
   

الإمارات البلد املف�ضل للعي�ش لدى 
ال�ضباب العربي للعام العا�ضر على التوايل 

•• اأبوظبي-وام

اختار ال�شباب العربي وللعام العا�شر على التوايل دولة الإمارات كبلد 
يرنو للعي�ش فيه ويريد لبلدانه اأن تقتدي به وذلك psf ا�شتطالع 
اأ�شداء بي �شي دبليو الثالث ع�شر لراأي ال�شباب العربي الذي �شدر 
اأم�ش. و�شمل ال�شتطالع، الذي جتريه �شركة "بي اإ�ش بي اإن�شايت�ش" 
املتخ�ش�شة يف التحليل والدرا�شات ال�شرتاتيجية العاملية، هذا العام 
يف  عاماً  و24   18 بني  اأعمارهم  تتترتاوح  عربي  مواطن   3،400
50 مدينة عرب 17 دولة خالل الفرتة املمتدة بني 6 - 30 يونيو 
2021. وتوزعت عينة ال�شتطالع بالت�شاوي بني الرجال والن�شاء.
"%47" دولتتتة الإمتتتتارات  واختتتتتار حتتتوايل ن�شف التت�تتشتتبتتاب التتعتتربتتي 
اختار  التتذي  التتعتتدد  �شعف  متتن  اأكتتر  وهتتو  للعي�ش،  مف�شلة  كوجهة 
ال�شتطالع.  الثانية بح�شب  املرتبة  التي جاءت يف  املتحدة  الوليات 
وقالت الن�شبة نف�شها تقريباً "%46" اإن الإمارات هي الدولة التي 

يريدون لبلدانهم اأن تقتدي بها.                   )التفا�شيل �ش5(

الإمارات .. م�ضاريع ومبادرات اإ�ضكان نوعية يف 2021 
•• اأبوظبي-وام

الإ�شكانية  امل�شاريع  و  املتتبتتادرات  من  جمموعة  الإمتتتارات  دولتتة  اأطلقت 
متت�تتشتتاكتتن ع�شرية  تتتوفتتر  اإىل  تتتهتتدف   2021 عتتتام  ختتتالل  احلتتيتتويتتة 

للمواطنني تعزز من ا�شتقرارهم الأ�شري والجتماعي.
املبادرات وامل�شاريع املعلن عنها على امل�شتويني املحلي والحتادي عززت 
قراءة  من  به  متيزت  ملا  نظرا  الدولة  يف  الإ�شكان  قطاع  ا�شتدامة  من 
م�شتقبلية وروؤية ا�شت�شرافية حلجم متطلبات هذا القطاع احليوي على 
املدى الطويل، ف�شال عن اعتمادها لأعلى املعاير العاملية يف العمليات 
وخف�ش  والتتطتتاقتتة  املتتيتتاه  ا�شتهالك  تر�شيد  يف  ت�شهم  التي  الإن�شائية 

النبعاثات الكربونية، وتقليل الأثر البيئي.)التفا�شيل �ش9(

احلكومة التون�شية اجلديدة اأمام الرئي�ش التون�شي

عر�ش ع�شكري مثر يف العا�شمة تايبيه

قوات م�شلحة موالية للحكومة تطهر املناطق  جنوب حمافظة ماأرب  

برئا�سة حممد بن ر��سد.. �ملجل�س يعقد �أوىل �جتماعاته بعد �لت�سكيل �لوز�ري �جلديد يف �إك�سبو 2020 دبي

اعتماد امليزانية العامة للحتاد للأعوام 2022-2026 باإجمايل 290 مليار درهم

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�ش الوزراء يف مقر اإك�شبو

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التتتتوزراء  جمل�ش  اعتمد   
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
وذلك   ،2026-2022 لالأعوام  لالحتاد  العامة  امليزانية  اهلل  رعاه 

باإجمايل 290 مليار درهم.
التتتوزراء بعد  اأوىل اجتماعات جمل�ش  تتتروؤ�تتش �شموه  جتتاء ذلتتك ختتالل 
الت�شكيل التتوزاري الأختتر حلكومة الإمتتارات، والتتذي عقد يف معر�ش 
اإك�شبو 2020 دبي، بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير املالية، 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان،  اآل  زايتتد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق 
الوزراء وزير الداخلية، و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب 
اعتمد جمل�ش  التترئتتا�تتشتتة، حيث  �تتشتتوؤون  وزيتتتر  التتتتوزراء  رئي�ش جمل�ش 
التتتتوزراء عتتددا متتن املتتبتتادرات والتتقتترارات التتهتتادفتتة اإىل موا�شلة رحلة 
التنمية وتعزيز املكانة الريادية للدولة اإىل جانب عدد من القرارات 

والقوانني والت�شريعات لتطوير العمل احلكومي.
اأن دولتتة الإمتتارات وهي  واأكتتد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
تدخل اخلم�شني عام اجلديدة، ما�شية باأولويات وطنية وا�شحة ت�شتند 
على مبادئ اخلم�شني منهجية جديدة، تدعمها ميزانية احتادية مرنة 
جناح  يف  "اجتمعنا  �شموه  قال  حيث  والتطورات،  للتغرات  ومواكبة 
مرمي  ال�شيخة  املبدعة  باإ�شراف  ا�شتثنائي  جناح  باإك�شبو..  الإمتتتارات 

منظمات تون�سية تدين �ل�ستقو�ء بالأجنبي

الإمارات وم�ضر وال�ضعودية ترحب بت�ضكيل احلكومة الّتون�ضية اجلديدة
•• الفجر - تون�س

العربية  الإمتتتتتتارات  دولتتتتة  رحتتبتتت 
املتتتتتتتتتحتتتتدة بتتتتتتت�تتتشتتتكتتتيتتتل احلتتتكتتتومتتتة 
برئا�شة  اجلتتتتديتتتتدة  التتتتتونتت�تتشتتيتتة 
جنالء بودن، معربة عن اأمنياتها 
بالتوفيق وال�شداد لها يف م�شرتها 
القادمة، مبا يعزز ا�شتقرار تون�ش 

وازدهارها. 
والتعاون  وزارة اخلارجية  واأكدت 
بقدرة  الإمتتتتتتتتتارات  ثتتقتتة  التتتتتتدويل 
التت�تتشتتعتتب التتتتتونتت�تتشتتي عتتلتتى جتتتتاوز 
قيادة  ظتتتل  التتتراهتتتنتتتة يف  املتترحتتلتتة 
اجلمهورية  رئتتيتت�تتش  �شعيد  قي�ش 

التون�شية. 
اإىل حر�ش دولة  التتوزارة  واأ�شارت 
وتو�شيع  تعميق  عتتلتتى  الإمتتتتتتارات 
اجلمهورية  متتتع  التتتتتتتعتتتاون  اآفتتتتتاق 
يف  الأمتتتام  اإىل  ودفعها  التون�شية 
لأوا�شر  تدعيماً  كتتافتتة،  املتتجتتالت 
التتعتتالقتتات التتوطتتيتتدة التتتتتي تربط 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني. 
من جانبها، رحبت م�شر بت�شكيل 
اجلديدة،  التتتتتونتت�تتشتتيتتة  احلتتكتتومتتة 

التون�شية، وعن اأملها يف اأن حتقق 
ال�شعب  تطلعات  احلتتكتتومتتة  هتتتذه 

التون�شي ال�شقيق. 
عتتتتلتتتتى �تتتشتتتعتتتيتتتد متتتتتتت�تتتشتتتل اأدانتتتتتتتتتت 
بكتتل  متتتن اجلتتمتتعتتيتتات  جمتتمتتوعتتة 
�تتشتتّدة متتتتتادي عتتتدد متتن الأحتتتتزاب 
اآخرها  ال�شيا�شية،  وال�شخ�شيات 
من�شف  الأ�شبق  املتتوؤقتتت  الرئي�ش 
املرزوقي اأثناء مظاهرة يف باري�ش 
يف 9 اأكتوبر اجلاري، يف حتري�ش 
ُدول اأجنبية على التدّخل يف �شوؤون 
تون�ش وانتهاك �شيادتها، ب�شبب ما 
"انقالب  الطتتتراف  هتتذه  و�شفته 
وُجنوحه،  الد�شتور  على  الرئي�ش 

اىل النفراد بال�شلطة".
الثالثاء  اأم�ش  �شادر  بيان  واأ�شار 
منظمة   23 قتتبتتل  متتتن  ومتتتوقتتتع 
وجمعية، اىل احلمالت املُتوا�شلة 
بتتهتتا حتتركتتة النه�شة  التتتتتي قتتامتتت 
لت�شليل  تتتتتتزال،  ول  وحتتلتتفتتاوؤهتتا 
العاملي،  التتتعتتتام  التتتتتتتراأي  وتتتتاألتتتيتتتب 
والدارة  التتتكتتتوجنتتتر�تتتش  وختتتا�تتتشتتتة 

المريكية �شد تون�ش.
    )التفا�شيل �ش13(

ُمثمنة اجلهود الوطنية املُخل�شة 
التون�شية  التتتدولتتتة  تتتبتتذلتتهتتا  التتتتتي 
ال�شعب  لتتتتتطتتلتتعتتات  لتتال�تتشتتتتتجتتابتتة 
الزدهار  نحو  ال�شقيق  التون�شي 

والنماء. 

كما ُتعرب م�شر عن ثقتها يف قدرة 
احلكومة التون�شية اجلديدة على 
جُمابهة كافة التحديات املختلفة، 
وحتت  ال�شعبي  التكاتف  اإطتتار  يف 
للرئي�ش  احلتتتكتتتيتتتمتتتة  التتتتتقتتتتتيتتتتتادة 

اجلمهورية  رئتتيتت�تتش  �شعيد  قي�ش 
التون�شية.

اخلارجية  وزارة  اأعتتتتربتتتتت  كتتتمتتتا 
لتتتهتتتا عن  بتتتتيتتتتان  التتت�تتتشتتتعتتتوديتتتة، يف 
ترحيب اململكة بت�شكيل احلكومة 

�لأوىل منذ �أكرث من �أربعني عاًما:

تايوان: اأكرث من ن�ضف الأمريكان يوؤيدون التدخل الع�ضكري...!

�لدفاعات �ل�سعودية تدمر م�سرية مفخخة �أطلقت باجتاه خمي�س م�سيط

التحالف: مقتل اأكرث من 134 م�ضّلحا حوثيا جنوب ماأرب خلل 24 �ضاعة

فتح باب الطعون بالتزامن مع اإعلن النتائج الأولية يف العراق
•• بغداد-وكاالت

التيار  اأن  اإىل  العراقية  الربملانية  لالنتخابات  الأولتتيتتة  النتائج  اأ�تتشتتارت 
 73 املرتبة الأوىل، حيث حقق  ال�شدري بزعامة مقتدى ال�شدر جاء يف 
مقعدا ووفقا للنتائج الأولية حل يف املركز الثاين كتلة تقدم، فما  مت فتح 
باب الطعون بالتزامن مع اإعالن النتائج الأولية . حملت نتائج النتخابات 
النيابية يف العراق مفاجاآت كربى، كان اأبرزها خ�شارة حتالف الفتح، املظلة 
مقعدا،   34 نحو  لإيتتران،  املوالية  والف�شائل  ال�شعبي  للح�شد  ال�شيا�شية 
نزول من 48 مقعدا حققها خالل انتخابات عام 2018، وهو ما اعترب 
ي�شم  التتذي  التحالف  وكتتان  امل�شار.  لهذا  ال�شارع  قبول  عتتدم  على  موؤ�شرا 
عددا من الكتل، مثل منظمة بدر وع�شائب اأهل احلق وغرها، ياأمل يف 
احل�شول على نتائج وازنة، توؤهله للم�شاركة يف ت�شكيل احلكومة اأو فر�ش 
النتخابات،  نتائج  اإعتتالن  وبعد  العك�ش.  هو  ما ح�شل  لكن  عليها،  روؤيته 
عقدت اأحزاب التحالف اجتماعا عاجال لبحث تداعيات اخل�شارة، مما اأثار 
خماوف من عدم قبولهم النتائج، اأو اللجوء اإىل طرق م�شلحة. ويف املقابل، 
 72 املرتبة الأوىل بنحو  ال�شدر يف  ال�شدري بزعامة مقتدى  التيار  حل 
مقعدا، فيما جاء حزب تقدم )�شني( يف املرتبة الثانية بنحو 43 مقعدا.

كما تفاجاأت الأو�شاط ال�شيا�شية بخ�شارة حتالف قوى الدولة.

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت 

–ترجمة خرية ال�شيباين

اليوم  اأكتتتتتوبتتر، وهتتتو   10 الأحتتتتد 
ال�شني،  جلتتتمتتتهتتتوريتتتة  التتتوطتتتنتتتي 
ون،  اإنتتتغ  ت�شاي  الرئي�شة  اأعتتلتتنتتت 
اأن تتتايتتوان لتتن تتتوافتتق اأبتتتتًدا على 
ال�شيوعي  لتتتلتتتنتتتظتتتام  اخلتتت�تتتشتتتوع 
هتتتتذا  اإن  وقتتتتتتالتتتتتتت  التتتت�تتتتشتتتتيتتتتنتتتتي. 
الأختتتر ل يجلب ل احلتتريتتة ول 
الدميقراطية التي اعتنقها �شعب 

فورموزا ال�شابقة منذ عقود.
ال�شم"،  تقاوم  اأن  "يجب  تايوان 
ال�شيني  الرئي�ش  نظام  قبل  من 
و"م�شتقبل  بتتتيتتتنتتتغ،  جتتتتني  �تتتشتتتي 
جتتتتمتتتتهتتتتوريتتتتة التتتت�تتتتشتتتتني تتتتتقتتتترره 
اإنه  التايواين".  التت�تتشتتعتتب  اإرادة 
"الدفاع  ختتتطتتتاب  متتتتا  بتتطتتريتتقتتة 
ت�شاي  األقته  التتذي  اجلمهوري"، 
 110 الذكرى  مبنا�شبة  ون  اإنتتغ 
�شينية،  جتتمتتهتتوريتتة  اأول  لتتظتتهتتور 

•• الريا�س-وكاالت

اأعتتتلتتتن حتتتالتتف دعتتتم التت�تتشتترعتتيتتة يف 
اأكر  اأم�ش الثالثاء، مقتل  اليمن 
املتمردين  من  م�شّلحا   134 من 
الت24  ال�شاعات  ختتالل  احلوثيني 
الأختتتتتتتتترة اإثتتتتتتتر قتتت�تتتشتتتف جتتتتتوي يف 
حمافظة  جنوب  العبدية  منطقة 

ماأرب.
نقلته  بتتتيتتتان،  التتتتتحتتالتتف يف  وقتتتتال 
وكالة الأنباء ال�شعودية: ا�شتهدفنا 
للميل�شيات  ع�شكرية  اآلتتيتتات  ت�شع 
وخ�شائرها  العبدية  يف  احلتتوثتتيتتة 

جتاوزت 134 عن�شرا.
تنفيذ  التتثتتالثتتاء،  التحالف،  واأكتتتد 
وعنا�شر  لآلتتيتتات  ا�شتهدافا   43
العبدية،  متتتديتتتريتتتة  يف  احلتتتوثتتتي 
جنوب متتاأرب، خالل الت 24 �شاعة 

املا�شية.
ن�شاء  متتن  الع�شرات  ونظمت  هتتذا 
ونا�شطات  التتتعتتتبتتتديتتتة  متتتديتتتريتتتة 
حتتتتتقتتتتتوقتتتتتيتتتتتات، الثتتتتتتتنتتتتتتتني، وقتتتفتتتة 
باحل�شار  لتتلتتتتتنتتديتتد  احتتتتتجتتاجتتيتتة 

ت�شينغ  اآختتر �شاللة  اأنتتهتتت  والتتتتتي 
 .1911 عتتتتام  الإمتتتترباطتتتتوريتتتتة 
التزامنا  "جندد وعدنا الذي هو 
بنظام د�شتوري حر ودميقراطي، 
وتعلقنا بجمهورية ال�شني. يجب 
ال�شني  جتتمتتهتتوريتتة  حتتتتتتاول  األ 

ال�شعبية اأبًدا اخ�شاعنا".
اأدلت  التتتتتي  الكلمات  هتتذه  جتتتاءت 

بها رئي�شة تايوان يف اليوم التايل 
األتتقتتاه التترجتتل الأول يف  خلتتطتتاب 
ال�شني. اإن "اإعادة توحيد الوطن 
بالو�شائل  يتتتتتم  اأن  يتتجتتب  الأم 
بينغ،  جتتني  �شي  قتتال  ال�شلمية"، 
ووفقا لرغبة الأمة ال�شينية، مبا 

يف ذلك مواطنونا يف تايوان.
)التفا�شيل �ش13(

احلوثي  ميلي�شيا  تفر�شه  التتتذي 
جتتتنتتتوب حمافظة  املتتتديتتتريتتتة  عتتلتتى 

ماأرب منذ 22 يوماً.
الوقفة  ختتالل  املحتجات  ونتتتددت 
املنظمات  مقر  اأمتتتام  اأقيمت  التتتتتي 
الدولية  الأممتتتتتيتتتتتة  الإنتتت�تتتشتتتانتتتيتتتة 
احلوثي  باحل�شار  متتاأرب،  مبدينة 
واملوقف  التتعتتبتتديتتة  عتتلتتى  املتت�تتشتتتتتمتتر 

الدويل املتقاع�ش جتاه احل�شار.

التتتدفتتتاعتتتات اجلوية  هتتتذا ودمتتتتترت 
م�شرة  الثالثاء  اأم�ش  ال�شعودية 
امليلي�شيات  اأطتتلتتقتتتتتهتتا  متتفتتختتختتة 

باجتاه خمي�ش م�شيط.
وكتتتتان حتتتالتتف دعتتتم التت�تتشتترعتتيتتة يف 
ال�شبت،  لتتيتتل  اأعتتتلتتتن  قتتتد  التتيتتمتتن، 
ال�شعودية  اجلتتويتتة  التتدفتتاعتتات  اأن 
اعرت�شت ودمرت م�شرة مفخخة، 
جتاه  احلوثية  امليلي�شيا  اأطلقتها 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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جلنة بـ »الوطني االحتادي« تنظم حلقة نقا�شية عن 
د�ر املراكز ال�شبابية يف حتقيق ر�ؤية االإمارات 2071 

اأخبار االإمارات

�شحف عربية: االأبواب مغلقة 
اأمام لبنان ب�شبب نفوذ حزب اهلل

عربي �د�يل

قرعة �شاطئية القارات ت�شع االإمارات 
مع اإ�شبانيا �الربتغال �ال�شنغال

الفجر الريا�شي

�لإمار�ت يف   174 و�سفاء  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�سابة   136

كوفيد- لقاح  من  جرعة   44,228
الإمارات يف  �ضاعة   24 خلل   19

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 44،228 جرعة من لقاح كوفيد-
19 خالل ال�شاعات الت 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 
لكل  جرعة   207.76 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   20،548،716 اأم�ش  حتى 

�شخ�ش.  100
ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفرو�ش كورونا امل�شتجد 

. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد 
 24 التتت  ال�شاعات  ختتالل  جديدا  فح�شا   350،115 اإجتتتراء  عن  التتتوزارة  اأعلنت   .

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون ملك اإ�ضبانيا باليوم 
الوطني لبلده ورئي�ش غينيا ال�ضتوائية بذكرى ا�ضتقلل بلده

•• اأبوظبي-وام

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
اهلل"، برقية تهنئة اإىل امللك فيليب ال�شاد�ش، ملك مملكة اإ�شبانيا، مبنا�شبة 
اليوم الوطني لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش التتوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل امللك فيليب 

ال�شاد�ش.                                         )التفا�شيل �ش2(

تعليق التحقيقات للمرة الثالثة 
مرفاأ بريوت  انفجار  يف ق�ضية 

•• بريوت-وكاالت

اأفادت الوكالة الوطنية لالإعالم 
بتعليق  الثالثاء  اأمتت�تتش  لبنان  يف 
ق�شية  يف  متتتوؤقتتتتتتتا  التتتتتحتتقتتيتتقتتات 
انتتفتتجتتار متترفتتاأ بتتتروت بتتعتتد تبّلغ 
قا�شي التحقيق دعوى طلب رده 
ح�شن  علي  ال�شابق  التتوزيتتر  متتن 

خليل والنائب غازي زعيرت.
املحقق  اأن  التتوكتتالتتة  واأو�تتتشتتتحتتتت 
انتتتفتتتجتتتار  قتتت�تتتشتتتيتتتة  التتتتتتعتتتتتتديل يف 
البيطار  طتتتارق  التتقتتا�تتشتتي  املتتترفتتتاأ 
كانت  جل�شة  التتيتتوم  �تتشتتبتتاح  عتتقتتد 
الوزير  ل�تتشتتتتتجتتواب  خمتت�تتشتت�تتشتتة 
الذي  خليل،  ح�شن  علي  ال�شابق 

مل يح�شر �شخ�شيا.
وختتتتالل اجلتتلتت�تتشتتة طتتلتتب حمامي 
خليل مهلة زمنية لتقدمي دفوع 
ال  متت�تتشتتتتتنتتدات،  وتتتقتتدمي  �شكلية 
التتعتتديل رفتت�تتش هذه  املتتحتتقتتق  اأن 
توقيف  مذكرة  واأ�شدر  الطلبات 

غيابية بحق خليل.
وذكتتترت التتوكتتالتتة اأنتتته اإثتتتر انتهاء 
التتقتتا�تتشتتي بيطار  تتتبتتلتتغ  اجلتتلتت�تتشتتة، 
املقدمة  اجلتتتديتتتدة  التتتترد  دعتتتتوى 
والنائب  خليل  وكتتالء  متتن  �شده 
غازي زعيرت، ما ا�شتدعى تعليق 

التحقيق ووقف كل اجلل�شات.

الأمم املتحدة تطالب ليبيا بالتحقيق 
مهاجرين  على  النار  اإطلللق  يف 

•• جنيف-رويرتز

املتحدة  الأمم  مفو�شية  قتتالتتت 
حلقوق الإن�شان الثالثاء اإن قوات 
القوة  ا�شتخدمت  الليبية  الأمتتن 
عتتلتتى نتتحتتو غتتتر �تتتشتتتروري وغر 
مهاجرين  لحتتتتتجتتاز  متتتتتنتتا�تتشتتب 
اأفارقة واأطلقت النار عليهم مما 
مطالبة  بع�شهم،  بتتحتتيتتاة  اأودى 

باإجراء حتقيقات فورية.
ويتتتتنتتتتتتتتتظتتتتر متتتتتئتتتتتات املتتتتهتتتتاجتتتتريتتتتن 
تابع  متتتركتتتز  اأمتتتتتتتام  والتتتالجتتتئتتتني 
لتتتتالأمم املتتتتتحتتدة يف طتترابتتلتت�تتش يف 
للم�شاعدة  �شعيا  الأختترة  الأيتتام 
بعد حملة  ليبيا  متتن  يف اخلتتتروج 
و�شفتها جماعات اإغاثة بالعنيفة 
واإ�شابة  اآلف  اعتتتتتقتتال  �تتشتتهتتدت 

البع�ش بالر�شا�ش.
املتحدثة  هتتورتتتادو  مارتا  وقالت 
املتحدة  الأمم  مفو�شية  بتتا�تتشتتم 
حلقوق الإن�شان يف اإفادة �شحفية 
يف جنيف اإن قوات الأمن الليبية 
و�شاعني  متتهتتاجتتريتتن  ا�تتشتتتتتهتتدفتتت 
لتتلتتجتتوء، بتتعتت�تتشتتهتتم طتتلتتبتتاتتتهتتم مل 
ات�شمت  عتتمتتلتتيتتات  فتتيتتهتتا، يف  ُيتتبتتت 

بالق�شوة.

الربهان يطالب بحل احلكومة 
ال�ضودان اأزمة  من  للخروج 

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�شيادة  جمل�ش  رئتتيتت�تتش  ا�تتشتترتط 
الفتاح  عبد  التت�تتشتتوداين  النتقايل 
احلالية  احلكومة  اإقالة  الربهان 
للخروج  جديدة  حكومة  وت�شكيل 
من الأزمة ال�شيا�شية والت�شريعية 

التي ت�شهدها البالد.
الأو�شط  ال�شرق  �شحيفة  وح�شب 
اأمتت�تتش التتثتتالثتتاء، قتتال التتربهتتان يف 
اخلرطوم  يف  لع�شكريني  ختتطتتاب 
للو�شع  حتتتلتتتول  اأي  اإن  اأمتتتتت�تتتتتش، 
التت�تتشتتيتتا�تتشتتي التتتتراهتتتتن يف التتتبتتتالد، 
احلكومة،  حتتتل  بتتعتتد  اإل  متتتتر  لتتتن 
حلول  هتتتتنتتتتاك  لتتيتت�تتشتتت  متتت�تتتشتتتيتتتفتتتاً 
للو�شع الراهن اإل بحل احلكومه 
احلالية، وتو�شعة قاعدة الأحزاب 
ال�شيا�شية يف احلكومة النتقالية.

املدنيني  اأن  التتتتربهتتتتان  واأو�تتتتشتتتتح 
الع�شكري  املتتكتتون  متتع  يتوا�شلون 
اندلع  منذ  التت�تتشتتيتتادة،  جمل�ش  يف 
بينهما  ال�شراكة  الأزمة ل�شتمرار 
كل  رف�ش  الع�شكري  املكون  ولكن 
ال�شراكة  ل�تتشتتتتتمتترار  املتتتتحتتتتاولت 
تو�شيع  وا�شرتط  ال�شابق،  ب�شكلها 

قاعدة الأحزاب لت�شمل اجلميع.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

تهنئة  "حفظه اهلل"، برقية  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
اإىل امللك فيليب ال�شاد�ش، ملك مملكة اإ�شبانيا، مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث �شاحب 
دبي  التتوزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
"رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل امللك فيليب ال�شاد�ش.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني، اإىل معايل بيدرو �شان�شيز رئي�ش وزراء مملكة اإ�شبانيا.

•• اأبوظبي-وام

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه 
جمهورية  رئي�ش  اأجنيما  اأوبياجن  تيودورو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"، 

غينيا ال�شتوائية، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش تيودورو اأوبياجن اأجنيما.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش غينيا ال�ضتوائية بذكرى ا�ضتقلل بلده

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك اإ�ضبانيا باليوم الوطني لبلده

•• دبي-وام:

 اأعلنت طران الإمارات ال�شريك الرئي�شي والناقلة الر�شمية 
لت"اإك�شبو 2020 دبي" اأن اإحدى طائراتها A380 بالك�شوة 
دبي   2020 باإك�شبو  اخلا�شة  الكاملة  اجلتتديتتدة  التتزرقتتاء 
�شوف تقوم بطلعتني على ارتفاع منخف�ش فوق �شارع ال�شيخ 
13 وغدا  "الأربعاء  اإك�شبو وذلك �شباح اليوم  زايد وموقع 
والأفراد  الإعتتالم  و�شائل  اأمتتام  الفر�شة  وتتوفر  اخلمي�ش. 
ال�شور  والتقاط  الطائرة  مل�شاهدة  �شباحا  يتنقلون  الذين 
ومقاطع الفيديو بني ال�شاعة -5 8 �شباحا على طول �شارع 

املحيطة  واملناطق  دبتتي   2020 اإك�شبو  وحتتول  زايتتد  ال�شيخ 
مب�شروع  املقبلني  اليومني  ختتالل  الطائرة  حتليق  ويتعلق 
خا�ش �شتك�شف عنه طران الإمارات قريبا. وتذكر طران 
اإر�شادات الهيئة  اأفراد اجلمهور بالمتثال جلميع  الإمتتارات 
حتليق  حظر  بت"مناطق  املتعلقة  املتتتدين  لتتلتتطتتران  التتعتتامتتة 
الطائرات بدون طيار/ درون". وكانت طران الإمارات قد 
 A380 ك�شفت النقاب اأواخر �شبتمرب الفائت عن طائرات
و�شتنقل  دبي.   2020 باإك�شبو  كاملة خا�شة  زرقاء  بك�شوة 
خطوط  �شبكة  عتترب  ودبتتي  املعر�ش  ر�شالة  التتطتتائتترات  هتتذه 

طران الإمارات خالل الأ�شهر املقبلة.

طلعتان يف اأجواء دبي على ارتفاع منخف�ش 
لطائرة الإمارات A380 بالك�ضوة الزرقاء

برئا�سة حممد بن ر��سد.. �ملجل�س يعقد �أوىل �جتماعاته بعد �لت�سكيل �لوز�ري �جلديد يف �إك�سبو 2020 دبي

اعتماد امليزانية العامة للحتاد للأعوام 2022-2026 باإجمايل 290 مليار درهم
درهم مليون  و931  مليار   58 قدرها  مب�سروفات   2022 للعام  �لحتادية  �مليز�نية  •  �عتماد 

•• دبي-وام:

برئا�شة  التتتتتتتوزراء  جمتتلتت�تتش  اعتتتتتمتتد   
�تتشتتاحتتب التت�تتشتتمتتو التت�تتشتتيتتخ حمتتمتتد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
التتتتتوزراء حتتاكتتم دبي  رئتتيتت�تتش جمل�ش 
لالحتاد  العامة  امليزانية  اهلل  رعتتاه 
وذلك   ،2026-2022 لتتتالأعتتتوام 

باإجمايل 290 مليار درهم.
اأوىل  �شموه  تروؤ�ش  ذلك خالل  جاء 
اجتتتتتتتمتتتاعتتتات جمتتلتت�تتش التتتتتتتتوزراء بعد 
حلكومة  الأختتر  التتتوزاري  الت�شكيل 
الإمتتتتتتارات، والتتتتذي عتتقتتد يف معر�ش 
�شمو  بح�شور  دبتتي،   2020 اإك�شبو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�ش 
جمل�ش الوزراء وزير املالية، والفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، 
وزير  التتتتوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نتتائتتب 
الداخلية، و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
اآل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش  زايد 
الرئا�شة، حيث  التتوزراء وزير �شوؤون 
اعتتتتتمتتد جمتتلتت�تتش التتتتتتوزراء عتتتتددا من 
املتتتبتتتادرات والتتتتقتتتترارات التتهتتادفتتة اإىل 
موا�شلة رحلة التنمية وتعزيز املكانة 
الريادية للدولة اإىل جانب عدد من 
والت�شريعات  والتتقتتوانتتني  التتتقتتترارات 

لتطوير العمل احلكومي.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأكتتد 
بتتن را�تتشتتد اأن دولتتتة الإمتتتتتتارات وهي 
تتتتدختتتل اخلتتمتت�تتشتتني عتتتتام اجلتتتديتتتدة، 
وا�شحة  وطنية  بتتاأولتتويتتات  ما�شية 
اخلم�شني  متتتتبتتتتادئ  عتتتلتتتى  تتت�تتشتتتتتنتتد 
ميزانية  تدعمها  جتتديتتدة،  منهجية 
احتتتاديتتة متترنتتة ومتتواكتتبتتة للتغرات 
�شموه  قتتتتتتال  حتتتيتتتث  والتتتتتتتتتتتطتتتتتورات، 
الإمتتتتتتتتتتارات  جتتتتنتتتتاح  يف  "اجتمعنا 
باإ�شراف  ا�شتثنائي  جناح  باإك�شبو.. 
حممد  بنت  متترمي  ال�شيخة  املبدعة 
اأقتتررنتتا ختتالل الجتماع  بن زايتتد .. 
 2026 حتتتتتتتى  الحتتتتتتتتاد  متتتيتتتزانتتتيتتتة 
باإجمايل 290 مليار درهم.. ندخل 
بثقة  اجلديدة  الحتادية  اخلم�شني 

وتفاوؤل وتطلعات عاملية".
املنهجية  " اأقتتررنتتا  �شموه  قتتال  كما 
اجلتتتتتتديتتتتتتدة لتتتلتتتعتتتمتتتل احلتتتتكتتتتومتتتتي يف 
اأ�شرع..  حكومة  التتقتتادمتتة..  التتفتترتة 
مل�شاريع  تنفيذية  دورات  تعتمد على 
قطاعية..  عمل  فتترق  عتترب  حتولية 
عملنا لن يكون م�شتنداً على وزارات 
ا�شرتاتيجية..  قطاعات  بتتل  فتترديتتة 
ولتتتتن تتتتكتتتون اخلتتتطتتتط والأجتتتتنتتتتدات 
واملبادرات  امل�شاريع  بل  املقيا�ش  هي 
امليدانية". ووجه �شموه كافة الفرق 
واخلا�شة  احلتتكتتومتتيتتة  واملتتوؤ�تتشتت�تتشتتات 
والرتكيز  بتتهتتا  لتتلتتعتتمتتل  التتتتدولتتتتة  يف 
والأولويات  التحولية  امل�شاريع  يف 
واملبادرات القادمة عليها، باعتبارها 
ومتكاماًل  �تتشتتامتتاًل  وطتتنتتيتتاً  اإطتتتتتتتاراً 
القطاعات  يف  التنمية  عجلة  لدفع 
الإجنازات  وموا�شلة  الأولتتويتتة  ذات 

لتعزيز تناف�شية الدولة.
وقتتتتتتال �تتتشتتتمتتتوه ختتتتتالل الجتتتتتتتمتتتاع " 
اليوم..  الحتتتاديتتة  امليزانية  اعتماد 
للعمل  اجلتتديتتدة  املنهجية  واعتماد 
احلكومي.. هي ر�شالة باأننا مقبلون 
واأف�شل  اأعظم  احتادية  �شنوات  على 
�شنة  والتجديد  اهلل..  بتتاإذن  واأجتتمتتل 
دولة  تفوق  �شر  والتجديد  احلياة.. 

الإمارات".
اعتمد  الجتماع،  اأجتتنتتدة  �شياق  ويف 

احلياة  وتتتوفتتر  املعي�شة  م�شتويات 
يف  واملقيمني  للمواطنني  التتكتترميتتة 
دولتتة الإمتتتارات وخا�شة يف قطاعات 
املجتمع  وتنمية  وال�شحة  التعليم 
وبرامج الإ�شكان اإىل جانب امل�شاريع 
جلودة  املتتعتتززة  املختلفة  الحتتتاديتتة 

حياة خمتلف اأفراد املجتمع.
اعتمد  احلتتتكتتتومتتتيتتتة،  التتت�تتتشتتتوؤون  ويف 
ال�شيخ  �شمو  تعيني  التتتوزراء  جمل�ش 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي نائب رئي�ش جمل�ش 
للجنة  رئي�شاً  املالية  وزيتتر  التتتوزراء، 
ورئي�ًشا  لتتالحتتتاد  التتعتتامتتة  املتتيتتزانتتيتتة 
الحتتتتاديتتتة  التتهتتيتتئتتة  اإدارة  ملتتجتتلتت�تتش 
لل�شرائب، وتعيني معايل حممد بن 
هادي احل�شيني وزير دولة لل�شوؤون 
املالية ع�شواً يف جمل�ش اإدارة الهيئة 

الحتادية لل�شرائب.
اإعادة ت�شكيل اللجنة  كما مت اعتماد 
التنفيذية ملجل�ش التن�شيق ال�شعودي 
ال�شيخ  متتعتتايل  بتترئتتا�تتشتتة  الإمتتتتاراتتتتتي 
اآل  متتبتتارك  بتتن  نهيان  بتتن  �شخبوط 
نتتهتتيتتان، وزيتتتتر دولتتتتة، وعتت�تتشتتويتتة كل 
التتطتتاقتتة والبنية  متتن متتعتتايل وزيتتتتر 
الرتبية  وزيتتتتر  ومتتتعتتتايل  التتتتتحتتتتتيتتة، 
ال�شناعة  وزيتتتر  ومتتعتتايل  والتعليم، 
ومعايل  املتتتتتقتتدمتتة،  والتتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا 
دولة  وزير  ومعايل  القت�شاد،  وزير 
لل�شوؤون املالية، ونائب الأمني العام 

�تتشتتاحتتب التت�تتشتتمتتو التت�تتشتتيتتخ حمتتمتتد بن 
جديدة  تعيينات  متتكتتتتتوم  اآل  را�تتشتتد 
يف عتتتتدد متتتن اجلتتتهتتتات الحتتتتتاديتتتتة، 
عتتتتدد من  تتت�تتشتتكتتيتتل  اإىل  بتتتالإ�تتتشتتتافتتتة 
املتتتجتتتالتتت�تتتش الحتتتتتتاديتتتتتة، حتتتيتتتث قال 
ال�شيخ  تتتعتتيتتني  " اعتتتتتمتتدنتتا  �تتشتتمتتوه: 
متتتكتتتتتتتوم بتتتتن حمتتتمتتتد بتتتتن را�تتتتشتتتتد اآل 
مكتوم رئي�ًشا للجنة امليزانية العامة 
الحتادية  للهيئة  ورئي�ًشا  لالحتاد 
بن  �شخبوط  وال�شيخ  لل�شرائب.. 
التنفيذية  لتتلتتجتتنتتة  رئتتيتت�تتًشتتا  نتتهتتيتتان 
ملتتتجتتتلتتت�تتتش التتتتتتتنتتت�تتتشتتتيتتتق الإمتتتتتتتاراتتتتتتتتي 
بتتن �شلطان  التت�تتشتتعتتودي.. وعتتتبتتتداهلل 
التن�شيق  ملجل�ش  رئتتيتت�تتشتتاً  التتنتتعتتيتتمتتي 

الق�شائي".
اليوم  واعتمدنا   " �شموه:  واأ�تتشتتاف 
احل�شيني  هتتتادي  بتتن  حمتتمتتد  تعيني 
للمعا�شات  التتعتتامتتة  للهيئة  رئتتيتت�تتًشتتا 
ورئي�ًشا  الجتتتتتمتتاعتتيتتة  والتتتتتاأمتتيتتنتتات 
ل�شركة الحتاد لئتمان ال�شادرات.. 
ملجمع  رئي�ًشا  بالهول  اأحمد  وتعيني 
كتتلتتيتتات التتتتتقتتنتتيتتة التتتعتتتلتتتيتتتا.. ومتتترمي 
املتتتهتتتري رئتتيتت�تتًشتتا ملتتجتتلتت�تتش الإمتتتتتتارات 
للتغر املناخي والبيئة.. كل التوفيق 

للجميع يف مهامهم اجلديدة".
واأ�شاف �شموه: " كما اعتمدنا اإن�شاء 
التحتية  للبنية  الإمتتتتتارات  جمل�ش 
اجلهود  توحيد  الهدف  والإ�شكان.. 
واملحلية..  الحتتتتاديتتتة  الإ�تتشتتكتتانتتيتتة 

واملنافع  التتتتتنتتمتتيتتة  قتتتطتتتاع  وميتتتثتتتل 
الجتتتتتمتتاعتتيتتة التتنتت�تتشتتبتتة الأكتتتتتترب من 
حيث   ،2022 لتتتالحتتتتاد  املتتيتتزانتتيتتة 
على  تتوزع   ،41.2% ن�شبته  تبلغ 
بن�شبة  واجلتتتامتتتعتتتي  التتتعتتتام  التتتتتعتتلتتيتتم 
الجتماعية  والتت�تتشتتوؤون   ،16.3%
بن�شبة %6، وقطاع ال�شحة بن�شبة 
 8.2% بن�شبة  واملعا�شات   ،8.4%
واخلدمات الأخرى بن�شبة 2.6%، 
ن�شبته  متتتتا  تتتختت�تتشتتيتت�تتش  مت  فتتتيتتتمتتتا 
التحتية  التتبتتنتتيتتة  لتتقتتطتتاع   3.8%

واملوارد القت�شادية.

يتعلق  فتتيتتمتتا  التتتتتنتت�تتشتتيتتق  وتتتتر�تتتشتتتيتتتخ 
مب�شاريع الطرق والبنية التحتية.. 
ح�شرية  طتتتتريتتتتق  ختتتتارطتتتتة  وبتتتتنتتتتاء 
العربية  الإمتتتارات  لدولة  واإ�شكانية 

املتحدة".
ا  اأي�شً اعتمدنا   " �تتشتتمتتوه:  قتتال  كما 
ال�شيرباين  الأمتتتن  معاير  اعتتتتتمتتاد 
من  واملقرتحة  احلكومية  للجهات 
جمل�ش الإمارات لالأمن ال�شيرباين 
.. حدودنا يف الف�شاء ال�شيرباين هي 
حدود �شيادية نحتاج دائماً حلمايتها 

وتر�شيخ دفاعاتها".

وتتتعتتكتت�تتش املتتيتتزانتتيتتة الحتتتتتاديتتتتة قوة 
القت�شاد الوطني ووفرة وا�شتدامة 
التنموية  امل�شروعات  لتمويل  املوارد 
والقتتتتت�تتشتتاديتتة والجتتتتتمتتاعتتيتتة، حيث 
القطاعات  على  اعتماداتها  توزعت 
املختلفة، ما يوؤكد ا�شتمرار نهج دولة 
الإمارات املتبع لتحقيق التوازن بني 
تركز  والإيتتترادات، حيث  امل�شروفات 
ختتتتتالل التتتتعتتتتام املتتتقتتتبتتتل عتتتلتتتى خطط 
وم�شروعات طموحة ت�شت�شرف اآفاقاً 
جديدة نحو امل�شتقبل، كما ت�شتهدف 
رفع  اإىل  اأهتتتدافتتتهتتتا  وفتتتتق  املتتيتتزانتتيتتة 

جمل�ش  اعتتتتتتتتتمتتتتد   .. وتتتتتفتتتت�تتتتشتتتتيتتتتاًل 
امليزانية  جتتلتت�تتشتتتتته  ختتتتالل  التتتتتتتوزراء 
-2022 لتتالأعتتوام  لالحتاد  العامة 
مليار   290 بتتتاإجتتتمتتتايل   2026
م�شروع  اعتتتتتتتمتتتاد  مت  فتتيتتمتتا  درهتتتتتتم، 
لل�شنة  لتتتالحتتتتاد  التتعتتامتتة  املتتيتتزانتتيتتة 
من  الأوىل  ال�شنة   2022 املتتالتتيتتة 
-2022 التت�تتشتتنتتوات  ميزانية  خطة 
تبلغ  تقديرية  مب�شروفات   2026
ثمانية   58،931،000،000
وواحد  وت�شعمائة  مليار  وخم�شون 

وثالثون مليون درهم.

للمجل�ش الأعلى لالأمن الوطني.
املجل�ش  اعتمد  التت�تتشتتيتتاق،  نف�ش  ويف 
تتتعتتيتتني متتتعتتتايل حمتتتمتتتد بتتتتن هتتتتادي 
احل�شيني، وزير دولة لل�شوؤون املالية 
للمعا�شات  التتعتتامتتة  للهيئة  رئتتيتت�تتًشتتا 
ورئي�ًشا  الجتتتتتمتتاعتتيتتة  والتتتتتاأمتتيتتنتتات 
ال�شادرات،  لئتمان  الحتاد  ل�شركة 
�شلطان  بن  عبداهلل  معايل  وتعيني 
النعيمي، وزير العدل رئي�ًشا ملجل�ش 
معايل  وتعيني  الق�شائي،  التن�شيق 
الفال�شي،  بتتالتتهتتول  اأحتتمتتد  التتدكتتتتتور 
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع 
ملجمع  رئي�ًشا  واملتو�شطة  ال�شغرة 
كليات التقنية العليا، وتعيني معايل 
وزيرة  املتتهتتري،  حممد  بنت  متترمي 
التغر املناخي والبيئة رئي�ًشا ملجل�ش 

الإمارات للتغر املناخي والبيئة.
ت�شكيل  اإعتتتتادة  املجل�ش  اعتتتتتمتتد  كتتمتتا 
الإمتتتتتتارات  متتوؤ�تتشتت�تتشتتة  اإدارة  جمتتلتت�تتش 
�شنوات  ثالث  ملدة  للبرتول،  العامة 
بتترئتتا�تتشتتة معايل  لتتلتتتتتجتتديتتد  قتتابتتلتتة 
وزير  املتتتزروعتتتي،  حمتتمتتد  بتتن  �شهيل 
وع�شوية  التحتية  والبنية  الطاقة 
عدد من ال�شخ�شيات ذوي اخلربات 
جمالت  يف  واملتتتتتنتتوعتتة  املتخ�ش�شة 
باجتاه  املتتتوؤ�تتتشتتت�تتتشتتتة  تتتتختتتدم  عتتتتديتتتتدة 

حتقيق اأهدافها وتطلعاتها.
اإن�شاء  على  التتتتوزراء  جمل�ش  ووافتتتق 
التحتية  للبنية  الإمتتارات  "جمل�ش 
والإ�شكان" برئا�شة معايل �شهيل بن 
ممثلني  وع�شوية  املزروعي،  حممد 
عن  وممثل  املحلية  احلكومات  عتتن 
�شاحب  ملتتبتتادرات  التنفيذية  اللجنة 
و�شيتوىل  التتتدولتتتة.  رئتتيتت�تتش  التت�تتشتتمتتو 
املجل�ش العمل على مواءمة وتكامل 
وم�شاريع  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 
البنية التحتية والإ�شكان يف الدولة 
الوطنية.  الأولتتويتتات  متتع  يتفق  مبتتا 
بتقدمي  املتتجتتلتت�تتش  تتتكتتلتتيتتف  مت  كتتتمتتتا 
�شنة  لتتلتتعتت�تتشتتريتتن  تف�شيلية  درا�تتتشتتتة 
"منح  الإ�شكان  لحتياجات  القادمة 
جمل�ش  عتتلتتى  وعتتر�تتشتتهتتا  وقرو�ش" 

الوزراء خالل �شهر.
اعتماد  الجتتتتتتتمتتتاع  ختتتتالل  مت  كتتمتتا 
التتوطتتنتتيتتة لالأمن  املتتعتتايتتر  تتتطتتبتتيتتق 
التت�تتشتتيتترباين التت�تتشتتادرة متتن جمل�ش 
الأمن ال�شيرباين لتحقيق الأهداف 
لتتلتتدولتتة يف حماية  ال�تتشتترتاتتتيتتجتتيتتة 
كافة  عتتتتلتتتتى  واحلتتتتتتفتتتتتتاظ  وتتتتتتتاأمتتتتتتني 
القطاعات،  خمتلف  يف  مكت�شباتها 
جمال  يف  العاملية  املعاير  ومواكبة 

الأمن ال�شيرباين.
اعتمد  التتتتت�تتشتتريتتعتتيتتة  التتت�تتتشتتتوؤون  ويف 
قانون  اإ�تتتتتشتتتتتدار  التتتتتتتتتوزراء  جمتتلتت�تتش 
احتادي يف �شاأن تعديل بع�ش اأحكام 
�شريبة  لفر�ش  الحتتتتادي  القانون 
جتتمتتركتتيتتة احتتتتاديتتتة عتتلتتى التتتتتتواردات 
اإىل  التتهتتادف  وم�شتقاته،  التبغ  متتن 
تكامل الأنظمة املالية والقت�شادية 
اجلهات  دور  وتتتعتتزيتتز  التتتتدولتتتتة،  يف 
اجلمركية يف الدولة يف جمال تعزيز 
المتثال اجلمركي ومكافحة تهريب 

املواد ال�شارة ب�شحة املجتمع.
الدولية،  والتتعتتالقتتات  التت�تتشتتوؤون  ويف 
على  جل�شته  ختتالل  املجل�ش  �تتشتتادق 
اتتتفتتاقتتيتتتتتني بتتتتني حتتتكتتتومتتتة التتتدولتتتة 
�شي�شل  جمهورية  متتن  كتتل  وحكومة 
الكونغو  جتتتتمتتتتهتتتتوريتتتتة  وحتتتتكتتتتومتتتتة 
امل�شاعدات  �تتشتتاأن  يف  الدميوقراطية 
الإدارية املتبادلة والتعاون يف امل�شائل 

اجلمركية.

حممد بن ر��سد:
زايد  بن  حممد  بنت  مرمي  ال�ضيخة  املبدعة  باإ�ضراف  ا�ضتثنائي  جناح  باإك�ضبو..  الإمارات  جناح  يف   •  اجتمعنا 

عاملية وتطلعات  وتفاوؤل  بثقة  اجلديدة  الحتادية  اخلم�ضني   • ندخل 
عمل  فرق  عرب  حتولية  مل�ضاريع  تنفيذية  دورات  على  تعتمد  اأ�ضرع..  حكومة  القادمة..  الفرتة  يف  احلكومي  للعمل  اجلديدة  املنهجية   • اأقررنا 

قطاعية 
امليدانية واملبادرات  امل�ضاريع  بل  املقيا�ش  هي  والأجندات  اخلطط  تكون  ولن  ا�ضرتاتيجية..  قطاعات  بل  فردية  وزارات  على  م�ضتندًا  يكون  لن  • عملنا 
وال�ضيخ  لل�ضرائب..  الحتادية  للهيئة  ورئي�ًضا  للحتاد  العامة  امليزانية  للجنة  رئي�ضًا  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  تعيني  •  اعتمدنا 

�ضخبوط بن نهيان رئي�ًضا للجنة التنفيذية ملجل�ش التن�ضيق الإماراتي ال�ضعودي.. وعبداهلل بن �ضلطان النعيمي رئي�ضًا ملجل�ش التن�ضيق الق�ضائي
املزروعي  �ضهيل  برئا�ضة  والإ�ضكان  التحتية  للبنية  الإمارات  جمل�ش  اإن�ضاء  اليوم  •  اعتمدنا 

الف�ضاء  يف  حدودنا   .. ال�ضيرباين  للأمن  الإمارات  جمل�ش  من  واملقرتحة  احلكومية  للجهات  ال�ضيرباين  الأمن  معايري  •  اعتماد 
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اأخبـار الإمـارات
كوفيد-19  لقاح  من  جرعة   44,228

خلل 24 �ضاعة يف الإمارات
•• اأبوظبي-وام

لقاح  متتن  جرعة   44،228 تقدمي  عتتن  املجتمع  ووقتتايتتة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خالل ال�شاعات الت 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي 
مت تقدميها حتى اأم�ش 20،548،716 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 207.76 

جرعة لكل 100 �شخ�ش.
اإىل  " كوفيد19-" و�شعياً  لقاح  لتوفر  التتتوزارة  خطة  متتع  متا�شيا  ذلتتك  يتتاأتتتي 
تقليل  يف  �شت�شاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فرو�ش " كوفيد19-".

•• اأبوظبي-وام

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الرئا�شة  �تتشتتوؤون  وزيتتر 
اأبوظبي للزراعة  "اأ�شبوع  اأعلنت الهيئة اإطالق الن�شخة الأوىل من  الغذائية .. 
والأمن الغذائي" وذلك خالل الفرتة من 21 اإىل 25 نوفمرب املقبل يف "مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�ش" "اأدنيك".
اأبوظبي  "موؤمتر  اإطتتالق  ت�شمل  التي  الفعاليات  من  بالكثر  الأ�شبوع  ويحفل 
الغذائي"  لالأمن  العاملي  "املنتدى  مع  بال�شراكة  الغذائي"  والأمتتتن  لل�شالمة 
اأ�تتشتتحتتاب الإبتتتداعتتتات املعززة  وحتتفتتل تتتوزيتتع جتتوائتتز التتزراعتتة امل�شتدامة وتتتكتترمي 

لالبتكار يف قطاعي الزراعة والغذاء.
وي�شت�شيف الأ�شبوع ندوة لت"الحتاد الدويل لرابطة مربي النحل" /اأبيمونديا/ 
معر�ش  جتتانتتب  اإىل  رومتتتا  الإيتتطتتالتتيتتة  العا�شمة  يف   1897 �شنة  تاأ�ش�ش  التتتذي 
الع�شل  نحل  تربية  قطاع  تطوير  ي�شتهدف  "Api-Arab Expo" الذي 

يف املنطقة.
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  عتتام  مدير  العامري  �شامل  البحري  �شعيد  �شعادة  وقتتال 
وال�شالمة الغذائية اإن انطالق هذا احلدث ين�شجم مع الروؤية الثاقبة ل�شاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�شلحة لق�شايا الأمن الغذائي بو�شفه اأ�شا�شا لرفاهية و�شعادة الإن�شان 
اإذ يحر�ش �شموه على التوجيه بتوفر جميع الإمكانات الالزمة لتاأمني الغذاء 

ب�شورة كرمية وجودة ت�شمن اأعلى معاير ال�شالمة.
واأ�شاف اأن فعاليات الأ�شبوع تتوافق مع ا�شرتاتيجية الهيئة لتحقيق ال�شتدامة 
الزراعية والأمن الغذائي يف اإمارة اأبوظبي والتي يحر�ش �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان على متابعة اأدق تفا�شيلها والتوجيه مبتابعة التطور التكنولوجي 
ويعد  امل�شتدام.  الغذائي  الإنتاج  نظام  لتعزيز  املعنيني  مع  والتوا�شل  املجال  يف 
للزراعة  الأكتترب  احلتتدث   "2021 الغذائي  والأمتتتن  للزراعة  اأبوظبي  "اأ�شبوع 
امل�شتدامة والأمن الغذائي يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ومنطقة 

اآ�شيا واملحيط الهادئ.

وي�شت�شيف احلدث معر�شني كبرين هما "املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية" 
ح�شره  والتتذي  امل�شتدامة  التتزراعتتة  جمتتالت  يف  بالبتكار  اخلا�ش   /GFIA/
اأكر من 50 األف م�شارك منذ اإطالقه �شنة 2014 وعر�ش خالله ما يزيد عن 
"فيف ال�شرق الأو�شط واإفريقيا  ومعر�ش  امل�شتدامة  الزراعة  يف  ابتكار   1500
لالإنتاج احليواين" اخلا�ش بتنمية الروة احليوانية واإنتاج الألبان والدواجن 

وبي�ش املائدة.
ال�شوء على  اإك�شبو" الذي ي�شلط  "معر�ش كولد ت�شني  كما ي�شت�شيف احلدث 
كيفية عر�ش الب�شائع يف ال�شوق، وتوزيعها على ال�شعيد العاملي باأقل قدر من 
العمودية  الزراعة  الفعاليات مو�شوعات مهمة مثل  وتتناول  الهدر واخل�شائر. 
واملائية والزراعة يف الأماكن املغلقة وتربية الأحياء املائية والزراعة يف البيئات 
املتحكم بها. وي�شت�شيف الأ�شبوع عددا من ال�شركات النا�شئة واملبتكرين الذين 
يتطلعون لإقامة �شراكات جديدة وال�شتفادة من فر�ش التمويل التي توفرها 
لال�شتثمار"  اأبوظبي  "مكتب  اأطلقه  التتذي   /Ag-Tech/ �شندوق  خطط 
بقيمة مليار درهم؛ لت�شجيع �شركات تكنولوجيا الأغذية على تاأ�شي�ش وتوطني 

عملياتها يف اأبوظبي.
والأمن  للزراعة  اأبوظبي  "اأ�شبوع  عن  امل�شوؤول  الرتكاوي  مهند  قال  جهته  من 
وال�شالمة  لتتلتتزراعتتة  اأبتتوظتتبتتي  لت"هيئة  �شريكا  ب�شفتنا  فتتختتورون   " الغذائي": 
اأجندة  قلب  يف  اأبوظبي  ت�شع  التي  الروؤية  هذه  من  جزءا  وكوننا  الغذائية"، 

الزراعة امل�شتدامة والأمن الغذائي العاملي".
400 عار�ش و�شركة راعية فيما يقدم الربامج  اأكتتر من  وي�شارك يف احلتتدث 
ال�شراكات  من  عامليا  حتالفا  وجتلب  دوليا،  متحدثا   150 من  اأكتتر  امل�شرتكة 

الإ�شرتاتيجية التي �شتقود اإىل جناح املبادرة.
التغر  الرئا�شة" و"وزارة  �تتشتتوؤون  "وزارة  متتن  كتتل  بدعم  احلتتدث  هتتذا  ويحظى 
"منظمة  ذلتتك  يف  مبتتا  للربنامج  داعتتمتتة  كتتيتتانتتات  جتتانتتب  والبيئة" اإىل  املتتنتتاختتي 
و"جامعة  اأريزونا"  و"جامعة  /التتفتتاو/  املتحدة"  لتتتالأمم  والتتتزراعتتتة  الأغتتذيتتة 
كاليفورنيا - ديفي�ش" و"مبادرة البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية" /

ال�شت�شارية   /Agritecture Consulting/ و�شركة ،/GODAN
./Global GAP/ "و"منظمة غلوبال غاب

برعاية من�سور بن ز�يد  

انطلق »اأ�ضبوع اأبوظبي للزراعة والأمن الغذائي« نوفمرب املقبل

النبوي  املولد  اإجازة  اأكتوبر   21
ال�ضريف يف دوائر حكومة دبي 

•• دبي-وام

قررت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، اأن تكون اإجازة املولد النبوي 
ال�شريف يف دوائر حكومة دبي، يوم اخلمي�ش 21 اأكتوبر 2021، على 

اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الأحد 24 اأكتوبر 2021.
اآيات  اأ�شمى  ورفعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي بهذه املنا�شبة 
التهاين والتربيكات اإىل دولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعباً .. داعية 
مبوفور  والإ�شالمية  العربية  الأمتني  على  يعيدها  اأن  وجل  عز  اهلل 

ال�شحة والعافية.

••   اأبوظبي-وام

نطاق  وزيتتادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
امل�شابة  املبكر وح�شر احلالت  الدولة بهدف الكت�شاف  الفحو�شات يف 
 .. وعزلهم  لهم  بفرو�ش كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني 
ال�شاعات  350،115 فح�شا جديدا خالل  اإجتتراء  عن  التتوزارة  اأعلنت 
الت 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 
والفح�ش  التق�شي  اإجتتتراءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�ش  تقنيات 
الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  الدولة  يف 
امل�شتجد من جن�شيات  اإ�شابة جديدة بفرو�ش كورونا  136 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 738،026 حالة.
الإ�شابة  تتتداعتتيتتات  نتيجة  م�شابة  حتتالتتة  وفتتتاة  عتتن  التتتتوزارة  اأعلنت    كما 
بفرو�ش كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،115 
حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اأ�شفها وخال�ش تعازيها 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
بفرو�ش  مل�شابني  جتتديتتدة  حتتالتتة   174 �شفاء  عتتن  التتتتوزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 731،469 حالة.

 136 اإ�ضابة جديدة بفريو�ش كورونا يف الإمارات

�سهد� توقيع �تفاقيات تعاون بني �لبلدين

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل رئي�ش جمهورية الكونغو الدميقراطية

خالل زيارته �سالة �لكيبولن للطعام �لأفريقي يف �إك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�ضد يوؤكد عمق العلقات مع دول القارة الأفريقية واأهمية تطويرها

••  دبي-وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأم�ش الثالثاء فخامة 
ال�شديقة،  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رئي�ش  ت�شي�شكيدي،  فيلك�ش 
بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير املالية، والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية، و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وذلك 
الدولة  رئي�ش  نائب  ال�شمو  �شاحب  واأعتترب  دبتتي.   2020 اإك�شبو  مقر  يف 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بالرئي�ش ت�شي�شكيدي والوفد 
الدميقراطية،  الكونغو  اأمنياته جلمهورية  عن خال�ش  له، معرباً  املرافق 
مبزيد من التقدم والزدهار، واأن تكون هذه الزيارة مقدمة ملرحلة جديدة 
من التعاون البّناء بني الدولتني وال�شعبني ال�شديقني. وتناول اللقاء بحث 
العالقات الثنائية و�شبل تطويرها لزيادة حجم التعاون بني اجلانبني يف 
�شتى املجالت، ل�شيما القت�شادية والتجارية وال�شياحية وكذلك جمالت 
املتاحة  ال�شتثمارية  امل�شارات  ور�شد  الأ�شا�شية،  والبنية  وال�شحة  التعليم 
البلدين  بالعالقات بني  الدفع  امل�شرتكة يف  الرغبة  وامل�شتقبلية، يف �شوء 

قدماً مبا يخدم م�شالح ال�شعبني ال�شديقني.
وبتتحتتث اجلتتانتتبتتان فتتر�تتش تعزيز التتتتتعتتاون الإمتتتاراتتتتي الأفتتريتتقتتي متتن خالل 

التت�تتشتتراكتتة التتنتتمتتوذجتتيتتة بتتني دولتتتة الإمتتتتتارات التتعتتربتتيتتة املتتتتتحتتدة وجمهورية 
رئا�شة الحتاد الأفريقي، و�شبل  الكونغو الدميقراطية التي تتوىل حالياً 
بني  التقارب  من  املزيد  حتقيق  خاللها  من  ميكن  التي  الفر�ش  اكت�شاف 
الإمارات والقارة الأفريقية بكل ما حتفل به من تراث اإن�شاين غني واإرث 
ثقايف متنوع وموارد طبيعية ثرية، عالوة على متكني القطاع اخلا�ش من 
ر�شد املجالت ال�شتثمارية املتاحة لدى الطرفني وحتفيز م�شتويات اأعلى 
من التبادلت التجارية، التي �شهدت منواً كبراً بلغت ن�شبته %94 خالل 
الفرتة من العام 2017 وحتى 2020، كذلك تبادل اخلربات يف خمتلف 
املتجددة  الطاقة  مثل:  امل�شتدامة  للتنمية  الداعمة  احليوية  القطاعات 
والتتزراعتتة احلديثة وغتترهتتا متتن املتتجتتالت، متتع ال�تتشتتتتتفتتادة متتن العالقات 
الوثيقة بني البلدين كمن�شة ميكن النطالق من خاللها لتحقيق مزيد 
اللقاء  اأ�شمل. وت�شّمن  ب�شورة  الأفريقي  والتعاون اخلليجي  التقارب  من 
بحث تطورات الو�شع العاملي فيما يتعلق مبكافحة جائحة "كوفيد–19" 
وم�شتجداتها على ال�شاحة الأفريقية ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
الت�شدي  جتتهتتود  تعزيز  �شبيل  يف  املمكنة  التتتتتعتتاون  واأطتتتر  خا�شة،  ب�شورة 
�شعوب  ميكن  مبا  تداعياتها،  وجتتتاوز  منها  بالتعايف  والتعجيل  للجائحة 

القارة الأفريقية من موا�شلة م�شاريعها وخططها التنموية.
من جانبه، اأعرب فخامة الرئي�ش فيلك�ش ت�شي�شكيدي عن خال�ش تقديره 
لدولة الإمارات قيادة و�شعباً، منوهاً بالنموذج التنموي الناجح الذي كان 
�شبباً يف نه�شتها ال�شاملة �شمن خمتلف املجالت، فيما اأبدى رئي�ش الكونغو 

التطوير  جهود  اأثمرتها  التي  الكربى  بالإجنازات  اإعجابه  الدميقراطية 
رغبته يف  وموؤكداً  الدولة،  القطاعات يف  كافة  واإمكانات  لقدرات  امل�شتمرة 
اأن ي�شهد التعاون الثنائي خالل املرحلة املقبلة مزيداً من تبادل اخلربات 
ال�شديقني ويخدم م�شاحلهما  ال�شعبني  بالنفع على  يعود  والزيارات مبا 

على املديني القريب والبعيد.
رئي�ش  مكتوم،  اآل  را�تتشتتد  بتتن  حممد  بتتن  اأحتتمتتد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
جمل�ش دبي لالإعالم، و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�ش املفو�ش 
القحطاين، �شفر  2020 دبي، و�شعادة هزاع حممد فالح  العام لإك�شبو 
دولة الإمارات غر املقيم لدى جمهورية الكونغو الدميقراطية. اتفاقيات 

تعاون .
والرئي�ش  مكتوم،  اآل  را�تتشتتد  بتتن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد  وقتتد 
فيلك�ش ت�شي�شكيدي توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية 
اإىل تعزيز روابط التعاون بني دولة الإمتتارات العربية املتحدة وجمهورية 
اإن�شاء جلنة م�شرتكة  الكونغو الدميقراطية، �شملت: مذكرة تفاهم حول 
للتعاون بني البلدين، واتفاقية ب�شاأن امل�شاعدة الإدارية املتبادلة يف امل�شائل 
اجلمركية بني حكومتي البلدين، وقام بتوقيعهما معايل ال�شيخ �شخبوط 
بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير دولة، ومعايل كري�شتوف لوتوندول، 
نتتائتتب رئتتيتت�تتش جمتتلتت�تتش التتتتتتوزراء وزيتتتتر اخلتتارجتتيتتة يف جتتمتتهتتوريتتة الكونغو 
الدميقراطية. كما �شملت التفاقيات املوقعة بني اجلانبني اتفاقية لتجنب 

ب املايل فيما يتعلق بال�شرائب على الدخل،  الزدواج ال�شريبي ومنع التهرُّ
واأخرى ب�شاأن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�شتثمارات بني اجلانبني، وقام 
بتوقيع التفاقيتني معايل حممد بن هادي احل�شيني، وزير دولة لل�شوؤون 
وزير  التتوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  لوتوندول،  كري�شتوف  ومعايل  املالية، 
اخلارجية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية. وت�شّمنت مذكرات التفاهم 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  اجلانبني،  بني  املوّقعة 
والتنمية امل�شتدامة، قام بتوقيعها معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة اأبوظبي 
املائية  املتتوارد  وزيتتر  ماكالينا،  اأوليفر  ومعايل  "م�شدر"  امل�شتقبل  لطاقة 
اإىل مذكرة تفاهم  اإ�شافة  الكونغو الدميقراطية،  والكهرباء يف جمهورية 
بني �شركة "اإعمار" العقارية ووزارة التخطيط العمراين والإ�شكان ووزارة 
�شعادة جمال  وّقعها  الدميقراطية،  الكونغو  الأرا�شي يف جمهورية  �شوؤون 
بن ثنية، رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة اإعمار، وكل من: معايل بي�شو موكال، 
وزير  مولندو،  اأميتتي  ومعايل  والإ�شكان،  العمرانية  لل�شوؤون  الدولة  وزيتتر 
مذكرة  اجلانبان  ع  وقَّ كما  الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية  يف  الأرا�شي 
الأعمال  واحتتتتاد  الإمتتاراتتتيتتة  وال�شناعة  التجارة  غتترف  احتتتاد  بتتني  تفاهم 
املذكرة  بتوقيع  وقتتام  والأعمال  ال�شتثمار  فر�ش  تعزيز  ب�شاأن  الكونغويل 
�شعادة عبداهلل حممد املزروعي، رئي�ش احتاد غرف التجارة وال�شناعة يف 
دولة الإمارات، وليني اإلوندو، رئي�ش جلنة ال�شناعة يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية.

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكتتد   
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، عمق العالقات التاريخية القائمة 
واأهمية تطوريها  الفريقية،  القارة  املتحدة ودول  العربية  المتتارات  دولة  بني 
�شراكة  اإىل  و�شول  والقطاعات،  املجالت  خمتلف  و�شمن  امل�شتويات  كل  على 
حياة  على  اإيجابا  وتنعك�ش  اجلانبني  على  والفائدة  بالنفع  تعود  ا�شرتاتيجية 
ال�شعوب، انطالقا من القوا�شم امل�شرتكة بني �شعب دولة الإمارات ودول القارة 
 2020 اإك�شبو  يف  الأفريقية  بامل�شاركة  �شعادته  عن  �شموه  واأعتترب  الأفريقية. 

امل�شاركة،  الأفريقية  التتدول  اأجنحة  عليه  ظهرت  التي  املتقدم  وامل�شتوى  دبتتي، 
القارة عموماً،  لدول  والتنوع احل�شاري  الإفريقي،  الثقايف  الراء  اإىل  م�شراً 
وال�شتثمارية  التجارية  ال�شعد  على  واعتتدة  وفر�ش  مقومات  من  متتلكه  وما 
اأطر  وال�شناعية والتتزراعتتيتتة والتتتتتنتتمتتويتتة، وحتتر�تتش دولتتتة الإمتتتتتارات عتتلتتى دفتتتع 
مكانة  مع  يتما�شى  مبا  احليوية،  القطاعات  هتتذه  �شمن  التنموية  العالقات 

الدول الأفريقية واإمكانياتها ومواردها الوفرة.
جاء ذلك خالل زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، يرافقه 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ش 
جمل�ش الوزراء وزير املالية، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

اآل  را�تتشتتد  بتتن  حممد  بتتن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  لتتالإعتتالم،  دبتتي  جمل�ش  رئي�ش 
مكتوم، ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي، وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
املدير العام لإك�شبو 2020 دبي، ل�شالة "الكيبولن" للطعام الأفريقي، وذلك 
املليئة  املعر�ش  واأروقتتتتة  اأجنحة  متتن  جانب  تفقد  على  �شموه  حر�ش  اإطتتتار  يف 
احلدث  �شمن  العامل،  وقتتارات  دول  ثقافات  متثل  التي  والفعاليات  بالأن�شطة 
و�شنع  العقول  توا�شل  �شعار"  حتت  دبتتي  ت�شت�شيفه  التتذي  الكبر  احل�شاري 
م�شاركة  اإىل  اإ�شافة  دولتتة   192 اأجنحة  جنباته  بني  ي�شم  امل�شتقبل" والتتذي 
اأهم املوؤ�ش�شات واملنظمات والهيئات الدولية. وي�شكل اإك�شبو 2020 دبي من�شة 
ثقافية عاملية متكِّن الدول من التعريف بح�شارتها وتراثها وعاداتها املتنوعة، 

مثلما تعر�ش اأحدث ما لديها من اأفكار وم�شاريع م�شتقبلية، وهو ما ي�شهم يف 
حتقيق الهدف الأ�شمى الذي ت�شعى دبي ودولة الإمارات لتحقيقه من ا�شت�شافة 
اأف�شل  اأجل �شنع م�شتقبل  وتعاونها من  ال�شعوب  تقارب  العاملي، وهو  املعر�ش 
 2020 اك�شبو  يف  الأفتتريتتقتتي  للطعام  "الكيبولن"  �شالة  وجتمع  للب�شرية. 
املتنوعة  القارة  مبطابخ  لالحتفاء  العامل  يف  الأفريقيني  الطهاة  اأف�شل  دبتتي، 
والناب�شة باحلياة، وتقدم جتربة الطعام الفريقي للزوار بالنكهات والتقاليد 
وا�شعة من  ال�شوء على جمموعة  ت�شلط  فريدة  �شالة طعام  داختتل  الأفريقية 
الزاخرة  الأفريقية  التتقتتارة  اأنتتحتتاء  جميع  متتن  الع�شرية  واملو�شيقى  الأطعمة 

بالتنوع والألوان.



األربعاء   13  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13365  
Wednesday    13   October   2021   -  Issue No   13365

04

اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام

تراأ�ش �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
عهد و نائب حاكم ال�شارقة رئي�ش املجل�ش التنفيذي وبح�شور 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
املجل�ش  اجتماع  احلاكم  �شمو  مكتب  يف  اأم�ش  �شباح  ال�شارقة، 

التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
املتتو�تتشتتوعتتات املتتدرجتتة على جدول  ناق�ش الجتتتتتمتتاع عتتتدداً متتن 
اأعتتتمتتتالتتته واملتتتتتعتتلتتقتتة بتتتتتطتتويتتر التتعتتمتتل احلتتتكتتتومتتتي متتتن خالل 

م�شروعات تنموية يف كافة القطاعات احليوية وتوفر خدمات 
اأر�ش  على  للقاطنني  الكرمي  العي�ش  وتوفر  رائتتدة،  حكومية 

اإمارة ال�شارقة.
وناق�ش املجل�ش تقرير دائرة �شوؤون البلديات والزراعة والروة 
احليوانية حول و�شع املواقف العامة يف اإمارة ال�شارقة، وت�شمن 
التقرير اأعداد املواقف املتوفرة يف مدن ومناطق الإمارة ون�شب 

الإقبال عليها واآلية تنظيمها.
كما ت�شمن التقرير جتربة املواقف اخلا�شعة للر�شوم يف مدينة 
مناخ  وتوفر  املواقف  ا�شتخدام  تنظيم  يف  ونتائجها  ال�شارقة 

مالئم ملمار�شة احلياة الجتماعية والقت�شادية وال�شياحية.
ووجه املجل�ش بتطوير خدمات ال�شتفادة من املواقف العامة يف 
اإمارة ال�شارقة وفق اجراءات مي�شرة و�شريعة تتنا�شب مع كافة 

الفئات وال�شرائح الجتماعية.
اإبرامها  واعتمد املجل�ش مذكرة التفاهم ال�شرتاتيجي املزمع 
بتتني هتتيتتئتتة التتطتترق واملتتتوا�تتتشتتتالت يف اإمتتتتتارة التت�تتشتتارقتتة و�شركة 
تعزيز  اإىل  املتتذكتترة  وتتتهتتدف  لالت�شالت،  الإمتتتتارات  جمموعة 
الطرفني  بني  امل�شرتكة  العمل  والتكامل يف جمتتالت  التعاون 

مما ينعك�ش على امل�شروعات امل�شتقبلية يف اإمارة ال�شارقة.

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

��ستهدفت توعية �لكيانات �لعاملة يف قطاع �لبناء و�لإن�ساء

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�ضة حول متطلبات 
نظام البيئة وال�ضحة وال�ضلمة املهنية 

�ضندوق الزكاة ي�ضارك يف اجتماع مبجل�ش التعاون 
•• اأبوظبي-وام

 �شارك �شندوق الزكاة يف الجتماع 
ال�شعادة  لأ�شحاب  ع�شر  ال�شاد�ش 
روؤ�تتتتشتتتتاء الأجتتتتهتتتتزة املتتت�تتتشتتتوؤولتتتة عن 
الزكاة بدول جمل�ش التعاون لدول 
اأم�ش  عقد  التتذي  العربية  اخلليج 
ال�شقيقة  برئا�شة مملكة البحرين 

عرب الت�شال املرئي .
وتتتتتتراأ�تتتتتش وفتتتتتد �تتتشتتتنتتتدوق التتتزكتتتاة 
املهري  �شعادة عبداهلل بن عقيدة 
الزكاة بح�شور  اأمني عام �شندوق 
البلو�شي  �شليمان  حممد  الدكتور 
مدير اإدارة �شوؤون م�شتحقي الزكاة 
�شلمان  عتتبتتدالتترحتتمتتن  والتتتدكتتتتتتتور 
احلمادي مدير اإدارة موارد الزكاة 
الزبيدي  �شامل  وال�شيد  والإعتتتالم 
العامة  الأمتتتتتانتتتتتة  متتكتتتتتب  متتتديتتتر 

ل�شندوق الزكاة.
واأ�تتشتتاد �تتشتتعتتادة عتتبتتداهلل بتتن عقيدة 
الإمتتتارات  املتتهتتري مب�شاركة دولتتة 
تنظيم  يف  العامة  الأمتتانتتة  بجهود 
هذه  اأن  اىل  م�شرا  الجتتتتتمتتاعتتات 
للجهود  ا�تتشتتتتتمتترار  الجتتتتتتتمتتتاعتتتات 
جمل�ش  دول  تبذلها  التي  الكبرة 

•• اأبوظبي - الفجر:

اأبوظبي  متتديتتنتتة  بتتلتتديتتة  نتتظتتمتتت 
والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة 
ور�تتتتشتتتتة تتتتوعتتتويتتتة افتتترتا�تتتشتتتيتتتة – 
بتتتترنتتتتامتتتتج  "عرب   – بتتتتعتتتتد  عتتتتتتن 
حول  تيمز"   متتتايتتتكتتترو�تتتشتتتوفتتتت 
البيئة  نظام  ومعاير  متطلبات 
املهنية  والتتت�تتتشتتتالمتتتة  والتتت�تتتشتتتحتتتة 
البناء  العاملة يف قطاع  للكيانات 

والإنتت�تتشتتاء، وذلتتك امتتتتتثتتاًل للقرار 
42 ل�شنة 2009 املتعلق بتطبيق 
املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  نظام 

على م�شتوى اإمارة اأبوظبي.
وتتتتنتتتاولتتتت التتتور�تتتشتتتة حمتتتتتاور عدة  

منها:
لالإطار  الإداري  التتهتتيتتكتتل   -  1
اأبوظبي  اإمتتتتتتتتتارة  لتتتنتتتظتتتام  التتتتعتتتتام 

لل�شالمة وال�شحة املهنية .
بلدية  ومتت�تتشتتوؤولتتيتتات  اأدوار   -  2

بتت�تتشتتاأن تطبيق  اأبتتوظتتبتتي  متتديتتنتتة 
ال�شالمة  متتتتتطتتلتتبتتات  ومتتتراقتتتبتتتة 
املتتتتواقتتتتع  املتتتهتتتنتتتيتتتة يف  والتتت�تتتشتتتحتتتة 

الإن�شائية.
الكيانات  وواجتتتبتتتات  اأدوار   -  3
الإن�شائية  املتتتواقتتتع  يف  التتعتتامتتلتتة 
مبتطلبات  اللتتتتتتتزام  بتتختت�تتشتتو�تتش 

ال�شالمة وال�شحة املهنية.
الأداء  بتتتنتتتظتتتام  التتتتتتتعتتتريتتتف   -  4
الإلكرتوين لنظام اإمارة اأبوظبي 

لل�شالمة وال�شحة املهنية .
على  الإجتتابتتة  التتور�تتشتتة  وا�شتملت 
وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  متتن  العديد 
الإملام  بهدف  امل�شاركة،  الكيانات 
العام  الإطتتتتتتتتتار  جتتتتوانتتتتب  بتتتكتتتافتتتة 
لتتلتتنتتظتتام، واإر�تتتتشتتتتاد كتتيتتانتتات قطاع 
البناء والإن�شاء اإىل اأف�شل ال�شبل 
واملمار�شات التي من �شاأنها حتقيق 
اأعلى معدلت اللتزام مبتطلبات 

البيئة وال�شحة وال�شالمة

التتقتترارات التت�تتشتتادرة عتتن الجتماع 
اخلام�ش ع�شر لروؤ�شاء الأجهزة.

ومت اإقرار اأ�شماء الفائزين مب�شابقة 
للبحوث  التتتتتتتعتتتاون  جمتتلتت�تتش  دول 
والتطوعية  الإبتتداعتتيتتة  والأعتتمتتال 
يف جمال الزكاة والتميز الوظيفي 
واملوافقة   – التتثتتانتتيتتة  ن�شختها   -
على حتديد موقع التكرمي �شمن 
متتنتت�تتشتتة الأمتتتتتانتتتتتة التتتعتتتامتتتة لتتتتدول 

التعاون لتعزيز التن�شيق والتعاون 
فيما بينهم يف خمتلف املجالت.

ومناق�شة  ا�تتتشتتتتتتتعتتترا�تتتش  وجتتتتتتترى 
بالعمل  التتعتتالقتتة  ذات  املتتوا�تتشتتيتتع 
املتتتت�تتتتشتتتترتك يف جمتتتال  اخلتتتلتتتيتتتجتتتي 
على  واملتتدرجتتة  التتزكتتوي  التن�شيق 
القرارات  واإ�شدار  الأعمال  جدول 
التتتالزمتتتة بتت�تتشتتاأنتتهتتا بتتال�تتشتتافتتة اىل 
متابعة  تتتتقتتتريتتتر  عتتتلتتتى  الطتتتتتتتتالع 

اأكتت�تتشتتبتتو دبي  جمتتلتت�تتش التتتتتعتتاون يف 
�شهر مار�ش 2022م.

م�شروع  الأجتتهتتزة  روؤ�تتشتتاء  واعتمد 
ال�تتتتتشتتتتترتاتتتتتتيتتتتتجتتتتتيتتتتتة املتتتت�تتتتشتتتترتكتتتتة 
دافعي  خلتتتدمتتتة  ال�تتتشتتترت�تتتشتتتاديتتتة 
التتتتتزكتتتتتاة ومتت�تتشتتتتتحتتقتتي التتتتتزكتتتتتاة يف 
واأ�شادوا بجهود  النهائية،  ن�شختها 
فريق العمل امل�شرتك واملكلف بهذا 

امل�شروع.

فقد املدعو / حممد ثروت 
احل�شيني عبداملعبود ، م�شر  
�شفره  جتتتتتواز   - اجلتتنتت�تتشتتيتتة 
 )26378706A( رقتتم 
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يرجى ممن يجدها التوا�شل على 
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�لعا�سمة �لكاز�خ�ستانية ت�ست�سيف موؤمتر �لتفاعل و�إجر�ء�ت بناء �لثقة )�ل�سيكا( 

الإمارات توؤكد على اأهمية توحيد اجلهود ملواجهة الإرهاب, وحتقيق التنمية امل�ضتدامة يف قارة اآ�ضيا
امل�ضاركون يوؤكدون اأهمية التعاون يف تعزيز ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار يف اآ�ضيا •• نور �شلطان-د.�رشيف البا�شل:

ا�شت�شافت العا�شمة الكازاخ�شتانية اأم�ش الجتماع الوزاري 
ال�شاد�ش ملوؤمتر التفاعل واإجراءات بناء الثقة يف اآ�شيا »ال�شيكا« 
و�شاركت دولة الإمتتارات العربية املتحدة يف الجتماع، حيث 
اأكدت على اأهمية توحيد اجلهود ملواجهة الإرهاب، وتن�شيقها 

من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة يف قارة اآ�شيا.
وتراأ�ش وفد دولة الإمارات اإىل اأعمال الجتماع الذي اختتم 
دولة،  وزيتتر  ال�شايغ،  اأحتتمتتد  معايل  الثالثاء  اأمتت�تتش  اأعماله 
اإنتتته يجب اأن  التتتذي قتتال يف كلمة التتدولتتة اأمتتتام الجتتتتتمتتاع: 
ت�شعى منطقتنا للتغلب على ال�شعوبات والتوترات املتزايدة، 
وتعزيز  النزاعات،  وحل  وال�شتقرار،  الأمتتن  على  واحلفاظ 
التتتتتعتتاون الإقتتلتتيتتمتتي والتتعتتاملتتي، وتتتوطتتيتتد التت�تتشتتالم، ومكافحة 

التطرف والإرهاب، وتعزيز الت�شامح، والتفاهم املتبادل.
و�شدد معايل ال�شايغ على اأهمية اإك�شبو 2020 دبي، الذي 
العقول، وجتمع  لتوا�شل  الإمتتارات كمنرب  دولتتة  ت�شت�شيفه 

لتطوير حلول مبتكرة ملواجهة التحديات الدولية.
على  معاليه  اأكتتد  اأفغان�شتان،  يف  الراهن  للو�شع  وبالن�شبة 
احلاجة املا�شة لتعزيز الأمن وال�شتقرار يف اأفغان�شتان، مبا 
وال�شباب،  الن�شاء  ل�شيما  الأفتتغتتاين،  ال�شعب  تطلعات  يلبي 

ولتطوى �شفحات املعاناة ل�شالح ال�شالم والزدهار.
مع  مهمة  مرحلة  يعد  العام  هتتذا  اأن  اإىل  معاليه  اأ�تتشتتار  كما 
�شعي دول العامل اإىل الت�شدي جلائحة كوفيد19-، وتاأمني 
�شال�شل الإمداد ل�شعوبها، وال�شعي اإىل التعايف من اجلائحة 
اأنه  اإىل  ال�شدد  هتتذا  يف  واأو�تتشتتح  واأمنيا.  واقت�شاديا  �شحيا 
العاملية  اجلتتهتتود  دعتتم  وامل�شتمر يف  التتتدوؤوب  اإطتتتار عملها  يف 
دولة  قتتدمتتت  كوفيد19-،  انت�شار  متتن  احلتتد  اإىل  التترامتتيتتة 
الدول  من  للعديد  والغذائية  الطبية  امل�شاعدات  الإمتتتارات 

بهدف دعم جهودها يف احتواء اجلائحة.
تكثيف  اأهتتمتتيتتة  على  كلمته  ختتتتتام  يف  ال�شايغ  متتعتتايل  و�تتشتتدد 
�شلميا،  الت�شامح، ولبناء جمتمعات متعاي�شة  لن�شر  التعاون 
تعزيز  اأهمية  على  واأكتتد  الكراهية،  خلطاب  الت�شدي  عرب 

التعاون املتعدد الأطراف.
و�تتشتتم وفتتتد دولتتتة الإمتتتتتارات اإىل املتتوؤمتتتر كتتال متتن : �شعادة 
التتتدكتتتتتتتور حمتتمتتد التتعتتريتتقتتي، �تتشتتفتتر دولتتتتة الإمتتتتتتتارات لدى 
اآ�شيا  اإدارة غرب  العامري، مدير  كازاخ�شتان، و�شعادة خالد 

يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
رو�شيا،الهند،  )ال�شني،  عن  مندوبون  الجتماع  يف  و�شارك 

البحرين، قطر، م�شر، تركيا،كمبوديا ،منغوليا ، اأوزباك�شتان 
بنجالدي�ش،  فيتنام،  طاجيك�شتان،  اأذربتتيتتجتتان،   ، ا�شرائيل   ،
بالرو�شيا،  تركمان�شتان،  تايالند،   ، اإيتتران  اجلنوبية،  كوريا 

ونائب اأمني عام جامعة الدول العربية.
التخطيط  اإدارة  متتديتتر  متتو�تتشتتى،  عتتتالء  التت�تتشتتفتتر  و�تتتشتتتارك 
ال�شيا�شي واإدارة الأزمات، نيابة عن وزير اخلارجية امل�شري 

خارجية  وزراء  اجتماع  يف  كونفران�ش  الفيديو  تقنية  وعرب 
يف  الثقة  بناء  وتدابر  التفاعل  موؤمتر  يف  الأع�شاء  التتدول 

اآ�شيا »ال�شيكا«.
الجتماع،  اأمتتتام  م�شر  بتتيتتان  مو�شى  عتتالء  ال�شفر  واألتتقتتى 
بناء  وتتتدابتتر  التفاعل  متتوؤمتتتر  دور  على  التاأكيد  مت  حيث 
والأمن  ال�شلم  على  احلفاظ  يف  امل�شاهمة  يف  اآ�شيا  يف  الثقة 

الإقليمي والدويل، واأهمية الدفع يف هذا الإطار با�شتئناف 
اأ�شا�ش حل الدولتني  ال�شرق الأو�شط على  ال�شالم يف  م�شار 
واإقامة دولة فل�شطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعا�شمتها 
جهود  دعتتم  اأهمية  على  التاأكيد  مت  كما  ال�شرقية،  القد�ش 
واأ�شلحة الدمار  النووية  اإن�شاء منطقة خالية من الأ�شلحة 
ال�شامل الأخرى يف ال�شرق الأو�شط، ف�شاًل عن �شرورة قيام 

»ال�شيكا« بالإ�شهام بفاعلية يف جهود مكافحة وجمابهة اآثار 
الدول  لكافة  اللقاحات  اإتتتاحتتة  ي�شمن  مبتتا  كتتورونتتا  جائحة 

ب�شكل عادل ومت�شاو.
التفاعل  موؤمتر  خارجية  وزراء  اجتماع  يف  امل�شاركون  واأكتتد 
مبا  التعاون  اأهمية  )ال�شيكا(،  اآ�شيا  يف  الثقة  بناء  وتدابر 
ي�شمح بتعزيز ال�شالم والأمن وال�شتقرار يف اآ�شيا وموا�شلة 
بذل كل اجلهود الالزمة والعمل مع جميع ال�شركاء، ل�شمان 

متتع املنطقة وجميع �شعوبها بال�شالم الذي تن�شده. 
وركتتتتز املتت�تتشتتاركتتون يف املتتتوؤمتتتتر عتتلتتى �تتتشتتترورة حتتتل الأزمتتتتتات 
الإقتتلتتيتتمتتيتتة، ومتتعتتاجلتتة تتتداعتتيتتاتتتهتتا، واإيتتجتتاد حتتلتتول �شيا�شية 
للنزاعات بني الدول الأع�شاء كما بحث الوزراء اآفاق تطوير 

ن�شاط املوؤمتر يف �شياق تعزيز فعاليات الثقة.
اآ�شيا )ال�شيكا(  ويعد موؤمتر التفاعل وتدابر بناء الثقة يف 
ال�شيا�شية  التتقتت�تتشتتايتتا  لتتلتتحتتوار حتتتول  وفتتتعتتتاًل  متتهتتمتتاً  متتتنتتترباً 
ال�شاحة  على  الآ�شيوي  التتدور  ويعزز  الدولية  والقت�شادية 

العاملية. 
اآ�شيا  التتثتتقتتة يف  بتتنتتاء  التتتتتفتتاعتتل واإجتتتتتتراءات  اإنتت�تتشتتاء  اأن  يتتذكتتر 
نور�شلطان  لكازاخ�شتان  الأول  الرئي�ش  متتن  مبتتبتتادرة  جتتاء 
دائماً  27 ع�شواً  املنظمة  الأع�شاء يف  نزاربايف ويبلغ عدد 
لقاءات  وتنعقد  مراقبني،  اأع�شاء  و8  اأذربيجان  جانب  اإىل 
قادة الدول واحلكومات الأع�شاء يف املوؤمتر مرة على الأقل 

كل 4 �شنوات.
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اأخبـار الإمـارات
ا�ضتطلع: الإمارات البلد املف�ضل للعي�ش لدى ال�ضباب العربي للعام العا�ضر على التوايل 

•• اأبوظبي-وام

اختار ال�شباب العربي وللعام العا�شر على التوايل دولة الإمارات كبلد 
psf ا�شتطالع  اأن تقتدي به وذلك  يرنو للعي�ش فيه ويريد لبلدانه 
الذي �شدر  العربي  ال�شباب  لتتراأي  الثالث ع�شر  دبليو  �شي  اأ�شداء بي 
اأم�ش.  و�شمل ال�شتطالع، الذي جتريه �شركة "بي اإ�ش بي اإن�شايت�ش" 
املتخ�ش�شة يف التحليل والدرا�شات ال�شرتاتيجية العاملية، هذا العام 
يف  عاماً  و24   18 بني  اأعمارهم  تتترتاوح  عربي  مواطن   3،400
50 مدينة عرب 17 دولة خالل الفرتة املمتدة بني 6 - 30 يونيو 
والن�شاء. الرجال  بالت�شاوي بني  ال�شتطالع  2021. وتوزعت عينة 

واختار حوايل ن�شف ال�شباب العربي "%47" دولة الإمارات كوجهة 

الوليات  اختتتتتار  التتذي  التتعتتدد  اأكتتر متتن �شعف  للعي�ش، وهتتو  مف�شلة 
وقالت  ال�تتشتتتتتطتتالع.  بح�شب  الثانية  املرتبة  يف  جتتتاءت  التتتتتي  املتحدة 
الن�شبة نف�شها تقريباً "%46" اإن الإمارات هي الدولة التي يريدون 
لبلدانهم اأن تقتدي بها، تلتها الوليات املتحدة "%28"ومن ثم كندا 

واأملانيا "ن�شبة %12 لكل منهما" وفرن�شا "11%".
ولدى �شوؤالهم عن �شبب اختيارهم دولة الإمتتارات؛ اأ�شار حوايل ثلث 
"%28" اإىل اقت�شاد البلد املتنامي وما يوفره من  ال�شباب العربي 
فر�ش وا�شعة، بينما احتلت عوامل البيئة النظيفة والأمن وال�شالمة 
ذكرها  التي  الأ�تتشتتبتتاب  بتتني  متقدمة  مرتبة  ال�شخية  التترواتتتب  وحتتزم 
ال�شباب العربي. وقال �شونيل جون رئي�ش �شركة "بي �شي دبليو ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا" وموؤ�ش�ش "اأ�شداء بي �شي دبليو": "ل �شك 

اأنها نتائج مفرحة �شيما واأنها تتزامن مع احتفال دولة الإمارات هذا 
عاماً  خلم�شني  وا�شتعدادها  تاأ�شي�شها  على  قتترن  ن�شف  مبتترور  العام 
 " انح�شار تداعيات  " متتع  واأ�تتشتتاف:  اأختتترى متتن الزدهتتتار والنجاح". 
القيادة  بذلتها  التتتتتي  ال�شتباقية  اجلتتهتتود  �تتشتتوء  يف   "  19  - كوفيد 
دبي   2020 اإك�شبو  فعاليات  وانتتطتتالق  الإمتتتتتارات،  لتتدولتتة  احلكيمة 
والتفاوؤل  الإيجابية  اهتمام عاملي كبر؛ ثمة روح وا�شحة من  و�شط 
تطغى على نتائج هذا العام، �شيما واأن ثقة ال�شباب الإماراتي بالروؤية 
القت�شادية لدولته ل تزال ت�شجل م�شتويات عاملية عالية". واأو�شح 
بني  امل�شاواة  لتعزيز  دولتهم  بجهود  الإمتتاراتتتي  ال�شباب  "اأ�شاد  جتتون: 
والن�شاء  الرجال  اإن   10 اأ�شل  8 من  اأكتتر من  قال  اجلن�شني، حيث 
اأعلى  اأي�شاً  يعترب  ما  وهتتو  مت�شاوية؛  عمل  وفر�ش  بحقوق  يحظون 

بكثر من املعدل امل�شجل اإقليمياً".
و�شمال  الأو�تتشتتط  ال�شرق  منطقة  يف  عموماً  العربي  ال�شباب  واأبتتتدى 
الثلثني  قال حوايل  ال�شتطالع،  فبح�شب  بامل�شتقبل.  تفاوؤًل  اأفريقيا 
"%60" اإن اأيامهم القادمة �شتكون اأف�شل. ويف دولة الإمارات، قال 

اأف�شل". القادمة  "اأيامهم  اإن  الإماراتي  ال�شباب  من   90%
 وبينما توقع نحو ثلثي ال�شباب الإماراتي "%62" اأن يحظوا بحياة 
اأن اقت�شاد بالدهم ي�شر يف  %99 منهم  اآبائهم؛ اعترب  اأف�شل من 
الجتاه ال�شحيح، مقابل ن�شبة %97 العام املا�شي. عالوة على ذلك، 
قال جميع ال�شباب وال�شابات الإماراتيني امل�شمولني بال�شتطالع هذا 
اأخرى بالتزامن  باآرائهم، وهي نتيجة ملهمة  اإن قيادتهم تهتم  العام 

مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�شها.

ويل عهد راأ�ش اخليمة ي�ضيد بجناح الدولة يف اإك�ضبو 2020
•• دبي - وام 

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 
راأ�ش اخليمة اأن اجلناح الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اإك�شبو 2020 دبي يج�شد بني ثناياه رحلة ا�شتثنائية لوطن 
�شنع حلما واأجنز واأبهر العامل بنموذج تنموي فريد يزداد األقا 
عاما بعد عام يرتكز على قيم �شامية من التعاي�ش والت�شامح 
والأختتوة الإن�شانية م�شرا اإىل اأن اجلناح يقدم لزواره جتربة 
متتوطتتن احللم  عتتلتتى ق�شة  يعرفهم ختتاللتتهتتا  متتبتتهتترة  اإبتتداعتتيتتة 

والإجناز.
جتتاء ذلتتك ختتالل زيتتارة �شموه جلناح دولتتة الإمتتتارات يف اإك�شبو 
اأرحمه بن �شعود بن خالد  ال�شيخ  2020 دبي رافقه خاللها 
يف  كتتانتتت  و  �تتشتتمتتوه  ملكتب  الإعتتتالمتتتي  الق�شم  متتديتتر  القا�شمي 
الثقافة  وزيتتتترة  الكعبي  حمتتمتتد  بتتنتتت  نتتتورة  متتعتتايل  ا�شتقباله 
وال�شباب املفو�ش العام جلناح دولة الإمارات يف اإك�شبو 2020 

دبي.

واطلع �شموه على حمتوى اجلناح املقام يف منطقة "الفر�ش" 
يف قلب اإك�شبو والذي يتميز بت�شميمه املبدع على هيئة �شقر 
ي�شتعد للتحليق لرمز ل�شتعداد دولة الإمارات لالنطالق اإىل 

امل�شتقبل نحو اآفاق واعدة من الريادة والتميز.
اأربعة طوابق  املكون من  الدولة  اأق�شام جناح  �شموه  تفقد  كما 
م�شاحة  وي�شم  مربع  متترت  األتتف   15 تبلغ  م�شاحة  بتتاإجتتمتتايل 
الثقافة  ومتتعتتار�تتش  التتعتتلتتوي  التتطتتابتتق  يف  لل�شيافة  خم�ش�شة 

والإجنازات الإماراتية.
وقال �شموه "نعتز يف دولة الإمتتارات بقيمنا العريقة وثقافتنا 
ت�شليطه  خالل  من  الإمتتتارات  جناح  عنها  يعرب  التي  الأ�شلية 
�شامية  ر�شالة  املنجزين، وحمله  ال�شوء على ق�ش�ش احلاملني 
"فقيمة  التنموية  م�شرتنا  يف  اأ�شا�شية  ركتتيتتزة  �شكلت  لطاملا 
منجزون  حتتتاملتتتون  زايتتتتد  دار  ويف  بالإجناز"  تتترتتتبتتط  احلتتلتتم 
زايد  اإرث  يحملون  كافة،  باملجالت  العاملية  للريادة  طاحمون 

وير�شمون بعزميتهم معامل اخلم�شني عاًما املقبلة".
وختتتالل تتتفتتقتتده جتتنتتاح التتتدولتتتة التتتتتقتتى �تتشتتمتتوه متتع متتعتتايل رمي 

الدويل  التعاون  ل�شوؤون  دولتتة  وزيتترة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت 
التي  البارزة  اجلهود  مثمنا  دبي   2020 لإك�شبو  العام  املدير 
اإك�شبو من اأجل توفر جتربة مميزة  تقوم بها فرق العمل يف 
وملهمة لكافة الزوار واحلر�ش على تقدمي كافة اأ�شكال الدعم 

لالأجنحة امل�شاركة يف احلدث الدويل والقائمني عليها.
وزار �شموه كذلك جناح اإيطاليا الذي يقع يف منطقة "الفر�ش" 
باإك�شبو 2020 دبي حيث كان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله 

�شعادة باولو غلي�شينتي املفو�ش العام جلناح اإيطاليا.
اأق�شام اجلناح الذي مت ت�شميمه على �شكل  واطلع �شموه على 
املبنى لروي ق�شة  ثالثة هياكل ل�شفن مقلوبة تغطي �شقف 
والعلوم  والتعليم  وال�شتدامة  والفنون  الثقافة  عتتن  ملهمة 

والأمن والإبداع.
 2020 اإك�شبو  يف  التتبتتارزة  الإيطالية  بامل�شاركة  �شموه  واأ�تتشتتاد 
التعاون  تعزيز  يف  ي�شهم  العاملي  احلتتدث  هتتذا  اأن  متتوؤكتتدا  دبتتي 
الدويل ودعم اجلهود العاملية املبذولة من اأجل حتقيق التنمية 

امل�شتدامة يف املجتمعات.

باحثون من جامعة خليفة يطورون خلطة اأ�ضفلتية م�ضتدامة 

ماي دبي تعزز جهودها لتوعية ال�ضباب باأهمية ال�ضتدامة

•• اأبوظبي-وام

والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جتتامتتعتتة  اأعتتلتتنتتت 
البنية  قتت�تتشتتم  متتتتن  بتتحتتثتتي  فتتتريتتتق  عتتتتن جنتتتتتاح 
خليط  تتتطتتويتتر  يف  والتتبتتيتتئتتيتتة  املتتدنتتيتتة  التحتية 
من  امل�شتخرج  املطاط  مادة  با�شتخدام  ا�شفلتي 
التكلفة  يقلل  املعاد تدويرها  ال�شيارات  اإطتتارات 
الناجمة  البيئية  الآثتتار  القت�شادية ويحد من 

عن ر�شف الطرق.
ومت ا�شتخدام هذا اخلليط يف مرحلة التجارب 
الأولية يف تعبيد م�شافة كيلومرتين من طريق 
ال�شاحنات اإي 30 الوا�شل بني اأبوظبي والعني. 
و�شمن م�شروع الدرا�شة وبهدف مقارنة الأداء..
مت تعبيد طريق اأبوظبي اإي 30 بخم�شة اأنواع 
من ال�شفلت يف الفرتة ما بني اأكتوبر ونوفمرب 
ال�شناعيني  التت�تتشتتركتتاء  متتع  بتتالتتتتتعتتاون   2019
كول�ش  وتتتارمتتاك  برتوليوم  ري�شموند  ك�شركة 
منها  اثنتني  وت�شميم  التت�تتشتتحتتراء  وجمتتمتتوعتتة 
واثنتني  املح�شن  القار  با�شتخدام قطع مطاط 
واخللطة  التجاري  املح�شن  القار  بوليمر  من 
غر  التقليدي  التتقتتار  متتن  م�شنوعة  اخلام�شة 
املعدل. ويهدف هذا امل�شروع اإىل ال�شتفادة من 
اإطتتتارات  �شناعة  يف  امل�شتخدمة  املتتطتتاط  قطع 
ال�شيارات واملكونة من ج�شيمات القار واملطاط 
التتبتتولتتيتتمتترات ال�تتشتتطتتنتتاعتتيتتة املكلفة  بتتتدل متتن 
يف  اليوم  العامل  عليها  يعتمد  والتي  اقت�شاديا 
�شناعة الأ�شفلت وتتميز قطع املطاط الناجتة 
عن القار املح�شن بخ�شائ�ش ميكانيكية م�شابهة 

للبوليمرات اإن مل تكن اأف�شل منها.
التتدكتتتتتور عتتتارف �شلطان احلتتمتتادي نائب  وقتتتال 
تعترب  خليفة:  جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�ش 
اأبوظبي  الأولتتتتويتتتتات يف  اأهتتتتم  متتتن  ال�تتشتتتتتدامتتة 
لذلك حتر�ش جامعة خليفة على دعم اأهداف 
اأبتتوظتتبتتي يف احلتتد متتن انتتبتتعتتاثتتات غتتاز الكربون 
الإطار  هتتذا  ويف  فيها  البيئية  املتتتوارد  وحماية 
غاية  يف  اأمتتتترا  املتت�تتشتتتتتدام  التتطتترق  تعبيد  ي�شكل 
�شي�شاهم  حيث  التتهتتدف  هتتذا  لتحقيق  الأهمية 
الطبيعية  املتتتتوارد  ا�شتهالك  متتن  التخفيف  يف 
امل�شببة  والغازات  الطاقة  ا�شتهالك  واحلد من 
لالحتبا�ش احلراري ون�شب التلوث اإ�شافة اإىل 
اأهتتداف �شركة  اأداء �شبكات الطرق ودعم  تعزيز 
تدوير يف اإعادة تدوير 75 يف املائة من املخلفات 

الناجتة يف اأبوظبي خالل عام 2021".
متتتن جتتانتتبتته اأو�تتتشتتتح املتتهتتنتتد�تتش عتتيتت�تتشتتى مبارك 

املزروعي املدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية 
اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  البلدية  واأ�تتشتتول 
مع  القائمة  ال�شراكة  اإطتتتار  يف  تتتاأتتتي  التتدرا�تتشتتة 
جامعة خليفة وكان اأوىل ثمارها تاأ�شي�ش "املركز 
حتقيقا"  التحتية"  البنية  لأبتتحتتاث  التتوطتتنتتي 
ملبادرات  ودعتتتمتتتا  املتت�تتشتتتتتدامتتة  التتتتتنتتمتتيتتة  لتتتروؤيتتتة 
البتكار التي تقدم حلول �شديقة للبيئة قائمة 

على اأ�ش�ش علمية وجدوى اقت�شادية.
درا�تتتشتتتة جتتديتتدة م�شرتكة  اإطتتتتالق  واأ�تتتشتتتار اىل 
وتطوير  حتديث  جمتتال  يف  خليفة  جامعة  متتع 
للخلطات  الت�شميمية  واملتتعتتايتتر  املتتوا�تتشتتفتتات 
املحلية  البيئية  للظروف  املالئمة  ال�شفلتية 

وللمواد الطبيعية املتوفرة يف الدولة.
ويتت�تتشتترف عتتلتتى متت�تتشتتروع التتدرا�تتشتتة فتتريتتق بحثي 
تتتتوم �شكاربا�ش  التتدكتتتتتور  يتتتتتاألتتف متتن  متت�تتشتترتك 
املدنية  التحتية  البنية  هند�شة  ورئي�ش  اأ�شتاذ 
مي�شيل  التتدكتتتتتور  امل�شاعد  والأ�تتشتتتتتاذ  والبيئية 
لنتتتوتتتتي ومتتهتتنتتد�تتشتتني اأختت�تتشتتائتتيتتني متتتن قطاع 
البنية التحتية واأ�شول البلدية يف بلدية مدينة 

اأبوظبي.
واأكد الدكتور مي�شيل اأنه ميكن اإعادة تدوير ما 
يقارب 650 اإطارا لإن�شاء طريق تبلغ م�شافته 
كيلو مرت واحد م�شرا اإىل اأن هذه التكنولوجيا 
تتت�تتشتتاهتتم بتت�تتشتتكتتل فتتتعتتتال يف احلتتتتد متتتن خمتتتزون 
وانبعاثات  التتتدولتتتة  يف  املتت�تتشتتتتتعتتمتتلتتة  الإطتتتتتتتتارات 
الغازات الناجتة عن الطاقة امل�شتهلكة يف تعبيد 
الطرق يف اأبوظبي اإ�شافة اإىل حت�شني م�شتوى 

اأداء �شبكة الطرق املحلية.
واأو�تتتشتتتح اأن التتطتترق املتتعتتبتتدة بتتا�تتشتتتتتختتدام قطع 
وذات  البيئة  على  اآمتتنتتة  املح�شن  التتقتتار  متتطتتاط 

تكلفة اقت�شادية اأقل لذلك فهي تعد حال مل�شكلة 
امل�شتعملة.  التت�تتشتتيتتارات  اإطتتتتتارات  متتن  التخل�ش 
وتظهر احلاجة خللطات الأ�شفلت القت�شادية 
وامل�شتدامة ب�شكل اأكر اإحلاحا نظرا للتحديات 
املتتنتتاخ والتتنتتمتتو ال�شكاين  التتتتتي يتتفتتر�تتشتتهتتا تتتغتتر 
قادر  ا�شفلت  توفر  يتطلبان  التتلتتذان  املت�شارع 
عتتلتتى حتتتمتتل درجتتتتات احلتتتتترارة املتترتتتفتتعتتة واأكرب 
عدد ممكن من املركبات على الطرق كما ت�شكل 
مواد  واإنتتتتتاج  ا�شتخراج  يف  امل�شتخدمة  الطاقة 
يف  م�شاهما  عتتامتتال  وتتتكتتريتترهتتا  التتطتترق  تعبيد 
انبعاثات الكربون والآثار املرتتبة عليه. وجاءت 
الربي  النقل  خلطة  ا�شتجابة  املتت�تتشتتروع  فتتكتترة 
احلفاظ  اإىل  تتتهتتدف  والتتتتتي   2030 ال�شاملة 
ملدة  التحتية  البنية  اأ�تتشتتول  ا�تتشتتتتتمتتراريتتة  عتتلتتى 
اأطول وجتنب الأ�شرار التي قد تلحق بجودتها 
ن�شب  وتقليل  املتتوارد  ال�شتفادة من  ختتالل  من 

التلوث وتوفر بيئة متميزة يف اأبوظبي.
وقد لحظ الفريق البحثي اأن خلطات ال�شفلت 
املح�شن  القار  مطاط  قطع  على  حتتوي  التي 
اأظهرت فعالية اأكرب يف ترا�شها ودجمها مقارنة 

باخللطات الأخرى.
وقد مت جمع عينات اخللطات الإ�شفلتية خالل 
لتتيتتتتتم فح�شها وتتتقتتيتتيتتمتتهتتا يف  الإنتتت�تتتشتتتاء  عتتمتتلتتيتتة 
التحتية يف جامعة خليفة  البنية  خمترب مواد 
كتتمتتا يتتتتتم يف التتتوقتتتت احلتتتتتايل فتتحتت�تتش خمتلف 
للخلطات  املتتيتتكتتانتتيتتكتتيتتة  ال�تتشتتتتتجتتابتتة  جتتتوانتتتب 
والتي  املح�شن  القار  مطاط  قطع  من  املكونة 
والت�شدعات  الدائمة  ال�شكلية  العيوب  ت�شمل 
با�شتخدام معدات فح�ش  املخترب  وتقييمها يف 
حديثة ومتطورة بهدف مقارنتها مع اخللطات 

•• دبي-وام

اأعلنت "ماي دبي" موا�شلة دعمها لربنامج "زجاجات 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شركة  غريد"  "دي  متتن  بب�شاطة" 
ت�شنيع املالب�ش ال�شديقة للبيئة عرب رعايتها حتدي 
"زجاجات بب�شاطة" لإعادة التدوير يف املدار�ش للعام 
الدرا�شي 2021-2022. وتعد "ماي دبي" �شريكا لت 
"دي جريد" منذ عامني حيث تعمل على دعم جهودها 

البال�شتيكية  العبوات  تدوير  اإعتتادة  باأهمية  للتوعية 
لتتلتتمتتيتتاه متتتن ختتتالل حتتمتتالت واأنتت�تتشتتطتتة يتت�تتشتتارك فيها 

املدر�شون والطالب واأولياء الأمور يف مدار�ش دبي.
يتتهتتدف هتتذا التتتتتحتتدي اإىل زيتتتادة متتعتتدل اإعتتتتادة تدوير 
الطالب  ت�شجيع  عتترب  للمياه  البال�شتيكية  العبوات 
اأكتترب عدد ممكن من هذه العبوات  اإعتتادة تدوير  على 
كما توفر املبادرة من�شة للطالب لإن�شاء حلقات اإعادة 
التدوير اخلا�شة بهم من خالل جمع البال�شتيك من 

ال�شكنية.  واملجمعات  والأحتتيتتاء  ومنازلهم  مدار�شهم 
ويف ختام امل�شابقة �شيتم منح �شهادات اإجناز للمدار�ش 
اإعتتتادة  متتتت  التتتتتي  البال�شتيك  كمية  حتتتتدد  املتت�تتشتتاركتتة 
ربتتح جمموعة متنوعة  لتتلتتمتتدار�تتش  تتتدويتترهتتا وميتتكتتن 
وكمامات  وقبعات  قم�شان  �شمنها  من  اجلتتوائتتز  من 
املعاد  البال�شتيكية  العبوات  من  م�شنوعة  م�شتدامة 
بتوريدها  �شتقوم  متتيتتاه  عتتبتتوات  جتتانتتب  اإىل  تتتدويتترهتتا 

دبي". "ماي 

�لعمومية  �مل�ساهمني حل�سور �جتماع �جلمعية  �ل�سادة  كابيتال لال�ستثمار )�س.م.خ( بدعوة  يونيون  �سركة  �إد�رة  يت�سرف جمل�س 
�ر�سال  �سيتم  و  بعد  عن  �حل�سور  تقنية  با�ستخد�م   2021/10/28 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  من  ظهرً�  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف  وذلك 

�لر�بط �للكرتوين للم�ساهمني علي �لربيد �للكرتوين �خلا�س بهم للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:
مو�سوعات �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية �لعادية:

1. �سماع تقرير جمل�س �لإد�رة عن ن�ساط �ل�سركة وعن مركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31 و�لت�سديق عليه.
2. �سماع تقرير مدقق �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31 و�لت�سديق عليه.

3. مناق�سة ميز�نية �ل�سركة وح�ساب �لأرباح و�خل�سائر عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31 و�لت�سديق عليها.
4. �عتماد تعيني �ل�سادة / ي�سري و �سركاه لال�ست�سار�ت و تدقيق �حل�سابات لتدقيق ميز�نية عام 2021 و �ملو�فقة علي �تعابهم.

5. �لنظر يف مقرتح �ملكافاة �ل�سنوية لع�ساء جمل�س �لد�رة و حتديدها علي �ل تزيد عن %10 من �سايف �لرباح �ل�سنوية �ملحققة 
يف عام 2020.

6. �لنظر يف مقرتح جمل�س �لد�رة يف عدم توزيع �رباح علي �مل�ساهمني عن �ل�سنة �ملالية �لنتهية يف 2020/12/31 و ترحيل �لرباح 
�يل �ل�سنة �ملالية �لقادمة.

7. �لنظر يف �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف2020/12/31.
8. �لنظر يف �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31. 

9. قبول ��ستقالة �أع�ساء جمل�س �لد�رة �حلايل.
10. قبول ��ستقالة �لرئي�س �لتنفيذي �حلايل لل�سركة �ل�سيد / حممد ع�سام �لدين عاطف م�سطفي حو��س 

11. �نتخاب �أع�ساء جمل�س �د�رة جديد ، و �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لذلك  
12. تعيني �ل�سيد / نادر م�سطفي حممد عبد �لبا�سط  مدير تنفيذي ل�سركة يونيون كابيتال و حتديد �سالحيته.

13. �ملو�فقة علي تعديل �ملادة رقم )6( من �لنظام �ل�سا�سي لل�سركة.
14. �ملو�فقة علي تقلي�س �لفرتة �لقانونية لالعالن عن �نعقاد �جلمعية لت�سبح 15 يوم بدل من 21 يوم.

مالحظات:
tarek.elshabrawy@unioncapital.ae 1- �ل�ستعالم يرجى �لتو��سل على رقم �لهاتف 971505703789+  و�لربيد �لإلكرتوين

تاريخ �لدعوة:2021/10/12م
�إعالن عن فتح باب �لرت�سيح لع�سوية جمل�س �إد�رة 

�سركة يونيون كابيتال لال�ستثمار "�سركة م�ساهمة خا�سة" .
يت�سرف جمل�س �إد�رة �سركة يونيون كابيتال لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة خا�سة( باإعالم �ل�سادة �مل�ساهمني عن فتح باب �لرت�سيح 
لع�سوية جمل�س �إد�رة �ل�سركة وذلك خالل �لفرتة من يوم �خلمي�س �ملو�فق 2021/10/14 حتى يوم �لأحد  �ملو�فق 2021/10/24 ، 
وعلى كل من يتو�فر فيه �سروط �لرت�سيح لع�سوية جمل�س �لإد�رة �أن ير�سح نف�سه لع�سوية �ملجل�س مبوجب طلب يتقدم به �إىل �إد�رة 
�ل�سركة يف مقرها �لرئي�سي �لكائن يف: جزيرة �أبوظبي ، �سارع حمد�ن وحدة �سرق 8 – قB8 A8 ، طابق 5 – مكتب 506 ،�إمارة: 
�أبوظبي ، هاتف رقم: 971505703789+  ، بريد �إلكرتوين: tarek.elshabrawy@unioncapital.ae على �أن يرفق بالطلب نبذة 

تعريفية عن مقدمه و�سفة �لع�سوية �لتي يرغب يف تر�سيح نف�سه على �أ�سا�سها .
�سروط عامة:

3 �أع�ساء . �لإد�رة  جمل�س  لع�سوية  �نتخابهم  �ملطلوب  �لأع�ساء  • عدد 
)10( �أيام من تاريخ �لإعالن وذلك وفقا حلكم �ملادة رقم )13( من  ملدة  مفتوحا  �لإد�رة  جمل�س  لع�سوية  �لرت�سيح  باب  • �سيظل 

�لقر�ر �لوز�ري رقم )539( ل�سنة 2017 ب�ساأن �سو�بط �ل�سركات �مل�ساهمة �خلا�سة �ملنفذة لأحكام قانون �ل�سركات �لتجارية .
)2( ل�سنة  رقم  �لإحتادي  �لقانون  يف  �لو�ردة  �ل�سروط  عليه  تنطبق  �أن  �لإد�رة  جمل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  فيمن  • ي�سرتط 
)585( ل�سنة 2018 ب�ساأن  رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  ذلك  يف  مبا  له  �ملنفذة  و�لقر�ر�ت  وتعديالته  �لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   2015

حوكمة �ل�سركات �مل�ساهمة �خلا�سة .
. �آخر  ل�سخ�س  تر�سحه  عن  �لتنازل  �لرت�سح  باب  غلق  بعد  للمر�سح  يجوز  • ل 

لل�سركة  �لرئي�سي  باملقر  �ملوجودة  �لإعالنات  لوحة  يف  بالرت�سيح  �خلا�سة  وبياناتهم  �ملر�سحني  �أ�سماء  بن�سر  �ل�سركة  • �ستقوم 
بتاريخ  25/ 10 /2021 .

. �لرت�سيح  باب  غلق  بعد  �ملر�سحني  �أ�سماء  بقائمة  �لقت�ساد  وز�رة  مو�فاة  •  �سيتم 

دعللللللوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�ضلللركلللللة يونيون كابيتال لل�ضتثمار )�ش.م.خ(

املنعقدة يف 2021/10/28
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -وام

والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  نظمت 
يف راأ�ش اخليمة ور�شة عمل بعنوان " 
اإمارة م�شتدامة خالية من البال�شتيك 
التتت�تتتشتتتركتتتاء  متتتتتن  عتتتتتتدد  " بتتتحتتت�تتتشتتتور 
والقت�شاديني  ال�تتتشتتترتاتتتتيتتتجتتتيتتتني 
املناخي  التتتتتتتغتتتر  وزارة  يف  متتتتثتتتلتتتت 
اخليمة  راأ�تتتش  بلدية  ودائتتترة  والبيئة 
ودائرة  القت�شادية  التنمية  ودائتتترة 
الإعالمي  واملكتب  العامة  اخلتتدمتتات 
وال�شندوق  اخلتتيتتمتتة  راأ�تتتتش  اإمتتتتتارة  يف 

الدويل للرفق باحليوان.
ومتتثتتل التت�تتشتتركتتاء القتتتتت�تتشتتاديتتون كال 
متتتتن كتتتتتارفتتتتتور و�تتتتشتتتتركتتتتات يتتتتتتورو باك 
ويونيفر�شال  للتغليف  وراأ�تتش اخليمة 
العمل  ور�شة  تخ�شي�ش  ومت  كارتون. 
اخليمة  "راأ�ش  مبتتتبتتتادرة  لتتلتتتتتعتتريتتف 
املزمع  البال�شتيك"  متتتتن  ختتتالتتتيتتتة 
اطالقها من قبل هيئة حماية البيئة 
والتنمية للحد من ا�شتخدام الأكيا�ش 
الواحد  ال�شتخدام  ذات  البال�شتيكية 
وال�شوبرماركت  املتتتختتتابتتتز  قتتتطتتتاع  يف 

واملطاعم والكافيرتيا كمرحلة اأوىل.
�تتتشتتتيتتتف حممد  التتتتتدكتتتتتتتتتتتور  وعتتتتتر�تتتتتش 
اأهداف  للهيئة  التتعتتام  املتتديتتر  الغي�ش 
املبادرة والتي ت�شمل مواكبة توجهات 

الأكيا�ش  ا�تتشتتتتتختتدام  خلف�ش  التتدولتتة 
للتحلل  التتقتتابتتلتتة  غتتر  البال�شتيكية 
لتتت�تتتشتتتمتتتان املتتتحتتتافتتتظتتتة عتتتلتتتى املتتتتتتتتوارد 
البيئية  الب�شمة  وتقليل  الطبيعية 
وحتتتمتتتايتتتة الأنتتتظتتتمتتتة التتبتتيتتئتتيتتة ورفتتتتع 
التتبتتيتتئتتي مبخاطر  التتتوعتتتي  متت�تتشتتتتتوى 
القابلة  غتتر  البال�شتيكية  الأكتتيتتا�تتش 
للتحلل واحلد من تاأثراتها ال�شلبية 
احلية  والكائنات  الإن�شان  �شحة  على 
�شلوك  وتتتتغتتتيتتتر  والتتتبتتتيتتتئتتتة  الأختتتتتتتترى 
املجتمع للتحول اإىل الأكيا�ش البديلة 
وتر�شيخ امل�شوؤولية املجتمعية ملختلف 
الق�شايا  جتتتتتاه  املتتجتتتتتمتتع  قتتتطتتتاعتتتات 
مفهوم  تتتعتتزيتتز  البيئية  والتتتتتحتتديتتات 
�تتشتترح ارتباط  املتت�تتشتتتتتدام. ومت  التت�تتشتتراء 

متتتتبتتتتادرة راأ�تتتتتتتش اخلتتتيتتتمتتتة ختتتالتتتيتتتة من 
يف  م�شاهمتها  وكتتيتتفتتيتتة  التتبتتال�تتشتتتتتيتتك 
تعزيز روؤية الإمتتارات 2021 وخطة 
للخم�شني  لتتتال�تتتشتتتتتتتعتتتداد  الإمتتتتتتتتتتارات 
البيئة  حتت حمور   2071-2021
بتتتروؤيتتتة حكومة  املتتبتتا�تتشتتر  وارتتتبتتاطتتهتتا 
حتت   2030-2020 اخليمة  راأ�تتش 
ربط  كتتتمتتتا مت   . ال�تتتشتتتتتتتدامتتتة  حمتتتتتور 
لالإمارات  التتعتت�تتشتترة  بتتاملتتبتتادئ  املتتتبتتتادرة 
والتي  التتقتتادمتتة  عتتتامتتتاً  يف اخلتتمتت�تتشتتني 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلنها 
الدولة  رئتتيتت�تتش  نتتهتتيتتان  اآل  زايتتتتتد  بتتتن 
بال�شرت�شاد  ووجتتتته  اهلل"  "حفظه 
والقرارات  التتتتتوجتتهتتات  جميع  يف  بها 
�شيف حممد  الدكتور  وقال  القادمة. 

اخليمة  راأ�تتتتتتش  متتتتبتتتتادرة  اإن  التتغتتيتت�تتش 
نقلة  �شت�شكل  البال�شتيك  من  خالية 
وجديتها  املتتتتتبتتتتتادرة  وحتتتجتتتم  نتتتوعتتتيتتتة 
وم�شاندتها  ودعمها  التكاتف  يتطلب 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  جميع  من 
والقت�شاديني يف جميع مراحلها عن 
وتوعية  امل�شتهدفني  ت�شجيع  طريق 
اأفراد  وجميع  واملتعاملني  املوظفني 
وت�شجيع  التطبيق  ل�شرورة  املجتمع 
التتتفتتتئتتتات املتتت�تتتشتتتتتتتهتتتدفتتتة لتتتتاللتتتتتتتتتزام يف 
التنفيذ من خالل العمليات الرقابية 
البحث  اأثتتنتتاء  الهيئة  متتع  والتن�شيق 
مطابقتها  متتن  والتتتتتاأكتتد  البدائل  عتتن 
ا�شتخدامها  و�شالحية  للموا�شفات 
�شحيا واإمكانية تقدمي حوافز للفئات 

امل�شتهدفة والتي تلتزم بالتنفيذ.
متتتن جتتانتتبتته قتتتتال عتتتز التتتديتتتن داونتتتتز 
التنفيذي لل�شندوق الدويل  الرئي�ش 
ندعم   IFAW بتتاحلتتيتتوان  لتتلتترفتتق 
متاما التوقف عن ا�شتخدام الأكيا�ش 
الواحد  ال�شتخدام  ذات  البال�شتيكية 
يف اإمارة راأ�ش اخليمة .. لفتا اإىل اأن 
التوقف عن ا�شتخدامها هو اأحد اأف�شل 
امل�شتدامة  احلتتمتتايتتة  تتتتاأمتتتني  و�تتشتتائتتل 
التي  واحلتتيتتوانتتات  للبيئة  والأفتت�تتشتتل 
تعي�ش يف البحار واملحيطات ويف الرب 

واأخرا للب�شر .

•• اأبوظبي-وام 

الوكيل  اإ�شماعيل  نا�شر  �شعادة  اأكتتتد 
الجتماعية  الرعاية  ل�شوؤون  امل�شاعد 
اللجنة  ع�شو  املجتمع  تنمية  بتتتوزارة 
اأن  الأمتتتتوال  غ�شل  ملتتواجتتهتتة  الوطنية 
الدولية  بالقوانني  الإمتتتتارات  التتتتتزام 
واللوائح والأنظمة اخلا�شة باإجراءات 
ومكافحة  الأمتتتتتتوال  غتت�تتشتتل  متتواجتتهتتة 
بال�شرورة  يعني  الإرهتتتتتتاب..  متتتويتتل 
م�شتوى  على  الرقابية  اجلهات  قيام 
اإمتتتتتتتارات التتتدولتتتة بتتتدورهتتتا الإ�تتتشتتترايف 
الأهداف  حتقيق  اأجتتل  من  والرقابي 
بتتهتتا، وفقاً  املتتنتتاطتتة  والختتتتت�تتشتتا�تتشتتات 
ول  التتدولتتة  يف  التت�تتشتتاريتتة  للت�شريعات 
�شيما ما يتعلق منها بتقييم املخاطر 
يف هتتتتذا التتقتتطتتاع وتتتفتتعتتيتتل الإ�تتتشتتتراف 

والرقابة.
تتت�تتشتتريتتح خا�ش  اإ�تتشتتمتتاعتتيتتل يف  وقتتتتال 
" وام" "  الإمتتتتتتتتتارات  اأنتتتتبتتتتاء  لتتتوكتتتالتتتة 

لتتديتتنتتا مبادرات  التتتواقتتتع  اأر�تتتتتش  عتتلتتى 
واإجنازات وقوانني وت�شريعات، ومزيد 
ت�شمل  التي  التدريبية  اخلطط  متتن 
من  كانت  �شواء  املعنية  اجلهات  كافة 
الإ�تتشتترافتتيتتة يف  اجلتتهتتات  اأو  اجلمعيات 
م�شتوى  وعتتلتتى  املتتحتتلتتيتتة  احلتتتكتتتومتتتات 
ت�شتهدف  بتتالتتتتتاأكتتيتتد  الإمتتتتتتارات، وهتتتي 
املعاير  بتتهتتذه  التتتتتام  اللتتتتتزام  حتقيق 
و�تتشتتالمتتة و�شعادة  ل�تتشتتتتتقتترار  �تتشتتمتتانتتاً 

املجتمع باملقام الأول ".
واأكتتتد يف هتتذا التت�تتشتتدد التتتتتزام التتتوزارة 
بخطتها لتعزيز الوعي لدى اجلهات 
على  والتترقتتابتتة  بتتالإ�تتشتتراف  املخت�شة 
للربح  الهادفة  غر  اجلمعيات  قطاع 
القوانني  بكافة  التتتتتذكتتر  ختتالل  متتن 
واللوائح والأنظمة اخلا�شة باإجراءات 
ومكافحة  الأمتتتتتتوال  غتت�تتشتتل  متتواجتتهتتة 
التنظيمات  ومتويل  الإرهتتتاب  متويل 
اأثتتتتره يف  غتتر املتت�تتشتتروعتتة مبتتا ينعك�ش 
احلد من اإ�شاءة ا�شتغالل هذا القطاع 

يف دعتتم ومتويل الإرهتتتاب مهما كانت 
اأ�شكاله.. ونوه باأن الوزارة تعمل على 
�شل�شلة ور�ش ت�شتهدف تلك اجلهات .

اإن هتتذه اخلتتطتتوة تتتاأتتتي التزاماً  وقتتال 
ملتتتواجتتتهتتتة غ�شل  التتتدولتتتيتتتة  بتتاملتتعتتايتتر 
وانت�شار  الإرهتتتتتاب  ومتتتويتتل  الأمتتتتتوال 
الت�شلح ال�شادرة عن جمموعة العمل 
وهدفنا   FATF "فاتف"  املتتتتتايل 
الدولية  املتتعتتايتتر  تطبيق  �شمان  هتتو 
وا�شع  نطاق  وعلى  عملية  كممار�شات 
العام،  النفع  ذات  للجمعيات  و�شامل 
مبتتتا ميتتنتتع حتتتتتدوث اأيتتتتتة جتتتتتتتاوزات اأو 
يف  مقبولة  غر  ممار�شات  اأو  اأختتطتتاء 
هذا الإطار. واأكد اأن هذه املعاير التي 
تتبناها الوزارة ل بد واأن تكون اأ�شا�شاً 
ورقابياً  وت�شريعياً  قانونياً  و�شابطاً 
بالرقابة على  املخت�شة  لدى اجلهات 
هتتذه اجلتتمتتعتتيتتات، ومتتن هتتذه القناعة 
فقد انطلقت الوزارة ب�شل�شلة الور�ش 
التتنتتهتتايتتة �شبط  تتت�تتشتتتتتهتتدف يف  التتتتتتتي 

ممار�شات  التتتتتتتزام  و�تتشتتمتتان  وتتتنتتظتتيتتم 
وقال  للربح.  الهادفة  اجلمعيات غر 
اإنتته مبتتتوازاة هتتذه املتتبتتادرات وال�شل�شة 
التوعوية التي تنظمها الوزارة ن�شر 
اإىل قانون احتادي جديد لدى الوزارة 
"قانون تنظيم جمع التربعات"  وهو 
الذي حّدد جمموعة �شروط و�شوابط 
حل�شول اجلهات اخلرية والإن�شانية 
املتترختت�تتش لتتتهتتتا، عتتلتتى تتت�تتشتتاريتتح جمع 
التتتتتتتربعتتتات املتتتتاديتتتتة والتتعتتيتتنتتيتتة داختتتل 
�شتعلن  التتتوزارة  اأن  اإىل  التتدولتتة لفتا 
قريبا عن �شل�شلة توعوية اأخرى بهذا 
القانون يف اإطار تكاملي مدعوم بروؤية 
املجتمع  �شالمة  ت�شتهدف  ت�شريعية 
ودفع  الأول،  باملقام  وا�شتقراره  واأمنه 
الجتماعية  التنمية  وعجلة  م�شرة 
اآمن  الدولة يف م�شمار  على م�شتوى 
واملجتمعي  الإن�شاين  للعطاء  وحمفز 
قيم  متتن  والتتنتتابتتع  وال�شليم،  التت�تتشتتادق 

وتقاليد املجتمع الإماراتي.

•• اأبوظبي-وام

نظمت جلنة �شوؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�شة والإعالم يف املجل�ش 
اللجنة،  رئي�ش  اليماحي  حممد  نا�شر  �شعادة  برئا�شة  الحتتتتادي،  الوطني 
يف  ودورهتتا  ال�شبابية  "املراكز  بعنوان  افرتا�شية  نقا�شية  حلقة  الأول  اأم�ش 
حتقيق روؤية الإمارات 2071"، وذلك �شمن خطة عملها ملناق�شة مو�شوع 
اأع�شاء اللجنة �شعادة كل  �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب. �شارك يف احللقة 
من �شارة حممد فلكناز مقررة اللجنة، و�شذى �شعيد النقبي، وعفتتراء بخيتتت 

العليلتي.
ناعمة  متتن  كتتل  �شعادة  الحتتتتادي  الوطني  املجل�ش  اأعتت�تتشتتاء  متتن  �تتشتتارك  كما 
عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�ش املجل�ش الوطني الحتادي، واأحمد 

بو�شهاب ال�شويدي، وعائ�شة ر�شا البرق، وحممد عي�شى الك�شف.

وقالت �شعادة �شارة حممد فلكناز اإنه مت مناق�شة مو�شوع "املراكز ال�شبابية 
اجلتتمتتهتتور �شمن  2071"، مبتت�تتشتتاركتتة  الإمتتتتتارات  روؤيتتتتة  ودورهتتتتا يف حتقيق 
وفقا  التت�تتشتتبتتاب  تتبنى  التتتتتي  واملتتتبتتتادرات  التتتربامتتتج  هتتمتتا  رئي�شيني  حمتتوريتتن 
يلبي  مبتتا  ال�شباب  يواجهها  التتتتتي  والتتفتتر�تتش  والتتتتتحتتديتتات   ،2071 لتتروؤيتتة 
من  وا�شعة  م�شاركة  النقا�شية  احللقة  و�شهدت  وتطلعاتهم،  احتياجاتهم 
املهتمني واملخت�شني واأ�شحاب ال�شاأن يف املراكز ال�شبابية، حيث مت التعرف 
والربامج  واخلدمات  ال�شباب  مراكز  عمل  واآلية  ومقرتحاتهم  اآرائهم  على 
اإبداعاتهم  ورعتتايتتة  ال�شباب  احت�شان  يف  ودورهتتتا  تقدمها،  التي  والأن�شطة 
يف  املتتبتتادرات  متتن  العديد  اإقتتامتتة  ختتالل  متتن  طاقاتهم  وا�شتثمار  وتنميتها، 

خمتلف القطاعات، كما مت التعرف على توجهاتهم وتطلعاتهم امل�شتقبلية.
ولفتت اإىل اأن امل�شاركني طرحوا عددا من املقرتحات واملالحظات ب�شاأن دور 
للدولة  الر�شيدة  القيادة  تطلعات  يواكب  مبا  وتطويرها،  ال�شبابية  املراكز 

اأن  اإىل  م�شرة  كافة،  املجالت  يف  ال�شاملة  التنمية  لتحقيق  امل�شتقبل  نحو 
املقرتحات  متتن  عتتتددا  املتتو�تتشتتوع  حتتول  النهائي  تقريرها  يف  �شتدرج  اللجنة 

ملناق�شتها حتت قبة املجل�ش الوطني الحتادي.
امل�شاركني يف احللقة  اأن  العليلتي  �شعادة عفتتراء بخيتتت  اأو�شحت  من جهتها 
اإن�شائها  يف  والتو�شع  ال�شبابية،  املراكز  دعتتم  اأهمية  اإىل  تطرقوا  النقا�شية 
لت�شمل كافة مناطق الدولة، وتوفر جميع اخلدمات والأن�شطة الريا�شية 
مواهبهم  و�شقل  ال�شباب  مواهب  تعزيز  بهدف  فيها  والعلمية  والثقافية 
املجال�ش  بتتني  والتوا�شل  التفاعل  تعزيز  �تتشتترورة  اإىل  واأ�تتشتتاروا  وقتتدراتتتهتتم، 

ال�شبابية احلالية وال�شابقة.
اأكدوا على الهتمام بالهوية الوطنية واملحافظة على  اأن امل�شاركني  وذكرت 
ليكونوا  الأمثل،  بال�شكل  طاقاتهم  وا�شتغالل  ال�شباب  لدى  العربية  اللغة 
القيادة  وتتتوجتتهتتات  روؤى  وفتتق  امل�شوؤولية  حتمل  على  وقتتتادرا  مبدعا  �شبابا 

الر�شيدة نحو اخلم�شني عاما املقبلة، لفتة اإىل اأنه مت التطرق اإىل اأهمية دور 
الأ�شرة واملدر�شة كونهما العن�شرين الأ�شا�شيني لبناء قدرات ال�شباب وتر�شيخ 
الهوية الوطنية يف نفو�شهم، ومدى فعالية ور�ش العمل واملبادرات والربامج 
يف  ال�شبابية  املجال�ش  ودور  ال�شباب،  جلتتذب  ال�شباب  مراكز  تطرحها  التي 

تطوير تلك املراكز والرتقاء بها لتحقيق روؤية الإمارات 2071.
وتتتنتتاقتت�تتش جلتتنتتة �تتشتتوؤون التعليم والتتثتتقتتافتتة والتت�تتشتتبتتاب والتتريتتا�تتشتتة والإعتتتتالم 
تتعلق  رئي�شية  حمتتاور  عدة  �شمن  وال�شباب  الثقافة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 
با�شرتاتيجية الوزارة يف تعزيز الهوية والنتماء الوطني وتطوير قطاعات 
اأهداف التنمية امل�شتدامة، ودور  ال�شناعات الثقافية والإبداعية مبا يحقق 
ال�شباب  ومواهب  قتتدرات  وتطوير  ال�شبابية  املراكز  ودعتتم  اإن�شاء  يف  التتوزارة 
املنظومة  تطوير  يف  التتتتوزارة  وجتتهتتود   ،2071 روؤيتتتة  م�شتهدفات  لتحقيق 

الإعالمية الوطنية مبا يحقق روؤية 2071.

جلنة بل »الوطني الحتادي« تنظم حلقة نقا�ضية عن دور املراكز ال�ضبابية يف حتقيق روؤية الإمارات 2071 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت "ات�شالت" بالتن�شيق مع وزارة الداخلية عن اإطالق برنامج الدفع 
املبكر  لتتالإنتتذار  "ح�شنتك" الذكي  لنظام  الآجتتل  الدفع  باقات  عرب  املي�شر 
ال�شكنية  املنازل  لأ�شحاب  الدفعات  ومرونة  �شهولة  يتيح  ما  احلريق،  من 

لال�شرتاك يف اخلدمة.
وقال اللواء الدكتور جا�شم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة 
در برئا�شة  الداخلية، اإن قرار جمل�ش الوزراء رقم ٦١ ل�شنة ٢٠٢٠، الذي �شُ
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي-رعاه اهلل- وّجه جميع املواطنني واملقيمني على 
اأر�ش دولة الإمارات العربية املتحدة باإلزامية تركيب اأجهزة كا�شف احلرائق 

يف املنازل ال�شكنية، وذلك من خالل اإدارات الدفاع املدين بالدولة وبالتعاون 
مع "ات�شالت"، وكافة اجلهات املعنية لت�شهيل اإجراءات التطبيق على كافة 
اأطلقه �شيدي  "ح�شنتك" للمنازل ال�شكنية  اإن م�شروع  امل�شتويات. واأ�شاف 
الوزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
وزير الداخلية، عام ٢٠١٨،ياأتي جت�شيداً لقرار جمل�ش الوزراء الذي يعك�ش 
املتحدة من  العربية  الإمتتتتارات  دولتتتة  تتتكتتون  بتتتاأن  الر�شيدة  التتقتتيتتادة  حتتر�تتش 
الأول من  يعد  نظام  وال�شالمة، وهو  الأمتتن  العامل يف حتقيق  دول  اأف�شل 
نوعه لالإنذار والتحكم الذكي يف املنازل على م�شتوى الدولة، ويهدف اإىل 
ت�شريع ال�شتجابة حلالت الطوارئ، ور�شد اأي خلل يف اأنظمة ال�شالمة، من 
خالل الربط املبا�شر بغرف عمليات الدفاع املدين على مدار ال�شاعة، وهو 
منظومة اآلية لالإنذار املبكر باحلريق توفرها وزارة الداخلية و»ات�شالت« 

على مدار الت24 �شاعة.
واأكد املرزوقي اأن وزارة الداخلية تبذل كافة اجلهود لتاأمني �شالمة الأفراد 
وممتلكاتهم باأف�شل الطرق وبا�شتخدام اأحدث الأنظمة والتقنيات املبتكرة، 
املرونة  من  املزيد  اخلطوة  هتتذه  ختتالل  من  "ات�شالت" تتيح  �شريكنا  واإن 
"ح�شنتك" عرب توفرها لباقة الدفع الآجل بخطة  للح�شول على نظام 
وجهودها  "ات�شالت"  دور  الداخلية  وزارة  تثمن  حيث  �شنتني،  ملتتدة  دفتتع 
اإبراهيم  اأفتتاد عبد اهلل  املبادرة." ومن جانبه  املتوا�شلة لدعم واإجنتتاح هذه 
الأحمد، النائب الأول للرئي�ش لقطاع املوؤ�ش�شات احلكومية يف "ات�شالت": 
" تفخر ات�شالت بدورها الريادي يف ربط اأكر من ٢٨ األف منزل و تتقدم 
الإن�شاين  دورهتتتم  على  بتتالتتدولتتة  املتتتدين  التتدفتتاع  لعنا�شر  اجلتتزيتتل  بال�شكر 

وجهودهم يف حفظ الأرواح واملمتلكات.

باقة دفع مرنة خلدمة ح�ضنتك

•• دبي-وام

املجل�ش  يف  العامة  واملتترافتتق  والأوقتتتتاف  الإ�شالمية  التت�تتشتتوؤون  جلنة  وا�شلت 
العامة  الأمتتانتتة  مقر  يف  عقدته  التتذي  اجتماعها  ختتالل  الحتتتتادي  الوطني 
للمجل�ش بدبي برئا�شة �شعادة خلفان را�شد النايلي رئي�ش اللجنة، مناق�شة 
املعنية  اجلهات  ممثلي  مع  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 

واملخت�شة.
املهري  اأحتتمتتد  جميلة  متتن:  كتتل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  يف  �تتشتتارك 
مقررة اللجنة، وحمد اأحمد الرحومي النائب الأول لرئي�ش املجل�ش، و�شهيل 
نخره العفاري، و�شابرين ح�شن اليماحي، وكفاح حممد الزعابي، وناعمه 
اإنه  ال�شام�شي،  النايلي  را�شد  خلفان  �شعادة  وقتتال  املن�شوري.  عبدالرحمن 
مت خالل الجتماع مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة الطاقة والبنية التحتية 
بح�شور ممثلي اجلهات املعنية واملخت�شة مبن�شاآت ال�شدود والقنوات املائية، 
ال�شطحية  واملتتيتتاه  التت�تتشتتدود  مبن�شاآت  املتعلقة  املتت�تتشتتاريتتع  على  الطتتتالع  ومت 
واجلوفية واآليات تطوير وتنفيذ اخلطط املتعلقة برت�شيد ا�شتهالك الطاقة 
ال�شرتاتيجيات  على  والطتتتالع  انتاجيتها،  كتتفتتاءة  ورفتتتع  واملتتتاء  والتتكتتهتتربتتاء 

وامل�شاريع التي تدعم القطاع املائي يف الدولة وحتقق الأمن املائي.

ولفت اإىل اأنه مت التطرق اإىل ال�شرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة بتطوير 
املرافق العامة ومن�شاآت ال�شدود والقنوات املائية واحلماية من الفي�شانات، 
والتعرف على التطبيق الإلكرتوين لل�شدود واحلواجز املائية الذي يخت�ش 

بتوفر البيانات والإح�شائيات املتعلقة باملوارد املائية يف الدولة.
اإطار  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  اللجنة  وتناق�ش 
التحتية  البنية  م�شاريع  و�شيانة  وت�شغيل  واإدارة  تنفيذ  ب�شاأن  التتتوزارة  دور 
الطرق الحتادية  و�شبكة  ا�شتدامتها،  العامة مبا يحقق  واملرافق  الحتادية 
وتنظيم ا�شتخدامها وا�شتغاللها، ومن�شاآت ال�شدود والقنوات املائية واملباين 

الحتادية.
اخلدمات  واإدارة  القيوين،  اأم  بلدية  دائتترة  عن  ممثلون  الجتماع  يف  �شارك 
بدائرة  العامة  اخلدمات  واإدارة  بال�شارقة،  العامة  الأ�شغال  بدائرة  العامة 
الطرق  بهيئة  والدرا�شات  الت�شميم  واإدارة  بال�شارقة،  وامل�شاحة  التخطيط 
عجمان،  والتخطيط  البلدية  بدائرة  الطرق  واإدارة  بال�شارقة،  واملوا�شالت 
وبلدية م�شفوت، وموؤ�ش�شة الأ�شغال بدائرة اخلدمات العامة براأ�ش اخليمة، 
ببلدية مدينة  الطرق  واإدارة  راأ�ش اخليمة،  التف�شيلي يف  التخطيط  وق�شم 
وهيئة  البحرية،  اأبوظبي  يف  التحتية  والبنية  املائية  املمرات  واإدارة  العني، 

البيئة باأبوظبي، ودائرة الأ�شغال العامة والزراعة بالفجرة.

•• اأبوظبي-وام

التوعية  �شهر  ال�شحية - مبنا�شبة  ا�ش" للرعاية  بي  "يف  تنظم جمموعة   
اإمارة  يف  املتتامتتوجتترام  لفح�ش  الوردي"  "اأكتوبر  حملة  التتثتتدي..  ب�شرطان 
اأبوظبي والتي �شتكون متاحة جلميع ال�شيدات الالتي تزيد اعمارهن عن 
40 عاما عرب العيادة املتنقلة وذلك بهدف ن�شر الوعي حول �شرطان الثدي 

وحتديد احلالت غر امل�شخ�شة.
املتخ�ش�شون بني  الأطباء  �شيتنقل  اأكتوبر   14 اخلمي�ش  يوم  واعتبارا من 
املاموغرام  لفح�ش  وجمهزة  خم�ش�شة  �شاحنة  يف  اأبوظبي  اإمتتتارة  مناطق 
نوفمرب  �شهر  منت�شف  حتى  يوًما   30 ت�شتمر  التي  احلملة  �شمن  وذلتتك 
�شتلتزم  فيما  اأبوظبي  يف  موقًعا   15 يف  الفح�ش  عمليات  و�شتكون  املقبل 
كورونا  للوقاية من فرو�ش  ال�شارمة  الوقائية  اإجتتراءات  بتطبيق  احلملة 
ولالتي مل يتمكن من ال�شتفادة من فح�ش املاموجرام يف هذه املواقع �شيتم 
ا�شتقبالهن يف اأي من م�شت�شفيات برجيل التابعة ملجموعة "يف بي ا�ش" يف 
 VPS م�شت�شفيات  يف  املاموجرام  فح�ش  تقارير  معاجلة  و�شتتم  اأبوظبي 
واإر�شالها للجميع. وقال الربوفي�شور حميد ال�شام�شي مدير خدمات الأورام 
ت�شريح  لتتتتالأورام يف  المتتتتارات  ا�ش" ورئتتيتت�تتش جمعية  بتتي  "يف  يف جمموعة 
لوكالة اأنباء المارات "وام".. " العام املا�شي كانت فر�ش فح�ش املاموجرام 

املطبقة  الوقائية  والإجتتتراءات  ب�شبب يف ظل اجلائحة  اأقتتل  والقتتبتتال عليه 
جتنب  بينما  للطبيب  زيارتهن  لتاأجيل  املر�شى  الن�شوة  بع�ش  وا�شطرت 
الفرو�ش، ويف  التقاط عدوى  املخاوف من  ب�شبب  الفح�ش  الآخر  البع�ش 
العام احلايل ويف ظل العودة احلياة الطبيعية ملا قبل اجلائحة فاإننا نهدف 
�شمن من�شات جمموعة "يف بي ا�ش" من خالل اإعادة اإطالق حملة الفح�ش 
واإمكانية  الثدي  �شرطان  حول  الوعي  وخلق  ال�شكان  جلميع  الو�شول  اإىل 

الكت�شاف املبكر التي ترفع من ن�شبة ال�شفاء لأكر من 95%.
اأبوظبي  يف  ال�شحة  ودائتتترة  املجتمع  ووقتتايتتة  ال�شحة  لتتتوزارة  ال�شكر  وقتتدم 

وهيئة ال�شحة بدبي على تقدمي دعمهم جلعل هذه احلملة ممكنة.
العالج  رئتتيتت�تتش ق�شم  غتتيتتدة  اأبتتتو  اإبتتراهتتيتتم ح�شني  التتدكتتتتتور  قتتتال  متتن جهته 
ال�شعاعي لالأورام يف مدينة برجيل الطبية لت" وام ".. " نهدف عرب مبادرات 
املجموعة خللق الوعي بني اجلمهور حيث يعد �شرطان الثدي من اأكر اأنواع 
ال�شرطان انت�شاًرا بني الن�شاء يف دولة الإمارات وتكمن امل�شكلة يف عدم ادراك 
الكثرات لالأعرا�ش اأو جتاهلها لذلك نتطلع من خالل حملتنا اإىل تثقيف 
النا�ش ويجب اأن يكون اجلميع على دراية بعالمات واأعرا�ش �شرطان الثدي 
ا  ا مالحظة اأن �شرطان الثدي ميكن اأن ي�شيب الذكور اأي�شً ومن املهم اأي�شً
وب�شفتنا اأحد مقدمني الرعاية ال�شحية يف دولة المارات فنحن ملزمون 

بواجبنا خلدمة اجلمهور وتوعيتهم والعمل من اأجل م�شلحتهم".

جلنة املرافق بالوطني الحتادي تناق�ش �ضيا�ضة وزارة الطاقة والبنية التحتية 

»بيئة راأ�ش اخليمة« تنظم ور�ضة »اإمارة م�ضتدامة خالية من البل�ضتيك«

تنمية املجتمع:خطط ومبادرات ت�ضتهدف قطاع 
اجلمعيات غري الهادفة للربح 

اأكتوبر الوردي.. حملة لفح�ش املاموجرام والتوعية ب�ضرطان الثدي يف اأبوظبي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

د�شن �شعادة طار�ش عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي خالل اجتماعه مع 
اأع�شاء املجل�ش القيادي بالدائرة "م�شروع التقا�شي الرقمي" يف مقر اإك�شبو 
2020 للتطبيق الق�شائي التقني ومواكبة الوترة العالية التي تتميز بها 
حركة التنمية ال�شاملة يف دبي وتبني احللول املبتكرة التي تتما�شى مع توجه 
لتنفيذ  �شعيا  التقا�شي  اإجتتتراءات  يف  نوعية  نقلة  اإىل  للو�شول  دبتتي  حكومة 
رئي�ش  نتتائتتب  مكتوم  اآل  را�تتشتتد  بتتن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بتحويل جل�شات املحاكم 

اإىل جل�شات تقا�ش عن بعد ب�شكل دائم .
التقنيات  لتفعيل  يهدف  الرقمي"  "التقا�شي  م�شروع  اإن  املن�شوري  وقتتال 
الإجناز  وهذا  ق�شائية  خدمات  لتقدمي  الكامل  الرقمي  والتحول  احلديثة 
الق�شائية  والتتكتتوادر  العمل  فتترق  متتن  املتميزة  واجلتتهتتود  التعاون  ثمرة  جتتاء 
خطط  وو�تتشتتع  ال�شرتاتيجية  الرقمي  التحول  اأهتتتداف  لتحقيق  والإداريتتتتة 
لهم  ويتيح  للجمهور  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ل�شمان  ومدرو�شة  منهجية 
اأن  اإجناز العديد من اإجتتراءات التقا�شي عرب التطبيقات الذكية وذلك بعد 

حولت حماكم دبي جميع خدماتها اإىل خدمات رقمية .

واأكد اأن الدائرة م�شتمرة يف تطوير النظام وال�شتماع اإىل جميع مالحظات 
ا�شتمرارية  ل�شمان  والتعديالت  التح�شينات  واإدختتال  واملحامني  املتعاملني 

و�شال�شة عمل النظام لدعم منظومة العدالة .
البتدائية  املحاكم  رئي�ش  ال�شبو�شي  حممد  القا�شي  �شعادة  قال  جهته  من 
يف حماكم دبي اإن "م�شروع التقا�شي الرقمي" ي�شتهدف الق�شاة واملحامني 
ب�شهولة  ومتكامل  تفاعلي  ذكي  اإلكرتوين  نظام  فهو  واملتعاملني  واخلتترباء 
بتتدايتتة من  التتدعتتوى  متتراحتتل  ذلتتك جميع  وي�شمل  ال�شاعة  متتدار  على  وي�شر 
الإلكرتوين  والتوقيع  والتقارير  الداعمة  امل�شتندات  وارفتتاق  الطلب  تقدمي 
والتحقق من هوية امل�شتخدمني اإلكرتونيا وانتهاء اإىل عقد جل�شات التحقيق 
ومداولة الدعاوى عن بعد وما يتخلل ذلك من اإجراءات داخلية ملتابعة �شر 
الدعوى اإىل جانب ان�شاء برامج اإدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي متكن 
الق�شاة والإدارات املعنية من متابعة �شر الدعاوى واإ�شدار الأحكام وتنفيذها 
اإلكرتونيا على مدار ال�شاعة وذلك من خالل ح�شر الأ�شخا�ش امل�شرح لهم 
قبل  من  عليها  والطتتالع  الدعاوى  وت�شجيل  املعلومات  نظام  اإىل  بالدخول 
الأ�شخا�ش  متتن  وغتترهتتم  واخلتتترباء  واملحامني  املحكمة  وموظفي  الق�شاة 
املرخ�ش لهم من الطتتالع على  وذلتتك ملنع غر  بالدعوى  الذين لهم �شلة 

بيانات وم�شتندات الدعوى دون ت�شريح.

بدوره قال �شعادة القا�شي اأحمد اإبراهيم �شيف قا�شي متييز اأول يف حماكم 
امل�شروع يوؤكد  اإمتتارة دبي نظام عتتادل ومنجز وهتتذا  الق�شاء يف  اإن نظام  دبي 
م�شاعينا احلثيثة لو�شع اأطر متكاملة لتطوير اإجراءات التقا�شي فالإجنازات 
الثاقبة  امل�شتقبلية  الروؤية  بف�شل  جاءت  دبي  حماكم  حققتها  التي  الكبرة 
للقيادة الر�شيدة يف مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي وها هو اليوم 
ياأتي بثماره يف الوقت املنا�شب ويف ظل الظروف التي مير بها العامل حاليا .

واأو�شح اأن امل�شروع يقدم جمموعة من اخلدمات منها ت�شجيل الق�شايا من 

الذكية  الأجهزة  الق�شية عرب  متابعة  و  للمحاكم  الإلكرتوين  املوقع  خالل 
بعد  عتتن  متتوعتتد اجلل�شة وحتت�تتشتتور اجلل�شة  الإلتتتكتتترتوين وحتتتديتتد  والتتدفتتع 
والطالع على القرارات و الحكام كما يتيح التطبيق الذكي متابعة الق�شية 
عرب الأجهزة الذكية بعد اأن يتم ت�شجيلها اإلكرتونيا والدفع عربها وتزويد 
املدعي ببطاقة اإلكرتونية حتمل رقما موحدا يتم اإر�شاله للمدعي بوا�شطة 
الر�شائل الن�شية وبالربيد الإلكرتوين وكذلك حتديد موعد اجلل�شة واإعالم 

اأطراف الق�شية باملوعد عرب التطبيق الذكي.

•• دبي-الفجر:

املهند�ش  التتتتتلتتتتتواء  �تتتشتتتعتتتادة  ثتتتمتتتن 
الزفني،  �تتشتتيتتف  املتت�تتشتتتتت�تتشتتار حمتتمتتد 
دبي  ل�شرطة  العام  القائد  م�شاعد 
دبي،  ب�شرطة  العمليات  لتت�تتشتتوؤون 
التتدور الكبر الذي يوؤديه �شباط 
و�شف ال�شباط والأفراد العاملني 
وال�شيطرة  القيادة  مركز  اإدارة  يف 
والدوريات، يف احلفاظ على الأمن 
وهتتو ما  الختتتتت�تتشتتا�تتش،  يف مناطق 
�تتشتتاهتتم يف حتتتقتتيتتق متتتتتو�تتشتتط زمن 
يف  التتطتتارئتتة  لتتلتتحتتالت  ال�شتجابة 
التتربتتع التتثتتالتتث متتن التتعتتام اجلاري 

الذي بلغ دقيقة و55 ثانية، فيما 
كان امل�شتهدف 6 دقائق، بينما بلغ 
متو�شط زمن ال�شتجابة للحالت 
الطارئة يف الربع الثالث من العام 
املا�شي 3 دقائق و37 ثانية وكان 

امل�شتهدف 6 دقائق.
جتتتاء ذلتتتك ختتتالل تتتروؤ�تتش �شعادته 
لجتماع تقييم اأداء الإدارة العامة 
لتتلتتعتتمتتلتتيتتات يف التتتربتتتع التتثتتالتتث من 
العميد  بتتحتت�تتشتتور  التتعتتام اجلتتتتتاري، 
را�شد  اهلل  عتتتبتتتد  حمتتتمتتتد  التت�تتشتتيتتخ 
املعال، مدير الإدارة العامة للتميز 
اهلل  نبيل عبد  والعميد  والتتريتتادة، 
املهري،  حممد  والعقيد  الر�شا، 

القيادة  متتركتتز  اإدارة  متتديتتر  نتتائتتب 
عبداهلل  والتتعتتقتتيتتد  والتتت�تتتشتتتيتتتطتتترة، 
مكتب  متتتتديتتتتر  حمتتتتمتتتتد،  جتتتا�تتتشتتتم 
�شوؤون  لقطاع  املوؤ�ش�شي  التطوير 
التتعتتمتتلتتيتتات، والتتترائتتتد دكتتتتتتتور عبد 
ق�شم  رئي�ش  الرحيم  عبد  التتترزاق 
ال�شباط  متتتن  وعتتتتتدد  التتتتتفتتتتتيتت�تتش، 

وعدد من ال�شباط.
وناق�ش الجتماع املوا�شيع املدرجة 
وتنفيذ  الأعتتتتتمتتتتتال،  جتتتتتدول  عتتلتتى 
والتتتتتتقتتتتتترارات خالل  التتتتتتتو�تتتشتتتيتتتات 
الثاين  لتتلتتربتتع  التتتتتقتتيتتيتتم  اجتتتتتمتتاع 
لتتلتتعتتام اجلتتتتتتتاري، والطتتتتتتتالع على 
بني  الأداء  متتوؤ�تتشتترات  بتتني  املقارنة 

والربع  التتعتتام  لهذا  الثالث  التتربتتع 
الثالث للعام املا�شي.

مليون مكاملة
التتتتتزفتتتتتني على  التتتتتتلتتتتتتواء  واطتتتتتلتتتتتع 
القيادة  متتركتتز  اإدارة  اإحتت�تتشتتائتتيتتات 
وال�شيطرة والتي اأظهرت ا�شتقبال 
األف و612  املركز مليون و341 
العام  من  الثالث  الربع  يف  مكاملة 
مليون  عتتلتتى  التتتتترد  ومت  اجلتتتتتتاري 
يف  متتكتتاملتتة  و647  األتتتتتف  و338 
يعادل  متتا  اأي  ثتتتتوان   10 غتت�تتشتتون 
بينما  املتتتكتتتاملتتتات،  متتتن   99.8%
ا�شتقبل املركز مليون و 222األف 

و608 مكاملة يف الربع الثالث من 
العام املا�شي ومت الرد على مليون 
ما  اأي  متتكتتاملتتة  و49  األتتتف  و214 

يعادل 99.2%.  

901
كتتمتتا واطتتتلتتتع التتتلتتتواء التتتزفتتتني على 
 901 الت�شال  مركز  اإح�شائيات 
الثالث من  التتربتتع  التتذي �شجل يف 
األتتف و837   166 العام اجلتتاري 
األف   156 على  التتترد  ومت  مكاملة 
 20 غتتت�تتتشتتتون  يف  متتتكتتتاملتتتة  و339 
بينما   ،94% يعادل  ما  اأي  ثانية 
الثالث  الربع  يف  املكاملات  عدد  بلغ 

األتتتتف   162 املتتتا�تتتشتتتي  التتتتعتتتتام  متتتتن 
و606 مكاملة ومت الرد على 148 
األف و474 مكاملة يف غ�شون 20 
ثانية اأي ما يعادل %90 من عدد 

املكاملات. 
تاأتي  اأن هتتذه الجتتتتتمتتاعتتات  يتتذكتتر 

متكاملة  منهجية  تنفيذ  ملتابعة 
العامة  الإدارات  نتتتتتائتتج  لتتتتتقتتيتتيتتم 
�تتتشتتتنتتتوي، متتتتا يعطي  بتت�تتشتتكتتل ربتتتتتع 
فتتر�تتشتتة واإمتتكتتانتتيتتة لتتالطتتالع على 
الجتتتتتاهتتتتات التتتتتتتي حتتتتتدد اأهتتتتتداف 
اخت�شا�شه،  ح�شب  كتتل  الإدارات، 

يتتتتتم مبوجبها  التتتتتي  والأ�تتشتتالتتيتتب 
بال�شنوات  مقارنة  النتائج  تقييم 
املا�شية، وت�شاهم يف اإدخال العديد 
للوقوف  التطويرية  اخلطط  من 
على مدى جناح تلك اخلطط من 

واقع تلك الأهداف املحققة. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

قام وفد من مركز تريندز للبحوث 
املكتب  اإىل  بتتتزيتتتارة  وال�تتشتتتتت�تتشتتارات 
اخليمة،  راأ�تتتتتش  لإمتتتتتتارة  الإعتتتتالمتتتتي 
التعاون  اآفتتاق  وقد مت خاللها بحث 
العلمية  املتتجتتالت  يف  اجلانبني  بتتني 
والبحثية، ويف املجالت ذات الهتمام 

امل�شرتك.
تراأ�ش وفد »تريندز« الدكتور حممد 
التنفيذي  الرئي�ش  العلي،  عتتبتتداهلل 
ملركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات، 
هبة  الأ�تتشتتتتتاذة  متتع  ا�شتعر�ش  حتتيتتث 
للمكتب  التتتتتعتتتتتام  املتتتتتديتتتتتر  فتتتتتطتتتتتاين، 
راأ�تتتتش اخليمة،  الإعتتتالمتتتي حلتتكتتومتتة 
بتتتحتتت�تتتشتتتور الأ�تتتتتشتتتتتتتتتتتاذ فتتتهتتتد املتتتهتتتري 
اإدارة التتبتتارومتتيتترت التتعتتاملتتي يف  متتديتتر 
»تريندز«، وطارق كمال الدين مدير 
املتتركتتزيتتة يف املكتب  املتتعتتاجلتتة  وحتتتدة 
اخليمة،  راأ�تتتتتش  لإمتتتتتتارة  الإعتتتتالمتتتتي 
مديرة  التتعتتبتتيتتدي  رمي  والأ�تتتتشتتتتتتتتتاذة 

يف  ال�تتشتترتاتتتيتتجتتي  التتتت�تتتشتتتال  اإدارة 
"تريندز" ، جمالت عمل "تريندز" 
به  يقوم  وما  م�شتقل،  بحثي  كمركز 
من درا�شات واأبحاث واإ�شدارات وما 
يتتقتتدمتته متتن ا�تتشتتتتت�تتشتتارات ومتتتا يتوفر 
وا�شعة  �تتتشتتتراكتتتات  �تتشتتبتتكتتة  متتتن  عتتلتتيتته 
وا�شت�شراف  املعرفة  ن�شر  اإىل  تهدف 

املتت�تتشتتاركتتة يف �شنعه.  بتتل  املتت�تتشتتتتتقتتبتتل، 
اإىل �شرح  ا�شتمع الدكتور العلي  كما 
املتتكتتتتتب الإعالمي  متتوجتتز عتتن عتتمتتل 
ودوره  اخلتتتيتتتمتتتة  راأ�تتتتتتتتتش  حلتتتكتتتومتتتة 

الإعالمي.
وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي، 
للمكتب  "تريندز"  وفتتتد  زيتتتتارة  اإن 

راأ�تتتتش اخليمة،  الإعتتتالمتتتي حلتتكتتومتتة 
جاء يف اإطار ا�شرتاتيجية "تريندز" 
لتتتتتتتعتتتزيتتتز التتتتتتتتتتتعتتتتتاون والتتتت�تتتتشتتتتراكتتتتات 
اجلهات  متتتتع  والتتعتتلتتمتتيتتة  التتبتتحتتثتتيتتة 
واملوؤ�ش�شات  واخلتتا�تتشتتة  احلتتكتتومتتيتتة 
املحلية  والفكرية  البحثية  واملتتراكتتز 
والإقتتلتتيتتمتتيتتة والتتعتتاملتتيتتة مبتتتا يحقق 

العلمية  اخلتتتتتربات  متتتن  ال�تتشتتتتتفتتادة 
والبحثية املرتاكمة لديها. كما تاأتي 
بني  املتميزة  التتروابتتط  على  تتتاأكتتيتتداً 
اإىل تو�شيع  الطرفني، و�شعياً منهما 
التتقتتاعتتدة املتتعتترفتتيتتة وال�تتشتتتتتفتتادة من 
اخلربات العلمية والبحثية املرتاكمة 
لديهما. واأ�شار الدكتور حممد العلي 

اإمكانية  تتتنتتاولتتت  املتتبتتاحتتثتتات  اأن  اإىل 
اإجراء البحوث امل�شرتكة يف املجالت 
ومنها:  املتتت�تتتشتتترتك  الهتتتتتتتمتتتام  ذات 
"الدرا�شات الجتماعية، وال�شيا�شية، 
والقتتتتتتتتتتتتت�تتتتتتشتتتتتتاديتتتتتتة، والتتتتتتدرا�تتتتتتشتتتتتتات 
امليدانية  والدرا�شات  ال�شت�شرافية، 
اإىل  اإ�شافة  التتراأي،  "وا�شتطالعات 

تتتتبتتتادل اخلتتتتتترباء والتتتبتتتاحتتتثتتتني لدى 
الطرفني وال�شتفادة من خرباتهم، 
يف  والن�شر  الكتابة  على  وت�شجيعهم 
واملجالت  والإ�تتتشتتتدارات  املطبوعات 
التي  الإلكرتونية  واملتتواقتتع  العلمية 
ثمنت  بتتدورهتتا  التتطتترفتتان.  ي�شدرها 
للمكتب  التتعتتام  املتتديتتر  فتتطتتاين،  هبة 

راأ�تتتتش اخليمة،  الإعتتتالمتتتي حلتتكتتومتتة 
للبحوث  تتتتتريتتتتنتتتتدز  متتتتركتتتتز  جتتتتهتتتتود 
والعلمية،  البحثية  وال�تتشتتتتت�تتشتتارات 
ودرا�شاته  اإ�تتتتشتتتتداراتتتتته  اإن  وقتتتالتتتت 
باملو�شوعية  يتتتتت�تتشتتم  بتتته  يتتتقتتتوم  ومتتتتا 
واملنهجية العلمية ومن �شاأنه تعزيز 

املعرفة ال�شاملة.
 ورحتتتتبتتتتت فتتتطتتتامتتتي بتتتالتتتتتتتعتتتاون مع 
"مركز تريندز" مبا يخدم الأهداف 
واملجتمع،  التتقتترار  و�شناع  امل�شرتكة 
ومبتتتا يتتدعتتم حتتركتتة التتبتتحتتث العلمي 
وحتقيق فهم اأعمق ملختلف الق�شايا 
الإقتتلتتيتتمتتيتتة والتتعتتاملتتيتتة وتتتنتتاولتتهتتا من 
التعاون  اأن  متتوؤكتتدة  �شامل.  منظور 
الإعالمي  "املكتب  "تريندز" و  بني 
يوؤ�ش�ش  اخليمة"  راأ�تتتتتتش  حلتتكتتومتتة 
الطرفني،  بتتتني  متتتتتمتتيتتزة  لتتعتتالقتتات 
ويو�شع القاعدة املعرفية لال�شتفادة 
والبحثية  التتعتتلتتمتتيتتة  اخلتتتتتربات  متتتن 
املرتاكمة لدى اجلانبني يف املجالت 

ذات الهتمام امل�شرتك.

•• ال�شارقة-وام

 اأكد ال�شيخ املهند�ش خالد بن �شقر 
الوقاية  هتتيتتئتتة  رئتتيتت�تتش  التتقتتا�تتشتتمتتي 
نظام  اأن  التت�تتشتتارقتتة  يف  والتت�تتشتتالمتتة 
دوراً  يلعب  اأمان"   " املبكر  الإنتتتتذار 
حماية  يف  متتهتتمتتاً  وحتتتيتتتويتتتاً  كتتتبتتتراً 
خماطر  متتتن  واملتتمتتتتتلتتكتتات  الأرواح 
احلرائق ما يعني اأنه اأ�شبح �شرورة 
ملحة للجميع .. م�شددا على اأهمية 
تركيب اجلهاز يف اإطار التزام الهيئة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة 
، بتتتتتعتتزيتتز اأعتتتلتتتى متت�تتشتتتتتويتتات الأمتتتن 

وال�شالمة.
واأ�تتتشتتتار التت�تتشتتيتتخ املتتهتتنتتد�تتش ختتالتتد بن 
هو  "اأمان"  اأن  اإىل  القا�شمي  �شقر 
النظام املعتمد باإمارة ال�شارقة وفقاً 
 20 رقتتم  التنفيذي  املجل�ش  لتتقتترار 
املن�شاآت  القرار  ويلزم   2019 لعام 
التت�تتشتتنتتاعتتيتتة والتتتتتتتجتتتاريتتتة واملتتتبتتتاين 
حلماية  التتنتتظتتام  برتكيب  ال�شكنية 
اأفتتراد املجتمع من خماطر احلريق 

على مدار ال�شاعة.
جتتاء ذلتتك مل�شاهمة نتتظتتام " اأمتتتان " 
اأعتتلتتى درجات  الإيتتجتتابتتيتتة يف تتتوفتتر 
ال�شارقة  يف  والتت�تتشتتالمتتة  احلتتمتتايتتة 
اإثر ن�شوب حريق يف �شقة �شكنية يف 
اأبتتراج اإمتتارة ال�شارقة والذي  اإحتتدى 
 " " اأمتتان  بجهاز ونظام  كان متتزوداً 
الوقاية  هيئة  عليه  ت�شرف  والتتتذي 
�شاند  �تتشتتركتتة  وتتتنتتفتتذه  والتت�تتشتتالمتتة 
اأمان  جتتهتتاز  يتتقتتوم  اإذ  املتترافتتق  لإدارة 
املن�شاآت  يف  احلتتريتتق  اأنتتظتتمتتة  بتتربتتط 
العامة  الإدارة  عتتمتتلتتيتتات  بتتتغتتترفتتتة 

للدفاع املدين وغرفة عمليات �شاند 
لتقليل زمن ال�شتجابة للتعامل مع 

احلرائق.
املتتهتتنتتد�تتش �شلطان  متتن جتتانتتبتته قتتتال 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  الكتبي 
�شاند لإدارة املرافق اململوكة لت�شركة 
الذراع   - الأ�تتشتتول  لإدارة  ال�شارقة 
ال�شتثمارية حلكومة ال�شارقة حقق 
جهاز " اأمتتان " نقلة نوعية يف الك�شف 
املتتبتتكتتر عتتن احلتتترائتتتق واملتت�تتشتتاهتتمتتة يف 
وندعو  واملمتلكات  الأفتتتتراد  حماية 
اإىل  التتت�تتتشتتتارقتتتة  اإمتتتتتتتتارة  اجلتتتمتتتيتتتع يف 

اأمتتان حر�شاً  املبادرة برتكيب جهاز 
و�شالمة مقتنياتهم  �شالمتهم  على 

من خماطر احلرائق.
تركيب  مت  قتتتتد  اأنتتتتتتته  اإىل  واأ�تتتتتشتتتتتار 
وتتت�تتشتتجتتيتتل متتتا يتتتزيتتتد عتتلتتى 6940 
مناطق  خمتتتتتلتتف  يف  اأمتتتتتتتان  جتتتهتتتاز 
من  الأول  الن�شف  ختتالل  ال�شارقة 
لأجتتنتتدة وخطة  العام اجلتتاري وفقاً 
تتتغتتطتتيتتة كافة  اأجتتتتتتل  التتتفتتتريتتتق متتتتن 
املن�شاآت واملناطق ال�شكنية والتجارية 
"اأمان"  تركيب  ويعترب  وال�شناعية 
الإمارة  يف  املن�شاآت  جلميع  اإلتتزامتتيتتاً 

الوقاية  م�شتويات  لأعتتلتتى  تطبيقاً 
وال�شالمة.

توفر   " �تتتشتتتانتتتد   " اأن  اإىل  ولتتتفتتتت 
�شيانة  و  املتتتترافتتتتق  اإدارة  ختتتدمتتتات 
املباين واخلدمات الفنية ذات ال�شلة 
واحلكومية  التتتتتجتتاريتتة  لتتلتتكتتيتتانتتات 
بالإ�شافة اإىل اإدارة الطاقة واملبادرات 
خدماتها  متتتن  كتتتجتتتزء  املتت�تتشتتتتتدامتتة 
الطاقة  اإدارة  جمتتتال  يف  التت�تتشتتامتتلتتة 
وا�شتدامة املباين واملرافق كما يقدم 
فنية  ختتدمتتات  ب�شاند  العمل  فتتريتتق 
متخ�ش�شة يف اأمن و�شالمة املن�شاآت 

" اأمان  اأن نظام  اإىل  واملرافق. ي�شار 
التابعة  العمليات  بغرفة  يت�شل   "
لإدارة الدفاع املدين باإمارة ال�شارقة 
على  حتكم  بغرفة  النظام  ويرتبط 
الدولية  واملعاير  امل�شتويات  اأعتتلتتى 
يف مركز العمليات واإ�شعاد املتعاملني 
مع  " بتتالتتتتتعتتاون  " �شتانتتد  �شركة  يف 

"هيئة الوقاية وال�شالمة" لرتجمة 
ا�شرتاتيجية اإمارة ال�شارقة املتعّلقة 
وال�شالمة  الأمتتتتتن  ركتتتائتتتز  بتتتتتعتتزيتتز 
ونتت�تتشتتر التتوعتتي حتتتول اأفتت�تتشتتل ال�شبل 
واحلرائق،  احلتتتتوادث  متتن  لتتلتتوقتتايتتة 
من اأجل الو�شول اإىل جمتمٍع خاٍل 

من الأخطار.

خالد بن �ضقر القا�ضمي يوؤكد اأهمية نظام »اأمان« يف 
حماية الأرواح واملمتلكات من خماطر احلرائق

ويل عهد الفجرية ي�ضتقبل عددا 
من �ضفراء دول اأمريكا الو�ضطى

•• الفجرية-وام

كال   - الرميلة  ق�شر  يف  الفجرة  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
على حدة - �شعادة فران�شي�شكو �شاكون هرنانديز �شفر جمهورية كو�شتاريكا و�شعادة لر�ش برا �شفر 
جمهورية غواتيمال و�شعادة ريكاردو لفري �شفر جمهورية بنما و�شعادة �شامويل كا�شرتو مارتينيز 

الوزير امل�شت�شار من �شفارة جمهورية الدومينيكان.
ورحب �شمو ويل عهد الفجرة بال�شفراء الذين قدموا لل�شالم على �شموه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 

يف مهامهم مبا يعزز التعاون ويخدم امل�شالح امل�شرتكة بني الإمارات ودولهم يف جميع املجالت.
وجرى خالل اللقاءات ا�شتعرا�ش العالقات التي جتمع دولة الإمارات بدول اأمريكا الو�شطى.

حماكم دبي تد�ضن »م�ضروع التقا�ضي الرقمي« 
يف »اإك�ضبو 2020« 

»تريندز « و »املكتب الإعلمي حلكومة راأ�ش اخليمة« يبحثان اآفاق التعاون امل�ضرتك 

خالل �لربع �لثالث من �لعام �جلاري

�ضرطة دبي حتقق دقيقة و55 ثانية يف زمن ال�ضتجابة للحالت الطارئة
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�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/موؤ�ش�شة 

ماجان لتجارة الفحم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1150424 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/موؤ�ش�شة 

�شوؤ الفلك لت�شليح الدوات الكهربائية وال�شحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1147304 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/مطعم 

ن�شيم العني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1119753 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
ال�شتتتتتادة/ماي  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

زي�شت للمالب�ش الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2026831 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/مطعم 

باكولود لي�شون مانوك اند اينا�شال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2532734 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/زعفرون 

�شويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2893865 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
ال�شتتتتتادة/�شكاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

لال�شتراد والت�شدير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2978965 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
ال�شتتتتتادة/عر�ش  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

بلقي�ش لتنظيم املنا�شبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3720347 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
ال�شتتتتتادة/�شفر  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

اخلر للمظالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2800014 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/نور الزمرد للعبايا 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�شيل رخ�شة رقم:1373581 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداهلل حممد عبيد خلفان العزيزي ١٠٠% 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شلطان �شعيد عبداهلل علي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
�شاركو  ال�شتتتتتادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2397873 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة نور احمد ها�شم ٤٩% 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف م�شطفى احمد ها�شم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
جاردن  ال�شتتتتتادة/�شكريت  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3816073 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شامل عبداهلل �شامل ح�شن احلو�شني ١٠٠% 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف را�شد جنم عبداهلل �شيار احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
�شيلفر  ال�شتتتتتادة/ردي  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

للدراجات الهواية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1166743 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شاميه �شعيد عبداهلل ح�شني ١٠٠% 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل حممد احمد بر�شيد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
اخلطيب  ال�شتتتتتادة/م�شغل  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

الفني للديزل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1037574 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة عزيزه حممد احمد عبداهلل ال علي ١٠٠% 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ح�شن ابراهيم عبداهلل رحمه احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:بينونه للخدمات المنيه - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
�شادق  حممد  علي  ال�شيد  مبنى   -  0.40 م  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2944402 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

�شارة   - احل�شابات  ومراجعة  لتدقيق  ال�شادة/اأمانة  تعيني   -  2
وذلك  بتاريخ:2021/10/10  لل�شركة  قانوين  كم�شفي    ، الظاهري 
لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء 
تاريخ     -  2299265F83DEBCBE69B:بالرقم العدل  كاتب 

التعديل:2021/10/12
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كالود �شبوت حللول التكنولوجيا الرقمية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة اأبوظبي - �شرق 0.7 - �شركة ابوظبي الوطنية 

للتاأمني
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2644671 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

وتدقيق  للمراجعة  اخلزرجي  عائ�شة  دكتوره  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
احل�شابات ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/11 وذلك بناء 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2021/10/12    - العدل بالرقم:2105028294 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/براميدز خلدمات 

توريد العمالة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2953147 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة ا�شماعيل �شامبيه را�شد �شعيد البلو�شي ١٠٠% 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالواحد علي مال اهلل ا�شماعيل املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
ال�شتتتتتادة/ام ا�ش كيو لتمثيل  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائتتترة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شركات رخ�شة رقم:2140507 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة �شلطان �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي ١٠٠% 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
ال�شتتتتتادة/ترف  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ديزاين لالزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2774202 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/احلجر 

ال�شلب لتجارة احلجر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1186903 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اخلارجية  تت�ضلم الرباءة 
القن�ضلية لقن�ضل عام املغرب

•• دبي- وام

ت�شلم را�شد عبداهلل الق�شر نائب مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون 
التترباءة القن�شلية ل�شعادة خالد بن ال�شيخ، القن�شل العام  الدويل يف دبي 
للمملكة املغربية يف دبي والإمارات ال�شمالية وذلك مبقر مكتب الوزارة يف 

دبي.
ورحب الق�شر بالقن�شل العام املغربي مبنا�شبة تعيينه .. واأ�شاد بالعالقات 
البلدين  تربط  التي  وال�شتثمارية  والتجارية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

ال�شديقني، متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

•• راأ�س اخليمة - وام

جمعية  متتع  بال�شراكة  التعليمية  اخليمة  راأ�تتتش  منطقة  اأطتتلتتقتتت 
الت50 الذي يهدف  الإمتتارات للتنمية الجتماعية برنامج قيادات 
يف  املوؤ�ش�شات  قيادة  على  قتتادرة  وطنية  قيادات  وتاأهيل  اإعتتداد  اىل 
خمتلف املجالت وفق روؤية م�شتقبلية طموحة. واأكدت اآمنة عبداهلل 
يعد  الربنامج  اأن  التعليمية  اخليمة  راأ�تتش  الزعابي مدير منطقة 
امل�شتقبلية  وتوجهاتها  الدولة  يف  الر�شيدة  القيادة  لروؤية  ترجمة 
الذي  الت50  قيادات  برنامج  اأن  مو�شحة  املقبلة  عاماً  للخم�شني 
ينطلق غدا مب�شاركة 35 متدرباً وملدة 5 اأ�شابيع ي�شتهدف ال�شف 

الثاين من روؤ�شاء الق�شام والفرق ومدراء امل�شاريع املواطنني من 
خمتلف القطاعات واملوؤ�ش�شات احلكومية مت اختيارهم وفق معاير 
حمددة من بني اكر من 130 مر�شحا من كافة اإمتتارات الدولة 
والتي �شت�شكل الدفعة الأوىل املقرر تخرجها مع احتفالت الدولة 

باليوبيل الذهبي يف الثاين من دي�شمرب.
مفهوم  على  يركز  نظري  م�شار  متتن  يتكون  الربنامج  اإن  وقتتالتتت 
تطوير القيادة وقيادة الذات وقيادة الفراد وقيادة الفرق وقيادة 
العمل  القيادة من خالل  املوؤ�ش�شة وم�شار عملي تطبيقي خلطط 
العمل  يف  طويلة  وختتتربات  عالية  كتتفتتاءة  ذات  وطنية  قتتيتتادات  متتع 

املوؤ�ش�شي.

راأ�ش اخليمة التعليمية تطلق برنامج قيادات الل50  

•• اأبوظبي-وام

احليوية  الإ�شكانية  امل�شاريع  و  املتتبتتادرات  الإمتتتارات جمموعة من  دولتتة  اأطلقت 
من  تعزز  للمواطنني  ع�شرية  م�شاكن  توفر  اإىل  تهدف   2021 عتتام  ختتالل 

ا�شتقرارهم الأ�شري والجتماعي.
من  عتتززت  والحتتتتادي  املحلي  امل�شتويني  على  عنها  املعلن  وامل�شاريع  املتتبتتادرات 
ا�شتدامة قطاع الإ�شكان يف الدولة نظرا ملا متيزت به من قراءة م�شتقبلية وروؤية 
الطويل، ف�شال  املدى  القطاع احليوي على  ا�شت�شرافية حلجم متطلبات هذا 
عن اعتمادها لأعلى املعاير العاملية يف العمليات الإن�شائية التي ت�شهم يف تر�شيد 

ا�شتهالك املياه والطاقة وخف�ش النبعاثات الكربونية، وتقليل الأثر البيئي.
اعتمدها  التي  التاريخية  الإ�شكانية  امليزانية  بتترزت  املحلي..  امل�شتوى  فعلى 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف �شبتمرب املا�شي بقيمة 65 مليار درهم 
للع�شرين عاًما القادمة للمواطنني يف الإمارة، حيث وجه �شموه مب�شاعفة عدد 
العام،  هذا  من  بداية  اأ�شعاف  اأربعة  دبي  يف  الإ�شكان  برنامج  من  امل�شتفيدين 

مليار  اإىل  لت�شل  دبتتي  يف  املواطنني  لإ�شكان  املخ�ش�شة  الأرا�تتشتتي  وم�شاعفة 
عاًما  للع�شرين  املواطنني  احتياجات  ل�شد  تكفي  مربع  قدم  مليون  و�شبعمائة 

القادمة.
"املغرة" ال�شكني يف مدينة املرفاأ مبنطقة  اأبوظبي، �شكل تد�شني م�شروع  ويف 
الظفرة اإ�شافة حقيقية لقطاع الإ�شكان يف الإمتتارة، حيث ي�شم امل�شروع 410 
فيالت �شكنية للمواطنني بتكلفة تبلغ مليارا و264 مليون درهم وميتد على 

م�شاحة 206 من الهكتارات.
ويت�شمن امل�شروع 4 م�شاجد، وعدد 1 م�شلى يت�شع لت 1200 وعدد 3 م�شاجد 
جتاريا  حمتتال   30 لعدد  جتتتاريتتة  وجممعات  م�شليا   350 لتتت  منها  كتتل  يت�شع 
موزعة يف امل�شروع و13 حديقة ومرافق �شاطئية وعدد 4 حمامات عامة على 

ال�شاطئ بالإ�شافة اإىل تنفيذ 13 حمطة كهرباء تخدم امل�شروع.
و�شهدت الإمتتارة هذا العام �شرف حزمتني من املنافع ال�شكنية �شملت قرو�شا 
من  املحدود  الدخل  ذوي  من  ومتقاعدين  متوفني  واإعفاء  للمواطنني  �شكنية 
�شداد م�شتحقات القرو�ش ال�شكنية، وبلغت قيمة احلزمة الأوىل 2.21 مليار 
درهم ا�شتفاد منها 1656 مواطنا يف الإمارة، فيما بلغت قيمة احلزمة الثانية 

درهم. مليار   1،1
اأحد  احل�شن  دبا  مبدينة  ال�شكني  احل�شن  جزيرة  م�شروع  �شكل  ال�شارقة..  يف 
احللول املتقدمة لتوفر خدمات الإ�شكان وال�شتفادة من امل�شاحات املتوفرة مع 
التي تدعم ال�شتقرار  العالية  املرافق واخلدمات ذات اجلودة  اأف�شل  ا�شتخدام 

الأ�شري واخل�شو�شية يف الأحياء ال�شكنية.
ويتكون امل�شروع من 30 بناية توفر 424 �شقة �شكنية تتنوع من حيث اأعداد 
الإ�شكان،  خدمات  يف  امل�شتهدفة  الجتماعية  الفئات  مع  يتنا�شب  مبا  الغرف 
الرئي�شية من حمال جتارية  واملرافق  اإىل توفر خمتلف اخلدمات  بالإ�شافة 
لل�شيارات  ومتتواقتتف  ال�شتخدام  متعددة  وقتتاعتتات  لل�شكان  وخمتتازن  وح�شانات 

وغرها.
ويف �شياق مت�شل اعتمد املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�شارقة الدفعة يف �شبتمرب 
املا�شي الأوىل للم�شتفيدين من الدعم ال�شكني للعام 2021 بقيمة اإجمالية 
والقرو�ش  املتتنتتح  متتن  م�شتفيداً   523 على  تتتوزعتتت  درهتتتم  مليون   382 تبلغ 

ال�شكنية.
وعلى امل�شتوى الحتادي وا�شلت وزارة تطوير البنية التحتية جهودها يف جمال 

قطاع الإ�شكان احلكومي عرب برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان، الذي اأُ�ش�ش يف عام 
الهتمام الكبر الذي توليه  عالمات  من  فارقة  عالمة  اإىل  وحتول   ،1999
الدولة ملواطنيها يف جمال توفر ال�شكن املالئم الذي يحقق ا�شتقرار الأفراد 

واملجتمعات.
ونفذت الوزارة 3 جممعات �شكنية ت�شم 1726 م�شكناً، بقيمة تتجاوز ملياري 
اإمتتارات دبي وراأ�تتش اخليمة وعجمان، وت�شمل تلك املجمعات  درهتتم، يف كل من 
راأ�ش  بتتاإمتتارة  ال�شكني  ال�شمر  بطني  حي  من  الثالث  املراحل  يف  م�شكناً   888
اخليمة، و497 م�شكناً يف حي املنتزي ال�شكني باإمارة عجمان، و341 م�شكناً 

يف حي اخلوانيج ال�شكني بدبي.
وتتيح الوزارة للم�شتفيدين من م�شاريع الإ�شكان التي تنفذها حجز م�شاكنهم 
عتترب نظام »اأحتتيتتاء زايتتتد« التتذكتتي، املتتتتتوافتتر عتترب موقعها اللتتكتترتوين التتذي مت 
ت�شميمه كتتتتاأول نتتظتتام حتتكتتومتتي ذكتتتي عتتلتتى املتت�تتشتتتتتوى الإقتتلتتيتتمتتي، والتتتتذي ميّكن 
املتعاملني من حجز امل�شاكن كلٌّ على حدة، والدخول عرب امل�شكن والتعرف اإىل 
م�شاحته وعدد الغرف واملرافق اخلدمية املرافقة له، �شمن املخطط، ويهدف 

النظام اإىل �شمان تكافوؤ الفر�ش يف اختيار موقع امل�شكن.

•• اأبوظبي-وام

ت�شمنت  تعليمية  مبادرة  عن  الإن�شانية  للعلوم  زايتتد  بن  حممد  جامعة  اأعلنت 
اختيار 57 طالبا من ال�شفني احلادي ع�شر والثاين ع�شر من اأكادميية الثقافة 
اإىل  التي ت�شرف عليها وزارة الرتبية والتعليم لالن�شمام  الإ�شالمية يف العني 

نظام ال�شاعات الأكادميية املزدوجة يف اجلامعة.
املخرجات  تطوير  يف  الر�شيدة  القيادة  روؤيتتة  من  انطالقا  املتتبتتادرة  هتتذه  وتتتاأتتتي 
الدولة  جامعات  تقدمها  التي  العلمية  التجربة  مب�شتوى  والرتقاء  التعليمية 
وحر�شا منها على ت�شخر خرباتها الأكادميية لن�شر الثقافة الإ�شالمية وذلك 
يف �شياق تفعيل التفاقية املربمة بني اجلامعة والوزارة والتي تن�ش على تطوير 
�شد  يف  وي�شهم  التتتوزارة  معاير  مع  يتنا�شب  مبا  الإ�شالمية  التتدرا�تتشتتات  برامج 

الفجوة بني املراحل التعليمية املختلفة.
وقام الطالب املر�شحون لاللتحاق باجلامعة �شمن برنامج ال�شاعات الأكادميية 
ال�شف  لطلبة  للف�شل  واحتتد  م�شاق  بواقع  املطلوبة  امل�شاقات  باإنهاء  املتتزدوجتتة 
درا�شة  من  الطالب  انتهاء  وبعد  ع�شر  الثاين  لطلبة  وم�شاقني  ع�شر  احلتتادي 

طالبا   18 تتتاأهتتل  اجلامعة  يف  املطبقة  وال�شيا�شات  ال�شروط  بح�شب  امل�شاقات 
للمقابالت ممن ا�شتوفوا �شروط اللتحاق للجامعة و�شيتمكن الطالب الذين 

اجتازوا املقابالت ومعاير القبول من اإكمال درا�شتهم اجلامعية بها.
ويهدف هذا الربنامج الرائد اإىل اإعداد الطالب لالنخراط يف احلياة اجلامعية 
يف مرحلة مبكرة كما يتمكن الطالب املر�شحون من اإنهاء درا�شتهم يف فرتة اأقل 

من غرهم نظرا لإنهائهم ف�شل درا�شي كامل يف املرحلة الثانوية.
وزارة  يف  املناهج  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  اليحيائي  حمد  الدكتور  �شعادة  واأكتتد 
يف  متطورة  تعليمية  متت�تتشتتارات  تتتقتتدمي  على  التتتتوزارة  حتتر�تتش  والتعليم  الرتبية 
خمتلف املجالت مبا يرفد املخرجات الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم مبزيد 

من املعارف املتقدمة والتخ�ش�شية.
املزدوجة  ال�شاعات  بنظام  الإ�شالمية  الثقافة  اأكادميية  طلبة  التحاق  اأن  وبني 
بالتعاون مع جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية جاء من اأجل رفد طلبتنا 
باأ�ش�ش العلم ال�شرعي القومي على يد نخبة من الأ�شاتذة والعلماء امل�شهود لهم 

بالكفاءة يف هذا املجال.
الأكادميية  امليول  تلبية  على  تعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  �شعادته  واأو�شح 

اجلامعات  مع  بالتعاون  تعليمية  اأنظمة  تبني  عرب  الإمتتاراتتتيتتة  املدر�شة  لطلبة 
اأرقى  وفق  كذلك  والتناف�شية  املعرفية  الطلبة  كفاءة  رفع  �شاأنها  من  الوطنية 
من  الزمن  ت�شابق  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  مبينا   .. املتبعة  العاملية  املعاير 
اأجل تعزيز كفاءة الطالب الإماراتي وهو ل يزال يف مرحلة التعليم العام لذلك 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  عتتدد  مع  بالتعاون  املتتزدوجتتة  ال�شاعات  نظام  اعتمدنا 
باأعلى  التالية  التعليمية  للمراحل  النتقال  من  الطلبة  لنمكن  والأكتتادميتتيتتة 
معاير اجلاهزية و املقدرة على اإمتام مرحلة التعليم اجلامعي بعدد �شنوات اأقل 

عن املعتاد.
لقطاع  اجلامعة  مدير  نائب  الظاهري  خليفة  الدكتور  �شعادة  اأكتتد  جانبه  من 
الإ�شالمية  الدرا�شات  برامج  تطوير  على  اجلامعة  حر�ش  الأكادميية  ال�شوؤون 
ومتكني الطالب امللتحق بنظام ال�شاعات الأكادميية املزدوجة من ال�شتفادة من 
اخلربات والكفاءات العلمية التي تزخر بها اجلامعة يف جمال العلوم ال�شرعية.

الإ�شالمية  التتدرا�تتشتتات  يف  متميزة  بتترامتتج  تقدمي  اإىل  اجلامعة  ت�شعى  واأ�تتشتتاف 
والعلوم الإن�شانية وفق اأعلى معاير اجلودة الأكادميية وحتر�ش على ال�شتجابة 
و  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�شعتها  التي  ومعايره  الأكادميي  التميز  ملتطلبات 

دعم اجلهود التي تبذلها القيادة الر�شيدة لرفع وعي الطالب باأ�ش�ش التعاليم 
الإ�شالمية ال�شحيحة يف جمال العلوم ال�شرعية.

امتالك  تقت�شي  وامل�شتقبلية  احلالية  الأكتتادميتتيتتة  التتربامتتج  معاير  اأن  واأكتتتد 
الطالب مهارات القرن الت 21 والتي تت�شمن الإبداع والبتكار والتمكن اللغوي 
لاللتحاق  ال�شرورية  والتقنية  القيادية  املتتهتتارات  وامتتتتتالك  الناقد  والتفكر 

ب�شوق العمل.
وقال اإن "طالب اليوم هو قائد الغد ونحن ن�شعى لرت�شيخ ثقافة علمية متكاملة 
مع  التعامل  على  التتقتتدرة  وامتتتتتالك  التخ�ش�ش  يف  املعمقة  املعرفة  بتتني  جتمع 
اأكادميية  برامج  توفر  خالل  من  وذلك  احلديثة  والتقنيات  ال�شناعي  الذكاء 
عالية اجلودة حتفز الطالب على طلب العلم والرغبة يف التفوق وال�شتفادة من 
زايد  بها جامعة حممد بن  التي تزخر  العلمية  الأكادميية والربامج  اخلربات 

للعلوم الإن�شانية".
العني  يف  الإ�شالمية  الثقافة  اأكادميية  طالب  يوؤهل  النظام  هذا  اأن  اإىل  ولفت 
لتتلتتحتتيتتاة اجلتتامتتعتتيتتة وميتتكتتنتتهتتم متتن و�تتشتتع ختتطتتط درا�تتشتتيتتة تتتتتتوافتتق متتع ميولهم 
واأهدافهم املهنية ومينحهم القدرة على التخطيط مل�شتقبلهم العلمي والعملي.

•• دبي-وام 

للخدمات  الإمتتارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
رقمية  اإطتتالق من�شة  ال�شحية عن 
مبتكرة لتح�شني جودة حياة الكوادر 
العمل  بيئة  وتتتطتتويتتر  التمري�شية 
وتعزيز جاذبيتها ل�شمان الرفاهية 
وتوفر  لهم  والنف�شية  اجل�شدية 
للكادر  متتتتتنتتوعتتة  وتتتقتتنتتيتتات  اأدوات 
اأجل ت�شهيل عملية  التمري�شي من 
وم�شاركة  بتتيتتنتتهتتم  فتتيتتمتتا  التتتتتوا�تتشتتل 
قتتت�تتتشتتت�تتتش جنتتتتاحتتتتهتتتتم والحتتتتتتتتتتتفتتتتتاء 
بتتاإجنتتازاتتتهتتم. حتتيتتث يتتهتتدف تطبيق 
لتمكينالكوادر  نهتم" الذكي  "نحن 
التتتتتمتتريتت�تتشتتيتتة متتتن ال�تتتشتتتتتتتفتتتادة من 
خمتلف املوارد التعليمية والتوا�شل 
املالحظات  وتتتقتتدمي  زمتتالئتتهتتم  متتع 

بكفاءة اإىل الإدارة العليا.
يتتتاأتتتتي اإطتتتتتالق املتتنتت�تتشتتة التترقتتمتتيتتة يف 
نحو  املوؤ�ش�شة  وبرامج  خطط  اإطتتار 
اآليات  لكل  الرقمي  التحول  تعزيز 
رقمنة  يف  وا�شرتاتيجياتها  العمل 
وتطوير  واخلتتتدمتتتات  التتعتتمتتل  بتتيتتئتتة 
وتكامل  والتن�شيق  التوا�شل  قنوات 

القدرات والتوظيف الأمثل للموارد 
اأف�شل  املوؤ�ش�شية مبا ي�شمن توفر 
التمري�شية.  التتترعتتتايتتتة  ختتتتدمتتتتات 
 - التتذكتتي  التطبيق  هتتذا  وي�شتهدف 
الذي اأعلنت عنه املوؤ�ش�شة بالتزامن 
مع �شهر التوعية بال�شحة النف�شية 
الكوادر   - عتتتام  كتتل  متتن  اأكتتتتتوبتتر  يف 
التمري�شية والقابالت بهدف توفر 
واملراقبة  واملعنوي  النف�شي  الدعم 
وثانيا  ال�شحية  للياقتهم  التتدوريتتة 
والت�شال  التوا�شل  عملية  ت�شهيل 
لرفع  املتتتتيتتتتدان  يف  متتعتتهتتم  املتتتبتتتا�تتتشتتتر 
كو�شيلة  وثالثا  وتتبعها  املقرتحات 
واإدارة  واكت�شاف  البتتتتتكتتار  لتحفيز 

املواهب.
وقال �شعادة الدكتور يو�شف حممد 
ال�شركال مدير عام موؤ�ش�شة الإمارات 
اأجتتتنتتتدة  اإن  التت�تتشتتحتتيتتة  لتتتلتتتختتتدمتتتات 
التوعية  �شهر  يف  املوؤ�ش�شة  فعاليات 
بحزمة  حتتتفتتل  النف�شية  بال�شحة 
متتبتتتتتكتترة متتتن التتتربامتتتج واملتتتتبتتتتادرات 
الداعمة لل�شحة النف�شية باملجتمع 
للعاملني  اأن نخ�ش�ش  ارتاأينا  حيث 
مبتتهتتنتتة التتتتتمتتريتت�تتش تتتطتتبتتيتتق "نحن 

اأهتتتم املهن  لأنتتهتتا متتن  نهتم" نتتظتتراً 
نظم  يف  والرئي�شية  الإ�شرتاتيجية 
نحر�ش  ولذلك  ال�شحية  الرعاية 
الرئي�شة  املتتتقتتتومتتتات  تتتتوفتتتر  عتتتلتتتى 
لتاأهيل الكوادر التمري�شية وتوفر 
الدعم وامل�شاندة النف�شية والتدريب 
وا�شتبقاء  وا�تتتشتتتتتتتقتتتطتتتاب  التتتتبتتتتدين 
يف  واملتخ�ش�شة  املتتوؤهتتلتتة  التتكتتفتتاءات 
التتتذي حتققه  التتالفتتت  التطور  ظتتل 
مهنة التمري�ش يف الدولة وتوظيف 
والأبحاث  املتتعتتلتتومتتات  تتتكتتنتتولتتوجتتيتتا 
يف  البتكار  معاير  اأف�شل  واعتماد 
املمار�شات التمري�شية. ولفت اإىل اأن 

نهتم" يدعم حماور  "نحن  تطبيق 
"ال�شرتاتيجية الوطنية للتمري�ش 
للعام  التتطتتريتتق  ختتارطتتة  والقبالة" 
2025" والتي نهدف من خاللها 
اإىل تعزيز مهنة التمري�ش والقبالة 
وتتتو�تتشتتيتتع نتتطتتاق املتتهتتنتتة متتتن خالل 
التنظيمية  واملمار�شتتات  ال�شيا�شتتات 
املهنيتتة ل�شمتتان دميومتها وحمايتتة 
املتتتجتتتتتتتمتتتع وتتتتتتوفتتتتتر كتتتتافتتتتة اأوجتتتتتتته 
للكوادر  والعملية  النف�شية  امل�شاندة 
التتتتتمتتريتت�تتشتتيتتة تتتتتقتتتتديتتتتراً لتتتتدورهتتتتم 
احلياة  جتتتودة  حتقيق  يف  الرئي�شي 

لأفراد املجتمع.
بتتدورهتتا اأو�تتشتتحتتت التتدكتتتتتورة �شمية 
الوطنية  اللجنة  رئي�شة  البلو�شي 
التتعتتلتتيتتا لتت�تتشتتوؤون التتتتتمتتريتت�تتش مديرة 
موؤ�ش�شة  يف  التتتتتتتمتتتريتتت�تتتش  اإدارة 
الإمتتتتتتارات لتتلتتختتدمتتات التت�تتشتتحتتيتتة اأن 
حت�شني  هتتو  التطبيق  متتن  التتهتتدف 
التمري�شية  التتتكتتتوادر  حتتيتتاة  جتتتتودة 
العمل  بيئة  يف  التتتتتوا�تتشتتل  وت�شهيل 
التمري�شية  التتتكتتتوادر  واأن  ل�شيما 
بعد  حتتتيتتتاتتتتنتتتا  التتتتتفتتتتتارق يف  �تتشتتنتتعتتت 
"كوفيد19-".  جتتتائتتتحتتتة  ظتتتهتتتور 

�شرحت  التطبيق  عتتمتتل  اآلتتيتتة  وعتتتن 
اأنه ميكن  البلو�شي  الدكتورة �شمية 
التتتتتمتتريتت�تتشتتيتتة متتتن تدوين  التتتكتتتوادر 
التي  والتتتتتتتحتتتديتتتات  متتالحتتظتتاتتتهتتم 
يتتواجتتهتتونتتهتتا والتتتتتوا�تتشتتل متتع بع�ش 
متتن ختتتالل نتتظتتام التتدرد�تتشتتة لتبادل 
يف  ت�شهم  التي  والتجارب  اخلتتربات 
التمري�شية  بتتاملتتمتتار�تتشتتات  الرتتتتقتتتاء 
اأنه فيما يتعلق بالدعم  اإىل  م�شرة 
فتتتبتتتاإمتتتكتتتان التتتنتتتظتتتام التتتتتتتعتتترف على 
للكوادر  والنف�شية  البدنية  ال�شحة 
التمري�شية من خالل الإ�شتبيانات 
الدعم  تتتتوفتتتر  يتتتتتتتم  عتتلتتيتته  وبتتتتنتتتتاء 
املنا�شب لهم بالإ�شافة اإىل اأن نظام 
الو�شول  �شرعة  مينحهم  التوا�شل 
القيادات  متتتع  املتتبتتا�تتشتتر  والإتتتت�تتتشتتتال 
عتتتتن توفر  فتت�تتشتتال  التتتتتمتتريتت�تتشتتيتتة 
التتتتتطتتبتتيتتق قتتتاعتتتدة بتتتيتتتانتتتات وروؤيتتتتتة 
املتعلقة  املتتتوؤ�تتتشتتترات  حتتتول  حتليلية 
التمري�شي  لتتلتتكتتادر  احلتتيتتاة  بتتجتتودة 
من  التمري�شية  التتقتتيتتادات  لتمكني 
وو�تتشتتع مبادرات  املتتبتتا�تتشتترة  املتتتتتابتتعتتة 
النف�شية  التت�تتشتتحتتة  تتتدعتتم  وبتتترامتتتج 

واجل�شدية للفرق التمري�شية.

الإمارات .. م�ضاريع ومبادرات اإ�ضكان نوعية يف 2021 

»حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية« تنفذ مبادرة تعليمية لطلبة اأكادميية الثقافة الإ�ضلمية

رئي�ش وزراء مملكة اإ�ضواتيني: م�ضاركتنا يف اإك�ضبو دبي فر�ضة لتعريف العامل ببلدنا
•• دبي-وام

�شعادته  عن  اإ�شواتيني  مملكة  وزراء  رئي�ش  دلميني  كليوبا�ش  معايل  عرب 
مب�شاركة بالده يف اإك�شبو دبي 2020 ، موؤكدا اأن امل�شاركة يف هذا احلدث 

الدويل ت�شكل فر�شة هامة لتعريف العامل ببالده.
القادة  اأم�ش يف قاعة  التتذي عقد ظهر  ال�شحفي  املوؤمتر  ذلتتك ختتالل  جتتاء 

باإك�شبو دبي.
و  التتتتتجتتاري  التتتتتعتتاون  و  التتتتتبتتادل  فتتر�تتش  تتتعتتزيتتز  اإىل  وقتتتال معاليه نتطلع 
كالطاقة  الهامة  املجالت  على  الرتكيز  و  الإمتتتارات  دولتتة  مع  القت�شادي 
اأمتتام اجلميع وترحب مبن يريد  بتتالده مفتوحة  ان  املتجددة ،م�شرا اىل 
اأن ي�شتثمر يف جمال ال�شياحة و غرها من القطاعات ،موؤكدا ان اقت�شاد 
"اإ�شواتيني"م�شادر  بتتامتتتتتالك  ،متتنتتوهتتا  متتزدهتتر  و  منفتح  اقت�شاد  بتتتالده 

خمتلفة كالطاقة و التعدين و غرها وهي متاحة اأمام امل�شتثمرين.

•• دبي-وام

ت�شارك اإدارة طران �شرطة اأبوظبي بقطاع العمليات 
اك�شبو  مبعر�ش  الداخلية  وزارة  من�شة  يف  املركزية 
مبهام  والزوار  اجلمهور  تعريف  بهدف  دبي   2020
املتبعة  والآلتتيتتات  والو�شائل  املتتعتتدات  واأحتتتدث  الإدارة 

لديها يف اإ�شعاف واإنقاذ الأ�شخا�ش.
وقال الرائد طبيب علي �شيف الظهوري اخت�شا�شي 
طب الطران والف�شاء ومدير فرع طب الطران اإنه 
مت تعريف الزوار باأف�شل املمار�شات املتبعة لدى اإدارة 
الإ�شعاف  ختتدمتتات  وت�شمل  اأبتتوظتتبتتي  �شرطة  طتتتران 

والإنقاذ اجلوي.
الأوىل  نوعني  اىل  تنق�شم  الإدارة  مهام  اأن  واأو�تتشتتح 
اأولتتيتتة وهتتي خمت�شة بتتاإنتتقتتاذ الأ�تتشتتختتا�تتش متتن موقع 
الأ�شخا�ش  بنقل  وتخت�ش  ثانوية  والثانية  احلتتدث 
ما بني امل�شت�شفيات موؤكدا احلر�ش على اإتباع اأف�شل 
معاير ال�شحة واملطابقة لل�شروط ال�شحية يف اإنقاذ 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  احلديثة  النظم  وفق  الأرواح 
املعدية  والأمتترا�تتش  التعامل مع اجلوائح  ختتالل  من 
املعدية  لالأمرا�ش  عازلة  كب�شولت  ا�شتحداث  عرب 
وتطوير اآلية نقل احلالت احلرجة املعنية بالأطفال 

اخلدج.

طريان �ضرطة اأبوظبي ي�ضتعر�ش 
مهامه يف اإك�ضبو 2020 دبي 

الإمارات للخدمات ال�ضحية تطلق من�ضة رقمية 
لتح�ضني جودة حياة الكوادر التمري�ضية  
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عربي ودويل
   رئي�ش الوزراء الإ�ضرائيلي يلتقي بوتني يف رو�ضيا

•• القد�س-اأ ف ب

للقاء  املقبل  الأ�تتشتتبتتوع  �شوت�شي  �شيزور  بينيت  نفتايل  اأن  الإ�شرائيلي  التتتتوزراء  رئي�ش  مكتب  اأعتتلتتن 
الرئي�ش الرو�شي فالدمير بوتني. وذكر املكتب اأن بينيت وبوتني “�شيناق�شان �شل�شلة من الق�شايا 
الدبلوما�شية والأمنية والقت�شادية التي تهّم البلدين اإىل جانب ق�شايا اإقليمية مهمة وعلى راأ�شها 
الربنامج النووي الإيراين«. ومو�شكو من اأطراف التفاق النووي الذي اأبرم عام 2015 ون�ش على 
رفع العقوبات الدولية املفرو�شة على اجلمهورية  الإيرانية مقابل احلّد ب�شكل كبر من برناجمها 
بالنهيار منذ  التفاق مهدد  اأن  اإل  نتتووي.  �شالح  لتطوير  ت�شعى  باأنها ل  وتوفر �شمانات  النووي 
 ،2018 عام  واحتتد  جانب  من  منه  الن�شحاب  ترامب  دونالد  ال�شابق  الأمركي  الرئي�ش  اأعلن  اأن 
واأعاد فر�ش عقوبات م�شددة على اإيران. وبعد نحو عام، تراجعت اإيران عن تنفيذ معظم التزاماتها 
الأ�شا�شية املن�شو�ش عليها يف اتفاق فيينا. واأبدى الرئي�ش الأمركي جو بايدن الذي توىل مهامه يف 

مطلع 2021، عزمه على العودة اىل التفاق �شرط عودة اإيران لحرتام التزاماتها مبوجبه.

ُقتل �شخ�ش على  الأول/اأكتتتتتوبتتر،  ت�شرين  الأول من  اأولتتيتتة. يف 
الأقل عندما دهمت عنا�شر من وزارة الداخلية حياُ فقراً يبعد 
وطالبي  املهاجرين  مئات  ي�شم  كيلومرتا غرب طرابل�ش،   12
على  اأ�شخا�ش  خم�شة  جتترح  عن  العملية  اأ�شفرت  كما  اللجوء. 
الأقل وتوقيف ما ل يقل عن 4 اآلف اآخرين ُح�شروا يف “زنزانات 

مكتظة مع القليل من الطعام واملاء” يف مركز “املباين«.
يف 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر، ُنقل عدة مئات من املهاجرين اإىل 
مركز احتجاز يف مدينة غريان الذي فر منه 500 مهاجر يف 
“اأربعة  وقتلوا  النار  احلرا�ش  اأطلق  الأول-اأكتتتتتوبتتر.  ت�شرين   6
بح�شب  اآخرين”،  “كثرين  وجتترحتتوا  الأقل”  على  اأ�شخا�ش 

ح�شيلة اأولية للمفو�شية.
“املباين”  متتركتتز  حتترا�تتش  اأطتتلتتق  الأول-اأكتتتتتتتوبتتتر،  ت�شرين   8 يف 

•• جنيف-اأ ف ب

نددت املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان بارتكاب “�شل�شلة من 
اأ�شخا�ش على  �شتة  اإىل مقتل  اأدت  ليبيا  املروعة” يف  الأحتتداث 

الأقل بني املهاجرين وطالبي اللجوء على اأيدي قوات الأمن.
قالت املتحدثة با�شم مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان مارتا 
هورتادو لل�شحافيني يف جنيف “ن�شعر ببالغ القلق اإزاء املعاناة 
التي ما زال املهاجرون وطالبو اللجوء يواجهونها يف ليبيا حيث 
يتعر�شون ب�شكل يومي لعدد ل يح�شى من النتهاكات حلقوقهم 
اأ�شارت  والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغر حكومية”. 
هورتادو اإىل عدة حوادث وقعت بني الأول والثامن من ت�شرين 
الأول/اأكتوبر، خلفت ما ل يقل عن �شتة قتلى، بح�شب ح�شيلة 

غر  عدد  واإ�شابة  مقتل  عن  اأ�شفر  “مما  املوقوفني  على  النار 
معروف”، بح�شب املتحدثة، م�شيفة اأنه مت القب�ش على العديد 
من الفارين. وكان متحدث با�شم املنظمة الدولية للهجرة قد 
اأ�شار اإىل مقتل �شتة فارين اجلمعة على اأيدي احلرا�ش. ت�شكل 
الآتني  املتتهتتاجتتريتتن  اآلف  لع�شرات  رئي�شية  عتتبتتور  نقطة  ليبيا 
اإىل  للو�شول  �شعًيا  ال�شحراء  جنوب  اإفريقيا  متتن  بغالبيتهم 
اأوروبا عرب ال�شواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومرت 
ووكالت  حكومية  غر  منظمات  وتندد  الليبية.  ال�شواطئ  عن 
يف  الحتجاز  مراكز  يف  املتتزريتتة  بالظروف  بانتظام  عتتدة  اأممية 
ليبيا حيث ا�شتفاد املهربون يف ال�شنوات الع�شر الأخرة من عدم 
ال�شتقرار الذي اأعقب انتفا�شة العام 2011، ما جعل البالد 

مركزا لالجتار بالب�شر.

 الأمم املتحدة تندد بارتكاب »اأحداث مروعة« يف ليبيا 

•• بغداد-وكاالت

النيابية  النتخابات  نتائج  حملت 
يف التتتعتتتراق متتفتتاجتتاآت كتتتتربى، كان 
الفتح،  حتتتتالتتتف  ختت�تتشتتارة  اأبتتتترزهتتتتا 
ال�شعبي  للح�شد  ال�شيا�شية  املظلة 
نحو  لإيتتتتران،  املتتوالتتيتتة  والف�شائل 
34 مقعدا، نزول من 48 مقعدا 
حتتقتتقتتهتتا ختتتتتتالل انتتتتتتتختتتابتتتات عتتتام 
موؤ�شرا  اعتتتتترب  متتا  وهتتتو   ،2018
عتتتلتتتى عتتتتتدم قتتتبتتتول التتت�تتتشتتتارع لهذا 

امل�شار.
عددا  ي�شم  التتذي  التحالف  وكتتان 
متتتتن التتتكتتتتتتتل، متتتثتتتل متتنتتظتتمتتة بدر 
وغرها،  احلتتتتق  اأهتتتتتل  وعتت�تتشتتائتتب 
نتائج  عتتلتتى  احلتتت�تتتشتتتول  يف  يتتتاأمتتتل 
وازنة، توؤهله للم�شاركة يف ت�شكيل 
عليها،  روؤيتتتتته  فر�ش  اأو  احلكومة 

لكن ما ح�شل هو العك�ش.
النتخابات،  نتتتتتائتتج  اإعتتتتالن  وبتتعتتد 
اجتماعا  التحالف  اأحتتتزاب  عقدت 
اخل�شارة،  تداعيات  لبحث  عاجال 
مما اأثار خماوف من عدم قبولهم 
طرق  اإىل  التتتلتتتجتتتوء  اأو  التتتنتتتتتتتائتتتج، 

م�شلحة.
ال�شدري  التيار  حتتل  املتتقتتابتتل،  ويف 
بزعامة مقتدى ال�شدر يف املرتبة 
فيما  متتقتتعتتدا،   72 بتتنتتحتتو  الأوىل 
جاء حزب تقدم )�شني( يف املرتبة 

الثانية بنحو 43 مقعدا.

خ�سارة �لعبادي و�حلكيم
ال�شيا�شية  الأو�تتشتتاط  تفاجاأت  كما 
الدولة،  قتتتتوى  حتتتتالتتتف  بتتختت�تتشتتارة 
بزعامة  احلكمة  تيار  متتن  امل�شكل 

•• عوا�شم-وكاالت

مقتدى  ال�شيعي  الزعيم  يقرتب 
التتتتت�تتتتتشتتتتتدر متتتتتتتن فتتتتتتتتتوز كتتتتتبتتتتتر يف 
العراقية  الربملانية  النتتتتتختتابتتات 
ح�شب  جتتديتتدة،  حكومة  وت�شكيل 
النتائج الأولية التي ت�شر لتقدم 
مع  �شر�شة  مناف�شة  و�شط  كتلته، 

الأحزاب املوالية لإيران.
ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�ش 
النتخابات  �تتشتتهتتدت  التتتثتتتالثتتتاء، 
التتعتتراقتتيتتة تتتراجتتعتتاً متتلتتحتتوظتتاً يف 
الت�شويت يف دللة على مقاطعة 
كبرة من �شبان “ثورة ت�شرين” 
ال�شيا�شة،  للعملية  التترافتت�تتشتتني 
لتتتتتتتكتتتر�تتتش النتتتتتتتتتختتتتابتتتتات املتتتتتتتتاأزق 
ال�شيا�شي املنتظر يف العراق، الذي 
املربع  اإىل  النتتتتتختتابتتات  بتتعتتد  عتتتاد 
بوابة  متثل  كانت  اأن  بعد  الأول، 

العبور اإىل م�شتقبل اأف�شل.

مقاطعة
اللندنية،  التتعتترب  �شحيفة  قالت 
لالنتخابات  الأولتتيتتة  النتائج  اإن 
اأدخلت  التتتعتتتراقتتتيتتتة  التتتتت�تتشتتريتتعتتيتتة 
املتت�تتشتتهتتد التت�تتشتتيتتا�تتشتتي يف متتتتتاأزق من 
يتتزيتتد اخلتتتالفتتتات بني  اأن  �تتشتتاأنتته 
ال�شيعية،  والأحتتتتتتتتتتتتتزاب  التتتكتتتتتتتل 

الن�شر  وائتتتتتتتالف  احلتتكتتيتتم  عتتمتتار 
بزعامة حيدر العبادي، حيث حقق 
املا�شية  النتتتتتختتابتتات  اجلتتانتتبتتان يف 
يكونا  مل  اأنهما  غر  مقعدا،   61

متحالفني اآنذاك.
البارز  ال�شيا�شي  التتكتتاتتتب  وفتت�تتشتتر 
اإن  بتتالتتقتتول  ذلتتتك،  اأحتتمتتد  الف�شل 
راهتتتتن  التتتتدولتتتتة  قتتتتتوى  “ائتالف 
يف  املعتدل،  املتتدين  اجلمهور  على 
ال�شدري وحتالف  التيار  مواجهة 
التتتفتتتتتتتح، لتتكتتن متتتا مل يتتتتدركتتتتوه اأن 
ميالة  اجلتتتتمتتتتهتتتتور  هتتتتتتذا  رغتتتتبتتتتات 
اجلديدة  ولتتالأحتتزاب  للم�شتقلني 

اأكر من اأي حزب قدمي«.

وا�شعة  لتتالنتتتتتختتابتتات  ومتتقتتاطتتعتتة 
بتتني التتعتتراقتتيتتني ختتا�تتشتتة متتن فئة 

ال�شباب.
التي  النتخابات  نتائج  واأظتتهتترت 
%60 من  متتتن  اأكتتتتتر  قتتاطتتعتتهتتا 
العليا  املفو�شية  وفتتق  العراقيني 
ال�شيعي  ال�شارع  اأن  لالنتخابات، 
يف العراق مل يعد يثق يف الأحزاب 
املرجع  دعتتتتتوة  يف  ول  التتتديتتتنتتتيتتتة، 
الأعتتتتلتتتتى عتتلتتي التت�تتشتتيتت�تتشتتتتتاين اإىل 
واختيار  التتتتت�تتشتتويتتت  يف  املتت�تتشتتاركتتة 

الأف�شل.
وكتتت�تتتشتتتفتتتت التتتنتتتتتتتائتتتج الأولتتتتتيتتتتتة يف 
اأي�شاً  التتعتتراق،  جنوب  حمافظات 
ت�شرين  انتفا�شة  ن�شطاء  ح�شول 
يف  ع�شرة  اإىل  ت�شل  مقاعد  على 
والديوانية.  والتتنتتجتتف  قتتتتار  ذي 
من  امل�شتقلون  ي�شكل  اأن  ويتوقع 
الأحزاب على  الراف�شني ل�شطوة 
امل�شهد ال�شيا�شي كتلة موؤثرة داخل 
الربملان العراقي عند التحالف يف 

مواجهة الكتل النافذة.
عراقية  �شيا�شية  م�شادر  وك�شفت 
ماأزقاً  تعي�ش  ال�شيعية  القوى  اأن 
متتعتتقتتداً ل يتتتتتوقتتع التتتتفتتتاق على 
جتتتتتتتاوزه قتتتريتتتبتتتاً، متت�تتشتتتتتبتتعتتدة اأي 
احتتتتتتتمتتتال لتتتتتحتتالتتف التتت�تتتشتتتدر مع 
اجتماع  بعد  والتتعتتامتتري،  املالكي، 
ال�شيعية  الكتل  قتتادة  �شم كبار   “
منزل  يف  التتتت�تتتتشتتتتدر،  بتتتا�تتتشتتتتتتتثتتتنتتتاء 
لتدار�ش  الثتتنتتني  متت�تتشتتاء  املتتالتتكتتي 
مرا�شل  وفق  النتخابات”  نتائج 

ال�شحيفة يف بغداد.

م�سهد منق�سم
وبدورها، ذكرت �شحيفة اجلريدة 
الكويتية اأن النتخابات العراقية، 

باإجراء  بوعديه  اأوفتتتى  اإنتته  يقول 
امل�شاركة  وعتتدم  مبكرة  انتخابات 
�شيعتمد  والباقي  النتخابات.  يف 
ومراعاة  الأكتتتتتترب..  التتكتتتتتلتتة  عتتلتتى 

امل�شاركة الأ�شغر للناخبني«.

�أمريكا يف �لعر�ق
اأمتتا موقع احلتترة، فرجح اعتماداً 
ال�شيا�شة  ت�شهد  األ  حمللني  على 
التتعتتراقتتيتتة تتتغتتيتتراً يف املتتوقتتف من 
الأمريكي،  الع�شكري  احلتت�تتشتتور  
رغم ح�شول التيار ال�شدري على 
اأ�شل  الربملان من  يف  73 مقعداً 

329 مقعداً.
وول  �شحيفة  عتتن  املتتوقتتع  ونتتقتتل 
النتائج  اأن  جتتتتورنتتتتال،  �تتشتترتيتتت 
املخيبة للكتلة ال�شيعية املتحالفة 
متتتع املتتيتتلتتيتت�تتشتتيتتات املتتتدعتتتومتتتة من 
بان�شحاب  تتتطتتالتتب  التتتتتي  اإيتتتتتران، 
“انتكا�شة  الأمتتتريتتتكتتتيتتتة  التتتقتتتوات 
قال  فتتيتتمتتا  لطهران”،  متتفتتاجتتئتتة 
م�شوؤولون اأمريكيون اإن “حكومة 
ال�شدر  عليها  ي�شيطر  جتتديتتدة 
لت�شريع  ختتتطتتتوات  تتتتتتختتذ  ل  قتتتد 
الن�شحاب الأمريكي الكامل، رغم 
اأنتتته تتتاريتتختتيتتاً كتتان اأحتتتد اخل�شوم 

الرئي�شيني للوليات املتحدة«.
ويتتترى متتديتتر بتترنتتامتتج التتعتتراق يف 
بوا�شنطن،  الأطتتلتت�تتشتتي  املتتجتتلتت�تتش 
التتتت�تتتتشتتتتدر  اأن  كتتتتتتاظتتتتتتم،  عتتتتبتتتتا�تتتتش 
يتتتتتبتتنتتى متتتوقتتتفتتتاً بتتتراغتتتمتتتاتتتتيتتتاً من 
التتتوليتتتات املتتتتتحتتدة، ورغتتتتم ذكره 
رف�ش  الأختتتتتترة  تتت�تتشتتريتتحتتاتتته  يف 
املتحدة  التتتوليتتتات  متتتع  التتتتتعتتامتتل 
اأنه  اإل  احتتتتتالل،  دولتتة  باعتبارها 
يرحب بعالقات دبلوما�شية معها 
يف حدود الأعراف الدولية ويوؤيد 

“�شكاي نيوز  اأحمد ملوقع  واأ�شاف 
اأنه “مل يح�شب احلكيم  عربية”، 
والعبادي هذا الحتمال، واعتمدا 
عتتتلتتتى متتتتا ميتتتتتلتتكتتانتته متتتتن متتتتتوارد 
ت�شعفهما  مل  �تتشتتيتتا�تتشتتيتتة،  وختتتتتربة 
اأ�شوات  لك�شب  املتتطتتاف  نتتهتتايتتة  يف 

العراقيني«.
قوى  “حتالف  اأن  اإىل  ولتتتتفتتتتت 
جمهورا  ميتتتتتلتتك  ل  التتتدولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
معينة،  اأيتتدولتتوجتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  يتتعتتتتتنتتق 
هالمي  حتتتالتتف  فتتهتتو  وبالتالتتتتتي 
وا�شحة  مواقفه  تكن  ومل  فكريا، 
املظاهرات،  اأو  امليلي�شيات  جتتتتاه 
جميع  لإر�تتشتتاء  حماولتتتتتتته  واأدت 

املكون من 329 مقعدا.
اأن  املتتيتتاحتتي  واثتتتق  النا�شط  ويتتترى 
وا�شحا  كتتتان  التت�تتشتتعتتبتتي  “التوجه 
التوجهات  لإعطاء  التغير،  نحو 
اجلتتتديتتتدة فتتر�تتشتتة لتتلتتمتت�تتشتتاركتتة يف 
احلتتتكتتتم، وكتت�تتشتتر جتتتمتتتود الأحتتتتتزاب 
القدمية، وهذا ما ح�شل بالفعل، 
حتتيتتث �تتشتتاهتتدنتتا ثتتتتورة عتتلتتى بع�ش 
الأحزاب القدمية واإن كانت لي�شت 
كتتامتتلتتة، لتتكتتن هتتنتتاك قتتبتتول �شعبيا 
والنا�شطني  امل�شتقلني  لأو�تتتشتتتاط 

املوؤيدين لالحتجاجات«.
“�شكاي  ملتتوقتتع  املتتيتتاحتتي  واأ�تتتشتتتاف 
“عدد املقاعد جاء  نيوز عربية”: 
رغم املقاطعة الهائلة لالنتخابات 
وغياب  ال�شئيلة،  امل�شاركة  ون�شبة 
التتتتفتتتتر�تتتتشتتتتة التتتتكتتتتافتتتتيتتتتة لتتتلتتترتويتتتج 
هيمنة  ب�شبب  التتربامتتج  وتتتقتتدمي 
اجلمهور،  على  العتيدة  الأحتتتزاب 
بال�شالح،  وترهيبه  باملال  واإغرائه 
الأخرى  الأحتتتزاب  وهتتذا ما �شجع 
عتتتلتتتى الإ�تتتتتتتشتتتتتتترار واملتتتت�تتتتشتتتتاركتتتتة يف 

النتخابات«.
ويف اإقليم كرد�شتان العراق، ح�شل 
 9 على  اجلديد”  “اجليل  حتتزب 
يتتتتتمتتكتتن حزب  متتتقتتتاعتتتد، فتتيتتمتتا مل 
التتتتتغتتيتتر متتتن احلتت�تتشتتول عتتلتتى اأي 

مقعد.
و�تتشتتكتتل غتتيتتاب �تتشتتختت�تتشتتيتتات كبرة 
ال�شباب  وزير  مثل  اأي�شا،  مفاجاأة 
احل�شني  عبد  ال�شابق  والريا�شية 
ال�شابق  التتتدفتتتاع  ووزيتتتتر  عتتبتتطتتان، 
اأعمال  ورجتتتتتال  التتعتتبتتيتتدي،  ختتالتتد 
متتثتتل حتت�تتشتتني التتعتتنتتكتتو�تتشتتي واآرا�تتتتتش 

حبيب وغرهما.

اأي  اإر�شتتتتتاء  عتتتدم  اإىل  الأطتتتتراف 
طتترف«.

واإذا كان حتالف “تقدم” برئا�شة 
احللبو�شي  حممد  الربملان  رئي�ش 
حقق املرتبة الأوىل يف اجلغرافية 
“عزم”  حتتتتالتتتف  فتتتتتتاإن  التت�تتشتتنتتيتتة، 
الأعتتتتمتتتتال خمي�ش  بتترئتتا�تتشتتة رجتتتتل 
كبرة،  ختتت�تتتشتتتارة  تتتكتتبتتد  اخلتتتنتتتجتتتر 
مقعدا   14 نتتحتتو  عتتلتتى  وحتت�تتشتتل 
فتتقتتط، عتتلتتى رغتتتم اأنتتتته كتتتان ي�شم 
ظافر  متتثتتل  متتعتتروفتتة  �شخ�شيات 
التتعتتبتتيتتدي وقا�شم  التتعتتاين وختتالتتد 
اجلميلي  و�تتتشتتتلتتتمتتتان  التتتتفتتتتهتتتتداوي 

وغرهم.

�لأحز�ب �لنا�سئة
على  ح�شلت  التي  املقاعد  ومتثل 
الحتجاجات  عن  املنبثقة  القوى 
التت�تتشتتعتتبتتيتتة، التتتتتتتي انتتتطتتتلتتتقتتتت عام 
2019، اأبرز مفاجاآت النتخابات 
حتتتيتتتث متتتتكتتتن حزب  التتتتتعتتتتتراق،  يف 
قار،  ذي  حمتتافتتظتتة  يف  “امتداد” 
عالء  واملتظاهر  النا�شط  برئا�شة 
9 مقاعد  التتركتتابتتي، متتن حتتتقتتيتتق 
حقق  فيما  التتبتتالد،  م�شتوى  على 
نحو  كانون”  “اإ�شراقة  حتتتتزب 
 10 نتتحتتو  6 متتقتتاعتتد، ف�شال عتتن 
مينحهم  ممتتا  اآختتريتتن،  م�شتقلني 
النواب  جمتتلتت�تتش  يف  وازنتتتتتتة  كتتتتتلتتة 

ال�شدري  التتتتتيتتار  اأن  يتتبتتدو  التتتتتي 
ت�شمح  لتتن  بها،  للفوز  طريقه  يف 
للعراق بتجاوز م�شاكله ال�شيا�شية 
التوجه  بتت�تتشتتبتتب  والقتتتتتتت�تتتشتتتاديتتتة، 
وا�شحة  اأغلبية  بتتال  بتترملتتان  نحو 
يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  “يبقى  متتا 
على  ختتا�تتشتتًة  منق�شماً”  التتتعتتتراق 
الأمتتتريتتتكتتتيتتتة  التتتتتقتتتتتوات  “وجود 
اإيران”  للجارة  املتزايد  والنفوذ 
ال�شيا�شية  الطبقة  دفتتع  يعني  ما 
على  “التفاق  على  التتعتتمتتل،  اإىل 
لتتلتتحتتكتتومتتة يحظى  ا�تتتشتتتم رئتتيتت�تتش 
اأيتتتت�تتتتشتتتتاً مبتتتبتتتاركتتتة �تتشتتمتتنتتيتتة من 
قد  ذلك  لكن  ووا�شنطن،  طهران 
يتطلب وقتاً طوياًل، ما قد يوؤخر 

�شاملة  اإ�شالح  تتتاأِت �شمن عملية 
جتعله من املمكن ت�شحيح امل�شار 

ال�شيا�شي«.
الكاظمي،  اأن  الكاتبة،  واعتتتتتربت 
لإرادة  ال�شيا�شي  م�شتقبله  رهتتن 
التتتت�تتتتشتتتتدر، والتتتتقتتتتوى التتتتفتتتتائتتتتزة يف 
رهان  “هذا  م�شيفة  النتخابات، 
التتتكتتتاظتتتمتتتي، ولتتكتتنتته يتتعتتتتتمتتد على 
بتتاأن ال�شدر لن ي�شر  الفتترتا�تتش 
على مر�شحه، اأو اأن يف�شل يف اإقناع 
التيار  متتن  مر�شحاً  بتتتاأن  حلفائه 
اأف�شل من الكاظمي يف  ال�شدري 
حتقيق اأهدافهم. من غر املعلوم 
اإذا كان الكاظمي �شيفوز بالرهان 
اأن  ي�شتطيع  الأقتتتتل  عتتلتتى  ولتتكتتنتته 

وزراء  لرئي�ش  ا�شم  على  التتتفتتاق 
يقت�شي  التتعتترف  اأن  علما  جتتديتتد، 
�شخ�شية  املتتنتت�تتشتتب  تتتتتتتتوىل  بتتتتتاأن 

�شيعية«. 
الكتل  اأن حتافظ  ويتوقع ختترباء 
هيمنتها  على  الكربى  ال�شيا�شية 
هذه  بعد  ال�شيا�شي،  امل�شهد  على 
نا�شطون  اختار  التي  النتخابات 
التظاهرات  عن  منبثقة  واأحتتتزاب 
اأنها جتري  مقاطعتها، معتربين 

يف مناخ غر دميوقراطي.

رهان �لكاظمي
العريبي  مينا  قالت  جهتها،  من 
اإن  الأو�تتشتتط،  ال�شرق  �شحيفة  يف 

النتتتتتختتابتتات التتعتتراقتتيتتة الأختتتترة 
من  م�شاركة  ن�شبة  “اأقل  �شهدت 
وا�شح  موؤ�شر  يف  الناخبني،  قبل 
العراقيني  غتتالتتبتتيتتة  رفتت�تتش  عتتلتتى 
التي  احلالية  ال�شيا�شية  للعملية 
مل تلِب اأب�شط متطلبات ال�شعب” 
واأ�شافت اأن النتائج املوؤقتة تك�شف 
�شطوة طبقة �شيا�شية قدمية على 
اأ�شئلة  يطرح  متتا  املقبل،  التتربملتتان 
التتتتتتتتوزراء  رئتتتيتتت�تتتش  متت�تتشتتر  “عن 
الكاظمي،  متت�تتشتتطتتفتتى  التتتعتتتراقتتتي 
التتذي كتتان متت�تتشتتوؤوًل عتتن الإعالن 
عتتتن انتتتتتختتابتتات متتبتتكتترة لإر�تتتشتتتاء 
باملقابل  ولكن  التتعتتراقتتي،  التت�تتشتتارع 
قاطع ال�شارع النتخابات لأنها مل 

 اأمن�ضتي تطالب بو�ضع حّد 
لرتهيب املعار�ضني يف ت�ضاد 

•• ليربفيل-اأ ف ب

ت منظمة العفو الدولية “اأمن�شتي” املجل�ش الع�شكري احلاكم يف ت�شاد على  ح�شّ
واأوقف  حمتّجون  اأ�شيب  بعدما  املعار�شة”  الأ�شوات  ترهيب  حلملة  حّد  “و�شع 
ت�شاد  يف  ال�شلطات  وحظرت  الأ�شبوع.  نهاية  يف  نّظمت  تظاهرات  خالل  الع�شرات 
احتجاجات دعا اإليها حتالف “واكيت تاما” املعار�ش ال�شبت، معتربة اأنها �شت�شّكل 
اإخالًل بالنظام العام. لكّن مئات املتظاهرين حتّدوا قرار احلظر ونزلوا اإىل �شوارع 
اأفريقيا يف منظمة  و�شط  �شوؤون  �ش يف  املتخ�شّ الباحث  وقال  العا�شمة جنامينا. 
للدموع،  امل�شيل  التتغتتاز  “اأطلقت  الأمتتتن  قتتتوات  اإّن  ديتتتارا  اهلل  عبد  التتدولتتيتتة  العفو 
اأطلق  الذين  املتظاهرين  ع�شرات  واأوقتتفتتت  بجروح  عديدين  اأ�شخا�شاً  واأ�شابت 
�شراحهم يف اليوم نف�شهم«. وجاء يف بيان ملنظمة العفو اأّن الر�شائل الن�شية وخدمة 
اأنحاء من العا�شمة �شبيحة الحتجاجات. و�شددت املنظمة  الإنرتنت تعّطلت يف 
ُفر�شت على ما يبدو على الت�شال  التي  القيود  ب�شاأن  “وجوب فتح حتقيق  على 
ب�شبكة الإنرتنت” قبيل موعد التظاهر. واأُعلن مقتل الرئي�ش اإدري�ش ديبي اتنو 
يف 20اأبريل اإثر معارك مع متمردين، ليتوىل جنله اجلرنال حممد ديبي ال�شلطة 
14 جرنال موالني لوالده. وبعد  على راأ�ش جمل�ش ع�شكري انتقايل يتكّون من 
حّله احلكومة والربملان وتعليقه الد�شتور، �شّكل حممد ديبي جلنة خا�شة يقودها 
الرئي�ش الت�شادي الأ�شبق كوكوين وداي مكلفة التح�شر مل�شاركة جماعات متمردة 
وبح�شب  وت�شريعية.  رئا�شية  اأن ميّهد لنتخابات  �شامل يفرت�ش  يف حوار وطني 
اأحداث  احتجاجات، يف  الأقتتّل خالل  على  �شخ�شاً   16 متتّذاك  ُقتل  العفو  منظمة 
قالت اإنها ل تزال بانتظار �شدور نتائج التحقيقات. وعندما اأعلن اجلرنال نف�شه 
رئي�شاً للدولة على راأ�ش املجل�ش الع�شكري النتقايل، وعد بتنظيم انتخابات خالل 

18 �شهرا وبتعيني املجل�ش الوطني النتقايل خالل فرتة ق�شرة.

الن�شحاب الع�شكري.
يف  الباحث  التتنتتداوي،  عمر  ولفت 
الربامج  ومدير  العراقي  ال�شاأن 
ال�شالم”  متتتتكتتتني  “مركز  يف 
اإنهاء  فتتتكتتترة  اأن  اإىل  التتتعتتتراق  يف 
الأمريكي  التتعتت�تتشتتكتتري  احلتت�تتشتتور 
للتيار  التترئتتيتت�تتشتتة  التت�تتشتتعتتارات  متتن 
ال�شدري، لكن بعد حتول الأخر 
املقبلة،  احلتتكتتومتتة  يف  متتكتتون  اإىل 
ذو حدين  الأمتتر �شالحاً  �شي�شبح 

لل�شدريني.
عبا�ش  ال�شيا�شي،  املحلل  ويتتوؤكتتد 
لن  ال�شدر،  اأن  جهته  من  كاظم، 
العراقية،  الأمريكية  كثراً  ُيغر 
حتى لو  مع املالكي، وهما املتفقان 
مع  معقولة”  “عالقات  عتتلتتى 
اإذا حتالف  اأمتتا  املتحدة،  الوليات 
ال�شنة والأكتتتراد، مثل  ال�شدر مع 
البارزاين،  وم�شعود  احللبو�شي، 
واأطتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف اأختتتتتتتتتتتتتترى كتتتتتترديتتتتتتة، 
حجماً،  اأقتتتتتل  و�تتشتتنتتيتتة  و�تتشتتيتتعتتيتتة، 
عالقات  “اجلهات  لتتتهتتتذه  فتتتتتتاإن 
قتتتويتتتة بتتتالتتتوليتتتات املتتتتتتتحتتتدة، ويف 
نتتهتتايتتة املتتطتتاف �تتشتترغتتب اجلميع 
دبلوما�شية  عتتتالقتتتات  اإقتتتامتتتة  يف 
وثقافية  و�شيا�شية  واقتتتتت�تتشتتاديتتة 
معها ب�شرف النظر عمن �شيكون 

يف احلكومة«.

مفاجاآت »العيار الثقيل« .. ماذا حملت نتائج انتخابات العراق؟

الأمم املتحدة ت�ضحب موظفة كبرية من اأثيوبيا   •• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

رئي�شة  املّتحدة  لتتالأمم  التابعة  للهجرة”  الدولية  “املنظمة  منحت 
بعثتها يف اإثيوبيا اإجازة اإدارية ب�شبب اإجرائها “مقابالت غر م�شّرح 
بها” �شكت فيها من تهمي�شها من قبل روؤ�شائها واّتهمتهم بالنحياز 

للمتمّردين يف اإقليم تيغراي يف �شمال البالد.
املنظمة  بعثة  رئي�شة  اأت�شينغ،  متتوريتتن  على  العقوبة  هتتذه  وُفر�شت 
الأول  اأم�ش  بتاريخ   موؤرخة  مذكرة  يف  اإثيوبيا،  يف  للهجرة  الدولية 
الثتتنتتني اّطتتلتتعتتت عليها وكتتالتتة فتترانتت�تتش بتتر�تتش. وتتتاأتتتي هتتذه العقوبة 
�شبعة متتن كبار متت�تتشتتوؤويل الأمم  اأبتتابتتا متتوؤّختتراً  اأديتت�تتش  بعدما طتتردت 
املّتحدة اإثر اّتهامها اإياهم بت”التدّخل يف ال�شوؤون الداخلية” للبالد. 
الثاين-نوفمرب عندما جّرد  واندلعت احلرب يف تيغراي يف ت�شرين 
�شعب  حتتتريتتر  “جبهة  لإزاحتتتتة  الإقتتلتتيتتم  عتتلتتى  ع�شكرية  حملة  اأبتتيتتي 

مع�شكرات  على  هجمات  ب�شّن  اّتهمها  بعدما  ال�شلطة  من  تيغراي” 
للجي�ش الفدرايل. ومذاك تعاين املنطقة مما ت�شّميه الأمم املتحدة 
يف و�شع يثر خماوف من  الواقع”،  الأمتتر  بحكم  اإن�شانياً  “ح�شاراً 
حدوث جماعة وا�شعة النطاق على غرار تلك التي �شهدتها اإثيوبيا يف 
ثمانينيات القرن املا�شي. ويف الأيام الأخرة انت�شرت على الإنرتنت 
ت�شجيالت ملقابلة مطّولة اأجريت مع اأت�شينغ وم�شوؤول كبر اآخر يف 
الأمم املّتحدة. واأجرى هذه املقابالت جيف بر�ش، الكاتب الذي ن�شر 
مقالت عديدة تدافع عن �شلوك اأدي�ش اأبابا يف احلرب �شّد متمّردي 
باأّنهم  زمتتالءهتتا  اأت�شينغ  اّتتتهتتمتتت  الت�شجيالت،  هتتتذه  ويف  تتتيتتغتتراي. 

وهّم�شوا  احلتترب  بتتداأت  عندما  الإثيوبية  احلكومة  على  “هجموا” 
يف  الأممتتيتتة  امل�شوؤولة  وو�شفت  امليدانيني.  املّتحدة  الأمم  م�شوؤويل 
مقابلتها “جبهة حترير �شعب تيغراي” باأنها “قذرة” و”وح�شية”، 
اإىل تيغراي. ويف مذكرة داخلية  اأبتتداً  بتتاأن ل تعود  اأملها  معربة عن 
اأر�شلتها اأت�شينغ موؤّخراً لزمالئها واّطلعت عليها فران�ش بر�ش اأّكدت 
من  بالغني”  اأمتتل  وخيبة  “بانزعاج  اأ�شيبت  اأّنها  الأممية  امل�شوؤولة 
هذه الت�شجيالت، موؤّكدة اأّنها “�ُشّجلت خل�شة” واقتطعت مقتطفات 
منها وبّثت “بطريقة انتقائية«. لكّن الت�شجيالت تثبت اأّن امل�شاركني 
املدير  قتتال  والإثتتنتتني  م�شّجلة.  كونها  اإىل  متتراراً  تطّرقوا  املقابلة  يف 

العام للمنظمة الدولية للهجرة اأنطونيو فيتورينو يف بيان اإّن “الآراء 
اأفتتراد طاقمنا ل تتوافق  اأحد  اإىل  املن�شوبة يف الت�شجيالت ال�شوتية 
مع مبادئ املنظمة الدولية للهجرة ول ينبغي باأّي حال من الأحوال 

اأن ُينظر اإليها على اأّنها تعرّب عن موقف املنظمة الدولية للهجرة«.
اإّن  بتتالتتقتتول  مكتفياً  بتتال�تتشتتم،  اأت�شينغ  بيانه  يف  فيتورينو  ي�شّم  ومل 
ريثما  اإدارية”  اإجتتازة  يف  و”ُو�شع  ا�شتدعاوؤه”  “مّت  املعني  ال�شخ�ش 
عبديكر،  حممد  قتتال  جهته  من  ال�شاأن.  بهذا  داخلي  حتقيق  ينتهي 
والقرن  اأفريقيا  �شرق  يف  الدولية  الهجرة  ملنظمة  الإقليمي  املدير 
اأت�شينغ انتهكت قيم املنظمة  اإّن ت�شريحات  الأفريقي لفران�ش بر�ش 
“يف جميع عملياتنا  واأ�شاف  ال�شلوكية.  للهجرة وقواعدها  الدولية 
نحاول اأن نكون حمايدين وغر منحازين يف عملنا. نحن ل ننحاز 
موؤّكداً اأّن ت�شريحات اأت�شينغ اأثارت خماوف  اإىل اأي طرف يف نزاع”، 

املوظفني الأمميني، ول �شّيما اأولئك املوجودون يف تيغراي.

�ضحف عربية: النتخابات تعيد العراقيني اإىل املربع الأول
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باملا،  ل  جتتزيتترة  �شكان  متتن  اآلف  متتن ثالثة  اأكتتر  ال�شلطات  اأبلغت   
بيوتهم  مغادرة  ي�شتطيعون  باأنهم  الإ�شبانية،  الكناري  جزر  اإحتتدى 
الدخان  من  كثيفة  �شحابة  فيه  ت�شببت  عاما  اإغالقا  اأنهت  اأن  بعد 

املنبعث من بركان دمر اجلزيرة.
واجتاح �شيل من احلمم املن�شهرة املتدفقة من بركان كومربي بييخا 
من  �شحبا  لينفث  الثنني  الأول  اأم�ش  اجلتتزيتترة  يف  اأ�شمنت  م�شنع 
بالبقاء  املنطقة  ل�شكان  اأوامتتر  اإ�شدار  اإىل  ال�شلطات  الدخان ويدفع 
اإل  بلدتي  ل�شكان  تعليمات  الطوارئ  خدمات  واأ�شدرت  بيوتهم.   يف 
با�شو ولو�ش ليانو�ش دي اأريداين بالبقاء يف بيوتهم واإغالق النوافذ 
واإيقاف وحدات التكييف لتجنب ا�شتن�شاق الأبخرة ال�شامة املنبعثة 

من م�شنع الأ�شمنت املحرتق الذي تلتهمه احلمم بالتدريج.
وقالت ال�شلطات اأم�ش الثالثاء اإن �شحابة الدخان انق�شعت واإن جودة 
الهواء حت�شنت وبالتايل باإمكان 3500 من ال�شكان مغادرة بيوتهم. 
وقالت �شركة اأينا امل�شغلة ملطار ل باملا اإن املطار مفتوح لكن 11 رحلة 
الوطني  اجليولوجي  املعهد  وذكتتر  اأختتترى.  رحتتالت  وتاأجلت  األغيت 
الإ�شباين اإن 18 هزة وقعت الثالثاء اأ�شدها بقوة 3.8 درجة. وقال 
جزر  يف  التتطتتوارئ  خلطة  الفني  املدير  موركويندي  اأنخيل  ميجيل 
الكناري اإن احلمم الربكانية الناجتة عن ثوران الربكان الذي بداأ يف 

19 �شبتمرب اأيلول ت�شببت يف اإتالف ما يقرب من 600 هكتار.
 

لقي ت�شعة اأ�شخا�ش على الأقل حتفهم واعترب 11 اآخرون يف عداد 
املفقودين يف اأعقاب ت�شاقط اأمطار غزيرة يف اأنحاء الفلبني اأغرقت 
اأم�ش  ال�شلطات  اأعلنت  ح�شبما  تتتربتتة،  انتتزلقتتات  يف  وت�شببت  قتترى 
الثالثاء. وغمرت مياه الأمطار التي رافقت العا�شفة املدارية العنيفة 
كومبا�شو م�شاحات وا�شعة من جزيرة لو�شون، الثنني عندما �شربت 
ال�شني  بحر  اإىل  متوجهة  اجلتتتزر  متتن  العديد  متتن  املكونة  التتدولتتة 
اجلنوبي. وق�شى اأربعة اأ�شخا�ش يف انزلق تربة يف مقاطعة بينغويت 
اجلبلية، وغرق �شخ�ش يف مقاطعة كاغايان ال�شاحلية، ح�شبما اأعلنت 
الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وفقد اأثر �شبعة اأ�شخا�ش يف جزيرة 
لو�شون. وقال مفو�ش الإعالم يف كاغايان روجيليو �شندينغ لوكالة 
فران�ش بر�ش اإن “11 بلدية غرقت بالفي�شانات لكن املياه انح�شرت 
املياه طرقا �شريعة وج�شورا، كما قال،  ال�شباح«. كذلك غمرت  هذا 
مو�شم  العا�شفة  وفتتاقتتمتتت  التتثتتالثتتاء.  يتترتاجتتع  املتتيتتاه  من�شوب  لكن 
الأمطار يف جنوب غرب البالد مت�شببة بفي�شانات يف قرية بجزيرة 
مفقودين.  واأربعة  قتلى  اأربعة  عن  اأ�شفر  ما  غربا،  الواقعة  بتتالوان 
وقال امل�شوؤول يف اإدارة الكوارث يف مدينة بويرتو برين�شي�شا بجزيرة 
بالوان اإيرل تيمبانكايا اإن “�شبعة اإىل ثمانية قرى ل تزال غارقة 
لكنه  بالفي�شانات ... ب�شبب ان�شداد م�شارف مياه اأو عدم وجودها”. 

اأ�شاف باأن املياه “تنح�شر الآن«.

الربيطانية  احلكومة  اأن  الثالثاء  اأم�ش  �شدر  برملاين  تقرير  اأكتتد 
الوباء،  التحرك عند ظهور  وتاأخرت يف  “اأخطاء ج�شيمة”  ارتكبت 
اململكة  يف  العامة”  ال�شحة  اإختتفتتاقتتات  اأكتتترب  “اأحد  ذلتتتك  متتعتتتتتربا 

املتحدة.
والتباعد  بالغالق  املتعلقة  التتقتترارات  “اإن  التقرير  يف  النواب  قتتال 
الجتماعي التي فر�شت يف الأ�شابيع الأوىل من الوباء - والن�شائح 
التي اأدت اإىل اتخاذها - هي اأحد اأكرب اإخفاقات ال�شحة العامة التي 

�شهدتها بريطانيا على الإطالق«.
وتعد اململكة املتحدة من اأكر الدول الأوروبية ت�شرراً من فرو�ش 

كورونا مع ما يقرب من 138 األف حالة وفاة.
من  اأ�شهر  بعد  برملانيتان  جلنتان  اأعتتدتتتهتتا  التي  التتدرا�تتشتتة  وتو�شح 
بناء  تبنت  بوري�ش جون�شون  املحافظ  اأن حكومة  ال�شتماع،  جل�شات 
الإغالق  فر�ش  متتن  بتتدًل  تدريجياً”،  “نهجاً  علماء  ن�شيحة  على 

ب�شكل �شريع.
اإبطاء  اإىل  “فقط  التتتوزراء  اآذار-متتار�تتش �شعى   23 اأنتته حتى  وذكتترت 
�شرعة تف�شي الوباء” بني املواطنني بدل وقف انت�شاره متاما، على 
اأو�شح الوزير �شتيف باركلي على قناة  اأمل تطوير مناعة جماعية. 
“اتخذت  و  العلمية”  الن�شائح  “اتبعت  احلكومة  اأن  نيوز  �شكاي 
اإىل حملة التطعيم التي جرت  م�شراً  قتترارات بالت�شرف ب�شرعة” 

ب�شكل �شريع جدا.

عوا�شم

مدريد

مانيال

لندن

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

•• القاهرة -وام

وقعت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية اأم�ش مذكرة تفاهم مع �شبكة 
بنوك الطعام الإقليمية واأ�شار بيان ا�شدرته الأمانة العامة للجامعة اإىل اأن 
توقيع مذكرة التفاهم ياأتي تنفيذاً للهدف ال�شابع ع�شر من اأهداف التنمية 
امل�شتدامة املتعلق بعقد ال�شركات لتحقيق الأهداف وتعزيز و�شائل التنفيذ 

وتن�شيط ال�شراكة الإقليمية من اأجل التنمية.
وترة  ت�شريع  اإىل  امل�شرتك  التعاون  هذا  خالل  من  اجلانبان  يتطلع  كما 
والتي  الإقليمية  امل�شاريع  متتن  عتتدد  وتبني  العربية  املنطقة  يف  التنمية 
تهدف اإىل رفع الوعي والرتويج لأهداف التنمية امل�شتدامة وو�شع معاير 
من  تعاين  التي  العربية  التتدول  ودعتتم  املختلفة،  للموؤ�ش�شات  لال�شتدامة 
امل�شاعد  العام  الأمتتني  زكتتي  ح�شام  ال�شفر  �شعادة  التفاقية  نتتزاعتتات.وقتتع 
جانب  ومتتن  العربية،  التتتدول  جلامعة  العامة  الأمتتانتتة  عتتن  نيابة  املتتذكتترة 

ال�شبكة الدكتور معز ال�شهدي الرئي�ش التنفيذي لها.
وتعترب �شبكة بنوك الطعام ع�شواً يف املبادرة العربية للق�شاء على اجلوع 
وهي اإحدى مبادرات اللجنة العربية ملتابعة تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة 
والجتماعي  القت�شادي  للمجل�ش  التابعة  العربية  املنطقة  يف   2030

بجامعة الدول العربية.

بتعديل القوانني.. برملان ليبيا يف�ضد خطط »معرقلي النتخابات«

تعليق التحقيق يف انفجار مرفاأ بريوت للمرة الثالثة 

 الحتاد الأوروبي يخ�ض�ش مليار يورو مل�ضاعدة اأفغان�ضتان لوفيغارو: خطاأ ماكرون يف اجلزائر
•• بروك�شل-اأ ف ب

اأفادت رئي�شة املفو�شية الأوروبية اأور�شول فون دير ليني اأن الحتاد الأوروبي اأعلن اأم�ش الثالثاء 
خالل قمة جمموعة الع�شرين الفرتا�شية يف روما عن برنامج م�شاعدات بقيمة مليار يورو لل�شعب 
الأفغاين ودول اجلوار لتجنب انهيار اإن�شاين. وقالت يف بيان “علينا القيام بكل ما بو�شعنا لتجنب 
انهيار اإن�شاين واجتماعي-اقت�شادي كبر يف اأفغان�شتان. ال�شعب الأفغاين يجب األ يدفع ثمن اأعمال 
طالبان. لذلك فان حزمة الدعم موجهة اىل ال�شعب الأفغاين ودول اجلوار التي كانت اأول من قدم 
له امل�شاعدة«. واأ�شافت اأن “احلزمة ت�شمل 300 مليون يورو لغايات اإن�شانية �شبق ان اتفق عليها. 
اللقاحات وتاأمني م�شاكن  اأجل  اإ�شافية متخ�ش�شة من  امل�شاعدة الإن�شانية �شتواكبها م�شاعدة  هذه 
وكذلك حماية املدنيني وحقوق الإن�شان«. اتخذ القرار بالتفاق مع الدول الع�شاء خالل اجتماع 
“اعتماد مقاربة مدرو�شة لتقدمي دعم مبا�شر لل�شعب الأفغاين بهدف  وزراء التنمية الذين قرروا 

جتنب كارثة اإن�شانية بدون اإ�شفاء �شرعية على حكومة طالبان املوقتة«.

بال�شعف، واأديتتتتتا اإىل عرقلتتتتتتتة جميع الق�شايا 
الثنائية.

التتفتترنتت�تتشتتي مرة  التترئتتيتت�تتش  ارتتتتكتتتب  ذلتتتتك،  اإىل 
اأختتتتتترى ختتتطتتتاأ بتتتتتعتتلتتيتتقتتاتتته التتعتت�تتشتتوائتتيتتة على 
متتوجتتودة قبل  تكن  التي مل  الأمتتة اجلزائرية 

ال�شتعمار الفرن�شي، ح�شب راأيه.
مليتولوجيا  اخلتت�تتشتتوع  بتتتني  التتتتتتتاأرجتتتح  وبتتتتتدل 
على  اأن  بتتافتتريتتز  راأى  والتت�تتشتتلتتبتتيتتة،  التتتتذاكتتتترة 
ا�شرتاتيجية  وتنفيتتتتتذ  حتديد  واأوروبتتا  فرن�شا 
�شارمة  ب�شتتتتتتتتروط  اجلتتزائتتر،  جتتتاه  متما�شكة 
واإعادة  التحتية،  البنية  ولتحديث  للمعونة، 

التتنتتظتتامتتيتتني الذين  املتتهتتاجتتريتتن غتتتر  قتتتبتتتول 
طتتردتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتدول الأعتتت�تتتشتتتاء يف الحتتتتتاد 
ا�شرتاتيجية  اعتتتتتمتتاد  عتتن  فتت�تتشتتاًل  الأوروبتتتتتتي، 
تنمية م�شرتكة تعتمتتتتتتتد على القطاع اخلا�ش، 
مع  الروابط  على  واحلفاظ  الأعمال،  ورجتتال 
املجتمع املدين اجلزائري بتعبئة اجلزائريني 
وتدخل  متتراقتتبتتة،  نتتظتتام  ون�شتتتتتتتتر  اخلتتتتارج،  يف 
ل�شمان  املتو�شط،  الأبي�ش  البحر  يف  اأوروبتتتي 
اأمتتتن التتتتدول الأوربتتتيتتتة عتتنتتد زعتتزعتتة ا�شتقرار 
املتتغتترب التتعتتربتتي، ختتا�تتشتتة اإذا انتتهتتار التتنتتظتتام يف 

اجلزائر.

•• باري�س-وكاالت

ب�شحيفة  متتتقتتتال  يف  بتتتافتتتريتتتز  نتتتيتتتكتتتول  قتتتتتال 
التوتتتتتر  اإن  الفرن�شتتتتتتتية  “لوفيغتتتتتتارو” 
ُي�شكل  بتتاريتت�تتش واجلتتتتزائتتتتر  بتتتني  املتتتتت�تتشتتاعتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
اإميانويل  الرئي�ش  لدبلوما�شية  اآختتتتتتتر  ف�شاًل 

ماكرون.
“امل�شاحلة  حتتتوار  متتاكتترون  اإطتتتتالق  اإن  وقتتتال 
�شتورا  بنجامني  تقريتتتتتتتتر  بعد  الذاكرة”  مع 
الرئي�ش  متتع  اأظهرهتتتتتتا  التي  التتتتتود  وعتتالقتتة 
اعرتافاً  اعتتُتتتربا  تبون  املجيد  عبد  اجلتتزائتتري 

•• عوا�شم-وكاالت

�شوت جمل�ش النواب الليبي بقبول 5 
العليا  املفو�شية  من  واردة  تعديالت 
لتتالنتتتتتختتابتتات عتتلتتى التتقتتانتتون رقتتتم 1 
2021 ب�شاأن انتخاب الرئي�ش،  لعام 
ورف�ش تو�شية واحدة، كما وافق على 
رقم  القانون  بخ�شو�ش  مالحظاتها 
2 لعام 2021 ب�شاأن انتخاب جمل�ش 

النواب، با�شتثناء واحد اأي�شا.
النتخابات  اإجتتراء  اإىل  ليبيا  وت�شعى 
املقبل،  دي�شمرب  متتن   24 يف  املتتقتتررة 
تاأخر،  دون  متتن  املتتحتتدد  موعدها  يف 
بتتتتهتتتتدف بتتتتتدء متتترحتتتلتتتة جتتتتديتتتتدة من 
�شنوات من   10 نحو  بعد  ال�شتقرار 

النزاعات واحلرب.
عربية”  نيوز  “�شكاي  موقع  واطلع 
املفو�شية  متتن  املتتوجتته  على اخلتتطتتاب 
يف  املتتطتتلتتوبتتة  التتتتتعتتديتتالت  بخ�شو�ش 
ما  واأولتتهتتا  الرئي�ش،  انتخاب  قتتانتتون 
برت�شح  املتتعتتنتتيتتة   12 املتتتتتتادة  يتتختت�تتش 
عامة،  لوظيفة  املمار�شني  املواطنني 

لتكون على النحو التايل: “يعد كل مواطن �شواء كان 
مدنيا اأو ع�شكريا، متوقفا عن العمل وممار�شة مهامه 
عند تقدمه بطلب الرت�شح، واإذا مل ينتخب فاإنه يعود 

اإىل �شابق عمله وت�شرف له م�شتحقاته كافة«.
“يحدد  لت�شبح   16 املتتتتادة  تتتعتتديتتل  املتتجتتلتت�تتش  اأقتتتر  كتتمتتا 
موعد يوم القرتاع ويوم الإعادة مبوجب قرار ي�شدر 
املفو�شية”،  من  مقرتح  على  بناء  النواب  جمل�ش  من 
باأحد  الإختتتالل  “يف حالة  اأنتته  20 لتن�ش على  واملتتتادة 
املرت�شح  املفو�شية  الرت�شح، تخطر  واإجتتراءات  �شروط 
اأيام   5 تتجاوز  ل  متتدة  وذلتتك يف  تر�شحه،  قبول  بعدم 
متتتن تتتتاريتتتخ انتتتتتهتتاء تتتقتتدمي طتتلتتبتتات التتتتتقتتدم للرت�شح، 

•• بريوت-اأ ف ب

عتتّلتتق املتتحتتقتتق التتعتتديل طتتتارق بيطار 
حتقيقه  جمتتتتتتدداً  التتتثتتتالثتتتاء  اأمتتت�تتتش 

بها  دعتتوى تقدم  تبلغه  بعد  بتتروت،  انفجار مرفاأ  يف 
وزيران �شابقان يطلبان نقل الق�شية اإىل قا�ش اآخر، 
الثالثة  هي  خطوة  يف  ق�شائي،  م�شدر  اأفتتاد  ما  وفتتق 

منذ بدء التحقيق يف الكارثة.
توقيف  متتذكتترة  بيطار  اإ�تتشتتدار  بعيد  التحقيق  وُعتتلتتق 
غتتيتتابتتيتتة يف حتتق اأحتتتد التتوزيتتريتتن التت�تتشتتابتتقتتني لتخلفه 
الثالثاء،  كانت حمددة  ا�شتجواب  عن ح�شور جل�شة 
�شيا�شية  ل�شغوط  التتعتتديل  املحقق  يتعّر�ش  وقتتت  يف 
متتتتتتتزايتتتدة جتتتتاء اأبتتتترزهتتتتا متت�تتشتتاء الثتتتنتتتني عتتلتتى ل�شان 
اتهمه  الذي  العام حلزب اهلل ح�شن ن�شراهلل  الأمتتني 
اأمنيني  متت�تتشتتوؤولتتني  ا�تتشتتتتتدعتتاء  يف  بت”ال�شتن�شابية” 

و�شيا�شيني.
ومنذ ادعائه على رئي�ش احلكومة ال�شابق ح�شان دياب 
وطلبه مالحقة نواب ووزراء �شابقني واأمنيني، يخ�شى 
كثرون اأن توؤدي ال�شغوط ال�شيا�شية اىل عزل بيطار، 
على غرار ما جرى مع �شلفه فادي �شوان الذي ُنحي 
يف �شباط-فرباير بعد ادعائه على دياب وثالثة وزراء 

�شابقني.
اإن بيطار  وقال م�شدر ق�شائي لوكالة فران�ش بر�ش 
تتتبتتلتتغ متتتن حمتتكتتمتتة التتتتتمتتيتتيتتز املتتدنتتيتتة دعتتتتوى جديدة 
خليل  ح�شن  علي  ال�شابق  املتتالتتيتتة  وزيتتتر  متتن  مقدمة 
ا�شتدعى  “ما  زعيرت،  غتتازي  ال�شابق  الأ�شغال  ووزيتتر 
بّت  حلتتني  اجلل�شات”  كتتل  ووقتتتتف  التتتتتحتتقتتيتتق  تعليق 

املحكمة بالدعوى لناحية قبولها اأو رف�شها.
وهذه املرة الثالثة التي ُيعّلق فيها التحقيق، اإذ عّلقه 
�شوان قبل تنحيته، كما �شبق لبيطار اأن عّلقه ال�شهر 

هذا القانون ومكمال له«. وباملثل، مرر الربملان الليبي 
النتخابات  قتتتانتتتون  يف  الأختتتتترى  التتفتتنتتيتتة  التتتتتعتتديتتالت 
بخ�شو�ش  متتادة  اإقتترار  املفو�شية  الربملانية، عدا طلب 
با�شم  الناطق  ك�شف  ح�شبما  باملرا�شلة”،  “الت�شويت 
م�شادر  اأرجعته  متتا  وهتتو  بليحق،  اهلل  عبد  “النواب” 
لت”�شكاي نيوز عربية” اإىل خماوف ب�شاأن التالعب يف 

الأ�شوات.

�إف�سال “طعن” �لإخو�ن
اإنه  قتت�تتشتتوط  حمتتمتتد  الليبي  ال�شيا�شي  التتبتتاحتتث  وقتتتال 
القوانني  على  التعديالت  لإدختتتال  متحم�شا  يكن  مل 
الذي متر  ال�شتثنائي  الظرف  يقدر  لكنه  النتخابية، 

ويتتلتتغتتى كتتل متتا يتترتتتتب عتتلتتيتته متتن اإجتتتتتتتراءات«. اإ�شافة 
“لطالب  كالتايل:  جتتاءت  التي   22 املتتتادة  تعديل  اإىل 
الرت�شح �شحب تر�شحه بطلب كتابي يقدم للمفو�شية 
املرت�شحني،  لأ�تتشتتمتتاء  النهائية  التتقتتوائتتم  اإعتتالنتتهتتا  قبل 
وذلك  كتابة،  املفو�شية  باإخطار  يتنازل  اأن  وللمر�شح 
وتن�شر  املفو�شية،  حتتتددهتتا  التي  الزمنية  املتتدة  ختتالل 
التنازل من خالل و�شائل الإعالم املتاحة خالل يومني 
 50 املتتادة  تعديل  تقرر  واأختتترا،  التقدمي«.  تاريخ  من 
احلكم  يف  التتطتتعتتن  امل�شلحة  لتتتذوي  “يجيز  لت�شبح: 
اإ�شافة  الربملان  ال�شتئناف..”، فيما رف�ش  اأمام جلنة 
والإجتتتراءات  التنظيمية  اللوائح  “تعد  التالية:  املتتادة 
من  يتجزاأ  ل  جتتزءا  املفو�شية  من  ال�شادرة  التنفيذية 

النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للربملان يف 
19 من ال�شهر احلايل.

اإل اأن خليل وزعيرت تقدما بطلب جديد لرد القا�شي 
بيطار، ما ا�شتدعى تعليقه التحقيق.

بتتيتتطتتار يف جل�شة  اأمتتتتتام  التتتثتتتالثتتتاء  ومل ميتتثتتل ختتلتتيتتل 
فران�ش  وكتتالتتة  ق�شائي  م�شدر  واأفتتتتاد  ال�تتشتتتتتجتتواب. 
بر�ش اأن حماميه ح�شر نيابة عنه وطلب منحه مهل 

املتتا�تتشتتي اإثتتتتر �تتشتتكتتاوى قتت�تتشتتائتتيتتة متتن ختتلتتيتتل وزعيرت، 
التتداختتلتتيتتة ال�شابق  اأمتتتتتل، ووزيتتتتتر  املتتنتتتتتمتتيتتني حلتتركتتة 
�شعد  بزعامة  امل�شتقبل  تيار  على  كان حم�شوباً  الذي 

احلريري.
اإثر رف�ش املحكمة كف يده  وبعد ا�شتئنافه التحقيق 
عن الق�شية، حّدد بيطار مواعيد ل�شتجواب الثالثة 
الثالثاء و الأربعاء، م�شتغاًل عدم متتعهم باحل�شانة 

الوقت احلتتايل، يف ظل  البالد يف  به 
التتتدعتتتم نتتحتتو عتتقتتد النتتتتتتتختتتابتتتات يف 

موعدها 24 دي�شمرب املقبل.
التعديالت  تتتلتتك  اإن  قتت�تتشتتوط  وقتتتتال 
تنظيم  اأمتتتتتتتتام  التتتطتتتريتتتق  “قطعت 
ي�شتعد لطعن  كتتان  التتتذي  الإختتتتتوان، 
الثغرات  بتتا�تتشتتتتتغتتالل  التتتقتتتوانتتتني  يف 
الفنية، التي مت معاجلتها«. وحذرت 
متتفتتو�تتشتتيتتة النتتتتتختتابتتات، عتتلتتى ل�شان 
ال�شايح،  عتتتمتتتاد  جمتتلتت�تتشتتهتتا  رئتتتيتتت�تتتش 
اإمتتكتتانتتيتتة التتطتتعتتن عتتلتتى قوانني  متتتن 
اإىل مرا�شلة  النتتتتتختتابتتات، ممتتا دعتتاه 
جمل�ش النواب من اأجل مترير بع�ش 
نف�شه  التتوقتتت  يف  لكنه  التتتتتعتتديتتالت، 
ب�شاأن  اإعتتتالم  و�تتشتتائتتل  نقلته  متتا  نفى 
يف  النتخابات  تنظيم  اإمكانية  عتتدم 
�شحفي  ت�شريح  يف  قائال  موعدها، 
 90 بن�شبة  جتتاهتتزة  “املفو�شية  اإن 
بتتاملتتئتتة«. ومتتن اأبتتترز التتتتتعتتديتتالت تلك 
اخلتتا�تتشتتة مبتتتادة تتتر�تتشتتح املتتوظتتفتتني يف 
جهاز الدولة، حيث اأو�شح ق�شوط اأن 
“املادة اأ�شبحت تن�ش على اأن املرت�شح 
من املوظفني يكون م�شتقيال من يوم اإعالنه الرت�شح، 

ومل يعد �شرط ال�شتقالة قبل 3 اأ�شهر قائما«.
مع  التتتتتواتتتي  حمتتمتتد  الليبي  ال�شيا�شي  املتتحتتلتتل  ويتتتتتفتتق 
اأهمية  يرى  حيث  ق�شوط،  طرحها  التي  النظر  وجهة 
التي  الفنية  التعديالت  لتلك  التتنتتواب  جمل�ش  مترير 
طلبتها املفو�شية، وذلك بغية حت�شني النتخابات من 
“الربملان  اإن  التتتتتواتتتي  وقتتال  اإجتتراءاتتتهتتا.  يف  الت�شكيك 
مبوافقته على هذه املالحظات قطع الطريق على كل 
م�شرا يف هذا  من يريد اأن يعرقل هذه النتخابات”، 
ال�شياق اإىل “تيار الإ�شالم ال�شيا�شي الذي ينتهج العنف 

يف �شيا�شاته«.

اإ�شافية لتقدمي م�شتندات وتقدمي 
دفوع �شكلية، لكن القا�شي اعترب اأن 
واأ�شدر  احل�شور  عن  تخلف  خليل 

مذكرة توقيف غيابية يف حقه.
و�شعد حزب اهلل نربته جتاه بيطار. واتهمه ن�شراهلل 
وطالب بقا�ش  بالعمل “يف خدمة اأهداف �شيا�شية”، 
“�شادق و�شفاف” ل�شتكمال التحقيق. وقال “نعترب 
ما يحدث خطاأ كبراً جداً جداً املو�شوع ل ميكن اأن 
ي�شتمر بهذا ال�شكل، ول اإمكانية ل�شتمراره خ�شو�شاً 

يف اليام القليلة املقبلة«.
ر�شالة  املتتا�تتشتتي  ال�شهر  اإعتتالمتتيتتون حمتتلتتيتتون  و�تتشتتّرب 
وّجتتهتتهتتا متت�تتشتتوؤول رفتتيتتع املتت�تتشتتتتتوى يف احلتتتتزب، القوة 
طهران،  من  املدعومة  الأبتترز  وال�شيا�شية  الع�شكرية 
التحقيق  متت�تتشتتار  متتن  امتتتتتعتتا�تتشتتاً  ت�شمنت  بتتيتتطتتار  اىل 

وهددت باإزاحته من من�شبه.
 2020 اآب-اأغتت�تتشتتطتت�تتش   4 املتترفتتاأ يف  انتتفتتجتتار  وت�شبب 
من  اأكتتر  واإ�شابة  الأقتتل  على  �شخ�شاً   214 مبقتل 
6500 اآختتتريتتتن بتتتجتتتروح، عتتتدا عتتتن دمتتتتار وا�تتتشتتتع يف 
تخزين  اىل  النتتفتتجتتار  ال�شلطات  وعتتتزت  التتعتتا�تتشتتمتتة. 
كميات كبرة من نيرتات الأمونيوم من دون اإجراءات 
وقاية. وتبنّي لحقاً اأن م�شوؤولني على م�شتويات عدة 
واأمنية وق�شائية كانوا على دراية مبخاطر  �شيا�شية 

تخزين هذه املادة ومل يحركوا �شاكناً.
لبيطار  دعتتمتتاً  بتتا�تتشتتتتتمتترار  التت�تتشتتحتتايتتا  ذوو  ويتتتتتظتتاهتتر 
وا�شتنكاراً لرف�ش املدعى عليهم املثول اأمامه للتحقيق 
معهم. منذ وقوع النفجار، رف�شت ال�شلطات حتقيقاً 
هيومن  بينها  حقوقية  منظمات  تتتنتتّدد  فيما  دولتتيتتاً، 
رايتتتتت�تتش ووتتتت�تتتش والتتعتتفتتو التتدولتتيتتة مبتتحتتاولتتة القادة 
ال�شيا�شيني عرقلة التحقيقات، وتطالب باإن�شاء بعثة 

حتقيق دولية م�شتقلة وحمايدة.

ملاذا عاد اخليار الع�ضكري الإ�ضرائيلي �ضد اإيران اإىل الواجهة؟ •• وا�شنطن-وكاالت

لرئي�ش  التتتتتبتتتتتارز  التتتنتتتائتتتب  �تتتشتتترح 
لل�شيا�شة  الأمتتتتريتتتتكتتتتي  املتتجتتلتت�تتش 
اخلارجية اإيالن برمان الأ�شباب 
التي دفعت اخليار الع�شكري �شد 
اإىل طاولة  للعودة جمتتدداً  اإيتتتران 
احلتتتكتتتومتتتة الإ�تتتشتتترائتتتيتتتلتتتيتتتة. وذكتتتر 
اأن  ريفيو”  “نا�شونال  جملة  يف 
اجلمعية  من  خرجت  ر�شالة  اأهتتم 
لتتتالأمم املتحدة  التتعتتامتتة الأختتتترة 
رئي�ش  عن  �شدرت  التي  تلك  هي 
نفتايل  الإ�تتتشتتترائتتتيتتتلتتتي  التتتتتتتتتتوزراء 

بينيت.
تلك  تتتدر�تتش  كلمته كيف  اأظتتهتترت 
الوا�شعة  الئتتتتتالفتتيتتة  احلتتكتتومتتة 
للتحرك  جتتتديتتتة  طتتتتتتوارئ  ختتطتتة 
اأحتتتتتاديتتتتتاً �تتشتتتتتتتتتتتتتتد اإيتتتتتتتران لتتتو دعت 
�شبتمرب   28 فتتتفتتتي  احلتتتتتاجتتتتتة. 
اأن  بتتيتتنتتيتتت  اأو�تتتتتشتتتتتح  “اأيلول”، 
امل�شتمرة  التتتنتتتوويتتتة  التتطتتمتتوحتتات 
لإيران ت�شكل خطراً وجودياً على 
م�شتعدة  الأختتترة  واأن  اإ�شرائيل، 
لتحرك ع�شكري منفرد لتحبطها 

اآختتتر  ختتتيتتتار  ل  بتتتاأنتتته  �تتشتتعتترت  اإذا 
اأمامها.

�لتف�سيل �لإ�سر�ئيلي
ي�شر برمان اإىل اأن خطوة مماثلة 
اإ�شرائيلياً،  تف�شياًل  قط  تكن  مل 
ولتتتتطتتتتاملتتتتا دافتتتتتتتتع �تتتشتتتنتتتاع التتتتقتتتترار 
الديبلوما�شية  عن  الإ�شرائيليون 
اأو  الأطتتتتراف،  املتعدد  ال�شغط  اأو 
املتعدد  الع�شكري  التحرك  حتى 
الأ�شاليب  باعتبارها  الأطتتتتتراف، 
املف�شلة لحتواء التقدم الإيراين 

النووي.
اأما الأ�شباب فبديهية. بعد حوايل 
اأ�شبح  التتتتتتتطتتتويتتتر،  متتتن  عتتقتتديتتن 
وا�شعاً  التتنتتووي  الإيتتتراين  امل�شروع 
للق�شاء  جتتتداً  ومتتعتتقتتداً  ومنت�شراً 
عليه بغارة مبا�شرة ومركزة. ولهذا 
النادرة  املتتنتتا�تتشتتبتتات  ويف  التت�تتشتتبتتب، 
حترك  عتتن  فيها  يتحدثون  التي 
املخططون  يتتو�تتشتتح  اإيتتتتتتران،  �تتشتتد 

ال�شرتاتيجيون،  الإ�شرائيليون 
اأن اأف�شل اأمل عندهم، الت�شبب يف 
مل�شار  موؤقتة  وتعقيدات  انتكا�شات 
ذلك،  ومتتع  القنبلة.  نحو  طهران 
برنامج  اأن  متاماً  يدركون  فاإنهم 

اإيران النووي ل يزال قائماً.

ال�شاعة تدق
وزيتتتر  قتتتتال   ، -اآب  اأغتت�تتشتتطتت�تتش  يف 
غانت�ش  بيني  الإ�شرائيلي  الدفاع 
قد  الإيتتتتتتتتراين  التتتنتتتظتتتام  اإن  عتتلتتنتتاً 
ل يتتتكتتتون بتتتعتتتيتتتداً عتتتن الختتتتترتاق 
التتتنتتتووي، اأي متتتن امتتتتتتتالك املتتتواد 
نووية،  قنبلة  بتجميع  الكفيلة 
اأكتتتتر متتن عتت�تتشتترة اأ�تتشتتابتتيتتع فقط. 
العامة  اجلمعية  اأمتتام  كلمته  ويف 
هذه  بينيت  كتترر  املتحدة،  لتتالأمم 
فقال:”يف  اجلتتتوهتتتريتتتة،  التتنتتقتتطتتة 
حققت  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 
الأمتتتام،  اإىل  قتتفتتزة �شخمة  اإيتتتران 
النوويني،  وتتتطتتويتترهتتا  بحثها  يف 

ولإمتتتكتتتانتتتاتتتتهتتتا التتتتت�تتشتتنتتيتتعتتيتتة، ويف 
واأ�شاف اأن “برنامج  تخ�شيبها”. 
اإيتتتتتتتران التتتتنتتتتووي هتتتو عتتنتتد نقطة 
يتابع  اأختتتتترى  بتتعتتبتتارة  حرجة”. 
النووية  التت�تتشتتاعتتة  تتتتدق  بتتترمتتتان، 

الإيرانية ب�شوت مرتفع.

نظرة �إير�ن
الوقت  بتتاأن  موؤمنة  طتتهتتران  تبدو 
حملة  ذروة  ويف  جتتتانتتتبتتتهتتتا.  اإىل 
فر�شتها  التي  الأق�شى  ال�شغط 
ال�شغط  جنتتتتح  تتتتتترامتتتتتب،  اإدارة 
على  واملفرو�ش  املن�شق  الأمريكي 
زبائن الطاقة يف بتدمر �شادرات 
الفو�شى  ون�شر  الإيرانية  النفط 
يف القت�شاد الإيراين املعتمد على 

الطاقة.
معاك�شة  ديتتنتتامتتيتتة  ثتتمتتة  والتتتيتتتوم، 
تت�شكل. خففت اإدارة بايدن تنفيذ 
العقوبات الأمريكية الثانوية على 

�شركاء اإيران التجاريني.

ذلك  عتتن  ينجم  اأن  متتتتتوقتتعتتاً  كتتتان 
ارتفاع يف عالقات العمل اجلديدة 
�شبيل  على  الإيتتتراين.  النظام  مع 
املثال، ت�شتورد ال�شني حالياً حوايل 
600 األف برميل نفط يومياً من 
اإيران. لقد منعت حاجة وا�شنطن 
ق�شايا  يف  بتتكتتني  تتتتعتتتاون  لتتتتتاأمتتني 
بايدن  اإدارة  املناخي،  التغر  مثل 
ال�شتراد.  لتقييد  التحرك  من 
�شاعدت  وغرها  اخلطوات  وهذه 
التتنتتووي يف  اآيتتات اهلل وم�شروعهم 
احلتت�تتشتتول عتتلتتى دعتتتم متتتايل اأكرب 

بكثر.

حلظة مف�سلية
اأقل  التداعيات  تكون  اأن  ل ميكن 
من كارثية، ح�شب الكاتب. حتدث 
اإيتتتران  بينيت عتتن و�تتشتتل بتترنتتامتتج 

النووي اإىل “حلظة مف�شلية«.
اأكر  �شيتطلب  معه  التعامل  اإن 
مفتوحة  ديبلوما�شية  جمرد  من 

واملجتمع  املتتتتتحتتدة  التتتوليتتتات  متتن 
اإيتتتتتتتتران  تتتتكتتتن  مل  اإذا  التتتتتتتتتتدويل. 
حتمل  فعليها  لت�شوية،  م�شتعدة 

تبعات عنادها.
العامل  يف  “هناك  بينيت:  وقتتتال 
الذين يبدو اأنهم يرون يف م�شعى 
اإيتتتتران نتتحتتو اأ�تتشتتلتتحتتة نتتوويتتة اأمتتتراً 
واقعاً، اأو منجزاً، اأو اأنهم اأ�شبحوا 
جمرد متعبني من ال�شماع عنه”. 
هذا  متلك  ل  “اإ�شرائيل  واأ�تتشتتاف 
المتتتتتيتتاز. لتتن نتتتتتعتتب. لتتن ن�شمح 

لإيران بحيازة �شالح نووي«.
القيادة  وجتتهتتتتتهتتا  التتتتتي  التتر�تتشتتالتتة 
اأن  ميتتكتتن  ل  العليا  الإ�تتشتترائتتيتتلتتيتتة 
اأو�تتتتشتتتتح متتتتن ذلتتتتتك ح�شب  تتتتكتتتون 
للتحرك  م�شتعدة  اإنتتهتتا  بتترمتتان، 
دولة  اإىل  التحول  من  اإيتتتران  ملنع 

نووية.
بتحرك  الأمتتتتتتتتتتر  انتتتتتتتتتهتتتتى  واإذا 
اأن  ال�شبب  ف�شيكون  اإ�تتشتترائتتيتتلتتي، 
مل  الدوليني  و�شركائها  وا�شنطن 
تتعامل مع برنامج اإيران النووي 
اأو مع الهواج�ش الإ�شرائيلية مبا 

يكفي من اجلدية.
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�إعــــــــــالن
الوادى  ال�شتتتتتادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ال�شحراء لل�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1019387 

تعديل وكيل خدمات 
 اإ�شافة م�شلم عبداهلل م�شلم عبداهلل املزروعى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد عالء الدين حممد �شونا مياه  ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف م�شلم عبداهلل م�شلم عبداهلل املزروعى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/كافتريا دار�شان

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1330120 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة كري�شنا كومار �شاهى ثاكورى ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بخ�شو�ش الرخ�شة 
الفا  التجاري:�شركة  بال�شم   CN رقم:1982593 
املتقدمة للمقاولت العامة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/موؤ�ش�شه هيبتون للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2812982 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد ا�شماعيل حممود ابوليفه  ٢5%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شالمه عطا �شالمه �شالمه  ٢٤%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زينب حممد عي�شى مو�شى البلو�شى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / زينب حممد عي�شى مو�شى البلو�شى من ١٠٠ % اإىل %5١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شه هيبتون للمقاولت العامة
HEPTON CONTRACTING GENERAL EST

اإىل/ �شركة هيبتون للمقاولت الكهروميكانيكية ذ.م.م
HEPTON ELECTROMECHANICAL CONTRACTING COMPANY L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/بقالة العني اخل�شراء

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1051648 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عائ�شه بيوى زينات ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال حممد ن�شر حممد بنى �شالح
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة ٤.٨٩*٠.٨٠ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة العني اخل�شراء

AL AIN GREEN GROCERY

اإىل/ بقالة العني اخل�شراء - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
AL AIN GREEN GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/زفزاف للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2867506 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / نا�شر جمعه خادم را�شد املهرى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / نا�شر جمعه خادم را�شد املهرى من ١٠٠ % اإىل ٦٠%
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حممد عبدالفتاح حنوره  ٤٠%

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ زفزاف للمقاولت العامة

ZAFZAF GENERAL CONSTRUCTION
اإىل / العالية انرتنا�شيونال للمقاولت وادارة العقارات ذ.م.م

AL ALIAH INTERATIONAL  CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT . L.L.C
تعديل ن�شاط / اإ�شافة الو�شاطة يف تاجر العقارات  ٦٨٢٠٠١٢

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجر العقارات وادارتها  ٦٨٢٠٠٠١
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها  ٦٨٢٠٠٠٤

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/ركن ال�شياف خلياطه املالب�ش الرجاليه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1167538 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رفيق اديراث اوننني كوتى اديراث  ١٦%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابوبكر بالياىل �شودى  ١٦%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / بدر �شالح عبيد حم�شن العريفى من وكيل خدمات اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / بدر �شالح عبيد حم�شن العريفى من ٠% اإىل %5٢
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اميله جميب الرحمن ي�شات�ش �شولكال  ١٦%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جميب رحمن كيزهاكيثال
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 3.5*١.5 اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ ركن ال�شياف خلياطه املالب�ش الرجاليه
ALSYAF CORNER GENTS TAILORING

اإىل/ ركن ال�شياف خلياطه املالب�ش الرجاليه ذ.م.م
ALSYAF CORNER GENTS TAILORING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/الدرع الف�شي للمقاولت وال�شيانة العامة - ذ م م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1095693 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شفيع العظيم �شيد حممد من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شفيع العظيم �شيد حممد من ٤٩ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن جا�شم عثمان احلمادى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الدرع الف�شي للمقاولت وال�شيانة العامة - ذ م م

SILVER SHIELD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - L L C

اإىل / �شيلفر �شيلد للمقاولت و ال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
SILVER SHIELD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف مقاولت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�شيانتها  ٤3٢٢٠٠5
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/درو�ش للخياطة الرجالية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2983873 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رفيق اديراث اوننني كوتى اديراث ٢٤%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابوبكر بالياىل �شودى ١٢%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اميله جميب الرحمن ي�شات�ش �شولكال ١٢%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدال�شالم يو�شف ح�شن را�شد اليافعى %5٢

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جميب رحمن كيزهاكيثال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�شالم يو�شف ح�شن را�شد اليافعى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/كافتريا جريت واي�ش

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2598890 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافتريا جريت واي�ش

GREAT WAYS CAFETERIA

اإىل/ كافتريا كابايان فيي�شتا

  KABAYAN FIESTA CAFETERIA 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/كافتريا ميك برجر

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2810487 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ميك برجر

MAKE BURGER RESTAURANT

اإىل/ كافتريا ميك برجر
  MAKE BURGER CAFETERIA 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5٦١٠٠٠١
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا(  5٦١٠٠٠3  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

  �إعــــــــــالن
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/نافيجانت يوروب ليمتد 
يف  مقيدة  املتحدة(  )اململكه  �شركة  فرع  اأبوظبي  فرع 
�شجل ال�شركات الجنبية لدى الوزارة حتت رقم )53٠٠( 
ال�شم  لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�شركة  تقدمت  وقد 
ابوظبي   - ليمتد  يوروب  جايدهاو�ش  لي�شبح/  التجاري 
وتعديل بياناتها يف �شجل ال�شركات الأجنبية تبعا لذلك .

يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق التقدم باعرتا�شهم اىل 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة 

العالن. حتريرا يف ٢٠٢١/١٠/١٢
�أحمد علي �حلو�سني

 مدير �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
لرتكيب  ال�شتتتتتادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

انظمة البواب اللكرتونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1155291 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة روان فكرت حممد منور ١٠٠% 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف احمد ا�شماعيل عبداهلل احمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/اجلا�شم للعود

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2847112 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة هاجر حممد عابد را�شد ال�شناين ١٠٠% 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف جا�شم حممد عابد را�شد ال�شناين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/براونيز 

للوازم التدخني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2841248 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/مكنا�ش 

كوكيز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2523976 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/ملحمه 

رايت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1659717 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:بقاله ريفايت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 0.16 مبنى ال�شيد نا�شر علي �شعيد حممد 

امل�شيط واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2895098 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

  ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/6  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

تاريخ التعديل:2021/10/12    - بالرقم:215020900 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

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

�لعدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/�شوا لل�شيافة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2177468 
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوا لل�شيافة

SAWA HOSPITALITY

اإىل / �شوا  لل�شيافة - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
    SAWA HOSPITALITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  13 �أكتوبر 2021 �لعدد 13365
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عربي ودويل

حتليل �خباري

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين
جلمهورية  �لوطني  �ليوم  وهو  �أكتوبر،   10 �لأحد 
�ل�سني، �أعلنت �لرئي�سة ت�ساي �إنغ ون، �أن تايو�ن لن 
تو�فق �أبًد� على �خل�سوع للنظام �ل�سيوعي �ل�سيني. 
ول  �حلــريــة  ل  يجلب  ل  �لأخـــري  هــذ�  �إن  وقــالــت 
�لدميقر�طية �لتي �عتنقها �سعب فورموز� �ل�سابقة 

منذ عقود.
نظام  قبل  من  �ل�سم”،  تقاوم  �أن  “يجب  تــايــو�ن 
و”م�ستقبل  بينغ،  جــني  �سي  �ل�سيني  �لرئي�س 
�لتايو�ين”.  �ل�سعب  �إر�دة  تقرره  �ل�سني  جمهورية 
�لذي  “�لدفاع �جلمهوري”،  �إنه بطريقة ما خطاب 
110 لظهور  �لذكرى  �إنغ ون مبنا�سبة  ت�ساي  �ألقته 
�ساللة  �آخــر  �أنهت  و�لتي  �سينية،  جمهورية  �أول 

ت�سينغ �لإمرب�طورية عام 1911. 

ت�ضاي اإنغ وين تعتمد الدفاع اجلمهوري �ضد �ضني �ضي جني بينغ 

�لأوىل منذ �أكرث من �أربعني عاًما:

تايوان: اأكرث من ن�ضف الأمريكان يوؤيدون التدخل الع�ضكري...!
تعترب بكني �ن �خلطاب �لذي يدعو �إىل ��ستقالل تايو�ن يحر�س على �ملو�جهة

التزامنا  هو  التتذي  وعدنا  “جندد 
ودميقراطي،  حر  د�شتوري  بنظام 
وتعلقنا بجمهورية ال�شني. يجب 
ال�شني  جتتتمتتتهتتتوريتتتة  حتتتتتتتاول  األ 

ال�شعبية اأبًدا اخ�شاعنا«.

ل عمل طائ�س
جتتتتاءت هتتتذه التتكتتلتتمتتات التتتتتي اأدلت 
بها رئي�شة تايوان يف اليوم التايل 
الأول يف  التتترجتتتل  األتتتقتتتاه  خلتتطتتاب 
ال�شني. اإن “اإعادة توحيد الوطن 
بالو�شائل  يتتتتتتتم  اأن  يتتتجتتتب  الأم 
بينغ،  جتتني  �شي  قتتال  ال�شلمية”، 
ووفقا لرغبة الأمة ال�شينية، مبا 
وان  تايوان.  يف ذلك مواطنونا يف 
ا�شتقالل  اأجتتتل  متتن  النتتفتت�تتشتتالتتيتتة 
اأمام  عتتقتتبتتة  اأكتتتترب  ت�شكل  تتتتايتتتوان، 
واأكرب  الأم،  وطننا  توحيد  اإعتتتادة 
القومي.  التتتتتجتتديتتد  عتتلتتى  ختتطتتر 
اأ�تتشتتالفتتهتتم، اأو  ان التتذيتتن يتتنتت�تتشتتون 

اأو يق�ّشمون  يخونون الوطن الأم، 
التتبتتالد، �تتشتتُيتتدانتتون، ومتتن الوا�شح 
و�شيحكم  �شرف�شهم  �شعبنا  اأن 

عليهم التاريخ. »
رئي�ش  اأن  بتتتتالتتتتذكتتتتر،  واجلتتتتتديتتتتتر 
املرة  هتتذه  جتّنب  ال�شيني  الدولة 
تهديد  وهو  القوة،  ا�شتخدام  ذكر 
يتتتثتتتره بتتانتتتتتظتتام لتتتتتحتتقتتيتتق اإعتتتتتادة 
التوحيد هذه. وا�شتخدم هذه املرة 
م�شطلح “�شلمي” ثالث مرات يف 
خطابه، �شياغة تعك�ش الرغبة يف 
التوتر بني جانبي م�شيق  خف�ش 

تايوان.
الرئي�شة  كتتتررت  ذلتتتك،  عتتلتتى  وردا 
التايوانية موقفها الثابت: “يجب 
ونبذل  الراهن  بالو�شع  نلتزم  اأن 
ق�شارى جهدنا ملنع العبث به من 
الو�شع  اأ�شبح  لقد  واحتتد.  جانب 
يف تتتتايتتتوان اأكتتتتر تتتعتتقتتيتتًدا متتن اأي 
عاًما   72 التتتت  ختتتالل  م�شى  وقتتتت 
ال�شيوعيني  و�تتشتتول  منذ  املا�شية 
مالحظة  بتتكتتني،  يف  ال�شلطة  اإىل 
التخويف  عمليات  ومنتتت  املتتحتترر. 

اأ�شفورد،  اإميتتتتا  تتتعتتتتترب  ال�شني”، 
ماثيو  زمتتتيتتتلتتتهتتتا  متتتتع  حتتتتديتتتتث  يف 
الأطل�شي،  املجل�ش  متتن  كروينيغ 
نقلته �شحيفة وا�شنطن اليومية. 
توجد دول يف اآ�شيا، اليابان وكوريا 
اجلنوبية على �شبيل املثال، مهمة 
للوليات  بتتالتتنتت�تتشتتبتتة  يتتكتتفتتي  مبتتتتا 
يف  عنها.  بالدفاع  لتلتزم  املتحدة 
حتتالتتة تتتتايتتتوان، فتتتاإن عتتتدم التوازن 
الأمريكية  والقدرات  امل�شالح  بني 

كبر جًدا. »
وحلفائها  املتحدة  “الوليات  اإن 
بنوا ودافعوا عن نظام على مدى 
ال�شنوات الت 75 املا�شية، مما اأدى 
اإىل �تتشتتالم وازدهتتتتتار وحتتريتتة غر 
يقول ماثيو كرونيغ،  م�شبوقني”، 
ول اأريد مقاي�شة هذا بعامل يقف 
فيه الأمريكيون اإىل جانب اأنظمة 
مثل ال�شني ت�شيطر على جرانها 
ذلك، حيث  الأ�شواأ من  اأو  بالقوة، 
ون�شت�شلم  هتتيتتمتتنتتة،  حتتترب  نخ�شر 

ل�شني يقودها نظام �شمويل«.
�شوء  تتتتتتتتزايتتتد خمتتتاطتتتر  وبتتتيتتتنتتتمتتتا 
التقدير ب�شاأن الو�شع احلايل بني 
جمال  “يبقى  وبتتكتتني،  وا�تتشتتنتتطتتن 
حول  لتتلتت�تتشتتكتتوك  للغاية”  �تتشتتئتتيتتل 
امل�شاألة ال�شينية، يعتقد من جهته 
نتتائتتب وزيتتتر خارجية  داين را�تتشتتل، 
نيويورك  اأعتتتتمتتتتدة  عتتتلتتتى  �تتتشتتتابتتتق، 

ال�شيوعي  النظام  ميار�شها  التتتتتي 
ال�شيني �شد تايوان ب�شكل مطرد 
الأختترة، وباتت ت�شكل  الأ�شهر  يف 
تهديًدا لالأمن القومي للجزيرة. 

«
“لذلك،  اإنتتتتغ-ون،  ت�شاي  وتابعت 
�شت�شتمر تايوان يف تعزيز قدراتها 
التتتدفتتتاعتتتيتتتة التتعتت�تتشتتكتتريتتة واإظتتتهتتتار 
التتتدفتتتاع عتتن نف�شها  عتتزمتتهتتا عتتلتتى 
�شخ�ش  اأي  متتتكتتن  عتتتدم  لتت�تتشتتمتتان 
اتتتختتاذ امل�شار  اإجتتبتتارهتتا عتتلتتى  متتن 
الذي تقرتحه بكني. لأنه ل يوفر 
ول  احلتتتريتتتة  التتدميتتقتتراطتتيتتة ول 
التايواين  التت�تتشتتعتتب  حتتيتتاة  اأ�تتشتتلتتوب 
 23 بها  يتمتع  التي  ال�شيادة  ول 

مليون تايواين«.
ومع ذلك، كانت الرئي�شة حري�شة 
�شتمتنع  تتتايتتوان  اأن  تو�شيح  على 
لكن  طائ�ش”،  “عمل  اأي  عتتتن 

املبا�شر من قبل اجلي�ش الأمريكي 
يف  التايوانية  التتقتتوات  جتتانتتب  اإىل 
ال�شعبي  التحرير  حال �شن جي�ش 
اجلزيرة،  عتتلتتى  هتتجتتوًمتتا  ال�شيني 
الإدارة  يف  متتتتتركتتتتتزيتتتتتة  قتتت�تتتشتتتيتتتة 
الأمريكية. ووفق ا�شتطالع حديث 
لل�شوؤون  �شيكاغو  جمل�ش  اأجتتتراه 
�شحيفة  ن�شرته  والتتتذي  العاملية، 
فاإن  الأحتتتد،  هتتذا  بو�شت  وا�شنطن 
اأكر من ن�شف الأمريكيني )52 
التدخل  الآن  يتتتتوؤيتتتتدون  بتتتاملتتتائتتتة( 
الع�شكري للوليات املتحدة للدفاع 
عن تايوان يف حال حتتدوث هجوم 
�شئيلة  اأغلبية  ال�شيني...  الغزو 
اأكر  منذ  الأوىل  لكنها  بالتاأكيد، 

من اأربعني عاًما.
ال�شرتاتيجية  “الأهمية  اإن 
لتايوان بالن�شبة للوليات املتحدة 
ل متتتثتتل ختتطتتر نتت�تتشتتوب حتتترب مع 

على  اأوهتتتام  هناك  تكون  األ  يجب 
الإطالق باأن �شعب تايوان �شيذعن 
�شنوا�شل  لأننا  هذا  �شغوط.  لأي 
واإظهار  التتوطتتنتتي  دفتتاعتتنتتا  تتتعتتزيتتز 
ت�شميمنا الكامل على الدفاع عن 
اأنف�شنا. وكلما حققنا جناًحا اأكرب 
الذي  ال�شغط  زاد  املجال،  هتتذا  يف 

نواجهه من ال�شني. »
واأثناء حديث الرئي�شة التايوانية، 
العا�شمة  اأقيم عر�ش ع�شكري يف 
تتتايتتبتتيتته. حتتلتتقتتت طتتتائتتترات مقاتلة 
بينما كانت  الرئا�شي  الق�شر  فوق 
قاذفات ال�شواريخ متر امام املن�شة 

الر�شمية حيث كانت تتحدث.
“هذا  �تتتشتتتريتتتعتتتا:  بتتتكتتتني  رد  جتتتتتتاء 
اخلطاب الذي يدعو اإىل ا�شتقالل 
املواجهة  عتتلتتى  يتتحتتّر�تتش  تتتتايتتتوان 
يحرتم  ول  التاريخ  اأ�ش�ش  وميتتزق 
�شوؤون  مكتب  ا�شتنكر  احلقائق”، 

تتتتتتتايتتتتتتوان التتتتتتتتتابتتتتع لتتتلتتتحتتتكتتتومتتتة يف 
املا�شية،  القليلة  الأيتتتام  يف  بكني. 
150 طائرة  اأكتتر متتن  اختترتقتتت 
حتديد  منطقة  �شينية  متتقتتاتتتلتتة 
غر  رقم  وهو  التايوانية،  الدفاع 

م�شبوق.

تاأييد �لتدخل �لع�سكري
يف  الأمتتتريتتتكتتتيتتتة  الإدارة  واأ�تتتتشتتتتارت 
الوليات  اأن  اإىل  املنا�شبات،  عديد 
املتتتتتحتتدة �تتشتتتتتدافتتع عتتن تتتتايتتتوان يف 
حال حدوث غزو �شيني، لكنها مل 
ال�شتباك.  طبيعة  �شراحة  حتدد 
ومتتتتع ذلتتتتتك، منتتتت التتتعتتتالقتتتات بني 
مطرد  ب�شكل  وتتتايتتبتتيتته  وا�تتشتتنتتطتتن 
خا�شة  الأختتتتتتتتترة،  التتت�تتتشتتتنتتتوات  يف 
البيت  اإىل  بايدن  منذ و�شول جو 

الأبي�ش يف يناير.
التدخل  متت�تتشتتاألتتة  اأ�تتشتتبتتحتتت  لتتقتتد   

له،  فبالن�شبة  الأحتتتد.  هتتذا  تاميز 
“لي�ش من ال�شعب تخيل  اأن هذه 
�شراع  اإىل  تتتتتت�تتشتتاعتتد  التتتعتتتالقتتتات  

م�شلح. »

ل�ستم وحدكم
اأع�شاء  متتتن  وفتتتتدا  ان  اىل  يتت�تتشتتار 
اأنهى  الفرن�شي،  ال�شيوخ  جمل�ش 
زيارة  الوطني،  العيد  يوم  الأحتتد، 
من  خاللها  ا�شُتقبل  تتتايتتوان  اإىل 
قبل ت�شاي اإنغ ون. وقال ال�شناتور 
الزيارة،  خالل  كاديت�ش  اأوليفييه 
ترى  التت�تتشتتلتتطتتويتتة  الأنتتتظتتتمتتتة  ان 
النظام  لتتيتت�تتش  التتدميتتقتتراطتتيتتة  اأن 
وتايوان  الب�شرية،  للتنمية  اجليد 
نحن  لذلك  امل�شاد.  النموذج  هي 
ل�شتم  لتايوان:  لنقول  ا  اأي�شً هنا 
باأنها  تتتايتتوان  وا�تتشتتًفتتا  وحدكم”، 
رغتتتم  التتتتتتزيتتتتتتارة  متتتتتت  “دولة”. 
ال�شفارة  متتن  ال�شديدة  ال�شغوط 
التت�تتشتتيتتنتتيتتة يف بتتتاريتتت�تتتش. وحتتتتتدث 
ال�شابق  الأ�شرتايل  التتوزراء  رئي�ش 
يتتتتزور تايبيه  التتتتذي  اأبتتتتتوت،  تتتتوين 
التايوانية:  للحكومة  دعًما  ا  اأي�شً
اإحلاحا  اأكتتر  “لي�ش هناك ما هو 
تايوان،  متتع  الت�شامن  متتن  التتيتتوم 
قال للرئي�شة التايوانية، يجب اأن 
ا�شتخدام  اأي  اأن  جنعل بكني تعلم 
للقوة �شيكون له عواقب �شخمة«.

الرئي�شة التايوانية ت�شاي اإنغ ون خالل احتفالت العيد الوطني يف تايبيه يف 10 اأكتوبر

موكب عر�ش احلكومة التون�شية

عر�ش ع�شكري مثر
 يف العا�شمة تايبيه

ادانة جديدة
وال�شخ�شية،  احلزبية  م�شاحلهم 
ال�شيا�شية  الأو�تتتتتشتتتتتاع  وتتتتتدهتتتتور 
والجتماعية،  والقتتتتتتت�تتتشتتتاديتتتة 
وتق�شيم  التتتتفتتتت�تتتتشتتتتاد،  وانتتتتتتتتت�تتتتشتتتتار 
له  ي�شبق  مل  ب�شكل  التون�شيني، 

مثيل منذ ال�شتقالل.
   ووّقتتتتتتع هتتتتذا التتتبتتتيتتتان عتتتتدد من 
بينها  متتن  واجلتتمتتعتتيتتات  املنظمات 
الوطني  املتتتر�تتتشتتتد  بتتاخلتت�تتشتتو�تتش 
للدفاع عن مدنية الدولة، ومركز 
تون�ش حلرية ال�شحافة، والنقابة 
التون�شيني،  لل�شحفيني  الوطنية 
التون�شيني  التتتتكتتتتتتتتتاب  ورابتتتتتطتتتتتة 

الأحرار.

•• الفجر - تون�س
متتن اجلمعيات  اأدانتتتتتت جمتتمتتوعتتة 
بتتتكتتتتتتتتتتتل �تتتتتشتتتتتّدة متتتتتتتتتادي عتتتتتتدد من 
الأحزاب وال�شخ�شيات ال�شيا�شية، 
الأ�شبق  املتتوؤقتتت  التترئتتيتت�تتش  اآختترهتتا 
مظاهرة  اأثتتنتتاء  املتترزوقتتي  من�شف 
اجلاري،  اأكتتتتتوبتتر   9 يف  باري�ش  يف 
على  اأجتتنتتبتتيتتة  ُدول  حتتتريتت�تتش  يف 
التدّخل يف �شوؤون تون�ش وانتهاك 
هذه  و�شفته  ما  ب�شبب  �شيادتها، 
على  الرئي�ش  “انقالب  الطتتراف 
النفراد  اىل  وُجنوحه،  الد�شتور 

بال�شلطة«.

الكويت ت�ضمح للن�ضاء 
اللتحاق باجلي�ش 

•• الكويت-اأ ف ب

الثالثاء  اأمتتت�تتتش  التتكتتويتتت  �تتشتتمتتحتتت 
اللتحاق  التتتكتتتويتتتتتتتيتتتات  لتتلتتنتت�تتشتتاء 
بعدما  التتتتتتتبتتتتتتتالد،  يف  بتتتتاجلتتتتيتتتت�تتتتش 
على  ل�شنوات  فيه  عملهن  اقت�شر 
تتتختت�تتشتت�تتشتتات متتدنتتيتتة، بتتحتت�تتشتتب ما 

اأعلن اجلي�ش.
تغريدة  يف  الكويتي  اجلي�ش  وقتتال 
وزير  اإن  تويرت  على  ح�شابه  على 
العلي  جتتابتتر  حمد  ال�شيخ  التتدفتتاع 
الثالثاء   اأمتت�تتش  “اأ�شدر  التت�تتشتتبتتاح 
الت�شجيل  بتتتاب  فتتتتتح  بتت�تتشتتاأن  قتتتترارا 
لاللتحاق  الكويتيات  للمواطنات 
ب�شرف اخلدمة الع�شكرية ك�شباط 
واأفراد  �شف  و�شباط  اخت�شا�ش 
الطبية  وذلك يف جمال اخلدمات 

واخلدمات الع�شكرية امل�شاندة .«
واأكتتتتتد وزيتتتتتر التتتدفتتتاع التتكتتويتتتتتي يف 
الأنباء  وكتتالتتة  بثتها  تتت�تتشتتريتتحتتات 
نعطي  لأن  الأوان  “اآن  الر�شمية 
الفر�شة  التتكتتويتتتتتيتتات  املتتتواطتتتنتتتات 
لتتتتدختتتتول التتت�تتتشتتتلتتتك التتتعتتت�تتتشتتتكتتتري يف 
جنب  اإىل  جنبا  الكويتي  اجلي�ش 

مع اأخيها الرجل«.
انطالقا  “ياأتي  قتتراره  اأن  واأو�شح 
اجلي�ش  ومتتت�تتتشتتتوؤولتتتيتتتة  دور  متتتتن 
الكويتي يف حماية البالد واحلفاظ 
على اأمنه وا�شتقراره من اأي خطر 
املواطنات  متكني  وبغية  ختتارجتتي  
ب�شرف  اللتتتتتحتتاق  متتن  الكويتيات 

اخلدمة الع�شكرية«.
العلي  جتتابتتر  حمد  ال�شيخ  واأعتتترب 
عن ثقته التامة “بقدرة واإمكانية 
لتحمل  الكويتية  املتتتراأة  وا�شتعداد 

عناء وم�شقة العمل يف اجلي�ش«.

الثالثاء  اأم�ش  �شادر  بيان  واأ�شار 
منظمة   23 قتتتبتتتل  متتتتن  ومتتتتوقتتتتع 
وجمعية، اىل احلمالت املُتوا�شلة 
بتتهتتا حتتركتتة النه�شة  التتتتتي قتتامتتت 
لت�شليل  تتتتتتزال،  ول  وحتتتلتتتفتتتاوؤهتتتا 
العاملي،  التتتعتتتام  التتتتتتتراأي  وتتتتاألتتتيتتتب 
والدارة  التتتكتتتوجنتتتر�تتتش  وختتتا�تتتشتتتة 

المريكية �شد تون�ش.
وحتتتتتتتتذرت هتتتتتتذه اجلتتتمتتتعتتتيتتتات من 
ختتتتتتتطتتتتتتتورة هتتتتتتتتتذا التتتتتتتتتحتتتتريتتتت�تتتتش، 
جبني  على  عتتار  و�شمة  واعتربته 
�شارك  التتذيتتن  ال�شيا�شيني  هتتتوؤلء 
نهاية  منذ  احلتتكتتم  يف  منهم  عتتدد 
باإعالء  ات�شمت  ُم�شاركة   ،2011

كيم: وا�ضنطن �ضبب التوترات يف �ضبه اجلزيرة الكورية 
لي�شت  اإنها  بالقول  ي�شمح  اأفعالها  يف  �شيء  “ل  الر�شمية  ال�شمالية  الكورية 
واقفا خالل  كيم  الر�شمية  الإعتتالم  و�شائل  ن�شرتها  واأظهرت �شور  عدائية«. 
املعر�ش اأمام ال�شاروخ البالي�شتي العابر للقارات الذي ك�شفت عنه بيونغ يانغ 
العام املا�شي خالل عر�ش ع�شكري. وظهر يف �شورة اأخرى جال�شا وهو يدخن 
الزعيم  تظهر  عمالقة  مل�شقات  علقت  فيما  و�شباط  كبار  موظفني  برفقة 

الكوري ال�شمايل بالزي الع�شكري يف قاعة املعر�ش.
الأ�شابيع  يف  بتتتالده  اختتتتتربت  بعدما  ال�شمايل  التتكتتوري  الزعيم  ختتطتتاب  واأتتتتى 
الأخرة �شواريخ متطورة للغاية من بينها �شاروخ كروز بعيد املدى و�شاروخ 

انزلقي فرط �شوتي و�شاروخ م�شاد للطائرات.
يف العام 2018، اأ�شبح كيم جونغ-اأون اأول زعيم كوري �شمايل يلتقي رئي�شا 
اأمركيا ل يزال يف احلكم. لكن هذه املحادثات متوقفة بعد ف�شل قمة ثانية 
تخفيف  متت�تتشتتاألتتة  ب�شبب   2019 التتعتتام  هتتانتتوي  يف  تتترامتتب  بتتدونتتالتتد  جمعته 

•• �شيول-اأ ف ب

اّتهم الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اأون الوليات املتحدة باأّنها “ال�شبب 
اجلذري” للتوّترات يف �شبه اجلزيرة الكورية، على ما ذكرت و�شائل الإعالم 
الر�شمية. وقال كيم الثنني خالل افتتاحه معر�شا مكر�شا للدفاع يف بيونغ 
اإّن ل �شبب يدفعه “لالعتقاد باأّنها )الوليات املّتحدة( لي�شت عدائية”  يانغ 

جتاه بالده، رغم دعواتها الأخرة اإىل احلوار.
ووّجهت وا�شنطن اإىل بيونغ يانغ دعوات متكّررة للحوار ونفت مراراً وجود اأّي 
نوايا عدائية لديها جتاه نظام كيم، لكّن الزعيم الكوري ال�شمايل اأكد اأم�ش 
اأو  اأ�شخا�ش  هناك  كان  اإذا  ما  ملعرفة  كبر  ف�شول  “يتمّلكني  الثنني  الأول 
اأّن اأفعال الوليات املّتحدة  دول ت�شدق ذلك«. واأّكد الزعيم الكوري ال�شمايل 
الأنباء  وكالة  اأوردتتتهتتا  ت�شريحات  يف  وقتتال  ال�شاأن.  هتتذا  يف  اأقوالها  تناق�ش 

الرئي�ش  اإدارة  واأعلنت  املقابل.  يف  يانغ  بيونغ  وتتتنتتازلت  الدولية  العقوبات 
الأمركي جو بايدن مراراً ا�شتعدادها للقاء م�شوؤولني كوريني �شماليني يف اأي 
مكان وزمان ومن دون �شروط م�شبقة، وذلك يف اإطار اجلهود الرامية لإخالء 

�شبه اجلزيرة الكورية من ال�شالح النووي، لكّن بيونغ يانغ رف�شت ذلك.
وهدف خطاب كيم جونغ اون واملعر�ش اإىل تربير الربامج البال�شتية والنووية 
الكورية ال�شمالية “على اأنها جزء من حق الدفاع عن النف�ش” على ما يرى 
ومانز  ايتتوهتتا  جامعة  يف  ال�شمالية  التتكتتوريتتة  التتدرا�تتشتتات  ا�شتاذ  ون-غتتتو  بتتتارك 
يونيفر�شيتي. ويقول اخلبر يف ت�شريح لوكالة فران�ش بر�ش “نظمت كوريا 
التي تطورها لي�شت  الت�شلح  اأن برامج  ال�شمالية هذا املعر�ش بهدف الدعاء 
الوليات  حليفة  اجلنوبية  كوريا  وعتتززت  اأخرى”.  دول  برامج  عن  خمتلفة 
بال�شتي يطلق من  اأول �شاروخ  الع�شكرية باختبارها بنجاح  املتحدة، قدراتها 
غوا�شة يف الأول من اأيلول-�شبتمرب وبك�شفها عن �شاروخ كروز يفوق �شرعة 

بخطوط  العمل  املا�شي  الأ�شبوع  اأعادتا  و�شيول  يونغ  بوينغ  وكانت  ال�شوت. 
الت�شال بينهما يف موؤ�شر اإىل حت�شن العالقات يف الأ�شهر الأخرة من ولية 

الرئي�ش الكوري اجلنوبي مون جاي-اإن املوؤيد للحوار.
لكن كيم اتهم �شيول “بطموح متهور” و�شلوك “غر منطقي وذي وجهني«.

الع�شكرية  القوة  لتعزيز  واخلطرة  املتفّلتة  “حماولتهم  اإّن  قائال  واأ�تتشتتاف 
تقّو�ش التوازن الع�شكري يف �شبه اجلزيرة الكورية وتزيد من عدم ال�شتقرار 

والأخطار الع�شكرية«.
العّمال  حتتزب  تاأ�شي�ش  ذكتترى  يف  ال�شنوي  الدفاعي  املعر�ش  هتتذا  كيم  وافتتح 

احلاكم. وقد اأقيمت للمنا�شبة عرو�ش طران ا�شتعرا�شي وفنون قتالية.
وباء  انت�شار  متتن  للحماية  املا�شي  التتعتتام  حتتدودهتتا  ال�شمالية  كتتوريتتا  واأغلقت 
كوفيد-19 الذي ظهر اأول يف اجلارة ال�شني التي ت�شكل احلليف وال�شريك 

الرئي�شي لبيونغ يانغ على �شعيد املبادلت التجارية وامل�شاعدات.

••  الفجر - تون�س
رحبت دولة الإمارات العربية املتحدة بت�شكيل احلكومة التون�شية اجلديدة 
برئا�شة جنالء بودن، معربة عن اأمنياتها بالتوفيق وال�شداد لها يف م�شرتها 
اخلارجية  وزارة  واأكتتتدت  وازدهتتارهتتا.   تون�ش  ا�شتقرار  يعزز  مبا  القادمة، 
والتعاون الدويل ثقة الإمارات بقدرة ال�شعب التون�شي على جتاوز املرحلة 

الراهنة يف ظل قيادة قي�ش �شعيد رئي�ش اجلمهورية التون�شية. 
واأ�شارت الوزارة اإىل حر�ش دولة الإمارات على تعميق وتو�شيع اآفاق التعاون 
تدعيماً  كتتافتتة،  املتتجتتالت  يف  الأمتتتام  اإىل  ودفعها  التون�شية  اجلمهورية  متتع 

لأوا�شر العالقات الوطيدة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني. 
ُمثمنة  اجلتتديتتدة،  التون�شية  احلكومة  بت�شكيل  م�شر  رحبت  جانبها،  من 
لال�شتجابة  التون�شية  التتدولتتة  تبذلها  التتتتتي  املُخل�شة  الوطنية  اجلتتهتتود 

لتطلعات ال�شعب التون�شي ال�شقيق نحو الزدهار والنماء. 
على  اجلتتديتتدة  التون�شية  احلكومة  قتتتدرة  يف  ثقتها  عتتن  م�شر  ُتتتعتترب  كما 

جُمابهة كافة التحديات املختلفة، يف اإطار التكاتف ال�شعبي وحتت القيادة 
احلكيمة للرئي�ش قي�ش �شعيد رئي�ش اجلمهورية التون�شية.

يف  التون�شية  القيادة  جلهود  وُم�شاندة  داعتتمتتة  �شتظل  اأنتتهتتا  م�شر  واأكتتتدت 
م�شاعيها نحو تر�شيخ ركائز ال�شتقرار يف تون�ش، وحتقيق التقدم والتنمية، 

مبا ي�شون ُمقدرات �شعبها ال�شقيق ويحفظ موؤ�ش�شات الدولة الوطنية.
وتتطلع م�شر اإىل العمل مع احلكومة اجلديدة على الرتقاء باأُطر التعاون 
حول  الت�شاور  اآلتتيتتات  وتعزيز  ال�شقيقني،  البلدين  بتتني  املُتميزة  الثنائي 
من  البلدين  يجمع  ما  اإطتتار  يف  املُ�شرتك،  الهتمام  ذات  الق�شايا  خُمتلف 
اأوا�شر اأخوية وروابط وثيقة على �شتى الأ�شعدة، ومبا ُيعظم من م�شالح 
ال�شعبني ال�شقيقني     وزارة اخلارجية ال�شعودية، اأعربت يف بيان لها عن 
اأن حتقق هذه  اأملها يف  التون�شية، وعن  بت�شكيل احلكومة  اململكة  ترحيب 
الرفاه  لتته  يحقق  متتا  كتتل  يف  ال�شقيق  التون�شي  ال�شعب  تطلعات  احلكومة 
دعائم  حتقيق  �شاأنه  من  ما  كل  على  حر�شها  اململكة  اأكتتدت  كما  والتقدم. 

ال�شتقرار والتنمية يف تون�ش.

�لإمار�ت وم�سر و�ل�سعودية

ترحيب عربي بت�ضكيل احلكومة الّتون�ضية اجلديدة

�أ�سارت �إىل �لنه�سة و�ملرزوقي

منظمات تون�ضية تدين ال�ضتقواء بالأجنبي
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عربي ودويل

•• مانزيني-اأ ف ب

اأعتتتتتتتلتتتتتتتن نتتتتتا�تتتتتشتتتتتطتتتتتون متتتتتتتتوؤّيتتتتتتتتدون 
اأّن  اإ�تتشتتواتتتيتتنتتي  يف  للدميوقراطية 
ال�شلطات ن�شرت اجلي�ش وال�شرطة 
يف مدار�ش اململكة لقمع تظاهرات 
اأ�شابيع  متتنتتذ  التتتتتالمتتذة  يتتنتتّفتتذهتتا 
�شيا�شية  بتتاإ�تتشتتالحتتات  للمطالبة 

واجتماعية.
املدار�ش  تالمذة  ينّفذ  �شهر  ومنذ 
ُت�شّمى  كانت  التي  اململكة  هتتذه  يف 
عن  مفتوحاً  اإ�تتشتترابتتاً  �شوازيالند 
تظاهرات  يف  وي�شاركون  الدرا�شة 
خ�شو�شاً  لتتلتتمتتطتتالتتبتتة  �تتشتتلتتمتتيتتة 

بالإفراج عن متظاهَرين موؤّيدين 
اأوقتتتتفتتتتا يف وقت  لتتلتتدميتتوقتتراطتتيتتة 
�شابق من هذا العام، بالإ�شافة اإىل 
حت�شني ظروف الدرا�شة وجمانية 
التتتتتعتتلتتيتتم. واإ�تتتشتتتواتتتتيتتتنتتتي التتتدولتتتة 
املوزنبيق  بتتني  التتواقتتعتتة  احلبي�شة 
وجتتنتتوب اأفتتريتتقتتيتتا هتتي اآختتتر بلد يف 
يتتتتزال يعتمد  التت�تتشتتمتتراء ل  التتتقتتتارة 

نظام املَلكية املطلقة.
“جمعية  بتتا�تتشتتم  املتتتتتتتحتتتّدث  وقتتتتتال 
املوؤّيدة  للت�شامن”  �تتشتتوازيتتالنتتد 
لوكيلي  لكتتتتتي  لتتتلتتتدميتتتوقتتتراطتتتيتتتة 
بر�ش  فتترانتت�تتش  لتتوكتتالتتة  ت�شريح  يف 
املدار�ش  يف  “انت�شر  اجلتتيتت�تتش  اإّن 

اإنتتفتتاذ التتقتتانتتون«. لتتكتتّن متتتتدودوزي 
العام لحتاد نقابات  الأمني  جينا، 
“الطالب  اأّن  اعتتتتترب  اإ�تتشتتواتتتيتتنتتي، 
�شيا�شية.  بتتاإ�تتشتتالحتتات  يتتطتتالتتبتتون 
ن�شر اجلي�ش وال�شرطة يف املدار�ش 

�شيزيد الو�شع �شوءاً” يف اململكة.
املجتمع  نّظم  حزيران-يونيو  ويف 
احتجاجات  واملتتتعتتتار�تتتشتتتة  املتتتتتتدين 
مانزيني  متتديتتنتتتتتي  يف  تتتظتتاهتترات 
متاجر  نتتهتتب  �تتشتتهتتدت  ومتتتبتتتابتتتاين 
وتّخللتها  ممتتتتتتتلتتتكتتتات  و�تتتتشتتتترقتتتتة 
متتتتتتتتواجتتتتتتتتهتتتتتتتتات بتتتتتتتتني التتتت�تتتتشتتتترطتتتتة 
قتياًل   27 اأوقتتعتتت  واملتتتتتظتتاهتتريتتن 

على الأقل.

لتترتهتتيتتب التتتتتالمتتذة لتتكتتّن هتتتذا مل 
“التعزيزات  اأّن  واأ�تتشتتاف  يثنهم«. 
اليوم”،  ت�شديدها  مّت  الع�شكرية 
موؤّكداً اعتقال 17 تلميذاً اأحدهم 

يبلغ من العمر 7 �شنوات.
واأّكتتتتتتدت متتتتتحتتّدثتتة عتت�تتشتتكتتريتتة ن�شر 
اجلي�ش يف مدار�ش اململكة، م�شّددة 
اإ�شناد  الإجتتراء هدفه  اأّن هذا  على 
“�شّن حرب”  ولي�ش  الأمتتن  قتتوات 

�شّد التالمذة.
اإّن  كتتتومتتتالتتتو  تتتنتتجتتيتتتتتيتتلتتي  وقتتتتالتتتتت 
لل�شعب  عتتتتتتتتدّواً  لتتيتت�تتش  “اجلي�ش 
�شّن  يعني  ل  املدار�ش  يف  وانت�شاره 
حرب، اإّنه جمّرد اإ�شناد لباقي قوات 

•• عوا�شم-وكاالت

يتتعتتيتت�تتش لتتبتتنتتان واقتتتعتتتاً متتربتتكتتاً بني 
وحلول  وحكومية  �شيا�شية  وعتتود 
وعتتتالجتتتات متتعتتدومتتة، متتتع تفاقم 
وتراجع  والكهرباء  التتوقتتود  اأزمتتتة 
الحتياطات النقدية لدى امل�شرف 
يزداد  البالد  و�شع  فبات  املركزي، 

ه�شا�شة مع مرور الأيام.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�ش 
بتتتتاءت حمتتتتتاولت رئي�ش  التت�تتشتتبتتت، 
احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي 
يف ا�شتمالة ال�شعودية بالف�شل بعد 
اأي دعم  تتتقتتدمي  الأختتتتترة  رفتت�تتش 
اإىل  م�شادر  اأ�تتشتتارت  فيما  للبنان، 
اأن زيارة وزير اخلارجية الإيراين 
حتت�تتشتتني اأمتتتتتر عتتبتتد التتلتتهتتيتتان اإىل 
بروت توؤكد هيمنة ميلي�شيا حزب 

اهلل على امل�شار احلكومي.

�أبو�ب مغلقة
يف �شحيفة العرب اللندنية، قالت 
حمتتتتتاولت  اإن  لتتبتتنتتانتتيتتة  متتت�تتتشتتتادر 
رئتتيتت�تتش احلتتكتتومتتة جنتتيتتب ميقاتي 
لتتتتطتتتترق اأبتتتتتتتتتواب التتت�تتتشتتتعتتتوديتتتة من 
اأجتتتتتل احلتت�تتشتتول عتتلتتى دعتتتتم بتتتاءت 
املنتهي  بحكم  بتتات  واإنتتته  بالف�شل، 
اأن ال�شعودية لن ت�شاهم يف متويل 
لبنان  يتطلع  التي  الإنتتقتتاذ  حزمة 
اإىل التفاو�ش ب�شاأنها مع �شندوق 

ميقاتي  جنتتيتتب  رئتتيتت�تتشتتهتتا  اأّكتتتتدهتتتتا 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ش  اأمتتام 
متتاكتترون، فتتاإّنتتهتتا يف التتوقتتت نف�شه 
اجلانب  م�شارعة  تنتظر  زالتتت  ما 
اللبناين اإىل ال�شتفادة من الوقت 
املتتتتتتتتتاح، ومتتتتتبتتتتتادرة احلتتتكتتتومتتتة اإىل 
التزمت  التي  الإ�شالحات  اإجتتراء 
بها”، معتربة اأّن اأي تباطوؤ يف هذا 
املزيد  يلحق  اأن  �شاأنه  متتن  املتتجتتال 
متتن ال�شرر على واقتتتع الأزمتتتة يف 

لبنان الذي يزداد �شعوبة.

حزب �هلل يت�سدر �مل�سهد
التتتراأي  �شحيفة  قتتالتتت  وبتتتدورهتتتا، 
اهلل  حتتتتتزب  ر  “ت�َشدَّ التتتكتتتويتتتتتتتيتتتة 
اللبناين، وغالباً  ال�شيا�شي  امل�شهد 
متتتا يتتتتتم التتتتتعتتاطتتي متتعتته عتتلتتى اأنه 
ال�شيا�شي  والناظم  الناهي  الآمتتر 
تتتك بتتتالإمتتترة  – الأمتتتتنتتتتي واملُتتتْمتتت�تتتشِ
تو�شيفاٌت  وهتتي  الإ�تتشتترتاتتتيتتجتتيتتة، 
الذي  التتقتتوة  فتتائتت�تتش  اإىل  ت�شتند 
اأمرين:  نتيجة  احلتتزب  به  يتمتع 
باإيران  الع�شوية  عالقته  الأول 
الإقليمي،  مل�شروعها  حربة  كراأ�ش 
والثاين ر�شوخه يف البيئة ال�شيعية 

التي ت�شكل درعه ال�شعبي«.
واأ�شارت اإىل اأنه مع الَعّد التنازيل 
املرجحة  التتنتتيتتابتتيتتة  لتتالنتتتتتختتابتتات 
يتتتتزداد  املتتتقتتتبتتتل،  -اآذار  متتتار�تتتش  يف 
بتتروت عن دور حزب  احلديث يف 

تقدم  اأنها لن  التتدويل، كما  النقد 
اأّي دعم اآخر«. وياأتي هذا يف وقت 
اأعطت فيه زيتتارة وزيتتر اخلارجية 
عبداللهيان  حتت�تتشتتني  الإيتتتتتتتتتراين 
ملوقف  قتتتويتتتاً  متتتتتربراً  بتتتتروت  اإىل 
التت�تتشتتعتتوديتتة، وو�تتشتتعتتت متتيتتقتتاتتتي يف 
اإطالق  اإىل  ودفتتعتتتتته  �شعب  و�تتشتتع 
باأنها  اململكة  فيه  ي�شف  ت�شريح 
فيما  والدينية،  ال�شيا�شية  قبلته 
بتتتدا اأن زيتتتتارة املتت�تتشتتوؤول الإيتتتتراين 
مبثابة انت�شار لطهران يف معركة 

الهيمنة على لبنان.
“ال�شعودية  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
الو�شطاء  خمتلف  م�شاعي  قابلت 
ب�شاأن  موقفها  لتغير  التت�تتشتتاعتتني 
لبنان بالتاأكيد اأن الأمر حم�شوم، 
اململكة  متتن  يطلبوا  اأن  بتتدل  واأنتتته 
تتتغتتيتتر متتوقتتفتتهتتا و�تتتشتتتخ الأمتتتتتتوال 
حتى  ي�شغطوا  اأن  عليهم  للبنان، 
اللبنانية  ال�شيا�شية  الطبقة  تغر 

اأداءها«.
قالت  ال�شعودية  اأن  اإىل  واأ�تتشتتارت 
ملتتن زاروهتتتتتا بتتاحتتثتتني عتتن و�شاطة 
لتقوية  اأمتتتتتتتتواًل  تتتتدفتتتع  لتتتن  اإنتتتهتتتا 
وزيتتتتتتتادة  ومتتت�تتتشتتتاريتتتعتتته  اهلل  حتتتتتزب 
يريد  من  واأن  لبنان،  على  نفوذه 
يغر  اأن  عليه  اململكة  متتن  دعتتمتتاً 
املتتتعتتتادلتتتة التتقتتائتتمتتة عتتلتتى الأر�تتتتتش، 
واإيتتتتران  اهلل  حتتتزب  ي�شيطر  حتتيتتث 
والع�شكري  ال�شيا�شي  القرار  على 

لتتلتتمتتواطتتن التتلتتبتتنتتاين بتتتتاأّن احللول 
واملعاجلات موؤّجلة، خالفاً للوعود 
�شتو�شع  بتتتاأّنتتتهتتتا  اأُطتتتلتتتقتتتت  التتتتتتتي 
نار حامية، ترتجمها  على  �شريعاً 
تريح  التتتتتي  ال�شكة  على  وت�شعها 
اللبنانيني  بقاء  يعني  متتا  النا�ش، 
الأزمة  ق�شبان  خلف  حمبو�شني 
و�شغوطها الهائلة من الآن وحتى 
باب  تفتح  بتتتاأن  للحكومة  ُيتت�تتشتتمتتح 
تدفق  اأمتتام  وت�شّرعه  الإ�شالحات 

امل�شاعدات الدولية املوعودة.
اإذا  اأنتتتتته  اإىل  التت�تتشتتحتتيتتفتتة  ولتتفتتتتتت 
بثقة  يوؤّكد  احلكومي  املنطق  كتتان 
العالجات  بتتتتاب  احلتتكتتومتتة  ولتتتتوج 
املنظور  املتتتتدى  يف  والإ�تتتشتتتالحتتتات 
ويتتتتتو�تتّشتتل متتتن التتلتتبتتنتتانتتيتتني بع�ش 
ال�شرب، اإّل اأّنه واإن كان مرّبراً، ل 
متفهماً  �شعبياً  له �شدى  اأّن  يبدو 
اللبناين  الواقع  اأّن  خ�شو�شاً  لتته، 
يحتمل  ل  املتتتتتدحتترجتتة  بتتتاأزمتتتاتتتته 
خطوات  يتطلب  بتتل  تتتتاأختتتر،  اأي 
فتتتتوريتتتتة اإنتتتتقتتتتاذيتتتتة واإ�تتتشتتتالحتتتيتتتة، 
الأزمتتتتات جدل  هتتذه  تفر�ش  لئال 
حتّديات جديدة اأكر تعقيداً اأمام 
اأعمالها  جتتتدول  يعيق  احلتتكتتومتتة، 

الأ�شا�شي اإن مل يعّطله.
دبلوما�شية  متتتت�تتتتشتتتتادر  وقتتتتتالتتتتتت 
“باري�ش  اإّن  لل�شحيفة،  فرن�شية 
واإن كانت مرتاحة للتوّجهات التي 
حّددتها احلكومة اللبنانية، والتي 

لبنان. ووفتتق م�شادر  والأمتتنتتي يف 
اإن  تقول  ال�شعودية  فتتاإن  خمتلفة، 
�شرطها لتقدمي الدعم للبنان لن 
ت�شكيل  كانت ظروف  يتغر مهما 
احلكومة  رئي�ش  وا�تتشتتم  احلتتكتتومتتة 
املتتتتكتتتتلتتتتف، واجلتتتتتهتتتتتات اخلتتتارجتتتيتتتة 
الداعمة لها، واأنه مثلما لالآخرين 

ح�شاباتهم فللريا�ش ح�شاباتها.

�نحد�ر مت�سارع
�شحيفة  قتتتتالتتتتت  جتتتهتتتتتتتهتتتا،  ومتتتتتتن 
“واقع  اإن  اللبنانية  اجلتتمتتهتتوريتتة 
البلد يف ذروة ارتباكه؛ ت�شريحات 
اأ�شرع  وحكومّية  �شيا�شّية  ووعتتتود 
�شدمات  تتتقتتابتتلتتهتتا  تتتوت،  التتت�تتتشّ متتتن 
تتواىل على مدار ال�شاعة، وتنهمر 
اللبنانيني،  روؤو�تتش  باأوجاعها على 
او  جتتتتّداً  التتعتتالجتتات بطيئة  فتتيتتمتتا 

مبعنى اأدق معدومة«.
هتتتذا  يف  �تتتتشتتتتيء  “كّل  واأ�تتتتشتتتتافتتتتت 
اأ�شعار  متتن  �تتشتتعتتوداً،  يرتفع  البلد 
بالأم�ش،  حّلقت  التي  املتتحتتروقتتات 
الأ�شا�شية،  املتتواد  وكتتل  التتتدواء  اإىل 
والغذائية،  ال�شتهالكية  وال�شلع 
موّلدات  وتعرفة  النقل،  وتعرفة 
التتكتتهتتربتتاء، والتتتتتدولر التتتذي عادت 
باب  نحو  لتدفعه  ال�شوداء  ال�شوق 

الت20 األف لرة من جديد«.
هذا  متتتن  اأ�تتشتتعتتب  اأن  واأو�تتتشتتتحتتتت 
تك�ّشف  ما  هو  املت�شارع،  الإنتتحتتدار 

اهلل ومكانته يف اإدارة اللعبة بعدما 
انتخاب  قتتتانتتتون  حتتيتتاكتتة  يف  جنتتتح 
برملان  يف  التتغتتالتتبتتيتتة  لتتتته  تتتَمتتتَن  �تتتشَ
2018، و�شط اأ�شئلة عن اجتاهات 
املزاج ال�شعبي بعد احتجاجات 17 
 ،2019 الأول  اأكتتتتتوبتتر-تتت�تتشتتريتتن 
العامني  متتدى  على  البالد  وبلوغ 
املتتا�تتشتتيتتني اأعتتتتتتتى اأزمتتتتتة متتالتتيتتة – 

نقدية – اإجتماعية يف تاريخها.
اعتقاٌد  “ثمة  ال�شحيفة  واأ�شافت 
التتنتتيتتابتتي حلتتتزب اهلل  التتتتتمتتثتتيتتل  اأن 
التي  التتتتتحتتولت  رغتتم  ثابتاً  يبقى 
قتتتد تتت�تتشتتهتتدهتتا التتبتتيتتئتتات الأختتتتترى، 
وهج  اإىل  ال�شبب  خ�شوُمه  ويعزو 
�شالحه وفائ�ش القوة التي يتمتع 

الإ�شرائيلي من لبنان و�شوًل اإىل 
حرب يوليو 2006«.

هي  النتتتتتتتتتختتتتابتتتتات  اأن  وذكتتتتتتتتتترت 
احلزب  حل�شور  ال�شرعي  التتوجتته 
وقد  عتتتامتتتاً،   30 يف  التتتتت�تتشتتاعتتدي 
اأنتتته قتتتادر متتن خاللها على  اأثتتبتتت 
اأن يكون فاعاًل فيها، اأما انتخابات 
اأن  املتتحتت�تتشتتوم  متتتن  التتتتتتتي   2022
حزب اهلل �شيكّر�ش متثيله النيابي 
يقف  احلتتزب  فتتاإن  فيها،  وال�شعبي 
فتتيتتهتتا اأمتتتتتام اختتتتتبتتار جتتتتديتتتد فوز 
رئا�شة  ا�شتحقاق  والأبتترز  حلفائه، 
التحدي  وهتتتو  التتنتتيتتابتتي،  املتتجتتلتت�تتش 
الأكرب للثنائي ال�شيعي يف تكري�ش 

التفاهم حوله.

اإ�شافة  الإيتترانتتيتتة،  واإمكاناته  بها 
اإم�شاكه  ختتالل  من  حققه  ما  اإىل 

مبفا�شل ال�شلطة يف لبنان«.
َيتتتُعتتتد حتتتتزب اهلل يف  “مل  وتتتابتتعتتت 
انتخابية  قتتتتوة  جمتتتترد  التتتتربملتتتتان 
نتتيتتابتتيتتة، فتتهتتو ُمتت�تتشتتاِرك اأ�تتشتتا�تتشتتي يف 
رئا�شتها  ويف  التتنتتيتتابتتيتتة  التتتلتتتجتتتان 
لكن  ت�شريعاته،  يف  قتتترار  و�تتشتتانتتع 
تتتتتتتتاأتتتتى متتتتن كتتتونتتته قوة  قتتتوتتتته ل 
“الثنائي  �شمن  من  متثل  نيابية 
حجم  لكن  نتتائتتبتتاً،   27 ال�شيعي” 
اإىل  املتتعتترب  كتتان  النيابي  حتت�تتشتتوره 
واحلكومة  التتتتتنتتفتتيتتذيتتة  التت�تتشتتلتتطتتة 
والتتتقتتترار املتتتوؤّثتتتر، وختت�تتشتتو�تتشتتاً بعد 
الن�شحاب  تتتتاريتتتخ   2000 عتتتتام 

اإ�ضواتيني تن�ضر اجلي�ش يف املدار�ش لقمع تظاهرات للتلمذة 
يوني�ضف: 19 األف طفل عربوا اأحرا�ضا خطرية مهاجرين اإىل اأمريكا 

•• بنما �شيتي-رويرتز

قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة “يوني�شف” اإن 
19 األف طفل عربوا منذ بداية العام منطقة غابات 
وكولومبيا  بنما  ا�شتوائية خطرة على احلدود بني 

يف هجرتهم نحو الوليات املتحدة.
واأكتتدت يوني�شف يف بيان يوم اأم�ش الأول الثنني اأن 
عدد الأطفال الذي عربوا منطقة داريتتن جاب يبلغ 
اأقتترانتتهتتم التتذيتتن اجتتتتتازوهتتا على مدار  اأمتتثتتال  ثالثة 

الأعوام اخلم�شة املا�شية.
واأ�شافت املنظمة اأن واحدا من كل خم�شة مهاجرين 
يتتعتتربون احلتتتدود متتن الأطتتفتتال ون�شفهم حتتتت �شن 

اخلم�ش �شنوات.
العثور على  2021 مت  عتتام  اإنتته يف  يوني�شف  وقالت 
خم�شة اأطفال على الأقل موتى يف الأحرا�ش وو�شل 
اأكر من 150 طفال اإىل بنما بدون اآبائهم وبع�شهم 

اأمثاله عن  اأكتتر بخم�شة  عتتدد  وهتتو  التتتولدة  حديث 
نظره يف العام املا�شي.

ليوني�شف  القتتلتتيتتمتتيتتة  املتتتديتتترة  جتتتتوخ  جتتتني  وقتتتالتتتت 
امل�شلح  ال�شطو  اأختتطتتار  هتتنتتاك  التتغتتابتتات  اأعتتمتتاق  “يف 
والغت�شاب وتهريب الب�شر بالإ�شافة اإىل احليوانات 
املفرت�شة واحل�شرات ال�شارة وعدم توفر مياه �شاحلة 

لل�شرب.
اأو  املتتزيتتد متتن الأطتتتفتتتال  تتتلتتو الآختتتتر ميتتتوت  “اأ�شبوع 
هذه  يف  اأقتتاربتتهتتم  عتتن  يفرتقون  اأو  اآبتتاءهتتم  يفقدون 

الرحلة املحفوفة باملخاطر«.
من  بنما  يف  ال�شلطات  حتتتذرت   ،2021 مطلع  ويف 
مغلقة  ظلت  التي  احلتتدود  فتح  بعد  حمتملة  كارثة 

لأ�شهر ب�شبب جائحة كوفيد-19.
منطقة دارين جاب هي غابة ا�شتوائية كثيفة تف�شل 
اأمريكا  قتتارة  يف  الأختتطتتر  وتعد  وكولومبيا  بنما  بني 

اجلنوبية.
 

دبلوما�ضيون وخرباء : نتائج ا�ضتطلع ال�ضباب العربي دعوة لتخاذ خطوات عملية لبناء م�ضتقبل اأف�ضل •• اأبوظبي-وام

 اأكتتتتتتد دبتتتلتتتومتتتا�تتتشتتتيتتتون ومتتت�تتتشتتتوؤولتتتون 
واإعتتتالمتتتيتتتون وختتتتتترباء ممتتثتتلتتني عن 
على  والأكادميية  احلكومية  الهيئات 

اأهمية نتائج ا�شتطالع “اأ�شداء بي �شي دبليو “ ال�شنوي الثالث ع�شر لراأي 
ال�شباب العربي الذي �شدر اأم�ش حيث اعتربوها مبثابة دعوة ل�شّناع القرار 
لبناء  عملية  بخطوات  للقيام  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 

م�شتقبل اأف�شل لل�شباب.
فمن جانبه قال معايل يو�شف مانع العتيبة �شفر الدولة لدى الوليات 
اأ�شداء بي �شي  التتواردة يف ا�شتطالع  “ت�شر البيانات  املتحدة الأمريكية : 
يف  ي�شري  جتتوهتتري  حتتتول  اإىل  العربي  ال�شباب  لتتتراأي  ع�شر  الثالث  دبليو 
يف  ويخو�شون  تتتفتتاوؤًل،  اأكتتر  نظرة  ال�شباب  يتبنى  املنطقة؛ حيث  اأو�تتشتتال 
وتلقى  حالياً.  جتتتري  التي  العميقة  التغيرات  من  �شل�شلة  نف�شه  الوقت 
الروح القومية املتنامية �شدًى اأكرب لدى ال�شباب العربي، حيث يتطلع هذا 
اجليل ب�شكل متزايد اإىل البلدان العربية ال�شقيقة لقيادة م�شتقبل املنطقة. 
النموذجية  الدول  �شيما يف  النف�ش، ول  املتزايد على  اعتمادنا  اأن  ول �شك 
دولة  حتتفل  وبينما  العربية.  بالهوية  الفخر  هتتذا  يغذي  الإمتتتارات،  مثل 
الإمارات العربية املتحدة باإك�شبو 2020 دبي واليوبيل الذهبي لتاأ�شي�شها 
يف دي�شمرب القادم، ننظر اإىل ’امل�شتقبل باآماٍل متجددة‘ متاماً مثل ال�شباب 

العربي يف ا�شتطالع هذا العام«.
واآ�شيا  ال�شرق الأو�شط  اإدارة  اأزعتتور، مدير  اأ�شار الدكتور جهاد  من جانبه، 
ال�شتطالع  نتائج  اأن  اإىل  بوا�شنطن،  التتدويل  النقد  �شندوق  يف  الو�شطى 
تك�شف عن ثقة ال�شباب العربي مب�شتقبلهم. وقال : ي�شّكل ال�شتطالع نداء 
عمل اإىل �شّناع القرار لبحث مدى تاأثر نتائجه على ال�شيا�شات احلكومية، 
مبا يف ذلك املجالت ذات الأر�شية امل�شرتكة وتلك التي تتباين فيها البيانات، 
ولتحقيق تطلعات ال�شباب العربي، ل بد من زيادة م�شتوى ال�شمول املايل، 
واإتاحة فر�ش التمويل املي�شر لرواد الأعمال ال�شباب، وتوفر بيئة العمل 
الإدارة  الدولة يف  وتدخل  الروتني  الإمكان من  قدر  واحلد  لهم،  املنا�شبة 
القت�شادية، ونحن بحاجة اأي�شاً اإىل عقد اجتماعي جديد يركز بالدرجة 

الأوىل على حماية م�شالح املواطن.
ومن جهته قال خالد املعينا ال�شحفي ال�شعودي : تقدم هذه النتائج نظرة 
معمقة على عقلية ال�شباب العربي الذين هم باأم�ش احلاجة اإىل بيئة تتيح 
وهم   ، لتحقيقها  ال�شعي  من  ومتّكنهم  اخلا�شة  روؤيتهم  عن  التعبر  لهم 
يريدون لأ�شواتهم اأن ت�شل اإىل مراكز القرار باعتبارهم اأ�شحاب م�شلحة 

ولي�شوا جمرد متفرجني، فهم يف نهاية املطاف م�شتقبل املنطقة.

ال�شت�شارات  وكالة  يف  وال�شريك  ال�شحفي  اليافعي،  في�شل  قتتال  وبتتدوره 
النتائج  هتتذه  املتتتتتحتتدةاإن  اململكة  يف  نورد”  “هيلدبراند  ال�شرتاتيجية 
التي  الأولويات  ال�شيا�شات لتحديد  القرار و�شّناع  ت�شكل فر�شة لأ�شحاب 
ينبغي الرتكيز عليها ، فال�شباب العربي هم اجليل الواعد، وعلينا توفر 
الهيكليات املنا�شبة لتحقيق تطلعاتهم، واآخر ما نتمناه اأن ن�شمعه منهم اأن 
يقولوا لنا ’كان لدينا الكثر من التفاوؤل، لكنكم خيبتم اأملنا بتقاع�شكم‘ 
، والأمر يف نهاية املطاف يتعلق بالعالقة بني ال�شباب والطبقات ال�شيا�شية 
يف  يواجهونها  التي  امل�شاكل  حلل  ي�شعى  من  هناك  اأن  النا�ش  �شعر  فطاملا 

حياتهم اليومية، فلن يخرجوا اإىل ال�شوارع.
ومن جانبها قالت دانيا خالد املعينا، الرئي�ش التنفيذي جلمعية “الأوىل” 
“امل�شتقبل  ال�شتطالع  عنوان  يبدو  ال�شعودية:  العربية  اململكة  جتتدة،  يف 
باآماٍل متجددة” حمفزاً للغاية، فهو يعك�ش مواقف ال�شباب العربي الذين 
اأر�ش  على  نلم�شه  �شعور  وهو  امل�شتقبل،  ب�شاأن  وحما�شاً  تفاوؤًل  اأكتتر  باتوا 
الواقع يف اململكة العربية ال�شعودية؛ فقد بات ال�شباب اأكر مياًل لالبتكار، 
اآبائهم،  ومل يعد الكثر منهم يرغبون بوظيفة حكومية ثابتة على غرار 
فنحن  يكفي،  ل  وحتتتده  التتتتتفتتاوؤل  ولتتكتتن  �شغفهم،  لتحقيق  ي�شعون  واإمنتتتا 

املناهج  بني  الفجوة  �شد  اإىل  بحاجة 
العمل،  �شوق  ومتطلبات  التعليمية 
وهذا ي�شتوجب خلق مهارات جديدة 
ال�شباب من مواكبة متطلبات  متّكن 

القت�شاد اجلديد.
التت�تتشتتوؤون اخلارجية  اأول يف معهد  زمتتيتتل  هتو  متتتوليف  اأفتت�تتشتتني  قتتال  بتتتدوره 
ي�شعى  وا�شنطن:  يف  املتقدمة  الدولية  للدرا�شات  هوبكنز  جتتون  بجامعة 
اأنف�شهم،  لهم حت�شني  ت�شمن  للح�شول على فر�ش عمل  العربي  ال�شباب 
فوق  وهم  اأ�شلوب عمل حكوماتهم؛  يف  تغير جوهري  لروؤية  ويتعط�شون 
ذلك كله م�شتعدون لتخاذ زمام املبادرة ، حيث ميتلك ال�شباب العربي من 
الطاقة والروؤية والإبداع ما يكفي لتغير بلدهم – اإن مل نقل العامل – اإذا 

ما اأتيحت لهم الظروف املواتية.
ومن جانبه قال ح�شني اإبي�ش، وهو باحث مقيم اأول يف معهد دول اخلليج 
ال�شباب  موقف  هتتو  ال�شتطالع  نتائج  اأبتتترز  متتن  اإن  وا�شنطن  يف  العربية 
اأنهم  اإزاء الهجرة؛ فالت�شور العام يف الغرب حول ال�شباب العربي  العربي 
متاماً.  ذلك  ينفي  ال�شتطالع  ولكن  بلدانهم.  ملغادرة  و�شيلًة  يدخرون  ل 
ال�شباب  اأو�شاط  الإمتتارات برت�شيخ مكانة قوية لها بني  وقد جنحت دولة 
العربي، وهذا يعزز فر�شة تاأثرها مع الوقت يف حفز التنمية الجتماعية 
الجتماعي  منوذجها  خالل  من  الأختترى  العربية  للمجتمعات  والثقافية 

القائم على التنوع والت�شامح.

وزير اأفغاين يطالب بعلقات جيدة مع العامل 
•• الدوحة-رويرتز

خان  اأمتتر  الأفغاين  اخلارجية  وزيتتر  باأعمال  القائم  نا�شد 
متقي العامل اإقامة عالقات جيدة مع بالده، لكنه جتنب اأن 
يقطع وعودا حا�شمة فيما يتعلق بتعليم الفتيات على الرغم 
من مطالبات دولية بال�شماح لكل الأطفال الأفغان بالعودة 

للمدار�ش.
ال�شابقة  احلكومة  انهيار  من  �شهرين  من  يقرب  ما  وبعد 
املتتدعتتومتتة متتن التتغتترب واجتتتتتيتتاح قتتتوات طتتالتتبتتان للعا�شمة 
كابول، �شعت احلكومة اجلديدة التي تقودها احلركة لبناء 
عالقات مع دول اأخرى للم�شاعدة يف جتنب اأزمة اقت�شادية 

كارثية.
وقال الوزير يف فعالية نظمها مركز درا�شات النزاع والعمل 
“املجتمع  العليا  لتتلتتدرا�تتشتتات  التتدوحتتة  معهد  يف  الإنتت�تتشتتاين 
الدويل يحتاج لأن يبداأ التعاون معنا... بذلك �شنتمكن من 
مع  باإيجابية  التوا�شل  من  و�شنتمكن  الأمتتن  انعدام  وقف 

العامل يف الوقت ذاته ».
لكن طالبان اأحجمت حتى الآن عن تقدمي اأي تنازلت فيما 
وهو  الثانوية  للمدار�ش  بالعودة  للفتيات  بال�شماح  يتعلق 
اأحد املطالب الرئي�شية للمجتمع الدويل، بعد قرار ال�شهر 
ت�شتقبل  لتتن  ال�شاد�ش  ال�شف  بعد  ملتتا  املتتدار�تتش  بتتاأن  املا�شي 

�شوى الفتيان.

اإ�شارة حلكومة طالبان  الإمتتارة يف  اإن حكومة  وقتتال متقي 
لكن مل مي�ش على  تتحرك بحذر  اأفغان�شتان،  التي حتكم 
اأن  توقع  ميكن  ول  اأ�شابيع  ب�شعة  �شوى  ال�شلطة  توليها 
مل  بينما  التتوجتتيتتز  التتوقتتت  هتتتذا  يف  الإ�تتشتتالحتتات  ت�شتكمل 
20 عاما  يتمكن املجتمع الدويل من تطبيقها على مدى 

يف بالده.
لديهم  وكتتان  املالية  املتتتوارد  الكثر من  لديهم  “كان  وقتتال 
دعم دويل قوي لكن يف ذات الوقت تطلبون منا اأن ننفذ كل 

الإ�شالحات يف �شهرين؟«
تتعر�ش الإدارة اجلديدة لنتقادات م�شتمرة ب�شبب نهجها 
فيما يتعلف بتعليم الفتيات، والذي يعترب واحدا من عدد 

حمدود من املكا�شب الإيجابية الوا�شحة للتواجد الغربي 
على مدى عقدين يف اأفغان�شتان.

اإن  اأنطونيو جوتري�ش  املتحدة  العام لالأمم  الأمتتني  وقال 
طالبان اأخلفت وعودا ب�شاأن �شمان حقوق الن�شاء والفتيات 
واإن القت�شاد ل ميكن اأبدا اإ�شالحه اإذا منعت الن�شاء من 

العمل.
وكتتتترر متتتتتقتتي دعتتتتتوات لتتلتتوليتتات املتتتتتحتتدة بتترفتتع حتتظتتر عن 
احتياطات للبنك املركزي الأفغاين ت�شل قيمتها اإىل ت�شعة 
لديها  حكومته  اإن  قتتال  لكنه  التتبتتالد  ختتارج  دولر  مليارات 
اإذا  والتتزراعتتة  واجلتتمتتارك  ال�شرائب  متتن  تخ�شها  عتتائتتدات 

بقيت تلك الأموال جممدة.

و�سع �لبالد يزد�د ه�سا�سة مع مرور �لأيام

�ضحف عربية: الأبواب مغلقة اأمام لبنان ب�ضبب نفوذ حزب اهلل

ماليزيا تاأمل يف توافق اآ�ضيوي 
ب�ضاأن اتفاق اأ�ضرتاليا النووي 

•• كواالملبور-رويرتز

قتتتال وزيتتتر التتدفتتاع املتتالتتيتتزي اأم�ش 
الثالثاء اإن بالده تاأمل يف التو�شل 
اإىل توافق وا�شح بني اأع�شاء رابطة 
دول جنوب �شرق اآ�شيا ب�شاأن �شراكة 
اأمنية جديدة يف منطقة املحيطني 
اأ�شرتاليا  بتتني  والتتتهتتتادي  التتهتتنتتدي 

والوليات املتحدة وبريطانيا.
الذي  التحالف  عتتن  الإعتتتالن  ومت 
يعرف با�شم اأوكو�ش ال�شهر املا�شي 
اأ�شرتاليا  مبتتوجتتبتته  و�تتشتتتتتحتت�تتشتتل 
غوا�شات  لن�شر  تكنولوجيا  على 
اإطار  يف  التتنتتوويتتة  بتتالتتطتتاقتتة  تعمل 
النفوذ  مواجهة  اإىل  يهدف  اتفاق 
بحر  يف  خا�شة  املتنامي  ال�شيني 
الأهمية  ذي  اجلتتتنتتتوبتتتي  التت�تتشتتني 

ال�شرتاتيجية.
واأحتتتتتتتدث التتتتتفتتتتاق انتتقتت�تتشتتامتتا بني 
اآ�تتشتتيتتا، فحذرت  �تتشتترق  جتتنتتوب  دول 
قد  اأنتتته  متتن  وماليزيا  اإندوني�شيا 
القوى  بني  ت�شلح  �شباق  اإىل  يقود 
حني  يف  املتتتنتتتطتتتقتتتة،  يف  التتتتتكتتتتتربى 
الفلبني وهي حليف دفاعي  اأيدته 

للوليات املتحدة.
ه�شام  املاليزي  الدفاع  وزيتتر  وقتتال 
التتتديتتتن حتت�تتشتتني اأمتتتتتام التتتربملتتتان اإن 
اجتتتتتمتتاعتته متتتع نتتظتترائتته متتتن دول 
اآ�شيا  �تتتشتتترق  جتتتنتتتوب  دول  رابتتتطتتتة 
�شيتيح  املتتقتتبتتل  التت�تتشتتهتتر  )اآ�تتتشتتتيتتتان( 
موقف  عتتتلتتتى  لتتتتالتتتتتفتتتتاق  فتتتر�تتتشتتتة 

م�شرتك من اأوكو�ش.
كتتمتتا هو  التتنتتهتتائتتي،  “هدفنا  وقتتتال 
ا�شتقرار  �شمان  هو  دائتتمتتا،  احلتتال 
النظر عن ميزان  املنطقة ب�شرف 
املتحدة  التتتتتوليتتتتتات  بتتتتني  التتتتقتتتتوى 

وال�شني«.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر:

الت�شجيل للم�شاركة يف �شباق   يغلق يوم غد  اخلمي�ش  باب 
الأوىل  -اجلتتولتتة  قدما   30 املحلية  التجديف  لتتقتتوارب  دبتتي 
دبي  نتتادي  والتتذي ينظمه   2022-2021 دبي  من بطولة 
املو�شم اجلديد  روزنامة  البحرية �شمن  للريا�شات  التتدويل 

يوم ال�شبت املقبل.
وكتتتان نتتتادي دبتتتي التتتتدويل لتتلتتريتتا�تتشتتات التتبتتحتتريتتة قتتد ا�شتهل 
فعاليات املو�شم اجلديد 2021-2022 يوم اجلمعة املا�شي 
من خالل اأوىل جولت بطولة دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 
قاربا،   35 والتي حققت جناحا كبرا مب�شاركة  قدما   22
اجلديد  املو�شم  فعاليات  لثاين  الت�شجيل  باب  فتح  مت  حيث 
�شباق دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما والذي يجمع 
نخبة املالك والنواخذة من حمبي ريا�شات املوروث ال�شعبي 

البحري.

واإعتمدت اللجنة املنظمة لل�شباق ال�شاعة الرابعة ع�شرا من 
الأم�شية  اأ�تتشتتواط  اول  لنطالقة  موعدا  املقبل  ال�شبت  يتتوم 
والتي تت�شمن مرحلتني كاملعتاد حيث تبحر قوارب التجديف 
املائية يف منطقة اجلتتداف وقبالة حممية خور  يف قناة دبي 
دبي للحياة الفطرية مبن خط البداية يف عمق القناة نحو 
خط النهاية قبالة في�شتيفال �شيتي وخور دبي مل�شافة ت�شل 

اىل 2.3 كلم.
التنويري مع  الجتماع  انعقاد  املنظمة على  اللجنة  واأعلنت 
تقنية  يوم غد  اخلمي�ش  عرب  امل�شاركني  واملتتالك  النواخذة 
الت�شال املرئي لتو�شيح كافة الأمور والرد على ال�شتف�شارات 
فرتة  يف  ال�شبت  يوم  لل�شباق  الزمني  الربنامج  �شيبداأ  فيما 
امل�شاركني ومن  الفني والتدقيق على  الفح�ش  الظهرة مع 
ثتتم التتتتتحتتول اىل ختتط التتبتتدايتتة بتتعتتد متتعتترفتتة قتترعتتة �شوطي 

ال�شباق  حيث �شيحمالن اللونني "الأزرق والربتقايل".
للريا�شات  التتدويل  دبتتي  نتتادي  املنظمة يف  اللجنة  واأختتطتترت 

البحرية املالك والنواخذة امل�شاركني يف احلدث بالتعليمات 
عليها  املتعارف  اللوائح  بامل�شاركة ح�شب  اخلا�شة  وال�شروط 
اأفتتتراد من   9 قتتارب  كل  ي�شارك يف  املا�شي حيث  املو�شم  منذ 
املقيمني  "7 مواطنني واثنان من  بينهم �شكوين و8 بحارة 

يف الدولة" و�شيكون وزن القارب مفتوحا.

25
ويعد �شباق اجلولة الأوىل من بطولة دبي لقوارب التجديف 
املحلية 30 قدما يوم ال�شبت املقبل واحد من �شباقني �شيتم 
اإعتماد نقاط الرتتيب العام فيهما من اأجل اختيار اأ�شحاب 
املراكز من الأول وحتى الع�شرين للم�شاركة يف اأغلى بطولت 
اآل  كتتاأ�تتش  �شباق  قدما   30 املحلية  التجديف  قتتتوارب  مو�شم 
اليوبيل  ن�شخة  التتعتتام  هتتتذا  يحمل  والتتتتذي   2021 متتكتتتتتوم 
والذي  العريق  لل�شباق   25 رقتتم  بالن�شخة  احتفاء  الف�شي 

انطلق عام 1998.

••  اأبوظبي-الفجر:

الفائزين  اأبتتوظتتبتتي  �تتشتترطتتة  كتترمتتت 
قتتتطتتتاع الأمتتتتن  بتتبتتطتتولتتة درع متتتديتتتر 
القطاع  نتتظتتمتتهتتا  والتتتتتتتتتي  اجلتتتنتتتائتتتي  
بتتتالتتتتتتتنتتت�تتتشتتتيتتتق متتتتتع متتتتركتتتتز التتترتبتتتيتتتة 
املوارد  بقطاع  ال�شرطية  الريا�شية 
اللياقة  اأن�شطة   وت�شمنت  الب�شرية 
و   ، و�شيدات"  "رجال  والتتتتتتتحتتتدي 
البطولة  و  واجلوجيت�شو  الدراجات  

املجتمعية  للكرة الطائرة  "رجال".
املناطق  وحاز  فريق مديرية �شرطة 

الأول  يف  املتتتركتتتز  عتتلتتى  اخلتتتارجتتتيتتتة  
بطولة الدراجات  "رجال"   وح�شل 
على  الظفرة   �شرطة  مديرية  فريق 
فريق  الثالث  باملركز  وفتتتاز   ، التتثتتاين 
وكرمهم  العا�شمة    �شرطة  مديرية 
نائب  متتريتت�تتش  اأحتتمتتد  ختتالتتد   العميد 
مدير قطاع الأمن اجلنائي لل�شوؤون 

الإدارية.
وفتتتتاز  يف  نتت�تتشتتاط التتلتتيتتاقتتة والتحدي  
فريق  الأول   بتتتاملتتتركتتتز   " "رجال 
متتتتديتتتتريتتتتة  التتتتتتتتتحتتتتريتتتتات واملتتتبتتتاحتتتث 
اجلتتنتتائتتيتتة  وبتتتاملتتتركتتتز التتتثتتتاين فريق 

على  وحتتتاز  الظفرة  �شرطة  مديرية 
�شرطة  مديرية  فريق  الثالث  املركز 
�شامل   التتتعتتتمتتتيتتتد   وكتتترمتتتهتتتم   ، التتتعتتتني 
البقمي  نائب مدير مديرية املناطق 
. و  يف   الإداريتتتتة  اخلتتارجتتيتتة لل�شوؤون 
"�شيدات   والتتتتتحتتدي   اللياقة  ن�شاط 
مديرية  فريق  الأول   باملركز  "  فاز 
�تتشتترطتتة التتعتتا�تتشتتمتتة  وبتتاملتتركتتز الثاين 
وحاز  التتعتتني   �شرطة  مديرية  فتتريتتق 
عتتلتتى املتتركتتز التتثتتالتتث فتتريتتق مديرية 
اجلنائية   واملتتتتبتتتتاحتتتتث  التتتتتتتتتحتتتتريتتتتات 
�شهيل  �تتشتتعتتيتتد  التتتعتتتقتتتيتتتد  وكتتتترمتتتتهتتتتم 

اإدارة اخلدمات  املزروعي نائب مدير 
مديرية  يف  املتتتت�تتتتشتتتتاعتتتتدة  الأمتتتتنتتتتيتتتتة 

التحريات واملباحث اجلنائية. 
للكرة  املجتمعية  البطولة   يف   وفتتاز 
اأبوظبي  "رجال"   فتتريتتق  التتطتتائتترة  
باملركز الأول  ،  وفريق  القرم باملركز 
الثاين وفريق البطني باملركز الثالث 
ومت تتتتكتتترمي جتتمتتيتتع التتتتالعتتتتبتتتتني  يف 
املقدم  وكرمهم  اجلوجيت�شو  ن�شاط 
عتتتتتيتتق  بتتطتتي املتتتزروعتتتي متتديتتر فريق 

اجلوجيت�شو بالقطاع .
نتتحتتو )167(   التتبتتطتتولتتة  و�تتتشتتتارك يف 

الأمن  قطاع  متتن   ومنت�شبة  منت�شباً 
و�شف  التتتت�تتتتشتتتتبتتتتاط  متتتتتن  اجلتتتتنتتتتائتتتتي 
ال�شباط والأفراد وال�شرطة الن�شائية 
مدراء  بح�شور  �شهر   ملدة  وا�شتمرت 
كبر  وعتتتتدد   والإدارات   املتتديتتريتتات 
�شارك  حيث  والأفتتتتراد  ال�شباط  متتن 
8 مديريات  44( لعبا  ميثلون    (
اللياقة  واإدارات يف القطاع ببطولة   
والتتتتتحتتدي ) رجتتتتال ( ، و �تتشتتاركتتت )  
مديريات   6 ميثلن  لعتتبتتة     )18
اللياقة  واإدارات يف القطاع ببطولة   
والتتتتتحتتدي ) �تتشتتيتتدات ( ، و�تتتشتتتارك )  

15( لعبا  ميثلون جميع املديريات 
ببطولة    التتتتقتتتتطتتتتاع  يف  والإدارات 

  ( �تتشتتارك  و   ،  ) ) رجتتتال  اجلوجيت�شو 
54( لعبا  ميثلون  جميع املديريات 

والإدارات يف القطاع ببطولة   اللياقة 
والتحدي ) رجال (.

�ل�سباق ينطلق �ل�سبت يف �لر�بعة ع�سر�

اإغلق باب الت�ضجيل لأوىل جولت قوارب التجديف غدًا

�ضرطة اأبوظبي تكرم الفائزين ببطولة 
درع مدير قطاع الأمن اجلنائي

يثق منتخب ويلز الأول لكرة القدم يف عودة جنمه غاريث بيل، امل�شاب 
الت�شفيات الأوروبية  يف الوقت احلايل، لقيادة الفريق خالل مواجهتي 

املوؤهلة ملونديال 2022 ال�شهر القادم.
ختتالل موؤمتر �شحايف:  بيج،  روبتترت  "التنانني احلمراء"،  متتدرب  وقتتال 
مبثابة نهائي كوؤو�ش بالن�شبة لنا"، يف اإ�شارة  �شتكونان  املباراتني  "هاتان 
ويلز على حجز  �شتتناف�ش خاللهما  التي  وبلجيكا  بيالرو�شيا  ملواجهتي 

مقعد خلو�ش امللحق الأوروبي.
نقطة،   11 بر�شيد  اخلام�شة  باملجموعة  الثالثة  املرتبة  يف  ويلز  وحتل 
بخم�ش  وتبتعد  اأقتتل،  متتبتتاراة  مع  لكن  الت�شيك،  جمهورية  ر�شيد  نف�ش 

املونديال  نحو  مقعدها  الأغتتلتتب  يف  �شتحجز  التتتتتي  بلجيكا،  عتتن  نتتقتتاط 
مبا�شرة، حال عدم حدوث اأي نتائج عك�شية.

�شيكونون  واجلميع  الكبار،  لعبينا  بكل  نحظى  اأن  "نريد  بيج:  وقتتال 
حتتا�تتشتتريتتن لأنتتهتتم يتتعتتلتتمتتون بتتاأهتتمتتيتتة هتتاتتتني املتتبتتاراتتتني ول يتترغتتبتتون يف 

خ�شارتهما".
اإ�شابة منذ �شبتمرب )اأيلول( املا�شي، ورغم عدم وجود  ويعاين بيل من 
ب�شكل جيد من  يتعافى  ريتتال مدريد  اأن لعب  اإل  موعد حمدد لعودته 

م�شكلته الع�شلية وقد يلحق بالتوقف الدويل القادم للمنتخبات.
وتبحث ويلز عن خو�ش اأول مونديال لها منذ عام 1958. 

و�شع تاأهل البولندي هوبرت هوركا�ش اإىل الدور ثمن النهائي لدورة 
لهذا  للما�شرتز  نقطة  الألتتف  دورات  �شابعة  الأمركية،  ويلز  اإنديان 
روجيه  ال�شوي�شري  العاملية  امل�شرب  لكرة  ال�شابق  "امللك"  املو�شم، 
ت�شنيف  الأوائتتتتل يف  الع�شر  ختتتارج  كتتبتترا،  لقبا  بت20  املتتتتتوج  فتتيتتدرر، 
نحو  الأوىل  للمرة  وذلتتك  املقبل،  الثنني  �شي�شدر  التتذي  املحرتفني 

منذ خم�ش �شنوات.
 480 خ�شارته  كلفه  والتتذي  الإ�شابة  ب�شبب  ويلز  اإنديان  عن  غيابه 
حاليا،  عامليا  ع�شر  ثانيا  امل�شنف  هوركا�ش،  تاأهل  جانب  اإىل  نقطة، 
ال�شوي�شري  �شيجعل  الأمتتركتتيتتة،  التتتتدورة  نهائي  ثمن  اإىل  الثتتنتتني 

يرتاجع من املركز التا�شع اإىل احلادي ع�شر الثنني املقبل.

 ،2020 اإىل املالعب الربيع املا�شي بعد غياب عن عام  وعاد فيدرر 
لكن  التتركتتبتتة.  يف  جتتراحتتيتتة  وعمليات  "كوفيد19-"  جائحة  ب�شبب 
بطولة  نهائي  ربتتع  بينها  احلتتني  ذلتتك  منذ  متتبتتاراة   13 خو�شه  بعد 
اأنتتهتتى مو�شمه بعد  وميتتبتتلتتدون، ثتتالتتثتتة التتبتتطتتولت الأربتتتتع التتكتتربى، 

البطولة الإنكليزية ب�شبب اأمل يف ركبته.
واأدى هذا الغياب املطول عن املالعب اإىل تراجعه يف الت�شنيف العاملي 

حيث كان يحتل املركز اخلام�ش يف بداية العام.
ومتتن املتتفتتارقتتات، فتتاإن هتتوركتتا�تتش التتذي ت�شبب يف ختتروجتته متتن قائمة 
التتعتت�تتشتترة الأوائتتتتتتل، هتتو نف�شه متتن اأختتترجتتته متتن ربتتتع نتتهتتائتتي بطولة 

وميبلدون يف متوز/يوليو املا�شي.

فيدرر خارج الع�ضرة الأوائل بت�ضنيف املحرتفني ويلز تثق يف عودة بيل لقيادتها نحو املونديال
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اآل  حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
دبي  جمل�ش  ينظم  الريا�شي،  دبي  جمل�ش  رئي�ش  مكتوم 
الريا�شي الن�شخة العا�شرة من بطولة كاأ�ش القارات لكرة 
القدم ال�شاطئية بالتعاون مع جلنة كرة القدم ال�شاطئية 
مناف�شاتها على  وتتتقتتام  التتقتتدم،  لتتكتترة  التتتتدويل  بتتالحتتتاد 
�شاطئ كايت بيت�ش مبنطقة اأم �شقيم خالل الفرتة من 2 
اإىل 6 نوفمرب املقبل . واأقيمت مرا�شم قرعة البطولة يف 
مقر جمل�ش دبي الريا�شي بحي دبي للت�شميم، بح�شور 
الريا�شي  دبتتتي  جمل�ش  عتتتام  اأمتتتني  حتتتارب  �شعيد  �تتشتتعتتادة 
القدم  لتتكتترة  التنفيذية  اللجنة  رئتتيتت�تتش  كو�شكو  وجتتتتوان 
ال�شاطئية بالفيفا، وعلي حمد ع�شو احتاد الإمارات لكرة 
وبري�ش  بتتالحتتتاد،  ال�شاطئية  الكرة  جلنة  ورئي�ش  القدم 
الرئي�شي  الراعي  تكنوتري  ل�شركة  املتتايل  املدير  راجنتتان 

للبطولة.
واأوقعت القرعة منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�شاطئية يف 

املجموعة الأوىل اإىل جانب منتخبات اإ�شبانيا والربتغال 
وال�شنغال، فيما �شمت املجموعة الثانية منتخبات كل من 
ال�شاطئية  القدم  لكرة  العامل  كاأ�ش  بلقب  الفائز  رو�شيا 
اأغ�شط�ش املا�شي والفائز بلقب بطولة كاأ�ش القارات ثالث 
اإيتتران حامل اللقب والفائز بالبطولة  متترات، اإىل جانب 

ثالث مرات اأي�شاً، واليابان والباراغواي.
املنظمة  اللجة  رئي�ش  عمر  علي  القرعة  مرا�شم  ح�شر 
باملجل�ش،  التتريتتا�تتشتتي  التتتتتطتتويتتر  اإدارة  ومتتديتتر  للبطولة 
الإماراتي  واحلكم  البطولة،  مدير  املهري  �شامل  واأحمد 
بن  حممد  "جائزة  بت  الفائز  املن�شوري  اإبراهيم  التتدويل 
املنتخب  ومتتتدرب  الريا�شي"،  لتتالإبتتداع  مكتوم  اآل  را�تتشتتد 
الوطني لكرة القدم ال�شاطئية وعدد من جنوم املنتخب، 
ال�شابق  الإمتتاراتتتي  احلكم  القرعة  مرا�شم  اأجتتترى  حيث 
اللجنة  يف  الت�شويق  مدير  كوك�شو  ولورا  �شعيد  حممد 

التنفيذية لكرة القدم ال�شاطئية.

واأعلنت اللجنة املنظمة اأن مباريات البطولة �شتقام بنظام 
املركزين  �شاحبا  يتاأهل  اأن  على  واحتتد  دور  من  التتتدوري 
ن�شف  متترحتتلتتة  اإىل  جمتتمتتوعتتة  كتتتل  متتتن  والتتتثتتتاين  الأول 
النهائي التي تلعب بنظام خروج املهزوم ليتاأهل الفائزان 
اإىل املباراة النهائية، ويتناف�ش اخلا�شران على امليداليات 

الربونزية يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.
ورحتتتتتب �تتتشتتتعتتتادة �تتشتتعتتيتتد حتتتتتارب اأمتتتتتني عتتتتام جمتتلتت�تتش دبي 
املوؤمتر ال�شحفي باحل�شور من وفد  الريا�شي يف بداية 
القدم،  لتتكتترة  التتتتدويل  بتتالحتتتاد  ال�شاطئية  التتكتترة  جلتتنتتة 
تكنو  و�شركة  والإعالميني  القدم  لكرة  الإمتتارات  باحتاد 
و�شكرهم على حر�شهم  للبطولة  الرئي�شي  الراعي  تري 
التتتدائتتتم عتتلتتى اإجنتتتتتاح احلتتتتتدث.. وقتتتتال : " نتتحتتن �شعداء 
بتنظيم الن�شخة العا�شرة من بطولة كاأ�ش القارات لكرة 
اأهم  القدم ال�شاطئية التي ولدت يف دبي واأ�شبحت ثاين 
بطولة بعد كاأ�ش العامل لكرة القدم ال�شاطئية وو�شولها 

اإىل الن�شخة العا�شرة يدل على جناحها الكبر ومكانتها 
كونها  كبًرا  متيًزا  العا�شرة  الن�شخة  و�شتحمل  الدولية، 
تقام يف عام اخلم�شني و�شمن فرتة تنظيم اإك�شبو 2020 
العقول  /تتتوا�تتشتتل  �شعار  التتعتتامل حتتتت  فيه  التتذي يجتمع 
و�شنع امل�شتقبل/، و�شنوا�شل تنظيم البطولة يف ال�شنوات 
املقبلة حيث اأ�شبحت جزًءا اأ�شا�شًيا من اأجندة الفعاليات 

ال�شنوية يف دبي".
دبي  اإىل جمل�ش  بال�شكر  كو�شكو  جتتوان  تقدم  من جانبه 
للبطولة  املتوا�شل  الدعم  على  العمل  وفتترق  الريا�شي 
وعتتترب عتتن �تتشتتعتتادتتته بتتا�تتشتتتتتمتترار التت�تتشتتراكتتة التتنتتاجتتحتتة التي 
جتتتمتتع التتفتتيتتفتتا متتتع جمتتلتت�تتش دبتتتي التتريتتا�تتشتتي طتتتتوال 10 
�شنوات، مثمنا دور الرعاة والداعمني للبطولة بالإ�شافة 
اإىل احتاد الإمارات لكرة القدم الذي يوفر الدعم الفني 

الالزم لتطوير كرة القدم ال�شاطئية بالدولة.
الريا�شي  دبتتي  " ن�شكر جمل�ش   : قتتال علي حمد  بتتتدوره 

القدم  كتترة  وريا�شة  البطولة  دعتتم  يف  التترائتتد  دوره  على 
اأداًء  �شيقدم  املنتخب  بتتاأن  ثقتهم  على  واأكتتتد  ال�شاطئية، 
هذا  املفاجاأة  حتقيق  من  و�شيتمكن  البطولة  يف  ممتتتتتاًزا 
لتنظيم دوري  يوا�شل جهوده  الكرة  اأن احتاد  العام، كما 
من  وعتتتدد  فريقا   12 مب�شاركة  ال�شاطئية  التتقتتدم  كتترة 
البطولت الأخرى لتنمية وتطوير هذه الريا�شة املهمة 

وزيادة �شعبيتها وانت�شارها بني كافة فئات املجتمع".
تكنوتري  ل�شركة  املتتتايل  املتتديتتر  راجنتتتتان  بتتريتت�تتش  واأعتتتترب 
لرعاية  الريا�شي  دبي  جمل�ش  مع  بالتعاون  �شعادته  عن 
املتخ�ش�شة يف جمال  واأكد حر�ش �شركته  البطولة  هذه 
جمل�ش  مع  م�شتمر  عالقة  بناء  على  احلديثة  التقنيات 
واملهمة  الكربى  الفعاليات  يف  والتواجد  الريا�شي  دبتتي 
التي ينظمها املجل�ش اإمياًنا منهم بالدور الكبر للريا�شة 
الريا�شية  للفعاليات  املتترمتتوق  وامل�شتوى  املجتمعات  يف 

املختلفة التي ينظمها املجل�ش.

 •• دبي –الفجر:

الإمتتتتارات  احتتتتاد  اإدارة  هتتنتتاأ جمل�ش   
اأبوظبي  فريق  البحرية  للريا�شات 
العاملي  بتتالتتفتتوز  التت�تتشتتريتتعتتة  لتتتلتتتزوارق 
لتتقتتب اجلولة  اجلتتتديتتتد ومتتتعتتتانتتتقتتتة  
للزوارق  العامل  بطولة  من  الثانية 
جرت  التي   2- -فتتورمتتول  ال�شريعة 
اأحداثها ال�شبت والأحد املا�شيني يف 

مدينة ريبادورو الربتغالية.

وبتتتارك حتتريتتز املتتر حممد بتتن حريز 
للريا�شات  الإمتتتتتارات  اإحتتتتتاد  رئتتيتت�تتش 
البحرية النت�شار الأول يف الن�شخة 
اأبوظبي  لتتتتزورق   ،2021 احلتتالتتيتتة 
را�شد  املتتتتتاألتتق  بطلنا  بتتقتتيتتادة    35
قلب  و�تتتشتتتعتتته يف  والتتتتتتتذي  التتتقتتتمتتتزي 
الكبر  العاملي  اللقب  على  املناف�شة 
و�شافة  اإىل  وتتتتقتتتدم  ارتتتتقتتتى  بتتعتتدمتتا 
نقطة،   27 بر�شيد  العام  الرتتيب 
املت�شابق  عتتن  فقط  نقطتني  بتتفتتارق 

املت�شدر الليتواين اإدغاري�ش ريابكو.
ونتتقتتل حتتريتتز املتتتر بتتتن حتتريتتز تهاين 
وتتتربيتتكتتات اإختتوانتته اأعتت�تتشتتاء جمل�ش 
الريا�شات  الإمتتتتتتتارات  احتتتتتاد  اإدارة 
نتتتتادي  فتتتريتتتق  بتتعتتثتتة  اإىل  التتتبتتتحتتتريتتتة 
والتي  ال�شريعة  لتتتلتتتزوارق  اأبتتوظتتبتتي 
وت�شتعد  الربتغال  يف  حاليا  ترابط 
لتتتلتتتعتتتودة متتتن هتتتنتتتاك بتتتتاإجنتتتتاز عاملي 
بتتاإذن اهلل من خالل امل�شاركة  جديد 
املتترتتتقتتبتتة التي  التتثتتالتتثتتة  يف اجلتتتولتتتة 

التتتقتتتادم يف مدينة  الأ�تتشتتبتتوع  �تتشتتتتتقتتام 
فتتيتتال فتتيتتلتتهتتا ويتتطتتمتتح  متتتن خاللها 
القمزي  را�تتشتتد  بطليه  عتترب  الفريق 
ومن�شور   35 اأبتتوظتتبتتي  زورق  قتتائتتد 
 36 اأبوظبي  زورق  قائد  املن�شوري 

اإىل الفوز والتتويج.
 واأعتتتتتتتترب رئتتتيتتت�تتتش احتتتتتتتاد الإمتتتتتتتتارات 
ثقته  عتتتتن  التتتبتتتحتتتريتتتة  لتتتلتتتريتتتا�تتتشتتتات 
اأبوظبي  فريق  اإمكانيات  يف  الكبرة 
لتتتلتتتزوارق التت�تتشتتريتتعتتة وقتتتتدرات بطلنا 

املوهوب را�شد القمزي الذي ا�شتعاد 
عتتتلتتتى لقب  املتتنتتافتت�تتشتتة  حتتتظتتتوظتتته يف 

بتتطتتولتتة التتعتتامل هتتتذا املتتو�تتشتتم ليكون 
على اأعتاب اإجناز عاملي ثالث فريد، 

قبل  من  مرتني  باللقب  فتتاز  بعدما 
مو�شمي 2017 و2019.

حريز �ملر: �لقمزي على �أعتاب لقب عاملي ثالث

»الريا�ضات البحرية« يهنئ اأبوظبي 
باإجناز »ريبادرو«

جابر ومدفيديف �إىل ثمن �لنهائي 

خروج بلي�ضكوفا من الدور الثالث يف دورة اإنديان ويلز لكرة امل�ضرب

قرعة �ضاطئية القارات ت�ضع الإمارات مع اإ�ضبانيا والربتغال وال�ضنغال 

الثالث  التتتتدور  متتن  اأوىل  امل�شنفة  بلي�شكوفا  كتتارولتتيتتنتتا  الت�شيكية  ختترجتتت 
اإحدى دورات الألف بح�شب ت�شنيف رابطة  اإنديان ويلز الأمركية،  لدورة 
بياتريز حداد  مايا  الربازيلية  اأمتتام  بخ�شارتها  اأيتته(،  تي  )دبليو  املحرتفات 

ال�شاعدة من الت�شفيات 3-6 و5-7 يف �شاعتني واأربع دقائق .
ودفعت بلي�شكوفا امل�شنفة ثالثة عامليا والتي كانت مر�شحة بقوة للفوز بلقب 
12 خطاأ مزدوجا،  اأخطائها الكثرة يف الإر�شال والتي بلغت  التتدورة، ثمن 

كما اأن ن�شبة ك�شبها الإر�شال الثاين بلغت 25 باملئة فقط.
وباتت املناف�شة مفتوحة على اللقب بخروج بلي�شكوفا يف ظل غياب الأ�شرتالية 
اأرينا �شابالينكا  املبا�شرة البيالرو�شية  اآ�شلي بارتي الأوىل عامليا ومطاردتها 
حداد  و�شربت  الإ�شابة.  ب�شبب  وليام�ش  �شرينا  املخ�شرمة  والأمركية 
امل�شنفة 115 عامليا موعدا يف ثمن النهائي مع الإ�شتونية اأنيت كونتافيت 
التي فجرت املفاجاأة الثانية من العيار الثقيل الثنني بتغلبها على الكندية 
بيانكا اأندريي�شكو امل�شنفة 21 عامليا واملتوجة بلقب الدورة الأمركية قبل 

عامني، 7-6 )7-5( و3-6.
الوليات  بلقب بطولة  واملتوجة  التتدورة  16 يف  امل�شنفة  اأندريي�شكو  وقالت 
املتحدة املفتوحة، اآخر البطولت الأربع الكربى قبل عامني اأي�شا: "مل األعب 

جيًدا ومل يكن لدي �شعور جيد اليوم".
اأنها لعبت كرة م�شرب جيدة  اأعتقد  رياح كثرة. ل  "كانت هناك  واأ�شافت 

ا، لكنها كانت اأف�شل مني". اأي�شً

ووا�شلت التون�شية اأن�ش جابر امل�شنفة ثانية ع�شرة م�شوارها يف الدورة وبلغت 
والع�شرين  الثانية  كولينز  دانييل  الأمركية  على  فوزها  اإثر  النهائي  ثمن 

�شاعة و13 دقيقة. يف  و3-6   1-6
فرن�شا  لبطولة  الت16  دور  يف  كولينز  اأمتتام  خل�شارتها  العتبار  جابر  وردت 
املفتوحة، ثانية البطولت الأربع الكربى، على مالعب رولن غارو�ش العام 

املا�شي )4-6 و6-4 و6-4(.
وقالت جابر يف املوؤمتر ال�شحايف بعد املباراة: "احلفاظ على اإر�شايل �شاعدين 
الثانية كانت �شعبة بع�ش  "املجموعة  يف ك�شب املجموعة الأوىل"، م�شيفة 
ك�شرت  لأنني  �شعيدة  لكنني  اأف�شل.  ب�شكل  اللعب  بتتداأت  اأنها  خا�شة  ال�شيء 

اإر�شالها يف ال�شوط الثامن ومتكنت من اإنهاء املباراة بك�شب اإر�شايل".
األعب  اأن  اأحتتاول  املو�شم،  نهاية  يف  والبدين  الذهني  الإرهتتتاق  "مع  وتابعت: 
اأف�شل ما لدي يف كرة امل�شرب. مل األعب هذه املدة الطويلة اأبًدا. اإنها جتربة 
جديدة بالن�شبة يل. لكنني �شعيدة لأنها حافز لنهاية العام. ل�شت بعيدة جًدا. 
اأريد ب�شراحة الفوز باأكرب قدر ممكن للتاأهل اإىل بطولة املا�شرتز اخلتامية" 

التي جتمع اأف�شل ثماين لعبات يف العامل.
األقابها  بتتتاأول  توجت  حيث  التتعتتام  هتتذا  فتتوزا   46 حققت  التي  جابر  وحتتل 
يف  التا�شع  املركز  املا�شي،  حزيران/يونيو  يف  الإنكليزية  برمنغهام  دورة  يف 

ت�شنيف بطولة املا�شرتز اخلتامية.
وتلتقي جابر التي ك�شرت اإر�شال كولينز خم�ش مرات من اأ�شل 12 حماولة، 

يف الدور املقبل مع الرو�شية اآنا كالين�شكايا ال�شاعدة من الت�شفيات والفائزة 
على ال�شوي�شرية فيكتويا غولوبيت�ش 1-6 و6-1 و6-3. و�شتكون املواجهة 

الأوىل بني جابر وكالين�شكايا.
داريا  الرو�شية  على  بتغلبها  العا�شرة  كربر  اأجنيليك  الأملانية  تاأهلت  كما 

كا�شاتكينا الع�شرين 6-2 و1-6 و4-6.
وتلتقي كربر يف ثمن النهائي مع الأ�شرتالية اآيال تومليانوفيت�ش الفائزة 

على ال�شلوفينية تامارا زيدان�شيك 6-4 و3-6.
اأمام  بخ�شارتها  ع�شرة  اخلام�شة  غوف  كتتوري  الواعدة  الأمركية  وخرجت 
2-6 و2-6، لتلتقي الأخرة مع الت�شيكية باربورا  الإ�شبانية باول بادو�شا 
 2-6 اأني�شيموفا  اأمتتانتتدا  الأمتتركتتيتتة  على  والتتفتتائتتزة  الثالثة  كرييت�شكوفا 

و3-6.
بلغ  املو�شم،  لهذا  للما�شرتز  نقطة  الألتتف  دورات  �شابعة  ويف  الرجال  ولتتدى 
على  بتغلبه  النهائي  ثمن  التتتدور  اأول  امل�شنف  مدفيديف  دانتتيتتل  التترو�تتشتتي 

ال�شربي فيليب كرايينوفيت�ش ال�شابع والع�شرين 6-2 و6-7 )1-7(.
وثتتتتاأر متتدفتتيتتديتتف، بتتطتتل فتتال�تتشتتيتتنتتغ متتيتتدوز هتتتذا التت�تتشتتيتتف، خلتت�تتشتتارتتته اأمتتتام 
كرايينوفيت�ش يف الدور الثالث لدورة اإنديان ويلز عام 2019 وحقق فوزه 
الثاين على التوايل على ال�شربي يف ثالث مواجهات بينهما بعدما كان تغلب 
الغراند  بطولت  اوىل  املفتوحة،  اأ�شرتاليا  لبطولة  الثالث  التتدور  يف  عليه 

�شالم، هذا العام.

ويلتقي مدفيديف يف الدور املقبل مع البلغاري غريغور دمييرتوف الثالث 
والع�شرين والفائز على الأمركي ريلي اأوبيلكا ال�شاد�ش ع�شر 6-3 و4-6.

الثالث  التتدور  يف  التترابتتع  روبليف  اأنتتتدري  مواطنه  م�شوار  توقف  املقابل،  يف 
بخ�شارته اأمام الأمركي طومي باول 4-6 و6-3 و7-5.

كما خرج الكندي ديني�ش �شابوفالوف التا�شع بخ�شارته امام الرو�شي اأ�شالن 
اأغوت  باوتي�شتا  روبرتو  والإ�شباين  و6-2،   7-5 ع�شر  التا�شع  كارات�شيف 
اخلام�ش ع�شر بخ�شارته اأمام الربيطاين كامرون نوري احلادي والع�شرين 

4-6 و7-5 و6-3.
وعانى الرنوجي كا�شرب رود العا�شر عامليا وال�شاد�ش يف الدورة لتخطي عقبة 

اجلنوب اإفريقي لويد هاري�ش الت26 يف الدورة والت31 عامليا.
الرتابية  املالعب  على  اأ�شابيع  ثالثة  يف  األتتقتتاب  بثالثة  املتوج  رود،  واحتتتتتاج 
متوز/ يف  النم�شوية  وكيت�شبوهيل  ال�شوي�شرية  وغ�شتاد  ال�شويدية  با�شتاد 
فعلها  عتتنتتدمتتا   2011 متتنتتذ  حتقيقه  ي�شبق  مل  اإجنتتتتاز  يف  املتتا�تتشتتي،  يتتولتتيتتو 
الربيطاين اأندي موراي، اإىل قلب خ�شارته املجموعة الأوىل 7-6 )7-4( 

اإىل فوز بالثانية والثالثة بنتيجة واحدة 4-6.
املا�شي يف  قبل  الأحتتد  اآخرها  العام  هذا  األقاب  بخم�شة  الفائز  رود،  و�شرب 
دييغو  الأرجنتيني  املقبل مع  التتدور  الأمركية، موعدا يف  دييغو  �شان  دورة 
�شفارت�شمان احلادي ع�شر والذي احتاج بدوره اإىل ثالث جمموعات لتخطي 

عقبة الربيطاين دان اإيفانز الثامن ع�شر 5-7 و6-4 و-6�شفر.
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الفجر الريا�ضي

املتتنتتتتتختتب املتت�تتشتتري ختتطتتوة مهمة نتتحتتو بلوغ  ختتطتتا 
التتتتدور احلتتا�تتشتتم عتتنتتدمتتا جتتتدد فتتتوزه عتتلتتى م�شيفه 
الرابعة  اجلتتولتتة  يف  بتتنتتغتتازي  يف  -3�شفر  التتلتتيتتبتتي 
الدور  �شمن  ال�شاد�شة  املجموعة  مناف�شات  متتن 
الثاين للت�شفيات الإفريقية املوؤهلة ملونديال قطر 

القدم. كرة  يف   2022
فتتتتتوح )39( ومتت�تتشتتطتتفتتى حممد  اأحتتتمتتتد  و�تتشتتجتتل 
 )72( �تتشتتبتتحتتي  رمتتت�تتتشتتتان  والتتتبتتتديتتتل   )4+45(

الأهداف.
تتتتوازنتتتهتتتا متتتتع متتتدربتتتهتتتا اجلديد  وتتتتابتتتعتتتت متت�تتشتتر 
الربتغايل كارلو�ش كرو�ش وحققت الفوز الثاين 
على التوايل بقيادته بعد الأول على ليبيا بالذات 
-1�شفر يف برج العرب اجلمعة، وذلك بعد �شقوطها 
يف فخ التعادل املخيب اأمام م�شيفتها الغابون 1-1 
اإىل  اأدى  والتتذي  الثانية  اجلولة  يف  فران�شفيل  يف 

اإقالة مدربها ح�شام البدري.
املجموعة  �تتتشتتتدارة  املتت�تتشتتري يف  املتتنتتتتتختتب  وابتتتتتعتتد 
ليبيا،  اأمتتام  نقاط  اأربتتع  بفارق  نقاط   10 بر�شيد 
يف  احلا�شم  التتدور  اإىل  تاأهله  ح�شم  باإمكانه  وبتتات 
اجلولة اخلام�شة عندما يحل �شيفا على اأنغول يف 

13 ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل.
وا�تتشتتتتتهتتل املتتنتتتتتختتبتتان املتتتبتتتاراة بتتحتتذر كتتبتتر قتتبتتل اأن 
مهاجم  وكتتاد  �شيطرته،  امل�شري  املنتخب  يفر�ش 
�شتوتغارت الأملاين عمر مرمو�ش يفتتح الت�شجيل 
من جمهود فردي رائع داخل املنطقة اثر متريرة 
من فتوح فراوغ احلار�ش حممد ن�شنو�ش و�شددها 

بجوار القائم )21(.
التترتجتتي م�شطفى  �تتشتتراي  متتهتتاجتتم غلطة  و�تتشتتدد 
حممد كرة من داخل املنطقة ت�شدى لها ن�شنو�ش 
)33(، ثم انفرد القائد جنم ليفربول الإنكليزي 
حممد �شالح من هجمة مرتدة لكنه تباطاأ داخل 
الكرة  و�شتت  �شالمة  علي  املدافع  فتدخل  املنطقة 

.)36(
منظمة  هجمة  من  هدفا  الفراعنة  �شغط  واأثمر 
اأنهاها  املتتتتتتتتالتتيتتة  التتتتتتتمتتتريتتترات  متتتن  ومبتتجتتمتتوعتتة 
م�شطفى حممد بتمريرة وهو على الأر�ش لفتوح 
يف  بي�شراه  زاحتتفتتة  قتتويتتة  ف�شددها  املنطقة  داختتتل 

اأق�شى الزاوية الي�شرى لن�شنو�ش )39(.
وردت ليبيا بعد اأربع دقائق بت�شديدة ملهاجم الوداد 
البي�شاوي املغربي موؤيد الاليف من داخل املنطقة 
جبل  ابتتو  حممود  للحار�ش  الميتتن  القائم  بجوار 
تعر�ش  التتذي  ال�شناوي  ملحمد  بديال  دختتل  التتذي 

لال�شابة )26(، ثم راأ�شية املعت�شم 
�شبو فوق العار�شة )45(.
لتتتكتتتن التتتتفتتتتراعتتتتنتتتتة عتتتتتتززوا 
تتتقتتدمتتهتتم بتتتهتتتدف ثتتتتتان يف 
التتتدقتتتيتتتقتتتة التتتترابتتتتعتتتتة من 

عندما  ال�شائع  بتتدل  الوقت 
كتترة عر�شية  متترر مرمو�ش 

ذكية اىل م�شطفى حممد تابعها براأ�شه على ميني 
ن�شنو�ش.

ال�شوط  بتتدايتتة  متتع  الر�تتتش  ا�شحاب  اداء  وحت�شن 
اأبتتو جبل مرماه من هتتدف حمقق  التتثتتاين، واأنتتقتتذ 
بت�شديه لت�شديدة حمدو الهوين )57(، رد عليها 
ن�شنو�ش  ابعدها  قوية  بت�شديدة  حممد  م�شطفى 

اىل ركنية ب�شعوبة )62(.
لليبيا  القا�شية  ال�شربة  �شبحي  البديل  ووجتتته 
عندما �شجل الهدف الثالث للفراعنة بعدما توغل 
�شالح يف عمق امللعب ومتترر كرة بينية متقنة اىل 
متتهتتاجتتم بتترامتتيتتدز داختتتل املتتنتتطتتقتتة �تتشتتددهتتا داخل 

املرمى )72(.
الأول  فوزها  الغابون  حققت  ذاتها،  املجموعة  ويف 
يف الدور الثاين عندما تغلبت على �شيفتها اأنغول 

فران�شفيل. يف  -2�شفر 
الت�شجيل  74 لفتتاح  الدقيقة  الغابون  وانتظرت 
عتتترب قتتائتتدهتتا متتهتتاجتتم اأر�تتتشتتتنتتتال الإنتتكتتلتتيتتزي بيار 
يف  انت�شارها  توؤمن  اأن  قبل  اأوباميانغ،  اإميتتريتتك 
عندما  ال�شديقة  التتنتتران  بف�شل   84 الدقيقة 
�شجل لعب الو�شط تو كارنرو باخلطاأ يف مرمى 

منتخب بالده.
وثاأرت الغابون خل�شارتها اأمام اأنغول 1-3 اجلمعة 
يف لواندا وانتزعت منها املركز الثالث بر�شيد اأربع 
نتتقتتاط بتتعتتدمتتا جتتتمتتد ر�تتشتتيتتد الأختتتترة عتتنتتد ثالث 
نقاط يف املركز الأخر. وت�شهد املرحلة الثانية من 
 10 على  وزعتتت  منتخبا   40 م�شاركة  الت�شفيات 
بينها  فيما  تلعب  منتخبات  اأربعة  من  جمموعات 
الع�شرة  املنتخبات  وتتتتتتاأهتتل  واإيتتتتاب.  ذهتتاب  جتتولت 
حتديد  �شيتم  حيث  النهائي  التتدور  اإىل  املت�شدرة 
املتتتواجتتتهتتتات اخلتتمتت�تتش التتتتتي تتتلتتعتتب بتتنتتظتتام الذهاب 
اىل  مبا�شرة  اخلم�شة  الفائزون  ويتاأهل  والإيتتتاب، 

مونديال قطر 2022.
وا�تتشتتلتتت �تتشتتاحتتل التتعتتاج وبتتوركتتيتتنتتا فتتا�تتشتتو بدايتهما 
اجليدة عندما تغلبت الأوىل على �شيفتها مالوي 
-2�شفر  جيبوتي  �شيفتها  على  والثانية   ،1-2
املجموعتني  ملناف�شات  الرابعة  اجلولة  يف  الإثنني 

الرابعة والأوىل تواليا.
يف املباراة الوىل التي اأقيمت يف العا�شمة البينينية 
على  فوزها  لتجديد  العاج  �شاحل  عانت  كوتونو، 
مالوي بعدما كانت تغلبت عليها ب�شهولة -3�شفر 
ال�شوط  جتتتتزاء يف  ركتتلتتة  اإىل  واحتتتتتاجتتت  اجلتتمتتعتتة، 
الإيطايل  و�شط ميالن  لها لعتتب  انتتربى  التتثتتاين 

فرانك كي�شييه بنجاح ملنحها النقاط الثالث.
وبكرت �شاحل العاج، ال�شاعية 

النهائيات  بلوغ  اإىل 

عن  غيابها  وتعوي�ش  تاريخها  يف  الرابعة  للمرة 
كانت  بعدما   2018 رو�شيا  يف  الأختتترة  الن�شخة 
بالت�شجيل  �شبقتها،  التتتتتي  التتثتتالث  الن�شخ  بلغت 
اأر�شنال  الثانية عرب مهاجم  الدقيقة  وحتديدا يف 
اأدركوا  ال�شيوف  لكن  بيبي،  نيكول�ش  الإنكليزي 
18 دقتتيتتقتتة بتتوا�تتشتتطتتة ختتتودا مويابا  التتتتتعتتادل بتتعتتد 
يف  التتفتتوز  هتتتدف  كي�شييه  ي�شجل  اأن  قتتبتتل   ،)20(

ال�شوط الثاين.
وهو الفوز الثالث على التوايل ل�شاحل العاج التي 
نقاط   10 بر�شيد  التت�تتشتتدارة  يف  موقعها  عتتتززت 
وحافظت على النقطة التي تف�شلها عن مطاردتها 
املبا�شرة ومناف�شتها الوحيدة على بطاقة املجموعة 
على م�شيفتها موزامبيق  تغلبت  التي  الكامرون 

طنجة املغربية. مدينة  يف  -1�شفر 
لغانتواز  مدافع  اإىل  بفوزها  الكامرون  وتدين 
التتبتتلتتجتتيتتكتتي متتيتتكتتايتتل نتتتغتتتادو التتتتذي �تتشتتجتتل الهدف 

الوحيد يف الدقيقة 68.
العر�ش  بلوغ  اىل  الطاحمة  التتكتتامتترون،  وجتتتّددت 
التتعتتاملتتي لتتلتتمتترة التتثتتامتتنتتة يف تتتاريتتختتهتتا، فتتوزهتتا على 
موزامبيق بعدما كانت تغلبت عليها 3-1 اجلمعة 

يف ياوندي.
للكامرون بعد  التتتتتوايل  التتثتتاين على  التتفتتوز  وهتتو 
خ�شارتها اأمام �شاحل العاج 1-2 يف اجلولة الثانية، 

والثالث يف الدور الثاين.
املناف�شة على  متتتالوي ومتتوزامتتبتتيتتق متتن  وختترجتتت 
جتمد  بعدما  احلا�شم  التتدور  اإىل  املوؤهلة  البطاقة 
ر�شيد الأوىل عند ثالث نقاط والثانية عند نقطة 

واحدة.
وو�تتشتتعتتت بتتوركتتيتتنتتا فتتا�تتشتتو اجلتتتزائتتتر، بتتطتتلتتة القارة 
ب�شدارة  انتتفتتردت  عندما  ال�شغط  حتت  ال�شمراء، 
الأوىل موؤقتا بعدما جددت فوزها على  املجموعة 
مراك�ش  متتديتتنتتة  يف  -2�شفر  جتتيتتبتتوتتتي  �شيفتها 
املتتغتتربتتيتتة. ومتتنتتح متتتدافتتتع نتتهتت�تتشتتة بتتتركتتتان املغربي 
الدقيقة  يف  فا�شو  لبوركينا  التقدم  دايتتو  يو�شوفو 
البلجيكي  لتتيتتاج  �شتاندار  مهاجم  وا�تتشتتاف   ،30

عبدول تاب�شوبا الثاين يف الدقيقة 63.
الرابعة  بخ�شارتها  منيت  التي  جيبورتي  واأكملت 
اأبتيدون  طتترد  اإثتتر  لعبني  بع�شرة  املتتبتتاراة  تواليا، 
كانت  التي  فا�شو  بوركينا  وانفردت  �شاهر )67(. 
تغلبت على جيبوتي برباعية نظيفة اجلمعة على 
بفارق  نقاط   10 بر�شيد  بال�شدارة  ذاتتته،  امللعب 
التي حتل �شيفة على  اأمتتام اجلزائر  نقاط  ثتتالث 

النيجر اأم�ش الثالثاء.
املباريات  واأقتتتيتتتمتتتت 
الثالث خارج �شاحل 
وموزامبيق  التتعتتاج 
فا�شو  وبتتتتوركتتتتيتتتتنتتتتا 
لتتتتتتعتتتتتتدم متتتطتتتابتتتقتتتة 
ملعاير  متتتالعتتتبتتتهتتتا 
الحتتتتتتتتتتتتتتاد التتتتتتتتتدويل 

)فيفا(.

بات املنتخب الأملاين اأول املتاأهلني، عرب الت�شفيات، اإىل نهائيات مونديال 
قطر 2022 لكرة القدم بفوزه ال�شاحق على م�شيفته مقدونيا ال�شمالية 
الت�شفيات  من  العا�شرة  املجموعة  مناف�شات  �شمن  �شكوبي  يف  -4�شفر 
الأوروبية، يف حني اقرتبت جارتها هولندا من مرافقتها بفوزها ال�شاحق 

على جبل طارق ب�شدا�شية نظيفة.
وانتظر املان�شافت ال�شوط الثاين حل�شم نتيجة املباراة يف �شاحله بت�شجيله 
اربعة اهداف عن طريق كاي هافرت�ش )50( وتيمو فرنر )70 و74( 

وجمال مو�شيال )84(.
وثاأرت املانيا بالتايل من مقدونيا ال�شمالية التي احلق بها هزمية تاريخية 
لوف  يواكيم  ال�شابق  املتتتدرب  با�شراف  املان�شافت  كتتان  عندما   1-2 ذهتتابتتا 
اوروبتتا خالل  كاأ�ش  نهائيات  بعد  امل�شعل  فليك  هانزي  منه  ي�شتلم  ان  قبل 

ال�شيف.
ورفعت املانيا ر�شيدها يف �شدارة املجموعة اىل 21 نقطة م�شتغلة خ�شارة 
الثالث  اإىل املركز  اأمام م�شيفتها رومانيا �شفر1- حيث تراجعت  اأرمينيا 

بر�شيد 12 نقطة تاركة الثاين اإىل رومانيا بر�شيد 13 نقطة.
وهي املرة الثامنة ع�شرة تواليا التي تتاهل فيها املانيا اىل العر�ش الكروي 
منذ عام 1954، علما بانها خرجت من الباب ال�شيق يف مونديال رو�شيا 
عام 2018 عندما جردت من اللقب يف الدور الول يف جمموعة كانت يف 
متناولها و�شمت املك�شيك وال�شويد وكوريا اجلنوبية، لكنها حلت يف املركز 

الأخر.
ب�شفتها  النهائيات  يف  �شت�شارك  التي  قطر  اىل  بالتايل  املانيا  وان�شمت 

الدولة امل�شيفة.
وعلى الرغم من ن�شبة ا�شتحواذ كبرة على الكرة، مل يفلح املنتخب الملاين 
ال�شوط الول وكانت اخطر فر�شة له عرب فرنر  الت�شجيل يف  افتتاح  يف 

الذي ا�شاب القائم يف الثواين الخرة منه.
الملتتان هجمة مرتدة �شريعة  ا�شتغل  الثاين،  ال�شوط  ويف 

تتتتومتتتا�تتتش متتتولتتتر على  التتتكتتترة اىل  فتتو�تتشتتلتتت 
باجتاه  بذكاء  مررها  املنطقة  م�شارف 

ب�شهولة  الختتر  فتابعها  هافرت�ش 
داخل ال�شباك )50(.

التمريرة  �تتتشتتتاحتتتب  متتتتولتتتتر  وكتتتتتتتان 
احلا�شمة للهدف الثاين عندما ناول 
الأخر  فاأطلقها  اأمامية  كرة  فرنر 

قوية يف ال�شباك )64(.
واأ�تتتتشتتتتاف فتتترنتتتر التتتثتتتالتتتث والتتتثتتتاين 
ال�شخ�شي له بت�شديدة لولبية بعيدا 

عن متناول احلار�ش )73(.
مو�شيال  البديل  واختتم 

عندما  التتتتتتت�تتتشتتتجتتتيتتتل 
انفرد باحلار�ش 

و�شدد يف �شباكه )83(.
بانف�شنا.  ثقتنا  متتن  �شتعزز  املبكر  "التاأهل  املتتبتتاراة  بعد  هافرت�ش  وقتتال 

بطبيعة احلال، الهدف املقبل هو التتويج اأبطال للعامل".
الك�شندرو  �شجله  بهدف  ارمينيا  على  رومانيا  تغلبت  ذاتها،  املجموعة  ويف 

ميرتيتا يف الدقيقة 26.
املدرب  عليها  الإ�شراف  توىل  ان  الهجومية منذ  وتابعت هولندا عرو�شها 
اجلديد-القدمي لوي�ش فان غال، ودكت �شباك منتخب جبل طارق املتوا�شع 
ال�شابعة  املجموعة  مناف�شات  �شمن  روتتتردام  يف  الثنني  نظيفة  ب�شدا�شية 

لتقرتب اكر واأكر من التاهل اىل النهائيات.
على  الفائزة  للرنوج   17 مقابل  نقطة   19 اىل  ر�شيدها  هولندا  ورفعت 

مونتينيغرو -1�شفر و15 لرتكيا التي تفوقت على لتفيا 1-2.
دايك  فتتان  فرجيل  هولندا  منتخب  وقائد  ليفربول  دفتتاع  قطب  وافتتح 

الت�شجيل عندما ارتقى براأ�شه لركلة ركنية واودعها ال�شباك )9(.
املنطقة  داختتتل  يتتد  مل�شة  اثتتر  هولندا  ل�شالح  جتتتزاء  ركتتلتتة  احلتتكتتم  واحت�شب 
لها  ت�شدى  طتتارق  حتتار�تتش مرمى جبل  لكن  ديتتبتتاي  لها ممفي�ش  فتتانتتربى 

برباعة )19(.
رائعة  احتاج اىل دقيقتني لتعوي�ش خطاأه بعد لعبة م�شرتكة  لكن ديباي 
ديباي  باجتاه  دايف كال�شن  ان ميررها  قبل  اكتتر من لعتتب هولندي  بني 

ليتابعها الخر داخل ال�شباك من م�شافة ق�شرة )21(.
ويف الوقت بدل ال�شائع من ال�شوط الول احت�شب احلكم ركلة جزاء ثانية 
ل�شالح املنتخب "الربتقايل" اثر مل�شة يد اخرى، فانربى لها ديباي و�شددها 
قوية يف �شقف ال�شباك )45+3(. ورفع ديباي ر�شيده من الهتتداف على 
املركز  ني�شتلروي يف  فان  رود  رقم  35 هدفا معادل  اىل  التتدويل  ال�شعيد 
الذي يت�شدره روبن فان بر�شي مع  الهدافني  اف�شل  ال�شاد�ش يف ترتيب 

هدفا.  50
ومل متتت�تتش دقتتيتتقتتتتتان عتتل متتطتتلتتع التت�تتشتتوط التتثتتاين حتتتتتى ا�تتشتتاف املنتخب 
الهولندي الهدف الرابع بعد متريرة عر�شية متقنة من نوا لنغ باجتاه 

دنزل دامفري�ش الذي تابعها براأ�شه داخل ال�شباك.
يختتم  اأن  قبل   )75( اخلام�ش  التتهتتدف  داجنتتومتتا  ارنتتتوت  البديل  و�شجل 

البديل الخر دونيل مالني الت�شجيل قبل نهاية املباراة باربع دقائق.
م�شيفتها  على  الثمني  بفوزها  النهائيات  اإىل  بلجيكا  تاأهل  ويلز  واأجلت 

اإ�شتونيا -1�شفر يف تالني �شمن مناف�شات املجموعة اخلام�شة.
و�شجل مهاجم كارديف �شيتي كيفر مور التقدم لويلز يف الدقيقة 12 اثر 

متريرة من لعب و�شط يوفنتو�ش الإيطايل اآرون رام�شي.
وكانت بلجيكا بحاجة اإىل تعر ويلز اأمام اإ�شتونيا ل�شمان تاأهلها دون اأن 
الغائب  بايل  الإ�شباين غاريث  ريتتال مدريد  رفتتاق جنم  اأن فوز  بيد  تلعب، 
ل تاأهل "ال�شياطني احلمر" اإىل  اأجَّ عن لقاء اليوم ب�شبب الإ�شابة، 
الثاين-نوفمرب  ت�شرين   13 يف  الأختترة  قبل  ال�شابعة  اجلولة 

املقبل عندما ت�شت�شيف اإ�شتونيا.
وعززت ويلز موقعها يف املركز الثالث بر�شيد 11 نقطة بفارق 
خم�ش نقاط خلف بلجيكا املت�شدرة والتي غابت عن النافذة 
مل�شابقة  النهائية  الأدوار  خو�شها  ب�شبب  احلالية  الدولية 
امام  بخ�شارتها  ثالثة  حلت  حيث  الأوروبتتتيتتتة  الأمم  دوري 

ايطاليا 1-2، وقبلها امام فرن�شا 2-3 يف ن�شف النهائي.
ويف املجموعة ذاتها، اأبقت ت�شيكيا على اآمالها يف املناف�شة 
على بطاقة امللحق بفوزها على م�شيفتها بيالرو�ش 
باير  متتتهتتتاجتتتم  �تتشتتجتتلتتهتتمتتا  نتتظتتيتتفتتني  بتتتهتتتدفتتتني 
 )22( �شيك  بتتاتتتريتتك  الأملتتتتاين  ليفركوزن 
هلوزيك  اآدم  بتتراغ  �شبارتا  ومهاجم 

.)65(
يف  موقعها  ت�شيكيا  وعتتتززت 
 11 بر�شيد  التتثتتاين  املتتركتتز 
مباريات  �تتشتتبتتع  متتتن  نتتقتتطتتة 
بتتتفتتتارق الهتتتتتتداف امتتتتتام ويلز 
اأقتتتل، فيما  التتتتتي لعبت متتبتتاراة 
جتمد ر�شيد بيالرو�ش عند ثالث 
نقاط يف املركز الخر بعد تلقيها 

اخل�شارة ال�شاد�شة على التوايل.
وفتتتتكتتتتت رو�تتتتشتتتتيتتتتا �تتتتشتتتتراكتتتتة �تتتتشتتتتدارة 
كرواتيا،  متتتع  التتثتتامتتنتتة  املتتجتتمتتوعتتة 
و�شيفة بطلة العامل، بفوزها الثمني 
على م�شيفتها �شلوفينيا 2-1، وتعر 

الثانية اأمام �شيفتها �شلوفاكيا 2-2.
منح  لتتيتتوبتتلتتيتتانتتا،  يف  الأوىل  املتتتبتتتاراة  يف 
ديفييف  اإيتتغتتور  مو�شكو  �ش�شكا  متتدافتتع 
 ،28 التتتدقتتتيتتتقتتتة  لتتترو�تتتشتتتيتتتا يف  التتتتتتتقتتتدم 
مو�شكو  �شبارتا  اجلتتار  متتدافتتع  واأ�تتشتتاف 
جورجي دجيكيا الهدف الثاين بعد اأربع 
الفارق  الأر�تتش  اأ�شحاب  وقل�ش  دقائق. 
و�شط  لعتتب  بوا�شطة   40 الدقيقة  يف 

اأتالنتا الإيطايل يو�شيب اإيليت�شيت�ش.
وهو الفوز الرابع على التوايل لرو�شيا 
فرفعت  التتتتت�تتشتتفتتيتتات  يف  واخلتتتامتتت�تتتش 
منفردة  نتتقتتطتتة   19 اإىل  ر�تتشتتيتتدهتتا 
اأمام  نقطتني  بتتفتتارق  الأول  باملركز 
كرواتيا التي �شقطت يف فخ التعادل 
الت�شفيات  يف  التتتثتتتانتتتيتتتة  لتتتلتتتمتتترة 

فرتاجعت اإىل املركز الثاين.

�ساحل �لعاج وبوركينا فا�سو تو��سالن بد�يتهما �جليدة 

خطوة مهمة مل�ضر نحو الدور احلا�ضم بت�ضفيات املونديال 
اأملانيا اإىل نهائيات قطر وهولندا 

على م�ضارفها 

لكرة   2022 قطر  مونديال  نهائيات  يبلغ  منتخب  اأول  اأ�شبحت  اأن  بعد 
املر�شحة  املنتخبات  بني  من  اأملانيا  اعتبار  ميكن  هل  الت�شفيات،  عرب  القدم 
اأربع  العامل  اأبتتطتتال  بتتداأ  �شنوات عجاف،  ثتتالث  بعد  العاملي؟  اللقب  لإحتتتراز 
مرات، يتو�شمون خرا بالت�شكيلة احلالية، لكن املدرب اجلديد هانزي فليك 

يعترب باأن "الطريق ما زال طويال".
لطاملا اعتمد املنتخب الملاين على القوة الذهنية. وبعد ان قام فليك بتجديد 
اثر  لتتوف  ليواكيم  خلفا  من�شبه  ا�شتالمه  بعد  كبرة  بن�شبة  الفريق  دمتتاء 
نهائيات كاأ�ش اأوروبا خالل العام احلايل، يعتمد الالعبون على ما�ش جميد 
للمان�شافت الذي يتمتع مب�شتوى م�شتقر منذ حوايل 70 عاما يف النهائيات 
بعد  الثقة  من  جرعة  اىل  حاجة  يف  كانت  احلالية  الت�شكيلة  لكن  العاملية. 

كابو�ش الن�شخة الخرة يف رو�شيا عام 2018 واخلروج من الدور الول.
ومع انتزاع بطاقة التاأهل بالفوز على مقدونيا ال�شمالية -4�شفر الثنني، 
تواليا.  ع�شرة  الثامنة  للمرة  العاملي  العر�ش  يف  التواجد  يف  املان�شافت  جنح 
النهائي  ن�شف  التتدور  املتتوحتتدة  ثم  الغربية  املانيا  بلغت   ،1954 عتتام  ومنذ 
للمونديال 12 مرة، والنهائي 8 مرات وتوجت باللقب 4 مرات وهو �شجل 

ل ت�شاهي فيها حتى الربازيل حاملة الرقم القيا�شي يف عدد اللقاب العاملية 
اأي  اأن  نوير  مانويل  وقائدها  املان�شافت  مرمى  حار�ش  ويوؤكد  متترات(.   5(
منتخب اأملاين ي�شارك يف بطولة ما يكون من اأجل الظفر بها ويقول يف هذا 
على  للمناف�شة  ال�شتعداد  علينا  ويتعني  القمة  اىل  التتعتتودة  "نريد  ال�شدد 

اللقب. التتويج اأبطال لكاأ�ش العامل يجب ان يكون هدفا منطقيا".
ومنذ ان ا�شتلم فيلك تدريب اأملانيا، حقق املنتخب خم�شة انت�شارات يف خم�ش 
مباريات و�شجل 18 هدفا ودخل مرماه 3 اهداف فقط. �شحيح اأن املباريات 
اخلم�ش كانت امام منتخبات من ال�شف الثاين امثال لي�شتن�شتاين ومقدونيا 
ال�شمالية واي�شلندا، لكن النقطة البرز يف الت�شكيلة الملانية، ان فليك منح 
مو�شيال  جمال  اأمثال  اأنف�شهم  لفر�ش  ال�شبان  الالعبني  لبع�ش  الفر�شة 
وكرمي اأدييمي. ويقول فليك الذي قاد بايرن ميونيخ اىل �شدا�شية تاريخية 
املو�شم قبل املا�شي "املنتخب يتطور، لقد راأينا باأي عقلية ندخل اىل ار�شية 

للتدريب  التتكتتايف  التتوقتتت  منلك  "ل  واأ�تتشتتاف  الخرة".  املتتبتتاريتتات  يف  امللعب 
وتطوير المور ب�شكل اأف�شل، لكن الذهنية موجودة".

واأ�شاد قائد منتخب اأملانيا الفائز بكاأ�ش العامل عام 1990، لوتار ماتيو�ش 
بالعمل الذي يقوم به فليك بقوله لأحدى �شبكات التلفزة املحلية حيث يعمل 
بايرن  بتتاأن هانزي قام بو�شع المتتور يف ن�شابها كما فعل يف  "اأعتقد  معلقا 

ميونيخ قبل �شنتني. عملية التاأقلم ت�شر ب�شكل جيد والنوعية موجودة".
بيد اأن اأملانيا تريد ال�شعود من احل�شي�ش باأ�شرع فرتة ممكنة بعد كابو�ش 
نواة  ال�شابق العتماد على  املدرب  اراد  الن�شخة،  مونديال رو�شيا. ففي تلك 
املنتخب املتوج بطال للمونديال قبل 4 �شنوات يف الربازيل، لكنه ف�شل ف�شال 
ذريعا على الرغم من اأن منتخبات جمموعته كانت يف متناوله، فخ�شر اأمام 
على  وغتتر جمد  ال�شعوبة  غاية  فتتوزا يف  وحقق  اجلنوبية  وكوريا  املك�شيك 

ال�شويد 2-1 لينهي الدور الول يف املركز الخر.

ثم �شارك يف دوري المم الوروبية وحل ثالثا يف جمموعته وراء الربتغال 
وفرن�شا، تبع ذلك خ�شارة تاريخية امام اإ�شبانيا ب�شدا�شية نظيفة، ثم اخرى 

مذلة امام مقدونيا ال�شمالية 1-2 يف عقر دار املانيا.
وعن حظوظ منتخب بالده يف املناف�شة على اللقب العام املقبل يف قطر يقول 
فليك "اذا نظرنا اىل نوعية الالعبني املوجودين حاليا، ن�شتطيع القول باأننا 
اإ�شبانيا، فرن�شا وبلجيكا، لكن ثمة  اإيطاليا،  قادرون على مناف�شة منتخبات 
نواح يجب حت�شينها. ما زال الطريق طويال اأمامنا للعودة اإىل اأعلى م�شتوى 
على ال�شعيد العاملي، لكن ما اأدركه متاما اأنه بف�شل الذهنية املوجودة ميكننا 
امل�شاكل التي تواجه املنتخب احلايل، فهو  اأما ابرز  اأ�شياء كثرة".  اأن نفعل 
اإيجاد راأ�ش حربة �شريح على الرغم من ان فليك يجدد الثقة دائما مبهاجم 
ت�شل�شي الإنكليزي تيمو فرنر الذي �شجل 5 اأهداف يف اآخر خم�ش مباريات 
على الرغم من ال�شعوبات التي يواجهها يف فريقه اللندين هذا املو�شم حيث 

خ�شر مركزه ال�شا�شي ل�شالح البلجيكي روميلو لوكاكو.
كما اأن الدفاع ل يعطي ال�شمانات الالزمة دائما ل �شيما على الطراف حيث 

ف�شل اأي ظهر يف فر�ش نف�شه حتى الآن.

هل ميكن اعتبار اأملانيا مر�ضحة للقب كاأ�ش العامل؟



م�ش عيب.. حملة للتوعية ب�ضرطان الثدي يف غزة 
جهودها  غتتتزة  يف  ختتريتتة  وجتتمتتعتتيتتات  ال�شحية  التت�تتشتتلتتطتتات  تكثف 
اإجراء الفح�ش الالزم للك�شف عن �شرطان  الن�شاء على  لت�شجيع 
التتذي قد يحدث يف القطاع  التترتدد  التغلب على  اأمتتال يف  الثدي، 
"م�ش عيب" التي  اإطتتار حملة  لدى التعامل مع هذا املر�ش. ويف 
اأطلقتها موؤ�ش�شة فار�ش العرب للتنمية والأعمال اخلرية بالتعاون 
مع وزارة ال�شحة، يوجه رجال الدين نداءات للك�شف املبكر، وي�شع 

اخلبازون ر�شائل مماثلة يف عبوات اخلبز.
لنحو  الفح�ش  اأتاحت  الطريق  يف  متنقلة  اختبار  عربة  وتنطلق 
150 امراأة يوميا خالل الأ�شبوع املن�شرم يف م�شتهل �شهر التوعية 
من�شقة  تقول  الأول.  ت�شرين  اأكتوبر  يف  الثدي  ب�شرطان  التتدويل 
واأمان  اأمل  ر�شالة  "حملة م�ش عيب هي  احلملة جورجيت حرب 
"فيه  اإنه روحوا وافح�شوا". وت�شيف  العامل  ال�شيدات حول  لكل 
عيب  اإنتته  املو�شوع  مع  بتتعامل  املجتمع  من  بها  باأ�ش  ل  �شريحة 
كلمة  هتتي  التتثتتدي  كلمة  اإنتتته  اأو  التتثتتدي  ا�شتئ�شال  متتع  وبيتعاملوا 
خارجة واإنها كلمة عيب". وقالت وزارة ال�شحة اإن �شرطان الثدي 
ميثل 32 يف املئة من حالت ال�شرطان بني الن�شاء يف غزة. ويواجه 
مر�شى ال�شرطان م�شاكل متعددة بدءا بالفقر ونق�ش الإمدادات 
الطبية يف م�شت�شفيات القطاع وانتهاء ب�شعوبة التوجه للعالج اإىل 

اإ�شرائيل وال�شفة الغربية وما وراءها ب�شبب قيود العبور.

اإن�ضتغرام يخترب خا�ضية لإخطار 
امل�ضتخدمني بانقطاع اخلدمة

في�شبوك  ل�شركة  التابع  اإن�شتغرام،  خدمة  على  القائمون  اأعتتلتتن 
اأم�ش الأول الثنني  اأنهم يختربون خا�شية لإخطار امل�شتخدمني 
تطبيق  على  مبا�شر  ب�شكل  الفنية  امل�شكالت  اأو  اخلدمة  بانقطاع 
اأيام من تعطل خدمات عمالق  ال�شور. وياأتي ذلك بعد  م�شاركة 
وجاء  اأ�تتشتتبتتوع.  متتن  اأقتتتل  يف  متترتتتني  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
الوليات  يف  �شيجري  الختبار  اأن  اإن�شتغرام  لتطبيق  تدوينة  يف 
�شت  اخلتتدمتتة  انقطاع  وحتتال  اأ�شهر.  لب�شعة  و�شي�شتمر  املتحدة، 
اأكتتتتتوبتتر اجلتتتاري دون و�تتشتتول م�شتخدمي  �تتشتتاعتتات يف التترابتتع متتن 
التوا�شل  و�شائل  اإىل  مليار   3.5 عددهم  البالغ  ال�شركة  خدمات 
واإن�شتغرام  وات�شاب  �شمل  ما  وهو  املرا�شلة،  وخدمات  الجتماعي 
وما�شنجر. ويف وقت �شابق الثنني، واجه العديد من امل�شتخدمني 
م�شكالت مع اإن�شتغرام، بح�شب تقارير امل�شتخدمني على جمموعة 
مراقبة الإنرتنت "داون ديتكتور". وتخطط ال�شركة اأي�شا لطرح 
خا�شية �شت�شاعد يف الت�شهيل على الأ�شخا�ش معرفة ما اإذا كانت 

ح�شاباتهم معر�شة خلطر التعطيل.

حتذير .. ماء ال�ضنبور ل ي�ضلح ملربد ال�ضيارة
حذرت الهيئة الأملانية للفح�ش الفني من ا�شتخدام ماء ال�شنبور 

مع مربد ال�شيارة حتت اأي ظرف من الظروف.
واأو�شحت الهيئة اأن ماء ال�شنبور قد يحتوي على تر�شبات كل�شية 
املاء  العتماد على  لذا يف�شل  بالكامل؛  التربيد  بتتدورة  قد ت�شر 
املقطر اأو املاء منزوع الأيونات. واأ�شافت الهيئة اأنه من املثايل اإعادة 
تعبئة �شائل التربيد بنف�ش املوا�شفات يف ن�شبة اخللط امل�شتخدمة، 
وهذه هي الطريقة الوحيدة ل�شمان احلماية املثلى من ال�شقيع 

والتاآكل. ويوفر دليل ال�شتعمال معلومات عن هذا.
كما حذر اخلرباء من فتح غطاء خزان �شائل التربيد عندما يكون 
املحرك يف درجة حرارة الت�شغيل، نظراً لأنه من املمكن اأن يتدفق 

ال�شائل ال�شاخن عند فتحه وي�شّبب حروقاً �شديدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ك�ضف جديد عن ا�ضتخدام الب�ضر للتبغ قبل 12300 عام
اكت�شف علماء دلئل على اأقدم ا�شتخدام معروف للتبغ يف العامل، وذلك يف بقايا موقد بناه ال�شكان الأوائل للمناطق 

الداخلية من اأمركا ال�شمالية قبل 12300، وذلك يف �شحراء "�شولت ليك" بولية يوتا الأمركية.
وعر الباحثون على اأربع بذور متفحمة لنبات تبغ بري يف بقايا املوقد، اإ�شافة اإىل اأدوات حجرية وعظام بط من 

بقايا وجبات. وحتى هذا الك�شف، كان اأقدم غليون تدخني عُر عليه يف ولية األباما ويعود اإىل 3300 عام.
اأجل  األياف النبات، من  اأو م�شغوا  اأفتترادا من البدو الرحل يف موقع يوتا رمبا دخنوا التبغ  اأن  ويعتقد الباحثون 
ال�شمات التحفيزية التي يقدمها النيكوتني بداخله. وقال عامل الآثار دارون ديوك، الذي قاد البحث الذي ن�شر 
الثنني يف دورية "نيت�شر هيومن بيهيفر": "على نطاق عاملي، التبغ هو ملك النباتات امل�شكرة، والآن ميكننا القول 

اإن جذوره الثقافية تعود اإىل الع�شر اجلليدي".
بعد و�شول  العامل  اأنحاء  انت�شر يف جميع  العامل اجلديد،  الأ�شلية يف  ال�شعوب  التبغ بني  ا�شتخدام  ن�شاأ  اأن  وبعد 

الأوروبيني منذ اأكر من خم�شة قرون.
وتقول منظمة ال�شحة العاملية اإن التبغ ميثل حاليا اأزمة �شحية عامة يف جميع اأنحاء العامل، يف ظل وجود 1.3 

مليار مدخن له واأكر من ثمانية ماليني حالة وفاة مرتبطة به �شنويا.
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نقل مق�ضورة توت عنخ اآمون للمتحف امل�ضري الكبري
عنخ  تتتوت  للملك  الثانية  املق�شورة  نقل  عملية  امل�شرية  ال�شلطات  اأمتتتت 

اآمون، واإعادة تركيبها، مبكان عر�شها الدائم باملتحف امل�شري الكبر.
وانتهى اأثريون وخمت�شو ترميم يف املتحف امل�شري الكبر، من اأعمال نقل 
الواجهة  لداخل  اآمتتون  عنخ  توت  للملك  الثانية  املق�شورة  تركيب  واإعتتادة 

الزجاجية املخ�ش�شة لها مع باقي املق�شورات اخلا�شة بامللك ال�شاب.
املا�شية من  التتفتترتة  ختتالل  نقلها  التي مت  املق�شورات  عتتدد  بذلك  وو�تتشتتل 
املتحف امل�شري بالتحرير اإىل املتحف امل�شري الكبر 3 مق�شورات خا�شة 

بكنوز امللك الذهبي توت عنخ اآمون.
امل�شري  باملتحف  الأثرية  لل�شوؤون  والآثتتار  ال�شياحة  وزير  م�شاعد  واأو�شح 
املذهب  اخل�شب  متتن  م�شنوعة  املق�شورة  هتتذه  اأن  عبا�ش،  الطيب  الكبر 
بالأق�شر،  الغربي  بالرب  امللك مبقربته  العثور عليها �شمن مقتنيات  ومت 
والتي مت الك�شف عنها يف نوفمرب 1922، ثم مت نقلها مع باقي القطع اإىل 
املتحف امل�شري بالتحرير حيث مت عر�شها. واأ�شاف عبا�ش اأنه "�شيتم نقل 
املق�شورة املتبقية يف القريب العاجل لتعر�ش كل مق�شورة من مق�شورات 
امللك توت عنخ اآمون يف واجهة خا�شة، وفقا لأحدث طرق العر�ش املتحفي 
بالقاعات املخ�ش�شة لعر�ش كنوز امللك والتي تبلغ م�شاحتها حوايل 7200 
مرت مربع واملزودة باأحدث و�شائل العر�ش من واجهات ذات حتكم بيئي يف 
درجات احلرارة والرطوبة والإ�شاءة، بالإ�شافة اإىل و�شائل تو�شيحية من 
ر�شوميات وبطاقات �شرح خا�شة بكل قطعة، وكذلك �شا�شات عر�ش تو�شح 

�شيناريو العر�ش اخلا�ش بامللك ال�شاب".

مزاد على مقتنيات واينهاو�ش مبليوين دولر
ُتطَرح للبيع يف مزاد علني ُيقام يف ت�شرين الثاين-نوفمرب املقبل يف ولية 
كاليفورنيا الأمركية الع�شرات من ف�شاتني النجمة الربيطانية الراحلة 
بينها  واأ�شطوانات وكتب، من  اإميي واينهاو�ش ومقتنياتها من حقائب يد 
املو�شيقية  احلفلة  يف  ترتديه  ال�شول  مغنية  كانت  التتذي  ال�شهر  التتثتتوب 

املاأ�شوية التي اأحيتها قبل �شهر من وفاتها العام 2011.
نيويورك  يف  الثتتنتتني  متتنتتذ  لتتلتتمتتزادات  اأوك�شنز"  "جوليانز  دار  وتتتعتتر�تتش 
ف�شاتني  بينها  واينهاو�ش،  مقتنيات  من  قطعة   800 من  اأكتتر  من  عينة 
وبنطلونات و�شراويل "�شورت" ق�شرة واأحذية ومالب�ش داخلية ونظارات 
واآلت مو�شيقية وكتب وت�شجيالت، تقدر قيمتها الإجمالية بت "مليون اإىل 
مليوين دولر"، متهيداً ملزاد يقام يف بيفريل هيلز يف 6 و7 ت�شرين الثاين/

اإطالعه  نولن خالل  اأوك�شنز" مارتن  "جوليانز  نوفمرب. ولحظ مدير 
وكالة فران�ش بر�ش على جمموعة املقتنيات ال�شخ�شية للمغنية واملو�شيقية 
بفعل   2011 متوز/يوليو   23 يف  عاماً   27 عن  توفيت  التي  الربيطانية 
ا�شتهالك مفرط للكحول، اأن "من ال�شعب جداً تنظيم مزادات مب�شاركة 

اأحدث ظهور لبن 
هازال كايا 

ن�شرت النجمة الرتكية  هازال كايا  
على  علي  فكرت  ابنها  مع  �شورة 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
فكرت علي الذي يبلغ من العمر 
بجماله  املتتتتتتتابتتتعتتتني  اأبتتتتهتتتتر  �تتشتتنتتة 
باخلرزة  عتتتّلتتتقتتتوا  اأنتتتهتتتم  لتتتدرجتتتة 
عّلقوا  املتابعني  بع�ش  التتتزرقتتتاء. 
علي  فكرت  بتتني  الت�شابه  بتتدرجتتة 

ووالده املخرج علي اأتاي.
قريبة  بكامرا  ال�شورة  التقطت 
وجتتهتتهتتا قريبا  هتتتتتازال  وو�تتشتتعتتت 
من وجه طفلها، حتى اأن كالهما 
ميتلكان لون العيون نف�شها  ولون 
التت�تتشتتعتتر نتتفتت�تتشتته، ولتتكتتن التت�تتشتتبتته يف 
املالمح لوالده املخرج علي اأتاي.

هتتتتتتتازال التتتتتتتي تتتلتتعتتب بتتتطتتتولتتتة يف 
اعتمدت  " امل�شتحيل "  م�شل�شل 
ل�شعرها  النحا�شي  اللون  موؤخراً 
ممتتا اأ�تتشتتار اأن التت�تتشتتورة تتتعتتود اإىل 

فرتة ق�شرة.

اكت�ضاف اأكرب مع�ضرة 
نبيذ يف العامل 

اإ�شرائيليون  اآثتتتتتار  عتتلتتمتتاء  كتت�تتشتتف 
للع�شر  تعود  للنبيذ  مع�شرة  عن 
لالإنتاج  ا�تتشتتتتتختتدمتتت  التتبتتيتتزنتتطتتي 
التتتتتتتجتتتاري بتتتواقتتتع متتلتتيتتوين ليرت 
يجعلها  �شنويا مما  امل�شروبات  من 
النوع يف  "اأكرب" مع�شرة من هذا 

العامل يف ذلك الوقت.
وتتاألف املن�شاأة التي تقع يف مدينة 
"يفنه" جنوب تل اأبيب والتي كانت 
اإحدى املدن الرئي�شية بعد تدمر 
القد�ش يف العام �شبعني بعد امليالد، 
متتد  للنبيذ  معا�شر  خم�ش  متتن 

على م�شاحة كيلومرت مربع.
عمرها  يبلغ  التي  املع�شرة  وت�شم 
لتخمر  م�شتودعات  �شنة،   1500
النبيذ وت�شويقه واأفراناً لتح�شر 
يف  امل�شتخدمة  الطينية  التتقتتنتتاين 
على  فيها  وعتتر  النبيذ،  تخزين 
الطني  الآلف من قطع  "ع�شرات 
املفتت واجلتترار الرتابية" على ما 

قالت �شلطة الآثار الإ�شرائيلية.
�شلطة  يف  الآثتتتار  منقبي  وبح�شب 
اإيتتتلتتتي حداد  الآثتتتتتار الإ�تتشتترائتتيتتلتتيتتة 
وليات نداف زيف وجون �شليغمان، 
"نبيذ  با�شم  املع�شرة  عرف منتوج 
املوانئ  بتت�تتشتتبتتب  وع�شقالن"  غتتتزة 
ت�شديره  يتم  كتتان  التتتتتي  القريبة 

منها.
نبيذ  اإن  الآثتتتتتتتتتار  متتنتتقتتبتتو  وقتتتتتتتال 

ثميناً. املقد�شة" كان  "الأرا�شي 

فهرية اأفجني بو�ضلة 
رق�ش يف زفاف �ضديقتها

التترتكتتيتتة  فهرية  للنجمة  فتتيتتديتتو  انتتتتت�تتشتتر 
اأفتتتجتتتني  يتتظتتهتتر رقتت�تتشتتهتتا يف حتتفتتل زفتتتاف 
�تتشتتديتتقتتتتتهتتا، وقتتتد ارتتتتتتدت فتت�تتشتتتتتانتتا طويل 
باأناقتها  اجلمهور  واأ�شاد  الأحمر،  باللون 

على مواقع التوا�شل الجتماعي.
بطولة  على  اأفجني  فهرية  وَقعت  وكانت 
"نه�شة  متت�تتشتتلتت�تتشتتل  متتتتن  التتتتثتتتتاين  اجلتتتتتتزء 
فيه  ي�شارك  التتذي  العظمى"،  ال�شالجقة 
املمثل الرتكي باري�ش اأردوت�ش، وقد ك�شفت 
ال�شحافة الرتكية عن �شور ظهرت فيها 

وهي توقع على امل�شل�شل.
اأيتت�تتشتتا اأختتبتتار متتفتتادهتتا ان�شمام  وانتتتتت�تتشتترت 
الأبرياء"،  "�شقة  مل�شل�شل  اأفجني  فهرية 
الأمتتتتتتتر التتتتتتذي �تتتشتتتّكتتتل �تتشتتجتتة كتتتبتتترة بني 
ال�شحافة الرتكية، اإل اأن فهرية نفت هذا 

اخلرب، و و�شفته بالعاري عن ال�شحة.

طفلة تخ�ضع لل 36 عملية جراحية ب�ضبب حالة نادرة
لتتعتتدد كتتبتتر متتتن العمليات  بتتريتتطتتانتتيتتة  ختت�تتشتتعتتت طتتفتتلتتة 
نادرة  حتتالتتة  ب�شبب  فقط  عتتامتتني  غ�شون  يف  اجلتتراحتتيتتة 

جتعلها غر قادرة على البلع.
اإىل  ال�شفر  ديفيز  اإيتتال  الر�شيعة  الطفلة  على  ويتعني 
لها  ت�شمح  عملية  لإجتتراء  اأ�شابيع،  ثالثة  كل  امل�شت�شفى 
نادرة  حالة  متتن  تعاين  حيث  والتت�تتشتتراب،  الطعام  بتناول 
متنعها من البلع، وحتتاج لعملية جراحية لإبقاء املريء 

مفتوًحا.
واأم�شت الطفلة التي احتفلت بعيد ميالدها الثاين هذا 
الأ�شبوع ثمانية اأ�شابيع يف ثالث وحدات خمتلفة للعناية 
املركزة حتى الآن هذا العام، و�شيتعني عليها الآن اإجراء 
القليلة  الأيتتتام  ختتالل  لها  والثالثني  ال�شاد�شة  العملية 

القادمة.
يت�شكل  ويلز، مل  كارمارثين�شاير،  اإيال يف  ولدت  وعندما 
املري لديها ب�شكل �شحيح، وحتى قبل ولدتها يف اأكتوبر 
ا  اأي�شً اإ�تتشتتابتتتتتهتتا  ت�شخي�ش  مت   ،2019 الأول  -تتت�تتشتتريتتن 
على  كتتتان  قلبها  اأن  يعني  ممتتا  دكتت�تتشتترتاكتتارديتتا،  مبتتر�تتش 

اجلانب الأمين من �شدرها.
وقالت ليا والدة اإيال "منذ ال�شهر ال�شاد�ش من احلمل، 
حالة  يف  بري�شتول  يف  م�شت�شفى  يف  اأعي�ش  اأن  علي  كتتان 

ولدتها مبكرة".
وعتتنتتد التتتتتتولدة، كتتتان جتتتزء متتتن متتتري التتطتتفتتلتتة مت�شاًل 
مبجرى الهواء لديها، واأم�شت ت�شعة اأ�شابيع يف العناية 
34 عملية جراحية  اأجتتترت  التتوقتتت،  املتتركتتزة، ومنذ ذلتتك 

اأخرى للحفاظ على املريء مفتوًحا.

�ضنعوا روبوتا ي�ضاعد يف مراقبة المتحانات
والتكنولوجيا  للهند�شة  العايل  املعهد  من  طالب  متكن 
اآيل  اإنتت�تتشتتان  اإنتتتتتاج  متتن  �شعيد م�شر  اجلتتديتتدة يف  باملنيا 
املوؤ�ش�شات  يف  عتتدة  مبهمات  القيام  ي�شتطيع  "روبوت" 

احلكومية ل �شيما املدار�ش.
والتتتكتتتوادر  التتتطتتتالب  متت�تتشتتاعتتدة  "الروبوت"  ويتت�تتشتتتتتطتتيتتع 
الإدارية يف العديد من املجالت مع احلفاظ على التباعد 
الجتماعي يف ظل انت�شار عدوى كورونا بالعامل. ويقول 
اإ�شماعيل اأ�شعد، وهو اأحد اأع�شاء الفريق الذي قام باإنتاج 
لت"�شكاي نيوز عربية" اإن فكرة الخرتاع تقوم  الروبوت 
على ابتكار جهاز يفيد يف زمن انت�شار وباء كورونا، حيث 
والأر�شيات  الأيتتتدي  تعقيم  عمليات  يف  امل�شاعدة  ميكنه 
وغره، اإ�شافة اإىل توزيع اأوراق الأ�شئلة والإجابة وغرها 

من املهام يف املجال التعليمي واخلدمي.
درجة  بقيا�ش  يقوم  روبتتوت  بعمل  "قمنا  اأ�شعد:  واأ�شاف 
تتترتتتبتتط بالذكاء  لتتته  كتتتامتتترا  اإ�تتتشتتتافتتتة  ثتتتم مت  احلتتتتتترارة 
ا�شتخدامها  ميكن  ب�شا�شة  متتتزودة  وهتتي  ال�تتشتتطتتنتتاعتتي، 
اأن  داختتتل املعاهد واملتتدار�تتش لإر�تتشتتاد التتتزوار اجلتتتدد، فلو 
طالبا جديدا ميكنه اللجوء اإىل  هذا الروبوت الذي يتم 
حفظ عليه اأهم الأماكن التي يحتاجها الزائرون اجلدد 

للمكان ويقدم الروبوت �شرحا تف�شيليا ملا يحتاجه".

لأول مرة.. اأقوى هوائي يف العامل 
ير�ضد مفاجاأة يف الف�ضاء

�شابقة فلكية حتدث لأول مرة، ر�شد هوائي هو  يف 
الأقوى يف العامل اإ�شارات قادمة من 19 جنما بعيدا، 

ترجح وجود "كواكب خفية" تدور حولها.
الإ�تتشتتارات املثرة من جنتتوم قزمة تبعد عن  وتتتاأتتتي 
من  لفريق  ووفقا  �شوئية،  �شنة   165 نحو  الأر�تتتش 
"التف�شر  فتتتتاإن  الأ�تتتشتتترتالتتتيتتتة  كتتويتتنتتزلنتتد  جتتامتتعتتة 

الأف�شل لها هو وجود الكواكب حولها".
التي يتمكن  الأوىل  املتترة  اإن هذه هي  الفريق  وقتتال 
فيها علماء الفلك من اكت�شاف موجات راديو قادمة 
الأرجح،  على  ال�شم�شية  املجموعة  ختتارج  كوكب  من 
الفلك  لتتعتتلتتم  متتهتتمتتة  بت"خطوة  كتت�تتشتتفتتهتتم  وو�تتتشتتتفتتتوا 

الراديوي".
وت�شدر كواكب النظام ال�شم�شي موجات راديو قوية، 
تتفاعل جمالتها املغناطي�شية مع الرياح ال�شم�شية، 

لكن مل ي�شبق ر�شد مثل هذه املوجات خارج النظام. 
ومل يتمكن العلماء من معرفة حجم الكواكب التي 
ر�شد  بعد  حياة،  عليها  كانت  اإذا  اأو  املتتوجتتات،  تطلق 

الإ�شارات عرب الهوائي املوجود يف هولندا.
اإن  بتتوب،  بنجامني  للدرا�شة  الرئي�شي  املوؤلف  وقتتال 
النتائج ميكن اأن توؤدي اإىل تقنيات جديدة يف البحث 
عتتن عتتتتوامل تتتتتدور حتتتول جنتتتتوم، عتتلتتى غتتتترار النظام 

ال�شم�شي.
كتتمتتا اأو�تتتشتتتح اأحتتتتد متتوؤلتتفتتي التتتدرا�تتتشتتتة، وهتتتو جوزيف 
كالينغهام من جامعة ليدن الهولندية، اإن "الفريق 
تتتتاأتتتتي متتتن الت�شال  الإ�تتتتشتتتتارات  اأن هتتتذه  واثتتتتق متتتن 
املغناطي�شي للنجوم والكواكب التي تدور يف مدارات 
غر مرئية، على غرار التفاعل بني كوكب امل�شرتي 

وقمره اآيو".

�ل�سخ�سية �لتلفزيونية فرح �أبر�هام حت�سر حفل �لتكرمي ن�ساء يف �ل�سينما WIF �حتفاًل بـ �لرو�د �لعاديني �جلدد 
يف �ملتحف �لأكادميي لل�سور �ملتحركة يف لو�س �أجنلو�س. � ف ب

اأمل وجورج كلوين 
الثنائي اجلذاب يف لندن

و جورج  اأمتتل  الثنائي  اأطتتل  لو�ش اجنلو�ش،  اإطاللتهما يف  اأ�شبوع من  بعد 
كلوين  على ال�شجادة احلمراء خالل مهرجان الأفتتالم يف لندن، حيث مت 

تقدمي The Tender bar الفيلم الذي اأخرجه جورج كلوين.
املحامية البالغة من العمر 43 �شنة تاألقت بالقرب من املمثل العاملي بف�شتان 
عاجي اللون مزّين مبادة ملاعة ولب�شت حزام على خ�شرها. كما اأن الف�شتان 
اأمل اجلمهور املتحم�ش  الطويل غطى كتفاً وك�شف الكتف الآخر فاأبهرت 
الربيطانية  الأزيتتتاء  دار  ت�شميم  متتن  الف�شتان  متترة.  كتتل  يف  كما  لروؤيتها 

16arlington، ولب�شت حذاء عاجيا يتنا�شق مع لون ف�شتانها.


