ال�شيخة فاطمة تهنئ الإمارات قيادة و�شعبا والأمتني
العربية والإ�سالمية بذكرى املولد النبوي ال�شريف

�ص 07

حوارات دبي للم�ستقبل تناق�ش دور

احلكومات يف متكني �أجيال امل�ستقبل

•• �أبوظبي-وام:

ه�ن��أت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية (�أم
الإم ��ارات) ،دول��ة الإم��ارات قياد ًة و�شعباً والأمتني العربية والإ�سالمية مبنا�سبة
ذكرى املولد النبوي ال�شريف.
وقالت �سموها :ي�سعدين �أن �أتقدم ب�أ�سمى �آي��ات التهاين و�أطيب التمنيات لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة قيادة و�شعباً والأم�ت�ين العربية والإ�سالمية مبنا�سبة
ذكرى املولد النبوي ال�شريف ،منا�سبة عظيمة نحتفي بها بوالدة �سيد اخللق وخامت
املر�سلني الذي بعث رحمة للعاملني النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،داعية العلي
القدير �أن يعيدها على وطننا الغايل باخلري والعزة ،وعلى �سائر بالد امل�سلمني
بال�سعادة واليمن والربكات ،وعلى �شعوب العامل بالأمن والأمان واالزده��ار ...كل
عام و�أنتم بخري.
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 36صفحة -الثمن درهمان
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات حتتل املرتبة الرابعة
ك�أف�ضل وجهة عاملية للعي�ش والعمل

•• ال�شارقة-وام:

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س
وزراء الرنويج مبنا�سبة ت�شكيل احلكومة اجلديدة

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل معايل جونا�س جار �ستوري رئي�س وزراء
مملكة الرنويج وذلك مبنا�سبة ت�شكيل احلكومة اجلديدة .
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل جونا�س جار �ستوري رئي�س
وزراء مملكة الرنويج.

حممد بن زايد يبحث مع قائد القيادة املركزية الأمريكية
عالقات التعاون والتن�سيق يف ال�ش�ؤون الدفاعية والع�سكرية
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س -يف ق�صر ال�شاطئ
 الفريق �أول كينيث ماكنزي قائد القيادة املركزية الأمريكية.وبحث �سموه وامل�س�ؤول الع�سكري الأمريكي خالل اللقاء  ..عالقات
ال�صداقة وج��وان��ب التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني دول��ة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة وال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة خا�صة يف ال�ش�ؤون

واملجاالت الدفاعية والع�سكرية .كما تناول اجلانبان عددا من الق�ضايا
واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك وتبادال وجهات النظر ب�ش�أنها.
ح�ضر اللقاء� ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ
حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات
�أبوظبي ومعايل يو�سف مانع العتيبة �سفري ال��دول��ة ل��دى الواليات
املتحدة الأمريكية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل دي��وان ويل
عهد �أبوظبي واللواء الركن �صالح بن جمرن العامري قائد العمليات
امل�شرتكة.

ك�شف ا�ستطالع �أع��ده بنك � HSBCأن دولة الإم��ارات �صعدت 10
مراتب لتحتل املرتبة الرابعة ك�أف�ضل وجهة عاملية للعي�ش والعمل
وف�ق�اً لنتائج الن�سخة الرابعة ع�شرة م��ن تقرير HSBC Expat
 Explorerال�سنوي ،وهو عبارة عن درا�سة ا�ستق�صائية عاملية لآراء
�أكرث من � 20ألف �شخ�ص يعي�شون ويعملون خارج بلدانهم الأ�صلية.
وي�شعر الغالبية العظمى من املغرتبني الذين �شملهم اال�ستطالع
يف الإم��ارات  82باملائة بالتفا�ؤل ب�أن احلياة �ستكون �أكرث ا�ستقراراً
وطبيعي ًة من جديد خ�لال الأ�شهر ال�ـ  12املقبلة على الرغم من
اجلائحة العاملية وهي ن�سبة �أعلى بكثري من املتو�سط العاملي البالغ
 75باملائة كما �أن  53باملائة من امل�شاركني يف دولة الإمارات يتوقعون
�أي���ض�اً زي ��اد ًة يف دخلهم وحتقيق ت��وازن �أف�ضل ب�ين العمل واحلياة
(التفا�صيل �ص)3
ال�شخ�صية  57باملائة.

الهوية الإعالمية للإمارات حتتل املرتبة  11عامليا
وارتفاع قيمتها االقت�صادية �إىل  2.74ترليون درهم

•• �أبوظبي-وام:

احتلت الهوية الإعالمية املرئية لدولة الإم��ارات املرتبة  11عاملياً يف
تقرير ت�صنيف قوة العالمة التجارية للهويات الإعالمية للدول لعام
 2021ال�صادر عن م�ؤ�س�سة براند فاينن�س العاملية بعد �أن تقدمت ثالثة
مراكز جديدة عن ت�صنيفها يف امل�ؤ�شر نف�سه العام املا�ضي ،م�سجل ًة منواً
بن�سبة  11%يف القيمة االقت�صادية لهوية الإمارات الإعالمية والتي
بلغت  749مليار دوالر �أمريكي  2.748تريليون دره��م  ،مقارن ًة بـ
(التفا�صيل �ص)7
 672مليار دوالر امريكي يف العام املا�ضي.

مفو�ضية االنتخابات بالعراق تت�سلم  1250طعن ًا

ن�صراهلل يهدد اللبنانيني:
احتجاجات يف املنطقة اخل�ضراء ببغداد و�سط انت�شار �أمني لدينا � 100ألف مقاتل مدربني وم�سلحني!

•• بغداد -وكاالت:

ف�ي�م��ا ت�ستمر اع�ترا� �ض��ات بع�ض
اخل��ا� �س��ري��ن �أو ال��ذي��ن تراجعت
مقاعدهم النيابية يف االنتخابات
الت�شريعية ال�ت��ي ج��رت الأ�سبوع
املا�ضي يف العراق ،ال�سيما الف�صائل
والأح��زاب املوالية لإي��ران� ،أعلنت
املفو�ضية العليا لالنتخابات� ،أنها
ت�سلمت �أك�ث�ر م��ن  1250طعناً
م ��ن �أج� ��ل درا� �س �ت �ه��ا.م��ن جهته،
�أو�� �ض ��ح م�ه�ن��د م���ص�ط�ف��ى ،ع�ضو
ال�ف��ري��ق الإع�ل�ام��ي للمفو�ضية،
�آلية النظر يف الطعون ،قائال �إن
املفو�ضية تتعامل مع تلك الطعون
م ��ن خ�ل��ال م �ط��اب �ق��ة البيانات
والأدل � � ��ة م��ع ال �ب �ي��ان��ات املتوفرة
لدى املفو�ضية ثم ترفعها ملجل�س
املفو�ضني ومنه للهيئة الق�ضائية
الأعلى.
كما �أو��ض�ح��ت املفو�ضية ،بح�سب
ما �أف��ادت وكالة الأنباء الر�سمية
�أم ����س ال �ث�لاث��اء� ،أن ب��اب الطعن
بنتائج االنتخابات �أغلق.
وم��ع موا�صلة ع��دد م��ن الأحزاب
والف�صائل التح�شيد �ضد نتائج
االنتخابات النيابية ،التي �أجريت
يف العراق يوم العا�شر من �أكتوبر،

متظاهرون يحتجون على نتائج االنتخابات قرب املنطقة اخل�ضراء (رويرتز)
��ش�ه��دت ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد� ،أم�س امل� �ن� �ط� �ق ��ة لأن � �� � �ص � ��ار الأح� � � � ��زاب م�ي�ل�ي���ش�ي��ا ع �� �ص��ائ��ب �أه� ��ل احل ��ق،
م �� �ش�ي�رة �إىل �أن ال ��و� �ض ��ع حتت
الثالثاء ،ا�ستنفاراً �أمنياً ،ال�سيما واملر�شحني اخلا�سرين.
يف حم �ي��ط امل �ن �ط �ق��ة اخل�ضراء ،فيما نفذت القوى الأمنية انت�شارا ال�سيطرة.
ال�ت��ي ت�ضم ع ��دداً م��ن امل�ؤ�س�سات كثيفا بالقرب من بوابة املنطقة وك� ��ان� ��ت ع �� �ص��ائ��ب �أه� � ��ل احلق"
اخل�ضراء ،بعد �أن توافد الع�شرات امل��وال �ي��ة ل �ط �ه��ران ك� ��ررت خالل
الر�سمية وال�سفارات.
و�أط �ل �ق ��ت ال �� �س �ف��ارة الأمريكية م��ن املحتجني على مدخلها من الأي� ��ام امل��ا��ض�ي��ة ،رف���ض�ه��ا لنتائج
�صفارات الإن��ذار وف ّعلت منظومة جانب اجل�سر املعلق ،بح�سب مبا االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ،ع� �ق ��ب اخل� ��� �س ��ارة
املدوية ،مطالبة املفو�ضية العليا
ال ��دف ��اع  ، C-RAMبالتزامن �أفادت و�سائل �إعالم حملية.
م��ع بع�ض التجمعات يف حميط ول �ف �ت��ت �إىل �أن امل �ح �ت �ج�ين من بت�صحيح النتائج ،و�إعادة الفرز.

ك��ذل��ك ،ه ��ددت ميلي�شيا �سرايا
�أولياء ال��دم ممثل َة الأمم املتحدة
يف ال� �ع ��راق ،ج �ن�ين بال�سخارت،
وو�صفتها بالعجوز اخلبيثة ،قائلة
�إن التعامل معها �سيكون كالتعامل
م ��ع �أرت � � ��ال ال ��دع ��م اللوج�ستي
لالحتالل الأمريكي.
ي �� �ش��ار �إىل �أن رئ �ي ����س املفو�ضية
القا�ضي جليل عدنان ،كان �أعلن
�سابقا �أنه "مت التعامل مع الطعون
بحيادية ،مو�ضحا �أن �أغلبها لي�س
م�ؤثرا يف نتائج الأ�صوات.
كما �أكد �أنه مت التعامل مع عمليات
ال � �ف ��رز ال � �ي� ��دوي والإل � �ك �ت��روين
ب�ك��ل ��ش�ف��اف�ي��ة ،م ��ؤك��دا �أن �ه��ا �أتت
متطابقة.
لكن اجل�ه��ات ال�سيا�سية املوالية
لإيران ،والتي خ�سرت العديد من
امل�ق��اع��د يف االن�ت�خ��اب��ات ال�سابقة،
مقارنة بانتخابات ع��ام ،2018
ل��وح��ت ب�ت���ص�ع�ي��د م��واق �ف �ه��ا بعد
�إعالن النتائج النهائية.
يذكر �أن التيار ال�صدري ح��ل يف
طليعة الفائزين ،بح�صوله على
�أك�ث�ر م��ن  70م�ق�ع��داً م��ن �أ�صل
 329ح�سب النتائج التي �أعلنتها
امل�ف��و��ض�ي��ة ،م��ا ف��اق��م م��ن غ�ضب
اخلا�سرين �أي�ضا.

•• طرابل�س-وكاالت:

ت�سي�شي� ،إمرباطورة من وراء ال�ستار:

الق�صة احلقيقية ل�س ّيدة دفعت ال�صني �إىل احلداثة!

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

حرية الر�أي وال�صحافة ،و�إلغاء التعذيب ،والت�صنيع ،والتعاون مع الغرب:
بد�أ عهدها ال�سري يف القرن التا�سع ع�شر عملية ما قبل التحديث ثورية.
كيف ا�ستطاعت حمظية ب�سيطة للإمرباطور ،من بني كثريات اخريات� ،أن
ت�ؤكد ذاتها ب�أنها الن�سخة ال�صينية للملكة فيكتوريا-التي كانت معجبة بها
جدا -يف وقت كانت ال�صني ال ت�سمح للمر�أة باحلكم؟(التفا�صيل �ص)13

�أعلن الأم�ين العام مللي�شيا ح��زب اهلل ح�سن ن�صراهلل
الإث �ن�ي�ن �أن ل ��دى ح��زب��ه م�ئ��ة �أل� ��ف م�ق��ات��ل مدربني
وجم�ه��زي��ن يف ل�ب�ن��ان ،يف �أول تعليق ل��ه بعد توترات
�شهدتها ب�ي�روت اخلمي�س خ�لال ت�ظ��اه��رة اعرت�ضت
على �أداء املحقق العديل يف ق�ضية انفجار املرف�أ.
وات �ه��م ن �� �ص��راهلل ،خ�ل�ال خ �ط��اب نقلته ق �ن��اة احلزب
امل��دع��وم م��ن ط �ه��ران ،ح��زب ال �ق��وات اللبنانية� ،أبرز
خ�صومه امل�سيحيني ،مبحاولة جر البالد �إىل احلرب
الأهلية و�إطالق الر�صا�ص على منا�صريه ومنا�صري
حليفته حركة �أم��ل ،م��ا �أوق��ع �سبعة قتلى يف منطقة
الطيونة� ،أبرز خطوط التما�س خالل احلرب الأهلية
بني  1975و .1990
وق ��ال ن �� �ص��راهلل ،ال ��ذي ُي �ع � ّد ح��زب��ه ال �ق��وة الع�سكرية
وال�سيا�سية الأبرز يف لبنان ويقود حملة مطالبة بعزل
قا�ضي التحقيق يف انفجار امل��رف��أ ط��ارق البيطار� ،إن
لدى احلزب مئة �ألف مقاتل لبناين مدربني ومنظمني
ومهيكلني وم�سلحني ،مو�ضحاً �أن��ه يذكر ه��ذا الرقم
للمرة الأوىل لأمنع احلرب ال لأهدد بحرب �أهلية.

خماوف من العنف بعد دعوات
الحتجاجات يف اخلرطوم ً
غدا

•• اخلرطوم-وكاالت:

خماوف �أمنية ب�ش�أن عقد م�ؤمتر ا�ستقرار ليبيا يف طرابل�س

�شبح االنق�سام يهدد حكومة الوحدة الليبية

الأ�سطورية الإمرباطورة الأرملة ت�سي�شي ،حمرتمة بقدر ما هي مكروهة

•• بريوت�-أ ف ب:

وفور �إعالنه الرقم� ،أطلق منا�صرو احلزب الر�صا�ص
ابتهاجاً يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت� ،أب��رز معاقل
احلزب.
واع �ت�بر �أن ال�برن��ام��ج احلقيقي ل�ل�ق��وات ه��و احلرب
الأه�ل�ي��ة ،موجهاً اتهامات عالية ال�ن�برة اىل رئي�سها
�سمري جعجع ،الذي غالباً ما ينتقد حزب اهلل و�سالحه
وان �خ��راط��ه يف ن��زاع��ات اق�ل�ي�م�ي��ة ،خ��ا� �ص � ًة يف �سوريا
امل�ج��اورة حيث يقاتل ب�شكل علني منذ  2013دعماً
لقوات الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وج ��اءت م��واق��ف ن���ص��راهلل ب�ع��د ت��و ّت��ر �شهدته بريوت
اخلمي�س �أثناء تظاهرة نظمها حزبه وحليفته حركة
�أم��ل اع�ترا��ض�اً على �أداء القا�ضي ال�ب�ي�ط��ار ،تخللها
�إطالق ر�صا�ص وقذائف ،يف ت�صعيد خطري مل تت�ضح
مالب�ساته وكيف بد�أ بعد.
و�سبق ل�ل�ق��وات اللبنانية �أن نفت ورئي�سها اتهامات
ح��زب اهلل ،م��ؤك��دة �أن اال�شتباكات اندلعت �إث��ر مرور
متظاهرين يف حي ذي غالبية م�سيحية وتك�سريهم
� �س �ي��ارات ،واالع �ت��داء ع�ل��ى ممتلكات خ��ا��ص��ة .ويحقق
اجلي�ش يف الق�ضية بعد ت��داول مقطع فيديو يظهر
�إطالق جندي الر�صا�ص على �أحد املحتجني.

دخل رئي�س احلكومة الليبية عبد احلميد الدبيبة،
يف � �ص��راع م��ع مم�ث�ل��ي �إق �ل �ي��م ب��رق��ة داخ ��ل حكومته
الوطنية ،بعد حتذيرات نائبه ح�سني القطراين من
تغيري جمل�س �إدارة �شركة االت�صاالت احلكومية.
ووفقاً ل�صحيفة ال�شرق الأو�سط ،طالب القطراين
م��ن الدبيبة يف ر�سالة ر�سمية ،جتنب �أي تغيريات
يف امل��راك��ز الإداري� ��ة يف ال���ش��رك��ة ،يف ان�ت�ظ��ار الف�صل
يف م �ط��ال��ب �إق �ل �ي��م ب ��رق ��ة ،ل �ك��ن ال��دب �ي �ب��ة جتاهل
التحذيرات ،وقرر م�ساء الأحد �إعادة ت�شكيل جمل�س
�إدارة القاب�ضة لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،برئا�سة
حممد بن عياد خلفاً لفي�صل قرقاب.
وعقب �إع�ل�ان الدبيبة� ،أ��ص��در القطراين تعليمات
م�شددة ل�ل��وزراء وال��وك�لاء ور�ؤ��س��اء دواوي��ن الوزراء
املمثلني لإق�ل�ي��م ب��رق��ة يف احل�ك��وم��ة ،خ�لال اجتماع
مو�سع معهم يف بنغازي ،برف�ض تنفيذ �أي قرارات �أو
تعليمات �صادرة عن الدبيبة �إال بعد الرجوع �إليه.
وينذر ت�صاعد اخلالف بني الدبيبة وممثلي الإقليم
بانهيار احلكومة ،ح�سب مراقبني ،ويثري �شكوكاً يف
قدرتها على تنظيم االنتخابات الرئا�سية والربملانية

قبل نهاية العام اجلاري.
�إىل ذل��ك ،ق��ررت حكومة ال��وح��دة الوطنية الليبية
ا��س�ت���ض��اف��ة ال�ع��ا��ص�م��ة ط��راب�ل����س ل�ل�م��ؤمت��ر ال ��دويل
الداعم ملبادرتها ا�ستقرار ليبيا ،املقرر عقده يف يوم
اخلمي�س املقبل ،وا�ستبعاد مدينة �سرت من ا�ستقبال
هذا احلدث.
وقالت م�صادر متعددة ،ل�سكاي نيوز عربية� ،أنه كان
من املقرر �أن تكون الوجهة �سرت ،الواقعة يف منت�صف
ال� �ب�ل�اد ،لأن ب �ه��ا امل �ق��ر ال ��دائ ��م ل�ل�ج�ن��ة الع�سكرية
امل�شرتكة « ،»5+5وحتظى بت�أمني جيد من اجلي�ش
الوطني الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى ،يف الوقت
ال��ذي تطفو فيه على ال�سطح خم��اوف ب�ش�أن ت�أمني
امل�ؤمتر يف العا�صمة ،التي ت�سيطر عليها امليلي�شيات
واملجموعات امل�سلحة.
وق��ال��ت وزي��رة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال��دويل الليبية
جن�ل�اء امل �ن �ق��و���ش� ،إن امل� �ب ��ادرة ت �ه��دف �إىل تقدمي
الدعم ال�سيا�سي والتقني لتنفيذ وقف �إطالق النار،
ودع��م خمرجات جلنة  5+5وكذلك دع��م وت�شجيع
اخل�ط��وات والإج � ��راءات الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مب��ا ي�ع��زز ق��درت��ه على
حماية �أمن ليبيا و�سيادتها ووحدة ترابها.

هل يخ�سر بايدن ا�صوات ال�سود؟

جمهور مهم للدميقراطيني:

نهاية �شهر الع�سل بني بايدن والناخبني ال�سود!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

بعد ب�ضعة �أ�شهر ،غالبًا ما يبد�أ �سحر البدايات يف التال�شي .قول م�أثور
ينطبق ب�شكل خا�ص على ج��و ب��اي��دن يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،حيث ت�ستمر
�شعبيته يف االنحدار .وبح�سب موقع امللخ�ص الإح�صائي فايف ثري ايت،
تراجعت ن�سبة الأمريكيني الرا�ضون على عمله �إىل  44باملائة يف منت�صف
�أكتوبر ،من  52باملائة يف نهاية يوليو .والأ�سو�أ من ذلك� ،أن هذا الرتاجع
ملحوظ ب�شكل �أكرب داخل املجتمع الأفريقي -الأمريكي ،وهو جمهور ناخب
مهم للحزب ال��دمي�ق��راط��ي .وف� ًق��ا ل��درا��س��ة �أج��راه��ا م��رك��ز بيو للأبحاث،
انخف�ضت �شعبية م�ست�أجر البيت الأبي�ض  18نقطة بني يوليو و�سبتمرب
بني الناخبني ال�سود ،من 85%موافقني �إىل  67باملائة� .أي انها املجموعة
التي �سجل فيها �أك�بر انخفا�ض بني ال�سكان الأمريكيني .حتى لو كان ال
يزال يتمتع بقاعدة �صلبة ،ف�إنها ظاهرة مهمة تدل على �أن �شهر الع�سل قد
انتهى ،تع ّلق لـ (الك�سربي�س نيكول با�شاران) ،م�ؤرخة متخ�ص�صة يف الواليات
املتحدة الأمريكي وم�ؤلفة كتاب الأيام العظيمة التي غريت �أمريكا (بريين،
( .)2021التفا�صيل �ص)15

دع � � � ��ت �أط� � � � � � � ��راف يف ال� � ��� � �س � ��ودان
الحتجاجات جديدة غداً اخلمي�س،
وذلك غداة التوترات التي �شهدتها
احتجاجات �أم�س.
و�أث � � � ��ارت ال� ��دع� ��وات امل � �خ� ��اوف من
العنف.
وب �ي �ن �م ��ا ي ��دع ��و �أح � � ��د ال �ط��رف�ي�ن
�إىل ح �م��اي��ة االن� �ت� �ق ��ال والتحول
امل ��دين ال��دمي �ق��راط��ي ،والت�صدي
لأي حم � � ��اوالت ل �ق �ط��ع الطريق
ب��االن �ق�ل�اب��ات ال �ع �� �س �ك��ري��ة املدنية
�أو ��ص�ن��اع��ة االن �ف�ل�ات الأم� �ن ��ي� ،أو
خنق الأو��ض��اع االقت�صادية لإعاقة
االن� �ت� �ق ��ال ،ي �ط��ال��ب الآخ � ��ر بتويل
اجل �ي �� ��ش وح� � ��ده ال �� �س �ل �ط��ة ،وح ��ل
احلكومة املدنية.
و��ش�ه��دت اح�ت�ج��اج��ات �أم����س �إطالق
ال �� �ش��رط��ة ال� �غ ��از امل �� �س �ي��ل للدموع
لتفريق املحتجني يف حميط رئا�سة
الوزراء.
ويطالب املعت�صمون منذ �أيام بتويل
الع�سكريني ال�سلطة كاملة ويرون
�أن احلكومة املدنية قد ف�شلت.
وق� ��رر جم�ل����س ال � � ��وزراء يف جل�سة
ط��ارئ��ة �أم ����س بت�شكيل خلية �أزمة
لإن� �ه ��اء ال�ق�ط�ي�ع��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة بني
�أط � � ��راف احل� �ك ��م ،وال� �ت ��ي تفاقمت
ب�صورة كبرية فيالأ�سبوع اجلاري.
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�أجرت  327,338فح�صا ك�شفت عن � 122إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  157حالة جديدة من كورونا
••� أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  327,338فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف عن  122حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  738,812حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,122
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  157حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  732,595حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  41,035جرعة من
لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  41,035جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  20,766,132جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  209.96جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد "-19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19

حمدان بن زايد يطلع على ا�ستعدادات مهرجان ليوا الدويل (تل مرعب)
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة ب �ق �� �ص��ر ال �ن �خ �ي��ل �أع�ضاء
اللجنة املنظمة ملهرجان ليوا الدويل
"تل مرعب".
واطلع �سموه على �آخر اال�ستعدادات
وال�ت�ح���ض�يرات اخل��ا��ص��ة باملهرجان
ال��ذي يقام حتت رعاية �سموه خالل
ال �ف�ترة م��ن � 16إىل  31دي�سمرب
امل�ق�ب��ل وي�ن�ظ��م م��ن ق�ب��ل ن ��ادي ليوا
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي وب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع هيئة
�أبوظبي لل�سياحة.
و�أك� � � ��د � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح � �م� ��دان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع�ل��ى �أه�م�ي��ة توفري
ك ��اف ��ة الإم� �ك ��ان� �ي ��ات والتجهيزات
لإجن��اح امل�ه��رج��ان ال��ذي يعد واجهة
ري��ا� �ض �ي��ة م �ه �م��ة ل ��دول ��ة االم� � ��ارات
ومل�ن�ط�ق��ة ال�ظ�ف��رة و�أ� �ص �ب��ح مق�صداً
لع�شاق ال�ت�ح��دي وامل �غ��ام��رة وي�سهم
يف دع��م وت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة الفعاليات
وامل�ه��رج��ان��ات يف خمتلف جماالتها.
وث �م��ن ��س�م��وه دور ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
للمهرجان والرعاة يف �إجناح احلدث

وال�ت�ن�ظ�ي��م امل�م�ي��ز ل�ك��اف��ة الفعاليات
والأن�شطة التي تقام يف الظفرة.
ح�ضر ال�ل�ق��اء م�ع��ايل حممد خليفة
امل� � �ب � ��ارك رئ� �ي� �� ��س دائ � � � ��رة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي و�سعادة �أحمد
م�ط��ر ال�ظ��اه��ري م��دي��ر مكتب �سمو
مم �ث��ل احل��اك��م يف م�ن�ط�ق��ة الظفرة
و�سعادة �سعود عبدالعزيز احلو�سني
وك �ي ��ل دائ� � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال�سياحة
يف �أب��وظ �ب��ي و� �س �ع��ادة ع�ي���س��ى حمد

بو�شهاب م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة
الهالل الأحمر الإم��ارات��ي وعبداهلل
بطي القبي�سي رئي�س جمل�س �إدارة
نادي ليوا الريا�ضي و�أع�ضاء اللجنة
املنظمة للمهرجان .
م��ن جانبها وج�ه��ت اللجنة املنظمة
ملهرجان ل�ي��وا ال��دويل "تل مرعب"
ال �� �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل �� �س �م��و ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان على حر�صه
ومتابعته لكافة الأن�شطة والفعاليات

التي تقام يف منطقة الظفرة وب�شكل
خا�ص الريا�ضية منها.
و�أ�شارت �إىل �أن منطقة الظفرة �شهدت
خالل ال�سنوات املا�ضية نقلة نوعية
هائلة وت�ط��ورا ملحوظا يف خمتلف
القطاعات حيث ي�أتي مهرجان ليوا
ال� ��دويل ل�ي�ك��ون عن�صر ج ��ذب كبري
لل�سياحة والن�شاط الريا�ضي ،خا�صة
�أن ال�ن���س�خ��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ن املهرجان
�ستكون الأك�ث�ر ت�ط��ورا م��ن الناحية

الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،ح�ي��ث ��س�ي�ت��م �إعتماد
التقنيات احلديثة يف ك��ل املناف�سات
وال�ب�ط��والت وال�ف�ع��ال�ي��ات الريا�ضية
الأخرى �أو اخلدمات املقدمة.
ك �م��ا ��س�ي�ت��م ت �ق��دمي ت���س�ه�ي�لات من
�ش�أنها �أن توفر الوقت واجلهد على
املنظمني وامل�شاركني و�سيتم الإعالن
ع ��ن الأج � �ن� ��دة اخل��ا� �ص��ة بفعاليات
املهرجان خالل الأيام املقبلة.
و�أك� ��دت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة �أن تنظيم

امل�ه��رج��ان �سيتميز ه��ذا ال�ع��ام بتنوع
ب �ط��والت��ه مب ��ا � �س �ي�ثري الفعاليات
ويرفع من م�ستواها الفني وي�ضاعف
من الإبهار وقوة املناف�سات حيث �سيتم
مزج البطوالت احلديثة بالفعاليات
الرتاثية يف �إطار متكامل على مدار
الـ  16يوما مع �إلزام اجلميع باتباع
الإج � ��راءات والإح� �ت��رازات الوقائية
وال �� �ص �ح �ي��ة وب ��روت ��وك ��ول ال�سالمة
ح�سب التدابري املعتمدة من اجلهات

املخت�صة بالدولة.
وينتظر ع�شاق ال�سيارات وال�سرعة
مناف�سات قوية على مدى  16يوما
وتختتم ب�ت�ح��دي ��ص�ع��ود ت��ل مرعب
لل�سيارات يف �آخر يومني من املهرجان.
ويعد مهرجان ليوا الدويل الذي مت
تنظيمه لأول مره يف  2004الأكرب
والأ� �ض �خ��م م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م�ستوى
منطقة اخل�ل�ي��ج وال �� �ش��رق الأو�سط
وم��ن املنتظر �أن ي�ضم ع ��ددا كبريا

م��ن ري��ا��ض��ات امل�ح��رك��ات والبطوالت
والأن �� �ش �ط��ة ال�تراث �ي��ة والرتفيهية
ال�ت��ي �ستجعل م��ن منطقة الظفرة
وجهة �سياحة مهمة ل��زوار املهرجان
م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا .جتدر
الإ��ش��ارة �إىل �أن مهرجان تل مرعب
ه��و ال��وج�ه��ة الأوىل مل�ح�تريف وهواة
� �ص �ع��ود ال �ت��ل ال� ��ذي ي���ص��ل ارتفاعه
�إىل  300م�ت�را ع��ن �سطح الأر� ��ض
وب��درج��ة م�ي�لان ل�ل�أع�ل��ى ت�صل �إىل
 50درج � ��ة مم ��ا ي �ج �ع �ل��ه التحدي
الأكرب يف املنطقة بالإ�ضافة �إىل باقي
ال��ري��ا��ض��ات ال�شبابية املختلفة مثل
الإ�ستعرا�ض الرملي على التل وحلبة
ت��ل م��رع��ب للإ�ستعرا�ض والدرايف
كار والدراجات ب�أنواعها ،مما يجعل
م��ن امل �ه��رج��ان ال��وج �ه��ة الأ�سا�سية
مل��ن يبحث ع��ن ال�ت�ح��دي والتميز يف
�سباقات ال�سرعة واملحركات.
وي�ج��ذب امل�ه��رج��ان �سنويا �أك�ث�ر من
 1500م�شارك يف خمتلف البطوالت
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ت��ي يتم
تنظيمها بالإ�ضافة اىل �آالف الزوار
الذين يتوافدون عليه منذ �إنطالقته
وحتى اليوم اخلتامي.

الهالل الأحمر يفتتح مركز �صعوبات التعلم باملخيم الإماراتي الأردين لالجئني ال�سوريني
•• مريجيب الفهود -وام:

افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي ،مركز �صعوبات التعلم لأ�صحاب
الهمم يف املخيم الإماراتي الأردين لالجئني ال�سوريني مبريجيب الفهود
وحمطة لتحلية املياه ،وذل��ك �ضمن اجلهود امل�ستمرة التي تبذلها الهيئة
لتعزيز اخلدمات التي يحتاجها الالجئون داخل املخيم يف املجاالت كافة .
وقام �سعادة �أحمد على حممد البلو�شي �سفري الدولة لدى اململكة الأردنية
الها�شمية �أم�س االول بافتتاح املركز بح�ضور فريق الإغاثة الإماراتي الأردين

وجمع غفري من �سكان املخيم و�أول�ي��اء �أم��ور �أ�صحاب الهمم  .و�أك��د �سعادة
ال�سفري خ�لال االفتتاح حر�ص الإم ��ارات على توفري كافة اخلدمات التي
يحتاجها الالجئون يف ظروفهم احلالية ،م�شريا �إىل �أن �إن�شاء هذا املركز
ي�أتي �ضمن اجلهود املبذولة لتحقيق الريادة والتميز يف خدمة الالجئني
وتقدمي كل ما �ش�أنه �أن يعمل على تي�سري �أمور حياتهم يف املجاالت كافة".
وقال " �إن مبادرة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ب�إن�شاء هذا املركز ترتجم
على �أر���ض الواقع ن�صو�ص اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ،التي
تعترب �أن التعليم حق للجميع مبن فيهم �أ�صحاب الهمم دون متييز وعلى

�أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص".
م��ن جانبه �أك��د �سعادة فهد عبد الرحمن ب��ن �سلطان نائب الأم�ي�ن العام
للتنمية والتعاون الدويل يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،حر�ص الهيئة
على تعزيز اخلدمات التي يحتاجها الالجئون ال�سوريون داخ��ل املخيمات
وخارجها ،وتبني املبادرات التي حتدثا فرقا يف حياة الالجئني ومتكنهم من
احل�صول على متطلباتهم الأ�سا�سية يف ال�صحة والتعليم والإيواء واخلدمات
االجتماعية الأخرى.
وق��ال  " :بف�ضل ه��ذه امل�ب��ادرات النوعية �أ�صبح املخيم الإم��ارات��ي الأردين

م��ن �أم�ي��ز املخيمات يف خدمة الالجئني ،و�أك�ثره��ا ك�ف��اءة وق��درة يف جمال
توفري متطلبات الإيواء والرعاية ال�شاملة لهم" .ولفت �إىل �أن افتتاح مركز
�صعوبات التعلم داخ��ل املخيم من �ش�أنه �أن يحدث نقلة نوعية يف م�ستوى
اخلدمات املوجهة لأ�صحاب الهمم ،ويعمل على تطوير قدراتهم الإدراكية
واملعرفية وي�ساهم يف ت�أهيلهم وتنمية مهاراتهم.
ون��وه �إىل �أن �إن�شاء املركز جاء بناء على درا�سة واق��ع �أ�صحاب الهمم داخل
املخيم من ناحية عددهم ونوعية اعاقاتهم ،وتلبية لرغبات �أولياء �أمورهم
يف �إيجاد مرفق تعليمي يالئمهم ويعمل على تنمية مداركهم.

تكامل هيكلي رفيع امل�ستوى يف �إطار املبادرة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

جلنة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب تختتم جولة من االجتماعات الت�شاورية
•• �أبوظبي-وام:

اختتمت اللجنة الفرعية لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ملواجهة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب يف الإم��ارات� ،سل�سلة من اجتماعاتها التي ركزت على
�إن�شاء هيكل وا�ضح ملكافحة الن�شاط املايل غري امل�شروع ،من خالل تعزيز التعاون
بني القطاعني العام واخلا�ص.
ً
ً
ح�ضر االجتماعات الع�شرة  145ممثال من القطاع اخلا�ص و 31ممثال من
القطاع العام� ،إىل جانب ممثلني عن م�صرف الإمارات املركزي ،ووزارتي العدل
واالقت�صاد ،وهيئة الأوراق املالية وال�سلع ،وم��رك��ز دب��ي امل��ايل العاملي ،و�سوق
�أبوظبي العاملي.
وانطالقاً من املهام الأ�سا�سية للمكتب التنفيذي املتمثلة يف ال�سيا�سات واملخاطر
الوطنية وال�ت�ع��اون الوطني واملتابعة وال�ت��وا��ص��ل وال���ش��راك��ات اال�سرتاتيجية

والركائز ال�ست لل�سيا�سات والتطورات الوطنية؛ وهي �إنفاذ القانون والإ�شراف
وم��راق�ب��ة ال�سجالت وامل�ع�ل��وم��ات امل��ال�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل وال�ع�ق��وب��ات املالية
امل�ستهدفة ،تت�ألف جلنة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص من  16كياناً
حكومياً و 21كياناً خا�صاً ،وبالتايل تعمل على توفري من�صة م�شرتكة لتبادل
اخل�برات يف جمال مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ومكافحة انت�شار
متويل الت�سلح.
و�أك��د معايل خالد حممد بالعمى حمافظ م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة
املركزي� ،أن اللجنة الفرعية لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ملكافحة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،هي �إح��دى اللجان الفرعية للجنة الوطنية
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل املنظمات غري ال�شرعية ،وتهدف
�إىل توفري من�صة م�شرتكة للحوار وتبادل اخل�برات بهدف حتديد التحديات
وا�سعة النطاق .وق��ال �سعادة حامد الزعابي ،املدير العام للمكتب التنفيذي

ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  :هدفنا الرئي�سي هو التعاون مع القطاع
اخلا�ص وم�شاركة خرباتنا وجمهوداتنا لتحقيق ما هو �أف�ضل لبلدنا ،وكما قال
الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان" ،طيب اهلل ثراه" من
واجب جميع امل�س�ؤولني ت�شجيع العمل اجلماعي والك�شف عن الطاقات الإبداعية
لل�شباب وتوجيههم �إىل ما هو مفيد للمجتمع .
وقال حممد �شالو ،رئي�س اللجنة ُ :توا�صل جلنة ال�شراكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص ملواجهة غ�سل الأم ��وال ومت��وي��ل الإره ��اب بناء نظام عمل ك��فء من
الناحيتني اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،وقد ركزت اجتماعاتنا خالل الأ�سابيع
القليلة امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع �شركائنا وممثلينا يف ال�ق�ط��اع اخلا�ص،
لالطالع على �أفكارهم و�آرائ�ه��م بهدف دع��م ا�سرتاتيجيات اللجنة على مدار
ال�سنوات الثالث املقبلة واعتمادها ب�شكل نهائي من قبل اللجنة الوطنية ،وقد
�شهدت املناق�شات طرح العديد من املبادرات والأفكار التي �سيتم العمل عليها

من �أج��ل حتويلها �إىل خطوات قابلة للتنفيذ ،مبا يف ذلك و�ضع �إط��ار حوكمة
لتبادل املعلومات ال�سرية ب�ين القطاعني ،مب��ا يعزز جهود ال��دول��ة للت�صدي
للجرائم املالية وي�ساعد على معرفة املخاطر ب�شكل ا�ستباقي وفقاً املعلومات
املتاحة �أمامنا.
وتت�ألف اللجنة من �شركات القطاع اخلا�ص وجهات �إنفاذ القانون وال�سلطات
الإ��ش��راف�ي��ة والهيئات احلكومية ال�ت��ي ت�شمل املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع
اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد والت�صدير ،والهيئة االحتادية لل�ضرائب ووحدة
املعلومات املالية ووزارة املالية.
وتعمل اللجنة حالياً �أي�ضاً مع هيئات �إ�شرافية دولية ،مبا يف ذلك فرقة العمل
امل�شرتكة املعنية با�ستخبارات غ�سل الأموال التابعة للمملكة املتحدة ،واملجموعة
اال�ست�شارية للقطاع امل�صريف بالواليات املتحدة الأمريكية ،وهيئة مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب يف �سنغافورة.
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�أخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد ي�شارك يف اجتماع افرتا�ضي مع وزراء
خارجية الواليات املتحدة والهند و�إ�سرائيل
•• �أبوظبي-وام:

��ش��ارك �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال ��دويل يف اج�ت�م��اع رب��اع��ي م��ع م�ع��ايل �أن �ت��وين بلينكن
وزي��ر خارجية ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ومعايل �سوبرامانيام
جاي�شانكار وزير خارجية جمهورية الهند ومعايل يائري البيد وزير
خارجية دولة �إ�سرائيل.
جرى خالل االجتماع  -الذي عقد عرب تقنية االت�صال املرئي عن
بعد  -بحث العالقات االقت�صادية بني الدول الأرب��ع و�سبل تعزيز
ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي وتنمية ال�شراكة يف ع��دد م��ن امل�ج��االت ذات
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عبداهلل بن زايد يثمن دعم كوريا ال�ست�ضافة الإمارات م�ؤمتر  COP 28عام 2023
•• �أبوظبي -وام:

ت��وج��ه ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل بال�شكر �إىل جمهورية كوريا
اجلنوبية على دعمها لطلب دول��ة الإم ��ارات ال�ست�ضافة
ال ��دورة الثامنة والع�شرين مل��ؤمت��ر ال ��دول الأط� ��راف يف
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ COP
 28عام .2023
وق��ال �سموه يف ت�صريح بهذه املنا�سبة �:إن�ن��ا نثمن عاليا
موقف الأ�صدقاء يف كوريا اجلنوبية ولدينا قناعة را�سخة
ب�أن التعاون والتن�سيق هو ال�سبيل الأف�ضل لتحقيق التقدم
نحو الأهداف املن�شودة وي�سرنا �أن ن�ؤكد دعم دولة الإمارات

االهتمام امل�شرتك.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان خالل االجتماع على
ال�ع�لاق��ات املتميزة التي جتمع دول��ة الإم ��ارات بكل م��ن الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة وجمهورية الهند ودول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل ..م�شريا
�إىل �أهمية ه��ذا االجتماع يف ا�ستك�شاف الفر�ص ال��واع��دة للتعاون
االقت�صادي بني الدول الأربع.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن جائحة "كوفيد "-19وما فر�ضته من حتديات
على العامل �أجمع �أكدت على �أهمية تعزيز التعاون الدويل والعمل
معا م��ن �أج��ل حتفيز النمو االقت�صادي العاملي وحتقيق التنمية
امل�ستدامة يف املجتمعات.

ل��رغ�ب��ة ج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا ال�صديقة ال�ست�ضافة م�ؤمتر
 COP 33فاالهتمام با�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر يج�سد
احلر�ص على امل�ساهمة الفاعلة يف العمل املناخي الذي
تزداد �أهميته بالن�سبة للمجتمع الدويل".
و�أك��د �سموه �أن دول��ة الإم ��ارات تنظر ب�أهمية كبرية �إىل
العمل املناخي وت��رى فيه فر�صا عملية لتحقيق النمو
االقت�صادي امل�ستدام بالتوازي مع احلد من تداعيات تغري
املناخ .و�أ��ض��اف �سموه  " :لدينا �سجل حافل بالنجاحات
والإجن ��ازات يف ه��ذا املجال ونتطلع �إىل اختيار الإمارات
ر�سميا ال�ست�ضافة م�ؤمتر  COP 28حيث �سرنكز على
تعزيز احل ��وار لتحقيق ت�ق��دم فعلي وملمو�س يف العمل
املناخي ملواكبة الطموحات العاملية يف هذا املجال ".

الإمارات حتتل املرتبة الرابعة ك�أف�ضل وجهة عاملية للعي�ش والعمل
•• ال�شارقة-وام:

ك�شف ا�ستطالع �أع��ده بنك � HSBCأن دول��ة الإم ��ارات �صعدت  10مراتب
لتحتل املرتبة الرابعة ك�أف�ضل وجهة عاملية للعي�ش والعمل وفقاً لنتائج الن�سخة
الرابعة ع�شرة من تقرير  HSBC Expat Explorerال�سنوي ،وهو
عبارة عن درا�سة ا�ستق�صائية عاملية لآراء �أك�ثر من � 20أل��ف �شخ�ص يعي�شون
ويعملون خارج بلدانهم الأ�صلية.
وي�شعر الغالبية العظمى من املغرتبني الذين �شملهم اال�ستطالع يف الإمارات
 82باملائة بالتفا�ؤل ب��أن احلياة �ستكون �أك�ثر ا�ستقراراً وطبيعي ًة من جديد
خالل الأ�شهر الـ  12املقبلة على الرغم من اجلائحة العاملية وهي ن�سبة �أعلى
بكثري من املتو�سط العاملي البالغ  75باملائة كما �أن  53باملائة من امل�شاركني يف
دولة الإمارات يتوقعون �أي�ضاً زياد ًة يف دخلهم وحتقيق توازن �أف�ضل بني العمل
واحلياة ال�شخ�صية  57باملائة .

وي�أتي ن�شر هذه النتائج يف نف�س العام الذي يحتفل فيه بنك  HSBCمبرور
 75عاماً على بدء ممار�سته لأن�شطة �أعماله يف الإمارات وبالتزامن مع احتفاالت
الدولة باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها.
وقال عبد الفتاح �شرف الرئي�س التنفيذي لبنك  HSBCالإم��ارات العربية
املتحدة رئي�س �إدارة الأعمال الدولية " :كون الإم��ارات من بني �أف�ضل خم�س
وجهات للعي�ش والعمل على امل�ستوى العاملي يعترب �أمرا ملهما وم�ؤ�شرا وا�ضحا
على الإمكانات الهائلة التي حترك اقت�صاد الدولة ".
ولفت �إىل �أن وجود اقت�صاد منفتح ومرتابط مع العامل ور�ؤية بعيدة املدى �أ�سهم
يف حتويل الإمارات �إىل مركز عاملي للتجارة وحركة الب�ضائع وال�شحن والطريان
والأعمال والتمويل ،الفتا �إىل �أن تركيز الدولة على االبتكار والبنية التحتية
وجودة احلياة والتنوع وال�شمولية جعلها الوجهة املف�ضلة لل�شركات واملهنيني
الذين يتطلعون �إىل حتقيق املزيد من النمو واالزدهار".
ال م�شجعاً
ونوه �إىل �أن التقدم الذي �أحرزته الإمارات يف كافة املجاالت كان عام ً

جلذب العديد من الأفراد ممن جعلوها موطناً لهم ،م�شريا �إىل �أن �أهم ثالثة
�أ�سباب ذكرها املغرتبون الختيارهم الإنتقال �إىل دولة الإمارات للعي�ش والعمل
فيها هي  :حت�سني مداخيلهم  56باملائة و�إحراز املزيد من التقدم يف م�سريتهم
املهنية  49باملائة وحت�سني نوعية حياتهم  43باملائة.
وتعد جودة احلياة التي توفرها دولة الإمارات من الأ�سباب التي جتعل املغرتبني
يقيمون لفرتة �أطول مما كان خمططاً له ،حيث يقول معظم املغرتبني املقيمني
يف دولة الإمارات  86باملائة �إن نوعية حياتهم �أف�ضل ب�شكل عام مما هي عليه يف
بلدانهم الأ�صلية يف حني �أن  6من بني كل  10مغرتبني ينوون البقاء يف الدولة
لفرتة �أطول لهذا ال�سبب.
وقال عبد الفتاح �شرف " �إن ال�شعور ال�سائد بالتفا�ؤل لدى املغرتبني املقيمني
يف دولة الإمارات ب�ش�أن الأ�شهر الـ  12املقبلة يعك�س التجاوب ال�سريع من قبل
ال�سلطات ملعاجلة الت�أثريات االجتماعية واالقت�صادية للجائحة ،م�شريا �إىل �أن
اجلاذبية الوا�ضحة لدولة الإم��ارات بالن�سبة لرواد الأعمال والأف��راد من ذوي
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الدخل املرتفع دفعتنا �إىل اتخاذ ال�ق��رارات ب�ش�أن �أعمالنا التي �ستدعم تعايف
الدولة من ت�أثريات جائحة كوفيد.-19
وبالإ�ضافة �إىل نوعية احلياة الأف�ضل قال  80باملائة من امل�شاركني �إن �أطفالهم
�أ�صبحوا �أكرث وعياً وانفتاحاً على الثقافات والتجارب املختلفة يف الإمارات ،حيث
ت�ست�ضيف الدولة حالياً معر�ض �إك�سبو  2020دبي العاملي الذي يقام يف مدينة
جديدة كل خم�س �سنوات لعر�ض الأفكار واالبتكارات التي �ست�شكل عاملنا ويتوقع
�أن ي�صل ع��دد زوار املعر�ض �إىل  25مليون زائ��ر خ�لال دورت��ه التي متتد لـ 6
�أ�شهر.
وق��ال عبد الفتاح �شرف " يعترب انفتاح دول��ة الإم ��ارات على الثقافات والآراء
املتنوعة ع��ام��ل ج��ذب رئي�سيا للمغرتبني ال��ذي��ن يتطلعون �إىل جعل الدولة
مكاناً للعي�ش والعمل و�إن معر�ض �إك�سبو  2020الذي يعترب �أكرب حدث عاملي
يف العامل العربي مب�شاركة تزيد على  190دول��ة ي�ضع ه��ذا االل�ت��زام بالتنوع
واالنفتاح على ال�ساحة العاملية " .

ال�صحة والإمارات للخدمات ال�صحية حت�صالن على �شهادتني عامليتني يف �إدارة االمتثال ومكافحة الر�شوة
•• دبي-وام:

ح�صلت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وم�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية على
املوا�صفة العاملية "�آيزو" يف �إدارة االمتثال ""ISO 37301:2021و�إدارة
مكافحة الر�شوة" " ISO 37001:2016من منظمة "W3 Solution
" الأمريكية.
ويعزز هذا الإجناز ريادة الوزارة وامل�ؤ�س�سة يف تطبيق �أف�ضل املقايي�س العاملية يف
جمال نظم �إدارة احلوكمة واالمتثال ومكافحة الر�شوة وذلك بعد جناحهما يف
تطبيق هذه املمار�سات امل�ستندة �إىل الثقة وامل�ساءلة وال�شفافية.
وي�أتي ح�صول الوزارة وامل�ؤ�س�سة على هذه املوا�صفات بعد عمليات تدقيق �شاملة
�أجراها فريق خرباء وحمكمني دوليني من املنظمة الأمريكية ل�ضمان توافق
الإجراءات املتبعة يف الوزارة وامل�ؤ�س�سة مع املعايري العاملية للجودة.
وت�سلم ال�شهادتني يف مقر ال��وزارة بدبي �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء

وكيل وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية من الدكتور عمرو طالب املدير العام ل�شركة "كانا جلف"
للموا�صفات القيا�سية العاملية وممثل منظمة " " W3 Solutionبح�ضور
حممد �صالح �آل علي مدير �إدارة احلوكمة واملخاطر بالوزارة وال�شيخة نورة
بنت حميد القا�سمي م��دي��رة �إدارة احلوكمة وامل�خ��اط��ر بامل�ؤ�س�سة وع��دد من
امل�س�ؤولني.
وهن�أ �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء موظفي الوزارة بهذا الإجناز املتميز
يف �إطار رحلة التميز والتطوير امل�ؤ�س�سي امل�ستمر التي تعتمدها ال��وزارة وفقاً
لأعلى املعايري العاملية وال��ذي ي�أتي نتاجاً للجهود املثمرة وت�أكيداً على كفاءة
�أداء الوزارة وتطلعها لتعزيز �إجنازاتها يف خدمات الرعاية ال�صحية من خالل
تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي وت�ع��زي��ز مفهوم حوكمة ال�ق�ط��اع ال�صحي للإرتقاء
باخلدمات وا�ستدامتها بالإ�ضافة �إىل حت�سني جودة اخلدمات ال�صحية وتطبيق
معايري احلوكمة الف ّعالة ور�سم �سيا�سات �صحية حتقق �أبعاد ال�صحة العامة.

و�أك��د العلماء �أهمية ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة لقيا�س �أداء النظم ال�صحية
وحوكمتها مما ي ��ؤدي �إىل حماية املري�ض والفريق الطبي والإداري يف �إطار
م�ؤ�س�سي حتكمه اجلودة.
من جانبه �أ�شار �سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�سركال �إىل �أن ح�صول م�ؤ�س�سة
الإم��ارات للخدمات ال�صحية على هذه ال�شهادات يعترب �إجن��ازاً نوعياً ي�ضاف
ل�سجلها احلافل وميثل ت�أكيداً لريادة امل�ؤ�س�سة ومتيزها يف جم��ال احلوكمة
امل�ؤ�س�سية وحر�صها على تطبيق �أع�ل��ى م�ستويات الأداء بهدف تعزيز جودة
اخلدمات ال�صحية التي تقدمها املن�ش�آت ال�صحية يف امل�ؤ�س�سة من خالل تطبيق
متطلبات املعايري العاملية لنظام �إدارة االمتثال ومكافحة الر�شوة والتي تلعب
دوراً مهماً يف تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي ما ي�ساهم يف االرتقاء بجودة اخلدمات
..متوجهاً بالتهنئة �إىل موظفي امل�ؤ�س�سة على هذا الإجناز املتميز الذي يعترب
ترجمة حلر�ص امل�ؤ�س�سة على تطبيق منظومة حوكمة متكاملة انطالقاً من
ا�سرتاتيجيتها وخططها الت�شغيلية الرامية �إىل تعزيز ال�ق��درات التناف�سية

لقطاع الرعاية ال�صحية.
و�أثنت ال�شيخة نورة القا�سمي على جهود فريق العمل و�سعي امل�ؤ�س�سة ملواءمة
مم��ار��س��ات�ه��ا الإداري � ��ة وال��رق��اب�ي��ة وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة وتوثيقها
بالإعتمادات العاملية يف جماالت احلوكمة واالمتثال والرقابة ومكافحة الر�شوة
ما من �ش�أنه تعزيز �سمعتها وتر�سيخ الثقة لدى متعامليها حيث �أن ح�صول
امل�ؤ�س�سة على االعتماد العاملي يف جمال �إدارة االمتثال و�إدارة مكافحة الر�شوة
كجهة رائ��دة يف الدولة يعترب ترجمة لر�ؤية امل�ؤ�س�سة وحر�صها على تطبيق
منظومة حوكمة متكاملة .من جهته �أكد حممد �آل علي �أن احل�صول على هذا
االعتماد يدل على فعالية النظم الإدارية والرقابية املتبعة يف الوزارة وتطبيق
منظومة حوكمة متكاملة بناء على الأدلة العلمية وامل�ؤ�س�سية ل�ضمان �شفافية
عملها وتطبيق املعايري الدولية مبا يحقق متطلبات وا�شرتاطات احلوكمة
واالمتثال ومكافحة الر�شوة الف ّعالة وموا�صلة تطوير ال�سيا�سات والإجراءات
والربوتوكوالت وفق �أف�ضل املمار�سات.

وزارة الدفاع ت�شارك يف معر�ض توظيف ال�شارقة 2021
•• ال�شارقة  -وام:

ت�شارك وزارة الدفاع يف " املعر�ض الوطني للتوظيف  " 2021بدورته الـ 23
والذي انطلقت فعالياته ام�س وت�ستمر حتى � 21أكتوبر اجلاري يف مركز �إك�سبو
ال�شارقة.
وزار ال�شيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو حاكم ال�شارقة
جناح وزارة الدفاع يف املعر�ض واطلع على ما تقدمه الوزارة من فر�ص وظيفية
وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة .

وانطالقاً من �إميان وزارة الدفاع ب�أهمية التدريب والت�أهيل العلمي التقني وفق
قواعد علمية منهجية متعارف عليها دوليا ،دعت وزارة الدفاع كافة الطالب
املواطنني لالن�ضمام �إىل برامج التدريب املتنوعة لديها خا�صة م�شروع التدريب
والت�أهيل الفني وبرنامج التمري�ض.
ووف ��رت �إدارة اجل�ن��اح ،طريقة �إل�ك�ترون�ي��ة ذك�ي��ة للتقدم للوظائف م��ن خالل
املعر�ض حيث ت�ستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية لل�شخ�ص
الراغب يف التقدم للوظيفة ومن خالل اجلهاز يتم جلب املعلومات عن ال�شخ�ص
املتقدم.

االحتادية لل�شباب تختار �شابني �ضمن الدورة
ال�ساد�سة من برنامج الإمارات للمندوبني ال�شباب
•• دبي-وام:

�أعلنت امل�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب،
وب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع وزارة اخلارجية
وال � �ت � �ع� ��اون ال � � � ��دويل ع� ��ن اختيار
ال �� �ش��اب�ي�ن م ��ي ال� �ه ��اج ��ري ،ورا� �ش ��د
الرفيع �ضمن "الدورة ال�ساد�سة من
برنامج الإمارات للمندوبني ال�شباب
ل��دى الأمم املتحدة" ،والتي تهدف
�إىل رف��ع وع��ي ال���ش�ب��اب ب ��دور دولة
الإم ��ارات يف منظمة الأمم املتحدة
وت �ك ��ري �� ��س ط ��اق ��ات �ه ��م وخ�ب�رات �ه ��م
و�إب � ��داع � ��ات� � �ه � ��م يف جم� � ��ال العمل
الدبلوما�سي عرب ت�أهيل جيل جديد
من ال�شباب القادر على متثيل دولة
الإمارات دولياً.
وق ��ال ��ت م� �ع ��ايل � �ش �م��ا ب �ن��ت �سهيل
ب ��ن ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي وزي � ��رة دول ��ة
ل�ش�ؤون ال�شباب  :برنامج الإمارات
للمندوبني ال�شباب دليل �آخ��ر على
اه�ت�م��ام ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة بتطوير
ق��درات �شبابنا الطموح ،ومتكينهم
وت � �ع ��زي ��ز ق� ��درات � �ه� ��م ال � �س �ي �م��ا يف
جم��االت العمل الدبلوما�سية ،من
خ�ل�ال مت�ث�ي��ل ال��دول��ة وال �ع �م��ل مع

بعثة دولتنا يف الأمم املتحدة ونقل
ط �م ��وح ��ات و�أح � �ل ��ام ال �� �ش �ب��اب �إىل
العامل ككل ويف �أروقة الأمم املتحدة
وال�ت�ع��ري��ف ب ��إجن��ازات ال��دول��ة التي
حتققت على م��دى اخلم�سني عاماً
املا�ضية وا�ستعداداتنا �إىل االحتفال
ب ��امل� �ئ ��وي ��ة امل �ق �ب �ل��ة ب �خ �ط��ى ثابتة
وطموحات كبري.
و�أ�ضافت معاليها  :برنامج الإمارات
ل�ل�م�ن��دوب�ين ال���ش�ب��اب مي�ك��ن �شبابنا
�� �س� �ن ��وي� �اً م� ��ن ت �ك��ري ����س طاقاتهم
و�إبداعاتهم يف العمل الدبلوما�سي
وي �ف �ت��ح ل �ه��م �آف� ��اق � �اً رح �ب��ة يف بناء

�شبكة عالقات مهنية وا�سرتاتيجية
عاملية  ..ن�ؤمن بهذه القدرات وهذه
ال �ط��اق��ات وه��و �أ� �س��ا���س ق��ام��ت عليه
دولتنا على يد الوالد امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ث��راه والآب ��اء امل�ؤ�س�سون،
ال��ذي��ن ر� �س �خ��وا �� �ض ��رورة االهتمام
بال�شباب ودعمهم يف �شتى القطاعات
واملجاالت.
وتعمل ال�شابة مي الهاجري حالياً
يف جهاز �أبوظبي لال�ستثمار وحتمل
� �ش �ه��ادة ال �ب �ك��ال��وري��و���س يف العلوم
ال�سيا�سية م��ن جامعة ن�ي��وي��ورك -

�أب��وظ�ب��ي ،و��ش�ه��ادة ث��ان��وي��ة مزدوجة
يف البحوث االجتماعية وال�سيا�سة
ال �ع��ام��ة ،وال��درا� �س��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،كما
حظيت ب�ت��دري��ب مهني يف قن�صلية
دول��ة الإم ��ارات يف مدينة نيويورك
الأم��ري �ك �ي��ة ،وه��ي خ��ري�ج��ة الدفعة
الأوىل م��ن برنامج /اجل�ي��ل القادم
يف �أبوظبي /الذي يهدف �إىل �صقل
مهارات ال�شباب الإماراتي و�شاركت
يف ب��رن��ام��ج امل �� �ش��ارك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة يف
احلياة الطالبية يف اجلامعة ،التي
ت�ضم �أك�ث�ر م��ن  160جن�سية من
ح ��ول ال� �ع ��امل� .أم� ��ا ال �ط��ال��ب را�شد
الرفيع؛ فهو طالب يف جامعة �إك�سرت
يف اململكة املتحدة بتخ�ص�ص ال�سيا�سة
وال � �ع �ل�اق� ��ات ال ��دول� �ي ��ة م� ��ع اللغة
الفرن�سية كلغة �أجنبية ،كما تدرب
�سابقاً يف وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل و�سفارة الدولة يف لندن ،وله
م�شاركة يف ع��امل التكنولوجيا من
خ�لال ان�ضمامه لربنامج الزمالة
التقنية مبركز ال�شباب العربي ،ويف
ع��ام  2020ف��از ب�ج��ائ��زة الإم ��ارات
للتميز الأك��ادمي��ي ع��ن ف�ئ��ة طالب
البكالوريو�س املبتعثني.

وحتر�ص وزارة الدفاع من خالل م�شاركتها يف املعر�ض على ا�ستقطاب عدد من ينطوي على �سمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإن�سانية بحيث بات االن�ضمام
املواطنني واملواطنات الراغبني يف االنت�ساب �إىل وزارة الدفاع من خالل وحداتها �إىل وزارة الدفاع مدخال حيويا مل�ستقبل �أف�ضل لكل من يلتحق بها.
الرئي�سية وه��ي ال�ق��وات ال�بري��ة والبحرية واجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي وحر�س ويقدم ممثلو الوحدات الع�سكرية للزوار �شرحا وافيا حول الفر�ص املتوافرة يف
الرئا�سة وق�ي��ادة حماية املن�ش�آت احليوية وال�ط�يران امل�شرتك وق�ي��ادة الإمداد كل وحدة وطبيعة العمل بها والربامج التدريبية والدرا�سية التي يلتحق بها
املن�ضمون �إىل هذه الوحدات.
امل�شرتك وامل�شاركة يف جميع املنا�سبات الوطنية املختلفة.
و�أكدت وزارة الدفاع على دورها املجتمعي من خالل ما توفره وحداتها املختلفة كما ت��وف��ر وزارة ال��دف��اع ح��واف��ز جم��زي��ة وجم ��االت وا��س�ع��ة للرتقي والرتفيع
من فر�ص عمل يف تخ�ص�صات خمتلفة لأبناء الإمارات من الراغبني يف االن�ضمام وجماالت �إ�ضافية ملوا�صلة الدرا�سة يف الكليات واملعاهد الع�سكرية �أو يف اجلامعات
�إىل �صفوفها ،مو�ضحة �أن االنخراط يف �صفوف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يعد �شرفا الوطنية ف�ضال عن دورات منتظمة لتطوير املهارات العملية والعلمية.

حماكم دبي ت�ستعر�ض �إجنازات كاتب
العدل الرقمي خالل جيتك�س 2021
•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت حم��اك��م دب��ي خ�ل�ال �أ�سبوع
ج �ي �ت �ك ����س ج� �ل ��وب ��ال  2021عن
الإجن � � ��ازات امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي حققها
" ال �ك��ات��ب ال� �ع ��دل الرقمي" يف
ال�ف�ترة املا�ضية م��ن ال�ع��ام اجلاري
وف �ق �اً ل�ل���س�ي��ا��س��ة واال�سرتاتيجية
ال �ت��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا امل �ح��اك��م يف ت�سهيل
جميع العمليات واالج� ��راءات على
املتعاملني.
و�أ� �ش ��ار �إب��راه �ي��م احل��و��س�ن��ي املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع ال �ك��ات��ب العدل
والت�سوية والتنفيذ يف حماكم دبي
�إىل �أن الإدارة ح�ق�ق��ت يف الفرتة
املا�ضية من العام اجلاري � 15ألفاً
و 316معاملة م��ن خ�لال خدمة
الكاتب العدل الرقمي.
ول�ف��ت احلو�سني �إىل �أن " الكاتب
ال�ع��دل الرقمي" يعترب حزمة من
اخلدمات واملبادرات املعنية بتطوير
م �ن �ظ��وم��ة ال �ع �م ��ل ن �ح ��و التوجه
ال��رق �م��ي وال� �ت ��ي حت �ق��ق ال�سهولة
و�سرعة و�صول املتعاملني للخدمات
يف �أي وقت ومكان دون �أي قيود ومن

خالل عدة قنوات ذكية و�إلكرتونية
وه��و الأم��ر ال��ذي يرتجم توجهات
قيادتنا الر�شيدة يف ال�ت�ح��ول نحو
ح�ك��وم��ة ذك �ي��ة ��س�ب��اق��ة وم �ب��دع��ة يف
تلبية حاجات الفرد واملجتمع .
ون��وه �إىل �أن خدمة الكاتب العدل
ال��رق �م��ي ت�ت���ض�م��ن ج�م�ي��ع خدمات
ال �ك ��ات ��ب ال� �ع ��دل م ��ن التوكيالت
واالق � � ��رارات والإن � � ��ذارات العدلية
وحم��ا��ض��ر االج�ت�م��اع وو��ص��اي��ا غري
امل�سلمني والعقود بجميع �أنواعها
وال �ت��ي ي�ت��م اط�لاق�ه��ا ع�ل��ى مراحل

وت�شمل اخل��دم��ة امل�ؤمتتة بالكامل
ع �ل��ى م ��راح ��ل ال�ت���س�ج�ي��ل و�إدخ � ��ال
البيانات بالتكامل مع نظام الهوية
الإم� ��ارات � �ي� ��ة و�إرف � � � ��اق امل�ستندات
ال��داع �م��ة ل�ل�م�ح��رر ودف ��ع الر�سوم
وال �ت��دق �ي��ق وال�ت�ح�ق��ق م��ن ال�صفة
والأه � �ل � �ي ��ة ع ��ن ط ��ري ��ق احل�ضور
االفرتا�ضي �أو ال�شخ�صي �إن تطلب
الأمر والتوقيع �إلكرتونيا وا�ستالم
امل �ح��رر امل���ص��دق ،وت�ت��م جميع هذه
اخلطوات �إلكرتونياً من خالل �أي
جهاز �إلكرتوين.

من جهته �أ�شار �أحمد خلف احلو�سني
مدير �إدارة الكاتب العدل يف حماكم
دبي �إىل تعدد قنوات احل�صول على
اخلدمة ومنها الكاتب العدل العام
وال�ك��ات��ب ال�ع��دل اخل��ا���ص وموظفو
اجلهات احلكومية وم��زاول��و املهنة
م �ث��ل م �ك��ات��ب امل �ح��ام��اة وح�سابات
الأف� ��راد ل��دى حم��اك��م دب��ي ،منوها
�إىل �أن اخلدمات متاحة على مدار
�� 24س��اع��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع الأجهزة
التي تعمل بنظام ويندوز �آي �أو �أ�س
�أندرويد.
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�أبوظبي للجودة يطلق من�صة الريادة الرقمية يف جيتك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

04

�أط�ل��ق جمل�س �أب��وظ�ب��ي للجودة واملطابقة من�صة "الريادة"
ال��رق�م�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز جت��رب��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين وذل ��ك خ�ل�ال م�شاركة
امل�ج�ل����س �ضمن ج�ن��اح ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي يف م�ع��ر���ض "�أ�سبوع
جيتك�س للتقنية  "2021املقام يف مركز دبي التجاري العاملي
وي�ستمر حتى � 21أكتوبر اجلاري.
وت�ه��دف من�صة "الريادة" �إىل حتقيق ثالثة �أ�س�س رئي�سية
تتمثل يف "ريادة اخل��دم��ات املقدمة للمتعاملني" و"حتقيق
متطلبات مراكز خدمة املتعاملني فئة  7جنوم وفقا للموا�صفة
الإم��ارات �ي��ة رق ��م � "5050إ� �ض��اف��ة �إىل "حتقيق ال�ت�م�ي��ز يف

م��ؤ��ش��رات ال�سعادة وااليجابية للموظفني ا�ستنادًا ملتطلبات
املوا�صفة القيا�سية الإمارتية ."UAE.S 5025
وقال �سعادة الدكتور هالل الكعبي الأمني العام ملجل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة  :انطال ًقا من توجيهات القيادة الر�شيدة
ي�سعى املجل�س للم�ساهمة يف جعل �إمارة �أبوظبي عا�صمة رائدة
يف جم��ال البنية التحتية للجودة على امل�ستوى ال��دويل من
خالل توظيف التكنولوجيا املتقدمة وتعزيز ثقافة االبتكار
والإب��داع يف منظومة املطابقة واجلودة على م�ستوى الإمارة.
و�أ� �ض��اف �أن جمل�س �أب��وظ�ب��ي ل�ل�ج��ودة وامل�ط��اب�ق��ة ي�ستعر�ض
خ�لال "جيتك�س" م��زاي��ا من�صة "الريادة" الرقمية �إ�ضافة
�إىل �أف�ضل التجارب واملمار�سات الرقمية املبتكرة متا�شيا مع

جهود حكومة �أب��وظ�ب��ي نحو التحول �إىل امل�ستقبل الرقمي
بهدف تعزيز اخلدمات والبيانات واحللول احلكومية ومتكني
املنظومة الرقمية على م�ستوى الإم ��ارة حيث ت��أت��ي جتربة
تطوير من�صة "الريادة" وما �سوف تدعمه لتحقيق خدمات
ذات فئة ال�سبع جنوم للمتعاملني �ضمن الأهداف املن�شودة التي
ت�سعى لتحقيقها الإمارة .و�أو�ضح الكعبي �أن اخلدمات الرقمية
اجلديدة ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة تهدف جميعها �إىل
دع��م عملية التحول الرقمي وبناء منظومة تقنية متطورة
ت�ساهم يف دع��م م�سرية التنمية والنمو االقت�صادي بالدولة
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض مبادرات املجل�س خالل العام 2021
و�أثرها على حياة امل�ستهلك واملوظف واجلمهور.

النيابة العامة للدولة  :احلب�س والغرامة عقوبة
جرمية اجلهر عالنية بنداء �أو خطاب خمالف للآداب
•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل تغريدة ن�شرتها �أم�س على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل الإجتماعي
عقوبة اجلهر عالنية بنداء خمالف للآداب.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمادة  361من قانون العقوبات االحت��ادي ،يعاقب باحلب�س مدة ال
تزيد على �شهر وبغرامة ال جتاوز مائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من جهر عالنية بنداء �أو
�أغان �أو �صدر عنه �صياح �أو خطاب خمالف للآداب وكل من �أغرى غريه عالنية بالفجور ب�أي و�سيلة كانت.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني �أفراد
املجتمع ،ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

حميد النعيمي يطلع على برامج وم�شاريع وا�سرتاتيجية وزارة العدل امل�ستقبلية

•• عجمان  -وام:

اط�ل��ع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
ب��ن را� �ش��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ع�ج�م��ان ع�ل��ى خطط
وب��رام��ج وا�سرتاتيجية وزارة العدل
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة واجل �ه ��ود ال �ت��ي تبذلها
لالرتقاء مب�ستوى خدماتها لتوفري
نظام ق�ضائي عادل من خالل تقدمي
خ��دم��ات ق�ضائية ع��دل�ي��ة وقانونية
م�ب�ت�ك��رة وت �ط��وي��ر ت���ش��ري�ع��ات رائ ��دة
ت �� �ض �م��ن � �س �ي��ادة ال� �ق ��ان ��ون وحماية
احلقوق و احلريات .
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال �صاحب
ال �� �س �م��و ح��اك��م ع �ج �م��ان مب�ك�ت�ب��ه يف
دي��وان احل��اك��م ام����س م�ع��ايل عبداهلل
ب��ن �سلطان ب��ن ع��واد النعيمي وزير
العدل والذي قدم نبذة ل�سموه حول
بع�ض امل���ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ن��وي ال ��وزارة
تنفيذها يف الإمارات عامة.
وج��رى خ�لال اللقاء مناق�شة جملة

من الق�ضايا التي تتعلق ب�سري العمل
يف وزارة العدل وا�ستعرا�ض الربامج
والأن�شطة وامل�شاريع اخلا�صة بوزارة
العدل يف �إمارة عجمان.
وا�ستمع �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
�إىل � �ش��رح واف م��ن م �ع��ايل الوزير
ح��ول �أه ��داف وا�سرتاتيجية الوزارة
امل�ستقبلية وال�ق��وان�ين والت�شريعات
احل��دي�ث��ة والإج� � ��راءات املتبعة للبت
يف الق�ضايا املطروحة على الق�ضاء
ب�أف�ضل الت�شريعات والقوانني التي
تواكب االجتاهات العاملية واملتغريات
الداخلية وتتما�شى مع تقاليد الدولة
وحتقق حاجات املواطنني وتطلعاتهم
نحو امل�ستقبل وا�ستقطاب وتدريب
وحت�ف�ي��ز وا��س�ت�ب�ق��اء �أف �� �ض��ل الكوادر
ال�ب���ش��ري��ة ال �سيما الق�ضائية منها فئات املتعاملني مبنية على الكفاءة ا�سرتاتيجية حملية ودولية ت�ساهم يف وت�ع��زي��ز الق�ضاء املتخ�ص�ص القائم
والتي تعمل �ضمن بيئة مبتكرة على وال�ف�ع��ال�ي��ة واجل� ��ودة ون���ش��ر الثقافة التعاون الق�ضائي وتبادل اخلربات .على امل�ع��رف��ة والتميز امل�ؤ�س�سي مبا
تطبيق الت�شريعات والقوانني.
وامل �ع �ل��وم��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ك��اف��ة فئات كذلك ت�ساهم الوزارة يف �إعداد قوانني ي�ضمن ا�ستقالله وتطويره و�إر�ساء
وت�سعى ال ��وزارة �إىل تقدمي خدمات امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال ق �ن��وات ات�صال وت�شريعات تلبي احتياجات املجتمع منظومة جزائية متطورة ت�ساهم يف
ق �� �ض��ائ �ي��ة وع��دل �ي��ة م �ب �ت �ك��رة لكافة م �ت �ع��ددة وم �ب �ت �ك��رة وب �ن ��اء �شراكات وتواكب املتغريات وت�ست�شرف امل�ستقبل احل�ف��اظ على �أمناملجتمع واحلقوق

ال �ف��ردي��ة وت�سهيل رح�ل��ة املتعاملني
وو� �ص��ول �ه��م �إىل ال� �ع ��دال ��ة وتعزيز
�شراكات ال��وزارة على امل�ستوى املحلي
وال� ��دويل ون���ش��ر ال�ث�ق��اف��ة القانونية
و�� �ض� �م ��ان ت� �ق ��دمي ك ��اف ��ة اخل ��دم ��ات

الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة
وال�شفافية وتر�سيخ ثقافة االبتكار يف
بيئة العمل امل�ؤ�س�سي.
و�أث�ن��ى �سموه على ال��دور ال��ذي تقوم
ب��ه وزارة ال �ع��دل يف حت�ق�ي��ق العدل
وامل �� �س��اواة ب�ين جميع �أف ��راد املجتمع
 ..مبديا �سموه ارتياحه للإجراءات
التي اتخذتها الوزارة التي من �ش�أنها
ت�سريع �إج � ��راءات ال�ب��ت يف الق�ضايا
امل �ط��روح��ة وت �ق��دمي اخل��دم��ات التي
حتقق ر�ضا املراجعني.
من جانبه �أ�شاد معاليه باهتمام �سموه
وح��ر� �ص��ه ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة ��س�ير العمل
واخل�ط��ط امل�ستقبلية التي تنتهجها
ال��وزارة ودعمه قطاع العدل ورجاله
الأمر الذي عزز الدور املهم للق�ضاء
يف ن�شر الطم�أنينة والأم��ان وتر�سيخ
املفاهيم ال�سمحة للدين الإ�سالمي
احلنيف.
و�أك ��د معاليه �أن ت��وج�ي�ه��ات �صاحب
ال�سمو ح��اك��م عجمان �ست�أخذ بعني

االع �ت �ب��ار ب �� �ش ��أن االه �ت �م��ام بالكادر
الب�شري املواطن من حيث التدريب
والتوظيف وخا�صة خلريجي كليات
القانون والإ�سالمية و�إج��راء الالزم
له�ؤالء بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات
املخت�صة يف احلكومة االحتادية عامة
وحكومة عجمان خا�صة .
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أحمد بن حميد
النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم
ع�ج�م��ان ل�ل���ش��ؤون الإداري� � ��ة واملالية
وال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن ح�م�ي��د النعيمي
رئ�ي����س دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ة والتخطيط
وال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن ماجد النعيمي
م��دي��ر ع��ام مكتب � �ش ��ؤون املواطنني
و��س�ع��ادة حمد را��ش��د النعيمي مدير
ال� ��دي� ��وان و�� �س� �ع ��ادة ي��و� �س��ف حممد
النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات
وال�ضيافة و�سعادة ط��ارق بن غليطه
الغفلي مدير مكتب �صاحب ال�سمو
ح� ��اك� ��م ع� �ج� �م ��ان وع � � ��دد م � ��ن كبار
امل�س�ؤولني.

عبداهلل �آل حامد :الإمارات ر�سخت مكانتها بني �أوائل جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للآثار
بلدان العامل يف الت�صدي جلائحة كورونا
•• العني-الفجر:

•• �أبوظبي -وام:

ق��ال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل حامد رئي�س دائرة
ال�صحة � -أبوظبي  :يكت�سب احتفا�ؤنا بالأ�سبوع العاملي ملكافحة
العدوى هذا العام �أهمية خا�صة ال �سيما مع ما نلم�سه اليوم
م��ن ثمار اجل�ه��ود اال�ستثنائية والعمل ال ��د�ؤوب ال��ذي قدمه
جميع ال�ف��رق املعنية للوقوف يف وج��ه جائحة "كوفيد -19
" واحلد من تداعياتها على �صحة و�سالمة املجتمع يف ظل
توجيهات ودع��م القيادة الر�شيدة .وها نحن اليوم ن�شهد بدء
عودة احلياة �إىل طبيعتها يف الإمارات التي ا�ستطاعت �أن تر�سخ

مكانتها من بني �أوائ��ل بلدان العامل يف الت�صدي للجائحة".
و�أو�ضح معاليه  -يف كلمة له مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي ملكافحة
العدوى : -
" يف الوقت الذي يحتفي فيه العامل �أجمع بالأ�سبوع العاملي
ملكافحة العدوى نوا�صل جهودنا يف �أبوظبي يف ظل مواجهة
جائحة "كوفيد "-19التي ما زال��ت جتتاح العامل للو�صول
�إىل مرحلة التعايف والق�ضاء على الوباء للحفاظ على �صحة
و�سالمة جميع �أف ��راد املجتمع ".و�أ� �ض��اف� " :شهدت الفرتة
املا�ضية حمطات هامة و�إجنازات كبرية كان من �ضمنها تكثيف
حمالت التطعيم لكافة �أفراد املجتمع و�إطالق حمالت خا�صة

بالفئات الأكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة �إمياناً منا ب�أن التطعيم
هو �أهم عنا�صر وقف العدوى واحلد من ظهور �سالالت جديدة
�إ��ض��اف��ة �إىل تو�سيع ن�ط��اق الفحو�صات وتطبيق الإج� ��راءات
االح�ترازي��ة والوقائية للحد من انت�شار الفريو�س واحلفاظ
على �صحة و�سالمة املجتمع الأمر الذي و�ضع الإمارة يف �صدارة
امل��دن القيادية عاملياً يف اال�ستجابة املتميزة للجائحة ".ودعا
معاليه كافة �أف��راد املجتمع للح�صول على تطعيم الإنفلونزا
املو�سمية نظراً لدوره يف تقليل احتمالية الإ�صابة باملر�ض ونقل
ال�ع��دوى للآخرين ال �سيما مع اق�تراب مو�سم ال�شتاء الذي
تزداد فيه حاالت الإ�صابة بهذا النوع من الإنفلونزا.

حكومة الفجرية ت�ستعر�ض �أبرز م�شاريعها التقنية يف جيتك�س 2021
•• دبي -وام:

ت���ش��ارك  12ج�ه��ة م��ن م�ؤ�س�سات
ودوائ� � � � ��ر ح� �ك ��وم ��ة ال� �ف� �ج�ي�رة يف
م� �ع ��ر� ��ض " ج �ي �ت �ك ����س للتقنية
 2021دبي " حتت مظلة "من�صة
ح�ك��وم��ة ال�ف�ج�يرة " ال�ت��ي ت�شرف
عليها دائرة احلكومة الإلكرتونية
بالفجرية.
وت�شارك يف املن�صة كل من حكومة
ال �ف �ج�يرة الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،وبلدية
ال �ف �ج�ي�رة ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة الفجرية
ل�ت�ن�م�ي��ة امل �ن��اط��ق ،ودائ � ��رة امل� ��وارد
ال �ب �� �ش��ري��ة ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة الفجرية
ل� �ل� �م ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،وال �ق �ي ��ادة ب��ال�ف�ج�يرة ،هيئة املنطقة احلرة
العامة ل�شرطة الفجرية ،وبلدية بالفجرية .
دب��ا ،ومركز الفجرية للمغامرات ،وتهدف م�شاركة حكومة الفجرية
وهيئة الفجرية لل�سياحة والآثار ،يف ه ��ذا احل ��دث امل �ه��م ال ��ذي يقام
وغ� ��رف� ��ة ال � �ت � �ج� ��ارة وال�صناعة يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري العاملي

ح �ت��ى  21م��ن �أك �ت��وب��ر اجل� ��اري،
�إىل ت �ب��ادل امل �ع��ارف ال�ت�ق�ن�ي��ة بني
اجل�ه��ات امل���ش��ارك��ة ،وال�ت�ع��رف على
�آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
احل ��دي� �ث ��ة يف جم � ��ال اخل ��دم ��ات

امل��ؤ��س���س�ي��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات الذكية،
واالط�ل�اع على �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف هذا املجال .وت�ستعر�ض
م�ن���ص��ة ح �ك��وم��ة ال �ف �ج�ي�رة �أب� ��رز
امل�شاريع التطويرية مل�ؤ�س�ساتها يف

جم��ال التقنية الرقمية والذكاء
اال�صطناعي ،بالإ�ضافة �إىل �أحدث
التطبيقات ال��ذك�ي��ة ال �ت��ي تهدف
�إىل حت���س�ين م���س�ت��وى اخلدمات
احلكومية التي تقدمها.

قائد عام �شرطة عجمان يفتتح مركز الدعم اجلوي Drone
•• عجمان-وام:

افتتح �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان
ب��ن ع �ب��داهلل ال�ن�ع�ي�م��ي ق��ائ��د عام
� �ش��رط��ة ع �ج �م��ان م ��رك ��ز الدعم
اجلوي"  " Droneللطائرات
امل�سرية من دون طيار امل�ستخدمة
يف دع� � ��م ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات امل� �ي ��دان� �ي ��ة
وعمليات املراقبة املرورية.
ح���ض��ر االف �ت �ت��اح � �س �ع��ادة العميد
م � �ب� ��ارك خ �ل �ف ��ان ال � � ��رزي مدير
ع��ام امل ��وارد واخل��دم��ات امل�ساندة،
والعميد عبد اهلل �سيف املطرو�شي
م��دي��ر ع��ام العمليات ال�شرطية ،وامل� �ي ��دان� �ي ��ة ،وم �ن �ه��ا ا�ستخدام
وع ��دد م��ن ك�ب��ار ال�ضباط و�صف ط � ��ائ � ��رات ب �ل�ا ط� �ي ��ار "درون"،
م�شريا �إىل �أن ا��س�ت�ح��داث مركز
ال�ضباط ب�شرطة عجمان.
وق� � ��ال ال �ع �م �ي��د ع �ب��د اهلل �سيف الدعم اجلوي وتوظيف هذا النوع
امل �ط��رو� �ش��ي �إن � �ش��رط��ة عجمان من الطائرات جاء لدعم وتعزيز
حت ��ر� ��ص ع �ل ��ى م ��واك� �ب ��ة �أح � ��دث مهام الرقابة املرورية للطرق يف
التقنيات يف عملياتها ال�شرطية حالة االزدحام واحلوادث وكل ما

يدعم مرونة حركة ال�سري واملرور
يف الإم��ارة وذل��ك يف �إط��ار حتقيق
ه ��دف وزارة ال��داخ �ل �ي��ة املتمثل
بجعل الطرق �أكرث �أمناً.
و�أ��ض��اف �أن مركز ال��دع��م اجلوي
ب��ا� �س �ت�خ��دام ط ��ائ ��رات "الدرون"
ا��س�ت�ح��دث وف��ق �أح ��دث التقنيات

الذكية لتعزيز الأم��ن وال�سالمة
العامة لأفراد املجتمع و�سي�ساهم
ب���ش�ك��لٍ م�ب��ا��ش��ر يف ت�ع��زي��ز �سرعة
ال��و��ص��ول �إىل ال��وج�ه��ات املحددة
ومتابعتها عرب �شا�شات مرتبطة
ب �غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات و�إدارة امل ��رور
والدوريات� ،إىل جانب امل�ساهمة يف

تقليل ا�ستخدام الكوادر الب�شرية
يف العمليات ال�شرطية بالإعتماد
على التقنيات احلديثة.
وعن مميزات الطائرة امل�ستحدثة
يف م��رك��ز ال��دع��م اجل ��وي � ..أفاد
ال ��رائ ��د را�� �ش ��د ب ��ن ه �ن��دي نائب
م��دي��ر �إدارة امل � ��رور وال ��دوري ��ات
ب ��أن �ه��ا ت�ت�م�ي��ز مب �ق��اوم��ة الرياح
وال � �ع� ��وام� ��ل اجل � ��وي � ��ة ،وم � � ��زودة
بكامريات ذكية وذات جودة عالية
للغاية ،وت�ستطيع حمل وزن 10
ك �ي �ل��وغ��رام��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أنها
م��زودة مبكربات �صوت للتحذير،
وم �� �س �ت �� �ش �ع��رات مت �ن��ع ا�صطدام
ال�ط��ائ��رة �أث�ن��اء ط�يران�ه��ا� ،إ�ضافة
�إىل مت�ي��زه��ا بخا�صية الت�صوير
اجل �غ��رايف مل�ن��اط��ق حم ��ددة عربة
ن� �ظ ��ام حت ��دي ��د امل� ��واق� ��ع ،GPS
باال�ضافة �إىل �أنها مرتبطة بغرفة
العمليات مبا�شرة.

حت�ت�ف��ي ج��ام�ع��ة االم� � ��ارات العربية
املتحدة باليوم العاملي للآثار والذي
ّ
مت تخ�صي�صه يف التا�سع ع�شر من
ً
�أك �ت��وب��ر م��ن ك��ل ع� ��ام ،ن �ظ��را لقيام
معظم البعثات املتخ�ص�صة بالآثار
ب�ب��دء عمليات التنقيب واحلفريات
خالل هذا ال�شهر .وهو احتفال بعلم
الآثار وم�ساهماته يف حياة ال�سكان.
وبهذه املنا�سبة ،قال الدكتور حممود
�أب ��و ��ص��امي��ة� ،أ��س�ت��اذ ُم �� �ش��ارك -ق�سم
ع �ل��وم الأر� � ��ض ب�ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات:
"تتمتع دولة الإم��ارات بتاريخ غني
تعود جذوره �إىل �آالف ال�سنني ،حيث
ك�شفت احل�ف��ري��ات الأث��ري��ة ع��ن �إرث
من احل�ضارات القدمية التي واكبت
ت��اري��خ املنطقة ،و�ساهمت يف كنزها
الإن �� �س��اين وذل� ��ك ب � ��دءاً مب��ا يُعرف
بالع�صر احل�ج��ري ال �ق��دمي ،ولغاية
نهاية الع�صر احلديدي.
و�أ� � � �ض� � ��اف ق ��ائ �ل�ا "ت�شارك دول� ��ة
االم � � � ��ارات االح� �ت� �ف ��ال ب� �ه ��ذا اليوم
بهدف تعزيز التوعية ب�أهمية الآثار
و� � �ض� ��رورة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ت�راث
واملعامل واملُكت�شفات الأثرية يف كافة
�أرج��اء ال��دول��ة ،حفظاً حل� ّ�ق الأجيال
القادمة يف التع ّرف عليها واالعتزاز
ب�ه��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل ن�شر ثقافة الوعي
بني �أفراد املجتمع ب�ضرورة املُ�ساه ّمة
الف ّعالة يف تعريف العامل ب�أ�سره على
هذا الرتاث التاريخي الفريد".
و�أو�� �ض ��ح" :ويف ه ��ذا امل �ج��ال �أقامت
ح �ك��وم��ة ال ��دول ��ة ع � ��دداً ك� �ب�ي�راً من
املتاحف على �أرا��ض�ي�ه��ا مثل متحف
زاي� ��د ال��وط �ن��ي ،م�ت�ح��ف الإم � � ��ارات،
م �ت �ح ��ف ال � �ع �ي��ن ،م �ت �ح ��ف ال �ل ��وف ��ر
ب� ��أب ��وظ� �ب ��ي ،م �ت �ح��ف دب� � ��ي ،متحف
ال �� �ش��ارق��ة ل �ل �ح �� �ض��ارة الإ�سالمية
ومتحف ال�شارقة الطبيعي ،متحف
ال�ف�ج�يرة ال�ت��اري�خ�ي��ة ،متحف ر�أ�س
اخليمة الوطني ،متحف �أم القوين،

ويت ّم ت�شجيع الطالب على املُ�شاركة يف
م�شاريع و�أعمال وحفريات التنقيب
الأث ��ري ال�ت��ي ت�ت� ّم يف جميع �إم ��ارات
الدولة بهدف �إغناء وتعزيز معارفهم
العلمية والعملية ،وال�ت�ع� ّرف ب�شكل
�أك�بر على البيئة الرتاثية الفريدة
واملناطق واملواقع الأثرية التي ُتربز
التاريخ الغني لدولة الإمارات والذي
يعود �إىل ما يزيد عن � 125ألف �سنة
تقريباً".
و�أ� � �ض� ��اف" :من ��ض�م��ن التنقيبات
الأث � ��ري � ��ة يف ال � �ع� ��امل ويف ال ��دول ��ة
واملرتبطة ارتباطاً وثيقاً
بتخ�ص�ص
ّ
وم �ت �ح��ف ع �ج �م��ان� ،إب� � � ��رازاً للتنوّع علوم الأر�ض يف كلية العلوم بجامعة
الكبري للمواقع التاريخية والأثرية الإمارات ،هي جيولوجيا الأثار حيث
ع �ل��ى ام � �ت� ��داد �أرا� � �ض � ��ي الإم � � � ��ارات ،ي �ت � ّم ال�ب�ح��ث وال�ت�ن�ق�ي��ب ع��ن الآث ��ار
وال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أن غ �ن��ى ا إلم� � ��ارات املدفونة حتت �سطح الأر�ض بالطرق
احل �� �ض��اري وال �ت�راث ��ي ال ي �ق � ّل عن اجل�ي��وف�ي��زي��ائ�ي��ة م�ث��ل ق�ي��ا���س املجال
غناها االقت�صادي الذي عُرفت به يف املغناطي�سي للرتبة و�أي�ضا الرادار.
الأو�ساط العاملية".
كما يت ّم التع ّرف �أي�ضاً على مكوّنات
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والثقافة للتعاون يف جمال احلدائق
يف درا��س��ة علم الآث ��ار م��ع ا ّت �ب��اع نهج اجليولوجية و�إن���ش��اء امل�ت��اح��ف مثل
ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �ل �م��ي امل� �ت� �ط� �وّر .كما متحف ال�صحراء بالعني.
يحر�ص الق�سم على �إغ �ن��اء معرفة وذكر ان هناك �أي�ضاً تعاون بني ق�سم
ال �ط�لاب م��ن خ�ل�ال تنظيم رحالت علوم الأر���ض و�شرطة �أبوظبي ق�سم
ميدانية �إىل املواقع الأثرية واملتاحف اجليولوجيا اجلنائية وذلك للتع ّرف
واملعار�ض الفنية وتنظيم الرحالت ع�ل��ى الأث ��ر احلقيقي ح�ي��ث �أن ��ه من
اال�ستك�شافية� ،إ�ضافة �إىل املُ�شاركة يف امل �ع��امل والأ� �ش �ك��ال ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة التي
امل�ؤمترات وور�ش العمل التي ي ّ
ُنظمها تكونت بفعل العوامل اجليولوجية،
�صون
ومتخ�ص
حم��ا��ض��رون زائ ��رون
ّ
�إ� �ض��اف��ة �إىل درا� �س��ة الأف �ل��اج ونظم
وخارجها.
من داخل الدولة
الري القدمي".

�شرطة �أبوظبي تعر�ض م�شاريعها الذكية للأمن واملنافذ يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

ع��ر��ض��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ث�لاث��ة م���ش��اري��ع ذك �ي��ة لإدارة
الأ�سلحة واملتفجرات بقطاع �ش�ؤون الأمن واملنافذ �ضمن
م�شاركتها يف معر�ض " �إك�سبو  2020دبي ".
ت���ض�م��ن امل �� �ش��روع الأول ع��رب��ة ذك �ي��ة مت ت �ط��وي��ره��ا مع
ال�شركاء ،و�إ�ضافة عدة تقنيات �أمنية تعمل عن بعد ،لدعم
متخذي القرار ،مثل تقنية ك�شف املواد املتفجرة واخلطرة

وامل�شعة.
وامل�شروع الثاين عبارة عن عربة ذكية لتغطية عمليات
امل�سح امليداين ،وتفتي�ش الأماكن ال�ضيقة مع خا�صية نقل
ال�صورة وال�صوت بجودة � ، HKأم��ا الثالث فهو عبارة
ع��ن �أج �ه��زة ذك�ي��ة تعمل بنظام �شم الأب �خ��رة م��ن الهواء
وامل�سح امل�خ�بري ،لدعم ال�ف��رق امليدانية بنتائج العينات
�أو الأج�سام امل�شبوهة ،ومن ثم تقوم ب�إر�سال النتائج �إىل
غرفة العمليات �أو نقطة التحكم.
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جامعة الإمارات ت�ست�ضيف �أعمال قمة التاميز للتعليم العايل جلامعات ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
•• العني  -الفجر

حتت رعاية زكي ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة-
الرئي�س الأعلى جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة ،انطلقت �صباح الأم�س
فعاليات �أعمال قمة التاميز للتعليم العايل جلامعات ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف فندق �إنرتكونتيننتال في�ستيفال �سيتي بدبي ،والتي ت�ستمر على
مدار � 3أيام حتى � 20أكتوبر اجلاري.
و�شهد امل�ؤمتر ح�ضور ع��دد كبري من ر�ؤ��س��اء اجلامعات املحلية ،الإقليمية
والعاملية والباحثني واملهتمني بالت�صنيف العلمي للجامعات ،وذلك يف �ضوء
ر�ؤي��ة جامعة الإم��ارات العربية املتحدة للريادة والتم ّيز يف التعليم العايل
والبحث العلمي على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

يف كلمته االفتتاحية ،ق��ال معايل زك��ي ن�سيبة" :يُ�سعدنا ان�ضمامكم �إىل
م�ؤمترنا اليوم يف الفرتة التي حتتفل فيها دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ب��ال��ذك��رى اخلم�سني على ت�أ�سي�سها ،حيث �أ�صبحت ال�ي��وم وبف�ضل جهود
م�ؤ�س�سيها وقيادتها الر�شيدة م��رك��زاً عاملياً للتجارة والتمويل ،جمتمعاً
متطوراً قائماً على املعرفة ،ومركزاً حيوياً لل�صناعات الإبداعية والثقافية.
�إن طموحنا وطريقة تطورنا يُعربان عن قيمنا الإن�سانية .لقد جلبنا �أف�ضل
ما يف العامل �إىل هنا  ،وبنينا عليه  ،لتح�سني حياة �شعبنا وت�أمني اال�ستقرار
الإقليمي".
و�أردف�" :أو ّد التحدّث عن عن�صري التعليم والتنوّع اللذين �ش ّكال العنا�صر
الأ�سا�سية لنجاح ه��ذه الرحلة التنموية ،وهما الأ�سا�س الرا�سخ لتطورنا
امل�ستقبلي يف اخلم�سني عاماً القادمة ،مع املبادئ الع�شرة التي تو�ضح لنا �أن

جناحنا امل�ستقبلي -التنمية االجتماعية واالقت�صادية لأمتنا -يعتمد على
ممار�سة القيم الإن�سانية يف تطوير ر�أ�س املال الب�شري ،الت�سامح واالنفتاح
وقبول الآخر .و�أعتقد ب�أنها هذه القيم هي جت�سيد حقيقي للجامعة".
و�أو�ضح" :تتم ّثل �أه��داف �إك�سبو  2020دبي ،الذي افتتح �أبوابه للعامل يف
الأول من �أكتوبر ،يف تعزيز االبتكار والفر�ص واال�ستدامة العاملية ،وير�سل
ر�سالة مفادها �أن م�ستقبلنا يعتمد على قدرتنا يف التع ّلم واالب�ت�ك��ار ،و�أن
التنوّع هو قوتنا و�أن التعاون هو �أقوى �أداة لدينا".
و�أ�ضاف" :كما يتم ّثل الدر�س ال�صعب امل�ستفاد من وباء كوفيد -19يف �أن
التقدم يف الطب والعلوم والتكنولوجيا لي�س ل��ه قيمة ُت��ذك��ر م��ا مل يجد
املجتمع العاملي القدرة على العمل معاً وجتميع موارده والتعاون يف مواجهة
التحديات امل�شرتكة .ل��ذل��ك ،يف �سياق ال��وب��اء ،ميثل معر�ض دب��ي �إك�سبو

 2020رمزاً للأمل والإلهام� .إنه يحتفل بال�شفاء وحقيقة �أن الزوار من
جميع �أنحاء العامل ميكنهم ال�سفر �إىل �شواطئنا .يطلب منهم تبادل الأفكار
حول م�ستقبلنا امل�ستدام .يتطلب منهم التعاون عرب اختالفاتهم� .إنه يقودنا
�إىل الدر�س القائل ب�أن التجديد االقت�صادي والرفاهية االجتماعية يعتمدان
على التنوع والتعليم والعمل اجلماعي".
و�أ�شار معايل زكي ن�سيبة �إىل �أن التعليم كان يمُ ثل �أولوية مل�ؤ�س�س الدولة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان ،و�أن من واجب القادة �إعداد اجليل القادم
مل�ستقبلهم .كما كان التعليم العايل عن�صراً �أ�سا�سياً يف بناء الأم��ة� ،ضرورياً
خلططنا امل�ستقبلية ومه ّماً لزراعة تراثنا وثقافتنا واحلفاظ عليهما .لذا
ّ
مت �إن�شاء جامعة الإمارات العربية املتحدة يف عام  ،1976بعد خم�س �سنوات
فقط من ت�أ�سي�س الدولة.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط وم�شاريع وزارة الطاقة
القطاعات ،ركيزة رئي�سية لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة يف دولة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:
الإمارات ،و�ضمان للنمو االقت�صادي امل�ستقر ،وا�ستمرار م�سرية الدولة
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى احل�ضارية والتنموية خالل رحلتها نحو اخلم�سني عاما القادمة.
حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أن تعزيز قطاع الطاقة و�إن�شاء بنية حتتية متطورة ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه ،يف ق�صره مبدينة �صقر بن حممد
وتطبيق �أح��دث معايري تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وامل�ي��اه يف خمتلف �أم�س ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل

عهد ر�أ�س اخليمة ،وال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ،رئي�س
دائرة اخلدمات العامة ،وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية برئا�سة
�سعادة املهند�س �شريف العلماء ،وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية
ل���ش��ؤون ال�ط��اق��ة وال �ب�ت�رول ،و��س�ع��ادة �أح �م��د حم�م��د ال�ك�ع�ب��ي ،الوكيل
امل�ساعد لقطاع البرتول والغاز والرثوة املعدنية ،وعدد من امل�س�ؤولني

يف الوزارة.
واطلع �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة على �أه��داف وزارة الطاقة
والبنية التحتية للخم�سني عاما املقبلة مب��ا ي��واك��ب ر�ؤي��ة وتوجهات
ح�ك��وم��ة الإم� � ��ارات ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل خ�ط��ط ع�م��ل ال � ��وزارة يف الإم� ��ارة
وم�شاريعها يف قطاع الطاقة.

(ال�صحفيني الإماراتية) ت�شارك يف اجتماع دويل عن العمالة املهاجرة يف اخلليج العربي
•• دبي-الفجر:

� � �ش� ��ارك� ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال�صحفيني
الإم ��ارات� �ي ��ة يف االج �ت �م��اع الرقمي
ال � � � ��ذي ن� �ظ� �م ��ه االحت� � � � ��اد ال � � ��دويل
لل�صحفيني ب��ال�ت�ع��اون م��ع منظمة
ال �ع �م��ل ال ��دول� �ي ��ة ح � ��ول التغطية
ال�صحفية لق�ضايا العمال املهاجرة
يف دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي،
وال� � ��ذى ع �ق��د ع ��ن ب �ع��د ،مب�شاركة
حم �م��د احل � �م ��ادي ،رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة جمعية ال�صحفيني الإماراتية
وع�ضو اللجنة التنفيذية يف االحتاد
الدويل لل�صحفيني ،وح�سني املناعي
نائب رئي�س اجلمعية ،ورائد ال�شايب

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ،وعمر
ال�سعيدي رئي�س الهيئة الإدارية لفرع
اجلمعية يف ابوظبي ،وعمر الأحمد
رئ�ي����س جمل�س ��ش�ب��اب ال�صحفيني،
و� � �ش� ��ارك يف ال �ل �ق��اء �أي �� �ض��ا خ�ب�راء
دوليني يف الإعالم وعدد من ممثلي
اجل �م �ع �ي��ات ال���ص�ح�ف�ي��ة يف اخلليج
وال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،و�أدار االجتماع
م �ن�ير زع� � ��رور م��دي��ر ال�سيا�سيات
وال �ب��رام � ��ج يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
باالحتاد الدويل لل�صحفيني.
وق ��ال حم�م��د احل� �م ��ادي ،يف افتتاح
االج �ت �م��اع �أن م��و� �ض��وع ال�ع�م��ال��ة يف
غاية الأهمية وله خ�صو�صية يف دول
اخلليج العربي لطبيعة تركيبة دول

جمل�س ال �ت �ع��اون ح�ي��ث �أن العمالة
جزء مهم ت�ساهم من تركيبة الدول
ويف نف�س الوقت ت�ساهم يف بناء كافة
القطاعات ولهم و�ضعهم وحقوقهم
م�صانة وعلى الإع�لام �أن ينتبه �إىل
هذه الفئة.
ويف خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة كان
التناول ال�صحفي والإع�لام��ي �أدى
�إىل ت�ع��دي��ل بع�ض ال�ق��وان�ي�ين التي
�أدت �إىل الإيجابية وتناول ال�صحافة
ل� �ه ��ذه ال �ق �� �ض ��اي��ا غ�ي��ر ك� �ث�ي�ر من
القوانني خالل الـ � 15سنة املا�ضية.
و�أ�� �ض ��اف احل� �م ��ادي ،ه �ن��اك ق�ص�ص
جميلة مت��ت يف ه��ذا ال�ضوء ه��ي �أن
دب��ي د�شنت ن�صب ت��ذك��اري للعمال

الذين عملوا يف �أك�سبو  2020وهم
مي�ث�ل��ون  30ج�ن���س�ي��ة وه� ��ذا عامل
�إيجابي.
و�أ��ش��ار احل�م��ادي ،يف الإم��ارات هناك
ن �� �س �ب��ة ك� �ب�ي�رة م� ��ن ال �ع �م��ال��ة غري
م�ت�ع�ل�م��ة وغ�ي��ر ن��اط �ق��ة بالعربية
وه��م ال ي�ستطيعون ق��راءة ال�صحف
العربية او الإجنليزية وه��ذا يحتاج
�إىل ترجمة مل��ا يف ال�صحف ،ملعرفة
م �� �ش��اك��ل ه ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن العمالة
ويحتاج �إىل جهد كبري ،ويف اجلانب
االخر توجد ال�صحف الأجنبية التي
ت�غ�ط��ى ه ��ذا اجل��ان��ب م�ن�ه��ا �صحف
باللغات املحلية له�ؤالء العمالة من
الهند وباك�ستان وجنوب �شرق �آ�سيا،

ل �ت��و� �ض��ح ال �ق �� �ض��اي��ا اخل��ا� �ص��ة بهم ،االم ��ارات خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية مت
وال���ص�ح��اف��ة ل�ه��ا دور ك�ب�ير يف نقل �إع �ط��اء الإق��ام��ة الذهبية ل�ع��دد من
م�شاكل العمال م��ع ال�شركات التي املتميزين مم��ن يعملون يف الدولة
جتلب ه�ؤالء العمالة ،حيث �أ�صبحت ح�سب وظائفهم يتم جتديدها كل
ال �ق��وان�ي�ن يف ال��وق��ت احل� ��ايل �أكرث � 10سنوات ،كما توجد �أي�ضا الإقامة
� �ص��رام��ة حل �ق��وق ال�ع�م��ال��ة لتقدمي ال �� �س �ي��اح �ي��ة مل� ��دة � � 4س �ن��وات وه ��ذا
اجلانب الإيجابي للعمالة وبالتعاون ي��درك تفاعل ال��دول��ة م��ع العمالة،
مع �سفارات دول العمالة التي تعمل كما ي��درك الإع�ل�ام ل�ه��ذه الق�ضايا
يف دول اخلليج.
لينقل حت��دي��ات العمالة يف املنطقة
ون� � ��وه احل� � �م � ��ادي ،ج � ��زء ك �ب�ي�ر من وليكون الإعالم عن�صر �إيجابي ينقل
�إ��ش�ك��ال�ي��ات ال�ع�م��ال��ة ه��ي التعاقدات الإجن ��ازات ل�ه��ذه العمالة ،والفكرة
التي حت��دث للعمالة قبل و�صولهم الأه� ��م يف امل��رح �ل��ة الأخ �ي��رة �أ�صبح
للدول التي يعملون بها وه��ى كانت هناك حر�ص يف الإمارات من القيادة
ت � ��ؤدى �إىل م���ش��اك��ل ك �ث�يرة واليوم ال�سيا�سية واحل�ك��وم��ة لت�شديد ب�أن
�أ�صبحت اكرث �صرامة من قبل ،وفى ه ��ذه ال�ع�م��ال��ة ه��ي ج ��زء م��ن ن�سيج

املجتمع واجلميع �شعر بذلك �أثناء
جائحة كوفيد 19 -مل يوجد متيز
بني املواطن والعمالة الأجنبية.
و�أك � � ��د احل � �م� ��ادي ،ع �ل��ى �أن � ��ه يجب
ت�خ���ص�ي����ص م �� �س��اح��ات يف الإع �ل��ام
لتغطية ق�ضايا ال�ع�م��ال��ة وت�سليط
ال�ضوء على همومهم التي ت�ؤكد هذا

الن�سيج يف املجتمع وال�ت��ي ه��ي جزء
�أ��ص�ي��ل وعن�صر يف ال�ب�ن��اء والتنمية
ب�شكل عام ،والتكامل موجود يف هذا
اجل��ان��ب ل �ل��دول ،وي�ج��ب �أن يح�صل
ال �ع��ام��ل ع �ل��ى ك��ل ح �ق��وق��ه مب��ا فيه
عائلته م��ن تعليم و�صحة وغريها
من جوانب احلياة.

نا�شئة ال�شارقة يتعلمون مهارات قيمة يف امل�سرح وفنون العر�ض
•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إطار حر�صها على تطوير مهارات منت�سبيها يف الأعمار من � 13إىل  18عاماً،
يف امل�سرح وفنون العر�ض �أطلقت "نا�شئة ال�شارقة" التابعة مل�ؤ�س�سة "ربع قرن"
ل�صناعة القادة واملبتكرين ،برنامج "التمثيل وتنمية مقدرات املمثل" ،بهدف
تدريبهم على كيفية تنمية قدراتهم الأدائ�ي��ة امل�سرحية من خ�لال جمموعة
منوّعة من التطبيقات لبناء �شخ�صية املمثل.
وتعرف امل�شاركون خ�لال الربنامج ال��ذي يقدمه املمثل �سعيد الهرا�سي ،على
مبادئ و�أ�سا�سيات التمثيل من خالل جمموعة من التدريبات املتعلقة بالتعبري

اجل�سدي وتقنيات ال�صوت والإل �ق��اء واالرجت ��ال امل�سرحي ،وا�ستك�شفوا مدى
قدرتهم على التعبري مبهارات اجل�سد وال�صوت والإلقاء عرب متارين خمتلفة
وتطبيقها على ال�شخ�صيات امل�سرحية.
وقدم املدرب �سعيد الهرا�سي �شرحاً تف�صيلياً عن مفهوم االرجت��ال و�أ�سا�سياته
وفوائده يف تنمية مهارات امل�شاركني يف �سرعة البديهة واالنتباه والرتكيز على
�أدق التفا�صيل ،وكيفية تقم�ص ال�شخ�صية امل�سرحية ،وت��درب امل�شاركون على
مهارات عالقة املمثل بالف�ضاء امل�سرحي والوقوف على خ�شبة امل�سرح والتعامل
مع اجلمهور .وتوا�صل نا�شئة ال�شارقة برنامج فنون العرائ�س بور�شة "�أ�سا�سيات
خيال الظل" ،التي ُتعد ا�ستكما ًال لور�شة �إجناز العر�ض العرائ�سي ،وت�أتي هذه

الور�شة التي يقدمها املخرج عدنان �سلوم ،خبري فنون م�سرحية وجمموعة من
املدربني املخت�صني من داخل الدولة وخارجها؛ انطالقاً من حر�ص امل�ؤ�س�سة
على �إك���س��اب منت�سبيها ك��اف��ة م �ه��ارات �إجن ��از ع��ر���ض متكامل م��ن ال�ف�ك��رة �إىل
الن�ص ،ومن الن�ص �إىل العر�ض ،مروراً بتدريبهم على مهارات ت�صميم و�صنع
وحتريك العرائ�س وتدريبهم على كيفية التعبري من خاللها ،عن م�شاعرهم
�أم��ام اجلمهور .ويتوَج برنامج فنون العرائ�س ال��ذي يختتم م�ساء يوم ال�سبت
املقبل ،بعد تدريب ا�ستمر على مدار ثمانية �شهور ،بعر�ض فني بعنوان "فوق
الأر�ض حتت ال�سماء" ،يقدمه منت�سبو نا�شئة ال�شارقة يف مركز الإمارات لفنون
العرائ�س – مبقر جمعية امل�سرحيني يف قلب ال�شارقة.

االحتادي للتناف�سية والإح�صاء يطلق من�صة رقمية متكاملة للبيانات الذكية
•• دبي-وام:

�أط �ل��ق امل��رك��ز االحت � ��ادي للتناف�سية
والإح� ��� �ص ��اء  -خ�ل��ال م �� �ش��ارك �ت��ه يف
ف�ع��ال�ي��ات م�ع��ر���ض "جيتك�س غلوبال
 "2021امل� � �ق � ��ام ح ��ال � �ي ��ا م ��رك ��ز
دب � ��ي ال� �ت� �ج ��اري ال� �ع ��امل ��ي  -املن�صة
ال��وط�ن�ي��ة لتمكني ال�ب�ي��ان��ات "The
 "Enablerوذلك يف �إطار حر�صه
على اعتماد �أحدث احللول التقنية يف
جمال علوم البيانات .
تهدف املن�صة �إىل امل�ساهمة يف تعزيز
اال�ستفادة م��ن البيانات الإح�صائية
الر�سمية وتتيح للجهات احلكومية
واخل��ا��ص��ة و�أف� ��راد املجتمع الو�صول
للبيانات الإح�صائية اخلا�صة بدولة
الإم� � � ��ارات �إ� �ض��اف��ة �إىل م ��ا ي�صدره
املركز من منتجات البيانات الرقمية
�ضمن �أعلى م�ستويات الأمان واملرونة
واجلودة وال�سرعة.
كما تتميز املن�صة بالقابلية للتو�سع
ل �ت �ل �ب��ي اح �ت �ي ��اج ��ات �� �ص� � ّن ��اع ال� �ق ��رار
واجلهات احلكومية لأحدث البيانات
ال��وط�ن�ي��ة امل�ت��اح��ة �ضمن � 25شا�شة
ت�ف��اع�ل�ي��ة مي�ك��ن تخ�صي�صها ح�سب
احل ��اج ��ة ،م��ع ق��اب�ل�ي��ة ت��ام��ة للتو�سع
يف ح �ج��م ون��وع �ي��ة ال �ب �ي��ان��ات لتلبية
املتطلبات امل�ستقبلية.
وق��ال��ت � �س �ع��ادة ح �ن��ان م�ن���ص��ور �أهلي
م��دي��رة امل��رك��ز االحت ��ادي للتناف�سية

والإح �� �ص��اء ب��الإن��اب��ة ت�شكل البيانات
الإح���ص��ائ�ي��ة الر�سمية يف املجتمعات
املعا�صرة عن�صراً مهماً ال غنى عنه
يف ع �م �ل �ي��ة ال �ت �خ �ط �ي��ط والتطوير
وت �� �س��اه��م ب���ش�ك��ل ف �ع ��ال يف عمليات
�صنع ال�سيا�سات واتخاذ ال�ق��رارات يف
جميع القطاعات التنموية لذلك يعد
وجود من�صة وطنية معتمدة لتوفري
املنتجات الرقمية للبيانات الإح�صائية
وبال�شكل الأمثل واجباً وطنياً ي�ؤكد
ال�ت��زام�ن��ا يف امل��رك��ز مب��واك�ب��ة وتعزيز
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف �إط � ��ار ال ��ر�ؤي ��ة
التنموية الطموحة لدولة الإمارات
وقيادتها الر�شيدة .
وذك � � ��رت �أن ه � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه يرتجم
�سعي احلكومة للرتكيز على �أهمية
الإح�صاءات والبيانات يف دع��م اتخاذ

ال � �ق ��رار ،وي� ��أت ��ي ال �ت��زام �ن��ا بتطوير
من�صات تفاعلية للبيانات واخلرائط
اجل�ي��وم�ك��ان�ي��ة لإدراك� �ن ��ا مل��ا �ستوفره
من �أرق��ام وبيانات ت�ساهم يف حتقيق
اخلطط التنموية للحكومة على املدى
القريب والبعيد وتعزيز بناء قاعدة
م�ع��رف�ي��ة وط�ن�ي��ة يف جم��ال البيانات
والإح �� �ص ��اءات ،وت��وف��ر ت� ��داو ًال مرناً
و�سريعاً ملنتجات البيانات الرقمية يف
الدولة  .من جهتها �أو�ضحت �سعادة
ث��ري��ا ال�ه��ا��ش�م��ي امل ��دي ��رة التنفيذية
لقطاع متكني ال�ب�ي��ان��ات الرقمية يف
املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء
�أن املبادرة تهدف �إىل حتقيق التوا�صل
امل� �ب ��ا�� �ش ��ر ب �ي��ن م �ن �ت �ج��ي ال� �ب� �ي ��ان ��ات
واملعلومات الإح�صائية وبني اجلهات
امل�ستفيدة منها.
وق ��ال ��ت �إن �إط �ل ��اق امل �ن �� �ص��ة �ضمن
فعاليات "جيتك�س غلوبال "2021
يعك�س �أه�م�ي��ة ه ��ذا امل�ع��ر���ض العاملي
وم��ا ميثله م��ن ملتقى ف��ري��د ملنتجي
وم�ستخدمي �أحدث احللول الرقمية
يف العامل ،وكونه بيئة مثالية للإعالن
عن من�صة ذكية تو ّفر �أحدث البيانات
الإح�صائية املحدّثة واملعتمدة.
و�أ� �ض��اف��ت ال�ه��ا��ش�م��ي ت�ت�م�ي��ز من�صة
" "The Enablerلتمكني
البيانات بكونها قابلة لتعديل واجهات
اال�� �س� �ت� �خ ��دام وت � �ن� ��وع ط � ��رق عر�ض
ال �ب �ي��ان��ات ح �� �س��ب ح��اج��ة امل�ستخدم

وتوفري �أدوات للبحث بهدف ت�سهيل
الو�صول �إىل املعلومات املطلوبة وفقاً
لأف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال
�أمن و�إتاحة البيانات ،مع الأخذ بعني
االع �ت �ب��ار ع��وام��ل ال��دق��ة وال�سرعة،
واالن�ت�ظ��ام الزمني يف �إدارة البيانات
الوطنية .وت�أكيداً على حر�ص املركز
االحت��ادي للتناف�سية والإح�صاء على
ت�ب�ن��ي الأف� �ك ��ار الإب��داع �ي��ة يف توفري
املعلومات الإح�صائية ل�صانعي القرار
وال �� �س �ي��ا� �س��ات يف ال ��دول ��ة واجل �ه ��ات
احلكومية واخلا�صة ولأفراد املجتمع
ووف � � ��ق �أف� ��� �ض ��ل امل� �ع ��اي�ي�ر العلمية
وامل�م��ار��س��ات العاملية يف جم��ال العمل
الإح �� �ص��ائ��ي� ،أط �ل��ق امل��رك��ز االحت ��ادي
للتناف�سية والإح�صاء خالل م�شاركته
يف "جيتك�س غلوبال  "2021املزيد

م ��ن اخل ��رائ ��ط اجل �ي��وم �ك��ان �ي��ة التي
ت��وف��ر ب�ي��ان��ات دق�ي�ق��ة وحم��دث��ة حول
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ط��اع��ات احليوية،
كال�صحة والتعليم والتجارة وغريها.
وك��ان املركز �أطلق م�شروع اخلريطة
امل��وح��دة " "1Mapوه��و ع�ب��ارة عن
م�شروع وطني مبني على ال�شراكات
امل��ؤ��س���س�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر م�ن���ص��ة بيانات
جيومكانية تدمج البيانات اجلغرافية
م ��ع امل �ع �ل��وم��ات الإح �� �ص��ائ �ي��ة لتنتج
خرائط بيانات ب�إح�صاءات ر�سمية يتم
تطويرها باال�ستفادة من اجلغرافيا
املكانية والذكاء اال�صطناعي.
وم� � � � ��ن ب� �ي ��ن ل � � ��وح � � ��ات اخل� � ��رائ� � ��ط
اجل�ي��وم�ك��ان�ي��ة ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا املركز
لوحات عن بيانات ال�سياحة والتجارة
العاملية وال�ت�ط��ور ال�ع�م��راين للدولة
وامل� �ن ��اط ��ق امل� ��� �ض ��اءة ل� �ي�ل ً�ا ول ��وح ��ات
ب�ي��ان��ات م�ت�ك��ام�ل��ة خم�ص�صة ل�ص ّناع
القرار ،وغريها العديد من اللوحات
ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات الذكية
ال� �س �ت �ك �� �ش��اف اخل� ��دم� ��ات ال�صحية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وامل � ��راف � ��ق الثقافية
وال�ترف �ي �ه �ي��ة ،وامل �ن �� �ش ��آت ال�سياحية
وغريها .والتي �سيتم ا�ستعرا�ضها من
خالل جناح املركز يف معر�ض �أ�سبوع
جيتك�س للتقنية .وي�ستعر�ض املركز
ع�ب�ر م�ن���ص�ت��ه يف م�ع��ر���ض "جيتك�س
غلوبال" امل�ن���ص��ة امل � ّ�ط ��ورة اخلا�صة
ب ��أه��داف التنمية امل���س�ت��دام��ة لدولة

الإم��ارات ""UAE Data Hub
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ر��ص��د وت�سجيل ما
حت��رزه ال��دول��ة م��ن ت�ق��دم وم��ا تنفذه
م��ن م� �ب ��ادرات ف�ي�م��ا ي�خ����ص �أه� ��داف
التنمية امل�ستدامة ،وب�شكل مياثل من
حيث املفهوم والغاية من�صة البيانات
امل �ف �ت��وح��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ل ��أمم املتحدة
اخلا�صة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.
وب� ��د�أت دول ��ة الإم � ��ارات يف ن�شر هذه
البيانات على من�صة الأمم املتحدة
اخلا�صة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة يف
فرباير  2019ماجعلها ث��اين دولة
يف العامل و�أول دولة يف املنطقة ن�شراً
للبيانات والإح�صاءات ذات ال�صلة.
وت �ت��وف��ر ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات امل ��ؤ� �ش ��رات
اخلا�صة ب��أه��داف التنمية امل�ستدامة
يف �صيغة ب�ي��ان��ات ج�غ��راف�ي��ة مكانية
ما ي�سهم يف �إع��داد اخلرائط ،و�إعداد
ع��رو���ض ت�صويرية للبيانات� ،إ�ضافة
�إىل حت�ل�ي��ل ال �ب �ي��ان��ات ،وه ��ي متاحة
يف ��ص�ي��غ م�ت�ع��ددة �سهلة اال�ستخدام
والتحميل .و�سعياً من املركز االحتادي

للتناف�سية والإح�صاء لتوفري من�صة
عاملية معتمدة ت�ساهم يف تعزيز عملية
اال�ستفادة م��ن البيانات الإح�صائية
ال��ر� �س �م �ي��ة ،وت �� �س �ه �ي��ل ن �� �ش��ره��ا وفق
�أح��دث التقنيات واملمار�سات املعتمدة
ع��امل �ي �اً ،ق ��دم امل��رك��ز ��ض�م��ن فعاليات
"جيتك�س غلوبال" ،من�صة "�أرقام
الإمارات" "UAE.STATالتي
اعتمد فيها معايري منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ""OECD
وذلك بهدف ن�شر البيانات الإح�صائية
الر�سمية لدولة الإم��ارات وتوفريها
عرب �سال�سل زمنية.
و ّ
مت تطوير املن�صة بجهود فريق من
خ�ب�راء امل��رك��ز االحت� ��ادي للتناف�سية
والإح � �� � �ص� ��اء وف � ��ق �أح � � ��دث تقنيات
ب ��روت ��وك ��ول " "SDMXلتبادل
البيانات الإح�صائية مرفقة بالبيانات
الو�صفية لها لرفد منظومة الإح�صاء
الوطنية مبن�صة بيانات ك�ف��ؤة وذات
م�ع��اي�ير ع��امل�ي��ة وب���ش�ك��ل ي���س��اع��د على
ن���ش��ر ال�ب�ي��ان��ات الإح���ص��ائ�ي��ة للدولة

وي��واك��ب التحول الرقمي مبا يعك�س
ر�ؤي ��ة وت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ويرتجم �سعي احلكومة للرتكيز على
الإح�صاءات والأرق��ام يف دعم م�سرية
التنمية امل�ستدامة بحيث توفر اجلهد
والوقت على الهيئات واجلهات التي
حتتاج لبيانات �إح�صائية حمدّثة عن
و�ضمن ت�سل�سل زمني لدولة الإمارات
وه��ي تعترب �أول من�صة �إح�صائية يف
املنطقة العربية تعتمد على املعايري
احلديثة لربوتوكوالت تبادل البيانات
الإح�صائية ب�شكل �إلكرتوين .يذكر �أن
من�صة �أرق� ��ام الإم � ��ارات م�ت��اح��ة على
امل��وق��ع الإل �ك�تروين الر�سمي للمركز
االحت � � ��ادي ل�ل�ت�ن��اف���س�ي��ة والإح �� �ص ��اء
وت���س�ت�ه��دف ج�م�ي��ع � �ش��رائ��ح املجتمع
وال �ق �ط ��اع�ي�ن احل� �ك ��وم ��ي واخل ��ا� ��ص
وال� �ق� �ط ��اع الأك � ��ادمي � ��ي والباحثني
واجل� �م� �ه ��ور ومت� �ك ��ن امل�ستخدمني
م��ن ال��و� �ص��ول ال���س�ه��ل �إىل البيانات
وت�خ���ص�ي����ص اجل � ��داول الإح�صائية
ح�سب الت�سل�سل الزمني لها.
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ق�ضاء �أبوظبي ت�ستعر�ض مبادراتها وحلولها الرقمية املبتكرة خالل جيتك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

06

ت�ستعر�ض دائ ��رة ال�ق���ض��اء يف �أب��وظ �ب��ي ،خ�ل�ال م�شاركتها يف معر�ض
"جيتك�س جلوبال  ،"2021للعام الثاين ع�شر على ال�ت��وايل ،حزمة
م�شاريعها ومبادراتها وحلولها الرقمية املبتكرة ،التي ت�سهم يف ت�سهيل
الو�صول �إىل العدالة الناجزة ،و�إتاحة �إجناز خمتلف اخلدمات الق�ضائية
والعدلية عن بعد ،مبا يتما�شى مع املنظومة الرقمية حلكومة �أبوظبي.
و�أك��د �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد ال�ع�بري ،وك�ي��ل دائ��رة الق�ضاء يف
�أبوظبي� ،أن املبادرات الرقمية لدائرة الق�ضاء حققت نقلة نوعية يف تعزيز
جودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني وتطوير املنظومة الق�ضائية ،تنفيذا
لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،ب�أهمية

اال�ستفادة من التقنيات احلديثة والأنظمة املتطورة ل�ضمان اال�ستدامة
وا�ستمرارية الأعمال يف �ضوء ا�ست�شراف امل�ستقبل.
وت�ستعر�ض دائرة الق�ضاء خالل م�شاركتها يف معر�ض جيتك�س ،2021
خدمة قيد الدعوى التفاعلي ،والتي تعد الأوىل من نوعها على م�ستوى
العامل ،لتمكني املتعاملني من قيد دع��وى يف حماكم �أبوظبي من دون
احلاجة �إىل الإملام الكامل بالقوانني والإجراءات الق�ضائية املتبعة ،حيث
ميكنهم �إمتام املعاملة من خالل التفاعل مع اخلدمة الرقمية وتزويدها
باملعطيات لتحديد ن��وع الدعوى �أو امللف ،وم��ن ثم احل�صول على رقم
دعوى وحتديد موعد اجلل�سة الأوىل لنظر الق�ضية.
وتعتمد اخل��دم��ة التفاعلية ،على ال��ذك��اء اال�صطناعي يف حتديد نوع
ال��دع��وى وامل�ح�ك�م��ة وال��ر� �س��وم امل�ط�ل��وب��ة ب��دق��ة و��س��رع��ة ،م��ع اال�ستفادة
من الربط احلكومي يف ا�ستخراج بيانات الأط ��راف ،وال��دف��ع الرقمي،

وت�ضمني الإجراءات اخلا�صة با�ستكمال القيد مثل ،التحري عن بيانات
الأطراف والإنذار العديل.
وتنظم دائرة الق�ضاء ور�شة تعريفية عن خدمة قيد الدعوى التفاعلي
�ضمن م�شاركتها يف جناح حكومة �أبوظبي� ،إىل جانب ا�ستعرا�ضها لعدد
من اخلدمات وامل�شاريع الرقمية ،مثل م�شروع ن�شر الأحكام الق�ضائية
ع�بر ب��واب��ة دائ ��رة ال�ق���ض��اء ،وم���ش��روع الإع �ل�ان بالن�شر وامل�ع�ن��ي بن�شر
الإع�ل�ان��ات الق�ضائية على ال�ب��واب��ة الإل�ك�ترون�ي��ة ،وم���ش��روع امل�صادقة
الرقمية واملعني بتوثيق واعتماد امل�ستندات العدلية بالتوقيع الرقمي،
وم�شروع عقد الزواج الرقمي.
كما تتيح الدائرة للجمهور فر�صة لالطالع على �أبرز امل�شاريع التقنية
الداخلية واملعنية ب�أمتتة الإج ��راءات وحوكمتها مثل :م�شروع توحيد
�صالحيات امل�ستخدمني ،وم���ش��روع "ميزان" اخل��ا���ص بنظام احت�ساب

ر�سوم اخلدمات� ،إىل جانب العمليات املرتبطة بجل�سات املحاكمة املرئية،
و�إمكانية االطالع على امللف الرقمي واحل�صول على ن�سخة من املحا�ضر
والقرارات والأحكام ال�صادرة ،و�إر�سال �إ�شعارات تلقائية ب�أي حتديثات على
امللف ،ف�ضال عن �إتاحة خا�صية معرفة مواعيد افتتاح جل�سات االت�صال
املرئي واحل�ضور عن بعد من خالل عر�ض رابط الدخول على البوابة
الإلكرتونية ،مع �سهولة البحث عن اجلل�سة املحددة والو�صول لرابط
احل�ضور وتفا�صيل الدعم الفني.
ومن املقرر �أي�ضا عر�ض اخلدمات الإلكرتونية لإيداع و�صرف الأمانات،
والتي متكن املتعامل من طلب �صرف �أمانة �أو دف��ع غرامة مالية من
ر�صيد الأمانات املتوافر بالق�ضية ،وذلك جلميع �أنواع الق�ضايا بالنيابات
واملحاكم والتنفيذ ،مع �إرفاق الوثائق املطلوبة لتتم عملية ال�صرف بعد
اكتمال عمليات التدقيق واملراجعة الالزمة.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي � �ص �ب��اح ام ����س الثالثاء
وبح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن
�أح�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي نائب
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة اج �ت �م��اع املجل�س
التنفيذي ،الذي عقد يف مكتب �سمو
احلاكم.
ناق�ش املجل�س خالل اجتماعه عدداً
م��ن امل��و� �ض��وع��ات املتعلقة بتطوير
ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي وت��وف�ير خدمات
رائ��دة لكافة املواطنني والقاطنني
على �أر���ض ال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل
رف ��د الإم � ��ارة مب���ش��روع��ات تنموية
يف ك ��اف ��ة ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال�سياحية

واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والثقافية.
و�أ�صدر املجل�س القرار رقم /33/
ل�سنة  2021ب���ش��أن تعيني مدير
لدائرة الإح�صاء والتنمية املجتمعية
يف �إمارة ال�شارقة ،ون�ص القرار على
�أن يعني ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل
بن �سامل القا�سمي ،م��دي��راً لدائرة
الإح �� �ص��اء وال�ت�ن�م�ي��ة املجتمعية يف
�إم ��ارة ال�شارقة ب��درج��ة م��دي��ر على
نظام الوظائف اخلا�صة يف حكومة
ال�شارقة.
ك �م��ا �أ�� �ص ��در امل �ج �ل ����س ال� �ق ��رار رقم
 /34/ل�سنة  2021ب�ش�أن تعيني
م ��دي ��ر ل �ه �ي �ئ��ة الإمن� � � ��اء التجاري
وال�سياحي يف �إمارة ال�شارقة ،ون�ص
القرار على �أن يعني ال�شيخ �سامل بن
حممد ب��ن �سامل القا�سمي ،مديراً

لهيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي
يف �إمارة ال�شارقة بدرجة مدير على
نظام الوظائف اخلا�صة يف حكومة
ال�شارقة.
واطلع املجل�س على العر�ض املقدم
م ��ن دائ � � ��رة الإح� ��� �ص ��اء والتنمية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ح ��ول خ �ط��ط ال ��دائ ��رة
وم�شروعاتها يف الإح���ص��اء والذي
ت�سعى من خالله �إىل توفري بيانات
حم ��دث ��ة ح � ��ول ال �� �س �ك��ان وامل� �ب ��اين
وال ��وح ��دات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا يف �إم� ��ارة
ال�شارقة.
وت�ضمن ال�ع��ر���ض �أه�م�ي��ة م�شاريع
ال �ت �ع��داد ال �ت��ي جت��ري�ه��ا ال��دائ��رة يف
قيا�س التغري يف الركيبة ال�سكانية
بح�سب العمر وال�ن��وع واجلن�سيات
وغ�يره��ا م��ن اخل���ص��ائ����ص ،وحاجة
اجل�ه��ات احلكومية يف الإم ��ارة �إىل

ب �ي��ان��ات حم��دث��ة وم ��وزع ��ة بح�سب
ال �ت �ق �� �س �ي �م��ات الإداري � � � ��ة املعتمدة،
وامل�ساهمة يف ح�ساب الناجت املحلي
العام وبع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
الأخ� � � ��رى وغ�ي�ره ��ا م ��ن العوامل
الهامة.
وتناول العر�ض التقنيات احلديثة
امل���س�ت�خ��دم��ة يف �إح �� �ص��اء البيانات
وتنظيمها ،و�آل �ي��ات جمع البيانات
بطرق متعددة تتنا�سب مع الفئات
ال�سكانية ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة
اجلهات احلكومية يف جمع البيانات
وت�سهيل اجراء التعداد.
املقدم
التقرير
واطلع املجل�س على
ً
ً
من ��وا ك �ب�ي�را يف خم�ت�ل��ف الأن�شطة وت���ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر �أب� ��رز م�ؤ�شرات
حول
االقت�صادية
من دائرة التنمية
وذل� ��ك لأث� ��ر ال �ب �ي �ئ��ة االقت�صادية الرخ�ص ال�صناعية ال�صادرة والتي
م ��ؤ� �ش��رات ال�ق�ط��اع ال�صناعي و�أثر املتميزة يف الإمارة ،ولدور املحفزات ارتفعت يف كافة فروع الدائرة خالل
امل �ح �ف��زات االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وبح�سب االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي �أق��ره��ا املجل�س الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام ،2021
و�شمل التقرير الأن�شطة ال�صناعية
التقرير ي�شهد ال�ق�ط��اع ال�صناعي التنفيذي لإمارة ال�شارقة.

اجل��دي��دة ال �ت��ي ت��واك��ب ال�ت�ط��ور يف واخ �ت �ت��م ال �ت �ق��ري��ر مب�ج�م��وع��ة من
خم �ت �ل��ف امل � �ج ��االت ومن� ��ط احلياة التو�صيات ال�ت��ي اعتمدها املجل�س
ل�ل�ق��اط�ن�ين ع �ل��ى �أر� � ��ض ال�شارقة ،دع �م �اً للقطاع ال�صناعي وحتفيزاً
بالإ�ضافة �إىل املبادرات التي نفذتها للم�ستثمرين فيه ولت�سهيل كافة
الإجراءات احلكومية.
الدائرة لدعم القطاع ال�صناعي.

�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي يفتتح فعاليات (معر�ضي ِالوطني للتوظيف والتعليم الدويل)
•• ال�شارقة -وام:

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،افتتح ال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن
القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم� ،صباح �أم�س الثالثاء فعاليات الن�سخة
الثالثة والع�شرين م��ن امل�ع��ر���ض ال��وط�ن��ي للتوظيف ،والن�سخة ال�سابعة
ع�شر من معر�ض التعليم ال��دويل  ،2021اللذين ينظمهما مركز �إك�سبو
ال�شارقة ،بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة وت�ستمر فعالياتهما حتى
� 21أكتوبر اجلاري.
واط�ل��ع ال�شيخ ��س��امل ب��ن عبد ال��رح�م��ن القا�سمي خ�لال جولته يف �أروقة

املعر�ضني اللذين ي�ضمان �أكرث من  75م�ؤ�س�سة تعليمية و�أكادميية حملية
وعاملية ،وع�شرات اجلهات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،من
امل�س�ؤولني على خمتلف اخلدمات والفر�ص املتنوعة التي تقدمها اجلهات
للم�ستفيدين من الطلبة واخلريجني من زوار املعر�ضني.
والتقى ال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي عدداً من م�س�ؤويل اجلهات
امل�شاركة يف املعر�ض الوطني للتوظيف ،وتعرف منهم على جماالت التوظيف
وف��ر���ص العمل وب��رام��ج ال�ت��دري��ب ال�ت��ي تقدمها للمواطنني وللخريجني
واخلريجات الإماراتيني ،وما توفره من فر�ص متنوعة لتعزيز مهاراتهم
الوظيفية وم�ستقبلهم امل�ه�ن��ي .كما ا�ستمع �إىل ��ش��رح واف م��ن م�س�ؤويل
امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتعليمية امل�شاركة يف معر�ض التعليم الدويل ،واطلع

منهم على �أحدث ما تقدمه اجلامعات واملعاهد والكليات من برامج وخدمات
للطالب يف خمتلف املجاالت واملراحل التعليمية.
وي�ق��دم معر�ض التعليم ال��دويل وال��ذي يقام بالتعاون م��ع وزارة الرتبية
والتعليم وهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص العديد من �أحدث برامج التعليم،
وجمموعة كبرية من خيارات التعلم من اجلامعات والكليات ومعاهد التعليم
العايل واملدار�س التجارية واملعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري
من خمتلف دول العامل.
ويوفر املعر�ض الوطني للتوظيف الذي يقام بالتعاون مع معهد الإمارات
ل�ل��درا��س��ات امل�صرفية وامل��ال�ي��ة ،ال�ع��دي��د م��ن ف��ر���ص العمل النوعية والتي
�ستقدمها اجلهات امل�شاركة من امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص� ،إىل

جانب تقدمي العديد من ور�ش العمل والربامج التدريبية مل�ساعدة الكوادر
الإماراتية ال�شابة على ت�أمني فر�ص العمل املنا�سبة.
ح�ضر افتتاح املعر�ضني كل من عبد اهلل بن �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة رئي�س مركز �إك�سبو ال�شارقة ،والدكتور
طارق �سلطان بن خادم رئي�س دائ��رة امل��وارد الب�شرية ،والدكتور خالد عمر
املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة للإعالم "�شم�س" ،وعدد من �أع�ضاء جمل�س
�إدارة الغرفة ومركز �إك�سبو ،وحممد �أحمد �أمني العو�ضي مدير عام غرفة
جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ،و�سيف حممد امل��دف��ع الرئي�س التنفيذي ملركز
�إك�سبو ال�شارقة ،وعدد من امل�س�ؤولني ومدراء الدوائر وامل�ؤ�س�سات االحتادية
واملحلية ،والقيادات امل�صرفية ،ورعاة احلدث وممثلي و�سائل الإعالم.

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

جمال�س املتعاملني تبحث ت�صميم اخلدمات احلكومية الرقمية وتطويرها بنا ًء على جتارب وتطلعات املتعامل

•• دبي-الفجر:

�أك � ��د م �� �ش��ارك��ون يف ج�ل���س��ة حوارية
بعنوان "جتربة املتعامل مع اخلدمات
احلكومية الرقمية" ،نظمتها مبادرة
"جمال�س املتعاملني"� ،ضمن فعاليات
الدورة الـ 41ملعر�ض “جيتك�س غلوبال
� ،”2021أهمية ت�صميم وتطوير
اخلدمات احلكومية بنا ًء على جتارب
وت �ط �ل �ع��ات امل �ت �ع��ام �ل�ين م ��ن خمتلف
فئات املجتمع ،مبا يلبي احتياجاتهم ماجد امل�سمار :جمال�س املتعاملني
احل� ��ال � �ي� ��ة وي� ��رت � �ق� ��ي لتطلعاتهم جت�سد توجه احلكومة ب�إ�شراك
امل�ستقبلية ،من خالل توفري من�صات املتعاملني يف تطوير اخلدمات
رقمية �سهلة اال�ستخدام تقدم جتارب و�أك��د �سعادة املهند�س ماجد �سلطان
ا�ستثنائية �سريعة و�سل�سة.
امل �� �س �م��ار م ��دي ��ر ع� ��ام ه �ي �ئ��ة تنظيم
عدد
�ا
�
ه
�
ب
�ارك
ن�ظ��م اجل�ل���س��ة ال �ت��ي � �ش�
االت �� �ص��االت واحل �ك��وم��ة ال��رق�م�ي��ة �أن
ك�ب�ير م��ن ف�ئ��ات جمتمعية متنوعة� ،سل�سلة جم��ال����س امل�ت�ع��ام�ل�ين جت�سد
برنامج الإم��ارات للخدمة احلكومية ت��وج��ه ح �ك��وم��ة الإم� � � ��ارات ب�إ�شراك
امل �ت �م �ي��زة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة لتنظيم امل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن يف ع� �م� �ل� �ي ��ات تطوير

قطاع االت�صاالت واحلكومة الرقمية،
ب�ه��دف اال��س�ت�م��اع �إىل املتعاملني من
ف�ئ��ات جمتمعية متنوعة ت�ضم كبار
امل��واط�ن�ين وروّاد الأع �م��ال و�أ�صحاب
ال� �ه� �م ��م ،وال � �ت � �ع� ��رف ع� �ل ��ى �آرائ � �ه� ��م
ومقرتحاتهم التي ت�سهم يف تطوير
اخلدمات احلكومية الرقمية.

اخل��دم��ات وال���س�ي��ا��س��ات ذات ال�صلة،
ما يعك�س طبيعة ال�شراكة املجتمعية
يف املرحلة املقبلة امل��ؤدي��ة �إىل احلياة
ال��رق �م �ي��ة ،م �� �ش�يراً �إىل �أن �ن ��ا نعي�ش
اليوم ع�صر التوا�صل ال�شامل ،حيث
ميكن التوا�صل مع خمتلف ال�شرائح
املجتمعية عرب قنوات عديدة مبا يف
ذل��ك ال �ل �ق��اءات امل�ب��ا��ش��رة والنقا�شات
احلية.
وق � � ��ال �� �س� �ع ��ادت ��ه�" :إن ال� �ت� �ط ��ورات
املتالحقة يف ع�صر الثورة ال�صناعية
ال��راب �ع��ة ،وال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة التي
تتجدد من وقت لآخ��ر حتتاج ب�صورة
دائمة �إىل التوا�صل مع املجتمع ،من
�أج ��ل ت�ط��وي��ر ح �ل��ول اب �ت �ك��اري��ة تلبي
ت��وق �ع��ات الأف� � ��راد وت���س�ه��م يف �سعادة
املجتمع ،ونحن يف الإم ��ارات كنا وما

زلنا رواداً يف ه��ذا الأم��ر ،حيث حتتل
الإم ��ارات امل��رك��ز الأول �إقليمياً و16
ع��امل�ي�اً يف م��ؤ��ش��ر امل���ش��ارك��ة الرقمية،
ال � ��ذي ي �ع��د �أح � ��د م ��دخ�ل�ات م�ؤ�شر
اخلدمات الرقمية ال�صادر عن الأمم
املتحدة".
حم��م��د ب���ن ط��ل��ي��ع��ة :جمال�س
امل��ت��ع��ام��ل�ين ت���ع���زز ال��ت��وا���ص��ل
وال�شراكة بني احلكومة املجتمع
م ��ن ج �ه �ت��ه� ،أك� ��د � �س �ع��ادة حم �م��د بن
طليعة رئ�ي����س اخل��دم��ات احلكومية
حلكومة الإم ��ارات ،حر�ص احلكومة
ع�ل��ى اال��س�ت�م��اع �إىل �آراء املتعاملني
وال�ت�ع��رف على ر�ؤاه ��م ومقرتحاتهم
يج�سد توجيهات
وطموحاتهم ،مب��ا ّ
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة

ت�ل�ب��ي ت�ط�ل�ع��ات�ه��م يف احل �� �ص��ول على
جتربة رقمية مثالية تخت�صر عليهم
اجل �ه��د وال ��وق ��ت يف احل �� �ص��ول على
�أف���ض��ل خ��دم��ة ،مب��ا ي�سهم يف تعزيز
ري ��ادة ال��دول��ة وتناف�سيتها العاملية،
وحت�ق�ي��ق �أه ��داف ا�سرتاتيجية دولة
الإمارات للخدمات احلكومية.

رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" يف تقدمي خدمات رقمية
متكاملة ميكن الو�صول اليها من �أي
مكان وعلى مدار ال�ساعة ،باال�ستفادة
م��ن ح �ل��ول ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احلديثة،
ومبا ي�سهم باالرتقاء مب�ستوى الأداء
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني
وت�سهيل حياتهم.
وق ��ال ب��ن ط�ل�ي�ع��ة �إن ت�ن�ظ�ي��م جل�سة خ��دم��ات رقمية جتعل حكومة
مل�ج��ال����س امل�ت�ع��ام�ل�ين ��ض�م��ن فعاليات الإمارات الأف�ضل عاملي ًا
معر�ض "جيتك�س غلوبال  "2021و�أو�� �ض ��ح امل �ت �ح��دث��ون يف اجل�ل���س��ة �أن
يهدف لتوفري من�صة متكاملة تعزز ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات ت���س�ع��ى �إىل
ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن اجل �ه ��ات احلكومية تطوير خدمات رقمية عاملية جتعلها
واملتعاملني من خمتلف فئات و�أفراد �أف���ض��ل ح�ك��وم��ة يف ال �ع��امل يف تقدمي
امل�ج�ت�م��ع ،واال� �س �ت �م��اع �إىل �أفكارهم جت ��رب ��ة خ� ��دم� ��ات ف �ع ��ال ��ة و�سريعة
ومقرتحاتهم التطويرية لت�صميم ودائ �م��ة ال�ت�ح��دي��ث وال�ت�ط��وي��ر ،تقوم
اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة ال��رق�م�ي��ة التي ع�ل��ى �إ� �ش��راك امل�ت�ع��ام�ل�ين يف ت�صميم

اخل��دم��ات ،وتتبنى �آراءه��م و�أفكارهم
ومقرتحاتهم لتطويرها مب��ا يرثي
العمل احلكومي يف دولة الإمارات.
ورك��زت اجلل�سة التي قدمها ك��ل من
�إب��راه�ي��م احل�م��ادي م��ن مكتب رئا�سة
جمل�س ال��وزراء بوزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء ،والدكتور طارق الهاوي مدير
ب��رن��ام��ج ح �ك��وم��ة االم � � ��ارات الذكية
يف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م قطاع
االت�صاالت واحلكومة الرقمية ،على
دور املتعاملني و�أهمية اال�ستماع �إىل
�آرائهم يف حت�سني اخلدمات احلكومية
الرقمية ،وال�ت�ع��رف �إىل جتاربهم يف
احل �� �ص��ول ع �ل��ى اخل ��دم ��ة الرقمية،
وك�ي�ف�ي��ة ت�ط��وي��ره��ا مب��ا يتنا�سب مع
احتياجاتهم ال�شخ�صية.
وت� �ب ��ادل امل �ت �ح��دث��ون وامل �� �ش��ارك��ون يف

اجلل�سة م��ن خمتلف ف�ئ��ات املجتمع
الآراء وامل �ق�ترح��ات ح��ول ��س�ب��ل دعم
ج�ه��ود اجل�ه��ات احلكومية يف تقدمي
خ��دم��ات ت��وف��ر جت��رب��ة متميزة ،ودور
املتعاملني الفاعل يف ت�صميم وتقدمي
اخل� ��دم� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،مب ��ا ميكن
اجلهات من الو�صول خلدمات تفوق
توقعاتهم.
ومت �ث��ل م �ب��ادرة جم��ال����س املتعاملني
التي تنظم �ضمن فعاليات "جيتك�س
غ �ل��وب��ال  " "2021ل �ل �ع��ام الثالث
على ال�ت��وايل ،من�صة تفاعلية جتمع
متعاملي حكومة دول��ة الإم ��ارات من
خمتلف فئات املجتمع ،ومت ّكنهم من
التوا�صل مع اجلهات وم�شاركتها يف
ت�صميم وت�ط��وي��ر اخل��دم��ات ،وتتيح
ال �ف ��ر� �ص ��ة ل �ه ��م ل �ع ��ر� ��ض �أف� �ك ��اره ��م
ومقرتحاتهم مبا ي�سهم يف رفع كفاءة
تقدمي اخلدمات احلكومية.

االربعاء  20أكتوبر  2021م  -العـدد 13371

�أخبـار الإمـارات

20 October 2021 - Issue No 13371

Wednesday

جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين متنح �سعيد بن طحنون «القالدة الذهبية»
•• العني-الفجر

�أق ��ام ��س�ع��ادة امل�ست�شار �أح�م��د ��س��امل ��س��ودي��ن رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين مبنزله يف منطقة الطوية-
العني حف ً
ال تكرميياً على �شرف معايل ال�شيخ الدكتور �سعيد بن
طحنون �آل نهيان الرئي�س الفخري للجمعية ،مبنا�سبة منحه
"القالدة الذهبية" من قبل جمل�س �إدارة اجلمعية تقديراً ملعاليه
يف رعاية م�سرية اجلمعية منذ مرحلة الت�أ�سي�س يف العام ،2017
وذلك بح�ضور �سعادة �أحمد اخلدمي نائب مدير �إدارة اجلمعيات
ذات النفع العام يف وزارة تنمية املجتمع ،و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجلمعية.

وق��ال �سعادة امل�ست�شار �أحمد �سامل �سودين يف كلمته �إن اجلمعية
التي انطلقت منذ � 5سنوات حققت على م�ستوى فروعها يف �إمارات
الدولة �إجنازات متعددة بتوجيهات ورعاية ودعم من معايل ال�شيخ
الدكتور �سعيد بن طحنون �آل نهيان الرئي�س الفخري للجمعية
ال� ��ذي ي��واك��ب ع��ن ق ��رب م���س�يرة اجل�م�ع�ي��ة و�أع �م��ال �ه��ا اخلريية
والإن�سانية واالجتماعية امل�ستمدة من نهج املغفور له ب ��إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،الذي �أعطى كل
اهتمامه لكبار املواطنني و�أو�صى باالهتمام والرعاية بهذه الفئة
العزيزة على قلوبنا وتوفري احلياة الكرمية لهم.
كما مت بهذه املنا�سبة تقدمي درع اجلمعية �إىل وزارة تنمية املجتمع
عربون تقدير وعرفان.

الهوية الإعالمية للإمارات حتتل املرتبة  11عامليا وارتفاع قيمتها االقت�صادية �إىل  2.74ترليون درهم
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الدولة تقدمت يف امل�ؤ�شر على دول عريقة يف ت�صنيف �أقوى الهويات الإعالمية مثل الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة
• حممد القرقاوي� :إجناز جديد ونوعي للإمارات يف عام اخلم�سني مع ارتفاع القيمة االقت�صادية للهوية الإعالمية الإماراتية �إىل  749مليار دوالر
• �أندرو ت�شابل :توا�صل الإمارات تعريف العامل ب�إجنازاتها من خالل مبادرات متميزة مثل م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ و�إك�سبو 2020
•• �أبوظبي-وام:

اح �ت �ل��ت ال �ه��وي��ة الإع�ل�ام �ي��ة املرئية
ل��دول��ة الإم � ��ارات امل��رت�ب��ة  11عاملياً
يف ت �ق��ري��ر ت �� �ص �ن �ي��ف ق � ��وة العالمة
التجارية للهويات الإعالمية للدول
ل�ع��ام  2021ال �� �ص��ادر ع��ن م�ؤ�س�سة
"براند فاينن�س" ال�ع��امل�ي��ة ب�ع��د �أن
ت �ق��دم��ت ث�لاث��ة م��راك��ز ج��دي��دة عن
ت���ص�ن�ي�ف�ه��ا يف امل ��ؤ� �ش ��ر ن�ف���س��ه العام
املا�ضي ،م�سجل ًة من��واً بن�سبة 11%
يف القيمة االقت�صادية لهوية الإمارات
الإع�لام�ي��ة وال�ت��ي بلغت  749مليار
دوالر �أم��ري �ك��ي  2.748تريليون
دره��م  ،مقارن ًة ب�ـ  672مليار دوالر
امريكي يف العام املا�ضي.
وتقدمت الإمارات يف امل�ؤ�شر على دول
ع��ري�ق��ة يف ت�صنيف �أق� ��وى الهويات
الإع�ل�ام� �ي ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل،
م �ث��ل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
واململكة املتحدة ،وكانت الدولة غري
ال�غ��رب�ي��ة ال��وح �ي��دة ال�ت��ي و��ص�ل��ت �إىل
امل��راك��ز الأوىل يف القائمة �إىل جانب
�سنغافورة التي حلت يف املركز الرابع
�ضمن امل�ؤ�شر ،مما يعك�س حتو ًال نوعياً
غ�ّي�رّ ��س�ي�ط��رة ع ��دد م��ن ال� ��دول على
املراكز الأوىل يف الت�صنيف العاملي.
 جناح �إعالمي يواكب م�سريةالتنمية امل�ستدامة.
وي�شكل ال�صعود امل�ستمر لأداء الهوية
الإع�لام �ي��ة امل��رئ�ي��ة ل��دول��ة الإم� ��ارات
م ��ؤ� �ش��راً ع�ل��ى جن ��اح ا�سرتاتيجيتها
الوطنية للتنويع االقت�صادي والتنمية
امل���س�ت��دام��ة ،مم��ا ي�ع��زز م��وق��ع هويتها
الإع�لام �ي��ة يف ال �� �ص��دارة يف م�ستوى
منطقة ال�شرق الأو�سط.
وك ��ان ��ت االن �ط �ب��اع��ات ال �ع��امل �ي��ة التي
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� �ض �ع �ت �ه��ا يف م ��وق ��ع م� �ت� �ق ��دم .وق��د
�شكل جن��اح مهمة م���ش��روع الإم ��ارات
ال�ستك�شاف امل��ري��خ "م�سبار الأمل"
ع��ام� ً
لا �أ��س��ا��س�ي�اً يف ه��ذا امل �ج��ال .كما
متيزت دول��ة الإم ��ارات على امل�ستوى
ال� �ع ��امل ��ي لأدائ� � �ه � ��ا امل �ت �م �ي��ز و�سرعة
ا��س�ت�ج��اب�ت�ه��ا حم �ل �ي �اً وع��امل �ي �اً لأزم ��ة
كوفيد -19العاملية .و�سجلت الدولة
نقاطاً عالية يف معايري الت�أثري على
ال�ساحة العاملية والأع�م��ال والتجارة،
وال �ت��ي �ستدعمها ا�ست�ضافة الدولة
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 �شفافية و�سرعة ا�ستجابة.وث � ّم��ن اجل�م�ه��ور ال�ع��امل��ي امل �� �ش��ارك يف
التقييم كفاءة ا�ستجابة دولة الإمارات
لتداعيات جائحة كوفيد -19حملياً
وعاملياً ،التي لعبت خاللها الإمارات
دوراً حمورياً يف دعم وتعزيز اجلهود
الدولية للتخفيف من حدة تداعيات
اجلائحة .وكانت الإم��ارات من �أوائل
الدول الداعمة للمبادرات الإن�سانية،
حيث �شكلت امل�ساعدات التي قدمتها
الدولة  80%من حجم اال�ستجابة
الدولية للدول املت�ضررة خالل فرتة
اجلائحة.
كما قدّر اخلرباء القائمون على امل�ؤ�شر
حر�ص حكومة دولة الإمارات ومكتبها
الإع �ل�ام ��ي ووزارات � �ه� ��ا امل �ع �ن �ي��ة على
تقدمي املعلومات الدقيقة وال�شفافة
للجمهور ،واط�لاع��ه با�ستمرار على
خم �ت �ل��ف الإج� � � � � ��راءات االح�ت��رازي� ��ة
والوقائية ال�صحية والقرارات املتعلقة
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع اجل��ائ �ح��ة م��ن خالل
الإح��اط��ات الإعالمية ال��دوري��ة حيث
عقدت �أكرث عن � 70إحاطة �إعالمية
خالل العام .2020
 ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة ع���ال���ي���ةاجلاهزية.
و�أب � ��دت دول� ��ة الإم � � ��ارات وحكومتها
م ��رون ��ة وك � �ف� ��اءة وج ��اه ��زي ��ة عالية
يف اال��س�ت�ج��اب��ة ال���س��ري�ع��ة للتغريات
ال �ط��ارئ��ة ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا اجلائحة
على �أمن��اط العمل والتعلم ،ومكنتها
بنيتها التحتية الرقمية املتقدمة من
االنتقال ال�سريع �إىل احللول الرقمية
التي �سهّلت العمل والتع ّلم ع��ن بُعد
و�ضمنت ا�ستمراريتهما دون انقطاع.
 ق�صة جن��اح الإم����ارات تلهماجلمهور العاملي.
وق� � ��ال م� �ع ��ايل حم �م��د ب� ��ن ع �ب��داهلل
ال � �ق� ��رق� ��اوي وزي� � ��ر � � �ش � ��ؤون جمل�س
ال� � � ��وزراء " :ي���ش�ك��ل ارت� �ف ��اع القيمة
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ل �ل �ه��وي��ة الإع�ل�ام �ي ��ة
الإم��ارات �ي��ة م��ن امل��رت�ب��ة  18يف العام
املا�ضي �إىل املرتبة  17خ�لال العام
احل��ايل م��ؤ��ش��راً وا��ض�ح�اً على مكانة
دول� ��ة الإم� � � ��ارات و��س�م�ع�ت�ه��ا العاملية

ال� ��رائ� ��دة ،وت�ن��اف���س�ي�ت�ه��ا ال �ع��ال �ي��ة يف
خم �ت �ل��ف امل� � �ج � ��االت .وال � �ش ��ك ب � ��أن
حتقيق منو بن�سبة  11%يف القيمة
االقت�صادية للهوية الإعالمية لدولة
الإم� � ��ارات وال �ت��ي و��ص�ل��ت ح��ال �ي �اً �إىل
 749مليار دوالر امريكي 2.748/
تريليون دره��م ،/ارت�ف��اع�اً م��ن 672
مليار دوالر �أمريكي يف العام املا�ضي،
يعترب �إجن ��ازاً ج��دي��داً ونوعياً يف عام
اخل �م �� �س�ين ل ��دول ��ة الإم � � � ��ارات ،التي
جن�ح��ت يف ف�ت�رة زم�ن�ي��ة ق���ص�يرة من
عمر الأمم يف �أن تر�سخ ا�سمها وهويتها
ال�ع��امل�ي��ة ك��دول��ة م�ت�ق��دم��ة ورائ� ��دة يف
العديد من امل�ؤ�شرات العاملية ،وق�صة
جناح ا�ستثنائية تروى لكل الأجيال".
و�أ�شار معايل القرقاوي �إىل �أن �صعود
ال �ه��وي��ة الإع�ل�ام �ي ��ة امل��رئ �ي��ة لدولة
الإم� ��ارات م��ن امل��رك��ز � 14إىل املركز
 11يف م ��ؤ� �ش��ر "براند فاينن�س"
لأق ��وى ال �ه��وي��ات الإع�لام �ي��ة للدول
ل�ع��ام  2021وال ��ذي ي�ستطلع �آراء
ع���ش��رات �آالف امل���ش��ارك�ين م��ن 100
دول��ة حول العامل ،ت�أكيد جديد على
مت ّيز النموذج الإماراتي يف التخطيط
اال� �س�ترات �ي �ج��ي وال�ت�ن�م�ي��ة وت�صميم
امل�ستقبل واالت�صال الإعالمي املفتوح
وال���ش�ف��اف وال�ت�ف��اع�ل��ي م��ع اجلمهور
ح��ول ال �ع��امل ،لتقدمي ق�ص�ص جناح
ملهمة من على �أر�ض الدولة ".و�أكد
�أن تقدم دولة الإم��ارات ثالثة مراكز
عن العام املا�ضي ،م�ؤ�شر عملي على
املراكز الريادية التي حققتها الدولة
وهويتها الإعالمية املرئية يف خمتلف
م�ؤ�شرات التميز والتناف�سية واالبتكار
وال � ��ري � ��ادة ب��ال �ت��زام��ن م ��ع اليوبيل
ال��ذه�ب��ي لقيام احت��اده��ا وا�ست�شرافاً
ملرحلة جديدة من الإجن��از والإبداع
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.

 حمطات دولية.وك ��ان �أك�ث�ر م��ن  1.5م�ل�ي��ار �شخ�ص
حول العامل قد تابع انطالق م�شروع
الإم ��ارات ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار
الأمل" �إىل الكوكب الأح�م��ر ،بتاريخ
 20ي��ول�ي��و  ،2020وغ�ط�ت��ه �أكرث
م��ن  2700م ��ادة �إع�لام �ي��ة و865
م �ق��ال��ة وحت �ق �ي �ق �اً ��ص�ح�ف�ي�اً �أ�صي ً
ال  -كيفية التعامل مع كوفيد-
و 265م�ق��اب�ل��ة .ك�م��ا ح�ق�ق��ت حملة � 19أثرت �سلب ًا على العديد من
"�أجمل �شتاء يف العامل" التي �أطلقتها االقت�صادات الكربى.
الدولة يف ف�صل ال�شتاء املا�ضي تغطية ويف الوقت نف�سه ،خرجت اقت�صادات
�إع�لام �ي��ة م�ت�م�ي��زة ح�ي��ث ق ��ارب عدد عاملية مثل اململكة املتحدة والواليات
م�شاهدات الفيديوهات العاملية التي املتحدة الأمريكية ،واليابان ،وفرن�سا
راف �ق��ت احل�م�ل��ة و��س��اه�م��ت يف تعزيز من قائمة الع�شر الأوائ��ل يف ت�صنيف
ال�ه��وي��ة ال���س�ي��اح�ي��ة امل��وح��دة للدولة ال �ه��وي��ة الإع�ل�ام �ي��ة ل �ل��دول��ة ،نظراً
لآراء اجلمهور بخ�صو�ص تعاملها مع
 500مليون م�شاهدة.
جائحة كوفيد -19وتداعياتها.
 ع�شرات �آالف امل�شاركني من وتراجعت اململكة املتحدة من املرتبةال �ث��ان �ي��ة �إىل امل ��رت �ب ��ة  16ب �ع��د �أن
 100دولة.
وق��ا��س��ت "براند فاينن�س" ق��وة �أداء حققت  77.4نقاط من  ،100فيما
الهويات الإعالمية املرئية من خالل تراجعت فرن�سا من املركز التا�سع �إىل
جمموعة معايري تقييم لال�ستثمار يف املركز  18حمققة  75.4نقاط من
العالمة الإعالمية ،وقيمتها ،و�أدائها ،100 .بعد تقييم عاملي عادي ،وتقييم
وت�ضم منهجية تقييم ق��وة الهويات حم�ل��ي �أدن � ��ى�� ،ض�م��ن امل ��ؤ� �ش��ر العاملي
الإع�ل�ام� �ي ��ة امل��رئ �ي��ة ن �ت��ائ��ج امل�ؤ�شر للقوة الناعمة لطريقة تعاملها مع
ال�ع��امل��ي ل�ل�ق��وى ال�ن��اع�م��ة ،ال ��ذي يعد الوباء العاملي� .أما اليابان فرتاجعت
من �أ�شمل الدرا�سات البحثية العاملية م��ن امل��رك��ز ال���س��اب��ع ح�ت��ى امل��رك��ز 17
املتخ�ص�صة يف تقييم االنطباعات عن مب�ج�م��وع��ة  76.7ن �ق��اط للأ�سباب
الهوية الإع�لام�ي��ة با�ستطالعه �آراء ن�ف���س�ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ت�ع��ام�ل�ه��ا حم�ل�ي�اً مع
�أك�ثر من � 75,000شخ�ص يف �أكرث اجل��ائ �ح��ة ،ع �ل �م �اً ب � ��أن االنطباعات
من  100دول��ة .وق��ال �أن��درو ت�شابل ،امل�سجلة عاملياً منحتها �إح��دى �أعلى
الع�ضو املنتدب لدى "براند فاينن�س الأرق� � � ��ام يف امل� ��ؤ�� �ش ��ر ال �ع��امل��ي للقوة
ال���ش��رق الأو�سط"  " :حت�ق��ق دولة الناعمة .وتراجعت الواليات املتحدة
الإمارات العربية املتحدة �أدا ًء متفوقاً م ��ن امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع �إىل امل ��رك ��ز 19
من حيث قوة �أداء هويتها الإعالمية مبجموعة  75.1نقاط م��ن ،100
امل��رئ �ي��ة ع��امل �ي �اً ،وه ��ي ت �غ�ّي�رّ الهيمنة نتيجة تقييمات متدنية حملياً ودولياً.
الغربية القائمة يف ه��ذا الت�صنيف .لكن وبرغم ت�أثر الهويات الإعالمية
كما ت��وا��ص��ل الإم � ��ارات ،ال�ت��ي حتتفل لهذه امل�ؤ�س�سات �سلباً ،ما زال��ت كافة
ب��ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه �ب��ي ل�ق�ي��ام احتادها،
ت�ع��ري��ف ال �ع��امل ب��إجن��ازات�ه��ا النوعية
م��ن خ�ل�ال م� �ب ��ادرات م �ت �م �ي��زة ،مثل
م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ،
وا� �س �ت �� �ض��اف��ة  192دول � ��ة يف بوابة
املنطقة عرب فعالية �إك�سبو ".2020

ه��ذه ال��دول يف امل��راك��ز الع�شر الأوىل
م��ن حيث القيمة امل��ادي��ة التقديرية
ل � �ع �ل�ام� ��ات ه ��وي ��ات� �ه ��ا الإع �ل�ام � �ي� ��ة
ال��وط�ن�ي��ة .وق��ال ديفيد ه��اي ،رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لـ
"براند فاينن�س"� " :سيكون من املهم
لالقت�صادات الأكرب يف العامل �أن تركز
على تعوي�ض النقاط التي خ�سروها يف
قوة عالمات هوياتها الإعالمية ،من
�أجل حماية القيمة املادية التقديرية
لتلك العالمات .وقد �سجلت ٌ
كل من
اململكة امل�ت�ح��دة ،وال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،وال �ي��اب��ان ،وف��رن���س��ا �أداء
م �ت��دن �ي �اً ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى امل �ح �ل��ي يف
التعامل مع جائحة كوفيد ،-19وهم
لذلك بحاجة �إىل �إعادة بناء الثقة مع
ب�ع��د ت�سجيلها ت��راج �ع �اً بقيمة 2.3
اجلمهور يف كل دولة".
ن�ق��اط لت�صل �إىل  82.6ن�ق��اط من
 .100ورغ� ��م امل��دي��ح ال� ��ذي انهال
 �سوي�سرا الأوىل عاملي ًا.وت�صدرت �سوي�سرا بواقع  83.3نقاط على الدولة الأوروب�ي��ة على امل�ستوى
م��ن �أ� �ص��ل  100ن�ق�ط��ة م ��ؤ� �ش��ر قوة العاملي لقيادة قوة مل�ست�شارتها ال�سابقة
الهويات الإعالمية للدول ،لتحافظ �أجنيال مريكل لـ 16عاماً ،كان هناك
ع �ل��ى ث �ب��ات ن �ق��اط �ه��ا ف�ي�م��ا تراجعت ان �ط �ب��اع��ات م �ت �ف��اوت��ة ع �ل��ى امل�ستوى
بع�ض الدول التي كانت ت�سبقها العام املحلي ،مع ت�سجيل معايري الأعمال
املا�ضي ،وهو ما منحها املركز الأول يف وال �ت �ج��ارة وال �ت ��أث�ير م �ع��دالت �أق ��ل يف
امل�ؤ�شر ،خا�صة بعد �أن �شهدت بح�سب �أملانيا من نظرائها الدوليني بالنظر
�أب �ح ��اث "براند فاينن�س" ارتفاعاً �إىل امل�ؤ�شر العاملي للقوة الناعمة.
يف �إي�ج��اب�ي��ة االن�ط �ب��اع��ات اخلارجية
عنها م��ن ح�ي��ث تعاملها م��ع جائحة  -ارتفاع �إجمايل بقيمة 7%
كوفيد ،-19حيث طبقت جمموعة ل��ل��ق��ي��م امل���ادي���ة التقديرية
من الإج��راءات االحرتازية الإلزامية الإجمالية لأب��رز  100هوية
واالختيارية خالل اجلائحة لل�سيطرة �إعالمية.
على انت�شار ال�ف�يرو���س .وعلى �سبيل وعلى امل�ستوى الدويل ،حققت الهويات
املثال ،مت تطبيق الإغالق يف قطاعات الإعالمية الوطنية الـ 100الأعلى
الأع �م��ال غ�ير الأ��س��ا��س�ي��ة ،فيما كان قيمة على م�ستوى العامل زيادة �سنوية
احلجر املنزيل الوقائي اختيارياً ترك يف قيمتها املادية التقديرية الإجمالية
بن�سبة  ،7%مبا ي�ؤ�شر لت�سارع التعايف
للأفراد حرية القرار يف ذلك.
وق��ال ديفيد ه��اي � " :صغر م�ساحة ال� �ع ��امل ��ي م ��ن ج��ائ �ح��ة كوفيد-19
ال � ��دول ل�ي����س ع��ائ �ق �اً �أم � ��ام ت�صدرها العاملية ،رغم عدم الو�صول حتى الآن
يف م��ؤ��ش��ر ق ��وة ال �ه��وي��ات الإعالمية ملعدالت ما قبل اجلائحة .وقال ديفيد
للدول ،و�صدارة �سوي�سرا امل�ؤ�شر هذا هاي ،رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
ال�ع��ام ه��و م�ث��ال ح��ي ع�ل��ى ذل��ك .وقد التنفيذي لـ "براند فاينن�س"" :على
ح��اف�ظ��ت �سوي�سرا ع�ل��ى ث�ب��ات �أدائها عك�س الأزم��ات االقت�صادية ال�سابقة،
ف�ي�م��ا ت��راج�ع��ت ب�ع����ض ال ��دول ب�سبب ال �ت �ع��ايف احل � ��ايل م �ت��ذب��ذب ويعتمد
ع�ل��ى م��زي��ج ك �ف��اءة اال�سرتاتيجيات
اجلائحة".
الأول� �ي ��ة ل�لا��س�ت�ج��اب��ة لكوفيد-19
 �أمل���ان���ي���ا ت�ت�راج���ع للمركز وال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن��اج��ح ل�ع�م�ل�ي��ات تقدمياللقاح .ونحن على طريق جتاوز هذا
اخلام�س.
وتراجعت �أملانيا ،التي كانت يف املركز املنعطف ،فيما بد�أت عالمات الهويات
الأول العام املا�ضي� ،إىل املركز اخلام�س الإعالمية العاملية الأبرز بالعودة �إىل
يف م ��ؤ� �ش��ر ق ��وة ال �ه��وي��ة الإعالمية ،م�ستوى قيمتها قبل اجلائحة ،لكن

النتائج تختلف بح�سب كل حالة ،وقد
يحتاج البع�ض �إىل �سنوات لتعوي�ض
ال�ت�راج �ع��ات يف ال �ق �ي��م االقت�صادية
ل� �ل� �ع�ل�ام ��ات الإع�ل��ام � �ي� ��ة اخلا�صة
بالدول ،وهو ما قد يع ّمق الفجوة يف
القيمة االقت�صادية بني �أعلى الهويات
الإع �ل�ام � �ي� ��ة ل � �ل� ��دول و�أدناها- ".
الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني
يف قمة القيمة االقت�صادية لعالمة
الهوية الإعالمية .وبالن�سبة للقيمة
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ل �ل �ه��وي��ة الإع�ل�ام �ي ��ة
للدول ،مل ت�شهد قائمة الع�شر الأوائل
تغرياً هذا العام ،وحافظت كل دولة يف
هذه القائمة الع�شرية على موقعها،
م��ع ارت�ف��اع طفيف يف �إج�م��ايل القيم
االق�ت���ص��ادي��ة ل�ع�لام��ات�ه��ا الإعالمية
جمتمعة .وب�ق�ي��ت ال��والي��ات املتحدة
وال�صني يف �صدارة القائمة من حيث
القيمة االقت�صادية للهوية الإعالمية
لكل منهما ،يف املركزين الأول والثاين
ت �ب��اع �اً .وزادت ال�ق�ي�م��ة االقت�صادية
للهوية الإعالمية للواليات املتحدة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ب �ن �� �س �ب��ة  5%مقارنة
بالعام املا�ضي ،لت�صل �إىل م��ا يقارب
 24.8تريليون دوالر خالل عام �شهد
ت�غ�يرات اقت�صادية و�سيا�سية متثلت
ب��و��ص��ول الإدارة اجل��دي��دة للرئي�س
ج ��و ب ��اي ��دن �إىل ال �ب �ي��ت الأب �ي �� ��ض.
وكذلك� ،شهدت ال�صني زي��ادة بن�سبة
 6%يف القيمة االقت�صادية لهويتها
الإع�ل�ام �ي��ة ل�ت�ب�ل��غ  19.9تريليون
دوالر .وق ��د ��ش�ه��د ال �ب �ل��دان تعافياً
اقت�صادياً �أعقب اجلائحة و�أ�سهم يف
ارت �ف��اع ال�ق�ي�م��ة امل��ادي��ة االقت�صادية
لهويتهما الإعالمية.

يف جل�سة حوارية ا�ستعر�ضت منظومة ت�صميم و�صناعة امل�ستقبل يف ويلز ودبي

حوارات دبي للم�ستقبل تناق�ش دور احلكومات يف متكني �أجيال امل�ستقبل
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ت�ست�ضيف مفو�ض �أجيال امل�ستقبل يف ويلز

•• دبي-الفجر:

و�ضمان م�ستقبل �أف�ضل لهم.

نظمت م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل جل�سة
حوارية خا�صة بعنوان "دور احلكومات
يف مت�ك�ين �أج �ي��ال امل�ستقبل" �ضمن
"حوارات دبي للم�ستقبل" ،ا�ست�ضافت
��ص��ويف ه��او مفو�ض �أج�ي��ال امل�ستقبل
يف ويلز ،و�سعادة خلفان جمعة بلهول
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤ� �س �� �س��ة دبي
للم�ستقبل .وه��دف��ت اجل�ل���س��ة التي
�أدارها باتريك نواك املدير التنفيذي
لقطاع اال�ست�شراف وتخيل امل�ستقبل
يف م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل� ،إىل تبادل
اخل�ب�رات وا�ستعرا�ض �أب��رز املبادرات
واخلطط واال�سرتاتيجيات احلكومية
ال�ه��ادف��ة �إىل توفري م�ستقبل �أف�ضل
ل�ل�أج�ي��ال احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية على
امل�ستوي املحلي والعاملي.

حوارات دبي للم�ستقبل
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن "حوارات دبي
للم�ستقبل"� ،إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة
دب��ي للم�ستقبل ،توفر من�صة �شاملة
ت�سهم بتوعية ك��اف��ة �شرائح املجتمع
ب�أحدث التوجهات العاملية يف العديد
من القطاعات امل�ستقبلية ،وتعريفهم
ب � ��أه� ��م ال � �ت � �ط� ��ورات التكنولوجية
والتحوالت االقت�صادية التي ي�شهدها
العامل ،و�إتاحة الفر�صة لهم لالطالع
على �أبرز املمار�سات الوطنية والعاملية
الناجحة ،وم�شاركة �أفكارهم املبتكرة
مع اخلرباء و�صناع القرار .وت�ست�ضيف
ه ��ذه اجل�ل���س��ات احل ��واري ��ة جمموعة
متنوعة م��ن اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني
م��ن القطاعني احل�ك��وم��ي واخلا�ص،
�إ�ضافة �إىل العديد من ال�شخ�صيات
القيادية واملجتمعية ورواد الأعمال
و�أ�صحاب ق�ص�ص النجاح يف خمتلف
القطاعات ،مبا ي�سهم بتعزيز مكانة
دبي كمركز معريف رائد على م�ستوى
املنطقة والعامل.

���ص��ويف ه����او :ي��ج��ب الرتكيز
على �إع���داد خطط م�ستدامة
ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
القادمة
و�أ� � �ش� ��ارت � �ص��ويف ه � ��او ،ال �ت��ي تتمثل

م�س�ؤوليتها الرئي�سية يف دعم اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة يف وي �ل��ز ل���ض�م��ان تعزيز
الرفاهية االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية والثقافية للأجيال احلالية
وامل�ستقبلية و�إع� ��داد ال�ت�ق��اري��ر حول
الإجن ��ازات والأه ��داف املقبلة ،خالل
حديثها �إىل �أهمية م�شاركة اخلربات
وال� � �ت� � �ج � ��ارب ال� �ن ��اج� �ح ��ة يف جم ��ال
ا� �س �ت �� �ش��راف ال �ت �ح��دي��ات امل�ستقبلية

و�إع� � ��داد خ �ط��ط م���س�ت��دام��ة ل�ضمان
م�ستقبل �أف���ض��ل ل�ل�أج �ي��ال القادمة
بالتما�شي مع �أه��داف الأمم املتحدة
للتنمية امل���س�ت��دام��ة .وق��ال��ت �إن هذه
اجل �ه��ود ت �ه��دف يف امل �ق��ام الأول �إىل
االرتقاء م�ستويات جودة احلياة لدى
كافة �شرائح املجتمع ،وقيا�س حتقيق
ه��ذه الأه � ��داف م��ن خ�ل�ال م�ؤ�شرات
�شاملة حتدد �أهم اجلوانب التي يجب

التخطيط للم�ستقبل باالعتماد على
ب �ي��ان��ات دق�ي�ق��ة ت���س�ه��م ب��ر��س��م �صورة
�شاملة و�إعداد �سيا�سات متكاملة.

ت�ط��وي��ره��ا خ�ل�ال امل��رح �ل��ة القادمة.
كما �أك��دت �أهمية توظيف القطاعات
الإب ��داع� �ي ��ة م �ث��ل ال �ث �ق��اف��ة والفنون
لتح�سني ج��ودة حياة �أف��راد املجتمع،
ودرا��س��ة التوجهات احلالية وحتديد خ��ل��ف��ان ب��ل��ه��ول :ر�ؤي�����ة دب��ي
الأهداف امل�ستقبلية وحتقيق التكامل امل�ستقبلية ترتكز على التفكري
ب�ين خمتلف اخلطط التنموية على الإبداعي واملخاطرة املدرو�سة
املدى الق�صري والطويل لإحداث نقلة ومن جهته قال �سعادة خلفان جمعة
نوعية يف الوعي املجتمعي حول �أهمية ب�ل�ه��ول ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة

دب��ي للم�ستقبل �إن دب��ي ت�سري بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم�ل����س ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" يف ال�ط��ري��ق ال�صحيح لتنفيذ
ر�ؤيتها امل�ستقبلية املتفردة والقائمة
ع�ل��ى ال�ت�ف�ك�ير الإب ��داع ��ي واملخاطرة
امل��درو��س��ة .وا�ستعر�ض خ�لال حديثه
خمتلف م�ب��ادرات وم�شاريع امل�ؤ�س�سة

املعنية ب ��إ� �ش��راك اجل �ه��ات احلكومية
وامل �ج �ت �م��ع يف ت �� �ص �م �ي��م امل�ستقبل،
وتعميم ون�شر املمار�سات الناجحة يف
القطاعني احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص على
ال�صعيد املحلي وال�ع��امل��ي ،م ��ؤك��داً �أن
ت�صميم امل�ستقبل يرتكز على الإن�سان
�أو ًال و�أخ �ي��راً ،و�أن امل�ه�م��ة الرئي�سية
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة ت�ت�م�ث��ل يف
خ ��دم ��ة ال �ن ��ا� ��س وت �� �س �ه �ي��ل حياتهم
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مركز النقل املتكامل يعتمد �إ�شعار خمالفات املواقف �إلكرتونيا بدال من الورقية

08

املتكامل وتو�سيع قاعدة اخلدمات الذكية متا�شياً مع اجلهود التي
•• �أبوظبي -وام:
يقوم بها املركز حلماية البيئة.
�أع�ل��ن م��رك��ز النقل املتكامل يف �أب��وظ�ب��ي ،ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة البلديات ودعا مركز النقل املتكامل اجلمهور �إىل �ضرورة الت�أكد من �أن بيانات
والنقل� ،أن��ه �سيتم ب��دءاً من ي��وم الأح��د املوافق � 24أكتوبر 2021التوا�صل اخلا�صة مبركباتهم حتتوي على �أرقام الهواتف ال�صحيحة
�إي �ق��اف طباعة خم��ال�ف��ات م��واق��ف امل��رك�ب��ات ال�ع��ام��ة يف الإم� ��ارة من لهم مبا ي�ضمن ا�ستالمهم لأي �إ�شعار للمخالفات املتعلقة بخدمات
قبل املفت�شني ،و�إ�صدارها بطريقة �إلكرتونية فقط ،عرب الر�سائل امل��واق��ف العامة على هواتفهم ،ليمك ّنهم ذل��ك م��ن اال��س�ت�ف��ادة من
الن�صية ،التي ت�شتمل على التفا�صيل اخلا�صة باملخالفة.
خ�صم املخالفة بن�سبة  25%يف حال مت �سدادها خالل  30يوماً من
ي�أتي ذلك ان�سجاماً مع الر�ؤى والتطلعات امل�ستقبلية لإمارة �أبوظبي �إ�صدارها .وللمزيد من اال�ستف�سارات ميكن التوا�صل مع مركز دعم
ودعم اخلطط الرامية �إىل جعل مدن الإمارة مدناً ذكية وم�ستدامة؛ اخلدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم املجاين .800850
و�ضمن جهوده لت�سريع عجلة التحول الذكي يف خدماته.
كما ميكن للمتعاملني االطالع على كافة تفا�صيل املخالفة ودفعها
ً
وتدعم هذه املبادرة م�سرية التحول الرقمي يف خدمات مركز النقل �إلكرتونيا عرب املوقع االلكرتوين للمركز .www.itc.gov.ae

�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان تناق�ش التعاون مع مكتبة �أم�سرتدام املركزية
•• �أم�سرتدام-الفجر:

خ�لال زي��ارة ال�شيخة د� .شما بنت
حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س
جم�ل����س �إدارة م��ؤ��س���س��ات ال�شيخ
حممد بن خالد �آل نهيان الثقافية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة مل��دن �ي��ة �أم �� �س�ت�ردام
ب�ه��ول�ن��دا ت�ل�ق��ت دع ��وة م��ن مكتبة
�أم� ��� �س�ت�ردام امل ��رك ��زي ��ة لزيارتها
وا�ستجابت �سموها للدعوة مقدرة
لها وم�ع�برة ع��ن تقديرها لكيان
املكتبة العريقة التي �أن�ش�أت قبل
�أك�ث�ر م��ن م�ئ��ة ع��ام مل��ا مت�ث�ل��ه من
رم��ز للمعرفة والفكر والتح�ضر
الإن�ساين.
ك��ان يف ا�ستقبالها الأم �ي�ن العام
للمكتبة ف��ران��ك ف�يرب�ي��ك الذي
رح ��ب ب��ال���ش�ي�خ��ة ��ش�م��ا وع�ب�ر عن
ت�ق��دي��ره ل�ه��ا ول�ع�ط��اءه��ا الفكري
والثقايف واهتمامها بالتعرف على
امل�ك�ت�ب��ات وك��ل م��ا يتعلق مب�صادر
املعرفة .
وق ��ام ��ت ال �� �ش �ي �خ��ة � �ش �م��ا بجولة
باملكتبة التي ت�ضم �أكرث من مليون
وثالثمائة �ألف من الكتب وامل�صادر
املرئية للمعرفة وبها بع�ض الكتب
واملخطوطات النفي�سة التي تعود
للقرن ال�سابع ع�شر وتعرفت على
�أق�سام املكتبة املختلفة والتي كان
منها ق�سم للغة العربية الذي يهتم
بالنتاجات املعرفية باللغة العربية
و�أب � ��دت ال���ش�ي�خ��ة ��ش�م��ا تقديرها
لالهتمام بالإنتاج الفكري العربي
وق ��د �أع � ��رب ف��ران��ك ع��ن قناعته
ب��أه�م�ي��ة دور ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة يف
الإن � �ت� ��اج ال �ف �ك��ري ال �ب �� �ش��ري عرب

الع�صور املختلفة.
وخ �ل�ال ال �ل �ق��اء مت االت� �ف ��اق على
ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ب�ين م�ؤ�س�سات
ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة مم�ث�ل��ة يف
مكتبة �أج �ي��ال امل�ستقبل ومكتبة
�أم� ��� �س�ت�ردام امل ��رك ��زي ��ة مم �ث �ل��ة يف
ال�ق���س��م امل�خ���ص����ص لل��أط �ف��ال يف
جمال تنمية القراءة عند الأطفال
وت�ب��ادل ال�ت�ج��ارب وامل �ب��ادرات التي
ت�ع�م��ل ع �ل��ى ه ��ذا ال� �ه ��دف ودعما
ل �ل �ت �ب��ادل وال �ت �ع��ارف ال �ث �ق��ايف بني
املجتمعني .
ووج �ه��ت ال���ش�ي�خ��ة ��ش�م��ا ب�إر�سال
جمموعة م��ن الكتب التي تعرف
ب��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
لت�ضمنيها باملكتبة كذلك ن�سخ من
ق�صة �سموها املخ�ص�صة للأطفال
(ال �ن��ور ي�ن�ت�ظ��رك) وال �ت��ي �صدرت

ل �ه��ا ت��رج �م��ات ب �ع��دة ل �غ��ات منها
الأملانية والإجنليزية والفرن�سية.
ويف ال���س��اح��ة اخل��ارج �ي��ة للمكتبة
وب �ع ��د ان �ت �ه��اء ال� ��زي� ��ارة �صادفت
ال �� �ش �ي �خ��ة � �ش �م��ا جم� �م ��وع ��ة من
ال �ط�لاب ك��ان��وا يف زي ��ارة للمكتبة
و�أب� � ��دوا رغ�ب�ت�ه��م يف ل�ق��ائ�ه��ا ودار
ب �ي �ن �ه��م ح � � ��وار ح� � ��ول الإم� � � � ��ارات
وامل� � �ب � ��ادرات ال �ه��ام��ة ال �ت��ي تنمي
العقل الناقد للطالب من خالل
ت�ن�م�ي��ة م� �ه ��ارات ال �ت �ف �ك�ير وط ��رح
الأ��س�ئ�ل��ة ح�ت��ى ي�ستطيع الطالب
�أن يتعلم التفكري الإبداعي امل�ؤثر
يف بناء ال�شخ�صية ب�صورة فاعلة
واب �ت �ك��اري��ة ووج ��ه �أح��ده��م �س�ؤاال
ل�سموها قال فيها لو كنت �صاحبة
قرار ماذا �ستطلبني من املجتمع؟
وجاءت �إجاباتها (�أن تكون القراءة
عادة يومية و�أن تظل العالقة بني

الإن�سان والكتاب عالقة م�ستدامة
فالقراءة واملعرفة هما الأك�سجني
ال� ��ذي ي�ت�ن�ف���س��ه ال �ع �ق��ل ك ��ي يظل
ح � �ي� ��ا) .يف ال� ��وق� ��ت ذات � � ��ه قامت
ال���ش�ي�خ��ة � �ش �م��ا ب ��زي ��ارة جلمعية
( )M i l i e u d e f e n s i e
ا� �س �ت �ج��اب��ة ل �ل��دع��وة ال �ت��ي تلقتها
ا�ستنادا على جهود �سموها وعملها
يف احلفاظ على البيئة واحلر�ص
على خلق بيئة �صحية م�ستدامة
وجمعية Milieudefensie
ه��ي جمعية تهتم ب���ش��ؤون البيئة
واحلفاظ على بيئة حيوية نظيفة
وم�ستدامة .
واط �ل �ع��ت ع �ل��ى جت��رب��ة اجلمعية
ودوره ��ا ال�ك�ب�ير وال�ع��اب��ر للحدود
يف التوعية واحلفاظ على البيئة
وتطابقت وجهة نظر �سموها مع
م��ا ت �ق��دم��ه اجل�م�ع�ي��ة وت ��ؤم ��ن به
م��ن � �ض��رورة ال��دف��اع ع��ن الأر� ��ض
والطبيعة �ضد امللوثات التي ت�ؤثر
ب���ص��ورة م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى املخلوقات
وكافة الكائنات احلية ومن �أهمها
حياة الأطفال.
ويف �إط � ��ار ال �ت �ع��رف ع �ل��ى تاريخ
املجتمعات وخا�صة الفنون حيث �أن
�سموها دائما ترى يف تاريخ الفنون
ل �ل �م �ج �ت �م �ع��ات ت �ل �خ �ي ����ص لتاريخ
امل�ج�ت�م��ع وت� �ط ��وره ال �ث �ق��ايف فكان
حر�صها على زيارة متحف الفنون
يف �أم���س�تردام ال��ذي ي�ضم الكثري
م��ن ال �ن �ت��اج��ات ال�ف�ن�ي��ة النفي�سة
والآالف من الر�سومات والنتاجات
التطبيقية للفنون وكما خ�ص�صت
زي ��ارة ملتحف ال��ر� �س��ام الهولندي
الأ�شهر رمربانت.

الإمارات ت�شارك يف الأ�سبوع العربي للكيمياء 2021
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

ت�ق��دم��ت الكيميائية م ��وزة �سيف
مطر ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة
اجل�م�ع�ي��ة الكيميائية الإماراتية
ل� �ل� �م� �ي ��دان ال� �ت��رب� � ��وي ب ��ال ��دول ��ة
ب �خ��ال ����ص ال �� �ش �ك��ر ع �ل��ى التفاعل
امل�ستمر لأن�شطة اجلمعية واحتاد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي�ين ال� �ع ��رب م ��ن خالل
م���ش��ارك��ات�ه��م ال�ف��اع�ل��ة يف الأ�سبوع
العربي للكيمياء �سنويا.
م�شيدة بالدعم ال�لاحم��دود الذي
ت�ق��دم��ه وزارة ال�ترب �ي��ة والتعليم
لفعاليات الأ�سبوع والتعميم الثابت
ملعايل ح�سني بن ابراهيم احلمادي
وزي ��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م يف دعوة
املدار�س للم�شاركة يف الأ�سبوع.
وينطلق الأ�سبوع العربي للكيمياء
خ� �ل ��ال ال� � �ف �ت��رة م � ��ن اخل ��ام� �� ��س
والع�شرين اىل الثامن والع�شرين
م ��ن �أك� �ت ��وب ��ر اجل� � � ��اري ،وف � �ق � �اً ملا
�أعلنت عنه الكيميائية موزة �سيف
مطر ب��ن �سبت ال�شام�سي ،رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية الكيميائية
الإم��ارات�ي��ة ،خ�لال اجتماع اللجنة
العليا املنظمة ل�ل�أ��س�ب��وع العربي
للكيمياء .و�أكدت ال�شام�سي �أهمية
االحتفاء بالأ�سبوع العربي للكيمياء
م� ��ن خ �ل��ال �إق� ��ام� ��ة امل �ح��ا� �ض��رات
وور�ش العمل وال��دورات التدريبية
خالل الأ�سبوع ،و�إقامة امل�ؤمترات
وال� �ن ��دوات ،وت �ك��رمي الكيميائيني
ال��وط �ن �ي�ين وامل��وه��وب�ي�ن يف جمال
الكيمياء وت�شجيع دورهم يف البحث
وال �ت ��أل �ي��ف وال�ت�رج� �م ��ة ،وحتفيز
ط�لاب امل��دار���س و�إق��ام��ة الفعاليات
بالتعاون م��ع اجل��ام�ع��ات والكليات
وامل �ع��اه��د وامل� ��دار�� ��س وامل�ؤ�س�سات
املخت�صة.

ودع � ��ت ال �� �ش��ام �� �س��ي االدارات اىل
حت �ف �ي��ز امل �ع �ل �م�ي�ن ل �ل �ح��دي��ث عن
الأ��س�ب��وع العربي للكيمياء و�إبراز
�أه �م �ي��ة ع �ل��م ال�ك�ي�م�ي��اء يف حياتنا
ل �ل �ط�ل�اب ،وال ��و�� �ص ��ول للمجتمع
من خ�لال الفعاليات يف املجمعات
والأ�سواق للتعريف بعلم الكيمياء،
وتوزيع الن�شرات واملجالت ب�صورها
الإلكرتونية وال�صلبة والتفاعل مع
ح�ساب الأ��س�ب��وع العربي للكيمياء
عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي
" ت��وي�تر وف�ي���س�ب��وك و�إن�ستغرام
و� �س �ن��اب �� �ش��ات وغ�ي�ره ��ا " وتوثيق
ال�ف�ع��ال�ي��ات م�ب��ا��ش��رة ودع ��ت رئي�س
اجل �م �ع �ي��ة يف ت�ع�م�ي��م ل �ه��ا معلمي
وم �ع �ل �م��ات ال �ك �ي �م �ي��اء لالحتفاء
ب ��الأ� � �س � �ب ��وع ال� �ع ��رب ��ي للكيمياء
مب��دار��س�ه��م ون�ط��اق��ات�ه��م م��ن قبل
احت � ��اد ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي�ين ال� �ع ��رب لذا
ي ��رج ��ى م �ن �ك��م ال �ت �ف��اع��ل م ��ع هذا
احل��دث العلمي الكبري م��ن خالل
�أن �� �ش �ط �ت �ك��م ال �ع �ل �م �ي��ة خ�ل��ال هذا
الأ�سبوع.
وق��ال��ت ال���ش��ام���س��ي م��ن الأن�شطة
امل � �ق�ت��رح� ��ة  :اق � ��ام � ��ة م� �ع ��ار� ��ض
كيميائية – مطويات " برو�شورات
" – ور� � ��ش ع�ل�م�ي��ة – م�شاريع
علمية مبتكرة � -أجهزة جم�سمات

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و � /ساويرتى
ب � � � ��اك � � � ��دي � � � ��او ،ت � ��اي �ل��ان � ��د
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()9842482AA
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0523419598

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /نامتيب
روج � � � � � �ي� � � � � ��ت ،ت� � ��اي� �ل��ان� � ��د
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()9817972AA
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0523419598

وغ�يره��ا .و�أو��ض�ح��ت ال�شام�سي �أن
احتاد الكيمائيني العرب ت�أ�س�س عام
 1976بالقاهرة وي�ضم اجلمعيات
والنقابات الكيميائية �أو الهيئات
امل�شابهة ال�ت��ي ت�ضم الكيميائيني
يف الأق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة .ويعترب من
�أن�شط االحت��ادات العربية العلمية
ويتميز بتنوع الأن�شطة والربامج
ال �ت��ي ي �ق��دم م��ن خ�لال�ه��ا خدماته
للكيميائيني يف ال��وط��ن العربي.
وي� �ع� �م ��ل االحت � � � ��اد ع� �ل ��ى تعريف
امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي ب ��دور الكيمياء
يف الإ�� �س� �ه ��ام يف ت �ط��وي��ر املجتمع
العربي يف �شتى امليادين مبا يتفق
وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ن �ه �� �ض��ة العربية
وحتقيق الأهداف القومية للوطن
ال �ع��رب��ي  ،ورف �ـ��ع � �ش �ـ ��أن العاملـني
يف م �ه �ن��ة ال �ك �ي �م �ي��اء والنهو�ض
مب�ستواهم العلمي بالوطن العربي
و ت��وث�ي��ق ع��رى الأخ� ��وة والتعاون
بينهم ،بالإ�ضافة �إىل العمل على
ت �ب��ادل اخل�ب�رات يف ن�ط��اق الوطن
العربي الكبري  ،والعمل على زيادة
الإف� � ��ادة م��ن ال �ث��روات الطبيعية
امل �ت �ع ��ددة وامل� �ت ��وف ��رة يف الأق� �ط ��ار
ال �ع��رب �ي��ة وا� �س �ت �غ�ل�ال �ه��ا ب�أف�ضل
ال �ط �ـ��رق ال�ت�ك�ن��ول��وج�ـ�ي��ة احلديثة
من �أجل النهو�ض بالوطن العربي
يف امل�ي��ادي��ن ال�صناعية والزراعية
والطبية وغريها.
وي�ت��وىل االحت��اد تن�ســيق الــتعاون
بــني اجلهــات املعنــية با�ســتغالل
اخل��ام�ـ�ـ��ات وال �ث �ـ �ـ��روات الطبيعــية
بالطــرق الكيميائية والتكنولوجـية
احل��دي �ـ �ث��ة مب �ـ��ا ي �� �ض �ـ �م��ن خفـ�ض
ال �ت �ك �ل �ف��ة ول �ت �ح �ق �ـ �ي��ق ت �ك��ام��ل فـي
م �ـ �ي��دان ال �ك �ي �م �ي��اء وتطبيقاتها
�ضمن �أهـداف التنمـية االقت�صـادية
للـوطن العربـي وال�سـعي لـتكوين

فقدان جواز �سفر
ف �ق ��د امل� ��دع� ��و  /حم �م ��د اك�ب�ر
حممد �إ�سماعيل  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )0184950EEيرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

جمـال�س عـربية علـيا ال�ستغالل
الإم�ك��ان�ي��ات املتاحة م��ن اخلدمات
وال �ث��روات الطبيعية يف الأقطار
ال� �ع ��رب� �ي ��ة  ،ت �ن �ظ �ـ �ي��م االت� ��� �ص ��ال
ب��امل�ن�ظ�م��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات العربية
امل � �� � �س � ��ؤول� ��ة وك � ��ذل � ��ك بالهيئات
واجلمعيات الكيميائية الأجنبية
والدولـية بهـدف �إحكـام الـروابط
وت�ـ�ب��ادل اخل�ب�رات وال�ت�ع��اون معهم
يف ك��ل م��ا ي�ت�ف��ق وخ��دم��ة االحت ��اد
وحتقيق �أهدافه .وي�سهم االحتاد يف
دعـم الـبحث العلمـي فـي املجـاالت
الكيميائية حتـى يتمكن م��ن �أداء
دوره كامال يف تطوير ال�صـناعات
الكيميائية بالأقطـار العـربية ونقـل
التكنولوجـيا احلديـثة �إل�ي�ه��ا ،مع
الإ�سهام يف خلق مبتكرات كيميائية
جديدة  ،وال�سـعي لتوحـيد برامج
ال �ت �ع �ل �ي��م وال� � �ت � ��دري � ��ب ،وك ��ذل ��ك
ا�� �س� �ت� �ح ��داث ب� ��رام� ��ج تخ�ص�صية
متعددة يف الكليات واملعاهد التـي
ت �ـ��در���س ب�ه�ـ��ا ع �ل �ـ��وم ال�ك�ي�م�ي��اء مع
تطويرها مبا يتم�شى مع الربامج
احلديثة املماثلة يف الدول املتقدمة،
و�آـذلك توفيـر الكفـاءات الكيميائية
العالـية مـع حـث اجلهات امل�س�ؤولة
بالأقطار العربية على توفري كافة
الإمكانيات التي ت�ضمن ذلك.
والإه�ت�م��ام ب��دور الإع�ل�ام يف �إبراز
ن�شاطات الكيميائيني العرب وذلك
بالعمل على ن�شر الدوريات العلمية
اخلا�صـة بعلـوم الكيمياء بـني الـدول
العـربية وتنظـيم نقـل املعلـومات
عن �أه��م املنجزات الكيميائية على
الـنطاق العاملي ل�ل�إف��ادة منها مع
االه �ت �م��ام ب�ن���ش��ر ال�ت��راث العلمي
العربي ،هذا بالإ�ضافة �إىل تنظيم
ال� ��رح�ل��ات وال� � ��زي� � ��ارات العلمية
وغريها.
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م برقم
ط � �ل� ��ب الإك � � �ت � � �ت � ��اب 4346
ب��ا��س��م/ح�م��د ��س�ل�ط��ان حممد
ال �ن �ي��ادي� � ،ص��ادرة م��ن �شركة
م � �ن� ��ازل ال� �ع� �ق ��اري ��ة وع ��دده ��ا
� � 200,000س �ه��م وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0506675885

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ
تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  27اكتوبر  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
 WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.
ΔϳοϘϟ ϡϗέ
2019/1945 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2017/482 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2004/1060 ϡϭγέϟΎΑ ΫϳϔϧΗ
2012/1086 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/1099 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/116 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1180 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2017/1305 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1278 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
1334/2014ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/706 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2009/144 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
1725/2017ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1835 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/1681 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/773 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/773 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2016/860 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2036 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2036 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2322 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1143 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2647 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3654 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/4191 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1195 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1525 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1525 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2261 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/3878 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4466 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1099 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1099 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/647 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/647 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/8893 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/9085 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/9197 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/4147 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/4147 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/5326 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/1257 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/1257 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/1257 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/17 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2021/17 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2021/17 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2021/17 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2021/17 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2018/2230 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/3815 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/157 ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϡΎϛΣ ΫϳϔϧΗ
2019/2420 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2436 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/255 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2623 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/3736 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1887 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2014/3020 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2013/3041 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/3060 ϱέΎΟΗ ΫϳΑϔϧΗ
2017/3308 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/3311 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/3321 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/2365 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
3496/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3992 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
4080/2018 ϲϟΎϣϋ ϡϭγέϟΎΑ ΫϳϔϧΗ
2019/5326 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2007/5699 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/1038 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/1824 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/7507 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2011/8312 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9757/2011 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/252 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2004/3230 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
2019/611 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2019/7547 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2005/3645 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/3225 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1836 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1076 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/5360 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/567 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/6449 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2013/1148 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϲγΎηϟ ϡϗέ
ΓέΎϣϹ
Ωϭϛϟ ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
KNAJT8164E7612744
ϲΑΩ
K
43053
MR0EX12G0F2358859
ϲΑΩ
P
26746
MDHAK3CR0FG504767
ϲΑΩ
M
39199
3N1BC1C6XDK198027
ϲΑΩ
J
87115
KNABX5125GT024012
ϲΑΩ
Q
10573
MDHBN7AD4FG717151 ϲΑΩ
B
99046
JMYSNCK1AXU007112
ϲΑΩ
C
96434
WAUKD28P46A000397
ϲΑΩ
H
22602
MR0EW12G1B2028631 ϲΑΩ
N
65349
MDHBN7AD6FG711397 ϲΑΩ
G
48130
JHHUCK1H3FK011593
ϲΑΩ
Q
29913
WDB1400511A310864
ϲΑΩ
F
28813
MMBSTA13AEH012204 ϲΑΩ
B
97685
MMBJNK6206D027494
ϲΑΩ
B
10369
JL7BCE1JX9K006381
ϲΑΩ
G
50171
KL1VJ52K48B092168
ϲΑΩ
D
27028
JTDKW9239A5147294
ϲΑΩ
D
90667
MR0EW12G1A2023850 ϲΑΩ
F
54995
JMYLRV73W7J701228
ϲΑΩ
H
91043
6T1BE42K67X453783
ϲΑΩ
I
73486
JTEBU25J285114926
ϲΑΩ
J
14858
MHFYX59G288008565
ϲΑΩ
J
46236
JAAKP34G177P09204
ϲΑΩ
F
96021
MR0FR22G670516364
ϲΑΩ
I
27601
3N6DD23X1FK040001
ϲΑΩ
N
78465
SENTINEL9637
ϲΑΩ
O
80325
1GKS27KJ0FR611401
ϲΑΩ
M
45154
RKMCP5150EY125765
ϲΑΩ
D
83956
MMBSTA13AEH014526 ϲΑΩ
P
42406
WA1AGDFE2ED004216
ϲΑΩ
N
98686
JL7BCE1JXAK014940
ϲΑΩ
I
40798
JL7BCE1J68K015691
ϲΑΩ
B
29637
JTGJX02P9F5044135
ϲΑΩ
P
37078
JTGFK5189E4019428
ϲΑΩ
C
18591
RKLBL9HE0F5227613
ϲΑΩ
Q
71416
MMBJNKA50AD024481 ϲΑΩ
O
21619
JN6BE6DS0G9017344
ϲΑΩ
R
79311
JL5B3J6P49PG00114
ϲΑΩ
K
57765
MB1PBEJA7DH1D8787
ϲΑΩ
W
93510
MB1PBEFAXFE1P5611
ϲΑΩ
Q
21046
JTGJX02P3D5029742
ϲΑΩ
M
73511
MR0FX22G771009117
ϲΑΩ
E
96678
5N1AR2M58FC673584
ϲΑΩ
D
87519
GWTP00012
ϲΑΩ
Trailer 8603
JN6BE6DS8F9008910
ϲΑΩ
D
81628
JL7BCE1J2BK009751
ϲΑΩ
E
51418
JTGRX12P3D8035760
ϲΑΩ
M
69225
JTDBR22E673214230
ϲΑΩ
E
51997
JTDBR22E273221577
ϲΑΩ
A
68527
JJ7BCE1K1YL007138
ϲΑΩ
J
35380
MB1PBEFA8GUTA5811
ϲΑΩ
T
77351
JN6DD23S56X191104
ϲΑΩ
B
61243
LA6R1DSB8DB100311
ϲΑΩ
G
95086
LA6R1DSB4DB200051
ϲΑΩ
U
21256
JTGFK5186E4019404
ϲΑΩ
J
71803
MR0DX9CD1K2635785
ϲΑΩ
N
14482
KMHJM81B29U946559
ϲΑΩ
K
28116
MR0DX9CDXK2520344
ϲΑΩ
N
16055
JE3AB36U0HU713828
ϲΑΩ
N
40623
JMYSRCY1AGU756361
ϲΑΩ
T
70667
JL7BCE1J4CK005945
ϲΑΩ
G
57891
JL7B6E1P0EK011661
ϲΑΩ
P
35675
JN6BE6DS8D9000741
ϲΑΩ
L
99167
MR2BT9F31E1116775
ϲΑΩ
P
26971
JMYLRV73W4J704914
ϲΑΩ
F
82499
LGWCA2197GB613161
ϲΑΩ
D
95710
JTNGE52M6CA031907
ϲΑΩ
L
52930
3N1BC1C73BK223355
ϲΑΩ
N
34849
JAAKP34G877P09393
ϲΑΩ
E
18934
MR2BT9F34E1066891
ϲΑΩ
O
85393
JL7BCE1J35K003638
ϲΑΩ
F
27506
MHFBT9F35F6030224
ϲΑΩ
C
76017
JNRAS15Y1AM520026
ϲΑΩ
M
72712
JHMCP26379C404106
ϲΑΩ
K
90267
KMHWG81R4CU437963 ϲΑΩ
G
81231
KNAKU8114E5506263
ϲΑΩ
P
53561
JTDKW9D30CD515013
ϲΑΩ
E
89137
KNAPC8119B7111603
ϲΑΩ
O
52961
3N1BC1A6XCK803777
ϲΑΩ
C
63675
JTGRX12P2E8040806
ϲΑΩ
C
87153
MPAEL34P99H511105
ϲΑΩ
L
54668
MMBJNKA50DD009304 ϲΑΩ
J
48658
JMYLRV95WBJ705427
ϲΑΩ
R
94559
WAUAH74F26N139799 ϲΑΩ ϲλϭλΧ 68401
5XXGW4L20GG089076
ϲΑΩ
G
36249
U5YPG8141KL491404
ϲΑΩ
V
86227
MR0DX9CD1K2635690
ϲΑΩ
N
12908
JL6BCE6J5BK015461
ϲΑΩ
G
58615
YV1SZ595471267456
ϲΑΩ
K
50811
MNTAB7A92G6007911
ϲΑΩ
P
61775
VF1HSRCH5GA556777
ϲΑΩ
A
56170
JTHBK1GGXE2088786
ϲΑΩ
L
24239
JTFEM426850170723
ϲΑΩ
F
98509
1C3EL66R45N615249
ϲΑΩ
C
59352
KNAFT4118D5788936
ϲΑΩ
M
65834
JTGJX02P4B0035933
ϲΑΩ
N
56434
JM7TB19A790111317
ϲΑΩ
N
88678
MR0FX22G7F1135136
ϲΑΩ
Q
13257
JM7BN3S79H1110708
ϲΑΩ
O
56461
MR0CX9CD7L3985624
ϲΑΩ
E
67051
4V4NC9TG03N339833
ϲΑΩ
ϡΎϋ ϝϘϧ 16670

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
KIASOUL
TOYOTAHILUX
NISSANMICRA
NISSANTIIDA
KIAPICANTO
NISSANSUNNY
MitsubishiLancer
AUDIA3
TOYOTAHILUX
NISSANSUNNY
HINO300
MERCEDESSL600
MITSUBISHIATTRAGE
MitsubishiL2002006
MitsubishiCanter
CHEVROLETEPICA
ToyotaYaris2010
TOYOTAHILUX
MITSUBISHIPAJERO
TOYOTACAMRY
TOYOTAPRADO
TOYOTAFORTUNER
ISUZUNPR
TOYOTAHILUX
NISSAN2400
TENNANTSENTINEL
GMCYUKONDENALI
CMCVERYCA
MITSUBISHIATTRAGE
AUDIQ7
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
TOYOTAHIACE
TOYOTACOASTER
TOYOTACOROLLA
MITSUBISHIL200
NISSANURVAN
MITSUBISHIROSA
ASHOKLEYLANDFALCON
ASHOKLEYLANDFALCON
TOYOTAHIACE
TOYOTAHILUX
NISSANPATHFINDER
ͲTrailer
NissanNV350
MITSUBISHICANTER
TOYOTAHIACE
TOYOTACOROLLA
TOYOTACOROLLA
MITSUBISHICANTER
ASHOKLEYLANDFALCON
NISSAN2400
KINGLONGXMQ6858
KINGLONGXMQ6858
TOYOTACOASTER
TOYOTAHILUX
HYUNDAITUCSON
TOYOTAHILUX
MITSUBISHILANCER
MITSUBISHILANCER
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
NISSANURVAN
TOYOTAYARIS
MITSUBISHIPAJERO
GREATWALLWINGLE
TOYOTAPREVIA
NISSANTIIDA
ISUZUNPR
TOYOTAYARIS
MitsubishiCanter2005
TOYOTAYARIS
INFINITI35FX
HONDAACCORD
HyundaiH12012
KIASORENTO
TOYOTAYARIS
KiaSportage
NissanTiida2012
ToyotaHiace2014
ISUZUDͲMAX
MitsubishiL2002013
MITSUBISHIPAJERO
AudiA62006
KIAOPTIMA
KIASPORTAGE
TOYOTAHILUX
MITSUBISHICANTER
VOLVOXC70
NISSANSENTRA
NissanSunny
LEXUSES350
TOYOTAHILUX
CHRYSLERSebring2005
KIACERATO
TOYOTAHIACE
MAZDACXͲ9
TOYOTAHILUX
MAZDA3
TOYOTAHILUX
VOLVO

ϥϳίΧΗϟ ϡϗέ
821414
830514
847770
844773
844768
844767
201588
851403
844769
817198
846805
847271
850205
177967
611486
665961
201307
845768
842391
846777
846776
847844
849990
849987
831693
850659
845063
664955
820481
848122
846224
844190
844922
847764
848201
842970
842958
842957
842954
842950
849455
847784
846344
825164
641544
844791
844782
820793
820418
844614
847618
843303
848659
844663
844862
835848
835695
834948
851771
847654
847637
846921
842644
845164
846053
845669
844819
847973
849991
846075
250206
850334
848881
849665
216836
823924
851624
821131
273028
258668
844992
161526
847763
619246
848468
827639
818767
847624
817939
846363
631758
609924
824456
608203
825513
824457
826932
825314
830464
831018
651385

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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تعاون بني مركز ال�شباب العربي وجمرة لت�شجيع الأبحاث ال�شبابية
•• دبي  -وام:

وق��ع مركز ال�شباب العربي � -ضمن فعاليات جناح ال�شباب يف " �إك�سبو
 2020دب��ي "  -مذكرة تفاهم مع "جمرة" ال�شركة املتخ�ص�صة يف
تقدمي �أف�ضل حمتوى عربي على الإنرتنت لدعم نتاج الباحثني ال�شباب
يف العامل العربي ون�شر الأع�م��ال البحثية ال�شبابية املتميزة التي تعزز
الفر�ص والتنمية امل�ستدامة يف من�شورات علمية مرموقة.
وقع مذكرة التفاهم �سعادة �سعيد النظري املدير العام للم�ؤ�س�سة االحتادية
لل�شباب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية مبركز ال�شباب العربي وعمار
هيكل الرئي�س التنفيذي لـ "جمرة" وذلك يف جناح ال�شباب ب�إك�سبو 2020
دبي .وتعزز مذكرة التفاهم دور الباحثني ال�شباب خا�صة بعد النجاحات
التي حققتها من�صة "�أبحاث ال�شباب العربي" و"جمل�س الباحثني ال�شباب

العرب" التي �أطلقها مركز ال�شباب العربي يف تعزيز فر�ص الباحثني
ال���ش�ب��اب ون���ش��ر �أب�ح��اث�ه��م القيمة وامل�ت�ن��وع��ة لت�صل ف��وائ��ده��ا �إىل �أبعد
مدى ممكن .ومبوجب املذكرة ت�ساهم "جمرة" يف ت�سليط ال�ضوء على
الأبحاث املتميزة لل�شباب العربي ال�سيما تلك املن�شورة على من�صة �أبحاث
ال�شباب العربي التابعة ملركز ال�شباب العربي من خ�لال تلخي�ص �أبرز
الأبحاث ال�شبابية وحتويلها �إىل مقاالت علمية مركزة ثم ن�شرها باللغة
العربية يف عدد من مواقعها مثل "هارفارد بزن�س ريفيو" �أو "بوبيوالر
�ساين�س-العلوم للعموم"� ،أو "�إم �آي تي تكنولوجي ريفيو"� ،أو "�ستانفورد
لالبتكار االجتماعي" .وتتنوع مو�ضوعات الأبحاث ال�شبابية التي �سيتم
ن�شرها حيث تقدم "جمرة" �أف�ضل حمتوى عربي على الإنرتنت �ضمن
مو�ضوعات عديدة ت�شمل الإدارة والعلوم والتكنولوجيا وال�صحة النف�سية
وال�صحة العامة واملالية وغريها.

وق��ال �سعادة �سعيد النظري " :نعمل من �أج��ل توفري منظومة متكاملة
لدعم الباحثني ال�شباب ومتكينهم من ن�شر �أبحاثهم وتعزيز فر�صهم يف
احل�صول على كل الدعم الذي يحتاجونه لتحويل �أبحاثهم �إىل تطبيقات
وم�شاريع ت�سهم يف حتقيق التنمية و�صناعة فر�ص اقت�صادية وتنموية
مبتكرة مل�ستقبل م�ستدام وفتح �آفاق جديدة للمعرفة الإن�سانية".
و�أ�ضاف "بعد �إطالق مركز ال�شباب العربي من�صة �أبحاث ال�شباب العربي
وجم�ل����س ال�ب��اح�ث�ين ال���ش�ب��اب ال �ع��رب ي ��أت��ي ت�ع��اون�ن��ا م��ع ��ش��رك��ة مرموقة
للمحتوى العربي ليعزز عنا�صر هذه املنظومة ال�شاملة الداعمة للباحثني
ال�شباب ونتمنى �أن ت�ستفيد املواهب البحثية ال�شابة من ه��ذه الفر�صة
النوعية التي تتكامل مع املبادرات التي يحت�ضنها جناح ال�شباب يف �إك�سبو
 2020دبي على مدى الأ�شهر ال�ستة املقبلة" .من جانبه قال عمار هيكل،
"ن�شر الأبحاث الأكادميية باللغة العربية و�إتاحة االطالع عليها والتداول

حولها له �آثار بعيدة على منظومة العلوم العربية وانخراط ال�شباب بها
وه��ذه ال�شراكة م�ساهمة من جمرة وما متتلكه من مواقع ذات حمتوى
موثوق اجل��ودة يف جهود املميزة ملركز ال�شباب العربي ومن�صته البحثية
الطموحة وت��أت��ي �ضمن �أه ��داف جم��رة يف ن�شر وت��وزي��ع املحتوى اجليد
واملفيد باللغة العربية مبا ميكن ال�شباب من �أدوات املعرفة وي�ساعدهم
على تطوير حياتهم وبيئتهم ويرفد التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف
جمتمعاتنا العربية" .من جهته قال �صادق جرار املدير التنفيذي بالإنابة
ملركز ال�شباب العربي ":تعاوننا مع جمرة من خالل من�صة �أبحاث ال�شباب
وجمل�س الباحثني ال�شباب العرب �سيوفر م�ساحة تخ�ص�صية لكل الباحثني
املتميزين و�سنعمل معهم نحو مزيد م��ن الإ� �ش��راك والتمكني ال�شبابي
يف جمال تطوير املحتوى العربي ال�شبابي الهادف الذي ي�ساهم يف دعم
م�سارات التنمية من خالل املهارات واملعرفة والبحث العلمي".
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�سعادة ال�شيخ �سيف بن حممد القا�سمي

�سعادة حممد مري عبدالرحمن ال�سراح

�سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي

•• ال�شارقة -الفجر:

ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي اخلا�صة
ب� �ه ��ا امل� ��واط � �ن �ي�ن ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن عن
ع �م��ل م��ن خم�ت�ل��ف التخ�ص�صات
وامل� ��ؤه�ل�ات ال��درا� �س �ي��ة �إىل زي ��ارة
املعر�ض ال�ستثمار فر�ص التوظيف
امل�ت��اح��ة  ،و ال�ت��وا��ص��ل امل�ب��ا��ش��ر مع
�أ�صحاب الأعمال وممثلي اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة وال �� �ش��رك��ات اخلا�صة
امل �ت��واج��دة يف امل �ع��ر���ض .والتعرف
على طبيعة الوظائف والقطاعات
املهنية املختلفة .
وب � � ��دوره ت �ق ��دم � �س �ع��ادة الدكتور
ط ��ارق ��س�ل�ط��ان ب��ن خ ��ادم  ،ع�ضو
املجل�س التنفيذي  ،رئي�س دائرة
املوارد الب�شرية ،بال�شكر والتقدير
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب� ��ن حم �م ��د القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �إمارة
ال�شارقة ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ على
ت�سخري كافة اجلهود والإمكانيات
ل��دع��م امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة الوطنية
و�إع � ��داده � ��ا وت ��أه �ي �ل �ه��ا وتدريبها
معرفياً ومهنياً ومتكينها للعمل
يف اجل �ه��ات ب��ال�ق�ط��اع��ات املختلفة
� �س��واء ك��ان��ت ح�ك��وم�ي��ة �أو خا�صة
و��ض�م��ان ا��س�ت�م��راري�ت�ه��ا وتطورها
الوظيفي مبا يدعم عملية التنمية
امل�ستدامة يف الدولة ؛ وفق �أف�ضل
امل� �ن ��اه ��ج ال �ع �ل �م �ي��ة والتطبيقية
وامل� �م ��ار�� �س ��ات امل �ح �ل �ي��ة والعاملية،
مو�ضحا �أنه بف�ضل الر�ؤية الثاقبة
ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،
تخلق الإمارة الفر�صة تلو الأخرى
جلذب وا�ستقطاب الكوادر املواطنة
 ،وتهيئة ال�ط��رق �أمامهم لدخول
ال��و��س��ط ال��وظ�ي�ف��ي وب �ل��وغ مرحلة
ال �ت �م �ك�ين دع �م �اً ل�ع�ج�ل��ة التنمية
وت �ع��زي��زاً مل�ك��ان��ة ال �ث�روة الب�شرية
ك �ع �ن �� �ص��ر ف ��اع ��ل وع � �م ��ود �أ�سا�س
م��ن �أع �م��دة ب�ن��اء ال���ص��رح الوطني
املتكامل.
و�أكد بن خادم على �أهمية املعر�ض
ال��وط �ن��ي ل�ل�ت��وظ�ي��ف ك��ون��ه ي�شكل
حلقة و�صل بني اجلهات الطالبة
للعمل م��ن القطاعات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة ؛ وال� �ق ��درات الب�شرية
امل ��ؤه �ل��ة  .ك �م��ا ي �ط��رح اخل� �ي ��ارات
�أم� ��ام ال�ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب�ي��ة الطاحمة
للعمل باكت�ساب اخل�برة واملعرفة
واال��س�ت�ف��ادة م��ن ف��ر���ص التطوير
والت�أهيل التي يتاح الت�سجيل فيها
خالل �أيام املعر�ض  .م�شرياً اىل �أن
املعر�ض ي�شكل قناة مهمة للباحثني
ع��ن ع�م��ل وي�ف�ت��ح امل �ج��ال �أمامهم
ك� �ك� �ف ��اءات وط �ن �ي��ة ل �ك��ي ي �ب��رزوا
ط��اق��ات �ه��م وي �� �س��وق��وا لأن�ف���س�ه��م .
فهو فر�صة ثمينة ليحققوا عربها
تطلعاتهم ال�شخ�صية  ،ويدعموا
امل�سرية التنموية للدولة بامل�شاركة
بها ،وم��ؤك�دًا �أن العن�صر الب�شري
هو الأ�سا�س يف نهج دولة الإمارات
ع�ل��ى اخ �ت�ل�اف م��وق�ع��ه الوظيفي
ومكان عمله ،الفتا �إىل �أن الدائرة

التنموية الطموحة التي تقودها
دول� ��ة الإم � � � ��ارات ،م � ��ؤك ��داً التزام
ال� � ��دائ� � ��رة ب� �ت� �ع ��زي ��ز اال� �س �ت �ث �م ��ار
الأم�ث��ل يف ال�ك��وادر الوطنية عم ً
ال
ب��ال�ت��وج�ي�ه��ات ال���س��دي��دة ل�صاحب
ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،يف ت�أهيل
وتدريب واالرتقاء بقدرات ال�شباب
باعتبارهم عماد التقدم والتطور
يف العامل.
و�أكد ال�سويدي على �أهمية املعر�ض
الوطني للتوظيف يف توفري فر�ص
عمل للخريجني من �أبناء الدولة
ب �ت �خ �� �ص �� �ص��ات م �ت �ن��وع��ة ال�سيما
الهند�سية بحيث تلبي احتياجات
ال� ��دائ� ��رة م ��ن ال � �ك� ��وادر الب�شرية
امل�ؤهلة مبا يخدم م�سرية التنمية
التي ت�شهدها دولة الإمارات ب�شكل
ع ��ام و�إم� � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى وجه
اخل�صو�ص.
ومن جانبها �أكدت �سعادة هنا �سيف
ال�سويدي ،ع�ضو املجل�س التنفيذي،
رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة واملحميات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ا� �س �ت �م��راري��ة حر�ص
الهيئة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف معر�ض
التوظيف الوطني يف ال�شارقة ،كما
ه��و �ش�أنها منذ انطالقة املعر�ض
يف ن�سخته الأوىل� ،إذ ي�شكل �أحد
العناوين املهمة واحليوية التي من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف ت��وف�ير فر�ص
وظيفية يف �إم��ارة ال�شارقة ،يف ظل
ا�سرتاتيجية الإم��ارة الهادفة �إىل
حتقيق �أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة.
و �أو�ضحت �أن املعر�ض يعترب �أحد
�أك�بر الفعاليات الداعمة للجهود
ال �ت��ي ت �ب��ذل �ه��ا ال ��دول ��ة م ��ن �أج ��ل
ت��وط�ي�ن ال ��وظ ��ائ ��ف ،ف �ه��و حمطة
تتيح ال�ف��ر���ص ل �ل �م��وارد الب�شرية
وال � �ك � �ف� ��اءات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال�شابة
واخل��ري �ج�ي�ن وال �ط �ل �ب��ة ،التعرف
عن كثب وب�شكل مبا�شر ،على واقع
واحتياجات �سوق العمل ووظائف
امل�ستقبل .وقد �أثبت املعر�ض دوره
ومكانته كمن�صة �أ�سا�سية حتظى
ب�ث�ق��ة ال �� �ش �ب��اب امل ��واط ��ن الباحث
ع��ن فر�صة عمل تنا�سب م�ستواه
التعليمي والعملي.
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت :م� ��ن خ �ل��ال زي ��ارت ��ه
ل�ل�م�ع��ر���ض مي�ك��ن ل�ك��ل ب��اح��ث عن
ف��ر��ص��ة ع�م��ل �أن ي�ت��وا��ص��ل ب�شكل
م �ب��ا� �ش��ر م� ��ع خم �ت �ل��ف الهيئات
وامل��ؤ��س���س��ات واجل �ه��ات احلكومية
امل���ش��ارك��ة وي�ع��ر���ض م��ا ميتلك من
�إم �ك��ان �ي��ات وم� ��ؤه�ل�ات و�شهادات
وخ �ب��رات ،خ���ص��و��ص�اً �أن املعر�ض
ي��وف��ر امل �ئ ��ات م ��ن ف��ر���ص العمل،
بالإ�ضافة �إىل حزمة من الربامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل تعزيز
م�ؤهالت املواطن حديث التخرج،
ك�م��ا �أن� ��ه ي��رك��ز ع�ل��ى ع ��دة حماور
�أ�سا�سية ،من �أهمها التطوير املهني

اف�ت�ت�ح��ت دائ� ��رة امل � ��وارد الب�شرية
ب��ال �� �ش��ارق��ة م�ن���ص�ت�ه��ا احلكومية
يف امل �ع��ر���ض ال��وط �ن��ي للتوظيف
2021م يف ن�سخته الـ  23ب�إك�سبو
ال�شارقة الذي يقام برعاية كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة
حفظه اهلل وينظمه مركز "�إك�سبو
ال�شارقة" ب��ال �ت �ع��اون م ��ع دائ� ��رة
امل��وارد الب�شرية ومعهد الإم��ارات
ل �ل��درا� �س��ات امل �� �ص��رف �ي��ة وامل��ال �ي��ة ،
وبدعم من غرفة جت��ارة و�صناعة
ال� ��� �ش ��ارق ��ة ومب� ��� �ش ��ارك ��ة اجل �ه ��ات
احلكومية واخل��ا��ص��ة .وال��ذي بد�أ
فعالياته يوم �أم�س الثالثاء املوافق
� 19أك�ت��وب��ر وي�ستمر ح�ت��ى 21
�أكتوبر اجلاري.
وت���س�ت�ق�ب��ل ال ��دائ ��رة م ��ن خاللها
الباحثني عن عمل  ،وت�ضم املن�صة
حت��ت مظلتها ه�ي�ئ��ات وم�ؤ�س�سات
ودوائ��ر حكومة ال�شارقة امل�شاركة
يف املعر�ض  .وهي دائرة التخطيط
وامل�ساحة ،وبلدية مدينة ال�شارقة،
ودائ ��رة الأ��ش�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
دائرة التنمية االقت�صادية ،وهيئة
ال ��وق ��اي ��ة وال �� �س�ل�ام ��ة ،واملجل�س
الأع� �ل ��ى ل �� �ش ��ؤون الأ� � �س� ��رة .حيث
�ستقوم هذه اجلهات بعر�ض طبيعة
عملها واخلدمات التي تقدمها .
كما �ستقدم الدائرة عرب من�صتها
احلكومية لرواد املعر�ض عدداً من
اخلدمات الهامة �أبرزها  :ا�ستقبال
ط�ل�ب��ات ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ع�م��ل عرب
خدمة الت�سجيل الفوري يف خدمة
ال�ت��وظ�ي��ف الإل �ك�ت�روين بالدائرة
 ،وال ��رد ع�ل��ى ك��اف��ة اال�ستف�سارات
 ،وت �ق��دمي امل �� �ش��ورة امل�ه�ن�ي��ة ب�ش�أن
م�ت�ط�ل�ب��ات � �س��وق ال �ع �م��ل احلالية
وامل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة و�إر� � �ش� ��اده� ��م نحو
امل�سار الوظيفي الأن�سب  ،و�إجراء
عمليات حتديث البيانات للباحثني
امل�سجلني يف ال��دائ��رة  ،والتعريف
مب �ن �ه �ج �ي��ة ال � ��دائ � ��رة امل �ت �ب �ع��ة يف
التن�سيق م��ع اجل �ه��ات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة ل��دع��م ال �ب��اح �ث�ين عن
عمل .
وكخطوة �سابقة ؛ �ستنفذ من�صة
ال � ��دائ � ��رة ه � ��ذا ال � �ع� ��ام مقابالت
وظ�ي�ف�ي��ة ف��وري��ة وت�ع�ي�ين ف ��وري ،
لعدد من اجلهات �ضمن القطاعات
اخلا�صة و�شبه احلكومية  .حيث
��س�ت�ق��ام امل �ق��اب�ل�ات ال �ف��وري��ة وفق
م ��راح ��ل وجل� ��ان ��س�ت�ع�ق��د يف مقر
املعر�ض ،ليحقق الباحث عن عمل
يف ح ��ال اج �ت �ي��ازه��ا ال��و� �ص��ول �إىل
مرحلة اللجنة النهائية ويح�صل
على التعيني الفوري.
كما �ستتيح املن�صة ل��رواد املعر�ض
من اخلريجني والباحثني عن عمل
الت�سجيل يف ال�برام��ج الت�أهيلية
التي تقدمها الدائرة �ضمن �سل�سلة
ب��راجم�ه��ا ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا �شهرياً
ل �ل �ب��اح �ث�ين ع ��ن ع �م��ل امل�سجلني
يف ق��اع��دة ب�ي��ان��ات�ه��ا .وال �ت��ي تخدم
تطويرهم وتك�سبهم العديد من
املهارات املهنية واملعارف واخلربات
.
وت�سهم املن�صة بتعريف الباحثني
عن عمل بطبيعة العمل احلكومي
يف الإم� � ��ارة وال�ت�خ�ط�ي��ط للم�سار
الوظيفي  .وت�شكل فر�صة مثالية
لهم وحل��دي�ث��ي ال�ت�خ��رج لاللتقاء
ب �خ�ب�راء ال �ت��وظ �ي��ف  ،وم�س�ؤويل
ال �ت��وظ �ي��ف ب��اجل �ه��ات احلكومية
واخلا�صة .
وق ��د دع ��ت ال ��دائ ��رة ع�ب�ر مواقع

�سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم �سعادة املهند�س علي بن �شاهني ال�سويدي
مفو�ضية االنتخابات بالعراق تت�سلم
والتوظيف وال�ت��دري��ب الطموحة �إىل ف��ر���ص وظيفية متكنهم من
تركز على دعم جهود التوطني يف
 1250وا ً
طعن�ا�س �ت �ق �ط��اب امل� ��واه� ��ب وال �ت �ن��وع امل �� �س��اه �م��ة ب �ف �ع��ال �ي��ة يف امل�سرية
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ع�ب�ر امل �ع��ر���ض ،

و�إبراز دوره يف ا�ستقطاب الكفاءات
الوطنية  ،وت��وف�ير ف��ر���ص العمل
للمواطنني .
و�أعرب عن �أمله يف �أن ي�سهم املعر�ض
يف حت�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح ال ��ذي حققته
ن�سخه املا�ضية وال�ت��ي �أ�سهمت يف
تطوير وتدريب وتوظيف العديد
م��ن ال�ط��اق��ات الوطنية يف مواقع
عمل هامة يف القطاعات احلكومية
واخلا�صة.
وث � �م� ��ن �� �س� �ع ��ادت ��ه ج � �ه� ��ود مركز
اك���س�ب��و ال �� �ش��ارق��ة يف ت�ن�ظ�ي��م هذا
امل�ع��ر���ض ال���س�ن��وي و�أ� �ش��اد بتعاون
دوائ��ر وم�ؤ�س�سات وهيئات حكومة
ال�شارقة مب�شاركتهم �ضمن من�صة
احلكومة وحر�صهم على التوا�صل
املبا�شر مع الباحثني عن عمل.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع �ل��ى م �� �ش��ارك��ة الدائرة
يف م�ع��ر���ض ال�ت��وظ�ي��ف �أك ��د �سعادة
�سلطان ع�ب��د اهلل ب��ن ه ��ده ،ع�ضو
املجل�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،رئ�ي����س دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة على
حر�ص الدائرة للم�شاركة يف كافة
م�ع��ار���ض ال�ت��وظ�ي��ف ال�ت��ي ت�ق��ام يف
الإم ��ارة ا�ستناداً �إىل ا�سرتاتيجية
الدائرة يف حت�سني وتطوير كفاءة
امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة م �� �ش�يراً �إىل �أن
اقت�صادية ال�شارقة حققت ن�سبة
ت ��وط�ي�ن ب �ل �غ��ت  94.6%خالل
العام .2020
ك�م��ا وق ��ال ��س�ع��ادت��ه�" :إن الدائرة
تويل ق�ضية التوطني �أهمية بالغة
� �ض �م��ن خ �ط �ت �ه��ا اال�سرتاتيجية
وذل��ك حتقيقاً لتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع� �ل ��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة يف هذا
ال���ش��أن ،حيث تعمل ال��دائ��رة على
ا�ستقطاب املوارد الب�شرية املواطنة
يف الوظائف واملجاالت كافة ،وفق
خ �ط��ة ي� �ج ��ري ت �ط��وي��ره��ا ب�شكل
م�ستمر �إىل جانب �صقل مهاراتهم
من خالل دورات تدريبية متنوعة
و�إعدادهم وت�أهيلهم لتمكينهم من
�أداء مهامهم ب�أعلى امل�ستويات".
و�أكد �سعادته �أن الدائرة حري�صة
ع �ل��ى ب � ��ذل ك ��ل اجل � �ه ��ود املمكنة
وت �� �س �خ�ير ك ��اف ��ة امل � � ��وارد املتاحة
لتنمية الكوادر الوطنية و�إعدادها
وف��ق �أرق��ى معايري ال�ك�ف��اءة الأمر
ين�صب �ضمن اهتمام الدائرة
الذي
ّ
بتزويد كوادرها الب�شرية باملهارات
امل�ن��ا��س�ب��ة ال�ت��ي ت��واك��ب احتياجات
�سوق العمل ،و�أكد على �أن الدائرة
ن�ف��ذت ال�ع��دي��د م��ن خ�ط��ط تنمية
امل � ��واه � ��ب ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال�ب��رام� ��ج
ال�ت��دري�ب�ي��ة ملوظفيها ب�ه��دف رفع
م���س�ت��وى ك �ف��اءة امل��وظ �ف�ين والتي
ب��دوره��ا ت���س��اع��ده��م ع�ل��ى تطوير
حياتهم املهنية.
و�أو�ضح �سعادته �أن برامج التوطني

بالتعيني ب�ين العن�صر ال�شبابي
م��ن اجلن�سني و�صلت �إىل مرحلة
متقدمة بالتن�سيق مع دائرة املوارد
الب�شرية ،وجنحت الدائرة �إىل حد
ك�ب�ير يف ت��وظ�ي��ف ك ��وادر بكفاءات
ج� �ي ��دة ل �ت �ع��زي��ز ا�سرتاتيجيتها
وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ك ��وادر املميزة
وال �ن �خ �ب��ة م��ن امل��وظ �ف�ي�ن ،الذين
بدورهم ي�سهمون يف تعزيز الأداء
احلكومي �ضمن �أرق��ى امل�ستويات
ال �ع��امل �ي��ة.ك �م��ا و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادت��ه �أن
الدائرة تقدم لزوارها من مواطني
الدولة خالل من�صتها يف معر�ض
ال �ت��وظ �ي��ف م �ع �ل��وم��ات ك��اف �ي��ة عن
ال �ب��رام � ��ج ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة وكيفية
االل �ت �ح��اق ب�ه��ا و�إج � � ��راءات العمل
اخلا�صة بالدائرة.
وي�سعى ج�ن��اح ال��دائ��رة م��ن خالل
املعر�ض على تقدمي �شرح كامل �إىل
املواطنني ال�شباب وامل��ؤه�ل�ين عما
تقوم به دائرة التنمية االقت�صادية
م ��ن ت�خ�ط�ي��ط وت �ن �ف �ي��ذ م�شاريع
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،و�إع� � ��داد
ال� �ق ��وان�ي�ن والأن� �ظ� �م ��ة واخلطط
اال�سرتاتيجية ،و�إ��ص��دار الرخ�ص
التجارية وال�صناعية واخلدمية
وك��اف��ة ال�ت���ص��اري��ح اخل��ا��ص��ة بتلك
ال��رخ����ص وال��رق��اب��ة ع�ل��ى املن�ش�آت
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة لإم � � ��ارة
ال�شارقة.
وت� � ��ويل ال � ��دائ � ��رة �أه� �م� �ي ��ة كربى
للم�شاركة يف م�ث��ل ه��ذه املعار�ض
جت�سيداً ل��ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
يف االرت� �ق ��اء ب��ال �ك��وادر الب�شرية،
ع�ب�ر ج��ذب �ه��ا ل �ل �ك �ف��اءات ال� �ق ��ادرة
على امل�ساهمة يف م�سرية التنمية
ال�شاملة.
وح� ��ول م �� �ش��ارك��ة دائ � ��رة الأ�شغال
العامة يف معر�ض التوظيف؛ قال
��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س ع�ل��ي ب��ن �شاهني
ال�سويدي ،ع�ضو املجل�س التنفيذي،
رئ �ي ����س دائ� � ��رة الأ�� �ش� �غ ��ال العامة
بال�شارقة  :ت��أت��ي م�شاركتنا بهذا
املعر�ض يف �إط��ار اجلهود احلثيثة
التي نبذلها ال�ستهداف و�إ�شراك
الكوادر الوطنية امل�ؤهلة يف م�سرية
ت �ط��ور ال ��دائ ��رة ،وت� ��ويل الدائرة
�أهمية كربى مل�شاركتها يف املعر�ض
الوطني للتوظيف ،باعتباره من�صة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة جل��ذب وا�ستقطاب
الكوادر الب�شرية املواطنة القادرة
ع �ل��ى امل���س��اه�م��ة يف دع ��م وتطوير
العمل ب��ال��دائ��رة ،حيث نعمل على
ت��زوي��ده��م بفر�ص وظيفية مهمة
ون���ض�م��ن ل �ه��م اك �ت �� �س��اب امل �ه ��ارات
ل �� �ص �ق��ل خ�ب�رات� �ه ��م االح�ت�راف� �ي ��ة
والإبداعية ،ليكونوا عنا�صر فعالة
يف تعزيز منو قطاع الإعمار.
و�أ� � � �ش� � ��ار �إىل �أه � �م � �ي� ��ة امل �ع ��ر� ��ض
ب��اع�ت�ب��اره من�صة مثالية لتمكني
ال �� �ش �ب��اب امل ��واط ��ن م ��ن الو�صول

�سعادة عبيد �سعيد الطنيجي

�سعادة هنا ال�سويدي

عفراء �سيف ال�شاعر ال�سويدي

والتدريب ووظائف امل�ستقبل.
وب� ��دوره �أك ��د ��س�ع��ادة ع�ب�ي��د �سعيد
الطنيجي مدير عام بلدية مدينة
ال���ش��ارق��ة �أن م���ش��ارك��ة ال�ب�ل��دي��ة يف
املعر�ض الوطني للتوظيف بن�سخته
ال ،23ي�ع�ك����س ح��ر��ص�ه��ا ودوره ��ا
ع�ل��ى �إط�ل�اع امل��واط�ن�ين الباحثني
عن عمل على الفر�ص الوظيفية
التي توفرها وحر�صها على تنفيذ
ر�ؤى وت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة يف ت��وف�ير فر�ص
ع �م��ل مل��واط �ن��ي الإم � � ��ارة لتحقيق
اال�ستقرار وتوفري احلياة الكرمية
لهم ،وه��و ما ينعك�س �إيجاباً على
ت��وف�ير خ��دم��ات ذات ج ��ودة عالية
للمتعاملني يف ظ��ل وج ��ود كوادر
مواطنة م�ؤهلة وذات كفاءة.
و�أو� �ض��ح �أن البلدية حت��ر���ص على
تعيني العن�صر املواطن يف الوظائف
ال�شاغرة لديها وتعمل على ت�أهيله
وت ��دري� �ب ��ه و� �ص �ق��ل م� �ه ��ارات ��ه من
خ �ل��ال ت ��وف�ي�ر ب ��رام ��ج تدريبية
ودورات �شاملة لكافة التخ�ص�صات،
لتطوير املهارات وزي��ادة اخلربات،
م�شرياً �إىل �أن امل�شاركة يف معر�ض
التوظيف ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤية
احلكومة حول التوطني من خالل
تبنيها خطة منوذجية تهدف �إىل
تكوين ك ��وادر م��واط�ن��ة وتزويدها
ب��امل �ه��ارات امل�ط�ل��وب��ة ل�ب��دء م�سرية
مهنية ناجحة .
و�أ� �ش��ار �إىل �أن معر�ض التوظيف
فر�صة الكت�شاف املواهب وتعريف
امل��واط�ن�ين وال�ب��اح�ث�ين ع��ن العمل
م��ن ال�شباب وال���ش��اب��ات املواطنني
مب� ��ا ل � ��دى ال �ب �ل ��دي ��ة م� ��ن فر�ص
وال �ت �ع��ري��ف ب�ق�ط��اع�ت�ه��ا و�إدارات� �ه ��ا
و�أق���س��ام�ه��ا و�أب� ��رز م��ا ت�ق��دم��ه من
خ��دم��ات ودوره � ��ا يف دع ��م م�سرية
ال �ت �ن �م �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ا�ستقطاب
ال�ك�ف��اءات الوطنية ال�ت��ي تعد من
�أهم �أ�س�س جناحها وركائزها.
وح � ��ول م �� �ش��ارك��ة ه �ي �ئ��ة الوقاية
وال�سالمة بال�شارقة � ،صرح �سعادة
ال�شيخ �سيف بن حممد القا�سمي،
م��دي��ر ه�ي�ئ��ة ال��وق��اي��ة وال�سالمة
ب��ال �� �ش��ارق��ة �أن م �� �ش��ارك��ة الهيئة
ت�أتي يف �إط��ار توفري فر�ص العمل
ملواطني دول��ة الإم ��ارات ،ق��ائ�ًل�اً " :
ن�شارك اليوم يف املعر�ض الوطني
ل�ل�ت��وظ�ي��ف ال 23ل �ع��ام 2021
مب��رك��ز اك���س�ب��و ال �� �ش��ارق��ة ،وذل��ك
�ضمن املن�صة احل�ك��وم�ي��ة لدائرة
امل��وارد الب�شرية التي ت�ضم جهات
ودوائ��ر وهيئات حكومة ال�شارقة،
ملا فيه من �أهمية بالغة يف توفري
ُفر�ص العمل ،ودعم ريادة الأعمال
وت � �ق� ��دمي ال� � ُن� ��� �ص ��ح للخريجني
واملِهنيني من املواطنني.
ح �ي��ث ت �ت �م �ح��ور م �� �ش��ارك��ة الهيئة
يف ت �ع��ري��ف ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن عمل

م ��ن �أب� �ن ��اء دول � ��ة الإم � � � ��ارات على
ال�ه�ي�ئ��ة واخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا ودوره� ��ا
يف املجتمع م��ع ت�ق��دمي معلومات
��ش��ام�ل��ة ع��ن الأن �� �ش �ط��ة وامل�شاريع
التي تعمل عليها الهيئة يف الفرتة
احلالية،كما تعر�ض الهيئة فر�ص
ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت�ت�ي�ح�ه��ا للباحثني
واالخت�صا�صات الأك�ثر طل ًبا وف ًقا
للم�شاريع امل�ستقبلية التي تعمل
الهيئة عليها.
ه� ��ذا وت �� �س �ت �ق �ط��ب ال �ه �ي �ئ��ة خالل
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف امل� �ع ��ر� ��ض ،طالب
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة لتعريفهم على
ال��وظ��ائ��ف امل�ستقبلية ال�ت��ي �ستتم
�إتاحتها بعد � 4سنوات ،مما ميكنهم
من اختيار تخ�ص�صاتهم الدرا�سية
ب�شكل م��درو���س وف� ًق��ا الحتياجات
��س��وق ال�ع�م��ل ب��الإم��ارة وتثقيفهم
مهن ًيا.
ودع��ا �سعادته الباحثني ع��ن عمل
ل �ل �ت��واج��د يف امل �ع��ر���ض والتعرف
على �سوق العمل واالخت�صا�صات
املطلوبة يف الإمارة.
وق � � � � � ��ال � � � �س � � �ع� � ��ادة حم� � �م � ��د م�ي�ر
عبدالرحمن ال�سراح مدير املوانئ
واجلمارك  -هيئة ال�شارقة للموانئ
واجلمارك واملناطق احلرة  ،ال �شك
يف �أن امل�شاركة مبعر�ض التوظيف
تعد م��ن الأول��وي��ات التي نحر�ص
على االنتظام فيها كمن�صة �سنوية
تلبي احتياجات �سوق العمل ،وذلك
مل��ا ت��وف��ره لنا م��ن ف��ر���ص التعرف
على اخلربات واملهارات وامل�ؤهالت
ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ي �ك��ون ل�ه��ا دور يف
تطوير منظومة العمل بالهيئة.
و�أو�ضح ب�أن الهيئة توفر بالتعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع دائ � � � ��رة امل � � ��وارد
الب�شرية العديد من فر�ص العمل،
ال�سيما باملجاالت التخ�ص�صية يف
ال�ق�ط��اع�ين اجل�م��رك��ي والبحري،
وق ��د اع �ت �م��دن��ا ��س�ي��ا��س��ة التوطني
الكامل يف ه��ذي��ن املجالني بحيث
�أ� �ص �ب �ح��ت ج �م �ي��ع ال � �ك� ��وادر التي
تعمل بهما من املواطنني ،تنفيذاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور �� �س� �ل� �ط ��ان ب � ��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه.
وب�ي��ن ب � ��أن ل �ل �م��ر�أة دور ك �ب�ير يف
اهتمامات قطاع التوظيف بالهيئة،
لذلك يعمل لدينا بقطاع التفتي�ش
اجل� �م ��رك ��ي �أع� � � � � ��داداً ك� �ب�ي�رة من
امل��واط�ن��ات ،وق��د مت توزيعهن على
الأعمال التي تنا�سبهن كالتفتي�ش
اجل �م ��رك ��ي و�أع � �م� ��ال التخلي�ص
اجل�م��رك��ي وامل�ح��ا��س�ب��ة احلكومية
وغريها.
و�أك � ��د ب � ��أن ال�ب�رام ��ج التدريبية
والت�أهيلية ال�ت��ي تنظمها الهيئة
حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام ك�ب�ير م��ن جانب
املعنيني ،حيث يتم تطوير مهارات
وق��درات املوظفني واملوظفات من
الكوادر املواطنة ب�أحدث ما و�صلت

�إليه التقنيات احلديثة من �أ�ساليب
ال �ت �ط��وي��ر واالرت � �ق ��اء مب�ستويات
الأداء.
وح ��ول م���ش��ارك��ة امل�ج�ل����س الأعلى
ل �� �ش ��ؤون الأ� � �س� ��رة � �ض �م��ن املن�صة
احلكومية جلهات ودوائ��ر وهيئات
ح �ك��وم��ة ال �� �ش��ارق��ة �أك � ��دت عفراء
��س�ي��ف ال �� �ش��اع��ر ال �� �س��وي��دي مدير
�إدارة ال �� �ش ��ؤون الإداري� � ��ة واملالية
بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى
ل �� �ش ��ؤون الأ�� �س ��رة ح��ر���ص املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة
على امل�شاركة يف املعر�ض الوطني
للتوظيف بدورته الـ 23انطالقا
من ا�سرتاتيجية املجل�س اجلديدة
واملتمثلة يف اال�ستثمار الأم�ث��ل يف
امل��وارد الب�شرية م��ن خ�لال تعزيز
ال���ش��راك��ات م��ع اجل�ه��ات والهيئات
احل�ك��وم�ي��ة وال�ترك�ي��ز ع�ل��ى �إيجاد
�شراكات جديدة ذات قيمة م�ضافة
لعمل املجل�س ،ف�ضال عن ا�ستقطاب
ال� �ك� �ف ��اءات امل ��واط �ن ��ة للم�ساهمة
يف حتقيق اال��س�ت�ق��رار امل ��ادي لهم
ال� ��ذي ي �ع��د ع��ام��ل رئ �ي ����س يف بناء
�أ�� �س ��رة م���س�ت�ق��رة م ��ادي ��ا ونف�سيا،
ان�سجاما مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف الإم � ��ارة وامل�ت�م�ث�ل��ة يف االرتقاء
مب�ن�ظ��وم��ة الأ�� �س ��رة ،والإ� �س �ه��ام يف
مت�ك�ين �أف ��راده ��ا يف �أداء �أدواره� ��م
وحت �ق �ي��ق ا� �س �ت �ق��راره��م و�أمنهم
وفاعليتهم يف املجتمع.
وم��ن جهتها �أك��دت املهند�سة نيلي
ال�شام�سي ،مدير �إدارة اخلدمات
امل� ��� �س ��ان ��دة ب � ��دائ � ��رة التخطيط
وامل�ساحة �أن امل�شاركة يف معر�ض
التوظيف ال�سنوي ي�أتي انطالقاً
م��ن م�س�ؤولية ال��دائ��رة املجتمعية
وتعزيزاً ل��دور حكومة ال�شارقة يف
توفري فر�ص عمل منا�سبة ل�شباب
امل��واط�ن�ين وال�ب��اح�ث�ين ع��ن العمل
م��ن ��ش�ب��اب اخل��ري�ج�ين و�أ�صحاب
اخل � �ب ��رات م� ��ن م ��واط� �ن ��ي �إم� � ��ارة
ال�شارقة� ،إ�ضافة �إىل رغبة الدائرة
يف اختيار �أف�ضل العنا�صر والكوادر
الوظيفية التي تعزز م��ن تطوير
هيكلها الإداري ،م�شيدة بجهود
دائرة املوارد الب�شرية التي حتر�ص
�سنوياً على تنظيم املعر�ض بهدف
توفري فر�ص عمل مثالية ملواطني
�إم��ارة ال�شارقة تنفيذاً لتوجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ،ح��اك��م ال�شارقة،
حفظه اهلل ورعاه.
ويف �سياق مت�صل لفتت الأ�ستاذة
�أ�� �س� �م ��اء اخل� ��� �ض ��ر ،م ��دي ��ر �إدارة
م�ساعد ل���ش��ؤون امل ��وارد الب�شرية
ب��دائ��رة التخطيط وامل���س��اح��ة �إىل
�أن امل �ع��ر���ض ُي �ع��د م�ن���ص��ة مثالية
ل �ل �ج �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة والكيانات
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة اخل ��ا� �ص ��ة للبحث
ع��ن �أف���ض��ل العنا�صر الوظيفية،
وكذلك يوفر للخريجني و�أ�صحاب
اخل�برات فر�صة البحث عن عمل
م��ن ب�ي�ن ع ��دد ك �ب�ير م��ن اجلهات
ال�ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة ومب ��ا يتنا�سب
م��ع م ��ؤه�لات��ه وخ�ب�رات��ه العملية
وال �ع �ل �م �ي ��ة ،ك �م ��ا ُي� �ع ��د املعر�ض
كذلك من�صة توظيف م�ستقبلية
لطلبة اجلامعات وامل��دار���س العليا
ب��ال��دول��ة ،حيث يوفر لهم املعرفة
الكاملة باحتياجات ��س��وق العمل
من التخ�ص�صات واملهارات ،مبينة
�أن الدائرة تقدم من خالل املعر�ض
ف��ر��ص�اً ت��دري�ب�ي��ة ت�سهم يف تعزيز
ق��درة الطالب على حتديد م�ساره
ال��وظ �ي �ف��ي امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي واختيار
التخ�ص�ص املنا�سب ،وكذلك حتديد
ال�ق��درات وامل �ه��ارات والتخ�ص�صات
العلمية ال�لازم��ة ل�شغل الوظيفة
بعد التخرج.
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�سقوط «ر�ؤو�س داع�ش» ..كيف ي�ؤثر على الإرهاب يف العراق؟
•• بغداد-وكاالت

10

يوما تلو الآخر ،ي�سقط يف قب�ضة الأمن العراقي �صيد ثمني من ر�ؤو�س تنظيم
داع�ش الإرهابي كان �أحدثها� ،أم�س الأول بالإعالن عن توقيف “العقل املدبر”
لهجوم الكرادة الذي �أوقع �ضحايا باملئات .ووفق م�س�ؤولني يف اال�ستخبارات
العراقية ف�إن الرجل الذي عرف با�سم غزوان الزوبعي ،وهو عراقي اجلن�سية،
اعتقل يف عملية دقيقة ن�ف��ذت بالتعاون م��ع �إح ��دى دول اجل ��وار ،مل يذكر
امل�س�ؤوالن ا�سمها ،بح�سب وكالة “�أ�سو�شيتد بر�س» .فيما اعترب رئي�س الوزراء
العراقي ،م�صطفى الكاظمي� ،أن عملية اعتقال امل�س�ؤول عن تفجري الكرادة
ج��رت مب�لاح�ق��ة خم��اب��رات�ي��ة م�ع�ق��دة خ ��ارج ال �ب�لاد .وك ��ان ال��زوب �ع��ي ،البالغ
من العمر  29عاما� ،أح��د عنا�صر تنظيم القاعدة الإره��اب��ي عندما اعتقله
الأمريكيون يف العراق و�أودعوه معتقل كروبر ،ثم هرب من �سجن �أبو غريب

عام  .2013وبعدها ان�ضم الزوبعي ال��ذي يعرف با�سم “�أبي عبيدة” �إىل
تنظيم داع�ش الإرهابي وخطط للكثري من الهجمات يف العراق ،كان �أعنفها
و�أكرثها دموية فاجعة تفجري الكرادة عام .2016
وج��اء اعتقال ال��زوب�ع��ي يف ث��اين عملية م��ن نوعها ينفذها جهاز املخابرات
العراقي خ�لال �أ�سبوع .واالث�ن�ين املا�ضي ،اعتقلت الأج�ه��زة الأمنية� ،سامي
جا�سم ،م�شرف املال يف تنظيم داع�ش ونائب زعيم احلركة الإرهابية املقتول
�أبوبكر البغدادي ،يف عملية م�شابهة باخلارج .وكان برنامج املكاف�آت من �أجل
ال�ع��دال��ة التابع للخارجية الأم�يرك�ي��ة �أع�ل��ن ع��ن م�ك��اف��أة ق��دره��ا  5ماليني
دوالر مقابل اعتقال جا�سم ،وال��ذي ق��ال الربنامج �إن له دورا “�أ�سا�سيا يف
�إدارة ال�ش�ؤون املالية لعمليات داع�ش الإرهابية» .وبني احلني والآخ��ر ،يعلن
العراق عن توقيف عنا�صر من داع�ش �أو مقتل �آخرين �ضمن عمليات ع�سكرية
ملالحقة فلول التنظيم الإره��اب��ي بالبالد .عند م�ساء الـ 3م��ن يوليو ،من

ال�سي�سي يف اليونان� ..أبرز ملفات «القمة الثالثية التا�سعة»
•• القاهرة-وكاالت

توجه الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال���س�ي���س��ي ��ص�ب��اح �أم ����س الثالثاء
�إىل ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة �أثينا؛
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ف �ع��ال �ي��ات القمة
ال �ث�لاث �ي��ة ب�ي�ن م �� �ص��ر واليونان
وقرب�ص يف جولتها التا�سعة ،وذلك
يف �إطار �آلية التعاون الثالثي بني
ال��دول ال�ث�لاث التي انطلقت عام
.2014
و� �ص��رح امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي با�سم
رئ ��ا�� �س ��ة اجل� �م� �ه ��وري ��ة يف م�صر
ب���س��ام را� �ض��ي ،يف ب �ي��ان ،ب� ��أن قمة
“�أثينا” ت�ه��دف �إىل ال�ب�ن��اء على
م��ا حت�ق��ق خ�ل�ال ال�ق�م��م الثماين
ال �� �س��اب �ق��ة وت �ق �ي �ي��م ال� �ت� �ط ��ور يف
خمتلف جماالت التعاون ومتابعة
امل �� �ش��روع��ات اجل� ��اري ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف
�إط��ار الآلية ،وذلك يف �إط��ار تعزيز
ال �ع�ل�اق ��ات امل �ت �م �ي��زة ب�ي�ن ال� ��دول
ال � �ث�ل��اث ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل دع ��م
وتعميق الت�شاور ال�سيا�سي بينهم
ح ��ول ��س�ب��ل ال�ت���ص��دي للتحديات
ال �ت ��ي ت ��واج ��ه م�ن�ط�ق�ت��ي ال�شرق
الأو�سط و�شرق املتو�سط.

ال �ت��ي ��ش�ه��دت من ��واً ك �ب�ي�راً خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ف�ض ً
ال
ع��ن ت�ن��اول �سبل تعزيز العالقات
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن ،وك��ذل��ك ال�ت���ش��اور حول
الق�ضايا وامللفات الإقليمية.

جدول القمة
وم� ��ن امل� �ق ��رر ك ��ذل ��ك� ،أن ت�شهد
ال��زي��ارة لقاء ال�سي�سي م��ع رئي�س
وزراء ال � �ي � ��ون � ��ان ك�ي�ري ��اك ��و� ��س
م�ي�ت���س��وت��اك�ي����س؛ ل �ل �ت �� �ش��اور حول
��س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات الثنائية
على الأ�صعدة كافة ،وذلك يف �إطار
الروابط الوثيقة التي جتمع بني
م�صر واليونان ،وحر�ص البلدين
ع �ل��ى ت��دع �ي��م ال� �ت� �ع ��اون بينهما
وم��وا��ص�ل��ة ال�ت���ش��اور امل�ك�ث��ف حول
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ك �م��ا ��س�ي�ع�ق��د ال���س�ي���س��ي ل �ق��ا ًء مع
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ق�ب�ر�� �ص ��ي نيكو�س
�أن��ا� �س �ت��ا� �س �ي��اد���س ،ل�ل�ت�ب��اح��ث حول
ال �ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة ب�ين البلدين

ملفات �أ�سا�سية
وي�شرح خبري العالقات الدولية،
ط��ارق ال�بردي���س��ي ،يف ت�صريحات
خا�صة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
م ��ن ال � �ق ��اه ��رة� ،أب � � ��رز الأه � � ��داف
وامل �ل �ف��ات امل �ط��روح��ة ع�ل��ى طاولة
القمة الثالثية يف جولتها التا�سعة،
بالإ�شارة �إىل عدة نقاط �أ�سا�سية؛
�أول�ه��ا ال�ه��دف املرتبط با�ستكمال
ومتابعة تنفيذ ما مت االتفاق عليه
ونقا�شه يف القمم ال�سابقة.
وان�ع�ق��دت  8ق�م��م ث�لاث�ي��ة �سابقة
بني م�صر وقرب�ص واليونان ،كانت
الأوىل يف �شهر نوفمرب من العام
 2014بالعا�صمة امل�صرية .فيما
انعقدت القمة الثانية يف �أبريل من

لي�ست اليابان
م�ن��ذ  ،2005ح ��اول �أرب �ع��ة ر�ؤ�ساء
�أم��ري�ك�ي�ين �إع �ط��اء امل���س��أل��ة النووية
الإي� ��ران � �ي� ��ة �أول � ��وي � ��ة يف ال�سيا�سة
اخلارجية.
لكن ال الديبلوما�سية ،وال التحركات
ال� ��� �س ��ري ��ة ،وال ال� �ت� �ه ��دي ��د بالقوة
الع�سكرية �أثر كثرياً يف �إبطاء م�سار
�إيران نحو القنبلة.
وال ��ش��ك �أن �إي � ��ران ،ب�ع��د ع �ق��ود من
الأب� �ح ��اث والإن� �ت ��اج غ�ي�ر ال�شرعي،
ق� � � � ��ادرة ب� ��� �س ��رع ��ة ع� �ل ��ى تخ�صيب
اليورانيوم الختبار جهاز نووي .كما
�أن املت�شددين يف �إيران يرتابون جداً
من الواليات املتحدة والنظام الدويل
الذي تقوده ،وهم ملتزمون بالهيمنة
الإقليمية .ولهذا ف�إنهم ،لن يتوقفوا
بب�ساطة ع�ن��د عتبة احل���ص��ول على
القنبلة النووية� .إي��ران الإ�سالموية
لي�ست اليابان ،كما ي�ؤكد تقية.
حقيقة �صعبة
ب� �ع ��د ف �ت ��رة وج� � �ي � ��زة م � ��ن اخ �ت �ب ��ار
الإي��ران �ي�ي�ن ��س�لاح�اً ن ��ووي �اً� ،سيربز
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ت �� �ش��ا�ؤم واالتهامات.

ماكرون يعتزم
الإعالن عن بناء
 6مفاعالت نووية

•• باري�س-رويرتز

العام التايل  2015يف قرب�ص ،ثم
القمة الثالثة يف دي�سمرب من نف�س
ال �ع��ام يف �أث �ي �ن��ا ،وال �ق �م��ة الرابعة
يف ال �ق��اه��رة يف �أك �ت��وب��ر .2016
وان� �ع� �ق ��دت ال �ق �م��ة اخل��ام �� �س��ة يف
�شهر ن��وف�م�بر م��ن ال �ع��ام 2017
يف نيقو�سيا ،ث��م القمة الثالثية
ال�ساد�سة يف اليونان يف �أكتوبر من
ال �ع��ام  ،2018وال�ق�م��ة ال�سابعة
يف ال �ق��اه��رة يف �أك �ت��وب��ر ،2019
ث��م ال �ق �م��ة ال �ث�لاث �ي��ة ال �ث��ام �ن��ة يف
نيقو�سيا يف �أكتوبر  .2020ومن
بيــــــن �أب ��رز امللفـــــات املطروحة
�أي �� �ض �اً ،بح�سب ال�بردي���س��ي ،ملف
“مواجهة الإره � � ��اب والت�صدي
للهجرة غـري امل�شـــــروعة”� ،إ�ضافة
�إىل ال�ت��أك�ي��د على اح�ت�رام قواعد
القانون الدويل يف تقا�ســــم ثروات
�شرق املتو�سط ،يف خ� ٍ�ط متوا ٍز مع
العمل على ا�ستقرار �شرق املتو�سط
وال�شرق الأو��س��ط ،وك��ذا الت�صدي
ل� �ك ��ل ع� �م ��ل ال ي �ت �� �س��ق م � ��ع روح
وقـــواعـــــد العمــــل الدبلوما�سي

متعدد الأطراف.
ال�سيا�سة اخلارجية
ويو�ضح خبري العالقات الدولية يف
ال�سياق نف�سه �أن “�سيا�سة ال�سي�سي
ت���س�ع��ى مل�ت��اب�ع��ة ومت �ت�ي�ن عالقات
م �� �ص��ر م� ��ع ال � �ق� ��وى والأط � � � ��راف
الإقليمية وال��دول�ي��ة ك��اف��ة ،وذلك
فيما ي�ع��رف باملثلثات ،على غرار
ال �ع�لاق��ات ب�ين م���ص��ر والإم � ��ارات
وال �� �س �ع��ودي��ة ،وم �� �ص��ر واليونان
وقرب�ص ،وم�صر والأردن والعراق،
وم�صر و�سوريا ولبنان.
وي �ل �ف��ت �إىل �أن ت �ل��ك ال�سيا�سة
تنطلق من �أ�سا�س الندية والتعاون
وتقا�سم املنافع بعيداً ع��ن النزاع
واختالق ما ميكن تفاديه.
وي�شري ال�بردي���س��ي �إىل “احرتام
اجل � �ي ��ران وال � �ق � ��وى الإقليمية
وك��ذل��ك الدولية مل�صر وال�سي�سي
ال � � ��ذي ج �ع ��ل م� ��ن ال �ب �ل ��د رك �ي ��زة
ا�ستقرار وم�صدر �أمان ي�سعى الكل
لن�سج العالقات الفاعلة معها».

ذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة ل ��و ف �ي �ج��ارو �أن
ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل
ماكرون يرغب �أن يعلن قبل عيد
امليالد عن ت�شييد �ستة مفاعالت
ن � ��ووي � ��ة ج � ��دي � ��دة ت� �ع� �م ��ل ب ��امل ��اء
امل�ضغوط.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن االرتفاع
ال�شديد يف �أ�سعار الغاز الطبيعي
يف �أوروبا وت�أثري ذلك على الإنفاق
امل �ن ��زيل ع �ل��ى ال �ط��اق��ة ق �ب��ل �ستة
�أ��ش�ه��ر م��ن االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
ال�ف��رن���س�ي��ة ك ��ان ل�ه�م��ا �أث� ��ر كبري
يف ات�خ��اذ ق��رار ت�شييد املفاعالت
اجلديدة.
وام�ت�ن��ع امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م الرئا�سة
الفرن�سية عن التعليق.
وك��ان م��اك��رون ق��د تعهد يف بداية
توليه الرئا�سة بتقلي�ص االعتماد
على امل�ف��اع�لات ال�ن��ووي��ة يف �إنتاج
الطاقة �إىل  50يف املئة م��ن 75
يف املئة بحلول ع��ام  ،2035لكن
�أزم��ة �أ�سعار الطاقة تغري الأجواء
يف باري�س .ونقلت لو فيجارو عن
م���س��ؤول حكومي كبري مل ت�سمه
ق��ول��ه “�أزمة ال�ط��اق��ة تو�ضح �أننا
ع �ل��ى ح ��ق يف اخ �ت �ي��ارن��ا الطاقة
ال�ن��ووي��ة يف م�سعانا للتحول �إىل
م�صادر للطاقة �صديقة البيئة».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

الإغواء الع�سكري لرجل ال�صني القوي!...
•• لويك تا�سيه

م��ا ه��و �أك �ب�ر جن ��اح ��س�ي�ن�م��ائ��ي ع ��ام 2021؟
�أراهن �أنكم مل ت�سمعوا به ...انه “معركة بحرية
ت�شانغجني” ،فيلم �صيني ح�صد خالل �أ�سبوعني
 633مليون دوالر �أم��ري�ك��ي يف �شباك التذاكر،
متقدما بفارق كبري عن �أحدث �إ�صدار من جيم�س
بوند.
هذا الفيلم وا�سع االنت�شار ،يقطر وطنية معادية
لأمريكا .يروي كيف �أن معركة بحرية ت�شانغجني
كانت �ستغري م�سار احل��رب الكورية ،وكيف� ،ضد
كل التوقعات ،هزمت القوات ال�صينية تلك التي
تقودها الواليات املتحدة.
امل�شكلة ال تكمن يف �صناعة الأف�ل�ام ال�صينية
املغالية يف ال��وط�ن�ي��ة ،ففي ال�ن�ه��اي��ة ،ال�ع��دي��د من
الدول تفعل نف�س ال�شيء لتمجيد جي�شها.
وامل�شكلة لي�ست حتى مع الأكاذيب يف الفيلم� :إن
ا�ستخدام ماو ت�سي تونغ للحرب الكورية لتحويل
مئات الآالف من اجلنود ال�صينيني من النظام
ال�سابق �إىل وق��ود للمدافع ،وب��ال�ت��ايل التخل�ص
منهم ،ال ميكن تف�سريه يف الفيلم .وال �أن كوريا
ال�شمالية هي التي هاجمت كوريا اجلنوبية ،كما
�أث �ب��ت ار��ش�ي��ف االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ع�ن��د فتحه،
ف�ل�ط��امل��ا مت �إخ �ف��اء حقيقة احل ��رب ال �ك��وري��ة عن
ال�صينيني والكوريني ال�شماليني على حد �سواء.
واجب وطني
امل�شكلة ،هي �أن م�شاهدة ه��ذا الفيلم تكاد ت�صبح
واج� ًب��ا وط�ن� ًي��ا .تنظم وح��دات العمل ج��والت �إىل
ال�سينما ليتمكن �أع �� �ض��ا�ؤه��ا م��ن م���ش��اه��دة هذا
الفيلم .ومل��ا كانت وح��دات العمل تخ�ضع لأوامر

احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،فمن ال�سهل �أن ي�صبح
الفيلم الأك�ثر م�شاهدة يف العامل مع ه��ذا النوع
من الدعم.
�إن القومية ال�صينية ،التي و�صلت حتى الآن �إىل
م�ستويات عالية للغاية ،ال تزال تغذيها احلكومة.
ف�إىل �أي مدى �ستذهب حكومة �شي جني بينغ،
الرجل االول يف النظام ،يف هو�سها بت�شكيل تفكري
ال�صينيني؟
ت�أميم الكالم
يف الأي��ام الأخ�يرة ،تلقى ال�صينيون املغرتبون
مزعجا .مل يعد ب�إمكانهم مناق�شة املو�ضوعات
�أم ًرا
ً
ال �ت��ي ت �ه��م ال � ��دول الأج �ن �ب �ي��ة يف ر��س��ائ�ل�ه��م عرب
الإنرتنت �إىل ال�صني� ،سواء كانت �سيا�سية �أو علمية
�أو ريا�ضية �أو فنية .و�إذا كانوا يرغبون اال�ستمرار
يف ذل��ك ،فيجب عليهم ت�سجيل ح�ساباتهم على
الإنرتنت كممتلكات وطنية لل�صني.
وب��ال�ت��ايل ف� ��إن احل�ك��وم��ة ال�صينية ت�سعى �إىل
“ت�أميم” � �ص��وت م��واط �ن �ي �ه��ا ...ط��ري�ق��ة �أخ ��رى
للتحكم يف املعلومات.
ويرجح �أن يكون �شي جني بينغ يوظف القومية
ّ
املفرطة ،وال�سيطرة ال�شاملة على ال�صينيني من
اجل تعزيز �سلطته.
لكن �إع��ادة ت�شكيل البالد التي يحاول فر�ضها،
تثري ا�ستياء م��ؤي��دي �إ�صالحات دن��غ �شياو بينغ،
ورمبا معظم النا�س.
والأ�سو�أ� ،أن انتقاد �شي وفريقه يزداد تغلغال يف
املجتمع ال�صيني .ويف هذا ال�سياق ،يت�سارع �إغراء
�شي ب�شن مواجهة ع�سكرية ك �ب�يرة ...وه��ذا هو
اخلطر الأكرب على تايوان.

حتليل :القنبلة النووية ...بداية النهاية لنظام املاليل
�ستكون امل�صداقية الأمريكية يف حال
يرثى ل��ه ،و�سيبد�أ �شركاء وا�شنطن
يف املنطقة يف ال���ش��ك يف التزاماتها
وقدرتها على حمايتهم.
� �س �ت �ب��دو �إي� � � ��ران ظ ��اه ��ري� �اً يف ذروة
قوتها .لكن عندها �ستكت�شف �إيران
الإ�سالموية احلقيقة التي تو�صلت
�إل �ي �ه��ا ج�م�ي��ع ال � ��دول ال �ن��ووي��ة مبا
فيها االحت��اد ال�سوفيتتي والواليات
امل � �ت � �ح � ��دة ،م � ��ن �� �ش� �ب ��ه امل�ستحيل
حتويل ال �ق��درات ال�ن��ووي��ة �إىل مزية
ا�سرتاتيجية.
ويف الأث�ن��اء� ،سيحاول امل�لايل الذين
�أم�ضوا عقوداً ي�سعون خلف القنبلة
�أن ي�ستخدموا مزاياها املفرت�ضة.
�سيتقدمون مبطالب مثل الإ�صرار
على ان�سحاب القوات الأمريكية من
املنطقة ،وحتديد �أ�سعار النفط وفقاً
لتف�ضيالتهم .لكن م��اذا لو رُف�ضت
مطالبهم؟ وم��اذا ل��و ردت �إ�سرائيل
وال�سعودية مدعومتني من الواليات
املتحدة على ا�ستفزازات �إيران ب�إظهار
ت�صميمهما على الرف�ض؟
ويرى الكاتب �شكاً كبرياً يف �إمكانية
�إقدام �إيران على املخاطرة بالتعر�ض
للفناء با�ستخدام �أ�سلحتها النووية
�ضدهما.
ويف نهاية املطاف ،ف�إن ال�سالح الذي
ك ��ان ُي �ف�تر���ض �أن ي��ر� �س��خ الهيمنة
الإي��ران �ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة ل��ن ي�ن�ت��ج �أي
تغيري يذكر يف القوة الإيرانية على
الأرج��ح .لكن تلك النتيجة �ستعتمد
ب���ش�ك��ل ك �ب�ير ع �ل��ى ط��ري �ق��ة وكيفية
رد وا�شنطن على االخ�ت�ب��ار النووي
الإيراين.
واجبات وا�شنطن يف اخلليج والعامل
ووفق لتقية ،وبعد االختبار النووي،
�سيتوجب ع�ل��ى ال��رئ�ي����س الأمريكي
�إل�ق��اء خطاب ي�شدد على �أن ال �شيء
ت �غ�ي�ر يف امل �ن �ط �ق��ة ،و�أن ال ��والي ��ات
املتحدة ال تزال م�ستعدة للدفاع عن
حلفائها.

�سيكون على وا�شنطن تهديد طهران
بتحميلها امل�س�ؤولية عن �أي ا�ستخدام
�أو نقل لأ�سلحتها النووية اجلديدة.
ول�ت�ع��زي��ز ه��ذه ال��ر��س��ال��ة� ،سيتوجب
على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ن�شر �سفنها
ال�ن��ووي��ة يف اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ،وحتى
ون���ش��ر � �ص��واري��خ ذات ر�ؤو�� ��س نووية
�أمريكية يف دول اخلليج.
وال ينفي تقية �أن يُف�ضي ذل��ك �إىل
حل�ظ��ات ت��وت��ر وم��واج�ه��ة .ل�ك��ن على
وا�شنطن �إظهار �أنها م�ستعدة لتحمل
املخاطر.
�إن حتييد ت�أثري ح�صول �إي��ران على
القنبلة ال�ن��ووي��ة ال ي�ج��ب �أن يكون
الهدف الوحيد للواليات املتحدة.
يجب �أن يكون الهدف الأو�سع �صياغة
�إجماع عاملي �ضد نظام املاليل.
�سيتوجب على وا�شنطن وحلفائها
ف��ر���ض ع�ق��وب��ات قا�سية على النظام

وعزله ب�شكل �إ�ضايف عرب دفع الأمم
امل �ت �ح��دة �إىل �إ� �ص ��دار �إدان � ��ة ر�سمية
�ضده.
�ستحتاج وا�شنطن �إىل �إقناع حلفائها
الأوروب � � � �ي� �ي� ��ن ب �ق �ط ��ع ع�ل�اق��ات �ه��م
الديبلوما�سية مع طهران .لن تقطع
هذه اخلطوات كل جم��االت التجارة
مع �إي��ران ،فال�صني �ستوا�صل �شراء
بع�ض نفطها .لكن اليابان ،وكوريا
اجلنوبية� ،ستتوقفان عن ذلك.
و�ستحتاج الواليات املتحدة �إىل تقييد
عالقات �إيران التجارية مبنع املاليل
من ا�ستخدام النظام امل�صريف الدويل،
وم ��ن ا�� �س�ت�رداد �أم� � ��وال يف اخل� ��ارج.
�سيقلل ذل��ك م��ن ق��درة ال�ن�ظ��ام على
املقاي�ضة .ول��ن ي�ك��ون ب��إم�ك��ان دولة
ذات  85م�ل�ي��ون م��واط��ن �أن تعي�ش
بهذه الطريقة �إىل الأبد .قد ال يلني
النظام ،لكنه �سينك�سر رمبا.

ترجمة خرية ال�شيباين

* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�ص�ص يف ال�صني و�آ�سيا -جامعة مونريال كندا

خليفة النظام احلايل �سيكون على الأرجح من املعار�ضة

•• عوا�صم-وكاالت

عن تطور الربنامج النووي الإيراين،
عر�ض الباحث يف جمل�س العالقات
اخلارجية ر�أي تقية ،واقعاً فجاً على
ال �ع��امل اال��س�ت�ع��داد ل��ه ح���س��ب ر�أي ��ه.
وكتب يف جملة “فورين �أفريز” �أن
ح�صول �إي��ران على القنبلة النووية،
�أمر حتمي.
لكن يف املقابل� ،سيكون امتالك �إيران
للقنبلة بداية النهاية لنظام املاليل.
فاحل�صول على هذا ال�سالح �سريتد
ع�ل�ي��ه ب �ع��د �إع � ��ادة ��ض�ب��ط ال�سيا�سة
الأم��ري �ك �ي��ة جت ��اه ال�ن�ظ��ام وال�سماح
ل��وا� �ش �ن �ط��ن ب��ال�ترك �ي��ز �أخ �ي ��راً على
النظام نف�سه ال على جهازه النووي
وح�سب.
�إن الرت�سانة النووية لن تقدم للنظام
الأم��ن ال��ذي ي�سعى �إل�ي��ه يائ�ساً ،بل
ع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل ��ك ،وب�ع��د فرتة
ق�صرية من جتربة القنبلة الأوىل،
�ستجد الثيوقراطية نف�سها معر�ضة
لنقاط عطب �أ�سو�أ من ذي قبل.

ع��ام  ،2016ك��ان �أه��ايل بغداد على موعد مع جم��زرة كبرية مل ميح تقادم
ال�سنوات فجيعتها من ذاكرة احلزن العراقي ،عندما انفجرت �سيارة حمملة
مبادة نرتات الأمونيا و�سط �أحد �أهم املناطق التجارية يف قلب العا�صمة بغداد
وهي الكرادة .حينها كانت ال�شوارع والطرقات تكتظ ب�أالف املتب�ضعني ممن
ي�ستعدون ال�ستقبال عيد الفطر بعد �أن �شارف �شهر رم�ضان على النهاية،
لكن كان للإرهاب كلمة قلبت �أتراح العباد وم�سراتهم �إىل فواجع ونحيب ظل
�صداها خالداً يف قلوب ذوي ال�ضحايا .التفجري الدموي �أ�سفر عن مقتل نحو
� 300شخ�ص و�إ�صابة � 250آخرين ،ويعد �أعنف تفجري ت�شهده العا�صمة
العراقية منذ ال�غ��زو الأم�يرك��ي ع��ام  .2003اخلبري يف ��ش��ؤون اجلماعات
املتطرفة ،ماهر فرغلي ،ق��ال �إن توقيف ق��ادة داع�ش ميثل �ضربات موجعة
للتنظيم الإره��اب��ي ال��ذي يعمل على مللمة �أوراق��ه وحمالة ال�ع��ودة للم�شهد.
و�أ�ضاف فرغلي ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي نيوز” عربية� ،أن ذلك يعك�س تفاقم

معاناة التنظيم الإرهابي حتت وط�أة املواجهات التي ت�شهدها� ،سواء املواجهات
مع الأجهزة الأمنية �أو حتى املواجهات داخل التنظيم نف�سه.
و�أو� �ض��ح �أن حكومة م�صطفى الكاظمي ك��ان �أح��د �أول��وي��ات�ه��ا الق�ضاء على
الإرهاب ولذلك �شهدنا �إعالنات متتالية ل�سقوط قادة وعنا�صر داع�ش ب�شكل
�شبه �أ�سبوعي .و�أ�شار �إىل �أن حزم الكاظمي نتج عنه ت�أمني �أ�صعب مهمة خالل
ال�سنوات املا�ضية �أال وهي ت�أمني االنتخابات دون �أي عمليات �إرهابية.
واع �ت�بر �أن �أك�ب�ر �أزم ��ة ت��واج��ه ال �ع��راق ح��ال�ي��ا وه��ي ع��دم ت��وح�ي��د امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية وحالة الطائفية التي ي�ستغلها داع�ش كحا�ضنة للتواجد والظهور
من �آن لآخر .ولفت �إىل �أن زعيم تنظيم داع�ش اجلديد �أبو �إبراهيم الها�شمي
القر�شي ي�ستخدم �سيا�سة الإنهاك وت�شتيت االنتباه خارج املركز الرئي�سي يف
العراق و�سوريا عرب عمليات يف فروع التنظيم اخلارجية كما يحدث يف غرب
�أفريقيا وو�سط �آ�سيا و�أفغان�ستان.

�إيران وكوريا ال�شمالية
ق� ��د ي �ع�ت�ر� ��ض ال �ب �ع ����ض ع �ل ��ى ه ��ذه
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة لأن � �ه ��ا مل تك�سر
ال �ن �ظ��ام يف ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة .لكن
ه ��ذه امل �ق��ارن��ة ت�ت�ج��اه��ل الفروقات
الوا�سعة بني الدولتني .فعلى عك�س
ك��وري��ا ال�شمالية ،ف ��إن �إي ��ران تاريخ
ط��وي��ل م��ن ال �ت �ظ��اه��رات وال� �ث ��ورات
التي �أطاحت باحلكومات .فال�سيا�سة
واملجتمع غ�ير خا�ضعني للتحكم يف
�إي ��ران مب�ث��ل ال���ص��رام��ة امل��وج��ودة يف
كوريا ال�شمالية .النظام يف طهران
وح �� �ش��ي وق �م �ع��ي ،ل �ك �ن��ه ال ميار�س
امل���س�ت��وى نف�سه م��ن ال���س�ي�ط��رة كما
بيونغ يانغ� .إن احل�صول على القنبلة
�سيقو�ض م�سعى النظام �إىل الهيمنة
الإقليمية .فال�سالح ال��ذي ي�شيد به
املاليل على �أنه خال�ص ا�سرتاتيجي
لإيران� ،سيطلق �سباق ت�سلح نووي يف

جوارها .ومن ال�صعب تخيل وقوف
ال���س�ع��ودي��ة م�ك�ت��وف��ة الأي � ��دي بينما
يهددها خ�صمها الأ�سا�سي برت�سانته
ال �ن ��ووي ��ة .ك �م��ا �أن ت��رك �ي��ا اليائ�سة
ال�ساعية لأن ت�صبح ق��وة ذات ت�أثري
يف املنطقة قد تتحرك �أي�ضاً ،في�صبح
ال�شرق الأو�سط �أك�ثر تقلباً ،و�إيران
�أقل �أمناً.
�إيران النووية توحد �أمريكا
يف �سيناريو مماثل� ،ستت�أثر ال�سيا�سات
الداخلية يف الواليات املتحدة .نادراً
م��ا �أث��ار ملف دويل خ�لاف�اً حزبياً يف
ال��والي��ات املتحدة مثل امللف النووي
الإي � ��راين يف ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة� ،إذ
و�صف اجلمهوريون الدميوقراطيني
ب��أع�م�لاء “ا�سرت�ضائيون” وانتقد
الدميوقراطيون خ�صومهم ب�شدة.
لكن م��ع و��ص��ول �إي ��ران �إىل ال�سالح

النووي� ،سيكون للدى احلزبني حافز
لي�صبحا �أكرث ت�شدداً مع �إيران.
يو�صف اجلمهوريون بال�صقور ومن
غري املرجح �أن يخففوا عدوانيتهم.
ب �ي �ن �م��ا � �س �ي �ك��ون الدميوقراطيون
معر�ضني الت�ه��ام��ات ب��ال��وق��وف وراء
ال�سماح بح�صول �إي��ران على القنبلة
ما �سيدفعهم التخاذ موقف مت�شدد.
ولذلك ،ف�إن من املرجح ت�شكل �إجماع
ج��دي��د يف الكونغر�س على مواجهة
وتقوي�ض النظام.
ب �ع��د حت ��رره ��ا م ��ن ال �ن �ق��ا���ش املثري
ل�لان�ق���س��ام��ات ح ��ول امل �ل��ف النووي،
��س�ت�ت�م�ك��ن وا� �ش �ن �ط��ن م ��ن الرتكيز
ع �ل��ى ط�ب�ي�ع��ة ال �ن �ظ��ام ال � ��ذي يقمع
لا جماعياً
��ش�ع�ب��ه ،وال ��ذي ع�ين ق��ات� ً
رئي�ساً للبالد .ق��د ينمو اال�شمئزاز
م��ن ��س�ج��ل �إي � ��ران امل � ��روع يف حقوق
الإن���س��ان ،فيتحد احل��زب��ان لإ�ضعاف
ال �ن �ظ��ام ع�ب�ر دع� ��م ��ض�م�ن��ي وعلني
للمعار�ضني يف �إي��ران ،رغ��م �أن تقية
ال ي� ��رى �أن ك ��ل الدميوقراطيني
وال�ل�ي�ب�يرال�ي�ين ��س�ي�ن��ا��ص��رون فج�أة
ق�ضية تغيري النظام .لكن مبجرد �أن
ت�صبح �إيران دولة نووية ،ف�إن مفهوم
اعتناق امل�لايل االع�ت��دال� ،إذا تعامل
الأم��ري �ك �ي��ون معهم بلطف �سيفقد
معناه .ويف الوقت نف�سه� ،سيتوجب
على الأمريكيني من اجلانبني �إدراك
�أن القنبلة النووية الإيرانية �ست�صعب
�أك �ث ��ر م � �غ� ��ادرة وا� �ش �ن �ط��ن ال�شرق
الأو�� �س ��ط واال�� �س� �ت ��دارة ن �ح��و �آ�سيا.
ف�ل�أ��س�ب��اب ا�سرتاتيجية و�سيا�سية،
ب�إمكان الواليات املتحدة �إظهار القوة
�أمام �إيران فقط باحلفاظ على وجود
�صلب يف املنطقة.
املاليل ...ال�ضحية الأبرز
ي�شري تقية �إىل �أن ال�ضحية الأهم
للقنبلة الإي��ران�ي��ة ه��و ن�ظ��ام املاليل
ن�ف���س��ه .ل�ق��د �أن �ف��ق ال�ن�ظ��ام مليارات
ال� � ��دوالرات ع�ل��ى ب��رن��اجم��ه النووي

وع��ان��ى م��ن ع �ق��وب��ات ��ش��ام�ل��ة .حني
ينجح �أخ�يراً يف حتقيق هدفه ويجد
�أن ��ه ال ي�ت�رك م�ن��اف��ع ا�سرتاتيجية
ب��ل ي�ف��اق��م امل�ع���ض�لات االقت�صادية،
�سيواجه انتكا�سة داخلية متفجرة.
لقد فقد النظام الإيراين الكثري من
�شرعيته عرب انتخابات متالعب بها
و�أداء اق�ت���ص��ادي �سيئ وف���س��اد هائل
و�� �س ��وء �إدارة ك �ب�ير يف اال�ستجابة
جل��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا� .إن ق�ن�ب�ل��ة وع� � َد
ال�ن�ظ��ام بتعزيزها لو�ضعية البالد،
لكن يتبني الحقاً �أنها ُتنتج جتفيفاً
�إ� �ض��اف �ي �اً خل��زان �ت �ه��ا�� ،س�ت�ك��ون �سبباً
ل�صرخة جماهريية عارمة.
ال يتحمل ال�شعب الإيراين االنتهاكات
احلكومية املتعددة .خ�لال ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،ن��زل �أع�ضاء جميع
الطبقات االجتماعية �إىل ال�شوارع
ل�ل�ت�ظ��اه��ر � �ض��د ال �ن �ظ��ام� .سيحاول
امل �ل�ايل ب�ل�ا � �ش��ك ��س�ح��ق �أي حترك
� �ش��ام��ل ي���س�ع��ى �إىل �إط ��اح �ت ��ه .على
الرغم من واجهة ق��وة ،يجد النظام
نف�سه يف �أ�ضعف موقف منذ و�صوله
�إىل ال�سلطة .وك�م��ا �ستعزز القنبلة
النووية الإيرانية �إجماعاً مناه�ضاً
للنظام يف وا�شنطن ،ك��ذل��ك �ستعزز
تلك القنبلة املعار�ضة يف الداخل �ضد
املاليل.
�سيتعلم الدر�س الأ�صعب
وع�ل��ى امل�ت�خ��وف�ين م��ن ��س�ق��وط دولة
�إيرانية نووية يف يد نظام �آخ��ر غري
النظام احلايل ،فريد تقية ب�أن خليفة
النظام احل��ايل �سيكون على الأرجح
من املعار�ضة .ولذلك� ،سريكز احلكم
الإي ��راين يف امل�ستقبل على التنمية
االقت�صادية ،و�صياغة العالقات مع
املجتمع الدويل ،وااللتزام بالأعراف
الدولية.
وم��ن املرجح �أي�ضاً �أن يعك�س احلكم
الإي � � ��راين اجل ��دي ��د امل �� �س��ار النووي
ليتعامل م��ع امل�شاكل ال�ك�ث�يرة التي
�سيواجهها يف الداخل� .سيكون لديه
ك��ل الأ� �س �ب��اب ل�لان�ت�ب��اه �إىل الدر�س
الذي يبدو �أن النظام احلايل م�صمم
على تعلمه بالطريقة ال�صعبة ،ففي
�إيران� ،ستفوق �أكالف احل�صول على
�سالح نووي منافعه املرجوة �إىل حد
كبري ،ح�سب تقية.
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�أنقرة ت�ستدعي �سفراء  10دول ب�سبب املعار�ض كافاال
•• �أنقرة�-أ ف ب

ا�ستدعت تركيا �أم�س الثالثاء �سفراء ع�شر دول من بينها
فرن�سا و�أملانيا والواليات املتحدة بعد �أن طالبت هذه الدول
ب��الإف��راج عن املعار�ض عثمان ك��اف��اال ،وف��ق ما ذك��ر م�صدر
دبلوما�سي تركي لوكالة فران�س بر�س.
يف بيان �صدر م�ساء �أم�س الأول االثنني ،دعت كندا وفرن�سا
وفنلندا وال��دمن��ارك و�أملانيا وهولندا ونيوزيلندا والرنوج
وال�سويد وال��والي��ات املتحدة �إىل “ت�سوية عادلة و�سريعة
لق�ضية” رج��ل الأع�م��ال والنا�شط ال�ترك��ي عثمان كافاال
امل�سجون قيد املحاكمة منذ �أربع �سنوات.

وكتبت الدول الع�شر �أن “الت�أخري امل�ستمر يف حماكمته يلقي
بظالل ال�شك على احرتام الدميوقراطية و�سيادة القانون
و�شفافية النظام الق�ضائي الرتكي».
ورد وزي��ر الداخلية �سليمان �صويلو يف تغريدة “�أن تركيا
ه��ي دول��ة ق��ان��ون دميوقراطية .م��ن غ�ير املقبول �أن يقدم
ال���س�ف��راء تو�صيات واق�ت�راح��ات �إىل الق�ضاء فيما يتعلق
بق�ضية جارية».
مددت حمكمة يف ا�سطنبول يف مطلع ت�شرين الأول/اكتوبر
�سجن كافاال امل�سجون دون �صدور �أي حكم يف حقه منذ عام
 2017رغ��م التهديدات الأوروب �ي��ة بفر�ض عقوبات على
�أنقرة.

يتهم نظام الرئي�س رجب طيب اردوغان هذا املعار�ض البالغ
من العمر  64عاما وال�شخ�صية البارزة يف املجتمع املدين،
بال�سعي اىل زعزعة ا�ستقرار تركيا.
وه��و ا�ستهدف خ�صو�صا لأن��ه دع��م يف  2013التظاهرات
املناه�ضة للحكومة التي عرفت با�سم حركة جيزي وطالت
اردوغان حني كان رئي�سا للوزراء.
ثم اتهم بانه حاول “الإطاحة باحلكومة” خالل حماولة
االنقالب الفا�شلة يف .2016
يف كانون الأول/دي�سمرب � ،2019أمرت املحكمة الأوروبية
حل �ق��وق الإن �� �س��ان ب”الإفراج ال �ف��وري عنه” ل �ك��ن دون
جدوى.

وهدد جمل�س �أوروبا يف الآونة الأخرية �أنقرة بعقوبات ميكن
�أن تعتمد خ�لال دورت ��ه املقبلة م��ن  30ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب اىل  2كانون الأول/دي�سمرب ،اذا مل يتم االفراج
عن املعار�ض حتى ذلك احلني.
بعد �أربع �سنوات يف ال�سجن دون �إدانة ،اعترب كافاال الأ�سبوع
املا�ضي ،يف مقابلة خا�صة مع وكالة فران�س بر�س� ،أن اعتقاله
ي�سمح ل�سلطة �أردوغان بتربير “نظرية امل�ؤامرة».
وقال من �سجنه عرب حماميه “اعتقد ان ال�سبب احلقيقي
وراء اعتقايل امل�ستمر هو حاجة احلكومة اىل االبقاء على
رواي� ��ة ارت �ب��اط اح �ت �ج��اج��ات ج �ي��زي ( )2013مب�ؤامرة
�أجنبية حية».

طالب بفتح ملف �أوكار تفريخ الإرهاب

الد�ستوري احلرّ :
حل الربملان وانتخابات ت�شريعية مب ّكرة
•• الفجر -تون�س
طالب احلزب الد�ستوري احل ّر يف
بيان الرئي�س اجلمهورية بتحديد
��س�ق��ف زم �ن��ي ل�ل��و��ض��ع اال�ستثنائي
ورف ��ع ال���ض�ب��اب�ي��ة وال�غ�م��و���ض التي
تعي�شها البالد و�إح��داث �آلية رقابة
حم ��اي ��دة وم���س�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 �إىل حل الربملان والدعوة
النتخابات ت�شريعية �سابقة لأوانها
ل �ت �م �ك�ي�ن ال� ��� �ش� �ع ��ب م� ��ن مم��ار� �س��ة
� �س �ي��ادت��ه ،و�إ� � �ص� ��دار ب �ي��ان يت�ضمن
التوجهات العامة وال�سيا�سات التي
�ستعمل ال�سلطة على حتقيقها من
خ�لال الرتكيبة احلكومية املعينة
و� �ض �ب��ط الإج � � � � ��راءات وال � �ق� ��رارات
امل��زم��ع ات�خ��اذه��ا لتحقيق املطالب
االقت�صادية واالجتماعية امللحة.
كما طالب ب�ضرورة ال�شروع حاال
يف التدقيق يف م�سار �صرف القرو�ض
وال�ه�ب��ات وتنفيذ امل�ي��زان�ي��ات املتعاقبة والك�شف عن
�أ�سباب تعطيل امل�شاريع الكربى وفتح ملف التنمية
وفتح ملف الف�ساد يف القطاع الفالحي واالنطالق
الفوري يف فتح ملف �أوك��ار تفريخ الإره��اب وترويج
اخل �ط��اب وال�ف�ك��ر ال�ظ�لام��ي امل�ت�ط��رف وع�ل��ى ر�أ�سها
ما ي�سمى االحت��اد العاملي لعلماء امل�سلمني ل�صاحبه
�سيئ الذكر القر�ضاوي واحلزب الداعي لإر�ساء دولة
اخل�لاف��ة وجتفيف منابع التمويل و�إح��ال��ة امللفات
•• �سيول�-أ ف ب

�أع �ل��ن اجل�ي����ش ال �ك��وري اجلنوبي
�أم�س الثالثاء �أن كوريا ال�شمالية
�أط �ل �ق��ت � �ص ��اروخ ��ا ب��ال���س�ت�ي��ا من
غ��وا��ص��ة ع�ل��ى الأرج � ��ح ،يف �أحدث
ح �ل �ق��ة � �ض �م��ن � �س �ل �� �س �ل��ة جت� ��ارب
ن ّفذتها بيونغ يانغ خالل الأ�سابيع
امل��ا� �ض �ي��ة .و�أف� � � ��ادت ه �ي �ئ��ة �أرك � ��ان
القوات الع�سكرية يف �سيول يف بيان
“ر�صدت قواتنا �صاروخا بال�ستيا
ق�صري املدى غري حمدد يعتقد �أنه
�صاروخ بال�ستي يطلق من غوا�صة
�أطلقته كوريا ال�شمالية».
و�أ��ض��اف��ت �أن ال���ص��اروخ �أط�ل��ق من
�سينبو ب��اجت��اه البحر ��ش��رق �شبه
اجلزيرة الكورية.
وت�ق��ع م��دي�ن��ة �سينبو ال�ت��ي �أطلق
م �ن �ه��ا ال� ��� �ص ��اروخ ع �ل��ى ال �ب �ح��ر يف
��ش��رق ال �ب�لاد وف�ي�ه��ا ح��و���ض كبري
لبناء ال�سفن .و�أظهرت �صور عرب
الأقمار ال�صناعية وجود غوا�صات
يف املنطقة .وي�سعى ال�شمال حاليا

�إحالة امللفات اخلا�صة بالأخطبوط الإخواين
اخلا�صة بالأخطبوط الإخواين �إىل الق�ضاء ملحا�سبة العاجلة .وعبرّ عن ان�شغاله من ال�سيا�سة اخلارجية
م�ؤ�س�سيه وم�سرييه و�أذرع��ه و�شركائه كفتح ملفات املعتمدة من طرف ال�سلطة القائمة ،حمذرا من �إدخال
االغ �ت �ي��االت وال�ت���س�ف�ير واجل �ه��از ال �� �س��ري وتفكيك تون�س يف عزلة دولية وتعري�ضها ملخاطر ال�صراعات
منظومة الإرهاب.
الإقليمية والدولية لت�صبح ورقة تتالعب بها املحاور
و�أك��د احل��زب ال��د��س�ت��وري احل � ّر ا�صطفاف احلزب وجتربها على اال�صطفاف وهو ما يتعار�ض مع ثوابت
وراء مطالب املواطنني املعي�شية والتزامه ب�أن يكون ال�سيا�سة اخلارجية البورقيبية التي تقوم على �إعالء
�صوتهم العايل لدى ال�سلطة القائمة لتبليغ امللفات ال�سيادة الوطنية وخدمة امل�صالح التون�سية يف �إطار
احل��ارق��ة وال���ض�غ��ط م��ن �أج ��ل حلحلة �أه ��م امل�شاكل الندية واالحرتام املتبادل.

و�أدان الد�ستوري احل ّر املمار�سات
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا ال���س�ل�ط��ة القائمة
ل�ع��رق�ل��ة ع �م��ل احل� ��زب والت�ضييق
ع�ل��ى �أن���ش�ط�ت��ه وم �� �ص��ادرة ح�ق��ه يف
�إحياء الذكريات الوطنية التي د�أب
عليها والتي متثل تكرميا ملنا�ضليه
ومنا�ضالته ولرموزه وعلى ر�أ�سهم
ال��زع�ي��م احلبيب بورقيبة بو�صفه
ال� ��وري� ��ث ال �� �ش��رع��ي حل� ��زب الآب � ��اء
والأج � � � ��داد ،وف ��ق م ��ا ج ��اء يف ن�ص
البيان.
كما ا�ستنكر تعمد رئي�س ال�سلطة
القائمة و�ضع كل الأحزاب والنواب
وال�سيا�سيني يف �سلة واحدة وت�شويه
دور املعار�ضة ال��ذي ق��ام ب��ه احلزب
ع �ل��ى ام� �ت ��داد ال �� �س �ن��وات املنق�ضية
ون �ك��ران امل �ج �ه��ودات اجل �ب��ارة التي
قامت بها الكتلة النيابية وجتاهل
ا�ستب�سالها يف مواجهة حكم مر�شد
الإخ � ��وان داخ ��ل ال�ب�رمل��ان وخارجه
وت� ��� �ص ��دي� �ه ��ا ل� �ت� �م ��ري ��ر ال� � �ق � ��رارات
والقوانني املدمرة للدولة.
وندد احلزب بتوظيف النفوذ املطلق لتحقيق منافع
�سيا�سية �شخ�صية و�إفراغ ال�ساحة ل�صالح دعاة احلملة
التف�سريية مل�شروع رئي�س ال�سلطة القائمة املرتكز على
�إلغاء العمل احلزبي ودور املنظمات و�إخ��را���س �صوت
املعار�ضة الوطنية املنا�ضلة �ضد منظومة الإخوان
والهادف �إىل تكري�س ال�صراع الطبقي والتمييز بني
الفئات واجلهات والأج�ي��ال مما يهدد الدميقراطية
وال�سلم الأهلي والنظام اجلمهوري.

كوريا ال�شمالية تطلق �صاروخا بال�ستيا من غوا�صة
لتطوير تقنية �إط�ل�اق �صواريخ
بال�ستية من غوا�صات ،و�سبق �أن
�أطلق �صواريخ من حتت املاء.
و�أج � ��رت ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ال �ت��ي متلك
ال�سالح النووي ،يف الآونة الأخرية
عدة جتارب� ،شملت �صاروخا بعيد
امل ��دى و��س�لاح��ا ي�ت��م �إط�لاق��ه من
ق�ط��ار و��ص��اروخ��ا ق��ال��ت �إن��ه فرط
��ص��وت��ي ،م��ا �أث ��ار قلق ال�ع��دي��د من
ال��دول .وخالل معر�ض خم�ص�ص
للدفاع نظم الأ�سبوع املا�ضي ،قدم
�� �ص ��اروخ ب��ال���س�ت��ي ع��اب��ر للقارات
ُك �� �ش��ف ع �ن��ه ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي خالل
عر�ض ع�سكري.
وق� ��ال � �ش�ين ب �ي��وم � �ش��ول الباحث
يف امل �ع �ه��د ال� �ك ��وري ل�ل�ب�ح��ث حول
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة �إن
“ال�سبب اجلوهري لهذا اال�ستفزاز
م ��ن ج��ان��ب ال �� �ش �م��ال ه ��و مت�سك
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مبوقفها حول

ت �خ ��و� ��ض �سباق
املفاو�ضات».
ت�سلح.
ور�أى �أن نظام
ويف هذا ال�سياق،
“بيونغ ي ��ان ��غ
اخ� �ت�ب�رت �سيول
ي� � �ح � ��اول ب� �ه ��ذه
يف �أي� � � � � �ل � � � � ��ول/
ال � �ط ��ري � �ق ��ة �أن
� �س �ب �ت �م�بر لأول
يثبت �أن ب�إمكانه
م� � ��رة �� �ص ��اروخ ��ا
�أن ي �ك��ون �أك�ث�ر
ب��ال �� �س �ت �ي��ا يطلق
ا�ستفزازا بعد».
م� � ��ن غ� ��وا� � �ص� ��ة،
خ� �ل ��ال اف� �ت� �ت ��اح
ل �ت �� �ص �ب��ح بذلك
املعر�ض الأ�سبوع
من الدول النادرة
امل ��ا� � �ض ��ي ،اتهم
التي متلك هذه
الزعيم الكوري
ال �� �ش �م��ايل كيم رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا ا لتكنو لو جيا
امل� � � � �ت� � � � �ط � � � ��ورة،
ي � � � ��ون � � � ��غ �أون
ال��والي��ات املتحدة ب�أنها “ال�سبب وك�شفت ع��ن � �ص��اروخ ك ��روز فرط
اجلذري” ل �ع��دم اال� �س �ت �ق��رار يف � �ص��وت��ي .وب �ع��د ع�م�ل�ي��ة الإط�ل��اق
�شبه اجلزيرة الكورية ،معتربا �أنه ال �ث�لاث��اء� ،أع �ل��ن م�ك�ت��ب الرئا�سة
لي�س هناك ما يدعو �إىل “االعتقاد ال �ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة ع�ق��د اجتماع
ملجل�س الأم ��ن ال�ق��وم��ي ب ��دون �أن
ب�أنهم غري عدوانيني».
وي�ب��دو �أن �شبه اجل��زي��رة الكورية يحدد املو�ضوع املطروح للبحث.

م��ن ج�ه�ت��ه� ،أف� ��اد رئ�ي����س ال� ��وزراء
ال� �ي ��اب ��اين ف��وم �ي��و ك �ي �� �ش �ي��دا عن
�إط �ل ��اق �� �ص ��اروخ�ي�ن بال�ستيني،
معتربا العملية “م�ؤ�سفة جدا».
وج ��رت عملية �إط �ل�اق ال�صاروخ
اجل ��دي ��دة يف وق ��ت ت� ��زور مديرة
�أج �ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات الأمريكية
�أف ��ري ��ل ه�ي�ن��ز � �س �ي��ول للم�شاركة
يف اج �ت �م��اع ث�لاث��ي م��ع نظرييها
ال�ك��وري اجلنوبي والياباين حول
ك��وري��ا ال�شمالية ،وف��ق م��ا �أوردت
و��س��ائ��ل �إع �ل�ام .و�أط �ل��ق ال�صاروخ
غ ��داة ت��وج�ي��ه امل�ب�ع��وث الأمريكي
اخل��ا���ص ل�ك��وري��ا ال�شمالية �سونغ
ك �ي��م دع� � ��وة ج ��دي ��دة �إىل كوريا
ال�شمالية حلوار غري م�شروط.
وقال �سونغ كيم لل�صحافة االثنني
يف خ�ت��ام ل�ق��اء م��ع ن�ظ�يره الكوري
اجلنوبي نوه كيو دوك يف وا�شنطن
“�سنوا�صل امل�سار الدبلوما�سي مع

ك��وري��ا ال�شمالية م��ن �أج��ل �إحراز
ت� �ط ��ورات م�ل�م��و��س��ة تحُ ��� ّ�س��ن �أمن
الواليات امل ّتحدة وحلفائنا».
وتابع “ال ن�ضمر �أي نوايا عدائية
جت��اه ك��وري��ا ال�شمالية ون ��أم��ل �أن
نلتقيهم دون �شروط».
لكنه �أ�ضاف �أن احللفاء يتحملون
“م�س�ؤولية تنفيذ قرارات جمل�س
الأم � ��ن الدويل” يف �إ�� �ش ��ارة �إىل
ال �ع �ق��وب��ات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�سعى
بيونغ يانغ لرفعها عنها.
والتقى الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل
ث�ل�اث م ��رات ال��رئ�ي����س الأمريكي
ال �� �س ��اب ��ق دون � ��ال � ��د ت� ��رام� ��ب لكن
املحادثات متعرثة منذ انهيار قمة
هانوي يف �شباط/فرباير 2019
ع�ل��ى خلفية ال �ت �ن��ازالت املطلوبة
م��ن ب�ي��ون��غ ي��ان��غ م�ق��اب��ل تخفيف
العقوبات عنها.
و�أكدت وا�شنطن مرارا ا�ستعدادها
للقاء ممثلني عن كوريا ال�شمالية
يف �أي زم��ان وم �ك��ان دون �شروط
م�سبقة.

نا�شيونال �إنرت�ست :على �أمريكا االعرتاف بخ�سارتها يف �سوريا� ...أي�ض ًا
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ت �ن��اول ع�ل��ي دمي ��ردا� ��ش يف “نا�شيونال �إنرت�ست”
الأمريكي ما �سماه ب�إخفاق ال�سيا�سة الأمريكية يف
�سوريا ،قائ ً
ال �إن �إنفاق دافعي ال�ضرائب الأمريكيني
 2.3تريليون دوالر ،وت�ضحيات �أك�ثر من 2400
ج �ن��دي ،مل ت�ك��ن ك��اف�ي��ة للتغلب ع�ل��ى االختالفات
العرقية والقبلية والدينية ،من �أجل بناء �أمة �أفغانية
دميقراطية �صديقة للواليات املتحدة.
وق ��ال �إن يف ال �ع��راق ح�ك��اي��ة م���ش��اب�ه��ة ،ف�ب�ع��د �إنفاق
تريليوين دوالر ،ومقتل �أك�ث�ر م��ن  4500جندي
�أم��ري �ك��ي� ،سلمت ال �ب�لاد �إىل �إي� ��ران ع�ل��ى ط�ب��ق من
ف�ضة.
وبطريقة ما ،وب�إ�سقاط �صدام ح�سني ،العدو اللدود
لإي � ��ران� ،أجن� ��زت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ا مل ت�ستطع
ط �ه��ران �إجن� ��ازه يف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ،ومل ت�ك��ن �إي� ��ران يف
مثل قوتها كما ه��ي ال�ي��وم يف ال �ع��راق .وع�ل�اوة على
ذلك ،ف�إن الغزو الأمريكي للعراق مل ميهد الطريق
فقط للتو�سع الإي��راين يف العراق ،و�سوريان ولبنان،
و�إمن��ا �سهل اال�ستغالل الرو�سي وال�صيني لل�صناعة
النفطية العراقية املغرية .وباتت رو�سيا اليوم امل�صدر
الأول لل�سالح �إىل العراق.
والنموذج نف�سه ،يطبق يف �سوريا اليوم ،حيث ينت�شر
م��ا ي���ص��ل �إىل  900ج �ن��دي �أم��ري �ك��ي .وع �ل��ى غرار
ما ح��دث يف �أفغان�ستان ،وال�ع��راق ،وعلى رغ��م �إنفاق
مليارات ال��دوالرات ،ف�إن �أمريكا �أخفقت يف بناء �أمة
يف �سوريا.
وبب�ساطة ،ف��إن الوقائع العرقية والقبلية والدينية

ع�ل��ى الأر� � ��ض ،ووج� ��ود ق ��وى �إق�ل�ي�م�ي��ة م�ث��ل رو�سيا،
وتركيا ،و�إي��ران ،يعرقل جهود وا�شنطن لبناء دولة
كردية �صديقة لأمريكا يف املنطقة .وعو�ض موا�صلة
حم ��اوالت ال ج ��دوى م�ن�ه��ا ،ع�ل��ى ال��والي��ات املتحدة،
احلد من خ�سائرها.
الدولة الكردية
وعندما فكك التحالف الفرن�سي الإجنليزي بنجاح
الإم�ب�راط��وري��ة العثمانية يف ال���ش��رق الأو� �س��ط �إىل

دول م�ستقلة ،ف�إنه مل ي�ستطع �أن يوجد دولة كردية
م�ستقلة .ومن الأ�سباب الكثرية التي حالت دون ذلك
“االفتقار �إىل وحدة” كردية و”العجز عن التعاون يف
مواجهة املحيط الأو�سع».
وكان ال�شك بني الأك��راد �أنف�سهم العقبة الأكرب �أمام
دولة كردية م�ستقلة يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار.
ويف م�ن�ط�ق��ة احل �ك��م ال��ذات��ي يف ك��رد� �س �ت��ان العراق،
�أن�ش�أ ح��زب “االحتاد ال��دمي��وق��راط��ي الكرد�ستاين”
ال ��ذي ك ��ان ي�ت��زع�م��ه ج�ل�ال ط��ال �ب��اين ،يف �أغ�سط�س

(�آب) 2021حتالفاً ر�سمياً مع حتالف “الفتح” يف
ال�ع��راق ال��ذي ي�ق��وده ال�شيعة امل��وال��ون لإي��ران ع�شية
االنتخابات الت�شريعية الأخرية يف العراق.
وتتحدث و�سائل الإعالم الإيرانية دائماً عن طالباين
ب�صفته “�صديقاً لإيران».
وت�ع��ي “قوات ��س��وري��ا الدميوقراطية” و”احلزب
الدميوقراطي الكردي” ال�سوري� ،أن التحالف مع
�أمريكا م�ؤقت ،و�أنهما لن يقدما على معاداة �إيران
من �أجل �إ�سرائيل.
ال �شك يف �أن الواليات املتحدة حققت �إجنازات كربى
يف العامل ،لكن لي�س بينها بناء الأمم .فمن فيتنام �إىل
العراق� ،أثبتت وا�شنطن على نح ٍو متكرر� ،أن قوتها ال
تكمن يف بناء الأمم.
�إن عجز الواليات املتحدة عن فهم �آالف ال�سنني من
الديناميات التي �شكلت ال�شرق ال�شرق الأو�سط ،من
العوامل التي �أدت �إىل �إخفاق �أمريكا يف حتقيق تقدم
باملنطقة.
ومنذ �سقوط االحت��اد ال�سوفييتي� ،أه��درت الواليات
امل�ت�ح��دة الأع� ��وام ال�ث�لاث�ين املا�ضية يف ال �ت��ورط بني
نهري الفرات ودجلة يف العراق ،ويف جبال �أفغان�ستان،
مطاردة �شبح الإرهاب ،ما �ساعد على ا�ستنزافها مالياً
و�أ� �ص��اب ال�شعب الأم��ري�ك��ي “بتعب �أبدي” ،و�ساعد
ال�صني ف�أ�صبحت حتدياً خطرياً لل�سيطرة الأمريكية
على العامل.
وعو�ض �أن ت�ستمر يف امل�سار احل��ايل يف �سوريا ،على
وا�شنطن �أن تلتفت �إىل �أمور مهمة .وعليها �أن ترتك
للقوى الإقليمية التعامل م��ع م�شكلة مل تكن من
م�س�ؤولياتها �إطالقاً.
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عوا�صم
باري�س
�أعلنت ال�سلطات الفرن�سية �أ ّن�ه��ا �أن�ق��ذت يومي الأح��د واالث�ن�ين يف
بحر املان�ش  213مهاجراً �أب�ح��روا على منت ق��وارب متهالكة من
�سواحل البالد ال�شمالية يف حماولة للو�صول �إىل �إنكلرتا .وقالت
مديرية الأمن يف املان�ش وبحر ال�شمال يف بيان �إ ّنه ّ
مت ليل الأحد-
االثنني الإبالغ عن قوارب عديدة تواجه �صعوبات قبالة ال�سواحل
ال�شمالية وبا دو كاليه ،م�شرية �إىل �أنّ عمليات الإنقاذ التي �أطلقت
على الإثر توا�صلت خالل نهار �أم�س الأول االثنني .و�أو�ضح البيان
�أنّ �سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية �أنقذت � 82شخ�صاً خالل
�أربع عمليات �إنقاذ منف�صلة ن ّفذتها ،يف حني �أنقذت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ل�ل�إن�ق��اذ ال�ب�ح��ري-ف��رع دون �ك�يرك  76م�ه��اج��راً يف عمليتي �إنقاذ
منف�صلتني .بدروها �أنقذت امل�ؤ�س�سة الوطنية للإنقاذ البحري-فرع
بولونيي�-سور-مري  40مهاجراً غرق زورقهم وكانوا يعانون من
“انخفا�ض يف ح��رارة اجل�سم” ،وف��ق البيان نف�سه� .أ ّم��ا املهاجرون
الـ 15املتبقّون ف�أنقذتهم �سفينة َق ْطر تابعة للبحرية الفرن�سية
و�أنزلتهم يف ميناء بولونيي� -سور-مري .و�أ ّكد البيان �أنّ جميع ه�ؤالء
املهاجرين “�ساملون ومعافون” وقد تو ّلت �أمرهم بعد �إنقاذهم فرق
الإطفاء و�شرطة احلدود .ومنذ نهاية  2018تزايدا عمليات عبور
املان�ش باجتاه اململكة امل ّتحدة ،على ال ّرغم من التحذيرات املتك ّررة
من ال�سلطات التي ت�شدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة ب�سبب
كثافة حركة املرور والتيارات القوية وحرارة املياه املنخف�ضة.

بروك�سل
ق��ال ماتيو�س مورافي�سكي رئي�س وزراء بولندا �إن ق��رار املحكمة
البولندية الذي فجر خالفا مع بروك�سل ب�ش�أن حكم القانون �أ�صبح
مو�ضوعا “ل�سوء تفاهم �أ�سا�سي».
و�أ� �ض��اف �أم ��ام ال�برمل��ان الأوروب� ��ي يف �سرتا�سبورج “�أدرك �أن قرار
املحكمة الد�ستورية البولندية الذي �صدر م�ؤخرا �أ�صبح مو�ضوعا
ل�سوء تفاهم �أ�سا�سي .لو �أنني �سمعت ب�أن املحكمة الد�ستورية يف دولة
�أخ��رى ع�ضو ب��االحت��اد الأوروب ��ي �ألغت �أو �أعلنت بطالن معاهدات
االحتاد النده�شت لكنني كنت �س�أحاول التحقق».
وتقول بروك�سل منذ ف�ترة طويلة �إن الإ��ص�لاح��ات التي تطرحها
احلكومة اليمينية يف بولندا تقو�ض ا�ستقاللية الق�ضاء لكن اخلالف
ت�صاعد ه��ذا ال�شهر عندما حت��دت املحكمة الد�ستورية البولندية
ركيزة �أ�سا�سية لوحدة االحت��اد الأوروب��ي ب�إ�صدار حكم يق�ضي ب�أن
�أجزاء من معاهدات االحتاد الأوروبي ال تتوافق مع د�ستور البالد.

وا�شنطن
رفع الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب دعوى ق�ضائية على
جلنة مبجل�س النواب حتقق يف هجوم لأن�صاره على مبنى الكوجنر�س
يف ال�ساد�س من يناير كانون الثاين ،ودفع ب�أن �أع�ضاء اللجنة قدموا
طلبا غري قانوين للح�صول على �سجالته يف البيت الأبي�ض.
و�أكد ترامب يف الدعوى الق�ضائية التي رفعها �أم�س الأول االثنني
يف املحكمة اجلزئية يف وا�شنطن �أن املواد التي �سعت اللجنة للح�صول
عليها حممية وفقا ملبد�أ قانوين يطلَق عليه املزايا التنفيذية ي�ضمن
�سرية بع�ض املحادثات يف البيت الأبي�ض.
وقال جي�سي بينول حمامي ترامب يف الدعوى الق�ضائية “طلبات
اللجنة غري م�سبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها ولي�س لها �أي
غر�ض ت�شريعي م�شروع».
وق��ال��ت ل�ي��ز ت�شيني الع�ضو ب��ال�ل�ج�ن��ة ،وه��ي ج�م�ه��وري��ة م��ن والية
وايومنج ،وبيني توم�سون ،وهو ع�ضو دميقراطي باللجنة من والية
م�سي�سبي ،يف بيان �إن ترامب يريد “ت�أخري وعرقلة “ التحقيق.
و�أ�ضافا “من ال�صعب ت�صور ما هو �أكرث �أهمية للنا�س من ال�سعي
للح�صول على �إج��اب��ات ب�ش�أن هجوم على دميقراطيتنا وحماولة
�إبطال نتيجة انتخابات».
وك��ان امل�ئ��ات م��ن �أن�صار ت��رام��ب ق��د اقتحموا مبنى الكوجنر�س يف
ال�ساد�س من يناير كانون الثاين يف حماولة لعرقلة �إعالن امل�شرعني
فوز جو بايدن يف انتخابات الرئا�سة .ويواجه �أكرث من � 600شخ�ص
اتهامات جنائية ب�سبب دورهم يف االقتحام.

وا�شنطن ترهن م�ساعدتها الع�سكرية
لل�سودان بـ «�شرط ال حميد عنه»
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ربطت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،م��ؤخ��را ،تقدمي �أي م�ساعدات ع�سكرية
لل�سودان مبوافقة احلكومة املدنية ،ثم حددت ثالث جماالت رئي�سة ملنح هذا
الدعم .وجرى حتديد املجاالت الثالثة لتقدمي الدعم �إىل ال�سودان يف تدريب
اجلي�ش املهني ،و�إ�صالح الأجهزة الأمنية ،ودعم متطلبات الرتتيبات الأمنية
املتعلقة باتفاق ال�سالم ال�سوداين املوقع يف �أكتوبر املا�ضي.
ومت حتديد هذه ال�شروط يف مراجعة حمدثة �أجرتها جلنة يف الكونغر�س ،يوم
االثنني ،حول �شبكة الإمداد الأمريكية.
وقال بكري اجلاك� ،أ�ستاذ ال�سيا�سة العامة يف جامعات �أمريكية ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” عرب الهاتف من نيويورك� ،إن �سيا�سة الواليات املتحدة حيال
الأو�ضاع يف ال�سودان تتبلور حول دعم التحول املدين.
وتابع الباحث “من غري امل�ستبعد �أن تقوم الواليات املتحدة بتفعيل القانون
املجاز م�سبقا من قبل الكونغر�س ،والذي يت�ضمن عقوبات وحظر �سفر كل من
يعرقل التحول املدين يف ال�سودان .ومنذ �أكرث من �شهر ،يعي�ش ال�سودان �أزمة
�سيا�سية ح��ادة على �إث��ر خالفات بني ال�شقني امل��دين والع�سكري يف احلكومة
االنتقالية �إ�ضافة �إىل خالفات داخلية يف املكون املدين للحكومة.
ويف خ�ضم هذا اخلالف الداخلي ،انف�صلت جمموعة عن قوى احلرية والتغيري،
ثم وقعت ميثاقا �أ�سمته �أي�ضا مبيثاق قوى احلرية والتغيري.
ومع قرب موعد ت�سليم �سلطة جمل�س ال�سيادة للمدنيني ال�شهر املقبل؛ دعت
الواليات املتحدة ودول الرتويكا جميع الأطراف ال�سودانية �إىل احرتام الوثيقة
الد�ستورية املوقعة بني املدنيني والع�سكريني و�ضمان االلتزام بالتحول املدين
وا�ستكمال هياكل ال�سلطة .ومن املتوقع و�صول وفد دبلوما�سي �أمريكي رفيع
امل�ستوى �إىل اخلرطوم ،يوم الأحد ،لبحث الأزمة احلالية يف البالد.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فكرتي
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2865469:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ضوء
القمر للعطور
رخ�صة رقم CN 3002510:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمارت لينك
للعقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1317927:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
اجمل خان تاج الدين تاج الدين من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد يون�س كونهاالفاى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كرافت
للتموين
رخ�صة رقم CN 2030992:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
الو�صفه للم�أكوالت ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 2964804:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماب
للت�صميم والديكور الداخلي
رخ�صة رقم CN 2887013:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سوالر هيت لرتكيب العازل احلراري ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.39مبنى ال�سيد نا�صر احمد خليفة احمد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2111774 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/26:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150019687:تاريخ التعديل2021/10/18:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فكرتي
لل�شيله والعبايا
رخ�صة رقم CN 1325075:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلرباء
املتميزون لل�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1712443:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احللول
الذكية
رخ�صة رقم CN 2930420:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيليف مركز الطباعة
رخ�صة رقم CN 3773577:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة وفاء �سامل عو�ض حم�سن الواحدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي ابراهيم احمد املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
علي عبيد احليائي العمال اال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1134868:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم منا كارايكودي
رخ�صة رقم CN 3003574:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم منا كارايكودي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هاي تيك االمارات للمقاوالت العامة ذ
م م رخ�صة رقم CN 1137043:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الفا ظبي القاب�ضة �ش.م.ع

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مل�سات معمارية
لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3650369:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل را�شد �سلطان مبارك املهريى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غاليه خمي�س خادم خمي�س القبي�سى
تعديل ن�شاط  /حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي 4791019
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
الع�صامي للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 4178126:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

NAMMA KARAIKUDI RESTAURANT

�إىل /مطعم مامبايام
MAMBAZHAM RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلف برتوكم ارييا
كوموديتيز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3992676:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /جلف برتوكم ارييا كوموديتيز ذ.م.م
GULF PETROCHEM ARIA COMMODITIES L.L.C

�إىل /اريا كوموديتيز ذ.م.م
ARIA COMMODITIES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ألفا ظبي لال�ستثمار التجاري � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C .Trojan Holding L.L.C.

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تروجان لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايجلز لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3780816:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خليفه را�شد نا�صر عبيد الدرعى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبيد را�شد نا�صر عبيد الدرعى
تعديل �إ�سم جتاري من /ايجلز لل�صيانة العامة
EAGLES GENERAL MAINTENANCE

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رويال ادفان�س اليكرتوميكانيكال ذ م م
رخ�صة رقم CN 1196276:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الفا ظبي القاب�ضة �ش.م.ع
ALPHA DHABI HOLDING P.J.S.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ألفا ظبي لال�ستثمار التجاري � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منجرة الألوان املبهرة  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 2007092-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مبني ا�شرف حممد ا�شرف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
لطيفه مبارك �شعفان رميدان العامرى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /لطيفه مبارك �شعفان رميدان العامرى من � % 100إىل %0
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل �إ�سم جتاري من /منجرة الألوان املبهرة  -فرع 1

�إىل /ايجلز للمقاوالت والنقليات العامة

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

EAGLES CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تروجان لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نقل خملفات البناء والهدم الإ�سمنتية 3811004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

TROJAN COMMERCIAL INVEStMENTs L.L.C.

AL ALWAN AL MUBHIRA CARPENTERY - BRANCH 1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تروجان القاب�ضة ذ م م

�إىل /منجرة مبني ا�شرف

trojan holding l l c

MUBEEN ASHRAF CARPENTRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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ت�سي�شي� ،إمرباطورة من وراء ال�ستار:
•• الفجر �-إيلودي باال�س لورو

الق�صة احلقيقية ل�س ّيدة دفعت ال�صني �إىل احلداثة!...

ترجمة خرية ال�شيباين
ح��ري��ة ال����ر�أي وال�����ص��ح��اف��ة ،و�إل��غ��اء التعذيب،
والت�صنيع ،والتعاون مع الغرب :بد�أ عهدها ال�سري يف
القرن التا�سع ع�شر عملية ما قبل التحديث ثورية.

كيف ا�ستطاعت حمظية ب�سيطة للإمرباطور ،من
بني كثريات �أخريات� ،أن ت�ؤكد ذاتها ب�أنها الن�سخة
ال�صينية للملكة فيكتوريا-التي كانت معجبة بها
جدا-يف وقت كانت ال�صني ال ت�سمح للمر�أة باحلكم؟
قبل الإجابة على هذا ال�س�ؤال ،يجب �أن ن�أخذ يف
االعتبار �أن ت�سي�شي (�أحيانا يطلق عليها تزو ه�سي)

عانت لفرتة طويلة م��ن �سمعة م��روع��ة كطاغية
متعط�شة للدماء.
وكان يجب انتظار قرن من وفاتها ،الكت�شاف وتقدير
م�ساهمتها الهائلة للبالد ،حيث كانت ال�صني �ضعيفة
ومتخلفة ج��راء ال�صراعات ،وال حتظى ب�إعجاب
العامل ،وهي التي دفعتها يف عملية ما قبل حتديث

ثورية .ظلم قام على حجاب الت�شويه الذي ن�سجه
خلفا�ؤها على عجل ،رغبة منهم يف �أن ُينظر �إليهم
على �أنهم منقذون لبلد ُيزعم �أن��ه ت��رك يف حالة
مزرية من قبل ت�سي�شي ،ولكن � ً
أي�ضا على الروايات
املعا�صرة تقري ًبا للمراقبني الأج��ان��ب ،مثل ال�سري
�إدموند باكهاو�س.

13
يف ك�ت��اب��ه ح��ول �ي��ات وم ��ذك ��رات بالط
بكني ،الذي ُن�شر عام  ،1914يك�شف
ع��ن مغامرته الغرامية م��ع ت�سي�شي،
التي و�صفها ب�أنها لي�ست ذكية جدًا،
و��ص��اح�ب��ة ��س�ل�ط��ة � �ض��ارة .ب�ع��د �ستني
ع��ا ًم��ا� ،سيتم �إدان ��ة ب��اك�ه��او���س “الذي
كان مثليًا جن�سيًا” باعتباره مهوو�سً ا
ب��الأ� �س��اط�ير ،ل�ك��ن ال���ض��رر ح ��دث :يف
كتب التاريخ ،وت�سي�شي غري موجودة
�أو مت اخ �ت��زال �ه��ا يف ه��ام ����ش �أ�سفل
ال�صفحة بطريقة �سلبية.
غولة �أم منقذة؟
«يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي،
عندما كنت �أنهي درا�ستي يف التاريخ
ال�صيني ،الإمرباطورة الأرملة “اللقب
ال��ذي يمُ �ن��ح لأم �أو �أرم �ل��ة �إمرباطور
يف �آ�سيا” م��ن �أ� �ص��ل م��ان���ش��و ،كانت
ت�سي�شي دائمًا مُدانة كرمز للكراهية
الرجعية” ،ي �ت��ذك��ر الربوفي�سور
الأم��ري�ك��ي جوناثان مري�سكي ،خبري
متميّز يف ال�صني وت��اري�خ�ه��ا ،يدرّ�س
يف ك��ام�بري��دج على وج��ه اخل�صو�ص.
“يف ذل��ك ال��وق��ت ،كنا معجبني مباو
ت�سي تونغ .ويف الكتب املدر�سية� ،صوّر
الأك��ادمي �ي��ون الأم��ري �ك �ي��ون ت�سي�شي
ع�ل��ى �أن �ه��ا ام � ��ر�أة ق��ا��س�ي��ة وم�ستبدة،
ت�ع��ار���ض الإ� �ص�لاح��ات امل�ستوحاة من
الغرب ،والتي �شجعها التقدميون غري
الر�سميني -عادة من فرع الهان».
تع ّلم الط ّالب �أن ه�ؤالء الإ�صالحيني
ال ق��وا��س��م م�شرتكة ك�ث�يرة جتمعهم
باملان�شو ،ال��ذي��ن اح�ت�ل��وا ال�صني عام
 1644وقاتلوا �ضد احلداثة الزاحفة
م ��ن �أج � ��ل ح �م��اي��ة �إمرباطوريتهم
املهزوزة ب�شدة .حتى �أن �صدي ًقا �صينيًا
ا�ستخدم م�صطلح “خائنة” عندما
حتدث عن ت�سي�شي .وعلى مر ال�سنني،
ق��ر�أن��ا بع�ض الآراء التاريخية الأقل
و� �ض��وحً ��ا ح ��ول ع�ه��د ت���س�ي���ش��ي -لكن
علماء االج�ت�م��اع �أ� �ص��روا على جعلها
�شيطا ًنا م�ؤث ًرا».
�سيتعني علينا االن�ت�ظ��ار ق��ر ًن��ا بعد
اختفاء ت�سي�شي قبل اكت�شاف حقيقة
�أكرث دقة ،بقلم جونغ ت�شانغ ،الكاتبة
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة-ال�بري �ط��ان �ي��ة ،ال �ت��ي يعد
من بني �أك�ثر كتبها مبيعًا �سرية ماو
امل �ح �ظ��ورة يف ال �� �ص�ين -م �ث��ل جميع
�أع �م��ال �ه��ا -ك ��ان ��ت ل��دي �ه��ا ال�شجاعة
ل �ل �ت �ع �م��ق يف “ 12م �ل �ي ��ون وثيقة
يف �أر� �ش �ي��ف الدولة” ال �ت��ي فتحتها
احل�ك��وم��ة ال�شيوعية يف �أوائ ��ل العقد
الأول من القرن احل��ادي والع�شرين.
�إن�ه��ا تعتقد �أن �إرث ت�سي�شي “متعدد
ومهيب”“ :لقد دف� �ع ��ت ال�صني
يف ال �ع �� �ص��ور ال��و� �س �ط��ى �إىل الع�صر
احلديث ،وكانت �إ�صالحاتها مذهلة،
ولكنها تدريجية وزلزالية .واملده�ش،
مل تكن دموية �أبدًا «.
الإمرباطورة ت�سي�شي
ك��ان م��ن املمكن �أن تلعب دور وردة
� �س��اح��رة ط ��وال ح�ي��ات�ه��ا .ال � �ش��يء ،يف
ال �ب��داي��ة ،ك��ان ي�سمح بت�صور م�صري
�آخ � ��ر ل �ه��ا :ول � ��دت يف ع��ائ �ل��ة مان�شو
مرموقة (املجموعة العرقية احلاكمة
ل�ساللة ت�شينغ) ،مت اختيارها يف �سن
 16ل �ت �ك��ون واح � � ��دة م ��ن حمظيات
الإم�ب�راط��ور �شيان ف�ن��غ ،واالن�ضمام
�إىل املدينة املحرمة .هذا الأخري كانت
له ثالث ع�شرة زوج��ة ،بالإ�ضافة �إىل
الإمرباطورة (حرمي متوا�ضع مقارنة
ب ��أح��د �أ� �س�ل�اف��ه ،ال� ��ذي ات �خ��ذ ت�سعة
و�سبعني).
لكن تعليمها مييزها عن االخريات:
مل ت �ت �ع��ر���ض ق��دم �ي �ه��ا �أب� � � �دًا لعذاب
ال�شرائط ال�ضيقة اىل درج��ة ت�شويه
اجل�سد وثني العظام (يجب �أال تتجاوز
“�أقدام اللوت�س” � 7.5سم) .وقد مت
جتنيب ن�ساء املان�شو ه��ذا التعذيب.
عندما ا�صبحت يف ال�سلطة� ،ستلغي
ت�سي�شي هذه املمار�سة للأبد .تعلمت
القراءة والكتابة ،ون�ش�أت وهي تناق�ش
� �ش ��ؤون ال �ب�لاد ال�ي��وم�ي��ة م��ع والدها.
بعبارة �أخ ��رى ،ن�ش�أت ك��رج��ل ...ومن
حمظية يف املرتبة ال�ساد�سة (“ال�سيدة
النبيلة الن”) ،ارت �ق��ت ب���س��رع��ة �إىل
قمة ال�ه��رم م��ن خ�لال والدة �أول ابن
ل�ل�إم�براط��ور ظ��ل ع�ل��ى ق�ي��د احلياة.
حت���ص�ل��ت ت���س�ي���ش��ي ع �ل��ى ل �ق��ب “الأم
املوقرة” ،وبالتايل �أ�صبحت الزوجة
ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د الإم �ب��راط � ��ورة �سي�آن،
التي عملت على التق ّرب منها بذكاء
والتعاطف معها.
ع�ن��دم��ا ت��ويف زوج �ه��ا ع��ام ،1861
متت ترقية ت�سي�شي �إىل الإمرباطورة
الأرم � �ل� ��ة ال �ث��ان �ي��ة .ق � ��ررت امل ��ر�أت ��ان
التخل�ص م��ن االو��ص�ي��اء على احلكم
ال��ذي��ن عينهم امل�ت��وف��ى ،وق��د �شجبتا

الإمرباطورة ت�سي�شي
خلف الإمرباطور
الأمرية دير لينغ

الأ�سطورية الإمرباطورة الأرملة ت�سي�شي ،حمرتمة بقدر ما هي مكروهة

ن�ش�أت ت�سي�شي كرجل ،ومن حمظية درجة �ساد�سة� ،صعدت �إىل قمة الهرم
م�ضايقات وحت � ّر���ش ه� ��ؤالء� .سرعان
ما حكم على ثالثة منهم باملوت عن
ط��ري��ق ال�ت�ع��ذي��ب ال �ب �ط��يء ،املعروف
ب��ا��س��م “�ألف جرح” .ومب �ك��ر وذك ��اء
ح ��اد ،ق ��ررت ت�سي�شي �إظ �ه��ار �شهامة
حم�سوبة جيدًا برف�ض التعذيب .مت
قطع ر�أ���س �أحدهم ،وتركت للآخرين
االنتحار ب�أناقة ب�أو�شحة من حرير.
وع�ل��ى عك�س امل�م��ار��س��ة ال���س��اري��ة حتى
ذلك احلني ،مل ت�سلط �أية عقوبة على
�أفراد �أ�سرهم.
وهكذا و ّقعت ت�سي�شي فوزها الأول:
�أرم�ل��ة منذ �شهرين ،تبلغ م��ن العمر
 25عامًا� ،أطاحت باحلكومة ،ومتكنت
م ��ن �إق � �ن ��اع ال ��رج ��ال الأق � ��وي � ��اء دون
انتفا�ضة �أو تداعيات.
املر�أة التي تهم�س
يف �أذن الأقوياء
عندما تويف �شيان فنغ ،وري��ث �أ�سرة
ت�شينغ ،ك��ان ع�م��ر وري ��ث ال �ت��اج تونغ
�سي (“النظام واالزدهار”) � 5سنوات
ف�ق��ط .ت��ول��ت ت�سي�شي زم ��ام الأم ��ور،
و��ص�ق�ل��ت ت�ع�ل�ي�م��ه ،واخ� �ت ��ارت احلكام

�أرم���������ل���������ة
م��ن��ذ �شهرين،
25عا ًما�،أطاحت
ب���احل���ك���وم���ة،
ومت���ك���ن���ت م��ن
�إق��ن��اع الرجال
الأق�������وي�������اء
دون انتفا�ضة
�أو ت��داع��ي��ات

ب�ع�ن��اي��ة� .إن �ه��ا ت�ع�ل��م �أن ��ه ي�ج��ب غر�س
ال �� �ش �ع��ور ب��االم �ت �ن��ان ف �ي �ه��م ،و�إي �ج ��اد
طريقة جلعلهم طيّعني -لأنه �سيتعني
عليهم قبول �أن ت�سي�شي املختبئة خلف
� �س �ت��اره��ا اال� �ص �ف��ر ال �ك �ب�ير ،ب�صفتها
ال���س�ي��دة احل�ق�ي�ق�ي��ة مل���ص��ائ��ر البالد،
ت�ه�م����س يف �آذان �ه ��م ج�م�ي��ع قراراتها.
كانت حري�صة على ع��دم الإ��س��اءة �إىل
قادة الر�أي ،لكن دائمًا ما تكون الكلمة
الأخرية لها.
�أغلقت اب��واب البالد �أم��ام الأجانب،
ال��ذي��ن ك ��ان الإم�ب�راط ��ور ��ش�ي��ان فنغ
يكره نفوذهم وممار�ساتهم .وحتتاج
ال �� �ص�ي�ن امل� �ع ��زول ��ة وال �� �ض �ع �ي �ف��ة �إىل
االن �ف �ت��اح ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة وامل� �ب ��ادالت.
ال ��و� �ض ��ع ال� � ��ذي ورث � �ت ��ه ت �� �س �ي �� �ش��ي ال
حت�سد عليه ،ع��رف��ت ح��روب الأفيون
املتتالية خ�سارة ال�صني �أم��ام اململكة
امل�ت�ح��دة وفرن�سا وال��والي��ات املتحدة،
وحظر زراعة اخل�شخا�ش �أو ا�ستهالك
الأفيون لن ينقذهم :فالربيطانيون
� �س �ي �� �س �ت��وردون��ه م ��ن ال �ه �ن��د .انحنت
ال�صني ،و�سمحت لبنك “ات�ش ا�س بى
�سى” بتمويل جت��ارة الأفيون -الأمر

الذي ادى �إىل التنازل عن هونغ كونغ
�إىل الربيطانيني مدّة  99عاما .عام
 ،1850كان عدد �سكان ال�صني 410
مليون ن�سمة .تزايد الفقر ،وت�صاعدت
امل�ج��اع��ات يف �أع�ق��اب العقوبات املالية
ال�شديدة التي فر�ضتها بريطانيا على
البالد .احل��روب وال�ك��وارث الطبيعية
تتتاىل .ويف�سرها ال�صينيون على �أنها
حتمية :فقدت �أ�سرة ت�شينغ تفوي�ضها
ال�سماوي ،ويجب �أن ينتهي عهدها.
ت�ن�ب��ع ث ��ورة ت��اي�ب�ي�ن��غ� ،أخ �ط��ر حرب
�أهلية يف ال�ت��اري��خ ،م��ن ه��ذا االعتقاد.
�أراد م ��ؤ� �س �� ��س احل� ��رك� ��ة الإ� � �ص �ل�اح
ال ��زراع ��ي ،وامل �� �س��اواة ب�ي�ن اجلن�سني،
وو�ضع حد للزيجات املرتبة ،وتقليد
�ضمادات القدمني ،وتعدد الزوجات،
والتعذيب �أو العبودية .مت خنق التمرد
ع��ام  ،1864يف ال�سنوات الأوىل من
“حكم” ت���س�ي���ش��ي .وخ �ل��ال خم�سة
ع�شر عامًا من ال�صراعُ ،قتل ع�شرات
املاليني من ال�صينيني.
لعبة العرو�ش ب�ين ت�شينغ :مثقفة
وودودة� � ،س �ت �ت �م �ك��ن ت �� �س �ي �� �ش��ي من
االح�ت�ف��اظ بال�سلطة رغ��م حماوالت

الأو� �ص �ي ��اء ع �ل��ى ال �ع��ر���ش املتعاقبني
وامرباطورين اثنني التفوق عليها.
زمن الإ�صالحات
بلغ تونغ �سي  16عامًا وت��زوج من
ثالث زوج��ات� :إمرباطورة ،جيا�شون،
وحم �ظ �ي �ت��ان .مل ت�ك��ن ج�ي��ا��ش��ون من
اخ �ت �ي��ار ت���س�ي���ش��ي (ك� ��ان ج��ده��ا �أح ��د
ال��وزراء الذين �أجربتهم ت�سي�شي على
االن �ت �ح��ار ب�ع��د وف ��اة زوج� �ه ��ا) ،لكنها
ا�ست�سلمت ل�ضغط �سي�آن.
زوج� ��ة اب �ن �ه��ا -ال �ت��ي ت��ذك��ره��ا ب ��أن
ت�سي�شي ،على عك�سها ،دخلت الق�صر
“من الباب ال�صغري” ،يف �إ�شارة الذعة
�إىل و�ضعها ال�سابق كمحظية -لي�ست
م�شكلتها ال��رئ�ي���س�ي��ة .ف��اب�ن�ه��ا بالكاد
ي�ستطيع ال�ق��راءة والكتابة ،وعليه �أن
ينتظر ��س�ن��ة �أخ� ��رى ل �ت��ويل ال�سلطة
ر�سميا.
�أحاطته والدته باملوجهني لتكوينه
م�سب ًقا .ال يحب الإم�براط��ور ال�شاب
ال �ت �ع �ل ��م ،وي � �ب� ��دو �أن � � ��ه م � � ّي� ��ال فقط
ل�ل�ترف�ي��ه .ت �ط��رح �أخ�ل�اق ��ه اخلفيفة
م�شكلة؛ فعزلته ت�سي�شي فرتة ،بعيدًا

ع��ن زوج ��ات ��ه .وب�ي�ن�م��ا ي �ف�تر���ض �أن��ه
ي�ت�ع�ل��م� � ،ص��ار ال�ط��ري��ق م�ف�ت��وح��ا على
م�صراعيه �أمامها.
ت�سي�شي مل تعمها مكانتها :فهي تعلم
�أن ال�صني ،التي �أ�ضعفتها ا�ضطرابات
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،يجب �أن تنفتح على
العامل وت�صلح ب�شكل �أ�سا�سي نظامها
ال �� �س �ي��ا� �س��ي وك ��ذل ��ك جم �ت �م �ع �ه��ا� .إن
“�إ�صالحات تونغ �سي” ،التي حاولت
تعزيز مكانة �أ��س��رة ت�شينغ واحلفاظ
ع�ل��ى ال�ت�ق��ال�ي��د ،ه��ي مب�ث��اب��ة ح��رث يف
البحر وال ت��أث�ير لها .فانفتاح البلد
ع�ل��ى ال �ت �ج��ارة ي�ت�ي��ح �إم �ك��ان �ي��ة فر�ض
�ضرائب كبرية .ويتم ا�ستثمار الأموال
يف حتديث البنية التحتية ،ولكن � ً
أي�ضا
يف التعليم.
ق��ام��ت ت���س�ي���ش��ي �أي �� ً��ض ��ا ب�إ�صالح
اجلي�ش ،و�أ�س�ست قوة بحرية حديثة،
وب�ن��ت ال�ب��واخ��ر ،ورك ��زت التلغراف يف
جميع �أنحاء البالد ،وط��ورت ال�سكك
احل� ��دي� ��دي� ��ة ،واق � ��ام � ��ت اجل ��ام� �ع ��ات،
و��ش�ج�ع��ت ال�ن���س��اء ع�ل��ى ال��درا� �س��ة -يف
وق � ��ت الح � ��ق مت ال � �� � �ش� ��روع يف املنح
الدرا�سية للدرا�سة يف اخلارج .و�سونغ

ذكية ،فتحت ت�سي�شي �أبواب املدينة املحرمة لزوجات ال�سفراء من �أجل ا�ستعادة جمدها (هنا ،مع وفد �أمريكي)

م ��ي ل �ي �ن��غ ،زوج� ��ة رئ �ي ����س جمهورية
ال�صني امل�ستقبلي� ،شيانغ ك��اي �شيك،
�ستتخرج (مثل هيالري كلينتون) من
كلية ويلي�سلي.
تقرت�ض التقنيات �أو ت�شرتي �آالت
من قوى �أجنبية ،لكنها ال حتب فكرة
ح�شد م�صانع الن�سيج يف جميع �أنحاء
ال�ب�لاد� .إنها تخ�شى �أن ت�سلب الآالت
احل��دي�ث��ة والأج�ن�ب�ي��ة ال�ن���س��اء م�صدر
رزقهن الأ�سا�سي .و�أثبتت ر�ؤية ت�سي�شي
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ق�ي�م�ت�ه��ا :ع ��ام ،1889
ت�ضاعف الدخل ال�سنوي للبالد.
داف ��ع �أح ��د احل �ك��ام ،الأم �ي�ر غونغ،
ب �ح �م ��ا� ��س ع� ��ن ت� �ط ��وي ��ر ال� �ع�ل�اق ��ات
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة .ويف ب�ع����ض الأحيان
ت �ب��دو ت���س�ي���ش��ي �أك�ث��ر ت � � ��رددًا ،ورمب ��ا
حري�صة على عدم �إغ�ضاب النا�س من
خ�لال �إع�ط��اء مكان ال���ص��دارة للقوى
الأجنبية.
«الأب اجلليل»
يف ال �ع��ام ال �ت��ايل ل�ت��ول�ي��ه العر�ش،
�أ�صيب تونغ �سي مبر�ض اجلدري (�أو
مر�ض الزهري ،كما ت�ؤكد امل�صادر غري

ت��ق��دم ا�ستفاد
م�����ن�����ه م�����او
وح��ج��ب��ت��ه عن
ق�صد الدعاية
ال�����ش��ي��وع��ي��ة
ال��ت��ي �شيطنت
ت�سي�شي ب�سبب
�صالتها بالقوى
ال����غ����رب����ي����ة

�أثبتت ر�ؤية ت�سي�شي ال�سيا�سية قيمتها :عام  ،1889ت�ضاعف الدخل ال�سنوي للبالد

ماو ا�ستفاد من منجزها ثم طم�سها ولعنها

�أ�سو�أ خط�أ يف عهد ت�سي�شي  ،مت �إخماد ثورة املالكمني بف�ضل حتالف ثماين دول (�إيطاليا والواليات املتحدة
وفرن�سا والنم�سا واملجر واليابان و�أملانيا ورو�سيا واململكة املتحدة)

الر�سمية) .تويف بعد ب�ضعة �أ�شهر ،عام
 .1875وي �ق ��ال �إن الإم�ب��راط� ��ورة
ال�شابة جيا�شون ماتت ي�أ�سا وح�سرة
عليه .عا�شت بعده �سبعني يومًا فقط
ومل ت�ت�رك وري � ًث��ا� .ستك�سر ت�سي�شي
عادة الأجداد بتعيني وريث من اجليل
ال� �ق ��ادم .اخ �ت��ارت �أح ��د �أب �ن��اء �أختها،
ال��ذي تبناه تونغ �سي بعد وفاته .ويف
انتهاك �آخر لقواعد الأ�سرة احلاكمة،
�سيتعني على الوريث �أن يطلق عليها
“الأب العزيز” (ت���ش�ين ب��اب��ا) ،بد ًال
من “الأم الإمرباطورة” التقليدية
(ه��وان��غ �إي ن�ي��ان��غ) :فر�ضت ت�سي�شي
�سلطتها منذ البداية ...الإمرباطور
امل�ستقبلي جواجن�سو ،يبلغ من العمر
�� 4س�ن��وات ف�ق��ط ،ول��دي�ه��ا مت�سع من
الوقت لتنفيذ خططها.
ورغ��م كونها �صاحبة ر�ؤي ��ة� ،إال �أن
ت�سي�شي مقيدة �أح�ي��ا ًن��ا مبعتقداتها،
�أو معتقدات مواطنيها .ت�أخر امل�شروع
العمالق لبناء �شبكة لل�سكك احلديدية
ع��ن م��وع��ده ب���س�ن��وات ط��وي�ل��ة� :أرادت
ت�شي�سي �أن ت�ت��أك��د بنف�سها �أ ّن قبور
الأج � ��داد ل��ن ي�ت��م نقلها �أو �إزعاجها
ب�سبب ال���ض��و��ض��اء ال �ن��اجت��ة ...كانت
تناق�ضاتها عديدة.
�أعقب الف�شل املرير للحرب ال�صينية
اليابانية الأوىل ()1895-1894
ث ��ورة امل�لاك �م�ين .وي�ع�ت�بر امل ��ؤرخ ��ون
�أن دع�م�ه��ا لق�ضية امل�لاك �م�ين ،وهي
حركة تعار�ض ب�شدة وج��ود الأجانب
وامل�سيحيني يف ال�صني ،والتي ا�ستمدت
ا�سمها من رمز القب�ضة املرفوعة ،هو
�أ�سو�أ خط�أ ارتكبته� .سيكلف ذلك البالد
تعوي�ضات باهظة بعد ح�صار بكني ،مما
اجربها على الفرار مع الإمرباطور.
ب�ع��د ه ��ذه ال �ه��زمي��ة ال���س��اح�ق��ة ،التي
�شوهت �سمعتها يف جميع �أنحاء العامل،
قررت ت�سي�شي جتديد �صورة ماركتها
من خ�لال الدبلوما�سية -والإط ��راء.
وت�ت�ح��دث زوج ��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين �أو
ال���ص�ن��اع�ي�ين الأجن� �ل ��و �ساك�سونيني
ب���س�ع��ادة ع��ن ل�ق��ائ�ه��ن بالإمرباطورة
الأرم � �ل ��ة ال �� �س��اح��رة ،ال �ت��ي تغطيهم
بالهدايا وتهتم برفاههم .تكتيك اثبت
جن��اع �ت��ه :ت �غ�ي�رت ل�ه�ج��ة ال�صحافة
الدولية .ومرة �أخرى يُعرتف ببع�ض
امل��زاي��ا للحاكمة التقدمية واملتفتحة
على املبادالت.
عملية دميقراطية
غري م�سبوقة يف ال�صني
معجبة جدا بامللكة فيكتوريا� ،أطلقت
ت�سي�شي ،يف ال�سنوات الع�شر الأخرية
م ��ن ح �ي��ات �ه��ا ،ع �م �ل �ي��ة دميقراطية
غ�ير م�سبوقة يف ال���ص�ين ،م�ستوحاة
م��ن امللكية الد�ستورية الربيطانية.
وخ�ل�ال ف�ت�رة ان�ت�ق��ال�ي��ة م��دت�ه��ا ع�شر
�سنوات من �ش�أنها �أن ت�سمح للعقليات
ب��ال�ت�ط��ور� ،سيتعلم ال�ن��ا���س وينتبهون
�إىل ال�سيا�سة .ثم يتم انتخاب جمال�س
املقاطعات ،و�أخرياً جمعية وطنية .كما
مت �إل�غ��اء ممار�سة �ضمادات القدمني
نهائياً ،وكذلك التعذيب �أو العبودية.
و�أت ��اح ��ت ت���س�ي���ش��ي �إم �ك��ان �ي��ة تطوير
�صحافة ح��رة .مل تعد هناك جمازفة
باحلياة لإ� �ص��دار ر�أي خم��ال��ف� :شاب
متحم�س منتقد ،و�صفها “بالعاهرة”،
اق �ت �� �ص��ر احل �ك��م ع �ل �ي��ه ب���س�ن�ت�ين من
الأ�شغال ال�شاقة فقط.
مل ي �ك ��ن ل � ��دى ت �� �س �ي �� �ش��ي ال ��وق ��ت
الكايف لإنهاء حت�وّل ال�صني ،مبا �أنها
توفيت ع��ام  .1908مل تقتل بثالث
ر�صا�صات م�سد�س ،كما زعم باكهاو�س،
ومل ُت�سَ َمّم ،ومل يقدم الأر�شيف �إجابة
ل �ل �غ��ز :م ��ا ��س�ب��ب م ��وت الإم�ب�راط ��ور
ال�صغري غوانغك�سو ،ال��ذي ت��ويف قبل
يوم واحد من ت�سي�شي؟ مت العثور على
�آثار كبرية من الزرنيخ يف ج�سده .هل
�أمرت ت�سي�شي ،وهي تعلم �أنها �ستغادر،
ب �ق �ت��ل اب� ��ن �أخ �ي �ه��ا ال � ��ذي مل يلتزم
ب�أفكارها التقدمية وهدد م�شاريعها؟
ال ي �� �س �ع �ن��ا �إال ال �ت �ك �ه��ن وم�شاهدة
م�شهد وف��ات��ه ال ��ذي � �ص��وره برناردو
بريتولوت�شي يف فيلمه االمرباطور
الأخري(.)1987
«يف ظ��ل ح�ك�م�ه��ا� ،أح � ��رزت ال�صني
تقدمًا هائ ًال”ّ ،
خل�ص ت�شارلز دينبي،
�سفري ال��والي��ات املتحدة ل��دى ال�صني
ح �ت��ى ع � ��ام  .1890ل �ق��د احتفظ
ب��ذك��رى و��ص�ي��ة ع�ل��ى ال�ع��ر���ش كرمية
ومت�ساحمة .و�شهد ق��ائ� ً
لا“ :متتعت
بتقدير الأج��ان��ب ،ويحرتمها �شعبها،
ومت اع� �ت� �ب ��اره ��ا واح� � � ��دة م� ��ن �أك�ث��ر
ال�شخ�صيات �شهرة يف التاريخ” .تقدم
م �ل �ح��وظ�� ،س�ي�ف�ي��د م� ��او ،و�ستحجبه
عمدا الدعاية ال�شيوعية التي �شيطنت
ت���س�ي���ش��ي ب���س�ب��ب � �ص�لات �ه��ا بالقوى
الغربية.
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وا�شنطن تدعو بيونغ يانغ �إىل حوار غري م�شروط
•• وا�شنطن�-أ ف ب

14

وج��ه دبلوما�سي �أم�يرك��ي رفيع امل�ستوى �إىل كوريا ال�شمالية دعوة
ّ
جديدة �إىل حوار غري م�شروط ،م�ؤ ّكداً �أنّ بالده ال ت�ضمر �أيّ نوايا
عدائية جتاه بيونغ يانغ التي ت�صاعدت م�ؤخراً التو ّترات بينها وبني
وا�شنطن.
وق��ال املبعوث الأم�يرك��ي اخلا�ص لكوريا ال�شمالية �سونغ كيم �أمام
ال�صحافيني “�سنوا�صل امل�سار الدبلوما�سي م��ع ك��وري��ا ال�شمالية
م��ن �أج��ل �إح ��راز خ�ط��وات ملمو�سة تحُ ��� ّ�س��ن �أم��ن ال��والي��ات املتّحدة
وحلفائنا».
و�أتى ت�صريح الدبلوما�سي الأمريكي �إثر لقائه يف وا�شنطن نظريه
ال� �ك ��وري اجل �ن��وب��ي ن ��وه ك� �ي ��و-دوك ،وذل� ��ك ع���ش�ي��ة اج �ت �م��اع ثالثي

�سيجمعهما ال�ث�لاث��اء م��ع الدبلوما�سي ال�ي��اب��اين ال��رف�ي��ع امل�ستوى
تاكيهريو فوناكو�شي .و�أ� �ض��اف �سونغ كيم “لي�ست لدينا �أيّ نية
عدائية جتاه كوريا ال�شمالية ون�أمل �أن نلتقيهم بدون �شروط».
ل �ك��نّ ال��دب�ل��وم��ا��س��ي الأم�ي�رك ��ي � �ش �دّد ع�ل��ى �أنّ احل �ل �ف��اء يتح ّملون
“م�س�ؤولية تنفيذ ق ��رارات جمل�س الأم��ن الدويل” ،يف �إ��ش��ارة �إىل
العقوبات الأمم�ي��ة املفرو�ضة على ك��وري��ا ال�شمالية وال�ت��ي يحاول
زعيمها كيم جونغ�-أون رفعها عن بالده.
وكان الزعيم الكوري ال�شمالية ا ّتهم الأ�سبوع املا�ضي الواليات املتّحدة
ب�أنّها “ال�سبب اجلذري” للتو ّترات يف �شبه اجلزيرة� ،ضارباً عر�ض
احلائط بالت�صريحات التطمينية التي ت�صدر عن الإدارة الأمريكية
جتاه بالده.
ووجهت وا�شنطن �إىل بيونغ يانغ دعوات متك ّررة للحوار ونفت مراراً
ّ

وجود �أيّ نوايا عدائية لديها جتاه نظام كيم ،لكنّ الزعيم الكوري
ال�شمايل ق��ال الأ�سبوع املا�ضي �إنّ ال �سبب يدفعه “لالعتقاد ب�أنّها
(الواليات املتّحدة) لي�ست عدائية” جتاه بالده ،م�شدّداً على �أنّ �أفعال
الواليات املتّحدة تناق�ض �أقوالها يف هذا ال�ش�أن.
و�أعلنت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن مراراً عن ا�ستعدادها للقاء
م�س�ؤولني كوريني �شماليني يف �أي مكان وزم��ان وم��ن دون �شروط
م�سبقة ،وذلك يف �إطار اجلهود الرامية لإخالء �شبه اجلزيرة الكورية
من ال�سالح النووي ،لكنّ بيونغ يانغ رف�ضت ذلك.
وتخ�ضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية على خلفية برناجميها النووي
�سجال تقدّماً كبرياً يف عهد كيم.
والبال�ستي اللذين ّ
واخ�ت�برت كوريا ال�شمالية يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة �صواريخ متط ّورة
للغاية من بينها ��ص��اروخ ك��روز بعيد امل��دى و��ص��اروخ ان��زالق��ي فرط

�صوتي و�صاروخ م�ضا ّد للطائرات .وكوريا ال�شمالية ممنوعة مبوجب
قرارات �أ�صدرها جمل�س الأمن الدويل من تطوير تر�سانتها النووية
�أو البال�ستية ،لكنّها ال تبايل بهذا احلظر ،الأم��ر ال��ذي ع��اد عليها
بعقوبات دولية متعدّدة.
ويف � 2017أ�صدر جمل�س الأمن الدويل ،مببادرة من �إدارة الرئي�س
الأم�يرك��ي يف حينه دونالد ترامب ،ثالثة ق��رارات فر�ض مبوجبها
عقوبات اقت�صادية م�شدّدة على بيونغ يانغ عقب �إج��رائ�ه��ا جتربة
نووية وجتارب �صاروخية .ومل تظهر كوريا ال�شمالية حتى الآن �أيّ
ا�ستعداد للتخ ّلي عن تر�سانتها التي تقول �إنّها بحاجة �إليها للدفاع
عن نف�سها �ض ّد �أيّ هجوم قد ت�شنّه عليها وا�شنطن حليفة �سيول
والتي تن�شر يف كوريا اجلنوبية حوايل  28500ع�سكري حلمايتها
من جارتها ال�شمالية.

ع ّلقت العائلة لوحة خارج البوابة
ُت �ع �ل��ن ب�ف�خ��ر �أن �ه ��ا م �ن��زل �شهيد
ثورة.

•• نيويورك-وكاالت

قالت �صحيفة “نيويورك تاميز”
الأمريكية �إنه بعد عقد من الزمن
على “ثورة اليا�سمني” ،يتذ ّكر
التون�سيون بح�سرة م��ا �آل��ت �إليه
حتى بات تاريخها حمل جدل.
وذكرت ال�صحيفة �أن ال �أحد يلتفت
�أو ي�ه�ت� ّم ل�ت��دم�ير ن�صب تذكاري
ل�شهداء  2011يف مدينة الكرم،
وك � ��أن “ال �أح ��د ل��دي��ه ال��رغ �ب��ة يف
تذ ّكر الثورة».
ونقلت عن بع�ض �سكان بلدة الكرم
�أن م��ن د ّم��ر الن�صب “يعاين من
م��ر���ض عقلي� ،أو ك��ان خمموراً”،
لك ّنها �أ�شارت �إىل �أن ال �أحد منهم
اهتم ب�إ�صالح ال�ضرر.
وق��ال �أمي��ن ط��اه��ري لل�صحيفة:
“ال �أحد يهتم بهذا املكان .يف العام
الأول ك��ان ه�ن��اك ن��وع م��ن الدعم
م��ن اجل �م �ي��ع ،ل�ك�ن��ه ت�لا� �ش��ى بعد
ذل��ك» .وقالت ال�صحيفة �إن��ه بعد
عقد من الزمن يتذ ّكر التون�سيون
انتفا�ضتهم ال�ت��ي قلبت املنطقة
ر�أ�ساً على عقب ،و�أ�صبحت تعرف
بـ”الربيع العربي».
ويف  14ي �ن��اي��ر(ك��ان��ون الثاين)
امل �ق �ب��ل ،حت ��ل ال ��ذك ��رى العا�شرة
لإن� �ه ��اء ح �ك��م زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن بن
ع�ل��ي ،لكن مل يكن ه�ن��اك احتفاء
ر�سمي ،بل املزيد من االحتجاجات
على التدهور االقت�صادي الذي لن
ينتهي قريباً.
ندم وخيبة
وذكرت ال�صحيفة �أن الندم �أ�صبح

منت�شراً �أكرث من الذكرى ،ويعترب
ال �ت��ون �� �س �ي��ون� ،أن االن �ت �ف��ا� �ض��ة مل
حتقق �إال القليل من الآم��ال التي
ان �ت �ظ��ره��ا ال �� �ش �ع��ب ،م ��ن ت�ساوي
الفر�ص� ،إىل امل�ساءلة ،وو�ضع حد
للف�ساد.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن “هذا العقد من
خيبة الأم��ل يف قادتهم املنتخبني
ه � ��و �� �س� �ب ��ب دع � � ��م ال � �ع� ��دي� ��د من
التون�سيني” ل� �ق ��رارات يوليو(
متوز) املا�ضي ،عندما ع ّلق الرئي�س
قي�س �سعيد عمل الربملان ،وتوىل
ال�سلطة ،ما �أدى �إىل �أزمة �سيا�سية
ال تزال ت�سيطر على البالد.
وق��ال ط��اه��ري“ :الثورة �أ�صبحت
من التاريخ ،ونحن نتقدم للأمام
الآن».
ع �م��ل ط ��اه ��ري م ��ع ع �م��ال��ه على
تنظيف الدوار من �أعقاب ال�سجائر
وري الأع�شاب .مل يطلب �أحد منه
ذلك“ ،لكن البلدية ال مال لديها،
وال �أحد لديه الإرادة” .وقال“ :مل
�أفكر �أنني �أ�شرف ال�شهداء ،وهذا ال
يعني التقليل من ت�ضحياتهم».

«نيويورك تاميز» :ماذا بقي من «ثورة اليا�سمني»؟
وق��ال“ :يف ،2011جعل قمع بن
علي وف���س��اده م��ن ال �ث��ورة �أم ��راً ال
مفر منه».
خالف على ذاكرة الثورة
وم ��ع ذل� ��ك ،ق��ال��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إن
تون�س تفتقر لن�صب حتتفل مبن
�أ�سقط بن علي .ويربر امل�س�ؤولون
ذل ��ك ب � ��أن �إن �� �ش��اء ن���ص��ب تذكاري
مرهون مب�صادقة احلكومة على
قائمة القتلى واجلرحى.

و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ب�ع����ض الن�صب
ال �ت��ذك��اري��ة امل� ��وج� ��ودة ،و�ضعتها
ال�سلطات املحلية مب�ب��ادرات منها
�أو على ح�ساب عائالت ال�ضحايا.
وقال فتحي لعيوين ،رئي�س بلدية
ال�ك��رم“ :ل�سنا مهتمني بالقائمة
الر�سمية املف�صلة ونعرف �شهداءنا
ج �ي��داً ،وق�م�ن��ا ب��امل �ب��ادرة لتخفيف
معاناة العائالت و�آالمها».
وذكرت ال�صحيفة �أن هناك خالفاً
على ذاك ��رة ال �ث��ورة .حيث �أم�ضت

هيئة احلقيقة والكرامة التون�سية
امل�ستق ّلة ��س�ن��وات يف ج�م��ع الأدل ��ة
ع�ل��ى اجل��رائ��م يف ظ��ل ن �ظ��ام زين
العابدين بن علي و�سلفه احلبيب
بورقيبة ،لكنها وجدت نف�سها �أمام
عراقيل ملحاكمة اجلناة.
بعد �إزالته يف � ،2011أُعيد متثال
بورقيبة املنت�صر على ح�صان يف
� 2016إىل � �ش��ارع ي�ح�م��ل ا�سمه
و�سط مدينة تون�س ،ال�شارع ذاته
ال��ذي هتف فيه �آالف التون�سيني

لنب علي “ارحل!» .وال يعرف �أحد
�أن ال�ساحة القريبة من التمثال،
ي�ف�تر���ض �أن ت���س� ّم��ى ب���س��اح��ة 14
يناير (كانون الثاين) .2011
حنني �إىل الديكتاتور ال�سابق
وق��ال��ت ال�صحيفة�“ :سيكون من
ال�سهل لوم املتعاطفني مع النظام
ال�سابق على ذل��ك .لكن ي�ب��دو �أن
ال �ع��دي��د م��ن ال�ت��ون���س�ي�ين يحنون
�إىل دي �ك �ت��ات��وره��م ال �� �س��اب��ق �أكرث

مقتل  24م�سلحا يف �شمال �شرق نيجرييا ا�ستقالة املبعوث الأمريكي �إىل �أفغان�ستان خليل زاد

•• مايدوجوري-رويرتز

قال اجلي�ش النيجريي �أم�س الثالثاء �إن قواته قتلت  24من امل�سلحني يف
هجومني ب�شمال �شرق البالد و�صادرت بع�ض الأ�سلحة.
وتقاتل جماعة بوكو حرام وتنظيم داع�ش -والية غرب �أفريقيا املنبثق عنها
القوات امل�سلحة النيجريية منذ �أكرث من ع�شرة �أعوام يف �صراع �أودى بحياة
مئات الآالف و�شرد املاليني.
وق��ال امليجر ج�نرال كري�ستوفر مو�سى قائد فريق مكافحة املت�شددين
ل��روي�ترز �إن اجل�ن��ود قتلوا  16م��ن �أع���ض��اء بوكو ح��رام على بعد ب�ضعة
كيلومرتات من مدينة مايدوجوري عا�صمة والية بورنو.
و�أ��ض��اف �أن ال�ق��وات ��ص��ادرت �شاحنتني م��زودت�ين مبدافع ر�شا�شة ودمرت
واحدة �أثناء اال�شتباك.
وق��ال متحدث با�سم اجلي�ش �إن ال�ق��وات قتلت يف وق��ت مت�أخر من م�ساء
�أم�س الأول �أربعة من �أع�ضاء تنظيم (داع����ش-والي��ة غ��رب �أفريقيا) و�أن
�أربعة �آخرين ي�شتبه يف �أنهم مت�شددون قتلوا عندما انفجرت عبوة نا�سفة
يف �شاحنتهم.
وكان الرئي�س النيجريي حممد بخاري قال �إن قوات الأمن حتقق انت�صارات
�ضد املت�شددين يف �شمال �شرق البالد و�ضد ع�صابات م�سلحة نفذت عمليات
خطف وقتلت املئات يف ال�شمال الغربي.
ويف الأ�سبوع املا�ضي �أعلن رئي�س �أركان اجلي�ش النيجريي موت زعيم تنظيم
(داع�ش -والية غرب �أفريقيا) �أبو م�صعب الربناوي دون �أن يذكر مزيدا
من التفا�صيل.

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �أ ّن مبعوث الواليات امل ّتحدة �إىل
�أفغان�ستان زمل��اي خليل زاد ا�ستقال من من�صبه يف خطوة ت�أتي بعد �أن ف�شلت
اجلهود الدبلوما�سية التي بذلها على مدى �أ�شهر عديدة يف منع حركة طالبان
من اال�ستيالء على ال�سلطة يف بلده الأمّ.
وق��ال بلينكن يف بيان مقت�ضب �إ ّن نائب املبعوث الأم�يرك��ي �إىل
�أفغان�ستان توما�س وي�ست ال��ذي ك��ان م�ست�شاراً للبيت الأبي�ض
حني كان الرئي�س جو بايدن نائباً للرئي�س باراك �أوباما� ،سيخلف
زملاي خليل زاد يف من�صبه.
ويف كتاب اال�ستقالة الذي �أر�سله �إىل الوزير بلينكن دافع خليل زاد
عن اجلهود التي بذلها و�أق ّر يف الوقت نف�سه بف�شل هذه اجلهود،
م��ؤ ّك��داً �أ ّن��ه يريد التنحّ ي خ�لال ه��ذه “املرحلة اجلديدة” من
ال�سيا�سة الأمريكية �إزاء �أفغان�ستان.
وق��ال الدبلوما�سي الأم�يرك��ي يف ك�ت��اب ا�ستقالته �إ ّن “االتفاق
ال�سيا�سي بني احلكومة الأفغانية وحركة طالبان مل ي�سِ ر كما كان
ّ
خمططاً له” ،م�ضيفاً �أ ّن “�أ�سباب ذلك مع ّقدة للغاية ،و�سوف �أت�شاطر و�إياكم
�أفكاري يف الأيام والأ�سابيع املقبلة».
وخليل زاد دبلوما�سي خم�ضرم وُلد قبل  70عاماً يف �أفغان�ستان وتق ّلد منا�صب
رفيعة يف عهد الرئي�س ال�سابق جورج بو�ش االبن� ،إذ عينّ �سفرياً للواليات امل ّتحدة
يف كابول ثم يف بغداد ثم يف الأمم املتحدة.
وي�ت�ح�دّر خليل زاد م��ن م��زار ال�شريف يف �شمال �أفغان�ستان ويجيد البا�شتو

ت�شيلي حتيي ذكرى احتجاجات  2019مع اقرتاب االنتخابات

•• �سانتياجو-رويرتز

خ ��رج ��ت م� �ظ ��اه ��رات يف �أن� �ح ��اء
خم�ت�ل�ف��ة م��ن ت���ش�ي�ل��ي مبنا�سبة
الذكرى الثانية لبدء احتجاجات
على انعدام امل�ساواة ا�ستمرت على
م��دى ��ش�ه��ور و�أح��دث��ت انق�ساما
اج �ت �م��اع �ي��ا و�أدت �إىل ت�شكيل
جمل�س متثيلي لإع ��ادة �صياغة

الد�ستور .وح�ضر �آالف فعاليات
�إحياء الذكرى على مدار اليوم.
وكانت معظم التجمعات �سلمية
عقدتها �شبكات اجتماعية يف عدة
م ��دن� ،إال �أن ب�ع����ض املظاهرات
�شابها العنف كما مت الإب�لاغ عن
حاالت �سلب ونهب و�إ�شعال النار
يف �سيارة.
وخ � ّل �ف��ت اح �ت �ج��اج��ات ،2019

التي كانت مزيجا من م�سريات
�سلمية ��ض�خ�م��ة و�أح � ��داث عنف
�أ�صغر نطاقا ،ح��وايل  30قتيال
و�آث� ��ار دم ��ار يف �أن �ح��اء العا�صمة
�سانتياجو.
وي �� �ش��وب االن �ق �� �س��ام ت�شيلي قبل
ان �ت �خ��اب��ات رئ��ا� �س �ي��ة وت�شريعية
يف  21ن��وف�م�بر ت�شرين الثاين
�سيختار الناخبون فيها بني ي�سار

ناه�ض يتعهد بتغيري اجتماعي
وحمافظني �سيلتزمون بالو�ضع
القائم.
ويف ��س��اح��ة ال �ك��رام��ة (ب�ل��ازا دو
ال دي� �ج� �ن� �ي ��داد) ال� �ت ��ي �شهدت
احتجاجات  2019يف �سانتياجو،
توافدت م�سريات عدة من �أنحاء
خمتلفة م��ن املدينة مم��ا �أحدث
تكد�سا م��روري��ا يف ح�ين �أُغلقت
بع�ض حمطات مرتو الأنفاق.
و�أط � �ل� ��ق امل �ح �ت �ج��ون مفرقعات
و�أ�ضاءوا امل�شاعل مما �أثار بع�ض
املناو�شات مع ال�شرطة.
ويت�صدر امل�شرع احلايل والزعيم
الطالبي ال�سابق جابرييل بوريك
�سباق ال��رئ��ا��س��ة يف ا�ستطالعات
ال� ��ر�أي ي��دع�م��ه حت��ال��ف ي�ساري.
وي �ب��رز �أي �� �ض��ا امل �� �ش��رع ال�سابق
خ��و��س�ي��ه �أن�ط��ون�ي��و ك��ا��س��ت الذي
ينتمي لليمني املتطرف ،و�أ�شار
�أحد اال�ستطالعات �إىل تقدمه.
ويف العام املا�ضي جتمع الآالف يف
ال���ش��وارع �إح�ي��اء للذكرى الأوىل
يف احت�شاد �سلمي حت��ول بحلول
امل �� �س��اء لأح � ��داث ��ش�غ��ب و�أعمال
نهب ،و�ألقى البع�ض قنابل حارقة
على مركز لل�شرطة وكني�ستني
على الأقل.

والداري ،وهما اللغتان الرئي�سيتان يف بلده الأمّ .وتولىّ خليل زاد ملف العالقة
ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أف�غ��ان���س�ت��ان يف  2018ب�ع��دم��ا عيّنته �إدارة الرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب مبعوثاً خا�صاً للإ�شراف على املفاو�ضات مع
حركة طالبان ،وهي مفاو�ضات مل ي�شرك فيها احلكومة املدعومة من الواليات
املتحدة يف كابول.
و�أثمرت املفاو�ضات اتفاقاً تاريخياً �أب��رم يف الدوحة يف �شباط/
فرباير  2020وتعهّدت الواليات امل ّتحدة مبوجبه االن�سحاب
من �أفغان�ستان يف العام التايل.
ّ
لكن مفاو�ضات ال�سالم بني طالبان وحكومة كابول مل حترز �أي
تقدم يذكر ،وعندما دنا موعد ان�سحاب القوات الأمريكية من
�أفغان�ستان انهارت يف غ�ضون �أي��ام القوات احلكومية التي بنتها
الواليات املتحدة على مدى  20عاماً.
وب��دا �أ ّن االت�ف��اق ال��ذي ر�سم معامله خيل زاد مل يكن �أك�ثر من
ن�ص على �أن تغادر الواليات
جم ّرد �سل�سلة تنازالت �أمريكية� ،إذ ّ
املتحدة �أفغان�ستان دون وقف لإطالق النار و دون �أن ت�ضع حتى
�إطار عمل لأي عملية �سالم م�ستقبلية تنهي احلرب.
وبدال من انتزاع �ضمانات من طالبان يف الأ�شهر التي تلت االتفاق ،ك ّثف خليل
زاد ال�ضغط على احلكومة الأفغانية ف�أجرب الرئا�سة على �إط�لاق �سراح �آالف
ال�سجناء التابعني للحركة الذين ع ّززوا على الفور �صفوف م�س ّلحي احلركة.
وفاقم االتفاق ال�ضغط على حكومة كابول �إذ �أطلق ع � ّداً تنازلياً ب�سبب تعهّد
الواليات امل ّتحدة �سحب كامل جنودها من �أفغان�ستان بحلول �أيار/مايو ،2021
يف مهلة مت متديدها الحقا �إىل �أيلول�/سبتمرب.

بكثري من احلنني �إىل الثورة التي
�أطاحت به».
وقالت �سند�س كوين من �صفاق�س،
و�سط �شرق“ :لو ا�ستمر بن علي
ب��احل �ك��م ب�ن�ف����س ال �ط��ري �ق��ة التي
حكم بها يف �سنواته الأوىل ،لرمبا
بقي” .ومل ت� ��� �ش ��ارك ك � ��وين يف
�أح��داث  ،2011لكنها اقتنعت يف
النهاية �أن على بن علي الرحيل.
وقالت �إن من مات يف االحتجاجات
“مل مي ��ت ع �ب �ث �اً ،ول �ك��ن ار ُتكبت
�أخ �ط��اء ف�ي�م��ا ب�ع��د ك ��ان ي�ج��ب �أال
حتدث».
ووف� �ق� �اً ل �ط��اه��ري و�آخ ��ري ��ن “مل
يقم ق��ادة تون�س بعد الثورة �سوى
ب�إثراء �أنف�سهم و�أ�صدقائهم .و�أن
ال �أح ��د ي�شعر ب��امل��رارة �أك�ث�ر من
عائالت ال�ضحايا».
وقالت �سعيدة ال�سيفي ،التي ُقتل
ابنها �شكري“ :قمنا به حتى تظ ّل
�أ�سما�ؤهم خالدة” .وحتول منزل
عائلة ال�سيفي �إىل ن�صب يف حد
ذات ��ه ،حيث تنت�شر ��ص��ور �شكري.
ورغ��م �أن امل�ن��زل مم�ل��وك للدولة،

�أمل يف �سع ّيد
ورغ � � � � ��م حم � � � � � ��اوالت احل � �ك� ��وم� ��ة
�إخ��راج �ه��م م �ن��ه� ،إال �أن العائلة
ت�ع�ت�بره م��ن ح�ق�ه��ا ،لأن �ه��ا �ضحت
ب��اب�ن�ه��ا م��ن �أج ��ل ت��ون����س ،وتتوقع
م ��ن ال��رئ �ي ����س ��س�ع�ي��د حت�ق�ي��ق ما
وع��د ب��ه ��س��اب�ق�اً ،ومل يتحقق� ،أي
تقدمي القتلة للمحاكمة وتعوي�ض
عائالت املفقودين.
وق��ال��ت ال ��وال ��دة“ :ال �أزال �أدعم
ال� �ث ��ورة ،ول �ك��ن ال �� �س �ن��وات الـ10
املا�ضية كانت فو�ضى .ون�أمل من
الرئي�س �سعيد� ،أن يح ّل امل�شاكل
وينقذ البلد ويحقق العدالة».
ب ��دوره ��ا ،ت ��أم��ل ع��رب�ي��ة جنيحي،
�إن زوج� � �ه � ��ا ن � � � ��وري �� � �ش � ��ارك يف
الإحتجاجات ،ب�سبب ما عاناه من
�سوء معاملة من امل�س�ؤولني ،حيث
عنفته ال���ش��رط��ة ،و�أُه�ي�ن يف قاعة
البلدية ،م�ضيف ًة “�شوارع الكرم
كانت مليئة باملت�ض ّررين مثله».
و�أو� �ض �ح��ت �أن �ه��ا ان���ض�م��ت للثورة
لك ّنها مل ت�ترك لها �إال احل�سرة.
وقالت�“ :أمتنى لو �أين مل �أذهب،
و�أمتنى لو �أن الثورة مل تكن .ويف
حل �ظ��ة مت �ن �ي��ت ل ��و �أين مل �ألتقِ
بزوجي” .و�أ��ض��اف��ت “كان لدينا
�أمل وحلم ،ولكنه ظل حلماً».
ورغم كل وعود الثورة التي تبدّدت،
ال ي��زال ط��اه��ري ي��ؤم��ن مببادئها
 .وق��ال�“ :أظهرنا �أن ال�شعب هو
الذي ميلك القوة».

برنامج �صحة ي�ستهدف توفري
م�ضادات كورونا للدول الفقرية

•• بروك�سل-رويرتز

ذك��رت م�سودة وثيقة اطلعت عليها روي�ت�رز �أن برناجما ت�ق��وده منظمة
ال�صحة العاملية ،ل�ضمان عدالة ح�صول البلدان الأ�شد فقرا على لقاحات
كوفيد 19-واالختبارات والعالجات ،ي�سعى �إىل ت�أمني الأدوي��ة امل�ضادة
للفريو�سات للمر�ضى ال��ذي��ن يعانون م��ن �أع��را���ض خفيفة مقابل ع�شرة
دوالرات لكل دورة �أدوية عالجية.
ومن املحتمل �أن تكون حبوب مولنوبريافري التجريبية من �شركة مريك
�أحد هذه الأدوية ،ويجري تطوير �أدوية �أخرى لعالج املر�ضى الذين يعانون
من �أعرا�ض خفيفة.
وتقول الوثيقة ،التي ت�ضع �أه��داف��ا متعلقة مبكافحة كوفيد 19-حتى
�سبتمرب �أي �ل��ول م��ن ال�ع��ام امل�ق�ب��ل� ،إن ال�برن��ام��ج يت�ضمن ت��وف�ير الأدوات
ال�لازم��ة لإج��راء نحو مليار اختبار كوفيد 19-ل�ل��دول الفقرية و�شراء
الأدوي��ة لعالج  120مليون مري�ض على م�ستوى العامل من بني حوايل
 200مليون �إ�صابة جديدة تقدرها خالل � 12شهرا مقبلة.
وت�سلط هذه اخلطط ال�ضوء على الكيفية التي تريد بها منظمة ال�صحة
العاملية دع��م �إم ��دادات الأدوي ��ة واالخ�ت�ب��ارات ب�سعر منخف�ض ن�سبيا بعد
خ�سارة �سباق اللقاحات �أمام الدول الغنية التي ح�صلت على ن�صيب كبري
من �إمدادات العامل ،تاركة �أفقر دول العامل دون ما يكفي من اجلرعات.

رئي�س الإكوادور يعلن الطوارئ ملواجهة العنف
•• كيتو�-أ ف ب

�أعلن رئي�س الإكوادور غيريمو ال�سو
حالة الطوارئ يف �سائر �أنحاء البالد
و�أمر بن�شر وحدات ال�شرطة واجلي�ش
يف ال �� �ش��وارع مل��واج�ه��ة م��وج��ة �أعمال
العنف املرتبطة بتجارة املخدرات.
وق� � � ��ال ال ��رئ� �ي� �� ��س يف خ � �ط� ��اب ب ّثه
التلفزيون احل�ك��وم��ي �إ ّن ��ه “اعتباراً
م��ن ه��ذه اللحظة� ،ستنت�شر قواتنا
امل�س ّلحة و�شرطتنا يف ال�شوارع لأ ّننا
�أعل ّنا حالة الطوارئ يف �سائر �أنحاء
البالد».
و�أ� �ض��اف ال��س��و ال ��ذي ت �ولىّ من�صبه
يف �أيار/مايو املا�ضي �أ ّن��ه “يف �شوارع
الإك� ��وادور ،هناك ع��د ّو واح��د فقط:
جت��ارة املخدّرات” ،معرباً عن �أ�سفه
لأ ّن��ه “يف ال�سنوات الأخ�ي�رة انتقلت
الإك � ��وادور م��ن كونها ب�ل��داً لتهريب
املخدّرات �إىل بلد يتعاطى املخدّرات
�أي�ضاً».
و�أت��ى ق��رار الرئي�س اليميني �إعالن
ح��ال��ة ال �ط ��وارئ ب�ع�ي��د � �س��اع��ات على
�إق��ال �ت��ه وزي� ��ر ال ��دف ��اع ع �ل��ى خلفية
�أع�م��ال العنف التي �شهدتها �سجون
البالد م� ّؤخراً.
وم � �ن� ��ذ �أ� � �ش � �ه ��ر ت �� �ش �ه��د ال�سجون
الإكوادورية �أعمال عنف متك ّررة بني

ع�صابات متناحرة تتنازع لل�سيطرة
ع� �ل ��ى جت � � ��ارة امل � � �خ � � ��درات ،بح�سب
ال �� �س �ل �ط��ات .ويف �شباط/فرباير،
�أدّت �أع�م��ال �شغب متزامنة يف �أربعة
�سجون رئي�سية يف البالد �إىل مقتل
�� 79ش�خ���ص�اً ،بع�ضهم ُق �ت��ل بقطع
الر�أ�س.
ويف ن�ه��اي��ة �أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر املا�ضي
� �ش �ه��د � �س �ج��ن غ��واي��اك �ي��ل يف جنوب

غ��رب ال�ب�لاد م�ع��ارك ب�أ�سلحة نارية
ب�ين جم�م��وع��ات �إج��رام �ي��ة مرتبطة
ب �ت �ه��ري��ب امل � �خ� ��درات ،ق �ت��ل خاللها
� � 119س �ج �ي �ن �اً ،ب �ع �� �ض �ه��م ّ
قطعت
�أو�صاله والبع�ض الآخر �أُحرق.
وت � �ع� ��اين �� �س� �ج ��ون الإك� � � � � � ��وادور من
االك �ت �ظ��اظ �إذ ي �ب �ل��غ �إج� �م ��ايل عدد
ال �� �س �ج �ن��اء يف ال � �ب �ل�اد ح ��ال� �ي� �اً 39
�أل � ��ف � �س �ج�ين يف ح�ي�ن �أ ّن طاقتها

اال�ستيعابية الق�صوى هي � 30ألفاً.
ويتولىّ  1500حار�س مراقبة هذه
ال�سجون يف ح�ين تتط ّلب ال�سيطرة
ال �ف � ّع��ال��ة ع�ل�ي�ه��ا وج ��ود �أرب �ع��ة �آالف
عن�صر .و ُت�ع�ت�بر الإك� ��وادور الواقعة
بني البريو وكولومبيا� ،أك�بر الدول
امل �ن �ت �ج��ة ل �ل �ك��وك��اي�ين ،ن �ق �ط��ة عبور
رئي�سية ل�شحنات املخدرات املتوجهة
�إىل الواليات املتحدة و�أوروبا.
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العفو الدولية :اجلائحة قيدت حرية التعبري
و�أ� �ض��اف “ا�س ُتهدفت ق�ن��وات توا�صل وم��ور��س��ت ال��رق��اب��ة على مواقع
ريا �إىل “�إ�سكات
للتوا�صل االجتماعي و�أُغلقت م�ؤ�س�سات �إعالمية” مُ�ش ً
�صحافيني وعاملني �صحيني و�سجنهم» .وتعترب املنظمة �أن النق�ص يف
املعلومات �ش ّكل “عامل” فاقم ح�صيلة ال��وب��اء التي تكاد ت�صل �إىل
اخلم�سة ماليني وفاة .وا�ست�شهدت منظمة العفو الدولية ب�شكل خا�ص
بال�صني حيث ُفتح �أكرث من خم�سة �آالف حتقيق جنائي حتى �شباط/
فرباير � 2020ض ّد �أ�شخا�ص متهمني “بتلفيق ون�شر معلومات كاذبة
و م�ؤذية عمدًا” حول طبيعة ومدى انت�شار الوباء.
يف تنزانيا ،جل�أت حكومة الرئي�س ال�سابق جون ماغوفويل التي ق ّللت
با�ستمرار من وط�أة كوفيد 19-ورف�ضت اتخاذ اجراءات لكبح تف�شي
الوباء� ،إىل قوانني حتظر “املعلومات املغلوطة” بغية تقييد الن�شاط

•• لندن�-أ ف ب

�أعلنت منظمة العفو الدولية يف تقرير �أم�س �أن العديد من احلكومات
اغتنمت جائحة كوفيد 19-لفر�ض قيود “غري م�سبوقة” على حرية
التعبري ولإ�سكات الأ�صوات املنتقدة.
و�أك ��دت ّ
املنظمة �أن ه��ذه االج ��راءات القمعية امل�صحوبة مبوجة من
ّ
املعلومات امل�ضللة منعت ال�سكان غال ًبا م��ن الو�صول �إىل معلومات
دقيقة عن الفريو�س رغم كون هذا الأمر �ضرور ًيا للماح لها بالت�صدي
للوباء منذ ظهوره مطلع العام .2020
وقال �أحد امل�س�ؤولني يف العفو الدولية راجات خو�سال يف بيان “طيلة
ف�ترة اجلائحة� ،أطلقت بع�ض احلكومات هجوما غري م�سبوق على
حرية التعبري».

Wednesday

بدء احلملة االنتخابية يف اليابان

الإعالمي .يف نيكارغوا ،اعتمدت ال�سلطات قانو ًنا ملكافحة اجلرائم
ال�سيربانية ي�سمح لها بـ”معاقبة الذين ينتقدون �سيا�سات احلكومة”
و”قمع حرية التعبري».
كما ح ّذرت العفو الدولية من �إبقاء رو�سيا على قانون يعاقب ب�شدة ن�شر
معلومات مغلوطة متعلقة بكوفيد 19-حتى بعد انتهاء اجلائحة.
وانتقدت املنظمة � ً
أي�ضا املن�صات الرقمية التي ال تقوم مبا يلزم ،بح�سب
قولها ،ملحاربة الأخبار امل�ضللة.
و�شدّدت على �أن ك ّل هذا “يجعل من ال�صعب �أكرث على الأ�شخا�ص �أن
يك ّونوا ر�أ ًي��ا ّ
مطل ًعا بالكامل و�أن يقوموا بخيارات يعلمون تداعياتها
على �صحتهم» .وتابعت ب��أن املعلومات الدقيقة هي “�أ�سا�سية” من
�أجل “احلد من الرتدد جتاه اللقاحات وحماربته».

•• طوكيو-رويرتز

بد�أت �أم�س الثالثاء ر�سميا احلملة االنتخابية لالنتخابات العامة يف اليابان
واملقررة يوم � 31أكتوبر -ت�شرين الأول يف حني �أظهر ا�ستطالع ر�أي تراجع
الت�أييد للحزب احلاكم يف �صفعة لرئي�س الوزراء فوميو كي�شديا الذي توىل
من�صبه حديثا .و�أظهر ا�ستطالع �أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
(�إن�.إت�ش.كيه) يف مطلع الأ�سبوع �أن الت�أييد للحزب الدميقراطي احلر
احلاكم بلغ  38.8باملئة انخفا�ضا من  41.2باملئة قبل �أ�سبوع.
وتراجعت �شعبية كي�شيدا كذلك بثالث نقاط مئوية �إىل  46باملئة لكن ما
زال من املتوقع �أن يظل حزبه يف ال�سلطة و�إن كان مبقاعد �أقل يف الربملان.
ومن الق�ضايا املهمة املطروحة يف االنتخابات �إنعا�ش االقت�صاد والتعامل
مع جائحة فريو�س كورونا.
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•• الفجر -خرية ال�شيباين
بعد ب�ضعة �أ�شهر،
غ���ال��� ًب���ا م����ا ي���ب���د�أ
�سحر ال��ب��داي��ات يف
التال�شي .قول م�أثور
ينطبق ب�شكل خا�ص
ع��ل��ى ج��و ب��اي��دن يف
الأ�سابيع الأخ�يرة،
حيث ت�ستمر �شعبيته
يف االنحدار.
وبح�سب موقع امللخ�ص الإح�صائي
ف��اي��ف ث��ري اي��ت ،ت��راج�ع��ت ن�سبة
الأم ��ري� �ك� �ي�ي�ن ال� ��را� � �ض� ��ون على
عمله �إىل  44باملائة يف منت�صف
�أكتوبر ،من  52باملائة يف نهاية
ي��ول �ي��و .والأ� � �س� ��و�أ م ��ن ذل� ��ك� ،أن
ه� ��ذا ال�ت�راج ��ع م �ل �ح��وظ ب�شكل
�أك �ب�ر داخ� ��ل امل�ج�ت�م��ع الأفريقي
الأم��ري �ك��ي ،وه��و جمهور ناخبمهم للحزب الدميقراطي.
وف � ًق��ا ل��درا� �س��ة �أج ��راه ��ا مركز
بيو للأبحاث ،انخف�ضت �شعبية
م �� �س �ت ��أج��ر ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض 18
نقطة ب�ين يوليو و�سبتمرب بني
الناخبني ال�سود ،من  85باملائة
م��واف �ق�ي�ن �إىل  67ب��امل��ائ��ة� .أي
ان�ه��ا املجموعة ال�ت��ي �سجل فيها
�أك �ب ��ر ان �خ �ف ��ا� ��ض ب �ي�ن ال�سكان
الأمريكيني.
“حتى ل��و ك ��ان ال ي� ��زال يتمتع
ب �ق��اع��دة � �ص �ل �ب��ة ،ف ��إن �ه��ا ظاهرة
م� �ه� �م ��ة ت� � � ��دل ع � �ل� ��ى �أن �شهر
ال �ع �� �س��ل ق ��د انتهى” ،ت �ع � ّل��ق لـ
“الك�سربي�س” نيكول با�شاران،
م ��ؤرخ��ة متخ�ص�صة يف الواليات
املتحدة الأمريكي وم�ؤلفة كتاب
“الأيام ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي غريت
�أمريكا” (بريين.)2021 ،
•• عوا�صم-وكاالت

ال ت ��زال اال��ش�ت�ب��اك��ات امل�سلحة يف
ب�ي��روت ي ��وم اخل �م �ي ����س امل��ا� �ض��ي ،
ت �خ �ي��م ع �ل��ى ر�ؤو� � � ��س اللبنانيني
اخلائفني من ال�ع��ودة �إىل احلرب
الأهلية ،ب�سبب زعمائهم وطبقتهم
ال�سيا�سية ،التي تقدم م�صاحلها
على م�صالح اللبنانيني ولبنان.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س
الثالثاء ،تعر�ضت رواية حزب اهلل
ع��ن �أح � ��داث ال �ط �ي��ون��ة ب �ع��د نفي
وزير الدفاع موري�س �سليم لوجود
�أي ك �م�ين خم �ط��ط� ،إىل �ضربة
م ��وج� �ع ��ة ،ع �� �ص �ف��ت مب�صداقية
احلزب وزعيمه الذي مل يت�أخر يف
تهديد مواطنيه بالويل والثبور.
قتال من �أجل امل�صالح
يف � �ص �ح �ي �ف��ة ال� �ع ��رب اللندنية،
�أو�ضحت زينة كرم� ،أن املعارك التي
اندلعت ل�ساعات يف �شوارع بريوت
الأ�سبوع املا�ضي� ،أحدث دليل على
ا�ستعداد �أع�ضاء الطبقة احلاكمة
يف البالد للقتال من �أجل الإبقاء
على الو�ضع ال�سيا�سي ب�أي ثمن.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه امل �ح �ل��ل ال�سيا�سي

بايدن يف �سقوط حر

جمهور مهم للدميقراطيني:

هل يخ�سر بايدن ا�صوات ال�سود؟

و 17نقطة لدى �أولئك الذين مل
يتم تطعيمهم« .لأ�سباب تاريخية
�أي��ً��ض��ا ،واق�ت���ص��ادي��ة واجتماعية،
ف��إن االم��ر يتعلق باملجتمع الأقل
تلقيحا يف الواليات املتحدة .وقد
ً
�أث��ارت م�سالة فر�ض التطعيم يف
�أط ��ر م�ع�ي�ن��ة ع ��دم ثقة” ،ت�شرح
ن �ي �ك��ول ب� ��ا� � �ش� ��اران .ان �� �ض ��رورة
التطعيم لتناول وجبة داخل �أحد
املطاعم ،التي تقررت يف نيويورك
وبدعم من الدميقراطيني ،على
�سبيل امل�ث��ال ،مت ا�ستنكارها على
�أنها “متييزية” من قبل بع�ض

ق��ادة حركة حياة ال�سود مهمة يف
امل��دي�ن��ة ،ب�سبب انخفا�ض معدل
ت �ط �ع �ي��م اجل ��ال �ي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة-
الأفريقية.
يف كل االحوال ،ف�إن هذا اال�ستياء
املتزايد من الناخبني ال�سود لديه
كل الأ�سباب ليقلق م�ست�أجر البيت
الأبي�ض ،الذي يدين لهم جزئ ًيا
بانتخابه .عام � ،2020صوت 92
باملائة من الناخبني الأمريكيني
من �أ�صل �أفريقي ل�صاحله .و”�إذا
ا�ستمر تراجع دعم ال�سود ،وتكون
تعبئتهم �أقل يف انتخابات التجديد
الن�صفي لعام  ،2022فقد يكلف
ذلك احلزب الدميقراطي غالياً،
ومن امل�ؤكد �أنه �سيفقد ال�سيطرة
ع �ل��ى الكوجنر�س” ،ي ��رى عمر
وا�� �س ��و�“ .إذا ك ��ان ي��ري��د القفز
جم � � ��ددا ،ف �ل��ن ي� �ك ��ون �أم � � ��ام جو
بايدن خيار �آخ��ر �سوى احل�صول
ع�ل��ى الإ� �ص�لاح��ات ال�ت��ي وعدهم
بالت�صويت عليها” ...و�إال ف�إنه
يخاطر برهن باقي رئا�سته.
عن الك�سربي�س

اال�شتباكات الأخرية عند خطوط
التما�س الأ�صلية للحرب الأهلية
اللبنانية ،هي �إعالن ناري باجتاه
التق�سيم .تعبري حما�سي وع�صبي
عن فرز �أويل للمناطق ،بني تلك
التي يحكمها حزب اهلل ،وتلك التي
م��ن غ�ير امل���س�م��وح ل��ه �أن يفر�ض
��ش��روط��ه فيها �أي � �اً ت�ك��ن النتائج.
ق�ب��ل ع�ين ال��رم��ان��ة ،ع�بر ال ��دروز
م��رت�ي�ن ع ��ن رغ� �ب ��ات تق�سيمية:
�أوىل ببلدة �شويا يف حا�صبيا ،حيث
اعتقل الأه��ايل جمموعة م�سلحة
م��ن ح��زب اهلل يف ط��ري��ق عودتها
م��ن مهمة رم��ي ��ص��واري��خ باجتاه
�إ�سرائيل ،وثانية حيث جتمع �أهايل
�إحدى بلدات جبل لبنان و�أحرقوا
عبوات املازوت الإيراين الذي جاء
به حزب اهلل �إىل لبنان لتدبري حل
ا��س�ت�ع��را��ض��ي لأزم� ��ة املحروقات.
ال�سنة
وبني الدروز واملوارنة� ،شهر ُ
�أ�سلحتهم يف وجه حزب اهلل ببلدة
خلدة ال�ساحلية مطلقني النار على
ج�ن��ازة لأح��د م�س�ؤويل ح��زب اهلل،
اغتيل يف املنطقة قبل �أيام يف �سياق
�صراعات ث��أري��ة وع�لاق��ات هيمنة
و�إخ�ضاع ميار�سها حم�سوبون على
احلزب».

و�أ� �ض��اف “هذا ه��و لبنان يف نظر
�أ�صدقائه العرب ،والدول الراغبة
ب �� �ص��دق يف م �� �س��اع��دت��ه ،وال � ��دول
ال� �ق ��ادرة ح �ق �اً ع�ل��ى ال ��وق ��وف �إىل
ج��ان�ب��ه ل�ل�خ��روج م��ن حم�ن�ت��ه� ،إنه
بلد حتكمه نخبة عاجزة وخا�ضعة
حل� � ��زب اهلل ،ي �� �س �ت �ح �ي��ل يف ظل
وجودها التغيري احلقيقي واجلاد
الآن ،وب �ل��د ه��و امل �ث��ال املرفو�ض
ت�ع�م�ي�م��ه يف امل�ن�ط�ق��ة وا�ستن�ساخ
ميلي�شياه الرئي�سية على حدود
ال �� �س �ع��ودي��ة م��ع ال �ي �م��ن �أو حدود
ال�سعودية مع العراق».
وتابع “فما دام التغيري احلقيقي
مم�ن��وع�اً ،وم��ا دام ل�ب�ن��ان م�صدراً
مليلي�شيا ت�شبه ميلي�شيا (حزب
اهلل) ،ف �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ت �ع��زز ال� �ن ��زع ��ة
االن�ف���ص��ال�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ع�ن��ه وعن
م���ش�ك�لات��ه ،ال ت�غ�ي�ير ح�ق�ي�ق�ي�اً يف
لبنان ال ي�ب��د�أ م��ن فكفكــــة نظام
ح��زب اهلل ،وه��و ما تتواله الأزمة
االقت�صادية واالجتماعية ب�أثمان
باهظة على اللبنانيني ،فاحلزب
ال ي��ؤ��س����س ل��دوي�ل�ت��ه فح�سب؛ بل
ينقل عدوى املذهبة �إىل الطوائف
الأخ��رى ،على نحو متحور و�أ�شد
خطورة».

نهاية �شهر الع�سل بني بايدن والناخبني ال�سود!...

كانت توقعات ال�سود كبرية جتاه بايدن ،لكن
�أكرب تراجع يف انخفا�ض �شعبية الرئي�س
تولد � ً
الأمريكي بني الأمريكيني من �أ�صل �أفريقي �صعوبة دفعه لأجندته ال�سيا�سية ّ
إحباطا �أكرب
خيبة �أمل
ف� �ك� �ي ��ف ي� �ف� �� � ّ�س ��ر م� �ث ��ل ه ��ذا
ال�سقوط؟ بالن�سبة لعمر وا�سو،
الأ� � �س � �ت� ��اذ امل� ��� �س ��اع ��د يف الق�سم
ال�سيا�سي بكلية ب��وم��ون��ا بوالية
ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا ،ف � � ��إن ذل � ��ك ن ��اجت
ق�ب��ل ك��ل � �ش��يء ع��ن “خيبة �أمل
متزايدة” جتاه امل�ست�أجر اجلديد
ل �ل �ب �ي��ت الأب � �ي � �� ��ض“ .كان لدى
امل�ج�ت�م��ع الأف��ري �ق��ي -الأمريكي
ت��وق�ع��ات ك�ب�يرة جت��اه ج��و بايدن،
لكن ال�صعوبات التي يواجهها يف
دف��ع �أجندته ال�سيا�سية ،وخا�صة
يو�سف دياب“ :نتعامل مع معادلة
ج� ��دي� ��دة� ،إم � ��ا �أن ي ��رح ��ل ط ��ارق
ال �ب �ي �ط��ار و�إم � ��ا ��س�ت��دم��ر البالد،
نحن �أم��ام ه��ذه املعادلة اجلديدة
واخلطرية».
�أما مايكل يونغ ،كبري املحررين يف
مركز مالكومل �إت�ش كري كارنيغي
لل�شرق الأو�سط يف بريوت ،فقال:
“قد تكون لنجاح حزب اهلل و�أمل
يف عرقلة حتقيق امل�ي�ن��اء ،عواقب
وخ� �ي� �م ��ة ،ق� ��د ي� � � ��ؤدي الت�صعيد
امل �ف��اج��ئ يف �أع � �م ��ال ال �ع �ن��ف �إىل
ت �ط��ورات ج��دي��دة يف لبنان ت�ؤدي
�إىل �إل �غ��اء االن �ت �خ��اب��ات ،و ُتدخل
البالد يف فرتة �أ�شد قتامة بكثري
من تلك التي متر بها اليوم».
تكذيب رواية حزب اهلل
�أم��ا �صحيفة اجل��ري��دة الكويتيةـ
ف �ق��ال��ت �إن رواي � ��ة ح ��زب اهلل عن
�أح��داث الطيونة اخلمي�س املا�ضي
ت�ع��ر��ض��ت �إىل ه ��زة ق��ا��ص�م��ة ،بعد
نفى وزي��ر ال��دف��اع قطعياً ،وجود
�أي كمني خمطط له ،ال�ستهداف
�أن�صار حزب اهلل ،حركة �أمل.
وق��ال��ت ال�صحيفة“ :ن�سف وزير
ال��دف��اع اللبناين ،موري�س �سليم،

يف جمل�س ال�شيوخ ،تو ّلد يف نف�س
الوقت � ً
إحباطا �أكرب” ،ي�شري �إىل
الك�سربي�س.
وال�سبب على وجه اخل�صو�ص،
ان �ق �� �س��ام امل�ع���س�ك��ر الدميقراطي
فيما يتعلق باجلانب االجتماعي
ل�ب�رن ��ام ��ج ب ��اي ��دن االقت�صادي
بخطة ا�ستثمارية تبلغ 3500
مليار دوالر.
ه ��ذا امل �� �ش��روع ،ال� ��ذي تنتظره
ه� ��ذه ال �� �ش��ري �ح��ة ب� �ف ��ارغ ال�صرب
ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص ،ي ��وف ��ر ،م ��ن بني
�أ�شياء �أخرى ،تعزيز الو�صول �إىل

التعليم والرعاية ال�صحية وحتى
رعاية الأطفال .ومما زاد الطني
بلة ،اقرتاح رئي�سة جمل�س النواب
ن��ان���س��ي ب�ي�ل��و��س��ي خ�ف����ض �أج� ��زاء
كاملة م��ن ه��ذه اخلطة م��ن �أجل
تهدئة ا�ستياء الو�سطيني املعادين
للإنفاق املفرط.
وب��امل �ث��ل ،ف � ��إن م �� �ش��روع قانون
ي��دع �م��ه ال��رئ �ي ����س الدميقراطي
ي � �ه� ��دف �إىل ت� �ع ��زي ��ز احل � � ��ق يف
ال�ت���ص��وي��ت -وخ��ا� �ص��ة للأقليات
ال ي� ��زال ي��واج��ه م �ع��ار� �ض��ة مناجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ.

“هنا �أي�ضا ،ه��ذا طلب مهم جدًا
من االمريكان ال�سود ،وال��ذي مل
يتم الرد عليه .وحتى ان مل يكن
جل��و ب��اي��دن ال�سيطرة على عمل
جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ،ف � ��إن املجتمع
الأ� �س��ود ك��ان ي��رغ��ب يف �أن يكون
ق��اد ًرا على فعل املزيد” ،ي�ضيف
عمر وا��س��و .ويف ت ��وا ٍز م��ذه��ل ،مل
تنجح امل�ف��او��ض��ات ح��ول م�شروع
قانون ي�ؤطر ممار�سات ال�شرطة
يف جم�ل����س ال���ش�ي��وخ �أي �� ً��ض��ا ،رغم
امل� �ظ ��اه ��رات ال��وا� �س �ع��ة ال�صيف
املا�ضي.

فريو�س كورونا
ل�ك��ن ،خيبة الأم ��ل ه��ذه لي�ست
ع��ام��ل ال�ت�ف���س�ير ال��وح �ي��د ،وفقًا
لدرا�سة �أجرتها �شركة مورنينغ
كون�سلت ،ت�شري � ً
أي�ضا �إىل ت�أثري
ت�شدد بايدن يف م�س�ألة التطعيم.
بعد �أ�سبوعني تقري ًبا من الإعالن،
يف � 9سبتمرب ،عن فر�ض التطعيم
على جميع املوظفني الفيدراليني
و�أج� � ��راء ب�ع����ض ال �� �ش��رك��ات ،فقد
م �� �س �ت ��أج��ر ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض 12
نقطة من �شعبيته لدى الناخبني
الأم��ري�ك�ي�ين م��ن �أ� �ص��ل �أفريقي،

قتال من �أجل امل�صالح اخلا�صة

لبنان ..بني خطر احلرب الأهلية والتق�سيم
امل�ح���س��وب ع�ل��ى ال��رئ�ي����س مي�شال
ع��ون ،رواي��ة ح��زب اهلل عن حادثة
الطيونة ،ال�ت��ي �سقط خاللها 7
قتلى وع�شرات اجل��رح��ى ،معترباً
�أن ما ح�صل لي�س كميناً ،بل حادثاً
م�ش�ؤوماً” ،م��ا �أدى ب �ح��زب اهلل
�إىل االن�ق�لاب على اجلي�ش فوراً،
بعد مطالبة نائب من حزب اهلل،
ب�إقالة قائد اجلي�ش ،الذي رف�ض
االن���س�ي��اق وراء رواي ��ة ح��زب اهلل،
وترويجها.
وق� � � ��ال ال � ��وزي � ��ر �� �س� �ل� �ي ��م ،ح�سب
ال �� �ص �ح �ي �ف��ة�“ :أ�ستغرب وج ��ود
م �ط��ال �ب��ات ب� ��إق ��ال ��ة ق ��ائ ��د جي�ش
مثل ال�ع�م��اد ج��وزي��ف ع��ون ،الذي
حفظ البالد وواجه الإرهاب على
احلدود والداخل».
ويف ال�سياق كان الفتاً هجوم نائب
عن التيار احلر ،احلليف امل�سيحي
حل ��زب اهلل ،ع�ل��ى �أم ��ل ال�شيعية،
والكتائب اللبنانية� ،إذ اتهم النائب

�أ��س�ع��د درغ ��ام “القوات اللبنانية
وح��رك��ة �أم� ��ل ب��ال�ت�ن���س�ي��ق بينهما
ل� �ت ��وري ��ط ح � ��زب اهلل يف ح ��ادث ��ة
الطيونة” يف موقف مثري جديد.
حرب �أهلية ُم�صغرة
ويف �صحيفة ال��وط��ن البحرينية،
ق � ��ال ف ��ري ��د �أح � �م� ��د ح� ��� �س ��ن� ،إن
“احلرب الأه �ل �ي��ة امل���ص�غ��رة التي
ان ��دل� �ع ��ت اخل �م �ي ����س امل ��ا�� �ض ��ي يف
ب�ي�روت وراءه� ��ا ق���ص��ة ،ملخ�صها
�أن ح ��زب اهلل و� �ص��ل �إىل مرحلة
جعلته ي��رف����ض وي�ع��اق��ب ك��ل من
يتجر�أ ويقول له ال� ،أو ال ي�ستجيب
لطلباته وال ينفذ �أوامره».
و�أ� �ض��اف الكاتب �أن احل��زب �سارع
�إىل “اتهام ح ��زب �آخ � ��ر ،واتهام
�إ�سرائيل و�أمريكا ،وكل من ميكن
ال�ق��ول �إن��ه ق��د يكون وراء �إطالق
الر�صا�ص الكثيف يف ذل��ك اليوم،
وظل يوزع االتهامات مينة وي�سرة،

فاملهم هو �أن ي�ستفيد من الواقعة،
والأهم �أن مينع القا�ضي والعدالة
م��ن ات�ه��ام تابعني ل��ه بالتورط يف
انفجار امليناء».
و�أردف قائ ً
ال“ :املتابعون خلطابات
ح �� �س��ن ن �� �ص��ر اهلل ال� �ت ��ي ك�ث�رت
يف الآون� � ��ة الأخ �ي ��رة وخ�صو�صاً
خطابه الذي �سبق واقعة اخلمي�س
مبا�شرة ،الب��د �أن�ه��م الح�ظ��وا لغة
ال �ت �ح��ري ����ض ال� �ت ��ي ا�ستخدمها
و��ص��و ًال �إىل �إع�ل�ان رف�ض احلزب
ا�ستدعاء القا�ضي البيطار �أتباعه،
والدعوة �إىل اخل��روج يف مظاهرة
لل�ضغط ال�ستبداله ،والب��د �أنهم
رب�ط��وا ب�ين 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 �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط� ،إن
“�أحداث اليومني املا�ضيني تظهر

�أن ل �ب �ن��ان يف ح��اج��ة �إىل تغيري
حقيقي وج� ��اد ،وامل �� �س ��ؤول �ي��ة تقع
على عاتق الزعماء� .أي �إن التغيري
ي�أتي من ال��داخ��ل �أو ًال .والتغيري
اجلدي وحده ما يعيد العرب �إىل
لبنان».
و�أ� �ض��اف� ،أن ل�ب�ن��ان “بلد حتكمه
نخبة عاجزة وخا�ضعة حلزب اهلل،
ي�ستحيل يف ظل وجودها التغيري
احلقيقي واجل ��اد الآن ،وب�ل��د هو
املثال املرفو�ض تعميمه يف املنطقة
وا��س�ت�ن���س��اخ ميلي�شياه الرئي�سية
على ح��دود ال�سعودية مع اليمن،
�أو حدود ال�سعودية مع العراق».
واع �ت�ب�ر ال �ك��ات��ب� ،أن ل �ب �ن��ان “يف
ظ��ل ن�ظ��ام ح��زب اهلل ،يجد نف�سه
م��دف��وع�اً ب��اجت��اه طلب التق�سيم،
هرباً من �سطوة امليلي�شيا وطلباً
ملا ميتنع حتقيقه يف ظل امليلي�شيا،
م��ن ازده ��ار ،وا��س�ت�ق��رار ،و�شروط
طبيعية للعي�ش.
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املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :الفا�ضل حممد �سعيد �سليمان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )42,665.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 4952خ�صو�صي  /F/دبي ) من نوع ( تويوتا كروزر اف جيه
_ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2013لون ( ابي�ض ا�سود) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً )
املنذر �إليه  :ابوبكر كونهامد �شينجاال كوروكان.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )64,495.50دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 34869خ�صو�صي  /J/دب��ي ) م��ن ن��وع ( ني�سان �سنرتا _
�صالون) موديل ( _ )2016لون ( ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الهية للمقاوالت العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 3788140:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سهيل �سعيد ال�شع�شعى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سهيل �سعيد ال�شع�شعى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سهيل حممد �سهيل �سعيد ال�شع�شعى %50
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0*0اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الهية للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�ستنت للعقارات وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2119091:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريجى اروفامكوزهى �سوكوماران اروفامكوزهى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة موزابيك الدارة ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

AL HAYYA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /الهية للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL HAYYA GENERAL CONTRACTING L.L.C

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18709

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18784

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :ر�ضا عبدالغفار علي من�صور.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )55,403.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 57189خ�صو�صي  /7/ابوظبي) م��ن ن��وع ( ف��ورد اي��دج _
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2017لون ( ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :برن�س �ستار لت�أجري ال�سيارات �ش ذ م م .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )21,096.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 59261خ�صو�صي  /Q/دبي ) من نوع ( هيونداي الينرتا _
�صالون) موديل ( _ )2016لون ( ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18504

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18503

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليها  :عبد العزيز خلف الرفاعي .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )194,410.53درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال���س�ي��ارة  رق��م ( / 67175خ�صو�صي  /W/دب��ي ) م��ن ن��وع ( NISSAN
� _ PATROLأ�ستي�شن ) موديل ( _ )2018لون ( ابي�ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املــنذر  :بنك امل�شرق
املنذر �إليها � :سيد غالم عبا�س نقوي .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )144,611.10درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد العلني امل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارةرقم
( / 11300خ�صو�صي  /H/دبي ) من نوع ( ما�سراتي كواترو بورتي _ �صالون
) موديل ( _ )2014لون ( ف�ضي) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18783

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18595

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :اون ا�سي�ستنت نايت ليموزين ل�صاحبها يا�سر حممد عبيد.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )65,360.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 12489خ�صو�صي  /8/ابوظبي ) من نوع ( �شيفروليه ايكو
نك�س _ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2018لون ( رمادي) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :اميا لوي�س بوتون .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )180,171.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 76580خ�صو�صي  /5/ابوظبي ) من نوع ( لكز�س ار اك�س 450
ات�ش _ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2017لون ( ا�سود) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18580

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18596

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً)
املنذر �إليه  :جمال بر�ستيج لت�أجري ال�سيارات �ش ذ م م
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )194,577.08دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 21952خ�صو�صي  /O/دبي ) من نوع ( مر�سيد�س جي  63اي
ام جي _ ا�ستي�شن) موديل ( _ )2017لون ( ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :ح�سن تاج ال�سر حمد حممد.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )49,597.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 58926خ�صو�صي  /18/ابوظبي ) من نوع ( اك�سنت هايونداي
_ مركبة خفيفة ) موديل ( _ )2021لون ( ا�سود) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18573

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18501

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً)
املنذر �إليه  :فيكتور براندو برييز كروز.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )24,890.11دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( (  / 38260خ�صو�صي  /V/دبي ) من نوع ( RENAULT
 _ DUSTERا�ستي�شن) موديل ( _ )2016لون ( ابي�ض) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها :غ�ضنفر احمد �شيخ �شبري احمد �شيخ.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )71,015.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 46749خ�صو�صي  /8/ابوظبي ) من نوع ( TOYOTA
� _ CAMRYصالون ) موديل ( _ )2020لون ( ابي�ض ل�ؤل�ؤي) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ه�شام حممد عبود عامر بن حريز
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اك�ستنت للعقارات وال�صيانة العامة

EXTENT PROPERTIES AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /اك�ستنت للعقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م

EXTENT PROPERTIS AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البيت الذهبي
للخ�ضروات والفواكه
رخ�صة رقم CN 1040247:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم عبيد ح�سن بن علوي النقبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خزنه عتيق م�سعود اليعقوبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ات�ش واى خلدمات احلا�سب
االىل رخ�صة رقم CN 3889694:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمزه نبيل �سيوفى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ربيعه حممد حممد �شعريه
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ات�ش واى خلدمات احلا�سب االىل

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

HY COMPUTER SERVICES

�إىل /ات�ش واى خلدمات احلا�سب االىل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HY COMPUTER SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مهرة
البلو�شي خلياطة املالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 3697473:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يف كافيه
رخ�صة رقم CN 3710102:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد عبدالرحمن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يحيى ا�سماعيل يعقوب احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمرة الطاقة للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1280321:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة برميكومار �سيلفاكومار �سيلفاكومار %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مروه عمر زينل ح�سني الزرعونى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيلفاكومار بيت�شاى بيالى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سيف عبدالرحمن اخل�ضر ال�شويهى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ما�ساال � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ م م رخ�صة رقم CN 1024482:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جاكوب ت�شرييابارامبيل بيرت %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل خمي�س غامن جمعه اال�ستاد %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عارف �سعيد حممد الطائى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ما�ساال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MASALA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /مطعم ما�ساال ذ.م.م

MASALA RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 20أكتوبر  2021العدد 13371

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إعــــــــــالن

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�إعــــــــــالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :بف كافيه ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةPUFF :
بتاريخ 2021/10/16:
املودعة بالرقم 362096 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :بف كافيه ذ م م
املوطن  :جزيره ابوظبي �شرق  1.0 22بنى ال�سيد  ,خمي�س واخرين  ,هاتف971507973777 :
� ,صندوق الربيد - 38739 :امييلfinance@puffconcept.ae :
�صورة العالمة :

TAMARA ARABE FOR SWEETS

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمة باللغة االجنليزية  PUFFبحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى م��ن لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم ب��ه مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة حت�ضري احللويات 5621007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة احللويات  -باجلملة 4630126
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�صدير 4610009
تعديل ن�شاط  /حذف و�سيط جتاري 4610010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوردرز للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 4177434:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بوردرز للو�ساطة التجارية
BORDERS FOR COMMERCIAL BROKERAGE

�إىل /تامارا ارابي لبيع احللويات

االربعاء  20أكتوبر  2021م  -العـدد 13371
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«الريا�ضات البحرية» يهنئ فريق �أبوظبي

حريز املر� :أبطالنا يوا�صلون ال�صدارة العاملية
•• دبي –الفجر:

�أ�شاد جمل�س �إدارة احتاد الإمارات
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة بالإجناز
العاملي اجلديد الذي حققه بطلنا
را�شد القمزي جنم فريق �أبوظبي
ل � �ل ��زوارق ال �� �س��ري �ع��ة ،بتتويجه

ب �ط�ل�ا مل ��ون ��دي ��ال ال� �ف ��ورم ��وال 2
ال��ذي اختتم الأح��د يف الربتغال.
ورفع حريز املر حممد بن حريز
رئي�س احتاد الإم��ارات للريا�ضات
البحرية التهاين والتربيكات �إىل
�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب

تتويج را�شد القمزي للمرة الثالثة ي�ؤكد جدارته

ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئي�س
نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ،و�إىل ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان
نائب رئي�س النادي ،بهذا الإجناز
ال �ك �ب�ير وال� � ��ذي ي�ع�ك����س اهتمام
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة وامل�سئولني

والدعم الكبري للمواهب .و�أثنى
ح� ��ري� ��ز امل� � ��ر حم� �م ��د ب� ��ن حريز
على جهود البطل العاملي را�شد
القمزي الذي قدم م�ستوى قوي
يف جوالت البطولة ا�ستحق عليه
التتويج متجاوزا ظروف البداية
ليثبت قدراته ويحلق مع الطاقم

الإداري وال�ف�ن��ي ب��أغ�ل��ى الألقاب
م��ؤك��دا علو كعب �أب�ن��اء الإم ��ارات
ل �ي �ح �ت �ف��ل يف اخل � �ت� ��ام ب � ��إجن� ��ازه
العاملي الثالث يف ه��ذه البطولة
بعد بطولتي 2017و.2019
وح��ر���ص رئ�ي����س احت ��اد الإم� ��ارات
للريا�ضات البحرية على الإ�شادة

ب�ج�ه��ود ن ��ادي �أب��وظ�ب��ي والفريق
الإداري ب�ق�ي��ادة � �س��امل الرميثي
رئ �ي ����س ب�ع�ث��ة ف��ري��ق �أب��وظ �ب��ي يف
ال� �ب� �ط ��ول ��ة ون ��ا�� �ص ��ر ال� �ظ ��اه ��ري
�إ�ضافة �إىل املدير الفني الإيطايل
جيدو كابلليني واملت�سابق من�صور
املن�صوري (زورق �أبوظبي )36

ال ��ذي � �ش��ارك ب �ق��وة م��ع الفريق.
وقال حريز املر حممد بن حريز
�أن ف��رح��ة ه ��ذا االن �ت �� �ص��ار ت�أتي
مب��ذاق خ��ا���ص لأن�ه��ا ت�ت��زام��ن مع
احتفاالت ع��ام اخلم�سني متمنيا ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ب �ح��ري��ة ملوا�صلة
التوفيق لفريق �أبوظبي وجميع م���س�يرة التميز وامل�ح��اف�ظ��ة على
� �س �ف��راء الإم� � ��ارات يف البطوالت ال�صدارة العاملية.

� 225ألف دوالر �أمريكي و 3000نقطة يف الت�صنيف الدويل لأ�صحاب املراكز الأوىل يف املناف�سات

�أكرث من  1500العب والعبة من  19دولة ي�شاركون يف �أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو بجولة ريو دي جانريو
طارق البحري :البطولة حتظى باهتمام كبري من ال�سلطات الربازيلية و�أطقم حتكيم دولية تدير النزاالت
•• �أبوظبي-وام:

�أغ �ل �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة لبطولة
�أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو
باب الت�سجيل م�ساء �أم�س الأول �أمام
الراغبني يف امل�شاركة بجولة ريو دي
ج��ان�يرو التي �ستقام مناف�ساتها يف
�صالة فيلو درومو خالل الفرتة من
� 22إىل � 24أكتوبر اجلاري ،وذلك
ب�ع��د �أن جت ��اوزت �أع� ��داد املتقدمني
الأرقام املطلوبة.
و�شهدت الأيام الأخرية �إقباال كبريا
وجتاوز عدد امل�سجلني  1500العب
والعبة من  19دولة حول العامل من
حملة الأح��زم��ة البنف�سجي والبني
والأ�سود "�أعلى  3فئات يف م�سابقات
اجلوجيت�سو" ،حيث �سيتناف�سون
جميعا ع�ل��ى ج��وائ��ز م��ال�ي��ة قدرها
� 225ألف دوالر �أمريكي لأ�صحاب
امل��راك��ز الأوىل ،ف�ضال عن 3000
نقطة يف الت�صنيف الدويل ال�سنوي
وهي �أعلى ن�سبة نقاط يف �أي جولة
بالت�ساوي مع جولة �أبوظبي جراند
�� �س�ل�ام يف ال �ع��ا� �ص �م��ة الإم ��ارات� �ي ��ة
�أبوظبي.

وح� ��ددت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة املراحل
ال�سنية وال�ف�ئ��ات يف ج��دول �شروط
امل �� �ش��ارك��ة يف م �ن��اف �� �س��ات ال ��رج ��ال
حيث ي�سمح للم�شاركني من حملة
احل � ��زام ال�ب�ن�ف���س�ج��ي م ��ن مواليد
 2005وم��ا قبل ،للمحرتفني يف
مرحلة النا�شئني ،ومواليد 2003
وم ��ا ق �ب��ل ل�ل�م�ح�ترف�ين يف �أحزمة
ال �ب �ن��ي والأ� � �س� ��ود مل��رح �ل��ة ال�شباب
وال�ب��ال�غ�ين ،وم��وال�ي��د  1991وما
قبلها للأ�ساتذه يف الأحزمة البني
والأ�سود.
كما ح��ددت اللجنة مواليد 2005
وم� ��ا ق �ب �ل �ه��ا ل�ل�اع �ب��ات املحرتفات
يف احل � ��زام ال�ب�ن�ف���س�ج��ي ،ومواليد
 2003وما قبلها للمحرتفات يف
احلزامني البني والأ�سود.
�أم ��ا بخ�صو�ص ال�برن��ام��ج الزمني
مل �ن��اف �� �س��ات ال� �ب� �ط ��ول ��ة ف� �ه ��و ي� �ب ��د�أ
ب � ��إج� ��راءات ال� ��وزن ال��ر��س�م�ي��ة التي
�ستنطلق اعتبارا من ال�ساعة الرابعة
وح �ت��ى ال���س��اد��س��ة ب�ت��وق�ي��ت ري ��و دي
ج ��ان�ي�رو يف م �� �س��اء ي� ��وم اخلمي�س
امل��واف��ق � 21أك�ت��وب��ر اجل ��اري لفئة
ال ��رج ��ال وال �� �س �ي��دات م ��ن حاملي

احل��زام�ي�ن ال�ب�ن��ي والأ�� �س ��ود الذين
��س�ي���ش��ارك��ون يف امل�ن��اف���س��ات اعتبارا
من �صباح ي��وم � 22أكتوبر ،و�ستتم
�إجراءات الوزن الر�سمية يف ال�صالة
نف�سها التي �ست�ست�ضيف املناف�سات،
ويف م�ساء ي��وم اجلمعة  22اعتبارا
من الرابعة وحتى ال�ساد�سة �ستكون
ه�ن��اك امل��رح�ل��ة الثانية م��ن مراحل
�إج��راء الوزن الر�سمية للفئات التي
�ستبد�أ مناف�ساتها يف يوم  ،23على
�أن تكون املرحلة الثالثة من مراحل
ال � ��وزن يف م �� �س��اء ي ��وم  23للفئات
التي �ست�شارك يف البطولة يوم 24
�أكتوبر اجلاري.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه �أك� ��د ط� ��ارق البحري
مدير ع��ام راب�ط��ة �أبوظبي ملحرتيف
اجلوجيت�سو مدير جوالت �أبوظبي
ج ��ران ��د � �س�ل�ام �أن ج��ول��ة ري� ��و دي
ج��ان�يرو م��ن �أه ��م ج ��والت �أبوظبي
جراند �سالم �سنويا ،وت�شهد �أقوى
امل �ن��اف �� �س��ات يف ال �غ��ال��ب ع �ل��ى �ضوء
�أ� �س �م��اء ال�لاع�ب�ين امل�صنفني عامليا
الذين ي�شاركون فيها ،وال �سيما �أن
الربازيل بها �أكرث من  2.5مليون
الع ��ب والع� �ب ��ة مي��ار� �س��ون ريا�ضة

اجلوجيت�سو يف �أك�ثر م��ن � 20ألف
�أكادميية معظمها يف ريو دي جانريو
و�ساوباولو.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ال� �ي ��وم الأول من
امل�ن��اف���س��ات �سيتم تخ�صي�صه لفئة
احل��زام البنف�سجي رج��ال و�سيدات،
وللحزام البني �أ�ساتذه ،و�سيبد�أ يف
العا�شرة �صباح ي��وم اجلمعة املقبل

وال�ي��وم ال�ث��اين مت تخ�صي�ص فئاته
لل��أ� �س��ات��ذه ح� ��زام �أ�� �س ��ود ،ف�ي�م��ا مت
تخ�صي�ص ال �ي��وم ال �ث��ال��ث حلاملي
احل ��زام الأ� �س��ود رج ��ال واحلزامني
البني والأ�سود لل�سيدات.
وق��ال ال�ب�ح��ري " :البطولة حتظى
ب ��اه� �ت� �م ��ام ك� �ب�ي�ر م � ��ن ال�سلطات
الربازيلية ،و�ستقام يف ظل تطبيق

ك� ��اف� ��ة الإج � � � � � � ��راءات االح �ت��رازي � ��ة
امل�ع�ت�م��دة  ،وه �ن��اك م�ت��اب�ع��ة دقيقة
لكافة مراحل الإع��داد لها من قبل
��س�ع��ادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س
االحت ��ادي ��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي
ال� �ن ��ائ ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت � ��اد
الدويل ،ومت تر�شيح عدد من احلكام
ال ��دول� �ي�ي�ن لإدارت� � �ه � ��ا وف� �ق ��ا لآخ ��ر

تعديالت قوانني االحتاد الدويل يف
جمال التحكيم ،و�أي�ضا للتعديالت
ال �ت��ي �أ��ض�ف�ن��اه��ا ل�ل�ح��د م��ن ظاهرة
الأداء ال�سلبي ،واملتعلقة ب�إ�ضافة
دقيقة ذهبية حل�سم التعادل ،ف�ضال
عن االحتكام لتقنية عني ال�صقر"
الفيديو" حل�سم القرارات اجلدلية
يف النزاالت من �أجل حتقيق العدالة
يف القرارات التحكيمية.
و� �س �ت �ك��ون ال �ب �ط��ول��ة اخ �ت �ب��ارا قويا
لالعبني وال�لاع�ب��ات قبل امل�شاركة
يف ب �ط��ول �ت��ي ال� �ع ��امل  ،و�أب ��وظ �ب ��ي
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�م�ح�ترف�ين يف ن�سختها
ال  13يف ن��وف �م�بر امل �ق �ب��ل .وعلى
�ضوء ذل��ك ف�ست�شهد جولة ري��و دي
جانريو م�شاركة عدد من امل�صنفني
وامل���ص�ن�ف��ات دول �ي��ا و�أب ��رزه ��م رينان
رودي ��ري �ج ��ز ال� ��ذي ��س�ي�ن��اف����س على
وزن  77ك �ج��م ،وه� ��و امل �� �ص �ن��ف يف
امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث ب��ر� �ص �ي��د 2700
ن�ق�ط��ة ،وفران�سي�سكو �أن ��درادي ��ه يف
وزن الري�شة  56كجم امل�صنف يف
امل ��رك ��ز الأول ب��ر� �ص �ي��د 10000
نقطة ،ولوكا�س نا�سامينتو يف وزن
 77كجم ،وامل�صنف يف املركز الأول

ب��ر� �ص �ي��د  3000ن �ق �ط��ة ،واال�� ��س
كو�ستا يف ال��وزن الثقيل فوق 120
كجم و�صاحب املركز الأول بر�صيد
 6200نقطة ،ولوكا�س بينهريو يف
وزن الري�شة  62كجم امل�صنف يف
املركز الأول بر�صيد  3800نقطة،
وروزف �ل��ت �سو�سا يف ال ��وزن الثقيل
ف� ��وق  120ك �ج��م � �ص��اح��ب املركز
الرابع يف الت�صنيف الدويل بر�صيد
 2000نقطة ،بالإ�ضافة اىل لويز
باولو مديريو�س يف وزن  77كجم
�صاحب املركز الثاين يف الت�صنيف
ال ��دويل بر�صيد  3000نقطة يف
فئته .ومن البطالت وامل�صنفات كل
من جابريلي با�سينها بطلة العامل
وم �ل �ك��ة ال �ب �� �س��اط يف  2019التي
�أك��دت م�شاركتها يف وزن حت��ت 94
كجم ،وهي م�صنفة يف املركز الثاين
ب��ر��ص�ي��د  3000ن�ق�ط��ة ،واليك�سا
يان�س يف ال��وزن اخلفيف وامل�صنفة
يف امل��رك��ز الأول ب��ر��ص�ي��د 3200
نقطة ،وبرندا الري�سا التي �ستناف�س
على فئة وزن الديك  49كجم وهي
امل���ص�ن�ف��ة يف امل��رك��ز الأول بر�صيد
 5400نقطة.

�ضمن �إطار ال�شراكة التي جتمع النادي مع �إك�سبو  2020دبي

مان�ش�سرت �سيتي وات�صاالت ي�ستعر�ضان ك�أ�س الدوري
الإجنليزي املمتاز وك�أ�س كاراباو لزوار �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر:

ينظم �إك�سبو  2020دبي فعالية
مم�ي��زة ل ��زواره م��ن ع�شاق ريا�ضة
ك��رة ال�ق��دم ،حيث ي�ست�ضيف ك�أ�س
ال��دوري الإجنليزي املمتاز وك�أ�س
ك��اراب��او ي��وم��ي  18و� 19أكتوبر
متيحا املجال مل�شجعي ك��رة القدم
ً
وزوار احل � � ��دث ال � �ق� ��ادم �ي�ن من
خمتلف �أنحاء العامل لالطالع عن
قرب على هذين الك�أ�سني والتقاط
ال�صور التذكارية بجانبهما ،وذلك
�ضمن �إط ��ار ال�شراكة ال�ت��ي جتمع
احل ��دث ال�ع��امل��ي م��ع ك��لٍ م��ن نادي

م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي امل� �ت ��وج بلقبي
ال �ب �ط��ول �ت�ي�ن يف امل ��و�� �س ��م املا�ضي
وات�صاالت.
وميكن لزوار �إك�سبو  2020دبي يف
هذين اليومني التوجه �إىل ملعب
"�أو�سي بارك" اخلما�سي يف مركز
الريا�ضة واللياقة البدنية ،حيث
ي�ع��ر���ض ال�ك��أ��س��ان �ضمن فعاليات
احل�ص�ص الكروية التدريبية التي
ت�ن�ظ�م�ه��ا م ��دار� ��س ال���س�ي�ت��ي لكرة
ال �ق��دم ي ��وم االث �ن�ي�ن � 18أكتوبر
عند ال�ساعة  4:30ع�ص ًرا ويوم
ال �ث�ل�اث��اء � 19أك �ت��وب��ر 03:30
ظه ًرا ،بالتوقيت املحلي ،والتقاط

ال�صور التذكارية مع الك�أ�سني عند
انتهاء ح�صة التدريب املقامة يوم
االثنني.
وم � ��ع ان� �ت� �ه ��اء ف �ع��ال �ي��ات احل�صة
التدريبية ل�ي��وم ال�ث�لاث��اء ،ينتقل
ال �ك ��أ� �س��ان �إىل "غاردن �أُن وان:
�سبورت�س الوجن" يف دب��ي 2020
�أك�سبو ،حيث ينظم نادي مان�ش�سرت
��س�ي�ت��ي ف �ع��ال �ي��ة م �ف �ت��وح��ة ملتابعة
البث املبا�شر ملجريات املباراة التي
جتمعه مع نادي كلوب بروج �ضمن
م�ن��اف���س��ات دوري �أب �ط ��ال �أوروب � ��ا،
والتي تنطلق �صافرة بدايتها عند
ال�ساعة  8:45دقيقة بالتوقيت

املحلي.
وك ��ان ن ��ادي مان�ش�سرت �سيتي قد
�أع �ل��ن خ�ل�ال ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي عن
اتفاقية �شراكة من �إك�سبو 2020
دب��ي ،ي�صبح ع��ن طريقها الأخري
ال�شريك اجلديد للزي التدريبي
اخل��ا���ص ب��ال�ف��ري��ق ،ليظهر �شعار
�إك�سبو  ،2020بالإ�ضافة �إىل الزي
التدريبي� ،أي�ضاً يف مرافق التدريب
يف ا�ستاد االحتاد و�أكادميية ال�سيتي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم� ،إىل ج��ان��ب عر�ضه
��ض�م��ن امل�ح�ت��وى الإع�ل�ام��ي الذي
ي �ق��دم��ه م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي وعرب
من�صاته الرقمية .و�إ�ضافة �إىل ذلك

ف�إن �إك�سبو � 2020أي�ضاً ال�شريك
الر�سمي لفريق مان�ش�سرت �سيتي
ل�ل��ري��ا��ض��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ويظهر
�شعاره على ال��زي اخل��ا���ص بفريق
الريا�ضات االلكرتونية.
وت��وف��ر �شركة ات���ص��االت ،بو�صفها
�� �ش ��ري ��ك �إك� ��� �س� �ب ��و  2020دب ��ي
خل� ��دم� ��ات االت � �� � �ص� ��االت م� ��ن فئة
�شريك �أول ر�سمي� ،أحدث خدمات
التوا�صل واحللول الرقمية ب�أعلى
امل �ع��اي�ير ال �ع��امل �ي��ة ل � ��زوار احل ��دث،
وت��دع��و ع���ش��اق ك ��رة ال �ق��دم وزوار
احل ��دث �إىل ال�ت��وج��ه �إىل منطقة
ع��ر���ض ال�ك��ؤو���س الل�ت�ق��اط ال�صور

فالديفو�ستوك الرو�سية ت�ست�ضيف دورة �ألعاب �أطفال �آ�سيا
�أعلنت اللجنة الدولية لدورة �ألعاب �أطفال �آ�سيا �أن الن�سخة
ال�سابعة �ستقام من  27يوليو حتى الثامن من �أغ�سط�س
 2022يف مدينة فالديفو�ستوك الرو�سية.
ومت ت��وق�ي��ع االت �ف��اق ب�ين ال���س�ي��د ف�لادمي�ير ماك�سيموف
رئي�س اللجنة الدولية لألعاب �أطفال �آ�سيا ،وال�سيد �أوليغ
ك��وزمي�ي��اك��و حم��اف��ظ منطقة ب��رمي��ور��س�ك��ي ك ��راي ورئي�س
اللجنة املنظمة للدورة ال�سابعة.
وفالديفو�ستوك هي مركز �إداري و�إقت�صادي وعلمي وثقايف

لل�شرق الأق�صى الرو�سي ،وهي عا�صمة منطقة برميور�سكي
كراي وت�شكل بوابة رو�سيا �إىل �آ�سيا واملحيط الهادي.
و��س�ي�ت�ن��اف����س �أط� �ف ��ال �آ� �س �ي��ا يف  19ل �ع �ب��ة ري��ا� �ض �ي��ة هي:
ال�ب��ادم�ن�ت��ون ،ك��رة ال�سلة (� 3ضد  ،)3ك��ورا���ش ،م�صارعة
كاب�ساغاي ،امل�لاك�م��ة ،ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة ال�شاطئية ،اجلودو،
�ألعاب القوى ،كرة الطاولة ،ال�سباحة (مبا يف ذلك ال�سباحة
يف املياه املفتوحة) ،الرماية� ،سامبو ،امل�صارعة الرومانية
واليونانية واحل��رة ،ال�سهام ،ريا�ضة الرق�ص ،التايكواندو،

كرة القدم لل�صاالت واجلمباز الإيقاعي.
و�شارك �أك�ثر من  10الآف طفل يف الن�سخ ال�ست ال�سابقة
من الدورة التي انطلقت يف  ،1996و�أ�صبح العديد منهم
ريا�ضيون عامليون ومنهم �أبطال �أوملبيون.
وتعترب دورة �ألعاب �أطفال �آ�سيا البطولة الريا�ضية الوحيدة
التي تقام يف رو�سيا حتت رعاية اللجنة الأوملبية الدولية
وب��دع��م م��ن املجل�س الأومل �ب��ي الآ��س�ي��وي واللجنة الأوملبية
الرو�سية.

ال�ت��ذك��اري��ة ومتابعة ال�ب��ث املبا�شر
ل�ل�م�ب��اراة وال�ت�ف��اع��ل م��ع فعاليات
احل� ��دث ع �ل��ى م�ن���ص��ات التوا�صل
االجتماعي.
وي �ن �ظ��م ن � ��ادي م��ان���ش���س�تر �سيتي

ح���ص����ص ت ��دري ��ب ي��وم �ي��ة يف كرة
القدم مبوقع �إك�سبو ،حتت �إ�شراف
طاقم تدريب ر�سمي من ال�سيتي،
ح�ي��ث �سيطبق �أ��س��ال�ي��ب التدريب
التي ت�ستخدمها الفرق يف مالعب

التدريب يف مان�ش�سرت .كما ي�شارك
مم�ث�ل��و ال �ن ��ادي �إىل ج��ان��ب �شبكة
�أو� �س��ع م��ن جم�م��وع��ة �سيتي لكرة
ال �ق��دم يف ف�ع��ال�ي��ات �إك���س�ب��و خالل
الأ�شهر املقبلة.
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مهرجان الظفرة يبد�أ تر�صي�ص الإبل يف مدينة �سويحان غدا

•• �أبوظبي-وام:

يبد�أ مهرجان الظفرة ا�ستقبال الإبل يف مدينة �سويحان لرتكيب ال�شريحة
الإلكرتونية " الرت�صي�ص " ،وذلك غدا اخلمي�س يف املركز الإداري ملزاينة
�سويحان ،وي�ستمر حتى � 26أكتوبر اجلاري.
وي�أتي تر�صي�ص الإبل �ضمن اال�ستعدادات املكثفة النطالق الدورة اخلام�سة
ع�شرة من مهرجان الظفرة ،الذي يقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة  ،وبتنظيم جلنة �إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية والرتاثية

ب�أبوظبي ،بالتزامن مع االحتفاء بعام اخلم�سني ،يف الفرتة من � 28أكتوبر
 2021حتى  22يناير � 2022ضمن مو�سم مزاينات �أبوظبي.
ويهدف مهرجان الظفرة� ،إىل احلفاظ على �سالالت الإبل الأ�صيلة ،وزيادة
ع��دد م�ل�اك الإب ��ل امل���ش��ارك�ين يف م�سابقات امل��زاي�ن��ة وامل���س��اب�ق��ات الرتاثية
املرتبطة بثقافة وتقاليد �أه��ل املنطقة ،واحلفـاظ علـى امل��وروث ال�شعبي،
وت�شجيع �أبناء املجتمع الإماراتي واخلليجي على ممار�سته مبختلف �أ�شكاله،
وتقوية الروابط الإن�سانية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تطوير
ال�سياحة الداخلية واخلليجية وحتفيز الن�شاط االقت�صادي ،وتعزيز مركز
�إم��ارة �أبوظبي لتكون الوجهة الأوىل ملزاينات الإب��ل والفعاليات الرتاثية

حملياً و�إقليمياً ودول ًيا.
ويج�سد املهرجان جهود الإم��ارة يف تعزيز مكانتها كمن�صة �إقليمية وعاملية
ّ
للرتاث ،وخا�صة مع ما ت�شهده ال��دورة احلالية من زي��ادة يف عدد اجلوائز
وا�ستك�شاف �آفاق جديدة لت�سليط ال�ضوء على غنى املوروث الإماراتي والعربي
يف مزاينات الإب��ل من خالل �إدخ��ال فئات جديدة جلوائز الإب��ل وامل�سابقات
الرتاثية ،ويعك�س املهرجان التزام جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي ترجمة الر�ؤية الثقافية للإمارة من خالل احلفاظ
على امل��وروث و�إحيائه ،و�إي�صال ر�سالة الإم��ارات احل�ضارية والإن�سانية �إىل
العامل ،ف�ضال عن تعزيز قيم ال��والء واالنتماء من خالل ممار�سة الرتاث

الإماراتي الأ�صيل.
يذكر �أن مهرجان الظفرة بدورته اخلام�سة ع�شرة �سينطلق بح ّلة جديدة
تو�سع املهرجان لتن�ضوي حتت مظلته كافة مزاينات الإبل
هذا املو�سم ،حيث ّ
يف �إمارة �أبوظبي ،والتي تتوزع �ضمن �أربع مواقع "�سويحان ،رزين ،مدينة
زايد ،مهرجان الظفرة" ،مزاينة الإبل وم�سابقة املحالب لكافة الفئات� ،إىل
جانب العديد من امل�سابقات الرتاثية الهادفة ،والتي ت�شمل�" :سباق اخليول
العربية الأ�صيلة� ،سباق ال�صقور� ،سباق ال�سلوقي العربي الرتاثي ،م�سابقة
م��زاي�ن��ة ال���ص�ق��ور ،م�سابقة م��زاي�ن��ة ال�سلوقي ال�ع��رب��ي ،م�سابقة الرماية،
وم�سابقة مزاينة غنم النعيم".

«�أبوظبي الريا�ضي» يعلن قائمة الأبطال امل�شاركني يف مونديال الرتايثلون
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي عن قائمة امل�شاركني يف بطولة �أبوظبي العاملية
للرتايثلون التي تقام برعاية ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي – �ضمان،
يومي  5و  6نوفمرب املقبل يف جزيرة يا�س ،كما �ست�شهد البطولة ا�ست�ضافة
مناف�سات ك�أ�س بارا ترايثلون للمرة الأوىل.
وت�ضم قائمة امل�شاركني  232مت�سابقا من نخبة ريا�ضيي الرتايثلون ،مبا
فيهم  6من امل�صنفني الع�شرة الأوائ��ل عاملياً من فئة الرجال ،و 7من �أف�ضل
 10العبات يف العامل ،وجمموعة من �أبطال الألعاب الباراملبية.
وقال �سعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي  :نفخر
باملكانة املرموقة لبطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون التي ت�شهد �إقبا ًال كبريا
من نخبة الريا�ضيني العامليني ،يف ظل ما حتققه �سنويا من جناحات كبرية،
�ساهمت بجذب نخبة الأب�ط��ال ال��ذي��ن ي��ول��ون �أهمية كبرية ويحر�صون على
التواجد والتناف�س يف حمطة �أبوظبي التي تعد من الفعاليات الرئي�سية يف
�سل�سلة �سباقات االحتاد الدويل للرتايثلون.
و�أ�ضاف :نرحب بنجوم العامل من �أبطال الرتايثلون والبارا ترايثلون ،و�ست�شهد
هذه الن�سخة م�شاركة جمموعة مميزة من �أبطال العامل الذين تواجدوا بقوة
يف �أومل�ب�ي��اد طوكيو ،م��ا مينح البطولة زخما فنيا وي�سلط ال�ضوء على قيمة
احل��دث و�سباقاته املتنوعة ،م��ا ي��ؤك��د حجم الإق�ب��ال الكبري على التواجد يف

خمتلف املناف�سات التي تقام يف عطلة نهاية الأ�سبوع ،ما مينح البطولة تفاعال
جماهرييا كبريا و�أجواء حافلة باملتعة والإثارة.
بدوره قال حمد عبداهلل املحيا�س ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي � -ضمان :نرحب من جديد بنخبة الريا�ضيني العامليني وجنوم الألعاب
الأوملبية ،والباراملبية من �أ�صحاب الهمم ،ملا له�ؤالء الريا�ضيني من �أثر �إيجابي
على املجتمع املحلي يف كل م�شاركة لهم ،ون�أمل �أن ت�ساهم م�سريتهم بت�شجيع
املزيد من �أفراد املجتمع يف دولة الإمارات على تبني منط حياة ن�شط و�صحي.
ومن �أبرز امل�شاركني من فئة الرجال الأملاين تيم هيلويج ،امل�ص ّنف �أول عاملياً بعد
فوزه اال�ستثنائي يف هامبورغ ،كما ي�شارك الفرن�سي بول جورجينثوم ،امل�ص ّنف
الثاين عاملياً يف املناف�سات احلالية ،والذي ملع جنمه يف الفريق الفرن�سي عندما
�أنهى ال�سباق يف املرتبة الثانية يف �أول م�شاركة له يف هامبورغ ،و�سيكون على
موعد مع مواجهة هيلويج �ضمن نف�س الفئة يف جزيرة يا�س.
ويتطلع للم�شاركة يف مناف�سات �أبوظبي النيوزيلندي هايدن وايلد ،احلا�صل
على امليدالية الربونزية يف الأوملبياد ،وال��ذي وا�صل امل�شاركة يف ال�سباقات يف
خمتلف �أنحاء �أوروبا من بعد �أدائه املذهل يف الأوملبياد.
وقال وايلد :خ�ضعت لفرتة تدريبٍ كبرية ا�ستعداداً ملناف�سات �أبوظبي و�أتطلع
لبدء ال�سباقات ،وعلى الرغم من حتقق حلمي يف �أوملبياد طوكيو� ،إ ّال �أ ّن��ه ما
زال علي بذل الكثري من اجلهد والرتكيز على ما �سيحمله يل املو�سم اجلديد
من املناف�سات ،و�آمل حتقيق نتائج مميزة يف بطولة �أبوظبي التي ي�شارك فيها

جمموعة من �أقوى الريا�ضيني.
ك�م��ا ي���ش��ارك ال�بري�ط��اين ج��وين ب��راون �ل��ي ،احل��ائ��ز ع�ل��ى امل�ي��دال�ي��ات الذهبية
والف�ضية والربونزية يف الأوملبياد� ،إىل جانب الثنائي البلجيكي جيلي جين�س
ومارتن فان رييل.
و�ست�شهد البطولة م�شاركة عربية مهمة ،حيث �سين�ضم كل من :عبد الرحمن
مبارك ،وعمر علي ،وحممد مبارك من البحرين ملناف�سة �أمل��ع جن��وم ريا�ضة
الرتايثلون.
وت�شارك يف فئة ال�سيدات فلورا بويف ،املولودة يف بريمودا واحلائزة على و�سام
الإم�براط��وري��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ،و�ستناف�س احل��ائ��زة على �أول ميدالية ذهبية
ل�ب�يرم��ودا ،وبطلة ال�ع��امل ث�لاث م��رات 2016 ،و 2017و ،2021الفريق
الربيطاين امل�ؤلف من جورجيا تايلر براون وجي�سيكا لريمونث وفيكي هوالند
احلائزات على ميداليات �أوملبية  ..كما �ست�شهد بطولة �أبوظبي �أ ّول م�شاركة
لت�شارلز باركلي ،الفائزة ببطولة الرجل احلديدي� ،أيرون مان  ،70.3والتي
�شوهدت م�ؤخراً تت�أهب ل�سباق امل�سافات الق�صرية.
وت�شارك الأملانية لورا ليندمان ،التي تربز يف �صدارة املناف�سات احلالية بعد �أول
فوز لها يف بطولة العامل يف هامبورغ� ،إىل جانب الأمريكية �سمر رابابورت.
و�ست�شهد بطولة ب��ارا ترايثلون العاملي اخلا�ص بالريا�ضيني املحرتفني من
�أ�صحاب الهمم م�شاركة جمموعة كبرية من املناف�سني ،مبا يف ذلك احلا�صلني
على ميداليات ذهبية يف الألعاب الباراملبية يف طوكيو  2020جيتزي بالت

فوز ناتاليا كا�سرتو ورافائيل دومينغو�س باملراكز الأوىل يف �سباق ترايثلون يا�س �أدنوك

�أكرث من  1000ريا�ضي وريا�ضية ر�سموا لوحة
الإبداع يف ال�سباق على مالعب حلبة يا�س
•• �أبوظبي -وام:

�أك� ��د ال� �ط ��ارق ال �ع��ام��ري ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي حللبة م��ر��س��ى ي��ا���س �أن
الدورة الـ  11من حتدي ترايثلون
ي��ا���س امل� �ق ��دم م ��ن �أدن � � ��وك خرجت
ب ��أف �� �ض��ل �� �ص ��ورة ،يف ظ��ل م�شاركة
ري ��ا�� �ض� �ي�ي�ن م� ��ن ج �م �ي��ع الأع � �م� ��ار
وال �ف �ئ��ات ب��امل�ن��اف���س��ات ال�ت��ي �أقيمت
على حلبة مر�سى يا�س يوم اجلمعة
املا�ضي.
وق � ��ال ال� �ع ��ام ��ري  :ب �ع��دم��ا ت�أجل
ال���س�ب��اق يف ع ��ام  ،2020ال يزال
ترايثلون ي��ا���س ،امل�ق��دم م��ن �أدنوك،
ح��دث�اً جمتمعياً ا�ستثنائيا ي�شارك
ف � �ي� ��ه ال� ��ري� ��ا� � �ض � �ي� ��ون الك� �ت� ��� �ش ��اف
ق��درات�ه��م وللتفاعل م��ن عائالتهم
و�أ��ص��دق��ائ�ه��م ،ولال�ستمتاع م�ع�اً يف
حلبة مر�سى يا�س ،وم��ا زلنا ن�شهد
م ��دى ال�ت�ط��ور يف ه ��ذا احل ��دث مع
�إ� �ض��اف��ة ف �ئ��ات وم �� �س��اف��ات جديدة
ك��ل ع� ��ام ،وخ��ا� �ص��ة م��ع � �ض��م �سباق
ال � ��دواث� � �ل � ��ون ،ال � � ��ذي م �ك �ن �ن��ا من
الرتحيب مبجموعة جديدة كاملة
من الريا�ضيني.
و�أو��ض��ح �أن احل��دث ت�ضمن حتقيق
�إجن � ��ازات م�ه�م��ة يف ج�م�ي��ع الفئات
خ�ل��ال ه� ��ذا ال � �ي� ��وم ،ل ��ذل ��ك ف�إننا
ن �ت �ق��دم ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،لي�س
ف�ق��ط ع�ل��ى جن��اح�ه��م ،ول�ك��ن لنظام

التدريب الطويل الذين عملوا عليه
للو�صول �إىل هذا امل�ستوى ،متوجها
ب��ال���ش�ك��ر �إىل ال ��رع ��اة الر�سميني،
�أدن��وك والإ�سعاف الوطني ،اللذين
يوا�صالن دعم �أفراد املجتمع التباع
�أ�سلوب حياة �صحي ون�شط .
و�شهدت ال��دورة ال�ـ  11من حتدي
ت��راي�ث�ل��ون ي��ا���س جن��اح �اً ك �ب�يرا مع
ع��ودت��ه �إىل ج��دول الفعاليات التي
ت�ست�ضيفها احل�ل�ب��ة ب�ع��دم��ا توقف
يف م�ستهل ه��ذا ال�ع��ام ،حيث حظي
مب�شاركة �أكرث من  1000ريا�ضي،
م��ن نخبة ال��ري��ا��ض�ي�ين املحرتفني
�إىل جانب ال�ه��واة وامل�شاركني لأول
م ��رة ،ح�ي��ث خ��ا��ض��وا املناف�سة التي
جت �م��ع م ��ا ب�ي�ن ال �� �س �ب��اح��ة وقيادة
الدراجات واجل��ري على حلبة يا�س
ذات ال�شهرة العاملية.
وي �ت �ي��ح حت � ��دي ت ��راي� �ث� �ل ��ون يا�س،
الفر�صة للم�شاركني م��ن خمتلف
الأع �م��ار وال �ق��درات ،م��ع وج��ود 10
فئات وم�سافات خمتلفة للريا�ضيني
للتناف�س فيها ،وم��ن �ضمنها الفئة
الأومل �ب �ي��ة ،وال�ف�ئ��ة ال�سريعة ،بينما
يتناف�س ال�صغار �ضمن م�سابقتني
�ضمن حتدي ترايثلون لل�صغار.
وكان حتدي ترايثلون يا�س من �أوائل
الأح� ��داث ال�ت��ي ع��ادت بعد ال�صيف
ليقام يف الإم� ��ارات ،كما يعترب من
�أك �ب�ر ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة التي

ت�شهد م�شاركة جماعية يف املنطقة
م� ��ع ح� ��� �ض ��ور �أك� �ث ��ر م� ��ن 1000
ري��ا��ض��ي ،وان���ض�م��ام ع��دد ك�ب�ير من
امل�ت�ف��رج�ين ال��ذي��ن يتجمعون على
جانبي م�ضمار ال�سباق لال�ستمتاع

ب� ��الأج� ��واء امل �م �ي��زة ال �ت��ي ي�شهدها
احلدث الريا�ضي.
وت�ضمن ال�ت�ح��دي حل�ظ��ات م�ؤثرة
�أثناء عبور الريا�ضيني خط النهاية،
م ��ع ت���س�ج�ي��ل �إجن� � � ��ازات �شخ�صية

رائ �ع ��ة يف ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت يف يوم
حافل للمت�سابقني واملتفرجني على
حد �سواء  ..كما ا�ستمتع احلا�ضرون
مبجموعة من الأن�شطة الرتفيهية
وامل�ت�ن��وع��ة ،وم��ن �ضمنها �شاحنات

ال� �ط� �ع ��ام ل �ل �م �ت �ف��رج�ين وحمطات
العالج الطبيعي يف املوقع مل�ساعدة
الريا�ضيني املرهقني بعد ال�سباق.
و� � � �ش � � �ه � ��دت ف� � �ئ � ��ة ال� ��ري� ��ا� � �ض � �ي �ي�ن
امل� �ح�ت�رف�ي�ن ،ال� �ت ��ي ت �� �ض �م �ن��ت 19
ريا�ضياً من الرجال ،و 17ريا�ضية
م��ن ال���س�ي��دات� ،أع �ل��ى م�ستوى من
املناف�سة امل�شوقة م��ن �أج��ل حتقيق
الفوز  ..وحقق رافائيل دومينغو�س
الفوز �ضمن فئة نخبة الريا�ضيني
امل �ح�ترف�ين ،ح�ي��ث �أك �م��ل ال�سباحة
مل�سافة  750مرتاً ،وركوب الدراجة
مل���س��اف��ة  22ك �ي �ل��وم�ت�راً ،واجل ��ري
مل���س��اف��ة  5ك�ي�ل��وم�ترات خ�ل�ال 57
دق�ي�ق��ة و 39ث��ان�ي��ة ،بينما حققت
ن��ات��ايل ك��ا��س�ترو ال �ف��وز يف م�سابقة
امل �ح�ترف�ين ل�ل���س�ي��دات خ�ل�ال زمن
ق��دره �ساعة و 4دقائق و 32ثانية
للم�سافة ذاتها.
و�شهدت الن�سخة الـ  11من احلدث
�إ�ضافة �سباق دواث�ل��ون �سريع لأول
مرة ،والذي ت�ضمن �سباقاً مل�سافة 5
كيلومرتات وقيادة الدراجة مل�سافة
 21ك �ي �ل��وم�تراً ،ق �ب��ل �أن يختتم
بجولة من اجلري مرة ثانية مل�سافة
 2.5كيلومرت  ..وحقق الإماراتي،
�سعود الزعابي� ،أول فوز �ضمن هذا
التحدي يف فئة الرجال ،فيما فازت
ال�بري�ط��ان�ي��ة ج�ي��ل ل��و��س��ون يف فئة
ال�سيدات.

/فئة  /PTWCو�سوزانا رودريجوز /فئة  /PTVIو�أليك�سي�س هانكوينت
/فئة � ،/PTS4إىل جانب ممثل الإم��ارات عبداهلل الغافري من نادي العني
للمعاقني.
ً
وي�شارك يف فئة  PTS4للرجال  16مناف�سا لتكون �أكرب قائمة م�شاركني يف
هذه الريا�ضة ،مبا يف ذلك �أليك�سي�س هانكوينكوات وهيديكي �أودا و�سان�شيز
بالومريو ،بالإ�ضافة �إىل الدمناركي �سيبا�ستيان �إجنوالد الذي يُقيم ويتدرب
يف الإمارات.
ّ
وت�شارك  13ريا�ضية عن فئة  ،PTVIمبن فيهن الإ�سبانية �سوزانا رودريجوز
احل��ائ��زة على امليدالية الذهبية يف �أل�ع��اب ط��وك�ي��و ،وال�ت��ي ب��رزت على غالف
جملة ت��امي تقديراً ل��دوره��ا الطبي ال�ب��ارز خ�لال الأزم��ة ال�صحية بالتزامن
مع حت�ضرياتها للألعاب الباراملبية يف طوكيو ،كما ت�شارك عن فئة PTS5
لل�سيدات ،النجمة كليز كا�شمور ،و�إىل جانب �سباقات النخبة ،ت�ضم البطولة
�أكرث من  2000ريا�ضي م�شارك من هواة �سباقات الرتايثلون والريا�ضيني
املبتدئني الذين �سيحظون بفر�صة فريدة للم�شاركة على نف�س م�سار ال�سباق
ويف نف�س الفرتة مع �أبرز الأ�سماء العاملية.
و�ستكون بطولة �أبوظبي العاملية للرتايثلون برعاية "�ضمان" املحطة الثانية
ل�سل�سلة بطوالت االحت��اد ال��دويل للرتايثلون العاملية لعام  ،2022ويف ختام
املو�سم �ست�ست�ضيف �أبوظبي جم��دداً �أف�ضل ريا�ضيي الرتايثلون حول العامل
�ضمن نهائيات بطوالت الرتايثلون العاملية يف نوفمرب .2022

�شكوك حول م�شاركة ديوكوفيت�ش
يف �أ�سرتاليا املفتوحة
ح ّذر م�س�ؤول حملي �أم�س الثالثاء من �أنه من غري املرجح �أن يح�صل جنوم
كرة امل�ضرب غري امللقحني على ت�أ�شريات للعب يف بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة،
�أوىل بطوالت غراند �سالم للمو�سم املقبل ،مما �ألقى بظالل من ال�شك على
م�شاركة حامل اللقب وامل�صنف �أوّل عاملياً ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش.
و�أ�شار دان �أندروز رئي�س وزراء والية فيكتوريا �إنه ال يتوقع ا�ستثناءات للقوانني
اال��س�ترال�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب�ل�ق��اح ف�يرو���س ك��ورون��ا بالن�سبة للم�شاركني يف �أوىل
البطوالت الأربع الكربى التي تنطلق يف كانون الثاين/يناير املقبل.
قال �أندروز "ال �أعتقد �أن العب كرة امل�ضرب غري امللقح �سيح�صل على ت�أ�شرية
للدخول �إىل هذا البلد".
و�أ�ضاف "ال يهتم الفريو�س بت�صنيفك يف الرتتيب �أو عدد البطوالت الأربع
الكربى التي فزت بها" و"انه يف حال ح�صلوا على ت�أ�شرية ،فمن املحتمل �أن
ي�ضطروا �إىل احلجر ال�صحي ملدة �أ�سبوعني ،بخالف ما �سيح�صل مع الالعبني
الآخرين".
وجاء ت�صريح �أندروز يف وقت كان ديوكوفيت�ش �أق ّر ل�صحيفة "بليت�ش" ال�صربية
يف مقابلة ن�شرتها الثالثاء ان��ه غري م�ؤكد من امل�شاركة يف بطولة ا�سرتاليا
املفتوحة ،وق��ال "ال �أع��رف ما اذا كنت �س�أذهب �إىل �أ�سرتاليا .ال �أع��رف ماذا
يجري .الو�ضع يف الوقت احلايل لي�س جيداً".
و�أعرب ديوكوفيت�ش املتوج  9مرات يف ملبورن ،عن معار�ضته للقاحات ،راف�ضاً
الإف�صاح عما �إذا كان قد ح�صل على اللقاح �ضد فريو�س كورونا ،معترباً خالل
املقابلة انها "م�س�ألة خا�صة" وان "العديد من اال�شخا�ص اليوم منحوا �أنف�سهم
حرية طرح اال�سئلة واحلكم على اال�شخا�ص ( )...كل ما جتيب عليه ميكن �أن
ي�ساء تف�سريه" .و�أردف "بالطبع �أري��د �أن �أ�شارك� ،أ�سرتاليا هي غراند �سالم
حيث حققت �أكرب عدد من االنت�صارات".
وي�سعى "ديوكو" الفائز باللقب يف �أ�سرتاليا يف الأعوام الثالثة الأخرية �إىل فوز
رابع توالياً ورفع ر�صيده من الألقاب الكربى �إىل  21مع رقم قيا�سي جديد
يفك به ارتباطه مع النجمني اال�سباين رافايل ن��ادال امل�صنف خام�ساً عاملياً
وال�سوي�سري روجيه فيدرر الذي خرج من نادي الع�شرة االوائل يف الت�صنيف
العاملي ملحرتيف كرة امل�ضرب ال�صادر يوم �أم�س ،ليحتل املركز احلادي ع�شر.
وكان ال�صربي ف�شل العام املا�ضي يف �أن ي�صبح �أوّل العب يحرز الألقاب الأربعة
الكربى جميعها يف مو�سم واح��د منذ ع��ام  ،1969بخ�سارته نهائي بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة يف �أيلول�/سبتمرب �أمام الرو�سي دانييل مدفيديف.
و�أكد ديوكوفيت�ش رغبته بالعودة �إىل املناف�سات يف بطولة املا�سرتز اخلتامية
التي تقام يف باري�س من الأوّل حتى  7ت�شرين الثاين�/أكتوبر ،على �أن ي�شارك
الحقاً يف ك�أ�س ديفي�س للمنتخبات ب��دءاً من  25منه حتى  5كانون الأوّل/
دي�سمرب املقبلني.

االربعاء  20أكتوبر  2021م  -العـدد 13371

الفجر الريا�ضي

20 October 2021 - Issue No 13371

Wednesday

انطالق فعالية «يوم املر�أة للريا�ضات املوحدة» � 22أكتوبر اجلاري
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي انطالق فعالية "يوم املر�أة للريا�ضات املوحدة"
التي �ستقام ن�سختها الثالثة ب�أبوظبي يوم � 22أكتوبر اجلاري.
وتهدف الفعالية �إىل ت�شجيع ه��واة الريا�ضة من الفتيات وال�سيدات على
امل�شاركة يف مهرجان ريا�ضي ي�شمل العديد من الأن�شطة البدنية واملناف�سات
الودية حتت مظلة الت�سامح والتعاي�ش والتعاون بني كافة فئات املجتمع من
كافة اجلن�سيات والأعمار واحلاالت البدنية وت�شجيع الفتيات وال�سيدات من
�أ�صحاب الهمم للم�شاركة يف هذا اليوم.

وت��أت��ي ه��ذه الفعالية جت�سيدا للجهود امل�ب��ذول��ة لتمكني الريا�ضيات من
�أ�صحاب الهمم وجمعهم بالالعبات من غري �أ�صحاب الهمم يف الريا�ضات
املوحدة الن�سائية لرفع امل�ستويات الفنية لهن وبناء قاعدة ن�سائية ريا�ضية
خمتلفة الأعمار والفئات لتمثل الدولة يف املحافل الإقليمية والدولية وذلك
يف �إطار ريا�ضي تناف�سي جمتمعي يقدر القدرات الكامنة وامل�ستويات املتنوعة
لل�سيدات والبنات كافة.
كما ت�ساهم الأك��ادمي�ي��ة بتقدمي ال��دع��م ال�ل�ازم م��ن خ�لال توفري املدربني
واملخت�صني يف الريا�ضات لفئة �أ�صحاب الهمم و�إ�شراك الالعبات يف البطوالت
والفعاليات يف "يوم املر�أة للريا�ضات املوحدة" تزامنا مع �شهر �أكتوبر اخلا�ص
بتوعية الن�ساء حول �سرطان الثدي والوقاية منه.

وق��ال ��س�ع��ادة ط�لال الها�شمي امل��دي��ر ال��وط�ن��ي مل�ؤ�س�سة الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص
الإم��ارات��ي وع�ضو جمل�س �إدارة �أك��ادمي�ي��ة فاطمة بنت م�ب��ارك للريا�ضة
الن�سائية :ي�سعدنا الإعالن عن هذه املبادرة التي تت�ضمن فعاليات ريا�ضية
متنوعة تدعم حياة الفتيات وال�سيدات من �أ�صحاب الهمم وت�شجعهم على
ممار�سة الريا�ضة مبا ين�سجم وتوجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ويحقق ا�سرتاتيجيتها لتمكني
املر�أة ريا�ضيا وتقدمي كافة �أ�شكال الدعم للفتيات وال�سيدات الإماراتيات يف
هذا القطاع املهم وهو الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه تر�سيخ مكانة دول��ة الإمارات
الرائدة عامليا يف متكني �أ�صحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع.

ي�شار �إىل �أن الفعالية �ستقام على هام�ش بطولة �أبوظبي للريا�ضات الن�سائية
حتت رعاية ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد �آل نهيان رئي�سة جمل�س �إدارة
�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية رئي�سة نادي �أبوظبي ونادي
العني لل�سيدات والتي تنطلق يوم  23لغاية � 30أكتوبر  2021و�ستقدم
البطولة يف ن�سختها الأوىل جمموعة متنوعة من الفعاليات الريا�ضية.
وت�ستهدف البطولة عددا من الفئات العمرية وذلك �ضمن �أجواء احتفالية
تظهر م��ن خاللها ال �ق��درات الكامنة وامل�ستويات املتنوعة ل��دى ال�سيدات
والفتيات كافة احتفاال باملر�أة على اختالف قدراتها الريا�ضية كما متثل
تلك املبادرات فر�صة مثالية للتوا�صل مع الفتيات عرب �سل�سلة من الأن�شطة
التوعوية واالجتماعية يف �إطار تناف�سي وعائلي.

هن�أ القيادة الر�شيدة بالإجناز
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�سلطان بن خليفة ي�شيد بفوز فريق �أبوظبي مبونديال «زوارق الفورموال »2
•• �أبوظبي-وام:

وج��ه �سمو ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور �سلطان
بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
�إدارة نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات
البحرية ،التهنئة �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
ل�لاحت��اد حكام الإم ��ارات ،و�إىل �شعب
الإمارات ،مبنا�سبة فوز فريق �أبوظبي
ل � �ل ��زوارق ال �� �س��ري �ع��ة ،ب �ل �ق��ب بطولة

ال �ع��امل ل� ��زوارق ال �ف��ورم��وال  ،2التي
اختتمت مناف�ساتها بجولة فيال فيلها
الربتغالية ،مب�شاركة  16زورق��ا من
 10دول خمتلفة.
ك �م��ا ه �ن ��أ � �س �م��وه ال �ب �ط��ل الإم ��ارات ��ي
را�شد القمزي بعد تتويجه بلقب هذه
البطولة العاملية ،وق��ال �سموه :هذا
الإجن ��از يحمل قيمة عالية ومكانة
رف�ي�ع��ة ،ك��ون��ه ال�ل�ق��ب ال�ث��ال��ث للبطل
را�شد القمزي يف ه��ذا املحفل العاملي
الكبري ،وتت�ضاعف قيمته لأنه يواكب
اح �ت �ف��االت ال ��دول ��ة ب �ع��ام اخلم�سني،
ونحن �سعداء ب�أن يتزامن هذا الإجناز
الكبري مع تلك االحتفاالت الغالية،
التي تعي�شها �إمارات اخلري واحل�ضارة
وال �ن �م��اء ،و�أن ن �ك��ون ج� ��زءاً م��ن هذا
العطاء الإماراتي املتدفق يف تلك الأيام
املجيدة .وقال �سموه �إن الإجناز الذي
حققه را��ش��د القمزي ت�أكيد وبرهان

عهدناها دائ �م �اً م��ن ف��ري��ق �أبوظبي،
بح�ضوره الدائم يف املحافل الدولية،
و� �ص �ع��وده �إىل م�ن���ص��ات ال�ت�ت��وي��ج عن
جدارة وا�ستحقاق.
و�أك� ��د ��س�م��وه �أن م��ا ي��زي��د م��ن قيمة
الإجن� ��از ه��و ع ��زف ال�ن���ش�ي��د الوطني
الإم ��ارات ��ي ع�ل��ى م�ن���ص��ة ال�ت�ت��وي��ج يف
خ �ت��ام �أي م�ن��اف���س��ة ري��ا� �ض �ي��ة دولية
ي�شارك فيها فريقنا ،ونحن فخورون
مبا يقدمه يف كافة م�شاركاته ،ولي�س
ب��ال �غ��ري��ب ع�ل�ي��ه �أن ن� ��راه يف املراكز
الأوىل ،وعلى من�صات التتويج.
وقال �سموه  :الإجن��ازات املبهرة التي
يح�صدها �أبطال فريق �أبوظبي ت�أتي
ن�ت��اج ا�سرتاتيجية وا��ض�ح��ة ،و�ضعت
بالتعاون مع �إدارة الفريق للم�شاركة
على املكانة الريا�ضية البحرية التي يف البطوالت الدولية املختلفة التي و�أ�ضاف �سموه  :تفوق را�شد القمزي الفاعلة هذا املو�سم ،وال�سعي حل�صد
يحتلها فريق �أبوظبي على امل�ستوى ي�شارك فيها ،والتي دائماً ما ي�ستهدف يثبت جدارة الفريق الإماراتي ،ويكمل �أربع بطوالت بحرية على الأقل ،وقد
العاملي من خ�لال �إجن��ازات��ه املتوالية فيها ال�صعود �إىل من�صة التتويج.
�سل�سلة الأل� �ق ��اب والإجن � � ��ازات التي كانت البداية مع الفوز بلقب بطولة

مان�ش�سرت يونايتد ي�سعى لطم�أنة جماهريه

بر�شلونة لتفادي اخلروج املبكر بدوري �أبطال �أوروبا
�سيكون نادي بر�شلونة الإ�سباين �أمام حتم ّية الفوز لتفادي اخلروج املبكر من
م�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا لكرة القدم ،وذل��ك حني ي�ستقبل دينامو كييف
الأوك ��راين �ضمن اجل��ول��ة الثالثة م��ن مناف�سات املجموعة اخلام�سة اليوم
الأرب�ع��اء ،يف حني ي�أمل مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي طم�أنة جماهريه بعد
ت��ردي نتائجه يف الآون��ة الأخ�يرة عندما ي�ستقبل �أتاالنتا الإيطايل يف �أقوى
مباريات املجموعة ال�ساد�سة.
�سقط بر�شلونة من عليائه بعد رحيل جنمه الأ�سطوري الأرجنتيني ليونيل
مي�سي �إىل باري�س �سان جرمان يف ال�صيف املا�ضي ،وب��داي��ة متذبذة حملياً
وكارثية قارياً حيث تعر�ض لهزميتني توالياً يف اجلولتني ال�سابقتني �أمام
بايرن ميونيخ االملاين �3-صفر وبنفيكا الربتغايل بالنتيجة ذاتها ليحتل قاع
الرتتيب ب�صفر نقطة ،ما و�ضعه �أمام باب اخلروج من الباب ال�ضيق للم�سابقة
الأعرق قارياً واملتوج بها  5مرات �آخرها يف عام .2015
مل يعد رجال املدرب الهولندي رونالد كومان ميلكون ترف ارتكاب �أي دع�سة
ناق�صة على ملعبهم "كامب نو" �أم��ام خ�صم يُعترب على ال��ورق �سه ً
ال ،ومل
ي�ش ّكل �أي خطورة �أمام العمالق البافاري الذي اكت�سحه بخما�سية نظيفة ،يف
حني ف�شل يف الفوز على بنفكيا ليكتفي بالتعادل ال�سلبي.
مهّد املهاجم الهولندي ممفي�س ديباي ورفاقه لال�ستحقاق الأوروب��ي بفوز
حملي مهم على فالن�سيا  1-3االحد يف �أ�سبوع حا�سم ي�شهد
ا�ستقباله �أي���ض�اً لغرميه ال�ل��دود ري��ال م��دري��د ،م��ا �أعاد
اط�لاق النادي الكاتالوين على �سكة االنت�صارات التي
غابت عنه يف مباراتيه االخريتني �أمام بنفيكا و�أتلتيكو
مدريد �صفر -2يف "ال ليغا".
من ناحيته ،ي�أمل بايرن ميونيخ مت�صدر املجموعة
بالعالمة الكاملة م��ع  6ن�ق��اط م��ن انت�صارين �أن
يتابع "نزهته" القارية التي كللها بثمانية �أهداف
يف مرمى مناف�سيه من دون �أن تهتز �شباكه ،عندما
ي �ح � ّل ��ض�ي�ف�اً ع �ل��ى و��ص�ي�ف��ه ب�ن�ف�ي�ك��ا م��ع 4
نقاط.
وك ��ان ب��اي��رن �أظ �ه��ر فائ�ض
القوة لديه باكت�ساحه باير
ل �ي �ف��رك��وزن ع �ل��ى �أر�ضه
 1-5يف املرحلة الثامنة
م��ن "البوند�سليغا"،
ليحكم قب�ضته على
ال � �� � �ص� ��دارة م� ��ع 19
نقطة متقدماً بفارق
ن �ق �ط��ة ع ��ن بور�سيا

دورمتوند.
يف املجموعة ال�ساد�سة وب�خ�لاف بر�شلونة ،ع��رف مان�ش�سرت يونايتد بداية
قوية قبل �أن يرتاجع رجال املدرب الرنوجي �أويل-غونار �سول�شاير الذي مل
يجد احللول ال�سحرية رغم عودة جنم الفريق ال�سابق الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو .وي�ستقبل فريق "ال�شياطني احلمر"� ،صاحب املركز الثالث مع 3
نقاط ،املت�صدر و�ساد�س الرتتيب يف الـ "�سريي �أ" �أتاالنتا ،على وقع خ�سارته
املحلية املدوية �أم��ام لي�سرت �سيتي  4-2ال�سبت ،ليرتاجع ترتيبه �إىل املركز
ال�ساد�س يف "برميريليغ".
بات م�صري �سول�شاير الذي يعي�ش على الآمال الكاذبة واملخيبة حتت مق�صلة
االقالة بعدما ا�ستنفذ جميع �أوراق��ه الرابحة ،يف حني �أن الفوز املت�أخر على
فياريال اال�سباين  1-2بف�ضل هدف قاتل من "�سي �آر "7يف اجلولة الثانية،
مل يذل من قلوب ع�شاق النادي اخل�سارة التاريخية �أمام م�ضيفه يونغ بويز
ال�سوي�سري املتوا�ضع بنتيجة  2-1يف افتتاح مناف�سات امل�سابقة الأم.
يف املقابل ،يبدو وا�ضحاً �أن فريق فياريال ،املتوج العام املا�ضي بلقب م�سابقة
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" على ح�ساب يونايتد بالذات� ،سيكون م�ستعداً
لالنق�ضا�ض على فر�صة تدعيم ر��ص�ي��ده م��ن ال�ن�ق��اط والتخلي ع��ن قارع
الرتتيب (نقطة من تعادل) بهدف الت�أهل �إىل دور ثمن النهائي.
وعلى غرار رجال املدرب �أوناي �إميري ،ي�أمل امل�ضيف يونغ بويز ثاين الرتتيب
مع  3نقاط وبفارق الأهداف عن فريق "ال�شياطني احلمر" ،زيادة غلته
يف حال �أي دع�سة ناق�صة جديدة من هذا الأخري.
يف املجموعة الثامنة� ،أطلق يوفنتو�س الإيطايل حملته الأوروبية
بنجاح بعدما كان حجز مقعده القاري ب�شق الأنف�س يف املرحلة
االخ�ي��رة ل�ل�م��و��س��م امل��ا� �ض��ي ،يف ح�ي�ن م�ن��ح ال �ف��وز ع�ل��ى حامل
اللقب ت�شل�سي االنكليزي بنتيجة �1-صفر يف اجلولة ال�سابقة
ق�ب��ل ال�ت��وق��ف ال� ��دويل ،ج��رع��ة م�ع�ن��وي��ات ك�ب�يرة ل��رج��ال املدرب
ما�سيميليانو �أليغري.
وبعد بداية كارثية على وقع رحيل الربتغايل رونالدو عن �صفوفه
ع��ائ��داً �إىل يونايتد ،وخ�سارتني يف مباراتني من مبارياته الثالث
يف ال��دوري ،ا�ستعاد فريق "ال�سيدة العجوز" بريقه ليحقق
�سل�سلة من  6مباريات دون خ�سارة يف خمتلف امل�سابقات
ب��د�أه��ا ب�ت�ع��ادل �أم ��ام م�ي�لان  1-1يف امل��رح�ل��ة الرابعة
و�أتبعها بخم�سة انت�صارات توالياً،
منها االخري �أمام روما �1-صفر
بف�ضل ه��دف العائد املهاجم
موي�س كني يف املرحلة الثامنة
االحد ،ليتقدم للمركز ال�سابع
يف الـ "�سريي �أ".
وي���س��اف��ر ي��وف�ن�ت��و���س ال� ��ذي يت�صدر
جم�م��وع�ت��ه ب��ر��ص�ي��د  6ن �ق��اط من
انت�صارين �إىل رو�سيا للقاء زينيت
يف �سعيه للعالمة الكاملة ،يف ما
مي�ك��ن �أن ي �ك �وّن ع���ش��اق النادي
التوريني فكرة �أو�ضح عن م�ستوى
الفريق.
يف املقابل ،ي�أمل ت�شل�سي و�صيف املت�صدر
مع  3نقاط �أن ي�سدي يويف خدمة �إليه بالفوز على
زينيت ثالث الرتتيب بفارق الأه��داف ،على �أم��ل �أن يفر�ض
رجال املدرب االملاين توما�س توخل �أنف�سهم �أمام ماملو ال�سويدي
متذيل الرتتيب ب�صفر نقطة من خ�سارتني وم��ع � 7أه��داف يف
�شباكه .يف املجموعة ال�سابعة ،يجد حامل لقب الدوري الفرن�سي
ليل نف�سه �أمام �إلزامية الفوز على �ضيفه �إ�شبيلية الإ�سباين ،بعدما
مل يتمكن من ح�صد �سوى نقطة يتيمة من خ�سارة �أم��ام �سالزبورغ
النم�سوي  2-1وتعادل �سلبي �أم��ام فولف�سبورغ الأمل��اين ،ليتذيل
ترتيب املجموعة.
يف املقابل ،ي�ستقبل �سالزبورغ مت�صدر الرتتيب مع �أرب��ع نقاط
�ضيفه فولف�سبورغ الثالث بر�صيد نقطتني وبفارق الأهداف
عن �إ�شبيلية الو�صيف.

� 12ساعة للفورموال  ،2ثم توا�صل
ال�ن�ج��اح بح�صد ل�ق��ب ب�ط��ول��ة العامل
للفورموال  ،2و�أم��ام الفريق فر�صة
حل�صد لقب بطولة العامل للفورموال
 ،1كما ال ي��زال لديه فر�صة يف فئة
احلركات اال�ستعرا�ضية �ضمن بطولة

العامل للدراجات املائية ،وهما �ضمن
�أج �ن ��دة ال �ف��ري��ق ال��دول �ي��ة يف مو�سم
 ،2021وبال �شك ف�إن الطريق �إىل
الإجن � ��ازات دائ �م �اً م��ا ي�صاحبه عمل
كبري وجهد م�ضاعف ،وهذا ما قام به
الفريق خالل الفرتة املا�ضية.

�سان�شو� ...ضحية �سول�شاير
ال�ساعي لإيجاد التوازن
مل يعد مدرب مان�ش�سرت يونايتد الرنوجي �أويل غونار �سول�شاير ميلك
الأع ��ذار و�إمكانية التلطي خلف امل�ب�ررات يف �سعيه لإن�ه��اء �أرب�ع��ة �أعوام
م��ن ال�صيام ع��ن الأل�ق��اب بعد ع��ودة جن��م "ال�شياطني احلمر" ال�سابق
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �إىل "�أولد ترافورد" ،وا�ستقدام جايدون
�سان�شو الذي حت ّول �إىل "�ضحيته" املف�ضلة يف بحثه عن �أف�ضل توازن
للنادي االنكليزي يف ظل تردي نتائجه.
ف�شل الرنوجي يف االرتقاء �إىل م�ستوى الآمال ،لت�ؤكد اخل�سارة امل�ؤملة �أمام
لي�سرت �سيتي  4-2االحد يف "برميريليغ" ،تراجع �أداء الفريق الذي بات
يحتل امل��رك��ز ال�ساد�س م��ع  14نقطة ويت�أخر ب�ف��ارق خم�س نقاط عن
املت�صدر ت�شل�سي ،يف حني خرج من ك�أ�س الرابطة.
تت�ضاعف ال�ضغوطات على �سول�شاير قبل زيارة �أتاالنتا الإيطايل ،مت�صدر
املجموعة ال�ساد�سة مع  4نقاط ،يف اجلولة الثالثة من م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا مللعب "�أولد ترافورد" الأربعاء ،يف حني حتوم ال�شكوك حول
�إمكانية حجز يونايتد بطاقته �إىل الدور التايل حيث يحتل املركز الثالث
بر�صيد  3نقاط وبفارق الأهداف عن الو�صيف يونغ بويز ال�سوي�سري.
�أنقذ هدف "�سي �آر "7املت�أخر ،فريقه من التعادل �أمام فياريال
اال� �س �ب��اين وق� ��اده ل�ل�ف��وز  1-2ول�ل�ن�ق��اط ال �ث�لاث يف اجلولة
ال�سابقة ،بعد خ�سارة مدوية �أمام يونغ بويز  2-1يف م�ستهل
حملته االوروب �ي��ة ،علماً �أن �سجل �سول�شاير يت�ضمن خيبة
اخلروج من دور املجموعات للم�سابقة االم يف املو�سم املا�ضي.
وي�ت��وق��ع البع�ض� ،أن الف�شل يف ال�ت��أه��ل م��ن دور املجموعات
للمو�سم الثاين توالياً ميكن �أن يطيح بر�أ�س املهاجم ال�سابق
واملدرب احلايل ليونايتد والذي ا�شتهر بت�سجيله هدف الفوز
بالك�أ�س القارية يف ال��وق��ت الإ��ض��ايف يف النهائي ال�ساحر �أمام
بايرن ميونيخ االملاين  1-2يف عام .1999
�أنفق يونايتد  73مليون جنيه ا�سرتليني ال�ستقدام جايدون
�سان�شو من بورو�سيا دورمتوند االملاين يف متوز/يوليو
املا�ضي� ،إ�ضافة �إىل التعاقد مع املدافع الفرن�سي
راف��اي��ل ف ��اران امل�ت��وج ب��أرب�ع��ة �أل �ق��اب لدوري
االب�ط��ال م��ع فريقه ال�سابق ري��ال مدريد
اال�سباين.
و�ضعت عودة رونالدو ال�ساحرة �سان�شو
يف الظل وعلى مقاعد البدالء ،ف�سجل
ال�ف��ائ��ز خم�س م ��رات ب��ال�ك��رة الذهبية
� 5أهداف يف  8مباريات منذ التحاقه
جمدداً ب�صفوف النادي الذي ذاع �صيته
معه ،لكن يونايتد مل يفز �سوى بثالث
منها.
قال قائد يونايتد ال�سابق غاري نوفيل
"كانت ال�ع��رو���ض �سيئة للغاية طوال
املو�سم من حيث �أداء الفريق".
وتابع "كانت هناك بع�ض النتائج اجليدة
وبع�ض االهداف الفردية الرائعة ،ولكن االداء
باملطلق وال��وح��دة م��ن ناحية اال�ستحواذ على الكرة
كانت رديئة".
بدا وا�ضحاً �أن �سان�شو هو �أكرث املت�ضررين مما يح�صل يف
الفريق.
ا�شتهر الالعب ال�شاب البالغ  21عاماً بنجاعته التهديفية
ومتريراته ال�ساحرة خالل �أربعة �أع��وام ق�ضاها يف �صفوف
دورمتوند ،حيث فر�ض نف�سه ك�أحد �أبرز املواهب الهجومية
ال�شابة يف ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز حيث �سجل  50ه��دف�اً يف 137
م �ب��اراة خ��ا��ض�ه��ا يف خم�ت�ل��ف امل���س��اب�ق��ات ،ل�ك��ن ح�ت��ى الآن مل
ي�سرتجع يونايتد �أي فوائد من ا�ستثماره� ،إذ مل ي�سجل �سان�شو
�أو ميرر �أي كرة حا�سمة يف  10مباريات خا�ضها بقمي�ص فريقه
اجلديد.

مل يجد �سان�شو �أي م�ساعدة من زمالئه اجلدد ،حيث �أن توقيعه كان من
�أجل حاجة يونايتد لالعب جناح على الرواق الأمين ،ليجد نف�سه معظم
الأوقات على اجلهة الي�سرى مع االنتقال االجباري ملاي�سون غرينوود �إىل
اليمني الف�ساح املجال �أمام تواجد رونالدو يف قلب الهجوم.
و�ستتعقد حياة العب دورمتوند ال�سابق �أكرث مع تعايف ماركو�س را�شفورد
واملهاجم االوروغوياين املخ�ضرم �إدين�سون كافاين من اال�صابة.
ح��اول �سول�شاير حتى الآن ا�ستيعاب �أك�بر عدد ممكن من تر�سانته من
املهاجمني مع ثالثة يف املقدمة بدعم من الربتغايل برونو فرناندي�ش
والفرن�سي بول بوغبا يف خط الو�سط.
هذان االخريان حتدثا علناً عن احلاجة لإيجاد خطة تكتيكية وا�ضحة ،يف
وقت �أكد �سول�شاير بعد خ�سارة الأحد �أمام لي�سرت ان عليه اتخاذ خيارات
�صعبة .قال املدرب الرنوجي "نحن بحاجة �إىل �إلقاء نظرة على التكوين
الكامل للفريق وت��وازن��ه ورمب��ا يتعني علينا تقدمي �شيء م��ا .يف الآونة
الأخرية ،مل نكن يف حالة جيدة ،وفقدنا الكثري من النقاط وهذا �شيء
يجب �أن ننظر �إليه" .وتابع مت�سائ ً
ال "رمبا علينا �أن نقوم
بالتغيري .هل نحتاج �إىل املزيد من الأقدام هنا؟".
قد يكون �سان�شو "كب�ش الفداء" الف�ساح املجال
�أمام العب �إ�ضايف يف خط الو�سط ،لكن ما يح�صل
حالياً ي�س ّلط ال�ضوء م��رة �أخ��رى على التفكري
امل�شو�ش الذي خل�ص �سنوات تراجع "ال�شياطني
احلمر" منذ رح�ي��ل م��درب��ه ال�سابق الأ�سطوري
"ال�سري" �أليك�س فريغو�سون يف .2013
ً
وبعدما �أم�ضى يونايتد قرابة عامني الهثا للظفر
بتوقيع �سان�شو ،ا�ستغرق بالكاد �شهرين لكي يتم
ط��رح ال�ع��دي��د م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ح��ول دور هذا
الالعب يف الفريق.

بقايا عظام ب�شرية يف النفايات بلبنان
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�أثارت بقايا ب�شرية يف لبنان الذعر بني املواطنني ،الذين عرثوا جانب �إحدى حاويات النفايات القريبة من مقربة
�سريوب اجلديدة �شرقي مدينة �صيدا ،على �أجزاء لقدم ب�شرية.
وفور العثور عليها ،با�شرت القوى الأمنية حتقيقاتها خ�شية �أن تكون للحادث خلفيات جرمية خا�صة بعدما ك�شف
الطبيب ال�شرعي عليها وتبني �أنها تعود ل�شخ�ص م�سن و�أنه كان خ�ضع لعملية برت جراحية.
وقد مت �إبالغ النيابة العامة اال�ستئنافية يف حمافظة جنوب لبنان بالأمر ،وبا�شرت بفتح حتقيق تولته قوى الأمن
الداخلي بالتعاون مع خمابرات اجلي�ش اللبناين ملعرفة م�صدر هذه القدم وهوية �صاحبها و�سبب وجودها يف ذلك
املكان.
و�أعلن النائب العام اال�ستئنايف يف جنوب لبنان ،القا�ضي رهيف رم�ضان� ،أن القدم برتت نتيجة عملية جراحية ومت
نقلها ودفنها يف املكان ،و�أنه يجري التحقيق �أكرث مع �إدارات امل�ست�شفيات املجاورة للت�أكد من م�صدرها ،مربزا �أنه
"ال خلفيات جرمية وراء احلادثة".
وتو�ضيحا للأمر ،قال الطبيب ال�شرعي عفيف خفاجة يف حديث خا�ص ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :بعد الك�شف
على القدم تبني �أنها م�س�ألة �إهمال من �إحدى امل�ست�شفيات يف املنطقة تزامنت مع عدم التن�سيق مع اجلهات املعنية
يف الوقت نف�سه" .و�أ�ضاف �أن "اجلزء الذي عرث عليه على بعد خطوات من املقربة املذكورة هو لقدم ب�شرية ،وبعد
الفح�ص تبني �أنه قدمي".
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تفاجئ والديها بت�أ�سي�س �شركة �أزياء ناجحة

ي�ستقالن �إناء طهي عمالقا �إىل موقع زفافهما

ك�شفت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية عن ق�صة جناح
�شابة �أ�سرتالية من �أ�صول �صينية تدعى جني لو ،والتي
تظاهرت بالعمل يف وظيفة مكتبية �أراد والداها �أن تقوم
بها ،يف الوقت الذي كانت فيه جتهد يف بيع الأزياء.
رغ��م امل�صاعب ،جنحت جني لو بت�أ�سي�س �شركة الأزياء
ال�شهرية "�شوبو" وجمعت ثروة تتجاوز 74مليون دوالر
خ�ل�ال �أع� ��وام قليلة .وق��ال��ت ج�ي�ن� ،إن �ه��ا ك��ان��ت تتظاهر
بالذهاب �إىل العمل وتركب احلافلة مع والدتها ،قبل �أن
تتوجه �إىل عملها ال�سري الذي يتمثل يف بيع الأزياء.
يف عام  ،2010اقرتحت �إحدى ال�صديقات على جني بدء
عمل جت��اري لبيع املالب�س يف ك�شك ،فرتكت وظيفتها،
وا��ش�ترت كمية كبرية من املالب�س ،وح��اول��ت بيعها� ،إال
�أن الأمور مل جتر على ما يرام ،لأن �صديقتها ان�سحبت
من العمل معها .وبعد عامني من العمل ال��د�ؤوب ،بد�أت
�شركة جني ب��االزده��ار �شيئاً ف�شيئاً ،ومتكنت من �سداد
الرهن العقاري ملنزل والديها و�شراء �سيارة لهما ،مما
�شجعها على االعرتاف لهما باحلقيقة.
وب �ع��د  11ع��ام �اً م��ن ت��أ��س�ي����س ال���ش��رك��ة ،ب��ات��ت ج�ين لو
واح��دة من �أكرث �سيدات الأعمال الع�صاميات جناحاً يف
�أ�سرتاليا ،وخا�صة �إثر �إن�شاء موقع �إلكرتوين لعالمتها
التجارية ،وال��ذي حقق �أرب��اح�اً بع�شرات املاليني يف عام
 2019وحده .وت�صدرت جني لو قائمة الأثرياء ال�شباب
يف �أ�سرتاليا ،ملدة خم�سة �أعوام على التوايل.

ج��اب عرو�سان هنديان ��ش��وارع غمرتها املياه ب�سبب الفي�ضانات
يف والي��ة ك�ي�راال ج�ن��وب ال�ه�ن��د ،داخ��ل �إن ��اء طهي �ضخم االثنني
للو�صول �إىل مكان زفافهما .وا�ستعار العرو�سان القدر من معبد
حملي وا�ستعانا برجلني لدفع القارب املوقت ،وحققت �صورهما
انت�شارا كبريا على و�سائل التوا�صل االجتماعي .وقالت العرو�س
لقناة "�إيجانت" املحلية بعيد الزفاف "مل نكن لنتخيل بتاتا ما
ح�صل خالل الزفاف" .وت�سببت الفي�ضانات واالنزالقات الأر�ضية
الناجمة عن الأمطار الغزيرة يف مقتل ما ال يقل عن � 27شخ�صا يف
خمتلف �أنحاء الوالية .وبينما غمرت املياه جزئيا مكان زفافهما،
كان الزوجان م�صممني على عقد قرانهما يف حفل �صغري.
وميكن �سماع رج��ل يقول يف خلفية �أح��د مقاطع الفيديو "كان
ينبغي علينا حجز قارب بد ًال من �سيارة".
و�أ� �ش��ارت ت�ق��اري��ر �إع�لام�ي��ة �إىل �أن العرو�سني يعمالن يف جمال
الرعاية ال�صحية .و�أظهرت �صور �سيارات وحافالت غارقة يف مياه
الفي�ضانات بعد هطول �أمطار غزيرة على والية كرياال خالل الأيام
الأربعة املا�ضية .وبحث عنا�صر الإنقاذ عن ناجني االثنني ،و�ساعد
اجلي�ش والبحرية والقوات اجلوية يف عمليات الإغاثة والإنقاذ.
وقالت حكومة الوالية �إنها �أجلت �آالف الأ�شخا�ص و�أقامت �أكرث
من  100مع�سكر �إغاثة .يف عام  ،2018قتلت الفي�ضانات ما يقرب
من � 500شخ�ص يف خمتلف �أنحاء والية كرياال.

غوا�ص يكت�شف �سيفا عمره  900عام

جنيا من املوت بحريق يف حمطة وقود

قالت هيئة الآث ��ار الإ�سرائيلية �إن غوا�صا اكت�شف �سيفا عمره
نحو  900ع��ام يعود �إىل حقبة احل��روب ال�صليبية يف ق��اع البحر
املتو�سط .ورغم �أن ال�سيف البالغ طوله مرتا كان مغطى بالكائنات
البحرية ،متكن الغوا�ص من ر�صده بعد �أن ت�سببت التيارات املائية
يف قاع البحر على ما يبدو يف �إزاحة الرمال عن مقب�ضه.
وق��ال ك��وب��ي �شارفيت م��دي��ر وح��دة الآث ��ار البحرية �إن الغوا�ص
اكت�شف ال�سيف الأث��ري �أم�س الأول االثنني يف خليج قريب من
مدينة حيفا ال�ساحلية كان ي�أوي �إليه البحارة .و�أ�ضاف "اجتذب
املوقع �سفنا جتارية على مر الع�صور مما يجعله غنيا بالآثار".
و�سوف يُعر�ض ال�سيف بعد االنتهاء من تنظيفه وترميمه.

وثق مقطع فيديو يف الهند حلظات مرعبة عا�شها �سائقا
دراجتني ناريتني عندما كانا يتزودان بالوقود ،يف �إحدى
املدن الواقعة ب�شمال البالد.
وقالت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية �إن �سائقا جنا
م��ن امل��وت ،بعد �أن اندلعت ال�ن�يران يف دراج�ت��ه النارية،
بينما كان ميل�ؤها بالبنزين يف حمطة وقود.
كما كان �سائق �آخر بجانبه ،ا�شتعلت النريان يف �سرواله
ب�شكل طفيف.
والتقطت ك��ام�يرا للمراقبة حلظة ا�شتعال ال�ن�يران يف
ال��دراج��ة ال�ن��اري��ة ب�شكل مفاجئ ،ي��وم اجلمعة املا�ضي،
يف مدينة جامو� ،شمايل الهند .وحل�سن احل��ظ ،متكن
ال�سائقان من االبتعاد عن دراجتهما ،اللتني التهمتهما
النريان ،و�سط تدخل عمال املحطة لإخماد احلريق.

ثلث املو�سيقيني فقدوا عملهم ب�سبب كوفيد19 -

ح��ذرت م�ؤ�س�سة بريطانية معنية باملو�سيقى �أم�س الثالثاء من
�أن واحدا من كل ثالثة مو�سيقيني بريطانيني فقد عمله ب�سبب
جائحة كوفيد -19وحثت احلكومة على التدخل مل�ساعدة القطاع
ع�ل��ى ال �ت �ع��ايف .وذك ��رت جمعية (ي��و ك�ي��ه م �ي��وزي��ك) يف تقريرها
ال�سنوي �أن عدد العاملني يف جمال املو�سيقى انخف�ض بن�سبة 35
يف املئة �إىل � 128ألفا يف عام  2020من � 197ألفا يف  2019بعد
ان ت�سببت اجلائحة يف وقف احلفالت والعرو�ض املبا�شرة و�أجربت
اال�ستوديوهات على �إغالق �أبوابها.
و�أو� �ض��ح التقرير ال��ذي ��ص��در بعنوان "حالة املو�سيقى "2021
�أن � 69أل��ف مو�سيقي فقدوا عملهم يف القطاع ال��ذي ال يح�صل
ثالثة �أرب��اع العاملني به على دع��م حكومي وح��ث احلكومة على
تقدمي حوافز �ضريبية واتخاذ �إجراءات �أخرى لدعم فر�ص العمل
للمو�سيقيني وخف�ض دائم ل�ضريبة القيمة امل�ضافة على التذاكر
واحلفالت.
وبعد ال�ع��زل ال�ع��ام الأول يف م��ار���س �آذار � 2020أعلنت احلكومة
ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن �ه��ا خ�ص�صت م�ل�ي��اري جنيه ا�سرتليني مل�ساعدة
املتاحف ودور ال�سينما وامل�سارح واملن�ش�آت الفنية على التعايف.

ال ت�شاهدوه ..حتذير عاجل ب�ش�أن م�سل�سل لعبة احلبار

املمثلة الربيطانية جيما ت�شان لدى و�صولها حل�ضور العر�ض العاملي الأول لفيلم «الأبدية» مب�سرح دولبي يف لو�س �أجنلو�س.ا ف ب

يحافظ على ال�صناعة التقليدية حللوى احللقوم منذ  100عام كيت ميدلتون بف�ستان
يحافظ ال�شاب حممد �سدر على �صناعة حلوى احللقوم يف دك��ان
�صغري ارتدته قبل � 10سنوات
يف البلدة القدمية يف مدينة اخلليل بال�ضفة الغربية بذات الطريقة التي

�سلمى حايك
ب�إطاللة �أنيقة
خ �ط �ف��ت امل �م �ث �ل��ة ال �ع��امل �ي��ة �سلمى
حايك �أنظار اجلمهور ،ب�إطاللتها
الأن �ي �ق��ة وامل �م �ي��زة ع�ل��ى ال�سجادة
احلمراء.
وظهرت �سلمى بف�ستان �أ�سود �ضيق
ب�ق���ص��ة م �ث�ي�رة ،ب�ط��ري�ق��ة جريئة
جداً ،وتفاعل اجلمهور ب�شكل كبري
مع جمالها الأخ�آذ و�أناقتها.
وك��ان��ت ق��د ��ش� ّوق��ت �سلمى حايك
متابعيها لإطالق فيلمها اجلديد
" ،"Eternalsمن خالل �إطاللة
م��ن ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات وه ��ي ت���س�ير يف
�� �ش ��وارع ه��ول �ي ��وود م �ت��وج �ه��ة اىل
ال���س�ت��ودي��و لت�سجيل ح�ل�ق��ة حول
ف�ي�ل�م�ه��ا اجل ��دي ��د م ��ع الإع�ل�ام ��ي
جيمي كيميل.
م � ��ن ن ��اح � �ي ��ة �أخ� � � � � ��رى ،ط ��رح ��ت
� �ش��رك��ة م ��ارف ��ل ف �ي��دي��و ترويجي
ج��دي��داً لفيلم الأب�ط��ال اخلارقني
 ،Eternalsال � ��ذي ي�ك���ش��ف عن
لقطات ج��دي��دة ع��ن الفيلم الذي
م��ن امل�ق��رر عر�ضه ي��وم  5ت�شرين
الثاين املقبل ب�صاالت ال�سينما.
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ورثها عن جده قبل حوايل  100عام.
واحللقوم نوع من احللوى م�صنوعة بالأ�سا�س من الهالم والن�شا وال�سكر.
وغالبا ما ُتنكه الأ�صناف التقليدية مباء الورد �أو الربتقال �أو القرفة �أو
النعناع .وتعرف يف بع�ض الدول العربية با�سم امللنب وتكون يف �شكل مكعبات
�صغرية مغطاة بال�سكر ملنع الت�صاقها ببع�ضها.
وقال �سدر لرويرتز فيما كان يوا�صل خلط مكونات احللقوم "نقوم بهذا
العمل منذ �أقل �شي مئة عام من �أيام �سيدي (جدي) وبعدها �أبي والآن �أنا".
و�أ�ضاف "هذه �صناعة تقليدية �سهلة ما فيها تعقيدات وال يوجد فيها مواد
حافظة فقط �سكر وماء ون�شا".
و�أو�ضح �سدر �أنه يتم عمل احللقوم من خالل و�ضع اخللطة ملدة �أربع �ساعات
على النار ليتم طبخها .وقال "بعد ذلك يتم و�ضعها يف قوالب خ�شبية لثاين
ي��وم ملا ت�برد نقوم بتقطيعها �إىل قطع �صغرية" .و�أ��ض��اف "هناك و�صفة
خللطة ال�سكر والن�شا واملاء مبقادير معينة عل�شان يطلع مظبوط" .وذكر
�سدر �أن الطلب على احللقوم يزيد يف �أيام رم�ضان و�أيام ال�شتاء وي�شكو كما
غريه من التجار من تداعيات جائحة كورونا على عمله "كان لدي عمال
يعملون معي ولكن ب�سبب كورونا وقلة الطلب �أعمل لوحدي حالياً".

متحف يعيد لوحة لبي�سارو �سرقها النازيون

�س ّلم متحف "�ألته نا�شونال غالريي" يف برلني لوحة للر�سام االنطباعي
الفرن�سي كاميل بي�سارو نهبها النازيون من جمموعة خا�صة ملحام يهودي
خالل احلرب العاملية الثانية ،ث ّم �أعاد �شراءها.
وو ّقع ممثلون عن ورثة املحامي �أرم��ان دورفيل اتفاقا مع املتحف يق�ضي
ب�إعادته ثم �شرائه جمددا لوحة بعنوان "�ساحة يف ال رو�ش غويون" ،وهي
جزء من املجموعة الدائمة للمتحف يف العا�صمة الأملانية.
وقال رئي�س م�ؤ�س�سة الرتاث الثقايف الربو�سي التي تدير املتحف الأملاين
هريمان بارزينغر "�أنا ممنت جدا لورثة �أرم��ان دورفيل لأنهم �أتاحوا لنا
�إمكانية �شراء العمل ل�صالح �ألته نا�شونال غالريي وملجيئنا �إىل برلني
خ�صي�صا لهذا الغر�ض".
ومل يك�شف عن املبلغ الذي دفعه املتحف مقابل اللوحة لكنه قال �إن الأ�سرة
�أرادت �أن تظل معرو�ضة للجمهور ومت �إب��رام ال�صفقة بروح من "التعاون
اجليد".
و ُر�سمت لوحة "�ساحة يف الرو���ش غويون" ع��ام  ، 1867وا�ستحوذ عليها
�أرمان دورفيل يف باري�س عام .1928
وبعد انتقاله �إىل جنوب فرن�سا ،ت��ويف دورف�ي��ل يف ع��ام  1941ومت توزيع

ت��داول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
�صورة للدوقة كيت ميدلتو ن تقارن بني
�إط�ل�ال ��ة ل �ه��ا م��ن � � 10س �ن��وات و�إطاللة
ج��دي��دة ظ �ه��رت ف�ي�ه��ا ك �ي��ت وق ��د ارت ��دت
الف�ستان نف�سه مع تعديالت ب�سيطة.
ف �ق��د غ �ي�رت احل� � ��زام ف �ق��ط وا�ستبدلت
احل��زام الأب�ي����ض ب�ح��زام باللون الذهبي،
مع الف�ستان الطويل وال��ذي يحمل لون
البنف�سجي.
وتفاعل املتابعون مع هذا املن�شور معلقني
على ت��وا��ض��ع ال��دوق��ة ،وع��دم خجلها من
لب�س الف�ستان نف�سه م��رت�ين ،رغ��م �أنها
تنتمي للعائلة امللكية.
�أما بع�ض املتابعني فقط اعتربوا �أنه كان
ب�إمكانها �أن ال تعر�ض نف�سها لهذه املقارنة
و�أن تلب�س ف�ستانا جديدا بكل ب�ساطة.

ح��ث جمل�س حملي يف اململكة املتحدة الآب ��اء على عدم
ال�سماح لأطفالهم مب�شاهدة م�سل�سل ""Squid Game
(لعبة احلبار) ال�شهري ،ب�سبب طبيعة م�شاهده العنيفة.
ووف��ق ما ذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن
فريق حماية التعليم يف جمل�س بدفورد�شري بعث بربيد
�إلكرتوين �إىل الآباء والأو�صياء يف تلك املنطقة ،ين�صحهم
فيه بـ"توخي احلذر بعد ورود تقارير تفيد ب�أن الأطفال
وال�شباب يقلدون الألعاب والعنف من امل�سل�سل".
وجاء يف الربيد" :نن�صح ب�شدة �أال ي�شاهد الأطفال لعبة
 .Squid Gameامل�سل�سل ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ك�ث�ير من
امل�شاهد العنيفة".

فيلم «ري�ش» يثري اجلدل يف م�صر
ح��از الفيلم امل�صري (ري�ش) جائزتني يف مهرجان
كان بفرن�سا ون��ال �إ�شادة كبرية لدى عر�ضه دوليا،
يحل دون تعر�ضه للنقد والهجوم عقب
لكن هذا مل ُ
م�شاركته يف مهرجان اجلونة ال�سينمائي مب�صر.
ورغ��م �أن الفيلم ح�صل على ج��ائ��زة �أ��س�ب��وع النقاد
وجائزة جلنة حتكيم االحتاد الدويل لنقاد ال�سينما
(ف�ي�بري���س��ي) يف ي��ول�ي��و مت ��وز ،ف�ق��د وج��ه ل��ه بع�ض
الفنانني والنقاد �سهام النقد بعد عر�ضه يف م�سابقة
الأف�لام الروائية الطويلة مبهرجان اجلونة م�ساء
الأحد معتربين �أنه "ي�سيء �إىل �سمعة م�صر" ب�سبب
حالة الفقر املدقع والب�ؤ�س الذي تعي�شه عائلة هي
حمور �أحداثه.
ي�سرد الفيلم ،وهو من �إخراج عمر الزهريي ،ق�صة
عائلة ف�ق�يرة مكونة م��ن �أب و�أم وث�لاث��ة �أطفال.
ويف �أح��د الأي ��ام ي�ق��رر الأب االح�ت�ف��ال بعيد ميالد
�أحد �أبنائه ف ُيح�ضر �ساحرا لتقدمي فقرات م�سلية

دمييت �أوزدميري تثري
�إعجاب متابعيها

ظهرت املمثلة الرتكية دمييت �أوزدمي�ي�ر مبكياج ج��ذاب ،حيث ن�شرت
�صورة لها على �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي �أثارت
�إعجاب املتابعني .املمثلة الرتكية التي ت�شارك متابعيها �أبرز ن�شاطاتها
كانت ن�شرت فيديو وهي يف دبي ،تظهر فيه تنرث الرمال على ال�شاطئ.
ج��دي��ر بالذكر �أن��ه مت اختيار دمي�ي��ت �أوزدمي�ي�ر للم�شاركة ب�شكل غري
مبا�شر يف م �ب��اراة ال ��دوري االوروب� ��ي ل�ك��رة ال�سلة ب�ين �أن��ا��ض��ول �أفا�س
ويونيك�س ك��ازان ،وذلك من خالل رميها الكرة الوردية كي تبد�أ املباراة
يف  21ت�شرين الأول ،وه��ذه اخلطوة �ضمن حملة دعم مر�ضى �سرطان
الثدي .على �صعيد �آخ��ر تتفاو�ض �إح��دى ال�شركات املنتجة مع دمييت
�أوزدميري لتخو�ض بطولة م�سل�سل "االنتباه".

لل�ضيوف ،لكن عندما ي�ستعني ال�ساحر ب��الأب يف
ت�أدية فقرة يدخله �إىل �صندوق خ�شي كبري ويحوله
�إىل دجاجة ويختفي الأب.
ومن هذه املفارقة العبثية تنطلق �أحداث الفيلم �إذ
تلج�أ الزوجة لكل ال�سبل ال�ستعادة الأب وتبحث عن
ال�ساحر لكن دون جدوى ،وبعدما ت�ستنفد ما لديها
من جنيهات معدودة تبد�أ يف االعتماد على نف�سها
لتدبري متطلبات الأ�سرة وتدفع بابنها الأكرب للعمل
يف امل�صنع الذي كان يعمل فيه �أبوه ل�سداد ديونهم.
وبعد �أن ي�ستقر و�ضع الأ�سرة ن�سبيا يظهر الأب من
جديد لكن حالته امل��زري��ة وفقده للكالم واحلركة
يجعله عبئا جديدا على الأ�سرة.
وق��ال ال��زه�يري يف حديث ل��روي�ترز "الفكرة تبدو
هزلية و�أق��رب �إىل النكتة بتحول ال��زوج �إىل فرخة،
لكن عندما نقرتب من احلكاية نراها م�شكلة كبرية،
م�شكلة حياة �أو موت".

ديزين ترجئ طرح
�أفالم من عامل مارفل

�أع � �ل � �ن� ��ت جم � �م� ��وع� ��ة "ديزين"
الأم�ي�رك �ي��ة ال �ع �م�لاق��ة �إرج ��اءه ��ا
لأ�شهر عدة طرح �أف�لام من �إنتاج
ا� �س �ت��ودي��وه��ات م ��ارف ��ل ،وت�أجيل
�إطالق اجلزء اخلام�س من �سل�سلة
�أف�ل�ام "�إنديانا جونز" ال ��ذي ال
ي ��زال ي �ت��وىل ب�ط��ول�ت��ه هاري�سون
فورد.
ومنذ ب��دء جائحة كوفيد -19يف
رب �ي��ع  ،2020ع � ّدل ��ت املجموعة
ال� �ع� �م�ل�اق ��ة يف جم � ��ال الرتفيه
مرات عدة جدول طرح �إنتاجاتها
ال�ضخمة اجل��دي��دة .وق��د �أع ��ادت
"ديزين" تعديل ه��ذا الربنامج
جم��ددا االث �ن�ين ،رغ��م �إع ��ادة فتح
�� �ص ��االت ال �� �س �ي �ن �م��ا يف ال ��والي ��ات
املتحدة و�أوروبا و�آ�سيا هذا العام.
وب��ذل��ك� ،أرج ��ئ اجل��زء املقبل من
� �س �ل �� �س �ل��ة ا�� �س� �ت ��ودي ��وه ��ات مارفل
"دكتور �سرتينج" (بعنوان "�إن ذي
مالتيفر�س �أوف مادن�س") ،من
�آذار/مار�س �إىل �أيار/مايو .2022
والأم � ��ر ع�ي�ن��ه م��ع ال�ف�ي�ل��م املقبل
م��ن ��س�ل���س�ل��ة "ثور" ("الف �أند
ثاندر") ال ��ذي �أرج� ��ئ م��ن �أي ��ار/
مايو �إىل متوز/يوليو العام املقبل.
ك�م��ا �أرج� ��ئ ف�ي�ل��م "بالك بانرث"
اجلديد ("واكاندا فوريفر") من
متوز/يوليو �إىل ت�شرين الثاين/
نوفمرب  .2022كما ت��أج��ل طرح
اجلزء اجلديد من �سل�سلة "كابنت
مارفل" ("ذي مارفلز") ،من
ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�بر 2022
�إىل �شباط/فرباير .2023
ومل ت�ع��ط "ديزين" �أي تفا�صيل
ب�ش�أن �أ�سباب قرارات الإرجاء هذه.

