الإمارات تدعو لو�ضع خطة عمل عاملية
حول اال�ستك�شاف ال�سلمي للف�ضاء

�ص 07

اتفاقية و�أكرث من  12685زائرا ً جلناح
حكومة �أبوظبي يف جيتك�س

•• دبي-وام:

اجتمع قادة عامليون من وكاالت الف�ضاء واحلكومات وال�شركات اخلا�صة ال�ستك�شاف
التو�سع امل�ستدام للب�شرية يف الكون خالل �أ�سبوع الف�ضاء يف �إك�سبو  2020دبي
الذي ي َ
ُنظم بالتعاون مع وكالة الإمارات للف�ضاء.
و�أكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س
جمل�س �إدارة وكالة الإمارات للف�ضاء يف كلمة رئي�سية لها خالل افتتاح �أ�سبوع الف�ضاء
على �أهمية و�ضع خطة عمل عاملية لدعم ا�ستك�شاف الف�ضاء والتقدم الب�شري.
وق��ال��ت معاليها �إن ه��ذا احل��دث ميثل فر�صة للمجتمع ال��دويل لاللتقاء وو�ضع
ا�سرتاتيجية تركز على العمل لتعزيز التعاون العاملي يف جميع املجاالت ذات ال�صلة
بالف�ضاء وتر ّكز ر�ؤيتنا امل�ستقبلية على بناء �شراكات فاعلة ثنائية ومتعددة الأطراف،
مع جمموعة وا�سعة من املعنيني لتعزيز التنمية االقت�صادية امل�ستدامة .و�أ�ضافت
نحن م�صممون � ً
أي�ضا على متكني املواهب وت�شجيع الأفكار الواعدة وتعزيز وجود
(التفا�صيل �ص)2
العن�صر ال�شبابي والن�سائي يف ال�صناعات امل�ستقبلية.
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اعتمد اخلطة ال�شاملة لتطوير حتا �ضمن خطة دبي احل�ضرية 2040

حممد بن را�شد :النه�ضة التنموية يف دبي
حملة الإمارات للتطعيم تقدم  583مليون
جرعة تطعيم لأطفال باك�ستان �ضد �شلل الأطفال ال تزال يف بدايتها والعزمية ال تعرف امل�ستحيل
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل ،ودعم
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل � ��ى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة ،ومب �ت ��اب �ع ��ة م� ��ن �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،بتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية والتنموية ودعم القطاع
ال�صحي وتعزيز براجمه الوقائية
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
�أع �ل �ن��ت �إدارة امل �� �ش��روع الإم ��ارات ��ي
مل�ساعدة باك�ستان عن نتائج حملة
الإم � � � � ��ارات ل �ل �ت �ط �ع �ي��م � �ض��د �شلل
الأط �ف��ال وال�ت��ي ن�ف��ذت بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية خالل الفرتة
من عام  2014ولغاية نهاية �شهر
�سبتمرب عام  ،2021حيث جنحت
احل �م �ل��ة يف �إع �ط ��اء  583مليونا
و� 240ألفا و 876جرعة تطعيم
��ض��د م��ر���ض ��ش�ل��ل الأط �ف��ال خالل

حممد بن را�شد يعتمد اخلطة ال�شاملة لتطوير حتا (وام)
•• دبي-وام:

� 8سنوات لأكرث من  102مليون
ط �ف��ل ب��اك �� �س �ت��اين .وذك� � ��رت �إدارة
امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
�أن حملة الإم ��ارات للتطعيم تنفذ

�ضمن �إط��ار مبادرة �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ال�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال يف
العامل( .التفا�صيل �ص)3

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل� ،أن م�سرية النه�ضة التنموية
يف �إم � ��ارة دب ��ي ال ت ��زال يف ب��داي�ت�ه��ا وال �ع��زمي��ة ال
ت �ع��رف امل���س�ت�ح�ي��ل ،و�أن ال��دول��ة ت�سخر مواردها

وجهودها لرفعة الوطن واملواطن ،م�شرياً �سموه
�إىل �أن امل�شاريع التطويرية يف حتا ت�سري وفق ما
ه��و خمطط لها ،وتركيزنا يف امل�شاريع التنموية
�سي�شمل ك��اف��ة مناطق الإم� ��ارة مب��ا ي��دع��م تنمية
امل �� �س��ارات االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والبيئية،
وي�سهم يف رفع م�ستوى املعي�شة والرفاهية.
(التفا�صيل �ص)2

ال�سويد� :أفغان�ستان تتجه �إىل االنهيار االقت�صادي ب�أ�سرع من املتوقع

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الربملان الليبي يحيل قوانني
االنتخابات �إىل املفو�ضية

•• طرابل�س-وكاالت:

�أح ��ال ال�برمل��ان الليبي� ،أم����س ال�سبت ،ق��وان�ين االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
والربملانية �إىل املفو�ضية العليا لالنتخابات العتمادها ر�سمياً كن�ص
د�ستوري ،جُترى على �أ�سا�سه االنتخابات املرتقبة بعد �شهرين ،يف خطوة
هامة قد تزيد من فر�ص تنظيم هذا اال�ستحقاق االنتخابي يف موعده.
و�أر�سل الربملان قوانني االنتخابات بعد تعديل بع�ض موادها بطلب من
املفو�ضية العليا لالنتخابات ،لت�صبح هذه القوانني نافذة ،رغم معار�ضة
املجل�س الأعلى للدولة لها ،احتجاجاً على عدم ت�شريكه يف �صياغتها.
وع� �دّل ال�برمل��ان امل ��ادة الـ 12اخل��ا��ص��ة ب��ال�ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل للرت�شح
للرئا�سة واملادة الـ 16ب�ش�أن حتديد يوم االقرتاع واملادة الـ 20املخت�صة
ب�إبالغ املرت�شح ب�إخالله ب�أحد ال�شروط واملادة الـ 22ب�ش�أن التنازل عن
الرت�شح واملادة الـ 50اخلا�صة بالطعن يف االنتخابات.
وواف��ق الربملان كذلك على املالحظات ال��واردة يف القانون رقم  2لعام
 2021ب�ش�أن انتخاب جمل�س النواب با�ستثناء نقطة واحدة متعلقة
بتعديل املادة الـ 24من القانون اخلا�صة بال�سماح بالت�صويت باملرا�سلة.
وبذلك يكون الربملان قد ا�ستكمل مهمته و�أجنز الرتتيبات الد�ستورية
والقانونية الالزمة لتنظيم االنتخابات الربملانية والرئا�سية القادمة،
وه��ي خطوة ه��ا ّم��ة ،من �ش�أنها �أن تعزز من فر�ص �إج��راء االنتخابات
الليبية يف موعدها يوم  24دي�سمرب املقبل ،والتي يعوّل عليها الليبيون
ك�ث�يراً الخ�ت�ي��ار �سلطة منتخبة و�إن �ه��اء ح��ال��ة الفو�ضى واالن�ق���س��ام يف
بالدهم.
ويف الأثناء ،ت�ستمر املفو�ضية العليا لالنتخابات ،يف التح�ضريات الفنية
واللوج�ستية لالنتخابات بعد انتهاء مرحلة ت�سجيل الناخبني ،حيث
من املتوقع �أن ي�شارك يف عملية الت�صويت نحو  3ماليني ناخب ليبي
داخ��ل ال�ب�لاد وخ��ارج�ه��ا ،وه��ي ت�ستعد لتوزيع بطاقات االنتخاب على
الناخبني عرب مراكز االقرتاع التي �سجلوا بها.

م�شروع قرار �أمريكي يدعم اجلي�ش وال�شعب اللبناين

قتلى وجرحى يف هجمات جديدة بجالل �آباد م�شرعون �أمريكيون يتهمون حزب اهلل بتحريك الطائفية
•• عوا�صم-وكاالت:

قتل �أ�شخا�ص و�إ�صابة �آخرين يف هجمات مبدينة جالل �آباد
�شرقي �أفغان�ستان.
ويتعلق الأم��ر بهجوم بالر�صا�ص ا�ستهدف مقاتلني من
طالبان (من جهاز املخابرات التابع لطالبان) يف املنطقة
الأوىل من جالل �آباد.
كما وق��ع تفجريان على الأق��ل ا�ستهدفا ج�سرا يف املدينة
نف�سها.
وذكرت م�صادر �إعالمية �أفغانية �أن � 5أ�شخا�ص بينهم  4من
مقاتلي طالبان قتلوا ،كما �أ�صيب �آخرون �ضمنهم مدنيون
يف الهجمات.
و�أو��ض�ح��ت �أن امل�صابني ع��دده��م  4على الأق ��ل م��ن بينهم
طفل ومقاتل من طالبان (�أ�صيبوا يف االنفجارين ولي�س
يف �إطالق النار).
ومل ي�صدر تعليق ر�سمي من طالبان حتى الآن ،كما مل تعلن

جهة ر�سمية عن الهجمات وال ح�صيلتها.
�إىل ذلك ،حذر بري �أول�سون وزير التعاون ل�ش�ؤون التنمية
الدولية ال�سويدي �أم�س ال�سبت من �أن �أفغان�ستان تتجه
�إىل االنهيار االقت�صادي الذي يهدد بوقوع البالد يف �أزمة
�سيا�سية جديدة.
و�سقطت �أفغان�ستان يف �أزمة بعد انهيار احلكومة املدعومة
من الغرب و�سيطرة طالبان على البالد يف �أغ�سط�س �آب مما
�أدى �إىل توقف مفاجئ مل�ساعدات قيمتها مليارات الدوالرات
للدولة التي يعتمد اقت�صادها على املنح.
وق��ال �أول�سون ل��روي�ترز� :أخ�شى �أن تكون البالد على �شفا
االنهيار و�أن االنهيار �آت ب�أ�سرع مما ت�صورنا حم��ذرا من
�أن االنهيار االقت�صادي ميكن �أن يتيح بيئة لنمو اجلماعات
الإرهابية.
وم�ن��ذ ع��ودة طالبان �إىل ال�سلطة ق��رر االحت��اد الأوروب ��ي،
ال��ذي ي�ضم  27دول��ة من بينها ال�سويد ،زي��ادة امل�ساعدات
الإن�سانية لأفغان�ستان لكنه �أوقف م�ساعدات التنمية ،وهو

حمدوك ينفي موافقته على حل جمل�س الوزراء

•• اخلروم-وكاالت:

ن�ف��ى امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام��ي ل��رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�سوداين،
عبد اهلل حمدوك ،ال�سبت ،التقارير التي حتدثت عن
موافقة الأخري على حل جمل�س الوزراء.
وق ��ال امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام ��ي حل �م��دوك يف ب �ي��ان �إن هذه
التقارير كانت غري دقيقة يف �إي��راد مواقف الأطراف
املختلفة.

و�أكد �أن رئي�س الوزراء ال يحتكر حق التقرير يف م�صري
م�ؤ�س�سات االنتقال ،و�أنه متم�سك بالنقاط التي �أوردها
يف خطابه يوم اجلمعة � 15أكتوبر كمدخل حلل الأزمة
مبخاطبة كل جوانبها عرب حوار ي�شارك فيه اجلميع.
ول �ف��ت امل �ك �ت��ب الإع�ل�ام ��ي �إىل �أن ح �م��دوك يوا�صل
ات�صاالت ولقاءات مبختلف �أطراف ال�سلطة االنتقالية
وال� �ق ��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ب�ح��ث ��س�ب��ل م �ع��اجل��ة الأزم� ��ة
ال�سيا�سية بالبالد.

�إجراء اتخذته دول �أخرى كثرية والبنك الدويل.
وحث ال�صليب الأحمر اجلمعة املجتمع الدويل على التعاون
م��ع ط��ال�ب��ان ،حم��ذرا م��ن �أن منظمات الإغ��اث��ة وح��ده��ا ال
ميكنها �أن تقدم �أكرث من حلول م�ؤقتة.
وق��ال �أول���س��ون �إن ال�سويد تاقت �إىل تكثيف جهودها من
خالل منظمات املجتمع املدين الأفغانية لتقدمي اخلدمات
الأ�سا�سية لل�سكان لكن دوال �أخ��رى �شعرت باحلاجة �إىل
االق�ت�ن��اع ب ��أن م��ن املمكن فعل ذل��ك دون �إ��ض�ف��اء ال�شرعية
على حكم طالبان .و�أ��ض��اف �أن ال�سويد مع ذل��ك لن تقدم
م�ساعدات التنمية عرب طالبان.
وتعر�ضت احلركة النتقادات دولية لتقاع�سها عن احلفاظ
على ح�ق��وق معينة منذ ع��ودت�ه��ا �إىل ال�سلطة ،م��ن بينها
ال�سماح بتعليم البنات يف �سن البلوغ.
و�أغلقت معظم الدول �سفاراتها يف كابول بينما نقلت بع�ض
الدول بعثاتها الدبلوما�سية �إىل قطر وهي و�سيط رئي�سي
بني الغرب وطالبان.

�سودانيون يتظاهرون مطالبني بعهد جديد خالل املرحلة االنتقالية

�أمريكا ت�صفي قيادي ًا بارز ًا من القاعدة يف �سوريا

•• وا�شنطن-وكاالت:

باول حلظة الكذبة الكربى

على نف�سها جنت براق�ش:

اللحظة التي خرب فيها كولن باول م�سريته!

•• الفجر  -فريد كابالن – ترجمة خرية ال�شيباين

تويف كولني باول ،الذي �شغل من�صب �أكرب دبلوما�سي �أمريكي و�أعلى
ج�نرال وك��ان �أول رج��ل �أ��س��ود يحقق ذل��ك يف احلالتني ،عن �سن 84
عامًا .نادرًا ،ورمبا مل ي�صل رجل دولة �أمريكي �أو حمارب �إىل مثل هذا
القدر من ال�سلطة قبل �أن ي�سقط على يد خ�صومه داخل احلكومة.
وُلد باول يف هارمل لعائلة جامايكية ،وهو مثال منوذجي لطفل من
الطبقة ال�ك��ادح��ة ،حيث التحق باجلي�ش ،وق��ات��ل يف فيتنام كجندي
(التفا�صيل �ص)13
ب�سيط ،وترقى يف الرتبة و�أ�صبح جرناال.

�أعلن متحدث با�سم القيادة املركزية الأمريكية ،فجر
ال�سبت� ،أن اجلي�ش الأمريكي قتل القيادي البارز يف
تنظيم القاعدة عبد احلميد مطر ،يف �ضربة جوية
بطائرة م�سرية يف �سوريا ،يوم اجلمعة.
وق��ال امليجر باجلي�ش الأم�يرك��ي ج��ون ريج�سبي يف
بيان مكتوب� ،إن التخل�ص من ه��ذا القيادي البارز
يف القاعدة �سيقو�ض ق��درة التنظيم الإره��اب��ي على
التخطيط للمزيد من الهجمات العاملية التي تهدد
املواطنني الأمريكيني و�شركاءنا واملدنيني الأبرياء
وتنفيذها.
و ُن�ف��ذت ال�ضربة يف منطقة �سلوك �شمايل �سوريا،
اخلا�ضعة لل�سيطرة الرتكية.
و�أ� �ض��اف ريج�سبي �أن��ه ال تتوافر �أي معطيات على
وجود �ضحايا مدنيني يف �أعقاب ال�ضربة التي �شنتها
طائرة م�سرية من طراز "�إم كيو ،"-9يف �إ�شارة �إىل
الطائرة املعروفة با�سم ريرب.
ومل يذكر املتحدث ما �إذا كانت ال�ضربة ج��اءت ردا
على هجوم ،الأرب�ع��اء ،على قاعدة التنف الع�سكرية
ال �ت��ي ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ت �ح��ال��ف امل �ن��اه ����ض لداع�ش،
والقاعدة املذكورة تقع يف جنوب �سوريا قرب احلدود
مع العراق والأردن.

وق��ال ريج�سبي �إن تنظيم ال�ق��اع��دة ال ي��زال ي�شكل
ت�ه��دي��دا ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة وح�ل�ف��ائ�ن��ا .و�أ� �ض��اف �أن
التنظيم ي�ستخدم �سوريا كمالذ �آمن لإع��ادة ت�شكيل
نف�سه وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع ف ��روع خ��ارج�ي��ة والتخطيط
لعمليات يف اخلارج.
و�أع �ل��ن اجل�ي����ش الأم�ي�رك ��ي ن�ه��اي��ة �أي �ل��ول �سبتمرب
الق�ضاء على القيادي البارز يف تنظيم القاعدة �سليم
�أبو �أحمد ،بغارة جوية يف منطقة �إدلب يف �شمال غرب
�سوريا.
و�أف� ��اد �أن �أب ��و �أح �م��د ك��ان م �� �س ��ؤوال ع��ن التخطيط
والتمويل وامل��واف�ق��ة على هجمات القاعدة العابرة
للمنطقة.
واخلمي�س املا�ضي ،وجه ال�سيناتور اجلمهوري ماركو
روب�ي��و ن��ائ��ب رئي�س جلنة امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة يف
الكونغر�س ات�ه��ام��ات �إىل ال�ن�ظ��ام الإي� ��راين بتنفيذ
هجوم مبا�شر على قوات بالده يف �سوريا.
ودوت انفجارات يف قاعدة التنف الع�سكرية التابعة
للتحالف ال��دويل يف �سوريا ،م�ساء الأرب�ع��اء ،نتيجة
ق�صف من طائرات م�سرية.
و�أفاد م�صدر �أمني عراقي مرتبط بالتحالف الدويل
�أن  5ط��ائ��رات م���س�يرة مفخخة ا�ستهدفت قاعدة
التنف ،م�ضيفاً �أن الهجوم ُنفذ من داخ��ل الأرا�ضي
ال�سورية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أق��رت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف
جمل�س النواب الأمريكي م�شروع
ق��رار يعرب عن ت�ضامن الواليات
املتحدة م��ع ال�شعب اللبناين بعد
ان �ف �ج��ار م��رف ��أ ب �ي�روت يف الرابع
من �أغ�سط�س �آب وت�أييد امل�ساعي
امل�ستمرة لقيام بلد �آم��ن وم�ستقل
ودمي � �ق� ��راط� ��ي .وي � ��ؤك� ��د م�شروع
ال �ق ��رار ال ��ذي ط��رح�ت��ه جمموعة
م � ��ن  20ن ��ائ � �ب � �اً م � ��ن احل ��زب�ي�ن
ال��دمي �ق��راط��ي واجل� �م� �ه ��وري� ،أن
ا��س�ت�ق��رار لبنان وت�ع��ددي�ت��ه و�أمنه
و�� �س� �ي ��ادت ��ه وا�� �س� �ت� �ق�ل�ال ��ه ي�صب
يف م �� �ص �ل �ح��ة ال � ��والي � ��ات املتحدة
وح �ل �ف��ائ �ه��ا يف املنطقة.وي�شدد
ال�ن��واب يف ن�ص امل�شروع على دعم
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة جلي�ش لبناين
م���س�ت�ق��ل ون� ��زي� ��ه ،م �� �ش�يري��ن �إىل
ال���ش��راك��ة ال�ق��دمي��ة ب�ين اجلي�شني
الأمريكي واللبناين ،واعتربوا �أن
اجلي�ش هو عن�صر �أ�سا�سي حلماية
�أم ��ن ل�ب�ن��ان وا� �س �ت �ق��راره.وج��اء يف
امل�شروع ،بح�سب ما نقلته �صحيفة
ال���ش��رق الأو� �س��ط :نعترب اجلي�ش
اللبناين امل�ؤ�س�سة الوحيدة امل�ؤمتنة

لبنانيون يغلقون ب�سياراتهم الطريق احتجاجا على غالء ا�سعار الوقود
ع �ل��ى ال ��دف ��اع ع ��ن � �س �ي��ادة لبنان ،ك�شريك ل�ل��والي��ات املتحدة ودوره
ون��دع��م ال���ش��راك��ة الأم�يرك�ي��ة معه ك�ل�اع ��ب دمي� �ق ��راط ��ي يف ال�شرق
ملواجهة منظمات �إره��اب�ي��ة كحزب الأو�� � �س � ��ط ،م �� �ش�يري��ن يف الوقت
اهلل وداع ����ش وال �ق��اع��دة يف لبنان .ن�ف���س��ه �إىل ان �ت �ه��اك��ات ح� ��زب اهلل
كما يتهم ن�ص امل���ش��روع ح��زب اهلل لقرار جمل�س الأم��ن رقم 1701
بعرقلة مهمة احل�ك��وم��ة« ،الأم ��ر وحت� ��ري� ��ك ال� �ن� �ع ��رات الطائفية
الذي �أ�سهم �إىل حد كبري يف تف�شي وزع��زع��ة االقت�صاد ودع��م الف�ساد
ال �ف �� �س��اد و� �س��وء الإدارة م��ن قبل وال �ع �ن��ف ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين بهدف
الأط� ��راف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وي �ح��ذر من الق�ضاء على م�ساعي ال���س�لام يف
�أن هذه املمار�سات دفعت لبنان �إىل املنطقة .ودعوا احلكومة اللبنانية
حافة االنهيار االقت�صادي.
واجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين �إىل العمل
وات �ه��م امل �� �ش��رع��ون �إي � ��ران بالعمل ل�ت�ن�ف�ي��ذ ق� � ��رارات جم�ل����س الأم ��ن
على تهديد �سيادة لبنان وتاريخه املتعلقة بلبنان.

ال�������ص���در ي���ح���ذر م���ن جر
ال���ع���راق �إىل ال��ف��و���ض��ى

•• بغداد-وكاالت:

ح� ��ذر زع �ي��م ال �ت �ي��ار ال �� �ص ��دري يف
ال �ع��راق ،مقتدى ال���ص��در ،ال�سبت،
م� ��ن ج� ��ر ال � �ب �ل�اد �إىل الفو�ضى
وزع��زع��ة ال�سلم الأه�ل��ي ،ب�سبب ما
قال �إنه ادعاء البع�ض وجود تزوير
يف االنتخابات الأخرية.
وق ��ال ال���ص��در يف ب�ي��ان ن���ش��ره على
ح���س��اب��ه مب��وق��ع ت��وي�تر �إن ت�أييد
جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� � ��دويل لنتائج
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال� �ع ��راق� �ي ��ة وتبني
ن��زاه �ت �ه��ا ،ب ��ل ال �ق ��ول �إن �ه ��ا فاقت
�سابقاتها فنيا يعك�س �صورة جميلة
عن الدميقراطية العراقية.
و�أ�� �ض ��اف �أن ه ��ذا ال �ت ��أي �ي��د يعطي
الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي
التزوير .وتابع� :إن جر البلد �إىل
الفو�ضى وزع��زع��ة ال�سلم الأهلي
ب���س�ب��ب ع ��دم ق�ن��اع�ت�ه��م بنتائجهم
االنتخابية لهو �أمر معيب يزيد من
احتقان امل�شهد ال�سيا�سي و الأمني،
بل يعطي ت�صورا �سلبيا عنهم وهذا
ما ال ينبغي تزايده وتكراره.

�آن هيداجلو

�سباق ق�صر الإليزيه:

فرن�سا :هل ًحقا الي�سار �أكرث انق�سامًا من �أي وقت م�ضى؟

•• الفجر -خرية ال�شيباين

يف الوقت احلايل ،هناك خم�س �شخ�صيات ي�سارية �-آن هيداجلو ،ويانيك
جادو ،وجان لوك ميلين�شون ،و�أرنو مونتبورغ ،وفابيان رو�سيل -مر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية .هل هذا جديد؟ �أكرث من عددهم ،ف�إن ما يلفت
االنتباه هو املجموع املنخف�ض لنوايا الت�صويت ل�صاحلهم.
نهاية الأ��س�ب��وع املا�ضي ،ك��ان ج��ان ل��وك ميلين�شون يف رمي�س حل�ضور
م��ؤمت��ر االحت��اد ال�شعبي .ال�سبت ،تر�شيح �آن هيداجلو ر�سم ًيا خالل
حفل يف ل�ي��ل؛ ف��ائ��ز يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية للخ�ضر ،ي�ق��ود يانيك
جادو حملته؛ و�أرنو مونتبورغ � ً
أي�ضا ،حيث التقى بالفرن�سيني على وجه
اخل�صو�ص يف ال�ق�ط��ارات؛ وال�شيوعي فابيان رو�سيل يوا�صل لقاءات
(التفا�صيل �ص)9
الأيام ال�سعيدة.
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�أجرت  299,806فحو�صات ك�شفت عن � 84إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  119حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�..أع �ل �ن��ت ال� ��وزارة ع��ن �إج ��راء  299,806ف�ح��و��ص��ات ج��دي��دة 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 ع��ن  84ح��ال��ة �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  739,190حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,129
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتويف ،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  119حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد "-19وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  733,127حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  12,376جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  12,376جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  20,887,014جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  211.18جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد " -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

اعتمد اخلطة ال�شاملة لتطوير حتا �ضمن خطة دبي احل�ضرية 2040

حممد بن را�شد :النه�ضة التنموية يف دبي ال تزال يف بدايتها والعزمية ال تعرف امل�ستحيل
•• دبي-وام:

منتجات زراعية وغذائية للزوار.

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل� ،أن م�سرية
النه�ضة التنموية يف �إم ��ارة دبي
ال ت��زال يف بدايتها وال�ع��زمي��ة ال
ت �ع��رف امل���س�ت�ح�ي��ل ،و�أن الدولة
ت�سخر مواردها وجهودها لرفعة
ال��وط��ن وامل��واط��ن ،م�شرياً �سموه
�إىل �أن امل�شاريع التطويرية يف حتا
ت�سري وف��ق م��ا ه��و خم�ط��ط لها،
وت��رك�ي��زن��ا يف امل���ش��اري��ع التنموية
�سي�شمل كافة مناطق الإمارة مبا
يدعم تنمية امل�سارات االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية ،وي�سهم يف
رفع م�ستوى املعي�شة والرفاهية.
وق� ��ال � �س �م��وه� :أع �ل �ن��ا ال �ي ��وم عن
�إط� �ل��اق خ �ط��ة ت �ن �م��وي��ة جديدة
و� �ش��ام �ل��ة ل�ت�ط��وي��ر م�ن�ط�ق��ة حتا
ت �ت �� �ض �م��ن ح ��زم ��ة م ��ن امل�شاريع
التي تخدم منطقة حتا و�أهاليها
وت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ،و�سرتكز
امل� � �ب � ��ادرات ع �ل��ى �أرب � �ع� ��ة حم� ��اور
ا�سرتاتيجية ،هي :ج��ودة احلياة،
وال�سياحة ،والريا�ضة والأن�شطة،
واال� �س �ت��دام��ة .و��س�ي�ت��م تنفيذها
� �ض �م��ن خ �ط��ة خ�م���س�ي��ة لتطوير
م �ن �ط �ق��ة ح �ت ��ا ك �م��رح �ل��ة �أوىل.
كما اعتمدنا ت�شكيل جلنة عليا
للإ�شراف على تطوير حتا وتنفيذ
امل���ش��اري��ع وامل �ب ��ادرات وحوكمتها،
و�إط� � �ل� ��اق ب ��رن ��ام ��ج اق �ت �� �ص��ادي
�سياحي لتنمية حتا ودعم م�شاريع
ال�شباب ،و�إط�لاق م�شروع �شاطئ
ح�ت��ا ،وت��وف�ير ف��ر���ص ا�ستثمارية
للقطاع اخلا�ص يف املنطقة ".
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم ،بح�ضور �سمو ال�شيخ
ح � �م� ��دان ب� ��ن حم �م��د ب� ��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دب��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي و�سمو ال�شيخ
م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب� ��ي نائب
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
امل��ال�ي��ة ،و��س�م��و ال�شيخ �أح �م��د بن
حم �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم،
رئ �ي ����س جم �ل ����س دب� ��ي ل�ل��إع�ل�ام،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ،ومعايل
حم �م��د ب ��ن ع� �ب ��داهلل القرقاوي
وزي � ��ر �� �ش� ��ؤون جم �ل ����س ال� � ��وزراء،
وم �ع ��ايل م �ط��ر حم �م��د الطاير،
املفو�ض ال�ع��ام على م�سار البنية

 �شاطئ حتا.ي � �ه� ��دف م � �� � �ش ��روع �� �ش ��اط ��ئ حتا
�إىل حت��وي��ل امل�ن�ط�ق��ة �إىل وجهة
�� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ع � �ل� ��ى م � � � ��دار ال � �ع� ��ام
ل�ل�م�ق�ي�م�ين وال �� �س �ي ��اح ،ومتديد
ال�ف�ترة املو�سمية ل��زي��ارة منطقة
حتا على مدار العام حيث �سي�ضم
ال� ��� �ش ��اط ��ئ م� ��راف� ��ق وم�ساحات
ا�ستثمارية حول الواجهة املائية،
وتوفري خدمات و�أن�شطة �سياحية
وت��رف �ي �ه �ي��ة ل�لا� �س �ت �ج �م��ام حول
ال �� �ش��اط��ئ ،مم��ا ��س�ي���س��اه��م ب�شكل
مبا�شر يف ا�ستقطاب وزي��ادة عدد
ال �� �س �ي��اح يف امل �ن �ط �ق��ة - .من�ش�آت
م�ستدامة.
وت�ستهدف خطة حتا التطويرية
توفري من�ش�آت فندقية م�ستدامة
ت���ض��م خ ��دم ��ات م �ت �ع��ددة جلميع
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ،ودع ��م ال�سياحة
والأن�شطة ال�سياحية والريا�ضية.
و� �ض �م��ن اخل� �ط ��ة � �س �ي �ت��م �إن�شاء
م�ن�ت�ج��ع ج�ب�ل��ي ��ص�ح��ي ملمار�سة
ري � ��ا�� � �ض � ��ات و�أن � �� � �ش � �ط� ��ة خا�صة
تتنا�سب مع طبيعة حتا ،وتوفري
ن �ظ��ام ن�ق��ل ��س�ي��اح��ي للمنحدرات
 ، Funicularويعترب الأول
م ��ن ن��وع��ه يف امل�ن�ط�ق��ة لت�سهيل
حركة ال��زوار �إىل منطقة ال�سد،
وت�ن�ف�ي��ذ درج بت�صميم معماري
حديث لو�صول الزوار �إىل منطقة
ال�سد وتوفري ع��دد من اجلل�سات
واال�سرتاحات �ضمن امل�سار ،وتعزز
هذه املبادرات من تناف�سية حتا يف
املجال ال�سياحي ،حيث من املتوقع
�أن ي�ج��ذب امل���ش��روع مليون راكب
�سنويا.

• �سيكون ل�شركائنا يف القطاع اخلا�ص ب�صمة من خالل اال�ستثمار وخلق فر�ص العمل الواعدة يف حتا
• احلكومة ت�سخر مواردها وجهودها لرفعة الوطن واملواطن  ..و�أولويتنا �إ�سعاد املواطن ودعم جيل ال�شباب واال�ستفادة من طاقاتهم
وم�شاريعهم املبتكرة لتطوير حتا
• ن�ضع ثقتنا ب�شباب الإمارات وهم على ر�أ�س �أولوياتنا اال�سرتاتيجية ال�ستكمال منوذجنا التنموي العاملي
• �أطلقنا برنامج دعم املزارع املحلية وهو عبارة عن برنامج اقت�صادي �سياحي يقوم على تطوير املنظومة الزراعية يف حتا من خالل دعم
مزارع ال�سكان لتحقيق االكتفاء الغذائي
• وجهت بت�شكيل جلنة عليا تتوىل الإ�شراف على تطوير حتا وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات وتوفري فر�ص ا�ستثمارية للقطاع اخلا�ص يف منطقة حتا
التحتية والتخطيط العمراين
وج � ��ودة احل� �ي ��اة ،رئ �ي ����س اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط احل�ضري،
مل �ن �ط �ق��ة ح �ت ��ا ،واع� �ت� �م ��اد �سموه،
اخل �ط��ة ال���ش��ام�ل��ة ل�ت�ط��وي��ر حتا
املنبثقة عن خطة دبي احل�ضرية
 2040والهادفة �إىل تنمية كافة
املناطق يف الإمارة وتطوير البنية
التحتية وتنفيذ حزمة م�شاريع
ومبادرات تنموية للع�شرين عاماً
امل�ق�ب�ل��ة ،وذل ��ك ا��س�ت�ج��اب��ة لر�ؤية
� �س �م��وه ب � ��أن ت �ك��ون "دبي املدينة
الأف�ضل للحياة يف العامل" ،كما
ت�ه��دف ه��ذه اخل�ط��ة �إىل حتويل
منطقة حتا يف امل�ستقبل القريب
�إىل وجهة مثالية ملزاولة الأعمال
واال�ستثمار ،ومق�صد �سياحي رائد
على امل�ستوى املحلي والعاملي.
 حتا ال��وج��ه��ة ال�سياحيةالأكرث جاذبية
و�أ� �ض��اف ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ

حممد بن را�شد �آل مكتوم �:ستبد�أ
ف � ��رق ال �ع �م��ل ت �ن �ف �ي��ذ امل�شاريع
واملبادرات و�سيكون ل�شركائنا من
القطاع اخلا�ص ب�صمة من خالل
اال��س�ت�ث�م��ار وخ �ل��ق ف��ر���ص العمل
ال��واع��دة يف منطقة ح�ت��ا .هدفنا
الأ�سمى هو �إ�سعاد املواطن ودعم
ج�ي��ل ال �� �ش �ب��اب ،واال� �س �ت �ف��ادة من
ط��اق��ات�ه��م و�أف �ك��اره��م الإبداعية
يف ت�ط��وي��ر ح�ت��ا وت�ع��زي��ز قدراتها
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة،
وجعلها الوجهة ال�سياحية الأكرث
جاذبية ،ال�سيما يف جمال ال�سياحة
الرتفيهية وال�صحية والبيئية ".
ول�ف��ت �سموه� ،إىل �أن �أب�ن��اء دولة
الإم � � � ��ارات ح �ق �ق��وا ال �ع��دي��د من
الإجن � � ��ازات ال �ف��ري��دة ،والتاريخ
ي�شهد ع�ل��ى ذل ��ك ،م�ع��رب�اً �سموه
عن ثقته ب��دور ال�شباب يف تعزيز
م �� �س�ي�رة ت �ط��وي��ر ح� �ت ��ا ،و�إت ��اح ��ة
ال�ف��ر��ص��ة ل�ه��م لإط�ل�اق امل�شاريع
ال��رائ��دة وامل�ب�ت�ك��رة ،ال�ت��ي تنعك�س

ث�م��اره��ا ب���ص��ورة �إي�ج��اب�ي��ة يف دفع
عجلة التنمية.
 جلنة علياوبهدف متابعة تطوير حتا �سيتم
ت�شكيل جلنة عليا تتوىل الإ�شراف
ع�ل��ى تنفيذ امل���ش��اري��ع واملبادرات
ب��ال���ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع اخلا�ص،
وو� � � �ض� � ��ع اخل� � �ط � ��ط وال� �ب��رام� � ��ج
للمحافظة على الطبيعة اجلبلية
والبيئية والرتاثية حلتا وتعزيز
التنمية امل�ستدامة فيها و�ستكون
اللجنة م�ؤلفة من عدد من ممثلي
اجلهات احلكومية واملطورين.
 خطة متكاملةت�ستهدف اخلطة ا�ستكمال تنمية
وتطوير حتَّا خالل الع�شرين عاماً
القادمة ،من خالل تعزيز عنا�صر
ج��ودة احل�ي��اة وف��ر���ص اال�ستثمار
لأهايل حتا ،ودعم ال�سياحة املحلية
وج � ��ذب اال� �س �ت �ث �م ��ارات وتعزيز

ال �� �ش��راك��ة م��ع ال �ق �ط��اع اخلا�ص،
وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى ت ��راث وطبيعة
حتا ،وتعزيز ال�سياحة والريا�ضة
اجلبلية يف حتا ،وحتويل املنطقة
�إىل وج �ه��ة ��س�ي��اح�ي��ة باملواءمة
م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة "�أجمل �شتاء
يف العامل" .ح�ي��ث ت�شمل توفري
وحت�سني كفاءة املرافق واخلدمات
العامة لأهايل وزوار حتا ،وتطوير
منظومة تنقل م�ستدامة تت�ضمن
توفري حافالت مبا�شرة من دبي
�إىل ح �ت��ا م��ع ت�خ���ص�ي����ص �أماكن
ل �ل��دراج��ة ال �ه��وائ �ي��ة وال�سكوتر
يف احل� ��اف � �ل� ��ة ،وت � �ق� ��دمي خدمة
م�شاركة ال��رح�لات بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص ،وتوفري حافالت
�سياحية تقوم بجولة على املناطق
ال�سياحية وال�تراث�ي��ة مثل وادي
هب ،و�سد حتا ،والقرية الرتاثية،
وح��دي �ق��ة ال �ت��ل ،وت��وف�ي�ر خدمة
ح ��اف�ل�ات حت ��ت ال �ط �ل��ب للتنقل
يف ح �ت��ا ع�ب�ر ال �ت �ط �ب �ي��ق الذكي،

وخ��دم��ة ت��أج�ير امل��رك�ب��ات الذكية
ب��ال �� �س��اع��ات �إىل ح� �ت ��ا ،وتنفيذ
خطة خم�سية لتطوير م�سارات
ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة وال�سكوتر
 2026 – 2022م��ن خالل
ت ��وف�ي�ر � �ش �ب �ك��ة م� ��� �س ��ارات تغطي
ك��اف��ة م �ن��اط��ق اجل� ��ذب واملناطق
ال�سكنية لت�صل �إىل  120كم،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ �أطول م�سار
ج �ب �ل��ي ل� �ل ��دراج ��ات اجل �ب �ل �ي��ة يف
الدولة مبوا�صفات عاملية لإقامة
امل���س��اب�ق��ات وال�ف�ع��ال�ي��ات الدولية
وت� ��وف �ي�ر ا� � �س �ت�راح� ��ات وم ��راف ��ق
خ��دم �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ع �ل��ى امتداد
امل�سارات اجلبلية .وت�شمل توفري
وحت�سني كفاءة املرافق واخلدمات
العامة املرافق لدعم ال�سياحة يف
حتا.
 لقاء �سموه مع �شباب حتاوت ��رك ��ز اخل �ط��ة ع �ل��ى دع� ��م رواد
الأع� �م ��ال ال �� �ش �ب��اب م��ن �أ�صحاب

امل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
من خالل متكني فئة ال�شباب من
�سكان املنطقة ل�ب��دء م�شاريعهم
وتنفيذ �أفكارهم الإبداعية ل�ضمان
تنمية اقت�صادية م�ستدامة ملنطقة
حتا.
ح�ي��ث اط �ل��ع ��س�م��وه �أث �ن ��اء لقائه
ب�شباب حتا على املبادرات املحلية
م�ث��ل م���ش��اري��ع ال���ش�ب��اب يف قطاع
ال���ض�ي��اف��ة ،ح�ي��ث تتميز املنطقة
بوجود ع��دد من النزل الفندقية
التي يديرها �سكان املنطقة ،والتي
تلقى اقبا ًال من ال�سياح الراغبني
يف اال�ستمتاع بالطبيعة اجلبلية
للمنطقة.
ك �م��ا �أط �ل��ق � �س �م��وه ب��رن��ام��ج دعم
امل � ��زارع امل�ح�ل�ي��ة وه ��و ع �ب��ارة عن
برنامج اقت�صادي �سياحي يقوم
على تطوير املنظومة الزراعية
يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة م � ��ن دع� � ��م م� � ��زارع
ال�سكان لتحقيق االكتفاء الغذائي
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ،م ��ن خ�ل��ال بيع

 خطة دبي احل�ضرية 2040ت� ��رك� ��ز خ� �ط ��ة دب� � ��ي احل�ضرية
 2040ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة على
طبيعة ح� ّت��ا ،وت�ع��زي��ز تناف�سيتها
ال�سياحية ،وتنميتها و�إعمارها
مب� ��� �ش ��ارك ��ة ال � �ق � �ط ��اع اخل� ��ا�� ��ص،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير الفر�ص
لت�شجيع ودعم امل�شاريع الوطنية
املحلية لأهايل املنطقة ،مبا يدعم
تن�شيط ال�سياحة وت�شجيع رواد
الأع �م��ال وف��ق ��ض��واب��ط للحفاظ
ع�ل��ى طبيعتها وه��وي�ت�ه��ا املميزة،
ب��الإ��ض��اف��ة اىل تلبية احتياجات
�إ� �س �ك��ان امل��واط��ن لأك�ث�ر م��ن 20
عاما وتطوير م�شاريع ا�ستثمارية
م �ت �ك ��ام �ل ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن تلبي
طموحاتهم احلالية وامل�ستقبلية.

الإمارات تدعو لو�ضع خطة عمل عاملية حول اال�ستك�شاف ال�سلمي للف�ضاء
•• دبي-وام:

اجتمع ق��ادة عامليون من وك��االت الف�ضاء واحلكومات وال�شركات اخلا�صة
ال�ستك�شاف التو�سع امل�ستدام للب�شرية يف الكون خ�لال �أ�سبوع الف�ضاء يف
�إك�سبو  2020دبي الذي ي َ
ُنظم بالتعاون مع وكالة الإمارات للف�ضاء.
و�أكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة
رئي�س جمل�س �إدارة وكالة الإمارات للف�ضاء يف كلمة رئي�سية لها خالل افتتاح
�أ�سبوع الف�ضاء على �أهمية و�ضع خطة عمل عاملية لدعم ا�ستك�شاف الف�ضاء
والتقدم الب�شري.
وق��ال��ت معاليها �إن ه��ذا احل��دث ميثل فر�صة للمجتمع ال��دويل لاللتقاء
وو��ض��ع ا�سرتاتيجية ت��رك��ز على العمل لتعزيز ال�ت�ع��اون ال�ع��امل��ي يف جميع
املجاالت ذات ال�صلة بالف�ضاء وتر ّكز ر�ؤيتنا امل�ستقبلية على بناء �شراكات

فاعلة ثنائية ومتعددة الأط��راف ،مع جمموعة وا�سعة من املعنيني لتعزيز
التنمية االقت�صادية امل�ستدامة .و�أ�ضافت نحن م�صممون � ً
أي�ضا على متكني
املواهب وت�شجيع الأفكار الواعدة وتعزيز وجود العن�صر ال�شبابي والن�سائي
يف ال�صناعات امل�ستقبلية .ونتطلع ملا ميكن �أن يحققه العامل �إذا عملنا م ًعا
لو�ضع �إطار عمل يعود باملنفعة املتبادلة على جميع الدول.
يتوحد
و ا�ستقطبت اجلل�سة االفتتاحية التي حملت عنوان "الف�ضاء :حيث ّ
العامل من �أجل التقدم" ،دول و�شركات وكيانات حكومية فاق عددها الـ،12
وه��ي اململكة العربية ال�سعودية ومفو�ضية االحت��اد الأف��ري�ق��ي و�أ�سرتاليا
والبحرين والربازيل وجمهورية الت�شيك وفرن�سا واملجر والهند واالحتاد
ال��دويل لالت�صاالت التابع للأمم املتحدة وجاكوب�س وماليزيا ونيوزيلندا
و�سلوفينيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.
و�شارك �سعادة �إبراهيم القا�سم املدير التنفيذي لوكالة الإم��ارات للف�ضاء

يف جل�سة حوارية بعنوان "و�ضع ر�ؤي��ة للأر�ض :التعاون ال��دويل من �أجل
امل�ستقبل" وان�ضم �إليه كل من عاملة الفيزياء الفلكية ،مديرة مكتب الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي �سيمونيتا دي بيبو ،والرئي�س التنفيذي
للوكالة الوطنية اجلنوب �إفريقية للف�ضاء فاال ناثان مون�ساين؛ ووزيرة
الف�ضاء والتعليم العايل والبحث ال�سويدية ماتيلدا �إرنكران�س؛ ونائب املدير
التنفيذي والتقني للجنة الوطنية للأن�شطة الف�ضائية الأرجنتينية را�ؤول
كوليت �شف�سكي.
وت��و ّق��ع امل�شاركون �أن حتقق �صناعة الف�ضاء العاملية ع��ائ��دات �سنوية تبلغ
 1.1تريليون دوالر �أو �أكرث بحلول العام  .2040وتناول �أ�سبوع الف�ضاء
الفوائد االقت�صادية لقطاع الف�ضاء ،وتنوع الأ�ساليب التي ميكن �أن يتو�سع
م��ن خاللها اقت�صاد ال�ف���ض��اء ،وال ��دور ال��ذي ميكن �أن ت ��ؤ ّدي��ه احلكومات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف حتقيق ذلك .كما عر�ض للنمو املُ�ستدام وتغري املناخ

واالت�صال عرب الأقمار اال�صطناعية والتعليم ور�صد املعلومات حول الأر�ض
وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والأولويات من منظور ال�صناعات وامل�ؤ�س�سات
الدولية الف�ضائية.
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الإمارات واملجر تبحثان �آفاق التعاون يف قطاع الف�ضاء
•• دبي  -وام:

بحث �سعادة �سامل بطي القبي�سي املدير العام لوكالة
الإمارات للف�ضاء مع وفد رفيع امل�ستوى من جمهورية
املجر برئا�سة �سعادة الدكتورة �أور�سبيا فرينيز مفو�ضية
وزاري��ة لأب�ح��اث الف�ضاء يف وزراة اخلارجية والتجارة
الهنجارية� ،سبل تعزيز التعاون الف�ضائي بني البلدين
ال���ص��دي�ق�ت�ين وت��وث �ي��ق ال �ع�لاق��ات يف جم ��االت �أبحاث
الف�ضاء ،ومراقبة الأر���ض ،وا�ستخدامات التكنولوجيا
وت �ب��ادل امل �ع��رف��ة .ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي عقد

باجلناح املجري يف " �إك�سبو  2020دبي " ،على هام�ش
�أ�سبوع الف�ضاء الذي يحت�ضنه املعر�ض العاملي ،بال�شراكة
مع وكالة الإمارات للف�ضاء.
وت�ن��اول��ت امل�ح��ادث��ات �أي�ضا موا�ضيع ع��دة ،م��ن �ضمنها
خطط املجر لإر�سال رائد ف�ضاء �إىل املحطة الف�ضائية
الدولية بحلول العام  ،2024وخطتها لإط�لاق قمر
ا�صطناعي علمي ،بالإ�ضافة �إىل تطوير نظام قيا�س على
منت هذا القمر بهدف تثبيته على املحطة الف�ضائية
الدولية ..كما تطرق اجلانبان �إىل امل�شروع الذي �أعلنت
عنه دول��ة الإم��ارات م�ؤخرا ال�ستك�شاف كوكب الزهرة

وح��زام الكويكبات .وق��ال �سعادة �سامل القبي�سي " �إن
توطيد العالقات الدولية يف جمال الف�ضاء يعد �أحد
�أهم �أولويات وكالة الإمارات للف�ضاء �ضمن جهود نقل
املعرفة واخل�ب�رات م��ع امل�ؤ�س�سات الف�ضائية العاملية،
ن�ظ��را لأه�م�ي��ة ذل��ك يف ا�ستمرار م�سرية من��و وازده ��ار
قطاع الف�ضاء الوطني ،م�شريا �إىل �أن هناك العديد
من فر�ص التعاون الف�ضائي بني دولة الإمارات واملجر،
وخ�صو�صا يف جماالت الأقمار اال�صطناعية والبحوث
الف�ضائية مبا يعود باخلري على القطاع الف�ضائي يف
البلدين.
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بتوجيهات رئي�س الدولة  ..ودعم حممد بن زايد:

حملة الإمارات للتطعيم تقدم  583مليون جرعة تطعيم لأطفال باك�ستان �ضد �شلل الأطفال
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ودعم
�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 �� �س �ل �ح��ة ،ومب �ت��اب �ع��ة م ��ن �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،بتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية والتنموية ودعم القطاع
ال�صحي وتعزيز براجمه الوقائية
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
�أع�ل�ن��ت �إدارة امل �� �ش��روع الإم ��ارات ��ي
مل�ساعدة باك�ستان عن نتائج حملة
الإم� � � � ��ارات ل�ل�ت�ط�ع�ي��م � �ض��د �شلل
الأط�ف��ال والتي نفذت بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية خالل الفرتة
من عام  2014ولغاية نهاية �شهر
�سبتمرب عام  ،2021حيث جنحت
احل�م�ل��ة يف �إع �ط��اء  583مليونا
و� 240ألفا و 876جرعة تطعيم
�ضد مر�ض �شلل الأطفال خالل 8
��س�ن��وات لأك�ث�ر م��ن  102مليون
طفل باك�ستاين.
وذك ��رت �إدارة امل���ش��روع الإماراتي
مل� ��� �س ��اع ��دة ب ��اك �� �س �ت ��ان �أن حملة
الإم� � ��ارات للتطعيم ت�ن�ف��ذ �ضمن
�إط � � ��ار م � �ب� ��ادرة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ال�ستئ�صال م��ر���ض �شلل الأطفال
يف العامل ،حيث ت�أتي مبادرة �سموه
يف �إط� ��ار ال�ن�ه��ج الإن �� �س��اين لدولة
الإمارات العربية املتحدة بالتعاون
مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
لتطوير برامج التنمية الب�شرية،
واحلد من انت�شار الأوبئة والوقاية
من الأمرا�ض ،وتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية وال�صحية للمجتمعات
وال �� �ش �ع��وب امل �ح �ت��اج��ة والفقرية،
ودعم املبادرات العاملية ال�ستئ�صال
مر�ض �شلل الأطفال.
وك � � ��ان � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل

عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،قد قدم منذ عام
 2011مبلغ  250مليون دوالر
�أم�ي��رك� ��ي ،م �� �س��اه �م��ة م ��ن �سموه
يف اجل �ه��ود الإن���س��ان�ي��ة واخلريية
لتوفري اللقاحات ومتويل حمالت
ال �ت �ط �ع �ي��م � �ض��د � �ش �ل��ل الأط � �ف� ��ال،
وب �خ��ا� �ص��ة يف ال� � ��دول امل�ستهدف
باملبادرة وه��ي جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية وجمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية.
وتف�صي ً
ال لنتائج احلملة � ..أ�شارت
�إدارة امل���ش��روع الإم��ارات��ي مل�ساعدة
باك�ستان �إىل �أن حملة الإم ��ارات
للتطعيم ��ض��د ��ش�ل��ل الأط� �ف ��ال يف
ج�م�ه��وري��ة ب��اك���س�ت��ان الإ�سالمية،
جن �ح��ت م �ن��ذ ب ��داي ��ة ه � ��ذا العام
 2021يف تقدمي عدد  75مليونا
و� 148ألفا و 404جرعات تطعيم
�ضد م��ر���ض �شلل الأط �ف��ال ،ليبلغ
جمموع ما قدمته احلملة منذ عام
 2014وحتى عام  ،2021عدد
 583مليونا و� 240ألفا و876
جرعة تطعيم.
و�أو�ضحت �إدارة امل�شروع �أن احلملة
ويف ظ��ل ت�ف���ش��ي ف�ي�رو���س كورونا
امل�ستجد كوفيد -19وحتدياته
امليدانية ،متكنت منذ �شهر يوليو
 2020وح �ت ��ى � �ش �ه��ر �سبتمرب

 2021من �إعطاء  127مليونا
و� 664ألفا و 157جرعة تطعيم
�ضد املر�ض للأطفال امل�ستهدفني
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
يف ظل �إجراءات وقائية واحرتازية
�إ�ستثنائية حلماية ف��رق التطعيم
والأطفال امل�ستهدفني وعائالتهم.
وق��د �شملت التغطية اجلغرافية
حل�م�ل��ة الإم � � ��ارات ل�ل�ت�ط�ع�ي��م �ضد
�شلل الأطفال عدد  84منطقة من
املناطق ال�صعبة وعالية اخلطورة
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
ح �ي��ث ت���ض�م��ن ال �ن �ط��اق اجلغرايف
للحملة تغطية ع��دد  34منطقة
ب�إقليم خيرب بختونخوا واملناطق
القبلية ح�صل الأطفال فيها على
 298مليونا و� 581ألفا و946
ج��رع��ة ت�ط�ع�ي��م ،و 33منطقة يف
�إقليم بلو�ش�ستان ح�صل الأطفال
ف �ي �ه��ا ع �ل��ى  86م �ل �ي��ون��ا و898
�ألفا و 201جرعة تطعيم ،و14
م�ن�ط�ق��ة يف �إق �ل �ي��م ال���س�ن��د ح�صل
الأط�ف��ال فيها على  173مليونا
و� 557ألفا و 631جرعة تطعيم،
و 3مناطق يف �إقليم البنجاب ح�صل
الأط�ف��ال فيها على  24مليونا و
� 203آالف و 98جرعة تطعيم.
و�أو�ضحت �إدارة امل�شروع الإماراتي
مل �� �س��اع��دة ب��اك �� �س �ت��ان �أن اجلهود

امليدانية لتنفيذ حمالت التطعيم
يف خمتلف الأقاليم الباك�ستانية،
متت مب�شاركة �أكرث من � 103آالف
��ش�خ����ص م��ن الأط� �ب ��اء واملراقبني
و�أع �� �ض��اء ف ��رق ال�ت�ط�ع�ي��م ،و�أك�ث�ر
م��ن � 82أل�ف��ا م��ن �أف ��راد احلماية
والأم ��ن وف��رق الإدارة والتن�سيق،
مت ت��رك �ي��ز ج� �ه ��وده ��م امليدانية
وت��وزي �ع �ه��م لإي� ��� �ص ��ال اللقاحات
وت�ط�ع�ي��م الأط� �ف ��ال امل�ستهدفني،
كما خ�ص�صت احلملة فرق تطعيم
خا�صة لتوفري اللقاحات وتطعيم
�أكرث من � 597ألف طفل من �أبناء
ال�لاج�ئ�ين الأف �غ��ان ي�ت��واج��دون يف
 22خميماً لالجئني.
وقال �سعادة عبداهلل خليفة الغفلي
مدير امل�شروع الإم��ارات��ي مل�ساعدة
ب��اك �� �س �ت��ان يف ت �� �ص��ري��ح ل ��ه بهذه
املنا�سبة �إن ال�ن�ج��اح الكبري الذي
حتققه حملة الإم� ��ارات للتطعيم
�ضد �شلل الأط �ف��ال ي�ع��ود الف�ضل
ف �ي��ه �إىل ال �ت��وج �ي �ه��ات الكرمية
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،وال ��دع ��م الدائم
ل�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 ،واملتابعة احلثيثة ل�سمو

ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،للجهود امليدانية
للحملة ،حيث تتميز دولة الإمارات
العربية املتحدة بالريادة والتقدم
بني دول العامل يف ر�ؤيتها وجهودها
يف ت �ن �ف �ي��ذ امل� � �ب � ��ادرات وامل�شاريع
الإن �� �س��ان �ي��ة وال �ت �ن �م��وي��ة املوجهة
ل ��وق ��اي ��ة ال �� �ش �ع��وب واملجتمعات
الفقرية واملحتاجة من الأمرا�ض
والأوب � �ئ� ��ة والأزم � � ��ات وال� �ك ��وارث.
و�أك � � ��د ال �غ �ف �ل��ي �أن التوجيهات
الكرمية للقيادة الر�شيدة يف جمال
دع��م وت�ط��وي��ر ال��رع��اي��ة ال�صحية
الوقائية للأطفال ،متثل منوذجاً
ح�ضارياً و�إن�سانياً رائ��داً وراقياً يف
االه�ت�م��ام ب�سالمة ح�ي��اة الأطفال
الفقراء وال�ضعفاء ،ووقايتهم من
ال�ت��داع�ي��ات ال�سلبية للأمرا�ض،
ودرء املخاطر عنهم.
كما �أكد �أن الدعم الدائم وال�سخي
ل�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 ،ملختلف الربامج واجلهود
العاملية ال�ت��ي ت�ب��ذل للق�ضاء على
الأم��را���ض وا�ستئ�صالها م��ن �أهم
ال� �ع ��وام ��ل ال� �ت ��ي ت �� �س��اه��م بنجاح
جهود وبرامج هيئة الأمم املتحدة

زكي ن�سيبة :جامعة الإمارات حري�صة على تر�سيخ مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
•• العني -وام:

�أك��د معايل زكي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف
ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة الرئي�س الأعلى
جل��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،حر�ص
اجلامعة الدائم على تر�سيخ مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية وا�ستدامة العمل التطوعي.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت�ك��رمي م�ع��ال�ي��ه  11طالباً
وطالبة من الطالب والطالبات الأكرث تطوعاً
يف جامعة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وذلك
يف احل� ��رم اجل��ام �ع��ي مب��دي�ن��ة ال �ع�ي�ن ،بهدف
ت�شجيعهم ،وتعزيز ثقافة العطاء واالنتماء
لديهم .وقال معايل زكي �أنور ن�سيبة �إن هذه
القيم الإن�سانية النبيلة التي ي�سعى الطلبة
�إىل ال�ت�ن��اف����س �إل �ي �ه��ا ،ه��ي ق�ي��م �أ��ص�ي�ل��ة لدى
ك��ل م��ن ي�ع�ي����ش ع�ل��ى �أر�� ��ض دول ��ة الإم� � ��ارات،
وج��ام�ع��ة الإم� ��ارات ت�سعى دائ �م �اً �إىل تر�سيخ
م�ف�ه��وم امل �� �س ��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وا�ستدامة
العمل التطوعي ،وكان جلياً الدور الذي لعبه

احل�س التطوعي ،و�إخال�صهم يف بذل اجلهد
والوقت من �أجل دولة الإم��ارات ،متمنياً لهم
دوام التوفيق يف مهماتهم التطوعية وت�شريف
ج��ام�ع�ت�ه��م ووط �ن �ه��م ب �ه��ذا اخل�ي�ر والعطاء
و�أن ي�ك��ون��وا ق ��دوة ل��زم�لائ�ه��م .م��ن ناحيتها
ق��ال��ت م��رمي العي�سائي رئ�ي����س وح ��دة العمل
التطوعي باجلامعة �إن املن�صة التي توفرها
جامعة الإمارات للطلبة تعمل على حتفيزهم
للتناف�س م��ن �أج��ل ال��و��ص��ول �إىل �أع�ل��ى عدد
� �س��اع��ات ت �ط��وع �ي��ة م ��ن خ �ل�ال الإع �ل ��ان عن
�أعالهم ع��دداً يف تقدمي اخلدمات التطوعية
�إىل جانب الفر�ص التطوعية املعرو�ضة.
و�أو�ضحت �أن اجلامعة لديها قاعدة متميزة
م��ن امل �ت �ط��وع�ين ب��واق��ع  5509متطوعني
ومتطوعات ،حر�صت اجلامعة على تدريبهم
وت�أهيلهم من �أجل تنفيذ مهمات خريية ،داخل
ال�شباب خ�لال جائحة ك��ورون��ا و�إ�سهاماتهم واخل � ��روج م�ن�ه��ا �أك�ث�ر ق ��وة وخ �ب�رة .و�أ�ضاف وخ��ارج اجلامعة ،م�شرية �إىل التعاون القائم
التطوعية يف خمتلف امليادين والتي كان لها معاليه :نحتفي اليوم مبجموعة من �أبنائنا ب�ين اجل��ام�ع��ة وال �ع��دي��د امل��ؤ��س���س��ات م��ن �أجل
دور مميز وم�ؤثر يف جتاوز هذه الأزمة �أخرياً من فر�سان التطوع ،الذين �أك��دوا على وجود ا�ستدامة اجلهود يف جمال العمل التطوعي.

للرعاية ال�صحية للإن�سان ،وكان
لها الأثر الإيجابي املبا�شر والكبري
يف حت�سني ج��ودة ح�ي��اة وم�ستقبل
م� �ئ ��ات امل�ل��اي�ي��ن م� ��ن ال �ب �� �ش��ر يف
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ،ك�م��ا تعترب
م�ب��ادرات �سموه الإن�سانية يف هذا
املجال من العوامل الأ�سا�سية التي
ت�ستند عليها الكثري من املنظمات
وال ��دول الفقرية يف ال��و��ص��ول �إىل
غاياتها ،وحتقيق �أهدافها بحماية
ال���ش�ع��وب والأط �ف��ال الأب��ري��اء من
الأم� ��را�� ��ض ال �ت��ي ت �ه��دد �صحتهم
وم �� �س �ت �ق �ب �ل �ه��م .و�أ�� � �ش � ��ار عبداهلل
الغفلي �إىل �أهمية مبادرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان ال��س�ت�ئ���ص��ال م��ر���ض �شلل
الأط�ف��ال يف �أ�صعب و�أك�بر املناطق
احلا�ضنة ل��ه يف ال �ع��امل ،مو�ضحاً
�أن ال�برام��ج ال��وق��ائ�ي��ة واحلمالت
التطعيمية الإم��ارات �ي��ة �ضد �شلل
الأط � � �ف� � ��ال ا�� �س� �ت� �ط ��اع ��ت حتقيق
�أهدافها الإن�سانية النبيلة وتعزيز
تنمية ��س�لام��ة و��ص�ح��ة الإن�سان،
وبخا�صة فئة الأطفال وحمايتهم
م��ن ان�ت���ش��ار ال �ف�يرو���س ،والوقاية
م��ن التداعيات ال�صحية ال�سلبية
له ،حيث ترجمت املبادرة الكرمية
ل�سموه ميدانياً من خالل �إطالق
حملة الإمارات للتطعيم �ضد �شلل

الأط �ف ��ال يف ج�م�ه��وري��ة باك�ستان
الإ�سالمية يف عام  ،2014والتي
ا�ستطاعت منذ �إط�لاق�ه��ا حتقيق
ال� �ن� �ج ��اح يف ال� �ت� �ح ��دي ال�صعب،
وامل �� �س ��اه �م ��ة يف ان �خ �ف ��ا� ��ض ع ��دد
ح ��االت الإ� �ص��اب��ة ب�شلل الأطفال
يف ب��اك���س�ت��ان بن�سبة ع��ال�ي��ة بلغت
ح��ال��ة واح ��دة ف�ق��ط ،يف �أول ت�سعة
�أ� �ش �ه ��ر م ��ن ه � ��ذا ال� �ع ��ام 2021
ح �� �س��ب ب �ي��ان��ات م�ن�ظ�م��ة ال�صحة
العاملية ،وهو م�ؤ�شر �إيجابي ممتاز
ن�ح��و ال�ق���ض��اء ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى هذا
امل ��ر� ��ض ،وي �ت��واف��ق م ��ع الأه � ��داف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وخ �ط��ط منظمة
ال�صحة العاملية والأمم املتحدة يف
ه��ذا اجل��ان��ب .و�أو� �ض��ح �أن مبادرة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان �ساهمت دولياً
يف حتقيق ��ش��راك��ات ا�سرتاتيجية
�إيجابية مع احلكومات واملنظمات
ال �ت��اب �ع��ة مل�ن�ظ�م��ة الأمم املتحدة
ك�م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي���س�ي��ف ومنظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع ��امل �ي ��ة وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات
اخل�يري��ة ال��دول�ي��ة كم�ؤ�س�سة بيل
وم ��ال� �ي� �ن ��دا غ �ي �ت ����س ،م� ��ن خ�ل�ال
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق يف تطوير
�أ� �س��ال �ي��ب ال �ت �خ �ط �ي��ط والتنفيذ
والتطوير حلمالت التطعيم �ضد
�شلل الأط�ف��ال ،وهو اجلانب الذي

رف��ع من م�ستوى ن�سبة النجاح يف
الو�صول للأطفال الأبرياء ،وزيادة
ن�سبة الإجناز يف الدول امل�ستهدفة
بحمالت التطعيم.
و�أ� �ش��اد م��دي��ر امل �� �ش��روع الإماراتي
مل���س��اع��دة ب��اك���س�ت��ان ب ��دور وجهود
وت �� �ض �ح �ي��ات ف� ��رق ال �ت �ط �ع �ي��م من
الأطباء واملمر�ضني وعنا�صر الأمن
يف ج�م�ي��ع ال� �ظ ��روف والتحديات
امل �ي��دان �ي��ة ال���ص�ع�ب��ة ،وال �ت��ي كانت
العامل الرئي�سي والأهم يف حتقيق
ال�ن�ج��اح والإجن ��از املتميز ،م�شريا
�إىل �أن حملة الإم� ��ارات للتطعيم
�ضد �شلل الأط�ف��ال تغطي �شهرياً
ع � ��دد  84م �ن �ط �ق��ة ،ومب�ساحة
تعادل ن�سبتها  59%من �إجمايل
م�ساحة باك�ستان ،فيها �أك�ثر من
 16مليون طفل باك�ستاين تعيق
ال ��و�� �ص ��ول �إل �ي �ه��م جم �م��وع��ة من
العقبات واملعا�ضل امليدانية ،منها
ال�ت���ض��اري����س ال���ص�ع�ب��ة ،واملخاطر
الأم � �ن � �ي� ��ة ،وال� � �ظ � ��روف املناخية
القا�سية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل مع�ضلة
حركة النزوح ال�سكانية امل�ستمرة،
كما يحتاج الأطفال يف هذه املناطق
للح�صول على لقاحات م�ضاعفة
على مدار العام ب�سبب �سوء التغذية
و�ضعف املناعة والرعاية ال�صحية،
والبيئة احلا�ضنة للفريو�س.
واخ�ت�ت��م ع �ب��داهلل ال�غ�ف�ل��ي بالقول
�إن م�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�شلل
الأطفال ال��ذي يوافق � 24أكتوبر
من كل ع��ام متثل ر�سالة �إن�سانية
م �� �ض �م��ون �ه��ا االل � �ت� ��زام وال �ت �ع��اون
ال��دويل حلماية الأطفال الأبرياء
ووقايتهم من الأمرا�ض وبخا�صة
مر�ض �شلل الأطفال ،ودعم جهود
وت �� �ض �ح �ي��ات ج �م �ي��ع امل�ساهمني
والعاملني يف امليدان لتحقيق هذا
الهدف الإن�ساين.

وزير ال�صحة  :دعم حممد بن زايد ملكافحة �شلل الأطفال
�أ�سهم يف م�ساعدة ماليني الب�شر لينعموا بحياة �صحية
•• دبي-وام:

�أكد معايل عبدالرحمن بن حممد
ال �ع��وي ����س وزي � ��ر ال �� �ص �ح��ة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع� ،أن دع��م ��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 ،جلهود
م�ك��اف�ح��ة ��ش�ل��ل الأط �ف ��ال �أ��س�ه��م يف
م���س��اع��دة م�لاي�ين الب�شر لينعموا
بحياة �صحية.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه  -يف ت���ص��ري��ح ام�س
مبنا�سبة اليوم العاملي ل�شلل الأطفال
الذي يوافق � 24أكتوبر من كل عام
 �إن دول��ة الإم ��ارات متثل منوذجاًعاملياً ومتقدماً يف جمال ا�ستئ�صال
�شلل الأطفال ومكافحة الإ�صابة به
حيث �أولت القيادة احلكيمة للدولة
الربنامج الوطني ال�ستئ�صال �شلل

الأط �ف��ال �أه�م�ي��ة ق�صوى باعتباره
م��ن الإجن� ��ازات ال�صحية الوطنية
ال �ه��ام��ة وم ��ا زال ��ت وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع ت��وا��ص��ل جهودها
للمحافظة على هذا الإجناز ب�إر�ساء
ن� �ظ ��ام ق� ��وي وف � � ّع� ��ال ي� �ع ��زز �صحة
املجتمع.

و�أ�شار معاليه �إىل �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان،
ك ��ان ل��ه ال � ��دور ال� �ب ��ارز م �ن��ذ العام
 2011يف دع��م اجل�ه��ود الدولية
للق�ضاء على �شلل الأط�ف��ال ،ولفت
�إىل �إ�شادة اللجنة الفرعية لإقليم
� �ش��رق امل �ت��و� �س��ط ال �ت��اب �ع��ة ملنظمة
ال�صحة العاملية املعنية با�ستئ�صال
�شلل الأطفال والت�صدي لفا�شياته
م � ��ؤخ� ��را ب ��ال ��دع ��م امل �ت ��وا� �ص ��ل من
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي،
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
جلهود مكافحة �شلل الأطفال ،وما
ي�ق� ّدم��ه ��س�م��وه م��ن مت��وي��ل يف هذا
ال�ش�أن وهو ما يعك�س حر�ص والتزام
�سموه الإن�ساين على مد يد العون
�إىل م�لاي�ين ال�ب���ش��ر ل�ك��ي ينعموا
بحياة �صحية وكرمية.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

جمل�س الأمن ال�سيرباين يطلق برناجما تدريبيا لتعزيز مهارات ال�شباب الإماراتي
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن جمل�س الأم ��ن ال�سيرباين ل��دول��ة الإم� ��ارات �إط�لاق��ه وبالتعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم و"جمموعة ات�صاالت" ،برناجماً تدريبياً
للخريجني من ال�شباب الإماراتي ،وللعاملني يف جمال الأمن ال�سيرباين.
وي�سعى الربنامج ،الذي ي�ستمر على مدى � 3أ�شهر� ،إىل تعزيز مهارات
وم �ع��ارف امل�ت��درب�ين يف جم��ال الأم ��ن ال���س�ي�براين ،و�إىل ح�م��اي��ة عملية
التحول الرقمي لدولة الإم ��ارات ،وتزويد املتدربني بخربات ومهارات
عملية مهمة .و�سي�ضم الربنامج  10متدربني من ال�شباب الإماراتي،
ي�ت��م اخ�ت�ي��اره��م م��ن ق�ب��ل جل�ن��ة ت�ت�ك��ون م��ن خ�ب�راء م��ن جمل�س الأمن
ال�سيرباين و وزارة الرتبية والتعليم.
وقام املجل�س باختيار �شركة "ات�صاالت" ك�شريك يف هذا الربنامج ،لتمكني

املتدربني من العمل والتدريب يف ق�سم الأم��ن ال�سيرباين يف ال�شركة،
وبال�شكل الذي يتيح لهم فر�صة فهم خمتلف التهديدات ال�سيربانية التي
تتعر�ض لها دولة الإمارات ويتم التعامل معها ب�شكل يومي.
وق��ال �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي ،رئي�س الأم��ن ال�سيرباين
حلكومة دولة الإمارات  :يبحث جمل�س الأمن ال�سيرباين ب�شكل م�ستمر
ع��ن ال�ط��رق ال��رائ��دة واملبتكرة التي متكنه م��ن تعزيز منظومة الأمن
ال�سيرباين للبنية التحتية احليوية لدولة الإمارات ،اليوم ،لدينا فر�صة
كبرية لتوظيف قدرات ومهارات ال�شباب الإماراتي يف خدمة قطاع حيوي
من اخلدمات احلكومية ،و�سي�ؤدي عملهم مع "ات�صاالت" �إىل تعاملهم
م��ع ت�ه��دي��دات حقيقية ت��واج�ه�ه��ا �أم�ت�ن��ا ب�شكل ي��وم��ي ،وبال�شكل الذي
ميكنهم من اال�ستعداد ملواجهة هذه املخاطر والتهديدات الإلكرتونية
ال �ي��وم ويف امل���س�ت�ق�ب��ل ،وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن �آث ��اره ��ا .و�أك� ��د ��س�ع��ادة املهند�س

04
عبداهلل بن زايد ي�ستقبل رئي�سة وزراء ليتوانيا

عبدالرحمن احلمادي وكيل وزارة الرتبية والتعليم لتح�سني الأداء� ،أن
ال��وزارة على ا�ستعداد دائم للعمل مع اجلهات الوطنية للتعاون وتنفيذ
ال�برام��ج وامل �ب��ادرات املختلفة ،وال�ت��ي ت��وظ��ف يف �إط ��ار اجل�ه��ود الرامية
�إىل بناء ن��واة من ال�شباب ال��ذي يتمتع بخربات ا�ستثنائية يف قطاعات
حيوية ورائدة لتحقيق اجلودة يف الأداء .وقال �إن �إطالق جمل�س الأمن
ال�سيرباين لدولة الإمارات الربنامج التدريبي للخريجني من ال�شباب
الإماراتي ،وللعاملني يف جمال الأمن ال�سيرباين ،بالتعاون مع الوزارة
وات�صاالت ،مبادرة رائ��دة مبختلف املقايي�س ،وخطوة مهمة وا�ستباقية
لتعزيز ممكنات الدولة يف الأمن ال�سيرباين ،واحلماية من �أية هجمات
�إل�ك�ترون�ي��ة يف ظ��ل تنامي مثل ه��ذه امل�خ��اط��ر وازدي� ��اد فر�صها يوميا،
وبالتايل حماية قطاع حيوي عرب بناء قاعدة وطنية من ال�شباب املهاري
واملتمكن يف التعامل مع �أية م�ستجدات �إلكرتونية طارئة يف هذا املجال،

حتقيقا لال�ستدامة الفعلية له .وقال �أمين ال�شحي ،نائب الرئي�س لأمن
ال�شبكات يف "ات�صاالت"  :لقد �أ�صبح الأمن ال�سيرباين اليوم يلعب دوراً
رئي�سياً يف جميع جوانب الأعمال الرقمية ،ونحن يف "ات�صاالت" �سعداء
لأن نكون طرفاً مهماً يف هذه املبادرة احلكومية التي تهدف �إىل امل�ساعدة
يف تدريب متخ�ص�صني يف جم��ال الأم��ن ال�سيرباين وتعزيز مهاراتهم
ملواجهة �أي��ة تهديدات �سيربانية متوقعة ،م�شريا �إىل �أن ق�سم الأمن
ال�سيرباين يف "ات�صاالت"� ،سيقوم بتدريب ال�شباب على خمتلف جماالت
الأمن ال�سيرباين ،مبا ميكنهم من اكت�ساب معارف وخربات عملية مهمة
يف هذا املجال .ومع جناح املجموعة الأوىل من املتدربني ،ف��إن جمل�س
الأمن ال�سيرباين يخطط لتو�سيع الربنامج يف امل�ستقبل ،لي�شمل املزيد
من املتدربني وال�شركاء الذين �سيح�صلون على خربات عملية مهمة عرب
خمتلف قطاعات البنية التحتية احليوية.

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،وزي ��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل ،يف مقر �إك�سبو
 2020دب � ��ي ،م �ع��ايل انغريدا
�سيمونيتي رئي�سة وزراء جمهورية
ليتوانيا .جرى خالل اللقاء ،بحث
ع�لاق��ات ال�صداقة وال�ت�ع��اون بني
دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا
يف خم� �ت� �ل ��ف امل � � �ج� � ��االت ،و�سبل
تطوير ودع��م ه��ذه ال�ع�لاق��ات مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
و�شعبيهما.
ك�م��ا ت �ن��اول اجل��ان �ب��ان ،ع ��ددا من
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك،
و دور �إك�سبو  2020دبي يف منح
ال� � ��دول امل �� �ش��ارك��ة م�ن���ص��ة مهمة
لتبادل اخل�برات ،وتعزيز التعاون

امل�شرتك يف املجاالت كافة.
و�أك � ��د ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ ع �ب ��داهلل بن

زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ،خ �ل�ال اللقاء،
على العالقات املتميزة ب�ين دولة

الإم � � ��ارات وج �م �ه��وري��ة ليتوانيا،
واحل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت �ع��زي��ز وتنمية

التعاون بني البلدين يف املجاالت
ك ��اف ��ة .و�أ� � �ش� ��اد � �س �م��وه مب�شاركة
ليتوانيا يف �إك�سبو  2020دبي،

م���ش�يرا �إىل �أه �م �ي��ة ه ��ذا احلدث
ال� �ع ��امل ��ي يف ف �ت ��ح �آف� � � ��اق ج ��دي ��دة
ل�ل�ت�ع��اون ال� ��دويل ،ودع ��م اجلهود

العاملية املبذولة من �أج��ل حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف املجتمعات.
ح���ض��رت ال�ل�ق��اء م �ع��ايل رمي بنت

�إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي وزي� ��رة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال� ��دويل ،املدير
العام لـ "�إك�سبو  2020دبي".

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية ماالوي يف �إك�سبو  2020عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية نيكاراغوا يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي��د �آل نهيان ،وزي��ر اخلارجية
وال� � �ت� � �ع � ��اون ال� � � � � ��دويل ،م� �ع ��ايل
اي ��زن� �ه ��اور ن� � ��دوا م� �ك ��اك ��ا ،وزي ��ر
خارجية جمهورية ماالوي.
جرى خالل اللقاء ،الذي عقد يف
مقر �إك�سبو  2020دب��ي ،بحث
العالقات الثنائية بني البلدين،
و� �س �ب��ل ت �ن �م �ي��ة �آف � � ��اق التعاون
امل�شرتك يف العديد من املجاالت.
ك �م��ا ت� �ب ��ادل اجل ��ان� �ب ��ان ،وجهات
ال �ن �ظ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر جت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اه القـــ�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
ورح��ب �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل بن
زاي ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ب��زي��ارة معايل

اي��زن �ه��اور ن� ��دوا م �ك��اك��ا ،م�ؤكدا
حر�ص دولة الإمارات على تعزيز
وتنمية �أوج��ه ال�ت�ع��اون امل�شرتك

م��ع م ��االوي وال ��دول الأفريقية
ال�صديقة يف املجاالت كافة.
وناق�ش اجلانبان م�شاركة ماالوي

ودول االحتاد الأفريقي يف �إك�سبو
 2020دبي و�أهميته يف تعزيز
ال�شراكات الدولية.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،وزي ��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل ،معايل ديني�س
م� ��ون � �ك� ��ادا ك ��ول� �ي� �ن ��دري� �� ��س وزي� ��ر
العالقات اخلارجية يف جمهورية
ن �ي �ك��اراغ��وا .ج��رى خ�ل�ال اللقاء،
الذي عقد يف مقر �إك�سبو 2020
دب � ��ي ،ب �ح��ث ال �ع�ل�اق��ات الثنائية
وجم ��االت ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين،
بالإ�ضافة �إىل ع��دد م��ن الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل �� �ش�ت�رك .ورح � ��ب � �س �م��و ال�شيخ
عبداهلل بن زايد �آل نهيان مبعايل
وزي��ر خ��ارج�ي��ة ن�ي�ك��اراغ��وا ،معربا
عن تطلعه �أن ت�سهم هذه الزيارة يف
تعزيز العالقات الثنائية والتعاون
امل�شرتك بني البلدين.
وا�ستعر�ض اجلانبان ،تنظيم دولة

الإم � ��ارات لإك���س�ب��و  2020دبي،
وم�شاركة نيكاراغوا يف هذا احلدث
ال �ع��امل��ي ال� �ب ��ارز ،ودوره يف تعزيز

العمل ال��دويل اجلماعي َ وحتفيز
النمو االقت�صادي العاملي.
ح���ض��ر ال�ل�ق��اء ��س�ع��ادة ع�م��ر �سيف

غ�ب��ا���ش م���س��اع��د وزي ��ر اخلارجية
والتعاون الدويل لل�ش�ؤون الثقافية
والدبلوما�سية العامة.

حممد العلماء :الإمارات منوذج عاملي يف ا�ستئ�صال �شلل الأطفال الإمارات و�إ�ستونيا تبحثان تعزيز التعاون يف قطاع الف�ضاء
•• دبي  -وام:

�أك��د �سعادة الدكتور حممد �سليم
ال �ع �ل �م��اء وك� �ي ��ل وزارة ال�صحة
ووق ��اي ��ة امل�ج�ت�م��ع رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات
ال�صحية �أن دولة الإمارات جنحت
يف �إر�� �س ��اء من� ��وذج ع��امل��ي يحتذى
ب��ه يف ا��س�ت�ئ���ص��ال ��ش�ل��ل الأطفال
و�إدارة مكافحته بخطط مدرو�سة
وحققت نتائج متميزة يف التعامل
مع هذا املر�ض.
وق� � ��ال ال �ع �ل �م ��اء يف ت �� �ص��ري��ح له
مب �ن��ا� �س �ب��ة ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي ل�شلل
الأطفال الذي ي�صادف � 24أكتوبر
م��ن ك��ل ع ��ام �إن ��ه ب�ف���ض��ل اجلهود
ال�ت��ي بذلتها ال� ��وزارة و�شركا�ؤها

ب��ال��دول��ة لتطبيق ن�ظ��ام الرت�صد
ال�ق��وي ل�شلل الأط�ف��ال والتغطية
ال�شاملة بالتطعيمات مل ت�سجل
�أي ح��ال��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات منذ
العام  1992وا�ستمرت يف تنفيذ
كافة الإج��راءات الالزمة للق�ضاء

على هذا املر�ض ،الفتا �إىل �إنه مل
يكن لهذا الإجن��از �أن يتحقق لوال
دع��م وتوجيهات القيادة احلكيمة
يف جم� ��ال م �ك��اف �ح��ة الأم� ��را�� ��ض،
وت��وف�ير �سبل ال��رع��اي��ة ال�صحية
وف� � ��ق �أع � �ل � ��ى امل � �ع ��اي �ي�ر العاملية
امل�ع�ت�م��دة .و�أ� �ش��ار يف ه��ذا ال�صدد
�إىل �إجراءات الوقاية والتعامل مع
ح��االت اال�شتباه بالإ�صابة ب�شكل
علمي دق�ي��ق ،حيث تلتزم الوزارة
برفع امل�ؤ�شر اال�سرتاتيجي لن�سبة
تغطية الأط�ف��ال بالتح�صينات يف
ال�سنة الأوىل والتطوير امل�ستمر
لكافة ال�ط��واق��م الطبية والفنية
من �أجل متكينهم من مواكبة كل
ما هو جديد يف جمال التح�صني
والوقاية.

ال�سركال :اليوم العاملي ل�شلل الأطفال منا�سبة
لت�سليط ال�ضوء على جهود الإمارات حمليا ودوليا
•• دبي-وام:

�أكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد
ال �� �س��رك��ال م ��دي ��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
الإم � � � ��ارات ل �ل �خ��دم��ات ال�صحية
�أن ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�شلل الأطفال
م�ن��ا��س�ب��ة ل�ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
اجل� �ه ��ود ال� ��رائ� ��دة ال �ت ��ي تبذلها
دول� ��ة الإم � � ��ارات مل�ك��اف�ح��ة املر�ض
ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل�ح�ل��ي والإقليمي
والعاملي من خالل تقدمي الدعم
وامل �� �س��ان��دة ل �ل��دول ل�ل�ق���ض��اء على
امل��ر���ض بالتن�سيق وال���ش��راك��ة مع
منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة
"اليوني�سيف" وه �ي �ئ��ة الهالل
الأحمر الإماراتي.
وق � ��ال ال �� �س��رك��ال يف ت �� �ص��ري��ح له

ام� �� ��س مب �ن��ا� �س �ب��ة ال� �ي ��وم العاملي
ل�شلل الأط �ف��ال  -ال ��ذي ي�صادف
� 24أكتوبر من كل عام � -إن دولة
الإم��ارات حققت نتائج متميزة يف
التعامل م��ع ه��ذا امل��ر���ض حيث مت
الإ��ش�ه��اد ر�سمياً يف ال�ع��ام 2007
ع� �ل ��ى خ� �ل ��و ال� � ��دول� � ��ة م � ��ن �شلل

الأط � �ف� ��ال ،م� ��ؤك ��دا �أن ذل ��ك جاء
بف�ضل دع ��م وت��وج�ي�ه��ات القيادة
احل �ك �ي �م��ة وت� ��وف �ي�ر الإم � �ك ��ان ��ات
واملوارد الالزمة .و�أ�شار �إىل حر�ص
م ��ؤ� �س �� �س��ة االم � � � ��ارات للخدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز جهودها
لرت�سيخ امل�ك��ان��ة امل�ت�ق��دم��ة لدولة
الإم � � ��ارات ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د مكافحة
�شلل الأطفال من خالل موا�صلة
االل �ت��زام بكافة تو�صيات منظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وامل �� �س��اه �م��ة يف
رف��ع امل�ؤ�شر اال�سرتاتيجي لن�سبة
ت�غ�ط�ي��ة الأط � �ف� ��ال بالتطعيمات
وذل ��ك يف �إط ��ار اجل �ه��ود املتكاملة
ل �ل �م �ن �ظ��وم��ة ال �� �ص �ح �ي��ة بالدولة
ل �ت �ع��زي��ز � �ص �ح��ة �أف � � ��راد املجتمع
وحت�سني جودة حياتهم.

•• دبي-وام:

بحثت وكالة الإمارات للف�ضاء مع وفد ر�سمي رفيع امل�ستوى
م��ن ج�م�ه��وري��ة �إ��س�ت��ون�ي��ا ��ض��م ع ��ددا م��ن ك �ب��ار امل�س�ؤولني
احلكوميني ورج��ال الأعمال �سبل حتفيز التعاون يف قطاع
الف�ضاء ب�ين البلدين وت �ب��ادل امل �ع��ارف واخل�ب�رات املتعلقة
بعلومه وتقنياته.
جاء ذلك خالل لقاء �سعادة �سامل بطي �سامل القبي�سي مدير
عام وكالة الإمارات للف�ضاء ،كري�ستي تالفينج نائب الأمني
العام ل�ش�ؤون بيئة الأع�م��ال وامل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد
والتوا�صل الإ�ستونية ،والوفد املرافق يف اجلناح الإماراتي بـ
" �إك�سبو  2020دبي ".
وتناول اللقاء الذي عُقد على هام�ش �أ�سبوع الف�ضاء ،الذي
يحت�ضنه �إك�سبو  2020دبي بالتعاون مع وكالة الإمارات

للف�ضاء� ،إم�ك��ان��ات زي ��ادة ال�ت�ع��اون يف ك��ل امل �ج��االت املتعلقة
بالف�ضاء ،مبا ي�شمل الفر�ص املمكنة لتعزيز التعاون الثنائي
يف العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات وت�سهيل
عقد �شراكات جديدة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص،
بهدف زيادة النمو االقت�صادي.
وقال �سعادة �سامل بطي �سامل القبي�سي  " :ترتبط كل من
دولة الإم��ارات و�إ�ستونيا بعالقات ثنائية بناءة ،تتخذ بعدًا
جديدًا مع تعزيز التعاون بني الدولتني ال�صديقتني يف كل
املجاالت املتعلقة بالف�ضاء .وهناك فر�ص متعددة لتعزيز
التعاون يف جماالت خمتلفة مثل �أبحاث الف�ضاء ،وت�صنيع
الأق �م��ار اال�صطناعية ،وتو�سيع ري ��ادة الأع �م��ال وم�شاريع
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص املتعلقة بالف�ضاء .وق��د �شكل اجتماعنا
من�صة فعالة للبناء على عالقاتنا امل�شرتكة ،بينما ن�ؤ�س�س
القت�صاد تناف�سي قائم على االب�ت�ك��ار ،على م��دى الأعوام

اخلم�سني املقبلة.
جناحا هائلاً
ي�شار �إىل �أن دول��ة الإم��ارات و�إ�ستونيا حققتا
ً
يف جم��ال ال�ف���ض��اء يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة ف��إ��س�ت��ون�ي��ا ،وهي
�أح��د الأع�ضاء الدائمني يف وكالة الف�ضاء الأوروب �ي��ة منذ
العام � ،2015سجلت قفزة هائلة يف القطاع الف�ضائي هذا
العام ،ومت الإعالن يف  11يناير � ،2021أن �إ�ستونيا �ستزود
�شركة مك�سار تكنولوجيز Maxar Technologies
ك ��ام�ي�رات � �س �ت�يري��و ل�ب�رن��ام��ج �أرت �ي �م ����س ال �ق �م��ري التابع
لنا�سا ،على �أن ت�شكل ه��ذه ال�ك��ام�يرات ج ��ز ًءا �أ�سا�س ًّيا من
مهمة ج��دي��دة ك�برى لإع ��ادة �إر� �س��ال الب�شر �إىل القمر يف
ع��ام  ،2024ولإن�شاء م�ستوطنة على �سطح القمر ح�سب
اخلطط امل�ستقبلية بعيدة امل��دى .ويف الوقت نف�سه ي�شهد
قطاع الف�ضاء الوطني يف دولة الإمارات تطورات متالحقة
جعلته القطاع الأن�شط والأكرب يف املنطقة.

يف زيارتها جلامعة نورث هامبتون

د�.شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان تتبادل خرباتها مع تقنية التعلم املدمج الن�شط
•• العني  -الفجر

يف �إطار برنامج ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن
خالد �آل نهيان للحوار والتبادل الثقايف واملعريف
زارت جامعة نوثهامبتون التي يعود تاريخها اىل
القرن الثالث ع�شر وتطورت منذ بداية القرن
الع�شرين و�أ�صبحت واح��دة من �أهم اجلامعات
يف امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة ومت اخ �ت �ي��اره��ا كواحدة
م��ن �أف���ض��ل  30م�ؤ�س�سة جامعية يف ت�صنيف
 Times Higher Educationوت�ضم
اجلامعة �أكرث من  12000طالب يف الكليات
املختلفة.
ك��ان يف ا�ستقبال ال�شيحة �شما ال��دك�ت��ور بيرت
ج��ون��ز العميد امل���ش��ارك لكلية الآداب والعلوم
والتكنولوجيا و ك��ري����س ب��وي����س م��دي��ر املكتبة
وم�صادر التعلم وال�سيدة ديبورا ماتوك املدير
التنفيذي للموارد الب�شرية والعالقات الدولية وتعرفت ال�شيخة �شما على تقنية التعلم املدمج ال�ع�ل�ي��ا وال �ت��ي تنت�سب ��س�م��وه��ا لأع �� �ض��اء هيئة
وال �� �س �ي��د م��اث �ي��و ه�ي�ن��ز رئ �ي ����س ق���س��م الطالب الن�شط ال��ذي تعتمده اجلامعة وهو واح��د من التدري�س بها من خالل تدري�سها مادة الدرا�سات
املبتعثني من اخلارج
�أه��م ط��رق التعلم احل��دي�ث��ة وال ��ذي ي��دم��ج بني الإماراتية وقدمت لهم خربتها مع هذه التقنية
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التعليم التقليدي ال ��ذي ي�ت��م يف الف�صل بني التعليمية احلديثة.
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املعلم والطالب والتعليم عن طريق الإنرتنت وك� ��ان ل�ل�م�ك�ت�ب��ة ن���ص�ي��ب ه ��ام م��ن زي � ��ارة �سمو
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ال�شيخة �شما حيث اطلعت على تقنية اخلدمة
�أو با�ستخدام الأدوات التكنولوجية احلديثة
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احل��دي�ث��ة
وق ��د �أ�� �ش ��ارت �أن ه ��ذا الأ� �س �ل��وب م���س�ت�خ��دم يف الذاتية باملكتبة والتي كانت متكن الطالب من
وتدعم
الطالب
عند
التجريبية
املهارات
تنمية
الإم ��ارات يف العديد م��ن امل�ؤ�س�سات التعليمية الزيارة واال�ستعارة من املكتبة يف �أي وقت دون
الذاتي
التعلم
أ�ساليب
�
و
إبداعية
ل
ا
طاقاتهم
اجلامعية وقبل اجلامعية ومنها كليات التقنية احلاجة لوجود موظف املكتبة حيث تعتمد على

تقنية الذكاء اال�صطناعي
ويف احل��وار مع مدير املكتبة ح��ول دور املكتبة
�أ�شارت ال�شيخة �شما �أنها دائما تنادي ب�أن تكون
جميع املكتبات يف كل مكان يف العامل متاحة لكل
�إن���س��ان ولي�س فقط ل�ط�لاب اجل��ام�ع��ة فالفكر
والعلم �إرث �إن���س��اين لكل الب�شر وم��ن ح��ق كل
�إن�سان �أن ينهل منه
ودائما ترى ال�شيخة �شما �أهمية املكتبة يف تكوين
�شخ�صية الفرد يف املجتمع وخا�صة مع حتوالت
التطور التكنولوجي الأخري والذي جعلت من
الكتب الإلكرتونية دور كبري يف القراءة وغريت
كثريا من ال�سلوك الب�شري جتاه العالقة بني
الكتاب والقارئ كما قدمت لهم جتربة املكتبة
املتنقلة التي �أطلقتها �سموها منذ �سنوات �ضمن
م �ب��ادرات جمعية ال�شيخ حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل
نهيان لأجيال امل�ستقبل.
ويف اج�ت�م��اع ك��ان ال�ه��دف م�ن��ه درا� �س��ة �أ�ساليب
وط��رق ال�ت�ع��اون ب�ين اجل��ام�ع��ة وب�ين م�ؤ�س�سات
ال�شيخ حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان التعليمية
والثقافية يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
مت و� �ض��ع ب�ع����ض ال �ن �ق��اط ال��رئ�ي���س�ي��ة للتعاون
التي تعتمد على نقل جتربة اجلامعة يف �إعداد
احلقائب التدريبية للطالب امل�ؤهلني للعمل
ك �م��در� �س�ين ب �ع��د ال �ت �خ��رج وخ��ا� �ص��ة م��ع تقنية
التعلم املدمج الن�شط وتبادل اخلربات والتعاون
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�صفر جرائم مقلقة وحوادث ده�س يف املنطقة الو�سطى للربع الثالث من  2021جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع تناق�ش ا�ستعداداتها للدورة الثالثة
•• ال�شارقة -وام:

حققت �إدارة �شرطة املنطقة الو�سطى ب��إم��ارة ال�شارقة معدل
"�صفر" ج��رمي��ة جنائية مقلقة ،وح ��وادث ده����س ،يف املنطقة
الو�سطى خالل الربع الثالث من العام اجلاري ،يف �إجناز جديد
ي���ض��اف �إىل �سل�سلة �إجن� ��ازات الإدارة يف جم��ال ت�ع��زي��ز الأمن
والأمان.
و�أك��د العقيد �أحمد جا�سم الزعابي مدير �إدارة �شرطة املنطقة
ال��و��س�ط��ى �أن ان�خ�ف��ا���ض ن���س�ب��ة اجل��رائ��م امل�ق�ل�ق��ة ج ��اء نتيجة
تطبيقها ل�ل�م�ب��ادرات ال�ت�ط��وي��ري��ة وامل �م��ار� �س��ات املن�سجمة مع
اخلطة اال�سرتاتيجية ل ��وزارة الداخلية وال��رام�ي��ة �إىل تعزيز
الأمن والأمان وفق امل�ؤ�شراتاملعتمدة ف�ضال عن تكثيف انت�شار

الدوريات يف مناطق الإخت�صا�ص التي �ساهمت ب�سرعة و�صول
الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تنفيذها ل�ل��زي��ارات امليدانية
وخ �ط��ط خ�ف����ض م �ع ��دالت اجل ��رمي ��ة م ��ن خ�ل�ال ��س�ل���س�ل��ة من
الإجتماعات الدورية التي مت عقدها مع ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني
كالبلديات وجمال�س ال�ضواحي بهدف التوعية ورف��ع م�ستوى
احل����س الأم�ن��ي لدى �أف ��راد املجتمع �إىل ج��ان��ب امل �ب��ادرات التي
نفذت و�أهمها مبادرة "�أمنكم غايتنا" .ويف اجلانب امل��روري ..
�أرج ��ع العقيد ال��زع��اب��ي انخفا�ض ح ��وادث ال��ده����س يف منطقة
الإخت�صا�ص �إىل "�صفر" �إىل درا�سة مناطق احلوادث بالتعاون
مع ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني وو�ضع حلول و�آليات لتقليل عدد
الوفيات وح��االت الده�س الناجمة عن احل��وادث امل��روري��ة �إىل
ج��ان��ب تو�سيع ن�ط��اق احل�م�لات امل��روري��ة ال�ت��وع��وي��ة م��ن خالل

�إر� �س��ال الر�سائل التوعوية ع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
لتوعية اجلمهور ب�أهمية االلتزام بقانون ال�سري واملرور  .وقال
العقيد الزعابي  :حر�صنا على تكثيف الدوريات على خمتلف
طرق املنطقة الو�سطى والتي تعد طرقاً رئي�سية للتنقل لإمارة
ال�شارقة والإم��ارات الأخ��رى بهدف �ضمان التزام مرتادي تلك
الطرق مبعايري ال�سالمة املرورية �إىل جانب التقنيات احلديثة
التي كان لها دور يف ر�صد و �ضبط خمالفات ال�سرعة ما �ساهم
يف �إنخفا�ض حوادث الده�س والوفيات �إىل "�صفر"  .ودعا مدير
�إدارة �شرطة املنطقة الو�سطى قائدي املركبات ومرتادي الطرق
�إىل � �ض��رورة الإل �ت��زام ب�ق��ان��ون ال�سري وامل ��رور وامل�ح��اف�ظ��ة على
�أرواحهم و�أرواح الآخرين ،م�ؤكداً �أن هدف �شرطة ال�شارقة هو
حفظ الأرواح واملمتلكات.

•• دبي-الفجر:

تر�أ�س معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم ،نائب
رئ�ي����س ال���ش��رط��ة والأم � ��ن ال �ع��ام يف دب ��ي ،رئي�س
جم�ل����س �أم �ن��اء ج��ائ��زة دب ��ي ال�ت�ق��دي��ري��ة خلدمة
املجتمع ،االجتماع الأول للدورة الثالثة ملجل�س
الإدارة يف قاعة االجتماعات بنادي �ضباط �شرطة
دب��ي ،بح�ضور �أع���ض��اء املجل�س :م�ع��ايل الفريق
عبداهلل خليفة امل��ري ،القائد العام ل�شرطة دبي،
ن��ائ��ب رئي�س املجل�س ،و��س�ع��ادة �أح�م��د حممد بن
حميدان ،نائب مدير دي��وان حاكم دب��ي ،واللواء
متقاعد حممد �سعيد املري ،الأمني العام للجائزة،

واللواء متقاعد �أحمد حمدان بن دملوك ،والدكتور
من�صور ب��ن ال�شيخ ،وعائ�شة م�ي�ران ،و��س��امل بن
الحج ،وفاطمة املهريي.
ومت خ�لال االج�ت�م��اع االط�ل�اع على �أه��م قرارات
االج� �ت� �م ��اع ال� ��� �س ��اب ��ق ،وم � ��ا مت ت �ن �ف �ي��ذه منها،
وا�ستعرا�ض ع��دد من �أ�سماء املر�شحني للجائزة
للدورة الثالثة من الأف��راد وامل�ؤ�س�سات الوطنية،
مم��ن تنطبق عليهم ��ش��روط وم�ع��اي�ير اجلائزة،
ووف�ق��ا لإجن��ازات�ه��م املجتمعية والإن���س��ان�ي��ة التي
قدموها.
وناق�ش املجل�س عدد من املقرتحات والأفكار التي
عر�ضت خالل االجتماع.

�ضمن �سل�سلة فعاليات ت�ستمر خالل �شهور املعر�ض لتحقيق �أمنيات  12طف ًال
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ح�صة بوحميد ت�شارك يف فعالية «حتقيق �أمنية» �أول طفلني يف �إك�سبو
•• دبي – الفجر:

� �ش��ارك��ت م �ع��ايل ح���ص��ة ب �ن��ت عي�سى
ب��وح�م�ي��د وزي � ��رة ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع يف
ف �ع��ال �ي��ة "حتقيق �أمنية" لطفلني
�إم ��ارات� �ي�ي�ن ��ش�ق�ي�ق�ين ،وذل� ��ك �ضمن
�سل�سلة ف�ع��ال�ي��ات "حتقيق �أمنيات"
تنظمها الوزارة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
حت�ق�ي��ق �أم �ن �ي��ة وي���س�ت���ض�ي�ف�ه��ا جناح
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف "اك�سبو  2020دبي" ،و�صو ًال
ل �ت �ح �ق �ي��ق �أم� �ن� �ي ��ات  12ط� �ف�ل ً�ا من
خمتلف اجلن�سيات يف دولة الإمارات،
بواقع طفلني كل �شهر وعلى مدار 6
�أ�شهر من �أكتوبر  2021حتى مار�س
 ،2022حيث ت��أت��ي ه��ذه الفعالية الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان،
يف �إط� ��ار ال�ف�ع��ال�ي��ات امل���ش�ترك��ة التي م�ست�شار رئي�س الدولة� ،سمو ال�شيخة
تنظمها وزارة تنمية املجتمع وجناح �شيخة بنت �سيف �آل نهيان ،الرئي�س
جمل�س التعاون يف اك�سبو ،بنا ًء على الفخري للم�ؤ�س�سة ،يف �إطار متكينها
مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني م��ن ب�ل��وغ �أه��داف �ه��ا وت ��أدي��ة ر�سالتها
اجلهتني خالل الفرتة املا�ضية.
الإن���س��ان�ي��ة النبيلة بتحقيق �أمنيات
ُ
أمنية"
وحت �ظ��ى م��ؤ��س���س��ة "حتقيق �
الأط�ف��ال امل�صابني ب�أمرا�ض خطرية
ُ
بدعم ال حمدود من حرم �سمو ال�شيخ قد تهدّد حياتهم.

مت تنظيم الفعالية بح�ضور حمدان
ك��رم ال�ك�ع�ب��ي ع���ض��و جم�ل����س الأمناء
مل�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية ،وهاين الزبيدي
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للم�ؤ�س�سة،
ومب �� �ش��ارك��ة �أول� �ي ��اء �أم � ��ور الطفلني
اللذين ّ
مت حتقيق �أمنياتهما مبنحهما
�أجهزة الكرتونية ذكية.
وبهذه املنا�سبة �أكدت معايل ح�صة بنت

عي�سى بوحميد ،وزيرة تنمية املجتمع،
�أهمية التعاون والتكامل التنموي بني
ال� ��وزارة وم��ؤ��س���س��ة "حتقيق �أمنية"
مل�ن��ح الأط �ف��ال امل��ر��ض��ى �أم�ل� ً
ا حمفزاً
مل��وا��ص�ل��ة رح �ل��ة ال �ع�ل�اج ،والتخفيف
من معاناتهم ،وزيادة �أوجه �سعادتهم
وت�ف��ا�ؤل�ه��م جت��اه ال��واق��ع وامل�ستقبل،
م�شرية معاليها �إىل �أن حتقيق �أحالم

و�أم�ن�ي��ات ه ��ؤالء الأط�ف��ال يف "اك�سبو
 2020دبي" يعك�س ر�ؤية التوا�صل
وال �ت �ك��ام��ل وامل���س�ت�ق�ب��ل ال �ت��ي ي�سعى
لتج�سيدها املعر�ض الدويل.
و�أ�شارت معاليها �إىل الدور الإن�ساين
الهادف والت�أثري املجتمعي الإيجابي
ملبادرة "حتقيق �أمنية" لقدرتها على
حت�ق�ي��ق ال���س�ع��ادة و��ص�ن��ع االبت�سامة
لدى الأطفال املر�ضى ،يف �إطار جهود
وم � �ب� ��ادرات ك��اف��ة ف �ئ��ات وم�ؤ�س�سات
املجتمع التزاماً بامل�س�ؤولية املجتمعية
جتاه الآخرين.
من جانبه ق��ال املفو�ض العام جلناح
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�سعادة  :خالد �آل ال�شيخ :نهدف من
خالل هذه الفعالية �إيل �إبراز اهتمام
دول املجل�س بفئة الأط �ف��ال املر�ضى
الذين نتمنى لهم كل ال�شفاء العاجل-
ب � ��إذن اهلل -وحت�ق�ي��ق �أح ��د الأه� ��داف
الرئي�سية ملعر�ض اك�سبو 2020دبي.
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادت��ه �إىل �أن تنظيم مثل
ه��ذه الفعاليات بال�شراكة والتكامل
ب�ي�ن ج �ن��اح جم�ل����س ال �ت �ع��اون ووزارة

ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ب ��دول ��ة الإم� � � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة وم�ؤ�س�سة "حتقيق
�أمنية" ،يعك�س م��دى التعاون املثمر
واجلاد بني منظومة جمل�س التعاون
وال��وزارات وامل�ؤ�س�سات ب��دول املجل�س،
م ��وجّ � �ه� �اً ال �� �ش �ك��ر اجل ��زي ��ل ل� �ل ��وزارة
على دعمها ال��دائ��م وامل�ستمر جلناح
جم�ل����س ال �ت �ع��اون .م��ن ج�ه�ت��ه �أع ��رب
ه��اين ال��زب�ي��دي ،الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" ع��ن �شكره
وتقديره ملعايل وزيرة تنمية املجتمع
على دعمها املتوا�صل ال�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة الإن�سانية ،وحر�صها التام
ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر �أف� ��� �ض ��ل � �س �ب��ل الدعم

والتمكني للم�ؤ�س�سات اخلريية ،م�ؤكداً
على �أن �إقامة هذه املُبادرة الإن�سانية
النبيلة �ضمن فعاليات معر�ض "�إك�سبو
 2020دبي" تُربز �أمام العامل ب�أ�سره
ث �م��ار م���س�يرة ال�ع�ط��اء الإن���س��ان�ي��ة يف
الإم��ارات ،و ُترتجم م�ساعيها الرامية
�إىل حتقيق ون�شر ال�سعادة بني �أفراد
املجتمع .كما توجّ ه الزبيدي بال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر �إىل امل�ف��و���ض ال�ع��ام جلناح
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ع �ل��ى ا� �س �ت �� �ض��اف �ت �ه��م ل �ه ��ذه امل ُ� �ب ��ادرة
اخل�ي�ري��ة الإن �� �س��ان �ي��ةُ ،م �ث � ّم �ن �اً جهود
املجل�س يف �إظهار الإرث الغني لدول
جمل�س ال �ت �ع��اون ،وج �ه��وده املبذولة

لتحقيق الرفاهية ملواطنيه ،و ُت�سهم
يف ن�شر ال�سعادة ويف خمتلف جوانب
احلياة املُجتمعية ملواطني هذه الدول
واملقيمني على �أرا�ضيها.
و ُت� �ع ��د "م�ؤ�س�سة حت �ق �ي��ق �أمنية"،
�إح � ��دى م ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دين
ال��داع �م��ة جل�ه��ود ال � ��وزارة يف ر�ؤيتها
امل �ع��ززة مل���س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة،
م��ن خ�ل�ال ��س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق �سعادة
الأط�ف��ال واملر�ضى ،وتلبية �أحالمهم
و�أمنياتهم ،مبا يُعلي الروح الإيجابية
وامل�س�ؤولية املجتمعية ،ويدعم جهود
حت�سني جودة حياة الأفراد على نطاق
املجتمع.

تزامن ًا مع احلدث الدويل الأكرب �إك�سبو  2020دبي

جمل�س �سفراء الأمان ب�شرطة دبي ي�شارك يف برنامج م�سبار املعرفة
•• دبي-الفجر:

ي���ش��ارك جمل�س ��س�ف��راء الأم ��ان يف
� �ش��رط��ة دب � ��ي ،يف ب��رن��ام��ج م�سبار
امل�ع��رف��ة ال��ذي يبث على ق�ن��اة �سما
دبي ،والذي ي�أتي تزامناً مع احلدث
ال � ��دويل الأك �ب��ر ال �ت��ي ت�ست�ضيفه
دب ��ي �إك �� �س �ب��و  ،2020ع�ب�ر نخبة
م��ن الطلبة املتميزين م��ن �أع�ضاء
امل �ج �ل ����س ،وال ��ذي ��ن ي �� �س��اه �م��ون يف
ف � �ق ��رات رئ �ي �� �س �ي��ة م �ن �ه��ا حقوقي
وم�س�ؤولياتي ،ويف ق�ص�ص ال�شعوب
واالب �ت �ك��ارات والأب �ح��اث ،ول�ق��اء مع
م�س�ؤول ،ويف ربوع الإمارات.
وح ��ول ه ��ذا ال �� �ش ��أن ق��ال��ت فاطمة
ال�ب�ل��و��ش��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س �سفراء
الأم��ان يف �شرطة دب��ي� ،إن م�شاركة
�أع���ض��اء جمل�س ��س�ف��راء الأم ��ان يف

ال�ب�رن��ام��ج ال �ت �ل �ف��زي��وين "م�سبار
املعرفة" �أح��د برامج م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل��إع�ل�ام يف �إك�سبو ،2020من
خ �ل��ال ت� �ق ��دمي ف � �ق ��رات ملوا�ضيع
م �ت �ن��وع��ة ،ي ��أت��ي يف �إط � ��ار التعاون
امل�شرتك بني �شرطة دبي وم�ؤ�س�سة
دب � ��ي ل �ل ��إع �ل��ام ،ب� �ه ��دف ت�سليط
ال�ضوء على كل ما يتعلق بالطفل
م��ن ح �ق��وق وواج� �ب ��ات وتعريفهم
ب ��ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ح �ل �ي��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة،
و�إ��ش��راك�ه��م يف التوعية والربامج،
و�إع� � ��داد ج�ي��ل ق ��ادر ع�ل��ى ممار�سة
�أدواره املجتمعية والفاعلة يف البناء
والتنمية ،وكذلك �إب��راز ما و�صلت
�إليه دولة الإمارات العربية املتحدة
يف جم� ��ال ال �ط �ف��ول��ة م ��ن قوانني
وت �� �ش��ري �ع��ات واه �ت �م��ام ،بالإ�ضافة
�إىل دور ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة

دب��ي وم�ساهمتها م��ع اجل�ه��ات ذات
العالقة بحماية الطفل.
و�أ�ضافت البلو�شي ،تتنوع الفقرات
التي ي�ساهم �أع�ضاء جمل�س �سفراء
الأم��ان فيها عرب الربنامج ،والذي
يبث كل يوم �أحد وثالثاء وخمي�س
يف مت��ام ال���س��اع��ة اخل��ام���س��ة م�ساء،
م�ن�ه��ا " ح�ق��وق��ي وم�س�ؤولياتي"،
وال��ذي ي�سلط ال�ضوء على حق من
ح �ق��وق ال �ط �ف��ل م �ث��ل ح��ق ال�صحة
و�إب��داء ال��ر�أي ،وحتوي الفقرة على
م�سابقة معرفية عن احلقوق� .أما
فقرة " يف ق�ص�ص ال�شعوب" فيقوم
� �س �ف�ير الأم� � � ��ان ب �ت �ق��دمي ق�ص�ص
ال�شعوب عرب االنتقال بني �أجنحة
م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و ل �ل��دول امل�شاركة
وال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ا ب�ط��ري�ق��ة تتنا�سب
مع الأطفال� ،أما فقرة " االبتكارات

والأبحاث" فتت�ضمن ا�ستعرا�ضاً
لالبتكارات والأب �ح��اث واملمار�سات
التي حتقق احلماية للطفل .و"لقاء
م��ع م�س�ؤول" ،ي �ه��دف �إىل �سماع
وجهات نظر كبار امل�س�ؤولني حول
عدد من املوا�ضيع املتعلقة بالطفل.
و�أخرياً فقرة "ربوع الإمارات" ،ويتم
خالل هذه الفقرة زيارة �أهم املعامل
ال�سياحية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وعمل ل�ق��اءات ال�ستطالع
ر�أي اجلمهور حول �إك�سبو 2020
دبي وموا�ضيع الطفل عامة.
و�أك� ��دت ال�ب�ل��و��ش��ي� ،أن دع��م معايل
ال �ف ��ري ��ق ع� �ب ��داهلل خ �ل �ي �ف��ة امل� ��ري،
القائد العام ل�شرطة دبي واهتمامه
املبا�شر باملجال�س يف �شرطة دبي،
�ساهم ب�شكل كبري يف فاعلية هذه
امل�ج��ال����س ،م���ش�يرة �إىل �إن جمل�س

�سفراء الأم��ان يف �شرطة دبي حقق
ال �ع��دي��د م��ن الإجن� � ��ازات امل�ه�م��ة يف
جم��ال تعزيز ون�شر ثقافة حقوق
الأطفال ،عرب تنفيذه برامج هادفة
م �ث��ل ب ��رن ��ام ��ج �� �ص ��وت الطفولة،
وب��رن��ام��ج ��س��واع��د الأم� ��ان ،حمققا
تفاعال كبريا على م�ستوى الطلبة
يف م ��دار� ��س دب� ��ي ،م �ن��وه��ة �إىل �أن
املجل�س لديه الكثري من ال�شراكات
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى الإم � � � � ��ارة ،ولديه دب��ي ،ي�سرنا �إط�لاق برنامج م�سبار
م �� �ش��ارك��ات ع��امل�ي��ة م�ن�ه��ا م�شاركته املعرفة بالتعاون مع القيادة العامة
يف ح �ل �ق��ة ن �ق��ا� �ش �ي��ة ع ��ن الطفولة ل �� �ش��رط��ة دب � ��ي م �ت �م �ث �ل��ة مبجل�س
يف م��رك��ز ج�ن�ي��ف حل �ق��وق الإن�سان �سفراء الأم��ان ،بالتزامن مع حدث
واحل ��وار ال�ع��امل��ي والبعثة الدائمة �إك�سبو  ،2020هذا احلدث الذي
ل��دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة يتوقع �أن ي�ستقطب �أك�ثر من 25
مليون �شخ�ص لأر�ض وطننا الغايل
لدى الأمم املتحدة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ح ��ام ��د ب ��ن كرم خالل ال�ستة �أ�شهر املقبلة مب�شاركة
م��دي��ر �إدارة ال�برام��ج يف ق�ن��اة �سما  192دول��ة ،ويعترب ه��ذا احلدث

فر�صة كبرية لإبراز الهدف الأ�سمى
لربنامج م�سبار املعرفة ،واملتمثل يف
عك�س �صورة �إيجابية للطفل الذي
يعي�ش على هذه الأر�ض ،وما يتمتع
ب��ه م��ن ح�ق��وق متكنه م��ن الإب ��داع
وال�ت�م�ي��ز وع�ي����ش احل �ي��اة الكرمية
التي يحلم بها كافة �أطفال العامل.
و�أك � ��د ح��ام��د ب��ن ك� ��رم� ،أن �سفراء
الأم � � � ��ان امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف برنامج

م�سبار املعرفة ،لديهم العديد من
الإمكانات واملواهب الإبداعية التي
متكنهم من الظهور على ال�شا�شة،
م�ضيفاً ب�أننا كم�س�ؤولني يف م�ؤ�س�سة
دبي للإعالم يهمنا �إب��راز من مثل
ه ��ذه امل ��واه ��ب ،وال �ت��ي ل��ن يقت�صر
وج��وده��ا فقط خ�لال ه��ذه الفرتة،
ول�ك��ن �سيتم ا�ستثمارها وت�سخري
كافة الإمكانيات املتاحة لإبرازها.

احل�ضارة البابلية حا�ضرة بافتتاح اجلناح العراقي يف �أك�سبو  2020دبي
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

افتتح م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ف ��ؤاد ح�سني
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ،ج �ن��اح جمهورية
العراق مبعر�ض "�أك�سبو  ٢٠٢٠دبي"
ويف ك�ل�م��ة اف�ت�ت��اح�ي��ة ق ��دم خاللها
ال �� �ش �ك��ر اجل� ��زي� ��ل حل� �ك ��وم ��ة دول� ��ة
الإم� � ��ارات ال��ر��ش�ي��دة و �شعبها على
ج�ه��وده��م العظيمة و دع�م�ه��م لهذا
امل �� �ش��روع ال��وط�ن��ي واحل� ��دث العاملي
وخا�ص ًة يف ظل الظروف اال�ستثنائية
ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا ال �ع ��امل ،و�أ�� �ش ��ار �إىل
�أن ه��ذا احل��دث يعد فر�صة �سانحة
ورائ �ج��ة للبحث ع��ن �سبل التعاون
يف خمتلف امل �ج��االت ب�ين البلدين،
م ��ؤك��دا ب ��أن اجل�ن��اح ال�ع��راق��ي يعترب
من �أهم الأجنحة امل�شاركة باملعر�ض
حيث يقع يف منطقة الفر�ص بالقرب

و�أن���ش�ط��ة اجل �ن��اح ال �ع��راق��ي ر�سميا،
وذلك بح�ضور معايل خليفة �شاهني
املرر وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلارجية
ل��دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
وع��دد من كبار ال�شخ�صيات العامة
وال� � �ب � ��ارزة م ��ن ال ��دول� �ت�ي�ن ورج � ��ال
الإع �ل ��ام وال �� �ص �ح��اف��ة ول �ف �ي��ف من
اجل �م �ه��ور ال �غ �ف�ير ،وت �ف �ق��دا اجلناح
ال� ��ذي � �ض��م م�ق�ت�ن�ي��ات م ��ن ال �ت�راث
احل�ضاري لدولة العراق التى تعود
�إىل احل �� �ض��ارة ال �ب��اب �ل �ي��ة ،و�شاهدا
املن�صة الرئي�سية التى ا�شملت على
��ش��ا��ش��ات ع�م�لاق��ة ت�ع��ر���ض الأف�ل�ام ب��وج��ود اجل�ن��اح ال�ع��راق��ي يف معر�ض مو�سيقية على �آلة "القانون" معربا غ�ن��ائ�ي��ة ع��ن ال�ت�ق��ال�ي��د ال �ع��راق �ي��ة و
ال��وث��ائ�ق�ي��ة ع��ن �أه ��م م�ع��امل العراق �إك�سبو  2020متمنياً التوفيق و فيها عن حلمه بت�سليط ال�ضوء على ذكرياته الطفولية يف مدينة املو�صل
وجمال الطبيعة ،واقت�صاده املزدهر .النجاح الدائم يف املعر�ض و القائمني �آلته املو�سيقية احل�ضارية و توزيع التي تعد من �أع��رق امل��دن العراقية،
م ��ؤل �ف��ات��ه ل�ل�م�ج�ت�م��ع م��ن خاللها ،ك �م ��ا رك � ��ز ع �ل ��ى ت �ث �ق �ي��ف الأج � �ي� ��ال
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ع�ب�ر م �ع ��ايل �شاهني عليه.
م��ن ج �ن��اح دول ��ة الإم � ��ارات العربية الدولتني ال�شقيقتني ،م�شريا �إىل �أن التى ت�ضرب يف عمق التاريخ.
ومما يعك�س مدى العالقات الثنائية امل�شاركة املتميزة لدولة العراق يف هذا ود��ش��ن معايل الدكتور ف ��ؤاد ح�سني امل��رر وزي��ر دول��ة الإم� ��ارات لل�ش�ؤون و�شهد حفل االف�ت�ت��اح ع��زف��ا منفردا وق��دم املغني العراقي �سيف �شاهني القادمة عن ح�ضارة العراق و مدنها
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط بني احل��دث الكبري تعرب عن ح�ضارتها وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �ع��راق��ي �أعمال اخل ��ارج� �ي ��ة ع ��ن � �س �ع��ادت��ه الفائقة ل �ل �م��و� �س �ي �ق��ار �أزه� � ��ر ك �ب��ة ملقطوعة على املن�صة الرئي�سية بقطعة فنية التاريخية من خالل فن الغناء.

اجلناح الباك�ستاين يف �إك�سبو  2020دبي ا�ستقطب �أكرث من � 100ألف زائر خالل  18يو ًما
•• دبي-الفجر:

ّ
تخطى اجلناح الباك�ستاين يف �إك�سبو  2020دبي معل ًما
بارزًا حيث بلغ عدد ز ّواره � 100ألف �شخ�ص يف غ�ضون 18
يو ًما فقط و�أ�صبح �أحد �أكرث الأجنحة التي ا�ستقطبت �أكرب
عدد من الز ّوار منذ �أن افتُتح �أعظم معر�ض �إك�سبو 2020
�أبوابه يف � 1أكتوبر .2021
الغني بالألوان
اجتذب مظهر اجلناح الباك�ستاين اخلارجي
ّ
�أكرث من  8000زائر يف اليوم الأول ،وبلغ عدد الزائرين
 55000زائر يف الأ�سبوع الأول من �شهر �أكتوبر .كان

ع��دد ال��ز ّوار يف عطلة نهاية الأ�سبوع ا�ستثنائ ًيا .وا�ستقبل
اجلناح � 120ألف زائر بعد � 3أيام فقط من احتفاله باملعلم
الأول.
ويف ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال ال�سيد ر��ض��وان ط��ارق ،املدير العام
جلناح باك�ستان�" :شهدنا ا�ستجابة ا�ستثنائية منذ افتتاح
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020وي�سعدنا �أن ُن�ع�ل��ن �أن اجلناح
ا�ستقبل �أكرث من � 100ألف زائر خالل �أول  18يو ًما من
�شهر �أكتوبر .وقد جذب اجلناح الزائرين بف�ضل م�ساحاته
و�أن�شطته التي تك�شف عن "الكنز اخلفي" لباك�ستان".
� ّأم��ا ال�سيدة �أف��روز �أب��رو ،رئي�سة ق�سم الربجمة والت�سويق

فقالت" :لقد نظم اجلناح العديد من الفعاليات الثقافية
واملعلوماتية والتجارية طوال �شهر �أكتوبر لعر�ض الإمكانات
والفر�ص الهائلة يف قطاع ال�سياحة والقطاعات االقت�صادية
الأخرى ".و�أ�ضافت �أن اجلناح �سي�ست�ضيف � ً
أي�ضا جمموعة
متنوعة م��ن الفعاليات الرتفيهية والتجارية على مدار
الأ�شهر ال�ستة ملعر�ض �إك�سبو .2020
ينق�سم اجلناح الباك�ستاين ،الغني بالتاريخ والثقافة� ،إىل
ثمان �أق�سام رئي�سية حيث ميكن للزوار اختبار �أف�ضل الكنوز
املخفية يف البالد بد ًءا من احلِ رف اليدوية الناب�ضة باحلياة
�إىل م�شروع الع�شرة مليارات �شجرة وامل�أكوالت اللذيذة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كويك
ري�سبون�س للطباعة رخ�صة رقمCN 2897019:
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�/صالون �صالح �سامل القبي�سي
للرجال رخ�صة رقم CN 2543972:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حم�سن برك عمر �سامل الكندى%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صالح �سعيد �سامل �سعيد القبي�سى
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �صالح �سامل القبي�سي للرجال

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�/سيكمة
خلدمات الو�ساطة العقارية
رخ�صة رقم CN 3859641:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمارت غيت خلدمات الطباعة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

SALEH SALEM AL QUBAISI SALON FOR MAN

�إىل �/صالون ريد مون للرجال
RED MOON GENTS SALON

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�سلم مبارك الرا�شدي للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1730052:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد �صالح حممد احمد العولقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�سلم مبارك حممد الرا�شدى
تعديل �إ�سم جتاري من /م�سلم مبارك الرا�شدي للمقاوالت العامة
MUSALLAM MUBARAK AL RASHDI GENRAL CONTRACTING
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمترب ماوننت جيت لفح�ص
املواد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3803073:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جمعه �صالح خلفان �سويلم الكا�سبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نيلي�ش كومار �سينها راجي�ش �سينها %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة موكي�ش كومار �سينجهال %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اي�سر خالد ح�سني احلاوى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبيد �سيف عبيد �سيف اخلمريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل عتيق عبداهلل بالعبد الكويتى
تعديل �إ�سم جتاري من /خمترب ماوننت جيت لفح�ص املواد ذ.م.م

�إىل /ماث للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MOUNTAIN GATE TESTING LABORATORY L.L.C

MATH GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /خمترب يو ار ا�س للخدمات املعملية ذ.م.م

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

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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زووم ان
فا�شن خلياطة الب�شوت الرجالية
رخ�صة رقم CN 2220103: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/تيتان بل�س للهواتف
املتحركة رخ�صة رقم CN 2007729:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة موزه �سعد مرزوق حمد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبيد علي �صالح احليائي
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)

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

U R S LABORATORY SERVICES L.L.C

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فا�شون لتجارة الهدايا ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1397371:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد احمد خرطبيل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد احمد خرطبيل من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد حممد حممد جريو الفالحى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*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 /فا�شون لتجارة الهدايا ذ م م ذ.م.م
FASHION FOR GIFTS L L C L.L.C

�إىل /فا�شون لتجارة الهدايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FASHION FOR GIFTS - 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)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افتخار ح�سني العمال
النجارة والملنيوم
رخ�صة رقم CN 1363122:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شهباز خان حممد اعظم %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبداهلل را�شد حممد عتيق الزعابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف افتخار ح�سني حممد علم
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل را�شد حممد عتيق الزعابى
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/بلدج خلدمات تزويد
العاملني � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2780123:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليفه عبداهلل احمد ريحان ال�شحي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عال عبدالوهاب �سنان عبداهلل ابوحلوم
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)

لإعالناتكم يف

�إعــــــــــالن

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 10/ 2021 Issue No : 13373

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3771291:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سمارت غيت خلدمات الطباعة ذ.م.م
SMART GATE TYPING SERVICES L.L.C

�إىل �/سمارت غيت لل�سفر وخدمات الطباعة ذ.م.م
SMART GATE TRAVEL AND TYPING SERVICES L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع تذاكر ال�سفر 7911007
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  13373بتاريخ 2021/10/24

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ماجنام كار�س لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ليوا جفن  0مبنى ال�سيد عبداهلل �ضحى عبداهلل حممد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1143201 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ  2021/10/19 :وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105032368:
تاريخ التعديل2021/10/21:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توب باور لقطع غيار
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1124384:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة يو�سف �سامل �سعيد �سامل ال�ساعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر عبيد �سعيد عبيد الكعبي
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/بقالة املنوره
رخ�صة رقم CN 1125224:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل غريب را�شد �سامل الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �سامل خمي�س غامن ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

Judicial Notification of payment by publication
)No. (4670/3/2020
Submitted by Warner: Najib Amanullah
against
Warnee: Aisha Amanullah
)(residence unknown
Whereas The Warner\Najib Amanullah hereby notifies the
Warnee\ Aisha Amanullah, of claiming to pay the amount
of AED (3,000,000) dirhams she owes, within (5) days from
the date of notifying you of this notice, otherwise the Warner
will have to take all necessary legal measures against you to
demand payment of the amount with compensation.
Notary Public

�إعــــــــــالن

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1126429:باال�سم التجاري �صالون �سعيد
علي �سامل للحالقة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقاً.
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/غالرييا
للعطور رخ�صة رقمCN 2941557:
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)

�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و  /ن� �ب� �ي ��ل
� �س��راف��ى  ،امل �غ��رب اجلن�سية
ج� � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف� � � ��ره رق� � � ��م
( )6782329ZDيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة امل�غ��رب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د اجمد
ع �ظ �ي��م ب ��اد�� �ش ��اه  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )1286173يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /ح� �ظ ��ره
ام��ان ن�ي��از خ��ان  ،باك�ستان
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )1 2 0 5 4 3 4 A M
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0504041002

ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و  /ب� ��وج� ��ان
راى ج� ��اج� ��رم� ��ان  ،نيبال
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )11301231يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة النيبالية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 24أكتوبر  2021العدد 13373

األحد  24أكتوبر  2021م  -العـدد 13373

�أخبـار الإمـارات
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جامعة زايد ت�ستقبل �أكرث من  1200طلب التحاق يف معر�ض التعليم الدويل
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبلت جامعة زايد �أكرث من  1200طلب التحاق لف�صل
اخل��ري��ف  2022ال�ق��ادم خ�لال م�شاركة امل�ؤ�س�سة التعليمية
الرائدة يف معر�ض التعليم الدويل ال�سابع ع�شر املقام يف مركز
اك�سبو ال�شارقة ملدة ثالثة �أيام ابتدا ًء من � 19أكتوبر حتى 21
�أكتوبر .و�أ�شار نافيد ايجاز مدير �إدارة الت�سويق وا�ستقطاب
الطلبة بجامعة زايد� ،إىل حر�ص �أع�ضاء الهيئة الإداري��ة على
تقدمي امل�شورات والإر�شادات لطلبة املدار�س والإجابة على كافة
ا�ستف�ساراتهم املتعلقة باملواد والربامج املقدمة للف�صل الدرا�سي
القادم خريف  . 2022وق��ال�" :صممت برامج جامعة زايد
املبتكرة بطريقة ت�ساعد الطلبة على والولوج مبهارات قابلة

للتطبيق يف �سوق العمل وتر�سيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل
امل�ؤ�س�سي ملواكبة م�ستجدات الأعمال حول العامل ،وتزويدهم
باملواد التعليمية ذات ال�صلة ،مما ي�ضيف �إىل مهاراتهم القيادية
يف امل�ستقبل القريب وذلك ا�ستعداداً للـ  50عاماً املقبلة".
و�أكد حر�ص اجلامعة على �إعداد جيل من اخلريجني امل�ؤهلني
يف بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة يتمتعون بالتميز الأكادميي
وامل�ه��ارات القيادية لتحقيق ومواكبة توجهات دول��ة الإمارات
العلمية يف توظيف ال�ع�ل��وم املتقدمة جم��ال البحث العلمي
وال�ت�ط��وي��ر للم�ساهمة ل�ت�ط��وي��ر واب �ت �ك��ار ح �ل��ول للتحديات
امل�ستقبلية بتنمية االقت�صاد املعريف .و�أ�شار �إىل �ضمان جامعة
زايد �إىل تقدمي كافة اخلدمات الإداري��ة وفق معايري اجلودة
والكفاءة وال�شفافية لتعزيز التميز الأكادميي من خالل برامج

معتمدة �أكادميياً حملياً وعامليا
ويعترب معر�ض التعليم ال ��دويل ح��دث�اً ينتظره الطلبة كل
عام بعد �أن �أ�صبح التعليم العايل من �أه��م املحركات ملواجهة
حتديات امل�ستقبل وحتريك عجلة االقت�صاد ،و�أ�صبح املعر�ض
من �أ�شهر معار�ض التعليم العايل يف الدولة واملنطقة" .فهو
�أف�ضل من�صة للم�ؤ�س�سات التعليمية من جميع �أنحاء املنطقة
والعامل من جامعات ومعاهد فنية ومراكز التوجيه وي�شكل
فر�صة التقاء الطلبة باملر�شدين الأكادمييني مل�ساعدتهم يف
ا ّتخاذ �أه��م ال�ق��رارات املتعلقة مب�ستقبلهم الأك��ادمي��ي واملهني.
كما ي�شكل فر�صة مميزة �أم��ام اجلامعة ال�ستعرا�ض براجمها
اجلامعية وال��درا��س��ات العليا وال ��دورات املهنية والتدريبية،
والتوا�صل مع الطلبة املحليني والعامليني".
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م�شاركة قوية ونتائج مبهرة و�إجنازات مم ّيزة تعزز الأجندة الرقمية حلكومة �أبوظبي

 12اتفاقية و�أكرث من ً 12685
زائرا جلناح حكومة �أبوظبي يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021
•• دبي-الفجر:

حتت �شعار "حكومة امل�ستقبل" ،اختتمت حكومة �أبوظبي م�شاركتها العا�شرة
الناجحة يف معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية  "2021الذي �أقيم يف مركز دبي
التجاري العاملي يف الفرتة من � 17إىل � 21أكتوبر ،مع حتقيقها لنتائج كبرية
و�إجنازات مم ّيزة ،حيث �شاركت  31جهة حكومية و�أكادميية حتت مظلة جناح
حكومة �أبوظبي خالل هذا احلدث التقني العاملي.
وقام �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزي��ر املالية ،بزيارة �إىل جناح حكومة �أبوظبي ،حيث
اطلع �سموه على �أبرز امل�شاريع واملبادرات الرقمية ،كما زار اجلناح عدد من كبار
ال�شخ�صيات وقادة وخرباء القطاعني احلكومي واخلا�ص يف العامل.
و�شهد جناح حكومة �أبوظبي يف معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية ،"2021
توقيع  12اتفاقية ومذكرة تفاهم ،وا�ستعر�ضت اجلهات امل�شاركة  100مبادرة
وم�شروعاً مبتكراً يف جمال التحول الرقمي ،مما �ساهم يف خلق جتربة فريدة
للزوار من خالل تقدمي من�صة موحدة ت�ضم كافة اجلهات احلكومية.
وجاءت هذه امل�شاركة حتت �إ�شراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية يف
�إمارة �أبوظبي ،وذلك يف �سياق جهودها الرامية �إىل تفعيل �إطار حوكمة التحول
الرقمي على م�ستوى حكومة �أبوظبي ،وحتقيق نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي
اخلدمات احلكومية واالنتقال نحو امل�ستقبل الرقمي.
وبهذه املنا�سبة� ،أعرب معايل علي را�شد الكتبي ،رئي�س دائرة الإ�سناد احلكومي
عن �سعادته بامل�شاركة الناجحة حلكومة �أبوظبي يف معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية  ،"2021وبعدد زوار جناحها الذي بلغ �أكرث من  12685زائر،
وبالنتائج املميزة التي حققتها يف هذا احلدث العاملي الأبرز يف جمال التقنيات
احلديثة والتكنولوجيا املتطورة ،مما يدعم م�سرية التحول الرقمي احلكومي
يف �إمارة �أبوظبي ،ويعزز مكانتها ك�أحد رواد االبتكار والتحول الرقمي احلكومي
يف املنطقة والعامل.

وتوجه الكتبي بال�شكر والتقدير �إىل اجلهات احلكومية والأكادميية امل�شاركة يف
جناح حكومة �أبوظبي ،م�شيداً بالتعاون والتكامل احلكومي فيما بينهم لإبراز
�إجنازات م�سرية التحول الرقمي احلكومي يف �إمارة �أبوظبي.
من جانبه� ،أكد �سعادة الدكتور حممد عبداحلميد الع�سكر ،املدير العام لهيئة
�أبوظبي الرقمية على �أهمية النتائج التي حققتها هذه امل�شاركة يف دعم وتعزيز
الأج�ن��دة الرقمية حلكومة �أب��وظ�ب��ي ،حيث قدمت م�ب��ادرات وم�شاريع تخدم
حماورها الأربعة املتمثلة يف اخلدمات احلكومية ،واحللول احلكومية الرقمية،
والبيانات والذكاء اال�صطناعي ،واملنظومة الرقمية ،ومبا يدعم متكني وتقدمي
منظومة حكومية رقمية ا�ستباقية ،ومتخ�ص�صة ومتعاونة و�آمنة.
و�أ�ضاف الع�سكر لقد �شاركت اجلهات احلكومية والأكادميية حتت مظلة واحدة
وتزامنت م�شاركتها مع احتفاالت دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة بالذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�سها ،حيث مت االحتفاء ب�إجنازات تاريخية خلم�سني عاماً م�ضت
من تاريخ الدولة ،والإعداد للتحول الفاعل وامل�ستدام للخم�سني عاماً القادمة.
و�شهد جناح حكومة �أبوظبي �إط�لاق عدد من امل�شاريع الرقمية املبتكرة التي
تهدف �إىل ت�سريع م�سرية التحول الرقمي حلكومة �أبوظبي ،وتعزيز جودة حياة
جمتمع �إم��ارة �أبوظبي ،ومن بني هذه امل�شاريع �إط�لاق من�صة لإدارة الأزمات
ب�شكل ف ّعال ومتكامل ،حيث ت�ساعد املن�صة اجلديدة التي �أطلقها مركز �إدارة
الطوارئ والأزم��ات والكوارث على جمع وحتديد امل��وارد والإمكانيات الالزمة
لدعم عمل اجلهات احلكومية خالل الأزمات.
كما �أطلقت منظومة خدمات �أبوظبي احلكومية املوحدة "مت" ،حلول وو�سائل
جديدة للدفع الرقمي املوحدة التابعة ملبادرة �سداد �أبوظبي ،بالإ�ضافة �إىل
م�شروع "�أدوات تطوير من�صة مت  "TAMM OS -اجل��دي��دة ،وبدورها
�أطلقت الإدارة العامة جل�م��ارك �أب��وظ�ب��ي م�شروع "اجلمارك اخلفية" ،كما
�أطلقت بالتعاون مع هيئة �أبوظبي الرقمية م�شروع "�أمتتة �إج��راءات �سيا�سة
التجارة االلكرتونية" من خالل منظومة خدمات �أبوظبي احلكومية املوحدة
"مت" .كما مت �إط�لاق م�شروع "�سجل ال�تراث غري امل��ادي " ل��دائ��رة الثقافة

وفد من والية بافاريا الأملانية ي�شيد بالدور الرائد للإمارات يف مكافحة التغري املناخي
•• دبي-وام:

�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة روالن ��د ف��اي�غ�يرت وكيل
وزارة االق�ت���ص��اد والتنمية الوطنية
وال �ط��اق��ة ب��والي��ة ب��اف��اري��ا يف �أملانيا
بالدور الرائد ال��ذي تقوده الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة مل �ك��اف �ح��ة التغري
املناخي وتعزيز وجود بيئة م�ستدامة
�آمنة و�صحية للأجيال القادمة.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال ا� �س �ت �ق �ب��ال معايل
�سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ه�ي�ئ��ة كهرباء
ومياه دب��ي ل�سعادته والوفد املرافق،
م��ن �أج� ��ل ب �ح��ث ��س�ب��ل ت��ر��س�ي��خ �أط��ر
التعاون يف جماالت الطاقة النظيفة
بالإ�ضافة �إىل تقوية �أوا�صر ال�صداقة
وتبادل اخلربات مع اجلانب الأملاين.
ح�ضر اللقاء ك��ل م��ن �سعادة هوجلر
م��ان�ي�ك��ه ال�ق�ن���ص��ل ال �ع��ام جلمهورية
�أمل��ان �ي��ا االحت ��ادي ��ة يف دب ��ي وامل��دي��رة
ال ��وزاري ��ة ال��دك �ت��ورة �أول ��ري ��ي فولف
�إىل جانب وف��د رفيع امل�ستوى ي�ضم
 12ع���ض��واً مي�ث�ل��ون ب��رمل��ان بافاريا
وه�ي�ئ��ات خمتلفة يف جم��ال الطاقة
وال �ه �ي��دروج�ين وال��رق�م�ن��ة بالوالية
الأملانية.
و�أكد معايل الطاير خالل اللقاء �أهمية
ت�ع��زي��ز �أط ��ر ال�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي

وال�سياحة يف �أب��وظ�ب��ي ،وب��دوره��ا �أطلقت دائ ��رة الطاقة – �أب��وظ�ب��ي م�شروع
خريطة كمية ا�ستخدام الطاقة واملياه يف �إمارة �أبوظبي ،و�أطلق جمل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة نظام "ريادة" ،ومن جانبها �أطلقت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
يف �أبوظبي النظام الرقمي للخدمة االجتماعية املتكاملة للأ�سرة.
كما �أطلقت دائرة ال�صحة � -أبوظبي نظام حماكاة والتنب�ؤ بالأمرا�ض الوبائية،
ومن جانبه �أطلق مركز �أبوظبي لل�صحة العامة "من�صة تطعيم �ضد الكوفيد-
 ،"19كما �أطلقت دائرة التنمية االقت�صادية م�شروع "رحلة امل�ستثمر" لتكون
مبثابة الوجهة واملحطة ال�شاملة للم�ستثمرين لت�أ�سي�س �أعمالهم يف الإمارة،
و"الرخ�صة االفرتا�ضية" التي تتيح للم�ستثمر الأجنبي غري املقيم بدولة
الإم��ارات احل�صول على ترخي�ص اقت�صادي ملمار�سة الأعمال يف �إمارة �أبوظبي
من خارج دولة الإمارات.
ويف �إط��ار تعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية وتطوير �آف��اق التعاون املثمر بني
القطاعني العام واخلا�ص ،ا�ست�ضاف جناح حكومة �أبوظبي خالل �أيام املعر�ض
�سل�سلة من الفعاليات ،و�شهد توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم،
ح�ي��ث وق�ع��ت دائ ��رة ال�صحة و Hub71م��ذك��رة ت�ف��اه��م ت�ه��دف �إىل حتديد
واالت�ف��اق على جم��االت التعاون امل�شرتكة و�أه��داف��ه بني الطرفني ،بالإ�ضافة
�إىل توقيع الدائرة التفاقية تعاون مع دائرة الإ�سناد احلكومي ،مت من خاللها
الإع�ل�ان عن �إط�لاق "املن�صة احلكومية لل�صحة" ،كما ج��رى توقيع مذكرة
تفاهم بني دائرة ال�صحة و Novartisال�شرق الأو�سط ،تهدف �إىل و�ضع �أطر
التعاون والتن�سيق بني الطرفني لدعم تطبيق ا�سرتاتيجية ال�صحة الرقمية
يف �إمارة �أبوظبي.
وب��دوره��ا وقعت دائ��رة البلديات والنقل م��ذك��رة تفاهم م��ع حتالف الإم ��ارات
للحلول التقنية ب�ش�أن التعاون يف جماالت التقنيات احلديثة وا�ستخدامها يف
جمال التفتي�ش وال�صحة وحت�سني مظهر املدينة .كما وقعت الدائرة مذكرة
تفاهم مع �شركة مايكرو�سوفت ب�ش�أن التعاون يف جم��ال امل��دن الذكية .ومن
جانبها وقعت دائرة الطاقة مذكرة تفاهم مع �شركة هواوي تهدف �إىل حتديد

وا�ستك�شاف فر�ص التعاون يف جماالت الطاقة.
ووق�ع��ت دائ��رة الإ��س�ن��اد احلكومي م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة "مايكرو�سوفت"
ال�ع��امل�ي��ة ت�ه��دف �إىل دع��م وت�ط��وي��ر م �ه��ارات اخل��ري�ج�ين ا ُ
جل ��دد م��ن املواهب
الإماراتية ال�شابة ،وموظفي حكومة �أبوظبي .بالإ�ضافة لذلك ،وقعت دائرة
الإ�سناد احلكومي ممثلة بهيئة �أبوظبي الرقمية اتفاقية تعاون م�شرتك مع
"�أمازون ويب �سريفي�سز" ،تهدف �إىل دعم م�سرية التحول الرقمي ،وبناء
املهارات والقدرات يف جمال احلو�سبة ال�سحابية يف �إم��ارة �أبوظبي ،بالإ�ضافة
�إىل توقيع الهيئة التفاقية �شراكة مع ه��واوي ،تهدف �إىل دعم جهود اجلهات
احلكومية بت�سريع عجلة التحول الرقمي يف �إمارة �أبوظبي ،كما وقعت الهيئة
�أي�ضاً مذكرة تفاهم مع �شركة " G42كالود" تهدف �إىل و�ضع �أطر للتعاون
يف جمال هند�سة البيانات يف �إمارة �أبوظبي ،ووقعت هيئة �أبوظبي الرقمية مع
�شركة "�إزري" ،الرائدة عاملياً يف جمال املعلومات حول املواقع ،اتفاقية م�ؤ�س�سية
لرخ�ص برجميات �إزري .كما مت توقيع مذكرة تفاهم بني �أكادميية �أبوظبي
احلكومية وج��ام�ع��ة حممد ب��ن زاي��د ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي ت�ه��دف �إىل تبادل
اخلربات والتعاون امل�شرتك بني الطرفني يف جمال البحث والتطوير يف جمال
الذكاء اال�صطناعي.
وقدمت حكومة �أبوظبي جتربة اجلناح االفرتا�ضي ،الذي �أتاح للزوار واملهتمني
ال�ق�ي��ام ب��زي��ارة اف�ترا��ض�ي��ة للجناح م��ن �أي م�ك��ان يف ال �ع��امل واحل���ص��ول على
التفا�صيل املتعلقة بالأن�شطة والفعاليات التي تقام حتت مظلة جناح حكومة
�أبوظبي .وم��ع ختام امل�شاركة ،ج��رى تنظيم حفل لتكرمي اجلهات احلكومية
امل�شاركة �ضمن جناح حكومة �أبوظبي ،وذلك بح�ضور معايل علي را�شد الكتبي،
رئي�س دائرة الإ�سناد احلكومي ،و�سعادة فهد �سامل الكيومي ،وكيل دائرة الإ�سناد
احلكومي ،و�سعادة الدكتور حممد عبداحلميد الع�سكر ،املدير العام لهيئة
�أبوظبي الرقمية .وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن  31جهة حكومية اجتمعت حتت
مظلة واحدة لعر�ض اخلدمات واحللول الرقمية املبتكرة والتقنيات التي تعتمد
عليها لتعزيز الأداء احلكومي مبا ي�ضمن ريادة �إمارة �أبوظبي يف هذا املجال.

�ضمن �سل�سلة اجتاهات ا�سرتاتيجية

تريندز ي�صدر درا�سة جديدة حول دور علم النف�س ال�صناعي
والتنظيمي يف تنمية الإمكانات الب�شرية يف الإمارات
•• �أبوظبي-الفجر:

ب�ين ال�ه�ي�ئ��ة وامل��ؤ��س���س��ات وال�شركات
الأملانية يف املجاالت املتعلقة بقطاعي
امل�ي��اه وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة والنظيفة.
وا��س�ت�ع��ر���ض م�ع��ال�ي��ه �أب� ��رز امل�شاريع
وامل �ب ��ادرات واخل �ط��ط ال�ت��ي �أطلقتها
الهيئة حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب� ��ي "رعاه اهلل"،
لزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة
واملتجددة وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية
دب � ��ي ل �ل �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة 2050
ل�ت��وف�ير  75%م��ن �إج �م��ايل �إنتاج
ال�ط��اق��ة يف دب��ي م��ن م���ص��ادر الطاقة
النظيفة بحلول عام � 2050إ�ضافة

�إىل ت�سخري كافة الإم�ك��ان��ات ملواكبة
الثورة ال�صناعية الرابعة والتقنيات
الإحاللية للم�ساهمة يف حتويل دبي
�إىل مدينة ذك�ي��ة م�ستدامة حتقيقاً
لأه��داف خطة دب��ي  2021ومئوية
الإم � � � � ��ارات  2071ل �ت �ك ��ون دول� ��ة
الإمارات �أف�ضل دولة يف العامل بحلول
عام  .2071و�سلط معاليه ال�ضوء
على م�شروع "الهيدروجني الأخ�ضر"
الذي د�شنته الهيئة يف جممع حممد
بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية
يف دبي ويعد امل�شروع التجريبي الأول
من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا لإنتاج الهيدروجني
الأخ�ضر و�أح��د �أه��م امل�صادر الواعدة

للطاقة وم��ن بني امل�صادر ال�صديقة
للبيئة التي ت�شكل �أحد ركائز م�ستقبل
م�ستدام يعتمد على ت�سريع االنتقال
�إىل احلياد الكربوين والو�صول �إىل
االقت�صاد الأخ�ضر من خالل تطوير
ق �ط��اع ال�ت�ن�ق��ل الأخ �� �ض��ر واحل ��د من
االن �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون �ي��ة يف خمتلف
ال�صناعات .كما ق��دم معاليه �شرحا
مف�صال عن جم ّمع حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية �أكرب
جم�م��ع للطاقة ال�شم�سية يف موقع
واحد على م�ستوى العامل وفق نظام
املنتج امل�ستقل وال��ذي �ستبلغ قدرته
الإنتاجية  5000ميجاوات بحلول
عام .2030

موارد ال�شارقة تطرح � 160شاغرا وظيفيا وتوظيف فوري للباحثني عن عمل
•• ال�شارقة -الفجر:

نظمت دائ��رة امل��وارد الب�شرية بال�شارقة خالل م�شاركتها يف معر�ض التوظيف
( )23يف مركز اك�سبو ال�شارقة مقابالت فورية على �أر���ض املعر�ض لـ 160
�شاغرا وظيفياً يف �شركات وجهات القطاع اخلا�ص و�شبه احلكومي للباحثني
عن عمل من املواطنني بهدف توفري فر�ص وظيفية لهم يف الوظائف ال�شاغرة
يف ه��ذه القطاعات  ،و��ش��ارك يف املقابالت الفورية ط�يران الإم ��ارات  ،جمعية
ال�شارقة التعاونية� ،شركة تنمية  ،وبع�ض �شركات النفط من مثل �شركة نفط
الهالل .،ومت ا�ستقبال الباحثني عن عمل موزعني على مدار �أي��ام وومواعيد
املعر�ض .وا�ستهدفت املقابالت خمتلف امل�ؤهالت العلمية وهي �شهادة الثانوية
العامة ،والدبلوم ،والدبلوم العايل ،والبكالوريو�س من خمتلف التخ�ص�صات ،

ومتثلت ال�شواغر الوظيفية يف هذه اجلهات يف خدمة العمالء  ،خدمات املطار
 ،اخلدمات الأر�ضية يف املطارات  ،وم�ضيفني  ،و�شواغر فنية  :مهند�س طريان
 ،وم�ساعد مهند�س .
وق��ام ممثلو اجلهات امل�شاركة ب��إج��راء املقابالت الوظيفية ،وعر�ض ال�شواغر
الوظيفية امل�ت��اح��ة ،وت��و��ض�ي��ح مم�ي��زات�ه��ا وال�ت�ف��ا��ص�ي��ل اخل��ا��ص��ة ب�ك��ل وظيفة،
والربامج التدريبية التي �سيخ�ضع لها جمتازو املقابالت ،والإجابة عن جميع
ا�ستف�سارات الباحثني عن عمل حول الوظائف.
والق��ت امل�ق��اب�لات ال�ف��وري��ة �إق �ب��ا ًال ك�ب�يراً م��ن الباحثني ع��ن عمل م��ن خمتلف
امل�ؤهالت العلمية والتخ�ص�صات الذين �أب��دوا حر�صهم على ح�ضور مثل هذه
املعار�ض التوظيفية التي تتيح لهم فر�ص التوظيف يف ال�شواغر املتاحة يف �سوق
العمل ،والتعرف على �أهم العرو�ض املقدمة للباحث عن وظيفة.

�أ�� � �ص � ��در م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات ال �ع ��دد ال �ت��ا� �س��ع من
�سل�سلة "اجتاهات ا�سرتاتيجية"،
حت��ت ع �ن��وان" :عام اخل�م���س�ين :دور
ع�ل��م النف�س ال���ص�ن��اع��ي والتنظيمي
يف ت�ن�م�ي��ة الإم� �ك ��ان ��ات ال �ب �� �ش��ري��ة يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة" من
�إع��داد �سعادة مق�صود ك��روز م�ست�شار
االت�صال اال�سرتاتيجي بوزارة �ش�ؤون
الرئا�سة .وتت�ضمن الدرا�سة ال�صادرة
ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ،ث�لاث��ة ف�صول
ه ��ي�� :ص�ل��ة ع �ل��م ال�ن�ف����س ال�صناعي
وال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ب� ��الأط� ��ر التنظيمية
ل �ق �ط��اع��ات الأع � �م ��ال واالقت�صاد"،
و"االعتبارات الأك��ادمي�ي��ة واملهنية..
الفر�ص والتحديات" ،و"التوجهات
امل�ستقبلية والآف � ��اق املحتملة لعلم
النف�س ال�صناعي والتنظيمي يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة" .وتناولت
الدرا�سة �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ع ��ام " 2021عام
اخلم�سني" .و�إط �ل�اق ح�ك��وم��ة دولة
الإم��ارات العربية املتحدة وثيقة من
ع�شرة مبادئ ا�سرتاتيجية ،والإعالن
عن خم�سني م�شروعاً جديداً.
وب�ي�ن��ت ال��درا� �س��ة �أن ه ��ذه املبادرات
جاءت كجزء من ر�ؤية الإمارات ملزيد
من االزده��ار والتطوير واال�ستقرار،
وم�ؤكدة �أن بناء الإن�سان كان واليزال
يف �صميم ر�ؤي��ة ونهج قيادة الإمارات
باعتباره ر�أ�س املال احلقيقي للدولة.
و�أ��ض��اف��ت ال��درا��س��ة �أن حجر الزاوية
يف اال�سرتاتيجية املعلنة هو "متكني
ال�ق��درات الب�شرية" ،م�شرية �إىل �أنه
ميكن حتقيق ذلك من خالل م�ساهمة
علم النف�س ال�صناعي التنظيمي.

وبينت الدرا�سة �أن الأولويات التنموية
يف دولة الإمارات هي التمكني والتعليم
والتوطني ،و�أن علم النف�س ال�صناعي
والتنظيمي ميكن �أن يلعب دوراً مهماً
يف تنمية الإمكانات الب�شرية يف دولة
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،حيث
حتتفل بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها
وت���س�ت�ع��د ل�ل�خ�م���س�ين ع��ام �اً املقبلة،
م�شرية �إىل �أنه ميكن حتقيق ذلك من
خ�لال م�ساهمة ر�أ� ��س امل��ال الب�شري
ال��وط �ن��ي ،يف ع�م�ل�ي��ة �إدارة وتطوير
وبناء القدرات القيادية بني ال�شباب
الإم��ارات��ي ،وتعزيز الإب��داع واالبتكار
امل��ؤ��س���س��ي ،وت�ع��زي��ز ع�لاق��ات وحقوق
ال �ع �م��ل ،وامل �� �ش ��ارك ��ة يف التخطيط
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل�ل�ت�م�ك�ين احلقيقي
للقوى العاملة والنهو�ض بها.
و�أو� �ض �ح��ت ال��در��س��ة �أن ��ه ع�ل��ى الرغم

من النمو ال�سريع واالهتمام املتزايد
بقطاعات امل��وارد الب�شرية وامل��وارد يف
�سياق الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة وال�سلوك
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ،ف � ��إن� ��ه الي � � ��زال هناك
غياب ن�سبي لعلم النف�س ال�صناعي
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ،وال ي��وج��د � �س��وى عدد
ق �ل �ي��ل م� ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن واملقيمني
والأك ��ادمي� �ي�ي�ن مي��ار� �س��ون��ه ،ك �م��ا �أن
ه �ن��اك غ �ي��اب �اً ن���س�ب�ي�اً ل �ه��ذا ال�ع�ل��م يف
املجال الأك��ادمي��ي ال��ذي يعاين �أي�ضاً
يف جمال البحث العلمي.
وذكرت الدرا�سة على �سبيل املثال "�أن
جامعة الإمارات العربية املتحدة التي
ت�أ�س�ست يف عام  ،1976كانت واحدة
من اجلامعات الرائدة لتوفري كوادر
وظ�ي�ف�ي��ة يف ال �ق �ط��اع��ات احلكومية
وال�صناعية وال�صحية والتعليمية
وامل �ه �ت �م�ين مب �م��ار� �س��ة م �ه��ن كعلماء

نف�س حمرتفني" .ول�ك��ن م��ع ذلك،
ف� � ��إن ه �ن ��اك ح ��اج ��ة �إىل م ��زي ��د من
العمل للم�ضي قدماً جل��ذب عنا�صر
متخ�ص�صة ومر�شحني حمتملني.
و�شددت الدرا�سة على احلاجة �إىل ر�ؤية
ا�سرتاتيجية �شاملة تربط االتطور
االق �ت �� �ص��ادي وال �ب �� �ش��ري؛ لأن تقدم
ر�أ�س املال الب�شري يقوم بدور كبري يف
خلق الظروف لدعم مثل هذه الر�ؤية
الطموحة .وبينت الدرا�سة �أن هناك
ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
علم النف�س يف الإم � ��ارات؛ و�أن �أحد
ه��ذه التحديات هو منح الرتاخي�ص
و�إ�� �ص ��دار ال�ت���ش��ري�ع��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ع�م�ل�ي��ة ت�ن�ظ�ي��م وو� �ض ��ع ال�سيا�سات
اخلا�صة مبمار�سة علم النف�س احتادياً
وحملياً .وذكرت الدرا�سة �أن الرتكيز
ك��ان دائ�م�اً من�صباً على علم النف�س
العِيادي (ال�سريري) وتطبيقاته يف
ال�صحة النف�سية ،و�إهمال علم النف�س
الآخ� � ��ر ،وه ��و ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي امل �ه �ن��ي يف
جماالت علم النف�س الرتبوي ،وعلم
النف�س ال�صناعي والتنظيمي� .إ�ضافة
�إىل ع��دم وج ��ود ع�ل��م ال�ن�ف����س املهني
كربنامج �أكادميي �أو منهج مهني يف
الإم��ارات ،حيث �إنه على �سبيل املثال،
ه�ن��اك اع�ت�م��اد واح ��د ف�ق��ط لربنامج
يف ع �ل��م ال�ن�ف����س ب�ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وال ي��وج��د �سوى
ج�م�ع�ي��ة واح� ��دة مت�ث��ل ع�ل��م النف�س.
و�أكدت الدرا�سة �ضرورة �إيجاد املزيد
من الربامج الأكادميية ،واملزيد من
اجلمعيات واملجتمعات املهنية التي
ميكن �أن تعزز البحوث يف علم النف�س
والتعليم يف جميع �أنحاء البالد وبني
� �س �ك��ان �ه��ا ،ك �م��ا ي �ج��ب �أن ي �ك��ون علم
النف�س وثيق ال�صلة بالواقع الثقايف
واالج �ت �م ��اع ��ي وال � �� � �ش � ��ؤون املتعلقة
بالرتاث الوطني والتاريخ.
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عربي ودويل
•• طرابل�س-وكاالت

مل ي�شغل ال�شارع الليبي على مدار الـ � 24ساعة املا�ضية �شيئا �أكرث من
�أنباء و�صول الدفعة الأوىل من املراقبني التابعني للأمم املتحدة �إىل
ليبيا وذلك لدعم �آلية مراقبة وقف �إطالق النار .وبالرغم من �أنه مل
ي�صدر حتى الآن ت�أكيد ر�سمي من جلنة ( )5+5ب�ش�أن املراقبني �إال �أن
روزماري ديكارلو ،وكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
قالت �إن الدفعة الأوىل من املراقبني و�صلت بالفعل دون ن�شر �أية �صور
للمراقبني الدوليني و�أعدادهم وجن�سياتهم كما هو متعارف عليه عند
الإعالن عن و�صول مراقبني يف �أي منطقة يوجد بها �أزمات.
وذك��رت م�صادر �سيا�سية ليبية �أنه يف حال �صحة و�صول املراقبني �إىل
ليبيا ف�إن مهامهم �ستكون حمكومة يف عدة �أطر تقع حتت �إدارة اللجنة
الع�سكرية الليبية امل�شرتكة التي �أوىل لها اتفاق �إطالق النار املوقع يف
� 23أكتوبر � 2020إدارة امللف الأمني والع�سكري.
وقال م�صدر مطلع لـ”�سكاي نيوز عربية” �إن املراقبني لن يتعاملون
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مع �أحد يف ليبيا �سوى اللجنة و�أن �أي ترتيبات �أمنية لها عالقة بوقف
�إطالق النار لن يتعامل معها املراقبني �إال من خالل اللجنة.
و�أك��د امل�صدر �أن هناك  4حماور رئي�سية �ستكون �صلب عمل املراقبني
ول��ن يقت�صر دوره ��م ع�ل��ى م��راق�ب��ة وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار ك�م��ا ق�ي��ل فكل
البعثات ال�ت��ي كلفت مبثل ه��ذه امل�ه��ام على م�ستوى ال�ع��امل مل تكتف
مبراقبة وق��ف �إط�لاق النار بني اجلهات املتنازعة بل ميتد الو�ضع ملا
هو �أكرب من ذلك .و�أو�ضح امل�صدر �أن النقاط الرئي�سية �سيكون �أولها
مراقبة وقف �إط�لاق النار والتزام الأط��راف مبا مت االتفاق عليه عند
توقيع امل�صاحلة الوطنية وه��و الأم��ر ال��ذي يلتزم به جميع الأطراف
حتى الآن ح�سب امل�صدر .و�أ��ش��ار �إىل �أن النقطة الثانية �ستكون لها
عالقة باملرتزقة الأجانب حيث �سيتم ح�صرهم ب�شكل كامل والت�أكد من
االلتزام بح�صرهم داخل مع�سكرات يف مدينتني ومن ثم الإ�شراف على

مغادرتهم البالد ف�ضال عن مراقبة مع�سكرات الهجرة غري �شرعية.
�أم��ا النقطة الثالثة فقال امل�صدر �أن املراقبني مكلفني بخطة �ستقوم
جلنة ( )5+5ب�إعدادها ولها عالقة بجمع ال�سالح من ليبيا وو�ضعه
يف خم��ازن ت�ك��ون حت��ت �سيطرة اللجنة ت�ك��ون ق��وة م�شكلة م��ن جميع
الأطراف هي امل�س�ؤولة عن �أمنها .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن النقطة الرابعة
�سيكون لها عالقة ب�إجراء االنتخابات يف دي�سمرب املقبل حيث �ستكون
مهمة املراقبني �إع��داد تقارير عن �أي��ة خ��روق��ات تقوم بها امليلي�شيات
لتعطيل �سري العملية االنتخابية.
وقال �أحمد حمزة مقرر اللجنة لـ”�سكاي نيوز عربية” �إن �إر�سال بعثة
املراقبني الدوليني ملراقبة وقف �إطالق النار يف ليبيا خطوة هامة يف
�سبيل حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف ليبيا ،معربا عن ترحيبه الكبري
باجلهود الوطنية املخل�صة التي تقوم بها اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة
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( )5+5يف �إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف �إطالق النار .و�أ�ضاف �أن
اللجنة ت�ؤكد على دعمها الكامل جلهود اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة
( )5+5الرامية �إىل احلفاظ على التهدئة واال�ستقرار وتنفيذ كامل
بنود اتفاق وقف �إطالق النار ،مبا ي�سهم يف تهيئة بيئة منا�سبة ومواتية
لإج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات يف  24دي���س�م�بر .وث �م��ن ح �م��زة ج �ه��ود اللجنة
الع�سكرية امل�شرتكة لتثبيت اتفاق وق��ف �إط�لاق النار منذ توقيعه يف
�أكتوبر العام املا�ضي ،وحر�صها على تنفيذ كافة بنوده ،ملا لذلك من �أثر
�إيجابي على موا�صلة العملية ال�سيا�سية اجلارية ودعم جهود حتقيق
ال�سالم واال�ستقرار .من جانبه ،قال املحلل ال�سيا�سي �إبراهيم الفيتوري
�إن خطوة املراقبني بالت�أكيد هي خطوة �إيجابية جتاه دعم اال�ستقرار
وال�سالم يف ليبيا خا�صة مع قرب �إجراء االنتخابات .و�أ�ضاف الفيتوري
�أن��ه من ال�ضروري ا�ستغالل وج��ود املراقبني يف �أك�ثر من ملف يخ�ص
الأو�ضاع الأمنية والع�سكرية وتو�سعة دورها داخل البالد كما حدث يف
العديد من الدول العربية والأفريقية التي عانت من �أزمات وا�ضطرت
الأمم املتحدة للتدخل حلل الأزمة.

09

عوا�صم
فيينا
قررت حكومة النم�سا ت�شديد �إجراءات مكافحة وباء كورونا امل�ستجد،
التي ت�ستهدف الأف ��راد غ�ير املطعمني .و�أع�ل��ن امل�ست�شار �ألك�سندر
�شالينربج رئي�س وزراء النم�سا  -يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع وزير
ال�صحة  -تطبيق القاعدة “ ،»2Gالتي متنع دخ��ول الأف��راد غري
املطعمني �إىل عدة �أماكن ت�شمل املطاعم واملقاهي و�أماكن الرتفيه
والفنادق ،مبجرد و�صول م�ستوى �إ�شغال الأ�سرة بوحدات العناية
املركزة �إىل  25%من قدراتها بواقع � 500سرير .كما �أعلن عن
فر�ض قيود على خروج الأف��راد غري املطعمني ،و�إغالقا عاما على
غري املح�صنني ،مينعهم من م�غ��ادرة املنزل �إال لأ�سباب ا�ستثنائية
حم��ددة ،مثل توفري امل��واد الغذائية الأ�سا�سية ،وق��ال �أن الإجراء
اجلديد يدخل حيز التنفيذ مبجرد جتاوز م�ستوى �إ�شغال الأ�سرة يف
وحدات العناية املركزة عتبة الـ � 600سرير ،التي متثل  30%من
الطاقة اال�ستيعابية .وت�أتي قرارات احلكومة النم�ساوية �إثر اجتماع
ط��ارئ عقده رئي�س ال ��وزراء مع ال ��وزراء املعنيني وحكام الواليات،
ناق�ش �سبل الت�صدي للزيادة اليومية الكبرية يف ع��دد الإ�صابات
بالفريو�س ،التي بلغت �أم�س الأول  3648حالة خالل � 24ساعة.
�آن هيداجلو

�سباق ق�صر الإليزيه:

فابيان رو�سيل

فرن�سا :هل ً
حقا الي�سار �أكرث انق�سا ًما من �أي وقت م�ضى...؟

الرئا�سية هي رجل �أو امر�أة مُينح املفاتيح خلما�سية ،يجب �أن يجذب ويده�ش ويتمتع بكاريزما ...
حمطة انتخابية مبثابة متهيدية لتحديد
القـوة الرئي�ســية للي�ســار� ،أي زعامتـه

عام  ،1981كان جل ّيا �أن مر�ش ًحا ي�سار ًيا
�سيكون يف اجلولة الثانية ،ولي�س احلال اليوم
�أرنو مونتبورغ

�أكرث من عدد املر�شحني ،ف�إن جمموع
الي�ســار يف نوايــا الت�صويت هـو املفزع

•• الفجر -خرية ال�شيباين

يف الوقت احلايل ،هناك خم�س �شخ�صيات ي�سارية
�آن هيداجلو ،ويانيك جادو ،وجان لوك ميلين�شون،و�أرن� � ��و م��ون �ت �ب��ورغ ،وف��اب �ي��ان رو� �س �ي��ل -مر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية .ه��ل ه��ذا ج��دي��د؟ �أك�ثر من
عددهم ،ف�إن ما يلفت االنتباه هو املجموع املنخف�ض
لنوايا الت�صويت ل�صاحلهم.
نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،كان جان لوك ميلين�شون
يف رمي�س حل�ضور م�ؤمتر “االحتاد ال�شعبي”� .أم�س
ال���س�ب��ت ،تر�شيح �آن ه�ي��داجل��و ر��س�م� ًي��ا خ�ل�ال حفل
يف ل�ي��ل؛ ف��ائ��ز يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية للخ�ضر،
يقود يانيك ج��ادو حملته؛ و�أرن��و مونتبورغ � ً
أي�ضا،
حيث التقى بالفرن�سيني على وج��ه اخل�صو�ص يف
ال �ق �ط��ارات؛ وال���ش�ي��وع��ي ف��اب�ي��ان رو��س�ي��ل ي��وا��ص��ل “
لقاءات الأيام ال�سعيدة».
خ�م���س��ة م��ر� �ش �ح�ين ،ن��اه �ي��ك ع��ن �أق �� �ص��ى الي�سار
حيث �ستنطلق ناتايل �أرث��ود (فور�س اوفريار-القوة
العاملة) �أو فيليب بوتو (احل��زب اجلديد املناه�ض
للر�أ�سمالية) � ً
أي�ضا للبحث عن التوقيعات التي تخول
لهما الرت�شح.
هكذا ،وقبل �ستة �أ�شهر من االنتخابات الرئا�سية،
انق�سم الي�سار� ...أك�ثر م��ن �أي وق��ت م�ضى؟ قامت
�صحيفة لو جورنال دي دميان�ش ،بتقييم هذا الت�أكيد
م��ن خ�ل�ال ال �ع��ودة �إىل االن�ت�خ��اب��ات ال���س��اب�ق��ة ،حتى
انتخابات ع��ام  1981وانت�صار فران�سوا ميرتان،
الذي ي�ست�شهد به �أحيانًا قادة الي�سار كمثال.
خم�سة مر�شحني  1981و 2002
�صحيحا متا ًما ،ي�شرح فريديريك دابي،
«هذا لي�س
ً
املدير العام لـ “ايفوب”.
الوحدة و�سيلة لتحقيق نتيجة جيدة ولكنها لي�ست
غاية يف حد ذات�ه��ا ،او �شيء ي�ضمن لك انت�صا ًرا �أو
يحذر من هزمية”.
وي�أخذ امل�ستطلع مثالني“ :عام  ،1974كان الي�سار
موحدًا ،لكن فران�سوا ميرتان خ�سر ...وعام ،1981
مل يكن الأمر كذلك ،وفاز».
يف ذلك العام ،كما حدث عام  2002عندما مت �إق�صاء
ليونيل جو�سبان يف اجلولة الأوىل مما اف�سح املجال

جان لوك ميلين�شون
�أمام مبارزة �شرياك -لوبان ،تقدم خم�سة مر�شحني باملائة (ونقطة ا�ضافية بت�ضمني �أق�صى الي�سار)،
ي�ساريني (با�ستثناء �أق�صى الي�سار) -وهو رقم قيا�سي ،وف� ًق��ا لأح ��دث ب��اروم�تر “ايفوب” ل�ـ “قناة ال �سي
ً
مرتبطا فقط
ومت ان�ت�خ��اب ف��ران���س��وا م �ي�تران ع��ام  ،1981رغم �أي” ،و�صحيفة لو فيغارو�“ .إنه لي�س
انق�سام الي�سار (ال�شيوعي جورج مار�شايه ،واخل�ضر بالت�شتت� ،إنه مرتبط بالر�سالة ،ال ن�سمع الي�سار...
بري�س اللوند ،والي�سار الراديكايل مي�شيل كريبو ،ه�ن��اك م�شكلة يف ال��ر��س��ال��ة وال�ع��ر���ض والتج�سيد”،
يحلل فريديريك دابي.
وهوجيت بو�شارديو احلزب اال�شرتاكي املوحد).
ويرى كري�ستيان ديلبورت ،املتخ�ص�ص يف التاريخ “وملا ك��ان��ت ه ��ذه ال �ق��اع��دة االن�ت�خ��اب�ي��ة منخف�ضة
ال�سيا�سي ،انه “ال عالقة للكرثة باملو�ضوع مطلقا ...جدًا ،مل يظهر ويتميز �أي مر�شح -هيداجلو وجادو
مر�شحا ي�سار ًيا وميلين�شون -وهم �ضمن هام�ش اخلط�أ ،بني  5و8
ع��ام  ،1981ك��ان م��ن الوا�ضح �أن
ً
�سيكون يف اجلولة الثانية ،واليوم ال ...وكان ظهور باملائة ح�سب “ايفوب”.
فما جدوى ان ين�سحب هذا �أو ذاك ل�صالح �آخر؟”،
جنم مثل زمور م�ستحيلاً  ،بينما ننظر �إليه بذهول
يت�ساءل كري�ستيان دلبورت.
عام .”2021
ع��ام � ،1981سجل امل��ر��ش�ح��ون الي�ساريون 48
وعام  ،1981ف�شل جان ماري لوبان ،الذي تناف�س
با�سم اجلبهة الوطنية عام  0.75( 1974باملائة ف��ا��ص��ل  4ب��امل��ائ��ة م��ن الأ� �ص��وات (با�ستثناء �أق�صى
م��ن الأ� � �ص� ��وات) ،يف احل �� �ص��ول ع�ل��ى ع ��دد ك � ٍ
�اف من الي�سار) يف اجلولة الأوىل.
رقم قيا�سي؟ عام  ،2017كان جمموع الي�سار 26
التوقيعات ال�ضرورية متهيدا للرت�شح.
فا�صل  14باملائة -ول�ك��ن مبر�شحني اث�ن�ين فقط،
وهما جان لوك ميلين�شون ( 19فا�صل  58باملائة)
جمموع تاريخ ًيا منخف�ض
ول �ك��ن� ،أك �ث�ر م��ن ع ��دد امل��ر� �ش �ح�ين ،ف � ��إن �إجمايل وبينوا هامون ( 6فا�صل  56باملائة).
ق�ب��ل ذل ��ك ،ك ��ان امل �ج �م��وع  30ف��ا��ص��ل  69باملائة
الي�سار يف نوايا الت�صويت لالنتخابات الرئا�سية لعام
 2022هو املفزع ي�ستوجب التوقف عنده .ترتاوح فقط عام  ،2007ولكن  42فا�صل  04باملائة عام
الن�سبة ب�ين  23ف��ا��ص��ل  5ب��امل��ائ��ة و 24ف��ا��ص��ل  2012 5عندما فاز فران�سوا هوالند.

يانيك جادو
�إن “االنتخابات الرئا�سية هي رجل �أو امر�أة يمُ نح
املفاتيح طيلة خم�س �سنوات ،ل��ذا يجب �أن يجذب،
وي �ف��اج ��أ وي��ده ����ش ،ول��دي��ه ك��اري��زم��ا  ...واح ��دة من
م�شاكل الي�سار �أنه يف � 5سنوات ،مل يربز �أحد” ،يتابع
امل�ؤرخ كري�ستيان دلبورت.
وي �� �ض �ي��ف ف��ري��دي��ري��ك داب� � ��ي“ ،ال�شيء امل �ه ��م يف
االنتخابات الرئا�سية ه��و التج�سيد �أو ًال وقبل كل
�شيء ،الربنامج مهم ،ولكن وحده ال يكفي .رغم ان
ه��ذا الأخ�ير ،يعتقد �أن بع�ض املو�ضوعات التي تهم
الفرن�سيني “تتطابق جيدًا” مع الي�سار ،مثل القدرة
ال�شرائية �أو ال�صحة �أو التعليم.
يف املوجة الثامنة من بارومرت ايفوب “ان تكون من
الي�سار اليوم” ،الذي ُن�شر يف �صحيفة لومانيتيه يف
بداية �سبتمرب� ،أكد  45باملائة من امل�ستطلعني �أنهم
على ي�سار الطيف ال�سيا�سي ،بزيادة قدرها  3نقاط
مقارنة بعام “ .2020هناك م�شكلة يف ترجمة ذلك
انتخابيا” ،كما يرتجم خبري ا�ستطالعات الر�أي
فريديريك دابي.
م�س�ألة ما بعد عام 2022
خم�سة مر�شحني اليوم ،كم �سيكون عددهم يف 10
�أبريل 2022؟ قد ال يذهب بع�ضهم اىل النهاية.
فخالل االنتخابات الرئا�سية ال�سابقة ،ان�ضم مر�شح
اخل�ضر يانيك جادو �إىل اال�شرتاكي بينوا هامون يف
 23فرباير .2017
وعام � ،2012أعلن جان بيري �شوفامنون ان�سحابه
من �سباق ق�صر الإليزيه يف  1فرباير ،ثم م�ساندته
لفران�سوا هوالند.
عام  ،2007كان يوم  22يناير عندما تخلى نيكوال
هولو عن الرت�شح ...ثم هل �سيح�صلون جمي ًعا � ً
أي�ضا
على  500توقيع املطلوبة؟
«االنتخابــــات الرئا�ســــية مبثابـة نـــــوع من االنتخابات
التمهيديـــــة ،اي لتعيني املر�شــــــح الي�ساري الذي
�سيكون يف ال ��دور النهائي ،يف اجل��ول��ة الثانية .اما
هنا ،فهي مبثابة التمهيدية لتعيني القوة الي�سارية
الرئي�سية� ،أي الزعامة ،يقول املتخ�ص�ص كري�ستيان
دل � �ب� ��ورت“ :الي�سار ي �ل �ع��ب م ��ا ب �ع��د االنتخابات
الرئا�سية».
لو جورنال دي دميان�ش

مو�سكو
�شهدت ح�صيلة الإ�صابات والوفيات بفريو�س “ كورونا” امل�ستجد يف
رو�سيا لليوم الرابع على التوايل ارتفاعا قيا�سيا وقفزة غري م�سيوقة
يف �أع�ل��ى ح�صيلة منذ ب��داي��ة اجل��ائ�ح��ة  .و�أع�ل�ن��ت غ��رف��ة العمليات
اخلا�صة مبكافحة انت�شار فريو�س كورونا يف رو�سيا عن ت�سجيل/
� / 37678إ�صابة جديدة بالفريو�س خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
مقابل � / 37141 /إ�صابة �أم�س الأول لي�صبح �إجمايل الإ�صابات
 8ماليني و� 205آالف و� 983إ�صابة .و�أ�شارت الغرفة يف تقريرها
اليومي �إىل ر�صد  / 1075/وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خالل
ال�ي��وم الأخ�ي�ر ،مقابل  1064وف��اة �أم����س الأول لرتتفع ح�صيلة
ال�ضحايا �إىل � 229ألفا و 528حالة وفاة.

باري�س
اتفقت الواليات املتحدة وث�لاث قوى �أوروب�ي��ة خالل م�شاورات يف
باري�س على �ضرورة عودة �إيران �سريعا �إىل املحادثات النووية ،و�سط
قلق م�ت��زاي��د م��ن ال�ت��أخ�ير .وق��ال امل�ت�ح��دث با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية نيد براي�س �إن املبعوث الأمريكي ب�ش�أن �إيران روب مايل
حتدث مع نظرائه من بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا حول كيفية ا�ستمرار
الدبلوما�سية يف “توفري امل�سار الأكرث فاعلية” ب�ش�أن �إي��ران .وقال
براي�س لل�صحافيني يف وا�شنطن “نحن متحدون يف االعتقاد ب�أن
امل�ف��او��ض��ات يجب �أن ت�ست�أنف يف فيينا يف �أ� �س��رع وق��ت مم�ك��ن ،و�أن
ُت�ست�أنف على وجه التحديد حيث توقفت بعد اجلولة ال�ساد�سة».
وت��و��ص�ل��ت �إي� ��ران و��س��ت ق��وى ك�ب�رى (ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،فرن�سا،
بريطانيا ،رو�سيا ،ال�صني ،و�أمل��ان�ي��ا) اىل ات�ف��اق ع��ام  2015ب�ش�أن
برنامج طهران النووي� ،أتاح رفع كثري من العقوبات املفرو�ضة على
اجلمهورية الإ�سالمية ،يف مقابل تقييد �أن�شطتها النووية و�ضمان
�سلمية برناجمها .اال �أن مفاعيل االتفاق باتت يف حكم الالغية مذ
قررت الواليات املتحدة االن�سحاب �أحاديا منه عام  2018يف عهد
رئي�سها ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي �أع��اد فر�ض عقوبات قا�سية
على طهران .وبعد نحو عام على االن�سحاب الأمريكي من االتفاق،
تراجعت �إي ��ران تدريجا ع��ن تنفيذ غالبية التزاماتها الأ�سا�سية
مبوجبه.

انقره
قال خلو�صي �أكار وزير دفاع تركيا الع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي
يف ت�صريحات ُن�شرت �أم�س ال�سبت �إن ت�شكيل حتالفات خارج احللف
�سي�ضر باملنظمة .وجاء ت�صريح �أكار بعد اتفاق اليونان وفرن�سا على
اتفاق دفاعي ال�شهر املا�ضي .و�أبرمت اليونان وفرن�سا ،الع�ضوان �أي�ضا
يف حلف �شمال الأطل�سي ،اتفاقا للتعاون اال�سرتاتيجي الع�سكري
والدفاعي يف �سبتمرب �أيلول يت�ضمن طلبا ل�شراء ثالث فرقاطات
فرن�سية تبلغ قيمتها نحو ثالثة مليارات يورو .وقال رئي�س الوزراء
اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س هذا ال�شهر �إن االتفاقية �ست�سمح
للبلدين مب�ساعدة بع�ضهما البع�ض يف حالة وجود تهديد خارجي.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع الرتكي خلو�صي �أك��ار لل�صحفيني بعد اجتماع
لوزراء دفاع حلف �شمال الأطل�سي يف بروك�سل الأ�سبوع املا�ضي “يف
�ضوء �أننا داخ��ل حلف �شمال الأطل�سي  ،يجب �أن يعلم اجلميع �أن
البحث عن حتالفات خمتلفة خارجه �سيلحق �ضررا بحلف �شمال
الأطل�سي وعالقاتنا الثنائية ويزعزع الثقة».

تون�س تفر�ض جواز تطعيم كوفيد19-

•• تون�س-رويرتز

�أفاد مر�سوم رئا�سي ب�أن ال�سلطات التون�سية قررت فر�ض جواز تطعيم
كوفيد 19-على التون�سيني وجميع الأجانب الذين يزورون تون�س.
وطبقا للمر�سوم� ،سيتعني على كل من امل�س�ؤولني واملوظفني واملرتادين
�إظ�ه��ار بطاقة التطعيم �ضد فريو�س ك��ورون��ا لدخول الإدارات العامة
واخل��ا� �ص��ة .وق ��ال �إن اجل ��واز �سيكون �أي���ض��ا �إل��زام �ي��ا ل��دخ��ول املقاهي
واملطاعم والفنادق واملن�ش�آت ال�سياحية.
و�أفاد املر�سوم ب�أنه �سيتم تعليق مبا�شرة العمل ملن مل يتلقوا التطعيم يف
القطاعني العام واخلا�ص حلني تقدمي جواز التطعيم.
و�سيكون جواز التطعيم �أي�ضا وثيقة �ضرورية لل�سفر �إىل اخلارج .وين�ص
املر�سوم على �أن ال�سلطات �ستمنح ج��وازا لكل �شخ�ص يتلقى التطعيم.
وم��ن امل�ق��رر منحه �أي���ض��ا للزائرين الأج��ان��ب ال��ذي��ن ي�ق��دم��ون �شهادة
التطعيم عند الو�صول.
قالت وزارة ال�صحة التون�سية �إن �أكرث من  4.2مليون تون�سي من �أ�صل
 11.6مليون مقيم بالبالد �أكملوا تطعيمهم �ضد كوفيد.19-
ورفعت تون�س ال�شهر املا�ضي حظر التجول الليلي بالكامل بعد حوايل
عام من فر�ضه ،وذلك مع انح�سار وترية تف�شي الفريو�س.
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الأمم املتحدة تع ّلق رحالتها اجلوية �إىل تيغراي

•• ادي�س ابابا�-أ ف ب

10

ن ّفذ اجلي�ش الإثيوبي اجلمعة �ضربة جوية جديدة على عا�صمة �إقليم
تيغراي خلفت  11م�صابا وعطلت رحلة دعم �إن�ساين للأمم املتحدة،
وفق ما �أفاد �أطباء وم�صادر �إغاثية.
وقررت الأمم املتحدة يف اعقاب ذلك ،تعليق رحل َتيها الأ�سبوعيتني �إىل
تيغراي ملوظفيها يف املجال الإن�ساين ،ح�سبما �أعلن املتحدث با�سمها
�ستيفان دوجاريك.
وي��أت��ي راب��ع �أي��ام ال�ضربات اجل��وي��ة على مدينة ميكيلي م��ع ت�صاعد
املعارك جنوبا يف منطقة �أمهرة.
وق��ال��ت املتحدثة با�سم احل�ك��وم��ة بيلني �سيوم �إن ال���ض��رب��ات اجلوية
اجلمعة ا�ستهدفت مركز تدريب ت�ستخدمه جبهة حترير �شعب تيغراي

املتمردة .و�أ�ضافت �أن املوقع “كان �أي�ضا مبثابة مركز للمعارك” التي
ت�شنها “املنظمة الإرهابية».
ونقل بعد ظهر اجلمعة  11م�صابا مدنيا �إىل م�ست�شفى �أي��در الأكرب
يف املنطقة ،اثنان منهم �إ�صاباتهما بالغة ،وفق ما �أفاد الدكتور هايلوم
كيبيدي.
وقال �سكان حتدثت �إليهم وكالة فران�س بر�س �إن الغارة �أ�صابت حقال،
و�أدت وفق �أحدهم �إىل احرتاق �أعالف للما�شية.
وتخو�ض حكومة رئي�س الوزراء �أبيي �أحمد حربا مدمرة منذ نحو عام
يف منطقة تيغراي �شمال البالد.
و�أر��س��ل �أبيي اجلي�ش ال�ف��درايل يف  4ت�شرين الثاين/نوفمرب 2020
لإط��اح��ة �سلطات املنطقة امل�ت�م��ردة املنبثقة ع��ن جبهة حت��ري��ر �شعب
تيغراي بعد �أن اتهمها ب�شنّ هجمات �ضد قواعد ع�سكرية.

و�أعلن حائز جائزة نوبل لل�سالم عام  ،2019الن�صر يف نهاية ال�شهر
ذاته ،لكن اجلبهة ا�ستعادت يف حزيران/يونيو ق�سما وا�سعا من الإقليم
ي�شمل عا�صمته ميكيلي .وتراجع اجلي�ش الفدرايل على جبهات عدة.
و�شنت القوات اجلوية الإثيوبية غارتني االثنني على ميكيلي عا�صمة
الإقليم قالت الأمم املتحدة �إنهما قتلتا ثالثة �أطفال و�أ�صابتا عددا من
الأ�شخا�ص بجروح.
والأربعاء ق�صفت خمابئ �أ�سلحة تابعة جلبهة حترير �شعب تيغراي يف
ميكيلي وبلدة �أغبي التي تبعد نحو  80كيلومرتا �إىل الغرب.
وق��ال م���س��ؤول يف م�ست�شفى لوكالة فران�س بر�س �إن هجوم الأربعاء
يف ميكيلي �أ�سفر عن �إ�صابة ثمانية �أ�شخا�ص على الأق��ل بينهم امر�أة
حامل.
و�أف��ادت م�صادر �إن�سانية ب�أن طائرة تابعة للأمم املتحدة كانت متجهة

بعد عامني من اندالع تظاهرات احتجاجية �شعبية غري م�سبوقة

ال�شارع اللبناين� ..أحبطته الأزمات ومعار�ضة ت�ستعد ملنازلة االنتخابات
•• بريوت�-أ ف ب

بعد عامني من ان��دالع تظاهرات
احتجاجية �شعبية غري م�سبوقة
�ضد الطبقة احلاكمة منذ عقود
يف لبنان ،ينظر نا�شطو املعار�ضة
�إىل االنتخابات الت�شريعية املقبلة
كمنازلة جديدة �ضد النظام ،مع
�إدراكهم �أن حظوظ �إحداث تغيري
��س�ي��ا��س��ي �ضئيلة يف ب�ل��د �أنهكته
�أزمات مرتاكمة.
يف  17ت���ش��ري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر
� ،2019ش ّكل �إع�ل�ان احلكومة
ع��زم �ه��ا ف��ر���ض ر� �س��م م ��ايل على
االت�صاالت املجانية عرب تطبيق
وات�ساب� ،شرارة احتجاجات كربى
تخطت الطوائف واملناطق وحتى
االن �ت �م��اءات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ودفعت
م �ئ ��ات الآالف م ��ن اللبنانيني
الذين كانوا ب��د�أوا حينها تل ّم�س
م ��ؤ� �ش��رات �أزم ��ة اق�ت���ص��ادي��ة ،اىل
ال�شارع مطالبني بتنحي �سلطة
� �س �ي��ا� �س �ي��ة ات �ه �م ��وه ��ا بالف�ساد
والف�شل.
لكن ،على وق��ع انهيار اقت�صادي
مت�سارع قلب حياة ال�سكان ر�أ�ساً
على عقب و�صنّفه البنك الدويل
م��ن ب�ين الأ�� �س ��و�أ يف ال �ع��امل منذ
ال�ع��ام  ،1850وج ��راء تداعيات
تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا ،تراجع
زخم ال�شارع تدريجياً .و َفقد ُكرث
الأم� ��ل ب��إم�ك��ان�ي��ة �إح� ��داث تغيري
وحما�سبة املرتكبني بعد انفجار
مر ّوع يف مرف�أ بريوت ح�صد حياة
�أك�ث�ر م��ن مئتي �شخ�ص و�أ�صاب
�أك�ث�ر م��ن  6500ودم ��ر �أج ��زاء
وا�سعة من العا�صمة ،ويرجح �أن
�سببه �أي�ضاً �إهمال وف�ساد.
يف امل �ق ��اب ��ل ،ح��اف �ظ��ت املنظومة
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة ع � �ل ��ى متا�سكها
و�� �ص� �م ��وده ��ا ،رغ � ��م التداعيات
ال �ك��ارث �ي��ة ل �ل��أزم ��ات املتالحقة
وال �� �ض �غ ��وط ال ��دول� �ي ��ة الج � ��راء
�إ� �ص�ل�اح��ات م��ن � �ش ��أن �ه��ا �إنعا�ش
االقت�صاد مقابل دعمها مالياً.
ك�م��ا ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى ق��درت�ه��ا على
حتريك ال�شارع ،وهو ما �أظهرته
توترات �شهدتها بريوت الأ�سبوع
املا�ضي خ�لال تظاهرة ملنا�صري
ح��زب اهلل وحركة �أم��ل اعرتا�ضاً
ع �ل��ى م �� �س��ار ال�ت�ح�ق�ي��ق بانفجار
امل � ��رف� � ��أ ان� �ت� �ه ��ت مب �ق �ت��ل �سبعة
�أ�شخا�ص غالبيتهم م��ن عنا�صر
احلزبني.

تتوا�صل يف ليبيا اال�ستعدادات لتنفيذ
اال� �س �ت �ح �ق��اق��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،التي
��س�تر��س��م م�لام��ح امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة يف
تاريخ البالد ،فيما تواجه الأطراف
الفاعلة يف هذا امللف حتديات كبرية
ق��د ت�شو�ش ع�ل��ى ج�ه��ود �إج� ��راء هذه
االنتخابات.
و� �س �ل �ط��ت � �ص �ح��ف ع ��رب �ي ��ة �� �ص ��ادرة
�أم����س ال�سبت ،ال���ض��وء على احلراك
ال��ذي ت�شهده ليبيا على ال�صعيدين
الر�سمي وال�شعبي لإجراء االنتخابات،
والعقبات التي تواجه �إج��راءه��ا بعد
�سنوات من الفو�ضى واالنق�سام.
ب � ��دوره ،ق ��ال ج �م��ال ج��وه��ر الكاتب
يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،إن
“طرابل�س ال�ع��ا��ص�م��ة ،ال�ت��ي �شهدت
ت��واف��داً وزاري � �اً ع��رب�ي�اً ودول �ي �اً نهاية
الأ�سبوع ،لتقييم تقدم اال�ستعدادات
نحو االنتخابات ،مل تكن مبن�أى عن
��ص��راع��ات ال�سلطة واالخت�صا�صات
ال �ت��ي َت�ف�ج��ر � �ش��يء م�ن�ه��ا ب�ين رئي�س
حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد
الدبيبة ،ونائبه عن املنطقة ال�شرقية
ح�سني القطراين».
ونقلت ال�صحيفة عن متابعني قولهم
�إنه ما �أن يتم تدارك امل�شكالت ف�إنها
� �س �ت �ع��اود اال� �ش �ت �ع��ال وت� �ه ��دد امل�سار
ال�سيا�سي ب��ر ّم�ت��ه ،ب��ل �ستفتح الباب
ثانية �أمام ال�صراع امل�سلح ،حيث �أن كل

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

بعد «�أتيال مريكل»،

لن ينمو الع�شب مرة �أخرى يف االحتاد امل�سيحي الدميقراطي
•• ماريون فان رنرتغم

وي� � �ق � ��ول ال� �ن ��ا�� �ش ��ط وامل� �ح ��ام ��ي
ف� ��را�� ��س ح � �م� ��دان ال� � ��ذي � �ش ��ارك
يف ال �ت �ظ��اه��رات ال �� �ش �ع �ب �ي��ة منذ
اندالعها وت��وىل مالحقة ملفات
متظاهرين مت توقيفهم لوكالة
فران�س بر�س“ ،حاولنا كل �شيء
م ��ع ه� ��ذه ال �ط �ب �ق��ة ال�سيا�سية:
ت�ظ��اه��رات م��رك��زي��ة ويف املناطق،
اعت�صامات �أم ��ام م�صرف لبنان
وم� �ن ��ازل امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ،مالحقة
ال �ن��واب وال� � ��وزراء اىل املطاعم،
ق�ط��ع ال �ط��رق ،ل�ك��ن �أُح�ب�ط��ت كل
التحركات».
وي�ضيف “نواجه جي�شاً متعدد
الأ�� �س� �ل� �ح ��ة والأ� � �ش � �ك� ��ال ل �ك��ن يف
املح�صلة نحن �أفراد عزّل».
ويعترب النا�شط ال��ذي اخرتقت
ر��ص��ا��ص��ة قلبه خ�ل�ال م�شاركته
يف تظاهرة �أعقبت انفجار املرف�أ
وج �ع �ل �ت��ه ي �ل��ازم م �ن��زل��ه لأك�ث�ر
من �أرب�ع��ة �أ�شهر� ،أن االنتخابات
النيابية املق ّررة يف الربيع املقبل،
“حمطة مف�صلية يف املواجهة
م��ع النظام لكنها لي�ست املعركة
الفا�صلة».
وي � ��رى �أن ع �ل��ى ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين �أن
ي�خ�ت��اروا ب�ين ف��ري��ق “يريد بناء
دولة وحوار” وفريق �آخر “يريد
ت ��دم�ي�ر ال �ب �ل��د وي �� �س �ت �خ��دم لغة
ال���س�لاح والدم” ،يف �إ� �ش��ارة اىل
التوترات الأخرية.
وت� �ق ��ول ال �ن��ا� �ش �ط��ة زي �ن��ة احللو
التي �شاركت يف معظم التحركات

االح �ت �ج��اج �ي��ة خ �ل�ال ال�سنتني
امل��ا� �ض �ي �ت�ين� ،إن ال �ت �ظ��اه��رات يف
ب� �ي��روت وامل� �ن ��اط ��ق مت � ّك �ن��ت من
“خلق � �ش��رخ �أف �ق��ي ب�ي�ن النا�س
وال�سلطة” ،معتربة �أن “حلظة
 17ت �� �ش��ري��ن ان� �ت� �ه ��ت ..ويجب
�إع�لان انتهائها حتى نتم ّكن من
الت�أ�سي�س ملا بعدها».
وت��رى احل�ل��و ،وه��ي ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي يف ح��زب “لنا” الذي
�أ�� ّ�س �� �س �ت��ه م� ��ؤخ ��راً جم �م��وع��ة من
ن��ا� �ش �ط��ي االن �ت �ف��ا� �ض��ة“ ،علينا
اخل��روج من نو�ستاجليا ال�شوارع
املكتظة باملتظاهرين والهتافات”
والعمل لتجاوز حتديات تواجهها
جم �م��وع��ات امل �ع��ار� �ض��ة لناحية
“اال�ستمرار و�إدارة الإح �ب ��اط
والتوقعات».
و�أفرز احلراك ال�شعبي جمموعات
معار�ضة و�أحزاباً نا�شئة ،كما جذب
�أحزاباً تقليدية وحركات ان�شقت
ع ��ن امل �ن �ظ��وم��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة على
غ��رار ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب .و�إن كانت
جميعها تطالب بتغيري �سيا�سي،
لكنها تتباين يف ر�ؤيتها و�أ�ساليب
عملها لتحقيق هذا التغيري ،كما
يف موقفها م��ن ق�ضايا خالفية
رئي�سية ع�ل��ى غ ��رار ��س�لاح حزب
اهلل ،القوة ال�سيا�سية والع�سكرية
الأبرز يف البالد.
لكن ه��ذه امل�ج�م��وع��ات بغالبيتها
ت� �ت� �ف ��ق ع� �ل ��ى �أن االن� �ت� �خ ��اب ��ات
الت�شريعية ت�ش ّكل �ساحة “ملنازلة

جديدة يف املواجهة املفتوحة” مع
الطبقة احلاكمة ،وف��ق ما تقول
احل �ل��و ،و�إن ك��ان��ت ت �ع��رف �سلفاً
�أن “املواجهة �صعبة والأدوات
غ�ير متكافئة” ،لناحية القدرة
على جتيي�ش ال�ق��واع��د ال�شعبية
والإع�ل�ام وال �ق��درات امل��ادي��ة ،ويف
ظ ��ل ق ��ان ��ون ان �ت �خ��اب��ي ف�صلته
القوى ال�سيا�سية على مقا�سها.
وي � �ق � ��ول ال� �ن ��ا�� �ش ��ط م� ��اه� ��ر �أب � ��و
� �ش �ق��را م��ن جم �م��وع��ة “حلقي”
املعار�ضة لفران�س بر�س “رغم �أن
االنتخابات لن تغري �شيئاً يف ظل
الظروف القائمة ،لكن من املهم
امل �� �ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا� .إن �ه��ا حم�ط��ة يف
م�سار التغيري املتوا�صل».
ومل حت �دّد جم�م��وع��ات املعار�ضة
التي ي�أخذ مراقبون عليها عدم
تن�سيق جهودها ب�شكل فعال حول
االنتخابات ،علما �أنها تدرك ،وفق
�أب��و �شقرا� ،أنها لي�ست “يف موقع
قوة».
ويو�ضح “عندما ت�صبح �أولوية
املجتمع ت��أم�ين �أب���س��ط مقومات
احل� �ي ��اة ،ي���ص�ب��ح �أق� ��ل ا�ستعدادا
للمواجهة” ال�سيا�سية.
و�� �س ��اه� �م ��ت ت� ��داع � �ي� ��ات الأزم � � ��ة
االق�ت���ص��ادي��ة يف �إح �ب��اط ال�شارع
تدريجياً ،مع حرمان اللبنانيني
م��ن ودائعهم امل�صرفية وخ�سارة
ال�ل�يرة �أك�ث�ر م��ن ت�سعني يف املئة
من قيمتها �أمام الدوالر وفقدان
ع �� �ش��رات الآالف ل��وظ��ائ�ف�ه��م �أو

ج��زءاً م��ن م�صادر دخلهم .وبات
نحو ثمانني يف املئة من ال�سكان
يعي�شون حتت خط الفقر.
و�أنع�شت الأزم ��ة بطبيعة احلال
�شبكات زبائنية �أر�ستها الزعامات
والأحزاب التقليدية يف ظل نظام
امل�ح��ا��ص���ص��ة ال�ط��ائ�ف��ي ،فوجدت
طريقها جمدداً اىل بيوت النا�س
ع�بر ت��وزي��ع امل�ساعدات الغذائية
والأدوي� � ��ة وامل �ح��روق��ات وت�سيري
خطوط نقل عام �أو التكفل بدفع
فواتري الكهرباء واملياه.
وي�شرح �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت
ه�ل�ال خ���ش��ان ل�ف��ران����س ب��ر���س �أن
“النا�س راه �ن �اً يف م��رح�ل��ة تعب
اج �ت �م��اع��ي وف �ه �م��وا �أن التغيري
لي�س ممكناً بهذه ال�سهولة” ،يف
ح�ين �أن “النظام م��ا زال �سليماً
ومتما�سكاً».
وم� ��ع ت ��ده ��ور ن��وع �ي��ة احل� �ي ��اة يف
لبنان وانقطاع التيار الكهربائي
ونق�ص ال�سلع الأ�سا�سية وانهيار
القدرة ال�شرائية ،اختارت عائالت
مي�سورة وخريجون جدد الهجرة
بحثاً ع��ن ب��داي��ات ج��دي��دة بعدما
فقدت الأمل بالتغيري واملحا�سبة.
وت � �ق� ��ول ال� �ب ��اح� �ث ��ة والأ� � �س � �ت� ��اذة
اجل��ام �ع �ي��ة رمي ��ا م��اج��د “واهم
من يعتقد �أن ال��دورة االنتخابية
�ستغري النظام” يف ب�ل��د يتحكم
بال�سلطة فيه “من ميلك ال�سالح
واملال وامللي�شيات».

�صحف عربية :ا�ستحقاق االنتخابات ي�ضع ليبيا على مفرتق طرق
•• عوا�صم-وكاالت

من �أدي�س �أبابا �إىل ميكيلي وجدت نف�سها م�ضطرة لأن تعود �أدراجها
ب�سبب ال�ضربة اجلوية اجلمعة.
و�أعرب املجتمع الدويل عن قلقه �إزاء العمليات الأخرية.
وق��ال ناطق با�سم اخلارجية الأمريكية الأرب�ع��اء �إن وا�شنطن “تدين
ا�ستمرار ت�صعيد العنف وتعري�ض املدنيني للخطر” يف تيغراي.
وت�أتي ال�ضربات اجلوية و�سط تقارير عن قتال عنيف يف منطقة �أمهرة
الوا�سعة جنوب تيغراي حيث ت�شن اجلبهة هجوما منذ متوز/يوليو.
و�أعلن املتحدث با�سم جبهة حترير �شعب تيغراي غيتات�شو ر�ضا الأربعاء
على تويرت �سيطرة مقاتليهم على بلدتني جديدتني على الأق��ل يف
املنطقة ،ما و�ضع بلدتي كومبولت�شا ودي�سي “داخل مدى املدفعية”،
علما ب��أن ع�شرات �آالف النا�س جل��أوا �إليهما �سابقا يف ظل تقدم قوات
اجلبهة.

مع�سكر يعمل من جهته على تقوي�ض
جهود املع�سكر املقابل بهدف �إق�صائه
عن امل�شاركة يف االنتخابات املرتقبة،
بل ت�شويهه �أمام ال�شعب.
وتابعت �أن ال�سا�سة الليبيني يُجمعون
على �أن �أزم��ة بالدهم حالياً �سيا�سية
�أكرث منها �أمنية ،وهو ما ي�ضعها على
م �ف�ترق ط ��رق ،وت�ت�م�ح��ور املع�ضلة،
وف��ق ر�ؤيتهم ،ح��ول رغبة ال�سا�سة يف
ال��و��ص��ول �إىل ح�ك��م ال �ب�لاد ،وه��و ما
ف�سروه بظهور حتالفات جترى حالياً،
و�سيناريوهات متوقعة بني �شخ�صيات
نافذة يف غرب ليبيا و�شرقها بع�ضهم
كانوا خ�صوماً يف �سابق الأيام.
وق ��ال ��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إن � ��ه “مل يتبق
��س��وى  61ي��وم �اً ع�ل��ى م��وع��د �إج ��راء
االن �ت �خ��اب��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة ،وت �ط��وى املدة
التي حددها ملتقى احلوار ال�سيا�سي،
غري �أن الباب مل يُفتح بعد للرت�شح
ر� �س �م �ي �اً �أم � ��ام ال��راغ �ب�ي�ن يف خو�ض
غ �م��ار امل ��اراث ��ون � �س��وا ًء ع�ل��ى من�صب
رئي�س اجلمهورية� ،أو مقاعد جمل�س
النواب».
ور�أى الكاتب يف �صحيفة “النهار”
�سميح �صعب� ،أن التو�صل �إىل توافق
� �س �ي��ا� �س��ي � �س �ي �ت �ط �ل��ب ت � �ن� ��ازالت من
الأطراف ال�سيا�سيني ،الذين مي�سكون
ب��ال�ت��وازن��ات ال��داخ�ل�ي��ة ،وال ي�ب��دو �أن
�إه � ��دار امل��زي��د م��ن ال��وق��ت ي���ص��ب يف
م�صلحة العملية ال�سيا�سية ،م�ضيفاً
“بالن�سبة اىل املجتمع الدويل ،تبقى

الأولوية هي لإجراء االنتخابات ،على
رغ��م العراقيل التي تعرت�ض امل�سار
ال�سيا�سي» .و�أ� �ض��اف “�سر االهتمام
الدويل بليبيا نابع من الآثار ال�سلبية
ال �ت��ي ت��ر ّت�ب�ه��ا ال�ف��و��ض��ى ال �ت��ي ت�سود
منذ ع�شرة �أعوام ،ما حوّل هذا البلد
من�صة تنطلق منها �أف��واج املهاجرين
من �شمال �أفريقيا يف اجت��اه ال�ضفة
الأخ��رى للمتو�سط ،وبذلك حتوّلت
ليبيا عبئاً �إن�سانياً وم�صدراً ملخاوف
�أمنية بالن�سبة �إىل الأوروبيني».
وت ��اب ��ع “لعل ال� �ت ��وازن ��ات الدولية

والإق�ل�ي�م�ي��ة ع�ل��ى ال���س��اح��ة الليبية،
فر�ضت قبل ع��ا ٍم م��ن الآن ،التو�صل
�إىل اتفاق لوقف النار ال يزال �ساري
املفعول بدرجة كبرية حتى الآن ،على
عك�س الو�ضع ال�سيا�سي ال��ذي يعاين
من ه�شا�شة وا�ضحة».
وق��ال الكاتب �إن��ه “حان ال��وق��ت بعد
ع �� �ش��رة �أع� � ��وام م ��ن رح �ي��ل ال �ق ��ذايف،
لتجاوز اخلالفات والتباينات ،حول
�شكل النظام اجلديد الذي يتعني �أن
تنه�ض ليبيا على �أ�س�سه ،وك��ي تبد�أ
امل�شوار الطويل يف �إعادة الإعمار».

ويف ذات ال�سياق قال كرم نعمة الكاتب
يف ��ص�ح�ي�ف��ة “العرب”� ،إن “من
يطلق عليهم م��ن �أن���ص��ار ال�ق��ذايف �أو
ال �ن �ظ��ام اجل �م��اه�يري وث� ��ورة الفاحت
من �سبتمرب ،خ�صو�صا بعد التكهنات
ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل �أخ �ب��ار ع��ن تر�شح
�سيف الإ�سالم القذايف يف االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة ،ال ي�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��م هذا
التو�صيف ،مب��ن فيهم ال�شاعر علي
ال�ك�ي�لاين ال ��ذي ك�ت��ب �أروع �أنا�شيد
التمجيد لأف �ك��ار ال �ق��ذايف ،ومي��ت له
ب�صلة قرابة».

امل�ست�شار امل�ستقبلي� ،أوالف �شولتز يرث انهيار
احلزبني الرئي�سيني ،اللذين جردتهما امل�ست�شارة
من معاملهما.
يف ف��رن���س��ا ،مي�ك��ن �أن يح�صل “�شبه” مر�شح
ل��رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة ع�ل��ى ن�سبة  15ب��امل��ائ��ة يف
ا�ستطالعات الر�أي ،ويف الوقت نف�سه ي�سمح لنف�سه
ب�إعطاء درو�س ملواطنيه حول الأ�سماء الأوىل التي
ي�ج��ب ان يطلقوها ع�ل��ى �أب�ن��ائ�ه��م .ام��ا يف �أملانيا
اليوم ،الدميقراطية النا�ضجة وال�سلمية ،حيث
مت ا�ستبعاد املتطرفني وال�شعبويني بحكمة من
ال�سباق (با�ستثناء ملحوظ يف واليتني �شرقيتني)،
وحيث كان دمج الالجئني الذين و�صلوا ب�أعداد
ناجحا عموما اىل درج��ة �أن
غفرية عام ً ،2015
الهجرة مل تعد مو�ضوعًا للحملة االنتخابية ،فان
الفرن�سي �إريك زمور كان �سيطرد من هناك بكل
احتقار مثل مهرج م�سكني ،يبذل جهدا من �أجل
اثبات وجوده من خالل �إثارة تقلبات التاريخ.
�صفعة تاريخية يف وجه املحافظني
ت�صارعا للفوز بامل�ست�شارية الفيدرالية الأملانية،
يحمل �أرمني و�أوالف ،ا�سمني �أولني لي�سا “نقيني
جدا �أملان ًيا”.
ورمب ��ا ت �ك��ون ب�ل�اد ف��ار���س �أو امل �ج��ر ق��د �ألهمت
والدي املحافظ (االحتاد امل�سيحي الدميقراطي)
�أرم�ين ال�شيت ،بينما اختار وال��دا �أوالف �شولتز
(اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي) ال�ب�ح��ث م��ن جهة
ال �ف��اي �ك �ن��ج .ول �ت �ت��وي��ج ال �ك ��ل ،ي �ج��ب ع �ل��ى �أوالف
املنت�صر ،متامًا مثل �أرمني املهزوم� ،أن يتعاي�ش مع
الإرث املعقد لأتيال احلقيقي :م�ست�شارة ،ث ّبتت
خ�ل�ال �ستة ع�شر ع��ا ًم��ا يف ال�سلطة ،وع�ل��ى زخم
�إ�صالحات �سلفها غ�يره��ارد ��ش��رودر ،ث ّبتت �أملانيا
ب�براع��ة وب�شكل دائ ��م يف م��رت�ب��ة ال �ق��وى العاملية
العظمى ،يف حني �أنها تركت داخ��ل حزبها ،حزب
االحتاد امل�سيحي الدميقراطي ،ت�أثري زعيم الهون
على الأرا�ضي التي غزاها :بعدها ،لن ينمو الع�شب
مرة �أخرى.
يف انتخابات � 26سبتمرب الفيدرالية ،تع ّر�ض
ائتالف االحت��اد امل�سيحي الدميقراطي-االحتاد
امل�سيحي االجتماعي ،لأكرب �صفعة يف تاريخه :فقد
 24فا�صل  1باملائة من الأ�صوات ،يف املركز الثاين
بعد احل��زب اال�شرتاكي الدميقراطي .وحتى يف
دائرتها االنتخابية يف مكلنبورغ فوربومرن ،التي
احتفظت بها طيلة ثالثني عامًا ،تعر�ض خليفتها
املعني من احلزب االحتاد امل�سيحي الدميقراطي،
للهزمية امام املر�شح اال�شرتاكي الدميقراطي.
معامل م�ش ّو�شة
م ��اذا ح ��دث؟ رداءة م��ر��ش��ح االحت� ��اد امل�سيحي
ال��دمي�ق��راط��ي خل�لاف�ت�ه��ا� ،أرم�ي�ن ال��ش�ي��ت ،لعبت
دو ًرا �ضئيلاً يف هذا الف�شل .لقد �أُطلقت ديناميكية
ال �ت ��آك��ل احل��زب��ي م �ن��ذ ب��داي��ة ح�ك�م�ه��ا ،م��ن قبل
�أجنيال مريكل التي دفعت حزب االحتاد امل�سيحي

ال��دمي�ق��راط��ي نحو الو�سط،
وطم�ست توجهاته والعالمات
الدالة عليه ،وزعزعت ا�ستقرار

ناخبيه.
ح�صادها ،مثل رغبتها يف حتديث احلزب ،بعيد كل
البعد عن كونه �سجل حمافظ كال�سيكي :ا�ستقبال
هائل لالجئني خالل �أزم��ة  ،2015التخلي عن
الطاقة النووية ،ت�شجيع الن�ساء على العمل� ،إقرار
ال��زواج املثلي� ،إل�غ��اء اخلدمة الع�سكرية ،وكباقة
نهائية وم�سك خ�ت��ام� ،إع ��ادة النظر يف طوطمي
حزب االحتاد امل�سيحي الدميقراطي� :شوارز نول
(ال�صفر الأ�سود) ،تلك القاعدة اخلا�صة بفائ�ض
امليزانية الإجباري املن�صو�ص عليه يف د�ستور عام
 ،2000وامل�ع��ار��ض��ة ال��رادي�ك��ال�ي��ة لأي ف�ك��رة عن
الديون امل�شرتكة.
مبد�آن �أ�سا�سيان حتطما مع �أزمة كوفيد وخطة
االنعا�ش الأوروبية التي �صممتها مبع ّية الرئي�س
ماكرون� .إذن ،ترحل �أجنيال مريكل ،تاركة حز ًبا
مرتب ًكا ،حمروما يف الوقت نف�سه من عالماته
الأي��دي��ول��وج �ي��ة ،وم��ن ال�شخ�صية ال�ق��وي��ة التي
جت�سدها .النتيجة :ان�ضم الأكرث حمافظة لبع�ض
الوقت �إىل حزب البديل من �أجل �أملانيا ،اليميني
املتطرف ،وتو ّزع الو�سطيون يف �أماكن �أخرى.
�أم��ا بالن�سبة خللفائها املحتملني ،فلم يجدوا
م�ك��ان�ه��م ،ومل ت���س��اع��ده��م� .أوال �أن�غ��ري��ت كرامب
ك��اري �ن �ب��اور ،ال �ت��ي ف �� �ش �ل��ت .ث ��م �أرم �ي��ن ال�شيت،
املر�شح الأ�سو�أ لأنه كان جمرد ن�سخة �شاحبة من
امل�ست�شارة“ ،كندا دراي” :ي�شبه �أجنيال مريكل،
ي��ذ ّك��ر ب ��أجن �ي�لا م�ي�رك��ل ،ل�ك�ن��ه مل ي�ك��ن �أجنيال
مريكل.
تناق�ضات متفجرة
ا��س�ت�ف��اد �أوالف ��ش��ول�ت��ز واحل� ��زب اال�شرتاكي
ال��دمي�ق��راط��ي م��ن الفو�ضى ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي عانى
م �ن �ه��ا ح� ��زب االحت � ��اد امل���س�ي�ح��ي الدميقراطي.
لكنهم عانوا � ً
أي�ضا ،من �آثار امل�ست�شارة “م�صا�صة
الدماء” التي “مركلت” و�ش ّو�شت هوية احلزبني
الرئي�سيني من خالل احلكم لثالث فرتات (من
�أ�صل �أربعة) على ر�أ�س “االئتالف الكبري” -هذا
التحالف ال��ذي ال ميكن ت���ص��وره يف فرن�سا بني
حزبني متعار�ضني ي�صبحا �شريكني يف احلكومة.
�إن امل�ست�شار امل�ستقبلي �أوالف �شولتز ،الفائز
ب�أغلبية �ضئيلة ،لي�س �سيد اللعبة .يجب على
حتالف “�إ�شارات املرور” ،ال��ذي يتفاو�ض ب�ش�أنه
م ��ع ح� ��زب اخل �� �ض��ر وال �ل �ي�ب�رال �ي�ي�ن م ��ن احل ��زب
الدميقراطي احلر� ،أن يحل التناق�ضات املتفجرة
ح��ول م��وا��ض�ي��ع م�ه�م��ة م�ث��ل امل�ي��زان�ي��ة وال�ش�ؤون
املالية ...وحدهم الأمل��ان ،ق��ادرون على مثل هذه
التنازالت واحللول الو�سط.
ول �ك��ن� ،إذا ت��واف��ق ال �ق ��ادة ،ف�ل��ن ي �ك��ون النواب
م�ت�ع��اون�ين ع�ن��دم��ا ي ��أت��ي دوره ��م للت�صويت على
اتفاقية االئتالف .ولن يكون امل�ست�شار امل�ستقبلي
لهذه احلكومة امل�ستقبلية ذات الألوان الثالثة غري
املتنا�سقة ،هو الأكرث قابلية للقراءة :ال للأملان وال
ل�شركائهم الأ�سا�سيني -مبا يف ذلك فرن�سا.

ترجمة خرية ال�شيباين

*حائزة على جائزة �ألربت لوندر ،وفران�سواز جريو ،وم�ؤلفة للعديد من الكتب
منها ال�سرية الذاتية ملريكل “لقد كانت مريكل” ،و” �أجنيال مريكل ،االوفني
ال�سيا�سي “ ،ودرا�سة يف �شكل �سرية ذاتية عن �أوروبا تر�سم فيها تاريخ القارة
العجوز من �سقوط جدار برلني �إىل االنكفاء القومي اليوم.

ات�صال بني بايدن وماكرون لتهدئة العالقات
•• وا�شنطن�-أ ف ب

حت��دث الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن ون�ظ�يره الفرن�سي
�إميانويل ماكرون هاتفيا ملوا�صلة جهودهما حلل اخلالفات
الفرن�سية الأمريكية يف �أعقاب �أزمة الغوا�صات الأ�سرتالية،
و�أكد البيت الأبي�ض �أن نائبة الرئي�س كاماال هاري�س �ستزور
باري�س قريبا .وبحث الرئي�سان يف “اجلهود ال�ضرورية
لتعزيز قوة الدفاع الأوروب�ي��ة مع �ضمان تكامل مع حلف
�شمال الأطل�سي” وفق ما �أو�ضحت الرئا�سة الأمريكية يف
بيان .وجعل ماكرون من بناء قوة دف��اع �أوروب�ي��ة حقيقية
�أولوية للأ�شهر ال�ستة الأخرية من واليته.
ومن بني املو�ضوعات الأخرى التي �أثارها الزعيمان الو�ضع
يف منطقة ال�ساحل والتعاون يف منطقة املحيطني الهندي
والهادئ وفق البيت الأبي�ض .وترغب فرن�سا يف “تعزيز
الدعم الأمريكي لعمليات مكافحة الإره��اب التي تقودها

الدول الأوروبية يف منطقة ال�ساحل” ،ح�سب ما قال م�صدر
دبلوما�سي فرن�سي لوكالة فران�س بر�س مطلع ت�شرين
الأول�/أك �ت��وب��ر خ�لال زي ��ارة وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أنتوين بلينكن لباري�س .ي�أتي االت�صال الهاتفي اجلمعة
قبل اج�ت�م��اع ب�ين ب��اي��دن وم��اك��رون خ�لال قمة جمموعة
الع�شرين يف روما نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر ،على �أن تليه
زيارة نائبة الرئي�س الأمريكي كاماال هاري�س �إىل باري�س،
وال�ت��ي �أك��ده��ا البيت الأب�ي����ض والإل�ي��زي��ه .وق��ال ب��اي��دن يف
تغريدة �إنه يقدّر املحادثة مع ماكرون ويتطلع �إىل لقائه
يف العا�صمة الإيطالية لتقييم “جماالت التعاون الكثرية”
بني البلدين .و�أع�ل��ن البيت الأبي�ض اجلمعة �أن هاري�س
ت��زور باري�س يف  11و 12ت�شرين الثاين/نوفمرب حيث
تلتقي الرئي�س الفرن�سي .و�أو�ضحت الرئا�سة الأمريكية
�أن هاري�س وم��اك��رون “�سيبحثان يف �أهمية العالقة عرب
املحيط الأطل�سي من �أجل ال�سالم والأمن يف العامل.
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رو�سيا وال�صني لي�ستا حمور ًا واحد ًا� ..إال �إذا �أراد الغرب ذلك
•• لندن-وكاالت

ح��ذر ال�ب��اح��ث يف ال�ت��اري��خ ال��رو��س��ي والأ��س�ت��اذ ال�ف�خ��ري يف جامعة ي��و �سي �أل
الربيطانية الدكتور م��ارك غاليوتي من االجت��اه املتزايد يف الغرب ملعاملة
رو�سيا وال�صني على �أنهما ي�شكالن حم��وراً واح��داً .فهذا الأم��ر ال يقلل من
التوترات احلقيقية بني مو�سكو وبيجينغ وح�سب لكنه يخاطر �أي�ضاً بتقريبهما
�إىل بع�ضهما البع�ض .وي�شري غاليوتي يف جملة “�سبكتايتور” الربيطانية �إىل
�أح��دث مثل على ذل��ك ،وه��و املقابلة التي �أج��راه��ا الأم�ين العام حللف �شمال
الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ مع �صحيفة فاينن�شال تاميز حيث انتقد “هذه
الفكرة برمتها �أننا �إما نتطلع �إىل رو�سيا� ،أو �إىل ال�صني ...لأنهما تتما�شيان
معاً” .املعنى ال�ضمني لهذا الكالم هو وجود حمور �صيني-رو�سي ميثل حتدياً
واحداً متجان�ساً للغرب .ثمة تقارب متزايد بني الدولتني ،لكن معظمه رمزي

�أو تقاي�ضي بح�سب الكاتب .ت�شكك رو�سيا وال�صني بالنظام الدويل الذي يقوده
الغرب .هما تريان ال�سيادة الوطنية على �أنها �أهم من الأعراف الدولية .كذلك،
�إن حماوالت الغرب تغيري مو�سكو وبيجينغ عرب العقوبات والوعظ الأخالقي
�أعطتهم مظلومية م�شرتكة .لدى رو�سيا وال�صني �أ�سباب عملية للتعاون ،لي�س
�أقلها �إرادة االقت�صاد ال�صيني ال�شره احل�صول على الطاقة واملواد اخلام التي
ت�ؤمنها رو�سيا ،وكذلك الأ�سلحة املتطورة مثل �صواريخ �أ�س .400-وتتفق
الدولتان يف املجال االقت�صادي ب�ش�أن حر�صهما على تقلي�ص هيمنة الدوالر
عاملياً .لكن احلقيقة هي �أن ال�صني مهمة لرو�سيا �أكرث من العك�س .ما تريده
ال�صني من رو�سيا ت�ستطيع �شراءه ،والرو�س يحتاجون لبيعه .لقد ت�ضاعفت
ح�صة ال�صني يف ال�ت�ج��ارة الرو�سية مرتني تقريباً منذ  .2013ويت�ساءل
غاليوتي� :إذاً من ال��ذي يحب حقاً دائنيه؟ �أ�ضاف الكاتب �أن مو�سكو �سعيدة
بالوقوف �إىل جانب بيجينغ من �أجل احل�صول على انتباه الغرب لكنها تدرك

�إنريكو ليتا يدعو للتوا�ضع رغم االنت�صار

•• الفجر -خرية ال�شيباين
جم��ال�����س بلديات
روم���������ا ون�����اب�����ويل
وم��ي�لان��و وت��وري��ن��و
وب����ول����ون����ي����ا ب����ات
يحكمها الي�سار .بعد
�سنوات م��ن العقاب
االنتخابي ،ا�ستعاد
احلزب الدميقراطي
وحلفا�ؤه ال�سيطرة
ع���ل���ى �أك���ب��ر امل����دن
يف �شبه اجل��زي��رة،

حتليل اخباري
ومت ان �ت �خ��اب م��ر��ش�ح�ي�ه��م دون
�صعوبة �-إم ��ا يف اجل��ول��ة الأوىل
( 3و� 4أك �ت��وب��ر) �أو يف اجلولة
ال �ث��ان �ي��ة ( 17و� 18أك �ت ��وب ��ر)،
بفارق  20نقطة عن خ�صومهم.
يف ب�ق�ي��ة ال� �ب�ل�ادُ ،ي �ظ �ه��ر احلزب
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي �أي� ��� �ض ��ا �أف�ضل
ال �ن �ت��ائ��ج .وم ��ع ذل� ��ك ،ه��ل ميكن
احلديث عن عودة كربى للي�سار؟
�إن��ه “ن�صر عظيم ،لكن يجب �أال
ننت�شي ،ف�ه��ذه انتخابات �إداري ��ة.
االنتخابات ال�سيا�سية �شيء �آخر”،
ن�سب ال�سكرتري اجلديد للحزب
ّ
الدميقراطي� ،إنريكو ليتا.
ب�ق�ي��ادة رئي�س ال ��وزراء ال�سابق
جوزيبي كونتي ،تعترب حركة 5
جنوم اخلا�سر الأكرب يف االختبار.
مل ي� �ب ��ق ل �ل �ح��رك��ة � � �س ��وى ع ��دد
قليل م��ن امل�ست�شارين املحليني
ال�ن��ادري��ن ،يف بلديات ذات �أهمية
• 8ط�شقند�-أ ف ب

ي ��ديل ال �ن��اخ �ب��ون يف �أوزبك�ستان
ب�أ�صواتهم اليوم الأحد يف انتخابات
رئا�سية �ستف�ضي على الأرجح �إىل
والية جديدة مدتها خم�س �سنوات
للرئي�س املنتهية والي �ت��ه �شوكت
م�ير��ض�ي��اي��ف ال ��ذي ت��راج��ع زخم
نزعته الإ�صالحية ويلوح يف الأفق
�شبح ميول ا�ستبدادية من قِبله.
ومري�ضيايف ( 64ع��ام��ا) الذي
يحكم �أكرب دولة يف �آ�سيا الو�سطى
م� ��ن ح� �ي ��ث ع� � ��دد ال� ��� �س� �ك ��ان منذ
 ،2016م��و��ض��ع �إ� �ش��ادة لإلغائه
العمل الق�سري وفتحه االقت�صاد
و�إف ��راج ��ه ع��ن امل�ع��ار��ض�ين الذين
تعر�ضوا للتعذيب يف عهد �سلفه
القا�سي �إ�سالم كرميوف.
لكن الرجل القوي يف البالد عاد
م�ؤخرا �إىل ممار�سات املا�ضي وقمع
العديد من الأ�صوات املعار�ضة قبل
االق�تراع .ويتهمه منتقدوه �أي�ضا
باق�صاء كل معار�ضة حقيقية من
االنتخابات.
ل ��ذل ��ك � �س �ي �ن��اف ����س مري�ضيايف
�أرب� �ع ��ة م��ر� �ش �ح�ين ي���ص�ف�ه��م كرث
بالدمى وامتنعوا ع��ن توجيه �أي
ان�ت�ق��ادات للرئي�س خ�لال احلملة
االنتخابية.
ويف العا�صمة ط�شقند ،ال �شك يف

�أي�ضاً �أن�ه��ا تخاطر ب ��أن ت�صبح “الأخ الأ�صغر” .يف ال��وق��ت احل��ايل ،تفر�ض
ال�صني ال�شروط .يتزايد ح�ضورها يف الف�ضاء التقليدي للنفوذ الرو�سي� ،آ�سيا
الو�سطى ،وم�ؤخراً يف �أفغان�ستان .وبينما اقت�صر املوقف الرو�سي ب�شكل كبري
على التعاطف ب�شكل هادئ مع مواقف بيجينغ حول تايوان ،هنالك قلق متزايد
يف مو�سكو التي ميكن �أن جتد نف�سها منجذبة بالقوة �إىل بع�ض اخلالفات
الأمريكية-ال�صينية يف امل�ستقبل .وبيجينغ نف�سها مل تعرتف قط ب�ضم رو�سيا
القرم� .إذا حاول الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ �إعادة توحيد تايوان مع الرب
الرئي�سي بالقوة ،فلن يكون وا�ضحاً ما �إذا كان الرو�س �سيعر�ضون الدعم على
ال�صينيني .بينما يتعاون كبار القادة الع�سكريني الرو�س مع نظرائهم ال�صينيني
وب�شكل علني ج ��داً ،تبقى عالقتهم �أك�ث�ر حم��دودي��ة بكثري مم��ا يفرت�ضه
البع�ض .خلف الأبواب املغلقة ،ال يزالون يجرون حماكاة لنزاعات حمتملة بني
بع�ضهم البع�ض على طول احلدود .و�أ�صبح جهاز الأمن الفيديرايل الرو�سي

اكت�سح �أهم جمال�س البلديات

�أك�ثر �صراحة يف م��ا يخ�ص التج�س�س ال�صيني بح�سب ال�ك��ات��ب ،وخ�صو�صاً
التج�س�س ال�سيبرياين .كانت �إدانة �أليك�سي فوروبيف هذا العام بناء على تهم
بنقل �أ�سرار �إىل ال�صني ،و�سجنه لع�شرين عاماً ،مبثابة ت�صريح علني قوي عن
هذا الغ�ضب� .إن امليل �إىل جمع رو�سيا وال�صني معاً هو م�ؤذ للغرب .لكن ذلك
ال يعني �أن يتحاذق الغرب �إىل درج��ة �أن يدق �إ�سفيناً بني بيجينغ ومو�سكو.
فمو�سكو لن ت�صبح بيدقاً بيد الغرب .عو�ضاً عن ذلك ،على الغرب االعرتاف
ب�أن رو�سيا لن ت�صبح تابعة لل�صني – �إذا ا�ستطاعت تفادي ذلك� .إن ما يرجح
خلق حمور رو�سي�-صيني هو �إج��راءات غربية قا�سية �ستجرب الكرملني على
ر�ؤية بيجينغ ب�أنها �أهون ال�شرين� ،أو ب�شكل �أكرث ترجيحاً ،هو �إن�شاء ظروف
يف ال�سوق والتكنولوجيا واملال جتعل الدولتني ترتابطان �أكرث و�أكرث .يف تلك
الظروف� ،ستجعل قوة اجلاذبية الهائلة لالقت�صاد ال�صيني من رو�سيا قمراً
يدور يف فلكه .و�سيكون الغرب قد �ساعد يف ذلك ،وفقاً لغاليوتي.

اليمني خ�سر معركة ولي�س احلرب

�إيطاليا :هل هي العودة الكربى للي�سار...؟

فاز احلزب الدميقراطي باالنتخابات البلدية يف �أكرب  5مدن ،لكن احلذر يف اال�ستنتاج واجب
ث��ان��وي��ة“ .انتهى ع�صر اخلم�س
جن� ��وم ،ال �� �س �ي��ادي��ة مل ت �ع��د تثري
االع�ج��اب ،و�شعبوية اجلريلليني
(ن�شطاء بيبي جريللو ،مالحظة
امل �ح��رر) مي�ك��ن هزمهم”� ،صرح
رئي�س احل�ك��وم��ة ال���س��اب��ق ،ماتيو
رينزي.
وم ��ن خ�ل�ال ت�ف���ض�ي��ل ر�ؤ� �س ��اء
ال �ب �ل��دي��ات امل��و� �ص��وف�ين بو�ضوح
ع �ل��ى ال �ي �م�ي�ن وال� �ي� ��� �س ��ار ،اختار
الإيطاليون ال�ع��ودة �إىل الثنائية
القطبية ال���س��ائ��دة ق�ب��ل انقالب
بيبي جريللو عام .2018
ت�صفية ح�سابات يف الأفق
على اليمني ،ف�إن فورزا �إيطاليا
ه��ي ال�ق��وة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي حققت
�اح��ا �إىل ح��د م��ا ،ح�ي��ث بقيت
جن� ً
يف ت��ري �� �س��ت .ومل ت �ف��ز الرابطة
وفراتيلي ديتاليا (�أق�صى اليمني)
ب��أي مدينة كبرية .وبالتايل ف�إن
ت�صفية ح�سابات متوقعة داخل
التحالف وداخ ��ل ه��ذه الأح ��زاب.
ماتيو �سالفيني خ�سر الأ�صوات،
و�سيتعني عليه �شرح موقفه حلكام
املنطقة ال�شمالية.
�أك �ث�ر � �ص�لاب��ة يف مع�سكرها،
م�ط�ل��وب م��ن ج�ي��ورج�ي��ا ميلوين
ال� �ق� �ب ��ول ب� �ك ��ارث ��ة م��ر� �ش �ح �ه��ا يف
روم ��ا ،ح�ت��ى وان ح��اول��ت تقا�سم
امل �� �س ��ؤول �ي��ة“ :املواقف الثالثة
امل �خ �ت �ل �ف��ة لأح ��زاب� �ن ��ا ق ��د �أربكت

ناخبينا” ،تدافع الرومانية التي
بقيت يف معار�ضة حكومة دراجي
بينما ي�شارك �سالفيني فيها ولكن
ب�إ�شارات متناق�ضة ،وبرل�سكوين
يدعمها بقوة!
حرية الناخبني اليمينيني
يف ال��وق��ت نف�سه م��ع ال�سلطة
الوطنية و��ض��ده��ا ،ع��ان��ى جممل
اليمني � ً
أي�ضا من �ضعف مر�شحيه،
امل�غ�م��وري��ن ،وغ��ال� ًب��ا م��ن املجتمع

امل ��دين ،وي�ف�ت�ق��رون �إىل اخلربة،
كما هو احلال يف ميالنو �أو روما.
ويف �إيطاليا ال تزال تعاين من
�صدمة كوفيد ،ه��ل �أخ�ط��أ ماتيو
� �س��ال �ف �ي �ن��ي م� ��ن خ �ل��ال الطعن
يف م� ��زاي� ��ا ال �ب �ط ��اق ��ة ال�صحية
الإج � �ب� ��اري� ��ة يف م� �ك ��ان العمل؟
ت� �ق ��ول دون ��ات � �ي �ل�ا دي �ل��ا ب ��ورت ��ا،
�أ�� �س� �ت ��اذة ال �ع �ل��وم ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
م��در��س��ة املعلمني العليا يف بيزا،
ان “ناخبي اليميني م�ستا�ؤون

وم� ��� �ش ��و�� �ش ��ون ب �� �س �ب��ب خ � �ي� ��ارات
حزبية معينة ،على �سبيل املثال،
بالغت الرابطة يف تقدير الوزن
االنتخابي للمناه�ضني للقاحات،
والراف�ضني لل�شهادة ال�صحية -يف
الواقع ت�أثري حمدود للغاية «.
انت�صار متوا�ضع
ً
منتع�شا من
ولئن خرج الي�سار
ُ
ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،و�أع�ل�ن��ت حرب
الزعماء على اليمني ،ف�إن الدر�س

الأول م��ن ه��ذه االنتخابات يظل
امل �� �س��اف��ة امل� �ت ��زاي ��دة وال � �ه � � ّوة بني
ال�ن��اخ�ب�ين والأح� � ��زاب .ف�ح�ت��ى يف
روم� ��ا ،ال �ت��ي ت ��ده ��ورت �أك �ث�ر من
�أي وق��ت م�ضى ب�ع��د ��س�ن��وات من
الإه �م��ال ،ارت�ف��ع م�ع��دل االمتناع
عن الت�صويت �إىل  60باملائة.
ويف ج �م �ي��ع �أن� � �ح � ��اء ال� �ب�ل�اد،
“متت دع ��وة  12م�ل�ي��ون ناخب
�إىل ��ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع و�ص ّوت
 6م�ل�اي�ي�ن ،ت ��ذ ّك ��ر �ألي�ساندرا

غي�سلريي ،مديرة معهد �أبحاث
ي ��وروم� �ي ��دي ��ا .ويف االنتخابات
الت�شريعية ،هناك �أك�ثر من 50
مليون ن��اخ��ب ...وم��ن ث��م ،يجب
االنتباه للت�صويت على امل�ستوى
الوطني ،الذي ميكن �أن تكون له
ديناميكيات خمتلفة جدًا .وهكذا،
يف امل� � ��دن ال � �ك �ب�رى ،مل يتغلغل
اليمني ح� ًق��ا �أب � �دًا ،لكن �إيطاليا
لي�ست م�صنوعة من املدن الكربى
فقط .»...

حت�ل�ي��ل �أك � ��ده ا� �س �ت �ط�لاع ا�س
دب �ل �ي��و ج ��ي /ن �� �ش��رة ان� �ب ��اء قناة
ال���س��اب�ع��ة ،يف � 18أك �ت��وب��ر ،حيث
ن��رى الت�شكيالت الثالثة الأوىل
يف ال �ب�لاد ،احل��زب الدميقراطي
والرابطة وفراتيللي ديتاليا ،يف
تقدم ط�ف�ي��ف .ويف ح��ال �إجراء
ان� �ت� �خ ��اب ��ات ت �� �ش��ري �ع �ي��ة مبكرة،
�سيجمع حتالف الي�سار و 5جنوم،
ال��ذي يريد �إنريكو ليتا ت�شكيله،
 40باملائة من الأ�صوات .و�سيظل
حت��ال��ف اليمني قريبا دائ�م��ا من
الأغ�ل�ب�ي��ة بن�سبة  47ف��ا��ص��ل 5
باملائة من الأ�صوات.
�إذن ،ال يوجد تغيري ملحوظ،
و�إن ��ري� �ك ��و ل �ي �ت��ا حم ��ق يف اعتبار
الإجناز جمرد انت�صار متوا�ضع.
عن الك�سربي�س

يف حال �إجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة،
�سيظل حتالف اليمني قريبا دائما من الأغلبية

يجب االنتباه للت�صويت على امل�ستوى الوطني،
الذي قد تكون له ديناميكيات خمتلفة ً
جدا

حركة  5جنوم اخلا�سر االكرب

ماتيو رينزو غربت �شم�س ال�شعبوية

انتخابات رئا�سية يف خ�ضم تراجع الإ�صالحات يف �أوزبك�ستان
نتيجة الت�صويت ال��ذي �سيجري
الأح� � � ��د م� ��ن ال �� �س ��اع ��ة 03,00
�إىل ال �� �س��اع��ة  15,00بتوقيت
غرينت�ش.
وقال �سائق �سيارة الأج��رة اختيور
بهروموف ( 32عاما) وهو يحدق
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يف ل��وح��ة �إع�لان��ات �ضخمة تظهر
عليها تباعا �صور املر�شحني “من
الأف���ض��ل �إن �ف��اق امل ��ال (املخ�ص�ص
لالنتخابات) على ق�ضايا �أخرى».
و�أ�ضاف �أن “كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص
(امل��ر� �ش �ح��ون) م��ن ف��ري��ق واح ��د..

فريقه” ،يف �إ� �ش��ارة �إىل الرئي�س
مري�ضيايف.
وي � � ��رى م� ��راق � �ب� ��ون �أن ال ��ره ��ان
ال��رئ�ي���س��ي ل �ه��ذه االن �ت �خ��اب��ات هو
معرفة م��ا �إذا ك��ان ال�ف��وز املرجح
ملري�ضيايف �سيعطي دفعا جديدا

ل�ل�إ��ص�لاح��ات ال�ت��ي دف�ع��ت املجلة
الأ��س�ب��وع�ي��ة الربيطانية النافذة
“ذي ايكونومي�ست” �إىل اعتبار
�أوزب �ك �� �س �ت��ان يف “ 2019دولة
العام».
ت� �ق ��ع �أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان ع� �ل ��ى ح� ��دود
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ال �ت��ي ع � ��ادت حركة
ط��ال �ب��ان �إىل ح�ك�م�ه��ا ،يف منطقة
��ص�ع�ب��ة وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ع �ل��ى حد
�سواء ،تتمتع فيها رو�سيا وال�صني
بنفوذ كبري.
وك��ان��ت ه��ذه ال��دول��ة التي ال تطل
ع �ل��ى ب �ح��ار وي �ب �ل��غ ع� ��دد �سكانها
ح � � ��وايل  34م� �ل� �ي ��ون ن �� �س �م��ة يف
املا�ضي حمطة �أ�سا�سية على طريق
احل��ري��ر ال �ق��دمي مم��ا ��س�م��ح ملدن
مثل �سمرقند وبخارى بالإثراء.
وب �ع��د خ�م����س � �س �ن��وات ع �ل��ى وف ��اة
ك� ��رمي� ��وف ،ت �� �ش �ه��د �أوزبك�ستان
ب�لا �شك ح��ري��ة �أك�ب�ر .فقد �أنهى
مري�ضيايف حدا للعمل الق�سري
يف حقول القطن ال��ذي كان عاين
منه �آالف الأطفال يف �إج��راء لقي
ترحيبا يف جميع �أنحاء العامل.
لكن العامني الأخريين من واليته
الأوىل �شهدا حملة قمع متزايدة

�ضد مدونني ينتقدونه.
كما كبح وب��اء كوفيد 19-النمو
ال �ق��وي ل�لاق�ت���ص��اد ووج ��ه �ضربة
لل�سياحة وغذى ال�سخط ال�شعبي.
ويف ح��دث ن��ادر ،نظمت تظاهرات
العام املا�ضي احتجاجا على نق�ص
الطاقة يف هذا البلد الغني بالغاز.
و� �ش �ك��ت ��ص�ب�غ��ت رح �ي �م��وف��ا (50
عاما) وهي من �سكان ط�شقند ،من
ارتفاع الأ�سعار الذي يزيد من عدم
امل���س��اواة ب�ين الأغ�ن�ي��اء والفقراء.
وق��ال��ت ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن
“�سورا كبريا يظهر يف جمتمعنا”،
م�ؤكدة �أنها لن ت�صوت.
ويف ال � � �ب �ل ��اد ع� � � ��دد ك � �ب�ي��ر من
املعار�ضني احلقيقيني ملري�ضيايف،
لكنهم ما زالوا بحاجة �إىل ال�سماح
لهم بتحدي الرئي�س يف �صناديق
االقرتاع.
وق�ضية الأ�ستاذ اجلامعي املعروف
خ �� �ض ��رن ��زار �أالك � ��ول � ��وف �أف�ضل
م�ث��ال .فقد رف�ضت وزارة العدل
م� ��رارا ت�سجيل ح��زب��ه ال�سيا�سي
وه ��ي خ �ط��وة � �ض��روري��ة للرت�شح
لالنتخابات.
ودان � ��ت امل�ن�ظ�م��ة غ�ي�ر احلكومية
ه � � �ي� � ��وم� � ��ن راي� � � �ت� � � �� � � ��س ووت � � ��� � ��ش
“م�ضايقات” ال�سلطات للنا�شطني
امل�ؤيدي لأالكولوف يف الفرتة التي
�سبقت االنتخابات.

الأمم املتحدة تخ�شى
وقوع «فظائع» يف بورما

•• نيويورك�-أ ف ب

اتهم مقرر الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف بورما املجل�س الع�سكري البورمي
بـ”ح�شد ع�شرات الآالف من القوات والأ�سلحة الثقيلة” يف �شمال البالد ،معربا
عن خ�شيته من وقوع “فظائع».
وقال توم �أندروز �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك “يجب �أن نكون
جميعا م�ستعدين ،كما هم النا�س يف ه��ذا اجل��زء من بورما ،ملزيد من الفظائع
اجلماعية».
و�أ�ضاف �أن “هذه التكتيكات” تذ ّكر ب�شكل “قامت بتلك التي ا�ستخدمتها القوات
امل�سلحة قبل هجمات الإبادة اجلماعية �ضد الروهينغا يف والية راخني يف 2016
و ،”2017م�شريا �إىل تلقيه معلومات تفيد ب�أن �أعدادا كبرية جدا من القوات
تتحرك يف املناطق النائية يف �شمال بورما و�شمال غربها.
ووفقا لبيان �صادر عن جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،قدم �أندروز،
وهو برملاين �أمريكي �سابق� ،إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة خال�صات تقريره
ال�سنوي عن حالة حقوق الإن�سان يف بورما.
وبح�سب هذا البيان ،وا�صل املجل�س الع�سكري البورمي منذ االنقالب الذي �شنه
يف �شباط/فرباير ارتكاب “جرائم حمتملة �ضد الإن�سانية وجرائم حرب».
وقال الدبلوما�سي الأمريكي �إنه ح�ضر “�أمام هذه امل�ؤ�س�سة املوقرة اليوم لأنقل
�إليكم طلبا ب�سيطا من �شعب ب��ورم��ا :اهتموا بالكارثة اجل��اري��ة وترجموا هذا
االهتمام ب�أفعال ذات مغزى».
�أعلن اجلي�ش الذي يتوىل ال�سلطة منذ انقالب � 1شباط/فرباير �ضد حكومة
�أونغ �سان �سو ت�شي املدنية ،الإفراج ملنا�سبة عيد بوذي عن � 5636شخ�صا اعتقلوا
خالل االحتجاجات احلا�شدة التي �شهدتها البالد بعد االنقالب.
ومتكن مئات من املعتقلني ال�سيا�سيني البورميني الذين مت العفو عنهم من
ر�ؤية عائالتهم .و�أعاد املجل�س الع�سكري اجلمعة اعتقال �أكرث من  100معار�ض
لالنقالب كان قد �أفرج عنهم ،ح�سب ما قالت منظمة غري حكومية.

12
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

693,121

693,121 Girish

Madanlal
Arora

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

76

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

286,781.84

ParvizLashkari  77

286,781.84

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
2,846,225

 ÙôÃ č«ë
YaseenAllam

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

715,852

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

922,494

644,324

481,323.40

àë¢Ğ Ó¦°× Ùô« ó´ë –

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ê°Ó - ç¦

1,833,397.42

ÞÌì«  82

1,833,397.42 é¥¢ß

êÔ¬ßôìæÓ
 StephenKobylanski

Ͳ

3,182,455.67

3,182,455.67 µìË å é¦¼« êÛ«



(ýå¢× ÚìÔØ× ê¡
Ͳ

386,642.50

386,642.50 Haany

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

186,417

450,378

382,649

YasinMulla

495,590.60

495,590.60

Martin

Drew &  35
FionaDrew

Ͳ

230,754.79

230,754.79

Unique

Vision  36
SMBA

729,007.50

¤ìÌà 2016/331 ÚÏ¥ ¤ìÌà× ó

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
àë¢Ğ

Ͳ

1,324,503.09

1,324,503.09

çæÃ¢× ÷ ¥¡´× ÚÔĜ ¤ìÌà –

é¥ æë¥¢ß ¢ìË ¡
 DavidAndrewParry



(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

639,980.50

639,980.50

AhmadLizzaik

¤ìÌà 2016/543 ÚÏ¥ ¤ìÌà ó

 93

 12

Ͳ

274,747.90

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

274,747.90 EmirPoljo&Halima  94
Poljo

225,683

225,683 àë¥

ê«æ

ôìßæì×

2015/69 ÚÏ¥ çæÃ¡ – (ýå¢×

é¥ÐÃ

êØÓ é¥Ē 2016/608

Ͳ

1,110,445

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
àë¢Ğ

702,340.35

1,838,047.90

å¥æ¥

å

2,540,388.25

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ



(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

557,621.30

1,518,281.10

2,075,902.40

–êØÓ é¥ÐÃ 2014/198 çæÃ¢× ÷
ÚìÔ×

ÚÔ

é¦´Ĝ Ù°ã ¢Üġ
Mohammed
Al
 Hosari

98

ë¥

Ċ

%9

ÂÏ æ



Þ ¢×

Ͳ

655,080

655,080 į ¢Ã

2015/70 ÚÏ¥ çæÃ¡ ÚÔ -  àë¢Ğ

êØÓ é¥ÐÃ
Ͳ

669,226

ÚÔ

-

669,226 Öë¦

¡æØÓ

 àë¢Ğ

ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û) 2011/208
285,487.50

285,487.50

4 ¦¯å

Âì

ìÏÌ

®ìå¥

Ͳ

213,550

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
àë¢Ğ

¥ÛæÓ
å

®ë 102

Ͳ

586,080

586,080

999,092.89



512,981

ì¸Ï ßì ² ØÛ ¦ ¬Û

Ͳ

1,616,983

512,981 Zahedreza

Ͳ

653,800

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

492,536.05

653,800 Carl

àë¢Ğ Ó¦°× Ùô« ó´ë –

Ͳ

309,614.70

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
àë¢Ğ

Ͳ

275,853.40

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
Ͳ

275,853.40

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
àë¢Ğ

Ͳ
305,830
(ìàÔ«  ¥ÐÃ)čà
4 ¦¯å Âì¢×
ìÏÌ Ýì
Úäßæë¡ ×æÐĞ
Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
Y ×æÐĞ čà ¢× Ýì
àë¢Ğ
Úäßæë¡
Ýæë¢× ÎìÐē ÜÐ×
ÐËå

Y
Ýæë¢×
ÎìÐē
ÜÐ× ÐËå
¡ó é¥ ¢ØÓ èÌ¼´Ûå ©ì× ÜäØìÓå
Ó¦¯
/ Þë¢Ğ
³ĝ
Ø¼× ÐËå
583,596,793

2019/06/30 ¥~Ğ àë¢Ğ Ó¦°×

Ͳ

1,184,100

1,184,100

Ͳ

342,570

342,570

å

-



¬ØË ÝæÄ¬åà¬×
Üã¥¡
2019

12

Ͳ

736,345

736,345

Ͳ

439,027.20

439,027.20

Jacob Pappaia Leo
Bashyam & Sagaya
Mary
Pappaia
Bashyam

969,664

.Ù.Ù.£ ¦ë¼× ÃæÜĠ
AlTayerGroupLLC

6

740,645

438,252

1,178,897

.Ù.Ù.£ ìàÛ Ó¦¯
MouniaLLC

7

1,210,953

838,260

 2,049,213

ÖìÐÃ ªÜì ¦ÜÃ
 OmarJamesAkel

8

Ͳ

237,844.80

237,844.80 ÆßóÛæ× .¥ ê æàë¥

9

Samaniego
143,653.40 Ó ¦ ¥ÛæÓ Ý å

10

ë¥ ÞÛ %12 ÂÏ æ Þ ¢× ÞÛ

Ċ 2007/01/29 Æ×Ğ
 ÙÔ
4

Ͳ

231,582.59

231,582.59

Neil White & Lynn
White

¡ ¢«

©ôËó  4 ¦ Ë ÕæÏ ÚÔ

NabilMahmoud  51

52

¥ ¢³ Ýå¢ 2021/02/28



ÙÔ Ýå¢ ÜÔĮ ÞÛ

ó´ë ¥æ³å ¥ħ é¢ÐÃ ¥æ³
– Ù¢ÐĞ ¥ħó ÄË¡ ÜìÏ Ùô«

¬ġ ¢ æË ÜìÏ Ï~Ğ ÜìÐ×
Ͳ

334,609.92

CassimMota

334,609.92

ë¥ ÞÛ %12 ÂÏ æ Þ ¢× ÞÛ

53

Ċ 2007/01/29 Æ×Ğ


¡ ¢«

©ôËó  4 ¦ Ë ÕæÏ ÚÔ

ÙÔ Ýå¢ 2021/02/28
Ͳ

306,187.30

306,187.30

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Claire Suzanne O  54
Kearney & Philip
Robertson

ÞÛ ¥¡³ Ùô« ó´ë ¥æ³ –
Þë¢Ğ

ÞÛ ¬ġ ¢ æË Ï~Ğ ÜìÐ×
Ͳ

542,500

542,500

Zain
Malik
&
PashminaMalik

Ċ 2009/02/15 ë¥ ÞÛ Þ ¢×

55

 4 ¦ ÕæÏ ÚÔ ë¥ ë¥
Ýå¢ 2021/02/28 ©ôËó Ë

Ͳ

1,030,832

1,030,832

ÙÔ

Philip
Eugene  56
Cunningham
&
Adelina
IBO
Cunningham

Ͳ

337,497

Öëæēå ë¥ÐÃ ¢å 4È× ìÏÌ

ç¦ ¢å ü Æ×Ğ

AbdulAzizAnis  57

337,497

5

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

æìßÛ«
RenatoJr.Lumalang

Ͳ

143,653.40

RustamZaynudinov  59

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

êß ¥ © ¢àì°ìË
Pawan
Kumar
Prakash Raghani &
Prakash  Vishindas
 Raghani

Þë¢Ğ

NormanJones  58

726,731



ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

Ͳ

903,382

¬ Ê°Ó - 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

50,000

184,058

êÌĤ á¡ § èÐ Ü»Ë  11
Fatemeh
Nasser
 TaghiZadehNajafi
234,058
 NasserVafaie  12

Ͳ

190,462

190,462

Ͳ

217,057.90

Ͳ

433,422

Ó¦°×

60

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

êÔà Öëæē ¥Ä¯ - Þë¢Ğ

903,382

Þë¢Ğ Ó¦°× ÞÛ ¥¡³

Ͳ

815,975

815,975

û Öëæē ¥Ä¯

Muhammad Umer  61
Tabba

Ó¦°×
Ͳ

448,025

448,025

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

–

êà

ê¸Ï

ÝôÃ



Ï~Ğ

Ͳ

322,521.20

322,521.20

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

Ͳ

1,519,164

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

217,057.90 Moataz El Sayed  14
 MohamedMoghazi

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

433,422 ¡æÜġ Ê«æë ¢Üġ

968,300

1,955,146

è į ¢Ã ¦³ß

AfshinParvin  64
Kevin

ê·æÄ× ¦³ß
Mohamed Yousif
Mahmoud
Mohamed
Al
Marzouqi & Essam
Naseer Abdulla Haji
 AlAwadhi

Christopher  65
Heaney


Ó¦°×
Ͳ

449,587.05

449,587.05

Ͳ

384,170

384,170

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

Hussain
 Bokhari

67

536,172.90

536,172.90

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Jahangir Malik &  68
KhurramMalik

Ó¦°×

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

4 ¦¯å Âì ìÏÌ ÎØÛ

Ͳ

398,297.40

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

721,215

Ͳ

Ó¦°×

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

Ͳ

601,232.60

KhurramMalik  69

601,232.60

317,874

FarooqInayat  70

317,874

Ͳ

317,300

317,300

Firas

624,130

624,130

Ͳ

422,911

422,911 Iskandar

404,343

522,858

927,201

Jaffer Anver Merali  72
Alibhai & Husein
Asgarali
Habib
Manji

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

384,390

384,390

Ͳ

223,719

223,719

Ͳ

1,277,100

1,277,100

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ͳ

425,740

Ͳ

274,754.80

Ͳ

137,610

469,528.40 Assem Al Alwani &  22
 HalaAlalwani

425,740 Kiumars

Rahmani
Fard

23

 HenrikRasmussen

 24

Tashfeen

137,610 á¥« å ìË¥æÛ èÜØ«

 25

274,754.80

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Tariq
Iqbal
&  73
 NazneenManzoor

ÞÛ Ùô«

ó´ë

– àë¢Ğ

Þë¢Ğ Ó¦°×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Sarfraz  74
Ahmed

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Girish
Madanlal  75
Arora & Deepali
GirishArora

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

àë¢Ğ

àë¢Ğ

àë¢Ğ

469,528.40

àë¢Ğ Ó¦°×
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

àë¢Ğ

 17

Ͳ

Þë¢Ğ Ó¦°×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –



ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó â ¡¥ å

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

fouad  21
 Deeb

Ùô« ó´ë ¥æ³ -  àë¢Ğ

Ċ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û)

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÙÔ Ýå¢ Ëå¦´Û
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

æđ ¡ ¢¬× Ċ 2007/11/28

2009/12/31 ë¥ ÞÛ Þ ¢× ÞÛ
2021/08/31

20

Ö¬Ó ÊØÛ ¥å åĈÛ Áå¦°Û Ê°Ó
2009/94 ÚÏ¥ çæÃ¡ ÚìÔē ÚÔ

7

Safwan  71
Chahine


àë¢Ğ

Ë·ó

WalidMohamed

41,980

Þë¢Ğ

 18

ÝÜØ«
Iman Y Khudhair
and Muwafak A
 Salman
41,980 Edwin
Josphai  19
IrumbiIhura

ÚìÔ× ÚÔ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ü

 17

ë¥ ÞÛ %9 ÂÏ æ ë¥ ÞÛ ¢Ë

àë¢Ğ

114

 16

 ìÄ¯ Þ¬ êÛ¨Ã
 AzmiHasanShuaib
721,215 ÎËæÛ å č«ë ÝĪ

Ͳ

+ (ýå¢×

àë¢Ğ

 398,297.40

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

Ó¦°×

àë¢Ğ

335,900 ¦ÜÃ ¥¡Ð× ¢Ã ¦ÜÃ



¥¡Ï
Omar Abdulkader
OmarBagader

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

335,900

àë¢Ğ

Ͳ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
 16
Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

Dinshah 113
Jilla

Ͳ

Þë¢Ğ

Bahman Safakish &  66
 DelaramKarami

Shabahat

 15

Ù´Ã å êÏå§¦Ğ ¢Üġ

6

986,846

 13

àë¢Ğ

Firmin  63
Verfaillie

1,519,164

HanaMKhAlNaser

àë¢Ğ

Safia bano Tabba &  62
Muhammad Saleem
Tabba
Tom

ÜìÐ×

Þ ¢× ÞÛ Ù¢Ðë

 Þë¢Ğ Ó¦°×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ



Ó ¦ å  êß ¥

ÞÛ ¥¡³ Ùô« ó´ë ¥æ³ –

Christopher
Paul
Brind & Fiona Mary
Brind



114 :ǺȈǼƟ¦ƾǴǳ ȆǳƢǸƳȍ¦ ®ƾǠǳ¦
82,702,418.90 :ÅƢȈƟƢȀǻ ƨǳȂƦǬǸǳ¦ ÀȂȇ
ƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦
617,119,300.75 182,702,418.90
ÅƢȈƟƢȀǻ ƨǳȂƦǬǸǳ¦
:ƢƬǫƚǷ ƨǳȂƦǬǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ :ƨȈǳƢǸƳȍ¦
ƨǸȈǬǳ¦ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦

360,470

¬ġ ¢ æË ÜìÏ Ï~Ğ ÜìÐ×

50

àë¢Ğ

 4 ¦ñ Ø» ÷

:ƨǸǰƸǸǳ¦
Ãƾǳ ƨǸƟƢǬǳ¦ ¸¦ƾȇ¤ ƺȇ°Ƣƫ
:ǦƸǐǳ¦ Ȇǧ ¸¦ƾȇȍ¦ Ǻǟ
ǂǌǼǳ¦ ƺȇ°Ƣƫ
09
01 :ǦƸǐǳ¦ Ȇǧ ¸¦ƾȇȍ¦ Ǻǟ ǂǌǼǳ¦ ƺȇ°Ƣƫ
:ǺȈǼƟ¦ƾǴǳ ȆǳƢǸƳȍ¦ ®ƾǠǳ¦

609,194

ÙÔ Ýå¢ ÜÔĮ ÞÛ

– Ù¢ÐĞ ¥ħó ÄË¡ ÜìÏ Ùô«

1,191,279.20

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

×× âìØÃ èÃ¢Ğ å

12

5

¡ ¢«

ó´ë ¥æ³å (3) ¥ħ ¡æÐÃ ¥æ³

ä¬ ö ¢ æË Ï~Ğ ÜìÐ×

12æìÔ×
¢¯ Ãƾǳ
¥ êØÃƨǸƟƢǬǳ¦
/¡ :©¦
:ƨǸǰƸǸǳ¦
¸¦ƾȇ¤¦ǂƳȍ¦
ƺȇ°Ƣƫ ǺȈǷ¢

.Ù.Ù.£ §¢ß¦ ¦ë¼×
 AlTayerTrendsLLC

©ôËó  4 ¦ Ë ÕæÏ ÚÔ

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

275,853.40 Mohamed Humaid 112
Mohamed Hassan
AlMarzouqi

:©¦ ¦ǂƳȍ¦ ǺȈǷ¢

1,147,142

ë¥ ÞÛ %12 ÂÏ æ Þ ¢× ÞÛ

Ċ 2007/01/29 Æ×Ğ

48

DavidLangridge  49

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Humaid 109

êß× âìØÃ èÃ¢Ğ

426,447

¬ġ ¢ æË ÜìÏ Ï~Ğ ÜìÐ×

àë¢Ğ

275,853.40 Humaid Mohamed 111
HassanAlMarzouqi

583,596,793

720,695

– Ù¢ÐĞ ¥ħó ÄË¡ ÜìÏ Ùô«

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

309,614.70 Ali
Humaid 110
Mohamed Hassan
AlMarzouqi

305,830 Jerastine

êë¨Ä× êØÃ
Naseeba
Husain
 HamedAliAlOzaibi

(ýå¢×

ó´ë ¥æ³å ¥ħ é¢ÐÃ ¥æ³

éó¥æ

éó¥æ ì ¨ì×
Alistair Gourlay &
Julie
Elizabeth
 Gourlay
PrimaTradersInc

4

ÙÔ ¥ ¢³ Ýå¢ 2021/02/28

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

182,702,418.90
aladariManagementInvestmentandDevelopmentLLC
ëæ¼× å ¥Ü«ó ÜÄ«å
¥ ¡ó é¥
¢ØÓ ÝæßĖå
èÌ¼´Ûå
/ Þë¢Ğ ³ĝ Ä¬× Ì× Ýæë¡ ÜìÏ ýė
ÝæìØÛ
Ýà ©ì×
å Û Ó¦¯
ìßĖå 12
ÜÄ¥ å 
Ê×4 ¦ñ
Ýà åØ» ÷

4 ¦ 2019 ¦°Ãà¬×
ILYAS&MustafaGaladariManagementInvestmentandDevelopmentLLC

Å

ýæ

Č¬ì×

1,114,692.44

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

àë¢Ğ

2021
114

Öì«å¥

 47

1,114,692.44

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Mohamed Hassan
AlMarzouqi

àë¢Ğ

10

3,005,018

ÙÔ Ýå¢ 2021/09/29 Ċ

Mafi 106
Balani

Bernie
& 108
 NatalieBernie

492,536.05 Ahmed

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
 24

2021
01

é¥ÐÃ 2014/696 çæÃ¡ – é¥ÐÃ

OmarJamesAkel  46

1,191,279.20

¦Ë¡

¥æØë

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

578,890.90 ¢Û č¬ ì¬ß

àë¢Ğ

 1,616,983 ÞÌì« å ¥æØë ýæ 107

Þë¢Ğ Ó¦°Ø× ýĞ Â·æ× Ýì



578,890.90

ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û) 2013/38 ÚÏ¥
3,005,018

3

(ýå¢× ÚìÔØ× ê¡

ÚìÔ× ÚÔ èØÃ Îë¢´× êØÓ

Ͳ

ÃæÜĠ

 OFCOMPANIESLLC

¨Ó¦Û) 2012/193 ÚÏ¥ ìÜìÔ×
3

2009/01/29 ÞÛ %8 ÂÏ æ Þ ¢×

÷ Ù¢Ï 2018 /4673 ÚÏ¥ ¤ìÌà

09

838,360

Ͳ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

ManawarDad 105

àë¢Ğ Ó¦°× Ùô« ó´ë –

10

838,360

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

àë¢Ğ

ìÔ× ¢¯ ¥ êØÃ /¡

Ͳ

1,002,895.50 Ó¦¯

.Ù.Ù.£ êß¢Ğ
AL MADANI GROUP

¤ìÌà 2016/216 ÚÏ¥ ¤ìÌà ó

ÞÛ ¬ġ ¢ æË Ï~Ğ ÜìÐ×

Ͳ

1,002,895.50

çæÃ¢× – êØÓ é¥ÐÃ 2014/640

Anis Ahmed Bajwa  45
& Rubina Anis
Bajwa

Ͳ

 15

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

©ôË
 4 ¦
 25

811,527

àë¢Ğ

Ó¦°× Ùô« ó´ë –àë¢Ğ

ìß ¨ìĞ Ð» 4Ó¦°× ÞÛ µå¦Ï

811,527

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

2

ê¡
BAUER
SPEZIALTIEFBAU
GMBH
(DUBAI
 BRANCH)

¤ìÌà 2016/188 ÚÏ¥ ¤ìÌà ó

àë¢Ğ

ßæÛå¡ ©óæÔìß 104
 NicolasDumont

999,092.89

(23795/AYZ/HTG)

(ÚìÔ× ÚÔ Ï¡´Û ¡à«ó

44

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Sadegh
Khoylou

àë¢Ğ Ó¦°× Ùô« ó´ë –

Ͳ

1

¥å

Á¦Ë – ® ê Ù ê

çæÃ¢× ÷ ¥¡´× ÚÔĜ ÷ é¥ÐÃ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ó¦°× Ùô« ó´ë –àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Farokh

726,731

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

êã¢ßÓ

Gandhi & Roopesh
 kumarGokalgandhi
213,550 Saleh
M.
S. 103
Muradweij&Hatice
 Muradweij

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

468,755

àë¢Ğ

êã¢ßÓ ÖÓæÓ ¥ÛæÓ
JayeshKumar Gokal

 23

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

¦ ¬Û

36,777,038.58 åÌì×ì¬«

àë¢Ğ Ó¦°× Ùô« ó´ë –

JamshidM.Vadiee 101

2,237,416.25 ÖÓæÓ

àë¢Ğ Ó¦°×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

468,755

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

2,237,416.25

36,777,038.58

¥×

¦¯~Û) ÚìÔē – ¸ë¦Ã èØÃ
Ͳ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ͳ

ì×å¢×

¦Û 2020/168 ÚÏ¥ çæÃ¡ ÊØÛ

Ͳ

 14

àë¢Ğ

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó – (ìàÔ«

(BRANCH)

¢¬Û

ÚÏ¥

Mohamed  43
Qadir

àë¢Ğ Ó¦°× Ùô« ó´ë –

Ͳ

P&T ARCHITECTS )
AND
ENGINEERS
LIMITED
(DUBAI

¢NNË ËNN· å 2021/04/29 ë¥

àë¢Ğ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
 ¥ÐÃ)

Khaled



¢ß

(ê¡ Á¦Ë)

NN«ġ 4 ¦NN Ø» ¦ ¬Û Ù¢Ï

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

 (ýå¢×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

¢Üì× §ČàìĤ

áôNNÃ ¤NNìÌà× ÷ NN×¢ÄÛ NNô

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

34,056,268.50 ªÔìÓ¥ ê ¢ß ê

êÛæğ

àë¢Ğ

Ý 100

24,063,478

Ö¢NNNĞ ÚNNN´ĝ âNNNÏ~Ğ NNNÜìÐ×

àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

ªì«Ó
Jean Claude Gabriel
 Kassis

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
ÚìÔē

593,215

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

¢Û  99

¢Ę

ê·æÄ× êØ´Ğ
Majed
Ahmed
Abdulla M. Al
 Musalli

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÚÏ¥

593,215

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÚìÔ×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

ÚÔ Æ×Û Ö³ èØÃ 2021/09/27
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

¥æÜÓô

àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

9,992,790.50

Ë¦Ç ì¸Ï ÷ ÚìÔ× ÜÔġ ÚÔ

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

ÞÛ ¬ġ ¢ æË Ï~Ğ ÜìÐ×

(BRANCH)

÷ ×¢ÄÛ ô



Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

 (ýå¢× ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û)

 22

å

àë¢Ğ
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ä¬× Ì×

ƨȇ®ƢǠǳ¦ ÀȂȇƾǳ¦ ǲǸǌƫÂ

(ê¡ Á¦Ë)

(ýå¢× ÚìÔØ× ê¡


¥æÜÓô č¬ë¦Ó
Robort
Stephien
Blackmore
&
Rosemary Christine
 Mackmore

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

ÚìÔ×

ÚÏ¥

é¥Û§å¥

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÚÔ Æ×Û Ö³ èØÃ 2021/09/27

2012/123

ÝÌì«

 13

Þ ¢×

¥¡´× ÚÔĜ ¤ìÌà – ¤ìÌà ó

¤ìÌà×

Čå¥  42

àë¢Ğ

 (ýå¢× ÚìÔØ× ê¡
ÂÏ æ

654,462

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

ÞÛ ¬ġ ¢ æË Ï~Ğ ÜìÐ×
%9

479,962

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

2014/194

1

¢ß

P&T ARCHITECTS )
AND
ENGINEERS
LIMITED
(DUBAI

¨NNNÓ¦Û) 2013/114 ÚNNNÏ¥ NNNìÜìÔē
174,500

àë¢Ğ

¨Ó¦Û) 2012/124 ÚÏ¥ ÚìÔ×

67,248,483.92 ªÔìÓ¥ ê ¢ß ê
¢Üì× §ČàìĤ

¤NNìÌà é¥NNĒ ¤NNìÌà 2016/1254

 AsimKhalid  41

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

 51,370,228.32

çæNNNÃ¡ ÷ ¥¡NNN³ ÚìNNNÔē ÚNNNÔĜ

àë¢Ğ

é¦´Ĝ Ù°ã ¦ÜÃ  97
 OmarAlHosari

15,878,255.60

ÚìÔē ÚÔĜ

 2ÚNNNNÏ¥ ¤NNNNìÌà× NNNNó NNNNæđ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ýæë¢× Ë

 

àë¢Ğ

96

Ù

αϼϓϹ ϥ΄ηΑ 2016 Δϧγϟ 9 ϥϭϧΎϘϟ ϲϓ (189) ΓΩΎϣϟ ΏγΣΑ ΔΑΗέϣ 1
.˱ Ύϳϭγ ΔϳΑέόϟ ΔϐϠϟΎΑϭ ϡΎϗέϷΎΑ ˱ ΎϳΎϬϧ ϝϭΑϘϣϟ ϥϳΩϟ Δϣϳϗ ΏΗϛΗ Ύϣϛ ˬ(˱ ΎΗϗ΅ϣ Ϫϧϣ ϝΑϗ Ύϣ Δϣϳϗϭ ˱ ΎϳΎϬϧ Ϫϧϣ ϝΑϗ Ύϣ Δϣϳϗ ϭ ˬΕϗ΅ϣ ϭ ˬϲΎϬϧ Ύϣ·) ϥϳΩϟ ϝϭΑϗ ωϭϧ έϛΫϳ :ϝϭΑϘϣϟ ώϠΑϣϟ 2
(Φϟ·... έέϗ· /ϙϳη /ΏϭΗϛϣ ΩϘϋ / ϲΎϬϧ ϡϛΣ :ϝΎΛϣ) ˱έλΗΧϣ ϥϳΩϟ Ωϧγ έϛΫϳ :ϥϳΩϟ Ωϧγ 3

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Þ ¢× Ú«

«ġ 4 ¦ Ø» ¦ ¬Û Ù¢Ï

40

àë¢Ğ

95

¦ëČã

Ýë¦ë¡æ
Arturo Jose Reina
Herrera & Lionela
 Todirean
1,110,445 Dennis Ivan Wadey
& Wendy Alison
 Wadey

çæÃ¢× ÷ ¥¡´× ÚÔĜ ¤ìÌà –

Ċ

216,810

Malik Mohammed
AftabKhan&Aslam
Khan

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ͳ

ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û) 2013/178

ë¥

216,810

 êØÓ é¥ÐÃ 2016/73 çæÃ¢×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

àë¢Ğ

é¥ÐÃ

Ͳ

÷ ¥¡´× ÚÔØ× ¤ìÌà – é¥ÐÃ

àë¢Ğ

–êØÓ

149,700

àë¢Ğ

187,425

æØ¼Ğ ÆØĞ

˱ΎϴΎϬϧ

¢Ë Ë· å 2021/04/29 ë¥

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

187,425

Ýæë¢× Ë

êÛæğ

áôÃ

Khan
&  39
AmjadKhan

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ͳ

(1)

Ö¢NNNĞ ÚNNN´ĝ âNNNÏ~Ğ NNNÜìÐ×

àë¢Ğ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÚÔ

149,700

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ù

¢¬Û

Ͳ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

¡ æ ¢Ę  92
 AhmedJawad

(ýå¢×

é¥ÐÃ ¤ìÌà 2015/526 ÚÏ¥ ¤ìÌà

Aslam

Þ ¢× Ú«

 (ýå¢× ÚìÔØ× ê¡

Khan
&  38
AmjadKhan

àë¢Ğ

é¥ÐÃ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

153,383.85

÷ ¥¡´×

æØ¼Ğ ÆØĞ

¨Ó¦Û) 2020/215 ÚÏ¥ ìÜìÔ×

àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

(ýå¢×

¤ìÌà

ê¨

153,383.85

êØÓ

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û) 2012/62

–

çæÃ¢×



Ͳ

ÜìÐ×

é¥ÐÃ

2014/423 Éà«ó

çæÃ¡

Aslam

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Õ¢ÄĞ å êØÓ é¥ÐÃ 2013/1028

ÚÏ¥

513,806

:ÅƢƬǫƚǷ ƨǳȂƦǬǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦
ƨǬǬƸǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦

˱ΎϴΎϬϧ

¤ìÌà é¥Ē ¤ìÌà 2018/4696

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

ÚìÔØ× ê¡ ¨Ó¦Û) 2012/77

 21

513,806

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

2014/395 Éà«ó

ÚÔ

Ͳ

¤ìÌà âÃæ·æÛ – é¥ÐÃ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

ÕæÐĞ ÆØĞ

ÕæÐĞ ÆØĞ

ÚÏ¥ ¤ìÌà× ÷ Û¢ÐÛ ¤ìÌà ó

1

2021/09/13

91

Õ¢ÄĞ å êØÓ é¥ÐÃ 2013/1049

ÜÔġ

Christine
Louise  37
Laing Richardson &
Philip
Alan
 Richardson

Ċ 2016/07/13 ÷ ¤ìÌà× ÊØÛ

717,672 Sadek Nissar Dossa  90
& Juwita Hariani
BintiHaron

 20

ÚìÔ×

631,120

 Ë
11 ë¥ ÞÛ Þ ¢× ÞÛ ¬ġ

ÙÔ Ýå¢ ÙÃ

ÚÏ¥

 Þë¢× ¢à«

Ó¦°× Ùô« ó´ë – àë¢Ğ

ÚÔĜ

14 ¢Ğ ë¦ä¯ %0.5 ÂÏ æ Þ ¢×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

631,120

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

%9 ÂÏ æ ¢Ë Ï~Ğ

717,672

(2)

˱ΎΘϗΆϣ

é¥ÐÃ 2016/124 ÚÏ¥ ÷ ¥¡´×

Ͳ

Þë¢× ¢à«
˱ΎΘϗΆϣ

àë¢Ğ

1,579,007.50 Pravin
Sharad  89
Kolapkar & Padmini
Pravin

 àë¢Ğ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

(3)

Ͳ

:ǺȈǼƟ¦ƾǴǳ ȆǳƢǸƳȍ¦ ®ƾǠǳ¦

:ƢȀǠȈǸƳ

àë¢Ğ

ÞÛ ¬ġ ¢ æË Ï~Ğ ÜìÐ×

– é¥ÐÃ ¤ìÌà 2015/47 ÚÏ¥ ¤ìÌà

799,821,719.65

34

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

850,000

Ó¦°× Ùô« ó´ë –àë¢Ğ

–

Ͳ

Mohammad Khalid
Bhatti

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÚÔ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

àë¢Ğ

ÚìÔ×

117,930

88

Ó¦°× Ùô« ó´ë –àë¢Ğ

ÚÏ¥

117,930

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

382,649

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Éà«

Ͳ

àë¢Ğ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

Ͳ

:ǦƸǐǳ¦ Ȇǧ ¸¦ƾȇȍ¦ Ǻǟ ǂǌǼǳ¦ ƺȇ°Ƣƫ

182,702,418.90 :ÅƢȈƟƢȀǻ ƨǳȂƦǬǸǳ¦ ÀȂȇƾǴǳ ƨȈǳƢǸƳȍ¦ ƨǸȈǬǳ¦

àë¢Ğ

ê¨ é¥ÐÃ 2015/54

ÚÔĜ

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

ÚÏ¥ çæÃ¡ – (ýå¢× ÚìÔØ× ê¡

÷ ¥¡´×

Ó¦°×

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

MajedMurad  87

450,378

01

617,119,300.75

àë¢Ğ



Ͳ

09

MustaqJalalpuria  33

Ó¦°× Ùô« ó´ë - àë¢Ğ

àë¢Ğ

çæÃ¢×

136,320

àë¢Ğ

846,560 Mohamed Marwan  86
Naama

Ó¦°× Ùô« ó´ë –àë¢Ğ

–

136,320

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –
 Ó¦°×
10

846,560

:ƨǸǰƸǸǳ¦ Ãƾǳ ƨǸƟƢǬǳ¦ ¸¦ƾȇ¤ ƺȇ°Ƣƫ

2021



Ͳ

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

Ͳ

12

32

àë¢Ğ

Ó¦°× ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó –

ÚÔ

Shahbaz Anwar &
 ShahzadAnwar

:©¦ ¦ǂƳȍ¦ ǺȈǷ¢

10

àë¢Ğ

NasserGhorbandaiy  85

 19

ÚìÔ×

279,588

ÞÛ ¥¡³ ¬ Ê°Ó

(ìàÔ«  ¥ÐÃ) 4 ¦¯å Âì ìÏÌ

àë¢Ğ

ÚÏ¥

279,588

Ó¦°× Ùô« ó´ë – àë¢Ğ

Halim &  84
MagdaHalim
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Sunday

على نف�سها جنت براق�ش:

اللحظة التي خرب فيها كولن باول م�سريته!...
•• الفجر -فريد كابالن –ترجمة خرية ال�شيباين
تويف كولني باول ،الذي �شغل من�صب �أكرب دبلوما�سي
�أمريكي و�أعلى جرنال وكان �أول رجل �أ�سود يحقق
ذلك يف احلالتني ،عن �سن  84عا ًما .ناد ًرا ،ورمبا مل
ي�صل رجل دول��ة �أمريكي �أو حم��ارب �إىل مثل هذا

القدر من ال�سلطة قبل �أن ي�سقط على يد خ�صومه
داخل احلكومة.

عقيدة باول
ُولد باول يف هارمل لعائلة جامايكية ،وهو مثال
منوذجي لطفل من الطبقة الكادحة �صنع نف�سه

بنف�سه ،حيث التحق باجلي�ش ،وقاتل يف فيتنام
كجندي ب�سيط ،وترقى يف الرتبة و�أ�صبح جرناال،
ثم بعد �أن كان م�ست�شا ًرا للأمن القومي للرئي�س رونالد
رئي�سا لهيئة الأركان امل�شرتكة من
ريغان ،مت تعيينه ً
قبل الرئي�س جورج �إت�ش دبليو بو�ش.
ً
�ضابطا ،وكف�ضيلة نادرة ،يجمع بني خربة ميدان

املعركة والذكاء ال�سيا�سي ،ح ّول باول دوره كرئي�س
للأركان �إىل قوة دافعة حقيقية ،وا�ستخدم طاقمه
ال�ضخم -عدة مئات من �أف�ضل ال�ضباط الع�سكريني،
مق�سمني �إىل ع��دة وح��دات متخ�ص�صة -بطريقة،
كما �أخربين �أحد امل�س�ؤولني يف ذلك الوقت“ ،ط ّوقت
بقية �إدارة الأمن القومي».

13

بو�ش ورام�سفيلد وباول يف البيت االبي�ض

يف ه��ذا امل��وق��ع� ،أ��ص�ب��ح كولن
ب� ��اول ��ش�خ���ص�ي��ة ع ��ام ��ة ،وو�ضع
ال�ك�ث�ير م��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة حرب
اخل �ل �ي��ج الأوىل ال �ت��ي �أخرجت
اجل�ي����ش ال �ع��راق��ي م��ن الكويت،
و�شرح هذه اال�سرتاتيجية خالل
عدة م�ؤمترات �صحفية متلفزة.
ويف ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة� � ،ص��اغ � ً
أي�ضا
م��ا �س ُيطلق عليه الح� ًق��ا “مبد�أ
باول” ،وه � ��و ر�أي م� �ف ��اده �أن
ال��والي��ات املتحدة يجب �أال ت�شن
احل� ��رب �إال �إذا ك��ان��ت الأه� ��داف
ال�سيا�سية حيوية وحمددة جيدًا
..
و�إذا ك��ان م��ن امل��رج��ح �أن حتقق
ال�ق��وة الع�سكرية ه��ذه الأه��داف
ب�ت�ك�ل�ف��ة م �ق �ب��ول��ة ،و�إذا ف�شلت
ج �م �ي��ع ال ��و�� �س ��ائ ��ل الالعنفية
وعندما تكون احلرب �ضرورية،�شريطة �أن يتم �شنها فقط مع
�ضمان التفوق ال�ساحق ع�سكريا.
ا�ستمرت ه��ذه ال�ع�ق�ي��دة ،والنقد
ال �� �ض �م �ن��ي ل �ل �ت��دخ��ل الأمريكي
يف ف �ي �ت �ن��ام � � �-س� ��واء بتربيراته
اخل��اط �ئ��ة �أو ت�ك�ت�ي�ك��ات��ه املفككة
يف ال�ت��أث�ير على النقا�ش حول�أهمية ا�ستخدام القوة الع�سكرية
منذئذ.
يف ظل ت�شيني ورام�سفيلد
بعد ع��ودة الدميقراطيني �إىل
البيت الأبي�ض عام  ،1992كتب
ب ��اول م��ذك��رات��ه الأك�ث��ر مبي ًعا،
“طفل برونك�س” ،وف� � ّك ��ر يف
الرت�شح للرئا�سة.
(حثته زوجته �أملا على االمتناع،
خ�شية �أن ي�ك��ون �ضحية جرمية
ق �ت��ل ع �ن �� �ص��ري��ة) .ع �ن��دم��ا عاد
اجل�م�ه��وري��ون �إىل ال�سلطة عام
 ،2000ع� ّي�ن��ه ال��رئ�ي����س جورج
دب �ل �ي��و ب��و���ش ب ��الإج� �م ��اع وزي � ��راً
ل�ل�خ��ارج�ي��ة ف�ي�م��ا ب ��دا �أن� ��ه ذروة
��ص�ع��وده ،لكنها يف ال��واق��ع كانت
بداية �سقوطه.
ظ ��اه ��ر ًي ��ا واث� � ًق ��ا م ��ن نف�سه،
مقتن ًعا ب�أنه ق��ادر على ال�سيطرة

ديك ت�شيني العقل املدبر

حل نائب الرئي�س ديك ت�شيني ووزير الدفاع دونالد رام�سفيلد حمل باول يف جميع الأمور املهمة
على جم��ال ال�سيا�سة اخلارجية
بف�ضل ن�ف��وذه و�شعبيته ،فوجئ
ب�ع��د وق ��ت ق���ص�ير ،ب� ��أن الثنائي
ال� ��ذي ال ي�ن�ف���ص��ل وامل� ��ؤل ��ف من
ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي ����س دي � ��ك ت�شيني
ووزير الدفاع دونالد رام�سفيلد،
�أ�� �ص ��دق ��اء وزم� �ل ��اء م �ن��ذ �إدارة
ن�ي�ك���س��ون ،ي �ت �ج��اوزان��ه ويحالن
حم�ل��ه يف ك��ل ال�ق���ض��اي��ا وامللفات
املهمة.
ق� ��ام ب � ��اول ب ��أ� �ش �ي��اء ك �ب�ي�رة يف
جماالت كان ت�شيني ورام�سفيلد
ال ي� �ع�ي�ران� �ه ��ا �أي اه � �ت � �م ��ام .يف
خ��ري��ف ع ��ام �ُ �� ،2001س �م��ح له
ب�ق�ي��ادة الدبلوما�ســـية املكوكية
ال �ت ��ي ت� �ف ��ادت ب�ل�ا � �ش��ك احل ��رب
ب�ي�ن دول� �ت�ي�ن ن ��ووي� �ت�ي�ن ،الهند
وباك�ستان.
ك �م ��ا � �س ��اع ��د ب� � ��اول يف تخفيف
ال� � �ت � ��وت � ��رات م � ��ع ال� ��� �ص�ي�ن بعد
�أن �أ� �س �ق �ط��ت ط� ��ائ� ��رة جت�س�س
�أمريكية.
وم� � ��ع ذل� � � ��ك ،ف� �ق ��د خ� ��� �س ��ر كل
معاركه الأخ��رى تقري ًبا .يف �أحد
ت�صريحاته الأوىل� ،أعلن باول،
على �سبيل املثال� ،أن��ه �سي�ست�أنف
امل�ف��او��ض��ات ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي بد�أها
الرئي�س بيل كلينتون مع كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة -ق �ب��ل �أن ترف�ضها
ك��ون��دول �ي��زا راي� �� ��س ،م�ست�شارة
الأم� � ��ن ال �ق��وم��ي ل �ب��و���ش ،التي
اعرت�ضت وقالت له ال �سبيل...
وا�ضطر اىل ابتالع ل�سانه.
ك �ل �م��ا ح � ��اول ب � ��اول �أي �شكل
م��ن �أ� �ش �ك��ال احل ��د م��ن الت�سلح،
ك � ��ان وك� �ي ��ل وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة،
ج��ون ب��ول�ت��ون ،ال ��ذي مت تعيينه
جا�سو�سا لت�شيني،
هناك ليكون
ً
ي�ب��ذل ق���ص��ارى ج�ه��ده لتخريب
مبادراته.
ويف املنا�سبات النادرة التي خرج

فيها ب��اول منت�صرا من مناق�شة
جمل�س الأم ��ن ال�ق��وم��ي ،يذهب
ت�شيني للتحدث �إىل بو�ش على
انفراد لإلغاء قراراته.
يف منت�صف والية بو�ش الأوىل،
�أدرك ن�ظ��راء ب��اول الأوروبيون،
الذين احتفلوا بتعيينه وحتدثوا
ريا� ،أن �آراءه التي �أعجبتهم
معه كث ً
ال تعك�س �آراء الرئي�س الأمريكي،
وفقد نفوذه يف اخلارج.
وعندما �أراد بو�ش مترير ر�سالة
ع� ��ن ال� ��� �ش ��رق الأو� � � �س� � ��ط ،كانت
كوندوليزا راي�س هي من �أر�سلها.
وع �ن��دم��ا ت �ع �ل��ق الأم � ��ر ب�إر�سال
م �ب �ع��وث �إىل �أوروب � � � ��ا الغربية
لل�ضغط من �أج��ل تخفيف ديون
العراق� ،أر�سل جيم�س بيكر ،وهو
�صديق ق��دمي لعائلة بو�ش وكان
وزير خارجية والده.

خطاب قاتل
وبد ًال من �أن تكون مبثابة من�صة
انطالق خلال�صه ،زادت احلرب
يف ال �ع��راق م��ن ��س�ق��وط��ه .بينما
كان بو�ش يتجه �إىل الغزو ،حذره
ب��اول م��ن ال�ف�خ��اخ ال�ت��ي تنتظره
م�ن�ه��ا ،ب�شكل ن�ب��وي مت��ا ًم��ا ،ما�أ��س�م��اه ق��اع��دة “خمزن اخلزف:
من �أتلف �شيئا فعليه �إ�صالحه”.
ول� �ك ��ن م ��ن دون جن � ��اح( .قبلبدء احل��رب بفرتة وجيزة ،ذ ّكره
دبلوما�سي �أوروب��ي ب�أنه يقال ان
بو�ش ينام كر�ضيع .رد باول�“ ،أنا
� ً
أي�ضا �أنام كر�ضيع� ...أ�ستيقظ كل
�ساعتني �صارخا”) ول �ك��ن ،هنا
اي�ضا ،مت ا�ستبعاده.
غري قادرين على �إيجاد الدعم
ل �ل �غ��زو� �� ،س ��واء داخ � ��ل ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة �أو ب�ي�ن ح�ل�ف��ائ�ه��م ،كان

لت�شيني فكرة �شيطانية متمثلة
يف دف ��ع ب ��اول -امل �� �س ��ؤول الكبري
الوحيد يف �إدارة بو�ش الذي يتمتع
مب�صداقية دول�ي��ة -للدعوة �إىل
احلرب �أمام جمل�س الأمن التابع
للأمم املتحدة.
يف  6نوفمرب  ،2003ي�ستعد
الرئي�س الأمريكي اال�سبق جورج
دب �ل �ي��و ب��و���ش ووزي � ��ر اخلارجية
اال�� �س� �ب ��ق ك ��ول ��ن ب � � ��اول ووزي� � ��ر
الدفاع اال�سبق دونالد رام�سفيلد
للتوقيع ،على قانون االعتمادات
التكميلية ال�ط��ارئ��ة ل�ل��دف��اع عن
ال � �ع� ��راق و�أف �غ��ان �� �س �ت��ان و�إع� � ��ادة
�إع�م��اره�م��ا يف ال�غ��رف��ة ال�شرقية
يف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض يف وا�شنطن
العا�صمة .تيم �سلون  -وكالة
ال�صحافة الفرن�سية.
بد�أ باول يف التم ّرد ومزق الن�ص

كوندوليزا راي�س هزمته اي�ضا

الذي �أر�سله البيت الأبي�ض والذي
ك ��ان م ��ن امل �ف�ت�ر���ض �أن ي �ق ��ر�أه.
وحر�صا على �أن
ولكن بعد ذلك،
ً
وخمل�صا ،ذهب �إىل
يبدو مفيدًا
ً
م�ق��ر وك��ال��ة امل �خ��اب��رات املركزية
ح �ي��ث �أم �� �ض��ى �أي� ��ا ًم� ��ا ك��ام �ل��ة يف
التدقيق يف الوثائق والإحاطات،
راف�ضا االدع��اءات التي ال �أ�سا�س
لها وحمتفظا بتلك ال�ت��ي تبدو
ريا،
يف احلد الأدن��ى معقولة� .أخ ً
�ألقى خطابه القاتل ،وا�ض ًعا كل
�شغفه ف �ي��ه .اق�ت�ن��ع ال �ع��دي��د من
م�ع��ار��ض��ي ال �غ��زو� ،إىل ح��د كبري
لأن ك��ول��ن ب ��اول ه��و ال ��ذي دافع
عنه.
ل�ك��ن ،ك��ل االدع � ��اءات ال�ت��ي مت
ت�صديق ب��اول فيها -ك��ل الأدلة
امل��درج��ة ل��دع��م ف �ك��رة �أن �صدام
ح�سني ك��ان ميتلك �أ�سلحة دمار

��ش��ام��ل –تبينّ ان �ه��ا ك��اذب��ة .ويف
ك�ت��اب��ه امل �م �ت��از “لبدء احلرب”،
ريا
كتب روبرت دريرب� ،أن عددًا كب ً
م ��ن حم �ل �ل��ي وك ��ال ��ة املخابرات
املركزية كان ب�إمكانهم �إخبار باول
ب�أن هذه احلجج كانت خاطئة� ،أو
على الأق ��ل م�شكوك فيها ،لكن
مدير وك��ال��ة امل�خ��اب��رات املركزية
جورج تينيت ،حري�ص على �إر�ضاء
بو�ش وتقدمي اال�ستنتاجات التي
�أراد �سماعها ،تع ّمد منع باول من
التحدث �إليهم.
«جندي �صغري جيد»
ت��رك ب ��اول الإدارة ب�ع��د والية
بو�ش الأوىل .ويف االخري� ،ص ّورته
ع��دة رواي� ��ات �صحفية ،وخا�صة
ت�ل��ك ال�ت��ي جمعت يف ك�ت��اب بوب
وودوارد “خطة الهجوم” ،على
�أنه ناقد للحرب ،ي�شعر �أن ت�شيني
ك��ان يعاين م��ن “ح ّمى” الغزو.
ول�ك��ن ،حتى بعد م��رور ع��ام على
ت��رك من�صبه ،امتنع ب��اول علنًا
عن التعليق على املو�ضوع.
يف ي��ون�ي��و  ،2005ب�ع��د �ستة
�أ�� �ش� �ه ��ر م� ��ن ب � ��دء والي � � ��ة بو�ش
الثانية ،ظهر يف برنامج ذي ديلي
�شو مع جون �ستيوارت ،يف واحدة
من �أوىل ظهوراته التلفزيونية
منذ ان�سحابه .كانت الأ�سئلة التي
طرحها عليه �ستيوارت عبارة عن
ط��رق ��س�ي��ارة حقيقية ت�سمح له
ب�ه��زم زم�لائ��ه ال �ق��دام��ى ،الذين
م��ا زال ��وا يف امل�ن���ص��ب� ،أو احلرب
التي كانت ال تزال م�ستعرة .غري
ان ب��اول مل مي�سك ط��وق النجاة
املمدود اليه
 .اع �ت�رف ان ��ه ب��ال �ت ��أك �ي��د ،كانت
ه �ن��اك خ�ل�اف��ات ،ول �ك��ن ه ��ذا هو
احل��ال يف جميع الإدارات� ...إنه
ال��رئ �ي ����س ،ال � �ع� ��رف ،وه� ��و رجل

كجرنال ورجل دولة� ،أثبت �أنه غري
قادر على �إحباط مناورات مناف�سيه

وف� ً�ق��ا ل�ـ «م�ب��د�أ ب��اول» ،هناك �أ�سباب وجيهة فقط
ت�ب�رر احل� ��رب� :أه� ��داف �سيا�سية ح�ي��وي�ة ،جن��اح
ع�سكري بتكلفة مقبولة ،ف�شل كل الو�سائل الالعنفية
باول حلظة الكذبة الكربى

�أدرك نظراء باول الأوروبيون� ،أن �آراءه
التي �أعجبتهم ال تعك�س �آراء الرئي�س الأمريكي

كولن باول اجلندي ال�صغري اجليد

لطيف ...ولعلمك ،زار بيتنا هو
ول ��ورا ل�ت�ن��اول ال�ع���ش��اء الأ�سبوع
املا�ضي.
يف وقت الحق� ،أعرب باول علنا
عن �أ�سفه لدوره يف خطاب الأمم
امل �ت �ح��دة وادان �أول� �ئ ��ك الذين
ت�لاع�ب��وا ب��ه يف وك��ال��ة املخابرات
املركزية ...مت�أخر ج��دا .لو كان
قد ا�ستقال احتجاجا قبل الغزو،
ل �ك��ان ق ��د م �ن��ع احل � � ��رب ...و�إذا
حتدث بعد ترك من�صبه ،فرمبا
ك��ان ل��ه ت ��أث�ير ع�ل��ى تطورها...
لكنه مل يكن كذلك ...كان العبا
ي�سكنه روح ال �ف��ري��ق .ل�ق��د كان،
ريا طيبا».
بعمق“ ،جند ًيا �صغ ً
مبرور الوقت ،ن�أى بنف�سه عن
احلزب اجلمهوري .يف االنتخابات
الرئا�سية لعام � ،2008أيد باراك
�أوب��ام��ا ،وا�صفا �إي��اه ب��أن��ه مر�شح
“التغيري” ،مم��ا �أث � ��ار ا�ستياء
ال�سناتور ج��ون م��اك�ين� ،صديقه
القدمي ال��ذي خا�ض االنتخابات
�ضد �أوب��ام��ا .وم��ع ذل��ك ،ن��اد ًرا ما
ا�ست�شاره ه��ذا الأخي��ر يف ق�ضايا
ال ��دف ��اع .ب �ع��د ذل� ��ك ،د ّع� ��م باول
ال��دمي �ق��راط �ي�ين ف�ق��ط �-أوب ��ام ��ا
م� � � ��رة �أخ � � � � ��رى ع� � � ��ام ،2012
وهيالري كلينتون عام ،2016
وجو بايدن عام .2020
يف ال�سنوات الأخرية ،وبا�ستثناء
م ��ؤي��دي��ه ال��ر��س�م�ي�ين ،ظ��ل باول
من�سح ًبا من ال�سيا�سة الوطنية
دون �أن يت�ضح ما �إذا كان اختيا ًرا�أم ال .كر�س معظم وقته للق�ضايا
ال���ش�خ���ص�ي��ة وال� �ع ��ام ��ة ،خا�صة
م ��در� �س ��ة ك ��ول ��ن ب � ��اول للقيادة
املدنية والعاملية ،يف اجلامعة التي
تلقى فيها تعليمه ،كلية مدينة
ن� �ي ��وي ��ورك .ك �ت��ب �أك �ث��ر الكتب
مبي ًعا ،و�ألقى عديد املحا�ضرات،
�أح �ي ��ا ًن ��ا م �ق��اب��ل �أج � ��ر ،و�أحيانًا
جم��ا ًن��ا .لقد كانت حياته رائعة،
وال� �ت ��ي يف حل �ظ��ة حم ��وري ��ة من
تاريخنا ،كان من املمكن �أن ت�أخذ
منعطفًا �أكرث �أهمية بكثري.
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املال والأعمال

Sunday

رواد ال�شارقة حتفز رواد الأعمال للدخول يف جتربة م�شاريع الإمتياز التجاري
•• ال�شارقة-وام:

14

�أك ��د ق ��ال � �س �ع��ادة ح�م��د ع�ل��ي ع �ب��داهلل امل�ح �م��ود مدير
م�ؤ�س�سة ال�شارقة ل��دع��م امل�شاريع ال��ري��ادي��ة “ ُروّاد”
ال�ت��اب�ع��ة ل��دائ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��ال���ش��ارق��ة �أن
دولة الإم��ارات وجهة مثلى حلقوق الإمتياز التجاري
الفران�شايز للعديد من ال�شركات العاملية ذات العالمة
التجارية القوية ..م�شريا �إىل حاجة رواد الأعمال اليوم
�إىل تطوير معارفهم مبفهوم الإمتياز كخيار للعمل
التجاري .ويف هذا الإط��ار  ..نظمت “رواد” برناجما
تدريبيا افرتا�ضيا �شارك فيه  20رائد ورائدة �أعمال
حت��ت ع �ن��وان “ ك�ي��ف ت�صبح ��ص��اح��ب ام�ت�ي��از جتاري

ناجحا “ قدمه رج��ل الأع �م��ال جا�سم الب�ستكي على
م��دى � 3أي��ام وت�ضمن خم�سة حم��اور رئي�سية متثلت
يف التعريف مبفهوم الفران�شايز و�أهميته ومميزاته
والهيكل اال�سرتاتيجي حلقوق االمتياز بالإ�ضافة �إىل
اجلانب القانوين املنظم لهذه احلقوق و�أن��واع العقود
فيها وطبيعة العالقة بني طريف العالقة يف اتفاقيات
االمتياز وهما املانح واملمنوح وعوامل جناح كل طرف.
وقال املحمود �إن ثقافة /الفران�شايز /ما زالت بحاجة
ملزيد م��ن التعريف والن�شر يف �أو��س��اط رواد الأعمال
ال��راغ �ب�ين يف دخ ��ول ع��امل ري ��ادة الأع �م��ال وت�أ�سي�س
م�شاريعهم ال�صغرية واملتو�سطة �إ�ضافة �إىل �أ�صحاب
امل �� �ش��اري��ع ال�ق��ائ�م��ة وال��راغ �ب�ي�ن يف ت��و��س�ي��ع �أعمالهم

ال �ت �ج��اري��ة وخ��دم��ات �ه��م وم�ن�ت�ج��ات�ه��م ب �� �ص��ورة �أك�ث�ر
اح�تراف�ي��ة .و�أو� �ض��ح �أن ع��دد امل�شاريع الأع���ض��اء لدى
م�ؤ�س�سة “ ُروّاد” والتي تعمل بنظام حقوق االمتياز
التجاري يبلغ  43م�شروعاً منها  36م�شروعاً لرواد
الأع �م��ال و 6م���ش��اري��ع ل��رائ��دات الأع �م��ال وم�شروعاً
واحدا م�شرتكا ..الفتاً �إىل �أن رواد الأعمال اليوم �أكرث
حاجة �إىل تطوير معارفهم مبفهوم الإمتياز كخيار
للعمل التجاري من خالل �شرح املزايا والفوائد التي
ميكن حتقيقها عرب حقوق الإمتياز التجاري بالإ�ضافة
�إىل م�ساعدتهم يف كيفية التخل�ص من اخلوف �أو القلق
لديهم �إزاء التحديات التي ميكن �أن تواجههم يف هذا
املجال وكيفية جتاوزها.

اجلمارك اخلفية و�أمتتة �إجراءات �سيا�سة التجارة
الإلكرتونية �أحدث امل�شاريع الرقمية جلمارك �أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستعر�ضت الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي خالل م�شاركتها الفاعلة �ضمن جناح حكومة �أبوظبي يف
�أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2021الذي اختتم م�ؤخرا م�شاريعها ومبادراتها الرقمية واملبتكرة والهادفة
�إىل تقدمي خدمات جمركية ذكية ت�سهم يف ت�سهيل ممار�سة الأع�م��ال وتعزز حركة التجارة ونقل
الب�ضائع عرب املنافذ اجلمركية للإمارة مبا يعزز ا�ستدامة �سال�سل الإمداد من خالل منظومة رقمية
متكاملة .و�أطلقت الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي بالتعاون مع من�صة اخلدمات احلكومية “مت”
مبادرة “اجلمارك اخلفية” من خالل “لوحة التحكم اجلمركية” الذكية لطلب وتتبع املعامالت
اجلمركية والتي ت�أتي متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة وجهود حكومة �إمارة �أبوظبي حلوكمة
التحول الرقمي يف اخلدمات احلكومية واالنتقال الكامل نحو امل�ستقبل الرقمي يف خطوة لتعزيز
فعالية الإجراءات وتقليل مدتها الزمنية وتعزيز حركة التجارة وحتقيق ا�ستدامة النمو االقت�صادي.

نق�ص الطاقة يف ال�صني ال ي�ؤثر فقط على امل�صانع

مع انتكا�س من ّوها:

هل �ستبقى ال�صني حمرك االقت�صاد العاملي...؟
الوزير االول يل كه ت�شيانغ يطمئن اال�سواق

•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت
–ترجمة خرية ال�شيباين
اخبار �سيئة يف بكني :انخف�ض منو
الناجت املحلي الإج�م��ايل ال�صيني
�إىل  4فا�صل  9ب��امل��ائ��ة يف الربع
ال �ث��ال��ث م ��ن ع� ��ام  ،2021وهو
�أق ��ل بكثري م��ن ت��وق�ع��ات اخلرباء
و�أ�سو�أ �أداء منذ �سنوات .وهو رقم
يدق ناقو�س اخلطر ب�ش�أن خماطر
الت�ضخم امل�صحوب بالركود والذي
مي�ك��ن �أن ي�ث�ير ال �ت �� �س��ا�ؤالت حول
االفرتا�ض القائل ب�أن ال�صني هي
قاطرة النمو االقت�صادي العاملي.
ي� �ج ��ب م � �ق� ��ارن� ��ة �أرق � � � � ��ام املكتب
الوطني ال�صيني للإح�صاء هذه
بنمو ق��دره  7فا�صل  9باملائة يف
الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�ع��ام ،وحتى
 18فا�صل  3باملائة للفرتة من
يناير �إىل مار�س  .2021نتيجة
�سمحت باخلروج من وب��اء كوفيد
 19يف ظ��روف �صناعية جيدة.ثم كان يُنظر �إىل ال�صني على �أنها
�أف�ضل دولة خرجت من االزمة بني
االقت�صادات الكربى يف العامل.
ل�ن�ت��ذك��ر ،ان��ه رغ��م ت ��أث��ره��ا ب�شدة
ب ��ال ��وب ��اء ال � ��ذي ظ �ه��ر يف مدينة
ووه� � � ��ان ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ن� �ه ��اي ��ة ع ��ام
 ،2019كانت ال�صني االقت�صاد
ال�ك�ب�ير ال��وح�ي��د يف ال �ع��امل الذي
وقحا عام +( 2020
�سجل من� ًوا ً
 2فا�صل  3باملائة) .نتيجة �أكدت
توقعات بع�ض املحللني ب�أن ال�صني
�ست�صبح حت ًما �أول قوة اقت�صادية
يف العامل حوايل عام  ،2028ثم
�ستتجاوز الناجت املحلي الإجمايل
للواليات املتحدة.
ل �ك��ن �إح � �� � �ص� ��اءات �أخ � � ��رى تدفع
االق �ت �� �ص��ادي�ين �إىل ال �ق �ل��ق ب�ش�أن
�صحة املاكينة االقت�صادية للبالد.
وه �ك��ذا خ � ّي��ب الإن� �ت ��اج ال�صناعي
ال���ص�ي�ن��ي ال �� �س��وق م��ع من��و ب�ل��غ 3
فا�صل  1باملائة فقط يف �سبتمرب
م�ق��ارن��ة ب�شهر �سبتمرب 2020
م �ق��اب��ل  5ف��ا� �ص��ل  3ب��امل��ائ��ة يف�أغ �� �س �ط ����س .م ��ن ج��ان �ب��ه ،يتزايد
الت�ضخم ،مبعدل ينذر باخلطر.
يف املقابل ،حققت مبيعات التجزئة
�أدا ًء �أف�ضل من املتوقع :فقد منت
بن�سبة  4فا�صل  4باملائة� ،أف�ضل
مما كانت عليه يف �أغ�سط�س (2 +
فا�صل  5باملائة) و�أكرث من املتوقع
من قبل بلومبريج ( 3 +فا�صل 5
باملائة).
نق�ص الكهرباء
وتراجع �إنتاج الفحم
ب ��ال �ط �ب ��ع ،ه� �ن ��اك �أ�� �س� �ب ��اب لهذا
التباط�ؤ يف االقت�صاد .م��ن بينها
النق�ص احل��اد يف الكهرباء الذي
�أث � ��ر م �ن��ذ ب ��داي ��ة اخل ��ري ��ف على
امل�صانع ال�صينية وقطاع الت�صنيع
ب�أكمله .ه��ذا النق�ص يف الكهرباء
�أجرب العديد من املحافظات على
ال�ت�ق�ن�ين ،مم��ا ت�سبب يف انقطاع
ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي يف امل� �ن ��ازل
وامل� ��� �ص ��ان ��ع .وم � ��ن ب �ي�ن امل�صانع
املت�ضررة ،تلك التي تنتج الأ�سمنت
وال�صلب والأمل�ن�ي��وم ،والتي تعترب
ذات �أهمية خا�صة القت�صاد البالد.
ونقلت هيئة الإذاع��ة الربيطانية

�صدمة النمو ال�سلبية يف ال�صني �ست�ضرب االقت�صادات النا�شئة يف �آ�سيا ودول الربيك�س ،وب�شدة �أكرب االقت�صادات الغربية
ت�أثري عاملي للتباط�ؤ ال�صيني

ف�ضيحة العقارات الناجمة عن الإفال�س الفعلي للعمالق �إيفرجراند

ي�ؤدي النق�ص يف قطاع الطاقة والأزمة العقارية �إىل مراجعة توقعات احلكومة ال�صينية للنمو عام 2021
ه����ل �سقطت
م���ق���ول���ة �أن
ال�������������ص���ي��ن
�ست�صبح حت ًما
�أول ق����وة
اقت�صادية يف
العامل حوايل
ع��ام 2028؟
(بي بي �سي) عن جوليان �إيفانز-
ب��ري �ت �� �ش��ارد ،اخل �ب�ير االقت�صادي
يف ك��اب�ي�ت��ال �إيكونوميك�س قوله:
“يبدو �أن ه� ��ذا االن �خ �ف��ا���ض يف
الت�صنيع �سيزداد �سوءً».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك ف�ضيحة
ال�ع�ق��ارات الناجمة ع��ن الإفال�س
ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �ع �م�لاق �إيفرجراند
والعديد من الباعثني العقاريني
الرئي�سيني الآخ��ري��ن يف البالد،
مما يغذي اخلوف من ر�ؤية فقاعة
ال� �ع� �ق ��ارات ت �ن �ف �ج��ر ،م ��ع خماطر
تلوث قطاعات �أخرى من اقت�صاد
البالد .ويف نف�س الوقت ،انخف�ض
�إن �ت��اج ال�ف�ح��م ب�شكل ك�ب�ير ب�سبب
الفي�ضانات القيا�سية يف مقاطعة
��ش�ن���ش��ي ،ال �ت��ي ت�ن�ت��ج وح��ده��ا 30
باملائة من وقود البالد .كما قررت
ال���س�ل�ط��ات خ�ف����ض ان �ت��اج الفحم
ملحطات الطاقة الكبرية من �أجل
تقليل انبعاثات غ��ازات االحتبا�س
احل � � � ��راري ،وب ��ال� �ت ��ايل االمتثال
الل �ت ��زام ��ات ال �� �ص�ين يف مكافحة

النق�ص احل��اد
يف ال��ك��ه��رب��اء
�أثر منذ بداية
اخل��������ري��������ف
ع��ل��ى امل�صانع
ال�������ص���ي���ن���ي���ة
وقطاع الت�صنيع
ب������أك�����م�����ل�����ه

هل اقت�صاد ال�صني ب�صدد الغرق مثل في�ضانات ت�شنغت�شو يف يوليو 2021؟

االحتبا�س احلراري.
«منذ بداية ال�ع��ام ،ارتفعت �أ�سعار
ال�ط��اق��ة ب�شكل ك�ب�ير يف الأ�سواق
ال��دول �ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا �أ�� �س ��واق الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي وال �ن �ف��ط ال �ت��ي و�صلت
�إىل م�ستويات غري م�سبوقة ،بينما
تتقل�ص �إمدادات الكهرباء والفحم
امل �ح �ل��ي ال�صيني” ،الح � ��ظ فو
لينغوي يوم االثنني� 18 ،أكتوبر،
املتحدث با�سم بي �إن �إ�س ،نقال عن
�صحيفة ��س��اوث ت�شاينا مورنينج
بو�ست� .أدت جمموعة كاملة من
العوامل �إىل هذا التقنني للكهرباء
يف �أجزاء من البالد ،والتي كان لها
ت�أثري وا�ضح على الإنتاج« .
� �س �ب��ب �آخ � � ��ر ل �ل �ق �ل��ق ،ه� ��و زي � ��ادة
اال��س�ت�ث�م��ارات يف البنية التحتية
وال�سلع واخلدمات ومعدات الآالت
بن�سبة  7ف��ا��ص��ل  3ب��امل��ائ��ة فقط
ل�ل�ف�ترة م��ن ي�ن��اي��ر �إىل �سبتمرب،
م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة نف�سها م��ن عام
 ،2020هنا اي�ضا ،رق��م �أق��ل من
توقعات ال�سوق.

التداعيات على
االقت�صاد العاملي
يف انتظار التح�سن يف بكني� ،ألقى
الإع �ل��ان ع��ن ت��راج��ع ث ��اين �أكرب
اق �ت �� �ص��اد يف ال� �ع ��امل ب�ث�ق�ل��ه ف ��ورا
على �أ� �س��واق الأ��س�ه��م العاملية يوم
االثنني ،وقد تعافت ب�شكل وا�ضح
منذئذ.
كل هذا يقود �إىل ال�س�ؤال الكبري:
ه ��ل � �س �ت��دخ��ل ال �� �ص�ين ف �ت�رة من
ال� �ت� ��� �ض� �خ ��م امل� ��� �ص� �ح ��وب ب ��رك ��ود
اق� �ت� ��� �ص ��ادي ،ذاك ال � ��ذي يحدث
ع�ن��دم��ا ي�ت���ض��رر اق�ت���ص��اد م ��ا ،ويف
نف�س ال��وق��ت ،م��ن من��و منخف�ض،
وت�ضخم مرتفع ،وبطالة متزايدة.
ن�ق�ل��ت �صحيفة ه��ون��غ ك��ون��غ ،عن
ب�ع����ض االق �ت �� �ص��ادي�ين ال�صينيني
اعتقادهم بحدوث هذا�“ .إن �أرقام
ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ت�ع��زز امل �خ��اوف من
زيادة خطر حدوث ركود ت�ضخمي،
ي� �ق ��ول ت �� �ش��ان��غ ت �� �ش ��وي ��وي ،كبري
االق �ت �� �ص��ادي�ين يف � �ش��رك��ة حتديد
�إدارة الأ�� �ص ��ول ،وم ��ع ذل ��ك ،ف�إن

معدل البطالة يف تراجع ،وهو �أمر
يثري الده�شة« .
وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل � �ـ ووي ت �� �ش�ي�ن هو،
االق �ت �� �ص��ادي يف ب �ن��ك �سنغافورة
امل �ت �ح ��د ،م ��ن امل ��رج ��ح �أن ي � ��ؤدي
النق�ص يف قطاع الطاقة والأزمة
ال �ع �ق��اري��ة �إىل م��راج �ع��ة توقعات
احل �ك��وم��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ل�ل�ن�م��و عام
“ .2021الأرقام ال �ت��ي نراها
ه��ي يف ال��واق��ع �أ�ضعف بكثري مما
ت��وق�ع�ن��ا ،ي���ش�ير يف م��داخ �ل��ة للبي
بي �سي ،و�أعتقد �أن الربع الرابع
�سي�شهد من � ًوا �أق��ل ب�سبب النق�ص
يف قطاع الطاقة« .
وي �ع �ت �ق��د اق �ت �� �ص��ادي��ون �صينيون
�آخ � ��رون ،م�ث��ل ��ش�ين �إك�سينفينغ،
من �شركة ال�سم�سرة ن��ورث اي�ست
�سكيورتي� ،أن ال�صني من املحتمل
�أن تتطور �إىل حالة “�شبه ت�ضخم
م���ص�ح��وب بالركود” يف الأ�شهر
الأخرية من عام  .2021وبعبارة
�أخ� ��رى�� ،س�ت��واج��ه ارت �ف��اع تكاليف
الإنتاج ،وارتفاعا معتدال يف �أ�سعار

اال�ستهالك ،لكن تباط�ؤا دائما يف
النمو.
ماذا �سيحدث لو �أعاق هذا التباط�ؤ
الدائم يف النمو حمرك االقت�صاد
العاملي ،ال�صني؟ لقد بلغ االرتهان
واالع �ت �م��اد امل �ت �ب��ادل �سقفا يجعل
م��ن � �ش ��أن ه ��ذا ال�ت�ب��اط��ؤ امل�ستمر
وامل �ف��اج��ئ� ،أن ي�سبب م��وج��ة من
ال��ذع��ر يف جميع �أن �ح��اء الكوكب،
ك �م��ا ي �ق��ول م��وق��ع ك� ��وارت� ��ز .عام
 ،20ك ��ان امل���س�ت�ث�م��رون الأجانب
ميتلكون ما يقرب من  3فا�صل 5
باملائة من �سوق الأ�سهم وال�سندات
ال�صينية ،الن�سبة �صغرية ظاهر ًيا،
لكنها ت�صل �إىل مئات املليارات من
الدوالرات.
يف املقابل ،تعد ال�صني واح��دة من
�أك �ب�ر م �� �ش�تري � �س �ن��دات اخلزانة
الأم��ري�ك�ي��ة .و�إذا �أب �ط ��أت عمليات
� �ش��راء ه ��ذه ال �� �س �ن��دات ،ف�سيتعني
ع �ل ��ى ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ج ��ذب
ع �م�ل�اء �آخ ��ري ��ن م ��ن خ �ل�ال رفع
�أ� �س �ع��ار ال� �ف ��ائ ��دة ،مم ��ا ق ��د ي�ؤثر

على الأ��س�ع��ار يف ك��ام��ل االقت�صاد
الأمريكي .ووفقًا لدرا�سة �أجراها
بنك التنمية الآ�سيوي ،ف�إن �صدمة
النمو ال�سلبية يف ال�صني �ست�ضرب
االقت�صادات النا�شئة يف �آ�سيا ودول
الربيك�س الأخ��رى ب�شدة ،وب�شدة
�أك� �ب��ر ب �ك �ث�ير م ��ن االق� �ت� ��� �ص ��ادات
الغربية.
بكني تريد �أن تطمئن
وم � ��ع ذل� � ��ك� � ،س �ع��ى ال� �ع ��دي ��د من
امل�س�ؤولني لتخفيف هذه املخاوف.
مثل ي��او جينغيوان ،ع�ضو مكتب
امل���س�ت���ش��اري��ن يف جم�ل����س الدولة،
وال� ��ذي ي ��رى ان ��ه ال ي��وج��د �سبب
ي��دع��و �إىل ال�ق�ل��ق ب�شكل مفرط.
وق��ال “ال�صني لن ت�شهد ت�ضخما
كبريا لأن�ن��ا ال جن��د الأ��س��ا���س ملثل
ه ��ذه الظاهرة” .و�أح� ��د احللول
م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره ،ه��و �أن تعمل
ال �� �س �ل �ط��ات ع �ل��ى ا� �س �ت �ق��رار دخل
الأ�سر ،وت�سهر على تفادي ت�ضخم
مرتفع للغاية ،مما قد ي�ساعد بعد

ذلك يف تخفيف ال�سيا�سة النقدية
للبالد.
و�أث � �ن ��اء زي ��ارت ��ه مل �ع��ر���ض كانتون
ال�ت�ج��اري الكبري يف � 15أكتوبر،
ك��ان ال��وزي��ر االول يل ك��ه ت�شيانغ
م�ط�م�ئ� ًن��ا �أي �� ً��ض��ا .ق� ��ال“ :متتلك
ال�صني الأدوات املنا�سبة ملواجهة
ال �ت �ح ��دي ��ات االق �ت �� �ص ��ادي ��ة التي
تواجهها البالد  ...و�ستكون قادرة
على حتقيق معدل منو يزيد عن
 6باملائة” ،معرت ًفا مع ذلك ،ب�أن
االقت�صاد يجب �أن يواجه “العديد
من عوامل عدم اال�ستقرار ،وعدم
اليقني «.
ويف م��واج�ه��ة ال��ذع��ر ال�ن��اج��م عن
ن�ق����ص ال �ط��اق��ة ،ك ��ان ع �ل��ى بكني
�أن تنقلب يف مطلع �أك�ت��وب��ر على
ق��راره��ا بقطع �إن �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء يف
حم�ط��ات ال�ك�ه��رب��اء ال�ك�ب�يرة التي
تعمل بالفحم يف البالد .ومنذئذ،
ا��س�ت���س�ل�م��ت احل �ك��وم��ة لل�ضغط
ع�ل��ى ��ش��رك��ات ال�ت�ع��دي��ن ال�صينية
لإع � ��ادة �إن� �ت ��اج �أك �ب�ر ق ��در ممكن.
ول�ت���ش�ج�ي�ع�ه��م ،ق��ام��ت ال�سلطات
بتحرير �أ��س�ع��ار الكهرباء جزئ ًيا،
مم� ��ا � �س �م��ح ل �ل �م �ن �ت �ج�ين ببيعها
مب�ع��دل �أع �ل��ى بن�سبة  20باملائة
من ال�سعر ال��ذي تفر�ضه اجلهات
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة .وب��ال �ت��ايل �سرتتفع
ف��وات�ير الكهرباء ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل
زي��ادة الت�ضخم الذي هو ا�صال يف
ارتفاع.
حتى عام � ،2016شهدت ال�صني
معدالت منو مذهلة من رقمني.
“املعجزة االقت�صادية” التي
�سببتها الإ�صالحات الكربى التي
بد�أها دنغ �شياو بينغ عام .1978
ولكن منذ ذلك التاريخ ،تباط�أ منو
الناجت املحلي الإجمايل ال�صيني،
ح �ي��ث ت � ��راوح ب�ي�ن  6و 7باملائة.
وب�سبب الوباء� ،شهد النمو نقطة
��ض�ع��ف يف ال��رب��ع الأول م��ن عام
 2020مع منو �سلبي بن�سبة 6-
فا�صل  8باملائة.
وق �ب��ل �أي� ��ام ق�ل�ي�ل��ة ،ك ��ان �صندوق
النقد ال ��دويل �أول م��ن ح��ذر من
تباط�ؤ النمو ،وقام بتعديل توقعاته
بهبوط طفيف ( 8باملائة بد ًال من
 8فا�صل  1باملائة �سابقًا) للنمو
ال���ص�ي�ن��ي ع ��ام  .2021حكومة
ب �ك�ين ،م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ل �ط��امل��ا كانت
حذرة ،مع توقعات منو “�أكرث من
 6باملائة” هذا العام.
تبقى احلقيقة �أن ال�صني ،رغم كل
ال�صعاب ،تظل دولة حتظى بتقدير
امل���س�ت�ث�م��ري��ن الأج ��ان ��ب .ونتيجة
ل��ذل��ك ،ب�ل��غ اال��س�ت�ث�م��ار الأجنبي
املبا�شر ما يقرب من  114مليار
دوالر يف الأ�شهر الثمانية الأوىل
من العام .لقد و�صلوا �إىل حوايل
 144مليار دوالر على م��دار عام
 2020ب�أكمله ...ويقول اخلرباء
�إن ع ��ام  2021ق��د ي �ك��ون رق ًما
قيا�س ًيا جديدًا.
م�ؤلف حوايل خم�سة ع�شر
كتا ًبا خم�ص�صة لل�صني واليابان
والتبت والهند والتحديات
الآ�سيوية الرئي�سية .عام
 ،2020ن�شر كتاب “الزعامة
العاملية حموره ،ال�صدام بني
ال�صني والواليات املتحدة” عن
من�شورات لوب.
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ويل العهد ال�سعودي يعلن عن خارطة طريق حلماية البيئة
•• الريا�ض-وام:

�أع �ل��ن ��ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم �ي�ر حم�م��د ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ال�سعودي ،رئي�س اللجنة العليا لل�سعودية اخل�ضراء ،عن
�إط�ل�اق احل��زم��ة الأوىل م��ن امل �ب��ادرات النوعية يف اململكة
لتكون خارطة طريق حلماية البيئة ومواجهة حتديات
ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا امل���س��اه�م��ة يف حتقيق
امل�ستهدفات الطموحة ملبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،م�ؤكدا
عزمه على حتويل مدينة الريا�ض �إىل واح��دة من �أكرث
امل��دن العاملية ا�ستدامة .ج��اء ذل��ك يف كلمته االفتتاحية

للن�سخة الأوىل م��ن املنتدى ال�سنوي مل �ب��ادرة ال�سعودية
اخل �� �ض��راء ،يف ال��ري��ا���ض ،ال ��ذي يعنى ب ��إط�ل�اق املبادرات
البيئية اجل��دي��دة للمملكة العربية ال�سعودية ،ومتابعة
�أث��ر امل �ب��ادرات ال�ت��ي مت الإع�ل�ان عنها ��س��اب�ق�اً ،مب��ا يحقق
م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء .وك�شف ويل العهد
ال�سعودي عن �إطالق اململكة ملبادرات يف جمال الطاقة من
�ش�أنها تخفي�ض االنبعاثات الكربونية مبقدار  278مليون
طن �سنوياً بحلول عام  ،2030يف تخفي�ض طوعي ب�أكرث
من �ضعف م�ستهدفات اململكة املعلنة يف ما يخ�ص تخفي�ض
االن�ب�ع��اث��ات ،معلنا ع��ن ب��دء املرحلة الأوىل م��ن مبادرات
الت�شجري ب��زراع��ة �أك�ثر من  450مليون �شجرة ،و�إعادة

ت�أهيل  8ماليني هكتار من الأرا�ضي املتدهورة ،وتخ�صي�ص
�أرا�ضي حممية جديدة ،لي�صبح �إجمايل املناطق املحمية يف
اململكة �أكرث من  20%من �إجمايل م�ساحتها.
كما �أعلن ويل العهد ال�سعودي عن نية اململكة للإن�ضمام
�إىل االحت ��اد ال�ع��امل��ي للمحيطات ،و�إىل حت��ال��ف الق�ضاء
ع�ل��ى ال�ن�ف��اي��ات البال�ستيكية يف امل�ح�ي�ط��ات وال�شواطئ،
و�إىل اتفاقية الريا�ضة لأج��ل العمل املناخي ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أ�سي�س مركز عاملي لال�ستدامة ال�سياحية ،وت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة غري ربحية ال�ستك�شاف البحار واملحيطات.
و�أع �ل��ن ك��ذل��ك ع��ن ا�ستهداف اململكة العربية ال�سعودية
للو�صول للحياد ال�صفري يف عام  2060من خالل نهج

االقت�صاد الدائري للكربون ،ومبا يتوافق مع خطط اململكة
التنموية ،ومتكني تنوعها االقت�صادي ،ومبا يتما�شى مع
“خط الأ�سا�س املتحرك” ،ويحفظ دور اململكة الريادي يف
تعزيز �أمن وا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية ،ويف ظل ن�ضج
وتوفر التقنيات الالزمة لإدارة وتخفي�ض االنبعاثات.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن �سمو الأمري حممد بن
�سلمان قوله �إن ه��ذه احلزمة الأوىل من امل�ب��ادرات متثل
ا�ستثمارات بقيمة تزيد عن  700مليار ريال ،مما ي�ساهم
يف تنمية االقت�صاد الأخ�ضر ،وخلق فر�ص عمل نوعية،
وتوفري فر�ص ا�ستثمارية �ضخمة للقطاع اخلا�ص ،وفق
ر�ؤية اململكة .2030

الإمارات تت�صدر املنطقة يف اعتماد املركبات الكهربائية
•• دبي -وام:

حت� �ت ��ل دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات مركز
ال �� �ص��دارة يف امل�ن�ط�ق��ة يف اعتماد
امل ��رك� �ب ��ات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة  ،حيث
تعد ن�سبة حم�ط��ات ال�شحن �إىل
ال���س�ي��ارات فيها م��ن ب�ين الأعلى
عامليا وذل��ك ح�سب تقرير �صدر
م � ��ؤخ� ��را ع ��ن جم �ل ����س �صناعات
ال� �ط ��اق ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن الإم ��ارات
ت�ضم حاليا  240حمطة عامة
بطيئة ال�شحن مرتبطة ب�شبكة
الطاقة  80%منها يف دبي.
و� �س �ي �ت��م ا� �س �ت �ع��را���ض تفا�صيل
التقرير امل�ك��ون م��ن � 24صفحة
بعنوان “ ال�سيارات الكهربائية يف
الإم ��ارات :التحديات والفر�ص”
وم �ن��اق �� �ش��ة ت��و� �ص �ي��ات��ه اخلم�س
خالل معر�ض” هايربمو�شن دبي
 “ 2021الذي ُيقام حتت رعاية

�سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان
الإم��ارات  ،و يعد الفعالية الأوىل
والوحيدة يف املنطقة املتخ�ص�صة

بالتحول الكبري يف قطاع التنقل
والتي تقام يف مركز دبي للمعار�ض
يف موقع �إك�سبو  2020دبي بني
 2و 4نوفمرب املقبل .
وق��ال �ستيفان غ��وب�يرت الرئي�س

التنفيذي ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية
واالب� �ت� �ك ��ار يف � �ش��رك��ة “�إجني”
وع�ضو جمل�س الإدارة يف جمل�س
� �ص �ن��اع��ات ال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ان
ال�ت�ق��ري��ر ي�ق��دم ت��و��ص�ي��ات ل�صناع

دبي �أوتودروم ُتعلن �إمتام املرحلة الثانية
من مجُ َّمع الأعمال بتكلفة  16.5مليون درهم

•• دبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت “دبي �أوتودروم” ،املن�ش�أة
ال��ري��ا��ض�ي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة املتكاملة
ال �ت��ي ت �ع��د الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا يف
ال��دول��ة� ،إمت��ام املرحلة الثانية من
“م َّمع الأعمال” بتكلفة 16.5
جُ
م �ل �ي��ون دره � � ��م ،وال� �ت ��ي تت�ضمن
��س�ب��ع وح� � ��داتٍ م �� �س��اح��ة ك ��ل منها
 4,844ق��دم م��رب��ع .وي ��أت��ي ذلك
ا��س�ت�م��راراً مل���ش��روع التو�سعة الذي
ميتد على م�ساح ٍة �إجمالية تبلغ
 65,000ق��دم م��رب��ع ،بعد جناح
امل��رح �ل��ة الأوىل ل�ل�م���ش��روع والتي
ت���ض�م�ن��ت  12وح� ��دة .و�ست�ساهم
ه ��ذه اخل� �ط ��وات يف ت �ع��زي��ز مكانة
“دبي �أوتودروم” ك��وج�ه� ٍة رائدة
ل�ل��ري��ا��ض��ات وجت ��ارب ال���س�ي��ارات يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
وت �ت �� �ض �م��ن امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة من
جم �م��ع الأع� �م ��ال ك��اف��ة اخلدمات
وال�ت���س�ه�ي�لات وامل ��راف ��ق الالزمة
لتمكني مُلاَّ ك ال�شركات والأعمال
من �إدارة عملياتهم ب�سال�سة ودون
ان� �ق� �ط ��اع ،مب ��ا ي �� �ش �م��ل احلرا�سة
الأم � �ن � �ي ��ة ع �ل ��ى م � � ��دار ال�ساعة؛
وخ ��دم ��ات ال �� �ص �ي��ان��ة يف �أي وقت
وط�ي�ل��ة �أي� ��ام الأ� �س �ب��وع؛ وخدمات
�إدارة النفايات وف��ق �أع�ل��ى معايري
اال�ستدامة متا�شياً مع نهج و�أهداف
“دبي �أوتودروم” .كما يتميز املجمع
مبوقعه اال�سرتاتيجي على مقربة
م��ن حلبة ال�سباق ،مُ�شك ً
ال وجهة

مثالية جلميع ال�شركات العاملة
�ضمن قطاع ال�سيارات.
وم�ن� ُذ ت�أ�سي�سها يف ال�ع��ام ،2004
�شكلت دب��ي �أوت ��ودروم وجه ًة رائد ًة
للفعاليات ال�ترف�ي�ه�ي��ة وريا�ضات
ال �� �س �ي��ارات ،وا��س�ت�ق�ط�ب��ت ماليني
ال� ��زائ� ��ري� ��ن وع� ��� �ش ��اق ال� ��� �س� �ي ��ارات
متيح ًة لهم بيئة �آمنة لال�ستمتاع
ب��ال �� �س �ب��اق��ات والأن �� �ش �ط��ة املفعمة
باحلما�س والإثارة .وي�شكل م�شروع
التو�سعة �إ�ضاف ًة نوعية من �ش�أنها
تعزيز عالقات “دبي �أوتودروم” مع
جمتمع الأعمال ،وا�ستقطاب املزيد
من امل�شروعات والأن�شطة التجارية
املحلية وال�ع��امل�ي��ة �إىل �إم ��ارة دبي.

وقال في�صل ال�سهالوي ،مدير عام
حلبة “دبي �أوتودروم”“ :جنحت
دب ��ي �أوت � � � ��ودروم و� �ش��رك��ة االحت ��اد
العقارية يف �إط�لاق وجه ٍة جديدة
ل�ل���س�ب��اق��ات وري��ا� �ض��ات ال�سيارات،
وم ��راف ��ق م�ت�م�ي��زة ت���ش�ك��ل مقراتٍ
م�ث��ال�ي��ة لل��أع �م��ال .وق ��د وا�صلت
احل�ل�ب��ة ت�ط��وره��ا ط ��وال ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة لت�صبح م�ن���ش��أ ًة متكاملة
ت �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات جم �ت �م��ع ريا�ضة
ال�سيارات»..
ب ��دوره ،ق��ال ب�يرت غ��روغ��ر ،مدير
جتاري �أول لدى “دبي �أوتودروم”:
“�إ َّن �إمت � ��ام امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة من
م���ش��روع ال�ت��و��س�ع��ة ي��دع��م جهودنا

البنك العربي �ضمن قائمة فورب�س العاملية
لأف�ضل ال�شركات للعمل فيها لعام 2021

•• دبي-الفجر:

�صنفت جم�ل��ة “فورب�س” العاملية
ال�ب�ن��ك ال �ع��رب��ي ��ض�م��ن �أف �� �ض��ل 11
� �ش��رك��ة ل�ل�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ع �ل��ى م�ستوى
ال �� �ش ��رق الأو� � �س � ��ط ل� �ع ��ام .2021
وج��اء ه��ذا الت�صنيف �ضمن القائمة
ال�سنوية العاملية التي ت�صدرها جملة
“فورب�س” يف ه ��ذا امل �ج ��ال والتي
�ضمت � 750شركة عاملية .و�شملت
القائمة العاملية � 11شركة من ال�شرق
الأو�سط ،منها � 6شركات �سعودية و3
�شركات من الإم��ارات و�شركة واحدة
من كل من الأردن وم�صر.
وا�ستندت املجلة ف��ى �إع��داد القائمة
�إىل ن �ت��ائ��ج درا�� �س ��ة ا� �س �ت �ط�لاع ر�أي
�أجرتها بالتعاون م��ع �شركة �أبحاث
ال�سوق « »Statistaو�شملت نحو
� 150ألف موظف يعملون يف �شركات
وم�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات� ،سواء
ب� ��دوام ك��ام��ل �أو ب� ��دوام ج��زئ��ي ،من
 58دول��ة ح��ول ال�ع��امل .وا�ستطلعت
الدرا�سة مدى رغبة ه�ؤالء املوظفني
التو�صية مبكان عملهم لأ�صدقائهم
وعائالتهم ،كما ُط� ِل��ب منهم تقييم
م�ؤ�س�سات �أخرى من نف�س القطاعات

التي تعمل بها م�ؤ�س�ساتهم .وجتدر
الإ� �ش��ارة هنا �إىل �أن البنك العربي
والذي يتخذ من عمّان ،الأردن مقراً
ل ��ه ،ت��أ��س����س يف ال �ع��ام  1930وهو
مي�ت�ل��ك واح� ��دة م��ن �أك�ب�ر ال�شبكات
امل���ص��رف�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،والتي
ت�ضم ما يزيد عن  600فرع موزعة
ع�بر خم�س ق ��ارات .ويحظى البنك
ب�ح���ض��ور ب ��ارز يف الأ� �س ��واق واملراكز

امل��ال �ي��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ال �ع ��امل مثل
لندن و�سنغافورة و�شانغهاي وجنيف
وباري�س وفرانكفورت و�سيدين ودبي
والبحرين .وكانت جملة “غلوبال
فاينان�س” ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،وم �ق��ره��ا
نيويورك ،قد منحت البنك العربي
م�ؤخراً جائزة �أف�ضل بنك يف ال�شرق
الأو��س��ط للعام  2021وذل��ك للعام
ال�ساد�س على التوايل.

لرت�سيخ ح�ضورنا كوجه ٍة مف�ضلة
لل�سباقات وري��ا��ض��ات ال�سيارات يف
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة.
وبعد �إ�شغال جميع وحدات املرحلة
الثانية خالل فرت ٍة قيا�سية ،مت�ضي
“دبي �أوتودروم” بثبات على درب
ت �ع��زي��ز ري��ادت �ه��ا ك �م��رك � ٍز متكامل
للرتفيه والأعمال».
وم �ت��اب �ع��ة ل �ل �ن �ج��اح ال � ��ذي حققته
املرحلتان الأوىل والثانية ،تتوا�صل
�أع �م��ال تخطيط امل��رح�ل��ة الثالثة
ملجمع �أعمال دبي �أوت��ودروم ،والتي
�ستت�ضمن وحدات متعددة الأحجام،
لتلبية تطلعات واح�ت�ي��اج��ات كافة
العمالء.

قمة �أقدر العاملية تنطلق يف
�إك�سبو  2020دبي اليوم
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق اليوم الأح��د فعاليات قمة
�أق��در العاملية يف ن�سختها الرابعة
وال �ت ��ي حت �م��ل � �ش �ع��ار “ املواطنة
الإي� �ج ��اب� �ي ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة  -متكني
ف ��ر� ��ص اال� �س �ت �ث �م��ار امل �� �س �ت��دام “
لت�ستكمل م�سريتها يف ن�شر قيم
احل� � ��وار احل� ��� �ض ��اري والإن� ��� �س ��اين
و� �س �ل��وك �ي��ات امل��واط �ن��ة والثقافة
الإيجابية .وكانت دول��ة الإمارات
ق��د ا�ست�ضافت الن�سختني الأوىل
والثانية من القمة عامي 2017
و  2018يف العا�صمة �أبوظبي ،ثم
عقدت الن�سخة الثالثة للقمة يف
مو�سكو لتحط ال��رح��ال ه��ذه املرة
يف ه��ذا احل ��دث ال�ع��امل��ي “ �إك�سبو
 2020دب ��ي “ ال� ��ذي يحت�ضن
ث �ق��اف��ات ال� �ع ��امل يف م �ك��ان واح ��د
لتكون بذلك قمة عاملية يف امل�سمى
وامل �ح �ت��وى والأه � � ��داف .وت�ستمر
فعاليات القمة  -التي هي �إحــدى
مبــادرات برنامــج خليفــة للتمكيــن
“�أقدر”  -يف ال �ف�ت�رة م ��ن 24
�إىل � 30أكتوبر اجل��اري يف مركز
املعار�ض يف �إك�سبو دبي يف القاعتني
 1A , 1Cوجناح « فزعة » .

ال �� �س �ي��ا� �س��ات يف الإم� � � ��ارات ودول
املنطقة  ،كما يوفر نظرة �شاملة
حول قطاع ال�سيارات الكهربائية
يف الإم � � � ��ارات وي� �ت� �ن ��اول ال ��واق ��ع
احل � � ��ايل ل �ل �� �س �ي��ا� �س��ات والبنية
التحتية وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تعيق
من � ��وه وال� �ف ��ر� ��ص امل� �ت ��اح ��ة �أم � ��ام
ال�شركات ورغ��م �أن البحث يركز
على الإم ��ارات ب�شكل �أ�سا�سي �إال
�أن نتائجه تنطبق على بقية دول
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وي���س�ل��ط ال �ت �ق��ري��ر ال �� �ض��وء على
ال �ت �ق��دم ال �ك �ب�ير ال � ��ذي �أح ��رزت ��ه
الإم � � � � � ��ارات يف ت� �ط ��وي ��ر البنية
التحتية لل�سيارات الكهربائية،
رغ � ��م �أن ت �ط �ب �ي��ق ال� �ت� �ح ��ول من
ال�سيارات التقليدية نحو ال�سيارات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م� ��ا ي� � ��زال بطيئاً
نتيجة ط��رازات ال�سيارات املتاحة
وان �خ �ف��ا���ض رغ� �ب ��ة امل�ستهلكني
وال�شركات.
و ي�شري ال�ت�ق��ري��ر �إىل ان البنية

ال �ت �ح �ت �ي��ة احل ��ال� �ي ��ة لل�سيارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة م��ات��زال غ�ير كافية
ما قد يدفع العديد من ال�شركات
�إىل تركيب حمطات �شحن خا�صة
ب �ه��ا مل �ع��اجل��ة ه� ��ذه امل �� �ش �ك �ل��ة كما
تخطط معظم ال�شركات لإتاحة
تلك املحطات لال�ستخدام العام

ف���ض�لا ع��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا لتلبية
احتياجاتها الداخلية.
م��ن ج��ان�ب��ه ذك��ر ��س��امي��ون ميلور
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل�شركة
مي�سي ف��ران�ك�ف��ورت م�ي��دل اي�ست
اجل� �ه ��ة امل� ��� �س� ��ؤول ��ة ع� ��ن تنظيم
“هايربمو�شن دبي” ان التقرير

15
19
19

ي ��وف ��ر م� �ع� �ل ��وم ��ات م �ه �م��ة ح ��ول
التحديات التي تواجهها البنية
التحتية وال�ت��ي ت��ؤث��ر يف الإقبال
ع �ل��ى ال �� �س �ي��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة يف
ج �م �ي��ع �أن � �ح ��اء م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا كما
يقرتح حلو ًال لها.

حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة
تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق � 27أكتوبر  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة
املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMويف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϱίϳ έΗΎΑ ϭίϧέϭϟ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϥϭΗϠϳη ϥΎϧΎϳέΎϧ ΕΎϣϭϛ ΕΎϣϭϛ ϥϭΗϠϳη ϭϛϭγ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϛΑηϟ ϝϭϠΣϟ αϳγϛ
ΔϳέΎϘόϟ ΔρΎγϭϠϟ ϥέϭϟΎϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔΣΎϳγϠϟ ργϭϻ ϕέηϟ Δϳ΅έ
ϡ ϡ Ϋ ε ΏγΎΣϟ ΓίϬΟ ΓέΎΟΗϟ ϥϭί ίέϳϛϭϠϛ έϓϭ
έϳϧϣ ϥΎϣίϟ έϳϧϣ ΩϣΣϣ
αϳΎΑγϭ ϝγΎΑ ϡόρϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ˯Ύοϔϟ ϕϓ
Δϳϧϔϟ ΕϻϭΎϘϣϟ νϳΑϻ ϥϭϠϟ
ΕΎϳϳΗϭϛ ϝΎϣϭϧϭϛϼϳΑ ϥΎηϳέΎϫ
ϡ ϡ Ϋ ϝίϳΩϟ ΓέΎΟΗϟ ϭΑϧϳέ
ϩΩϭΟ ϑϭ΅έϟΩΑϋ ϲϣΎϬϟ έϫΎϣ
ϻΎΑϳΗΎϛ ΩϣΣϣ ϑϳγ έϣϋ
ΕϻΎΗϭΑ ϥΎϔϳΟΎγ
ϡ ϡ Ϋ ε Ε˯Ύηϧϼϟ ϑϠΟ ϝΎϧϭϳηΎϧ
ϡ ϡ Ϋ ε ϥϳίϭϣϟ ϡϳΎΗ ϥϭ
ϡ ϡ Ϋ ε Δϳϧϔϟ ΕΎϣΩΧϠϟ έϭϛ Ωϧϭέ
ΕΑ ϝΎΑϗ ϕέΎρ ϕέΎρ έϣϋ ΩϣΣϣ
ΩϳόγϭΑ έϳγϳΗ ˯Ύγϳϣ
ϝϋίΧ έϭλϧϣ ϱ΅ϟ
ϝϼϓΎηϳϛ εϳέϭγ εϳέϭγ ΕϧΎηϳΩ
ϲϔρϟ ϥΎϧΩϋ ΩϣΣϣ ϱΩΎϫ
αϳϭϟ ϝϳΑϣέΎΑϳΎΛ αΗϳϠϛ αΗϳϠϛ ϥϳϫΩϳϧ
Ωϧγ ΩϣΣ ΩϣΣϣ ΩϣΣ ίϳίόϟΩΑϋ
ωέϓ Ͳ ϡ ϡ Ϋ ΩϳέΑΗϟ ΓίϬΟ έΎϳϏ ϊρϘϟέϭΎΑ ΞϳϠΧϟ Δϛέη
ϲγϠΑΎϧϟ ϝλϳϓ ΩΎόγ
ϭϫϭϫ ϊΑΎϛ ϯέΎϣ ϥίϧΎΟ
. ϲϧΎϋϭϓ ΩϭϣΣϣ ϲϠϋ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϡΎηϟ ΔΑϭΑ
Ρ ϡ ϡ ϝΎΑϭϠΟ ϙϳΗη
ϑϳέη ϡϳϫέΑ ϑϳέη ϡϳϫέΑ ϑϳέη ϝϭγέ
ϩΎη ϥϳέϳϫΩ ϩΎη εέΩ
ΕϼϔΣϟ ϡϳυϧΗϟ Εϭϓ ΞϳΑ
έϳϧϣ ΩϣΣϣ ΕόϠρ ΕΣΩϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϝϣΎηϟ
Ωϧέϳϣ ϥϟ ϭϳϓΎγ αϭέίϻ
ϲΗϭϛ ϡϳϫέΑ ΩϳηέϟΩΑϋ
ϩΎϳϣϟ ΔΟϟΎόϣ ΕΩόϣ ϭ ΓέΎΟΗϟ ϡΎγϭϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ϲϧΎΑϣϟ ΔϧΎϳλϠϟ εΗΗ ϝΎΗγϳέϛ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϲΗΎϬΑ ϲϓίϗ ΩϣΣϣ
.ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ εΗ ϲΟ ϭϳ
ΕΑ Ωηέ ΩϣΣϣ ΕΑ Ωηέ ϪϣΎγ
ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϕΎΛϳϣϟ
ΝΎϳϧΎΗ ϥϳΗγϭϏ ϥΎγ ϥΎϳέ ϥϭϓ
ϥΎΧ ϥϣΣέϟ ϑϳγ ϑϳγ ϪόΑέ
ϡ ϡ Ϋ ΔϳϋΎϧλϟ ϥΎϛϣϟ ΓέΎΟΗϟ Ωϋέϟ Εϭλ
ϝϳϋΎϣγ ϝΎϛέϭΑϭϟΎϛ ϕϳϔη
ϯέΎλϧ ΩϣΣ έϔυϣ ϯέΎλϧ ΏϳίϧΎϬϳΟ
έΑϣΎϛϻ ϰϧϳΑϻ ϭΩέΎϛϳέ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕϼρόϠϟ Ύϣϻ
Ρ ϡ ϡ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ αϧΎϫ
ϰΧϳηϭΑϟ ϊϓΎϧ ΩϣΣϣ
έϫϭΟ ϰϔρλϣ ϻϭέϭΑΗϳΟ
ϱέϭλϧϣϟ ΏΎΑΧ ϥΩϣΣ ϑϳγ ϪλΣ
ϝϳϬΗΩϧΎϬΗ ΎϛϳϟϭΑ αΎϣϭΗ αΎϣϭΗ ϭϳϓΎγ
ϡ ϡ Ϋ ΔϳϧΩόϣϟ Ε˯Ύηϧϻ ΩϳϳηΗ ΕϻϭΎϘϣϟ ίΑϭϳϛ
ϊϣΎΟ ϡϳϫέΑ· ΩϣΣϣ ϥϣΣέϟ ΩΑϋ
ϭέΩϧ ϭΗϻΎϓ ϭϧϭϫίΎϛ αΎϣϭΗ
ϭϠΑΎΑ ϥΎγ ϭέΗγΎϛ ϯΩ ϥϭΟ
ϡ ϡ Ϋ Δϳϧϔϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ΕϭϛϳϟΎϛ έϭϧ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝϳϟΩϟ
έΎϣϭϛϣϳέΑ ϥΎϓϭΟϧϼϳ ϲΗϣ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϙέΩγ
ϥϭέΎϫ ΩϣΣϣ ΩϣΣ Ωϳγ ϥϳΩϟ ˯ϼϋ ϱΎΑϟ
ϡ ϡ Ϋ ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ έΎΗγ αϳϣέ
Ωϳόγ ΩϳΑϋ Ωϳόγ ϪϔϳϠΧ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΧΎϔϟ ΕϼλϭϣϠϟ ϱϭ ϝΎϳϭέ
˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΔϔϟΎγϟ
ϥϳέϛ ϭΩΎϧ ϥέϛΎϬΑέΑ
ϡ ϡ Ϋ έϭϛϳΩϟ Ωϭϣ ΓέΎΟΗϟ ϝϼηϟ
ϩέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϲΑϫΫϟ ϱΩϭϟ
ϩίϳίϋ ϱΩϧϓ ϡϳέϛϟΩΑϋ έίϧ
ϲΟΎϔΧ έΎϧϣ
ΏϟΎρ ϭΑ ௌΩΑϋ ϰϳΣϣ ௌΩΑϋ
ΩϣΣϣ ΝΎΗ ϲϠϋ ΏϗΎΛ
ϥϳΩϣΣϣ ϕΩΎλϟ ϥϳϣϻ ΩϣΣϣ
ϲϣϳϣΗϟ ϰϣυϧ ϥγΣ ΩϣΣϣ
ϰϟϭΑΩ ϥέϛγΎΑ Εϳϧϭϧ
έϳΩΑ ϯέϳΧ ΩϣΣ Ωέ
ϱϭΎΗΣϟ ϊϳΑέ ϪόϣΟ ϥγΣ Ϫϣη
έέϣϟ ϙέΎΑϣ ϡϟΎγ ϲϠϋ ϡϳϫέΑ
ϡϳϬϓ Ωϳγϟ ϥϳγΣ ˯ϼϋ
ΔΣΎϳγϠϟ Εϳϟ ϝΎϳϭέ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ
ϰΗϭϛ ΩϣΎϣ ϥϣΣέϟΩΑϋ ϡϳϠγ ϥϣΣέϟΩΑϋ
ϰΣηϟ ϥΎϣϳϠγ ϥΑ ΩϣΣϣ ϥΑ ௌ ΩΑϋ
ϥέΎϛϬΑέΑ ϝϳΎϧϛϫ ίϳϛ ΩΎγέΑ
ΎϧγΣ . ϪόϳΑέ
έϳΧϠΑ ϲϔρλϣ ϝ
ϥϳΩϟ έϳλϧ ΩϣΣϣ έϳλϧ ΩϣΣ ϥέϣϛ
ϡ ϡ Ϋ ε Δϳϧϔϟ ΕΎϣΩΧϠϟ ΙϭΑϭϬϳέ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε αϳγϳέΑέΗϧ ϲΗ έ ϲΑ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έΩϣϟ
ϡ ϡ Ϋ ΕϳϧέΟϟϭ ϡΎΧέϟ ΓέΎΟΗϟ ˯έϣΎγ
ϡ ϡ Ϋ ΕϳϧέΟϟ ϭ ϡΎΧέϟ ΓέΎΟΗϟ ˯έϣΎγ

ϡϳϳϘΗϟ έόγ
17000
17000
70000
23000
90000
90000
17000
19000
17000
11000
9000
18000
10000
24000
26000
11000
43000
24000
25000
18000
27000
52000
27000
38000
27000
38000
22000
17000
130000
35000
34000
73000
28000
42000
7000
34000
22000
38000
16000
25000
26000
18000
55000
32000
36000
32000
18000
7000
11000
52000
30000
72000
11000
15000
62000
22000
13000
30000
43000
17000
37000
16000
24000
13000
34000
20000
11000
12000
110000
10000
50000
70000
25000
38000
7000
17000
15000
24000
22000
32000
13000
35000
15000
33000
15000
75000
19000
30000
90000
70000
14000
55000
11000
31000
21000
26000
12000
10000
6000
17000
33000

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ
54908 ϲΑΩ T
28781 13 ϲΑυϭΑ
20319 ϲΑΩ P
74267 ϲΑΩ O
19775 ϲΑΩ V
19773 ϲΑΩ V
54413 ϥΎϣΟϋ U
15855 ϲΑΩ R
67549 ϲΑΩ T
41139 ϲΑΩ L
79854 ϲΑΩ I
43546 ϲΑΩ J
89395 ϲΑΩ Q
95357 2 ΔϗέΎηϟ
3569 1 ΔϗέΎηϟ
19031 ϥΎϣΟϋ B
8430 ϲΑΩ N
49784 ϲΑΩ V
79370 1 ΔϗέΎηϟ
91360 ϲΑΩ Q
26670 ϲΑΩ L
71286 ϲΑΩ N
43648 ϲΑΩ N
14208 ϲΑΩ L
43475 ϲΑΩ T
28195 ϲΑΩ S
45243 14 ϲΑυϭΑ
98455 16 ϲΑυϭΑ
83438 ϲΑΩ S
47199 13 ϲΑυϭΑ
35148 ϲΑΩ C
90112 16 ϲΑυϭΑ
23289 ϲΑΩ R
17219 ϲΑΩ P
15674 ϲΑΩ M
15802 12 ϲΑυϭΑ
93847 ϲΑΩ I
20747 ϲΑΩ R
58772 ϲΑΩ G
70468 ϲΑΩ F
21655 ϲΑΩ H
25685 ϲΑΩ D
1509 ϥΎϣΟϋ A
10528 ϲΑΩ S
69651 ϲΑΩ L
51989 ϲΑΩ S
69205 ϲΑΩ E
95978 ϲΑΩ Q
75146 14 ϲΑυϭΑ
50072 ϲΑΩ O
43263 3 ΔϗέΎηϟ
79640 ΔϗέΎηϟ white
65732 17 ϲΑυϭΑ
55817 14 ϲΑυϭΑ
65018 ϲΑΩ P
40998 ϥΎϣΟϋ A
17819 11 ϲΑυϭΑ
52565 ϲΑΩ E
52569 16 ϲΑυϭΑ
26288 ϥΎϣΟϋ B
31823 ϥΎϣΟϋ A
77498 14 ϲΑυϭΑ
78151 ϲΑΩ R
81130 11 ϲΑυϭΑ
48613 1 ΔϗέΎηϟ
39357 1 ΔϗέΎηϟ
54088 ϥΎϣΟϋ B
81543 13 ϲΑυϭΑ
72931 ϲΑΩ M
87085 ϲΑΩ S
77886 ΔϣϳΧϟ αέ A
22643 ϲΑΩ L
15677 ϲΑΩ I
85617 ϲΑΩ I
25377 3 ΔϗέΎηϟ
52970 15 ϲΑυϭΑ
80913 11 ϲΑυϭΑ
78056 13 ϲΑυϭΑ
39252 ϲΑΩ Q
75624 ϲΑΩ F
85874 16 ϲΑυϭΑ
40186 14 ϲΑυϭΑ
47101 2 ΔϗέΎηϟ
67832 14 ϲΑυϭΑ
51638 16 ϲΑυϭΑ
60712 16 ϲΑυϭΑ
94720 ϲΑΩ P
84051 14 ϲΑυϭΑ
19772 ϲΑΩ V
20374 ϲΑΩ P
14862 15 ϲΑυϭΑ
8383 ϥϳϭϳϘϟ ϡ C
29633 14 ϲΑυϭΑ
86341 6 ϲΑυϭΑ
27230 14 ϲΑυϭΑ
62161 ϲΑΩ L
84526 ϲΑΩ O
80313 ϲΑΩ L
78872 2 ΔϗέΎηϟ
92264 2 ΔϗέΎηϟ
53814 1 ΔϗέΎηϟ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
5394/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5387/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5390/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5389/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5393/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5392/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6465/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6475/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6471/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6479/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6472/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6467/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6459/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6476/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6474/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6447/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6431/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6434/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6468/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6427/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6462/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6432/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6433/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6477/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6466/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6456/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6430/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6289/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6281/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6288/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6276/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6286/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6275/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6452/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6448/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6451/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6449/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6464/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6463/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6461/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6460/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6478/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6473/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6469/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6457/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6453/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5388/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6454/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6480/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6450/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6484/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6455/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6485/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6487/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6441/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6483/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6481/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6445/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6482/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6439/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6444/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6488/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6437/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6486/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6436/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6491/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6435/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6442/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6440/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6438/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6443/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6490/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6428/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6489/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6429/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6277/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6242/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6300/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6279/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6278/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6324/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6320/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6319/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6321/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6282/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6280/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6274/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6414/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5395/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5391/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6470/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6524/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6526/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6527/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6528/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6525/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6458/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
12621/2019Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8257/2020Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
10566/2020Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
9130/2019Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
2019 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2014 έΟέΎηΗ ΝΩϭΩ
BJ61292017 ϥϭΗϭϓ
2019 έΗγΩ ϭϧϳέ
XMQ6112AY2019 Ξϧϭϟ Ξϧϳϛ
XMQ6112AY2019 Ξϧϭϟ Ξϧϳϛ
2017 έΗϧγ ϥΎγϳϧ
2014 ΝΩϳ Ωέϭϓ
V802017 αϳγϛΎϣ
2017 έϛϭΩ ϭϧϳέ
2017 ϝϭΑϣϳγ ϭϧϳέ
2015 ϥΎϓ ϥΎγϳϧ
2015 αέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
2014 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2015 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
2015 αέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
ML5002013 αΩϳγέϣ
2017 ΎϳϓΎΗϛϭ Ωϭϛγ
2014 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
L2002016 ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ES3502013 αίϛϟ
2018300 ϭϧϳϫ
2016 ϝϳέΗ αϛ· ϥΎγϳϧ
2017 ΝΎΗέϭΑγ Ύϳϛ
2015 αϳγϳϧϳΟ ϱΩϧϭϳϫ
2017 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
MKX2014 ϥϟϭϛϧϳϟ
2015 ϲγΎΟϳϟ ϭέΎΑϭγ
2020 έΑϭγ ΎΗϭϳϭΗ
2018 ϥΎϓέϭ ϥΎγϳϧ
2019 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ
2019 ΎϳΩΎϛ ϲγ ϡ· ϲΟ
·20205 ϲΟ ϡ· ϲΟ ϡ
E3002014 αΩϳγέϣ
2014 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2015 έΟέΎηΗ ΝΩϭΩ
2016 ΕΎγΎΑ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
2015 έϠΟϧέ ΏϳΟ
BMWX62010
2014 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2015 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2014 ϭΩέΑ ΎΗϭϳϭΗ
2016 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2017 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2016 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2015 έΟέΎηΗ ΝΩϭΩ
2016 ϝϭΑϣϳγ ϭϧϳέ
2014 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2014 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
H12017 ϱΩϧϭϳϫ
2016 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2015 Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
2014 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2014 έίϭέϛ Ωϧϻ ΎΗϭϳϭΗ
2013 ϲϓ ΎΗϧΎγ ϱΩϧϭϳϫ
2015 ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
2015 έΩϧϳΎϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ
2020 ϭΑϳϟΎϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
2015 ϙϭΟ ϥΎγϳϧ
2017 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2014 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2015 ϝϳέΗ αϛ· ϥΎγϳϧ
2018 ϭΟϳΗ ϱέϳη
2015 έϧηΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
2017 ϭΗέϳγ Ύϳϛ
2016 έΗγΩ ϭϧϳέ
2013 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2017 έίϭέϛ Ωϧϻ ΎΗϭϳϭΗ
CS752016 ϥΎΟϧΎηΗ
2014 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
ES3502018 αίϛϟ
2013 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 ϝϭΑϣϳγ ϭϧϳέ
ASX2015 ϲηϳΑϭγΗϳϣ
20146 ΩίΎϣ
2014 ΞϳέέϭΗ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
2016 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2016 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2015 ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
2014 έϠΟϧέ ΏϳΟ
2017 ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
2014 έϧηΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
2016 ϭΑϳϟΎϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
2016 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2016 ϙϭΟ ϥΎγϳϧ
2014 ϭϧΎϳϓ αΩϳγέϣ
XMQ6112AY2019 Ξϧϭϟ Ξϧϳϛ
BJ61292017 ϥϭΗϭϓ
2015 ίϧΎϓ ΎΗϭϳϭΗ
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�أبوظبي م�صنع الأبطال والوجهة الأوىل لنجوم اجلوجيت�سو يف العامل

برعاية حممد بن زايد  ..بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو تنطلق  14نوفمرب
الها�شمي  :دعم القيادة الر�شيدة حجر الأ�سا�س يف نه�ضة اجلوجيت�سو يف الإمارات والعامل

•• �أبوظبي -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..تنطلق بطولة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو ب��دورت�ه��ا الثالثة ع�شرة ،خ�لال الفرتة
م��ن � 14إىل  19ن��وف�م�بر امل�ق�ب��ل يف جوجيت�سو �أري �ن��ا ،مب��دي�ن��ة زايد
الريا�ضية.
وحت �ظ��ى ري��ا��ض��ة اجلوجيت�سو يف الإم � ��ارات ب��دع��م ك�ب�ير م��ن القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،وم��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ملا
تنطوي عليها من قيم نبيلة تن�سجم مع قيم املجتمع الإماراتي ،وكذلك
لأهدافها الإ�سرتاتيجية املميزة وعلى ر�أ�سها بناء جيل ريا�ضي قوي
يتمتع بالقوة واالن���ض�ب��اط وال�صرب والتحمل وال�شجاعة والأخالق
الرفيعة ،حيث ر�سخت �أبوظبي بف�ضل دع��م �سموه مكانتها املرموقة
عا�صمة عاملية للعبة.
ورفع �سعادة عبد املنعم الها�شمي رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي
النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل للجوجيت�سو بهذه املنا�سبة �أ�سمى

�آيات ال�شكر والتقدير والعرفان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان لرعايته للن�سخة الثالثة ع�شرة من البطولة العاملية للمحرتفني،
م��ؤك��دا �أن املكانة املرموقة التي و�صلت �إليها ريا�ضة اجلوجيت�سو يف
الإمارات مل تكن لتتحقق دون هذا الدعم الكرمي من القيادة الر�شيدة
التي احت�ضنت ورعت الريا�ضة على امتداد م�سريتها.
و�أكد الها�شمي �إىل �أنه بف�ضل الدعم الكبري الذي يوليه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان لريا�ضة اجلوجيت�سو ،باتت �أبوظبي
م�صنعا للأبطال ،حيث ت�شهد كل عام �صعود �أجيال جديدة من جنوم
اللعبة الذين يدركون حجم امل�س�ؤولية يف متثيل دولة الإمارات ب�أف�ضل
�صورة ،م�شريا �إىل �أن �أبطال الإمارات على �أهبة اال�ستعداد خلو�ض غمار
املناف�سات يف البطولة وح�صد امليداليات والإجنازات.
وقال � " :إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان هو الراعي
الأول لريا�ضة اجلوجيت�سو يف العامل ،ودع��م �سموه هو حجر الأ�سا�س
لتحقيق التطور امللمو�س لتلك الريا�ضة يف الإمارات والعامل ،خا�صة �إن
�أبوظبي �أ�صبحت �أكرب مطور للجوجيت�سو يف خمتلف القارات ،وعا�صمة
املقر لالحتادين الآ�سيوي والدويل ،كما �أنها ت�ست�ضيف �أ�ضخم البطوالت

و�أكربها من حيث اجلوائز وعدد امل�شاركني واالهتمام االعالمي .ولطاملا
يلهم �سموه الأجيال املتعاقبة من �أبطال اجلوجيت�سو يف الإمارات ،ويقدم
لهم القدوة يف قيم الت�صميم على النجاح ،ومواجهة التحديات ،لرفع
علم دولة الإم��ارات يف خمتلف املحافل ".و�أ�ضاف الها�شمي � " :سجلت
اجلوجيت�سو م�سرية جناحات على امل�ستوى العاملي بف�ضل دعم القيادة
الر�شيدة للريا�ضة ولأبطال اللعبة من جنوم منتخبنا الوطني الذين
�أبدعوا يف كافة م�شاركاتهم املحلية والدولية يف كل املحافل ،وح�صدوا
العديد من امليداليات على كل امل�ستويات وفر�ضوا واقعا جديدا على
م�شهد املناف�سة العاملي ،وه��م ي�ستعدون الآن مع زمالئهم من العبي
الأن��دي��ة لتمثيل ال��دول��ة ب�أف�ضل ��ص��ورة يف الن�سخة  13م��ن بطولة
�أب��وظ�ب��ي العاملية مل�ح�تريف اجلوجيت�سو ".وت��اب��ع  " :يتزامن انطالق
مناف�سات الن�سخة الثالثة ع�شرة من البطولة مع احتفال الدولة بعام
اخلم�سني ،ال��ذي ميثل حمطة مهمة يف م�سرية العطاء يف اخلم�سني
عاما املا�ضية ،ونقطة االنطالق بقوة نحو موا�صلة الإجنازات بكل همة
يف اخلم�سني عاما املقبلة ،ومن منطلق م�س�ؤوليتنا كجهة معنية بريا�ضة
اجلوجيت�سو وتطويرها والرتويج لها يف الدولة وخارجها ،جندد العهد

ب ��أن نوا�صل العمل لالرتقاء بح�ضورها على امل�ستوى املحلي ،وقيادة
امل�شهد يف كل من �آ�سيا وال�ع��امل ،تقديرا للدعم ال��ذي يقدمه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان لريا�ضة اجلوجيت�سو".
وختم الها�شمي قائال  " :يتزايد ح�ضور وت�أثري بطولة �أبوظبي العاملية
ملحرتيف اجلوجيت�سو ن�سخة بعد �أخ��رى ،حتى باتت غنية عن التعريف
بالن�سبة لأب�ط��ال اجلوجيت�سو وم�شجعيها ح��ول ال�ع��امل ،حيث ي�ؤكد
الإقبال الذي ا�ستقطبته منذ فتح باب الت�سجيل للم�شاركة فيها على
الزخم الكبري الذي تتمتع به على م�ستوى العامل ،خا�صة و�أن البطولة
�ستقام بعد �أيام قليلة من بطولة العامل للجوجيت�سو التي ي�ست�ضيفها
احتاد الإم��ارات ،ما يتيح لنجوم العامل امل�شاركة يف �أ�ضخم ا�ستحقاقني
عامليني على �أجندة الريا�ضة خالل �شهر واحد".
وفور �إعالن االحتاد عن تنظيم البطولة ،وفتح باب الت�سجيل ،بد�أ �أبرز
جن��وم العامل من خمتلف الفئات الأ�ساتذة ،واملحرتفني بامل�سارعة يف
الت�سجيل لت�أكيد م�شاركتهم يف البطولة ملا متثله من �أهمية ق�صوى
بالن�سبة لأبطال العامل يف رفع ر�صيدهم من النقاط وحت�سني ت�صنيفهم
العاملي.

�أ�صغر العبة يف بطولة اخرتاق ال�ضاحية

هيام حممد تخطف الأ�ضواء وحتلم بالألقاب يف «�أم الألعاب»
•• دبي-الفجر

خ�ط�ف��ت ه �ي��ام حم �م��د الع �ب��ة ن ��ادي
الإم��ارات لألعاب القوى الأ��ض��واء يف
ب�ط��ول��ة ال��دول��ة ال �ف��ردي��ة الخ�ت�راق
ال���ض��اح�ي��ة ال �ت��ي �أق �ي �م��ت �أخ� �ي��راً يف
حديقة الورقاء وذلك بعدما قدمت
م�ستوى جيداً يفوق عمرها وعك�ست
م��وه�ب�ت�ه��ا اجل �ي��دة ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل
امل�ستقبل امل�شرف ال��ذي ينتظرها يف
�أم الألعاب.
وت�ع�ت�بر ه�ي��ام حم�م��د " � " 9سنوات
�أ�صغر العبة م�شاركة يف �أول بطولة
ي�ن�ظ�م�ه��ا احت � ��اد الإم � � � ��ارات لألعاب
ال�ق��وى لتد�شني امل��و��س��م اجل��دي��د يف
ريا�ضة �ألعاب القوى مب�شاركة 270
العباً والعبة ميثلون  18نادياً � ،إذ

ك�شفت البطولة عن امل�ستوى املتطور
يف الأن��دي��ة وامل��واه��ب ال�ك�ث�يرة التي
حت�ظ��ى ب��االه�ت�م��ام وامل�ت��اب�ع��ة يف ظل
اخلطة اال�سرتاتيجية لتطوير اللعبة
واالرتقاء بها �إىل م�ستوى التطلعات
امل ��رج ��وة مب ��ا ي �خ��دم ر�ؤي � ��ة جمل�س
�إدارة االحتاد لبلوغ الغايات املطلوبة
م��ن ال�ت�ط��ور ال�ف�ن��ي ال ��ذي ي�صب يف
م�صلحة املنتخبات الوطنية.
ومل ت �خ��ف ال�ل�اع �ب ��ة ه� �ي ��ام حممد
�سعادتها بامل�شاركة يف بطولة الدولة
الفردية الخ�تراق ال�ضاحية وقالت
�إن�ه��ا حت��ر���ص على تنفيذ توجيهات
اجل �ه��از ال�ف�ن��ي ب�ق�ي��ادة امل ��درب هادي
ك��رمي حتى تنجح بتطوير قدراتها
ومتابعة م�شوار البحث ع��ن الواقع
الأف �� �ض��ل يف ري��ا� �ض��ة �أل �ع ��اب القوى

و�أف ��راد �أ��س��رت��ي وحتى على م�ستوى
امل���س��ؤول�ين يف ال �ن��ادي وه ��ذا الواقع
يدفعني مل�ضاعفة جهودي حتى �أحقق
تطلعاتهم".
ب� ��دوره ق ��ال امل� ��درب ه ��ادي ك ��رمي �إن
امل�شاركة الأوىل لالعبة هيام حممد
يف ب�ط��ول��ة ال��دول��ة ال�ف��ردي��ة لألعاب
القوى ك�شفت عن قيمة فنية جيدة
ل�لاع�ب��ة ��ص�غ�يرة �أق� ��ل م��ا مي�ك��ن �أن
ن�شري �إىل �أنها �أمام م�ستقبل م�شرف
م ��ع ت �ع��اظ��م رغ �ب �ت �ه��ا يف اال�ستفادة
م��ن ال�ت��وج�ي�ه��ات امل���س�ت�م��رة لتطوير
م���س�ت��واه��ا � ،إىل ج��ان��ب �أن �ه��ا تتمتع
ب�ط��ري�ق��ة خم�ت�ل�ف��ة يف اجل� ��ري تربز على �صعيد الالعبات املميزات ونعمل
وال��و� �ص��ول �إىل املنتخبات الوطنية نادي الإمارات لكن �أمتنى بكل ت�أكيد ال�ب�ط��والت اخل��ارج�ي��ة وال���ش��يء املهم مهاراتها التي تفوق عمرها وجتربتها با�ستمرار لتعزيز الرغبة يف تطوير
قدراتهن وبقليل من الرتكيز ميكن
�أن �أجنح يف االن�ضمام �إىل املنتخبات ب��ال�ن���س�ب��ة يل ه��و ال�ت���ش�ج�ي��ع الرائع مع ريا�ضة �أم الألعاب.
واملناف�سة على الألقاب.
و�أ� �ض��اف��ت� :صحيح �أن�ن��ي �أن�ت�م��ى �إىل ال��وط�ن�ي��ة و�أع �م��ل ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف الذي �أحظى به من وال��دي ووالدتي و�أكمل :لدينا مواهب جيدة يف النادي �أن مت�ضي الأم��ور �إىل مرحلة جيدة

م��ع االهتمام الوا�ضح م��ن م�س�ؤويل
النادي بتوفري الأجواء التي ت�شجعنا
ع�ل��ى ال�ع�م��ل وم���ض��اع�ف��ة اجل �ه��ود يف
الإعداد والتدريبات".

العبان من نادي ال�شارقة
يح�صالن على ال�شارة
الدولية للتحكيم يف املبارزة
•• ال�شارقة -وام:

منتخب ال�سيدات يواجه ميامنار يف اجلولة الثالثة
من الت�صفيات الآ�سيوية اليوم
•• دبي-الفجر:

يواجه منتخبنا الوطني لل�سيدات نظريه منتخب
ميامنار يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباح اليوم الأحد
على ا�ستاد عمرزاكوف يف بي�شكيك � ،ضمن مباريات
اجلولة الثالثة والأخرية للت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة
لبطولة ك�أ�س �آ�سيا لل�سيدات يف الهند  ، 2022وذلك
حل�ساب املجموعة الرابعة.
وكان منتخبنا قد متكن من ح�صد  3نقاط خالل
اجلولتني املا�ضيتني م��ن الت�صفيات  ،حيثُ ف��از يف
اجلولة الأوىل على منتخب غ��وام بهدفني لهدف ،
ويت�ساوى يف عدد النقاط مع منتخب لبنان "ثانياً"
وال�ت��ي ح�صدها م��ن ف��وزه على منتخبنا يف اجلولة
الثانية بهدف نظيف  ،فيما يت�صدر منتخب ميامنار
قمة املجموعة الرابعة بر�صيد  6نقاط من فوزين

م�ت�ت��ال�ي�ين ع�ل��ى امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��اين ب ��أرب �ع��ة �أه ��داف
نظيفة  ،ومنتخب غوام بثمانية �أهداف دون مقابل ،
بينما يتذيل املنتخب الغوامي ترتيب املجموعة دون
نقاط.
وي�ت��أه��ل �إىل النهائيات �صاحب امل��رك��ز الأول يف كل
جمموعة من املجموعات الثماين يف الت�صفيات.
وك��ان منتخب الهند قد �ضمن الت�أهل كونه البلد
امل�ست�ضيف للبطولة �إىل جانب الت�أهل املبا�شر لثالثة
منتخبات وهم اليابان و�أ�سرتاليا وال�صني احلا�صلة
على املراكز الثالثة الأوىل يف الن�سخة املا�ضية عام
 ، 2018فيما ت�أهل من الت�صفيات منتخبات فيتنام
(املجموعة الثانية)  ،و�إندوني�سيا (املجموعة الثالثة)
 ،وكوريا اجلنوبية (املجموعة اخلام�سة)  ،والفلبني
(املجموعة ال�ساد�سة)  ،و�إي��ران (املجموعة ال�سابعة)
 ،وتايالند (املجموعة الثامنة).

ح�صل العبا نادي ال�شارقة الريا�ضي يف املبارزة علي املرزوقي وعمران
البلو�شي على ال�شارة الدولية يف التحكيم من االحتاد الدويل للمبارزة
ل�سالحي ال�سابر والآيبيه على التوايل والتي تتيح لهما حتكيم جميع
م�سابقات املبارزة املحلية والدولية التي ينظمها احتاد اللعبة.
ومتكن الثنائي من اجتياز االختبارات التي متت على ثالث مراحل يف
العا�صمة الأوزبكية ط�شقند ،وا�شتملت على امتحان حتريري واختبار
فيديو واختبارات عملية مب�شاركة عدد من احلكام من دول خمتلفة من
بينها ا�سرتاليا وال�سعودية والكويت والعراق والأردن و�إيطاليا ورو�سيا
�إىل جانب البلد امل�ست�ضيف �أوزبك�ستان.
و�أو�ضح عبدالرحمن املليحي ع�ضو �إدارة الألعاب الفردية م�شرف اللعبة
�أن ح�صول الثنائي على ال�شارة الدولية ي�ن��درج �ضمن الأه ��داف التي
تتطلع �إليها الإدارة يف ت�أهيل وتطوير منت�سبيها من الالعبني واملدربني
والإداريني لزيادة خرباتهم واال�ستفادة منهم يف امل�ستقبل للم�ساهمة يف
تطوير �ألعاب النادي ومتثيل الدولة يف املحافل اخلارجية.
و�أ��ش��ار املليحي �إىل �أن �إدارة الأل�ع��اب الفردية لديها خطط طموحة يف
تنمية مهارات فرق العمل يف جميع الألعاب من خالل ابتعاثهم للدورات
التدريبية داخلياً وخارجياً واحل�صول على ال�شهادات القارية والعاملية
التي تعزز مكانة ال�ن��ادي ،الفتا �إىل �أن لعبة امل�ب��ارزة من الأل�ع��اب التي
وج��دت �إق�ب��ا ًال ك�ب�يراً يف الآون��ة الأخ�ي�رة وانت�شرت ب�شكل كبري وه��و ما
ي�ضعهم �أمام حتدٍ بت�أهيل وتطوير منت�سبيها مل�ستقبل اللعبة يف النادي
والدولة.
و�أ�شاد املليحي بفريق املبارزة يف النادي الذي �أثبت نف�سه بقوة يف ال�ساحة
املحلية يف فرتة وجيزة وحقق عدداً من الإجنازات �آخرها التتويج ببطولة
الأندية العربية للمبارزة التي ا�ست�ضافتها �إمارة ال�شارقة ،م�شريا �إىل �أن
الفريق مليء باملواهب املواطنة والتي �سيكون لها م�ستقبل كبري يف اللعبة،
مثمنا دعم ومتابعة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي للألعاب الفردية .
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خالل االجتماع الفني ملباريات الت�صفيات

منتخبنا يلعب مبارياته بالأبي�ض والآ�سيوي يعتمد
القوائم النهائية للمنتخبات
•• دبي-الفجر:

ُعقد �صباح �أم�س عرب تقنية االت�صال املرئي االجتماع الفني
ملباريات املجموعة اخلام�سة للت�صفيات امل�ؤهلة �إىل نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاماً املقررة يف �أوزبك�ستان العام املقبل
وت�ست�ضيفها �إم� ��ارة ال�ف�ج�يرة ل�ل�ف�ترة م��ن � 24إىل 30
�أكتوبر اجل��اري وت�ضم منتخبات الإم��ارات ُ ،عمان  ،الهند

وقريغ�ستان .
ح�ضر االجتماع ميندو دورجي والدكتور ب�شري عبداخلالق
مراقبي املباريات والدكتور لوي�س جيم�س امل�س�ؤول الطبي
من االحتاد الآ�سيوي وممثلو املنتخبات  ،وح�ضر من جانب
منتخبنا جمال بوهندي مدير املنتخب وح�سان فهد رئي�س
ق�سم دعم املنتخبات والدكتور عبداهلل بارون طبيب املنتخب
�إىل جانب ممثلي اجلهات املعنية .

وتناول االجتماع كافة اجلوانب الفنية والتنظيمية واعتماد
القائمة النهائية لكل منتخب والتي ت�ضم  23العباً ح�سب
الئحة الت�صفيات �إىل جانب مراجعة الالئحة الفنية و�آلية
الت�أهل  ،والت�أكيد على �ضرورة االلتزام ببنود الربوتوكول
ال�صحي حفاظاً على �سالمة اجلميع  ،فيما مت اعتماد �ألوان
قم�صان املنتخبات خ�لال امل�ب��اري��ات  ،حيث تقرر �أن يلعب
منتخبنا جميع مبارياته باللون الأبي�ض .
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يف افتتاح مباريات املجموعة اخلام�سة للت�صفيات الآ�سيوية

الأبي�ض الأوملبي يواجه نظريه منتخب قريغ�ستان يف �ستاد الفجرية اليوم
•• دبي-الفجر:

تنطلق م�ساء اليوم الأحد يف ا�ستاد
نادي الفجرية مناف�سات املجموعة
اخلام�سة من الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاماً,
ب ��إق��ام��ة م �ب��ارات�ي�ن جت �م��ع الأوىل
منتخبنا الأومل �ب��ي لكرة ال�ق��دم مع
نظريه منتخب قريغ�ستان يف متام
ال �� �س��اع��ة  ، 16:50ف�ي�م��ا جتمع
امل � �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة م�ن�ت�خ�ب��ي عُمان
وال �ه �ن��د ال���س��اع��ة  20:30م�ساء
 .اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن النهائيات
�ستقام يف �أوزبك�ستان العام املقبل.
وا�ستعد منتخبنا الأوملبي للت�صفيات
م��ن خ�لال �سل�سلة م��ن التجمعات
ال��داخ�ل�ي��ة وامل�ع���س�ك��رات اخلارجية
ولعب م�ب��اري��ات ودي��ة م��ع ع��دد من
املنتخبات الآ��س�ي��وي��ة واخلليجية,
وكذلك من �أمريكا اجلنوبية ,لعل
�أهمها مواجهة منتخب الربازيل
الأومل �ب ��ي ق�ب��ل ت�ت��وي�ج��ه بامليدالية

ال��ذه�ب�ي��ة يف م���س��اب�ق��ة ك ��رة القدم
بدورة الألعاب الأوملبية التي �أقيمت
يف ط��وك �ي��و  ،ك �م��ا �� �ش ��ارك ال�شهر
املا�ضي يف بطولة احتاد غرب �آ�سيا
للمنتخبات وخا�ض  3مباريات فاز
يف واحدة وخ�سر مباراتني .
وح ��ر� ��ص اجل� �ه ��از ال �ف �ن��ي بقيادة
الإ�� �س� �ب ��اين دي �ن �ي ����س � �س �ي �ل �ف��ا على
تهيئة الالعبني من كافة النواحي
الفنية والبدنية خلو�ض غمار هذه
الت�صفيات التي ت�شهد م�شاركة 39
منتخباً وطنياً تتناف�س للح�صول
ع � �ل� ��ى  15ب � �ط� ��اق� ��ة م � �ت� ��اح� ��ة يف
النهائيات ،من �أجل االن�ضمام �إىل
�أوزبك�ستان امل�ضيفة ،حيث يت�أهل
�إىل النهائيات �صاحب املركز الأول
يف كل جمموعة� ،إىل جانب �أف�ضل
�أربعة منتخبات حت�صل على املركز
الثاين يف املجموعات الـ.11
م ��ن ج �ه �ت��ه ع �ق��د � �ص �ب��اح �أم� �� ��س يف
ا��س�ت��اد ال�ف�ج�يرة االج �ت �م��اع الفني
بح�ضور م�س�ؤويل االحتاد الآ�سيوي

ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم واحل � �ك� ��ام وممثلي
املنتخبات الأربعة �إىل جانب ممثلي
اجل� �ه ��ات الأخ � � ��رى  ،ح �ي��ث �سيتم
خالل االجتماع مناق�شة ُكل البنود

الفنية اخلا�صة بالئحة الت�صفيات
واع � �ت � �م � ��اد ال � �ق � ��وائ � ��م النهائية
للمنتخبات وك��ذل��ك اعتماد �ألوان
قم�صان املنتخبات خالل املباريات .

وي�ع�ق��ب االج �ت �م��اع ال�ف�ن��ي �إقامة
امل��ؤمت��ر ال�صحفي بح�ضور مدرب
والع ��ب م��ن ك��ل منتخب للحديث
ع��ن �آخ� ��ر اال� �س �ت �ع��دادات اخلا�صة

�أك��د �سيف ماجد املن�صوري ع�ضو
جمل�س �إدارة احت��اد الإم��ارات لكرة
القدم نائب رئي�س جلنة املنتخبات
ال��وط�ن�ي��ة وال �� �ش ��ؤون ال�ف�ن�ي��ة ثقته
ب� �ق ��درة م �ن �ت �خ �ب �ن��ا الأومل � �ب � ��ي على
تخطي عقبة منتخب قريغ�ستان
وحتقيق نتيجة �إيجابية يف بداية
م �� �ش��وار ال�ت���ص�ف�ي��ات  ،م �� �ش�يراً �أن
املنتخب ي�ضم يف �صفوفه العبني
�أ� �ص �ح ��اب م� �ه ��ارة ف �ن �ي��ة ع��ال �ي��ة يف
خم�ت�ل��ف امل ��راك ��ز ع �ل��ى ال��رغ��م من
عدم م�شاركة �أغلبهم ب�شكل �أ�سا�سي
مع �أنديتهم يف م�سابقات الدوري
 ،وه��و الأم ��ر ال��ذي ُي��درك��ه اجلهاز
الفني الذي �سعى خالل احل�ص�ص
ال �ت��دري �ب �ي��ة الأخ� �ي ��رة ع �ل��ى و�ضع
اخل �ط��ة ال�ف�ن�ي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة خلو�ض
مباريات الت�صفيات .
ب��ال�ت���ص�ف�ي��ات وال � ��رد ع �ل��ى �أ�سئلة وق ��ال امل�ن���ص��وري �إن جمل�س �إدارة
ممثلي و�سائل الإعالم املختلفة .
احت ��اد ك��رة ال �ق��دم ب��رئ��ا��س��ة ال�شيخ
�سيف امل�ن���ص��وري  :ن�ث��ق يف قدرات را� �ش��د ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي رئي�س
العبينا بتخطي عقبة قريغ�ستان االحت � � ��اد ي � ��ويل اه� �ت� �م ��ام� �اً كبرياً

جل �م �ي ��ع م �ن �ت �خ �ب��ات �ن��ا الوطنية
وي�ضع ك��ل �إمكانياته م��ن �أج��ل �أن
حت �ق��ق م�ن�ت�خ�ب��ات�ن��ا ال �ن �ت��ائ��ج التي
ُت�ل�ب��ي ط�م��وح��ات ج�م�ه��وره  ،داعياً
اجلماهري الإماراتية للح�ضور يف
مدرجات ملعب الفجرية وم�ساندة
املنتخب وحتفيز الالعبني طوال
مباريات الت�صفيات من �أجل انتزاع
البطاقة امل�ؤهلة �إىل النهائيات .
ك �م��ا �أث � �ن� ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جلنة
املنتخبات ب��اجل�ه��ود ال�ك�ب�يرة التي
ي�ب��ذل�ه��ا �أع �� �ض��اء اجل �ه��از الإداري
للمنتخب ,متمث ً
ال بالعب القرن
يف دولة الإمارات الأ�سطورة عدنان
الطلياين م�شرف املنتخب وجمال
ب��وه�ن��دي م��دي��ر امل�ن�ت�خ��ب ويون�س
ع�ب��دال��رح�م��ن الإداري  ،ح�ي��ث �أن
�أدواره � � � ��م م �ه �م��ة ج � ��داً يف تهيئة
ال�لاع �ب�ين م��ن ال�ن��اح�ي��ة النف�سية
وتقدمي الن�صائح والإر�شادات التي
م��ن �ش�أنها �أن ُت�ع��زز روح املناف�سة
لدى الالعبني .

ال�سهالوي يلتقي م�س�ؤويل االحتاد الآ�سيوي ووفود منتخبات املجموعة اخلام�سة
•• دبي-الفجر:

ق��ام يو�سف ح�سني ال�سهالوي النائب ال�ث��اين لرئي�س احت��اد الإم ��ارات لكرة
القدم رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية وال�ش�ؤون الفنية �أم�س بزيارة ملقر �إقامة
م�س�ؤويل االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم ووف��ود منتخبات املجموعة اخلام�سة
للت�صفيات امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاماً التي �ستنطلق يف �إمارة
الفجرية اليوم الأحد و�ست�ستمر حتى الثالثني من �أكتوبر اجلاري .
والتقى ال�سهالوي بر�ؤ�ساء وف��ود منتخبات عُمان وقريغ�ستان والهند ووفد
االحت��اد الآ�سيوي  ،ناق ً
ال لهم حتيات ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س
احتاد كرة القدم و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ومرحباً بهم يف دولة الإمارات  ،متمنياً
لهم طيب الإقامة يف �إمارة الفجرية طوال فرتة الت�صفيات .
كما قام ال�سهالوي بزيارة ملقر �إقامة بعثة منتخبنا الأوملبي والتقى �أع�ضاء
اجلهاز الفني والإداري والالعبني وطالبهم ببذل املزيد من اجلهد لتحقيق
نتيجة �إيجابية اليوم �أمام منتخب قريغ�ستان يف م�ستهل م�شوار الت�صفيات .
من جهة �أخرى �أ�شاد ممثلو منتخبات املجموعة اخلام�سة باجلهود التي يقوم
بها احتاد الإمارات لكرة القدم و�أع�ضاء اللجنة املنظمة للت�صفيات وتوفريهم
لكل االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة م��ن مقر �إق��ام��ة وم�لاع��ب ت��دري��ب عالية اجلودة
ومتابعة دقيقة للربوتوكول ال�صحي .
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الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العامل حلل م�سائل ال�شطرجن وا�ست�ضافة العمومية بالفجرية
•• الفجرية-وام:

فازت دولة الإمارات ب�شرف تنظيم بطولة العامل حلل م�سائل ال�شطرجن
يف الفجرية ،وا�ست�ضافة اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل
لو�ضع م�سائل ال�شطرجن �أي�ضا ب�ن��ادي الفجرية لل�شطرجن والثقافة
يف ال�ع��ام  ،2022وذل��ك بعد تفوق ملف الفجرية وح�صوله على ثقة
اجلمعية العمومية التي انعقدت يف جزيرة رود�س باليونان .
و�أه� ��دى جم�ل����س �إدارة ن ��ادي ال�ف�ج�يرة ل�ل���ش�ط��رجن وال�ث�ق��اف��ة الإجن ��از
التاريخي للقيادة الر�شيدة ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد

ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�سمو ال�شيخ حممد بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وال�شيخ �صالح بن حممد
ال�شرقي رئي�س دائرة ال�صناعة واالقت�صاد يف الفجرية للرعاية الكرمية
والدعم الذي �ساهم بالو�صول للعاملية وحتقيق �أف�ضل الإجنازات.
وحظي ملف الفجرية بثقة جميع امل�صوتني بعد �أن نال موافقة الأغلبية
املطلقة ملمثلي الدول التي ح�ضرت املناق�شات العامة مب�شاركة ممثل دولة
الإمارات يف االحتاد الدويل الدكتور عبد اهلل �آل بركت رئي�س جمل�س ادارة
نادي الفجرية لل�شطرجن ،وحممد عبداهلل الزعابي نائب رئي�س جمل�س
الإدارة ،وبح�ضور رئي�س االحتاد الدويل اليوناين هاري فوجياك�سي�س،

و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل وممثلي الدول الأع�ضاء.
و�ستكون الإم��ارات �أول دولة عربية و�أو�سطية تنظم بطولة العامل حلل
امل�سائل ال�شطرجنية ،وت�ست�ضيف اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل،
�إذ مل ي�سبق �أن مت ا�ست�ضافتها �سابقا باملنطقة ،وبرغم �أن الفجرية كانت
ق��د ا�ست�ضافت اثنني م��ن اجل��والت يف ال�سنوات  2019و� ،2020إال
�أنها �ستكون املرة الأوىل التي �ست�ست�ضيف فيها البطولة بكامل جوالتها
واجلمعية العمومية لالحتاد الدويل .وقال الدكتور �آل بركت � " :ساهم
ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال�ك��رمي��ة ل�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن حممد
ال�شرقي ويل عهد الفجرية يف جن��اح م�ساعينا لنيل ملف اال�ست�ضافة

ثقة �أع�ضاء اجلمعية العمومية ،والذين �أ�شادوا مبا تتمتع به الفجرية
من بنى حتتية مميزة ،وخربة كبرية لفريق النادي من خالل تنظيمه
لبطوالت مميزة عديدة نال خاللها العالمة الكاملة حيث كانت هذه
الأمور حا�ضرة خالل االجتماع".
�أم��ا بخ�صو�ص اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد ال��دويل فقد �أ�شار
حممد عبد اهلل الزعابي نائب رئي�س النادي �إىل �أنه �إجناز كبري ال يقل
�أهمية عن ا�ست�ضافة بطولة العامل و�أنه �سيعود مبكا�سب عديدة للريا�ضة
الإماراتية ،م�ؤكدا �أن ذلك جاء بف�ضل دعم القيادة الر�شيدة و�إجنازات
العبي النادي على امل�ستوى العاملي.
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الدرعي  :التواجد �أك�سب ريا�ضة الإمارات �شهرة عاملية جديدة

توما  ..جنم جودو الإمارات �ضمن م�شاهري متحف «مدام تو�سو»
•• �أبوظبي-وام:

دخ��ل جنم ج��ودو الإم ��ارات الالعب
ت� ��وم� ��ا احل � ��ائ � ��ز ع � �ل ��ى امل� �ي ��دال� �ي ��ة
الربونزية يف وزن حتت  81كجم،
ب � ��دورة الأل� �ع ��اب الأومل �ب �ي ��ة يف ريو
دي ج��ان�يرو ب��ال�برازي��ل يف 2016
التاريخ م��ن �أو��س��ع �أب��واب��ة باعتباره
�أول �إجن� � ��از جل � ��ودو الإم � � � ��ارات يف
ال � � ��دورات الأومل� �ب� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت�صدر

جم�سمه ب�ب��دل��ة ال�ب�ط��ول��ة الزرقاء
متحف ال�شمع ل �ـ " م ��دام ت��و��س��و "
الوجهة الرتفيهية الأك�ثر جاذبية
ع��امل�ي�اً ،وال ��ذي افتتح ه��ذا الأ�سبوع
فرعه اجلديد العاملي يف دب��ي لأول
م��رة �أم ��ام اجل�م�ه��ور يف ن�سخته الـ
 25لت�صبح ال��وج�ه��ة الرتفيهية
الأوىل من نوعها عاملياً يف املنطقة،
وهو يحتل مكانة خا�صة كونه الأول
م��ن ن��وع��ه يف دول جمل�س التعاون

اخل �ل �ي �ج��ي وال � � ��ذي ي� �ق ��دم �أف�ضل
ال �ت �ج��ارب ال�ترف �ي �ه �ي��ة التفاعلية
املبتكرة.
وي�ضم متحف "مدام تو�سو دبي"
جم�سمات �شمعية متثل �أمل��ع جنوم
التلفزيون وجن��وم ال�سينما ،ف�ض ً
ال
ع��ن م���ش��اه�ير ال��ري��ا� �ض��ة ،والعلوم،
وامل��و� �س �ي �ق��ى ،وال � �ت� ��اري� ��خ ،وال� �ف ��ن،
وم� ��� �ش ��اه�ي�ر ال� �ث� �ق ��اف ��ة ال�شعبية،
وال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ة ،وغ �ي��ر ذل � � ��ك ،فهي

ال�صراع التقليدي بني الأهلي والزمالك
على اللقب ينطلق ً
غدا

ي�ن�ط�ل��ق غ� ��داً االث �ن�ي�ن ال �� �ص��راع ال�ت�ق�ل�ي��دي ب�ي�ن الأهلي
والزمالك على لقب م�سابقة ال��دوري املمتاز لكرة القدم
يف م�صر ،يف ن�سخته التي �ستحمل رقم  63ويتناف�س فيها
 18نادياً من بينها �أربعة فرق �سبق لها احل�صول على
اللقب.
وح�صد الأهلي اللقب  42مرة �أخرها املو�سم قبل املا�ضي،
بينما ح�صل ال�غ��رمي التقليدي ال��زم��ال��ك ح��ام��ل اللقب
على درع البطولة  13م��رة ،فيما ح�صل الإ�سماعيلي
عليه ث�لاث م��رات وت��وج امل�ق��اول��ون ال�ع��رب م��رة واح��دة يف
.1983
وانطلقت م�سابقة الدوري امل�صري يف  1948وكان الأهلي
�أول ال �ف��رق ال �ت��ي ت��وج��ت ب��ال �ل �ق��ب ،ث��م ان �ط �ل��ق وتوالت
انت�صاراته و�أرقامه القيا�سية بعد ذلك.
ورغم ان�شغال الأهلي والزمالك مبباريات دور  32لدوري
�أبطال �أفريقيا� ،إال �أنهما ي�ضعان اال�ستعداد للدوري على
ر�أ�س اهتماماتهما و�أولوياتهما.
قال مدير الكرة بالأهلي �سيد عبد احلفيظ �إن "فريقه لن
يلج�أ للراحة بعد انتهاء مباراته اليوم ال�سبت مع احلر�س
الوطني القادم من النيجر".
و�أ�ضاف عبد احلفيظ "بطولة الدوري املحلي هي البطولة
املف�ضلة جلماهري الأهلي ون�سعى ال�سرتداد اللقب الذي
فرطنا فيه يف املباريات الأخرية باملو�سم املنتهي".
وتابع "ا�ستوعبنا الدر�س جيدا ولن ن�سمح بت�سرب النقاط
من بني �أقدامنا و�سيكون هدفنا يف كل املباريات الفوز..
والفوز فقط".
ودع��م الأهلي �صفوفه بعدة �صفقات قوية خا�صة يف خط
الهجوم بالتعاقد مع بري�سي تاو اجلنوب افريقي والعب
م��وزام �ب �ي��ق ل��وي����س م�ي�ك�ي���س��وين وح �� �س��ام ح���س��ن مهاجم
�سموحة ووائل ف�ؤاد الظهري الأمين لفريق النجوم و�إنبي
وم�صطفى ال�ب��دري ال��ذي خ��رج ل�ل�إع��ارة ملو�سم واح��د مع
فيوت�شر ب�خ�لاف ع��ودة الثنائي ع�م��ار حمد و�أح�م��د عبد
القادر من الإعارة.
طموحات كبرية

التتويج بلقب ال��دوري يف املو�سم املا�ضي جعل الفرن�سي
باتري�س كارتريون مدرب الزمالك ي�ؤكد �أن "فريقه قادر
على االحتفاظ باللقب املحلي" ،كما هو ق��ادر على ح�سم
اللقب الأفريقي ل�صاحله �أي�ضاً.
وزاد من انتعا�ش الزمالك ت�أهله �إىل دور املجموعات بدوري
�أبطال افريقيا عقب اكت�ساح تو�سكر الكيني ذهاباً و�إياباً
بنتيجة �إجمالية .0-5
وقال كارتريون لل�صحافيني "�سنبد�أ على الفور اال�ستعداد
ملواجهة �إنبي يف اجلولة الأوىل للدوري ..لن تكون هناك
راحة ..والالعبون تخل�صوا من حالة الإجهاد وب�إمكانهم
التفوق على �إنبي".
وتنطلق الن�سخة  63غداً االثنني ب�إقامة ثالث مباريات
�أول�ه��ا جتمع ب�ين البنك الأه�ل��ي وط�لائ��ع اجل�ي����ش ،حيث
ي�أمل خالد جالل مدرب البنك يف حتقيق نتيجة �إيجابية
جتنب فريقه �صراع الهبوط ال��ذي جنا منه ب�أعجوبة يف
املو�سم املا�ضي ،فيما يرغب عبد احلميد ب�سيوين مدرب
اجلي�ش يف حتقيق الفوز الأول ،لي�ؤكد �أن ح�صول فريقه
على لقب ك�أ�س م�صر من بني �أنياب الأهلي نهاية املو�سم
املنتهي مل يكن جمرد �ضربة حظ.
وق��ال ب�سيوين "ن�سعى ملوا�صلة �أدائ�ن��ا ال�ق��وي ون��أم��ل مع
ن�ه��اي��ة امل��و��س��م �أن ن�صل ل�ل�م��رب��ع ال��ذه�ب��ي رغ��م املناف�سة
ال�شديدة املتوقعة هذا املو�سم ..لكننا نحلم".
كما يلتقي يوم الإثنني ثنائي الإ�سكندرية �سموحة واالحتاد
ال�سكندري ويلتقي الوافدان اجلديدان فيوت�شر وفاركو.
ويوم الثالثاء تقام ثالث مباريات �أخرى فيلتقي املقاولون
العرب بقيادة مدربه عماد النحا�س مع ال�شرقية للدخان
ال�صاعد حديثاً للممتاز ويلتقي اجل��ون��ة م��ع �سرياميكا
كليوباترا والزمالك مع �إنبي.
ويوم الأربعاء يلتقي برياميدز مع م�صر للمقا�صة الذي
طلب تغيري ا�سمه �إىل هويدي �سبورت ،كما يلتقي الأهلي
مع الإ�سماعيلي.
وتختتم اجلولة الأوىل يوم اخلمي�س مبواجهة بني غزل
املحلة وامل�صري البور�سعيدي.

وجهة ترفيهية فريدة من نوعها،
وميكن للزوار ق�ضاء �أوق��ات ممتعة
با�ستك�شاف ت�ل��ك ال��وج�ه��ة املذهلة
ح�ي��ث ت �ت ��أل��ف م��ن ��س�ب��ع غ ��رف ذات
ط��اب��ع خ��ا���ص وت�ضم �أك�ث�ر م��ن 60
جم���س�م�اً ��ش�م�ع�ي�اً ي�ن�ب����ض باحلياة،
م�ن�ه��م  16جم���س�م�اً ج ��دي ��داً كل ّياً
لأمل ��ع جن��وم ال���ش��رق الأو�� �س ��ط ،كما
ي ��وف ��ر امل �ت �ح��ف �أف �� �ض ��ل التجارب
الرتفيهية التفاعلية التي تنا�سب

خمتلف الفئات العمرية ،ليخطف
الأ� �ض��واء و�إب �ه��ار ال ��زوار م��ن خالل
املقر اجلديد ال��ذي ي�ضم ابتكارات
مده�شة مع �أحدث التقنيات ،جلذب
الزوار.
ك�م��ا ي���ض��م م�ت�ح��ف ال���ش�م��ع العاملي
ال�شهري  -ال��ذي يقع داخ��ل جزيرة
"بلوواترز"Blue waters -
ال �� �ش �ه�يرة يف دب ��ي  60 -جم�سما
لكوكبة من النجوم وامل�شاهري ويف

انطالق القمة البولندية لك�أ�س رئي�س
الدولة للخيول العربية الأ�صيلة

•• وار�سو-وام:

ت�ست�ضيف بولندا اليوم املحطة العا�شرة ل�سل�سلة �سباقات ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة بن�سختها الـ ،28وذل��ك يف م�ضمار
�سلوزويك بالعا�صمة وار�سو ،يف ختام املحطات الأوروبية للك�أ�س الغالية قبل
انتقالها للمحطات العربية املقبلة يف م�صر وتون�س واملغرب واململكة العربية
ال�سعودية يف نوفمرب ودي�سمرب املقبلني.
وتقام الك�أ�س الغالية برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،لرت�سيخ نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه ،يف ت�شجيع ورعاية اخليل العربي الأ�صيل ورفع �ش�أنه بكافة دول العامل
وتنمية ح�ضوره يف �أهم املهرجانات وال�سباقات العاملية واحلفاظ على م�سريته
الأ�صيلة.
وت�شهد املحطة البولندية م�شاركة  9خيول متثل �أف�ضل و�أقوى مرابط اخليل
يف بولندا و�أوروب��ا ،للتناف�س على لقب ال�سباق الذي يقام مل�سافة  2400مرت
�ضمن فئة " لي�ستد " واملخ�ص�ص للمهور واملهرات من عمر �أرب��ع �سنوات فما
فوق .وي�شارك يف القمة البولندية نخبة اخليول العربية من �أجل الظفر بلقب
الك�أ�س الغالية ،حيث ت�سجل ا�سطبالت اخلالدية التي تعود للأمري خالد بن
�سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ح�ضورا مميزا كالعادة يف �سباقات املحطة
البولندية  ،وت�شارك بـ  4خيول مر�شحة القتنا�ص اللقب� ،إذ تعد بولندا مقراً
مل��زارع انتاج خيول مربط اخلالدية ،ويتقدم املر�شحني " :ر�سمي اخلالدية"
امل �ن �ح��در م��ن ن���س��ل -ن��اي��ف اخل��ال��دي��ة -رج� ��وى اخل��ال��دي��ة-ب ��إ� �ش��راف امل ��درب
جانو�سيز كوزلو�سكي ،وقيادة �أندريا�س تورجايف� ،إىل جانب "ميار اخلالدية"
املنحدر من ن�سل -ن�شوان اخلالدية � -أ�سماء اخلالدية  -ب�إ�شراف املدرب مي�شال
بوركوو�سكي  ،وقيادة �سنجار اباييف  ،كما ي�شارك "و�سمي اخلالدية" املنحدر
من ن�سل  -غ�ضنفر اخلالدية � -شذى اخلالدية  -ب�إ�شراف امل��درب بارتو�ش
جلواكي وقيادة كميل جرزيبو�سكي � ،إ�ضافة �إىل "و�سمة اخلالدية" املنحدرة من
ن�سل  -جلنار اخلالدية � -شينوك دي غزال " دورمان ب�إ�شراف املدرب كا�سبنيك
وقيادة كونراد مازور..كما ت�ضم قائمة امل�شاركني بطل ن�سخة  2020اجلواد
دراج��ون ابن داح�س" �إىل جانب "جرنال ليدي ،ويلكي داكري�س  ،جات�سبي
دي بوزول�س ،ايكرون .
وتقام �سل�سلة �سباقات ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة للخيول العربية
الأ�صيلة ،ب�إ�شراف اللجنة العليا املنظمة برئا�سة �سعادة مطر �سهيل اليبهوين،
و�سعادة في�صل الرحماين م�شرف عام ال�سباقات ،وذلك بالتن�سيق والتعاون مع
احتاد �سباقات اخليول العربية يف بولندا.
من جهته �أ�شاد �سعادة مطر اليبهوين رئي�س اللجنة العليا املنظمة امل�شرفة
على �سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية باملنجزات املهمة التي توا�صل
حتقيقها الك�أ�س الغالية يف امل�ضامري الأوروبية ،معربا عن �سروره بالو�صول
ملحطة بولندا اخلتامية للمحطات الأوروبية و�سط �أ�صداء وا�سعة وجناحات
كبرية ،م�ؤكدا �أن حمطة بولندا تعد من املحطات الكبرية يف �أجندة ال�سباقات
العاملية ملا لها من قيمة ك�برى ل��دى م�لاك ومربي اخليل العربي ،وحتظى
بجماهريية ك�برى واهتمام �إع�لام��ي وترويجي لر�سالة الإم ��ارات ال�سامية
عرب هذه ال�سل�سلة الغالية التي تعزز �أوا�صر التوا�صل وتعرف العامل برتاثنا
الأ�صيل ونهج قيادتنا الر�شيدة وحر�صها الكبري لإع�لاء �ش�أن اخليل العربي
الأ�صيل .من جانبه قال �سعادة في�صل الرحماين امل�شرف العام ل�سباقات ك�أ�س
رئي�س الدولة للخيول العربية �إن الدعم ال�سخي واالهتمام املبا�شر من قبل
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة� ،أح��دث نقلة نوعية يف م�سرية اخليل العربي على ال�صعيد العاملي
و�ساهم بتج�سيد مكت�سبات كبرية مل�سرية لك�أ�س الغالية ،معربا ع��ن فخره
واعتزازه بتنظيم املحطة العا�شرة يف بولندا ،يف ظل الإجنازات املهمة والأ�صداء
الوا�سعة التي يحققها احلدث بعد �سل�سلة جناحات على مدار  9حمطات �سابقة
يف عام  ،2021مبينا �أن الأرقام و�شهادات االحتادات الدولية واملالك واملربني
وامل�ضامري العاملية والتغطية الإع�لام�ي��ة واحلملة الرتويجية متثل داللة
قاطعة على املكانة املرموقة للك�أ�س الغالية ،م�شيدا بامل�شاركة املميزة يف �سباق
بولندا والذي جتتمع فيه نخبة املرابط العاملية.

مقدمتهم جن��م ال�ك��رة الأ�سطوري
ال�ب�رت �غ��ايل ك��ري���س�ت�ي��ان��و روالن � ��دو،
وه � �ن� ��اك ق �� �س��م خ ��ا� ��ص ل� �ع ��دد من
ال��ر�ؤ� �س��اء وم���ش��اه�ير ال�ف��ن العربي
وامل� ��و� � �ض� ��ة وامل� �م� �ث� �ل�ي�ن وم�شاهري
ال�سو�شال ميديا.
وث �م��ن � �س �ع��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب
ال ��درع ��ي رئ �ي ����س احت� ��اد امل�صارعة دول ��ة الإم � ��ارات ب��ال�ي��وب�ي��ل الذهبي
واجل � � � ��ودو ف� �ك ��رة م �ت �ح��ف ال�شمع اخلم�سني وال�ي��وم الوطني و�إك�سبو
العاملي يف دبي متزامنا مع احتفاالت دبي  2020العاملي ،م�ؤكدا �أن جنم

اجل� ��ودو الإم ��ارات ��ي ح�ظ��ي ب�شهرة
عاملية انعك�ست على ريا�ضة الإمارات
ومنحتها مكانة عاملية.

كيف يدعم رونالدو فريقه
مان�ش�سرت يونايتد للتعايف؟
قال مهاجم مان�ش�سرت يونايتد كري�ستيانو رونالدو ،الفريق.
�إن "العبي ف��ري�ق��ه ي�ح�ت��اج��ون �إىل ال��وق��ت للت�أقلم و�أ� �ض��اف "كل �شخ�ص يجب �أن ي��درك دوره� .أعرف
واالن�سجام" ،وح� ��ث ال �ف��ري��ق ع �ل��ى ال �ت �ع��ايف من
دوري يف الفريق ويف النادي .دوري هو ت�سجيل
البداية املهتزة للمو�سم يف الدوري
الأه � ��داف وم���س��اع��دة ال �ف��ري��ق بخربتي،
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وكيفية التعامل مع املباراة".
وت�ع��اق��د ي��ون��اي�ت��د م��ع الع�ب�ين مثل
وت��اب��ع "�إذا ك ��ان ت�ف�ك�ير ك��ل �شخ�ص
رون � � ��ال � � ��دو واجل � � �ن� � ��اح ج� �ي ��دون
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت���ض�ح�ي��ة� ،أع �ت �ق��د �أننا
ً
�سان�شو وامل��داف��ع رف��ائ�ي��ل فاران
��س�ن���ص�ب��ح ف��ري �ق �ا �أف �� �ض��ل .منلك
ه��ذا ال���ص�ي��ف ،لكنه ب ��د�أ ب�شكل
جمموعة من امل�شجعني الرائعني
خلفنا ،ومنلك ملعباً رائعاً ،وفريقاً
متو�سط ويحتل املركز ال�ساد�س
يف ال��دوري بر�صيد  14نقطة
ج �ي��داً ،ل��ذا يجب علينا موا�صلة
من ثماين مباريات.
العمل" .وي�ل�ع��ب يونايتد
و�أبلغ رونالدو �شبكة �سكاي �سبورت�س
�ضد غرميه ليفربول
"الت�أقلم يحتاج �إىل وقت ،وكذلك
يف ال � ��دوري اليوم
�أ� �س �ل��وب ل�ع�ب�ن��ا ،ل�ك��ن �أع �ت �ق��د خطوة
الأحد.
بخطوة يجب �أن ن�ضع يف ذهننا �أن كل
�شيء ممكن.
"�أنا ال �أحتدث عن اجلانب الفردي لكني �أ�ضع
مكانة الفريق يف املركز الأول� .أعتقد �أنه ال يزال
من املمكن الفوز ب�أ�شياء جماعية ،بينما يكون
من الأ�سهل الفوز ب�ألقاب فردية".
وب��د�أ رونالدو فرتته الثانية مع يونايتد بقوة
و��س�ج��ل ��س�ت��ة �أه � ��داف يف ك��ل امل���س��اب�ق��ات حتى
الآن ،وطلب الالعب الربتغايل البالغ عمره
 36عاماً من زمالئه "الت�ضحية" من �أجل
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جمتمع االمارات
وخري جلي�س يف االنام كتاب

�أبو نادر يهدي رباعيات اخل ّيام للجابر

ت�سلم �سعادة الباحث الأديب الأ�ستاذ �أحمد �سلطان اجلابر الأ�سبوع املا�ضي
كتاب رباعيات اخل ّيام وهي الطبعة اجلديدة املنقحة ،وب�أربع لغات هي
الفار�سية والعربية والإنكليزية والفرن�سية هدية من �سعادة الأ�ستاذ عبد
الرزاق �سيد �صالح حممدي �أبو نادر.
وت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرة حر�صاً م��ن �سعادة الأ��س�ت��اذ �أب��ون��ادر على التوا�صل
ال�ث�ق��ايف واحل �� �ض��اري ،م��ع ال��و��س��ط ال�ث�ق��ايف يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة مبا يرثي احل��وار احل�ضاري ،والثقافة العامة ،والأدب املقارن،
والنزعة الإن�سانية ،لدى املبدعني والقراء والباحثني ،يف العاملني العربي
والإ�سالمي والدويل.
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�سكاليتي مينح ثالث رخ�ص ت�أ�سي�س �أعمال للفائزين بربنامج جيتك�س يوث �أك�س
اختتم برنامج �سكاليتي التابع ل�سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي دافزا ،
م�شاركته يف معر�ض جيتك�س جنوم امل�ستقبل �ضمن فعاليات الدورة الـ 41
لأ�سبوع جيتك�س للتقنية التي �أقيمت يف مركز دبي التجاري العاملي ،وذلك مبنح
ثالث رخ�ص ت�أ�سي�س �أعمال و�ستة ع�ضويات يف الربنامج للفائزين مب�سابقة
برنامج جيتك�س يوث �أك�س التي جرى تنظيمها يف �إطار فعاليات املعر�ض.
ي�أتي ذلك يف خطوة ت�ؤكد على التزام الربنامج و�سلطة املنطقة احلرة مبطار
دبي يف دعم منو منظومة ال�شركات التقنية النا�شئة املحلية والإقليمية والعاملية
وم�ساعدتها يف ت�أ�سي�س وتنمية �أعمالها يف املنطقة� ،إىل جانب تعزيز روح االبتكار
وريادة الأعمال لدى الفئات ال�شبابية� .إذ �سعى الربنامج خالل م�شاركته يف
فعاليات معر�ض جيتك�س جنوم امل�ستقبل و�أ�سبوع جيتك�س للتقنية �إىل ت�سليط
ال�ضوء على منهج ت�أ�سي�س الأعمال الب�سيط واملرن الذي يوفره ،وجرى تطويره
ب�شكل خا�ص لل�شركات التقنية لدعمها يف عملية النمو.
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القرية العاملية ت�ست�ضيف العر�ضني العامليني �سوينغ التينو و �آينجا خالل مو�سمها الـ26

�أعلنت القرية العاملية� ،أح��د �أكرب
امل �ن �ت ��زه ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة يف العامل
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة
وال �ت �� �س��وق وال�ترف �ي��ه يف املنطقة،
عن �أح��دث العرو�ض العاملية التي
ان�ضمت �إىل �أجندتها الرتفيهية
ل�ل�م��و��س��م ال �� �س��اد���س والع�شرين.
و�ستتعاىل �أ�صوات الطبول والآالت

الإي �ق��اع �ي��ة يف �أرج� ��اء ال��وج�ه��ة مع
ع��ر���ض �آي �ن �ج��ا امل �ت �ج��ول ،القادم
م��ن م��دي�ن��ة ب��وغ��وت��ا الكولومبية،
وال � ��ذي ��س�ي�ق��دم �أول ع��رو� �ض��ه يف
منطقة ال�شرق الأو�سط يف القرية
ال�ع��امل�ي��ة م��ع �أج � ��واء اح�ت�ف��ال�ي��ة مل
ي�سبق لها مثيل .ويف �شهر دي�سمرب،
��س�ت���ش�ت�ع��ل �أج� � ��واء احل �م��ا���س على

َكفو تتعاون مع م�ؤ�س�سة اجلليلة وبر�ست فريندز جلمع
الت ّربعات الهادفة لدعم التوعية مبر�ض �سرطان الثدي

َكفو ،ال�شركة الرائدة يف تو�صيل الوقود وخدمات ال�س ّيارات ،تعاونت مع
م�ؤ�س�سة اجلليلة وبر�ست فريندز يف حملة �أكتوبر الوردي .وهذه ال�شراكة
ربعات للتوعية مبر�ض و�أبحاث �سرطان الثدي على
الهادفة �إىل جمع الت ّ
ربع �إىل طلب تو�صيل الوقود
مدار �شهر �أكتوبر ،تتيح لعمالء َكفو �إ�ضافة ت ّ
عرب تطبيق َكفو ،ما �سي�ساعد يف دعم العمل احليوي مل�ؤ�س�سة اجلليلة التي
تعمل على دعم املر�أة يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة.

مبادرة  Teens in Aiتعلن عن الفائزين يف
الهاكاثون ال�سنوي الرابع خالل جيتك�س جلوبال 2021

�شهد اليوم الرابع من فعاليات جيتك�س جلوبال التي تقام يف مركز دبي
ال�ت�ج��اري العاملي وت�ستمر حتى اخلمي�س � 21أك�ت��وب��ر اجل ��اري الإعالن
عن �أ�سماء الفائزين يف الهاكاثون ال�سنوي ال��راب��ع ال��ذي تنظمه مبادرة
 Teens in Aiوتتخذ من اململكة املتحدة مقرا لها .وتهدف املبادرة
�إىل التعريف مبفهوم وممار�سات الذكاء اال�صطناعي عرب ت�سليط ال�ضوء
على ابتكارات املواهب النا�شئة يف هذا املجال ،وتكرمي املواهب ال�شابة يف

نريفانا لل�سفر وال�سياحة حت�صل
على  11جائزة من جوائز ال�سفر العاملية
ح��ازت �شركة نريفانا لل�سياحة وال�سفر  ،ال�شركة الرائدة يف جمال �إدارة
ال�سفر يف الإمارات العربية املتحدة  ،على �أحد ع�شر جائزة يف حفل توزيع
ج��وائ��ز ال���س�ف��ر ال�ع��امل�ي��ة ل �ه��ذا العام.
وقد فازت نريفانا لل�سفر وال�سياحة
بجائزة �أف�ضل �شركة لإدارة الوجهات
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ل�ع��ام ، 2021
مم��ا ع��زز مكانتها ك�شركة رائ ��دة يف
�سوق ال�سفر يف ال�شرق الأو�سط .كما
ا�ستقبلت العالمة التجارية ال�شركة
الرائدة يف ال�شرق الأو�سط مع �سائق
 2021ورائ � ��د ت�ن�ظ�ي��م الرحالت
ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
 .2021ويف حديثه ع��ن الإجن ��از ،
قال عالء العلي  ،الرئي�س التنفيذي
ملحموعة ن�يرف��ان��ا القاب�ضة  :نحن
ف�خ��ورون باحل�صول على �أعلى اجل��وائ��ز يف جوائز ال�سفر العاملية � -إنها
�شهادة على الإخال�ص والعمل اجلاد الذي بذلته فرقنا� .إنه �شعور رائع.

امل�سرح الرئي�سي يف القرية العاملية
مع عر�ض �سوينغ التينو ال�شهري
ح ��ول ال �ع��امل ب ��إب��داع��ه يف تقدمي
�أروع ال �ع��رو���ض احل�ي��وي��ة واملليئة
باحلما�س والإيقاعات الرائعة.
وق��ال ��ش��ون ك��ورن�ي��ل ،م��دي��ر �إدارة
الرتفيه يف القرية العاملية� :سعداء
ب�إن�ضمام عر�ضي �آي�ن�ج��ا و�سوينغ

الت� �ي� �ن ��و �إىل �أج� � �ن � ��دة ال� �ع ��رو� ��ض
الرتفيهية الغن ّية للمو�سم ال�ساد�س
والع�شرين .تتميز كلتا الفرقتني
ب ��إب �ه��اره��م جل �م �ي��ع م ��ن ا�ستمتع
ب�ح���ض��وره��م ح ��ول ال �ع��امل ونحن
ن �ت �ط �ل��ع ل �ت �ق��دمي �ه �م��ا يف القرية
ال �ع��امل �ي��ة �أم � ��ام � �ض �ي��وف �ن��ا .ت�شتهر
ال�ع��رو���ض الالتينية ح��ول العامل

بتقدميها يف م�ستوى عايل جداً من
الطاقة واحلما�س ،وهو ما نتطلع
�إىل ت��وف�يره ل�ضيوفنا م��ن خالل
جمموعة ال�ع��رو���ض ال��رائ�ع��ة التي
ت�ض ّمها �أجندة العرو�ض الرتفيهية
ه� � ��ذا امل� ��و� � �س� ��م .ت �ع �ت�ب�ر ع ��رو� ��ض
املو�سيقى والرق�ص اال�ستعرا�ضي
جت�سد
واحدة من �أهم املالمح التي ّ

الثقافات املختلفة ،ولغة ي�ستخدمها
امل�لاي�ين ل�ل�ت��وا��ص��ل ي�ت�خ�ط��ون من
خ�لال�ه��ا ح��اج��ز ال �ك�ل�ام واللغات.
نتطلع �إىل ال�ترح�ي��ب بالفرقتني
يف ال�ق��ري��ة ال�ع��امل�ي��ة و�إىل �أن نرى
�ضيوفنا ي�ستك�شفون �أروع م��ا يف
الثقافة الالتينية �أثناء اال�ستمتاع
بح�ضورهم.

احتفل باليوم الوطني النم�ساوي باللونني
الأبي�ض والأحمر مع �أكرب نافورة يف العامل

اجلمهور على موعد مع فعاليات ترفيهية متنوعة وتخفي�ضات خالل مهرجان الأ�ضواء ديوايل
يعود مهرجان الأ�ضواء ديوايل هذا العام خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب ليقدم جمموعة من الفعاليات الرتفيهية
والفنية ،والعرو�ض الرتويجية املذهلة والتخفي�ضات الكربى ،والعديد من الأن�شطة واملفاج�آت املتنوعة يف خمتلف
�أنحاء املدينة.
وجت��ذب فعاليات مهرجان الأ��ض��واء دي��وايل  ،ال��ذي تنظمه م�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات والتجزئة ،ويعد �أح��د �أبرز
الفعاليات على تقومي دبي ال�سنوي لقطاع التجزئة ،العديد من املجتمعات واجلاليات املقيمة مع ما تت�ضمنه من
احتفاالت مبهجة وعرو�ض مميزة.
وقال �أحمد اخلاجة ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة :ت�ست�ضيف دبي على مدار العام العديد
من املهرجانات والأح��داث املميزة التي ت�ساهم يف تعزيز مكانتها كوجهة مف�ضلة للزيارة ،ويتزامن تنظيم مهرجان
الأ�ضواء ديوايل مع �إقامة معر�ض �إك�سبو  2020دبي  ،وكذلك االحتفاالت باليوبيل الذهبي للإمارات ،للت�أكيد
على �أن دبي مدينة عاملية متعددة الثقافات ال�سيما �أنها حتت�ضن �أكرث من  200جن�سية على �أر�ضها يعي�شون بان�سجام
و�أمان .ويو ّفر املهرجان ،الذي يعترب �أحد الفعاليات الرئي�سية �ضمن تقومي دبي ال�سنوي لقطاع التجزئة ،الفر�صة
كذلك للتجار وقطاع التجزئة يف دبي لتقدمي عرو�ض ترويجية جتذب �شريحة وا�سعة من املت�سوقني ومبا ينعك�س
ب�شكل �إيجابي على زيادة املبيعات .كما �أنه يعد بداية مهمة ملو�سم الأعياد خالل الفرتة املقبلة حتى نهاية العام اجلاري

ان �� �ض��م ك �ث�ي�ر م ��ن ع �� �ش��اق النم�سا
�إىل االح �ت �ف��االت ب��ال �ي��وم الوطني
النم�ساوي يف ذي بوينت  ،الواجهة
البحرية للت�سوق والرتفيه ال�شهرية
التابعة لـ”نخيل” ،يومي اخلمي�س
وال�سبت  21و� 23أكتوبر اجلاري،
وا� �س �ت �م �ت ��ع اجل� �م� �ي ��ع ب�أم�سيتني
مو�سيقيتني م��ع �أورك �� �س�ترا ق�صر
��ش��ون�ب��ورن وع��ر���ض رائ ��ع ل�ـ نافورة
ال�ن�خ�ل��ة � .أق�ي�م��ت ت�ل��ك الفعاليات
يف امل�ن�ت��زه ال���ش��رق��ي يف ذي بوينت
التي يطغى عليها اللونان الأبي�ض
والأح�م��ر ال�ل��ذان يتم ّيز بهما العلم
الوطني النم�ساوي ،من ال�ساعة 8
ولغاية  8:30م�ساءً ،ومن ال�ساعة
 9:30ولغاية  10لي ً
ال على مدار
الليلتني.

تكرمي مرافق مريال الرتفيهية يف جوائز ال�سفر العاملية 2021
�أعلنت �شركة م�يرال املطور الرائد للوجهات
يف �أبوظبي ،تكرميها يف جوائز ال�سفر العاملية
 2021املرموقة بح�صول جزيرة يا�س ومدنها
ومرافقها الرتفيهية على �سبعة جوائز �ضمن
عدة فئات .وت�أكيداً على مكانتها كوجهة رائدة
يف قطاع الرتفيه واال�ستجمام العاملي ،وللعام
الثالث على التوايل ،ح�صلت جزيرة يا�س على
جائزة “م�شروع التطوير ال�سياحي ال��رائ��د يف
ال�شرق الأو�سط للعام . 2021
ك �م��ا مت ت �ك��رمي ال �ع��دي��د م ��ن امل � ��دن وامل ��راف ��ق
الرتفيهية عاملية امل�ستوى يف جزيرة يا�س ،من
بينها م��دي �ن��ة ع ��امل ف �ي�راري �أب��وظ �ب��ي  ،التي
ح�صلت على جائزة املدينة الرتفيهية الرائدة
يف ال�شرق الأو� �س��ط  ”2021وال�ت��ي حتت�ضن
ال �ع��دي��د م��ن امل �ن��اط��ق ال�ترف�ي�ه�ي��ة املخ�ص�صة
للعائالت والأف�ع��وان�ي��ات احل��ائ��زة على جوائز.
ومرة �أخ��رى ،ح�صلت يا�س ووتروورلد مدينة الألعاب املائية الإماراتية
امل�ستوحاة من تراث الغو�ص و�صيد الل�ؤل�ؤ ،بجائزة مدينة الألعاب املائية
الرائدة يف ال�شرق الأو�سط  . 2021يف حني مت تكرمي عامل وارنر براذرز
�أب��وظ�ب��ي �أك�ب�ر مدينة ترفيهية مغلقة يف ال�ع��امل على ج��ائ��زة الوجهة

كو�ستا كويف حتتفي بعامها اخلم�سني
بالتعاون مع الإمارات للعطالت

ال�سياحية ال��رائ��دة يف ال�شرق الأو��س��ط  2021وذل��ك للعام الثالث على
التوايل .كما ح�صلت مرة �أخرى جتربة كالمي �أبوظبي  -التي حطمت
العديد من الأرق��ام القيا�سية عرب �أك�بر غرفة ط�يران داخلية يف العامل
و�أط ��ول ج��دار ت�سلق داخ�ل��ي يف املنطقة  -على ج��ائ��زة وج�ه��ة املغامرات
ال�سياحية الرائدة يف ال�شرق الأو�سط لعام . 2021

ي�س ّر كو�ستا كويف الإع�لان عن احتفالها بعيد ميالدها اخلم�سني مع جمموعة
من الأن�شطة الرائعة واحللويات والهدايا التي تر�ضي خمتلف الأعمار والأذواق.
و�ستنطلق االح�ت�ف��االت يف جميع املتاجر يف �أن�ح��اء ال�ب�لاد م��ن خ�لال جمموعة
ح�صرية من مفاج�آت العيد املتاحة حتى  6نوفمرب .ولن�شر فرحة العيد ،ميكن
لع�شاق القهوة يف الإم��ارات العربية املتحدة امل�شاركة باالحتفاالت وزي��ارة حافلة
عيد ميالد كو�ستا لال�ستفادة من الهدايا املجانية يف �أب��رز املواقع يف الإمارات.
و�سيتم تتويج االحتفاالت بفر�صة للفوز بجائزة عيد امليالد الكربى وهي عطلة
الأحالم ل�شخ�صني يف �أي مكان يف العامل مع الإمارات للعطالت با�ستخدام تطبيق
كو�ستا كويف يف متاجر العالمة بني  17و 21نوفمرب  2021تطبق ال�شروط
والأح �ك��ام .ت�سرتجع ال�ع�لام��ة �إرث اخلم�سني ع��ا ًم��ا املا�ضية وحتتفي بالدعم
الالمتناهي جلميع ع�شاق القهوة املخل�صني ،وبال�شراكات العريقة التي حافظت
عليها على مر ال�سنني وبفرق العمل املتفانية التي جت�سد القيم الأ�سا�سية لكو�ستا
ك��ويف :ال�شغف وال�شجاعة واحل�ف��اوة والثقة .ويف ه��ذا ال�سياق� ،أطلقت عالمة
القهوة املحبوبة جمموعة خمتارة من امل�أكوالت وامل�شروبات احتفا ًال بعيد ميالدها
اخلم�سني بالتعاون مع فريقها الإماراتي مبا يف ذلك كراميل موكا �سباني�ش التيه
وبا�شن ف��روت ك��ويف ليمونايد وق�ه��وة دالغونا ال�ب��اردة والغنية .بالن�سبة ملحبي
احللويات ،ف�سيكون بانتظارهم كيك �أوب��را موكا وكيك الكراميل والتمر وكيك
ال�شوكوال البي�ضاء اال�ستوائية وغريها الكثري.

�أقدم �شبح بالعامل ُر�سم يف العراق
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

عن طريق ال�صدفة ،اكت�شف �أمني متحف بريطاين ما يعتقد �أنه �أقدم ر�سم للأ�شباح يف تاريخ الب�شرية ،ويبلغ عمره
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�أنثى فيل ت�سحق مت�ساحا حلماية �صغريها

عذب ابنته بال رحمة ..جرمية قتل مروعة

وثق مقطع فيديو التقط خالل رحلة �سفاري يف زامبيا
حل�ظ��ات م��روع��ة لأن�ث��ى فيل غا�ضبة وه��ي ت�سحق حتى
امل��وت مت�ساحا ه��دد �صغريها ،ح�سب ما ذك��رت �صحيفة
"�صن" الربيطانية.
ووفقا للفيديو الذي التقطه �سائح ا�سمه هانز هرنيك
ه��ار يف �أغ�سط�س  ،2021قامت �أن�ث��ى الفيل بالإم�ساك
بالتم�ساح من ذيله و�شرعت يف الدو�س عليه و�سحقه حتى
املوت .وظهر التم�ساح الذي يبدو �أن طوله يرتاوح بني 8
و� 10أقدام وهو يحاول �أن يفتك بدغفل الفيلة ،ويندفع
يف املياه ال�ضحلة بينما ت�ستمر �أم الفيل يف �سحقه.
ومل يظهر التم�ساح �أي حركة وظ��ل م�ستقرا حتت املاء
حتى نهاية الهجوم الغا�ضب ،مما ي�شري �إىل �أنه �أ�صيب
بجروح قاتلة �أو �أنه نفق �سحقا.
وذك��ر موقع "بينز ريفر كامب" على في�سبوك�" :شهد
ال�ضيوف ه��ذه امل�شاهد ال��درام�ي��ة ب�ين اث�ن�ين م��ن �أكرث
احليوانات ال�ضخمة �إثارة للخوف يف �إفريقيا".
و�أ�� �ض ��اف" :رمبا ك ��ان ه ��ذا ه �ج��وم��ا ان�ت�ق��ام�ي��ا �أججته
حم��اوالت التم�ساح ال�سابقة العديدة لالنق�ضا�ض على
�صغار الفيلة �أو القطيع الأكرب".
ي�شار �إىل �أن هذه لي�ست املرة الأوىل التي يتم فيها الك�شف
عن هجمات متبادلة بني هذين احليوانني ال�ضخمني.

جرمية قتل مروعة �شهدتها مدينة �أطفيح مبحافظة اجليزة يف
م�صر ،بعد �أن �أقدم عامل على تعذيب ابنته دون رحمة حتى لقت
م�صرعها ،بحجة ت�أديبها ل�سرقتها متعلقات اجلريان.
وبح�سب م�صدر �أم�ن��ي حت��دث �إىل م��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية"
ف�إن الأجهزة الأمنية باملحافظة ،قد تلقت بالغا من �سيدة حول
ا�شتباهها يف وفاة ابنتها البالغة من العمر  14عاما ،واتهام والدها
بقتلها.
و�أ�ضاف امل�صدر� ،أن والدة الطفلة عندما علمت بوفاتها ،توجهت
�إىل منزل طليقها لر�ؤيتها وتوديعها �إىل مثواها الأخ�ير ،لكنها
ف��وج�ئ��ت ب��وج��ود ك��دم��ات و�آث� ��ار ت�ع��ذي��ب يف �أم��اك��ن م�ت�ف��رق��ة من
ج�سدها ،ف�أبلغت الأج�ه��زة الأمنية على ال�ف��ور واتهمت طليقها
بقتل الطفلة.
وك�شفت ال�ت�ح��ري��ات ال�ت��ي �أج��رت�ه��ا الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة م��ن خالل
مناظرتها جلثمان الفتاة ،عن وجود �إ�صابات و�آثار تعذيب ب�أماكن
متفرقة م��ن ج�سد املجني عليها ،ن��اجت��ة ع��ن تعر�ضها لل�ضرب
املربح.
وتابع امل�صدر الأمني� ،أن وال��د الفتاة الذ بالفرار بعد وف��اة ابنته
وعقب تكثيف التحريات جنحت الأجهزة الأمنية يف �إلقاء القب�ض
عليه ،ومبواجهته اعرتف بقتل ابنته ،بزعم ت�أديبها ب�سبب �سرقتها
ملتعلقات اجلريان.
واختتم امل�صدر� ،أن وال��د الطفلة �أق��ر باعتدائه عليها بال�ضرب
املربح ،مرات عديدة ،بعد �أن قام بتقييدها باحلبال ،ولكنه فوجئ
�أثناء �ضربها بفقدانها للوعي ،وعندما حاول �إ�سعافها ،كانت قد
لفظت �أنفا�سها الأخ�ي�رة ،مما دفعه �إىل الهروب من املنزل ،بعد
�إخباره للجريان ،ب�ضرورة ات�صالهم بوالدتها لزيارتها.

قط �ساعي خمدرات
اعتقل موظفو هيئة ال�سجون ال�ف��درال�ي��ة يف مقاطعة
"�إيفانوف�سكايا" ال��رو� �س �ي��ة ق �ط��ا وه ��و ي �ح��اول نقل
املاريجوانا �إىل ال�سجناء الرو�س.
�أفاد بذلك الأربعاء � 20أكتوبر ناطق با�سم الإدارة املحلية
لهيئة ال�سجون الفدرالية .وقال �إنه مت اعرتا�ض القط
بف�ضل احل�صول على معلومات تلقاها موظفو ال�سجن
م�سبقا .وعندما حاول القط الت�سلل �إىل منطقة ال�سجن
مت القب�ض عليه بالقرب من اجل��دار .واكت�شف موظفو
ال�سجن طوقا مت ربطه برقبة احليوان وفيه  5غرامات
من املاريجوانا.

ميتطي فر�س ًا الرتفاع �أ�سعار الوقود
"احلاجة �أم االخرتاع" ،وم��ا يعي�شه اللبنانيون م��ن ظروف
اقت�صادية �صعبة ،جعلهم ي�ل�ج��أون �إىل �أف�ك��ار خمتلفة للتوفري
وتدبر �أمور املعي�شة.
يف �شمال لبنان ،مل يرفع الأ�ستاذ رائ��د مرعب �شعار "back to
 "schoolفقط مع قرب عودة الدرا�سة ،لكنه قرر العودة �إىل
اجلذور واختار �أن ميتطي فر�سه ليذهب به �إىل مقر عمله.
و�ضجت مواقع التوا�صل االجتماعي يف لبنان بعد تداول عدة �صور
للمعلم الذي و�صل �إىل مدر�سته الثانوية على ظهر ح�صان.
رائد مرعب وهو من بلدة خربة داوود العكارية �شمال لبنان� ،شرح
لـ"العني الإخبارية" ،ملاذا امتطى فر�سه �إىل حمل عمله" :املدر�سة
تبعد عن منزيل  25كيلومرتاً فهي على احلدود اللبنانية ال�سورية،
�أي �أن كلفة الو�صول �إليها يف �سيارتي كبرية جداً مع و�صول �سعر
�صفيحة البنزين �إىل ما يفوق الـ� 300أل��ف ل�يرة ،من هنا قررت
امتطاء فر�سي واالنطالق �إىل الثانوية جللب م�سابقات الإكمال
لت�صحيحها ،وقد ا�ستغرقت الرحلة معي �ساعتني للو�صول ويف
طريق العودة ا�ستغرقت �ساعتني ون�صف ال�ساعة نتيجة توقفي
عدة مرات لإراحة الفر�س ال�سيما كونها كبرية يف العمر حيث تبلغ
نحو  17عاماً".
منذ بدء الأزم��ة توقف �أ�ستاذ الفيزياء يف مدر�سة ثانوية ع ّيا�ش
الر�سمية عن ا�ستخدام �سيارته �إال يف احل��االت الطارئة ،وقال:
"جل�أت �إىل فر�سي للتنقل يف ظل الظروف ال�صعبة التي منر بها،
ف�شراء البنزين ب�سعره املرتفع يعترب كارثة.

تتحول �إىل مدربة لياقة بعدما عانت من زيادة وزن

املمثلة امل�صرية منة �شلبي تقف على ال�سجادة احلمراء خالل اختتام الدورة اخلام�سة ملهرجان اجلونة ال�سينمائي -ا ف ب

بلدة يتقن جميع �سكانها امل�شي على احلبل كارينا كابور ترق�ص بطريقة عفوية

�أديل تكت�سح �سباق
الأغنيات يف بريطانيا
جنمة مو�سيقى ال�سول الربيطانية
�أدي��ل �سباق الأغنيات يف بريطانيا
ل�ل�م��رة الأوىل م�ن��ذ ��س��ت �سنوات،
مع �أغنيتها اجل��دي��دة "�إيزي �أون
مي" التي ح�صدت �أعلى مبيعات
يحققها عمل غنائي منفرد منذ
عام .2017
وح �ق �ق��ت الأغ �ن �ي��ة امل �ن �ف��ردة التي
ت �� �ش��ارك ف �ي �ه��ا �أدي� � ��ل م ��ع العامل
تفا�صيل ال�سنوات امل�ؤملة التي عانت
منها منذ طرحها �آخ��ر �أعمالها،
مبيعات بلغت � 217أل �ف��ا و،300
وه ��و �أع� �ل ��ى رق ��م ت���س�ج�ل��ه �أغنية
يف �أ� �س �ب��وع �ه��ا الأول م �ن��ذ "�شيب
�أوف يو" لإد �شريان ع��ام ، 2017
بح�سب ترتيب "�أوفي�شل �سينغلز
ت�شارت".
وه ��ذه ث��ال��ث �أغ �ن �ي��ة لأدي� ��ل حتتل
ه ��ذا امل��رك��ز ،وف ��ق ال�ق��ائ�م�ين على
الت�صنيف.
كذلك ح�صدت الأغنية  24مليون
ا�ستماع عرب خدمات البث التدفقي
يف بريطانيا خالل الأ�سبوع الأول
م ��ن �إط�ل�اق� �ه ��ا ،حم �ط �م��ة الرقم
ال �ق �ي��ا� �س��ي ال � ��ذي ح�ق�ق�ت��ه �أري ��ان ��ا
غراندي عام .2019

Sunday

ت�شتهر قرية ت�سوفكرا ،ال�صغرية التي تقع يف جبال جمهورية داغ�ستان
الرو�سية املتمتعة باحلكم ال��ذات��ي ،بكونها املكان الوحيد يف العامل حيث
يعرف جميع ال�سكان كيفية امل�شي على حبل م�شدود.
ال �أح��د ي�ع��رف بال�ضبط كيف ب��د�أ تقليد امل�شي على احل�ب��ل امل���ش��دود يف
ت�سوفكرا ،ولكن هناك �شيء واحد م�ؤكد ،على مدار املائة عام املا�ضية ،وهو
�أن كل رجل وامر�أة وطفل يف القرية تعلم امل�شي على احلبل امل�شدود ،وذهب
الكثري منهم لي�صبحوا من فناين ال�سريك.
وعلى الرغم من �أن عدد �سكان القرية قد انخف�ض من حوايل  3000يف
الثمانينيات �إىل �أقل من  400حال ًيا ،ف�إن جميع الذين بقوا مدربون على
فن امل�شي على احلبال امل�شدودة.
تقول الأ�سطورة �إن رجال القرية تعلموا فن امل�شي على احلبال املحفوفة
باملخاطر كو�سيلة للو�صول �إىل ع�شاقهم ب�شكل �أ�سرع.
�إال �أن هذه النظرية الرومن�سية قد ال تكون حقيقية �إذ يعتقد بع�ض ال�سكان
املحليني �أنها كانت جم��رد و�سيلة فعالة لعبور الأن�ه��ار وال�صدوع عندما
انهارت اجل�سور ،بينما يدعي �آخ��رون �أنها كانت طريقة �سهلة لك�سب املال
يف �أر�ض ت�صعب ممار�سة الزراعة فيها.

اال�ستعانة ب�أداة عمالقة لرفع ثعبان �ضخم
�أظهر مقطع فيديو ،انت�شر ب�شكل كبري على املواقع االجتماعية ،حلظة
التعامل مع ثعبان �ضخم ،من الأر�ض وحمله بوا�سطة رافعة.
وقالت �صحيفة "مرتو" الربيطانية �إن عماال عرثوا ب�شكل مفاجئ على
الثعبان ال�ضخم يف جزء من غابة دومينيكا.
يف الفيديو ،ميكن �سماع �أحدهم يقول "يا �إلهي ما هذا".
و�أو��ض�ح��ت ال�صحيفة �أن الثعبان ك��ان على قيد احل�ي��اة حلظة رفعه من
الأر�ض بوا�سطة الرافعة ،مو�ضحة �أنه من غري املعروف ماذا حدث له بعد
ذلك.
ويظهر يف الفيديو الثعبان ال�ضخم ال��ذي يتخطى طوله تقريبا �أمتار،
بينما قد ي�صل وزنه �إىل �أكرث من  100كيلو غرام.
وح�صد الفيديو ماليني امل�شاهدات يف ال�صفحات وامل��واق��ع االجتماعية،
حيث �أعرب م�شاهدون عن ده�شتهم من حجم الثعبان والطريقة التي مت
رفعه بها.
وق��ال �أح��ده��م" :هذا الثعبان ي�ب��دو �أن��ه حطم بع�ض الأرق� ��ام القيا�سية
العاملية" ،فيما ذكر �آخر "يف الواقع ،هذا ال�شيء �ضخم جدا".
وت�ع��رف دومينيكا ،ال��واق�ع��ة يف منطقة البحر ال�ك��اري�ب��ي ،بلقب "جزيرة
الطبيعة" ،بف�ضل جمالها الطبيعي واحلياة الربية فيها.

ن���ش��رت النجمة ال�ه�ن��دي��ة كارينا كابور فيديو
عفوي يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل
االجتماعي.
وظهرت كابور بالفيديو وهي ترق�ص بطريقة
ع�ف��وي��ة مب�لاب����س الف �ت��ة� ،إذ جل� ��أت �إىل ارت ��داء
تنورة طويلة باللون الأحمر وكروب توب كحلية
وموردة.
ورفعت كابور �شعرها بت�سريحة عفوية وناعمة.
وك��ان��ت ت�ألقت كارينا ك��اب��ور ب��أح��دث ظهور لها
ب�صور ن�شرتها يف �صفحتها اخلا�صة على موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظهرت كابور يف حدث متعلق باملو�ضة والأزياء
ب �ف �� �س �ت��ان ك�لا� �س �ي �ك��ي ط��وي��ل ب��ال �ل��ون الذهبي
والأب �ي ����ض ،وت���ض�م��ن ت���ص�م�ي�م�اً غ��ري �ب �اً يالئم
ج�سمها ب�شكل كبري.
واجلدير بالذكر �أن الف�ستان �صممته �شركة �أزياء
عاملية معروفة ب�أ�سعارها املرتفعة وت�صاميمها
الرفيعة.

متكنت �شابة �أ��س�ترال�ي��ة تبلغ م��ن العمر  35ع��ام�اً من
التخل�ص م��ن  33ك�ي�ل��وغ��رام�اً م��ن وزن�ه��ا دون احلاجة
جلل�سات تدريب ريا�ضية ،بعدما ك��ادت تفقد مقدرتها
على امل�شي.
كانت ماغي �سكامفوغريا�س ،من مدينة �سيدين ،تعي�ش
على نظام غذائي يعتمد على الأطعمة اجلاهزة والوجبات
اخلفيفة ال�سكرية �أو املاحلة� ،أو الوجبات اجلاهزة.
وب�سبب ه��ذا النظام الغذائي ال��رديء ازداد وزنها حتى
�أ�صبحت تعاين م��ن �آالم مربحة يف ركبتيها وكاحليها
�أثناء امل�شي.
وللتخل�ص من معاناتها ،ب��د�أت ماغي رحلة البحث عن
الطريقة املثلى لفقدان ال ��وزن ،حيث جربت ك��ل نظام
غذائي لتخفي�ض الوزن ولكن دون جدوى.
وبعد والدة طفلتها الثالثة قبل ث�لاث �سنوات ،نظرت
ماغي �إىل نف�سها يف املر�آة و�شعرت ب�أن عليها اتخاذ �إجراء
حا�سم للتخل�ص من الوزن الزائد.

ا�ستمرار التحقيقات يف مقتل م�صورة بر�صا�ص بالدوين
ت�ستمر التحقيقات يف مقتل م�ص ّورة �سينمائية
بر�صا�ص �أطلقه املمثل �أليك بالدوين ب�صورة
عر�ضية على الأرج ��ح خ�لال ت�صوير فيلم يف
والية نيو مك�سيكيو الأمريكية ،و�سط معلومات
ع��ن �سوء تقدير م��ن �أح��د �أف ��راد طاقم العمل
ب�ش�أن طبيعة ال�سالح امل�ستخدم خالل احلادثة.
وذك��رت �صحيفة "�سانتا يف ريبورتر" ال�صادرة
يف مدينة �سانتا يف عا�صمة والية نيو مك�سيكو،
ا�ستنادا �إىل وثائق ق�ضائية قدمتها ال�شرطة
لطلب احل�صول على مذكرة تفتي�ش� ،أن امل�أ�ساة
التي �أودت بحياة مديرة ت�صوير فيلم "را�ست"
هالينا هات�شينز "وقعت خالل متارين على �أحد
امل�شاهد".
وب � ّي �ن��ت ال��وث �ي �ق��ة �أن امل �م �ث��ل ال � ��ذي ق� ��ال �إن ��ه
"مفجوع" جراء ما ح�صل ،كان قد ح�صل على
اك�س�سوار من �أحد م�ساعدي املخرج جويل �سوزا

�شاكريا ترق�ص احتفا ًال
برت�شيحها بجائزتي mtv
ن�شرت النجمة العاملية�شاكريا مقطع فيديو على �صفحاتها على مواقع التوا�صل
االجتماعي وه��ي ترق�ص احتفا ًال برت�شيحها بجائزتي " "mtvللمو�سيقى
الأوروبية .يقام حفل توزيع جوائز « »MTVللمو�سيقى الأوروبية لعام 2021
يف  14نوفمرب املقبل ،يف العا�صمة املجرية بوداب�ست .تناف�س �شاكريا املغني
االمريكي جا�ستني بيرب عن فئة �أف�ضل تعاون فني عن اغنية " "stayالتي
يقدمها م��ع مغني ال ��راب ذاك�ي��د الروي ،كما تناف�س على فئة �أف���ض��ل مغني
التيني التي يناف�سها على الفوز بها خم�س فنانني �آخرين.
يت�صدر جا�سنت بيرب الرت�شيحات هذا العام ب�إجمايل ثمانية تر�شيحات ،مما
تر�شيحا.
يجعله �أكرث الفنانني الذكور
ً

ال��ذي �أ�صيب ب��دوره يف احلادثة .وق��ال امل�ساعد
للنجم ال�ه��ول�ي��وودي البالغ  63ع��ام��ا �إن هذه
ال�ق�ط�ع��ة ه��ي � �س�لاح حم���ش��و ب��ر��ص��ا���ص خ ّلبي
ُي�ستخدم لأغرا�ض الت�صوير.
و�أ�شارت الوثيقة �إىل �أن م�ساعد املخرج "مل يكن
يعلم بوجود ذخائر حية يف االك�س�سوار".
وق��د ُ�سلمت املالب�س التي ك��ان يرتديها �أليك
ب ��ال ��دوي ��ن خ �ل��ال احل� ��ادث� ��ة �إىل املحققني،
وكذلك ال�سالح امل�ستخدم يف احلادثة و�أغلفة
الر�صا�ص.
وك�ت��ب ب��ال��دوي��ن على ت��وي�تر اجلمعة "ال �أجد
كالما للتعبري عن ذهويل وحزين بعد احلادثة
امل��أ��س��وي��ة ال�ت��ي �أودت بحياة هالينا هات�شينز"
( 42عاما) ،م�ؤكدا "التعاون الكامل مع حتقيق
ال�شرطة ب�ش�أن الطريقة التي ح�صلت فيها هذه
امل�أ�ساة".

ماكو حتتفل ب�آخر عيد
ميالد �إمرباطوري
احتفلت الأم�ي�رة اليابانية ماكو
ب�ع�ي��د م �ي�ل�اده��ا ال �ث�ل�اث�ي�ن �أم�س
ال�سبت ،وهو عيد ميالدها الأخري
ب��اع �ت �ب��اره��ا م��ن �أع �� �ض��اء الأ�سرة
الإمرباطورية ،وذلك قبل زواجها
من �صديقها بعد �أيام.
ف��زواج �ه��ا م��ن ك��ي ك��وم��ورو ،وهو
م��ن ع��ام��ة ال���ش�ع��ب ،ي��وم الثالثاء
يعني �أنها �ست�صبح مواطنة عادية
مبوجب القوانني التي تن�ص على
�أن ع�ضوات الأ�سرة الإمرباطورية
ال مي�ك��ن �أن حتتفظن بو�ضعهن
امللكي بعد مثل هذا الزواج.
ون � � �� � � �ش � � ��رت وك� � � ��ال� � � ��ة ال � � �ب� �ل��اط
الإم�ب�راط ��وري � �ص��ورا مل��اك��و وهي
تتجول يف الأرا�ضي الإمرباطورية
مع �أختها ال�صغرى ،لكن الأمرية
مل ت��دل ب ��أي��ة تعليقات مبنا�سبة
عيد ميالدها.
�أث � � ��ارت اخل �ط �ب��ة ال �ت��ي ا�ستمرت
ث�لاث ��س�ن��وات ب�ين الأم�ي�رة ماكو
وكومورو جدال و�صل �إىل الو�صف
بالف�ضيحة ،وه��و م��ا ب ��د�أ عندما
ذكرت �صحيفة �أن كومورو متورط
يف ف�ضيحة مالية.
وكانت الوكالة قد قالت يف م�ؤمتر
�صحفي يف �أوائ ��ل �أكتوبر ت�شرين
الأول �إن الأم �ي�رة م��اك��و �أ�صيبت
با�ضطرابات ما بعد الكرب ب�سبب
التدقيق الإع�لام��ي املكثف الذي
تعر�ضت له خطبتها.

