املفو�ضية الأوروبية� :سوريا مل تعد
�ضمن �أولويات املجموعة الدولية

�ص 06

�رشكة (هالكن) تك�شف عن �أول �صاروخ

•• عوا�صم-وكاالت:

دفاع جوي �إماراتي خالل �آيدك�س 2021

على الرغم من ا�ستمرار املعاناة اجلا�سمة فوق مالييني ال�سوريني �سواء الجئني
�أو نازحني� ،أعلنت املفو�ضية الأوروبية �أم�س الثالثاء �أن ملف �سوريا مل يعد �ضمن
�أول��وي��ات املجموعة ال��دول�ي��ة .وق��ال��ت نائبة رئي�س جلنة ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة يف
الربملان الأوروبي �إن ق�ضية �سوريا مل تعد �ضمن الأولويات الدولية.
�أما عن النظام ال�سوري ،ف�أكدت �أنه يعطل �أي تقدم يف مفاو�ضات اللجنة الد�ستورية،
م�ضيفة �أن م�ساهمة االحت��اد يف �إع�م��ار �سوريا م�شروطة بدخول نظام الأ��س��د يف
مفاو�ضات حقيقية.
�إىل ذلك� ،أعلنت �أن االحتاد �سيحت�ضن م�ؤمتر بروك�سيل  5حول م�ستقبل �سوريا يف
نهاية مار�س .و�أبدت تخوفها من �أن ت�ستغل رو�سيا و�إيران ت�ستغل االنتخابات املزمع
عقدها يف يونيو املقبل لطي �صفحة النزاع يف �سوريا دون حما�سبة.
ي�أتي ه��ذا يف وق��ت غرقت فيه البالد ب��أزم��ة اقت�صادية خانقة ،ج��راء �سنوات من
احلرب� ،إ�ضافة �إىل جائحة كورونا ،و�أزمة لبنان اجلار التي فاقمت الو�ضع �سوءا.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

عربي ودويل

�ص 11

�صحف عربية� :إدارة بايدن يف
ال�شهر الأول ..ف�شل مبكر

�ص 19

الفجر الريا�ضي

الإماراتي را�شد الظاهري يفتتح مو�سم ال�سباقات بفوز

05:32
12:38
03:55
06:25
07:39

كبري يف بطولة ال -دبليو �إ�س كي للنا�شئني بايطاليا
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تر�أ�سا �أعمال «خلوة اخلم�سني» وكرما فريق م�سبار الأمل ال�ستك�شاف املريخ

حممد بن را�شد وحممد بن زايد� :شعب الإمارات �أرجله يف الأر�ض وطموحاته يف ال�سماء و�شبابها فخر لنا وللعرب
•• دبي -وام:

«ال�صحة» تعلن �شفاء  3,515حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي -وام:

حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل تكرميهما فريق «م�سبار الأمل» من �شباب الإمارات �صناع امل�ستقبل (وام)

البنتاغون :طهران م�صدر �أ�سلحة احلوثيني منذ زمن بعيد

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو� ،أم�س
الثالثاء� ،إن �إ�سرائيل ال تعلق �أماال على اي اتفاق مع �إيران،
م�شددا على �أن بالده �ستقوم بكل ما يف و�سعها حتى ال تت�سلح
�إيران بال�سالح النووي� ،سواء �أبرم اتفاق معها �أو من دونه.
و�أو�ضح نتانياهو ال نعلق �آمال على اتفاق مع نظام متطرف
كالنظام الإيراين ..لقد ر�أينا م�آل مثل هذه االتفاقيات مع
كوريا ال�شمالية.
و�أ�ضاف مع اتفاق �أو بدونه �سنقوم بكل ما يف و�سعنا حتى ال
تت�سلح �إيران بال�سالح النووي.
وح��ول ال��وج��ود الإي ��راين يف ��س��وري��ا ،ق��ال نتانياهو �إن��ه لن
ي�سمح لإي ��ران بالتمو�ضع يف �سوريا ول��ن يُقبل ب�صواريخ
دقيقة يف �سوريا ولبنان.
و�أ�شار رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إىل �أن الرد �سيكون �ساحقا
�آالف الأ�ضعاف على �أي تهديد.
وك��ان اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أج��رى الأ�سبوع املا�ضي تدريبا

مفاجئا على احلدود ال�شمالية لتح�سني ا�ستعداده القتايل،
وذلك بعد �ساعات على قليلة ق�صف جوي لأهداف �إيرانية
يف �سوريا.
و�أفاد اجلي�ش ب�أن �إ�سرائيل �ست�شهد زيادة يف حركة الطريان
خالل فرتة التدريب التي ت�ستمر حتى الأربعاء ،كما �أ�شار
�إىل احتمال �سماع دوي انفجارات يف �شمال البالد.
و�أ�ضاف �أن التدريب يحاكي �سيناريوهات قتالية على اجلبهة
ال�شمالية ،و�سيخترب كل العنا�صر يف املهام الأ�سا�سية ل�سالح
اجل��و ،مب��ا ي�شمل احل�ف��اظ على ال�ت�ف��وق اجل ��وي ،وحماية
�سماء ال�ب�لاد وك��ذل��ك الهجوم وجمع املعلومات" ،ح�سبما
نقلت رويرتز.
ورداً على ��س��ؤال لـ(العربية) ح��ول م��ا �إذا ك��ان احلوثيون
يح�صلون �أو يط ّورون قدرات تكنولوجية لتحا�شي الأنظمة
امل���ض��ادة لل�صواريخ وامل���س�يرات املليئة باملتفجرات� ،أكدت
املتحدثة با�سم البنتاغون ،الكوماندور جي�سيكا مانولتي �أن
احلوثيني ط ّوروا خالل املرحلة الأخرية تقنياتهم ،م�ضيفة
�أن �إيران هي م�صدّر الأ�سلحة للحوثيني منذ �أمد بعيد.

جاء العديد منهم من �ضواحي ثرية:

لكن املتحدثة مل تذكر تفا�صيل كافية حول تلك التقنيات
وطرق حت�سنها.
�إال �أن تقنيات امليلي�شيات ترتبط عادة بربنامج ال�صواريخ
وامل�سيات الإيرانية ،بح�سب ما ي�ؤكد عدة خ�براء ،ف�ضال
رّ
عن ت�صريحات �أمريكية ر�سمية� ،أفادت �سابقا ب�أن هجمات
ع��دي��دة يف ال�ع��راق واليمن �أ��ش��رت �إىل تطوير �إي��ران لهذه
التقنيات خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وقد متكنت �إيران
من �إي�صال هذه ال�صواريخ وامل�سريات وقطعها وتقنياتها
�إىل احلوثيني ،وه��م ي�ستعملونها ب��دوره��م لق�صف مواقع
القوات احلكومية اليمنية وحماولة التقدم باجتاه م�أرب،
ف�ضال عن حماولة ا�ستهداف مواقع مدنية يف ال�سعودية.
وق��د در� ��س الأم�يرك �ي��ون وب�ع����ض ال ��دول ب�ق��اي��ا ال�صواريخ
وامل�سريات التي ا�ستعملها احلوثيون ،كما در�سوا التقنيات
على منت قوارب �صغرية ا�ستعملت لالعتداء على املالحة يف
منطقة باب املندب ،وعر�ضت الواليات املتحدة تلك الأ�سلحة
يف قاعدة ع�سكرية بالعا�صمة الأمريكية لإثبات العالقة
املبا�شرة بني ال�سالح الإيراين واحلوثيني.

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

مع ا�ستمرار التوترات على احلدود
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن� ،أع �ل �ن��ت �إثيوبيا
ال� �ث�ل�اث ��اء �أن � �ه ��ا ت �� �ش�ت�رط ع ��ودة
اجل�ي����ش ال �� �س��وداين وت��راج�ع��ه عن
احلدود قبل احلوار.
وق��ال دينا مفت ،الناطق الر�سمي
با�سم وزارة اخلارجية الإثيوبية،
يف م�ؤمتره ال�صحفي الأ�سبوعي:
موقفنا من الأزم��ة احلدودية مع
ال���س��ودان وا��ض��ح ومل يتغري ،وهو
ع ��ودة اجل�ي����ش ال �� �س��وداين ملواقعه
قبل ال�ساد�س من نوفمرب 2020
ومن ثم اجللو�س للتفاو�ض.
كما �أ�ضاف :ندعو ال�سودان للجلو�س
والتفاو�ض وح��ل اخل�لاف��ات وديا،
م�ؤكدا �أن بالده ال ترغب بالدخول
يف �صراع مع اخلرطوم� .إىل ذلك،
كرر االتهامات بوجود طرف ثالث
يغزي ال�صراع.

كوينتني �أون �إيفلني -جامعة باري�س �ساكالي.
جالت �صور انتفا�ضة الكابيتول يف  6يناير 2021
يف و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،م�صحوبة يف كثري م��ن الأحيان
بال�سخرية املوجهة �إىل الرتامبيني ،حيث يتم تقدميهم
على �أنهم ح�شد يتكون ب�أغلبية �ساحقة من رجال بي�ض
غري متع ّلمني وفقراء وجهلة .وم��ع ذل��ك ،بعد ب�ضعة
�أ�سابيع ،بد�أنا نعرف املزيد عن هوية العديد من ه�ؤالء
الذين ن�صبوا �أنف�سهم وطنيني( .التفا�صيل �ص)15

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  110,471جرعة
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت
تقدميها حتى �أم�س  5,668,264جرعة ومعدل توزيع اللقاح 57.31
جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري
لقاح #كوفيد 19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة
عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على
(التفا�صيل �ص)4
فريو�س كوفيد.19 -

طرابل�س ت�شهد �أول اجتماع ر�سمي بني الأطراف الليبية
•• طرابل�س-وكاالت:

دف�ع�اً نحو توحيد ال�برمل��ان وحتقيق امل�صاحلة قبل
جل�سة منح الثقة للحكومة اجلديدة� ،شهدت العا�صمة
الليبية طرابل�س �أول اجتماع ر�سمي بح�ضور قيادات
ع�سكرية ،حيث التقى �صباح الثالثاء ،رئي�س املجل�س
الرئا�سي الليبي املنتخب حممد املنفي ،ونائباه عبداهلل
الاليف ،ومو�سى الكوين ورئي�س احلكومة عبداحلميد
الدبيبة ،مع القيادات يف املنطقة الغربية.
وب�ح��ث الأط ��راف م��ع ال�ق�ي��ادات الع�سكرية باملنطقة
الغربية توحيد اجلي�ش ودعم م�سار اللجنة الع�سكرية
 ،5+5بح�ضور رئي�س الأرك ��ان العامة حممد علي
احل ��داد ،و�آم ��ر غ��رف��ة العمليات امل�شرتكة باملنطقة
الغربية �أ�سامة �أجويلي ،و�آم��ر املنطقة الع�سكرية يف
طرابل�س اللواء عبد البا�سط م��روان ،و�آم��ر املنطقة
الع�سكرية الو�سطى اللواء عادل ال��زدام �آمر املنطقة

الع�سكرية الو�سطى ،و�آمر قوة مكافحة الإرهاب فتح
اهلل �أبوفا�س �آمر قوة مكافحة الإره��اب ،و�آم��ر غرفة
العمليات الع�سكرية �سرت اجلفرة �إبراهيم بيت املال،
و�آم��ر العمليات امليدانية بالغرفة امل�شرتكة ورئي�س
اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة �أحمد علي �أبو�شحمة،
بح�ضور �أع���ض��اء اللجنة الع�سكرية خم�ت��ار ميالد
النقا�صة ،وخليفة �أغريبيل ،وم�صطفى علي يحيى،
ور�ضوان الغراري.
جاءت هذه التطورات يف وقت ت�ستمر فيه االنق�سامات
بني �أع�ضاء جمل�س النواب حول جل�سة منح احلكومة
اجلديدة الثقة.
فقد و�صل �أك�ثر من  77ع�ضوا من �أع�ضاء املجل�س
�إىل العا�صمة طرابل�س لاللتحاق بجل�سة �صرباتة
ال �ت��ي ك ��ان م��ن امل �ق��رر ع�ق��ده��ا �أم ����س ال �ث�لاث��اء قبل
ت�أجيلها يف انتظار حتقيق الن�صاب املطلوب والتوافق
بني �أع�ضاء املجل�س.

م�صر ت�ضبط خلية �إرهابية
لتهريب املهاجرين �إىل تركيا
•• القاهرة-وكاالت:

ما تع ّلمناه من متمردي الكابيتول هيل عن ناخبي ترامب

�إثيوبيا ت�شرتط تراجع اجلي�ش
ال�سوداين  ..قبل �أي حوار

•• �أبوظبي -وام:

�أجرت  175,284فح�صا ك�شفت عن � 3,005إ�صابات

نتانياهو� :سنقوم بكل ما يف و�سعنا لوقف ت�سلح �إيران نوويا

�إن م�ت�م��ردي ال�ك��اب�ي�ت��ول ،وع�ل��ى ن�ط��اق �أو� �س��ع ،ناخبو
دونالد ترامب ،ال يت�أثرون فقط باملعاناة االقت�صادية
ولكن � ً
أي�ضا باخلوف من ان�ح��دار ت�صنيفهم الطبقي
واالجتماعي ،كما حتلل نيكول هريزوغ ،ملحقة م�ؤقتة
بالتعليم والبحث يف الدرا�سات الأمريكية يف جامعة
ت ��ور ،وط��ال �ب��ة ال��دك �ت��وراه يف ج��ام�ع��ة ف��ر� �س��اي �سانت

 17.913مليار درهم �صفقات �آيدك�س
و نافدك�س  2021يف ثالثة �أيام

�شهد ال�ي��وم الثالث م��ن معر�ضي �آي��دك����س ونافدك�س � 2021إعالن
القوات امل�سلحة الإماراتية عن توقيع � 12صفقة بقيمة  5.589مليار
درهم مع �شركات حملية ودولية ،لي�صل �إجمايل ال�صفقات التي �شهدها
املعر�ضان منذ انطالقتهما نحو  17.913مليار درهم.
وق��ال �سعادة العميد ركن حممد خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي
ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س �إن �إجمايل ال�صفقات اخلارجية بلغ 1.164
مليار دره��م ،والتي متثل ن�سبة  21%من �إجمايل قيمة ال�صفقات،
فيما بلغت قيمة ال�صفقات املحلية  4.425مليار درهم بن�سبة 79%
..م�شريا �إىل �أن العقود توزعت على � 6شركات خارجية ،و� 6شركات
حملية.جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد بح�ضور العميد
ركن بحري فهد نا�صر الذهلي ،واملقدم ركن مايا املزروعي املتحدثان
الر�سميان ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س ( .2021التفا�صيل �ص)5

انطلقت �صباح �أم�س الثالثاء �أعمال (خلوة اخلم�سني)
التي يرت�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رع��اه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،مب�شاركة وزراء حكومة دولة الإمارات
وم���س��ؤويل اجل�ه��ات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية يف
الدولة ،حيث تهدف جل�سات اخللوة الوزارية �إىل تطوير
ا�سرتاتيجية متكاملة للخم�سني عاماً املقبلة ، ،مبا ير�سخ
مكانة الإم��ارات الريادية يف املنطقة ويعزز تناف�سيتها
وي��ؤ��س����س مل��رح�ل��ة ج��دي��دة ع�بر اال��س�ت�ع��داد للم�ستقبل
بر�ؤية وا�ضحة وبرامج عمل قادرة على حتقيق طموحات
وتطلعات �شعب الإمارات وقيادته الر�شيدة.
و��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات خ�ل��وة اخلم�سني ال�ت��ي ت�ق��ام برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ..
كرم �سموهما فريق م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ
م�سبار الأم ��ل ،ال��ذي ي�ضم �أك�ث�ر م��ن مائتي مهند�س
ومهند�سة ،تقديراً جلهودهم اال�ستثنائية التي بذلوها
على م��دى ال�سنوات ال�ست املا�ضية يف ت�صميم وتنفيذ
وب�ن��اء م�سبار الأم ��ل و�إط�لاق��ه بنجاح وتوجيهه طيلة
مراحل رحلته �إىل الكوكب الأحمر ،قبل �أن ُتتوَّج الرحلة
بو�صول امل�سبار مدار املريخ( .التفا�صيل �ص)4-3

•• الفجر  -نيكول هريزوغ –ترجمة خرية ال�شيباين

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جمهور غري متجان�س

كورونا حول العامل 2.47 ..مليون وفاة و 111.7مليون �إ�صابة

•• باري�س�-أ ف ب:

ً
ردا على �أنقرة 4 ..مقاتالت
يونانيةتقرتبمن�سفينةتركية

•• �أثينا-وكاالت:

ت �� �س �ب��ب ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا بوفاة
� 2,474,437شخ�صا يف العامل
منذ �أب�ل��غ مكتب منظمة ال�صحة
العاملية يف ال�صني عن ظهور املر�ض
يف ن �ه��اي��ة ك��ان��ون الأول دي�سمرب
 ،2019ح�سب تعداد �أجرته وكالة
فران�س بر�س ا�ستناداً �إىل م�صادر
ر�سم ّية الثالثاء .
وت � � � ��أك � � ��دت �إ�� � �ص � ��اب � ��ة �أك � �ث� ��ر من
� �ش �خ �� �ص �اً
111,64مليون
ب��ال�ف�يرو���س م�ن��ذ ظ �ه��ورهُ ،
و�شفي
من بينهم ما ال يق ّل عن 68,52
مليون �شخ�ص.
ت �� �س �ت �ن��د الأرق � � � ��ام �إىل التقارير
ال�ي��وم�ي��ة ال �� �ص��ادرة ع��ن ال�سلطات
ال �� �ص �ح �ي��ة يف ك ��ل ب �ل��د وت�ستثني
امل� ��راج � �ع� ��ات ال�ل�اح� �ق ��ة م� ��ن قبل
الوكاالت الإح�صائية ،كما يف رو�سيا
و�إ�سبانيا واململكة املتحدة.

رداً على التحرك الرتكي الأخري
ب ��إر� �س��ال �سفينة �أب �ح��اث يف املياه
ال��دول�ي��ة ��ش�م��ال ال�ب�ح��ر املتو�سط،
قامت �أربع طائرات حربية يونانية
م��ن ط��راز  F-16ب��االق�تراب من
ال�سفينة الرتكية ،بح�سب ما �أفادت
و�سائل �إعالم تركية.
وك ��ان ��ت ال �ي ��ون ��ان �أب �ل �غ��ت �أن� �ق ��رة،
اخلمي�س ،احتجاجها على �إر�سالها
��س�ف�ي�ن��ة �أب �ح ��اث �إىل ب �ح��ر �إيجه،
وو� �ص �ف��ت ذل ��ك ب ��أن��ه حت ��رك غري
�ضروري وذلك يف وقت ي�سعى فيه
البلدان الع�ضوان يف حلف �شمال
الأط �ل �� �س��ي ال��س�ت�ئ�ن��اف املحادثات
ب�ش�أن خالف بحري طويل الأمد.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م احلكومة
ت��اران�ت�ي�ل�ي����س ل�ل���ص�ح��اف�ي�ين :هذا
حترك غري �ضروري ال ي�ساعد يف
خلق م�شاعر �إيجابية.

عجوز تتلقى لقاحا م�ضادا لكورونا يف مركز للتطعيم يف هوجن كوجن (رويرتز)
و� �س �ج �ل��ت الإث� �ن�ي�ن  6595وف ��اة وا�سبانيا . 535
�إ��ض��اف�ي��ة و� 284,765إ�صابات وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ه� ��ي �أك �ث�ر
ال �ب �ل��دان ت �� �ض��رراً ج ��راء ال��وب��اء �إذ
جديدة يف العامل.
وال � ��دول ال �ت��ي �سجلت �أع �ل��ى عدد �سجلت � 500أل��ف وف��اة من �أ�صل
وف� �ي ��ات ج ��دي ��دة ح �� �س��ب الأرق � � ��ام  28,19مليون �إ�صابة.
الأخ�يرة هي الواليات املتحدة مع و�أح�صت �أوروب ��ا � 833أل��ف وفاة
 1297وف ��اة وال�ب�رازي ��ل  36,6 639م�ل�ي��ون �إ� �ص��اب��ة و�أمريكا

�أم � ��رت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة امل�صري،
ال � �ث �ل�اث� ��اء ،ب� ��إح ��ال ��ة  4متهمني
م��ن حم��اف�ظ��ة �أ� �س �ي��وط واملنوفية
ل�ل�م�ح��اك�م��ة اجل �ن��ائ �ي��ة ،التهامهم
بت�أ�سي�س منظمة �إرهابية لتهريب
املهاجرين �إىل تركيا .وجاء يف �أمر
الإحالة� ،أن املتهمني �أ�س�سوا ونظموا
و�أداروا جماعة منظمة لأغرا�ض
تهريب املهاجرين.
وذك� ��ر �أم� ��ر الإح ��ال ��ة �أن اجلماعة
ت�ع�م��ل وف ��ق تنظيم م �ع�ين ،يتمثل
يف ا�ستقطاب ال��راغ�ب�ين بالهجرة،
وت ��ويل ت��وف�ير ت ��أ� �ش�ي�رات ال�سفر،
و�إي ��واء املهربني يف تركيا لت�سهيل
جرميتهم من �أج��ل احل�صول على
منافع مادية تقدر بـ� 80ألف جنيه
للمهاجر الواحد.
كما ارتكب املتهمون جرمية تهريب
امل�ه��اج��ري��ن ،ب ��أن ��ش��رع��وا يف تدبري
انتقال مواطن بطريق غري م�شروع
�إىل اليونان عرب تركيا.

االنف�صاليون يك�سبون الرهان

مت الت�صويت ،وبرملان جديد قائم:

�إ�سبانيا :هل ال تزال كاتالونيا عن�صر ان�سداد �سيا�سي؟

•• الفجر -بينوا بيلي�سرتاندي –ترجمة خرية ال�شيباين

يف دي�سمرب  ،2017ا�ضطر الناخبون الكاتالونيون �إىل انتخاب برملان
�إقليمي جديد بعد �أن قررت احلكومة الإ�سبانية تطبيق املادة  155التي
تق�ضي بتعليق ال�سلطات الإقليمية .يف � 1أكتوبر � ،2017أجروا ا�ستفتاء
�أحادي اجلانب لتقرير امل�صري ،ويف � 27أكتوبر� ،أعلنوا ا�ستقالل كاتالونيا.
يف امل�ساء نف�سه  ،مبوجب هذه املادة  ،155مت ا�ستبدال احلكومة الإقليمية
بو�صاية احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ،ومي�ك��ن لرئي�س احل�ك��وم��ة حينها ،ماريانو
راخوي ،مبوجب ال�صالحيات املنقولة ،حل الربملان الإقليمي الكاتالوين.
�شهدت انتخابات دي�سمرب  � 2017اً
إقبال قيا�س ًيا 79 :فا�صل  1باملائة ،وهي
ن�سبة �أعلى بكثري من املتو�سط لهذا النوع من االنتخابات( .التفا�صيل

كرد�ستان العراق :البعثات الدبلوما�سية تواجه خماطر ج�سيمة

•• �أربيل-وكاالت:

�أك��د رئي�س حكومة �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،م�سرور
ب��ارزاين ،الثالثاء� ،أن البعثات الدبلوما�سية يف العراق
ت��واج��ه خم��اط��ر ج���س�ي�م��ة ،داع �ي��ا احل�ك��وم��ة االحتادية
التخاذ ما يلزم حلمايتها .وا�ستنكر ب��ارزاين يف تغريدة
على ح�سابه يف تويرت ،هجوم الليلة املا�ضية على ال�سفارة
الأمريكية يف بغداد ،م�شريا �إىل �أن البعثات الدبلوما�سية
تواجه خماطر ج�سيمة يف ال�ع��راق� .إنها متواجدة هنا
للم�ساعدة يف الت�صدي للإرهاب و�إعادة بناء العراق.
وتابع قائال �إن��ه يحث احلكومة االحت��ادي��ة على اتخاذ

تدابري عملية ل�ضمان �سالمة البعثات الدبلوما�سية،
خمتتما التغريدة بت�أكيد وجوب توقف تلك الهجمات.
وتعر�ضت املنطقة اخل�ضراء و�سط بغداد ،ليلة االثنني،
ال�ستهداف �صاروخي ،من دون وقوع �إ�صابات ،حيث جاء
يف بيانٍ خللية الإع�لام الأمني �أن��ه من خالل التدقيق
تبني �سقوط � 3صواريخ منها �صاروخني على املنطقة
اخل�ضراء والثالث يف منطقة احلارثية.
وبح�سب البيان فقد ك��ان انطالق ال�صواريخ ،من حي
ال���س�لام (ال�ط��وب�ج��ي) نتج عنها �أ� �ض��رار يف  4عجالت
مدنية ،كما مت العثور على من�صات �إط�لاق ال�صواريخ
من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
يهنئون �سلطان بروناي باليوم الوطني لبالده يهنئون �إمرباطور اليابان بيوم ميالده رئي�س غويانا التعاونية باليوم الوطني لبالده

•• �أبوظبي -وام:

02

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة
�إىل جاللة ال�سلطان ح�سن البلقية معز الدين �سلطان بروناي دار ال�سالم وذلك مبنا�سبة اليوم
الوطني لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل جاللة ال�سلطان
ح�سن البلقية معز الدين.

•• �أبوظبي -وام:

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة �إىل
جاللة الإمرباطور ناروهيتو �إمرباطور اليابان مبنا�سبة يوم ميالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل جاللة الإمرباطور ناروهيتو.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،برقية تهنئة
�إىل فخامة الدكتور حممد عرفان علي رئي�س جمهورية غويانا التعاونية ،وذلك مبنا�سبة اليوم
الوطني لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س
الدكتور حممد عرفان علي.

حممد بن زايد يوا�صل جوالته التفقدية بفعاليات (�آيدك�س  )2021يف يومه الثالث
•• �أبوظبي-وام:

وا� �ص��ل � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة ام����س جوالته
ال�ت�ف�ق��دي��ة وزي� ��ارات� ��ه ل �ع��دد من
الأج �ن �ح��ة امل �� �ش��ارك��ة يف ال� ��دورة
اخلام�سة ع�شرة ملعر�ض الدفاع
الدويل "�آيدك�س  "2021الذي
ت�ستمر فعالياته لليوم الثالث يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
"�أدنيك".
واط� �ل ��ع � �س �م��وه خ�ل��ال اجلولة
التفقدية على مزيد من �أنظمة
الدفاع والآل�ي��ات املتطورة و�أبرز
املنتجات التي تعر�ضها ال�شركات
املتخ�ص�صة يف جم ��االت الدفاع  " 2021ـ �ـ ال� ��ذي ي �ق��ام على
وال�صناعات الع�سكرية والأمنية .ال ��ر�� �ص� �ي ��ف ال � �ب � �ح� ��ري امل� �ق ��اب ��ل
� �ش �م �ل��ت ج ��ول ��ة � �س �م��وه معر�ض للمن�صة الرئي�سة ملركز �أبوظبي
ال� ��دف� ��اع ال� �ب� �ح ��ري "نافدك�س ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �م �ع��ار���ض ـ �ـ �ـ �ضمن

فعاليات معر�ض الدفاع الدويل
"�آيدك�س  "2021وج� �ن ��اح
"توازن" وجناح اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة �إ�� �ض ��اف ��ة �إىل جناح

جمهورية �صربيا وج�ن��اح مركز والتقى �سموه خالل اجلولة عددا
�أحمد املزروعي لالبتكار و�أجنحة من امل�شاركني يف املعر�ض وتبادل
ع��دد م��ن ال���ش��رك��ات امل���ش��ارك��ة يف م�ع�ه��م الأح ��ادي ��ث ب �� �ش ��أن �أهمية
م�شاركاتهم يف مثل هذه املعار�ض
املعر�ض.

ال��دول�ي��ة للتعريف ب�صناعاتهم
وال� �ت��روي� � ��ج ل� �ه ��ا �إ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على �أحدث انتاج
�شركاتهم وم�شاريعهم امل�ستقبلية

حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س
التي يقدمونها يف املعر�ض.
رافق �سموه خالل اجلولة� ..سمو جمل�س �إدارة م �ط��ارات �أبوظبي
ال���ش�ي��خ ح �م ��دان ب ��ن حم �م��د بن و�سعادة حممد مبارك املزروعي
زايد �آل نهيان وال�شيخ حممد بن وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.

حممد بن زايد ي�ستقبل وزيري دفاع �صربيا وقرب�ص على هام�ش فعاليات (�آيدك�س )2021
�ستيفانوفيت�ش نائب رئي�س الوزراء وزير الدفاع يف
�أبوظبي-وام:
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل جمهورية �صربيا ال�صديقة ومعايل �شارالمبو�س
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات بيرتيد�س وزير دفاع جمهورية قرب�ص ال�صديقة..
امل�سلحة ام����س ـ �ـ ك�لا ع�ل��ى ح��ده ـ �ـ م�ع��ايل تيبو�شا وذل��ك على هام�ش فعاليات اليوم الثالث ملعر�ض

ال��دف��اع ال��دويل "�آيدك�س  "2021ال��ذي يقام يف ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك ب�ين دول ��ة الإم� � ��ارات وك ��ل من
��ص��رب�ي��ا وق�بر���ص خ��ا��ص��ة يف امل �ج��االت وال�ش�ؤون
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك".
ورح��ب �سموه  -خالل اللقاءين  -ب�ضيفي البالد الدفاعية والع�سكرية و�سبل تنميتها وتطويرها
وبحث معهما عالقات ال�صداقة وخمتلف جوانب مبا يحقق امل�صالح املتبادلة.

وتناول اللقاءان �أهمية ا�ست�ضافة دول��ة الإمارات ال�ع��امل �إ�ضافة �إىل �إتاحته فر�ص تعزيز التعاون
م�ع��ر���ض "�آيدك�س � "2021أح ��د �أه ��م املن�صات وع �ق��د � �ش��راك��ات �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين ال ��دول تخدم
العاملية املعنية مب�ستقبل �صناعات الدفاع والأمن الأم��ن وال�سالم واال�ستقرار ومواجهة التحديات
خ�لال ه��ذه ال�ظ��روف اال�ستثنائية ال�ت��ي ي�شهدها امل�شرتكة.
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يف ا�ستقبال خا�ص �ضمن خلوة اخلم�سني يف باب ال�شم�س

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يك ّرمان فريق م�سبار الأمل ال�ستك�شاف املريخ وي�ؤكدان �أن الإمارات متتلك �أف�ضل الفرق الوطنية للم�ستقبل

حممد بن را�شد:

•• دبي  -وام:

�ضمن ف�ع��ال�ي��ات خ �ل��وة اخلم�سني
التي تقام برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة  ..ك��رم �سموهما فريق
م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل" ،الذي ي�ضم �أكرث
م��ن م��ائ�ت��ي م�ه�ن��د���س ومهند�سة،
ت �ق��دي��راً جل �ه��وده��م اال�ستثنائية
التي بذلوها على م��دى ال�سنوات
ال�ست املا�ضية يف ت�صميم وتنفيذ
وب� �ن ��اء م �� �س �ب��ار الأم � ��ل و�إط�ل�اق ��ه
ب�ن�ج��اح وت��وج�ي�ه��ه ط�ي�ل��ة مراحل
رحلته �إىل الكوكب الأح�م��ر ،قبل
�أن ُت�ت� َّوج الرحلة بو�صول امل�سبار
مدار املريخ ،لتدخل دولة الإمارات
ر�سمياً التاريخ ك ��أول دول��ة عربية
و�إ�سالمية تر�سل مهمة ف�ضائية
ا�ستك�شافية �إىل امل��ري��خ ،وخام�س
دولة يف العامل حتقق هذا الإجناز
ال �ع �ل �م��ي ،و� �ص��اح �ب��ة �أول مهمة
ع�ل�م�ي��ة م��ن ن��وع �ه��ا ل��ر� �ص��د مناخ
املريخ من خالل توفري ثروة من
البيانات عن مناخ الكوكب الأحمر
وال� �ظ ��روف اجل ��وي ��ة ف �ي��ه� ،ضمن
م�ق��ارب��ة علمية غ�ير م�سبوقة يف
ت��اري��خ ال�ب�ع�ث��ات امل��ري�خ�ي��ة ،و�سط
اح �ت �ف ��اء الأو�� � �س � ��اط ال �ع �م �ل �ي��ة يف
ال �ع��امل ب �ه��ذا امل �ن �ج��ز الإم ��ارات ��ي،
وم �� �ش��ارك��ة ر� �س �م �ي��ة و� �ش �ع �ب �ي��ة يف
الإمارات يف متابعة بعثة الإمارات
للمريخ منذ االنطالقة الناجحة
يف ي��ول�ي��و امل��ا� �ض��ي وح �ت��ى و�صول
امل �� �س �ب��ار �إىل وج �ه �ت��ه ،واحتفاء
امل�لاي�ين يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي بهذا
الإجناز العلمي ال�ضخم.
ج � ��اء ذل � ��ك يف ا� �س �ت �ق �ب��ال خا�ص
لفريق م�سبار الأمل� ،أم�س� ،ضمن
خ �ل��وة اخل �م �� �س�ين ،ال �ت��ي ت�ع�ق��د يف
ب� ��اب ال �� �ش �م ����س ،ب ��دب ��ي ،برئا�سة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ،وت�ستمر على مدى يومني
بهدف و�ضع �إطار تطويري �شامل
ل��دول��ة الإم � � ��ارات ،ل��دف��ع م�سرية
ال�ت�ن�م�ي��ة خ�ل�ال اخل�م���س�ين عاماً
امل�ق�ب�ل��ة ،وح���ش��د خم�ت�ل��ف اجلهود
والإم �ك��ان��ات وال �ط��اق��ات ل�صياغة
منظومات عمل جديدة ،وجتديد
الهياكل امل�ؤ�س�سية وب�ن��اء الكوادر
ال��وط�ن�ي��ة وو� �ض��ع ا�سرتاتيجيات
ت�ف���ص�ي�ل�ي��ة يف � �ش �ت��ى القطاعات
احل�ي��وي��ة ،م��ع الأخ ��ذ يف االعتبار
الأول ��وي ��ات ال��وط�ن�ي��ة ،مب��ا ي�سهم
يف و� �ض��ع الإم� � � ��ارات ع �ل��ى طريق
اخل�م���س�ين ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة ،بر�ؤية
ت �ن �م��وي��ة م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م�ستدامة
ت���س��اه��م يف �أن جعلها يف م�صاف
ال��دول الأك�ثر متيزاً وتطوراً على
م�ستوى العامل.
و�أثنى �صاحبا ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم وال�شيخ حممد
ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ع �ل��ى جهود

• تكرمي فريق م�سبار الأمل �ضمن خلوة اخلم�سني لإر�سال ر�سالة ب�أن م�شاريع اخلم�سني القادمة لن تقل عن م�ستوى م�شروع م�سبار الأمل
• �شعب الإمارات متوا�ضع ومثابر � ،،أرجله يف الأر�ض ولكن طموحاته يف ال�سماء
• م�سبار الأمل �أجمل �إجناز نهديه ل�شعب الإمارات مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لقيام احتادنا الغايل
• الرحلة التي خا�ضها  200مهند�س ومهند�سة من كفاءاتنا الوطنية يف ت�صميم وبناء و�إطالق م�سبار الإمارات للمريخ جزء من رحلة الإمارات نحو امل�ستقبل
ً
عربيا يحمل ً
ً
• ماليني العرب الذين تابعوا معنا رحلة م�سبار الأمل �إىل املريخ عا�شوا حلظة فخر وانتماء ..وهم ي�شاهدون � ً
عربيا ..ي�صل �إىل �أبعد نقطة يف الكون
ا�سما
أمال

حممد بن زايد �آل نهيان:
• فريق "م�سبار الأمل" هم غر�س طيب يف هذه الأر�ض املعطاء ..عملوا واجتهدوا ..واليوم الوطن يقطف ثمار هذا الغر�س
• �أبناء زايد وبناته رفعوا ر�ؤو�سنا عالي ًا ..ورفعوا راية الإمارات �إىل �أعمق نقطة يف الف�ضاء ..وكتبوا ا�سم الوطن الغايل يف �سجالت التاريخ بحروف من نور
• مل يكن هدفنا �أن ن�صل �إىل املريخ و�إمنا �أن ّ
نعد �إن�سان ًا مت�سلح ًا بالعلم واملعرفة والإميان ..وبناء ثروة ب�شرية قادرة على �أن تو�صل الإمارات �إىل القمة
• جناح فريق "م�سبار الأمل" رفع �سقف طموحات الأجيال املقبلة ..ودولة الإمارات بعزمية �أبنائها وهمتهم قادرة على موا�صلة حتقيق �إجنازات �أكرب
ً
عربيا ..وم�ؤ�س�ساتنا العلمية تفتح �أبوابها لل�شباب العربي كي يكونوا جزء ًا من امل�سرية
• �إمارات امل�ستقبل �ست�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف قيادة م�سرية النه�ضة العلمية واملعرفية
• فرحتنا كبرية ولقا�ؤنا اليوم يختلف فهو ي�أتي بعد �أن حققتم الأمل الذي كان يتمناه اجلميع  ..نفتخر بكم لأنكم رفعتم ا�سم بلدكم و�أهلكم ومنطقتكم والعرب
جميع ًا من خالل الب�شارة اجلميلة التي ب�شرمت بها العامل
�أع �� �ض��اء ال �ف��ري��ق ال��ذي��ن ميثلون
جم �م��وع��ة م ��ن خ�ي��رة الكفاءات
العلمية والهند�سية والبحثية يف
دولة الإمارات ،والذين ين�سب لهم
الف�ضل يف قيادة �أهم م�شروع وطني
ميثل الإم� ��ارات والأم ��ة العربية،
م ��ؤك ��دي ��ن � �س �م��وه �م��ا ب� � ��أن �شباب
الإم ��ارات ،من مهند�سني وعلماء
وب ��اح �ث�ي�ن وت �ق �ن �ي�ين خمت�صني،
ي�ساهمون يف �إع��ادة الأم��ة العربية
�إىل ط� ��ري� ��ق الإن � � �ت� � ��اج امل � �ع� ��ريف،
م�ستلهمني روح الع�صر الذهبي
للح�ضارة العربية والإ�سالمية،
التي �أنارت ب�إجنازاتها وابتكاراتها
العامل ،وما قدموه اليوم هو �أكرب
فخر للإمارات و�أكرب فخر للوطن
العربي.
 �أجمل �إجناز..و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ب��ال�ق��ول " :
تكرمي فريق م�سبار الأم��ل �ضمن
خ �ل��وة اخل�م���س�ين لإر� �س ��ال ر�سالة
ب ��أن م���ش��اري��ع اخلم�سني القادمة
ل ��ن ت �ق��ل ع ��ن م �� �س �ت��وى م�شروع
م�سبار الأمل " ،الفتاً �سموه اىل �أن
"م�سبار الأمل �أجمل �إجناز نهديه
ل�شعب الإمارات مبنا�سبة الذكرى
اخلم�سني لقيام احتادنا الغايل".
و�أ�� �ض ��اف � �س �م��وه" :الرحلة التي
خا�ضها  200مهند�س ومهند�سة
من كفاءاتنا الوطنية يف ت�صميم
وب �ن��اء و�إط �ل�اق م�سبار الإم� ��ارات
للمريخ ج��زء م��ن رحلة الإمارات
نحو امل�ستقبل" ،متوجهاً �سموه
للفريق بالقول" :ماليني العرب
ال��ذي��ن ت��اب�ع��وا معنا رح�ل��ة م�سبار

الأم� ��ل �إىل امل��ري��خ ع��ا� �ش��وا حلظة
ف�خ��ر وان �ت �م��اء ..وه ��م ي�شاهدون
�أم� ً
لا عربياً يحمل ا�سما عربياً..
ي�صل �إىل �أبعد نقطة يف الكون".
وخ �ت ��م � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ق ��ائ�ل ً�ا:
"اليوم ل��دي�ن��ا �أب �ط��ال حقيقيون
م ��ن ال� �ك ��وادر ال�ع�ل�م�ي��ة الوطنية
��س�ي��دف�ع��ون م���س�يرة ال��وط��ن نحو
امل� ��زي� ��د م� ��ن ال � �ت � �ف ��وق والتميز
واالرتقاء".
كما ق��ال �سموه " �شعب الإم ��ارات
متوا�ضع ومثابر � ،،أرجله يف الأر�ض
ولكن طموحاته يف ال�سماء".
 الهدف �صنع �إن�سان..م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان:
"فريق "م�سبار الأمل" هم غر�س
ط�ي��ب يف ه ��ذه الأر� � ��ض املعطاء..
عملوا واجتهدوا ..واليوم الوطن
يقطف ثمار هذا الغر�س".
و�أكد �سموه ب�أن "�أبناء زايد وبناته
رف �ع��وا ر�ؤو� �س �ن��ا ع��ال �ي �اً ..ورفعوا
راي ��ة الإم � ��ارات �إىل �أع �م��ق نقطة
يف الف�ضاء ..وكتبوا ا�سم الوطن
الغايل يف �سجالت التاريخ بحروف
من نور" ،م�شرياً �سموه بالقول:
"مل ي �ك��ن ه��دف �ن��ا �أن ن���ص��ل �إىل
املريخ و�إمنا �أن نع ّد �إن�ساناً مت�سلحاً
بالعلم واملعرفة والإمي��ان ..وبناء
ثروة ب�شرية قادرة على �أن تو�صل
الإمارات �إىل القمة".
ولفت �سموه �إىل �أن "جناح فريق
"م�سبار الأمل" رف � ��ع �سقف
طموحات الأجيال املقبلة ..ودولة
الإم��ارات بعزمية �أبنائها وهمتهم
ق� � � ��ادرة ع� �ل ��ى م ��وا�� �ص� �ل ��ة حتقيق

�إجنازات �أكرب".
وذكر �سموه "نبد�أ رحلة اخلم�سني
ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة ب��ان�ط�لاق��ة قوية..
ه�ن��اك م���ش��اري��ع �ضخمة مقبلة..
و�أم��ام �ن��ا مهمة ت��أه�ي��ل الكفاءات
واخل� � �ب � ��رات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ق� �ي ��ادة
امل�ستقبل" ،م��و��ض�ح�اً ��س�م��وه ب�أن
"�إمارات امل�ستقبل �ست�سهم ب�شكل
�أ�سا�سي يف قيادة م�سرية النه�ضة
ال �ع �ل �م �ي��ة وامل� �ع ��رف� �ي ��ة ع ��رب� �ي� �اً..
وم�ؤ�س�ساتنا العلمية تفتح �أبوابها
لل�شباب العربي كي يكونوا جزءاً
من امل�سرية".
وقال �سموه خالل اللقاء " فرحتنا
كبرية ي��ا �أب�ن��ائ��ي ..ول�ق��ا�ؤن��ا اليوم
يختلف فهو ي�أتي بعد �أن حققتم
الأم ��ل ال��ذي ك��ان يتمناه اجلميع
 ..نفتخر بكم لأن�ك��م رفعتم ا�سم
بلدكم و�أهلكم ومنطقتكم والعرب
جميعاً من خالل الب�شارة اجلميلة
التي ب�شرمت بها العامل".
وق ��ال ��س�م��وه " �إن م�ن�ه��اج تعليم
�أب� �ن ��ائ� �ك ��م و�أح � �ف� ��ادك� ��م ال � �ي� ��وم يف
الإم��ارات �سيختلف عن تعليمنا يف
ال�سابق لأن املوا�ضيع والق�ص�ص
��س�ت�ك��ون خم�ت�ل�ف��ة ..ف�ق��د �صنعتم
ت��اري�خ�اً ج��دي��دا لبلدكم و�أبنائكم
و�أمتكم وق�ص�صاً جميلة �سرنويها
لأب�ن��ائ�ن��ا و�أح �ف��ادن��ا و�أه �ل �ن��ا ..من
خ�لال حتقيق الأم ��ل ال��ذي كانت
حتلم بالو�صول �إل�ي��ه الكثري من
الأمم وال��دول  ..النجاح من املرة
الأوىل والتجربة الأوىل وب�سرعة
وج �ه��ود ج �ب��ارة ف �ك��ان��ت النتيجة
م�شرفة".
ح���ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال ��س�م��و ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل

م �ك �ت��وم ويل ع �ه��د دب ��ي والفريق
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة و� �س �م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة واملعايل الوزراء.
 رح��ل��ة امل�����س��ب��ار والإجن����ازالتاريخي..
وكان التا�سع من فرباير 2021
ق ��د دخ � ��ل روزن � ��ام � ��ة الإجن� � � ��ازات
الكربى يف �سجل الإمارات والوطن
العربي ،مع و�صول "م�سبار الأمل"
�إىل املريخ ودخ��ول م��داره بنجاح،
متهيداً لبدء مهمته العلمية غري
امل���س�ب��وق��ة يف ر� �ص��د م �ن��اخ املريخ
وت �ق��دمي � �ص��ورة ه��ي الأ��ش�م��ل من
نوعها يف تاريخ البعثات املريخية
ال�سابقة.
وتابع املاليني يف الإمارات والعامل
احل ��دث العلمي الأب� ��رز يف تاريخ
الأم��ة العربية ،مع ت�صاعد وترية
ال�ت�رق ��ب والإث � � � ��ارة يف الدقائق
الأخ �ي��رة م��ا ق �ب��ل و� �ص��ول امل�سار
�إىل مدار االلتقاط حول الكوكب
الأح �م��ر ،و��س��ط تغطية �إعالمية
ك�ب�رى مت نقلها م��ن حم�ي��ط برج
خليفة� ،أع�ل��ى ��ص��رح يف ال�ع��ام من
�صنع الإن�سان� ،إىل كل �أنحاء العامل
ع�ب�ر خم �ت �ل��ف حم �ط��ات التلفزة
املحلية والإقليمية ،وعرب خمتلف
م�ن���ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي.
وق��د اكت�سى ب��رج خليفة والعديد
م��ن امل�ع��امل املعمارية والتاريخية
يف الدولة وعدد من دول العربية
ب ��ال� �ل ��ون الأح� � �م � ��ر ،ال � � ��ذي مييز

ت�ضاري�س املريخ.
و� �ش �ه��دت ال �ف �ع��ال �ي��ة ا�ستعرا�ض
رح�ل��ة م�سبار الأم ��ل منذ �أن كان
فكرة طرحت يف اخللوة الوزارية
يف ال� �ع ��ام  ،2013ق �ب��ل �أن يتم
اع�ت�م��اد امل���ش��روع باعتباره �إجن ��ازاً
علمياً يلخ�ص امل���س�يرة التنموية
للإمارات خالل خم�سني عاماً من
ت�أ�سي�سها ،م��روراً بت�أهيل و�إعداد
ك �ف��اءات علمية �إم��ارات �ي��ة جنحت
خ �ل�ال � �س��ت � �س �ن��وات يف ت�صميم
وت �ط��وي��ر وب� �ن ��اء م �� �س �ب��ار الأم � ��ل،
��ض�م��ن � �ش��راك��ة م�ع��رف�ي��ة م��ع عدة
م�ؤ�س�سات علمية و�أكادميية عاملية،
ليتم ت�صميم وبناء امل�سبار خالل
�ست �سنوات� ،ضمن فرتة قيا�سية،
مقارنة مب�شاريع عاملية م�شابهة،
وبكلفة تعد الأقل من نوعها قيا�سا
مب�شروع مبثل هذا احلجم.
وك � ��ان � ��ت ال� �ل� �ح� �ظ ��ات احلا�سمة
واحل��رج��ة مل��رح�ل��ة دخ ��ول م�سبار
الأم ��ل �إىل م ��دار االل�ت�ق��اط حول
امل ��ري ��خ ق ��د ب� � ��د�أت ع �ن��د ال�ساعة
 7:30م��ن م���س��اء ال �ث�لاث��اء9 ،
فرباير  ،2021بتوقيت الإمارات،
مع قيام امل�سبار بت�شغيل حمركاته
ال�ستة للدفع العك�سي ذاتياً ،وذلك
تبعاً لعمليات الربجمة التي كان
ف��ري��ق العمل ق��د �أج��راه��ا م�سبقاً
قبل �إط�لاق��ه ،حيث �أب�ط��أ امل�سبار
�سرعته م��ن � 121أل��ف كيلومرت
�إىل � 18ألف كيلومرت يف ال�ساعة،
يف عملية ا�ستغرقت  27دقيقة،
م���س�ت�خ��دم�اً يف الأث �ن ��اء ن���ص��ف ما
ي�ح�م�ل��ه م ��ن وق � ��ود .وق� ��د انتهت
عملية ح��رق ال��وق��ود عند ال�ساعة
 7:57م�ساء ليدخل امل�سبار ب�أمان

�إىل مدار االلتقاط .وعند ال�ساعة
 8:08م� ��� �س ��ا ًء ت �ل �ق��ت املحطة
الأر�ضية يف اخلوانيج بدبي �إ�شارة
م��ن امل���س�ب��ار ب�ن�ج��اح دخ��ول��ه مدار
امل ��ري ��خ ،ل �ت��دخ��ل دول� ��ة الإم� � ��ارات
تاريخ البعثات املريخية ك�أول دولة
عربية و�إ�سالمية وخام�س دولة يف
العامل تنجح يف الو�صول للكوكب
الأحمر.
وح �ت ��ى ال �ل �ح �ظ��ة ،ي �ك ��ون م�سبار
الأم� � ��ل ق ��د �أجن � ��ز �أرب� � ��ع مراحل
رئي�سة يف رحلته �إىل املريخ ،التي
ام �ت��دت ن�ح��و ��س�ب�ع��ة ��ش�ه��ور قطع
خ�لال�ه��ا �أك�ث�ر م��ن  493مليون
ك �ي �ل��وم�تر ،وذل � ��ك م �ن��ذ �إطالقه
يف  20ي��ول�ي��و امل��ا��ض��ي م��ن مركز
تانيغا�شيما الف�ضائي يف اليابان،
وه��ي :مرحلة الإط�ل�اق ،ومرحلة
العمليات املبكرة ،ومرحلة املالحة
يف الف�ضاء ،ومرحلة الدخول �إىل
امل� ��دار .ويتبقى �أم��ام��ه مرحلتان
هما :االنتقال �إىل امل��دار العلمي،
واملرحلة العلمية ،التي يبد�أ فيها
مهمته ك�أول مر�صد جوي للكوكب
الأح�م��ر يوفر ��ص��ورة ع��ن ظروفه
املناخية هي الأ�شمل من نوعها.
وخ�لال الأ�سابيع القليلة املقبلة،
�سيكون الفريق يف حمطة التحكم
الأر�ضي ،يف مركز حممد بن را�شد
للف�ضاء ،يف اخلوانيج بدبي على
توا�صل دائم مع امل�سبار على مدار
� 24ساعة يومياً ،علماً ب�أن امل�سبار
�سيكون ق ��ادراً �أث�ن��اء ه��ذه املرحلة
م��ن ال�ت�ق��اط �أول � �ص��ورة للمريخ
خ�لال �أ�سبوع م��ن و�صوله بنجاح
�إىل مدار االلتقاط.
وب �ع��د ال �ت ��أك��د م��ن ك �ف��اءة امل�سبار

و�أن �ظ �م �ت ��ه ال �ف��رع �ي��ة و�أج �ه ��زت ��ه
العلمية� ،سيقوم الفريق ببدء تنفيذ
املرحلة اخلام�سة من رحلة امل�سبار
وه��ي االنتقال �إىل امل��دار العلمي،
م� ��ن خ �ل��ال جم �م ��وع ��ة عمليات
لتوجيه م�ساره لنقله ب��أم��ان �إىل
ه ��ذا امل� ��دار  ،ي�ت��م خ�لال�ه��ا �إج ��راء
عمليات م�ع��اي��رة �شاملة لأنظمة
امل�سبار ،ق��د متتد �إىل  45يوماً،
وم��ن ثم تبد�أ املرحلة الأخ�يرة يف
رحلة امل�سبار وهي املرحلة العلمية
املخطط لها �أن تبد�أ يف �شهر �أبريل
املقبل ،حيث �سيقوم م�سبار الأمل
بتوفري �أول �صورة كاملة عن مناخ
امل ��ري ��خ وال � �ظ ��روف اجل ��وي ��ة على
��س�ط�ح��ه ع �ل��ى م� ��دار ال �ي ��وم وبني
ف�صول ال�سنة.
و�� �س ��وف ت���س�ت�م��ر م �ه �م��ة امل�سبار
� �س �ن��ة م��ري �خ �ي��ة ك��ام �ل��ة ،وه� ��و ما
يعادل 687ي��وم�اً �أر��ض�ي�اً ،بحيث
متتد حتى �أبريل  ،2023ل�ضمان
قيام الأجهزة العلمية الثالثة التي
يحملها امل�سبار على متنه بر�صد
ك��ل ال �ب �ي��ان��ات ال�ع�ل�م�ي��ة املطلوبة
حول مناخ املريخ ،وقد متتد مهمة
امل�سبار �سنة مريخية �أخ ��رى� ،إذا
ا�ستدعى الأمر ذلك ،جلمع املزيد
م��ن ال�ب�ي��ان��ات وك���ش��ف امل��زي��د من
الأ�سرار عن الكوكب الأحمر.
و�سوف يتم م�شاركة هذه البيانات
م��ع امل�ج�ت�م��ع ال�ع�ل�م��ي يف العامل،
كما �ست�ستفيد خمتلف امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي �ي��ة واجل��ام�ع�ي��ة يف دولة
الإم� � � � � � � ��ارات م � ��ن ه � � ��ذه ال� �ث ��روة
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ل�ت�م�ك�ين امل��زي��د من
ال �ك �ف��اءات الإم��ارات �ي��ة ال���ش��اب��ة يف
قطاعات الف�ضاء.
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�أجرت  175,284فح�صا ك�شفت عن � 3,005إ�صابات

«ال�صحة» تعلن �شفاء  3,515حالة جديدة من كورونا

تقدمي  110,471جرعة من لقاح كوفيد  19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

04

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  110,471جرعة
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى �أم�س  5,668,264جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 57.31ج��رع��ة لكل � 100شخ�ص .ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة
ال ��وزارة لتوفري لقاح #كوفيد 19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت

وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."19 -
م��ن جهة �أخ��رى ومتا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم �..أعلنت ال ��وزارة عن �إج��راء 175,284
فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف
املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق

الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  3,005حاالت �إ�صابة
جديدة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  375,535حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة  5ح��االت م�صابة وذل��ك م��ن تداعيات
الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف
الدولة  1,145حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها

وم��وا��س��ات�ه��ا ل ��ذوي امل �ت��وف�ين ،ومت�ن�ي��ات�ه��ا ب��ال���ش�ف��اء ال�ع��اج��ل جلميع
امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد
بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة
اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  3,515حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيهم ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخ��ول�ه��م امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  366,567حالة.

برئا�سة حممد بن را�شد وحممد بن زايد ..انطالق �أعمال «خلوة اخلم�سني»
والإدارية والتنفيذية� ،إىل �صياغة
ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية متطورة تقوم
ع�ل��ى الأف� �ك ��ار امل�ب�ت�ك��رة واملتفردة
وت��دف��ع امل�سرية التنموية للدولة
�إىل �آف ��اق رح�ب��ة وت��دع��م جهودها
يف حت�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن الإجن� ��ازات
وال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي ت�ل�ب��ي تطلعات
�شعب الإمارات.

•• دبي  -وام:

ان�ط�ل�ق��ت � �ص �ب��اح �أم �� ��س الثالثاء
�أع �م ��ال "خلوة اخلم�سني" التي
ي�تر�أ��س�ه��ا ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة  ،مب�شاركة وزراء حكومة
دول��ة الإم��ارات وم�س�ؤويل اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة االحت� ��ادي� ��ة واملحلية
يف ال��دول��ة ،ح�ي��ث ت�ه��دف جل�سات
اخل � �ل ��وة ال � ��وزاري � ��ة �إىل تطوير
ا�سرتاتيجية متكاملة للخم�سني
ع��ام�اً املقبلة ، ،مب��ا ير�سخ مكانة
الإم� � � ��ارات ال ��ري ��ادي ��ة يف املنطقة
ويعزز تناف�سيتها وي�ؤ�س�س ملرحلة
جديدة عرب اال�ستعداد للم�ستقبل
بر�ؤية وا�ضحة وبرامج عمل قادرة
على حتقيق ط�م��وح��ات وتطلعات
�شعب الإمارات وقيادته الر�شيدة.
وافتتحت �أجندة اخللوة الوزارية
بجل�سة ملعايل حممد ب��ن عبداهلل
ال �ق��رق��اوي وزي ��ر � �ش ��ؤون جمل�س
ال� ��وزراء ،بح�ضور م�ع��ايل ال ��وزراء
و��س�ع��ادة ر�ؤ� �س��اء و�أم �ن��اء املجال�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل�ح�ل�ي��ة وال �ت��ي جاءت
مل�ن��اق���ش��ة ال �ت��وج �ه��ات امل�ستقبلية
حل �ك��وم��ة دول� ��ة الإم� � � ��ارات خالل
املرحلة املقبلة و�صياغة جمموعة
متكاملة من املحاور واالط��ر التي
ت�ش ّكل ام�ت��داداً للأجندة الوطنية

�ضمن �أعمال اخللوة الوزارية لعام اخلم�سني
• العمل على حوكمة جديدة لإدارة �أعمال احلكومة االحتادية والوزارات وفق �أولويات وطنية
• حممد القرقاوي :املرحلة املقبلة تتطلب تطوير نظام متكامل ي�ضمن تكامل اجلهود بني القطاعات احلكومية و�شبة احلكومية واخلا�صة
• الهدف الرئي�س للتوجهات اال�سرتاتيجية اجلديدة يتمحور حول �صياغة خطة عمل متطورة تعزز مكانة دولة الإمارات
للدولة.
و�أكد القرقاوي ب�أن املرحلة املقبلة
تتطلب تطوير نظام متكامل للعمل
ب�ين ال�ق�ط��اع��ات احلكومية و�شبة
احلكومية واخلا�صة ،مبا ي�ضمن
ت�ضافر اجل�ه��ود وتكاملها لر�سم
ال�ت��وج��ه اال��س�ترات�ي�ج��ي واملالمح

الأ�سا�سية مل�سرية اخلم�سني عاماً
امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،ع�ب��ر � �ص �ي��اغ��ة حم� ��اور
وت�صورات مبتكرة ترثي امل�سارات
التنموية يف الدولة وتكفل مل�سرية
النه�ضة وال�ت�ط��وي��ر يف الإم� ��ارات
م��وا��ص�ل��ة مت� ّي��زه��ا .و�أ� �ش��ار معايل
وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء �إىل �أنه

�سيتم العمل على حوكمة جديدة
لإدارة �أعمال احلكومة االحتادية
وال��وزارات ،باال�ستناد �إىل �أولويات
وطنية ديناميكية و�سريعة ،م�ضيفاً
ب� ��أن ال �ه��دف ال��رئ�ي����س للتوجهات
اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة يتمحور
حول �صياغة خطة عمل متطورة

تعزز مكانة دولة الإمارات.
 ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات لتعزيزجاهزية الدولة..
وت ��أت��ي "خلوة اخلم�سني" �ضمن
ج � �ه� ��ود احل � �ك ��وم ��ة الإم � ��ارات � �ي � ��ة
وا�ستعداداتها الرامية �إىل �صياغة
الأط � ��ر اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وحم ��اور

ال�ع�م��ل يف ال �ق �ط��اع��ات احلكومية
واخلا�صة للخم�سني عاماً املقبلة،
بغية تعزيز جاهزية الدولة لتكون
م��ن ب�ين الأف���ض��ل والأك�ث�ر متيزاً
يف ال �ع��امل ،ومب ��ا ي��ر��س��خ مكانتها
وموقعها الإقليمي كوجهة مف�ضلة
للعي�ش والعمل واال�ستثمار.

ويتزامن انعقاد اخل�ل��وة الوزارية
م� ��ع ال� �ي ��وب� �ي ��ل ال ��ذه� �ب ��ي ل ��دول ��ة
الإم� � � � � ��ارات ،وال � � ��ذي ي �ع��د نقطة
انطالق ملرحلة جديدة يف م�سريتها
التنموية املتوا�صلة بت�سارع ،ت�سعى
خ�لال�ه��ا ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات،
ع�ب�ر خم�ت�ل��ف ه�ي��اك�ل�ه��ا القيادية

 اخل��ل��وة ال���وزاري���ة ..تقليدحكومي �إماراتي..
وت�شكل اخل �ل��وة ال��وزاري��ة تقليداً
حكومياً �إماراتياً ،يهدف �إىل ر�صد
نب�ض االحتياجات املجتمعية �أو ًال
ب ��أول واالرت �ق��اء ب ��الأداء احلكومي
وحتديثه .وخالل الأعوام املا�ضية
عقدت احلكومة الإم��ارات�ي��ة عدداً
م ��ن اخل � �ل� ��وات ال � ��وزاري � ��ة بهدف
م��واك �ب��ة امل �� �س �ت �ج��دات ،وحت�سني
�آل �ي��ات و�أدوات ال�ع�م��ل احلكومي
وت �ط��وي��ره��ا .وك ��ان ��ت �أول خلوة
وزارية قد عُقدت يف العام ،2006
ت�ل�ت�ه��ا اخل� �ل ��وة ال� ��وزاري� ��ة يف باب
ال�شم�س يف العام  ،2007واخللوة
ال��وزاري��ة يف ا�سرتاحة "�ضدنا" يف
�إم��ارة الفجرية يف ال�ع��ام ،2007
واخل�ل��وة ال��وزاري��ة يف جبل الظنة
ب�أبوظبي يف العام  ،2007واخللوة
ال � ��وزاري � ��ة يف ق �� �ص��ر ال� ��� �س ��راب يف
املنطقة الغربية يف العام ،2010
واخللوة الوزارية يف جزيرة �صري
بني يا�س يف العام  ،2013واخللوة
الوزارية التي عقدت حتت �شعار /
م��ا ب�ع��د ال �ن �ف��ط /يف م�ن�ت�ج��ع باب
ال�شم�س بدبي يف العام .2016

برئا�سة حممد بن را�شد وحممد بن زايد

خلوة عام اخلم�سني تبحث تعزيز تناف�سية دولة الإمارات عاملي ًا يف القطاعات ذات الأولوية للخم�سني عام ًا املقبلة
•  10حلقات نقا�شية ملجموعات العمل احلكومية املتخ�ص�صة
• مناق�شة املتغريات امل�ستقبلية و�سبل تطوير احللول اال�ستباقية لتحدياتها
• ع�صف ذهني �شامل لتحديد التوجهات امل�ستقبلية يف اجلوانب االقت�صادية والتنموية والإعالمية والرقمية والبنية التحتية والعلوم املتقدمة
وتر�سيخ منظومة القيم احل�ضارية
• ت�شكيل الر�ؤى وحتديد �أولويات القطاعات احليوية و�سبل ت�صميم حلول ا�ستباقية للتحديات
• ا�ستعرا�ض الأفكار لتطوير خطط ومبادرات تنموية وحتديد امل�ستهدفات اال�سرتاتيجية على املديني الق�صري واملتو�سط
• فرق العمل احلكومية تناق�ش الأولويات التنموية لدولة الإمارات للخم�سني عام ًا املقبلة
• جل�سات حوارية وتفاعلية مب�شاركة الوزراء وامل�س�ؤولني يف اجلهات احلكومية االحتادية واحلكومات املحلية
•• دبي  -وام:

� � �ش � �ه ��دت ف � �ع ��ال � �ي ��ات "خلوة ع ��ام
اخلم�سني" ال �ت��ي ان �ط �ل �ق��ت �أم�س
الثالثاء ،بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،وتر�أ�سها
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،بهدف ت�شكيل التوجهات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وحت ��دي ��د الأول� ��وي� ��ات
التنموية لدولة الإمارات للخم�سني
عاما املقبلة ،عقد عدد من اجلل�سات
احل��واري��ة وال�ت�ف��اع�ل�ي��ة ال�ت��ي �شارك
فيها ال��وزراء وامل�س�ؤولون يف اجلهات
احلكومية االحتادية.
كما ت�ضمنت فعاليات ال�ي��وم الأول
خل �ل��وة ع� ��ام اخل �م �� �س�ين ،ع �ق��د 10
ح�ل�ق��ات ن�ق��ا��ش�ي��ة مل�ج�م��وع��ات العمل
احلكومية املتخ�ص�صة ،بحثت �سبل
تعزيز تناف�سية دولة الإم��ارات عامليا
يف ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة ،والآل �ي��ات
الكفيلة برتجمة �أولويات �أجندة عام
اخلم�سني يف اجل��وان��ب االقت�صادية
وال�ت�ن�م��وي��ة والإع�لام �ي��ة والرقمية
والبنية التحتية وال�ع�ل��وم املتقدمة
وتر�سيخ منظومة القيم احل�ضارية،
وتطرقت �إىل املتغريات امل�ستقبلية
و�سبل تطوير احل�ل��ول اال�ستباقية
لتحدياتها ،وا�ستعر�ضت ع��ددا من
الأف �ك��ار لتطوير خ�ط��ط ومبادرات
ت �ن �م ��وي ��ة وحت� ��دي� ��د امل�ستهدفات
اال�سرتاتيجية على املديني الق�صري
واملتو�سط.

 اقت�صاد م�ستقبلي تناف�سي..وا�ستعر�ض املجتمعون م��ن الوزراء
وم � �� � �س � ��ؤويل اجل � �ه� ��ات االحت� ��ادي� ��ة
واحلكومات املحلية عددا من الأفكار
وال �ت��وج �ه��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة الهادفة
لتطوير اخلطط واال�سرتاتيجيات
وامل�شاريع الكفيلة بتعزيز تناف�سية
االقت�صاد الوطني ،وتر�سيخ منوذج
اق �ت �� �ص��ادي م���س�ت�ق�ب�ل��ي ق ��ائ ��م على
امل� �ع ��رف ��ة واالب � �ت � �ك� ��ار ،ي �� �ش �ك��ل بيئة
ح��ا��ض�ن��ة وحم �ف��زة ل��ري��ادة الأعمال
ونقطة جذب لال�ستثمارات العاملية
يف خم� �ت� �ل ��ف جم � � � ��االت ال� �ن� ��� �ش ��اط
االقت�صادي ،مبا ينعك�س �إيجاباً على
تناف�سية الدولة وموقعها العاملي يف
خمتلف امل�ؤ�شرات االقت�صادية.
وت�شارك املجتمعون الر�ؤى والأفكار
لت�صميم بيئة الأع �م��ال امل�ستقبلية
وحت�ف�ي��ز ري ��ادة الأع �م��ال ،والتجارة
اخل��ارج�ي��ة وال���ش��راك��ات وا�ستقطاب
اال� �س �ت �ث �م��ارات و�أ� �ص �ح ��اب املواهب
وامل � �ه� ��ارات ،وب �ن ��اء ق � ��درات ال �ك ��وادر
الوطنية وت�أهيلها ل�ق�ي��ادة اقت�صاد
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وجم � ��االت ال�ت�رك �ي��ز يف
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة اجلديدة،
م �ث��ل ال��رق �م �ن��ة وال �ن �م��و الأخ�ضر،
والأم � � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي والإن� �ت ��اج� �ي ��ة،
وغريها.
وت� �ط ��رق ��وا �إىل ال �ت� �ح ��دي ��ات التي
ت��واج��ه االقت�صاد يف دول��ة الإم ��ارات
والعامل ،واملتغريات امل�ستقبلية التي
�ست�ؤثر على الن�شاط االقت�صادي،
و�سبل تطوير احل�ل��ول اال�ستباقية
لتحدياتها ،وبحثوا خمرجات عمل
ال �ف��رق ال��وط�ن�ي��ة خل�ط��ة اخلم�سني
عاماً املقبلة ،وا�ستعر�ضوا ع��ددا من
�أف�ك��ار �أف��راد املجتمع الذين �شاركوا
يف م� ��� �ش ��روع ت �� �ص �م �ي��م اخلم�سني

ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم يف �أكرب
م�شروع حكومي جمتمعي لت�صميم
امل�ستقبل.
 ق��ط��اع ���ص��ح��ي م��ع��زز ب�شرياوتكنولوجي ًا..
وب�ح�ث��ت احل�ل�ق��ات النقا�شية تعزيز
تناف�سية ال��دول��ة يف ق�ط��اع ال�صحة
و� �س �ب��ل ت �ط��وي��ر م���س�ت�ق�ب��ل الرعاية
ال �� �ص �ح �ي ��ة واخل� � ��دم� � ��ات الطبية
ال��س�ت���ش��راف وم��واك�ب��ة امل�ت�غ�يرات يف
املجال ال�صحي ،وفق �أحدث ما تو�صل
له الطب والعلم واملعرفة الب�شرية
على امل�ستوى العاملي ،وناق�شت جهود
ت�شكيل خ��ارط��ة ط��ري��ق م�ستقبلية
ل �ل��دول��ة يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع احليوي،
حيث ا�ستعر�ض امل�شاركون عدداً من
اخلطط واال�سرتاتيجيات التي تركز
ع �ل��ى ت �ق��دمي خ ��دم ��ات ط�ب�ي��ة ذكية
ومتخ�ص�صة ت�سخر التكنولوجيا
و�أدوات ال �ث��ورة ال�صناعية الرابعة
وال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وخدمات
�صحية مبنية على ال�ع�ل��وم الطبية
احل� ��دي � �ث� ��ة م � �ث� ��ل ع � �ل� ��م اجل� �ي� �ن ��وم
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ن��ان��و� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
تعزيز الرعاية الوقائية.
وتطرق امل�شاركون �إىل �آليات حت�صني
القطاع ال�صحي يف وقت الأزمات ،يف
ظل جتربة جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد –  "19وتداعياتها
ع��امل �ي �اً ،م��ن خ�ل�ال ت �ط��وي��ر البنية
التحتية ،وو�ضع �سيناريوهات لتعزيز
ال �ق ��درة اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة للم�ؤ�س�سات
ال�صحية ،واجتذاب املزيد من الكوادر
الوطنية للتخ�ص�ص يف املهن الطبية
والتمري�ضية ،وا�ستقطاب العقول
ال �ع��امل �ي��ة م ��ن الأط � �ب ��اء والباحثني

وامل �ب �ت �ك ��ري ��ن ل�ت�ر� �س �ي��خ منظومة
الرعاية ال�صحية املتطورة.
 جمتمع اخلم�سني..وت � �ن ��اول ��ت جم� �م ��وع ��ات تناف�سية
الإم � � � ��ارات يف ح �ل �ق��ات �ه��ا النقا�شية
موا�ضيع مرتبطة ب�شكل "جمتمع
املئوية" ال � ��ذي ي �ح �ق��ق طموحات
ال ��دول ��ة ل�ل�خ�م���س�ين ع��ام��ا املقبلة،
و�سبل تعزيز تناف�سية الدولة يف هذا
اجلانب ،يف م�ؤ�شرات املرونة والتكيف
واال��س�ت�ب��اق�ي��ة وال ��ري ��ادة والت�سامح
والعطاء واالبتكار ،كما ناق�شت عدداً
من املبادرات لرت�سيخ منظومة القيم
احل�ضارية لدولة الإمارات.
وا�ستعر�ض امل�شاركون �شكل "جمتمع
املئوية" ك� �ن� �م ��وذج ع ��امل ��ي لأ�� �س ��رة
متالحمة ومتمكنة ومنتجة ،وركزت
النقا�شات على ع��دة حم��اور تناولت
ال �ع��ائ �ل��ة ،وال �� �ش �ب ��اب ،والريا�ضة،
والثقافة ،وقيم املجتمع الإماراتي.
 منظومة قيم ح�ضارية را�سخة..كما بحث امل�شاركون تر�سيخ منظومة
القيم احل�ضارية يف دول��ة الإمارات
وتعزيز التما�سك الوطني وال�شعور
بالهوية الوطنية و�إر��س��اء جمموعة
من املبادئ والقيم امل�ستمدة من فكر
وم�سرية املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
التي تركز على املواطنة الإيجابية
والت�سامح واال�ستثمار يف الإن�سان،
وت� �ع ��زي ��ز ق �ي��م االحت � � ��اد وال�شعور
ب��امل���س��ؤول�ي��ة جت��اه ال��وط��ن و�سالمة
البيئة واحلياة الب�شرية ما ي�سهم يف
تر�سيخ �صورة ذهنية �إيجابية عاملية
عن املجتمع الإم��ارات��ي ل��دى �شعوب
املنطقة والعامل.

 التعليم ومهارات امل�ستقبل..وت � �ن� ��اول امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف احللقات
ال �ن �ق��ا� �ش �ي��ة مل �ج �م��وع��ات تناف�سية
الإم��ارات ،عددا من الأفكار والر�ؤى
لتطوير املهارات امل�ستقبلية لل�شباب
والأج �ي ��ال ال �ق��ادم��ة ،وحت��دي��د �أبرز
امل �ه��ارات التي يجب الرتكيز عليها
خ �ل��ال اخل �م �� �س�ي�ن ع ��ام � �اً املقبلة،
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات التعليمية،
وت ��أه �ي��ل و�إع � � ��داد ج �ي��ل ج��دي��د من
ال�شباب القادرين على تطوير النظام
التعليمي يف ال��دول��ة وتر�سيخ مبد�أ
التعلم مدى احلياة ،مبا ي�ضمن رفد
القطاعات االجتماعية واالقت�صادية
يف ال� ��دول� ��ة مب � �ب� ��ادرات و�سيا�سات
جديدة تنعك�س �إيجاباً على تناف�سية
دولة الإمارات عاملياً.
وب� �ح ��ث ف ��ري ��ق ال �ع �م ��ل احلكومي
الآل � �ي� ��ات ال �ك �ف �ي �ل��ة ب �ت �ط��وي��ر قطاع
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وحت�ف�ي��ز امل�شاركة
الأك��ادمي �ي��ة وال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ،و�سبل
م ��واك� �ب ��ة امل� �ت� �غ�ي�رات واالجت� ��اه� ��ات
ال �ع��امل �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر م�ن�ه�ج�ي��ة عمل
امل��ؤ��س���س��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة والأكادميية،
وب�ن��اء ال�ق��درات الوطنية وتزويدها
ب ��امل �ه ��ارات ال�ل�ازم ��ة ل �� �س��وق العمل
امل���س�ت�ق�ب�ل��ي ،ون��اق �� �ش��وا �أب � ��رز �أفكار
ومقرتحات �أف��راد املجتمع لتطوير
م�ن�ظ��وم��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت�ع�ت�م��د �أح ��دث
ال��و� �س��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،وتطوير
البنية التحتية الرقمية التي تعزز
م �ب��ادرات ال��دول��ة يف ت�صميم اجليل
اجل ��دي ��د م ��ن م ��دار� ��س امل�ستقبل،
ودعم جماالت العلوم املتقدمة التي
ت�سهم يف تعزيز �إنتاجية القطاعات
احل �ي��وي��ة وال �ت �ح��ول �إىل االقت�صاد
املعريف امل�ستدام.

 جيل جديد للعمل احلكومي..وناق�ش امل�شاركون يف جل�سات الع�صف
ال ��ذه� �ن ��ي � �س �ب��ل ت �ع ��زي ��ز ال�شراكة
احل�ك��وم�ي��ة م��ع املجتمع يف ت�صميم
�أف �ك ��ار ج��دي��دة وت �� �ص��ورات مبتكرة
ل�ل�ج�ي��ل ال� �ق ��ادم ل�ل�ع�م��ل احلكومي
وت �ط��وي��ر من � ��وذج م�ب�ت�ك��ر حلكومة
امل���س�ت�ق�ب��ل حت�ق�ي�ق��ا ل ��ر�ؤي ��ة القيادة
ب�أهمية مواكبة املتغريات والتحديات
العاملية وتبني ممار�سات جديدة تعزز
تناف�سية حكومة الإمارات وريادتها.
وا�ستعر�ض امل�شاركون جمموعة من
الأفكار واملقرتحات املتعلقة بت�شكيل
وت �� �ص �م �ي��م ه�ي�ك�ل�ي��ة ج ��دي ��دة لعمل
ال��وزارات واجلهات احلكومية بدولة
الإم ��ارات تتميز ب��امل��رون��ة وال�سرعة
واال� �س �ت �ع��داد ل �ت �ح��دي��ات امل�ستقبل،
والقدرة على تقدمي خدمات �شاملة
باالعتماد على التقنيات احلديثة،
ور� � �س� ��م خ� �ط ��ط وا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ات
متكاملة تعتمد منهجية ا�ستباقية يف
درا�سة الأولويات والأه��داف وتنفيذ
ال�ب�رام ��ج وامل � �ب ��ادرات ال��وط�ن�ي��ة مبا
ينعك�س على ر�ضا املتعاملني وجودة
حياة �أفراد املجتمع.
 بنية حتتية م�ستقبلية ومواردم�ستدامة..
ون ��اق� ��� �ش ��ت جم� �م ��وع ��ات تناف�سية
الإم ��ارات �ضمن حلقاتها النقا�شية
�سبل تعزيز ري��ادة الدولة واالرتقاء
بتناف�سية بنيتها التحتية ،و�أدائها يف
م�ؤ�شرات اال�ستدامة البيئية العاملية،
وت�شارك املجتمعون الر�ؤى والأفكار

لتطوير البنية التحتية والإ�سكان
والنقل والطاقة والتحول الرقمي
وا��س�ت�ك���ش��اف ف��ر���ص ج��دي��دة تدعم
توجهات ال��دول��ة امل�ستقبلية لتعزيز
�أمن وا�ستدامة الغذاء ورفع معدالت
االكتفاء الذاتي.
وناق�شت فرق العمل احلكومية �سبل
حتقيق ا�ستدامة الإم� ��دادات املائية
والغذائية باعتبارها من �أهم ركائز
حتقيق التنمية ال�شاملة ،و�آليات دعم
وتطوير الإنتاج الزراعي واحليواين
املحلي ،وخف�ض معدالت هدر الغذاء
واملاء واحلفاظ على املوارد الطبيعية
وال � �ت � �ن� ��وع ال� �ب� �ي ��ول ��وج ��ي و� �ض �م��ان
ا�ستدامتهما.
وا��س�ت�ع��ر���ض امل �� �ش��ارك��ون يف احللقة
ال �ن �ق��ا� �ش �ي��ة ع � � ��ددا م� ��ن امل �� �ش��اري��ع
وامل � �ب� ��ادرات ال��وط �ن �ي��ة والت�صورات
واخلطط امل�ستقبلية الداعمة جلهود
االرت�ق��اء بقطاعات البنية التحتية،
واال� �س �ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف ال ��دول ��ة،
و�آل� � �ي � ��ات ت �ف �ع �ي��ل وت �� �س��ري��ع �إجن � ��از
اال�سرتاتيجيات الوطنية امل�ستقبلية
و�إيجاد حلول مبتكرة للتحديات يف
جم��االت البنية التحتية والإ�سكان،
وال�ب�ي�ئ��ة ،والأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي واملائي
وغريها من القطاعات احليوية من
خالل توظيف التكنولوجيا املتطورة
واحلديثة مبا ي�سهم يف تعزيز ريادة
دولة الإمارات وحتقيق املراكز الأوىل
عامليا بحلول عام .2071
 ب��ي��ئ��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة متقدمةو�إعالم م�ؤثر..
يف ال�سياق ذات��ه ،ناق�شت جمموعات

تناف�سية الإم��ارات �سبل تعزيز ريادة
ال��دول��ة يف جم ��االت الأم ��ن والعدل
وتطوير بيئة ت�شريعية وقانونية على
ق��در ع��ال من اجلاهزية للمتغريات
امل�ستقبلية ،وتعزيز �سيادة القانون
وحماية �سالمة �أفراد املجتمع.
كما تطرقت ف��رق العمل احلكومية
�إىل دور الإع�لام يف نقل ق�صة جناح
الإمارات للعامل لتعزيز �سمعة الدولة
وق��وت�ه��ا ال�ن��اع�م��ة ،حم�ل�ي�اً و�إقليمياً
ودول� � �ي� � �اً ،وت �� �س �ل �ي��ط ال �� �ض ��وء على
جتاربها املتميزة ورحلتها التنموية،
وتر�سيخ �صورتها الإيجابية القائمة
ع �ل��ى مت �ك�ين الإن� ��� �س ��ان والتطوير
وال �ت �ح��دي��ث امل �� �س �ت �م��ر ،وامل�شاركة
ال �ف��اع �ل��ة يف دع ��م م �� �س�يرة التنمية
ال �ع��امل �ي��ة وب� �ن ��اء م���س�ت�ق�ب��ل �أف�ضل
للمجتمعات وحت�سني حياة النا�س.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن عقد خ�ل��وة عام
اخلم�سني بالتزامن مع ا�ستعدادات
دول��ة الإم ��ارات لالحتفال باليوبيل
الذهبي لت�أ�سي�سها ،يعك�س توجهات
ال�ق�ي��ادة الر�شيدة بتطوير النموذج
ال�ت�ن�م��وي ل�ل��دول��ة خ�ل�ال اخلم�سني
عاماً املقبلة ،من خالل ح�شد اجلهود
وامل � � � ��وارد والإم � �ك� ��ان� ��ات يف خمتلف
اجل � �ه� ��ات وال� �ق� �ط ��اع ��ات لت�صميم
م�ن�ظ��وم��ات وخ �ط��ط ع�م��ل جديدة،
ت�شكل م�لام��ح ر�ؤي� ��ة ا�سرتاتيجية
� �ش��ام �ل��ة ت �ت �� �ش ��ارك ك ��اف ��ة اجل �ه ��ات
وامل�ؤ�س�سات وفئات جمتمع الإمارات
يف تنفيذها ،مبا ي�صل بالدولة �إىل
املركز الأول عاملياً بني �أك�ثر الدول
مت �ي��زاً و�أف �� �ض �ل �ه��ا يف ج� ��ودة احلياة
بحلول الذكرى املئوية لت�أ�سي�سها.
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امل�ؤمتر الدويل لتعزيز ال�سلم املجتمعي ي�شيد بالقيم التي تبنتها الإمارات ب�ش�أن مكافحة التمييز
•• عمان-وام:

بدا امل�ؤمتر الدويل تعزيز ال�سلم املجتمعي وقيم التعاي�ش والذي تنظمه
هيئة فر�سان ال�سالم يف اململكة االردنية اعماله براعية املهند�س ال�شيخ
�سامل بن �سلطان بن �صقر القا�سمي ع�ضو جمل�س االمناء الهيئة الدولية
للت�سامح رئي�س دائ ��رة ال �ط�يران امل��دين ب��ر�أ���س اخليمة وذل��ك تعزيزاً
للتوعية املجتمعية يف تر�سيخ ال�سلم املجتمعي يف ظل جائحة كورونا.
وثمن ال�شيخ �سامل بن �سلطان بن �صقر القا�سمي الإ� �ش��ادات الدولية
امل�ت��وال�ي��ة بالقيم ال�ت��ي تبنتها دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ب�ش�أن
مكافحة التمييز وال�ك��راه�ي��ة ،ون�شر قيم ال�سلم والت�سامح والتعاي�ش
وقبول الآخر.

ت�ؤكد انفتاح دولة الإمارات للجميع ،لكونها ال تنظر لأحد بعني التفرقة
�أو التمييز� ،إمن��ا تنظر للجميع بعني �إن�سانية حم�ضة ،تنطلق من �أن
الكل �سواء وال فرق بينهم ،و�أن قيمة الإن�سان �إمنا تكمن بعقله وعلمه
وعمله و�أخالقه ،وقيمه الإن�سانية التي ال ت�سيء ،وال ت�سبب ال�ضرر �أو
الأذى لأحد ،فال�سلم والأمن واال�ستقرار املجتمعي هي �أعمدة تقدم دولة
الإم ��ارات وت�ط��وره��ا ،وتعزيز دع��ائ��م ال��دول��ة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ،وجعلها ال ت�سمح بن�شر مظاهر الفرقة والكراهية والتمييز.
وق��ال ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي "ي�سعدين م�شاركتكم يف هذا
امل ��ؤمت��ر ال �ه��ام يف ظ��ل ال �ظ��روف احل��ال�ي��ة  ،ال�ت��ي تتطلب م�ن��ا الوقوف
والتعا�ضد  ،و ن�شكر ونحيي هيئة فر�سان ال�سالم املمثلة برئي�سها �سعادة
الدكتور ام�ين اب��و حجلة  ،وعلى م�ب��ادرات��ه البناءة وال�ه��ادف��ة  ،لتعزيز

ال���س�لام االج�ت�م��اع��ي وال�ت�ع��اون م��ع ال ��دول  ،لغر�س ال���س�لام ومكافحة
التطرف  ،وتد�شني احل��وار اخل��ا���ص بال�سلم املجتمعي  ،وال�ت�ع��اون مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة  ،واالهتمام بالتعاي�ش بدءا من الأ�سرة
واملجتمع  ،وكذلك التعامل الإيجابي مع الأديان واالختالفات وانطالقاً
من �أوا�صر الأخوة والتكامل  ،ومتانة العالقات التاريخية التي جتمعنا
ب��ال��دول ال�شقيقة  ،ورغ�ب��ة يف امل�ساهمة الإي�ج��اب�ي��ة يف تعزيز الثقافة
املجتمعية  ،والتعاون يف ن�شرها لربوع املنطقة  ،و�إر��س��اء �أ�س�س احلوار
والت�آخي والرتابط ونبذ الكراهية .
ومت تكرمي املهند�س ال�شيخ �سامل بن �سلطان بن �صقر القا�سمي بالدرع
املر�صع لل�شخ�صيات التي يخلدها التاريخ ودرع وو�سام الت�سامح واملحبة
وع�ضوية فخرية يف جمل�س ال�سمو والرفعه لفر�سان ال�سالم .

من جانبه اعرب الدكتور امني ابوحجلة رئي�س امل�ؤمتر فى كلمة االفتتاح
عن �شكره لل�شيخ املهند�س �سامل بن �سلطان القا�سمي لرعايته امل�ؤمتر
وتلبيته دع��وة فر�سان ال�سالم م�شريا �إىل ان امل ��ؤمت هو بو�صلة املحبة
وال���س�لام لرت�سيخ م �ب��اديء ال�سلم املجتمعي  ،ون�شر املحبة واحلوار
والت�أخي ونبذ الكراهية ويدعونا للتكاتف والت�آلف التي تدفع املجتمع
�إىل الأمام وتعزز القيم واالحرتام املتبادل.
وا�ستعر�ض امل�شاركون بالبحوث العلمية عن دور الإع�لام والتعليم يف
تعزيز ال�سلم املجتمعي ودور الفتوى يف تعزيز ال�سلم املجتمعي والتعاي�ش
واالدوار الثقافية للمجتمع امل��دين وال�شباب يف تعزيز ال�سلم واحلوار
وق�ي��م التعاي�ش ا��ض��اف��ة اىل ال���س�ل��وك االن���س��اين الإي �ج��اب��ي والت�سامح
الإن�ساين وغريها.
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تر�أ�س اجتماع جلنة اال�ستعداد للخم�سني �ضمن �أعمال (خلوة عام اخلم�سني)

من�صور بن زايد :الإمارات مت�ضي بثقة نحو �صناعة م�ستقبل �أف�ضل لأبنائها خالل اخلم�سني ً
عاما املقبلة
•• دبي  -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س
جل�ن��ة اال� �س �ت �ع��داد ل�ل�خ�م���س�ين� ..أن
دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ب �ق �ي ��ادة �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي ��د
�آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" ،وت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل" ،
وم �ت��اب �ع��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،مت���ض��ي ب�ث�ق��ة وخطوات
ثابتة نحو �صناعة م�ستقبل �أف�ضل
لأبنائها والأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة خالل
اخل�م���س�ين ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة ،وتوا�صل
م �� �س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة ،التي
�أر�سى دعائمها الآباء امل�ؤ�س�سون منذ
خم�سني عاماً.
وق��ال �سموه خ�لال تر�ؤ�سه اجتماع
جلنة اال�ستعداد للخم�سني ،الذي
ع �ق��د � �ض �م��ن �أع � �م� ��ال "خلوة عام
اخلم�سني"� ..إن ح �ك��وم��ة دول ��ة
الإم � � � � � ��ارات جن� �ح ��ت خ� �ل��ال "عام
اال��س�ت�ع��داد للخم�سني" ،يف حتقيق
ر�ؤى القيادة الر�شيدة ب�إطالق ور�شة
ع �م��ل وط �ن �ي��ة م��و��س�ع��ة للتخطيط

من�صور بن زايد..
• دولة الإمارات توا�صل م�سرية التنمية ال�شاملة التي �أر�سى دعائمها الآباء امل�ؤ�س�سون منذ خم�سني عام ًا
• �إجنازات وخمرجات عمل الفرق الوطنية لال�ستعداد للخم�سني ت�شكل �أ�س�س ًا لعمليات التخطيط امل�ستقبلي التي تقودها الدولة يف خمتلف املجاالت
• فخورون بكل اجلهود والأفكار والآراء التي �شارك فيها املجتمع �ضمن اال�ستعداد للخم�سني املقبلة
• الإمارات مقبلة على مرحلة مهمة يف تاريخها احلديث ميل�ؤها الأمل والطموح لو�ضع ب�صمتها احل�ضارية اخلا�صة يف م�سرية التنمية
مل���س�ت�ق�ب��ل ال� ��دول� ��ة خ�ل��ال العقود
اخل �م �� �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ،رغ ��م م ��ا حمله
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي م��ن حت��دي��ات كبرية
�أف��رزت �ه��ا ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد "كوفيد –  ،"19وانعك�ست
ع �ل��ى ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي والن�شاط
والإن� � ��� � �س � ��اين يف خم �ت �ل��ف �أن � �ح ��اء
العامل .و�أ��ض��اف �سموه �إن �إجنازات
وخم��رج��ات ع�م��ل ال �ف��رق الوطنية
لال�ستعداد للخم�سني التي �شملت
 7قطاعات حيوية ،ت�شكل �أ�س�ساً
لعمليات التخطيط امل�ستقبلي التي
تقودها الدولة يف خمتلف املجاالت،
وداع � �م � �اً ل �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤى القيادة
بتحقيق املراكز الأوىل عاملياً بحلول
ال ��ذك ��رى امل �ئ��وي��ة ل �ت ��أ� �س �ي ����س دول ��ة
الإم� ��ارات .و�أ� �ش��اد �سموه بامل�شاركة
املجتمعية م��ن ك��اف��ة ف�ئ��ات الطيف

املجتمعي الإم��ارات��ي من مواطنني
ومقيمني وقطاع عام وخا�ص و�أهلي
يف �صياغة امل�ستهدفات �ضمن م�شروع
اال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة،
ح�ي��ث ق ��ال ��س�م��وه " ف �خ��وري��ن بكل
اجلهود والأفكار والآراء التي �شارك
فيها املجتمع لال�ستعداد للخم�سني
املقبلة  ،،ودولة الإمارات مقبلة على
مرحلة مهمة يف تاريخها احلديث
مي �ل ��ؤه��ا الأم� ��ل وال �ط �م��وح ،لو�ضع
ب���ص�م�ت�ه��ا احل �� �ض��اري��ة اخل��ا� �ص��ة يف
م�سرية التنمية".
� �ش��ارك يف االج�ت�م��اع م�ع��ايل حممد
بن عبد اهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون
جمل�س الوزراء نائب رئي�س اللجنة،
و�أع�ضاء اللجنة التي ت�ضم ،معايل
عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة
ل�ل���ش��ؤون امل��ال �ي��ة ،وم �ع��ايل �سلطان

ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر وزي ��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،ومعايل عبد
اهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد،
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي
وزي��رة ال��دول��ة للتطوير احلكومي
وامل�ستقبل �أمني عام اللجنة ،و�سعادة
الدكتور حممد را�شد �أحمد الهاملي
�أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة
�أب��وظ�ب��ي ،وم�ع��ايل عبد اهلل حممد
الب�سطي �أمني عام املجل�س التنفيذي
لإمارة دبي ،و�سعادة �أ�سماء را�شد بن
طليعة �أمني عام املجل�س التنفيذي
لإم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،و��س�ع��ادة الدكتور
�سعيد �سيف امل�ط��رو��ش��ي �أم�ي�ن عام
املجل�س التنفيذي لإم��ارة عجمان،
و� �س �ع��ادة ح�م�ي��د را� �ش��د ال�شام�سي
�أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة
�أم ال �ق �ي ��وي ��ن ،و�� �س� �ع ��ادة الدكتور

حممد عبد اللطيف خليفة �أمني
عام املجل�س التنفيذي لإم��ارة ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ،و�� �س� �ع ��ادة حم �م��د �سعيد
ال�ضنحاين مدير الديوان الأمريي
لإمارة الفجرية.
و�أك��دت اللجنة يف اجتماعها �أهمية
ت��رج �م��ة خم ��رج ��ات ع �م��ل الفريق
ال��وط�ن��ي لال�ستعداد للخم�سني يف
ت�صميم ال�ت��وج�ه��ات امل�ستقبلية يف
 6م �� �س��ارات رئ�ي���س�ي��ة ت�غ�ط��ي 50
مو�ضوعا ،وت�شمل املجتمع ،والتعليم
ور�أ� ��س امل ��ال ال�ب���ش��ري ،واالقت�صاد،
وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة واال� �س �ت ��دام ��ة
البيئية ،والأمن وال�سالمة والعدل،
وحكومة امل�ستقبل.
وا�ستمع �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان و�أع�ضاء جلنة اال�ستعداد
للخم�سني� ،إىل � �ش��رح ح��ول نتائج

ع�م��ل ال �ف��ري��ق ال��وط �ن��ي ،واملرئيات
وال �ت��وج �ه��ات ال �ت��ي مت ت�صميمها
م��ن خ�ل�ال  36اج�ت�م��اع��ا ت�شاوريا
حلكومة دول��ة الإم� ��ارات مب�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  1600وزي ��ر وم�س�ؤول
ح �ك��وم��ي ،يف ت��رج �م��ة جل �ه��ود فرق
العمل الوطنية ال�ت��ي �ضمت �أكرث
م��ن  5000م �� �س ��ؤول يف اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة االحت � ��ادي � ��ة واملحلية
واخل�ب�راء واملتخ�ص�صني ،وممثلني
عن ال�شباب واملجتمع ،و�شهدت عقد
�أك�ثر � 3آالف اجتماع وور��ش��ة عمل
وخمترب ابتكار ،وتنظيم اجتماعات
م � ��ع �أك � �ث� ��ر م � ��ن  1600خبري
ومتخ�ص�ص.
وت� �ن ��اول االج �ت �م��اع ن �ت��ائ��ج م�شروع
ت���ص�م�ي��م اخل �م �� �س�ين ع��ام��ا املقبلة
ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ

حممد بن را�شد �آل مكتوم ،يف �أكرب
م�شروع لت�صميم امل�ستقبل بال�شراكة
مع املجتمع ،وال��ذي ا�ستقطب �أكرث
من � 30أل��ف فكرة من خالل �أكرث
م��ن �أل��ف فعالية �شاركها بها �أكرث
من � 100أل��ف من �أف��راد املجتمع،
وا� �س �ت �ع��ر���ض ع� � ��دداً م ��ن امل� �ب ��ادرات
ال�ت��ي �أطلقتها اجل �ه��ات احلكومية
ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع جل �ن��ة اال�ستعداد
للخم�سني.
 ت�����ص��ور م��ت��ك��ام��ل للخطةالتنموية ال�شاملة..
وتت�ضمن مهام اللجنة و�ضع ت�صور
ك��ام��ل للخطة ال�ت�ن�م��وي��ة ال�شاملة
ل��دول��ة الإم � ��ارات والإط� ��ار الزمني
لتطبيقها ،وتطوير منظومة العمل
ل�ت�ك��ون ح�ك��وم��ة الإم� � ��ارات الأ�سرع

والأكرث مرونة وقدرة على التكيف
مع متغريات امل�ستقبل مب�شاركة كافة
فئات املجتمع ،كما تعمل على و�ضع
اخل ��ارط ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة اجلديدة،
وتطوير القطاعات احليوية ،وو�ضع
ت�صور متكامل للمجتمع ،وت�صميم
وتر�سيخ منظومة القيم احل�ضارية
والإن� �ت ��اج� �ي ��ة ل ل��أج �ي ��ال اجلديدة
لإع��داده��ا للخم�سني ع��ام�اً املقبلة،
وت� �ع ��زي ��ز ال �ت �ن �� �س �ي��ق ب �ي�ن اجلهات
االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص
يف عمليات التخطيط للم�ستقبل.
ي��ذك��ر� ،أن ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة � ،أعلنا يف
دي���س�م�بر  ،2019ال �ع��ام 2020
"عام اال�� �س� �ت� �ع ��داد للخم�سني"،
ووج� ��ه ��س�م��وه�م��ا بت�شكيل جلنتني
ّ
ت��اب�ع�ت�ين مل�ج�ل����س ال � � ��وزراء" ،جلنة
اال�ستعداد للخم�سني" برئا�سة �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،والثانية للإ�شراف
ع�ل��ى االح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وب�ي��ل الذهبي
ل �ل��إم� ��ارات ب��رئ��ا� �س��ة ��س�م��و ال�شيخ
ع�ب��د اهلل ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل.

 17.913مليار درهم �صفقات �آيدك�س ونافدك�س  2021يف ثالثة �أيام
•• �أبوظبي -وام:

�شهد اليوم الثالث من معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" � 2021إعالن
ال�ق��وات امل�سلحة الإم��ارات�ي��ة عن توقيع � 12صفقة بقيمة  5.589مليار
دره��م مع �شركات حملية ودول�ي��ة ،لي�صل �إج�م��ايل ال�صفقات التي �شهدها
املعر�ضان منذ انطالقتهما نحو  17.913مليار درهم.
وقال �سعادة العميد ركن حممد خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي ملعر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س" �إن �إجمايل ال�صفقات اخلارجية بلغ  1.164مليار
دره��م ،والتي متثل ن�سبة  21%من �إجمايل قيمة ال�صفقات ،فيما بلغت
قيمة ال�صفقات املحلية  4.425مليار درهم بن�سبة .. 79%م�شريا �إىل �أن
العقود توزعت على � 6شركات خارجية ،و� 6شركات حملية.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقد بح�ضور العميد ركن بحري
فهد نا�صر الذهلي ،واملقدم ركن مايا املزروعي املتحدثان الر�سميان ملعر�ضي

�آيدك�س ونافدك�س .2021
وق��ال العميد رك��ن بحري فهد نا�صر الذهلي� ،إن �أب��رز ال�صفقات املحلية
التي عقدت ،كانت مع �شركة /يا�س القاب�ضة /ل�شراء راجمات و�صواريخ نوع
 CHUNMOOالكورية ل�صالح القوات الربية بقيمة  2.955مليار
دره��م ،و�صفقة مع �شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن خلدمات الإدارة ال�شاملة
الفنية لزوارق و�سفن القوات البحرية ل�صالح القوات البحرية بقيمة 650
مليون دره��م ،و�صفقة مع �شركة  /Vallo Equipment/لتقدمي
الإ�سناد الفني لتوريد كافة قطع غيار �آليات التاترا و�آليات القوات امل�سلحة
ل�صالح قيادة �سالح ال�صيانة العامة بقيمـة  60مليون درهم ،و�صفقة مع
 /Unilux Heavy Equipment/بقيمة  30م�ل�ي��ون درهم،
لتقدمي خ��دم��ات الإ��س�ن��اد الفني مل��درع��ة ظبيان وامل��دف��ع  H45والدبابة
لوكلريك والناقلة  BMP3ل�صالح قيادة �سالح ال�صيانة العامة.
وت�ضمنت ال�صفقات املحلية ،عقداً مع �شركة طريان �أبوظبي لت�شغيل و�إدارة

ط��ائ��رات م��ن ط��راز  AW139لأغ��را���ض البحث والإن �ق��اذ ل�صالح قيادة
الطريان امل�شرتك بقيمة  173.5مليون درهم ،وعقد مع �شركة "اعتماد -
 ،"Etimad Strategic Security Solutionsلتوفري امل�ساندة
الفنية للأنظمة الأمنية للمحافظة على اجلاهزية العملياتية ل�صالح جهاز
حماية املن�ش�آت بقيمـة  556.2مليون درهم.
من جانبها ،قالت املقدم ركن مايا املزروعي� ،إن العقود اخلارجية ت�ضمنت
ال �ت �ع��اق��د م ��ع � �ش��رك��ة HARRIS INTERNATIONAL
لتنفيذ م���ش��روع ال �ق �ي��ادة وال���س�ي�ط��رة الآيل للم�ستوى ال�ت�ع�ب��وي ل�صالح
مديرية القيادة وال�سيطرة بقيمة  651.5مليون دره��م ،واتفاقية مع /
 ELETTRONICAلتجديد عقد تقدمي الدعم الفني لأجهزة
احل��رب االلكرتونية  IMEWSلطائرات م�يراج  2000-9وطائرات
اال�ستطالع  MPA-8ل�صالح قيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة
 289.394مليون درهم ،واتفاقية مع �شركة THE BOEING

 COMPANYلتقدمي خ��دم��ات �صيانة م�شبهات طائراتC-17
ل�صالح قيادة القوات اجلوية وال��دف��اع اجل��وي بقيمة  112.966مليون
درهم.
و�أ�شارت املزروعي �إىل �أن ال�صفقة اخلارجية الرابعة ت�ضمنت التعاقد مع
�شركة  THALES LAS FRANCE SAS/ل�شراء قطع غيار
ملنظومة رادارات  LLR SHIKRA -GM200ل�صالح قيادة القوات
اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  66.4مليون درهم ،و�صفقة �أخرى مع �شركة
 Rheinmetall Man Military Vehiclesوالتي ت�ضمنت
عقد �صيانة و�شراء قطع غيار وتقدمي اال�ست�شارات الفنية لآلية الفوك�س
والأج �ه��زة الكيميائية م��ع �شركة ل�صالح ق�ي��ادة ال��دف��اع الكيميائي بقيمة
 40.7مليون دره��م ،و�أخ�يراً عقد مع STATE COMPANY
 UKROBORNSERVICEلدورات التدريب يف جمال الف�ضاء
االلكرتوين ل�صالح القوات امل�سلحة بقيمة  2.938مليون درهم.

�آيدك�س ونافدك�س � ..2021أدنيك منوذج ا�ستثنائي يف تطبيق الإجراءات االحرتازية والوقائية
•• �أبوظبي  -وام:

�أك ��د �أح �م��د ال�ع�ب�ي��ديل ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للعمليات يف ��ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض"�أدنيك"� ..أن ال�شركة جنحت يف تطبيق �أعلى الإجراءات
االحرتازية والوقائية خالل معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س  ،2021يف �سبيل
احل�ف��اظ على �صحة و�سالمة العار�ضني وامل���ش��ارك�ين وال ��زوار باعتبارهم
�أولوية ق�صوى.
و�أ�شار العبيديل يف ت�صريحات خا�صة لوكالة �أنباء الإم��ارات "وام " �إىل �أن
"�أدنيك" و�ضعت بروتكوالت وا�ضحة للتدابري والإجراءات الوقائية بالتعاون
مع خمتلف اجلهات املعنية ،والتي �شملت جميع الزوار وامل�شاركني ،بدءاً من
حلظة الو�صول �إىل مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض وحتى مغادرته ،وهو
ما �أ�سهم يف تعزيز الثقة بقدراتنا و�إمكاناتنا ال�ست�ضافة الفعاليات كربى.

و�أو� �ض��ح �أن �أدن �ي��ك اط�ل�ق��ت ولأول م ��رة� ،إل��زام �ي��ة الت�سجيل ع�بر املوقع وق��ال العبيديل " ات�خ��ذت �أدن �ي��ك ت��داب�ير �أخ ��رى على م�ستوى العمليات
الإلكرتوين وطباعة بطاقة الت�صاريح اخلا�صة بامل�شاركني والزوار من املنزل الت�شغيلية يف �إدارة ح��رك��ة ال��دخ��ول واخل ��روج يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي الوطني
قبل الو�صول �إىل احلدث ،وهو ما �أ�سهم يف خف�ض فر�ص حدوث االزدحام للمعار�ض على امتداد جميع �أي��ام معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" ،مثل،
والوقوف يف طوابري االنتظار عن الت�سجيل يف موقع احل��دث .كما �ألزمت حتديد عدد الزوار والعار�ضني الذي يتواجدون يف ذات الوقت يف املعر�ضني،
�أدنيك كل من يرغب بدخول مرافقها ب�إجراء فح�ص كوفيد" -19بي �سي ي�ت��وج��ب ع�ل��ى جميع ال ��زوار حت��دي��د وق��ت حم��دد ل�ل��زي��ارة يف ك��ل ي��وم عند
�آر" جلميع امل�شاركني املحليني والدوليني وذلك قبل � 48ساعة من موعد قيامهم بالت�سجيل على املوقع الإلكرتوين .كما مت حتديد �أعداد العار�ضني
زيارتهم ،ويتوجب على جميع امل�شاركني و�إب��راز نتيجة فح�ص �سلبية على املتواجدين يف كل جناح ،ومت توزيعهم على ف�ترات زمنية خمتلفة خالل
موعد انعقاد احلدث".
البوابات الأمنية حتى يت�سنى لهم الدخول �إىل املركز.
ويف ال�سياق ذاته� ،أكد العبيديل �أن �أدنيك وفرت خدمة فح�ص "بي �سي �آر" ومن جملة الإجراءات �أي�ضاً مت تخ�صي�ص بوابات للدخول و�أخرى للخروج
يف جمموعة الفنادق املحيطة باملركز و�شبكة الفنادق املعتمدة ال�ست�ضافة يف موقع احلدث ،وجتهيز البوابات باملا�سحات احلرارية ،وفرق العمل املدربة
الوفود الدولية وذلك بالتعاون مع دائرة ال�صحة يف �أبوظبي ،كما مت توفري على التعامل مع ال��زوار وفق اال�شرتاطات ال�صحية ،ومت حتديد م�سارات
باجتاه واحد فقط يف قاعات املركز ،مع تطبيق معايري التباعد اجل�سدي،
خدمة احلافالت من و�إىل الفنادق.

ف�ض ً
ال عن �إلزامية ارت��داء كمامات الوجه يف جميع الأوق��ات �أثناء الزيارة،
وتوفري �أجهزة التعقيم اليدوية للم�شاركني ب�شكل مكثف.
و�أو��ض��ح العبديل �أن �أدن�ي��ك تبنت �آل�ي��ات تعقيم خمتلفة و�إج ��راءات خا�صة
ل�ضمان �سالمة �أم��ن و�صحة امل�شاركني ،وعلى ر�أ�سها ال��روب��وت��ات الذكية
لتنظيف الأر��ض�ي��ات وال�ق��اع��ات م��ن دون تدخل ب�شري ،وعمليات التعقيم
والتطهري امل�ستمرة با�ستخدام �أجهزة الرذاذ لكافة املرافق على مدار اليوم،
ف�ض ً
ال عن التدابري االحرتازية اخلا�صة بخدمات ال�ضيافة والطعام ،حيث
ت�شرف عليها كابيتال لل�ضيافة ،التابعة لـ "�أدنيك" ،بهدف اتباع �أف�ضل
التدابري واالل�ت��زام باال�شرتاطات الوقائية يف امل��راف��ق واملطابخ ،وبرنامج
تدريبي مكثف للطاقم امل�شرف على ه��ذه العملية ،وال�ت��أك��د م��ن �سالمة
الإج��راءات اخلا�صة مبرحلة �إع��داد الطعام و�صو ًال للتطبيق ال�صارم لهذه
املعايري يف مرحلة تقدمي الطعام.
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�شركة �أيه �أ�س بي تعر�ض يف ايدك�س  2021معدات خا�صة بتوفري احلماية للمجتمعات
•• �أبوظبي -الفجر:

تعر�ض �شركة �أيه �أ�س بي "& Armament Systems
 "Proceduresيف " �آيدك�س  " 2021مبركز ابوظبي
ال��وط�ن��ي ل�ل�م�ع��ار���ض منتجاتها ال��دف��اع�ي��ة لأح ��دث الأجهزة
امل��وث��وق��ة م��ن قبل املتخ�ص�صني الع�سكريني يف خمتلف دول
العامل .
وق��ال��ت ال�شركة يف ب�ي��ان لها ال�ي��وم ان م�شاركتها احلالية يف
ايدك�س  2021توفر لها الفر�ص الرائعة للدخول اىل ا�سواق
اخلليج وال�شرق االو�سط  ,حيث تعمل لأكرث من �أربعة عقود يف
دعم القوات االمنية والع�سكرية التي تقوم بتوفري احلماية

06

للمجتمعات .وتعر�ض ال�شركة ت�صميمات منتجاتها املبتكرة
ووظائفها الفائقة ال �ق �وّة� ،ضمن من�صة " ت�سليح القاب�ضة
االماراتية يف ايدك�س  2021حيث يمُ كن ل�ل��زوار احل�صول
على الإمدادات التكتيكية عرب جمموعة مُتميزة من املنتجات
املُتاحة خالل املعر�ض مثل الهراوات ،والقيود ،و�أدوات الدفاع،
ومعدات الإ�ضاءة والتدريب.
وقالت ال�شركة نحن �سعداء بالتواجد يف �أكرب معر�ض وم�ؤمتر
دفاعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،حيث ننتهر
ه��ذه الفر�صة لتقدمي ع��رو���ض رائ ��دة ال يمُ �ك��ن �إغفالها من
خالل توفري �أرقى املُنتجات واخلدمات للعار�ضني وال�ضيوف
احلا�ضرين يف هذا احلدث العاملي املُم ّيز.

�شركة (هالكن) تك�شف عن �أول �صاروخ دفاع جوي �إماراتي خالل �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

ك�شفت "هالكن" ،ال�شركة الإقليمية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف �إن� � �ت � ��اج وت ��وري ��د
املوجهة بد ّقة ..ام�س عن
ال�صواريخ ّ
"� - "SkyNightأول منظومة
�� �ص ��اروخ� �ي ��ة م� ��� �ض ��ادة لل�صواريخ
وق��ذائ��ف املدفعية وق��ذائ��ف الهاون
ُت�ص ّمم و ُت�ص ّنع يف الإم� ��ارات وذلك
خ �ل��ال م �ع ��ر� ��ض ال� ��دف� ��اع ال � ��دويل
�آيدك�س .2021
وط��ورت جمموعة "ايدج" ،ال�شركة
الأم لـ"هالكن" ،منظومة دفاع جوي
ق�صرية املدى ،مثلما فعلت ال�شركة
الأمل� ��ان � �ي� ��ة "Rheinmetall
 ،"AGالتي كانت ت�سعى للح�صول
ع�ل��ى م�ن�ظ��وم��ة � �ص��اروخ �ي��ة لت�ؤلف
ج��زءاً م��ن منظومة دفاعها اجلوي
" ."Skynexوق��ررت ال�شركتان
ت�ق��دمي ح � ّل م���ش�ترك ،بحيث تقوم

"هالكن" بتوفري منظومة ال�صواريخ
مل� �ن� �ظ ��وم ��ة
""SkyNight
ال ��دف ��اع اجل � ��وي "Oerlikon
 "Skynexاملتميزة ال�ت��ي ت�ضع
م�ع��اي�ير ج��دي��دة بف�ضل هند�ستها
الفريدة املفتوحة.
ومت ت�صميم " "SkyNightيف
"هالكن" ب�ح�ي��ث ت�ت���ص��دى لكافة
امل�خ��اط��ر احل��دي�ث��ة ،وت��وف��ر �إ�شارات
�إنذار مبكر و�إمكانات اعرتا�ض دقيق
م��ن ال�سطح �إىل اجل��و ،وت�ستهدف
ال �ط��ائ��رات ذات الأج �ن �ح��ة ال� ��دوارة
و� �ص��واري��خ امل��رك �ب��ات اجل��وي��ة دون
ط �ي��ار وق ��ذائ ��ف امل��دف�ع�ي��ة وقذائف
ال�ه��اون وغريها من الطائرات ذات
الأجنحة الثابتة �ضمن نطاق ي�صل
�إىل  10ك�ل��م .وق��ال ��س�ع��ادة في�صل
البناي ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو
امل� �ن� �ت ��دب يف جم �م ��وع ��ة اي � � � ��دج" ..
ي�ع� ّد � ، SkyNightأول �صاروخ

�إم��ارات��ي ل�ل��دف��اع اجل ��وي م��ن �صنع
هالكن ولكنه لن يكون الأخري .وهو
�أح ��د الإجن � ��ازات العظيمة الكثرية
املعلن عنها �ضمن �سعي البالد �إىل
�إن�شاء قدرات دفاعية �سيادية بهدف
الت�صدي للمخاطر امل�ت��زاي��دة التي
ال تغطيها كيانات كثرية يف ال�سوق
بال�شكل املنا�سب .ي�سعدنا �أن نعقد
� �ش��راك��ة م��ع ،Rheinmetall
ال �� �ش��رك��ة ال� ��رائ� ��دة يف ال�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة ،م��ن �أج ��ل ال �ت �ع��اون على
�صنع منظومة م���ض��ادة لل�صواريخ
وق��ذائ��ف املدفعية وق��ذائ��ف الهاون
وال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ت�ب�ر الأك � �ث � ��ر �� �ش� �م ��و ًال
وت �ق��دم �اً يف ال �ع��امل ب��االع�ت�م��اد على
�صاروخنا  SkyNightومنظومة
 Skynexاخل ��ا� � �ص ��ة ب�شركة
 ،Rheinmetallي�ع�ت�بر هذا
ال�ت�ع��اون ر��س��ال��ة وا��ض�ح��ة ب ��أن ايدج
ترغب يف �إبرام ال�شراكات مع العديد

م��ن الكيانات م��ن �أج��ل ط��رح حلول
متقدمة م�شرتكة".
وت �ت �ك��ون م�ن�ظ��وم��ة ال ��دف ��اع اجلوي
" "Oerlikon Skynexمن
ن �ق �ط��ة ال �ت �ح �ك��م "Oerlikon
 "Skynexووح ��دات اال�ست�شعار
املتعدد وم�صفوفة امل�سح الإلكرتوين
ال�ن���ش��ط و�أج� �ه ��زة ال� � ��رادار متعددة
الأو� � � �ض� � ��اع وم� ��� �س ��د�� �س ��ات متعددة
ع �ي��ار  35م �ل��م "،"RG Mk3
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل � �ص��واري��خ وقاذفات
� �ص ��واري ��خ " "SkyNightمن
�شركة "هالكن" ب�ق��درة ا�ستيعابية
� 60صاروخاً لكل منها� .إن �صاروخ
"هالكن" امل�ضاد لل�صواريخ وقذائف
املدفعية وقذائف الهاون ق��ادر على
تتبع وحتييد العديد من الأهداف
ال��واردة متعددة االجت��اه��ات يف وقت
واحد ،بحيث يوفر احلماية للأ�صول
الثابتة� ،إىل جانب القوى املتحركة

وامليكانيكية .ومن املمكن ا�ستخدام
املنظومة ،القابلة للنقل واحلركة،
ب�شكل ث��اب��ت يف ال�بر والبحر وعلى
من�صة �أر�ضية متحركة.
وق � � � � � � � ��ال �أرم� � � � �ي� � � � ��ن ب � � ��اب� �ي ��رغ � � ��ر،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي يف �شركة
".."Rheinmetall AG
" تقنيات ال��دف��اع اجل ��وي ل�شركة
 Rheinmetallق � ��ادرة على
��س��د ال�ف�ج��وات ال�ت��ي ظ�ه��رت حديثاً
يف الدفاع اجلوي القائم على الأر�ض
مل��واج�ه��ة امل�خ��اط��ر اجل��دي��دة املعقدة
ل�ل�غ��اي��ة .ب��اال� �ش�ت�راك م��ع �إمكانات
Rheinmetall Denel
 Munitionsيف تكنولوجيا
ال �� �ص ��واري ��خ ،ي���س�ه��م ال �ت �ع ��اون بني
ه��ال �ك��ن و Rheinmetallيف
طرح فر�ص جديدة مثرية لالهتمام
وب�ن��اء م�ستقبل م�شرق" .ون�شرت
،"Rheinmetall
"AG

م ��ن خ�ل�ال ال �� �ش��رك��ة ال�سوي�سرية ع �� �س �ك��ري��ة ه��ام��ة ون� �ق ��اط حيوية .ودولة الإمارات يف �صدارة االبتكارات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا " Rheinmetallو�ستقوم ال�ب�ل��دان ال�ت��ي ا�ستخدمت املتعلقة مبنظومة الدفاع اجلوي.
ب �ت �ح ��دي ��ث وتعد"هالكن" ج � ��زء م ��ن قطاع
 ،"Air Defenceمنظومة ""Skyguard
" "Skyguardيف بلدان عديدة ،م �ن �ظ ��وم �ت �ه ��ا يف ن� �ه ��اي ��ة امل� �ط ��اف ال �� �ص ��واري ��خ والأ� �س �ل �ح ��ة يف اي� ��دج،
وال �ت ��ي ت���س�ت�ط�ي��ع �إ� �س �ق��اط �أه� ��داف �إىل " ،"Skynexمم� ��ا ي�ضع جم �م��وع��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
�صغرية و�سريعة ،و ُت�ستخدم كطبقة "هالكن" وم�ن�ظ��وم��ة �صواريخها ل �ق �ط��اع ال ��دف ��اع ال �ت��ي ت���ص�ن��ف بني
داخ � �ل � �ي ��ة يف دف � � ��اع ج� � ��وي متعدد " "SkyNightامل�ضادة لل�صواريخ �أف �� �ض��ل  25م � � ��ورداً ع �� �س �ك��ري �اً يف
الطبقات وم ��ؤل��ف م��ن بنية حتتية وق��ذائ��ف املدفعية وق��ذائ��ف الهاون ،العامل.

نائب رئي�س وزراء �صربيا :نرتبط بعالقات متنامية
مع الإمارات  ..ونقدر تنظيمها املتميز لـ(�آيدك�س) جمموعة البادي تعزز م�شاركتها يف �آيدك�س  2021مبجموعة من ال�صناعات الدفاعية املتطورة
ك�شفت عن �أثقل ناقلة دبابات يف العامل

•• �أبوظبي-الفجر:

•• �أبوظبي  -وام:

�أك��د معايل نيبوي�شا �ستيفانوفيت�ش
نائب رئي�س الوزراء وزير دفاع �صربيا
�أن ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن دول� ��ة الإم� � ��ارات
و� �ص��رب �ي��ا م �ت �م �ي��زة وت �� �ش �ه��د تطورا
م�ستمرا يف املجاالت كافة بف�ضل دعم
قيادتي البلدين ال�صديقني.
وق��ال يف ت�صريحات خا�صة لوكالة
�أن �ب��اء الإم� ��ارات "وام" على هام�ش
م �� �ش��ارك �ت��ه يف م �ع ��ر� ��ض "�آيدك�س
 " : .. "2021نثمن تنظيم دولة
الإمارات لأكرب جتمع للمتخ�ص�صني
يف ال�صناعات الدفاعية على م�ستوى
العامل" .و�أ�ضاف �أن انعقاد املعر�ض
ال�ع��امل��ي �شكل حت��دي��ا يف ظ��ل جائحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد -
� "19إال �أن دولة الإمارات جنحت يف
التغلب عليه ومتكنت من ا�ست�ضافة
وف� � � ��ود خم �ت �ل ��ف دول ال � �ع � ��امل مع
تطبيق ك��اف��ة الإج� � ��راءات الوقائية
واالح �ت ��رازي� � ��ة ال �ل��ازم � ��ة ل�ضمان
�صحتهم و�سالمتهم.
وذك ��ر �أن ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لدولة
الإم� � � � ��ارات م �ن �ح��ت ال � � ��دول فر�صة
م��ن �أج ��ل امل���ش��ارك��ة يف ه��ذا املعر�ض
ال�ع��امل��ي ال �ب��ارز ال ��ذي ي�شكل من�صة
هامة وب��ارزة للتعرف على �أح��دث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا احلديثة
يف قطاع ال�صناعات الدفاعية.
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه  " :مم �ت �ن��ون ملنحنا
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف معر�ض
"�آيدك�س  "2021العاملي وعر�ض
م �ن �ت �ج��ات �ن��ا يف ق� �ط ��اع ال�صناعات
ال ��دف ��اع� �ي ��ة وه � ��ي ف ��ر� �ص ��ة مثالية
ل�صربيا للك�شف عن �أحدث منتجاتها

م� ��ن ال� �ع� �ت ��اد ال �ع �� �س �ك��ري اخلفيف
وال �� �س �ي��ارات امل�صفحة ب�ج��ان��ب كافة
�أنواع الذخائر".
و�أك � ��د �أن ال �ع ��امل �أج �م ��ع ع��ان��ى من
حت��دي��ات ج��ائ�ح��ة "كوفيد – "19
ال� �س �ي �م��ا خ �ل��ال ال � �ع� ��ام امل ��ا�� �ض ��ي ..
وق ��ال  " :ن�ث�م��ن ال�ع�م��ل التنظيمي
الرائع الذي يتم يف معر�ض �آيدك�س
 2021واحلر�ص على توفري كافة
و�سائل ال��دع��م وال��راح��ة للم�شاركني
والعار�ضني والعمل على تعزيز �أمنهم
و�سالمتهم ط��وال م��دة تواجدهم يف
هذا احلدث ..ون�شعر بالأمان وك�أننا
يف بيتنا حيث يحظى اجلميع بكافة
�أ��ش�ك��ال ال��رع��اي��ة وااله �ت �م��ام وتطبق
�أعلى التدابري الوقائية من فريو�س
كورونا" .و�أ�ضاف  " :اجلميع ح�صل
على فر�ص مثالية للم�شاركة يف هذا
املعر�ض وع��ر���ض منتجاته املختلفة
وه � ��ي خ� �ط ��وة ك� �ب�ي�رة وه ��ام ��ة نحو
امل���ض��ي ق��دم��ا يف م���س��ار ال �ت �ع��ايف من
جائحة كوفيد –  "19ونتطلع �إىل
م�شاركة �أك�ب�ر يف ال� ��دورات القادمة
م��ن �آيدك�س" .و�أ� �ض��اف � " :أتيحت
لنا الفر�صة ملقابلة كبار امل�س�ؤولني

يف دولة الإم��ارات ونتطلع �إىل تعزيز
تعاوننا امل�شرتك يف املجاالت املختلفة
خ��ا� �ص��ة م ��ع م �� �ش��ارك��ة ال �ع��دي��د من
ال�شراكات العاملية البارزة يف �صربيا
والتي تتطلع �إىل عقد �شراكات مثمرة
مع �شركائها يف دولة الإم��ارات ..كما
�أن الفر�صة �سانحة لتعزيز تعاوننا
يف املجال الدفاعي بني بلدينا خا�صة
م��ع ح�صول �شركاتنا الوطنية على
ف��ر� �ص��ة ع ��ر� ��ض �أح� � ��دث منتجاتها
الدفاعية والتي من املنتظر �أن تطرح
يف امل�ستقبل القريب".
و�أكد �أن العالقات الثنائية بني دولة
الإم� � � ��ارات و� �ص��رب �ي��ا ت���ش�ه��د تطورا
م���س�ت�م��را يف ظ��ل دع ��م ورع ��اي ��ة من
قيادتي البلدين ال�صديقني ونرى �أن
تواجدنا يف هذا املعر�ض العاملي ي�سهم
يف تعزيز هذه العالقات وتنميتها.
وق��ال �إن�ن��ا ممتنون ل��دول��ة الإم ��ارات
وقيادتها الر�شيدة على الدعم الذي
ق��دم�ت�ه��ا ل���ص��رب�ي��ا مل���س��اع��دت�ه��ا على
جت � ��اوز ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة فريو�س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د "كوفيد – "19
وق�ي��ام�ه��ا ب ��إر� �س��ال م���س��اع��دات طبية
ملكافحة هذا املر�ض.

ح�سني احلمادي لـ(وام)� :آيدك�س ونافدك�س يعك�سان
كفاءة وفعالية جهود الدولة يف التعامل مع كوفيد 19 -
•• �أبوظبي-وام:

�أك� � ��د م� �ع ��ايل ح �� �س�ين ب ��ن �إب ��راه� �ي ��م
احلمادي وزي��ر الرتبية والتعليم �أن
تنظيم الدورة اجلديدة من معر�ضي
"�آيدك�س ونافدك�س  "2021يعك�س
ك� �ف ��اءة وف �ع��ال �ي��ة ج �ه��ود ال ��دول ��ة يف
التعامل مع تداعيات جائحة "كوفيد
  "19وثقة دول العامل وحر�صهمعلى امل�شاركة يف هذا احلدث العاملي.
وق��ال معاليه يف ت�صريحات لوكالة
�أنباء الإمارات "وام" مبنا�سبة انعقاد
املعر�ضني حتت رعاية �صاحب ال�سمو به كوجهة ل�سياحة الأع�م��ال ومركز
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان ل�ل��إب ��داع واالب �ت �ك ��ار .وع�ب�ر معاليه
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" � ،إن هذا ع��ن ف �خ��ره ب��ال �ن �ج��اح��ات املتوا�صلة
احلدث الذي يعد �أحد �أكرب املعار�ض ال ��ذي يحققها م�ع��ر��ض��ا "�آيدك�س"
العاملية املعنية بال�صناعات الدفاعية و"نافدك�س" م�ن��ذ انطالقهما قبل
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ات �ه��ا امل �ب �ت �ك��رة يعك�س ن�ح��و  15ع��ام��ا وال�ت�ط��ور وال�ن�م��و يف
املكانة الرائدة التي حتظى بها دولة �أع��داد امل�شاركني والعار�ضني .و�أ�شار
الإم ��ارات على ال�صعيدين الإقليمي معاليه �إىل �أن امل�ع��ر��ض�ين يحظيان
وال�ع��امل��ي وال ��دور ال��رائ��د ال��ذي تقوم مب�شاركة متميزة من عدة م�ؤ�س�سات

تعليمية على م�ستوى الدولة م�ؤكدة
ع�ل��ى دوره �م��ا ال �ه��ام كمن�صة ملهمة
حتفز على االب ��داع واالب�ت�ك��ار وتوفر
للطلبة ال�ف��ر��ص��ة م��ن �أج ��ل لعر�ض
م�شاريعهم البحثية املبتكرة وتبادل
ال �ت �ج��ارب واخل �ب��رات م��ع امل�شاركني
و�أث ��راء م�ه��ارات�ه��م .و�أك ��د معاليه �أن
ه��ذا احل ��دث ال�ع��امل��ي ال�ف��ري��د يجمع
ال �ع��امل ال �ي��وم يف دول ��ة الإم� � ��ارات يف
ر��س��ال��ة تعك�س ر�ؤي ��ة ال��دول��ة ب�أهمية
تعزيز العمل امل�شرتك من �أجل جتاوز
حتديات املرحلة احلالية وامل�ضي قدما
يف م�سار التنمية امل�ستدامة من اجل
ازده ��ار املجتمعات ورخ ��اء ال�شعوب.
و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه ان دول ��ة الإم� ��ارات
رغم حتديات جائحة "كوفيد "19 -
مت�ضي قدما يف م�سريتها التنموية
ع�ل��ى خمتلف الأ� �ص �ع��دة وجن�ح��ت يف
ت�سطري الإجنازات النوعية يف خمتلف
املجاالت و�أخرها و�صول م�سبار الأمل
بنجاح �إىل مدار حول كوكب املريخ.

ت �� �ش��ارك جم �م��وع��ة ال� �ب ��ادي يف ف �ع��ال �ي��ات معر�ض
�أبوظبي الدويل للدفاع " �آيدك�س  ،"2021بجناح
وطني بارز ي�ضم جمموعة متنوعة من ال�صناعات
الدفاعية املتطورة التي ت�شرف عليها بالتعاون مع
عدد من �شركائها العامليني.
و�أع ��رب ��س�ع��ادة خ��ال��د حم�م��د ال �ب��ادي ن��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س �إدارة امل�ج�م��وع��ة ع��ن اع� �ت ��زازه بامل�شاركة
يف ه��ذا احل ��دث ال ��دويل ال �ه��ام ال ��ذي ي�ق��ام يف هذه
ال�ظ��روف اال�ستثنائية ،مو�ضحاً �أن امل�شاركة تعزز
من امل�شاركات الوطنية يف املجال الدفاعي والأمني

وقدرة ال�شركات االماراتية على مناف�سة ال�شركات
العاملية.
وقال البادي ":يعترب املعر�ض من�صة هامة لل�شركات
االماراتية التي حتر�ص على ا�ستعرا�ض منتجاتها
الوطنية يف ظل وجود م�شاركات عاملية كبرية  ،الأمر
الذي يتيح لنا املناف�سة بف�ضل دعم وت�شجيع القيادة
الر�شيدة لل�صناعات الدفاعية الوطنية".
وت��اب��ع بالقول ":ك�شفنا خ�لال املعر�ض ع��ن �أثقل
ن��اق �ل��ة دب ��اب ��ات يف ال� �ع ��امل .و ن��اق �ل��ة ج �ن��ود 8x8
م��درع��ة ب��رم��ائ�ي��ة ،و �آل �ي��ة ح��دي�ث��ة  4x4م�صنعة
خ�صي�صا لتالئم �أج��واء اخلليج م��زودة مبنظومة
دفاعية متطورة ج��دا� ،إىل جانب الطائرات بدون

طيار حتمل �صواريخ ذكية ،مناظري ليلية ونهارية
مل �� �س��اف��ات ب �ع �ي��دة،و� �س��ائ��ل �إت �� �ص��ال م���ش�ف��ر ودقيق
جدا�،أجهزة التفتي�ش واحلماية الأمنية.
و�أع��رب البادي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته
ال�صناعات الدفاعية الإم��ارات�ي��ة  ،م�شيدا بتدريب
وت�أهيل الكوادر الوطنية االماراتية يف هذا القطاع
الهام.
وق ��ال ال �ب��ادي يف خ�ت��ام حديثه ":ن�سعى ملوا�صلة
م �� �س�يرة ال �ن �ج��اح ال �ت��ي ح�ق�ق�ن��اه��ا ب�ف���ض��ل الر�ؤية
احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة ،ولقد جنحت �أبوظبي يف
ا�ست�ضافة هذا احلدث الهام والعاملي رغم الظروف
الراهنة ،مما ي�ؤكد قدرتنا على حتدي امل�ستحيل".

الرئي�س التنفيذي لـ (نافال)  :ال�سفينة احلربية الرقمية
تد�شن ع�صرا جديدا ملواجهة تهديدات القرن الـ 21
•• �أبوظبي -وام:

�أكد �آالن جيلو نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة نافال الأوروبية
�أن املجموعة تعمل مع �شركائها يف دول��ة الإم��ارات يف جمال نقل
املعرفة والبحث امل�شرتك لتوفري فر�ص عالية امل�ستوى للمواطنني
الإماراتيني يف قطاع ال�صناعات الدفاعية والأمنية.
وقال يف حوار مع وكالة �أنباء الإمارات "وام" � ..إنه بالتزامن مع
امل�شاركة يف معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س � 2021أطلقت جمموعة
نافال مبادرة بال�شراكة مع جمل�س التوازن االقت�صادي تت�ضمن
برنامج تدريب افرتا�ضي يُعرف با�سم "ا�ستدامة وتعزيز توطني
ال�صناعات الدفاعية والأمنية" بهدف متكني ال�شباب الإماراتيني
من متابعة التدريب االفرتا�ضي ل��دى جمموعة نافال و�سيتم
تدريبهم من قبل خربائنا افرتا�ضيا لتخطي تداعيات جائحة
"كورونا" وذلك لتمكينهم من دعم احتياجات البالد الدفاعية
والأمنية يف ال�سنوات القادمة.
و�أ� �ش��ار ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة ن��اف��ال �إىل احلر�ص
على تلبية احتياجات البحرية الإم��ارات �ي��ة م��ن حيث التدريب
وجاهزيتها لتطوير حلول تتكيف مع متطلباتها كما �أن وجود
جمموعة نافال يف دولة الإمارات ي�سهم يف تطوير تقنيات مبتكرة
خلدمة االحتياجات الت�شغيلية للبحرية وخفر ال�سواحل حيث
ميكن توجيه هذه املنتجات نحو �أ�سواق الت�صدير والتي �ستحقق
امل�ن��اف��ع االق�ت���ص��ادي��ة ب�شكل �إي �ج��اب��ي ع�ل��ى ال �ق��اع��دة ال�صناعية
والتكنولوجية الدفاعية الوطنية والأ�سواق الإقليمية �إذ ي�سمح
قربنا من امل�ستخدم النهائي بتوفري تفاعل وكفاءة �أعلى خلدمات

العمالء.
وت�ستعر�ض ال�شركة فرقاطة "بيلهارا" املتميزة يف �إدارة الأزمات
والقتال وه��ي تعمل على متكني القوات البحرية احلديثة التي
ت�سعى �إىل التكيف مع رقمنة احل��رب ول�ضمان التفوق البحري
وتنفذ ه��ذه الفرقاطة الرقمية امل��دجم��ة جميع العمليات التي
تقوم بها ال�سفن الكبرية بدقة متزايدة وق��درات عالية امل�ستوى
يف جماالت احلرب امل�ضادة للطريان وال�سفن والغوا�صات واحلرب
غري املتكافئة.
و�أ�ضاف �آالن جيلو �أن جمموعة نافال ت�أ�س�ست يف دولة الإمارات
منذ عام  ..2010وقال  ":فخورون بالعمل مع �شركائنا لتطوير
ع�لاق��ات وم���ش��اري��ع م�ستدامة ط��وي�ل��ة الأم ��د ت�ساهم يف قدرات
ال�سيادة الوطنية وتولد فوائد دائمة للدولة وق��د تك ّلل التزام
جمموعتنا طويل الأمد يف الإمارات من خالل �إن�شاء مكتب جديد
يف �أبوظبي" .وحول اهتمام جمموعة نافال بالذكاء اال�صطناعي
 ..قال �إن التفوق التكنولوجي لقدراتنا �ضروري �إذ يلعب الذكاء
اال�صطناعي دورا رئي�سيا يف م�ستقبل الأنظمة البحرية يف ظل
طفرة ال�صراعات نتيجة للثورة الرقمية و "الروبوتات" يف �ساحة
املعركة .و�أ�ضاف �أن �أه��م القدرات للقوات البحرية احلالية هي
ال�سيطرة على املعلومات وهيمنة اال�شتباك وقدرتها على ال�صمود
يف البحر حيث ميكن تطبيق الذكاء اال�صطناعي على كل هذه
املجاالت و�ضمان تفوق القرار وكذلك ت�سريع الوترية.
وح��ول م�صطلح ال�سفن الرقمية ..قال �آالن جيلو �إن "ال�سفينة
الرقمية" ت��دم��ج التقنيات واحل �ل��ول اجل��دي��دة ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل
ع�صر جديد من ال�سفن احلربية �إذ متكن هذه التقنيات الرقمية

القوات البحرية من مواجهة تهديدات القرن احلادي والع�شرين
مثل احلرب غري املتكافئة �أو احلرب الإلكرتونية ف�ض ً
ال عن �إدارة
البيانات ال�ضخمة للتعامل م��ع االح�ت�ي��اج��ات امل�ت��زاي��دة للقوات
البحرية العاملة يف البحر.
وق ��ال �إن "بيلهارا" ت�ع��د �أول �سفينة قتالية ت��واج��ه حتديات
التقنيات الرقمية ومت جتهيزها ب�أنظمة رقمية خمتلفة ت�ستخدم
على نطاق وا�سع مثل" � CMSأو � IPMSأو  IBNSوPMS
و نظام االت�صاالت".
و�أو�ضح �أن جمموعة نافال تقرتح اً
حلول مبتكرة لتلبية املتطلبات
اجلديدة للدعم �أثناء اخلدمة لل�سفن احلربية الرقمية بهدف
حت�سني قدرات ال�صيانة على منت ال�سفينة وتوقع الأعطال ب�شكل
�أف�ضل من خ�لال ال�صيانة التنب�ؤية واال�ستفادة من دع��م مركز
ال�صيانة على ال�شاطئ .وذك��ر �أن للتحول الرقمي ت�أثريا كبريا
على �صناعة الدفاع البحري كما هو احلال يف �أي �صناعة مدنية
�أخرى حيث ت�سعى القوات البحرية لعمالء جمموعة نافال �إىل
اال�ستفادة من القدرات الت�شغيلية املح�سّ نة التي �أتاحها هذا التحول
مع حماية نف�سها من التهديدات التقليدية واجلديدة التي تزداد
�أهمية مثل هجمات الأنظمة الإلكرتونية �أو غري امل�أهولة .وقال
�إن جمموعة نافال تتواجد يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل
�شركة تابعة لها تقوم بتنفيذ عقود خدمات للقوى البحرية كما مت
افتتاح �شركة تابعة �أخرى يف م�صر لتقدمي الدعم �أثناء اخلدمة
للأ�سطول الذي ي�شمل  2من مهابط طائرات الهليكوبرت من فئة
مي�سرتال و فرقاطة فرمي و  4طرّادات من طراز غويند.
اجلدير بالذكر �أن جمموعة نافال هي �شركة �أوروبية تعمل يف

اتفاقية بني ايدج ولوكهيد مارتن ال�ستك�شاف فر�ص ال�شراكة
ال�صناعية يف قطاع الطريان والدفاع بالإمارات
•• �أبوظبي  -وام:

وقعت "ايدج"  -جمموعة التكنولوجيا املتقدمة لقطاع الدفاع
وغريه يف الإم��ارات ..ام�س اتفاقية مع لوكهيد مارتن  -ال�شركة
الأم�ي�رك �ي��ة ال ��رائ ��دة يف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ع�ل��ى م���س�ت��وى العامل..
ال�ستك�شاف فر�ص ال�شراكة ال�صناعية يف قطاع الطريان والدفاع
بالإمارات.
ومب��وج��ب ب �ن��ود االت �ف��اق �ي��ة�� ،س�ت�ع�م��ل ال���ش��رك�ت��ان ال��رائ��دت��ان يف
التكنولوجيا املتقدمة على تعزيز �شراكتهما اال�سرتاتيجية طويلة
الأمد من خالل �إن�شاء فرق عمل م�شرتكة لر�صد وتطوير برامج
نقل املعرفة والتنمية ال�صناعية .و�سيتم ا�ستعرا�ض امل�شاريع ذات
ال�صلة ببناء القدرات داخل البالد ،و�إيجاد تقنيات مبتكرة ونا�شئة،
والتو�سع امل�ستمر يف مبادرات تطوير ر�أ�س املال الب�شري.
وق��ع االتفاقية خالد الربيكي ،رئي�س قطاع دع��م املهام يف ايدج،

ورمي��ون��د بي�سيللي ،ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ل���ش��ؤون ال�ت�م��وي��ل والعقود
والتنمية ال�صناعية يف لوكهيد م��ارت��ن ،وذل ��ك خ�ل�ال معر�ض
الدفاع الدويل �آيدك�س .2021
وق��ال خ��ال��د الربيكي " نهتم اهتماماً بالغاً بالتعاون امل�شرتك
يف اي ��دج ،ون�سعى با�ستمرار �إىل ب�ن��اء �إم�ك��ان��ات�ن��ا لنكون قادرين
على تزويد اجليل التايل من �أ�صحاب املواهب ببيئ ٍة ت�ساعدهم
على النماء واالبتكار والتطور يف قطاع التكنولوجيا املتقدمة.
ميثل توقيع االتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية طويلة الأم��د اليدج
ول��وك�ه�ي��د م��ارت��ن ،وي�ف�ت��ح امل �ج��ال �أم ��ام ك�لا ال�ط��رف�ين لتحقيق
التنمية االقت�صادية وال�صناعية يف قطاع الطريان والدفاع بدولة
الإمارات".
من جهة �أخ��رى ،قال رميوند بي�سيللي " ..كوننا �شريكاً موثوقاً
ل�ل�إم��ارات على م��دار �أك�ثر من  40ع��ام�اً ،تلتزم لوكهيد مارتن
بتطوير القدرات الوطنية ودعم �أجندة تنمية ر�أ�س املال الب�شرية

يف البالد .وت�شكل مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة �ضمن املرحلة
التالية من �شراكتنا مع ايدج ،كما نتطلع �إىل ا�ستك�شاف الفر�ص
وتنفيذ م�شاريع ا�سرتاتيجية من �ش�أنها �أن متثل �إ�ضافة ق ّيمة
للقطاع والدولة ب�شكل عام".
وتعمل ال�شركتان كذلك على تعزيز التعاون من خالل م�شاركة
املعرفة واخل�برات ،واال�ستفادة من خربة لوكهيد مارتن املمتدة
لعقود طويلة يف البحث والت�صميم والتطوير والت�صنيع والتكامل
واال�ستدامة فيما يتعلق ب�أنظمة التكنولوجيا املتقدمة ومنتجاتها
وخدماتها.
وت�ع��د لوكهيد م��ارت��ن �شريك م�ل�ت��ز ٌم مبنطقة ال���ش��رق الأو�سط
منذ �أكرث من � 50سنة ،واليوم تو�سّ ع ال�شركة ح�ضورها يف دولة
الإم��ارات ليتعدى �أنظمة الدفاع �إىل توفري العديد من املنتجات
واخل��دم��ات وال��دع��م التقني واخل�برة التعليمية من �أج��ل تقوية
قطاع الدفاع وتو�سعة القدرات داخل البالد.
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ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة  ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي �صباح �أم����س "الثالثاء" االج�ت�م��اع الأ�سبوعي
للمجل�س .بحث االج�ت�م��اع  -ال��ذي عقد يف مكتب �سمو احل��اك��م  -عددا
م��ن املو�ضوعات امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه ملتابعة �أب��رز امل�ستجدات يف
العمل احلكومي وخطط تطوير اخلدمات يف خمتلف الدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية واالطالع على �سري �أعمال امل�شروعات التنموية يف الإمارة.
وناق�ش املجل�س عددا من املو�ضوعات املقدمة من القيادة العامة ل�شرطة

ال�شارقة املتعلقة بتطوير منظومة العمل الإداري وت�ضمني كافة نقاط
التطور والتقدم يف �آليات العمل �ضمن ت�شريعات تواكب امل�ستوى املتميز
الذي و�صل �إليه القطاع ال�شرطي.
و�أب��دى ال�سادة �أع�ضاء املجل�س مالحظاتهم حول املو�ضوعات املقدمة مبا
يوفر �أف�ضل بيئة حمفزة للعاملني يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
واال��س�ت�م��رار يف حتقيق الإجن ��ازات على م�ستوى ك��اف��ة القطاعات حملياً
وعاملياً .كما ناق�ش املجل�س ع��دداً من املقرتحات املقدمة من دائ��رة �ش�ؤون
ال�ضواحي والقرى واملتعلقة بتوفري اخلدمات لأهايل ال�ضواحي مبا يلبي
حاجة املناطق من بنى حتتية وم��راف��ق اجتماعية واقت�صادية وترفيهية
ول�ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ق��رار الأ� �س��ري وال�ت��وا��ص��ل ال�ف�ع��ال للقاطنني يف مناطق
الإمارة.
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عمار النعيمي يطلع على �إجناز املرحلة الثانية لنظام بوابة دار اخلري يف عجمان
•• عجمان-وام:

�أ� �ش��اد �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد
النعيمي ويل ع�ه��د ع�ج�م��ان رئي�س
جم �ل ����س ت �ن �� �س �ي��ق ال �ع �م��ل اخل �ي�ري
والأوق � � ��اف ب��اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة من
قبل فريق العمل القائم على �إعداد
ن �ظ��ام ب ��واب ��ة "دار اخلري" بهدف
تطوير العمل وخا�صة نظام الربط
الإل �ك�تروين امل��وح��د ب�ين اجلمعيات
واملجل�س وف��ق خطط ا�سرتاتيجية
وبرامج مدرو�سة تتفق مع التوجهات
ال� �ع ��ام ��ة ور�ؤي� � � ��ة ح �ك��وم��ة عجمان
امل�ستقبلية .
واط �ل��ع ��س�م��وه خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال��ه يف
مكتبه بديوان احلاكم �سعادة مرمي
املعمري الأمني العام ملجل�س تن�سيق
العمل اخلريي واالوقاف والقائمني
على اع��داد بوابة "دار اخلري" على
اجن��از املرحلة الثانية لنظام الربط
االلكرتوين املوحد "عجمان اخلري"
والتي �شملت ربط جمعية بيت اخلري
وم��ؤ��س���س��ة م �ن��ار االمي� ��ان اخلريية
وم ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع �ج �م��اين لالعمال
اخل�يري��ة وم��راح��ل ت�ط��وي��ر النظام

ب��اال� �ض��اف��ة اىل االه � ��داف وتوحيد
وت �ن �ظ �ي��م ج� �ه ��ود ال �ع �م ��ل اخل �ي�ري
والإن�ساين داخ��ل الإم��ارة بالإ�ضافة
ل ��زي ��ادة ال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
اخلريية نف�سها.
و�شدد �سموه على �ضرورة العمل على
تنفيذ ال�برام��ج املقرتحة وامل�شاريع
مبا ي�ساهم يف تنمية العمل اخلريي

والإن�ساين يف الإمارة وبذل املزيد من
اجل�ه��ود وط��رح الأف�ك��ار واملقرتحات
اجل � ��دي � ��دة ال � �ت� ��ي ت� ��دع� ��م ال �ف �ئ ��ات
امل�ستفيدة وتعزز ال�شراكات املجتمعية
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ك ��وادر الوطنية
للم�شاركة يف العمل االن���س��اين من
خ�ل��ال ف� ��رق ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي يف
اجل �م �ع �ي ��ات اخل �ي�ري� ��ة وال� �ت ��دري ��ب

التخ�ص�صي واخلطة اال�سرتاتيجية
لبناء م�ؤ�س�سي متكامل للجمعيات
اخلريية.
و�أك � � ��د � �س �م��وه خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء على
�� � � �ض � � ��رورة االه� � �ت� � �م � ��ام ب � ��احل � ��االت
االن���س��ان�ي��ة وامل �ع��وزي��ن واملحتاجني
واال�� �س ��ر امل�ت�ع�ف�ف��ة والأي � �ت ��ام ب�صفة
عامة ومتابعتهم من كافة النواحي

التعليمية واالجتماعية وال�صحية
وغريها ومتابعة تنفيذها من خالل
و��ض��ع ب��رام��ج و�إع ��داد درا� �س��ات حول
التعامل م��ع تلك احل ��االت وتوفري
كافة االحتياجات واملتطلبات و�سبل
حتقيقها م��ن �أج ��ل ح �ي��اة معي�شية
كرمية لها.
ودع��ا �سموه اىل اع��داد تقارير حول

م ��ؤ� �ش��رات الأداء ع��ن ن���ش��اط العمل
اخل�يري والإن���س��اين ب��إم��ارة عجمان
وو� � �ض� ��ع �آل � �ي� ��ة مل� �ع ��رف ��ة ع� �م ��ل تلك
ال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤ��س���س��ات اخل�يري��ة من
حيث البيانات الإح�صائية وتوزيع
امل�ساعدات على املعوزين وم�ساعدة
امل �ح �ت��اج�ي�ن وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى �سري
امل �� �س��اع��دات اخل�يري��ة واع� ��داد نظام

"دار اخلري" وال�برام��ج اخلا�صة به
لتعميمه على اجلمعيات والعمل به
مبا ي�سهم يف تنمية العمل اخلريي
والإن�ساين يف الإم��ارة وطرح الأفكار
وامل �ق�ترح��ات اجل��دي��دة ال �ت��ي تدعم
الفئات امل�ستفيدة وت�ع��زز ال�شراكات
املجتمعية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أك� � ��دت � �س �ع��ادة مرمي

امل�ع�م��ري �أم�ي�ن ع��ام جمل�س تن�سيق
العمل اخلريي والأوقاف ان م�شروع
"دار اخلري" ي �ع��د ن �ق �ل��ة نوعية
يف ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات وامل�ساعدات
الإن�سانية عرب اجلمعيات باعتباره
الأول م��ن ن��وع��ه يف املنطقة كنظام
متكامل من حيث الربط الإلكرتوين
ب�ين ج�م�ي��ع امل�ع�ن�ي�ين ب�ق�ط��اع العمل
اخل � �ي ��ري واجل � �م � �ع � �ي ��ات اخل�ي�ري ��ة
ال�ع��ام�ل��ة يف �إم � ��ارة ع�ج�م��ان وميكن
اجل �م �ع �ي��ات اخل�ي�ري ��ة م ��ن القيام
ب��دوره��ا ب�ك�ف��اءة عالية دون الوقوع
يف االزدواج�ي��ة يف تقدمي امل�ساعدات
وال�ت�ن���س�ي��ق وال �ت �ع��اون م��ع الهيئات
واجل �م �ع �ي��ات اخل�ي�ري ��ة ال �ع��ام �ل��ة يف
ال ��دول ��ة  .وق��ال��ت �إن ه ��ذا امل�شروع
يحتوي على �شبكة �إلكرتونية تربط
بني اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية
وي �ه ��دف �إىل ت �ق��دمي ح ��ل متكامل
خل��دم��ة ق �ط��اع ال �ع �م��ل اخل�ي��ري يف
�إمارة عجمان وي�سهم يف زيادة كفاءة
العمل داخ��ل اجلمعيات �إ�ضافة �إىل
متكني احلكومة الر�شيدة من اتخاذ
ال�ق��رارات وال�سيا�سات املنا�سبة بهذا
القطاع.

وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع يلتقي عددا من كبار �ضيوف معر�ض �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل م �ع��ايل حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال� �ب ��واردي وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع على هام�ش فعاليات معر�ض
ال ��دف ��اع ال� ��دويل �آيدك�س� 2021أم ����س ع� ��ددا من
��ض�ي��وف امل�ع��ر���ض بح�ضور ��س�ع��ادة م�ط��ر ��س��امل علي
الظاهري وكيل وزارة الدفاع ،وعدد من كبار ال�ضباط
وامل�س�ؤولني يف الوزارة والوفود املرافقة لل�ضيوف.
ورح ��ب م �ع��ايل وزي ��ر ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون ال��دف��اع بكل
م��ن ،م�ع��ايل نيبوي�شا �ستيفانوفيت�ش وزي��ر الدفاع
ال�صربي ،ومعايل �شارالمبو�سبيرتيد�س وزير الدفاع
القرب�صي ،وال�سيد �ألك�سندر مريونيوك نائب وزير

الدفاع الأوكراين ..و�أ�شاد معاليه مب�ستوى العالقات
القائمة بني الإم��ارات وبلدانهم خا�صة فيما يتعلق
باجلوانب الدفاعية والع�سكرية.
كما مت مناق�شة فعاليات معر�ض وم ��ؤمت��ر الدفاع
الدويل "�آيدك�س" ،ودور املعر�ض يف تعزيز ال�صناعة
الدفاعية ،باعتباره حدثا ع�سكريا عامليا ي�ستقطب
كربى ال�شركات العاملية امل�صنعة للأنظمة الدفاعية
الع�سكرية والأمنية ،ويرت�أ�سه كبار امل�س�ؤولني و�صناع
القرار الع�سكريني من دول املنطقة.
من جانبهم �أ��ش��اد ال�ضيوف خ�لال اللقاء مب�ستوى
تنظيم معر�ض �آيدك�س وم��ا يحظى ب��ه م��ن ح�ضور
واهتمام رغم حتديات جائحة "كورونا".

ال�شرفاء� :آيدك�س يعزز مكانة �أبوظبي على خارطة ال�صناعات الدفاعية العاملية وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون مع عدد من �ضيوف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د م�ع��ايل حممد علي ال���ش��رف��اء رئي�س دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف
�أبوظبي� ،أن معر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س يعك�س ر�ؤية القيادة الر�شيدة
احلكيمة نحو تعزيز مكانة �أب��وظ�ب��ي على خ��ارط��ة ال�صناعات الدفاعية
العاملية ،وخلق املزيد من الفر�ص والعوائد االقت�صادية يف �إط��ار تنفيذ
خ�ط��ط الإم� ��ارة ال�ط�م��وح��ة ن�ح��و امل��زي��د م��ن ال�ت�ن��وع االق�ت���ص��ادي وتعزيز
تناف�سيتها يف كل القطاعات.
وق��ال معاليه " يج�سد �آيدك�س ق��درة �إم��ارة �أبوظبي على ا�ست�ضافة واحد
من �أكرب املعار�ض الدفاعية الع�سكرية يف العامل ،خا�صة خالل املتغريات
الراهنة و�أثار وتداعيات جائحة كوفيد  19على خمتلف دول العامل".
و�أو��ض��ح �أن "�أيدك�س" منذ انطالقته ب��ات ميثل راف��دا جديدا لالقت�صاد
الوطني لدولة االم��ارات ،كونه ي�ساهم يف خلق فر�ص جديدة لل�صناعات
الدفاعية الوطنية و�إط�ل�اق من�صة رائ��دة لل�صناعات الدفاعية العاملية،
ما يعزز مكانة �أبوظبي يف جمال جتارة املعدات الدفاعية على امل�ستويني
الإقليمي والدويل.
و�أ��ض��اف رئي�س اقت�صادية �أبوظبي " نعمل على تقدمي ك��ل �سبل الدعم
ملعر�ض �آيدك�س من خالل اجلهود امل�شرتكة مع جمل�س توازن االقت�صادي
بهدف تعزيز القطاع ال�صناعي يف �إمارة �أبوظبي مبا ي�سهم يف توفري كافة

ال�سبل واملمكنات التي تكفل بناء قاعدة �صناعية متقدمة تخدم القطاع
الدفاعي وخمتلف القطاعات احليوية يف الإمارة".
و�أكد �أن معر�ض "�آيدك�س" يعك�س قوة ومتانة االقت�صاد الإماراتي وقدرته
على النمو املتوا�صل وامل�ستدام حيث تندرج ال�صناعات الدفاعية �ضمن
توجه ا�سرتاتيجي ي�ستهدف تنويع االقت�صاد و�إ�ضافة حمركات منو قوية
الأمر الذي �أعطى املعر�ض قيمة اقت�صادية مهمة تتميز بعائدات ناجتة عن
ال�صفقات ال�ضخمة التي يتم ابرامها بني الدول وال�شركات العاملية خالل
املعر�ض.
و�أ�ضاف �أن "�آيدك�س" ميثل حمطة هامة لتعزيز قيم الت�سامح وال�شراكة
و�إر� �س��اء دع��ائ��م الأم��ن واال�ستقرار يف ال�ع��امل م�شريا اىل �أن املعر�ض يعد
من�صة هامة اللتقاء ال�شركات املعنية مبعدات الدفاع واخل�براء املعنيني
بهذا املجال لتبادل الآراء حول �أف�ضل ال�سبل ملواجهة االخطار التي تهدد
ال�سالم واال�ستقرار ال��دويل والدفع بعجلة التطوير والتنمية يف خمتلف
املجاالت .و�أكد معايل حممد علي ال�شرفاء رئي�س الدائرة �أن �إمارة �أبوظبي
ودولة االمارات ب�شكل عام متتلك املقومات الكاملة التي ت�ؤهلها اىل حتقيق
الريادة يف ال�صناعات الدفاعية يف امل�ستقبل من خالل الدعم الكبري التي
توليه ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف �إط ��ار ال��دف��ع مبنظومة االب�ت�ك��ار واال�ستثمار
يف ال�ك��وادر الوطنية ال�ق��ادرة على امل�ساهمة يف تطوير خمتلف ال�صناعات
الدفاعية املتقدمة على �أر�ض الإمارات.

•• �أبوظبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل � �س �ع��ادة م �ط��ر � �س��امل علي
ال�ظ��اه��ري وك�ي��ل وزارة ال��دف��اع على
ه��ام ����ش م �ع��ر���ض ال� ��دف� ��اع ال� ��دويل
"�آيدك�س �� "2021ص�ب��اح �أم�س،
ك�ل ً�ا م ��ن ،ال �ف��ري��ق �أول ط �ي��ار �إن ��زو
فيت�شاريللي رئ�ي����س �أرك� ��ان الدفاع
الإي � � � �ط� � � ��ايل ،وال� � � �ل � � ��واء رو� � �س�ل��ان
� �ش �ب �ي �ك �ب��اي��ف ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
الكازاخ�ستاين ،واللواء جوي مارتن
كبري م�ست�شاري الدفاع الربيطاين
ل�ل���ش��رق الأو�� �س ��ط ،وال �ل ��واء لعرابة
حم � �م� ��ود ق� ��ائ� ��د ال� � �ق � ��وات اجل ��وي ��ة
اجل� ��زائ� ��ري� ��ة ،وال �� �س �ي��د دمي �ن�ت�ري
بانتو�س رئي�س جلنة الدولة لل�ش�ؤون
الع�سكرية ال�صناعية يف بيالرو�سيا ،
والوفود املرافقة لل�ضيوف.
ورح ��ب ��س�ع��ادة وك�ي��ل وزارة الدفاع

ب��ال���ض�ي��وف وب �ح��ث م�ع�ه��م عالقات
ال�صداقة وجماالت التعاون القائمة
بني دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وبلدانهم يف كافة اجلوانب وخا�صة
يف اجل��ان��ب ال��دف��اع��ي والع�سكري،
وال�سعي �إىل تنميتها لآف ��اق �أو�سع

و�أرحب.
كما مت تبادل الأح��ادي��ث عن �أهمية
�إقامة معر�ض الدفاع الدويل كمن�صة
دفاعية ع�سكرية عاملية متخ�ص�صة
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى �أه ��م م��ا تنتجه دول
العامل من معدات و�أنظمة دفاعية

وع�سكرية وال�ت�ط��ور ال ��ذي ي�شهده
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال �ه��ام ودوره يف دفع
عجلة االقت�صاد الدويل والإقليمي.
ح �� �ض��ر ال � �ل � �ق ��اءات ع � ��دد م ��ن كبار
ال �� �ض �ب��اط وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف وزارة
الدفاع.

(م�صدر) تعلن عن افتتاح مركز للتطعيم �ضد كوفيد -19التابع ملبادلة للرعاية ال�صحية يف مدينة م�صدر
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
"م�صدر"� ،إح��دى ال�شركات العاملية
الرائدة يف جمايل االبتكار والتنمية
امل�ستدامة واململوكة ل�شركة "مبادلة
لال�ستثمار" ،ع ��ن اف� �ت� �ت ��اح مركز
للتطعيم �ضد ف�يرو���س كوفيد-19
� �ض �م��ن م��دي �ن��ة م �� �ص��در ب�أبوظبي.
وي�ن��درج امل��رك��ز اجل��دي��د �ضمن �شبكة
م��راك��ز وم�ن���ص��ات ال�ت�ط�ع�ي��م التابعة
ملبادلة للرعاية ال�صحية والتي تدعم
جهود وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
ودائ ��رة ال�صحة يف �أب��وظ�ب��ي لتطبيق
برنامج التطعيم الوطني.
و� �س��وف ت�ت��وف��ر اجل��رع��ة الأوىل من
اللقاح ب�شكل فوري وجماين يف املركز
اجل��دي��د مبدينة م�صدر للمواطنني
واملقيمني يف دولة الإمارات ممن تبلغ
�أعمارهم  50عاماً وما فوق ،وللذين

يعانون من �أمرا�ض مزمنة ولأ�صحاب
ال �ه �م��م .ك �م��ا ��س�ي��وف��ر امل ��رك ��ز فورياً
اجلرعة الثانية من لقاح كوفيد-19
ملن �أعمارهم دون  50عاماً .وي�ستقبل
امل��رك��ز زواره مم��ن ي���س�ت��وف��ون هذه
امل�ع��اي�ير ب ��دون م��واع�ي��د م��ن ال�ساعة
العا�شرة �صباحاً وحتى ال�سابعة م�ساءً،
وم��ن الأح ��د �إىل اخل�م�ي����س .ويتعني
على ال��زوار �إب��راز الهوية الإماراتية
وتنزيل تطبيق احل�صن على هواتفهم
قبل �أخذ اللقاح.
و�أع � � ��رب ع �ب��د اهلل ب ��ال �ع�ل�اء ،املدير
التنفيذي ب��الإن��اب��ة لإدارة التطوير
ال� �ع� �م ��راين امل �� �س �ت��دام يف "م�صدر"
ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��اف�ت�ت��اح امل��رك��ز اجلديد
يف م��دي �ن��ة م �� �ص��در ،ال � ��ذي ي� ��أت ��ي يف
�إط ��ار ج�ه��ود امل��دي�ن��ة ل��دع��م مكافحة
جائحة كوفيد ،-19مثمناً اجلهود
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا مبادلة
ل �ل��رع��اي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ع �ب�ر �شبكتها

الوا�سعة من مراكز ومن�صات التطعيم
�ضد الفريو�س امل�ستجد.
وعرب بالعالء عن فخره بامل�ساهمة يف
دع��م حتقيق الهدف الوطني املتمثل
يف ت��وف�ير ل �ق��اح كوفيد -19جماناً
ل�ك��اف��ة امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين يف دولة
الإمارات.
وق��ال بالعالء" :متثل مدينة م�صدر
وج �ه ��ة ع��امل �ي��ة م �ت �ن��ام �ي��ة لل�شركات
ال �ع��ام �ل��ة يف جم� ��االت التكنولوجيا
امل � �� � �س � �ت ��دام ��ة واالب � � �ت � � �ك� � ��ار ،وال � �ت ��ي
ت���ش�م��ل � �ش��رك��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احل� �ي ��وي ��ة .ونحن
ف�خ��ورون با�ستقطاب ال�شركات التي
ت��دع��م ج �ه��ود الإم� � ��ارات يف مواجهة
اجلائحة العاملية .فعلى �سبيل املثال،
افتتحت �شركة التكنولوجيا ،G42
التي تتخذ م��ن مدينة م�صدر مقراً
لها� ،أك�بر خمترب لإج��راء فحو�صات
ف�يرو���س كوفيد -19ع�ل��ى م�ستوى

ال �ع��امل �ضمن م��دي�ن��ة م���ص��در وذلك
يف م��ار���س  .2020ويعترب ه��ذا �أول
خم�ت�بر ب�ه��ذا احل�ج��م يف ال �ع��امل يتم
ت�شغيله خ ��ارج ال �� �ص�ين .ل��ذل��ك يع ّد
اف �ت �ت��اح م��رك��ز ت�ط�ع�ي��م كوفيد-19
اجلديد خطوة طبيعة يف �إطار جهودنا
املتوا�صلة ملواجهة اجلائحة".
م��ن جانبه ،ق��ال عمر النقبي ،املدير
التنفيذي ب��الإن��اب��ة مل�ست�شفى هيلث
ب��وي �ن��ت� � ،ش��ري��ك م �ب��ادل��ة للرعاية
ال�صحية ،و�إح ��دى امل��راف��ق الداعمة
ل�ع�م�ل�ي��ات م��راك��ز ال�ت�ط�ع�ي��م التابعة
ل�شبكة م�ب��ادل��ة ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية:
"تعترب مدينة م�صدر �أحدث الوجهات
يف �شبكة م��راك��ز ومن�صات التطعيم
ال�ت��اب�ع��ة مل �ب��ادل��ة ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية،
وذل ��ك يف �إط ��ار عملنا امل�ت��وا��ص��ل من
�أج ��ل ت��و��س�ع��ة ن �ط��اق ت �ق��دمي خدمات
التطعيم ،ودعم ت�سهيل و�صول اللقاح
�إىل خمتلف فئات املجتمع ".و�أ�ضاف:

"نفخر بامل�شاركة يف الربنامج الوطني
ل �ل �ت �ط �ع �ي��م �� �ض ��د ف�ي��رو�� ��س ك ��ورون ��ا
امل�ستجد كوفيد ،-19وال��ذي يعك�س
ق��درة دول��ة الإم��ارات على اال�ستجابة
ال �� �س��ري �ع��ة وال �ف �ع��ال��ة ل�ل�ج��ائ�ح��ة من
خ�لال ال�ت�ع��اون ب�ين القطاعني العام
واخلا�ص� .إن توفري اللقاح يف مرافق
��ش�ب�ك��ة م �ب��ادل��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�صحية
وال �ت �ع��اون م��ع ��ش��رك��ائ�ن��ا الوطنيني
مثل مدينة م�صدر لإت��اح��ة خدمات
التطعيم يف مواقع متعددة يف الدولة
خارج مرافقنا� ،سيمكننا من امل�ساهمة ال �ن �ق��ل امل �ت��وف��رة يف خم �ت �ل��ف �أرج � ��اء ال�سلكي ي�سمى  The Resoluteيف جم� ��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا النظيفة
ب�شكل حا�سم يف حماية �صحة و�سالمة املدينة والتي �ستنقلهم مبا�شرة من ي���س��اع��د يف ت��وف�ير م �ع �ل��وم��ات �أولية ب��امل �ن �ط �ق��ة� � ،ش��رك��ة "فولت�س" التي
ت�ك���ش��ف يف غ���ض��ون ع���ش��ر دق��ائ��ق عن تقوم بتطوير جيل جديد من �أنظمة
مواقف ال�سيارات �إىل املركز.
جمتمعنا".
وميكن للراغبني بتلقي لقاح كوفيد وت �� �ض��م م��دي �ن��ة م �� �ص��در ع � � ��دداً من وج��ود ف�يرو���س كوفيد  19يف ج�سم ال �ب �ط��اري��ات امل �ح �م��ول��ة ال �ت��ي تخ ّزن
وت ��وزع ال�ك�ه��رب��اء ال�ت��ي ي�ت��م توليدها
 19يف م ��رك ��ز ال �ت �ط �ع �ي��م مبدينة ال�شركات التي تدعم جهود الإمارات ال�شخ�ص املُ�صاب.
م�صدر� ،إي�ق��اف �سياراتهم يف مواقف يف مكافحة جائحة كوفيد ،من بينها ك� �م ��ا ت ��دع ��م وح � � ��دة دع � ��م االب� �ت� �ك ��ار بوا�سطة الألواح ال�شم�سية وتوربينات
ال�سيارات املوجودة خارج مبنى �شركة �شركة "موندياالب" املتخ�ص�صة يف ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي امل �ب��ادرة امل���ش�ترك��ة بني ال ��ري ��اح ،وال �ت��ي مي �ك��ن ا�ستخدامها
"�سيمنز" واتباع الالفتات امل�ؤدية �إىل جم��ال التكنولوجيا احل�ي��وي��ة والتي م�صدر و�شركة "بي بي" ،و�أول مركز لت�شغيل امل�ست�شفيات امليدانية التي
املركز .كما ميكنهم ا�ستخدام عربات تعمل على �إبتكار وانتاج جهاز فح�ص لت�سريع �أع �م��ال ال���ش��رك��ات النا�شئة تعالج حاالت "كوفيد ."19
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�أخبـار الإمـارات

خالد بن حممد بن زايد يد�شن
الزورق «�شجاع» يف نافدك�س

•• �أبوظبي  -وام:

قام �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب
�أبوظبي التنفيذي ،بتد�شني زورق "�شجاع" التابع جلهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل ،يف معر�ض
الدفاع البحري نافدك�س وال��ذي يقام يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض �أدنيك من  21فرباير وحتى
 25فرباير اجلاري .ح�ضر مرا�سم التد�شني ممثلون عن جهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل والقوات
امل�سلحة وال�ق��وات البحرية الإم��ارات�ي��ة .و�سين�ضم ال��زورق ،ال��ذي يعد مثا ًال مميزاً على ج��ودة ال�صناعات
احلربية الوطنية� ،إىل الأ�سطول الوطني البحري معززاً قدرات القوات البحرية الإماراتية .ويبلغ طول
"�شجاع" الذي �صنعته ال�شركة الوطنية "البواردي دامن"  50مرتا وت�صل �سرعته �إىل  22عقدة بحرية.

08

وفد برملاين من اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ الفرن�سي يزور املجل�س الوطني االحتادي
•• ابوظبي-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة نا�صر اليماحي
م � �ق ��رر جل� �ن ��ة �� � �ش� � ��ؤون ال ��دف ��اع
والداخلية واخلارجية يف املجل�س
الوطني االحت ��ادي ،ي��وم الأثنني
امل��واف��ق  22ف�براي��ر 2021م،
وف � � ��دا ب ��رمل ��ان� �ي ��ا م �� �ش�ت�رك��ا من
اجل �م �ع �ي��ة ال ��وط �ن �ي ��ة وجمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي برئا�سة ال�سيدة
فران�سواز دوم��ا���س رئي�سة جلنة
الدفاع الوطني والقوات امل�سلحة
يف اجلمعية الوطنية.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء �أع �� �ض��اء املجل�س
الوطني االحتادي �سعادة كل من:
�أحمـد عبداهلل ال�شحي والدكتورة
حواء ال�ضحاك املن�صوري و�سارة

حم �م��د ف �ل �ك �ن��از وع �ب �ي��د خلفان
الغول ال�سالمي ،ومرية �سلطان
ال�سويدي ،و�سعادة عفراء را�شد
الب�سطي الأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين.
وج��رى خ�لال اللقاء بحث �سبل
ت�ع��زي��ز �أوج� ��ه ع�ل�اق��ات التعاون
وال � �� � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن ال �ب�رمل ��ان �ي�ن
ال�صديقني ،والت�أكيد على �أهمية
تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الربملانية،
وتن�سيق امل��واق��ف وت �ب��ادل الر�أي
ح�ي��ال خمتلف ال�ق���ض��اي��ا يف ظل
م��ا ت�شهده املنطقة وال�ع��امل من
�أح��داث وت�ط��ورات ويف مقدمتها
مواجهة التطرف والإرهاب.
و�أكد اجلانبان على �أن العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن دول � ��ة الإم � � ��ارات

وجمهورية فرن�سا ت�شهد تطورا
م� �ل� �ح ��وظ ��ا يف � �ش �ت ��ى امل � �ج� ��االت
ال�سيا�سية والثقافية والتعليمة
وال���ص�ح�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال تد�شني
ع � ��دد م ��ن امل �� �ش ��اري ��ع امل�شرتكة
م �ث��ل م �ت �ح��ف ال �ل��وف��ر وجامعة
ال �� �س��ورب��ون يف �أب��وظ �ب��ي ،ف�ضال
ع��ن تطــــور ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون يف
ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي ال �ت��ي �شهدت
من� ��وا يف �إط � ��ار ت �ع��زي��ز التعاون
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا
كوفيد .19
وق� � � ��ال � � �س � �ع� ��ادة ال� �ي� �م ��اح ��ي �إن
العالقات الثنائية بني البلدين
ال �ت��ي ت��أ��س���س��ت يف ع �ه��د املغفور
ل ��ه ب � � ��إذن اهلل ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه،

وحت �ظ��ى ب��دع��م ال حم� ��دود من
ق�ب��ل ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة برئا�سة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،متميزة يف املجاالت
كافة ،م�شيدا مب�شاركة فرن�سا يف
معر�ض ايدك�س ويف اك�سبو دبي
ويف خمتلف الفعاليات.
وعر�ض خالل اللقاء اخت�صا�صات
امل�ج�ل����س ال�ت���ش��ري�ع��ة والرقابية
والدبلوما�سية الربملانية وعمل
جلانه الدائمة وامل�ؤقتة ،والتطور
الذي ت�شهده احلياة الربملانية يف
دول��ة الإم ��ارات من حيث تو�سيع
امل�شاركة ال�سيا�سية ،وزيادة ن�سبة
متثيل امل��ر�أة يف ال�برمل��ان لت�صبح
 50ب��امل��ائ��ة م��ن ع��دد �أع�ضائه،

ف�ضال عن دور ال�شباب يف م�سرية
التنمية.
بدورها �أك��دت ال�سيدة فران�سواز
دوم ��ا� ��س رئ �ي �� �س��ة جل �ن��ة الدفاع
ال��وط �ن��ي وال � �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة يف
اجل�م�ع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة الفرن�سية،
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ه ��ذه ال ��زي ��ارة التي
ت�ه��دف �إىل امل���ش��ارك��ة يف معر�ض
ايدك�س واالط�ل�اع على امل�شاريع
امل�شرتكة ب�ين اجل��ان�ب�ين وزيارة
املجل�س الوطني االحتادي ،والتي
تدل على وجود تقارب يف خمتلف
املجاالت.
و�أ�� �ش ��ادت ب ��دور امل� ��ر�أة الإمارتية
وخ ��ا�� �ص ��ة يف ال �ع �م��ل ال�ب�رمل ��اين
وبالتطور ال��ذي ت�شهده الدولة
يف ك��اف��ة امل �ج��االت ،وق��ال��ت "�إننا

نت�شارك ذات القيم ولدينا ذات
الظروف يف تعزيز قيم الت�سامح
م�ضيفة و�أنتم �شركا�ؤنا املثاليني
يف املنطقة".

و�أ�� �ش ��اد ال��وف��د مب��ا مت�ل�ك��ه دولة
الإم � � � � ��ارات م� ��ن ر�ؤي � � ��ة لإق ��ام ��ة
�� �ش ��راك ��ات ن��اج �ح��ة م ��ع خمتلف
دول ال� �ع ��امل ،يف ظ��ل م��ا تتميز

ب��ه م��ن بيئة ت�شريعية متطورة
و�آم �ن��ة وحم �ف��زة ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف
العديد من القطاعات ال�سياحية
واالقت�صادية والثقافية وغريها.

رمي الها�شمي ترت�أ�س وفد الدولة يف االجتماع الوزاري لـدول التعاون واململكة املتحدة
•• �أبوظبي -وام:

�أجيال امل�ستقبل تنظم حملة لتنظيف ال�شواطئ
•• دبي  -الفجر

�أكدت الإعالمية حنيفة البلو�شي م�ؤ�س�س �أجيال امل�ستقبل
للعمل ال�ت�ط��وع��ي � �ض��رورة ت��ر��س�ي��خ م�ف�ه��وم امل�س�ؤولية
االجتماعية وا�ستثمار طاقات ال�شباب مبختلف اخلربات
وامل � �ج ��االت مم ��ا ي���س�ه��م يف زرع روح ال �ع �م��ل اجلماعي
التطوعي كفريق واح��د ،م�شرية �إىل �أن الإم��ارات جعلت
من العمل التطوعي منهج وا�سلوب حياة يعرب عن الهوية
الوطنية يف ال��داخ��ل واخل ��ارج .ج��اء ذل��ك خ�لال تنظيم
ع��دد م��ن الفعالية املجتمعية ال�ت��ى حت��ث على التوعية
وحماية البيئة بتنظيف ال�شاطئ يف مدينة كلباء ،ومبادرة
االلتزام بالتدابري ال�صحية يف �أبو ظبي ومبادرة من �أجل

الإن�سانية وجتربة �أخذ اللقاح ،وتعد مبادرة تنظيم توزيع
لقاح كوفيد -19التي متت بالتعاون مع كل من وزارة
ال�صحة وهيئة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع يف دب��ي ووزارة
ال�صحة ومن�صة ال���ش��ارق��ة .وا��ض��اف��ت حنيفة البلو�شي
ب ��أن امل �ب��ادرات ن��ال��ت ا�ستح�سان املجتمع امل��دين واهتمام
وا�سع من التغطية الإعالمية مما مكن اجيال امل�ستقبل
من اب��داء �أراءه��م واهتماماتهم بو�سائل الإع�لام املرئية
واملقروءة ،كما �ساهمت هذه التغطية يف حما�س ال�شباب
ومدهم بالطاقة االيجابية على العطاء امل�ستمر وجذب
ال�شباب للعمل التطوعي وامل�ساهمة يف تنمية وتطوير
الوطن يف جميع املجاالت التى ت�ؤهلنا ب��أن نحقق �آمال
وطموحات القيادة الر�شيدة يف رفعة الوطن.

ديوان املحا�سبة يرت�أ�س اجتماع الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
•• �أبوظبي  -وام:

ت��ر�أ���س م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ح��ارب العميمي رئي�س ديوان
املحا�سبة  ،رئي�س م�ؤمتر ال��دول الأط��راف يف اتفاقية
الأمم امل �ت �ح��ده مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �� �س��اد ..االج �ت �م��اع الثالث
للم�ؤمتر اخلا�ص مبناق�شة التح�ضريات ب�ش�أن م�شروع
القرار ال�سيا�سي املعني مبكافحة الف�ساد واملزمع عر�ضه
على االجتماع اخلا�ص للجمعية العامة للأمم املتحدة
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري.
وتناول االجتماع عددا من الق�ضايا املت�صلة با�ستعرا�ض
ومناق�شة وجهات نظر الدول االطراف مبحتوى م�شروع
القرار ال�سيا�سي ونتائج النقا�شات ووجهات النظر التي
ابدتها الدول االطراف.
كما ا�ستعر�ض االجتماع حلقات نقا�شيه تت�صل بق�ضايا

مكافحة الف�ساد وا��س�ترداد اال�صول والتعاون الدويل
وخ��ارط��ة ال�ط��ري��ق امل�ت��وق�ع��ه ب�ع��د م ��رور م��ا ي���ص��ل اىل
� 15سنة من تطبيق االتفاقية وذلك كله وفق الأطر
التنظيمية التي اقرتها اتفاقية الأمم املتحده ملكافحة
الف�ساد.
و��ش��ارك دي��وان املحا�سبة كمتحدث يف جل�سات احلوار
ال�ت��ي نظمت خ�لال االج�ت�م��اع حيث �أك��د � �ض��رورة دعم
الدور الأ�سا�سي الذي ت�ؤدية الأجهزة الرقابية يف الدول
االطراف ب�ش�أن مكافحة الف�ساد.
يذكر �أن ديوان املحا�سبة يقود جتمع دويل من الأجهزة
الرقابية وهيئات مكافحة الف�ساد تنظر يف الآليات التي
مي�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا تفعيل دور الأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة يف
مكافحة الف�ساد وك��ذا مراجعة تنفيذ اه��داف التنمية
امل�ستدامة.

�شرطة �أبوظبي حتتفي باليوم العاملي للغة الأم
•• �أبوظبي-وام:

اح �ت �ف��ت � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي باليوم
ال� ��دويل ل�ل�غ��ة الأم ال ��ذي ي�صادف
 21ف�براي��ر م��ن ك��ل ع��ام  ،وذلك
من منطلق التنوع اللغوي والثقايف
وحت�ق�ي�ق��ا مل�ن�ه�ج�ي��ة ال �ت��وا� �ص��ل مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني وتعزيزا
لأولوية ال�شرطة اال�سرتاتيجية يف
زيادة ثقة ور�ضا املجتمع.
ون�ظ�م��ت م��دي��ري��ة ��ش��رط��ة املناطق
اخل��ارج�ي��ة بقطاع الأم ��ن اجلنائي الأم  .و�أع��رب العقيد مبارك �سيف لغات ال�شعوب الأخرى .
ال �ف �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي ت���ض�م�ن��ت الر�سم ال�سبو�سي ،م��دي��ر مديرية �شرطة وث �م��ن دور امل ��ؤ� �س �� �س��ات التعليمية
ب ��اخل ��ط ال� �ع ��رب ��ي وف � �ق ��رة حتليل امل �ن��اط��ق اخل��ارج �ي��ة ع ��ن اع� �ت ��زازه وال � �� � �ش � ��رك � ��اء اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي�ي�ن
ال�شخ�صيات باللغة العربية وفقرة بتنظيم مثل ه��ذه املنا�سبات  ،التي وج�ه��وده��م ال �ب��ارزة يف املجتمع من
فنية من خالل قيام الزوار بالر�سم ت�أتي ت�شجيعا للمجتمع الذي ي�شهد خ�ل�ال امل �� �ش��ارك��ة ب �ه��ذه الفعاليات
وال�ك�ت��اب��ة ب��ال�ق�ل��م ك�لا بلغته الأم ،تنوعا لغويا وثقافيا وميثل فر�صة الهادفة لإب��راز �أهميتها والتعريف
ب��الإ� �ض��اف��ة ل�ف�ق��رة " ل�غ��ة ب��راي��ل " جيدة للتعرف على خمتلف اللغات بها من منطلق التعارف احل�ضاري
ل�ل�م�ك�ف��وف�ين  ،و�� �ش ��ارك اجلمهور واللهجات  ،م��ؤك��دا �أن االحتفالية بني �أفراد جمتمع تتنوع به الأعراق
والأطفال بتقدمي نبذة عن لغتهم تعد دع��وة لتطوير امل�ه��ارات وتعلم واجلن�سيات .

تر�أ�ست معايل رمي بنت �إبراهيم
ال �ه��ا� �ش �م��ي وزي � ��رة دول� ��ة ل�ش�ؤون
ال �ت �ع��اون ال � ��دويل  ،وف ��د الدولة
امل �� �ش��ارك يف االج �ت �م��اع ال � ��وزاري
امل � �� � �ش�ت��رك رق � � ��م  22ل� �ل� �ح ��وار
اال��س�ترات�ي�ج��ي ب�ي�ن دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية،
واململكة امل�ت�ح��دة ،ال��ذي عقد من
خ�ل��ال االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي �أم �� ��س،
مب �� �ش��ارك��ة وزراء خ��ارج �ي��ة دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
العربية ،ومعايل جيم�س كليفريل،
وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� ��� �ش� ��ؤون ال�شرق

الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف اململكة
املتحدة ومعايل رانيل جاياواردينا،
وزي��ر التجارة الدولية يف اململكة
املتحدة .وقالت معاليها  -يف كلمة
ل �ه��ا خ�ل�ال االج �ت �م��اع  " : -لقد
�شهدت عالقات التعاون التاريخية
واال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات
واململكة املتحدة تطوراً يف خمتلف
اجل ��وان ��ب ،وال �سيما يف جماالت
التجارة واال�ستثمار" .و�أ�ضافت:
" ال �شك �أن العالقات االقت�صادية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة وال�ت�ج��اري��ة لدول
جم �ل ����س ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع اململكة
امل� �ت� �ح ��دة ال ت �ن �ح �� �ص��ر يف كونها
ا�سرتاتيجية فح�سب بل �ضرورية،

ف �ع �ل �ي �ن��ا �أن ن ��رك ��ز ع� �ل ��ى النمو
امل���س�ت�م��ر يف ع�لاق��ات �ن��ا التجارية
واال�ستثمارية".
ولتحقيق الهدف امل�شرتك املتمثل
يف زيادة تعزيز العالقات التجارية
واال� �س �ت �ث �م��اري��ة ع �ل��ى امل�ستويني
الثنائي والإقليمي � ..أكدت معاليها
�أهمية امل�ضي قدما يف مفاو�ضات
ال�ت�ج��ارة احل ��رة ب�ين دول جمل�س
التعاون اخلليجي واململكة املتحدة
ملا يحققه ذلك من فوائد جلميع
الأط� � � ��راف يف ��س�ع�ي�ه��ا لالنتقال
نحو التعايف االقت�صادي امل�ستدام
وال���ش��ام��ل ب�ع��د ان�ت���ش��ار ج��ائ�ح��ة "
كوفيد  ." 19 -و�أ�شارت معاليها يف

مداخلتها �إىل �أنه قد م�ضى الوقت
ال ��ذي ت �ك��ون ف�ي��ه جم ��رد "�إدارة"
امل �� �ش �ك�ل�ات يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا نتيجة
مقبولة ،و�إمنا �أ�صبح من الأهمية
تبني عقلية جديدة لديها الطموح
والت�صميم لإيجاد حلول حقيقية
وم�ستدامة متكن �شعوب املنطقة
و�أج �ي ��ال �ه ��ا ال �� �ش��اب��ة م ��ن حتقيق
ال �� �س�لام واالزده� � � ��ار ،والرفاهية
ال�ت��ي ي�ستحقونها .كما �أك ��دت �أن
دول��ة الإم� ��ارات على ا�ستعداد تام
لدعم هذه الر�ؤية �إىل جانب دول
جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى
واململكة املتحدة.
وق��ال��ت معاليها يف ختام كلمتها:

" �إن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجهها
منطقتنا خ �ط�يرة ،لكنها لي�ست
ع�صية على احل��ل .وت�سعى دولة
الإم� � � ��ارات �إىل �أن ت �ك��ون ع�ضواً
منتخباً يف جمل�س الأم��ن الدويل
للفرتة  2023-2022لإمياننا
ب ��إم �ك��ان �ي��ة ح� ��ل ه � ��ذه الق�ضايا
م� ��ن خ �ل��ال احل� � � ��وار ال�سيا�سي
والدبلوما�سية وال�ت�ع��اون متعدد
الأطراف .ويف حال حظينا ب�شرف
انتخابنا ،ف�إننا نتطلع �إىل العمل
م��ع امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة يف ال�ش�ؤون
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ق �� �ض��اي��ا الأخ� ��رى
التي ت�شكل تهديداً لل�سلم والأمن
الدوليني".

تعليم  :حما�سبة كل معلم ال يلتزم ببدء احل�صة الدرا�سية على برنامج الـ � TEAMSأو الت�أخر يف موعد الدخول
•• دبي  -حم�سن را�شد

وجهت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم
امل��در� �س��ي" ،تعليم" ك��اف��ة معلمي
امل� � ��دار�� � ��س ب � �� � �ض� ��رورة االل� � �ت � ��زام
ب�إجراءات بدء احل�ص�ص الدرا�سية
ع �ل ��ى ب ��رن ��ام ��ج ""TEAMS
والت�أخر عن الدخول  ،وج��اء هذا
ال�ت�ع�م�ي��م ب �ن��اء ع �ل��ى م ��ا ورد من
م�لاح �ظ��ات ع ��دة ع�ل��ى ع ��دد كبري
من امل��دار���س ح��ول ا�ستمرار ت�أخر
بع�ض معلميها ع��ن ب��دء الدخول
للح�ص�ص وه��و ما يعترب خمالفاً
للوائح والقوانني.
وح �ث��ت امل��ؤ��س���س��ة ج�م�ي��ع مديري
امل� ��دار�� ��س ع �ل��ى �أه �م �ي��ة االل� �ت ��زام
ب� ��الإر� � �ش� ��ادات ال �ع �� �ش��رة اخلا�صة
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل �� �ش��اك��ل اخلا�صة
بالربنامج ومن �أهمها ،عدم ن�شر
روابط �صفوف الـ "،"TEAMS

على من�صات التوا�صل االجتماعي،
حيث �أن ه��ذا الت�صرف ينتج عنه
دخ��ول �أي �اً ك��ان �إىل ال�صف ،يرجي
م � ��ن امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ب� � ��دء احل�ص�ص
الدر�سية من خالل بدء االجتماع
الآن يف ال�برن��ام��ج ولي�س جدولة
ال��راب��ط م��ن ال�ت�ق��ومي �أو " الأوت
لوك" ،ال� �ت� ��أك ��د م ��ن �أن جميع
الطلبة �أع�ضاء يف الفريق ولي�سوا
م�ل�اك ،و�إدارة امل��در��س��ة م�س�ؤولة
ع��ن امل �� �ض��اف�ين ك �م�لاك و�أع�ضاء
يف ك��ل � �ص��ف ،ح�ي��ث �أن �أي حذف
ي�ح��دث لأي ��ص��ف ي�ك��ون م��ن قبل
املالك ،فعلى الإدارة التحقق منه،
الت�أكد م��ن �أن �أ�سماء املجموعات
على الربنامج تبد�أ برقم املدر�سة
دائماً ويف حال قيامكم ب�أي تغيري
يرجى �إعادة ت�سمية املجموعة كما
كانت.
ك�م��ا �أك ��دت الإر�� �ش ��ادات ع�ل��ى عقد

االج � �ت � �م� ��اع� ��ات دائ � �م� ��ا يف داخ� ��ل
امل�ج�م��وع��ة �إذا ك ��ان احل���ض��ور من
داخ��ل املدر�سة ،و�إذا ك��ان احل�ضور
م� ��ن خ � � ��ارج امل ��در� � �س ��ة ي �ت ��م عمل
راب � ��ط ،وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب�شاركة
ورف��ع امللفات و�إن�شاء املجلدات يف
احل�ص�ص الدرا�سية يرجى منكم
ا��س�ت�خ��دام من�صة ال�ت�ع�ل��م الذكي
 LMSحيث �أنها املن�صة الر�سمية
ل��رف��ع املحتويات وامل�ل�ف��ات ،وفيما
يخ�ص ت�سجيل االجتماعات ،ف�إن
الت�سجيل يظل ملدة  20يوم ومن
ثم يتم حذفه تلقائيا من النظام.
وت� �ن ��اول ��ت الإر� � � �ش � � ��ادات �� �ض ��رورة
ت��وع�ي��ة ال�ط�ل�ب��ة ب�ع��دم ن�شر رابط
احل�صة الدرا�سية وع��دم م�شاركة
معلوماتهم م��ع االخ��ري��ن ،اتباع
الإر� �ش��ادات والتوجيهات اخلا�صة
مب� � �ب � ��ادرة ال �ت �ع �ل��م "عن بُعد"،
وال�صادرة من ادارة �سلوك الطلبة

بوزارة الرتبية والتعليم ،ويف حال
ت�ع��ر��ض�ك��م ل�ل�ت�ه��دي��د �أو االب �ت��زاز
الإل � �ك�ت��روين يف امل ��در�� �س ��ة ،يجب

ار�سال بريد الكرتوين لفريق �أمن
املعلومات عرب الربيد االلكرتوين
�أو االت�صال الهاتفي.

مبنا�سبة م�شاركة بلدية مدينة �أبوظبي يف �أ�سبوع االبتكار ( 2021الإمارات تبتكر)

�سيف بدر القبي�سي :االبتكار �ضرورة ق�صوى لتعزيز القدرات ومواكبة ا�ستحقاقات التقدم احل�ضاري املت�سارع
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك��د �سعادة �سيف ب��در القبي�سي امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية مدينة
�أبوظبي �أن االبتكار �أ�صبح �ضرورة ق�صوى ،وغاية بحد ذاته
لتعزيز ال �ق��درات ،وم��واك�ب��ة ا�ستحقاقات ال�ت�ق��دم احل�ضاري
املت�سارع الذي ي�شهده العامل ،والبوابة احلقيقية للعبور نحو
امل�ستقبل  ،و�إث �ب��ات ال��وج��ود بكل ج��دارة على خ��ارط��ة القوى
الأكرث ت�أثرياً وبنا ًء يف احل�ضارة الإن�سانية.
ج��اء ه��ذا مبنا�سبة م�شاركة بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي ب�أ�سبوع
االبتكار (الإم��ارات تبتكر) للعام اجل��اري  – 2021عن بعد
– افرتا�ضياً ،حيث تنظم البلدية العديد من ور���ش العمل
واملحا�ضرات والفعاليات االفرتا�ضية.
و�أ� �ض��اف �سعادته :االب�ت�ك��ار مل يعد َت � َرف �اً كما ك��ان �سابقاً �أو

و�سيلة ال�ستحداث اجلديد فح�سب ،بل �أ�صبح حتمية واقعية
وعلمية ا�سرتاتيجية تفر�ضها الأح��داث واملتغريات العاملية
والتحديات الكبرية التي تواجه الب�شرية ،ولهذا ف�إن االبتكار
حتول �إىل طاقة وقدرة هائلة على جتاوز هذه التحديات لكل
من يريد �أن يرتقي ويتقدم ،ويتجاوز العمل العادي �إىل العمل
الإب��داع��ي ،وه��و الطريق التي الب��د منها للبقاء واال�ستمرار
يف تعزيز احل�ضارة الإن�سانية  ،كما �أن االبتكار من �ش�أنه �أن
مينحنا القدرة على اخرتاع البدائل ،واحللول املميزة والتي
ب��ال�ت��ايل متنحنا التميز واالخ �ت�ل�اف ،وت��ؤه�ل�ن��ا ل�ل��وق��وف يف
ال�صفوف الأمامية ،ومن هذا املنطلق ال بد من التعاطي مع
قيمة االبتكار على �أنها مكون �أ�سا�سي من مكونات منهجية
تفكرينا وتخطيطنا ور�ؤتنا للم�ستقبل ،وبهذا نحقق الهدف
ب��أن نكون �أ�صحاب هوية مميزة ،وقيمة عليا حتقق تطلعات

املجتمع وت�ساهم ب�شكل �إبداعي يف دعم التنمية امل�ستدامة على
كافة ال�صعد.
ون��وه �سعادته �أن االب�ت�ك��ار واج��ب على ك��ل م��وظ��ف و�صاحب
ق��رار يف البلدية وم���س��ؤول مهما ك��ان��ت مهامه �أو واجباته،
لأننا نطمح يف بلدية مدينة �أبوظبي �أن نكون من �ضمن �أكرث
امل�ؤ�س�سات انتهاجاً لالبتكار كممار�سة ناجحة وبرامج عمل
ا�ست�شرايف ،و�صو ًال �إىل التميز امل�ستهدف ،ولهذا ف�إن البلدية
ت�سري يف برنامج منهجي وم��درو���س لتعظيم دور االبتكار يف
التفكري والتخطيط والتنفيذ وجعله البو�صلة التي توجه
الأداء واخلطط والطموحات نحو امل�ستقبل من خالل �إر�ساء
منظومة جديدة من الأفكار االبتكارية ،والعطاءات الفكرية،
وامل �ب��ادرات الإب��داع�ي��ة ال�ت��ي ت��دع��م نهجج البلدية ور�سالتها
وقيمها.

املوارد الب�شرية والتوطني تطلق ن�سخة حمدثة من تطبيق تدبري
•• دبي-وام:

�أطلقت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني بالتعاون مع �شركة
 E11الن�سخة املحدثة م��ن التطبيق ال��ذك��ي "تدبري"
ال ��ذي ت�ق��دم م��ن خ�لال��ه م��راك��ز اخل��دم��ة "تدبري" جميع
اخلدمات املرتبطة بالعمالة امل�ساعدة يف �أي وقت ومكان مبا
يحقق راحة املتعاملني.
وي�ت��واف��ر التطبيق يف م�ت�ج��ري �أب ��ل ��س�ت��ور وج��وج��ل بالي

حيث يتــــيح للمتعــــاملــــني اختــــــيار العمـــــالة امل�ســــاعدة مبا
ينا�سبهم من حيث جن�سية العامل والفئة العمرية و�سنوات
اخل�ب�رة وغ�ي�ره��ا م��ن االخ �ت �ي��ارات ال �ت��ي ت�ل�ب��ي احتياجات
املتعاملني م��ن العمالة امل�ساعدة مبختلف فئاتها والبالغ
عددها  19فئة.
ويتيح التطبيق للمتعامل خا�صية ا�ستعرا�ض جميع مراكز
اخل��دم��ة ت��دب�ير امل��وزع��ة على م�ستوى ال��دول��ة م��ع حتديد
امل��وق��ع اجل �غ��رايف لكل م��رك��ز واالط�ل�اع على ال�ب��اق��ات التي

توفرها املراكز ومميزات كل باقة التي يوفرها املركز.
كما يتيح التطبيق االط�ل�اع على ال�سري ال��ذات�ي��ة للعمالة
امل�ساعدة يف كل مركز وفيديو تعريفي بها ف�ضال عن �إمكانية
اجراء مقابلة مع العامل الذي يقع االختيار عليه.
ويوفر التطبيق كذلك خا�صية االط�لاع على عقود العمل
والتوقيع عليها اىل جانب االط�ل�اع على كافة امل�ستندات
املطلوبة ور�سوم كل خدمة مع �إتاحة الفر�صة للمتعاملني
لتقييم املركز واخلدمات التي يقدمها.
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�أخبـار الإمـارات
�أحمد بن �صقر القا�سمي  :االبتكار �أهم الركائز يف تنمية الدولة حا�ضرا وم�ستقبال فريق الأزمات والطوارئ بعجمان يعدل
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•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أكد ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة اجلمارك رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية "راكز" �أن االبتكار �أح��د �أه��م الركائز
يف تنمية دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة حا�ضرا وم�ستقبال وخ�لال فعالية
"الإمارات تبتكر  "2021نواكب هذا احلدث.
و�أ�ضاف ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي  " :ما تو�صلنا �إليه اليوم من �إجنازات
ومبادرات و�إبداعات ما هو �إال انعكا�س جلهود احلكومة احلثيثة والرامية �إىل
تر�سيخ منهجية وممار�سات االبتكار يف �شتى امليادين وال�صناعات لتكون الإمارات
دولة حا�ضنة لالبتكار وليكون اقت�صادها موجها نحو االبتكار من �أجل حتقيق
�أهدافها يف �أن ت�صبح واح��دة من �أف�ضل ال��دول و�أكرثها ابتكارا على م�ستوى

العامل" .وقال  ":نحر�ص يف دائرة اجلمارك و"راكز" على �أن جنعل من االبتكار
نهج �سيا�ستنا خللق بيئة ا�ستثمارية م�شجعة على الإب��داع وحا�ضنة للأعمال
املميزة وذل��ك من خالل ممار�سة �أ�ساليب متطورة للت�سهيل على امل�ستثمرين
ت�أ�سي�س ومزاولة �أعمالهم ودعمهم يف تنميتها بتقدمي برامج ومبادرات مبتكرة
وخ��دم��ات ا�ستثنائية وب��اق��ات �أع �م��ال ومنتجات وم��راف��ق ج��دي��دة تلبي جميع
متطلباتهم املختلفة وتكرمي ال�شركات املتميزة واملبدعة والتي لها دورا بارزا يف
تطوير الإمارة".
و�أ�ضاف ن�سعى دائما يف "راكز" �إىل ابتكار حلول للتحديات وحتويلها �إىل فر�ص
واعدة لرواد الأعمال وال�شركات العاملة ب�شتى جماالت ال�صناعة لن�ساهم بذلك
يف االرتقاء مب�سرية النه�ضة والتنمية يف خمتلف القطاعات وتعزيز مكانة دولة
االمارات و�إمارة ر�أ�س اخليمة كوجهة مثالية للأعمال املبتكرة.

Wednesday

مواعيد عمل املقاهي واملطاعم

•• عجمان -وام:

�أعلن فريق �إدارة الأزم��ات وال�ك��وارث وال�ط��وارئ يف �إم��ارة عجمان ..عن ق��رار تعديل مواعيد عمل
املقاهي واملطاعم يف الإمارة ،ليتم االغالق يف متام ال�ساعة  11لي ً
ال ،ابتدا ًء من �أم�س الثالثاء املوافق
 23فرباير ،وي�ستثنى من القرار مطاعم بيع الوجبات اخلفيفة والكافيرتيات ،واملطاعم التي تقدم
خدمة تو�صيل الطلبات ،وذلك يف �إطار اجلهود املبذولة ملكافحة انت�شار فريو�س كورونا وحر�صا على
�سالمة املجتمع.
و�أه��اب فريق الأزم��ات والكوارث ب�أ�صحاب املطاعم واملقاهي ب�ضرورة االلتزام بالقرار واتخاذ كافة
الإجراءات الوقائية واالحرتازية ،م�ؤكداً �أن اجلهات امل�س�ؤولة �ستتعامل بحزم مع املخالفني.
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من�صة (مدر�سة) تطلق �سل�سلة علوم امل�ستقبل للأطفال
•  34مليون م�شاهدة للح�ص�ص التعليمية قدمتها من�صة مدر�سة مبعدل � 39ألف ح�صة يوميا
• علوم امل�ستقبل للأطفال �سل�سلة تعليمية جديدة ومبتكرة ت�ضيفه من�صة «مدر�سة» التي تقدم �أكرث من  6000فيديو تعليمي تفاعلي باللغة العربية يف متناول ع�شرات ماليني املتعلمني
•  60فيديو تعليمي جديد �ضمن �سل�سلة علوم امل�ستقبل للأطفال ي�شكّل ٌ
كل منها حلقة م�ستقلة متكاملة ت�شرح �إحدى علوم امل�ستقبل
• وليد �آل علي :ا�ستحداث �سل�سلة علوم امل�ستقبل للأطفال جزء من ا�سرتاتيجية التطوير امل�ستمر ملن�صة (مدر�سة) الأكرب من نوعها للمحتوى الرقمي التعليمي باللغة العربية
•• دبي  -وام:

�أطلقت من�صة "مدر�سة" التعليمية
الرقمية املفتوحة للطالب العرب،
التي توفر حمتواها التعليمي باللغة
العربية لأكرث من  50مليون طالب
ع��رب��ي يف ك��اف��ة امل��راح��ل الدرا�سية..
�سل�سلة "علوم امل�ستقبل للأطفال"
الهادفة لو�ضع معارف الغد يف متناول
الطالب بطريقة مبتكرة �شيقة تنمي
ف���ض��ول�ه��م ال�ع�ل�م��ي وت���ش�ج�ع�ه��م على
ال �ب �ح��ث وت �ث��ري امل �ح �ت��وى الرقمي
ال �ع��رب��ي مب �� �ض �م��ون ع�ل�م��ي ومعريف
حديث وموثوق وذلك �ضمن فعاليات
الإمارات تبتكر .2021
وت ��وظ ��ف ��س�ل���س�ل��ة ع �ل ��وم امل�ستقبل
املتاحة جماناً على من�صة "مدر�سة"
التعليمية الرقمية؛ �إح��دى مبادرات
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية،
الأ�سلوب التفاعلي والو�سائط املتعددة
لتقدمي حم�ت��وى �شيق ع�بر تقنيات
الر�سوم والتحريك وابتكار �شخ�صيات
قريبة �إىل الأط �ف��ال �صممها فريق
امل� �ح� �ت ��وى يف "مدر�سة" لتقدمي

املعلومات واملعرفة ب�صيغة ق�ص�صية
تفاعلية م�سلية ت�سهل اال�ستيعاب
وتنمي م�ه��ارات التحليل واال�ستنتاج
بدي ً
ال للتلقني واحلفظ.
وت � �ق� ��دم � �س �ل �� �س �ل��ة ع� �ل ��وم امل�ستقبل
ل �ل��أط � �ف� ��ال وال� �ي ��اف� �ع�ي�ن والطلبة
موا�ضيع متنوعة �ضمن � 10أق�سام
رئ�ي���س�ي��ة ه��ي م���س�ت�ق�ب��ل تكنولوجيا
املعلومات ،والتطبيقات الإلكرتونية
احلديثة ،وطب امل�ستقبل ،والطريان
والف�ضاء ،والعمارة احلديثة ،واملواد
يف ع��امل�ن��ا ،وتطبيقات الإلكرتونيات
ال�ضوئية احلديثة ،والطاقة ،والبيئة
م��ن ح��ول �ن��ا .وت �� �ش��رح ��س�ل���س�ل��ة علوم
امل�ستقبل امل�ف��اه�ي��م العلمية املعقدة
ب�أ�سلوب مب�سّ ط ،وتعالج مو�ضوعات
علمية قد تكون جديدة على الطلبة،
ف �ف��ي ق �� �س��م م���س�ت�ق�ب��ل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،تقدم ال�سل�سلة
م��و� �ض��وع��ات ت�ث�ير ف���ض��ول الأجيال
ال�صاعدة مثل الواقع املعزز ،والعمالت
الرقمية ،و�إنرتنت الأ�شياء بطريقة
م�ي���سّ ��رة .فميا يغطي ق�سم العمارة
احل��دي �ث��ة م��وا� �ض �ي��ع م �ث��ل الطباعة

ثالثية الأب �ع��اد يف م��دن وجمتمعات
امل�ستقبل الذكية ،والعمارة امل�ستدامة،
و�إن���ش��اءات ال��روب��وت��ات النانوميرتية
متناهية ال�صغر "الكاليرتونيك�س".
وي���ش�ت�م��ل ق���س��م ال �ط�ي�ران والف�ضاء
يف ال���س�ل���س�ل��ة ع �ل��ى م��وا� �ض �ي��ع �شيقة
مثل امل�ساكن الف�ضائية ،واجلاذبية
من �صنع الب�شر ،وامل�ح��رك الأيوين،
و�أن���ش�ط��ة ت�ع��دي��ن ال�ك��وي�ك�ب��ات .فيما
ي� �ت� �ن ��اول ق �� �س��م م �� �س �ت �ق �ب��ل الطاقة
موا�ضيع مثل خاليا الطاقة املنزلية،
ونقل الطاقة ال�سلكياً ،وطاقة الرياح.
ويغطي ق�سم علم امل��واد مو�ضوعات
خ�صائ�ص املواد احلديثة مثل ال�سائل
املغناطي�سي� ،أخ��ف امل��واد ال�صلبة يف
ال �ع��امل ،وم� ��واد �أخ� ��رى م�ث��ل املعادن
غري البلورية ،واخلر�سانة ال�شفافة.
وخ���ص���ص��ت �سل�سلة ع �ل��وم امل�ستقبل
م��ن م�ن���ص��ة م��در� �س��ة ق���س�م�اً خا�صاً
ي���س�ل��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى ع ��دد م��ن �أب ��رز
التطبيقات العملية لعلوم امل�ستقبل
يف دول��ة الإم� ��ارات وبنيتها التحتية
وجمتمعها العلمي والبحثي ،مبا يف
ذلك موا�ضيع �شيقة �صنعت ابتكارات

م�ستقبلية رائ��دة انطالقاً م��ن دولة
الإمارات مثل جتارب التاك�سي اجلوي
دون طيار ،واجلزر من �صنع الإن�سان،
وا�ستك�شاف ك��وك��ب امل��ري��خ ،وتقنيات
مركبات امل�ستقبل ،وجتميع وتخزين
ال� �ط ��اق ��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ،وتطبيقات
ال�ط�ب��اع��ة ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد يف احلياة
اليومية.
و�أ�ضافت املن�صة �أكرث من  60فيديو
تعليمي جديد �ضمن �سل�سلة "علوم
امل�ستقبل للأطفال" ي�ش ّكل ك� ٌ�ل منها
حلقة م�ستقلة متكاملة ت�شرح �إحدى
ع �ل��وم امل�ستقبل و�آف��اق��ه ال�ع�ل�م�ي��ة يف
قالب ق�ص�صي جديد حيث �صممت
"مدر�سة" �شخ�صيات كرتونية خا�صة
ب���س�ل���س�ل��ة ع �ل��وم امل���س�ت�ق�ب��ل لتقدمي
حم �ت��واه��ا ل�ل�أط �ف��ال وال �ط�ل�اب من
خم�ت�ل��ف ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة واملراحل
الدرا�سية ،وتقدم كل من �شخ�صيات
"حامد" و"علياء" و"م�ألوف" علوم
امل�ستقبل واب�ت�ك��ارات��ه و�أف �ك��اره ب�شكل
مب�سط و�شيق ،يعزز املهارات التحليلية
واال� �س �ت �ن �ت ��اج �ي ��ة ل � ��دى الأط� � �ف � ��ال،
وي�ن�م��ي ذك��اءه��م الإب ��داع ��ي ،ويطوّر

ت�ف�ك�يره��م امل�ن�ط�ق��ي ،وي �ع��زز �شغفهم
بالبحث والتح�صيل العلمي بكافة
�أ�شكاله .وتخترب �شخ�صية "م�ألوف"
معلومات "حامد" و"علياء" يف جمال
ع�ل��وم امل�ستقبل ع��ن ط��ري��ق الألعاب
والأل� �غ ��از ،ك�م��ا ت �ق��دم ل�ه�م��ا وملتابعي
من�صة مدر�سة معلومات جديدة من
خالل الرحالت واملغامرات املختلفة.
ويتميز حمتوى �سل�سلة علوم امل�ستقبل
للأطفال ب�سهولة الو�صول �إل�ي��ه يف
�أي وقت ومن �أي مكان وعلى خمتلف
الأج� �ه ��زة؛ � �س��واء ع��ن ط��ري��ق املوقع
الإلكرتوين ملن�صة "مدر�سة"� ،أو عرب
قناتها على موقع "يوتيوب"� ،أو من
خالل حتميل تطبيق مدر�سة املتوفر
ع�بر م�ت�ج��ري "�أبل" و "�أندرويد".
وق��ال ال��دك�ت��ور ول�ي��د �آل ع�ل��ي ،مدير
م���ش��روع م��در��س��ة مب�ؤ�س�سة مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية..
" �سل�سلة ع�ل��وم امل�ستقبل للأطفال
�إ� �ض��اف��ة ج��دي��دة ن��وع �ي��ة للمحتوى
ال��رق�م��ي التعليمي ب��ال�ل�غ��ة العربية
على �شبكة الإن�ترن��ت ،ال��ذي تقدمه
م�ن���ص��ة "مدر�سة" ب ��أ� �س �ل��وب مبتكر

بالفيديو وباللغة العربية وبا�ستخدام
�أح��دث �أدوات التكنولوجيا والإبداع
الرقمي لت�ضعه يف متناول ماليني
الأط �ف��ال وال�ن����شء والطلبة و�أولياء
الأمور واملدر�سني يف املنطقة العربية
والعامل" .و�أ�ضاف " هدفنا هو تنويع
م�ضمون من�صة م��در��س��ة للمحتوى
التعليمي الرقمي وحتقيق �أهدافها
التي �أراد لها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"  ،نحر�ص
ع �ل��ى �إح � ��داث ح� ��راك م �ع��ريف �شامل
ي �ب��د�أ م��ن حت�ف�ي��ز ال�ف���ض��ول العلمي
ل ��دى ال �ط�ل�اب م��ن م��راح��ل مبكرة
وت�شجيعهم ع�ل��ى تو�سيع مداركهم
واالط�لاع على علوم ع�صرهم وعلوم
امل�ستقبل ،لتحقيق ذاتهم وامل�ساهمة
يف ت �ن �م �ي��ة جم �ت �م �ع��ات �ه��م وتكوين
ج�ي��ل م��ن ال� ��رواد ال���ش�ب��اب الواثقني
ب ��أن �ف �� �س �ه��م وامل � ��ؤه � �ل �ي�ن مبعارفهم
ل�ت���ص�م�ي��م امل���س�ت�ق�ب��ل وامل �� �س��اه �م��ة يف
املجتمع العلمي ال�ع��امل��ي واحل�ضارة
الإن�سانية" .ولفت الدكتور �آل علي

�إىل �أن ال��درا��س��ات ت��ؤك��د �أن املحتوى
متعدد الو�سائط ،كالفيديو التعليمي
امل �� �ص �م��م ب ��اح�ت�راف� �ي ��ة ،ي�ستقطب
�أ�ضعاف ما ي�سجله املحتوى التعليمي
ال�ت�ق�ل�ي��دي م��ن اه �ت �م��ام ومتابعات،
ولذلك عمل فريق من�صة "مدر�سة"
م��ع ف��ري��ق م��ن اخل�ب�راء والرتبويني
وامل�صممني املبدعني لإجناز حمتوى
تفاعلي ممتع ومفيد يح ّبب الأطفال
وال�ط�ل�ب��ة ب��ال�ع�ل��وم وي�ج��ذب�ه��م �إليها
مبكراً يف م�سريتهم .و�أكد "�أن �إ�ضافة
��س�ل���س�ل��ة ع �ل��وم امل���س�ت�ق�ب��ل للأطفال
ه��و ج��زء م��ن ا�سرتاتيجية التطوير
امل�ستمر ملن�صة "مدر�سة" الأك�بر من
نوعها للمحتوى الرقمي التعليمي
ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وال �ت��ي ت���ض��م حتى
الآن  2.6مليون م���ش�ترك ،بعد �أن
�أجن � ��زت يف وق ��ت ق�ي��ا��س��ي �أك�ث��ر من
 6000فيديو تعليمي يف تخ�ص�صات
ال�ع�ل��وم وال��ري��ا��ض�ي��ات ودور� ��س اللغة
العربية وف��رت �أك�ثر من  34مليون
م���ش��اه��دة للح�ص�ص التعليمية من
كافة �أنحاء العامل ،مبعدل � 39ألف
ح�صة يوميا لت�صبح الأوىل عربياً

يف ت��وف�ي�ر حم �ت��وى ت�ع�ل�ي�م��ي رقمي
مرجعي يثق به الرتبويون واملعلمون
و�أولياء الأم��ور ويعتمد عليه الطلبة
م��ن م��راح��ل ري��ا���ض الأط �ف��ال وحتى
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة يف ت�ع�ل��م املفاهيم
العلمية وا��س�ت�ك���ش��اف �آف ��اق معرفية
ج��دي��دة ملهمة يف �أي وق��ت وم��ن �أي
مكان" .وت �ه��دف من�صة "مدر�سة"
�إىل توفري املحتوى التعليمي الرقمي
املتميز باللغة العربية واملتاح جماناً
على �شبكة الإنرتنت ملختلف املراحل
الدرا�سية من ريا�ض الأطفال وحتى
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة �ضمن تخ�ص�صات
العلوم والريا�ضيات واللغة العربية
وع� � �ل � ��وم امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب ��ل� ،إىل ج ��ان ��ب
تخ�ص�صات جديدة ت�سعى لإ�ضافتها
م �� �س �ت �ق �ب� ً
لا م �ث��ل ع� �ل ��وم احلا�سوب
ول �غ��ات وت�ق�ن�ي��ات ال�برجم��ة .يف حني
ي �ح��ر���ص ف��ري��ق ع�م�ل�ه��ا ع �ل��ى �إجن ��از
املحتوى الرقمي التعليمي الإبداعي
والتفاعلي با�ستخدام ط��رق جديدة
ج��اذب��ة وت��وظ �ي��ف �أح � ��دث التقنيات
وال��و��س��ائ��ط والتكنولوجيا احلديثة
ل �غ��ر���س وت �ن �م �ي��ة ال �ف �� �ض��ول العلمي
وامل �ع��ريف ل��دى ال �ط�لاب وت�شجيعهم
على تو�سيع �آفاقهم وتطوير مهارات
ال�ت�ع� ّل��م ال ��ذات ��ي وامل���س�ت�م��ر والبحث
العلمي منذ ال�صغر.

الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات  3 :ماليني و� 480ألفا من �سكان الدولة ح�صلوا على لقاح كوفيد 19 -
•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت الدكتورة فريدة احلو�سني
امل �ت �ح ��دث ال��ر� �س �م��ي ع ��ن القطاع
ال�صحي يف الدولة �أن وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع جنحت يف تقدمي
ل �ق ��اح "كوفيد –  "19ل �ع ��دد 3
م�لاي�ين و� 480أل �ف��ا و 415من
�سكان ال��دول��ة وبن�سبة  44.89يف
امل��ائ��ة م��ن الفئة امل�ستهدفة كما مت
تقدمي اللقاح لـ  57.66يف املائة
م��ن �إج �م��ايل ال���س�ك��ان مل��ن ه��م فوق
� 60سنة.
وق��ال��ت خ�لال الإح��اط��ة الإعالمية
التي عقدتها حكومة الإمارات حول
م�ستجدات فريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد – � "19إن ��ه مت تقدمي
 5م�ل�اي�ي�ن و� 668أل� �ف ��ا و264
جرعة مبعدل توزيع  57.31لكل
� 100شخ�ص يف ح�ين جت��اوز عدد
الفحو�صات �أكرث من  29مليوناً.
و�أك��دت الدكتورة فريدة احلو�سني
�أن دول ��ة الإم� � ��ارات ت �ق��وم بتطوير
�أنظمتها ال��وق��ائ�ي��ة و�إج� ��راء تقييم
م �� �س �ت �م��ر ل �ل �م �ع �ط �ي��ات وب ��الأخ �� ��ص
الإح �� �ص ��اءات وامل ��ؤ� �ش ��رات املتعلقة
ب��ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي وذل� ��ك بغر�ض
تعزيز الطاقة اال�ستيعابية للقطاع
وتوفري �أف�ضل عناية �صحية لأفراد
املجتمع.
وقالت �إن دولة الإمارات تعمل على
تفعيل م�ست�شفيات ميدانية تتما�شى
مع �أف�ضل املعايري ال�صحية العاملية
بهدف رف��ع الطاقة اال�ستيعابية يف
القطاع ال�صحي ويف هذا الإطار مت
تفعيل جمموعة م��ن امل�ست�شفيات
امل�ي��دان�ي��ة و�سيتم ت�شغيل امل��زي��د يف
امل��رح�ل��ة املقبلة يف خمتلف �إم ��ارات
الدولة حيث �سيبلغ عدد امل�ست�شفيات
امل�ي��دان�ي��ة خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة 7
م�ست�شفيات.
و�أ� � �ض ��اف ��ت " الح �ظ �ن��ا انخفا�ضا
تدريجيا لأع��داد احل��االت امل�سجلة
يف ال � ��دول � ��ة خ� �ل��ال الأ�� �س� �ب ��وع�ي�ن
امل��ا� �ض �ي�ين وذل� ��ك ن�ت�ي�ج��ة لتطبيق
ك ��اف ��ة ال �ب��روت � ��وك � ��والت الوطنية
ال�ت��ي مت الإع �ل�ان عنها يف ال�سابق
بالإ�ضافة �إىل ت�شديد الرقابة من
ق�ب��ل اجل �ه��ات املخت�صة يف خمتلف
مناطق الدولة وهي م�ؤ�شرات جيدة

• الدكتورة فريدة احلو�سني املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف الدولة :
• الحظنا انخفا�ضا تدريجيا ب�أعداد احلاالت امل�سجلة خالل الأ�سبوعني املا�ضيني ونتمنى ا�ستمراره الفرتة املقبلة
• املناعة اجلماعية جزء من مراحل احلماية غري املبا�شرة من كوفيد – 19
• نن�صح ون�شجع اجلميع لأخذ اللقاح فهو طريقنا الآمن للتعايف
• �إ�سماعيل البلو�شي املتحدث الر�سمي لقطاع الطريان :
• �إجراء �أكرث من مليونني و�سبعمائة �ألف فح�ص خمربي للقادمني اىل الدولة منذ اعادة ت�شغيل الرحالت اجلوية وبلغت ن�سبة الإ�صابة الإيجابية  0.7يف املائة
• امل�سار املتوازن الذي انتهجته دولة الإمارات �أدى �إىل ال�سماح بالعودة الآمنة للطريان الذي ميثل ال�شريان الرئي�س للمجتمع واالقت�صاد

ت��دل ع�ل��ى حت�سن ال��و��ض��ع الوبائي
ب�شكل ع��ام ونتمنى �أن ي�ستمر هذا
االنخفا�ض يف الفرتة املقبلة".
و�أك � ��دت �أن امل �ن��اع��ة اجل�م��اع�ي��ة هي
ج� ��زء م ��ن م ��راح ��ل احل �م��اي��ة غري
املبا�شرة من مر�ض معدي وحتدث
ع�ن��دم��ا ت�ك�ت���س��ب ن���س�ب��ة ك �ب�يرة من
املجتمع مناعة لعدوى معينة ك�أخذ
ال�ت�ط�ع�ي��م ف�ع�ن��دم��ا ت���ص�ب��ح غالبية
ال�سكان حم�صنة مناعياً �ضد مر�ض
معدي ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل توفري
ح�م��اي��ة غ�ير م�ب��ا��ش��رة للأ�شخا�ص
غري املح�صنني �ضد ه��ذا املر�ض يف
املجتمع ب�سبب قلة انت�شار املر�ض.
و�أ� �ض��اف��ت "ن�ؤكد يف ه ��ذا ال�صدد
على م��دى فاعلية اللقاحات التي
مت اع �ت �م��اده��ا يف ال ��دول ��ة وب�أنها
�آمنة خا�صة لكبار ال�سن و�أ�صحاب
الأم��را���ض املزمنة ل��ذا ف�إننا نن�صح
ون�شجع اجلميع لأخ��ذ اللقاح فهو
طريقنا الآمن للتعايف.
وق��ال��ت �إن امل�خ�ت���ص�ين يف اجلهات
ال�صحية قاموا مبراجعة وحتديث
لإج� � � ��راءات �إن� �ه ��اء ع ��زل امل�صابني
بكوفيد� -19أو امل �خ��ال �ط�ين لهم
وال �ت��ي ت�ت���ض�م��ن �إل��زام �ي��ة خ�ضوع
املخالطني للحجر ال�صحي املنزيل
ملدة � 10أي��ام متتالية حتى يف حال
�أج � � ��روا م���س�ح��ة وك ��ان ��ت نتيجتها
�سلبية.
من جانبه �أك��د �إ�سماعيل البلو�شي
املتحدث الر�سمي لقطاع الطريان
�أن ��ه م�ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ �ح��ة و�ضعت
الدولة كل �إمكاناتها ل�ضمان حماية
امل�ج�ت�م��ع م��ن ال �ت ��أث�ي�رات ال�سلبية

ل ل��أزم ��ة ويف ه ��ذا الإط � ��ار اتخذت
ال ��دول ��ة ال �ع��دي��د م ��ن الإج � � ��راءات
والتدابري على جميع امل�ستويات.
وقال �إنه فيما يتعلق بقطاع الطريان
ك��ان��ت ال ��دول ��ة � �س � ّب��اق��ة يف ت�شكيل
اللجان والفرق املعنية بالتعاون مع
جمتمع ال�ط�يران التي عملت على
و��ض��ع �آل �ي��ات وب��روت��وك��والت ت�سمح
بالت�شغيل التدريجي الآم��ن وتركز
يف املرحلة الأوىل على توفري املواد
الأ�سا�سية مثل الأدوية واالحتياجات
الطبية والأغذية واملواد الأولية كما
�أن�ش�أت الدولة ج�سوراً جوية لت�سهيل
ع��ودة امل��واط�ن�ين وم �غ��ادرة الأجانب
وامل �ق �ي �م�ي�ن �إىل دول� �ه ��م ب�سال�سة
ودون قيود .و�أ�ضاف " �ساهم قطاع
الطريان يف نقل امل�ساعدات الطبية
والغذائية من الإم��ارات �إىل العامل
�ضمن جهود الدولة لدعم اجلهود
العاملية ملكافحة اجلائحة ومع بدء
ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ان�ت���ش��ار اجلائحة
داخل الدولة ويف �إطار �إعادة ت�شغيل
الرحالت اجلوية و�ضعت الإمارات
ب ��روت ��وك ��والت خ��ا� �ص��ة ت �ه��دف اىل
ت���س�ه�ي��ل ع� ��ودة ال ��رح�ل�ات اجلوية
م��ع ات�خ��اذ �إج ��راءات اح�ترازي��ة ملنع
انت�شار اجلائحة خ�لال ال�سفر ومت
ت�ع�م�ي��م ه ��ذه ال�ب�روت ��وك ��والت على
جميع الناقالت الوطنية والأجنبية
وامل �ط��ارات يف الدولة"  .و�أك ��د �أنه
ل�ضمان الت�أكد من خلو امل�سافرين
القادمني �إىل ال��دول��ة م��ن فريو�س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د و��ض�ع��ت اجلهات
ال���ص�ح�ي��ة يف ال �ب�ل�اد بروتوكوالت
حت��دد الإج� ��راءات ال��واج��ب اتباعها

م �ث��ل ال�ف�ح����ص امل���س�ب��ق والفح�ص
ع�ن��د ال��و��ص��ول واحل �ج��ر امل �ن��زيل �أو
امل ��ؤ� �س �� �س��ي وذل� ��ك وف ��ق �آل �ي��ة تقيم
الو�ضع الوبائي يف الدول.
ول�ف��ت �إىل ان��ه مت اج ��راء اك�ثر من
م �ل �ي��ون�ين و��س�ب�ع�م�ئ��ة ال ��ف فح�ص
خمربي للقادمني اىل الدولة منذ
اعادة ت�شغيل الرحالت اجلوية وقد
بلغت ن�سبة الإ�صابة الإيجابية 0.7
يف املائة من جممل الفحو�صات.
و�أ� � �ش � ��ار �إىل �أن � ��ه يف �إط � � ��ار حملة
التطعيم الوطنية فقد مت تطعيم
اكرث من  70يف املائة من العاملني
يف ال�صف الأول يف قطاع الطريان
وذل � � ��ك ح ��ر�� �ص ��ا ع� �ل ��ى �سالمتهم
و�سالمة امل�سافرين.
و�أ� �ض��اف " �أط�ل�ق��ت الهيئة العامة
ل�ل�ط�يران امل ��دين �أول م��رك��ز طبي
م �ت �ن �ق��ل خل ��دم ��ات ط ��ب ال �ط�ي�ران
امل� � ��دين وال � � ��ذي ي �ع��د الأول على
م�ستوى العامل ويُ�ص ّنف �ضمن �أبرز
الإجن��ازات يف ظل تداعيات جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد ملا يتميز به
من تقدمي جميع اخلدمات الطبية
والفحو�صات املخربية والإكلينيكية
املخت�صة بطب الطريان املدين.
وق��ال �إن��ه ك��ان لقطاع ال �ط�يران يف
الدولة دور فاعل يف امل�ساعدة على
الت�صدي لهذه اجلائحة فقد نقل
ال �ق �ط��اع ح� ��وايل م�ل�ي��ون�ين و700
الف طن من الب�ضائع حول العامل
مبا فيها املعدات الطبية واحليوية
وامل��واد الغذائية من �ضمنها 334
الف طن نقلت اىل الدولة كما �ساهم
يف رب��ط دول ال�ع��امل اذ �أن��ه وبرغم

التحديات نقلت ناقالتنا الوطنية
�أك�ثر من  38مليونا و  700الف
م�سافر بني اك�ثر من  140وجهة
ح��ول ال�ع��امل وذك��ر �أن��ه م�ن��ذ بداية
الأزم��ة عملت ال��دول��ة مع منظمات
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� � � � ��دويل ب � �ه� ��دف خلق
منظومة عمل م�ت��وازن��ة والتو�صل
�إىل �إج � ��راءات �سفر �آم �ن��ة للجميع
م�ن��وه��ا �إىل �أن ج�م�ي��ع الإج � ��راءات
التي اتخذتها الدولة جاءت يف �سياق
متطلبات وتو�صيات املجتمع الدويل
مب��ا فيها منظمة ال�صحة العاملية
ومنظمة الطريان املدين الدويل /
�إيكاو /واحتاد النقل اجلوي الدويل
�/إياتا./
وب�ي�ن �أن منظمة ال�صحة العاملية
�أق��رت �إن��ه ال توجد ن�سبة "خماطر
�صفرية" ع �ن��د ال �ن �ظ��ر لل�سماح
ب��ال �� �س �ف��ر ب�ي�ن ال� � ��دول ل ��ذل ��ك يتم
�إج� � � ��راء ت �ق �ي �ي��م � �ش��ام��ل وم�ستمر
للمخاطر لتحديدها واحل��د منها
حيث تت�ضمن عملية اتخاذ القرار
حتلي ً
ال للو�ضع مع مراعاة ال�سياق
امل�ح�ل��ي يف ب �ل��دان امل� �غ ��ادرة وبلدان
املق�صد بالإ�ضافة �إىل امل��وازن��ة بني
العواقب االجتماعية واالقت�صادية
ل�ت��داب�ير ال�سفر �أو ال�ق�ي��ود امل�ؤقتة
وبني العواقب ال�ضارة املحتملة على
ال�صحة العامة.
و�أك � � ��د �أن امل �� �س ��ار امل � �ت� ��وازن ال ��ذي
انتهجته دول ��ة الإم � ��ارات �أدى �إىل
ال���س�م��اح ب��ال�ع��ودة الآم �ن��ة للطريان
ال � ��ذي مي �ث��ل ال �� �ش��ري��ان الرئي�سي
للمجتمع واالقت�صاد.
وقال �إن جناحاً كبرياً حتقق بف�ضل

اجل � �ه� ��ود اجل � �ب� ��ارة ال� �ت ��ي تبذلها
الأج � �ه� ��زة امل �ع �ن �ي��ة ويف مقدمتها

�أبطال خط الدفاع الأول ملحا�صرة
اجل��ائ�ح��ة وم�ن��ع تف�شيها بالتزامن

م��ع حمالت الفح�ص املتوا�صلة يف
خمتلف �إم ��ارات ال��دول��ة على مدار
ال�ساعة با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي م��ن �أجل
االك �ت �� �ش��اف امل �ب �ك��ر ،وح �� �ص��ر وعزل
احلاالت امل�صابة واملخالطني.
و�أ�� � �ض � ��اف " ك �م ��ا ت �خ �� �ض��ع جميع
امل��راك��ز املعتمدة يف دول��ة الإم ��ارات
بانتظام لفحو�صات ج��ودة �صارمة
وت �ف��ر���ض ع �ق��وب��ات م �� �ش��ددة على
ع��دم االم�ت�ث��ال للمعايري الدولية،
ل���ض�م��ان �أع �ل��ى م��وا��ص�ف��ات اجل��ودة
يف االخ �ت �ب��ارات .ودع ��ا اجل�م�ي��ع �إىل
االلتزام بالإجراءات الوقائية واتباع
التدابري االحرتازية واملبادرة ب�أخذ
التطعيم م��ن �أج��ل �صحة و�سالمة
�أفراد املجتمع كافة.
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جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية مركز معتمد الختبار الآيلت�س بال�شراكة مع املجل�س الثقايف الربيطاين
•• �أبوظبي-وام:

10

وقعت جامعة حممد بن زاي��د للعلوم الإن�سانية اتفاقية تعاون مع
املجل�س الثقايف الربيطاين العتماد اجلامعة كمركز اختبار المتحان
الكفاءة يف اللغة الإجنليزية "  "IELTSوذل��ك ابتداء من �شهر
فرباير اجل��اري حتت �إ��ش��راف املجل�س الثقايف الربيطاين ما يتيح
لكافة الطلبة يف الدولة فر�صة التقدم لإجراء اختبار الآيلت�س العاملي
يف اجلامعة �سواء يف مقرها يف �أبوظبي �أو فرعها يف �إمارة عجمان.
وي ��أت��ي ت��وق�ي��ع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة متا�شيا م��ع خطط
اجلامعة التطويرية التي تهدف �إىل جعل احل��رم اجلامعي مركزا
علميا وثقافيا متميزا خلدمة املجتمع بجميع �شرائحه حيث يعترب

اختبار الآيلت�س �أح��د الأدوات الهامة لاللتحاق بالتعليم اجلامعي
و��س�ـ�ـ�ـ�ـ��وق ال�ـ�ـ�ـ�ع�م��ل وحت�ق�ي��ق ال�ت�م�ي��ز يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت املعرفية
واملهنية.
وق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور خ��ال��د ال�ظ��اه��ري م��دي��ر اجل��ام�ع��ة �إن جامعة
حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية حتر�ص على تقدمي خدمة متميزة
جلميع الطلبة عرب ايجاد بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات
الطالب الثقافية واملعرفية والعلمية فيما تلعب مكانة اجلامعة
املميزة بو�صفها اجلامعة الأوىل من نوعها املتخ�ص�صة يف جمال
العلوم الإن�سانية دوراً كبرياً يف جعلها اجلهة الأمثل ال�ست�ضافة هذا
االختيار العاملي.
من جانبه �أكد ديب اديكهاري مدير االمتحانات يف املعهد الربيطاين

�أن اعتماد جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية مركزاً لت�سجيل
اختبار الآيلت�س للمجل�س الثقايف الربيطاين ومكان لأداء اختبارات
الآي�ل�ت����س ال��ورق�ي��ة والكمبيوتر ه��و �إ��ض��اف��ة نوعية لقائمة املراكز
املرخ�صة يف ال��دول��ة للتقدم ل�لاخ�ت�ب��ارات حيث �إن ال�شراكة معها
هي خطوة مهمة تعك�س ال�ت��زام املجل�س الثقايف الربيطاين بدعم
م�ؤ�س�سات التعليم العايل الرائدة يف الدولة ب�شكل م�ستمر ".
ي��ذك��ر �أن اخ�ت�ب��ار الآي�ل�ت����س ه��و �أك�ث�ر االخ �ت �ب��ارات �شعبية يف العامل
لفح�ص مقدرة ال�شخ�ص ومتكنه من اللغة الإجنليزية حيث يحظى
باعرتاف دويل لدى �أكرث من � 10آالف م�ؤ�س�سة وجامعة يف جميع
�أنحاء العامل كما �أن االمتحان معرتف به لدى العديد من اجلامعات
الرائدة داخل الدولة وخارجها".

�سعود بن �صقر يلتقي �سفرية
جمهورية مالطا لدى الدولة

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة ،ام�س �سعادة ماريا كاميلريي �سفرية جمهورية مالطا
لدى الدولة وذل��ك مبنا�سبة ت�سلم ال�سفرية ملهام عملها اجلديد .ورحب
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ب�سعادة ال�سفرية خالل االجتماع الذي
مت عن بُعد بتقنية االت�صال املرئي ،متمنياً لها التوفيق والنجاح يف �أداء مهام
عملها مبا ي�سهم يف تعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
على خمتلف ال�صعد .من جانبها ،ع�برت �سعادة ماريا كاميلريي كاليا،
عن بالغ �شكرها وتقديرها ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة مثنية على
عالقات التعاون التي تربط البلدين.

خريية حميد النعيمي توزع  10م�ساكن يف عجمان بقيمة  10ماليني درهم

عزة النعيمي :حاكم عجمان يهتم ب�أبناء �شعبه وي�سعى دوم ًا لالرتقاء مب�ستواهم املعي�شي
•• عجمان  -الفجر

ق��ام��ت م�ؤ�س�سة حميد ب��ن را�شد
النعيمي اخل�يري��ة ب�ت��وزي��ع "10
م�ساكن " ،التي كانت بدعم �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د ب��ن را�شد
النعيمي ع�ضو امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ع�ج�م��ان ،وج��ه بتوزيعها،
لـ� 10أ� �س��ر م��ن امل���س�ت�ح�ق�ين من
�إم��ارة عجمان وكذلك توجيهاته
ال � �� � �س ��دي ��دة ل� �ت ��وف�ي�ر االج � �ه� ��زة
الكهربائية واالث ��اث بكل م�سكن
اىل ج��ان��ب امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة لكل
م�ستفيد منهم.

قامت ال�شيخة ع��زة بنت عبداهلل
ال �ن �ع �ي �م��ي م ��دي ��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية
بت�سليم امل�ساكن اىل اال�سر يف مقر
امل�ؤ�س�سة بح�ضور وف��داً من دائرة
ال�ب�ل��دي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط بعجمان،
وت�ب�ل��غ ت�ك�ل�ف��ة امل���س��اك��ن جمتمعة
 10م�ل�اي�ي�ن دره� � ��م ،وت �ق ��ع يف
منطقة القطاع ال�شرقي مبنطقة
"احلليو  "1يف �إم ��ارة عجمان،
 ،وي �ت �ك��ون امل���س�ك��ن م ��ن طابقني
"�أر�ضي و�أول" و�سور ،بالإ�ضافة
�إىل موقف لل�سيارات.
وي�أتي ذلك يف �إط��ار دعم �صاحب

ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د ب��ن را�شد
ال�ن�ع�ي�م��ي ح��اك��م ع �ج �م��ان� ،سمو
ال�شيخ وت��وج�ي�ه��ات �سمو ال�شيخ
ع �م��ار ب ��ن ح �م �ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ويل
ع �ه��د ع �ج �م��ان ،ب �ت��وف�ي�ر احلياة
الكرمية للمواطنني واهتمامهما
ال�ك�ب�ير بتحقيق ��س�ع��ادة املواطن
ورفاهيته.
وتوجهت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل
النعيمي مدير عام امل�ؤ�س�سة ب�أ�سمى
�آي��ات ال�شكر والتقدير واالمتنان
�إىل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
ل��دع��م ��س�م��وه امل�ت��وا��ص��ل والكبري
وم �ك��رم��ات��ه ال �ك �ث�يرة واهتمامه

وت �� �ش �ج �ي �ع��ه لأب� �ن ��ائ ��ه املواطنني
وتوفري احتياجاتهم كافة ،م�ؤكدة
�أن امل�ك��رم��ة ت ��ؤك��د اه�ت�م��ام �سموه
العميق ب�أبناء �شعبه و�سعيه الدائم
ل�لارت �ق��اء مب���س�ت��واه��م املعي�شي،
وللتمتع ب�ح�ي��اة م�ستقرة و�آمنة
مهما كانت الظروف.
و�أك � ��دت م��دي��ر ع ��ام امل��ؤ��س���س��ة �أن
ت��وف�ير امل�سكن امل�لائ��م للمواطن
� �س �ي��دع��م اال�� �س� �ت� �ق ��رار الأ� � �س ��ري
وال�ت�راب��ط االج�ت�م��اع��ي ،وه��و ما
�سينعك�س �إيجاباً على املناخ العام،
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ه�ن��اك ع ��دداً من
امل�شروعات الأخرى التي و�ضعتها

م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي
اخلريية �ضمن خطتها لتنفيذها
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل�ق�ب�ل��ة وا�ضافت
مت التعاون والتوا�صل م��ع دائرة
ال �ب �ل��دي��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط عجمان
ك�شريك ا�سرتاتيجي لنا بان هذه
الفئة م��ن امل��واط�ن�ين م�ستحقني
وال مي�ل�ك��ون م���س��اك��ن با�سمائهم
وكذلك التعاون مع برنامج زايد
لال�سكان وربطه مع دائرة البلدية
وال �ت �خ �ط �ي��ط  .وم� ��ن جانبهم،
�أع��رب �أ�صحاب امل�ساكن اجلديدة
ع��ن ع�م�ي��ق ��ش�ك��ره��م وتقديرهم
ل�صاحب ال�سمو ح��اك��م عجمان،

وقالوا عقب ا�ستالمهم امل�ساكن،
�إن م �ك��ارم ��س�م��وه ت ��أت��ي امتداداً
ل�ل�م�ب��ادرات امل�ستمرة يف املجاالت
الإن�سانية والتنموية ب�شكل عام،
لكونه خ�ير �أب وق��ائ��د وم�س�ؤول
عن رعيته ،ولتبقى �إمارة عجمان

ودولة الإمارات بوجه عام الوطن
ال ��ذي يحت�ضن اجل�م�ي��ع وامل�ل�اذ
الآمن لكافة �أبنائه.
و�أك � ��دوا �أن ه ��ذه امل�ك��رم��ة جت�سد
معاين ت�ضامن وت�لاح��م قيادتنا
الر�شيدة مع املجتمع ،وتلم�سهم

اح �ت �ي��اج��ات��ه ال �� �ض��روري��ة ب�شكل
دائ��م وم�ستمر ،حيث ت��ويل قيادة
الدولة اهتماماً كبرياً باملواطنني
واملقيمني وتوفر لهم كل ما ميكن
�أن ي���س�ه��م يف حت�ق�ي��ق رفاهيتهم
و�سعادتهم.

�شارك فيها عدد من امل�س�ؤولني واخلرباء

خليفة الرتبوية تنظم جل�سة حوارية بعنوان الإمارات منوذج ملهم لالبتكار
• �أمل العفيفي  :اجلائزة جعلت االبتكار �أحد املحاور الرئي�سية للتميز
• حميد عبداهلل  :االبتكار منهج حياة يف الإمارات وعيوننا على اخلم�سني املقبلة
• عبري تهلك  :حكومة الإمارات تتبنى تر�سيخ االبتكار كثقافة عمل وممار�سة يومية
• خليفة ال�سويدي  :ماج�ستري الرتبية االبتكارية �أحد النماذج امللهمة لدعم االبتكار
• خولة الكعبي  :ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء هيئات التدري�س على توليد الأفكار الإبداعية
• عبداهلل عبدالكرمي  :دور رائد للإعالم الإماراتي يف ن�شر ثقافة االبتكار لدى املجتمع
• وفاء �آل علي  :جمال�س ال�شباب �شريكة يف تر�سيخ ثقافة االبتكار
• نفلة اخلاطري  :قدمت م�شروع ًا يفتح �آفاق الإبداع واالبتكار �أمام الطلبة و�أولياء الأمور
•• �أبوظبي  :الفجر

�أكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة
ال�ترب��وي��ة ع�ل��ى �أن االب �ت �ك��ار ميثل
�أحد الركائز احليوية لأجندة دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ومئوية
 ،2071م�شرية �إىل �أن الإمارات
جن� �ح ��ت خ� �ل��ال ف� �ت��رة وج � �ي� ��زة يف
تر�سيخ ثقافة االب�ت�ك��ار يف املجتمع
وجعلها منهج حياة يف الأداء اليومي
ملختلف اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة و�شبه
احلكومية ،وكذلك اخلا�صة و�أفراد
امل�ج�ت�م��ع مم��ا �أف� ��رز ق��اع��دة وا�سعة
من املبتكرين واملبدعني يف خمتلف
املجاالت .
ج��اء ذل��ك خ�لال اجلل�سة احلوارية
التي نظمتها اجلائزة عن بعد بعنوان
" الإمارات منوذج ملهم لالبتكار"
بح�ضور �أمل العفيفي الأمني العام
ل�ل�ج��ائ��زة ،و�أداره� � ��ا ح�م�ي��د عبداهلل
�إب��راه�ي��م ع�ضو اللجنة التنفيذية
ل�ل�ج��ائ��زة ،وحت ��دث ف�ي�ه��ا ك��ل م��ن :
عبري تهلك مدير �إدارة مركز حممد
بن را�شد لالبتكار احلكومي بوزارة
� �ش ��ؤون جم�ل����س ال� � ��وزراء ،الدكتور
خ �ل �ي �ف��ة ع� �ل ��ي ح �م �ي��د ال �� �س��وي��دي
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم املناهج وطرق
ال�ت��دري����س بكلية ال�ترب�ي��ة بجامعة
الإمارات العربية املتحدة ،الدكتورة
خ��ول��ة ع �ب��د اهلل ال�ك�ع�ب��ي الرئي�س
التنفيذي لالبتكار بجامعة االمارات
العربية املتحدة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم
اجلغرافيا واال��س�ت��دام��ة احل�ضرية
بكلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية
بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة،
وع �ب��داهلل ع�ب��دال�ك��رمي م��دي��ر �إدارة
التغطية الإع�لام �ي��ة ب��وك��ال��ة �أنباء
الإم� � ��ارات  ،ووف� ��اء �آل ع�ل��ي رئي�س

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /حممد �ساال الدين
حممد كوباد احمد  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )BR0329527يرجى
مم� ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ق�سم املجال�س ال�شبابية بامل�ؤ�س�سة
االحتادية لل�شباب ،ونفلة اخلاطري
فائزة بجائزة خليفة الرتبوية .
ويف ب ��داي ��ة اجل �ل �� �س��ة �أك � � ��دت �أم ��ل
ال �ع �ف �ي �ف��ي ح ��ر� ��ص ج ��ائ ��زة خليفة
الرتبوية على تعزيز ثقافة االبتكار
يف امل �ي ��دان ال�ت�ع�ل�ي�م��ي والأك ��ادمي ��ي
وترجمة ر�سالتها يف هذا ال�صدد من
خالل املجاالت املطروحة يف دوراتها
املختلفة والتي يعترب االبتكار �أحد
العنا�صر الرئي�سية يف تقييم �أعمال
املر�شحني وح�صولهم على اجلائزة
حملياً وعربياً .
و�أك��د حميد ع�ب��داهلل �إب��راه�ي��م على
�أهمية االبتكار يف منظومة التعليم
حملياً وعربياً ودول�ي�اً ،م�شرياً �إىل
�أن امل��در� �س��ة مت�ث��ل �أح ��د احلوا�ضن
الرئي�سية لالبتكار وت�ضع الطفل
على �أوىل مراحل الإبداع املن�شود يف
حياته العلمية والعملية ،وم��ن هنا
ت�أتي �أهمية هذه اجلل�سة يف ت�سليط
ال�ضوء على النموذج الإم��ارات��ي يف
االبتكار و�آل�ي��ات اال�ستفادة من هذا
ال �ن �م��وذج وم�ستقبله يف اخلم�سني
املقبلة
حكومة مبتكرة
و�أكدت عبري تهلك �أن حكومة دولة
الإم� � ��ارات ت�ت�ب�ن��ى ت��ر��س�ي��خ االبتكار
ثقافة عمل وممار�سة يومية يف كافة
امل�ج��االت ،وتركز يف توجهاتها على
تعزيز ال�شراكات احلكومية اخلا�صة
لتعميم االبتكار يف ت�صميم احللول
للتحديات.
و�أ� �ض��اف��ت � :إن جت��رب��ة ال �ع��امل مع
ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
(ك��وف�ي��د –  )19وم��ا �أف��رزت��ه من
�آثار كبرية على خمتلف القطاعات،

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /ازوت�شوكوو
فران�سي�س اوجبونا  ،نيجرييا
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )50195490من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0562200622

�أك � � ��دت حم ��وري ��ة االب� �ت� �ك ��ار ودوره
الأ�سا�سي يف تطوير حلول �سريعة
للتحديات ال�ن��اجت��ة ع��ن اجلائحة،
وتطرقت �إىل جتربة دولة الإمارات
على مدى اخلم�سني عاما املا�ضية،
وال � � ��دور ال � ��ذي ل �ع �ب��ه االب� �ت� �ك ��ار يف
�إح ��داث ن�ق�لات م�ستقبلية �سريعة،
�أ�سهمت يف حتقيق ال��ري��ادة العاملية
وتعزيز تناف�سية الإمارات يف خمتلف
املجاالت.

م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف ت �ع ��زي ��ز االب �ت �ك ��ار
يف �إط� � ��ار امل ��در� �س ��ة ل��ذل��ك ينق�سم
ال�ت�خ���ص����ص يف �إىل ق���س�م�ين الأول
االب�ت�ك��ار يف ال�ق�ي��ادة وه��و خم�ص�ص
مل��دراء املدار�س والنطاقات وكل من
له �صلة بالقيادة والإدارة  ،والق�سم
الثاين للمعلمني يف امليدان الرتبوي
 ،وق��د ق��ام��ت م��ؤ��س���س��ة ح �م��دان بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل �ل��أداء التعليمي
املتميز بدعم ه��ذا املاج�ستري بدفع
ر�سوم  10مر�شحني �سنوياً .
وكذلك املن�صة االفرتا�ضية العاملية
لالبتكار ،وهي من�صة افرتا�ضية مت
ت�صميمها م��ع بع�ض اال�ست�شاريني
ال� �ع ��امل� �ي�ي�ن  ،ا�� �س� �ت� �م ��رت عمليات
ال�ت�ط��وي��ر ل�ه��ا �أك�ث�ر م��ن � 3سنوات
وم��ن املخطط �أن يتم تد�شينها مع
�أك �� �س �ب��و دب ��ي يف �أك �ت��وب��ر ، 2021
ه��ذه املن�صة تهدف �إىل جمع كافة
م��راك��ز رع��اي��ة امل��وه�ب��ة واالب�ت�ك��ار يف
ال�ع��امل وم��ن خاللها �سيتم تقدمي
ال�ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات مثل خدمة
ال�ت�ل�م��ذة ح�ي��ث �سيتم رب��ط الطلبة
املوهبني مع علماء من حول العامل
مل���س��اع��دت�ه��م يف ت�ط��وي��ر ق��درات �ه��م ،
كما �ستطرح املن�صة برامج خمتلفة
بهدف تطوير �أه��ل االخت�صا�ص يف
جمال املوهبة حول العامل  ،و�ستعقد
ع�بره��ا ن ��دوات وم ��ؤمت��رات ودورات
ت��دري�ب�ي��ة ط ��وال ال �ع��ام �إ� �ض��اف��ة �إىل
العديد م��ن ال�برام��ج الأخ��رى مثل
ال��درا��س��ات املتخ�ص�صة يف املوهبة ،
وتتبع هذه املن�صة م�ؤ�س�سة حمدان
بن را�شد للأداء التعليمي املتميز .

ماج�ستري الرتبية االبتكارية
وقال الدكتور خليفة ال�سويدي  :يف
م�شاركتي خ�لال اجلل�سة احلوارية
�س�أتطرق �إىل مو�ضوعني �أ�سا�سيني
هما  :ماج�ستري الرتبية االبتكارية
� ،أح��دث الربامج الداعمة لالبتكار
وال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة يف
جامعة الإم� ��ارات  ،وق��د مت تخريج
ال ��دف� �ع ��ة الأوىل م ��ن املاج�ستري
وعددهم  ، 12مت ت�صميم املاج�ستري
وف��ق �أح��دث التجارب العاملية  ،ومت
اعتمادها حمليا من هيئة االعتماد
يف وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل  ،كما
مت اع �ت �م��اد امل��اج���س�ت�ير م��ن جهات
االع� �ت� �م ��اد يف ال � ��والي � ��ات املتحدة
االم��ري�ك�ي��ة  ،وه ��ي �أول ماج�ستري

االبتكار يف جامعة الإمارات
و��س�ل�ط��ت ال��دك �ت��ورة خ��ول��ة الكعبي
ال�ضوء على دور م�ؤ�س�سات التعليم

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /حم �م ��د
�� �س� �ي ��د اب � ��راه� � �ي � ��م حممد
املليجى  ،م�صر اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )27321108Aمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0509253154

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /فواز ح�سني
الأح�م��د � ،سوريا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )N014214667
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0561480999

ال �ع��ايل يف خ�ل��ق ال�ب�ي�ئ��ة التعليمية
امل �ح �ف��زة ع �ل��ى االب �ت �ك ��ار وت�شجيع
الطلبة والباحثني و�أع�ضاء هيئات
ال� �ت ��دري� �� ��س ع �ل��ى ت��ول �ي��د الأف � �ك ��ار
الإب��داع�ي��ة وت��د��ش�ين م �ب��ادرات تعزز
من االبتكار يف خمتلف التخ�ص�صات.
وت�ضامناً مع الدورة اال�ستثنائية من
الإمارات تبتكر لعام  ،2021م�شرية
�إىل �أن "جامعة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ق��د �أطلقت حزمة متنوعة
من الفعاليات وامل��ؤمت��رات والور�ش
ال�ت��دري�ب�ي��ة وغ�يره��ا م��ن الأن�شطة
امل �ت �ن��وع��ة ل �ن �� �ش��ر امل �ع��رف��ة وت �ب ��ادل
اخل� �ب��رات وخل �ل��ق �أج� � � ��وا ًء حمفزة
لالبتكار والتميز خا�صة و�أن هذا
العام ي�أتي احتفا ًال باليوبيل الذهبي
لدولة ال تعرف امل�ستحيل ،فها هي يف
بداية �شهر فرباير �أطلقت " م�سبار
الأمل" الذي يدفعنا جميعاً للتقدم
يف م�سرية التعليم واملثابرة والعمل
ب�شغف وع��زمي��ة لنواجه التحديات
ونك�سب الرهان".
و�أكدت الدكتورة خولة الكعبي على
�أن " جامعة الإم��ارات تويل البحث
العلمي واالبتكار �أهمية خا�صة ،من
خ�ل�ال دع��م ال�ب��اح�ث�ين م��ن الطلبة
و�أع �� �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري���س�ي��ة عرب
خمتلف كلياتها ومراكزها البحثية
والتي تخدم اخلطط اال�سرتاتيجية
وم �ت �ط �ل �ب��ات الأج� � �ن � ��دة الوطنية
لدولة الإم��ارات ،وامل�ساهمة يف بناء
االقت�صاد امل�ع��ريف م��ن خ�لال ثالثة
ركائز �أ�سا�سية هي :البحث العلمي،
والتطوير التقني ،واالبتكار".

وقالت د .الكعبي  " :تهتم جامعة
الإم� ��ارات بالبحث العلمي النوعي
واالبتكار عرب جعله ثقافة را�سخة
لدى طلبتها والباحثني من �أع�ضاء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري���س�ي��ة ،وال �ع �م��ل على
م�شاريع ابتكارية قابلة للتطبيق يف
املجاالت احليوية كالطاقة والنقل
وال�صحة ،وع�ل��وم الف�ضاء وغريها
م��ن ال �ع �ل��وم .ك�م��ا ت��وف��ر اجلامعة
بيئة تفاعلية لتبادل الأف�ك��ار و�آخر
امل �� �س �ت �ج��دات يف خم �ت �ل��ف جم ��االت
الأب� �ح ��اث واالب� �ت� �ك ��ارات م��ن خالل
امل�ؤمترات والندوات والور�ش العلمية
املنعقدة طوال العام الأكادميي� .إىل
جانب اتاحت فر�ص التعليم امل�ستمر
ل�ضمان الو�صول �إىل فر�ص الإبداع
واالبتكار عرب بيئة مالئمة وداعمة
لباحثيها".
دور الإعالم الإماراتي
ومن جانبه �أكد عبداهلل عبدالكرمي
على �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به
الإع �ل�ام الإم ��ارات ��ي يف ن�شر ثقافة
االبتكار ،حيث �إن��ه ال يكتفي ب�إبراز
�أهمية االبتكار والتفكري الإبداعي
يف م��و��ض��وع��ات م�ت�ن��وع��ة ع�ل��ى كافة
من�صاته ،بل �إنه يتجاوز ذلك لتقدمي
جتارب واقعية من خالل ممار�ساته
ومبادراته الذاتية يف جمال االبتكار،
ويف تنويعه و��س��ائ��ط ال�ت��وا��ص��ل مع
كافة �شرائح املجتمع ،للو�صول �إىل
درجة كبرية من الت�أثري فيه والت�أثر
به ،لأنه يجب �أن يكون نب�ض احلياة
داخل جمتمعه.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 02/ 2021 Issue No : 13173

Notification of Publication
On Case No : 276/2021/207 Execution Commercial

The subject of the case: The applicant is processing to execute the
performance order issued under the number (1312/2020) after revised by
appeal no. (1211/2020) commercial to pay the executed amount (1226185.41
AED) in addition to charges and costs.
Applicant : Uni Gulf development LLC - As a Claimant
Notified Party: 1- Drake & Scull international PJSC , 2- Drake & Scull
engineering LLC - As a respondents
Notification subject: The claimant has filled the above – mentioned
)executive case to obligate the respondent to pay amount (1226185.41 AED
for the applicant or to the court, otherwise the court will proceed the lagal
actions against you in case of failure to fulfil the above order within 15 days
from the day of publication.
Head of division:
Abdul Rahman Ali Al Shehi

و�أ��ش��ار �إىل �أن الإع�لام يتحمل دوراً
مهماً يف تركيز ال�ضوء على املبتكرين
من داخ��ل ال��دول��ة وخارجها ،ولفت
الأن �ظ��ار �إىل ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي ميكن
�أن تلهم الأجيال ،وتدفعهم لإطالق
طاقاتهم الكامنة ،والتفكري اخلالق،
وذل � � ��ك ب � �ه� ��دف ت � �ق� ��دمي ال� �ن� �م ��اذج
ال �ن��اج �ح��ة ،وت �ع��زي��ز م�ك��ان��ة الدولة
واحلفاظ على مكت�سباتها.

اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب يف
ال��دول��ة وحا�ضنة للقيادات ال�شابة،
وامل �ب �ت �ك��ري��ن وامل �ب ��دع�ي�ن ال�شباب،
ال� �ت ��ي مت �ك �ن �ه��م م� ��ن ال �ع �م ��ل على
تطوير م�شاريع مبتكرة وحتويلها
�إىل ب��رام��ج و�أط ��ر ع�م��ل و�سيا�سات
م�ستقبلية ت�سهم يف خدمة املجتمع
وحتقيق التنمية الوطنية امل�ستدامة
لدولة الإمارات .

ال�شباب واالبتكار
وم��ن جانبها ق��ال��ت وف��اء �آل علي :
جت�م�ع�ن��ا ر�ؤي � ��ة و�أه� � ��داف م�شرتكة
م��ع "جائزة خليفة الرتبوية" يف
ت�ك��ري����س ث�ق��اف��ة الإب � ��داع واالبتكار
يف خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع ع�بر اهتمامها
بالعمل على تنمية املهارات وتطوير
ق ��درات ال�شباب ليكونوا ج�ي� ً
لا من
القادة يف امل�ستقبل ،فالثقة الكبرية
ال �ت ��ي ت��ول �ي �ه��ا ق �ي��ادت �ن��ا الر�شيدة
لل�شباب و�إميانها املطلق بدورهم يف
موا�صلة البناء و�صناعة م�ستقبل
زاه ��ر ل��دول�ت�ن��ا ال ح ��دود ل �ه��ا ،وهو
م ��ا ي �ت �ج �ل��ى م ��ن خ�ل��ال "جمال�س
ال�شباب" ،والتي �سعت من خاللها
امل��ؤ��س���س��ة االحت ��ادي ��ة ل�ل���ش�ب��اب �إىل
�ضمان �إ�شراك ال�شباب وم�شاركتهم
الفاعلة عرب اال�ستماع �إىل �آرائهم،
وتوظيف ابتكاراتهم لدعم م�سرية
االبتكار احلكومي ،وهي بحد ذاتها
ف�ك��رة مبتكرة هدفها �إي �ج��اد حلقة
و� �ص��ل ل�ن�ق��ل اخل�ب�رة وب �ن��اء ق ��درات
ال���ش�ب��اب امل�ع��رف�ي��ة واالب�ت�ك��اري��ة �إىل
�أن �أ�صبحت اليوم ركيزة رئي�سية يف

جتربتي يف التميز
وق ��دم ��ت ن �ف �ل��ة اخل ��اط ��ري عر�ضاً
�سريعاً لتجربتها يف ال�ف��وز بجائزة
خليفة الرتبوية عن جمال االبتكار
الرتبوي  ،م�شرية �إىل �أن االبتكار ال
يحده زمان وال مكان وال يتوقف من
حيث انتهى بل ثقافة االبتكار تكمن
يف ت��روي ����ض ال� �ظ ��روف واملعطيات
لتهيئة ال��واق��ع الق�ت�ن��ا���ص الفر�ص
لتتويج املخرجات بنتاجات تنم عن
الفكر الواعي البن الإم��ارات ،وهذا
مامت يف م�شروع ( بيني وبني كتابي
�صورة ) الذي طبق على فئة طالبية
وتتطور حديثاً ليكون مظلة لر�ؤى
و�أهداف ابتكارية ل�شريحة تعليمية
ك�برى م��ن معلمني ،ت�شمل الطلبة
و�أول� �ي ��اء �أم ��وره ��م و�أ� �ص �ب��ح عنوان
امل �� �ش��روع ( ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت�ع�ل�ي��م )
والذي نتج عنه �أول حفل افرتا�ضي
كرتوين بطريقة االنيمي�شن بعنوان
خريجو النجاح عرب �شا�شات الكفاح
ال� ��ذي ي �ن��م ع��ن ال��وع��ي االبتكاري
لل�شـــريحة امل�ستهدفة والذي يتواءم
مع االحتياجات املكانية والزمانية .

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2020/2235
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/03/01لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده دي ايه �سي اوتوموتيف م م حو او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
229,150
معدات ت�صليح مركبات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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اعتقال زعيم للمعار�ضة يف جورجيا خالل عملية لل�شرطة
ء•• تبلي�سي�-أ ف ب

اع�ت�ق�ل��ت ال �� �ش��رط��ة اجل��ورج �ي��ة �أم ����س ال �ث�ل�اث��اء زعيما
للمعار�ضة وا�ستخدمت ال�غ��از امل�سيل للدموع يف عملية
دهم عنيفة ملقر حزبه ،ما من �ش�أنه �أن يعمق �أزمة �سيا�سية
ت�شهدها ال�ب�لاد منذ االن�ت�خ��اب��ات الربملانية ال�ت��ي جرت
العام املا�ضي .و�أظ�ه��رت م�شاهد نقلها التلفزيون يف بث
مبا�شر ،نيكا ميليا زعيم “احلركة الوطنية املتحدة” �أكرب
الأحزاب املعار�ضة يف البالد ،خالل اقتياده من مقر حزبه
لو�ضعه يف احلب�س االحتياطي قبل حماكمته .ويف تلك
االثناء ا�ستخدم املئات من عنا�صر �شرطة مكافحة ال�شغب
الغاز امل�سيل للدموع �ضد �أن�صاره وق��ادة جميع الأحزاب

•• عوا�صم-وكاالت

ت�ت�رق��ب م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
النهج القادم الذي �سيتخذه الرئي�س
الأم��ري�ك��ي احل��ايل ج��و ب��اي��دن وذلك
مرور �شهر على توليه املن�صب ر�سمياً
خلفاً للرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
وال� ��ذي ات �خ��ذ ن�ه�ج��ا لتقليم �أظافر
�إي ��ران بفر�ض عقوبات �شديدة على
نظامها .ووفق �صحف عربية �صادرة
�أم�س الأحد ،ال تزال الأمور غام�ضة
ح � ��ول م ��وق ��ف ب� ��اي� ��دن م� ��ن ق�ضية
االت�ف��اق ال�ن��ووي و�سبل التعامل مع
نظام امل�لايل ال�ف�ترة املقبلة ،ف�ض ً
ال
ع��ن ت�ع��ام�ل��ه يف م �ل �ف��ات �أخ � ��رى مثل
�سوريا والعراق واليمن.

عمدت النم�سا التي باغتتها املوجة
الثانية من كوفيد 19-يف اخلريف،
اىل ات �خ��اذ خ �ط��وات ا��س�ت�ب��اق�ي��ة هذه
املرة مع �إجراء ثالثة ماليني فح�ص
للك�شف عن الوباء �أ�سبوعيا ،ن�صفها يف
املدار�س لتكون هذه الدولة ال�صغرية
رائدة يف هذا املجال.
ي� � �ق � ��دم �أك � �ث� ��ر م� � ��ن  500م ��رك ��ز
متخ�ص�ص و� 900صيدلية و�ألف
�شركة فحو�صات جمانية للك�شف عن
فريو�س كورونا ،فيما يخ�ضع الطالب
لنف�س االجراء مرتني �أ�سبوعيا.
مل تلق ه��ذه امل�ق��ارب��ة يف ب��ادئ الأمر

•• اوتاوا�-أ ف ب

رو�سيا ت�سجل �أقل من � 12ألف �إ�صابة
جديدة بفريو�س « كورونا» منذ بداية �أكتوبر

•• مو�سكو  -وام:

�سجلت رو�سيا خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية �أدن��ى ح�صيلة �إ��ص��اب��ات جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد منذ بداية �أكتوبر املا�ضي بت�سجيلها � 11823إ�صابة
مقارنة بيوم �أم����س  12604ليبلغ �إج�م��ايل ع��دد الإ��ص��اب��ات بالفريو�س التي
مت ت�سجيلها يف رو�سيا �أربعة ماليني و� 189ألفا و �153إ�صابة .وق��ال مركز
العمليات الرو�سي اخلا�ص مبكافحة الفريو�س  -يف تقريره اليومي � -إن ح�صيلة
�ضحايا الفريو�س يف رو�سيا �شهدت ارتفاعا بـ  417حالة خالل �آخر � 24ساعة ،
مقابل  337وفاة يف اليوم ال�سابق لي�صل جمموعها �إىل  84047حالة وفاة ،
ومتاثل  12956مري�ضا لل�شفاء خالل اليوم الأخري ،ليبلغ جمموع املتعافني 3
ماليني و �739ألفا و � 344شخ�صا ،مع بقاء �388ألفا و  123حالة ن�شطة .

�صحف عربية� :إدارة بايدن يف ال�شهر الأول ..ف�شل مبكر

ع�شرية ترامب
وق ��ال ال�ك��ات��ب �إب��راه �ي��م ال��زب �ي��دي يف
�صحيفة “العرب” اللندنية �إنه قبل
التكهن ب�أحد النهجني ،هو �أن هناك
 72مليوناً من اجلمهوريني الذين
مي�ك��ن �أن ي �ق��ال �إن �ه��م م��ن “ع�شرية
ترامب” ،وق��د جعلهم موقنني ب�أن
�إي��ران �ش ّر مطلق ،و�أن كرامة الدولة
الأمريكية وهيبتها واحرتام ال�شعوب
الأخ��رى لقوتها وجربوتها �أ�صبحت
ت�ستوجب �إنهاء امل�سل�سل ،و�إعادة النظام
الإيراين �إىل حجمه الذي ال ي�ستحق �أكرث منه ،ومعهم
م�لاي�ين �أخ ��رى م��ن الدميقراطيني ال ت��ري��د حلزبها
�أن يكون مو�ضع اتهام بالت�آمر والتحالف ال�سري مع
الإ�سالم ال�سيا�سي الإيراين والعربي ،والغدر باحللفاء،
والإ� �ض��رار بامل�صالح احليوية الأمريكية يف املنطقة،
وخا�صة �أم��ن �إ�سرائيل بعد حتالفات جديدة مع دول
غيت الكثري من الواقع القدمي و�أقامت واقعاً
عربية رّ
جديداً ت�صعب اال�ستهانة به.
وت�ساءل الكاتب �إبراهيم الزبيدي“ ،هل �سيكون بايدن
ا��س�ت�ث�م��اراً مل��ا زرع��ه الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب،
في�ستغل ��ش�ه��وة ال �ن �ظ��ام الإي � ��راين ل��رف��ع العقوبات،
ويجعلها ع�صا مو�سى التي ت�شق البحر ،وتعرب بكل
هذه ال�شعوب القلقة �إىل �شاطئ الأمان ،فينهي م�سل�سل
ال�شر الإي��راين ال��ذي طال كثريا وجت��اوز احل��دود؟� ،أم
�إن��ه �سوف يرتدي عباءة ب��اراك �أوب��ام��ا ،بعد ترقيعها،
في�س ّلم ن �ظ��ا َم ال ��ويل ال�ف�ق�ي��ه ه��دي�ت��ه ال �ت��ي يرتقبها،
بفارغ ال�صرب ،ويدع له حرية االنت�شار يف دول اجلوار،
مبيلي�شياته و�صواريخه التي ال ت�صيب �سوى حلفاء
�أم��ري�ك��ا يف املنطقة ال��ذي��ن ي�ك��رر ب��اي��دن نف�سه ووزير
•• فيينا�-أ ف ب

املعار�ضة الذين كانوا يتجمعون يف املبنى منذ الأربعاء،
ح�سبما �أظهرت م�شاهد بثها تلفزيون “�إمتافاري» .ومت
ت��وق�ي��ف ال�ع���ش��رات م��ن �أن���ص��ار امل�ع��ار��ض��ة .وت ��أت��ي عملية
ال�شرطة بعد ا�ستقالة رئي�س ال��وزراء غيورغي غاخاريا
الذي ينتمي �إىل حزب احللم اجلورجي اخلمي�س ب�سبب
قرار حزبه توقيف ميليا احتياطيا .و�أثارت عملية توقيفه
غ���ض�ب��ا يف ��ص�ف��وف امل �ع��ار� �ض��ة وحت ��ذي ��رات م��ن احللفاء
الغربيني لهذه اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة .وقال
�أح��د ق��ادة ح��زب “احلركة الوطنية املتحدة” غيورغي
باتارايا لوكالة فران�س بر�س �إن ال�شرطة “�سرقت خوادم
معلوماتية” كانت موجودة داخل مقر احلزب.
ويف ب�ي��ان ردت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اجل��ورج�ي��ة �أن ال�شرطة

ا�ستخدمت “القوة املتنا�سبة وو��س��ائ��ل خا�صة” خالل
ه��ذه العملية .وكتب ال�سفري الربيطاين م��ارك كليتون
على تويرت “�أ�شعر بال�صدمة للم�شاهد يف مقر +احلركة
الوطنية املتحدة ”+م�ضيفا “العنف والفو�ضى يف تبلي�سي
�آخر ما حتتاج له جورجيا الآن� .أح�ض جميع الأطراف على
�ضبط النف�س» .والأمر باعتقال ميليا ( 41عاما) يفاقم
الأزمة ال�سيا�سية التي ت�شهدها جورجيا منذ االنتخابات
الربملانية التي ج��رت يف ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر املا�ضي.
وت�ق��ول �أح��زاب املعار�ضة ان االنتخابات �شابتها عمليات
تزوير بعدما �أعلن احل��زب احلاكم “احللم” اجلورجي
ف��وزه .ويف �أع�ق��اب ا�ستقالة غاخاريا ،دع��ت املعار�ضة �إىل
انتخابات مبكرة.

خ��ارج�ي�ت��ه وم���س��اع��دوه الع�سكريون الآخ� ��رون القول
ب�أنهم لن ي�سمحوا لإي��ران باالعتداء على �أحد منهم،
فيكون ُّ
كل ذلك الكالم هوا ًء يف �شبك؟»
�إنهاء الأزمة اليمنية
وق ��ال ال�ك��ات��ب عي�سى ال�ع�م�يري يف �صحيفة االحتاد
الإماراتية �إن النية لدى الرئي�س الأمريكي جو بايدن،
وال�ت��ي ج��اءت على ل�سان وزي��ر خارجيته ،تتجه نحو
حماولة االنتهاء من ملف الأزمة اليمنية والعمل على
�إغالقه ب�شكل تدريجي ،لكنه �أم��ر �سيكون م�ستحي ً
ال،
بالنظر �إىل ت�شعب هذا امللف وتداخله مع ملفات �أخرى
يف املنطقة .و�أ�ضاف العمريي �أنه ال �شك يف �أن الواليات
املتحدة �سرتاعي م�صالح حلفائها اال�سرتاتيجيني يف
منطقة ال�شرق الأو�سط وعلى ر�أ�سهم اململكة العربية
ال�سعودية .وهذا مع العلم ب�أن ملف اليمن ي�شكل �أهمية
خا�صة بالن�سبة لل�سيا�سة الأمريكية اجلديدة.
و�ضمن ال�سياق ذات��ه ،ر�أى �أن “ملف الأزم��ة ال�سورية
معقد جداً هو �أي�ضاً وع�صي على احلل؛ نظراً لتداخل
امل�صالح فيه بني العديد من الدول مثل رو�سيا و�إيران
وتركيا ،بالإ�ضافة �إىل الواليات املتحدة نف�سها ،الأمر

الذي يجعل حل الأزمة ال�سورية �شبه م�ستحيل».
و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أن “لعبة امل�ف��او��ض��ات ال�سيا�سية
يف ه��ذه امللفات ال�ساخنة ج��داً �سوف تكون �شاقة على
جميع الأط��راف والبد من حدوث ت�سويات �أو تنازالت
على الأر���ض من قبل جميع ال��دول مت�شابكة امل�صالح
يف مثلث الأزمات هذا ،و�إن �إبقاء املنطقة تراوح مكانها،
كما هو احلال منذ �سنوات� ،أمر غري �صحي ،وقد يهدد
ب�إ�شعال �أزمات جديد ٍة املنطق ُة يف غنى عنها ،ال�سيما يف
ظل الظروف ال�سيا�سية غري املواتية وتعقيدات املواقف
الإقليمية ودخ��ول �أط��راف جديدة حمتملة على خط
هذه الأزمات».
�سباق مع الزمن
اعتربت �صحيفة ال�شرق الأو�سط يف تقرير من مرا�سلها
يف وا�شنطن� ،أن االختبار الأك�بر لل�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية هذه املرة من �إي��ران� ،أنه ي�سود اعتقاد لدى
امل�س�ؤولني يف �إدارة بايدن �أنهم يف “�سباق مع الزمن”
قبل �أن تتمكن �إيران خالل �أ�شهر معدودة من �إنتاج ما
يكفي من املواد االن�شطارية ل�صنع قنبلة ذرية.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أنه ال يزال الرئي�س بايدن ي�ضغط

ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال���س�ع��ودي��ة م��ن �أجل
�إي �ج��اد ح � ّل �سيا�سي �سلمي للحرب
يف اليمن ،على رغ��م ا�ستمرار �إيران
يف ا�ستخدام جماعة احلوثي للقيام
ب� ��اع � �ت� ��داءات ت �� �س �ت �ه��دف من�شــــ�آت
مدنيــــة يف اليمن وال�سعودية .ويف
ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي�ت�ع�ه��د ف �ي��ه حماية
اململكة من هذا العدوان ،ي�سعى �إىل
�أن ت�ضطلع ال�سعودية بدور قيادي يف
الإقليم املت�أزم� ،أو ًال عرب الت�أكيد على
م�شاركتها مع دول �أخرى باخلليج يف
�أي مفاو�ضات مقبلة حول عودة �إيران
�إىل “االمتثال التام” لواجباتها يف
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة� ،أي
االتفاق النووي مع القوى الكربى،
وم �ع��اجل��ة ال �ت �ه ��دي ��دات الإي ��ران� �ي ��ة
ذات ال�صلة بال�صواريخ البالي�ستية،
وجل � ��م ت ��دخ�ل�ات� �ه ��ا ال� �ع ��دوان� �ي ��ة يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى يف
اخلليج واملنطقة العربية .و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن الدبلوما�سية التي
يتوق �إليها الرئي�س بايدن ال تعني �أن
الواليات املتحدة �ستتخلى عن يدها
ال�ط��وىل ع�سكرياً �إذا دع��ت �أولويات
الأم��ن القومي الأمريكي �إىل ذلك،
مما ت��رك مهمة تقييم ه��ذا التوازن
لوزيري الدفاع اجلرنال لويد �أو�سنت
واخل��ارج �ي��ة ،ال�ل��ذي��ن �أي� ��دا التدخل
الع�سكري للواليات املتحدة يف �أكرث من منا�سبة.
كبح جماح �إيران
وقال الكاتب حممد �آل ال�شيخ يف �صحيفة “اجلزيرة”
ال�سعودية �إن �أمريكا ال ي��راه��ا ق��ادرة على كبح جماح
�إيران وال�سيطرة على �سلوكياتها التو�سعية والتخريبية
يف املنطقة؛ لأن التعامل معها بالدبلوما�سية لن يوقف
�سلوكياتها ،بينما �أن الإيرانيني ال يرعوون �إال بالقوة
واحلزم ..
كما يقول تاريخهم القريب؛ لذلك ف��إن��ه يخ�شى ما
يخ�شاه �أن ت�ستغل �إيران التعامل الأمريكي املرن معها،
وتتملك بالفعل القنبلة النووية .و”هذا هو اخلطر
احلقيقي علينا وعلى املنطقة كلها».
مي�ض عليه
و�أو��ض��ح �آل ال�شيخ �أن الرئي�س بايدن مل ِ
�إال قرابة ال�شهر �إال �أن (اللغة) امل�ستخدمة جتاه �أغلب
الق�ضايا العربية واخلليجية ال تب�شر باخلري ،وقال
“�أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف حملته االنتخابية كان قد وعد
ب�صراحة وو�ضوح بتحفظه على ال�سيا�سة الرتامبية،
و�أنه �سيعيد مراجعتها ق�ضية ق�ضية.

النم�سا جتري ماليني الفحو�صات لتجنب موجة ثالثة

�أ�صداء حني مت �إن�شاء �أوىل املراكز يف
�أوج ف�ترة الإغ�ل�اق يف كانون الأول/
دي�سمرب وعنونت ال�صحف “اختبارات
جماعية بدون ح�شود».
ل�ك�ن�ه��ا ت���س��ارع��ت يف م�ط�ل��ع ��ش�ب��اط/
ف�براي��ر م��ع تخفيف ال�ق�ي��ود ،وبد�أت
املواقف تتغري بحكم ال�ضرورة.
لأن ��ه ب��ات ي�ت�ع�ين الآن �إب� ��راز فح�ص
�سلبي ال تزيد مدته ع��ن � 48ساعة
ع �ن��د ال �ت��وج��ه اىل م���ص�ف��ف ال�شعر
�أو بع�ض منتجعات ال�ت��زل��ج او عند
مداخل دور التقاعد .وقالت كاتارينا

رايخ كبرية الأطباء يف وزارة ال�صحة
لوكالة فران�س بر�س “ا�سرتاتيجيتنا
هي �إجراء عدد كبري من الفحو�صات
وت�سهيل اجرائها” .و�أ�ضافت “هذه
هي الطريقة الوحيدة لل�سيطرة على
الوباء” يف ح�ين ان الن�سخ املتحورة
ت �ث�ي�ر ق �ل �ق��ا ف �ي �م��ا ت �ت �ق��دم عمليات
التلقيح ببطء.
وه �ك��ذا جت ��ري ال�ن�م���س��ا  24فح�صا
يوميا لكل �أل��ف ن�سمة (ع�ل��ى معدل
�سبعة �أي��ام) مقابل خم�سة اختبارات
فقط يف فرن�سا و�أقل من  2يف �أملانيا،

م��ا ي�ضعها يف املقدمة على امل�ستوى
العاملي بح�سب تقديرات موقع حتليل
ال �ب �ي��ان��ات .وت �ق��ول راي ��خ “نريد �أن
نذهب �إىل م�ستوى �أعلى”  ،معربة
عن الأمل يف �أن “يتم اجراء فحو�صات
على  60او  70%من ال�سكان البالغ
عددهم  8,9مليون ن�سمة مرتني او
حتى ثالث مرات �أ�سبوعيا».
بالإ�ضافة �إىل ه��ذا االج ��راء الوا�سع
ال� �ن� �ط ��اق� � ،س �ي �ت �م �ك��ن ال �� �س �ك ��ان من
احل�صول اعتبارا من � 1آذار/مار�س
ع�ل��ى ف�ح��و��ص��ات مي�ك��ن اج ��را�ؤه ��ا يف

امل� �ن ��زل .وق��ال��ت امل �� �س ��ؤول��ة يف وزارة
ال �� �ص �ح��ة “�إنه � �س�لاح �ن��ا ال �ث ��اين يف
مكافحة كوفيد ،19-يف ان�ت�ظ��ار ان
يتم تلقيح غالبية ال�سكان».
من جهتها ت�ؤكد مونيكا ريدلربغر-
ف ��ري �ت ��ز امل� ��� �س� ��ؤول ��ة يف م ��رك ��ز علم
الفريو�سات يف جامعة فيينا “�أهمية”
االختبارات املنتظمة وتدعو يف الوقت
نف�سه اىل ع��دم وق��ف �أخ ��ذ احليطة
قائلة “ال ميكنك بعد �إل�ق��اء نف�سك
بني �أح�ضان جدتك».
ه ��ذه اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وال ��س�ي�م��ا يف

امل ��دار� ��س ت�ت��اب�ع�ه��ا ب��اه �ت �م��ام ال ��دول
املجاورة ال �سيما �أملانيا وت�شيكيا.
ومنذ �إعادة فتح املدار�س يف � 8شباط/
فرباير يتلقى الأطفال علبة تت�ضمن
قطعة قطن لإدخ��ال�ه��ا يف الأن��ف من
اجلهتني .ورغم �أن هذه العملية التي
تعطي نتائج يف غ�ضون  15دقيقة،
لي�ست موثوقة مثل الفح�ص املخربي
للك�شف عن كورونا �إال �أنها تتيح احلد
من الإ�صابات.
يف ال�صفوف �أو يف �أماكن �أخرى ين�صاع
النم�ساويون رغم كل �شيء لهذا الأمر
الإل��زام��ي من �أج��ل ا�ستعادة حريتهم
بع�ض ال�شيء على خلفية ال�س�أم من
االجراءات ال�صحية.

بتعر�ض الأويغور لـ «�إبادة جماعية»
الربملان الكندي يعرتف ّ

�أق ّر النواب الكنديون مذ ّكرة غري ملزمة اعتربوا فيها
�أنّ االنتهاكات التي تتع ّر�ض لها �أقل ّية الأويغور امل�سلمة
يف �إقليم �شينجيانغ ال�صيني ترقى �إىل جرمية “�إبادة
جماعية” ،مطالبني احلكومة ب�أن حتذو حذوهم.
وامل ��ذك ��رة ال �ت��ي ط��رح�ه��ا ع�ل��ى ال�ت���ص��وي��ت املحافظون
(معار�ضة)� ،أق � ّرت يف جمل�س العموم ب�أغلبية 266
�صوتاً من �أ�صل .338
ومل ي�ص ّوت �أيّ ع�ضو �ض ّد املذكرة ،لكنّ النواب الذين
مل ي�ص ّوتوا ل�صاحلها امتنعوا عن الت�صويت ،وال �س ّيما
�أع�ضاء احلكومة الليربالية بزعامة جا�سنت ترودو.
وتعرتف املذكرة ب ��أنّ “الأويغور يف ال�صني كانوا وما
زالوا عر�ضة لإبادة جماعية».
ورف �� �ض��ت ال �� �س �ف��ارة ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ك �ن��دا يف ب �ي��ان قرار
الربملان الكندي متهمة النواب بـ”النفاق والوقاحة ...
ال�ستخدامهم حقوق الإن�سان ذريعة للتالعب ال�سيا�سي
يف �شين�شجيانغ من �أجل التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لل�صني».
وا�ست�شهدت م��ذك��رة ال�برمل��ان ال�ك�ن��دي خ�صو�صاً مبا
تتع ّر�ض له هذه الأقل ّية امل�سلمة على �أي��دي ال�سلطات
ال���ص�ي�ن�ي��ة وال ��س� ّي�م��ا ع�م�ل�ي��ات “التلقني ال�سيا�سي
واملناه�ض للدين” و”الت�شغيل بال�سخرة” و”التدمري
ملواقع ثقافية».
كما �أدخ��ل ال�ن��واب تعدي ً
ال على امل��ذك��رة يطالب بنقل
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية لعام  2022من بكني
�إذا ما ا�ستم ّرت “الإبادة اجلماعية».
وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإن�سان �إنّ مليوناً
على الأق ّل من الأويغور وغريهم من امل�سلمني الناطقني
ب��ال�ترك�ي��ة حم �ت �ج��زون يف م�ع���س�ك��رات يف �شينجيانغ.
وت�ف��ر���ض ال���ص�ين ق �ي��وداً م �� �ش �دّدة ع�ل��ى ال��و� �ص��ول �إىل
مما يجعل الإب�لاغ عن حاالت
هذه املنطقة احل�سا�سة ّ

والتحقّق منها �شبه م�ستحيل .لكنّ �شهود عيان ون�شطاء
يقولون �إنّ ال�صني ت�سعى �إىل دمج الأوي�غ��ور ق�سراً يف
ثقافة الهان الذين ي�شكلون غالبية �سكان البالد ،وذلك
عرب حماولتها الق�ضاء على ال�ع��ادات الإ�سالمية مبا
يف ذلك �إجبار امل�سلمني على �أكل حلم اخلنزير و�شرب
ال �ك �ح��ول ،م��ع ف��ر���ض ن �ظ��ام للعمل ال�ق���س��ري .وتنفي
ال�صني هذه االتهامات وت�ؤ ّكد �أنّ مع�سكرات االحتجاز
هي يف الواقع مراكز للتدريب املهني تهدف �إىل احل ّد
من انت�شار التط ّرف الإ�سالمي.
وكانت بكني قد �أعلنت االثنني �إن معاملتها للأقليات
االتنية يف �شينجيانغ والتيبت “مثال �ساطع” على

تقدمها يف جمال حقوق االن�سان .وقال وزير اخلارجية
وان��غ ي��ي يف وق��ت الح��ق �أم ��ام جمل�س ح�ق��وق الإن�سان
التابع للأمم املتحدة عرب تقنية الفيديو �إنه “مل يكن
هناك على الإطالق ما ي�سمى بالإبادة �أو عمل ال�سخرة
�أو اال�ضطهاد الديني يف �شينجيانغ».
وع�ق��ب �إق ��رار امل��ذك��رة يف ال�برمل��ان ال�ك�ن��دي ق��ال زعيم
املحافظني �إيرين �أوت��ول �إنّ “املحافظني يدعون الآن
احلكومة الليربالية �إىل اح�ترام الربملان واالعرتاف
ر�سمياً بحدوث �إبادة جماعية يف ال�صني” داعيا حكومة
ترودو �إىل ت�شديد لهجتها �ض ّد بكني.
ور ّد وزي��ر اخلارجية م��ارك غارنو يف بيان بالقول �إنّ

Wednesday

“حكومة كندا ت�أخذ �أيّ ادّعاء بوقوع �إبادة جماعية على
حممل اجلدّ” ،م�شرياً �إىل �أنّ �أوت��اوا ّ
تف�ضل ا ّتباع نهج
من�سّ ق مع حلفائها ب�ش�أن هذه الق�ضية.
وكان ترودو �أعلن الأ�سبوع املا�ضي �أنّ كندا ودو ًال �أخرى
تدر�س �إمكانية اعتبار معاملة ال�صني لأقلية الأويغور
�إبادة جماعية.
وقال ترودو “�إ ّنها كلمة حم ّملة باملعاين وهي �أمر يجب
بالت�أكيد �أن ننظر �إليه يف حالة الأويغور” .و�أ�ضاف
“�أعرف �أنّ املجتمع الدويل ينظر باهتمام كبري يف هذا
الأم ��ر ،ونحن معه ول��ن ن�ت�ردّد يف �أن نكون ج��زءاً من
القرارات حول هذا النوع من الق�ضايا».
وكانت �إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب
اعتربت �أنّ �سجن بكني للأقليات امل�سلمة يف منطقة
�شينجيانغ يرقى �إىل جرمية �إب��ادة جماعية وجرائم
�ضد الإن�سانية.
وق��ال ت ��رودو �إ ّن ��ه “ال �شك” يف �أن انتهاكات ج�سيمة
حلقوق الإن�سان حدثت يف �شينجيانغ .وا�ضاف “نحن
وعبنا عن خماوفنا مرّات
ن�شعر بقلق بالغ حيال ذلك رّ
ع �دّة .لكن عندما يتع ّلق الأم��ر بتطبيق كلمة حمدّدة
ج��داً هي �+إب��ادة جماعية +فنحن بب�ساطة بحاجة �إىل
الت�أ ّكد” من الوقائع “قبل اتخاذ قرار كهذا».
وتدهورت العالقات بني �أوت��اوا وبكني ب�شكل حا ّد على
خلفية توقيف كندا م�س�ؤولة يف �شركة هواوي ال�صينية
وتوقيف ال�صني مواطنني كنديني.
واع �ت �ق �ل��ت ال �� �س �ل �ط��ات ال �� �ص �ي �ن �ي��ة م��اي �ك��ل كوفريغ،
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال���س��اب��ق ال ��ذي يعمل م���س�ت���ش��اراً كبرياً
ملجموعة الأزم � ��ات ال��دول �ي��ة ،ورج ��ل الأع �م��ال مايكل
� �س �ب��اف��ور يف  10ك ��ان ��ون الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر ،2018
بالتج�س�س.
وا ُتهمتهما الحقاً ّ
واعترب اعتقالهما انتقاماً من ال�صني العتقال كندا
مينغ وانت�شو ،املديرة املالية ل�شركة ه��واوي ال�صينية
للتكنولوجيا ،رغم �أنّ ال�صني تنفي ذلك.
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عوا�صم
طرابل�س
وقع الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم � -أحد �أجهزة املجل�س العاملي
للت�سامح وال�سالم  -مع جمل�س النواب الليبي مذكرة تفاهم وعمل
م�شرتك لتعزيز �سبل التعاون يف ن�شر قيم الت�سامح وال�سالم حول
العامل .وق��ع املذكرة  ..معايل عقيلة �صالح رئي�س جمل�س النواب
الليبي وم�ع��ايل �أح�م��د ب��ن حممد اجل ��روان رئي�س املجل�س العاملي
للت�سامح وال�سالم وذل��ك يف مدينة القبة الليبية .وتهدف مذكرة
التفاهم �إىل تعزيز التعاون والعمل امل�شرتك بني الربملان الدويل
للت�سامح وال�سالم وجمل�س ال�ن��واب الليبي بهدف توحيد اجلهود
الربملانية لن�شر قيم الت�سامح وال�سالم حول العامل ،وي�سمي مبوجب
املذكرة جمل�س النواب الليبي ع�ضوا يف الربملان ال��دويل للت�سامح
وال�سالم .و�أ�شاد معايل عقيلة �صالح بدور املجل�س العاملي للت�سامح
وال�سالم ،يف توحيد كافة اجلهود الدولية لدعم ون�شر قيم الت�سامح
حول العامل ،م�ؤكداً �أن توقيت املذكرة جاء يف الوقت املنا�سب لتعزيز
ودع��م م�سار ال�سالم يف ليبيا .وثمن �صالح ال��دور الرائد والقيادي
ال��ذي تقدمه دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة يف جم��ال الت�سامح
وال�سالم ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مل�سرية الت�سامح
وال�سالم يف املنطقة والعامل �أجمع ،م�شريا �إىل �أن دولة الإمارات باتت
رمزاً عاملياً للت�سامح واملحبة والتعاي�ش ال�سلمي .

كابول
قالت الأمم املتحدة يف تقرير �صدر �أم�س الثالثاء �إن عدد �ضحايا
العنف من املدنيني يف �أفغان�ستان ارتفع كثريا بعد ب��دء حمادثات
ال���س�لام ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،ودع��ت �إىل وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار م��ع اجتماع
املفاو�ضني لأول مرة بعد فرتة توقف .وبد�أت حمادثات ال�سالم ،التي
تجُ رى بو�ساطة �أمريكية ،يف �سبتمرب �أيلول لكن تقدمها تباط�أ منذ
ذلك احلني وت�صاعد العنف و�سط حالة من عدم التيقن ب�ش�أن ما �إذا
كانت القوات الدولية �ستن�سحب بحلول مايو �أيار كما هو مقرر.
وذكر التقرير ال�سنوي لبعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف �أفغان�ستان
�أن عدد ال�ضحايا املدنيني بلغ  8820يف عام � 2020أي �أقل بن�سبة
 15باملئة عن العام ال�سابق .لكن معدي التقرير �أ�شاروا بقلق �إىل
ارتفاع حاد وزيادة تاريخية يف عدد ال�ضحايا املدنيني خالل الأ�شهر
الثالثة الأخرية من عام � 2020أي مع بدء حمادثات ال�سالم.
وقالت ديبورا ليونز رئي�سة البعثة �إن العام املا�ضي “كان ميكن �أن
يكون عام ال�سالم يف �أفغان�ستان لكن �آالف املدنيني الأفغان ُقتلوا”
وك��ررت دع��وات لوقف �إط�لاق النار رف�ضتها حركة طالبان مرارا.
وق��ال��ت “على الأط ��راف ال�ت��ي ترف�ض بحث وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار �أن
تدرك العواقب املدمرة» .و�أ�صدرت حركة طالبان اليوم الثالثاء ردا
انتقدت فيه التقرير قائلة “املخاوف واملعلومات املحددة والتفا�صيل
الدقيقة التي قدمناها مل ت�ؤخذ يف االعتبار».

طوكيو
ق��ال �إم�براط��ور اليابان ناروهيتو �إن��ه يتوقع “م�ستقبال م�شرقا”
مع بدء اليابان برنامج تطعيم للوقاية من جائحة فريو�س كورونا
وذلك يف كلمة �ألقاها �أم�س الثالثاء مبنا�سبة عيد ميالده احلادي
وال�ستني .وتقل�صت االحتفاالت بعيد ميالد الإمرباطور هذا العام
ب�سبب اجلائحة .وقال ناروهيتو لل�صحفيني متحدثا يف ق�صره من
وراء حاجز �شفاف كبري “حل�سن احل��ظ يبدو �أن �أع��داد الإ�صابات
اجلديدة ترتاجع على م�ستوى البالد .كما �أن التطعيم �ضد فريو�س
كورونا قد بد�أ».
و�أ�ضاف “�أتطلع مل�ستقبل م�شرق مع تغلب �شعبنا على �أزمة الفريو�س
من خالل امل�شاركة يف الآالم وم�ساعدة بع�ضنا بع�ضا».
وبد�أ برنامج التطعيم يف اليابان هذا ال�شهر لكنه يواجه حتديات يف
�أحد املجتمعات التي تواجه م�شكلة تزايد �أعداد املعمرين.
وقال امل�س�ؤول عن برنامج التطعيم �أم�س الأول االثنني �إن اجلرعات
�ستكون حمدودة يف الأ�شهر الأوىل و�سيجري توفري اللقاحات لكبار
ال�سن تدريجيا.
وعادة ما كان الزوار يتوافدون على الق�صر الإمرباطوري يوم عيد
ميالد الإمرباطور للتهنئة والتوقيع ب�أ�سمائهم على دفرت للزائرين
يف تقليد يعود �إىل عام  .1948وكان الإمرباطور يطل من �شرفة يف
الق�صر مع �أفراد �أ�سرته للتحدث �إليهم.

 15من عنا�صر حفظ ال�سالم
يرف�ضون العودة �إىل �إثيوبيا

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

رف����ض  15عن�صرا م��ن الكتيبة الإث�ي��وب�ي��ة يف ق��وات حفظ ال���س�لام يف جنوب
ال�سودان يتحدرون من منطقة تيغراي ،العودة �إىل �إثيوبيا ح�سبما �أعلنت الأمم
املتحدة الفتة �إىل حقهم يف طلب اللجوء يف حال خ�شيتهم على �أرواحهم .وت�شهد
منطقة تيغراي معارك منذ مطلع ت�شرين الثاين/نوفمرب  2020عندما �أعلن
رئي�س ال��وزراء الإثيوبي �أبيي �أحمد �شن عمليات ع�سكرية �ضد “جبهة حترير
�شعب تيغراي” التي اتهمها مبهاجمة قواعد للجي�ش الفدرايل .و�أعلن الن�صر يف
�أعقاب �سيطرة القوات املوالية للحكومة على العا�صمة ميكيلي يف �أواخر ت�شرين
الثاين/نوفمرب علما ب�أن اجلبهة تعهدت موا�صلة القتال .وا�ستمرت اال�شتباكات
يف املنطقة ما عرقل جهود ت�سليم م�ساعدات �إن�سانية عاجلة .وقال املتحدث با�سم
الأمم املتحدة �ستيفان دوجاريك خالل �إيجازه ال�صحايف اليومي “هذا ال�صباح،
كان من املقرر �أن يغادر  169عن�صرا من الكتيبة الإثيوبية جوبا ليتم ا�ستبدالهم
بكتائب جدد ،يف �إطار مناوبة عادية»� .أ�ضاف “نحاول احل�صول على تفا�صيل،
لكني �أفهم �أن  15عن�صرا من الكتيبة اخ�ت��اروا ع��دم �صعود الطائرة يف مطار
جوبا  ...طلبوا البقاء” م�ضيفا �أن “�أي �شخ�ص بحاجة حلماية دولية لديه حق
طلب جلوء» .و�أكد ب�أنهم “يتلقون امل�ساعدة من وزارة �ش�ؤون الالجئني بجنوب
ال�سودان” وب��أن املفو�ضية العليا ل�ل�أمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني “مدركة”
للو�ضع وعلى توا�صل مع �سلطات جنوب ال�سودان.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه ا�س
ايه لال�ست�شارات االداريه
رخ�صة رقم CN 2722689:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
اك�سربت�س لغ�سيل وتلميع ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2651398:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغزال االبي�ض لغ�سيل
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 2869345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حمد بطى �سيف خلفان املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فرهاد خرياندي�ش �شاد حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد بطى �سيف خلفان املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلياط نيلوفر
لل�سيدات رخ�صة رقم CN 2761245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ح�سن على ح�سن املال احلمادى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
ح�سن على ح�سن املال احلمادى من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حميد حممد عبدالكرمي حممد %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ح�ضانة التميز ال�سوي�سري ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  ,ع�شارج  ,فيال  ,ال�سيد�/سامل احمد حربي �سامل
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2307958 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت
ال�ضياء لتجارة خردة وخملفات املباين
رخ�صة رقم CN 1124340:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالتيك كونرتول
�سريفريز للمعاينه والت�صنيف ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2800652:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مرمي خلفان حممد را�شد املن�صوري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سمر �سرحان احمد منر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سلفر لورد ح.م ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2715279:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سيده احمد عبداهلل العطا�س الها�شمى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني مو�سى ح�سن على املازمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سن مو�سى ح�سن على املازمي
تعديل ر�أ�س املال  /من � 100000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سلفر لورد ح.م ذ.م.م

نوع ال�شركة�:شركة ت�ضامن
اال�سم التجاري�:صالون النجمة العربية الالمعة للن�ساء
عنوان ال�شركة:ابوظبي -مدينة خليفة �أ  -املالك/دائرة ال�ش�ؤون البلدية
 بلدية �أبوظبيرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1175087 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تالل القمة الدارة
العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2688648:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سامل �سيف حممد املن�صوري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف في�صل عبدالهادي عبداهلل حميد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات
ال�ضريبية ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2020/11/3:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2058004430:تاريخ التعديل2021/2/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تريبو كافيه
رخ�صة رقم CN 2256196:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
احمد �سرحان �سعيد حمد ال�شعيبى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد �سرحان �سعيد حمد ال�شعيبى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ليلني نابور زوليتا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ايدوارد بيلدا ماترو
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تريبو كافيه
TRIBU CAFE

�إىل  /تريبو كافيه ذ.م.م

TRIBU CAFE L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط املنظر الزياء
ال�سيدات رخ�صة رقم CN 2329515:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر احمد بوركاتيت غفار بوركايت %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�سامل عبيد مرزوق على ال�شام�سى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سامل عبيد مرزوق على ال�شام�سى من � % 100إىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب الهاملي و�شركاه حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2224848C88F1181AD60D:تاريخ التعديل2021/2/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل االر�ض الطيبة
لت�صليح كهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1392158:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة خلفان علي جمعه الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد من�صور مياه حممد يون�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان علي جمعه الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2094294:باال�سم التجاري�:صيدلية
االنامل  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريد رود للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1246031:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليفه عمر بخيت عمر املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هيثم حممد �سيف نا�صر اخلرو�صى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو
موديل لتجارة وا�سترياد املالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1199766:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

SILVER LORD H.M L.L.C

�إىل� /سلفر لورد ح.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SILVER LORD H.M - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كلية
ال�سي�سكوم�س
رخ�صة رقم CN 1005087:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كورال ال�ست�شارات ال�سالمه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعية  ,م  , 45ق  , 2مكتب  , 58وحدة
املالك�/سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1937853 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفي�ش
اي كومر�س للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 2741188:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع اللحوم الطازجة  -بالتجزئة 4721004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع اللحوم املربدة واملثلجة  -بالتجزئة 4721005
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ايه اي ام لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/2/22:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2113000280:
 تاريخ التعديل2021/2/23:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13173بتاريخ 2021/2/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا وم�شاوي واحة ال�شام
رخ�صة رقم CN 1969615:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا وم�شاوي واحة ال�شام
WAHAT AL SHAM CAFETERIA & GRILLS

�إىل /ملحمة وم�شاوي واحة ال�شام
WAHAT AL SHAM BUTCHERY & GRILLS
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مت الت�صويت ،وبرملان جديد قائم:

�إ�سبانيا :هل ال تزال كاتالونيا عن�صر ان�سداد �سيا�سي...؟
•• الفجر -بينوا بيلي�سرتاندي –ترجمة خرية ال�شيباين
يف دي�سمرب  ،2017ا�ضطر الناخبون الكاتالونيون �إىل
انتخاب برملان �إقليمي جديد بعد �أن ق��ررت احلكومة
الإ�سبانية تطبيق امل���ادة  155التي تق�ضي بتعليق
ال�سلطات الإقليمية .يف � 1أك��ت��وب��ر � ،2017أج��روا

ا�ستفتاء �أحادي اجلانب لتقرير امل�صري ،ويف � 27أكتوبر،
�أعلنوا ا�ستقالل كاتالونيا .يف امل�ساء نف�سه  ،مبوجب
ه��ذه امل���ادة  ،155مت ا�ستبدال احلكومة الإقليمية
بو�صاية احلكومة املركزية ،وميكن لرئي�س احلكومة
حينها ،ماريانو راخ��وي ،مبوجب ال�صالحيات املنقولة،
حل الربملان الإقليمي الكاتالوين� .شهدت انتخابات

دي�سمرب � 2017إقبالاً قيا�س ًيا 79 :فا�صل  1باملائة،
وه��ي ن�سبة �أع��ل��ى بكثري م��ن املتو�سط لهذا ال��ن��وع من
االنتخابات .وح�صلت الأحزاب االنف�صالية –”الي�سار
اجلمهوري الكاتالوين” ،و “م ًعا من �أج��ل كاتالونيا”
بزعامة كارلي�س بويغدميونت ،وحركة “تر�شيح الوحدة
ال�شعبية” -على �أغلبية برملانية جديدة .و�سط �أمل

وانق�سام ،مت ت�شكيل حكومة .تر�أ�سها �أو ًال النا�شط كيم
تورا ،الذي �أطاع �أوامر كارلي�س بويغدميونت ،وقادها بري
�أراجوني�س ،اعتبا ًرا من �سبتمرب  .2020لكن ب�سبب عدم
قدرة الأغلبية النيابية على الت�صويت على امليزانية ،مت
حل هذا الربملان يف نهاية عام  2020والدعوة لإجراء
انتخابات مبكرة جديدة يف  14فرباير .»1“ 2021

13
االنف�صاليون يك�سبون الرهان

�سيودادانو�س الو�سط يغرق
ك��ان��ت لالنتخابات ال�ت��ي �أج��ري��ت يف
الأي � ��ام الأخ �ي ��رة ،يف ظ ��روف �صحية
�صعبة� ،أهمية ثالثية� .ستعطي فكرة
عن تطور ميزان القوى يف كاتالونيا
بعد ثالث �سنوات متيزت باحلكم على ك ��ان ب��وي�غ��دمي��ون��ت ع�م��دت�ه��ا ،ح�صل
ال�سيا�سيني ال�سابقني الذين اختاروا االن�ف���ص��ال�ي��ون ع�ل��ى  61ب��امل��ائ��ة من
ا�سرتاتيجية انف�صال �أحادية اجلانب الأ� � �ص� ��وات .وي �ف��وق م �ع��دل امل�شاركة
وغ�ي�ر ق��ان��ون �ي��ة .و��س�ت���س�م��ح بفهم يف ك��ل م��ن ف�ي��ك وج�ي�رون��ا ،املتو�سط
الإقليمي ( 57فا�صل  5باملائة ،و 18( 2010 57ف��ا��ص��ل  3ب��امل��ائ��ة من
كيفية تطور ال�صراع الكتالوين.
و�أخ�يرًا� ،ست�شكل م�ستقبل ال�سيا�سة فا�صل  6باملائة على التوايل) .بعبارة الأ� �ص��وات) و 13( 2017فا�صل 9
الوطنية لأن ��ه ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل كونها �أخ��رى -وه��ذا معطى مت التحقق منه باملائة) ك��ان مبثابة النافذة للفر�صة
اخ� �ت� �ب ��ارًا حل �ك��وم��ة � �س��ان �� �ش �ي��ز ،فانه م�ن��ذ االن �ت �خ��اب��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة الأوىل ال �ت��ي اغ�ت�ن�م�ه��ا االن�ف���ص��ال�ي��ون جلعل
ال مي �ك��ن �أال ي� �ك ��ون مل� �ي ��زان القوى عام - 1980هذه االنتخابات تف�ضل م��واق�ف�ه��م� .أك�ث�ر رادي�ك��ال�ي��ة .احلزب
يف ك��ات��ال��ون �ي��ا ت� ��أث�ي�ره ع �ل��ى مالمح ال�ت���ش�ك�ي�لات ال �ق��وم �ي��ة .م��ن جهة اال�� �ش�ت�راك ��ي ال� �ك ��ات ��ال ��وين ه ��و ذراع
الأغلبية الربملانية لبيدرو �سان�شيز� .أخ� ��رى ،ي�ضمن ال �ق��ان��ون االنتخابي مف�صلية ب�ين ك��ات��ال��ون�ي��ا و�إ�سبانيا:
ب �ع �ب��ارة �أخ� � ��رى ،ي �ف�تر���ض �أن يجعل متثي ًال م�ف� ً
�رط��ا للمقاطعات الثالث ل�ق��د ت�ك���س��ر ...وه��و الآن يف اجلب�س،
ه��ذا االق �ت�راع م��ن امل�م�ك��ن م�ع��رف��ة ما الأق � ��ل ك �ث��اف��ة ��س�ك��ان�ي��ة ع �ل��ى ح�ساب وه�ش ،لكنه عائد .عرف الو�سطيون
�إذا ك��ان��ت ك��ات��ال��ون�ي��ا ال ت ��زال عن�ص ًرا مقاطعة بر�شلونة .وميثل النائب عن انهيارا ميكن �أن يعني اختفاءهم .على
م��ن عنا�صر االن �� �س��داد ال�سيا�سي� ،أو بر�شلونة � 50أل��ف ن��اخ��ب ،وزمالئه امل�ستوى الوطني ،بني �أبريل و�أكتوبر
ع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل ��ك ،مي�ك��ن و�ضع م��ن ج�يرون��ا ول�يري��دا وت��اراغ��ون��ا بني  ،2019انتقلوا من  57مقعدًا �إىل
ا�سرتاتيجية ج��دي��دة ط��وي�ل��ة املدى 17 .و 22ال �ف ��ا .ه �ن��ا ،م ��رة �أخ� ��رى .10 ،ه��ذه امل��رة يتكرر ال�سيناريو يف
ت�شري نتائج  14فرباير � ،2021أو ًال م ��ن امل� �ع ��روف �أن � ��ه م ��ع مت �ث �ي��ل �أك�ث�ر ك��ات��ال��ون �ي��ا ،ح�ي��ث ول� ��دوا ك ��رد فكري
�إىل �أن كاتالونيا ال ت��زال متثل قفلاً
ت� ��وازن � �اً ،ل ��ن ي�ح���ص��ل االنف�صاليون و�أخ�لاق��ي على اال�ستقالل و�أكاذيبه
يف ال�سيا�سة الإ�سبانية ،وعندما نكتب على �أغلبية برملانية” .»2ولكن ،و�أوه��ام��ه .يف احلقيقة ،لقد تعر�ضت
الإ�سبانية ،ف�إننا نعني امل�شهد ال�سيا�سي �إذا ك ��ان ب ��إم �ك��ان امل�ن��اق���ش��ة النظرية امل �ث��ل ال��و��س�ط�ي��ة ل�ل�ن��اخ�ب�ين للخيانة
�أن تتبنى ه��ذه احل �ج��ج ،ف ��إن الواقع من قبل �سيا�سيني مبتدئني �أ�سكرتهم
يف كاتالونيا ويف الأمة الإ�سبانية.
ال�سيا�سي فعليّا هو ت��وازن قوى موات جن��اح��ات�ه��م ال���س��ري�ع��ة .وب���س�ب��ب عدم
للت�شكيالت االنف�صالية التي تعترب ق��درت�ه��م ع�ل��ى حت�م��ل م�س�ؤولياتهم،
هل انت�صرت االنف�صالية؟
خ�ل�ال م���س��اء االن �ت �خ��اب��ات� ،أ�صرت نف�سها قد �أعيد �إ�ضفاء ال�شرعية عليها ت�ب�ين �أن �ه��م خ�ي�ب��وا الآم ��ال اىل درجة
الأح��زاب الثالثة امل�ؤيدة لال�ستقالل وتقويتها يف ن�ضالها .على اجلانب �أن العقوبة ارتقت �إىل م�ستوى الآمال
ع�ل��ى �أن ال �ع��دد الإج �م��ايل للأ�صوات امل �ن��اه ����ض ل�لان �ف �� �ص��ال �ي��ة ،انزعجت التي �أثاروها.
التي مت الإدالء بها جتاوز  50باملائة ال �ب��ان��ورام��ا مت��ا ًم��ا م��ن ع ��ودة ظهور
ويُخ�شى �أن يكون
(ب��ال �� �ض �ب��ط  50ف��ا� �ص��ل  9باملائة) احلزب اال�شرتاكي يف كتالونيا وانهيار
م�صريهم مزبلة التاريخ
لأول م��رة� .إن�ه��م ي�ج��ددون �أغلبيتهم حزب �سيودادانو�س �سيوتادان ،احلزب
على اليمني ،ي�صبح الو�ضع معقدًا
ال�برمل��ان�ي��ة ب�ت�ط��ور ملليمرتي ولكنه ال��و��س�ط��ي ال ��ذي ج���س��د ع ��ام 2017
مقاومة امل���ش��روع االنف�صايل .جديد ب���ش�ك��ل غ�ي�ر ع � ��ادي .ل �ق��د رب ��ح حزب
حا�سم.
يف الواقع ،جاء حزب “معًا من �أجل راديكايل اخر :دخول اليمني املت�شدد ف��وك����س ره��ا ًن��ا م��ذه�ل ً�ا :ب��وج��ود 11
كاتالونيا” خلف” الي�سار اجلمهوري -ف��وك����س -ب �ق��وة مم��ا �أدى �إىل �أ�سو�أ م�س� اًؤول منتخبًا و 7فا�صل  7باملائة
الكاتالوين” 32 :مقعدًا مقابل  33ن�ت�ي�ج��ة حل ��زب ال���ش�ع��ب يف كاتالونيا م��ن الأ� � �ص ��وات ،ي�ع�م��ل ح ��زب اليمني
( 34مقابل  32يف الربملان ال�سابق) .م �ن��ذ ع ��ام  .1980ل �ق��د �أ�صبح امل�ت���ش��دد ع�ل��ى ت��ر��س�ي��خ ن�ف���س��ه كبديل
وه �ك��ذا ف ��از اخل �ي��ار “الرباغماتي” اال�شرتاكيون جمددا �أول قوة �سيا�سية حقيقي حل��زب ال���ش�ع��ب .ك�ي��ف ميكن
حل ��زب �أوري � � ��ول ج��ون �ك�ي�را���س والأب غ�ي�ر ان �ف �� �ص��ال �ي��ة ،وح� �ت ��ى �أول قوة حلزب ال�شعب �أن يطمح حلكم �إ�سبانيا
�أراج��ون�ي����س ،على اخل�ي��ار الراديكايل �سيا�سية يف كاتالونيا .لكن لهذا النجاح ب��أق��ل م��ن  4ب��امل��ائ��ة م��ن الأ� �ص��وات يف
ل�ت���ش�ك�ي�ل��ة ك��ارل �ي ����س بويغدميونت جانب مراوغ :كان احلزب اال�شرتاكي ك��ات��ال��ون�ي��ا؟ �إن جن ��اح ف��وك����س كارثي
ول� � ��ورا ب� � ��ورا�� � ��س .مب �ف��رده �م��ا ،ال ال �ك��ات��ال��وين ح �ت��ى ع ��ام  2011هو بالن�سبة لبابلو ك��ا��س��ادو ،زع�ي��م حزب
ي�ت�م�ت��ع احل ��زب ��ان ب��أغ�ل�ب�ي��ة مطلقة� :أول ح ��زب ك��ات��ال��وين يف االنتخابات ال �� �ش �ع��ب .ب�ي�ن �أغ �� �س �ط ����س و�أك �ت��وب��ر
فهما يرتهنان ،م��رة �أخ ��رى ،لأق�صى ال�ع��ام��ة ،وم��ن � 1980إىل  ،2020 ،2006غ رّ�ّي� خطه ال�سيا�سي .ومنذ
الي�سار الراديكايل”-تر�شيح الوحدة ك��ان ي �ت ��أرج��ح ح��ول  30-25باملائة اقرتاع نوفمرب  ،2019اختار موق ًفا
ال�شعبية” -ال ��ذي �ضاعف متثيليته مع جناح تاريخي عام  1999بن�سبة
( 9مقاعد ب��د ًال م��ن  .)4وم��ع ذلك 38 ،فا�صل  2ب��امل��ائ��ة .اال�شرتاكيون
ف�إن حركة “تر�شيح الوحدة ال�شعبية” ي �ت �ع��اف��ون ،وه� ��ذا خ�ب�ر م �ه��م :لطاملا
ه ��ي � �ش��ري��ك ال مي �ك��ن ت��وق �ع��ه :عام اعتقدت �أن �ضعف اال�شرتاكيني بني
� 2015أ�سقطت ق�ي��ادة ارت ��ور ما�س،
وبالتايل �ساهمت يف ظهور ال�شخ�صية
الثانوية حتى ذل��ك احل�ين لكارلي�س
ب��وي �غ��دمي��ون��ت .ف �ب ��إدان �ت �ه��ا للف�ساد،
ك��ان��ت ق��د �أع�ل�ن��ت رف���ض�ه��ا ت��ويل لورا
ب��ورا���س ،امل�ت�ه�م��ة ب��اخ�ت�لا���س الأم ��وال
العامة .ومن خالل االنتقال من 70
مقعدًا �إىل  74من �أ�صل  ،135يعزز
االنف�صاليون قب�ضتهم على الربملان.
�إذا ق�م�ن��ا بتق�سيم ال�ن�ت��ائ��ج ح�سب
امل�ق��اط�ع��ات ،مي�ك�ن�ن��ا ،م��رة �أخ� ��رى� ،أن
نرى اجلغرافيا ال�سيا�سية التقليدية
لكاتالونيا :تكون املقاطعات الريفية
انف�صالية �إىل ح��د ك�ب�ير ،بينما تعد
بر�شلونة �أقل ب�شكل ملحوظ.
ومي�ك�ن�ن��ا �إث � ��راء ه ��ذه امل �ق��ارب��ة من
خالل الإ��ش��ارة �إىل �أن��ه يف فيك (ريف
ب��ر� �ش �ل��ون��ة وع��ا� �ص �م��ة اال�ستقاللية
املت�شددة) ،حت�صل حزب “معًا من �أجل
كاتالونيا” على  42فا�صل  2باملائة
من الأ�صوات ،و”الي�سار اجلمهوري يف
كاتالونيا” على  20فا�صل  2باملائة،
و”تر�شيح ال��وح��دة ال�شعبية” على
 10فا�صل  1باملائة .واال�شرتاكيون
بن�سبة  10فا�صل  6ب��امل��ائ��ة ،يبدون
هزمية قا�سية لليمني ممثال يف حزب ال�شعب
��ش��اح�ب�ين  ...ام ��ا يف ج�ي�رون ��ا ،التي

اال�شرتاكي ينتع�ش
وت�ك�م��ن ال�صعوبة يف �أن كاتالونيا
م���س�ت�ق�ل��ة �أم ال ،ل��ن مت�ح��و تاريخها
� ...ستعيد كتابته ك�م��ا ن ��راه يف كتب
امل��دار���س ال�ث��ان��وي��ة .احلقيقة ال تهم،
ب��اال� �س �ت �م��اع �إىل ق� � ��ادة ون�شطاء ط��امل��ا ل��دي �ن��ا ن �خ��وة وط �ن �ي��ة � ...أم ��ا
ال�ق���ض�ي��ة االن�ف���ص��ال�ي��ة ،ف� ��إن امل�شكلة “احلق يف ات � �خ� ��اذ القرار” ،فهو
تنبع من حالة من اال�ضطهاد� ،أو حتى اخرتاع لتربير الت�صويت على تقرير
اال�ستعمار (�أح��د املر�شحني ،الرئي�س امل�صري ،وهو �أم��ر م�ستحيل يف الإطار
ال�سابق لغرفة جت��ارة بر�شلونة ،قال ،امل�ؤ�س�سي الإ��س�ب��اين (��س�ي��ادة الإ�سبان
خالل احلملة االنتخابية ،عن “غري واح ��دة وغ�ير قابلة للتجزئة) .ومن
الكاتالونيني” يف ك��ات��ال��ون�ي��ا� ،أنهم �أجل وجوده ،من ال�ضروري �أن يعي�ش
“�شعب كاتالوين».
كانوا “م�ستعمرين»).
ان ال��دول��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة ،ال�ت��ي جاءت
�أين ال�شعب الكتالوين؟
مبا�شرة من الفرنكية ،تخنق املجتمع
امل�سالة هنا ...هل هناك وجود يك�شف
الكاتالوين .وا�ستح�ضار ال��دع��وة �إىل
رف ����ض ال �� �ش��روع يف ا��س�ت�ف�ت��اء تقرير عنه العمل القومي بكل فاعليته؟ هل
امل�صري ،و�إدانته �أمام الق�ضاء من قبل ه��ي �أ� �س �ط��ورة ت�ع�ب��ئ؟ �أم �أن �ه��ا تخفي
ال�سلطات احلكومية يف ذل��ك الوقت ،ت�صورًا عن�صريًا للمجتمع ال�سيا�سي؟
ال مي �ك��ن م �ع��اجل��ة ه ��ذه الق�ضايا
وقمع ال�شرطة للمظاهرات ،ال �سيما
ت�صويت � 1أكتوبر � ،2017إىل جانب اجل ��وه ��ري ��ة يف م �� �س ��ارح التجمعات
�أخ� ��ذ ال �ت ��أث�ي�رات ع �ل��ى �أن �ه��ا �أ�سباب ،واالج �ت �م ��اع ��ات ،وال خ �ل��ف كوالي�س
يعني �أي��ً��ض��ا جت��اه��ل ال��و��ض��ع احلايل امل �ف��او� �ض��ات ب�ي�ن الأح� � ��زاب ال �ت��ي هي
لكاتالونيا والبنية امل�ؤ�س�سية للدولة م�ك��ات��ب مت�ث��ل م���ص��ال��ح م��ادي��ة قوية
الإ��س�ب��ان�ي��ة .ل��ن ن�ع��ود هنا �إىل و�صف للم�س�ؤولني املنتخبني ،وال يف احتجاج
هذا النظام الالمركزي للغاية ،يكفي ال�شبكات االج�ت�م��اع�ي��ة �أو املظاهرات
ال�ق��ول �إن ق��وة امل�ؤ�س�سات الكتالونية احل �� �ض ��ري ��ة .م ��ن خ �ل�ال معار�ضة
�أع �ط��ت امل�شهد ال�سيا�سي الكتالوين ال�ك�ت��ال��ون�ي�ين ب��ا� �س �ت �م��رار للإ�سبان،
ك�ث��اف��ة ال م�ث�ي��ل ل�ه��ا يف ب�ق�ي��ة البالد ،اجليدين و “ال�سيئني” ،الطاهرين
و�أن كاتالونيا وحدها هي التي حتدد وامللوثني ،ف ��إن ال�سيا�سة الكاتالونية
حم �� �ص��ورة يف خم�ط��ط ك� ��ارل �شميت
ا�ستقرار �إ�سبانيا.
�سبب �آخر هو “العجز” الكتالوين( :الأ�صدقاء مقابل الأعداء).
ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ،ف ��إن �ه��ا ت�ظ��ل قفلاً
ت �� �س��اه��م امل �ن �ط �ق��ة ب���ش�ك��ل م �ف ��رط يف
التكاليف الوطنية وهذا من �ش�أنه �أن م ��زدوجً ��ا ي �ع �ي��ق ،ع �ل��ى ح ��د ال�سواء،
ي�ك��ون مب�ث��اب��ة ع�ق��وب��ة م�سلطة عليها الأغورا ال�سيا�سية الإ�سبانية وم�ستقبل
ب�شكل دائ��م� .شجب جوزيب بوريل يف كاتالونيا .يبقى  14فرباير 2021
�أيامه هذه الأ�سطورة املتعلقة بامليزانية مثا ًال على هذه القوى ال�سلبية”.»4
----------------------(ان�ظ��ر رواي��ات وحكايات اال�ستقالل،
 .)2015و�أظهر م�ؤرخون اقت�صاديون « »1مت حتديد التاريخ يف وق��ت �أ�شار
الت�شابك الوثيق للعالقة بني كاتالونيا ف�ي��ه ت��راج��ع ال��وب��اء �إىل �أن االق�ت�راع
وال���س��وق الإ��س�ب��ان�ي��ة (ان�ظ��ر غابرييل �سيُجرى دون �صعوبة كبرية .يف مطلع
ت��ورت �ي�ل�ا���س ،ك��ات��ال��ون �ي��ا يف �إ�سبانيا ي �ن��اي��ر  ،2021اخ� �ت ��ارت احلكومة
التاريخ والأ��س�ط��ورة .)2016 ،وهنا ال�ك��ات��ال��ون�ي��ة ن�ق��ل ال �ت��اري��خ �إىل 30
م��رة �أخ��رى ،احلجة �ضعيفة .تبقى م��اي��و .لكن املحكمة العليا ،التي جلا
م�س�ألتان عاطفيتان :الأوىل هي تاريخ اليها احلزب اال�شرتاكي يف كاتالونيا،
ك��ات��ال��ون�ي��ا ،وال�ث��ان�ي��ة ه��ي امل�ط��ال�ب��ة بـ اعتربت �أن هذا القرار غري قانوين لأن
“احلق يف ات�خ��اذ القرار” .يف البناء احلكومة الإقليمية ال ميكنها ت�أجيل
احل � ��ايل ل�ل�ح�ل��م ال �ك ��ات ��ال ��وين ،يجب انتخابات مت حتديد موعدها ر�سميًا
�أن ن��دي��ن ت��اري��خ �إ�سبانيا ،ال��ذي يُقر�أ وقانو ًنا .ومت الإب�ق��اء على تاريخ 14
على �أن��ه هيمنة م�ستمرة وخنق دائم فرباير رغم انزعاج االنف�صاليني.
« »2حت�صل اال��ش�تراك�ي��ون على 23
لكاتالونيا ...وبالتايل� ،ستكون امل�شكلة
الإقليمية هي الرغبة يف العدالة� ،أو نائبًا من �أ�صل  33نائبًا يف بر�شلونة
 ،وح�صل حزب ال�شعب على  3نواب يف
بالأحرى يف االنتقام.
دائرة بر�شلونة وحدها .ومتكن فوك�س
م��ن �أن ي�ك��ون ل��ه مم�ث�ل��ون منتخبون
يف جميع ال��دوائ��ر االنتخابية الأربع،
بينما الو�سطيني فقط يف بر�شلونة
( )5وت ��اراغ ��ون ��ا ( .)1ك �م��ا جنحت
ح��رك��ة ت��ر��ش�ي��ح ال��وح��دة ال�شعبية يف
انتخاب مر�شحني يف جميع الدوائر.
« »3منذ عام  ، 2000ورط با�سكوال
ماراجال (ا�شرتاكي) جوردي بوجول.
ق � ��ال ل� ��ه يف ال �ب��رمل � ��ان ال �ك �ت ��ال ��وين:
“لديك م�شكلة ،وه��ذه امل�شكلة هي الـ
 3باملائة” .كانت هذه اجلملة كافية
لتعريف ق�ضية الف�ساد .بعد خم�سة
ع�شر عامًا� ،أ�صبحت كاتالونيا ب�أكملها
تعرف الآن مدى انت�شار �شبكة الف�ساد
القائمة.
«� »4سوف ندر�س يف م�ساهمة �أخرى
ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات امل�ح�ت�م�ل��ة ب �ع��د هذه
االن� �ت� �خ ��اب ��ات .ت �� �س �ت��دع��ي تعقيدات
وان� �ع� �ك ��ا�� �س ��ات احل � �ي� ��اة ال�سيا�سية
ال �ك �ت��ال��ون �ي��ة ت��وخ��ي احل� � ��ذر ،ويريد
ال �ه��دف م��ن ه��ذا ال�ت�ح�ل�ي��ل ،الرتكيز
ع�ل��ى الأه�م�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ي��وم 14
فرباير .2021
*م � � � � ��ؤرخ� ،أ�� �س� �ت ��اذ ك��ر� �س��ي يف معهد
كوندور�سيه

يف البناء احلايل للحلم الكتالوين� ،إدانة لتاريخ �إ�سبانيا ،الذي ُيقر�أ على �أنه هيمنة م�ستمرة وخنق دائم لكاتالونيا
انهيار �سيودادانو�س احلزب الو�سطي ،ودخول فوك�س اليميني املت�شدد بقوة
ميينيًا للغاية مم��ا ت�سبب يف توترات
م ��ع ال ��دمي �ق ��راط �ي�ي�ن الليرباليني
وال��و��س�ط�ي�ين وامل���س�ي�ح�ي�ين م��ن حزب
ال�شعب .كانت الفكرة هي خنق منو
فوك�س م��ن خ�لال ا�ستعادة الناخبني
الراديكاليني ب�سبب الأزمة الكاتالونية
وق�ضية ال�ه�ج��رة �إىل ح��زب ال�شعب.
لكن امام االفتقار �إىل نتائج ملمو�سة،
اختار بابلو كا�سادو العودة �إىل اجلوهر
ال��و� �س �ط��ي حل� ��زب ال �� �ش �ع��ب ،ورف�ض
االن�ضمام �إىل الئحة اللوم التي قدمها
فوك�س �ضد بيدرو �سان�شيز.
وم � ��ع ذل � � ��ك ،ب � �ه ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة يف
ك��ات��ال��ون�ي��ا ،ال�ت��ي مل ي �ق �دّر �أي معهد
ا� �س �ت �ط�لاع ح �ج �م �ه��ا� ،أ� �ص �ب��ح فوك�س
منف ًذا للناخبني املتطرفني .ان مناخ
ال�ت��وت��ر ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط�ن��ي ،وهو
مناخ ي�ستنكره بيدرو �سان�شيز ويحافظ
عليه مبهارة ،ي�سمح بتق�سيم الناخبني
ال�ي�م�ي�ن�ي�ين .وه� ��ذا االن �ق �� �س��ام مينعه
من التفكري يف �أي ع��ودة �إىل ال�سلطة
ل�سنوات وم��واع�ي��د انتخابية عديدة.
وخ�صو�صا ،قد ي�شري هذا التجاوز يف
كاتالونيا �إىل ال�ظ��اه��رة نف�سها على
امل�ستوى الوطني ،والتي �ستكون �أكرث
قتامة بالن�سبة الح�ت�م��االت ا�ستعادة
اليمني الإ�سباين لل�سلطة.
ماذا يعني
االمتناع عن الت�صويت؟
تعد ن�سبة امل�شاركة االنتخابية يف
ان�ت�خ��اب��ات  14ف�براي��ر  ،2021هي
الأدنى يف تاريخ االنتخابات الإقليمية
الكتالونية منذ ع��ام  .1980وبلغت
 53فا�صل  55باملائة .لكن �إذا �أزلنا
ال�ب�ط��اق��ات ال �ف��ارغ��ة وال �ب��اط �ل��ة ،ف�إن
الأ�صوات املدىل بها متثل  52فا�صل
 34باملائة من �إجمايل الناخبني.
ب ��ال �ط �ب ��ع� ،أول ف� ��وي� ��رق لنجاح
اال�ستقالليني ي�أتي من هذه البيانات.

متثل ن�سبة  50فا�صل  9باملائة من
الأ��ص��وات  26فا�صل  64باملائة من
جم�م��وع الناخبني الكتالونيني .عام
 ،2017مثلت ن�سبة  48باملائة37 ،
فا�صل  5باملائة من املجموع نف�سه .
عدديا ،خ�سر املع�سكر االنف�صايل �أكرث
من � 720ألف �صوت بينما خ�سر غري
االنف�صاليني � 900أل��ف .ال ميكن
الت�شكيك يف �شرعية االق �ت�راع ،لكن
ق��درت��ه على التعبري ع��ن �إرادة عامة،
خا�صة �إذا كنا نتحدث عن الرغبة يف
اال�ستقالل ،ميكن الت�شكيك فيها .مع
�أكرث من  25باملائة من الناخبني ،ال
ميكنك بناء �أمة �أو دولة.
يجوز تف�سري االمتناع �أو ًال ب�سياق
الوباء (انظر املالحظة  .)1وظروف
احلملة ،التي �سُ مح خاللها باحل�ضور
يف التجمعات ،بينما ظلت التجمعات
العائلية والأ��ص��دق��اء لأك�ثر م��ن �ستة
�أ� �ش �خ ��ا� ��ص حم � �ظ� ��ورة ،وال � �ش��ك �أن
اخل��وف من ال�ع��دوى �أث�ن��اء الت�صويت
دفع العديد من الناخبني �إىل البقاء
يف م�ن��ازل�ه��م .ل�ق��د ان�ف�ج��ر الت�صويت
الربيدي ( 350 +باملائة) لكن هذا ال
ميثل �سوى  5باملائة من الناخبني.
وي �ف �� �س��ر ذل ��ك �أي �� ً��ض��ا بالإحباط
والتعب� .إحباط الن�شطاء املناه�ضني
لال�ستقالل الذين مل يعودوا يعرفون
لأي ح ��زب ي �� �ص��وت��ون ...ل�ق��د فقدوا
ال��زخ��م .ظ��ل ح ��زب ال���ش�ع��ب متخل ًفا
يف ك��ات��ال��ون �ي��ا م �ن��ذ ف �ت��رة طويلة،
وبقي احل��زب اال�شرتاكي الكاتالوين
وف��وك����س :خ �ي��اران م�ت���ض��ادان .عالوة
على ذلك� ،إذا كان احلزب اال�شرتاكي
الكاتالوين يرف�ض اال�ستقالل ،فهو
ال ي� �ع ��ادي احل� � ��وار ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،دون
حت��دي��د ن �ط��اق��ه وم��و� �ض��وع��ات��ه .كما
ت�ق��اع����س ال �ن��اخ �ب��ون ال��ذي��ن الحظوا
ك �ي��ف �أ� �ص �ي �ب��ت احل �ك��وم��ة الإقليمية
املنتهية والي�ت�ه��ا بال�شلل م�ن��ذ مايو

 2018ب�سبب اخل�لاف��ات الداخلية
يعب
ب�ين الأح ��زاب االن�ف���ص��ال�ي��ة.
رّ
بع�ض الن�شطاء امل�ؤيدين لال�ستقالل
ع��ن ��ش��ك حقيقي يف �صدق” الي�سار
اجلمهوري يف كاتالونيا” �أو “معًا من
�أجل كاتالونيا” .ماذا لو كان كل هذا
جمرد و�ضعية؟ يُظهر النجاح املحرتم
ل �ـ “تر�شيح ال��وح��دة ال�شعبية” (9
م�ق��اع��د) ب��و��ض��وح الأم ��ل يف التطرف
ال��ذي يغذيه ج��زء كبري م��ن املجتمع
ال�ك��ات��ال��وين ( 6فا�صل  7ب��امل��ائ��ة من
الأ�صوات) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،توا�صل
ح��رك��ة “تر�شيح ال��وح��دة ال�شعبية”
�إدان � ��ة ال��زب��ون �ي��ة وال�ع�لائ�ق�ي��ة حلزب
“معًا م��ن �أج ��ل كاتالونيا” ،اال�سم
اجل ��دي ��د حل� ��زب ال �ت �ق ��ارب واالحت � ��اد
بزعامة جوردي بوجول.
وهنا ،تتجلى قوة ال�شبكات التي مت
بنا�ؤها �ساب ًقا ب�أ�سلوب ومثابرة من عام
� 1980إىل يومنا ه��ذا من قبل هذا
احلزب ال�سيا�سي .لقد كان حتوله �إىل
االنف�صالية املقاتلة ع�صا النجاة يف
وجه الغرق بعد الك�شف عن ف�ضيحة
 3باملائة “ .”3وحقق التقارب ال�سابق
ما مل تفعله الدميقراطية امل�سيحية
الإي �ط ��ال �ي ��ة� :أعِ � � ��اد اخ �ت ��راع نف�سه،
وا�ستمر بف�ضل ن�سيجه االجتماعي
وال��زب��وين .مت الت�صويت ...وبرملان
ج��دي��د ق��ائ��م� ،إال ا�أن �أزم� ��ة التمثيل
ال���س�ي��ا��س��ي �أك �ث�ر خ �ط��ورة ال �ي��وم مما
ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ب��الأم ����س ...ه ��ذه لي�ست
جمرد م�سالة كاتالونية.
ما “امل�شكلة الإقليمية”
الكاتالونية؟
ما يبدو كاتالونيا على وجه التحديد،
هي “امل�شكلة الإقليمية” ،كما يقول
االنف�صاليون .هناك م�شكلة ،ولكن ما
هي؟ وماذا يعني هذا التعبري “م�شكلة
�إقليمية”؟

�أزمة التمثيل ال�سيا�سي �أكرث خطورة اليوم مما كانت عليه بالأم�س

عزز االنف�صاليون قب�ضتهم على الربملان و�سجل
حزب ال�شعب �أ�سو�أ نتيجة يف كاتالونيا منذ عام 1980

معطى ت�أكد منذ االنتخابات الإقليمية الأوىل عام
- 1980هذه االنتخابات تف�ضل الأحزاب القومية

فوك�س ي�سجل اخرتاقا
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تون�سيون يدفنون �أحباء مل يتمكنوا من توديعهم ب�سبب كورونا
•• تون�س�-أ ف ب

14

يف مقربة اجل�لاز يف تون�س ،يحمل �أرب�ع��ة رج��ال جثمانا مو�ضوعا يف كي�س
بال�ستيكي وي�ضعونه يف احل�ف��رة املخ�ص�صة ل��ه بعد �أن يتلو عليه �أقاربه
الفاحتة ،فيما يخرق رهبة املكان �صوت لطفي يجه�ش بالبكاء على �أخيه �صالح
الذي يوارى الرثى بعد وفاته مت�أثرا بفريو�س كورونا .ويقول لطفي بحرقة
“وجع ال�ف��راق م�ضاعف .ت��ويف �أخ��ي ومل تتمكن ابنته وزوج�ت��ه م��ن توديعه
وه��ذا م��ؤمل �أك�ثر» .مل يُك َّفن �شقيق لطفي ،ومل يُغ�سَ ل كما تق�ضي ال�شريعة
الإ�سالمية يف بيته .مل يُ�ص َّل عليه داخل امل�سجد كما جرت العادة .ومل يلتم
الأهل والأ�صدقاء واجلريان للتعزية كما هي التقاليد يف تون�س و�سائر الدول
العربية �إجماال� .إذ تطبّق طواقم عمليات الدفن يف تون�س بروتوكوال �صارما
يف عمليات نقل املتوفني بكوفيد 19-م��ن امل�ست�شفيات اىل املقابر يف �إطار

•• وا�شنطن-رويرتز

ا�ستغرق الأم ��ر �سبع �سنوات منذ
ال�ت�ق��ى دب�ل��وم��ا��س��ي �أم��ري�ك��ي كبري
ب �ن �ظ�يره الإي � � ��راين يف �أح� ��د �أي ��ام
�صيف ع��ام � 2008إىل �أن �أبرم
اجلانبان االتفاق النووي الرامي
�إىل احليلولة دون امتالك طهران
�أ�سلحة نووية.
وال يتوقع �أح��دا �أن متر هذه املدة
الطويلة ذات�ه��ا للت�أكد م��ن قدرة
اجلانبني على �إحياء االتفاق الذي
ان�سحب منه الرئي�س الأمريكي
ال���س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب ،غ�ير �أن
م���س��ؤول�ين �أم��ري�ك�ي�ين و�أوروبيني
يقولون �إن الطريق �سيكون طويال
و� �ش��اق��ا �إذا ب ��د�أ ال �ط��رف��ان ال�سري
فيه.
ويوم اخلمي�س املا�ضي قالت �إدارة
ال��رئ �ي ����س ج ��و ب ��اي ��دن �إن� �ه ��ا على
ا�ستعداد لإيفاد مبعوثها اخلا�ص
روب م � ��ايل ل� �ل� �ق ��اء امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن
الإيرانيني وبحث �سبل العودة �إىل
االتفاق الذي تو�صلت �إليه طهران
و�ست قوى عاملية وا�سمه الر�سمي
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة.
ورغ��م �أن ط�ه��ران �أطلقت �إ�شارات
متباينة يف ال �ب��داي��ة ،ف�ق��د انتهج
وزي � ��ر خ��ارج �ي �ت �ه��ا حم �م��د ج ��واد
ظريف نهجا مت�شددا ي��وم الأحد
بقوله �إن “الواليات امل�ت�ح��دة لن
ت�ت�م�ك��ن م��ن ال �ع��ودة �إىل االتفاق
النووي قبل رفع العقوبات».
وبيت الق�صيد من االتفاق هو �أن
تقل�ص �إي ��ران برناجمها اخلا�ص
بتخ�صيب اليورانيوم بحيث تزداد
��ص�ع��وب��ة ت�خ��زي��ن ك�م�ي��ة م��ن املادة
االن���ش�ط��اري��ة تكفي لإن �ت��اج �سالح
•• عوا�صم-وكاالت

حتليل :طريق العودة �إىل االتفاق النووي الإيراين طويل ووعر
نووي وذلك مقابل تخفيف �أعباء
العقوبات االقت�صادية الأمريكية
وغ �ي�ره� ��ا م� ��ن ع� �ق ��وب ��ات �سارية
عليها.
وت �ن �ف��ي �إي � ��ران ال���س�ع��ي المتالك
ال�سالح النووي.
وم ��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ظ��ري��ة �سيكون
م��ن ال�صعب حتديد م�سار �إحياء
االت � �ف� ��اق ال� � ��ذي ت �ق��ع تفا�صيله
يف �� 110ص�ف�ح��ات مت �ث��ل بنوده
ومالحقه.
وع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع �سيمثل ذلك
حت��دي��ا ل�سببني� ،أول�ه�م��ا ع�شرات
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ف��ر��ض�ه��ا ترامب
ع�ل��ى �إي � ��ران ب�ع��د االن �� �س �ح��اب من
االت � �ف ��اق يف م ��اي ��و �أي� � ��ار 2018
وثانيهما اخلطوات التي طبقتها
ط�ه��ران وخ��ال�ف��ت بها االت �ف��اق ردا
ع�ل��ى ق � ��رارات ت��رام��ب وذل ��ك بعد
االنتظار �أكرث من عام.
ورغ � ��م �أن اجل��ان �ب�ي�ن رك � ��زا حتى
الآن علنا على م�س�ألة من يخطو
اخل� �ط ��وة الأوىل �� �ص ��وب �إح� �ي ��اء
االت �ف��اق �إذ ي�صر ك��ل منهما على
�أن يكون الطرف الآخر هو البادئ
فقد قال م�س�ؤول �أمريكي لرويرتز
�إن م��ن امل�م�ك��ن ت�ن���س�ي��ق ترتيبات
اخلطوات.
وق � ��ال ل ��روي �ت�رز “ال �أع �ت �ق��د �أن
م���س��أل��ة م��ن ي �ب��د�أ �� ..س�ت�ك��ون هي
�أ�صعب امل�سائل».
و�أ�� �ض ��اف �أن ال���ص�ع��وب��ة ت�ك�م��ن يف
“حتديد الكيفية التي يرى بها كل
جانب االلتزام” باالتفاق م�شريا

لزوم ما ال يلزم
ويف “ال�شرق الأو�سط” ،ق��ال ن��دمي قطي�ش“ :يف �إي��ران احتفاالت مبكرة
مبا ي��ر ّوج له النظام على �أنه تراجعات �أمريكية كربى ،وهذا مفهوم بعد
�سنوات من الإذالل العلني املمنهج الذي مار�سته �إدارة ترامب لنظام املاليل،
وحاجة النظام لرتميم بع�ض الهيبة واحل�ضور» .واعترب الكاتب �أن ر�سالة
الإدارة الأمريكية �إىل الأمم املتحدة عن �سحب قرار البيت الأبي�ض ال�سابق
�إعادة فر�ض العقوبات الأممية على �إيران “مبثابة لزوم ما يلزم ،حيث �إنه
ال توجد دولة من دول جمل�س الأم��ن كانت معنية فع ً
ال بر�سالة ترامب،
ي�شبه الأم��ر بيع �إي��ران من كي�سها ،حيث �أن �إدارة بايدن تعطل ق��راراً مل
تكن له �أي مفاعيل حقيقية ،يف حني �أن العقوبات الأخ��رى القائمة ،التي
ال ي�شي �شيء بقرب الرتاجع عنها ،كبدت �إي��ران ،باعرتاف حممد جواد
ظريف ،ما يفوق الرتيليون دوالر» .وللرد على جتاهل الإدارة الأمريكية

بعدما �أعلنت عن �أول وف��اة مثبتة
بكوفيد 19-يف � � 29ش �ب��اط/
فرباير  2020يف منطقة �سياتل،
جت��اوزت ال��والي��ات املتحدة االثنني
العتبة الرمزية لـ� 500أل��ف وفاة
بالوباء.
مل ��اذا ��س�ج�ل��ت �أك �ب�ر ق ��وة يف العامل
م�ث��ل ه��ذه احل�صيلة ال�ع��ال�ي��ة من
الوفيات باملر�ض؟ وماذا ا�ستخل�ص
االخ�صائيون الأمريكيون من هذه
ال�سنة الأوىل من الوباء؟
ي �ق ��ول ال ��دك� �ت ��ور ج ��وزي ��ف ما�سي
ال ��ذي ح ��ارب ج�م�ي��ع الأوب �ئ ��ة منذ
الإيدز وهو اليوم �أحد امل�س�ؤولني يف
م�ست�شفى املهر�ست يف كوينز حيث
يعا َلج ع��دد كبري م��ن امل�صابني يف
نيويورك� ،إن وباء كوفيد� 19-شكل
عن�صر مفاج�أة.
وي �� �ض �ي��ف �أن � ��ه ق �ب��ل ال ��وب ��اء كانت
ال��والي��ات املتحدة ت��راق��ب فريو�س
ك��ورون��ا “عن بعد” .وك ��ان هناك
ع��دد قليل ج��دا من ح��االت �سار�س
(م� �ت�ل�ازم ��ة االل� �ت� �ه ��اب التنف�سي
احل� ��اد ،ن ��وع م��ن ك��ورون��ا ر� �ص��د يف
 .)2002ويقول “وفج�أة وجدت
ال��والي��ات املتحدة نف�سها يف �صلب
امل�شكلة».
ويتابع �أن رد فعل حكومة الرئي�س
ال �� �س��اب��ق دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب “غري
املنظم” مل ي�ساعد مو�ضحا “يف بلد
مثل بلدنا مع  50والية وم�ساحة

�إىل حتديد العقوبات الأمريكية
التي ميكن رفعها “وكذلك م�س�ألة
 ...اخلطوات التي �أخذتها �إيران،
فهل ميكن الرجوع عنها كلها؟»
* �سيا�سة وم�سجونون
وف�صائل تعمل بالوكالة
ا��س�ت��دع��ى االت �ف��اق ال �ن��ووي الذي
�أبرمته �إي��ران وبريطانيا وال�صني
وفرن�سا و�أملانيا ورو�سيا والواليات

امل � �ت � �ح ��دة �أن ت� ��رف� ��ع وا�شنطن
ال �ع �ق ��وب ��ات امل��رت �ب �ط��ة بامل�س�ألة
النووية فقط عن طهران.
وبعد االن�سحاب من االتفاق فر�ض
ترامب ع�شرات العقوبات اجلديدة
لأ� �س �ب��اب �أخ� ��رى م��ن بينها اتهام
�إيران بدعم الإرهاب.
ويقول خ�براء �إن بايدن �سيواجه
خماطر �سيا�سية ورمب��ا يجد من
امل�ستحيل تلبية مطالب طهران

برفع هذه العقوبات وذلك يف �ضوء
انتقادات اجلمهوريني ورمبا بع�ض
�أع�ضاء حزبه من الدميقراطيني.
وق� ��ال ه�ن�ري روم م ��ن جمموعة
�أورا� �س �ي��ا البحثية “هذه م�س�ألة
يف غاية احل�سا�سية ال�سيا�سية يف
الواليات املتحدة لأن عددا منها ...
طبق عن عمد مبقت�ضى ال�سلطات
اخلا�صة بالإرهاب».
و�أ�� �ض ��اف “�سيتعني ع�ل��ى فريقي

ال� �ت� �ف ��او� ��ض اخل ��و� ��ض يف عملية
م���س�ت�ف�ي���ض��ة ل �ت �ح��دي��د م ��ا �سيتم
االبقاء عليه وما �سيتم رفعه».
وث �م��ة حت ��د �آخ� ��ر ي�ت�م�ث��ل يف دعم
�إي��ران لف�صائل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط تعمل حل�سابها من بينها
ف�صائل متهمة ب�شن هجمات على
القوات الأمريكية.
ويف �أخ �ط��ر ه ��ذه ال �ه �ج �م��ات منذ
ع��ام �أ��س�ف��ر ه�ج��وم ��ص��اروخ��ي على

قوات تعمل حتت قيادة �أمريكية يف
�شمال العراق يوم االثنني املا�ضي
عن مقتل متعاقد م��دين و�إ�صابة
جندي �أمريكي الأم��ر ال��ذي يزيد
م� ��ن � �ص �ع��وب��ة ظ� �ه ��ور وا�شنطن
مبظهر من يقدم تنازالت لإيران.
وم ��ن �أوج � ��ه ال �� �ص �ع��وب��ة الأخ� ��رى
الرغبة الأمريكية يف الإف��راج عن
م��واط�ن�ين �أم��ري�ك�ي�ين م�سجونني
يف �إي� ��ران وه��ي ق�ضية ق��ال جيك
�سوليفان م�ست�شار الأمن القومي
بالبيت الأبي�ض �إن وا�شنطن بد�أت
مباحثات ب�ش�أنها م��ع امل�س�ؤولني
الإيرانيني.
ويف ح�ين �أن م��ن امل�م�ك��ن الرجوع
عن بع�ض اخلطوات التي خطتها
�إي��ران باملخالفة لالتفاق النووي
مثل تخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم بن�سبة
ت �ت �ج��اوز  3.67يف امل �ئ��ة وزي� ��ادة
خم ��زون ��ات� �ه ��ا م � ��ن ال� �ي ��وران� �ي ��وم
م�ن�خ�ف����ض ال�ت�خ���ص�ي��ب ف��رمب��ا ال
ي �ك��ون م ��ن ال �� �س �ه��ل ال ��رج ��وع عن
خطوات �أخرى.
وم� ��ن ت �ل��ك اخل � �ط� ��وات اخل�ب��رات
التي اكت�سبتها من �أن�شطة البحث
وال �ت �ط��وي��ر ب��ا� �س �ت �خ��دام �أج� �ه ��زة
ال �ط��رد امل��رك��زي امل�ت�ق��دم��ة والتي
من �ش�أنها �أن ت�ساعد �إيران يف رفع
م�ستوى تخ�صيب اليورانيوم �إىل
 90يف املئة وهي الدرجة الالزمة
لت�صنيع ال���س�لاح ال �ن��ووي �إذا ما
قررت ذلك.
وقال روبرت �آينهورن من م�ؤ�س�سة
ب ��روك� �ي� �ن� �ج ��ز ال �ب �ح �ث �ي ��ة “كيف

�صحف عربية� :إيران ترد على هدايا بايدن مبزيد من الت�صعيد

ان�خ��رط��ت �إدارة الرئي�س الأمريكي
جو بايدن يف تقدمي ت�ن��ازالت كربى
ل�ط�ه��ران بحثاً ع��ن �إع��ادت�ه��ا ل�لال�ت��زام ب��االت�ف��اق ال �ن��ووي ،دون م�ق��اب��ل� ،أو
نتائج ُتذكر .ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س الثالثاء ،اعتربت تقارير
�إخبارية �أن �إيران رفعت وترية الت�صعيد للح�صول على املزيد من التنازالت
الأم��ري�ك�ي��ة ،معتمدة على م��وق��ف الإدارة اجل��دي��دة املناه�ض ل�سيا�سات
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.

•• نيويورك�-أ ف ب

تدابري الوقاية من الوباء .وكان اجلثمان نقل يف �سيارة �إ�سعاف �شقت طريقها
و�سط زحمة مرورية يف �شوارع العا�صمة وحلق بها لطفي يف �سيارة.
ويقول لطفي اجلال�صي ( 59عاما) “مل يقبلوا حتى باملرور (ال�سيارة التي
تنقل اجلثمان) قرب منزله لتلقي العائلة عليه النظرة الأخرية ولو لن�صف
�ساعة ومن بعيد» .وي�ضيف “هذا غري مقبول ...هذا �صعب جدا علينا».
يف بيت �صالح الواقع يف حي �شعبي يف تون�س ،مل تن�صب �سرادق العزاء .جل�س
رجل واحد �أمام مدخل املنزل على كر�سي �أبي�ض ،وكان يف الإمكان �سماع �آيات
قر�آنية م�سجلة ترتفع ب�صوت خافت .مع متر�س الفرق ال�صحية يف عمليات
نقل املوتى ودفنهمّ ،
مت تخفيف التدابري امل�شددة التي كانت معتمدة �سابقا
بالن�سبة اىل املتوفني بالوباء� .إذ �صار ي�سمح لعدد حمدد من �أفراد عائلة امليت
ب�إلقاء النظرة الأخرية عليه وامل�شاركة يف الدفن .يف ثالجة املوتى يف م�ست�شفى
�شارل نيكول� ،أكرب م�ست�شفيات العا�صمة تون�س ،كان لطفي تقدم من جثمان

�شقيقه �صالح ( 61عاما) لوداعه .واختلطت دموعه مع رائحة املوت ورائحة
مادة التعقيم التي تخرق الكمامات الطبية املو�ضوعة على الوجوه.
ثم تراجع اىل اخللف ب�سرعة مرددا “اىل متى �إلهي �سنظل على هذا احلال؟،
ميوت �أخي ومينعوننا من نقله اىل امل�سجد».
قبل زمن كورونا ،كان امليت يُغ�سَ ل قبل دفنه وت�صلى عليه “�صالة اجلنازة”
داخل اجلامع بح�ضور املعزين والعائلة ،ثم يوارى الرثى ،لكن مل تعد هذه
القواعد تطبق على املتوفني بالوباء الذي ح�صد نحو ثمانية �آالف وفاة منذ
�آذار/مار�س.
يف املقربة ،يقول امل�شرف على فريق من البلدية مهدي الدالعي ي�ستعد لعملية
الدفن “ال�شائكة” ،لوكالة فران�س بر�س“ ،نحاول التوفيق بني الربوتوكول
ال�صارم والقا�سي والعائالت التي هي يف و�ضع نف�سي �صعب».
وي�ضيف “نحاول �أن نخ ّفف على �أف��راد العائلة ونقول لهم �أن امليت �شهيد،

وال�شهيد ال يغ�سل» .وكانت دار االفتاء ح�سمت جدال وا�سعا قام يف البالد يف
ني�سان�/أبريل ،م�ؤكدة �ضرورة االلتزام بن�صائح الأطباء ب�شكل كامل ،و�أجازت
دفن امليّت من غري غ�سل .ويتلو �أقارب �صالح الأربعة املوجودون يف املكان ،بينما
الدموع تنهمر بغزارة من عيونهم ،الفاحتة و�صالة اجلنازة ،فيما اجلثمان
يف �سيارة الإ�سعاف املوجهة �صوب القبلة يف االجت��اه ال��ذي ي�سجى فيه عادة
امليت �أثناء ال�صالة عليه .ثم ينهمك فريق البلدية الذي و�ضع �أفراده كمامات
وارتدوا �ألب�سة طبية �صفراء واقية ،ب�إنزال اجلثمان يف القرب وردمه بالرتاب.
ويقول الدالعي “يف البداية ،كنا �أك�ثر �صرامة مع العائالت ،ولكن مبرور
الوقت خففنا من القيود و�أ�صبحنا ن�سمح ب�أداء �صالة اجلنازة وبعدد حمدود
من الأ�شخا�ص وب��اح�ترام التباعد» .وي��روي �أن بع�ض العائالت تطلب من
فريق الدفن �أحيانا التقاط �صور ومقاطع فيديو بالهاتف ليتمكن كل من مل
ي�سمح له باحل�ضور من امل�شاركة عن بعد يف امل�أمت.

ملواقف دول اجلوار وم�صاحلها� ،شدد الكاتب على �أن “املنطقة باتت تتحدث
بل�سان واحد ،منطوقه يقول �إن االتفاق ال�سابق م�ضر مب�صاحلها املبا�شرة،
وجتاه ُل �إدارة بايدن ذلك هو �أق�صر الطرق �إىل حرائق ال�شرق الأو�سط،
خ�صو�صاً �أن دول املنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي �إزاء تهديد م�صاحلها �أو
ال�سماح لوا�شنطن ب�أن تقرر عنها ما يهدد �أو يحمي �أمنها القومي».
فخ بايدن
يف �صحيفة ال�ع��رب اللندنية ،ق��ال علي ال���ص��راف� ،إن الرئي�س الأمريكي
جو بايدن ،قرر “�أن يقع يف فخ مل ين�صبه له �أحد ،ن�صبه بنف�سه ف�ضحك
الإيرانيون ملء �أ�شداقهم” بدا لهم كمن يقطع غ�صناً من �شجرة وهو على
الطرف الفالت فعرفوا �أنه غبي ،وهذا ما كان».
و�أ�ضاف “عندما ُ�سئل بايدن يف �إحدى �أحدث مقابالته هل �ستلغي العقوبات
على �إيران قبل �أن متتثل اللتزاماتها باالتفاق النووي؟ �أجاب بكلمة واحدة،
ال .ومل يُزد عليها ،هذه الـال �أعطت انطباعني مت�ضاربني ،الأول �أنه �صارم،
والثاين �أنه ال يعرف ما يقول من بعدها».
و�أ�شار الكاتب �إىل �أن بايدن يرى يف �إيران تهديداً نووياً ،وال يراها “دولة
ع�صابة ،دولة ميلي�شيات ،دولة جرائم وانتهاكات ،ودولة تهديدات من كل
نوع �آخر ،وهي ال حتتاج ملمار�ستها �إىل �سالح نووي ،يكفي �أن تعطيها املال
لتوا�صل ما تفعل وتنتع�ش».

نكتة احتواء �إيران
من جهتها ،قالت �سو�سن ال�شاعر يف الوطن البحرينية �إن “التفاو�ض مع
�إيران الإرهابية وهي الدولة التي حققت �أكرب عدد من االغتياالت خارج
حدودها عن طريق دبلوما�سييها بحجة احتوائها ،ثم معاقبة ال�سعودية
والت�شديد عليها الدعاءات مب�س�ؤوليتها عن اغتيال واحد من معار�ضيها،
�أ�صبحت نكتة املو�سم».
و�أ�ضافت �أن “التناق�ض املف�ضوح وانعدام احلجة يت�ضح بعد �أن عادت �أوروبا
والإدارة الأمريكية اجلديدة ملغازلة �إيران من جديد ،مكملة ما توقفت عنه
يف ال�سنوات الأربع املا�ضية بحجة االحتواء ومنعها من تطوير برناجمها
النووي ،يك�شف مدى ا�ستهانتهم بعقولنا».
و�أو�ضحت ال�شاعر “�إن كانوا يعدون اغتيال املعار�ضني يف اخل��ارج �إرهاباً
فبهذا القيا�س البطولة لإي��ران دون مناف�س ،فهــــــم يعرفـون �أننا نعرف
�أنهم يعرفون عن تفــــوق �إيران على �أي دولة يف العالـــم بعـــــدد اغتيـــــاالت
امل �ع��ار� �ض�ين يف اخل � ��ارج ،ب��ل ه��م ي �ع��رف��ون �أن �ن��ا ن �ع��رف �أن �ه��م ي �ع��رف��ون �أن
�إي ��ران ت�سـتخدم مقــرات و�أع�ضـاء بعثاتها الدبلوما�ســـية لتنفيذ هـــذه
االغتياالت».
و�أك��دت �أن��ه “منذ و�صول هذا النظام �إىل ال�سلطة عام  ،1979ت��ورط يف
عمليات اغتيال وم�ؤامرات وهجمات �إرهابية يف �أكرث من  40دولة ،و�شملت
حملته الإره��اب العاملية عن ما يقرب من  360اغتيا ًال م�ستهدفاً يف دول

ما �أ�سباب احل�صيلة العالية لوفيات كورونا يف الواليات املتحدة؟
�ضخمة و�شبكة م�ست�شفيات خا�صة
�إىل ح��د ك �ب�ير ،ك ��ان م��ن ال�صعب
جمع كل االراء حول اال�سرتاتيجية
نف�سها».
وقال �إن واقع “تناف�س امل�ست�شفيات
للح�صول على معدات الوقاية مل
يكن له �أي معنى .كان يجب جعل
امل�س�ألة مركزية ب�شكل �سريع جدا،
ومل يقوموا بذلك».
ويرى كما الدكتورة مي�شيل هالربن
امل�ت�خ���ص���ص��ة ب ��الأم ��را� ��ض املعدية
يف م�ست�شفى ب�ضواحي نيويورك
حيث انت�شر الوباء بقوة اعتبارا من
��ش�ب��اط/ف�براي��ر � ،2020أن �أحد
الأخ �ط��اء ك��ان ال�سماح ب��ان ي�صبح
و�ضع الكمامات “م�س�ألة �سيا�سية».
ومع تقلباتها وت�شكيكها بالفريو�س
واالجراءات الوقائية ،واجهت �إدارة
ترامب للأزمة ال�صحية انتقادات
�شديدة.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ه��ال�برن “لي�س
م��ن ال�صعب و�ضع الكمامة ،نحن
نعتاد على ذلك .لكن يجب �إي�صال
الر�سالة اىل النا�س بانه �أمر مهم».
يرى جوزيف ما�سي �أن الدر�س الأول
هو تعلم �إع��ادة ت�أهيل امل�ست�شفيات
لتكون قادرة على التعامل مع تدفق
مفاجئ للمر�ضى.
وق� � � � ��ال “ن�شارك يف مت� ��اري� ��ن

لال�ستعداد لكوارث ،وقمنا بالعديد
من التدريبات لكننا مل نقم ب�شيء
مل� �ح ��اك ��اة ه � ��ذا الأم� � � ��ر :االنتقال
ف �ج ��أة م��ن �� 12س��ري��را يف العناية
ال�ف��ائ�ق��ة اىل  150م��ع املوظفني
والتجهيزات الالزمة».
على مر الأ�شهر ،تو�صلت جمموعة
امل�ست�شفيات العامة وبينها املهر�ست

اىل ا�سرتاتيجيات لتوزيع العبء
ب�ين امل�ست�شفيات العامة الـ 11يف
نيويورك.
تقول مي�شيل هالربن �إنه ب�شكل عام
“يجب �أن ن��درك �أن امل�ست�شفيات
ب �ح��اج��ة �إىل م � ��وارد ( )...يجب
اال�ستثمار يف الأبحاث لكن �أي�ضا يف
امل�ست�شفيات ودور التقاعد ،يجب �أن

يكون هناك عدد كاف من املوظفني
وان تكون لديهم التجهيزات التي
يحتاجونها».
ك�شف الوباء �أي�ضا حجم التفاوت يف
املجال ال�صحي يف الواليات املتحدة
وخ���ص��و��ص��ا ال���س�ك��ن وال� ��ذي ي�ؤثر
ب�شكل خا�ص على الأقليات ال�سوداء
�أو امل �ت �ح��دري��ن م ��ن دول �أمريكا

الالتينية كما ي�ؤكد ما�سي .ويقول
�إن االختالط الذي ت�سببه امل�ساكن
ال �� �ص �غ�ي�رة ي �ج �ع��ل م� ��ن ال�صعب
احرتام قواعد التباعد االجتماعي
وي�ج��ب التفكري يف و�سائل تكييف
ه��ذه امل�ساكن مع �أوب�ئ��ة م�ستقبلية
“النه �سيكون هناك �أوبئة �أخرى».
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت �� �س��ري��ع حملة

ميكن ال�تراج��ع ع��ن املعرفة التي
اكت�سبوها؟»
ك� ��ذل� ��ك ت � ��واج � ��ه ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات يف
طهران خيارا ح�سا�سا فيما يتعلق
باال�ستجابة لأي مبادرة من �إدارة
ب��اي��دن يف وق��ت ت�ستعد فيه �إيران
الن� �ت� �خ ��اب ��ات رئ��ا� �س �ي��ة يف يونيو
ح ��زي ��ران امل �ق �ب��ل م ��ن امل ��رج ��ح �أن
ميثل الإقبال على الت�صويت فيها
ا��س�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى امل��ؤ��س���س��ة الدينية
و�سط م�شاعر �سخط متنامية على
ال�صعوبات االقت�صادية.
ومل ي�ت�رك االق �ت �� �ص��اد الإي � ��راين
ال �ه ����ش ،ال � ��ذي زادت� � ��ه العقوبات
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وج ��ائ� �ح ��ة فريو�س
ك��ورون��ا �ضعفا ،للنخبة احلاكمة
خيارات تذكر �سوى التفاو�ض غري
�أن القرار النهائي هو قرار الزعيم
الأعلى �آية اهلل علي خامنئي.
�إال �أن��ه مل يت�ضح حتى الآن ما �إذا
ك��ان ب�إمكان اجلانبني ال�ع��ودة �إىل
طاولة التفاو�ض.
ف�ق��د ه ��ددت �إي� ��ران ي��وم الثالثاء
ب��امل��زي��د م��ن اخل �ط��وات لتقلي�ص
التزامها باالتفاق النووي ال �سيما
ب��وق��ف ب�ع����ض ع�م�ل�ي��ات التفتي�ش
امل �ف��اج �ئ��ة ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا الوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة التابعة
للأمم املتحدة.
وق��ال خ�براء �إن ذلك قد ال يف�سد
بال�ضرورة فر�ص التفاو�ض لكنه
يزيد التحديات.
وق��ال م�صدر دبلوما�سي فرن�سي
“رغم ك��ل ��ش��يء ال ن��زال يف و�ضع
حم� �ف ��وف ب ��امل� �خ ��اط ��ر و�� �س� �ت ��زداد
خم ��اط ��ره يف ق� � ��ادم الأي � � � ��ام .من
املهم �إحياء امل�ساعي الدبلوما�سية
ب�سرعة».
�أخ��رى ،وهجمات بالقنابل �أدت �إىل
مقتل وت�شويه املئات».

دون ردع
يف �صحيفة ال�شرق اللبنانية ،قال خري اهلل خري اهلل“ :خال�صة الأمر �أن
�إي��ران تريد من الإدارة الأمريكية اجلديدة رفع العقوبات التي فر�ضتها
عليها الإدارة ال�سابقة ،والعودة �إىل االتفاق النووي ،هل هذا ممكن؟ هل
ميكن لإدارة جو بايدن �أن ت�ست�سلم لل�شروط الإيرانية؟ هذا ما يبدو على
املحك هذه الأيام».
و�أ�ضاف “يبدو �أن �إي��ران تتابع ممار�سة لعبة الت�صعيد ما دام لي�س هناك
م��ن يردعها ،تبدو م�صرة على ذل��ك احل�صول على مزيد م��ن التنازالت
الأمريكية من خالل الت�شديد على �أن وا�شنطن تعمدت متزيق االتفاق
النووي من جهة ،وفر�ض �سيا�سة العقوبات الق�صوى من جهة �أخرى».
تغي بني  2015و،2021
و�أ�ضاف “ترف�ض �إيران االعرتاف ب�أن العامل رّ
و�أن املوقف الأوروب��ي �صار وا�ضحاً يف ما يتع ّلق ب�ضرورة تو�سيع �إط��ار �أي
اتفاق جديد يتناول امللفّ النووي الإيراين” ،م�شرياً �إىل قناعة �أمريكية
بالعودة �إىل اتفاق  ،2015لكن بعد تو�سيعه لي�شمل ال�صواريخ البالي�ستية
وال�صواريخ املجنحة لدى �إيران ف�ض ً
ال عن �سلوكها يف املنطقة.
و�أردف ال�ك��ات��ب “الوا�ضح �أن الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة اجل��دي��دة عند مفرتق
ط��رق ،والأك�ي��د �أن الدبلوما�سية تبقى دائ�م�اً �أف�ضل م��ن احل��رب ،تغليب
الدبلوما�سية على احل��رب واج��ب ،ولكن هل ه��ذه حجة كافية لت�ست�سلم
�أمريكا �أمام �إيران؟».
التلقيح ،ال ت��زال ال�شكوك حتيط
ب��ال�ن���س��خ امل �ت �ح��ورة م��ن الفريو�س
التي ظهرت يف بريطانيا وجنوب
اف��ري �ق �ي��ا م ��ا ي��دف��ع اخل �ب��راء اىل
اال�ستمرار يف توخي احلذر.
يقول جوزيف ما�سي �إنه بدون هذه
ال�ن���س��خ وم��ع ال��و� �ص��ول اىل تلقيح
�أك�ثر من  70%من ال�سكان ،كان
ميكن ان تكون هناك “فر�ص جيدة
ب��ان ال ن�ضع الكمامات” يف نهاية
 .2021واذا ا��س�ت�م��ر انت�شارها
ف�سي�صبح “�أ�صعب بكثري القول
اننا �سننتهي من الأمر” يف كانون
الأول/دي�سمرب.
م��ن جهتها ق��ال��ت ه��ال�برن “�آمل
�أن ت �ك��ون ال �ل �ق��اح��ات ف �ع��ال��ة ،لكن
م ��ن ال �� �ص �ع��ب ال� �ت� ��أك ��د م ��ن �أنها
��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى امل � ��دى ال �ط��وي��ل �أو
على الطفرات اجلديدة” م�ضيفة
“يجب اال��س�ت�ع��داد ال�ستمرار هذا
الأمر لفرتة بعد».
على امل��دى ال�ط��وي��ل ،ي�ق��ول ما�سي
“يجب ع� � ��دم ال� ��� �س� �ق ��وط يف فخ
الن�سيان” وع��دم التفكري بالوباء
بعد انتهائه.
وق��ال “من امل��زع��ج التفكري يف �أن
كل هذه الأم��ور ح�صلت دون �سابق
�إن��ذار .يجب �أن يكون لدينا فعليا
نظام عاملي لر�صد العوامل امل�سببة
للأمرا�ض لأننا نعي�ش يف ع�صر مل
يعد بامكاننا ال�ق��ول فيه  +هناك
�شيء ما يحدث �آ�سيا لن ي�ؤثر على
�أمريكا.»+

كييف تتهم مو�سكو بتنفيذ
«اغتياالت» بحق معار�ضني

•• �سرتا�سبورغ�-أ ف ب

ب��ا��ش��رت �أوك��ران �ي��ا م�لاح�ق��ات �ضد
رو� �س �ي��ا �أم � ��ام امل�ح�ك�م��ة الأوروب� �ي ��ة
حلقوق الإن���س��ان التهامها بتنفيذ
“عمليات اغتيال حمددة الأهداف
� �ض ��د �أ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ي �� �ش �ت �ب��ه ب�أنهم
معار�ضون” ،على ما �أفادت الهيئة
الق�ضائية �أم�س الثالثاء يف بيان.
و�أو�ضحت املحكمة التي تتخذ مقرا
يف �سرتا�سبورغ �أنه بح�سب ال�شكوى
ال� �ت ��ي ق ��دم ��ت اجل �م �ع ��ة ،ار ُتكبت
عمليات االغتيال “يف رو�سيا وعلى
�أرا�ضي دول �أخرى ( )...خارج و�ضع
نزاع م�سلح».
و�أو� �ض �ح��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة �أن
ه��ذه “ال�شكوى بني الدول” التي
ت�سمح لبلد مبالحقة بلد �آخر �أمام
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان،
ه��ي التا�سعة ال�ت��ي ترفعها كييف
�ضد مو�سكو ،م�شرية �إىل �أن �أربع
منها ال تزال قيد النظر يف املحكمة
التابعة ملجل�س �أوروب ��ا وال�ت��ي تعد
�أوكرانيا ورو�سيا بني �أع�ضائها .كما
تتهم احلكومة الأوك��ران�ي��ة رو�سيا
بـ”عدم �إج� ��راء حت�ق�ي�ق��ات يف هذه
االغتياالت” و”ترتيب عمليات
متويه متع ّمدة تهدف �إىل عرقلة
اجل �ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل ال�ب�ح��ث عن
امل�س�ؤولني” ،وفق ما �أوردت املحكمة
بدون ك�شف املزيد من التفا�صيل.

األربعاء  24فبراير  2021م  -العـدد 13173

عربي ودويل

24 February 2021 - Issue No 13173

Wednesday

�ضواح ثرية:
جاء العديد منهم من
ٍ

ما تع ّلمناه من متمردي الكابيتول هيل عن ناخبي ترامب
•• الفجر -نيكول هريزوغ –ترجمة خرية ال�شيباين
�إن متمردي الكابيتول ،وعلى نطاق �أو�سع ،ناخبو
دونالد ترامب ،ال يت�أثرون فقط باملعاناة االقت�صادية
ولكن � ً
أي�ضا باخلوف من ان��ح��دار ت�صنيفهم الطبقي
واالجتماعي ،كما حتلل نيكول هريزوغ ،ملحقة م�ؤقتة

بالتعليم والبحث يف الدرا�سات الأمريكية يف جامعة
ت���ور ،وطالبة ال��دك��ت��وراة يف جامعة فر�ساي �سانت
كوينتني �أون �إيفلني -جامعة باري�س �ساكالي.
جالت �صور انتفا�ضة الكابيتول يف  6يناير 2021
يف و�سائل الإع�ل�ام ،م�صحوبة يف كثري م��ن الأحيان
بال�سخرية املوجهة �إىل الرتامبيني ،حيث يتم تقدميهم

على �أنهم ح�شد يتكون ب�أغلبية �ساحقة من رجال بي�ض
غري متع ّلمني وفقراء وجهلة .وم��ع ذل��ك ،بعد ب�ضعة
�أ�سابيع ،بد�أنا نعرف املزيد عن هوية العديد من ه�ؤالء
الذين ن�صبوا �أنف�سهم “وطنيني” ،ويبدو �أن الواقع �أكرث
ً
اختالطا .منذ بداية حملة دونالد ترامب الأوىل عام
ُ ،2015و�صف �أن�صاره ،يف معظمهم ،ب�أنهم “هيلبيليز”

�أو “العنق الأحمر” �أو حتى “القمامة البي�ضاء”
باخت�صار“ ،قرويني” بي�ض وف���ق���راء .كثريا ماُين�سب اجن���ذاب ه����ؤالء الناخبني نحو ت��رام��ب �إىل
املعاناة االقت�صادية :ي�شعر ناخبو ترامب البي�ض ب�أنهم
م�ستبعدون ب�سبب االقت�صاد املعومل وتراجع الت�صنيع،
ال �سيما يف منطقة حزام ال�صد�أ والأباالت�شي.
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حتى الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما
اع�ت�ن��ق ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة� .إن ناخبي
ت� ��رام� ��ب ،ه� � � ��ؤالء “الأ�شخا�ص
البائ�سون” �إذا ا�ستعرنا و�صف
ه �ي�لاري كلينتون ،مت ت�ص ّورهم
ب��ال�ك��ام��ل ت�ق��ري� ًب��ا ع�ل��ى �أن �ه��م من
ال ��رج ��ال ال�ب�ي����ض ال�ق�ل�ق�ين على
م�ستقبلهم االقت�صادي ،و�أغبياء
وع �ن �� �ص��ري��ون ،ي ��رت ��دون مالب�س
ال� ��� �ص� �ي ��د وال � �ق � �ب � �ع� ��ة احل� � �م � ��راء
ال�شهرية .باخت�صار ،متخلفون ال
ميكن �إ�صالحهم.
ناخبو دونالد ترامب
والقلق االقت�صادي
ال ت� ��ؤك ��د م�ل�ام ��ح املتمردين
يف ال �ك��اب �ي �ت��ول ه �ي��ل ،و�أب� �ع ��د من
ذل ��ك ،حتليل ن�ت��ائ��ج االنتخابات،
ه��ذه النظرة املتجان�سة جلمهور
ت ��رام ��ب .م ��ن ب�ي�ن امل �� �ش��ارك�ين يف
عملية  6يناير ال��ذي��ن �أ�صبحت
�أ� �س �م��ا�ؤه��م م �ع��روف��ة ،ك��ان هناك،
ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ج�ي�ن��ا راي ��ان،
وك�ي��ل ع �ق��ارات يف تك�سا�س و�صل
�إىل وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى م�ت�ن طائرة
خا�صة� ،أو ديريك �إيفانز ،املنتخب
اجل �م �ه��وري ع��ن والي ��ة فرجينيا
الغربية� ،أو �سيمون جولد ،طبيبة
ت �ع �م��ل يف م��دي �ن��ة ب �ي �ف��ريل هيلز
الرثية يف كاليفورنيا.
ق ��د ُي �ع �ت �ق��د �أن ه� ��ذه الوجوه
ال�ث�لاث��ة ه��ي ا� �س �ت �ث �ن��اءات؛ الأم ��ر
ل�ي����س ك ��ذل ��ك .ج ��اء ال �ع��دي��د من
امل �ت �م��ردي��ن م ��ن � �ض��واح��ي ثرية،
ك�م��ا �أك� ��د ال���ص�ح�ف��ي وي ��ل بان�ش،
ال ��ذي مل ي�ت�ردّد يف احل��دي��ث عن
“مترد الطبقة الو�سطى البي�ضاء
العليا” .لقد ك��ان��وا ق��ادري��ن على
�أخذ �أيام �إجازة يف العمل ،و�أحيا ًنا
حتملوا تكاليف رحلة عرب البالد
وال �ن��وم يف ال�ف�ن��ادق -وه ��و �أم ��ر ال
ميكن ت�صوره بالن�سبة للطبقات
ال��دن�ي��ا امل�ج�برة على العمل حتى
ع �ن ��دم ��ا ت� �ك ��ون م��ري �� �ض��ة �أث� �ن ��اء
اجلائحة ،وال�ت��ي جت��د �صعوبة يف
توفري �أب�سط حاجياتها.
ب�ع��د ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام ،2016
�أظهرت درا�سة �أن غالبية �صغرية
م��ن ال �ع �م��ال يف و� �ض��ع اقت�صادي
م�ق�ل��ق ،ك��ان��ت ثقتهم يف هيالري
كلينتون �أكرب من دونالد ترامب،
لتح�سني و�ضعهم .و�أث�ب�ت��ت هذه
الدرا�سة � ً
أي�ضا� ،أن الدافع الأ�سا�سي
ل�ل�ت�ع�ب�ئ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة للطبقات
ً
مرتبطا
ال�شعبية البي�ضاء ك��ان
بال�شعور ب�أنه مت جتاوزهم ثقاف ًيا،
وخا�صة م��ن قبل املهاجرين :ان
العمال البي�ض ،ال��ذي��ن غالبا ما
يقولون �إنهم �أ�صبحوا �أجانب يف
بلدهم ،ويعتقدون ب�ضرورة حماية
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة م ��ن النفوذ
الأجنبي ،ك��ان احتمال ت�صويتهم
ل�صالح ت��رام��ب  3.5م��رات �أكرث
من �أول�ئ��ك الذين ال ي�شاركونهم
هذه املخاوف.
و�أظ� �ه ��رت درا�� �س ��ة �أخ � ��رى� ،أن
ناخبي ترامب ال يهتمون بالقدر
املتوقع بق�ضايا مثل العوملة التي
م��ن �ش�أنها �أن تعر�ض وظائفهم
للخطر ،و�أن��ه �إذا كانوا يف الواقع
�أقل تعليماً يف املتو�سط من ناخبي
يرا منهم
كلينتون ،ف ��إن ج��ز ًء ك�ب� ً
يتمتع بدخل مرتفع �إىل حد ما.
ل��ذل��ك ل�ي���س��وا ف �ق��ط� ،أو حتى

كيو انون جزء من الظاهرة

تفوق الرجل االبي�ض يف خطر

�إذا كانت الرتامبية ظاهرة جديدة ،ف�إن ا�ستخدام م�صطلح العنق الأحمر لأغرا�ض متييزية لي�س كذلك
فهم الهجوم على �أنه حماولة
للحفاظ على نظرية تفوق
الرجل الأبي�ض املهددة
�أ� �س��ا� �س��ا“ ،عنق �أحمر” ،عمال
وف� � �ق � ��راء حم� �ب� �ط ��ون ي ��دع �م ��ون
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ،ول �ك��ن بي�ض
ب���ش�ك��ل ع ��ام “وجماعات عرقية
�أخ ��رى ،ول�ك��ن ب��درج��ة �أقل” من
جميع الطبقات االجتماعية.
دور “البيا�ض»
اال ْبي َِ�ضا�ض” ،ه ��و مفهوم
« ِ
اجتماعي يركز على التعامل مع
الأ�شخا�ص ذوي الب�شرة البي�ضاء،
�أو ال��ذي��ن ي�ع�ت�برون بي�ضا� ،أثناء
التفاعالت االجتماعية ،وتوزيع
ال�سلطة وامل��وارد يف املجتمع .ومع
التغيريات الدميوغرافية ،يتم�سك
البي�ض �أك�ث�ر ب�ه��ذه ال�ه��وي��ة .هذا
التعريف الأعمق لي�س بال�ضرورة
مراد ًفا لدعم اجلماعات املتطرفة
م �ث��ل ب� � ��رود ب� ��وي� ��ز ،ك �م��ا تو�ضح
�أ� �س �ت��اذة ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية �آ�شلي
ج��اردي �ن��ا ،ل�ك��ن ال�ت�م���س��ك القوي
بهويته ك�أبي�ض ،يعني �ضمناً املزيد
م ��ن ال ��دع ��م ل�ت�رام ��ب ،يف جميع
الطبقات االجتماعية.
وهكذا ،فهم الباحثون والن�شطاء
الهجوم على مبنى الكابيتول هيل
ع�ل��ى �أن ��ه حم��اول��ة للحفاظ على
ن �ظ��ري��ة ت �ف��وق ال ��رج ��ل االبي�ض
املهددة بالتغريات الدميوغرافية
ومن قبل جو بايدن ال��ذي �أو�ضح
�أن � ��ه ي ��رغ ��ب يف ت �ع��زي��ز امل �� �س��اواة
العرقية .عالوة على ذلك ،حدث
ه ��ذا االع �ت ��داء يف ن�ف����س ي ��وم فوز

املر�شحني الدميقراطيني -رجل
�أ�سود ورجل يهودي -يف انتخابات
جمل�س ال�شيوخ يف جورجيا ،وهي
والي��ة معروفة منذ ف�ترة طويلة
باعتماد ممار�سات خمتلفة تهدف
�إىل م �ن��ع ال �ن��اخ �ب�ين ال �� �س��ود من
الت�صويت .لقد جتلى� ،شعور ه�ؤالء
البي�ض ب�أنه مت التقليل من �ش�أنهم
ون���س�ي��ان�ه��م ،يف م�ب�ن��ى الكابيتول
هيل وخ�لال انتخاب ت��رام��ب عام
2016؛ حدثان ال تكفي املعاناة

ال ت�ؤكد مالمح املتمردين يف الكابيتول حقيقة �أن البي�ض من جميع الطبقات
ه �ي��ل ،وحت�ل�ي��ل ن�ت��ائ��ج االنتخابات ،االجتماعية والفئات املهنية �شاركوا
النظرة املتجان�سة جلمهور ترامب يف التمرد لي�ست ظاهرة جديدة
االقت�صادية لتف�سريهما.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ،ح�ق�ي�ق��ة �أن
ال �ب �ي ����ض ،م ��ن ج �م �ي��ع الطبقات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ف �ئ ��ات املهنية،
�شاركوا يف التمرد لي�ست ظاهرة
جديدة :امل�ؤرخ �إريك فونر ،يذكر �أن
كو كلوك�س كالن �أ�س�سها حمامون
وق �� �س��او� �س��ة و�أ� �ش �خ��ا���ص �آخ � ��رون
يطلق عليهم “حمرتمون” “.
وا��س�ت�خ��دم دون��ال��د ت��رام��ب � ً
أي�ضا
فكرة االح�ت�رام ه��ذه ،ال �سيما يف

�أغ�سط�س  2017بعد املظاهرات
ال �ع �ن �ي �ف��ة يف � �ش��ارل��وت �� �س �ف �ي��ل من
ق�ب��ل املتع�صبني ال�ب�ي����ض ،عندما
اع�ت�بر �أن ه�ن��اك “�أنا�س طيبون
جدًا” ب�ي�ن�ه��م .يف  6ي�ن��اي��ر� ،أكد
�أي��ً��ض��ا على “حبه” ل �غ��زاة مبنى
الكابيتول ،و”فهم �آالمهم” (لأنه
“ االنتخابات �سرقت منهم «).
وهذا هو �أحد التف�سريات حلقيقة
�أن ال�شرطة ،يف الكابيتول هيل ،مل
تت�صرف بنف�س القدر من احلزم

الذي اعتمدته لتفريق املظاهرات
التي ُنظمت يف �إط��ار حركة حياة
ال�سود مهمة :ه�ؤالء “الأ�شخا�ص
الطيبون جدًا” ،يحبون ال�شرطة
وفق �شعارهم احلياة الزرقاء مهمة
(حياة ال�شرطة مهمة) ،و�إن ق�س ًما
م �ث�ي ً�را ل�ل�ق�ل��ق م ��ن ق� ��وات االم ��ن
يتكون من ترامبيني ومتع�صبني
بي�ض ،وكثري منهم ،مل يكونوا يف
اخلدمة ،لكنهم �سجلوا ح�ضورهم
�أثناء التمرد.

جاء عديد املتمردين من االحياء الرثية

حتويل و�إعادة تخ�صي�ص
م�صطلح “العنق االحمر»
�إذا ك��ان��ت ال�ترام �ب �ي��ة ظاهرة
ج��دي��دة ،ف ��إن ا�ستخدام م�صطلح
العنق االحمر لأغرا�ض متييزية
ل�ي����س ك��ذل��ك .ي ��أت��ي اال�ستخدام
الأك�ثر �شيوعًا للعنق االحمر من
القرن التا�سع ع�شر ،وهي العبارة
ال�ت��ي ت�شري �إىل العامل الأبي�ض
ب��رق �ب��ة ح �م ��راء ب���س�ب��ب ال�شم�س
وب��ال �ت��ايل ع�ن��ق �أح �م��ر .الداللةم�شابهة مل�صطلح قمامة بي�ضاء،
وه� ��و م���ص�ط�ل��ح ي��و� �ص��م البي�ض
ال� �ف� �ق ��راء ،ت �� �س �ت �خ��دم��ه النخبة
ال�ب�ي���ض��اء وال �� �س��ود م �ن��ذ ظهوره
املبكر.
ك��ان��ت ف��ائ��دة م�ث��ل ه��ذه الكلمة
ه��ي التمييز العن�صري للفقراء
البي�ض :وبا�ستعارة تف�سري �سيلفي
ل ��وران ،ف ��إن املتخلفني والقمامة
ال�ب�ي���ض��اء ه��ي “جت�سيد خمجل
ل�ل�ف���ش��ل ال� ��ذي ال مي �ك��ن ت�صوره
ل �� �س �ك��ان ‘عن�صر ًيا’ م �ق��در لهم
الرفاه واالزدهار”.
ومل��ا ك��ان البيا�ض نقي�ض للفقر،
يجب �أن ينتمي البي�ض الفقراء
�إىل عرق منف�صل.
وي�ؤدي التمييز العن�صري جتاه
البي�ض ال�ف�ق��راء ب�ه��ذه الطريقة
�إىل تق�سيم ال�ط�ب�ق��ات العاملة،
وك �� �س��ر ك��ل �أ� �ش �ك��ال ال �ت �ع��اون بني
الأعراق .وكما �أو�ضح دبليو �إي بي
دوب��وا عام  ،1935ف��إن “الأجور

ي�ؤدي التمييز العن�صري جتاه البي�ض الفقراء �إىل تق�سيم الطبقات العاملة وك�سر كل �أ�شكال التعاون بني الأعراق

جمهور غري متجان�س

درو�س من الهجوم على الكابيتول

النف�سية” الن تكون من البي�ض،
تكافئ حتى العمال ذوي الأجور
املنخف�ضة ب��ام�ت�ي��ازات عن�صرية؛
وهذا هو ال�سبب يف �أن البي�ض من
جميع الطبقات االجتماعية يرون
ه��وي �ت �ه��م يف ب �ي��ا� �ض �ه��م ب � ��د ًال من
طبقتهم االجتماعية .ويف �سياق
ال �ت �م��رد وان �ت �خ��اب ت ��رام ��ب ،ف ��إن
ت�صوير �أن���ص��اره على �أن�ه��م عمال
بي�ض فقط ،ينكر القوة احلقيقية
لالبي�ضا�ض والعوامل التف�سريية
الأخرى للرتامبية.
ويف مواجهة مثل هذا التالعب
الطبقي ،ي�سعى بع�ض املتخلفني
�إىل ا�ستعادة هذا امل�صطلح .وي�أتي
�أح��د ا�ستخدامات “عنق احمر”
م��ن �أوائ� � ��ل ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن يف
التعدين ،وعلى الأخ�ص يف والية
فرجينيا الغربية �أث �ن��اء �إ�ضراب
ج�ب��ل ب�ل�ير ح�ي��ث ارت� ��دى العمال
ع���ص��اب��ات ح �م��راء ح��ول �أعناقهم
ل�ل ��إ� � �ش� ��ارة �إىل ع �� �ض��وي �ت �ه��م يف
احل��رك��ة ال�ع�م��ال�ي��ة .وق��د ت�صدت
ه ��ذه احل��رك��ة ل�ل���ش��رط��ة املوالية
لأ�صحاب العمل.
ك� �م ��ا � �س �م ��ح ال � �ل � ��ون الأح � �م� ��ر
للباندانا ،ملنتقدي احلركة بنعت
العمال بال�شيوعيني ،وه��و اتهام
خ �ط�ي�ر خ �ل��ال ال ��ذع ��ر الأح� �م ��ر
الأول يف الواليات املتحدة .خالل
ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة ،ك��ان��ت ال�شيوعية
عن�صرية ب�شكل ملحوظ ،وقدّمت
ك �ف �ك��رة ق��ادم��ة م��ن الآخ � ��ر ،غري
الأب�ي����ض .مل يكن ال�ل��ون الأحمر
ً
مرتبطا باجلي�ش الأحمر لالحتاد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي ف �ح �� �س��ب ،ب ��ل كان
م��رت�ب� ً�ط��ا �أي �� ً��ض��ا ب �ـ “الوح�شية”
املفرت�ضة تاريخ ًيا للأمريكيني
الأ�صليني.
من جهة اخ��رى� ،سعى �أ�صحاب
املناجم �إىل تق�سيم عمال املناجم
ع��ن ط��ري��ق الف�صل ب�ين امل�ساكن
يف امل ��وق ��ع ،م��رت �ب��ة وف � ًق��ا ملعايري
�إث�ن�ي��ة-ع��رق�ي��ة ،وع��ار���ض العمال
البي�ض �أحيا ًنا توظيف املهاجرين
�أو عمال املناجم ال�سود .ومع ذلك،
ف��إن احت��اد عمال املناجم ،االحتاد
ال� ��ذي ي �ق��ف وراء �إ�� �ض ��راب جبل
بلري ،قد متكن من تعبئة العمال
ال �ب �ي ����ض وال� ��� �س ��ود وم� ��ن �أ�� �ص ��ول
اخ��رى ،با�ستخدام ه��ذه الباندانا
احلمراء.
ل��ذل��ك ،ان تكون “عنقا احمرا”،
يعني انه تاريخياً كانت لك القدرة
ع �ل��ى ج �م��ع ال �ع �م��ال م � ًع��ا ،ولي�س
ت�ق���س�ي�م�ه��م رغ� ��م ا�ستخداماته
الأخرى.
ويف ��ض��وء ه��ذا ال�ت��اري��خ ،ت�سعى
ب �ع �� ��ض احل � ��رك � ��ات �إىل �إح � �ي� ��اء
ال�ت���ض��ام��ن امل�ن��اه����ض للعن�صرية
ال��ذي يرف�ض ال�ك��اري�ك��ات��ور الذي
يعترب العمال البي�ض عن�صريني
تلقائ ًيا �أو حتى ناخبي ترامب.
وي�ف�تر���ض �أن مي�ث��ل ه��ذا التمرد
نهاية الفر�ضية التي تن�سب ،قبل
ك ��ل �� �ش ��يء ،ال �ت �� �ص��وي��ت لرتامب
�إىل امل�ع��ان��اة االقت�صادية و�إعطاء
مكان �أك�ثر �أهمية ،يف البحث عن
تف�سريات للظاهرة الرتامبية� ،إىل
طرق �أخرى مثل تفوق البي�ض� ،أو
م��ؤام��رة كيو �أن��ون� ،أو الإجنيلية.
امل ��ؤك��د �أن االجت ��اه ال�سيا�سي لن
يختفي ،حتى لو مل يعد ترامب يف
البيت الأبي�ض.
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�إعالن ت�صفية �شركة
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عنوان ال�شركة:العني  ,فلج هزاع  ,بناية عبله مبارك �سرور الظاهري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1172205 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدره للمراجعه والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/21:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2121000249:تاريخ التعديل2021/2/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم تي�ستي بوينت

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:معهد اك�سربي�شن للتدريب ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب  1702بناية/نادي الوحدة الريا�ضي الثقايف -
� p7cأبوظبي � ,شارع الدفاع � -شرق  - 19قطعة
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1693277 :

�إىل  /مطعم جريليز

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/رودل ال�شرق االو�سط  -فرع �أبوظبي , 1
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105002518:تاريخ التعديل2021/2/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل العامل ل�صيانة
االدوات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 1020935:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر �سعيد نا�صر �سامل بن �سميدع %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سني �سلمان حممد املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2285221:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم تي�ستي بوينت
TASTY POINT RESTAURANT

GRILLIZ RESTAURANT

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

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنم
االطل�س لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2145304:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة املدينة
اخل�ضراء للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1147178:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر عمر �صالح نا�صر بن عمر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سني خمتار ح�سني حر�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منارة اخلليج للعقارات
رخ�صة رقم CN 3805016:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم احمد ابراهيم النا�صر %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شادى جمال ال�شما�س %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /من�صور عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /من�صور عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�سى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /منارة اخلليج للعقارات

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مركز نيو هورايزان للتدريب ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب  , 903وحدة املالك خادم هامل خادم الغيث
واخرون � C6 -أبوظبي  ,احلو�ض �شرق  - 8ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1176975 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبوظبي �أبوظبي �إىل �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 10
 202100222256 202100222256احمد �سهيل هالل را�شد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ويلز
الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 1011571:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هيدز
ديزاين
رخ�صة رقم CN 2742189:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مونيرت بل�س ال�صالح مكيفات وكهرباء ال�سيارات -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.16مبنى ال�سيد زايد �صقر حمدان �صقر
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2617688 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة وادي خيرب
العمال النجارة امل�سلحة واحلدادة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 1132996:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل خان حممد دو�س البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك جمعه مبارك هادي االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

MANARAT AL KHALEEJ REAL

�إىل /منارة اخلليج للعقارات ذ.م.م

MANARAT AL KHALEEJ REAL ESTATE ESTATE L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/2/22:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2156003135:
 تاريخ التعديل2021/2/23:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/رودل ال�شرق االو�سط  -فرع �أبوظبي , 1
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2121000228:تاريخ التعديل2021/2/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�شركة بلووم القاب�ضة �ش.م.خ
العدد  13173بتاريخ 2021/2/24
دعوه حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية عرب تقنية االت�صال املرئي
وذلك يوم اخلمي�س املوافق  18مار�س  2021يف متام ال�ساعة الثالثه ع�صرا

ي�سر جمل�س ادارة �شركة بلووم القاب�ضة �ش.م.خ  ،دعوة
ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
لل�شركة املزمع عقدها يف يوم اخلمي�س املوافق  18مار�س
 2021وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ع�صرا ،وذلك ملناق�شة
البنود املدرجة يف جدول االعمال .و�سيتم ار�سال الرابط
للم�شاركة يف االجتماع من خالل الربيد االلكرتوين
اخلا�ص بامل�ساهمني او من ينوب عنهم .لذا يرجى من
ال�سادة امل�ساهمني الراغبني باحل�ضور الدخول اىل الرابط
يف املوعد املحدد لعقد االجتماع.
بلووم القاب�ضة �ش.م.خ
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
جنم لقمر
رخ�صة رقم CN 2462412:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

24 February 2021 - Issue No 13173

Wednesday

�إعادة انتخاب الهندي �شروف رئي�سا
لالحتاد الآ�سيوي للإبحار ال�شراعي
واح�ت�ف��ظ � �ش��روف ب��رئ��ا��س��ة االحت ��اد الآ� �س �ي��وي ب�ع��د ان�سحاب الأومل �ب��ي الآ� �س �ي��وي ال�سيد ح�ي��در ف��رم��ان ،وم��دي��ر العالقات
•• نيودلهي-الفجر:
الدولية والعالقة م��ع اللجان الأومل�ب�ي��ة الوطنية يف املجل�س
مناف�سته الوحيدة زهانغ جياودونغ لأ�سباب �شخ�صية.
�أعادت اجلمعية العمومية لالحتاد الآ�سيوي للإبحار ال�شراعي وحت��دث �شروف عن �ضرورة تعزيز مناف�سات ال�شراع يف دورة ال�سيد فينود تيواري.
ووعد املجل�س الأوملبي الآ�سيوي بالعمل عن كثب لنمو ريا�ضة
يف اجتماعها االفرتا�ضي �أول �أول �أم�س الأحد انتخاب الهندي الألعاب الآ�سيوية.
ماالف �شروف رئي�سا لالحتاد.
ح�ضر االنتخابات مدير دورات الألعاب الآ�سيوية يف املجل�س ال�شراع يف �آ�سيا ،وتنظيم مع�سكرات للريا�ضيني ال�شباب فيها.
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مركز التحكيم الريا�ضي يف �أبوظبي ينظم ندوة افرتا�ضية
حول «متثيل العمالء يف النزاعات الريا�ضية»
•• �أبوظبي  -وام:

ن�ظ��م م��رك��ز ال�ت�ح�ك�ي��م الريا�ضي
بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،ندوة
افرتا�ضية ،بعنوان "متثيل العمالء
يف النزاعات الريا�ضية" ،مب�شاركة
نخبة من املتخ�ص�صني الدوليني يف
جمال القانون الريا�ضي وق�ضايا
التحكيم الريا�ضية .وذلك تنفيذاً
لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون الرئا�سة
رئ �ي ����س دائ � ��رة ال �ق �� �ض��اء؛ بالعمل
على �إثراء النهج العلمي القانوين

وم��واك�ب��ة امل�ستجدات الت�شريعية
والق�ضائية على كافة امل�ستويات
املحلية والإقليمية والعاملية.
و�أو�ضح مركز التحكيم الريا�ضي؛
�أن الندوة التي ح�ضرها �أكرث من
 1830من املخت�صني واملهتمني
بالقانون الريا�ضي يف  35دولة
ع��رب �ي��ة و�أج �ن �ب �ي��ة؛ ن��اق �� �ش��ت �أه ��م
النقاط التي يجب مراعاتها عند
مت �ث �ي��ل ال�ل�اع �ب�ي�ن يف النزاعات
ال��ري��ا��ض�ي��ة وذل ��ك يف �إط� ��ار تبني
دائ� � ��رة ال �ق �� �ض��اء خ �ط��ة متكاملة
لتطوير ون�شر ال��وع��ي ب�إجراءات
التحكيم الريا�ضي ح��ول العامل،

ويف املنطقة العربية ب�شكل خا�ص.
وق � � ��ال ف �ي �� �ص��ل اخل� � � ��وري امل ��دي ��ر
الإداري ملركز التحكيم الريا�ضي -
يف الكلمة االفتتاحية للندوة � -إن
املركز يطمح لأن يكون �أحد �أف�ضل
مراكز "كا�س" يف العامل ،وقد و�ضع
ل��ذل��ك خ �ط��ة م�ت�ك��ام�ل��ة تت�ضمن
تقدمي خدمات ذات م�ستوى عاملي
و تثقيف املجتمع ح��ول القانون
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي م� ��ع ال�ت�رك� �ي ��ز على
الإج ��راءات والقوانني امل�ستحدثة
على ال�ساحة الريا�ضية.
م ��ن ج �ه �ت��ه؛ �أك � ��د � �س �ع��ادة اللواء
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ن��ا��ص��ر الري�سي؛

رئي�س احت��اد الإم ��ارات للفرو�سية
وال� ��� �س� �ب ��اق؛ �أه� �م� �ي ��ة ا�ست�ضافة
وت�ن�ظ�ي��م ال �ف �ع��ال �ي��ات واملنتديات
وامل� ��ؤمت ��رات ال��ري��ا��ض�ي��ة الدولية
ب �ه��دف ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة ال ��دول ��ة يف
ه ��ذا امل� �ج ��ال .و�أَ� � �ض ��اف �أن مركز
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ت �ح �ك �ي��م الريا�ضي
"كا�س" ي�ع��د �إجن � ��ازاً ��ض�خ�م�اً يف
�إط ��ار تعزيز �صناعة الريا�ضة يف
ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط وال �ع��امل ب�شكل
ع��ام ..م�شيداً بجهود املركز الذي
�أ�صبح من �أهم املن�صات التوعوية
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال �ق��وان�ين الريا�ضة،
�إ�ضافة �إىل دوره يف تر�سيخ العدالة

يف جميع النزاعات الريا�ضة.
و�أدار ال � �ن ��دوة ك �ل ��وي فريونيكا
�سايرون الباحث القانوين مبكتب
� �س �ع��ادة وك �ي��ل دائ � ��رة ال �ق �� �ض��اء يف
�أب��وظ�ب��ي و� �ش��ارك فيها نخبة من
اخل �ب�راء يف ال �ق��ان��ون الريا�ضي؛
ومت م�ن��اق���ش��ة �أه ��م امل���س��ائ��ل التي
ي� �ج ��ب م ��راع ��ات� �ه ��ا ع� �ن ��د متثيل
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية والالعبني
م ��ع �إل� �ق ��اء ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات يف متثيل الريا�ضيني
وال� �ن ��وادي يف ن��زاع��ات ك��رة القدم
وال �ن �ه��ج ال �ت �ك �ت �ي �ك��ي ال � ��ذي يجب
ات� �ب ��اع ��ه م� ��ن ق� �ب ��ل الريا�ضيني

امل�شتبه يف تعاطيهم املن�شطات عند
الدفاع عن �أنف�سهم �أمام التحكيم

الريا�ضي ،واملخاطر املرتبطة بكل
ا�سرتاتيجية دفاع �إ�ضافة �إىل دور

الأدل��ة و�شهادة اخل�براء يف ق�ضايا
التعاطي.

جمدد ًا يف بطوالت �سوق دبي احلرة املفتوحة للتن�س
ت�ستعر�ض مهاراتها ّ

جنيفر برايدي ،و�صيفة بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة لتن�س ال�سيدات
•• دبي-الفجر:

ك�شفت الأم��ري�ك�ي��ة جنيفر برايدي
الع�ب��ة التن�س ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي �أح��رزت
امل� ��رك� ��ز ال � �ث� ��اين يف ن �ه ��ائ ��ي بطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة لتن�س ال�س ّيدات،
عن عزمها ال�سعي بكل جهدها للفوز
يف مناف�سات بطولة �سوق دبي احل ّرة
املفتوحة للتن�س التي �ستنطلق يف 7
مار�س املقبل.
وح� �ق� �ق ��ت ب � ��راي � ��دي جم� �م ��وع ��ة من
االن �ت �� �ص��ارات خ�ل�ال امل�ن��اف���س��ات التي
خا�ضتها العام املا�ضي ،حيث جنحت
بتجاوز جوالت الت�صفية دون خ�سارة
�أي جمموعة ،لتتقدّم نحو دور ن�صف
النهائي بعد �إط��اح�ت�ه��ا بالأوكرانية
�إيلينا �سفيتولينا ،ال�ف��ائ��زة ببطولة
دبي للتن�س عامي  2017و،2018
وفوزها املميز الذي حققته يف مباراة
رب��ع النهائي �أم��ام الإ�سبانية غاربني
م��وغ��وروزا ،التي �أح��رزت �سابقاً لقب
بطولة وميبلدون وفرن�سا املفتوحة
للتن�س ،و�شاركت م�ؤخراً يف ت�صفيات
بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة للتن�س.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال كومل
ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

ل�سوق دب��ي احل��رة�" :إن ف��وز برايدي
العام املا�ضي على موغوروزا يف مباراة
رب ��ع ن �ه��ائ� ّ�ي ��ش� ّك��ل ع�لام��ة ف��ارق��ة يف
مناف�سات ال�ب�ط��ول��ة .و�أن �ه��ت مباراة
ح��اف�ل��ة بالت�شويق بنتيجة  4-6يف
املجموعة النهائية .ومنذ ذلك الوقت،
جن �ح��ت ب ��راي ��دي يف �إم �ت��اع �ن��ا بعدّة
ع��رو���ض ري��ا��ض� ّي��ة م�ت�م� ّي��زة ،وو�صلت
بجدارة وا�ستحقاق �إىل نهائي بطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة لتن�س ال�س ّيدات".
وف� ��ازت ب��راي��دي ع�ل��ى �آ� �ش �ل��ي بارتي،

امل�ص ّنفة �أوىل عاملياً ،يف بري�سبان قبل
و�صولها �إىل بطولة �سوق دبي احلرة
للتن�س ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ح�ي��ث تابعت
�أداءه � � ��ا امل �ث�ي�ر ل ل��إع �ج ��اب وو�صلت
�إىل م�ب��اراة ن�صف النهائي .ويف �أول
بطولة تخو�ضها بعد االنقطاع ب�سبب
جائحة كوفيد� ،-19صعدت برايدي
بجدارة نحو اللقب يف ليك�سينغتون،
وف��ازت بجميع جمموعات مبارياتها
اخلم�س.
وو� �ص �ل��ت �إىل م �ب ��اراة ن���ص��ف نهائي

بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س ،حيث
�أق�صت �أجنليك ك�يرب��ر ،التي حتمل
ل �ق��ب غ ��ران ��د � �س�ل�ام ،ق �ب��ل مواجهة
ال�ي��اب��ان�ي��ة ن��اوم��ي �أو� �س��اك��ا ،وخو�ض
مباراة ن�صف نهائي بطولة �أو�سرتافا.
ويف هذا املو�سم ،وقبل الت�أهل �إىل �أول
مبارياتها النهائية �ضمن بطوالت
غ��ران��د ال���س�لام ال�ك�برى يف ملبورن،
وقفت �أو�ساكا عرثة �أمام تقدّمها ،كما
و�صلت برايدي ملباراة ن�صف النهائي
يف مناف�سات ك�أ�س جرامبيان للتن�س.

ول �ط��امل��ا ب � ��رزت ب ��راي ��دي كمناف�سة
��ش��ر��س��ة ،وم� ّث�ل��ت م�ب��ارات�ه��ا يف ن�صف
ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة �أ� �س�ترال �ي��ا املفتوحة
للتن�س خري دليل على قوّتها ،وخالل
 14دقيقة ،تغ ّلبت الأمريكية على
كارولينا م��وك��وف��ا ،وك�سرت �إر�سالها
ث �ل�اث م � � �رّات ق �ب��ل ال� �ف ��وز باملباراة
واكت�ساب نقطة خام�س مبارياتها.
ب��ال�ن���س�ب��ة جل�ن�ي�ف��ر ب ��راي ��دي ،لطاملا
ك ��ان ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ق � ّوت �ه��ا الذهنية
وتركيزها عام ً
ال �أ�سا�سياً يف حتقيق

�أريج مطبقاين �أول امر�أة �سعودية
تر�أ�س احتادا ريا�ضيا �أوملبيا
الأمري فهد بن جلوي ،وجميع من وقف معي واختارين لهذا لزيادة عدد املالعب حتى ت�ستقبل جميع الفئات ال�سنية و من
•• الريا�ض-الفجر:
املن�صب ،و�إن �شاء اهلل �أكون عند ح�سن ظنهم ،ونت�أمل �أن نكون اجلن�سني.
باتت �أريج مطبقاين �أول امر�أة تر�أ�س احتادا لريا�ضة �أوملبية يف متما�شني مع "ر�ؤية اململكة  "2030من خالل احتاد التن�س .و�أ�ضافت :ممار�سو ريا�ضة التن�س عاملياً  47يف املئة منهم من
اململكة العربية ال�سعودية ،بعد �أن متت تزكيتها لرئا�سة احتاد �إن الكلمات ال تكفي لو�صف �شعوري ،و�إن �شاء اهلل �أ�ستطيع �أن الن�ساء ،لذلك حينما ن�ضيف العن�صر الن�سائي يف اللعبة �ستزيد
التن�س �أم�س الأول االثنني يف املرحلة الأوىل من انتخابات �أقدم ما �أقدر عليه من خالل ريا�ضة التن�س التي ع�شت طول احتمالية اكت�شاف �أبطال �سعوديني ي�شرفون الوطن باملحافل
االحتادات الريا�ضية.
العاملية ،ف�إن وجود العن�صر الن�سائي يف من�صب قيادي باملجال
حياتي متابعة ممار�سة لها.
كما �أن جمل�س �إدارة االحتاد ال�سعودي اجلديد للتن�س هو الأول وبح�سب ال�صحيفة ،تعد �أريج من عائلة حمبة لريا�ضة التن�س ،الريا�ضي �سي�ساهم ب�شكل كبري يف دخ��ول العن�صر الن�سائي
يف تاريخ الريا�ضة ال�سعودية الذي ي�ضم غالبية من ال�سيدات ،حيث مي��ار���س �أب �ن��ا�ؤه��ا ح��ال�ي�اً اللعبة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل زوجها ملعرفة الريا�ضة وممار�ستها ب�شكل �أكرب.
بواقع �أربع �سيدات هن �شريفة ال�سديري وفاطمة باطوق وملا فهمي �صالح ،البطل ال�سابق ال��ذي مثل اململكة يف كثري من وح�صلت االثنني انتخابات جمال�س �إدارات خم�س احتادات،
فتمت تزكية �أحمد الق�ضماين لرئا�سة احتاد ال�سباحة ،وفاز
ال�سليمان ووه��دان القا�ضي ف�ضال عن رجلني هما بدر ه�شام البطوالت.
ر�ضي وطارق بن زيدان.
وتابعت :نواجه م�شكلة قلة البطوالت لريا�ضة التن�س .وهذا م�شرف ال�شهري برئا�سة احت��اد ال�ك��ارات�ي��ه ،وحبيب الربعان
أو�سط
ل
ا
ال�شرق
�صحيفة
نقلته
حديث
يف
وعربت �أريج مطبقاين
ما يقلل من فر�صة احتكاك الالعبني وزيادة خربتهم .و�سوف برئا�سة احتاد �ألعاب القوى وعبداهلل ها�شم برئا�سة احتاد كرة
ال�سعودية عن فخرها واعتزازها بكونها �أول �سعودية ترت�أ�س ن�سعى خالل الفرتة املقبلة �إىل زي��ادة عدد البطوالت ،و�أي�ضاً الطاولة.
احت��اداً �أوملبياً ممار�ساً ،وق��ال��ت� :أ�شكر وزي��ر الريا�ضة الأمري زي ��ادة ع��دد مم��ار��س��ي لعبة ال�ت�ن����س .ك��ذل��ك ف ��إن��ه لي�س لدينا وا�ستكملت املرحلة الثانية �أم�س الثالثاء بانتخابات احتادات كرة
عبد العزيز بن تركي الفي�صل ،ونائب رئي�س اللجنة الأوملبية م�لاع��ب كافية لن�شر اللعبة ب�شكل �أك�ب�ر ،وم��ن ث��م �سن�سعى ال�سلة والكرة الطائرة وكرة اليد والدراجات والتايكواندو.

الفوز.
وت�ضم قائمة املنافِ�سات على اللقب
يف بطولة �سوق دب��ي احل � ّرة املفتوحة
للتن�س ك ً
ال من �سيمونا هاليب املدافعة
عن لقبها ،و�آ�شلي بارتي ،امل�ص ّنفة �أوىل
عاملياً ،بالإ�ضافة �إىل بيرتا كفيتوفا
ويلينا �سفيتولينا وبيلندا بن�شيت�ش،
ال �ل��وات��ي ف ��زن ب �ل �ق��ب ب �ط��ول��ة �سوق
دب��ي احل��رة املفتوحة للتن�س �سابقاً،
وفيكتوريا �أزاري�ن�ك��ا و�صيفة بطولة
�أم��ري �ك��ا امل�ف�ت��وح��ة للتن�س ،2020

والفائزة بجائزة �أف�ضل العبة عائدة
للمناف�سات من احتاد العبات التن�س
املحرتفات ،و�أري�ن��ا �سابلينكا املتوّجة
م� ��ؤخ ��راً ب�ب�ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي للتن�س،
وغ��ارب�ي�ن م ��وغ ��وروزا ،ال �ت��ي �أح ��رزت
لقب ب�ط��والت غ��ران��د �سالم الكربى
م� ّرت�ين ،والالعبة التون�سية املميزة
�أُن�س جابر ،وبيانكا �أندري�سكو الفائزة
ببطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س عام
.2019
من جانبه ،ق��ال �صالح تهلك ،مدير

ب �ط��ول��ة � �س��وق دب ��ي احل� ��رة للتن�س:
"باملقارنة م ��ع غ�ي�ره ��ا م ��ن كبار
ال�لاع�ب��ات ،تخت�صّ جنيفر برايدي
حتى الآن مبيزة عي�ش حياتها بعيداً
ع ��ن الأ�� � �ض � ��واء ،م ��ا ي �� �س��اع��ده��ا على
احل �ف��اظ ع�ل��ى وق�ت�ه��ا وال�ت�ق�ل�ي��ل من
م�صادر ت�شتيت انتباهها .ونعتقد �أنه
م��ع م��وا��ص�ل��ة م���س�يرة جن��اح�ه��ا على
�أع�ل��ى امل�ستويات� ،ست�ضطر برايدي
�إىل التعامل م��ع ت��زاي��د ال�ضغوطات
خارج ملعب التن�س ،متاماً كما تتعامل
معه داخل امللعب".
وتبد�أ مناف�سات البطولة مع بطولة
� �س��وق دب ��ي احل� ��رة ل�ت�ن����س ال�سيدات
 1000نقطة ،والتي تنطلق خالل
ال �ف�ت�رة م��ن  7وح �ت��ى  13مار�س،
يليها بطولة حم�تريف التن�س 500
نقطة ،من  14ولغاية  20مار�س،
وال �ت ��ي ��س�ي�ن���ض��م �إل �ي �ه��ا ك��وك �ب��ة من
�أ�شهر العبي التن�س حول العامل.
ُت � �ق ��ام ب � �ط ��والت �� �س ��وق دب � ��ي احل ��رة
امل �ف �ت��وح��ة ل �ل �ت �ن ����س ،وال� �ت ��ي متلكها
وت�ن�ظ�م�ه��ا � �س��وق دب ��ي احل � ��رة ،حتت
رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل".
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لعبت ال�سجية التهديفية لإيلكاي غوندوغان دورا كبريا يف ابتعاد مان�ش�سرت
�سيتي  10نقاط عن �أقرب مطارديه يف ال��دوري االنكليزي لكرة القدم،
لكن البحث امل�ستمر للفريق اململوك �إماراتيا عن لقب دوري �أبطال �أوروبا،
ي�ضع العب الو�سط الدويل الأملاين �أمام مهمة جديدة االربعاء عندما يحل
�ضيفا على بورو�سيا مون�شنغالدباخ االملاين يف ذهاب ثمن النهائي.
الكبريتني .و�إذا كانت ال�سنة التي �سيحقق فيها مالك النادي ال�شيخ من�صور
بعد ان�ضمام امل��درب الإ�سباين جوزيب غ��واردي��وال �إىل م�شروع �سيتي ،كان ب��ن زاي��د �آل نهيان حلمه بخطف لقب م�سابقة الأن��دي��ة الأه��م يف العامل،
غوندوغان �أول الالعبني القادمني �إىل ملعب االحتاد ،يف خطة رفع الفريق �سيكون لغوندوغان دور رئي�س على غرار اال�سابيع املا�ضية.
الأزرق �إىل م�صاف نخبة الأندية يف القارة العجوز.
يعي�ش العب الو�سط �أف�ضل موا�سمه من الناحية التهديفية ،رافعا ر�صيده
برغم احرازه �ستة �ألقاب يف �آخر خم�س �سنوات ،وال�سابع يلوح يف االفق يف ظل �إىل  13يف خمتلف امل�سابقات 11 ،منها يف �آخر  13مباراة يف الدوري.
الهيمنة ال�صارخة راهنا على الـ"برميري ليغ" ،ت�ش ّكل م�سابقة دوري االبطال لكن �أ�سلوب لعب غوندوغان (� 8أه��داف يف  42مباراة دولية مع منتخب
احباطا م�ستمرا لغوارديوال منذ رحيله عن بر�شلونة حيث ت�وّج مرتني يف �أملانيا) ال يقت�صر فقط على ت�سجيل االهداف .العب و�سط ن�شيط نادرا ما
 2009و ،2011برحلتني بافارية م��ع ب��اي��رن ميونيخ ث��م انكليزية مع يتخلى عن الكرة ويالئم خطط غوارديوال.
�سيتي .مل يتجاوز "�سيتيزنز" رب��ع النهائي مع امل��درب الكاتالوين يف �أربع قال العب و�سط بر�شلونة ال�سابق عن االمل��اين "هو العب ذكي .هي احدى
حم��اوالت .وبعد حتقيقه  18انت�صارا متتاليا يف خمتلف امل�سابقات ،يجد امل��زاي��ا التي �أق�دّره��ا كثريا ،ال��ذك��اء .الالعبون الذين يفهمون كل �شيء يف
�سيتي نف�سه جمددا حتت اال�ضواء كمر�شح �أبرز لنيل لقب الك�أ�س ذات االذنني املباراة ويجدون احللول يف �أ�سرع وقت ممكن".

ق��درة غوندوغان على �شغل ع�دّة �أدوار جعلت منه العبا مف�ضال يف فريقه
ال�سابق بورو�سيا دورمتوند مع املدربني يورغن كلوب وتوما�س توخل.
قال كلوب قبل ت�سجيله هدفني يف مرمى فريقه ليفربول  1-4يف الدوري
مطلع ال�شهر اجلاري "�إيلكاي هو بني �أف�ضل الالعبني الذين درّبتهم".
تابع "عندما تكون ذكيا ثم تكت�سب اخل�برة ،يرتفع م�ستواك ب�شكل الفت.
ل�ست متفاجئا على االطالق".
بداية م�شوار غوندوغان يف �إنكلرتا عرقلتها ا�صابة قوية يف ركبته ابعدته عن
املالعب نحو ت�سعة ا�شهر.
بعد عودته ،نا�ضل اليحاد مكان يف خط و�سط ي�ض ّم الربازيلي فرناندينيو،
اال�سباين داف�ي��د �سيلفا والبلجيكي كيفن دي ب��روي��ن� .ساهم ه��ذا الو�سط
الرهيب يف حتقيق مو�سم تاريخي عام  2019نال يف نهايته  100نقطة

قيا�سية يف الدوري.
بعمر الثالثني ،ا�صبح غوندوغان قطعة رئي�سة يف رقعة غوارديوال ،خ�صو�صا
بعد عودة �سيلفا �إىل �إ�سبانيا وتق ّل�ص دور املخ�ضرم فرناندينيو ( 35عاما).
وبعد غياب دي بروين لنحو �شهر ب�سبب ا�صابة ع�ضلية بفخذه� ،سجّ ل 6
مرات يف  5مباريات ومل يهدر �سيتي �أي نقطة.
الالعب الرتكي اال�صل الذي يُلفظ ا�سمه بالرتكية "غوندوان" �أظهر ن�ضجا
خارج حدود امللعب �أي�ضا ،بعد اطالقه حملة خريية مل�ساعدة �أ�صحاب احلانات،
املقاهي واملطاعم املعانية من االغالق جراء تف�شي فريو�س كورونا.
وعلى غرار كثريين من زمالئه ،مل يظهر غوندوغان بعد قما�شته يف دوري
االبطال مع �سيتي ،وذلك بعد بلوغه الدور النهائي مع كلوب يف دورمتوند
خ�لال مو�سم  .2013-2012وفيما يعي�ش م��درب��ه ال�سابق كلوب �أزمة
راهنة يف ليفربول جعلته يفقد منطقيا لقب الدوري ،ويُظهر �أمثال بر�شلونة
وريال مدريد وبايرن ميونيخ حامل اللقب تراجعا يف امل�ستوى ،لن يح�صل
�سيتي على فر�صة �أف�ضل من احلالية لفك عقدته �أخريا واحراز اللقب الأول
يف تاريخه يف دوري االبطال.

جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يبحث �سبل التعاون مع نادي روما الإيطايل واال�ستثمار الريا�ضي بنادي البطائح

•• ال�شارقة -وام:

بحث �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي مع
ال�سيد جويدو فيينجا املدير التنفيذي لنادي روما الإيطايل �أم�س الأول
مبقر املجل�س التعاون واال�ستثمار الريا�ضي يف �إط��ار توا�صل املجل�س مع
اجل�ه��ات الريا�ضية العاملية واال��س�ت�ف��ادة وت �ب��ادل اخل�ب�رات مب��ا ي�ع��ود على
تقدم الريا�ضة يف �أندية الإم��ارة البا�سمة و�أي�ضا يف نادي البطائح الثقايف
الريا�ضي.
كما مت عر�ض تفا�صيل الإمكانيات الكبرية التي تتمتع بها �أندية الإمارة
البا�سمة ودور املجل�س يف الإ�شراف على الريا�ضة وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية
وحث الأندية على تفعيل اجلانب الإيجابي من خالل التعاون مع الأندية
اخلارجية مبا ينعك�س على واجهة الإمارة ريا�ض ًيا على امل�ستويات الإدارية
والفنية واال�ستثمارية.

و�أ�شار �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س املجل�س �أن زيارة املدير التنفيذي ومثل ه��ذه الأن��دي��ة تربط الريا�ضة بالتعليم وه��و ذات ال�ش�أن يف الإمارة
ل�ن��ادي روم��ا الإي �ط��ايل تاتي �ضمن حر�ص املجل�س ودع��م خطط التطور البا�سمة م��ن خ�لال توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة م��ن خالل
الريا�ضي يف الإمارة مبا يعك�س الدعم الالحمدود ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ رعاية ال�شباب وتعزيز القيم فيهم وتطوير ال�شباب امل�شرفني على امل�شاريع
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الريا�ضية ملنحهم الفر�صة للوقوف على �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �إدارة
ومتابعة �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل عهد الأندية.
كما ق��ام �سعادة عي�سى ه�لال مبرافقة ال�سيد ج��وي��دو فيينجا �إىل نادي
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي.
و�أ�ضاف :من �ضمن �أهدافنا الإ�سرتاتيجية يف جمل�س ال�شارقة الريا�ضي البطائح الثقايف الريا�ضي وكان يف ا�ستقبالهما �سعادة حمد �سامل بن حمودة
العمل على �إن�شاء ع�لاق��ات متميزة م��ع �أن��دي��ة بحجم ن��ادي كبري وعريق الكتبي رئي�س جمل�س �إدارة النادي و�سعادة عبيد �سعيد الطنيجي �أمني �سر
مثل ن��ادي روم��ا الإي �ط��ايل وعك�س �سمعة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة عام النادي وال�سيد حممد عبد اهلل بن حلي�س ع�ضو جمل�س الإدارة ،حيث
الدولية ورعايته للريا�ضة يف الإم��ارة مبا ي�سهل على املجل�س يف خططه مت القيام بجولة للتعرف على من�ش�آت النادي ومالعبه املختلفة والأن�شطة
وا�سرتاتيجيته يف هذا ال�صدد ،حيث يتوا�صل التخطيط للنقلة النوعية الريا�ضية وبحث �آلية اال�ستثمار الريا�ضي.
لأندية الإم��ارة من خالل التوا�صل مع كربى الأندية التي متلك العبني و�أ� �ش��اد ال�سيد فيينجا ب��إم�ك��ان�ي��ات ال �ن��ادي وال �ت��ي تعك�س �أي���ض��ا االهتمام
يعتربون رم��وز ريا�ضية مثل رمز روم��ا وقائده ال�سابق فران�شي�سكو توتي بالريا�ضة ممثلة يف �أندية الإم��ارة ب�شكل عام مما يرتجم اجلهود الكبرية

التي تبذل من �أجل تقدمها وتهيئة البيئة الريا�ضية للأندية الريا�ضية.
و�أكد �سعادة عي�سى هالل :تعد زيارة املدير التنفيذي لنادي روما للمجل�س
ولنادي البطائح الثقايف الريا�ضي ب�شكل خا�ص امتدادًا للتعاون بني �أندية
الإمارة والأندية العاملية بوجود �أجاك�س الهولندي يف نادي ال�شارقة و�إنرت
ميالن يف كلباء وجنوى يف دب��ا احل�صن وبرو�سيا دورمت��ون��د يف خورفكان
قري ًبا وهو مايعزز من قيمة الريا�ضة يف الإمارة البا�سمة وحر�ص املجل�س
امل�ستمر على ت�شجيع �أنديته على التعاون ورفع ا�سم الإمارة عامل ًيا.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ت�ق��دم ��س�ع��ادة حمد ��س��امل ب��ن ح�م��ودة الكتبي بال�شكر ملجل�س
ال�شارقة الريا�ضي على �إتاحة الفر�صة لفتح باب التعاون مع ن��ادي روما
الإيطايل الذي يعترب قيمة عاملية كربى على م�ستوى الأندية الريا�ضية
ومبا ميثل فر�صة مميزة بالن�سبة للنادي يف �سبيل اال�ستفادة من جتارب
النادي الإيطايل ومبا ي�شكل � ً
أي�ضا ثقة كبرية من املجل�س لنادي البطائح
من �أجل خدمة الريا�ضة بالإمارة.

ا�شبيلية ُيطيح برب�شلونة من املركز الثالث يف الليغا
حقق �إ�شبيلية فوزه ال�ساد�س تواليا يف الدوري اال�سباين لكرة القدم عندما ف��از مبباراتيه االخ�يرت�ين �أم��ام �إي�ب��ار وليفانتي ،ومل يخ�سر �سوى مرة
تغلب على م�ضيفه �أو�سا�سونا �2-صفر يف ختام املرحلة الرابعة والع�شرين ،واحدة يف مبارياته اخلم�س االخرية قبل هذه الأم�سية ،ليتجمد ر�صيده
عند  25نقطة يف املركز الثالث ع�شر.
و�أطاح برب�شلونة من املركز الثالث.
وا�ستفاد النادي الأندل�سي ب�أف�ضل طريقة ممكنة من الهدية التي قدمها و�أبقى لوبيتيغي مهاجمه املغربي يو�سف الن�صريي �صاحب  13هدفاً
له قاد�ش بارغامه م�ضيفه بر�شلونة على التعادل االيجابي  1-1يف عقر على مقاعد االحتياط ،فيما دفع مبواطنه منري احلدادي يف الهجوم� ،إىل
داره الأحد ،ليطيح به من املركز الثالث بفارق نقطة بعدما رفع ر�صيده جانب الهولندي لوك دي يونغ وخي�سو�س فرناندي�س "�سو�سو" .وغاب
�إىل  48نقطة مقابل  47للنادي الكاتالوين الذي يحل �ضيفا عليه يف الأرجنتينان العب الو�سط ماركو�س �أكونيا واملهاجم لوكا�س �أوكامبو�س
قمة املرحلة  25ال�سبت املقبل ،علما �أن الفريقني ميلكان مباراة م�ؤجلة .ب�سبب اال�صابة .وكاد �صاحب االر�ض �أن يباغت �ضيفه بر�أ�سية من القائد
ويتجدد لقاء الفريقني يف الثالث من �آذار/مار�س املقبل يف م�سابقة الك�أ�س �أوي��ر ماتي ارتطمت بالقائم الأمي��ن ( .)3ور ّد النادي الأندل�سي بهدف
املحلية بعدما و�ضع �إ�شبيلية قدماً يف النهائي بفوزه على بر�شلونة بالذات ال�سبق عرب �ضربة ر�أ�سية قوية الربازيلي دييغو كارلو�س ال��ذي ارتقى
فوق اجلميع وحول الكرة �إىل الزاوية الي�سرى للحار�س �سريجيو هرييرا
�2صفر يف ذهاب الدور ن�صف النهائي.و�ضيق �إ�شبيلية اخلناق على الو�صيف ري��ال مدريد �صاحب  52نقطة ( .)19يف ال�شوط الثاين ،ترجم دي يونغ �إىل هدف ثانٍ هجمة مرتدة
�سريعة بد�أها الربازيلي فرناندو منه �إىل احل��دادي ال��ذي مرر عر�ضية
والفائز على بلد الوليد بهدف وحيد.
وعو�ض �إ�شبيلية خ�سارته على ملعبه "رامون �سان�شي�س بي�سخوان" �أمام زاح�ف��ة �أنهاها الهولندي بت�سديدة �أر�ضية خ��ادع��ة يف ال��زاوي��ة املعاك�سة
بورو�سيا دورمت��ون��د االمل��اين بخ�سارته  3-2يف ذه��اب ثمن نهائي دوري للحار�س (.)49
الأبطال االوروبية ،بفوزه ال�ساد�س تواليا يف الدوري ،فيما مل يخ�سر �سوى و�أجرى لوبيتيغي تبديالت متوقعة ف�أخرج �أوليفر توري�س واحلدادي ودي
يونغ و�أدخل الكرواتي �إيفان راكيتي�ش واالرجنتيني �أليخاندرو غومي�س
مرة واحدة يف مبارياته الـ  13االخرية يف "ال ليغا".
و�أوقف رجال املدرب جولن لوبيتيغي �سل�سلة انت�صارات �أو�سا�سونا الذي والن�صريي ،دون �أن تتغري النتيجة.

خ�سارة ثالثة تواليا لليكرز ورقم قيا�سي جلاز
ُم �ن��ي ل��و���س اجن�ل�ي����س ل�ي�ك��رز حامل
ال �ل �ق��ب ب��اخل �� �س��ارة ال �ث��ال �ث��ة توال ًيا
ب�سقوطه االثنني امام �ضيفه وا�شنطن
وي��زاردز بعد التمديد ،127-124
فيما ح�ق��ق ي��وت��ا ج��از امل�ت���ص��در رق ًما
قيا�س ًيا يف الرميات الثالثية يف تاريخ
النادي ،ممط ًرا �سلة �شارلوت هورنت�س
بـ 28ت���س��دي��دة ل�ي�ف��وز 110-132
��ض�م��ن دوري ك ��رة ال���س�ل��ة االمريكي
للمحرتفني.
ورغ��م ت�سجيل ل�ي�برون جيم�س 31
ن �ق �ط��ة 9 ،م �ت��اب �ع��ات و 13متريرة
ح��ا��س�م��ة� ،إال �أن ذل��ك مل ي�ك��ن كاف ًيا
لتجنيب ل�ي�ك��رز اخل �� �س��ارة العا�شرة
هذا املو�سم مقابل  22فو ًزا يف املركز
الثالث يف املنطقة الغربية.
وك��ان ب��راديل بيل ورا��س��ل و�ستربوك
الأف �� �ض��ل م��ن ج��ان��ب ال���ض�ي��وف على
ملعب "�ستايبل�س �سنرت" حيث �سجّ ل
االول  33ن �ق �ط��ة م ��ع  7متابعات
و 6مت ��ري ��رات ح��ا��س�م��ة م �ق��اب��ل 32
نقطة 14،م �ت��اب �ع��ة و 9مت ��ري ��رات
حا�سمة للثاين ليقودان وي��زاردز اىل
الفوز اخلام�س توال ًيا.
ول��ن تكون االم��ور �أ�سهل على ليكرز
ال ��ذي ي���س�ت�م��ر غ �ي��اب جن�م��ه �أنتوين
ديفي�س ع��ن ��ص�ف��وف��ه� ،إذ ي�ح��ل تال ًيا
على ج��از مت�صدر ال��دوري والغربية
الأربعاء.
وق��اد دون��وف��ان ميت�شل ج��از اىل فوزه
الـ 25ه��ذا امل��و��س��م م�ق��اب��ل  6هزائم
بت�سجيله  23نقطة �أ� �ض��اف اليها
 8متريرات حا�سمة ،ليعود مت�صدر
ال� ��دوري اىل ��س�ك��ة االن �ت �� �ص��ارات بعد
��س�ق��وط��ه ام� ��ام ث ��اين ال �غ��رب �ي��ة لو�س

اجنلي�س كليربز يف املباراة ال�سابقة.
ك �م��ا ��س�ج��ل ك��ل م��ن الأ� � �س �ت�رايل جو
�إي �ن �غ �ل��ز وج� � ��ورج ن �ي��ان��غ  21نقطة
وال �ف �ي �ل �ي �ب �ي �ن��ي-االم�يرك��ي ج � ��وردان
كالرك�سون  20نقطة ،بعد دخولهم
م��ن دك��ة ال�ب��دالء لي�ساهموا يف قيادة
يوتا جاز اىل الفوز ال 21يف �آخر 23
مباراة.
�أحرز كالر�سكون خم�س ثالثيات ،اربع
مل��اي��ك ك��ون�ل��ي ال ��ذي �أن �ه��ى ال�ل�ق��اء مع
 15نقطة ،ثالث مليت�شل لي�ساهموا
يف ت�سجيل ج��از  28رمية م��ن خلف
القو�س يف رقم قيا�سي للنادي.
و�شهدت املباراة بلوغ �سبعة العبني من
جاز عتبة الع�شر نقاط على الأقل.

�أم��ا من جانب هورنت�س كان غوردان
هايوارد والنا�شئ الميلو بول الأف�ضل
م��ع  21ن�ق�ط��ة ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا ،اال ان
االول خرج من امللعب يف الربع الرابع
لإ�صابة يف يده ليمنى الفريق بنك�سة
يف �أوىل مبارياته من ا�صل �ست خارج
ق��واع��ده .وبقي هورنت�س يف مطاردة
ي��وت��ا ق�ب��ل �أن مي�سك الأخ �ي�ر بزمام
االمور يف الربع الرابع.
يف تك�سا�س� ،سجل تيم ه��اردواي 29
نقطة م��ن دك��ة ال�ب��دالء وال�سلوفيني
لوكا دونت�شيت�ش  21نقطة ليقودان
داال�� ��س م��اف��ري�ك����س ال ��ذي ق ��دم �أحد
�أف� ��� �ض ��ل م� �ب ��اري ��ات ��ه ع �ل ��ى ال�صعيد
ال ��دف ��اع ��ي ل �ل �ف��وز  92-103على

ممفي�س غريزليز.
وخ��ا���ض م��اف��ري�ك����س م �ب��ارات��ه االوىل
بعد غيابه لثمانية �أيام عن املناف�سات
وحت��دي �دًا منذ � 14شباط/فرباير،
ب�سبب العا�صفة الثلجية املدمرة التي
��ض��رب��ت داال�� ��س م��ا �أدى اىل ت�أجيل
مباراتني للفريق.
ك�م��ا ��س��اه��م ج��اي�ل��ن ب��رون���س��ون ب19
ن�ق�ط��ة م��ن م �ق��اع��د االح �ت �ي��اط على
ملعب "�أمرييكان اي��رالي�ن��ز �سنرت"
�أ�ضاف اليها جو�ش ري�شارد�سون 17
ليحقق مافريك�س ف��وزه اخلام�س يف
�آخر �ست مباريات .و�صنع مافريك�س
فارق ع�شر نقاط يف الق�سم االول من
الربع االفتتاحي ومل ينظر وراءه.

فيما ك��ان ج��ا م��وران��ت الأف���ض��ل من
ج��ان��ب ال���ض�ي��وف م��ع  22نقطة و9
مت ��ري ��رات ح��ا� �س �م��ة مل ت �ك��ن كافية
لتجنيب غريزليز ثاين خ�سارة توال ًيا
وثاين �أ�سو�أ �سجل تهديفي هذا املو�سم
( 90يف اخل �� �س��ارة ام� ��ام كليفالند
كافاليريز ال�شهر الفائت).
كما حقق من جانب غريزليز دي�سمون
ب ��اي ��ن  12ن �ق �ط��ة ،و 11ل �ك��ل من
الكندي-االمريكي ب��ران��دون كالرك
وال�ل�ي�ت��واين ج��ون��ا���س فاالن�سيونا�س
الذي �أ�ضاف  15متابعة.
يف فينيك�س� ،سجّ ل دي�ف��ن ب��وك��ر 34
ن �ق �ط��ة ل �ي �ق��ود � �ص �ن��ز ل� �ف ��وزه الثاين
ع���ش��ر يف م �ب��اري��ات��ه الـ 14الأخ �ي�رة

عندما �أ�سقط �ضيفه بورتالند ترايل
باليزرز .100-132
�أ��ض��اف دي �أن ��دري �أي�ت��ون  19نقطة
لي�ساهم يف �سيطرة �صنز على خ�صمه
ال�سيما يف ال�شوط الثاين حيث �سجل
ال�ف��ري��ق  37نقطة يف ال��رب��ع الثالث
مقابل  17فقط لباليزرز.
ويحتل �صنز املركز الرابع يف الغربية
مع  20فو ًزا مقابل  10هزائم.
وك ��ان دام �ي��ان ل �ي�ل�ارد الأف �� �ض��ل من
ج��ان��ب اخل��ا� �س��ر م��ع  24ن�ق�ط��ة و7
متريرات حا�سمة� ،إال �أن فريقه �سقط
للمباراة الثانية توال ًيا بعد �سل�سلة من
�ستة انت�صارات كانت الأف�ضل له هذا
املو�سم.
وك� � ��ان ل � �ي �ل�ارد �أح � � ��دث � �ض �ج��ة قبل
� �س��اع��ات م ��ن امل� �ب ��اراة ب�ت�ه�ج�م��ه على
�إدارة ميني�سوتا متربوولفز لتعيينها
كري�س فين�ش م��در ًب��ا ج��دي�دًا للنادي
خ�ل� ًف��ا ل�ل�م�ق��ال راي ��ن � �س��ون��درز ،بد ًال
من ديفيد فانرتبول م�ساعد الأخري
والذي �أم�ضى �سبعة موا�سم م�ساعدًا
يف باليزرز.
كما �ساهم نا�سري ليتل بـ 18نقطة
ل �ب�لاي��زرز م�ق��اب��ل  11ل �غ��اري ترنت
و 10لكارميلو �أن �ت��وين .ك�م��ا �ساهم
ايني�س كانرت بـ 15متابعة لبورتالند
ع �ل � ًم��ا �أن ال �ف��ري��ق � �س��جّ ��ل  12رمية
ثالثية من  39حماولة.
ويف �أب � ��رز امل �ب��اري��ات الأخ� � ��رى ،حقق
ميامي هيت و�صيف امل��و��س��م املا�ضي
ف��وزه الثالث ت��وال� ًي��ا بتفوقه -108
 94على اوك�لاه��وم��ا �سيتي ثاندر،
كما ف��از �شيكاغو بولز على هيو�سنت
روكت�س .100-120

الفرق الكينية تبد أ�
ا�ستعداداتها للأوملبياد
يف فقاعات تدريبية
�أعلن م�س�ؤولون كينيون �أن الفرق الأوملبية تبد�أ مطلع �آذار مار�س املقبل
مع�سكرات تدريبية يف فقاعات متخ�ص�صة ،حت�ضريا لدورة االلعاب الأوملبية
ال�صيفية امل�ؤجلة يف طوكيو ال�صيف املقبل.
و�أو�ضح امل�س�ؤولون الكينيون �أنه من املقرر �أن تبد�أ املع�سكرات يف الثاين من
�آذار م��ار���س و�ست�شهد ع��زل الريا�ضيني يف مناطق حم��ددة �أث�ن��اء تدريبهم
ملواجهة انت�شار فريو�س "كوفيد."-19
وق��ال الأم�ين العام للجنة الأوملبية الكينية فران�سي�س موتوكو يف ت�صريح
لوكالة فران�س بر�س�" :سيتمركز عدا�ؤو امل�سافات الطويلة يف ريا�ضة �ألعاب
القوى يف مع�سكر ب�أعلى املناطق ارتفاعا على �سطح البحر يف البالد بالقرب
م��ن مدينة �إل��دوري��ت ،يف ح�ين �أن ف��رق الريا�ضات اجلماعية ،مب��ا يف ذلك
الرغبي ال�سباعي للرجال وال�سيدات ،والكرة الطائرة والتايكواندو� ،سيكون
مقرها يف ملعب كا�ساراين".
و�أ�ضاف "الهدف من مع�سكرات الفقاعات هو تقليل معدل �سفر الريا�ضيني
�إىل عائالتهم من مراكز التدريب ،وتقليل خطر التعر�ض لوباء كوفيد-19
الذي ال يزال م�ستع ًرا".
وت�أهل حتى الآن ما جمموعه  87ريا�ضيا وريا�ضية لأوملبياد طوكيو املقرر يف
متوز/يوليو ،ومن املتوقع �أن يزداد العدد مع بدء املو�سم الريا�ضي اجلديد.
وت��أم��ل كينيا يف ا�صطحاب فريق مكون م��ن  100ريا�ضي وريا�ضية �إىل
الألعاب التي مت ت�أجيلها اىل الفرتة من  23متوز/يوليو والثامن من �آب
�أغ�سط�س املقبلني.
وق��ال موتوكو �إن الريا�ضيني �سيخ�ضعون الختبارات متكررة للك�شف عن
ف�يرو���س كوفيد� -19أث �ن��اء وج��وده��م يف املع�سكر ال�ت��دري�ب��ي وال ��ذي �سيتم
�إغالقه �أمام الغرباء.
و�أ�ضاف "�سيتم اختبار جميع الريا�ضيني امل�ؤهلني قبل قبولهم يف مع�سكر
الفقاعة".
واحتلت كينيا ،القوة العظمى العاملية يف �أم الألعاب ،املركز اخلام�س ع�شر
يف �أوملبياد ريو دي جانريو  2016ك�أف�ضل دولة �أفريقية ،ب�إجمايل 13
ميدالية� :ست ذهبيات ومثلها ف�ضية وبرونزية واحدة.
كما ت�صدرت كينيا ج��دول امليداليات يف بطولة العامل لأل�ع��اب القوى عام
 2015يف بكني ،لأول مرة يف تاريخها ب�سبع ميداليات ذهبية و�ست ف�ضية
وثالث برونزية.

الفجر الريا�ضي

الإماراتي را�شد الظاهري يفتتح مو�سم ال�سباقات بفوز
كبري يف بطولة ال -دبليو �إ�س كي للنا�شئني بايطاليا
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ل�ب��دء �سباق الت�صفيات االوىل ث��م �أظ�ه��ر را��ش��د جم��ددا ت��رك�ي��زا كبريا �أ�سا�ساً قوياً للعمل اجلاد ،لتحقيق �أف�ضل ما لدي �..أود �أن �أ�شكر الفريق
•• �أدريا-وام:
والتزاما دقيقا ،حيث بقي مت�صدراً �سباق الت�صفيات لبدء النهائي من على جهوده الكبرية".
وم��ن جهته ،ق��ال م��درب را��ش��د البطل ال�سابق للفورموال  2االيطايل
افتتح جنم الكارتينج الإماراتي ال�صاعد را�شد الظاهري مو�سم ال�سباق املركز الأول.
اجلديد لعام  2021بفوز مهم ،حمققا بداية قوية يف بطولة ك�أ�س ويف جمريات ال�سباق النهائي انطلق الظاهري وتقدم ب�سرعة على �أولئك فاوت�سو ايبوليتي" :هذه نتيجة افتتاحية مم�ت��ازة للمو�سم اجلديد،
العامل للكارتينج التي فاز بها عام  2019عن فئة امليني.
ال��ذي��ن ي�سعون خلفه ،و��س��رع��ان م��ا اكت�سب النجم الإم��ارات��ي املوهوب والفريق ب�أكمله م�سرور لفوز را�شد يف ه��ذا ال�سباق ،ومم��ا ال �شك فيه
ً
وحتت �شعار فريق بارولني العريق ،ملع جنم الظاهري حمققا فوزا جديدا م�سافة لي�ضع نف�سه يف املقدمة ط��وال ال�سباق ،و �أظ�ه��ر را��ش��د ن�ضجاً �أن التوازن الكبري والتطبيق الدقيق للتدريب الذي �أظهره را�شد طوال
يف م�سريته الريا�ضية حيث ارتقى �إىل م�ستوى التحدي �ضد �أك�ثر من كبرياً يف �أ�سلوب قيادته ..ودورة تلو الأخرى احتل البطل الإماراتي را�شد العام املا�ضي احلافل بالتحديات ،قد حقق �أهدافه ..لقد ت�ضافرت جهود
� 100سائق ميثلون ما يزيد على  50دولة من خمتلف �أنحاء العامل ،الظاهري �صاحب الرقم" " 355املركز الأول بثبات عابراً خط النهاية الفريق ب�أكمله ب�شكل جيد ،وميكننا �أن نفتخر ب�أننا تقدمنا معاً يف م�ساع
�إيجابية بروح الفوز".
حيث كانت املناف�سة �شر�سة ،يف فئة �أوك  -جونيور ل�سباق ك�أ�س �أبطال ال بفارق ثانية عن �أقرب مناف�سيه.
دبليو ا�س كي.
ومبنا�سبة ه��ذا الفوز ق��ال النجم الإم��ارات��ي امل��وه��وب را�شد الظاهري :و�أقيم ال�سباق الذي ميثل �إحدى جوالت بطولة ك�أ�س العامل للكارتينج
ً
م�سافة
ا
حمقق
البداية،
منذ
وتقدمه
تفوقه
را�شد
أظهر
�
ال�سباق
وخالل
"هناك العديد من الذكريات الرائعة على هذه احللبة خا�صة يف �سباق على حلبة �أدريا للكارتينج بايطاليا ،املعتمدة دوليا حيث تبلغ م�ساحتها
جيدة عن �أق��رب مناف�سيه ومت�صدراً ال�سباق ،وحمافظاً على ثباته يف �أبطال ال -دبليو ا�س كي ،لذلك كنت �سعيداً بالتقدم والفوز مرة �أخرى  1302مرت ،وهي م�صممة لكي متثل حتدياً كبريا لل�سائقني بطبيعتها
ت�صفيات ال�سباق الأول ،مم��ا �أدى �إىل متهيد الطريق �أم��ام الظاهري لكن عن فئة �أعلى ..هذه نتيجة رائعة ويرجع ذلك �إىل اجلهود القوية ال�ضيقة وامل�ت�ع��رج��ة ،حيث ترتبط اخل �ط��وط امل�ستقيمة ب�سل�سلة من
لفر�ض �سيطرته ،وحقق له بداية قوية ،من خالل اح��راز املركز الأول والدعم الفني والتقني من الفريق ب�أكمله ..كان االعداد مثالياً و�أعطاين االنحناءات القا�سية.

ريال مدريد يعول على ال�سحر
الأوروبي لزيدان لإنقاذ مو�سمه
يعود ريال مدريد الإ�سباين �إىل م�سابقته ّ
املف�ضلة دوري �أبطال �أوروبا يف كرة
القدم ،عندما يحل �ضيفا على �أتاالنتا برغامو الإيطايل الأربعاء يف ذهاب
ال��دور ثمن النهائي ،معوّال على "�ساحره الأوروبي" مد ّربه الفرن�سي زين
الدين زيدان ،على �أمل �إنقاذ مو�سمه بعد خروجه خايل الوفا�ض من م�سابقة
الك�أ�س املحلية وتخلفه عن جاره �أتلتيكو مدريد يف الليغا.
تبقى الأل�ق��اب الثالثة املتتالية يف امل�سابقة القارية يف الفرتة بني 2016
و 2018را�سخة يف الأذه��ان خالل الوالية الأوىل لزيدان على ر�أ�س االدارة
الفنية للنادي امللكي ،وبعدها مل يحقق "زيزو" �أي �شيء قاريا.
فمنذ عودته �إىل قيادة ريال مدريد يف �آذار/م��ار���س  ،2019ف�شل زي��دان يف
تخطي الدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري الأبطال ،حيث توقف م�شواره �أمام
�أياك�س �أم�سرتدام الهولندي ( 1-2يف �أم�سرتدام و 4-1يف مدريد يف )2019
ثم مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي ( 2-1ذهابا يف مدريد وبالنتيجة ذاتها �إيابا يف
مان�ش�سرت يف .)2020
كل ذلك يثري الت�سا�ؤالت بني اجلماهري "املدريدية" :هل ما زالت م�سابقة
دوري الأبطال "امل�سابقة املتيمة" لـ"زيزو"؟
من ال�صعب االقتناع بذلك بالنظر �إىل العدد الكبري
من الغيابات ب�سبب الإ�صابات التي ت�ضرب البيت
امل�ل�ك��ي وال �ت��ي تعقد مهمة زي ��دان م�ن��ذ بداية
العام .2021
�إىل غيابات الربازيلي رودريغو ،االوروغوياين
فيديريكو ف��ال�ف�يردي� ،أل �ف��ارو �أودريو�سوال،
ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي �إي � ��دن ه � ��ازار ،ال�ب�رازي �ل��ي �إي ��در
ميليتاو ومواطنه مار�سيلو،

�أ�ضيفت م�ؤخ ًرا �إ�صابات ركائز �أ�سا�سية �أخرى ويتعلق االمر بداين كارفاخال
(الفخذ الأمين) والقائد �سريخيو رامو�س (�أجرى العملية على الغ�ضروف
املف�صلي الداخلي لركبته الي�سرى و�سيغيب حتى نهاية �آذار/م��ار���س) وهو
الذي مل ميدد حتى الآن عقده الذي ينتهي يف  30حزيران/يونيو املقبل.
ولعل الأم��ر �صعب الن�سيان بالن�سبة لـ"زيزو" ه��و غياب ه��داف��ه ومواطنه
كرمي بنزمية ( 17هدفا هذا املو�سم) ب�سبب �إ�صابة يف الكاحل تع ّر�ض لها
�أمام فالن�سيا (�2-صفر يف � 14شباط/فرباير يف الدوري الإ�سباين) بح�سب
و�سائل الإعالم الإ�سبانية.
غاب بنزمية عن �صفوف النادي امللكي يف مباراته االخرية يف الدوري �ضد بلد
الوليد ،وبح�سب الالئحة التي �أعلن عنها ريال مدريد �أم�س الأول االثنني،
ف�إن املهاجم الدويل الفرن�سي ال�سابق لن ي�سافر مع زمالئه �إىل �إيطاليا.
ولكن حتى لو �أن �أتاالنتا برغامو يقدّم م�ستويات قوية منذ املو�سم املا�ضي
على امل�ستوى القاري ،حيث �أق�صى فالن�سيا اال�سباين من ثمن النهائي (فاز
عليه  1-4ذهابا و 3-4ايابا) ،قبل �أن يخرج ب�شق النف�س ويف الوقت بدل
ال�ضائع من مواجهته �أم��ام باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف رب��ع النهائي
( )2-1يعدما كان متقدما حتى الدقيقة  ،90ف��إن رج��ال امل��درب جان
بيريو غا�سبرييني يعانون هذا املو�سم يف الدوري املحلي حيث يحتلون
املركز ال�ساد�س �آخ��ر املراكز امل�ؤهلة اىل امل�سابقات القارية ،ويقدّمون
م�ستويات �أقل �إثارة من �سابقه.
وبعد ذلك ،ال يجب ن�سيان �أن م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا كانت املناف�سة
التي �سمحت لزيدان وريال يف كثري من الأحيان باالنتعا�ش بعد فرتات
من الرتاجع حمليا.
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2019عندما خفت بريق ريال مدريد وكان
م�صري زيدان على املحك ،كان الفوز على غلطة �سراي الرتكي بن�صف
دزينة من الأه��داف ،بوابة النادي امللكي لتحقيق �سل�سلة 21
مباراة متتالية دون هزمية حتى بداية �شباط/فرباير.
ويف التا�سع من كانون الأول/دي�سمرب � ،2020أتاح
االنت�صار احلا�سم على بورو�سيا مون�شنغالدباخ
االمل��اين (�2-صفر) للمريينغي بحجز بطاقتهم
اىل ال� ��دور ث�م��ن ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�م���س��اب�ق��ة القارية
العريقة مت�صدرين جمموعتهم ،وحققوا بعدها
�سل�سلة ت�سع مباريات دون هزمية حتى منت�صف
كانون الثاين/يناير املا�ضي.
ب�صفته م��دي��را فنيا يجيد �إدارة فريقه،
�سي�ضطر زي��دان من الآن �إىل منح املزيد
من امل�س�ؤوليات الهجومية لالعبني لي�سوا
عادة اخليار الأول �أمام اخل�شبات الثالث.
�سيكون ه��ذا ه��و ح��ال ال�برازي �ل��ي ال�شاب
فيني�سيو�س ج��ون�ي��ور ال��ذي ك��ان "زيزو"
ي�ت��وق��ع م�ن��ه ال�ك�ث�ير م�ن��ذ ث�ل�اث �سنوات،
ومواطنه العب الو�سط كازميريو مفاج�أة
املو�سم باعتباره ال�ه��داف الثاين لريال
مدريد هذا املو�سم بر�صيد �ستة �أهداف
يف خمتلف امل�سابقات �آخرها هدف الفوز
على بلد الوليد (�1-صفر) ال�سبت يف
الليغا.
� �س �ي �ك��ون ب �ع ����ض ال�ل�اع �ب�ي�ن مطالبني
ب� ��اخل� ��روج م ��ن ال� �ظ ��ل ل �ل �� �س �م��اح لزين
الدين زيدان باالحتفاظ بلقب "ال�ساحر
الأوروبي" لفرتة �أطول قلي ً
ال.

موريال من «بديل خارق» �إىل
�أمل �أتاالنتا �ضد الريال
تخطى املهاجم الكولومبي لوي�س موريال دوره كـ"بديل خارق" وث ّبت مكانته
مانحا �أتاالنتا االي�ط��ايل الآم��ال يف مقارعة ريال
يف الت�شكيلة الأ�سا�سيةً ،
مدريد اال�سباين يف ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم يف برغامو اليوم الأربعاء.
�سجل موريال هد ًفا وم� ّرر كرة حا�سمة اىل مواطنه دوف��ان �ساباتا يف الفوز
الرائع  2-4على نابويل االحد يف الدوري املحلي ،يف �آخر مباراة ا�ستعدادية
قبل مواجهة زعيم �أوروبا.
�سجل مهاجمه للمباراة التا�سعة
وقال مدربه جان بيريو غا�سبرييني بعد �أن ّ
توال ًيا �شارك فيها �أ�سا�س ًيا يف "�سريي �أ"" :موريال العب ا�ستثنائي ،لي�س
فقط لأنه �سجل هد ًفا و�صنع �آخر لقد �أظهر هذا العام ق ّوة ذهنية وبدنية
وريا�ضية غ�ير ع��ادي��ة ،وق��د حقق قفزة هائلة يف اجل��ودة ،كذلك م��ن حيث
الثبات يف امل�ستوى".
يقدّم الدويل الكولومبي ( 30عامًا) �أف�ضل مو�سم يف م�سريته حيث �سجل
حتى الآن  17هد ًفا ،مبا فيها اثنان يف دور املجموعات من دوري االبطال.
وي�سعى م��وري��ال لتعوي�ض ف�ت�رة خميبة ام �ت��دت �� 18ش�ه� ًرا م��ع ا�شبيلية
اال�سباين الذي و�صل اليه يف �صيف  2017قادمًا من �سمبدوريا يف �صفقة
قيا�سية للنادي االندل�سي بلغت  20مليون يورو وفق التقارير.
�سجل  13هد ًفا يف  65مباراة مع ا�شبيلية قبل ان ينتقل اىل فيورنتينا
ّ
على �سبيل الإعارة يف كانون الثاين/يناير  ،2019قبل ان ي�صل اىل برغامو
بعد �ستة �أ�شهر.
يف مو�سمه االول يف ال�ن��ادي ال�شمايل ،اكت�سب موريال
�سمعة "البديل اخلارق" ،حيث �سجل  18هد ًفا يف
"�سريي �أ" على الرغم من م�شاركته �أ�سا�س ًيا يف
 10مباريات فقط.
�أما هذا املو�سم فيحتل املركز الثالث يف ترتيب
ه � ��دايف ال � � ��دوري ( )14اىل ج��ان��ب ت�شريو
اميوبيلي مهاجم الت�سيو وال�سويدي زالتان
ابراهيموفيت�ش ق ّنا�ص ميالن ،خلف البلجيكي
روم �ي �ل��و ل��وك��اك��و م �ه��اج��م ان �ت�ر ( )17وجنم
يوفنتو�س الربتغايل كري�ستيانو رونالدو (.)18
ولكن يف حني ت�شمل ركالت اجلزاء �أربعة
من اه��داف لوكاكو ورونالدو مقابل
ث�لاث��ة لإب��راه�ي�م��وف�ي�ت����ش� ،سجل
موريال واحدة فقط.
وق ��ال امل�ه��اج��م ال ��ذي ��س� ّ�ج��ل 36
هد ًفا يف  71مباراة لأتاالنتا يف
جميع امل�سابقات "املد ّرب مينحني
امل���س��اح��ة ووق � ًت��ا �أك�ث�ر ع�ل��ى ار�ض
امللعب م�ؤخ ًرا ،لذا �أريد اال�ستفادة
من ذلك قدر امل�ستطاع".
�أح ��دث غ��ا��س�ب�يري�ن��ي خ��ّ��ض��ة يف
�أت��االن �ت��ا يف الأ� �ش �ه��ر الأخ�ي�رة
ع� � �ن � ��دم � ��ا �أب� � � �ق � � ��ى ق � ��ائ � ��ده
االرج�ن�ت�ي�ن��ي �أليخاندرو
"بابو" غومي�س خارج

خططه بعد �أن رف����ض الأخ�ي�ر االن�صياع لتكتيكه خ�لال م �ب��اراة يف دوري
االبطال.
غاب غومي�س عن املباراة الأخ�يرة من دور املجموعات امام امل�ضيف اياك�س
�أم�سرتدام الهولندي ،حني �سجل موريال هدف املباراة الوحيد لي�ؤهل فريقه
اىل الأدوار االق�صائية كو�صيف برفقة ليفربول االنكليزي املت�صدر.
بعد �أن باتت ال�صلحة م�ستحيلة بني الطرفني ،انتقل االرجنتيني اىل ا�شبيلية
يف �سوق االنتقاالت ال�شتوية.
�ستكون امل�ب��اراة �أم��ام ري��ال مدريد �صاحب الرقم القيا�سي يف �أل�ق��اب دوري
االبطال ( )13اال�ستحقاق الأكرب للفريق االيطايل الذي حقق لق ًبا وحيدًا
يف تاريخه عندما توج بالك�أ�س املحلية يف العام .1963
وو�صف م��وري��ال ال��ذي ب��د�أ م�سريته االحرتافية ع��ام  2009يف ب�لاده مع
ديبورتيفو كايل املباراة ب�أنها "فر�صة فريدة� .إذا لعب �أتاالنتا كما فعل �أمام
نابويل ،ا�ستقبال القليل من الأه��داف وخلق العديد من الفر�ص� ،ستكون
املهمة �صعبة عليهم � ً
أي�ضا".
وميلك فريق مدينة برغامو ثاين �أف�ضل �سجل تهديفي يف الدوري املحلي
هذا املو�سم ( ،)53خلف انرت ( ،)57عل ًما �أنه �أنهى املو�سم املا�ضي ب�أف�ضل
ر�صيد ( 98هد ًفا).
و�سجل م��وري��ال� ،ساباتا ،الأمل��اين روب��ن غوزين�س والأرجنتيني كري�ستيان
رومريو �أهداف اتاالنتا الأربعة االحد ،وكانت املرة ال�ساد�سة هذا املو�سم التي
ي�سجل فيها �أربعة العبني يف مباراة واحدة للفريق.
وق��ال غا�سبرييني ( 63عامًا) ال��ذي حول الفريق اللومباردي اىل �أحد
�أف�ضل الفرق االيطالية منذ توليه املهام على ر�أ�س اجلهاز الفني عام
" 2016يعطينا ذلك داف ًعا معنو ًيا قبل املباراة �أمام ريال مدريد".
بلغ �أتاالنتا الدور ربع النهائي املو�سم املا�ضي يف �أوىل م�شاركاته
يف البطولة القارية الأ�سمى ،متفو ًقا على فالن�سيا يف الدور
ثمن النهائي حيث �سي�أمل تكرار الإجن��از امام فريق �إ�سباين
جناحا يف
�آخر .وقال غا�سبرييني "نحن نواجه �أكرث االندية ً
العامل".
و�أردف م��درب ان�تر ،بالريمو ،جنوى وك��روت��وين ال�سابق
"�إنها مباراة ا�ستثنائية لنا .ال �أعتقد �أن �أتاالنتا
�سبق �أن واجه فري ًقا بهذا احلجم .نحن
متحم�سون ملالقاتهم لرنى
ما ب�إمكاننا القيام به".

ميكروبات �سوبر تتحمل ظروف املريخ
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وجدت درا�سة جديدة �أجرتها وكالة نا�سا وعلماء مركز الف�ضاء الأملاين� ،أن بع�ض امليكروبات على الأر�ض ميكن �أن
تعي�ش م�ؤق ًتا على �سطح املريخ.
واخترب الباحثون قدرة الكائنات احلية الدقيقة على حتمل ظروف املريخ من خالل �إطالقها يف طبقة ال�سرتاتو�سفري
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عند تعر�ضها لأ�شعة فوق البنف�سجية العالية جدًا".
ويعد فهم حتمل امليكروبات لل�سفر �إىل الف�ضاء �أم ًرا حيو ًيا لنجاح البعثات امل�ستقبلية ،عند البحث عن حياة خارج
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املر�أة ال�شارب ..تتوقف عن �إزالة ال�شعر الزائد

نفرتيتي و�إخناتون ..الذكاء
اال�صطناعي يك�شف مالحمهما احلقيقية

تالحق النظرات الدمناركية �إلدينا جاجاجناك عندما
ت�سري يف ال�شارع ،وتتلقى �إهانات عرب ح�ساباتها على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،كل هذا و�أكرث بد�أ منذ عام تقري ًبا،
عندما قررت عدم حلق �ساقيها وعدم ا�ستخدام امللقاط �أو
�شفرات احلالقة لإزالة �شعر الوجه .ومل تهتم "�إلدنيا" ب�أي
�ألقاب �أطلقت عليها منذ اتخاذها هذا القرار ،بل وتتمنى
�أن تتخل�ص جميع الن�ساء من ال�ضغوط االجتماعية وكل
االلتزامات التي جتعلهن ي�شعرن ب�أنهن �أ�سريات� ،سواء كان
ذل��ك فيما يخ�ص �إزال��ة ال�شعر �أو �أي �شيء �آخ��ر .و�أ�شارت
�إىل �أن البع�ض ي�شبهها بفريدا كاهلو الع�صر احلديث،
لكن ع��دد كبري �أي�ضا ق��ال لها �إن ما تفعله "�أمر قبيح"،
بل وذهب البع�ض �إىل و�صف ما ت�صرفاتها ب�أنها "مثرية
لال�شمئزاز" ،ح�سب �صحيفة "نيويورك بو�ست"� .إلدينا
جاجاجناك تبلغ من العمر  31عامًا ،وتعي�ش يف كوبنهاجن
وتعمل كمدر�سة ،وتقول �إنها عندما اتخذت قرارها بو�ضع
�شفرات احلالقة واملالقط جان ًبا وترك ال�شعر ينمو ب�شكل
طبيعي على وجهها� ،شعرت ب�أنها �أنهت حالة من العبودية
كانت تعي�ش فيها .وت�ق��ول :ق��ررت اختيار مظهر طبيعي
متامًا� ،أريد �أن يقبلني املجتمع كما �أنا ،مبا يف ذلك �شعري
الزائد ،حتى لو �أطلقوا عليها ا�سم (املر�أة ال�شارب) ،ف�إنني
ال �أجد ما يجعلني �أح�سد امر�أة حليقة".

�سيظل التاريخ كنزا مل تكت�شف بعد كل تفا�صيله ،ولعل ما �أقدم
عليه امل�صور الهولندى با�س �أوترڤيك ،لأب�سط دليل على ذلك.
وا�ستخدم "با�س" الذكاء اال�صطناعى ،للو�صول �إىل �صورة حديثة
للملك الفرعوين �إخناتون "�أمنحوتب الرابع" ،وللملكة نفرتيتى،
للو�صول �إىل �أق��رب �شكل لهما ،ب�ن��ا ًء على الكثري م��ن التماثيل
والنقو�ش .ون�شر "با�س" ال�صورة عرب ح�سابه الر�سمي على موقع
التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،وق ��ال�" :إخناتون ونفرتيتى..
ال �أدع��ي �أنني �أح��د العلماء ،فقط �أ�ستخدم ال��ذك��اء اال�صطناعي
حتى �أ�صل لنتيجة موثوقة يف النهاية" .وا�شتهر "با�س" خالل
ال�سنوات املا�ضية با�ستخدامه برنامج امل��ؤث��رات اخلا�صة ثالثي ًة
الأبعاد ،لتحويل لوحات قدمية ل�شخ�صيات عامة ولبع�ض امل�شاهري
�إىل �صور فوتوغرافية ،وكان من قبل حول �إحدى لوحات الفيوم
التاريخية �إىل �صورة فوتوغرافية حديثة.

نقل منزل عمره  139عاما بـ� 400ألف دوالر

نقلت �آلية خمت�صة منزال فيكتوريا من موقعه �إىل موقع جديد
بعد  139عاما من عنوانه يف "� - 807شارع فرانكلني" بوالية
�سان فران�سي�سكو الأمريكية.
ومت حتميل املنزل الأخ�ضر املكون من طابقني ذي النوافذ الكبرية
والباب الأمامي البني ،مع �أ�سا�سه� ،إىل عربة خمت�صة ،وجرى نقله
�إىل موقع جديد ،على بعد �� 6ش��وارع من موقعه ال�ق��دمي ،حيث
ا�صطف املتفرجون على الأر�صفة اللتقاط ال�صور لهذا احلدث،
بينما ينتقل املنزل ،ب�سرعة ق�صوى تبلغ  1ميل يف ال�ساعة� ،إىل
العنوان اجلديد "� - 635شارع فولتون".
وذكرت �صحيفة "�سان فران�سي�سكو كرونيكل" �أن عملية نقل هذا
املنزل كانت يف مراحل التخطيط ل�سنوات ،كما ق��ال فيل جوي،
امل�س�ؤول عن نقل املنزل ،لل�صحيفة� ،إنه "تعني عليه احل�صول على
ت�صاريح من �أكرث من  15وكالة يف املدينة" .وقال جوي �إن هذه
اخلطوة �صعبة جزئيا ،لأن اجلزء الأول من عملية النقل يت�ضمن
النزول �إىل منحدر ،و�أ�ضاف" :هذا �صعب على املنزل" .وعلى طول
الطريق نحو املكان اجل��دي��د ،مت قطع ع��دادات وق��وف ال�سيارات
وتقليم �أطراف الأ�شجار ،ونقل الفتات املرور التي تعيق �سري عربة
النقل .كما �أ�شارت �صحيفة "كرونيكل" �إىل �أن تيم براون ،مالك
املنزل املكون من  6غرف نوم ،وهو �سم�سار يف �سان فران�سي�سكو،
�سيدفع ح��وايل � 400أل��ف دوالر كر�سوم وتكاليف نقل هذا املعلم
املعماري التاريخي الذي يعود للع�صر الربيطاين الفيكتوري.

�أغلى �أنواع الفاكهة ..القطعة بـ� 23ألف دوالر

ال تخلو الأ�سواق طول العام من �أ�صناف الفاكهة اللذيذة
التي يعرفها �أغلبنا ،لكن ماذا عن الأنواع النادرة التي قد
نعي�ش ومنوت دون �أن ن�سمع عنها؟
تعد �شرق وجنوب قارة �آ�سيا موطنا لأغلب الفواكه النادرة
وال�ث�م�ي�ن��ة ،بينما ت�ت�ف��رق م��واط��ن ب��اق��ي الأ� �ص �ن��اف بني
�أ�سرتاليا وبع�ض دول قارتي �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية
خا�صة املك�سيك .وكون هذه الفاكهة نادرة فهي بالت�أكيد
الأغلى ثمنا يف العامل ،بع�ضها يبلغ ثمن القطعة الواحدة
منها نحو  23000دوالر ،مثل �شمام ي��وب��اري الأجمل
والألذ يف �أ�سرة الكنتالوب على وجه الأر�ض.
من املعروف �أن الفاكهة جزء �أ�سا�سي من النظام الغذائي
ال���ص�ح��ي وامل � �ت� ��وازن ،ك��ون�ه��ا م �� �ص��درا مم �ت��ازا للمعادن
والفيتامينات الأ��س��ا��س�ي��ة ،وحت �ت��وي ع�ل��ى ن�سبة عالية
من الأل�ي��اف .كما توفر جمموعة وا�سعة من م�ضادات
الأك�سدة املح�سنة لل�صحة ،مبا يف ذلك الفالفونويد.
وي�ساعد ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي الغني بالفاكهة يف التقليل
من خطر الإ�صابة ب��الأم��را���ض اخل�ط�يرة ،وعلى ر�أ�سها
ال�سرطان و�أمرا�ض القلب وااللتهابات ومر�ض ال�سكري.

توقيف زوجة �إل ت�شابو يف مطار وا�شنطن

�أعلنت ال�سلطات الأمريكية توقيف زوج��ة خواكني "�إل ت�شابو"
غو�سمان يف مطار وا�شنطن الدويل لال�شتباه بانتمائها �إىل �شبكة
تهريب خمدرات .ومن املفرت�ض �أن متثل �إميا كورونيل �أي�سبورو
( 31عاماً) التي حتمل اجلن�سيتني املك�سيكية والأمريكية �أمام
قا�ض ف��درايل  .وك��ان "�إل ت�شابو" ال��ذي �شارك يف ت�أ�سي�س كارتل
�سينالوا املك�سيكي يعد �أكرث جتار املخدرات نفوذا يف العامل.
ويف متوز/يوليو  ،2019حكمت عليه حمكمة فدرالية يف بروكلني
ب��ال���س�ج��ن م ��دى احل �ي��اة ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت �ه��ري��ب  1200ط��ن من
الكوكايني على الأقل �إىل الواليات املتحدة يف خالل  25عاما.
و ُنقل "�إل ت�شابو" منذ �صدور احلكم يف حقه �إىل �سجن يخ�ضع
حلماية م�شدّدة يف كولورادو.

وجبات فاخرة وم�ساج ..فنادق  5جنوم للقطط

املتطوعون ي�ساعدون يف �إعادة احليتان العالقة �إىل البحر يف �ساوث �آيالند  ،نيوزيلندا .رويرتز

القب�ض على �ساحر ليبي ميار�س الدجل

�أحالم تك�شف عن موعد
طرح خطاك الال�ش
ك�شفت الفنانة الإم��ارات�ي��ة �أحال م
ع��ن م��وع��د ط��رح �أغ�ن�ي��ة "خطاك
الال�ش" وه ��و ي ��وم غ��د اخلمي�س
وهي من �ألبومها اجلديد "فدوة
عيونك".
وك� �ت� �ب ��ت �أح � �ل� ��ام ع�ب��ر ح�سابها
اخل ��ا� ��ص" :خطاك ال�ل�ا� ��ش �أب ��د
واهلل ت��وح���ش�ت��ك ،ي ��وم اخلمي�س،
انتظرونا لنكمل مع بع�ض م�سرية
ال�ن�ج��اح��ات يف �أغ �ن �ي��ه حت�م��ل لكم
�شو ًقا من فدوة عيونك".
وت��اب �ع��ت" :الأغنية م ��ن كلمات
و�أحل � ��ان ع�ب��دال��رح�م��ن العثمان،
ت ��وزي ��ع خ��ال��د ع ��ز ،م�ك����س جا�سم
حم�م��د ،ومت الت�صوير يف فنلندا
مع املخرج الكبري ح�سن غدار".
وك��ان��ت ط��رح��ت �أح�ل�ام �أغنية من
�أل� �ب ��وم "فدوة عيونك" بعنوان
"بريء" ،وذل� � ��ك ع �ب�ر قناتها
اخلا�صة على "يوتيوب" .الأغنية
من كلمات �سعود البابطني� ،أحلان
�سهم ،توزيع ب�شار �سلطان ومك�س
جا�سم حممد.

Wednesday

ن�شرت وحدة مكافحة التطرف واملظاهر الهدامة ،التابعة لإدارة البحث
اجلنائي التابعة ملديرية الأم��ن مبدينة ال��زواي��ة بليبيا ،حت��ذي��راً �شديد
اللهجة �ضد جميع املواطنني والأجانب الذين تعاونوا مع �أو ترددوا على
�ساحر ليبي �أل�ق��ي القب�ض عليه االث �ن�ين .و� �ش��ددت على � �ض��رورة ت�سليم
"الأعمال ال�سحرية" ،التي قام بها ال�ساحر لفكها طبقاً للطرق ال�شرعية،
وتخلي�ص النا�س من �شرور هذا ال�سحر وفتح باب التوبة جتاه الذين ترددوا
على ال�ساحر .مكتب ال�ش�ؤون الأمنية بوحدة مكافحة التطرف والظواهر
الهدامة ك�شف يف ت�صريحات خا�صة ،لـ"�سكاي نيوز عربية"� ،أن التحذير
ت�ضمن �إح�ضار الأ�سحار مع جميع من تعاونوا مع ال�ساحر املقبو�ض عليه،
�سواء كانت "حجب" �أو �أغرا�ض �شخ�صية� ،أو �صور �أو �أي مظاهر �أخرى
لأعمال ال�سحر ،لفكها بالطريقة ال�شرعية ،ومنح جميع املتعاونني عن
منحة حمددة قبل �أن يتم اتخاذ القرارات اجلزائية �ضدهم.
و�أ�ضاف" :لدينا �أدل��ة بال�صوت وال�صورة� ،ضد الأ�شخا�ص الذين تعاونوا
مع هذا ال�ساحر الدجال ،و�إذا مل يقوموا بت�سليم �أعمال الأ�سحار� ،ستتم
مالحقتهم قانونياً وف�ضح الفيديوهات وال�صور اخلا�صة بهم ،ف�ض ً
ال عن
ف�ضح ما حتتويه املرا�سالت بينهم وب�ين ال�ساحر حتى يكونوا ع�برة ملن
ت�سول له نف�سه ممار�سة ومعاونة مثل ه�ؤالء".

طاوو�س لندن ..بظالم كورونا ت�أكله الثعالب
�أجهزت الثعالب على الطاوو�س كيفن ،ال��ذي ظهر يف ظ��روف غام�ضة يف
بداية الإغالق يف مار�س املا�ضي و�أ�صبح رم ًزا للأمل ل�سكان لندن.
وذكرت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست" الأمريكية �أن كيفن كان بالن�سبة ل�سكان
بلدة �شينجفورد ،الواقعة على تخوم لندن� ،أكرث من جمرد طائر ي�صيح
�أثناء الليل ،حيث كان بالن�سبة لهم "�أيقونة" وكن ًزا حمل ًيا ،يوفر الراحة
لأولئك الذين حزنوا على فقدان �أحبائهم ب�سبب فريو�س كورونا.
لكن موظفي مدر�سة ي��ارديل ال��ذي��ن �أق��ام��وا ع�لاق��ة وثيقة م��ع الطائر،
وغال ًبا ما كانوا يطعمونه البذور والفاكهة ويثري �ضجة عليه ب�شكل عام.
عرثوا على رفاته بعدما �أكلته الثعالب.
�أ�صابت �أنباء وفاة كيفن ال�سكان املحليني بحزن �شديد ،حيث جل�أ الكثريون
�إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي مل�شاركة ذكرياتهم و�صور الطائر التي
التقطوها له خالل الأزمة ال�صحية.
كان موظفو املدر�سة  ،من بني �آخرين  ،قد �أعربوا عن قلقهم من �أن كيفن
ق��د ال ينجو م��ن ال�شتاء الربيطاين القا�سي ،خا�صة بعد �أن فقد ري�شه
مبنا�سبة نهاية مو�سم التزاوج العام املا�ضي .ولكن بينما متكن كيفن من
النجاة م��ن ال�ظ��روف اجلليدية وال�ع��وا��ص��ف الثلجية  ،ك��ان��ت احليوانات

ت�سجيل م�صور لهبوط
بر�سيفريان�س على املريخ
بث علماء �إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية
(ن��ا� �س��ا) ت���س�ج�ي�لا م �� �ص��ورا ف��ري��دا م��ن نوعه
ل �ه �ب��وط م��رك �ب��ة ال �ف �� �ض��اء (بر�سيفريان�س)
التاريخي على �سطح املريخ الأ�سبوع املا�ضي.
ويظهر الت�سجيل الذي بُث االثنني ،وبو�ضوح
��ش��دي��د ،حل�ظ��ة ان�ف�ت��اح م�ظ�ل��ة لإب �ط��اء �سرعة
املركبة اجلوالة ا�ستعدادا للهبوط فوق �سطح
الكوكب الأحمر واقرتابها من ال�سطح.
و�أم �ك��ن ت�سجيل ال�ل�ق�ط��ات ي��وم اخلمي�س من
خ �ل��ال جم �م��وع��ة م ��ن ال � �ك ��ام �ي�رات و�ضعت
يف زواي � ��ا خم�ت�ل�ف��ة م ��ن امل��رك �ب��ة ال �ت��ي حملت
(بر�سيفريان�س) عرب الغالف اجلوي للمريخ
�إىل �أن هبطت ب�سال�سة يف حو�ض وا�سع على
ال�سطح يُعرف با�سم فوهة جيزيرو.
كما عر�ضت نا�سا مقطعا �صوتيا ق�صريا �سجلته
مكربات �صوت مثبتة فوق املركبة اجلوالة بعد
الهبوط وا�شتملت على همهمات رياح خفيفة.

حجوزات قبل �أ�شهر و�أحيانا قبل �أعوام ..بهذه الطريقة
ف�ق��ط حت�ج��ز لقطتك امل��دل�ل��ة م�ك��ان��ا يف ف �ن��ادق القطط
ال �ف��اره��ة يف ب��ري�ط��ان�ي��ا .ف �ن��ادق ت�ه�ت��م ب � ��أدق التفا�صيل
اخلا�صة لنزالئها ،اب�ت��داء م��ن لوبي ا�ستقبال النزالء،
مرورا بالنظام الغذائي اخلا�ص ،وانتهاء ب�ساعات �إ�ضافية
من اللعب واللهو ،كما يحب القط النزيل .وتلج�أ �أغلب
العائالت التي ترغب بال�سفر �إىل خ��ارج بريطانيا �إىل
�إي ��داع قططها يف ف�ن��ادق م��ؤه�ل��ة ،يتم ان�ت�ق��ا�ؤه��ا بعناية
وح� ��ذر ،بح�سب تقييم ال��زب��ائ��ن و�آرائ� �ه ��م ع�ل��ى مواقع

كيف يعالج املخ لغة الإ�شارة؟

ي��ري��د ال�ب��اح�ث��ون يف معهد ماك�س ب�لان��ك لعلوم
الإدراك الب�شري والدماغ الآن ملعرفة �أي مناطق
باملخ م�شاركة بالفعل يف معاجلة لغة الإ�شارة عرب
درا� �س��ات خم�ت�ل�ف��ة ،وم ��دى ال �ت��داخ��ل ال�ك�ب�ير مع
مناطق امل��خ التي ي�ستخدمها الأ�شخا�ص الذين
ميكنهم ال�سمع ملعاجلة اللغة امل�سموعة.
ويف درا�سة تلوية ن�شرت م�ؤخراً يف جملة "هيومان
برين مابيند" جمعوا بيانات من جتارب تناولت
لغة الإ�شارة �أجريت حول العامل.
وج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن خ���ص��و��ص�اً م��ا ي�ط�ل��ق عليها
منطقة "بروكا" يف اجل��زء الأم��ام��ي م��ن امل��خ يف
الن�صف الأي�سر هي �إح��دى املناطق ال�ضالعة يف
معاجلة لغة الإ�شارة يف كل درا�سة جرى تقييمها
ت �ق��ري �ب �اً .وه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ل�ط��امل��ا ك��ان��ت معروفة
ب�أنها تلعب دوراً مركزياً يف اللغة املنطوقة حيث
ُت�ستخدم للنحو واملعنى.
ومن �أجل ت�صنيف �أف�ضل لنتائجهم من الدرا�سة

التلوية احلالية ،ق��ارن العلماء نتائجهم بقاعدة
بيانات حتتوي على �آالف عدة من الدرا�سات ذات
م�سح دم��اغ��ي ،بح�سب م��ا نقله م��وق��ع "�ساين�س
ديلي" عن الدرا�سة.
وت�ؤكد النتائج على �أن منطقة بروكا يف الن�صف
الأي�سر من املخ هي عقدة مركزية يف �شبكة اللغة
باملخ الب�شري .وعلى ح�سب ما �إذا كان الأ�شخا�ص
ي�ستخدمون اللغة يف �شكل �إ��ش��ارات �أو �أ�صوات �أو
كتابة ،ف�إنها تعمل مع �شبكات �أخرى.
وب��ال �ت��ايل ف � ��إن م�ن�ط�ق��ة ب��روك��ا ال ت �ع��ال��ج اللغة
املنطوقة �أو املكتوبة فح�سب ،مثلما كان معلوما
حتى اليوم ،ولكن �أي�ضاً املعلومات اللغوية املجردة
يف �أي �شكل من �أ�شكال اللغة ب�شكل عام.
ويو�ضح باتريك �سي تريتنربين ،امل��ؤل��ف الأول
ل�ل��درا��س��ة وه��و ط��ال��ب دك �ت��وراة يف معهد ماك�س
بالنك" :وبناء عليه ف�إن املخ متخ�ص�ص يف اللغة
يف حد ذاتها ولي�س يف التحدث".

ن�سرين طاف�ش تفاجئ
اجلمهور وترتدي احلجاب
فاج�أت الفنانة ال�سوريةن�سرين طاف�ش متابعيها بن�شرها �صورة جديدة
لها ومقطع فيديو على ح�سابها اخلا�ص على �أح��د مواقع التوا�صل
االجتماعي وهي ترتدي احلجاب.
لكن ن�سرين يف الواقع هي مل ترتدِ احلجاب بل �إن هذه املن�شورات من
كوالي�س م�سل�سل "املداح" الذي ت�شارك فيه ن�سرين �إىل جانب الفنان
امل�صري حمادة هالل ،وامل�ق��رر عر�ضه يف ال�سباق الرم�ضاين املقبل
وعلقت على ال�صورة معلنة ا�سم ال�شخ�صية التي �ستج�سدها وكتبت:
"رحاب املداح رم�ضان_."2021
�أم��ا عن ق�صة امل�سل�سل فهو يتناول ق�صة �شاب ريفي "حمادة هالل"
متزوج من امر�أة "ن�سرين طاف�ش" ويدخل يف العديد من امل�شاكل �ضمن
�أحداث حتدث يف �إطار درامي واجتماعي.

ظهور تلفزيوين مللكة بريطانيا
قبيل لقاء هاري وميجان
تظهر امللكة �إل�ي��زاب�ي��ث وع��دد من
كبار ال�شخ�صيات امللكية بربيطانيا
يف برنامج تلفزيوين لبحث �أهمية
الكومنولث ،يف اليوم نف�سه لعر�ض
لقاء جتريه املذيعة ال�شهرية �أوبرا
وينفري مع الأمري هاري وزوجته
ميجان.
وعلى مدى  50عاماً ظلت الأ�سرة
املالكة الربيطانية حتتفل بقدا�س
ال�ك��وم�ن��ول��ث ال���س�ن��وي يف كني�سة
و�ستمن�سرت يف �شهر مار�س�/آذار،
لكن القدا�س �ألغي هذا العام ب�سبب
جائحة "كوفيد."-19
وق��ال��ت ال�ك�ن�ي���س��ة �إن امل �ل �ك��ة (94
ع��ام �اً) ،ال�ت��ي ت�ق��ود االحت ��اد الذي
ي�ضم  54دول��ة� ،ستوجه ب��د ًال من
ذل��ك ر��س��ال��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة يف �إطار
ب��رن��ام��ج ب �ع �ن��وان "احتفال بيوم
الكومنولث" �سيذيعه تلفزيون
ه�ي�ئ��ة الإذاع� � ��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة يوم
 7م � � ��ار� � � ��س�/آذار ،وف� �ق� �اً لوكالة
"رويرتز".
و�ستكون ه�ن��اك م��داخ�لات كذلك
ل��وري��ث ال �ع��ر���ش الأم�ي��ر ت�شارلز
والأم� �ي ��ر ول � �ي ��ام ،ال � ��ذي ي �ل �ي��ه يف
ت��رت�ي��ب والي� ��ة ال �ع��ر���ش ،وزوجته
كيت.
وه ��ذا يعني �أن ال�برن��ام��ج �سيذاع
قبل �ساعات م��ن املقابلة املرتقبة
مع الأمري هاري وزوجته ميجان،
وه� ��ي امل �ق��اب �ل��ة الأوىل املتعمقة
التي يجريانها منذ �سفرهما �إىل
الواليات املتحدة ،وتبث قناة "�سي.
بي�.إ�س" املقابلة.

