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الإمارات يف املركز الأول على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

�رشطة �أبوظبي حتتفل بتخريج
الدورة  58للم�ستجدات

•• �أبوظبي-وام:

�صحف عربية :داع�ش يطرق باب

اخلرطوم...و�إيران تُربك ح�سابات وا�شنطن
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عربي ودويل

�ص 11

حققت دولة الإمارات العربية املتحدة �إجنازاً عاملياً كبرياً بدخولها نادي الع�شرة الكبار
حيث ح�صدت املرتبة العا�شرة عاملياً يف الرتتيب العام ك�أف�ضل دول العامل يف تقرير
التناف�سية الرقمية العاملية  ،2021وال�صادر عن مركز التناف�سية العاملي التابع لـ
(املعهد الدويل للتنمية الإدارية) مبدينة لوزان ال�سوي�سرية مت�صدرة بذلك دول ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف املرتبة الأوىل �إقليمياً ،ومتقدمة يف الرتتيب العاملي على
دول رائدة مثل :فنلندا ،وكندا ،واململكة املتحدة ،وا�سرتاليا ،وال�صني ،و�أملانيا ،وفرن�سا
واليابان وبلجيكا وغريها ،الأمر الذي يعترب �إجنازاً متميزاً خالل فرتة �أحاطت بالعامل
تداعيات كربى كان لها بالغ الأثر على معظم اقت�صادات العامل ،لتثبت دولة الإمارات
مرة �أخ��رى نهجها ال�سديد ،ور�ؤيتها الثاقبة ،مع الإرادة املخل�صة والعمل اجل��ا ّد نحو
النه�ضة والتنمية امل�ستدامة بر�ؤية منفتحة على العامل( .التفا�صيل �ص)4
مواقــيت ال�صالة الفجر05:00 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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ملي�سي و�صالح وتاريخية لـ �شرييف املولدويف
»
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 40صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة �شكر من رئي�سة اليونان
على م�ساهمة الإمارات يف جهود �إخماد احلرائق

•• �أبوظبي  -وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ر�سالة �شكر من فخامة كاترينا �ساكيالروبولو رئي�سة
اجل�م�ه��وري��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة� ،أع��رب��ت فيها ع��ن تقديرها مل�ساهمة دولة
الإم� ��ارات يف اجل�ه��ود ال�ت��ي ب��ذل��ت لإخ �م��اد احل��رائ��ق ال��وا��س�ع��ة التي
اج�ت��اح��ت ال�ي��ون��ان م ��ؤخ��راً .وع�ب�رت فخامتها ع��ن تقدير وامتنان
ال�شعب اليوناين للم�ساهمة الإماراتية خالل الأوقات ال�صعبة التي
مرت فيها اجلمهورية ،م�ؤكدة �أن التحرك الإماراتي �أثر ب�شكل كبري
(التفا�صيل �ص)3
يف وجدان اليونانيني.

الإمارات ت�ست�ضيف اجتماع جمموعة عمل
االت�صال التابعة للتحالف الدويل �ضد داع�ش

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يف �صورة تذكارية مع �أع�ضاء احلكومة اجلديدة (وام)

مبباركة رئي�س الدولة و�أمام حممد بن را�شد وحممد بن زايد  ..وزراء الت�شكيل الوزاري ال�ساد�س ع�شر حلكومة الإمارات ي�ؤدون اليمني الد�ستورية

حممد بن را�شد وحممد بن زايد :منهجيتنا اجلديدة ..حكومة �أ�سرع
يف الإجناز ..حمور عملها الإن�سان ..وت�ستند �إىل مباديء اخلم�سني
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
•• �أبوظبي-وام:
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
مبباركة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�أم��ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أدى معايل ال��وزراء يف حكومة

الإم��ارات ام�س «الأربعاء» اليمني الد�ستورية يف مبنى اجلديد حلكومة الإم ��ارات بعد الت�شاور مع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان واعتماد �صاحب
رئي�س الدولة مبجمع ق�صر الوطن ب�أبوظبي.
ي ��أت��ي ذل��ك يف �أع �ق��اب �إع�ل�ان ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،حيث �شارك يف
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ع��ن الت�شكيل ال ��وزاري �أداء الق�سم  7وزراء يف احلكومة( .التفا�صيل �ص)2

مئات اللبنانيني يحتجون على تعليق التحقيق يف انفجار بريوت

•• �أبوظبي  -وام:

ا�ست�ضافت دولة الإمارات االجتماع املرئي ملجموعة عمل االت�صال التابعة
للتحالف الدويل �ضد داع�ش ،والتي ترت�أ�سها دولة الإمارات مع كل من
الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة( .التفا�صيل �ص)3

الإمارات تدعم قطاع التعليم يف جزر القمر

•• موروين-وام:

�سلمت دول��ة الإم ��ارات �أم����س الأول جمهورية القمر املتحدة مناهج
تعليمية باللغة العربية ،ملرحلة ريا�ض الأطفال ،وذلك يف �إطار حر�صها
على دعم تعليم اللغة العربية يف اجلمهورية( .التفا�صيل �ص)4

بعد �شهرين من الإجراءات اال�ستثنائية

وزير العدل ال�سابق يحذر من حماولة حزب اهلل تفجري لبنان تون�س� :سع ّيد ُيك ّلف امر�أة بت�شكيل احلكومة اجلديدة

•• بريوت-وكاالت:

حذر وزير العدل اللبناين ال�سابق
ال�ل��واء �أ��ش��رف ريفي م��ن حماولة
ح��زب اهلل ت�ف�ج�ير ل�ب�ن��ان ،ب�سبب
التن�صل من امل�س�ؤولية عن انفجار
م��رف ��أ ب�ي�روت ،وت��ده��ور الأو�ضاع
املعي�شية.
وق � ��ال ري �ف��ي �إن ح� ��زب اهلل �أع ��د
ال�ق�ن�ب�ل�ت�ين وه ��و يف ق �م��ة غبائه،
لأنه لو عاد للتاريخ ،ف�إن الرهائن
�ستقتل ال�سجان يف نهاية املطاف،
وفق ما �صرح به ل�صحيفة عكاظ.
وق��ال ري�ف��ي متحدثاً عما ح�صل
ل�ل�ق��ا��ض��ي ط ��ارق ال�ب�ي�ط��ار املكلف
بالتحقيق يف ان�ف�ج��ار امل��رف ��أ� :إذا
�سقطت العدالة �ست�سقط معها كل
املنظومة ال�سيا�سية ولي�س فقط
رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ،ك�م��ا �أن �ن��ا لن
نقف مكتويف الأيدي ،و�سنكون �إىل
ج��ان��ب �أه ��ايل ال�ضحايا و�سنتجه
�إىل العدالة الدولية.
�إىل ذلك تظاهر مئات اللبنانيني

لبنانيون يتظاهرون احتجاجا على تعليق التحقيق يف انفجار مرف�أ بريوت (رويرتز)
يتقدمهم �أه��ايل �ضحايا انفجار بعد ت��دخ�لات �سيا�سية و�شكاوى التحقيق يف انفجار � 4أغ�سط�س
مرف�أ بريوت الأربعاء� ،أم��ام ق�صر قانونية تطالب بتنحية املحقق (�آب)  2020الذي �أودى بـ 214
�شخ�صاً على الأق��ل و�أ��ص��اب �أكرث
ال � �ع ��دل يف ب �ي ��روت ب �ع��د يومني العديل.
م��ن تعليق التحقيق يف الق�ضية ،وهذه املرة الثانية التي يُعلق فيها من � 6500آخرين بجروح ،ودمر

ب� �ع ��د � �ش �ه��ري��ن م� ��ن الإج � � � � ��راءات
اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت ��ي �أع� �ل ��ن عنها
الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيدّ ،
مت
�أم�س الأرب�ع��اء تعيني جن�لاء بودن
رم�ضان رئي�سة للحكومة.
وك ّلف قي�س �سع ّيد ،ال�سيدة جنالء
بودن حرم رم�ضان بت�شكيل حكومة،
على �أن يتم ذلك يف �أقرب الآجال.
وي ��أت��ي ه��ذا ال �ق��رار وف��ق الرئا�سة
ال�ت��ون���س�ي��ة ع �م�لا ب ��أح �ك��ام الأم ��ر
ال��رئ��ا��س��ي  117امل�ت�ع�ل��ق بتدابري
ا�ستثنائية وخ��ا��ص��ة ع�ل��ى الف�صل
 16منه.
فمن هي رئي�س احلكومة املكلفة؟
وجن �ل�اء ب� ��ودن رم �� �ض��ان ه��ي �أوّل
امر�أة تتولىّ من�صب رئي�سة حكومة

�سعيد يو�صي بالإ�سراع يف ت�شكيل احلكومة
علوم اجليولوجيا
يف تاريخ تون�س
وه��ي م��ن م��وال�ي��د � 1958أ�صيلة وت�شغل ب��ودن حاليا خ� ّ�ط��ة مكلفة
حم��اف�ظ��ة ال �ق�ي�روان وه��ي �أ�ستاذة بتنفيذ برامج البنك الدويل بوزارة
تعليم ع��ايل يف امل��در��س��ة الوطنية التعليم العايل والبحث العلمي.
(التفا�صيل �ص)10
للمهند�سني ب�ت��ون����س خم�ت���صّ ��ة يف

الأمم املتحدة :الجئو �سوريا
بلبنان يكافحون للبقاء �أحياء
•• بريوت-وكاالت:

يخو�ض �صراعا على جبهتني:

املفو�ضية الأوروب��ي��ة تتبنى
ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء

والي����ة ال��ع � ّم ج��و ب��اي��دن،
ره������ان ُي��ح�����س��م الآن!

•• بروك�سل-وام:

ت�ب�ن��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة يف
بروك�سل ام�س تقري ًرا جديدا عن
ال�ه�ج��رة وال �ل �ج��وء .وي�ستعر�ض
التقرير الذي جاء بعد مرور عام
على اعتماد اقرتاح ميثاق جديد
ب�ش�أن الهجرة وال�ل�ج��وء التقدم
املحرز والتطورات الرئي�سية يف
�سيا�سة ال�ه�ج��رة وال �ل �ج��وء على
مدار العام ون�صف العام املا�ضيني
 ،وي�ح��دد التحديات الرئي�سية ،
وي�سلط ال�ضوء على �آفاق التقدم
 ،ويحدد اخلطوات التي �ست�ؤدي
�إىل م��زي��د م ��ن ال �ق ��وة والبقاء
والإن�صاف.
ك�م��ا تبنت املفو�ضية الأوروبية
خ �ط��ة ع �م��ل م �ت �ج��ددة لالحتاد
الأوروب� � � � � � ��ي مل� �ك ��اف� �ح ��ة تهريب
امل �ه��اج��ري��ن و ع �ق ��وب ��ات �أرب � ��اب
العمل.
وق ��ال ��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة يف ب �ي��ان انه
كجزء من النهج ال�شامل للهجرة
مبوجب امليثاق اجلديد للهجرة
واللجوء  ،تهدف ه��ذه املبادرات
�إىل م �ن��ع اال�� �س� �ت� �غ�ل�ال املنظم
للمهاجرين واحل��د من الهجرة
غري النظامية.

العا�صمة ،وال��ذي عزته ال�سلطات
�إىل ت �خ��زي��ن ك �م �ي��ات ك �ب�ي�رة من
نيرتات الأم��ون�ي��وم دون �إجراءات
وقاية ،نّ
وتبي الحقاً �أن م�س�ؤولني
ع �ل��ى م �� �س �ت��وي��ات ع� ��دة �سيا�سية
و�أمنية وق�ضائية كانوا على دراية
ب�خ�ط��ر ت�خ��زي�ن�ه��ا ،ومل يحركوا
�ساكناً.
ومتكنت جمموعة من املتظاهرين
ظهر الأرب �ع��اء م��ن دخ��ول الباحة
الداخلية لق�صر العدل ،حيث يقع
مكتب املحقق العديل.
وع �ل �ق ��وا الف� �ت ��ة � �ض �خ �م��ة ل�صور
ال�ضحايا م��ع تعليق ل��ن تقتلونا
م� ��رت �ي�ن ،ورف� � ��ع الأه � � � ��ايل �صور
ال���ض�ح��اي��ا والف �ت��ات ك�ت�ب��وا عليها
ع � �ب� ��ارات ب �ي �ن �ه��ا ال �ق �� �ض �ي��ة �أك �ب�ر
م��ن ق��ا� �ض��ي ..الق�ضية احلقيقة
وال �� �ش �ع��ب ي �ح �م��ي ال �ع ��دال ��ة ولن
نن�سى .كما حمل �أح��ده��م �صورة
مرفقة مبج�سم مق�صلة ومذيّلة
بتعليق نهاية كل فا�سد.
(التفا�صيل �ص)15

•• الفجر  -تون�س:

•• الفجر -ثيو لوبري

–ترجمة خرية ال�شيباين

الرئي�س امل�صري خالل لقائه م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي والوفد املرافق له

بحث مع م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي ق�ضايا ليبيا و�سوريا وغزة و�سد النه�ضة

ال�سي�سي جليك �سوليفان :لن نقبل امل�سا�س مب�صاحلنا املائية

•• القاهرة-وكاالت:

�أك��د الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي� ،أم�س� ،أن
م�صر لن تقبل الإ�ضرار مب�صاحلها املائية �أو امل�سا�س
بها.
وخ�ل�ال لقائه م��ع وف��د م��ن جمل�س الأم ��ن القومي
الأم�ي��رك� ��ي ،ال � ��ذي ي �� �ض��م ج �ي��ك � �س��ول �ي �ف��ان وبريت
ماكجورك و�أريانا برينجورت وجو�شوا هاري�س ،بحث
الرئي�س ال�سي�سي م�ستجدات ق�ضية �سد النه�ضة يف
�ضوء �صدور البيان الرئا�سي الأخري ملجل�س الأمن وما
ت�ضمنه من �ضرورة امتثال الأطراف للتو�صل التفاق
ملء وت�شغيل ملزم قانوناً خالل فرتة وجيزة.
وقال بيان للرئا�سة امل�صرية� ،إن الرئي�س ال�سي�سي بحث
مع م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة ق�ضايا
�إقليمية منها ليبيا و�سوريا وغزة و�سد النه�ضة .

و�أكد ال�سي�سي مدى االلتزام الذي �أبدته م�صر جتاه
م�سار مفاو�ضات �سد النه�ضة ،م�شريا �إىل �أن املجتمع
ال��دويل عليه القيام ب��دور م��ؤث��ر حل��ل تلك الق�ضية
البالغة الأهمية.
وح��ول الق�ضية الفل�سطينية� ،أك��د ال�سي�سي �أن حل
الق�ضية وف��ق املرجعيات الدولية وا�ستعادة ال�شعب
الفل�سطيني حلقوقه امل���ش��روع��ة� ،سيكون ل��ه مردود
ك�ب�ير �سينعك�س ع�ل��ى ت �ط��ور وت�غ�ي�ير واق ��ع املنطقة
ب�أ�سرها للأف�ضل ،حيث يفتح �آفاق ال�سالم والتعاون
والتنمية ،وحول ليبيا� ،أكد ال�سي�سي وم�ست�شار الأمن
ال�ق��وم��ي الأم�ي�رك ��ي ع�ل��ى � �ض��رورة تكثيف التن�سيق
امل�شرتك بني اجلانبني ومع ال�شركاء الدوليني ب�ش�أن
الرتتيبات املتعلقة باالنتخابات املقبلة يف ليبيا ،وكذا
م�ل��ف ��س�ح��ب ال �ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة وامل��رت��زق��ة وتوحيد
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية.

يف ال�سلطة طيلة ثمانية �أ�شهر،
ي �ن �� �ش��ط ج � ��و ب � ��اي � ��دن يف تنفيذ
برناجمه االقت�صادي �إع��ادة البناء
ب�شكل �أف�ضل ،وال��وف��اء بالتزامات
حملته� .إن النافذة الق�صرية املتاحة
له تف�سر جزئياً حماولته اخ�ضاع
ال��واق��ع لإرادت� ��ه .ففي غ�ضون ما
ي��زي��د ق �ل �ي� ً
لا ع ��ن ع� ��ام� ،س ُتجرى
انتخابات التجديد الن�صفي ،والتي
مي �ك��ن �أن ت��دف��ع ال �ك��ون �غ��ر���س اىل
�أيدي املعار�ضة اجلمهورية.
خ�ل��ال ه� ��ذا امل ��وع ��د االنتخابي،
ي�صاب املع�سكر ال��رئ��ا��س��ي عمومًا
بانتكا�سة ت�ك��ون �أح �ي��ا ًن��ا ق��ات�ل��ة يف
ح��ال ف �ق��دان ال�سيطرة ع�ل��ى �أحد
املجل�سني الت�شريعيني .ودف��ع كل
من ب��اراك �أوب��ام��ا ودون��ال��د ترامب
ثمن ذلك .وميكن للدميقراطيني،
الذين مل يتح لهم هام�ش املناورة
هذا لأكرث من عقد من الزمان ،يف
ح��ال ح��دوث انتكا�سة ،ال�ع��ودة �إىل
مقاعد املعار�ضة لعدة �سنوات.
(التفا�صيل �ص)13

رئي�س الوزراء ال�سوداين يدعو اىل وحدة قوى الثورة

حمدوك يدعو للوحدة و�شرق ال�سودان
يريد اخلروج من اتفاقية جوبا

•• اخلرطوم-وكاالت:

دعا رئي�س ال��وزراء ال�سوداين عبداهلل حمدوك� ،إىل وحدة قوى الثورة
ال�سودانية وتو�سيع ق��اع��دة االنتقال لت�ضم كافة املنا�ضلني م��ن �أجل
الدميقراطية واملواطنة املت�ساوية .و�أ�ضاف يف اجتماع جمل�س الوزراء
الدوري� ،أن ال�شراكة القائمة بني املدنيني والع�سكريني هي �أداة العبور
بال�شعب ال�سوداين لل�سالم واحلرية والعدالة.
ودع��ا جمل�س ال��وزراء ال�سوداين �إىل تغيري املنهج املتبع يف حل ق�ضية
�شرق البالد على الرغم من �إ�شادته باجلهود التي قام بها ع�ضو جمل�س
ال�سيادة الفريق �شم�س الدين كبا�شي لنزع فتيل الأزمة يف الإقليم.
ي�أتي ذلك فيما تنتهي املهلة التي منحها جمل�س نظارات �شرق ال�سودان
�إىل اخلرطوم الأحد القادم من �أجل تلبية مطالبه الكاملة.
هذه املطالب هي �أوال �إلغاء م�سار �شرق ال�سودان املربم يف اتفاقية جوبا
لل�سالم� ،إ�ضافة �إىل حل جلنة تفكيك الإخوان التي حتظى ب�سند �شعبي
ور�سمي كبري وكانت �أحد �أبرز منجزات الثورة ال�سودانية.
كما يطالب املجل�س بحل احلكومة احلالية وت�شكيل جمل�س ع�سكري
يدير البالد لفرتة انتقالية حمدودة تعقبها انتخابات.
ويلوح املجل�س بتقرير امل�صري واالنف�صال عن ال�سودان يف ح��ال عدم
تلبية مطالبه كاملة.

ب� ��ات ال�ل�اج �ئ ��ون ال �� �س��وري��ون يف
لبنان عاجزين عن توفري احلد
الأدن� � � ��ى م ��ن الإن� � �ف � ��اق ،ال �ل��ازم
ل�ضمان البقاء على قيد احلياة،
ح�سبما �أعلنت الأمم املتحدة يف
بيان ،الأربعاء.
و�أع� ��رب� ��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
وب� ��رن� ��ام� ��ج الأغ� � ��ذي� � ��ة ال� �ع ��امل ��ي
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة،
ع��ن قلقها ال�ب��ال��غ �إزاء التدهور
ال���س��ري��ع يف ال �ظ ��روف املعي�شية
ل�لاج�ئ�ين ال �� �س��وري�ين يف لبنان،
ف�ق��د �أث ��رت الأزم� ��ة االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�صحية ب�شكل
خ��ا���ص على ال�ع��ائ�لات اللبنانية
والالجئة الأك�ثر فقرا .وك�شفت
النتائج الأول �ي��ة لتقييم جوانب
ال � �� � �ض � �ع� ��ف ل � � � ��دى ال �ل�اج � �ئ �ي�ن
ال�سوريني يف لبنان لعام 2021
عن و�ضع بائ�س� ،إذ �أن  9من كل
 10الجئني �سوريني ال يزالون
يعي�شون يف فقر مدقع.
ويف ع��ام  ،2021وا�صل غالبية
ال �ل��اج� � �ئ �ي��ن االع � � �ت � � �م� � ��اد على
ا�سرتاتيجيات املواجهة ال�سلبية"
ل�ل�ب�ق��اء ع �ل��ى ق �ي��د احل� �ي ��اة ،مثل
ال �ت �� �س��ول �أو اق�ت�را� ��ض امل � ��ال �أو
ال �ت��وق��ف ع��ن �إر�� �س ��ال �أطفالهم
�إىل املدر�سة �أو تقلي�ص النفقات
ال�صحية �أو عدم ت�سديد الإيجار.
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مبباركة رئي�س الدولة و�أمام حممد بن را�شد وحممد بن زايد  ..وزراء الت�شكيل الوزاري ال�ساد�س ع�شر حلكومة الإمارات ي�ؤدون اليمني الد�ستورية

حممد بن را�شد وحممد بن زايد :منهجيتنا اجلديدة ..حكومة �أ�سرع يف الإجناز ..حمور عملها الإن�سان وت�ستند �إىل مباديء اخلم�سني
•• �أبوظبي-وام:

مب �ب��ارك��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" ،و�أم� � ��ام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة� ،أدى معايل
ال��وزراء يف حكومة الإم��ارات ام�س
"الأربعاء" اليمني الد�ستورية يف
مبنى رئي�س الدولة مبجمع ق�صر
الوطن ب�أبوظبي.
ي�أتي ذلك يف �أعقاب �إعالن �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم ع��ن الت�شكيل ال ��وزاري
اجل��دي��د حل�ك��وم��ة الإم � � ��ارات بعد
الت�شاور مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان واعتماد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ح �ي��ث � �ش��ارك يف
�أداء الق�سم �سبعة وزراء يف حكومة
الإم � ��ارات يتقدمهم �سمو ال�شيخ
م �ك �ت��وم ب ��ن حم �م��د ب ��ن را� �ش ��د �آل
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم " �شهدت اليوم
م��ع �أخ ��ي حم�م��د ب��ن زاي ��د حفظه
اهلل �أداء الق�سم للت�شكيل الوزاري
اجل��دي��د ب��احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة ..
منهجيتنا اجل ��دي ��دة وا� �ض �ح��ة ..
حكومة �أ��س��رع يف الإجن ��از� ..أقرب
للميدان  ..حمور عملها الإن�سان..
وط�م��وح��ات�ه��ا �أن ت�سبق نف�سها ..
وت�سبق �أم���س�ه��ا  ..وحت�ق��ق �أف�ضل
حياة ل�شعبها" .و�أكد �صاحب ال�سمو

حممد بن را�شد:

• منهجيتنا اجلديدة وا�ضحة  ..حكومة �أ�سرع يف الإجناز� ..أقرب للميدان  ..حمور عملها الإن�سان  ..وطموحاتها �أن ت�سبق نف�سها  ..وت�سبق �أم�سها  ..وحتقق �أف�ضل حياة ل�شعبها
• فريق حكومة الإمارات �أمامه م�س�ؤوليات لتطوير العمل احلكومي وفق مبادئ اخلم�سني والتحول لتطبيق املنهجية اجلديدة التي اعتمدناها  ..امل�ستهدفات وا�ضحة جلعل دولتنا يف مقدمة دول العامل
• عملنا احلكومي و�أدواتنا و�سيا�ساتنا تتغري  ..و�أمامنا مو�سم حكومي خمتلف  ..وم�شاريع و�إجنازات نوعية يف ملفاتنا الوطنية والعاملية

حممد بن زايد:

• الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان مت�ضي قدم ًا يف حتقيق طموحات �شعبها وتطلعاته  ..ننظر دائم ًا �إىل امل�ستقبل بتفا�ؤل وهمة عالية
• نتطلع �إىل دخول اخلم�سني عام ًا املقبلة بحراك تنموي �أ�سرع و�آليات عمل حتقق قفزات يف �أدائنا احلكومي واقت�صادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عاملي ًا
ً
ومرجعا له وهي مبادي اخلم�سني ما يعزز من فعاليته يف حتقيق الطموحات الوطنية �إىل النه�ضة والريادة يف خمتلف
•العمل احلكومي خالل الأعوام املقبلة  ..ي�ستند �إىل مبادئ وا�ضحة متثل �إطار ًا
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
�أن ح �ك��وم��ة الإم � � ��ارات بت�شكيلها
وف��ري�ق�ه��ا اجل��دي��د ج ��اء مل�ضاعفة
الإجن ��از وحتقيق تطلعات �شعبها
خ �ل�ال اخل �م �� �س�ين ع ��ام القادمة،
وت �ع �ك ����س ر�ؤي � � ��ة ق ��ائ ��ده ��ا ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ملواكبة

التطورات وحتقيق قفزات نوعية
يف خمتلف امل �ج��االت والقطاعات
احليوية ،حيث قال �سموه " فريق
حكومة الإمارات �أمامه م�س�ؤوليات
ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي وفق
مبادئ اخلم�سني والتحول لتطبيق
املنهجية اجلديدة التي اعتمدناها

 ..امل �� �س �ت �ه��دف��ات وا� �ض �ح��ة جلعل
دولتنا يف مقدمة دول العامل".
ك �م��ا �� �ش ��دد � �س �م��وه �أم � � ��ام معايل
الوزراء " عملنا احلكومي و�أدواتنا
و�سيا�ساتنا تتغري  ..و�أمامنا مو�سم
ح �ك��وم��ي خم �ت �ل��ف  ..وم�شاريع
و�إجن� � � � � ��ازات ن ��وع �ي ��ة يف ملفاتنا

الوطنية والعاملية " .
م��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة � ..أن
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ب �ق �ي��ادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
مت�ضي قدماً يف حتقيق طموحات
�شعبها وتطلعاته  ..م�ضيفاً " �أننا
ننظر دائ�م�اً �إىل امل�ستقبل بتفا�ؤل
وهمة عالية ".
وق� � ��ال � �س �م��وه  -مب �ن��ا� �س �ب��ة �أداء
الق�سم ل �ل��وزراء اجل��دد يف حكومة

دول ��ة الإم � � ��ارات – " ن�ت�ط�ل��ع �إىل
دخ � ��ول اخل �م �� �س�ين ع ��ام� �اً املقبلة
بحراك تنموي �أ�سرع و�آليات عمل
حتقق ق�ف��زات يف �أدائ �ن��ا احلكومي
واقت�صادنا الوطني ومكانة دولة
الإمارات عاملياً ".
و�أ�� � �ش � ��ار � �س �م ��وه �إىل �أن العمل

احلكومي خالل الأع��وام املقبلة ..
ي�ستند �إىل م�ب��ادئ وا�ضحة متثل
�إط��اراً ومرجعاً ل��ه ،وه��ي " مبادي
اخلم�سني " ما يعزز من فعاليته
يف حت�ق�ي��ق ال �ط �م��وح��ات الوطنية
�إىل النه�ضة وال��ري��ادة يف خمتلف
املجاالت.
�أدى ال�ي�م�ين ال��د��س�ت��وري��ة ك��ل من
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
امل��ال�ي��ة ،وم�ع��ايل حممد ب��ن هادي
احل���س�ي�ن��ي ،وزي� ��ر دول� ��ة لل�ش�ؤون
املالية ،ومعايل مرمي بنت حممد
�سعيد حارب املهريي ،وزيرة التغري
املناخي والبيئة ،ومعايل الدكتور
عبدالرحمن بن عبد املنان العور،
وزي��ر امل ��وارد الب�شرية والتوطني،
وم �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ��س�ل�ط��ان بن
ع� � ��واد ال �ن �ع �ي �م��ي ،وزي� � ��ر ال� �ع ��دل،
ومعايل عبداهلل بن مهري الكتبي،
وزي� � ��ر � � �ش � ��ؤون امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى
لالحتاد ،ومعايل حمد بن مبارك
ال�شام�سي ،وزير دولة.
و�أع� � ��رب ال � � ��وزراء ع ��ن اعتزازهم
بثقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة ،وفخرهم بالعمل �ضمن
فريق حكومة الإم��ارات ،معاهدين
�أنف�سهم وال��وط��ن على م�ضاعفة
اجلهود خلدمة الوطن واملواطنني
وحتقيق تطلعات احلكومة والقيادة
الر�شيدة.
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رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة �شكر من رئي�سة اليونان على م�ساهمة الإمارات يف جهود �إخماد احلرائق ال�ش�ؤون الإ�سالمية �صيانة  14مركزا لتحفيظ القر�آن يف منطقة العني فيديو �شكر من �أطفال بالإمارات ل�شرطة �أبوظبي

•• �أبوظبي  -وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ر�سالة �شكر من فخامة كاترينا
�ساكيالروبولو رئي�سة اجلمهورية اليونانية� ،أعربت فيها عن تقديرها مل�ساهمة دولة الإمارات يف اجلهود التي بذلت
لإخماد احلرائق الوا�سعة التي اجتاحت اليونان م�ؤخراً.
وعربت فخامتها عن تقدير وامتنان ال�شعب اليوناين للم�ساهمة الإماراتية خالل الأوقات ال�صعبة التي مرت فيها
اجلمهورية ،م�ؤكدة �أن التحرك الإماراتي �أثر ب�شكل كبري يف وجدان اليونانيني .و�أ�شارت فخامتها �إىل �أن العديد
من الأماكن يف العامل ت�أثرت هذا ال�صيف بحرائق الغابات املدمرة ،الأمر الذي يتطلب من احلكومات واملعنيني
اتخاذ �إج��راءات عاجلة للتعامل مع تغري املناخ قبل �أن يزداد الأمر �سوءاً بالن�سبة للأجيال القادمة .وكانت دولة
الإم��ارات د�شنت ج�سراً جوياً لتقدمي امل�ساعدات �إىل املت�أثرين من حرائق الغابات يف جمهورية اليونان وتوفري
احتياجات املدنيني املت�أثرين باحلرائق وتعزيز احلماية لهم� ،إىل جانب م�ساهمتها يف عمليات �إخماد احلرائق التي
�أدت �إىل تدمري م�ساحات �شا�سعة من الغابات وفقدان العديد من اليونانيني ملمتلكاتهم.

با�شرت الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف �صيانة عدد من مراكز التحفيظ
مبنطقة ال�ع�ين ،حيث ت�شمل ال�صيانة  14م��رك��زا للتحفيظ م��وزع��ة على مناطق
املدينة .و�أكد الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف �أن مراكز التحفيظ بالدولة ،التي و�ضع لبنتها الأوىل املغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -حتظى بدعم ومتابعة من
القيادة الر�شيدة ،مما �أهلها لتكون منارات �إميانية وتربوية منت�شرة على م�ستوى
ال��دول��ة ،م�شريا �إىل �أن ه��ذه ال�صيانة ت�أتي يف �إط��ار ا�سرتاتيجية الهيئة وخططها
لرفع كفاءة مباين املراكز لتحافظ على مكانتها احل�ضارية وتكون على �أمت اال�ستعداد
ال�ستقبال رواده��ا من الطلبة والطالبات والدار�سني والطاقم الإداري يف ظل حالة
التعايف من وب��اء كوفيد ،19التي ت�شهدها دولتنا وب��دء العودة التدريجية للحياة
الطبيعية ،حيث حتر�ص الهيئة على توفري بيئة قر�آنية منا�سبة حتقق �أهداف الهيئة
يف حتفيظ وتعليم القر�آن وفق �أف�ضل املمار�سات املتبعة.

•• �أبوظبي -وام:

عرب جمموعة من �أطفال الإم��ارات عن �شكرهم للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ب�شكل
مبتكر عرب بث فيديو مبواقع التوا�صل االجتماعي يتناول م�شاعرهم جتاه �شرطة �أبوظبي
وتقديرهم جلهودها خا�صة املتعلقة بتوعية املجتمع خالل جائحة "كورونا".
وكرمت �شرطة �أبوظبي الأطفال امل�شاركني يف الفيديو على ر�سائلهم العفوية املت�ضمنة
عبارات الثناء والتقدير م�ؤكدة �أن ماقامت به نابع من واجبها الوطني يف النقاط الأمنية
وخمتلف املواقع  .وقدم مركز �إ�سعاد العاملني والإيجابية الوظيفية بقطاع املوارد الب�شرية
ومب�شاركة دورية ال�سعادة مبديرية املرور والدوريات هدايا و تذاكر دخول جمانية لعامل
"وارنر برذرز" للأطفال تكرميًا لهم مثمناً جهود �أهاليهم يف حتفيزهم على تنفيذ هذه
املبادرة احل�ضارية  .وحثت القيادة العامة اجلمهور على �ضرورة اال�ستمرار يف االلتزام
بالإجراءات االحرتازية ملوا�صلة التعايف من اجلائحة  ،كما دعتهم �إىل موا�صلة التعاون مع
اجلهات املخت�صة وم�ؤازرة اجلهود املبذولة لتعزيز �أمن و�سالمة اجلميع.

العامل يف ح�ضرة �أك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي-وام:

يح�ضر العامل �إىل �إك�سبو  2020دبي و�سط �أج��واء عالية من الطم�أنينة
والأم��ان النابعة من منظومة الإج��راءات الوقائية واالحرتازية املتكاملة
�ضد جائحة ك��ورون��ا التي تطبقها دول��ة الإم ��ارات والنتائج الباهرة التي
حققتها على م�ستوى حتقيق املناعة املجتمعية وخف�ض ع��دد الإ�صابات
ب�شكل كبري.
و�أ�سهمت الإجن��ازات التي حققتها الإم��ارات على �صعيد مواجهة جائحة
كوفيد -19يف كافة القطاعات وخا�صة القطاع ال�صحي ،بت�سريع عملية
انتقالها �إىل مرحلة التعايف امل�ستدام والتي يعد افتتاح "�أك�سبو 2020
دبي" �أحد �أب��رز م�ؤ�شراتها خ�صو�صا يف ظل عدد ال��زوار الهائل املتوقع �أن
ي�ستقطبهم احلدث من داخل الدولة وخارجها.
وينطلق �أك�سبو  2020دبي بح�ضور م�شاركني من  191دولة بالتزامن مع
و�صول ن�سبة احلا�صلني على اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا يف الإمارات
�إىل  93.71يف املائة من �إجمايل ال�سكان وذلك لغاية  28ال�شهر اجلاري،
يف حني �أن ن�سبة متلقي جرعتي لقاح و�صلت �إىل  83.03يف املائة من
�إجمايل ال�سكان ،وال تزال دولة الإم��ارات يف �صدارة الدول الأكرث تطعيما
جلرعة واح��دة على الأق��ل من لقاحات "كوفيد "-19وفقا ملوقع Our
. World in Data

وقال الدكتور عادل �سجواين �أخ�صائي طب الأ�سرة �إن الثقة العاملية التي
اكت�سبتها الإم��ارات يف خ�صو�ص مواجهة تداعيات فريو�س كورونا مبنية
على جمموعة من احلقائق واملعطيات العلمية  ..فالإمارات اليوم تت�صدر
دول العامل من حيث ن�سب التطعيم �ضد الفريو�س قيا�سا بعدد ال�سكان ،كما
�أنها من �أوائل الدول التي طبقت اجلرعات الداعمة �ضد الفريو�س والتي
كان لها دور كبري يف تعزيز ورفع ن�سب املناعة املجتمعية ،كما �أنها من �أوائل
الدول التي �أقرت التطعيم ملن هم دون �سن  12عاما.
و�أ��ش��ار الدكتور �سجواين �إىل ما حققته الإم��ارات من �أرق��ام قيا�سية على
م�ستوى �إجراء فحو�صات الك�شف عن الإ�صابة بالفريو�س وبطرق متعددة
وجمانية يف كثري من احلاالت وهو الأمر الذي �ساهم يف احلد من انت�شار
الفريو�س والتعامل ال�سليم واملبكر مع احلاالت امل�صابة ،منوها مبا ت�شهده
الدولة من انخفا�ض ملمو�س يف حاالت الإ�صابات والوفيات.
و�أكد الدكتور �سجواين على جاهزية املنظومة ال�صحية يف الدولة ب�شقيها
احلكومي و اخلا�ص وا�ستعدادها التام لتوفري �أف�ضل اخلدمات ال�صحية
لكافة زوار الدولة امل�شاركني يف هذا احلدث العاملي ال�سيما تلك املرتبطة يف
الوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد والتعامل مع احلاالت امل�صابة.
واتخذت اللجنة املنظمة لـ "�أك�سبو  2020دبي" جمموعة من الإجراءات
الوقائية �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد والتي ت�ضمن توفري �أكرب قدر ممكن
للزوار وامل�شاركني يف هذا احل��دث ال��دويل ،حيث يجب على ال��زوار الذين
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الإمارات ت�ست�ضيف اجتماع
جمموعة عمل االت�صال التابعة
للتحالف الدويل �ضد داع�ش

ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين � 18سنة فما ف��وق تقدمي �إث�ب��ات تلقيهم �أي لقاح
معرتف به ل��دى حكومتهم �أو فح�ص "بي �سي �آر" �سلبي ال تتجاوز مدة
�صدوره � 72ساعة ،وميكن حلاملي التذاكر الذين مل يتلقوا اللقاح ومل
يجروا فح�ص "بي �سي �آر" خالل هذه الفرتة ،ا�ستخدام من�ش�أة الفح�ص
الطبي املجاورة ملوقع �إك�سبو  ،2020حيث ي�ستغرق �صدور نتيجة الفح�ص
حوايل �أرب��ع �ساعات ،و�سيكون فح�ص "بي �سي �آر" جمانيا عند تقدمي �أي
تذكرة من تذاكر �إك�سبو � 2020سارية.
وحددت اللجنة املنظمة �إجراءات يتعني االلتزام بها يف موقع �إك�سبو 2020
دبي ،حيث يلزم الزوار ارتداء �أقنعة الوجه/الكمامات يف كل الأوق��ات ،كما
يجب تطبيق التباعد االجتماعي بني الأف��راد مل�سافة ال تقل عن مرتين،
فيما �سيتم ُت َّ
نظيف جميع الأماكن واملناطق العامة وتعقيمها بانتظام.
و�سيجد زوار " �أك�سبو  2020دبي" عالمات على الأر�ض ت�شري �إىل م�سافة
التباعد املنا�سبة التي يجب التقيد بها ل��دى ال��وق��وف يف ط��اب��ور �أو عند
م�شاهدة املعرو�ضات والعرو�ض �أو اال�سرتاحة يف احلدائق ومناطق الرتفيه
املنت�شرة يف م��وق��ع احل ��دث� ،إ��ض��اف��ة �إىل مناطق ل�ت�ن��اول الأط�ع�م��ة مزودة
بطاوالت متباعدة عن بع�ضها ب�شكل كاف ب�سعة جلو�س منا�سبة.
وتوفر اللجنة املنظمة حمطات تعقيم الأيدي على بعد م�سافات منتظمة يف
جميع �أنحاء املوقع ،كما تتوفر يف موقع احلدث مرافق منا�سبة و�أطقم عمل
متخ�ص�ص ملعاجلة �أيّ م�شكالت طبية حمتملة.

•• �أبوظبي  -وام:

ا�ست�ضافت دولة الإمارات االجتماع املرئي ملجموعة عمل االت�صال التابعة
للتحالف ال��دويل �ضد داع�ش ،والتي ترت�أ�سها دول��ة الإم��ارات مع كل من
الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة.
ور ّك��ز االجتماع على التطورات اخلا�صة بجهود جمموعة عمل االت�صال
يف الت�صدي لر�سائل التطرف والإرهاب ،بالإ�ضافة �إىل �آخر امل�ستجدات يف
تركيز التحالف على كل من �سوريا والعراق وغرب �أفريقيا و�أفغان�ستان.
و�أكد �سعادة جمال امل�شرخ مدير �إدارة تخطيط ال�سيا�سات يف وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل  -خالل الكلمة االفتتاحية  -على �ضرورة موا�صلة تكاتف
جهود الأع�ضاء يف التحالف لدح�ض ر�سائل داع�ش وفكره املتطرف ومنعه
من �إعادة ترتيب �صفوفه يف ظل التقدم الإيجابي املُح َرز من قِبل التحالف
خالل ال�سنوات املا�ضية.
كما �أك��د �سعادته على عزم دول��ة الإم��ارات العمل مع ال�شركاء يف موا�صلة
دعم جهود املجتمع الدويل وهزمية التطرف والإرهاب من خالل ن�شر قيم
الت�سامح والتعاي�ش واالعتدال.

بح�ضور قيادات دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي وم�ؤ�س�سة �سولومون �آر جوجنهامي

خالد بن حممد بن زايد يلتقي املهند�س املعماري فرانك جريي ويزور موقع متحف جوجنهامي �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

التقى �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي املهند�س املعماري العاملي فرانك
ج�يري ،فيما زار �سموه موقع م�شروع متحف جوجنهامي �أبوظبي يف جزيرة
ال�سعديات .ح�ضر اللقاء معايل حممد خليفة امل�ب��ارك ،رئي�س دائ��رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي ،وويليام ماك ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �سولومون �آر
جوجنهامي ،وويندي في�شر رئي�سة جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة.
وخ�لال ال��زي��ارة ،اطلع �سموه على ت�ط��ورات م�شروع املتحف الأب��رز يف املنطقة
للأعمال الفنية العاملية احلديثة واملعا�صرة .ويعزز امل�شروع التاريخي التبادل
ال�ث�ق��ايف ال�ع��امل��ي وي��ر��س��خ خ�ط��ط �أب��وظ�ب��ي ل�ت�ك��ون م��رك��زاً لل�صناعات الثقافية
والإب��داع �ي��ة .وت �ق��وم دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي ب�ت�ط��وي��ر متحف
جوجنهامي �أبوظبي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �سولومون �آر جوجنهامي ،و�سيكون
الأحدث �ضمن جمموعة املتاحف الدولية التابعة للم�ؤ�س�سة.
�سيمثل جوجنهامي �أبوظبي ج��زءاً من امل�شهد الفني والثقايف املزدهر يف �إمارة
�أبوظبي ،وال��ذي ي�ضم جمموعة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات الثقافية والفنية مثل
متحف اللوفر �أبوظبي ،ومنارة ال�سعديات ،واملجمع الثقايف.

يف حوار لـ(وام) � :إك�سبو  2020دبي م�صدر للفر�ص الإبداعية

مفو�ض عام لوك�سمبورغ  :الإمارات تقوم بدور حموري يف جمع العامل وحتفيز العمل اجلماعي ملعاجلة �أهم فر�ص وحتديات امل�ستقبل
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت ماغي ناجل املفو�ض العام لـ "
لوك�سمبورغ " لدى �إك�سبو 2020
دب ��ي �أن ل��وك���س�م�ب��ورغ والإم� � ��ارات
ت��رب�ط�ه�م��ا ع�لاق��ات ا�سرتاتيجية
متميزة تعود �إىل ثمانينيات القرن
املا�ضي �إذ تعد الإم ��ارات ال�شريك
التجاري الأول لبالدها يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
وق��ال��ت يف ح ��وار م��ع وك��ال��ة �أنباء
الإم��ارات "وام" � ..إن لوك�سمبورغ
تعد من �أوائ��ل ال��دول التي �أعلنت
م�شاركتها يف �إك�سبو  2020دبي
ر�سميا حيث متثل امل�شاركة يف �أهم
حدث ثقايف وح�ضاري على م�ستوى
ال� �ع ��امل م �� �ص ��دراً خل �ل��ق الفر�ص
الإبداعية وقد قررت لوك�سمبورغ
�إه��داء جناحها �إىل دول��ة الإمارات

• جهود الإمارات الدولية ت�أتي من �إدراكها ب�أن التعاون وتعزيز العالقات بني الدول يجعلنا �أقوى
• �إك�سبو  2020دبي يج�سد الإرادة املطلقة للت�ضامن والتعاون لإيجاد حل م�شرتك يف عامل متغري
للإبقاء على م�صدر خلق الفر�ص
الثنائية بني البلدين ال�صديقني
م�ستمرا.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ال �ع�لاق��ات الثنائية
املتنامية بني البلدين ال�صديقني
ت��وا� �ص��ل ت �ط��وره��ا وال �ت ��ي تعززت
ب��اف �ت �ت��اح � �س �ف��ارة ل��وك �� �س �م �ب��ورغ يف
�أب ��وظ � �ب ��ي يف  20ن ��وف� �م�ب�ر من
ال�ع��ام  2011و تت�ضمن "مكتب
لوك�سمبورغ للتجارة واال�ستثمار"
وه� ��و مب �ث��اب��ة ب ��واب ��ة ديناميكية
ت�ساعد ال�شركات يف منطقة ال�شرق

الأو�سط التي ت�سعى لتو�سيع نطاق
�أعمالها يف لوك�سمبورغ وترغب يف
دخول الأ�سواق الأوروبية.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه مت ت�سجيل عدد
كبري م��ن �شركات لوك�سمبورغ يف
دولة الإمارات بالإ�ضافة �إىل توقيع
ع��دد من االتفاقيات الثنائية بني
ال ��دول� �ت�ي�ن وال� �ق� �ي ��ام ب� �ع ��دد كبري
م��ن ال��زي��ارات الر�سمية املتبادلة
مم��ا ع��زز ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
ال�صديقني يف خمتلف املجاالت.
وح � ��ول دور الإم � � � ��ارات يف تعزيز

ال � �ت � �ع� ��اون ال� � � ��دويل ال� �س �ي �م��ا مع
ا�ست�ضافة �إك�سبو  2020دبي..
ق��ال��ت �إن دول � ��ة الإم � � � ��ارات تقوم
بدور حموري يف جمع دول العامل
وحتفيز العمل اجلماعي ملعاجلة
�أه� ��م ف��ر���ص وحت ��دي ��ات امل�ستقبل
وال� � ��ذي ي� ��أت ��ي م ��ن �إدراك � �ه � ��ا ب� ��أن
ال �ت �ع��اون وت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات بني
الدول يجعلنا �أقوى.
وح� � ��ول �أه� �م� �ي ��ة ان� �ع� �ق ��اد �إك�سبو
 2020دبي ال�سيما خالل جائحة
"كورونا" ال�ت��ي تخيم على دول

العامل  ..قالت �إن �أزم��ة "كورونا"
غ�ي��رت ال �ط��ري �ق��ة ال �ت ��ي نتفاعل
ونتعاي�ش بها ��س��وي�اً وق��د �أظهرت
تلك الأزم��ة �أننا مرتابطني �أكرث
مم��ا ك�ن��ا نتخيل ويف ه ��ذا الإط ��ار
مي �ك �ن �ن��ا اع �ت �ب��ار ف �ع��ال �ي��ة �إك�سبو
 2020دبي �أنها الإرادة املطلقة
للت�ضامن وال �ت �ع��اون لإي �ج��اد حل
م�شرتك يف عامل متغري.
وع��ن الر�سالة الرئي�سية مل�شاركة
ل��وك���س�م�ب��ورغ يف �إك �� �س �ب��و 2020
دبي ..قالت �إن لوك�سمبورغ ت�شارك

حتت �شعار "لوك�سمبورغ املتعددة
املوارد" مبا يج�سد موا�صلة بالدها
م�سرية التطوير ملواكبة الظروف
املتغرية حيث عملت لوك�سمبورغ
ع �ل��ى اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م� ��ن م� ��وارده� ��ا
ال�ب���ش��ري��ة وال�ط�ب�ي�ع�ي��ة والتقنية
وال �� �ص �ن��اع �ي��ة وامل ��ال � �ي ��ة لتعزيز
م�ستقبلها .ويف هذا الإطار� ،أ�شادت
مب �� �س�ي�رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
ال ��رائ ��دة ل��دول��ة الإم� � ��ارات خالل
العقود املا�ضية.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه بف�ضل اال�ستخدام

الذكي للموارد متكنت لوك�سمبورغ
م ��ن االن� �ت� �ق ��ال م ��ن ك��ون �ه��ا دول ��ة
زراع � �ي� ��ة ل �ت �� �ص �ب��ح ق� ��وة �صناعية
وم��رك��زاً مالياً عاملياً م��ع الرتكيز
على جم��االت البحوث والتقنيات
الرقمية و�صناعات الف�ضاء.
و�أو��ض�ح��ت �أن االخ�ت�ي��ار وق��ع على
� �ش �ع ��ار "لوك�سمبورغ امل �ت �ع ��ددة
املوارد" لي�س فقط لعر�ض جتربة
االن�ت�ق��ال االق�ت���ص��ادي امللحوظ يف
املا�ضي ولكنه ال�ت��زام��ا با�ستخدام
م��واردن��ا ب�شكل ي�ساهم يف ت�أ�سي�س

ع� ��امل �أف �� �ض ��ل ل �ل �ج �م �ي��ع ف� �م ��وارد
لوك�سمبورغ ميكنها �أن تعود بالنفع
على اجلميع.
وح ��ول ال �ع��وام��ل ال��رئ�ي���س�ي��ة التي
متيز جناح لوك�سمبورغ يف �إك�سبو
 2020دبي ..قالت �إنه يعد �ضمن
�أك�ثر الأجنحة اجلذابة يف �إك�سبو
 2020كونه م�ستوحى من �شكل
��ش��ري��ط م��وب�ي��و���س وه��و ��ش��ري��ط ال
ن�ه��ائ��ي وي��رم��ز اجل �ن��اح �إىل جهود
ل��وك���س�م�ب��ورغ يف ت��أ��س�ي����س اقت�صاد
دائري وتعزيزه ب�شكل م�ستمر على
مدى العقود املا�ضية.
و�أ�ضافت �أن زيارة جناح لوك�سمبورغ
ل ��ن ت �ك��ون م�ك�ت�م�ل��ة ب � ��دون زي� ��ارة
"ا�سرتاحة ال�شنجن" حيث يفخر
اجلناح بكونه �أحد املطاعم القليلة
ال �ت��ي ي��وج��د ب�ه��ا ط ��اه ح��ائ��ز على
جنمة مي�شالن.

 430موقعا مل�شاهدة حفل افتتاح �إك�سبو  2020دبي

بث حي يف كل �أنحاء الإمارات
حفل افتتاح �إك�سبو  2020دبي ينقل يف ٍ
•• دبي  -وام:

يبث حفل افتتاح معر�ض �إك�سبو  2020دبي على الهواء مبا�شرة عرب �أكرث
من  430موقعا يف جميع �أنحاء دول��ة الإم��ارات ،ما مينح اجلميع فر�صة
متابعة هذا احلدث اال�ستثنائي �أينما كانوا.
و�سيكون اجلمهور يف كل مكان بالدولة ،م�ساء ي��وم اخلمي�س ،املوافق 30
�سبتمرب اجل��اري ،على موعد م��ع م�شاهدة حفل االفتتاح ع�بر �شا�شات يف
مواقع عديدة ،بينها املطارات ومراكز الت�سوق والفنادق وغريها من معامل
ال��دول��ة ،ومتابعة ف�ق��رات احل�ف��ل كاملة على ال �ه��واء م�ب��ا��ش��رة .كما ميكن
متابعة احلدث عرب البث املبا�شر على تلفزيون �إك�سبو  ،وموقع https://
 /virtualexpo.worldبدءاً من ال�ساعة .07:30

و�سيحيي احلفل نخبة من الفنانني العرب والعامليني ت�ضم فنان العرب،
حممد ع�ب��ده ،وفنانة ال �ع��رب ،الفنانة الإم��ارات �ي��ة �أح�ل�ام وال�ف�ن��ان ح�سني
اجل�سمي� ،سفري �إك�سبو  2020دبي ،والنجمة الإماراتية ال�صاعدة �أملا�س،
واملغنية اللبنانية الأمريكية مي�ساء قرعة .وت�ضم قائمة النجوم العامليني
امل�شاركني يف احلفل مغني الأوبرا ال�شهري �أندريا بوت�شيلي واملغنية وم�ؤلفة
الأغ��اين الربيطانية �إيلي غولدينغ وع��ازف البيانو ال�صيني ذائ��ع ال�صيت
النغ النغ والفنانة �أجنيليك كيدجو ،واملغنية وم�ؤلفة الأغاين �أندرا داي.
وميكن للموجودين يف �إم��ارة �أبوظبي متابعة احل��دث ال��دويل من منطقة
"يا�س بالزا" ،ويف ر�أ�س اخليمة �سيتم توفري �شا�شات عر�ض للحدث يف عدد
من املواقع بينها الكورني�ش وجزيرة املرجان واملنار مول.
و�سيتمكن اجلمهور يف �إم��ارة عجمان م��ن متابعة �أم�سية ان�ط�لاق �إك�سبو

 2020دبي من احلي الرتاثي ،ومن الفجرية يف "منطقة احل�صن"� ،أما يف
�إمارة �أم القيوين ،فيمكن م�شاهدة احلدث من خالل املناطق التابعة لدائرة
ال�سياحة وال�ت�راث ،ودائ ��رة البلدية ،وع�بر �شبكات التوا�صل االجتماعي
للمجل�س التنفيذي ودائرة التخطيط.
ويعر�ض �أك�ثر من  240فندقا يف الإم��ارات �أم�سية افتتاح �إك�سبو 2020
دبي ت�شمل فنادق روف و�أرم��اين والعنوان وفيدا من �إعمار بالإ�ضافة �إىل
فنادق �أكور واملاريوت وهيلتون وفنادق "�آي �إت�ش جي" وفنادق روتانا ،وفنادق
جمموعة جمريا ،وفنادق حياة ،وفندق �أتالنت�س النخلة.
كما يعر�ض حفل االفتتاح الر�سمي لإك�سبو  2020دبي يف مطاري �أبوظبي
ودبي الدوليني �إىل جانب فعاليات مل�شاهدة احلفل ينظمها ال�شركاء ،مثل
طريان الإمارات ،ودل�سكو ،وجمموعة ترمينو�س ،ولوريال ،وني�سان.

وت�ق��وم بع�ض ال�شركات ال�ك�برى يف الإم ��ارات بعر�ض حفل االفتتاح داخل
مقراتها ،ومنها :فروع جا�شنمال ،واملراكز التجارية التابعة ملجموعة ماجد
الفطيم ،وفروع ميدكلينيك ،ويف وجهة �سيتي ووك دبي ،وداخل نادي زعبيل
لل�سيدات ،وفروع �شرف دي جيه ،ونخيل مول ،وابن بطوطة مول ،ومراكز
فيتن�س.
ويعقب حفل االفتتاح يف اليوم التايل  3عرو�ض للألعاب النارية يف �أنحاء
خمتلفة م��ن مدينة دب��ي مبنا�سبة انطالقة احل��دث ال��دويل وفتح �أبوابه
للجمهور.
وتقام فعاليات الألعاب النارية م�ساء يوم � 1أكتوبر  2021ال�ساعة الثامنة
وع�شرين دقيقة يف دبي في�ستيفال �سيتي ،ذا بوينت "نخلة جمريا" برواز
دبي.
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�أخبـار الإمـارات
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الإمارات تدعم قطاع التعليم يف جزر القمر الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�شيط يف ال�سعودية بطائرة مفخخة
•• موروين-وام:

�سلمت دولة الإمارات �أم�س الأول جمهورية القمر املتحدة مناهج تعليمية
باللغة العربية ،ملرحلة ريا�ض الأطفال ،وذلك يف �إطار حر�صها على دعم
تعليم اللغة العربية يف اجلمهورية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سعادة �سعيد حممد �سعيد مر�شد املقبايل
�سفري دول��ة الإم��ارات ل��دى جمهورية القمر املتحدة مبقر ال�سفارة يف
العا�صمة م��وروين معايل جعفر �سامل العلوي وزي��ر الرتبية والتعليم
العايل والبحث العلمي يف جمهورية القمر املتحدة.
وتناول اللقاء العالقات القائمة بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها

04

مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة خا�صة يف جمال التعليم.
و�أك��د �سعادة املقبايل ا�ستعداد دول��ة الإم ��ارات لدعم جمهورية القمر
املتحدة يف كافة املجاالت ،م�شريا �إىل �ضرورة توفر اخلطط وال�سيا�سات
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية �إىل جانب و�ضع ر�ؤي��ة ا�ستباقية تتما�شى مع
التطورات العاملية� ،سعيا لتعزيز جودة العملية التعليمية ،ل�ضمان تعليم
متكافئ مب��ا يف ذل��ك التعليم م��ا قبل امل��در��س��ة ،وب�ي�ئ��ات تعليمية �آمنة
وداع�م��ة وحمفزة للتعلم و�ضمان �أف�ضل املمار�سات الرتبوية واملناهج
احلديثة بهدف بناء جيل متمكن من مهارات الع�صر .من جانبه ثمن
معايل العلوي جهود دولة الإمارات ووقوفها �إىل جانب بالده ،معربا عن
تقديره للعالقات الثنائية بني البلدين ملا ت�شهده من تطورات �إيجابية.

•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإم��ارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات
احلوثي الإرهابية ،ا�ستهداف املدنيني والأع�ي��ان املدنية يف خمي�س م�شيط يف
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة بطائرة ب��دون طيار مفخخة ،اعرت�ضتها
قوات التحالف.
و�أكدت دولة الإمارات  -يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل � -أن
ا�ستمرار هذه الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة
يعك�س حت��دي�ه��ا ال���س��اف��ر للمجتمع ال ��دويل وا��س�ت�خ�ف��اف�ه��ا بجميع القوانني
والأعراف الدولية.
وح ّثت الوزارة املجتمع الدويل على �أن يتخذ موقفا فورياً وحا�سماً لوقف هذه

الأعمال املتكررة التي ت�ستهدف املن�ش�آت احليوية واملدنية و�أمن اململكة ،و�إمدادات
الطاقة وا�ستقرار االقت�صاد العامليني ،م�ؤكدة �أن ا�ستمرار هذه الهجمات يعد
ت�صعيداً خطرياً ،ودلي ً
ال جديداً على �سعي هذه امللي�شيات �إىل تقوي�ض الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة.
وج�دّدت ال��وزارة ت�ضامن دولة الإم��ارات الكامل مع اململكة �إزاء هذه الهجمات
الإرهابية ،والوقوف معها يف �صف واحد �ضد كل تهديد يطال �أمنها وا�ستقرارها،
ودعمها يف كل ما تتخذه من �إجراءات حلفظ �أمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني
على �أرا�ضيها.
و�أكد البيان �أن �أمن الإمارات العربية املتحدة و�أمن اململكة العربية ال�سعودية كل
ال يتجز�أ ،و�أن �أي تهديد �أو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة
الأمن واال�ستقرار فيها.

دخلت نادي الع�شرة الكبار يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية 2021

الإمارات يف املركز الأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
• حممد القرقاوي� :أثبتت الإمارات قدرتها اال�ستثنائية يف التغلب على التحديات وحتويلها �إىل فر�ص ملهمة
• عمر �سلطان العلماء :التحول الرقمي يرفع كفاءة املن�صات الذكية وي�سهم يف تنفيذ م�شاريع ناجحة يف جماالت االقت�صاد الرقمي والذكاء اال�صطناعي
• �سارة الأمريي :التكنولوجيا املتقدمة حمور �أ�سا�سي يف توجهات حكومة الإمارات لتعزيز اجلاهزية للم�ستقبل
•• �أبوظبي-وام:

حققت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة �إجن��ازاً عاملياً كبرياً بدخولها نادي
الع�شرة الكبار حيث ح�صدت املرتبة العا�شرة عاملياً يف الرتتيب العام ك�أف�ضل
دول العامل يف "تقرير التناف�سية الرقمية العاملية  ،"2021وال�صادر عن
«مركز التناف�سية العاملي» التابع لـ «املعهد الدويل للتنمية الإدارية» مبدينة
لوزان ال�سوي�سرية مت�صدرة بذلك دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
املرتبة الأوىل �إقليمياً ،ومتقدمة يف الرتتيب العاملي على دول رائدة مثل:
فنلندا ،وك�ن��دا ،واململكة امل�ت�ح��دة ،وا��س�ترال�ي��ا ،وال���ص�ين ،و�أمل��ان�ي��ا ،وفرن�سا
واليابان وبلجيكا وغريها ،الأم��ر ال��ذي يعترب �إجن��ازاً متميزاً خالل فرتة
�أحاطت بالعامل تداعيات كربى كان لها بالغ الأث��ر على معظم اقت�صادات
العامل ،لتثبت دولة الإم��ارات مرة �أخرى نهجها ال�سديد ،ور�ؤيتها الثاقبة،
مع الإرادة املخل�صة والعمل اجلا ّد نحو النه�ضة والتنمية امل�ستدامة بر�ؤية
منفتحة على العامل.
وحول هذا الإجناز املهم  ،قال معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س الإمارات للتناف�سية�" :إنّ دخول دولة الإمارات
�إىل ن��ادي الع�شرة ال�ك�ب��ار ع��امل�ي�اً يف "تقرير التناف�سية الرقمية العاملية
 ،"2021والذي ميثل واحداً من �أهم تقارير التناف�سية العاملية ..يعترب
اجن��ازاً جديداً يف رحلتها نحو تر�سيخ مكانة الإم��ارات كواحدة من �أف�ضل
دول العامل ،وقد �أثبتت الدولة قدرتها اال�ستثنائية يف التغلب على التحديات
وحتويلها �إىل فر�ص ملهمة ،بف�ضل ر�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،وتوجيهات �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 ،ما يعزز من قدرة الدولة على
حتقيق نتائج �إيجابية يف العديد من تقارير وم�ؤ�شرات التناف�سية و�أن ت�صبح
الدولة على خريطة �أكرث دول العامل تناف�سية".
وتابع معايل القرقاوي�" :إن هذا الإجناز ي�ضاف �إىل ر�صيد دولة الإمارات
يف م���س�يرة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة وي��واك��ب ال �ت �ط��ورات ال �ك �ب�يرة واملنهجية
اجلديدة للعمل احلكومي التي ت�شهدها الدولة ،ويعك�س تطلعات احلكومة
للم�ستقبل ،ويج�سد �أهدافها اال�سرتاتيجية الرامية �إىل حتقيق املزيد من
التقدم والرفاهية على كافة الأ�صعدة ،كما يعزز من ريادة دولة الإمارات يف
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية".
من جهته ،قال معايل عمر �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،إن حكومة دول��ة الإمارات
ت��دع��م امل���ش��اري��ع ال��رائ��دة ال�ت��ي ت�ع��زز م�ف�ه��وم االب �ت �ك��ار ،وت��ر��س��خ ال�شراكات
اال�سرتاتيجية واملبادرات الرقمية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،م�ؤكداُ
�أن الإجن��از اجلديد الذي حققته دولة الإم��ارات بحلولها يف املركز العا�شر

عاملياً يف "تقرير التناف�سية الرقمية العاملية" �ضمن �أف�ضل ال��دول يف هذا
املجال ،ي�شكل نتاجاً ل��ر�ؤى القيادة الر�شيدة التي ت�ضع االقت�صاد القائم
على املعرفة ،وتبني احللول الذكية وامل�ب��ادرات الرقمية املبتكرة على ر�أ�س
�أولوياتها احلالية وخططها امل�ستقبلية".
و�أ�ضاف معاليه �أن حكومة الإم��ارات تتبنى �سيا�سة التحول الرقمي الذي
يعزز كفاءة املن�صات الذكية ،وي�سهم يف تنفيذ م�شاريع ناجحة يف جماالت
االقت�صاد ال��رق�م��ي وال��ذك��اء اال�صطناعي ،تنعك�س �إي�ج��اب��ا على احلكومة
واملجتمع.
و�أكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة
�أن حكومة دول��ة الإم ��ارات تتبنى التكنولوجيا املتقدمة وتقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة حم��وراً �أ�سا�سياً يف توجهاتها الهادفة لتعزيز اجلاهزية
للم�ستقبل ،جت�سيداً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل"،
يف تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على االبتكار والرقمنة ،تدعم
جهود الدولة يف اال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة.
و�أ�شادت معايل وزي��رة الدولة للتكنولوجيا املتقدمة بالتقدم الذي حققته
دولة الإم��ارات يف "تقرير التناف�سية الرقمية العاملية" وحلولها يف املرتبة
اخلام�سة عاملياً يف م�ؤ�شر الإط��ار التكنولوجي ،م�شرية �إىل النقلة النوعية
التي مت حتقيقها يف م�ؤ�شر املهارات الرقمية والتكنولوجية ،بتقدم الدولة 7
مراكز ،لتحتل املركز العا�شر عاملياً.
و�أ�شاد �سعادة املهند�س ماجد �سلطان امل�سمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم
قطاع االت���ص��االت واحلكومة الرقمية ب ��أداء ال��دول��ة يف تقرير التناف�سية
الرقمية العاملية ،ودخولها نادي الع�شرة الكبار عاملياً يف التناف�سية الرقمية
التي متثل قطاعاً ا�سرتاتيجياً يت�صل ب�صنع امل�ستقبل امل�ستدام ،وقال" :تنبع
�أهمية النتائج ال�ت��ي حققتها دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف "تقرير
التناف�سية الرقمية العاملية" لعام  2021من التوقيت ال��ذي ج��اءت فيه،
وال��ذي ين�سجم مع �إجن��از ر�ؤي��ة الإم��ارات  2021ب��أن تكون دول��ة الإمارات
من �أف�ضل دول العامل .وهذه النتيجة جاءت لت�ؤكد �أننا ،بتوجيهات قيادتنا
الر�شيدة قد حققنا �أهداف التحول الرقمي يف مراحله املتعاقبة حتى الآن.
وهذا ميدّنا بالت�شجيع والعزمية للم�ضي نحو قمة جديدة و�إجنازات جديدة
يف اخلم�سني القادمة ب�إذن اهلل ".وقال �إن هذا الإجناز ميثل انعكا�ساً طبيعياً
ل��روح التكاتف وال�ف��ري��ق ال��واح��د يف جم��ال تبني اخل��دم��ات الرقمية على
امل�ستوى الوطني �سوا ًء يف اجلهات احلكومية االحتادية �أو املحلية ،وكذلك
يف القطاع اخلا�ص ،والتي تهدف �إىل حتقيق �أعلى م�ستويات الرفاه وال�سعادة
ملجتمع دولة الإمارات ،كما ي�ؤكد التقرير على قدرة الدولة على تب ّني �أف�ضل
احل�ل��ول الرقمية واعتماد التقنيات املختلفة التي تعزز عمليات التحول
الرقمي وتب ّني اقت�صاد املعرفة الرقمي وتطبيق مفاهيم الثورة ال�صناعية
الرابعة مبا يعزز اجلاذبية االقت�صادية لبلدنا احلبيب ،وي�ؤدي �إىل جمتمع

�أكرث �سعادة ورفاهية".
ومن جهته �أ�شاد �سعادة د .حممد حمد الكويتي ،رئي�س الأم��ن ال�سيرباين
حلكومة دولة الإم��ارات ،ب�أداء الدولة يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية
 ،2021وبتحقيقها املركز الأول عاملياً يف م�ؤ�شر الأمن ال�سيرباين �ضمن
حمور البنية التكنولوجية.
وق��ال الكويتي�" :إن التحول الرقمي ال��ذي �شهدته الدولة يف ظ ّل القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،مي��� ُّ�س جميع حم��اور احل�ي��اة يف جمتمع ال��دول��ة ،و�أ��ص�ب��ح ميثل
ثقاف ًة و�أ�سلوب عمل يف حكومة دول��ة الإم ��ارات ،وم��ع التقدم التقني الذي
ي�شهده عاملنا اليوم ،بات الأمن الرقمي جزءاً ال يتجر�أ من الأمن القومي
للدول املتقدمة ،حيث يلعب االبتكار والقدرة على التجدد والتك ّيف دوراً
هاماً يف حماية املجتمعات الرقمية ،والت�صدي اال�ستباقي لأي��ة تهديدات
�سيربانية".
و�أكد الكويتي�" :إن دولة الإمارات مت�ضي بخطى ثابتة وفقاً خلطة اخلم�سني
لكي تكون من �أف�ضل دول العامل يف خمتلف القطاعات من خالل ر�ؤية ثاقبة
وحكومة فاعلة وق ��ادرة على التعامل مب��رون��ة وك�ف��اءة عالية م��ع تغريات
امل�ستقبل ،الأمر الذي يعزز مكانتها على امل�ستويني الإقليمي والدويل �ضمن
�أهم االقت�صادات املبنية على املعرفة و�أكرثها تناف�سية يف العامل".
وم��ن جانبها �أع��رب��ت �سعادة ح�ن��ان من�صور �أه�ل��ي ،م��دي��ر امل��رك��ز االحتادي
للتناف�سية والإح �� �ص��اء ب��الإن��اب��ة ،ع��ن ب��ال��غ ��ش�ك��ره��ا �إىل ك��اف��ة ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني يف اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية ومراكز الإح�صاء
الوطنية ،وال�شركاء من القطاع اخلا�ص ،على ما يبذلونه من جهود وما
يبدونه م��ن ت�ع��اون لتعزيز تناف�سية ال��دول��ة وتقدمها يف جميع امل�ؤ�شرات
والتقارير العاملية ،ورفع �إ�سم دولة الإمارات عالياً يف املحافل الدولية وقالت
" :تويل حكومتنا الر�شيدة يف دولة الإم��ارات �أهمية كربى لدور ال�شراكات
الف ّعالة بني كافة اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية ،والقطاع اخلا�ص
لدعم ملف التناف�سية ،وبتوجيهات كرمية من القيادة الر�شيدة تدور عجلة
التح�سني امل�ستمرة للت�شريعات والقوانني ل�ضمان رفاهية الإن�سان يف دولة
الإم��ارات ويف كافة القطاعات احليوية ،مثل االقت�صاد وال�صحة والتعليم
وال�ع�ل��وم املتقدمة وغ�يره��ا ،وال�ت��ي ت�سهم يف ت�سريع وتي��رة من��و الأن�شطة
االقت�صادية يف الدولة ،واالرتقاء ب�أداء دولة الإمارات التناف�سي للو�صول �إىل
م�صاف دول العامل وفق مئوية الإمارات ."2071
منهجية التقرير
يتناول "تقرير التناف�سية الرقمية العاملية" لهذا العام �أداء  64دولة حول
العامل� ،ضمن ثالثة حماور رئي�سية ،هي املعرفة ،والتكنولوجيا ،واجلاهزية
للم�ستقبل .وتنق�سم املحاور الرئي�سية الثالثة �إىل  9حماور فرعية ،تت�ضمن
 52م�ؤ�شراً ،كما تعتمد منهجية التقرير على  20م�ؤ�شراً من ا�ستطالعات
للر�أي ،وعلى  32م�ؤ�شراً لبيانات �إح�صائية.

وجاءت دولة الإمارات يف تقرير هذا العام مت�صدرة الدول العربية يف املركز
الأول يف كافة املحاور الرئي�سية ،حيث حققت الدولة املركز اخلام�س عاملياً يف
حمور "التكنولوجيا" ،والـمركز 12عاملياً يف حمور «اجلاهزية للم�ستقبل»
وق�ف��زت  13مرتبة دف�ع��ة واح ��دة يف حم��ور «امل�ع��رف��ة» لتحتل امل��رت�ب��ة 18
عاملياً.
ويف املحاور الفرعية الت�سعة للتقرير ،حققت دول��ة الإم��ارات املركز الأول
عاملياً يف حم��ور "املواهب" حمققة بذلك تقدماً ب�أربع مراتب عن تقرير
العام املا�ضي ،وجاءت يف املركز الثاين عاملياً يف حمور "الإطار التنظيمي" كما
ح�صدت املركز اخلام�س عاملياً يف حمور "الإطار التكنولوجي" ،كما حققت
قفزة كبرية بلغت  19مرتبة دفعة واح��دة يف حمور "التعليم والتدريب"،
لتنال امل��رك��ز  25ع��امل�ي�اً ،كما ج��اءت يف امل��رك��ز العا�شر ع��امل�ي�اً يف املحورين
الفرعيني "مرونة قطاع العمل" و "تكامل تكنولوجيا املعلومات"
ريادة عاملية
تربعت دولة الإمارات يف املركز الأول عاملياً يف �أربعة م�ؤ�شرات يف التقرير هي
«الأمن ال�سيرباين» وم�ؤ�شر «التدفق ال�صايف للطالب الدوليني» ويف م�ؤ�شر
«مرونة قوانني الإقامة» ،ويف م�ؤ�شر «ا�شرتاكات النطاق العري�ض الال�سلكي»،
كما انتزعت الدولة املركز الثاين عاملياً يف م�ؤ�شرات «توافر اخلربات العاملية»
و «وجود اخلرباء الدوليني» و «التوجهات نحو العوملة» ،وحققت كذلك املركز
الثالث عاملياً يف كلٍ من م�ؤ�شرات «�إدارة املدن» و«ا�ستخدام ال�شركات للبيانات
الكبرية والأدوات التحليلية» .و «توافر الفر�ص وغياب التهديدات».
قفزات كبرية
متكنت دولة الإم��ارات من حتقيق قفزات كبرية يف الكثري من امل�ؤ�شرات يف
التقرير ،حيث قفزت  31مرتبة دفعة واحدة يف كل من م�ؤ�شر "م�ستخدمي
الإنرتنت" والذي حققت فيه املركز الرابع عاملياً ،وكذلك قفزة بلغت 31
مرتبة يف م�ؤ�شر "ن�سبة ال�سكان احلا�صلني على التعليم العايل" الذي
ح�صلت فيه على املركز  16عاملياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت  22مرتبة يف م�ؤ�شر "امل�شرتكون يف خدمة
النطاق العري�ض للهاتف املحمول" لتحتل املركز  12عاملياً وقفزة قدرها
 9مراتب يف م�ؤ�شر "ن�سبة الن�ساء اجلامعيات من حملة البكالوريو�س
واملاج�ستري" حمققة فيه املركز العا�شر عاملياً ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
امل�ؤ�شرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبرية ،كما جاءت الدولة �ضمن
املراكز الع�شر الأوىل عاملياً يف  25من �أ�صل  52م�ؤ�شراً �شملها التقرير.
و�صدر تقرير التناف�سية الرقمية العاملية لأول مرة يف العام  2017عن
مركز التناف�سية العاملي التابع للمعهد ال��دويل للتنمية الإداري��ة مبدينة
لوزان ال�سوي�سريةالذي يعد واحدا من �أهم الكليات املتخ�ص�صة على م�ستوى
العامل يف هذا املجال.

�شرطة �أبوظبي حتتفل بتخريج الدورة  58للم�ستجدات خليفة الرتبوية  :تطور الأداء
امل�ؤ�س�سي �سر متيز التعليم

•• �أبوظبي -وام:

اح�ت�ف�ل��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي بتخريج
ال � ��دورة ال�ث��ام�ن��ة واخل�م���س�ين والتي
ت�ضم  56م�ستجدة ب� ��إدارة الت�أهيل
ال�شرطي ب��أك��ادمي�ي��ة �سيف ب��ن زايد
للعلوم ال�شرطية واالم�ن�ي��ة مبدينة
العني .
وه �ن��ا ال �ل��واء ث ��اين ب�ط��ي ال�شام�سي
مدير اكادميية �سيف بن زايد للعلوم
ال���ش��رط�ي��ة واالم �ن �ي��ة اخل��ري �ج��ات يف
كلمة ع�بر تقنية ال�ت��وا��ص��ل ع��ن بعد
و�شكرهن لتحليهن بال�سلوك والقيم
والأخ�لاق العالية وال�ضبط والربط
الع�سكري.
ومت� �ن ��ى ل �ل �خ��ري �ج��ات دوام التقدم
والنجاح يف ميادين العمل امل�ؤ�س�سي
وح� �ث� �ه ��ن ع� �ل ��ى حت� �م ��ل امل �� �س ��ؤول �ي ��ة
وال�ت�ع��ام��ل احل �� �ض��اري م��ع الر�ؤ�ساء
وامل��ر�ؤو� �س�ين واجل�م�ه��ور واملتعاملني
للمحافظة ع�ل��ى ال�سمعة الريادية
التي تتبو�أها القيادة العامة ل�شرطة
ابوظبي.
واثنى العميد الدكتور را�شد حممد
بور�شيد نائب مدير اكادميية �سيف
ب��ن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية
على جهود اخلريجات الالتي تلقني
تدريبات خمتلفة ،وتنمية مهاراتهن
وتعزيز معرفتهن يف خمتلف العلوم ،
م�شرياً �إىل حر�ص �شرطة ابوظبي على
االرتقاء ب�إمكانات الكوادر الوطنية يف
مواجهة التحديات املختلفة والتعامل
معها بكفاءة واحرتافية.
و�أكد يف ت�صريح خالل ح�ضوره حفل

•• �أبوظبي-وام:

ال �ت �خ��ري��ج اه �ت �م��ام � �ش��رط��ة �أبوظبي
ب �ت��وف�ير امل �م �ك �ن��ات ال �ت��ي ت �ع��زز ن�شر
امل�ع��رف��ة مب �ج��االت ال�ع�م��ل واالرتقاء
ب ��الأداء الأم�ن��ي ،م�شرياً �إىل �أن هذه
ال � ��دورات ت��زام �ن��ت م��ع ان �ط�ل�اق عام
اخل �م �� �س�ين يف ال ��دول ��ة وا�ست�شراف
�شرطة �أبوظبي للم�ستقبل وفق ر�ؤية
يتم خاللها ت�شكيل خارطة وا�ضحة
للعمل ال�شرطي طويل املدى و جتهيز
�أدوات تقنية جديدة ،وو�سائل مهارية
خم�ت�ل�ف��ة م��دع��وم��ة ب� ��روح االبتكار،
ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات ��ش��رط��ة ع�ل��ى �أعلى
م�ستوى من التميز والتطور .
ولفت �إىل اهتمام الأكادميية بتحقيق
الأهداف من �أجل االرتقاء مبنظومة
الأداء الأمني ورف��ع م�ستوى مهارات

وق��درات اخلريجات وتفعيل دورهن
يف امل�ج�ت�م��ع مب��ا ي �ع��زز ج �ه��وده��ن يف
حماية املجتمع ون�شر الأمن والأمان
وال�ط�م��ان�ي�ن��ة يف رب��وع��ه م �ع��رب �اً عن
ت �ق��دي��ره جل �ه��ود ال�ع��ام�ل�ين يف �إدارة
الت�أهيل ال�شرطي يف تنفيذ اخلطة
التدريبية وموا�صلة العمل والعطاء.
وك��ان احل�ف��ل ب��د�أ ب�ت�لاوة ع�ط��رة من
ال � �ق ��ر�آن ال �ك ��رمي ث ��م �أل �ق ��ى العقيد
ح���س�ين ع �ل��ي اجل�ن�ي�ب��ي م��دي��ر �إدارة
ال�ت��أه�ي��ل ال���ش��رط��ي كلمة �أ� �ش��اد فيها
بدعم القيادة ال�شرطية م�ؤكداً حر�ص
�شرطة �أبوظبي على متكني العن�صر
ال �ن �� �س��ائ��ي واع �ط��ائ �ه��ا ال�صالحيات
ال��داع �م��ة ال �ت��ي جت�ع�ل�ه��ا �أه�ل� ً�ا لهذه
الوظيفة .

ك�م��ا �أك ��د ��س�ع��ي �أك��ادمي �ي��ة ��س�ي��ف بن
زاي� ��د ل �ل �ع �ل��وم ال �� �ش��رط �ي��ة والأمنية
ع�ل��ى ت �ق��دمي �أع �ل��ى م�ع��اي�ير اجل ��ودة
يف دورات� �ه ��ا وب��راجم �ه��ا االكادميية
وال�ت��دري�ب�ي��ة والتخ�ص�صية ال�ت��ي مت
تنفيذها يف ادارة الت�أهيل ال�شرطي
ل�لارت �ق��اء مب�ن�ظ��وم��ة االداء االمني
وحت �ق �ي��ق ري � ��ادة م��ؤ��س���س�ي��ة �شرطية
ت�ست�شرف امل�ستقبل.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن دورة امل�ستجدات
الثامنة واخلم�سني تعد �أول الدورات
ال�ن���س��ائ�ي��ة ال �ت��ي ا�ستكملت الربامج
التدريبية االمنية والتي تطبق لأول
م ��ره ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��وط��ن العربي
م �ت �� �ض �م �ن��ة ب ��رن ��ام ��ج � � �ش� ��ارع احل�س
الأم �ن��ي وال ��ذي ي�ه��دف �إىل االرتقاء

مب�ستوى التدريب الأمني الت�أ�سي�سي
اىل م�ستوى فكر متقدم م��ن خالل
�أ�ساليب وط��رق مبتكره ون�ه��ج �أمني
دق�ي��ق ينمي م�ه��ارة امل�لاح�ظ��ة ويعزز
بناء ال�شخ�صية ال�شرطية.
وهن�أ اخلريجات الن�ضمامهن �إىل ي
منظومة العمل ال�شرطي  .ثم �ألقت
ال�شرطي �أول م�ستجد �أم�يرة حممد
ال�ب�ل��و��ش��ي ب ��إل �ق��اء ك�ل�م��ة اخلريجات
وج�ه��ت فيها ال�شكر لإدارة الت�أهيل
ال���ش��رط��ي وج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ب�ه��ا ملا
ت �ل �ق��وه م ��ن ع �ل��وم � �ش��رط �ي��ة وامنية
وقيادية �أ�سهمت يف تطوير مهاراتهن
وق��درات�ه��ن ال�شخ�صية والعملية ثم
قام راع��ي احلفل بتكرمي امل�ستجدات
الأوائل .

�أك��دت الأم��ان��ة العامة جلائزة خليفة الرتبوية على
�أهمية ن�شر ثقافة التميز يف امليدان الرتبوي ب�ش�أن
الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي وال��ذي ميثل �أح��د الركائز
الأ�سا�سية يف تطور منظومة التعليم وتكامل �أهدافها
لتلبية متطلبات الع�صر الرقمي .
جاء ذلك خالل ور�شة العمل التطبيقية التي نظمتها
الأمانة العامة للجائزة عن بعد للتعريف باملجاالت
املطروحة يف ال��دورة اخلام�سة ع�شرة وخا�صة جمال
التعليم العام فئة الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي وحتدث
فيها كل من الدكتورة �شيخة الطنيجي حمكم جمال
التعليم العام فئة الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي ،وفاطمة
يو�سف رئي�سة فريق مدر�سة الأ�صايل الفائز يف فئة
الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي للدورة الرابعة ع�شرة .
وقالت الدكتورة �شيخة الطنيجي تلعب جائزة خليفة
الرتبوية دوراً بارزاً يف حتفيز امليدان الرتبوي لإبراز
�أف �� �ض��ل م��ا ل��دي��ه م��ن مم��ار� �س��ات ت��رب��وي��ة ب �ن��اء على
معايري عاملية تدعم العملية التعليمية والرتبوية وال
تكتفي بذلك و�إمن��ا حتتفل بتلك الإجن ��ازات وتعمل
ع�ل��ى تعميمها م��ن خ�ل�ال ور� ��ش ال�ع�م��ل وال �ن��دوات ،
ول��ذل��ك م��ن ال���ض��روري اقتنا�ص الفر�صة حل�ضور
هذه الور�ش التعريفية للمعايري التي تواكب املعايري
العاملية واملتغريات املحلية للبحث عن فر�ص التطوير
والتح�سني يف العملية التعليمية .
و�أو�ضحت �أن اجل��ائ��زة طرحت فئة الأداء التعليمي
امل��ؤ��س���س��ي وال �ت��ي ت�شمل م��دار���س التعليم /ال �ع��ام -
اخلا�ص  -التقني ومن يف حكمها /يف الدولة والتي

ت�ع�م��ل ك�م��ؤ��سّ ���س��ة واح� ��دة مب�ن�ظ��وم��ة ت��رب��وي��ة كاملة
و�شاملة قائمة على مفهوم العمل امل�ؤ�سّ �سي وتمُ نح
هذه اجلائزة للم�ؤ�سّ �سات التعليمية التي متتاز ب�أداء
تعليمي ُمتميز ومبدع يف جميع املجاالت الرتبوية،
بحيث تهدف �إىل تفعيل العمل امل�ؤ�سّ �سي الرتبوي يف
الدولة ،و ُتثبته نتائج تطبيق جمموعة من الأدوات
العلمية املبنية على معايري علمية وا�ضحة وم�ؤ�شرات
�أداء محُ دّدة.
و�أ�شارت الطنيجي �إىل �أن �شروط الرت�شيح اخلا�صة
مبجال التعليم العام لفئة الأداء التعليمي امل�ؤ�سّ �سي
� :أن تكون امل�ؤ�سّ �سة التعليمية املتقدّمة حا�صلة على
تقييم �أداء ُي �ع��ادل ج�ي��د ف�م��ا ف��وق خ�ل�ال �آخ ��ر �سنة
وتر�شيح ا�سم مدير النطاق املُخ ّول بالتعامل معه يف
ح��ال ك��ون اجلهة املر�شحة يف جم��ال التعليم العام -
فئة الأداء التعليمي امل�ؤ�سّ �سي يف املدار�س احلكومية.
م��ن جانبها عر�ضت فاطمة يو�سف جتربة مدر�سة
الأ��ص��اي��ل وف��ري��ق العمل املتميز بها يف ال�ف��وز بهذه
الفئة خالل الدورة املا�ضية وقدرة �إدارة املدر�سة على
توظيف التقنيات احلديثة يف م�صلحة الطالب والتي
تواكب الع�صر.
و�أعربت عن �شكرها للأمانة العامة جلائزة خليفة
ال�ت�رب��وي��ة ،ومل ��ا ت�ب��ذل��ه م��ن ج �ه��ود ل��رع��اي��ة االب ��داع
واالب �ت �ك��ار ع�ل��ي م���س�ت��وي ال��دول��ة وال��وط��ن العربي،
حيث �أنها م�صدر �إلهام للم�ؤ�س�سات التعليمية لإبراز
�أف�ضل ما لديهم وفقا ملعايري اجلائزة والتي تت�سم
بال�شمولية وامل���ص��داق�ي��ة ..م�شرية �إىل جن��اح �إدارة
املدر�سة يف تكوين فريق عمل مبدع �ساهم يف جتهيز
ملف الرت�شح للجائزة .
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�أخبـار الإمـارات
ال�صحة تعلن تقدمي  54,675جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  54,675جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع عدد
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  20,018,034جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  202.40جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع
خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد "-19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19
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�أجرت  311,669فح�صا ك�شف عن � 270إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  350حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي  -وام:

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  311,669فح�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  270حالة �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  735,727حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,095
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  350حالة 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  728,195حالة.
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ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري �إندوني�سيا عمار النعيمي ي�ستقبل �سفري كو�ستاريكا
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان
احل��اك��م ام����س ��س�ع��ادة ح�سني بجي�س
�سفري اجلمهورية الإندوني�سية لدى
الدولة الذي قدم لل�سالم على �سموه
ي��راف�ق��ه ��س�ع��ادة ب��وده��ي برايهانتورو
القن�صل العام الإندوني�سي يف دبي.
ورح � � ��ب � �س �م��و ويل ع� �ه ��د عجمان
بال�سفري الإندوني�سي  ..متمنياً له
طيب الإق��ام��ة والتوفيق والنجاح يف
�أداء م �ه��ام ع�م�ل��ه ك�سفري ل �ب�لاده يف
دول��ة الإم ��ارات .و�أك��د �سموه  -خالل
اللقاء  -مع ال�سفري الإندوني�سي �أن
الإم � ��ارات تربطها ع�لاق��ات �صداقة
م�ت�م�ي��زة م��ع ج�م�ه��وري��ة �إندوني�سيا الأخ� � ��وي� � ��ة ال � �ت ��ي ت ��رب ��ط البلدين ت�شهدها دولة الإم��ارات عامة و�إمارة
ونحر�ص على تعزيز �أوا�صر التعاون وال�شعبني ال�صديقني و�سبل توطيدها ع�ج�م��ان خ��ا��ص��ة يف خمتلف امليادين
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني يف يف ��ش�ت��ى امل �ج��االت  .و�أث �ن��ى ال�سفري اال�ستثمارية والثقافية واالجتماعية
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ال�سيما القطاع الإندوني�سي على ال�ت�ع��اون امل�شرتك وال�صحية والتعليمية والعمرانية
اال� �س �ت �ث �م��اري وال���س�ي��اح�ي��ة  .وجرى ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف ال�ق�ط��اع��ات ك��اف��ة  ..واالق�ت���ص��ادي��ة وال�سياحية وغريها.
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ا��س�ت�ع��را���ض العالقات م���ش�ي��داً بالنه�ضة احل���ض��اري��ة التي ح���ض��ر ال �ل �ق��اء  ..ال���ش�ي��خ را� �ش ��د بن

•• عجمان  -وام:

حميد النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية
والتخطيط و��س�ع��ادة �أح�م��د �إبراهيم
الغمال�سي رئي�س مكتب ويل العهد
و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير
عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد
من كبار امل�س�ؤولني.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان
احل��اك��م ام����س ��س�ع��ادة فران�سي�سكو
�شاكون �إيرناندي�س �سفري كو�ستاريكا
لدى الدولة الذي قدم لل�سالم على
�سموه .
ورحب �سموه بال�سفري  ..متمنيا له
طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف
�أداء مهام عمله �سفريا لبالده لدى
الدولة.
وبحث �سموه وال�سفري الكو�ستاريكي
 خ�لال اللقاء  -ع�لاق��ات التعاونالثنائي القائمة بني البلدين و�سبل
تطويرها وتوطيدها  ..كما مت تبادل
الأحاديث الودية التي من �شانها �أن
ت �ع��زز ت�ل��ك ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن البلدين
وال�شعبني ال�صديقني �إىل جانب
تبادل وجهات النظر حول عدد من

الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة ذات
االهتمام امل�شرتكة.
و�أث�ن��ى ال�سفري الكو�ستاريكي على
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن البلدين
يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت املختلفة

 ..م �� �ش �ي��دا ب��ال �ت �ط��ور احل�ضاري
ال��ذي ت�شهده دول��ة الإم ��ارات عامة
وعجمان خا�صة يف امليادين كافة.
ح�ضر ال�ل�ق��اء  ..ال���ش�ي��خ را� �ش��د بن
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية

والتخطيط و�سعادة �أحمد �إبراهيم
الغمال�سي رئي�س مكتب ويل العهد
و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير
ع��ام دائ ��رة الت�شريفات وال�ضيافة
وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

�أبوظبي للخاليا اجلذعية يعلن جناح التجربة الأوىل من نوعها يف �إنتاج اخلاليا املناعية املربجمة با�ستخدام تقنية الـ CAR T-cell
••�أبوظبي-وام:

�أعلن مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية  -معهد الأبحاث املتخ�ص�ص يف �أبوظبي
 انتهاء التجربة الأوىل من نوعها يف دول��ة الإم��ارات لإنتاج اخلاليا املناعيةبا�ستخدام م�ستقبالت للخاليا امل�ستهدفة  CAR T-cellحملياً يف املخترب
 ..لتتقدم الإم ��ارات بهذا النجاح خطوة �أخ��رى م��ن ب��دء التجارب ال�سريرية
لإثبات �سالمة هذه التقنية لعالج �سرطانات الدم.
وتعليقاً على �أهمية هذه النتائج  ..قال الدكتور يندري فينتورا� ،أخ�صائي علم
املناعة وامل��دي��ر العام ملركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية ،والباحث الرئي�سي يف
التجربة ال�سريرية للعالج باخلاليا املناعية با�ستخدام م�ستقبالت ت�ستهدف
اخلاليا ال�سرطانية  " :CAR T-cellي�سرنا الإع�لان بعد  12يوما من
بدء التجربة عن جناحنا يف �إنتاج اخلاليا املناعية من النوع التائي با�ستخدام

م�ستقبالت اخل�لاي��ا امل�ستهدفة  CAR T- cellم��ن متطوع �سليم ،متت
بال�شراكة مع "ميلتني بيوتيك" ..والأهم من ذلك �أننا ا�ستطعنا متديد اخلاليا
�ضمن �أعلى درجات �ضبط اجلودة والإنتاجية ،مع احلفاظ على ما يفوق متو�سط
عدد اخلاليا دون تلويثها " .
و�أ�ضاف � " :أن هذه النتيجة م�شجعة جداً لأنها تو�ضّ ح �إمكانية �إنتاج اخلاليا
املناعية املربجمة ملحاربة اخلاليا ال�سرطانية بفعالية عالية تتجاوز املعايري
املقبولة يف اال�ستخدامات ال�سريرية ل��درج��ة النقاء وقابلية احل�ي��اة وجرعة
اخللية " .و�أ� �ش��ار �إىل � " :أن الباحثني يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للخاليا اجلذعية
ا�ستغلوا يف هذه التجربة الأوىل  ..خرباتهم العميقة وا�ستعانوا ب�أحدث التقنيات
املوجودة ملراقبة الإنتاج ال�سريع للخاليا املناعية املربجمة با�ستخدام امل�ستقبالت
امل�ستهدفه  /CAR T-cell/وجتميعها واال�ستفادة منها ..وك��ان الهدف
يف ه��ذه املرحلة الأول�ي��ة الت�أكد من فعالية التكنولوجيا امل�ستخدمة و�ضمان

التوحيد القيا�سي مع ا�ستعداد معهد الأبحاث املحلي لدخول املرحلة القادمة
م��ن ال�ت�ج��ارب ال�سريرية" .م��ن جهتها قالت ال��دك�ت��ورة فاطمة الكعبي مدير
برنامج عمليات زراعة النخاع العظمي يف �أبوظبي والباحث الرئي�سي امل�شارك
يف جتربة اخلاليا املناعية  " :ا�ستطعنا حتقيق هذه النتيجة الرائعة من خالل
ت�ضافر جهود فريقنا املتميز من الباحثني والفنيني العاملني يف مركز �أبوظبي
للخاليا اجلذعية والتكنولوجيا احلديثة املتخ�ص�صة واملعرفة العملية التي
قدمها �شركا�ؤنا يف ميلتني بيوتيك ".
و�أ�ضافت  " :نحن على �أعتاب دخول مرحلة جديدة يف م�ساعينا لت�صميم �أول
برنامج �إم��ارات��ي للعالج باخلاليا املناعية امل�برجم��ة با�ستخدام امل�ستقبالت
التي ت�ستهدف اخلاليا ال�سرطانية  ، CAR T-cellومنح الأمل للمر�ضى
الذين يعانون من خمتلف �أن��واع �سرطانات الدم.ونتطلع للإعالن عن املزيد
م��ن النجاحات م��ع ا�ستعدادنا لبدء التجارب ال�سريرية " .وق��ال��ت �إن العالج

باخلاليا املناعية  CAR T-cellيعد من الأ�شكال اجل��دي��دة املعرتف بها
عاملياً للعالجات املناعية التي ّ
توظف نظام الدفاع يف اجل�سم عن طريق �إعادة
برجمة اخلاليا املناعية وهي عن�صر �أ�سا�سي يف �آلية ا�ستجابة اجل�سم ملكافحة
الأورام ،فتجهزها للقيام مبهام البحث عن ال�سرطان والق�ضاء عليه .فت�صبح
ه��ذه اخلاليا املربجمة مبثابة دواء ح� ّ�ي يتنقل عرب اجل�سم وي�ستخدم جهاز
املناعة با�ستمرار ملهاجمة املر�ض".
وج��اء ت�أ�سي�س مركز �أبوظبي للخاليا اجلذعية وه��و الأول من نوعه يف دولة
الإم� ��ارات ع��ام  ،2019ب�ه��دف تلبية الطلب املحلي والإق�ل�ي�م��ي امل�ت��زاي��د على
اخلدمات والعالجات الطبية الأكرث تطوراً وابتكاراً .ويركز جهوده على تقدمي
�أح��دث الأبحاث حول اخلاليا اجلذعية يف املنطقة وفق �أرق��ى معايري اجلودة
و�أف�ضل م�ستويات ر�ضا املر�ضى يف كل خطوة خالل رحلة الرعاية مبا يف ذلك
العالج واملتابعة �سواء للموظفني �أو املر�ضى وعائالتهم.

الأحد يبد�أ الت�سجيل باملدار�س ومراكز التحفيظ

�شيخة بنت �سيف �آل نهيان تطلق الدورة العربية جلائزة ال�شيخة ح�صة بنت حممد �آل نهيان للقر�آن
•• �أبوظبي -الفجر

�أع� �ل� �ن ��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن���س��ان�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق ��اف ووزارة الرتبية والتعليم
ع��ن ب��دء الت�سجيل ل�ل��دورة التا�سعة
جل��ائ��زة ال�شيخة ح�صة بنت حممد
�آل ن �ه �ي��ان ل �ل �ق��ر�آن ال� �ك ��رمي للعام
" 1443ه�ـ 2022 - 2021 -
م " اع�ت�ب��ارا م��ن ي��وم الأح ��د الثالث
من �أكتوبر اجل��اري وحتى اخلمي�س
ال�ث��ام��ن ع�شر م��ن ن��وف�م�بر امل�ق�ب��ل ،
و�أن امل �� �ش��ارك��ة م�ف�ت��وح��ة ه ��ذا العام
يف نقلة ن��وع�ي��ة وج�غ��راف�ي��ة جديدة
ت�شمل ط��ال�ب��ات امل��دار���س احلكومية
واخل��ا��ص��ة وم��راك��ز حتفيظ القر�آن
ال �ك��رمي ب��دول��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة والأقطار العربية ال�شقيقية
بعد �أن كانت بالدورات املا�ضية على
م���س�ت��وى ال ��دول ��ة و�أق� �ط ��ار جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي  ،ع �ل��ى �أن يتم
الت�سجيل باملدار�س واملراكز.

على �أن تبد�أ االختبارات التمهيدية
وال� �ت� ��أه� �ي ��ل ل �ل �ت �� �ص �ف �ي��ات النهائية
بالطريقة االف�ترا��ض�ي��ة ع�بر فروع
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق� � ��اف ي ��وم الأح� ��د ال�ت��ا��س��ع من
ي �ن��اي��ر امل �ق �ب��ل وح � ��دد �آخ � ��ر موعد
ال�ستالم �أ�سماء امل�ؤهالت واملرت�شحات
ل�ل�ن�ه��ائ�ي��ات ي ��وم اخل�م�ي����س ال�سابع
والع�شرين من يناير املقبل ،و�ستقام
ال �ت �� �ص �ف �ي��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة بالطريقة
االف�ترا� �ض �ي��ة ب�ي�ن م �ق��ر ال�ل�ج�ن��ة يف
�أبوظبي وف��روع الهيئة بالدولة يوم
الأح��د الع�شرين من فرباير املقبل
وحتى العا�شر من مار�س املقبل .

وق��ال��ت ح��رم �سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار
� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و رئ �ي �� ��س ال ��دول ��ة
ال�شيخة �شيخة بنت �سيف �آل نهيان
نائب الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن���س��ان�ي��ة والعلمية � :إن اجلائزة
تهدف �إىل خدمة كتاب اهلل ،والعناية
به من خ�لال ت�شجيع النا�شئة على
ح �ف �ظ��ه و�إت� �ق ��ان ��ه ،وال�ت�رك� �ي ��ز على
طالبات امل��دار���س ،وت�شجيعهن على
الإق �ب��ال عليه وال�ن�ه��ل م��ن علومه،
وت�شجيع الطالبات امل��واط�ن��ات على
تعلم ك�ت��اب اهلل وح�ف�ظ��ه ،والعناية

بفئة �أ�صحاب الهمم من خالل �إتاحة
ال�ف��ر��ص��ة ل�ه��ن ل�ل�م���ش��ارك��ة ،م�ؤكدة
�سعي اجلائزة �إىل البحث عن املواهب
امل �ت �م �ي��زة يف جم ��ال �إت� �ق ��ان احلفظ
والتجويد وال�صوت احل�سن ،وتو�سيع
نطاقها لت�صبح ع��رب�ي��ة والإم� ��ارات
حتتفل ه��ذا ال�ع��ام باخلم�سني عاما
منذ قيام االحتاد.
ورحبت �سموها باملتناف�سات امل�شاركات
يف الت�صفيات الأول �ي��ة م��ن ال ��دورة
ال �ت��ا� �س �ع��ة ل �ل �ج��ائ��زة وامل �ق ��ام ��ة على
م�ستوى ال��دول��ة  ،و��ش�ك��رت اللجان
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ت���ص�ف�ي��ات الأولية
للجائزة .

م ��ن ج �ه �ت��ه �أع � � ��رب جم �ل ����س �أم� �ن ��اء
اجلائزة عن تقديره الهتمام ال�شيخة
�شيخة بنت �سيف �آل نهيان باجلائزة،
وتو�سيع فئاتها ونطاقها ،م�شرياً �إىل
�أن الدورة اجلديدة ت�شمل 11فرعاً
 ،هي  :الفرع الأول  :حفظ القر�آن
الكرمي كامال واخلا�ص مبت�سابقات
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة الإن� ��اث ب���ش��رط �أال
ي �ت �ج��اوز ع�م��ر امل�ت���س��اب�ق��ة  21عاما
وغ �ي��ر م� �ت ��اح امل �� �ش ��ارك ��ة لأ�صحاب
الهمم يف ه��ذا الفرع  ،الفرع الثاين
 :ح�ف��ظ ع���ش��رون ج��زا و�أال يتجاوز
ع�م��ر امل�ت���س��اب�ق��ة ع��ن  18ع��ام��ا من
طالبات امل��دار���س وامل��راك��ز ونزيالت

امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية والعقابية ،
الفرع الثالث  :حفظ ع�شرة �أجزاء
ع �ل��ى �أال ي �ت �ج��اوز ع �م��ره��ا ع��ن 16
عاما م��ن طالبات امل��دار���س واملراكز
وذوات ال�ه�م��م ون��زي�لات امل�ؤ�س�سات
الإ� �ص�ل�اح �ي ��ة وال �ع �ق��اب �ي��ة  ،الفرع
ال��راب��ع  :حفظ خم�سة �أج ��زاء على
�أال يتجاوز عمر املت�سابقة ع��ن 14
عاما م��ن طالبات امل��دار���س واملراكز
وذوات ال�ه�م��م ون��زي�لات امل�ؤ�س�سات
الإ� �ص�ل�اح �ي ��ة وال �ع �ق��اب �ي��ة  ،الفرع
اخلام�س  :حفظ �أربع �أجزاء على �أال
يتجاوز عمر املت�سابقة عن  12عاما
م��ن طالبات امل��دار���س وذوات الهمم

ون ��زي�ل�ات امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإ�صالحية
والعقابية  ،الفرع ال�ساد�س  :حفظ
ث�لاث��ة �أج� ��زاء و�أال ي�ت�ج��اوز عمرها
عن ع�شرة �أعوام من طالبات املدار�س
وذوات ال�ه�م��م ون��زي�لات امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية والعقابية  ،الفرع ال�سابع
 :ح �ف��ظ ج � ��زءان ع �ل��ى �أال يتجاوز
عمرها ث�م��اين ��س�ن��وات م��ن طالبات
امل ��دار� ��س وذوات الإع ��اق ��ة الذهنية
فقط م��ن �أ�صحاب الهمم ونزيالت
امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية والعقابية ،
ال �ف��رع ال�ث��ام��ن  :ح�ف��ظ ج��زء واحد
و�أال يتجاوز عمر املت�سابقة عن �ست
�سنوات لفئة براعم ال�ق��ر�آن مبراكز

حت�ف�ي��ظ ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي وطالبات
امل ��دار� ��س وذوات الإع ��اق ��ة الذهنية
فقط م��ن �أ�صحاب الهمم ونزيالت
امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية والعقابية ،
الفرع التا�سع  :حفظ ق�صار ال�سور
" ال�شم�س – النا�س " لذوات الإعاقة
الذهنية فقط م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم
 ،ال�ف��رع العا�شر  :م�سابقة ال�صوت
احل�سن وامل�شاركة مفتوحة لطالبات
امل��دار���س وم��راك��ز التحفيظ ب�شرط
�أال يتجاوز عمر املت�سابقة ع��ن 18
عاما  ،ال�ف��رع احل��ادي ع�شر :جائزة
امل �� �ش��ارك��ة امل�ت�م�ي��زة ل�ت�ك��رمي �أف�ضل
م��در� �س��ة ،و�أف �� �ض��ل م��رك��ز حتفيظ
للقر�آن الكرمي �شاركا يف اجلائزة .
وي�سمح ن�ظ��ام اجل��ائ��زة املعتمد من
�أمانة اجلائزة والأوق��اف للمقيمات
من خمتلف اجلن�سيات يف الإمارات
من امل�شاركة يف اجلائزة ،و�أن ت�شارك
املت�سابقات يف ف��رع واح��د م��ن فروع
اجلائزة و�أال ت�شارك املت�سابقة يف فرع
فازت فيه �أو فرع �أدنى منه ،وي�شرتط
الرتتيب يف الأج��زاء املحفوظة و�أن
تكون من �إحدى دفتي امل�صحف.

جمموعة جلنة ال�صداقة الربملانية الإماراتية مع الدول الأوروبية تلتقي نائب وزير اخلارجية الت�شيكي
•• �أبوظبي  -الفجر:

التقى �أع�ضاء م��ن جمموعة جلنة
ال� ��� �ص ��داق ��ة م� ��ع ب ��رمل ��ان ��ات ال � ��دول
الأوروب � � �ي � ��ة يف امل �ج �ل ����س الوطني
االحت� � ��ادي ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ع��ادة �سارة
ف�ل�ك�ن��از رئ�ي���س��ة امل �ج �م��وع��ة� ،أم�س
الأرب� � �ع � ��اء امل� ��واف� ��ق � 29سبتمرب
 2021مبقر املجل�س يف �أبوظبي
م �ع��ايل م ��ارت ��ن ت�ل�اب��ا ن��ائ��ب وزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون االقت�صادي
وال�ت�ن�م��وي ل �ل��دول غ�ير الأوروبية
بجمهورية الت�شيك.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء �أع �� �ض��اء املجموعة

� �س �ع��ادة ك��ل م ��ن :م�ي�رة ال�سويدي
ن��ائ��ب رئي�س امل�ج�م��وع��ة ،الدكتورة
حواء املن�صوري ،ومروان املهريي.
وج��رى خ�لال اللقاء الت�أكيد على
�أهمية تعزيز العالقات الربملانية
ب�ي�ن امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي
وجمل�س النواب الت�شيكي ،و�أهمية
دور جل �ن��ة ال �� �ص��داق��ة الربملانية
الإم ��ارات� �ي ��ة ال�ت���ش�ي�ك�ي��ة يف الدفع القطاعات .وا�ستعر�ضت �سعادتها
ب �ع�ل�اق��ات ال �ت �ع ��اون ال �ق��ائ �م��ة بني دور ال ��دب �ل ��وم ��ا� �س �ي ��ة الربملانية
اجل��ان �ب�ين اىل �آف� ��اق �أرح � ��ب ،حيث الإم ��ارات� �ي ��ة خ �ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف
�أك � � ��دت �� �س� �ع ��ادة �� �س ��ارة ف �ل �ك �ن��از �أن ال�ف�ع��ال�ي��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة والدولية،
جمهورية الت�شيك تعترب من �أهم ودور امل� � ��ر�أة يف ال �ع �م��ل ال�سيا�سي
�شركاء دولة االمارات يف العديد من وال�ب��رمل� ��اين ،م �� �ش�يرة �إىل �أهمية

م�شاركة دولة جمهورية الت�شيك يف
اك�سبو  .2020ب��دوره �أكد معايل
مارتن تالبا نائب وزي��ر اخلارجية
الت�شيكي على عمق عالقات التعاون
التي تربط ب�لاده بدولة االمارات
يف خمتلف املجاالت م�ضيفاً ان هذه

ال�ع�لاق��ات ت�شهد ت�ق��دم�اً ملحوظاً
على خمتلف ال�صعد ،م�شيداً بنهج
دولة االم��ارات على �صعيد م�شاركة
امل � ��ر�أة يف خم�ت�ل��ف م �ن��اح��ي احلياة
والنجاح التي حتققه يف ا�ست�ضافة
وتنظيم معر�ض اك�سبو .2020
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نقل عجمان يح�صل على ت�صنيف الـ 5جنوم خلدمات التحول الرقمي
•• عجمان -الفجر:

�أعلنت هيئة النقل -عجمان عن ح�صولها على ت�صنيف النجوم جلودة
اخل��دم��ات الرقمية ال��ذي نظمته دائ��رة عجمان الرقمية يف مرحلته
الثالثة  ،ذلك جلودة اخلدمات الرقمية احلكومية التي تقدمها الهيئة
لتعامليها عرب موقعها الإلكرتوين  ،و �ضمن جهود الهيئة يف �أمتته
كافه خدماتها و ت�سخري تقنيات التحول الرقمي خلدمه متعامليها
،و العمل و تنفيذاً لتوجيهات حكومة عجمان نحو خدمات حكومية
رقمية  ، ٪١٠٠لتطبيق ا�سرتاتيجية الدولة للتحول الرقمي . ٢٠٢٥
وي�ه��دف م���ش��روع "نظام النجوم" � ،إىل ال�ت��أك��د م��ن ج��ودة اخلدمات

06

احلكومية الرقمية املقدمة للجمهور وفقاً للمعايري املوحدة التي مت
و�ضعها على م�ستوى الإم ��ارة ،و يهدف امل�شروع اىل رف��ع ن�سبه ر�ضا
املتعاملني عن اخلدمات الرقمية املقدمة لهم و تبني  ٪١٠٠خدمات
الرقمية  ،والعمل على حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية خلطة التحول
الرقمي لإمارة عجمان .
و قدمت هيئة النقل خم�س خدمات للم�شروع منها اثنتني يف خدمات
التدريب و التوعية ت�ضمنت خدمه طلب تدريب �سائقي احلافالت
املدر�سية و خدمة طلب تدريب م�شريف احلافالت املدر�سية  ،و ثالث
خ��دم��ات يف ت�صاريح النقل ت�ضمنت دف��ع امل�خ��ال�ف��ات و طلب ا�صدار
موافقة املبدئية للح�صول على لوحة مركبة و طلب ا�صدار جتديد

ت�صريح النقليات حيث يتم طلب هذه اخلدمات من املوقع الإلكرتوين
للهيئة .
و �أعلنت الهيئة ان كل اخلدمات املقدمة للم�شروع ح�صلت على تقييم ٥
جنوم بن�سبه كامله  ٪٩٢.٥و ذلك �ضمن ثالث معايري و�ضعها امل�شروع
منها معيار تطبيق اخلدمات الرقمية على املواقع االلكرتونية و معيار
اخل��دم��ات الرقمية على تطبيقات الهاتف املحمول و معيار اغالق
مالحظات تقرير اختبار جوده اخلدمات الرقمية .
و�أ�ضافت ال�سيدة ر�شا خلف ال�شام�سي املدير العام لهيئة النقل -عجمان
بالندب ان ه��ذا الإجن ��از ال��ذي حققته الهيئة يف امل�ج��ال الرقمي هو
ترجمه جلهود قيادتنا ال�ف��ذة يف ت�شجيع كافه امل�ؤ�س�سات و الدوائر

احلكومية للرقي بخدماتها احلكومية من خالل امتتتها لتحقق ن�سبه
 ٪١٠٠ر�ضا املتعاملني عن خدمات التحول الرقمي احلكومية املقدمة
 .من جانبه �أ��ض��اف عبدالرحمن �سيف النعيمي ،مدير �إدارة الدعم
امل�ؤ�س�سي بهيئة النقل ":ن�سعى لتوفري خدمات ذكية ذات طابع رقمي
و ذلك لرفع كفاءة الأداء امل�ؤ�س�سي وتطويره  ،حيث اننا ن�سعى دائما
لتح�سني جودة اخلدمات املقدمة و توظيف اف�ضل املهارات و املمار�سات
يف التحول الرقمي لتعزيز جوده رحلة املتعامل و تقدمي خدمات متتاز
بال�سرعة وال��دق��ة وال�ك�ف��اءة وف��ق لأع�ل��ى معايري اجل ��ودة ،ف�ض ً
ال عن
تطوير خدمات وبرامج وفقاً ال�سرتاتيجية ور�ؤي��ة وطنية ت�ضمن �أن
ينعم �سكان �إمارة عجمان بال�سعادة والرفاه املجتمعي".

حممد بن حمد ال�شرقي يزور �أكادميية الفجرية للفنون اجلميلة
•• الفجرية-وام:

�أك ��د �سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن حممد
ال�شرقي ويل عهد الفجرية رئي�س جمل�س �أمناء
�أكادميية الفجرية للفنون اجلميلة على �أهمية
ت�أهيل �شرائح املجتمع يف الإم ��ارات وتدريبهم
على جميع �أن��واع الفنون الب�صرية واملو�سيقية
وتزويدهم ب��الأدوات الالزمة لتعزيز دورهم يف
امل�شهد الفني والثقايف املزدهر يف الدولة .جاء
ذل��ك خ�لال زي ��ارة �سموه لأك��ادمي�ي��ة الفجرية
للفنون اجلميلة ،وكان يف ا�ستقباله �سعادة علي
عبيد احلفيتي م��دي��ر ع��ام الأك��ادمي �ي��ة .وقال
�سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي
�إن ت�ك�ث�ي��ف ال�ب�رام ��ج ال �ف �ن �ي��ة يف الأكادميية
وا�ستقطاب املواهب الواعدة يف �إم��ارة الفجرية
خطوة متقدمة على �صعيد دعم الفنون كافة.

واطلع �سمو ويل عهد الفجرية على التقارير
وامل �ب ��ادرات الفنية ال�ت��ي تنفذها الأك��ادمي �ي��ة ،
و�أب ��رز اخل�ط��ط امل�ستقبلية  ،وال�ت��ي �سيتخللها
�إط�لاق العديد من الور�ش التي ت�ضم الفنون
الب�صرية واملو�سيقية  .كما وجه �سموه بتوفري
�أف�ضل اخلدمات التعليمية للطلبة املنت�سبني
يف الأك��ادمي�ي��ة ب�شكل �أك��ادمي��ي وب�ج��ودة عالية
مبا يلبي احتياجاتهم الفنية .من جهته علي
عبيد احلفيتي مدير �أكادميية الفجرية للفنون
اجلميلة بال�شكر والتقدير ل�سمو ال�شيخ حممد
بن حمد بن حممد ال�شرقي لتوجيهاته الكرمية
ودعمه امل�ستمر للأكادميية  ،ليكون منت�سبيها
�إ�ضافة فنية هامة ترفد ال�ساحة الفنية املحلية
وال �ع��رب �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة .راف� ��ق ��س�م��و ويل عهد
الفجرية يف اجلولة �سعادة �سامل الزحمي ،مدير
مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

ميثاء �آل نهيان :موروثنا الوطني ركيزة حلا�ضرنا وم�ستقبلنا
••�أبوظبي-وام:

ت�شارك م�ؤ�س�سة ميثاء بنت �أحمد �آل نهيان ،للمبادرات املجتمعية والثقافية،
يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية والذي يقام خالل الفرتة
من � 27سبتمرب وحتى � 3أكتوبر ،يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض،
وذل��ك م��ن خ�لال ج�ن��اح خ��ا���ص ،ان�ط�لاق�اً م��ن ح��ر���ص امل�ؤ�س�سة وجهودها
املجتمعية الداعمة للأحداث والفعاليات الوطنية .و�أكدت ال�شيخة ميثاء
بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان ،رئي�سة جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ميثاء بنت
�أحمد �آل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية� ،أن معر�ض �أبوظبي الدويل
لل�صيد والفرو�سية ،يعد من �أهم الفعاليات الوطنية البارزة املتخ�ص�صة يف
ال�صيد والفرو�سية ،والذي اكت�سب مكانة را�سخة ،بف�ضل املتابعة احلثيثة

للقيادة الر�شيدة وحر�صها على �إجن��اح املعر�ض وت��وف�ير ك��اف��ة املقومات
الالزمة ال�ستمراريته ،وبوجود الرعاية الكرمية من �سمو ال�شيخ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،رئي�س ن��ادي �صقاري
الإم ��ارت ،وااله�ت�م��ام املبا�شر م��ن �سموه لتطوير املعر�ض لي�صبح من�صة
ت�ستقطب ال��زوار م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل .وقالت � " :إن املعر�ض يعد
فر�صة ن�ستح�ضر خالله موروثنا ال��زاخ��ر ،ون�ستذكر فيه �إرث�ن��ا املجيد،
و ُنربز يف فعالياته الهوايات واحلرف التي ارتبطت بالآباء والأجداد ،حيث
يعد موروثنا الوطني ركيزة حلا�ضرنا وم�ستقبلنا ،ون�ستلهم من ق�ص�صه
الت�ضحيات والب�سالة وال�شجاعة التي ات�سم بها �أه��ل الإم ��ارات ،والذين
�أكدوا على ما يتمتعون به من مبادئ نبيلة وخ�صال حميدة وقيم را�سخة،
عرب ارتباطهم بهذه الأر���ض و�سعيهم امل�ستمر لن�شر القيم وامل�ب��ادئ التي

يتم�سك بها اليوم �أبناء الإم��ارات "  .و�أ�ضافت � " :أن ال�صيد والفرو�سية
يج�سّ دان مفاهيم املروءة وال�شهامة والكرامة ،وتعد من بني الهوايات التي
لطاملا �أحبها الوالد امل�ؤ�س�س ،املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه ،وحر�ص عليها ،نظراً لأهمية ال�صيد والفرو�سية يف �صقل
املهارات ال�شخ�صية واالعتماد على النف�س وحتمل امل�س�ؤولية ،وملا لها من
�آثار �إيجابية على �أبناء املجتمع ،والتي تنعك�س يف تر�سيخ القيم الإيجابية
ذات املردود الهام على �شتى ال�شرائح املجتمعية وبالأخ�ص ال�شباب".و�أ�شارت
�إىل �أن امل�ؤ�س�سة ت�شارك من خالل جناحها اخلا�ص الذي يقع يف قاعة رقم
 5جناح  ،/A30/حيث ت�ستعر�ض امل�ؤ�س�سة جمموعة من املقاطع امل�صورة
للوالد امل�ؤ�س�س ،املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
واملغفور له ال�شيخ حمدان بن حممد �آل نهيان ،واملغفور له ال�شيخ مبارك بن

حممد �آل نهيان ،خالل م�شاركاتهم يف موا�سم القن�ص ،حيث جت�سد املقاطع
مدى ح ّبهم واهتمامهم اخلا�ص بال�صيد والفرو�سية ،كما تع ّرف امل�ؤ�س�سة
خالل املعر�ض بجانب من مبادراتها املجتمعية والثقافية ،تعزيزاً للوعي
املجتمعي ح��ول دور امل�ؤ�س�سة ولن�شر قيم امل�شاركة املجتمعية و�أهميتها،
�إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض جمموعة من اللوحات الفن ّية.ودعت ال�شيخة ميثاء
بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان ،زوار املعر�ض ،لزيارة جناح امل�ؤ�س�سة ،م�شرية
�إىل �أن امل�ؤ�س�سة توا�صل دورها املجتمعي ،من خالل احلر�ص على امل�شاركة يف
خمتلف الأحداث والفعاليات واملعار�ض الوطنية ،وموا�صلة �إطالق املبادرات
ذات الأث ��ر املجتمعي الإي �ج��اب��ي ،وت��ر��س�ي��خ منظومة امل���ش��ارك��ة املجتمعية
التطوعية ،وتعزيز احل�ضور الفاعل يف �شتى املنا�سبات ،والذي من �ش�أنه �أن
يحقق ر�ؤى امل�ؤ�س�سة وتطلعاتها وم�ستهدفاتها خالل الفرتة املقبلة.

ال�صيد والفرو�سية ..بندقية تراثية م�صنوعة يف عام 1910
•• �أبوظبي-وام:

تكتظ الدورة احلالية من معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية بكم
كبري من قطع ال�سالح اجلديدة واملتميزة والرتاثية النادرة من بينها قطع
تعر�ض للمرة الأوىل حملياً وعاملياً ،وتلقى اهتماماً كبرياً من الزوار .
ويعر�ض جناح �شركة  MP3العاملية للأ�سلحة م�سد�س  9مل م�صنوعاً من
حديد دم�شقي تبلغ قيمته املالية نحو � 100ألف دوالر وم�سد�سات جلوك
 9مل قابلة للطي وبنادق  5.56تعر�ض للمرة الأوىل يف معر�ض �أبوظبي
لل�صيد وك��ذل��ك بندقية ع�ي��ار  338م��ل ي�صل م��دى الت�صويب ب�ه��ا �إىل
 2500مرت بالإ�ضافة �إىل كامريات ت�صوير ليلي �أمريكية ال�صنع تعر�ض
للمرة الأوىل حملياً وعربياً.
وتزين اجلناح بندقية تراثية نادرة يعود تاريخ ت�صنيعها للعام  1910كما
تفاعلت ال�شركة مع احلدث العاملي الكبري الذي ت�ست�ضيفه دبي على مدى
� 6أ�شهر "�إك�سبو  "2020من خالل ت�صنيع  4بنادق خمتلفة ومتنوعة
املوا�صفات حفر عليها �شعار "�إك�سبو  "2020بالإ�ضافة �إىل متيز اجلناح
بعر�ض بندقية حتمل �شعار ق�صر ال��وط��ن وبندقية �أخ ��رى حتمل �شعار

الإمارات الإعالمي.
وي�ع��ر���ض ج �ن��اح ��ش��رك��ة "كراكال" ل�ل�أ��س�ل�ح��ة ب�ن��دق�ي��ة ج��دي��دة ��ش�ب��ه �آلية
عيار  338مل وي�صل م��دى الت�صويب بها نحو  1400مرت وت��زن 6.5
كيلوجرام وتت�سع خزنتها �إىل  15طلقة وكذلك يعر�ض اجلناح بندقية
جديدة عيار  12.7مل ي�صل مدى الت�صويب بها نحو  1800مرت وتزن
 9.5كيلوجرام وت�ستوعب خزنتها  10طلقات وتتميز ب�أخم�س قابل للطي
والتعديل ليتنا�سب مع جميع الرماة ممن ي�ستخدمون يدهم اليمنى �أو
الي�سرى كما يتميز جناح "كراكال" كذلك بعر�ض بنادق �صيد عيار 308
تتمتع ب�سرعة التلقيم وتعديل الأخم�س ليتنا�سب مع جميع الرماة ممن
ي�ستخدمون يدهم اليمنى �أو الي�سرى.
�أما جناح �شركة بينونة للمعدات الع�سكرية وال�صيد فيتميز ب�أ�سلحة الرماية
خ�صو�صاً بندقية الفهد عيار  22مل التي مت تعديلها لتتنا�سب مع ال�سوق
الإم��ارات��ي والبطوالت املحلية لت�صبح �أك�ثر دقة يف الت�صويب ،كما يعر�ض
اجلناح م�سد�س "ال�شبح" عيار  9مل اخلا�ص ببطوالت الرماية الثالثية
بالإ�ضافة �إىل م�سد�سات �صيد �صنعت خ�صي�صاً لل�سيدات.
ويعر�ض جناح �شركة بالزر بندقية  R8 ULTIMATEاجلديدة التي

تتميز با�ستيعاب �أعرية متعددة من الطلقات بداية من � 22.3إىل  416مل
كما تتميز مبظهرها وت�صميمها اخلارجي الأنيق حيث متت �صناعة اجلزء
اخلارجي للبندقية من خامات متنوعة مثل ال�سرياميك واجللد الطبيعي
وال�شامواه والبال�ستك لتنا�سب كافة الأذواق.
كذلك يعر�ض جناح �شركة ب�لازر بندقية  K95اجلديدة عيار  308مل
�أملانية ال�صنع والتي تعر�ض للمرة الأوىل يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد
والفرو�سية وتتميز ب��دق��ة ال�صنع وج�م��ال الت�صميم اخل��ارج��ي و�سلطانة
م�صنعة يدوياً ب�شكل احرتايف.
ويتميز جناح �شركة برا�شيا ال�شرق الأو�سط للأ�سلحة بعر�ض بندقية جديدة
لريا�ضات ال�صيد والرماية عيار  12مل والتي يتزين ج�سمها اخلارجي
بنقو�ش حفر �إب��داع�ي��ة متنا�سقة وزخ��ارف بالذهب عيار  24ق�يراط�اً كما
يعر�ض اجلناح بنادق عيار  308مل تتميز ب�سبطانة تعمل على تخفيف قوة
االرتداد ويف مقدمتها جزء مينع خروج ال�شرر وميكن ا�ستبداله كذلك بكامت
لل�صوت بالإ�ضافة �إىل �أن لها خزنتني �سعة �إحداهما  6طلقات و�سعة الأخرى
 3طلقات.
ويعر�ض جناح �شركة رماي للأ�سلحة قطعة ح�صرية ت�سمى "برييتا" �ضمن

 200قطعة فقط يف العامل �إ�ضافة �إىل عدد �آخر من القطع احل�صرية من
بينها بندقية "�سوبر ب�لاك �إيجل  3رم��اي �إيدي�شن" ،والتي مت ت�صنيعها
بطلب خال�ص م��ن �شركة بينيللي لتكون ح�صرية لأه��ل منطقة اخلليج
العربي والتي ي�تراوح �سعرها من � 20ألفا �إىل � 25ألفاً بح�سب النقو�ش
والزخارف املحفورة عليها.
كما يتميز اجلناح ب�أن �أغلب القطع املعرو�ضة ح�صرية لرواد املعر�ض ومن
�أهم املعرو�ضات بندقية "بينيللي" املحفور عليها �صورة �شاهني.
كما تتواجد يف قطاع "�أ�سلحة ال�صيد" �شركة "فاو�ستي" التي ُتع ّد من �أعرق
ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال ت�صنيع بنادق اخلرطو�ش والبنادق املجهزة
مبخزن واملخ�ص�صة لل�صيد �إ�ضافة �إىل بنادق الت�صويب والرماية.
وت�ق��وم �شركة  Faustiبت�صنيع ب�ن��ادق ال�صيد منذ ع��ام  1948بعناية
و�شغف كبريين وفق تقاليد يزيد عمرها عن قرن من الزمان مع مواكبة
ال�ت�ط��ورات التكنولوجية احلديثة وق��د ّ
مت ت�صميم م�سد�سات Fausti
لتلبية االحتياجات املحددة لل�صيادين والرماة ذوي املتطلبات فائقة الدقة
ويف نف�س الوقت تعترب قط ًعا يجدر اقتنا�ؤها وجمعها ومتثل ميزاتها الفنية
واجلمالية عالمة فارقة يف الوقت املنا�سب.

حما�ضرات وفعاليات لنادي تراث الإمارات يف معر�ض ال�صيد والفرو�سية
•• ابوظبي-الفجر:

يوا�صل جناح ن��ادي ت��راث الإم��ارات تقدمي فعاليات تراثية وثقافية وفنية
خ�ل�ال م�شاركته يف ال ��دورة ال�ث��ام�ن��ة ع���ش��رة م��ن امل�ع��ر���ض ال ��دويل لل�صيد
والفرو�سية الذي ينظمه نادي �صقاري الإمارات برعاية �سمو ال�شيخ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س ن��ادي �صقاري
الإمارات ،يف الفرتة من � 27سبتمرب حتى � 3أكتوبر مبركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.
وك��ان ال�ي��وم الأول للمعر�ض �شهد جل�سة ح��واري��ة بعنوان "ال�صقارة بني
املا�ضي واحلا�ضر" قدمها م�سلم العامري الباحث يف الرتاث ال�شفهي مبركز
زاي��د للدرا�سات والبحوث ،وحت��دث فيها عن ال�صقارة يف املا�ضي قبل قيام
الدولة وامل�صاعب التي كانت تواجه ال�صقار ،كما حتدث عن طرق املقنا�ص
و�أوقاته و�أهدافه ،وتناول �صيد احلبارى وكيفية �صيد الأرنب الربي الذي
يتميز بالتخفي بحيث ي�صعب متييزه .وتناول العامري �أي�ضاً التغريات التي
حدثت يف ممار�سة ال�صقارة بف�ضل الدعم احلكومي لهذه املمار�سة الرتاثية
الأ�صيلة يف الإم��ارات ،م�شيداً بدعم ال�شباب والنا�شئني عن طريق تنظيم

بطوالت ال�صقارة ملختلف الفئات العمرية من �أجل دعم هذا الرتاث.
�أما اجلل�سة احلوارية الثانية ف�أقيمت �صباح �أم�س وجاءت بعنوان "القن�ص
واملقي�ض" وحتدث فيها �سامل �سويد املن�صوري ،ونا�صر �سعيد املن�صوري من
مركز الوثبة التابع للنادي.
حيث تناول �سامل املن�صوري يف حديثه فرتة مقي�ض ال�صقور �أو ما ي�سمى بـ
"الربط" ،التي ت�ستمر طيلة �أ�شهر ال�صيف ،كما حتدث عن مبادئ ومراحل
تدريب ال�صقور بني الف�صائل املختلفة.
من جانبه قدم املدرب نا�صر املن�صوري �شرحاً عن كيفية التعامل مع ال�صقر
وت��دري�ب��ه ،ودرا� �س��ة طباعه ونف�سيته ،وحالته ال�صحية ،وال��وق��وف عليها،
والأجواء املنا�سبة لإطالقه �سواء للتدريب �أو ال�صيد.
كما �شملت م�شاركة النادي يف فعاليات اليوم الأول للمعر�ض تقدمي عر�ض
ل�ط�لاب �أك��ادمي�ي��ة ب��وذي��ب للفرو�سية التابعة ل�ل�ن��ادي ال��ذي��ن ا�ستعر�ضوا
م�ه��ارات�ه��م ب�ت�ق��دمي ع��ر���ض للعلم الإم ��ارات ��ي ع�ل��ى ظ�ه��ور اخل �ي��ل ،وعر�ض
اللتقاط الأوتاد حظي مبتابعة كبرية من الزوار وال�سياح.
فيما �شارك جناح النادي �أم�س االول "الثالثاء" �ضمن الربنامج الثقايف
امل�صاحب للمعر�ض مبحا�ضرة ج��اءت حت��ت ع�ن��وان "العاديات يف املوروث

ال�شعبي" قدمها �سعيد ال�سويدي الباحث يف الأر��ش�ي��ف الوطني وتناول
فيها �أ��س�م��اء خيل �آل نهيان ال �ك��رام ال�ت��ي وردت يف ال�ت��اري��خ ال�شفهي ،ومت
ذكرها يف ال�شعر ال�شعبي ،وم�سميات خيل �شيوخ الإم��ارات الأخ��رى ،وبع�ض
ال�شخ�صيات املحلية ،كما عر�ض مناذج للتهادي باخليل بني �شيوخ اخلليج
ودالالت هذا النوع من التهادي .وقدم النادي �ضمن �أن�شطة جناحه معر�ضاً
ت�شكيلياً للفنانة الإم��ارات �ي��ة �أ��س�م��اء الهاملي عر�ضت م��ن خ�لال��ه لوحات
لل�سيوف واخلناجر الرتاثية التي تتميز بدقة �صناعتها و�إت�ق��ان نقو�شها
وزينتها وثراء تفا�صيلها ،حيث ركزت الأعمال الفنية على �أ�شغال الزخرفة
والتطعيم باجلواهر على املقاب�ض والأغماد التي تنوعت زينتها بني الذهب
والف�ضة واملعادن واخل�شب والعاج واجللد .ويعرب املعر�ض عن �شغف الهاملي
بالتاريخ ،ويعد امتداداً مل�شروعها الفني لتوثيق تراث وتاريخ اخلليج العربي
بالر�سم� ،إذ ت�ؤكد الهاملي �أن جمموعة لوحاتها التي يعر�ضها جناح نادي
تراث الإمارات جاءت نتاجاً لبحث وا�ست�شارات ملقتنني وهواة مار�سوا احلرفة
وعرفوا خباياها .فيما يعر�ض ركن معر�ض ال�شيخ زايد عدة مقتنيات نادرة
تخ�ص املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
منه و�سام �آل نهيان الأك�بر ،وجائزة الباندا الذهبية التي قدمت للمغفور

له ع��ام  1997من ال�صندوق العاملي للبيئة تقديراً مل�ساهمته ال�ب��ارزة يف
احلفاظ على الطبيعة ،كما يعر�ض الركن �أي�ضاً مفاتيح م��دن مقدي�شو،
و�أ�سوان ،و�صنعاء التي قدمت لل�شيخ زايد خالل زياراته لتلك املدن.
يذكر �أن جناح ن��ادي ت��راث الإم��ارات يف معر�ض ال�صيد والفرو�سية يج�سد
تنوع الرتاث الإماراتي ويقدم خربة تراثية مميزة للزوار وال�سياح بدءاً من
ركن احلرف الرتاثية مثل �سف اخلو�ص وال�سدو والتلي ،والق�سم البحري
الذي يعر�ض ال�صناعات البحرية التقليدية ويعرف مبهنة الطوا�ش ومناذج
الل�ؤل�ؤ والأدوات امل�ستخدمة يف ا�ستخراجه وغريها من الأن�شطة البحرية
بالإ�ضافة �إىل عر�ض حمامل الرتاثية ومن��اذج م�صغرة للمحامل ،بجانب
ركن لل�صقارة ،وركن للجوائز التي فاز بها النادي يف جماالت حفظ الرتاث
واملبادرات التعليمية وامل�س�ؤولية املجتمعية .وميثل ركن �إ�صدارات مركز زايد
للدرا�سات والبحوث التابع للنادي م�ستودعاً لتوثيق �أه��م عنا�صر الرتاث
الإماراتي مثل دواوين ال�شعر النبطي وتوثيق الروايات ال�شفهية والألعاب
ال�شعبية ال��درا��س��ات التاريخية ع��ن امل ��دن ،وع��ن الأ��س�ل�ح��ة ،وع��ن اخليول،
واحللي واملالب�س ،وغريها من الدرا�سات التوثيقية املهمة عن دولة الإمارات
العربية املتحدة.
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مرمي املهريي� :إك�سبو � 2020إجناز وطني وحمفل دويل ي�ساهم يف �إيجاد حلول للتحديات العاملية �شراكة بني دبي العطاء و«�إل جي �إلكرتونيك�س» لتقدمي جتربة ا�ستثنائية يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

�أك��دت معايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي
وزي ��رة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة �أن م�ع��ر���ض " �إك�سبو
 2020دبي" ميثل �إجنازا وطنيا �شاهدا على قدرة دولة
الإم��ارات على تنظيم كربى الأح��داث واملعار�ض لتعزز
من مكانتها العاملية وجهة رائ��دة لالقت�صاد والأعمال
و�صناعة امل�ستقبل .وقالت معاليها " ميثل �إك�سبو دبي
 2020حمفال عامليا ي�ضم االقت�صادات والثقافات
وال�شعوب حتت �سقف واحد لتتجلى �أعظم قيم ومبادئ
دولة الإمارات القائمة على التعاي�ش والأخوة والإن�سانية
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل دوره ��ا ال��رائ��د يف امل�ساهمة يف �إحداث

حراك عاملي من �أجل التنمية والتطوير وحت�سني حياة
ال�شعوب ،م�شريا �إىل �أن العامل �سي�شهد خ�لال �إك�سبو
ح��وارات تفاعلية جتمع خمتلف اخل�ب�راء وامل�س�ؤولني
وممثلي املنظمات الدولية واملجتمعية من �أجل �إيجاد
حلول للتحديات الراهنة التي تواجه العامل" .و�أ�ضافت
معاليها " �سيبقى �إك�سبو  2020عالمة فارقة يف تاريخ
دول��ة الإم ��ارات ودل�ي�لا على حر�ص قيادتها الر�شيدة
على احلفاظ على مكانتها الريادية يف املنطقة والعامل
من خالل ا�ست�ضافة �أحداث عاملية امل�ستوى ترتك �أثرا
وب�صمة وا�ضحة يف حياة ال�شعوب لتبقى الإمارات دائما
وجهة للطاحمني الذين يعملون على تعزيز التنمية
وخلق م�ستقبل �أف�ضل للمجتمعات".

•• دبي -وام:

وقعت دب��ي العطاء  -ج��زء من م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية � -شراكة مع "�إل جي �إلكرتونيك�س" ل�ضمان ا�ستمتاع زوار
جناحها يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي برحلة غامرة تدعوهم من
خاللها لي�صبحوا جزءا من ف�صل جديد يف تاريخ التعليم.
و�سيوفر جناح دبي العطاء والذي يحمل �شعار "م�ستقبلنا �إن�ساين"
ل ��زواره م��ن جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل فر�صة ا�ستكت�شاف ق�صة دب��ي ..
و�ستتحقق هذه التجربة من خالل جمموعة من احللول احلديثة
املبتكرة املقدمة من ال�شركة العاملية الرائدة يف ابتكار التقنيات "�إل
جي �إلكرتونيك�س" والتي �ستزود جناح دبي العطاء بكافة الأجهزة
الالزمة وتدعم ر�سالة امل�ؤ�س�سة املتمثلة يف �إتاحة فر�صة متكافئة

للأطفال وال�شباب يف جميع �أنحاء العامل للح�صول على التعليم
ال�سليم .وقال الدكتور طارق حممد القرق املفو�ض العام جلناح دبي
العطاء يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي الرئي�س التنفيذي ونائب
رئي�س جمل�س �إدارة دبي العطاء" :يعد جناح دبي العطاء يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي زواره باالنطالق يف رحلة ا�ستثنائية ت�ستك�شف
كل من �إرث دولة الإم��ارات الزاخر بالأعمال الإن�سانية الهادفة �إىل
حت�سني فر�ص ح�صول الأطفال على التعليم ال�سليم وت�سليط ال�ضوء
على الدور الرائد الذي ت�ؤديه يف ر�سم مالمح م�ستقبل التعليم على
م�ستوى العامل ول�ضمان ق��درة اجلناح على عر�ض م�سرية الدولة
ب�أ�سلوب �أك�ثر �إلهاما وت�أثريا مت عقد �شراكات مع م�ؤ�س�سات عاملية
رائ ��دة مثل ’�إل ج��ي �إلكرتونيك�س‘ لتحقيق �أق���ص��ى ا��س�ت�ف��ادة من
خربتها الوا�سعة يف ابتكار �أحدث التقنيات واحللول".
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قبل � 24ساعة من احلدث  ..تعرف على خيارات الو�صول ملوقع �إك�سبو دبي 2020
•• �أبوظبي-وام:

حر�ص القائمون على تنظيم معر�ض �إك�سبو دبي  2020على ت�أمني �أكرب
قدر من االن�سيابية والراحة يف عملية التنقل من و�إىل موقع �إك�سبو 2020
دب��ي  ،لت�ستفيد املدينة من منظومة متكاملة من خدمات النقل تت�ضمن
منافذ جوية وبرية وبحرية على �أعلى م�ستوى ،و�شبكة طرق ا�ستثنائية،
�إ�ضافة �إىل و�سائل نقل متعددة تبد�أ مبرتو دبي مروراً ب�أ�سطول احلافالت
و�سيارات النقل الذكية ،و�سيارات الأجرة مبختلف �أنواعها.
ومل ت�ستدع ا�ست�ضافة احل��دث �إع��ادة بناء منظومة النقل يف املدينة حيث
�ضمن م�سار التنمية الطويل وامل�ستدام ت�أمني كافة الظروف واملتطلبات
اخلا�صة با�ست�ضافة �أكرب الأحداث العاملية.
وت��وف��ر م�ط��ارات ال��دول��ة خ�صو�صاً يف �أبوظبي وال�شارقة خ�ي��ارات منا�سبة
ت�ضاف �إىل اخل�ي��ارات الرئي�سية التي توفرها املدينة ،خ�صو�صاً مع قرب
امل�سافة و�سهولة الو�صول من و�إىل دب��ي عرب �شبكة ط��رق �سريعة �صنفت
ك�أف�ضل �شبكة طرق وفقاً لتقارير التناف�سية العاملية لأكرث من عام.
وقبل �أق��ل من � 24ساعة على فتح �أب��واب �أك�سبو  2020دبي �أم��ام الزوار،
ت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" يف ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��ايل �أب ��رز و�سائل
وم�سارات الو�صول �إىل �أر�ض احلدث �سواء من داخل �إمارة دبي او من �إمارات
الدولة الأخرى.
بداية يحقق موقع �أك�سبو  2020دبي فكرة التوا�صل � ،إذ يتميز احلدث
مبوقعه املتو�سط ب�ين �إم��ارت��ي �أب��وظ�ب��ي ودب��ي وحم��اذات��ه مل�ط��ار �آل مكتوم
الدويل ،وكذلك قربه من ميناء جبل علي و«مطار دبي الدويل» ومن «مطار
�أبوظبي ال��دويل» ما ي�ؤمن �سهولة و�صول امل�شاركني وال��زوار القادمني من
اخلارج �إىل املعر�ض ،عالوة على ما يوفره املوقع من تي�سري جلميع الأن�شطة
اللوج�ستية ذات ال�صلة ،خ�صو�صاً ناحيتي النقل وال�شحن اجلوي والبحري،
وتلبيته معايري اال�ستدامة.

وتخ�صي�ص  70حافلة ت�سري  193رحلة يوميا يف �أيام الأ�سبوع ترتفع �إىل
 213رحلة يوميا يومي اخلمي�س واجلمعة.
ووفرت الهيئة �أ�سطوال متكامال من حافالت املوا�صالت العامة التي روعي
فيها وجود مدخل منخف�ض لت�سهيل حركة دخول �أ�صحاب الهمم وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات مل�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي من خالل الت�شطيبات
الداخلية املتميزة واملقاعد الوا�سعة وتوفري مقاعد خا�صة للأطفال وخدمة
واي فاي ومدخل لو�صالت يو �إ�س بي  USBاملخ�ص�صة ل�شحن الهواتف
املحمولة وتزويدها بالأنظمة الذكية.

االجتاهني يف الأيام من ال�سبت �إىل الأربعاء و 37رحلة يوميا يف االجتاهني
يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن تقاطر مقداره  15دقيقة.

باقي الإمارات
وخ�ص�صت الهيئة موقعا واح ��دا يف �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة ه��و حمطة ر�أ�س
اخليمة للحافالت وم��وق�ع��ا واح ��دا يف �إم ��ارة عجمان ه��و حمطة عجمان
للحافالت وخ�ص�ص للموقعني  7حافالت تنطلق من ر�أ�س اخليمة مرورا
بعجمان و�ست�سري  17رحلة يوميا يف االجتاهني يف الأي��ام من ال�سبت �إىل
الأرب�ع��اء و 18رحلة يوميا يف االجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن
تقاطر مقداره  60دقيقة ،كما خ�ص�صت الهيئة  4حافالت لنقل الزوار
من �إمارة الفجرية وحتديدا من موقف احلافالت بالقرب من �سيتي �سنرت
الفجرية و�ستنفذ  9رحالت يوميا يف االجتاهني يف الأي��ام من ال�سبت �إىل
الأربعاء و 10رحالت يوميا يف االجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن
تقاطر مقداره �ساعتان.

�أبوظبي
وتت�ضمن خطة نقل زوار معر�ض �إك�سبو  2020من خمتلف �إمارات الدولة
تخ�صي�ص �أرب �ع��ة م��واق��ع يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي الأول حمطة م�ط��ار �أبوظبي
الدويل وتوفري  10حافالت ت�سري  31رحلة يوميا يف االجتاهني يف الأيام
من ال�سبت �إىل الأرب�ع��اء و 33رحلة يوميا يف االجت��اه�ين يومي اخلمي�س
واجلمعة واملوقع الثاين هو حمطة �أبوظبي الرئي�سية للحافالت حيث وفرت
 10حافالت ت�سري  26رحلة يوميا يف االجتاهني يف الأيام من ال�سبت �إىل دبي
الأربعاء و 29رحلة يوميا يف االجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة� ،أما املوقع وحر�ص القائمون على "�إك�سبو  2020دبي" على توفري قائمة متنوعة
الثالث فهو حمطة املارينا مول وخ�ص�ص له  10حافالت ت�سري  27رحلة م��ن خ �ي��ارات التنقل اجلماعية م��ن و�إىل م��وق��ع احل ��دث بالن�سبة للزوار
يوميا يف االجتاهني يف الأيام من ال�سبت �إىل الأربعاء و 28رحلة يوميا يف القادمني من داخل �إم��ارة دبي ويف طليعة هذه اخليارات يربز املرتو الذي
االجتاهني يومي اخلمي�س واجلمعة ،واملحطة الرابعة هي العني للحافالت يعد الطريقة الأ�سرع والأكرث ا�ستدامة للو�صول ،حيث ينقل اخلط الأحمر
وخ�ص�صت الهيئة لها  9ح��اف�لات ت�سري  22رح�ل��ة يوميا يف االجتاهني ملرتو دبي الزوار من مدينة دبي �إىل مدخل �إك�سبو  2020مبا�شرة و�سيكون
يف الأي��ام من ال�سبت �إىل الأرب�ع��اء و 25رحلة يوميا يف االجت��اه�ين يومي موعد �أول و�صول �إىل حمطة �إك�سبو يف مت��ام ال�ساعة � 6:15صباحا من
اخلمي�س واجلمعة ويرتاوح زمن التقاطر بني رحالت احلافالت يف جميع ال�سبت �إىل اخلمي�س وال�ساعة � 9:15صباحا يوم اجلمعة ،يف حني �سيكون
�آخر موعد للمغادرة من حمطة �إك�سبو عند منت�صف الليل من ال�سبت �إىل
املواقع الأربعة  20دقيقة.
الأربعاء وعند ال�ساعة  1:00ليال يومي اخلمي�س واجلمعة.
وميكن للزوار االنتقال من موقع �إك�سبو  2020و�إليه عرب خدمة احلافالت
ال�شارقة
وح ��ددت الهيئة موقعني لنقل ال ��زوار م��ن �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،الأول حمطة العامة املخ�ص�صة ،و�ستكون هذه احلافالت جمانية ل��زوار احل��دث وميكن
النقل الداخلي
اجلبيل للحافالت وخ�ص�ص لها  10ح��اف�لات ت�سري  29رحلة يوميا يف ا�ستقاللها من مواقع خمتلفة يف دبي وغريها من الإم��ارات الأخ��رى ،وما
وو�ضعت هيئة الطرق واملوا�صالت يف �إم��ارة دبي خطة متكاملة لنقل زوار االجتاهني يف الأيام من ال�سبت �إىل الأربعاء و 33رحلة يوميا يف االجتاهني على الزائر �سوى تذ ّكر املكان الذي نقلته �إليه هذه احلافالت� ،إذ ينبغي عليه
معر�ض �إك�سبو  2020من خمتلف �إمارات الدولة �شملت حتديد  9مواقع يومي اخلمي�س واجلمعة بزمن تقاطر ق��دره  20دقيقة ،وامل��وق��ع الثاين القيام برحلة العودة من البوابة نف�سها.
موزعة على �إم��ارات �أبوظبي وال�شارقة والفجرية وعجمان ور�أ���س اخليمة ه��و حمطة مويلح وخ�ص�ص لها  10ح��اف�لات ت�سري  32رحلة يوميا يف ومتثل مركبات الأجرة خيارا منا�سبا ل�شريحة كبرية من الزوار الراغبني

ب��االن�ت�ق��ال �إىل م��وق��ع احل ��دث م��ن �أي م�ك��ان يف �إم� ��ارة دب��ي خ��ا��ص��ة م��ع ما
متتلكه الإمارة من �أ�سطول مركبات مميز من حيث العدد وو�سائل الراحة
التي توفرها ،وبالن�سبة ملن يف�ضل �إ�ستخدام مركبته اخلا�صة يف الو�صول
�إىل موقع احلدث ف�إن غالبية الطرق الرئي�سية يف الإم��ارة متكن �سالكيها
من الو�صول على هناك وما على ال�سائق �إال اتباع الالفتات اخلا�صة ب�أحد
مواقف ال�سيارات الأرب��ع املخ�ص�صة يف موقع احل��دث وهي موقف �سيارات
منطقة الفر�ص من �شارع �إك�سبو  E77و موقف �سيارات منطقة اال�ستدامة
من �شارع �إك�سبو � E77أو من �شارع ال�شيخ زايد بن حمدان �آل نهيان D54
و موقف �سيارات منطقة التنقل من �شارع ال�شيخ حممد بن زايد E311
و موقف �سيارات مركز دب��ي للمعار�ض م��ن ��ش��ارع ال�شيخ حممد ب��ن زايد
E311
وجتدر الإ�شارة �إىل ان كافة مواقف ال�سيارات الأنفة الذكر جمانية وتفتح
�أبوابها من ال�ساعة � 8:30صباحا حتى ال�ساعة  12:30ليال من ال�سبت
�إىل الأربعاء ،ومن ال�ساعة � 8:30صباحا حتى ال�ساعة  2:30ليال يومي
اخلمي�س واجلمعة ويف الأيام اخلا�صة ،كما تتوفر �أي�ضا خدمة �صف ال�سيارات
وفقا لأ�سبقية احل�ضور مقابل  95درهما �إماراتيا ،ويف حال كانت تذكرة
الزائر م��ز ّودة بق�سائم خدمة �صف ال�سيارات فيمكنه ا�ستخدامها بدال من
دفع الر�سوم.
وخ�ص�ص ال�ق��ائ�م��ون على �أك�سبو ح��اف�لات خم�ص�صة لنقل ال ��زوار جميع
مواقف ال�سيارات �إىل بوابة احلدث ل�ضمان جتنيبهم ال�سري �أكرث من 600
مرت ،و�ستتواتر احلافالت بفوارق زمنية ب�سيطة طيلة الفرتة التي �ستكون
فيها مواقف ال�سيارات مفتوحة.
وبالن�سبة للتنقل داخ��ل موقع �أك�سبو  2020دب��ي وب�ين خمتلف �أق�سامه
و�أرجائه ف�إن اخليارات �أمام الزائر متعددة مثل امل�شي على الأقدام با�ستخدام
امل�سارات املجهزة ب�أحدث و�سائل الراحة والرتفيه ،او ا�ستخدام احلافالت
الداخلية للتنقل بني الأماكن الرئي�سية يف موقع احلدث والتي تتوفر بكرثة
وتتميز مبالءمتها للعائالت مع عربات �أطفالها ولأ�صحاب الهمم ف�ضال
عن �إمكانية ا�ستخدامها جمانا� ،أو عربات اجلولف التي ميكنها نقل عائلة
ب�أكملها بع�ضها تالئم �أ�صحاب الهمم ويقودها �سائقون خمت�صون� ،إ�ضافة
�إىل "قطار �إك�سبو  "2020ال��ذي يوفر جولة فريدة يف �أنحاء من موقع
�إك�سبو.

بهدف تر�سيخ التعاون يف الربامج والأن�شطة ذات االهتمام امل�شرتك ومبا يخدم ر�سالتيهما

الأر�شيف الوطني واللوفر � -أبوظبي يوقعان مذكرة تفاهم
•• �أبوظبي -الفجر:

وقع الأر�شيف الوطني مع متحف
ال �ل��وف��ر�-أب��وظ �ب��ي م��ذك��رة تفاهم
ت � �ه� ��دف �إىل ال � �ت � �ع� ��اون يف عقد
الفعاليات امل�شرتكة ،ويف جماالت
�إدارة ال��وث��ائ��ق وال �� �س �ج�ل�ات ،ويف
الربامج اخلا�صة بتدريب املوظفني
يف املجاالت وال�برام��ج والن�شاطات
امل���ش�ترك��ة ذات ال���ص�ل��ة بعمليهما،
والتي تدعم ر�سالتي امل�ؤ�س�ستني.
ج� ��رى ت��وق �ي��ع امل� ��ذك� ��رة يف مبنى
متحف ال�ل��وف��ر يف �أب��وظ�ب��ي ،حيث
وق�ع�ه��ا ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل م��اج��د �آل
ع�ل��ي امل��دي��ر التنفيذي للأر�شيف
ال��وط�ن��ي ،و��س�ع��ادة مانويل راباتيه
مدير متحف اللوفر� -أبوظبي.
ومبنا�سبة توقيع مذكرة التفاهم،
ق� ��ال � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل م��اج��د �آل
ع�ل��ي امل��دي��ر التنفيذي للأر�شيف
الوطني :يع ّد متحف اللوفر منارة
ثقافية جتمع الإب��داع��ات الفكرية

واملعار�ض الثقافية والفنية ،وت�أتي
هذه املذكرة لتعزز عالقات التعاون
القائمة ب�ين الطرفني ،و�سرت�سخ
الأ�� �س� �� ��س م� ��ن �أج� � ��ل ال� �ت� �ع ��اون يف
الن�شاطات الثقافية امل�ستقبلية ،ويف
جمال �إ�صدار الكتب ،و�إن�شاء معجم
خم�ص�ص للقطاع ال�ث�ق��ايف باللغة
العربية ،وكذلك التعاون يف �إن�شاء
نظام للفهر�سة ،وت�ب��ادل اخلربات

يف جمال �إدارة املعار�ض واملقتنيات،
وترميم الأعمال الفنية.
و�أ�شاد �سعادته بالدور الذي ي�ؤديه
م �ت �ح��ف ال �ل ��وف ��ر ب��و� �ص �ف��ه وجهة
�سياحية ثقافية عاملية تعك�س ر�ؤية
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وحر�صها على االبتكار؛ فهو يقدم
ال �ف��ائ��دة للمجتمعات الإن�سانية،
وه��ذا م��ا ي��ؤك��د �أهمية توقيع هذه

امل��ذك��رة ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا التعاون
يف جم��ال ت�ب��ادل اخل�ب�رات وتي�سري
ودع� ��م ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
الفرن�سية ال�شريكة م��ع الأر�شيف
الوطني.
و�أكد مانويل راباتيه مدير متحف
ال�ل��وف��ر �أب��وظ �ب��ي� :أن ت��وق�ي��ع هذه
املذكرة ي�ضع العالقات والروابط
امل �ت �ي �ن��ة ب�ي�ن الأر�� �ش� �ي ��ف الوطني

ومتحف اللوفر �أب��وظ�ب��ي يف �إطار
ال� �ع� �م ��ل ال � � ��ذي ي �ت �ي��ح للجانبني
ال�ت�ع��اون يف جم��ال �إدارة املعار�ض
واملقتنيات وترميم الأعمال الفنية؛
م�شرياً �إىل �أهمية خمترب الرتميم
احلديث التابع للأر�شيف الوطني
ودوره ال�ك�ب�ير يف �إع � ��ادة الوثائق
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ال�ف��ة ب��أن��واع�ه��ا �إىل
احلياة لال�ستفادة منها يف البحوث

والدرا�سات التاريخية.
و�أعرب عن �أمله الكبري يف �أن ت�ؤدي
هذه املذكرة �أهدافها املن�شودة ،وال
�سيما يف التعاون يف جم��ال رقمنة
ال �ك �ت��ب وال ��وث ��ائ ��ق ودع� � ��م جهود
ترميمها وا�ستدامتها ،والتعاون يف
جمال املعار�ض امل�ؤقتة.
و�أ��ش��اد مدير املتحف بالدور الذي
ي�ؤديه الأر�شيف الوطني يف تر�سيخ

البعدين التاريخي والرتاثي لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،م�ؤكداً �أن
الأر�شيف الوطني واملتحف �شريكان
يف ن�شر الإرث التاريخي واحل�ضاري
للدولة� ،سواء مبا يقدمه الأر�شيف
الوطني من �سجالت تاريخية توثق
امل��ا� �ض��ي وت � ��د ّون احل��ا� �ض��ر� ،أو مبا
يقدمه املتحف ال��ذي ميثل واجهة
ثقافية يف �إم ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،و�شكر

راباتيه �إدارة الأر�شيف الوطني على
ال�ت��وا��ص��ل ال�ب�ن��اء وح���س��ن التعاون
يف التن�سيق م��ن �أج��ل توقيع هذه
املذكرة.
يذكر �أن بنود مذكرة التفاهم قد
رك ��زت يف �أه �م �ي��ة ا��س�ت�ث�م��ار فر�ص
ال �ت �ع��اون يف ال�ب�رام ��ج والأن�شطة
ذات االهتمام امل�شرتك امل�ؤ�س�ستني،
والتي تعود بالفائدة عليهما.

ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ينظم م�ؤمتر ًا علمي ًا وعاملي ًا لت�سليط ال�ضوء على التحديات والفر�ص يف جهود احلفاظ على احلبارى
•• �أبوظبي -الفجر:

ا�ست�ضاف ال�صندوق ال ��دويل للحفاظ على احل �ب��ارى امل ��ؤمت��ر االفتتاحي
ل�سل�سلة امل�ؤمترات العلمية العاملية لل�صندوق حول جمموعة متنوعة من
الأبحاث املتقدمة التي ت�سلط ال�ضوء على �إيكولوجية احلبارى واملحافظة
عليها� ،إ�ضافة �إىل عدد من ور�ش العمل املتخ�ص�صة ،وذلك خالل الفرتة من
� 27إىل � 29سبتمرب اجلاري عرب من�صات التوا�صل االفرتا�ضي.
وي�ج�م��ع احل ��دث ال ��ذي ي�ق��ام حت��ت ع �ن��وان "البحث امل�ت�ق��دم يف ع�ل��م البيئة
واملحافظة على احلبارى" ،نخبة م��ن الأك��ادمي�ي�ين والعلماء والباحثني
وم�س�ؤويل املنظمات غري احلكومية ،ملناق�شة التحديات واحللول التي ت�ضمن
احلفاظ على احلبارى وبيئتها .و�سيوفر امل�ؤمتر من�صة مثالية لتبادل الأفكار
واخلربات وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن احلفاظ على الأنواع.
وقال �سعادة حممد �صالح البي�ضاين ،مدير عام ال�صندوق الدويل للحفاظ
على احلبارى" :مل يرفع هذا امل�شروع التاريخي �أعداد طيور احلبارى من
خالل برنامج الإكثار فح�سب ،بل �ساهم يف �إنتاج  629,000طائر حبارى،
ومت اال�ستفادة من �أكرث من  487,000منها يف �أبحاث الإكثار واحلماية".
و�أ�ضاف �سعادته" :لقد �ألهم امل�شروع الباحثني للعمل على بحوث متخ�ص�صة
و�إنتاج �أكرث من  450وثيقة توا�صل علمية� ،إىل جانب �إقامة � 140شراكة
علمية وعاملية ،ورع��اي��ة ح��وايل  90طالباً وباحثاً يف جم��ال احلفاظ على
احل�ب��ارى للح�صول على درج��ة املاج�ستري .كما ط��ور امل�شروع �أي�ضاً فر�ص
تدريب للإماراتيني� ،ساهمت يف نقل املعرفة ،وط��ورت من جهود احلفاظ
على الأن� ��واع املعر�ضة للخطر وال�ت��ي ت��رم��ز للثقافة ال�ع��رب�ي��ة .وق��د جنح
ال�صندوق يف �إن�ت��اج �أول ف��رخ من طائر احل�ب��ارى العربي با�ستخدام تقنية

التلقيح اال�صطناعي للمرة الأوىل لهذا الطائر على امل�ستوى العاملي".
و�أو�ضح البي�ضاين �أن م�شروع البحث واحلفاظ على احلبارى قد �أدى �إىل
اكت�شاف م�سارات هجرة احلبارى والأوق��ات التي ترتفع بها كثافة تواجد
جمموعات احل�ب��ارى الآ��س�ي��وي��ة ،وحت��دي��داً م��ن �شرق وو��س��ط �آ�سيا .ولهذه
املخرجات �أهمية ق�صوى يف برامج ال�صندوق البحثية ،حيث يقوم بتطوير
بروتوكوالت الإكثار يف الأ�سر والإطالق بناء عليها .وعلى الرغم من وجود
 26نوعاً من احلبارى يف جميع �أنحاء العامل� ،إال �أن الأبحاث املتقدمة حول
طرق احلفاظ عليها ال تفيد �إال �أعداداً قليلة من هذه الأنواع ،وهناك حاجة
لال�ستفادة من اخلربات املتبادلة ومعرفة املزيد حول بيئات �أنواع احلبارى
املختلفة وطرق احلفاظ عليها .ويت�ضمن امل�ؤمتر �سل�سلة من النقا�شات حول
عدة موا�ضيع ،ت�شمل علم البيئة وال�سلوك ،والرعاية احليوية و�إدارة الأ�سر،
والرتكيبة الدميوغرافية .وي�شارك بهذه الن�سخة االفتتاحية من �سل�سلة
امل��ؤمت��رات ،الدكتور نا�صر حممد �سلطان ،الوكيل امل�ساعد بالإنابة لقطاع
ال�ت�ن��وع البيولوجي واحل �ي��اة ال�ب�ح��ري��ة ،وحم�م��د �صالح البي�ضاين ،مدير
عامال�صندوق ال��دويل للحفاظ على احل�ب��ارى ،وال��دك�ت��ور �إي�ف��ز هينغرات،
رئي�س ق�سم البحوث يف ال�شركة الدولية ال�ست�شارات (رينيكو) ،والدكتور
لويك لي�سوبري ،رئي�س ق�سم علم الوراثة للحفاظ على الطبيعة يف ال�شركة
الدولية ال�ست�شارات (رينيكو) ،والدكتور فن�سنت بريتانيول ،رئي�س ق�سم
ال�ب�ح��وث يف امل��رك��ز ال��وط�ن��ي الفرن�سي للبحث العلمي ،وج��اري��د �ستادباخ،
ع��امل وب��اح��ث بيئي يف معهد �سميث�سونيان لبيولوجيا احل�ف��ظ ،وال�سيدة
�إمن��اك��والدا �أب��ري��ل-ك��ول��ون ،طالبة دك �ت��وراه يف املتحف ال��وط�ن��ي الإ�سباين
للعلوم الطبيعية ،والدكتور جوزيف عازار ،باحث ميداين من�سق يف ال�شركة
الدولية ال�ست�شارات (رينيكو) ،والربوفي�سور مانويل مورالي�س ،من جامعة

مدريد امل�ستقلة ،والربوفي�سور مايك بروفورد ،عميد اال�ستدامة البيئية يف
جامعة كارديف ،وال�سيد روبني رابيري ،طالب دكتوراه يف ال�شركة الدولية
ال�ست�شارات (رينيكو) ،وال�سيدة �ألربتاين ف��ان ه�يردن ،طالبة دك�ت��وراه يف
ال�شركة الدولية ال�ست�شارات (رينيكو) ،وال��دك�ت��ورة ميمي كي�سلر ،من�سق
حماية الطيور يف حديقة حيوانات �إنديانابولي�س ،والدكتورة �سوتريثا دوتا،
نا�شطة يف جم��ال حماية احلياة الربية يف معهد احلياة الربية يف الهند،
وغابرييل �سور�سي ،مدير ق�سم البحوث يف املركز الوطني الفرن�سي للبحث
العلمي ،وكري�ستل جريفوين ،مدير مركز �أنكور حلفظ التنوع البيولوجي،
والدكتور جوا م��ادن� ،أ�ستاذ م�شارك يف جامعة �إك�سرت ،والدكتورة جاناينا
توري�س كاريرا ،باحثة يف ف�سيولوجيا التكاثر يف ال�شركة الدولية ال�ست�شارات
(رينيكو) ،وجوليان هري�شينغر ،مدير م�شاريع يف مركز اخلربات البيطرية
والزراعية للحيوانات الربية ،والدكتورة لويزا ماريا دييل فيجا�س ،باحثة
ما بعد ال��دك�ت��وراه يف جامعة ماريالند ،والدكتور �إنريكو �سوراتو ،باحث
العلوم البيئية يف ال�شركة الدولية ال�ست�شارات (رينيكو) ،وال�سيدة �ألي�س
مونري كوربيل ،طالبة دكتوراه يف ال�شركة الدولية ال�ست�شارات (رينيكو)،
و�ستيفاين هاري�س ،باحثة ما بعد الدكتوراه يف جامعة كورنيل ،وال�سيد �أ�ساف
مايروز ،م�ست�شار يف علوم الأحياء ،والدكتورة �آن-كري�ستني مونيه ،باحثة ما
بعد الدكتوراه يف املتحف الوطني الفرن�سي للتاريخ الطبيعي ،والربوفي�سور
خ��وان كارلو�س �ألون�سو ،بروفي�سور وب��اح��ث يف املتحف الوطني الإ�سباين
للعلوم الطبيعية ،والدكتور بيرت ليمجروبر ،رئي�س مركز حماية البيئة يف
معهد �سميث�سونيان لبيولوجيا احلفظ ،ومي�شيل �سانت جامل ،مدير �إدارة
حديقة النباتات يف املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي ،والربوفي�سور جان
لوك غويرين ،بروفي�سور تربية وطب الطيور يف املدر�سة البيطرية الوطنية

يف ت��ول��وز ،والربوفي�سور غيلوم ليلو�ش ،الربوفي�سور امل�ساعد يف املدر�سة
البيطرية الوطنية يف تولوز ،والدكتور كليمان كورنيك ،ال�شريك امل�ؤ�س�س
ل�شركة بيوفونيا ،وال�سيد �أوهاد هاتزويف ،عامل بيئة متخ�ص�ص بالطيور يف
هيئة الطبيعة واحلدائق الإ�سرائيلية ،و�أوري��ن روبن�سون ،باحث م�شارك يف
جامعة كورنيل ،وال�سيد �ألربتو �أو�سريو ،طالب دكتوراه يف املتحف الوطني
اال�سباين للعلوم الطبيعية ،والدكتور نيامبايار باتبايار ،مدير مركز علوم
احل�ي��اة ال�بري��ة واملحافظة عليها يف منغوليا .وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن هذا
امل�ؤمتر يوفر فر�صة لتبادل اخلربات واملعارف ،وتعزيز التعاون بني العلماء
والباحثني املعنيني بطائر احلبارى ودع��اة احلفاظ على البيئة من جميع
�أنحاء العامل ،لت�أمني م�ستقبل �أف�ضل وم�ستدام للحبارى.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

الإمارات للدرا�سات يحتفل بتخريج متدربي برنامج الباحث اال�سرتاتيجي -املرحلة الت�أ�سي�سية
•• �أبوظبي-وام:

نظم مركز الإم��ارات للدر�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،أم�س حفل تخريج
الفوج الأول من برنامج " الباحث اال�سرتاتيجي–املرحلة الت�أ�سي�سية" ،الذي
بلغ عدد منت�سبيه  31خريجً ا.
ح�ضر معايل زكي �أنور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة ،و �سعادة مطر �سامل علي
الظاهري وكيل وزارة الدفاع  ،و�سعادة عبيد را�شد احل�صان ال�شام�سي ،مدير
عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات وال�ك��وارث ،والعميد الركن
ط��ارق ال��زع��اب��ي ،نائب قائد كلية ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ،و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور خالد
�سامل اليبهوين الظاهري ،مدير جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية،
وعبدالرحيم البطيح النعيمي ،مدير عام �أبوظبي للإعالم بالإنابة ،وجمعة

08

عتيق الرميثي ،مدير مكتب البعثات الدرا�سية.
ويهدف برنامج «الباحث اال�سرتاتيجي -املرحلة الت�أ�سي�سية» �إىل تو�سيع
املجال املعريف لدى املتدربني بح�سب اخت�صا�صاتهم ،وبناء وتطوير مهارات
ال�ق��راءة النقدية ،والبحث العلمي ،وال�ق��درات وامل�ه��ارات اللغوية الالزمة،
اً
و�صول �إىل �إعداد كوادر وطنية قادرة على التفكري والتحليل اال�سرتاتيجي،
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،وتقدمي منتجات بحثية خمتلفة تدعم عملية �صنع
ال�ق��رار بالدولة .وا�س ُت ِه َّل احلفل بالن�شيد الوطني للدولة  ..وق��ال �سعادة
ال��دك�ت��ور �سلطان حممد النعيمي ،م��دي��ر ع��ام م��رك��ز الإم� ��ارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية ،يف كلمة بهذه املنا�سبة� ،إن الربنامج خطوة �أوىل
�ضمن �سل�سلة برامج ت�أهيلية ،ي�سعى فيها املركز �إىل جعل دول��ة الإمارات
زاخ��ر ًة بنخبة من الباحثني واخل�براء اال�سرتاتيجيني ،الذين يُ�سهمون يف
بنائها وتطورها.

و�أو�ضح النعيمي �أن �أركان الربنامج قامت على جمموعة حماور ،ال تتوقف
ب��ه عند اجل��ان��ب امل�ع��ريف والتخ�ص�صي ف�ق��ط ،ب��ل متتد �إىل تنمية املهارات
الإن�سانية للمتدربني � ً
أي�ضا؛ لتمكينهم من �إي�صال معارفهم بلغة ومهارات،
�أ�سا�سُ ها العلم ،ومنطقها املعرفة ،ولتت�أهل جمموعة متم ّيزة منهم لي�صبحوا
حما�ضرين يف الربنامج ،ي�سهمون يف تدريب منت�سبيه وت�أهيلهم يف دفعاته
املقبلة .ويف كلمته ،خالل احلفل� ،أ َّكد معايل زكي ن�سيبة �أن الربنامج الذي
ين ّفذه املركز يندرج �ضمن جهوده اجلبارة لتعزيز البحث العلمي يف الدولة،
ريا �إىل �أن احلديث عن نه�ضة التعليم والبحث العلمي يف الإم��ارات هو
م�ش ً
حديث عن جزء من جممل املنجزات العظيمة التي حتققت على يد الوالد
امل�ؤ�س�س ،املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه.
و�أ�ضاف ن�سيبة �أن القيادة الر�شيدة للدولة حملت على عاتقها م�س�ألة تطوير
التعليم يف مراحله كافة ،بو�صفه حمورًا للتنمية الوطنية امل�ستدامة ،م�ؤ ِّكدًا

�أن حكومة دولة الإمارات تويل متكني ال�شباب �أهمية كبرية ،ليكونوا قادرين
على حتمُّل امل�س�ؤوليات واالبتكار والإ�سهام يف تقدم املجتمع ورفاهيته.
ووجّ ��ه ن�سيبة حديثه �إىل اخلريجني قائلاً � " :إننا نفتخر بكم جيلاً واعدًا
يتطلع ب�شوق �إىل الإ�سهام يف حتقيق ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة ب�أن تكون دولة
الإمارات �أف�ضل دولة يف العامل بحلول الذكرى املئوية لت�أ�سي�سها عام 2071
" .من جهتهم عبرّ اخلريجون ،يف كلمة با�سمهم ،عن �سعادتهم مبا حققوه
م��ن ت�ط��ور م�ع��ريف ومهني خ�لال ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي ،و�إدراك �ه��م الوا�ضح
لدورهم وم�س�ؤوليتهم الوطنية .ويف ختام احلفل ت�س َّلم اخلريجون �شهادات
التخرج من الربنامج ،وقام �سعادة الدكتور �سلطان حممد النعيمي بتكرمي
معايل زكي �أنور ن�سيبة ،و�سعادة مطر �سامل الظاهري ،و�سعادة عبيد را�شد
احل�صان ال�شام�سي ،تقدي ًرا لإ�سهاماتهم البارزة يف خدمة الوطن ،كما كرم
�سعادته املدربني وامل�شرفني وامل�سهمني يف الربنامج.

خالل تر�ؤ�سه �أول اجتماعات جمل�س �إدارتها

�أحمد بن �سعيد :دور رئي�سي مل�ؤ�س�سة دبي ال�صحية الأكادميية يف حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية ملنظومة اخلدمات ال�صحية املتكاملة يف الإمارة
• من�صور بن حممد :االرتقاء بتناف�سية قطاع الرعاية ال�صحية يف دبي لتقدمي خدمات نوعية جلميع �أفراد املجتمع مدعومة بالأبحاث العلمية
• جمل�س الإدارة يكلف الدكتور عامر �أحمد �شريف بقيادة املرحلة االنتقالية للم�ؤ�س�سة لتحقيق �أهدافها وت�أكيد فاعلية عمليات التطوير الالزمة
• عامر �شريف :تعزيز التكامل مع كافة مكونات املنظومة ال�صحية يف دبي لتحقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة وتنفيذ �أهداف امل�ؤ�س�سة

•• دبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل م �ك �ت��وم ،رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
م�ؤ�س�سة دب��ي ال�صحية الأكادميية
�أول اجتماعات امل�ؤ�س�سة ،بح�ضور
��س�م��و ال �� �ش �ي��خ م �ن �� �ص��ور ب ��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الإدارة ،وذلك مبقر جامعة
حم �م��د ب��ن را� �ش��د ل�ل�ط��ب والعلوم
ال�صحية ملناق�شة املالمح العري�ضة
خل �ط��ة ال �ع �م��ل وت �ن �ف �ي��ذ الأه� � ��داف
اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة يف �ضوء
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل"  ،وتوجيهات �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ويل ع �ه��د دب ��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي .
رح��ب �سمو
ويف م�ستهل االج�ت�م��اعّ ،
رئ �ي ����س جم �ل ����س الإدارة ب�أع�ضاء
املجل�س مهنئا �إياهم بالثقة الغالية
التي �أواله ��م �إي��اه��ا �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد باختيارهم
للم�شاركة يف توجيه دف��ة امل�ؤ�س�سة
على طريق حتقيق �أهدافها و�صو ًال

�إىل �ضمان �أعلى مراتب التميز يف
جم ��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية يف دبي،
ومب��ا يتما�شى م��ع توجيهات �سموه
يف جعلها املدينة الأف�ضل يف العامل
ل �ل �ح �ي��اة وال �ع �م��ل ،وم� ��ا ي�ستدعيه
ذل��ك م��ن ��ض��رورة م�ضاعفة العمل
ل�ل�ان� �ط�ل�اق مب �ن �ظ��وم��ة الرعاية
ال�صحية فيها �إىل �آفاق جديدة من
متيز اخلدمات وتكاملها من خالل
نظام �صحي �أك��ادمي��ي �شامل ،ي�ضع
قيم ومبادئ �صحة الإن�سان والعمل
اجلماعي ك�أولوية.
و�أ� �ش��ار ��س�م��وه �إىل �أن حت�ق�ي��ق هذا
ال�ه��دف الب��د �أن ي�ك��ون على �أ�سا�س
ت��راب��ط خمتلف م�ك��ون��ات املنظومة
ال�صحية ب�شقيها الطبي والأكادميي،
وال �ن �ه��و���ض ب��الأن �� �ش �ط��ة البحثية
ال��داع�م��ة ملكانة دب��ي كمركز �صحي
م�ت�ط��ور ي�ج�م��ع ب�ين ت��وف�ير �أف�ضل
اخل ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة الت�شخي�صية
والعالجية وبني اجلانب الأكادميي
مب��ا ي�شمله م��ن �أن���ش�ط��ة تعليمية
وبحثية تعد مبثابة العمود الفقري
لقطاع الرعاية ال�صحية ،يف �ضوء
ا��س�ت�ه��داف امل��ؤ��س���س��ة �إح � ��داث نقلة
ن��وع �ي��ة يف ت ��وف�ي�ر �أرق� � ��ى خدمات
ال��رع��اي��ة ال�صحية و�أع�ل�اه��ا جودة
وف ��ق �أف �� �ض��ل امل �ع��اي�ير واملمار�سات
العاملية.
و�أك��د �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد
�آل م� �ك� �ت ��وم �� � �ض � ��رورة ب � ��ذل كافة

اجل �ه��ود امل�م�ك�ن��ة م��ن �أج� ��ل تدعيم
�أرك� � ��ان م �ن �ظ��وم��ة ��ص�ح�ي��ة جديدة
حتقق التكامل املن�شود بني م�سارات
الرعاية ال�صحية والتعليم الطبي
وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي� ،أ�� �س ��و ًة ب�أف�ضل
الأن � �ظ � �م� ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة يف ال� �ع ��امل
وارت� �ق ��ا ًء ب �ج��ودة خ��دم��ات الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة وخم ��رج ��ات �ه ��ا يف دب ��ي،
م��ع االه�ت�م��ام بتعزيز ج��اذب�ي��ة دبي
�أم ��ام اال��س�ت�ث�م��ارات العاملية يف ذات
املجال ،و�إبرام �شراكات ا�سرتاتيجية
م��ع م��ؤ��س���س��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
والأكادميية الرائدة دولياً حتقيقاً
لأهداف امل�ؤ�س�سة.
من جانبه� ،أكد �سمو ال�شيخ من�صور
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي
ال�صحية الأكادميية� ،أهمية االرتقاء
بتناف�سية قطاع الرعاية ال�صحية يف
دبي لتقدمي خدمات نوعية جلميع
�أف ��راد املجتمع ،وت�أكيد مكانة دبي
كوجهة رائ��دة يف الرعاية ال�صحية
املدعومة بالأبحاث العلمية.
و�أ�� �ش ��ار � �س �م��وه �إىل �أه �م �ي��ة تكامل
اخلدمات ال�صحية يف �ضوء التجربة
الناجحة لدبي يف الت�صدي بكفاءة
ع��ال �ي��ة جل��ائ �ح��ة " كوفيد"-19
ن �ت �ي �ج��ة ل �ت �� �ض��اف��ر ج �ه ��ود خمتلف
الفرق التي جنحت يف تقدمي منوذج
فريد كان حمل تقدير دويل وا�سع
النطاق ،حيث ك��ان لتكامل الأدوار

ب�ي�ن خ ��دم ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال�صحية
وال�ب�ح��ث العلمي �أث ��ره ال��وا��ض��ح يف
ت �ع��زي��ز ج �ه��ود ال �ت �� �ص��دي للتبعات
ال�صحية للجائحة و�إتيانها بنتائجها
الإيجابية املن�شودة.
و�أ ّك� ��د ��س�م� ّوه �أن امل��ؤ��س���س��ة �ستعمل
لتطوير الكفاءات الطبية الوطنية
وت �ع��زي��ز م���ش��ارك��ة ال �ك��ادر الوطني
يف خم� �ت� �ل ��ف ت �خ �� �ص �� �ص��ات قطاع
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،وا�ستقطاب
ومتكني ال ُقدرات الط ّبية والعلمية
النابهة م��ن خمتلف �أن�ح��اء العامل
وتوفري كافة الظروف امل�شجعة لها
لالحتفاظ بها وتنميتها ،وتوفري
البيئة ال��داع�م��ة للقيام بالأبحاث
العلمية وال���س��ري��ري��ة ،مت��ا��ش�ي�اً مع
�أف�ضل املمار�سات والأنظمة ال�صحية

�صحة ت�ضم م�ست�شفى �سلمى �إىل �شبكتها
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أب��وظ�ب��ي للخدمات ال�صحية "�صحة " �أم����س ا�ستحواذها على
م�ست�شفى "�سلمى" لرعاية الأط�ف��ال وت�أهيلهم ومقرها �أبوظبي والتي تعد
�إحدى امل�ست�شفيات الرائدة على م�ستوى دولة الإم��ارات ودول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية يف جمال الرعاية املتكاملة وخدمات �إعادة ت�أهيل الأطفال
طويلة الأجل بعد احلاالت املر�ضية احلادة.
ويعزز ه��ذا اال�ستحواذ ق��درات "�صحة" يف جم��ال الرعاية ال�صحية ال�شاملة
وطب الأطفال وقد بد�أت "�سلمى" يف ا�ستقبال �أوىل مر�ضاها يف �أغ�سط�س من
عام  2019ومنذ ذلك التاريخ �سجلت جناحاً ومنواً ملحوظني لت�صبح اليوم
مرجعاً �شهرياً لطب الأطفال و�إعادة ت�أهيلهم يف دولة الإمارات واملنطقة.
وتقدم "�سلمى" طيفاً وا�سعاً من خدمات الرعاية ال�صحية والعالجية املتكاملة
للأطفال الذين يعانون من �أم��را���ض مزمنة و�إع��اق��ات والذين يحتاجون �إىل
خدمات مكثفة لإع��ادة الت�أهيل والتي ال ميكن تطبيقها يف بيئة املنزل نظراً
للحاجة املا�سة �إىل وجود خربات يف �إدارة تلك النوعية من احلاالت املر�ضية.
وقال الدكتور طارق فتحي الرئي�س التنفيذي ل�شركة "�صحة"" :لطاملا كانت
الرعاية ال�صحية للأطفال من امل�ج��االت التي تركز عليها "�صحة" وحتظى
بالأولوية �ضمن ا�سرتاتيجيتنا ويعد بناء نظام رعاية �صحية متكامل وحديث
ي�شمل �أح��دث التقنيات املبتكرة �أم� ًرا �ضروريًا لزيادة �إمكانية ح�صول املري�ض
على اخلدمات املالئمة ودعم رحلة اال�ست�شفاء �ضمن جتربة عالجية �سل�سة".
و�أ� �ض��اف "مع ان�ضمام "�سلمى" �إىل �شبكتنا �أ�صبح لدينا يف "�صحة" اليوم
ال �ق��درات واخل�ب�رات لتو�سيع نطاق خدماتنا لت�شمل رع��اي��ة الأط �ف��ال و�إعادة
ت�أهيلهم يف مرحلة ما بعد احلاالت املر�ضية احلادة وطويلة الأمد ،مما ير�سخ
مكانة "�صحة" كمزود مف�ضل لهذه النوعية من اخلدمات الطبية املتخ�ص�صة".
 .وق��د ُ�صممت "�سلمى" لتقدمي رعاية عاملية امل�ستوى للمر�ضى وعائالتهم
وتقدمي رعاية �شاملة ومتعددة التخ�ص�صات للأطفال املر�ضى بحاالت مزمنة
وذلك من خالل براجمها املتخ�ص�صة واملكثفة لإع��ادة الت�أهيل والتي تت�ضمن
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�أي�ضاً اخلدمات العالجية ف�ض ً
ال عن نهجها العالجي ال��ذي يراعي الظروف
واالحتياجات الفريدة لكل حالة مر�ضية وبالإ�ضافة �إىل جودة ومتيز خدماتها
ف�إن قدرات "�سلمى" تتجاوز �أي�ضاً اخلدمات الطبية والعالجية لت�شمل كذلك
الدعم النف�سي للمري�ض.
من جانبه ق��ال فيليب ميلينز امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي مل�ست�سفى �سلمى
لرعاية الأط�ف��ال وت�أهيلهم �إن �أح��د امل�ب��ادئ التوجيهية للم�ست�شفى هو تلبية
احلاجة يف ا�ستمرارية رعاية الأطفال يف �إمارة �أبوظبي وتقدمي خدمات �إعادة
الت�أهيل يف مكان مميز وم�ست�شفى متخ�ص�ص ي�ضم طاقم طبي يتمتع بخربات
عميقة لعالج الأطفال.
و�أع��رب عن الفخر بالإجنازات التي حققها م�ست�شفى �سلمى والتطور امل�ستمر
منذ بدء عملياتها.
وق��ال �إن��ه على الرغم من �إلتزام م�ست�شفى �سلمى ب�إ�شراك العائالت يف رعاية
الأط�ف��ال املر�ضى م��ن ذوي االحتياجات امل�ع�ق��دة ،ف ��إن الطاقم الطبي يكر�س
خرباته وعلمه لإحداث الفرق يف تقدمي العالج لكل مري�ض على �أ�سا�س فردي.
و�أك ��د �إن ان�ضمام م�ست�شفى �سلمى ل�شبكة "�صحة" �سيمكنها م��ن موا�صلة
م�سريتها يف التقدم والتو�سع يف ت��وف�ير خ��دم��ات �إع ��ادة الت�أهيل املتخ�ص�صة
والفردية لت�شمل جمموعة �سكانية �أو�سع جغرافياً ودميوغرافياً.
وق��ال �إن وج��ود "�صحة" �إىل جانب م�ست�شفى �سلمى �سيعزز م��ن �إمكانياتها
و�سي�ؤدي لإحداث ت�أثري على املجتمع من خالل تغيري م�شهد �إعادة الت�أهيل يف
�أبوظبي وهو ما يعد خطوة �أ�سا�سية للبناء على ر�ؤية �أبوظبي لالرتقاء بتقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية يف �أبوظبي ب�شكل خا�ص ودول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة ب�شكل ع��ام .ويقدم م�ست�شفى "�سلمى" ال��ذي يحتوي على � 83سري ًرا
خدمات رعاية �صحية تتمحورحول الأ��س��رة مما ي�ضع املر�ضى وعائالتهم يف
قلب العملية العالجية وتعترب امل�ست�شفى مبثابة "املنزل الثاين" جلميع نزالئها
من املر�ضى وعائالتهم ويتميز امل�ست�شفى بت�صميمه املعا�صر وتوفريه لغرف
خم�ص�صة لأولياء الأمور وحدائق مفتوحة ومناطق لعب للأطفال بالإ�ضافة
خدمات غرف وغ�سيل املالب�س على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
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الأكادميية التي تنه�ض باملخرجات
ال���ص�ح�ي��ة وت �ق��دمي خ��دم��ات فائقة
اجلودة للأفراد واملجتمع بالإ�ضافة
�إىل تكوين ال�شراكات اال�سرتاتيجية
املحلية والعاملية �سعياً للو�صول �إىل
�أف�ضل م�ستويات ال�صحة العامة.
�إىل ذلك ،كلف جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
دب��ي ال�صحية الأك��ادمي�ي��ة الدكتور
عامر �أحمد �شريف ،ع�ضو جمل�س
الإدارة ،ب ��الإ�� �ش ��راف ع �ل��ى جهود
امل�ؤ�س�سة خ�لال املرحلة االنتقالية
ل �ت ��أك �ي��د حت �ق �ي��ق الأه � � � ��داف التي
ت�أ�س�ست من �أجلها وتي�سري الو�صول
�إليها �ضمن الأطر الزمنية املحددة،
بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية.
و�أع ��رب ال��دك�ت��ور ع��ام��ر �شريف عن
ب��ال��غ ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر �إىل �سمو

ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
و��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،لت�شريفه بهذا
ال�ت�ك�ل�ي��ف ،وام�ت�ن��ان��ه ل�ث�ق��ة املجل�س
الغالية ،م�ؤكداً عزمه القيام بكل ما
يلزم من �أجل الوفاء بكافة التزامات
ه��ذه امل�ه�م��ة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي تتطلب
ت�ضافر اجلهود واالرتكاز على قيم
العمل بروح الفريق الواحد وو�ضع
�صحة الإن���س��ان �أو ًال ،مب��ا ي�سهم يف
توجيه جهود امل�ؤ�س�سة نحو حتقيق
الأه � � � ��داف اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة التي
ت�ضمنها ق��ان��ون �إن �� �ش��اء امل�ؤ�س�سة،
يف ��ض��وء توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ومتابعة �سمو رئي�س جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة ونائبه ،وبدعم من �أع�ضاء

��ش��ري��ف ،والأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور علوي
ال���ش�ي��خ ع �ل��ي ،وال�بروف �ي �� �س��ور �إي ��ان
�أندرو جرير ،وحممد ح�سن ال�شحي،
ووليد �سعيد العو�ضي.
وت� �ه ��دف م ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي ال�صحية
الأكادميية �إىل رفع م�ستوى كفاءة
وج��ودة اخلدمات ال�صحية املُقدّمة
�ضمن ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
�إم ��ارة دب��ي م��ن خ�لال ن�ظ��ام �صحي
�أك ��ادمي ��ي � �ش��ام��ل و� �ض �م��ان �سهولة
ال ��و�� �ص ��ول �إل� �ي� �ه ��ا وف � �ق � �اً لأف�ضل
املعايري واملمار�سات العاملية ،وتعزيز
ا�ستدامة خدمات القطاع ال�صحي
يف الإم��ارة ،وامل�ساهمة يف دعم ريادة
دبي يف التعليم والبحث يف جماالت
ال �ط��ب وال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة ،وبنحو
يدعم اقت�صاد املعرفة ويرفد قطاع
العلوم احلياتية يف الإمارة.
و�ستعمل امل�ؤ�س�سة على دعم وتطوير
الرعاية ال�صحية وو�سائل الوقاية
وال �ع�ل�اج م��ن الأم ��را� ��ض والأوبئة
وف� �ق� �اً لأح � ��دث ال � ُّن� ُ�ظ��م ال�صحية،
وتعزيز مكانة الإم��ارة كمركز طبي
و��ص�ح��ي ع��امل��ي ،ومق�صد لل�سياحة
ال�صحية والعالجية ،ووجهة رائدة
يف جم��ال التعليم الطبي والبحث
واالبتكار العلمي.

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة عن ُبعد
مبنا�سبة اليوم العاملي لكبار املواطنني
•• �أبوظبي  -الفجر:

ت �ن �ظ��م ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أب ��وظ �ب ��ي،
ال�ت��اب�ع��ة ل��دائ��رة ال�ب�ل��دي��ات والنقل
غ ��دا اخل �م �ي ����س ،م��ن خ�ل�ال مركز
ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة زاي� � ��د ،ور�� �ش ��ة عن
ُب�ع��د مبنا�سبة ال�ي��وم ال�ع��امل��ي لكبار
امل��واط�ن�ين ،ب�ه��دف تعزيز امل�شاركة
املجتمعية ،واال�ستفادة من خربات
كبار املواطنني وجتاربهم احلياتية،
وت �ف �ع �ي��ل � �س �ب��ل ال �ت��وا� �ص��ل معهم،
وك� ��ذل� ��ك ت��ر� �س �ي��خ ق� �ي ��م وم� �ب ��ادئ
االه�ت�م��ام بكبار امل��واط�ن�ين وتنمية
الوعي املجتمعي جتاه جميع فئات
امل�ج�ت�م��ع وت �ع��زي��ز �أوا�� �ص ��ر املح ّبة
وامل ��ودّة ب�ين �أف� ��راده .و�سي�شارك يف
دعم هذه الفعالية عدد من ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ،حيث يقدم (رواد
املتقاعدين �أدنوك) عر�ضاً تقدميياً
ع��ن اخل��دم��ات امل �ق��دم��ة ملتقاعدي

�أدنوك ،كما ي�شارك �أحد املتقاعدين
 رواد �أدن � ��وك م��ن خ�ل�ال حديثهعن خرباته العملية ال�سابقة وعن
ن�صائحه للجيل اجلديد.
وت � �ق � ��دم (ج �م �ع �ي ��ة الع�سكريني
امل �ت �ق��اع��دي��ن) ع��ر���ض ف �ي��دي��و عن
اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة للمتقاعدين
الع�سكريني و ال�شرطة.
ومن جانبه يقدم م�ست�شفى بارين
ال� � ��دويل خ �ل�ال ال �ف �ع��ال �ي��ة عر�ض
ف�ي��دي��و ح��ول ن���ص��ائ��ح م��وج�ه��ة �إىل
كبار املواطنني ،وعر�ضاً تقدميياً عن
اخلدمات املقدمة لكبار املواطنني
يف امل�ست�شفى ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل قيام
م�ست�شفى بارين بتقدمي ا�ست�شارة
جمانية لكبار امل��واط�ن�ين ،وخدمة
 - vipالدخول دون انتظار.
وتدعم (جمموعة ماجد الفطيم -
كارفور) فعالية كبار املواطنني من
خالل تقدمي 15ق�سيمة �شرائية.
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Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/671- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 43/2018 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 496459), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Parties to be notified 1- MOHAMMAD NAZAR HAJI DAULAT
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (496459) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/799- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 255/2020, by paying the
execution amount of (AED 2,144,971), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826
Parties to be notified 1- NIMISH MANSUKHLAL VORA
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (2144971) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/801- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 237/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 383,508), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826
Parties to be notified 1- HITOSHI KANIE
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (383508) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.

Prepared by Hamad Essa Salman

املجل�س وبالتعاون مع كافة مكونات
منظومة الرعاية ال�صحية يف �إمارة
دبي.
وق � ��د ن ��اق �� ��ش جم �ل ����س الإدارة يف
اجتماعه الأول ع��دداً من املوا�ضيع
امل� ��درج� ��ة ع �ل��ى ج� � ��دول الأع � �م� ��ال،
وات �ف��ق ع�ل��ى خ�ط��ة ال�ع�م��ل لل�شهور
ال�ستة القادمة والإط��ار العام لعمل
امل�ؤ�س�سة للمرحلة املقبلة مبا تتطلبه
ح�شد الإمكانات ومواءمة الأهداف
اال�سرتاتيجية و�صو ًال لإحداث نقلة
نوعية يف النظام ال�صحي.
ك�م��ا مت خ�ل�ال االج �ت �م��اع مناق�شة
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة كما �أورده ��ا
قانون �إن�شائها ،حيث �أعرب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة عن التزامهم الكامل
ب� �ب ��ذل �أق �� �ص ��ى اجل� �ه ��ود يف �سبيل
ق�ي��ام امل�ؤ�س�سة ب��دوره��ا ك��ام� ً
لا وفق
ت��وج �ي �ه��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة وما
ت�ط�م��ح �إل �ي��ه م��ن و� �ص��ول منظومة
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة يف دب � ��ي �إىل
�أع� �ل ��ى درج � ��ات ك� �ف ��اءة الأداء وفق
�أرق��ى املعايري العاملية ،وت�أكيد دور
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ك �م �ح��رك رئ�ي���س��ي لدفع
م�ستقبل ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
نحو الأف�ضل.
وي�ضم جمل�س الإدارة يف ع�ضويته
ك�ل� ً�ا م� ��ن� � :س �ع��ادة ع ��و� ��ض �صغيرّ
ال�ك�ت�ب��ي ،وال��دك �ت��ورة رج ��اء عي�سى
ال � �ق� ��رق ،وع � �ب� ��داهلل عبدالرحمن
ال�شيباين ،وال��دك�ت��ور ع��ام��ر �أحمد

Prepared by Iman Mohammed Al Bloushi

وت�ساهم (م��در��س��ة مليح) احللقة
 3-2يف �إثراء الفعالية من خالل
تويل طالبات املدر�سة تقدمي فقرات
الفعالية ،وم�شاركتهن القيمة يف
تنويع ف�ق��رات ال�ي��وم ال�ع��امل��ي لكبار
امل��واط �ن�ي�ن .ك�م��ا ي�ساهم (مركز
بروفيتا �إن �أم ��س��ي) بفعالية كبار
املواطنني من خالل تقدمي فيديو
لأح ��د ك �ب��ار امل��واط �ن�ين يف امل��رك��ز ،
وكذلك تقدمي فح�ص دوري لكبار
املواطنني يف منازلهم.
على ال�صعيد ذاته تت�ضمن الور�شة
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ق��رات املتنوعة،
ال�ت��ي ت�ستهل ب�ن�ب��ذة ع��ن املنا�سبة،
والتعريف ببع�ض اخل��دم��ات التي

تقدمها البلدية لكبار املواطنني،
وكذلك التطرق �إىل �أهمية التق ّرب
م��ن ك �ب��ار امل��واط �ن�ي�ن واال�ستفادة
من جتاربهم وخرباتهم ،وحتقيق
ال �ت �م��ا� �س��ك وال �ت�ل�اح��م املجتمعي،
وت ��وط � �ي ��د الأوا�� � � �ص � � ��ر الأ� � �س ��ري ��ة
وال � �ع �ل�اق� ��ات ب �ي�ن خم �ت �ل��ف فئات
املجتمع مب��ا يعك�س طبيعة �شعب
الإمارات .كما تت�ضمن الور�شة لقا ًء
م��ع �أح��د ك�ب��ار امل��واط�ن�ين للحديث
ع ��ن جت ��ارب ��ه وخ�ب�رات ��ه احلياتية
لإفادة امل�شاركني ،خ�صو�صاً ال�شباب،
كما �سيتم يف نهاية الور�شة تقدمي
الهدايا لكبار املواطنني امل�شاركني
وعدد من اجلمهور.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن تفا�صيل برنامج "خارج
خ�شبة امل�سرح" الذي ترعاه �شركة مبادلة لال�ستثمار.
ويهدف الربنامج الذي يحتوي العديد من الفعاليات والأن�شطة التوعوية
�إىل تعزيز عالقة اجلمهور بامل�سرح وا�ستقطاب الفنانني وحمرتيف الفنون
امل�سرحية وبناء جمتمع فني مرتابط.
ومتا�شيا مع �شعار مو�سم اخلريف ال�سابع ملركز الفنون "احلا�ضر وامل�ستقبل"
يقدم برنامج "خارج خ�شبة امل�سرح" جمموعة من احل��وارات وور�ش العمل
ع�بر الإن�ترن��ت وال�ت��ي ت�سهم يف تعزيز البيئة الثقافية يف دول��ة الإم��ارات
و�إتاحة املجال مل�شاركة الأفكار الإبداعية واملعرفة العملية واملهارات املهنية
وامل�شورة واخلربات والتجارب ال�شخ�صية للفنانني واملخت�صني واجلمهور.
وت�ستمر فعاليات ال�برن��ام��ج حتى  2نوفمرب املقبل وي�ضم ال�ع��دي��د من
ور�ش العمل الفنية يف الكتابة الإبداعية واملو�سيقى واحلركة وامل�سرحيات
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تعاون بني مبادلة ونيويورك �أبوظبي لتقدمي برنامج خارج خ�شبة امل�سرح
والإخ ��راج و�صناعة امل�سرح بقيادة فنانني متميزين وحم�تريف فنون من
جميع �أنحاء العامل مبا يف ذلك دولة الإمارات.
كما يقدم الربنامج "درد�شة فنية" وه��ي �سل�سلة متنوعة م��ن النقا�شات
التفاعلية عرب الإنرتنت تتناول خمتلف جماالت التعاون الثقايف والفني
وطرق االبتكار والتكيف مع العامل املتغري بالإ�ضافة �إىل دليل حول كيفية
بناء عالقات هادفة يف جم��ال الفنون وتو�سيع ال�شبكات وامل�ع��ارف املهنية
للأفراد.
وقال بيل براغني املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة نيويورك
�أبوظبي  " :ي�سعدنا م�شاركة مبادلة يف دعم ورعاية برنامج "خارج خ�شبة
امل�سرح" ون�ق��در ملبادلة دعمها امل�ستمر للفن والثقافة يف دول��ة الإم ��ارات
باعتبارها راعيا رئي�سيا للمو�سم ال�سابع ملركز الفنون " .

و�أ��ش��ار �إىل �أن مبادلة تعمل على دف��ع عجلة النمو يف �إم��ارة �أبوظبي عرب
ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع��ات وي ��أت��ي ا��س�ت�ث�م��اره��ا يف ت�ط��وي��ر ق ��درات الفنانني
واملبدعني الإماراتيني من خالل هذا الربنامج املتنوع تزامنا مع ان�ضمام
دولة الإم��ارات �إىل املبادرة العاملية لل�سنة الدولية لالقت�صاد الإبداعي من
�أجل التنمية امل�ستدامة.
و�أ�ضاف �أنه �إىل جانب قطاع الفنون يعترب امل�شهد الإبداعي عن�صرا �أ�سا�سيا
للعديد من القطاعات مثل ريادة الأعمال والتكنولوجيا ون�أمل �أن ت�ساهم
ور�ش العمل وحلقات النقا�ش التي يقدمها برنامج "خارج خ�شبة امل�سرح" يف
ن�شر الفن واالبداع وتعزيز ثقافة االبتكار يف دولة الإمارات".
من جانبها قالت لينزي بو�ستويك مدير الربجمة الفنية يف مركز الفنون
بجامعة نيويورك �أبوظبي " �إنه على �ضوء جتربة عملنا الناجحة يف املو�سم
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املا�ضي وا�صلنا ه��ذا املو�سم ت�صميم براجمنا لنقدم م��ن خاللها حوارا
تفاعليا عرب الإنرتنت بني الفنانني وامل�شاركني واملهتمني وركزنا �أي�ضا على
التعاون الدويل الذي يدعم املواهب املحلية ويعزز ا�ستدامة امل�شهد الفني
يف املنطق ونتطلع قدما �إىل م�ستقبل فني واعد وم�شرق يف دولة الإمارات".
من جهته قال حميد عبداهلل ال�شمري نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة
والرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون امل�ؤ�س�سية وامل ��وارد الب�شرية يف مبادلة " :
حتر�ص دولة الإم��ارات ب�صفتها مركزا عامليا للفنون والثقافة على متهيد
الطريق نحو حتقيق التميز يف ه��ذه القطاعات وتوفري الدعم والرعاية
للمواهب الوطنية ومتا�شيا مع ه��ذا التوجه ي�سعدنا تعزيز �شراكتنا مع
جامعة نيويورك �أبوظبي من خالل دعم مبادرات وم�شاريع مركز الفنون
يف اجلامعة وهذا الربنامج الذي يهدف لتطوير وت�شجيع خمتلف جماالت
الفن والثقافة املحلية وامل�ساهمة يف تعزيز ثقافة االبتكار والإبداع يف الدولة
ونحن فخورون بدعمنا لهذا الربنامج الرثي واملتنوع وامل�ساهمة يف تطوير
وتنمية املجتمع الإبداعي يف �أبوظبي".

�إجناز املرحلة الأوىل من ت�صميمات مبادرة تطوير حدائق دبي
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املبادرة تدعم جهود اال�ستدامة وتعزز الثقافة البيئية وتربز الوجه احل�ضاري لدبي
•• دبي -وام:

يف �إطار متابعة تنفيذ مبادرة تطوير
جمموعة من حدائق دبي مب�شاركة
املجتمع الإبداعي الإم��ارات��ي ،والتي
�أطلقتها بلدية دب��ي ،بال�شراكة مع
براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب
الإع�ل�ام ��ي حل�ك��وم��ة دب ��ي ،ح�ضرت
�سعادة منى غامن امل ّري ،املدير العام
للمكتب الإع�ل�ام ��ي حل�ك��وم��ة دبي،
ج��ان �ب �اً م ��ن ال �ل �ق ��اءات ال �ت��ي �ضمت
ال�شباب امل�شاركني يف املبادرة ملراجعة
املرحلة الأوىل من امل�شاريع املقرتحة
يف �ضوء املعايري املعتمدة ومبا يدعم
�أهداف خطة دبي احل�ضرية 2040
الرامية لتعزيز مكانة دبي ك�أف�ضل
م��دي�ن��ة ل�ل�ح�ي��اة وال�ع�م��ل يف العامل.
وت���س�ت�ه��دف امل �ب��ادرة �إع� ��ادة ت�صميم
 10ح��دائ��ق ع��ام��ة مب �� �ش��ارك��ة 30
مبدعاً م��ن الإم ��ارات معظمهم من
اخلريجني اجلدد واملهنيني ال�شباب
من مهند�سني معماريني وم�صممني
وم �ن �ظ �م��ي ف �ع ��ال �ي ��ات ،وال� ��ذي� ��ن مت
اختيارهم ،يف �ضوء ما قدموه �سابقاً
م��ن �أع �م��ال م�ت�م�ي��زة ،ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
ت�صميم وت�ن�ف�ي��ذ �إ� �ض��اف��ات جديدة
للحدائق با�ستخدام م��واد �صديقة
للبيئة و�أ�ساليب بناء حديثة ومبتكرة
ت�سهم يف تقدمي قيمة م�ضافة من
�أجل راحة و�سعادة رواد تلك احلدائق
والت�شجيع على ن�شر الثقافة البيئية
وااله� �ت� �م ��ام ب��امل �� �س��اح��ات اخل�ضراء
وال� �ت ��ي ت �� �ش �ك��ل �أح� � ��د �أه� � ��م مالمح
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع���ص��ري��ة املتح�ضرة.
و�أثنت �سعادة منى امل ّري على التعاون
املثايل الذي �أبدته جمموعة ال�شباب
امل���ش��ارك��ة يف م �ب��ادرة �إع� ��ادة ت�صميم
جمموعة من حدائق دب��ي ،والأفكار
امل �ب��دع��ة م ��ن خ�ل��ال الت�صميمات
امل� �ق ��دم ��ة ،و�أع� ��رب� ��ت � �س �ع��ادت �ه��ا عن
خال�ص تقديرها للتعاون النموذجي

• منى امل ّري :ال�شباب هم الأقدر على تقدمي الأفكار اخلالقة ..و�إ�سهاماتهم حا�ضرة يف كافة املجاالت تدعم خطى دبي نحو امل�ستقبل
• داوود الهاجري :الفكر املبتكر �سيكون حا�ضر ًا يف كل تفا�صيل هذه املبادرة التي تهدف �إىل املحافظة على امل�ساحات اخل�ضراء وتوزيعها ب�أ�سلوب ح�ضاري
• مهند�سون معماريون وم�صممون ومنظمو فعاليات ي�شاركون يف �إ�ضافة ملحات جمالية و�إبداعية جديدة حلدائق دبي
ال��ذي طاملا جمع براند دب��ي ،ببلدية
دبي ،يف �ضوء ر�ؤي��ة م�شرتكة هدفها
�إب � � ��راز ال ��وج ��ه احل �� �ض ��اري امل�شرق
لإم��ارة دبي ،وتقدمي �إ�ضافات ترثي
نوعية احلياة فيها وجتعلها منوذجاً
يحتذى للمدن العاملية يف الإب ��داع
والتميز .من جانبه قال �سعادة داوود
الهاجري ،مدير عام بلدية دبي " :
ي�سرنا م�شاركة ال�شباب �ضمن هذه
املبادرة النوعية املهمة والتي نوظف
فيها عن�صرا ن�شرتك فيه مع براند
دبي يف ت�شجيعه واالهتمام به لإبراز
وجه دبي امل�شرق ،وهو الفكر املبتكر
الذي �سيكون حا�ضراً يف كل تفا�صيل
هذه املبادرة التي ن�سعى من خاللها
م�ع��ا �إىل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل�ساحات
اخل�ضراء وتوزيعها ب�أ�سلوب ح�ضاري

ي �ف �ت��ح جم � ��ال �أرح � � ��ب �أم � � ��ام �أف � ��راد
املجتمع للتفاعل �أكرث مع حميطهم
وبيئتهم"  ،م�ؤكداً حر�ص بلدية دبي
على العمل وفق ا�سرتاتيجيتها لبناء
مدينة �سعيدة وم�ستدامة واحلفاظ
على جمالياتها وخ�ضرتها الدائمة،
واالرت �ق��اء باملظهر ال �ع��ام للمدينة،
بالتعاون مع كافة الأط��راف املعنية
جلعل دبي �أف�ضل مدن العامل عي�شاً
وتقدماً.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا� ،أو� � �ض � �ح� ��ت �شيماء
ال�سويدي ،مديرة امل�شاريع الإبداعية
يف براند دبي� ،أن التوا�صل م�ستمر مع
ال�شباب �ضمن خمتلف مراحل العمل
للوقوف على م��دى التقدم املتحقق
يف تنفيذ مبادرة تطوير ت�صميمات
ملجموعة من حدائق دبي ومبا ي�ؤكد

االلتزام باملعايري الأ�سا�سية التي مت
االتفاق عليها ،منوهة بتعاون جميع
املبدعني ال�شباب وحما�ستهم الكبرية
لتقدمي �أف �ك��ار ي�سعون م��ن خاللها
�إىل ت�أكيد مكانة دبي كمدينة عاملية
ومن ��وذج ل�ل�م��دن ال�ت��ي ت�ضمن كافة
�أ��س�ب��اب ال��راح��ة ل�سكانها وزواره� ��ا.
و�أع��رب��ت جل�ن��ة التحكيم امل�س�ؤولة
عن اختيار ت�صاميم احلدائق العامة
ال�ت��ي �سيتم تنفيذها ع��ن تقديرها
ل �ل �م �ج �ه��ود ال �ك �ب�ي�ر ال� � ��ذي ق � ��ام به
املبدعون ال�شباب ،ومطابقتها لكافة
املعايري املحددة من قبل اللجنة.
وق� ��ال ع��ا� �ص��م ع �ب��د ال � � ��رزاق ،مدير
�إدارة التخطيط التنفيذي بالإنابة
يف ب�ل��دي��ة دب��ي  " :ي ��أت��ي ال�ت��و��س��ع يف
امل�ساحات اخل�ضراء �سواء من خالل

تطوير احل��دائ��ق العامة �أو حدائق
الأح � �ي� ��اء ال �� �س �ك �ن �ي��ة � �ض �م��ن قائمة
�أول ��وي ��ات ب�ل��دي��ة دب ��ي ،ال �ت��ي تهدف
م��ن خ�ل�ال تنفيذ ه��ذه امل�شروعات
�إىل جت�سيد ر�ؤي�ت�ه��ا يف ب�ن��اء مدينة
��س�ع�ي��دة وم �� �س �ت��دام��ة ،بالتخطيط
اجليد وتطوير و�إدارة موارد ومرافق
املدينة لتتوفر فيها �سبل ا�ستدامة
الرفاهية ومقومات النجاح ،وذلك
من خ�لال االل�ت��زام بقيم امل�س�ؤولية
والتناف�سية وامل�شاركة واالبتكار".
و�أ�� � �ش � ��ارت ع��ائ �� �ش��ة �أب � ��و ال� ��� �ش ��وارب،
مديرة ق�سم الت�صاريح التخطيطية
ب��الإن��اب��ة ،ب�ل��دي��ة دب ��ي �إىل التعاون
املثمر ب�ين بلدية دب��ي وب��ران��د دبي،
وحر�ص اجلانبني على تعزيز اجلانب
اجلمايل ملدينة دبي من خالل �إعادة

ت�صميم ع��دد م��ن احل��دائ��ق العامة
يف دب��ي ،و�إ� �ش��راك �شباب اخلريجني
وامل��وه��وب�ين يف ه��ذا امل �ج��ال ،م�ؤكدة
ع �ل��ى ت �ك��ام��ل ال �ع �ن��ا� �ص��ر اجلمالية
والبيئية يف الت�صميمات املقدمة،
وذل��ك يف �إط��ار متطلبات التخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة امل�ع�ت�م��دة من
ق�ب��ل ب�ل��دي��ة دب ��ي لتنفيذ م�ث��ل هذه
امل �� �ش��روع��ات ب��ال �ط��ري �ق��ة ال�سليمة
ووفقاً ملكانة دبي العاملية .من جهتها
لفتت مهرة ال�شام�سي ،مديرة ق�سم
الت�صميم ال�ع�م��راين ب��الإن��اب��ة� ،إىل
اع�ت�م��اد ب�ل��دي��ة دب��ي مل�ف�ه��وم االبتكار
يف امل���ش��روع��ات ال�ت��ي تنفذها �ضمن
ا�سرتاتيجيتها و�أجندتها ال�سنوية،
واع� �ت� �م ��اد الإب � � � ��داع يف ك ��ل مراحل
التطوير ومن ثم املوارد املنا�سبة بدء

من التخطيط حتى املراحل النهائية
ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ،م �� �ش�يرة �إىل �أن الأفكار
امل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ق��دم �ه��ا املوهوبون
ال�شباب يف ت�صميماتهم� ،ست�سهم يف
حتقيق الأهداف امل�شرتكة للم�شروع
واملتمثلة يف التو�سع يف ن�شر امل�ساحات
اخل �� �ض��راء واحل �ف��اظ ع�ل��ى اجلانب
اجل�م��ايل امل�ع��روف ع��ن مدينة دبي.
م��ن جانبه �أو� �ض��ح �أح�م��د املرزوقي،
مدير �أول الفعاليات بدائرة ال�سياحة
والت�سويق التجاري يف دبي �أن �إعادة
ت�صميم ح��دائ��ق دب��ي ب�شكل مبتكر
�سي�سهم ب�لا �شك يف جعل احلدائق
ال�ع��امل��ة يف دب��ي �سي�ضيف امل��زي��د من
عنا�صر اجل��ذب ل�ل��زوار من خمتلف
فئات املجتمع �إ�ضافة �إىل الزوار من
خ��ارج الإم ��ارة ،كما �ست�سمح املرافق

اجلديدة امل�ضافة �إىل هذه احلدائق
ب�إقامة العديد من الفعاليات التي
جت��ذب كل خمتلف الأع�م��ار ،م�شرياً
�إىل �أن الت�صميمات التي مت اختيارها
م��ن ق�ب��ل جل�ن��ة التقييم امل�شرتكة،
ك��ان��ت ع�ل��ى ق��در رف�ي��ع امل���س�ت��وى من
حيث االبتكار وجودة الت�صميم.
وخ� �ل ��ال اجل� �ل� ��� �س ��ات ال� �ت ��ي جمعت
امل�صممني ال���ش�ب��اب يف م�ق��ر املكتب
الإع�ل�ام ��ي حل �ك��وم��ة دب� ��ي ،لعر�ض
�أفكارهم وت�ب��ادل ال��ر�ؤى واخلربات،
ق��ام امل�صمم الإم��ارات��ي خالد �شعفار
ب��زي��ارت�ه��م ،واط�لاع�ه��م ع�ل��ى �أحدث
�أ��س��ال�ي��ب الت�صميم وكيفية حتويل
�أفكارهم �إىل واقع ملمو�س بالتوافق
م ��ع امل �ن ��اظ ��ر ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة املحيطة
وطبيعة املكان واملواد امل�ستخدمة.
ومت خالل اللقاء مناق�شة املقرتحات
امل �ق��دم��ة م��ن ف ��رق ال�ع�م��ل امل�شاركة
وال�ت��ي يبلغ جم�م��وع �أع�ضائها 30
م�ب��دع�اً ،حيث ق��ام��وا ب�شرح الأفكار
املقدمة وعنا�صرها املختلفة ،فيما
�شمل اللقاء تقدمي بع�ض املالحظات
والن�صائح لل�شباب من �أج��ل �ضمان
الت�صميمات امل�ق�ترح��ة على الوجه
ال��ذي يالئم الأه ��داف التي �أطلقت
من �أجلها امل�ب��ادرة ،ويراعي املعايري
التي مت حتديدها .وتهدف ال�شراكة
ب�ين ب�ل��دي��ة دب��ي وب��ران��د دب��ي �ضمن
ه��ذه امل�ب��ادرة �إىل رف��ع م�ستوى وعي
املجتمع ب�أهمية امل�ساحات اخل�ضراء
واحل��دائ��ق والتحفيز على احلفاظ
ع�ل�ي�ه��ا ك ��أح ��د امل �ك��ون��ات الأ�سا�سية
ل�ل�ح�ي��اة ال���ص�ح�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،كما
ت�أتي املبادرة لدعم التطوير امل�ستمر
للمظهر اجل �م��ايل ل�ل�ح��دائ��ق التي
ت�ت�ك��ام��ل م��ع ب��اق��ي ال�ع�ن��ا��ص��ر التي
جتعل دب��ي من��وذج�اً ف��ري��داً للمدينة
الع�صرية التي توفر �أف�ضل نوعيات
احلياة ملجتمعها وزوارها من خمتلف
�أنحاء العامل.

تتعلق بتنمية قطاعات الثقافة والفنون واملراكز ال�شبابية والإعالم الوطني

جلنة التعليم بالوطني االحتادي تنظم  3حلقات نقا�شية حول �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب
•• ابوظبي -الفجر:

تنظم جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة
وال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة والإع�ل��ام يف
املجل�س الوطني االحت ��ادي ،ثالث
ح�ل�ق��ات ن�ق��ا��ش�ي��ة اف�ترا��ض�ي��ة حول

م��و� �ض��وع ��س�ي��ا��س��ة وزارة الثقافة
وال���ش�ب��اب ،تتعلق بتنمية قطاعات
ال �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون ،ودور املراكز
ال�شبابية يف حتقيق ر�ؤي��ة الإمارات
 ،2071والإعالم الوطني ،وذلك
يف �إطار خطة عمل اللجنة لدرا�سة
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املو�ضوع ب�صورة �شاملة ،واخلروج
بتو�صيات ت�صب يف عملية تعزيز
الهوية واالنتماء الوطني وتطوير
ال�ق�ط��اع��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة والإبداعية
وال�شبابية والإعالمية.
وتف�صيال قال �سعادة نا�صر حممد

اليماحي رئي�س اللجنة� ،إن احللقة
ال �ن �ق��ا� �ش �ي��ة الأوىل � �س �ت �ع �ق��د يوم
الأرب �ع��اء املقبل امل��واف��ق � 6أكتوبر
 2021حت� ��ت ع � �ن� ��وان "تنمية
القطاع الثقايف والفني يف الدولة"،
وت� �ه ��دف �إىل ال �ت �ع ��رف ع �ل��ى دور
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)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1326- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1074/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant / Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified
1- Kseniia Chainykova Capacity: Appellee
2- Ihor Chainykov Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1074/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Tuesday 26-10-2021 at 10:00 AM on online court
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself
or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed
in absentia.
Prepared by Mariam Abdullah Mohammed

In the Claim no 2021/3288 civil partial
)Mr. Derrick Ssekajja is (The Defendant
in the Claim No 2021/3288 Civil Partial and according to appoint an accounting
expert by the Sharjah Federal Court of First instance- The civil department and
the commercial partial (fourth) in Dubai in the aforementioned claim that initiated
by Mr. Al Sharjah Taxi (The Plaintiff) Kindly attend to the experience session
or any authorized delegate to represent you and provide your document which
related to the Claim on Monday corresponding to 05/10/2021 at 02:00 pm online
by Zoom by the link
Humaid Alkaabi is inviting you to scheduled Zoom meeting
Join Zoom Meeting
http://zoom.us/i/9763668701?pwd=a0s1Z016T2ZQWj3bWQ4ZmJPRGxRQt09
		Meeting ID: 97636687801
Passcode: 2up2JZ
		Mobile No: 0506555285
Telephone No: 023090894
Accounting Expert
Hamid Musbeh Al Kaaby
Entry No: 608
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وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب يف �إث ��راء
القطاع الثقايف يف الدولة ،ودعمها
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة والفنية
وال�تراث �ي��ة الإم��ارات �ي��ة واملبدعني
وامل��وه��وب�ي�ن يف خم�ت�ل��ف املجاالت،
الف � �ت ��ا �إىل �أن حم � � ��اور احللقة
النقا�شية �ستدور حول تعزيز عمل
امل ��واط �ن�ي�ن يف جم� ��ال ال�صناعات
الثقافية والإبداعية ،ودور الدوائر
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة يف تنمية
الأن�شطة الثقافية والفنية.
و�أ�ضاف �أن احللقة النقا�شية الثانية
امل�ق��رر عقدها ب�ت��اري��خ � 11أكتوبر
 2021بعنوان "املراكز ال�شبابية
ودوره ��ا يف حتقيق ر�ؤي ��ة الإم ��ارات
 ،"2071تهدف �إىل التعرف على
�آلية عمل مراكز ال�شباب واخلدمات
ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ،ب��اع �ت �ب��ار �أن هذه
املراكز من�صة الحت�ضان وا�ستثمار
ط��اق��ات ال�شباب امل�ب��دع�ين ،م�شريا
�إىل �أن حم ��اور احل�ل�ق��ة النقا�شية
��س�ترك��ز ع�ل��ى ال�ب�رام��ج وامل �ب ��ادرات
ال�ت��ي تتبنى ال���ش�ب��اب وف�ق��ا لر�ؤية
 ،2071وال �ت �ح��دي��ات والفر�ص

ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ال���ش�ب��اب مب��ا يلبي
احتياجاتهم وتطلعاتهم.
و�أف� ��اد ��س�ع��ادة ن��ا��ص��ر ال�ي�م��اح��ي �أن
احل�ل�ق��ة ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة �سيتم
تنظيمها بتاريخ � 14أكتوبر 2021
حتت عنوان "الإعالم الوطني بني
ال��واق��ع والطموح" بهدف التعرف
ع�ل��ى ج�ه��ود امل��ؤ��س���س��ات الإعالمية
يف �ش�أن تطوير املحتوى الإعالمي
ال��وط �ن��ي ،وب��رام��ج ت�ع��زي��ز الهوية
الوطنية وال�سلوك الإيجابي للن�شء
وال�شباب خا�صة يف ظل التطورات

United Arab Emirates
Ministry of Justice

وامل � �ت � �غ �ي�رات ال �ع ��امل �ي ��ة والتقنية
الإع�لام�ي��ة ،منوها ب ��أن النقا�ش يف
ه��ذه احللقة �سيدور ح��ول تطوير
املنظومة الإعالمية الوطنية ،ودور
امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة الوطنية يف
تعزيز الهوية الوطنية وال�سلوك
الإيجابي .و�أكد اليماحي �أن اللجنة
ت��رح��ب مب���ش��ارك��ة اجل �م �ه��ور العام
واملهتمني واملخت�صني يف احللقات
النقا�شية االفرتا�ضية ،من خالل
ال��راب��ط الإل �ك�ت�روين املن�شور على
امل ��وق ��ع الإل� � �ك �ت��روين للمجل�س،

مو�ضحا �أه�م�ي��ة م���ش��ارك��ة خمتلف
فئات اجلمهور يف احللقات خا�صة
العاملني يف املجال الثقايف والفني
وذوي ال�ع�لاق��ة ب��امل��راك��ز ال�شبابية
والعاملني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ال��وط�ن�ي��ة وامل �ن��اط��ق احل� ��رة ،وذلك
ل �ل �ت �ع �ب�ي�ر ع � ��ن �آرائ� � � �ه � � ��م وط � ��رح
وج� �ه ��ات ن �ظ��ره��م ومالحظاتهم
ومقرتحاتهم وعر�ض ما يواجههم
م � ��ن حت � ��دي � ��ات ب � �� � �ش � ��أن امل � �ح � ��اور
واملو�ضوعات املطروحة للنقا�ش يف
احللقات النقا�شية الثالث.
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Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/682- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 123/2029, by paying
the execution amount of (AED 821,824), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947Email execution1@omalc.ae, Makani 3244594826
Parties to be notified 1- SHAHZAD ASHRAF
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (821824) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by / Iman Mohammed Al Bloushi

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/735- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 257/2020, by paying
the execution amount of (AED 652,071), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947Email execution1@omalc.ae, Makani 3244594826
Parties to be notified 1- TAREQ MOHAMMED NAJI AL AGI
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (652071) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by / Hamad Essa Salman

Notification of a Judgement by Publication
Issued from Ajman Court - Civil Court of First Instance
)In Lawsuit No. AJCFICIREA2021/0002318 Civil (Partial
 To judgement debtors: Abu Hamdan Employment Placement LLCAddress: 2/9310854 - Jorge
Carpio Julian - Address: 9310855
We inform you that this court issued a judgement against you dated 17/08/2021
in the abovementioned lawsuit for/ Sohail Mubarak Yaqout Mubarak Alghfeli
Judgment: Therefore the Court decided:
To obligate the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 16000 (sixteen
thousand dirhams) as well as the legal interest with 5% from the date of the
claim until full payment, and an amount of two thousand five hundred dirhams
as compensation for material and moral damages in addition to 5% legal interest
on this amount from the date of issuing this judgment until the completion
of payment and obligated the defendants to pay the expenses and fees and an
amount of two thousand dirhams for attorney fees. Judgment subject to appeal
within the legal period of 30 days from the day following its publication.
Civil Court of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/826- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 189/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 479686), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826,IBANAE090500000000020106942
Parties to be notified 1-ZAR GUL KHALI GUL
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (479686) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by Amnah Ahmed Felknaz
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�أعلنت كوريا ال�شمالية �أم�س الأربعاء �أ ّنها اختربت بنجاح �صاروخاً انزالقياً
فرط �صوتي ،يف ما ميكن �أن ي�ش ّكل �أح��دث تقدّم للدولة امل�س ّلحة نووياً على
�صعيد تكنولوجيا الأ�سلحة .وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية الر�سمية
�إ ّن التجربة التي �أجريت الثالثاء “�أثبتت �أ ّن ك ّل املوا�صفات الفنية ا�ستوفت
متط ّلبات الت�صميم” ،م�شدّدة على �أ ّن جناح �إطالق هذا ال�صاروخ “ذو �أهمية
ا�سرتاتيجية كبرية” لأ ّن كوريا ال�شمالية ت�سعى لزيادة قدراتها الدفاعية
“�ألف �ضعف» .ويتميّز ال�صاروخ الفرط �صوتي “هايرب�سونيك” ب�سرعته
ال�ت��ي ت��زي��د ع��ن ��س��رع��ة ال���ص��واري��خ ال�ف��وق �صوتية “�سوبر�سونيك” وتلك
البال�ستية و�صواريخ ك��روز التقليدية ،كما �أ ّن��ه �أك�ثر ذك��اء منها ،الأم��ر الذي
يجعل اعرتا�ضه �أكرث �صعوبة على �أنظمة الدفاع ال�صاروخي التي تنفق عليها
ال��والي��ات امل ّتحدة مليارات ال ��دوالرات .ووف�ق�اً لوكالة الأن�ب��اء الر�سمية ف�إ ّن
عملية الإطالق التي ّ
متت من مقاطعة جاغانغ يف �شمال البالد�“ ،أ ّكدت قدرة
التح ّكم املالحية لل�صاروخ وا�ستقراره”� ،إىل جانب “قدرة نظامه الإر�شادي
على املناورة وخ�صائ�ص الطريان االنزالقية لر�أ�سه احلربي املنف�صل الفرط

ً
�صاروخا فرط �صوتي
كوريا ال�شمالية تخترب بنجاح

�صوتي” وحم ّركه .و�أ ّكدت الوكالة �أ ّن “نتائج االختبار �أثبتت �أ ّن ك ّل املوا�صفات
الفنية ا�ستوفت متط ّلبات الت�صميم» .و�أ�شرف على �إط�لاق ال�صاروخ املقدّم
على �أن��ه من ط��راز “هوا�سونغ ،”8-الع�ضو البارز يف جهاز الدولة الكورية
ال�شمالية ب��اك جونغ ��ش��ون ،بح�سب بيان مل ي ��أتِ على ذك��ر الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون .ون�شرت �صحيفة رودون��غ �سينمون الر�سمية �صورة
لل�صاروخ يرتفع يف ال�سماء �صباحاً .وك��ان اجلي�ش ال�ك��وري اجلنوبي �أعلن
�إجراء ال�شمال هذه التجربة ال�صاروخية بعيد وقت ق�صري من حدوثها �صباح
الثالثاء ،لكن خالفاً لعادته فهو مل يك�شف ر�سمياً عن �أق�صى ارتفاع بلغه
ال�صاروخ وال عن امل�سافة التي اجتازها ،وهي معلومات يو ّفرها يف العادة يف
غ�ضون �أق� ّل من �ساعة من ر�صده عملية الإط�لاق .ونقلت تقارير �إعالمية
كورية جنوبية عن م�صادر مل ت�سمّها قولها �إ ّن ال�صاروخ الذي �أطلق الثالثاء
يتم ّتع بـ”ميّزات ط�يران خمتلفة” عن عمليات الإط�لاق ال�سابقة ،يف حني

�أمر الرئي�س مون جاي�-إن ب�إجراء “حتليل �شامل” لعملية الإطالق .وهذه
ثالث جتربة �صاروخية جتريها كوريا ال�شمالية هذا ال�شهر .وكانت التجربة
الأوىل جرت على �صاروخ كروز بعيد املدى يف حني جرت التجربة الثانية على
�صواريخ بال�ستية ق�صرية امل��دى .وتخ�ضع كوريا ال�شمالية لعقوبات دولية
ب�سبب براجمها النووية وال�صواريخ البال�ستية املحظورة .وكتبت وكالة الأنباء
املركزية الكورية الر�سمية �أن تطوير �صاروخ فرط �صوتي هي �إح��دى املهام
اخلم�س “ذات الأولوية” يف اخلطة اخلم�سية للأ�سلحة اال�سرتاتيجية.
تن�صّ �أي�ضاً هذه اخلطة التي قدّمها يف كانون الثاين/يناير كيم جونغ �أون
الذي �ص ّنف يف هذه املنا�سبة الواليات املتحدة “عدواً رئي�سياً” ،على تطوير
غوا�صة ذات دفع ن��ووي و�صواريخ بال�ستية عابرة للقارات .يرى الأ�ستاذ يف
معهد درا�سات ال�شرق الأق�صى ليم اول�-شول �أن بيونغ يانغ ت�ستخدم تطوير
تر�سانتها “كو�سيلة خللق م�ساحة ملناورات دبلوما�سية و�أي�ضاً لتعزيز مكانتها

الع�سكرية» .ويتوقع الباحث عمليات �إط�ل�اق �صواريخ �أخ��رى يف امل�ستقبل
ويقول �إنه “بطريقة معينة ،ميكن توقع ال�سلوك الأخري لل�شمال ،لقد �أعلنوا
�أعما ًال ع�سكرية وينفذونها الآن خطوة خطوة» .وتعزز الكوريتان قدراتهما
الع�سكرية ما من �ش�أنه �أن يتحول �إىل �سباق ت�سلح يف �شبه اجلزيرة املنق�سمة.
تك ّر�س �سيول �أي�ضاً مليارات الدوالرات للتطوير الع�سكري وجنحت هذا ال�شهر
يف �إجراء جتربة �إطالق �صاروخ بال�ستي من غوا�صة ،ما جعلها �إحدى الدول
القليلة التي متلك هذه التكنولوجيا املتطورةّ .
ونظمت الثالثاء حف ًال لتقدمي
ثالث غوا�صاتها التي تطلق �صواريخ .وتربط بني وا�شنطن و�سيول معاهدة
�أمنية وتن�شر ال��والي��ات املتحدة نحو  28500جندي يف ك��وري��ا اجلنوبية
حلمايتها من جارتها .وبيونغ يانغ معزولة حالياً �أك�ثر من �أي وقت م�ضى
منذ �إغالق حدودها مطلع العام املا�ضي ملنع تف�شي فريو�س كورونا .وتتعرث
حمادثاتها مع الواليات املتحدة منذ ف�شل قمة هانوي عام  2019بني كيم
جونغ �أون والرئي�س الأمريكي حينها دونالد ترامب .منذ و�صول كيم جونغ
�أون �إىل احلكم ،طوّرت بيونغ يانغ براجمها للت�سلح لكنها مل جت ِر �أي جتربة
نووية ومل تطلق �أي �صاروخ بال�ستي عابر للقارات منذ العام .2017

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

يف �أمريكا ،تتقدم ال�صني على الواليات املتحدة!...
•• لوك الليربتي

�سعيد يو�صي بالإ�سراع يف ت�شكيل احلكومة

بعد �شهرين من الإجراءات اال�ستثنائية

جنالء بودن اول امر�أة ترا�س حكومة يف تون�س

تون�س� :سع ّيد ُيك ّلف �سيدة بت�شكيل احلكومة اجلديدة

•• الفجر -تون�س

ب �ع��د � �ش �ه��ري��ن م ��ن الإج � � � ��راءات
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي �أع �ل ��ن عنها
الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيدّ ،
مت
�أم�س الأربعاء تعيني جنالء بودن
رم�ضان رئي�سة للحكومة.
وك ّلف قي�س �سع ّيد ،ال�سيدة جنالء
ب� � ��ودن ح � ��رم رم� ��� �ض ��ان بت�شكيل
حكومة ،على �أن يتم ذلك يف �أقرب
الآجال.
وي��أت��ي ه��ذا ال�ق��رار وف��ق الرئا�سة
ال�ت��ون���س�ي��ة ع�م�لا ب ��أح �ك��ام الأم ��ر
الرئا�سي  117املتعلق بتدابري
ا�ستثنائية وخا�صة على الف�صل
 16منه.
فمن هي رئي�س احلكومة املكلفة؟
وجن�ل�اء ب ��ودن رم���ض��ان ه��ي �أ ّول
� �س �ي��دة ت� �ت� �ولىّ م �ن �� �ص��ب رئي�س
حكومة يف تاريخ تون�س
وهي من مواليد � 1958أ�صيلة
حمافظة ال�ق�يروان وه��ي �أ�ستاذة
تعليم ع��الٍ يف امل��در��س��ة الوطنية

للمهند�سني بتون�س خمت�صّ ة يف
علوم اجليولوجيا
وت�شغل ب��ودن حاليا ّ
خطة مكلفة
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ب ��رام ��ج ال �ب �ن��ك ال ��دويل
ب ��وزارة التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي.
ّ
مت تعيينها م��دي��رة عامة مكلفة
ب��اجل��ودة ب ��وزارة التعليم العايل
�سنة  2011كما �شغلت من�صب
رئ �ي �� �س��ة وح � ��دة ت �� �ص��رف ح�سب
الأهداف بالوزارة ذاتها.
و ُك � ّل �ف��ت مبهمة ب��دي��وان وزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ال���س��اب��ق �شهاب
بودن �سنة .2015
وق��ال الرئي�س التون�سي ،على
ه��ام ����ش ت �ك �ل �ي �ف��ه جن �ل��اء ب� ��ودن
ب�ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة� ،إن� �ه ��ا امل ��رة
الأوىل يف ت ��اري ��خ ت��ون ����س التي
يتم فيها تكليف ام ��ر�أة برئا�سة
احلكومة.
و�أ�ضــــــاف �أنهمـــــــا “�سـيعمالن
معا ب�إرادة وعزمية ثابتة للق�ضاء
ع �ل��ى ال �ف �� �س��اد وع� �ل ��ى الفو�ضى

ال� �ت ��ي ع� � ّم ��ت ال� ��دول� ��ة يف عديد
امل�ؤ�س�سات».
ودع��اه��ا �إىل ت�شكيل احلكومة
يف �أق��رب الآج��ال ،م�شريا �إىل �أنه
الب��د م��ن �أن يكون الفريق الذي
�ستتوىل رئا�سته متجان�سا ويعمل
على مقاومة الف�ساد واال�ستجابة
ملطالب التون�سيني و�ضمان حقهم
يف احلياة الكرمية.
و�أك� � � ��د ق �ي ����س � �س �ع �ي��د �أنهما
� �س �ي �ع �م�ل�ان يف �إط� � � ��ار ال �ق ��ان ��ون
واحرتام الن�صو�ص القانونية.
وللإ�شارة فانّ قي�س �سع ّيد كان
ق��د �أع �ف��ى خ�ل�ال اج�ت�م��اع طارئ
ل �ل �ق �ي��ادات ال�ع���س�ك��ري��ة والأمنية
م�ساء الأح��د  25يوليو املا�ضي
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ال���س��اب��ق ه�شام
امل�شي�شي..
ك� �م ��ا �أٌق � � � � � � ّر ج� �م� �ل ��ة ال� �ت ��داب�ي�ر
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��ن بينها جتميد
عمل الربملان ورفع احل�صانة عن
النواب.
تعيني رئي�سة احل�ك��وم��ة فجر

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

ما زال � 43ألف �أجنبي بينهم  27500قا�صر يف �سوريا

�ستارمر �أمام مهمة �إقناع حزبه لإعادة انتخابه

�إعادة عائالت عنا�صر داع�ش ..ما هي مواقف دولهم؟

•• برايتون�-أ ف ب

يجد كري �ستارمر نف�سه �أم��ام مهمة
�صعبة لإق�ن��اع �أع���ض��اء ح��زب العمال
ال�ب�ري� �ط ��اين ب � � ��أن ل ��دي ��ه ال� �ق ��درات
الكافية النتزاع ال�سلطة من بوري�س
جون�سون والتغلب على االنق�سامات
ال�ت��ي مت��زق ه��ذا الت�شكيل املعار�ض
خالل م�ؤمتره املنعقد يف برايتون.
هذه هي املرة الأوىل منذ توليه رئا�سة
احلزب يف ني�سان�/أبريل  2020التي
يخاطب فيها ك�ير �ستارمر �أع�ضاء
ح��زب��ه يف املنتجع ال�ساحلي بجنوب
�إنكلرتا بعد �أن حالت اجلائحة دون
ذلك.
يُنتظر �أن يو�ضح املحامي ال�سابق البالغ من العمر  59عامًا ر�ؤيته للمملكة
املتحدة يف خطاب ختامي مُرتقب ي�أمل من خالله �إ�سكات منتقديه الذين
يتهمونه ب�ضعف التوا�صل وعدم القدرة على و�ضع حد ل�سل�سلة من الهزائم
االنتخابية.
يهدف �ستارمر يف انتخابات  2024الت�شريعية �إىل انتزاع ال�سلطة من
املحافظني بقيادة بوري�س جون�سون الذين ما زالوا م�ستفيدين من خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي .ولتحقيق ذلك ،عليه �أن يجعل حزب العمل
“ركيزة” تتطلع �إليها البالد.
وفق مقتطف من خطابه الذي ي�ؤكد فيه خطه الو�سطي ،يقول �ستارمر
“يف كثري من الأحيان يف تاريخ هذا احلزب ،كان حلمنا يف بناء جمتمع جيد
ي�صطدم باالعتقاد ب�أننا لن ندير اقت�صادًا قو ًيا ... .حتت قيادتي ،نحن
ملتزمون بتحقيق كل منهما».
وق��ال ل�شبكة �سكاي نيوز�“ :أريد �أن يركز حزبنا على بلدنا ،على ما يهم
الأ�سر العاملة” مثل التعليم والأمن الوظيفي ونظام �صحي ناجح.
بعد �أك�ثر م��ن ع�شر �سنوات م��ن حكم املحافظني وع��ام ون�صف م��ن وباء
خلف �أكرث من � 136ألف وف��اة ،ميكن �أن يكون �أم��ام كري �ستارمر فر�صة
كبرية خا�صة و�أن احلكومة غارقة يف �أزمة الوقود وم�شكلة �إمدادات املتاجر
الكربى التي تفاقمت ب�سبب بريك�ست.
لكن هذا امل�ؤمتر الذي قدم على �أنه ميثل فر�صة �سانحة لزعيم املعار�ضة
لي�ؤكد نف�سه ويوحد �صفوف حزبه� ،أبرز منذ افتتاحه ال�سبت ال�صراعات
الداخلية التي تع�صف به.
فالعالقة مت�أزمة مع اجلناح الي�ساري للحزب ال��ذي ما زال وف ًيا ل�سلفه
اً
اعتدال
ج�يرمي��ي ك��ورب�ين .ف�ه��ذا اجل �ن��اح ي�ت�ع��ار���ض م��ع ��س�ت��ارم��ر الأك�ث�ر
ال �سيما ب�سبب �إ�صالحه لإج��راءات اختيار زعيم احل��زب �أو الرتاجع عن
التزامه بت�أميم عمالقة الطاقة.
بلغت هذه التوترات ذروتها االثنني مع ا�ستقالة ع�ضو “حكومة الظل”
�آندي ماكدونالد بحجة اخلالف على م�ستوى احلد الأدنى للأجور .لكن
حلفاء كري �ستارمر ا�ستنكروا ذلك واعتربوه حماولة “تخريب».
قال ماكدونالد �إن “حركتنا منق�سمة �أكرث من �أي وقت م�ضى” .وبرحيله
�سيرتاجع �إىل امل�ستوى ال�ث��اين وع��د احل��زب با�ستثمار ع�شرات املليارات
ل�صالح املناخ.

مبا�شرة ج��دال قانونيا �سيتو�سع
ال �� �س��اع��ات ال �ق ��ادم ��ة .ف �ف��ي حني
اع�ت�بر البع�ض �أن اال��س�ت�ن��اد �إىل
الأم��ر الرئا�سي  117يف تعيني
ال�سيدة ب��ودن خم��ال��ف للد�ستور
وي�ج�ع��ل احل�ك��وم��ة غ�ير �شرعية،
ق��ال �أ��س�ت��اذ ال�ق��ان��ون الد�ستوري،
�أمني حمفوظ ،من �أبرز اخلرباء
يف القانون الد�ستوري امل�ؤيدين
ل �ق �ي �� ��س �� �س� �ع� �ي ��د� ،إن حكومة
جن�ل�اء ب ��ودن ،ل�ه��ا �سند قانوين
(الأم��ر  )117و�ستكون حكومة
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،خ��ا��ض�ع��ة للتدابري
اال�ستثنائية.
و�أ�ضاف �أنها �ستعمل على تنفيذ
�سيا�سة رئي�س ال��دول��ة �إىل حني
الو�صول �إىل الو�ضع الدائم.
و�أو� �ض��ح �أن احلكومة �ست�ؤدي
ال �ي �م�ين وت �ب��ا� �ش��ر م �ه��ام �ه��ا دون
ن �ي��ل ث �ق��ة ال�ب�رمل ��ان ،م �� �ش�يرا �إىل
�أن رئي�س ال��دول��ة �سيك ّلف جلنة
مب�ق�ت���ض��ى �أم ��ر رئ��ا� �س��ي بالقيام
بجملة م��ن ال�ت�ع��دي�لات يف �أجل

�شهر �أو �شهرين� ،ست�شمل مبا يف
ذلك الد�ستور.
وف � �ي � �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��امل� �ي ��زان� �ي ��ة
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ،ق� ��ال حم �ف��وظ �إن ��ه
ب��الإم �ك��ان امل �� �ص��ادق��ة ع�ل�ي�ه��ا من
طرف ال�سلطة التنفيذية يف حالة
اال�ستثناء.
واع�ت�بر ال�ق�ي��ادي بحزب “حتيا
تون�س” ول�ي��د ج�ل�اد� ،أن تكليف
�سيدة بت�شكيل حكومة �أم��ر مهم
ول �ك ��ن الأه� � ��م �أن ي �ك ��ون لديها
ب��رن��ام��ج اق �ت �� �ص��ادي واجتماعي
لإنقاذ تون�س من الأزم��ة ،م�شريا
�إىل �أن ا�ستناد قي�س �سعيد على
الأم� � ��ر ع� ��دد  117يف تعيينها
يطرح �إ�شكاال.
و�أك � ��د ج�ل �اّ د �أن جن �ل�اء ب ��ودن
� �س �ت �ك��ون ام� � � ��ر�أة ت �ن �ف �ي��ذ ح�سب
الأم � � � ��ر  ، 117م�ل�اح� �ظ ��ا �أن
اخليارات ال�سيا�سية واالجتماعية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ��س�ي�ك��ون م�س�ؤوال
عنها رئي�س اجلمهورية وال يجب
حتميلها ما ال طاقة لها.

�أدت ال���ش��راك��ة ب�ين اململكة امل�ت�ح��دة و�أ�سرتاليا
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،والإف � ��راج م ��ؤخ��را ع��ن منغ
وانت�شو� ،إىل �إبراز التناف�س ال�صيني الأمريكي يف
مقدمة امل�سرح.
� �س��واء ك��ان��ت ال���ص�ين ت�غ��ري �أو ت��و��سّ ��ع �شبكتها
ح��ول ال�ع��امل ،ف ��إن ال��والي��ات املتحدة غ��ارق��ة الآن
فيما ي�سمى �أحيا ًنا بحديقتها اخللفية� :أمريكا
اجلنوبية� .إذا ا�ستثنينا �سياق احلرب الباردة وت�أثري
االحتاد ال�سوفياتي ،مل يهتز النفوذ الأمريكي يف
هذه املنطقة �أبدًا.
وقد ذكر موقع �أك�سيو�س الإلكرتوين ،الأ�سبوع
املا�ضي� ،أن �صرب الإك ��وادور ينفد من الالمباالة
الأم��ري �ك �ي��ة .وال ت�ت��ردد ��س�ف�يرت�ه��ا يف ال�صني،
�إيفون باكي ،يف ذكر حم��اوالت تق ّرب ال�صينيني.
وميتلك ه ��ؤالء م��وارد مالية كبرية ي�ع�برون عن
ا�ستعدادهم لو�ضعها يف �صالح ال�شركاء التقليديني
للأمريكيني.
ال �أح��د ينخدع ،واجلميع ي��درك ج�ي�دًا �أن��ه يف
مقابل الدعم املايل ،تريد ال�صني �ضمان �سيطرة
�أف�ضل على املنطقة ،لكن الإغ��راء قوي ،والو�ضع
االق �ت �� �ص��ادي لبع�ض ال �ب �ل��دان ل��ن ي�ت�رك ل�ه��م يف
النهاية اخليار.
تع ّد ال�صني �أك�بر �شريك اقت�صادي يف �أمريكا
اجلنوبية ،وهو اجتاه ملحوظ منذ عام .1999
وي�صبح الو�ضع يف الإكوادور بالغ الأهمية ،عندما
ينظر امل��رء �إىل ال��وج��ود الكلي لل�صني يف �أماكن
�أخرى من القارة.
وجهت ال�سفرية باكي ن��دا ًء عاج ً
ال �إىل
لذلكّ ،
�إدارة ب��اي��دن :لي�س هناك منطقة �آ�سيا واملحيط

الهادئ فقط! ّ
يوظف جو بايدن وقته وطاقته يف
ه��ذه املنطقة ،لكنه قد يرتكب خط�أ ،مثل �أوباما
وترامب من قبله ،من خالل عدم النظر �إىل ما
يحدث بالقرب من بيته.
و��س��واء ك��ان ذل��ك لأ�سباب اقت�صادية� ،أو لإدارة
امل �ه��اج��ري��ن� ،أو لأ� �س �ب��اب �أم �ن �ي��ة ،ف �ق��د حر�صت
الواليات املتحدة يف كثري من الأحيان على احلفاظ
على عالقات مميزة يف �أمريكا .والإكوادور مرتددة
حاليا يف توقيع اتفاقية جت��ارة ح��رة مع ال�صني،
ولكن �إىل متى؟
يف ال�سراء وال�ضراء ،توحد العالقات التاريخية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة دول �أم ��ري� �ك ��ا ،لكن
ه��ذه ال��رواب��ط لي�ست �أب��دي��ة ،وال���ص�ين ت�ضاعف
اتفاقياتها ،مما ي�ؤدي �إىل ت�آكل مكا�سب الواليات
املتحدة تدريجياً .لقد �أ�صبحت الأول��وي��ة للقوة
االقت�صادية والتكنولوجية ،وتعمل ال�صني على
ملء الفراغ الناجم عن �إهمال الواليات املتحدة
�أو المباالتها.
� �س �ي �ك��ون م ��ن امل �ث�ي�ر ل�لاه �ت �م��ام ه �ن��ا مراقبة
ا�سرتاتيجية �إدارة بايدن .يعرف الرئي�س الأمريكي
ال�ساد�س والأرب�ع��ون الرهانات و�أمريكا اجلنوبية
جيدًا .فهل �سيكون ق��ادرا على تقدمي بديل �أكرث
جاذبية لل�شركاء ال�سابقني� ،أم �أن��ه �سي�سمح لهم
باختيار ال�صني لغياب البديل؟
ال يحتاج اال�سرتاتيجيون الأمريكيون بال�ضرورة
�إىل النظر �إىل ال�شرق الأق�صى ملعرفة تداعيات
القوة ال�صينية ،دون حتى مغادرة القارة.
«�أم��ري �ك��ا للأمريكيني”ُ ،ي �ق��ال �أي� ��ام عقيدة
م��ون��رو ...لقد تغري الزمن كثريا ،وتغيرّ كذلك
النفوذ الأمريكي.

•• باري�س�-أ ف ب

يواجه املجتمع الدويل منذ �سقوط
تنظيم داع ����ش الإره ��اب ��ي مع�ضلة
ترحيل عائالت الإرهابيني الذين
جرى اعتقالهم بني �سوريا والعراق
�أو قتلوا.
وتنظر املحكمة الأوروب�ي��ة حلقوق
الإن�سان �أم�س الأربعاء يف التما�سات
عائلتني ت�ط��ال�ب��ان فرن�سا ب�إعادة
ابنتيهما املتزوجتني من �إرهابيني
و�أطفالهما املحتجزين لدى القوات
الكردية يف �سوريا.
وفقا لأرقام منظمة هيومن رايت�س
ووت�ش ال�صادرة يف �آذار-م��ار���س ،ما
زال ما يقرب من � 43ألف �أجنبي،
بينهم  27500قا�صر ،حمتجزين
يف �شمال �شرق �سوريا موزعني بني
رجال يف ال�سجون ون�ساء و�أطفال يف
خميمات تديرها ال�سلطات الكردية
يطالبون ب�إعادتهم �إىل بلدانهم.
يف م��ا ي ��أت��ي ك�ي�ف�ي��ة ت�ف��اع��ل بع�ض
الدول املعن ّية مع امل�س�ألة.
م��ا زال ح��وايل  200طفل و 80
ام� � � ��ر�أة ف��رن �� �س �ي��ة حم �ت �ج��زي��ن يف
املخيمات ال�سورية.
ترف�ض ال�سلطات �إع��ادة البالغني،
رج� � ��اال ون � �� � �س� ��اءً ،وت� ��رغ� ��ب يف �أن
يحاكموا يف �سوريا.
�أعادت باري�س حتى الآن “تبعا لكل
حالة”  35طف ً
ال � -أيتام �أو وافقت
�أمهاتهم على االنف�صال عنهم.
يعود ت��اري��خ �آخ��ر �إع ��ادة �إىل كانون
ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر  2021م��ع عودة
�سبعة �أط�ف��ال “معر�ضني للخطر
ب�شكل خا�ص” ،ت�ت�راوح �أعمارهم
بني  2و 11عاما.
ق��ررت ال��دمن��ارك بعد الكثري من
الت�سويف� ،إعادة  19طف ً
ال وثالثة

من �أمهاتهم يف �أيار/مايو .وما زال
نحو �أربعني طفال ،ممن ال تعتزم
كوبنهاغن �إعادتهم يف هذه املرحلة،
حمتجزين يف املخيمات الكردية.
ك �م��ا ظ �ل��ت ال �� �س��وي��د ال �ت��ي ان�ضم
ح� ��وايل  300م��واط��ن م�ن�ه��ا �إىل
اجل �م��اع��ات الإره��اب �ي��ة يف �سوريا،
مرتددة منذ فرتة طويلة.
لكن يف ظل رغبة القوات الكردية
يف ترحيلهم� ،سمحت �ستوكهومل
بعودة ثالث ن�ساء و�أطفالهن ال�ستة
يف مطلع �أيلول�/سبتمرب ،وقالت
�إنها تدر�س عمليات �إعادة �أخرى.
و�أع � ��ادت ف�ن�ل�ن��دا  20ط�ف�لا و�ست
�أمهات على الأقل منذ عام 2019
لأ�سباب �إن�سانية.
وفقا لل�سلطات الهولندية ،يعي�ش
ح ��وايل  75ط�ف�لا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل

 30امر�أة هولندية و 15رجال يف
خميمات يديرها الأكراد.
�أع ��ادت ه��ول�ن��دا اث�ن�ين م��ن الأيتام
ف �ق ��ط يف ع � ��ام  2019ق �ب ��ل �أن
ت�ق�ب��ل يف ح��زي��ران/ي��ون �ي��و بعودة
�أربعة هولنديني هم امر�أة وثالثة
�أطفال.
انتمى �أكرث من  400بلجيكي �إىل
تنظيم داع����ش يف ��س��وري��ا منذ عام
.2012
م ��ا زال� ��ت ن �ح��و  15ام� � ��ر�أة ونحو
 35ط �ف�ًل�اً دون � �س��ن  12عاما
حمتجزين يف املخيمات ال�سورية،
وفق بروك�سل.
وت�ع�ه��د رئ�ي����س ال � ��وزراء �ألك�سندر
دي ك� ��رو يف �آذار/م� � ��ار�� � ��س “بذل
ق�صارى اجلهود” لإعادة الأطفال
ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي�ين �إىل وط �ن �ه��م ،وهو

�إع�لان غري م�سبوق داخ��ل االحتاد
الأوروب � ��ي .يف مت��وز/ي��ول�ي��و� ،أعيد
ع���ش��رة �أط �ف��ال و� �س��ت �أم �ه ��ات .ويف
امل �ج �م��وع� ،أع �ي��د م�ن��ذ ع��ام 2017
ثمانية ع�شر را�شدا و 43قا�صرا �إىل
بلجيكا ،وفق م�صدر �أمني بلجيكي.
كانت رو�سيا التي ان�ضم منها نحو
 4500مواطن �إىل تنظيم داع�ش،
واح��دة م��ن �أوىل ال�ق��وى الأجنبية
ال�ت��ي نظمت عمليات الإع� ��ادة من
�سوريا وكذلك من العراق.
يف عام  ،2017قررت مو�سكو �إعادة
�أطفال الإرهابيني ب�شكل منهجي.
مت��ت �إع� ��ادة م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 341
منهم ،بينهم العديد م��ن الأيتام،
منذ عام  2018يف �أعقاب العودة
الأوىل للن�ساء والأطفال.
يف مت��وز/ي��ول �ي��و ،ق��ال��ت ال�سلطات

الرو�سية �إنها ت�ستعد لإعادة 106
�أطفال �آخرين من خميم الهول.
م �ن��ذ �آذار/م � ��ار� � ��س ،ت�ن�ظ��م بلدان
�آ��س�ي��ا ال��و��س�ط��ى ،م�ث��ل �أوزبك�ستان
وك��ازاخ �� �س �ت��ان (ح �ي��ث ي �ت��م �إع� ��ادة
ت ��أه �ي��ل ال �ن �� �س��اء) وطاجيك�ستان
وق�يرغ �ي��ز� �س �ت��ان ،ع �م �ل �ي��ات �إع � ��ادة
ملواطنيها ومعظمهم من الأطفال.
ان�ضم نحو  400كو�سوفوي �إىل
اجل �م��اع��ات الإره ��اب� �ي ��ة يف �سوريا
وال �ع��راق وع ��اد ن�ح��و  240منهم،
كثري منهم من الن�ساء والأطفال.
وو��ض�ع��ت ك��و��س��وف��و ب��رن��ام��ج �إع ��ادة
ت ��أه �ي��ل لإدم��اج �ه��م م��ن ج��دي��د يف
املجتمع.
يف ن �ه��اي��ة ع � ��ام � ،2019أع� � ��ادت
البو�سنة �سبعة رج��ال و��س��ت ن�ساء
و 12ط�ف�لا .وبح�سب ال�سلطات،

يوجد حاليا  29ام��ر�أة ونحو 70
ط�ف�لا يف امل�خ�ي�م��ات ال �� �س��وري��ة .يف
متوز/يوليو� ،أعلنت مقدونيا عودة
�أرب �ع��ة رج ��ال وخ�م����س ن���س��اء و14
طف ً
ال ،لريتفع عدد العائدين �إىل
�أك�ثر م��ن  .100و�سجن  16من
املقاتلني ال�سابقني مل�شاركتهم يف
حروب يف اخلارج.
�أما بالن�سبة ل�سلطات �ألبانيا ،فقد
تعهدت ب ��إع��ادة الن�ساء والأطفال
 وي � � � � ��رواح ع � ��دده � ��م االج � �م� ��ايلالثالثني.
وف � � ��ق �أرق� � � � � ��ام ح � �ك ��وم � �ي ��ة� ،شكل
التون�سيون �إحدى �أكرب جمموعات
الإره ��اب� �ي�ي�ن الأج ��ان ��ب يف �سوريا
وال�ع��راق وليبيا بعد ع��ام ،2011
بعدد ناهز الثالثة �آالف.
و�أح � �� � �ص ��ى “املر�صد التون�سي
للحقوق واحلريات” وج��ود 104
�أطفال يف �سوريا ،جميعهم تقريبا
يف امل�خ�ي�م��ات ،وه�ن��اك � 36آخرون
يف ليبيا.
وال � � � � ��ر�أي ال � �ع� ��ام راف � ��� ��ض ل� �ع ��ودة
الإرهابيني وعائالتهم.
ل�ك��ن� ،أح �ي��ا ال��رئ�ي����س قي�س �سع ّيد
�آمال العائالت من خالل �إعادة �ستة
�أي�ت��ام م��ن ليبيا يف ك��ان��ون الثاين/
ي�ن��اي��ر  2021ووع ��د بـ”ت�سريع
�إعادة” �آخرين.
ويف امل � �غ ��رب� ،أورد ت �ق��ري��ر �صدر
م ��ؤخ��را ع��ن جل�ن��ة ب��رمل��ان�ي��ة وجود
 138زوج ��ة �إره ��اب ��ي حمتجزات
يف ال�غ��ال��ب ل��دى ال �ق��وات الكردية
يف � �س��وري��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل 400
قا�صر.
ودعت اللجنة �إىل ت�سهيل �إعادتهم
�إىل ال � �ب�ل��اد ،م ��ع ال �ت ��أك �ي ��د على
االح�ت�ي��اط��ات الأم �ن �ي��ة ال�ت��ي يجب
�أخذها يف االعتبار.
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«�أوكو�س» ...تنفيذ �سيئ التفاق جيد

•• عوا�صم-وكاالت

اع � �ت �ب�ر ال� �ب ��اح� �ث ��ان ب � � � ��راديل ب ��وم ��ان،
وم��ارك مونتغمري� ،أن �أه��داف اتفاقية
“�أوكو�س” بني ال��والي��ات املتحدة ،وبريطانيا ،و�أ�سرتاليا جيدة ،لكن التنفيذ
كان �سيئاً ،لذلك على وا�شنطن وحلفائها الدميقراطيني التعاون لتقوية ردعهم
املت�آكل يف منطقة املحيطني الهندي ،والهادي .وكتب الباحثان ،ملوقع “ديفين�س
وان”� ،أن �صياغة �إدارة ب��اي��دن لل�شراكة الأمنية الثالثية ،وطريقة �إعالنها،
قو�ضتا �أح��د الأه ��داف الأ�سا�سية لالتفاقية ،حتالف دميقراطي موحد ب�شكل
متزايد ،وقادر على مواجهة العدوان الإقليمي والتنمر من بكني .و ُتع ّد اتفاقية
التبادل التكنولوجي فر�صة فريدة لأ�سرتاليا لالن�ضمام ب�سرعة �إىل جمموعة
النخبة يف القوات البحرية التي تدير غوا�صات طويلة امل��دى وعالية التحمل،
وهادئة ،وقاتلة ،وهي جمموعة ت�ضم حالياً الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة،
ورو�سيا ،وفرن�سا .وتعمل بكني لإنتاج غوا�صات مماثلة �أكرث هدوءاً .و�ستزود هذه
التكنولوجيا �أ�سرتاليا بغوا�صة مثالية ملعاجلة التهديد البحري الأكرث احتما ًال

مل�صاحلها ،ال�صني .و�ستكون تلك الغوا�صة �أك�ثر ت�ط��وراً من �أي غوا�صة تعمل
بالديزل كانت �ست�شرتيها �أ�سرتاليا من فرن�سا .ورداً على الإع�لان ،ا�ست�شهدت
“غلوبال تاميز” املتحدثة با�سم احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،بخبري ع�سكري مل
يذكر ا�سمه ،قال �إن ا�ستحواذ �أ�سرتاليا على الغوا�صات ميكن �أن يجعلها هدفاً
ل�ضربة نووية من ال�صني .واعترب الباحثان �أن هذا الرد “مثري لل�سخرية”� ،إذ
متلك ال�صني غوا�صات تعمل بالطاقة النووية والأ�سلحة النووية ،بينما �أو�ضحت
�أ�سرتاليا �صراحة �أن غوا�صاتها اجلديدة �ستعمل �أي�ضاً بالطاقة النووية ولكنها
غري م�سلحة ب�أ�سلحة ن��ووي��ة .وق��ال الباحثان“ :يف ال��واق��ع ،ال متلك �أ�سرتاليا
�أ�سلحة نووية ،وهي واحدة من �أكرث دول العامل وعياً عندما يتعلق الأمر مبنع
انت�شار الأ�سلحة النووية» .وتدل االنتقادات الالذعة التي �ساقها احلزب ال�شيوعي
ال�صيني لالتفاقية ،على �أهمية غوا�صات �أمريكا وحلفائها يف املنطقة .فهذا النظام
البحري يُ�شكل �أك�بر التحديات للخطط ال�صينية .وحافظت الواليات املتحدة

على تفوقها على البحرية ال�صينية يف
مهمة احل��رب حت��ت البحر .وم��ع ذلك،
كان التحدي املتزايد للواليات املتحدة
هو القدرة على الإنتاج .ومي ّثل انخفا�ض
حجم �أ�سطول الغوا�صات الهجومية الأمريكية م�شكلة ،بالنظر �إىل �أحوا�ض جي�ش
ال�صني ال�شعبي البحرية التي ت�ضم �أكرث من  60غوا�صة هجومية .وبينما تن�شر
الواليات املتحدة غوا�صاتها يف جميع �أنحاء العامل ،تركز بكني ن�شر غوا�صاتها
الهجومية يف املحيطني الهندي ،والهادئ ،ما يو ّفر لها تفوقاً عددياً من الغوا�صات
الهجومية يف املواقع التي يُرجّ ح �أن ت�شهد �صراعاً بني الواليات املتحدة ،وال�صني.
وهنا تكمن الفائدة التي �ستك�سبها الواليات املتحدة من االتفاقية� ،إذ �ست�ساعد
هذه الغوا�صات الإ�ضافية ذات القدرة العالية يف تخفيف ت�آكل توازن القوة البحري
بني بكني والدول التي تريد املحيطني الهندي والهادي منطقة حرة ومفتوحة
و�شاملة .ومبجرد �إر�سالها �إىل امل�ي��دان� ،ست�ضيف الغوا�صات الأ�سرتالية قدرة
حربية قيّمة حتت �سطح البحر ،ما �سي�ؤدي �إىل تخفيف العبء على الغوا�صات
الأمريكية ،وي�ساعد يف ردع العدوان ال�صيني يف املنطقة.
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�صحف عربية :داع�ش يطرق باب اخلرطوم...و�إيران ُتربك ح�سابات وا�شنطن
�سارعت ب��إط�لاق الر�صا�ص على قوة
امل��داه �م��ة ،م��ا �أدى �إىل م�ق�ت��ل �أف ��راد
الأمن اخلم�سة.
وي�أتي ذلك بعد �أيام قليلة من حماولة
االنقالب التي �أحبطها ال�سودان ،وبعد
�أ�شهر قليلة من من �إعالن ال�سلطات
يف “يونيو (حزيران) املا�ضي ،القب�ض
على  9م��ن عنا�صر تنظيم القاعدة
ك��ان��وا يخططون لتنفيذ تفجريات
يف البالد .وقالت �إن الت�سعة يحملون
ج ��وازات ��س��وري��ة ،وبينهم م��ن �أ�صول
تون�سية وت�شادية ،و�أحدهم هو الر�أ�س
املدبر للهجوم على ال�سياح الأجانب يف
�سو�سة التون�سية ،ومعظمهم متهمون
م��ن ب �ل��دان �ه��م ب��امل �� �ش��ارك��ة يف جرائم
�إرهابية ،ودخل بع�ضهم ال�سودان عرب
ال�ت�ه��ري��ب لتلقي ال �ت��دري��ب ،وتنفيذ
عمليات يف منطقة اخلليج».

•• عوا�صم-وكاالت

بعد االنقالب الفا�شل ،وما �سبقه من
�أزم��ات �سيا�سية واقت�صادية خمتلفة،
يجد ال�سودان يف مواجهة حتدٍ جديد،
بعد �أن طرق تنظيم داع�ش الإرهابي
ب��اب��ه ،و�إع�ل�ان ال�سلطات �أم����س مقتل
ع�سكريني �سودانيني يف مواجهة مع
ال�ت�ن�ظ�ي��م الإره� ��اب� ��ي .ووف� ��ق �صحف
عربية �أم�س ،وبعد احلديث عن تقارب
� �س �ع��ودي �إي � ��راين ،ي �ب��دو �أن امل �ل��ف ال
يزال يراوح مكانه ،ومل يتقدم خطوة
واحدة ،على عك�س ما تناقلته تقارير
وت�سريبات خمتلفة يف الأي��ام القليلة
املا�ضية.
اخلطة الغائبة
ويف ه � ��ذا ال �� �س �ي��اق ق ��ال ��ت �صحيفة
“الريا�ض” ال�سعودية يف افتتاحيتها،
�إن ال��والي��ات املتحدة ف�شلت يف و�ضع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ج��دي��دة يف
ال�شرق الأو�سط ،ملعاجلة ملف النووي
الإي ��راين ،ت�أخذ يف االعتبار م�صالح
حلفائها و�شركائها احلقيقيني يف املنطقة.
واع �ت�برت ال�صحيفة� ،أن��ه “�سيتعني على �إدارة بايدن
القيــــــام بدمــــــج ا�سرتاتيجياتها اخلا�صـة بكل بلد يف نهج
�شامل لتحقيق �أهداف �أكرب ،من خالل تغيري القناعات
ورف�ض الإذعان للمطالب امل�ستهجنة الإيرانية بخ�صو�ص
االتفاق النووي ،و�إيجاد �أ�ساليب مبتكرة لإظهار االلتزام
الأمريكي جتاه احللفاء والأ�صدقاء يف حماربة الإرهاب
والهيمنة الإيرانية يف املنطقة».
و�أ��ض��اف��ت “امل�ؤ�سف يف الأم ��ر �أن �سيا�سة ون�ه��ج الإدارة
الأم��ري �ك �ي��ة يف امل�ن�ط�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ال ي� � ��زاالن ي �ف �ت �ق��ران �إىل
ا�سرتاتيجية �شاملة ووا�ضحة للمنطقة ب�أ�سرها بعيداً
ع��ن ال �� �ش �ع��ارات ،ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ف�ع�ل�ي��ة ت��راع��ي م�صالح
حلفاء ال��والي��ات املتحدة و�أ�صدقائها ،وال تر�ضخ ملزيد
م��ن ال �ع��دوان وال�ت��و��س��ع الإي � ��راين ،ودون ا�سرتاتيجية
�شاملة و�سريعة ي�شـــــــارك فيهــــا احللفاء� ،ســــي�ســــــاهم
الفراغ الناجت عن غيابهــــــا يف تدهور الو�ضع يف ال�شرق
الأو�سط».

ا�سرتاتيجية �إيران احلقيقية
يف م��وق��ع “اندبندنت عربية” ،ي �ق��ول رف �ي��ق خوري
�إن “الوقت ف��ات على �سيا�سات اال��س�تر��ض��اء خ��وف�اً من
امتالك جمهورية امل�لايل ال�سالح النووي” ،فطهران
ح�سب الكاتب “و�صلت �إىل مرتبة دول��ة  -عتبة متلك
كل ما حتتاجه من معرفة و�أدوات ل�صنع قنبلة ،والدنيا
تغريت يف �أمريكا �أو ًال».
وي�ضيف خ��وري� ،أن �إي��ران دفعت بايدن “�إىل الرتاجع
وقبول التفاو�ض بالوا�سطة يف فيينا بني �إيران وفرن�سا،
ورو�سيا ،وال�صني ،وبريطانيا ،واالحتاد الأوروبي ،كما قاد
رف�ض �أي بحث يف ال�صواريخ والنفوذ الرئي�س الأمريكي
�إىل و��ض��ع امل�س�ألة على ال��رف حت��ت ع�ن��وان ال��دخ��ول يف
االتفاق ثم التفاو�ض على ما لي�س فيه».
واعترب خوري� ،أن تطورات النووي الإيراين انتهت على
عك�س م��ا �أم�ل��ت وا�شنطن ف�أ�صبحت امل�ع��ادل��ة “ التزام
�أمريكا باالتفاق كما هو ،مقابل التزام �إي��ران بالرتاجع
عن خرقها لبنود االتفاق».
وينقل خ��وري ،عن ح�سني �شريعتمداري رئي�س حترير

“كيهان” املوالية للمر�شد الإي��راين “�أولويتنا لي�ست
االت �ف��اق النووي” ،وع��ن ع�ضو جل�ن��ة الأم ��ن القومي
وال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة يف �إي� ��ران ح�سني ف��دا ملكي �أن
“االتفاق النووي مل يعد �أولوية للنظام».
ويُحذر الكاتب من هذه اال�سرتاتيجية الإيرانية ،فيقول:
“واملفارقة �أن املنطقة املعر�ضة للخطر الإيراين �أكرث من
�أي بلد يف العامل ،لي�ست �إىل طاولة املفاو�ضات ،فال بايدن
نفذ الوعد ب�إ�شراك ال�سعودية يف التفاو�ض ،وال �أولويات
�أوروب��ا ،وال�صني ،ورو�سيا �سوى اال�ستثمار يف �إي��ران بعد
رفع العقوبات الأمريكية عنها مبوجب االتفاق ،ولي�س
�سه ً
ال “الت�ساكن” مع �إيران نووية وتو�سعية».
داع�ش يف اخلرطوم
نقلت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” مقتل  5رج��ال �أمن
�سودانيني وج��رح �ساد�س �أثناء مداهمة جهاز املخابرات
ال�ع��ام��ة مل�ك��ان جم�م��وع��ة م��ن الإره��اب �ي�ين الأج��ان��ب من
تنظيم داع ����ش .وق��ال ج�ه��از امل�خ��اب��رات العامة يف بيان
�أم����س الأول �إن اخللية املتطرفة يف جنوبي اخلرطوم،

�شبكة ُم�سهلني
م��ن جهته ق��ال موقع “ميدل �إي�ست
�أونالين” ب �ع��د ل�ع�م�ل�ي��ة الأمنية
��ض��د داع ����ش يف اخل��رط��وم ق��ائ� ً
لا� ،إن
اخل��ارج �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة ح ��ذرت يف  2019م��ن و�صول
تنظيم داع�ش �إىل ال�سودان بعدما تقل�صت كثرياً مناطق
�سيطرته يف �سوريا وال�ع��راق .وقالت ال��وزارة الأمريكية
يف تقريرها عن الإره��اب يف العام “ :2019رغم غياب
الهجمات الوا�سعة يف ال�سودان ،يبدو �أن تنظيم داع�ش
لديه �شبكة ن�شطة من املُ�سهلني يف ال�سودان».
و�أك��د امل��وق��ع� ،أن التنظيم املتطرف ي�ح��اول بناء ق��وة يف
�إفريقيا خارج مناطق نفوذه ال�سابقة يف ال�شرق الأو�سط،
و�إع ��ادة ترتيب �أوراق ��ه يف ع��دد م��ن املناطق يف مناف�سة
لتنظيم القاعدة .و�شدد املوقع على �أن ظهور داع�ش يف
ال���س��ودان ُي�ن��ذر بخطر حقيقي يف ظ��ل �أزم��ة اقت�صادية
خطرية وجت��اذب��ات ال ت�ه��د�أ ب�ين الع�سكر وال�سيا�سيني،
خا�صة بعد االن�ق�لاب الفا�شل الأخ�ي�ر ،يف ظ��ل ح�ضور
قوي جلماعة الإخ��وان التي حكمت البالد يف ظل نظام
الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري ثالثة عقود ،دون التغا�ضي
عن حتركات القاعدة ،ال��ذي ك��ان ا�ستوطن يف ال�سودان
طيلة �سنوات بف�ضل التحالف مع النظام ال�سابق.

جر �إ�سرائيل �إىل نزاع جديد
جريوزاليم بو�ست :حما�س لن ترتدد يف ّ
•• القد�س-وكاالت

قالت ال�صحافية �آن��ا �آهارونهامي،
�إن مداهمة ال�ق��وات الإ�سرائيلية
يف ال�ضفة الغربية خللية خطرية
حل��رك��ة ح �م��ا���س ،مل ت�ع�ط��ل فقط
ق�ن�ب�ل��ة م��وق��وت��ة ،و�إمن � ��ا �أظهرت
خطورة هذه املجموعة.
و حت��اول حما�س م��ن غ��زة ،دائماً
تنفيذ هجمات يف ال�ضفة الغربية.
ل� �ك ��ن ذل � ��ك ك � ��ان ع� �ل ��ى م�ستوى
خمتلف.
وقالت ال�صحافية يف “جريوزاليم
بو�ست” �إن امل� ��داه � �م� ��ات ،التي
ن � �ف� ��ذت يف خ �م �� ��س م� �ن ��اط ��ق من
ال�ضفة الغربية ،كانت تهدف �إىل
تفكيك بنى �إرهابية حتتية كبرية

Thursday

غ�ي�ر م��رك��زي��ة حل �م��ا���س خططت
ل �ه �ج �م��ات �إره� ��اب � �ي� ��ة و� �ش �ي �ك��ة يف
ال�ضفة ويف �إ�سرائيل .وكان ميكن
ل �ه��ذه ال�ه�ج�م��ات �أن ت��ذك��ر بتلك
التي نفذتها حما�س ،وجمموعات
فل�سطينية �أخرى �إبان الإنتفا�ضة
الثانية ،بتفجريات وخطف جنود
ومدنيني �إ�سرائيليني.
وا�ستناداً �إىل اجلي�ش الإ�سرائيلي،
ك��ان��ت ال �� �س �ل �ط��ات ت �ت��اب��ع اخللية
ع��ن ك�ث��ب وحت��رك��ت ع�ن��دم��ا تلقى
ج �ه��از الأم � ��ن ال��داخ �ل��ي “ال�شني
بيت” معلومات ع��ن ق��رب تنفيذ
الهجمات.
واعتقل �أكرث من  20عن�صراً من
هذه اخللية و�صودرت خم�س قطع
� �س�لاح .و ُي�ع�ت�ق��د �أن ث�م��ة عنا�صر

�آخرين من اخللية مع �أ�سلحتهم،
ال ي � ��زال � ��ون ط� �ل� �ق ��اء ،تالحقهم
�إ��س��رائ�ي��ل� .إن ت�شييد بنى حتتية
ا�ستغرق ب�ضعة �أ�شهر� ،إن مل يكن
�أك �ث��ر .م��ا ي�ع�ن��ي ت���س��ري��ب �أم� ��وال
ل�شراء الأ�سلحة وتنفيذ التدريبات
ال�لازم��ة لتنفيذ الهجمات .ومن
امل �ح �ت �م��ل �أن غ � ��زة م �� �ص��در هذا
التمويل.
ال ي���ص�ع��ب ت�خ�ي��ل �أن ��ه ل��و جنحت
اخللية يف تنفيذ خطتها ،لوجدت
�إ�سرائيل نف�سها �أم��ام ن��زاع دموي
� �ض��د ح �م��ا���س يف ك��ل م��ن ال�ضفة
الغربية وقطاغ غزة.
وم�ن��ذ عملية “حار�س الأ�سوار”
و�إل � �غ� ��اء ال �� �س �ل �ط��ة الفل�سطينية
الإن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ،ت� �ت� �ن ��ازع حما�س،

وف� � �ت � ��ح ع � �ل� ��ى ال � �ه � �ي � �م � �ن ��ة .وم� ��ع
اك�ت���س��اب ال�ع�م��ل ال�ع���س�ك��ري زخماً
ع �ق��ب ن � ��زاع م� ��اي� ��و(�أي� ��ار)  ،ف� ��إن
امل�ت���ش��ددي��ن ي���ش�ع��رون ب�ث�ق��ة �أكرب
يف النف�س لال�شتباك م��ع القوات
الإ�سرائيلية.
وت �ت �م �ت��ع ح �م��ا���س ب �ح �� �ض��ور قوي
يف ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن امل� � ��دن وال� �ق ��رى
بال�ضفة الغربية .و�أظهرت درا�سة
حديثة ن�شرها املركز الفل�سطيني
لل�سيا�سات و�أب �ح��اث الإ�ستطالع
�أن  45%م ��ن الفل�سطينيني،
ي �ع �ت �ق��دون �أن ع �ل��ى احل ��رك ��ة �أن
ت �ق��وده��م ،م �ق��اب��ل  19%فقط
ق��ال��وا �إن على فتح “العلمانية”
التي يتزعمها حممود عبا�س� ،أن
مت�ث�ل�ه��م .و�أظ� �ه ��رت ال��درا� �س��ة �أن

 78%من الفل�سطينيني يريدون
ا��س�ت�ق��ال��ة ع �ب��ا���س .وم ��ن املحتمل
�أن خ�ل�ي��ة ح �م��ا���س ،ك��ان��ت تهدف
�إىل زي� ��ادة ال���ض�غ��ط ع�ل��ى عبا�س،
وعلى التن�سيق الأم�ن��ي بني قوات
الأمن الإ�سرائيلية و �أمن ال�سلطة
الفل�سطينية.
ورغم �أن قوات الأمن الفل�سطينية
ت �ت �ل �ق��ى ت� ��دري � �ب � �اً ومت � ��وي �ل� ً�ا من
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وق ��وات دولية،
ف� ��إن� �ه ��ا ب ��ال� �ك ��اد ت �ق �م��ع ن�شاطات
حما�س ،خوفاً من التورط يف قتال
�ضد عنا�صر احلركة.
وب�سبب هذا اخلوف ،متكنت خلية
ح �م��ا���س م��ن ال �ع �م��ل ،رغ ��م وجود
قوات الأمن الفل�سطينية.
وت�شري الكاتبة �إىل �أن انتماء �أحد

ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال ��ذي ��ن ق �ت �ل��وا يف
امل��داه �م��ة �إىل اجل �ه��اد ،ي�ظ�ه��ر �أن
احل��رك �ت�ين ال ت �ت �ع��اون��ان ف�ق��ط يف
�إط�لاق ال�صواريخ من غزة ،و�إمنا
�أي�ضاً يف التخطيط ل�شن هجمات
بال�ضفة الغربية.
و�أظ �ه��ر وج ��ود خ�ل�ي��ة ال���ض�ف��ة �أنه
بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من عملية
“حار�س الأ�سوار”� ،أن حما�س
م�ستعدة جلر اجلي�ش الإ�سرائيلي
�إىل ن� � ��زاع دم� � ��وي �آخ� � ��ر يف غ ��زة
وال�ضفة.
و�أثبتت حما�س بو�ضوح �أنه حتى يف
الوقت الذي تفاو�ض فيه �إ�سرائيل
على �إعادة �إعمار اجليب ال�ساحلي،
ف�إنها مل تتخل عن الكفاح امل�سلح
�ضد الإ�سرائيليني.

حتالف جديد �سيحكم �أملانيا ..ما ال�سيناريوهات املحتملة؟

•• برلني-وكاالت

مل تعرف نتائج االنتخابات الفيدرالية يف �أملانيا �إال
قبل ي��وم واح��د ،لكن العمل ال�صعب ب��د�أ مع انطالق
املفاو�ضات لت�شكيل ائتالف حكومي.
يف ع� ��ام  ،2017ا� �س �ت �م��رت امل �ف ��او� �ض ��ات ح � ��وايل 6
�أ�شهر ،قبل �أن يتحالف املحافظون والدميقراطيون
اال�شرتاكيون .وبعد � 4سنوات ،مت الك�شف عن م�شهد
�سيا�سي جمز�أ بعد انتخابات الأحد � 26سبتمرب.
ي��رى رئ�ي����س امل�ع�ه��د الأوروب � ��ي ل�ل�أم��ن واال�ست�شراق،
�إميانويل ديبوي ،يف نتائج هذه االنتخابات �أن الأملان
اخ� �ت ��اروا اال� �س �ت �ق��رار وت �غ �ي�يرا ي���س�ير يف ن�ف����س نهج
احلكومة ال�سابقة.
وي��و� �ض��ح مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية” �أن نتائج
االنتخابات مل تبتعد كثريا عن توقعات ا�ستطالعات
ال � ��ر�أي وال ع��ن الت�شكيلة ال���س��اب�ق��ة� .إذ ف ��از احلزب
ال��دمي �ق��راط��ي االج �ت �م��اع��ي ب��زع��ام��ة �أوالف �شولتز
يف االن�ت�خ��اب��ات الفيدرالية بن�سبة  25.7باملئة من
الأ�صوات متقدما على احلزب امل�سيحي الدميقراطي
ب �ق �ي��ادة �أرم �ي��ن ال� �ش �ي��ت ( 24.1ب��امل �ئ��ة) ،وبالتايل
�سيكونان معا احلكومة من جديد مع �أحزاب �أخرى».
وي�ع�ت�بر امل�ح�ل��ل ال�سيا�سي �أن اخل���ض��ر والليرباليني
هم يف موقع “�صانعي امللوك” ،لأن التحالف الذي
�سيقررون الدخول �إليه� ،سي�صنع امل�ست�شار امل�ستقبلي
لأملانيا� .إذ فاز دعاة حماية البيئة مبا يقرب من �ست
نقاط �أكرث من عام  2017والليرباليني �أقل بقليل
من نقطة واح��دة �إ�ضافية ،بهذه النتيجة �أ�صبحوا يف
و�ضع قوي.

وال ي�ستبعد رئي�س املعهد الأوروبي للأمن واال�ست�شراق
طول مدة الرحلة بحثا عن حتالف ي�ؤكد �أنه �سيحمل
�ألوان ثالثة �أحزاب �أملانية.
ويقول يف هذا ال�ش�أن“ :ميكن �أن نعترب �أن التحالف
الأقرب للواقع هو حتالف “كينيا” الذي يعك�س �ألوان
ع�ل��م ال �ب�ل�اد� .أح �م��ر بالن�سبة ل�ل�ح��زب الدميقراطي
االجتماعي والأ� �س��ود للحزب امل�سيحي الدميقراطي
والأخ�ضر للخ�ضر ،ما يحقق لهم الأغلبية الو�سطية

يف الربملان الأملاين».
وي���ض�ي��ف“ :نتحدث ك��ذل��ك ع��ن حت��ال��ف “�أملانيا”،
وف � ًق��ا ل�ل��ون الأح �م��ر ل�لا��ش�تراك�ي�ين الدميقراطيني
والأ� �ص �ف��ر لليرباليني وال �ل��ون الأ� �س��ود للم�سيحيني
الدميقراطيني».
لكن ك ً
ال من احلزب الدميقراطي االجتماعي وحزب
اخل�ضر رف�ضا خيار التحالف مع اليمني ،و�أكد كل من
�آنا بربوك و�أوالف �شولتز ،زعيما احلزبني رغبتهما يف

حكومة تقدمية بدون املحافظني.
�أما فيما يخ�ص حتالف “�إ�شارات املرور” الذي ي�ستثني
االحت � ��اد امل���س�ي�ح��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،وي �ج �م��ع احلزب
الدميقراطي االجتماعي ،واحلزب الدميقراطي احلر
واخل�ضر فقط ،فيقر ديبوي �أنه “�صعب التحقيق».
ويف حال ف�شل هذا التحالف قد يقود �إىل حتالف بقيادة
ال�شيت من احلزب امل�سيحي الدميقراطي مع اخل�ضر
وال�ل�ي�برال�ي�ين ،يطلق عليه الأمل ��ان حت��ال��ف جامايكا،
ن�سبة لألوان علم هذا البلد .وهو �أي�ضا بح�سب ديبوي
حت��ال��ف ح �ظ��وظ��ه ق�ل�ي�ل��ة ب���س�ب��ب االخ� �ت�ل�اف الكبري
احلا�صل ب�ين اخل�ضر والليبرياليني ح��ول موا�ضيع
البيئة وامليزانية.
ا�ستغرق ت�شكيل حكومة عام  ،2017حوايل � 6أ�شهر،
لكن هذه املرة� ،أظهر املر�شح الدميقراطي اال�شرتاكي،
�أوالف �شولتز ،مثل مناف�سه الدميقراطي امل�سيحي،
�أرم�ي�ن ال��ش�ي��ت ،رغبتهما يف ا�ستكمال ه��ذه العملية
بحلول ر�أ�س ال�سنة على �أبعد تقدير.
ويف حال ف�شلت املفاو�ضات ،لن تقلب �صفحة �أجنيال
م�يرك��ل ،و�ست�ضطر �إىل �إل�ق��اء خطابها ال�سيا�سي يف
نهاية العام ال�سابع ع�شر كم�ست�شارة لأملانيا و�ستح�ضر
كل االجتماعات الدولية.
ووف � ًق��ا للقانون الأ��س��ا��س��ي الأمل ��اين ،يجب �أن يجتمع
ال�برمل��ان اجل��دي��د يف موعد ال يتجاوز  30ي��و ًم��ا بعد
االنتخابات الفيدرالية.
لذلك حدد جمل�س احلكماء يف البوند�ستاغ اجتماعه
القادم يف � 26أكتوبر .ولكن �إذا مل يتم ت�شكيل ائتالف
بحلول ذلك الوقت ،ف�ستتوىل �أنغيال مريكل من�صب
امل�ست�شارة بالوكالة.

عوا�صم
طرابل�س
�أعربت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن قلقها الختطاف عماد
احل��ارات��ي رئي�س الرابطة الوطنية لل�شباب وه��ي منظمة حكومية،
عقب دعوته ملظاهرات �سلمية داعية لإج��راء االنتخابات نهاية العام
اجل��اري .وقالت البعثة الأممية يف بيان �صحايف يف وقت مت�أخر من
م�ساء الثالثاء �إنها “تعرب عن قلقها ب�ش�أن �سالمة عماد احلاراتي
بعدما �أف ��ادت ت�ق��اري��ر ع��ن ق�ي��ام م�سلحني جمهولني باختطافه يف
طرابل�س ي��وم �( 26أيلول)�سبتمرب ،عقب دعوته ملظاهرات �سلمية
لدعم �إج ��راء االنتخابات يف ( 24ك��ان��ون الأول) دي�سمرب”� .أكدت
البعثة� ،أن م�صري امل�س�ؤول الليبي “ما زال جمهو ًال” .فيما مل ي�صدر
�أي تعليق ر�سمي من ال�سلطات الليبية حول هذه الواقعة.
وج��دد ال�ب�ي��ان ال�ت��أك�ي��د على �أن “احلق يف ح��ري��ة التعبري والتجمع
�أ��س��ا��س��ي وحم�م��ي مب��وج��ب ال�ق��ان��ون ال��وط�ن��ي والدويل” ،داع � ًي��ا �إىل
“الإفراج الفوري” عن احل��ارات��ي و�إج��راء حتقيق �سريع و�شامل يف
واقعة اختطافه .ي�أتي خطف احلاراتي ،عقب �شهر على خطف ر�ضا
فريطي�س مدير مكتب نائب رئي�س احلكومة الليبية يف طرابل�س،
الذي �أعلن عن �إطالق �سراحه الحقاً .على الرغم من ت�شكيل حكومة
انتقالية يف �شباط/فرباير املا�ضي برعاية الأمم املتحدة مهمتها
التح�ضري النتخابات عامة مقرر �إجرا�ؤها يف كانون الأول/دي�سمرب
امل�ق�ب��ل ،م��ا زال��ت ه��ذه احل�ك��وم��ة ت��واج��ه حت��دي��ات يف ت�سجيل حاالت
اخلطف واالخفاء الق�سري يف معظم �أنحاء ليبيا.

باري�س
�صرح م�ست�شار للرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون �أن باري�س ت�أمل
من املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل “تو�ضيح الأمور” واحرتام
التزاماته ب�ش�أن االنتقال ال�سيا�سي ومكافحة الإرهاب.
وقد رف�ضت باري�س ب�شدة �أول �أول �أم�س االثنني االتهامات “غري
املقبولة” و”غري الالئقة” بـ”التخلي” عن البلد الإفريقي التي
جاءت على ل�سان رئي�س الوزراء املايل خالل كلمته يف اجلمعية العامة
ل�ل�أمم املتحدة .وق��ال م�ست�شار م��اك��رون الثالثاء “ال ي��زال هناك
جم��ال لتو�ضيح الأم ��ور» .و�أ��ض��اف “نحتاج م��ن املجل�س الع�سكري
احرتام االلتزامات املتعلقة باالنتقال ال�سيا�سي ،وهو �أمر �ضروري
ال�ستقرار مايل ،ونحتاج �إىل التزامات وا�ضحة يف مكافحة الإرهاب
ونريد �أن ميتنع املاليون عن اللجوء �إىل خدمات ميلي�شيا ر�أينا يف
جمهورية افريقيا الو�سطى وليبيا الفو�ضى التي ميكن �أن ت�سببها».
وي�شري ت�صريح امل�ست�شار �إىل النقا�شات التي بد�أها احلكام الع�سكريون
قبل �أ�سابيع مع �شركة فاغرن �شبه الع�سكرية اخلا�صة التي تفيد
تقارير عن قربها من الكرملني .وقال الإليزيه “مت �إبالغنا بعدد
من االت�صاالت” بني الطرفني ،م�ضيفا “نعتقد �أنه ال يزال ب�إمكان
املاليني اتخاذ القرار ال�صحيح» .و�أ�ضافت الرئا�سة �أن “البديل وا�ضح
بالن�سبة لنا ،هناك م�س�ألة ثقة مطروحة” ،م�ؤكدة �أن اللجوء �إىل
املرتزقة “لن يكون متوافقا” مع ا�ستمرار مهمة القوات الدولية
امل�شاركة يف مكافحة اجلهاديني.
وا�شنطن

�أعلنت الرئا�سة الأمريكية �أنّ الرحلة التي كان مق ّرراً �أن يقوم بها
الرئي�س جو بايدن �إىل �شيكاغو �أم�س الأربعاء �أرجئت يف اللحظات
الأخرية لأنّ �س ّيد البيت الأبي�ض ارت�أى البقاء يف وا�شنطن يف حماولة
لإنقاذ �أجندته الداخلية املهدّدة بالن�سف يف الكونغر�س.
وك��ان م��ن املفرت�ض �أن يك ّر�س ب��اي��دن زي��ارت��ه �إىل �شيكاغو لدعوة
مواطنيه لتلقّي ال ّلقاحات امل�ضادّة لكوفيد ،19-لك ّنه ف�ضّ ل �إرجاء
هذه الزيارة والرتكيز على حماولة �إقناع �أع�ضاء الكونغر�س ب�إقرار
م�شروعي قانونني رئي�سيني لواليته ،م�ستخدماً يف ذل��ك املهارات
التفاو�ضية التي لطاملا تباهى بها بعدما �أم�ضى عقوداً �سناتوراً يف
جمل�س ال�شيوخ.
وقال م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض يف بيان مفاجئ �إنّ بايدن “�سيبقى
يف البيت الأبي�ض غ��داً ملوا�صلة العمل على دفع هذين الت�شريعني
قدماً خللق فر�ص عمل» .وم�شروعا القانونني اللذان يحاول بايدن
�إقناع الكونغر�س ب�إقرارهما يت�ض ّمنان ا�ستثمارات �ضخمة يف البنية
التحتية والإنفاق االجتماعي.
وجعل بايدن من �إقرار هذين امل�شروعني ال�ضخمني البالغة قيمتهما
الإجمالية املبدئية حواىل خم�سة �آالف مليار دوالر مدماكاً �أ�سا�سياً
يف واليتة.

�إعادة فتح املعرب احلدودي بني الأردن و�سوريا

•• الرمثا�-أ ف ب

�أع��ادت ال�سلطات الأردن�ي��ة فتح مركز جابر-ن�صيب احل��دودي مع �سوريا
�أم��ام امل�سافرين وحركة ال�شحن �أم�س الأرب�ع��اء بعد ح��وايل �شهرين من
�إغالقه ب�سبب املعارك التي جرت يف جنوب �سوريا بني القوات احلكومية
وف�صائل معار�ضة .وتفر�ض ال�سلطات الأردنية على الذين �سي�سلكون املعرب
�أن يكونوا ملقحني �أو خا�ضعني لفح�ص الك�شف عن كوفيد ،وذلك يف �إطار
ا�ستمرار تدابري الوقاية من الوباء .وفتح املعرب من اجلانب الأردين عند
ال�ساعة الثامنة �صباحا ( 05,00ت غ) ،على ما �أف��اد م�صورون يف وكالة
فران�س بر�س.
وقال مدير مركز حدود جابر العقيد م�ؤيد الزعبي “نحتفل ب�إعادة فتح
املعرب ال��ذي مت �إغالقه قبل ف�ترة ب�سبب الأح��داث التي �شهدها اجلانب
ال�سوري» .ومعرب جابر/ن�صيب هو املعرب الرئي�سي بني الأردن و�سوريا.
و�شكل �إغ�لاق��ه يف ني�سان�/أبريل  2015ب�سبب ال�ن��زاع يف �سوريا� ،ضربة
موجعة القت�صاد اململكة التي �سجل التبادل التجاري بينها وبني جارتها
ال�شمالية عام  2010نحو  615مليون دوالر ،قبل �أن يرتاجع تدريجيا
ب�سبب احلرب .و�أعيد فتح املعرب خريف عام .2018
وبلغ التبادل التجاري عام  2020بني الأردن و�سوريا  108,7ماليني
دوالر ،وفقا لأرقام ر�سمية �أردنية .ومنذ بدء تف�شي الوباء� ،أغلق جزئيا �أو
كليا مرات عدة يف �إطار تدابري الوقاية ،اىل �أن �أغلق يف نهاية متوز/يوليو
مع جولة املعارك يف حمافظة درعا التي �أوقعت ع�شرات القتلى واجلرحى
وانتهت باالتفاق على وقف لإطالق النار ودخول القوى الأمنية ال�سورية
اىل �أحياء يف مدينة درعا اعتبارا من � 12أيلول�/سبتمرب.
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اعترب نورمييت�سو �أوني�شي ،مرا�سل �صحيفة “نيويورك تاميز” الأمريكية يف
باري�س� ،أن ف�شل فرن�سا يف �صفقة الغوا�صات مع �أ�سرتاليا يُثري ت�سا�ؤالت عن
انق�سام ي�صعُب جتاوزه بني ر�ؤية فرن�سا لنف�سها على ال�صعيد العاملي ،وقوتها
الفعلية على الأر���ض .و�أ��ش��ار �أوني�شي �إىل �أن نوبات الغ�ضب يف فرن�سا بعد
االتفاق الأمريكي ال�سري لتزويد �أ�سرتاليا بغوَا�صات تعمل بالطاقة النووية،
يطرح �س�ؤا ًال واحداً مفاده ،هل ميكن �أن ن�ضع �أيدينا على اخللل؟
وعنونت �صحيفة “لوبينيون” الفرن�سية يف �صفحتها الأوىل “�أيتها املر�آة على
اجلدار� ،أخربيني �إذا كنت ال �أزال قو ًة عُظمى!” ،يف اقتبا�س حموّر من ق�صة
“�سنو وايت” الكرتونية.
ينوّه الكاتب �إىل �أن �أوروب��ا ت�ض ّم العديد من القوى الإمربيالية ال�سابقة
املُ�ضمحِ لة .ولكن فرن�سا� ،أك�ثر م��ن غريها م��ن ال��دول الأوروب �ي��ة ،ت�شبثت
بتاريخها قوة عظمى ،وال تزال ترى نف�سها مو�ضع اهتمام عاملي .وذلك جزئياً
�إىل ممتلكاتها الإقليمية يف منطقة املحيطني الهندي وال�ه��ادئ ،ومنطقة

نيويورك تاميز :هل ال تزال فرن�سا قوة عظمى؟

البحر الكاريبي .وب�سبب �شعورها العميق بالعظمة ،تعود فرن�سا بذاكرتها �إىل
ع�صر التنوير للحديث عن مكافحة الظالمية يف عاملنا املعا�صر .كما ُتقدم
عامليتها العلمانية منوذجاً للمجتمعات احلديثة .وغالباً ما ت�شدد على ثِقلها
اجلغرايف وال�سيا�سي ،رغم �أنها ُتبالغ يف ذلك .ويظهِر ال�س�ؤال �إذا كانت فرن�سا
ال تزال قوة عظمى ،كيف ت�ستمر �أجم��اد باري�س ال�سابقة يف ت�شكيل عقليتها
الوطنية.
وعلى اجلانب الآخ��ر ،يُعد تكرار ت�أكيد �أن فرن�سا تعاين من تدهور وجودي،
�أحد املوا�ضيع الأكرث فعالية يف ال�سيا�سات الداخلية يف فرن�سا ،والتي غالباً ما
تقودها تيارات ميينية و�أخرى ميينية متطرفة.
ول��ذل��ك� ،أج�ب�رت �أزم��ة الغوا�صات فرن�سا على مراجعة ملفاتها �سعياً وراء
حقائق غري مريحة ،بدل �أن تقبل بغمو�ض مريح .ويطرح الكاتب �س�ؤا ًال ،هل
هناك انق�سام ال ميكن جتاوزه بني ر�ؤية فرن�سا لنف�سها وقوتها الفعلية؟

ويجيب� ،أبعدت الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،و�أ�سرتاليا ،فرن�سا عن امل�شهد،
ما �أ�سفر عن ف�سخ اتفاقٍ بني فرن�سا و�أ�سرتاليا ،وحمو ما عَده الفرن�سيون
�إطاراً لإظهار القوة يف املحيط الهادئ على مدى عقود مقبلة.
ومل يعلم الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون و�أع�ضاء �آخ��رون يف حكومته
باالتفاق اجلديد� ،إال قبل �ساعات فقط من �إعالن الواليات املتحدة ،و�أ�سرتاليا،
وبريطانيا عنه.
ويف بيان مُ�شرتك بعد حمادثة بني ماكرون وبايدن هاتفيًا يوم الأربعاء ،بدا �أن
الواليات املتحدة تعرتف بهذه الإهانة .واتفق الأمريكيون على �أنه كان يجب
�إجراء “م�شاورات مفتوحة” ،والتزم بايدن بهذا الإجراء يف امل�ستقبل .ولكن
هذا الت�صريح “ال يمُ ثل �إال تطييباً خلاطر باري�س” ،وفق الكاتب.
و�أب ��رز الكاتب م��ا قاله ب��رت��ران ب��ادي��ه ،اخلبري يف ��ش��ؤون العالقات الدولية
الفرن�سية يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س ،الذي �أو�ضح �أن “فرن�سا

مهوو�سة ب�شيء واح��د ،مكانتها ،ال�ت��ي يجب �أن حت��اف��ظ عليها .ومي�ك��ن �أن
نجُ ري حتلي ًال نف�سياً لهذا الأم��ر ،لأن بع�ض هذه املزاعم و�صل �إىل م�ستوى
الالوعي» .وردًا على ال�س�ؤال هل ك�شف ف�شل �صفقة الغوا�صات� ،أن فرن�سا مل
تعُد قوة عظمى ،قال فيليب �إتيان ،ال�سفري الفرن�سي لدى الواليات املتحدة،
يف مقابلة �إذاعية يف باري�س“ :نحن قوة تعمل على حتقيق التوازن ،ف�ض ًال عن
�أننا قوة مهمة .ونحن منلك و�سائلنا اخلا�صة».
وا�ست�شهد ال�ك��ات��ب مب��ا ق��ال��ه �أرن ��و داجن �ي��ان ،الع�ضو الفرن�سي يف الربملان
الأوروبي ،وامل�س�ؤول الدبلوما�سي يف وزارة الدفاع الفرن�سية �سابقاً ،الذي �أو�ضح
“�أننا نحتاج �إىل و�ضع �سيا�سة فرن�سية يف املحيط الهادي ،لأننا نتمتع مب�صالح
جتارية واقت�صادية و�إقليمية يف هذه املنطقة ،ولكن الو�سائل املتوفرة لنا الآن
ال تمُ ك َننا من �أن ن�صبح بدي ًال موثوقاً للواليات املتحدة يف مواجهة ال�صني».
وا�ستدرك داجنيان قائ ًال“ :نظراً �إىل تع ُّلق فرن�سا بت�صورها �أنها قوة عاملية،
ت��واج��ه باري�س �صعوبات يف حتديد �أول��وي��ات �سيا�ساتها اخل��ارج�ي��ة .وم��ع �أن
ماكرون �أكد �أن فرن�سا ت�ستمد قوتها من قوة �أوروب��ا� ،إال �أنه غالباً ما يتخذ
قرارات منفردة».

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف م���واج���ه���ة
االن�����س��ح��اب املعلن
ل��ل��ق��وات م��ن عملية
ب��رخ��ان ،ميكن ملايل
ا�ستدعاء املرتزقة
الرو�س.
وه��و احتمال يوتر
عالقاتها مع فرن�سا
ب��درج��ة �أك��ب�ر ،اىل
ج����ان����ب اح���ت���م���ال
ت���أج��ي��ل انتخابات
فرباير.
مايل تندد بـ “تخلي” فرن�سا
«الو�ضع اجلديد الذي ولد يف
نهاية برخان “ي�ضع” مايل �أمام
�أمر واقع و “يع ّر�ضها” لنوع من
التخلي وهي حت ّلق” ،قال رئي�س
ال ��وزراء امل��ايل� ،شوجويل كوكاال
مايغا ،يوم ال�سبت ،من على منرب
اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
يف اليوم التايل لوفاة ماك�سيم
بال�سكو ،اجلندي الفرن�سي رقم
 52ال��ذي يقُتل يف م��ايل ،يو�ضح
ه��ذا اخلطاب التوترات املتزايدة
ب�ين فرن�سا واحل�ك��وم��ة املحلية،
حتى ل��و نفى ت�شوجويل كوكاال
مايغا �أي “خطاب قطيعة».
�أدى ان�ق�لاب العقيد عا�صمي
غوتا يف نهاية مايو ،وهو الثاين
يف غ�ضون ت�سعة �أ�شهر� ،إىل توتر
ال�ع�لاق��ات ب�ين ب��اري����س وباماكو،
كما تتهم فرن�سا احلكومة املالية
بالتفاو�ض مع الإرهابيني.
وردّا على ذل��ك� ،أعلن �إميانويل
م��اك��رون يف يونيو ،نهاية عملية
ب��رخ��ان ل�صالح ال�ق��وات اخلا�صة
يف ت��اك��وب��ا ،وه ��ي جم �م��وع��ة من
عدة دول �أوروب�ي��ة“ .لدينا اتفاق
مكتوب” مع فرن�سا ،و”ال ميكن
ف��ك االرت �ب��اط ب��دون �إخطارنا”،
ه��ذا م��ا ق��ال��ه ت�شوجويل كوكاال
مايغا يف اجلمعية العامة للأمم
امل�ت�ح��دة .ات�خ��ذت فرن�سا قرارها
“على �أ�سا�س �أن احلكومة جتري
ح��وا ًرا مع الإرهابيني” ،يف حني
�أن هذا “مطلب قوي من ال�شعب
املايل” ،ع�ل��ى ح��د تعبري رئي�س
الوزراء.

رئي�س وزراء مايل يعاتب فرن�سا

ت�أجيل االنتخابات واملرتزقة الرو�س:

لهذا تتوتر العالقات بني فرن�سا ومايل!...

باري�س يف فخ :الرحيل يعني املخاطرة بتدهور الو�ضع ،والبقاء ت�أييد ل�سيا�سة ال ت�سمح بوقف الإرهابيني
�إىل جمموعة فاغرن ،التي تقدم
خدمات �صيانة املعدات الع�سكرية
والتدريب ،ولكنها متهمة � ً
أي�ضا
بتوظيف مرتزقة.
وت���س�ج��ل امل �ج �م��وع��ة ح�ضورها،
م��ن ب�ين �أم��اك��ن اخ ��رى ،يف ليبيا
وج�م�ه��وري��ة �إف��ري�ق�ي��ا الو�سطى،
حيث تتهم بارتكاب انتهاكات منذ
ال��رب�ي��ع ،وي�شتبه ،خ�صو�صا من
قبل ب��اري����س ،يف �أن ف��اغ�نر تعمل
نيابة عن الكرملني حيث ال يريد
الأخري الظهور ر�سم ًيا.
ب��ال �ن �� �س �ب��ة مل� ��ايل وحكومتها،
ف� ��إن امل�ج�م��وع��ة ��ش�ب��ه الع�سكرية
ال��رو��س�ي��ة “تتمتع مب�ي��زة كونها
�أقل احرتاما من �آخرين” ب�ش�أن

ظل فاغرن
«ع� �ن ��دم ��ا ي� �ت ��م ال �ت �خ �ل��ي عن
املناطق ،ماذا يتبقى لنا؟ البحث
عن بدائل”� ،أو�ضح رئي�س وزراء
م��ايل .وبح�سب وزي��ر اخلارجية
الرو�سي� ،سريجي الف��روف ،ف�إن
باماكو توا�صلت م��ع “ال�شركات
الرو�سية اخلا�صة” ل�ضمان جزء
م��ن دفاعها .وتتّجه ك��ل الأنظار

م�سائل احل��وك�م��ة ،ت�ق��ول باري�س
غ��ا��ض�ب��ة ،ح���س�ب�م��ا �أف � ��ادت وكالة
فران�س بر�س“ .امليزة مع فاغرن
ه ��ي غ �ي��اب امل�ساءلة” ،ي�ضيف
م�صدر فرن�سي �آخ��ر ق��ري��ب من
امل�ل��ف نقلت ع�ن��ه وك��ال��ة الأنباء.
“كل هذا اجلدل حول فاغرن هو
يف الوقت احلايل �شائعات” ،ا�شار
رئي�س الوزراء املايل.
حكومة حتت ال�ضغط
يف نف�س الوقت ،ي�شعر املجتمع

ال � ��دويل ب��ال�ق�ل��ق �إزاء الإح �ج ��ام
ال� ��ذي �أب � ��داه اجل�ي����ش امل� ��ايل عن
تنظيم انتخابات لإع��ادة ال�سلطة
�إىل امل��دن �ي�ين .وب�ي�ن�م��ا يفرت�ض
�إج ��راء االق�ت�راع يف  27فرباير،
�أ� �ش��ار رئ�ي����س ال � ��وزراء امل ��ايل �إىل
اح �ت �م ��ال ت ��أج �ي ��ل “�أ�سبوعني،
��ش�ه��ري��ن ،ب�ضعة �أ��ش�ه��ر� ،سنقول
ذلك” ،الن “�أهم �شيء بالن�سبة
لنا لي�س �إج��راء انتخابات يف 27
ف�براي��ر ،وامن��ا �إج ��راء انتخابات
ال تقبل الطعن”� � ،ش��دد رئي�س

احلكومة.
قبل ذلك ،تعتزم باماكو تنظيم
م��ؤمت��ر وط�ن��ي لإع ��ادة الت�أ�سي�س
م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر “اجندة �أكرث
تف�صي ً
ال” للمرحلة االنتقالية.
لكن جز ًء من الطبقة ال�سيا�سية،
ال �ت��ي ق��اط�ع��ت امل� ��� �ش ��اورات ،تتهم
ال�سلطات با�ستغالل تنظيم هذه
االجتماعات لأغ��را���ض �سيا�سية.
“�إنه �إهدار للطاقة واملوارد يخفي
رغبة وا�ضحة يف متديد الفرتة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ب��امل�ل�ق��ط وال �ب �ق��اء يف

اخر القتلى يف �صفوف اجلنود الفرن�سيني

ي�ع�ك����س امل �ل��ك حم�م��د ظ��اه��ر �شاه
�آخر ملوك �أفغان�ستان قبل �إ�سقاط
ن�ظ��ام��ه ال���س�ي��ا��س��ي ع ��ام ،1973
حقبة �سيا�سة ذات مالمح �سيا�سية
“�إ�صالحية” مم� �ي ��زة ،بح�سب
مراقبني حت��دث��وا لـ”�سكاي نيوز
عربية».
فالفرتة التي �شهدت حكمه عرفت
جم�م��وع��ة �إج� � ��راءات �إ�صالحية؛
ا�ستهدفت عمل انتخابات برملانية،
وتو�سيع حقوق امل ��ر�أة ،واحلريات
امل��دن �ي��ة ،ول ��ذل ��ك ث �م��ة ت�سا�ؤالت
عديدة بخ�صو�ص ا�ستدارة حركة
ط ��ال� �ب ��ان ل �ل��د� �س �ت��ور ال � � ��ذي ق ��ام
بتد�شينه �شاه عام .1964
وب �ح �� �س ��ب ال� �ب ��اح ��ث ال�سيا�سي
الأف � �غ� ��اين � �ش��ري��ف ه ��وت ��اك ف� ��إن
ظاهر �شاه الذي بد�أت فرتة حكمه
يف الثالثينات من القرن املا�ضي،
منح امل��ر�أة جمموعة من احلقوق،
م ��ن ب �ي �ن �ه��ا احل� ��ق يف الت�صويت

باالنتخابات ،كما قامت حكومته
ع��ام  1933بتمويل �أول جامعة
للن�ساء اللواتي ال يلتزمن بارتداء
احل�ج��اب وفتح م��دار���س للفتيات،
ك� �م ��ا �� �س ��اه ��م يف ح� �ظ ��ر اللبا�س
التقليدي واملت�شدد ال��ذي فر�ضه
�سلفه �أم��ان اهلل خ��ان ،ومنع تعدد
الزوجات.
ويلمح هوتاك �إىل �أن �آخ��ر ملوك
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ك � ��ان ي �� �ض��ع رئي�س
ال��وزراء على ر�أ���س احلكومة ،فهو
م ��ن ي ��دي ��ر � � �ش � ��ؤون ال� �ب�ل�اد وفقا
للهياكل ال�سيا�سية باحلكومة يف
العهد امللكي .وي�ضيف “�أقر ظاهر
� �ش��اه يف ال �ف�ت�رة ال �ت��ي ح�ك��م فيها
ب�إ�صالحات جمة تخ�ص احلريات
ال��دي �ن �ي��ة وامل ��دن� �ي ��ة ،ح �ي��ث �سمح
بح�سب امل� ��ادة  26م��ن الد�ستور
باحلرية الدينية كحق للجميع،
وو�ضع علم ر�سمي للدولة ،والذي
ا�ستمر االل�ت��زام ب��ه ،قبل �أن ترفع
طالبان العلم اخلا�ص بها».
ل �ك ��ن �آخ � � ��ر م� �ل ��وك �أفغان�ستان

ال�سلطة”� ،صرح يايا �سانغاري،
املتحدث با�سم التحالف من �أجل
الدميقراطية يف مايل  ،لـ “ار اف
اي».
ويف االث� �ن ��اء ،ال ي ��زال الو�ضع
الأم �ن��ي م �ت��ده��و ًرا ع�ل��ى الأر� ��ض
رغ ��م وج� ��ود ال� �ق ��وات الفرن�سية
منذ ثماين �سنوات ،و”ت�صفية”
ال�ع��دي��د م��ن ال �ق��ادة الإرهابيني
ال� �ب ��ارزي ��ن م � ��ؤخ � � ًرا .وق� ��د حذر
ق��ائ��د ع�م�ل�ي��ة ب��رخ��ان يف الآون� ��ة
االخ�ي�رة ،م��ن �أن تنظيم داع�ش

�سيغادر اجلي�ش الفرن�سي مايل وهو ي�شعر بالف�شل

رغ��م ك��ل �إج ��راءات ��ه الإ�صالحية،
ات� �خ ��ذ م ��وق� �ف ��ا م� �ت� ��� �ش ��ددا حيال
ت�شكل الأح� ��زاب ال�سيا�سية وكذا
ن�شاطها ،بح�سب الباحث ال�سيا�سي
الأف � �غ� ��اين ،وال � ��ذي ي�ف���س��ره ب�أنه
ع��ائ��د لطبيعة ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
امللكي ،وقتذاك ،حيث كانت هناك
جم �م��وع��ة � �ش ��روط م �ع �ق��دة �أم ��ام
ن�شاط الأحزاب ال�سيا�سية ،وفقا ملا
�أقرته املادة  34بالد�ستور.

يف ال�صحراء الكربى “قادر على
�إعادة الت�ش ّكل «.
الدولة املالية ،مل تقم بالتعبئة
للعودة للأرا�ضي النائية يف مايل،
وال�ت��ي تخلت عنها للإرهابيني،
وملواجهة التوترات بني املجتمعات
امل�ح�ل�ي��ة ،واالجت� ��ار ب��ال�ب���ش��ر� .أما
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ج�ي����ش امل � ��ايل ،فهو
يعاين م��ن �أج��ل توفري م��ا يكفي
من القوات ملجموعة تاكوبا.
لهذا مهم
يتعني على اجلنود الفرن�سيني
مغادرة قواعد كيدال وتي�ساليت
ومتبكتو يف �شمال م��ايل بحلول
دي�سمرب ،ومن املتوقع �أن يتق ّل�ص

ع��دد ال�ق��وات الفرن�سية املنت�شرة
يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �س��اح��ل م ��ن �أك�ث�ر
م ��ن  5000رج� ��ل ح��ال � ًي��ا �إىل
� 2500أو  3000بحلول عام
 .2023غ�ير ان وزي ��رة الدفاع
الفرن�سية ،فلورن�س باريل� ،أكدت
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي يف ب��ام��اك��و� ،أن
ف��رن���س��ا ل��ن ت �غ��ادر م� ��ايل ،و�أنها
“م�صممة” على موا�صلة احلرب
�ضد الإره ��اب �إىل جانب القوات
املالية .لكن موقعها غ�ير مريح
�أكرث ف�أكرث.
«اليوم ،فرن�سا يف فخ ...الرحيل،
ي�ع�ن��ي امل �خ��اط��رة ب��ر�ؤي��ة الو�ضع
ي�ت��ده��ور �أك �ث��ر ...وال �ب �ق��اء ميثل
ت�أييد ا�ستمرار �سيا�سة ال ت�سمح
بوقف تقدم اجلماعات الإرهابية.
ويف احل��ال �ت�ين�� ،س�ي�غ��ادر اجلي�ش
الفرن�سي وه��و ي�شعر بالف�شل”،
ك� �ت ��ب م� � � ��ارك �أن � � �ط� � ��وان ب �ي��روز
دي م��ون�ت�ك�ل��و���س� ،أ� �س �ت��اذ العلوم
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وم��دي��ر الأب� �ح ��اث يف
معهد البحوث من �أجل التنمية،
يف �أعمدة لوموند.
عن لو جورنال دي دميان�ش

رحيل برخان يرتك باري�س بني نارين

ظاهر �شاه ..ما الذي تخربنا به �سرية �آخر ملوك �أفغان�ستان؟
•• كابول-وكاالت

املرتزقة الرو�س جزء من امل�شكل

و�إىل ذلك ،يرى الباحث املتخ�ص�ص
يف العلوم ال�سيا�سية حممد ربيع
ال��دي �ه��ي �أن ظ��اه��ر � �ش��اه ه��و �آخر
ملوك يف �أفغان�ستان عام ،1973
وال � ��ذي مت االن� �ق�ل�اب الع�سكري
عليه بينما ج��رى تعطيل العمل
بد�ستوره ال��ذي ارت�ب��ط ب��ه كثريا،
الف �ت��ا يف ح��دي�ث��ه لـ”�سكاي نيوز
عربية” �أن ظاهر �شاه ظل “يحكم
يف الظل نظرا العتالئه العر�ش يف
�سن  19بعد عمليه اغتيال والده
ع��ام  .»1933وي�ضيف الديهي
“يف عام � 1964أن�ش�أ د�ستورا ،يقر
نظام احلكم يف �أفغان�ستان ملكية
د� �س �ت��وري��ة ،وي �ح �ظ��ر ع �ل��ى �أف� ��راد
الأ� �س��رة احل��اك�م��ة ت��ويل املنا�صب
ال�ع��ام��ة وق��د ن����ص ال��د��س�ت��ور علي
وج � ��ود ب ��رمل ��ان م �ن �ت �خ��ب و�سلطة
ق�ضائية م�ستقلة ،واحلفاظ على
ال��وح��دة ال�تراب�ي��ة ل�ل�ب�لاد ك�م��ا ان
د� �س �ت��ور ظ ��اه ��ر � �ش ��اه ج �ع �ل��ه غري
م�س�ؤول امام الربملان وال�شعب».
وعمل ظاهر خالل �سنوات حكمة

ع �ل��ى ت��وح �ي��د ال� �ب�ل�اد ومقاومة
ال�ن��زع��ة االنف�صالية ل��دى قبائل
ال�ب���ش�ت��ون ،يف ��ش�م��ال �أفغان�ستان،
كما يو�ضح الباحث املتخ�ص�ص يف
العلوم ال�سيا�سية التي ت�ضغط من
�أجل حكم ذاتي على حدود البالد
مع باك�ستان ،وظل امللك متم�سكا
بوحدة البالد طوال فرتة حكمه،
كما ا�ستطاع �أن يجذب التمويالت
الأجنبية للبالد بعد قيامه بعدد
م��ن اال� �ص�ل�اح��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة يف
ال �ب�ل�اد وال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق باحلريات
وك��ذل��ك عملي علي تبني �سيا�سه
حمايدة جتاه جميع الدول.
وي ��ري ال�ع��دي��د م��ن ال�ب��اح�ث�ين �أن
ظاهر �أ�س�س دوله ود�ستور علماين
يف البالد ،وفقا للم�صدر ذاته ،وهو
الأم� ��ر ال� ��ذي حت� ��اول ط��ال �ب��ان �أن
ت�ستغله من �أجل ك�سب ثقة املجتمع
ال ��دويل ف�ي��ه خ��ا��ص��ة و�أن العديد
م��ن ال ��دول ت�ست�شعر اخل�ط��ر من
وج��ود طالبان يف احلكم وتهددها
للحريات يف �أفغان�ستان.

الأمريكيون والأوروبيون يريدون تعزيز التعاون
•• بيت�سربغ�-أ ف ب

يجتمع م�س�ؤولون كبار من الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي يف بيت�سربغ الأمريكية بهدف تعزيز العالقات
التجارية التي ت�ضررت خ�لال �إدارة الرئي�س ال�سابق
دونالد ترامب ،والتعاون يف قطاع التكنولوجيا يف خ�ضم
النق�ص العاملي لأ�شباه املو�صالت.
يكت�سي اختيار املدينة ال��واق�ع��ة يف والي��ة بن�سيلفانيا،
ع��ا� �ص �م��ة ال �� �ص �ل��ب ال �ت��ي حت��ول��ت �إىل التكنولوجيا،
ال� �س �ت �� �ض��اف��ة االج � �ت � �م� ��اع الأول مل �ج �ل ����س ال� �ت� �ج ��ارة
والتكنولوجيا الأم�يرك��ي الأوروب� ��ي �أه�م�ي��ة رم��زي��ة يف
ظل تفاو�ض الطرفني لت�سوية خالفهما حول ال�صلب
والأملنيوم القائم منذ �أكرث من ثالث �سنوات.
وحر�صت وا�شنطن وبروك�سل على �إع�لان �أن ال�صراع
الناجم عن فر�ض ر�سوم جمركية عقابية يف حزيران-
يونيو  2018بن�سبة  25باملئة على ال�صلب و 10باملئة
على الأملنيوم الأوروب�ي�ين با�سم حماية الأم��ن القومي
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ل��ن ت�ك��ون ج ��زءا م��ن ال�ن�ق��ا��ش��ات يف
بيت�سربغ.
لكن هذه الق�ضية ماثلة يف ذهن الطرفني.
و�ستكون ت�سويتها على هام�ش هذا االجتماع �إ�شارة �إىل
�أن العالقة ع�بر الأطل�سي ع��ادت �إىل و�ضع جيد بعد
الطعنات الأمريكية العديدة.

ورغم �إ�شارة البيت الأبي�ض يف حزيران/يونيو �إىل رغبته
يف ا�ستعادة العالقات امل�ستقرة مع بروك�سل من خالل
جت��اوز ال�صراع القدمي بني �شركتي بوينغ و�إيربا�ص،
عاد الرئي�س جو بايدن و�أثار غ�ضب الأوروبيني ب�سحب
القوات الأمريكية من �أفغان�ستان دون �سابق �إع�لام يف
نهاية �آب�/أغ�سط�س.
ثم جاء الإعالن عن اتفاق ع�سكري بني الواليات املتحدة
و�أ�سرتاليا وبريطانيا دون �أي ت�شاور مع الأوروبيني،
م��ا �أل �ق��ى ب�ظ�لال م��ن ال���ش� ّ�ك ع�ل��ى رغ�ب��ة وا��ش�ن�ط��ن يف
التعاون.
يف ب�ي�ت���س�برغ�� ،س�ي�ج�ل����س وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الأمريكي
�أنتوين بلينكني ووزيرة التجارة جينا رميوندو واملمثلة
ال�ت�ج��اري��ة ك��اث��ري��ن ت��اي �إىل ط��اول��ة واح ��دة م��ع نائبي
رئي�سة املفو�ضية الأوروب�ي��ة فالدي�س دومربوف�سكي�س
وم��ارغ��ري��ت في�ستاغر اللذين �سيتفاو�ضان نيابة عن
دول التكتل.
قبل مغادرته �إىل والي��ة بن�سيلفانيا� ،أو��ض��ح فالدي�س
دوم�بروف���س�ك�ي����س م��ن وا��ش�ن�ط��ن �أن جم�ل����س التجارة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا � �س��وف ي�شمل ع���ش��ر جم �م��وع��ات عمل
�ستدقق يف موا�ضيع متنوعة وح�سا�سة ،مثل تنظيم
املن�صات الرقمية وو�ضع �إطار ينظم الذكاء اال�صطناعي
الح�ترام اخل�صو�صية و�ضبط اال�ستثمارات الأجنبية
وال���ص��ادرات اال�سرتاتيجية ال�سيما النق�ص يف �أ�شباه
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يخو�ض �صراعا على جبهتني:
•• الفجر -ثيو لوبري
ترجمة خرية ال�شيباين

«العم» جو بايدن ،رهان ُيح�سم الآن!...
والية
ّ

يف ال�سلطة طيلة ثمانية �أ�شهر ،ين�شط جو بايدن
يف تنفيذ برناجمه االقت�صادي “�إعادة البناء
ب�شكل �أف�ضل” ،وال��وف��اء بالتزامات حملته� .إن

و�أي� �� ً��ض ��ا� ،أ ّث � ��ر االن �� �س �ح��اب من
�أفغان�ستان على �شعبية م�ست�أجر
البيت الأب�ي����ض .وب��ال�ت��ايل ،ف�إن
العمل على ال�ساحة الداخلية �أمر
حتمي للرد على الرهانات احلالية
وطي ال�صفحة الأفغانية.
ميكن �أن ي ��ؤدي م�شروع البنية
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ال � �ك � �ب �ي�ر ،واخل� �ط ��ة
االجتماعية واملناخية التي يتم
التفاو�ض عليها يف الكوجنر�س،
�إىل حت��والت عميقة يف الواليات
املتحدة متنح جو بايدن جرعات
من الأوك�سجني...
�أال �أن ال�ع��وائ��ق ك�ث�يرة واملنحدر
زلق.
الوعد بـ «�إعادة
البناء ب�شكل �أف�ضل»
كان برنامج �إعادة البناء ب�شكل
�أف�ضل ،نتيجة مفاو�ضات مكثفة
ب�ين ال�ي���س��ار واال�ستبل�شمنت يف
ن �ه��اي��ة االن �ت �خ��اب��ات التمهيدية
للدميقراطيني ،العمود الفقري
للعمل ال�سيا�سي جلو بايدن منذ
توليه من�صبه يف يناير املا�ضي.
وي �ن �ق �� �س��م �إىل ث�ل�اث ��ة مكونات
رئي�سية :الأوىل ،خطة الإنقاذ
الأمريكية ،التي �أقرت يف فرباير
املا�ضي ك��ر ّد على امل��دى الق�صري
ع� �ل ��ى ال � �ع� ��واق� ��ب االق �ت �� �ص��ادي��ة
للأزمة ال�صحية.
تقدر قيمتها بـ  1.900مليار
دوالر ،وق ��د � �س��اع��دت يف �إع� ��ادة
�إط �ل��اق االق �ت �� �ص��اد الأمريكي،
وت��وف�ي�ر ��ش�ب�ك��ة �أم� ��ان للطبقات
ال�شعبية واملتو�سطة التي تعاين
م��ن اخ �ت �ن��اق ال �ف��وات�ير و�أحيانًا
غري قادرة على تلبية احتياجاتها
الأ�سا�سية.
ومت تقدمي �شيك لكل �أمريكي
يك�سب �أق��ل من  75000دوالر
يف ال�سنة مببلغ  1400دوالر.
ومتكنت العائالت من اال�ستفادة
من امل�ساعدة املالية التي ترتاوح
م��ن  3000دوالر �إىل 3600
دوالر لكل طفل ،و�شهد العاطلون
عن العمل زيادة منحهم مبقدار
 300دوالر �إ� �ض��ايف يف الأ�سبوع
ط �ي �ل��ة � �س �ت��ة �أ�� �ش� �ه ��ر ،ومت دعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة
لت�صل قيمتها �إىل  130مليار
دوالر ،ودعم املجموعات املدر�سية
لإع ��ادة فتح الف�صول الدرا�سية
ب�سرعة.
ويركز اجلزء الثاين من برنامج
ج� ��و ب� ��اي� ��دن ،خ �ط ��ة ال ��وظ ��ائ ��ف
الأم��ري�ك�ي��ة ،ب�شكل �أ��س��ا��س��ي على
امل �ن��اخ وحت��دي��ث ال�ب�ن��ى التحتية
الأمريكية مثل الطرق واجل�سور
وخ� �ط ��وط ال �� �س �ك��ك احلديدية
وخطوط الأنابيب.
مت ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ح��ل و��س��ط بني
احل��زب�ي�ن ل�ي�ت��م ت�ب� ّن�ي��ه م��ن قبل
الكوجنر�س.

النافذة الق�صرية املتاحة له تف�سر جزئي ًا حماولته
�إخ�ضاع الواقع لإرادته .ففي غ�ضون ما يزيد قلي ً
ال
عن ع��ام� ،ستُجرى انتخابات التجديد الن�صفي،
والتي ميكن �أن تدفع الكونغر�س �إىل �أيدي املعار�ضة
اجلمهورية .خالل هذا املوعد االنتخابي ،ي�صاب
املع�سكر الرئا�سي عمو ًما بانتكا�سة تكون �أحيا ًنا

قاتلة يف حال فقدان ال�سيطرة على �أحد املجل�سني
الت�شريعيني.
ودف��ع كل من ب��اراك �أوباما ودونالد ترامب ثمن
ذلك.
وميكن للدميقراطيني ،الذين مل يتح لهم هام�ش
امل��ن��اورة ه��ذا لأك�ثر من عقد من ال��زم��ان ،يف حال

حدوث انتكا�سة ،العودة �إىل مقاعد املعار�ضة لعدة
�سنوات .ال�سياق ال�صعب الذي جتري فيه رئا�سة
ب��اي��دن يجرب الأغلبية على الت�صرف ب�سرعة
وبقوة� :أزمة �صحية ال تزال قائمة ،حملة تطعيم
تكافح من �أجل التقدم ،ارتفاع م�ستمر يف التفاوت
االجتماعي ،و�أزمة مناخية متفاقمة.
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جو بايدن االختبار ال�صعب

اقرتاب موعد انتخابات التجديد الن�صفي يف�ّسر �إ�صرار الرئي�س الأمريكي على �إخ�ضاع الواقع لإرادته
طموحا بكثري مما وعد
�صار �أقل
ً
ب��ه خ�ل�ال احل �م �ل��ة االنتخابية،
�إال �أن� � � ��ه � �س �ي �� �س �م��ح للرئي�س
ال� ��وف� ��اء ب� ��وع� ��ده “اجلمع بني
الدميقراطيني واجلمهوريني”
يف م���ش��روع قيد املناق�شة لأكرث
من ع�شر �سنوات.
�أخ�ي ً�را ،تهدف خطة العائالت
الأمريكية ،املرحلة الثالثة من
�إع ��ادة ال�ب�ن��اء ب�شكل �أف���ض��ل� ،إىل
و� �ض��ع ع��دد م�ع�ين م��ن التدابري
االج�ت�م��اع�ي��ة املخ�ص�صة للأ�سر
ذات الدخل ال�ضعيف ،مثل اجلزء
املجاين من التعليم ،وا�ستدامة
العالوات العائلية ،وامل�ساعدة يف
رعاية الأطفال ،ومتديد التغطية
ال�صحية ميديكري� ،إلخ.
خطة ال تزال قيد التفاو�ض ،ومل
حت�صل على �أي دع��م جمهوري،
و�سيتعني الت�صويت عليها من
ق� �ب ��ل ج �م �ي��ع ال ��دمي �ق ��راط �ي�ي�ن
املنتخبني م��ن خ�ل�ال االلتفاف
ع �ل ��ى ع ��رق �ل ��ة امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ،عرب
�إج� � � � ��راءات امل �� �ص��احل��ة املتعلقة
بامليزانية.
معركة �سيا�سية
معقدة جارية
�إن هام�ش املناورة للأغلبية يف
الكوجنر�س �ضعيف للغاية� ،سواء

هام�ش املناورة للأغلبية يف الكوجنر�س يف غاية ال�ضعف ،يف جمل�سي ال�شيوخ والنواب

برين �ساندرز الكل واال بال�ش

يختلف اجلناح الو�سطي واجلناح الي�ساري للحزب حول املبالغ املخ�ص�صة للخطة
ك��ان ذل��ك يف جمل�س ال�شيوخ �أو
جمل�س النواب.
وال ��وح ��دة ه��ي اخل �ي��ار الوحيد

للدميقراطيني �إذا كانوا يريدون
الت�شريع ،وهي مفقودة يف الوقت
احلايل.

يختلف اجلناح الو�سطي واجلناح
ال �ي �� �س��اري ل�ل�ح��زب ح ��ول املبالغ
امل �خ �� �ص �� �ص��ة خل �ط��ة الوظائف

الأم ��ري �ك �ي ��ة ،وخ �ط��ة العائالت
الأمريكية (يتنزالن يف م�شروع
البنية التحتية الكبري واخلطة

االجتماعية واملناخية املذكورة يف
املقدمة).
الأوىل ،نتيجة حل و�سط بني
ال��دمي�ق��راط�ي�ين واجلمهوريني،
ال تفي بوعد احلملة االنتخابية.
ال ت�ت���ض�م��ن �أي ت ��داب�ي�ر بيئية
تقري ًبا ومبلغها 550 ،مليا ًرا يف
الإنفاق اجلديد� ،أقل بثالث �إىل
�أربع مرات من االقرتاح الأويل.
وب�سبب ه��ذا التفاو�ض ال�سلبي،
ا��ش�ترط ي�سار احل��زب دعمه لها
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى خ�ط��ة العائالت
الأمريكية و�إجراءات املناخ.
ب� ��و� � �ض� ��وح� ،أن التقدميني
� �س �ي �� �ص��وت��ون ل �� �ص��ال��ح احلزمة
الت�شريعية ،ولي�س فقط للت�سوية
بني احلزبني.
وال ي� ��ري� ��د ب� �ي ��رين �� �س ��ان ��درز
وال�سكندريا �أوكا�ســيو كورتيز،
م��ن قـــــادة الي�ســـــار ،الوقـــــــوع
يف � � �ش ��رك ال��و� �س �ـ �ـ �ط �ي�ي�ن ،غري
امل���س�ت�ع��دي��ن لدعـــــــم اخلطــــــة
الثانيـــــــة البالغــــــة 3.500
م�ل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ار ،وال �ت��ي �ستتطلب كل
�أ�� �ص ��وات ال��دمي �ق��راط �ي�ين .ومن
خ� �ل��ال ال� ��رب� ��ط ب�ي��ن االث � �ن �ي�ن،
ف�إنهما ي��أم�لان يف �إج�ب��ار الذين
�أي��دوا ب�شدة اتفاق احلزبني و ّ
يل
ذراعهم.
وم��ع ذل��ك� ،أ��ش��ار ال�سناتور جو

�إذا ا�ستمر عناد الدميقراطيني يف رف�ض �أي اخرتاقات كبرية ،ف�سي�ؤدي ذلك �إىل تلطيخ رئا�سة بايدن
الوحدة هي اخليار الوحيد للدميقراطيني �إذا كانوا يريدون الت�شريع ،وهي مفقودة يف الوقت احلايل

ال�سناتور جو مان�شني �أ�شار �إىل رف�ضه الت�صويت على ال�صفقة

ال�سناتورة كري�سنت �سينيما من املعار�ضني

مان�شني وال�سيناتور كري�ستني
�سينيما م �ق � ّدم��ا� ،إىل رف�ضهما
ال �ت �� �ص��وي��ت ع �ل��ى ح ��زم ��ة تقدر
ق�ي�م�ت�ه��ا الإج �م��ال �ي��ة ب ��أك�ث�ر من
 4000م �ل �ي��ار دوالر ،بحجة
�أن� �ه ��ا ��س�ت�خ�ل��ق ت���ض�خ� ًم��ا وتزيد
ال ��دي ��ون .ه ��ذه احل �ج��ة الأخ�ي�رة
لي�ست ذات ��ص�ل��ة ،ح�ي��ث ُيقرتح
زي ��ادة ال���ض��رائ��ب على ال�شركات
والأ� �س��ر الأك�ث�ر ث ��را ًء لتمويلها.
ين�صب
وب �� �ش �ك��ل غ�ي�ر ر� �س �م ��ي،
ّ
اهتمامهما ب�شكل �أ��س��ا��س��ي على
�إع��ادة انتخابهما ،ودع��م القطاع
اخلا�ص لتمويل حملتهما.
مت �إ� �ص��دار �أول اق�ت�راح م�ضاد
من قبل مان�شني 550 :مليا ًرا
ل�ل�أوىل و 1500مليار للثانية.
“غري مقبول” ،ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
بريين �ساندرز ،ال��ذي �أو�ضح �أنه
قد خف�ض �شروطه.
ان ال��و� �ض��ع �أك �ث�ر ت �ع �ق �ي �دًا مما
ي �ب��دو ،ن �ظ � ًرا ل��وج��ود اختالفات
ب�ي�ن الأغ �ل �ب �ي��ة الدميقراطية
يف ال � �ف� ��رع�ي��ن الت�شريعيني
للكونغر�س.
وبالتايل ،يبدو من امل�ستحيل
حل املعادلة طاملا �أن الدميقراطي
باال�سم فقط ،اللقب الذي يطلق
على الدميقراطيني املحافظني،
�سي�ستمر يف ق�صف احلل الو�سط
الأول ال � ��ذي اق�ت�رح ��ه اجلناح
التقدمي ،والذي مع ذلك ير�ضي
البيت الأبي�ض والر�أي العام.
�إذا ا�ستمر هذا العناد يف رف�ض
حتقيق �أي تقدم كبري ،ف�إن ذلك
�سيعاقب الأمريكيني املتوا�ضعني
وم�ك��اف�ح��ة ت�غ�ير امل �ن��اخ ،ك�م��ا �أنه
�سيلوث رئا�سة جو بايدن.
ميكن للدميقراطيني �أن يدفعوا
الثمن خالل املحطات االنتخابية
املقبلة ،لذا ف�إن ال�ساعات والأيام
القادمة �ستكون حا�سمة.
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نوع ال�شركة�:شركة ت�ضامن
اال�سم التجاري:هوت �آند تي�ستي خلدمات التموين الغذائية
عنوان ال�شركة:م�صفح التجارية  ,دكان  - 1م �ش  - 12ق - 188
املالك�/سعيد �سامل غ�صنه العامري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1100373 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم زهرة احلنني
رخ�صة رقم CN 1023221:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمة را�شد عبداهلل را�شد العليلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امل ابراهيم �سعيد العجال ال علي
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/جنمة الهور
للخياطة الرجالية
رخ�صة رقم CN 1048147:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جميله احمد حممد الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سمريه عبداهلل حممد
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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2012/10/15:وذلك بناء على قرار حم�ضر
اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقمCC-:
 - 1100373تاريخ التعديل2021/9/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جلوبال ايداك ملعدات حقول النفط ذ.م.م
عنوان ال�شركة:طابق  - 1مكتب  , 101بناية/ال�سيد عبداهلل مهري
عبداهلل حمي � - C12 -شرق  11قطعة � 87سي  ,مكتب  , 2301طابق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1515584 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اجلواب ملواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح ,م  0.17مبنى حكومة �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3988365 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/1/12:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2156000660:تاريخ التعديل2021/9/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/23:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
 تاريخالعدل بالرقم22912A9FB788F705E210:
التعديل2021/9/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هان�سا الكرتوميكانيكال ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1236768:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /هان�سا الكرتوميكانيكال ذ.م.م
HANSA ELECTROMECHANICAL L.L.C

�إىل /هان�سا ورلد اوفي�شنز للت�صاميم الديكور ذ.م.م
HANSA WORLD INNOVATIONS DESIGN DECOR L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:متجر الظبي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�صة فورية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 4050789 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/امانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات � -سارة الظاهري
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/26:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 229282604CBCB4F2821:تاريخ التعديل2021/9/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العتيد
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1811866: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/طيور
االمل
رخ�صة رقم CN 1000884: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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سه �إ�ستفن�س الهند�سيه
لالن�شاءات العامه رخ�صة رقم CN 2998291:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبداحلميد من�صور املر�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد خمي�س على را�شد ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سه �إ�ستفن�س الهند�سيه لالن�شاءات العامه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1805010:باال�سم التجاري:الف�ضي ملتابعة
املعامالت  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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/حلوى
و �آتاي
رخ�صة رقم CN 2724994: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)

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب الأبواب ذاتية احلركة والدوراة واحلواجز الألكرتونية 4329102
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
تعديل ن�شاط  /حذف املقاوالت امليكانيكية 4220903
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت الطرق الرئي�سية و ال�شوارع واالعمال املتعلقة بها 4210001
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)

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خطاط جلوبل �ساين
رخ�صة رقم CN 2947538:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة غريب اهلل زايبار خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن �سامل را�شد �سامل املزروعى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /خطاط جلوبل �ساين

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ركن االمري لتجارة اللحوم
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1006626:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عزمى ح�سن حممد الباي�ض %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عزمى ح�سن حممد الباي�ض
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن �صالح عبدالرحمن امدب�س الزعابى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  85*2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة ركن االمري لتجارة اللحوم ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة عر�ض املباين للمقاوالت

GLOBAL SIGN ARTS

CORNER AL AMEER MEAT TRADING CO. LLC

�إعــــــــــالن

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

STIFFNESS ENGINEERING GENERAL CONSTRUCTION EST

�إىل� /إ�ستفن�س الهند�سيه لالن�شاءات العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
STIFFNESS ENGINEERING GENERAL CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العامة و ال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1177022:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عمر ح�سني عمر ال�سقاف %34
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل �سعيد حممد ال�شام�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ح�سني عمر ح�سني ال�سقاف %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني عمر ح�سني ال�سقاف

�إىل /خطاط جلوبل �ساين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /شركة ركن االمري لتجارة اللحوم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد مطر عبداهلل م�صبح ال�شام�سى

GLOBAL SIGN ARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

CORNER AL AMEER MEAT TRADING CO - 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)

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

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل غياثى لالعالف
رخ�صة رقم CN 1035977:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سانا اهلل على حممد من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سانا اهلل على حممد من � % 100إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سعيد غالم مو�سى احمد البلو�شى من وكيل خدمات
�إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سعيد غالم مو�سى احمد البلو�شى من � %0إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل غياثى لالعالف
GHIATHI FODDER SHOP

�إىل /غياثي لتجارة لوازم الهجن ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

GHIATHI CAMAL TOOLS L.L.C

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة

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  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة وطني لتطبيقات االعمال

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االداء العايل
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1013120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد �سيدح�سن علوي البيتى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سيدح�سن علوى عمر البيتى
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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3675635:باال�سم التجاري:حمل واحة
النور للخ�ضار والفواكه  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

الديناميكية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1712765:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /طارق �صربى �شحاته اجلوينى من � % 49إىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إن �سي �سي القاب�ضة ذ.م.م
NCC HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الوطنية للتموين املحدودة ذ م م
NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED - W L L

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

�إعــــــــــالن

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيتي وود لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1922366:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيتي وود لل�صيانة العامة
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انتخاب كي�شيدا رئي�س ًا للحزب احلاكم يف اليابان
•• طوكيو�-أ ف ب

ان ُتخب املعتدل فوميو كي�شيدا �أم�س الأربعاء رئي�ساً للحزب الليربايل
الدميوقراطي اليميني احلاكم يف اليابان بغالبية كربى مقابل مناف�سه
تارو كونو ،على �أن ي نّ
ُعي رئي�ساً للوزراء يف ت�صويت للربملان يف الرابع من
ت�شرين الأول�/أكتوبر.
وح�صل كي�شيدا ( 64عاما) على � 257صوتاً يف ال��دورة الثانية من
االنتخابات الداخلية للحزب احلاكم ،مقابل � 170صوتاً لكونو (58
ع��ام�اً) ال��ذي يُعترب من بني ال�شخ�صيات ال�سيا�سية الأك�ثر �شهر ًة يف
الأرخبيل .و�شغل فوميو كي�شيدا من�صب وزي��ر اخلارجية يف حكومة
رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو �آبي ملدة خم�س �سنوات (.)2017-2012

ارتفاع ح�صيلة املواجهات داخل �سجن يف الإكوادور

•• كيتو� -أ ف ب

ارتفعت ح�صيلة مواجهات بالأ�سلحة النارية دارت بني �سجناء داخل �سجن يف والية غوايا�س يف جنوب غرب
الإكوادور �إىل  29قتي ً
ال يف �صفوف املعتقلني مع �سقوط �أكرث من �أربعني جريحاً ،وفق ما �أعلنت ال�سلطات .
و�أعلنت النيابة الإكوادورية يف تغريدة �أنها “فتحت حتقيقاً ب�ش�أن مقتل � 29سجينا خالل مواجهات” دارت
الثالثاء يف مدينة غواياكيل ،م�شري ًة �إىل �سقوط  42جريحاً يف �صفوف ال�سجناء .و�أ�ضافت النيابة �أن �ستة
من بني ال�سجناء الذين ُقتلوا “ ُقطعت ر�ؤو�سهم».
يف وقت �سابق� ،أعلن امل�س�ؤول يف ال�شرطة املحل ّية اجلرنال فاو�ستو بوينانو يف تغريدة ن�شرتها حكومة الوالية
ال�ساحلية على ح�سابها الر�سمي على تويرت �أنّ املواجهات بني ال�سجناء �أوقعت “ 24قتي ً
ال و 42جريحاً».
ومنذ �أ�شهر ت�شهد ال�سجون الإكوادورية �أعمال عنف متك ّررة بني ع�صابات متناحرة تتنازع لل�سيطرة على
تهريب املخدرات ،بح�سب ال�سلطات .ويف �شباط/فرباير� ،أدّت �أعمال �شغب متزامنة يف �أربعة �سجون رئي�سية
يف البالد �إىل مقتل � 79شخ�صاً ،بع�ضهم ُقتل بقطع الر�أ�س.

وزير االقت�صاد ير�صد «تناغما» يف حمادثات ب�ش�أن اخل�سائر املالية

•• بريوت�-أ ف ب

تظاهر مئات اللبنانيني يتقدمهم
�أه � � ��ايل � �ض �ح��اي��ا ان� �ف� �ج ��ار مرف�أ
ب�يروت �أم�س الأربعاء �أم��ام ق�صر
العدل يف ب�يروت بعد يومني من
تعليق التحقيق يف الق�ضية على
خلفية تدخالت �سيا�سية و�شكاوى
قانونية تطالب بتنحية املحقق
العديل.
وهذه املرة الثانية التي يُعلق فيها
ال�ت�ح�ق�ي��ق يف االن �ف �ج��ار ال�ضخم
ال � ��ذي وق� ��ع يف ال ��راب ��ع م ��ن �آب/
�أغ �� �س �ط ����س  2020و�أدى �إىل
مقتل � 214شخ�صاً على الأقل
و�إ�صابة �أكرث من � 6500آخرين
ب �ج��روح ،ع��دا ع��ن دم ��ار وا� �س��ع يف
العا�صمة .وع��زت��ه ال�سلطات �إىل
تخزين كميات كبرية من نيرتات
الأم��ون�ي��وم دون �إج ��راءات وقاية.
وت�ب نّ�ّي� الح�ق�اً �أن م���س��ؤول�ين على
م�ستويات ع��دة �سيا�سية و�أمنية
وق �� �ض ��ائ �ي ��ة ك� ��ان� ��وا ع� �ل ��ى دراي � ��ة
مبخاطر تخزين ه��ذه امل ��ادة ومل
يحركوا �ساكناً.
متكنت جمموعة من املتظاهرين
ظ�ه��ر الأرب �ع ��اء م��ن ال��دخ��ول �إىل
الباحة الداخلية لق�صر العدل،
حيث يقع مكتب املحقق العديل.
وعلقوا الفتة �ضخمة ت�ضم �صور
ال�ضحايا مع تعليق “لن تقتلونا
مرتني».
و�أم��ام ق�صر ال�ع��دل ،رف��ع الأهايل
�صور ال�ضحايا والفتات كتبوا عليها
عبارات عدة بينها “الق�ضية �أكرب
من قا�ضي ..الق�ضية احلقيقة”
و”ال�شعب يحمي العدالة” و”لن
نن�سى” .كما حمل �أحدهم �صورة
مرفقة مبج�سم مق�صلة ومذ ّيلة
بتعليق “نهاية كل فا�سد» .وقالت

وهو نا�شط متحم�س لنزع الأ�سلحة النووية يف العامل ،و�ساهم خا�صة يف
زيارة باراك �أوباما �إىل هريو�شيما يف عام  ،2016وهي الزيارة الأوىل
لرئي�س �أمريكي �أثناء ممار�سة مهامه �إىل املدينة التي دمرتها قنبلة
ذري��ة �أمريكية عام  .1945على ال�صعيد االقت�صادي ،وعد امل�صريف
ال�سابق بخطة حتفيز م��ايل ج��دي��دة لت�سريع االن�ت�ع��ا���ش بعد الوباء
و�أظهر رغبته يف احلد من التفاوتات االجتماعية.
�إال �أنه يبدو �أكرث حذرا يف ما يتعلق بالق�ضايا االجتماعية ،فقد �صرح
�أنه “مل ي�صل �إىل نقطة قبول زواج املثليني” غري امل�ش ّرع يف اليابان.
وقد عا�ش عدة �سنوات من طفولته يف نيويورك مع عائلته ،ويقول �إنه
ك��ان �ضحية للعن�صرية يف املدر�سة ،وه��ي جتربة �صعبة و�صفها ب�أنها
منحته ميال للعدالة والإن�صاف.

لبنانيون ينددون بتعليق التحقيق يف انفجار مرف�أ بريوت
رمي��ا ال��زاه��د ،التي قتل االنفجار
�شقيقها املوظف يف املرف�أ ،لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س “نعاين م�ن��ذ 13
��ش�ه��راً م��ن ت��دخ�لات ال�سيا�سيني
و�أرب� � � � � ��اب ال � �ط� ��وائ� ��ف يف م�سار
التحقيق ..وو�صل بهم الأم��ر �إىل
ح ّد اللعب على القانون».
و�أ� �ض��اف��ت “عندما علمت بوقف
ال�ت�ح�ق�ي��ق�� ،ش�ع��رت �أن �ن��ا نتعر�ض
ل�ل�خ�ي��ان��ة م ��رة ث��ان�ي��ة ،ويقتلوننا
مرة ثانية ك�أنهم يقتلوننا ونحن
نتنف�س».
منذ ادعائه على رئي�س احلكومة
ال �� �س ��اب ��ق ح �� �س ��ان دي� � ��اب وطلبه
م�لاح�ق��ة ن� ��واب ووزراء �سابقني
وم� ��� �س� ��ؤول�ي�ن �أم� �ن� �ي�ي�ن ،يخ�شى
ك � �ث �ي�رون �أن ت� � � ��ؤدي ال�ضغوط
ال�سيا�سية اىل عزل املحقق العديل
طارق بيطار ،على غرار ما جرى
مع �سلفه فادي �صوان الذي ُنحي
يف �شباط/فرباير بعد ادعائه على
دياب وثالثة وزراء �سابقني.
وقبل تنحيته ،ك��ان �صوان بدوره
ق��د ع � ّل��ق ال�ت�ح�ق�ي��ق ب�ع��دم��ا تقدم
وزي��ران ادع��ى عليهما بطلب نقل
التحقيق من يده.
وع � ّل��ق ب�ي�ط��ار الإث �ن�ي�ن التحقيق
بعد تبلغه دع��وى تقدم بها وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��اب��ق ن�ه��اد امل�شنوق
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ن �ق��ل ال�ق���ض�ي��ة �إىل
قا�ض �آخر رداً على طلب ا�ستجوابه
كمدعى عليه يف الق�ضية.
بعد نحو خم�سة �أ�شهر من ت�سلمه
امللف� ،أعلن بيطار يف متوز/يوليو

ع��زم��ه ا� �س �ت �ج��واب دي ��اب كمدعى
ووج� ��ه ك�ت��اب�اً اىل الربملان
ع�ل�ي��هّ ،
طلب فيه رفع احل�صانة النيابية
ع ��ن ث�ل�اث ��ة وزراء � �س��اب �ق�ين هم
ال �ن��واب علي ح�سن خليل (املال)
وغ��ازي زعيرت (الأ��ش�غ��ال) ،وهما
ي�ن�ت�م�ي��ان �إىل ك �ت �ل��ة ح��رك��ة �أم ��ل
امل�ت�ح��ال�ف��ة م��ع ح ��زب اهلل ،ونهاد
امل �� �ش �ن��وق ،وك ��ان ي�ن�ت�م��ي اىل تيار
امل�ستقبل بزعامة �سعد احلريري.
وج � ��اء ذل� ��ك “متهيداً لالدعاء
عليهم” ب�ت�ه��م “جناية الق�صد

االح � �ت � �م� ��ايل جل ��رمي ��ة القتل”
و”جنحة الإه �م��ال والتق�صري”
لأن �ه��م ك��ان��وا ع�ل��ى دراي� ��ة بوجود
نيرتات االمونيوم “ومل يتخذوا
اج� � � � ��راءات جت� � ّن ��ب ال �ب �ل ��د خطر
االنفجار».
ويف � 16أي�ل��ول��/س�ب�ت�م��ر� ،أ�صدر
بيطار مذكرة توقيف بحق وزير
الأ�شغال ال�سابق يو�سف فنيانو�س
ب�ع��د ام�ت�ن��اع��ه ع��ن امل �ث��ول �أمامه
ال�ستجوابه .وقد تقدم فنيانو�س
�أي� ��� �ض� �اً ب� ��دع� ��وى �أم� � � ��ام حمكمة

Thursday

التمييز اجلزائية مطالباً بتنحية
بيطار .وغادر دياب ال�شهر احلايل
�إىل الواليات املتحدة على الرغم
من �صدور مذكرة �إح�ضار بحقّه
وحتديد موعد ا�ستجوابه.
ت�ت�ه��م ق��وى رئي�سية ع�ل��ى ر�أ�سها
ح � ��زب اهلل ،ال � �ق� ��وة ال�سيا�سية
وال �ع �� �س �ك��ري��ة الأب� � ��رز يف البالد،
وجت� � � ّم � ��ع ر�ؤ�� � � �س � � ��اء احل � �ك ��وم ��ات
ال�سابقني بينهم احلريري ،بيطار
بـ”ت�سيي�س” التحقيق.
وي ��أت��ي تعليق التحقيق بعد �أيام

على ت�سريب ر�سالة �شفهية نقلتها
�إع�لام�ي��ة ع�ل��ى ل���س��ان م���س��ؤول يف
ح��زب اهلل ك��ان ي�ت��واج��د يف ق�صر
العدل اىل القا�ضي بيطار تت�ضمن
ام� �ت� �ع ��ا� ��ض احل � � ��زب م � ��ن م�سار
التحقيق وتهديده ب�إزاحته.
خالل التظاهرة ،قال وليام نون،
�شقيق �أح��د �ضحايا ف��وج الإطفاء
ال ��ذي ك��ان ي �ح��اول �إخ �م��اد حريق
�سبق االنفجار ،ل�صحافيني “نحن
ن �ط��ال��ب ب��احل �ق �ي �ق��ة ..مم �ن��وع �أن
يتهدد القا�ضي داخل العدلية».

ك �م ��ا ج � ��اء ت �ع �ل �ي��ق ال �ت �ح �ق �ي��ق يف
ب��داي��ة �أ� �س �ب��وع ك ��ان ي �ف�تر���ض �أن
ي���ش�ه��د ج�ل���س��ات ا� �س �ت �ج��واب عدة
مل�س�ؤولني ع�سكريني و�سيا�سيني.
ورف���ض��ت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجل�س
ال�ن��واب الأ�سبوع املا�ضي مذكرات
تبليغ �أر�سلها بيطار ال�ستجواب
ال � �ن ��واب ال �ث�ل�اث��ة ان� �ط�ل�اق� �اً من
ا�ستناد الربملان �إىل قانون يح�صر
حم��اك �م��ة ال ��ر�ؤ� �س ��اء وال � � ��وزراء يف
حمكمة خا�صة يُ�شكلها من ق�ضاة
ونواب.
وم �ن��ذ وق� ��وع االن �ف �ج ��ار ،رف�ضت
ال�سلطات حتقيقاً دولياً ،فيما تندّد
منظمات حقوقية بينها هيومن
راي �ت ����س ووت ����ش وال �ع �ف��و الدولية
مبحاولة القادة ال�سيا�سيني عرقلة
التحقيقات ،وتطالب ب�إن�شاء بعثة
حتقيق دولية م�ستقلة وحمايدة.
وخ�ل�ال ال�ت�ظ��اه��رة ،ق��ال��ت ي�سرى
ابو �صالح ،التي فقدت ابنها خالل
االن�ف�ج��ار“ ،نطالب بالعدالة ...
وم ��ن يتغيب ع��ن امل �ح��اك �م��ات هو
اخلائف».
�إىل ذل��ك ،ق��ال �أم�ي�ن ��س�لام وزير
االق� �ت� ��� �ص ��اد ال �ل �ب �ن��اين الأرب � �ع� ��اء
�إن ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف اللبناين
وم�صرف لبنان املركزي و�أطرافا
�أخ ��رى يعملون بتناغم م��ن �أجل
التو�صل �إىل ات�ف��اق على حتديد
ح �ج��م اخل �� �س��ائ��ر ال �ت��ي تكبدتها
البالد �أثناء االنهيار االقت�صادي
وكيفية توزيعها.
ويعاين لبنان من انهيار اقت�صادي
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م ��دم ��ر ت �ع �ه��دت ح �ك��وم��ة رئي�س
ال� ��وزراء اجل��دي��د جن�ي��ب ميقاتي
مب �ع��اجل �ت��ه ب��ال �� �س �ع��ي لإن� �ع ��ا� ��ش
حم� ��ادث� ��ات م ��ع �� �ص� �ن ��دوق النقد
ال ��دويل.وان �ه ��ارت امل �ح��ادث��ات بني
احل �ك��وم��ة ال���س��اب�ق��ة وال�صندوق
العام املا�ضي فيما يرجع بدرجة
ك�ب�يرة �إىل خ�لاف��ات داخ��ل لبنان
ب �� �ش ��أن ح �ج��م اخل �� �س��ائ��ر وكيفية
توزيعها.
وي �ق��ول اق�ت���ص��ادي��ون �إن االتفاق
على حجم اخل�سائر �شرط م�سبق
لبدء مفاو�ضات ال�صندوق.
واختلفت البنوك والبنك املركزي
والأح � ��زاب ال�سيا�سية الرئي�سية
على حجم اخل�سائر الذي �أوردته
احل�ك��وم��ة يف خ�ط��ة ال �ع��ام املا�ضي
التي �أ�شارت �إىل فجوة قيمتها 90
مليار دوالر يف النظام.
وق � � ��ال �� �س�ل�ام وزي � � ��ر االقت�صاد
لتلفزيون اجلديد �إن االجتماعات
ج��اري��ة ب���ش��أن اخل�سائر وي�شارك
ف�ي�ه��ا ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف والبنك
امل� � ��رك� � ��زي و� � �ش� ��رك� ��ات ال� �ت� ��أم�ي�ن
وغريهم.
و�أ�ضاف �سالم “�إللي بقدر �أقوله
يف تناغم تام وتن�سيق تام بني كل
اجل�ه��ات �إن ه��ذه اخل�سائر تتوزع
بطريقة منطقية وعادلة».
و�أ� � �ض� ��اف “�إن �� �ش ��اء اهلل الأي � ��ام
القادمة �ستو�ضح �شوية بالأرقام
�أو بالتفا�صيل ك�ي��ف ب��دو ي�صري
�آل �ي��ة ت��وزي��ع اخل �� �س��ائ��ر ..وحجم
اخل�سائر».
وق� ��ال م�ي�ق��ات��ي ي ��وم االث �ن�ي�ن �إنه
�سيجتمع قريبا مع �شركة الزارد
لال�ست�شارات املالية التي و�ضعت
م�سودة اخلطة املالية لريى كيف
ميكن تطويرها �إىل ن�سخة �أكرث
واقعية لإخراج البالد من �أزمتها.

لوبن تعد بتعديل د�ستوري �إذا انتخبت رئي�سة لفرن�سا رو�سيا تهدد بحجب موقع يوتيوب جماعة متطرفة تتبنى قتل � 5ضباط �سودانيني
•• باري�س�-أ ف ب

وعدت زعيمة اليمني املتط ّرف يف فرن�سا مارين لوبن
ب� ��أن جت ��ري� ،إذا م��ا ف ��ازت يف االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية
املق ّررة العام املقبل ،تعدي ً
ال د�ستورياً يك ّر�س “الأولوية
الوطنية” و�أن تلغي حقّ اكت�ساب اجلن�سية ب�سبب رابط
الأر� ��ض و�أن حت��رم غ�ير الفرن�سيني
من الإعانات العائلية.
ول��وب��ن ال�ت��ي ت��أهّ �ل��ت يف االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ال�سابقة يف � 2017إىل
ال � � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة ه ��ي ال� �ي ��وم ،وفقاً
ال�ستطالعات ال ��ر�أي ،يف و�ضع ج ّيد
لأن تك ّرر الأمر نف�سه يف االنتخابات
املقبلة.
وخ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف ع�ق��دت��ه يف
ب��اري ����س ت �� �س��اءل��ت م��ر�� ّ�ش �ح��ة “حزب
ال �ت �ج � ّم��ع الوطني” لالنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ع � ّم��ا “�إذا ك��ان��ت فرن�سا
�ستبقى فرن�سا �أم �سيجرفها بعيداً
ال�سيل املتد ّفق من الهجرات املهولة
التي �ستمحو ثقافتنا وقيمنا و�أ�ساليب حياتنا؟».
و�أ� �ض��اف��ت �أ ّن �ه��ا يف ح��ال انتخبت رئي�سة للجمهورية
�ستطرح على ا�ستفتاء ع��ام م���ش��روع ق��ان��ون “ل�ضبط
الهجرة” يرمي لتحقيق ثالثة �أه��داف هي�“ :ضبط

ت��د ّف �ق��ات امل �ه��اج��ري��ن وح �م��اي��ة اجل�ن���س�ي��ة واملواطنة
الفرن�سية و�سم ّو الد�ستور والقانون الفرن�سيني” على
ال�ق��ان��ون�ين الأوروب� ��ي وال� ��دويل ،مب��ا يف ذل��ك املعاهدة
الأوروب �ي��ة حل�ق��وق الإن���س��ان وق ��رارات حمكمة العدل
الأوروب �ي��ة .و�أو��ض�ح��ت �أنّ م�شروعها يرمي لت�ضمني
ال��د��س�ت��ور ب �ن��وداً ت�ن���صّ ع�ل��ى “مراقبة
دخ��ول الأجانب” و”�إبعاد الأجانب
ال��ذي��ن ي��دان��ون ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م �أو
ج�ن��ح خ�ط�يرة �أو ي�ق� ّو��ض��ون النظام
العام” ،وتك ّر�س “الأولوية الوطنية”
و”حتظر ك ّل منحى طائفي».
و�أ� �ض��اف��ت �أنّ م�شروعها االنتخابي
يت�ض ّمن كذلك “�إلغاء حقّ الأر�ض”
“حقّ اك �ت �� �س��اب اجل �ن �� �س �ي��ة ب�سبب
االرت� �ب ��اط ب��الأرا� �ض��ي الفرن�سية”
و�إخ�ضاع التجني�س “ل�شروط اندماج
�صارمة ومثبتة».
وتعهّدت ّ
مر�شحة اليمني املتط ّرف
�أي�ضاً وقف العمل مببد�أ ّ
مل ال�شمل،
وجعل بع�ض التقدميات احلكومية،
م�ث��ل الإع ��ان ��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة“ ،خم�صّ �صة للفرن�سيني”
ح���ص��راً .كما وع��دت لوبن ب ��أن ي�صبح منع الت�سويات
“هو القاعدة” وكذلك الأم��ر بالن�سبة �إىل “ترحيل
الأجانب اجلانحني».

•• مو�سكو�-أ ف ب

ه��ددت رو�سيا �أم�س الأرب�ع��اء بحجب موقع يوتيوب �إذا مل يرفع الأخري
تعليق احل�سابات الأملانية لقناة رو�سيا اليوم احلكومية ،يف �أحدث مثال على
اختبار القوة املتزايد بني مو�سكو والعمالقة الرقميني.
وحذرت احلكومة الأملانية مو�سكو من مثل هذه اخلطوة.
وق��ال��ت هيئة االت �� �ص��االت ال��رو��س�ي��ة “رو�سكومنادزور” �إن �ه��ا طلبت من
جمموعة غوغل الأم�يرك�ي��ة ،ال�شركة الأم ملوقع الفيديو“ ،رفع القيود
املفرو�ضة على قناتي يوتيوب ار تي دي اي ودي��ر فهلندي ب��ارت يف �أقرب
فر�صة».
وهددت قائلة ب�أن “الت�شريع ين�ص على تعليق كلي �أو جزئي للو�صول �إىل
موقع �إذا مل ينفذ �صاحب املن�صة حتذي ًرا �صادرا عن رو�سكومنادزور».
ريا �إىل “رقابة وعوائق حتول دون
واعترب الكرملني التحذير منا�س ًبا ،م�ش ً
ن�شر املعلومات».
حظر موقع يوتيوب الثالثاء ار تي دي اي ودي��ر فهلندي ب��ارت النتهاك
ق��واع��ده م��ن خ�لال ن�شر “معلومات خاطئة” ح��ول ف�يرو���س ك��ورون��ا ثم
حماولة االلتفاف على تعليق التحميل.
�شجبت وزارة اخلارجية الرو�سية “العمل العدواين غري امل�سبوق” الذي
يج�سد “حرب معلومات �ضد رو�سيا” .كما قالت �إن ال�سلطات الأملانية
“�شجعت بل و�أ�صرت” على هذه العقوبة.
واعتربت اخلارجية الرو�سية �أن “اتخاذ �إج��راءات انتقامية متنا�سقة �ضد
و�سائل الإع�ل�ام الأمل��ان�ي��ة يف رو�سيا ال يبدو منا�س ًبا فح�سب ب��ل �ضرور ًيا
� ً
أي�ضا» .ورد املتحدث با�سم احلكومة الأملانية �ستيفن زايربت ب�أن برلني “ال
عالقة لها” باخلطوة التي قررها موقع يوتيوب و�أ�شار �إىل �أن التهديدات
الرو�سية تظهر عدم احرتام حلرية ال�صحافة.

•• اخلرطوم�-أ ف ب

تبنى التيار الر�سايل للدعوة والقتال-والية ال�سودان
قتل خم�سة من �ضباط جهاز املخابرات ال�سوداين على
�إث��ر مداهمة م�ن��زل يف ج�ن��وب اخل��رط��وم و�إط�ل�اق نار
ُن�سب �إىل خلية تابعة لتنظيم داع�ش الإرهابي.
�أعلن جهاز املخابرات الثالثاء مقتل خم�سة من عنا�صره
وج��رح خم�سة �آخرين خالل مداهمة ا�ستهدفت خلية
لتنظيم داع�ش الذي مل ي�سبق �أن �أعلن م�س�ؤوليته عن
�أي هجوم يف ال�سودان.
و�أو�ضح جهاز املخابرات ال�سوداين يف بيان “بناء على
توفر معلومات عن خلية تتبع لداع�ش االرهابية مت
�صباح �أم�س الأول الثالثاء تنفيذ عملية �أمنية للقب�ض
على هذه املجموعة” يف منزل يف حي جربة يف جنوب
العا�صمة ال�سودانية.
وق��ال �إن العملية �أ�سفرت “عن القب�ض على  11من
الإره��اب �ي�ين م��ن جن�سيات خمتلفة” فيما �سقط يف
�صفوفه “خم�سة �شهداء هم �ضابطان وثالثة �ضباط
�صف وا�صابة �ضابط بجروح” عندما “قامت املجموعة
الإرهابية ( )..ب�إطالق الر�صا�ص على القوة».
وهي املرة الأوىل التي تعلن فيها ال�سلطات ال�سودانية
ال�ق�ب����ض ع�ل��ى ع�ن��ا��ص��ر م��ن اجل �م��اع��ة امل�ت�ط��رف��ة غري
املعروفة التي قالت �أم�س الأرب�ع��اء يف بيان ن�شر على
في�سبوك “متكن ما و�صفتهم جماهدو التيار الر�سايل
للدعوة والقتال م��ن دك �صفوف املرتدين والعمالء
 ...و�إحداث خ�سائر ب�شرية �أ�سفرت عن مقتل ( )6من

قيادات القوة املهاجمة بينهم عدد �إثنني �ضابط رفيع ...
وثالثة من �ضباط ال�صف .وقد �أ�سفرت العملية الغادرة
عن القب�ض على ( )11من م�سلحي التنظيم».
كما تبنت ه��ذه اجل�م��اع��ة حم��اول��ة االغ�ت�ي��ال الفا�شلة
لرئي�س وزراء ال�سودان عبداهلل حمدوك يف �آذار/مار�س
 .2020ومل حت��دد ال�سلطات حينها م��ن يقف وراء
املحاولة .ونفى “التيار” عالقته بتنظيم داع�ش وقال
�إن ن�سب العملية ل��ذاك التنظيم “هو غطاء للتمويه
الإع�ل�ام ��ي الرخي�ص” .وه� ��دد ب ��ال ��رد ع �ل��ى عملية
املداهمة وا�ستمرار عمليته التي �سماها “عملية ح�صار
ال�سبعني يوماً».
بعد و�صول عمر الب�شري �إىل ال�سلطة يف  ،1959ا ُتهم
ال �� �س��ودان ب ��إي��واء ج�م��اع��ات متطرفة وال �سيما زعيم
القاعدة �أ�سامة بن الدن بني  1992و .1996حذفت
الواليات املتحدة يف نهاية العام  2020ال�سودان عن
قائمتها “للدول الراعية لالرهاب».
ولكن يف العام  2019حذرت وزارة اخلارجية الأمريكية
من و�صول تنظيم داع�ش �أىل ال�سودان بعدما تقل�صت
كثريا مناطق �سيطرته يف �سوريا والعراق.
وقالت ال��وزارة الأمريكية يف تقريرها ح��ول الإرهاب
ال �ع��ام “ 2019رغم غ �ي��اب ال�ه�ج�م��ات ال��وا� �س �ع��ة يف
ال�سودان ،يبدو ان تنظيم داع�ش لديه �شبكة ن�شطة من
امل�سهلني يف ال�سودان” .و�أ�ضافت �أن م�س�ؤولني “�أقروا
ب��وج��ود “متطرفني” م��رت�ب�ط�ين بتنظيم داع ����ش يف
البالد” التي حتدها م�صر �شماال حيث ين�شط تنظيم
داع�ش يف �شبه جزيرة �سيناء.

ان�سحاب املرتزقة من ليبيا� ..ضغط �أمريكي ور�صد رحالت �إجالء جوية
•• طرابل�س-وكاالت

اج �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة الع�سكرية
امل�شرتكة الليبية “� ،”5+5أم�س
الأول الثالثاء ،لبحث �آلية �إخراج
امل��رت��زق��ة واملقاتلني الأج��ان��ب من
ال �ب�ل�اد ،وه ��و ال �ل �ق��اء ال ��ذي �شهد
ح���ض��ور ق��ائ��د ال�ق�ي��ادة الع�سكرية
الأم�يرك �ي��ة يف �أف��ري�ق�ي��ا اجلرنال
� �س �ت �ي �ف��ن ت ��اون� ��� �س� �ن ��د ،وامل� �ب� �ع ��وث
الأم �ي��رك � ��ي اخل ��ا� ��ص �إىل ليبيا
و� �س �ف�ي�ره��ا ري �ت �� �ش ��ارد ن ��ورالن ��د،
�إ�ضافة �إىل رئي�س حكومة الوحدة
الوطنية عبد احلميد الدبيبة.
و�أكد م�صدر مطلع لــ”�سكاي نيوز
عربية” تو�صل اللجنة �إىل جدول
زم �ن��ي وخ �ط��ة الن �� �س �ح��اب جميع
املرتزقة يف البالد ،والتي تتجاوز
�أع��داده��م � 20أل��ف مقاتل ،ح�سب
ت� �ق ��دي ��رات ب �ع �ث��ة الأمم املتحدة

للدعم لدى ليبيا ،حيث من املقرر
�أن ت�ستمر ت�ل��ك العملية �إىل ما
بعد ان�ت�خ��اب ال�سلطة التنفيذية
اجل��دي��دة يف ال�ب�لاد  24دي�سمرب
املقبل.
وي ��رج ��ح امل �� �ص ��در �أن ي� �ك ��ون من
ب�ين رح�ل�ات ال �ط�يران الع�سكري
ال�ترك��ي يف الأ��س�ب��وع�ين املا�ضيني
رح�لات هبطت يف قاعدة الوطية
اجلوية ومطار معيتيقة بطرابل�س
خ�ص�صت ل�سحب عدد من املرتزقة
وامل �ع��دات ،يف ظ��ل �ضغط �أمريكي
وا�ضح .وقالت ال�سفارة الأمريكية
ل��دى ليبيا ،يف ب �ي��ان� ،أن اجتماع
جل �ن��ة “� ”5+5أم� �� ��س بح�ضور
تاون�سند ون��ورالن��د “يعد خطوة
تاريخية يف التقريب بني الليبيني،
ال � �س �ي �م��ا يف امل � �ج� ��ال الأمني”،
م�شريا �إىل �أن وا�شنطن “ملتزمة
بت�سهيل التنفيذ الكامل التفاقية

وق��ف �إط �ل�اق ال �ن��ار ،واالن�سحاب
الكامل جلميع ال�ق��وات الأجنبية
وامل �ق��ات �ل�ي�ن ،ف �� �ض�لا ع ��ن توحيد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الليبية».
وق� ��ال رئ �ي ����س م�ؤ�س�سة �سلفيوم
ل �ل��درا� �س��ات والأب � �ح� ��اث الليبية،
ج �م��ال � �ش �ل��وف� ،إن ��ه ك�ل�م��ا اجتمع
ال���ض�ب��اط ال�ع���س�ك��ري��ون الليبيون
امل� �ح�ت�رف ��ون ،ك� ��ان ه� �ن ��اك اتفاق
وتفاهم ،ب��دءا من اتفاق القاهرة
لتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مار�س
 ،2018وو�صوال �إىل اتفاق جنيف
لإعالن وقف �إطالق النار� ،أكتوبر
 ،2020ول �ي ����س ان �ت �ه ��اء اليوم
ب��اج �ت �م��اع “ ”5+5يف طرابل�س
لـ”حتديد ج ��دول زم �ن��ي خلروج
ال �ق��وات االج�ن�ب�ي��ة وامل��رت��زق��ة من
ليبيا» .لكن �شلوف �أبدى امتعا�ضه
من عقد االجتماع �أم�س يف قاعدة
معيتيقة يف ال�ع��ا��ص�م��ة طرابل�س

“التي ت�سيطر عليها امليلي�شيات”،
وي�ت��م ال�ت��أم�ين وال��دع��م م��ن قوات
“�أفريكوم” ،ول� �ي� �� ��س بعك�س
االجتماعات ال�سابقة التي عقدت
يف مقر اللجنة الرئي�سي يف مدينة
� �س ��رت ،وال �ت ��ي ك��ان��ت ت ��ؤم ��ن عرب
�أف � ��راد اجل�ي����ش ال��وط �ن��ي الليبي،
معقبا“ :لكن علينا ابتالع مرارة
هذا الأمر طاملا �أن اجلدول الزمني
��س�ي���ش�م��ل ك ��ل ال� �ق ��وات الأجنبية
واملرتزقة بدون ا�ستثناء».
وباملثل �أ�شاد اخلبري اال�سرتاتيجي
ال �ع �م �ي��د حم �م��د ال ��رج� �ب ��اين مبا
ت��و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة م��ن اتفاق
ب �� �ش ��أن �إخ � ��راج امل��رت��زق��ة ،متوقعا
ان �ط�لاق العملية ب ��إ� �ش��راف منها
ب�شكل منظم خالل الأيام املقبلة.
وع� �ق ��ب ال� ��رج � �ب� ��اين“ :االتفاق
ع �ل��ى ان �� �س �ح��اب ه� � ��ؤالء املقاتلني
تدريجيا” بالفعل“ ،لكن ب�شكل

كامل” ،م �� �ش�يرا �إىل �أن الأم ��ر
��س�ي�ن�ع�ك����س ب���ش�ك��ل �إي �ج ��اب ��ي على
االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي �ستنظم خالل
�أق� ��ل م��ن ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر ،و”تعود
البالد �إىل الليبيني” جمددا.
لكن مراقبني لل�ش�أن الليبي حذروا
م��ن �أن تنظيم الإخ� ��وان �سي�سعى
لعرقلة جهود اللجنة الع�سكرية،
و� �س �ب��ق �أن ح ��اول ��وا ال�ت���ش�ك�ي��ك يف
�أه��داف�ه��ا ،ث��م تهمي�ش دوره��ا مثل
��س�ع�ي�ه��م �إىل � �س �ح��ب اخت�صا�ص
ت�أمني الطريق ال�ساحلي منها.
وي ��رى امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي الليبي
�أجم� � ��د ب� ��ن ع ��ا�� �ش ��ور �إن تنظيم
“الإخوان” ي �� �س �ع��ون �إىل منع
حت �ق �ي��ق اخ �ت ��راق يف ه� ��ذا امللف،
خ�صو�صا قبل موعد االنتخابات
القادمة� ،إذ �أن الو�ضع احلايل من
ف��و��ض��ى ال���س�لاح ب�ين املجموعات
امل�سلحة ووجود املقاتلني الأجانب

ل��ن ي� ��ؤدي �إىل ع�ق��د ان�ت�خ��اب��ات يف
�أج� ��واء م��ن ال�شفافية والنزاهة،
ف�ضال عن تنظيمها يف الأ�سا�س.
ول � � ��ذا ح � � ��اول ال �ت �ن �ظ �ي��م “خلط

الأوراق” ب �غ �ي��ة ت �ه �م �ي ����ش دور
اللجنة ،واحلديث لعا�شور ،الذي
ن �ب��ه �إىل �أن ال�ل�ج�ن��ة ت���س�ع��ى �إىل
اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن �أدوات ال�ضغط

املتاحة من جمل�س الأمن الدويل،
و�أي�ضا طبقا لتفاهمات وخمرجات
م ��ؤمت��ري ب��رل�ين الأول والثاين
ب�ش�أن ليبيا.
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«الإمارات للدراجات الهوائية» يحقق فوزه الثالثني للمو�سم احلايل يف جولة �صقلية
•• ليكاتا-وام:

ح�ق��ق ال���س��ائ��ق �سيبا�ستيان م��والن��و م��ن ف��ري��ق الإم � ��ارات للدراجات
الهوائية ف��وزاً مذه ً
ال يف املرحلة الأوىل من جولة �صقلية ،/2.1/
حيث متكن الدراج البالغ من العمر  26عاماً من الفوز باملركز الأول
م�ساء �أم�س الأول يف ال�سباق ،حمققاً بذلك االنت�صار الثالثني لفريق
الإمارات هذا املو�سم.
و�أقيمت املرحلة على م�سار �شاق بطول  179كم انطالقاً من �أفوال
و�صو ًال �إىل ليكاتا ،حيث ا�ضطر موالنو �إىل احلفاظ على هدوئه حتى
اللحظات الأخرية من ال�سباق .وبف�ضل دعم زمالئه يف الفريق ،متكن

الدراج الكولومبي من التقدم يف الكيلومرتات الأخرية من ال�سباق،
بينما ان��دف��ع زم�ي�ل��ه ماك�سيميليانو ري�ت���ش�ي��زي يف �آخر 300مرت
من امل�سار لي�ضمن بذلك فوز موالنو باملركز الأول متجاوزاً جميع
املناف�سني.
ّ
و�شهدت املرحلة يف وقت مبكر ت�شكل جمموعة متقدمة من  3دراجني
متكنوا من تو�سيع الفارق بينهم وبني املجموعة الرئي�سية �إىل نحو 8
دقائق� ،إال �أن فريق الإم��ارات متكن من اللحاق بهم قبل 14كم من
خط النهاية بف�ضل جهود كري�ستيان مونوز ،وزميله جو دومربو�سكي.
كما قدم براندون ماكنالتي �أداء قوياً �إىل جانب �ألي�ساندرو كويف الذي
احتفل بعيد م�ي�لاده ي��وم ال�سباق ،وب��ذل��ك �أ�صبحت ت�شكيلة فريق

�أداء مثالياً ،حيث نّ
الإمارات ب�أكملها يف مقدمة ال�سباق يف �آخر 10كم من امل�سار.
تعي علينا البقاء يف مقدمة املجموعة يف نهاية
ومع اقرتابهم من خط النهاية ،انطلق الإيطايل فين�شينزو �ألبانيز امل�سار لتجاوز املنعطفات الأخ�يرة بال�صورة بالأمثل� .أنا �سعيد بهذه
/فريق �إيولو-كوميتا /يف �أداء هجومي مبا �ش ّكل خطراً على جهود النتيجة ،و�أتوجه بال�شكر �إىل جميع زمالئي يف الفريق و�أ�صدقائي
ال��دراج�ين املتخ�ص�صني ب�سباقات ال�سرعة ،لكن �سرعان م��ا متكنت و�أف��راد عائلتي على دعمهم املتوا�صل يل� .سيكون اجلزء الأخ�ير من
ت�شكيلة ف��ري��ق الإم� ��ارات م��ن اح �ت��واء ال�ه�ج��وم وم�ساعدة م��والن��و يف �سباق الغد منا�سباً ملهاراتي ،و�س�أبذل ق�صارى جهودي لتحقيق الفوز
التغلب على مناف�سه الإيطايل يف الأمتار الأخرية من ال�سباق ،ليحقق ثانية".
بذلك فوزه الثالث لهذا املو�سم.
وبف�ضل هذه النتيجة ت�صدّر موالنو ترتيب الت�صنيف العام للجولة،
وتعليقاً على الفوز ،قال �سيبا�ستيان موالنو " :قدّم الفريق �أداء قوياً حيث �سي�شارك يف املرحلة الثانية مرتدياً قمي�ص الت�صنيف العام.
طوال امل�سار ،ومت ّكنا من التح ّكم يف وترية ال�سباق .كان اجلزء الأخري وت �ق��ام امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى م���س��ار ب �ط��ول 173كم ان �ط�لاق �اً من
من ال�سباق منا�سباً ملهاراتي �أنا وزميلي ريت�شيزي ،والذي قدّم بدوره �سلينونتي و�صو ًال �إىل موند ّيو.
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�أحمد بالهول الفال�سي :املبادرة جت�سيد عملي لريادة التغيري الإيجابي يف القطاع الريا�ضي
•• دبي -وام:

يف خطوة عملية لتفعيل منظومة
العمل الريا�ضي التي �أعلنت عنها
م� ��ؤخ ��را حت ��ت ع �ن ��وان "احلوكمة
وال�شراكة والإجناز"� ،أطلقت الهيئة
ال�ع��ام��ة للريا�ضة" �أم ����س من�صة
الإمارات لقادة امل�ستقبل الريا�ضي"،
بهدف ا�ستقطاب اخلربات الوطنية
ال�شابة ومتكينهم مبختلف املواقع
الإداري� � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة يف االحت � ��ادات
الريا�ضية كخطوة �أولية للو�صول
�إىل االحتادات القارية والدولية.
وي � ��أت� ��ي �إط �ل ��اق امل �ن �� �ص��ة متا�شيا
م��ع ت��وج �ه��ات ال�ه�ي�ئ��ة ن�ح��و القيام
بخطوات علمية م��درو��س��ة هدفها
الرئي�سي هو دعم القطاع الريا�ضي
بكوادر وطنية قادرة على قيادة دفة
اجل �ه��ات الريا�ضية ب�ك�ف��اءة عالية
وحتقيق مبد�أ احلوكمة مبفهومها
ال�شامل.
وق� ��ال م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أح �م��د بن
عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزي� � � ��ر دول� � � ��ة ل � ��ري � ��ادة الأع� � �م � ��ال
وامل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة

للريا�ضة  " :تتيح من�صة الإمارات
لقادة امل�ستقبل الريا�ضي الفر�صة
ال� �س �ت �ق �ط��اب واح �ت �� �ض��ان ال� �ك ��وادر
املميزة يف التخ�ص�صات الريا�ضية
املختلفة ،وهي ت�شكل �إ�ضافة جديدة
يف م�سرية ا�ست�شراف امل�ستقبل وفق
اال�سرتاتيجية التي تنتهجها دولة
الإم � � ��ارات وق �ي��ادت �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة يف

�إع��داد الت�صورات الالزمة لتوفري
احللول واملمكنات امل�ستقبلية لكل
القطاعات".
و�أ��ض��اف معاليه" :املن�صة ترجمة
ع �م �ل �ي��ة مل � �ب� ��د�أ ت� �ع ��زي ��ز احلكومة
�أح ��د ال��رك��ائ��ز ال �ث�لاث ال �ت��ي تقوم
عليها ا�سرتاتيجية عمل القطاع
ال��ري��ا��ض��ي للمرحلة املقبلة ،وهي

ت�ت�ي��ح ال�ف��ر��ص��ة ل�ن��ا ل�ل��و��ص��ول �إىل
�شريحة كبرية من املهتمني بالعمل
الريا�ضي ،و�ضخ دم��اء جديدة من
ال�ك��وادر الب�شرية امل�ؤهلة وال�شابة
مع تعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف عملية
�صناعة القرار الريا�ضي ،وال �شك
ب�أن الرتكيز على الكوادر الب�شرية
ي�أتي ك�أولوية رئي�سية يف مفا�صل

العمل الريا�ضي تعزز من مرونته
وك� �ف ��اءت ��ه وق ��درت ��ه ع �ل��ى مواكبة
املتغريات املت�سارعة على م�ستوى
العمل الإداري".
وعلى �صعيد �آخر ،تعزز املن�صة من
القدرة على التوا�صل مع �أ�صحاب
اخل �ب�رات وال �ك �ف��اءات ال �ت��ي عملت
يف املجال الريا�ضي لأع��وام طويلة

واال�ستفادة من جتربتها يف تقدمي
امل �� �ش��ورة وال��دع��م يف عملية اتخاذ
و�صناعة القرار".
وث� �م ��ن م �ع��ال �ي��ه ج� �ه ��ود ومتابعة
قيادتنا الر�شيدة ملختلف جمريات
العمل الريا�ضي ،مما ي�ؤكد قيمة
و�أه �م �ي��ة ال��ري��ا� �ض��ة مل�ج�ت�م��ع دولة
الإم � ��ارات ،م���ش�يرا �إىل �أن املن�صة
الرقمية �ستكون حلقة و�صل دائمة
لأ�� �ص� �ح ��اب اخل� �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب
امل� �م� �ي ��زة ال ��راغ� �ب�ي�ن يف م�شاركة
جن��اح��ات�ه��م و�إجن��ازات �ه��م م��ن �أجل
التعرف عليهم عن قرب واال�ستفادة
منهم يف خدمة ريا�ضة الوطن.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل ح��ر���ص الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��ا� �ض��ة ع �ل��ى ترجمة
الأف � �ك ��ار الإب ��داع� �ي ��ة ال �ب �ن��اءة �إىل
خم��رج��ات ون �ت��ائ��ج م�ل�م��و��س��ة على
�أر� � ��ض ال ��واق ��ع ،وال� �ت ��ي ت�ستهدف
يف امل �ق��ام الأول �أب �ن��اءن��ا وب�ن��ات�ن��ا يف
خمتلف جماالت العمل الريا�ضي،
وا�صفا املن�صة الرقمية بالفر�صة
امل�م�ي��زة �أم ��ام جميع �أب �ن��اء الوطن
لبناء م�ستقبل واع��د م��رورا بكافة
اخل �ط��وات املرحلية ال�ت��ي �ست�سهم
يف تنمية وتعزيز م�ستوى كوادرنا

الوطنية بالقطاع الريا�ضي على
�أف�ضل نحو ممكن.
وت�ستقطب "من�صة الإمارات لقادة
امل�ستقبل الريا�ضي" عرب موقعها
على الإنرتنت https://gas./
gov.ae/#/ar/future /sports-leadersثالث
ف �ئ ��ات م �ت �ن��وع��ة ت �ت �م �ث��ل يف الفئة
امل �ف �ت��وح��ة وال� �ت ��ي ت �ت �ي��ح الفر�صة
للمتقدمني ممن ميتلكون خربات
وجت� ��ارب مم �ي��زة ع�ل��ى ال�صعيدين
الأك � ��ادمي � ��ي وال ��ري ��ا�� �ض ��ي حتميل
�سرياتهم ال��ذات�ي��ة ،و�أي م�ستندات
و� �ش �ه��ادات داع �م��ة يف التخ�ص�صات
الريا�ضية املختلفة ،فيما ت�ستهدف
الفئة الثانية فئة ال�شباب ،والفئة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ال� �ت ��ي مت تخ�صي�صها
للمر�أة.
وم� ��ن امل� �ق ��رر �أن ي���س�ت�ق�ب��ل فريق
العمل امل�شرف على املن�صة طلبات
امل �ت �ق��دم�ين ح �ي��ث ��س�ي�ت��م ت�صنيف
ال �ط �ل �ب��ات وف �ق��ا ل �ل �ف �ئ��ات الثالث
امل��ذك��ورة ،بعد الت�أكد من ا�ستيفاء
ال� ��� �ش ��روط الأ� �س��ا� �س �ي��ة املطلوبة
واملتعارف عليها ،على �أن يتم حتديد
لقاءات تعريفية عقب االنتهاء من

اختيار املتقدمني.
ي��ذك��ر �أن ال �ه �ي �ئ��ة ق��ام��ت م�ؤخرا
ب ��الإع�ل�ان ع��ن ان �ط�لاق��ة مرحلة
ج� � ��دي� � ��دة يف م� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ع �م ��ل
ب��ال �ق �ط��اع ال��ري��ا� �ض��ي يف ال ��دول ��ة،
ت �ق��وم ع �ل��ى ت�ن���س�ي��ق اجل� �ه ��ود بني
ج�م�ي��ع ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
واالحت� ��ادات الريا�ضية ،و�أ�صحاب
اخل�برة والكفاءات وتوظيفها وفق
�صيغة عمل ت�شاركية هدفها تعزيز
ح�ضور ومكانة الريا�ضة الإماراتية
ع�ل��ى خ��ارط��ة التناف�سية العاملية.
وت �ن��درج امل��رح �ل��ة اجل��دي��دة �ضمن
ر�ؤي � ��ة ال�ه�ي�ئ��ة ل���ص�ن��اع��ة م�ستقبل
�أف�ضل للريا�ضة الإماراتية ،وتقوم
على ركائز ا�سرتاتيجية ثالث هي:
احل��وك �م��ة ،وال �� �ش��راك��ة والإجن � ��از،
والتي مت و�ضعها بناء على درا�سة
معمقة للواقع الريا�ضي هدفت �إىل
حتديد الفر�ص والتحديات وو�ضع
�أولويات العمل.

لتحديد ممثل �أبوظبي يف البطولة العاملية

الك�شف عن تنظيم بطولة �أبوظبي املجتمعية لكرة ال�سلة الثالثية
•• �أبوظبي -الفجر:

ك�شف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي عن تنظيم بطولة �أبوظبي املجتمعية لكرة
ال�سلة الثالثية يف جزيرة احلديريات لتحديد ممثل �أبوظبي امل�شارك يف البطولة
العاملية لكرة ال�سلة الثالثية التي تقام خالل الفرتة � 30-29أكتوبر.2021
وتنطلق البطولة بالت�صفيات امل��ؤه�ل��ة ي��وم��ي اجلمعة  8و� 15أك�ت��وب��ر املقبل
مب�شاركة  24فريقا يف ُكل ي��وم ،مبجموع  48فريقا ،و�ستت�أهل �أف�ضل ثمانية
فرق من ُكل جولة �إىل النهائيات التي ُتقام يوم اجلمعة يف � 22أكتوبر املقبل،

و�سيمثل الفريق البطل �إم��ارة �أبوظبي يف البطولة العاملية لأ�ساتذة كرة ال�سلة
الثالثية .2021
وت ��أت��ي البطولة ان�ط�لاق��ا م��ن ح��ر���ص جمل�س �أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي على اتاحة
الفر�صة جلميع فئات املجتمع وفتح �أبواب للم�شاركة �أمام جميع ع�شاق والعبي
ك��رة ال�سلة مم��ن جت��اوزوا �سن ال�ـ  16ع��ام�اً يف جميع �أن�ح��اء الإم ��ارات ،ويمُ كن
للراغبني بامل�شاركة الت�سجيل ب�شكل ف��ردي �أو م��ن خ�لال ت�شكيل ف��ري��ق ،كما
ت�ستطيع الفرق املكونة من ثالثة العبني واجلاهزة بالفعل الت�سجيل الختبار
قدراتها يف البطولة الكبرية.

كما �سيحظى فريق �أبوظبي بفر�صة امل�شاركة يف نهائيات البطولة العاملية لكرة الريا�ضات من خالل ا�ست�ضافة واحت�ضان جمموعة مهمة من الفعاليات ،كما
ال�سلة الثالثية يف ج��دة باململكة العربية ال�سعودية يومي  18-17دي�سمرب متثل عودة بطولة �أبوظبي العاملية للأ�ساتذة لكرة ال�سلة الثالثية مك�سبا كبريا
املقبل ،والتي ت�ست�ضيف الفرق الـ  12الأف�ضل �ضمن ت�صنيف البطولة العاملية للقاعدة اجلماهريية الوا�سعة التي تتميز بها اللعبة يف جمتمع �أبوظبي ،م�ضيفا:
لالحتاد الدويل لكرة ال�سلة بعد ختام مناف�سات بطولة الأ�ساتذة الأخرية للمو�سم حري�صون من خالل التعاون مع االحتاد الدويل لكرة ال�سلة على تنظيم بطولة
يف مك�سيكو �سيتي يومي  7-6نوفمرب املقبل ،و�سيُمنح فريق �أبوظبي  100نقطة ا�ستثنائية مبهرة ،مبينا على �أهمية �إط�ل�اق البطولة املجتمعية لكرة ال�سلة
يف حال فوزه ببطولة �أبوظبي العاملية للأ�ساتذة ،ما ي�ضمن مُ�شاركته يف جولة الثالثية لتحديد واختيار الفريق البطل للم�شاركة يف احلدث العاملي ،م�ؤكدا �أن
جدة .من جهته قال �سعادة �سهيل العريفي املدير التنفيذي لقطاع الفعاليات يف البطولة املجتمعية متثل فر�صة مهمة جلميع فئات املجتمع لت�سجيل ح�ضورهم
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي" :نويل �أهمية كبرية لتعزيز تفاعل املجتمع مبختلف ومتثيل �أبوظبي عامليا.

الإماراتي ه�شام الطاهر م�ست�شارا لالحتاد ختام ناجح ملهرجان «البيت متوحد» للهجن بالوثبة
الأفريقي للريا�ضات الإلكرتونية

•• القاهرة -وام:

�أ�سفرت نتائج اجتماعات اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية لالحتاد الأفريقي
للألعاب الإلكرتونية عن انتخاب الدكتور �أ��ش��رف �صبحي وزي��ر ال�شباب
والريا�ضة امل�صري رئي�سا لالحتاد ،وا�ست�ضافة م�صر ملقر االحتاد.
ودعما ل��دور االحت��اد ق��رر جمل�س الإدارة اختيار الإم��ارات��ي ه�شام الطاهر
م�ست�شارا لالحتاد الأفريقي خلرباته الكبرية يف نظم الهيئات الدولية
وبيئة �أعمال الريا�ضات الإلكرتونية عامليا و�إقليميا.
كما متت املوافقة على الئحة النظام الأ�سا�سي لالحتاد لتتنا�سب مع طبيعة
الريا�ضات الإلكرتونية ،وت�شجيع ال��دول على �إن�شاء احت��ادات وطنية بها
ودعم جهودهم بتقدمي اال�ست�شارات القانونية والفنية ،بعد احل�صول على
قرار من اجلمعية العمومية لالحتاد الأفريقي.
وت�ق��دم ال��دك�ت��ور �أ��ش��رف �صبحى بال�شكر ل�ل��دول الأفريقية على الثقة يف
�شخ�صه  ..م�ؤكدا �أنه �سيتم العمل على �أن تكون الريا�ضات الإلكرتونية على

قائمة �أولويات الفعاليات الأفريقية ،و�أنه �سيتم تنظيم �أول بطولة �أفريقية
جتمع الدول والفرق القوية ،كما �أنه �سيجري تن�سيق العالقات مع املنظمات
واالحتادات القارية وامل�ؤ�س�سات الدولية.
و�أثنى اللواء �أحمد نا�صر رئي�س كونفدرالية احت��اد االحت��ادات الأفريقية
الريا�ضية " الأوك�سا " على ما مت من خطوات جتاه ت�أ�سي�س االحتاد الذي
يتداخل عمله مع غالبية الريا�ضات ،وكذلك على اختيار الدكتور �أ�شرف
�صبحي وزير ال�شباب والريا�ضة امل�صري خلربته الكبرية يف جمال الإدارة
الريا�ضية ،ومكانته وعالقاته الدولية التي من �ش�أنها �إحداث نقلة نوعية
يف الت�أثري القاري والدويل يف هذا املجال.
ومت ت�شكيل جمل�س �إدارة االحتاد الأفريقي للريا�ضات الإلكرتونية من عالء
التومى نائبا ،والدكتور فريحة كرمي ،و�إبراهيم عبدى ،و�إيهاب الإدري�سي
و�شريف عبدالباقي "قائ ًما بعمل الأمني العام" �أع�ضاء ،مع اختيار  5نواب
ميثلون املناطق اجلغرافية للقارة �شماال وجنو ًبا و�شر ًقا وغ��ر ًب��ا وو�سط
�أفريقيا.

•• �أبوظبي-وام:

اختتمت بنجاح �أم�س مناف�سات مهرجان "البيت متوحد" ل�سباقات الهجن
العربية الأ�صيلة  ،2021ال��ذي �أق�ي��م يف ن�سخته ال�سابعة ،مب�ي��دان الوثبة
بالعا�صمة �أبوظبي ،مب�شاركة عدد كبري من مالك الهجن من �أبناء القبائل
و�شهد �إقامة � 20شوطا لفئة احلقايق ال�صعوب للإنتاج وال�شرايا مل�سافة  3كلم
بامليدان اجلنوبي للهجن بالوثبة .وتوجت "روعة" ل�سعيد مظفر بن خمو�شة
العامري بنامو�س ال�شوط الرئي�س الأول خالل املناف�سات حمققة �أ�سرع زمن
على الإطالق ،بعد �أن خطفت لقب ال�شوط املخ�ص�ص للأبكار ال�صعوب الإنتاج
بتوقيت زمني قدره  4.22.8دقيقة ،وح�صدت اجلائزة املخ�ص�صة وهي عبارة
عن جم�سم "البيت متوحد"� ،إ�ضافة �إىل اجلائزة املالية وقدرها � 200ألف
درهم .وجنح "راهي" ملظفر حممد بن خمو�شة العامري يف نيل نامو�س ال�شوط
الرئي�س الثاين لل�صعوب القعود الإن�ت��اج ،بعد �أن احتل املركز الأول بتوقيت
 4.24.3دقيقة ،ونال اجلائزة املالية وقدرها � 200ألف درهم .ويف ال�شوط
الثالث املخ�ص�ص لل�صعوب الأبكار املفتوح كانت "�سيول" مل�سلم بخيت الكثريي
على موعد مع ال�صدارة واملركز الأول م�سجلة توقيتا زمنيا ق��دره 4.29.9
دقيقة ،فيما �شهد ال�شوط الرابع للجعدان املفتوح فوز "العمال" لرا�شد �سعيد بن

مرو�شد بتوقيت قدره  4.27.0دقيقة ،بينما توجت "غري" ملبارك حمود �ساملني
املن�صوري بنامو�س ال�شوط اخلام�س بتوقيت  4.29.9دقيقة .و�شهد ال�شوط
ال�ساد�س فوز "مزون" حلمد خمي�س م�صبح باملركز الأول بتوقيت 4.25.6
دقيقة ،ويف ال�شوط ال�سابع عرب "الفايز" ل�سعيد مظفر بن خمو�شة العامري
خط النهاية �أوال بتوقيت  4.25.1دقيقة� ،أما ال�شوط الثامن فكان من ن�صيب
"�صعايب" ل�سامل متعب العامري بتوقيت  4.28.8دقيقة ،ويف ال�شوط التا�سع
حلقت "ال�شاهينية" ملحمد �سامل بالهوميل العامري بنامو�س امل��رك��ز الأول
بتوقيت  4.27.5دقيقة .و�أ�سفرت الأ�شواط من العا�شر وحتى الع�شرين عن
فوز كل من "ال�ساطع" لعلي �سعيد الوهيبي ،و"راهية" ملحمد را�شد املن�صوري،
و"م�شغلة" لنا�صر �سعيد ال�ف�لاح��ي ،و"العمرد" ل�سعيد نا�صر الها�شمي،
و"كيان" لعبد اهلل �سامل الدرعي ،و"هملول" حلمد �ساعد العمري ،و"غثيوة"
ل�سيف خليفة العميمي ،و"ميالن" خلليفة جميل العوي�سي ،و"ال�شارد" ملحمد
نا�صر الكتبي ،و"�شرده" ملحمد نا�صر الكتبي ،و"خما�صم" لنا�صر معيوف
ال��درع��ي .وع�بر م�لاك الهجن عن �سعادتهم بنجاح مناف�سات مهرجان البيت
متوحد الذي يحمل �شعارا يدل على التحام �أبناء الدولة ،موجهني ال�شكر �إىل
القيادة الر�شيدة على الدعم واالهتمام لريا�ضة الهجن ب�صفة عامة مما كان له
�أكرب الأثر يف تطور ال�سباقات وو�صولها �إىل امل�ستوى احلايل.
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الفجر الريا�ضي
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فال�ش للرتفيه تفتح باب امل�شاركة يف بطولة مبادلة العاملية للتن�س  2021من خالل برناجمي جامعي الكرات للأطفال واملتطوعني
بالتزامن مع عودة �أبرز بطوالت التن�س للمحرتفني يف منطقة اخلليج هذا العام برنامج جامعي الكرات للأطفال يف بطولة مبادلة العاملية للتن�س
•• �أبوظبي-الفجر:
ي�ستهدف الربنامج اليافعني بني  17-12عاماً ،ويتيح فر�صة فريدة لق�ضاء
بح�ضور اجلمهور.
ك�شفت �شركة فال�ش للرتفيه ،اجلهة املنظمة لبطولة مبادلة العاملية للتن�س ،وميكن للراغبني بامل�شاركة الت�سجيل يف الربناجمني ،اللذين يتيحان عدداً ال��وق��ت م��ع �أمل��ع جن��وم ري��ا��ض��ة التن�س خ�لال �أي ��ام البطولة ال�ث�لاث��ة .وت�شرف
عن فتح الباب �أمام ع�شاق التن�س للم�شاركة بالبطولة الرائدة واختبار جتربة من الأدوار املهمة لالعبي التن�س ال�صغار واملقيمني للم�شاركة يف الدورة الثالثة �أكادميية زايد الريا�ضية على تنظيم الربنامج اخلا�ص ،وذلك يف املركز الدويل
للتن�س مبدينة زايد الريا�ضية ،حيث ميكن للمر�شحني املهتمني الت�سجيل لغاية
ف��ري��دة م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ج��ام�ع��ي ال �ك��رات ل�ل�أط �ف��ال وب��رن��ام��ج املتطوعني ،ع�شرة من الفعالية املرموقة يف �أبوظبي.

� 16أكتوبر.
وبعد اختيار املر�شحني يف � 21أكتوبر� ،سيتم تدريبهم ملدة �سبعة �أ�سابيع لإتقان
مهامهم التي تعد يف غاية الأهمية على �أر�ض امللعب .و�ستجري التدريبات �أيام
 4و 6و 11و 18و 25نوفمرب و 9دي�سمرب ،يف حني �ستكون اجلل�سة التدريبية
الأخرية يوم  15دي�سمرب.

ماراثون �أدنوك �أبوظبي يفتح باب الت�سجيل �أمام فئات عمرية جديدة
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل��ن جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي
و�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية /
�أدن � ��وك /ع��ن �إت��اح��ة امل �ج��ال لفئات
عمرية �إ�ضافية للم�شاركة يف الن�سخة
الثالثة من ماراثون �أدنوك �أبوظبي
ال��ذي يقام يوم اجلمعة املوافق 26
نوفمرب املقبل ويجوب �أب��رز معامل
العا�صمة.
وفتح امل��اراث��ون ب��اب الت�سجيل الآن
�أم � ��ام امل�ت���س��اب�ق�ين وه � ��واة فعاليات
ال �ل �ي ��اق ��ة ال �ب ��دن �ي ��ة مم� ��ن ت �ت��راوح
�أع �م��اره��م ب�ين  6و 70ع��ام��ا ،بعد
�أن ك��ان الت�سجيل ح�صريا بالفئات
ال �ع �م��ري��ة م��ا ب�ي�ن  18و 60عاما
خالل الفرتة ال�سابقة .وي�ؤكد هذا
الإعالن على التزام جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي بدعم الأن�شطة الريا�ضية
وت �� �ش �ج �ي��ع خم �ت �ل��ف ف �ئ��ات جمتمع الريا�ضة وتعزيز منط و�أ�سلوب حياة للعوائل امل�شاركة يف �سباق ال�صغار مب �م��ار� �س��ة ال ��ري ��ا�� �ض ��ة وموا�صلة تقام يف �أبوظبي لهذا العام.
�أب��وظ �ب��ي خ��ا� �ص��ة ودول � ��ة الإم � ��ارات �صحي.
مل�سافة  2.5ك�ي�ل��وم�تر ،ك�م��ا ميكن اكت�شاف طاقاتهم متهيدا للم�شاركة وان� �ط�ل�اق ��ا م ��ن ح ��ر� ��ص املنظمني
ب �� �ش �ك��ل ع� � ��ام ،ودع ��وت� �ه ��م ملمار�سة ويف ظ��ل امل�ستجدات احلالية ميكن ل�ل�ب��ال�غ�ين وال �ك �ب��ار يف ال���س��ن البدء يف �أه ��م الأح � ��داث ال��ري��ا��ض�ي��ة التي ع �ل��ى � �ص �ح��ة و� �س�ل�ام��ة امل�شاركني

لفح�ص م�سحة الأن� ��ف ال تتجاوز
� 48ساعة من موعد احلدث ،فيما
يتعني على امل�شاركني ال�صغار ممن
تقل �أع�م��اره��م ع��ن  16ع��ام��ا �إبراز
نتيجة �سلبية لفح�ص م�سحة الأنف
ال ت �ت �ج��اوز � � 48س��اع��ة م��ن موعد
احلدث بدون احلاجة �إىل احل�صول
على التطعيم.
وي �� �ش �ه��د ال�ت���س�ج�ي��ل ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
املاراثون �إقباال كبريا ،حيث زاد عدد
امل�سجلني عن  4000م�شارك ،ودعا
املنظمون ،الراغبني بامل�شاركة �إىل
امل�سارعة بالت�سجيل.
ومي�ك��ن للم�سجلني االن���ض�م��ام �إىل
ال�ب�رن ��ام ��ج الأ� �س �ب��وع��ي التدريبي
امل �ج��اين مل ��اراث ��ون �أدن � ��وك �أبوظبي
ا�ستعدادا خلو�ض خمتلف امل�سافات،
ال��ذي ي�ق��ام ب��إ��ش��راف امل��درب يو�سف
ر� �ش��دي ،ع�ضو احت��اد �أل �ع��اب القوى
وال�ت��زام�ه��م بالتوجيهات الوقائية �أع �م��اره��م  16ع��ام��ا �أو �أك�ث�ر �إب ��راز ب� ��ال� ��والي� ��ات امل� �ت� �ح ��دة االمريكية
ملواجهة فريو�س كوفيد ،-19يتعني �إث �ب��ات ح�صولهم على تطعيم �ضد واحلائز على عدة بطوالت يف اجلري
ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل �� �ش��ارك�ين مم��ن تبلغ الفريو�س� ،إ�ضافة �إىل نتيجة �سلبية للم�سافات الطويلة.

انطالق بطولة الإمارات للمواي تاي للنا�شئني وال�شباب غد ًا اجلمعة
•• �أبوظبي-وام:

ت�ن�ط�ل��ق غ� ��دا اجل �م �ع��ة  ،مناف�سات
ب� �ط ��ول ��ة الإم� � � � � ��ارات ل� �ل� �م ��واي ت ��اي
للنا�شئني وال���ش�ب��اب ،ال�ت��ي ينظمها
احتاد الإم��ارات للمواي تاي والكيك
بوك�سينج ،وت�ستمر يومني مب�شاركة
�أكرث من  120العبا والعبة ميثلون
 29ناديا ريا�ضيا من خمتلف مناطق
ال ��دول ��ة وذل � ��ك يف �أك ��ادمي� �ي ��ة ن ��ادي
الو�صل الريا�ضي مبنطقة زعبيل يف
دبي .وت�ستهدف البطولة الك�شف عن
قاعدة كبرية من املواهب يف املراحل على �إقامة البطوالت املختلفة للفئات
ال�ع�م��ري��ة امل �ب �ك��رة الخ �ت �ي��ار �أبرزهم ال�سنية ،التي ت�ساهم يف دعم وتعزيز
ل�ضمهم �إىل املنتخبات الوطنية من النجاحات املحلية والإقليمية؛ حيث
�أجل متثيل الدولة يف اال�ستحقاقات �سيتم اال��س�ت�م��رار ب��إق��ام��ة مثل هذه
ال �ب �ط��والت وامل�ع���س�ك��رات التدريبية
اخلارجية على كافة امل�ستويات.
و�أك��د �سعادة عبداهلل �سعيد النيادي لرفع مهارات الالعبني وزيادة �صقل
رئي�س احت��اد الإم ��ارات للمواي تاي املهارات فيما بينهم.
والكيك بوك�سينج  ،ح��ر���ص االحتاد و�أ�ضاف �أن احلر�ص على رعاية تلك

الفئات التي متثل م�ستقبل ريا�ضة
الإم ��ارات ي�سهم يف �صقل مهاراتهم
ليكونوا راف ��دا �أ�سا�سيا للمنتخبات
الوطنية ،وهو ما يدفعنا لال�ستمرار

يف �إقامة مثل هذه البطوالت ،خا�صة
ب�ع��د ف�ت�رة ال �ت��وق��ف ال �ت��ي فر�ضتها
جائحة كورونا ،وي�أتي تنويع املناف�سات
والأن�شطة متا�شياً مع �سيا�سة االحتاد

وخططه الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية
املتطورة ،والتي نتطلع من خاللها
على تدريب النا�شئني وال�شباب مما
ي ��ؤدي �إىل تطوير ممار�سة ريا�ضتي

امل��واي تاي والكيك بوك�سينج ،بحيث ت��اي ع�بر تقنية الفيديو على مدار
ثالثة �أي��ام مب�شاركة ع��دد كبري من
تكون من الن�شاطات الرئي�سية.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن االحت � ��اد نظم احلكام امل�ستجدين بهدف �إك�سابهم
م�ؤخرا دورة حتكيم يف ريا�ضة املواي اخل�ب�رات ال�ل�ازم��ة ،و�سي�شرف على

�إدارة م�ن��اف���س��ات ب�ط��ول��ة النا�شئني
وال�شباب اجلمعة املقبل طاقم حتكيم
�إماراتي ممن لديهم اخلربة واملهارة
يف �إدارة مثل هذه املناف�سات .

ليلة املفاج�آت بدوري الأبطال ..و�أرقام قيا�سية ملي�سي و�صالح وتاريخية لـ «�شرييف املولدويف»
•• �أبوظبي -وام:

�ستبقى ليلة �أم�س الأول يف ذاكرة حمبي وع�شاق كرة القدم مقرتنة بالكثري من
املفاج�آت والإث��ارة التي فر�ضتها مباريات اجلولة الثانية من دور املجموعات
ببطولة دوري �أبطال �أوروبا.
ومن كربى املفاج�أت التي �شهدتها تلك الليلة خ�سارة ريال مدريد بنتيجة /
 ،/2 / 1على ملعبه �أمام فريق �شرييف تريا�سبول املولدويف املغمور ،وكذلك
خ�سارة اليبزيج الأملاين �أحد �أبرز مفاج�آت الن�سختني الأخريتني من البطولة
على ملعبه �أمام كلوب بروج البلجيكي بالنتيجة نف�سها .
�أما عن النتائج الالفتة فقد كان الفوز الكبري الذي حققه ليفربول على بورتو
الربتغايل بنتيجة /1 / 5 /مثريا ،وال �سيما �أن بورتو لعب على �أر�ضه وو�سط
جمهوره ،وكان �صاحب املبادرة الهجومية يف البداية .كما �أن تعادل انرت ميالن
بطل ال��دوري الإيطايل مع �شاختار دونيت�سك الأوك��راين ب��دون �أه��داف كان
الفتا على �ضوء فارق الإمكانات والقيمة ال�سوقية للفريقني ،يف نف�س الوقت
ال��ذي �شهدت فيه مباراة ميالن و�أتليتيكو مدريد الكثري من الدراما حيث
ك��ان ميالن �صاحب امل�ب��ادرة التهديفية على ملعبه وو�سط جمهوره ،وكانت
كل االم��ور ت�سري يف �صاحله ، ،حتى انقلب كل �شيء ،وتغري امل�شهد مع طرد
العبه فرانك كي�سي بالدقيقة  29من اللقاء ،لتتحول ال�ضغوط على امليالن
ويف �صالح الفريق ال�ضيف �أتليتيكو مدريد ال��ذي ا�ستغل الدقائق االخرية
من اللقاء يف �إحراز هدفني عن طريق �أنطوان جريزمان ولوي�س �سواريز يف
الدقيقتني  84و  90لتنتهي املباراة  /1 / 2 /ل�صالح �أتلتيكو مدريد.
�أم��ا بخ�صو�ص مواجهة باري�س �سان جريمان ومان�شي�سرت �سيتي فقد تفوق

فيها الفريق �صاحب الأر�ض بهدفني مقابل ال �شيء ،م�ستفيدا من ت�ألق حار�س
مرماه العمالق جيان لويجي دونا روما يف الزود عن مرماه بب�سالة �أمام كل
حماوالت جنوم ال�سيتي ،وخربة الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف �صناعة الفارق
لباري�س �سان جريمان يف الوقت احلا�سم مع ا�ستغالل �إحدى الفر�ص وت�سجيل
الهدف الثاين لفريقه و�سط �سيطرة ميدانية كبرية على معظم فرتات اللقاء
من فريق مان�شي�سرت �سيت.
وب�خ�لاف امل��واج�ه��ات ال�سابقة ،ج��اءت نتيجة م�ب��اراة برو�سيا دورمت��ون��د مع
�سبور تينج لي�شبونة بفوزبرو�سيا �صاحب الأر� ��ض ب�ه��دف مقابل ال �شيء
منطقية ومعربة عن �سري اللقاء ،كما جاءت نتيجة مباراة �أياك�س ام�سرتدام
مع بي�شكتا�ش ترجمة حقيقية لفارق املهارات والإمكانات بني العبي �أياك�س
والعبي بي�شكتا�ش ،حيث �إنتهت يف �صالح �أياك�س بهدفني مقابل ال �شيء.
وم��ن �أب��رز �أرق��ام و�إح���ص��اءات ليلة �أم�س االول هو اخلا�ص بالالعب ليونيل
مي�سي حيث ان هدفه يف مان�شي�سرت �سيتي هو ال�سابع له يف مرمى ال�سيتي
ليكون �أك�ثر العب ي�سجل يف مرمى ال�سيتي بتاريخ دوري الأب�ط��ال ،كما �أنه
الهدف ال�سابع ملي�سي يف مرمى الفرق التي يدربها بيب جوارديوال وبالتايل
فهو �أكرث الالعبني ت�سجيال يف فرق جوارديوال ،يف نف�سي الوقت الذي تعد
خ�سارة امل��ان �سيتي هذه هي الأوىل له يف دور املجموعات من دوري الأبطال
اعتبارا من �سبتمرب  ،2018حينما خ�سر �أمام ليون الفرن�سي بنتيجة / 1 /
 ،/2وبذلك تتوقف �سل�سلة مبارياته بال هزمية عند  18مباراة.
ومن �أبرز الأرقام �أي�ضا �أن تلك هي املرة الأوىل مليالن يف تاريخه التي يتعر�ض
فيها خل�سارتني متتاليتني يف �أول مباراتني له ب��دوري الأبطال ،حيث خ�سر
املباراة الأوىل �أمام ليفربول ،والثانية امام �أتليتيكو مدريد� .أما فيما يخ�ص

نتيجة مباراة الريال مع �شرييف تريا�سبول فيمكن و�صفها بالتاريخية  ،لأن
فوز �شرييف هو الثاين له على التوايل يف �أول ظهور له يف دوري الأبطال منذ
�أن فعلها لي�سرت �سيتي مو�سم .2017 /2016
و�أ�صبح حممد �صالح هداف فريق ليفربول ،ثاين العب �إفريقي ي�سجل 31
هدفا �أو �أكرث يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،بعد جناحه يف احراز هدفني يف
مرمى بورتو ،وبذلك جتاوز �صالح املهاجم الكامريوين املعتزل �صامويل ايتو
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Real Estate Summary 1105/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1-Zenab Majid Nokhas
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation - Represented by/Abdulla
Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 279,999), the charges, the
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim
until the full payment. The hearing of Wednesday 20-10-2021 at
08:30 AM on online court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and you have to submit the memos or documents you have
to the court at least three days prior to the hearing.

بفارق هدف " ،وتقدم �إىل املركز الثاين خلف املهاجم الإيفواري ديديه دروجبا
الذي �أحرز  44هدفا .
وت�شري �شبكة �أوبتا للإح�صاءات �إىل �أن حممد �صالح �سجل للمباراة ال�ساد�سة
على التوايل يف جميع امل�سابقات لي�صبح �أول العب منذ �أبريل  2018يحقق
هذا الإجناز بقمي�ص ليفربول ،ويقرتب من معادلة رقمه ال�شخ�صي عندما
�سجل هو نف�سه يف �سبع مباريات متتالية من قبل.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بالن�شر
 1105/2021/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه -1 :زينب جميد نوخا�ص  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ
وقدره ( )279.999درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
م��ن املطالبة وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب �ع��اء املوافق
 2021/10/20ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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مبارزتان �إيطالية-رو�سية يف يوروبا ليغ

يبدو الت�سيو روما الإيطايل مر�شحاً لتعوي�ض خ�سارته االفتتاحية عندما
ي�ستقبل لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي اليوم اخلمي�س ،يف اجلولة الثانية
من دور املجموعات مل�سابقة ال��دوري الأوروب��ي "يوروبا ليغ" التي ت�شهد
مواجهة قوية بني مواطنه نابويل والقطب الآخر يف العا�صمة الرو�سية ويف املجموعة اخلام�سة ،ي�أمل الت�سيو يف تعوي�ض خ�سارته االفتتاحية
�أمام غلطة �سراي الرتكي بهدف ،عندما ي�ستقبل لوكوموتيف الذي �أحرج
�سبارتاك.
و ُت�ع� ّد املجموعة الثالثة م��ن ب�ين الأق ��وى ه��ذا امل��و��س��م ،فبعد ف��وز ليغيا مر�سيليا الفرن�سي افتتاحا بتعادل �إيجابي .1-1
وار�سو البولندي على �سبارتاك �1-صفر وتعادل نابويل مع لي�سرت �سيتي و�ستكون زي��ارة غلطة �سراي �إىل مر�سيليا حتت املجهر ،بعد �سل�سلة من
الإنكليزي  ،2-2يبدو نابويل مت�صدر الدوري الإيطايل مر�شحاً لتخطي الأح ��داث العنفية يف املالعب الفرن�سية الأ�سبوع املا�ضي .وك��ان النادي
املتو�سطي تعر�ض االحد خل�سارته الأوىل يف الدوري املحلي �أمام لن�س بعد
�سبارتاك ،فيما يح ّل لي�سرت على ليغيا.
م�شجعة.
ويعي�ش نابويل بداية مو�سم خارقة يف �إيطاليا ،حيث ف��از �ست م��رات يف بداية ّ
 6مباريات �ضمن "�سريي �أ" .ويعوّل الفريق اجلنوبي ،بقيادة مدربه ويف املجموعة الثانية ،يح ّل الفريق الفرن�سي الآخ��ر موناكو على ريال
اجلديد لوت�شيانو �سباليتي ،على مهاجمه النيجريي فيكتور �أو�سيمهن �سو�سييداد الإ� �س �ب��اين ،بعد ف��وزه اف�ت�ت��اح�اً ب�ه��دف على ��ش�ت��ورم غرات�س
�صاحب � 6أهداف يف  10مباريات بالإ�ضافة �إىل لورن�ستو �إن�سينيي بطل النم�سوي ال��ذي ي�لاق��ي �أي�ن��ده��وف��ن الهولندي امل�ت�ع��ادل م��ع �سو�سييداد
و�صيف الدوري الإ�سباين راهناً .1-1
�أوروبا مع منتخب بالده.

وبعد �سقوطه افتتاحاً �أمام بر�شلونة ،مل يخ�سر �سو�سييداد يف �ست مباريات،
ويبتعد ب�ف��ارق نقطة ع��ن ري��ال م��دري��د .وي �ع �وّل ال�ف��ري��ق البا�سكي على
مهاجمه ميكل �أويار�سابال �صاحب � 5أهداف يف "الليغا" يف  7مباريات.
وبعد ف��وزه املفاجئ يف عقر دار �سلتيك اال�سكتلندي  3-4بعد �أن كان
مت�أخرا بهدفني ،يح ّل ريال بيتي�س الإ�سباين ،مت�صدر املجموعة ال�سابعة،
على فرنت�سفارو�ش املجري اخلا�سر ب��دوره �أم��ام باير ليفركوزن و�صيف
الدوري الأملاين والذي يبحث عن فوزه الثاين على �أر�ض �سلتيك.
ويحقق ليفركوزن بداية جيدة يف البوند�سليغا ،فخ�سر مرة واحدة يف �ست
مباريات �أمام بورو�سيا دورمتوند القوي.
ويف امل�ج�م��وع��ة الأوىل ،ي�خ��و���ض ل�ي��ون ال�ف��رن���س��ي ام�ت�ح��ان�اً �أم ��ام �ضيفه
بروندبي الدمناركي املتعادل افتتاحاً مع �سبارتا براغ الت�شيكي ،باحثاً عن

فوزه الثاين بعد الأول الهام على رينجرز اال�سكتلندي �2-صفر.
وبرغم الغياب املحتمل للمدافع البلجيكي جاي�سون ديناير امل�صاب ال�سبت
�أم��ام ل��وري��ان ،وهجوم منقو�ص (مو�سى دميبيليه ،جيف رين�-أدياليد،
تينو كاديويريه من زميبابوي) ،يبدو رجال املدرب الهولندي بيرت بو�س
جاهزين للحفاظ على ال�صدارة.
وط��ر�أت تعديالت كثرية على نظام الت�أهل �إىل دور الـ 16من امل�سابقة
ال�ق��اري��ة ،حيث ك��ان��ت ال�ف��رق امل���ش��ارك��ة يف "يوروبا ليغ" ت��وزع على 12
جم�م��وع��ة يف ال���س��اب��ق ،بينما ُو ّزع� ��ت ه��ذه امل ��رة ع�ل��ى ث�م��اين جمموعات
و�سيت�أهل بطل كل جمموعة �إىل دور الـ ،16يف حني تخو�ض الفرق التي
حتتل املركز الثاين يف كل جمموعة امللحق مع الفرق �صاحبة املركز الثالث
يف املجموعات الثماين يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا لإكمال عقد دور
الـ.16
�أما الفرق التي حتتل املركز الثالث يف جمموعاتها ،فتنتقل ملواجهة الفرق
التي حلت ثانية يف م�سابقة "كونفرن�س ليغ".

الهداف
مان�ش�سرت �سيتي ينق�صه فقطّ ...
�أل � �ق� ��ت خ� ��� �س ��ارة م��ان �� �ش �� �س�تر �سيتي
الإنكليزي يف دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا يف
ك��رة القدم �أم��ام باري�س �سان جرمان
ال �ف��رن �� �س��ي �صفر ،-2ال �� �ض��وء على
النق�ص الوا�ضح يف مركز ر�أ�س احلربة
وذل��ك بعد ف�شل التعاقد مع الهداف
الدويل هاري كاين.
ّ
خل � ��� ��ص امل � � � � ��درب الإ�� � �س� � �ب � ��اين بيب
غ��واردي��وال "قمنا بك ّل م��ا يف و�سعنا.
�أعتقد �أننا �صنعنا الكثري من الفر�ص
 ،نّ
تعي علينا الت�سجيل لكننا مل ننجح،
لهذا ال�سبب خ�سرنا".
ع��ار��ض��ة م��زدوج��ة ل��رح�ي��م �سرتلينغ
والربتغايل برناردو �سيلفا يف الدقيقة
 26و� � �ص � �دّات ل �ل �ح��ار���س الإي �ط ��ايل
جانلويجي دوناروما �أم��ام الربتغايل
روبن ديا�ش ( )43والبلجيكي كيفن
دي ب� ��روي� ��ن ( 54و ،)70منعت
"�سيتيزنز" من الو�صول �إىل ال�شباك
الباري�سية.
�أ��ص�ب��ح ال �� �س ��ؤال ع��ن ع��دم ��ض��م هاري
ك��اي��ن م���ش��روع�اً ،وع � ّم��ا مي�ك�ن��ه جلبه
�إىل هجوم �سيتي ،علماً ب ��أن الالعب

"الرقم  "9يعي�ش فرتة �سيئة راهناً
مع فريقه توتنهام.
لكن املدرب الكاتالوين ال يلج�أ كثرياً
�إىل الأع � ��ذار .ت��اب��ع م ��درب بر�شلونة
وبايرن ميونيخ الأملاين �سابقاً "يجب
�أن نعمل �أك�ثر ،ن�صنع الفر�ص �أكرث
ونكون �أكرث �شرا�سة يف خط الو�سط،
الأج �ن �ح��ة ،امل�ه��اج�م�ين و�أن يتح ّملوا
م� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��م�+ :آه ،مب� �ق ��دوري
الت�سجيل لأين امتلك النوعية."+
وب��رغ��م خ �� �س��ارة ال �ث�ل�اث��اء ،ال ميكن
التغا�ضي عن فكرة �أن �سيتي يت�أقلم
ج� �ي ��داً ح �ت��ى م ��ن دون ر�أ�� � ��س حربة
حقيقي.
خ�ل�ال ف ��وزه ع�ل��ى ت�شل�سي �1-صفر
يف ال � ��دوري امل�ح�ل��ي ال���س�ب��ت املا�ضي،
بالإ�ضافة �إىل مباريات �أخرى ،هيمن
��س�ي�ت��ي ووج� ��د ال �ث �غ��رات �أم � ��ام �أعتى
الدفاعات.
مي �ل ��ك م� ��واه� ��ب الف� �ت ��ة يف قطاعه
الهجومي ،على غرار القادم اجلديد
ج��اك غريلي�ش ،ال�برت�غ��ايل برناردو
�سيلفا ،اجلزائري ريا�ض حمرز ،فيل

ف��ودن ،الربازيلي غابريال جيزو�س،
البلجيكي كيفن دي بروين والإ�سباين
فريان توري�س.
قال غوارديوال قبل مواجهته الأخرية
م��ع الـ"بلوز"" :لقد جنونا م��ن دون
�سريخيو" ،فيما ع ّزز خ�صمه ت�شكيلته

بالبلجيكي روميلو لوكاكو من �إنرت
الإيطايل.
مل مت� �ن ��ع �إ� � �ص� ��اب� ��ة ق� ��وي� ��ة �أب � �ع� ��دت
الأرجنتيني �سريخيو �أغ��وي��رو طوال
املو�سم املا�ضي تقريباً� ،سيتي ،اململوك
�إم��ارات�ي�اً ،م��ن اح��راز لقبه الثالث يف

�أرب ��ع ��س�ن��وات يف ال� ��دوري الإنكليزي
وبلوغ نهائي دوري �أبطال �أوروبا حيث
خ�سر �أم��ام مواطنيه ت�شل�سي بهدف
نظيف.
رح��ل �أغ��وي��رو �إىل ب��ر��ش�ل��ون��ة للحاق
مبواطنه ليونيل مي�سي قبل �أن يق ّرر

Thursday

الأخ �ي��ر ال �ت��وج��ه �إىل ب��اري ����س ،لكن
"كون" ينتظر ح ّتى ال�ساعة خو�ض
�أوىل دقائقه مع "بلوغرانا" .يرق�ص
غ � ��ورادي � ��وال ع �ل��ى �أن � �غ� ��ام اخ �ت �ي��ارات
م�ت�ن��وع��ة ل�لاع�ب�ي��ه يف ع � �دّة مراكز،
بح�سب احتياجاته.
�أق� ّر الثالثاء "مل تكن �شرا�سة رحيم
(��س�ترل�ي�ن��غ) وك�ي�ف��ن (دي بروين)"
م��وزاي��ة لـ"فيل (ف� ��ودن) وغابريال
(جيزو�س)" الأ�سا�سيني يف �ستامفورد
بريدج.
ب �ع��د اخ� �ف ��اق ��ه يف ج � ��ذب م �ي �� �س��ي �أو
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �صوب
ا� �س �ت��اد االحت� ��اد يف ف�ت�رة االنتقاالت
الأخ �ي�رة ،ق��ال بيب الأ��س�ب��وع املا�ضي
"�أعتقد ان ال �ن��ادي م ��درك ،ولي�س
ب�سببي ،انه بحاجة ملهاجم يف ال�سنوات
املقبلة" .يف انتظار ح��دوث ذل��ك "ال
منلك هذا ال�سالح على غرار ت�شل�سي،
مان�ش�سرت يونايتد ،توتنهام �أو �أندية
�أخ � ��رى .ال من�ل��ك الع �ب �اً ق � ��ادراً على
ت�سجيل  25هدفاً مبفرده ،يجب �أن
نحقق ذلك جماعياً".
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�إ�سبانيا ترفع القيود على
دخول اجلماهري �إىل املالعب
�سيُ�سمح للأندية الإ�سبانية بت�شريع �أبواب مالعبها ب�سعة ا�ستيعاب مئة يف املئة
بدءًا من الأ�سبوع احلايل ،عقب رفع القيود الوطنية يف ال�صراع �ضد جائحة
فريو�س كورونا .
ورغم قرار الرفع� ،إالّ �أ ّن القيود املحلية �ستبقى �سارية املفعول ما �سيمنع نادي
بر�شلونة الذي يعاين من �ضائقة مالية ويرزح حتت الديون من ت�شريع �أبواب
ملعب "كامب نو" ب�سعة كاملة لدخول اجلماهري.
ح�دّد املجل�س الإ�سباين امل�شرتك ،وهو الهيئة التي جتمع القادة ال�سيا�سيني
امل�س�ؤولني عن القطاع ال�صحي من جميع املناطق اال�سبانية ،عدد احل�ضور يف
الدوري املحلي وكرة ال�سلة و"غريها من الأحداث الريا�ضية بن�سبة ت�صل �إىل
 100يف املئة يف الهواء الطلق و 80يف املئة داخل قاعات" ،بح�سب ما جاء يف
بيان .و�ست�ستمر الإجراءات حتى نهاية ت�شرين الأوّل�-أكتوبر حيث �سيتم �إعادة
تقييمها .ومع ذلك ،فقد مت الإبقاء على تدابري �أخرى مثل االلتزام بارتداء
القناع واحرتام م�سافة  1.5مرت بني كل �شخ�ص ،مما يقوّ�ض منطقياً فكرة
�إقامة املباريات يف مالعب مكتملة.
و�سيعتمد تطبيق ه��ذا الت�سهيل بناء على موافقة ال�سلطات ال�صحية يف كل
مقاطعة تتمتع باحلكم ال��ذات��ي يف �إ�سبانيا .فيما �أعلنت مقاطعة كاتالونيا،
موطن بر�شلونة و�إ�سبانيول� ،أنها �س ُتبقي ح ّد احل�ضور بن�سبة  60يف املئة يف
املالعب املفتوحة التي ت�صل قدرة ا�ستيعابها �إىل �أكرث من � 10000شخ�ص.
كما �أعلن �إقليم البا�سك الذي ي�ضم ثالثة �أندية يف "ال ليغا" هي �أتلتيك بلباو
و�أالفي�س وريال �سو�سييداد الأربعاء �أي�ضاً �أنه �سيُبقي ح ّد احل�ضور احلايل عند
 60يف املئة.

�شرييف تريا�سبول مغمور انف�صايل
�سان جرمان �أمام �سيتي� ..أم�سية
ي�صدم ال�ساحة القارية
«املهند�س» فرياتي وهدف مي�سي الأوّل
مع ت�شكيلة متوازنة� ،صانع الألعاب الإيطايل ماركو فرياتي من جم ّرة
�أخ ��رى ،وال�ه��دف الأوّل للأرجنتيني ليونيل مي�سي بقمي�ص فريقه
اجل��دي��د ،جن��ح باري�س �سان ج��رم��ان الفرن�سي يف اخل��روج م��ن ملعبه
"بارك دي بران�س" بنتيجة مر�ضية �أمام و�صيف بطل م�سابقة دوري
�أبطال �أوروب��ا املو�سم املا�ضي مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي (�2-صفر) ،يف
�أم�سية �ساهمت يف �إعادة بناء نادي العا�صمة.
عن فرياتي ،من الأف�ضل �أن نرتك الكالم ملناف�سيه الذين يجيدون مدحه ،حيث
كال مدرب �سيتي اال�سباين بيب غوارديوال الثناء ل�صانع اللعب ،قائ ً
ال مع ابت�سامة
على حمياه "�أنا عا�شق له!".
وتابع "يعرف كيف يلعب حتت ال�ضغط ،وميلك الهدوء الالزم من �أجل القيام بلم�سة
�إ�ضافية ،بهدف �إيجاد (رفاقه) يف ظهر العبينا يف الو�سط .لي�س �ضخم البنية ،لكنه يعرف
كيف يخلق امل�ساحات وال يحتاج للعب كرات طويلة .ميلك ال�شخ�صية والطباع� ،أنا �سعيد لعودته
من اال�صابة".
�أبعدته ا�صابة يف الركبة ،تع ّر�ض لها مع منتخب بالده ،عن املالعب لفرتة �شهر ،لكن املك ّنى بالـ "بومة
ال�صغرية" عاد �إىل امل�ستطيل الأخ�ضر ليُهند�س فوز فريقه الثالثاء �ضمن اجلولة الثانية من املناف�سات.
ين�س مدرب �سان جرمان االرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو �أن يثني على بقية العبي الو�سط �أمثال ال�سنغايل �إدري�سا
مل َ
غانا غي الذي افتتح الت�سجيل بت�سديدة �ساحرة يف الزاوية العليا واال�سباين �إندر هرييرا.
ه�ؤالء الثالثة "منحوا التوازن خلط الو�سط" ،وهو التوازن الذي يبحث عنه املدرب الأرجنتيني.
يف وقت يكون الفريق حتت �ضغط مناف�سه ويعاين من الهجمات ،ت�ستمر الأعمال ،فاملدرّب "بوكي" يردّد على
م�سمع اجلميع �أن "فريقه يف طور البناء" ،خ�صو�صاً �أمام عمل جماعي حيك "من حتت يدي بيب� ،أف�ضل مدرب
يف العامل بالن�سبة يل ،منذ �أعوام طويلة" كما يقول الأرجنتيني.
ولكن ،خالل �أم�سية الثالثاء كان بامكان بوكيتينو �أن يكون فخوراً مبا قدّمه ،لذا هن�أ نف�سه قائ ً
ال "ي�ساعد الفوز
على و�ضع النقاط الإيجابية يف املقدّمة".
وتابع �أن هذا الفوز الذي يفر�ض االحرتام "منحنا قاعدة �أو�سع من �أجل متابعة العمل والتطوّر .كل �شيء بات
�أ�سهل لتقبّله وهذا ي�ساعد الأجواء".
ر�أت �صحيفة "ليكيب" الريا�ضية املتخ�صّ �صة "فريقا موهوباً ومتحداً� ،شجاعاً ومقداماً ،مت�سّ ك بفوزه مثل
(مت�سك) خمالب الهررة بفري�ستها" ،فريقاً "لعب وك�أنه يف حلم".
"�شك ًرا مي�سي!" عنونت �صحيفة "لو باريزيان" ،مثنية على "ملحة عبقرية" يف الهدف الأوّل للأرجنتيني منذ
قدومه هذا ال�صيف �إىل باري�س عقب رحيله ال�صاعق عن بر�شلونة اال�سباين.
العقربي ليو مل يلم�س الكثري من الكرات كما يع�شق حيث انحنى فريقه �أمام ا�ستحواذ مناف�سه �سيتي على
الكرة ،ولكنه �سجل هدفاً با�سلوبه ال�ساحر ،بت�سديدة من القدم الي�سرى بعد هجمة مرتدة �سريعة ،وبف�ضل
مل�سة جميلة بكعب قدم املهاجم كيليان مبابي.
ال �شك �أن هذه التمريرة احلا�سمة �ست�ساعد يف تطور العالقة بني الثالثي املرعب "�أم �أن �أم" (مي�سي-
نيمار-مبابي) الذي ما زال يكت�شف نف�سه ،الن الربازيلي والفرن�سي �أم�ضيا يف �سان جرمان � 4أعوام معاً،
وهي املدة ذاتها التي ام�ضاها "راق�ص ال�سامبا" مع "راق�ص التانغو" يف بر�شلونة اال�سباين قبل رحيل
نيمار �إىل نادي العا�صمة الباري�سية يف  2017مقابل �صفقة قيا�سية بلغت  222مليون يورو.
ال "�شيئاً ف�شيئاً �أت�أقلم و�أدخل �ضمن �أجواء الفريق" ،م�ضيفاً
اعرتف مي�سي لقناة "كانال بلو�س" قائ ً
""مع تقدّمنا ،نبد�أ يف التعرف على بع�ضنا البع�ض واللعب معاً� .أنا واثق �أننا �سنتطوّر".
عك�ست �صحيفة "ليكيب" ما يعي�شه "الربغوث" ال�صغري ،فعنونت على �صفحتها االوىل "حت ّرر" ،مع
�صورة ملي�سي تظهره وهو يفتح ذراعيه ،يف ا�شارة �إىل حت ّرر مي�سي منفرداً من ال�ضغوطات و�إىل اللعب
اجلماعي للفريق الباري�سي.
حيا بوكيتينو هدف مواطنه وطالب بالقليل من ال�صرب لأن "العبني مثل مي�سي يحتاجون �أن ي�شعروا
به ّز ال�شباك� ،أنا �سعيد جداً له" ،وختم "هي امل ّرة االوىل التي يغادر فيها منذ  20عاماً ،فقد �أم�ضى طوال
حياته يف بر�شلونة ،عليه �أن يت�أقلم".
واخ�يراً ،حقق �سان جرمان نتيجة جيدة مع حار�س عمالق :الإيطايل جانلويجي دوناروما يف �أوّل مباراة له يف
امل�سابقة القارية الأم مل ينجح �سوى ب�صدة عمالقة واحدة من ر�أ�سية للربتغايل روبن ديا�ش ،لكنه بدا غري ملمو�س
و�أظهر �صفا ًء مثالياً يف تدخالت �أخرى �أقل �صعوبة.
يف امل ّرتني الوحيدتني اللتني �شعر ب�أنه مت التغ ّلب على �أف�ضل العب يف الن�سخة الأخرية من ك�أ�س �أوروبا واملتوج باللقب مع
منتخب بالده ،نابت عنه العار�ضة يف كلتيهما .لقد كان النجاح حليفه و�إىل جانبه يف تلك الأم�سية.
�أقفل "جيجو" جميع الزوايا و�أدخل الي�أ�س �إىل قلوب "�سيتيزن�س" ،لذا ح ّيت �صحيفة "غازيتا ديلو �سبورت" ابنها البار قائلة
"من �أجل الفوز يف مباريات بهذا التوازن ،يجب �أن يقف بني اخل�شبات الثالث حار�س بر�أ�س باردة مثل جيجي" وان البطل
الإيطايل "بنى حائطاً يف بداياته يف دوري الأبطال" .يبدو وا�ضحاً �أ ّن فرتة املناف�سة وتبادل املراكز مع نظريه الكو�ستاريكي
كيلور نافا�س �ستدوم لفرتة طويلة ،حيث يتوجب على بوكيتينو �أن يتعامل مع الـ "�أنا" والأنانية للحار�سني
الكبريين ،ولكن نظراً لل�صفات التي يتمتعان بها ،تنتظر املدرب الأرجنتيني قرارات �صعبة.

وف��ى ن��ادي �شرييف تريا�سبول امل��ول��دايف ،الوافد اجلديد ومم ّثل �إقليم
تران�سدني�سرتيا االنف�صايل الغام�ض ،بوعده بعد عودته بفوز تاريخي
من �أر�ض ريال مدريد الإ�سباين  1-2يف اجلولة الثانية من دوري �أبطال
�أوروبا يف كرة القدم.
ك ّر�س فوزه االفتتاحي على �شاختار دانيت�سك الأوكراين بثانٍ على الفريق
امللكي ،حامل اللقب  13م� ّرة ،يف اللحظات القاتلة ،ليت�صدر جمموعة
قوية ت�ض ّم �أي�ضا �إنرت بطل �إيطاليا.
مي ّثل �شرييف عا�صمة �إقليم انف�صايل م��وال لرو�سيا يبلغ ع��دد �سكانه
� 470ألف ن�سمة� ،أعلن انف�صاله عن باقي مولدافيا اثر حرب �أهلية
ق�صرية بعد تفكك االحتاد ال�سوفياتي عام  ،1991وهو �أحد �أكرث الدول
الأوروبية غري املعرتف بها.
مذ ذاك الوقت ،يحمي جنود رو�س �إقليم تران�سدني�سرتيا ،وهو م�ستقل
بحكم الواقع برغم عدم االعرتاف به من �أي دولة يف العامل.
ريا�ضياً ،وكي تكون قادرة على االنت�ساب �إىل االحتاد الأوروبي لكرة القدم
(ويفا) ،تخو�ض مدينة تريا�سبول البالغ عدد �سكانها � 100ألف ن�سمة،
الدوري املولدايف .م�سابقة �أحرزها �شرييف  19مرة يف �آخر  21ن�سخة!
وال �ع��داء ب�ين تران�سدني�سرتيا وم��ول��داف�ي��ا لي�س �أق ��ل م��ن ال �ع��داء بني
�شرييف تريا�سبول والأن��دي��ة املولدافية الأخ��رى نتيجة احتكاره للقب
الدوري املحلي.
ي�ق��ول ي ��وري ف�يرن�ي��دوب امل ��درب الأوك � ��راين ل�شرييف ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س "يتحدث النا�س عن ان الريا�ضة لي�ست �سيا�سة" ،لكن يف الواقع
"الريا�ضة هي �سيا�سة".
يفخر م�شجعو تريا�سبول �إن "الدولة" البالغة م�ساحتها نحو � 4آالف
كلم م��رب��ع� ،سيالقي الع�ب��وه��ا �أب ��رز جن��وم ال�ك��رة ال�ع��امل�ي�ين ،على غرار
الفرن�سي كرمي بنزمية ه��داف ري��ال �أو الأرجنتيني الوت��ارو مارتيني�س
مهاجم �إنرت.
ً
يالحظ �إيغور تروت�شين�سكي ( 61عاما) ،م�شجع �شرييف منذ ت�أ�سي�سه
عام � ،1997أنه "�سيكت�شف املزيد من النا�س �أن هذا البلد غري املعرتف
فيه موجود" .على الطرف املقابل من دني�سرت ،النهر الفا�صل مع باقي
مولدافيا ،تبدو احلما�سة �أقل.
ً
ي ��ؤ ّك��د ال���ص�ح��ايف ال��ري��ا��ض��ي كري�ستيان ج� ��اردان "ال �أرى �سببا لأكون
�سعيداً".
يتابع "ميثل هذا النادي جيباً انف�صالياً مي ّول نف�سه من خالل الف�ساد،
االجتار غري امل�شروع واالقت�صاد غري الر�سمي ،ما يت�س ّبب باحلاق �ضرر

كبري باملوازنة وم�صالح جمهورية مولدافيا".
ينتمي الفريق ملجموعة �شرييف التي ت�ض ّم حم�لات ال�سوبرماركت،
حمطات الوقود� ،شبكة الهاتف املحمول ،م��زارع �سمك احلف�ش وم�صنع
تقطري ال�ك��ون�ي��اك امل�ح�ل��ي� .أ�سّ �سها اث�ن��ان م��ن ق��دام��ى رج��ال ال�شرطة،
�أحدهما رئي�س النادي احلايل فيكتور غو�شان.
وت�سيطر ال�شركة الأم ل�شرييف تريا�سبول على اجلزء الأكرب من اقت�صاد
تران�سدني�سرتيا وتلعب دور �صانع الر�ؤ�ساء على ال�صعيد ال�سيا�سي.
�شَ َّيدت املجموعة للنادي جم ّمعاً ريا�ضياً بلغت تكلفته  200مليون دوالر
�أم�يرك��ي ،ي�ض ّم ملعبني يتّ�سعان لـ � 13أل��ف و� 9آالف متف ّرج توالياً،
ق�صراً ريا�ضياً و 16ملعباً للتدريب.
ً
يقول احلار�س االحتياطي املخ�ضرم �سريغي با�شنكو ( 38عاما) املولود
يف تريا�سبول ويحمل �أل ��وان ال �ن��ادي منذ طفولته� ،إن م�سابقة دوري
الأبطال كانت دوماً "حلم رئي�سنا".
لكن �شرييف تريا�سبول الذي �شارك �سابقاً يف الدوري الأوروبي "يوروبا
ليغ" ،يبقى مغموراً على ال�صعيد ال�ق��اري ،و ُت�ق�دّر قيمة كامل العبيه
بـ 11.8مليون يورو فقط (نحو  14مليون دوالر)� ،أي ما يعادل الراتب
ال�سنوي لالعب ريال النم�سوي دافيد �أالبا ،بح�سب موقع تران�سفرماركت
االخت�صا�صي ،وه��و رق��م هزيل مقارنة م��ع قيمة العبي ري��ال البالغة
 783.5مليون يورو �أو حتى  183.8مليون يورو ل�شاختار.
ت�ض ّم ت�شكيلته العبني من ال�برازي��ل ،اليونان ،غانا ،غينيا ،كولومبيا
وحتى لوك�سمبورغ.
على �أي ح��ال ،ف��إن املغامرة يف دوري الأبطال "ق�صة خيالية" بالن�سبة
للمدرب الذي يقود الفريق ال�صغري يف مالعب تاريخية على غرار �سان
�سريو يف ميالنو �أو �سانتياغو برنابيو يف مدريد .يق ّر فرينيدوب (55
عاماً) "ب�صراحة ،مل �أكن �أتوقع ذلك".
بالن�سبة للم�شجع ترو�شت�شين�سكي ،ال ته ّم النتائج كثرياً ،بل يه ّم التواجد
يف هكذا م�سابقة عريقة ،م�ضيفاً "نعمل لهذا الهدف منذ ع�شرين �سنة.
يف غ�ضون ع�شر �سنوات ،قد نتو�صّ ل �إىل الت�أهل من دور املجموعات".
ع�ل��ى ال�صعيد ال���س�ي��ا��س��ي ،ي ��أم��ل امل ��درب الأوك � ��راين ال ��ذي مي� �زّق بلده
�أي �� �ض �اً � �ص��راع م��ع ان�ف���ص��ال�ي�ين م��وال�ي�ن ل��رو� �س �ي��ا� ،أن ت �غ��ذي مغامرة
�ستوحد مولدافيا
�شرييف الأخ � ّوة بني الأع��داء املولداف "على الأرج��ح
ّ
وتران�سدني�سرتيا".
�أما االحتاد املولدايف للعبة ،فعبرّ عن فرحته الغامرة بت�أهل �شرييف �إىل
دور املجموعات "�شرييف يوروفانتا�ستيك (رائع قارياً)".

خماطر نظام ت�شغيل ال�سيارة دون مفتاح
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تظهر ميزة نظام ت�شغيل ال�سيارة دون مفتاح  Keyless Goعند ان�شغال كلتا اليدين بعد الت�سوق على �سبيل املثال،
فبمجرد االبتعاد عن ال�سيارة� ،أو االقرتاب منها تقفل الأب��واب �أو تفتح بالإ�شارة الال�سلكية ،لكن ومع هذا ميكن
لل�صو�ص بهذه التقنية �أي�ضاً �سرقة الأ�شياء الثمينة يف ال�سيارة �أو حتى ال�سيارة.
�أو�ضح خبري ال�سيارات الأمل��اين كون�ستانتني �أن �سرقة ال�سيارات امل��زودة بتقنية  Keyless Goال تتطلب اخرتاق
البيانات �أو ا�ستخدام تقنيات فك الت�شفري املعقدة ،فكل املطلوب ما يعرف "مبو�سع املدى" ،لتقوية الإ�شارة الال�سلكية
بطريقة تخرتق نظام ال�سيارة وتتيح فتح الأبواب.
وتكمن امل�شكلة عادة يف �أن �أ�صحاب ال�سيارات ال يالحظون �سرقة البيانات؛ حيث يكفي �أن مير �شخ�ص �أمامهم
اللتقاط بيانات املفتاح.
ومن جانبه �أو�ضح خبري ال�سيارات الأملاين بيرت هومل�ستويل �أن الل�صو�ص متر�سوا منذ فرتة طويلة على اخرتاق
نظام  ،Keyless Goوميلكون املعرفة الفنية والتكنولوجيا الالزمة لفتح و�سرقة ال�سيارة دون �أن يالحظهم
�أحد.
وببع�ض التدابري الب�سيطة ميكن توفري م�ستوى جيد من احلماية والأمان .ففي البداية يجب �إيقاف ال�سيارة يف
مر�آب فردي ميكن غلقه� ،أو �أن تكون ال�سيارة دائما مرئية بو�ضوح ،مثل �إنارة ال�شارع ،الأمر الذي يكرهه الل�صو�ص.
ويجب �أي�ضا الت�أكد من �إ�صدار ال�سيارة الإ�شارة املرئية و�أو ال�صوتية املنا�سبة عند قفلها.
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التوتر ي�صيب فتاة بال�صلع

جرمية ما قبل ليلة الزفاف ..طعنت حتى املوت

خ�سرت فتاة بريطانية تبلغ من العمر � 8سنوات فقط
معظم خ�صالت �شعرها ،بعد �أن مزقت �شعرها نتيجة
التوتر و�ضغوط الإغالق الناجتة عن �أزمة كورونا.
ومل يتبق �سوى ب�ضع خ�صالت من ال�شعر يف م�ؤخرة ر�أ�س
�أميليا مان�سي من بري�ستول ،وباتت ال تغادر املنزل �إال بعد
و�ضع منديل �أو �شعر م�ستعار على ر�أ�سها.
والحظت والدتها ،جيما مان�سي ،لأول مرة �أن ابنتها بد�أت
يف �سحب رمو�شها بعد �شهر من الإغالق الأول الذي مت
ف��ر��ض��ه يف بريطانيا لل�سيطرة ع�ل��ى ان�ت���ش��ار فيريو�س
كورونا ،وتعتقد �أن ال�ضغط الناجم عن عمليات الإغالق
ميكن �أن يكون قد ت�سبب يف حالة تعرف با�سم متالزمة
نتف ال�شعر ،حيث ال ي�ستطيع ال�شخ�ص مقاومة الرغبة
يف نتف �شعره ا�ستجابة ملوقف مرهق.
وقالت الأم �إنها حاولت �أال تفكر يف الأمر عندما الحظت
لأول مرة �أن �أميليا تنزع رمو�شها ،ولكن يف النهاية مل
يتبق لها �أي رمو�ش على الإطالق .وقالت �إن نتف ال�شعر
ا�ستمر يف التدهور مع م��رور الوقت و�أنها ب��د�أت يف �شد
�شعر ر�أ�سها خالل عمليات الإغالق ال�شتوية.

جرمية مروعة �شهدتها م�صر ،راح��ت �ضحيتها فتاة مقبلة على
الزواج ،وجدت مقتولة ب�شكل ب�شع قبل �أيام من زفافها.
وتكثف �أج�ه��زة الأم��ن امل�صرية بالقليوبية م��ن جهودها لك�شف
غمو�ض واقعة العثور على جثة فتاة بها ع��دة طعنات و�إ�صابات
بجوار منزلها مبنطقة قليوب املحطة.
وكلفت �أج�ه��زة البحث اجلنائي ب�سرعة الطب ال�شرعي ملعاينة
اجلثة وبيان الإ��ص��اب��ات و�سببها ومالب�ساتها وطريقة حدوثها،
وطلبت حتريات املباحث حول الواقعة والتو�صل ملرتكبها.
وتلقت �أجهزة الأم��ن بالقليوبية �إخطارا من ق�سم قليوب بورود
ب�لاغ بالعثور على جثة فتاة م�صابة بطعنات و�إ�صابات خمتلفة
بجوار منزلها ب�إحدى العزب مبنطقة قليوب املحطة.
وانتقلت �أجهزة البحث اجلنائي ،حيث مت نقل اجلثة للم�ست�شفى،
وتبني �أنها �شابة يف الع�شرينيات من عمرها ،ومن املقرر زفافها
اليوم اخلمي�س و�أنها خرجت من منزلها بعد تلقي ات�صال هاتفي
وفق رواية �أ�سرتها ،وبعدها عرث على اجلثة م�صابة عدة �إ�صابات
وطعنات و�إبالغ �أجهزة الأمن.
وتداول رواد التوا�صل االجتماعي عدة روايات حول الواقعة منها
�أن املجني عليها ا�ستدرجت من داخل منزلها ،وتلقت عدة طعنات
قاتلة لتتويف يف احل��ال ،ورواي ��ة �أخ��رى �أن�ه��ا �سقطت على �أ�سياخ
حديد يف منطقة جم��اورة ملنزلها ،ورواي��ة ثالثة �أنها �سقطت من
�شرفة املنزل دون �سبب معلوم وهو ما ت�سبب يف وفاته يف احلال.

اكت�شاف نوع جديد من ال�سحايل
�أعلنت الهيئة الوطنية للم�ساحات الطبيعية املحمية
يف ال�ب�يرو اكت�شاف ن��وع جديد م��ن ال�سحايل يف جنوب
ال�ب�لاد .وقالت الهيئة يف بيان "يف م�ساهمة ثمينة من
املناطق الطبيعية يف البريو �إىل العامل ،مت اكت�شاف نوع
جديد من ال�سحايل �أخريا" .ولفت البيان �إىل �أن اكت�شاف
هذا النوع الذي ُ�سمي "ليوالميو�س فاريانتي" ،ح�صل يف
حممية كوتاهوا�سي ،وه��ي منطقة طبيعية حممية يف
�أريكويبا جنوب البريو البالغة م�ساحتها � 490ألفا و550
هكتارا على علو  4500مرت ،وفق الهيئة.
ويتميز النوع اجلديد بلونه الرمادي الداكن على الر�أ�س
وحرا�شفه باللون الأ�صفر ال�شاحب لدى الإناث.

�أمازون تطلق روبوتا ميكنه
التجول يف املنزل

تعتزم "�أمازون" ط��رح روب��وت ق��ادر على التجول يف امل�ن��ازل ،وهو
جهاز من عامل اخليال العلمي ا�ستحال واقعا بح�سب املجموعة
العمالقة يف جمال التكنولوجيا لكنه قد ي�شكل �أي�ضا �أداة مراقبة
مقلقة وفق منتقدي امل�شروع.
وقدمت املجموعة الأمريكية الثالثاء الروبوت "�أ�سرتو" وا�صفة
�إياه ب�أنه تقدم كبري للم�ستهلكني احلري�صني على �سالمتهم.
وميكن لهذا الروبوت املزود عجالت و�شا�شة لوحية و�ضع خريطة
للمنزل وال ��رد ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات ال�صوتية للتوجه �إىل غ��رف��ة ما
من املنزل وزرع كامريته فيها .كما با�ستطاعة اجلهاز التعرف
على ال��وج��وه وتعلم ع��ادات �أف��راد الأ��س��رة وتذكري كل ف��رد منهم
ب�أن�شطته.
ويبلغ طول الروبوت � 60سنتيمرتا ووزنه يقل عن  10كيلوغرامات،
وهو �سيباع ب�ألف دوالر يف الواليات املتحدة يف مرحلة �أوىل قبل �أن
يُرفع �سعره �إىل حوايل  1450دوالرا.
وق ��ال ن��ائ��ب رئ�ي����س "�أمازون" دي ��ف ل�ي�م��ب يف ف�ي��دي��و ترويجي
ُن�شر �أم�س الأول الثالثاء "عندما تكونون خ��ارج املنزل ،ميكنكم
اال�ستعانة به للتجول يف منزلكم".
وميكن الإف��ادة من هذا الروبوت للتحقق من �سالمة الأ�شخا�ص
امل�سنني يف املنزل.
وق��ال ��س��وري م��ادوال ال��ذي عمل على ه��ذا امل���ش��روع ،يف الت�سجيل
امل�صور ال��ذي ن�شرته "�أمازون" �إن ه��ذا ال��روب��وت "خيال علمي
ا�ستحال واقعا".

حمم بركان ال باملا ت�صل �إىل املحيط الأطل�سي

ف��اج ��أت ال�ن�ج�م��ة ال�ترك �ي��ةمرمي
�أوزريل متابعيها ب ��أح��دث جل�سة
ت �� �ص��وي��ر ن �� �ش��رت �ه��ا يف �صفحتها
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي.
وظ�ه��رت �أوزريل ب�إطاللة غريبة
مليئة ب��الأل��وان �إذ ��ش� ّب��ه البع�ض
مالب�سها بالدجاجة خ�صو�صا �أن
ت�صميمها يوحي بذلك.
وترك لها عدد من متابعيها الكثري
من التعليقات الطريفة.
وكانت �أوزريل قد عايدت والدها
مب�ن��ا��س�ب��ة ع �ي��د م� �ي�ل�اده ب�صورة
جت�م�ع�ه�م��ا ن���ش��رت�ه��ا يف �صفحتها
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي.
لا وا�سعاً
ول�ق�ي��ت ال �� �ص��ورة ت �ف��اع� ً
خ�صو�صاً بعد �أن الحظ متابعوها
ال�شبه الكبري القائم بينهما.
اجل ��دي ��ر ذك� ��ره �أن م ��رمي حتدث
��ض�ج��ة ب�ين متابعيها يف ك��ل مرة
تن�شر �صورة جديدة لها.

و�صلت احلمم التي ينفثها ال�برك��ان الثائر على جزيرة ال
باملا الإ�سبانية �إىل املحيط الأطل�سي وذل��ك بعد ت�سعة �أيام
من ثورانه مما �أدى �إىل تدمري منازل و�إت�لاف حما�صيل.
وت�صاعدت �سحب من الدخان الأبي�ض ف��وق منطقة باليا
نويفا ح�سبما يظهر يف �صور التقطتها رويرتز.
وق��ال م���س��ؤول��ون �إن احل�م��م املتدفقة م��ن ب��رك��ان كومربي
فييخا قد تت�سبب يف حدوث انفجارات وت�صاعد �سحب غازات
�سامة ،مما دف��ع �أجهزة ال�ط��وارئ يف ج��زر الكناري �إىل حث
ال�سكان على االحتماء يف �أماكن �آمنة.
ومنذ ث��وران ال�برك��ان ي��وم � 19سبتمرب �أي�ل��ول غطى تدفق
احلمم ال�سوداء �أكرث من  230هكتارا ملتهما مئات املنازل
وال�ط��رق وامل��دار���س والكنائ�س كما �أج�بر �آالف الأ�شخا�ص
على النزوح عن ديارهم بح�سب خدمة كوبرنيكو�س للر�صد
بالأقمار ال�صناعية يف االحتاد الأوروبي.
ومل ترد تقارير عن �سقوط قتلى �أو م�صابني يف حالة خطرية
م�ن��ذ ث ��وران ال�برك��ان ل�ك��ن ن�ح��و  15يف امل�ئ��ة م��ن حم�صول
امل��وز يف اجلزيرة ميكن �أن يكون يف خطر مما يقو�ض �آالف
الوظائف .و�أعلنت احلكومة الإ�سبانية ال باملا منطقة كوارث،
وهو حترك ي�ستتبع تقدمي دعم مايل للجزيرة.

�أوليفيا بالريمو خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Runtيف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

عر�ض �أول لفيلم جيم�س بوند اجلديد هاندا �أرت�شيل مبالمح
�شهدت لندن �أم�س الأول الثالثاء العر�ض الأول لأح��دث �أف�لام
جيم�س خمتلفة بهذه الإطاللة
بوند" ،نو تامي تو داي" ،وهو �شريط حافل باحلركة واملفاج�آت �أجنز فيه

مرمي �أوزريل ب�إطاللة
ت�شبه الدجاجة

Thursday

املمثل دانييل كريغ برباعة مهمته املتمثلة يف جعل العميل ال�سري �أكرث
�إن�سانية وعر�ضة للخط�أ من �أي وقت م�ضى .ومن املقرر �أن تبد�أ دور ال�سينما
الربيطانية ال�ي��وم اخلمي�س ع��ر���ض ه��ذا العمل امل��رت�ق��ب ،وه��و اخلام�س
والع�شرون من �أفالم العميل  ،007بعدما ت�أجل موعد �إطالقه مرات عدة
ب�سبب جائحة كوفيد .-19وت��وىل كريغ يف "نو ت��امي تو داي" دور بوند
للمرة الأخرية ،وال يزال ا�سم من �سيخلفه يف هذه املهمة غام�ضاً .واثارت
نهاية الفيلم التكهنات حول طبيعة �شخ�صية العميل يف الأجزاء التالية من
ال�سل�سة التي تعترب من الأكرث حتقيقاً للأرباح يف تاريخ ال�سينما� ،إذ ك�سرت
بع�ض اجلوانب التقليدية يف مغامرات بوند ال�سابقة.
وم�شى املمثل الربيطاين البالغ  53عاماً م�ساء الثالثاء على ال�سجادة
احلمراء قبل العر�ض اللندين يف قاعة "رويال �أل�برت هال"� ،إىل جانب
بقية �أع�ضاء الفريق ،وهم املنتجان مايكل ج .ويل�سون وباربارا بروكويل
وامل �خ��رج ك ��اري ج��وج��ي ف��وك��ون��اغ��ا ("بي�ست�س �أوف ن��و ناي�شن" و"ترو
ديتيكتيف") واملمثالن رامي مالك وليا �سيدو  ،بالإ�ضافة �إىل املغنية بيلي
�إيلي�ش التي ت�ؤدي الأغنية الر�سمية للفيلم التي حتمل عنوانه "نو تامي تو
داي" .وح�ضر �أي�ضاً الأمريان ت�شارلز ووليام وزوجتاهما.

ظاهرة خميفة تهدد مر�ضى كورونا

مع معاناة بع�ض ممن �أ�صيبوا بكورونا لفرتة طويلة من �أعرا�ض املر�ض
حتى بعد التعايف منه ،عكف باحثون على درا�سة هذه الظاهرة املقلقة ،يف
حماولة لفهم طبيعة الفريو�س ب�شكل �أدق.
فقد تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن �أكرث من ثلث من �أ�صيبوا بـ"كوفيد ،"19
�سي�ستمر معهم عر�ض واحد على الأقل لعدة �أ�شهر ،فيما بات يطلق عليه
العلماء ا�سم "كوفيد املمتد".
ودر���س باحثون من جامعة �أك�سفورد ومركز �أك�سفورد للأبحاث الطبية
احليوية واملعهد الوطني للبحوث ال�صحية يف بريطانيا ،ظاهرة "كوفيد
املمتد" ،على عينة م�ؤلفة من �أكرث من � 270ألف �شخ�ص �شفي من فريو�س
كورونا .ووجد �صناع البحث �أن  37باملئة من العينة عانوا على الأقل عر�ضا
واح��دا امتد لفرتة من � 3إىل � 6أ�شهر ،ح�سب النتائج التي �سلطت عليها
ال�ضوء �صحيفة "الغارديان" الربيطانية.
وكانت الأعرا�ض املمتدة الأكرث �شيوعا م�شاكل التنف�س واجلهاز اله�ضمي
والإرهاق و�آالم اجل�سم ،و�أحيانا القلق واالكتئاب .وقال الزميل الأكادميي
يف املعهد الوطني للبحوث ال�صحية ماك�س تاكيت� ،إن نتائج الدرا�سة ت�ؤكد
�أن "ن�سبة كبرية من م�صابي كورونا من جميع الأع�م��ار ميكن �أن تت�أثر
ب�أعرا�ض و�صعوبات ممتدة يف الأ�شهر ال�ستة التالية للإ�صابة".

��ش��ارك��ت النجمة ال�ترك�ي��ة هاندا �أرت�شي ل مع
م�ت��اب�ع�ي�ه��ا � �ص��ورة ع�ب�ر خ��ا��ص�ي��ة ال �� �س �ت��وري يف
� �ص �ف �ح �ت �ه��ا اخل ��ا� �ص ��ة ع �ل��ى م ��وق ��ع التوا�صل
االجتماعي.
واختلفت مالمح �أرت�شيل بال�صورة خ�صو�صا
�إىل �أنها عمدت �إىل رفع �شعرها بطريقة ناعمة
وو�ضعت ماكياجاً ناعماً جداً.
و�أث��ارت �إطاللة �أرت�شيل �إعجاب عدد كبري من
املتابعني الذين يواكبونها با�ستمرار.
اجلدير بالذكر �أن �أرت�شيل ن�شرت قبل �أيام �صورة
ع�بر �صفحتها اخل��ا� �ص��ة ،و�أث � ��ارت ب�إطاللتها
الريا�ضية �إعجاب عدد كبري من متابعيها.
وظهرت �أرت�شيل مرتدية بنطال �أبي�ض وكروب
توب �أظهرت معدتها املقطعة نتيجة ممار�ستها
الريا�ضة ب�شكل م�ستمر ،وتركت �شعرها من�سد ًال
على كتفيها بت�سريحة ناعمة.

نا�سا ت�ستعد لإطالق لو�سي �إىل كويكبات امل�شرتي
ت�ستعد وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) لتطلق
ال�شهر املقبل مهمة "لو�سي" التي ت�ستمر
عاما وت�ه��دف م��ن خاللها لأن ت��راق��ب ع��ن كثب
للمرة الأوىل الكويكبات الواقعة عند املدار عينه
م��ع ك��وك��ب امل���ش�تري ،ب�ه��دف فهم طريقة تك ّون
جمموعتنا ال�شم�سية ب�صورة �أف�ضل.
وتدور كويكبات طروادة البالغ عدد املعروفة منها
حواىل � 7آالف ،حول ال�شم�س �ضمن جمموعتني،
�إحداهما ت�سبق امل�شرتي والثانية تتعبه.
و�ستحلق امل��رك�ب��ة خ�لال رحلتها يف ب��ادئ الأمر
ب �ح �ل��ول ال �ع��ام  2025ف ��وق ك��وي �ك��ب م��ن حزام
الكويكبات الرئي�سي (بني املريخ وامل�شرتي) ،ثم
خ�لال ال���س�ن��وات ال�لاح�ق��ة ف��وق �سبعة كويكبات
طروادة.
و�أو�ضح الباحث الرئي�سي يف هذه املهمة يف معهد
�ساوثوي�ست للبحوث يف بولدر بوالية كولورادو
الأمريكية هال ليفي�سيون خالل م�ؤمتر �صحايف
�إن ه ��ذه ال�ك��وي�ك�ب��ات الأخ �ي��رة "يختلف كثريا
�أحدها عن الآخ��ر رغم �أنها موجودة يف منطقة
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�ضيقة جدا من الف�ضاء".
و�أ� �ض��اف "على �سبيل امل �ث��ال� ،أل��وان �ه��ا خمتلفة
متاما ،بع�ضها رمادي والآخر �أحمر".
ومن بني الفر�ضيات �أن تكون قد ت�شكلت يف موقع
�أبعد من مدار امل�شرتي قبل جذبها �إىل موقعها،
و�أن تكون هذه الألوان انعكا�سا للمكان الذي �أتت
منه.
وق��ال��ت م��دي��رة ق���س��م ع �ل��وم ال �ك��واك��ب يف وكالة
"نا�سا" لوري غليز "�أيا كانت االكت�شافات التي
�ستخرج بها املهمة لو�سي ،هي �ستعطينا م�ؤ�شرات
�ضرورية ب�ش�أن ت�ش ّكل جمموعتنا ال�شم�سية".
و�ستقرتب املركبة من الأج��رام املختارة مب�سافة
ترتاوح فقط بني  400كيلومرت و.950
وبف�ضل ث�لاث �أدوات علمية على م�تن املركبة
وه ��وائ ��ي ك �ب�ي�ر ،ي���س�ع��ى ال �ب��اح �ث��ون �إىل در� ��س
جيولوجيا هذه الكويكبات وتركيبتها �إ�ضافة �إىل
كثافتها وكتلتها وحجمها املحدد .ومن املقرر �أن
ينطلق ال�صاروخ "�أطل�س  "5املكلف دفع املركبة
من فلوريدا يف  16ت�شرين الأول�/أكتوبر.

�إيرينا �شايك:النوم �سر اجلمال
انت�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو لعار�ضة الأزياء العاملية
ك خالل حلولها �ضيفة على �أحد الربامج ،حني �س�ألتها املذيعة عن
�إيرينا �شاي 
�سر جمالها وطلبت منها ن�صيحة كي حتافظ هي بدورها على جمالها ،لرتد
عليها �إيرينا �ضاحكة" :النوم� ،أحاول �أن �أنام يومياً بني الـ 8والـ� 12ساعة".
وتفاعل املتابعون ب�شكل كبري م��ع ن�صيحة �إي��ري�ن��ا ،و�أع��رب��وا ع��ن ت�أييدهم
لفكرتها هذه.
وكانت �صدمت �إيرينا اجلمهور بعد ن�شرها �صورة عرب �صفحتها اخلا�صّ ة
ظهرت فيها بن�صفها الأ�سفل فقط دون ر�أ�س ،وهي ترتدي بيكيني رفيعاً جداً
باللون الأخ�ضر ،ولفتت �إيرينا الأنظار با�سمرارها نتيجة الـ .Solarium

تناف�س �إف  ..35تعرف على
املقاتلة ال�سويدية اخلارقة

اعتربت جملة نا�شيونال �إنرت�ست"
الأمريكية �أن املقاتلة ال�سويدية من
اجليل ال��راب��ع "جا�س -39غربني"
�أف �� �ض��ل ب��دي��ل ل�ل�م�ق��ات�ل��ة ال�شبحية
الأمريكية "�إف  ."35وقالت املجلة
�إن "جا�س -39غربني" تعرف ب�أنها
مقاتلة مم�ت��ازة م��ن اجل�ي��ل الرابع،
كما �أن�ه��ا منخف�ضة التكلفة ،حيث
يبلغ �سعرها  60مليون دوالر.
و�أ� �ش��ارت يف م ��ادة حت��ت ع �ن��وان "�إذا
مل تتمكن م��ن � �ش��راء �-إف ..35-
فاخرت -جا�س -39غربني� ،"-إىل
�أن املقاتلة مت تطويرها يف ال�سويد
خ�ل�ال ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن املا�ضي،
ل �ت �ك��ون "رخي�صة ن���س�ب�ي��ا و�سهلة
ال�صيانة وقوية املواجهة".
و�أو�ضحت �أن املقاتلة ال�سويدية ،التي
ت�صنعها �شركة "�ساب" ،تتميز بخفة
وزن�ه��ا وت�ع��دد مهامها رغ��م توفرها
على حمرك واحد فقط.
ومي �ك��ن ن�ق��ل امل�ق��ات�ل��ة ع�ل��ى �شاحنة
وجتهيزها يف �شارع �أو طريق �ضيق
ق �ب��ل �أن ت�ن�ط�ل��ق ب �� �س��رع��ة ق�صوى
ت�صل �إىل  2ماخ .وت�ساعد املرونة يف
االنطالق يف حالة تعر�ضت املطارات
�إىل دم��ار �أو �ضربات جوية معادية،
حيث ميكن نقل ال�ط��ائ��رات �إىل �أي
مكان وجتهيزها و�إطالقها.
واملقاتلة ال�سويدية قادرة على حمل
 7200ك �ي �ل��وغ��رام م ��ن الأ�سلحة
وامل �ت �ف �ج��رات ،مم ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا قاتال
خميفا يف ال�سماء .وذكرت "نا�شيونال
�إنرت�ست" �أن هذه ال�صفات جتعل من
"غربني" خيارا ملفتا وجذابا لعدد
م��ن ال ��دول ،مثل ال�برازي��ل وجنوب
�أفريقيا وهنغاريا وتايالند.

