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�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  44,228جرعة من لقاح كوفيد-
 19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى �أم�س  20,548,716جرعة ومعدل توزيع اللقاح  207.76جرعة لكل
� 100شخ�ص.
ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم .
� .أعلنت ال���وزارة عن �إج���راء  350,115فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات ال��ـ 24
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�أخبار الإمارات

مع �إ�سبانيا والربتغال وال�سنغال

 36صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات البلد املف�ضل للعي�ش لدى
ال�شباب العربي للعام العا�شر على التوايل

•• �أبوظبي-وام

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء يف مقر �إك�سبو

برئا�سة حممد بن را�شد ..املجل�س يعقد �أوىل اجتماعاته بعد الت�شكيل الوزاري اجلديد يف �إك�سبو  2020دبي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ملك �إ�سبانيا باليوم
الوطني لبالده ورئي�س غينيا اال�ستوائية بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي-وام

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،برقية تهنئة �إىل امللك فيليب ال�ساد�س ،ملك مملكة �إ�سبانيا ،مبنا�سبة
اليوم الوطني لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل امللك فيليب
(التفا�صيل �ص)2
ال�ساد�س.

اعتماد امليزانية العامة لالحتاد للأعوام  2026-2022ب�إجمايل  290مليار درهم
•• دبي-وام:

اعتمد جمل�س ال����وزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رعاه اهلل امليزانية العامة لالحتاد للأعوام  ،2026-2022وذلك
ب�إجمايل  290مليار درهم.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ���س �سموه �أوىل اجتماعات جمل�س ال���وزراء بعد
الت�شكيل ال��وزاري الأخ�ير حلكومة الإم��ارات ،وال��ذي عقد يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية،

والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ���ش���ؤون ال��رئ��ا���س��ة ،حيث اعتمد جمل�س
ال����وزراء ع��ددا م��ن امل��ب��ادرات وال��ق��رارات ال��ه��ادف��ة �إىل موا�صلة رحلة
التنمية وتعزيز املكانة الريادية للدولة �إىل جانب عدد من القرارات
والقوانني والت�شريعات لتطوير العمل احلكومي.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �أن دول��ة الإم��ارات وهي
تدخل اخلم�سني عام اجلديدة ،ما�ضية ب�أولويات وطنية وا�ضحة ت�ستند
على مبادئ اخلم�سني منهجية جديدة ،تدعمها ميزانية احتادية مرنة
ومواكبة للتغريات والتطورات ،حيث قال �سموه "اجتمعنا يف جناح
الإم���ارات ب�إك�سبو ..جناح ا�ستثنائي ب�إ�شراف املبدعة ال�شيخة مرمي

اختار ال�شباب العربي وللعام العا�شر على التوايل دولة الإمارات كبلد
يرنو للعي�ش فيه ويريد لبلدانه �أن تقتدي به وذلك  psfا�ستطالع
�أ�صداء بي �سي دبليو الثالث ع�شر لر�أي ال�شباب العربي الذي �صدر
�أم�س .و�شمل اال�ستطالع ،الذي جتريه �شركة "بي �إ�س بي �إن�سايت�س"
املتخ�ص�صة يف التحليل والدرا�سات اال�سرتاتيجية العاملية ،هذا العام
 3,400مواطن عربي ت�تراوح �أعمارهم بني  18و 24عاماً يف
 50مدينة عرب  17دولة خالل الفرتة املمتدة بني  30 - 6يونيو
 .2021وتوزعت عينة اال�ستطالع بالت�ساوي بني الرجال والن�ساء.
واخ��ت��ار ح���وايل ن�صف ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي " "47%دول���ة الإم����ارات
كوجهة مف�ضلة للعي�ش ،وه��و �أك�ثر م��ن �ضعف ال��ع��دد ال��ذي اختار
الواليات املتحدة التي جاءت يف املرتبة الثانية بح�سب اال�ستطالع.
وقالت الن�سبة نف�سها تقريباً "� "46%إن الإمارات هي الدولة التي
(التفا�صيل �ص)5
يريدون لبلدانهم �أن تقتدي بها.

الإمارات  ..م�شاريع ومبادرات �إ�سكان نوعية يف 2021

•• �أبوظبي-وام
�أطلقت دول��ة الإم���ارات جمموعة من امل��ب��ادرات و امل�شاريع الإ�سكانية
احل��ي��وي��ة خ�ل�ال ع���ام  2021ت��ه��دف �إىل ت��وف�ير م�����س��اك��ن ع�صرية
للمواطنني تعزز من ا�ستقرارهم الأ�سري واالجتماعي.
املبادرات وامل�شاريع املعلن عنها على امل�ستويني املحلي واالحتادي عززت
من ا�ستدامة قطاع الإ�سكان يف الدولة نظرا ملا متيزت به من قراءة
م�ستقبلية ور�ؤية ا�ست�شرافية حلجم متطلبات هذا القطاع احليوي على
املدى الطويل ،ف�ضال عن اعتمادها لأعلى املعايري العاملية يف العمليات
الإن�شائية التي ت�سهم يف تر�شيد ا�ستهالك امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وخف�ض
االنبعاثات الكربونية ،وتقليل الأثر البيئي(.التفا�صيل �ص)9

الأوىل منذ �أكرث من �أربعني عا ًما:

منظمات تون�سية تدين اال�ستقواء بالأجنبي

الإمارات وم�صر وال�سعودية ترحب بت�شكيل احلكومة ال ّتون�سية اجلديدة تايوان� :أكرث من ن�صف الأمريكان ي�ؤيدون التدخل الع�سكري!...
•• الفجر  -تون�س

رح��ب��ت دول����ة الإم������ارات العربية
امل����ت����ح����دة ب���ت�������ش���ك���ي���ل احل���ك���وم���ة
ال��ت��ون�����س��ي��ة اجل����دي����دة برئا�سة
جنالء بودن ،معربة عن �أمنياتها
بالتوفيق وال�سداد لها يف م�سريتها
القادمة ،مبا يعزز ا�ستقرار تون�س
وازدهارها.
و�أكدت وزارة اخلارجية والتعاون
ال������دويل ث��ق��ة الإم���������ارات بقدرة
ال�����ش��ع��ب ال��ت��ون�����س��ي ع��ل��ى جت���اوز
امل��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة يف ظ���ل قيادة
قي�س �سعيد رئ��ي�����س اجلمهورية
التون�سية.
و�أ�شارت ال��وزارة �إىل حر�ص دولة
الإم������ارات ع��ل��ى تعميق وتو�سيع
�آف�����اق ال���ت���ع���اون م���ع اجلمهورية
التون�سية ودفعها �إىل الأم���ام يف
امل��ج��االت ك��اف��ة ،تدعيماً لأوا�صر
ال��ع�لاق��ات ال��وط��ي��دة ال��ت��ي تربط
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
من جانبها ،رحبت م�صر بت�شكيل
احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة اجلديدة،

الأمماملتحدةتطالبليبيابالتحقيق
يف �إط�لاق النار على مهاجرين
•• جنيف-رويرتز

ق��ال��ت مفو�ضية الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان الثالثاء �إن قوات
الأم��ن الليبية ا�ستخدمت القوة
ع��ل��ى ن��ح��و غ�ي�ر ����ض���روري وغري
م��ت��ن��ا���س��ب الح��ت��ج��از مهاجرين
�أفارقة و�أطلقت النار عليهم مما
�أودى ب��ح��ي��اة بع�ضهم ،مطالبة
ب�إجراء حتقيقات فورية.
وي����ن����ت����ظ����ر م�����ئ�����ات امل����ه����اج����ري����ن
وال�ل�اج���ئ�ي�ن �أم�������ام م���رك���ز تابع
ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة يف ط��راب��ل�����س يف
الأي��ام الأخ�يرة �سعيا للم�ساعدة
يف اخل���روج م��ن ليبيا بعد حملة
و�صفتها جماعات �إغاثة بالعنيفة
���ش��ه��دت اع��ت��ق��ال �آالف و�إ�صابة
البع�ض بالر�صا�ص.
وقالت مارتا ه��ورت��ادو املتحدثة
ب��ا���س��م مفو�ضية الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان يف �إفادة �صحفية
يف جنيف �إن قوات الأمن الليبية
ا���س��ت��ه��دف��ت م��ه��اج��ري��ن و�ساعني
ل��ل��ج��وء ،ب��ع�����ض��ه��م ط��ل��ب��ات��ه��م مل
ُي��ب��ت ف��ي��ه��ا ،يف ع��م��ل��ي��ات ات�سمت
بالق�سوة.

احلكومة التون�سية اجلديدة �أمام الرئي�س التون�سي
مُثمنة اجلهود الوطنية املُخل�صة كما ُتعرب م�صر عن ثقتها يف قدرة قي�س �سعيد رئ��ي�����س اجلمهورية
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���دول���ة التون�سية احلكومة التون�سية اجلديدة على التون�سية.
ل�لا���س��ت��ج��اب��ة ل��ت��ط��ل��ع��ات ال�شعب مجُ ابهة كافة التحديات املختلفة ،ك���م���ا �أع����رب����ت وزارة اخلارجية
التون�سي ال�شقيق نحو االزدهار يف �إط��ار التكاتف ال�شعبي وحتت ال�������س���ع���ودي���ة ،يف ب����ي����ان ل���ه���ا عن
ال�����ق�����ي�����ادة احل���ك���ي���م���ة للرئي�س ترحيب اململكة بت�شكيل احلكومة
والنماء.

الدفاعات ال�سعودية تدمر م�سرية مفخخة �أطلقت باجتاه خمي�س م�شيط

التحالف :مقتل �أكرث من  134م�س ّلحا حوثيا جنوب م�أرب خالل � 24ساعة
•• الريا�ض-وكاالت

�أع���ل���ن حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف
اليمن �أم�س الثالثاء ،مقتل �أكرث
من  134م�س ّلحا من املتمردين
احلوثيني خ�لال ال�ساعات الـ24
الأخ����ي����رة �إث�������ر ق�������ص���ف ج�����وي يف
منطقة العبدية جنوب حمافظة
م�أرب.
وق����ال ال��ت��ح��ال��ف يف ب���ي���ان ،نقلته
وكالة الأنباء ال�سعودية :ا�ستهدفنا
ت�سع �آل��ي��ات ع�سكرية للميل�شيات
احل��وث��ي��ة يف العبدية وخ�سائرها
جتاوزت  134عن�صرا.
و�أك���د التحالف ،ال��ث�لاث��اء ،تنفيذ
 43ا�ستهدافا لآل��ي��ات وعنا�صر
احل���وث���ي يف م���دي���ري���ة العبدية،
جنوب م���أرب ،خالل الـ � 24ساعة
املا�ضية.
ه��ذا ونظمت الع�شرات م��ن ن�ساء
م���دي���ري���ة ال���ع���ب���دي���ة ونا�شطات
ح�����ق�����وق�����ي�����ات ،االث�������ن���ي���ن ،وق���ف���ة
اح��ت��ج��اج��ي��ة ل��ل��ت��ن��دي��د باحل�صار

قوات م�سلحة موالية للحكومة تطهر املناطق جنوب حمافظة م�أرب

ال���ذي تفر�ضه ميلي�شيا احلوثي
ع��ل��ى امل���دي���ري���ة ج���ن���وب حمافظة
م�أرب منذ  22يوماً.
ون���ددت املحتجات خ�لال الوقفة
ال��ت��ي �أقيمت �أم���ام مقر املنظمات
الإن�������س���ان���ي���ة الأمم�����ي�����ة الدولية
مبدينة م���أرب ،باحل�صار احلوثي
امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ال��ع��ب��دي��ة واملوقف
الدويل املتقاع�س جتاه احل�صار.

ه���ذا ودم�����رت ال���دف���اع���ات اجلوية
ال�سعودية �أم�س الثالثاء م�سرية
م��ف��خ��خ��ة �أط��ل��ق��ت��ه��ا امليلي�شيات
باجتاه خمي�س م�شيط.
وك����ان حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف
ال��ي��م��ن ،ق���د �أع���ل���ن ل��ي��ل ال�سبت،
�أن ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال�سعودية
اعرت�ضت ودمرت م�سرية مفخخة،
�أطلقتها امليلي�شيا احلوثية جتاه

التون�سية ،وعن �أملها يف �أن حتقق
ه���ذه احل��ك��وم��ة تطلعات ال�شعب
التون�سي ال�شقيق.
ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د م���ت�������ص���ل �أدان���������ت
جم��م��وع��ة م���ن اجل��م��ع��ي��ات بكــل
���ش��دّة مت����ادي ع���دد م��ن الأح����زاب
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية� ،آخرها
الرئي�س امل���ؤق��ت الأ�سبق من�صف
املرزوقي �أثناء مظاهرة يف باري�س
يف � 9أكتوبر اجلاري ،يف حتري�ض
دُول �أجنبية على ّ
التدخل يف �ش�ؤون
تون�س وانتهاك �سيادتها ،ب�سبب ما
و�صفته ه��ذه االط���راف "انقالب
وجنوحه،
الرئي�س على الد�ستور ُ
اىل االنفراد بال�سلطة".
و�أ�شار بيان �صادر �أم�س الثالثاء
وم���وق���ع م���ن ق��ب��ل  23منظمة
وجمعية ،اىل احلمالت املُتوا�صلة
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ح��رك��ة النه�ضة
وح��ل��ف��ا�ؤه��ا وال ت�����زال ،لت�ضليل
وت����أل���ي���ب ال�������ر�أي ال���ع���ام العاملي،
وخ���ا����ص���ة ال���ك���وجن���ر����س واالدارة
االمريكية �ضد تون�س.
(التفا�صيل �ص)13

•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت
–ترجمة خرية ال�شيباين

الأح����د � 10أك��ت��وب��ر ،وه���و اليوم
ال���وط���ن���ي جل���م���ه���وري���ة ال�صني،
�أع��ل��ن��ت الرئي�سة ت�ساي �إن���غ ون،
�أن ت��اي��وان ل��ن ت��واف��ق �أب����دًا على
اخل�������ض���وع ل���ل���ن���ظ���ام ال�شيوعي
ال���������ص����ي����ن����ي .وق������ال������ت �إن ه����ذا
الأخ�ي�ر ال يجلب ال احل��ري��ة وال
الدميقراطية التي اعتنقها �شعب
فورموزا ال�سابقة منذ عقود.
تايوان "يجب �أن تقاوم ال�ضم"،
من قبل نظام الرئي�س ال�صيني
����ش���ي ج��ي�ن ب���ي���ن���غ ،و"م�ستقبل
ج����م����ه����وري����ة ال���������ص��ي�ن ت����ق����رره
�إرادة ال�����ش��ع��ب التايواين"� .إنه
ب��ط��ري��ق��ة م����ا خ���ط���اب "الدفاع
اجلمهوري" ،ال��ذي �ألقته ت�ساي
�إن��غ ون مبنا�سبة الذكرى 110
ل��ظ��ه��ور �أول ج��م��ه��وري��ة �صينية،

عر�ض ع�سكري مثري يف العا�صمة تايبيه
وال��ت��ي �أن��ه��ت �آخ��ر �ساللة ت�شينغ بها رئي�سة تايوان يف اليوم التايل
الإم��ب�راط����وري����ة ع����ام  .1911خل��ط��اب �أل��ق��اه ال��رج��ل الأول يف
"جندد وعدنا الذي هو التزامنا ال�صني� .إن "�إعادة توحيد الوطن
بنظام د�ستوري حر ودميقراطي ،الأم ي��ج��ب �أن ي��ت��م بالو�سائل
وتعلقنا بجمهورية ال�صني .يجب ال�سلمية" ،ق��ال �شي ج�ين بينغ،
�أال حت�����اول ج��م��ه��وري��ة ال�صني ووفقا لرغبة الأمة ال�صينية ،مبا
يف ذلك مواطنونا يف تايوان.
ال�شعبية �أبدًا اخ�ضاعنا".
(التفا�صيل �ص)13
ج���اءت ه��ذه الكلمات ال��ت��ي �أدلت

تعليقالتحقيقاتللمرةالثالثة
يف ق�ضية انفجار مرف�أ بريوت

الربهانيطالببحلاحلكومة
للخروج من �أزمة ال�سودان

•• بريوت-وكاالت

•• اخلرطوم-وكاالت

ا���ش�ترط رئ��ي�����س جمل�س ال�سيادة
االنتقايل ال�����س��وداين عبد الفتاح
الربهان �إقالة احلكومة احلالية
وت�شكيل حكومة جديدة للخروج
من الأزمة ال�سيا�سية والت�شريعية
التي ت�شهدها البالد.
وح�سب �صحيفة ال�شرق الأو�سط
�أم�����س ال��ث�لاث��اء ،ق��ال ال�بره��ان يف
خ��ط��اب لع�سكريني يف اخلرطوم
�أم�����������س� ،إن �أي ح���ل���ول للو�ضع
ال�����س��ي��ا���س��ي ال����راه����ن يف ال���ب�ل�اد،
ل���ن مت���ر �إال ب��ع��د ح���ل احلكومة،
م�������ض���ي���ف���اً ل��ي�����س��ت ه����ن����اك حلول
للو�ضع الراهن �إال بحل احلكومه
احلالية ،وتو�سعة قاعدة الأحزاب
ال�سيا�سية يف احلكومة االنتقالية.
و�أو�����ض����ح ال��ب�ره����ان �أن املدنيني
يتوا�صلون م��ع امل��ك��ون الع�سكري
يف جمل�س ال�����س��ي��ادة ،منذ اندالع
الأزمة ال�ستمرار ال�شراكة بينهما
ولكن املكون الع�سكري رف�ض كل
امل����ح����اوالت ال���س��ت��م��رار ال�شراكة
ب�شكلها ال�سابق ،وا�شرتط تو�سيع
قاعدة الأحزاب لت�شمل اجلميع.

فتح باب الطعون بالتزامن مع �إعالن النتائج الأولية يف العراق

•• بغداد-وكاالت

�أ���ش��ارت النتائج الأول��ي��ة لالنتخابات الربملانية العراقية �إىل �أن التيار
ال�صدري بزعامة مقتدى ال�صدر جاء يف املرتبة الأوىل ،حيث حقق 73
مقعدا ووفقا للنتائج الأولية حل يف املركز الثاين كتلة تقدم ،فما مت فتح
باب الطعون بالتزامن مع �إعالن النتائج الأولية  .حملت نتائج االنتخابات
النيابية يف العراق مفاج�آت كربى ،كان �أبرزها خ�سارة حتالف الفتح ،املظلة
ال�سيا�سية للح�شد ال�شعبي والف�صائل املوالية لإي��ران ،نحو  34مقعدا،
نزوال من  48مقعدا حققها خالل انتخابات عام  ،2018وهو ما اعترب
م�ؤ�شرا على ع��دم قبول ال�شارع لهذا امل�سار .وك��ان التحالف ال��ذي ي�ضم
عددا من الكتل ،مثل منظمة بدر وع�صائب �أهل احلق وغريها ،ي�أمل يف
احل�صول على نتائج وازنة ،ت�ؤهله للم�شاركة يف ت�شكيل احلكومة �أو فر�ض
ر�ؤيته عليها ،لكن ما ح�صل هو العك�س .وبعد �إع�لان نتائج االنتخابات،
عقدت �أحزاب التحالف اجتماعا عاجال لبحث تداعيات اخل�سارة ،مما �أثار
خماوف من عدم قبولهم النتائج� ،أو اللجوء �إىل طرق م�سلحة .ويف املقابل،
حل التيار ال�صدري بزعامة مقتدى ال�صدر يف املرتبة الأوىل بنحو 72
مقعدا ،فيما جاء حزب تقدم (�سني) يف املرتبة الثانية بنحو  43مقعدا.
كما تفاج�أت الأو�ساط ال�سيا�سية بخ�سارة حتالف قوى الدولة.

�أفادت الوكالة الوطنية للإعالم
يف لبنان �أم�����س الثالثاء بتعليق
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م����ؤق���ت���ا يف ق�ضية
ان��ف��ج��ار م��رف���أ ب�ي�روت ب��ع��د تب ّلغ
قا�ضي التحقيق دعوى طلب رده
م��ن ال��وزي��ر ال�سابق علي ح�سن
خليل والنائب غازي زعيرت.
و�أو����ض���ح���ت ال��وك��ال��ة �أن املحقق
ال������ع������ديل يف ق�������ض���ي���ة ان���ف���ج���ار
امل���رف����أ ال��ق��ا���ض��ي ط���ارق البيطار
ع��ق��د ���ص��ب��اح ال��ي��وم جل�سة كانت
خم�����ص�����ص��ة ال���س��ت��ج��واب الوزير
ال�سابق علي ح�سن خليل ،الذي
مل يح�ضر �شخ�صيا.
وخ��ل�ال اجل��ل�����س��ة ط��ل��ب حمامي
خليل مهلة زمنية لتقدمي دفوع
�شكلية وت��ق��دمي م�����س��ت��ن��دات ،اال
�أن امل��ح��ق��ق ال��ع��ديل رف�����ض هذه
الطلبات و�أ�صدر مذكرة توقيف
غيابية بحق خليل.
وذك���رت ال��وك��ال��ة �أن���ه �إث���ر انتهاء
اجل��ل�����س��ة ،ت��ب��ل��غ ال��ق��ا���ض��ي بيطار
دع����وى ال����رد اجل���دي���دة املقدمة
�ضده م��ن وك�لاء خليل والنائب
غازي زعيرت ،ما ا�ستدعى تعليق
التحقيق ووقف كل اجلل�سات.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون ملك �إ�سبانيا باليوم الوطني لبالده رئي�س غينيا اال�ستوائية بذكرى ا�ستقالل بالده

02

طلعتان يف �أجواء دبي على ارتفاع منخف�ض
لطائرة الإمارات  A380بالك�سوة الزرقاء
•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-وام

•• �أبوظبي-وام

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،برقية تهنئة
�إىل امللك فيليب ال�ساد�س ،ملك مملكة �إ�سبانيا ،مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده .كما بعث �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل امللك فيليب ال�ساد�س.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني� ،إىل معايل بيدرو �سان�شيز رئي�س وزراء مملكة �إ�سبانيا.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،برقية تهنئة �إىل فخامة تيودورو �أوبياجن �أجنيما رئي�س جمهورية
غينيا اال�ستوائية ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س تيودورو �أوبياجن �أجنيما.

�أعلنت طريان الإمارات ال�شريك الرئي�سي والناقلة الر�سمية
لـ"�إك�سبو  2020دبي" �أن �إحدى طائراتها  A380بالك�سوة
ال��زرق��اء اجل��دي��دة الكاملة اخلا�صة ب�إك�سبو  2020دبي
�سوف تقوم بطلعتني على ارتفاع منخف�ض فوق �شارع ال�شيخ
زايد وموقع �إك�سبو وذلك �صباح اليوم "الأربعاء  13وغدا
اخلمي�س .وتتوفر الفر�صة �أم��ام و�سائل الإع�لام والأفراد
الذين يتنقلون �صباحا مل�شاهدة الطائرة والتقاط ال�صور
ومقاطع الفيديو بني ال�ساعة � 8 5-صباحا على طول �شارع

ال�شيخ زاي��د وح��ول �إك�سبو  2020دب��ي واملناطق املحيطة
ويتعلق حتليق الطائرة خ�لال اليومني املقبلني مب�شروع
خا�ص �ستك�شف عنه طريان الإمارات قريبا .وتذكر طريان
الإم��ارات �أفراد اجلمهور باالمتثال جلميع �إر�شادات الهيئة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط�يران امل���دين املتعلقة بـ"مناطق حظر حتليق
الطائرات بدون طيار /درون" .وكانت طريان الإمارات قد
ك�شفت النقاب �أواخر �سبتمرب الفائت عن طائرات A380
بك�سوة زرقاء كاملة خا�صة ب�إك�سبو  2020دبي .و�ستنقل
ه��ذه ال��ط��ائ��رات ر�سالة املعر�ض ودب��ي ع�بر �شبكة خطوط
طريان الإمارات خالل الأ�شهر املقبلة.

برئا�سة حممد بن را�شد ..املجل�س يعقد �أوىل اجتماعاته بعد الت�شكيل الوزاري اجلديد يف �إك�سبو  2020دبي

اعتماد امليزانية العامة لالحتاد للأعوام  2026-2022ب�إجمايل  290مليار درهم
• اعتماد امليزانية االحتادية للعام  2022مب�صروفات قدرها  58مليار و 931مليون درهم

•• دبي-وام:

اع��ت��م��د جم��ل�����س ال�������وزراء برئا�سة
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي
رع��اه اهلل امليزانية العامة لالحتاد
ل�ل��أع���وام  ،2026-2022وذلك
ب�إجمايل  290مليار درهم.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه �أوىل
اج���ت���م���اع���ات جم��ل�����س ال��������وزراء بعد
الت�شكيل ال���وزاري الأخ�ير حلكومة
الإم������ارات ،وال����ذي ع��ق��د يف معر�ض
�إك�سبو  2020دب��ي ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية ،والفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان،
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزير
الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،حيث
اع��ت��م��د جم��ل�����س ال������وزراء ع����ددا من
امل���ب���ادرات وال����ق����رارات ال��ه��ادف��ة �إىل
موا�صلة رحلة التنمية وتعزيز املكانة
الريادية للدولة �إىل جانب عدد من
ال���ق���رارات وال��ق��وان�ين والت�شريعات
لتطوير العمل احلكومي.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �أن دول���ة الإم������ارات وهي
ت���دخ���ل اخل��م�����س�ين ع����ام اجل���دي���دة،
ما�ضية ب���أول��وي��ات وطنية وا�ضحة
ت�����س��ت��ن��د ع���ل���ى م����ب����ادئ اخلم�سني
منهجية ج��دي��دة ،تدعمها ميزانية
احت��ادي��ة م��رن��ة وم��واك��ب��ة للتغريات
وال�����ت�����ط�����ورات ،ح���ي���ث ق������ال �سموه
"اجتمعنا يف ج����ن����اح الإم����������ارات
ب�إك�سبو ..جناح ا�ستثنائي ب�إ�شراف
املبدعة ال�شيخة م��رمي بنت حممد
بن زاي��د � ..أق��ررن��ا خ�لال االجتماع
م���ي���زان���ي���ة االحت�������اد ح���ت���ى 2026
ب�إجمايل  290مليار درهم ..ندخل
اخلم�سني االحتادية اجلديدة بثقة
وتفا�ؤل وتطلعات عاملية".
كما ق��ال �سموه " �أق��ررن��ا املنهجية
اجل������دي������دة ل���ل���ع���م���ل احل����ك����وم����ي يف
ال��ف�ترة ال��ق��ادم��ة ..حكومة �أ�سرع..
تعتمد على دورات تنفيذية مل�شاريع
حتولية ع�بر ف��رق عمل قطاعية..
عملنا لن يكون م�ستنداً على وزارات
ف��ردي��ة ب��ل قطاعات ا�سرتاتيجية..
ول����ن ت���ك���ون اخل���ط���ط والأج����ن����دات
هي املقيا�س بل امل�شاريع واملبادرات
امليدانية" .ووجه �سموه كافة الفرق
وامل���ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�صة
يف ال����دول����ة ل��ل��ع��م��ل ب��ه��ا والرتكيز
يف امل�شاريع التحولية والأولويات
واملبادرات القادمة عليها ،باعتبارها
�لا ومتكام ً
�إط�������اراً وط��ن��ي��اً ���ش��ام ً
ال
لدفع عجلة التنمية يف القطاعات
ذات الأول��وي��ة وموا�صلة الإجنازات
لتعزيز تناف�سية الدولة.
وق������ال ����س���م���وه خ��ل��ال االج���ت���م���اع "
اعتماد امليزانية االحت��ادي��ة اليوم..
واعتماد املنهجية اجل��دي��دة للعمل
احلكومي ..هي ر�سالة ب�أننا مقبلون
على �سنوات احتادية �أعظم و�أف�ضل
و�أج��م��ل ب���إذن اهلل ..والتجديد �سنة
احلياة ..والتجديد �سر تفوق دولة
الإمارات".
ويف �سياق �أج��ن��دة االجتماع ،اعتمد

حممد بن را�شد:

• اجتمعنا يف جناح الإمارات ب�إك�سبو ..جناح ا�ستثنائي ب�إ�شراف املبدعة ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد
• ندخل اخلم�سني االحتادية اجلديدة بثقة وتفا�ؤل وتطلعات عاملية
• �أقررنا املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي يف الفرتة القادمة ..حكومة �أ�سرع ..تعتمد على دورات تنفيذية مل�شاريع حتولية عرب فرق عمل
قطاعية
ً
م�ستندا على وزارات فردية بل قطاعات ا�سرتاتيجية ..ولن تكون اخلطط والأجندات هي املقيا�س بل امل�شاريع واملبادرات امليدانية
• عملنا لن يكون
ً
رئي�سا للجنة امليزانية العامة لالحتاد ورئي�سً ا للهيئة االحتادية لل�ضرائب ..وال�شيخ
• اعتمدنا تعيني ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
�شخبوط بن نهيان رئي�سً ا للجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق الإماراتي ال�سعودي ..وعبداهلل بن �سلطان النعيمي ً
رئي�سا ملجل�س التن�سيق الق�ضائي
• اعتمدنا اليوم �إن�شاء جمل�س الإمارات للبنية التحتية والإ�سكان برئا�سة �سهيل املزروعي
• اعتماد معايري الأمن ال�سيرباين للجهات احلكومية واملقرتحة من جمل�س الإمارات للأمن ال�سيرباين  ..حدودنا يف الف�ضاء
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
را���ش��د �آل م��ك��ت��وم تعيينات جديدة
يف ع����دد م���ن اجل���ه���ات االحت����ادي����ة،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ت�����ش��ك��ي��ل ع����دد من
امل���ج���ال�������س االحت�����ادي�����ة ،ح���ي���ث قال
���س��م��وه " :اع��ت��م��دن��ا ت��ع��ي�ين ال�شيخ
م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل
رئي�سا للجنة امليزانية العامة
مكتوم ً
ورئي�سا للهيئة االحتادية
لالحتاد
ً
لل�ضرائب ..وال�شيخ �شخبوط بن
ن��ه��ي��ان رئ��ي��� ً��س��ا ل��ل��ج��ن��ة التنفيذية
مل���ج���ل�������س ال���ت���ن�������س���ي���ق الإم�������ارات�������ي
ال�����س��ع��ودي ..وع���ب���داهلل ب��ن �سلطان
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س��اً ملجل�س التن�سيق
الق�ضائي".
و�أ���ض��اف �سموه " :واعتمدنا اليوم
تعيني حم��م��د ب��ن ه���ادي احل�سيني
رئ��ي��� ً��س��ا للهيئة ال��ع��ام��ة للمعا�شات
ورئي�سا
وال��ت���أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
ً
ل�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات..
رئي�سا ملجمع
وتعيني �أحمد بالهول ً
ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ع���ل���ي���ا ..وم���رمي
امل���ه�ي�ري رئ��ي��� ً��س��ا مل��ج��ل�����س الإم������ارات
للتغري املناخي والبيئة ..كل التوفيق
للجميع يف مهامهم اجلديدة".
و�أ�ضاف �سموه " :كما اعتمدنا �إن�شاء
جمل�س الإم�����ارات للبنية التحتية
والإ�سكان ..الهدف توحيد اجلهود
الإ���س��ك��ان��ي��ة االحت���ادي���ة واملحلية..

وت���ر����س���ي���خ ال��ت��ن�����س��ي��ق ف��ي��م��ا يتعلق
مب�شاريع الطرق والبنية التحتية..
وب����ن����اء خ����ارط����ة ط����ري����ق ح�ضرية
و�إ�سكانية لدولة الإم���ارات العربية
املتحدة".
كما ق��ال ���س��م��وه " :اعتمدنا � ً
أي�ضا
اع��ت��م��اد معايري الأم���ن ال�سيرباين
للجهات احلكومية واملقرتحة من
جمل�س الإمارات للأمن ال�سيرباين
 ..حدودنا يف الف�ضاء ال�سيرباين هي
حدود �سيادية نحتاج دائماً حلمايتها
وتر�سيخ دفاعاتها".

وت����ف���������ص����ي ً
��ل�ا  ..اع����ت����م����د جمل�س
ال�������وزراء خ��ل�ال ج��ل�����س��ت��ه امليزانية
العامة لالحتاد ل�ل�أع��وام -2022
 2026ب����إج���م���ايل  290مليار
دره������م ،ف��ي��م��ا مت اع���ت���م���اد م�شروع
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�احت���اد لل�سنة
امل��ال��ي��ة  2022ال�سنة الأوىل من
خطة ميزانية ال�����س��ن��وات -2022
 2026مب�صروفات تقديرية تبلغ
 58,931,000,000ثمانية
وخم�سون مليار وت�سعمائة وواحد
وثالثون مليون درهم.

ومي���ث���ل ق���ط���اع ال��ت��ن��م��ي��ة واملنافع
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن�����س��ب��ة الأك���ب��ر من
امل��ي��زان��ي��ة ل�ل�احت���اد  ،2022حيث
تبلغ ن�سبته  ،41.2%تتوزع على
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام واجل���ام���ع���ي بن�سبة
 ،16.3%وال�����ش���ؤون االجتماعية
بن�سبة  ،6%وقطاع ال�صحة بن�سبة
 ،8.4%واملعا�شات بن�سبة 8.2%
واخلدمات الأخرى بن�سبة ،2.6%
ف���ي���م���ا مت ت��خ�����ص��ي�����ص م����ا ن�سبته
 3.8%ل��ق��ط��اع ال��ب��ن��ي��ة التحتية
واملوارد االقت�صادية.

وت��ع��ك�����س امل��ي��زان��ي��ة االحت����ادي����ة قوة
االقت�صاد الوطني ووفرة وا�ستدامة
املوارد لتمويل امل�شروعات التنموية
واالق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،حيث
توزعت اعتماداتها على القطاعات
املختلفة ،ما ي�ؤكد ا�ستمرار نهج دولة
الإمارات املتبع لتحقيق التوازن بني
امل�صروفات والإي���رادات ،حيث تركز
خ��ل��ال ال����ع����ام امل���ق���ب���ل ع���ل���ى خطط
وم�شروعات طموحة ت�ست�شرف �آفاقاً
جديدة نحو امل�ستقبل ،كما ت�ستهدف
امل��ي��زان��ي��ة وف����ق �أه���داف���ه���ا �إىل رفع

م�ستويات املعي�شة وت��وف�ير احلياة
ال��ك��رمي��ة للمواطنني واملقيمني يف
دول��ة الإم���ارات وخا�صة يف قطاعات
التعليم وال�صحة وتنمية املجتمع
وبرامج الإ�سكان �إىل جانب امل�شاريع
االحت��ادي��ة املختلفة امل��ع��ززة جلودة
حياة خمتلف �أفراد املجتمع.
ويف ال�������ش����ؤون احل���ك���وم���ي���ة ،اعتمد
جمل�س ال���وزراء تعيني �سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،وزي��ر املالية رئي�ساً للجنة
ورئي�سا
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�لاحت��اد
ً
مل��ج��ل�����س �إدارة ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة
لل�ضرائب ،وتعيني معايل حممد بن
هادي احل�سيني وزير دولة لل�ش�ؤون
املالية ع�ضواً يف جمل�س �إدارة الهيئة
االحتادية لل�ضرائب.
كما مت اعتماد �إعادة ت�شكيل اللجنة
التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي
الإم����ارات����ي ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ال�شيخ
�شخبوط ب��ن نهيان ب��ن م��ب��ارك �آل
ن��ه��ي��ان ،وزي����ر دول����ة ،وع�����ض��وي��ة كل
م��ن م��ع��ايل وزي����ر ال��ط��اق��ة والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ،وم���ع���ايل وزي����ر الرتبية
والتعليم ،وم��ع��ايل وزي���ر ال�صناعة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ،ومعايل
وزير االقت�صاد ،ومعايل وزير دولة
لل�ش�ؤون املالية ،ونائب الأمني العام

للمجل�س الأعلى للأمن الوطني.
ويف نف�س ال�����س��ي��اق ،اعتمد املجل�س
ت��ع��ي�ين م���ع���ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي
احل�سيني ،وزير دولة لل�ش�ؤون املالية
رئ��ي��� ً��س��ا للهيئة ال��ع��ام��ة للمعا�شات
ورئي�سا
وال��ت���أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
ً
ل�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات،
وتعيني معايل عبداهلل بن �سلطان
رئي�سا ملجل�س
النعيمي ،وزير العدل ً
التن�سيق الق�ضائي ،وتعيني معايل
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ال��ه��ول الفال�سي،
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع
رئي�سا ملجمع
ال�صغرية واملتو�سطة ً
كليات التقنية العليا ،وتعيني معايل
م��رمي بنت حممد امل��ه�يري ،وزيرة
رئي�سا ملجل�س
التغري املناخي والبيئة ً
الإمارات للتغري املناخي والبيئة.
ك��م��ا اع��ت��م��د املجل�س �إع����ادة ت�شكيل
جم��ل�����س �إدارة م���ؤ���س�����س��ة الإم������ارات
العامة للبرتول ،ملدة ثالث �سنوات
ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د ب��رئ��ا���س��ة معايل
�سهيل ب��ن حم��م��د امل���زروع���ي ،وزير
الطاقة والبنية التحتية وع�ضوية
عدد من ال�شخ�صيات ذوي اخلربات
املتخ�ص�صة وامل��ت��ن��وع��ة يف جماالت
ع����دي����دة ت���خ���دم امل����ؤ����س�������س���ة باجتاه
حتقيق �أهدافها وتطلعاتها.
وواف���ق جمل�س ال����وزراء على �إن�شاء
"جمل�س الإم��ارات للبنية التحتية
والإ�سكان" برئا�سة معايل �سهيل بن
حممد املزروعي ،وع�ضوية ممثلني
ع��ن احلكومات املحلية وممثل عن
اللجنة التنفيذية مل��ب��ادرات �صاحب
ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة .و�سيتوىل
املجل�س العمل على مواءمة وتكامل
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات وم�شاريع
البنية التحتية والإ�سكان يف الدولة
مب��ا يتفق م��ع الأول��وي��ات الوطنية.
ك���م���ا مت ت��ك��ل��ي��ف امل��ج��ل�����س بتقدمي
درا����س���ة تف�صيلية ل��ل��ع�����ش��ري��ن �سنة
القادمة الحتياجات الإ�سكان "منح
وقرو�ض" وع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى جمل�س
الوزراء خالل �شهر.
ك��م��ا مت خ��ل�ال االج���ت���م���اع اعتماد
ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي�ير ال��وط��ن��ي��ة للأمن
ال�����س��ي�براين ال�����ص��ادرة م��ن جمل�س
الأمن ال�سيرباين لتحقيق الأهداف
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة يف حماية
وت�������أم���ي��ن واحل������ف������اظ ع����ل����ى كافة
مكت�سباتها يف خمتلف القطاعات،
ومواكبة املعايري العاملية يف جمال
الأمن ال�سيرباين.
ويف ال�������ش����ؤون ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة اعتمد
جم��ل�����س ال���������وزراء �إ������ص�����دار قانون
احتادي يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام
القانون االحت���ادي لفر�ض �ضريبة
ج��م��رك��ي��ة احت���ادي���ة ع��ل��ى ال������واردات
م��ن التبغ وم�شتقاته ،ال��ه��ادف �إىل
تكامل الأنظمة املالية واالقت�صادية
يف ال����دول����ة ،وت��ع��زي��ز دور اجلهات
اجلمركية يف الدولة يف جمال تعزيز
االمتثال اجلمركي ومكافحة تهريب
املواد ال�ضارة ب�صحة املجتمع.
ويف ال�����ش���ؤون وال��ع�لاق��ات الدولية،
���ص��ادق املجل�س خ�لال جل�سته على
ات��ف��اق��ي��ت�ين ب��ي�ن ح���ك���وم���ة ال���دول���ة
وحكومة ك��ل م��ن جمهورية �سي�شل
وح����ك����وم����ة ج����م����ه����وري����ة الكونغو
الدميوقراطية يف ���ش���أن امل�ساعدات
الإدارية املتبادلة والتعاون يف امل�سائل
اجلمركية.
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�أخبـار الإمـارات
� 21أكتوبر �إجازة املولد النبوي  44,228جرعة من لقاح كوفيد19-
خالل � 24ساعة يف الإمارات
ال�شريف يف دوائر حكومة دبي
•• دبي-وام

•• �أبوظبي-وام

قررت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي� ،أن تكون �إجازة املولد النبوي
ال�شريف يف دوائر حكومة دبي ،يوم اخلمي�س � 21أكتوبر  ،2021على
�أن ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الأحد � 24أكتوبر .2021
ورفعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي بهذه املنا�سبة �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل دولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعباً  ..داعية
اهلل عز وجل �أن يعيدها على الأمتني العربية والإ�سالمية مبوفور
ال�صحة والعافية.

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن تقدمي  44,228جرعة م��ن لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى �أم�س  20,548,716جرعة ومعدل توزيع اللقاح 207.76
جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي���أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال���وزارة لتوفري لقاح " كوفيد "-19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19
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� 136إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف الإمارات
••�أبوظبي-وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  350,115فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج���راءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  136حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  738,026حالة.
كما �أعلنت ال����وزارة ع��ن وف���اة ح��ال��ة م�صابة نتيجة ت��داع��ي��ات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,115
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال����وزارة ع��ن �شفاء  174ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  731,469حالة.
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�شهدا توقيع اتفاقيات تعاون بني البلدين

حممد بن را�شد ي�ستقبل رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أم�س الثالثاء فخامة
فيلك�س ت�شي�سكيدي ،رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية ال�صديقة،
بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد
�آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وذلك
يف مقر �إك�سبو  2020دب��ي .و�أع��رب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بالرئي�س ت�شي�سكيدي والوفد
املرافق له ،معرباً عن خال�ص �أمنياته جلمهورية الكونغو الدميقراطية،
مبزيد من التقدم واالزدهار ،و�أن تكون هذه الزيارة مقدمة ملرحلة جديدة
من التعاون البنّاء بني الدولتني وال�شعبني ال�صديقني .وتناول اللقاء بحث
العالقات الثنائية و�سبل تطويرها لزيادة حجم التعاون بني اجلانبني يف
�شتى املجاالت ،ال�سيما االقت�صادية والتجارية وال�سياحية وكذلك جماالت
التعليم وال�صحة والبنية الأ�سا�سية ،ور�صد امل�سارات اال�ستثمارية املتاحة
وامل�ستقبلية ،يف �ضوء الرغبة امل�شرتكة يف الدفع بالعالقات بني البلدين
قدماً مبا يخدم م�صالح ال�شعبني ال�صديقني.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ف��ر���ص تعزيز ال��ت��ع��اون الإم���ارات���ي الأف��ري��ق��ي م��ن خالل

ال�����ش��راك��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ب�ين دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وجمهورية
الكونغو الدميقراطية التي تتوىل حالياً رئا�سة االحتاد الأفريقي ،و�سبل
اكت�شاف الفر�ص التي ميكن من خاللها حتقيق املزيد من التقارب بني
الإمارات والقارة الأفريقية بكل ما حتفل به من تراث �إن�ساين غني و�إرث
ثقايف متنوع وموارد طبيعية ثرية ،عالوة على متكني القطاع اخلا�ص من
ر�صد املجاالت اال�ستثمارية املتاحة لدى الطرفني وحتفيز م�ستويات �أعلى
من التبادالت التجارية ،التي �شهدت منواً كبرياً بلغت ن�سبته  94%خالل
الفرتة من العام  2017وحتى  ،2020كذلك تبادل اخلربات يف خمتلف
القطاعات احليوية الداعمة للتنمية امل�ستدامة مثل :الطاقة املتجددة
وال��زراع��ة احلديثة وغ�يره��ا م��ن امل��ج��االت ،م��ع اال���س��ت��ف��ادة م��ن العالقات
الوثيقة بني البلدين كمن�صة ميكن االنطالق من خاللها لتحقيق مزيد
من التقارب والتعاون اخلليجي الأفريقي ب�صورة �أ�شمل .وت�ض ّمن اللقاء
بحث تطورات الو�ضع العاملي فيما يتعلق مبكافحة جائحة "كوفيد–"19
وم�ستجداتها على ال�ساحة الأفريقية ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية
ب�صورة خا�صة ،و�أط���ر ال��ت��ع��اون املمكنة يف �سبيل تعزيز ج��ه��ود الت�صدي
للجائحة والتعجيل بالتعايف منها وجت��اوز تداعياتها ،مبا ميكن �شعوب
القارة الأفريقية من موا�صلة م�شاريعها وخططها التنموية.
من جانبه� ،أعرب فخامة الرئي�س فيلك�س ت�شي�سكيدي عن خال�ص تقديره
لدولة الإمارات قيادة و�شعباً ،منوهاً بالنموذج التنموي الناجح الذي كان
�سبباً يف نه�ضتها ال�شاملة �ضمن خمتلف املجاالت ،فيما �أبدى رئي�س الكونغو

الدميقراطية �إعجابه بالإجنازات الكربى التي �أثمرتها جهود التطوير
امل�ستمرة لقدرات و�إمكانات كافة القطاعات يف الدولة ،وم�ؤكداً رغبته يف
�أن ي�شهد التعاون الثنائي خالل املرحلة املقبلة مزيداً من تبادل اخلربات
والزيارات مبا يعود بالنفع على ال�شعبني ال�صديقني ويخدم م�صاحلهما
على املديني القريب والبعيد.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أح��م��د ب��ن حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ،رئي�س
جمل�س دبي للإعالم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض
العام لإك�سبو  2020دبي ،و�سعادة هزاع حممد فالح القحطاين� ،سفري
دولة الإمارات غري املقيم لدى جمهورية الكونغو الدميقراطية .اتفاقيات
تعاون .
وق��د �شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ،والرئي�س
فيلك�س ت�شي�سكيدي توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية
�إىل تعزيز روابط التعاون بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية
الكونغو الدميقراطية� ،شملت :مذكرة تفاهم حول �إن�شاء جلنة م�شرتكة
للتعاون بني البلدين ،واتفاقية ب�ش�أن امل�ساعدة الإدارية املتبادلة يف امل�سائل
اجلمركية بني حكومتي البلدين ،وقام بتوقيعهما معايل ال�شيخ �شخبوط
بن نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير دولة ،ومعايل كري�ستوف لوتوندوال،
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة الكونغو
الدميقراطية .كما �شملت االتفاقيات املوقعة بني اجلانبني اتفاقية لتجنب

االزدواج ال�ضريبي ومنع الته ُّرب املايل فيما يتعلق بال�ضرائب على الدخل،
و�أخرى ب�ش�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات بني اجلانبني ،وقام
بتوقيع االتفاقيتني معايل حممد بن هادي احل�سيني ،وزير دولة لل�ش�ؤون
املالية ،ومعايل كري�ستوف لوتوندوال ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية .وت�ض ّمنت مذكرات التفاهم
املو ّقعة بني اجلانبني ،مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الطاقة املتجددة
والتنمية امل�ستدامة ،قام بتوقيعها معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل "م�صدر" ومعايل �أوليفر ماكالينا ،وزي��ر امل��وارد املائية
والكهرباء يف جمهورية الكونغو الدميقراطية� ،إ�ضافة �إىل مذكرة تفاهم
بني �شركة "�إعمار" العقارية ووزارة التخطيط العمراين والإ�سكان ووزارة
�ش�ؤون الأرا�ضي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،و ّقعها �سعادة جمال
بن ثنية ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إعمار ،وكل من :معايل بي�سو موكاال،
وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون العمرانية والإ�سكان ،ومعايل �أمي��ي مولندو ،وزير
الأرا�ضي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية .كما و َّقع اجلانبان مذكرة
تفاهم ب�ين احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة الإم��ارات��ي��ة واحت���اد الأعمال
الكونغويل ب�ش�أن تعزيز فر�ص اال�ستثمار والأعمال وق��ام بتوقيع املذكرة
�سعادة عبداهلل حممد املزروعي ،رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة يف
دولة الإمارات ،وليني �إلوندو ،رئي�س جلنة ال�صناعة يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية.

خالل زيارته �صالة الكيبوالن للطعام الأفريقي يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد ي�ؤكد عمق العالقات مع دول القارة الأفريقية و�أهمية تطويرها
•• دبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،عمق العالقات التاريخية القائمة
بني دولة االم��ارات العربية املتحدة ودول القارة االفريقية ،و�أهمية تطوريها
على كل امل�ستويات و�ضمن خمتلف املجاالت والقطاعات ،و�صوال �إىل �شراكة
ا�سرتاتيجية تعود بالنفع والفائدة على اجلانبني وتنعك�س �إيجابا على حياة
ال�شعوب ،انطالقا من القوا�سم امل�شرتكة بني �شعب دولة الإمارات ودول القارة
الأفريقية .و�أع��رب �سموه عن �سعادته بامل�شاركة الأفريقية يف �إك�سبو 2020

دب��ي ،وامل�ستوى املتقدم التي ظهرت عليه �أجنحة ال��دول الأفريقية امل�شاركة،
م�شرياً �إىل الرثاء الثقايف الإفريقي ،والتنوع احل�ضاري لدول القارة عموماً،
وما متتلكه من مقومات وفر�ص واع��دة على ال�صعد التجارية واال�ستثمارية
وال�صناعية وال��زراع��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ،وح��ر���ص دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى دف���ع �أطر
العالقات التنموية �ضمن ه��ذه القطاعات احليوية ،مبا يتما�شى مع مكانة
الدول الأفريقية و�إمكانياتها ومواردها الوفرية.
جاء ذلك خالل زيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،يرافقه
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،

رئي�س جمل�س دب��ي ل�ل�إع�لام ،و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
املدير العام لإك�سبو  2020دبي ،ل�صالة "الكيبوالن" للطعام الأفريقي ،وذلك
يف �إط���ار حر�ص �سموه على تفقد جانب م��ن �أجنحة و�أروق����ة املعر�ض املليئة
بالأن�شطة والفعاليات التي متثل ثقافات دول وق��ارات العامل� ،ضمن احلدث
احل�ضاري الكبري ال��ذي ت�ست�ضيفه دب��ي حتت �شعار" توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل" وال��ذي ي�ضم بني جنباته �أجنحة  192دول��ة �إ�ضافة �إىل م�شاركة
�أهم امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات الدولية .وي�شكل �إك�سبو  2020دبي من�صة
ثقافية عاملية مت ِّكن الدول من التعريف بح�ضارتها وتراثها وعاداتها املتنوعة،

مثلما تعر�ض �أحدث ما لديها من �أفكار وم�شاريع م�ستقبلية ،وهو ما ي�سهم يف
حتقيق الهدف الأ�سمى الذي ت�سعى دبي ودولة الإمارات لتحقيقه من ا�ست�ضافة
املعر�ض العاملي ،وهو تقارب ال�شعوب وتعاونها من �أجل �صنع م�ستقبل �أف�ضل
للب�شرية .وجتمع �صالة "الكيبوالن" للطعام الأف��ري��ق��ي يف اك�سبو 2020
دب��ي� ،أف�ضل الطهاة الأفريقيني يف العامل لالحتفاء مبطابخ القارة املتنوعة
والناب�ضة باحلياة ،وتقدم جتربة الطعام االفريقي للزوار بالنكهات والتقاليد
الأفريقية داخ��ل �صالة طعام فريدة ت�سلط ال�ضوء على جمموعة وا�سعة من
الأطعمة واملو�سيقى الع�صرية م��ن جميع �أن��ح��اء ال��ق��ارة الأفريقية الزاخرة
بالتنوع والألوان.

برعاية من�صور بن زايد

انطالق «�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» نوفمرب املقبل
•• �أبوظبي-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر ���ش���ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية � ..أعلنت الهيئة �إطالق الن�سخة الأوىل من "�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة
والأمن الغذائي" وذلك خالل الفرتة من � 21إىل  25نوفمرب املقبل يف "مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض" "�أدنيك".
ويحفل الأ�سبوع بالكثري من الفعاليات التي ت�شمل �إط�لاق "م�ؤمتر �أبوظبي
لل�سالمة والأم���ن الغذائي" بال�شراكة مع "املنتدى العاملي للأمن الغذائي"
وح��ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال��زراع��ة امل�ستدامة وت��ك��رمي �أ���ص��ح��اب الإب���داع���ات املعززة
لالبتكار يف قطاعي الزراعة والغذاء.
وي�ست�ضيف الأ�سبوع ندوة لـ"االحتاد الدويل لرابطة مربي النحل" �/أبيمونديا/
ال���ذي ت�أ�س�س �سنة  1897يف العا�صمة الإي��ط��ال��ي��ة روم���ا �إىل ج��ان��ب معر�ض
" "Api-Arab Expoالذي ي�ستهدف تطوير قطاع تربية نحل الع�سل

يف املنطقة.
وق��ال �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير ع��ام هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية �إن انطالق هذا احلدث ين�سجم مع الر�ؤية الثاقبة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة لق�ضايا الأمن الغذائي بو�صفه �أ�سا�سا لرفاهية و�سعادة الإن�سان
�إذ يحر�ص �سموه على التوجيه بتوفري جميع الإمكانات الالزمة لت�أمني الغذاء
ب�صورة كرمية وجودة ت�ضمن �أعلى معايري ال�سالمة.
و�أ�ضاف �أن فعاليات الأ�سبوع تتوافق مع ا�سرتاتيجية الهيئة لتحقيق اال�ستدامة
الزراعية والأمن الغذائي يف �إمارة �أبوظبي والتي يحر�ص �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان على متابعة �أدق تفا�صيلها والتوجيه مبتابعة التطور التكنولوجي
يف املجال والتوا�صل مع املعنيني لتعزيز نظام الإنتاج الغذائي امل�ستدام .ويعد
"�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة والأم���ن الغذائي  "2021احل��دث الأك�بر للزراعة
امل�ستدامة والأمن الغذائي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ومنطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ.

وي�ست�ضيف احلدث معر�ضني كبريين هما "املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية"
 /GFIA/اخلا�ص باالبتكار يف جم��االت ال��زراع��ة امل�ستدامة وال��ذي ح�ضره
�أكرث من � 50ألف م�شارك منذ �إطالقه �سنة  2014وعر�ض خالله ما يزيد عن
 1500ابتكار يف الزراعة امل�ستدامة ومعر�ض "فيف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
للإنتاج احليواين" اخلا�ص بتنمية الرثوة احليوانية و�إنتاج الألبان والدواجن
وبي�ض املائدة.
كما ي�ست�ضيف احلدث "معر�ض كولد ت�شني �إك�سبو" الذي ي�سلط ال�ضوء على
كيفية عر�ض الب�ضائع يف ال�سوق ،وتوزيعها على ال�صعيد العاملي ب�أقل قدر من
الهدر واخل�سائر .وتتناول الفعاليات مو�ضوعات مهمة مثل الزراعة العمودية
واملائية والزراعة يف الأماكن املغلقة وتربية الأحياء املائية والزراعة يف البيئات
املتحكم بها .وي�ست�ضيف الأ�سبوع عددا من ال�شركات النا�شئة واملبتكرين الذين
يتطلعون لإقامة �شراكات جديدة واال�ستفادة من فر�ص التمويل التي توفرها
خطط �صندوق  /Ag-Tech/ال��ذي �أطلقه "مكتب �أبوظبي لال�ستثمار"
بقيمة مليار درهم؛ لت�شجيع �شركات تكنولوجيا الأغذية على ت�أ�سي�س وتوطني

عملياتها يف �أبوظبي.
من جهته قال مهند الرتكاوي امل�س�ؤول عن "�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة والأمن
الغذائي" " :ف��خ��ورون ب�صفتنا �شريكا لـ"هيئة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��زراع��ة وال�سالمة
الغذائية" ،وكوننا جزءا من هذه الر�ؤية التي ت�ضع �أبوظبي يف قلب �أجندة
الزراعة امل�ستدامة والأمن الغذائي العاملي".
وي�شارك يف احل��دث �أك�ثر من  400عار�ض و�شركة راعية فيما يقدم الربامج
امل�شرتكة �أك�ثر من  150متحدثا دوليا ،وجتلب حتالفا عامليا من ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية التي �ستقود �إىل جناح املبادرة.
ويحظى ه��ذا احل��دث بدعم ك��ل م��ن "وزارة ���ش���ؤون الرئا�سة" و"وزارة التغري
امل��ن��اخ��ي والبيئة" �إىل ج��ان��ب ك��ي��ان��ات داع��م��ة للربنامج مب��ا يف ذل��ك "منظمة
الأغ��ذي��ة وال���زراع���ة ل�ل��أمم املتحدة" /ال��ف��او /و"جامعة �أريزونا" و"جامعة
كاليفورنيا  -ديفي�س" و"مبادرة البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية" /
 ،/GODANو�شركة  /Agritecture Consulting/اال�ست�شارية
و"منظمة غلوبال غاب" ./Global GAP/
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ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل
عهد و نائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي وبح�ضور
�سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة� ،صباح �أم�س يف مكتب �سمو احلاكم اجتماع املجل�س
التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
ناق�ش االج��ت��م��اع ع���دداً م��ن امل��و���ض��وع��ات امل��درج��ة على جدول
�أع���م���ال���ه وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي م���ن خالل

04

م�شروعات تنموية يف كافة القطاعات احليوية وتوفري خدمات
حكومية رائ��دة ،وتوفري العي�ش الكرمي للقاطنني على �أر�ض
�إمارة ال�شارقة.
وناق�ش املجل�س تقرير دائرة �ش�ؤون البلديات والزراعة والرثوة
احليوانية حول و�ضع املواقف العامة يف �إمارة ال�شارقة ،وت�ضمن
التقرير �أعداد املواقف املتوفرة يف مدن ومناطق الإمارة ون�سب
الإقبال عليها و�آلية تنظيمها.
كما ت�ضمن التقرير جتربة املواقف اخلا�ضعة للر�سوم يف مدينة
ال�شارقة ونتائجها يف تنظيم ا�ستخدام املواقف وتوفري مناخ

مالئم ملمار�سة احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سياحية.
ووجه املجل�س بتطوير خدمات اال�ستفادة من املواقف العامة يف
�إمارة ال�شارقة وفق اجراءات مي�سرة و�سريعة تتنا�سب مع كافة
الفئات وال�شرائح االجتماعية.
واعتمد املجل�س مذكرة التفاهم اال�سرتاتيجي املزمع �إبرامها
ب�ين ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ص�ل�ات يف �إم�����ارة ال�����ش��ارق��ة و�شركة
جمموعة الإم����ارات لالت�صاالت ،وت��ه��دف امل��ذك��رة �إىل تعزيز
التعاون والتكامل يف جم��االت العمل امل�شرتكة بني الطرفني
مما ينعك�س على امل�شروعات امل�ستقبلية يف �إمارة ال�شارقة.

العا�صمة الكازاخ�ستانية ت�ست�ضيف م�ؤمتر التفاعل و�إجراءات بناء الثقة (ال�سيكا)

الإمارات ت�ؤكد على �أهمية توحيد اجلهود ملواجهة الإرهاب ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف قارة �آ�سيا
•• نور �سلطان-د�.رشيف البا�سل:

ا�ست�ضافت العا�صمة الكازاخ�ستانية �أم�س االجتماع الوزاري
ال�ساد�س مل�ؤمتر التفاعل و�إجراءات بناء الثقة يف �آ�سيا «ال�سيكا»
و�شاركت دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف االجتماع ،حيث
�أكدت على �أهمية توحيد اجلهود ملواجهة الإرهاب ،وتن�سيقها
من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف قارة �آ�سيا.
وتر�أ�س وفد دولة الإمارات �إىل �أعمال االجتماع الذي اختتم
�أعماله �أم�����س الثالثاء معايل �أح��م��د ال�صايغ ،وزي��ر دولة،
ال���ذي ق��ال يف كلمة ال��دول��ة �أم���ام االج��ت��م��اع� :إن���ه يجب �أن
ت�سعى منطقتنا للتغلب على ال�صعوبات والتوترات املتزايدة،
واحلفاظ على الأم��ن واال�ستقرار ،وحل النزاعات ،وتعزيز
ال��ت��ع��اون الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي ،وت��وط��ي��د ال�����س�لام ،ومكافحة
التطرف والإرهاب ،وتعزيز الت�سامح ،والتفاهم املتبادل.
و�شدد معايل ال�صايغ على �أهمية �إك�سبو  2020دبي ،الذي
ت�ست�ضيفه دول��ة الإم��ارات كمنرب لتوا�صل العقول ،وجتمع
لتطوير حلول مبتكرة ملواجهة التحديات الدولية.
وبالن�سبة للو�ضع الراهن يف �أفغان�ستان� ،أك��د معاليه على
احلاجة املا�سة لتعزيز الأمن واال�ستقرار يف �أفغان�ستان ،مبا
يلبي تطلعات ال�شعب الأف��غ��اين ،ال�سيما الن�ساء وال�شباب،
ولتطوى �صفحات املعاناة ل�صالح ال�سالم واالزدهار.
كما �أ���ش��ار معاليه �إىل �أن ه��ذا العام يعد مرحلة مهمة مع
�سعي دول العامل �إىل الت�صدي جلائحة كوفيد ،-19وت�أمني
�سال�سل الإمداد ل�شعوبها ،وال�سعي �إىل التعايف من اجلائحة
�صحيا واقت�صاديا و�أمنيا .و�أو���ض��ح يف ه��ذا ال�صدد �إىل �أنه
يف �إط���ار عملها ال���د�ؤوب وامل�ستمر يف دع��م اجل��ه��ود العاملية
ال��رام��ي��ة �إىل احل��د م��ن انت�شار كوفيد ،-19ق��دم��ت دولة
الإم���ارات امل�ساعدات الطبية والغذائية للعديد من الدول
بهدف دعم جهودها يف احتواء اجلائحة.
و���ش��دد م��ع��ايل ال�صايغ يف خ��ت��ام كلمته على �أه��م��ي��ة تكثيف
التعاون لن�شر الت�سامح ،ولبناء جمتمعات متعاي�شة �سلميا،
عرب الت�صدي خلطاب الكراهية ،و�أك��د على �أهمية تعزيز
التعاون املتعدد الأطراف.
و���ض��م وف���د دول���ة الإم�����ارات �إىل امل���ؤمت��ر ك�لا م��ن � :سعادة
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ري��ق��ي��� ،س��ف�ير دول����ة الإم�������ارات لدى
كازاخ�ستان ،و�سعادة خالد العامري ،مدير �إدارة غرب �آ�سيا
يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
و�شارك يف االجتماع مندوبون عن (ال�صني ،رو�سيا،الهند،

امل�شاركون ي�ؤكدون �أهمية التعاون يف تعزيز ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف �آ�سيا

البحرين ،قطر ،م�صر ،تركيا،كمبوديا ,منغوليا � ,أوزباك�ستان
 ,ا�سرائيل � ,أذرب��ي��ج��ان ،طاجيك�ستان ،فيتنام ،بنجالدي�ش،
كوريا اجلنوبية� ،إي��ران  ،تايالند ،تركمان�ستان ،بالرو�سيا،
ونائب �أمني عام جامعة الدول العربية.
و����ش���ارك ال�����س��ف�ير ع�ل�اء م��و���س��ى ،م��دي��ر �إدارة التخطيط
ال�سيا�سي و�إدارة الأزمات ،نيابة عن وزير اخلارجية امل�صري

وعرب تقنية الفيديو كونفران�س يف اجتماع وزراء خارجية
ال��دول الأع�ضاء يف م�ؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة يف
�آ�سيا «ال�سيكا».
و�أل��ق��ى ال�سفري ع�لاء مو�سى ب��ي��ان م�صر �أم���ام االجتماع،
حيث مت الت�أكيد على دور م���ؤمت��ر التفاعل وت��داب�ير بناء
الثقة يف �آ�سيا يف امل�ساهمة يف احلفاظ على ال�سلم والأمن

ا�ستهدفت توعية الكيانات العاملة يف قطاع البناء والإن�شاء

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة حول متطلبات
نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة املهنية
•• �أبوظبي  -الفجر:

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي
التابعة لدائرة البلديات والنقل
ور�����ش����ة ت���وع���وي���ة اف�ت�را����ض���ي���ة –
ع������ن ب����ع����د – "عرب ب����رن����ام����ج
م���اي���ك���رو����س���وف���ت تيمز" حول
متطلبات ومعايري نظام البيئة
وال�������ص���ح���ة وال�������س�ل�ام���ة املهنية
للكيانات العاملة يف قطاع البناء

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد ثروت
احل�سيني عبداملعبود  ،م�صر
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()26378706A
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0545086486

والإن�����ش��اء ،وذل��ك ام��ت��ث��ا ًال للقرار
 42ل�سنة  2009املتعلق بتطبيق
نظام ال�صحة وال�سالمة املهنية
على م�ستوى �إمارة �أبوظبي.
وت���ن���اول���ت ال���ور����ش���ة حم�����اور عدة
منها:
 - 1ال��ه��ي��ك��ل الإداري للإطار
ال����ع����ام ل���ن���ظ���ام �إم���������ارة �أبوظبي
لل�سالمة وال�صحة املهنية .
� - 2أدوار وم�����س���ؤول��ي��ات بلدية
ت فقدان �شهادة �أ�سهم
ف����ق����د ال�������س���ي���د  /ع����ل����ى حممد
عبداهلل عبدالرحيم الو�سوا�سي
�����ش����ه����ادة �أ�����س����ه����م م������ن������ازل رق����م
()MANAZEL 89254699
ع��دد �أ�سهم (� )107,753سهم
يرجى ممن يجدها التوا�صل على
هاتف رقم 0506666798

م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ب�����ش���أن تطبيق
وم���راق���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال�سالمة
وال�������ص���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة يف امل����واق����ع
الإن�شائية.
� - 3أدوار وواج���ب���ات الكيانات
ال��ع��ام��ل��ة يف امل���واق���ع الإن�شائية
ب��خ�����ص��و���ص االل���ت���زام مبتطلبات
ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 - 4ال���ت���ع���ري���ف ب���ن���ظ���ام الأداء
الإلكرتوين لنظام �إمارة �أبوظبي

لل�سالمة وال�صحة املهنية .
وا�شتملت ال��ور���ش��ة الإج��اب��ة على
العديد م��ن �أ�سئلة وا�ستف�سارات
الكيانات امل�شاركة ،بهدف الإملام
ب���ك���اف���ة ج����وان����ب الإط���������ار العام
ل��ل��ن��ظ��ام ،و�إر�����ش����اد ك��ي��ان��ات قطاع
البناء والإن�شاء �إىل �أف�ضل ال�سبل
واملمار�سات التي من �ش�أنها حتقيق
�أعلى معدالت االلتزام مبتطلبات
البيئة وال�صحة وال�سالمة

الإقليمي والدويل ،و�أهمية الدفع يف هذا الإطار با�ستئناف
م�سار ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط على �أ�سا�س حل الدولتني
و�إقامة دولة فل�سطينية على حدود  ٤يونيو  ١٩٦٧وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،كما مت الت�أكيد على �أهمية دع��م جهود
�إن�شاء منطقة خالية من الأ�سلحة النووية و�أ�سلحة الدمار
ال�شامل الأخرى يف ال�شرق الأو�سط ،ف�ض ً
ال عن �ضرورة قيام

«ال�سيكا» بالإ�سهام بفاعلية يف جهود مكافحة وجمابهة �آثار
جائحة ك��ورون��ا مب��ا ي�ضمن �إت��اح��ة اللقاحات لكافة الدول
ب�شكل عادل ومت�ساو.
و�أك��د امل�شاركون يف اجتماع وزراء خارجية م�ؤمتر التفاعل
وتدابري بناء الثقة يف �آ�سيا (ال�سيكا)� ،أهمية التعاون مبا
ي�سمح بتعزيز ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف �آ�سيا وموا�صلة
بذل كل اجلهود الالزمة والعمل مع جميع ال�شركاء ،ل�ضمان
متتع املنطقة وجميع �شعوبها بال�سالم الذي تن�شده.
ورك����ز امل�����ش��ارك��ون يف امل����ؤمت���ر ع��ل��ى ����ض���رورة ح���ل الأزم�����ات
الإق��ل��ي��م��ي��ة ،وم��ع��اجل��ة ت��داع��ي��ات��ه��ا ،و�إي��ج��اد ح��ل��ول �سيا�سية
للنزاعات بني الدول الأع�ضاء كما بحث الوزراء �آفاق تطوير
ن�شاط امل�ؤمتر يف �سياق تعزيز فعاليات الثقة.
ويعد م�ؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة يف �آ�سيا (ال�سيكا)
م���ن�ب�راً م��ه��م��اً وف���ع اً
���ال ل��ل��ح��وار ح���ول ال��ق�����ض��اي��ا ال�سيا�سية
واالقت�صادية الدولية ويعزز ال��دور الآ�سيوي على ال�ساحة
العاملية.
ي��ذك��ر �أن �إن�����ش��اء ال��ت��ف��اع��ل و�إج������راءات ب��ن��اء ال��ث��ق��ة يف �آ�سيا
ج��اء مب��ب��ادرة م��ن الرئي�س الأول لكازاخ�ستان نور�سلطان
نزاربايف ويبلغ عدد الأع�ضاء يف املنظمة  27ع�ضواً دائماً
�إىل جانب �أذربيجان و� 8أع�ضاء مراقبني ،وتنعقد لقاءات
قادة الدول واحلكومات الأع�ضاء يف امل�ؤمتر مرة على الأقل
كل � 4سنوات.

�صندوق الزكاة ي�شارك يف اجتماع مبجل�س التعاون
•• �أبوظبي-وام

�شارك �صندوق الزكاة يف االجتماع
ال�ساد�س ع�شر لأ�صحاب ال�سعادة
ر�ؤ�����س����اء الأج����ه����زة امل�������س����ؤول���ة عن
الزكاة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال��ذي عقد �أم�س
برئا�سة مملكة البحرين ال�شقيقة
عرب االت�صال املرئي .
وت�����ر�أ������س وف�����د ����ص���ن���دوق ال���زك���اة
�سعادة عبداهلل بن عقيدة املهريي
�أمني عام �صندوق الزكاة بح�ضور
الدكتور حممد �سليمان البلو�شي
مدير �إدارة �ش�ؤون م�ستحقي الزكاة
وال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن �سلمان
احلمادي مدير �إدارة موارد الزكاة
والإع�ل�ام وال�سيد �سامل الزبيدي
م���دي���ر م��ك��ت��ب الأم�����ان�����ة العامة
ل�صندوق الزكاة.
و�أ���ش��اد ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن عقيدة
امل��ه�يري مب�شاركة دول��ة الإم���ارات
بجهود الأم��ان��ة العامة يف تنظيم
االج��ت��م��اع��ات م�شريا اىل �أن هذه
االج���ت���م���اع���ات ا���س��ت��م��رار للجهود
الكبرية التي تبذلها دول جمل�س

التعاون لتعزيز التن�سيق والتعاون
فيما بينهم يف خمتلف املجاالت.
وج�������رى ا����س���ت���ع���را����ض ومناق�شة
امل��وا���ض��ي��ع ذات ال��ع�لاق��ة بالعمل
اخل���ل���ي���ج���ي امل���������ش��ت�رك يف جم���ال
التن�سيق ال��زك��وي وامل��درج��ة على
جدول الأعمال و�إ�صدار القرارات
ال�ل�ازم���ة ب�����ش���أن��ه��ا ب��اال���ض��اف��ة اىل
االط����ل���اع ع���ل���ى ت���ق���ري���ر متابعة

ال��ق��رارات ال�����ص��ادرة ع��ن االجتماع
اخلام�س ع�شر لر�ؤ�ساء الأجهزة.
ومت �إقرار �أ�سماء الفائزين مب�سابقة
دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون للبحوث
والأع��م��ال الإب��داع��ي��ة والتطوعية
يف جمال الزكاة والتميز الوظيفي
 ن�سختها ال��ث��ان��ي��ة – واملوافقةعلى حتديد موقع التكرمي �ضمن
م��ن�����ص��ة الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل����دول

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون يف �أك�����س��ب��و دبي
�شهر مار�س 2022م.
واعتمد ر�ؤ���س��اء الأج��ه��زة م�شروع
اال������س��ت��رات�����ي�����ج�����ي�����ة امل���������ش��ت�رك����ة
اال����س�ت�ر����ش���ادي���ة خل���دم���ة دافعي
ال�����زك�����اة وم�����س��ت��ح��ق��ي ال�����زك�����اة يف
ن�سختها النهائية ،و�أ�شادوا بجهود
فريق العمل امل�شرتك واملكلف بهذا
امل�شروع.
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ا�ستطالع :الإمارات البلد املف�ضل للعي�ش لدى ال�شباب العربي للعام العا�شر على التوايل
•• �أبوظبي-وام

اختار ال�شباب العربي وللعام العا�شر على التوايل دولة الإمارات كبلد
يرنو للعي�ش فيه ويريد لبلدانه �أن تقتدي به وذلك  psfا�ستطالع
�أ�صداء بي �سي دبليو الثالث ع�شر ل��ر�أي ال�شباب العربي الذي �صدر
�أم�س .و�شمل اال�ستطالع ،الذي جتريه �شركة "بي �إ�س بي �إن�سايت�س"
املتخ�ص�صة يف التحليل والدرا�سات اال�سرتاتيجية العاملية ،هذا العام
 3,400مواطن عربي ت�تراوح �أعمارهم بني  18و 24عاماً يف
 50مدينة عرب  17دولة خالل الفرتة املمتدة بني  30 - 6يونيو
 .2021وتوزعت عينة اال�ستطالع بالت�ساوي بني الرجال والن�ساء.
واختار حوايل ن�صف ال�شباب العربي " "47%دولة الإمارات كوجهة

مف�ضلة للعي�ش ،وه��و �أك�ثر م��ن �ضعف ال��ع��دد ال��ذي اخ��ت��ار الواليات
املتحدة ال��ت��ي ج���اءت يف املرتبة الثانية بح�سب اال���س��ت��ط�لاع .وقالت
الن�سبة نف�سها تقريباً "� "46%إن الإمارات هي الدولة التي يريدون
لبلدانهم �أن تقتدي بها ،تلتها الواليات املتحدة ""28%ومن ثم كندا
و�أملانيا "ن�سبة  12%لكل منهما" وفرن�سا "."11%
ولدى �س�ؤالهم عن �سبب اختيارهم دولة الإم��ارات؛ �أ�شار حوايل ثلث
ال�شباب العربي "� "28%إىل اقت�صاد البلد املتنامي وما يوفره من
فر�ص وا�سعة ،بينما احتلت عوامل البيئة النظيفة والأمن وال�سالمة
وح��زم ال��روات��ب ال�سخية مرتبة متقدمة ب�ين الأ���س��ب��اب التي ذكرها
ال�شباب العربي .وقال �سونيل جون رئي�س �شركة "بي �سي دبليو ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا" وم�ؤ�س�س "�أ�صداء بي �سي دبليو"" :ال �شك

�أنها نتائج مفرحة �سيما و�أنها تتزامن مع احتفال دولة الإمارات هذا
العام مب��رور ن�صف ق��رن على ت�أ�سي�سها وا�ستعدادها خلم�سني عاماً
�أخ���رى م��ن االزده���ار والنجاح" .و�أ���ض��اف " :م��ع انح�سار تداعيات "
كوفيد  " 19 -يف ���ض��وء اجل��ه��ود اال�ستباقية ال��ت��ي بذلتها القيادة
احلكيمة ل��دول��ة الإم�����ارات ،وان��ط�لاق فعاليات �إك�سبو  2020دبي
و�سط اهتمام عاملي كبري؛ ثمة روح وا�ضحة من الإيجابية والتفا�ؤل
تطغى على نتائج هذا العام� ،سيما و�أن ثقة ال�شباب الإماراتي بالر�ؤية
االقت�صادية لدولته ال تزال ت�سجل م�ستويات عاملية عالية" .و�أو�ضح
ج��ون�" :أ�شاد ال�شباب الإم��ارات��ي بجهود دولتهم لتعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ،حيث قال �أك�ثر من  8من �أ�صل � 10إن الرجال والن�ساء
يحظون بحقوق وفر�ص عمل مت�ساوية؛ وه��و ما يعترب �أي�ضاً �أعلى

بكثري من املعدل امل�سجل �إقليمياً".
و�أب���دى ال�شباب العربي عموماً يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط و�شمال
�أفريقيا تفا�ؤ ًال بامل�ستقبل .فبح�سب اال�ستطالع ،قال حوايل الثلثني
"� "60%إن �أيامهم القادمة �ستكون �أف�ضل .ويف دولة الإمارات ،قال
 90%من ال�شباب الإماراتي �إن "�أيامهم القادمة �أف�ضل".
وبينما توقع نحو ثلثي ال�شباب الإماراتي "� "62%أن يحظوا بحياة
�أف�ضل من �آبائهم؛ اعترب  99%منهم �أن اقت�صاد بالدهم ي�سري يف
االجتاه ال�صحيح ،مقابل ن�سبة  97%العام املا�ضي .عالوة على ذلك،
قال جميع ال�شباب وال�شابات الإماراتيني امل�شمولني باال�ستطالع هذا
العام �إن قيادتهم تهتم ب�آرائهم ،وهي نتيجة ملهمة �أخرى بالتزامن
مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�شيد بجناح الدولة يف �إك�سبو 2020
•• دبي  -وام

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة �أن اجلناح الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة
يف �إك�سبو  2020دبي يج�سد بني ثناياه رحلة ا�ستثنائية لوطن
�صنع حلما و�أجنز و�أبهر العامل بنموذج تنموي فريد يزداد �ألقا
عاما بعد عام يرتكز على قيم �سامية من التعاي�ش والت�سامح
والأخ��وة الإن�سانية م�شريا �إىل �أن اجلناح يقدم لزواره جتربة
�إب��داع��ي��ة م��ب��ه��رة يعرفهم خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ق�صة م��وط��ن احللم
والإجناز.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة �سموه جلناح دول��ة الإم���ارات يف �إك�سبو
 2020دبي رافقه خاللها ال�شيخ �أرحمه بن �سعود بن خالد
القا�سمي م��دي��ر الق�سم الإع�ل�ام���ي ملكتب ���س��م��وه و ك��ان��ت يف
ا�ستقباله م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي وزي����رة الثقافة
وال�شباب املفو�ض العام جلناح دولة الإمارات يف �إك�سبو 2020
دبي.

واطلع �سموه على حمتوى اجلناح املقام يف منطقة "الفر�ص"
يف قلب �إك�سبو والذي يتميز بت�صميمه املبدع على هيئة �صقر
ي�ستعد للتحليق لريمز ال�ستعداد دولة الإمارات لالنطالق �إىل
امل�ستقبل نحو �آفاق واعدة من الريادة والتميز.
كما تفقد �سموه �أق�سام جناح الدولة املكون من �أربعة طوابق
ب���إج��م��ايل م�ساحة تبلغ � 15أل��ف م�تر مربع وي�ضم م�ساحة
خم�ص�صة لل�ضيافة يف ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي وم��ع��ار���ض الثقافة
والإجنازات الإماراتية.
وقال �سموه "نعتز يف دولة الإم��ارات بقيمنا العريقة وثقافتنا
الأ�صلية التي يعرب عنها جناح الإم���ارات من خالل ت�سليطه
ال�ضوء على ق�ص�ص احلاملني املنجزين ،وحمله ر�سالة �سامية
لطاملا �شكلت رك��ي��زة �أ�سا�سية يف م�سريتنا التنموية "فقيمة
احل��ل��م ت��رت��ب��ط بالإجناز" ويف دار زاي����د ح���امل���ون منجزون
طاحمون للريادة العاملية باملجاالت كافة ،يحملون �إرث زايد
وير�سمون بعزميتهم معامل اخلم�سني عامًا املقبلة".
وخ�ل�ال ت��ف��ق��ده ج��ن��اح ال���دول���ة ال��ت��ق��ى ���س��م��وه م��ع م��ع��ايل رمي

بنت �إبراهيم الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
املدير العام لإك�سبو  2020دبي مثمنا اجلهود البارزة التي
تقوم بها فرق العمل يف �إك�سبو من �أجل توفري جتربة مميزة
وملهمة لكافة الزوار واحلر�ص على تقدمي كافة �أ�شكال الدعم
للأجنحة امل�شاركة يف احلدث الدويل والقائمني عليها.
وزار �سموه كذلك جناح �إيطاليا الذي يقع يف منطقة "الفر�ص"
ب�إك�سبو  2020دبي حيث كان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله
�سعادة باولو غلي�سينتي املفو�ض العام جلناح �إيطاليا.
واطلع �سموه على �أق�سام اجلناح الذي مت ت�صميمه على �شكل
ثالثة هياكل ل�سفن مقلوبة تغطي �سقف املبنى لريوي ق�صة
ملهمة ع��ن الثقافة والفنون واال�ستدامة والتعليم والعلوم
والأمن والإبداع.
و�أ���ش��اد �سموه بامل�شاركة الإيطالية ال��ب��ارزة يف �إك�سبو 2020
دب��ي م���ؤك��دا �أن ه��ذا احل��دث العاملي ي�سهم يف تعزيز التعاون
الدويل ودعم اجلهود العاملية املبذولة من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف املجتمعات.

باحثون من جامعة خليفة يطورون خلطة �أ�سفلتية م�ستدامة
•• �أبوظبي-وام

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
ع����ن جن�����اح ف���ري���ق ب��ح��ث��ي م����ن ق�����س��م البنية
التحتية امل��دن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف ت��ط��وي��ر خليط
ا�سفلتي با�ستخدام مادة املطاط امل�ستخرج من
�إط��ارات ال�سيارات املعاد تدويرها يقلل التكلفة
االقت�صادية ويحد من الآث��ار البيئية الناجمة
عن ر�صف الطرق.
ومت ا�ستخدام هذا اخلليط يف مرحلة التجارب
الأولية يف تعبيد م�سافة كيلومرتين من طريق
ال�شاحنات �إي  30الوا�صل بني �أبوظبي والعني.
و�ضمن م�شروع الدرا�سة وبهدف مقارنة الأداء..
مت تعبيد طريق �أبوظبي �إي  30بخم�سة �أنواع
من اال�سفلت يف الفرتة ما بني �أكتوبر ونوفمرب
 2019ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��رك��اء ال�صناعيني
ك�شركة ري�شموند برتوليوم وت��ارم��اك كوال�س
وجم��م��وع��ة ال�����ص��ح��راء وت�صميم اثنتني منها
با�ستخدام قطع مطاط القار املح�سن واثنتني
من بوليمر القار املح�سن التجاري واخللطة
اخلام�سة م�صنوعة م��ن ال��ق��ار التقليدي غري
املعدل .ويهدف هذا امل�شروع �إىل اال�ستفادة من
قطع امل��ط��اط امل�ستخدمة يف �صناعة �إط���ارات
ال�سيارات واملكونة من ج�سيمات القار واملطاط
ب���دال م��ن ال��ب��ول��ي��م��رات اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة املكلفة
اقت�صاديا والتي يعتمد عليها العامل اليوم يف
�صناعة الأ�سفلت وتتميز قطع املطاط الناجتة
عن القار املح�سن بخ�صائ�ص ميكانيكية م�شابهة
للبوليمرات �إن مل تكن �أف�ضل منها.
وق���ال ال��دك��ت��ور ع���ارف �سلطان احل��م��ادي نائب
الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة :تعترب
اال���س��ت��دام��ة م���ن �أه����م الأول����وي����ات يف �أبوظبي
لذلك حتر�ص جامعة خليفة على دعم �أهداف
�أب��وظ��ب��ي يف احل��د م��ن ان��ب��ع��اث��ات غ��از الكربون
وحماية امل���وارد البيئية فيها ويف ه��ذا الإطار
ي�شكل تعبيد ال��ط��رق امل�����س��ت��دام �أم����را يف غاية
الأهمية لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف حيث �سي�ساهم
يف التخفيف م��ن ا�ستهالك امل����وارد الطبيعية
واحلد من ا�ستهالك الطاقة والغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري ون�سب التلوث �إ�ضافة �إىل
تعزيز �أداء �شبكات الطرق ودعم �أه��داف �شركة
تدوير يف �إعادة تدوير  75يف املائة من املخلفات
الناجتة يف �أبوظبي خالل عام ."2021
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح امل��ه��ن��د���س ع��ي�����س��ى مبارك

�أعلنت "ماي دبي" موا�صلة دعمها لربنامج "زجاجات
بب�ساطة" م��ن "دي غريد" ال�شركة املتخ�ص�صة يف
ت�صنيع املالب�س ال�صديقة للبيئة عرب رعايتها حتدي
"زجاجات بب�ساطة" لإعادة التدوير يف املدار�س للعام
الدرا�سي  .2022-2021وتعد "ماي دبي" �شريكا لـ
"دي جريد" منذ عامني حيث تعمل على دعم جهودها

ل�شـــركـــــة يونيون كابيتال لال�ستثمار (�ش.م.خ)
املنعقدة يف 2021/10/28

املزروعي املدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية
و�أ���ص��ول البلدية يف بلدية مدينة �أبوظبي �أن
ال��درا���س��ة ت���أت��ي يف �إط���ار ال�شراكة القائمة مع
جامعة خليفة وكان �أوىل ثمارها ت�أ�سي�س "املركز
ال��وط��ن��ي لأب��ح��اث البنية التحتية" حتقيقا"
ل���ر�ؤي���ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ودع���م���ا ملبادرات
االبتكار التي تقدم حلوال �صديقة للبيئة قائمة
على �أ�س�س علمية وجدوى اقت�صادية.
و�أ����ش���ار اىل �إط��ل�اق درا����س���ة ج��دي��دة م�شرتكة
م��ع جامعة خليفة يف جم��ال حتديث وتطوير
امل��وا���ص��ف��ات وامل��ع��اي�ير الت�صميمية للخلطات
اال�سفلتية املالئمة للظروف البيئية املحلية
وللمواد الطبيعية املتوفرة يف الدولة.
وي�����ش��رف ع��ل��ى م�����ش��روع ال��درا���س��ة ف��ري��ق بحثي
م�����ش�ترك ي��ت���أل��ف م��ن ال��دك��ت��ور ت���وم �سكاربا�س
�أ�ستاذ ورئي�س هند�سة البنية التحتية املدنية
والبيئية والأ���س��ت��اذ امل�ساعد ال��دك��ت��ور مي�شيل
الن���وت���ي وم��ه��ن��د���س�ين �أخ�����ص��ائ��ي�ين م���ن قطاع
البنية التحتية و�أ�صول البلدية يف بلدية مدينة
�أبوظبي.
و�أكد الدكتور مي�شيل �أنه ميكن �إعادة تدوير ما
يقارب � 650إطارا لإن�شاء طريق تبلغ م�سافته
كيلو مرت واحد م�شريا �إىل �أن هذه التكنولوجيا
ت�����س��اه��م ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف احل����د م���ن خم���زون
الإط��������ارات امل�����س��ت��ع��م��ل��ة يف ال���دول���ة وانبعاثات
الغازات الناجتة عن الطاقة امل�ستهلكة يف تعبيد
الطرق يف �أبوظبي �إ�ضافة �إىل حت�سني م�ستوى
�أداء �شبكة الطرق املحلية.
و�أو����ض���ح �أن ال��ط��رق امل��ع��ب��دة ب��ا���س��ت��خ��دام قطع
م��ط��اط ال��ق��ار املح�سن �آم��ن��ة على البيئة وذات

تكلفة اقت�صادية �أقل لذلك فهي تعد حال مل�شكلة
التخل�ص م��ن �إط�����ارات ال�����س��ي��ارات امل�ستعملة.
وتظهر احلاجة خللطات الأ�سفلت االقت�صادية
وامل�ستدامة ب�شكل �أكرث �إحلاحا نظرا للتحديات
ال��ت��ي ي��ف��ر���ض��ه��ا ت��غ�ير امل��ن��اخ وال��ن��م��و ال�سكاين
املت�سارع ال��ل��ذان يتطلبان توفري ا�سفلت قادر
ع��ل��ى حت��م��ل درج����ات احل�����رارة امل��رت��ف��ع��ة و�أكرب
عدد ممكن من املركبات على الطرق كما ت�شكل
الطاقة امل�ستخدمة يف ا�ستخراج و�إن��ت��اج مواد
تعبيد ال��ط��رق وت��ك��ري��ره��ا ع��ام�لا م�ساهما يف
انبعاثات الكربون والآثار املرتتبة عليه .وجاءت
ف��ك��رة امل�����ش��روع ا�ستجابة خلطة النقل الربي
ال�شاملة  2030وال��ت��ي ت��ه��دف �إىل احلفاظ
ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ة �أ���ص��ول البنية التحتية ملدة
�أطول وجتنب الأ�ضرار التي قد تلحق بجودتها
من خ�لال اال�ستفادة من امل��وارد وتقليل ن�سب
التلوث وتوفري بيئة متميزة يف �أبوظبي.
وقد الحظ الفريق البحثي �أن خلطات اال�سفلت
التي حتتوي على قطع مطاط القار املح�سن
�أظهرت فعالية �أكرب يف ترا�صها ودجمها مقارنة
باخللطات الأخرى.
وقد مت جمع عينات اخللطات الإ�سفلتية خالل
ع��م��ل��ي��ة الإن�������ش���اء ل��ي��ت��م فح�صها وت��ق��ي��ي��م��ه��ا يف
خمترب مواد البنية التحتية يف جامعة خليفة
ك��م��ا ي��ت��م يف ال���وق���ت احل�����ايل ف��ح�����ص خمتلف
ج���وان���ب اال���س��ت��ج��اب��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة للخلطات
املكونة من قطع مطاط القار املح�سن والتي
ت�شمل العيوب ال�شكلية الدائمة والت�صدعات
وتقييمها يف املخترب با�ستخدام معدات فح�ص
حديثة ومتطورة بهدف مقارنتها مع اخللطات

ماي دبي تعزز جهودها لتوعية ال�شباب ب�أهمية اال�ستدامة
•• دبي-وام

دعــــــوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية

للتوعية ب�أهمية �إع��ادة تدوير العبوات البال�ستيكية
ل��ل��م��ي��اه م���ن خ�ل�ال ح��م�لات و�أن�����ش��ط��ة ي�����ش��ارك فيها
املدر�سون والطالب و�أولياء الأمور يف مدار�س دبي.
ي��ه��دف ه��ذا ال��ت��ح��دي �إىل زي���ادة م��ع��دل �إع����ادة تدوير
العبوات البال�ستيكية للمياه ع�بر ت�شجيع الطالب
على �إع��ادة تدوير �أك�بر عدد ممكن من هذه العبوات
كما توفر املبادرة من�صة للطالب لإن�شاء حلقات �إعادة
التدوير اخلا�صة بهم من خالل جمع البال�ستيك من

مدار�سهم ومنازلهم والأح��ي��اء واملجمعات ال�سكنية.
ويف ختام امل�سابقة �سيتم منح �شهادات �إجناز للمدار�س
امل�����ش��ارك��ة حت���دد كمية البال�ستيك ال��ت��ي مت��ت �إع���ادة
ت��دوي��ره��ا ومي��ك��ن ل��ل��م��دار���س رب��ح جمموعة متنوعة
من اجل��وائ��ز من �ضمنها قم�صان وقبعات وكمامات
م�ستدامة م�صنوعة من العبوات البال�ستيكية املعاد
ت��دوي��ره��ا �إىل ج��ان��ب ع��ب��وات م��ي��اه �ستقوم بتوريدها
"ماي دبي".

يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة يونيون كابيتال لال�ستثمار (�ش.م.خ) بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ظهر ًا من يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/28با�ستخدام تقنية احل�ضور عن بعد و �سيتم ار�سال
الرابط االلكرتوين للم�ساهمني علي الربيد االلكرتوين اخلا�ص بهم للنظر يف جدول الأعمال التايل:
مو�ضوعات اجلمعية العمومية ال�سنوية العادية:
� .1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31والت�صديق عليه.
� .2سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31والت�صديق عليه.
 .3مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31والت�صديق عليها.
 .4اعتماد تعيني ال�سادة  /ي�سري و �شركاه لال�ست�شارات و تدقيق احل�سابات لتدقيق ميزانية عام  2021و املوافقة علي اتعابهم.
 .5النظر يف مقرتح املكافاة ال�سنوية الع�ضاء جمل�س االدارة و حتديدها علي اال تزيد عن  10%من �صايف االرباح ال�سنوية املحققة
يف عام .2020
 .6النظر يف مقرتح جمل�س االدارة يف عدم توزيع ارباح علي امل�ساهمني عن ال�سنة املالية النتهية يف  2020/12/31و ترحيل االرباح
ايل ال�سنة املالية القادمة.
 .7النظر يف �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف.2020/12/31
 .8النظر يف �إبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2020/12/31
 .9قبول ا�ستقالة �أع�ضاء جمل�س االدارة احلايل.
 .10قبول ا�ستقالة الرئي�س التنفيذي احلايل لل�شركة ال�سيد  /حممد ع�صام الدين عاطف م�صطفي حوا�ش
 .11انتخاب �أع�ضاء جمل�س ادارة جديد  ،و اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لذلك
 .12تعيني ال�سيد  /نادر م�صطفي حممد عبد البا�سط مدير تنفيذي ل�شركة يونيون كابيتال و حتديد �صالحيته.
 .13املوافقة علي تعديل املادة رقم ( )6من النظام اال�سا�سي لل�شركة.
 .14املوافقة علي تقلي�ص الفرتة القانونية لالعالن عن انعقاد اجلمعية لت�صبح  15يوم بدل من  21يوم.
مالحظات:
 -1اال�ستعالم يرجى التوا�صل على رقم الهاتف  +971505703789والربيد الإلكرتوين tarek.elshabrawy@unioncapital.ae
تاريخ الدعوة2021/10/12:م
�إعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س �إدارة
�شركة يونيون كابيتال لال�ستثمار "�شركة م�ساهمة خا�صة" .
يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة يونيون كابيتال لال�ستثمار (�شركة م�ساهمة خا�صة) ب�إعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�شيح
لع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة وذلك خالل الفرتة من يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/14حتى يوم الأحد املوافق ، 2021/10/24
وعلى كل من يتوافر فيه �شروط الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن ير�شح نف�سه لع�ضوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به �إىل �إدارة
ال�شركة يف مقرها الرئي�سي الكائن يف :جزيرة �أبوظبي � ،شارع حمدان وحدة �شرق  – 8ق ، B8 A8طابق  – 5مكتب �، 506إمارة:
�أبوظبي  ،هاتف رقم ، +971505703789 :بريد �إلكرتوين tarek.elshabrawy@unioncapital.ae :على �أن يرفق بالطلب نبذة
تعريفية عن مقدمه و�صفة الع�ضوية التي يرغب يف تر�شيح نف�سه على �أ�سا�سها .
�شروط عامة:
• عدد الأع�ضاء املطلوب انتخابهم لع�ضوية جمل�س الإدارة � 3أع�ضاء .
• �سيظل باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة مفتوحا ملدة (� )10أيام من تاريخ الإعالن وذلك وفقا حلكم املادة رقم ( )13من
القرار الوزاري رقم ( )539ل�سنة  2017ب�ش�أن �ضوابط ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة املنفذة لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
• ي�شرتط فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن تنطبق عليه ال�شروط الواردة يف القانون الإحتادي رقم ( )2ل�سنة
 2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالته والقرارات املنفذة له مبا يف ذلك القرار الوزاري رقم ( )585ل�سنة  2018ب�ش�أن
حوكمة ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة .
• ال يجوز للمر�شح بعد غلق باب الرت�شح التنازل عن تر�شحه ل�شخ�ص �آخر .
• �ستقوم ال�شركة بن�شر �أ�سماء املر�شحني وبياناتهم اخلا�صة بالرت�شيح يف لوحة الإعالنات املوجودة باملقر الرئي�سي لل�شركة
بتاريخ . 2021/ 10 /25
• �سيتم موافاة وزارة االقت�صاد بقائمة �أ�سماء املر�شحني بعد غلق باب الرت�شيح .
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�أخبـار الإمـارات

Wednesday

باقة دفع مرنة خلدمة ح�صنتك
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت "ات�صاالت" بالتن�سيق مع وزارة الداخلية عن �إطالق برنامج الدفع
املي�سر عرب باقات الدفع الآج��ل لنظام "ح�صنتك" الذكي ل�ل�إن��ذار املبكر
من احلريق ،ما يتيح �سهولة ومرونة الدفعات لأ�صحاب املنازل ال�سكنية
لال�شرتاك يف اخلدمة.
وقال اللواء الدكتور جا�سم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة
الداخلية� ،إن قرار جمل�س الوزراء رقم  ٦١ل�سنة  ،٢٠٢٠الذي ُ�صدر برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي-رعاه اهلل -وجّ ه جميع املواطنني واملقيمني على
�أر�ض دولة الإمارات العربية املتحدة ب�إلزامية تركيب �أجهزة كا�شف احلرائق

06

يف املنازل ال�سكنية ،وذلك من خالل �إدارات الدفاع املدين بالدولة وبالتعاون
مع "ات�صاالت" ،وكافة اجلهات املعنية لت�سهيل �إجراءات التطبيق على كافة
امل�ستويات .و�أ�ضاف �إن م�شروع "ح�صنتك" للمنازل ال�سكنية �أطلقه �سيدي
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،عام ،٢٠١٨ي�أتي جت�سيداً لقرار جمل�س الوزراء الذي يعك�س
ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة الر�شيدة ب����أن ت��ك��ون دول���ة الإم����ارات العربية املتحدة من
�أف�ضل دول العامل يف حتقيق الأم��ن وال�سالمة ،وهو نظام يعد الأول من
نوعه للإنذار والتحكم الذكي يف املنازل على م�ستوى الدولة ،ويهدف �إىل
ت�سريع اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،ور�صد �أي خلل يف �أنظمة ال�سالمة ،من
خالل الربط املبا�شر بغرف عمليات الدفاع املدين على مدار ال�ساعة ،وهو
منظومة �آلية للإنذار املبكر باحلريق توفرها وزارة الداخلية و«ات�صاالت»

على مدار الـ� 24ساعة.
و�أكد املرزوقي �أن وزارة الداخلية تبذل كافة اجلهود لت�أمني �سالمة الأفراد
وممتلكاتهم ب�أف�ضل الطرق وبا�ستخدام �أحدث الأنظمة والتقنيات املبتكرة،
و�إن �شريكنا "ات�صاالت" تتيح من خ�لال ه��ذه اخلطوة املزيد من املرونة
للح�صول على نظام "ح�صنتك" عرب توفريها لباقة الدفع الآجل بخطة
دف��ع مل��دة �سنتني ،حيث تثمن وزارة الداخلية دور "ات�صاالت" وجهودها
املتوا�صلة لدعم و�إجن��اح هذه املبادرة ".ومن جانبه �أف��اد عبد اهلل �إبراهيم
الأحمد ،النائب الأول للرئي�س لقطاع امل�ؤ�س�سات احلكومية يف "ات�صاالت":
" تفخر ات�صاالت بدورها الريادي يف ربط �أكرث من � ٢٨ألف منزل و تتقدم
بال�شكر اجل��زي��ل لعنا�صر ال��دف��اع امل���دين ب��ال��دول��ة على دوره���م الإن�ساين
وجهودهم يف حفظ الأرواح واملمتلكات.

جلنة بـ «الوطني االحتادي» تنظم حلقة نقا�شية عن دور املراكز ال�شبابية يف حتقيق ر�ؤية الإمارات 2071
•• �أبوظبي-وام

نظمت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإعالم يف املجل�س
الوطني االحت���ادي ،برئا�سة �سعادة نا�صر حممد اليماحي رئي�س اللجنة،
�أم�س الأول حلقة نقا�شية افرتا�ضية بعنوان "املراكز ال�شبابية ودوره��ا يف
حتقيق ر�ؤية الإمارات  ،"2071وذلك �ضمن خطة عملها ملناق�شة مو�ضوع
�سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب� .شارك يف احللقة �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل
من �سارة حممد فلكناز مقررة اللجنة ،و�شذى �سعيد النقبي ،وعفــراء بخيــت
العليلـي.
كما ���ش��ارك م��ن �أع�����ض��اء املجل�س الوطني االحت���ادي �سعادة ك��ل م��ن ناعمة
عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س الوطني االحتادي ،و�أحمد
بو�شهاب ال�سويدي ،وعائ�شة ر�ضا البريق ،وحممد عي�سى الك�شف.

وقالت �سعادة �سارة حممد فلكناز �إنه مت مناق�شة مو�ضوع "املراكز ال�شبابية
ودوره����ا يف حتقيق ر�ؤي����ة الإم�����ارات  ،"2071مب�����ش��ارك��ة اجل��م��ه��ور �ضمن
حم��وري��ن رئي�سيني ه��م��ا ال�ب�رام���ج وامل���ب���ادرات ال��ت��ي تتبنى ال�����ش��ب��اب وفقا
ل��ر�ؤي��ة  ،2071وال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ص ال��ت��ي يواجهها ال�شباب مب��ا يلبي
احتياجاتهم وتطلعاتهم ،و�شهدت احللقة النقا�شية م�شاركة وا�سعة من
املهتمني واملخت�صني و�أ�صحاب ال�ش�أن يف املراكز ال�شبابية ،حيث مت التعرف
على �آرائهم ومقرتحاتهم و�آلية عمل مراكز ال�شباب واخلدمات والربامج
والأن�شطة التي تقدمها ،ودوره���ا يف احت�ضان ال�شباب ورع��اي��ة �إبداعاتهم
وتنميتها ،وا�ستثمار طاقاتهم م��ن خ�لال �إق��ام��ة العديد م��ن امل��ب��ادرات يف
خمتلف القطاعات ،كما مت التعرف على توجهاتهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية.
ولفتت �إىل �أن امل�شاركني طرحوا عددا من املقرتحات واملالحظات ب�ش�أن دور
املراكز ال�شبابية وتطويرها ،مبا يواكب تطلعات القيادة الر�شيدة للدولة

نحو امل�ستقبل لتحقيق التنمية ال�شاملة يف املجاالت كافة ،م�شرية �إىل �أن
اللجنة �ستدرج يف تقريرها النهائي ح��ول امل��و���ض��وع ع���ددا م��ن املقرتحات
ملناق�شتها حتت قبة املجل�س الوطني االحتادي.
من جهتها �أو�ضحت �سعادة عفــراء بخيــت العليلـي �أن امل�شاركني يف احللقة
النقا�شية تطرقوا �إىل �أهمية دع��م املراكز ال�شبابية ،والتو�سع يف �إن�شائها
لت�شمل كافة مناطق الدولة ،وتوفري جميع اخلدمات والأن�شطة الريا�ضية
والثقافية والعلمية فيها بهدف تعزيز مواهب ال�شباب و�صقل مواهبهم
وق��درات��ه��م ،و�أ���ش��اروا �إىل ���ض��رورة تعزيز التفاعل والتوا�صل ب�ين املجال�س
ال�شبابية احلالية وال�سابقة.
وذكرت �أن امل�شاركني �أكدوا على االهتمام بالهوية الوطنية واملحافظة على
اللغة العربية لدى ال�شباب وا�ستغالل طاقاتهم بال�شكل الأمثل ،ليكونوا
�شبابا مبدعا وق���ادرا على حتمل امل�س�ؤولية وف��ق ر�ؤى وت��وج��ه��ات القيادة

الر�شيدة نحو اخلم�سني عاما املقبلة ،الفتة �إىل �أنه مت التطرق �إىل �أهمية دور
الأ�سرة واملدر�سة كونهما العن�صرين الأ�سا�سيني لبناء قدرات ال�شباب وتر�سيخ
الهوية الوطنية يف نفو�سهم ،ومدى فعالية ور�ش العمل واملبادرات والربامج
التي تطرحها مراكز ال�شباب جل��ذب ال�شباب ،ودور املجال�س ال�شبابية يف
تطوير تلك املراكز واالرتقاء بها لتحقيق ر�ؤية الإمارات .2071
وت��ن��اق�����ش جل��ن��ة ���ش���ؤون التعليم وال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة والإع��ل�ام
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب �ضمن عدة حم��اور رئي�سية تتعلق
با�سرتاتيجية الوزارة يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني وتطوير قطاعات
ال�صناعات الثقافية والإبداعية مبا يحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ودور
ال��وزارة يف �إن�شاء ودع��م املراكز ال�شبابية وتطوير ق��درات ومواهب ال�شباب
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤي���ة  ،2071وج��ه��ود ال����وزارة يف تطوير املنظومة
الإعالمية الوطنية مبا يحقق ر�ؤية .2071

«بيئة ر�أ�س اخليمة» تنظم ور�شة «�إمارة م�ستدامة خالية من البال�ستيك»
•• ر�أ�س اخليمة -وام

جلنة املرافق بالوطني االحتادي تناق�ش �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية
•• دبي-وام

وا�صلت جلنة ال�����ش���ؤون الإ�سالمية والأوق����اف وامل��راف��ق العامة يف املجل�س
الوطني االحت���ادي خ�لال اجتماعها ال��ذي عقدته يف مقر الأم��ان��ة العامة
للمجل�س بدبي برئا�سة �سعادة خلفان را�شد النايلي رئي�س اللجنة ،مناق�شة
مو�ضوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي اجلهات املعنية
واملخت�صة.
���ش��ارك يف االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة ك��ل م��ن :جميلة �أح��م��د املهريي
مقررة اللجنة ،وحمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س ،و�سهيل
نخريه العفاري ،و�صابرين ح�سن اليماحي ،وكفاح حممد الزعابي ،وناعمه
عبدالرحمن املن�صوري .وق��ال �سعادة خلفان را�شد النايلي ال�شام�سي� ،إنه
مت خالل االجتماع مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية
بح�ضور ممثلي اجلهات املعنية واملخت�صة مبن�ش�آت ال�سدود والقنوات املائية،
ومت االط�ل�اع على امل�����ش��اري��ع املتعلقة مبن�ش�آت ال�����س��دود وامل��ي��اه ال�سطحية
واجلوفية و�آليات تطوير وتنفيذ اخلطط املتعلقة برت�شيد ا�ستهالك الطاقة
وال��ك��ه��رب��اء وامل���اء ورف���ع ك��ف��اءة انتاجيتها ،واالط�ل�اع على اال�سرتاتيجيات
وامل�شاريع التي تدعم القطاع املائي يف الدولة وحتقق الأمن املائي.

ولفت �إىل �أنه مت التطرق �إىل اال�سرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة بتطوير
املرافق العامة ومن�ش�آت ال�سدود والقنوات املائية واحلماية من الفي�ضانات،
والتعرف على التطبيق الإلكرتوين لل�سدود واحلواجز املائية الذي يخت�ص
بتوفري البيانات والإح�صائيات املتعلقة باملوارد املائية يف الدولة.
وتناق�ش اللجنة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية يف �إطار
دور ال���وزارة ب�ش�أن تنفيذ و�إدارة وت�شغيل و�صيانة م�شاريع البنية التحتية
االحتادية واملرافق العامة مبا يحقق ا�ستدامتها ،و�شبكة الطرق االحتادية
وتنظيم ا�ستخدامها وا�ستغاللها ،ومن�ش�آت ال�سدود والقنوات املائية واملباين
االحتادية.
�شارك يف االجتماع ممثلون عن دائ��رة بلدية �أم القيوين ،و�إدارة اخلدمات
العامة بدائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة ،و�إدارة اخلدمات العامة بدائرة
التخطيط وامل�ساحة بال�شارقة ،و�إدارة الت�صميم والدرا�سات بهيئة الطرق
واملوا�صالت بال�شارقة ،و�إدارة الطرق بدائرة البلدية والتخطيط عجمان،
وبلدية م�صفوت ،وم�ؤ�س�سة الأ�شغال بدائرة اخلدمات العامة بر�أ�س اخليمة،
وق�سم التخطيط التف�صيلي يف ر�أ�س اخليمة ،و�إدارة الطرق ببلدية مدينة
العني ،و�إدارة املمرات املائية والبنية التحتية يف �أبوظبي البحرية ،وهيئة
البيئة ب�أبوظبي ،ودائرة الأ�شغال العامة والزراعة بالفجرية.

�أكتوبر الوردي ..حملة لفح�ص املاموجرام والتوعية ب�سرطان الثدي يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام

تنظم جمموعة "يف بي ا�س" للرعاية ال�صحية  -مبنا�سبة �شهر التوعية
ب�سرطان ال��ث��دي ..حملة "�أكتوبر الوردي" لفح�ص امل��ام��وج��رام يف �إمارة
�أبوظبي والتي �ستكون متاحة جلميع ال�سيدات الالتي تزيد اعمارهن عن
 40عاما عرب العيادة املتنقلة وذلك بهدف ن�شر الوعي حول �سرطان الثدي
وحتديد احلاالت غري امل�شخ�صة.
واعتبارا من يوم اخلمي�س � 14أكتوبر �سيتنقل الأطباء املتخ�ص�صون بني
مناطق �إم���ارة �أبوظبي يف �شاحنة خم�ص�صة وجمهزة لفح�ص املاموغرام
وذل��ك �ضمن احلملة التي ت�ستمر  30يومًا حتى منت�صف �شهر نوفمرب
املقبل و�ستكون عمليات الفح�ص يف  15موق ًعا يف �أبوظبي فيما �ستلتزم
احلملة بتطبيق �إج��راءات الوقائية ال�صارمة للوقاية من فريو�س كورونا
ولالتي مل يتمكن من اال�ستفادة من فح�ص املاموجرام يف هذه املواقع �سيتم
ا�ستقبالهن يف �أي من م�ست�شفيات برجيل التابعة ملجموعة "يف بي ا�س" يف
�أبوظبي و�ستتم معاجلة تقارير فح�ص املاموجرام يف م�ست�شفيات VPS
و�إر�سالها للجميع .وقال الربوفي�سور حميد ال�شام�سي مدير خدمات الأورام
يف جمموعة "يف ب��ي ا�س" ورئ��ي�����س جمعية االم����ارات ل��ل��أورام يف ت�صريح
لوكالة �أنباء االمارات "وام" " ..العام املا�ضي كانت فر�ص فح�ص املاموجرام

واالق��ب��ال عليه �أق��ل ب�سبب يف ظل اجلائحة والإج���راءات الوقائية املطبقة
وا�ضطرت بع�ض الن�سوة املر�ضى لت�أجيل زيارتهن للطبيب بينما جتنب
البع�ض الآخر الفح�ص ب�سبب املخاوف من التقاط عدوى الفريو�س ،ويف
العام احلايل ويف ظل العودة احلياة الطبيعية ملا قبل اجلائحة ف�إننا نهدف
�ضمن من�شات جمموعة "يف بي ا�س" من خالل �إعادة �إطالق حملة الفح�ص
�إىل الو�صول جلميع ال�سكان وخلق الوعي حول �سرطان الثدي و�إمكانية
االكت�شاف املبكر التي ترفع من ن�سبة ال�شفاء لأكرث من .95%
وق��دم ال�شكر ل���وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ودائ���رة ال�صحة يف �أبوظبي
وهيئة ال�صحة بدبي على تقدمي دعمهم جلعل هذه احلملة ممكنة.
م��ن جهته ق���ال ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م ح�سني �أب���و غ��ي��دة رئ��ي�����س ق�سم العالج
اال�شعاعي للأورام يف مدينة برجيل الطبية لـ" وام " " ..نهدف عرب مبادرات
املجموعة خللق الوعي بني اجلمهور حيث يعد �سرطان الثدي من �أكرث �أنواع
ال�سرطان انت�شا ًرا بني الن�ساء يف دولة الإمارات وتكمن امل�شكلة يف عدم ادراك
الكثريات للأعرا�ض �أو جتاهلها لذلك نتطلع من خالل حملتنا �إىل تثقيف
النا�س ويجب �أن يكون اجلميع على دراية بعالمات و�أعرا�ض �سرطان الثدي
أي�ضا مالحظة �أن �سرطان الثدي ميكن �أن ي�صيب الذكور � ً
ومن املهم � ً
أي�ضا
وب�صفتنا �أحد مقدمني الرعاية ال�صحية يف دولة االمارات فنحن ملزمون
بواجبنا خلدمة اجلمهور وتوعيتهم والعمل من �أجل م�صلحتهم".

نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية
يف ر�أ�س اخليمة ور�شة عمل بعنوان "
�إمارة م�ستدامة خالية من البال�ستيك
" ب���ح�������ض���ور ع������دد م�����ن ال�������ش���رك���اء
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي�ي�ن واالقت�صاديني
مت���ث���ل���ت يف وزارة ال���ت���غ�ي�ر املناخي
والبيئة ودائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة
ودائ���رة التنمية االقت�صادية ودائرة
اخل��دم��ات العامة واملكتب الإعالمي
يف �إم�����ارة ر�أ�����س اخل��ي��م��ة وال�صندوق
الدويل للرفق باحليوان.
وم��ث��ل ال�����ش��رك��اء االق��ت�����ص��ادي��ون كال
م����ن ك�����ارف�����ور و�����ش����رك����ات ي������ورو باك
ور�أ���س اخليمة للتغليف ويونيفر�سال
كارتون .ومت تخ�صي�ص ور�شة العمل
ل��ل��ت��ع��ري��ف مب���ب���ادرة "ر�أ�س اخليمة
خ���ال���ي���ة م����ن البال�ستيك" املزمع
اطالقها من قبل هيئة حماية البيئة
والتنمية للحد من ا�ستخدام الأكيا�س
البال�ستيكية ذات اال�ستخدام الواحد
يف ق���ط���اع امل���خ���اب���ز وال�سوبرماركت
واملطاعم والكافيرتيا كمرحلة �أوىل.
وع�����ر������ض ال�����دك�����ت�����ور ����س���ي���ف حممد
الغي�ص امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة �أهداف
املبادرة والتي ت�شمل مواكبة توجهات

ال��دول��ة خلف�ض ا���س��ت��خ��دام الأكيا�س
البال�ستيكية غ�ير ال��ق��اب��ل��ة للتحلل
ل�������ض���م���ان امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل��������وارد
الطبيعية وتقليل الب�صمة البيئية
وح���م���اي���ة الأن���ظ���م���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ورف����ع
م�����س��ت��وى ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي مبخاطر
الأك��ي��ا���س البال�ستيكية غ�ير القابلة
للتحلل واحلد من ت�أثرياتها ال�سلبية
على �صحة الإن�سان والكائنات احلية
الأخ��������رى وال���ب���ي���ئ���ة وت���غ���ي�ي�ر �سلوك
املجتمع للتحول �إىل الأكيا�س البديلة
وتر�سيخ امل�س�ؤولية املجتمعية ملختلف
ق���ط���اع���ات امل��ج��ت��م��ع جت����اه الق�ضايا
وال��ت��ح��دي��ات البيئية ت��ع��زي��ز مفهوم
ال�����ش��راء امل�����س��ت��دام .ومت ���ش��رح ارتباط

م����ب����ادرة ر�أ��������س اخل���ي���م���ة خ���ال���ي���ة من
ال��ب�لا���س��ت��ي��ك وك��ي��ف��ي��ة م�ساهمتها يف
تعزيز ر�ؤية الإم��ارات  2021وخطة
الإم����������ارات ل�ل�ا����س���ت���ع���داد للخم�سني
 2071-2021حتت حمور البيئة
وارت��ب��اط��ه��ا امل��ب��ا���ش��ر ب���ر�ؤي���ة حكومة
ر�أ���س اخليمة  2030-2020حتت
حم�����ور اال����س���ت���دام���ة  .ك���م���ا مت ربط
امل���ب���ادرة ب��امل��ب��ادئ ال��ع�����ش��رة للإمارات
يف اخل��م�����س�ين ع���ام���اً ال��ق��ادم��ة والتي
�أعلنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة
"حفظه اهلل" ووج����ه باال�سرت�شاد
بها يف جميع ال��ت��وج��ه��ات والقرارات
القادمة .وقال الدكتور �سيف حممد

ال��غ��ي�����ص �إن م����ب����ادرة ر�أ�������س اخليمة
خالية من البال�ستيك �ست�شكل نقلة
ن���وع���ي���ة وح���ج���م امل�����ب�����ادرة وجديتها
يتطلب التكاتف ودعمها وم�ساندتها
من جميع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
واالقت�صاديني يف جميع مراحلها عن
طريق ت�شجيع امل�ستهدفني وتوعية
املوظفني واملتعاملني وجميع �أفراد
املجتمع ل�ضرورة التطبيق وت�شجيع
ال���ف���ئ���ات امل�������س���ت���ه���دف���ة ل��ل�ال����ت����زام يف
التنفيذ من خالل العمليات الرقابية
والتن�سيق م��ع الهيئة �أث��ن��اء البحث
ع��ن البدائل وال��ت���أك��د م��ن مطابقتها
للموا�صفات و�صالحية ا�ستخدامها
�صحيا و�إمكانية تقدمي حوافز للفئات
امل�ستهدفة والتي تلتزم بالتنفيذ.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع���ز ال���دي���ن داون����ز
الرئي�س التنفيذي لل�صندوق الدويل
ل��ل��رف��ق ب��احل��ي��وان  IFAWندعم
متاما التوقف عن ا�ستخدام الأكيا�س
البال�ستيكية ذات اال�ستخدام الواحد
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة  ..الفتا �إىل �أن
التوقف عن ا�ستخدامها هو �أحد �أف�ضل
و���س��ائ��ل ت����أم�ي�ن احل��م��اي��ة امل�ستدامة
والأف�����ض��ل للبيئة واحل��ي��وان��ات التي
تعي�ش يف البحار واملحيطات ويف الرب
و�أخريا للب�شر .

تنمية املجتمع:خطط ومبادرات ت�ستهدف قطاع
اجلمعيات غري الهادفة للربح
•• �أبوظبي-وام

�أك���د �سعادة نا�صر �إ�سماعيل الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون الرعاية االجتماعية
ب���وزارة تنمية املجتمع ع�ضو اللجنة
الوطنية مل��واج��ه��ة غ�سل الأم����وال �أن
ال��ت��زام الإم����ارات بالقوانني الدولية
واللوائح والأنظمة اخلا�صة ب�إجراءات
م��واج��ه��ة غ�����س��ل الأم������وال ومكافحة
مت��وي��ل الإره������اب ..يعني بال�ضرورة
قيام اجلهات الرقابية على م�ستوى
�إم�������ارات ال���دول���ة ب���دوره���ا الإ����ش���رايف
والرقابي من �أج��ل حتقيق الأهداف
واالخ��ت�����ص��ا���ص��ات امل��ن��اط��ة ب��ه��ا ،وفقاً
للت�شريعات ال�����س��اري��ة يف ال��دول��ة وال
�سيما ما يتعلق منها بتقييم املخاطر
يف ه����ذا ال��ق��ط��اع وت��ف��ع��ي��ل الإ����ش���راف
والرقابة.
وق����ال �إ���س��م��اع��ي��ل يف ت�����ص��ري��ح خا�ص
ل���وك���ال���ة �أن����ب����اء الإم���������ارات " وام" "

ع��ل��ى �أر������ض ال���واق���ع ل��دي��ن��ا مبادرات
و�إجنازات وقوانني وت�شريعات ،ومزيد
م��ن اخلطط التدريبية التي ت�شمل
كافة اجلهات املعنية �سواء كانت من
اجلمعيات �أو اجل��ه��ات الإ���ش��راف��ي��ة يف
احل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة وع��ل��ى م�ستوى
الإم������ارات ،وه���ي ب��ال��ت���أك��ي��د ت�ستهدف
حتقيق االل��ت��زام ال��ت��ام ب��ه��ذه املعايري
���ض��م��ان��اً ال���س��ت��ق��رار و���س�لام��ة و�سعادة
املجتمع باملقام الأول ".
و�أك���د يف ه��ذا ال�����ص��دد ال��ت��زام ال���وزارة
بخطتها لتعزيز الوعي لدى اجلهات
املخت�صة ب��الإ���ش��راف وال��رق��اب��ة على
قطاع اجلمعيات غري الهادفة للربح
م��ن خ�لال ال��ت��ذك�ير بكافة القوانني
واللوائح والأنظمة اخلا�صة ب�إجراءات
م��واج��ه��ة غ�����س��ل الأم������وال ومكافحة
متويل الإره���اب ومتويل التنظيمات
غ�ير امل�����ش��روع��ة مب��ا ينعك�س �أث����ره يف
احلد من �إ�ساءة ا�ستغالل هذا القطاع

يف دع��م ومتويل الإره���اب مهما كانت
�أ�شكاله ..ونوه ب�أن الوزارة تعمل على
�سل�سلة ور�ش ت�ستهدف تلك اجلهات .
وق��ال �إن ه��ذه اخل��ط��وة ت���أت��ي التزاماً
ب��امل��ع��اي�ير ال���دول���ي���ة مل���واج���ه���ة غ�سل
الأم�����وال ومت��وي��ل الإره�����اب وانت�شار
الت�سلح ال�صادرة عن جمموعة العمل
امل�����ايل "فاتف"  FATFوهدفنا
ه��و �ضمان تطبيق امل��ع��اي�ير الدولية
كممار�سات عملية وعلى نطاق وا�سع
و�شامل للجمعيات ذات النفع العام،
مب���ا مي��ن��ع ح�����دوث �أي�����ة جت������اوزات �أو
�أخ��ط��اء �أو ممار�سات غري مقبولة يف
هذا الإطار .و�أكد �أن هذه املعايري التي
تتبناها الوزارة ال بد و�أن تكون �أ�سا�ساً
و�ضابطاً قانونياً وت�شريعياً ورقابياً
لدى اجلهات املخت�صة بالرقابة على
ه��ذه اجل��م��ع��ي��ات ،وم��ن ه��ذه القناعة
فقد انطلقت الوزارة ب�سل�سلة الور�ش
ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف يف ال��ن��ه��اي��ة �ضبط

وت��ن��ظ��ي��م و���ض��م��ان ال���ت���زام ممار�سات
اجلمعيات غري الهادفة للربح .وقال
�إن��ه مب���وازاة ه��ذه امل��ب��ادرات وال�سل�سة
التوعوية التي تنظمها الوزارة ن�شري
�إىل قانون احتادي جديد لدى الوزارة
وهو "قانون تنظيم جمع التربعات"
الذي حدّد جمموعة �شروط و�ضوابط
حل�صول اجلهات اخلريية والإن�سانية
امل��رخ�����ص ل���ه���ا ،ع��ل��ى ت�����ص��اري��ح جمع
ال���ت�ب�رع���ات امل����ادي����ة وال��ع��ي��ن��ي��ة داخ���ل
ال��دول��ة الفتا �إىل �أن ال���وزارة �ستعلن
قريبا عن �سل�سلة توعوية �أخرى بهذا
القانون يف �إطار تكاملي مدعوم بر�ؤية
ت�شريعية ت�ستهدف �سالمة املجتمع
و�أمنه وا�ستقراره باملقام الأول ،ودفع
م�سرية وعجلة التنمية االجتماعية
على م�ستوى الدولة يف م�ضمار �آمن
وحمفز للعطاء الإن�ساين واملجتمعي
ال�����ص��ادق وال�سليم ،وال��ن��اب��ع م��ن قيم
وتقاليد املجتمع الإماراتي.
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ويل عهد الفجرية ي�ستقبل عددا
من �سفراء دول �أمريكا الو�سطى
•• الفجرية-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية يف ق�صر الرميلة  -كال
على حدة � -سعادة فران�سي�سكو �شاكون هرينانديز �سفري جمهورية كو�ستاريكا و�سعادة الر�س بريا �سفري
جمهورية غواتيماال و�سعادة ريكاردو الفريي �سفري جمهورية بنما و�سعادة �سامويل كا�سرتو مارتينيز
الوزير امل�ست�شار من �سفارة جمهورية الدومينيكان.
ورحب �سمو ويل عهد الفجرية بال�سفراء الذين قدموا لل�سالم على �سموه ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح
يف مهامهم مبا يعزز التعاون ويخدم امل�صالح امل�شرتكة بني الإمارات ودولهم يف جميع املجاالت.
وجرى خالل اللقاءات ا�ستعرا�ض العالقات التي جتمع دولة الإمارات بدول �أمريكا الو�سطى.

خالد بن �صقر القا�سمي ي�ؤكد �أهمية نظام «�أمان» يف
حماية الأرواح واملمتلكات من خماطر احلرائق
•• ال�شارقة-وام

�أكد ال�شيخ املهند�س خالد بن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الوقاية
وال�����س�لام��ة يف ال�����ش��ارق��ة �أن نظام
الإن����ذار املبكر " �أمان" يلعب دوراً
ك���ب�ي�راً وح���ي���وي���اً م��ه��م��اً يف حماية
الأرواح وامل��م��ت��ل��ك��ات م���ن خماطر
احلرائق ما يعني �أنه �أ�صبح �ضرورة
ملحة للجميع  ..م�شددا على �أهمية
تركيب اجلهاز يف �إطار التزام الهيئة
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
 ،ب��ت��ع��زي��ز �أع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات الأم���ن
وال�سالمة.
و�أ����ش���ار ال�����ش��ي��خ امل��ه��ن��د���س خ��ال��د بن
�صقر القا�سمي �إىل �أن "�أمان" هو
النظام املعتمد ب�إمارة ال�شارقة وفقاً
ل��ق��رار املجل�س التنفيذي رق��م 20
لعام  2019ويلزم القرار املن�ش�آت
ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة وامل���ب���اين
ال�سكنية برتكيب ال��ن��ظ��ام حلماية
�أف��راد املجتمع من خماطر احلريق

على مدار ال�ساعة.
ج��اء ذل��ك مل�ساهمة ن��ظ��ام " �أم���ان "
الإي��ج��اب��ي��ة يف ت��وف�ير �أع��ل��ى درجات
احل��م��اي��ة وال�����س�لام��ة يف ال�شارقة
�إثر ن�شوب حريق يف �شقة �سكنية يف
�إح��دى �أب��راج �إم��ارة ال�شارقة والذي
كان م��زوداً بجهاز ونظام " �أمــان "
وال���ذي ت�شرف عليه هيئة الوقاية
وال�����س�لام��ة وت��ن��ف��ذه ���ش��رك��ة �ساند
لإدارة امل��راف��ق �إذ ي��ق��وم ج��ه��از �أمان
ب��رب��ط �أن��ظ��م��ة احل��ري��ق يف املن�ش�آت
ب���غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات الإدارة العامة

للدفاع املدين وغرفة عمليات �ساند
لتقليل زمن اال�ستجابة للتعامل مع
احلرائق.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ه��ن��د���س �سلطان
الكتبي الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�ساند لإدارة املرافق اململوكة لـ�شركة
ال�شارقة لإدارة الأ���ص��ول  -الذراع
اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة حقق
جهاز " �أمــان " نقلة نوعية يف الك�شف
امل��ب��ك��ر ع��ن احل���رائ���ق وامل�����س��اه��م��ة يف
حماية الأف����راد واملمتلكات وندعو
اجل���م���ي���ع يف �إم��������ارة ال�������ش���ارق���ة �إىل

املبادرة برتكيب جهاز �أم��ان حر�صاً
على �سالمتهم و�سالمة مقتنياتهم
من خماطر احلرائق.
و�أ������ش�����ار �إىل �أن�������ه ق����د مت تركيب
وت�����س��ج��ي��ل م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 6940
ج���ه���از �أم�������ان يف خم��ت��ل��ف مناطق
ال�شارقة خ�لال الن�صف الأول من
العام اجل��اري وفقاً لأج��ن��دة وخطة
ال���ف���ري���ق م����ن �أج������ل ت��غ��ط��ي��ة كافة
املن�ش�آت واملناطق ال�سكنية والتجارية
وال�صناعية ويعترب تركيب "�أمان"
�إل��زام��ي��اً جلميع املن�ش�آت يف الإمارة

تطبيقاً لأع��ل��ى م�ستويات الوقاية
وال�سالمة.
ول���ف���ت �إىل �أن " ����س���ان���د " توفر
خ���دم���ات �إدارة امل����راف����ق و �صيانة
املباين واخلدمات الفنية ذات ال�صلة
ل��ل��ك��ي��ان��ات ال��ت��ج��اري��ة واحلكومية واملرافق .ي�شار �إىل �أن نظام " �أمان
بالإ�ضافة �إىل �إدارة الطاقة واملبادرات " يت�صل بغرفة العمليات التابعة
امل�����س��ت��دام��ة ك���ج���زء م���ن خدماتها لإدارة الدفاع املدين ب�إمارة ال�شارقة
ال�����ش��ام��ل��ة يف جم���ال �إدارة الطاقة ويرتبط النظام بغرفة حتكم على
وا�ستدامة املباين واملرافق كما يقدم �أع��ل��ى امل�ستويات واملعايري الدولية
ف��ري��ق العمل ب�ساند خ��دم��ات فنية يف مركز العمليات و�إ�سعاد املتعاملني
متخ�ص�صة يف �أمن و�سالمة املن�ش�آت يف �شركة " �سـانــد " ب��ال��ت��ع��اون مع

07

"هيئة الوقاية وال�سالمة" لرتجمة
ا�سرتاتيجية �إمارة ال�شارقة املتع ّلقة
ب��ت��ع��زي��ز رك���ائ���ز الأم�����ن وال�سالمة
ون�����ش��ر ال��وع��ي ح���ول �أف�����ض��ل ال�سبل
ل��ل��وق��اي��ة م��ن احل����وادث واحلرائق،
جمتمع خالٍ
من �أجل الو�صول �إىل
ٍ
من الأخطار.

حماكم دبي تد�شن «م�شروع التقا�ضي الرقمي»
يف «�إك�سبو »2020
•• دبي-وام

د�شن �سعادة طار�ش عيد املن�صوري مدير عام حماكم دبي خالل اجتماعه مع
�أع�ضاء املجل�س القيادي بالدائرة "م�شروع التقا�ضي الرقمي" يف مقر �إك�سبو
 2020للتطبيق الق�ضائي التقني ومواكبة الوترية العالية التي تتميز بها
حركة التنمية ال�شاملة يف دبي وتبني احللول املبتكرة التي تتما�شى مع توجه
حكومة دب��ي للو�صول �إىل نقلة نوعية يف �إج���راءات التقا�ضي �سعيا لتنفيذ
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بتحويل جل�سات املحاكم
�إىل جل�سات تقا�ض عن بعد ب�شكل دائم .
وق��ال املن�صوري �إن م�شروع "التقا�ضي الرقمي" يهدف لتفعيل التقنيات
احلديثة والتحول الرقمي الكامل لتقدمي خدمات ق�ضائية وهذا الإجناز
ج��اء ثمرة التعاون واجل��ه��ود املتميزة م��ن ف��رق العمل وال��ك��وادر الق�ضائية
والإداري����ة لتحقيق �أه���داف التحول الرقمي اال�سرتاتيجية وو���ض��ع خطط
منهجية ومدرو�سة ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور ويتيح لهم
�إجناز العديد من �إج��راءات التقا�ضي عرب التطبيقات الذكية وذلك بعد �أن
حولت حماكم دبي جميع خدماتها �إىل خدمات رقمية .

و�أكد �أن الدائرة م�ستمرة يف تطوير النظام واال�ستماع �إىل جميع مالحظات
املتعاملني واملحامني و�إدخ��ال التح�سينات والتعديالت ل�ضمان ا�ستمرارية
و�سال�سة عمل النظام لدعم منظومة العدالة .
من جهته قال �سعادة القا�ضي حممد ال�سبو�سي رئي�س املحاكم االبتدائية
يف حماكم دبي �إن "م�شروع التقا�ضي الرقمي" ي�ستهدف الق�ضاة واملحامني
واخل�براء واملتعاملني فهو نظام �إلكرتوين ذكي تفاعلي ومتكامل ب�سهولة
وي�سر على م��دار ال�ساعة وي�شمل ذل��ك جميع م��راح��ل ال��دع��وى ب��داي��ة من
تقدمي الطلب وارف��اق امل�ستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكرتوين
والتحقق من هوية امل�ستخدمني �إلكرتونيا وانتهاء �إىل عقد جل�سات التحقيق
ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من �إجراءات داخلية ملتابعة �سري
الدعوى �إىل جانب ان�شاء برامج �إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي متكن
الق�ضاة والإدارات املعنية من متابعة �سري الدعاوى و�إ�صدار الأحكام وتنفيذها
�إلكرتونيا على مدار ال�ساعة وذلك من خالل ح�صر الأ�شخا�ص امل�صرح لهم
بالدخول �إىل نظام املعلومات وت�سجيل الدعاوى واالط�لاع عليها من قبل
الق�ضاة وموظفي املحكمة واملحامني واخل�ب�راء وغ�يره��م م��ن الأ�شخا�ص
الذين لهم �صلة بالدعوى وذل��ك ملنع غري املرخ�ص لهم من االط�لاع على
بيانات وم�ستندات الدعوى دون ت�صريح.

بدوره قال �سعادة القا�ضي �أحمد �إبراهيم �سيف قا�ضي متييز �أول يف حماكم
دبي �إن نظام الق�ضاء يف �إم��ارة دبي نظام ع��ادل ومنجز وه��ذا امل�شروع ي�ؤكد
م�ساعينا احلثيثة لو�ضع �أطر متكاملة لتطوير �إجراءات التقا�ضي فالإجنازات
الكبرية التي حققتها حماكم دبي جاءت بف�ضل الر�ؤية امل�ستقبلية الثاقبة
للقيادة الر�شيدة يف مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي وها هو اليوم
ي�أتي بثماره يف الوقت املنا�سب ويف ظل الظروف التي مير بها العامل حاليا .
و�أو�ضح �أن امل�شروع يقدم جمموعة من اخلدمات منها ت�سجيل الق�ضايا من

خالل املوقع الإلكرتوين للمحاكم و متابعة الق�ضية عرب الأجهزة الذكية
وال��دف��ع الإل���ك�ت�روين وحت��دي��د م��وع��د اجلل�سة وح�����ض��ور اجلل�سة ع��ن بعد
واالطالع على القرارات و االحكام كما يتيح التطبيق الذكي متابعة الق�ضية
عرب الأجهزة الذكية بعد �أن يتم ت�سجيلها �إلكرتونيا والدفع عربها وتزويد
املدعي ببطاقة �إلكرتونية حتمل رقما موحدا يتم �إر�ساله للمدعي بوا�سطة
الر�سائل الن�صية وبالربيد الإلكرتوين وكذلك حتديد موعد اجلل�سة و�إعالم
�أطراف الق�ضية باملوعد عرب التطبيق الذكي.

«تريندز » و «املكتب الإعالمي حلكومة ر�أ�س اخليمة» يبحثان �آفاق التعاون امل�شرتك
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

قام وفد من مركز تريندز للبحوث
واال���س��ت�����ش��ارات ب���زي���ارة �إىل املكتب
الإع��ل�ام����ي لإم������ارة ر�أ������س اخليمة،
وقد مت خاللها بحث �آف��اق التعاون
ب�ين اجلانبني يف امل��ج��االت العلمية
والبحثية ،ويف املجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك.
تر�أ�س وفد «تريندز» الدكتور حممد
ع��ب��داهلل العلي ،الرئي�س التنفيذي
ملركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات،
ح��ي��ث ا�ستعر�ض م��ع الأ���س��ت��اذة هبة
ف�����ط�����اين ،امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام للمكتب
الإع�ل�ام���ي حل��ك��وم��ة ر�أ�����س اخليمة،
ب���ح�������ض���ور الأ������س�����ت�����اذ ف���ه���د امل���ه���ري
م��دي��ر �إدارة ال��ب��اروم��ي�تر ال��ع��امل��ي يف
«تريندز» ،وطارق كمال الدين مدير
وح���دة امل��ع��اجل��ة امل��رك��زي��ة يف املكتب
الإع��ل�ام����ي لإم������ارة ر�أ������س اخليمة،
والأ�����س����ت����اذة رمي ال��ع��ب��ي��دي مديرة

�إدارة االت�������ص���ال اال���س�ترات��ي��ج��ي يف
"تريندز"  ،جماالت عمل "تريندز"
كمركز بحثي م�ستقل ،وما يقوم به
من درا�سات و�أبحاث و�إ�صدارات وما
ي��ق��دم��ه م��ن ا���س��ت�����ش��ارات وم���ا يتوفر
ع��ل��ي��ه م���ن ���ش��ب��ك��ة ����ش���راك���ات وا�سعة
تهدف �إىل ن�شر املعرفة وا�ست�شراف

امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ب��ل امل�����ش��ارك��ة يف �صنعه.
كما ا�ستمع الدكتور العلي �إىل �شرح
م��وج��ز ع��ن ع��م��ل امل��ك��ت��ب الإعالمي
حل���ك���وم���ة ر�أ����������س اخل���ي���م���ة ودوره
الإعالمي.
وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي،
�إن زي����ارة وف���د "تريندز" للمكتب

الإع�ل�ام���ي حل��ك��وم��ة ر�أ�����س اخليمة،
جاء يف �إطار ا�سرتاتيجية "تريندز"
ل���ت���ع���زي���ز ال�����ت�����ع�����اون وال���������ش����راك����ات
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة م����ع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة وامل�ؤ�س�سات
وامل��راك��ز البحثية والفكرية املحلية
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة مب���ا يحقق

اال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل��ب��رات العلمية
والبحثية املرتاكمة لديها .كما ت�أتي
ت���أك��ي��داً على ال��رواب��ط املتميزة بني
الطرفني ،و�سعياً منهما �إىل تو�سيع
ال��ق��اع��دة امل��ع��رف��ي��ة واال���س��ت��ف��ادة من
اخلربات العلمية والبحثية املرتاكمة
لديهما .و�أ�شار الدكتور حممد العلي

�إىل �أن امل��ب��اح��ث��ات ت��ن��اول��ت �إمكانية
�إجراء البحوث امل�شرتكة يف املجاالت
ذات االه���ت���م���ام امل�������ش�ت�رك ومنها:
"الدرا�سات االجتماعية ،وال�سيا�سية،
واالق������ت�������������ص������ادي������ة ،وال������درا�������س������ات
اال�ست�شرافية ،والدرا�سات امليدانية
"وا�ستطالعات ال��ر�أي� ،إ�ضافة �إىل

ت���ب���ادل اخل���ب��راء وال���ب���اح���ث�ي�ن لدى
الطرفني واال�ستفادة من خرباتهم،
وت�شجيعهم على الكتابة والن�شر يف
املطبوعات والإ����ص���دارات واملجالت
العلمية وامل��واق��ع الإلكرتونية التي
ي�صدرها ال��ط��رف��ان .ب��دوره��ا ثمنت
هبة ف��ط��اين ،امل��دي��ر ال��ع��ام للمكتب

الإع�ل�ام���ي حل��ك��وم��ة ر�أ�����س اخليمة،
ج����ه����ود م����رك����ز ت����ري����ن����دز للبحوث
واال���س��ت�����ش��ارات البحثية والعلمية،
وق���ال���ت �إن �إ�����ص����دارات����ه ودرا�ساته
وم����ا ي���ق���وم ب���ه ي��ت�����س��م باملو�ضوعية
واملنهجية العلمية ومن �ش�أنه تعزيز
املعرفة ال�شاملة.
ورح����ب����ت ف���ط���ام���ي ب���ال���ت���ع���اون مع
"مركز تريندز" مبا يخدم الأهداف
امل�شرتكة و�صناع ال��ق��رار واملجتمع،
ومب���ا ي��دع��م ح��رك��ة ال��ب��ح��ث العلمي
وحتقيق فهم �أعمق ملختلف الق�ضايا
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وت��ن��اول��ه��ا من
منظور �شامل .م���ؤك��دة �أن التعاون
بني "تريندز" و "املكتب الإعالمي
حل��ك��وم��ة ر�أ�������س اخليمة" ي�ؤ�س�س
ل��ع�لاق��ات م��ت��م��ي��زة ب�ي�ن الطرفني،
ويو�سع القاعدة املعرفية لال�ستفادة
م���ن اخل��ب��رات ال��ع��ل��م��ي��ة والبحثية
املرتاكمة لدى اجلانبني يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك.

خالل الربع الثالث من العام اجلاري

�شرطة دبي حتقق دقيقة و 55ثانية يف زمن اال�ستجابة للحاالت الطارئة
•• دبي-الفجر:

ث���م���ن ����س���ع���ادة ال�����ل�����واء املهند�س
امل�����س��ت�����ش��ار حم��م��د ���س��ي��ف الزفني،
م�ساعد القائد العام ل�شرطة دبي
ل�����ش���ؤون العمليات ب�شرطة دبي،
ال��دور الكبري الذي ي�ؤديه �ضباط
و�صف ال�ضباط والأفراد العاملني
يف �إدارة مركز القيادة وال�سيطرة
والدوريات ،يف احلفاظ على الأمن
يف مناطق االخ��ت�����ص��ا���ص ،وه��و ما
���س��اه��م يف حت��ق��ي��ق م��ت��و���س��ط زمن
اال�ستجابة ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة يف
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجلاري

الذي بلغ دقيقة و 55ثانية ،فيما
كان امل�ستهدف  6دقائق ،بينما بلغ
متو�سط زمن اال�ستجابة للحاالت
الطارئة يف الربع الثالث من العام
املا�ضي  3دقائق و 37ثانية وكان
امل�ستهدف  6دقائق.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ت��ر�ؤ���س �سعادته
الجتماع تقييم �أداء الإدارة العامة
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من
ال��ع��ام اجل�����اري ،ب��ح�����ض��ور العميد
ال�����ش��ي��خ حم���م���د ع���ب���د اهلل را�شد
املعال ،مدير الإدارة العامة للتميز
وال��ري��ادة ،والعميد نبيل عبد اهلل
الر�ضا ،والعقيد حممد املهريي،

ن��ائ��ب م��دي��ر �إدارة م��رك��ز القيادة
وال�������س���ي���ط���رة ،وال��ع��ق��ي��د عبداهلل
ج���ا����س���م حم����م����د ،م����دي����ر مكتب
التطوير امل�ؤ�س�سي لقطاع �ش�ؤون
ال��ع��م��ل��ي��ات ،وال���رائ���د دك���ت���ور عبد
ال���رزاق عبد الرحيم رئي�س ق�سم
ال��ت��ف��ت��ي�����ش ،وع�����دد م���ن ال�ضباط
وعدد من ال�ضباط.
وناق�ش االجتماع املوا�ضيع املدرجة
ع��ل��ى ج�����دول الأع�����م�����ال ،وتنفيذ
ال���ت���و����ص���ي���ات وال������ق������رارات خالل
اج��ت��م��اع ال��ت��ق��ي��ي��م ل��ل��رب��ع الثاين
ل��ل��ع��ام اجل�������اري ،واالط���ل���اع على
املقارنة ب�ين م���ؤ���ش��رات الأداء بني

ال��رب��ع الثالث لهذا ال��ع��ام والربع و 608مكاملة يف الربع الثالث من
العام املا�ضي ومت الرد على مليون
الثالث للعام املا�ضي.
و� 214أل���ف و 49م��ك��امل��ة �أي ما
يعادل .99.2%
مليون مكاملة
واط�����ل�����ع ال������ل������واء ال�����زف��ي��ن على
�إح�����ص��ائ��ي��ات �إدارة م��رك��ز القيادة 901
وال�سيطرة والتي �أظهرت ا�ستقبال ك��م��ا واط���ل���ع ال���ل���واء ال���زف�ي�ن على
املركز مليون و� 341ألف و� 612إح�صائيات مركز االت�صال 901
مكاملة يف الربع الثالث من العام ال��ذي �سجل يف ال��رب��ع الثالث من
اجل������اري ومت ال�����رد ع��ل��ى مليون العام اجل��اري � 166أل��ف و837
و� 338أل�����ف و 647م��ك��امل��ة يف مكاملة ومت ال���رد على � 156ألف
غ�����ض��ون  10ث����وان �أي م��ا يعادل و 339م���ك���امل���ة يف غ�������ض���ون 20
 99.8%م���ن امل���ك���امل���ات ،بينما ثانية �أي ما يعادل  ،94%بينما
ا�ستقبل املركز مليون و �222ألف بلغ عدد املكاملات يف الربع الثالث

م����ن ال����ع����ام امل���ا����ض���ي � 162أل����ف
و 606مكاملة ومت الرد على 148
�ألف و 474مكاملة يف غ�ضون 20
ثانية �أي ما يعادل  90%من عدد
املكاملات.
ي��ذك��ر �أن ه��ذه االج��ت��م��اع��ات ت�أتي

ملتابعة تنفيذ منهجية متكاملة
ل��ت��ق��ي��ي��م ن��ت��ائ��ج الإدارات العامة
ب�����ش��ك��ل رب�����ع ����س���ن���وي ،م����ا يعطي
ف��ر���ص��ة و�إم��ك��ان��ي��ة ل�لاط�لاع على
االجت����اه����ات ال���ت���ي حت����دد �أه�����داف
الإدارات ،ك��ل ح�سب اخت�صا�صه،

والأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ي ي��ت��م مبوجبها
تقييم النتائج مقارنة بال�سنوات
املا�ضية ،وت�ساهم يف �إدخال العديد
من اخلطط التطويرية للوقوف
على مدى جناح تلك اخلطط من
واقع تلك الأهداف املحققة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شغل اخلطيب
الفني للديزل
رخ�صة رقم CN 1037574:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عزيزه حممد احمد عبداهلل ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن ابراهيم عبداهلل رحمه احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ماجان لتجارة الفحم
رخ�صة رقم CN 1150424: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/نور الزمرد للعبايا
وال�شيل رخ�صة رقم CN 1373581:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل حممد عبيد خلفان العزيزي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان �سعيد عبداهلل علي العامري
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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كالود �سبوت حللول التكنولوجيا الرقمية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � -شرق � - 0.7شركة ابوظبي الوطنية
للت�أمني
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2644671 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دكتوره عائ�شة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق
احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/11:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105028294:تاريخ التعديل2021/10/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
باكولود لي�شون مانوك اند اينا�سال
رخ�صة رقم CN 2532734: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/ماي
زي�ست للمالب�س الرجالية
رخ�صة رقم CN 2026831: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/مطعم
ن�سيم العني
رخ�صة رقم CN 1119753: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/م�ؤ�س�سة
�ض�ؤ الفلك لت�صليح االدوات الكهربائية وال�صحية
رخ�صة رقم CN 1147304:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سفري
اخلري للمظالت
رخ�صة رقم CN 2800014: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/عر�ش
بلقي�س لتنظيم املنا�سبات
رخ�صة رقم CN 3720347: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/كافترييا �شاركو
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2397873:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نور احمد ها�شم %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�صطفى احمد ها�شم
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/زعفرون
�سويت
رخ�صة رقم CN 2893865:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:بينونه للخدمات االمنيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  - 0.40مبنى ال�سيد علي حممد �صادق
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2944402 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ردي �سيلفر
للدراجات الهواية
رخ�صة رقم CN 1166743:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ساميه �سعيد عبداهلل ح�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد احمد بر�شيد الظاهري
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�/سكاي
لال�سترياد والت�صدير
رخ�صة رقم CN 2978965: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�/سكريت جاردن
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3816073:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل عبداهلل �سامل ح�سن احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد جنم عبداهلل �سيار احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/أمانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات � -سارة
الظاهري  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/10:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
تاريخ
كاتب العدل بالرقم- 2299265F83DEBCBE69B:
التعديل2021/10/12:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ام ا�س كيو لتمثيل
ال�شركات رخ�صة رقم CN 2140507:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �صالح عبداهلل �صالح القا�سمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح عبداهلل �صالح القا�سمي
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/احلجر
ال�صلب لتجارة احلجر
رخ�صة رقم CN 1186903: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/ترف
ديزاين لالزياء
رخ�صة رقم CN 2774202: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/برياميدز خلدمات
توريد العمالة
رخ�صة رقم CN 2953147:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ا�سماعيل �شامبيه را�شد �سعيد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالواحد علي مال اهلل ا�سماعيل املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�أخبـار الإمـارات
اخلارجية تت�سلم الرباءة
القن�صلية لقن�صل عام املغرب

•• دبي -وام

ت�سلم را�شد عبداهلل الق�صري نائب مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل يف دبي ال�براءة القن�صلية ل�سعادة خالد بن ال�شيخ ،القن�صل العام
للمملكة املغربية يف دبي والإمارات ال�شمالية وذلك مبقر مكتب الوزارة يف
دبي.
ورحب الق�صري بالقن�صل العام املغربي مبنا�سبة تعيينه  ..و�أ�شاد بالعالقات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية التي تربط البلدين
ال�صديقني ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.
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ر�أ�س اخليمة التعليمية تطلق برنامج قيادات الـ50

•• ر�أ�س اخليمة  -وام

�أط��ل��ق��ت منطقة ر�أ����س اخليمة التعليمية بال�شراكة م��ع جمعية
الإم��ارات للتنمية االجتماعية برنامج قيادات الـ 50الذي يهدف
اىل �إع��داد وت�أهيل قيادات وطنية ق��ادرة على قيادة امل�ؤ�س�سات يف
خمتلف املجاالت وفق ر�ؤية م�ستقبلية طموحة .و�أكدت �آمنة عبداهلل
الزعابي مدير منطقة ر�أ���س اخليمة التعليمية �أن الربنامج يعد
ترجمة لر�ؤية القيادة الر�شيدة يف الدولة وتوجهاتها امل�ستقبلية
للخم�سني عاماً املقبلة مو�ضحة �أن برنامج قيادات الـ 50الذي
ينطلق غدا مب�شاركة  35متدرباً وملدة � 5أ�سابيع ي�ستهدف ال�صف

الثاين من ر�ؤ�ساء االق�سام والفرق ومدراء امل�شاريع املواطنني من
خمتلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية مت اختيارهم وفق معايري
حمددة من بني اكرث من  130مر�شحا من كافة �إم��ارات الدولة
والتي �ست�شكل الدفعة الأوىل املقرر تخرجها مع احتفاالت الدولة
باليوبيل الذهبي يف الثاين من دي�سمرب.
وق��ال��ت �إن الربنامج يتكون م��ن م�سار نظري يركز على مفهوم
تطوير القيادة وقيادة الذات وقيادة االفراد وقيادة الفرق وقيادة
امل�ؤ�س�سة وم�سار عملي تطبيقي خلطط القيادة من خالل العمل
م��ع ق��ي��ادات وطنية ذات ك��ف��اءة عالية وخ�ب�رات طويلة يف العمل
امل�ؤ�س�سي.

الإمارات  ..م�شاريع ومبادرات �إ�سكان نوعية يف 2021
•• �أبوظبي-وام

�أطلقت دول��ة الإم���ارات جمموعة من امل��ب��ادرات و امل�شاريع الإ�سكانية احليوية
خ�لال ع��ام  2021تهدف �إىل توفري م�ساكن ع�صرية للمواطنني تعزز من
ا�ستقرارهم الأ�سري واالجتماعي.
امل��ب��ادرات وامل�شاريع املعلن عنها على امل�ستويني املحلي واالحت���ادي ع��ززت من
ا�ستدامة قطاع الإ�سكان يف الدولة نظرا ملا متيزت به من قراءة م�ستقبلية ور�ؤية
ا�ست�شرافية حلجم متطلبات هذا القطاع احليوي على املدى الطويل ،ف�ضال
عن اعتمادها لأعلى املعايري العاملية يف العمليات الإن�شائية التي ت�سهم يف تر�شيد
ا�ستهالك املياه والطاقة وخف�ض االنبعاثات الكربونية ،وتقليل الأثر البيئي.
فعلى امل�ستوى املحلي ..ب��رزت امليزانية الإ�سكانية التاريخية التي اعتمدها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف �سبتمرب املا�ضي بقيمة  65مليار درهم
للع�شرين عامًا القادمة للمواطنني يف الإمارة ،حيث وجه �سموه مب�ضاعفة عدد
امل�ستفيدين من برنامج الإ�سكان يف دبي �أربعة �أ�ضعاف بداية من هذا العام،

وم�ضاعفة الأرا���ض��ي املخ�ص�صة لإ�سكان املواطنني يف دب��ي لت�صل �إىل مليار
و�سبعمائة مليون قدم مربع تكفي ل�سد احتياجات املواطنني للع�شرين عامًا
القادمة.
ويف �أبوظبي� ،شكل تد�شني م�شروع "املغرية" ال�سكني يف مدينة املرف�أ مبنطقة
الظفرة �إ�ضافة حقيقية لقطاع الإ�سكان يف الإم��ارة ،حيث ي�ضم امل�شروع 410
فيالت �سكنية للمواطنني بتكلفة تبلغ مليارا و 264مليون درهم وميتد على
م�ساحة  206من الهكتارات.
ويت�ضمن امل�شروع  4م�ساجد ،وعدد  1م�صلى يت�سع لـ  1200وعدد  3م�ساجد
يت�سع ك��ل منها ل��ـ  350م�صليا وجممعات جت��اري��ة لعدد  30حم�لا جتاريا
موزعة يف امل�شروع و 13حديقة ومرافق �شاطئية وعدد  4حمامات عامة على
ال�شاطئ بالإ�ضافة �إىل تنفيذ  13حمطة كهرباء تخدم امل�شروع.
و�شهدت الإم��ارة هذا العام �صرف حزمتني من املنافع ال�سكنية �شملت قرو�ضا
�سكنية للمواطنني و�إعفاء متوفني ومتقاعدين من ذوي الدخل املحدود من
�سداد م�ستحقات القرو�ض ال�سكنية ،وبلغت قيمة احلزمة الأوىل  2.21مليار
درهم ا�ستفاد منها  1656مواطنا يف الإمارة ،فيما بلغت قيمة احلزمة الثانية

Wednesday

 1،1مليار درهم.
يف ال�شارقة� ..شكل م�شروع جزيرة احل�صن ال�سكني مبدينة دبا احل�صن �أحد
احللول املتقدمة لتوفري خدمات الإ�سكان واال�ستفادة من امل�ساحات املتوفرة مع
ا�ستخدام �أف�ضل املرافق واخلدمات ذات اجلودة العالية التي تدعم اال�ستقرار
الأ�سري واخل�صو�صية يف الأحياء ال�سكنية.
ويتكون امل�شروع من  30بناية توفر � 424شقة �سكنية تتنوع من حيث �أعداد
الغرف مبا يتنا�سب مع الفئات االجتماعية امل�ستهدفة يف خدمات الإ�سكان،
بالإ�ضافة �إىل توفري خمتلف اخلدمات واملرافق الرئي�سية من حمال جتارية
وح�ضانات وخم��ازن لل�سكان وق��اع��ات متعددة اال�ستخدام وم��واق��ف لل�سيارات
وغريها.
ويف �سياق مت�صل اعتمد املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة الدفعة يف �سبتمرب
املا�ضي الأوىل للم�ستفيدين من الدعم ال�سكني للعام  2021بقيمة �إجمالية
تبلغ  382مليون دره���م ت��وزع��ت على  523م�ستفيداً م��ن امل��ن��ح والقرو�ض
ال�سكنية.
وعلى امل�ستوى االحتادي وا�صلت وزارة تطوير البنية التحتية جهودها يف جمال
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قطاع الإ�سكان احلكومي عرب برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ،الذي �أُ�س�س يف عام
 ،1999وحتول �إىل عالمة فارقة من عالمات االهتمام الكبري الذي توليه
الدولة ملواطنيها يف جمال توفري ال�سكن املالئم الذي يحقق ا�ستقرار الأفراد
واملجتمعات.
ونفذت الوزارة  3جممعات �سكنية ت�ضم  1726م�سكناً ،بقيمة تتجاوز ملياري
دره��م ،يف كل من �إم��ارات دبي ور�أ���س اخليمة وعجمان ،وت�شمل تلك املجمعات
 888م�سكناً يف املراحل الثالث من حي بطني ال�سمر ال�سكني ب���إم��ارة ر�أ�س
اخليمة ،و 497م�سكناً يف حي املنتزي ال�سكني ب�إمارة عجمان ،و 341م�سكناً
يف حي اخلوانيج ال�سكني بدبي.
وتتيح الوزارة للم�ستفيدين من م�شاريع الإ�سكان التي تنفذها حجز م�ساكنهم
ع�بر نظام «�أح��ي��اء زاي���د» ال��ذك��ي ،امل��ت��واف��ر ع�بر موقعها االل��ك�تروين ال��ذي مت
ت�صميمه ك�����أول ن��ظ��ام ح��ك��وم��ي ذك���ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي ،وال����ذي مي ّكن
املتعاملني من حجز امل�ساكن ٌّ
كل على حدة ،والدخول عرب امل�سكن والتعرف �إىل
م�ساحته وعدد الغرف واملرافق اخلدمية املرافقة له� ،ضمن املخطط ،ويهدف
النظام �إىل �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص يف اختيار موقع امل�سكن.

رئي�س وزراء مملكة �إ�سواتيني :م�شاركتنا يف �إك�سبو دبي فر�صة لتعريف العامل ببالدنا
•• دبي-وام

عرب معايل كليوبا�س دالميني رئي�س وزراء مملكة �إ�سواتيني عن �سعادته
مب�شاركة بالده يف �إك�سبو دبي  ، 2020م�ؤكدا �أن امل�شاركة يف هذا احلدث
الدويل ت�شكل فر�صة هامة لتعريف العامل ببالده.
ج��اء ذل��ك خ�لال امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقد ظهر �أم�س يف قاعة القادة
ب�إك�سبو دبي.
وق���ال معاليه نتطلع �إىل ت��ع��زي��ز ف��ر���ص ال��ت��ب��ادل و ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري و
االقت�صادي مع دول��ة الإم���ارات و الرتكيز على املجاالت الهامة كالطاقة
املتجددة ،م�شريا اىل ان ب�لاده مفتوحة �أم��ام اجلميع وترحب مبن يريد
�أن ي�ستثمر يف جمال ال�سياحة و غريها من القطاعات ،م�ؤكدا ان اقت�صاد
ب�ل�اده اقت�صاد منفتح و م��زده��ر ،م��ن��وه��ا ب��ام��ت�لاك "�إ�سواتيني"م�صادر
خمتلفة كالطاقة و التعدين و غريها وهي متاحة �أمام امل�ستثمرين.

«حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية» تنفذ مبادرة تعليمية لطلبة �أكادميية الثقافة الإ�سالمية
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت جامعة حممد بن زاي��د للعلوم الإن�سانية عن مبادرة تعليمية ت�ضمنت
اختيار  57طالبا من ال�صفني احلادي ع�شر والثاين ع�شر من �أكادميية الثقافة
الإ�سالمية يف العني التي ت�شرف عليها وزارة الرتبية والتعليم لالن�ضمام �إىل
نظام ال�ساعات الأكادميية املزدوجة يف اجلامعة.
وت���أت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة انطالقا من ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف تطوير املخرجات
التعليمية واالرتقاء مب�ستوى التجربة العلمية التي تقدمها جامعات الدولة
وحر�صا منها على ت�سخري خرباتها الأكادميية لن�شر الثقافة الإ�سالمية وذلك
يف �سياق تفعيل االتفاقية املربمة بني اجلامعة والوزارة والتي تن�ص على تطوير
برامج ال��درا���س��ات الإ�سالمية مبا يتنا�سب مع معايري ال���وزارة وي�سهم يف �سد
الفجوة بني املراحل التعليمية املختلفة.
وقام الطالب املر�شحون لاللتحاق باجلامعة �ضمن برنامج ال�ساعات الأكادميية
امل��زدوج��ة ب�إنهاء امل�ساقات املطلوبة بواقع م�ساق واح��د للف�صل لطلبة ال�صف
احل��ادي ع�شر وم�ساقني لطلبة الثاين ع�شر وبعد انتهاء الطالب من درا�سة

امل�ساقات بح�سب ال�شروط وال�سيا�سات املطبقة يف اجلامعة ت���أه��ل  18طالبا
للمقابالت ممن ا�ستوفوا �شروط االلتحاق للجامعة و�سيتمكن الطالب الذين
اجتازوا املقابالت ومعايري القبول من �إكمال درا�ستهم اجلامعية بها.
ويهدف هذا الربنامج الرائد �إىل �إعداد الطالب لالنخراط يف احلياة اجلامعية
يف مرحلة مبكرة كما يتمكن الطالب املر�شحون من �إنهاء درا�ستهم يف فرتة �أقل
من غريهم نظرا لإنهائهم ف�صل درا�سي كامل يف املرحلة الثانوية.
و�أك��د �سعادة الدكتور حمد اليحيائي الوكيل امل�ساعد لقطاع املناهج يف وزارة
الرتبية والتعليم ح��ر���ص ال����وزارة على ت��ق��دمي م�����س��ارات تعليمية متطورة يف
خمتلف املجاالت مبا يرفد املخرجات الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم مبزيد
من املعارف املتقدمة والتخ�ص�صية.
وبني �أن التحاق طلبة �أكادميية الثقافة الإ�سالمية بنظام ال�ساعات املزدوجة
بالتعاون مع جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية جاء من �أجل رفد طلبتنا
ب�أ�س�س العلم ال�شرعي القومي على يد نخبة من الأ�ساتذة والعلماء امل�شهود لهم
بالكفاءة يف هذا املجال.
و�أو�ضح �سعادته �أن وزارة الرتبية والتعليم تعمل على تلبية امليول الأكادميية

لطلبة املدر�سة الإم��ارات��ي��ة عرب تبني �أنظمة تعليمية بالتعاون مع اجلامعات
الوطنية من �ش�أنها رفع كفاءة الطلبة املعرفية والتناف�سية كذلك وفق �أرقى
املعايري العاملية املتبعة  ..مبينا �أن وزارة الرتبية والتعليم ت�سابق الزمن من
�أجل تعزيز كفاءة الطالب الإماراتي وهو ال يزال يف مرحلة التعليم العام لذلك
اعتمدنا نظام ال�ساعات امل��زدوج��ة بالتعاون مع ع��دد من امل�ؤ�س�سات احلكومية
والأك��ادمي��ي��ة لنمكن الطلبة من االنتقال للمراحل التعليمية التالية ب�أعلى
معايري اجلاهزية و املقدرة على �إمتام مرحلة التعليم اجلامعي بعدد �سنوات �أقل
عن املعتاد.
من جانبه �أك��د �سعادة الدكتور خليفة الظاهري نائب مدير اجلامعة لقطاع
ال�ش�ؤون الأكادميية حر�ص اجلامعة على تطوير برامج الدرا�سات الإ�سالمية
ومتكني الطالب امللتحق بنظام ال�ساعات الأكادميية املزدوجة من اال�ستفادة من
اخلربات والكفاءات العلمية التي تزخر بها اجلامعة يف جمال العلوم ال�شرعية.
و�أ���ض��اف ت�سعى اجلامعة �إىل تقدمي ب��رام��ج متميزة يف ال��درا���س��ات الإ�سالمية
والعلوم الإن�سانية وفق �أعلى معايري اجلودة الأكادميية وحتر�ص على اال�ستجابة
ملتطلبات التميز الأكادميي ومعايريه التي و�ضعتها وزارة الرتبية والتعليم و

دعم اجلهود التي تبذلها القيادة الر�شيدة لرفع وعي الطالب ب�أ�س�س التعاليم
الإ�سالمية ال�صحيحة يف جمال العلوم ال�شرعية.
و�أك���د �أن معايري ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة احلالية وامل�ستقبلية تقت�ضي امتالك
الطالب مهارات القرن الـ  21والتي تت�ضمن الإبداع واالبتكار والتمكن اللغوي
والتفكري الناقد وام��ت�لاك امل��ه��ارات القيادية والتقنية ال�ضرورية لاللتحاق
ب�سوق العمل.
وقال �إن "طالب اليوم هو قائد الغد ونحن ن�سعى لرت�سيخ ثقافة علمية متكاملة
جتمع ب�ين املعرفة املعمقة يف التخ�ص�ص وام��ت�لاك ال��ق��درة على التعامل مع
الذكاء ال�صناعي والتقنيات احلديثة وذلك من خالل توفري برامج �أكادميية
عالية اجلودة حتفز الطالب على طلب العلم والرغبة يف التفوق واال�ستفادة من
اخلربات الأكادميية والربامج العلمية التي تزخر بها جامعة حممد بن زايد
للعلوم الإن�سانية".
ولفت �إىل �أن هذا النظام ي�ؤهل طالب �أكادميية الثقافة الإ�سالمية يف العني
ل��ل��ح��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة ومي��ك��ن��ه��م م��ن و���ض��ع خ��ط��ط درا���س��ي��ة ت��ت��واف��ق م��ع ميولهم
و�أهدافهم املهنية ومينحهم القدرة على التخطيط مل�ستقبلهم العلمي والعملي.

الإمارات للخدمات ال�صحية تطلق من�صة رقمية
لتح�سني جودة حياة الكوادر التمري�ضية
•• دبي-وام

طريان �شرطة �أبوظبي ي�ستعر�ض
مهامه يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

ت�شارك �إدارة طريان �شرطة �أبوظبي بقطاع العمليات
املركزية يف من�صة وزارة الداخلية مبعر�ض اك�سبو
 2020دبي بهدف تعريف اجلمهور والزوار مبهام
الإدارة و�أح���دث امل��ع��دات والو�سائل والآل��ي��ات املتبعة
لديها يف �إ�سعاف و�إنقاذ الأ�شخا�ص.
وقال الرائد طبيب علي �سيف الظهوري اخت�صا�صي
طب الطريان والف�ضاء ومدير فرع طب الطريان �إنه
مت تعريف الزوار ب�أف�ضل املمار�سات املتبعة لدى �إدارة
ط�ي�ران �شرطة �أب��وظ��ب��ي وت�شمل خ��دم��ات الإ�سعاف

والإنقاذ اجلوي.
و�أو���ض��ح �أن مهام الإدارة تنق�سم اىل نوعني الأوىل
�أول��ي��ة وه��ي خمت�صة ب���إن��ق��اذ الأ���ش��خ��ا���ص م��ن موقع
احل��دث والثانية ثانوية وتخت�ص بنقل الأ�شخا�ص
ما بني امل�ست�شفيات م�ؤكدا احلر�ص على �إتباع �أف�ضل
معايري ال�صحة واملطابقة لل�شروط ال�صحية يف �إنقاذ
الأرواح وفق النظم احلديثة يف ا�ست�شراف امل�ستقبل
من خ�لال التعامل مع اجلوائح والأم��را���ض املعدية
عرب ا�ستحداث كب�سوالت عازلة للأمرا�ض املعدية
وتطوير �آلية نقل احلاالت احلرجة املعنية بالأطفال
اخلدج.

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات
ال�صحية عن �إط�لاق من�صة رقمية
مبتكرة لتح�سني جودة حياة الكوادر
التمري�ضية وت��ط��وي��ر بيئة العمل
وتعزيز جاذبيتها ل�ضمان الرفاهية
اجل�سدية والنف�سية لهم وتوفري
�أدوات وت��ق��ن��ي��ات م��ت��ن��وع��ة للكادر
التمري�ضي من �أجل ت�سهيل عملية
ال��ت��وا���ص��ل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وم�شاركة
ق�������ص�������ص جن����اح����ه����م واالح�����ت�����ف�����اء
ب���إجن��ازات��ه��م .ح��ي��ث ي��ه��دف تطبيق
"نحن نهتم" الذكي لتمكينالكوادر
ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة م���ن اال����س���ت���ف���ادة من
خمتلف املوارد التعليمية والتوا�صل
م��ع زم�لائ��ه��م وت��ق��دمي املالحظات
بكفاءة �إىل الإدارة العليا.
ي����أت���ي �إط��ل��اق امل��ن�����ص��ة ال��رق��م��ي��ة يف
�إط��ار خطط وبرامج امل�ؤ�س�سة نحو
تعزيز التحول الرقمي لكل �آليات
العمل وا�سرتاتيجياتها يف رقمنة
ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل واخل���دم���ات وتطوير
قنوات التوا�صل والتن�سيق وتكامل

القدرات والتوظيف الأمثل للموارد
امل�ؤ�س�سية مبا ي�ضمن توفري �أف�ضل
خ����دم����ات ال���رع���اي���ة التمري�ضية.
وي�ستهدف ه��ذا التطبيق ال��ذك��ي -
الذي �أعلنت عنه امل�ؤ�س�سة بالتزامن
مع �شهر التوعية بال�صحة النف�سية
يف �أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام  -الكوادر
التمري�ضية والقابالت بهدف توفري
الدعم النف�سي واملعنوي واملراقبة
ال��دوري��ة للياقتهم ال�صحية وثانيا
ت�سهيل عملية التوا�صل واالت�صال
امل���ب���ا����ش���ر م��ع��ه��م يف امل����ي����دان لرفع
املقرتحات وتتبعها وثالثا كو�سيلة
لتحفيز االب��ت��ك��ار واكت�شاف و�إدارة
املواهب.
وقال �سعادة الدكتور يو�سف حممد
ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات
ل���ل���خ���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة �إن �أج���ن���دة
فعاليات امل�ؤ�س�سة يف �شهر التوعية
بال�صحة النف�سية حت��ف��ل بحزمة
م��ب��ت��ك��رة م���ن ال�ب�رام���ج وامل����ب����ادرات
الداعمة لل�صحة النف�سية باملجتمع
حيث ارت�أينا �أن نخ�ص�ص للعاملني
مب��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����ض ت��ط��ب��ي��ق "نحن

نهتم" ن��ظ��راً لأن��ه��ا م��ن �أه���م املهن
الإ�سرتاتيجية والرئي�سية يف نظم
الرعاية ال�صحية ولذلك نحر�ص
ع���ل���ى ت���وف�ي�ر امل���ق���وم���ات الرئي�سة
لت�أهيل الكوادر التمري�ضية وتوفري
الدعم وامل�ساندة النف�سية والتدريب
ال����ب����دين وا����س���ت���ق���ط���اب وا�ستبقاء
ال��ك��ف��اءات امل���ؤه��ل��ة واملتخ�ص�صة يف
ظ��ل التطور ال�لاف��ت ال���ذي حتققه
مهنة التمري�ض يف الدولة وتوظيف
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والأبحاث
واعتماد �أف�ضل معايري االبتكار يف
املمار�سات التمري�ضية .ولفت �إىل �أن

تطبيق "نحن نهتم" يدعم حماور
"اال�سرتاتيجية الوطنية للتمري�ض
والقبالة" خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق للعام
 "2025والتي نهدف من خاللها
�إىل تعزيز مهنة التمري�ض والقبالة
وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق امل��ه��ن��ة م���ن خالل
ال�سيا�ســات واملمار�ســات التنظيمية
املهنيــة ل�ضمــان دميومتها وحمايــة
امل���ج���ت���م���ع وت�����وف��ي��ر ك����اف����ة �أوج�������ه
امل�ساندة النف�سية والعملية للكوادر
ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة ت����ق����دي����راً ل����دوره����م
الرئي�سي يف حتقيق ج���ودة احلياة
لأفراد املجتمع.
ب��دوره��ا �أو���ض��ح��ت ال��دك��ت��ورة �سمية
البلو�شي رئي�سة اللجنة الوطنية
ال��ع��ل��ي��ا ل�����ش���ؤون ال��ت��م��ري�����ض مديرة
�إدارة ال���ت���م���ري�������ض يف م�ؤ�س�سة
الإم������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة �أن
ال��ه��دف م��ن التطبيق ه��و حت�سني
ج����ودة ح��ي��اة ال���ك���وادر التمري�ضية
وت�سهيل ال��ت��وا���ص��ل يف بيئة العمل
ال�سيما و�أن ال���ك���وادر التمري�ضية
���ص��ن��ع��ت ال�����ف�����ارق يف ح���ي���ات���ن���ا بعد
ظ���ه���ور ج���ائ���ح���ة "كوفيد."-19

وع���ن �آل��ي��ة ع��م��ل التطبيق �شرحت
الدكتورة �سمية البلو�شي �أنه ميكن
ال���ك���وادر ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة م���ن تدوين
م�لاح��ظ��ات��ه��م وال���ت���ح���دي���ات التي
ي��واج��ه��ون��ه��ا وال��ت��وا���ص��ل م��ع بع�ض
م��ن خ�ل�ال ن��ظ��ام ال��درد���ش��ة لتبادل
اخل�برات والتجارب التي ت�سهم يف
االرت���ق���اء ب��امل��م��ار���س��ات التمري�ضية
م�شرية �إىل �أنه فيما يتعلق بالدعم
ف���ب����إم���ك���ان ال���ن���ظ���ام ال���ت���ع���رف على
ال�صحة البدنية والنف�سية للكوادر
التمري�ضية من خالل الإ�ستبيانات
وب����ن����اء ع��ل��ي��ه ي���ت���م ت���وف�ي�ر الدعم
املنا�سب لهم بالإ�ضافة �إىل �أن نظام
التوا�صل مينحهم �سرعة الو�صول
والإت�������ص���ال امل��ب��ا���ش��ر م���ع القيادات
ال��ت��م��ري�����ض��ي��ة ف�����ض�لا ع����ن توفري
ال��ت��ط��ب��ي��ق ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ور�ؤي�����ة
حتليلية ح���ول امل����ؤ����ش���رات املتعلقة
ب��ج��ودة احل��ي��اة ل��ل��ك��ادر التمري�ضي
لتمكني ال��ق��ي��ادات التمري�ضية من
امل��ت��اب��ع��ة امل��ب��ا���ش��رة وو���ض��ع مبادرات
وب���رام���ج ت��دع��م ال�����ص��ح��ة النف�سية
واجل�سدية للفرق التمري�ضية.
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الأمم املتحدة تندد بارتكاب «�أحداث مروعة» يف ليبيا
•• جنيف�-أ ف ب

10

نددت املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان بارتكاب “�سل�سلة من
الأح��داث املروعة” يف ليبيا �أدت �إىل مقتل �ستة �أ�شخا�ص على
الأقل بني املهاجرين وطالبي اللجوء على �أيدي قوات الأمن.
قالت املتحدثة با�سم مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان مارتا
هورتادو لل�صحافيني يف جنيف “ن�شعر ببالغ القلق �إزاء املعاناة
التي ما زال املهاجرون وطالبو اللجوء يواجهونها يف ليبيا حيث
يتعر�ضون ب�شكل يومي لعدد ال يح�صى من االنتهاكات حلقوقهم
والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغري حكومية”� .أ�شارت
هورتادو �إىل عدة حوادث وقعت بني الأول والثامن من ت�شرين
الأول�/أكتوبر ،خلفت ما ال يقل عن �ستة قتلى ،بح�سب ح�صيلة

�أول��ي��ة .يف الأول من ت�شرين الأول�/أك��ت��وب��رُ ،قتل �شخ�ص على
الأقل عندما دهمت عنا�صر من وزارة الداخلية حياُ فقرياً يبعد
 12كيلومرتا غرب طرابل�س ،ي�ضم مئات املهاجرين وطالبي
اللجوء .كما �أ�سفرت العملية عن ج��رح خم�سة �أ�شخا�ص على
الأقل وتوقيف ما ال يقل عن � 4آالف �آخرين ُح�شروا يف “زنزانات
مكتظة مع القليل من الطعام واملاء” يف مركز “املباين».
يف  2ت�شرين الأول�/أكتوبرُ ،نقل عدة مئات من املهاجرين �إىل
مركز احتجاز يف مدينة غريان الذي فر منه  500مهاجر يف
 6ت�شرين الأول�-أك��ت��وب��ر� .أطلق احلرا�س النار وقتلوا “�أربعة
�أ�شخا�ص على الأقل” وج��رح��وا “كثريين �آخرين” ،بح�سب
ح�صيلة �أولية للمفو�ضية.
يف  8ت�شرين الأول�-أك���ت���وب���ر� ،أط��ل��ق ح��را���س م��رك��ز “املباين”

رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي يلتقي بوتني يف رو�سيا

النار على املوقوفني “مما �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة عدد غري
معروف” ،بح�سب املتحدثة ،م�ضيفة �أنه مت القب�ض على العديد
من الفارين .وكان متحدث با�سم املنظمة الدولية للهجرة قد
�أ�شار �إىل مقتل �ستة فارين اجلمعة على �أيدي احلرا�س .ت�شكل
ليبيا نقطة ع��ب��ور رئي�سية لع�شرات �آالف امل��ه��اج��ري��ن الآتني
بغالبيتهم م��ن �إفريقيا جنوب ال�صحراء �سع ًيا للو�صول �إىل
�أوروبا عرب ال�سواحل الإيطالية التي تبعد نحو  300كيلومرت
عن ال�شواطئ الليبية .وتندد منظمات غري حكومية ووكاالت
�أممية ع��دة بانتظام بالظروف امل��زري��ة يف مراكز االحتجاز يف
ليبيا حيث ا�ستفاد املهربون يف ال�سنوات الع�شر الأخرية من عدم
اال�ستقرار الذي �أعقب انتفا�ضة العام  ،2011ما جعل البالد
مركزا لالجتار بالب�شر.

•• القد�س�-أ ف ب

�أع��ل��ن مكتب رئي�س ال����وزراء الإ�سرائيلي �أن نفتايل بينيت �سيزور �سوت�شي الأ���س��ب��وع املقبل للقاء
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني .وذكر املكتب �أن بينيت وبوتني “�سيناق�شان �سل�سلة من الق�ضايا
الدبلوما�سية والأمنية واالقت�صادية التي ته ّم البلدين �إىل جانب ق�ضايا �إقليمية مهمة وعلى ر�أ�سها
الربنامج النووي الإيراين» .ومو�سكو من �أطراف االتفاق النووي الذي �أبرم عام  2015ون�ص على
رفع العقوبات الدولية املفرو�ضة على اجلمهورية الإيرانية مقابل احل ّد ب�شكل كبري من برناجمها
النووي وتوفري �ضمانات ب�أنها ال ت�سعى لتطوير �سالح ن��ووي� .إال �أن االتفاق مهدد باالنهيار منذ
�أن �أعلن الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب االن�سحاب منه من جانب واح��د عام ،2018
و�أعاد فر�ض عقوبات م�شددة على �إيران .وبعد نحو عام ،تراجعت �إيران عن تنفيذ معظم التزاماتها
الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف اتفاق فيينا .و�أبدى الرئي�س الأمريكي جو بايدن الذي توىل مهامه يف
مطلع  ،2021عزمه على العودة اىل االتفاق �شرط عودة �إيران الحرتام التزاماتها مبوجبه.

�صحف عربية :االنتخابات تعيد العراقيني �إىل املربع الأول

•• عوا�صم-وكاالت

يقرتب الزعيم ال�شيعي مقتدى
ال�����������ص�����در م�������ن ف���������وز ك�����ب��ي��ر يف
االن��ت��خ��اب��ات الربملانية العراقية
وت�شكيل حكومة ج��دي��دة ،ح�سب
النتائج الأولية التي ت�شري لتقدم
كتلته ،و�سط مناف�سة �شر�سة مع
الأحزاب املوالية لإيران.
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س
ال���ث�ل�اث���اء��� ،ش��ه��دت االنتخابات
ال��ع��راق��ي��ة ت��راج��ع��اً م��ل��ح��وظ��اً يف
الت�صويت يف داللة على مقاطعة
كبرية من �شبان “ثورة ت�شرين”
ال��راف�����ض�ين للعملية ال�سيا�سة،
ل���ت���ك���ر����س االن����ت����خ����اب����ات امل���������أزق
ال�سيا�سي املنتظر يف العراق ،الذي
ع���اد ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات �إىل املربع
الأول ،بعد �أن كانت متثل بوابة
العبور �إىل م�ستقبل �أف�ضل.
مقاطعة
قالت �صحيفة ال��ع��رب اللندنية،
�إن النتائج الأول��ي��ة لالنتخابات
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال���ع���راق���ي���ة �أدخلت
امل�����ش��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي يف م������أزق من
���ش���أن��ه �أن ي��زي��د اخل�ل�اف���ات بني
ال���ك���ت���ل والأح�������������زاب ال�شيعية،

وم��ق��اط��ع��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات وا�سعة
ب�ين ال��ع��راق��ي�ين خ��ا���ص��ة م��ن فئة
ال�شباب.
و�أظ��ه��رت نتائج االنتخابات التي
ق��اط��ع��ه��ا �أك��ث��ر م���ن  60%من
العراقيني وف��ق املفو�ضية العليا
لالنتخابات� ،أن ال�شارع ال�شيعي
يف العراق مل يعد يثق يف الأحزاب
ال���دي���ن���ي���ة ،وال يف دع�����وة املرجع
الأع����ل����ى ع��ل��ي ال�����س��ي�����س��ت��اين �إىل
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ت�����ص��وي��ت واختيار
الأف�ضل.
وك�������ش���ف���ت ال���ن���ت���ائ���ج الأول�����ي�����ة يف
حمافظات جنوب ال��ع��راق� ،أي�ضاً
ح�صول ن�شطاء انتفا�ضة ت�شرين
على مقاعد ت�صل �إىل ع�شرة يف
ذي ق����ار وال��ن��ج��ف والديوانية.
ويتوقع �أن ي�شكل امل�ستقلون من
الراف�ضني ل�سطوة الأحزاب على
امل�شهد ال�سيا�سي كتلة م�ؤثرة داخل
الربملان العراقي عند التحالف يف
مواجهة الكتل النافذة.
وك�شفت م�صادر �سيا�سية عراقية
�أن القوى ال�شيعية تعي�ش م�أزقاً
م��ع��ق��داً ال ي��ت��وق��ع االت���ف���اق على
جت������اوزه ق���ري���ب���اً ،م�����س��ت��ب��ع��دة �أي
اح���ت���م���ال ل��ت��ح��ال��ف ال�������ص���در مع
املالكي ،وال��ع��ام��ري ،بعد اجتماع
“ �ضم كبار ق��ادة الكتل ال�شيعية
ب���ا����س���ت���ث���ن���اء ال���������ص����در ،يف منزل
امل��ال��ك��ي م�����س��اء االث��ن�ين لتدار�س
نتائج االنتخابات” وفق مرا�سل
ال�صحيفة يف بغداد.
م�شهد منق�سم
وبدورها ،ذكرت �صحيفة اجلريدة
الكويتية �أن االنتخابات العراقية،

يقول �إن��ه �أوف���ى بوعديه ب�إجراء
انتخابات مبكرة وع��دم امل�شاركة
يف االنتخابات .والباقي �سيعتمد
ع��ل��ى ال��ك��ت��ل��ة الأك���ب��ر ..ومراعاة
امل�شاركة الأ�صغر للناخبني».

ال��ت��ي ي��ب��دو �أن ال��ت��ي��ار ال�صدري
يف طريقه للفوز بها ،ل��ن ت�سمح
للعراق بتجاوز م�شاكله ال�سيا�سية
واالق���ت�������ص���ادي���ة ،ب�����س��ب��ب التوجه
نحو ب��رمل��ان ب�لا �أغلبية وا�ضحة
م��ا “يبقى امل�شهد ال�سيا�سي يف
ال���ع���راق منق�سماً” خ��ا���ص�� ًة على
“وجود ال�����ق�����وات الأم���ري���ك���ي���ة
والنفوذ املتزايد للجارة �إيران”
ما يعني دف��ع الطبقة ال�سيا�سية
�إىل ال��ع��م��ل ،على “االتفاق على
ا����س���م رئ��ي�����س ل��ل��ح��ك��وم��ة يحظى
�أي���������ض����اً مب���ب���ارك���ة ���ض��م��ن��ي��ة من
طهران ووا�شنطن ،لكن ذلك قد
يتطلب وقتاً طوي ً
ال ،ما قد ي�ؤخر

•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

منحت “املنظمة الدولية للهجرة” التابعة ل�ل�أمم امل ّتحدة رئي�سة
بعثتها يف �إثيوبيا �إجازة �إدارية ب�سبب �إجرائها “مقابالت غري م�ص ّرح
بها” �شكت فيها من تهمي�شها من قبل ر�ؤ�سائها وا ّتهمتهم باالنحياز
للمتم ّردين يف �إقليم تيغراي يف �شمال البالد.
و ُفر�ضت ه��ذه العقوبة على م��وري��ن �أت�شينغ ،رئي�سة بعثة املنظمة
الدولية للهجرة يف �إثيوبيا ،يف مذكرة م�ؤرخة بتاريخ �أم�س الأول
االث��ن�ين ّاط��ل��ع��ت عليها وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س .وت���أت��ي ه��ذه العقوبة
بعدما ط��ردت �أدي�����س �أب��اب��ا م��� ّؤخ��راً �سبعة م��ن كبار م�����س���ؤويل الأمم
ّ
ـ”التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية” للبالد.
امل ّتحدة �إثر ا ّتهامها �إياهم ب
واندلعت احلرب يف تيغراي يف ت�شرين الثاين-نوفمرب عندما ج ّرد
�أب��ي��ي حملة ع�سكرية ع��ل��ى الإق��ل��ي��م لإزاح����ة “جبهة حت��ري��ر �شعب

االت��ف��اق على ا�سم لرئي�س وزراء
ج��دي��د ،علما �أن ال��ع��رف يقت�ضي
ب������أن ت���ت���وىل امل��ن�����ص��ب �شخ�صية
�شيعية».
ويتوقع خ�براء �أن حتافظ الكتل
ال�سيا�سية الكربى على هيمنتها
على امل�شهد ال�سيا�سي ،بعد هذه
االنتخابات التي اختار نا�شطون
و�أح���زاب منبثقة عن التظاهرات
مقاطعتها ،معتربين �أنها جتري
يف مناخ غري دميوقراطي.
رهان الكاظمي
من جهتها ،قالت مينا العريبي
يف �صحيفة ال�شرق الأو���س��ط� ،إن

االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��راق��ي��ة الأخ��ي�رة
�شهدت “�أقل ن�سبة م�شاركة من
قبل الناخبني ،يف م�ؤ�شر وا�ضح
ع��ل��ى رف�����ض غ��ال��ب��ي��ة العراقيني
للعملية ال�سيا�سية احلالية التي
مل تلبِ �أب�سط متطلبات ال�شعب”
و�أ�ضافت �أن النتائج امل�ؤقتة تك�شف
�سطوة طبقة �سيا�سية قدمية على
ال�برمل��ان املقبل ،م��ا يطرح �أ�سئلة
“عن م�����ص�ير رئ���ي�������س ال��������وزراء
ال���ع���راق���ي م�����ص��ط��ف��ى الكاظمي،
ال��ذي ك��ان م�����س���ؤو ًال ع��ن الإعالن
ع���ن ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة لإر����ض���اء
ال�����ش��ارع ال��ع��راق��ي ،ولكن باملقابل
قاطع ال�شارع االنتخابات لأنها مل

ت���أتِ �ضمن عملية �إ�صالح �شاملة
جتعله من املمكن ت�صحيح امل�سار
ال�سيا�سي».
واع��ت�برت الكاتبة� ،أن الكاظمي،
ره��ن م�ستقبله ال�سيا�سي لإرادة
ال���������ص����در ،وال����ق����وى ال����ف����ائ����زة يف
االنتخابات ،م�ضيفة “هذا رهان
ال���ك���اظ���م���ي ،ول��ك��ن��ه ي��ع��ت��م��د على
االف�ترا���ض ب���أن ال�صدر لن ي�صر
على مر�شحه� ،أو �أن يف�شل يف �إقناع
حلفائه ب����أن مر�شحاً م��ن التيار
ال�صدري �أف�ضل من الكاظمي يف
حتقيق �أهدافهم .من غري املعلوم
�إذا كان الكاظمي �سيفوز بالرهان
ول��ك��ن��ه ع��ل��ى الأق����ل ي�ستطيع �أن

�أمريكا يف العراق
�أم��ا موقع احل��رة ،فرجح اعتماداً
على حمللني �أال ت�شهد ال�سيا�سة
ال��ع��راق��ي��ة ت��غ��ي�يراً يف امل��وق��ف من
احل�����ض��ور الع�سكري الأمريكي،
رغم ح�صول التيار ال�صدري على
 73مقعداً يف الربملان من �أ�صل
 329مقعداً.
ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن �صحيفة وول
���س�تري��ت ج����ورن����ال� ،أن النتائج
املخيبة للكتلة ال�شيعية املتحالفة
م���ع امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات امل���دع���وم���ة من
�إي�����ران ،ال��ت��ي ت��ط��ال��ب بان�سحاب
ال���ق���وات الأم���ري���ك���ي���ة “انتكا�سة
م��ف��اج��ئ��ة لطهران” ،ف��ي��م��ا قال
م�س�ؤولون �أمريكيون �إن “حكومة
ج��دي��دة ي�سيطر عليها ال�صدر
ق���د ال ت��ت��خ��ذ خ���ط���وات لت�سريع
االن�سحاب الأمريكي الكامل ،رغم
�أن���ه ت��اري��خ��ي��اً ك��ان �أح���د اخل�صوم
الرئي�سيني للواليات املتحدة».
وي���رى م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ع��راق يف
امل��ج��ل�����س الأط��ل�����س��ي بوا�شنطن،
ع����ب����ا�����س ك������اظ������م� ،أن ال���������ص����در
ي��ت��ب��ن��ى م���وق���ف���اً ب���راغ���م���ات���ي���اً من
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ورغ����م ذكره
يف ت�����ص��ري��ح��ات��ه الأخ���ي��رة رف�ض
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���والي���ات املتحدة
باعتبارها دول��ة اح��ت�لال� ،إال �أنه
يرحب بعالقات دبلوما�سية معها
يف حدود الأعراف الدولية وي�ؤيد

الأمم املتحدة ت�سحب موظفة كبرية من �أثيوبيا
تيغراي” من ال�سلطة بعدما ا ّتهمها ّ
ب�شن هجمات على مع�سكرات
للجي�ش الفدرايل .ومذاك تعاين املنطقة مما ت�س ّميه الأمم املتحدة
“ح�صاراً �إن�سانياً بحكم الأم��ر الواقع” ،يف و�ضع يثري خماوف من
حدوث جماعة وا�سعة النطاق على غرار تلك التي �شهدتها �إثيوبيا يف
ثمانينيات القرن املا�ضي .ويف الأيام الأخرية انت�شرت على الإنرتنت
ت�سجيالت ملقابلة مطوّلة �أجريت مع �أت�شينغ وم�س�ؤول كبري �آخر يف
الأمم امل ّتحدة .و�أجرى هذه املقابالت جيف بري�س ،الكاتب الذي ن�شر
مقاالت عديدة تدافع عن �سلوك �أدي�س �أبابا يف احلرب �ض ّد متم ّردي
ت��ي��غ��راي .ويف ه���ذه الت�سجيالت ،ا ّت��ه��م��ت �أت�شينغ زم�لاءه��ا ب�أ ّنهم

“هجموا” على احلكومة الإثيوبية عندما ب��د�أت احل��رب وه ّم�شوا
م�س�ؤويل الأمم امل ّتحدة امليدانيني .وو�صفت امل�س�ؤولة الأمم��ي��ة يف
مقابلتها “جبهة حترير �شعب تيغراي” ب�أنها “قذرة” و”وح�شية”،
معربة عن �أملها ب���أن ال تعود �أب��داً �إىل تيغراي .ويف مذكرة داخلية
�أر�سلتها �أت�شينغ م� ّؤخراً لزمالئها ّ
واطلعت عليها فران�س بر�س �أ ّكدت
امل�س�ؤولة الأممية �أ ّنها �أ�صيبت “بانزعاج وخيبة �أم��ل بالغني” من
هذه الت�سجيالت ،م�ؤ ّكدة �أ ّنها “�سُ جّ لت خل�سة” واقتطعت مقتطفات
منها وب ّثت “بطريقة انتقائية»ّ .
لكن الت�سجيالت تثبت �أ ّن امل�شاركني
يف املقابلة تط ّرقوا م��راراً �إىل كونها م�سجّ لة .والإث��ن�ين ق��ال املدير

االن�سحاب الع�سكري.
ولفت عمر ال��ن��داوي ،الباحث يف
ال�ش�أن العراقي ومدير الربامج
يف “مركز مت���ك�ي�ن ال�سالم”
يف ال���ع���راق �إىل �أن ف���ك���رة �إنهاء
احل�����ض��ور ال��ع�����س��ك��ري الأمريكي
م��ن ال�����ش��ع��ارات ال��رئ��ي�����س��ة للتيار
ال�صدري ،لكن بعد حتول الأخري
�إىل م��ك��ون يف احل��ك��وم��ة املقبلة،
�سي�صبح الأم��ر �سالحاً ذو حدين
لل�صدريني.
وي���ؤك��د املحلل ال�سيا�سي ،عبا�س
كاظم ،من جهته �أن ال�صدر ،لن
ُيغري كثرياً الأمريكية العراقية،
حتى لو مع املالكي ،وهما املتفقان
ع��ل��ى “عالقات معقولة” مع
الواليات املتحدة� ،أم��ا �إذا حتالف
ال�صدر مع ال�سنة والأك���راد ،مثل
احللبو�سي ،وم�سعود البارزاين،
و�أط������������������راف �أخ��������������رى ك������ردي������ة،
و���ش��ي��ع��ي��ة ،و���س��ن��ي��ة �أق�����ل حجماً،
ف�������إن ل���ه���ذه “اجلهات عالقات
ق���وي���ة ب���ال���والي���ات امل���ت���ح���دة ،ويف
ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ���س�يرغ��ب اجلميع
يف �إق���ام���ة ع�ل�اق���ات دبلوما�سية
واق��ت�����ص��ادي��ة و�سيا�سية وثقافية
معها ب�صرف النظر عمن �سيكون
يف احلكومة».

العام للمنظمة الدولية للهجرة �أنطونيو فيتورينو يف بيان �إ ّن “الآراء
املن�سوبة يف الت�سجيالت ال�صوتية �إىل �أحد �أف��راد طاقمنا ال تتوافق
مع مبادئ املنظمة الدولية للهجرة وال ينبغي ب�أيّ حال من الأحوال
�أن يُنظر �إليها على �أ ّنها تعبرّ عن موقف املنظمة الدولية للهجرة».
ومل ي�س ّم فيتورينو يف بيانه �أت�شينغ ب��اال���س��م ،مكتفياً ب��ال��ق��ول �إ ّن
ال�شخ�ص املعني “ ّ
مت ا�ستدعا�ؤه” و”وُ�ضع يف �إج��ازة �إدارية” ريثما
ينتهي حتقيق داخلي بهذا ال�ش�أن .من جهته ق��ال حممد عبديكر،
املدير الإقليمي ملنظمة الهجرة الدولية يف �شرق �أفريقيا والقرن
الأفريقي لفران�س بر�س �إ ّن ت�صريحات �أت�شينغ انتهكت قيم املنظمة
الدولية للهجرة وقواعدها ال�سلوكية .و�أ�ضاف “يف جميع عملياتنا
نحاول �أن نكون حمايدين وغري منحازين يف عملنا .نحن ال ننحاز
�إىل �أي طرف يف نزاع” ،م�ؤ ّكداً �أ ّن ت�صريحات �أت�شينغ �أثارت خماوف
املوظفني الأمميني ،وال �س ّيما �أولئك املوجودون يف تيغراي.

مفاج�آت «العيار الثقيل»  ..ماذا حملت نتائج انتخابات العراق؟
•• بغداد-وكاالت

حملت نتائج االنتخابات النيابية
يف ال���ع���راق م��ف��اج���آت ك��ب�رى ،كان
�أب����رزه����ا خ�����س��ارة حت���ال���ف الفتح،
املظلة ال�سيا�سية للح�شد ال�شعبي
والف�صائل امل��وال��ي��ة لإي����ران ،نحو
 34مقعدا ،نزوال من  48مقعدا
ح��ق��ق��ه��ا خ���ل��ال ان���ت���خ���اب���ات ع���ام
 ،2018وه���و م��ا اع��ت�بر م�ؤ�شرا
ع���ل���ى ع�����دم ق���ب���ول ال�������ش���ارع لهذا
امل�سار.
وك��ان التحالف ال��ذي ي�ضم عددا
م����ن ال���ك���ت���ل ،م���ث���ل م��ن��ظ��م��ة بدر
وع�����ص��ائ��ب �أه�����ل احل����ق وغريها،
ي����أم���ل يف احل�������ص���ول ع��ل��ى نتائج
وازنة ،ت�ؤهله للم�شاركة يف ت�شكيل
احلكومة �أو فر�ض ر�ؤي��ت��ه عليها،
لكن ما ح�صل هو العك�س.
وب��ع��د �إع��ل�ان ن��ت��ائ��ج االنتخابات،
عقدت �أح���زاب التحالف اجتماعا
عاجال لبحث تداعيات اخل�سارة،
مما �أثار خماوف من عدم قبولهم
ال���ن���ت���ائ���ج� ،أو ال���ل���ج���وء �إىل طرق
م�سلحة.
ويف امل��ق��اب��ل ،ح��ل التيار ال�صدري
بزعامة مقتدى ال�صدر يف املرتبة
الأوىل ب��ن��ح��و  72م��ق��ع��دا ،فيما
جاء حزب تقدم (�سني) يف املرتبة
الثانية بنحو  43مقعدا.
خ�سارة العبادي واحلكيم
كما تفاج�أت الأو���س��اط ال�سيا�سية
ب��خ�����س��ارة حت���ال���ف ق����وى الدولة،
امل�شكل م��ن تيار احلكمة بزعامة

ع��م��ار احل��ك��ي��م وائ���ت�ل�اف الن�صر
بزعامة حيدر العبادي ،حيث حقق
اجل��ان��ب��ان يف االن��ت��خ��اب��ات املا�ضية
 61مقعدا ،غري �أنهما مل يكونا
متحالفني �آنذاك.
وف�����س��ر ال��ك��ات��ب ال�سيا�سي البارز
الف�ضل �أح��م��د ذل���ك ،ب��ال��ق��ول �إن
“ائتالف ق�����وى ال����دول����ة راه����ن
على اجلمهور امل��دين املعتدل ،يف
مواجهة التيار ال�صدري وحتالف
ال���ف���ت���ح ،ل��ك��ن م���ا مل ي����درك����وه �أن
رغ����ب����ات ه������ذا اجل����م����ه����ور ميالة
للم�ستقلني ول�ل�أح��زاب اجلديدة
�أكرث من �أي حزب قدمي».

و�أ�ضاف �أحمد ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أنه “مل يح�سب احلكيم
والعبادي هذا االحتمال ،واعتمدا
ع���ل���ى م����ا مي��ت��ل��ك��ان��ه م����ن م�����وارد
وخ��ب��رة ���س��ي��ا���س��ي��ة ،مل ت�سعفهما
يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف لك�سب �أ�صوات
العراقيني».
ول����ف����ت �إىل �أن “حتالف قوى
ال���دول���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ة ال مي��ت��ل��ك جمهورا
ي��ع��ت��ن��ق �أي��دول��وج��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا معينة،
وبالتالـــــي ف��ه��و حت��ال��ف هالمي
فكريا ،ومل تكن مواقفه وا�ضحة
جت���اه امليلي�شيات �أو املظاهرات،
و�أدت حماوالتــــــه لإر���ض��اء جميع

الأط����راف �إىل عـــدم �إر�ضـــــاء �أي
طــرف».
و�إذا كان حتالف “تقدم” برئا�سة
رئي�س الربملان حممد احللبو�سي
حقق املرتبة الأوىل يف اجلغرافية
ال�����س��ن��ي��ة ،ف�������إن حت���ال���ف “عزم”
ب��رئ��ا���س��ة رج����ل الأع����م����ال خمي�س
اخل���ن���ج���ر ت��ك��ب��د خ�������س���ارة كبرية،
وح�����ص��ل ع��ل��ى ن��ح��و  14مقعدا
ف��ق��ط ،ع��ل��ى رغ���م �أن����ه ك���ان ي�ضم
�شخ�صيات م��ع��روف��ة م��ث��ل ظافر
ال��ع��اين وخ��ال��د ال��ع��ب��ي��دي وقا�سم
ال����ف����ه����داوي و����س���ل���م���ان اجلميلي
وغريهم.

الأحزاب النا�شئة
ومتثل املقاعد التي ح�صلت على
القوى املنبثقة عن االحتجاجات
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ،ال���ت���ي ان���ط���ل���ق���ت عام
� ،2019أبرز مفاج�آت االنتخابات
يف ال�����ع�����راق ،ح���ي���ث مت���ك���ن حزب
“امتداد” يف حم��اف��ظ��ة ذي قار،
برئا�سة النا�شط واملتظاهر عالء
ال��رك��اب��ي ،م��ن حت��ق��ي��ق  9مقاعد
على م�ستوى ال��ب�لاد ،فيما حقق
ح����زب “�إ�شراقة كانون” نحو
 6م��ق��اع��د ،ف�ضال ع��ن ن��ح��و 10
م�ستقلني �آخ��ري��ن ،مم��ا مينحهم
ك��ت��ل��ة وازن������ة يف جم��ل�����س النواب

املكون من  329مقعدا.
وي���رى النا�شط واث���ق امل��ي��اح��ي �أن
“التوجه ال�����ش��ع��ب��ي ك���ان وا�ضحا
نحو التغيري ،لإعطاء التوجهات
اجل���دي���دة ف��ر���ص��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
احل���ك���م ،وك�����س��ر ج���م���ود الأح�����زاب
القدمية ،وهذا ما ح�صل بالفعل،
ح��ي��ث ���ش��اه��دن��ا ث����ورة ع��ل��ى بع�ض
الأحزاب القدمية و�إن كانت لي�ست
ك��ام��ل��ة ،ل��ك��ن ه��ن��اك ق��ب��وال �شعبيا
لأو����س���اط امل�ستقلني والنا�شطني
امل�ؤيدين لالحتجاجات».
و�أ����ض���اف امل��ي��اح��ي مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”“ :عدد املقاعد جاء
رغم املقاطعة الهائلة لالنتخابات
ون�سبة امل�شاركة ال�ضئيلة ،وغياب
ال����ف����ر�����ص����ة ال����ك����اف����ي����ة ل���ل�ت�روي���ج
وت��ق��دمي ال�برام��ج ب�سبب هيمنة
الأح���زاب العتيدة على اجلمهور،
و�إغرائه باملال وترهيبه بال�سالح،
وه��ذا ما �شجع الأح���زاب الأخرى
ع���ل���ى الإ��������ص�������رار وامل���������ش����ارك����ة يف
االنتخابات».
ويف �إقليم كرد�ستان العراق ،ح�صل
ح��زب “اجليل اجلديد” على 9
م���ق���اع���د ،ف��ي��م��ا مل ي��ت��م��ك��ن حزب
ال��ت��غ��ي�ير م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى �أي
مقعد.
و���ش��ك��ل غ��ي��اب ���ش��خ�����ص��ي��ات كبرية
مفاج�أة �أي�ضا ،مثل وزير ال�شباب
والريا�ضية ال�سابق عبد احل�سني
ع��ب��ط��ان ،ووزي����ر ال���دف���اع ال�سابق
خ��ال��د ال��ع��ب��ي��دي ،ورج�����ال �أعمال
م��ث��ل ح�����س�ين ال��ع��ن��ك��و���ش��ي و�آرا������س
حبيب وغريهما.

�أمن�ستي تطالب بو�ضع ّ
حد
لرتهيب املعار�ضني يف ت�شاد

•• ليربفيل�-أ ف ب

ّ
ح�ضت منظمة العفو الدولية “�أمن�ستي” املجل�س الع�سكري احلاكم يف ت�شاد على
“و�ضع ح ّد حلملة ترهيب الأ�صوات املعار�ضة” بعدما �أ�صيب حمتجّ ون و�أوقف
الع�شرات خالل تظاهرات ّ
نظمت يف نهاية الأ�سبوع .وحظرت ال�سلطات يف ت�شاد
احتجاجات دعا �إليها حتالف “واكيت تاما” املعار�ض ال�سبت ،معتربة �أنها �ست�ش ّكل
�إخال ًال بالنظام العامّ .
لكن مئات املتظاهرين حتدّوا قرار احلظر ونزلوا �إىل �شوارع
العا�صمة جنامينا .وقال الباحث املتخ�صّ �ص يف �ش�ؤون و�سط �أفريقيا يف منظمة
العفو ال��دول��ي��ة عبد اهلل دي���ارا �إ ّن ق���وات الأم���ن “�أطلقت ال��غ��از امل�سيل للدموع،
و�أ�صابت �أ�شخا�صاً عديدين بجروح و�أوق��ف��ت ع�شرات املتظاهرين الذين �أطلق
�سراحهم يف اليوم نف�سهم» .وجاء يف بيان ملنظمة العفو �أ ّن الر�سائل الن�صية وخدمة
الإنرتنت ّ
تعطلت يف �أنحاء من العا�صمة �صبيحة االحتجاجات .و�شددت املنظمة
على “وجوب فتح حتقيق ب�ش�أن القيود التي ُفر�ضت على ما يبدو على االت�صال
ب�شبكة الإنرتنت” قبيل موعد التظاهر .و�أُعلن مقتل الرئي�س �إدري�س ديبي اتنو
يف �20أبريل �إثر معارك مع متمردين ،ليتوىل جنله اجلرنال حممد ديبي ال�سلطة
على ر�أ�س جمل�س ع�سكري انتقايل يتكوّن من  14جرناال موالني لوالده .وبعد
ح ّله احلكومة والربملان وتعليقه الد�ستور� ،ش ّكل حممد ديبي جلنة خا�صة يقودها
الرئي�س الت�شادي الأ�سبق كوكوين وداي مكلفة التح�ضري مل�شاركة جماعات متمردة
يف حوار وطني �شامل يفرت�ض �أن ميهّد النتخابات رئا�سية وت�شريعية .وبح�سب
منظمة العفو ُقتل م�� ّذاك � 16شخ�صاً على الأق�� ّل خالل احتجاجات ،يف �أحداث
قالت �إنها ال تزال بانتظار �صدور نتائج التحقيقات .وعندما �أعلن اجلرنال نف�سه
رئي�ساً للدولة على ر�أ�س املجل�س الع�سكري االنتقايل ،وعد بتنظيم انتخابات خالل
� 18شهرا وبتعيني املجل�س الوطني االنتقايل خالل فرتة ق�صرية.
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لوفيغارو :خط�أ ماكرون يف اجلزائر
•• باري�س-وكاالت

ق�����ال ن���ي���ك���وال ب���اف���ري���ز يف م���ق���ال ب�صحيفة
“لوفيغــــــارو” الفرن�ســـــــية �إن التوتــــر
امل��ت�����ص��اع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د ب�ي�ن ب��اري�����س واجل����زائ����ر ُي�شكل
ف�ش ً
ال �آخـــــــر لدبلوما�سية الرئي�س �إميانويل
ماكرون.
وق���ال �إن �إط��ل�اق م��اك��رون ح���وار “امل�صاحلة
مع الذاكرة” بعد تقريــــــــر بنجامني �ستورا
وع�لاق��ة الـــــود التي �أظهرهــــــا م��ع الرئي�س
اجل��زائ��ري عبد املجيد تبون اع��تُ�برا اعرتافاً

بال�ضعف ،و�أديـــــا �إىل عرقلـــــــة جميع الق�ضايا
الثنائية.
�إىل ذل����ك ،ارت���ك���ب ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي مرة
�أخ������رى خ���ط����أ ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه ال��ع�����ش��وائ��ي��ة على
الأم��ة اجلزائرية التي مل تكن م��وج��ودة قبل
اال�ستعمار الفرن�سي ،ح�سب ر�أيه.
وب�����دل ال���ت����أرج���ح ب�ي�ن اخل�����ض��وع مليتولوجيا
ال����ذاك����رة وال�����س��ل��ب��ي��ة ،ر�أى ب��اف��ري��ز �أن على
فرن�سا و�أوروب��ا حتديد وتنفيـــــذ ا�سرتاتيجية
متما�سكة جت��اه اجل��زائ��ر ،ب�شــــــــروط �صارمة
للمعونة ،ولتحديث البنية التحتية ،و�إعادة

االحتاد الأوروبي يخ�ص�ص مليار يورو مل�ساعدة �أفغان�ستان

ق���ب���ول امل��ه��اج��ري��ن غ�ي�ر ال��ن��ظ��ام��ي�ين الذين
ط��ردت��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م ال������دول الأع�������ض���اء يف االحت����اد
الأوروب������ي ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن اع��ت��م��اد ا�سرتاتيجية
تنمية م�شرتكة تعتمـــــــد على القطاع اخلا�ص،
ورج��ال الأعمال ،واحلفاظ على الروابط مع
املجتمع املدين اجلزائري بتعبئة اجلزائريني
يف اخل����ارج ،ون�شــــــــر ن��ظ��ام م��راق��ب��ة ،وتدخل
�أوروب���ي يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،ل�ضمان
�أم���ن ال����دول الأورب���ي���ة ع��ن��د زع��زع��ة ا�ستقرار
امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ،خ��ا���ص��ة �إذا ان��ه��ار ال��ن��ظ��ام يف
اجلزائر.

•• بروك�سل�-أ ف ب

�أفادت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية �أور�سوال فون دير اليني �أن االحتاد الأوروبي �أعلن �أم�س الثالثاء
خالل قمة جمموعة الع�شرين االفرتا�ضية يف روما عن برنامج م�ساعدات بقيمة مليار يورو لل�شعب
الأفغاين ودول اجلوار لتجنب انهيار �إن�ساين .وقالت يف بيان “علينا القيام بكل ما بو�سعنا لتجنب
انهيار �إن�ساين واجتماعي-اقت�صادي كبري يف �أفغان�ستان .ال�شعب الأفغاين يجب �أال يدفع ثمن �أعمال
طالبان .لذلك فان حزمة الدعم موجهة اىل ال�شعب الأفغاين ودول اجلوار التي كانت �أول من قدم
له امل�ساعدة» .و�أ�ضافت �أن “احلزمة ت�شمل  300مليون يورو لغايات �إن�سانية �سبق ان اتفق عليها.
هذه امل�ساعدة الإن�سانية �ستواكبها م�ساعدة �إ�ضافية متخ�ص�صة من �أجل اللقاحات وت�أمني م�ساكن
وكذلك حماية املدنيني وحقوق الإن�سان» .اتخذ القرار باالتفاق مع الدول االع�ضاء خالل اجتماع
وزراء التنمية الذين قرروا “اعتماد مقاربة مدرو�سة لتقدمي دعم مبا�شر لل�شعب الأفغاين بهدف
جتنب كارثة �إن�سانية بدون �إ�ضفاء �شرعية على حكومة طالبان املوقتة».

بتعديل القوانني ..برملان ليبيا يف�سد خطط «معرقلي االنتخابات»
•• عوا�صم-وكاالت

�صوت جمل�س النواب الليبي بقبول 5
تعديالت واردة من املفو�ضية العليا
ل�لان��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ال��ق��ان��ون رق���م 1
لعام  2021ب�ش�أن انتخاب الرئي�س،
ورف�ض تو�صية واحدة ،كما وافق على
مالحظاتها بخ�صو�ص القانون رقم
 2لعام  2021ب�ش�أن انتخاب جمل�س
النواب ،با�ستثناء واحد �أي�ضا.
وت�سعى ليبيا �إىل �إج��راء االنتخابات
امل��ق��ررة يف  24م��ن دي�سمرب املقبل،
يف موعدها امل��ح��دد م��ن دون ت�أخري،
ب����ه����دف ب�����دء م���رح���ل���ة ج����دي����دة من
اال�ستقرار بعد نحو � 10سنوات من
النزاعات واحلرب.
واطلع موقع “�سكاي نيوز عربية”
على اخل��ط��اب امل��وج��ه م��ن املفو�ضية
بخ�صو�ص ال��ت��ع��دي�لات امل��ط��ل��وب��ة يف
ق��ان��ون انتخاب الرئي�س ،و�أول��ه��ا ما
ي��خ�����ص امل������ادة  12امل��ع��ن��ي��ة برت�شح
املواطنني املمار�سني لوظيفة عامة،
لتكون على النحو التايل“ :يعد كل مواطن �سواء كان
مدنيا �أو ع�سكريا ،متوقفا عن العمل وممار�سة مهامه
عند تقدمه بطلب الرت�شح ،و�إذا مل ينتخب ف�إنه يعود
�إىل �سابق عمله وت�صرف له م�ستحقاته كافة».
ك��م��ا �أق���ر امل��ج��ل�����س ت��ع��دي��ل امل����ادة  16لت�صبح “يحدد
موعد يوم االقرتاع ويوم الإعادة مبوجب قرار ي�صدر
من جمل�س النواب بناء على مقرتح من املفو�ضية”،
وامل���ادة  20لتن�ص على �أن��ه “يف حالة الإخ�ل�ال ب�أحد
�شروط و�إج��راءات الرت�شح ،تخطر املفو�ضية املرت�شح
بعدم قبول تر�شحه ،وذل��ك يف م��دة ال تتجاوز � 5أيام
م���ن ت���اري���خ ان��ت��ه��اء ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دم للرت�شح،
•• وا�شنطن-وكاالت

����ش���رح ال���ن���ائ���ب ال�����ب�����ارز لرئي�س
امل��ج��ل�����س الأم����ري����ك����ي لل�سيا�سة
اخلارجية �إيالن بريمان الأ�سباب
التي دفعت اخليار الع�سكري �ضد
�إي���ران للعودة جم��دداً �إىل طاولة
احل���ك���وم���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة .وذك���ر
يف جملة “نا�شونال ريفيو” �أن
�أه��م ر�سالة خرجت من اجلمعية
ال��ع��ام��ة الأخ��ي�رة ل�ل��أمم املتحدة
هي تلك التي �صدرت عن رئي�س
ال����������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي نفتايل
بينيت.
�أظ��ه��رت كلمته كيف ت��در���س تلك
احل��ك��وم��ة االئ��ت�لاف��ي��ة الوا�سعة
خ��ط��ة ط������وارئ ج���دي���ة للتحرك
�أح�����ادي�����اً ���ض��ـ��ـ��ـ��ـ��د �إي�������ران ل���و دعت
احل�����اج�����ة .ف���ف���ي � 28سبتمرب
“�أيلول”� ،أو������ض�����ح ب��ي��ن��ي��ت �أن
ال��ط��م��وح��ات ال���ن���ووي���ة امل�ستمرة
لإيران ت�شكل خطراً وجودياً على
�إ�سرائيل ،و�أن الأخ�ي�رة م�ستعدة
لتحرك ع�سكري منفرد لتحبطها
•• بريوت�-أ ف ب

وي��ل��غ��ى ك��ل م��ا ي�ترت��ب ع��ل��ي��ه م��ن �إج�������راءات»� .إ�ضافة
�إىل تعديل امل���ادة  22التي ج��اءت كالتايل“ :لطالب
الرت�شح �سحب تر�شحه بطلب كتابي يقدم للمفو�ضية
قبل �إع�لان��ه��ا ال��ق��وائ��م النهائية لأ���س��م��اء املرت�شحني،
وللمر�شح �أن يتنازل ب�إخطار املفو�ضية كتابة ،وذلك
خ�لال امل��دة الزمنية التي حت��دده��ا املفو�ضية ،وتن�شر
التنازل من خالل و�سائل الإعالم املتاحة خالل يومني
من تاريخ التقدمي» .و�أخ�ي�را ،تقرر تعديل امل��ادة 50
لت�صبح“ :يجيز ل���ذوي امل�صلحة ال��ط��ع��ن يف احلكم
�أمام جلنة اال�ستئناف ،”..فيما رف�ض الربملان �إ�ضافة
امل��ادة التالية“ :تعد اللوائح التنظيمية والإج���راءات
التنفيذية ال�صادرة من املفو�ضية ج��زءا ال يتجز�أ من

هذا القانون ومكمال له» .وباملثل ،مرر الربملان الليبي
ال��ت��ع��دي�لات ال��ف��ن��ي��ة الأخ�����رى يف ق���ان���ون االنتخابات
الربملانية ،عدا طلب املفو�ضية �إق��رار م��ادة بخ�صو�ص
“الت�صويت باملرا�سلة” ،ح�سبما ك�شف الناطق با�سم
“النواب” عبد اهلل بليحق ،وه��و م��ا �أرجعته م�صادر
لـ”�سكاي نيوز عربية” �إىل خماوف ب�ش�أن التالعب يف
الأ�صوات.
�إف�شال “طعن” الإخوان
وق���ال ال��ب��اح��ث ال�سيا�سي الليبي حم��م��د ق�����ش��وط �إنه
مل يكن متحم�سا لإدخ���ال التعديالت على القوانني
االنتخابية ،لكنه يقدر الظرف اال�ستثنائي الذي متر

به البالد يف الوقت احل��ايل ،يف ظل
ال���دع���م ن��ح��و ع��ق��د االن���ت���خ���اب���ات يف
موعدها  24دي�سمرب املقبل.
وق����ال ق�����ش��وط �إن ت��ل��ك التعديالت
“قطعت ال���ط���ري���ق �أم��������ام تنظيم
الإخ�����وان ،ال���ذي ك��ان ي�ستعد لطعن
يف ال���ق���وان�ي�ن ب��ا���س��ت��غ�لال الثغرات
الفنية ،التي مت معاجلتها» .وحذرت
م��ف��و���ض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ،ع��ل��ى ل�سان
رئ���ي�������س جم��ل�����س��ه��ا ع���م���اد ال�سايح،
م���ن �إم��ك��ان��ي��ة ال��ط��ع��ن ع��ل��ى قوانني
االن��ت��خ��اب��ات ،مم��ا دع��اه �إىل مرا�سلة
جمل�س النواب من �أجل مترير بع�ض
ال��ت��ع��دي�لات ،لكنه يف ال��وق��ت نف�سه
نفى م��ا نقلته و���س��ائ��ل �إع�ل�ام ب�ش�أن
ع��دم �إمكانية تنظيم االنتخابات يف
موعدها ،قائال يف ت�صريح �صحفي
�إن “املفو�ضية ج��اه��زة بن�سبة 90
ب��امل��ئ��ة» .وم��ن �أب���رز ال��ت��ع��دي�لات تلك
اخل��ا���ص��ة مب���ادة ت��ر���ش��ح امل��وظ��ف�ين يف
جهاز الدولة ،حيث �أو�ضح ق�شوط �أن
“املادة �أ�صبحت تن�ص على �أن املرت�شح
من املوظفني يكون م�ستقيال من يوم �إعالنه الرت�شح،
ومل يعد �شرط اال�ستقالة قبل � 3أ�شهر قائما».
وي��ت��ف��ق امل��ح��ل��ل ال�سيا�سي الليبي حم��م��د ال��ت��وات��ي مع
وجهة النظر التي طرحها ق�شوط ،حيث يرى �أهمية
مترير جمل�س ال��ن��واب لتلك التعديالت الفنية التي
طلبتها املفو�ضية ،وذلك بغية حت�صني االنتخابات من
الت�شكيك يف �إج��راءات��ه��ا .وق��ال ال��ت��وات��ي �إن “الربملان
مبوافقته على هذه املالحظات قطع الطريق على كل
من يريد �أن يعرقل هذه االنتخابات” ،م�شريا يف هذا
ال�سياق �إىل “تيار الإ�سالم ال�سيا�سي الذي ينتهج العنف
يف �سيا�ساته».

ملاذا عاد اخليار الع�سكري الإ�سرائيلي �ضد �إيران �إىل الواجهة؟
�إذا ���ش��ع��رت ب����أن���ه ال خ���ي���ار �آخ���ر
�أمامها.
التف�ضيل الإ�سرائيلي
ي�شري بريمان �إىل �أن خطوة مماثلة
مل تكن قط تف�ضي ً
ال �إ�سرائيلياً،
ول����ط����امل����ا داف��������ع ����ص���ن���اع ال����ق����رار
الإ�سرائيليون عن الديبلوما�سية
�أو ال�ضغط املتعدد الأط����راف� ،أو
حتى التحرك الع�سكري املتعدد
الأط�����راف ،باعتبارها الأ�ساليب
املف�ضلة الحتواء التقدم الإيراين
النووي.
�أما الأ�سباب فبديهية .بعد حوايل
ع��ق��دي��ن م���ن ال���ت���ط���وي���ر� ،أ�صبح
امل�شروع الإي���راين ال��ن��ووي وا�سعاً
ومنت�شراً وم��ع��ق��داً ج���داً للق�ضاء
عليه بغارة مبا�شرة ومركزة .ولهذا
ال�����س��ب��ب ،ويف امل��ن��ا���س��ب��ات النادرة
التي يتحدثون فيها ع��ن حترك
���ض��د �إي������ران ،ي��و���ض��ح املخططون

الإ�سرائيليون اال�سرتاتيجيون،
�أن �أف�ضل �أمل عندهم ،الت�سبب يف
انتكا�سات وتعقيدات م�ؤقتة مل�سار
طهران نحو القنبلة .وم��ع ذلك،
ف�إنهم يدركون متاماً �أن برنامج
�إيران النووي ال يزال قائماً.

ولإم���ك���ان���ات���ه���ا ال��ت�����ص��ن��ي��ع��ي��ة ،ويف
تخ�صيبها” .و�أ�ضاف �أن “برنامج
�إي�������ران ال����ن����ووي ه���و ع��ن��د نقطة
حرجة” .ب��ع��ب��ارة �أخ�����رى يتابع
ب�ي�رم���ان ،ت���دق ال�����س��اع��ة النووية
الإيرانية ب�صوت مرتفع.

ال�ساعة تدق
يف �أغ�����س��ط�����س �-آب  ،ق����ال وزي���ر
الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س
ع��ل��ن��اً �إن ال���ن���ظ���ام الإي��������راين قد
ال ي���ك���ون ب���ع���ي���داً ع���ن االخ��ت��راق
ال���ن���ووي� ،أي م���ن ام���ت�ل�اك امل���واد
الكفيلة بتجميع قنبلة نووية،
�أك��ث�ر م��ن ع�����ش��رة �أ���س��اب��ي��ع فقط.
ويف كلمته �أم��ام اجلمعية العامة
ل�ل�أمم املتحدة ،ك��رر بينيت هذه
ال��ن��ق��ط��ة اجل���وه���ري���ة ،فقال”:يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حققت
�إي���ران ق��ف��زة �ضخمة �إىل الأم���ام،
يف بحثها وت��ط��وي��ره��ا النوويني،

نظرة �إيران
تبدو ط��ه��ران م�ؤمنة ب���أن الوقت
�إىل ج���ان���ب���ه���ا .ويف ذروة حملة
ال�ضغط الأق�صى التي فر�ضتها
�إدارة ت�����رام�����ب ،جن����ح ال�ضغط
الأمريكي املن�سق واملفرو�ض على
زبائن الطاقة يف بتدمري �صادرات
النفط الإيرانية ون�شر الفو�ضى
يف االقت�صاد الإيراين املعتمد على
الطاقة.
وال���ي���وم ،ث��م��ة دي��ن��ام��ي��ة معاك�سة
تت�شكل .خففت �إدارة بايدن تنفيذ
العقوبات الأمريكية الثانوية على
�شركاء �إيران التجاريني.

ك���ان م��ت��وق��ع��اً �أن ينجم ع��ن ذلك
ارتفاع يف عالقات العمل اجلديدة
مع النظام الإي���راين .على �سبيل
املثال ،ت�ستورد ال�صني حالياً حوايل
� 600ألف برميل نفط يومياً من
�إيران .لقد منعت حاجة وا�شنطن
ل��ت���أم�ين ت���ع���اون ب��ك�ين يف ق�ضايا
مثل التغري املناخي� ،إدارة بايدن
من التحرك لتقييد اال�سترياد.
وهذه اخلطوات وغريها �ساعدت
�آي��ات اهلل وم�شروعهم ال��ن��ووي يف
احل�����ص��ول ع��ل��ى دع���م م���ايل �أكرب
بكثري.
حلظة مف�صلية
ال ميكن �أن تكون التداعيات �أقل
من كارثية ،ح�سب الكاتب .حتدث
بينيت ع��ن و���ص��ل ب��رن��ام��ج �إي���ران
النووي �إىل “حلظة مف�صلية».
�إن التعامل معه �سيتطلب �أكرث
من جمرد ديبلوما�سية مفتوحة

تعليق التحقيق يف انفجار مرف�أ بريوت للمرة الثالثة

ع�� ّل��ق امل��ح��ق��ق ال��ع��ديل ط���ارق بيطار
�أم�������س ال���ث�ل�اث���اء جم������دداً حتقيقه
يف انفجار مرف�أ ب�يروت ،بعد تبلغه دع��وى تقدم بها
وزيران �سابقان يطلبان نقل الق�ضية �إىل قا�ض �آخر،
وف��ق ما �أف��اد م�صدر ق�ضائي ،يف خطوة هي الثالثة
منذ بدء التحقيق يف الكارثة.
وعُ��ل��ق التحقيق بعيد �إ���ص��دار بيطار م��ذك��رة توقيف
غ��ي��اب��ي��ة يف ح��ق �أح���د ال��وزي��ري��ن ال�����س��اب��ق�ين لتخلفه
عن ح�ضور جل�سة ا�ستجواب كانت حمددة الثالثاء،
يف وق��ت يتع ّر�ض املحقق ال��ع��ديل ل�ضغوط �سيا�سية
م���ت���زاي���دة ج����اء �أب����رزه����ا م�����س��اء االث���ن�ي�ن ع��ل��ى ل�سان
الأم�ين العام حلزب اهلل ح�سن ن�صراهلل الذي اتهمه
بـ”اال�ستن�سابية” يف ا���س��ت��دع��اء م�����س���ؤول�ين �أمنيني
و�سيا�سيني.
ومنذ ادعائه على رئي�س احلكومة ال�سابق ح�سان دياب
وطلبه مالحقة نواب ووزراء �سابقني و�أمنيني ،يخ�شى
كثريون �أن ت�ؤدي ال�ضغوط ال�سيا�سية اىل عزل بيطار،
على غرار ما جرى مع �سلفه فادي �صوان الذي ُنحي
يف �شباط-فرباير بعد ادعائه على دياب وثالثة وزراء
�سابقني.
وقال م�صدر ق�ضائي لوكالة فران�س بر�س �إن بيطار
ت��ب��ل��غ م���ن حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز امل��دن��ي��ة دع����وى جديدة
مقدمة م��ن وزي���ر امل��ال��ي��ة ال�سابق علي ح�سن خليل
ووزي��ر الأ�شغال ال�سابق غ��ازي زعيرت“ ،ما ا�ستدعى
تعليق ال��ت��ح��ق��ي��ق ووق����ف ك��ل اجلل�سات” حل�ين بتّ
املحكمة بالدعوى لناحية قبولها �أو رف�ضها.
وهذه املرة الثالثة التي ُيع ّلق فيها التحقيق� ،إذ ع ّلقه
�صوان قبل تنحيته ،كما �سبق لبيطار �أن ع ّلقه ال�شهر

امل��ا���ض��ي �إث����ر ���ش��ك��اوى ق�����ض��ائ��ي��ة م��ن خ��ل��ي��ل وزعيرت،
امل��ن��ت��م��ي�ين حل��رك��ة �أم�����ل ،ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال�سابق
الذي كان حم�سوباً على تيار امل�ستقبل بزعامة �سعد
احلريري.
وبعد ا�ستئنافه التحقيق �إثر رف�ض املحكمة كف يده
عن الق�ضية ،حدّد بيطار مواعيد ال�ستجواب الثالثة
الثالثاء و الأربعاء ،م�ستغ ً
ال عدم متتعهم باحل�صانة

Wednesday

النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للربملان يف
 19من ال�شهر احلايل.
�إال �أن خليل وزعيرت تقدما بطلب جديد لرد القا�ضي
بيطار ،ما ا�ستدعى تعليقه التحقيق.
ومل مي��ث��ل خ��ل��ي��ل ال���ث�ل�اث���اء �أم�����ام ب��ي��ط��ار يف جل�سة
اال���س��ت��ج��واب .و�أف����اد م�صدر ق�ضائي وك��ال��ة فران�س
بر�س �أن حماميه ح�ضر نيابة عنه وطلب منحه مهل

م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واملجتمع
ال����������دويل� .إذا مل ت���ك���ن �إي��������ران
م�ستعدة لت�سوية ،فعليها حتمل
تبعات عنادها.
وق���ال بينيت“ :هناك يف العامل
الذين يبدو �أنهم يرون يف م�سعى
�إي����ران ن��ح��و �أ���س��ل��ح��ة ن��ووي��ة �أم���راً
واقعاً� ،أو منجزاً� ،أو �أنهم �أ�صبحوا
جمرد متعبني من ال�سماع عنه”.
و�أ���ض��اف “�إ�سرائيل ال متلك هذا
االم��ت��ي��از .ل��ن ن��ت��ع��ب .ل��ن ن�سمح
لإيران بحيازة �سالح نووي».
ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا القيادة
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة العليا ال مي��ك��ن �أن
ت���ك���ون �أو�����ض����ح م����ن ذل�����ك ح�سب
ب�يرم��ان� ،إن��ه��ا م�ستعدة للتحرك
ملنع �إي���ران من التحول �إىل دولة
نووية.
و�إذا ان����ت����ه����ى الأم����������ر بتحرك
�إ���س��رائ��ي��ل��ي ،ف�سيكون ال�سبب �أن
وا�شنطن و�شركائها الدوليني مل
تتعامل مع برنامج �إيران النووي
�أو مع الهواج�س الإ�سرائيلية مبا
يكفي من اجلدية.

�إ�ضافية لتقدمي م�ستندات وتقدمي
دفوع �شكلية ،لكن القا�ضي اعترب �أن
خليل تخلف عن احل�ضور و�أ�صدر
مذكرة توقيف غيابية يف حقه.
و�صعد حزب اهلل نربته جتاه بيطار .واتهمه ن�صراهلل
بالعمل “يف خدمة �أهداف �سيا�سية” ،وطالب بقا�ض
“�صادق و�شفاف” ال�ستكمال التحقيق .وقال “نعترب
ما يحدث خط�أ كبرياً جداً جداً املو�ضوع ال ميكن �أن
ي�ستمر بهذا ال�شكل ،وال �إمكانية ال�ستمراره خ�صو�صاً
يف االيام القليلة املقبلة».
و���س�� ّرب �إع�لام��ي��ون حم��ل��ي��ون ال�شهر امل��ا���ض��ي ر�سالة
وج��ه��ه��ا م�����س���ؤول رف��ي��ع امل�����س��ت��وى يف احل����زب ،القوة
ّ
الع�سكرية وال�سيا�سية الأب��رز املدعومة من طهران،
اىل ب��ي��ط��ار ت�ضمنت ام��ت��ع��ا���ض��اً م��ن م�����س��ار التحقيق
وهددت ب�إزاحته من من�صبه.
وت�سبب ان��ف��ج��ار امل��رف���أ يف � 4آب�-أغ�����س��ط�����س 2020
مبقتل � 214شخ�صاً على الأق��ل و�إ�صابة �أك�ثر من
� 6500آخ���ري���ن ب���ج���روح ،ع���دا ع���ن دم����ار وا����س���ع يف
ال��ع��ا���ص��م��ة .وع���زت ال�سلطات االن��ف��ج��ار اىل تخزين
كميات كبرية من نيرتات الأمونيوم من دون �إجراءات
وقاية .وتبينّ الحقاً �أن م�س�ؤولني على م�ستويات عدة
�سيا�سية و�أمنية وق�ضائية كانوا على دراية مبخاطر
تخزين هذه املادة ومل يحركوا �ساكناً.
وي��ت��ظ��اه��ر ذوو ال�����ض��ح��اي��ا ب��ا���س��ت��م��رار دع��م��اً لبيطار
وا�ستنكاراً لرف�ض املدعى عليهم املثول �أمامه للتحقيق
معهم .منذ وقوع االنفجار ،رف�ضت ال�سلطات حتقيقاً
دول��ي��اً ،فيما ت��ن��دّد منظمات حقوقية بينها هيومن
راي��ت�����س ووت�������ش وال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة مب��ح��اول��ة القادة
ال�سيا�سيني عرقلة التحقيقات ،وتطالب ب�إن�شاء بعثة
حتقيق دولية م�ستقلة وحمايدة.
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عوا�صم
مدريد
�أبلغت ال�سلطات �أك�ثر م��ن ثالثة �آالف م��ن �سكان ج��زي��رة ال باملا،
�إح��دى جزر الكناري الإ�سبانية ،ب�أنهم ي�ستطيعون مغادرة بيوتهم
بعد �أن �أنهت �إغالقا عاما ت�سببت فيه �سحابة كثيفة من الدخان
املنبعث من بركان دمر اجلزيرة.
واجتاح �سيل من احلمم املن�صهرة املتدفقة من بركان كومربي بييخا
م�صنع �أ�سمنت يف اجل��زي��رة �أم�س الأول االثنني لينفث �سحبا من
الدخان ويدفع ال�سلطات �إىل �إ�صدار �أوام��ر ل�سكان املنطقة بالبقاء
يف بيوتهم .و�أ�صدرت خدمات الطوارئ تعليمات ل�سكان بلدتي �إل
با�سو ولو�س ليانو�س دي �أريداين بالبقاء يف بيوتهم و�إغالق النوافذ
و�إيقاف وحدات التكييف لتجنب ا�ستن�شاق الأبخرة ال�سامة املنبعثة
من م�صنع الأ�سمنت املحرتق الذي تلتهمه احلمم بالتدريج.
وقالت ال�سلطات �أم�س الثالثاء �إن �سحابة الدخان انق�شعت و�إن جودة
الهواء حت�سنت وبالتايل ب�إمكان  3500من ال�سكان مغادرة بيوتهم.
وقالت �شركة �أينا امل�شغلة ملطار ال باملا �إن املطار مفتوح لكن  11رحلة
�ألغيت وت�أجلت رح�لات �أخ���رى .وذك��ر املعهد اجليولوجي الوطني
الإ�سباين �إن  18هزة وقعت الثالثاء �أ�شدها بقوة  3.8درجة .وقال
ميجيل �أنخيل موركويندي املدير الفني خلطة ال��ط��وارئ يف جزر
الكناري �إن احلمم الربكانية الناجتة عن ثوران الربكان الذي بد�أ يف
� 19سبتمرب �أيلول ت�سببت يف �إتالف ما يقرب من  600هكتار.

مانيال
لقي ت�سعة �أ�شخا�ص على الأقل حتفهم واعترب � 11آخرون يف عداد
املفقودين يف �أعقاب ت�ساقط �أمطار غزيرة يف �أنحاء الفلبني �أغرقت
ق��رى وت�سببت يف ان��زالق��ات ت��رب��ة ،ح�سبما �أعلنت ال�سلطات �أم�س
الثالثاء .وغمرت مياه الأمطار التي رافقت العا�صفة املدارية العنيفة
كومبا�سو م�ساحات وا�سعة من جزيرة لو�سون ،االثنني عندما �ضربت
ال��دول��ة املكونة م��ن العديد م��ن اجل���زر متوجهة �إىل بحر ال�صني
اجلنوبي .وق�ضى �أربعة �أ�شخا�ص يف انزالق تربة يف مقاطعة بينغويت
اجلبلية ،وغرق �شخ�ص يف مقاطعة كاغايان ال�ساحلية ،ح�سبما �أعلنت
الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث .وفقد �أثر �سبعة �أ�شخا�ص يف جزيرة
لو�سون .وقال مفو�ض الإعالم يف كاغايان روجيليو �سندينغ لوكالة
فران�س بر�س �إن “ 11بلدية غرقت بالفي�ضانات لكن املياه انح�سرت
هذا ال�صباح» .كذلك غمرت املياه طرقا �سريعة وج�سورا ،كما قال،
لكن من�سوب امل��ي��اه ي�تراج��ع ال��ث�لاث��اء .وف��اق��م��ت العا�صفة مو�سم
الأمطار يف جنوب غرب البالد مت�سببة بفي�ضانات يف قرية بجزيرة
ب��االوان الواقعة غربا ،ما �أ�سفر عن �أربعة قتلى و�أربعة مفقودين.
وقال امل�س�ؤول يف �إدارة الكوارث يف مدينة بويرتو برين�سي�سا بجزيرة
باالوان �إيرل تيمبانكايا �إن “�سبعة �إىل ثمانية قرى ال تزال غارقة
بالفي�ضانات  ...ب�سبب ان�سداد م�صارف مياه �أو عدم وجودها” .لكنه
�أ�ضاف ب�أن املياه “تنح�سر الآن».

لندن
�أك��د تقرير برملاين �صدر �أم�س الثالثاء �أن احلكومة الربيطانية
ارتكبت “�أخطاء ج�سيمة” وت�أخرت يف التحرك عند ظهور الوباء،
م��ع��ت�برا ذل���ك “�أحد �أك�ب�ر �إخ��ف��اق��ات ال�صحة العامة” يف اململكة
املتحدة.
ق��ال النواب يف التقرير “�إن ال��ق��رارات املتعلقة باالغالق والتباعد
االجتماعي التي فر�ضت يف الأ�سابيع الأوىل من الوباء  -والن�صائح
التي �أدت �إىل اتخاذها  -هي �أحد �أكرب �إخفاقات ال�صحة العامة التي
�شهدتها بريطانيا على الإطالق».
ً
وتعد اململكة املتحدة من �أكرث الدول الأوروبية ت�ضررا من فريو�س
كورونا مع ما يقرب من � 138ألف حالة وفاة.
وتو�ضح ال��درا���س��ة التي �أع��دت��ه��ا جلنتان برملانيتان بعد �أ�شهر من
جل�سات اال�ستماع� ،أن حكومة املحافظ بوري�س جون�سون تبنت بناء
على ن�صيحة علماء “نهجاً تدريجياً” ،ب��د ًال م��ن فر�ض الإغالق
ب�شكل �سريع.
وذك��رت �أن��ه حتى � 23آذار-م��ار���س �سعى ال���وزراء “فقط �إىل �إبطاء
�سرعة تف�شي الوباء” بني املواطنني بدل وقف انت�شاره متاما ،على
�أمل تطوير مناعة جماعية� .أو�ضح الوزير �ستيف باركلي على قناة
�سكاي نيوز �أن احلكومة “اتبعت الن�صائح العلمية” و “اتخذت
ق��رارات بالت�صرف ب�سرعة” م�شرياً �إىل حملة التطعيم التي جرت
ب�شكل �سريع جدا.

مذكرة تفاهم بني جامعة الدول
العربية و�شبكة بنوك الطعام الإقليمية

•• القاهرة -وام

وقعت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية �أم�س مذكرة تفاهم مع �شبكة
بنوك الطعام الإقليمية و�أ�شار بيان ا�صدرته الأمانة العامة للجامعة �إىل �أن
توقيع مذكرة التفاهم ي�أتي تنفيذاً للهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة املتعلق بعقد ال�شركات لتحقيق الأهداف وتعزيز و�سائل التنفيذ
وتن�شيط ال�شراكة الإقليمية من �أجل التنمية.
كما يتطلع اجلانبان من خالل هذا التعاون امل�شرتك �إىل ت�سريع وترية
التنمية يف املنطقة العربية وتبني ع��دد م��ن امل�شاريع الإقليمية والتي
تهدف �إىل رفع الوعي والرتويج لأهداف التنمية امل�ستدامة وو�ضع معايري
لال�ستدامة للم�ؤ�س�سات املختلفة ،ودع��م ال��دول العربية التي تعاين من
ن��زاع��ات.وق��ع االتفاقية �سعادة ال�سفري ح�سام زك��ي الأم�ين العام امل�ساعد
امل��ذك��رة نيابة ع��ن الأم��ان��ة العامة جلامعة ال���دول العربية ،وم��ن جانب
ال�شبكة الدكتور معز ال�شهدي الرئي�س التنفيذي لها.
وتعترب �شبكة بنوك الطعام ع�ضواً يف املبادرة العربية للق�ضاء على اجلوع
وهي �إحدى مبادرات اللجنة العربية ملتابعة تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
 2030يف املنطقة العربية التابعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بجامعة الدول العربية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا دار�شان
رخ�صة رقم CN 1330120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة كري�شنا كومار �شاهى ثاكورى %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى
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/ور�شة الوادى
ال�صحراء لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1019387:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة م�سلم عبداهلل م�سلم عبداهلل املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عالء الدين حممد �سونا مياه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�سلم عبداهلل م�سلم عبداهلل املزروعى
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

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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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درو�ش للخياطة الرجالية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا ميك برجر
رخ�صة رقم CN 2810487:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ميك برجر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابوبكر بالياىل �شودى %12

MAKE BURGER RESTAURANT

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اميله جميب الرحمن ي�شات�ش �شوالكال %12

�إىل /كافترييا ميك برجر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�شد اليافعى %52

MAKE BURGER CAFETERIA

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رفيق اديراث اوننني كوتى اديراث

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
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

رخ�صة رقم CN 2983873:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رفيق اديراث اوننني كوتى اديراث %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جميب رحمن كيزهاكيثاال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدال�سالم يو�سف ح�سن را�شد اليافعى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سه هيبتون للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2812982:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد ا�سماعيل حممود ابوليفه %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سالمه عطا �سالمه �سالمه %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /زينب حممد عي�سى مو�سى البلو�شى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /زينب حممد عي�سى مو�سى البلو�شى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سه هيبتون للمقاوالت العامة
HEPTON CONTRACTING GENERAL EST

�إىل� /شركة هيبتون للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م
HEPTON ELECTROMECHANICAL CONTRACTING COMPANY L.L.C
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�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1982593:باال�سم التجاري�:شركة الفا
املتقدمة للمقاوالت العامة ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زفزاف للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2867506:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نا�صر جمعه خادم را�شد املهريى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نا�صر جمعه خادم را�شد املهريى من � % 100إىل %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممد عبدالفتاح حنوره %40
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /زفزاف للمقاوالت العامة
ZAFZAF GENERAL CONSTRUCTION

�إىل  /العالية انرتنا�شيونال للمقاوالت وادارة العقارات ذ.م.م

AL ALIAH INTERATIONAL CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT . L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة الو�ساطة يف تاجري العقارات 6820012
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�شرائها 6820004
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  13365بتاريخ 2021/10/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا جريت واي�س
رخ�صة رقم CN 2598890:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا جريت واي�س
GREAT WAYS CAFETERIA

�إىل /كافترييا كابايان فيي�ستا
KABAYAN FIESTA CAFETERIA

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)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة/نافيجانت يوروب ليمتد
فرع �أبوظبي فرع �شركة (اململكه املتحدة) مقيدة يف
�سجل ال�شركات االجنبية لدى الوزارة حتت رقم ()5300
وقد تقدمت ال�شركة اىل الوزارة بطلب لتعديل اال�سم
التجاري لي�صبح /جايدهاو�س يوروب ليمتد  -ابوظبي
وتعديل بياناتها يف �سجل ال�شركات الأجنبية تبعا لذلك .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق التقدم باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �أ�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن .حتريرا يف 2021/10/12

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الدرع الف�ضي للمقاوالت وال�صيانة العامة  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1095693:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �شفيع العظيم �سيد حممد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �شفيع العظيم �سيد حممد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سن جا�سم عثمان احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الدرع الف�ضي للمقاوالت وال�صيانة العامة  -ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

SILVER SHIELD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - L L C

�إىل � /سيلفر �شيلد للمقاوالت و ال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ركن ال�سياف خلياطه املالب�س الرجاليه
رخ�صة رقم CN 1167538:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رفيق اديراث اوننني كوتى اديراث %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابوبكر بالياىل �شودى %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بدر �صالح عبيد حم�سن العريفى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بدر �صالح عبيد حم�سن العريفى من � %0إىل %52
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اميله جميب الرحمن ي�شات�ش �شوالكال %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جميب رحمن كيزهاكيثاال
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1.5*3.5اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ركن ال�سياف خلياطه املالب�س الرجاليه

SILVER SHIELD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ALSYAF CORNER GENTS TAILORING

�إىل /ركن ال�سياف خلياطه املالب�س الرجاليه ذ.م.م

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة العني اخل�ضراء
رخ�صة رقم CN 1051648:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عائ�شه بيوى زينات %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمال حممد ن�صر حممد بنى �صالح
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.80*4.89اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة العني اخل�ضراء
AL AIN GREEN GROCERY

�إىل /بقالة العني اخل�ضراء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL AIN GREEN GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت تركيب �أنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها 4322005
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

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

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  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكنا�س
كوكيز
رخ�صة رقم CN 2523976: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/اجلا�سم للعود
رخ�صة رقم CN 2847112:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هاجر حممد عابد را�شد ال�سناين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم حممد عابد را�شد ال�سناين
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/براونيز
للوازم التدخني
رخ�صة رقم CN 2841248: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/االمارات لرتكيب
انظمة االبواب االلكرتونية
رخ�صة رقم CN 1155291:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة روان فكرت حممد منور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ا�سماعيل عبداهلل احمد
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�أحمد علي احلو�سني

مدير �إدارة الت�سجيل التجاري

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALSYAF CORNER GENTS TAILORING L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 13أكتوبر  2021العدد 13365

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوا لل�ضيافة
رخ�صة رقم CN 2177468:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوا لل�ضيافة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بقاله ريفايت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.16مبنى ال�سيد نا�صر علي �سعيد حممد
امل�شيط واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2895098 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ملحمه
رايت
رخ�صة رقم CN 1659717:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

SAWA HOSPITALITY

�إىل � /سوا لل�ضيافة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SAWA HOSPITALITY - 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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/6:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 215020900:تاريخ التعديل2021/10/12:
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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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كيم :وا�شنطن �سبب التوترات يف �شبه اجلزيرة الكورية
•• �سيول�-أ ف ب

ا ّتهم الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون الواليات املتحدة ب�أ ّنها “ال�سبب
اجلذري” للتو ّترات يف �شبه اجلزيرة الكورية ،على ما ذكرت و�سائل الإعالم
الر�سمية .وقال كيم االثنني خالل افتتاحه معر�ضا مكر�سا للدفاع يف بيونغ
يانغ �إ ّن ال �سبب يدفعه “لالعتقاد ب�أ ّنها (الواليات امل ّتحدة) لي�ست عدائية”
جتاه بالده ،رغم دعواتها الأخرية �إىل احلوار.
ووجّ هت وا�شنطن �إىل بيونغ يانغ دعوات متك ّررة للحوار ونفت مراراً وجود �أيّ
نوايا عدائية لديها جتاه نظام كيمّ ،
لكن الزعيم الكوري ال�شمايل �أكد �أم�س
الأول االثنني “يتم ّلكني ف�ضول كبري ملعرفة ما �إذا كان هناك �أ�شخا�ص �أو
دول ت�صدق ذلك» .و�أ ّكد الزعيم الكوري ال�شمايل �أ ّن �أفعال الواليات امل ّتحدة
تناق�ض �أقوالها يف ه��ذا ال�ش�أن .وق��ال يف ت�صريحات �أوردت��ه��ا وكالة الأنباء

الكورية ال�شمالية الر�سمية “ال �شيء يف �أفعالها ي�سمح بالقول �إنها لي�ست
عدائية» .و�أظهرت �صور ن�شرتها و�سائل الإع�لام الر�سمية كيم واقفا خالل
املعر�ض �أمام ال�صاروخ البالي�ستي العابر للقارات الذي ك�شفت عنه بيونغ يانغ
العام املا�ضي خالل عر�ض ع�سكري .وظهر يف �صورة �أخرى جال�سا وهو يدخن
برفقة موظفني كبار و�ضباط فيما علقت مل�صقات عمالقة تظهر الزعيم
الكوري ال�شمايل بالزي الع�سكري يف قاعة املعر�ض.
و�أت���ى خ��ط��اب الزعيم ال��ك��وري ال�شمايل بعدما اخ��ت�برت ب�ل�اده يف الأ�سابيع
الأخرية �صواريخ متطورة للغاية من بينها �صاروخ كروز بعيد املدى و�صاروخ
انزالقي فرط �صوتي و�صاروخ م�ضاد للطائرات.
يف العام � ،2018أ�صبح كيم جونغ�-أون �أول زعيم كوري �شمايل يلتقي رئي�سا
�أمريكيا ال يزال يف احلكم .لكن هذه املحادثات متوقفة بعد ف�شل قمة ثانية
جمعته ب��دون��ال��د ت��رام��ب يف ه��ان��وي ال��ع��ام  2019ب�سبب م�����س���أل��ة تخفيف

العقوبات الدولية وت��ن��ازالت بيونغ يانغ يف املقابل .و�أعلنت �إدارة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن مراراً ا�ستعدادها للقاء م�س�ؤولني كوريني �شماليني يف �أي
مكان وزمان ومن دون �شروط م�سبقة ،وذلك يف �إطار اجلهود الرامية لإخالء
�شبه اجلزيرة الكورية من ال�سالح النوويّ ،
لكن بيونغ يانغ رف�ضت ذلك.
وهدف خطاب كيم جونغ اون واملعر�ض �إىل تربير الربامج البال�ستية والنووية
الكورية ال�شمالية “على �أنها جزء من حق الدفاع عن النف�س” على ما يرى
ب���ارك ون-غ���و ا�ستاذ ال��درا���س��ات ال��ك��وري��ة ال�شمالية يف جامعة اي��وه��ا ومانز
يونيفر�سيتي .ويقول اخلبري يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س “نظمت كوريا
ال�شمالية هذا املعر�ض بهدف االدعاء �أن برامج الت�سلح التي تطورها لي�ست
خمتلفة عن برامج دول �أخرى” .وع��ززت كوريا اجلنوبية حليفة الواليات
املتحدة ،قدراتها الع�سكرية باختبارها بنجاح �أول �صاروخ بال�ستي يطلق من
غوا�صة يف الأول من �أيلول�-سبتمرب وبك�شفها عن �صاروخ كروز يفوق �سرعة

الكويت ت�سمح للن�ساء
االلتحاق باجلي�ش

•• الكويت�-أ ف ب

موكب عر�ض احلكومة التون�سية

الإمارات وم�صر وال�سعودية

ترحيب عربي بت�شكيل احلكومة ال ّتون�سية اجلديدة
•• الفجر  -تون�س

رحبت دولة الإمارات العربية املتحدة بت�شكيل احلكومة التون�سية اجلديدة
برئا�سة جنالء بودن ،معربة عن �أمنياتها بالتوفيق وال�سداد لها يف م�سريتها
القادمة ،مبا يعزز ا�ستقرار تون�س وازده��اره��ا .و�أك���دت وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ثقة الإمارات بقدرة ال�شعب التون�سي على جتاوز املرحلة
الراهنة يف ظل قيادة قي�س �سعيد رئي�س اجلمهورية التون�سية.
و�أ�شارت الوزارة �إىل حر�ص دولة الإمارات على تعميق وتو�سيع �آفاق التعاون
م��ع اجلمهورية التون�سية ودفعها �إىل الأم���ام يف امل��ج��االت ك��اف��ة ،تدعيماً
لأوا�صر العالقات الوطيدة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
من جانبها ،رحبت م�صر بت�شكيل احلكومة التون�سية اجل��دي��دة ،مُثمنة
اجل��ه��ود الوطنية املُخل�صة ال��ت��ي تبذلها ال��دول��ة التون�سية لال�ستجابة
لتطلعات ال�شعب التون�سي ال�شقيق نحو االزدهار والنماء.
كما ُت��ع��رب م�صر ع��ن ثقتها يف ق���درة احلكومة التون�سية اجل��دي��دة على

•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين
الأحد � 10أكتوبر ،وهو اليوم الوطني جلمهورية
ال�صني� ،أعلنت الرئي�سة ت�ساي �إنغ ون� ،أن تايوان لن
توافق �أبدً ا على اخل�ضوع للنظام ال�شيوعي ال�صيني.
وق��ال��ت �إن ه��ذا الأخ�ي�ر ال يجلب ال احل��ري��ة وال
الدميقراطية التي اعتنقها �شعب فورموزا ال�سابقة
منذ عقود.
ت��اي��وان “يجب �أن تقاوم ال�ضم” ،من قبل نظام
الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ ،و”م�ستقبل
جمهورية ال�صني تقرره �إرادة ال�شعب التايواين”.
�إنه بطريقة ما خطاب “الدفاع اجلمهوري” ،الذي
�ألقته ت�ساي �إنغ ون مبنا�سبة الذكرى  110لظهور
�أول جمهورية �صينية ،والتي �أنهت �آخ��ر �ساللة
ت�شينغ الإمرباطورية عام .1911

مجُ ابهة كافة التحديات املختلفة ،يف �إطار التكاتف ال�شعبي وحتت القيادة
احلكيمة للرئي�س قي�س �سعيد رئي�س اجلمهورية التون�سية.
و�أك���دت م�صر �أن��ه��ا �ستظل داع��م��ة و ُم�ساندة جلهود القيادة التون�سية يف
م�ساعيها نحو تر�سيخ ركائز اال�ستقرار يف تون�س ،وحتقيق التقدم والتنمية،
مبا ي�صون مُقدرات �شعبها ال�شقيق ويحفظ م�ؤ�س�سات الدولة الوطنية.
وتتطلع م�صر �إىل العمل مع احلكومة اجلديدة على االرتقاء ب�أُطر التعاون
الثنائي املُتميزة ب�ين البلدين ال�شقيقني ،وتعزيز �آل��ي��ات الت�شاور حول
مخُ تلف الق�ضايا ذات االهتمام املُ�شرتك ،يف �إط��ار ما يجمع البلدين من
�أوا�صر �أخوية وروابط وثيقة على �شتى الأ�صعدة ،ومبا يُعظم من م�صالح
ال�شعبني ال�شقيقني وزارة اخلارجية ال�سعودية� ،أعربت يف بيان لها عن
ترحيب اململكة بت�شكيل احلكومة التون�سية ،وعن �أملها يف �أن حتقق هذه
احلكومة تطلعات ال�شعب التون�سي ال�شقيق يف ك��ل م��ا يحقق ل��ه الرفاه
والتقدم .كما �أك��دت اململكة حر�صها على كل ما من �ش�أنه حتقيق دعائم
اال�ستقرار والتنمية يف تون�س.

���س��م��ح��ت ال��ك��وي��ت �أم�������س الثالثاء
ل��ل��ن�����س��اء ال���ك���وي���ت���ي���ات االلتحاق
ب����اجل����ي���������ش يف ال�������ب���ل���اد ،بعدما
اقت�صر عملهن فيه ل�سنوات على
ت��خ�����ص�����ص��ات م��دن��ي��ة ،ب��ح�����س��ب ما
�أعلن اجلي�ش.
وق��ال اجلي�ش الكويتي يف تغريدة
على ح�سابه على تويرت �إن وزير
ال��دف��اع ال�شيخ حمد ج��اب��ر العلي
ال�����ص��ب��اح “�أ�صدر �أم�����س الثالثاء
ق����رارا ب�����ش���أن ف��ت��ح ب���اب الت�سجيل
للمواطنات الكويتيات لاللتحاق
ب�شرف اخلدمة الع�سكرية ك�ضباط
اخت�صا�ص و�ضباط �صف و�أفراد
وذلك يف جمال اخلدمات الطبية
واخلدمات الع�سكرية امل�ساندة ».
و�أك�����د وزي�����ر ال���دف���اع ال��ك��وي��ت��ي يف
ت�����ص��ري��ح��ات بثتها وك��ال��ة الأنباء
الر�سمية “�آن الأوان لأن نعطي
امل���واط���ن���ات ال��ك��وي��ت��ي��ات الفر�صة
ل����دخ����ول ال�������س���ل���ك ال���ع�������س���ك���ري يف
اجلي�ش الكويتي جنبا �إىل جنب
مع �أخيها الرجل».
و�أو�ضح �أن ق��راره “ي�أتي انطالقا
م����ن دور وم�������س����ؤول���ي���ة اجلي�ش
الكويتي يف حماية البالد واحلفاظ
على �أمنه وا�ستقراره من �أي خطر
خ��ارج��ي وبغية متكني املواطنات
الكويتيات م��ن االل��ت��ح��اق ب�شرف
اخلدمة الع�سكرية».
و�أع���رب ال�شيخ حمد ج��اب��ر العلي
عن ثقته التامة “بقدرة و�إمكانية
وا�ستعداد امل���ر�أة الكويتية لتحمل
عناء وم�شقة العمل يف اجلي�ش».

ال�صوت .وكانت بوينغ يونغ و�سيول �أعادتا الأ�سبوع املا�ضي العمل بخطوط
االت�صال بينهما يف م�ؤ�شر �إىل حت�سن العالقات يف الأ�شهر الأخرية من والية
الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي�-إن امل�ؤيد للحوار.
لكن كيم اتهم �سيول “بطموح متهور” و�سلوك “غري منطقي وذي وجهني».
و�أ���ض��اف قائال �إ ّن “حماوالتهم املتف ّلتة واخلطرة لتعزيز القوة الع�سكرية
تقوّ�ض التوازن الع�سكري يف �شبه اجلزيرة الكورية وتزيد من عدم اال�ستقرار
والأخطار الع�سكرية».
وافتتح كيم ه��ذا املعر�ض الدفاعي ال�سنوي يف ذك��رى ت�أ�سي�س ح��زب العمّال
احلاكم .وقد �أقيمت للمنا�سبة عرو�ض طريان ا�ستعرا�ضي وفنون قتالية.
و�أغلقت ك��وري��ا ال�شمالية ح��دوده��ا ال��ع��ام املا�ضي للحماية م��ن انت�شار وباء
كوفيد 19-الذي ظهر �أوال يف اجلارة ال�صني التي ت�شكل احلليف وال�شريك
الرئي�سي لبيونغ يانغ على �صعيد املبادالت التجارية وامل�ساعدات.

�أ�شارت �إىل النه�ضة واملرزوقي
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منظمات تون�سية تدين اال�ستقواء بالأجنبي

•• الفجر  -تون�س
�أدان�����ت جم��م��وع��ة م��ن اجلمعيات
ب���ك���ـ���ـ���ل ������ش�����دّة مت��������ادي ع������دد من
الأحزاب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية،
�آخ��ره��ا ال��رئ��ي�����س امل���ؤق��ت الأ�سبق
من�صف امل��رزوق��ي �أث��ن��اء مظاهرة
يف باري�س يف � 9أك��ت��وب��ر اجلاري،
يف حت��ري�����ض دُول �أج��ن��ب��ي��ة على
التدخّ ل يف �ش�ؤون تون�س وانتهاك
�سيادتها ،ب�سبب ما و�صفته هذه
االط��راف “انقالب الرئي�س على
وجنوحه ،اىل االنفراد
الد�ستور ُ
بال�سلطة».

ادانة جديدة
و�أ�شار بيان �صادر �أم�س الثالثاء
وم����وق����ع م����ن ق���ب���ل  23منظمة
وجمعية ،اىل احلمالت املُتوا�صلة
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ح��رك��ة النه�ضة
وح���ل���ف���ا�ؤه���ا وال ت�����زال ،لت�ضليل
وت����أل���ي���ب ال�������ر�أي ال���ع���ام العاملي،
وخ���ا����ص���ة ال���ك���وجن���ر����س واالدارة
االمريكية �ضد تون�س.
وح��������ذرت ه������ذه اجل���م���ع���ي���ات من
خ�������ط�������ورة ه���������ذا ال����ت����ح����ري���������ض،
واعتربته و�صمة ع��ار على جبني
ه����ؤالء ال�سيا�سيني ال��ذي��ن �شارك
ع��دد منهم يف احل��ك��م منذ نهاية
 ،2011مُ �شاركة ات�سمت ب�إعالء

م�صاحلهم احلزبية وال�شخ�صية،
وت����ده����ور الأو������ض�����اع ال�سيا�سية
واالق���ت�������ص���ادي���ة واالجتماعية،
وان����ت���������ش����ار ال����ف���������س����اد ،وتق�سيم
التون�سيني ،ب�شكل مل ي�سبق له
مثيل منذ اال�ستقالل.
وو ّق������ع ه����ذا ال���ب���ي���ان ع����دد من
املنظمات واجل��م��ع��ي��ات م��ن بينها
ب��اخل�����ص��و���ص امل���ر����ص���د الوطني
للدفاع عن مدنية الدولة ،ومركز
تون�س حلرية ال�صحافة ،والنقابة
الوطنية لل�صحفيني التون�سيني،
وراب�����ط�����ة ال����ك����ت����اب التون�سيني
الأحرار.

عر�ض ع�سكري مثري
يف العا�صمة تايبيه

الرئي�سة التايوانية ت�ساي �إنغ ون خالل احتفاالت العيد الوطني يف تايبيه يف � 10أكتوبر

الأوىل منذ �أكرث من �أربعني عا ًما:

تايوان� :أكرث من ن�صف الأمريكان ي�ؤيدون التدخل الع�سكري!...

تعترب بكني ان اخلطاب الذي يدعو �إىل ا�ستقالل تايوان يحر�ض على املواجهة
حتليل اخباري
“جندد وعدنا ال��ذي هو التزامنا
بنظام د�ستوري حر ودميقراطي،
وتعلقنا بجمهورية ال�صني .يجب
�أال حت������اول ج���م���ه���وري���ة ال�صني
ال�شعبية �أبدًا اخ�ضاعنا».
ال عمل طائ�ش
ج����اءت ه���ذه ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي �أدلت
بها رئي�سة تايوان يف اليوم التايل
خل��ط��اب �أل���ق���اه ال���رج���ل الأول يف
ال�صني� .إن “�إعادة توحيد الوطن
الأم ي���ج���ب �أن ي���ت���م بالو�سائل
ال�سلمية” ،ق��ال �شي ج�ين بينغ،
ووفقا لرغبة الأمة ال�صينية ،مبا
يف ذلك مواطنونا يف تايوان .وان
االن��ف�����ص��ال��ي��ة م��ن �أج���ل ا�ستقالل
ت���اي���وان ،ت�شكل �أك��ب�ر ع��ق��ب��ة �أمام
�إع���ادة توحيد وطننا الأم ،و�أكرب
خ��ط��ر ع��ل��ى ال��ت��ج��دي��د القومي.
ان ال��ذي��ن ي��ن�����س��ون �أ���س�لاف��ه��م� ،أو

يق�سمون
يخونون الوطن الأم� ،أو ّ
ال��ب�لاد��� ،س�� ُي��دان��ون ،وم��ن الوا�ضح
�أن �شعبنا �سريف�ضهم و�سيحكم
عليهم التاريخ« .
واجل�����دي�����ر ب����ال����ذك����ر� ،أن رئي�س
الدولة ال�صيني جتنّب ه��ذه املرة
ذكر ا�ستخدام القوة ،وهو تهديد
ي���ث�ي�ره ب��ان��ت��ظ��ام ل��ت��ح��ق��ي��ق �إع�����ادة
التوحيد هذه .وا�ستخدم هذه املرة
م�صطلح “�سلمي” ثالث مرات يف
خطابه� ،صياغة تعك�س الرغبة يف
خف�ض التوتر بني جانبي م�ضيق
تايوان.
وردا ع��ل��ى ذل���ك ،ك���ررت الرئي�سة
التايوانية موقفها الثابت“ :يجب
�أن نلتزم بالو�ضع الراهن ونبذل
ق�صارى جهدنا ملنع العبث به من
جانب واح��د .لقد �أ�صبح الو�ضع
يف ت���اي���وان �أك��ث�ر ت��ع��ق��ي��دًا م��ن �أي
وق���ت م�ضى خ�ل�ال ال���ـ  72عا ًما
املا�ضية منذ و���ص��ول ال�شيوعيني
�إىل ال�سلطة يف ب��ك�ين ،مالحظة
امل��ح��رر .ومن��ت عمليات التخويف

ت�ساي �إنغ وين تعتمد الدفاع اجلمهوري �ضد �صني �شي جني بينغ
ال��ت��ي ميار�سها النظام ال�شيوعي
ال�صيني �ضد تايوان ب�شكل مطرد
يف الأ�شهر الأخ�يرة ،وباتت ت�شكل
تهديدًا للأمن القومي للجزيرة.
«
وتابعت ت�ساي �إن����غ-ون“ ،لذلك،
�ست�ستمر تايوان يف تعزيز قدراتها
ال���دف���اع���ي���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة و�إظ���ه���ار
ع��زم��ه��ا ع��ل��ى ال���دف���اع ع��ن نف�سها
ل�����ض��م��ان ع���دم مت��ك��ن �أي �شخ�ص
م��ن �إج��ب��اره��ا ع��ل��ى ات��خ��اذ امل�سار
الذي تقرتحه بكني .لأنه ال يوفر
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال احل���ري���ة وال
�أ���س��ل��وب ح��ي��اة ال�����ش��ع��ب التايواين
وال ال�سيادة التي يتمتع بها 23
مليون تايواين».
ومع ذلك ،كانت الرئي�سة حري�صة
على تو�ضيح �أن ت��اي��وان �ستمتنع
ع���ن �أي “عمل طائ�ش” ،لكن

يجب �أال تكون هناك �أوه���ام على
الإطالق ب�أن �شعب تايوان �سيذعن
لأي �ضغوط .هذا لأننا �سنوا�صل
ت��ع��زي��ز دف��اع��ن��ا ال��وط��ن��ي و�إظهار
ت�صميمنا الكامل على الدفاع عن
جناحا �أكرب
�أنف�سنا .وكلما حققنا ً
يف ه��ذا املجال ،زاد ال�ضغط الذي
نواجهه من ال�صني« .
و�أثناء حديث الرئي�سة التايوانية،
�أقيم عر�ض ع�سكري يف العا�صمة
ت��اي��ب��ي��ه .ح��ل��ق��ت ط���ائ���رات مقاتلة
فوق الق�صر الرئا�سي بينما كانت
قاذفات ال�صواريخ متر امام املن�صة
الر�سمية حيث كانت تتحدث.
ج������اء رد ب���ك�ي�ن ����س���ري���ع���ا“ :هذا
اخلطاب الذي يدعو �إىل ا�ستقالل
ت���اي���وان ي��ح�� ّر���ض ع��ل��ى املواجهة
ومي��زق �أ�س�س التاريخ وال يحرتم
احلقائق” ،ا�ستنكر مكتب �ش�ؤون

ت������اي������وان ال����ت����اب����ع ل���ل���ح���ك���وم���ة يف
بكني .يف الأي���ام القليلة املا�ضية،
اخ�ترق��ت �أك�ثر م��ن  150طائرة
م��ق��ات��ل��ة �صينية منطقة حتديد
الدفاع التايوانية ،وهو رقم غري
م�سبوق.
ت�أييد التدخل الع�سكري
و�أ�����ش����ارت الإدارة الأم���ري���ك���ي���ة يف
عديد املنا�سبات� ،إىل �أن الواليات
امل��ت��ح��دة ���س��ت��داف��ع ع��ن ت���اي���وان يف
حال حدوث غزو �صيني ،لكنها مل
حتدد �صراحة طبيعة اال�شتباك.
وم����ع ذل�����ك ،من���ت ال���ع�ل�اق���ات بني
وا���ش��ن��ط��ن وت��اي��ب��ي��ه ب�شكل مطرد
يف ال�������س���ن���وات الأخ����ي����رة ،خا�صة
منذ و�صول جو بايدن �إىل البيت
الأبي�ض يف يناير.
ل��ق��د �أ���ص��ب��ح��ت م�����س���أل��ة التدخل

املبا�شر من قبل اجلي�ش الأمريكي
�إىل ج��ان��ب ال��ق��وات التايوانية يف
حال �شن جي�ش التحرير ال�شعبي
ال�صيني ه��ج��و ًم��ا ع��ل��ى اجلزيرة،
ق�������ض���ي���ة م�����رك�����زي�����ة يف الإدارة
الأمريكية .ووفق ا�ستطالع حديث
�أج���راه جمل�س �شيكاغو لل�ش�ؤون
العاملية ،وال���ذي ن�شرته �صحيفة
وا�شنطن بو�ست ه��ذا الأح���د ،ف�إن
�أكرث من ن�صف الأمريكيني (52
ب���امل���ائ���ة) ي�����ؤي����دون الآن التدخل
الع�سكري للواليات املتحدة للدفاع
عن تايوان يف حال ح��دوث هجوم
الغزو ال�صيني� ...أغلبية �ضئيلة
بالت�أكيد ،لكنها الأوىل منذ �أكرث
من �أربعني عا ًما.
�إن “الأهمية اال�سرتاتيجية
لتايوان بالن�سبة للواليات املتحدة
ال مت��ث��ل خ��ط��ر ن�����ش��وب ح���رب مع

ال�صني” ،ت��ع��ت�بر �إمي����ا �أ�شفورد،
يف ح����دي����ث م����ع زم���ي���ل���ه���ا ماثيو
كروينيغ م��ن املجل�س الأطل�سي،
نقلته �صحيفة وا�شنطن اليومية.
توجد دول يف �آ�سيا ،اليابان وكوريا
اجلنوبية على �سبيل املثال ،مهمة
مب����ا ي��ك��ف��ي ب��ال��ن�����س��ب��ة للواليات
املتحدة لتلتزم بالدفاع عنها .يف
ح��ال��ة ت���اي���وان ،ف����إن ع���دم التوازن
بني امل�صالح والقدرات الأمريكية
كبري جدًا« .
�إن “الواليات املتحدة وحلفائها
بنوا ودافعوا عن نظام على مدى
ال�سنوات الـ  75املا�ضية ،مما �أدى
�إىل ���س�لام وازده�����ار وح��ري��ة غري
م�سبوقني” ،يقول ماثيو كرونيغ،
وال �أريد مقاي�ضة هذا بعامل يقف
فيه الأمريكيون �إىل جانب �أنظمة
مثل ال�صني ت�سيطر على جريانها
بالقوة� ،أو الأ�سو�أ من ذلك ،حيث
نخ�سر ح���رب ه��ي��م��ن��ة ،ون�ست�سلم
ل�صني يقودها نظام �شمويل».
وب���ي���ن���م���ا ت���ت���زاي���د خم���اط���ر �سوء
التقدير ب�ش�أن الو�ضع احلايل بني
وا���ش��ن��ط��ن وب��ك�ين“ ،يبقى جمال
���ض��ئ��ي��ل للغاية” ل��ل�����ش��ك��وك حول
امل�س�ألة ال�صينية ،يعتقد من جهته
داين را���س��ل ،ن��ائ��ب وزي���ر خارجية
����س���اب���ق ،ع���ل���ى �أع����م����دة نيويورك

تاميز ه��ذا الأح���د .فبالن�سبة له،
“لي�س من ال�صعب تخيل �أن هذه
ال���ع�ل�اق���ات ت��ت�����ص��اع��د �إىل �صراع
م�سلح« .
ل�ستم وحدكم
ي�����ش��ار اىل ان وف����دا م���ن �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي� ،أنهى
الأح��د ،يوم العيد الوطني ،زيارة
�إىل ت��اي��وان ا�س ُتقبل خاللها من
قبل ت�ساي �إنغ ون .وقال ال�سناتور
�أوليفييه كاديت�ش خالل الزيارة،
ان الأن���ظ���م���ة ال�����س��ل��ط��وي��ة ترى
�أن ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ي�����س النظام
اجليد للتنمية الب�شرية ،وتايوان
هي النموذج امل�ضاد .لذلك نحن
هنا � ً
أي�ضا لنقول لتايوان :ل�ستم
ً
وحدكم” ،وا���ص��ف��ا ت��اي��وان ب�أنها
“دولة” .مت����ت ال������زي������ارة رغ���م
ال�ضغوط ال�شديدة م��ن ال�سفارة
ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف ب���اري�������س .وحت����دث
رئي�س ال��وزراء الأ�سرتايل ال�سابق
ت���وين �أب�����وت ،ال����ذي ي����زور تايبيه
� ً
أي�ضا دع ًما للحكومة التايوانية:
“لي�س هناك ما هو �أك�ثر �إحلاحا
ال��ي��وم م��ن الت�ضامن م��ع تايوان،
قال للرئي�سة التايوانية ،يجب �أن
جنعل بكني تعلم �أن �أي ا�ستخدام
للقوة �سيكون له عواقب �ضخمة».
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وزير �أفغاين يطالب بعالقات جيدة مع العامل
•• الدوحة-رويرتز

نا�شد القائم ب�أعمال وزي��ر اخلارجية الأفغاين �أم�ير خان
متقي العامل �إقامة عالقات جيدة مع بالده ،لكنه جتنب �أن
يقطع وعودا حا�سمة فيما يتعلق بتعليم الفتيات على الرغم
من مطالبات دولية بال�سماح لكل الأطفال الأفغان بالعودة
للمدار�س.
وبعد ما يقرب من �شهرين من انهيار احلكومة ال�سابقة
امل��دع��وم��ة م��ن ال��غ��رب واج��ت��ي��اح ق���وات ط��ال��ب��ان للعا�صمة
كابول� ،سعت احلكومة اجلديدة التي تقودها احلركة لبناء
عالقات مع دول �أخرى للم�ساعدة يف جتنب �أزمة اقت�صادية

•• �أبوظبي-وام

كارثية.
وقال الوزير يف فعالية نظمها مركز درا�سات النزاع والعمل
الإن�����س��اين يف معهد ال��دوح��ة ل��ل��درا���س��ات العليا “املجتمع
الدويل يحتاج لأن يبد�أ التعاون معنا ...بذلك �سنتمكن من
وقف انعدام الأم��ن و�سنتمكن من التوا�صل ب�إيجابية مع
العامل يف الوقت ذاته «.
لكن طالبان �أحجمت حتى الآن عن تقدمي �أي تنازالت فيما
يتعلق بال�سماح للفتيات بالعودة للمدار�س الثانوية وهو
�أحد املطالب الرئي�سية للمجتمع الدويل ،بعد قرار ال�شهر
املا�ضي ب���أن امل��دار���س مل��ا بعد ال�صف ال�ساد�س ل��ن ت�ستقبل
�سوى الفتيان.

وق��ال متقي �إن حكومة الإم��ارة يف �إ�شارة حلكومة طالبان
التي حتكم �أفغان�ستان ،تتحرك بحذر لكن مل مي�ض على
توليها ال�سلطة �سوى ب�ضعة �أ�سابيع وال ميكن توقع �أن
ت�ستكمل الإ���ص�لاح��ات يف ه���ذا ال��وق��ت ال��وج��ي��ز بينما مل
يتمكن املجتمع الدويل من تطبيقها على مدى  20عاما
يف بالده.
وق��ال “كان لديهم الكثري من امل���وارد املالية وك��ان لديهم
دعم دويل قوي لكن يف ذات الوقت تطلبون منا �أن ننفذ كل
الإ�صالحات يف �شهرين؟»
تتعر�ض الإدارة اجلديدة النتقادات م�ستمرة ب�سبب نهجها
فيما يتعلف بتعليم الفتيات ،والذي يعترب واحدا من عدد

حمدود من املكا�سب الإيجابية الوا�ضحة للتواجد الغربي
على مدى عقدين يف �أفغان�ستان.
وقال الأم�ين العام للأمم املتحدة �أنطونيو جوتريي�ش �إن
طالبان �أخلفت وعودا ب�ش�أن �ضمان حقوق الن�ساء والفتيات
و�إن االقت�صاد ال ميكن �أبدا �إ�صالحه �إذا منعت الن�ساء من
العمل.
وك����رر م��ت��ق��ي دع�����وات ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��رف��ع ح��ظ��ر عن
احتياطات للبنك املركزي الأفغاين ت�صل قيمتها �إىل ت�سعة
مليارات دوالر خ��ارج ال��ب�لاد لكنه ق��ال �إن حكومته لديها
ع��ائ��دات تخ�صها م��ن ال�ضرائب واجل��م��ارك وال��زراع��ة �إذا
بقيت تلك الأموال جممدة.

دبلوما�سيون وخرباء  :نتائج ا�ستطالع ال�شباب العربي دعوة التخاذ خطوات عملية لبناء م�ستقبل �أف�ضل

�أك������د دب���ل���وم���ا����س���ي���ون وم�������س����ؤول���ون
و�إع�ل�ام���ي���ون وخ���ب��راء مم��ث��ل�ين عن
الهيئات احلكومية والأكادميية على
�أهمية نتائج ا�ستطالع “�أ�صداء بي �سي دبليو “ ال�سنوي الثالث ع�شر لر�أي
ال�شباب العربي الذي �صدر �أم�س حيث اعتربوها مبثابة دعوة ل�ص ّناع القرار
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للقيام بخطوات عملية لبناء
م�ستقبل �أف�ضل لل�شباب.
فمن جانبه قال معايل يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى الواليات
املتحدة الأمريكية “ :ت�شري البيانات ال��واردة يف ا�ستطالع �أ�صداء بي �سي
دبليو الثالث ع�شر ل���ر�أي ال�شباب العربي �إىل حت��ول ج��وه��ري ي�سري يف
�أو���ص��ال املنطقة؛ حيث يتبنى ال�شباب نظرة �أك�ثر ت��ف��ا�ؤ ًال ،ويخو�ضون يف
الوقت نف�سه �سل�سلة من التغيريات العميقة التي جت��ري حالياً .وتلقى
الروح القومية املتنامية �صدىً �أكرب لدى ال�شباب العربي ،حيث يتطلع هذا
اجليل ب�شكل متزايد �إىل البلدان العربية ال�شقيقة لقيادة م�ستقبل املنطقة.
وال �شك �أن اعتمادنا املتزايد على النف�س ،وال �سيما يف الدول النموذجية
مثل الإم���ارات ،يغذي ه��ذا الفخر بالهوية العربية .وبينما حتتفل دولة
الإمارات العربية املتحدة ب�إك�سبو  2020دبي واليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها
يف دي�سمرب القادم ،ننظر �إىل ’امل�ستقبل ب�آمالٍ متجددة‘ متاماً مثل ال�شباب

العربي يف ا�ستطالع هذا العام».
من جانبه� ،أ�شار الدكتور جهاد �أزع��ور ،مدير �إدارة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
الو�سطى يف �صندوق النقد ال��دويل بوا�شنطن� ،إىل �أن نتائج اال�ستطالع
تك�شف عن ثقة ال�شباب العربي مب�ستقبلهم .وقال  :ي�ش ّكل اال�ستطالع نداء
عمل �إىل �ص ّناع القرار لبحث مدى ت�أثري نتائجه على ال�سيا�سات احلكومية،
مبا يف ذلك املجاالت ذات الأر�ضية امل�شرتكة وتلك التي تتباين فيها البيانات،
ولتحقيق تطلعات ال�شباب العربي ،ال بد من زيادة م�ستوى ال�شمول املايل،
و�إتاحة فر�ص التمويل املي�سر لرواد الأعمال ال�شباب ،وتوفري بيئة العمل
املنا�سبة لهم ،واحلد قدر الإمكان من الروتني وتدخل الدولة يف الإدارة
االقت�صادية ،ونحن بحاجة �أي�ضاً �إىل عقد اجتماعي جديد يركز بالدرجة
الأوىل على حماية م�صالح املواطن.
ومن جهته قال خالد املعينا ال�صحفي ال�سعودي  :تقدم هذه النتائج نظرة
معمقة على عقلية ال�شباب العربي الذين هم ب�أم�س احلاجة �إىل بيئة تتيح
لهم التعبري عن ر�ؤيتهم اخلا�صة ومت ّكنهم من ال�سعي لتحقيقها  ،وهم
يريدون لأ�صواتهم �أن ت�صل �إىل مراكز القرار باعتبارهم �أ�صحاب م�صلحة
ولي�سوا جمرد متفرجني ،فهم يف نهاية املطاف م�ستقبل املنطقة.

وب��دوره ق��ال في�صل اليافعي ،ال�صحفي وال�شريك يف وكالة اال�ست�شارات
اال�سرتاتيجية “هيلدبراند نورد” يف اململكة امل��ت��ح��دة�إن ه��ذه النتائج
ت�شكل فر�صة لأ�صحاب القرار و�ص ّناع ال�سيا�سات لتحديد الأولويات التي
ينبغي الرتكيز عليها  ،فال�شباب العربي هم اجليل الواعد ،وعلينا توفري
الهيكليات املنا�سبة لتحقيق تطلعاتهم ،و�آخر ما نتمناه �أن ن�سمعه منهم �أن
يقولوا لنا ’كان لدينا الكثري من التفا�ؤل ،لكنكم خيبتم �أملنا بتقاع�سكم‘
 ،والأمر يف نهاية املطاف يتعلق بالعالقة بني ال�شباب والطبقات ال�سيا�سية
فطاملا �شعر النا�س �أن هناك من ي�سعى حلل امل�شاكل التي يواجهونها يف
حياتهم اليومية ،فلن يخرجوا �إىل ال�شوارع.
ومن جانبها قالت دانيا خالد املعينا ،الرئي�س التنفيذي جلمعية “الأوىل”
يف ج��دة ،اململكة العربية ال�سعودية :يبدو عنوان اال�ستطالع “امل�ستقبل
ب�آمالٍ متجددة” حمفزاً للغاية ،فهو يعك�س مواقف ال�شباب العربي الذين
باتوا �أك�ثر تفا�ؤ ًال وحما�ساً ب�ش�أن امل�ستقبل ،وهو �شعور نلم�سه على �أر�ض
الواقع يف اململكة العربية ال�سعودية؛ فقد بات ال�شباب �أكرث مي ً
ال لالبتكار،
ومل يعد الكثري منهم يرغبون بوظيفة حكومية ثابتة على غرار �آبائهم،
و�إمن���ا ي�سعون لتحقيق �شغفهم ،ول��ك��ن ال��ت��ف��ا�ؤل وح���ده ال يكفي ،فنحن
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بحاجة �إىل �سد الفجوة بني املناهج
التعليمية ومتطلبات �سوق العمل،
وهذا ي�ستوجب خلق مهارات جديدة
مت ّكن ال�شباب من مواكبة متطلبات
االقت�صاد اجلديد.
ب���دوره ق��ال �أف�����ش�ين م���واليف هـو زم��ي��ل �أول يف معهد ال�����ش���ؤون اخلارجية
بجامعة ج��ون هوبكنز للدرا�سات الدولية املتقدمة يف وا�شنطن :ي�سعى
ال�شباب العربي للح�صول على فر�ص عمل ت�ضمن لهم حت�سني �أنف�سهم،
ويتعط�شون لر�ؤية تغيري جوهري يف �أ�سلوب عمل حكوماتهم؛ وهم فوق
ذلك كله م�ستعدون التخاذ زمام املبادرة  ،حيث ميتلك ال�شباب العربي من
الطاقة والر�ؤية والإبداع ما يكفي لتغيري بلدهم – �إن مل نقل العامل – �إذا
ما �أتيحت لهم الظروف املواتية.
ومن جانبه قال ح�سني �إبي�ش ،وهو باحث مقيم �أول يف معهد دول اخلليج
العربية يف وا�شنطن �إن م��ن �أب���رز نتائج اال�ستطالع ه��و موقف ال�شباب
العربي �إزاء الهجرة؛ فالت�صور العام يف الغرب حول ال�شباب العربي �أنهم
ال يدخرون و�سيل ًة ملغادرة بلدانهم .ولكن اال�ستطالع ينفي ذلك متاماً.
وقد جنحت دولة الإم��ارات برت�سيخ مكانة قوية لها بني �أو�ساط ال�شباب
العربي ،وهذا يعزز فر�صة ت�أثريها مع الوقت يف حفز التنمية االجتماعية
والثقافية للمجتمعات العربية الأخ��رى من خالل منوذجها االجتماعي
القائم على التنوع والت�سامح.

ماليزيا ت�أمل يف توافق �آ�سيوي
ب�ش�أن اتفاق �أ�سرتاليا النووي

•• كواالملبور-رويرتز

�إ�سواتيني تن�شر اجلي�ش يف املدار�س لقمع تظاهرات للتالمذة
•• مانزيني�-أ ف ب

�أع�������ل�������ن ن�����ا������ش�����ط�����ون م���������ؤ ّي��������دون
للدميوقراطية يف �إ���س��وات��ي��ن��ي �أنّ
ال�سلطات ن�شرت اجلي�ش وال�شرطة
يف مدار�س اململكة لقمع تظاهرات
ي��ن�� ّف��ذه��ا ال��ت�لام��ذة م��ن��ذ �أ�سابيع
للمطالبة ب���إ���ص�لاح��ات �سيا�سية
واجتماعية.
ومنذ �شهر ين ّفذ تالمذة املدار�س
يف ه��ذه اململكة التي كانت ُت�س ّمى
�سوازيالند �إ���ض��راب��اً مفتوحاً عن
الدرا�سة وي�شاركون يف تظاهرات
���س��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ة خ�صو�صاً

بالإفراج عن متظاه َرين م�ؤ ّيدين
ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة �أوق����ف����ا يف وقت
�سابق من هذا العام ،بالإ�ضافة �إىل
حت�سني ظروف الدرا�سة وجمانية
ال��ت��ع��ل��ي��م .و�إ����س���وات���ي���ن���ي ال���دول���ة
احلبي�سة ال��واق��ع��ة ب�ين املوزنبيق
وج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا ه��ي �آخ���ر بلد يف
ال���ق���ارة ال�����س��م��راء ال ي����زال يعتمد
نظام املَلكية املطلقة.
وق�����ال امل���ت���ح���دّث ب��ا���س��م “جمعية
���س��وازي�لان��د للت�ضامن” امل�ؤ ّيدة
ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ة الك�����ي لوكيلي
يف ت�صريح ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س
�إنّ اجل��ي�����ش “انت�شر يف املدار�س

ل�تره��ي��ب ال��ت�لام��ذة ل��ك��نّ ه���ذا مل
يثنهم» .و�أ���ض��اف �أنّ “التعزيزات
الع�سكرية ّ
مت ت�شديدها اليوم”،
م�ؤ ّكداً اعتقال  17تلميذاً �أحدهم
يبلغ من العمر � 7سنوات.
و�أ ّك������دت م��ت��ح�� ّدث��ة ع�����س��ك��ري��ة ن�شر
اجلي�ش يف مدار�س اململكة ،م�شدّدة
على �أنّ هذا الإج��راء هدفه �إ�سناد
ق��وات الأم��ن ولي�س “�شنّ حرب”
�ض ّد التالمذة.
وق����ال����ت ت��ن��ج��ي��ت��ي��ل��ي ك���وم���ال���و �إنّ
“اجلي�ش ل��ي�����س ع��������د ّواً لل�شعب
وانت�شاره يف املدار�س ال يعني �شنّ
حرب� ،إ ّنه جم ّرد �إ�سناد لباقي قوات

�إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون» .ل��ك��نّ م����دودوزي
جينا ،الأمني العام الحتاد نقابات
�إ���س��وات��ي��ن��ي ،اع��ت�بر �أنّ “الطالب
ي��ط��ال��ب��ون ب���إ���ص�لاح��ات �سيا�سية.
ن�شر اجلي�ش وال�شرطة يف املدار�س
�سيزيد الو�ضع �سوءاً” يف اململكة.
ويف حزيران-يونيو ّ
نظم املجتمع
امل������دين وامل���ع���ار����ض���ة احتجاجات
ت��ظ��اه��رات يف م��دي��ن��ت��ي مانزيني
وم���ب���اب���اين ���ش��ه��دت ن��ه��ب متاجر
و�����س����رق����ة مم���ت���ل���ك���ات وتخّ للتها
م��������واج��������ه��������ات ب����ي���ن ال���������ش����رط����ة
وامل��ت��ظ��اه��ري��ن �أوق��ع��ت  27قتي ً
ال
على الأقل.

ق���ال وزي���ر ال��دف��اع امل��ال��ي��زي �أم�س
الثالثاء �إن بالده ت�أمل يف التو�صل
�إىل توافق وا�ضح بني �أع�ضاء رابطة
دول جنوب �شرق �آ�سيا ب�ش�أن �شراكة
�أمنية جديدة يف منطقة املحيطني
ال��ه��ن��دي وال���ه���ادي ب�ين �أ�سرتاليا
والواليات املتحدة وبريطانيا.
ومت الإع�ل�ان ع��ن التحالف الذي
يعرف با�سم �أوكو�س ال�شهر املا�ضي
و���س��ت��ح�����ص��ل مب��وج��ب��ه �أ�سرتاليا
على تكنولوجيا لن�شر غوا�صات
تعمل ب��ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف �إطار
اتفاق يهدف �إىل مواجهة النفوذ
ال�صيني املتنامي خا�صة يف بحر
ال�����ص�ين اجل���ن���وب���ي ذي الأهمية
اال�سرتاتيجية.
و�أح�������دث االت����ف����اق ان��ق�����س��ام��ا بني
دول ج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا ،فحذرت
�إندوني�سيا وماليزيا م��ن �أن���ه قد
يقود �إىل �سباق ت�سلح بني القوى
ال�����ك��ب��رى يف امل���ن���ط���ق���ة ،يف حني
�أيدته الفلبني وهي حليف دفاعي
للواليات املتحدة.
وق��ال وزي��ر الدفاع املاليزي ه�شام
ال���دي���ن ح�����س�ين �أم�����ام ال�ب�رمل���ان �إن
اج��ت��م��اع��ه م���ع ن��ظ��رائ��ه م���ن دول
راب���ط���ة دول ج���ن���وب ����ش���رق �آ�سيا
(�آ����س���ي���ان) ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل �سيتيح
ف���ر����ص���ة ل��ل�ات����ف����اق ع���ل���ى موقف
م�شرتك من �أوكو�س.
وق���ال “هدفنا ال��ن��ه��ائ��ي ،ك��م��ا هو
احل��ال دائ��م��ا ،هو �ضمان ا�ستقرار
املنطقة ب�صرف النظر عن ميزان
ال����ق����وى ب��ي�ن ال�����والي�����ات املتحدة
وال�صني».

يوني�سف� 19 :ألف طفل عربوا �أحرا�شا خطرية مهاجرين �إىل �أمريكا
•• بنما �سيتي-رويرتز

قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة “يوني�سف” �إن
� 19ألف طفل عربوا منذ بداية العام منطقة غابات
ا�ستوائية خطرية على احلدود بني بنما وكولومبيا
يف هجرتهم نحو الواليات املتحدة.
و�أك��دت يوني�سف يف بيان يوم �أم�س الأول االثنني �أن
عدد الأطفال الذي عربوا منطقة داري��ن جاب يبلغ
ثالثة �أم��ث��ال �أق��ران��ه��م ال��ذي��ن اج��ت��ازوه��ا على مدار
الأعوام اخلم�سة املا�ضية.
و�أ�ضافت املنظمة �أن واحدا من كل خم�سة مهاجرين
ي��ع�برون احل���دود م��ن الأط��ف��ال ون�صفهم حت��ت �سن
اخلم�س �سنوات.
وقالت يوني�سف �إن��ه يف ع��ام  2021مت العثور على
خم�سة �أطفال على الأقل موتى يف الأحرا�ش وو�صل
�أكرث من  150طفال �إىل بنما بدون �آبائهم وبع�ضهم

حديث ال���والدة وه��و ع��دد �أك�ثر بخم�سة �أمثاله عن
نظريه يف العام املا�ضي.
وق���ال���ت ج�ي�ن ج����وخ امل���دي���رة االق��ل��ي��م��ي��ة ليوني�سف
“يف �أع��م��اق ال��غ��اب��ات ه��ن��اك �أخ��ط��ار ال�سطو امل�سلح
واالغت�صاب وتهريب الب�شر بالإ�ضافة �إىل احليوانات
املفرت�سة واحل�شرات ال�ضارة وعدم توفر مياه �صاحلة
لل�شرب.
“�أ�سبوع ت��ل��و الآخ����ر مي���وت امل��زي��د م��ن الأط���ف���ال �أو
يفقدون �آب��اءه��م �أو يفرتقون ع��ن �أق��ارب��ه��م يف هذه
الرحلة املحفوفة باملخاطر».
ويف مطلع  ،2021ح���ذرت ال�سلطات يف بنما من
كارثة حمتملة بعد فتح احل��دود التي ظلت مغلقة
لأ�شهر ب�سبب جائحة كوفيد.19-
منطقة دارين جاب هي غابة ا�ستوائية كثيفة تف�صل
بني بنما وكولومبيا وتعد الأخ��ط��ر يف ق��ارة �أمريكا
اجلنوبية.

و�ضع البالد يزداد ه�شا�شة مع مرور الأيام

�صحف عربية :الأبواب مغلقة �أمام لبنان ب�سبب نفوذ حزب اهلل
•• عوا�صم-وكاالت

ي��ع��ي�����ش ل��ب��ن��ان واق���ع���اً م��رب��ك��اً بني
وع��ود �سيا�سية وحكومية وحلول
وع�ل�اج���ات م��ع��دوم��ة ،م���ع تفاقم
�أزم���ة ال��وق��ود والكهرباء وتراجع
االحتياطات النقدية لدى امل�صرف
املركزي ،فبات و�ضع البالد يزداد
ه�شا�شة مع مرور الأيام.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س
ال�����س��ب��ت ،ب����اءت حم�����اوالت رئي�س
احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي
يف ا�ستمالة ال�سعودية بالف�شل بعد
رف�����ض الأخ��ي��رة ت��ق��دمي �أي دعم
للبنان ،فيما �أ���ش��ارت م�صادر �إىل
�أن زيارة وزير اخلارجية الإيراين
ح�����س�ين �أم��ي��ر ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان �إىل
بريوت ت�ؤكد هيمنة ميلي�شيا حزب
اهلل على امل�سار احلكومي.
�أبواب مغلقة
يف �صحيفة العرب اللندنية ،قالت
م�������ص���ادر ل��ب��ن��ان��ي��ة �إن حم�����اوالت
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جن��ي��ب ميقاتي
ل����ط����رق �أب���������واب ال�������س���ع���ودي���ة من
�أج�����ل احل�����ص��ول ع��ل��ى دع����م ب���اءت
بالف�شل ،و�إن���ه ب��ات بحكم املنتهي
�أن ال�سعودية لن ت�ساهم يف متويل
حزمة الإن��ق��اذ التي يتطلع لبنان
�إىل التفاو�ض ب�ش�أنها مع �صندوق

النقد ال��دويل ،كما �أنها لن تقدم
�أيّ دعم �آخر» .وي�أتي هذا يف وقت
�أعطت فيه زي��ارة وزي��ر اخلارجية
الإي���������راين ح�����س�ين عبداللهيان
�إىل ب��ي�روت م��ب��رراً ق���وي���اً ملوقف
ال�����س��ع��ودي��ة ،وو���ض��ع��ت م��ي��ق��ات��ي يف
و���ض��ع �صعب ودف��ع��ت��ه �إىل �إطالق
ت�صريح ي�صف فيه اململكة ب�أنها
قبلته ال�سيا�سية والدينية ،فيما
ب���دا �أن زي����ارة امل�����س���ؤول الإي����راين
مبثابة انت�صار لطهران يف معركة
الهيمنة على لبنان.
و�أ�ضافت امل�صادر �أن “ال�سعودية
قابلت م�ساعي خمتلف الو�سطاء
ال�����س��اع�ين لتغيري موقفها ب�ش�أن
لبنان بالت�أكيد �أن الأمر حم�سوم،
و�أن���ه ب��دل �أن يطلبوا م��ن اململكة
ت��غ��ي�ير م��وق��ف��ه��ا و����ض���خ الأم������وال
للبنان ،عليهم �أن ي�ضغطوا حتى
تغري الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية
�أداءها».
و�أ���ش��ارت �إىل �أن ال�سعودية قالت
مل��ن زاروه�����ا ب��اح��ث�ين ع��ن و�ساطة
�إن���ه���ا ل���ن ت���دف���ع �أم��������وا ًال لتقوية
ح�����زب اهلل وم�������ش���اري���ع���ه وزي�������ادة
نفوذه على لبنان ،و�أن من يريد
دع��م��اً م��ن اململكة عليه �أن يغري
امل���ع���ادل���ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأر������ض،
ح��ي��ث ي�سيطر ح���زب اهلل و�إي����ران
على القرار ال�سيا�سي والع�سكري

والأم��ن��ي يف لبنان .ووف��ق م�صادر
خمتلفة ،ف���إن ال�سعودية تقول �إن
�شرطها لتقدمي الدعم للبنان لن
يتغري مهما كانت ظروف ت�شكيل
احل��ك��وم��ة وا���س��م رئي�س احلكومة
امل����ك����ل����ف ،واجل�����ه�����ات اخل���ارج���ي���ة
الداعمة لها ،و�أنه مثلما للآخرين
ح�ساباتهم فللريا�ض ح�ساباتها.

انحدار مت�سارع
وم������ن ج���ه���ت���ه���ا ،ق����ال����ت �صحيفة
اجل��م��ه��وري��ة اللبنانية �إن “واقع
البلد يف ذروة ارتباكه؛ ت�صريحات
ووع���ود �سيا�س ّية وحكوم ّية �أ�سرع
م���ن ال���� ّ���ص���وت ،ت��ق��اب��ل��ه��ا �صدمات
تتواىل على مدار ال�ساعة ،وتنهمر
ب�أوجاعها على ر�ؤو���س اللبنانيني،
ف��ي��م��ا ال��ع�لاج��ات بطيئة ج���� ّداً او
مبعنى �أدق معدومة».
و�أ�����ض����اف����ت “ك ّل �����ش����يء يف ه���ذا
البلد يرتفع ���ص��ع��وداً ،م��ن �أ�سعار
امل��ح��روق��ات التي ح ّلقت بالأم�س،
�إىل ال���دواء وك��ل امل��واد الأ�سا�سية،
وال�سلع اال�ستهالكية والغذائية،
وتعرفة النقل ،وتعرفة مو ّلدات
ال��ك��ه��رب��اء ،وال�����دوالر ال���ذي عادت
ال�سوق ال�سوداء لتدفعه نحو باب
الـ� 20ألف لرية من جديد».
و�أو����ض���ح���ت �أن �أ���ص��ع��ب م���ن هذا
الإن��ح��دار املت�سارع ،هو ما ّ
تك�شف

ل��ل��م��واط��ن ال��ل��ب��ن��اين ب�����أنّ احللول
واملعاجلات م� ّؤجلة ،خالفاً للوعود
ال���ت���ي �أُط���ل���ق���ت ب����أ ّن���ه���ا �ستو�ضع
�سريعاً على نار حامية ،ترتجمها
وت�ضعها على ال�سكة ال��ت��ي تريح
النا�س ،م��ا يعني بقاء اللبنانيني
حمبو�سني خلف ق�ضبان الأزمة
و�ضغوطها الهائلة من الآن وحتى
ُي�����س��م��ح للحكومة ب����أن تفتح باب
الإ�صالحات وت�ش ّرعه �أم��ام تدفق
امل�ساعدات الدولية املوعودة.
ول��ف��ت��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �إىل �أن�����ه �إذا
ك��ان املنطق احلكومي ي�ؤ ّكد بثقة
ول����وج احل��ك��وم��ة ب����اب العالجات
والإ����ص�ل�اح���ات يف امل����دى املنظور
��و���س��ل م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين بع�ض
وي��ت ّ
ربراً ،ال
ال�صرب � ،اّإل �أ ّنه و�إن كان م ّ
يبدو �أنّ له �صدى �شعبياً متفهماً
ل��ه ،خ�صو�صاً �أنّ الواقع اللبناين
ب����أزم���ات���ه امل��ت��دح��رج��ة ال يحتمل
�أي ت����أخ�ي�ر ،ب��ل يتطلب خطوات
ف����وري����ة �إن����ق����اذي����ة و�إ����ص�ل�اح���ي���ة،
لئال تفر�ض ه��ذه الأزم����ات جدل
حتدّيات جديدة �أكرث تعقيداً �أمام
احل��ك��وم��ة ،يعيق ج���دول �أعمالها
الأ�سا�سي �إن مل ّ
يعطله.
وق�����ال�����ت م���������ص����ادر دبلوما�سية
فرن�سية لل�صحيفة� ،إنّ “باري�س
للتوجهات التي
و�إن كانت مرتاحة
ّ
حدّدتها احلكومة اللبنانية ،والتي

�أ ّك����ده����ا رئ��ي�����س��ه��ا جن��ي��ب ميقاتي
�أم��ام الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م��اك��رون ،ف���إ ّن��ه��ا يف ال��وق��ت نف�سه
ما زال��ت تنتظر م�سارعة اجلانب
اللبناين �إىل اال�ستفادة من الوقت
امل����ت����اح ،وم�����ب�����ادرة احل���ك���وم���ة �إىل
�إج��راء الإ�صالحات التي التزمت
بها” ،معتربة �أنّ �أي تباط�ؤ يف هذا
امل��ج��ال م��ن �ش�أنه �أن يلحق املزيد
م��ن ال�ضرر على واق���ع الأزم���ة يف
لبنان الذي يزداد �صعوبة.
حزب اهلل يت�صدر امل�شهد
وب���دوره���ا ،ق��ال��ت �صحيفة ال���ر�أي
“ت�صدَّر ح�����زب اهلل
ال���ك���وي���ت���ي���ة َ
امل�شهد ال�سيا�سي اللبناين ،وغالباً
م���ا ي��ت��م ال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه ع��ل��ى �أنه
الآم��ر الناهي والناظم ال�سيا�سي
– الأم����ن����ي واملُ��� ْم���� ِ���س���ك ب���الإم���رة
ٌ
تو�صيفات
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وه��ي
ت�ستند �إىل ف��ائ�����ض ال��ق��وة الذي
يتمتع به احل��زب نتيجة �أمرين:
الأول عالقته الع�ضوية ب�إيران
كر�أ�س حربة مل�شروعها الإقليمي،
والثاين ر�سوخه يف البيئة ال�شيعية
التي ت�شكل درعه ال�شعبي».
و�أ�شارت �إىل �أنه مع ال َع ّد التنازيل
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة املرجحة
يف م���ار����س �-آذار امل���ق���ب���ل ،ي����زداد
احلديث يف ب�يروت عن دور حزب

اهلل ومكانته يف �إدارة اللعبة بعدما
جن���ح يف ح��ي��اك��ة ق���ان���ون انتخاب
� َ���ض��� َم���نَ ل����ه ال��غ��ال��ب��ي��ة يف برملان
 ،2018و�سط �أ�سئلة عن اجتاهات
املزاج ال�شعبي بعد احتجاجات 17
�أك��ت��وب��ر-ت�����ش��ري��ن الأول ،2019
وبلوغ البالد على م��دى العامني
امل��ا���ض��ي�ين �أع���ت���ى �أزم�����ة م��ال��ي��ة –
نقدية – �إجتماعية يف تاريخها.
و�أ�ضافت ال�صحيفة “ثمة اعتقا ٌد
�أن ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ن��ي��اب��ي حل���زب اهلل
يبقى ثابتاً رغ��م ال��ت��ح��والت التي
ق���د ت�����ش��ه��ده��ا ال��ب��ي��ئ��ات الأخ�����رى،
ويعزو خ�صومُه ال�سبب �إىل وهج
�سالحه وفائ�ض القوة التي يتمتع

بها و�إمكاناته الإي��ران��ي��ة� ،إ�ضافة
�إىل ما حققه من خ�لال �إم�ساكه
مبفا�صل ال�سلطة يف لبنان».
وت��اب��ع��ت “مل َي��� ُع���د ح����زب اهلل يف
ال��ب�رمل����ان جم����رد ق����وة انتخابية
ن��ي��اب��ي��ة ،ف��ه��و مُ�����ش��ارِك �أ���س��ا���س��ي يف
ال���ل���ج���ان ال��ن��ي��اب��ي��ة ويف رئا�ستها
و���ص��ان��ع ق���رار يف ت�شريعاته ،لكن
ق���وت���ه ال ت���ت����أت���ى م����ن ك���ون���ه قوة
نيابية متثل من �ضمن “الثنائي
ال�شيعي”  27ن��ائ��ب��اً ،لكن حجم
ح�����ض��وره النيابي ك��ان امل��ع�بر �إىل
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واحلكومة
وال���ق���رار امل����ؤ ّث���ر ،وخ�����ص��و���ص��اً بعد
ع����ام  2000ت���اري���خ االن�سحاب

الإ�سرائيلي من لبنان و�صو ًال �إىل
حرب يوليو .»2006
وذك����������رت �أن االن����ت����خ����اب����ات هي
ال��وج��ه ال�شرعي حل�ضور احلزب
ال��ت�����ص��اع��دي يف  30ع���ام���اً ،وقد
�أث��ب��ت �أن���ه ق���ادر م��ن خاللها على
�أن يكون فاع ً
ال فيها� ،أما انتخابات
 2022ال���ت���ي م���ن امل��ح�����س��وم �أن
حزب اهلل �سيك ّر�س متثيله النيابي
وال�شعبي فيها ،ف���إن احل��زب يقف
ف��ي��ه��ا �أم�����ام اخ��ت��ب��ار جت���دي���د فوز
حلفائه ،والأب��رز ا�ستحقاق رئا�سة
امل��ج��ل�����س ال��ن��ي��اب��ي ،وه���و التحدي
الأكرب للثنائي ال�شيعي يف تكري�س
التفاهم حوله.

16

13365  العـدد-  م2021  أكتوبر13 األربعاء

Wednesday

13 October 2021 - Issue No 13365

األربعاء  13أكتوبر  2021م  -العـدد 13365

الفجر الريا�ضي

13 October 2021 - Issue No 13365

Wednesday

ويلز تثق يف عودة بيل لقيادتها نحو املونديال فيدرر خارج الع�شرة الأوائل بت�صنيف املحرتفني
يثق منتخب ويلز الأول لكرة القدم يف عودة جنمه غاريث بيل ،امل�صاب
يف الوقت احلايل ،لقيادة الفريق خالل مواجهتي الت�صفيات الأوروبية
امل�ؤهلة ملونديال  2022ال�شهر القادم.
وق��ال م��درب "التنانني احلمراء" ،روب��رت بيج ،خ�لال م�ؤمتر �صحايف:
"هاتان املباراتني �ستكونان مبثابة نهائي ك�ؤو�س بالن�سبة لنا" ،يف �إ�شارة
ملواجهتي بيالرو�سيا وبلجيكا التي �ستتناف�س خاللهما ويلز على حجز
مقعد خلو�ض امللحق الأوروبي.
وحتل ويلز يف املرتبة الثالثة باملجموعة اخلام�سة بر�صيد  11نقطة،
نف�س ر�صيد جمهورية الت�شيك ،لكن مع م��ب��اراة �أق��ل ،وتبتعد بخم�س

ن��ق��اط ع��ن بلجيكا ،ال��ت��ي �ستحجز يف الأغ��ل��ب مقعدها نحو املونديال
مبا�شرة ،حال عدم حدوث �أي نتائج عك�سية.
وق��ال بيج" :نريد �أن نحظى بكل العبينا الكبار ،واجلميع �سيكونون
ح��ا���ض��ري��ن لأن��ه��م ي��ع��ل��م��ون ب���أه��م��ي��ة ه��ات�ين امل��ب��ارات�ين وال ي��رغ��ب��ون يف
خ�سارتهما".
ويعاين بيل من �إ�صابة منذ �سبتمرب (�أيلول) املا�ضي ،ورغم عدم وجود
موعد حمدد لعودته �إال �أن العب ري��ال مدريد يتعافى ب�شكل جيد من
م�شكلته الع�ضلية وقد يلحق بالتوقف الدويل القادم للمنتخبات.
وتبحث ويلز عن خو�ض �أول مونديال لها منذ عام .1958

و�ضع ت�أهل البولندي هوبرت هوركا�ش �إىل الدور ثمن النهائي لدورة
�إنديان ويلز الأمريكية� ،سابعة دورات الأل��ف نقطة للما�سرتز لهذا
املو�سم" ،امللك" ال�سابق لكرة امل�ضرب العاملية ال�سوي�سري روجيه
ف��ي��درر ،امل��ت��وج بـ 20لقبا ك��ب�يرا ،خ���ارج الع�شر الأوائ����ل يف ت�صنيف
املحرتفني ال��ذي �سي�صدر االثنني املقبل ،وذل��ك للمرة الأوىل نحو
منذ خم�س �سنوات.
غيابه عن �إنديان ويلز ب�سبب الإ�صابة وال��ذي كلفه خ�سارته 480
نقطة� ،إىل جانب ت�أهل هوركا�ش ،امل�صنف ثانيا ع�شر عامليا حاليا،
االث��ن�ين �إىل ثمن نهائي ال����دورة الأم�يرك��ي��ة� ،سيجعل ال�سوي�سري
يرتاجع من املركز التا�سع �إىل احلادي ع�شر االثنني املقبل.

وعاد فيدرر �إىل املالعب الربيع املا�ضي بعد غياب عن عام ،2020
ب�سبب جائحة "كوفيد "-19وعمليات ج��راح��ي��ة يف ال��رك��ب��ة .لكن
بعد خو�ضه  13م��ب��اراة منذ ذل��ك احل�ين بينها رب��ع نهائي بطولة
ومي��ب��ل��دون ،ث��ال��ث��ة ال��ب��ط��والت الأرب����ع ال��ك�برى� ،أن��ه��ى مو�سمه بعد
البطولة الإنكليزية ب�سبب �أمل يف ركبته.
و�أدى هذا الغياب املطول عن املالعب �إىل تراجعه يف الت�صنيف العاملي
حيث كان يحتل املركز اخلام�س يف بداية العام.
وم��ن امل��ف��ارق��ات ،ف���إن ه��ورك��ا���ش ال��ذي ت�سبب يف خ��روج��ه م��ن قائمة
ال��ع�����ش��رة الأوائ������ل ،ه��و نف�سه م��ن �أخ���رج���ه م��ن رب���ع ن��ه��ائ��ي بطولة
وميبلدون يف متوز/يوليو املا�ضي.
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�شرطة �أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة
درع مدير قطاع الأمن اجلنائي
•• �أبوظبي-الفجر:

ك��رم��ت ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي الفائزين
ب��ب��ط��ول��ة درع م���دي���ر ق���ط���اع الأم����ن
اجل���ن���ائ���ي وال����ت����ي ن��ظ��م��ه��ا القطاع
ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق م�����ع م����رك����ز ال�ت�رب���ي���ة
الريا�ضية ال�شرطية بقطاع املوارد
الب�شرية وت�ضمنت �أن�شطة اللياقة
وال���ت���ح���دي "رجال و�سيدات"  ،و
الدراجات واجلوجيت�سو و البطولة
املجتمعية للكرة الطائرة "رجال".
وحاز فريق مديرية �شرطة املناطق

اخل���ارج���ي���ة ع��ل��ى امل���رك���ز الأول يف
بطولة الدراجات "رجال" وح�صل
فريق مديرية �شرطة الظفرة على
ال��ث��اين  ،وف���از باملركز الثالث فريق
مديرية �شرطة العا�صمة وكرمهم
العميد خ��ال��د �أح��م��د م��ري�����ش نائب
مدير قطاع الأمن اجلنائي لل�ش�ؤون
الإدارية.
وف����از يف ن�����ش��اط ال��ل��ي��اق��ة والتحدي
"رجال " ب���امل���رك���ز الأول فريق
م����دي����ري����ة ال����ت����ح����ري����ات وامل���ب���اح���ث
اجل��ن��ائ��ي��ة وب���امل���رك���ز ال���ث���اين فريق

مديرية �شرطة الظفرة وح���از على
املركز الثالث فريق مديرية �شرطة
ال���ع�ي�ن  ،وك���رم���ه���م ال���ع���م���ي���د �سامل
البقمي نائب مدير مديرية املناطق
اخل��ارج��ي��ة لل�ش�ؤون الإداري����ة  .و يف
ن�شاط اللياقة وال��ت��ح��دي "�سيدات
" فاز باملركز الأول فريق مديرية
���ش��رط��ة ال��ع��ا���ص��م��ة وب��امل��رك��ز الثاين
ف��ري��ق مديرية �شرطة ال��ع�ين وحاز
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ري��ق مديرية
ال����ت����ح����ري����ات وامل����ب����اح����ث اجلنائية
وك����رم����ه����م ال���ع���ق���ي���د ���س��ع��ي��د �سهيل

املزروعي نائب مدير �إدارة اخلدمات
الأم����ن����ي����ة امل���������س����اع����دة يف مديرية
التحريات واملباحث اجلنائية.
وف��از يف البطولة املجتمعية للكرة
ال��ط��ائ��رة "رجال" ف��ري��ق �أبوظبي
باملركز الأول  ،وفريق القرم باملركز
الثاين وفريق البطني باملركز الثالث
ومت ت���ك���رمي ج��م��ي��ع ال��ل�اع����ب��ي�ن يف
ن�شاط اجلوجيت�سو وكرمهم املقدم
ع��ت��ي��ق ب��ط��ي امل���زروع���ي م��دي��ر فريق
اجلوجيت�سو بالقطاع .
و����ش���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ن��ح��و ()167

منت�سباً ومنت�سبة م��ن قطاع الأمن
اجل����ن����ائ����ي م�����ن ال���������ض����ب����اط و�صف
ال�ضباط والأفراد وال�شرطة الن�سائية
وا�ستمرت ملدة �شهر بح�ضور مدراء
امل��دي��ري��ات والإدارات وع����دد كبري
م��ن ال�ضباط والأف����راد حيث �شارك
(  )44العبا ميثلون  8مديريات
و�إدارات يف القطاع ببطولة اللياقة
وال��ت��ح��دي ( رج����ال )  ،و ���ش��ارك��ت (
 )18الع��ب��ة ميثلن  6مديريات
و�إدارات يف القطاع ببطولة اللياقة  )15العبا ميثلون جميع املديريات اجلوجيت�سو ( رج���ال )  ،و ���ش��ارك (
وال��ت��ح��دي ( ���س��ي��دات )  ،و����ش���ارك ( والإدارات يف ال����ق����ط����اع ببطولة  )54العبا ميثلون جميع املديريات

والإدارات يف القطاع ببطولة اللياقة
والتحدي ( رجال ).

ال�سباق ينطلق ال�سبت يف الرابعة ع�صرا

�إغالق باب الت�سجيل لأوىل جوالت قوارب التجديف غد ًا
•• دبي -الفجر:

يغلق يوم غد اخلمي�س باب الت�سجيل للم�شاركة يف �سباق
دب��ي ل��ق��وارب التجديف املحلية  30قدما -اجل��ول��ة الأوىل
من بطولة دبي  2022-2021وال��ذي ينظمه ن��ادي دبي
ال��دويل للريا�ضات البحرية �ضمن روزنامة املو�سم اجلديد
يوم ال�سبت املقبل.
وك���ان ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة ق��د ا�ستهل
فعاليات املو�سم اجلديد  2022-2021يوم اجلمعة املا�ضي
من خالل �أوىل جوالت بطولة دبي للقوارب ال�شراعية املحلية
 22قدما والتي حققت جناحا كبريا مب�شاركة  35قاربا،
حيث مت فتح باب الت�سجيل لثاين فعاليات املو�سم اجلديد
�سباق دبي لقوارب التجديف املحلية  30قدما والذي يجمع
نخبة املالك والنواخذة من حمبي ريا�ضات املوروث ال�شعبي
البحري.

و�إعتمدت اللجنة املنظمة لل�سباق ال�ساعة الرابعة ع�صرا من
ي��وم ال�سبت املقبل موعدا النطالقة اول �أ���ش��واط الأم�سية
والتي تت�ضمن مرحلتني كاملعتاد حيث تبحر قوارب التجديف
يف قناة دبي املائية يف منطقة اجل��داف وقبالة حممية خور
دبي للحياة الفطرية مبن خط البداية يف عمق القناة نحو
خط النهاية قبالة في�ستيفال �سيتي وخور دبي مل�سافة ت�صل
اىل  2.3كلم.
و�أعلنت اللجنة املنظمة على انعقاد االجتماع التنويري مع
النواخذة وامل�لاك امل�شاركني يوم غد اخلمي�س عرب تقنية
االت�صال املرئي لتو�ضيح كافة الأمور والرد على اال�ستف�سارات
فيما �سيبد�أ الربنامج الزمني لل�سباق يوم ال�سبت يف فرتة
الظهرية مع الفح�ص الفني والتدقيق على امل�شاركني ومن
ث��م ال��ت��ح��ول اىل خ��ط ال��ب��داي��ة ب��ع��د م��ع��رف��ة ق��رع��ة �شوطي
ال�سباق حيث �سيحمالن اللونني "الأزرق والربتقايل".
و�أخ��ط��رت اللجنة املنظمة يف ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات

البحرية املالك والنواخذة امل�شاركني يف احلدث بالتعليمات
وال�شروط اخلا�صة بامل�شاركة ح�سب اللوائح املتعارف عليها
منذ املو�سم املا�ضي حيث ي�شارك يف كل ق��ارب � 9أف���راد من
بينهم �سكوين و 8بحارة " 7مواطنني واثنان من املقيمني
يف الدولة" و�سيكون وزن القارب مفتوحا.
25
ويعد �سباق اجلولة الأوىل من بطولة دبي لقوارب التجديف
املحلية  30قدما يوم ال�سبت املقبل واحد من �سباقني �سيتم
�إعتماد نقاط الرتتيب العام فيهما من �أجل اختيار �أ�صحاب
املراكز من الأول وحتى الع�شرين للم�شاركة يف �أغلى بطوالت
مو�سم ق���وارب التجديف املحلية  30قدما �سباق ك���أ���س �آل
م��ك��ت��وم  2021وال����ذي يحمل ه���ذا ال��ع��ام ن�سخة اليوبيل
الف�ضي احتفاء بالن�سخة رق��م  25لل�سباق العريق والذي
انطلق عام .1998
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قرعة �شاطئية القارات ت�ضع الإمارات مع �إ�سبانيا والربتغال وال�سنغال

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي ،ينظم جمل�س دبي
الريا�ضي الن�سخة العا�شرة من بطولة ك�أ�س القارات لكرة
القدم ال�شاطئية بالتعاون مع جلنة كرة القدم ال�شاطئية
ب��االحت��اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم ،وت��ق��ام مناف�ساتها على
�شاطئ كايت بيت�ش مبنطقة �أم �سقيم خالل الفرتة من 2
�إىل  6نوفمرب املقبل  .و�أقيمت مرا�سم قرعة البطولة يف
مقر جمل�س دبي الريا�ضي بحي دبي للت�صميم ،بح�ضور
���س��ع��ادة �سعيد ح���ارب �أم�ي�ن ع���ام جمل�س دب���ي الريا�ضي
وج����وان كو�سكو رئ��ي�����س اللجنة التنفيذية ل��ك��رة القدم
ال�شاطئية بالفيفا ،وعلي حمد ع�ضو احتاد الإمارات لكرة
القدم ورئي�س جلنة الكرة ال�شاطئية ب��االحت��اد ،وبري�ش
راجن��ان املدير امل��ايل ل�شركة تكنوتري الراعي الرئي�سي
للبطولة.
و�أوقعت القرعة منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�شاطئية يف

املجموعة الأوىل �إىل جانب منتخبات �إ�سبانيا والربتغال
وال�سنغال ،فيما �ضمت املجموعة الثانية منتخبات كل من
رو�سيا الفائز بلقب ك�أ�س العامل لكرة القدم ال�شاطئية
�أغ�سط�س املا�ضي والفائز بلقب بطولة ك�أ�س القارات ثالث
م��رات� ،إىل جانب �إي��ران حامل اللقب والفائز بالبطولة
ثالث مرات �أي�ضاً ،واليابان والباراغواي.
ح�ضر مرا�سم القرعة علي عمر رئي�س اللجة املنظمة
للبطولة وم��دي��ر �إدارة ال��ت��ط��وي��ر ال��ري��ا���ض��ي باملجل�س،
و�أحمد �سامل املهري مدير البطولة ،واحلكم الإماراتي
ال��دويل �إبراهيم املن�صوري الفائز بـ "جائزة حممد بن
را���ش��د �آل مكتوم ل�ل�إب��داع الريا�ضي" ،وم���درب املنتخب
الوطني لكرة القدم ال�شاطئية وعدد من جنوم املنتخب،
حيث �أج���رى مرا�سم القرعة احلكم الإم��ارات��ي ال�سابق
حممد �سعيد والورا كوك�سو مدير الت�سويق يف اللجنة
التنفيذية لكرة القدم ال�شاطئية.

و�أعلنت اللجنة املنظمة �أن مباريات البطولة �ستقام بنظام
ال���دوري من دور واح��د على �أن يت�أهل �صاحبا املركزين
الأول وال���ث���اين م���ن ك���ل جم��م��وع��ة �إىل م��رح��ل��ة ن�صف
النهائي التي تلعب بنظام خروج املهزوم ليت�أهل الفائزان
�إىل املباراة النهائية ،ويتناف�س اخلا�سران على امليداليات
الربونزية يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.
ورح�����ب ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح�����ارب �أم��ي��ن ع����ام جم��ل�����س دبي
الريا�ضي يف بداية امل�ؤمتر ال�صحفي باحل�ضور من وفد
جل��ن��ة ال��ك��رة ال�شاطئية ب��االحت��اد ال����دويل ل��ك��رة القدم،
باحتاد الإم��ارات لكرة القدم والإعالميني و�شركة تكنو
تري الراعي الرئي�سي للبطولة و�شكرهم على حر�صهم
ال���دائ���م ع��ل��ى �إجن�����اح احل�����دث ..وق����ال  " :ن��ح��ن �سعداء
بتنظيم الن�سخة العا�شرة من بطولة ك�أ�س القارات لكرة
القدم ال�شاطئية التي ولدت يف دبي و�أ�صبحت ثاين �أهم
بطولة بعد ك�أ�س العامل لكرة القدم ال�شاطئية وو�صولها

�إىل الن�سخة العا�شرة يدل على جناحها الكبري ومكانتها
ريا كونها
الدولية ،و�ستحمل الن�سخة العا�شرة متيزًا كب ً
تقام يف عام اخلم�سني و�ضمن فرتة تنظيم �إك�سبو 2020
ال��ذي يجتمع فيه ال��ع��امل حت��ت �شعار /ت��وا���ص��ل العقول
و�صنع امل�ستقبل ،/و�سنوا�صل تنظيم البطولة يف ال�سنوات
املقبلة حيث �أ�صبحت جز ًءا �أ�سا�س ًيا من �أجندة الفعاليات
ال�سنوية يف دبي".
من جانبه تقدم ج��وان كو�سكو بال�شكر �إىل جمل�س دبي
الريا�ضي وف��رق العمل على الدعم املتوا�صل للبطولة
وع�ب�ر ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ا���س��ت��م��رار ال�����ش��راك��ة ال��ن��اج��ح��ة التي
جت��م��ع ال��ف��ي��ف��ا م���ع جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ض��ي ط����وال 10
�سنوات ،مثمنا دور الرعاة والداعمني للبطولة بالإ�ضافة
�إىل احتاد الإمارات لكرة القدم الذي يوفر الدعم الفني
الالزم لتطوير كرة القدم ال�شاطئية بالدولة.
ب���دوره ق��ال علي حمد  " :ن�شكر جمل�س دب��ي الريا�ضي

على دوره ال��رائ��د يف دع��م البطولة وريا�ضة ك��رة القدم
ال�شاطئية ،و�أك���د على ثقتهم ب���أن املنتخب �سيقدم �أدا ًء
مم��ت��ازًا يف البطولة و�سيتمكن من حتقيق املفاج�أة هذا
العام ،كما �أن احتاد الكرة يوا�صل جهوده لتنظيم دوري
ك��رة ال��ق��دم ال�شاطئية مب�شاركة  12فريقا وع���دد من
البطوالت الأخرى لتنمية وتطوير هذه الريا�ضة املهمة
وزيادة �شعبيتها وانت�شارها بني كافة فئات املجتمع".
و�أع����رب ب��ري�����ش راجن����ان امل��دي��ر امل���ايل ل�شركة تكنوتري
عن �سعادته بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي لرعاية
هذه البطولة و�أكد حر�ص �شركته املتخ�ص�صة يف جمال
التقنيات احلديثة على بناء عالقة م�ستمر مع جمل�س
دب��ي الريا�ضي والتواجد يف الفعاليات الكربى واملهمة
التي ينظمها املجل�س �إميانًا منهم بالدور الكبري للريا�ضة
يف املجتمعات وامل�ستوى امل��رم��وق للفعاليات الريا�ضية
املختلفة التي ينظمها املجل�س.

حريز املر :القمزي على �أعتاب لقب عاملي ثالث

«الريا�ضات البحرية» يهنئ �أبوظبي
ب�إجناز «ريبادرو»
•• دبي –الفجر:

ه��ن���أ جمل�س �إدارة احت���اد الإم����ارات
للريا�ضات البحرية فريق �أبوظبي
ل���ل���زوارق ال�����س��ري��ع��ة ب��ال��ف��وز العاملي
اجل���دي���د وم���ع���ان���ق���ة ل��ق��ب اجلولة
الثانية من بطولة العامل للزوارق
ال�سريعة -ف��ورم��وال  2-التي جرت
�أحداثها ال�سبت والأحد املا�ضيني يف
مدينة ريبادورو الربتغالية.

وب���ارك ح��ري��ز امل��ر حممد ب��ن حريز
رئ��ي�����س �إحت����اد الإم�����ارات للريا�ضات
البحرية االنت�صار الأول يف الن�سخة
احل��ال��ي��ة  ،2021ل����زورق �أبوظبي
 35ب��ق��ي��ادة بطلنا امل��ت���أل��ق را�شد
ال���ق���م���زي وال�������ذي و����ض���ع���ه يف قلب
املناف�سة على اللقب العاملي الكبري
ب��ع��دم��ا ارت���ق���ى وت���ق���دم �إىل و�صافة
الرتتيب العام بر�صيد  27نقطة،
ب��ف��ارق نقطتني فقط ع��ن املت�سابق

املت�صدر الليتواين �إدغاري�س ريابكو.
ون��ق��ل ح��ري��ز امل���ر ب���ن ح��ري��ز تهاين
وت�بري��ك��ات �إخ��وان��ه �أع�����ض��اء جمل�س
�إدارة احت����اد الإم�������ارات الريا�ضات
ال���ب���ح���ري���ة �إىل ب��ع��ث��ة ف���ري���ق ن����ادي
�أب��وظ��ب��ي ل���ل���زوارق ال�سريعة والتي
ترابط حاليا يف الربتغال وت�ستعد
ل���ل���ع���ودة م���ن ه���ن���اك ب�����إجن����از عاملي
جديد ب���إذن اهلل من خالل امل�شاركة
يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة امل��رت��ق��ب��ة التي

���س��ت��ق��ام الأ���س��ب��وع ال���ق���ادم يف مدينة
ف��ي�لا ف��ي��ل��ه��ا وي��ط��م��ح م���ن خاللها
الفريق ع�بر بطليه را���ش��د القمزي
ق��ائ��د زورق �أب��وظ��ب��ي  35ومن�صور
املن�صوري قائد زورق �أبوظبي 36
�إىل الفوز والتتويج.
و�أع��������رب رئ���ي�������س احت������اد الإم��������ارات
ل���ل���ري���ا����ض���ات ال���ب���ح���ري���ة ع����ن ثقته
الكبرية يف �إمكانيات فريق �أبوظبي املوهوب را�شد القمزي الذي ا�ستعاد ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ه���ذا امل��و���س��م ليكون بعدما ف��از باللقب مرتني من قبل
ل���ل���زوارق ال�����س��ري��ع��ة وق����درات بطلنا ح���ظ���وظ���ه يف امل��ن��اف�����س��ة ع���ل���ى لقب على �أعتاب �إجناز عاملي ثالث فريد ،مو�سمي  2017و.2019

جابر ومدفيديف �إىل ثمن النهائي

خروج بلي�شكوفا من الدور الثالث يف دورة �إنديان ويلز لكرة امل�ضرب
خ��رج��ت الت�شيكية ك��ارول��ي��ن��ا بلي�شكوفا امل�صنفة �أوىل م��ن ال����دور الثالث ووا�صلت التون�سية �أن�س جابر امل�صنفة ثانية ع�شرة م�شوارها يف الدورة وبلغت
لدورة �إنديان ويلز الأمريكية� ،إحدى دورات الألف بح�سب ت�صنيف رابطة ثمن النهائي �إثر فوزها على الأمريكية دانييل كولينز الثانية والع�شرين
املحرتفات (دبليو تي �أي��ه) ،بخ�سارتها �أم��ام الربازيلية مايا بياتريز حداد  1-6و 3-6يف �ساعة و 13دقيقة.
ال�صاعدة من الت�صفيات  6-3و 7-5يف �ساعتني و�أربع دقائق .
وردت جابر االعتبار خل�سارتها �أم��ام كولينز يف دور الـ 16لبطولة فرن�سا
ودفعت بلي�شكوفا امل�صنفة ثالثة عامليا والتي كانت مر�شحة بقوة للفوز بلقب املفتوحة ،ثانية البطوالت الأربع الكربى ،على مالعب روالن غارو�س العام
ال��دورة ،ثمن �أخطائها الكثرية يف الإر�سال والتي بلغت  12خط�أ مزدوجا ،املا�ضي ( 6-4و 4-6و.)6-4
كما �أن ن�سبة ك�سبها الإر�سال الثاين بلغت  25باملئة فقط.
وقالت جابر يف امل�ؤمتر ال�صحايف بعد املباراة" :احلفاظ على �إر�سايل �ساعدين
وباتت املناف�سة مفتوحة على اللقب بخروج بلي�شكوفا يف ظل غياب الأ�سرتالية يف ك�سب املجموعة الأوىل" ،م�ضيفة "املجموعة الثانية كانت �صعبة بع�ض
�آ�شلي بارتي الأوىل عامليا ومطاردتها املبا�شرة البيالرو�سية �أرينا �سابالينكا ال�شيء خا�صة �أنها ب��د�أت اللعب ب�شكل �أف�ضل .لكنني �سعيدة لأنني ك�سرت
والأمريكية املخ�ضرمة �سريينا وليام�س ب�سبب الإ�صابة .و�ضربت حداد �إر�سالها يف ال�شوط الثامن ومتكنت من �إنهاء املباراة بك�سب �إر�سايل".
امل�صنفة  115عامليا موعدا يف ثمن النهائي مع الإ�ستونية �أنيت كونتافيت وتابعت" :مع الإره���اق الذهني والبدين يف نهاية املو�سم� ،أح��اول �أن �ألعب
التي فجرت املفاج�أة الثانية من العيار الثقيل االثنني بتغلبها على الكندية �أف�ضل ما لدي يف كرة امل�ضرب .مل �ألعب هذه املدة الطويلة �أبدًا� .إنها جتربة
بيانكا �أندريي�سكو امل�صنفة  21عامليا واملتوجة بلقب الدورة الأمريكية قبل جديدة بالن�سبة يل .لكنني �سعيدة لأنها حافز لنهاية العام .ل�ست بعيدة جدًا.
عامني )5-7( 6-7 ،و.3-6
�أريد ب�صراحة الفوز ب�أكرب قدر ممكن للت�أهل �إىل بطولة املا�سرتز اخلتامية"
وقالت �أندريي�سكو امل�صنفة  16يف ال��دورة واملتوجة بلقب بطولة الواليات التي جتمع �أف�ضل ثماين العبات يف العامل.
املتحدة املفتوحة� ،آخر البطوالت الأربع الكربى قبل عامني �أي�ضا" :مل �ألعب وحتتل جابر التي حققت  46ف��وزا ه��ذا ال��ع��ام حيث توجت ب����أول �ألقابها
جيدًا ومل يكن لدي �شعور جيد اليوم".
يف دورة برمنغهام الإنكليزية يف حزيران/يونيو املا�ضي ،املركز التا�سع يف
و�أ�ضافت "كانت هناك رياح كثرية .ال �أعتقد �أنها لعبت كرة م�ضرب جيدة ت�صنيف بطولة املا�سرتز اخلتامية.
� ً
أي�ضا ،لكنها كانت �أف�ضل مني".
وتلتقي جابر التي ك�سرت �إر�سال كولينز خم�س مرات من �أ�صل  12حماولة،

يف الدور املقبل مع الرو�سية �آنا كالين�سكايا ال�صاعدة من الت�صفيات والفائزة
على ال�سوي�سرية فيكتويا غولوبيت�ش  6-1و 1-6و .3-6و�ستكون املواجهة
الأوىل بني جابر وكالين�سكايا.
كما ت�أهلت الأملانية �أجنيليك كريبر العا�شرة بتغلبها على الرو�سية داريا
كا�ساتكينا الع�شرين  2-6و 6-1و.4-6
وتلتقي كريبر يف ثمن النهائي مع الأ�سرتالية �آيال تومليانوفيت�ش الفائزة
على ال�سلوفينية تامارا زيدان�سيك  4-6و.3-6
وخرجت الأمريكية الواعدة ك��وري غوف اخلام�سة ع�شرة بخ�سارتها �أمام
الإ�سبانية باوال بادو�سا  6-2و ،6-2لتلتقي الأخرية مع الت�شيكية باربورا
كرييت�شكوفا الثالثة وال��ف��ائ��زة على الأم�يرك��ي��ة �أم��ان��دا �أني�سيموفا 2-6
و.3-6
ول��دى الرجال ويف �سابعة دورات الأل��ف نقطة للما�سرتز لهذا املو�سم ،بلغ
ال��رو���س��ي دان��ي��ل مدفيديف امل�صنف �أول ال���دور ثمن النهائي بتغلبه على
ال�صربي فيليب كرايينوفيت�ش ال�سابع والع�شرين  2-6و.)1-7( 6-7
وث�����أر م��دف��ي��دي��ف ،ب��ط��ل ف�لا���ش��ي��ن��غ م��ي��دوز ه���ذا ال�����ص��ي��ف ،خل�����س��ارت��ه �أم���ام
كرايينوفيت�ش يف الدور الثالث لدورة �إنديان ويلز عام  2019وحقق فوزه
الثاين على التوايل على ال�صربي يف ثالث مواجهات بينهما بعدما كان تغلب
عليه يف ال��دور الثالث لبطولة �أ�سرتاليا املفتوحة ،اوىل بطوالت الغراند
�سالم ،هذا العام.

ويلتقي مدفيديف يف الدور املقبل مع البلغاري غريغور دمييرتوف الثالث
والع�شرين والفائز على الأمريكي ريلي �أوبيلكا ال�ساد�س ع�شر  3-6و.4-6
يف املقابل ،توقف م�شوار مواطنه �أن���دري روبليف ال��راب��ع يف ال��دور الثالث
بخ�سارته �أمام الأمريكي طومي باول  6-4و 3-6و.7-5
كما خرج الكندي ديني�س �شابوفالوف التا�سع بخ�سارته امام الرو�سي �أ�صالن
كارات�سيف التا�سع ع�شر  7-5و ،6-2والإ�سباين روبرتو باوتي�ستا �أغوت
اخلام�س ع�شر بخ�سارته �أمام الربيطاين كامرون نوري احلادي والع�شرين
 6-4و 5-7و.6-3
وعانى الرنوجي كا�سرب رود العا�شر عامليا وال�ساد�س يف الدورة لتخطي عقبة
اجلنوب �إفريقي لويد هاري�س الـ 26يف الدورة والـ 31عامليا.
واح��ت��اج رود ،املتوج بثالثة �أل��ق��اب يف ثالثة �أ�سابيع على املالعب الرتابية
با�شتاد ال�سويدية وغ�شتاد ال�سوي�سرية وكيت�سبوهيل النم�سوية يف متوز/
ي��ول��ي��و امل��ا���ض��ي ،يف �إجن����از مل ي�سبق حتقيقه م��ن��ذ  2011ع��ن��دم��ا فعلها
الربيطاين �أندي موراي� ،إىل قلب خ�سارته املجموعة الأوىل )7-4( 7-6
�إىل فوز بالثانية والثالثة بنتيجة واحدة .4-6
و�ضرب رود ،الفائز بخم�سة �ألقاب هذا العام �آخرها الأح��د قبل املا�ضي يف
دورة �سان دييغو الأمريكية ،موعدا يف ال��دور املقبل مع الأرجنتيني دييغو
�شفارت�سمان احلادي ع�شر والذي احتاج بدوره �إىل ثالث جمموعات لتخطي
عقبة الربيطاين دان �إيفانز الثامن ع�شر  7-5و 4-6و�6-صفر.
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الفجر الريا�ضي
بعد �أن �أ�صبحت �أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر  2022لكرة
القدم عرب الت�صفيات ،هل ميكن اعتبار �أملانيا من بني املنتخبات املر�شحة
لإح���راز اللقب العاملي؟ بعد ث�لاث �سنوات عجاف ،ب��د�أ �أب��ط��ال العامل �أربع
مرات ،يتو�سمون خريا بالت�شكيلة احلالية ،لكن املدرب اجلديد هانزي فليك
يعترب ب�أن "الطريق ما زال طويال".
لطاملا اعتمد املنتخب االملاين على القوة الذهنية .وبعد ان قام فليك بتجديد
دم��اء الفريق بن�سبة كبرية بعد ا�ستالمه من�صبه خلفا ليواكيم ل��وف اثر
نهائيات ك�أ�س �أوروبا خالل العام احلايل ،يعتمد الالعبون على ما�ض جميد
للمان�شافت الذي يتمتع مب�ستوى م�ستقر منذ حوايل  70عاما يف النهائيات
العاملية .لكن الت�شكيلة احلالية كانت يف حاجة اىل جرعة من الثقة بعد
كابو�س الن�سخة االخرية يف رو�سيا عام  2018واخلروج من الدور االول.
ومع انتزاع بطاقة الت�أهل بالفوز على مقدونيا ال�شمالية �4-صفر االثنني،
جنح املان�شافت يف التواجد يف العر�س العاملي للمرة الثامنة ع�شرة تواليا.
ومنذ ع��ام  ،1954بلغت املانيا الغربية ثم امل��وح��دة ال��دور ن�صف النهائي
للمونديال  12مرة ،والنهائي  8مرات وتوجت باللقب  4مرات وهو �سجل
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هل ميكن اعتبار �أملانيا مر�شحة للقب ك�أ�س العامل؟
ال ت�ضاهي فيها حتى الربازيل حاملة الرقم القيا�سي يف عدد االلقاب العاملية
( 5م��رات) .وي�ؤكد حار�س مرمى املان�شافت وقائدها مانويل نوير �أن �أي
منتخب �أملاين ي�شارك يف بطولة ما يكون من �أجل الظفر بها ويقول يف هذا
ال�صدد "نريد ال��ع��ودة اىل القمة ويتعني علينا اال�ستعداد للمناف�سة على
اللقب .التتويج �أبطال لك�أ�س العامل يجب ان يكون هدفا منطقيا".
ومنذ ان ا�ستلم فيلك تدريب �أملانيا ،حقق املنتخب خم�سة انت�صارات يف خم�س
مباريات و�سجل  18هدفا ودخل مرماه  3اهداف فقط� .صحيح �أن املباريات
اخلم�س كانت امام منتخبات من ال�صف الثاين امثال لي�شتن�شتاين ومقدونيا
ال�شمالية واي�سلندا ،لكن النقطة االبرز يف الت�شكيلة االملانية ،ان فليك منح
الفر�صة لبع�ض الالعبني ال�شبان لفر�ض �أنف�سهم �أمثال جمال مو�سياال
وكرمي �أدييمي .ويقول فليك الذي قاد بايرن ميونيخ اىل �سدا�سية تاريخية
املو�سم قبل املا�ضي "املنتخب يتطور ،لقد ر�أينا ب�أي عقلية ندخل اىل ار�ضية

امللعب يف امل��ب��اري��ات االخرية" .و�أ���ض��اف "ال منلك ال��وق��ت ال��ك��ايف للتدريب
وتطوير االمور ب�شكل �أف�ضل ،لكن الذهنية موجودة".
و�أ�شاد قائد منتخب �أملانيا الفائز بك�أ�س العامل عام  ،1990لوتار ماتيو�س
بالعمل الذي يقوم به فليك بقوله لأحدى �شبكات التلفزة املحلية حيث يعمل
معلقا "�أعتقد ب���أن هانزي قام بو�ضع االم��ور يف ن�صابها كما فعل يف بايرن
ميونيخ قبل �سنتني .عملية الت�أقلم ت�سري ب�شكل جيد والنوعية موجودة".
بيد �أن �أملانيا تريد ال�صعود من احل�ضي�ض ب�أ�سرع فرتة ممكنة بعد كابو�س
مونديال رو�سيا .ففي تلك الن�سخة ،اراد املدرب ال�سابق االعتماد على نواة
املنتخب املتوج بطال للمونديال قبل � 4سنوات يف الربازيل ،لكنه ف�شل ف�شال
ذريعا على الرغم من �أن منتخبات جمموعته كانت يف متناوله ،فخ�سر �أمام
املك�سيك وكوريا اجلنوبية وحقق ف��وزا يف غاية ال�صعوبة وغ�ير جمد على
ال�سويد  1-2لينهي الدور االول يف املركز االخري.

Wednesday

ثم �شارك يف دوري االمم االوروبية وحل ثالثا يف جمموعته وراء الربتغال
وفرن�سا ،تبع ذلك خ�سارة تاريخية امام �إ�سبانيا ب�سدا�سية نظيفة ،ثم اخرى
مذلة امام مقدونيا ال�شمالية  2-1يف عقر دار املانيا.
وعن حظوظ منتخب بالده يف املناف�سة على اللقب العام املقبل يف قطر يقول
فليك "اذا نظرنا اىل نوعية الالعبني املوجودين حاليا ،ن�ستطيع القول ب�أننا
قادرون على مناف�سة منتخبات �إيطاليا� ،إ�سبانيا ،فرن�سا وبلجيكا ،لكن ثمة
نواح يجب حت�سينها .ما زال الطريق طويال �أمامنا للعودة �إىل �أعلى م�ستوى
على ال�صعيد العاملي ،لكن ما �أدركه متاما �أنه بف�ضل الذهنية املوجودة ميكننا
�أن نفعل �أ�شياء كثرية"� .أما ابرز امل�شاكل التي تواجه املنتخب احلايل ،فهو
�إيجاد ر�أ�س حربة �صريح على الرغم من ان فليك يجدد الثقة دائما مبهاجم
ت�شل�سي الإنكليزي تيمو فرينر الذي �سجل � 5أهداف يف �آخر خم�س مباريات
على الرغم من ال�صعوبات التي يواجهها يف فريقه اللندين هذا املو�سم حيث
خ�سر مركزه اال�سا�سي ل�صالح البلجيكي روميلو لوكاكو.
كما �أن الدفاع ال يعطي ال�ضمانات الالزمة دائما ال �سيما على االطراف حيث
ف�شل �أي ظهري يف فر�ض نف�سه حتى الآن.
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�أملانيا �إىل نهائيات قطر وهولندا
خطوة مهمة مل�صر نحو الدور احلا�سم بت�صفيات املونديال
على م�شارفها
�ساحل العاج وبوركينا فا�سو توا�صالن بدايتهما اجليدة

بات املنتخب الأملاين �أول املت�أهلني ،عرب الت�صفيات� ،إىل نهائيات مونديال
قطر  2022لكرة القدم بفوزه ال�ساحق على م�ضيفته مقدونيا ال�شمالية
�4صفر يف �سكوبي �ضمن مناف�سات املجموعة العا�شرة من الت�صفياتالأوروبية ،يف حني اقرتبت جارتها هولندا من مرافقتها بفوزها ال�ساحق
على جبل طارق ب�سدا�سية نظيفة.
وانتظر املان�شافت ال�شوط الثاين حل�سم نتيجة املباراة يف �صاحله بت�سجيله
اربعة اهداف عن طريق كاي هافريت�س ( )50وتيمو فرينر ( 70و)74
وجمال مو�سياال (.)84
وث�أرت املانيا بالتايل من مقدونيا ال�شمالية التي احلق بها هزمية تاريخية
ذه��اب��ا  1-2عندما ك��ان املان�شافت با�شراف امل���درب ال�سابق يواكيم لوف
قبل ان ي�ستلم منه هانزي فليك امل�شعل بعد نهائيات ك�أ�س اوروب��ا خالل
ال�صيف.
ورفعت املانيا ر�صيدها يف �صدارة املجموعة اىل  21نقطة م�ستغلة خ�سارة
�أرمينيا �أمام م�ضيفتها رومانيا �صفر -1حيث تراجعت �إىل املركز الثالث
بر�صيد  12نقطة تاركة الثاين �إىل رومانيا بر�صيد  13نقطة.
وهي املرة الثامنة ع�شرة تواليا التي تتاهل فيها املانيا اىل العر�س الكروي
منذ عام  ،1954علما بانها خرجت من الباب ال�ضيق يف مونديال رو�سيا
عام  2018عندما جردت من اللقب يف الدور االول يف جمموعة كانت يف
متناولها و�ضمت املك�سيك وال�سويد وكوريا اجلنوبية ،لكنها حلت يف املركز
الأخري.
وان�ضمت املانيا بالتايل اىل قطر التي �ست�شارك يف النهائيات ب�صفتها
الدولة امل�ضيفة.
وعلى الرغم من ن�سبة ا�ستحواذ كبرية على الكرة ،مل يفلح املنتخب االملاين
يف افتتاح الت�سجيل يف ال�شوط االول وكانت اخطر فر�صة له عرب فرينر
الذي ا�صاب القائم يف الثواين االخرية منه.
ويف ال�شوط الثاين ،ا�ستغل االمل��ان هجمة مرتدة �سريعة
ف��و���ص��ل��ت ال���ك���رة اىل ت���وم���ا����س م���ول���ر على
م�شارف املنطقة مررها بذكاء باجتاه
هافريت�س فتابعها االخ�ير ب�سهولة
داخل ال�شباك (.)50
وك�������ان م����ول����ر ����ص���اح���ب التمريرة
احلا�سمة للهدف الثاين عندما ناول
فرينر كرة �أمامية ف�أطلقها الأخري
قوية يف ال�شباك (.)64
و�أ�����ض����اف ف�ي�رن���ر ال���ث���ال���ث وال���ث���اين
ال�شخ�صي له بت�سديدة لولبية بعيدا
عن متناول احلار�س (.)73
واختتم البديل مو�سياال
ال���ت�������س���ج���ي���ل عندما
انفرد باحلار�س

و�سدد يف �شباكه (.)83
وق��ال هافريت�س بعد امل��ب��اراة "الت�أهل املبكر �ستعزز م��ن ثقتنا بانف�سنا.
بطبيعة احلال ،الهدف املقبل هو التتويج �أبطاال للعامل".
ويف املجموعة ذاتها ،تغلبت رومانيا على ارمينيا بهدف �سجله الك�سندرو
ميرتيتا يف الدقيقة .26
وتابعت هولندا عرو�ضها الهجومية منذ ان توىل الإ�شراف عليها املدرب
اجلديد-القدمي لوي�س فان غال ،ودكت �شباك منتخب جبل طارق املتوا�ضع
ب�سدا�سية نظيفة االثنني يف روت��ردام �ضمن مناف�سات املجموعة ال�سابعة
لتقرتب اكرث و�أكرث من التاهل اىل النهائيات.
ورفعت هولندا ر�صيدها اىل  19نقطة مقابل  17للرنوج الفائزة على
مونتينيغرو �1-صفر و 15لرتكيا التي تفوقت على التفيا .1-2
وافتتح قطب دف��اع ليفربول وقائد منتخب هولندا فريجيل ف��ان دايك
الت�سجيل عندما ارتقى بر�أ�سه لركلة ركنية واودعها ال�شباك (.)9
واحت�سب احل��ك��م رك��ل��ة ج���زاء ل�صالح هولندا اث��ر مل�سة ي��د داخ���ل املنطقة
ف��ان�برى لها ممفي�س دي��ب��اي لكن ح��ار���س مرمى جبل ط��ارق ت�صدى لها
برباعة (.)19
لكن ديباي احتاج اىل دقيقتني لتعوي�ض خط�أه بعد لعبة م�شرتكة رائعة
بني اك�ثر من الع��ب هولندي قبل ان ميررها دايف كال�سن باجتاه ديباي
ليتابعها االخري داخل ال�شباك من م�سافة ق�صرية (.)21
ويف الوقت بدل ال�ضائع من ال�شوط االول احت�سب احلكم ركلة جزاء ثانية
ل�صالح املنتخب "الربتقايل" اثر مل�سة يد اخرى ،فانربى لها ديباي و�سددها
قوية يف �سقف ال�شباك ( .)3+45ورفع ديباي ر�صيده من االه��داف على
ال�صعيد ال��دويل اىل  35هدفا معادال رقم رود فان ني�ستلروي يف املركز
ال�ساد�س يف ترتيب اف�ضل الهدافني الذي يت�صدره روبن فان بري�سي مع
 50هدفا.
ومل مت�����ض دق��ي��ق��ت��ان ع��ل م��ط��ل��ع ال�����ش��وط ال��ث��اين ح��ت��ى ا���ض��اف املنتخب
الهولندي الهدف الرابع بعد متريرة عر�ضية متقنة من نوا النغ باجتاه
دنزل دامفري�س الذي تابعها بر�أ�سه داخل ال�شباك.
و�سجل البديل ارن���وت داجن��وم��ا ال��ه��دف اخلام�س ( )75قبل �أن يختتم
البديل االخر دونيل مالني الت�سجيل قبل نهاية املباراة باربع دقائق.
و�أجلت ويلز ت�أهل بلجيكا �إىل النهائيات بفوزها الثمني على م�ضيفتها
�إ�ستونيا �1-صفر يف تالني �ضمن مناف�سات املجموعة اخلام�سة.
و�سجل مهاجم كارديف �سيتي كيفر مور التقدم لويلز يف الدقيقة  12اثر
متريرة من العب و�سط يوفنتو�س الإيطايل �آرون رام�سي.
وكانت بلجيكا بحاجة �إىل تعرث ويلز �أمام �إ�ستونيا ل�ضمان ت�أهلها دون �أن
تلعب ،بيد �أن فوز رف��اق جنم ري��ال مدريد الإ�سباين غاريث بايل الغائب
عن لقاء اليوم ب�سبب الإ�صابةَّ � ،أجل ت�أهل "ال�شياطني احلمر" �إىل
اجلولة ال�سابعة قبل الأخ�يرة يف  13ت�شرين الثاين-نوفمرب
املقبل عندما ت�ست�ضيف �إ�ستونيا.
وعززت ويلز موقعها يف املركز الثالث بر�صيد  11نقطة بفارق
خم�س نقاط خلف بلجيكا املت�صدرة والتي غابت عن النافذة
الدولية احلالية ب�سبب خو�ضها الأدوار النهائية مل�سابقة
دوري الأمم الأوروب���ي���ة حيث حلت ثالثة بخ�سارتها امام
ايطاليا  ،2-1وقبلها امام فرن�سا  3-2يف ن�صف النهائي.
ويف املجموعة ذاتها� ،أبقت ت�شيكيا على �آمالها يف املناف�سة
على بطاقة امللحق بفوزها على م�ضيفتها بيالرو�س
ب���ه���دف�ي�ن ن��ظ��ي��ف�ين ���س��ج��ل��ه��م��ا م���ه���اج���م باير
ليفركوزن الأمل����اين ب��ات��ري��ك �شيك ()22
ومهاجم �سبارتا ب��راغ �آدم هلوزيك
(.)65
وع���ززت ت�شيكيا موقعها يف
امل��رك��ز ال��ث��اين بر�صيد 11
ن��ق��ط��ة م���ن ���س��ب��ع مباريات
ب���ف���ارق االه������داف ام�����ام ويلز
ال��ت��ي لعبت م��ب��اراة �أق���ل ،فيما
جتمد ر�صيد بيالرو�س عند ثالث
نقاط يف املركز االخري بعد تلقيها
اخل�سارة ال�ساد�سة على التوايل.
وف����ك����ت رو�����س����ي����ا �����ش����راك����ة �����ص����دارة
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة م���ع كرواتيا،
و�صيفة بطلة العامل ،بفوزها الثمني
على م�ضيفتها �سلوفينيا  ،1-2وتعرث
الثانية �أمام �ضيفتها �سلوفاكيا .2-2
يف امل���ب���اراة الأوىل يف ل��ي��وب��ل��ي��ان��ا ،منح
م��داف��ع �س�سكا مو�سكو �إي��غ��ور ديفييف
ال���ت���ق���دم ل���رو����س���ي���ا يف ال���دق���ي���ق���ة ،28
و�أ���ض��اف م��داف��ع اجل��ار �سبارتا مو�سكو
جورجي دجيكيا الهدف الثاين بعد �أربع
دقائق .وقل�ص �أ�صحاب الأر���ض الفارق
يف الدقيقة  40بوا�سطة الع��ب و�سط
�أتاالنتا الإيطايل يو�سيب �إيليت�شيت�ش.
وهو الفوز الرابع على التوايل لرو�سيا
واخل���ام�������س يف ال��ت�����ص��ف��ي��ات فرفعت
ر���ص��ي��ده��ا �إىل  19ن��ق��ط��ة منفردة
باملركز الأول ب��ف��ارق نقطتني �أمام
كرواتيا التي �سقطت يف فخ التعادل
ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة يف الت�صفيات
فرتاجعت �إىل املركز الثاين.

خ��ط��ا امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص��ري خ��ط��وة مهمة ن��ح��و بلوغ
ال����دور احل��ا���س��م ع��ن��دم��ا ج���دد ف���وزه ع��ل��ى م�ضيفه
ال��ل��ي��ب��ي �3-صفر يف ب��ن��غ��ازي يف اجل��ول��ة الرابعة
م��ن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة �ضمن الدور
الثاين للت�صفيات الإفريقية امل�ؤهلة ملونديال قطر
 2022يف كرة القدم.
و���س��ج��ل �أح���م���د ف��ت��وح ( )39وم�����ص��ط��ف��ى حممد
( )4+45وال���ب���دي���ل رم�������ض���ان ���ص��ب��ح��ي ()72
الأهداف.
وت���اب���ع���ت م�����ص��ر ت���وازن���ه���ا م����ع م���درب���ه���ا اجلديد
الربتغايل كارلو�س كريو�ش وحققت الفوز الثاين
على التوايل بقيادته بعد الأول على ليبيا بالذات
�1صفر يف برج العرب اجلمعة ،وذلك بعد �سقوطهايف فخ التعادل املخيب �أمام م�ضيفتها الغابون 1-1
يف فران�سفيل يف اجلولة الثانية وال��ذي �أدى �إىل
�إقالة مدربها ح�سام البدري.
واب��ت��ع��د امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص��ري يف ����ص���دارة املجموعة
بر�صيد  10نقاط بفارق �أرب��ع نقاط �أم��ام ليبيا،
وب��ات ب�إمكانه ح�سم ت�أهله �إىل ال��دور احلا�سم يف
اجلولة اخلام�سة عندما يحل �ضيفا على �أنغوال يف
 13ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل.
وا���س��ت��ه��ل امل��ن��ت��خ��ب��ان امل���ب���اراة ب��ح��ذر ك��ب�ير ق��ب��ل �أن
يفر�ض املنتخب امل�صري �سيطرته ،وك��اد مهاجم
�شتوتغارت الأملاين عمر مرمو�ش يفتتح الت�سجيل
من جمهود فردي رائع داخل املنطقة اثر متريرة
من فتوح فراوغ احلار�س حممد ن�شنو�ش و�سددها
بجوار القائم (.)21
و���س��دد م��ه��اج��م غلطة ���س��راي ال�ترج��ي م�صطفى
حممد كرة من داخل املنطقة ت�صدى لها ن�شنو�ش
( ،)33ثم انفرد القائد جنم ليفربول الإنكليزي
حممد �صالح من هجمة مرتدة لكنه تباط�أ داخل
املنطقة فتدخل املدافع علي �سالمة و�شتت الكرة
(.)36
و�أثمر �ضغط الفراعنة هدفا من هجمة منظمة
ومب��ج��م��وع��ة م���ن ال���ت���م���ري���رات امل��ت��ت��ال��ي��ة �أنهاها
م�صطفى حممد بتمريرة وهو على الأر�ض لفتوح
داخ���ل املنطقة ف�سددها ق��وي��ة زاح��ف��ة بي�سراه يف
�أق�صى الزاوية الي�سرى لن�شنو�ش (.)39
وردت ليبيا بعد �أربع دقائق بت�سديدة ملهاجم الوداد
البي�ضاوي املغربي م�ؤيد الاليف من داخل املنطقة
بجوار القائم االمي��ن للحار�س حممود اب��و جبل
ال��ذي دخ��ل بديال ملحمد ال�شناوي ال��ذي تعر�ض
لال�صابة ( ،)26ثم ر�أ�سية املعت�صم
�صبو فوق العار�ضة (.)45
ل���ك���ن ال����ف����راع����ن����ة ع������ززوا
ت��ق��دم��ه��م ب���ه���دف ث�����ان يف
ال���دق���ي���ق���ة ال����راب����ع����ة من
الوقت ب��دل ال�ضائع عندما
م��رر مرمو�ش ك��رة عر�ضية

ذكية اىل م�صطفى حممد تابعها بر�أ�سه على ميني
ن�شنو�ش.
وحت�سن اداء ا�صحاب االر����ض م��ع ب��داي��ة ال�شوط
ال��ث��اين ،و�أن��ق��ذ �أب��و جبل مرماه من ه��دف حمقق
بت�صديه لت�سديدة حمدو الهوين ( ،)57رد عليها
م�صطفى حممد بت�سديدة قوية ابعدها ن�شنو�ش
اىل ركنية ب�صعوبة (.)62
ووج���ه البديل �صبحي ال�ضربة القا�ضية لليبيا
عندما �سجل الهدف الثالث للفراعنة بعدما توغل
�صالح يف عمق امللعب وم��رر كرة بينية متقنة اىل
م��ه��اج��م ب�يرام��ي��دز داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة ���س��دده��ا داخل
املرمى (.)72
ويف املجموعة ذاتها ،حققت الغابون فوزها الأول
يف الدور الثاين عندما تغلبت على �ضيفتها �أنغوال
�2صفر يف فران�سفيل.وانتظرت الغابون الدقيقة  74الفتتاح الت�سجيل
ع�ب�ر ق��ائ��ده��ا م��ه��اج��م �أر����س���ن���ال الإن��ك��ل��ي��زي بيار
�إمي�يري��ك �أوباميانغ ،قبل �أن ت�ؤمن انت�صارها يف
الدقيقة  84بف�ضل ال��ن�يران ال�صديقة عندما
�سجل العب الو�سط تو كارنريو باخلط�أ يف مرمى
منتخب بالده.
وث�أرت الغابون خل�سارتها �أمام �أنغوال  3-1اجلمعة
يف لواندا وانتزعت منها املركز الثالث بر�صيد �أربع
ن��ق��اط ب��ع��دم��ا جت��م��د ر���ص��ي��د الأخ��ي�رة ع��ن��د ثالث
نقاط يف املركز الأخري .وت�شهد املرحلة الثانية من
الت�صفيات م�شاركة  40منتخبا وزع��ت على 10
جمموعات من �أربعة منتخبات تلعب فيما بينها
ج��والت ذه��اب و�إي����اب .وت��ت���أه��ل املنتخبات الع�شرة
املت�صدرة �إىل ال��دور النهائي حيث �سيتم حتديد
امل���واج���ه���ات اخل��م�����س ال��ت��ي ت��ل��ع��ب ب��ن��ظ��ام الذهاب
والإي���اب ،ويت�أهل الفائزون اخلم�سة مبا�شرة اىل
مونديال قطر .2022
وا���ص��ل��ت ���س��اح��ل ال��ع��اج وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و بدايتهما
اجليدة عندما تغلبت الأوىل على �ضيفتها ماالوي
 ،1-2والثانية على �ضيفتها جيبوتي �2-صفر
الإثنني يف اجلولة الرابعة ملناف�سات املجموعتني
الرابعة والأوىل تواليا.
يف املباراة االوىل التي �أقيمت يف العا�صمة البينينية
كوتونو ،عانت �ساحل العاج لتجديد فوزها على
ماالوي بعدما كانت تغلبت عليها ب�سهولة �3-صفر
اجل��م��ع��ة ،واح��ت��اج��ت �إىل رك��ل��ة ج����زاء يف ال�شوط
ال��ث��اين ان�برى لها الع��ب و�سط ميالن الإيطايل
فرانك كي�سييه بنجاح ملنحها النقاط الثالث.
وبكرت �ساحل العاج ،ال�ساعية
�إىل بلوغ النهائيات

للمرة الرابعة يف تاريخها وتعوي�ض غيابها عن
الن�سخة الأخ�ي�رة يف رو�سيا  2018بعدما كانت
بلغت الن�سخ ال��ث�لاث ال��ت��ي �سبقتها ،بالت�سجيل
وحتديدا يف الدقيقة الثانية عرب مهاجم �أر�سنال
الإنكليزي نيكوال�س بيبي ،لكن ال�ضيوف �أدركوا
ال��ت��ع��ادل ب��ع��د  18دق��ي��ق��ة ب��وا���س��ط��ة خ���ودا مويابا
( ،)20ق��ب��ل �أن ي�سجل كي�سييه ه���دف ال��ف��وز يف
ال�شوط الثاين.
وهو الفوز الثالث على التوايل ل�ساحل العاج التي
ع���ززت موقعها يف ال�����ص��دارة بر�صيد  10نقاط
وحافظت على النقطة التي تف�صلها عن مطاردتها
املبا�شرة ومناف�ستها الوحيدة على بطاقة املجموعة
الكامريون التي تغلبت على م�ضيفتها موزامبيق
�1صفر يف مدينة طنجة املغربية.وتدين الكامريون بفوزها �إىل مدافع الغانتواز
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي م��ي��ك��اي��ل ن���غ���ادو ال����ذي ���س��ج��ل الهدف
الوحيد يف الدقيقة .68
وج���دّدت ال��ك��ام�يرون ،الطاحمة اىل بلوغ العر�س
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ام��ن��ة يف ت��اري��خ��ه��ا ،ف��وزه��ا على
موزامبيق بعدما كانت تغلبت عليها  1-3اجلمعة
يف ياوندي.
وه��و ال��ف��وز ال��ث��اين على ال��ت��وايل للكامريون بعد
خ�سارتها �أمام �ساحل العاج  2-1يف اجلولة الثانية،
والثالث يف الدور الثاين.
وخ��رج��ت م���االوي وم��وزام��ب��ي��ق م��ن املناف�سة على
البطاقة امل�ؤهلة �إىل ال��دور احلا�سم بعدما جتمد
ر�صيد الأوىل عند ثالث نقاط والثانية عند نقطة
واحدة.
وو���ض��ع��ت ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و اجل���زائ���ر ،ب��ط��ل��ة القارة
ال�سمراء ،حتت ال�ضغط عندما ان��ف��ردت ب�صدارة
املجموعة الأوىل م�ؤقتا بعدما جددت فوزها على
�ضيفتها ج��ي��ب��وت��ي �2-صفر يف م��دي��ن��ة مراك�ش
امل��غ��رب��ي��ة .وم��ن��ح م���داف���ع ن��ه�����ض��ة ب���رك���ان املغربي
يو�سوفو داي��و التقدم لبوركينا فا�سو يف الدقيقة
 ،30وا���ض��اف مهاجم �ستاندار ل��ي��اج البلجيكي
عبدول تاب�سوبا الثاين يف الدقيقة .63
و�أكملت جيبورتي التي منيت بخ�سارتها الرابعة
تواليا ،امل��ب��اراة بع�شرة العبني �إث��ر ط��رد �أبتيدون
�ضاهر ( .)67وانفردت بوركينا فا�سو التي كانت
تغلبت على جيبوتي برباعية نظيفة اجلمعة على
امللعب ذات��ه ،بال�صدارة بر�صيد  10نقاط بفارق
ث�لاث نقاط �أم��ام اجلزائر التي حتل �ضيفة على
النيجر �أم�س الثالثاء.
و�أق���ي���م���ت املباريات
الثالث خارج �ساحل
ال��ع��اج وموزامبيق
وب����ورك����ي����ن����ا فا�سو
ل������ع������دم م���ط���اب���ق���ة
م�ل�اع���ب���ه���ا ملعايري
االحت�������������اد ال���������دويل
(فيفا).
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طفلة تخ�ضع لـ  36عملية جراحية ب�سبب حالة نادرة

م�ش عيب ..حملة للتوعية ب�سرطان الثدي يف غزة

خ�����ض��ع��ت ط��ف��ل��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ل��ع��دد ك��ب�ير م���ن العمليات
اجل��راح��ي��ة يف غ�ضون ع��ام�ين فقط ب�سبب ح��ال��ة نادرة
جتعلها غري قادرة على البلع.
ويتعني على الطفلة الر�ضيعة �إي�لا ديفيز ال�سفر �إىل
امل�ست�شفى كل ثالثة �أ�سابيع ،لإج��راء عملية ت�سمح لها
بتناول الطعام وال�����ش��راب ،حيث تعاين م��ن حالة نادرة
متنعها من البلع ،وحتتاج لعملية جراحية لإبقاء املريء
مفتوحا.
ً
و�أم�ضت الطفلة التي احتفلت بعيد ميالدها الثاين هذا
الأ�سبوع ثمانية �أ�سابيع يف ثالث وحدات خمتلفة للعناية
املركزة حتى الآن هذا العام ،و�سيتعني عليها الآن �إجراء
العملية ال�ساد�سة والثالثني لها خ�لال الأي���ام القليلة
القادمة.
وعندما ولدت �إيال يف كارمارثين�شاير ،ويلز ،مل يت�شكل
املري لديها ب�شكل �صحيح ،وحتى قبل والدتها يف �أكتوبر
ت�����ش��ري��ن الأول  ،2019مت ت�شخي�ص �إ���ص��اب��ت��ه��ا � ًأي�ضا
مب��ر���ض دك�����س�تراك��اردي��ا ،مم��ا يعني �أن قلبها ك���ان على
اجلانب الأمين من �صدرها.
وقالت ليا والدة �إيال "منذ ال�شهر ال�ساد�س من احلمل،
ك��ان علي �أن �أعي�ش يف م�ست�شفى يف بري�ستول يف حالة
والدتها مبكرة".
وع��ن��د ال������والدة ،ك���ان ج���زء م���ن م���ري ال��ط��ف��ل��ة مت�ص ً
ال
مبجرى الهواء لديها ،و�أم�ضت ت�سعة �أ�سابيع يف العناية
امل��رك��زة ،ومنذ ذل��ك ال��وق��ت� ،أج���رت  34عملية جراحية
مفتوحا.
�أخرى للحفاظ على املريء
ً

تكثف ال�����س��ل��ط��ات ال�صحية وج��م��ع��ي��ات خ�يري��ة يف غ���زة جهودها
لت�شجيع الن�ساء على �إجراء الفح�ص الالزم للك�شف عن �سرطان
الثدي� ،أم�لا يف التغلب على ال�تردد ال��ذي قد يحدث يف القطاع
لدى التعامل مع هذا املر�ض .ويف �إط��ار حملة "م�ش عيب" التي
�أطلقتها م�ؤ�س�سة فار�س العرب للتنمية والأعمال اخلريية بالتعاون
مع وزارة ال�صحة ،يوجه رجال الدين نداءات للك�شف املبكر ،وي�ضع
اخلبازون ر�سائل مماثلة يف عبوات اخلبز.
وتنطلق عربة اختبار متنقلة يف الطريق �أتاحت الفح�ص لنحو
 150امر�أة يوميا خالل الأ�سبوع املن�صرم يف م�ستهل �شهر التوعية
ال��دويل ب�سرطان الثدي يف �أكتوبر ت�شرين الأول .تقول من�سقة
احلملة جورجيت حرب "حملة م�ش عيب هي ر�سالة �أمل و�أمان
لكل ال�سيدات حول العامل �إنه روحوا وافح�صوا" .وت�ضيف "فيه
�شريحة ال ب�أ�س بها من املجتمع بتتعامل مع املو�ضوع �إن��ه عيب
وبيتعاملوا م��ع ا�ستئ�صال ال��ث��دي �أو �إن���ه كلمة ال��ث��دي ه��ي كلمة
خارجة و�إنها كلمة عيب" .وقالت وزارة ال�صحة �إن �سرطان الثدي
ميثل  32يف املئة من حاالت ال�سرطان بني الن�ساء يف غزة .ويواجه
مر�ضى ال�سرطان م�شاكل متعددة بدءا بالفقر ونق�ص الإمدادات
الطبية يف م�ست�شفيات القطاع وانتهاء ب�صعوبة التوجه للعالج �إىل
�إ�سرائيل وال�ضفة الغربية وما وراءها ب�سبب قيود العبور.

�إن�ستغرام يخترب خا�صية لإخطار
امل�ستخدمني بانقطاع اخلدمة

�أع��ل��ن القائمون على خدمة �إن�ستغرام ،التابع ل�شركة في�سبوك
�أم�س الأول االثنني �أنهم يختربون خا�صية لإخطار امل�ستخدمني
بانقطاع اخلدمة �أو امل�شكالت الفنية ب�شكل مبا�شر على تطبيق
م�شاركة ال�صور .وي�أتي ذلك بعد �أيام من تعطل خدمات عمالق
�شبكات التوا�صل االجتماعي م��رت�ين يف �أق���ل م��ن �أ���س��ب��وع .وجاء
يف تدوينة لتطبيق �إن�ستغرام �أن االختبار �سيجري يف الواليات
املتحدة ،و�سي�ستمر لب�ضعة �أ�شهر .وح��ال انقطاع اخل��دم��ة �ست
���س��اع��ات يف ال��راب��ع م��ن �أك��ت��وب��ر اجل���اري دون و���ص��ول م�ستخدمي
خدمات ال�شركة البالغ عددهم  3.5مليار �إىل و�سائل التوا�صل
االجتماعي وخدمات املرا�سلة ،وهو ما �شمل وات�ساب و�إن�ستغرام
وما�سنجر .ويف وقت �سابق االثنني ،واجه العديد من امل�ستخدمني
م�شكالت مع �إن�ستغرام ،بح�سب تقارير امل�ستخدمني على جمموعة
مراقبة الإنرتنت "داون ديتكتور" .وتخطط ال�شركة �أي�ضا لطرح
خا�صية �ست�ساعد يف الت�سهيل على الأ�شخا�ص معرفة ما �إذا كانت
ح�ساباتهم معر�ضة خلطر التعطيل.

�صنعوا روبوتا ي�ساعد يف مراقبة االمتحانات

حتذير  ..ماء ال�صنبور ال ي�صلح ملربد ال�سيارة

حذرت الهيئة الأملانية للفح�ص الفني من ا�ستخدام ماء ال�صنبور
مع مربد ال�سيارة حتت �أي ظرف من الظروف.
و�أو�ضحت الهيئة �أن ماء ال�صنبور قد يحتوي على تر�سبات كل�سية
قد ت�ضر ب��دورة التربيد بالكامل؛ لذا يف�ضل االعتماد على املاء
املقطر �أو املاء منزوع الأيونات .و�أ�ضافت الهيئة �أنه من املثايل �إعادة
تعبئة �سائل التربيد بنف�س املوا�صفات يف ن�سبة اخللط امل�ستخدمة،
وهذه هي الطريقة الوحيدة ل�ضمان احلماية املثلى من ال�صقيع
والت�آكل .ويوفر دليل اال�ستعمال معلومات عن هذا.
كما حذر اخلرباء من فتح غطاء خزان �سائل التربيد عندما يكون
املحرك يف درجة حرارة الت�شغيل ،نظراً لأنه من املمكن �أن يتدفق
ال�سائل ال�ساخن عند فتحه وي�س ّبب حروقاً �شديدة.

ال�شخ�صية التلفزيونية فرح �أبراهام حت�ضر حفل التكرمي ن�ساء يف ال�سينما  WIFاحتفا ًال بـ الرواد العاديني اجلدد
يف املتحف الأكادميي لل�صور املتحركة يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

نقل مق�صورة توت عنخ �آمون للمتحف امل�صري الكبري فهرية �أفجني بو�صلة
�أمت��ت ال�سلطات امل�صرية عملية نقل املق�صورة الثانية للملك ت��وت
الكبري .عنخ رق�ص يف زفاف �صديقتها
�آمون ،و�إعادة تركيبها ،مبكان عر�ضها الدائم باملتحف امل�صري

�أحدث ظهور البن
هازال كايا
ن�شرت النجمة الرتكيةهازال كاي ا
�صورة مع ابنها فكرت علي على
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
فكرت علي الذي يبلغ من العمر
���س��ن��ة �أب����ه����ر امل���ت���اب���ع�ي�ن بجماله
ل���درج���ة �أن���ه���م ع��� ّل���ق���وا باخلرزة
ال���زرق���اء .بع�ض املتابعني ع ّلقوا
ب��درج��ة الت�شابه ب�ين فكرت علي
ووالده املخرج علي �أتاي.
التقطت ال�صورة بكامريا قريبة
وو���ض��ع��ت ه�����ازال وج��ه��ه��ا قريبا
من وجه طفلها ،حتى �أن كالهما
ميتلكان لون العيون نف�سها ولون
ال�����ش��ع��ر ن��ف�����س��ه ،ول��ك��ن ال�����ش��ب��ه يف
املالمح لوالده املخرج علي �أتاي.
ه�������ازال ال���ت���ي ت��ل��ع��ب ب���ط���ول���ة يف
م�سل�سل "امل�ستحيل" اعتمدت
م�ؤخراً اللون النحا�سي ل�شعرها
مم��ا �أ���ش��ار �أن ال�����ص��ورة ت��ع��ود �إىل
فرتة ق�صرية.

وانتهى �أثريون وخمت�صو ترميم يف املتحف امل�صري الكبري ،من �أعمال نقل
و�إع��ادة تركيب املق�صورة الثانية للملك توت عنخ �آم��ون لداخل الواجهة
الزجاجية املخ�ص�صة لها مع باقي املق�صورات اخلا�صة بامللك ال�شاب.
وو���ص��ل بذلك ع��دد املق�صورات التي مت نقلها خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية من
املتحف امل�صري بالتحرير �إىل املتحف امل�صري الكبري  3مق�صورات خا�صة
بكنوز امللك الذهبي توت عنخ �آمون.
و�أو�ضح م�ساعد وزير ال�سياحة والآث��ار لل�ش�ؤون الأثرية باملتحف امل�صري
الكبري الطيب عبا�س� ،أن ه��ذه املق�صورة م�صنوعة م��ن اخل�شب املذهب
ومت العثور عليها �ضمن مقتنيات امللك مبقربته بالرب الغربي بالأق�صر،
والتي مت الك�شف عنها يف نوفمرب  ،1922ثم مت نقلها مع باقي القطع �إىل
املتحف امل�صري بالتحرير حيث مت عر�ضها .و�أ�ضاف عبا�س �أنه "�سيتم نقل
املق�صورة املتبقية يف القريب العاجل لتعر�ض كل مق�صورة من مق�صورات
امللك توت عنخ �آمون يف واجهة خا�صة ،وفقا لأحدث طرق العر�ض املتحفي
بالقاعات املخ�ص�صة لعر�ض كنوز امللك والتي تبلغ م�ساحتها حوايل 7200
مرت مربع واملزودة ب�أحدث و�سائل العر�ض من واجهات ذات حتكم بيئي يف
درجات احلرارة والرطوبة والإ�ضاءة ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل تو�ضيحية من
ر�سوميات وبطاقات �شرح خا�صة بكل قطعة ،وكذلك �شا�شات عر�ض تو�ضح
�سيناريو العر�ض اخلا�ص بامللك ال�شاب".

مزاد على مقتنيات واينهاو�س مبليوين دوالر

ُتط َرح للبيع يف مزاد علني يُقام يف ت�شرين الثاين-نوفمرب املقبل يف والية
كاليفورنيا الأمريكية الع�شرات من ف�ساتني النجمة الربيطانية الراحلة
�إميي واينهاو�س ومقتنياتها من حقائب يد و�أ�سطوانات وكتب ،من بينها
ال��ث��وب ال�شهري ال��ذي كانت مغنية ال�سول ترتديه يف احلفلة املو�سيقية
امل�أ�سوية التي �أحيتها قبل �شهر من وفاتها العام .2011
وت��ع��ر���ض دار "جوليانز �أوك�شنز" ل��ل��م��زادات م��ن��ذ االث��ن�ين يف نيويورك
عينة من �أك�ثر من  800قطعة من مقتنيات واينهاو�س ،بينها ف�ساتني
وبنطلونات و�سراويل "�شورت" ق�صرية و�أحذية ومالب�س داخلية ونظارات
و�آالت مو�سيقية وكتب وت�سجيالت ،تقدر قيمتها الإجمالية بـ "مليون �إىل
مليوين دوالر" ،متهيداً ملزاد يقام يف بيفريل هيلز يف  6و 7ت�شرين الثاين/
نوفمرب .والحظ مدير "جوليانز �أوك�شنز" مارتن نوالن خالل �إطالعه
وكالة فران�س بر�س على جمموعة املقتنيات ال�شخ�صية للمغنية واملو�سيقية
الربيطانية التي توفيت عن  27عاماً يف  23متوز/يوليو  2011بفعل
ا�ستهالك مفرط للكحول� ،أن "من ال�صعب جداً تنظيم مزادات مب�شاركة

ان��ت�����ش��ر ف��ي��دي��و للنجمة ال�ترك��ي��ة فهرية
�أف���ج�ي�ن ي��ظ��ه��ر رق�����ص��ه��ا يف ح��ف��ل زف���اف
���ص��دي��ق��ت��ه��ا ،وق���د ارت�����دت ف�����س��ت��ان��ا طويل
باللون الأحمر ،و�أ�شاد اجلمهور ب�أناقتها
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وكانت و َقعت فهرية �أفجني على بطولة
اجل������زء ال����ث����اين م����ن م�����س��ل�����س��ل "نه�ضة
ال�سالجقة العظمى" ،ال��ذي ي�شارك فيه
املمثل الرتكي باري�ش �أردوت�ش ،وقد ك�شفت
ال�صحافة الرتكية عن �صور ظهرت فيها
وهي توقع على امل�سل�سل.
وان��ت�����ش��رت �أي�����ض��ا �أخ��ب��ار م��ف��اده��ا ان�ضمام
فهرية �أفجني مل�سل�سل "�شقة الأبرياء"،
الأم�������ر ال������ذي ����ش��� ّك���ل ���ض��ج��ة ك���ب�ي�رة بني
ال�صحافة الرتكية� ،إال �أن فهرية نفت هذا
اخلرب ،و و�صفته بالعاري عن ال�صحة.

متكن طالب من املعهد العايل للهند�سة والتكنولوجيا
باملنيا اجل��دي��دة يف �صعيد م�صر م��ن �إن��ت��اج �إن�����س��ان �آيل
"روبوت" ي�ستطيع القيام مبهمات ع��دة يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية ال �سيما املدار�س.
وي�����س��ت��ط��ي��ع "الروبوت" م�����س��اع��دة ال���ط�ل�اب وال���ك���وادر
الإدارية يف العديد من املجاالت مع احلفاظ على التباعد
االجتماعي يف ظل انت�شار عدوى كورونا بالعامل .ويقول
�إ�سماعيل �أ�سعد ،وهو �أحد �أع�ضاء الفريق الذي قام ب�إنتاج
الروبوت لـ"�سكاي نيوز عربية" �إن فكرة االخرتاع تقوم
على ابتكار جهاز يفيد يف زمن انت�شار وباء كورونا ،حيث
ميكنه امل�ساعدة يف عمليات تعقيم الأي���دي والأر�ضيات
وغريه� ،إ�ضافة �إىل توزيع �أوراق الأ�سئلة والإجابة وغريها
من املهام يف املجال التعليمي واخلدمي.
و�أ�ضاف �أ�سعد" :قمنا بعمل روب��وت يقوم بقيا�س درجة
احل������رارة ث���م مت �إ����ض���اف���ة ك���ام�ي�را ل���ه ت��رت��ب��ط بالذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ،وه��ي م���زودة ب�شا�شة ميكن ا�ستخدامها
داخ���ل املعاهد وامل��دار���س لإر���ش��اد ال���زوار اجل���دد ،فلو �أن
طالبا جديدا ميكنه اللجوء �إىل هذا الروبوت الذي يتم
حفظ عليه �أهم الأماكن التي يحتاجها الزائرون اجلدد
للمكان ويقدم الروبوت �شرحا تف�صيليا ملا يحتاجه".

لأول مرة� ..أقوى هوائي يف العامل
ير�صد مفاج�أة يف الف�ضاء
يف �سابقة فلكية حتدث لأول مرة ،ر�صد هوائي هو
الأقوى يف العامل �إ�شارات قادمة من  19جنما بعيدا،
ترجح وجود "كواكب خفية" تدور حولها.
وت���أت��ي الإ���ش��ارات املثرية من جن��وم قزمة تبعد عن
الأر����ض نحو � 165سنة �ضوئية ،ووفقا لفريق من
ج��ام��ع��ة ك��وي��ن��زالن��د الأ����س�ت�رال���ي���ة ف�����إن "التف�سري
الأف�ضل لها هو وجود الكواكب حولها".
وق��ال الفريق �إن هذه هي امل��رة الأوىل التي يتمكن
فيها علماء الفلك من اكت�شاف موجات راديو قادمة
من كوكب خ��ارج املجموعة ال�شم�سية على الأرجح،
وو����ص���ف���وا ك�����ش��ف��ه��م بـ"خطوة م��ه��م��ة ل��ع��ل��م الفلك
الراديوي".
وت�صدر كواكب النظام ال�شم�سي موجات راديو قوية،
تتفاعل جماالتها املغناطي�سية مع الرياح ال�شم�سية،

لكن مل ي�سبق ر�صد مثل هذه املوجات خارج النظام.
ومل يتمكن العلماء من معرفة حجم الكواكب التي
تطلق امل��وج��ات� ،أو �إذا كانت عليها حياة ،بعد ر�صد
الإ�شارات عرب الهوائي املوجود يف هولندا.
وق��ال امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة بنجامني ب��وب� ،إن
النتائج ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تقنيات جديدة يف البحث
ع��ن ع����وامل ت����دور ح���ول جن����وم ،ع��ل��ى غ����رار النظام
ال�شم�سي.
ك��م��ا �أو����ض���ح �أح����د م���ؤل��ف��ي ال���درا����س���ة ،وه���و جوزيف
كالينغهام من جامعة اليدن الهولندية� ،إن "الفريق
واث����ق م���ن �أن ه���ذه الإ�����ش����ارات ت����أت���ي م���ن االت�صال
املغناطي�سي للنجوم والكواكب التي تدور يف مدارات
غري مرئية ،على غرار التفاعل بني كوكب امل�شرتي
وقمره �آيو".

�أمل وجورج كلوين
الثنائي اجلذاب يف لندن

بعد �أ�سبوع من �إطالالتهما يف لو�س اجنلو�س� ،أط��ل الثنائي �أم��ل وجورج
كلوين على ال�سجادة احلمراء خالل مهرجان الأف�لام يف لندن ،حيث مت
تقدمي  The Tender barالفيلم الذي �أخرجه جورج كلوين.
املحامية البالغة من العمر � 43سنة ت�ألقت بالقرب من املمثل العاملي بف�ستان
عاجي اللون مز ّين مبادة ملاعة ولب�ست حزام على خ�صرها .كما �أن الف�ستان
الطويل غطى كتفاً وك�شف الكتف الآخر ف�أبهرت �أمل اجلمهور املتحم�س
لر�ؤيتها كما يف ك��ل م��رة .الف�ستان م��ن ت�صميم دار الأزي���اء الربيطانية
 ،16arlingtonولب�ست حذاء عاجيا يتنا�سق مع لون ف�ستانها.

اكت�شاف �أكرب مع�صرة
نبيذ يف العامل
ك�����ش��ف ع��ل��م��اء �آث�����ار �إ�سرائيليون
عن مع�صرة للنبيذ تعود للع�صر
ال��ب��ي��زن��ط��ي ا���س��ت��خ��دم��ت للإنتاج
ال���ت���ج���اري ب���واق���ع م��ل��ي��وين ليرت
من امل�شروبات �سنويا مما يجعلها
"�أكرب" مع�صرة من هذا النوع يف
العامل يف ذلك الوقت.
وتت�ألف املن�ش�أة التي تقع يف مدينة
"يفنه" جنوب تل �أبيب والتي كانت
�إحدى املدن الرئي�سية بعد تدمري
القد�س يف العام �سبعني بعد امليالد،
م��ن خم�س معا�صر للنبيذ متتد
على م�ساحة كيلومرت مربع.
وت�ضم املع�صرة التي يبلغ عمرها
� 1500سنة ،م�ستودعات لتخمري
النبيذ وت�سويقه و�أفراناً لتح�ضري
ال��ق��ن��اين الطينية امل�ستخدمة يف
تخزين النبيذ ،وع�ثر فيها على
"ع�شرات الآالف من قطع الطني
املفتت واجل��رار الرتابية" على ما
قالت �سلطة الآثار الإ�سرائيلية.
وبح�سب منقبي الآث���ار يف �سلطة
الآث�����ار الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �إي���ل���ي حداد
وليات نداف زيف وجون �سليغمان،
عرف منتوج املع�صرة با�سم "نبيذ
غ���زة وع�سقالن" ب�����س��ب��ب املوانئ
القريبة ال��ت��ي ك��ان يتم ت�صديره
منها.
وق�������ال م��ن��ق��ب��و الآث���������ار �إن نبيذ
"الأرا�ضي املقد�سة" كان ثميناً.

