رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون خادم احلرمني
ال�شريفني بنجاح العملية اجلراحية التي �أجراها ويل العهد ال�سعودي

�ص 03

 20.957مليار درهم قيمة �صفقات

معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س  2021يف � 5أيام

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل)
برقية تهنئة �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة بنجاح العملية اجلراحية التي
�أجراها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة اىل
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
بنجاح العملية اجلراحية التي �أجراها.
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

�ص 10

عربي ودويل

ليبيا� ..أزمة املياه �شبح
يهدد م�ستقبل البالد

�ص 19

الفجر الريا�ضي

«مان�شي�سرت �سيتي» 98 ..يوما مع الأرقام
القيا�سية بعد جتديد عقد جوارديوال

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 20صفحة -الثمن درهمان

www.alfajrnews.ae

الإمارات يف املرتبة  17عامليا يف م�ؤ�شر القوة الناعمة والأوىل اقليميا يف قوة الت�أثري

حممد بن را�شد :ر�سالتنا للجميع �أن الإمارات م�ستمرة يف احت�ضان ثقافات العامل  ..لأننا ل�سنا دولة يف العامل  ..بل العامل يف دولة

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

تخليدا لذكرى الأمري الراحل ً
وتقديرا لإ�سهاماته اجلليلة

حممد بن را�شد يطلق ا�سم ال�شيخ
�صباح الأحمد على �شارع املنخول

•• دبي  -وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل ب ��إط�لاق ا�سم
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،على �شارع املنخول وهو �أحد
�أه��م ال���ش��وارع احل�ي��وي��ة يف دب��ي ،تخليداً ل��ذك��رى الأم�ي�ر الراحل،
وتقديراً للدور الإن�ساين الكبري للمغفور له ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،واجلهود امل�شهودة التي بذلها يف دعم م�سرية العمل
اخلليجي امل�شرتك وم�ساندة ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية،
وذل��ك ت��زام�ن�اً م��ع احتفال دول��ة الكويت ال�شقيقة باليوم الوطني
ال�ستني ،الذي يوافق  25فرباير من كل عام( .التفا�صيل �ص)2

ملواكبة احتياجات قادة امل�ستقبل وحث ال�شباب على طرح �أفكار جديدة

حممد بن را�شد خالل زيارته معر�ض «�آيدك�س» (وام)

حممد بن زايد خالل زيارته معر�ض «�آيدك�س» وتفقده �أحد االجنحة الوطنية (وام)

حممد بن را�شد و حممد بن زايد يزوران معر�ض «�آيدك�س» يف ختام دورته وي�شيدان بنجاح تنظيم احلدث العاملي

�أبوظبي يف يومه الأخري.
•• �أبوظبي -وام:
وقد جتول �سموه يف خمتلف �أجنحة وردهات وقاعات
زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم امل�ع��ر���ض ال ��ذي ا�ست�ضافه م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي الوطني
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي للمعار�ض على مدى خم�سة �أيام.
«رعاه اهلل» معر�ضي « �آيدك�س و نافدك�س» يف العا�صمة من جهة اخرى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن

زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل
(�آيدك�س  )2021الذي اختتم فعالياته ام�س يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض (�أدنيك).
وتفقد �سموه خالل اجلولة يف ختام فعاليات الدورة

الـ 15ل�ل�م�ع��ر���ض..ع��دداً م��ن الأج�ن�ح��ة الوطنية
وال �ع��رب �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ..وا� �س �ت �م��ع �إىل � �ش��رح من
م�س�ؤوليها وممثلي الوفود ب�ش�أن �أه��م املعرو�ضات
والتقنيات و�أحدثها التي ي�شاركون بها يف املعر�ض.
(التفا�صيل �ص)2

رئي�س الوزراء الأرميني� :أ�سيطر على الأو�ضاع ..واجلي�ش ال يزال موالي ًا يل

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل يطرح
 3حماور رئي�سة ال�ستك�شاف �آفاق النمو اجلديدة

•• �أبوظبي -وام:

يطرح جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل يف دورته الثالثة التي
ينظمها مكتب �ش�ؤون التعليم يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي برعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  3حماور رئي�سية ،وهي عامل
متغري ،وف��ر���ص ج��دي��دة ،واخلم�سون ع��ام�اً ال�ق��ادم��ة ،وذل��ك �ضمن
ال�سعي ملواكبة احتياجات جيل من قادة امل�ستقبل( .التفا�صيل �ص)4

الوكالة الدولية� :إذا مل تتفق �إيران ووا�شنطن �سنواجه و�ضع ًا جديد ًا

الواليات املتحدة ّ
حتذر طهران :ل�صربنا حدود!
بوادر انقالب يف �أرمينيا والكرملني يدعو �إىل الهدوء
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع�ل��ن رئي�س ال ��وزراء الأرميني،
نيكول با�شينيان� ،أن جي�ش بالده
ال يزال موالياً له ،على الرغم من
�إ�صدار هيئة الأركان العامة بياناً
طالبت فيه با�ستقالة احلكومة.
و�شدد با�شينيان ،يف كلمة �ألقاها
�أمام �أن�صاره املتظاهرين يف ميدان
اجلمهورية �أم��ام مقر احلكومة
و�سط العا�صمة يريفان ،على �أن
اجلي�ش الأرميني ال يزال يخ�ضع
لأوام � ��ره ول�ل���ش�ع��ب ،م ��ؤك ��داً �أنه
و�أف ��راد عائلته ال ينوون مغادرة
البالد.
و�أق��ر رئي�س ال��وزراء ب��أن الو�ضع
احلايل يف �أرمينيا متوتر ،لكنه ال
يزال قابال ل�ل�إدارة ،م�شددا على
�أه �م �ي��ة ال�ت��و��ص��ل �إىل اتفاقيات
تتيح تفادي النزاعات.
وو� �ص ��ف ب��ا��ش�ي�ن�ي��ان ب �ي��ان هيئة
الأرك� � ��ان ال �ع��ام��ة ب ��أن��ه ك ��ان رداً
عاطفياً ،مبدياً ا�ستعداده ملناق�شة
�أي م�سائل قائمة داخ��ل البالد،
وقال :لي�س لدينا �أعداء يف داخل
�أرمينيا.
وب� �ع ��د اخ� �ت� �ت ��ام ك �ل �م �ت��ه ،ت ��ر�أ� ��س

تعاون م�صري �أمريكي ملواجهة
ال���ن���ف���وذ ال�ت�رك���ي يف ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت:

تعمل الواليات املتحدة الأمريكية
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ع�لاق �ت �ه �ـ �ـ �ـ �ـ��ا مب�صر
التي متثـــل قوة ع�سكرية وب�شرية
ف��اع �ل��ة وق ��وي ��ة ومي �ك��ن االعتماد
عليها يف ظل التحديات الإقليمية.
وال � �ش��ك �أن ت���ص��اع��د التدخالت
ال�ترك �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل
مت� ��دد اخل�ط�ـ�ـ�ـ�ـ��ر الإي � � ��راين ميثل
حت��دي �اً مل���ص��ر وال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية خا�صة �أن املنطقة ت�شهد
ا�ضطراباً وفو�ضى نتيجة تهديدات
امل �ج �م��وع��ات امل �� �س �ل �ح��ة املتطرفة
امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب ��امل �� �ص ��ال ��ح الرتكية
والإي ��ران� �ي ��ة ،وف ��ق م��ا ذك ��ر موقع
«�أحوال تركية».
ويف ه � ��ذا ال� ��� �ص ��دد �أج � � ��رى وزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة الأم� ��ري � �ك� ��ي �أن� �ت ��وين
بلينكن ات�صا ًال هاتفياً مع نظريه
امل�صري �سامح �شكري بحثا خالله
ال �ت �ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف جمايل
الأم� � ��ن وم �ك��اف �ح��ة الإره� � � ��اب �إىل
جانب ق�ضايا �أخرى.

رئي�س وزراء �أرمينيا يف م�سرية مع �أن�صاره وعدد من قوات �إنفاذ القانون (رويرتز)
با�شينيان م�سرية نظمها م�ؤيدوه ب��ا��س�ت�ق��ال��ة ح �ك��وم��ة با�شينيان ،بيان هيئة الأرك��ان ب�أنه حماولة
و�سط يريفان ،فيما دع��ا حتالف حم �م�لا �إي ��اه ��ا امل �� �س ��ؤول �ي��ة عن ان� �ق�ل�اب ع �� �س �ك��ري ،و�أع� �ل ��ن عن
احل��رك��ة م��ن �أج��ل �إن �ق��اذ الوطن الإدارة غ�ير الفعالة والأخطاء �إقالة قائد هيئة الأرك��ان �أونيك
املعار�ض �أن�صاره �إىل التظاهر يف اجل�سيمة التي ارتكبتها ال�سلطات غا�سباريان.
احل ��ال� �ي ��ة يف جم � ��ال ال�سيا�سة وت�أتي هذه التطورات على خلفية
ميدان احلرية و�سط املدينة.
و�أ� �ص��درت هيئة الأرك ��ان العامة اخلارجية �أودت بالبالد �إىل حافة التوترات املت�صاعدة ،حيث تنظم
للجي�ش الأرميني يف وقت �سابق الهاوية.
امل �ع ��ار� �ض ��ة م� �ظ ��اه ��رات �شعبية
م��ن اخلمي�س بيانا طالبت فيه يف امل� �ق ��اب ��ل ،و�� �ص ��ف با�شينيان مطالبة برحيل با�شينيان ،حمملة

فايزر :بد�أنا درا�سة ت�أثري جرعة ثالثة من اللقاح �ضد كورونا

ال�صحة العاملية تدعو �إىل �إعطاء كوفيد طويل الأمد �أهمية ق�صوى
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك� � ��د ال � �ف� ��رع الأوروب � � � � ��ي ملنظمة
ال�صحة العاملية �أم�س اخلمي�س �أن
ك��وف�ي��د ط��وي��ل الأم ��د ال ��ذي ي�ؤثر
ب�شكل غام�ض على عدد كبري من
م��ر� �ض��ى ك ��ورون ��ا ي �ج��ب �أن مينح
�أهمية ق�صوى من جميع ال�سلطات
ال�صحية يف كل �أنحاء العامل.
وق��ال مدير املنظمة هان�س كلوغه
يف م ��ؤمت��ر � �ص �ح��ايف �إن �ه��ا �أولوية
وا��ض�ح��ة ملنظمة ال�صحة العاملية
وي � �ج� ��ب �أن ت � �ك� ��ون ك� ��ذل� ��ك لكل
ال�سلطات ال�صحية.
وفيما بد�أت بع�ض الدرا�سات �إلقاء
ال���ض��وء ع�ل��ى امل��ر���ض ،م��ا زال من
غري الوا�ضح �سبب ا�ستمرار ظهور
�أع��را���ض ال��وب��اء على بع�ض الذين
�أ�صيبوا به لأ�شهر ،مبا فيها التعب
وت�شو�ش الدماغ وا�ضطرابات قلبية
وع�صبية.
وا�� � �ض � ��اف ك� �ل ��وغ ��ه ال � �ع� ��بء كبري

معلمون يتلقون اللقاح يف احد مراكز التطعيم يف �أ�سبانيا (رويرتز)
وفعلي .حواىل واحد من كل ع�شرة قوبلوا بعدم الت�صديق �أو قلة فهم.
م���ص��اب�ين بكوفيد -19ي�شعرون �إىل ذل � ��ك ،ق ��ال ��ت � �ش��رك��ة فايزر
ب ��أن �ه��م ل�ي���س��وا ع�ل��ى م��ا ي ��رام بعد الأمريكية �إنها بد�أت درا�سة ت�أثري
� 12أ�سبوعا ،والكثري منهم لفرتة ج��رع��ة ث��ال�ث��ة م��ن لقاحها امل�ضاد
لفريو�س كورونا.
�أطول بكثري.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ت�ق��اري��ر الأعرا�ض و�أ�ضافت ال�شركة �أن الدرا�سة بد�أت
ط��وي �ل��ة الأم� � ��د وردت ب �ع��د وقت للك�شف ع��ن ت ��أث�ير ج��رع��ة ثالثة
ق �� �ص�ير م ��ن اك �ت �� �ش��اف الإ� �ص ��اب ��ة م��ن اللقاح للحماية م��ن �سالالت
بالوباء م�ضيفا �أن بع�ض املر�ضى كورونا املتحورة.

�إياه امل�س�ؤولية عن فقدان �أرمينيا
ال�سيطرة على �أج��زاء وا�سعة من
ك��اراب��اخ خ�لال اجل��ول��ة اجلديدة
من النزاع مع �أذربيجان.
ي�أتي ذلك فيما �أع��رب الكرملني
ع��ن قلقه م��ن ت �ط��ورات �أرمينيا
ويطالب بالتهدئة.
وذكرت وكالة �إنرتفاك�س للأنباء
�أن ال �ق��وات امل�سلحة يف �أرمينيا
طالبت يف بيان� ،أم�س اخلمي�س،
با�ستقالة رئي�س ال ��وزراء نيكول
با�شينيان وحكومته.
ودع ��ا با�شينيان يف ب�ي��ان ن�شرته
حمطات تلفزة �أن�صاره للتجمع
�أمام مقر احلكومة.
ب ��دوره ق��ال الكرملني اخلمي�س
�إن ��ه ي�شعر ب��ال�ق�ل��ق �إزاء الو�ضع
يف �أرم �ي �ن �ي��ا احل�ل�ي��ف التقليدي
ل��رو� �س �ي��ا ب �ع��د �أن ات �ه ��م رئي�س
الوزراء الأرمني نيكول با�شينيان
ه�ي�ئ��ة �أرك � ��ان اجل�ي����ش مبحاولة
انقالب.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م الرئا�سة
ال ��رو� �س �ي ��ة دمي� �ت��ري بي�سكوف
ل�ل���ص�ح��اف�ي�ين ن �ت��اب��ع ال��و� �ض��ع يف
�أرم �ي �ن �ي��ا ب�ق�ل��ق وب��ال �ط �ب��ع ندعو
اجلميع �إىل الهدوء.

لبنان يحقق يف ف�ضيحة تلقيح
الرئي�س و�أع�ضاء الربملان
•• بريوت-وكاالت:

ات � �ه� ��م ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س جمل�س
ال �ن��واب اللبناين �إي�ل��ي الفرزيل
امل��دي��ر الإقليمي للبنك الدويل
��س��اوج كومـــــار بـالعمل �سيا�سياً
واالع� �ت ��داء ع�ل��ى ال�ن��ا���س ب�ع��د �أن
هدد بتعليق البنك الدويل متويل
ال�ل�ق��اح��ات �ضد ف�يرو���س كورونا
يف لبنان بعد ف�ضيحة تطعيــــم
ال�سيا�سيني ون��واب املجل�س ،وفق
�صحيفة ال�شرق الأو��س��ط� ،أم�س
اخلمي�س.
و�أوردت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن النواب
ال��ذي��ن ان �ف �ج��رت ال�ف���ض�ي�ح��ة يف
وج� ��وه � �ه� ��م ،ورف � �ع� ��ت ال�سخط
ال�شعبي عليهم ،ما دف��ع املجل�س
�إىل ال � ��رد ،وت ��أك �ي��د �أن النواب
احل��ا� �ص �ل�ين ع �ل��ى ال�ت�ط�ع�ي��م ،مل
يتجاوزوا القانون ،بعد ت�سجيلهم
امل �� �س �ب��ق يف امل �ن �� �ص��ة املخ�ص�صة
ل��ذل��ك ،واق�ت���ص��ار التلقيح على
ال��ذي��ن جت ��اوزوا ال�سبعني عاماً
دون غريهم.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة يف
مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (�إن �إت�ش
كي) اليابانية� :إذا مل تتفق �إيران والقوى العاملية مبا يف
ذلك �أمريكا على برنامج طهران النووي ف�إن املجتمع
الدويل �سيواجه و�ضعاً جديداً.
ي�أتي ذلك بينما ح ّذرت الواليات امل ّتحدة �إيران من �أ ّن
�صربها على و�شك النفاد ب�سبب ع��دم ر ّد اجلمهورية
الإيرانية ح ّتى الآن على اقرتاح �أوروبي لعقد مباحثات
�أمريكية � -إيرانية مبا�شرة بهدف �إعادة �إحياء االتفاق
النووي الإيراين.
ور ّداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ب �� �ش ��أن �إىل م�ت��ى ��س�ي�ب�ق��ى العر�ض
الأم�يرك��ي للحوار مع �إي��ران مطروحاً على الطاولة،
ق��ال امل�ت�ح�دّث با�سم وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة نيد
براي�س لل�صحافيني �إ ّن �صربنا له حدود!.

و�أ�ضاف �أ ّن العودة �إىل فر�ض قيود على برنامج �إيران
ملحاً.
النووي ميكن التح ّقق منها ودائمة مت ّثل حتدّياً ّ
وكانت �إدارة بايدن �أعلنت قبل �س ّتة �أي��ام قبولها دعوة
وجهها االحتاد الأوروبي �إىل ك ّل من وا�شنطن وطهران
ّ
ل�ع�ق��د اج �ت �م��اع غ�ي�ر ر��س�م��ي ل�ل��أط ��راف ال �ت��ي �أبرمت
االتفاق النووي الإيراين يف  2015وذلك بهدف �إعادة
�إحياء هذا االتفاق ،لكن ال�سلطات الإيرانية مل تر ّد بعد
على الدعوة الأوروبية.
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ج�ين �ساكي
نحن ننتظر ملعرفة ما �سيكون ر ّد �إي��ران على الدعوة
الأوروبية.
وتراجعت �إيران عن تعهّدات قطعتها مبوجب االتفاق
ال �ن��ووي ب�ع��دم��ا ان���س�ح�ب��ت م�ن��ه وا��ش�ن�ط��ن �أح ��ادي� �اً يف
 2018يف عهد الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب الذي
�أعاد فر�ض عقوبات على اجلمهورية الإ�سالمية �أرهقت
اقت�صادها.

انفجار داخل �سوق يوق ُع قتيال
وج��رح��ى يف ري��ف احل�سكة
•• دم�شق-وكاالت:

تطور القوة ال�صينية والرو�سية يحتم التعديل

التحديث اال�سرتاتيجي  2021لوزارة الدفاع:

فرن�سا تعدل اوتارها على ال�سياق اال�سرتاتيجي العاملي

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يف يناير املا�ضي ،قدمت وزارة الدفاع الفرن�سية التحديث اال�سرتاتيجي
 ،2021وه��و حتديث لتحليل ال�سياق اال�سرتاتيجي ال��ذي تواجهه
فرن�سا منذ عام  .2017جا�سبارد �شنيتزلر ،الباحث يف معهد العالقات
الدولية واال�سرتاتيجية ،يفكك خلفية هذه املراجعة وابعادها.
*قدمت وزارة الدفاع التحديث اال�سرتاتيجي لعام  2021يف وقت �سابق
من هذا العام .ما الذي يربر هذا التحديث للمراجعة اال�سرتاتيجية
(التفا�صيبل �ص)13
لعام 2017؟

�أ�سفر انفجار يف مدينة ر�أ�س العني
(� �س��ري ك��ان�ي�ي��ه) ب��ري��ف احل�سكة،
�شمال �شرقي �سوريا ،عن م�صرع
� �ش �خ ����ص وج� � ��رح �آخ � ��ري � ��ن ،فيما
�سجلت �أ�ضرار مادية باملوقع.
وبح�سب املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان ،ف�إن عبوة نا�سفة انفجرت
يف �سيارة من نوع فان ،داخل �سوق
الفروج يف املدينة.
ويف ال�ث��ال��ث م��ن ف�براي��ر اجلاري،
ك� ��ان امل ��ر� �ص ��د ال� ��� �س ��وري حلقوق
الإن �� �س��ان ق��د ر��ص��د ان�ف�ج��ار عبوة
نا�سفة بالقرب من دوار الربيد يف
مدينة ر�أ�س العني (�سري كانييه)
�ضمن مناطق نفوذ القوات الرتكية
والف�صائل بريف احل�سكة.
و�أدى الهجوم ،وقتئذ� ،إىل �إ�صابة
��ش�خ����ص ب� �ج ��راح ،ت�ب�ع��ه مبا�شرة
ان �ف �ج��ار ع �ب��وة ن��ا��س�ف��ة باملنطقة
ذات�ه��ا ،دون معلومات عن خ�سائر
ب�شرية.

نظام انتخابي مليء باملفاج�آت:
اتهامات التزوير االنتخابي تقليد �أمريكي را�سخ!

•• الفجر -ت�شارلز دينريي* –ترجمة خرية ال�شيباين

بالن�سبة ملراقب فرن�سي �أو �أوروبي ،ال تبخل االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ب�صنع امل �ف��اج ��آت .بالإ�ضافة
�إىل نظام كبار الناخبني وال��والي��ات الرئي�سية ،غري
املعروف يف فرن�سا ،ف�إن ظاهرة امكانية الت�صويت عن
طريق الربيد �أو دون �إبراز بطاقة الهوية ،تبدو وك�أنها
تفتح الباب لالنحراف( .التفا�صيل �ص)11

التزوير نادر جدا يف العملية االنتخابية
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�أخبـار الإمـارات
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رئي�س الدولة ي�صدر مر�سوما بتكليف عمر �أحمد �صوينع ال�سويدي مبهام
وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
•• �أبوظبي -وام:

02

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" مر�سوماً احت��ادي��ا بتكليف �سعادة عمر �أح�م��د �صوينع
ال�سويدي مبهام وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
ول�سعادة عمر ال�سويدي �إجن ��ازات مهنية مهمة خ�لال م�سرية عمله،
خ�صو�صاً يف �سيا�سات توطني �سال�سل الإم��داد والتوريد احليوية من

�ضمن تطبيق برنامج القيمة املحلية امل�ضافة ،ودعم مبادرات التوطني يف
القطاع اخلا�ص على النحو الذي �أ�سهم يف دفع التنمية وتنويع االقت�صاد
الوطني ،وتعزيز تناف�سية دول��ة الإم ��ارات �إقليمياً وعاملياً وخا�صة من
خالل ال�شراكات اال�سرتاتيجية وم�شاريع عمالقة لال�ستثمار والتطوير
يف جمال الطاقة.
وقبل التحاقه بوزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة� ،شغل ال�سويدي
خ�ل�ال عمله ال���س��اب��ق ع��دة منا�صب ق�ي��ادي��ة يف ��ش��رك��ة ب�ت�رول �أبوظبي

الوطنية "�أدنوك" ،منها رئي�س دائرة ال�ش�ؤون التجارية والقيمة املحلية
امل�ضافة م�ؤخراً ،ورئي�س دائرة املكتب التنفيذي ،ومدير دائرة �إدارة الغاز،
ون��ائ��ب مدير دائ��رة اال�سرتاتيجية والتن�سيق ،وم��دي��ر �إدارة الأن�شطة
الربية اال�ستك�شاف والإنتاج  ،وتر�أ�س كذلك جلنة امل�س�ؤولية املجتمعية
امل�ؤ�س�سية.
و�سيقود ال�سويدي م��ن خ�لال خ�برات��ه الرتاكمية وعالقاته الوطيدة
بالقطاعني احلكومي واخل��ا���ص حزمة م��ن اخلطط وامل �ب��ادرات لدعم

ومتكني وتطوير ال�صناعة الإماراتية وتعزيز م�ساهمتها يف االقت�صاد
ال��وط �ن��ي ،وحت�ف�ي��ز االب �ت �ك��ار وت�ب�ن��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة لالرتقاء
بالأنظمة واحللول ال�صناعية ،وتعزيز التعاون والتكامل بني اجلهات ذات
العالقة على م�ستوى دولة الإم��ارات ،وتعزيز املحتوى الوطني ومتكني
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية /ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية ./وح�صل ال�سويدي
على �شهادة بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة اجليولوجية م��ن جامعة
كولورادو للمناجم يف الواليات املتحدة.

حممد بن را�شد يزور معر�ضي �آيدك�س و نافدك�س
•• �أبوظبي -وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" معر�ضي "
�آيدك�س و نافدك�س" يف العا�صمة �أبوظبي يف يومه الأخري.
وقد جتول �سموه يف خمتلف �أجنحة ورده��ات وقاعات املعر�ض
ال��ذي ا�ست�ضافه مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض على مدى
خم�سة �أيام م�ستهال �سموه جولته بالتوقف عند من�صة عر�ض
�شركة "كاليدو�س  "Calidus -الإم��ارات�ي��ة و�شاهد طائرة
من ت�صنيع ال�شركة الوطنية وا�ستمع من القائمني على املن�صة
�إىل �إيجاز حول تقنيات الطائرة واملهام التي ميكن �أن تقوم بها
ومكوناتها الهند�سية والتقنية والتي مت ت�صنيعها ب�إيد �إماراتية
بالكامل  .ثم توجه �سموه �إىل من�صة عر�ض �شركة ""Edge
وجم �م��وع��ة " ��س�ي�ن�غ��ول�ي��ت  " Cingulate -الإماراتية
الأمريكية الإ�سرائيلية امل�شرتكة واطلع على �أب��رز منتجاتها
من التقنيات الع�سكرية الدفاعية التي ي�شارك فيها خرباء من

الدول الثالث.
وتوقف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف ختام
جولته عند من�صة �شركة ح��اف�لات الوطنية و�شاهد منوذجا
ملركبة �إ�سعاف ميدانية من �إنتاج ال�شركة وا�ستمع من م�س�ؤويل
ال�شركة �إىل �شرح عن املركبة ومكوناتها والتقنيات امل�ستخدمة
يف �صناعتها ومهامها امليدانية يف �إ�سعاف وعالج امل�صابني .
وق��د �أع ��رب �سموه ع��ن �إع �ت��زازه بالنجاح ال�لاف��ت ال��ذي حققه
معر�ض "�آيدك�س" يف ن�سخته اخلام�سة ع�شرة رغم كل الظروف
امل�ستجدة التي �أفرزتها جائحة كورونا وما تبعها من �آثار �سلبية
على االقت�صاد العاملي والتوا�صل الإن�ساين واالجتماعي بني
الب�شر.
وه�ن��أ �سموه ف��ري��ق العمل ال��وط�ن��ي ال��ذي نظم و�أدار و�أ�شرف
على ت�سيري �ش�ؤون هذا احلدث العاملي بجميع مراحله و�صوال
�إىل �إ� �س��دال ال�ستار على فعالياته و��ص��وال �إىل ال�ه��دف الذي
تتوج بالنجاح الباهر ال��ذي حققه املعر�ض �أك��ان جلهة الدول
وال�شركات امل�شاركة �أم لعدد ال��زوار وحجم ال�صفقات التجارية

التي مت �إبرامها بني ال�شركات واجلهات املعنية من الإم��ارات و
دول �أخرى .
وقال �سموه  :هذا النجاح الذي حتقق مل ي�أت من فراغ بل هو
نتاج جهد ومثابرة وكفاءة فريق عمل وطني م�ؤهل وكفء يقوده
�أخ��ي ورفيق درب��ي ال�شيخ حممد بن زاي��د ال��ذي يتابع �شخ�صيا
جميع الإ�ستعدادات والرتتيبات اخلا�صة ب�أية منا�سبة �أو فعالية
�أو م�شروع وطني يقام على �أر�ض دولتنا العزيزة ويدعم �شبابنا
بتوجيهاته و�آرائ��ه ال�سديدة ويبعث فيهم روح العطاء والإبداع
يف �أي عمل يقومون به خدمة للوطن و�إع�لاء لرايته وتعزيزا
ل�سمعته الطيبة وقيمه الإن�سانية النبيلة.
راف ��ق ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم يف
اجل��ول��ة ..م �ع��ايل حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال� �ب ��واردي وزي ��ر الدولة
ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل اللواء فار�س خلف املزروعي القائد العام
ل�شرطة �أبوظبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة يف دب��ي �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن املرافقني
والع�سكريني والقائمني على املعر�ض.

حممد بن زايد يزور فعاليات (�آيدك�س  )2021يف ختام دورته الـ 15
•• �أبوظبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل (�آيدك�س
 )2021الذي اختتم فعالياته ام�س يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
(�أدنيك).
وتفقد �سموه خالل اجلولة يف ختام فعاليات ال��دورة الـ 15للمعر�ض..
ع��دداً من الأجنحة الوطنية والعربية والدولية ..وا�ستمع �إىل �شرح من
م�س�ؤوليها وممثلي الوفود ب�ش�أن �أهم املعرو�ضات والتقنيات و�أحدثها التي
ي�شاركون بها يف املعر�ض وتتعلق مبجاالت الدفاع والأمن و�أنظمة احلماية
واالت�صاالت والعديد من القطاعات الأخرى.

وتبادل �سموه معهم الأحاديث حول �أهمية امل�شاركات يف املعار�ض الدولية
وم��ردوده��ا مثل (�آي��دك����س) ال��ذي يعد �أح��د �أه��م من�صات ت�ب��ادل الأفكار
واخلربات واملعارف على م�ستوى العامل واال�ستفادة منها يف تنفيذ امل�شاريع
امل�ستقبلية وتطويرها� ..إ�ضافة �إىل �إتاحته فر�ص عر�ض �أحدث ما تو�صلت
�إليه ال�صناعات الدفاعية والأمنية املتطورة من نظم وحلول م�ستدامة
ت�سهم يف تطوير م�ستقبل القطاع وتعزيز دوره يف حتقيق ال�سالم والأمان
واال�ستقرار يف العامل .من جانبهم �أ�شاد ر�ؤ�ساء الوفود وم�س�ؤولو ال�شركات
بالنجاح الذي حققه معر�ض (�آيدك�س  )2021رغم تنظيمه خالل ظروف
ا�ستثنائية ي�شهدها العامل ..مما ي�ؤكد كفاءة دولة الإم��ارات و�إمكانياتها
العالية يف �إدارة الفعاليات العاملية يف جميع ال �ظ��روف ..م�شريين �إىل
م�ستوى �إج��راءات ال�صحة وال�سالمة االحرتازية التي اتخذتها اجلهات

املعنية يف دولة الإمارات ل�ضمان �سالمة امل�شاركني يف املعر�ض وزائريه.
ووجه �سموه يف ختام اجلولة ..ال�شكر والتقدير �إىل اللجنة العليا املنظمة
ملعر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل (�آيدك�س  )2021وجميع �شركاء النجاح
واملتطوعني يف ختام الدورة الـ 15للمعر�ض والتي ا�ستقطبت م�شاركات
�أهم ال�شركات ورواد ال�صناعة العامليني واخلرباء املتخ�ص�صني يف املجاالت
الدفاعية والع�سكرية والتقنيات والنظم املتطورة املتعلقة بها.
و�أع� ��رب ��س�م��وه ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��اجل�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت يف تنظيم املعر�ض
والكفاءات الوطنية التي عملت على �إدارت��ه وامل�شاركات النوعية وحجم
االتفاقيات التي �شهدها وت�أ�سي�س ال�شراكات الإ�سرتاتيجية بجانب تد�شني
قطع و�آليات دفاع جديدة ل�صناعات وطنية �إماراتية وح�ضورها القوي..
�إ�ضافة �إىل م�ستوى الإجراءات االحرتازية ال�صحية التي اتخذت ل�ضمان

تخليدا لذكرى الأمري الراحل وتقدير ًا لإ�سهاماته اجلليلة

حممد بن را�شد يطلق ا�سم ال�شيخ �صباح الأحمد على �شارع املنخول
•• دبي  -وام:

�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � ��وزراء
ح��اك��م دب� ��ي "رعاه اهلل" ب�إطالق
ا��س��م ال�شيخ �صباح الأح�م��د اجلابر
ال�صباح ،على �شارع "املنخول" وهو
�أح��د �أه��م ال�شوارع احليوية يف دبي،
ت�خ�ل�ي��داً ل��ذك��رى الأم�ي��ر الراحل،
وت �ق��دي��راً ل �ل��دور الإن �� �س��اين الكبري
للمغفور ل��ه ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،واجلهود امل�شهودة
ال�ت��ي بذلها يف دع��م م�سرية العمل
اخلليجي امل�شرتك وم�ساندة ق�ضايا
الأمتني العربية والإ�سالمية ،وذلك
ت��زام �ن �اً م��ع اح �ت �ف��ال دول ��ة الكويت

ال�شقيقة ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ال�ستني ،املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
ال ��ذي ي��واف��ق  25ف�ب�راي��ر م��ن كل يف ه�ي�ئ��ة ال �ط ��رق وامل ��وا�� �ص�ل�ات" :
يعك�س �أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
عام.
وق��ال معايل مطر حممد الطاير ،حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�إطالق

ا�سم �أم�ير الكويت ال��راح��ل ،تغ ّمده
اهلل ب��وا��س��ع رح�م�ت��ه ،على �أح��د �أهم
��ش��وارع دب��ي الرئي�سة م��دى حر�ص
�سموه على االحتفاء برموز �أحدثت

بعطائها عالمات فارقة يف م�سرية
جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة ،و ت �ق��دي��ر ذك � ��رى قائد
ع��رب��ي وخ �ل �ي �ج��ي مل ي��دخ��ر و�سعاً
لتحقيق ما ي�ضمن ل�شعوب املنطقة
اال� �س �ت �ق ��رار والرخاء" .و�أو�� �ض ��ح
م�ع��ال�ي��ه �أن � �ش��ارع "ال�شيخ �صباح
الأح �م��د اجل��اب��ر ال�صباح" املنخول
�سابقاً يقع يف منطقة بر دبي ،بطول
�أربعة كيلومرتات ،وميتد من �شارع
"ال�سيف" وحتى �شارع "الثاين من
دي�سمرب" ،امل�م�ت��د م��ن دوار مركز
دب��ي التجاري العاملي ،م��روراً بدوار
ال�سطوة وح�ت��ى تقاطع "االحتاد"،
امل�ؤدي ملتحف االحتاد.
وي ��رت� �ب ��ط � � �ش ��ارع "ال�شيخ �صباح
الأح�م��د اجلابر ال�صباح" مع �شارع

"الكويت" املمتد من �شارع "زعبيل"
�إىل ��ش��ارع "امليناء" م��روراً بكل من
منطقة الكرامة واملنخول والرفاعة،
وي�ضم �شارع "ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح" العديد من املعامل
ال�سياحية وال�ع�م��ران�ي��ة والرتاثية
مثل ال�سيف ،واحل�ضيبة ،واحلمرية،
واجل��اف �ل �ي��ة ،وامل �ن �خ��ول ،والرفاعة
وال�سوق الكبري ،بالإ�ضافة �إىل حي
الفهيدي التاريخي وديوان احلاكم،
وهي املعامل التي تطل معظمها على
خور دبي.
وقد قامت هيئة الطرق واملوا�صالت
يف دبي با�ستبدال اللوحات االر�شادية
يف ال�شارع ،حيث مت تغيري �أكرث من
 55ل��وح��ة ،م��وزع��ة ب�ي�ن لوحات
قنطرية علوية و�أر�ضية.

�سالمة امل�شاركني.
وق��ال �سموه� :إن احل�ضور ال��ذي �شهده املعر�ض وامل�شاركات النوعية..
يعربان عن تزايد الثقة الدولية يف دول��ة الإم��ارات و�إمكانياتها يف �إدارة
الأحداث والفعاليات التي توفر ملتقى للحوار الدويل حول ق�ضايا الدفاع
والأم��ن وال�سلم وط��رح احللول ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل ملواجهة التحديات
امل�شرتكة التي ي�شهدها العامل وتهدد �أمنه و�سالمه وا�ستقراره� ..إ�ضافة
�إىل تبادل ال��ر�ؤى والأفكار واالط�لاع على تطورات التقنيات و�أح��دث ما
�أنتجته العقول الب�شرية يف عامل ال�صناعات املختلفة ..م�ؤكداً �سموه �أن
توفر البنية التحية مبعايري عاملية وجودة عالية وبيئة را�سخة من الأمن
والأم��ان واال�ستقرار والأنظمة يعد �أهم عوامل جناح �أي حدث وهذا ما
مييز دولة الإمارات.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  26فرباير  2021العدد 13175
منوذج �إعالن الن�شر

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :ت�شالينج لال�ست�شارات الهند�سية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :ت�شالينج للإ�ست�شارات الهند�سية
CHALLENGE ENGINEERING CONSULTANCY

بتاريخ2021/2/22:

املودعة بالرقم 345393 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ت�شالينج لال�ست�شارات الهند�سية
املوطن  :العني الطوية  ,هاتف� 0506607776 :صندوق الربيد14666 :
امييلsh.roda.office@shrbzo.ae :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42 :
ت�صميم وا�شراف على املباين ،اال�ست�شارات الهند�سية يف جمال و معدات احلا�سب االيل،
ا�ست�شارات يف الهند�سة املعمارية
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغتني العربية واالجنليزية ت�شالينج للإ�ست�شارات الهند�سية
بحروف التينية CHALLENGE ENGINEERING CONSULTANCY
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

اجلمعة  26فبراير  2021م  -العـدد 13175
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�أجرت  195,866فح�صا ك�شف عن � 3,025إ�صابة

«ال�صحة» تعــلن �شــفاء  4,678حـالـة جــديـدة من كــورونـا
تقدمي  84,573جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

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 195,866
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

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  84,573جرعة
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى ام�س  5,846,036جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 59.11جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة
ال ��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل ال��و��ص��ول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت

الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  3,025حالة �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  381,662حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة عن وف��اة  18حالة م�صابة وذل��ك من تداعيات
الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف
الدولة  1,182حالة.
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  4,678حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  375,059حالة.
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وبناء على ا�ستطالع ر�أي � 77ألف �شخ�ص من  105دول
وفق تقرير امل�ؤ�شر العاملي للق ّوة الناعمة ً 2021

الإمارات يف املرتبة  17عامليا يف م�ؤ�شر القوة الناعمة والأوىل اقليميا يف قوة الت�أثري

حممد بن را�شد :ر�سالتنا للجميع �أن الإمارات م�ستمرة يف احت�ضان ثقافات العامل  ..لأننا ل�سنا دولة يف العامل  ..بل العامل يف دولة
•• دبي -وام:

ر�صد تقرير "امل�ؤ�شر العاملي للقوة
ال �ن��اع �م��ة  "2021ت �ق��دم دول ��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة نحو
املركز  17عاملياً يف جمال القوة
ال�ن��اع�م��ة ،ب�ع��د �أن ك��ان��ت يف املركز
 18العام ال�سابق ،حيث تقدمت
الإم� ��ارات  5%ع��ن ال�ع��ام املا�ضي
بفعل عوامل عدة �أبرزها م�شروع
م�سبار الأم��ل ال�ستك�شاف املريخ،
م��ؤك��داً �أنها توا�صل بنجاح تعزيز
ت��أث�يره��ا ومكانتها على ال�صعيد
العاملي.
جاء ذلك يف تقرير "امل�ؤ�شر العاملي
للق ّوة الناعمة  "2021الذي مت
الإع �ل��ان ع��ن ن�ت��ائ�ج��ه و�إطالقه
م�ؤخراً.
وغرد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" على ح�سابه
ال��ر� �س �م��ي ع �ل��ى م��وق��ع "تويرت"
ق��ائ�ل ً
ا :وف��ق تقرير م�ؤ�شر القوة
الناعمة الذي مت �إطالقه يف القمة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ق��وة ال�ن��اع�م��ة 2021
 ..ووف ��ق ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي �شمل
� 77أل��ف �شخ�ص يف  105دول
حول العامل جاءت دولة الإمارات
يف امل��رت �ب��ة  17ع��امل �ي �اً يف م�ؤ�شر
القوة الناعمة والأوىل �إقليم ًيا يف
الت�أثري ..و�ضمن �أف�ضل  15دولة
يف ال�ع��امل يف اال�ستجابة جلائحة
كوفيد. -19
و�أ� �ض��اف �سموه  :ج��اءت الإم ��ارات
وفق امل�ؤ�شر العاملي للقوة الناعمة
يف املرتبة التا�سعة عامليا يف اهتمام
العامل اعالمياً ب�ش�ؤونها متقدمة
 8م ��رات ��ب ع ��ن ال� �ع ��ام ال�سابق..
و�صنفها اجلمهور ال��دويل �ضمن
الع�شرة الأوائ��ل عامليا يف ا�ستقرار
االق� �ت� ��� �ص ��اد والأم � � � � ��ن والأم � � � ��ان
وت�أثريها الدبلوما�سي العاملي.
وخ �ت��م ��س�م��وه ب��ال�ق��ول  :ن��ري��د �أن
ن��ر��س��ل ر��س��ال��ة للجميع ب ��أن دولة
الإمارات م�ستمرة يف بناء اجل�سور
مع كافة ال�شعوب ..وم�ستمرة يف
ن�سج ع�لاق��ات ايجابية اقت�صادياً
وتنموياً مع اجلميع ..وم�ستمرة
يف احت�ضان ثقافات العامل  ..لأننا
ل�سنا دول��ة يف العامل  ..بل العامل

• الإمارات تتقدم  5%عن العام املا�ضي يف م�ؤ�شر القوة الناعمة بفعل عوامل عدة �أبرزها م�شروع م�سبار الأمل ال�ستك�شاف املريخ
• الإمارات تتقدم  7مراتب عن العام املا�ضي يف م�ؤ�شر ال�سمعة الإيجابية لقيادة الدولة لت�صل �إىل املرتبة ال�سابعة عامليا
• �إطالق امل�ؤ�شر العاملي للقوة الناعمة بح�ضور هيالري كلينتون وجمموعة من املتخ�ص�صني و�صناع القرار يف لندن

حممد بن را�شد :
•وفق تقرير م�ؤ�شر القوة الناعمة الذي مت �إطالقه يف القمة العاملية للقوة الناعمة  .. 2021ووفق ا�ستطالع للر�أي �شمل � 77ألف
�شخ�ص يف  105دول حول العامل جاءت دولة الإمارات يف املرتبة  17عاملي ًا يف م�ؤ�شر القوة الناعمة والأوىل �إقليميًا يف الت�أثري  ..و�ضمن
�أف�ضل  15دولة يف العامل يف اال�ستجابة جلائحة كوفيد19 -
• جاءت الإمارات وفق امل�ؤ�شر العاملي للقوة الناعمة يف املرتبة التا�سعة عامليا يف اهتمام العامل �إعالمي ًا ب�ش�ؤونها متقدمة  8مراتب عن العام
ال�سابق  ..و�صنفها اجلمهور الدويل �ضمن الع�شرة الأوائل عامليا يف ا�ستقرار االقت�صاد والأمن والأمان وت�أثريها الدبلوما�سي العاملي
• الإمارات �ضمن �أف�ضل  15وجهة �سياحية عاملية للزيارة و�ضمن �أف�ضل  15دولة يف العامل يف اال�ستجابة جلائحة كوفيد19 -
يف دولة.
ت�أثري �إقليمي ودويل نوعي
وك ��ان ق��د مت الإع�ل��ان ع��ن نتائج
ت �ق��ري��ر امل� ��ؤ�� �ش ��ر ال� �ع ��امل ��ي للق ّوة
الناعمة يف ن�سخته الأحدث خالل
ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ق��وة الناعمة
 ،2021التي ُع�ق��دت افرتا�ضياً
مب�شاركة �شخ�صيات دول�ي��ة مثل،
هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية
الأمريكية ال�سابقة ،وكارل بيلدت
رئي�س ال��وزراء ال�سويدي ال�سابق،
وج ��وزي ��ف ن� ��اي ال�ب�روف �ي �� �س��ور يف
ج��ام �ع��ة ه� ��ارف� ��ارد وخ �ب�ي�ر القوة
الناعمة ،وجورج يو وزير اخلارجية
ال� ��� �س� �ن� �غ ��اف ��وري وال � �ع� ��دي� ��د من
امل�س�ؤولني الدوليني واحلكوميني
وامل�خ�ت���ص�ين يف جم ��االت الإع�ل�ام
واالت� ��� �ص ��ال امل ��ؤ� �س �� �س��ي وال � ��دويل
وخرباء الأعمال واالقت�صاد وعدد
من ال�شخ�صيات الثقافية و�أع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية.
وقد ح ّلت دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة يف امل��رك��ز الأول عربياً

و� �ض �م��ن ال � ��دول ال �ع �� �ش��ر الأوائ � ��ل
عاملياً يف �سهولة مزاولة الأعمال،
واح �ت�رام اجل�م�ه��ور جل�ه��ود قيادة
ال��دول��ة ،والأم ��ن والأم ��ان ،وتب ّني
التكنولوجيا املتقدّمة ،ومتابعات
اجلمهور لها �إع�لام�ي�اً ،وت�أثريها
يف امل� �ج ��ال ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ،وق ��وة
اقت�صادها وا�ستقراره.
وا�ستطلع التقرير �آراء 77,000
م �� �ش��ارك م ��ن اجل �م �ه��ور العاملي
و 750م��ن اخل�ب�راء ع�م�ل��وا على
تقييم �أداء  105دول يف م�ؤ�شر
القوة الناعمة ،من حيث الت�أثري
ال �ع��ام وال���س�م�ع��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وذلك
وفق ركائز رئي�سية هي العالقات
ال��دول �ي��ة ،واالق �ت �� �ص��اد والتجارة،
وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ع �ل��وم ،واحلوكمة،
والإع �ل��ام واالت �� �ص��ال ،وال�شعوب
والقيم ،مع عن�صر جديد ي�ضاف
ل�ل�م��رة الأوىل وه ��و م ��دى كفاءة
اال�ستجابة لتداعيات وباء كوفيد-
.19
و�أج�م��ع اخل�براء وعامة اجلمهور
امل���ش��ارك��ون يف ا��س�ت�ط�لاع "امل�ؤ�شر

ال�ع��امل��ي للقوة الناعمة "2021
على ال�ت��أث�ير الإق�ل�ي�م��ي وال��دويل
ل�ل�ق��وة ال�ن��اع�م��ة ل��دول��ة الإم� ��ارات
واحل� ��� �ض ��ور ال �ن ��وع ��ي مل�شاريعها
و� � �ش ��راك ��ات � �ه ��ا اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ومبادراتها املحلية والعاملية.
ور��ص��د اجل�م�ه��ور امل���ش��ارك تقدماً
نوعياً لدولة الإم��ارات يف جماالت
ال �ع �ل��وم وال �ت �ع �ل �ي��م ،واحلوكمة،
ومت�ك�ين الأف ��راد وال�ق�ي��م ،مقارنة
ب��ال �ع��ام ال���س��اب��ق  ..وجت ��� ّ�س � َد جز ٌء
�أ�سا�سي منها؛ بح�سب التقرير ،يف
حجم التفاعل الر�سمي وال�شعبي
حملياً وعاملياً مع م�شروع الإمارات
ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل"،
ال� � ��ذي ت� ��زام� ��ن و�� �ص ��ول ��ه بنجاح
�إىل م ��دار ال�ك��وك��ب الأح �م��ر يف 9
ف�براي��ر  2021م��ع ع��ام احتفال
دول��ة الإم ��ارات باليوبيل الذهبي
ل�ت��أ��س�ي����س احت��اده��ا ق�ب��ل خم�سني
عاماً.
الثالث الأوائل
وو� � �ض� ��ع اجل� �م� �ه ��ور امل � �� � �ش ��ارك يف

ال��درا� �س��ة دول ��ة الإم� � ��ارات �ضمن
ال ��دول ال �ث�لاث الأوائ� ��ل ع��امل�ي�اً يف
جم��ال �سهولة م��زاول��ة الأعمال،
لتتقدم م��رك��زاً ج��دي��داً عن املركز
ال��راب��ع ال ��ذي �سجلته يف م�ؤ�شر
العام املا�ضي.
م�سبار الأمل
وي���ش�ير ال�ت�ق��ري��ر ال ��دويل �إىل �أن
"م�شروع الإم � ��ارات ال�ستك�شاف
املريخ" ،ال� ��ذي جن ��ح يف �إط�ل�اق
"م�سبار الأمل"� ،أول مهمة
ف �� �ض��ائ �ي��ة ع��رب �ي��ة �إىل الكوكب
الأح � � �م� � ��ر ،يف ي ��ول� �ي ��و ،2020
�أل �ه��م اجل �م �ه��ور ال �ع��امل��ي امل�شارك
يف اال� �س �ت �طل��اع ل�ت���ص�ن�ي��ف دول ��ة
الإم � ��ارات �ضمن ال�ع���ش��ر الأوائ ��ل
عاملياً يف م�ؤ�شرات حيوية �أ�سا�سية
مثل املرتبة ال�سابعة على م�ستوى
ال�ع��امل م��ن حيث م�ؤ�شر ال�سمعة
الإيجابية لقيادة الدولة ،واملرتبة
التا�سعة عاملياً يف اهتمام العامل
اعالمياً ب�ش�ؤون الدولة متقدمة
 8مراتب عن العام ال�سابق.

وت �� �ش �ك��ل ه� ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج تفاع ً
ال
مبا�شراً للجمهور العاملي م��ع ما
ح�ق�ق��ه م���ش��روع "م�سبار الأمل"
ال�ع�ل�م��ي م��ن م �ت��اب �ع��ات �إعالمية
وع �ل �م �ي��ة ع��امل �ي��ة ب� �ل ��ورت الهوية
الإعالمية املرئية لدولة الإمارات
و��ش�ع��اره��ا "ال � �ش��يء م�ستحيل"،
وع ��ززت �سمعتها ودبلوما�سيتها
ال�ع�ل�م�ي��ة ،و��س�ل�ط��ت ال �� �ض��وء على
ج �ه��ود ال ��دول ��ة ور�ؤي � � ��ة قيادتها
للم�ستقبل بتمكني الكوادر ال�شابة
يف قطاعات العلوم والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة وف� �ت ��ح �آف � � ��اق جديدة
ل�لاق�ت���ص��اد ال �ق��ائ��م ع�ل��ى املعرفة
واالبتكار.
التكنولوجيا املتقدمة
و�ضمن ركيزة العلوم والتعليم يف
امل�ؤ�شر ،انعك�س م�شروع الإمارات
ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل"
�أي�ضاً ب�شكل �إيجابي على ت�صنيف
اجلمهور العاملي لدولة الإمارات
� �ض �م��ن ال �ع �� �ش��ر الأوائ� � � ��ل عاملياً؛
وحت ��دي ��داً يف امل��رك��ز ال �ت��ا� �س��ع ،يف

جمال تبنّي التكنولوجيا املتقدمة،
بفارق  4مراتب �إ�ضافية عن العام
ال�سابق.
اقت�صاد قوي
واخ �ت��ار اجل�م�ه��ور دول��ة الإم ��ارات
�ضمن الع�شر الأوائ� ��ل ع��امل�ي�اً من
حيث قوة االقت�صاد ومتانة دعائمه
وات���س��اع قاعدته وت�ن��وع قطاعاته
وا�ستقراره يف خمتلف الظروف،
ح� �ي ��ث ح � ��ل ب �ح �� �س��ب اجل� �م� �ه ��ور
امل�شارك يف املرتبة العا�شرة عاملياً
من حيث القوة واال�ستقرار.
الأمان والت�أثري الدبلوما�سي
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل تقدير اجلمهور
امل �� �ش��ارك يف اال��س�ت�ط�لاع مل�ستوى
الأم��ن والأم��ان يف دول��ة الإمارات
ال�ت��ي �صنّفها يف امل��رت�ب��ة التا�سعة
ع��امل �ي �اً يف ه ��ذا امل� �ج ��ال احليوي،
ج ��اء يف امل��رت �ب��ة ال �ع��ا� �ش��رة عاملياً
ت��أث�ير دول��ة الإم ��ارات يف الدوائر
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ت�أكيداً
لدورها امل�ؤثر �إقليمياً وعاملياً.

الأوىل عربي ًا
وو� �ض��ع ت�ق��ري��ر "امل�ؤ�شر العاملي
ل �ل �ق��وة ال �ن��اع �م��ة  "2021دول ��ة
الإم ��ارات يف املرتبة الأوىل عربياً
وال �ـ  12عاملياً م��ن حيث الت�أثري
العام ،يف �إ�شارة �إىل حجم احل�ضور
اجل �ي��و� �س �ي��ا� �س��ي واال�سرتاتيجي
والدبلوما�سي للدولة ومبادراتها
يف املنطقة والعامل.
�إعالم م�ؤثر
وف �ي �م ��ا اخ � �ت� ��ار اجل� �م� �ه ��ور دول� ��ة
الإم � � ��ارات يف ق��ائ �م��ة �أف �� �ض��ل 15
دول� � � � ��ة؛ وحت � � ��دي � � ��داً يف امل ��رت� �ب ��ة
 13ع��امل �ي �اً ،م��ن ح�ي��ث احل�ضور
الإع�ل�ام��ي امل ��ؤث��ر وف��ر���ص النمو
امل�ستقبلي� ،ص ّنف التقرير الدولة
�أي���ض�اً �ضمن �أف�ضل  15دول��ة يف
الت�صدي للوباء العاملي "كوفيد-
 "19والتداعيات والآثار الناجمة
عنه .ون ّوه التقرير بجهود الدولة
م �ق��ارن��ة ب� ��دول ال �ع��امل يف جمال
تقدمي وت�سهيل و�صول امل�ساعدات
الدولية يف زمن اجلائحة ،وتوفري
ال��دع��م ل�ل�ق�ط��اع��ات الأك�ث�ر ت�أثراً
ب �ت��داع �ي��ات �ه��ا ،وت ��وف�ي�ر الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ،وت�ط�ب�ي��ق الإج � � ��راءات
االح�ترازي��ة والوقائية ،وم�ستوى
االل� �ت ��زام ال �ع��ايل ب��امل �ع��اي�ير لدى
ال���س�ك��ان ،وت�ع��زي��ز البحث العلمي
وال �ت �ع��اون ال ��دويل لإن �ت��اج اللقاح
ال� �ن ��اج ��ح � �ض��د ف �ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
امل�ستجد.
وجهة �سياحية
واخ � �ت� ��ار اجل� �م� �ه ��ور امل� ��� �ش ��ارك يف
ا��س�ت�ط�لاع امل ��ؤ� �ش��ر ال �ع��امل��ي للقوة
ال �ن��اع �م��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات �ضمن
�أف�ضل  15وجهة �سياحية عاملية،
و� �ض �م��ن �أف �� �ض ��ل  20دول � ��ة من
حيث الإرث الثقايف ومنط احلياة
اجل ��ذاب ،وا��ض�ع�اً �إي��اه��ا يف املرتبة
 14كمق�صد رائع جتب زيارته.
وك � ��ان ال �� �ش �ه��ر الأخ �ي ��ر م ��ن عام
� 2020شهد تتويج ا�سرتاتيجية
ال�سياحة الداخلية التي اعتمدتها
حكومة دول��ة الإم � ��ارات ،ب�إطالق
ح�م�ل��ة "�أجمل ��ش�ت��اء يف العامل"
التي تخطى و�سمها حاجز املليار
م�شاهدة ،وعززت الهوية ال�سياحية
املوحدة للدولة.

�آيدك�س ونافدك�س  2021يختتمان بنجاح دورة ا�ستثنائية بح�ضور � 62ألف زائر

 20.957مليار درهم قيمة �صفقات معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س  2021يف � 5أيام
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت اللجنة العليا املنظمة ملعر�ضي الدفاع الدويل "�آيدك�س"
وال��دف��اع ال�ب�ح��ري "نافدك�س"  2021ع��ن اخ�ت�ت��ام دورتها
اخلام�سة ع�شرة يف �أبوظبي والتي �أقيمت حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،وا�ستمرت على مدى خم�سة �أيام خالل الفرتة من 21
–  25فرباير يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك"
مب�شاركة حملية ودولية وا�سعة.
و��ش�ه��دت ه��ذه ال� ��دورة جن��اح �اً الف �ت �اً ك��ون�ه��ا �أول ح��دث عاملي
متخ�ص�ص يف القطاع الدفاعي والأمني يد�شن مرحلة التعايف
من "كوفيد –  "19بح�ضور �أكرث من � 62ألف زائر ،وا�ستقطابه
 900عار�ض من  59دولة فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية
لي�صل �إىل  35ج�ن��اح�اً و 5دول ت���ش��ارك لأول م��رة يف تاريخ
املعر�ض وه��ي� ،إ�سرائيل ،ومقدونيا ال�شمالية ،ولوك�سمبورغ،
والربتغال ،و�أذربيجان وجرى خالل فعاليات اليوم اخلتامي
الإع�ل�ان ع��ن قيمة ال�صفقات النهائية امل�برم��ة م��ع ال�شركات
اخلارجية واملحلية على مدار الأيام اخلم�سة للمعر�ضني بقيمة
 20.957مليار درهم "نحو  5.7مليار دوالر" يف حني بلغت
قيمة �صفقات اليوم اخلام�س والأخ�ير  904.2مليون درهم
"نحو  246.2مليون دوالر" توزعت على � 20صفقة بواقع
� 15صفقة حملية و� 5صفقات عاملية.
و�أعلنت اللجنة عن اختتام املعر�ضني خ�لال م�ؤمتر �صحفي
عقد ام�س اخلمي�س مبركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،وذلك
بح�ضور معايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي ،القائد
العام ل�شرطة �أبوظبي ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س" ،و�سعادة اللواء الركن طيار �إ�سحاق
�صالح حممد البلو�شي ،الوكيل امل�ساعد لل�صناعات وتطوير
القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع ،ونائب رئي�س اللجنة العليا،
وحميد مطر الظاهري ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل���ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م�ع��ار���ض "�أدنيك" وجمموعة
ال�شركات التابعة لها.

وق��ال معايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي ":لقد
�شهدنا هذا العام انعقاد دورة ا�ستثنائية من معر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س" والتي جنحت برت�سيخ مكانتها كمن�صة متكاملة
ا�ستقطبت ال�ع��امل رغ��م ال �ظ��روف وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي فر�ضتها
جائحة كوفيد –  ،19حيث �أثبتت ال�صناعات الدفاعية التي
�سلط امل�ع��ر��ض��ان ال���ض��وء عليها �أن�ه��ا ق��اع��دة الأ��س��ا���س لتعزيز
م�سرية التطوير يف قطاعات التكنولوجيا واالبتكارات املتقدمة
مبواكبتها لتقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة.
و�أ� �ض��اف م�ع��ايل ال �ل��واء امل��زروع��ي �أن دع��م ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ال�لاحم��دود وثقتها ب�ق��درة �أب�ن��ائ�ه��ا على تنظيم وا�ست�ضافة
العامل هنا يف �أبوظبي كانت من �أ�سباب النجاح الذي �شهدناه
خ�ل�ال الأي� ��ام اخلم�سة امل��ا��ض�ي��ة .وق ��ال" :نبد�أ ال �ي��وم ف� ً
صال
جديداً من ف�صول الريادة فالعام  2021يقربنا من االحتفال
باليوبيل الذهبي الحتاد دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،هذا
االحتاد الذي متكن من بناء منظومته الدفاعية والتكنولوجية
وتوظيفها يف ن�شر ر�سالة الأمن والأمان وال�سالم باملنطقة.
و�أو��ض��ح معاليه �أن �أب��رز ما حتقق يف ه��ذه ال��دورة ،هو حر�ص
اللجنة العليا على تطبيق كافة التدابري والإجراءات االحرتازية
التي من �ش�أنها احلفاظ على �سالمة و�صحة كافة امل�شاركني
والعار�ضني والزوار ،لي�شكل هذا احلدث منعطفاً جديداً ينبئ
بعودة ن�شاط قطاع �سياحة الأعمال يف الدولة ،وموا�صلة دعم
قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطني ،وتعزيز تناف�سية الإمارات
مبنتجات وطنية تغطي احتياجات الدولة من جهة ،وت�صل �إىل
�أ�سواق جديدة.
وث ّمن معاليه جهود جميع الأط ��راف التي �أ�سهمت يف �إجناح
هذا احلدث ،من �إعالميني ومنظمني و�شركاء ا�سرتاتيجيني،
واللجان التنظيمية �إىل جانب خط الدفاع الأول الذين كانوا
م��ع احل��دث حلظة بلحظة ،و�أج ��روا الفحو�صات ال��دوري��ة يف
خمتلف املواقع واملرافق لت�سهيل دخول الوفود �إىل املعر�ضني،
ولي�سهموا يف حتقيق جهود الدولة الرامية للحفاظ على �صحة
اجلميع و�سالمتهم.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ��س�ع��ادة ال �ل��واء ال��رك��ن ط�ي��ار �إ� �س �ح��اق �صالح

حممد البلو�شي ،الوكيل امل�ساعد لل�صناعات وتطوير القدرات
الدفاعية ب��وزارة ال��دف��اع ،ونائب رئي�س اللجنة العليا" :مرة
�أخ ��رى �أتثبتت دول��ة الإم� ��ارات ق��درات�ه��ا ومكانتها التناف�سية
العاملية با�ست�ضافة وتنظيم فعاليات دولية وا�سرتاتيجية ،اليوم
نختتم ف� ً
صال جديداً عنوانه الثقة والتفا�ؤل ،فدولة الإمارات
تقود مرحلة التعايف امل�ستدام من جائحة كوفيد –  ،19حيث
ارت��أت قيادتها الر�شيدة بعد الدرا�سات امل�ستفي�ضة للم�ؤ�شرات
با�ست�ضافة املعر�ض يف ظ��ل ال�ظ��روف اال�ستثنائية ال�ت��ي مير
بها العامل با�سرتاتيجية ومعايري خمتلفة عن باقي الدورات
ال�سابقة للمعر�ض".
واعترب �سعادة اللواء البلو�شي �أن ا�ست�ضافة دولة الإمارات �أكرث
من  110وفود دولية من �صناع القرار وامل�ستثمرين واخلرباء،
ي�بره��ن على ثقتهم ب��دول��ة الإم� ��ارات و�إدراك �ه��م لأه�م�ي��ة هذا
القطاع ،حيث �أ�صبح معر�ضي "�آيدك�س" و "نافدك�س" يعتربان
من�صة عاملية لأحدث التقنيات الدفاعية والأمنية وبوابة عبور
دولية نحو ال�شراكات اال�سرتاتيجية ور�سم امل�ستقبل وتوقيع
ال�صفقات الكربى.
و�أ� �ض��اف �سعادته�" :شهدنا خ�لال ه��ذه ال ��دورة ت�سجيل �أعلى
قيمة �صفقات للقوات امل�سلحة الإم��ارات�ي��ة يف تاريخ املعر�ض،
ح�ي��ث �ستلعب دوراً حم��وري �اً لت�صميم اخل�ط��ط ب�ع�ي��دة املدى
وتطبيق اال�سرتاتيجيات الدفاعية والأمنية يف للم�ستقبل عرب
تبني �أف�ضل احللول واملمار�سات ملواجهة الأزم��ات والتحديات
امل�ستقبلية يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة".
ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري الع�ضو املنتدب والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م�ع��ار���ض "�أدنيك"
وجمموعة ال�شركات التابعة لها�" :شهدنا اليوم ختاماً ناجحا
لدورة كانت ب�شهادة جميع امل�شاركني والعار�ضني وال��زوار �أحد
�أجنح الفعاليات العاملية التي مت تنظيمها خالل هذه املرحلة،
ح�ي��ث ا�ستطعنا م��ن خ�ل�ال تنظيم امل�ع��ر��ض��ان تلبية وجتاوز
تطلعات امل�شاركني والعار�ضني والزوار على حد �سواء".
و�أ�ضاف الظاهري �أن ن�سبة ر�ضا الزوار والعار�ضني لـ "�آيدك�س"
و"نافدك�س" و�صلت �إىل  96%والتي تعد من �أعلى الن�سب

ال�ع��امل�ي��ة يف ق �ط��اع ��ص�ن��اع��ة امل �ع��ار���ض وامل � ��ؤمت ��رات .ك�م��ا القت
الربتوكوالت الوقائية والإجراءات االحرتازية التي قامت بها
�أدن�ي��ك ا�ستح�سان ال��زوار والعار�ضني واملتخ�ص�صني يف قطاع
�صناعة املعار�ض وامل�ؤمترات.
ووف��ق ا�ستبيانات �سعادة العمالء خ�لال الأي��ام الأرب�ع��ة الأوىل
من املعر�ض �أع��رب  98%من امل�شاركني وال��زوار عن ر�ضاهم
على الإج��راءات الوقائية واالحرتازية للحفاظ على �صحتهم
و�سالمتهم ،فيما ق��ال  99%م��ن امل�شاركني �أن�ه��م ي�شعرون
بالأمان يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،وذل��ك لتطبيق
حزمة من التدابري االحرتازية يف املعر�ضني ،وهو ما اعتربه
الظاهري مبثابة جتربة جناحة ،و�ست�سهم درو�سها امل�ستفادة
يف حتفيز قطاع �صناعة املعار�ض وامل��ؤمت��رات املتخ�ص�صة على
ال�صعيدين املحلي والدويل.
وك�شف الظاهري عن ا�ستقطاب املعر�ضني حتى نهاية اليوم
الأخري ما يزيد عن  62,445زائرا من جميع �أنحاء العامل،

والأمر الذي يعك�س الأهمية الكربى التي يتمتع بها املعر�ضان
على �أجندة الفعاليات العاملية املتخ�ص�صة ،وهو اجناز يتج�سد يف
القدرة على الرتحيب بالعامل جمدداً.
وا�ستعر�ض معر�ضا "�آيدك�س" و"نافدك�س"  2021اللذان
تنظمهما �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك" ،بالتعاون
م��ع وزارة ال��دف��اع وال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة بدولة
الإم ��ارات� ،أح��دث م��ا تو�صل �إل�ي��ه قطاع ال�صناعات الدفاعية
من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة� ،إىل جانب ت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ت�ط��ور ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف
ال ��دول ��ة ،وك��ذل��ك ع�ق��د � �ش��راك��ات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ي�ن خمتلف
اجلهات امل�شاركة وكربى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف هذه
القطاعات .اجلدير بالذكر �أنه جرى تطبيق جمموعة وا�سعة
من �إجراءات ال�صحة وال�سالمة والوقاية ل�ضمان �أمن و�سالمة
الوفود وامل�شاركني والزوار يف دورة العام  2021من املعر�ضني
وامل�ؤمتر.
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وزارة الدفاع توقع مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون
الع�سكري مع تنزانيا على هام�ش �آيدك�س 2021

•• �أبوظبي-وام:

04

وقع �سعادة مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن يعقوب ح�سن حممد رئي�س
�أركان قوات الدفاع ال�شعبية التنزانية مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون الع�سكري بني دولة الإمارات العربية
املتحدة وجمهورية تنزانيا االحتادية وذلك على هام�ش معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س . "2021
ورحب �سعادة وكيل وزارة الدفاع  -خالل اللقاء  -برئي�س �أركان قوات الدفاع التنزاين ،و�أكد �أن توقيع
هذه املذكرة �سي�ساهم ب�شكل ف ّعال يف تعزيز عالقات التعاون والعمل امل�شرتك يف املجال الع�سكري بني
البلدين بهدف رفع القدرات الع�سكرية .من جانبه �أكد رئي�س �أركان قوات الدفاع ال�شعبية التنزانية
�أهمية ال�شراكة مع دولة الإمارات يف خمتلف جماالت التعاون الع�سكري ،و�أثنى على م�ستوى تنظيم
معر�ض "�آيدك�س" هذا العام رغم التحديات التي ي�شهدها العامل جراء جائحة كورونا.

فاطمة بنت مبارك تهنئ �شريفة �سليمان اجلا�سم باليوم الوطني الكويتي
•• �أبوظبي  -وام:

ب�ع�ث��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك رئ�ي���س��ة االحت ��اد
الن�سائي ال�ع��ام رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة "�أم الإمارات"،
برقية تهنئة �إىل �سمو ال�شيخة �شريفة �سليمان اجلا�سم حرم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة
الكويت ،مبنا�سبة اليوم الوطني وذكرى حترير دولة الكويت
ال�شقيقة.
و�أعربت �سموها ،عن �أطيب التمنيات ل�سمو ال�شيخة �شريفة
�سليمان اجل��ا��س��م ،ول���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ ن ��واف الأحمد

اجل��اب��ر ال�صباح مب��وف��ور ال�صحة والعافية ،م�شيدة �سموها البلدين ،حتقيقاً لال�ستفادة امل�شرتكة واالرت�ق��اء على كافة
بالعالقات املتميزة ب�ين البلدين ال�شقيقني ،وال�ت��ي ت�ستمد امل�ستويات ،ليمثال معاً منوذجاً مميزاً جديراً باالحتذاء".
�أ�س�سها من الأخ��وة وال�صداقة ،التي و�ضع �إرثها املغفور لهما و�أ��ض��اف��ت �سموها " :ترتجم تلك املنا�سبة الكرمية م�سرية
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان وال�شيخ جابر الأحمد اجلابر دولة الكويت ال�شقيقة التي امتدت عرب عقود م�ضت م�ضيئة
ال�صباح" ،رحمهما اهلل" ،لت�ستمر �أوا�صر التعاون والرتابط وحافلة بالأحداث واملهام والإجن��ازات ،لت�سري بخطى �سريعة
بف�ضل اجلهود املبذولة من القيادة الر�شيدة للبلدين نحو نحو النه�ضة ال�شاملة ،و�صو ًال �إىل حتقيق الأهداف املن�شودة
�آف��اق جديدة من التميز واالزده��ار يف العالقات الثنائية مبا يف حتقيق م�ستوى متقدم م��ن التنمية امل�ستدامة يف جميع
امل �ج��االت وال�ق�ط��اع��ات ،مب��ا يلبي تطلعات �أب �ن��اء وب�ن��ات دولة
يلبي تطلعات �شعبي البلدين.
وقالت �سموها� " :إن ما ت�شهده العالقات الإماراتية الكويتية الكويت الكرام .ون�س�أل اهلل عز وجل �أن مين على دولة الكويت
م��ن تطور مهم يف كافة امل �ج��االت ،و�سعيهما ال��دائ��م لتنويع مبزيد من الع ّز والتط ّور واالزده��ار يف ظل القيادة احلكيمة
جم ��االت ال �ت �ع��اون ،زاد م��ن م�ت��ان��ة وق ��وة ال��رواب��ط يف عالقة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ".

ملواكبة احتياجات قادة امل�ستقبل وحث ال�شباب على طرح �أفكار جديدة

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل يطرح  3حماور رئي�سة ال�ستك�شاف �آفاق النمو اجلديدة
•• �أبوظبي -وام:

ي �ط��رح "جمل�س حم�م��د ب��ن زايد
لأجيال امل�ستقبل" يف دورته الثالثة
التي ينظمها مكتب �ش�ؤون التعليم
يف ديوان ويل عهد �أبوظبي برعاية
�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  3حم��اور رئي�سية ،وهي
"عامل متغري" ،و"فر�ص جديدة"،
و"اخلم�سون عاماً القادمة" ،وذلك
�ضمن ال���س�ع��ي مل��واك�ب��ة احتياجات
ج �ي��ل م ��ن ق � ��ادة امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،عرب
جتارب افرتا�ضية تفاعلية لتحفيز
ال �� �ش �ب��اب وت �ف �ع �ي��ل دوره � ��م بطرح
الأفكار ،وا�ستك�شاف فر�ص جديدة
ت�شكل ركيزة مهمة يف ر�سم مالمح
م�ستقبل دولة الإمارات.
ويتزامن الربنامج مع ا�ستعدادات
دولة الإم��ارات لالحتفال بيوبيلها

• جمموعة جتارب افرتا�ضية ال�ستك�شاف فر�ص جديدة تر�سم مالمح اخلم�سني القادمة لدولة الإمارات
• حممد النعيمي :ال�شباب العن�صر الأهم يف التنمية والأكرث قدرة على �إيجاد حلول م�ستدامة للتحديات احلالية وامل�ستقبلية
• العنود الكعبي :ت�سلط املحاور ال�ضوء على �أبرز التوجهات العاملية التي توفر لل�شباب فر�ص ًا للم�شاركة يف �صناعة امل�ستقبل
الذهبي ،حيث يهدف حمور "عامل
متغري" ل���ض�م��ان ت�ك�ي��ف ال�شباب
م��ع امل�ت�غ�يرات غ�ير امل�سبوقة التي
ي�شهدها العامل ،بدءاً من التقنيات
ال��رق �م �ي��ة واالح �ت �ب��ا���س احل� ��راري
و� �ص��و ًال لتف�شي اجل ��وائ ��ح ،وذلك
من خالل �إك�سابهم مهارات جديدة
وت�ب�ن��ي ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،فيما
ي�سلط امل�ح��ور ال�ث��اين ال�ضوء على
ال �ف��ر���ص اجل ��دي ��دة ال �ن��اج �م��ة عن
هذه املتغريات والتي تتيح الفر�صة
�أم ��ام املبتكرين وامل�ب��دع�ين ،ورواد
الأع�م��ال م��ن امل�ساهمة الفاعلة يف

ت�شكيل م�لام��ح امل���س�ت�ق�ب��ل ،بينما
ي� �ت� �ط ��رق امل � �ح� ��ور ال� �ث ��ال ��ث ل� ��دور
ال�شباب بقيادة املرحلة املقبلة من
م��راح��ل من��و دول ��ة الإم � ��ارات التي
ا�ستطاعت �أن تتبو�أ منذ ت�أ�سي�سها
مكانة عاملية رائ��دة على م�ؤ�شرات
التناف�سية ،وت�ع��زز ح�ضورها على
ال�ساحة الدولية مدعومة بقيمها
الإن�سانية ،وانفتاحها الثقايف.
وقال حممد خليفة النعيمي ،مدير
مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي� " :أثبتت املتغريات
امل�ت���س��ارع��ة ،وغ�ي�ر امل���س�ب��وق��ة التي

�شهدها العامل خالل العام 2020
�أن ال �� �ش �ب��اب ه ��م ال�ع�ن���ص��ر الأه ��م
يف ال�ت�ن�م�ي��ة و� �ص �ن��اع��ة امل�ستقبل،
والأك�ث��ر ق ��درة ع�ل��ى �إي �ج��اد حلول
م �� �س �ت��دام��ة ل �ل �ت �ح��دي��ات احلالية
وامل�ستقبلية ،ولذلك ي�أتي برنامج
املجل�س لهذا العام ليج�سد اهتمام
القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات
بال�شباب ويعك�س �إميانها الرا�سخ
ب�ق��درت�ه��م ،وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى �إطالق
العنان لطاقاتهم واال�ستفادة من
�إبداعاتهم و�إمكاناتهم للم�ساهمة
يف حتقيق �أهداف اخلطط الوطنية

لدولة الإم��ارات وطموحاتها يف �أن
تكون الأف�ضل على م�ستوى العامل
يف امل�ج��االت كافة خ�لال اخلم�سني
ع��ام�اً املقبلة ".م��ن جهتها ،قالت
ال� �ع� �ن ��ود خ �ل �ي �ف��ة ال �ك �ع �ب��ي مدير
ال�برام��ج التعليمية يف دي��وان ويل
ع �ه��د �أب ��وظ �ب ��ي " :ي��وف��ر جمل�س
حممد ب��ن زاي��د لأج�ي��ال امل�ستقبل
يف دورت��ه ه��ذا العام من�صة مثالية
ل �ت �ب��ادل الآراء واخل �ب��رات وبحث
الق�ضايا التي تهم ال�شباب كونهم
الأف�ضل تعلماً والأكرث تفاع ً
ال مع
التكنولوجيا املتطورة ،ويركز على

م��و��ض��وع��ات ع��دة مب��ا فيها كيفية
حتويل العملية التعليمية �إىل رحلة
ط��وي�ل��ة الأم� ��د ،وا��س�ت���ش��راف �شكل
م�سرية تعلم ال�شباب يف امل�ستقبل،
و�إعداد القطاعات احليوية لتواكب
التوجهات امل�ستقبلية ،كما يناق�ش
�أي�ضاً �أبرز التوجهات العاملية التي
ت��وف��ر ل�ل���ش�ب��اب ف��ر��ص�اً للم�شاركة
ب �� �ش �ك��ل �أك �ث��ر ف��اع �ل �ي��ة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة وال�شاملة لدولة
االمارات ".وينطلق جمل�س حممد
بن زايد لأجيال امل�ستقبل 2021
ب ��دروت ��ه ال �ث��ال �ث��ة يف  14مار�س

امل�ق�ب��ل حت��ت ��ش�ع��ار "واقع جديد،
�آف � ��اق جديدة" ،مب �� �ش��ارك��ة نخبة
من كبار القادة و�صناع القرار من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ،وجمموعة
ب � � ��ارزة م ��ن اخل� �ب ��راء بالإ�ضافة
�إىل �آالف ال���ش�ب��اب وال���ش��اب��ات من
خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء دول� ��ة الإم � � ��ارات،
ويتبنى املجل�س يف دورة ه��ذا العام
منوذجاً مبتكراً وم�ستداماً ل�ضمان
التوا�صل الدائم بني �شباب الوطن
وق �ي ��ادت �ه ��م ال ��ر� �ش �ي ��دة م ��ن �أج ��ل
ت��وظ �ي��ف ال���س�ب��ل وامل �م �ك �ن��ات كافة
لدعمهم وت�أهيلهم.

وي�ت�ح��ول جمل�س حم�م��د ب��ن زايد
لأج � �ي� ��ال امل �� �س �ت �ق �ب��ل �إىل من�صة
�إل�ك�ترون�ي��ة تفاعلية ت��رب��ط قيادة
دول��ة الإم��ارات مع �شبابها ملناق�شة
مالمح امل�ستقبل ،وق��د مت ت�صميم
الربنامج ليكون مبثابة ح��وار مع
ال���ش�ب��اب م��دع��وم �اً ب�شبكة وا�سعة
م ��ن ال �� �ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
الذين �سيعملون مع ال�شباب لر�سم
خطة التنمية ل��دول��ة الإم ��ارات يف
اخل�م���س�ين ع��ام �اً امل �ق �ب �ل��ة .ويقدم
جمل�س «حم�م��د ب��ن زاي ��د لأجيال
امل�ستقبل  »2021منوذجاً فريداً
لإث� � ��راء ال �ت��وا� �ص��ل ال �ت �ف��اع �ل��ي مع
ال�شباب من خالل تنظيم حوارات
تفاعلية م�شرتكة افرتا�ضية ت�سهم
يف حتفيز ال�شباب على تبادل الر�ؤى
والأفكار والو�صول �إىل حلول ت�سهم
يف �صناعة امل�ستقبل ،وكذلك تر�سيخ
ثقافة جديدة قائمة على االبتكار
يكون ال�شباب املحور الرئي�س فيها.

القوات الربية تعتزم �شراء �آليات غري م�أهولة من �شركة مراكب
•• �أبوظبي  -وام:

�أع �ل �ن��ت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة للقوات
امل�سلحة ع��ن نيتها للتعاقد على
�شراء عدد من الآليات غري امل�أهولة
 AGEMAال� �ت ��ي تت�ضمن
منظومة وتقنيات �شركة "مراكب"
�إحدى ال�شركات التابعة ل�صندوق
تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية؛
وذل��ك لتن�ضم �إىل اخلدمة �ضمن
�آليات القوات الربية بالإ�ضافة �إىل
التعاون امل�شرتك لتطويرها ب�شكل
م�ستمر لتح�سني مزاياها وقدراتها
ال �ع �م �ل �ي��ة .وق� ��ال � �س �ع��ادة العقيد
ال �ط �ي��ار � �س �ل �ط��ان ال �ك �ع �ب��ي ع�ضو
جمل�س �إدارة �شركة املراكب  :نحن
ف �خ��ورون ب�ث�ق��ة ال �ق��وات امل�سلحة
ب�ك�ف��اءات وق� ��درات ��ش��رك��ة مراكب

ومنتجاتها املبتكرة التي �أ�صبحت
ت�ضاهي منتجات و�أنظمة كربيات
ال �� �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة يف
تطوير القطاعات اال�سرتاتيجية.
و�أو� �ض��ح �أن الآل �ي��ة امل���س�يرة التي
تنتجها ال���ش��رك��ة تتميز بالعديد
من القدرات والتقنيات والأنظمة
امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي تلبي االحتياجات
وامل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�م�ل�ي��ات�ي��ة للقوات
ال �ب�ري ��ة ،م �ث��ل �إم �ك��ان �ي��ة تركيب
من�صات �أ�سلحة ذات �أعرية خمتلفة
م��ع ك��ام�يرات ح��راري��ة بالإ�ضافة
�إىل ق��درت�ه��ا ال�ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى العوم
يف املياه ،الفتا �إىل �أن العديد من
ال ��دول ت�سعى الم �ت�لاك وتطوير
م �ث��ل ه� ��ذه الآل � �ي� ��ات والتقنيات
امل�ستقبلية املتطورة.
و�أكد الكعبي �أن ال�شركة �ستوا�صل

عملها ال ��د�ؤوب لتلبية متطلبات
واحتياجات عمالئها الرئي�سيني
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م ال�ق��وات امل�سلحة يف
دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ب��ا� �س��ل �شحيرب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة مراكب
�إن �إمتام مثل هذه ال�صفقة �سيعزز
من �إمكانيات ال�شركة و�سيمكنها
م � ��ن االن � � �ط� �ل��اق ن� �ح ��و مرحلة
ج��دي��دة م��ن ال�ن��اح�ي��ة الإنتاجية،
متوقعا �أن ت�ساهم ه��ذه ال�صفقة
يف و� �ص��ول م�ن�ت�ج��ات ال���ش��رك��ة اىل
�أ�سواق �إقليمية ودولية يف امل�ستقبل
ال �ق��ري��ب .و�أ� �ش��ار �إىل �أن اهتمام
ال� �ق ��وات ال�ب�ري ��ة ب��ام �ت�ل�اك هذه
الآل �ي��ات امل�ت�ط��ورة ي��ؤك��د امل�ستوى
املتطور الذي و�صلت �إليه منتجات
و�صناعات �شركة مراكب وتقنياتها

امل�ب�ت�ك��رة يف امل �ج ��االت الع�سكرية
واملدنية .وقال �إن ال�شركة طورت
ال �ع��دي��د م ��ن ط � � ��رازات ال� �ق ��وارب
ال �� �س �ط �ح �ي��ة غ�ي�ر امل� ��أه ��ول ��ة ذات
التطبيقات الدفاعية والتجارية
املختلفة� ،إ�ضافة لتد�شينها �أجهزة
متطورة يف جمال حتويل القوارب
التقليدية �إىل قوارب غري م�أهولة
وحمطات للقيادة والتحكم ،كا�شفا
ع ��ن �أن �أح� � ��دث خ �ط��ط ال�شركة
ت�ت�م�ث��ل يف ت �ط��وي��ر زورق متعدد
املهام وم�سلح بحيث يعمل ب�شكل
م �ت �ك��ام��ل وغ �ي�ر م� ��أه ��ول لي�ؤدي
مهام �أك�ثر ح�سا�سية ومن املتوقع
�أن ينتهي العمل يف ال��زورق خالل
عامني.
وك ��ان ��ص�ن��دوق تنمية القطاعات
اال�سرتاتيجية الذراع اال�ستثماري

الأول من نوعه يف �آ�سيا و�إفريقيا

مركز فح�ص الأ�سلحة يف �أبوظبي يرفع قدراته الفنية �إىل امل�ستوى الرابع
•• �أبوظبي-الفجر:

ي���ش��ارك م��رك��ز فح�ص الأ��س�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر يف
�أبوظبي التابع للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
وجمل�س ال�ت��وازن االقت�صادي للمرة الأوىل يف
فعاليات معر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س 2021
وم�ع��ر���ض ال��دف��اع ال�ب�ح��ري ن��اف��دك����س 2021
حتت مظلة جمل�س التوازن االقت�صادي وذلك
لعر�ض خدماته و�إمكانياته الفنية املتقدمة يف
جمال فح�ص جودة و�سالمة الأ�سلحة والذخائر
واملعدات الدفاعية والع�سكرية حملياً وعاملياً.
وي �ق��دم امل��رك��ز ال ��ذي ي�ع��د الأول م��ن ن��وع��ه يف
قارتي �آ�سيا و�إفريقيا طيف وا�سع من اخلدمات
والتقنيات املتطورة يف جمال الت�أكد من جودة
الأ�سلحة التي ت�شمل الأ�سلحة الفردية العادية
والأتوماتيكية واملعدات الثقيلة وغريها ،الأمر
ال��ذي مينحه م�ي��زة تناف�سية يف جم��ال فح�ص
الأ�سلحة يف املنطقة مبا يواكب املراكز امل�شابهة
والتي يرتكز معظمها يف �أوروبا.
وك���ش��ف ع�ل��ي الكعبي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز فح�ص
الأ�سلحة والذخائر يف �أبوظبي عن �أن املركز قام
بتو�سيع نطاق خدماته لت�شمل فح�ص مقاومة
امل ��واد امل���ض��ادة للر�صا�ص مثل ال�سرت الواقية
وال �� �س �ي��ارات امل���ص�ف�ح��ة وذل� ��ك ل���ض�م��ان تلبية
احتياجات ومتطلبات القوات امل�سلحة واجلهات
الأم �ن �ي��ة املختلفة يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة.
وق��ال يف بيان �صحفي �أ��ص��دره جمل�س التوازن
االقت�صادي �إن مركز فح�ص الأ�سلحة والذخائر
�أب��وظ �ب��ي ل��دي��ه ق � ��درات ف�ن�ي��ة ل�ف�ح����ص كفاءة
�صفائح التدريع م��ن امل�ستوى ال��راب��ع املقاومة
للذخائر من عيار  14.5ملم ،م�ؤكدا �أن هذا
امل���س�ت��وى ي�ع��د م���س�ت��وى م�ت�ق��دم ج ��دا وه ��و من
�أعلى امل�ستويات يف مراكز الفح�ص امل�شابهة على
م�ستوى العامل.
و�أو�ضح �أن ت�أ�سي�س املركز ي�أتي لالرتقاء بكفاءة
وج � ��ودة الأ� �س �ل �ح��ة وال��ذخ��ائ��ر ح���س��ب املعايري

الدولية املعتمدة وبالتعاون مع القوات امل�سلحة
واجلهات الأمنية ،م�ؤكدا �أن امل�شاركة لأول مرة
��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات م�ع��ر��ض��ي �آي��دك ����س ونافدك�س
 2021تعك�س ال��دور املتنامي وامل�ه��م للمركز
�ضمن املنظومة ال�صناعية املتكاملة للأ�سلحة
وال��ذخ��ائ��ر يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
والتطلع لدور �إقليمي للمركز.
و�أ�شار الكعبي �إىل �أن املركز الذي يعد الأول من
نوعه يف قارتي �آ�سيا و�إفريقيا معتمد من اللجنة
الدولية لفح�ص الأ�سلحة والذخائر()CIP
التي تتخذ م��ن العا�صمة البلجيكية بروك�سل
مقرا لها والتي تتمتع دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة بع�ضويتها م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2012مما
يجعل جميع الأ�سلحة وال��ذخ��ائ��ر ال�ت��ي ت�صنع
يف دول��ة الإم��ارات املعتمدة لدى املركز مطابقة
مل �ع��اي�ير اجل � ��ودة ال �ع��امل �ي��ة وي���س�ه��ل دخ��ول �ه��ا يف
الأ�سواق العاملية.
و�أ�ضاف �أن املركز يجري �أي�ضا اختبارات الأمن
وال�سالمة للأ�سلحة التي مت �إع��ادة �إ�صالحها
والتحقيق يف ق�ضايا ح��وادث اجل��ودة اخلا�صة
بالأ�سلحة ال�ن��اري��ة وال��ذخ��ائ��ر و�إي �ج��اد احللول
املنا�سبة للوقاية من تكرارها م�ستقب ً
ال وتقدمي
اال�ست�شارة التقنية والتعليم والتدريب و�إقامة

حما�ضرات متعلقة مبجال الأ�سلحة والذخائر.
وقال الكعبي �أن لدى املركز �إمكانيات فنية عالية
وميادين متخ�ص�صة مبوا�صفات عاملية لإجراء
فح�ص مقاومة امل��واد امل���ض��ادة للر�صا�ص مثل
ال�سرت ال��واق�ي��ة وال ��دروع وال���س�ي��ارات امل�صفحة
وغريها ،مو�ضحاً �أن املركز يتعاون مع اجلهات
احلكومية الدولية لتبادل املعلومات خ�صو�صاً
يف ق�ضايا الت�صنيع غري املرخ�ص والتجارة غري
ال�شرعية للأ�سلحة بجانب معايرة الأ�سلحة
ال�ن��اري��ة وال��ذخ��ائ��ر امل�ستخدمة م��ن قبل قوات
ال�شرطة والأم��ن وبيان م��دى جودتها وخلوها
م ��ن �أي ع� �ي ��وب ت���ص�ن�ي�ع�ي��ة ل �� �ض �م��ان �سالمة
م�ستخدميها.
ي�شار �إىل �أن اللجنة الدولية لفح�ص اال�سلحة
وال ��ذخ ��ائ ��ر ( )CIPت ��أ� �س �� �س��ت ع ��ام 1914
وت� �ع� �ت�ب�ر الأق � � � ��دم والأك � �ث� ��ر خ �ب��رة يف جم ��ال
ج��ودة الأ�سلحة والذخائر وت�ضم يف ع�ضويتها
 26م��رك��زا يف  14دول��ة م��ن ك�بري��ات الدول
امل�صنعة للأ�سلحة يف العامل ت�ضم و�إىل جانب
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة كل من النم�سا
وبلجيكا والت�شيك وت�شيلي وفنلندا وفرن�سا
و�أملانيا واليونان و�إيطاليا ورو�سيا و�سلوفاكيا
و�إ�سبانيا واململكة املتحدة.

ملجل�س التوازن االقت�صادي قد نفذ
عملية ا�ستحواذ على  30%من
�شركة مراكب خالل العام 2019
وذل ��ك يف �إط ��ار ال���س�ع��ي للإ�سهام
ب �ف �ع��ال �ي��ة يف ت �ن �م �ي��ة ال�صناعات
ال ��دف ��اع� �ي ��ة والأم � �ن � �ي� ��ة وزي � � ��ادة
م�ساهمتها يف تعزيز الناجت املحلي
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وك��ان��ت �شركة م��راك��ب د�شنت �أول
قواربها ال�سطحية غ�ير امل�أهولة
خ �ل�ال م �ع��ر���ض ال ��دف ��اع ال� ��دويل
�آي��دك����س  2015وه��و ع �ب��ارة عن
زورق من طراز � 7إم مت ت�صميمه
وت���ص�ن�ي�ع��ه ب��ال �ك��ام��ل يف من�ش�آت
ال�شركة يف دول��ة الإم� ��ارات ،حيث
�أط�ل��ق عليه �إ��س��م بي 7و ب��ي ،10
وه��و جمهز لعمليات اال�ستطالع
وامل �ه��ام الأم �ن �ي��ة ،ك�م��ا �أط �ل �ق��ت يف

وق� ��ت � �س��اب��ق �أح� � ��دث ابتكاراتها
امل �ت �م �ث �ل��ة يف ال� �ق ��ارب بي 7اك�س
وال� ��ذي مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام��ه ب�شكل
م� ��زدوج ك �ق��ارب ت�ق�ل�ي��دي وكقارب
�سطحي غ�ير م ��أه��ول .ي�شار �إىل
�أن ��ش��رك��ة امل��راك��ب ��ش��رك��ة حملية

ت�سعى لتطوير وحت��دي��ث �أنظمة
ال�ق��وارب ال�سطحية غري امل�أهولة
ملختلف اال�ستخدامات الدفاعية
والأم �ن �ي��ة وال�ب�ح��ري��ة والتجارية
م�ستفيدة من الزخم الذي ت�شهده
دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف

�سعيها �إىل حتقيق الريادة العاملية
يف االب �ت �ك��ارات التكنولوجية من
خ�ل��ال ت��رك �ي��زه��ا ع �ل��ى املفاهيم
ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي �ث��ة م �ث��ل الذكاء
اال� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي والأن � �ظ � �م� ��ة غري
امل�أهولة.

البواردي يبحث التعاون مع نائب وزير الدفاع الت�شيكي على هام�ش �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير
ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون ال��دف��اع  -يف م�ك�ت�ب��ه مبعر�ض
"�آيدك�س  - " 2021توما�س كوبن�سكي نائب
وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال�ت���ش�ي�ك��ي ل �ل �ت �ع��اون ال�صناعي
والوفد املرافق ،بح�ضور �سعادة مطر �سامل علي
ال �ظ��اه��ري وك�ي��ل وزارة ال��دف��اع وع ��دد م��ن كبار
��ض�ب��اط وم �� �س ��ؤويل ال� � ��وزارة .ورح ��ب م�ع��ال�ي��ه -
خ�لال اللقاء  -بال�ضيف وتبادل معه الأحاديث
ح��ول ع�لاق��ات ال�صداقة وال�ت�ع��اون القائمة بني
دول��ة الإم��ارات وجمهورية الت�شيك خا�صة فيما
يتعلق باجلوانب الدفاعية مب��ا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة .وق��ال معاليه �إن معر�ض " �آيدك�س "
ي�ع��د ف��ر��ص��ة ل�لال�ت�ق��اء وال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�شركاء امل�صنعة للأنظمة الدفاعية الع�سكرية والأمنية .وخ��ا� �ص��ة يف ال �� �ش ��ؤون ال�ع���س�ك��ري��ة ،و�أث �ن ��ى على
لتعزيز العالقات اال�سرتاتيجية ،باعتباره حدثاً من جانبه �أكد نائب وزير الدفاع الت�شيكي حر�ص م�ستوى تنظيم معر�ض الدفاع ال��دويل �آيدك�س
ع�سكرياً عاملياً ي�ستقطب كربى ال�شركات العاملية بالده على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين هذا العام بالرغم من ظروف جائحة كورونا.

البواردي يقوم بجولة يف معر�ض �آيدك�س 2021
•• ابوظبي -وام:

ق ��ام م �ع��ايل حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال� �ب ��واردي وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بجولة زار فيها عدداً من
ال�شركات املحلية والأجنبية امل�شاركة يف فعاليات
معر�ضي �آي��دك����س ون��اف��دك����س  2021يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض ،بح�ضور �سعادة مطر
�سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار
�ضباط وم�س�ؤويل الوزارة.
و�أك��د معاليه خ�لال جولته على متيز معر�ضي
�آي��دك ����س ون��اف��دك ����س ه ��ذا ال �ع��ام يف ع��ر���ض �آخر
التطورات وا�ستقطاب ك�برى ال�شركات العاملية
لت�شارك ب�أحدث منتجاتها من �أنظمة ومعدات
وفر�صة مهمة للتعرف على �أح��دث م��ا �أنتجته
ال�شركات العامليه.
ويف ختام جولته �أثنى معاليه على م�ستوى تنظيم
املعر�ضني اللذين حققا جناحاً ملحوظاً ومنواً الفاعل يف التعاون الدفاعي والع�سكري وتطوير
ه��ائ�ل ً
ا منذ انطالقهما وح�ت��ى اليوم،ودورهما ال�صناعات الدفاعية حملياً و�إقليمياً وعاملياً،

رغم التحديات التي يواجهها العامل �أجمع جراء
تف�شي جائحة كورونا.
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة "اجل�سور" املتخ�ص�صة يف جمال الآليات املدرعة يف الإمارات
واملورد احل�صري لآلية ربدان  8يف  8القتالية� ،أم�س عن تعاونها مع �شركة
" "EOSللأنظمة الدفاعية� ،شركة التكنولوجيا الأ�سرتالية الرائدة التي
تعمل يف �أ��س��واق ات���ص��االت الأق�م��ار ال�صناعية وال��دف��اع والف�ضاء .تت�ضمن
ال�شراكة جتهيز �آلية للمرة الأوىل بنظام " "R800نظام التحكم الآيل
بالأ�سلحة الذي ميتاز ب�أدوات غيمبال خفيفة الوزن وتطبيقات كهرو�ضوئية
متقدمة ،والتثبيت التحويلي وخيارات متعددة لرتكيب الأ�سلحة.
بينما ي�سجل القطاع ارتفاعاً عاملياً يف الطلب على حمطات الأ�سلحة التي
ّ
توظف �إمكانات الربج متو�سط العيار كامل احلجم التوظيف الأمثل بعيداً
عن القيود التي تفر�ضها الهياكل ال�ضخمة الثقيلة املعدة لالجتياح ،يلبي
نظام  /EOS/للتحكم الآيل بالأ�سلحة  /R800/الطلب املتزايد على
املعدات الع�سكرية املتطورة ،بينما ي�ضع معايري جديدة للقوة النارية الأخف
وزن� �اً م��ن غ�يره��ا بكثري يف نف�س ال�ف�ئ��ة .ي�ستخدم ن�ظ��ام  /R800/نف�س
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ربدان � 8x8أول �آلية تدمج نظام
�شركة  EOSللتحكم الآيل بالأ�سلحة
الواجهة التي ت�ستخدمها �أنظمة  /EOS/الأخرى للتحكم الآيل بالأ�سلحة،
وميتاز ب�إمكانات قيا�سية متطورة ويتمتع بقدرة �إ�ضافية على تركيب مدفع
 Mk44S/ 30×173/ملم مع �إم��داد م��زدوج بالذخائر بالإ�ضافة �إىل
مدفع ر�شا�ش مثبت بطريقة حمورية وجمموعة �صواريخ للدفاع اجلوي �أو
م�ضادة للدبابات .وت�سمح �إ�ضافة  /Mk44S/للنظام باال�ستفادة من مدى
وفاعلية الذخائر املتاحة عيار  173×30ملم .مثلما يوحي اال�سم ،يزن /
 R800/ 800كلغ مع حركة جانبية  360وارتفاع من  +55حتى -30
 .ويتوافق نظام التحكم الآيل بالأ�سلحة مع الآليات املجنزرة واملدولبة ،مثل

ربدان  ،8×8ويحتوي على وحدة ا�ست�شعار للدفع املبا�شر تقلل االهتزاز عايل
الرتدد للمركبة والطريق نتيجة ت�شو�ش �صور فيديوهات امل�شغل .عالوة على
ذلك ،يحتوي نظام التحكم الآيل بالأ�سلحة على العديد من امل�ست�شعرات مثل
كامريا نهارية وكامريا حرارية وحمدد مدى بالليزر �آمن على العني .وقد
ُ�صمم نظام  /R800/بحيث يتح ّمل الت�ضاري�س والظروف البيئية القا�سية،
حممي با�ستخدام ليزر
مع �إمكاناتٍ ت�سمح للجنود بالعمل واملراقبة من موقع
ّ
وب�صريات ليلية ونهارية دقيقة وم�ستقرة .وي�ستطيع النظام الك�شف عن
الأهداف واال�شتباك معها من م�سافاتٍ ت�صل �إىل  3كلم بدقة متزايدة و�أ�ضرار

جانبية حمدودة .وقال فهد العب�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "اجل�سور":
" تتمتع �شركة  /EOS/بخربة طويلة قوامها ع�شرات ال�سنني يف ت�صنيع
الأن�ظ�م��ة الدقيقة ال�ت��ي تتنوع ا�ستعماالتها يف تلبية االح�ت�ي��اج��ات املعقدة
للم�ستخدم النهائي .ي�س ّرنا �أن نكون ال�سباقني يف هذه الفئة من الآليات �إىل
دمج اجليل اجلديد  /R800/يف �أ�سطولنا من �آليات ربدان  .8×8ون�ؤمن
ب�أن هذا التعاون مع � /EOS/سيعود بالنفع املتبادل على �أ�صحاب امل�صلحة
و�شركاء �أعمالنا املوثوقني" .من جانبه ،قال عبد الرحمن البلو�شي ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة  /EOS/للتقنيات املتقدمة يف دول��ة الإم��ارات" :تفخر
 /EOS/بعقد �شراكة مع "اجل�سور" من �أج��ل تزويد ال�سوق بهذا اجليل
التايل املتطور من �أنظمة التحكم الآيل بالأ�سلحة� .إن  /R800/نظام �شامل
وفعال ميتاز بتحديث قدرات الت�سلح يف الآليات دون الت�أثري على احلمولة
�أو احلاجة �إىل تعديالت وا�سعة يف منظومة ال�برج الكاملة" .وتركز �شركة
"اجل�سور" على تلبية املتطلبات املنوعة للآليات املدرعة يف الإمارات ،وتكمن
ر�ؤيتها يف ت�صنيع �آليات برية ت�ساعد على الإيفاء باالحتياجات امل�ستقبلية
ل�سوق الإمارات املحلية و�أ�سواق الت�صدير.
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حامد بن زايد يزور عددا من الأجنحة امل�شاركة يف معر�ض �آيدك�س  2021يف ختام فعالياته
الدفاعية والأنظمة احلديثة واحللول املتطورة يف جمال الدفاع والأمن.
�أبوظبي الوطني للمعار�ض.
•• �أبوظبي -وام:
واطلع �سموه خالل اجلولة على �أهم الأنظمة والآليات الع�سكرية والدفاعية وت �ب��ادل �سموه معهم الأح��ادي��ث ب���ش��أن الأه�م�ي��ة ال�ت��ي �شكلها تنظيم معر�ض
"�آيدك�س  "2021خ�لال ه��ذه ال�ظ��روف اال�ستثنائية وال�ن�ج��اح ال��ذي حققه
زار �سمو ال�شيخ حامد ب��ن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي ع��ددا من املتطورة التي يعر�ضها امل�شاركون يف معر�ض �آيدك�س.
الأجنحة الوطنية والدولية ومن�صات ال�شركات العاملية امل�شاركة يف معر�ض والتقى �سموه خالل اجلولة عددا من ر�ؤ�ساء الوفود وم�س�ؤويل ال�شركات واجلهات يف �إب��رام ال�صفقات واالتفاقيات بني العديد من اجلهات �إ�ضافة �إىل ما ميثله
وم�ؤمتر الدفاع الدويل " �آيدك�س  " 2021الذي اختتم فعالياته ام�س يف مركز امل�شاركة يف املعر�ض حيث تعرف من خاللهم �إىل �أه��م املعرو�ضات واملنتجات املعر�ض كونه �أحد املن�صات العاملية لتبادل الأفكار والتجارب وعر�ض ال�صناعات

 1800متطوع ي�شارك يف فعاليات معر�ض �آيدك�س 2021

ميثاء �آل نهيان  :توجيهات القيادة �أ�ضاءت
طريق ال�شباب نحو االبتكار
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

�� � � �ش � � ��ارك  1800م� � �ت� � �ط � ��وع من
ج�م�ع�ي��ة واج� ��ب ال �ت �ط��وع�ي��ة ،وفريق
ف � ��زع � ��ة ال � �ت � �ط� ��وع� ��ي ،يف م �ع ��ر� ��ض
"�آيدك�س "2021ال � ��ذي اختتم
ف�ع��ال�ي��ات��ه �أم ����س يف م��رك��ز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض.
وق��دم امل�ت�ط��وع��ون ،ع��دداً م��ن الأدوار
واخلدمات امليدانية املهمة يف املعر�ض
الدويل ،منها امل�ساهمة يف دعم عمليات
التنظيم واال�ستقبال ،وت�سجيل دخول
العار�ضني وامل�شاركني واحل�ضور مبا
ي�ساهم يف ان�سيابية احلركة ،وتقدمي
خدمات امل�ساعدة الهاتفية عرب مركز
االت�صال املوحّ د� ،إىل جانب امل�ساعدة
يف �إج� ��راء امل���س�ح��ة امل�خ�بري��ة ملر�ضى
"كورونا" بالتعاون مع مركز �أبوظبي
للخاليا اجل��ذع�ي��ة ،وف��ق الإج ��راءات
ال�صحية املعتمدة.
و�أك� ��د ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن حم�م��د بن

خالد �آل نهيان ،رئي�س جمل�س �إدارة من احل�ضور داخل الوطن وخارجه.
جمعية واج ��ب ال�ت�ط��وع�ي��ة ،الرئي�س و�أ�شار �إىل ما يتمتع به املتطوعون من
ال �ف �خ��ري ل�ف��ري��ق ف��زع��ة التطوعي ،ق��درة ومرونة عالية يف الإق�ب��ال على
�أهمية م�شاركة املتطوعني يف املعار�ض تنظيم الفعاليات ال��دول�ي��ة ،و�إر�ساء
الدولية التي تتط ّلب خ�برة ومهارة ق�ي��م وم�ف�ه��وم ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي مبا
يج�سد قيم التالحم والعطاء الأ�صيل
احرتافية يف العمل التطوعي ،وتنفيذ
ّ
كل ما يلزم لإجناح مثل هذه الأحداث يف املجتمع الإماراتي املتكاتف والواعي
العاملية ال�ت��ي تك ّفلت دول��ة الإم ��ارات واملُ��درك لأوج��ه التفاين والإخال�ص،
ي�إقامتها دوري�اً ،وت�شهد �إقبا ًال كبرياً وي �ع �ك ����س ال � �� � �ص ��ورة امل �ث ��ال �ي ��ة حلب

اخل�ير واحل����س الإن���س��اين وال�شراكة
الإيجابية يف دعم الفعاليات الوطنية،
و�ضمان ن�شر ثقافة التطوع ،والفرحة
مب�ساعدة الآخرين.
وعبرّ عن �شكره وتقديره للمتطوعني
على دوره��م امل ُ�ع��زز يف �إجن��اح معر�ض
"�آيدك�س  ،"2021وحتقيق �أهدافه،
وح ��ر� �ص �ه ��م ع �ل ��ى �إق� ��ام� ��ة من�صات
تطوعية وتواجدهم امليداين بطريقة
فعالة وبكفاءة عالية� ،أثمر عن جناح
ه ��ذا احل � ��دث ال �ع��امل��ي ب���ش�ك��ل باهر،
ال� �س �ي �م��ا يف ظ ��ل ت ��داع� �ي ��ات جائحة
"كورونا" ،الف�ت�اً �إىل �أهمية متكني
املتطوعني ،ودعمهم الدائم ،انطالقاً
م��ن الإمي ��ان العميق ب�أهمية دورهم
احل� �ي ��وي ول �ي �ك��ون��وا م �� �ص��در �إل �ه ��ام
جم �ت �م �ع��ي ن �ت �ط �ل��ع م ��ن خ�ل�ال ��ه �إىل
العاملية وامل�ستقبل.

(منر) تتعاون مع �شركة ST Engineering
ل�صناعة مركبات كهربائية هجينة
•• �أبوظبي-وام:

و ّقعت "منر" ،ال�شركة املتخ�ص�صة يف �إنتاج الآليات الع�سكرية املدولبة اخلفيفة
واملتو�سطة ،ام�س مذكرة تفاهم مع �شركة  ،ST Engineeringاملجموعة
العاملية املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا وال��دف��اع والهند�سة ،بهدف بناء �أنظمة
املحركات الكهربائية الهجينة وتعزيز التزام ال�شركة بتكنولوجيا املحركات
الكهربائية الهجينة لكي ت�صبح �أول �شركة م�ص ّنعة يف ال�شرق الأو�سط تقوم
بدمج �أنظمة الطاقة احلديثة ،الأم��ر ال��ذي يعزز مكانتها الريادية يف قطاع
الآليات املدرعة.
وق��ع مذكرة التفاهم على معر�ض الدفاع ال��دويل "�آيدك�س  "2021كل من
�آبري دو بلي�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "منر" ،ودانييل الم ،املدير الإقليمي
يف ال�شرق الأو�سط ب�شركة . ST Engineering
وتعد ه��ذه اخلطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون والتقدم التكنولوجي
التي �ست�سعى خاللها ال�شركة �إىل درا�سة وت�صميم مكونات املحركات الكهربائية
الهجينة ملركباتها .توفر �أنظمة املحركات الكهربائية الهجينة ميزات حم�سنة
يف املدى والت�سارع وموا�صفات التخفي ،كما ت�سهم يف تعزيز اال�ستدامة بف�ضل
موا�صفات مثل االنبعاثات الكربونية املنخف�ضة مقارنة ب�أنظمة حمركات الديزل
االعتيادية  ..وتتميز �أنظمة املحركات الكهربائية الهجينة ب�أنها �أكرث هدوءاً من
املحركات التقليدية ،وهذه تعترب ميزة هامة لعمليات املراقبة ال�صامتة والقدرة
على املناورة ال�سرية يف العمليات القتالية.
وت�سعى ال�شركتان �إىل تلبية �أكرث احتياجات دورة العمل تطلباً ،واال�ستفادة من
�أنظمة املحركات الكهربائية الهجينة لزيادة كفاءة املركبات وتزويد الطاقة
جلميع املعدات الالزمة ،مبا يف ذلك معدات االت�صال والإدراك املحيطي و�أنظمة
الأ�سلحة .وعالوة على التح�سينات الت�شغيلية والتقنية املتعددة� ،سي�سهم تبني
التكنولوجيا الهجينة يف خف�ض االعتماد الع�سكري على الوقود الأحفوري ،وهي

خطوة تتما�شى مع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة واخلطة الوطنية
للتغري املناخي يف الإمارات.
وقال �آبري دو بلي�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "منر"� :سعداء بالتعاون مع
�شركة  ST Engineeringلن�صبح �أول �شركة م�ص ّنعة يف املنطقة تقوم
بدمج �أنظمة املحركات الكهربائية الهجينة يف �آلياتنا امل��درع��ة ،ويعك�س هذا
التعاون جهودنا امل�ستمرة لإط�لاق �أح��دث التقنيات يف ال�سوق وتطوير �آفاق
االبتكار الع�سكري بهدف تلبية املتطلبات الت�شغيلية املتنامية لعمالئنا.
من جانبه ،قال الدكتور يل �شياجن لوجن ،رئي�س الأنظمة الربية يف �شركة ST
�ُ :Engineeringصمم نظام املحركات الكهربائية الهجينة اخلا�ص بنا يف
الأ�صل للتطبيقات التجارية ،ويعد النظام املدمج يف مركبات منر الع�سكرية
�شاهداً على قدراتنا الهند�سية والت�صميمية  ..وال �شك ب��أن النظام الهجني
�سيثبت فعاليته يف العمليات الع�سكرية ال�ت��ي تكت�سب فيها ع��وام��ل ال�سرعة
والتخفي �أهمية بالغة  ..وع�لاوة على ميزات التنقل املح�سنة ،يتمتع النظام
بالكفاءة وهو قادر على دعم متطلبات الطاقة لتقنيات امل�ستقبل.
وتقدم "منر" حلو ًال كاملة و�شاملة يف جمال تخ�ص�صها تت�ضمن تكامل �أنظمة
املهام املتنوعة  ..وتتميز �آل�ي��ات منر بت�صميمها ال�ق��ادر على حتمل جمموعة
منوعة من املهام واملتطلبات ،وهي م�ص ّنعة يف �أح��دث املن�ش�آت طبقاً للمعايري
الع�سكرية الدولية.
وتعد "منر" ج��زءاً م��ن قطاع املن�صات والأن�ظ�م��ة التابع لـ"ايدج" ،جمموعة
التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع وغ�يره والتي ُت�صنف بني �أف�ضل 25
مورداً ع�سكرياً يف العامل.
ً
ً
وتعترب �شركة  ST Engineeringم��زودا رائ��دا لأنظمة التنقل املتكاملة
واحللول الأمنية لقطاعات الدفاع والأمن الداخلي ،وهي �أي�ضاً �شركة ت�صنيع
م�ع��دات �أ�صلية ملن�صات التنقل ،وت�ق��وم بتزويد خ��دم��ات ال�صيانة والإ�صالح
والعمرة ،مبا يف ذلك عَمرة الأ�ساطيل وحتديثها.

اجلديدة واملتطورة.
من جانبهم �أ�شاد امل�شاركون بفعاليات املعر�ض الذي �أقيم يف موعده وح�سن �إدارته
و�إجراءات ال�سالمة الوقائية املتبعة م�ؤكدين موا�صلة جناح املعر�ض يف ا�ستقطاب
�أهم ال�شركات العاملية العاملة يف قطاعات الأنظمة الدفاعية املتخ�ص�صة وعقد
�شراكات هامة واتفاقيات بني العديد من اجلهات امل�شاركة.

�أكدت ال�شيخة ميثاء بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان ،رئي�سة جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة ميثاء بنت �أحمد �آل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية� ،أن
قيادتنا الر�شيدة تخطو خطوات مت�سارعة ت�ستهدف العبور �إىل م�ستقبل
مزدهر من خالل االهتمام بال�شباب وحثهم على الإبداع واالبتكار والتطور
احل�ضاري ،وهي�أت لهم لتحقيق هذه الغايات البيئات املحفزة للمبتكرين،
و�شجعت خمتلف قطاعات الدولة على �إطالق العنان للأفكار وامل�شروعات
الإبداعية.
جاء ذلك خالل ا�ست�ضافة امل�ؤ�س�سة املبتكر الإماراتي حممد الدرمكي ،يف
لقاء عرب من�صتها على موقع التوا�صل االجتماعي "ان�ستغرام" ،مت تنظيمه
ت��زام�ن��ا م��ع "�أ�سبوع الإم� ��ارات تبتكر  "2021حت��ت ع�ن��وان "االبتكارات
اال�ست�شرافية بعيون �إماراتية".
وقالت ال�شيخة ميثاء �آل نهيان  :بف�ضل الر�ؤى الوا�ضحة لقيادتنا الر�شيدة
وفكرها امل�ستنري الذي ركز على اال�ستثمار يف عقول �أبنائنا ،حتول االبتكار
يف الإم ��ارات �إىل ثقافة و�أ�سلوب للعمل ،وميزة �أ�سا�سية ملختلف قطاعات
الأعمال ،مبا �ساهم يف فتح �آفاقا جديدة عززت مقومات وقدرات الدولة.

و�أكدت حر�ص امل�ؤ�س�سة على تنظيم لقاءات مع النماذج الناجحة يف جمتمع
الإم� ��ارات ،مب��ا ي�ساهم يف تنمية ال��وع��ي ال�ث�ق��ايف واملجتمعي وي��دف��ع �أبناء
الإمارات لبذل املزيد من اجلهد لرت�سيخ مكانة الإمارات عامليا ،م�شرية �إىل
�أن جتارب املبتكرين ت�شكل نربا�ساً ي�ضيء �شعلة االبتكار لل�شباب الإماراتي
ويحفزهم وي�سرع خطاهم نحو االبداع .
م��ن جانبه ق��ال املبتكر الإم��ارات��ي حممد الدرمكي واحلا�صل على دبلوم
معتمد يف جمال االبتكار� ،إن دولة الإمارات ال ت�ألو جهدا يف دعم �أبنائها من
�أجل االبتكار ،وت�أخذ ب�أيديهم وتذلل ال�صعاب التي تواجههم ،وت�سعى ل�صقل
مهاراتهم وتوجيهها نحو الأف�ضل.
و�أ��ض��اف :التحديات تخلق املزيد من الفر�ص ،وال �شك �أن املبتكر يواجه
حتديات خالل عمله� ،إال �أن الإميان بالفكرة والدعم املتوا�صل من اجلهات
املعنية التي تثق يف قدرات �أبناء الإمارات ،ي�شكالن دافعا �أ�سا�سيا ملجابهة هذه
امل�صاعب ،م�شريا �إىل �أن الكثري من املوقع الإلكرتونية تقوم ب��دور فاعل
ورئي�سي يف تقييم الأفكار ودعمها ونقلها للخارج.
وحتدث عن ابتكاره "�شيلد  "7و�أو�ضح �أنه عبارة عن منتج يجنب من يعتمد
عليه التعامل مع امل�ستندات والوثائق الر�سمية �أو الأوراق النقدية ومل�سها
باليد ،وهو ما تتجلى �أهميته بالتزامن مع حماربة انت�شار فريو�س كورونا.

تعاون بني (توازن و �سيز) لدعم تقنية �إنتاج املاء من الهواء
•• �أبوظبي-وام:

وقع جمل�س التوازن االقت�صادي – والذي ي�ضطلع بدور �أ�سا�سي يف متكني قطاع
ال�صناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإم��ارات و�شركة ترو�س �سيز الهند�سية
مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط ال�شركة لتطوير تقنيات انتاج امل��اء من
الهواء بغر�ض ا�ستخدامها يف املجاالت الع�سكرية واملدنية.
وتتميز هذه التقنية ل�شركة �سيز ال�سوي�سرية – واحلا�صلة على �أكرث من �أربع
براءات اخرتاع  -بتطورها التكنولوجي وا�ستخدامها �أحدث التقنيات الهند�سية
لإنتاج املياه من الهواء.
وقع املذكرة كل من زعل زايد املن�صوري املدير التنفيذي للتطوير ال�صناعي يف
جمل�س التوازن االقت�صادي و علي الكثريي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ترو�س
�سيز الهند�سية يف جناح جمل�س التوازن االقت�صادي مبعر�ضي �أبوظبي الدويل
للدفاع "�أيدك�س  "2021والدفاع البحري "نافدك�س . "2021
و�سيقوم جمل�س التوازن االقت�صادي مبوجب املذكرة ،بدعم اخلطط الطموحة

ل�شركة ترو�س �سيز الهند�سية لإن�شاء وت�صنيع مولدات �إنتاج املياه من الهواء
للمرة الأوىل يف دولة الإمارات وذلك بالتعاون مع �شركة �سيز ال�سوي�سرية.
وق��ال املن�صوري عقب التوقيع �إن االتفاقية تنبع من ال�ت��زام جمل�س التوازن
االقت�صادي بدعم ومتكني ال�شركات الوطنية العاملة يف القطاعات الدفاعية
والأمنية وتطوير قدراتها للم�ساهمة يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة يف دولة
االمارات العربية املتحدة.
من جهته قال علي الكثريي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ترو�س �سيز الهند�سية
"فخورون بالدعم الذي نتلقاه من توازن" م�ؤكدا ان هذه االتفاقية �ست�ساهم يف
متكني ال�شركة من تطوير قدراتها وامكانياتها يف تقدمي خدمات ومنتجات ذات
جودة عالية تلبي االحتياجات الأ�سا�سية لعمالئها املدنيني والع�سكريني.
و�أو�ضح �أن التقنيات اجلديدة لل�شركة تقوم على تطوير مولدات لإنتاج املاء
من الهواء بالتعاون مع ال�شركة ال�سوي�سرية �سيز حيث ميكن ا�ستخدامها يف
املجاالت الع�سكرية واملدنية كا�شفا عن �أن ال�شركة تخطط لإنتاج  3,000مولد
ب�سعة  30لرتا يف اليوم لكل واحد خالل اخلم�سة �أعوام القادمة.

الإمارات لل�شركات الدفاعية يرعى مذكرة تفاهم
لإقامة من�ش�أة ت�صنيعية مبجمع توازن ال�صناعي
•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركتا كيبلكورب و�أطل�س لالت�صاالت – ع�ضوا جمل�س الإمارات
لل�شركات ال��دف��اع�ي��ة ..م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة �سا�سمو�س الهندية
املتخ�ص�صة يف ت�صنيع �أنظمة كوابل التو�صيل الكهربائي واملرئي.
وج��رى توقيع امل��ذك��رة بجناح جمل�س ال�ت��وازن االقت�صادي يف معر�ض
ال��دف��اع ال ��دويل "�أيدك�س  "2021ح�ي��ث وق��ع ع�ل��ى امل��ذك��رة ك��ل من
را��ش��د امل �ط��وع ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة كيبلكورب و��س��ام��ر جمول،
الع�ضو املنتدب ل�شركة �أطل�س وت�شاندرا �شيكار ،الع�ضو املنتدب ل�شركة
�سا�سمو�س.
وتن�ص املذكرة على تعاون ال�شركات الثالث يف �إقامة م�شاريع م�ستقبلية
وكذلك يف �إقامة من�ش�أة ت�صنيعية مبجمع توازن ال�صناعي يف �أبوظبي.
وعقب التوقيع ،عرب مطر علي الرميثي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س
الإم��ارات لل�شركات الدفاعية عن �سعادته باالتفاق الذي �ضم �شركتني
ع�ضوتني باملجل�س مع �شركة �سا�سمو�س ،م�شرياً �إىل �أن االتفاق يلبي �أحد
�أهم �أهداف املجل�س واملتمثل يف ت�سهيل ال�شراكات بني ال�شركات الدفاعية
الإماراتية وامل�ؤ�س�سات العاملية الرائدة.
من جانبه� ،أكد را�شد املطوع �أن هذه املذكرة متهد الطريق �أمام تطوير

ق ��درات حملية لت�صنيع الأح��زم��ة التقليدية وال �ك��واب��ل باملوا�صفات
الع�سكرية ،وذل��ك من �أج��ل توفري �أج��ود �أن��واع املنتجات امل�ستخدمة يف
الآليات املدرعة و�صناعات الطريان والف�ضاء والقطاعات البحرية.
و�أ�شار �سامر جمول �إىل �أن اتفاق �أطل�س مع �شركتي كيبلكورب و�سا�سمو�س
من �ش�أنه �أن ي�شكل �أ�سا�ساً متيناً لإقامة من�ش�آت متطورة ال تكتفي فقط
بخدمة �أ� �س��واق دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ب��ل و�أي���ض�اً الأ�سواق
الإقليمية والعاملية.
و�أ�ضاف" :نطمح لأن ت�ساهم هذه ال�شراكة اال�ستثمارية يف توفري �أجود
�أنواع الأحزمة التكتيكية ب�أ�سواق الدولة".
كما �أع��رب ت�شاندرا �شيكار ع��ن �سعادة �سا�سمو�س مل��ذك��رة التفاهم مع
اثنتني من امل�ؤ�س�سات الإماراتية الرائدة ..وقال �إن �إقامة من�ش�أة لت�صنيع
الأحزمة التقليدية يف دول��ة الإم��ارات بالتعاون مع كيبلكورب و�أطل�س
�سوف ت�سهم يف توفري خدمات متميزة للقطاعات الع�سكرية واجلوية
والبحرية بالدولة .و�أردف "نعترب هذه خطوة ا�سرتاتيجية نحو تو�سيع
عملياتنا العاملية .ون�سعى من خالل هذه ال�شراكة ال�ستخدام التقنيات
التي تعكف ال�شركة على تطويرها منذ  13عاما ،خلدمة القطاعات
الدفاعية يف دول��ة الإم ��ارات وكذلك م�ؤ�س�سات الت�صنيع العاملية التي
لديها من�ش�آت يف الدولة".
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الت�سامح
لال�ست�شارات والدرا�سات االدارية
رخ�صة رقم CN 2753939: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/القدوه
لل�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1951739: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/ال�شركة الكويتية لالغذية/بيتزا هت-
�شارع حمدان رخ�صة رقم CN 1002883:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سقف العايل لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1198050:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سعيد حممد املطوع ال�شحي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سعيد املطوع ال�شحي
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
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شاهني الواحة لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2191637:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /شاهني الواحة لل�صيانة العامة
SHAHEEN ALWAHA GENERAL MAINTENANCE

�إىل� /شاهني الواحة للنقليات وال�صيانة العامة
SHAHEEN ALWAHA TRANSPORTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة 4923010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�أجري الآليات واملعدات الثقيلة 7730004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
بريفيكت لتجارة ا�صباغ ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2307926: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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية/بيتزا هت�-شارع حمدان
KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - HAMDAN ST

اىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  -فرع �أبو ظبي 3
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 3

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)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوتيك
رخ�صة رقم CN 2718879: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/ام كي للنقليات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش.م.ك /بيتزا هت-اخلالدية
رخ�صة رقم CN 1002879:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

واملقاوالت العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك

اىل� /شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
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

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 1 - BRANCH OF ABU DHABI 4
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة جنوم العني للتجارة
رخ�صة رقم CN 1115257:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة جنوم العني للتجارة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت�س كافية
رخ�صة رقم CN 2617127:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بيت�س كافية

�إىل /جنوم العني لت�صليح االطارات وتبديل الزيوت

BEATS CAFE

NUJOOM AL AIN TYRES & OIL CHANGING

�إىل /بيت�س كافية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
- BEATS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
جولد بلو للرجال
رخ�صة رقم CN 293886: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�/أمل
ابريل للمجوهرات
رخ�صة رقم CN 2660590: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:فيجن العمال االملنيوم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  45ق  2حمل رقم  , 25وحدة بناية �سمو
ال�شيخ/عبداهلل بن زايد بن �سلطان واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2296182 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل  /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 1فرع �أبو ظبي 4
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انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - KHALIDIYA

االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
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تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تبديل وا�صالح االطارات 4520007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تبديل زيوت املركبات 4520010
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة اطارات ال�سيارات ولوازمها 4530005
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

(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية/بيتزا هت-اخلالدية

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)

NUJIIM AL AIN TRADING EST

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2607118:قد تقدموا الينا بطلب
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/22:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150002131:تاريخ التعديل2021/2/24:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سباين للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1156225:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على ح�سني العجيل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عو�ض على ح�سني احمد النعيمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد حم�سن عبداهلل علي امل�صعبي
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2*5اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سباين للمقاوالت العامة
SPINE GENERAL CONTRACTING

�إىل /تل ترقا للمقاوالت العامة ذ.م.م
TEL TARKA CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �سبوت اليت للرجال
رخ�صة رقم CN 1684245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �سبوت اليت للرجال
SPOT LIGHT GENTS SALOON

�إىل /م�صبغة ار ات�ش اف لكوي املالب�س
R H F LAUNDRY IRONING CLOTHES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة كي املالب�س 9601001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة غ�سيل املالب�س 9601002
تعديل ن�شاط  /حذف ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال 9602101
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املكتب
القارى لال�ست�شارات الهند�سية
رخ�صة رقم CN 1018976: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/امريت
خلدمات التكييف املركزي
رخ�صة رقم CN 1087390: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/وايت
�ستب للكهربائيات
رخ�صة رقم CN 2092116: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/ق�صر
ال�ساحل االدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 2175592: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
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن
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ر�أ�س اخليمة للموا�صالت تطلق مبادرة املفتاح الذكي �ضمن فعاليات الإمارات تبتكر بلدية دبا تختتم فعاليات �أ�سبوع الت�شجري 41
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أطلقت هيئة ر�أ� ��س اخليمة للموا�صالت �ضمن م�شاركتها يف فعاليات "
االم��ارات تبتكر"  2021م�شروع مبادرة "املفتاح الذكي" هو عبارة عن
تطبيق ابتكاري يدعم تقنية الذكاء اال�صطناعي.
وي�ساعد التطبيق يف �إحكام الرقابة على املنظومة الت�شغيلية واملحافظة على
الأ�صول من خالل خا�صية الت�شغيل الذكي ملركبات الأجرة حيث �أنه مرتبط
مبنظومة الكامريات الذكية التي يتم من خاللها التعرف على هوية ال�سائق
كل  15دقيقة ل�ضمان الت�أكد من هويته طيلة فرتة ت�شغيل املركبة ،كما �أن
اخلا�صية مرتبطة بالعدادت الذكية وتتيح فتح و�إغالق العداد تلقائياً عند

بدء وانتهاء وردية ال�سائق.
جدير بالذكر �أن هذه التقنية ت�ساهم يف تعزيز العملية الت�شغيلية و�ضمان
تواجد املركبات يف الإمارة من خالل تتبع �ساعات عمل ال�سائق يف مركبات
الأجرة وت�ساهم يف تقييم �أداء العملية الت�شغيلية وتطويرها.
و�أك��د �سعادة املهند�س �إ�سماعيل ح�سن البلو�شي مدير عام الهيئة �أن هذه
التقنية �ستخدم قاعدة البيانات ال�ضخمة  Big Dataوالتي �ست�ساهم يف
تطوير البنية التحتية للنقل ومعرفة معدل الطلب و�ساعات الذروة و�ساعات
عمل ال�سائقني الفعلية على املركبات ،حيث تعترب هذه التقنية الأوىل من
نوعها يف الدولة وت�أتي جت�سيداً لتوجهات الهيئة بتطوير خدمات ا�ستباقية
ت�ضمن حتقيق غايتها اخلام�سة "املرونة وامل�ستقبل".

•• الفجرية -وام:

اختتمت بلدية دبا فعالياتها مبنا�سبة �أ�سبوع الت�شجري  41والذي جاء
هذا العام حتت �شعار معاً فلنزرع  ..الإم��ارات والذي ا�ستمر على مدى
�أ�سبوع كامل ،يف الفرتة من � 21إىل  25من �شهر فرباير اجلاري ،وذلك
يف �إطار حر�صها على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي ت�سهم يف ازدياد
الرقعة اخل�ضراء  ،مبجموعة م��ن الفعاليات .و انطلقت الفعاليات
ب��زراع��ة �شجرة ال 50ع��ام اح�ت�ف��اءاً بالعام اخلم�سني بح�ضور �سعادة
املهند�س ح�سن اليماحي مدير عام البلدية ،وعدد من موظفي البلدية
وذل��ك مع م��راع��اة الإج ��راءات الإح�ترازي��ة فيما قامت بلدية دب��ا فرع
البدية مببادرة توزيع ال�شتالت على الدوائر و امل�ؤ�س�سات يف منطقتي

البدية و�ضدنا ،حيث تهدف �إىل التوا�صل املجتمعي مع �أفراد املجتمع
كافة ،لتحفيزهم على زرع الأ�شجار يف كافة الأماكن لتكون خم�ضرة
خالل الفرتة املقبلة ،وهي ر�ؤية امل�ستقبل الطموحة للبلدية.
وق��ال �سعادة املهند�س ح�سن �سامل اليماحي مدير ع��ام بلدية دب��ا �أن
الإحتفال يف ه��ذا العام �سيرتك طابعاً خمتلفاً يف ظل انت�شار جائحة
فريو�س كورونا كوفيد  19و�أن البلدية حري�صة على توعية املجتمع
من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي وذلك من �أجل املحافظة على
�أ�شجار البيئة املحلية ون�شر امل�سطحات اخل�ضراء يف الدولة ،وهي ثقافة
تعزز وجودها يف مفاهيم ال�سلوك االجتماعي والعمل امل�ؤ�س�سي البيئي
لرجل البيئة املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه.

07

�أبوظبي تدعم اجلهود الدولية يف �إجراء فحو�صات  PCRلـ «كوفيد»19-
•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت دائرة ال�صحة � -أبوظبي عن دعم �إمارة �أبوظبي للجهود الدولية القائمة
لإج��راء فحو�صات  PCRاملرتبطة بـ" كوفيد "-19حيث خ�ص�صت الإمارة
خم�ت�برات حديثة لإج��راء التحليالت املخربية للعينات التي يتم ا�ستقبالها
وجمعها من خارج دولة الإمارات.
وت ��أت��ي ه��ذه ال �ب��ادرة الأوىل م��ن نوعها ع��امل�ي�اً ب��ال�ت�ع��اون م��ع االحت ��اد لل�شحن،
و�أجيليتي ويونيالب�س لت�ؤكد على املكانة الرائدة التي حتظى بها �أبوظبي على
ال�صعيدين الإقليمي والعاملي يف قطاع الرعاية ال�صحية على �صعيد اخلدمات
ال�صحية مب�ستويات جودة عاملية وموا�صلة دعمها للجهود العاملية للق�ضاء على
جائحة "كوفيد " -19ال �سيما بعد جناح برامج فحو�صات الك�شف عن "كوفيد-
� " 19ضمن خطتها الطموحة التي نفذتها منذ بداية اجلائحة.
وق��د �أدت �آخ��ر ال�ت�ط��ورات املتعلقة بانت�شار ف�يرو���س "كوفيد " -19يف العامل
�إىل احلاجة لإجراء فحو�صات تتميز باجلودة وال�سرعة للك�شف عن الفريو�س
ولهذا ال�سبب حر�صت �أبوظبي على تقدمي الدعم يف �إجراء التحليالت املخربية
للعينات امل�أخوذة للفريو�س يف �أبوظبي وذل��ك بعد �أن �أر�ست الإم��ارات مكانتها
ال��رائ��دة ب�ين ب�ل��دان ال�ع��امل يف ال�ق��درة اال�ستيعابية وت�صدرها عاملياً يف �أعداد
الفحو�صات املخربية اليومية لفريو�س "كوفيد "-19للفرد.
وي��أت��ي ه��ذا االجن��از العاملي لي�ضاف للجهود املبذولة وال�ت�ع��اون امل�شرتك بني
خمتلف اجلهات املعنية يف الدولة من القطاعني العام واخلا�ص حيث متكنت
�إمارة �أبوظبي منذ بداية اجلائحة من رفع معدل الفحو�صات اليومية والطاقة
املختربية من ح��وايل  1,000فح�ص يومياً لت�صل �إىل  170,000فح�ص
يومي من خالل  22خمتربا مت تخ�صي�صها لإجراء التحليالت الالزمة لفح�ص

فريو�س " كوفيد  "19 -و�سجلت هذه املختربات وقتاً قيا�سياً يف احل�صول على
النتائج و�صل �إىل � 4ساعات فقط.
وبد�أت �أبوظبي با�ستقبال �شحنات العينات بالتن�سيق مع �شركة �أجيليتي لل�شحن
الدويل ومقرها يف �أبوظبي واملتخ�ص�صة باخلدمات اللوج�سيتة و�شركة االحتاد
للطريان الناقل الر�سمي امل�س�ؤول عن توريد �آالف العينات من خارج الدولة �إىل
�أبوظبي .وتت�ضمن ال�شحنات اليومية عينات ترتاوح ما بني  5,000و10,000
عينة يومياً ،حيث تقوم املختربات املخت�صة يف الإمارة ،خمتربات "يونيالب�س"
املتخ�ص�صة يف الت�شخي�ص واخلدمات املختربية بت�سريع وترية �إجراء التحليل
الالزم للعينات وا�ستخراج النتائج با�ستخدام حملول بينونة امل�صنوع والذي يتم
�إنتاجه يف �أبوظبي يف غ�ضون فرتة قيا�سية ال تتجاوز � 24ساعة من حلظة �شحن
العينات من موطنها الأ�صلي.
وقال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل حامد رئي�س دائرة ال�صحة � -أبوظبي:
" ي�أتي هذا الإجناز ليرتجم �إميان القيادة والقطاع ال�صحي ب�أن االنت�صار على
هذه اجلائحة العاملية وتبعاتها لن يكون �إال من خالل التعاون الإن�ساين والدويل
وعمل الإن�سانية ب��روح الفريق ال��واح��د وال�ي��وم يتم و�ضع ال�ق��درة اال�ستيعابية
واجلودة العاملية مل�ؤ�س�ساتنا ال�صحية يف خدمة الإن�سانية والإن�سان حلني اخلروج
من هذه الأزمة العاملية .نعمل على �إثراء �سبل التعاون الدويل ملواجهة جائحة
" كوفيد " -19باال�ستفادة من منظومة التعاون ال�صحية الناجمة عن تفعيل
�أ�س�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وتوظيف البنية التحتية املتينة
واجلودة العاملية يف �إمارة �أبوظبي التي يتمتع بها القطاع ال�صحي".
و�أ��ض��اف � " :شهدت الأي��ام القليلة املا�ضية مباحثات مع ع��دد من ال��دول حول
العامل للم�ساندة يف �إجراء الفحو�صات املخربية يف �أبوظبي نظراً لتوفر الكفاءات
والإمكانات القادرة على �إمت��ام هذا الإج��راء يف وقت قيا�سي م�ستندين يف ذلك

الدعم اللوج�ستي املتميز الذي يوفره خربا�ؤنا يف القطاعني العام واخلا�ص ويتم
حالياً التباحث مع عدد من الدول الأخرى لو�ضع �إطار عمل م�شرتك ملواجهة
التحديات الناجتة عن جائحة كورونا و�سبل تقدمي �أبوظبي الدعم الالزم فيما
يتعلق بالفحو�صات املخربية يدل ذلك على املكانة الهامة التي �أر�ستها �أبوظبي
عاملياً كرائدة يف قطاع الرعاية ال�صحية من خالل اال�ستجابة املتميزة للجائحة
وجودة اخلدمات املقدمة وفق �أعلى املعايري".
و�أكد �آل حامد �أن ما ن�شهده اليوم من �إ�شادة حملية و�إقليمية وعاملية هو نتاج
جلهود حثيثة امتدت ل�سنوات من العمل اجل��اد من خمتلف اجلهات املعنية،
م�شرياً �إىل �أن هذا الإجناز هو برهان على القدرة اال�ستيعابية اللوج�ستية العالية
واجلودة ال�صحية العاملية التي تتمتع بها �إمارة �أبوظبي والتي �أدت �إىل ح�صول
املجتمع يف الدول التي نتعاون معها على �أعلى جودة للنتائج يف وقت قيا�سي.
من جانبه ق��ال �سعادة حممد مبارك بن فا�ضل امل��زروع��ي رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة االحتاد للطريان " :ب�صفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة يحدونا الفخر بكوننا �شريكاً ن�شطاً يف تن�سيق وت�سهيل جهود احلكومة
ال��رائ��دة يف الت�صدي ل�ه��ذه الأزم ��ة وتت�ضمن ه��ذه اجل�ه��ود تبني ح�ل��ول مرنة
ملتطلبات و�أول��وي��ات ال�شحن املتغرية مع توفري حلول عملية لتحديات عاملية
وت�شهد �شراكتنا امل�ستمرة م��ع اجل�ه��ات وال�سلطات احلكومية حملياً ودولياً
وبالتعاون الوثيق مع دائرة ال�صحة � -أبوظبي على �إمكانياتنا يف م�ساندة خمتلف
ال��دول حول العامل" .من جهته قال حممد داود الرئي�س التنفيذي ملختربات
يونيالب�س يف ال�شرق الأو� �س��ط " :نثمن اجل�ه��ود احلثيثة التي تبذلها دائرة
ال�صحة � -أبوظبي لتعزيز التعاون الدويل وامل�ساهمة يف مكافحة الوباء واحلفاظ
على �صحة و�سالمة �سكان العامل �أجمع � ..إن التعاون بني خمترباتنا يف �شبكة
يونيالب�س  Unilabsال�سوي�سرية مع خمتربنا يف �أبوظبي هو مثال �آخر على

البيئة املُمكنة املالئمة التي توفرها القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات. ".
ولفت داود �إىل �أن ري��ادة الإم��ارات يف عمليات الفح�ص والر�صد يف قائمة دول
العامل الأكرث �أماناً يف مواجهة فريو�س "كورونا" وفقاً للت�صنيف الذي �أ�صدرته
م�ؤخراً جمموعة  Deep Knowledge Groupجعلها منوذجاً ملهماً
ل��دول العامل يف اال�ستباقية واجلاهزية لإدارة �أزم��ة "كورونا" امل�ستجد والتي
�أثبتت خاللها �أنها ق��ادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية �إىل جانب
قدرتها على حتقيق �أعلى م�ستويات االكتفاء الذاتي وهذا ما حدى بتلك الدول
�إىل اعتماد دولة الإمارات نظراً مل�صداقيتها وموثوقية النتائج التي حققتها يف
هذا املجال.
م��ن ناحيته ق��ال �إري ��ك ت�ين كيت رئي�س ال�ع�ل��وم احلياتية ب�شركة Global
 Response Aidالتابعة لـ "�أجيليتي" " :نفخر بالثقة التي منحتها دائرة
ال�صحة � -أبوظبي لأجيليتي للم�شاركة بهذه املهمة الهامة � ..إن الهدف امل�شرتك
والتعاون يجمع جميع الأطراف بدءا بال�سلطات ال�صحية واجلمارك يف الدول
املُر�سلة للعينات ويف �أبوظبي بالإ�ضافة �إىل �شركائنا يف االحتاد وفرق �أجيليتي
املجتهدة من كال الطرفني".
و�أ�ضاف �إيريك� " :أن التعاون الدويل وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
جتعل العامل مكاناً �أكرث �أماناً يف ظل جائحة فريو�س "كوفيد "-19والتي متثل
ركيزة �أ�سا�سية مل�ساعدتنا على جتاوز هذا التحدي ال�صحي العاملي ال �سيما عند
توفر لقاحات �آمنة وفعالة.".
وا�ستطاعت الإم��ارات منذ بداية اجلائحة �إج��راء �أك�ثر من  29مليون فح�ص
"كوفيد� " -19شمل �أكرث من  9.5مليون ن�سمة من �سكان الدولة  ..ف� ً
ضال عن
و�ضع نهج عاملي قائم على املعرفة والعلم ما نتج عنه حتقيق �أحد �أدنى معدالت
الإ�صابة والوفيات على م�ستوى العامل.

ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي ت�شارك يف ندوة الت�شريعات الطارئة للحد من تداعيات كورونا على امل�شروعات
•• املنامة-وام:

�شاركت ال�شعبة الربملانية للمجل�س
الوطني االحتادي عن بعد يف الندوة
اخلليجية حول الت�شريعات الطارئة
ل�ل�ح��د م ��ن ت��داع �ي��ات �أزم � ��ة كورونا
امل�ستجد على امل���ش��روع��ات ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة ،ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا جمل�س
النواب ململكة البحرين ،ا�ستعر�ضت
خاللها جهود دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة يف احل��د م��ن ت��داع�ي��ات هذه
اجل��ائ �ح��ة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الوطني،
وق ��دم ��ت ت��و� �ص �ي��ات ت���س��اه��م يف دعم
وت �� �ش �ج �ي��ع امل� ��� �ش ��روع ��ات ال�صغرية
واملتو�سطة.
ومثلت ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف ه� ��ذه ال � �ن� ��دوة � �س �ع ��ادة �صابرين
ح �� �س��ن ال� �ي� �م ��اح ��ي ع �� �ض��و املجل�س
ع�ضو جمموعة ال�شعبة يف املجال�س
الت�شريعية لدول اخلليج العربية.
وقالت �سعادتها خالل الندوة �إن دولة
الإمارات متكنت خالل جائحة كورونا
بف�ضل ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
و�سرعة ا�ستجابتها التقليل من الآثار
ال���س�ل�ب�ي��ة وت��داع �ي��ات اجل��ائ �ح��ة على
ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات؛ ح �ي��ث اعتمدت
الدولة خطة اقت�صادية �شاملة تهدف

�إىل دعم وحتفيز االقت�صاد الوطني،
وح �م ��اي ��ة امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين وال�شركات
املت�ضررة اقت�صادياً من الوباء ،حيث
ب�ل��غ جم�م��ل ال��دع��م امل� ��ادي 126.5
مليار درهم.
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت �أن جم� �ل� �� ��س ال� � � � ��وزراء
الإماراتي اعتمد حزمة من املبادرات
والإج � ��راءات يف احلكومة االحتادية
لدعم ا�ستمرارية الأعمال وريادتها،
وتقدمي حمفزات �إ�ضافية لالقت�صاد
ال ��وط� �ن ��ي ،ال� �س �ي �م��ا يف جم � ��ال دعم
امل �� �ش��روع��ات ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
وامل �ت �ن��اه �ي��ة ال �� �ص �غ��ر؛ ك �م��ا اعتمدت
ال� ��دول� ��ة جم �م��وع��ة م ��ن ال �ق��وان�ي�ن
وال� � �ق � ��رارات ذات ال �� �ص �ل��ة بالقطاع
االق� �ت� ��� �ص ��ادي م� ��ن �أب � ��رزه � ��ا ق��ان��ون
الإف�لا���س ،وعملت على امل��واءم��ة بني
ق��ان��ون امل �ع��ام�لات امل��دن �ي��ة واحللول
الت�شريعية املختلفة يف ال��دول��ة مبا
يتالءم مع الظروف الطارئة ،منوهة
�أن هذه اجلهود �ساهمت يف احلد من
تداعيات وت�أثريات الأزم��ة على بيئة
الأع � �م ��ال ،وح �م��اي��ة ح �ق��وق خمتلف
الأط � � � ��راف ال� �س �ي �م��ا امل�ستثمرين،
ويف دع ��م ومت �ك�ين ال �� �ش��رك��ات ورواد
الأعمال �أ�صحاب ال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة وامل�ت�ن��اه�ي��ة ال���ص�غ��ر من

الوفاء بالتزاماتهم.
و�أ� �ش��ادت �سعادتها بجهود ق��ادة دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف م��واج �ه��ة اجل��ائ �ح��ة م �ن��ذ ظهور
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد وانت�شاره
يف ال �ع��امل؛ ال��ذي��ن وج �ه��وا بت�سخري
ك��ل ال �ط��اق��ات والإم �ك��ان �ي��ات وامل ��وارد
للت�صدي لها ،م�شرية �أن القمة 41
ل �ق��ادة دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون /قمة
ال�سلطان قابو�س وال�شيخ �صباح /التي
انعقدت يف اململكة العربية ال�سعودية

ال�شقيقة� ،أك ��دت يف بيانها اخلتامي
على �أهمية حتفيز االقت�صاد و�إ�شراك
ق�ط��اع الأع �م��ال وم��ؤ��س���س��ات املجتمع
امل��دين ومتكني امل��ر�أة وال�شباب ب�شكل
�أكرب يف التنمية االقت�صادية وت�شجيع
املبادرات املتعلقة باالقت�صاد الرقمي.
وع��ر��ض��ت ��س�ع��ادة �صابرين اليماحي
يف الندوة تو�صيات ال�شعبة الربملانية
للمجل�س الوطني االحت ��ادي يف هذا
ال���ش��أن وال�ت��ي تت�ضمن :تبني �إن�شاء
ق ��ان ��ون ا� �س�ت�ر� �ش��ادي خ�ل�ي�ج��ي حول

دع ��م وت�ن�م�ي��ة امل �� �ش��روع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة ،ال�سيما يف �أوقات الأزمات
والطوارئ ،بحيث ي�ضع �أطرا وا�ضحة
للتعاون يف دعم وتنمية ريادة الأعمال
ع�ل��ى امل���س�ت��وى اخل�ل�ي�ج��ي ،وت�شجيع
�أن�شطة ال�شركات النا�شئة وال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة يف دول امل�ج�ل����س .ف�ضال
عن تعزيز ال�شراكات و�أوج��ه التعاون
والتن�سيق بني الربامج �أو ال�صناديق
�أو الأج � � �ه � ��زة اخل �ل �ي �ج �ي��ة املعنية
ب��دع��م وتنمية امل���ش��روع��ات ال�صغرية

واملتو�سطة ،ال �سيما يف ظل تداعيات
تف�شي جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا التي
تتطلب ب�شكل �ضروري تعزيز العمل
اخل�ل�ي�ج��ي امل �� �ش�ترك ،و��ض�م��ان �أعلى
درج��ات التكامل والدعم االقت�صادي
والتجاري بني دول املجل�س .والعمل
ع�ل��ى �إع � ��داد ت���ش��ري��ع ي���ض�م��ن �إن�شاء
وحدة تن�سيق بني الأجهزة احلكومية
املعنية ب��دع��م امل���ش��روع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة يف دول اخلليج العربية،
على �أن ي�سفر هذا التن�سيق عن �إن�شاء
جهاز خليجي للم�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،يحقق التعاون بني تلك
امل�شروعات على م�ستوى دول اخلليج
العربية ،وت�ق��دمي درا� �س��ات اجلدوى
ال�لازم��ة لتطوير ه��ذا ال�ق�ط��اع ،و�أن
يكون ه��ذا اجلهاز مبثابة بيت خربة
�أ� �س ��ا� �س ��ي ل �ل �م �� �ش��روع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة بدول اخلليج العربية.
ك �م��ا ت �� �ض �م �ن��ت ت��و� �ص �ي��ات ال�شعبة
ال�برمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة ال �ع �م��ل على
�إ�صدار حزمة من القرارات احلكومية
يف �أوق��ات الأزم��ات وال�ط��وارئ ،تهدف
�إىل و� �ض��ع ب��رن��ام��ج ع �م��ل تنفيذي
ل�ل�ت�ع��اون ب�ين ال�ق�ط��اع��ات احلكومية
والقطاع اخل��ا���ص ،ال�سيما ال�شركات
النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة مبا

ي�ضمن ا�ستمرارية عملها �أثناء وبعد
الأزم��ة .و�أهمية �أن تتبنى احلكومات
اخلليجية �سيا�سات لدعم امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وخا�صة تلك
التي تعمل يف جمال الأمن الغذائي من
خالل دعم ال�شباب اخلليجي يف تبني
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات مبنية ع�ل��ى االبتكار
والتكنولوجيا وت�أمني �سل�سلة الإمداد
امل�شرتك  .وتهيئة البيئة الت�شريعية
والرقابية لدعم وتنمية امل�شروعات
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت ��و� �س �ط ��ة ،وال�سعي
مل��راج �ع��ة ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت�ع�ي��ق دعم
وتنمية هذا القطاع الهام ،ال�سيما يف
الأحوال الطارئة .ومراجعة املجال�س
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة للقوانني
التعاقدية �أو امل�ع��ام�لات مب��ا يتالءم
م��ع الأح� ��وال ال �ط��ارئ��ة ،وذل ��ك �سعيا
لإعادة التوازن املايل للعقد من خالل
تكييف اجلائحة �أو خمتلف الأحوال
ال �ط��ارئ��ة؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا �إح ��دى حاالت
ال �ق��وة ال�ق��اه��رة �أو ن�ظ��ري��ة الظروف
ال�ط��ارئ��ة ،ال�ت��ي تتيح معاجلة الآثار
املرتتبة على جائحة فريو�س كورونا،
وت��أث�يره��ا على العالقات التعاقدية
وااللتزامات املرتتبة عليها.
وت�ضمنت التو�صيات كذلك ت�شجيع
قطاع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة

على التحول الرقمي ونهج اقت�صاد
املعرفة ،القائم على االبتكار والإبداع
وا�ستخدام االت�صاالت والتكنولوجيا
احل� ��دي � �ث� ��ة؛ ب � �ه� ��دف امل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف
العملية التنموية ومواكبة التوجهات
امل�ستقبلية يف بيئة ري ��ادة الأعمال؛
و� �س �ع �ي��ا ل �ت �ف��ادي �أي � ��ة ان �ت �ك��ا� �س��ات �أو
ت��داع�ي��ات م�ستقبلية ج��راء الأح ��وال
الطارئة �أو التغريات املت�سارعة ببيئة
العمل يف القطاع .وت�شجيع امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة على اال�ستثمار
يف املجال الغذائي ،ال�سيما �أن جائحة
وباء كورونا امل�س َتجَ د� ،ألقت بظاللها
على واح��د من �أك�بر التحديات التي
ت��واج��ه دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة  ،وهي
م�شكلة الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي ال��س�ي�م��ا �أن
دول املجل�س تعاين من �ضعف الإنتاج
الزراعي ،حيث ي�سهم قطاع الزراعة
ب�ن���س�ب��ة  1.4%يف ال� �ن ��اجت املحلي
الإج�م��ايل لهذه ال��دول  ،لكن ق�ضية
الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ع��ادت وب ��رزت بحدة
يف ظ��ل اال��ض�ط��راب��ات ال�ت��ي �شهدتها
منظومة التجارة العاملية ،و�سال�سل
الإم � � ��دادات ال �غ��ذائ �ي��ة ج ��راء حاالت
الإغ�ل�اق ،وتعليق الرحالت اجلوية،
وت�ق�ل�ي����ص ح��رك��ة ال �ت �ج��ارة العاملية،
ونق�ص الأيدي العاملة.

جامعة الإمارات تناق�ش دور الروبوتات و�أهميتها يف زمن الأوبئة
•• العني -وام:

ناق�شت الندوة ال�ساد�سة للروبوتات
االجتماعية التي نظمتها كل من
كليتي تقنية املعلومات والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية بجامعة
الإم� ��ارات  ،بالتعاون م��ع جامعة
ن �ي��وي��ورك – �أب ��وظ �ب ��ي� ،أبحاث
وتطبيقات الروبوتات االجتماعية
ودوره � ��ا خ�ل�ال م��رح�ل��ة الأوبئة
والأزم � ��ات ،وذل ��ك �ضمن فعالية

"الإمارات تبتكر" .وقال الدكتور
ف� � ��ادي ال� �ن� �ج ��ار ،م ��دي ��ر خمترب
ال ��ذك ��اء ال���ص�ن��اع��ي والروبوتات
ب �ج ��ام �ع ��ة الإم � � � � � ��ارات الأ�� �س� �ت ��اذ
امل�شارك يف كلية تقنية املعلومات
 منظم ال�ن��دوة � -إن الروبوتاتالإجتماعية الذكية لها دور كبري
يف �إعانة الب�شر يف وقت الأزمات ،
فقد �أثبتت خالل جائحة كورونا
ق��درت�ه��ا على م�ساعدة الإن�سان،
حيث مت ا�ستخدامها يف عمليات

التعقيم والتعامل مع املر�ضى يف
تو�صيل ال��دواء والطعام للغرف
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى � �س�لام��ة الطاقم
الطبي� ،إ�ضافة �إىل م�شاركتها يف
عمليات مراقبة الإلتزام بالتباعد
االجتماعي والتقيد بالإجراءات
االح�ترازي��ة يف الأم��اك��ن العامة،
ك �م��ا مت ب��رجم �ت �ه��ا للم�ساعدة
يف ع�م�ل�ي��ات �أخ ��ذ ع�ي�ن��ات امل�سحة
الأن �ف �ي��ة وحت �ف �ي��ز امل�ج�ت�م��ع على
االل�ت��زام حفاظاً على �سالمتهم.

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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و�أ� �ض��اف �أن ال��روب��وت��ات �سيكون
�أي�ضا لها دور فعال يف ا�ستك�شاف
الف�ضاء وم��راف�ق��ة رواد الف�ضاء
يف رح�لات�ه��م للف�ضاء ح�ي��ث يتم
الإع� � � ��داد ل ��ذل ��ك ل �ل �م �� �ش��ارك��ة به
يف ف �ع��ال �ي��ات �إك �� �س �ب��و القادمة.
وا�ستعر�ض امل�شاركون يف الندوة
عدداً من الدرا�سات و�أوراق العمل
املتنوعة ،حيث قدم الربوفي�سور
كري�ستوف ب��ارت�ن��ك ،م��ن جامعة
��س�ن�ترب��وري يف ن�ي��وزل�ن��دا  ،ورقة

ع� �م ��ل ب� �ع� �ن ��وان "ملاذا �ستكون
الروبوتات �شائعة اال�ستخدام" ،
�إ�ضافة �إىل حلقة نقا�شية بعنوان
"التحديات يف جم� ��ال بحوث
ال ��روب ��وت ��ات �أوق � � ��ات الأوبئة" ،
� �ش��ارك فيها ال�بروف�ي���س��ور توين
م��ن ج��ام�ع��ة ج��ان��ت م��ن ايطاليا
 ،وال��دك �ت��ورة �صوفيا اوه�ب��ي من
ك�ل�ي��ة تقنية امل�ع�ل��وم��ات بجامعة
الإم��ارات ،والدكتور عمر موبني،
من جامعة وي�سرتن الأ�سرتالية
 ..ف�ي�م��ا ن��اق����ش ال��دك �ت��ور بورجا
� �س ��وت ��و م� ��ن ج ��ام �ع ��ة ن �ي ��وي ��ورك
�أبوظبي ،ورقة عمل بعنوان" هل
الروبوتات ذاتية احلركة جاهزة
ال�ستخدامها يف جمال البناء...؟"
 .ك �م��ا ت �ن��اول��ت ال� �ن ��دوة مو�ضوع
"الروبوتات االفرتا�ضية" ،حيث
ا� �س �ت �ع��ر���ض ال�ب�روف �ي �� �س��ور رون
�شري�سلي م��ن ج��ام�ع��ة �سا�سك�س
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا بعنوان" التفاهم
الإج � �ت � �م ��اع ��ي م� ��ع ال� ��روب� ��وت� ��ات
الذكية".

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و�� /ش��وك��ت على
ف ��ازار ال��دي��ن  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()BF0620504
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508270356

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /ليتون اتيار
ال ��رح� �م ��ن  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()by0871633
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0547656453

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /ف��ائ��زة احمد
��س��امل ب��ن ا��س�ح��اق  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()08336590
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0501233336
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�أخبـار الإمـارات

Friday

•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" �أهمية التربع بالدم لأن�ق��اذ حياة
املر�ضى �إذ ي�سهم كل متربع يف �إنقاذ حياة ثالثة �أ�شخا�ص على الأق��ل م�شرية اىل �إن
بع�ض املر�ضى ال ميكن عالجهم �إال بالدم مثل مر�ضى الثال�سيميا والأنيميا املنجلية
الذين يحتاجون لأخذ الدم كل � 3أ�سابيع بالإ�ضافة �إىل امل�صابني يف احلوادث وغريهم.
وحث الدكتور مروان الكعبي املدير التنفيذي للعمليات بالإنابة يف �شركة "�صحة" �أفراد
املجتمع على التربع بالدم با�ستمرار لتزويد بنك الدم باملخزون الالزم ل�ضمان �إنقاذ
حياة املر�ضى الذين يحتاجون ب�شكل م�ستمر �إىل عمليات نقل الدم.
و�أكد �أن التربع بالدم يتم وفقا لأف�ضل املقايي�س واملعايري املعتمدة من الهيئات العاملية
من خالل حتقيق �أعلى معدالت املوثوقية والدقة يف التعامل مع الوحدات الدموية
لدعم امل�خ��زون اال�سرتاتيجي كما متت زي��ادة الإج ��راءات الوقائية واالح�ترازي��ة منذ

08

انت�شار فريو�سكوفيد -19ل�ضمان �سالمة عمليات التربع بالدم وم�شتقاته و�أن التربع
بالدم �آمن متاماً يف ظل الإجراءات الوقائية والتعقيم املتبع يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية للدولة
وال يوجد ما يدعو للقلق من احتمال انتقال فريو�س كورونا امل�ستجد عرب عمليات نقل
الدم وال يوجد مربر لعزوف �أفراد املجتمع عن التربع كما �أنه ميكن للأ�شخا�ص الذين
يح�صلون على اللقاح �ضد كوفيد� -19أن يتربعوا بالدم بعد مرور  14يوماً من تاريخ
�أخذ اجلرعة وال يوجد ما مينع من التربع م�شيدا باالئك اال�شخا�ص الذين واظبوا
على التربع بالدم كعمل �إن�ساين وم�ساعدة الآخرين .يذكر �أن خدمات بنك الدم ملتزمة
بتوفري �إمدادات كافية و�آمنة من الدم جلميع امل�ست�شفيات يف �إمارة �أبوظبي احلكومية
واخلا�صة والتي يتجاوز عددها  50م�ست�شفى ويحر�ص خدمات بنك الدم بفرعيه يف
مدينة �أبوظبي ومدينة العني على ا�ستقبال املتربعني من يوم ال�سبت حتى اخلمي�س
يف �أبوظبي من ال�ساعة � 7صباحاً حتى  10لي ً
ال ويف العني من � 8صباحاً وحتى 8
م�ساءً.

•• ابوظبي-وام:

�أق��ام��ت جلنة رواد ورائ ��دات ك�شافة االم ��ارات العربية املتحدة
�إحتفالية حتت عنوان من دار زايد �سالم ايل الكويت بلد املحبة
وال�سالم مبنا�سبة االعياد الوطنية لدولة الكويت ال�شقيقة عيد
اال�ستقالل ال  60وعيد التحرير  30وذل��ك برعاية معايل
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سعيد ب��ن طحنون �آل نهيان وح�ضور �سعادة
الدكتورعبداهلل بن احمد الطريجي ع�ضو جمل�س الأمة الكويتي
رئ�ي����س اجلمعية الك�شافه الكويتيه و��س�ع��ادة ��س��امل الدرمكي
م�ست�شار وزير ال�صحة رئي�س جمعية ك�شافة االم��ارات والعديد
من ال�شخ�صيات الك�شفية واالدبية والثقافية من خمتلف الوطن
العربي .وا�ستهلت الإحتفالية بال�سالم الوطني لدولة االمارات

ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وال���س�لام ال��وط�ن��ي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ال�شقيقة
وت�ضمنت عدة فقرات �شيقة �شارك فيها العديد من املخت�صني
معربين عن حبهم لدولة الكويت ال�شقيقة ومهنئني القيادة
وال�شعب الكويتي بهذه املنا�سبة .و�أعرب معايل ال�شيخ الدكتور
�سعيد بن طحنون عن �أطيب التمنيات والتهاين ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح امري دولة الكويت وحلكومة
و�شعب الكويت ال�شقيق  ،م�شيدا معاليه بالعالقات املتميزة بني
البلدين ال�شقيقني ،والتي ت�ستمد �أ�س�سها من الأخوة وال�صداقة،
التي و�ضع �إرثها املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
وال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح" ،رحمهما اهلل" ،لت�ستمر
�أوا�صر التعاون والرتابط بف�ضل اجلهود املبذولة من القيادة
الر�شيدة للبلدين.

�صقر غبا�ش ير�أ�س اجتماع الدورة الـ  27للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي

•• دبي  -وام:

�أكد معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي رئي�س االحتاد الربملاين
العربي على �أهمية  تكثيف اجلهود مل�ضاعفة العمل الربملاين امل�شرتك لتعزيز
التن�سيق بني الربملانات العربية لبناء ت�صور برملاين عربي م�شرتك ملواجهة
الأطماع والتدخالت ا َ
خلارجية يف ال�ش�ؤونِ العربية.
جاء ذلك يف كلمة معايل �صقر غبا�ش خالل تر�ؤ�سه وافتتاحه للدورة الـ 27
للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي والذي عقد عن بعد �أم�س يف مقر
الأم��ان��ة العامة للمجل�س الوطني االحت ��ادي ب��دب��ي مب�شاركة ممثلي ال�شعب
الربملانية العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد ال�برمل��اين العربي وبح�ضور
�سعادة فايز ال�شوابكة الأم�ين العام لالحتاد الربملاين العربي و�سعادة �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحت��ادي نا�صر اليماحي ممثل ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف اللجنة التنفيذية وناعمة املن�صوري رئي�سة جمموعه ال�شعبة الربملانية يف
االحتاد الربملاين العربي وبح�ضور �سعادة عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س
الوطني االحتادي و�سعادة عفراء الب�سطي الأمني العام امل�ساعد للمجل�س.
و�أ�شار معاليه ايل �أهمية تطوي ِر �آليات عملِ االحت��اد الربملاين العربي باعتبا ِر
ري عن امل�صلحة
�أ ّن هذه امل�ؤ�س�سة تعبرّ عن �إرادة ممثلي ال�شعوب العربية يف التعب ِ
العربية امل�شرتكة.
وقال معاليه �أن دولة الإم��ارات ،قيادة وحكومة و�شعباً ،حري�صون على تطوي ِر
�آليات العملِ العربي املُ�شرتك ،وعلى الإ�سهام امل�ؤث ِر يف كل ما من �ش�أنه تطوي ِر
أمن لدولِنا العربية .و�أن دولة الإمارات حتت قيادة �صاحب
جوانب التنمية وال ِ

رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،تتبنى
ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ِ -
ِ
والت�سامح ،واالنفتا ِح على احل�ضارات والثقافات الأُخرى
التعاي�ش،
�سيا�سات
ِ
ِ
مبنظور يهيئ ملنطقتنا العربية �أن تكون �أكرث ا�ستقراراً ،و�سالماً ،و�أمنا .واكد
معايل �صقر غبا�ش على �أهمية تعزي ِز العملِ العربي امل�شرتك �ضد التدخالت
لبع�ض دول اجلوار يف ال�ش�ؤونِ الداخلية العربية وما يرتتب على َذلك
الأجنبية ِ
من ا�ستمرا ِر ب��ؤر التوت ِر وال�صرا ِع يف بع�ض دول عاملنا العربي .بالإ�ضافة �إىل
تق�سي ِم ال ُقط ِر العربي الواحد �إىل كيانات متناحرة وما ينتج عَنه من تهديد
لأم� ِ�ن دول عربية جم��اورة .م�ؤكدا على �أن ه��ذه الق�ضية حتديدا تعد الأكرث
خطرا على الأم��ن العربي امل�شرتك .لأن هذه التدخالت الأجنبية عملت على
دع ِم اجلماعات الإرهابية ،ون�ش ِر �أفكا ِر التطرف والتع�صب �ضد الآخ ِر من �أجل
تفتيت عالمَ نا العربي �إىل عوامل مذهبية� ،أو عن�صرية� ،أو دينية� ،أو �سيا�سية .وقال
معايل �صقر غبا�ش انه على الرغم من تزايد التحديات الأَمنِية وال�سيا�سية
والفر�ص ،للحد من
وال�صحية �إال �أن هناك الكثري من ب��واد ِر التفا�ؤل والأم��لِ
ِ
�آثا ِر تداعيات هذه التحديات .حيث ن�أَمل جناح االجتماعات الفل�سطينية التي
تنعقد يف القاهرة للتح�ضريِ ،والإع��داد لالنتخاباتِ الفل�سطينية املقبلة ،ومبا
ينهِي حقبة اخلالفات الفل�سطينية – الفل�سطينية.
كما عرب معاليه عن متنياته بنجا ِح جهود الإخوة الأ�شقاء يف ليبيا يف ا�ستكمال
م�سعاهم ال�سيا�سي ،ومم��ا ي�ؤكد على ع��ودة ليبيا امل��وح��دة ،واال�ستقرا ِر الكامل
لل�شعب الليبي.
اليمن ،قد ميثل فر�صة
يف
ة
اجلديد
احلكومة
وت�شكيل
الريا�ض،
كما �أن اتفاق
ِ
ِ
حقيقية لإنهاء الأزمة اليمنية وفق قرارات الأمم املتحدة ،واملبادرة اخلليجية،

أمن  .2219كذلك ف�إ ّن موافقة الأطرافِ ال�سورية على
خا�صة قرار
ِ
جمل�س ال ِ
ا�ستئناف املحادثات يف جنيف ،قد ميثل فر�صة للحد من تفاقم الأزمة ال�سورية.
وندعو اهلل �أن تتحول ه��ذه الفر�ص �إىل نتائ َج واقعية ت�سهم يف حل الأزمات
امل�ستعرة يف عاملنا العر ِبي ولفت معاليه ان االجتماع االفرتا�ضي هذا فر�ضته
اعتبارات انت�شار وباء كوفيد ،-19الذي �سبب الكثري من امل�صاعب والتحديات
لدولنا ومواطنِينا يف عالمَ نا العر ِبي .حيث �إن هذا الوباء مل ي�ؤثر فقط على القطا ِع
ال�صحي ،و�إمنا �أي�ضاً على امليزانيات املخ�ص�صة جلوانب التنمية امل�ستدامة .ومن
َثم ت�أثرت �سلبا خم�ص�صات التعليم ،وال�صحة ،وا ِلإ�سكان ،وم�شروعات التنمية
م�ؤكدا على �أن م�س�ألة التوزيع العادل للِقاحات كورونا و�ضمانِ ح�صول املواطنني
املواطن
العرب عليها ،من املو�ضوعات ذات الأهمية لأنها تتعلق ب�أمن و�سالمة
ِ
العربي ،وعودة احلياة االقت�صادية واالجتماعيةلطبيعتِها .ولذا يَجب �أن نويل
ذل��ك �أَو َل��وي��ة يف التن�سيق الربملاين امل�شرتك يف االجتماعاتِ القادم ِة لالحتا ِد
الربملاين الدويل.
و�أكد معاليه يف ختام كلمته على �أن ال�شعبة الربملانية الإماراتية �ستعمل جاهدة
خ�لال ف�ترة رئا�ستها لالحتاد الربملاين العربي على تكثيف اجلهود لتحقيق
�أهداف هذا االحتاد ،واالرتقاء ب�أُطر العمل الربملاين العربي امل�شرتك .
وخ�لال االجتماع مت االط�ل�اع على تقرير الأم�ي�ن ال�ع��ام وتقرير جلنة جائزة
التميز الربملاين لالحتاد الربملاين العربي لعام  2020وت�سمية الفائزين لهذه
اجلائزة كما مت مناق�شة ميزانية االحتاد لعام  21-20والت�أكيد على �أهمية دعم
ا�سرتاتيجية االحتاد بكافة بنودها وخا�صة تعزيز العمل العربي امل�شرتك.
كما اقر االجتماع جدول �أعمال الدورة ال  31لالحتاد الربملاين العربي.

ويف ختام اعمال اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي يف دورتها ال�سابعة
والع�شرين �أ��ص��درت اللجنة بيانا ح��ول الق�ضية الفل�سطينية اك��دت فيه على
�أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية الأوىل للأمة العربية ،جمددة
رف�ضها لأية م�شاريع �أو خطط ت�ستهدف حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة
يف احلرية واال�ستقالل.
و�شددت اللجنة على �أن��ه ال �سالم وال ا�ستقرار يف املنطقة دون ح�صول ال�شعب
الفل�سطيني على حقوقه غري القابلة للت�صرف ويف مقدمتها تقرير م�صريه
على �أر�ضه وقيام دولته الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على حدود الرابع من
حزيران  1967وعا�صمتها مدينة القد�س ،وفقا لقرارات ال�شرعية الدولية
ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم العربية ،وحل ق�ضية الالجئني وفق القرار الدويل
رقم  .194وحذرت اللجنة من ا�ستفحال اخلطر املحدق مبدينة القد�س-هوية
وثقافة وتاريخاً-ومقد�ساتها امل�سيحية والإ�سالمية ويف مقدمتها امل�سجد الأق�صى
املبارك ،و�أدانت ما تقوم به �سلطات االحتالل من �إجراءات مت�سارعة ومتالحقة
لإكمال تهويدها للقد�س وحماولة �إخراجها من �أية معادلة م�ستقبلية قادمة.
ودع��ت اللجنة التنفيذية لتفعيل الدبلوما�سية الربملانية لالحتاد الربملاين
العربي يف الدفاع عن الق�ضايا العربية ويف املقدمة منها حق ال�شعب الفل�سطيني
امل���ش��روع بالعي�ش ب��دول�ت��ه امل�ستقلة ح��را ك��رمي��ا .ورح �ب��ت اللجنة التنفيذية
باخلطوات العملية التي مت اتخاذها يف فل�سطني لإنهاء االنق�سام بني �شطري
الوطن الواحد ،م�ؤكدة دعمها الكامل لإجراء االنتخابات العامة الفل�سطينية،
مبا ي�سهم يف حتقيق امل�صاحلة الوطنية ،ومي ّكن ال�شعب الفل�سطيني من ح�شد
طاقاته للدفاع عن حقوقه امل�شروعة يف مواجهة عدوان االحتالل عليها.

م�ست�شفى توام ُينجز  800معاجلة ناجحة للتليفات الرحمية دون تدخل جراحي
•• �أبوظبي  -الفجر

�ضمن �أ�سبوع الإمارات لالبتكار 2021

جمل�س �شباب حماكم دبي ينظم م�سابقة «قانون الطفل االبتكاري»
•• دبي –الفجر:

نظم جمل�س �شباب حماكم دبي م�سابقة "قانون الطفل
االبتكاري" ،بح�ضور � 81شخ�صا وم�شاركة  34طالبا
وط��ال �ب��ة م ��ن خم�ت�ل��ف م ��دار� ��س ال ��دول ��ة ،وذل� ��ك �ضمن
�أ��س�ب��وع الإم � ��ارات ل�لاب�ت�ك��ار  2021ال ��ذي ينطلق هذه
ال�سنة حت��ت �شعار "الإمارات تبتكر  ،"2021يف حدث
وطني يهدف �إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار ،وتعزيز
امل�شاركة املجتمعية يف ت�صميم وتطوير التجارب واملبادرات
وامل���ش��روع��ات امل�ستقبلية ،بالتزامن م��ع ال�ع��ام اخلم�سني
لقيام دولة الإمارات.
و�أ��ش��ارت علياء املاجد ع�ضو جمل�س �شباب حماكم دبي،
�أنه مت تنظيم م�سابقة افرتا�ضية لطالب املدار�س تهدف
لقيا�س مدى معرفة الطلبة بقانون حقوق ّ
الطفل ،من
خالل طرح الأ�سئلة لقانون حقوق ّ
الطفل امل�صوّر ال ّذي

ع�م��ل ع�ل�ي��ه امل�ج�ل����س ،ح�ي��ث ي�ع�ت�بر ال �ق��ان��ون امل �� ّ��ص��ور هو
الطريقة اجلديدة لطرح القانون بطريقة م�صوّرة �أب�سط
و�أ�سهل لفهم الطفل ،وذلك �سعياً لن�شره على �أو�سع نطاق
ممكن وتعريف الطفل عليه.
و�أ�ضافت علياء املاجد� ،أن املُ�سابقة تت�ضمن � 8أ�سئلة تنا�سب
الفئة العمرية امل�شاركة ،عن طريق برنامج ،!Kahoot
وهو برنامج يعتمد على �صحة و�سرعة املُ�شارك يف الإجابة،
كما ه��و برنامج متعارف عليه ي�ستخدم لطرح الأ�سئلة
واالختبارات الق�صرية ال�شائقة �ضمن املناهج الدّرا�سية،
حيث مت �إع�ل�ان الفائزين ب��امل��راك��ز الأوىل وه��م :املركز
الأول للطالبة فاطمة علي العبدويل من مدر�سة رميثة
الأن���ص��اري��ة للتعليم الأ��س��ا��س��ي ،وامل��رك��ز ال�ث��اين للطالب
�سلطان �سعيد �سلطان علي ال�ب��دواوي من مدر�سة حتا،
واملركز الثالث للطالب حممد اجلواد �أحمد ح�سن الوكيل
من مدر�سة �آل مكتوم للتعليم الأ�سا�سي.

بهدف بناء القدرات الإبداعية والتعريف ب�آخر الإجنازات االبتكارية

بلدية مدينة �أبوظبي تواكب «�أ�سبوع االبتكار» بتنظيم
جمموعة من الفعاليات املحفزة ملوظفيها و�أفراد املجتمع
•• �أبوظبي -الفجر:

تواكب بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة ل��دائ��رة البلديات
والنقل ،الأح ��داث الوطنية التي تقام على م��دار العام،
وت�ع�م��ل ع�ل��ى تنظيم ال�ف�ع��ال�ي��ات وال��ور���ش ال�ت��ي تتما�شى
م��ع ك��ل منا�سبة ،وم��ن بينها "�أ�سبوع االبتكار" ،الذي
يحتفي باالبتكار يف جميع �أنحاء دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،وي�ه��دف �إىل تعزيز ري��ادة ال��دول��ة عاملياً كمركز
ع��امل��ي ل�لاب �ت �ك��ار ،ودع ��م ج �ه��ود احل �ك��وم��ة يف اال�ستعداد
للخم�سني ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة .وع�م�ل��ت ال�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى �إقامة
العديد م��ن الفعاليات االفرتا�ضية ع��ن بعد على مدى
ي��وم�ين ،بهدف بناء ال �ق��درات ون�شر ثقافة االب�ت�ك��ار بني
�أف��راد املجتمع ،وحتفيزهم على تبني ممار�سات االبتكار
لتطوير م�ستوى وعيهم عن الإب��داع ،والتعرف على �آخر
امل���ش��اري��ع والإجن � ��ازات االب�ت�ك��اري��ة للم�ؤ�س�سة .وت�ضمن
برنامج الفعاليات ،التي نظمتها بلدية مدينة �أبوظبي
ع��ن ُب �ع��د ملوظفيها و�أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى م��دى يومني
تزامناً مع �أ�سبوع االبتكار ،عر�ض فيديوهات عن امل�شاريع
االب�ت�ك��اري��ة ال�ت��ي نفذتها البلدية خ�لال ال�ع��ام ،2020
وفيديوهات عن بيئة االبتكار يف "مركز ال�شباب" ،وكذلك

التعريف ب�أهم الأفكار التي كان لها الأثر يف تغيري التاريخ
عاملياً ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم م�سابقات للموظفني عرب
من�صة "�سعيد" ع�ب��ارة �أ�سئلة ع��ام��ة ع��ن االب�ت�ك��ار ،حيث
خ�ص�صت للفائزين فيها جوائز قيمة .و�شهد اليوم الأول
م��ن الفعاليات تنظيم ور��ش��ة ب�ع�ن��وان "م�ستقبل العمل
احل�ك��وم��ي :االب�ت�ك��ار �أو االندثار" ،وال�ت��ي ناق�شت دوافع
التغيري يف العامل ،والتعريف بحكومات امل�ستقبل ،وكذلك
االبتكار احلكومي يف ال�سيا�سات واخل��دم��ات .ونظمت يف
ال�ي��وم ال�ث��اين ور��ش��ة بعنوان "ق�ص�ص ملهمة البتكارات
جبارة" ،وال�ت��ي مت خاللها احل��دي��ث ح��ول االب�ت�ك��ار وهل
ه��و � �ض��رورة �أم رف��اه�ي��ة ،وط��رح م��واق��ف �صعبة وجتارب
و�أزمات وق�ص�ص ملهمة ل�صعود �شركات للعاملية ،وق�ص�ص
مبتكرين غ�ي�روا �شكل ال �ع��امل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التطرق
لبع�ض التحديات امل�ستقبلية واحللول امللهمة ،ويف نهاية
كل ور�شة تنتظر امل�شاركني جوائز قيمة.
كما �شهدت الفعاليات تنظيم معر�ض االبتكار االفرتا�ضي
الأول ،الذي �ضم العديد من الأجنحة واملن�صات اخلا�صة
بال�شركات العاملية واملحلية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
ال�ستعرا�ض م�شاريعها و�إجنازاتها االبتكارية وطرح ر�ؤاها
و�أفكارها وتطلعاتها امل�ستقبلية.

�أعلن "م�ست�شفى توام" �أحد من�ش�آت
�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة" ،عن جناحه يف ت�شخي�ص
وم �ع��اجل��ة  800ح��ال��ة للتليفات
ال ��رح� �م� �ي ��ة ع � ��ن ط� ��ري� ��ق تقنية
الق�سطرة االن�صمامية ،وهي �إجراء
ب���س�ي��ط ي�ت�ي��ح �أم � ��ام امل � ��ر�أة فر�صة
ل �ت �ج �ن��ب ال� �ت ��دخ�ل�ات اجلراحية
التقليدية.
وق � � ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور ج � �م ��ال ال ��دي ��ن
ال �ق �ط �ي ����ش ،رئ �ي ����س ق���س��م الأ�شعة
وا� �س �ت �� �ش��اري الأ� �ش �ع��ة التداخلية
يف م�ست�شفى ت� ��وام" :ي�سعدنا �أن
ن�ع�ل��ن ع ��ن جن ��اح ال �ف��ري��ق الطبي
للم�ست�شفى يف عالج  800مري�ضة
م�صابة ب�أورام ليفية يف الرحم عن
ط��ري��ق ال�ق���س�ط��رة االن�صمامية،
والق�ضاء على التليفات الرحمية
لديهن ،والإ�سراع ب�إزالة هذا العبء
عنهن ،وتوفري الراحة للمري�ضات
لدينا .ويتيح هذا الإج��راء فر�صة
�أم� � � ��ام امل ��ري� ��� �ض ��ات ل �ل �ت �ق �ل �ي��ل من
ال �ت��دخ�لات اجل��راح �ي��ة �إىل احل ّد
الأدنى ،ولهذا االجراء الطبي مزايا
مهمة منها ع��دم �إحل ��اق �أي �ضرر
ب��ال��رح��م وب��ال�ت��ايل امل�ح��اف�ظ��ة على

قدرة امل��ر�أة على احلمل والإجناب.
وي�ؤكد معدل النجاح لهذا الإجراء
التزامنا املتوا�صل بتزويد مر�ضانا
ب�أف�ضل العالجات املبتكرة بح�سب
فئاتها لتح�سني نتائج العالج".
ويرى الدكتور القطي�ش �أن الن�ساء
امل �� �ص��اب��ات ب��ال �ت �ل �ي �ف��ات الرحمية
ُي �ع��ان�ين ب���ص�م��ت ع �ل��ى ال��رغ��م من
ت��وف��ر ال �ع�لاج يف ال��وق��ت الراهن.
و�أو�� �ض ��ح �أن ال �ت �ل �ي �ف��ات الرحمية
ه ��ي م ��ن �أك�ث��ر الأورام احلميدة
� �ش �ي��وع �اً ع �ن��د ال �ن �� �س��اء� ،إذ �أن ما

ي �ق��ارب  20%م��ن ال �ن �� �س��اء فوق
�سن الأربعني يعانني من التليفات
الرحمية .و�أ�ضاف �أن عالج الأورام
ال �ل �ي �ف �ي��ة ال��رح �م �ي��ة با�ستخدام
الق�سطرة يتميز بال�سهولة ون�سبة
م�شاكل وم�ضاعفات �أق��ل مقارنة
بالتدخالت اجلراحية.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور القطي�ش" :تتم
هذه التقنية العالجية عن طريق
عمل ثقب �صغري يف جلد املري�ضة
بحجم ر�أ���س قلم الر�صا�ص ليقوم
ال �ط �ب �ي��ب اال� �س �ت �� �ش ��اري ب� ��إدخ ��ال

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /حممد ابراهيم
خليل ع�ب��دال��رب  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )AG9233210يرجى
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.

ف �ق��د امل ��دع ��و /ع� �م ��ران ج ��والم
رح� � � � �م � � � ��ن  -ب � �ن � �غ�ل��ادي � ��� ��ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )BJ0376732يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل� ��دع� ��و /حم �م��د تاميج
ال ��دي ��ن حم �م��د ران� � ��وه م� �ي ��اه ،
ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجل �ن �� �س �ي��ة ج ��واز
�سفره رقم ()BE0241436
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و /حم�م��د عارف
حم� �م ��د � � �ش� ��ايف  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )CJ1985023يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد انور ح�سني
� �س�ي�راج اال� �س�ل�ام  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )BH0162884يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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ق �� �س �ط ��رة ع�ب��ر �� �ش ��ري ��ان الفخذ
م���س�ت�خ��دم�اً ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��وج �ي��ه من
خ�لال الت�صوير ،ث��م ي�ق��وم بحقن
جزئيات �صغرية جدا بحجم حبات
الرمل داخل الأوعية الدموية التي
تغذي ال��ورم الليفي لتقوم بقطع
تدفق ال��دم ع��ن ه��ذه الأوع �ي��ة مما
ي�ؤدي �إىل انكما�ش التليف �أو الورم
والتخل�ص منه.
ب �ع��د جن � ��اح الإج � � � ��راء العالجي،
ت�ت�ح���س��ن الأع ��را� ��ض ل ��دى معظم
املري�ضات بن�سبة ت�صل �إىل ،95%

وحت� �ت ��اج امل��ري �� �ض��ة ب �ع��د ذل ��ك �إىل
البقاء يف امل�ست�شفى ملدة � 8ساعات
ف �ق��ط .و ُت �ن �� �ص��ح ب �ت �ح��دي��د موعد
للمتابعة بعد م��رور � 6أ�شهر لتتم
�إعادة ت�صوير املنطقة التي تراكمت
فيها الألياف بالرنني املنغناطي�سي،
هذا وغالباً ما تتم متابعة املري�ضة
ملدة �ستة �أ�شهر �أو عام كامل.
وم��ن الأع��را���ض ال�شائعة للتليفات
الرحمية كرثة التبول الناجم عن
ال�ضغط على املثانة ،وكذلك غزارة
الدورة ال�شهرية� ،أو �أمل يف منطقة
احلو�ض قبل نزول الدورة ال�شهرية
�أو بعدها� ،أو حدوث نزيف غزير قد
ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بفقر الدم.
يعترب م�ست�شفى ت ��وام م�ست�شفى
رائ �دًا يف جم��ال الرعاية ال�صحية
ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ب���س�ع��ة ت�ب�ل��غ 503
� �س��ري � ًرا ،وي �ق��ع يف م��دي �ن � ِة العني،
و ُيع ُد �أح��د �أك�بر و�أه��م امل�ست�شفيات
امل��رج �ع �ي��ة ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة يف دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة ،وهو جز ٌء
من املنظوم ِة ال�صحية التي متل ُكها
و ُتدي ُرها �شرك ُة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحة" امل �� �س ��ؤول��ة عن
كافة الأن�شطة العالجية يف جمي ِع
امل�ست�شفيات وال�ع�ي��ادات احلكومية
يف �إمارة �أبوظبي.
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امللف النووي يطغى على االنتخابات الرئا�سية الإيرانية
•• طهران�-أ ف ب

قبل �أقل من �أربعة �أ�شهر على موعد االنتخابات الرئا�سية يف �إي��ران ،ال يزال
االق �ب��ال ع�ل��ى �إع�ل�ان ال�تر��ش��ح �شبه م�ن�ع��دم ،م��ع ط�غ�ي��ان امل�ل��ف ال �ن��ووي على
االهتمامات املتعلقة باحلمالت وعملية االقرتاع املقبلة.
وي�ق��ول املحلل ال�سيا�سي �أم�ي�ر حمبيان ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “حتى الآن،
تبقى الأج ��واء االنتخابية ب��اردة وال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية حت��اول رف��ع حرارتها،
(لكن) النا�س ال يعريون (الأم��ر) اهتماما» .و�شهدت �آخ��ر عملية اق�تراع يف
�إيران ،وهي انتخابات جمل�س ال�شورى (الربملان) يف �شباط/فرباير ،2020
�إحجاما قيا�سيا عن امل�شاركة بلغت ن�سبته  57باملئة .ويف � 17شباط/فرباير
احل��ايل ،دع��ا املر�شد الأعلى للجمهورية الإيرانية �آي��ة اهلل علي خامنئي �إىل
م�شاركة تعك�س “احلما�سة الثورية” ،وتقرتن بـ”اختيار �صحيح” النتخاب

رئي�س “فعّال» .ومن املقرر �أن يتوجه الإيرانيون اىل �صناديق االقرتاع يف 18
حزيران/يونيو ،النتخاب خلف حل�سن روحاين الذي مينع الد�ستور تر�شحه
بعدما �أم�ضى واليتني متتاليتني مدة كل منهما �أربعة �أع��وام .و�ستكون مهلة
الرت�شح ر�سميا بني � 11أيار/مايو و 15منه .وحتى الآن ،ال يزال وزير الدفاع
ال�سابق ح�سني دهقان املنتمي اىل التيار املحافظ ،الوحيد ال��ذي �أعلن نيته
خو�ض ال�سباق الرئا�سي .لكن يجري التداول ب�أ�سماء �أخرى عديدة ،من دون
�أن يكون �أ�صحابها ك�شفوا هم �أنف�سهم نواياهم االنتخابية بعد .ففي منت�صف
�شباط/فرباير� ،أب��دى م��ا ي�سمى “جممع علماء ال��دي��ن املجاهدين” الذي
يعد من الت�شكيالت البارزة للمحافظني ،نيته ت�أييد تر�شيح رئي�س ال�سلطة
الق�ضائية �إبراهيم رئي�سي يف االنتخابات .ومل يك�شف رئي�سي بعد ما �إذا كان
يعتزم خو�ض غمار االنتخابات جمددا ،بعدما ّ
تر�شح يف  2017ونال �أكرث من
 38باملئة من الأ�صوات مل تكفِ للح�ؤول دون �إع��ادة انتخاب روح��اين لوالية

ثانية .كما يُطرح ا�سم رئي�س جمل�س ال�شورى حممد باقر قاليباف� ،أحد �أبرز
الوجوه ال�سيا�سية للمحافظني ،والذي يتهمه خ�صومه بخو�ض حملة مبكرة
حتت �ستار زيارات ر�سمية اىل حمافظات عدة.
كما يرتدّد ا�سم �آخر هو الرئي�س ال�سابق حممود �أحمدي جناد املحافظ املت�شدد
وال�شعبوي الذي يكثف ظهوره ميدانيا ويف و�سائل �إعالم خ�صو�صا خارج �إيران.
لكن حمللني يرون �أنه من ال�صعوبة مبكان �أن ي�صادق جمل�س �صيانة الد�ستور
على تر�شح �أح�م��دي جن��اد ال��ذي �شغل من�صب الرئي�س لواليتني (-2005
 ،)2013و�سبق للمجل�س �أن رف�ض تر�شحه جمددا يف .2017
ويقول حميد ر�ضا ترقي ،القيادي يف ح��زب امل�ؤتلفة الإ�سالمية املن�ضوي يف
حتالف القوى املحافظة الفائز بانتخابات الربملان  ،2020لفران�س بر�س �إن
“خطة املحافظني هي االتفاق على مر�شح واحد» .لكن مدير حترير �صحيفة
“�شرق” الإ�صالحية مهدي رحمانيان ي�ستبعد تو�صل املحافظني اىل اتفاق

�صحف عربية� :أمريكا يف فخ احلوثي ومناورات خطرية لإخوان اجلزائر وتون�س
•• عوا�صم-وكاالت

�سارعت �إدارة الرئي�س الأمريكي
اجل��دي��د ج��و ب��اي��دن م�ن��ذ توليها
�إىل �إطالق �شعارات وم�سارات على
ط��رف نقي�ض م��ع �سيا�سة �سلفه
دون��ال��د ت��رام��ب ،ال��ذي ك��ان يتهمه
بالتهور والتعجل ،يف حني تك�شف
ال�سرعة التي غريت بها وا�شنطن
تعاملها مع طهران و�إ�صرارها على
جتاهل املنطق والواقع ،وجهاً �آخر
يف �إدارة “�أوباما الثانية” ح�سب
بع�ض املعلقني.
ووف � � ��ق � �ص �ح��ف ع ��رب� �ي ��ة �� �ص ��ادرة
�أم�س اخلمي�س ،تك�شف التحوالت
املت�سارعة يف املنطقة العربية ،دور
و�سيا�سة الإخ ��وان يف تون�س �أو يف
ج��ارت�ه��ا اجل��زائ��ر ،يف ال�ل�ع��ب على
الطائفية ،و�شق املجتمعات خدمة
لأجنداتها.
مفاو�ضات مع حائك ال�سجاد
يف �صحيفة ال��ري��ا���ض ال�سعودية،
قالت ح�سناء عبدالعزيز القنيعري،
�إن ال� � ��دع� � ��وات ل� �ل� �ت� �ف ��او� ��ض مع
املتمردين احل��وث�ي�ين“ :مناورات
ال لتج�سري الأزم��ة ،بل لإطالتها،
وا�� �س� �ت� �ن ��زاف ق � ��وى ال �ت �ح��ال��ف يف
م�ف��او��ض��ات ال ط��ائ��ل م��ن ورائها،
مفاو�ضات ت�ستلهم عقلية حائك
ال �� �س �ج��اد الإي� � � ��راين ذي النف�س
الطويل” م�شرية �إىل �أن “هذه
العقلية هي التي فاو�ضت الغرب،
طيلة ال�سنوات املن�صرمة على ملف
�إي��ران ال�ن��ووي ،فيما ا�شتهر با�سم
مفاو�ضات  5 ،”1+5مفاو�ضني
م� ��ن ال � � ��دول ال �ع �ظ �م��ى “مقابل
مفاو�ض واحد ،هو الإيراين حائك
ال�سجاد ذو النف�س ال�ط��وي��ل ،فال
هو �أدار ظهره للخم�سة ،وال قطع
اخليط معهم».
وت��ؤك��د الكاتبة� ،أن التفاو�ض مع
احلوثيني “خط�أ ا�سرتاتيجي ،يف
ظل “فرق كبري بني تفاو�ض مع
جماعة تعرتف بالدولة وحترتم
�سيادتها ،وت�ف��او���ض م��ع ميلي�شيا
م�سلحة ارتكبت كل املوبقات �ضد
الدولة وال�شعب».
وت�ضيف القنيعري “ما يعجز عن
فهمه احلوثيون و�أ�سيادهم وبع�ض
العرب امل�ستعربة ،هو �أن ال�سعودية

ال�ت��ي لي�س لها مطامع يف اليمن
ع� �ل ��ى ع �ك ����س م� ��ا ي� ��زع� ��م امل�ل��ايل
وح �ل �ف��ا�ؤه��م ،ل ��ن ت���س�م��ح بتحول
�شمال اليمن �إىل �ضاحية جنوبية
يف اليمن على غرار �ضاحية ح�سن
يف جنوب لبنان ،ليختطفوا الدولة
ويبعدوها عن حميطها العربي».

قاعدة �إيرانية يف اليمن
م ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال خ �ي�ر اهلل خري
اهلل يف “ميدل �إي�ست �أونالين”،
�إن الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة بقيادة جو
ب ��اي ��دن ،مي �ك��ن �أن ت��رت �ك��ب خط�أ
يف غ��اي��ة اخل �ط��ورة �إذا �سعت �إىل
حتويل جزء من اليمن �إىل قاعدة
�إيرانية.
و ُي���ض�ي��ف �أن الإدارة الأمريكية
حت��اول بعد �شطب احلوثيني من
قائمة الإره��اب طم�أنة �إي��ران دون
�أخ� ��ذ يف االع �ت �ب��ار ل�ل�ن�ت��ائ��ج التي
ميكن ان ترت ّتب على ذلك ،يف ظل
ال�ع�لاق��ة الع�ضوية القائمة منذ
�سنوات طويلة بني احلوثيني من
ج�ه��ة وط �ه��ران م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى،
م��ذك��راً “ب�سعي الرئي�س اليمني
ال� ��� �س ��اب ��ق ع� �ل ��ي ع � �ب� ��داهلل �صالح
مل� �ح ��اول ��ة ت��وط �ي��د ال� �ع�ل�اق ��ة بني
احلوثيني و�إي ��ران يف �إط ��ار �سعيه
�إىل �إقامة توازنات تخدم ال�سلطة
املركزية يف �صنعاء يف املناطق التي
تو�صف بالزيدية .لكن ما لبث �أن
انقلب ال�سحر على ال�ساحر عندما
اك�ت���ش��ف ع�ل��ي ع �ب��داهلل ��ص��ال��ح �أن
�إيران �صارت �أقوى منه يف الو�سط
احل ��وث ��ي و�أن ج� �ه ��وده الهادفة
�إىل اح�ت��واء ال�شباب امل��ؤم��ن باءت
بالف�شل .حتول والء احلوثيني من
علي عبداهلل �صالح� ،إىل ايران».
ويُ�ضيف “يف كل يوم مير ،يتبني �أن
احلوثيني ال ميكن �أن ير�ضوا ب�أقل
من دولة م�ستق ّلة يف �شمال اليمن
ت �ك��ون ق��اع��دة � �ص��واري��خ �إيرانية
يف �شبه اجل��زي��رة ال�ع��رب� ّي��ة� .إنهم
م���س�ت�م��رون يف م���ش��روع�ه��م الذي
�أحبطته جزئياً “عا�صفة احلزم”
التي �شنها التحالف العربي ابتداء
من مار�س (�آذار) .»2015
�إخوان اجلزائر ين�سفون
الوحدة الوطنية
فجر ف�صيل �إخواين
يف اجل��زائ��رّ ،

•• كراكا�س�-أ ف ب

•• جاك اتايل

��س �ج��ا ًال ح� ��اداً يف ال �ب�لاد ب�إل�صاق
ُتهم اجلهوية والعرقية ،باحلراك
ال�شعبي ما يهدد ب�شرخ اجتماعي
و� �س �ي��ا� �س��ي مل ي �ن��دم��ل �أ�� �ص�ل� ً
ا يف
اجل ��زائ ��ر ،وي�ع�م��ق االح �ت �ق��ان بني
الإ� �س�لام �ي�ين ،وال �ت �ي��ار العلماين
ال��داع��م لالحتجاجات ال�سيا�سية
يف البالد ،وفق �صحيفة “العرب”
اللندنية.
و�أوردت ال�صحيفة ت�صريح زعيم
حركة البناء الوطني الإخوانية،
التي �سعت بعده تلطيف خطابها
ال ��ذي ا��س�ت�ه��دف منطقة القبائل
لرئي�سها ع�ب��دال�ق��ادر ب��ن قرينة،
ال��ذي اتهم املنطقة بـ”اال�ستحواذ
على احلراك ال�شعبي».
وذك � ��رت ال���ص�ح�ي�ف��ة بت�صريحات
�� �س ��اب� �ق ��ة ل� �ل� �ق� �ي ��ادي الإخ� � � � ��واين
ال � ��ذي ا� �س �ت �ه��دف �أك �ث��ر م ��ن مرة
منطقة القبائــــــــل يف �شـــــــــرق
البـــــــالد ،وال��ذي اتهم املنطقـــــــــة
بـ”اال�ستحواذ ع� �ل ��ى احل � ��راك
ال���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ع�ب��ي وحت��وي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل حمتواه
ال �� �س �ي��ا� �س��ي �إىل �أي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ة
معاديــــــة للقيم الوطنية الثابتة”
يف ظ� ��ل م� � �ع � ��اداة �أح� � � � ��زاب �شرق
اجل ��زائ ��ر ،خ��ا� �ص��ة يف ت �ي��زي وزو،
وال���ش�خ���ص�ي��ات اجل��زائ��ري��ة فيها،
ل �ل �ت �ي��ار الإخ� � � � ��واين ،و�إ�� �ص ��راره ��ا
ع�ل��ى ت�ب�ن��ي ال �� �ش �ع��ارات العلمانية

واحلداثية يف خطابها ال�سيا�سي،
ورف����ض امل���ش��روع ال�سيا�سي الذي
متثله الطوائف الإخوانية الكثرية
املنت�شرة على ال�ساحة ال�سيا�سية يف
البالد.
وات �ه��م ال �ق �ي��ادي الإخ � ��واين �أبناء
منطقة القبائل ،ال��ذي��ن ي�شكلون
�أبرز قادة احلراك ،مبحاولة �صرفه
عن �أهدافه ،معترباً �أن “احلراك
�ضد ت�صفية الأحقاد و�ضد من �أراد
�أن يجعله ظ�ه��را يركبه لتحقيق
م�صالح حزبية و�شخ�صية وجهوية
وم �� �ص��ال��ح خ��ارج �ي��ة ،وه �ن��اك من
ي��ري��د ا��س�ت�غ�لال احل ��راك ل�ضرب
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة وال �ق �ف��ز على
الإرادة ال���ش�ع�ب�ي��ة ل �ل��و� �ص��ول �إىل
ال�سلطة».
انقالبات الغنو�شي الإخوانية
وع��ن الإخ��وان يف تون�س املجاورة،
ذ ّك ��ر ��ص��ال��ح ال �ق�لاب يف “ال�شرق
الأو�سط” ب��االن�ق�لاب��ات الكثرية
املتتالية يف م�سرية زعيم الإخوان
ال �ت��ون �� �س �ي�ي�ن را� � �ش ��د الغنو�شي،
وم� �ن ��اورات ��ه امل �ت��وا� �ص �ل��ة ط �م �ع �اً يف
ال�سلطة “من القومية النا�صرية
�إىل الإخوانية” ،وي�ضيف
القـــــالب “م�شكلة الغنو�شي ،الذي
بد�أ قومياً ،ونا�صرياً ،والذي اختار
دم �� �ش��ق ال�ب�ع�ث�ي��ة ع �ن��دم��ا خذلته

القاهرة النا�صرية ،لكن بعيداً عن
البعث ال��ذي ك��ان يف مواجهة مع
الرئي�س جمال عبد النا�صر� ،أنه
ارتدى العباءة والعمامة املح�سوبة
ع�ل��ى ت �ي��ارات �إ� �س�لام �ي��ة �إخوانية
مت�أخراً جدا عندما �أ�صبح الإخوان
امل �� �س �ل �م��ون ت�ن�ظ�ي�م�اً حم� �ظ ��وراً يف
معظم الدول العربية ويف عدد من
الدول الإ�سالمية والدول الغربية
الأوروبية».
وي�ضيف ال �ق�لاب� ،أن االنتهازية
ال �ق��دمي��ة يف ال�غ�ن��و��ش��ي ه��ي التي
تف�سر �إىل حد ما ،الو�ضع ال�سيا�سي
املعقد ال��ذي تعي�شه تون�س اليوم،
وتدفع ثمنه ،ق��ائ�ل ً
ا� ،إن “املعركة
امل�ح�ت��دم��ة يف ه��ذا ال�ب�ل��د اجلميل
الآن ه� ��ي م �ع��رك��ة ب �ي�ن املا�ضي
ال� ��ذي ب ��ات ب��ال �ي �اً وغ�ي�ر مقبولٍ ،
وب�ي�ن م�ع�ط�ي�ـ�ـ�ـ��ات ال �ق��رن احل ��ادي
والع�شرين ال��ذي و�ضع ك��ل قدمي
خلفه” م �ع �تب�راً �أن ت��ون ����س “ال
ميكن �أن تقبل ب�أن تعود �إىل اخللف
ال �إىل “نه�ضة” را�شد الغنو�شي
وال �إىل “الإخوان امل�ســلمني”
ال��ذي��ن جتاوزتهـم ح��رك��ة التاريخ
بنحو ق��رنٍ ك��ام��لٍ  ،فهناك �أجيال
�صاعدة همومها لي�ست هي الهموم
“الإخوانية” البالية و�أي�ضاً وال
الهموم “البعثية” و”النا�صرية”
و”ال�شيوعية».

يف االحتاد يرتفع �إىل  55العدد الإجمايل للم�س�ؤولني واملوظفني
الكبار يف احلكومة الفنزويلية الذين فر�ضت عليهم عقوبات �أوروبية
من بينها منع ال�سفر �إىل بلدان االحتاد وجتميد �أ�صولهم فيها.
وطالب االحتاد الأوروبي الأربعاء حكومة فنزويال “بالعودة” عن
قرارها طرد �سفريته.وقالت متحدثة با�سم وزير خارجية االحتاد
الأوروب��ي جوزيب بوريل ،لوكالة فران�س بر�س “نطالب ال�سلطات
(ال�ف�ن��زوي�ل�ي��ة) ب��ال�ع��ودة ع��ن ه��ذا ال �ق��رار ال ��ذي �سيزيد م��ن عزلة
فنزويال».
و�أو�ضحت املتحدثة نبيلة م�صرايل �أن “فنزويال لن تتجاوز الأزمة
احلالية �إال بالتفاو�ض واحلوار .االحتاد الأوروبي م�ستع ّد لت�سهيل
ذلك� ،إال �أن قراراً كهذا لن ي�ساعد».

ا�شتباكات بني معار�ضي انقالب ميامنار وم�ؤيديه

•• عوا�صم-رويرتز

ا��ش�ت�ب��ك م� ��ؤي ��دو ج�ي����ش ميامنار
ومعار�ضوه يف �شوارع ياجنون �أم�س
اخلمي�س بينما منعت ال�سلطات
ال� � �ط �ل��اب م � ��ن م � � �غ � ��ادرة احل � ��رم
اجل��ام �ع��ي ل �ل �خ��روج يف م�سرية،
وذل��ك بعد ي��وم م��ن �أول حماولة
دبلوما�سية حلل الأزمة.
وت�شهد البالد ا�ضطرابات منذ �أن
ا�ستوىل اجلي�ش على ال�سلطة يف
الأول من فرباير �شباط واعتقل
زع �ي �م��ة احل �ك��وم��ة امل��دن �ي��ة �أوجن
�سان �سو ت�شي وكثريا من قيادات
ح��زب �ه��ا ب�ع��دم��ا ��ش�ك��ا اجل�ي ����ش من
حدوث تزوير يف انتخابات نوفمرب
ت�شرين الثاين.
و ُت � �ن � �ظ� ��م اح � �ت � �ج� ��اج� ��ات يومية
و�إ�ضرابات منذ نحو ثالثة �أ�سابيع
وتعهد الطالب باخلروج جمددا يف
ياجنون ،مركز ميامنار التجاري،
�أم�س اخلمي�س.
وقال كاوجن �سات واي ( 25عاما)
خ� ��ارج ح ��رم اجل��ام �ع��ة الرئي�سي

نافذة
م�شرعة
ابحثوا عن الأخبار اجليدة!...

هناك اتفاق من �أي نوع وال مزيد من احلوار مع ه�ؤالء ال�سادة من
االحتاد الأوروبي حتى يدركوا �أن فنزويال جديرة مبعاملة كرمية».
وكان وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي �أريا�سا �أعلن بعد اجتماع
مع �سفرية االحت��اد الأوروب��ي �أنه �سلمها ق��رارت طردها .وقال بعد
اجتماع مع ال�سفرية “اليوم بقرار من الرئي�س نيكوال�س مادورو
�سلمنا ال�سيدة ايزابيل بريالنتي ( )...اعالنا ب�أنها �شخ�ص غري
مرغوب فيه” .و�أ�ضاف “امهلناها � 72ساعة ملغادرة البالد».
وج��اء ال�ق��رار ردا على فر�ض االحت��اد الأوروب ��ي عقوبات على 19
موظفا رفيع امل�ستوى يف نظام مادورو لدورهم يف ممار�سات وقرارات
اعترب �أنها تقو�ض الدميوقراطية ودولة القانون يف فنزويال.
وبهذا القرار الذي �صادق عليه وزراء اخلارجية يف الدول الأع�ضاء

يف ي��اجن��ون “يتعني ع�ل�ي�ن��ا نحن
الطالب �أن ُن�سقط الديكتاتورية».
و�أ�ضاف “حياتنا �أ�صبحت بال �أمل
منذ االنقالب و�أحالمنا تبخرت».
لكن ال�شرطة �أغلقت بوابات احلرم
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�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

مادورو« :ال حوار» مع االحتاد الأوروبي «ما مل ي�صحح موقفه»
�أكد الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو يف خطاب بثه التلفزيون
احلكومي �أن كراكا�س لن تربم �أي اتفاق �أو جتري حوارا مع االحتاد
الأوروبي “ما مل ي�صحح موقفه” بعد فر�ضه عقوبات على م�س�ؤولني
فنزويليني �إ�ضافيني .وجاء خطاب مادورو غداة قرار كراكا�س طرد
�سفرية االحتاد الأوروبي يف فنزويال الربتغالية �إيزابيل بريالنتي
بيدرو�سا ردا على فر�ض االحتاد هذه العقوبات.
وقال مادورو “مل نرغب يف القيام بذلك .فعلنا ذلك رغما عنا لأننا
نرغب يف احل�صول على �أف�ضل عالقات ممكنة مع �أوروب��ا .لكن ال
ميكننا قبول �أن ي�أتي �أحد ملهاجمة فنزويال وفر�ض عقوبات عليها».
و�أ��ض��اف “�إما �أن ي�صحح (االحت��اد الأوروب ��ي) املوقف �أو لن يكون

كهذا .وميكن �أن ميهّد عدم التوافق الطريق �أمام �سيا�سيني ي�صنفون معتدلني
للتقدم اىل االنتخابات ،مثل الرئي�س ال�سابق ملجل�س ال�شورى علي الريجاين،
�أو وزير اخلارجية حممد جواد ظريف� .أما التيار الإ�صالحي الذي يعاين من
�أزمة �سيا�سية منذ �أعوام ،فمن غري امل�ؤكد �أن ينجح يف االتفاق على ا�سم� ،أو حتى
�أن ينال �أي مر�شح يطرحه ،م�صادقة جمل�س �صيانة الد�ستور ال��ذي يحظى
املحافظون بغالبية فيه ،وله الكلمة الأخرية يف امل�صادقة على الرت�شيحات.
ويف انتظار �أن تبد�أ احلمالت االنتخابية وتت�ضح ال�صورة ب�شكل �أك�بر ،ي�أمل
املحافظون يف �أن ت�صبّ االنتخابات الرئا�سية ل�صاحلهم ،ما �سيعزز موقعهم يف
ال�سيا�سة املحلية بعد فوزهم العري�ض يف انتخابات جمل�س ال�شورى مطلع العام
املا�ضي ،يف مواجهة روحاين والإ�صالحيني.
لكن هذه الآمال تبقى غري علنية .ويف غياب �أي تر�شيح ر�سمي ،تزخر ال�سيا�سة
املحلية بانتقادات متبادلة بني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى واحلكومة.

ومنعت مئات الطالب داخله من
اخلروج يف م�سرية.
وجت� �م ��ع يف ال ��وق ��ت ن �ف �� �س��ه نحو
�أل��ف من �أن�صار اجلي�ش من �أجل
م�سرية يف و�سط ياجنون.

وقال عاملون يف جمال الإعالم �إن
بع�ضهم ه��دد م�صوري امل�ؤ�س�سات
الإخبارية ،و�إن ا�شتباكات اندلعت
بني املتظاهرين امل�ؤيدين للجي�ش
وامل �ن��اه �� �ض�ين ل� ��ه .و�أ�� �ض ��اف ��وا �أن

م�صورا �أ�صيب بجروح طفيفة.
وذك� ��ر � �ش �ه��ود �أن �أن �� �ص��ار اجلي�ش
�أل �ق��وا احل �ج��ارة ع�ل��ى خ�صومهم
يف وق��ت الح��ق ،ووردت �أن�ب��اء غري
م�ؤكدة عن واقعة طعن.
وت �� �س �ل��ط امل��واج �ه��ة ال �� �ض��وء على
ا��ض�ط��راب ال��و��ض��ع يف ب�ل��د �أ�صيب
ب��ال �� �ش �ل��ل �إىل ح ��د ب �ع �ي��د ب�سبب
االح� �ت� �ج ��اج ��ات وح �م �ل��ة ع�صيان
م ��دين ان �� �ض��م �إل �ي �ه��ا ال �ك �ث�ير من
�أ� � �ص � �ح� ��اب احل � � ��رف وامل ��وظ� �ف�ي�ن
احلكوميني.
وم� ��ن امل� �ق ��رر �أن ي �ن �ظ��م الأط� �ب ��اء
احتجاجا يف �إط��ار ما تعرف بثورة
املعطف الأبي�ض.
كانت ق�ضية االنتخابات حمور �أول
جهود دبلوما�سية لإي�ج��اد خمرج
من الأزمة .وتقود �إندوني�سيا تلك
اجلهود يف �إطار رابطة دول جنوب
�شرق �آ�سيا (�آ�سيان).
وق��ال��ت وزي� ��رة خ��ارج�ي�ت�ه��ا ريتنو
م��ر� �س��ودي الأرب� �ع ��اء �إن �ه��ا عقدت
حمادثات مكثفة مع جي�ش ميامنار
وممثلني عن احلكومة املقالة.

العامل يف حالة �سيئة بالت�أكيد .و�سيزداد �سو ًء
لفرتة طويلة قادمة� .إن الوباء �أمامنا طيلة عام
�آخ��ر على الأق ��ل؛ و��س�ي��زداد ع��دد ال�ضحايا كثريا
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل .و��س�ي�م��وت ال�ك�ث�ير من
النا�س ،خا�صة يف �إفريقيا ،ب�سبب نق�ص اللقاحات
وال��رع��اي��ة التي حرمهم ه��ذا ال��وب��اء منها .يف كل
مكان� ،ستت�ضاعف حاالت الت�سريح والإفال�س .يف
فرن�سا نف�سها� ،سيتف�شى الب�ؤ�س يومًا بعد �آخر؛
و�سيتعني على ال�ط�لاب ت��رك ال��درا��س��ة لأن�ه��م ال
ميلكون ما يكفي لل�سكن والعي�ش ،ولن يفعل �أحد
ما يلزم لتزويدهم بالو�سائل.
ومع ذلك ،ال ينبغي �إنكار �أنه بالإ�ضافة �إىل ذلك،
هناك الكثري من الأخبار اجليدة.
مت �إحراز تقدم تقني هائل م�ؤخ ًرا ومن املتوقع
املزيد قري ًبا� .إن التطور املذهل للقاحات ،يف وقت
و�ضوحا لذلك :فايزر
قيا�سي ،هو املظهر الأك�ثر
ً
فعال ب�أكرث من  94باملائة ،وهذا �أمر هائل ،بعد
ع��ام واح ��د ف�ق��ط م��ن ج�ي�ن��وم ال �ف�يرو���س .وتقوم
موديرنا باختبار معززها ،وال��ذي �سيكون قاب ً
ال
لال�ستخدام قري ًبا بعد �أي لقاح �آخر ،ملواجهة بع�ض
املتغريات التي ظهرت م�ؤخ ًرا .وهناك العديد من
التطورات يف جم��ال ال��دف��اع �ضد ه��ذا الفريو�س.
على �سبيل املثال ،يبدو �أن بخاخات الأن��ف فعالة
وميكن �أن تغري الإدارة الكاملة لأ�شكال خمتلفة
من احلجر ال�صحي .يف جم��االت �أخ��رى ،ف�إن
التقدم ،الأقل بريقا� ،ضخم :منذ ع�شر �سنوات ،مت
تق�سيم تكلفة الطاقة ال�شم�سية على ع�شرة وتكلفة
ط��اق��ة ال��ري��اح مب �ق��دار ال�ث�ل�ث�ين .وت�ظ�ه��ر العديد
من التقنيات الأخ��رى كل يوم للتحكم يف ق�ضايا
املناخ؛ و�سيتم �إطالق �أول �سفن حاويات خالية من
الكربون عام � ،2023أي قبل � 7سنوات من املوعد
املحدد؛ و�أعلنت �شركة فورد �أنها لن تنتج يف �أوروبا
م�ستقبال اال ال���س�ي��ارات الكهربائية بحلول عام
2030؛ وعلى ال��رغ��م م��ن ك��ل �ضغوط الرئي�س
ترامب من �أجل الوقود الأحفوري ،فقد مت �إغالق
املزيد من حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم يف
ظل رئا�سته مقارنة ب�سلفه؛ والعديد من الأ�شياء
االخ ��رى ،غ�ير متوقعة .وع�ل��ى ه��ذا الن�سق ،ف�إن
تقنية نا�سا امل�ستخدمة لر�سم خريطة ال�سماء
تثبت � ً
أي�ضا فعاليتها يف توفري حماية �أف�ضل لأكرب
احليتانيات.
ظ �ه��رت ت�غ�ي�يرات �أخ� ��رى ،بنف�س الأه �م �ي��ة ،يف
ال�ع�ق�ل�ي��ات :ل�ق��د �أدرك ال�ع��دي��د م��ن الأ�شخا�ص،
�أكرث من �أي وقت م�ضى ،احلاجة �إىل �إنفاق املزيد
م��ن الأم ��وال على ال�صحة ،والنظافة ،والبحث،
والتعليم ،والغذاء ،والطاقات الرقمية النظيفة،
والتي ت�شكل ما �أ�سميه “اقت�صاد احلياة” ،والذي
مت جتاهله �إىل حد كبري ل�صالح قطاعات �أخرى

م�ث��ل امل��و��ض��ة والبال�ستيك وال��وق��ود الأحفوري
والطريان وجميع املركبات التي ت�ستخدم الوقود
الأحفوري.
كما �أدرك الكثريون � ً
أي�ضا �أن العامل واحد ؛ و�أن
امل�شاكل الرئي�سية ال ميكن حلها عن طريق �إغالق
احل��دود �أو من خالل حماولة االنغالق يف �سيادة
�صناعية �أو هوو ّية وهمية :مل يكن ب�إمكان �أي دولة
تقري ًبا (با�ستثناء ال�صني ورو�سيا ،يف ظل ظروف
تبقى حتتاج اىل تقييم) �أن يكون لديها �إمكانية
الو�صول مبفردها للقاحات وغريها من املعدات
الطبية التي تنتج مكوناتها يف عدة �أماكن حول
العامل ؛ و�أ�صبح الرتابط بني �أجزاء خمتلفة من
وا�ضحا عندما كان مل�شكلة نظافة يف �سوق
العامل
ً
جملة يف مدينة �صينية كبرية ،ولغياب الرقابة يف
خمترب �أبحاث يف نف�س املدينة ،عواقب عاملية� .إن
غياب اللقاحات يف �إفريقيا �أو �أمريكا الالتينية
ميكن �أن يعيد �إىل �أوروبا والواليات املتحدة �أنواعًا
جديدة من هذا الفريو�س ،والتي لن حتمينا منها
اللقاحات املتاحة.
كثريون �أدرك��وا يف االخري يف هذه الأزم��ة� ،أنه من
الأف�ضل اال�ستعداد م�سبقًا لتحديات امل�ستقبل.
فقد كان ميكن معاجلة هذا الوباء ب�شكل �أف�ضل
لو كنا مهيئني ،كما يف كوريا اجلنوبية� ،أو �إذا مت
اال�ستباق يف طلبات اللقاحات .وعلى غ��رار هذا
الوباء� ،أ�صبحت التهديدات الأخرى الآن متوقعة
مت ��ا ًم��ا ،وي� ��درك ال�ك�ث�ير م��ن ال �ن��ا���س �أن ��ه ينبغي
م�ع��اجل�ت�ه��ا وال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا م �ق��د ًم��ا؛ ع�ل��ى وجه
اخل�صو�ص تلك ،امللحة للغاية ،من املناخ؛ وبالتايل
احل��د م��ن انبعاثات غ��ازات االحتبا�س احلراري؛
على �سبيل املثال ،حيث ُتظهر امل�أ�ساة الأخ�يرة يف
تك�سا�س ،مرة �أخرى ،ما يقود �إليه عدم اال�ستعداد
يف �إدارة البنية التحتية للطاقة.
ب�ط��ري�ق��ة م ��ا ،ي�ظ�ه��ر ع ��امل �إي �ج��اب��ي ل�ل�غ��اي��ة يف
�وح��ا ،و�أكرث
م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ك��وف�ي��د� :أك�ث�ر و� �ض� ً
انفتاحا ،و�أك�ثر ا�ستعدادًا ملواجهة
احت��ادًا ،و�أك�ثر
ً
حتديات امل�ستقبل مقدمًا؛ و�أكرث ثقة فيما ميكن
�أن يقدمه العلم والتكنولوجيا .عامل من العقل
والإيثار ،عامل من الإيثار العقالين.
ً
وم��ع ذل��ك ،ف��إن الأ��س��و�أ ال ي��زال ممكنا :ال يزال
ب�إمكان البلدان �إقامة عدد ال يح�صى من املتاري�س
ك�ح�م��اي��ة وه�م�ي��ة ��ض��د حت��دي��ات ال �ع��امل؛ وميكن
للنا�س �أن يقرروا ،مبجرد زوال الوباء ،العودة �إىل
�أ�سو�أ الأخطاء والإهدار ال�سابق.
ول�ت�ج�ن��ب ذل ��ك ،ي�ج��ب �أال ن�غ�ف��ل ع��ن الأ�شياء
الإيجابية التي حتدث كل يوم؛ واملحاولة با�ستمرار
لو�ضع هذا التقدم املادي وهذه الأفكار اجلديدة يف
خدمة الأكرث ه�شا�شة اليوم وغدًا� .إذا و�ضعنا ذلك
يف االعتبار ،ف�إن هذا الكابو�س الرهيب ،الذي مل
ن�ستيقظ منه بعد ،مل يكن دون فائدة بالكامل.

ترجمة خرية ال�شيباين

*مفكر واقت�صادي فرن�سي ،ورجل �سيا�سة ،ىَّ
تول ع َدّة منا�صب ،منها
من�صب م�ست�شار الرئي�س الفرن�سي فران�سوا ميرتان طيلة ع�شر �سنوات،
ومدير البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ،لهالعديد من امل�ؤلفات  67كتا ًبا
بيعت �إىل  7ماليني ن�سخة وترجمت �إىل  22لغة.

في�سبوك تغلق احل�سابات املرتبطة باجلي�ش البورمي
•• بانكوك�-أ ف ب

�أعلنت �شبكة في�سبوك يف بيان �أم�س اخلمي�س �أنها �أغلقت
ك��ل احل�سابات املتبقية املرتبطة باجلي�ش البورمي ب�سبب
ا�ستخدام املجموعة الع�سكرية “عنف قاتل” �ضد املتظاهرين
املطالبني بالدميوقراطية.
وهذا القرار الذي يطبق فورا ،ي�شمل اجلي�ش والكيانات التي
ت�سيطر عليها ال�ق��وات امل�سلحة على في�سبوك و�إن�ستغرام.
كذلك يحظر جميع الإعالنات.
وقالت في�سبوك يف بيانها �إن “الأحداث منذ انقالب الأول
من �شباط/فرباير مبا يف ذلك �أعمال العنف الدامية �س ّرعت
�ضرورة فر�ض هذا احلظر” .وا�ضافت “نعتقد �أن خماطر
ال�سماح للجي�ش (با�ستخدام) في�سبوك وان�ستغرام كبرية
جدا».
وخال الأ�سابيع الثالثة املا�ضية مل يكف القادة الع�سكريون
ع ��ن ت�ك�ث�ي��ف ا� �س �ت �خ��دام ال� �ق ��وة لإ� �ض �ع��اف احل �� �ش��د امل�ؤيد
للدميوقراطية يف ب��ورم��ا حيث حت��داه��م �آالف الأ�شخا�ص
بالنزول �إىل ال�شوارع يوميا.
وارتفعت ح�صيلة القتلى منذ االنقالب �إىل خم�سة الأربعاء
بعد وفاة �شاب يبلغ من العمر  20عاما مت�أثرا بجروحه يف
مانداالي (و�سط).
وق��ال البيان �إن احلظر يهدف �إىل منع القادة الع�سكريني

البورميني “من �إ�ساءة ا�ستخدام برناجمنا».
وا�ستخدم اجلي�ش البورمي في�سبوك على نطاق وا�سع لن�شر
اتهاماته ب�ت��زوي��ر الأ� �ص��وات يف انتخابات ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب التي ف��از بها ح��زب الزعيمة ال�سيا�سية �أون��غ �سان
�سو ت�شي .ومنذ ا�ستيالئها على ال�سلطة �أوقفت املجموعة
ال�ع���س�ك��ري��ة م �ئ��ات امل�ت�ظ��اه��ري��ن امل ��ؤي��دي��ن للدميوقراطية
وقطعت الإنرتنت ليال وحظرت العديد من و�سائل التوا�صل
االجتماعي مبا فيها في�سبوك يف حماولة لإ�ضعاف احلركة
املناه�ضة للع�سكريني.
وي��أت��ي �إع�ل�ان اخلمي�س يف �أع�ق��اب ق��رار في�سبوك يف نهاية
الأ��س�ب��وع املا�ضي حظر �صفحة “ترو نيوز” التي يديرها
اجلهاز الإعالمي للنظام ،بتهمة التحري�ض على العنف .مل
تت�أثر �صفحات امل�ؤ�س�سات احلكومية التي تديرها املجموعة
الع�سكرية.
وق��ال البيان �إن “هذا احلظر ال ي�شمل ال��وزارات والهيئات
احلكومية العاملة يف تقدمي اخلدمات العامة الأ�سا�سية”.
وي���ش�م��ل ذل��ك وزارة ال���ص�ح��ة وال��ري��ا� �ض��ة ووزارة الرتبية
والتعليم.
ويف ال�سنوات الأخ�يرة ،حظرت ال�شبكة العمالقة للتوا�صل
االجتماعي مئات ال�صفحات املرتبطة باجلي�ش لكنها بقيت
ت��واج��ه ان �ت �ق��ادات وا��س�ع��ة لأن �ه��ا مل ت�ك��ن ف�ع��ال��ة يف مكافحة
املن�شورات املغر�ضة يف البالد.
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كيف باتت �أنقرة �أقرب �إىل عدو �أكرث منه �إىل �صديق لأمريكا؟
•• وا�شنطن-وكاالت

10

خل�صت مديرة التوا�صل يف منتدى ال�شرق الأو�سط ماريلني �سترين �أبرز ما
قاله املدير التنفيذي يف املجل�س الأمريكي الهليني للقيادة �أندي زمنيد�س
يف ن��دوة ع�بر الإن�ترن��ت يف يناير ك��ان��ون ال�ث��اين املا�ضي ع��ن ت��آك��ل الثقة يف
تركيا احلليفة للأمريكيني ،بالتزامن مع زي��ادة م�صداقية اليونان لدى
وا�شنطن� .أ�صبح ت�سلط �أردوغان املتزايد داخلياً �إهانة �أكرب للقيم الأمريكية
و�شرح زمنيد�س كيف احتلت اليونان وتركيا مكانة مت�ساوية يف التفكري
اال�سرتاتيجي الأمريكي بعد نهاية احلرب العاملية الثانية ،و�شكلت الدولتان
حاجزين يحميان اجلانب اجلنوبي ال�شرقي لأوروبا من ال�شيوعية والت�أثري
ال�سوفياتي ،فرحب بهما حلف �شمال الأطل�سي ن��ات��و .ولكن يف ال�سنوات
املا�ضية ،تعزز التحالف بني اليونان والواليات املتحدة ،بينما زاد الرئي�س

•• طرابل�س-وكاالت

رغم االنق�سام ال�سيا�سي وال�صراع
الع�سكري ال��ذي اح�ت��دم يف ليبيا
خ�لال العام املا�ضي� ،إال �أن �أزمة
املياه تعترب الهاج�س الأكرب الذي
ي�شغل بال الليبيني ال �سيما و�أن
ال �ب�ل�اد ال ت�ت�م�ي��ز ب ��أن �ه��ار جتري
فيها وتوفر م�صد ًرا �سهال للمياه
ال�ع��ذب��ة ،وه��و م��ا ا�ستعا�ضت عنه
ال��دول��ة الليبية مب���ش��روع النهر
ال���ص�ن��اع��ي ال ��ذي ب ��د�أ يف �أكتوبر
من عام � ،1984إال �أنه مل ي�شكل
ح�لا ج��ذري��ا لأزم ��ة ال �ب�لاد حتى
الآن والتي تفاقمت مع االنق�سام
ال�سيا�سي.
النهر ال�صناعي م�شروع مكلف
ي�ؤكد الدكتور مفتاح النفار رئي�س
املنظمة الليبية للدفاع عن املدن
امل�ه�م���ش��ة يف ل�ي�ب�ي��ا ل���س�ك��اي نيوز
عربية �أن م�شروع النهر ال�صناعي
م���ش��روع �ضخم تكلف املليارات،
لكنه ق��دم حلوال لي�ست جذرية،
لأن��ه يعتمد على جلب امل�ي��اه من
ال���ص�ح��راء وال�ت��ي تتدفق مل�سافة
�أل� �ف ��ي ك �ي �ل��و م�ت�ر م ��ن منابعها
اجلوفية ،ما قد ي�ؤدي النهيارات
�أر�ضية يف امل�ستقبل ،وهو م�شروع
غ�ير ك��اف لتغطية ح��اج��ة ليبيا
م��ن امل�ي��اه ،و�صيانته مكلفة جدا
للخزينة العامة ،وكذلك عملية
�إدارته مكلفة للغاية.
و�أ�ضاف �أن “ليبيا تتمتع ب�أطول
�� �ش ��اط ��ئ يف ال� �ب� �ح ��ر املتو�سط
والأف �� �ض��ل حتلية امل �ي��اه يف املدن
ال�ساحلية املزدحمة بال�سكان �أ�سوة
مبا هو معمول به يف دول اخلليج،
وحم� �ط ��ات حت �ل �ي��ة م �ي��اه البحر
�أق��ل تكلفة من النهر ال�صناعي،
ف �ف �ك��رة االع �ت �م��اد ع �ل��ى م�شروع
النهر ال�صناعي يف ا�ستعمال املياه
لي�ست ذات جدوى ،لأنها مل تلبي
االح�ت�ي��اج الفعلي ل�سكان البالد
خ��ا��ص��ة و�أن ت �ع��داد ��س�ك��ان ليبيا
لي�س بالكبري».

�سوء الإدارة وجمانية املياه
ويبني النفار �أن اجل��ان��ب الثاين
يف �أزم ��ة امل �ي��اه يكمن يف تو�صيل
املياه للمواطنني باملجان ما ي�ؤدي
ل �� �س��وء ا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا ،ح �ي��ث يقوم
امل��واط��ن ب��ا��س�ت�خ��دام م�ي��اه النهر
يف ري امل� � ��زارع ،وامل� � ��زارع ميكنها
االك�ت�ف��اء باملياه اجلوفية ولي�س
مبياه ال��ري التي يتح�صل عليها
امل ��واط ��ن دون م �ق��اب��ل ،وه� ��و ما
ي�ؤدي �إىل فو�ضى و�سوء ا�ستعمال
حتى يف اال�ستخدام ال�ع��ادي عرب
ترك ال�صنابري مفتوحة يف �أوقات
ك �ث�يرة ب �ن��وع م��ن الإه� �م ��ال ،وهو
م��ا ي��وج��ب ع�ل��ى ال��دول��ة فر�ض
تكلفة ال��س�ت�ه�لاك امل �ي��اه بر�سوم
ح���س��ب اال��س�ت�ه�لاك م�ث��ل ال ��دول
املتطورة ،وهو ما يجري تطبيقه
يف دول اخلليج الغنية حيث يدفع
امل��واط��ن ر��س��وم��ا مقابل اخلدمة
ملنع الفو�ضى يف اال�ستهالك.
وب�ين �أن �سوء الإدارة عامل مهم
يف الأزم � ��ة فليبيا تتمتع ب�أكرب
بحرية جوفية يف املنطقة ،وهي
تعد ام�ت��دادا للمياه القادمة من
نهر النيل وغريها ولكن يف باطن
الأر�� � � ��ض ،ح �ي��ث ت��وج��د يف مدن
الواحات والكفرة خمزونات كبرية
م��ن امل�ي��اه اجل��وف�ي��ة ،تعد ر�صيدا
ا�سرتاتيجيا م��ن امل�ي��اه للأجيال
ال�ق��ادم��ة ،خا�صة و�أن��ه يتوقع �أن
تكون احلروب يف امل�ستقبل حروب
مياه ،ما يحتاج �إىل �إدارة حكيمة
لإدارة م�صادر املياه هذه.
حمطات حتلية مياه البحر
وي �� �ش�ير �إىل �� �ض ��رورة ا�ستخدام
حم�ط��ات حتلية م�ي��اه البحر مع
امل��دن ال�ساحلية ،واالعتماد على
ال �ن �ه��ر يف امل � ��دن اجل �ب �ل �ي��ة مثل
اجل�ب��ل الأخ���ض��ر وج�ب��ل نفو�سة،
ح� �ي ��ث ي �� �ص �ع��ب ح� �ف ��ر اجل� �ب ��ال
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى امل �ي��اه اجلوفية
والتي تكون عملية مكلفة للغاية
وحتتاج حلفر قرابة  350كيلو
م�تر يف ج��وف الأر� ��ض للح�صول

اجل��دي��دة خ��ا��ص��ة لهيكلية �إدارة
ال�ن�ه��ر ال�صناعي ودع ��م امل�شروع
وحل املختنقات لل�شركة امل�س�ؤولة
عن املياه يف ليبيا.

رغم االنق�سام ال�سيا�سي وال�صراع الع�سكري

ليبيا� ..أزمة املياه �شبح يهدد م�ستقبل البالد
ع�ل��ى امل �ي��اه ،وه ��ي عملية �صعبة
حتتاج �إىل ا�ستغالل مياه النهر
ال���ص�ن��اع��ي ف�ي�ه��ا ،بينما ي�ت��م حل
امل���ش�ك�ل��ة يف امل �ن��اط��ق ال�ساحلية
ب ��إن �� �ش��اء حم �ط��ات حت�ل�ي��ة فيها،
م��ا يحـــل الأزم ��ة يف ليبيا ب�شكل
كبري.
ول� �ف ��ت �إىل �أن خم� � ��زون امل �ي ��اه
اجلوفية يف ليبيا كبري جدا ميكن
بح�سن ا�ستغالله حتى ت�صديره
�إىل دول اجلوار القريبة من ليبيا
مثل م�صر.
�أزمة ال�صيانة
«ال�صيانة عملية غ�ير مدرو�سة
ب�شكل �صحيح لأن الأنبوب الفارغ
ل �ل �ن �ه��ر ال �� �ص �ن��اع��ي ي � ��زن قرابة
ع �� �ش��ري��ن ط �ن��ا وه ��ي ف ��ارغ ��ة ويف
حال امتالئها باملياه يزيد وزنها،

وع �ن��دم��ا ت��و� �ض��ع حت ��ت الرمال
يف ال �� �ص �ح��راء حت ��دث � �ش ��روخ يف
الأنابيب ما يجعل هناك تكاليف
عالية لعملية ال�صيانة” ،هكذا
ي�شرح الدكتور النفار �أزمة �صيانة
م�شروع النهر يف ليبيا.
ي�ضيف الدكتور النقار �أن �أزمة
امل �ي��اه ت ��ؤث��ر ع�ل��ى م�ن��اح��ي احلياة
يف ليبيا ك��اف��ة ،م���ش��ددا ع�ل��ى �أن
العالج يكمن يف ا�ستغالل خمزون
املياه اجلوفية ال��ذي يعد الأكرب
يف ال�صحراء ال �ك�برى ،م��ا يب�شر
ب��اخل�ير مل���س�ت�ق�ب��ل ال �ب�ل�اد املائي
وي�ح�ت��اج لإدارة �سليمة وواعية،
وي �� �ض��اف �إل �ي �ه��ا ت��وع�ي��ة املواطن
وع� �ـ� �ـ ��دم م �ن �ح��ه اخل� ��دم� ��ة دون
مقابل.
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن امل�شكلة الأمنية
ت��ؤث��ر �أح�ي��ان��ا لكنها لي�ست بقدر

ت�أثري امل�شكالت الأخرى ف�أحيانا
جمموعات م�سلحة تغلق �أنابيب
النهر ال�صناعي عندما يتوقف
و� �ص��ول امل �ي��اه �إىل امل ��دن ،خا�صة
املدن املهم�شة لكن الأزمة بالدرجة
الأول �سوء �إدارة من الدولة و�سوء
ا�ستهالك من املواطن.
�أما ال�شيخ ال�سنو�سي احلليق نائب
رئ�ي����س املجل�س الأع �ل��ى للقبائل
الليبية ف�ي��ؤك��د �أن ليبيا �شهدت
ا�ستثمارات كبرية يف جمال املياه
خا�صة يف النهر ال�صناعي الذي
�صرف عليه �أك�ثر من  45مليار
دي �ن��ار� ،إال �أن ��ه ي�ع��اين ك�ث�يرا من
ع ��دم ال �� �ص �ي��ان��ة ل �� �س �ن��وات ط ��وال
خ��ا� �ص��ة م ��ع ع ��دم ت��وح �ي��د �إدارة
ال �ب�لاد وتق�سيمها ،م���ش�يرا �إىل
�أن ع��دم اال��س�ت�ق��رار الإدارة �أدى
لإه�م��ال �صيانة امل�شروع وت�أمني

الآب��ار وت�أمني اخلطوط الناقلة
للمياه وهي �أ�سباب رئي�سية لأزمة
املياه ،مو�ضحا �أن الف�ساد الإداري
بال�شركة العامة للمياه وال�صرف
ال�صحي يعيق حل �أزمة املياه.
وي�ضيف �أن هناك خطة تو�سع يف
حمطات حتلية البحر لأن ليبيا
متلك م�ساحة  1950كيلو مرتا
ع�ل��ى ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط م��ا يجعل
ه�ن��اك �إم�ك��ان�ي��ة لإن���ش��اء حمطات
حتلية بتكنولوجيا عالية ميكنها
اال� �س �ت �م��رار مل ��دد زم �ن �ي��ة طويلة
ت�صل �إىل �ستني ع��ام��ا ،م�ضيفا
�أن هناك مناطق تعاين من عدم
وو��ص��ول امل�ي��اه �إليها مثل طربق
وال �ب �ي �� �ض��اء ،ف �خ��ط اجل �ب��ل كله
ال ت��وج��د ب��ه م�ي��اه حتى يف املرج،
ف�ه�ن��اك �أزم� ��ة م �ي��اه ب�ه��ا وحتتاج
�إىل ن�ظ��رة خا�صة م��ن احلكومة

ليبيا غنية باملياه اجلوفية
وبني �أن هناك �أبحاث عاملية عن
ط��ري��ق منظمة اليون�سكو �أكدت
وج� ��ود ك �م �ي��ات ك �ب�يرة م��ن املياه
يف ل �ي �ب �ي��ا ب��ال �� �ص �ح��راء �صاحلة
ل�ل��زراع��ة واال��س�ت�ع�م��ال ،والو�ضع
يف ليبيا بالن�سبة للمياه جيد مع
وج��ود �ساحل طويل على البحر
امل �ت��و� �س��ط ،ومي �ك��ن م��ن خاللها
ا�ستغالل مياه البحر يف الزراعة،
ح�ي��ث مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام حمطات
لتحلية امل�ي��اه على ال�ساحل من
حتلية ق��راب��ة ن�صف مليون لرت
م �ك �ع��ب م ��ن امل� �ي ��اه ي��وم �ي��ا وهي
حمطات كبرية يوجد بع�ضها يف
ال���س�ع��ودي��ة ودول اخل�ل�ي��ج ،داعيا
احل �ك��وم��ة ل��و��ض��ع ا�سرتاتيجية
حلل �أزمة املياه يف ليبيا.
من جانبه ي�ؤكد �سليم ال�شحومي
من�سق العالقات الإعالمية ببلدية
بنغازي �أن العامل الأ�سا�سي هو
غياب الأمن بعد فرباير 2011
والذي �أدى لالنق�سام الإداري يف
م�شروع النهر �إىل ق�سمني الأول
ق�سم �إدارة املنطقة الغربية بجبل
احل �� �س��اون��ة وال �ث ��اين يف املنطقة
ال �� �ش��رق �ي��ة وخ� ��ط الإم � � � ��داد من
تازربو حتى �أجدابيا.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن “�أبرز امل�شكالت
ت�ه��ال��ك وق� ��دم ��ش�ب�ك��ة امل �ي��اه منذ
ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ،م ��ع احل ��اج ��ة �إىل
م ��واد ت�شغيلية وم ��واد لل�صيانة
منذ ف�براي��ر  ،2011م��ن حيث
الأن ��اب �ي ��ب وامل �� �ض �خ��ات ال �ط ��اردة
وم �� �ض �خ��ات ال ��رف ��ع للمناطق،
ف�ضال ع��ن �أزم ��ة زي ��ادة ال�سكان
والتو�سع ال�ع�م��راين والع�شوائي
بعد فرباير .»2011
ت�أثري انعدام الأمن املائي
وي �� �ض �ي��ف ال �� �ش �ح��وم��ي �أن جهاز

النهر ال�صناعي يعاين من �أزمة
م��ال�ي��ة ح�ي��ث يعتمد ع�ل��ى جباية
ال�ضرائب من مرتبات العاملني
يف ال��دول��ة وبعد فرباير 2011
ح � � ��دث ارت � � �ب� � ��اك يف امل �ن �ظ��وم��ة
امل��ال �ي��ة ،الف �ت��ا �إىل �أن م�شروع
النهر ال�صناعي يغطي % 70
ف �ق��ط م ��ن امل �ن��اط��ق امل�ستهدفة
م�ن��ه ح�ت��ى الآن وه �ن��اك م�شاكل
تتعلق بالتعديات على اخلطوط
ال��رئ �ي �� �س��ة وال ��و�� �ص�ل�ات الناقلة
ل�ل�م�ي��اه ،ف���ض�لا ع��ن �إل �ق��اء �أزمة
الكهربـــــــاء بظلهــــــا على �أزمة
املياه لأن م�ضخـــــات املياه تعمل
بالكهربــــــاء وان�ق�ط��اع الكهرباء
�أو حـــــدوث م�شاكل فيها ينعك�س
على �أزمــــــة املياه ب�شكل مبا�شر.
وي� �ت ��اب ��ع ال �� �ش �ح��وم��ي“ :بلدية
بنغازي حتاول توزيع املياه داخل
امل �ن��اط��ق وف� ��ق خ �ط��وط ترحيل
ج��دي��دة م�ستمدة م��ن اخلطوط
الرئي�سية جلهاز النهر ال�صناعي
ح �ي��ث جن �ح��ت يف �إي �� �ص��ال املياه
�إىل  80%من املناطق التي مل
ت�صل �إليها يف وقت �سابق ونعمل
وف��ق املخ�ص�صات التي ت��أت��ي من
ال��دول��ة ،ووج��ود حكومتني جعل
احل�ك��وم��ة ال�شرقية تعتمد على
االقرتا�ض من امل�صارف وهو ما
يعيق تنفيذ امل�شروعات التنموية
داخل البلديات».
واخ� �ت� �ت ��م ال� ��� �ش� �ح ��وم ��ي حديثه
ب��ال�ق��ول “ن�أمل خ�يرا يف توحيد
امل��ؤ��س���س��ات وال��دوائ��ر احلكومية
وامل �ي ��زان �ي ��ة ح �ت��ى مي �ك��ن تنفيذ
امل �� �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة يف املرحلة
املقبلة ،فالأمل �أن تكون حكومة
ع �ب��د احل �م �ي��د ال��دب �ي �ب��ة جامعة
لليبيني حلني موعد االنتخابات
يف دي�سمرب ،وال نعول كثريا على
مت �ي��ز ه ��ذه احل �ك��وم��ة يف جمال
اخل ��دم ��ات ،ل�ك��ن �أم �ل �ن��ا �أن تعيد
اال�ستقرار وتفتح املجال للحكومة
املقبلة لتويل ملف اخلدمات بعد
�إجراء االنتخابات يف دي�سمرب من
العام اجلاري».

هولندا ..الك�شف عن �أ�ساليب طهران للتج�س�س على معار�ضيها ب�أوروبا

•• وا�شنطن-باري�س-رويرتز

يف الأ�سبوع ال��ذي انق�ضى منذ �أن
عر�ضت وا�شنطن �إجراء حمادثات
م��ع ط �ه��ران ح��ول �إح �ي��اء االتفاق
النووي املربم عام  2015فر�ضت
�إي��ران قيودا على �أعمال التفتي�ش
ال� �ت ��ي جت ��ري� �ه ��ا الأمم املتحدة
وه��ددت ب��زي��ادة م�ستوى تخ�صيب
اليورانيوم و�أطلقت ف�صائل ي�شتبه
�أن� �ه ��ا ت �ع �م��ل حل �� �س��اب �ه��ا �صواريخ
ع�ل��ى ق��واع��د ع��راق�ي��ة ف�ي�ه��ا جنود
�أمريكيون.
ويف املقابل ردت ال��والي��ات املتحدة
وح �ل �ف ��ا�ؤه ��ا ب��ري �ط��ان �ي��ا وفرن�سا
و�أملانيا على ذلك بهدوء مدرو�س.
وق � � ��ال م� ��� �س� ��ؤول ��ون �أم ��ري� �ك� �ي ��ون
و�أوروب�ي��ون �إن ه��ذا ال��رد� ،أو غياب
ال� ��رد امل �ل �م��و���س ،ي�ع�ك����س رغ �ب��ة يف
عدم تعطيل املبادرة الدبلوما�سية
على �أم��ل ع��ودة �إي ��ران �إىل مائدة
ال �ت �ف��او���ض �أو ا� �س �ت �م��رار فاعلية
العقوبات الأمريكية �إذا مل يحدث
ذلك.
وك��ان��ت �إي � ��ران ط��ال �ب��ت الواليات
املتحدة مرارا باملبادرة �إىل تخفيف
ع �ق��وب��ات �ه��ا ال� �ت ��ي ف��ر� �ض �ت �ه��ا بعد
ان�سحاب الرئي�س ال�سابق دونالد
ت��رام��ب م��ن االت �ف��اق يف .2018
وق ��ال ��ت �إن� �ه ��ا ��س�ت�ن�ه��ي ب �ع��د ذلك
خم��ال�ف��ات�ه��ا ل�لات�ف��اق ال �ت��ي ب��د�أت
بعد عام من ان�سحاب ترامب.
وق��ال م���س��ؤول �أم��ري�ك��ي م�شرتطا
ع��دم الك�شف عن هويته “�أيا كان
مدى اعتقادهم �أن على الواليات
املتحدة �أن ت��رف��ع العقوبات �أوال،
فلن يحدث ذلك».
و�أ�� �ض ��اف امل �� �س ��ؤول �أن� ��ه �إذا كانت
�إي��ران تريد من الواليات املتحدة
ا� �س �ت �ئ �ن ��اف االل � � �ت � ��زام ب ��االت� �ف ��اق
“ف�أف�ضل �سبيل لذلك بل ال�سبيل
ال��وح�ي��د ه��و اجل�ل��و���س �إىل املائدة
حيث يتم بحث هذه الأمور».
وقال دبلوما�سيان �أوروبيان �إنهما
ال ي�ت��وق�ع��ان �أن ت�ف��ر���ض الواليات
املتحدة �أو بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا

الرتكي رج��ب طيب �أردوغ��ان التحركات التي تهدد امل�صالح الأمريكية يف
املنطقة.
ذكر زمنيد�س �أن تركيا �أعطت الأولوية ملحاربة الأكراد بدل داع�ش يف �سوريا
وتقوي�ض العقوبات الأمريكية �ضد �إي ��ران ،ومعار�ضة �إ��س��رائ�ي��ل ،ورعاية
حما�س ،والإخ��وان امل�سلمني ،و�شراء منظومة �أ�س 400-الرو�سية� ،أمثل ًة
على التحركات الرتكية �ضد امل�صالح الأمريكية الإقليمية .و�أدى �شراء
منظومة �أ�س� 400-إىل فر�ض �إدارة ترامب عقوبات على �أنقرة مبوجب
قانون مكافحة �أع��داء �أمريكا عرب العقوبات كات�سا ،يف العام املا�ضي .ويف
الأثناء� ،أ�صبح ت�سلط �أردوغان املتزايد داخلياً �إهانة �أكرب للقيم الأمريكية.
ويف � ،2018أ� �ص��در جمل�س ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة ت�ق��ري��راً و��ص��ف تركيا
الأردوغانية ب�أنها ال �صديق وال عدو  .لكن اليوم ،يرى زمنيد�س �أن تركيا
�أ�صبحت عدواً �أكرث منها �صديقاً .

وعلى عك�س تركيا� ،أثبتت اليونان ا�ستقرارها ال�سيا�سي وت�أييدها للواليات
املتحدة .فتوجهها امل�ؤيد لأمريكا ال يخ�ضع لأه��واء زعيم �سيا�سي معني،
بل هو حمور توافق بني جميع الأطياف ال�سيا�سية الداخلية .حتى حتالف
�أق�صى الي�سار املعروف با�سم �سرييزا ،قاد �أكرث حكومة م��واالة لأمريكا يف
تاريخ اليونان بني  2015و ،2019ح�سب زمنيد�س .ويف جمال الأمن،
ت�ست�ضيف اليونان قاعدة �أطل�سية يف �أق�صى اجلنوب على جزيرة كريت،
وهي حاجز جوهري �أمام القوة البحرية الرو�سية يف �شرق املتو�سط .ت�شمل
الأ��ص��ول ال�صلبة لليونان بنية حتتية ت�ؤمن لأوروب ��ا بدائل عن االعتماد
على رو�سيا يف الطاقة .وتت�ضمن ه��ذه البدائل خ��ط �أنابيب عابر للبحر
الأدرياتيكي ينقل الغاز الطبيعي من �أذربيجان �إىل �أوروبا.
وتت�ضمن �أي�ضاً الرابط الأوروب��ي الآ�سيوي �أط��ول خط كهرباء مغمور يف
العامل وميتد من اليونان �إىل �إ�سرائيل ،م��روراً بقرب�ص ،وهو قيد البناء

ح��ال�ي�اً .و�سينقل خ��ط �أن��اب�ي��ب ��ش��رق املتو�سط املخطط ل��ه �إم� ��دادات الغاز
البحرية م��ن ح��و���ض امل���ش��رق �إىل �أوروب� ��ا .وتت�ضمن ال�ب��دائ��ل �أي���ض�اً الغاز
الطبيعي امل�سال يف املن�ش�آت اليونانية.
�إن دور ال�ي��ون��ان يف ب�ن��اء م�ن�ت��دى غ��از ��ش��رق��ي امل�ت��و��س��ط ،م�ساهمة مهمة
يف اال�ستقرار الإقليمي .وم��ا ب��د�أ ب�شراكة ثالثية الأط ��راف بني اليونان،
وقرب�ص ،و�إ�سرائيل ،تو�سع لي�شمل م�صر ،والأردن.
وي��ذك��ر زمنيد�س �أن تركيا دعيت للم�شاركة فيه ،لكنها اخ�ت��ارت �أن تكون
مف�سداً ومنتهكاً لقواعد املنتدى بالتعدي على موارد الطاقة والغاز الطبيعي
يف املياه الإقليمية لليونان ،وقرب�ص ،وعززت طموحاتها التو�سعية .ورداً على
ذلك� ،أقر الكونغر�س قانون �شراكة �أمن وطاقة �شرق املتو�سط يف دي�سمرب
(كانون الأول) وال��ذي ن�ص على ا�سرتاتيجية ل�شرق املتو�سط مبنية على
ثالث دميوقراطيات �إقليمية هي اليونان ،وقرب�ص ،و�إ�سرائيل.

«ا�ستفزازات» �إيران� ..صرب �أمريكا وهدوء �أوروبا حتت االختبار
املزيد من ال�ضغوط على �إيران يف
الوقت احلايل رغم ما و�صفاه ب�أنه
“ا�ستفزازات” من جانبها.
وق � ��ال �أح � ��د ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي�ين �إن
ال�سيا�سة احلالية هي الإدان��ة مع
حتا�شي �أي ��ش��يء ميكن �أن يغلق
باب الدبلوما�سية.
و�أ��ض��اف “علينا �أن نخطو بحذر.
وعلينا �أن ن�ترق��ب ل��ر�ؤي��ة م��ا �إذا
ك��ان��ت ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة الثالث
ميكنها امل�ن��اورة بني اندفاع �إيران
وت��ردد الواليات املتحدة ملعرفة ما
�إذا ك��ان �أم��ام�ن��ا �سبيل للتقدم”.
وك��ان الدبلوما�سي ي�شري بعبارة
“اندفاع �إيران” �إىل ت�سارع
انتهاكاتها لالتفاق.
ويف الأ�سبوع الأخري قل�صت �إيران
ت �ع��اون �ه��ا م ��ع ال ��وك ��ال ��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة وم��ن ذل��ك �إنهاء
ال� �ع� �م ��ل ب��ال �ت �ف �ت �ي ����ش امل� �ف ��اج ��يء
للمواقع غري املعلنة التي ي�شتبه
�أن بها ن�شاطا نوويا.
وق��ال تقرير من الوكالة الدولية
التابعة لل��أمم املتحدة �إن �إيران
ب��د�أت تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة
 20يف املئة متجاوزة احلد املتفق
عليه يف اتفاق  2015وهو 3.67
يف املئة.
وق��ال الزعيم الإي��راين الأعلى �إن
ب��و��س��ع ط �ه��ران رف ��ع ال�ن���س�ب��ة �إىل
 60يف امل �ئ��ة �إذا �أرادت لتقرتب
م��ن ن�سبة ال�ن�ق��اء البالغة  90يف
املئة ال�لازم��ة ل�صنع قنبلة ذرية.
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
نووي وذلك مقابل تخفيف �أعباء
العقوبات االقت�صادية الأمريكية

وغ�يره��ا م��ن ال�ع�ق��وب��ات ال�سارية
ع �ل �ي �ه��ا .وت �ن �ف��ي �إي� � � ��ران ال�سعي
المتالك �سالح نووي.
ويف ح�ين ت�ق��ول ال��والي��ات املتحدة
�إن�ه��ا ال ت��زال حتقق يف ال�صواريخ
التي �أطلقت على قواعد عراقية
الأ�سبوع املا�ضي يوجد فيها قوات
�أمريكية ،فثمة �شبهات �أن وراءها
ف�صائل تعمل حل�ساب �إيران.
وت � ��أك � �ي� ��دا ل �ل �م��وق��ف الأم ��ري� �ك ��ي
ال ��ذي يت�سم ب�ضبط النف�س قال
نيد براي�س املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية يوم االثنني �إن وا�شنطن
“م�ستاءة ب�شدة” م��ن الهجمات،
لكنها لن تت�سرع و�سرتد يف الزمان
واملكان اللذين تختارهما.
وق � ��ال ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي الأوروب � � ��ي
ال �ث��اين �إن ال�ضغط الأم��ري �ك��ي ال
يزال قائما لأن الرئي�س جو بايدن

مل يرفع العقوبات.
و�أ� �ض ��اف “�إيران ل��دي�ه��ا �إ�شارات
�إيجابية من الأمريكيني .وعليها
الآن انتهاز الفر�صة».
ويوم الأربعاء قال براي�س املتحدث
ب��ا��س��م اخل��ارج�ي��ة لل�صحفيني �إن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل��ن تنتظر �إىل
الأب��د .و�أ�ضاف “�صربنا لي�س بال
حدود».
جت�س�س
ك�شفت �إذاعة هولندية م�ؤخرا ،عن
�أ�ساليب جت�س�س الأجهزة الأمنية
الإي��ران �ي��ة على معار�ضي النظام
يف �أوروب� � ��ا ،وه ��و م��ا ان �ط��وى على
تطويع �سيء للتكنولوجيا.
وذك � � � ��رت حم� �ط ��ة ()NPO1
الإذاع � � �ي� � ��ة ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة العامة
�أن �ه��ا مت�ك�ن��ت م��ن �إزاح � ��ة ال�ستار

ع��ن ق�ضية التج�س�س الإيرانية
مب � �� � �س ��اع ��دة ف� �ن� �ي ��ة م � ��ن �شركة
روم��ان �ي��ة م�ت�خ���ص���ص��ة يف الأم ��ن
الإل�ك�تروين تدعى “بيتديفندر”
.BitDefender
و�أ� �ش��ارت امل�ح�ط��ة �إىل �أن عنا�صر
�إي� ��ران ت���س�ت�خ��دم ح��ا��س�ب��ا مركزيا
(�سريفر) مقره هولندا ،ومملوكا
ل�شركة ت��زوي��د خ��دم��ات رومانية
م �� �س �ج �ل��ة يف ق�ب��ر�� ��ص ،و�أف� � � ��ادت
ب � ��أن م �ع��ار� �ض �اً �إي ��ران� �ي� �اً ،ي�ستقر
يف ه��ول �ن��دا ،ت�ل�ق��ى م �ل �ف �اً حمم ً
ال
ب �ف�يرو� �س��ات ع�ب�ر م���س�ت�خ��دم �آخر
ع�ل��ى تطبيق ت�ي�ل�ي�ج��رام ال�شهري،
وب� � � ��د ًال م� ��ن ف� �ت ��ح امل � �ل� ��ف� �� ،س ��ارع
امل� �ع ��ار� ��ض الإي � � � ��راين باالت�صال
بخرباء الأمن ال�سيرباين ،الذين
اكت�شفوا �أن امل�ل��ف ع�ب��ارة ع��ن نوع
من برامج “ال�سوفتوير” امل�صابة

بفريو�سات ،وامل �ع��روف �أن الدولة
الإيرانية ا�ستخدمتها يف املا�ضي.
و�أك ��د اخل�ب�راء �أن ه��ذا الربنامج
ال �� �ض��ار ي���ص�ي��ب احل��ا� �س��ب الآيل
ب �ف�ي�رو� �س��ات مب �ج��رد ف �ت��ح امللف،
وي �ق��وم ب��ال �ت �ق��اط � �ص��ور لل�شا�شة
الرئي�سية ،وا�ستغالل ميكروفونات
ال �ك �م �ب �ي��وت��ر ن �ف �� �س��ه يف �إج � � ��راء
ت�سجيالت �سرية والتن�صت على
املحادثات املحيطة باجلهاز.
وي�ق��ول خ�براء الأم��ن ال�سيرباين
يف �شركة بيتديفيندر الرومانية،
ب �ح �� �س��ب امل �ح �ط��ة الإذاع � � �ي � ��ة� ،إن
ال�سريفر املوجود يف هولندا يتوىل
م �ه��ام “الأوامر واملراقبة” من
�أجل ت�سهيل ال�سيطرة عن بعد على
احلوا�سب والهواتف التي �أ�صيبت
بالربجميات ال�ضارة امل�ؤذية.
وم ��ن ب�ي�ن امل �ه��ام ال �ت��ي ي �ق��وم بها

ال� ��� �س�ي�رف ��ر� �� ،س ��رق ��ة ال� �ب� �ي ��ان ��ات،
ع�ل�اوة ع�ل��ى ج�م��ع ��ص��ور لل�شا�شة
وا�ستخداماتها وملفاتها ،والقيام
بت�سجيالت �صوتية �سرية.
وقد ا�س ُتخدم ال�سريفر (الكمبيوتر
املركزي) من قبل للقيام بعمليات
ت�سلل واخ�ت�راق حلوا�سب �آلية يف
هولندا وال�سويد و�أملانيا والعديد
م��ن ال �ب �ل��دان الأخ� ��رى م��ن بينها
الهند ،ح�سبما ك�شف اخلرباء.
وق��ال خ�براء ال�شركة الرومانية،
ب�ح���س��ب امل�ح�ط��ة ال �ه��ول �ن��دي��ة� ،إن
امل �ل��ف امل �ح �م��ل ب �ف�يرو� �س��ات جرى
ت�سليمه �إىل امل�ع��ار���ض امل�ستهدف
عرب حا�سب �آيل مركزي (�سريفر)
يف مدينة ه��ارمل ،التي تبعد 20
م�ي�ل ً
ا غ��رب العا�صمة الهولندية
�أم�سرتدام.
يف ذلك ال�سياق قال اخلبري الأمني
ال�ع��راق��ي زي��اد ال�ه��ا��ش��م� ،إن �إيران
تر�صد ميزانية �ضخمة ملالحقة
معار�ضيها يف اخلارج.
و�أو�ضح الها�شم ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أنه يف ال�سنوات الأخرية
مت �إن� ��� �ش ��اء وح � ��دة خ��ا� �ص��ة داخ ��ل
اال�ستخبارات الإيرانية ،ومت �أي�ضاً
ت���ش�ك�ي��ل ف ��رق م��درب��ة ع �ل��ى �أعلى
م���س�ت��وى داخ ��ل احل��ر���س الثوري
مل�لاح �ق��ة امل �ع��ار� �ض�ين الإيرانيني
باخلارج.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال �ن �ظ ��ام الإي � � ��راين
ل� ��ه ت� ��اري� ��خ ط ��وي ��ل يف مالحقة
املعار�ضني باخلارج ،وتابع“ :اليوم
�إي��ران باتت تن�شر عيونها الأمنية
يف ال �ع��وا� �ص��م الأوروب� � �ي � ��ة ،ك ��ي ال
ت �ك��رر جت ��ارب م�ن���ص��ات املعار�ضة
الإيرانية يف اخلارج ،بعد �أن �سببت
��ص��داع��ا دائ ��م يف الآون� ��ة الأخ�ي�رة
للنظام الإيراين ،كما هو احلال يف
املقاومة الإيرانية».

بايدن ي�سجل رقما قيا�سيا
جديدا يف تاريخ ر�ؤ�ساء �أمريكا

•• وا�شنطن-وكاالت

ب� ��داي� ��ة مب� �ن ��اظ ��رات ��ه م� ��ع مناف�سه
دونالد ترامب ،م��رورا ب�إعالن فوزه،
وو� �ص��وال �إىل ي��وم تن�صيبه ،يوا�صل
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ت�سجيل
“حلظات غ�ير م�سبوقة” يف تاريخ
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة .و� �س �ج��ل بايدن
“�سابقة جديدة” يف تاريخ الواليات
امل�ت�ح��دة ب�صفته �أك�ث�ر رئ�ي����س �أ�صدر
�أوام��ر تنفيذية منذ  20عاما ،بواقع
� 41أم ��را تنفيذيا خ�لال  34يوما.
وبح�سب ال�سجالت الفيدرالية ف�إن
ك�ل�ا م��ن ت��رام��ب و�أوب ��ام ��ا وق �ع��ا على
� 24أم ��را تنفيذيا خ�لال  34يوما،
يف ح�ي�ن ك ��ان ب��و���ش االب ��ن ه��و الأق ��ل
ل�ل�أوام��ر التنفيذية ب��واق��ع � 7أوامر
ل ��ذات ال �ف�ت�رة .ب��اي��دن ال ��ذي يق�ضي
ي��وم��ه  35يف البيت الأب�ي����ض برفقة
عائلته ،و ّق��ع على امل��زي��د م��ن الأوامر
التنفيذية �أم�س الأول يف خطوة منه
ملعاجلة االنتكا�سات االقت�صادية� .أما
يف �أ��س�ب��وع��ه الأول ،ف�ق��د و ّق ��ع بايدن
على عدد من الأوامر التنفيذية التي
�شملت �إي�ق��اف بناء اجل��دار احلدودي
مع املك�سيك ،و �إلغاء قرار حظر ال�سفر
الذي فر�ضه ترامب على دول عربية،
و�إل � ��زام م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع الفيدرايل
ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات ،وتكثيف حمالت
التطعيم ،هذا �إىل جانب �إ�صدار �أمر
مبنع دخول �أي م�سافر دويل لأمريكا
قبل الت�أكد من خلوه من كوفيد .19
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نظام انتخابي مليء باملفاج�آت:

اتهامات التزوير االنتخابي تقليد �أمريكي را�سخ!...
••الفجر -ت�شارلز دينريي* –ترجمة خرية ال�شيباين
بالن�سبة ملراقب فرن�سي �أو �أوروبي ،ال تبخل االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية ب�صنع املفاج�آت .بالإ�ضافة �إىل
نظام كبار الناخبني و”الواليات الرئي�سية” ،غري
املعروف يف فرن�سا ،ف�إن ظاهرة امكانية الت�صويت عن

طريق الربيد �أو دون �إبراز بطاقة الهوية ،تبدو وك�أنها
تفتح الباب لالنحراف .يف ال��واق��ع ،تعود االتهامات
ب��ال��ت��زوي��ر واالن��ح��راف��ات �إىل ظ��ه��ور الدميقراطية
الأمريكية ،وتعك�س العالقة ال�صدامية للعديد من
الناخبني بالهجرة والأقليات� .إن عدم التجان�س القوي
بني الواليات ،يجد تف�سريه يف الفيدرالية التي متنع

�أي تناغم وتنا�سق« .خا�صيتان” لوحظتا خالل هذه
االنتخابات الأمريكية الأخرية ّ
غذت الكثري من الأوهام،
مبا يف ذلك يف فرن�سا .يف معظم الواليات الرئي�سية،
ً
ملحوظا م�ساء االنتخابات،
حقق دونالد ترامب تقد ًما
وال��ذي ّ
تبخر مع فرز الأ�صوات الربيدية ،خا�صة من
املدن الكربى .كان من املمكن �أن يعطي هذا وهما ،ب�أن

املدن الكربى ،الدميقراطية �إىل حد كبري ،كانت تنتظر
املقاطعات الريفية لن�شر نتائجها ملعرفة عدد الأ�صوات
التي �ستحتاجه لتحييدها -كما كان احلال يف انتخابات
داخلية �سيئة� ،أوب��ري-روي��ال يف احل��زب اال�شرتاكي
الفرن�سي عام � ،2008أو كوبيه-فيون يف االحتاد من
�أجل احلركة ال�شعبية عام .2012
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التزوير نادر جدا يف العملية االنتخابية

ل �ق ��د ك � ��ان ح �ت �م �ي��ا �أن حت�سب
املقاطعات الريفية �أ�سرع من املدن،
و�أن يف�ضل �سكان امل��دن الت�صويت
بالربيد ،بد ًال من االنتظار ل�ساعات
�أو امل�خ��اط��رة ب��ال�ع��دوى .وعلينا �أن
نتخيل انتخابات �إقليمية فرن�سية
دع�ن��ا نقول �إي��ل دو ف��ران����س ،حيث��س�ن�ع��رف ن�ت��ائ��ج �أوت دو ��س�ين قبل
وق ��ت ط��وي��ل م��ن ن�ت��ائ��ج ��س�ين �سان
دي �ن �ي ����س :ب��ال �ت ��أك �ي��د ،ف � ��إن املتابعة
الكرونولوجية للمجموع �ستعطي
ن �ت��ائ��ج ��س�خ�ي�ف��ة وم �ت �ق �ل �ب��ة .ولهذا
ال �� �س �ب��ب ي �ب �ح��ث ال� �ق ��ائ� �م ��ون على
ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال� � ��ر�أي ع �م��و ًم��ا عن
م�ك��ات��ب اق�ت��راع “متثيلية” ،دون
�أن ي��أخ��ذوا بال�ضرورة يف احل�سبان
النتائج الأوىل ال�ستطالعات مكاتب
ال تتمتع بتمثيلية عالية .بب�ساطة،
م ��ع ان �ف �ج��ار ال �ت �� �ص��وي��ت بالربيد
ال � ��ذي ي �ت��م ع � �دّه ب �ع��د الت�صويتال � � �ع� � ��ادي ،م � ��ن ال� ��� �ص� �ع ��ب �إج� � � ��راء
ا�ستطالعات موثوقة.
ال �� �ش��ذوذ الآخ� � ��ر ،ي�ت�ع�ل��ق بوهم
�إح���ص��ائ��ي ان�ت�خ��اب��ي م�ع�ين .عندما
ت�ن�ظ��ر �إىل االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى مدى
ف�ت��رة ط��وي �ل��ة م ��ن ال� ��زم� ��ن ،فمن
ال�سهل �أن جتد واليات �أو مقاطعات
والي� � ��ات م��رج �ع �ي��ة �أو مقاطعاتم��رج�ع�ي��ة -ت���ص��وت ب�شكل منهجي
تقري ًبا مثل بقية الواليات املتحدة.
يف الواقع ،من خالل علم اجتماعهم،
فهم قريبون من الناخب الأمريكي
املتو�سط ،و�سيميلون �إىل الت�صويت
مثله .مل يكن الأمر يقت�صر على �أن
والية �أيوا �أو �أوهايو جمرد واليتني
رئي�سيتني ،بل ان الفوز بهما يعني
ال �ف ��وز ب��ال�ت���ص��وي��ت ال �� �ش �ع �ب��ي� ،إىل
جانب غالبية ال��والي��ات الرئي�سية
الأخرى.
ال �ف��وز ب��والي��ة �أي � ��وا ي���ش�ير �إىل
�أداء مم �ت��از يف ��ص�ف��وف املزارعني،
و�أوهايو ،متثل جيدا الغرب الأو�سط
ال�صناعي ب�ين ال�ب�ح�يرات العظمى
وبن�سلفانيا .وهذه جمرد احتماالت
م�شروطة ،لكن بع�ض الأمريكيني
ل��دي�ه��م وج �ه��ة ن�ظ��ر ��ش�ب��ه خرافية
عنها .فخ�سارة ترامب االنتخابات
ب�ي�ن�م��ا ف ��از يف �أوه ��اي ��و و�أي� � ��وا دون
��ص�ع��وب��ة�� ،س�ي�ك��ون دل �ي�ل ً
ا �آخ ��ر على
“التزوير».
يف ال ��واق ��ع ،ه ��ذه ال �ن �ظ��ري��ة عن
ال ��والي ��ات امل��رج �ع �ي��ة ل�ي���س��ت �سوى
وه��م �إح���ص��ائ��ي� .إذا ان�ت�ه��ى املطاف
بعلم اجتماع �إح��دى ه��ذه الواليات
باالنحراف عن علم اجتماع الناخب
الأم ��ري� �ك ��ي امل �ت��و� �س��ط  ،ف� � ��إن تلك
ال��والي��ة مل ت�ع��د مت�ث�ي�ل�ي��ة .وهكذا
خ �� �س��رت م �ي �� �س��وري ع � ��ام 2008
عنوانها كم�ؤ�شر ظلت حتتفظ به
ح �ت��ى ذل ��ك احل�ي��ن :رغ ��م انت�صار
�أوب � ��ام � ��ا ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الوطني
ال�ق��وي ،ظلت مي�سوري جمهورية،
وم�ن��ذئ��ذ � �ص��ارت �أك�ث�ر ميينية من
امل �ع��دل الأم��ري �ك��ي .ومل ت�ع��د �أي ��وا
و�أوهايو من امل�ؤ�شرات اجليدة منذ
عام  ،2020لأنها �شديدة البيا�ض
وزراعية و�صناعية واجنيلية ،لتمثل
ب �� �ش �ك��ل � �ص �ح �ي��ح �أم ��ري� �ك ��ا متعددة
الأعراق وال�ضواحي.
ه��ذا ال يحدث فقط يف الواليات
امل�ت�ح��دة :يف فرن�سا ،ف��از �ساركوزي

اتهامات التزوير عادة قدمية

تعك�س االتهامات العالقة ال�صدامية للعديد من الناخبني بالهجرة والأقليات
ع��ام  2007ب��درج��ة �أق��ل يف باري�س
من �شرياك يف زمنه ،وهوالند عام
 2012رغ ��م ان �خ �ف��ا���ض ت�صويت
العمال .ان اجلغرافيا االنتخابية،
وبالتايل الناخبني الأك�ثر و�سطية
ومت�ث�ي�ًل�اً  ،ال ي�ت��م جتميدها ب�شكل
دائم.
يف ال� � ��واق� � ��ع ،ال ي � � ��زال ال �ن �ظ ��ام
االن�ت�خ��اب��ي الأم��ري �ك��ي ي�ف��اج��ئ .يف
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال � ��والي � ��ات ،ميكنك
الت�صويت يف مركز االق�تراع الذي
تختاره ،دون �ضرورة �إظهار هويتك
ب�صورة .فكيف �إذن مننع النا�س من
الت�صويت ع��دة م��رات �أو لغريهم؟
ل �ئ��ن ك ��ان ه ��ذا ي �غ��ذي ال �ك �ث�ير من
ال �� �ش �ك��وك ،ف � ��إن ع�م�ل�ي��ات التزوير
امل�ؤكدة نادرة للغاية “.»2
العقوبات -الفيدرالية واخلا�صة
بالوالية -قا�سية ج��دا ،ال�سجن ما
ال ي�ق��ل ع��ن خم�س ��س�ن��وات .و�أكرث
من الت�صويت غري القانوين ،ف�إن
القيود املختلف عليها على الت�صويت
ه��ي الأك�ث�ر ان�ت���ش��ا ًرا .حتظر بع�ض
ال��والي��ات امل�ج��رم�ين �-أي املدانني
ال�سابقني -م��ن الت�صويت ،وه��و ما
ريا من ال�سكان ،نظ ًرا
ميثل عددًا كب ً
ل�صرامة نظام العدالة الأمريكي.
يف فلوريدا ،عندما �صوّت ال�سكان يف
ا�ستفتاء على �إع��ادة هذا احلق لهم،
�ألغى ال�برمل��ان تقري ًبا ه��ذا التقدم،
م �ط��ال � ًب��ا ب��دف��ع ج�م�ي��ع الغرامات
مقدمًا.
لي�س بال�ضرورة من غري القانوين
يف الواليات املتحدة ت�سيري دوريات يف
�أحياء ال�سود والالتينو�س بال�سالح
لتخويفهم وتثبيط ت�صويتهم ،حتت
�ستار م �ط��اردة ال�ت��زوي��ر االنتخابي
“ .”3ك�م��ا ال ُي�ح�ظ��ر بال�ضرورة
�إر��س��ال خطابات ذات مظهر ر�سمي
لت�ضليل الناخبني� .سيكون القيام
ب��ذل��ك م��ن م�ن�ظ��ور ع�ن���ص��ري �أم� � ًرا
غ�ي�ر ق ��ان ��وين ،ول �ك��ن �إذا ُزع ��م �أنه
ملحاربة التزوير -حتى ل��و مل يكن
موجودًا �-أو ال�سعي للح�صول على

كان التزوير حقيق ًيا ً
جدا يف جنوب الواليات املتحدة حتى ال�ستينات

ا�سبقية انتخابية ،ف��إن الد�ستور ال
يحظرها �صراحة.
�أك�ث�ر م��ن ال �ت��زوي��ر ن�ف���س��ه ،ف�إن
االتهامات بالتزوير والتالعب هي
تقليد �أمريكي را�سخ .ومن امل�ؤكد �أن
التزوير كان حقيق ًيا جدًا يف جنوب
ال��والي��ات املتحدة حتى ال�ستينات.
ومل��ا �أع�ط��ت ت�ع��دي�لات �إع ��ادة البناء
ال�سود املواطنة واحلقوق ال�سيا�سية،
ا�ستخدم البي�ض – دميقراطيون
يف تلك احلقبة -العنف والتخويف
“كو ك �ل��وك ����س كالن” ال�ستعادة
ال�سلطة ،ثم ا�ستبعاد غري البي�ض
الحقا.
تتطلب ق��وان�ين ج�ي��م ك ��رو ،على
�سبيل املثال ،معرفة القراءة� ،أو دفع

حد �أدن��ى من ال�ضريبة -مع �إعفاء
�أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن مي �ك��ن لأج ��داده ��م
الت�صويت� ،أي البي�ض .من الوا�ضح،
يف اخل� �ط ��اب ال��ر� �س �م��ي ،ان الأم� ��ر
يتعلق باحليلولة دون �أن يتعر�ض
ال���س��ود للتالعب م��ن قبل اليانكي
يف ال�شمال ،واحلفاظ على احلق يف
الت�صويت فقط للذين ي�ستحقون
 ...وك��ان ال ب��د م��ن االن�ت�ظ��ار حتى
ال�ستينات من القرن املا�ضي لي�ضع،
ريا ،الكونغر�س حدا لها.
�أخ ً
م� �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ال � �ق� ��رن التا�سع
ع �� �ش��ر ،ان �ت �� �ش��رت ات �ه��ام��ات تزوير
االن �ت �خ��اب��ات يف امل � ��دن ال� �ك�ب�رى يف
� �ش �م��ال ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة لفرتة
طويلة .ال��دمي��وق��راط�ي��ون -الذين

ك ��ان ��وا يف ال �� �ش �م��ال �أك�ث��ر تقدمية
بكثري من اجلنوب -ا ّتهموا بح�شو
� �ص �ن ��ادي ��ق االق � �ت� ��راع �أو مراقبة
�أ� �ص��وات امل�ه��اج��ري��ن “الإيطاليني،
الأيرلنديني� ،إلخ».
وا� �ش �ت �ه��رت الآالت ال�سيا�سية
الدميقراطية ،وال �سيما تاماين هول
يف نيويورك ،بفاعليتها وف�سادها:
ل �ق��د ��ش�ك�ل��ت ن �ظ��ا ًم��ا ب �ي �ئ � ًي��ا كام ً
ال
ب�ين رج ��ال الأع �م��ال وال�سيا�سيني
وال �ن ��اخ �ب�ي�ن .ن �ظ ��ام ب �ي �ئ��ي اندمج
�أي �� ً��ض��ا م��ع م�ن�ط��ق ن �ظ��ام االف�ساد،
حيث ميكن لل�سيا�سي املنتخب �أن
ي�سيطر على الأ� �س��واق والوظائف
العامة ،وا�سنادها لأ�صدقائه مقابل
امل�ساهمة ال�سيا�سية ،وتعبئة زبائن

م��ن امل �ل �ت��زم�ين وق ��ت االنتخابات.
ومن الوا�ضح �أن هذه الزبونية كانت
م�ك��روه��ة ،لكنها مقبولة جزئ ًيا يف
تلك املرحلة.
ل �ه��ذا ف ��ّ��ض��ل امل �ع��ار� �ض��ون تعبئة
ن��اخ�ب�ي�ه��م ب��احل��دي��ث ع��ن التزوير
املح�ض -مثل ح�شو �أوراق االقرتاع
ال� � ��ذي ك� ��ان �أق � ��ل � �ش �ي��و ًع��ا .وملنععمليات التزوير هذه ،كانوا يرغبون
يف ��س�ح��ب ح��ق ال�ت���ص��وي��ت للفقراء
وامل �ه��اج��ري��ن ،الأم� �ي�ي�ن �أو الذين
ميكن التالعب بهم بحيث لي�سوا
“جديرين بالت�صويت».
�إن اتهامات التزوير �أو التالعب
ل �ي �� �س��ت ج ��دي ��دة وه� ��ي را� �س �خ��ة يف
الواليات املتحدة :بالن�سبة للعديد

ت�شويق مل يدم طويال

النظرية عن الواليات املرجعية لي�ست �سوى وهم �إح�صائي

م ��ن الأم��ري �ك �ي�ي�ن “ الأ�صيلني”
“وبالتايل معظمهم من البي�ض”،
ي �ظ��ل م ��ن ال �� �ص �ع��ب الإق � � � ��رار ب� ��أن
ت�صويت الأقليات واملهاجرين ميكن
�أن ي�ك��ون ح��ا��س� ًم��ا يف االن�ت�خ��اب��ات و
“يج ّردهم من بالدهم».
را من
مل��اذا تختلف ال�ق��واع��د ك�ث�ي ً
والية �إىل �أخرى؟ ملاذا من امل�ستحيل
التو�صل �إىل ات�ف��اق نهائ ًيا؟ يرجع
ذلك �إىل عالقة الأمريكيني بحقيقة
الأغلبية التي يطبقونها � ً
أي�ضا على
ال �ق��واع��د االن �ت �خ��اب �ي��ة .يف �أوروب � ��ا،
تقاتل الأح ��زاب م��ن �أج��ل ال�سلطة،
لكنها حترتم القواعد وال ت�سعى ح ًقا
�إىل تغيريها ل�صاحلها .يف الواليات
املتحدة ،ي�سمح الفوز يف االنتخابات
بتعيني ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين و�إقالتهم
“نظام الإف�ساد” ،و�إع ��ادة التوزيع
احلزبي الفا�ضح للدوائر االنتخابية
“التالعب ب��ال��دوائ��ر االنتخابية”
وتغيري القواعد االنتخابية .هذه
ه��ي ح�ق�ي�ق��ة الأغ �ل �ب �ي��ة :الفائزون
هم من يقررون ،وميكنهم حتريف
القواعد قلي ً
ال ل�صاحلهم ،وما على
املهزومني اال حتقيق جناح �أف�ضل يف
املرة القادمة.
�إن حقيقة الأغ�ل�ب�ي��ة ه ��ذه ،التي
توجد ب�شكل �أ�سا�سي على م�ستوى
ال��والي��ة ،لي�س لها م��ا يعادلها على
امل �� �س �ت��وى ال� �ف� �ي ��درايل .فبالن�سبة
للآباء امل�ؤ�س�سني ،ال�سيادة ال�شعبية
يف ال��والي��ات .حاكم والي��ة فرجينيا
�أو ب��رمل��ان والي� ��ة ف��رج�ي�ن�ي��ا ،لديه
تفوي�ض للحكم كما ي��راه منا�س ًبا،
لأن� ��ه مي �ث��ل “�شعب فريجينيا”.
ومي� �ك ��ن ب �� �س �ه��ول��ة ت �غ �ي�ير د�ستور
الواليات عن طريق برملانها �أو عن
طريق اال�ستفتاء.
وعلى العك�س من ذلك ،كان الآباء
امل�ؤ�س�سون ،على امل�ستوى الفيدرايل،
ي�خ���ش��ون �أن ت�ق��وم الأغ�ل�ب�ي��ة بقمع
الأق �ل �ي��ة :ف�ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ه��م مل تكن
ه � �ن� ��اك ح � � ًق� ��ا � � �س � �ي� ��ادة “لل�شعب
الأمريكي” بحد ذات ��ه ،فقط عرب

على عك�س �أوروبا ،ي�سمح الفوز للأحزاب يف
الواليات املتحدة بتغيري قواعد اللعبة االنتخابية

«خا�صيتان» لوحظتا خالل االنتخابات
الأمريكية الأخرية ّ
غذت الكثري من الأوهام

للم�سالة العرقية ح�ضورها يف الظاهرة

كل اال�ساليب مباحة لدخول البيت االبي�ض

الواليات .الواليات ال�صغرية ممثلة
مت�ث�ي�لا زائ� � ��دا ،وق ��واع ��د العرقلة
ال�ب�رمل��ان �ي��ة ف��ر� �ض��ت ال �ت��واف��ق بني
احل��زب�ين منذ ف�ترة طويلة ،ويكاد
يكون من امل�ستحيل تغيري الد�ستور
الفيدرايل ب�ش�أن مثل هذا املو�ضوع
املثري للجدل .وهكذا ،بينما ت�سمح
حقيقة الأغ�ل�ب�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ب�أق�سى
امل �ن��اورات االنتخابية ،ف ��إن احلاجة
�إىل ت��واف��ق يف الآراء على امل�ستوى
الفيدرايل متنع �إن�شاء �إط��ار وطني
متجان�س ي�سود يف كل مكان.
منذ ال�ستينات وح��رك��ة احلقوق
املدنية ،كان احلد الوحيد حلقيقة
الأغلبية املحلية هو عدم الإ�ساءة �إىل
الأقليات �أكرث من الالزم� ،أو القيام
ب��ذل��ك ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��ر ،حتت
غطاء ذري�ع��ة �أخ ��رى .وط��امل��ا اعترب
�أح ��د ال �ط��رف�ين �أن م��ن م�صلحته
ت�سهيل �أو� �س��ع ت���ص��وي��ت مم �ك��ن ،يف
ح�ي�ن ي���س�ع��ى ال� �ط ��رف الآخ� � ��ر �إىل
تقييده ب�أي و�سيلة ممكنة ،ف�إن هذه
املناورات املحلية �ستبقى منت�شرة.
-----------------« »1يف والية �أريزونا  ،على النقي�ض
م��ن ذل��ك  ،مت ف��رز الأ� �ص ��وات عرب
الربيد قبل االنتخابات  ،مما �أعطى
را ،
ب��اي��دن ع�ل��ى ال�ف��ور ه��ام��� ً�ش��ا ك�ب�ي ً
قبل �أن تقل�ص الأ�صوات التي ح�صل
عليها يف ال�ي��وم نف�سه ت�ق��دم��ه� .إن
“منح” ق �ن��اة ف��وك ����س ن �ي��وز ،رغم
انتمائها لليمني� ،أري��زون��ا يف وقت
مبكر جدًا �إىل بايدن رغم الأ�صوات
املتبقية التي �سيتم احت�سابها ،قد
ح � ّد �أي �� ً��ض��ا م��ن ق ��درة ت��رام��ب على
امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �ف��وز ب���س��رع��ة كبرية،
مم��ا �أج�ب�ره ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة باحلذر
وال �� �ص�ب�ر ع �ل��ى ال �ن �ت��ائ��ج يف والي ��ة
�أريزونا ،بينما طالب بالعك�س بوقف
الفرز يف �أماكن �أخرى.
« »2رغ � ��م �إم� �ك ��ان� �ي ��ة الت�صويت
ب ��ال�ب�ري ��د �أو يف م ��رك ��ز االق� �ت��راع
ال��ذي يختاره  ،مينع على الناخب
ال �ت �� �ص��وي��ت ع� ��دة م � ��رات  ،وميكن
ل�ل�ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة م�ق��ارن��ة قائمة
ال �ن��اخ �ب�ي�ن ب �ق��ائ �م��ة ال ��ذي ��ن ادل� ��وا
ب�أ�صواتهم .ومبا �أن التزوير يعترب
ج��رمي��ة حم�ل�ي��ة واحت ��ادي ��ة ،ومكن
لأي م ��دع ع ��ام حم �ل��ي �أو حكومي
�أو احت� ��ادي �أن ي �ت��وىل ال �ط �ع��ون �أو
�شكاوى ح��ول التزوير� ،سواء كانت
فردية �أو عامة .يف النهاية� ،إذا كانت
بع�ض املخالفات �شائعة “على �سبيل
امل�ث��ال ،ج��ون �سميث جونيور الذي
�سيظهر عن طريق اخلط�أ بد ًال من
وال��ده املتوفى ج��ون �سميث الأب”،
ف�إن التزوير املتعمد نادر جدًا :بني
 2000و ،2014مت حتديد 31
�سرقة هوية فقط.
ً
« »3ق �ب��ل �أن ي �� �ص �ب��ح ق��ا� �ض �ي �ا يف
املحكمة الفيدرالية العليا� ،شارك
اجل �م �ه��وري وي�ل�ي��ام ري�ن�ك��وي���س��ت يف
عملية عني الن�سر يف والية �أريزونا
يف ال�ستينات ،وك��ان هدفها التقليل
م��ن ت�صويت الأق �ل �ي��ات با�ستخدام
الرتهيب ،وع��ن طريق “التحقق”
م ��ن ج �ن �� �س �ي �ت �ه��م ،وحم� ��و �أميتهم
ك��ان��ت ال��والي��ات اجل�ن��وب�ي��ة حينهات�سمح مبنع الأميني من الت�صويت.
*اق � �ت � �� � �ص� ��ادي ،ب� ��اح� ��ث يف املعهد
الفيدرايل للتكنولوجيا يف لوزان.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شني ورلد لتجارة
العدد املعدنية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2969822:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر مطر حميد معيوف املن�صوري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف حممد ا�سماعيل يو�سف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يا�س العاملية للخدمات والتجارة
رخ�صة رقم CN 1014527:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /يا�س العاملية للخدمات والتجارة
YAS INTERNATIONAL SERVICES & TRADING

�إىل  /يا�س العاملية للخدمات والتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�سبار للتجارة
رخ�صة رقم CN 3739653:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد �صقر �سامل بن حم العامرى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامل �صقر �سامل بن حم العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامل �صقر �سامل بن حم العامرى من � % 100إىل %50
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�سبار للتجارة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرزينة
للقهوة والبهارات
رخ�صة رقم CN 2727330:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

ALMISBAR TRADING

YASINTERNATIONAL SERVICES & TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إىل /امل�سبار للتجارة ذ.م.م

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

ALMISBAR TRADING L.L.C

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:برج ال�شوامخ لرتكيب الأملنيوم والزجاج ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعيه  ,م  , 40ق  , 94حمل  , 5املالك/
احمد حممد احمد �شاهني املن�صوري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1302231 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ترك�س كمبلك�س كافيه
رخ�صة رقم CN 1114482-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد غامن �سعيد غامن القمزي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هاجر عبداهلل حممد علي الزعابي
تعديل ن�شاط/حذف مقهى ()5630001
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�/شركة ال�ساد�سة و الت�سعون لال�ستثمار ذ.م.م

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2020/11/3:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2055012557:تاريخ التعديل2021/2/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2735996:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة ق�صى حممد عادل خالد احلجريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �ش.م.ع
Mamoura Diversified Global Holding P.J.S.C
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كرييتيف لتجارة الكتب
رخ�صة رقم CN 2923800:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد خيا�س �شاندينتاكات ب ك عبداهلل ب ك عبداهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل مدير  /حذف ق�صى حممد عادل خالد احلجريى

تعديل �إ�سم جتاري من /كرييتيف لتجارة الكتب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة املبادلة للتنمية (�شركة م�ساهمة عامة)

CREATIVE BOOKS TRADING

MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY - P J S C

�إىل  /كرييتيف لتجارة الكتب ذ.م.م

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)

CREATIVE BOOKS TRADING L.L.C

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

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

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

�إ�سرائيل ..م�شروع «�سري» كبري يف من�ش�أة نووية
•• القد�س-وكاالت

ك�شفت �صور التقطتها الأقمار اال�صطناعية ،ما يبدو
�أن��ه �أك�بر م�شروع �إن�شائي يف من�ش�أة نووية �إ�سرائيلية
�سرية ،يف قلب برنامج الأ�سلحة النووية غري املعلن يف
البالد.
و ُت�ظ�ه��ر ال���ص��ور ح�ف��رة بحجم ملعب ك��رة ق ��دم ،ومن
املحتمل �أن ي�شري هذا العمق �إىل بناء من عدة طوابق
يقع الآن على بعد �أمتار من املفاعل القدمي يف مركز
�شمعون برييز للأبحاث النووية يف �صحراء النقب،
ب��ال �ق��رب م��ن م��دي�ن��ة دمي��ون��ة ،وف ��ق م��ا ذك ��رت وكالة

�إنها وثيقة من خم�سني �صفحة
ت�ك�م��ل امل��راج �ع��ة اال�سرتاتيجية
امل� �ن� ��� �ش ��ورة ع � ��ام  ،2017وهي
نف�سها تحُ � � ِ�دّث ال�ك�ت��اب الأبي�ض
لعام  2013ب�ش�أن الدفاع والأمن
القومي.
وان�ط�لاق��ا م��ن امل�لاح�ظ��ة التي
مفادها �أن��ه “ بع�ض االجتاهات
اجلارية ت�أ ّكدت ،يف حني ت�سارعت
اجت ��اه ��ات �أخرى” ،و “تدخل
العديد م��ن عنا�صر القطيعة”،
ر�أت وزارة ال � ��دف � ��اع �أن � � ��ه من
املنا�سب حتديث حتليلها لل�سياق
اال��س�ترات�ي�ج��ي ال �ع��امل��ي ،وكذلك
ت�ق�ي�ي��م امل �خ��اط��ر ال �ت��ي تواجهها
فرن�سا منذ عام .2017
ل� �ئ ��ن ظ� ��ل حت �ل �ي��ل ال�سياق
اال�سرتاتيجي وتقييم املخاطر،
عموما ،كما هو جوهر ًيا � ،سواء
فيما يتعلق بالتهديدات الرئي�سية
“الإرهاب ،وان� �ت� ��� �ش ��ار وع � ��ودة
امل �ن��اف �� �س��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة بني
القوى” �أو الأولويات اجلغرافية
“�أفريقيا وال� ��� �ش ��رق الأو�� �س ��ط
والهند واملحيط الهادئ “  ،ووباء
كوفيد  19-ال�ع��امل��ي ،وع��دد من
الأح��داث اجليو�سيا�سية الأخرية
“خروج امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة من
االحت��اد الأوروب��ي  ،التوترات مع
تركيا يف البحر الأبي�ض املتو�سط
 ،ال���ص��راع يف ن��اغ��ورن��و ك��اراب��اخ ،
دخ ��ول م�ع��اه��دة ح�ظ��ر الأ�سلحة
ال�ن��ووي��ة حيز التنفيذ  ،وم��ا �إىل
ذلك”  ،فان نقاط �ضعف جديدة
ظهرت  ،مم��ا �أج�بر ال ��وزارة على
مراجعة ا�سرتاتيجيتها.
*مب��اذا ميكن �أن نحتفظ
م��ن التحليل ال���ذي �أجرته
وزارة الدفاع لتطور ال�سياق
اال�سرتاتيجي العاملي؟
 م� � ��ن حت� �ل� �ي ��ل ال� ��� �س� �ي ��اقاال�سرتاتيجي ،يجب االحتفاظ
ب � ��أرب � �ع� ��ة اجت� � ��اه� � ��ات هيكلية:
ال �ك �� �ش��ف ع� ��ن ن � �ق ��اط ال�ضعف
ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ،وت�ع�م�ي��م ال�ل�ج��وء �إىل
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات الهجينة،
وت�ط� ّور �سيا�سات القوة الرو�سية
وال �� �ص �ي �ن �ي��ة ،ف �� �ض�ل ً
ا ع ��ن جت � � ّر�أ
القوى الإقليمية.
وهكذا ،ف�إن الوباء العاملي الذي
من��ر ب��ه ح��ال� ًي��ا ق��د �سلط ال�ضوء
على املخاطر التي ت�سببها عوملة
�سال�سل الإن �ت��اج وك��ذل��ك ارتهان
اقت�صاداتنا ،خا�صة جتاه ال�صني،
مم� ��ا ي ��دع ��و ف��رن �� �س��ا واالحت � � ��اد
الأوروبي �إىل القيام بعمل �أف�ضل
لك�شف نقاط ال�ضعف يف �سال�سل
التوريد وت�أمني بع�ض القطاعات
ال�صناعية اال�سرتاتيجية .اما يف
جمال ال�صناعة الدفاعية ،فهذا
يعني ،على وجه اخل�صو�ص ،تعزيز
مراقبة اال�ستثمارات الأجنبية،
وم ��واءم ��ة �أدوات ال� �ق ��درات على
امل �� �س �ت��وى الأوروب� � � � ��ي ،م ��ن �أج ��ل
ت �ع��زي��ز ظ �ه��ور ق ��اع ��دة �صناعية
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة دف��اع �ي��ة �أوروب� �ي ��ة
وال� �ت ��ي ع �ل��ى �أ� �س��ا� �س �ه��ا يتوقف
اكتفاءنا الذاتي اال�سرتاتيجي.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف� ��إن تعميم
ال �ل �ج��وء �إىل اال�سرتاتيجيات
املختلطة والهجينة “اجلمع بني
�أ�ساليب العمل الع�سكرية وغري
الع�سكرية ،دون عتبة “ال�صراع
املفتوح”” وميل بع�ض الدول �إىل
ف��ر���ض الأم ��ر ال��واق��ع ،ي�ستدعي

�أ�سو�شييتد بر�س.
وامل�ن���ش��أة ه��ي بالفعل م��وط��ن مل�خ�ت�برات حت��ت الأر�ض
عمرها عقود من الزمن ،تعيد معاجلة ق�ضبان املفاعل
امل�ستهلكة للح�صول على البلوتونيوم ،امل�ستخدم يف
�صنع الأ�سلحة لربنامج القنبلة النووية الإ�سرائيلي.
و�أو�ضحت وكالة �أ�سو�شييتد بر�س� ،أن �سبب البناء ال
يزال غري وا�ضح ،الفتة �إىل �أن احلكومة الإ�سرائيلية
مل ترد على �أ�سئلة مف�صلة ب�ش�أن املن�ش�أة.
يذكر �أن �إ�سرائيل ال ت�ؤكد �أو تنفي امتالك �أ�سلحة ذرية،
وهي من بني �أربع دول فقط مل تن�ضم قط �إىل معاهدة
حظر انت�شار الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ،وه��ي اتفاقية دولية

تاريخية تهدف �إىل وقف انت�شار الأ�سلحة النووية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��دي��ر التنفيذي ل��راب�ط��ة احل��د من
الأ�سلحة ،التي تتخذ م��ن وا�شنطن مقرا لها ،داريل
جي .كيمبال� ،إن “ما تفعله احلكومة الإ�سرائيلية يف
هذه املن�ش�أة ال�سرية للأ�سلحة النووية ،هو �أمر يجب
عليها الك�شف عنه».
وكانت �إ�سرائيل قد ب��د�أت يف بناء املوقع ال�ن��ووي �سرا
يف �أواخ��ر اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،مب�ساعدة
ف��رن���س�ي��ة ،يف � �ص �ح��راء خ��ال�ي��ة ب��ال �ق��رب م��ن دميونة،
وه��ي مدينة تبعد  90كيلومرتا ( 55ميال) جنوب
القد�س.
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•• برلني-رويرتز

�أملانيا حتظر جماعة �سلفية

قال ال�شرطة الأملانية �إن ال�سلطات نفذت مداهمات يف عدة مواقع يف برلني وبراندنبورج �أم�س اخلمي�س بعد �أن حظرت
ن�شاط جماعة �سلفية يف برلني.
وقالت �إدارة ال�ش�ؤون الداخلية مبجل�س بلدية برلني �أم�س �إنها حظرت ن�شاط جماعة �إرهابية يطلق عليها ا�سم جماعة
برلني كما تعرف كذلك با�سم توحيد برلني و�إن ال�شرطة نفذت مداهمات لكنها مل تورد مزيدا من التفا�صيل.
وقالت �صحيفة تاج�شبيجل الأملانية �إن اجلماعة ت�شيد بقتال تنظيم داع�ش على الإنرتنت ودعت لقتل اليهود .و�أ�ضافت
ال�صحيفة �أن هناك �إجراءات ملقا�ضاة بع�ض �أفرادها.
وتابعت ال�صحيفة �أن اجلماعة لها �صالت ب�أني�س العمري وهو تون�سي ف�شل يف احل�صول على جلوء يف �أملانيا واختطف
�شاحنة وقادها و�سط جموع يف �سوق مزدحمة بعيد امليالد مما �أ�سفر عن مقتل � 12شخ�صا يف .2016
وذكرت املخابرات الأملانية الداخلية يف تقريرها ال�سنوي العام املا�ضي �أن عدد ال�سلفيني يف �أملانيا زاد �إىل �أعلى م�ستوياته
على الإطالق ليبلغ  12150يف � 2019أي ثالثة �أمثاله يف .2011

التحديث اال�سرتاتيجي  2021لوزارة الدفاع:

فرن�سا تعدل �أوتارها على ال�سياق اال�سرتاتيجي العاملي
�سلط الوباء العاملي ال�ضوء على املخاطر التي ت�سببها عوملة �سال�سل الإنتاج وكذلك ارتهان االقت�صاد
•• الفجر –خرية ال�شيباين

وزيرة الدفاع فلورن�س باريل
ت�ع��زي��ز ق��درت �ن��ا ع�ل��ى احل��رك��ة يف ج �ن��دي ط�ي�ل��ة ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر ،و�أن
جممل الطيف ،بد ًء من عمليات يف �إجمايل قوة اجليو�ش الفرن�سية
“املجال الالمادي” “ال�سيرباين ي���ص��ل �إىل م ��ا ي��زي��د ق �ل �ي�ل ً
ا عن
�إىل � 200أل��ف ج�ن��دي “حيث يقدر
والكهرومغناطي�سي”
ال �� �ص��راع��ات “عالية الكثافة” .ع��دد اجلنود الرو�س وال�صينيني
وق � �ب� ��ل ك� ��ل � � �ش� ��يء ،بخ�صو�ص
ه��ذه ال�ن�ق�ط��ة الأخ �ي��رة ،يختلف
ال �ت �ح��دي��ث اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي عن
الوثائق ال�سابقة ،بحجة �أنه “مل
يعد م��ن املمكن جت��اه��ل فر�ضية
امل��واج �ه��ة امل �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن القوى
العظمى».
وه ��ذا ه��و �سبب �إ� �ص��رار وزارة
ال � ��دف � ��اع ال �ف��رن �� �س �ي��ة ،جم � ��ددا،
ع�ل��ى احل��اج��ة �إىل احل �ف��اظ على
“منوذج جي�ش كامل” “يجمع
ب�ين ال �ق��وات التقليدية والقوى
النووية” وم��وا� �ص �ل��ة ال�صعود
القوي الذي بد�أ منذ عام ،2017
من �أج��ل احل�صول على “الكتلة
احلرجة”� � ،س��واء ع�ل��ى م�ستوى
املوارد الب�شرية او املعدات.
وميكن �أن نرى يف هذا الدرو�س
امل�ستفادة من ال�صراعات الأخرية
التي �أثبتت قدرة القوى الع�سكرية
“املتو�سطة” على �إدارة �صراعات
م�ستدامة �أو �إب ��راز نف�سها ،مثل
�أذربيجان يف ناغورنو كاراباخ.
تثري ه��ذه ال��رغ�ب��ة واالرادة يف
ا�ستعادة “�سماكة” معينة الت�سا�ؤل
ح��ول الو�سائل والإمكانيات بعد
ع ��دة ع �ق��ود م ��ن ت�ق�ل�ي����ص حجم
ين�ص “العقد
اجليو�ش ،وبينما ّ
الت�شغيلي” للجيو�ش الفرن�سية
(امل �ن �� �ص��و���ص ع �ل �ي��ه يف الكتاب
الأب�ي����ض ل�ع��ام  )2013على ان
�أق �� �ص��ى ان�ت���ش��ار ق ��دره � 15ألف

يف يناير املا�ضي ،قدمت وزارة الدفاع الفرن�سية
التحديث اال�سرتاتيجي  ،2021وه��و حتديث
لتحليل ال�سياق اال�سرتاتيجي الذي تواجهه فرن�سا
منذ عام  .2017جا�سبارد �شنيتزلر ،الباحث يف
معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية ،يفكك
خلفية هذه املراجعة و�أبعادها.
*قدمت وزارة الدفاع التحديث اال�سرتاتيجي
لعام  2021يف وقت �سابق من هذا العام .ما الذي
يربر هذا التحديث للمراجعة اال�سرتاتيجية
لعام 2017؟
 يف الواقع ،قدمته وزيرة الدفاع فلورن�س باريلمبنا�سبة تهانيها للقوات امل�سلحة يف  21يناير،
وقد مر هذا التحديث اال�سرتاتيجي  2021دون
�أن يالحظه �أحد ن�سب ًيا.
مب �ل �ي��ون و 2.2مليون” .كما
�أن��ه ي�ط��رح ال���س��ؤال ح��ول مرونة
الأمة ،وا�ستعداد املواطنني لقبول
التكاليف الب�شرية واملالية التي
تنجم عن ذلك.

هذا املن�شور مبثابة �صدمة كهربائية
ت�ستهدف الدول الأوروبية الأخرى

ال مي �ك��ن ق � ��راءة ه ��ذا االجت ��اه
�إال يف �� �ض ��وء ت� �ط ��ور �سيا�سات
القوة الرو�سية وال�صينية ،التي
ت��دي�ن�ه��ا ال� � ��وزارة الآن بطريقة
جلية ،وا�صفة رو�سيا ب�أنها “قوة

طائرات الرافال الفرن�سية
انتهازية و�سريعة ( )...حتط من م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� ��دف� ��اع “100 +
ح��ري��ة ح��رك��ة ال �ق��وى الغربية” ،باملائة منذ عام  2012لل�صني”،
وال� ��� �ص�ي�ن “كمناف�س نظامي واجل� � �ه � ��ود امل � �ب ��ذول ��ة لتحديث
لالحتاد الأوروبي».
اجل�ي���ش�ين ال��رو� �س��ي وال�صيني،
م ��ا ه ��و �أب� �ع ��د م ��ن ال� ��زي� ��ادة يف ي�ح��ذر ال�ت�ح��دي��ث اال�سرتاتيجي
م � ��ن ال� �ت ��و�� �س ��ع ال � �ت� ��دري � �ج� ��ي يف
جم ��االت امل��واج �ه��ة �إىل الف�ضاء
الإل� � �ك �ت��روين ،وال �ف �� �ض��اء ال ��ذي
جت ��ري الآن ع���س�ك��رت��ه “�إعالن
رو�سيا دخول الطائرة ال�شراعية
“�أفانغارد” التي تفوق �سرعتها
�سرعة ال�صوت اخلدمة ،وتطوير
�أ�سلحة الليزر م��ن قبل ال�صني،
الخ.»...
ورداً ع�ل��ى ذل ��ك ،ت�ع�ت��زم وزارة
ال��دف��اع الفرن�سية متابعة حتول
ا�سرتاتيجية ال��دف��اع الفرن�سية
ال �ت��ي ب � ��د�أت م �ن��ذ ع ��ام ،2017
بعد �أن �أدت ب�شكل ملحوظ �إىل
�إن���ش��اء ق�ي��ادة للدفاع ال�سيرباين
( )2017وق� � �ي � ��ادة الف�ضاء
(..)2019
وكذلك ن�شر املجلة اال�سرتاتيجية
ل �ل��دف��اع ال �� �س �ي�براين ()2019
واال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة الف�ضائية
الدفاعية (.)2020
�أخ� � �ي � � ً�را ،ك �ن �ت �ي �ج��ة مبا�شرة
ل� �ل� �ت ��وت ��رات امل � �ت � �ك� ��ررة يف �شرق
البحر الأبي�ض املتو�سط  ،يدين
التحديث اال�سرتاتيجي تطاول
دول مثل تركيا “مت اال�ست�شهاد
بها ت�سع مرات” التي “تطمح �إىل
ت��أك�ي��د نف�سها ك�ق��وى �إقليمية”،
وال ت�تردد يف “فر�ض نف�سها من
خالل ميزان القوى”.
وت��رى ال� ��وزارة يف ذل��ك انعكا�سا
مبا�شرا لإعادة الرتكيز الأمريكي

مل يعد من املمكن جتاهل فر�ضية
املواجهة املبا�شرة بني القوى العظمى

تطور القوة ال�صينية والرو�سية يحتم التعديل

�أثبتت ال�صراعات الأخرية قدرة القوى الع�سكرية «املتو�سطة» على �إدارة �صراعات م�ستدامة �أو �إبراز نف�سها
حتذير من التو�سع التدريجي يف جماالت املواجهة �إىل الف�ضاء الإلكرتوين ،والف�ضاء الذي جتري الآن ع�سكرته

تقوم فرن�سا حاليًا بتجديد �أ�سطولها من الغوا�صات الهجومية

مت����������������ت
ال�����ق�����راءة
يف �����ض����وء
ت�������ط�������ور
���س��ي��ا���س��ات
ال�������ق�������وة
ال���رو����س���ي���ة
وال�����ص��ي��ن��ي��ة
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على التناف�س مع ال�صني ،ونتيجة
لرتاجع الوجود الع�سكري الغربي
على اجلانب اجلنوبي من �أوروبا،
خ��ا� �ص��ة ح� ��ول ال �ب �ح��ر الأبي�ض
املتو�سط.
*م��ا التحليل ال���ذي ميكننا
القيام به؟
 �إذا كانت هذه الوثيقة ،ب�شكلعام ،ال ت�شكل قطيعة (التحديث
اال�سرتاتيجي ي��ؤك��د االجتاهات
املعلنة يف املجلة اال�سرتاتيجية)،
فمن املهم مالحظة �أن الت�سل�سل
الزمني ل�ه��ذا املن�شور ،بعد �أربع
��س�ن��وات ف�ق��ط م��ن �آخ ��ر �إ�صدار،
ل�ي����س ع��ر� �ض � ًي��ا .يف ال ��واق ��ع� ،إىل
جانب اال�ضطرابات الناجمة عن
وب��اء كوفيد ،19-مت التخطيط
ل� �ت� �ح ��دي ��ث ق � ��ان � ��ون ال �ب�رجم� ��ة
ال �ع �� �س �ك��ري��ة 2025-2019
ب�ح�ل��ول ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ،وي�ج��ب �أن
يجعل من املمكن “تعزيز امل�سار
امل� ��ايل وت �ط��ور امل � ��وارد الب�شرية
حتى عام .»2025
وب �ي �ن �م��ا � �س �ت �� �ش �ه��د ميزانية
ال��دف��اع ال�ف��رن���س�ي��ة زي� ��ادة ثالثة
ع�ل��ى ال �ت��وايل ه��ذا ال �ع��ام قدرها
 1.7مليار ي��ورو (وفقًا لـ قانون
الربجمة الع�سكرية) لت�صل �إىل
 39.2مليار يورو ،ف�إن التحكيم
امل �ت �ع �ل��ق مب�خ���ص���ص��ات امليزانية
لعامي  2024و 2025مل يتم
تثبيته و�سيتعني عليه االخ��ذ يف
االعتبار “حالة االقت�صاد الكلي
يف تاريخ التحديث” “.»1
م��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ،يف الوقت
ال� ��ذي ي �� �ش��رع ف �ي��ه ح �ل��ف الناتو
واالحتاد الأوروبي (مع البو�صلة
اال�سرتاتيجية) وع��دد كبري من
الدول يف متارين حتليل مماثلة،
ميكننا �أن ن��رى ارادة فرن�سية يف
ال �ت ��أث�ير ع�ل��ى امل �� �س��ارات اجلارية
بتقا�سم حتليلنا للبيئة الأمنية
الدولية.
�أخ�ي� ً�راُ ،يق�صد ب�ه��ذا املن�شور
�أن ي� � �ك � ��ون مب � �ث� ��اب� ��ة �� �ص ��دم ��ة
ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة ت �� �س �ت �ه��دف ال � ��دول
الأوروب� �ي ��ة الأخ � ��رى ،لتذكريها
ب�أهمية تطوير االكتفاء الذاتي
اال�سرتاتيجي الأوروبي واحلفاظ
على طموحات عالية يف امليزانية
(ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��رك��ود) ،من
�أج � ��ل جت �ن��ب “خف�ض ت�صنيف
القارة الأوروب�ي��ة ب�شكل ال ميكن
�إ�صالحه».
-------------« »1حتديث :ا�ستمعت �إليها جلنة
الدفاع الوطني والقوات امل�سلحة
يف  19ف�براي��ر � ،2021أعلنت
وزي� ��رة ال��دف��اع ف�ل��ورن����س ب ��اريل،
�أن� ��ه ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق با�ستنتاجات
ال�ت�ح��دي��ث اال� �س�ترات �ي �ج��ي ،ف�إن
“ ق��ان��ون ال�ب�رجم��ة الع�سكرية
وط�م��وح��ات��ه و�أول��وي��ات��ه حتتفظ
بكامل �أهميتها” ،و�أن ��ه يف مثل
هذا ال�سياق” لي�س هناك خطط
يف الوقت احلايل لتنفيذ حتديث
ت�شريعي لآل�ي��ة ق��ان��ون الربجمة
ال� �ن� �ح ��و
الع�سكرية”(على
املن�صو�ص عليه يف املادة .)7
وم� � � ��ع ذل� � � � ��ك� �� ،س� �ي� �ت ��م �إج� � � � ��راء
“تعديالت” ع � �ل� ��ى “بع�ض
الطموحات التي يحملها قانون
الربجمة الع�سكرية».
ع ��ن م�ع�ه��د ال �ع�ل�اق��ات الدولية
واال�سرتاتيجية
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مركز بانوراما يف �أدنوك يح�صل على جائزة الإجناز املتميز من م�ؤمتر التكنولوجيا البحرية OTC
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” ،ام�س ح�صولها على جائزة
الإجن��از املتميز من م�ؤمتر التكنولوجيا البحرية  OTC-2021لل�شركات
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات ،وذل��ك عن مركز التحكم الرقمي “ بانوراما “ التابع
لها .وح�صل مركز بانوراما على هذه اجلائزة املرموقة ل��دوره يف رفع الكفاءة
واالرتقاء بالأداء وتعزيز القيمة عرب اال�ستفادة من تطبيقات الذكاء اال�صطناعي
AIوالبيانات ال�ضخمة وغريها من التقنيات املتقدمة .وقد ا�ستطاعت �أدنوك
حتقيق قيمة جت��اري��ة ت�ف��وق امل�ل�ي��ار دوالر �أم��ري�ك��ي  3.67مليار دره ��م /عرب
ه��ذا امل��رك��ز منذ افتتاحه منذ ثالثة �أع��وام يف ع��ام  .2017وي�ستطيع مركز
التحكم الرقمي “بانوراما”  ،الذي يقع يف املقر الرئي�سي ل�شركة �أدنوك ،جمع
املعلومات والبيانات الفورية من خمتلف �شركات جمموعة �أدن��وك وا�ستخدام

النماذج التحليلية الذكية والذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة لتوليد ر�ؤى
وتو�صيات ت�ساعد يف اتخاذ قرارت فورية ب�ش�أن العمليات الت�شغيلية .وميكن ملركز
بانوراما عر�ض � 250أل��ف نقطة بيانات فورية من جميع امل��واق��ع الت�شغيلية
وتوفري تكامل ت��ام للبيانات بني املن�ش�آت البحرية وال�بري��ة .وق��ال عبد املنعم
�سيف الكندي ،الرئي�س التنفيذي لدائرة املوارد الب�شرية والتكنولوجيا والدعم
امل�ؤ�س�سي يف �أدنوك  “ :ي�سعدنا احل�صول على هذه اجلائزة املرموقة التي تعك�س
جناحنا يف تطبيق ر�ؤي��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة التي �سعت لغر�س ثقافة التطوير
امل�ستمر واالكت�شاف والنمو املدفوع باالبتكار يف �أعمالنا .لقد ا�ستطاعت �أدنوك
تعزيز ريادتها يف جمال الذكاء اال�صطناعي والرقمنة من خالل اال�ستثمارات
الذكية وامل�ستمرة يف جم��ال التكنولوجيا واالبتكار ،ونحن �سنوا�صل نهجنا يف
تطبيق وا�ستخدام �أح��دث التقنيات املتطورة لتعزيز القيمة ورف��ع الكفاءة يف
الوقت الذي نوا�صل فيه تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا للنمو الذكي .« 2030

معر�ض جلفود  2021يحظى ب�إ�شادات مهمة
لدوره يف ت�سليط ال�ضوءعلى مالمح تعايف قطاع الأعمال
•• دبي-الفجر:

ح �ظ��ي م �ع��ر���ض ج �ل �ف��ود ،2021
من�صة ال�ت��وري��د ال�ع��امل�ي��ة الرائدة
و�أول فعالية مبا�شرة ُتقام يف قطاع
الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات م�ن��ذ قرابة
� � 12ش �ه��راً ،ب ��إ� �ش��ادة وا� �س �ع��ة من
ق�ب��ل �أب ��رز ق ��ادة ال�ق�ط��اع واجلهات
املنتجة للأغذية وامل�شروبات حول
العامل لدوره يف ت�سهيل العودة �إىل
�أج��واء الفعاليات املبا�شرة يف هذه
املرحلة.
وي���س��اه��م م�ع��ر���ض ج�ل�ف��ود ،من�صة
ال � �ت ��وري ��د الأك� �ث� ��ر ت �ن��اف �� �س �ي��ة يف
ال�ع��امل ،يف تعزيز م�ستويات الثقة
ب� ��إع ��ادة ت�ن���ش�ي��ط ق �ط��اع الأغ��ذي��ة
وامل �� �ش��روب��ات ح��ول ال �ع��امل بف�ضل

م� ��� �ش ��ارك ��ة � �� 2500ش ��رك ��ة من
 85دول ��ة .وي�ل�ت��زم امل�ع��ر���ض الذي
ي� �ق ��ام يف م ��رك ��ز دب � ��ي ال� �ت� �ج ��اري
ال�ع��امل��ي ل�غ��اي��ة ي��وم اخل�م�ي����س 25
ف�براي��ر اجل� ��اري بتطبيق �أق�صى
�إج� ��راءات الأم ��ن وال���س�لام��ة .ويف
ه��ذا ال���س�ي��اق ،ق��ال ��س�ع��ادة خاميي
�أم�ي�ن �سفري جمهورية كولومبيا
ل � ��دى دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة“ :ننظر �إىل املعر�ض
بو�صفه فر�صة ا�ستثنائية بالن�سبة
لكولومبيا .ونحر�ص على امل�شاركة
فيه لت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل
م��ا ل��دي �ن��ا ،ب�ي�ن�م��ا ن ��أم��ل �أن يُثمر
ح�ضورنا زي��ادة ن�شاطنا التجاري
على مدى الأعوام القليلة املقبلة.
كما ي�سعدنا �أن ن�شهد هذا امل�ستوى

م��ن ال�ع�لاق��ات الثنائية م��ع دولة
الإم� � ��ارات .و ُن�ث�ن��ي ع�ل��ى التدابري
ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا دول � ��ة الإم � � ��ارات
ل�ضمان وقاية اجلميع و�شعورهم
ب�أنهم يف بلدهم الثاين».
ب � � ��دوره �أك� � ��د ال �� �س �ي��د ف�ل�ادمي�ي�ر
�أوالخ ��وف � �ي � �ت � �� ��ش ،رئ� �ي� �� ��س غرفة
ال�صناعة وال�ت�ج��ارة البيالرو�سية
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة امل �ع��ر���ض ح�ي��ث قال:
“يحمل م �ع��ر���ض ج �ل �ف��ود �أهمية
كبرية بالن�سبة لل�شركات العاملة
يف قطاع الأغذية وامل�شروبات لأنه
يعك�س جاهزيتنا للعودة �إىل بيئة
الأعمال املعتادة برغم ال�صعوبات
ال �ت��ي ن��واج �ه �ه��ا .و�أت ��وج ��ه بفائق
ال�ت�ق��دي��ر ل�ل�ج�ه��ات امل�ن�ظ�م��ة لهذه
الفعالية ال�ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،ال

�سيما من ناحية االلتزام ب�إجراءات
ال�سالمة ،لأنها �ساهمت يف حتفيزنا
على ا�ستئناف الفعاليات التجارية
ال���ض�خ�م��ةُ .ت �ع��د ب�ي�لارو��س�ي��ا من
ك �ب��ار م���ص��دري امل�ن�ت�ج��ات الأولية
وال�غ��ذائ�ي��ة ال��زراع �ي��ة ،ح�ي��ث نقوم
بت�صدير املنتجات �إىل حوايل 114
دول ��ة ،ال �سيما م�ن�ت�ج��ات احلليب
وال �ل �ح��وم .ومي �ث��ل ج�ل�ف��ود فر�صة
ا�ستثنائية لبيالرو�سيا وال�شركات
ال ��وط �ن �ي ��ة ف �ي �ه��ا ل �ل ��و� �ص ��ول �إىل
�أ��س��واق ج��دي��دة» .و�أ��ض��اف“ :على
ال��رغ��م م��ن ال�ظ��روف اال�ستثنائية
التي ي�شهدها العاملُ ،ت�شارك 27
م��ن ��ش��رك��ات�ن��ا يف م�ع��ر���ض جلفود
لت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى معايرينا
العالية وج��ودة منتجاتنا .ويتمثل

الهدف من تواجدنا هُنا يف توطيد
عالقاتنا مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف
القطاع .وخ�لال اجتماعنا املثمر
مع م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات؛
�أع��رب �ن��ا ع ��ن ا� �س �ت �ع��دادن��ا لتوقيع
مذكرة تفاهم معها يف �ضوء النوايا
امل�شرتكة لتعزيز العالقات ودعم
ال�شركات العاملة يف هذا القطاع.
ف�ن�ح��ن ن�ن�ظ��ر �إىل دب ��ي ع�ل��ى �أنها
مركز رئي�سي و�سوق مهمة للغاية
للو�صول �إىل الدول الأخرى».
ومن جانب �آخر ،تطرقت الرابطة
التجارية جلنوب الواليات املتحدة
�إىل ال �ت �ح��ول ال�ك�ب�ير يف م�ستوى
زوار ن�سخة امل�ع��ر���ض ل�ه��ذا العام.
وك�شفت الرابطة ب� ّأن هذا التحول
� �س��اع��ده��ا ع �ل��ى �إق ��ام ��ة حمادثات

�أكرث عُمقاً مع ال�شركاء املحتملني،
م���ش�يرة �إىل وج ��ود جم�م��وع��ة من
االجتماعات الواعدة املرتقبة .ويف
تعليقه ،قال ال�سيد باتا كاالندادزه،
�سفري جورجيا لدى دولة الإمارات

العربية املتحدة“ :يمُ ثل املعر�ض
واح� � ��دة م ��ن �أف �� �ض��ل امل �ن �� �ص��ات يف
ال� �ق� �ط ��اع ،وي� �ق ��دم ف��ر� �ص��ة رائعة
بالن�سبة ل�ن��ا .وم��ن وج�ه��ة نظري
كممثل لبلدي� ،أرى ب �� ّأن املعر�ض
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ي�ست�ضيف بالفعل ب��اق��ة م��ن �أبرز
�أجنحة ال��دول وال�شركات ،ومينح
ال���ش��رك��ات الأ��ص�غ��ر حجماً فر�صة
ا�ستعرا�ض منتجاتها �أم��ام القطاع
الأو�سع».

كهرباء ال�شارقة توفر خدمات جديدة للمتعاملني
مببنى �إدارة املنطقة الو�سطى يف البطائح

•• ال�شارقة-وام:

غرفة ر�أ�س اخليمة ت�ستعر�ض مع � 20شركة
خطة التطوير التي تنتهجها الغرفة حاليا
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستعر�ض قطاع اخل��دم��ات التجارية وتطوير الأع�م��ال ،
ممث ً
ال عن غرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة م�ستجدات العمل
يف �إط��ار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها الغرفة
ح��ال �ي �اً  ،وال �� �ص �ع��وب��ات وامل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه املتعامل
ومقرتحاتهم للتغلب عليها  ،وط��رح رغبات واحتياجات
وت��وق �ع��ات امل�ت�ع��ام�ل�ين  ،ح��ر��ص�اً منها ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل ما
لديها من خدمات تقنية تناف�س بها وت�ضاهي ما يقدم من
خدمات يف كافة غرف التجارة بالدولة.
جاء ذلك خالل جل�سة �إفرتا�ضية للع�صف الذهني ام�س
مع � 20شركة من متعاملي الغرفة من ال�شركات االع�ضاء
بالغرفة  ،يف �إط��ار فعاليات �أ�سبوع االبتكار ب��إم��ارة ر�أ�س
اخليمة فيما واكبت هذه اجلل�سة ور�شة افرتا�ضية �أخرى
بعنوان االبتكار ب�أبعاد جديدة ومهارات متجددة  ،نظمها

قطاع اخلدمات امل�ساندة وامل�ؤ�س�سية بالغرفة  ،تهدف �إىل
جتذير مفهوم القيادة الإبداعية واالبتكارية  ،ودور فرق
العمل االبتكارية يف حتقيق الإب��داع والتميز للم�ؤ�س�سة ،
ا�ستهدفت االدارات التابعة للقطاع وك��ذا االدارات املعنية
ب��ال��دوائ��ر املحلية ب��االم��ارة  .وق��ال حممد ح�سن ال�سبب،
مدير عام غرفة ر�أ���س اخليمة بالوكالة ان الغرفة ت�سعى
�إىل تعزيز مفهوم االبتكار يف خدمة املتعاملني من خالل
طرح خدماتها بو�سائل ت�ساهم يف تي�سري وت�سهيل تنفيذ
الأعمال .من جانبها قالت �إميان الهيا�س ،م�ساعد املدير
العام لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة
ر�أ�س اخليمة :ناق�شنا خالل �أ�سبوع االبتكار مع املتعاملني
الفر�ص والتحديات امل�ستقبلية لبناء اقت�صاد م�ستدام،
بالإ�ضافة �إىل املقرتحات و�أهم التحديات واحللول املبتكرة
لتلبية احتياجات وتوقعات جمتمع الأعمال لتمكينهم من
امل�ساهمة يف عملية التنمية االقت�صادية والتجارية.

بد�أت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة يف ا�ستقبال املتعاملني يف مبنى �إدارة
املنطقة الو�سطى يف منطقة البطائح مع اتخاذ كافة الإجراءات االحرتازية
لتقدمي خدمات �سداد فواتري الإ�ستهالك ور��س��وم التو�صيل واملخالفات
وعقود الإيجار وعدم املمانعات وذلك لأول مرة يف املنطقة الو�سطى خلدمة
الأه��ايل والتي�سري عليهم �ضمن خطة الهيئة التي �أعدتها تنفيذاً لقرار
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة اخلا�ص مبمار�سة الهيئة الخت�صا�صاتها وتو�صيل
خدمات الكهرباء واملياه والغاز واال�شراف عليها يف املنطقة الو�سطى بكافة
مناطقها ومدنها ومواكبة التطور احل�ضاري والعمراين ال��ذي ت�شهده
املنطقة.
وقال �سعادة �سعيد باجليو ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة
�أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها للم�شرتكني من خالل توفري وقتهم
وجهدهم وال�سعي الدائم ال�ستخدام كافة التقنيات احلديثة املتاحة يف تنفيذ
�أعمالها وت�سهيل الإجراءات مبا يحقق ر�ضا امل�شرتكني انطالقا من ر�ؤيتها
ور�سالتها والأه��داف املرتبطة با�سرتاتيجياتها يف �إدارة الأ�صول وتطوير
امل��وارد الب�شرية والتوا�صل الفعال مع املتعاملني وذل��ك و�صوال لتطلعات
الهيئة ب�أن تكون رائدة يف جماالت عملها وتقدمي خدماتها ل�سكان �إمارة
ال�شارقة مبوا�صفات عاملية وطريقة امنه وموثوقة وم�ستدامة .و�أك��د �أن
الهيئة تعمل على تطوير الأداء يف كافة اجلوانب الإدارية والفنية وتوفري
الأماكن املنا�سبة ال�ستقبال امل�شرتكني و�إنهاء الإج��راءات اخلا�صة بهم يف
�أ�سرع وقت ممكن وتطوير الكوادر الب�شرية وتدريبها وت�أهيلها على �أف�ضل
امل�ستويات يف التعامل مع امل�شرتكني و�إنهاء معامالتهم يف �أ�سرع وقت وبنظام
دقيق  .من جانبه �أكد املهند�س خليفة حممد الطنيجي مدير �إدارة املنطقة
الو�سطى �أن تقدمي اخلدمات اجلديدة مببنى �إدارة املنطفة الو�سطى يعترب
�إ�ضافة نوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأه��ايل املنطقة حيث يقع
املبني يف منطقة البطائح وبالقرب من طريق الذيد للتي�سري على �سكان
املنطقة الو�سطى بكافة مناطقها للح�صول على خدمات متكاملة يف مكان
واحد وباجراءات مي�سرة .
و �أو�ضح �أن م�ساحة املبنى تتجاوز  1400مرت مربع وي�ضم �أق�سام و�إدارات
تو�صيل الكهرباء وامل��اء وخدمة امل�شرتكني والتفتي�ش ومتديد الكابالت
واحل�سابات الفنية والق�سم التجاري وال�صيانة والغاز والطوارئ واملوارد
الب�شرية والتدريب لتقدمي اخل��دم��ات يف ي�سر و�سهولة و�سرعة اجن��از و
تزويده ب�أجهزة ومعدات حديثة .

�شراكة بني دبي للت�سوق و دبليو موتورز
للفائز يف �سحب املهرجان  30مايو املقبل
•• دبي-وام:

عقد م�ه��رج��ان دب��ي للت�سوق �شراكة
مع “دبليو موتورز” قدمت مبوجبها
ل���ش��رك��ة ل�ل�م�ه��رج��ان ��س�ي��ارة “فينري
�سوبر �سبورت” كجائزة كربى للفائز
يف ال�سحب ال��ذي �سيجريه املهرجان
يف  30م��اي��و املقبل  .و�أع ��رب �أحمد
اخلاجة املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
للمهرجانات والتجزئة عن �سعادته
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع “دبليو موتورز”
ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة امل �ح �ل �ي��ة التي
��س��اه�م��ت يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دب ��ي على
ال�صعيد العاملي بف�ضل �سعيها نحو التميز والإ�صرار

اقت�صادية عجمان تنظم خالل الإمارات تبتكر  2021مبادرات نوعية

ع�ل��ى دف ��ع ح ��دود الإب � ��داع يف جمال
ال�سيارات .
من جهته ق��ال رال��ف دبا�س امل�ؤ�س�س
وال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ـ “دبليو
موتورز” �إن مهرجان دب��ي للت�سوق
يرتبط بتجارة التجزئة والرفاهية
ل��ذا �شكل امل�ه��رج��ان من�صة مثالية
ل��زي��ادة الوعي بالعالمات التجارية
املحلية مثل “دبليو موتورز».
وميكن �شراء من��وذج م�صغر ل�سيارة
فينري �سوبر �سبورت عرب الإنرتنت
م��ن خ�لال www.idealz.com
و  www.mydsf.aeب�سعر 1500
درهم للدخول يف �سحب مهرجان دبي للت�سوق .

(�أوفيد) يقدم قر�ضا بقيمة
 50مليون دوالر �إىل تنزانيا
•• فيينا-وام:

•• عجمان  -وام:

نظمت دائرة التنمية االقت�صادية
يف ع�ج�م��ان خ�ل�ال م�شاركتها يف
�أ�سبوع “الإمارات تبتكر ”2021
جمموعة من الفعاليات واملبادرات
والأن�شطة حولة جتارب وق�ص�ص
جن��اح ر ّواد الأع�م��ال الإماراتيني
املبتكرين ا�ضافة اىل تنظيم عدّة
ور�ش عمل للم�ستثمرين يف جمال
االب�ت�ك��ارف�ي�م��ا ك � ّرم��ت العاملني
واملتعاملني املبتكرين.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة ع � �ب� ��داهلل �أح �م ��د
احل�م��راين ،امل��دي��ر ال�ع��ام للدائرة
ان �أ� � �س � �ب� ��وع الإم � � � � � ��ارات تبتكر
وال��ذي ي�أتي هذا العام بالتزامن
م ��ع اال� � �س � �ت � �ع ��دادات لالحتفال
باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دولة

الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يعد
فر�صة ذهبية لتج�سيد وترجمة
ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ن�ح��و حتقيق
ال�سعادة والرفاهية وجودة احلياة
لأف��راد املجتمع ،من خ�لال جعل
االب �ت �ك��ار �أ� �س �ل��وب ح �ي��اة وب�صمة
ل �ل �ت �ط��وي��ر احل� �ك ��وم ��ي وراف� � � ��داً

للتنمية امل�ستدامة.
و او��ض��ح احل �م��راين ان م�شاركة
ال��دائ��رة ت ��أت��ي يف �إط ��ار حر�صها
والتزامها بتعزيز مكانة الدولة
� �ض �م��ن ال� � ��دول الأك �ث ��ر ابتكاراً
وا��س�ت�ع��داداً للم�ستقبل يف العامل
م���ش�يرا ايل ا��س�ت�ع��را���ض الدائرة

خ �ل ��ال الأ�� � �س� � �ب � ��وع الإجن � � � � ��ازات
وامل� ��� �ش ��اري ��ع امل �ب �ت �ك��رة يف جمال
االق�ت���ص��اد واال��س�ت�ث�م��ار و تعزيز
امل���ش��ارك��ة املجتمعية يف ت�صميم
وتطوير اخلدمات امل�ستقبلية.
من جانبه قال ماجد ال�سويدي،
رئ�ي����س ف��ري��ق االب �ت �ك��ار يف دائ ��رة

التنمية االقت�صادية يف عجمان
ان الدائرة و خالل م�شاركتها يف
�أ��س�ب��وع الإم� ��ارات تبتكر 2021
ن �ظ �م��ت ف �ع��ال �ي��ات م �ت �ن��وع��ة مع
املتعاملني والعاملني وال�شركاء
يف ب��راجم�ه��ا ،و احتفت بالإبداع
وامل� �ب ��دع�ي�ن م� ��ن خ �ل��ال تكرمي

الفائزين يف م�سابقة فكرتي التي
اط�ل�ق��ت يف ��ش�ه��ر دي���س�م�بر العام
امل��ا� �ض��ي ،ك �م��ا ن � ّف ��ذت م�سابقات
�أخ� ��رى ل �ل �خ��روج ب ��أف �ك��ار خلاّ قة
م�ب�ت�ك��رة ل�ل�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ع ��دد من
ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ،ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل
تنظيم ور���ش عمل لتقدمي �أفكار
ت �ط��وي��ري��ة م �ب �ت �ك��رة للخدمات
ال��رق�م�ي��ة ،وور� �ش��ة “كيف ابتكر
لإجن��اح م�شروعي” التي تهدف
مل�ساعدة ر ّواد الأع �م��ال لتحويل
�أفكارهم �إىل م�شاريع مبتكرة.
ك �م ��ا �أن ال � ��دائ � ��رة ا�ست�ضافت
م�ستثمرين و�أ� �ص �ح��اب م�شاريع
م��ن ال� �ك ��وادر ال��وط �ن �ي��ة املبتكرة
منها م�شاريع حملية ومن خارج
الإم ��ارة �ضمن م�ب��ادرة “ابتكاري
جناحي» .

وقع �صندوق الأوبك للتنمية الدولية “ �أوفيد “ قر�ضا بقيمة  50مليون
دوالر م��ع ح�ك��وم��ة ت�ن��زان�ي��ا لتمويل “م�شروع ت�ن��زان�ي��ا ال��راب��ع للحد من
الفقر».
وقال “�أوفيد”  -يف بيانه ال�صادر عن مقره يف العا�صمة النم�ساوية فيينا
 �إن امل�شروع يركز على ت�شييد م�شاريع البنية التحتية الريفية لتعزيزالفر�ص االقت�صادية وحت�سني و�صول �أك�ثر من � 900أل��ف �شخ�ص �إىل
اخلدمات االجتماعية.
وق��ال الدكتور عبد احلميد اخلليفة ،مدير ع��ام �أوف�ي��د “ :لدينا �شراكة
قوية مع تنزانيا ونتطلع �إىل ر�ؤية املزيد من التقدم يف م�ؤ�شرات التنمية
الرئي�سية” ،و�أو�ضح �أن �أوفيد التزم مب�ساعدة تنزانيا يف م�شاريع احلد من
الفقر وحت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية ل�سنوات عديدة.
و�أف��اد البيان ب�أن القر�ض �سي�ساعد املجتمعات الريفية على بناء القدرات
وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الأ�سرة وحت�سني الو�صول �إىل املرافق
االجتماعية.
وتركز مرحلة امل�شروع الرابعة على البنية التحتية يف جم��االت التعليم
وال�صحة واملياه والزراعة والنقل ،وت�أ�سي�س �أن�شطة مدرة للدخل يف قطاعات
تربية احليوانات وزراعة اخل�ضروات وزيادة فر�ص العمل.
جدير بالذكر �أن احلكومة التنزانية �أطلقت عددا من الربامج للحد من
الفقر ت�شمل مبادرات �شبكة ال�ضمان االجتماعي وثالث مراحل �سابقة من
امل�شروع اجلديد بتمويل م�شرتك مع �أوفيد.
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يف الدعوى رقم  2021/105جتاري جزئي  -دبي

املدعي  /بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة)
بوكالة املحامي � /إبراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليه  /املدعي عليه  /بدر يو�سف �صديق املعلم.
يف الدعوى رقم ( 2021/105جتاري جزئي  -دبي)
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا
يوم الأربعاء املوافق  2021/3/3يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحا لعقد الإجتماع الأول
للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.comتليفون  042555155 :لذا يطلب ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى  ،وعليكم
مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية
وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.
اخلبري � /سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13175بتاريخ 2021/2/26
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى
العدد  13175بتاريخ 2021/2/26
اعالن بالن�شر
اىل املدعى عليه  /عني �شم�س ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات
واململوكة للمدعو /طلعت مراد عبدالرحيم  -اجلن�سية  :م�صر
نعلمكم بان املدعي  /فاروق احمد عبدل لو طيب  -اجلن�سية  :بنجالدي�ش
يف الدعوى رقم  - 2021/848دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها  :الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 7.500
درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام مكتب �إدارة الدعوى رقم  15حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية
 �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافةامل�ستندات ،وذلك يوم الإثنني املوافق  2021/3/8ال�ساعة � 9.00صباحا وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور امل�شار اليها �أعاله  -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ
االجراءات القانونية بحقك غيابيا.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

املرجع 237 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /ساجي توبيل بونو�س  -هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /نبيل �سامل �سيف بن �سويف ال علي � -إماراتي اجلن�سية  %51ح�ص�ص
وال�سيد� /سيجو �شيتيكاتيل دهارماراجان �شيتيكاتيل كو�شاكان دهارماراجان  -هندي اجلن�سية  %16ح�ص�ص
وال�سيد /بانداربارامبيل راغفان ديليب بي كيه راغفان  -هندي اجلن�سية  %33ح�ص�ص يف الرخ�صة "ار�ض
ال�صحراء لتجارة وت�أجري معدات البناء" ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  543623 :ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة  -مت تغيري ا�سم التجاري من "ار�ض ال�صحراء لتجارة وت�أجري معدات البناء " اىل
"ار�ض ال�صحراء لتجارة وت�أجري معدات البناء ذ م م".
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0000715عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عني �شم�س ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة اخلان �شارع التعاون �شقة رقم  108طابق رقم  1ملك ال�شركة
العربية لتنمية الرثوة احليوانية 0557594551 062589635
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/24م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
را�شد بن عمري املهريي

الكاتب العدل� -صناعية /5ال�شارقة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع
ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س 04-2973071 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أع�لاه لت�صفية تيك كومبال�س � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دب��ي ب�ت��اري��خ  2021/2/17وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دبي
بتاريخ  2021/2/17وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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اعالن بالن�شر

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :تيك كومبال�س � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  B404ملك يو�سف جان حممد جان حممد  -بردبي  -الرب�شاء
جنوب  - 4ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  776517 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1271175 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2021/2/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/2/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س :
 04-2973071م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/05603

املخطر  /طارق اهلل ع�صر خان ع�صر خان باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198953730219
العنوان  :ال�شارقة  -املنطقة امل�صلي  -رقم الهاتف 0508299315 :
املخطر اليه  :جبل حفيت ملقاوالت البناء ذ م م  ،ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة رخ�صة رقم 549257
وميثلها ال�سيد /حممد ماجد �شاكو�ش �سوري اجلن�سية يحمل جواز �سفر رقم N004475267
العنوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0556680313/065506691 :
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  159238درهم �إماراتي
املخطر اليه ترتبت يف ذمته مبالغ بقيمة  159238درهم �إماراتي جمموع فواتري و�شيكات قام املخطر اليه بتحريرها مقابل اجناز
بع�ض اال�شغال مت الإتفاق عليها بني املخطر واملخطر اليه.
وعليه ف�إن املخطر يطالب من املخطر اليه ب�سداد املبالغ امل�ستحقة يف ذمته بعد الإنتهاء من اجناز اال�شغال املتفق عليها
وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاقها ال�شيكات توجه املخطر ل�صرفها �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود الر�صيد الكايف بيانات ال�شيكات كالتايل :
ال�شيك رقم  003247مببلغ  20000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/17امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك رقم  003246مببلغ  31058.70درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/5/20امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك رقم  005293مببلغ  30278درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/16امل�سحوب على م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
ال�شيك رقم  005666مببلغ  9576درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/3/12امل�سحوب على م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى
لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله ومبالغ الفواتري املرتتبة يف ذمتكم خالل خم�سة �أيام من تاريخ
�إخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.

�إخطار عديل باي�صال امانة
برقم املحرر 2021/04522
املخطر  /جافيد اقبال بياو الرحمن  -باك�ستاين اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم ()784197436847632
العنوان  :ال�شارقة  -م�صلي  -هاتف رقم 0567154520 :
املخطر اليه  :رومان �شهزاد خان  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199204028627
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة  -هاتف رقم ()0563507132/0557670508
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ �إي�صال االمانة ( )12.300درهم
حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر اي�صال امانة مببلغ وقدره ( )12.300درهم على ان يقوم ب�سداد
املبلغ كامال عند الطلب .حيث ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�صال الأمانة عند الطلب
وعليه بطلب املخطر من املخطر اليه الإلتزام بدفع قيمة الإي�صال ( )12.300درهم درهم فرتة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار و�إال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عمران حممد احمد باقر احلمادي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2020 /0002298جتاري (كلي)

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 2021/10 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خالد حممود �شوا � ،سوري اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100لل�سيد /احمد ح�سن حممد عبداجلليل
احلمادي � ،إماراتي اجلن�سية يف الرخ�صة التجارية امل�سماة  /مطعم �سما �سريوب
رخ�صة جتارية فردية رقم ( - )602840تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 238 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /غالم م�صطفى حممد يون�س  -باك�ستان اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %100ح�صة اىل ال�سيد /قيام مالك غالم ح�سني مالك
 الهند اجلن�سية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة (مطعم االختيارال�سريع) مبوجب الرخ�صة رقم ()757616
تعديالت اخرى  :حيث مت تنازل مالك الرخ�صة الخر وان�سحاب وكيل خدمات ودخول وكيل
خدمات جديد عليها .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 236 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ا�سماعيل ح�سن حممد بوك�شه الزرعوين  -اجلن�سية :
الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد :مظفر
احمد ديجو  -اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (م�شغل جوهرة اخلليج للخياطة والتطريز
 ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )210345ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صاديةبال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

مكتب الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

�إىل املحكوم عليه  :عمران حممد احمد باقر احلمادي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 784282
درهم .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :االيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات
ال�ع�ن��وان  :حم��ل  2ملك حممد خمي�س خلفان اجل��اف�ل��ة  -ب��ردب��ي  -الكرامة
هاتف  04-3367200 :فاك�س  04-3367300 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية كاتاليا
لل�صناعات الغذائية � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2020/11/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/12وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على ال�ع�ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة  :كاتاليا لل�صناعات الغذائية � -ش ذ م م
العنوان  :م�ستودع رقم  14-13ملك خالد جمال ماجد الغرير  -جبل علي �صناعية االوىل
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  790988 :رقم القيد بال�سجلالتجاري  1306218:مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2020/11/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/12وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني االيوبي ملراجعة وتدقيق
احل�سابات العنوان  :حمل  2ملك حممد خمي�س خلفان اجلافلة  -بردبي  -الكرامة
هاتف  04-3367200 :فاك�س  04-3367300 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  960/2020/320ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف القرار با�ستبعاد الدعوىمن الرول لعدم االخت�صا�ص
ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/192احوال مال والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :احلبتور �سيتي للتطوير العقاري (فرع من دبي الوطنية لال�ستثمار)
ذ م م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف  ،املطلوب �إعالنهم � -1 :أم�ير عي خ��ان رخيموف
-2مي�سره بيجم رخيموفا  -3غفور ار�سلون بيك رخيموف -4لوال ريخموفا � -صفتهم
بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 192/2020/140
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/3ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي
عن بعد يف مبنى الأموال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  236/2021/6منازعة مو�ضوعية التنفيذ التجاري

مو�ضوع الدعوى  :طلب �إ�شكال يف التنفيذ رقم � 4775/2020ضد القرار ال�صادر بتاريخ
 2021/1/21م بحجز املنقوالت العائدة للم�ست�شكل يف التنفيذ �أعاله والغاء احلجز على
املنقوالت العائدة للم�ست�شكل
طالب الإعالن  :حمد حممد فا�ضل املزروعي � -صفته بالق�ضية  :متنازع
املطلوب �إعالنهم  -1 :توني�س العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية :
متنازع �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها طلب �إ�شكال يف التنفيذ رقم 4775/2020
�ضد ال�ق��رار ال���ص��ادر بتاريخ  2021/1/21م بحجز امل�ن�ق��والت ال�ع��ائ��دة للم�ست�شكل يف التنفيذ
�أعاله والغاء احلجز على املنقوالت العائدة للم�ست�شكل .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/2/28ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن الو�صول �إليها من
خالل موقع حماكم دبي الإلكرتوين  -اخلدمات العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا واليتوجب
عليكم ح�ضورها ونخطركم ب�أنه لكم احلق بتقدمي مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم قبل
اجلل�سة ب  3يوما من خالل نظام الطلبات الذكية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
م�صبغة جاردينيا �ستار وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2021/2/21
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ  2021/2/21وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :م�صبغة جاردينيا �ستار
العنوان  :حمل  15ملك ا�ستثمار العقارية  -جمريا بيت�ش  -ال�شكل القانوين  :ذات
م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  657707 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1082166 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/2/21واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/21وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة -
بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0002975مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0002982مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد حماد اكرم حممد اكرم
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -احلميدية  -بناية النور  -الطابق � - 4شقة  - 401الرقم
املكاين 5243411002 /
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/25م.

�إىل املدعي عليه � :سليمان علي عبداهلل �سنان ال�شحي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -منطقة الرميلة � -شارع �صالح الدين  -بناية رقم 5140
�شقة  312رقم مكاين2158743201 .
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/25م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

حماكم دبي

مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  199/2020/18عقاري جزئي

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26
اعالن بالن�شر
 615/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :موهان راج اروموغام اروموغام  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة)
وميثله  :خالد خليفة حممد �سيف حثبور
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( 147.767 .13درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021/3/2ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  78/2021/11مدين جزئي

العدد  13175بتاريخ 2021/2/26

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اوجل��ا ناجورنايا  -جمهول حمل الإق��ام��ة مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة
العامة للعقارات اال�ستثمارية وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/29يف الدعوى املذكورة اعاله حكمت
املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه ب��ان ي�ؤديا للمدعية مبلغ مقداره ()768.193
دره��م �سبعمائة وثمانية و�ستون الف ومائة وثالثة وت�سعون درهم والفائدة بواقع � %9سنويا
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/4/9وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�صاريف والف
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم ب�أداء مبلغ وقدره ( )300.000درهم
ثالثمائة الف درهما ل�صالح املدعني تعوي�ضا جابرا و�شامال عما حلقهم من �أ�ضرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم.
والق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :جايا كوماري ناجاراجان ب�صفتها زوجة ومن ورثة املتوفى /ناجاراجان  -وب�صفتها الو�صي ال�شرعي على
ابنائها الق�صر منه وهم  /كارثيكا راين ناجاراجان  ،كارثريركر احا ناجاراجان � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :جاراردانان بيالي جوباال بيالي جوباال بيالي  -2راهوملون راجو راجو تيفاركونيل دامودهاران
-3بيجو باول فاالباتوكاران � -صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم ب�أداء
مبلغ وقدره ( )300.000درهم ثالثمائة الف درهما ل�صالح املدعني تعوي�ضا جابرا و�شامال عما حلقهم من �أ�ضرار مادية
ومعنوية جراء وفاة مورثهم .والق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/3/4ال�ساعة � 9.00صباحا ولغاية  12.30ظهرا يف لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل( .ويكون احل�ضور عن بعد من خالل برنامج الإت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم )0566039276

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7730/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 1368/2020أمر �أداء  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 76911.8درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شيفر فيال التجارية  -ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :فتيحة حممد برجو قوراري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :الريامي لتجارة مواد البناء � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )76911.8درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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املال والأعمال

فالي دبي تو�سع عملياتها يف رومانيا برحالت �إىل كلوج نابوكا
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بلدية دبي حت�صل على � 9شهادات موا�صفات عاملية جديدة

•• دبي -وام:

•• دبي -وام:

�أعلنت فالي دبي � hlsإطالق رحالتها �إىل كلوج نابوكا يف رومانيا .و�ست�سري الناقلة رحالتها اىل هذه الوجهة بواقع رحلتني �أ�سبوعيا بني مطار دبي
الدويل  DXBومطار �أفرام �إيانكو الدويل كلوج  CLJابتداء من  20مار�س املقبل .وت�شغل فالي دبي حاليا رحلتني يوميا بني مطار دبي الدويل
 DXBومطار هرني كواندا ال��دويل يف بوخار�ست  OTPمع بدء الرحالت �إىل
كلوج نابوكا يف مار�س املقبل �سرتفع الناقلة رحالتها اىل ال�سوق الرومانية اىل
 16رحلة �أ�سبوعيا .وق��ال غيث الغيث الرئي�س التنفيذي ل�شركة فالي دبي “
بد�أنا عملياتنا لأول مرة �إىل بوخار�ست ب�أربع رحالت �أ�سبوع ًيا يف العام 2012
ومنذ ذلك احلني �ضاعفت فالي دبي عملياتها �إىل �أكرث من ثالث مرات يف ال�سوق
مع منو الطلب على حركة التجارة وال�شحن بني رومانيا والإمارات” معربا عن
�سعادته لتقدمي املزيد من اخليارات لرحالت الطريان املبا�شرة املالئمة لل�سوق
مع بدء رحالتنا �إىل كلوج نابوكا.

ح�صلت بلدية دبي على � 9شهادات مطابقة جديدة مع موا�صفات عاملية متخ�ص�صة
يف جماالت الأنظمة الإدارية بالإ�ضافة �إىل جتديد � 10شهادات عاملية وذلك بعد
التقييم والتدقيق عليها من قبل �شركات تدقيق عاملية متخ�ص�صة من اململكة
املتحدة و�أملانيا يف �إط��ار حر�ص بلدية دبي على تعزيز ا�ستدامة معايري الكفاءة
واجل��ودة يف خمتلف قطاعاتها .وقال �سعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام
بلدية دب��ي “�أننا ن�سعى يف بلدية دب��ي دائ�م��ا �إىل ات�ب��اع �أف�ضل اال�سرتاتيجيات
الرامية �إىل تطبيق املعايري العاملية يف كافة املمار�سات ومتما�شية مع منظومة
برنامج دبي للتميز احلكومي وتعزيزا لتحقيق �أهداف الريادة يف جماالت العمل
احلكومي» .و�أ��ض��اف الهاجري �أن �شهادات املوا�صفات العاملية ت�سهم يف �ضمان
تطبيق �أرق��ى و�أعلى املعايري العاملية التي تعزز احلوكمه وج��ودة كافة اخلدمات

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �أدن� � ��وك ل ل��إم ��داد
واخلدمات ،ذراع ال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية ل�شركة برتول �أبوظبي
الوطنية �أدن ��وك ع��ن ا�ستحواذها
على  6ناقالت نفط خام عمالقة،
وذل� ��ك ع�ب�ر � �ش ��راء ن��اق �ل �ت��ي نفط
خ ��ام ع�م�لاق�ت�ين ت�ن���ض�م��ان ب�شكل
فوري �إىل �أ�سطول �أدنوك للإمداد
واخل ��دم ��ات وال �ت �ع��اق��د ع �ل��ى بناء
 3ن��اق�لات ج��دي��دة ي�ت��م ت�سليمها
يف ب�ين ع��ام��ي  2022و2023
ف �ي �م��ا ا� �س �ت �ح��وذت ال �� �ش��رك��ة على
��س�ف�ي�ن��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ��س�ت�ن���ض��م �إىل
�أ�سطولها ق��ري�ب��ا .وب��إ��ض��اف��ة هذه
ال �ن��اق�لات ،ال�ت��ي ت�ع��د الأوىل من
نوعها يف �أ�سطول �أدن��وك للإمداد
واخل��دم��ات ،يرتفع �إجمايل طاقة
ال�شحن لل�شركة بواقع  12مليون
برميل من النفط اخلام.
وت �ن �ف��ذ � �ش��رك��ة �أدن� � ��وك ل�ل��إم ��داد
واخل ��دم ��ات ،ال �ت��ي مت�ل��ك وت�شغل
�أك�ب��ر �أ� �س �ط��ول ��ش�ح��ن ب �ح��ري يف
دولة الإم��ارات والتي تعترب حالياً
�أك�ب�ر ��ش��رك��ة ��ش�ح��ن ولوج�ستيات
ب� �ح ��ري ��ة م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ،ب ��رن ��اجم� �اً
ط� �م ��وح� �اً ل �ت �ح��دي��ث �أ�سطولها
وت � �ط� ��وي� ��ر ق� ��درات � �ه� ��ا يف جم ��ال
ال �� �ش �ح��ن واخل� ��دم� ��ات لتمكينها
م� ��ن ت ��وف�ي�ر �أف� ��� �ض ��ل اخل ��دم ��ات
لعمالئها الدوليني ودع��م خطط
جمموعة �أدن ��وك ال�ت��ي ت�ستهدف
تطوير قدراتها يف جمال التجارة
والتداول.
وك��ان��ت �أدن ��وك ق��د �أ�س�ست م�ؤخراً
وحدتني جتاريتني هما�“ :أدنوك
التجارية” التي بد�أت يف �سبتمرب
امل ��ا�� �ض ��ي ن �� �ش��اط��ات �ه��ا يف جم ��ال
جت � � ��ارة ال �ن �ف ��ط اخل � � ��ام وت � � ��داول
الأدوات امل��ال�ي��ة امل�شتقة اخلا�صة
بقطاع النفط ،و”�أدنوك للتجارة

�أدنوك للإمداد واخلدمات ت�ستحوذ على  6ناقالت نفط خام عمالقة

�إدارة م�شاريع و�أعمال الت�صميم اخلا�صة بال�سفن اجلديدة تتم يف دولة الإمارات لتعزيز القيمة املحلية
اخل��ط��وة تدعم خطط
�أدن�������وك يف ت��و��س��ع��ة
وتطوير قدراتها يف جمال
جتارة وت��داول املنتجات
وتوفري م�صادر �إيرادات
جديدة ل�شركة �أدن��وك
ل�ل��إم���داد واخل���دم���ات
العاملية” ،بال�شراكة مع “�إيني”
الإيطالية و”�أو �إم يف” النم�ساوية،
والتي تبد�أ ن�شاطاتها يف دي�سمرب
القادم للرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على
جتارة وتداول املنتجات املكررة.
وق� � � ��ال ال� �ق� �ب� �ط ��ان ع� �ب ��دال� �ك ��رمي
امل�صعبي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أدنوك للإمداد واخلدمات :ميثل
اال��س�ت�ح��واذ على ال�ن��اق�لات ال�ست
ال �ع �م�لاق��ة خ �ط��وة م �ه �م��ة �ضمن
جهودنا امل�ستمرة لتحديث �أ�سطول
ال�شركة وتطوير قدراتها ومتكينها
م��ن نقل النفط اخل��ام �إىل جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل  ..ك�م��ا ت�سهم هذه

اخلطوة اال�سرتاتيجية يف توفري
خدمات جديدة لعمالئنا ،ومتكني
�أدن� ��وك و��ش��رك��ات�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة من
ال ��و�� �ص ��ول �إىل �أ� � �س� ��واق الطاقة
العاملية اجل��دي��دة ،ودع��م جهودها
امل�ستمرة لتحقيق قيمة �إ�ضافية
وتوفري م�صادر ايرادات جديدة.
و�أ�ضاف  :جنحت �أدن��وك للإمداد
واخلدمات يف �شراء هذه الناقالت
والتعاقد على بناء ناقالت جديدة
ب�أ�سعار تناف�سية على ال��رغ��م من
الظروف ال�سائدة حالياً يف الأ�سواق
 ..و��س��وف ي�سهم اال�ستحواذ على
ه��ذه الناقالت يف خف�ض تكاليف

�شراكة طويلة الأمد بني «�أمرك» وجناح طريان دبي امللكي
•• �أبوظبي-وام:

�أب ��رم ��ت ��ش��رك��ة “�أمرك” ،م ��زود خ��دم��ات ال�صيانة
والإ� �ص�ل�اح وال�ع�م��رة الع�سكرية يف امل�ن�ط�ق��ة ،اتفاقية
مع جناح طريان دبي امللكي ،يقوم مبوجبها الطرفان
بتمديد عالقات التعاون يف جمال دعم �أ�سطول جناح
ط�ي�ران دب ��ي امل�ل�ك��ي م��ن ط��ائ��رات “�سي�-130-إل-
 ”100داخ��ل من�ش�أة ال�صيانة والإ� �ص�ل�اح والعمرة
ل�شركة “�أمرك” يف مدينة العني ،حيث �سيبد�أ العمل
على ال�صيانة ال��دوري��ة يف نهاية الربع الأول من عام
 .2021وم��ن � �ش ��أن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة �أن ت�ع��زز مكانة
“�أمرك” ال��ري��ادي��ة يف خ��دم��ات ال�صيانة والإ�صالح
تر�سخ ال�شراكة طويلة الأمد
والعمرة يف املنطقة ،و�أن ّ
م��ع ج�ن��اح ط�ي�ران دب��ي امل�ل�ك��ي ،ف� ً
ضال ع��ن م�ساهمتها
يف دعم جهود ال�شركة نحو تو�سعة النطاق الت�شغيلي
ملن�ش�أة  .MRO AAوق��ال ح��ارب الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “�أمرك”“ :نلتزم ب�ت��زوي��د جناح
طريان دبي امللكي ب�أف�ضل خدمات ال�صيانة والإ�صالح
والعمرة يف ال��دول��ة وامل�ساهمة يف بناء ق��درات دفاعية

امل�صرف املركزي يفر�ض عقوبات
مالية و�إداري����ة على ف��رد غري
م�صرح له ذي �صلة ب�شركة �صرافة
•• �أبوظبي  -وام:

ف��ر���ض م �� �ص��رف الإم � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة امل��رك��زي ب�ت��اري��خ  31يناير
 2021عقوبات على فرد غري م�ص ّرح
له ،ذي �صلة ب�شركة �صرافة عاملة يف
ال��دول��ة ،وف�ق�اً لأح�ك��ام امل��ادة  14من
املر�سوم بقانون احتادي رقم  20ل�سنة
 2018ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأموال
وم�ك��اف�ح��ة مت��وي��ل الإره � ��اب ومتويل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات غ�ي�ر امل �� �ش��روع��ة ،وامل ��ادة
 137م��ن امل��ر��س��وم ب�ق��ان��ون احتادي
رقم  14ل�سنة  2018ب�ش�أن امل�صرف
املركزي وتنظيم امل�ؤ�س�سات والأن�شطة
امل��ال �ي��ة .وف ��ر� ��ض امل �� �ص��رف املركزي
غرامة مالية قدرها � 600ألف درهم
على الفرد غري امل�صرح له ،ومت منعه
من القيام ب�أي مهام م�ستقبلية تتعلق
بامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة يف الدولة.
ومل ي �ك��ن ل� ��دى ال� �ف ��رد ال�صالحية
للقيام مبهمة تتطلب موافقة م�سبقة
م��ن امل �� �ص��رف امل��رك��زي وف �ق �اً للمادة
 137م��ن امل��ر��س��وم ب�ق��ان��ون احتادي
رقم  /14/ل�سنة .2018

والعمليات بطريقة مثالية حيث تعترب املوا�صفات الدولية مثل موا�صفات الأيزو
واملوا�صفات الربيطانية معايري عاملية لأف�ضل املمار�سات يف جم��االت الإدارة
واحلوكمة امل�ؤ�س�سية وتدعم التح�سني والتطوير على عمليات وخدمات امل�ؤ�س�سات
وت�سهم يف حتقيق �أف�ضل م�ستويات ر�ضا و�سعادة املتعاملني م��ع الرتكيز على
بناء قدرات امل�ؤ�س�سات ودعم جهود الريادة والتميز يف العمل امل�ؤ�س�سي» .و�شملت
ال���ش�ه��ادات اجل��دي��دة ال�ت��ي ح�صلت عليها بلدية دب��ي �شهادة املطابقة م��ع نظام
�إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية و�شهادة املطابقة مع نظام �إدارة املخاطر و�شهادة
املطابقة مع نظام �إدارة ا�ستمرارية العمل و�شهادة االمتثال مع نظام �إدارة املعرفة
و�شهادة االمتثال مع منظومة احلوكمة امل�ؤ�س�سية ح�سب املعيار الربيطاين و�شهادة
االمتثال مع نظام مكافحة الر�شوة و�شهادة االمتثال مع ميثاق �إ�سعاد املتعاملني
و�شهادة االمتثال مع موا�صفة حل اخلالفات مع املتعاملني و�شهادة االمتثال مع
موا�صفة مراقبة وقيا�س ر�ضا و�سعادة املتعاملني.

�شراء ثالث ناقالت نفط خام عمالقة والتعاقد على بناء ثالث �سفن �أخرى

•• �أبوظبي -وام:

ومدنية �سيادية هنا يف الإمارات .ومتا�شياً مع التزامنا
با�ستدامة القطاع يف ال�ب�لاد و�أول��وي��ات�ن��ا الرامية �إىل
ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة الإم � ��ارات يف امل�ن�ط�ق��ة ك�م��رك��ز متكامل
لل�صيانة ،ي�شكل العقد اجلديد خطوة �إيجابية نحو
تعزيز �إمكاناتنا وم��ؤه�لات�ن��ا .و��س��وف نوا�صل العمل
على توفري خدمات عالية اجل��ودة يف جم��ال ال�صيانة
والإ��ص�لاح والعمرة خ�لال الأع ��وام ال�ق��ادم��ة» .بدوره،
ق��ال حممد ال��ري����س ،مدير امل�شرتيات بجناح طريان
دب ��ي امل �ل �ك��ي“ :لطاملا ك��ان��ت ع�لاق�ت�ن��ا م��ع “�أمرك”
مميزة و�شهدت منواً وتطوراً متوا�صلني خالل الأعوام
املا�ضية .ونحن نتطلع قدماً �إىل تعزيز هذه ال�شراكة
يف امل�ستقبل» .وتوفر من�ش�أة “�أمرك” واحدة من �أكرب
حظائر خدمات ال�صيانة والإ�صالح والعمرة الع�سكرية
واملدنية يف املنطقة �ضمن م�ساحة ت�صل �إىل 36500
مرت مربع.
وتعد “�أمرك” جزءاً من قطاع دعم املهام يف “ايدج”،
جمموعة التكنولوجيا املتقدمة واملتخ�ص�صة يف قطاع
ال��دف��اع وغ�ي�ره وال�ت��ي ت�صنف ب�ين �أف�ضل  25مورداً
ع�سكرياً يف العامل.

الفتان القاب�ضة توقع مذكرة تفاهم
مع الفجرية لال�ستثمار املحدودة

•• الفجرية  -وام:

وقعت �شركة “الفتان القاب�ضة” لال�ستثمار مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة
الفجرية لال�ستثمار املحدودة يف �إطار تعزيز التعاون الثنائي يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك.
وقع مذكرة التفاهم �سعيد ابوغنيج مدير عام �شركة الفتان القاب�ضة
لال�ستثمار و علي خلفان العنتلي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الفجرية
لال�ستثمار املحدودة وذلك على هام�ش انعقاد فعاليات معر�ضي “�آيدك�س
ونافديك�س  ،”2021يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
ي�أتي توقيع مذكرة التفاهم يف �إطار حر�ص ال�شركتني على تبادل اخلربات
والتجارب ،مبا ين�سجم مع مكانتهما الرائدة يف املجال اال�ستثماري.

Friday

ال �ع �م �ل �ي��ات ب ��امل �ق ��ارن ��ة م ��ع خيار
ت�أجري ال�سفن ذو التكلفة الأكرب،
كما �سيمكننا ه��ذا اال�ستحواذ من
ت �ق ��دمي خ ��دم ��ة �أك �ث��ر موثوقية
لعمالئنا ،وتر�سيخ مكانتنا �أكرب
�شركة �شحن وخ��دم��ات لوج�ستية
متكاملة يف دولة الإمارات ،و�إتاحة
الفر�صة �أمامنا لنقل كميات �أكرب
من �إنتاج �أدنوك من النفط اخلام
للعمالء يف جميع �أنحاء العامل.
وت �ع �ك ����س ع �م �ل �ي��ات اال� �س �ت �ح ��واذ
ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا �أدن� ��وك للإمداد
واخلدمات م�ؤخراً جهود ال�شركة
وت��رك �ي��زه��ا ال ��دائ ��م ع�ل��ى حتديث

�أ�سطولها وتطوير وتنويع قدراتها
يف جمال ال�شحن ،حيث مت تزويد
ال�سفن اجلديدة التي مت التعاقد
ع �ل ��ى ب �ن��ائ �ه��ا وامل �� �ص �م �م��ة وف �ق �اً
ملوا�صفات �أدنوك القيا�سية ب�أحدث
تقنيات ال�سفن ال��ذك�ي��ة يف قطاع
ال�شحن البحري .جدير بالذكر،
�أن م��راف��ق الت�صنيع املتخ�ص�صة
يف ه��ذا ال�ن��وع م��ن ن��اق�لات النفط
العمالقة ت��وج��د يف ع��دد حمدود
م��ن دول ال �ع��امل ف �ق��ط ،معظمها
يف قارة �آ�سيا .وقد حر�صت �أدنوك
لل��إم��داد واخل��دم��ات ع�ل��ى تعزيز
القيمة املحلية امل�ضافة لهذا العقد

ال �ه��ام م��ن خ�ل�ال � �ض �م��ان �إج� ��راء
ا�ست�شارات �إدارة امل�شروع و�أعمال
ال �ت �� �ص �م �ي��م اخل ��ا�� �ص ��ة بال�سفن
اجل ��دي ��دة يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات ..
بالإ�ضافة �إىل ذلك � ،سيعمل فريق
م��ن ال�ك�ف��اءات ال�شابة الإماراتية
م � ��ن �� �ش ��رك ��ة �أدن � � � � ��وك ل �ل ��إم � ��داد
واخل��دم��ات ب�شكل وث�ي��ق م��ع فرق
الت�صميم و�إدارة امل�شاريع لتعزيز
معارفهم وخرباتهم يف الت�صميم
وال �ب �ن��اء وال �� �ص �ي��ان��ة امل�ستقبلية
ل�سفن ناقالت النفط العمالقة.
وتبلغ احلمولة الطنية ال�ساكنة
للناقالت ال�ست ،والتي يبلغ طول

ك��ل منها  330م�ت�راً 1,082/
ق��دم �اً� 300 ،/أل��ف ط��ن ،يف حني
تبلغ الطاقة اال�ستيعابية لكل منها
حوايل مليوين برميل من النفط
اخلام ،مما ي�ضيف طاقة ا�ستيعابية
�إ�ضافية لأ�سطول �أدن��وك للإمداد
واخلدمات تبلغ  12مليون برميل
 ..ومت ت�سليم اثنتني من ناقالت
النفط العمالقة يف دي�سمرب حيث
ب ��د�أت ��ا ال �ع �م��ل ع �ل��ى ط ��رق �أدن� ��وك
التجارية الرئي�سية ،و�سوف تن�ضم
�سفينة �إ��ض��اف�ي��ة مت ��ش��را�ؤه��ا هذا
الأ�سبوع �إىل الأ�سطول قري ًبا.
وي ��أت��ي ت�أ�سي�س �أ��س�ط��ول ناقالت

17
19
19

ال�ن�ف��ط اخل ��ام ال�ع�م�لاق��ة يف �إطار
ج �ه��ود �أدن � ��وك امل���س�ت�م��رة لتنفيذ
خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية
م ��ن ال �ن �ف ��ط ،ح �ي��ث ي �ب �ل��غ �إن� �ت ��اج
ال�شركة حالياً �أكرث من  4ماليني
ب��رم�ي��ل يف ال �ي��وم ،وت�ع�ت��زم زيادته
�إىل  5م�لاي�ين ب��رم�ي��ل يف اليوم،
بحلول عام  .2030وتعمل �أدنوك
ل�ل�إم��داد واخل��دم��ات على حتديث
ا�سطولها وتطوير قدراته ب�إ�ضافة
 16ناقلة و�سفينة تعمل يف املياه
ال�ع�م�ي�ق��ة خ�ل�ال ع ��ام .. 2020
و�أكدت �أدنوك للإمداد واخلدمات
م � ��ؤخ� ��راً ت �ع��اق��ده��ا ع �ل��ى ب �ن ��اء 5
ناقالت غ��از عمالقة� ،إ�ضافة �إىل
ناقلة نفط عمالقة تعمل بالوقود
امل��زدوج ل�صالح �شركة “�إيه دبليو
للمالحة” ،امل �� �ش ��روع امل�شرتك
ب�ين �أدن� ��وك لل��إم��داد واخلدمات
وجم �م��وع��ة وان � �ه ��وا لل�صناعات
الكيميائية ،كما �أعلنت عن �شراء
�أربع ناقالت ب�ضائع �سائبة ،ثالثة
من نوع “الرتاماك�س” العمالقة
وواح��دة �صغرية من نوع “هاندي
�سايز” خالل عام .2020
و�ستن�ضم هذه ال�سفن التي تعاقدت
�أدن ��وك ل�ل�إم��داد واخل��دم��ات على
ت�سليمها �إىل �أ� �س �ط��ول ال�شركة
امل �ك��ون م��ن � 120سفينة ت�شمل
�سفن ال�شحن يف امل �ي��اه العميقة،
و� �س �ف��ن ت �ق ��دمي خ ��دم ��ات الدعم
ال � �ب � �ح � ��ري ،و�� �س� �ف ��ن اخل� ��دم� ��ات
البحرية  ..وينقل �أ�سطول النقل
ال�ت�ج��اري ال ��دويل ل�شركة �أدنوك
للإمداد واخلدمات النفط اخلام
وامل �ن �ت �ج ��ات امل � �ك� ��ررة والب�ضائع
ال �� �س ��ائ �ب ��ة واحل � � ��اوي � � ��ات وال � �غ ��از
الطبيعي امل�سال على منت ناقالت
متلكها �أو ت���س�ت��أج��ره��ا ال�شركة،
وذلك لدعم عمليات �أدنوك حملياً
وت�سهيل �شحن ال�سلع �إىل الأ�سواق
العاملية.

بهدف مواءمة القطاع الدفاعي مع اال�سرتاتيجية ال�صناعية للإمارة

جمل�س ال�شركات الدفاعية يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية االقت�صادية – �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

وق� ��ع جم �ل ����س الإم � � � ��ارات لل�شركات
الدفاعية اتفاقية تعاون م�شرتك مع
دائ��رة التنمية االقت�صادية �أبوظبي
تهدف �إىل بناء �شراكة ا�سرتاتيجية
ل �ت �ع��زي��ز ودع � ��م ال �ق �ط ��اع الدفاعي
والأمني ومواءمته مع اال�سرتاتيجية
ال���ص�ن��اع�ي��ة لإم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ب�شكل
ي�ساهم يف تدعيم امل��زاي��ا التناف�سية
للقطاع ال�صناعي يف الإمارة.
وق��ع م��ذك��رة التفاهم ال�ي��وم يف جناح
جم �ل ����س ال� � �ت � ��وازن االق� �ت� ��� �ص ��ادي يف
م�ع��ر��ض��ي وم ��ؤمت ��ر ال ��دف ��اع ال ��دويل
“�آيدك�س  ”2021والدفاع البحري
“نافدك�س  ”2021كل من �سعادة
را� �ش��د ع�ب��د ال �ك��رمي ال�ب�ل��و��ش��ي وكيل
دائ��رة التنمية االقت�صادية �أبوظبي
ومطر علي الرميثي ،رئي�س جمل�س
�إدارة جم�ل����س الإم � � ��ارات لل�شركات
الدفاعية بح�ضور �أن�س نا�صر العتيبة
مدير عام جمل�س الإمارات لل�شركات
الدفاعية وع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين من
كال اجلانبني.
وت ��رك ��ز االت �ف ��اق �ي ��ة امل �� �ش�ت�رك��ة بني
اجلانبني على دعم الدائرة واملجل�س
للرتويج للقطاع ال�صناعي يف �إمارة
�أب��وظ �ب��ي م��ن خ�ل�ال ت���ش�ك�ي��ل فريق
ف �ن��ي م �� �ش�ت�رك ي �ع �م��ل ع �ل��ى تبادل
اخلربات وبحث �سبل حتقيق املوائمة
ب�ي��ن اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ال�صناعية
وا�سرتاتيجية ال�صناعات الدفاعية

وذل� ��ك م ��ن خ �ل�ال ت �ب ��ادل البيانات
وامل �ع �ل ��وم ��ات مب ��ا ي �ح �ق��ق الأه� � ��داف
امل �� �ش�ت�رك��ة ل �ل �ج��ان �ب�ين ع �ب�ر �أمتته
االنظمة وتكاملها وتطبيق برنامج
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �م �ح �ت��وى امل �ح �ل��ي على
ال�صناعات الدفاعية.
وق � ��ال � �س �ع��ادة را�� �ش ��د ع �ب��د الكرمي
ال �ب �ل��و� �ش��ي وك� �ي ��ل دائ� � � ��رة التنمية
االقت�صادية �أبوظبي �إن الدائرة ت�سعى
من خالل مكتب تنمية ال�صناعة �إىل
تطوير وتنظيم القطاع ال�صناعي يف
�إم��ارة ابوظبي وامل�ساهمة يف االرتقاء
ب ��أدائ��ه وا��س�ت��دام�ت��ه ب��االع�ت�م��اد على

االب �ت �ك��ار مب��ا ي �ع��زز واق ��ع ع�م��ل هذا
ال �ق �ط��اع ك �ق��وة م� ��ؤث ��رة يف اقت�صاد
�أبوظبي.
و�أو� �ض��ح �أن املكتب ي�ه��دف �أي�ضا �إىل
حت�سني الإن �ت��اج ال�صناعي والقدرة
التناف�سية يف خمتلف مراحل الإنتاج
 ،زي ��ادة القيمة امل�ضافة لل�صناعات
املحلية ،الفتا �إىل �أن قطاع ال�صناعات
الدفاعية والأمنية الوطني هو قطاع
واعد ومتنامي ب�شكل ملحوظ الأمر
الذي يب�شر بزيادة م�ساهمته يف دعم
�أداء االقت�صاد الوطني خالل الأعوام
القادمة.

و�أ�شار البلو�شي �إىل �أن مكتب التنمية
ال�صناعية يوفر حزمة من الت�سهيالت
وامل��زاي��ا التناف�سية ال�ت��ي م��ن امل�ؤكد
�أن�ه��ا �ستدعم �أداء ق�ط��اع ال�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة والأم�ن�ي��ة ال��وط�ن��ي وتعزز
ق ��درات ��ه ال�ت�ن��اف���س�ي��ة والت�صديرية
ومت �ك �ن��ه م��ن امل���س��اه�م��ة ال �ف��اع �ل��ة يف
دعم م�سرية التنوع االقت�صادي التي
تقودها دائرة التنمية االقت�صادية يف
�أبوظبي ،معربا عن �أمله يف �أن ت�ساهم
ه��ذه االتفاقية مع جمل�س الإمارات
لل�شركات ال��دف��اع�ي��ة يف �إي �ج��اد بيئة
عمل مثالية لنمو وتطور ال�صناعات

الدفاعية الوطنية يف �أبوظبي.
و�أك��د �سعادته حر�ص دائ��رة التنمية
االقت�صادية �أبوظبي ممثلة مبكتب
تنمية ال�صناعة على تعزيز �شراكتها
اال�سرتاتيجية مع جمل�س الإمارات
ل�ل���ش��رك��ات ال��دف��اع�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ودعم
ال �ق �ط��اع ال ��دف ��اع ��ي والأم � �ن� ��ي فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�رام��ج ِوامل � �ب � ��ادرات التي
ت ��دع ��م ت �ن��اف �� �س �ي��ة �إم� � � ��ارة �أبوظبي
كتطبيق برنامج �أبوظبي للمحتوى
املحلي بهدف حتفيز ودعم ال�شركات
الدفاعية.
م��ن جهته ق��ال مطر علي الرميثي
رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س الإمارات
ل�ل���ش��رك��ات ال��دف��اع�ي��ة �إن دور قطاع
ال �� �ص �ن��اع��ات ال ��دف ��اع �ي ��ة والأم �ن �ي ��ة
الوطني يف دع��م التنوع االقت�صادي
وحت �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة �آخ��ذ
بالتنام ب�شكل م�ضطرد ،م ��ؤك��دا �أن
جمل�س الإم��ارات لل�شركات الدفاعية
ي�سعى م��ن خ�لال التعاون والتكامل
م ��ع اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة املختلفة
لإيجاد بيئة تناف�سية جاذبة لل�شركات
الدفاعية والأمنية.
و�أو�� �ض ��ح ال��رم�ي�ث��ي �أن ه ��ذه املبادرة
م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم يف دع��م قطاع
ال�صناعات الدفاعية والأمنية وقال
“ن�أمل م��ن خ�ل�ال م��ذك��رة التفاهم
املوقعة مع دائرة التنمية االقت�صادية
�أن ن�ساهم يف تعزيز القدرة التناف�سية
لل�شركات الدفاعية وزيادة �إمكانياتها
الت�صديرية».

تعاون لت�أ�سي�س من�ش�أة متطورة للت�صنيع بالطباعة ثالثية الأبعاد يف الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

وق ��ع � �ص �ن��دوق ت�ن�م�ي��ة ال �ق �ط��اع��ات اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال� ��ذراع
اال�ستثماري ملجل�س ال�ت��وازن االقت�صادي اتفاقية تعاون مع
ال�شركة الأ�سرتالية تيتوميك بهدف تقييم �إمكانية ت�أ�سي�س
م�شروع م�شرتك ب�ين الطرفني لإن�شاء خ��ط ت�صنيع حملي
ي�ستخدم تقنيات الطباعة ثالثية الأب�ع��اد املتقدمة ،ويوفر
عربها منتجات النطاق ال�صناعي تركز ب�شكل �أ�سا�سي على
��ص�ن��اع��ات ال �ط�ي�ران وال��دف��اع وال�ن�ف��ط وال �غ��از وال�ت�ع��دي��ن يف
الإمارات.

و�ست�ستخدم املن�ش�أة اجلديدة �أحدث التقنيات للت�صنيع والإنتاج
با�ستخدام �سبائك معدنية عالية اجلودة ،منها التيتانيوم ،يف
عدة تطبيقات �صناعية.
كذلك �ست�شكل من�ش�أة الطباعة والت�صنيع ثالثي الأبعاد مركز
توزيع وخدمات ما بعد البيع ملنتجات تيتوميك.
ُت�ع��رف تيتوميك ك�شركة عامة �أ�سرتالية م��درج��ة ت�ستخدم
تقنية حا�صلة على ب��راءة اخ�ت�راع للطباعة ثالثية الأبعاد
تتميزبتقليل االنبعاثات الكربونية ،والأمتتة ،وكذلك متتلك
خ�برات يف جم��ال امل��واد املتخ�ص�صة لتقدمي منتجات عالية
الأداء وحلول للتحديات الهند�سية املعقدة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور �أندريا�س �شوير ،رئي�س جمل�س
�إدارة ��ش��رك��ة ت�ي�ت��وم�ي��ك ،وحم �م��د م�صبح امل ��زروع ��ي ،املدير
التنفيذي لقطاع امل�شاريع ل��دى �صندوق تنمية القطاعات
اال�سرتاتيجية.
وي��رك��ز ��ص�ن��دوق تنمية ال�ق�ط��اع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ال ��ذراع
اال��س�ت�ث�م��اري ملجل�س تــــــــوازن االق �ت �� �ص��ادي ،ع�ل��ى العوائد
املاليــــــة والأثــر االقت�صادي �ضمن القطاعات اال�سرتاتيجية
يف الإمــــــارات عن طريــــــــق اال�ســــــتثمار يف ال�شراكات املحليــــــة
والدوليـــــــة والتمويـــــــل التنمـــــوي للقطـــــــاع اخل��ا���ص يف
الدولة.
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الفجر الريا�ضي

Friday

ت�شكيل جلنة كرة
القدم الن�سائية برئا�سة
�أمل بو�شالخ
•• دبي –الفجر:

ق��رر جمل�س �إدارة احت��اد الإم ��ارات لكرة ال�ق��دم ت�شكيل جلنة ك��رة القدم
الن�سائية برئا�سة �أمل بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد وعائ�شة �سيف
القمزي نائباً للرئي�س  ،وع�ضوية �شيخة حممد الزعابي  ،غالية عبداهلل
املازمي وعبري حممد اخلاجة .

18

 3مباريات يف انطالق الأ�سبوع الرابع
ع�شر لدوري الدرجة الأوىل اليوم
•• دبي –الفجر:

ويحل نادي م�صفوت �ضيفاً على نادي م�سايف.

تنطلق م�ساء اليوم اجلمعة مباريات الأ�سبوع الرابع ع�شر
مل�سابقة دوري ال��درج��ة الأوىل حني ُتقام ث�لاث مباريات
جتمع نادي احلمرية مع نادي العربي على ملعب احلمرية
 ،وي�ست�ضيف نادي الإمارات مبلعبه نادي دبا  ،فيما يواجه
نادي دبا احل�صن نادي البطائح على ملعب دبا احل�صن.
وتختتم مباريات الأ�سبوع الـ  14يوم غد ال�سبت ب�إقامة
مباراتني ُ ،
حيث ي�ست�ضيف ن��ادي التعاون ن��ادي ال��ذي��د ،

و ُتلعب جميع املباريات ال�ساعة .17:30
وكانت نتائج مباريات الأ�سبوع الثالث ع�شر للم�سابقة قد
�أ�سفرت عن فوز العروبة على العربي (  ، ) 1 – 3فيما
�سيطر التعادل الإيجابي على مباريات الذيد ودبا احل�صن
(  ، ) 2 – 2ودبا مع احلمرية (  ) 1 – 1وبالنتيجة ذاتها
تعادل البطائح مع الإم��ارات  ،بينما تعادل م�صفوت مع
التعاون �سلبياً ( .) 0 – 0

نادي الذيد الريا�ضي ينظم حما�ضرة يف انتقاء و تطوير حرا�س املرمى
•• الذيد-الفجر:

ن� �ظ ��م ن � � � ��ادي ال � ��ذي � ��د ال ��ري ��ا�� �ض ��ي
حما�ضرة بعنوان "انتقاء و تطوير
ح��را���س امل��رم��ى " قدمها املحا�ضر
علي حممد ال�سعيد م��درب حرا�س
املرمى لفريق �17سنة بنادي الذيد
والتي �أقيمت يف ا�سرتاحة �سد وادي
الرفي�صة ع�صر �أم�س الأول.
وت�أتي هذه املحا�ضرة �ضمن �سل�سلة
املحا�ضرات التي يقدمها النادي من
مبادرة "معك نتطور ونبدع " والتي
يقدمها ال �ن��ادي �أ��س�ب��وع�ي�اً يف �إطار

�سل�سلة حما�ضراته املوجهة لإداري
النادي .
وحت��دث فيها املحا�ضر عن معايري
ان� �ت� �ق ��اء ح ��را� ��س امل� ��رم� ��ى وماهي
املوا�صفات اجليدة الختيار احلرا�س
مثل ال�شجاعة وال�ق��وة اجل�سمانية
وقوة ال�شخ�صية وال�سرعة .
وق��ام املحا�ضر بذكر �أمثلة حلرا�س
م��رم��ى �صنعتهم م��واق��ف ريا�ضية
يف ال �ن��ادي �أب��رزه��م احل��ار���س عبيد
امل��ازم��ي الالعب ب�سن �16سنة ومت
اكت�شاف موهبته وتدريبه لي�صبح
ح��ار���س م��رم��ى متميز ومت عر�ض

م ��واد م��رئ�ي��ة م���ص��ورة و� �ش��رح �أبرز
امل � �ه � ��ارات ال� �ت ��ي ي �ت��م م ��ن خاللها
اك�ت���ش��اف امل �ه��ارة ال��ري��ا��ض�ي��ة لدى
ال�لاع�ب�ين ويف اخل�ت��ام ق��ام��ت �إدارة
ن� � ��ادي ال� ��ذي� ��د ب �ت �ك ��رمي املحا�ضر
و�إهدائه �شهادة تقدير.
ث��م ق ��ام اجل �م �ي��ع ب �ج��ول��ة �سياحية
يف ا� �س�تراح��ة وادي ��س��د الرفي�صة
الذي يعترب من �أب��رز املعامل ب�إمارة
ال���ش��ارق��ة وا�ستمتع امل���ش��ارك��ون يف
الأج��واء اجلميلة واملناظر اخلالبة
والتعرف على املم�شى البالغ طوله
 730مرتاً واملحاط من كل جوانبه

ب�أ�شجار النخيل والنباتات والأع�شاب
اخل�ضراء مع اتخاذ كافة الإجراءات
االحرتازية.
ويف ه��ذا الإط��ار �أف��اد �سعادة خليفة
مبارك دمل��وك الكتبي ع�ضو جمل�س
�إدارة ن � ��ادي ال ��ذي ��د رئ �ي ����س جلنة
التنمية الثقافية واملجتمعية بنادي
ال��ذي��د ب�أهمية ه��ذه امل�ح��ا��ض��رات يف
ت �ب��ادل اخل �ب��رات واال� �س �ت �ف��ادة من
امل�ع�ل��وم��ات امل �ط��روح��ة ن�ظ��را مل��ا يتم
طرحه فيها من معلومات ريا�ضية
متنوعة .
و�أك��د �أن حما�ضرة انتقاء و تطوير

ح��را���س امل��رم��ى ت�شكل ح��اج��ة هامة
ل�ت�ط��وي��ر ال �ف��ري��ق ال��ري��ا� �ض��ي كون
احل��ار���س عليه دور ك�ب�ير وه ��ام مع
الفريق م�شريا �إىل موا�صلة نادي
الذيد تنظيم تلك املحا�ضرات ب�شكل
دوري لإث ��راء احل��ال��ة الريا�ضية يف
النادي .

ك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية للبولو

احلبتور يواجه الذئاب والإمارات مع بنجا�ش يف «امللحق» اليوم
•• دبي-الفجر

ت�ست�أنف مناف�سات بطولة ك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية اليوم اجلمعة مبباراتني بعد
�أن التقطت الفرق الأنفا�س و�أعادت ترتيب �أوراقها وح�ساباتها لتبد�أ امللحق اليوم
الذي ميكنه �أن يكون ج�سرا للعبور النف�سي والفني بعد النتائج التي حققتها
الفرق الأربع يف الدور الت�أهيلي .
ولعل مباريات اليوم والتي �سوف تقفز بالفائز فيها �إىل اللعب وجها لوجه مع
�أول املجموعة الأوىل والثانية مع منحهما فر�صة ذهبية للتعوي�ض وخطف فوز
ميكن �أي منهما من اللعب يف املباراة النهائية للبطولة وهنا تكمن �أهمية الفوز

يف مباراتي اليوم .
امل � �ب� ��اراة االوىل م��وع��ده��ا مت� ��ام ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر وجت �م��ع ب�ي�ن فريقي
احلبتور"اللغزاحلائر" وذئ��اب دبي كافو "احل�صان اجلامح"فاحلبتور بقيادة
حممد احلبتور يحاول �أن يفك لغز خ�سارته الأخ�يرة والأداء غري املقنع الذي
قدمه امام بنجا�ش ليخ�سر ب�سهولة وليعود من جديد اىل الواجهة واملناف�سة
على اللقب ويف املقابل فان فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور احلبتور �سوف
ي�سعى اىل الفوز وت�أكيد احقيته بت�أهله ثاين جمموعته حتى لو كان هذا الفوز
على ح�ساب فريق الوالد املناف�س حممد احلبتور.
وميثل فريق احلبتوراليوم كل من حممد احلبتور (�صفر جول) وفليك�س ا�سنب

 3جول وجان جاريت�ش  6جول فاكونو �سوال  9جول بينما ميثل فريق ذئاب
دب��ي " كافو" ك��ل م��ن حبتور احلبتور  1ج��ول وك�ي��ان ه��ول  3ج��ول وتوما�س
برييزفورد  6ج��ول وم��وزي��و اليجاندرو  8ج��ول  .ويف امل�ب��اراة الثانية يرى
املراقبون �أن فريق االم��ارات االف�ضل فنيا وخا�صة من ناحية القوة اخليول
قد ا�ستوعب ال��در���س وع��رف ان الفوز ملن يعطى ويبذل جهدا بامللعب ويكون
اكرث تفاهما وديناميكية وهو بال �شك قد اعاد ترتيب اوراق��ه وا�ستعد بتكتيك
جديد بعيدا عن اللعب املفتوح اما فريق بنجا�ش الذي ظهر يف هذه البطولة
كاملارد و�أ�صبح بعبعا جلميع الفرق فليكن حذرا وي�ضع يف احل�سبان �أن �أي خط�أ
يف ح�ساباته �سوف يكلفه اللعب يف الظل بعيدا عن املناف�سة على الك�أ�س الغالية

وميلك فريق االمارات اليوم ( 17جول ) بقيادة �سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد
بن را�شد �آل مكتوم ومعها لوكا�س مونتيفريد  4جول وتوما�س بانيللو  6جول
وجولريمو  7جول وميثل فريق بنجا�ش ( 18جول) حيدر بنجا�ش وفردريكو
بوتوب�سكي  5جول بنيامني بانيللو  6جول جاكينتو كروتو  7جول .

الأمن اجلنائي ب�شرطة �أبوظبي يفوز باملركز
الأول لبطولة ال�سباحة والإنقاذ
وحاز فريق �أكادميية �سيف بن زايد املركز الثاين ،وفاز فريق قطاع �ش�ؤون الأم��ن واملنافذ
•• �أبوظبي-الفجر:
باملركز الثالث وت�ضمنت البطولة ال�سباحة والإنقاذ يف البحر مل�سافة  1800مرت بنظام
توج العميد دكتور خلفان �سلطان الكندي نائب مدير قطاع املوارد الب�شرية ب�شرطة �أبوظبي التتابع يتكون كل فريق من  3العبني.
فريق قطاع الأمن اجلنائي باملركز الأول لبطولة ال�سباحة والإنقاذ والتي �أقيمت يف جزيرة و�أ�شاد نائب مدير قطاع املوارد الب�شرية باللياقة البدنية والفنية التي حتلى بها املت�سابقون،
احل��دي��ري��ات ب�أبوظبي � ،ضمن درع م�ع��ايل ق��ائ��د ع��ام �شرطة اب��وظ�ب��ي للتفوق الريا�ضي م�ؤكداً دعم القيادة ال�شرطية ملثل هذه ال�سباقات ،بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية
للمو�سم  2021-2020وت�ضمنت �سباحة بحر تتابع مب�شاركة  7فرق ميثلون القطاعات للمنت�سبني الفتاً �إىل اهتمام �شرطة �أبوظبي باالرتقاء مبنظومة الريا�ضة وت�شجيع وحتفيز
ال�شرطية.
كافة املنت�سبني على حتقيق النتائج املتميزة وامل�شاركة يف خمتلف البطوالت الريا�ضية.

يف �أبرز مفاج�آت «دولية» فزاع للقو�س وال�سهم

الهندي «�سوماى» يق�صي ال�سلوفاكي «بافليك» بطل العامل
•• دبي  -وام:

فجر الهندي �سوماى �أوىل مفاج�آت
ب �ط ��ول ��ة ف� � ��زاع ال ��دول� �ي ��ة ال�سابعة
ل�ل�ق��و���س وال �� �س �ه��م لأ� �ص �ح��اب الهمم
"ثاين بطوالت  "2021التي ت�صل
�إىل حمطتها الأخ �ي�رة م���س��اء اليوم
اجلمعة ،وذل��ك عندما جنح يف الفوز
على بطل العامل ال�سلوفاكي بافليك
بنتيجة  143 - 145يف ن�صف نهائي
م�سابقة املركب رجال.
وبهذه النتيجة ينجح البطل الهندي
يف ال��و��ص��ول �إىل النهائي ع��ن جدارة
وا�ستحقاق على ح�ساب بطل العامل.
ويف امل�سابقة نف�سها خطف الهندي
ك��وم��ار ف� ��وزا م���س�ت�ح�ق��ا ع�ل��ى ح�ساب
الرتكي ايفان بنتيجة 138 - 143
 .ويف م�سابقة ن�صف نهائي املنعكف
رج � ��ال ت� ��أه ��ل �إىل ال �ن �ه��ائ��ي ك ��ل من
ال��رو� �س��ي �أون � �ط ��ون ب �ع��د ف� ��وزه على
الفرن�سي جيوم  ،5 - 6والأوك ��راين الأوك��ران �ي��ة ن�ت��ال�ي��ا مليخ � - 6صفر ن �ي �ه��اد  ،123 - 132والرتكية
ميكوال بعد فوزه على الرتكي �صديق يف م���س��اب�ق��ة امل�ن�ع�ك��ف � �س �ي��دات ،بينما �آيدين على الرومانية بقدان بنتيجة
.4-6
�أ� �س �ف��ر ن���ص��ف ن�ه��ائ��ي  ،w1ع��ن فوز  . 121 - 136ويف م�سابقة املركب
وف ��ازت الإي��ران �ي��ة زه ��رة نعمتي على ال�ت�رك �ي ��ة ب �ه��ات�ي�ن ع �ل��ى مواطنتها �سيدات فازت الرو�سية �أ�سبانيدا على

ال�ترك �ي��ة ي ��وروامل ��از ،140 - 143
فيما عربت الهندية باليان الرو�سية
�آن �� �ش��ازي��ا ب�ن�ت�ي�ج��ة . 138 - 139
وجن ��ح ال�ف��رن���س��ي ج �ل��وي��وم توكوالت

" 36عاما" الذي ي�شارك مع منتخب
ب�لاده يف ه��ذا احل��دث العاملي يف لفت
االن � �ظ� ��ار ،وحت � ��دى ك ��ل ال �� �ص �ع��اب بـ
"الإرادة القوية" ..م�ؤكدا �أن الطاقة

الإي �ج��اب �ي��ة ه ��ي امل� �ح ��رك الأ�سا�سي
للتغلب على ال�ت�ح��دي��ات ،وب��رغ��م �أنه
�صوب بـ "فمه" بدال من يده الي�سرى
امل�صابة بقطع يف االوتار.
وي ��رى ال�ل�اع��ب ال�ف��رن���س��ي �أن ��ه على
الطريق ال�صحيح رغم هذه الظروف،
م � ��ؤك� ��دا �أن ب �ط��ول��ة ف � ��زاع للقو�س
وال�سهم ج��اءت يف وقتها بعد التوقف
الطويل ب�سبب جائحة كورونا ،و�أ�شار
�إىل �أن اجلميع كان يف انتظار البطولة
من �أجل تفجري طاقاتهم بعد الغياب
ال �ط��وي��ل .وو� �ص��ف ج��ول �ي��وم بطولة
"فزاع" ب�أنها من البطوالت املهمة
يف اخل��ري �ط��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ـ "�أ�صحاب
الهمم" ،مبينا �أن م���ش��ارك��ة ال ��دول
يف ه ��ذا احل ��دث رغ ��م ه ��ذه الظروف
اال�ستثنائية التي مير بها العامل ،مل
ت��أت من ف��راغ ،ولكن لثقتها الكبرية
يف دب ��ي ك �م��دي �ن��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ق ��ادرة
على توفري البيئة املنا�سبة حتت كل
ال� �ظ ��روف .واخ �ت �ت��م ح��دي �ث��ه قائال:
ثقتي يف نف�سي و�إمكاناتي كبرية من
�أج ��ل حت�ق�ي��ق ال �ه��دف امل�ن���ش��ود� ،آمال
التواجد يف "طوكيو" ال�صيف املقبل.

في�صل احلمادي يعلن تر�شحه
خلو�ض انتخابات «تنفيذي رفع
الأثقال الآ�سيوي»
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن في�صل احلمادي �أمني ال�سر العام باحتاد الإمارات لرفع الأثقال عن نيته
خو�ض انتخابات املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي لرفع الأث�ق��ال ،موا�صلة
لتجربته الناجحة التي بد�أها يف املكتب التنفيذي خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية،
والتي جعلته قريبا من موقع �صنع القرار يف االحتاد القاري.
وي�ؤكد احلمادي �أنه �سيخو�ض االنتخابات التي �ستجرى يف �إبريل املقبل على
من�صب الع�ضوية ،و�أن��ه يجري م���ش��اورات حاليا م��ع زم�لائ��ه املر�شحني ومع
�أع�ضاء اجلمعية العمومية لدرا�سة مدى �إمكانية �أن يتقدم ملقعد نائب الرئي�س.
وي�ق��ول احل�م��ادي يف ت�صريحاته لوكالة �أن�ب��اء الإمارات" وام"� ":سوف �أمثل
احتاد الإمارات يف انتخابات االحتاد الدويل يف �شهر مار�س املقبل ،واالت�صاالت
والرتبيطات على �أ��ش��ده��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،ون��در���س امل��وق��ف حاليا الختيار
الأن�سب من املر�شحني ،والذي ميكن ان يخدم م�شروعنا التطويري ،وبعد هذه
االنتخابات يف االحتاد الدويل ،هناك بطولة �آ�سيا للرجال وال�سيدات ب�أوزبك�ستان
يف �شهر ابريل والتي قدمنا �أوراق م�شاركتنا فيها بالرباع ال�شيخ حممد منت�صر
القا�سمي ،والرباعة مي امل��دين ،وننتظر املوافقة من الهيئة العامة للريا�ضة
واجلهات املعنية للم�شاركة ،لأنها بطولة مهمة كونها م�ؤهلة لأوملبياد طوكيو،
ولدينا فر�صة يف الت�أهل بالن�سبة لالعبة مي املدين .وتابع :على هام�ش بطولة
�آ�سيا ب�أوزبك�ستان �سوف جترى انتخابات االحت��اد الآ�سيوي ،وح�سمت ر�أي��ي يف
الرت�شح لال�ستمرار يف املكتب التنفيذي ،وبعد بطولة �آ�سيا للكبار� ،سوف نكون
على املوعد مع بطولة �آ�سيا لل�شباب بجدة يف �شهر مايو املقبل ،و�سوف ن�شارك
فيها �أي�ضا يف الغالب مب�شاركة رمزية وقد ار�سلنا القائمة الأولية للهيئة العامة
للريا�ضة من اج��ل احل�صول على املوافقات بهذا ال�ش�أن" .وع��ن تعليقه على
قرار الهيئة العامة للريا�ضة بالتمديد لالحتادات الريا�ضية ملدة عام ملا بعد
دورة طوكيو الأوملبية يقول احلمادي ":هو قرار له وجاهته ،ي�ستهدف حتقيق
اال�ستقرار يف االحتادات الريا�ضية قبل دورة الألعاب الأوملبية ،ونحن يف االحتاد
نرحب به ،وكنا م�ستعدون لإجراء االنتخابات لو مل يكن هناك متديد".
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من�صور بن حممد  :تنظيم الطواف ي�ؤكد ثقة العامل بالإمارات وقدرات �أبناء الوطن
•• دبي -وام:

رح��ب �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س
ّ
دبي الريا�ضي بنخبة الفرق العاملية امل�شاركة يف الن�سخة الثالثة لطواف
الإم � ��ارات ال�ع��امل��ي ل �ل��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة م��ن خمتلف اجل�ن���س�ي��ات الذين
يتناف�سون للفوز بلقب الطواف الوحيد يف منطقة ال�شرق الأو�سط �ضمن
الفئة العاملية.
جاء ذلك مبنا�سبة مرحلة دبي من طواف الإمارات الذي انطلقت جولته
الأوىل من العا�صمة �أبوظبي مرورا ب�إمارات الدولة ويخو�ض امل�شاركون

املرحلة ال�ساد�سة التي تنطلق من جزر ديرة �صباح اليوم اجلمعة وت�ستمر
مل�سافة  165كيلومرتا و�صوال �إىل نقطة نهاية املرحلة وتتويج �أ�صحاب
امل��راك��ز الأوىل و�أ��س��رع زم��ن يف املرحلة يف جزيرة النخلة بعد �أن قدموا
م�ستويات رائعة خالل املراحل اخلم�س املا�ضية التي �شملت عددا من مدن
الدولة.
و�أك��د �سمو رئي�س جمل�س دب��ي الريا�ضي �أن تنظيم الن�سخة الثالثة من
ال �ط��واف على م��دار �سبعة �أي ��ام ومل�سافة  1045كيلومرتا يف خمتلف
مناطق الدولة يف هذا الوقت بالذات ي�ؤكد قدرة �أبناء الإمارات على تنظيم
حدث ريا�ضي عاملي مب�شاركة وا�سعة ومل�سافات خارجية طويلة يف مناطق

متنوعة ما بني �شوارع حديثة وا�سعة ومناطق �صحراوية و�أخرى جبلية
و�ساحلية.
وقال �سموه �إن م�شاركة نخبة الد ّراجني والفرق العاملية واعتماد االحتاد
الدويل للدراجات الهوائية طواف الإمارات العاملي �ضمن �أجندته ال�سنوية
ي�ؤكد ثقة العامل بقدرات دولة الإمارات على تنظيم البطوالت الريا�ضية
الكربى من خالل دعم القيادة الر�شيدة للقطاع الريا�ضي و توفر جميع
عوامل النجاح و يف مقدمتها الإج��راءات االحرتازية الدقيقة بالإ�ضافة
�إىل املواقع املتميزة يف خمتلف �إمارات الدولة من مناطق جغرافية طبيعية
متنوعة ومناطق �سياحية و�شوارع حديثة �آمنة.

و�أ�شاد �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم بامل�ستوى الذي
قدمه الد ّراجون العامليون خالل الطواف اجلاري ومتنى للم�شاركني فيه
من د ّراجني ومدربني وفنيني و�إعالميني اال�ستمتاع ب�أجمل املناطق التي
ميرون بها يف خمتلف مدن الدولة ،وخو�ض مناف�سات قوية ت�ؤكد مدى
التطور الذي و�صلته ريا�ضة الدراجات الهوائية بالدولة والعامل ،والعودة
�إىل دولهم بذكريات جميلة عن الإم ��ارات التي �أ�صبحت ملتقى العامل
ومركزا لإقامة خمتلف الفعاليات الدولية الريا�ضية وغري الريا�ضية على
مدار العام ،وكذلك عن دبي املدينة ال�صديقة للدراجات الهوائية والوجهة
املف�ضلة لهواة هذه الريا�ضة للتدريب وق�ضاء الإجازات العائلية فيها.

«مان�شي�سرت �سيتي» 98 ..يوما مع الأرقام
القيا�سية بعد جتديد عقد جوارديوال
•• �أبوظبي -وام:

بعد  98يوما فقط من متديد عقده
مع الفريق ،دخ��ل الإ�سباين جو�سيب
ج � ��واردي � ��وال امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي لفريق
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي يف �سباق
جديد مع الأرقام القيا�سية التي اعتاد
حتطيمها مع فريقه الأ�سبق بر�شلونة
الإ�سباين ،ويوا�صل الآن حتقيقها مع
فريق الـ "�سيتزنز".
ومع البداية املتوا�ضعة ملان�ش�سرت �سيتي
يف املو�سم احلايل بالدوري الإجنليزي
ل �ك��رة ال �ق��دم ،ب��دت رغ �ب��ة ال�ف��ري��ق يف
ا��س�ت�ع��ادة ال�ل�ق��ب ،وك��أن�ه��ا حلم �صعب
امل �ن��ال ،ول �ك��ن  98ي��وم��ا ف�ق��ط كانت
كفيلة بتغيري احلال من النقي�ض �إىل
النقي�ض متاما حيث �أ�صبح الفريق
نف�سه هو املر�شح الأقوى للفوز بلقب
امل�سابقة املحلية الأقوى يف العامل ،كما
يناف�س الفريق بقوة يف كل من دوري
�أبطال �أوروب��ا ،وك�أ�س �إجنلرتا ،وك�أ�س
رابطة املحرتفني الإجنليزية.
وم� ��ع ف � ��وزه ال �ث �م�ين ع �ل��ى بورو�سيا
مون�شن جالدباخ � / 2صفر يف ذهاب
دور ال �ـ  16ل ��دوري الأب �ط��ال  ،و�ضع
الفريق قدما يف دور الثمانية ،حيث
يخو�ض مباراة الإي��اب على ملعبه يف

 16مار�س املقبل.
و�أث�ب�ت��ت ال�شهور الثالثة املا�ضية �أن
امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن ال �ن ��ادي الإجنليزي
مي�ل�ك��ون ن �ظ��رة ب�ع�ي��دة امل ��دى عندما
مددوا عقد جوارديوال حتى ،2023
خ�صو�صا �إذا علمنا �أن الفريق كانت
نتائجه مهزوزة قبل التجديد ،وكان
اال��س�ت�ق��رار ال�ف�ن��ي ال ��ذي منحه هذا
ال�ق��رار م��ن الأ��س�ب��اب الرئي�سية التي
�ساهمت يف �سطوع الفريق على مدار
الفرتة املا�ضية وتزايد فر�ص تتويجه
ب�أكرث من لقب مهم يف املو�سم احلايل
ليوا�صل التعبري عن جناحاته ب�أف�ضل
� � �ص� ��ورة ،وي � �ك ��ون ت��رج �م��ة حقيقية
لال�ستثمارات املتميزة يف النادي.
ك��ان ال�ف��ري��ق ا��س�ت�ه��ل امل��و��س��م احلايل
ب�شكل متوا�ضع وقدم نتائج متذبذبة
يف ال � ��دوري الإجن �ل �ي��زي ح�ي��ث حقق
الفريق ثالثة انت�صارات مقابل ثالثة
تعادالت ،وهزمية واح��دة يف �أول �سبع
مباريات خا�ضها بامل�سابقة لتثري هذه
ال�ن�ت��ائ��ج اجل� ��دل ب �� �ش ��أن ق��درت��ه على
ا�ستعادة اللقب املحلي.
وب�ع��د ي��وم�ين فقط م��ن مت��دي��د عقد
ج��واردي��وال يف  19ن��وف�م�بر املا�ضي،
�سقط الفريق يف ف��خ الهزمية �صفر
� 2 -أم� ��ام م���ض�ي�ف��ه ت��وت �ن �ه��ام ،ولكن

ه ��ذه ال �ه��زمي��ة ك��ان��ت ن�ق�ط��ة النهاية
يف ال �ب��داي��ة امل�ت��وا��ض�ع��ة ل�ل�ف��ري��ق هذا
املو�سم حيث انطلق بعدها يف م�سرية
النجاح والعودة لدائرة املناف�سة على
الألقاب.
وخالل مباراته �أمام مون�شن جالدباخ
م���س��اء �أم ����س الأول الأرب � �ع ��اء ،حقق
الفريق االنت�صار التا�سع ع�شر على
ال �ت ��وايل يف خم�ت�ل��ف امل���س��اب�ق��ات كما
حافظ على �سجله خاليا من الهزائم
للمباراة ال �ـ  26على ال �ت��وايل ،علما
ب ��أن ��ه ح �ق��ق ال �ف ��وز يف  23م ��ن هذه
امل �ب��اري��ات وت �ع��ادل يف ث�ل�اث مباريات
فقط.

ك ��ان ج ��واردي ��وال ن�ف���س��ه ق��د اعرتف
ب��ده �� �ش �ت��ه وان� �ب� �ه ��اره ل �ه��ذه الأرق� � ��ام
ال�ق�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ق�ق�ه��ا الفريق.
وق��ال امل��درب الإ�سباين يف ت�صريحات
�إع�ل�ام �ي��ة م �ط �ل��ع الأ�� �س� �ب ��وع احل ��ايل
":الأرقام القيا�سية �ستتحطم يوما
ما".
و�أ� �ض��اف�" :إنني منده�ش وفخور..
الفريق ك��ان متما�سكا وم�ستقرا على
م ��دار ال���ش�ه��ور ال�ث�لاث��ة االخ�ي��رة .ال
ميكن �أن نن�سى �أننا فزنا على ليفربول
يف �آنفيلد ،وفزنا على توتنهام وكذلك
على �إيفرتون ثم على �أر�سنال".
و�أ�شار " :كانت مباريات �صعبة ب�شكل

الدوري الإجنليزي� ..ساديو ماين
يرفع الراية البي�ضاء!
قال مهاجم ليفربول �ساديو ماين،
�إن لقب الدوري الإجنليزي املمتاز
ل �ك��رة ال �ق��دم �أ��ص�ب��ح ��ص�ع��ب املنال
ب�ع��دم��ا ت�لا��ش��ت �آم� ��ال االحتفاظ
ب ��ال� �ل� �ق ��ب ،و�أن ال�ت�رك� �ي ��ز الآن
��س�ي�ن���ص��ب ع �ل��ى ال �ت �ت��وي��ج ب ��دوري
�أبطال �أوروبا.
وحطم ليفربول الأرقام القيا�سية
املو�سم املا�ضي يف طريقه حل�صد
ل �ق��ب ال � ��دوري الإجن �ل �ي��زي لأول
مرة يف  30عاماً ،لكن هذا املو�سم
ت�أثر بالإ�صابات وم�ستواه ال�سيء
لي�صبح �ساد�ساً بفارق  19نقطة
عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر.
وقال ماين ل�شبكة ئي�.إ�س.بي�.إن:
"كان هدفنا م��ن ال�ب��داي��ة دوري
الأب� �ط ��ال وال � � ��دوري الإجنليزي
ومباريات الك�ؤو�س ،والآن �أ�ستطيع
ال� �ق ��ول �إن� � ��ه ان �ت �ه��ى �أم� � ��ل الفوز
ب � ��ال � ��دوري ..ب� ��ات ال� �ف ��ارق كبرياً

جداً".
و�أ� �ض��اف" :يف تفكرينا دائ�م�اً �أننا
ال ني�أ�س �أب��داً ولن ني�أ�س لكن بكل
ت ��أك �ي��د ��س�ي�ت��ي ف��ري��ق ك �ب�ير وهو
يحلق يف ال�صدارة".
وق ��ال م ��اين �إن ت��رك�ي��ز ليفربول

�سين�صب الآن على �أوروب ��ا بعدما
ف��از  0-2على رازن ب��ال �شبورت
اليبزيغ يف ذهاب دور الـ 16بدوري
الأبطال الأ�سبوع املا�ضي.
وتابع املهاجم ال�سنغايل" :هدفنا
الرئي�سي دوري الأبطال ،و�أن نفوز

باللقب ولي�س املركز الثاين لكن
هذا لي�س �سه ً
ال".
ووا��ص��ل م��اين�" :سنواجه �أف�ضل
ال �ف��رق يف �أوروب � ��ا ،ل�ك��ن ن�ح��ن هنا
م��ن �أج ��ل ال �ف��وز ع�ل��ى الأف���ض��ل يف
العامل".

جلنة الألعاب الفردية مبجل�س ال�شارقة الريا�ضي
تناق�ش م�شروع ال�شارقة مدينة ريا�ضية �أوملبية
والبطائح وخورفكان والذيد وامل��دام ومليحة واحتاد كلباء ودبا احل�صن
•• ال�شارقة -وام:
وريا�ضات الدفاع عن النف�س خالل الفرتة القادمة بالتن�سيق مع جلنة
ناق�شت جلنة الألعاب الفردية مبجل�س ال�شارقة الريا�ضي م�شروع ال�شارقة اكت�شاف الن�شء ،كما �أو�صت اللجنة بتحديد الأن�شطة التي ميكن �إقامة
مدينة ريا�ضية �أوملبية وملف الالعبني املوهوبني والرتتيب لت�سجيل م�سابقات م�شرتكة فيها بني الأندية بعد االنتهاء من الزيارات .كما مت
زيارات لأندية الإمارة البا�سمة وعدد من املوا�ضيع و التو�صيات.
التطرق �إىل ملف الالعبني املوهوبني والتو�صية بح�ضور من�سق من
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة الذي عقدته مبقر اللجنة التنفيذية لكرة �إدارة �ش�ؤون الريا�ضة والتطوير باملجل�س لإجتماعات اللجنة والتن�سيق
قدم ال�صاالت برئا�سة �سعادة عبدامللك جاين نائب رئي�س املجل�س وح�ضور ملختلف امل�شاريع واملبادرات قبل العر�ض على جمل�س الإدارة ،كما ناق�شت
الأع���ض��اء ال�سيدة م��ي مو�سى ال�ع��ام��ري وال�سيد بخيت �سعيد القر�ص اللجنة م�شروع ال�شارقة مدينة ريا�ضية �أوملبية تت�ضمن �أهم املعايري مثل
وال�سيد �أحمد �إبراهيم الطيب وال�سيد خالد الري�سي وال�سيد عبداهلل املرافق الريا�ضية واملن�ش�آت واملالعب واملتطوعني واملرافقني والإعالم
الهاجري وال�سيد حممد �شل�ش مقرر اللجنة.
وو�سائل االت�صال و�أنواع امل�سابقات والبطوالت واللجان املنظمة واجلوانب
احلمرية
أندية
�
زيارات
جدول
وقال �سعادة عبدامللك جاين انه مت اعتماد
ال�صحية واللوج�ستية.

كبري .ولهذا �أ�شعر ب�أكرث من جمرد
ال�سعادة  ...النا�س يتحدثون كثريا
عن الأرق��ام القيا�سية .ولكن حتقيق
ه��ذا يتطلب الفوز بالعديد من هذه
املباريات ال�صعبة".
وي �ت �� �ص��در م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي جدول
الدوري الإجنليزي حاليا بفارق ع�شر
نقاط �أم��ام ج��اره مان�ش�سرت يونايتد
�صاحب املركز الثاين ،وذلك قبل 13
مباراة من نهاية امل�سابقة ،كما اقرتب
الفريق خطوة هائلة من دور الثمانية
ب ��دوري الأب �ط��ال الأوروب� � ��ي� ،إ�ضافة
لبلوغه املباراة النهائية يف ك�أ�س رابطة
املحرتفني الإجنليزية ودور الثمانية
يف ك�أ�س االحتاد الإجنليزي.
وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه امل �� �س�يرة الرائعة،
وا�صل جوارديوال ممار�سة هوايته يف
حتقيق الأرق��ام القيا�سية ،بل دخل يف
حت��د مثري م��ع �أرق ��ام قيا�سية �سابقة
حققها ه��و برفقة مان�ش�سرت �سيتي،
و�أ� �ص �ب ��ح ج� ��واردي� ��وال وف��ري �ق��ه على
ب�ع��د خ�ط��وة واح ��دة م��ن م�ع��ادل��ة رقم
قيا�سي �سابق حققه مع الـ"�سيتزنز"،
وه ��و ال �ف��وز يف  20م �ب��اراة متتالية
مبختلف البطوالت على التوايل.
ومي�ك��ن للفريق م�ع��ادل��ة ه��ذا الرقم
من خالل مباراته �أمام وي�ستهام يوم

كورتوا يعرتف:
الطرد �ساعدنا
�أمام �أتاالنتا
اع �ت ��رف ح� ��ار�� ��س م ��رم ��ى ري� ��ال
مدريد ،البلجيكي تيبو كورتوا،
عقب ال�ف��وز  0-1على �أتاالنتا
يف عقر داره �أنه مل يكن "يتوقع
ليلة هادئة" ،ح�ي��ث مل ي�ضطر
للتدخل يف �أي ك��رة على مرماه
م ��ن الع �ب��ي ال �ف��ري��ق الإي �ط ��ايل
الذي لعب منقو�صاً منذ الدقيقة
 18بعد طرد رميو فرويلر.
وقال كورتوا" :مل �أتوقع حقيقة
�أن تكون الليلة هادئة يف حرا�سة
املرمى� ،ساعدت البطاقة احلمراء
يف ذلك لأنه مل يكن مبقدورهم
�شن هجمات كثرية علينا ،لكنها
كانت مباراة معقدة لأنهم دافعوا
بـ 10الع� �ب�ي�ن ،ع��ان �ي �ن��ا كثرياً
لإي�ج��اد ث�غ��رة� ،إال �أن�ن��ا ا�ستغللنا
ال�ضربات الثابتة وجنح الأمر".
و�أب��رز احلار�س البلجيكي �أهمية
الت�سجيل خ��ارج الأر���ض والعمل
اجل�م��اع��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل احلفاظ
ع �ل ��ى ع� ��ذري� ��ة � �ش �ب ��اك الفريق
ب�شكل م�ستمر ،مو�ضحاً" :ت�شهد
م �ب��اري��ات �أت ��االن� �ت ��ا ال �ك �ث�ير من
الأه� � � ��داف ،ك �ن��ا ن�ن�ت�ظ��ر مباراة
��ص�ع�ب��ة ،ل�ك��ن م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن
ي�تراج �ع��وا ل �ل��دف��اع ب�ع��د الطرد
ويحاولوا اخل��روج بنتيجة 0-0
�أو خ� �ط ��ف ه� � ��دف م� ��ن هجمة
مرتدة".
وت��اب��ع" :كنا يف ك��ام��ل تركيزنا،
ا� �س �ت �ح��وذن��ا ع �ل��ى ال �ك��رة كثرياً،
رغ��م �أن�ن��ا مل نخلق ال�ع��دي��د من
ال� �ف ��ر� ��ص ،ع �ل��ى �أي ح � ��ال هذا
ال�ه��دف ثمني للغاية ،ال ميكننا
التفكري يف ت�أهلنا بعد� ،سيكون
ل �ق��اء الإي � ��اب ع���ص�ي�ب�اً و�سرنكز
جيداً خالله".

ال�سبت املقبل ب��ال��دوري الإجنليزي،
ك �م��ا ي���س�ت�ط�ي��ع حت�ط�ي��م ه ��ذا الرقم
وحتقيق رق��م قيا�سي �آخ��ر �إذا تغلب
على وولفرهامبتون يف املباراة التالية
بامل�سابقة نف�سها يوم الثالثاء املقبل.
وك��ان ه��ذا الرقم القيا�سي ملان�ش�سرت
�سيتي حتقق حت��ت ق�ي��ادة جوارديوال
�أي�ضا يف الفرتة من � 26أغ�سط�س �إىل
 3دي�سمرب  2017يف بداية املو�سم
الثاين جلوارديوال مع الفريق.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ف��ري��ق حقق
رقما قيا�سيا �آخر خالل هذه امل�سرية
م��ن االن�ت���ص��ارات وم��ا زال ق��ادرا على
مت��دي��ده وه��و  19ان�ت���ص��ارا متتاليا
يف خم�ت�ل��ف ال �ب �ط��والت يف املباريات
التي مل تنته بوقت �إ�ضايف� ،أو ركالت

ت��رج �ي��ح وه � ��ذا ال ��رق ��م ل �ي ����س خا�صا
مب��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي و�إمن � ��ا ه ��و رقم
ق �ي��ا� �س��ي ل� �ل ��دوري الإجن� �ل� �ي ��زي .كما
ي�ستطيع ج ��واردي ��وال ق �ي��ادة الفريق
ملعادلة رقمه القيا�سي يف عدد املباريات
املتتالية التي يحافظ فيها على �سجله
خاليا من الهزائم �إذا جتنب الهزمية
يف م �ب��ارات �ي��ه ب ��ال ��دوري الإجنليزي
الأ�سبوع املقبل ،حيث �سريفع ر�صيده
�إىل  28م�ب��اراة متتالية بال هزمية،
وهو الرقم نف�سه الذي كان قد حققه
حتت قيادة جوارديوال يف الفرتة من
� 27أبريل �إىل  3دي�سمرب .2017
وميتلك مان�ش�سرت �سيتي رقما قيا�سيا
ج��اري��ا �آخ� ��ر يف ال��وق��ت احل� ��ايل وهو
الفوز يف  12مباراة متتالية مبختلف
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البطوالت ،وكانت �أحدثها الفوز على
مون�شن جالدباخ �أم�س الأرب�ع��اء وهو
الرقم القيا�سي لأي فريق �إجنليزي
حتى الآن .و�إذا وا�صل مان�ش�سرت �سيتي
م�سريته الناجحة يف املو�سم احلايل ،
�سيكون مب �ق��دوره حتقيق امل��زي��د من
الأرق��ام القيا�سية الكفيلة بكتابة ا�سم
جوارديوال بحروف من ذهب يف تاريخ
ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي وم��درب��ي �أندية
�إجنلرتا  ،وقد يحقق جوارديوال من
خ�ل�ال ه��ذه امل���س�يرة ح�ل��م ال�ف��ري��ق يف
الفوز بلقبه الأول يف دوري الأبطال
الأوروب ��ي ،وال��ذي �سيكون الثالث له
على امل�ستوى ال�شخ�صي حيث �سبق
ل��ه ال �ف��وز ب��ال�ل�ق��ب الأوروب � ��ي مرتني
�سابقتني مع بر�شلونة.

جوردي �ألبا :املناف�سة على
اللقب ال تزال قائمة
ق��ال الع��ب بر�شلونة ج ��وردي �أل �ب��ا� ،إن ف��ري�ق��ه ع��اد �إىل
املناف�سة على لقب دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين لكرة
القدم عقب الفوز  0-3على �إلت�شي ،ليقل�ص الفارق مع
�أتلتيكو مدريد املت�صدر �إىل خم�س نقاط.
وب�ع��د ب��داي��ة ك��ارث�ي��ة يف امل��و��س��م �أدت �إىل ح��دي��ث املدرب
رونالد كومان يف دي�سمرب (كانون الأول) عن �أن فريقه
لي�س مر�شحاً للقب انت�صر الفريق الكاتالوين يف  8من
�آخ��ر  10م�ب��اري��ات يف ال� ��دوري ،ليقرتب من
فريق املدرب دييغو �سيميوين.
وميلك �أتلتيكو مباراة م�ؤجلة لكنه تراجع
منذ بداية ال�شهر احلايل حيث انت�صر مرة
واح ��دة يف �آخ��ر �أرب ��ع م�ب��اري��ات يف الدوري
وتلقت ثقته �ضربة �أخرى بخ�سارته 1-0
�أم��ام ت�شيل�سي يف ذه��اب دور الـ 16بدوري
�أبطال �أوروبا.
و�أبلغ �ألبا ال�صحافيني بعد ت�سجيل
ال�ه��دف الثالث يف مرمى �إلت�شي
ب �ع��د ث �ن��ائ �ي��ة ل �ي��ون �ي��ل مي�سي:
"املناف�سة على اللقب قائمة،
كثريون حتدثوا عن �أننا خارج
امل �ن��اف �� �س��ة ل �ع��دة �أ� �س��اب �ي��ع ثم
�أعادونا �إىل املناف�سة لأ�سابيع
�أخ ��رى لكننا نعلم �أن الأمر
بني �أيدينا لو �أردنا املناف�سة
ع � �ل� ��ى ال � �ل � �ق � ��ب ،ال � �ف� ��رق
الأخ � � � � ��رى �سترتاجع
مت� � ��ام � � �اً ك � �م� ��ا ح� ��دث
معنا".
وك � � ��ان با�ستطاعة
ب ��ر� � �ش � �ل ��ون ��ة ،ال � ��ذي
ا�ستعاد امل��رك��ز الثالث
م ��ن �إ� �ش �ب �ي �ل �ي��ة ويت�أخر
ب �ن �ق �ط �ت�ين ع� ��ن ري � � ��ال م ��دري ��د
��ص��اح��ب امل��رك��ز ال �ث��اين ،االق�ت�راب
�أك�ثر من �أتلتيكو لوال تعادله املت�أخر
 1-1مع قاد�ش يوم الأحد.
وبدا بر�شلونة متوتراً يف ال�شوط الأول
�أم ��ام �إلت�شي ومل ي�صنع ال�ع��دي��د من
الفر�ص قبل �أن يفر�ض �سيطرته على

الفريق املتعرث بعد اال�سرتاحة.
وانتقد كومان �أداء فريقه يف ال�شوط الأول ،حيث كان
مي�سي غا�ضباً من زمالئه قبل اال�سرتاحة ،لكن املدرب
الهولندي ك��ان را�ضياً ب��رد الفعل .وق��ال م��درب هولندا
ال�سابق" :اجلميع �شاهدوا �أننا مل نلعب ب�سرعة كافية
�أو بحما�س يف ال�شوط الأول ومن اجليد �أن مي�سي كقائد
للفريق طالب ب�شرا�سة �أك�بر ،كنا �سيئني جداً" .وتابع:
"�أردنا اللعب ب�شكل �أف�ضل لكن يف بع�ض
الأحيان يجعل املناف�سون الأم��ور �صعبة
علينا ول�ع�ب�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن املباريات
م ��ؤخ ��راً وك �ن��ا م��ره �ق�ين ،ن�ح��ن ب�شر
ول�سنا �آالت ويف بع�ض الأحيان تلعب
ب�شكل �أ�سو�أ من الآخرين ،لكننا �أظهرنا
�شخ�صية قوية يف ال�شوط الثاين".

ممار�سة الريا�ضة � 2.5ساعة يف الأ�سبوع حتمي من ال�صداع
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن ممار�سة الريا�ضة ملدة �ساعتني ون�صف فقط يف الأ�سبوع ميكن �أن تقلل من خطر
الإ�صابة بال�صداع الن�صفي.
ونظر باحثون يف عيادة لل�صداع بجامعة وا�شنطن يف مقدار التمارين التي ميار�سها املر�ضى امل�صابون بال�صداع
الن�صفي �أ�سبوع ًيا ،ووجدوا �أن ممار�سة الريا�ضة فوق عتبة �ساعتني ون�صف ال�ساعة ،وهو احلد الأدنى املو�صى به من
قبل منظمة ال�صحة العاملية يقلل من م�سببات ال�صداع الن�صفي مثل القلق والنوم ال�سيء.
وقال م�ؤلف الدرا�سة الدكتور ما�سون دي�س من جامعة وا�شنطن يف �سياتل "�إن ال�صداع الن�صفي هو حالة ت�ؤدي �إىل
الإعاقة وت�ؤثر على ماليني الأ�شخا�ص يف الواليات املتحدة ،ومع ذلك ف�إن التمارين املنتظمة قد تكون و�سيلة فعالة
لتقليل تكرارها و�شدتها".
وتطلق التمارين الريا�ضية م�سكنات طبيعية للأمل ت�سمى الإندورفني وت�ساعد النا�س على النوم ب�شكل �أف�ضل
وتقلل من التوتر ،ولكن �إذا كان الأ�شخا�ص امل�صابون بال�صداع الن�صفي ال ميار�سون الريا�ضة فقد ال يح�صدون
هذه الفوائد.
ونظر الدكتور داي�س وفريقه يف ثالثة �أ�سباب �أو "حمفزات" لل�صداع الن�صفي :االكتئاب والقلق وم�شاكل النوم،
�شخ�صا مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم جمي ًعا بال�صداع الن�صفي ،لكن مب�ستويات خمتلفة من
و�شملت الدرا�سة 4647
ً
ال�شدة.
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ي�صور �شبح ًا ي�سحب طفلته من �سريرها

�صدمة  ..ح ّالق ميار�س مهنة الطب

متكن �أب م��ن ت�صوير حل�ظ��ات مرعبة يظهر فيها ما
يعتقد �أنه �شبح وهو ي�سحب طفلته من �سريرها.
وتظهر الطفلة يف اللقطات التي مت ت�صويرها بكامريا مت
تثبيتها يف غرفة نومها م�ستلقية يف نهاية �سريرها وهي
تلعب ب�ألعابها يف ال�ساعة  11:37م�ساءً ،قبل �أن يحدث
��ش��يء غ��ري��ب .ون���ش��ر الأب مقطع ال�ف�ي��دي��و ع�ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي ت��وك ت��وك حت��ت ع�ن��وان "طفلتي
يتم �سحبها من حتت ال�سرير ..زوجتي تعتقد �أنها زحفت
لوحدها ،لكن هناك �شيء ما قد �سحبها" .وميكن ر�ؤية
الطفلة وهي تنزل من ال�سرير قبل �أن تتوجه �إىل نهايته
حيث توجد الو�سادة لتزحف حتتها ،لكنها فج�أة �أ�صيبت
بالذعر ،وب��د�أت يف البكاء واال�ستنجاد بوالديها عندما
ب��د�أت �ساقاها باالختفاء عن الأنظار .ومنذ ن�شره ،متت
م���ش��اه��دة ال�ف�ي��دي��و م��ا ي�ق��رب م��ن  8م�لاي�ين م��رة على
من�صة التوا�صل االجتماعي ،وعبرّ الكثري من امل�شاهدين
ع��ن ده�شتهم وع��دم ت�صديقهم مل��ا ي�شاهدونه .وحظي
الفيديو ب�أكرث من � 725000إعجاب و  26000تعليق
من امل�شاهدين الذين يعتقدون �أن �شيئاً ما قد �سحب
الطفلة بالفعل ،بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.

ق�صة عجيبة ت�صلح �أن تكون فيلما �سينمائيا مكتمل الأركان ،ففي
�أحد �ضواحي جنوبي القاهرة الكربى مب�صر ،د�أب "ح ّ
الق" على
ممار�سة مهنة الطب� ،إذ افتتح  4مراكز طبية ،ويوظف طاقم من
الأط�ب��اء واملمر�ضني يعملون حتت �إدارت ��ه ،كما �أن��ه يعالج حاالت
مر�ضية بنف�سه �أي�ضا .وك�شف الواقعة "فني متري�ض" عمل مع
هذا الرجل ،عندما خرج يف بث مبا�شر عرب موقع "القاهرة "24
الإخ�ب��اري ،ي��روي تفا�صيل ق�صة الطبيب املزيف ،وكيف ا�ستطاع
الرجل خ��داع اجلميع ،وعلى ر�أ�سهم �أط�ب��اء حقيقيني .ومبجرد
ت ��داول ال�ب��ث امل�ب��ا��ش��ر للممر�ض ع��زي��ز ك��ام��ل ،حت��رك��ت ال�شرطة
امل���ص��ري��ة للتحقيق يف ال��واق�ع��ة وك���ش��ف مالب�ستها ،مم��ا �أدى يف
النهاية للقب�ض على الطبيب املزيف وزوجته ،بعدما تبني �أنهما
يتخذان ع��دة ع�ي��ادات وم��راك��ز طبية ب��دائ��رة ق�سم �شرطة ثالث
�أكتوبر (مدينة � 6أكتوبر) مقرا ملمار�سة ن�شاطهما غري امل�شروع.
وقالت وزارة الداخلية امل�صرية يف بيان� ،إن التحريات �أثبتت �أن
الطبيب املزيف حا�صل على �شهادة الثانوية العامة فقط ،ويقيم
هو وزوجته يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر .من جانبه ،قال عزيز
كامل "فني التمري�ض" الذي ك�شف الطبيب املزيف �أول الأمر،
�إنه واجه املتهم يف حتقيقات النيابة ،الفتا �إىل �أن املتهم املعروف
با�سم ك��رمي ،ح��اول �إنكار كافة التهم املوجهة له ،مدعيا �أن��ه كان
يدير فقط مراكز طبية ومل ميار�س مهنة الطب.

يدعي اختطافه ليتهرب من العمل

يتدهور وزنها �إىل  24كيلوغرام ًا بفعل �سوء املعاملة

اعتقلت �شرطة كوليدج يف �أريزونا الأمريكية رجال بتهمة
االدعاء الكاذب ،وتزييف "عملية اختطاف" ،وذلك للتهرب
من ال��ذه��اب �إىل عمله .وع�ثرت ال�شرطة على براندون
�سولز البالغ من العمر  19عاما ب�أحد �شوارع كوليدج ،وهو
مق ّيد اليدين ،يف حن كانت قطعة من القما�ش حم�شوة
يف فمه .و�أخ�بر �سولز ال�شرطة ب�أن رجلني ملثمني قاما
باختطافه ،وو�ضعوه يف �سيارة بعدما فقد وعيه ،وتركاه
يف املوقع .و�أج��رت ال�شرطة حتقيقا يف احل��ادث ،لكنها مل
ت�صل �إىل �أي دليل على حدوث اختطاف �أو اعتداء .ونقل
موقع "�أي بي �سي �أريزونا" عن �أحد ال�ضباط امل�شاركني
يف التحقيق قوله� ،إن م�شاهدة كامريات املراقبة ،للتحقق
من رواية �سولز ب�أنه تعر�ض لل�ضرب على ر�أ�سه ،وو�ضعه
يف �سيارة ،مل تثبت حدوث عملية االختطاف .ومبواجهة
�سولز بنتائج التحقيق ،اعرتف ب�أنه �أقدم على تنفيذ هذه
احليلة كذريعة للغياب عن عمله ،لتق�ضي املحكمة عليه
بغرامة مالية لتقدميه بالغا كاذبا.

اع�ترف��ت ام� ��ر�أة ��س�ن�غ��اف��وري��ة ب��أن�ه��ا ج � ّوع��ت خ��ادم�ت�ه��ا البورمية

و�ضربتها وقتلتها ،وقال ممثلو االدعاء �إن ال�ضحية كانت تزن 24

كيلوغراماً فح�سب بعد عام من �سوء املعاملة ،يف ما و�صفوه ب�أنه
من �أ�سو�أ حاالت �سوء املعاملة يف تاريخ الدولة .وتوجد يف �سنغافورة
نحو � 250ألف عاملة منزلية ي�أتني عادة من دول �آ�سيوية فقرية،
وتتعر�ض كرث منهن ل�سوء املعاملة .لكن ن��ادراً ما و�صل الأم��ر يف
املدينة �إىل حالة م�شابهة لفظاعة ما عانته بيانغ نغيه دون قبل
وفاتها ع��ام � ،2016إذ تعر�ضت ال�شابة للركل وال�ضرب باملكن�سة
واخلنق واحل��رق باملكواة ،بح�سب الوثائق القانونية التي اطلعت
عليها وكالة فران�س بر�س .و�أقرت خمدومتها غاياثريي موروغايان
( 40عاماً) الثالثاء ب�أنها مذنبة يف ما يتعلق بثمانٍ وع�شرين تهمة،
بينها القتل العمد .وق��د ت�صل عقوبة م��وروغ��اي��ان التي �ستتقرر
يف وق��ت الح��ق �إىل ال�سجن م��دى احلياة .وق��ال ممثلو االدع��اء �إن
"املحكمة ت�شعر بغ�ضب م�شروع من فكرة �أن يعامل �إن�سان �شخ�صاً
بهذه الطريقة غري الإن�سانية" ،مطالبني ب�أن "يطبق القانون بكل
قوته" .وكانت بيانغ نغيه دون ح�صلت عام  2015على الوظيفة
لدى غاياثريي وزوجها ،وهو �ضابط �شرطة ،وقد كلفاها رعاية
ابنتهما البالغة �أربع �سنوات وابنها البالغ عاماً واحداً.

حتذير للأزواج ..تعوي�ض للمطلقة عن الأعمال املنزلية

�أطباء يعيدون و�صل يد مري�ض يف جراحة نادرة

متكن الأطباء من �إعادة و�صل يد رجل بريطاين يف جراحة فريدة
من نوعها بعد �أن تعر�ض حلادثة �أثناء العمل �أدت �إىل برت يده.
وك��ان كري�ستوفر راي��ت ( 57عاماً) يعمل ي��وم االثنني  15فرباير
(�شباط) عندما علقت يده الي�سرى يف الآل��ة ومت برتها بالكامل،
ومت نقله على ال�ف��ور �إىل امل�ست�شفى ،حيث عمل اجل��راح��ون على
�إعادة و�صل يده يف عملية ماراثونية ا�ستمرت � 11ساعة .وي�ستذكر
رايت حلظة احلادثة حيث يقول "بينما كنت �أعمل على �آلة ت�صنيع
ال�ك��رت��ون� ،أم�سكت ال�سال�سل مبالب�سي و�سحبت ي��دي �إىل الآلة،
�ضجيجا مفاج ًئا ويف تلك اللحظة علمت �أنني فقدت يدي".
�سمعت
ً

البل�شون الأبي�ض ينظر �إىل �سمكة ت�سبح بالقرب من حديقة با�سري ري�س يف �سنغافورة .ا ف ب

بريطانيا :و�ضع الكمامات قد ال يكون �ضروريا يف ال�صيف

يو�سف �شعبان يف العناية
املركزة ب�سبب كورونا
ك �� �ش �ف��ت ال� �ف� �ن ��ان ��ة ن � �ه ��ال عنرب،
امل�س�ؤولة عن امللف الطبي يف نقابة
امل �ه��ن ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة امل �� �ص��ري��ة ،عن
حقيقة م��ا ّ
مت ت��داول��ه يف و�سائل
الإعالم ب�ش�أن و�ضع الفنان امل�صري
يو�سف �شعبان على جهاز التنف�س
ال �� �ص �ن��اع��ي ،ب �� �س �ب��ب م�ضاعفات
�إ�صابته بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ونقل موقع "اليوم ال�سابع" عن
ع�ن�بر ق��ول �ه��ا� ،إن ي��و��س��ف �شعبان
"ال يحتاج لتنف�س �صناعي ،خا�صة
و�أن ن�سبة الأك�سجني لديه مل تقل
ع��ن  94يف املئة" .و�أو� �ض �ح��ت �أن
حالة �شعبان مل تتغري منذ دخوله
وح��دة العناية امل��رك��زة مب�ست�شفى
العجورة يوم الثالثاء .وكانت �أنباء
قد مت تداولها عن تدهور احلالة
ال�صحية للفنان امل�صري ،وهو ما
نفاه ال��دك�ت��ور �أ��ش��رف ذك��ي ،نقيب
امل �ه��ن ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة ،ح���س�ب�م��ا نقلت
�صحيفة "الأهرام" امل�صرية.
جدير بالذكر �أن �شعبان بد�أ العمل
يف ال�سينما قبل التخرج من معهد
ال �ف �ن��ون امل �� �س��رح �ي��ة ب� �ع ��ام ،حيث
ر�شحه املخرج بركات للم�شاركة يف
بطولة فيلم "يف بيتنا رجل" .

Friday

قالت جيني هاري�س نائبة كبري امل�س�ؤولني الطبيني يف �إجنلرتا �إن املواطنني
ق��د ال يحتاجون لو�ضع ك�م��ام��ات للوقاية م��ن كوفيد -19خ�لال �شهور
ال�صيف �إذا انخف�ضت حاالت الإ�صابة ب�شكل كبري لكن ا�ستخدامها �سيكون
�ضروريا مرة �أخرى يف ال�شتاء على الأرجح.
و�أ�ضافت يف م�ؤمتر �صحفي "من املحتمل جدا خالل �شهور ال�صيف ،كما
فعلنا العام املا�ضي ،عندما ن��رى املعدالت تنخف�ض � ،اّأل نحتاج �إىل و�ضع
الكمامات طوال الوقت".
وتابعت قائلة "�أعتقد �أن فرتة ال�صيف ب�شكل عام هي فرتة �أكرث �أمانا لنا
وال حتتاج لكثري من التدخل .لكن �أعتقد �أن هذا ال يعني �أن ن�ستبعدها
"و�ضع الكمامات" عندما ندخل جمددا يف فرتات ال�شتاء".
وكان رئي�س وزراء بريطانيا بوري�س جون�سون قد قال �إنه يتعني على النا�س
التعاي�ش مع فريو�س كورونا على املدى الطويل مثلما يفعلون متاما مع
الإنفلونزا يف ظل توافر لقاح ،م�ضيفا �أنه ال توجد م�شاكل يف الإمدادات
ت�ؤثر على اجلرعات يف الوقت الراهن .وقال �أمام الربملان "ال�سبب الوحيد
ال��ذي يجعلني �أ�ستطيع ق��ول � ...إننا ال بد �أن نتعلم التعاي�ش مع كوفيد
كما نعي�ش مع الإنفلونزا ...على املدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا
الربنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

�أول درا�سة �ضخمة ت�ؤ ّكد فعالية لقاح فايزر بن�سبة % 94

�أث�ب��ت لقاح ف��اي��زر �أ ّن��ه ف� ّع��ال بن�سبة � % 94ض ّد الإ��ص��اب��ات بكوفيد19 -
امل�صحوبة ب�أعرا�ض ،وفقاً لدرا�سة وا�سعة النطاق جرت يف �إ�سرائيل على 1,2

مليون �شخ�ص ون�شرت نتائجها الأربعاء جملة علمية مرموقة ،مما ي�ؤ ّكد
بيانات التجارب ال�سريرية والدور احلا�سم حلمالت التطعيم يف مكافحة
اجلائحة .وق��ال بن ري�س� ،أح��د معدّي الدرا�سة التي ن�شرتها "جملة نيو
�إنغالند الطبية" املرموقة ،يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س �إنّ "هذا هو �أول
دليل ( )...على فعالية لقاح يف ظروف العامل احلقيقي".
وك��ان��ت ق��د ق��ال��ت منظمة مكابي لتقدمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
�إ�سرائيل �إن �أق��ل م��ن  0.01يف املئة م��ن ال��ذي��ن تلقوا لقاح �شركة فايزر
للوقاية من كوفيد� -19أ�صيبوا بالفريو�س بعد �أكرث من �أ�سبوع من تلقي
اجلرعة الثانية.
و�أظهرت النتائج الأولية التي ن�شرتها املنظمة املعنية باحلفاظ على ال�صحة
العامة �أن من بني � 128600شخ�ص تلقوا اجلرعتني مل ي�صب �سوى 20
فقط بالفريو�س منذ ذلك احلني.
وتعترب �إ�سرائيل رائ��دة على م�ستوى العامل من خ�لال طرحها ال�سريع
للقاح على الرغم من �أن البيانات ت�أتي �أي�ضا يف ظل �إج ��راءات ع��زل عام
على م�ستوى ال�ب�لاد ت�ساعد �أي���ض��ا يف احل��د م��ن انت�شار ال �ع��دوى .وبد�أ
الإ�سرائيليون يف تلقي اجلرعة الأوىل من لقاح فايزر يف  19دي�سمرب.

معركة ع�صابات تودي بحياة � 79سجينا
رف �ع��ت الإك� � ��وادور ع��دد ق�ت�ل��ى �أع �م��ال ال���ش�غ��ب يف �أربعة
�سجون �إىل  79وقالت �إن ال�سلطات ا�ستعادت ال�سيطرة
بعد واح��دة من �أكرث ح��وادث العنف يف ال�سجون دموية
يف تاريخها.
ومتركزت ال�شرطة والقوات عند مراكز احتجاز يف مدن
جواياكويل وكوينكا والتاكوجنا حيث تقاتلت الع�صابات
ب�أ�سلحة يدوية فيما قالت ال�سلطات �إن��ه ان��دالع من�سق
للعنف.وبد�أت الع�صابات معركة على الزعامة داخل نظام
ال�سجون يف دي�سمرب عندما ُقتل زعيم لو�س ت�شونريو�س،
التي تعترب �أقوى ع�صابة يف النظام ،يف مركز ت�سوق بعد
عدة �أ�شهر من �إطالق �سراحه.
ووق�ع��ت ع��دة م��واج�ه��ات �أم����س يف مناطق ذات �إج ��راءات
�أمنية م�شددة يف �سجني جواياكويل وكوينكا.
وق��ال��ت م�صلحة ال�سجون �إن جميع القتلى يف �أعمال
ال�شغب �سجناء.
و�أ� �ض��اف��ت يف ب �ي��ان "الو�ضع حت��ت ال���س�ي�ط��رة بف�ضل
الإجراءات التي متت بني امل�ؤ�س�سة وال�شرطة الوطنية".
وق��ال��ت �إن �ه��ا "توا�صل ج�م��ع امل �ع �ل��وم��ات ع��ن اخل�سائر
الب�شرية واجلوانب الأخ��رى املتعلقة باال�شتباكات التي
ن�شبت".

�إذا كنت رج�لا يفكر ب��ال�ط�لاق ،فعليك �أن تت�أنى قليال
ل�ت���س�ت��وع��ب اخل���س��ائ��ر امل�ح�ت�م�ل��ة م��ن وراء ه ��ذا القرار،
فرمبا يكون ا�ستمرار ال��زواج �أف�ضل .فقد �أل��زم الق�ضاء
ال�صيني رج ً
ال بدفع حوايل  8000دوالر لطليقته مبثابة
"تعوي�ض" عن الأعمال املنزلية التي كانت تتوالها عندما
ك��ان��ا م�ت��زوج�ين ،مم��ا �أث ��ار ج ��د ًال ��س��اخ�ن�اً ع�ل��ى ال�شبكات
االجتماعية .ويعطي القانون املدين ال�صيني الذي دخل
حيز التنفيذ ه��ذه ال�سنة الأزواج َ
املط َّلقني حق املطالبة
للمرة الأوىل بتعوي�ض �إذا ت��ول��وا يف امل�ن��زل م�س�ؤوليات
�أكرب .وقالت ال�سيدة وانغ ،وهي ربة منزل ،خالل �إدالئها
ب�شهادتها �أمام حمكمة يف بكني� ،إنها �أثناء زواجها اعتنت
"بابنها وبالأعمال املنزلية" بينما مل يكن زوجها "يهتم �أو
ي�شارك يف املهام العائلية" حتى "خارج �أوقات عمله".

�أهم الدالئل على �أن جهازك املناعي �ضعيف

يتكون جهاز املناعة لدينا م��ن خاليا الدم
ال�ب�ي���ض��اء وال �ع �ق��د ال�ل�ي�م�ف��اوي��ة والأج�سام
امل�ضادة التي ت�ساعدنا يف مكافحة االلتهابات
اخلارجية .فيما يلي جمموعة من امل�ؤ�شرات
الوا�ضحة على وج��ود جهاز مناعي �ضعيف،
بح�سب ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا:
ال�ت��وت��ر :ميكن �أن تقلل امل�ستويات العالية
م��ن التوتر م��ن فعالية جهاز املناعة لديك
وجتعلك عر�ضة للإ�صابة بالعدوى .الغ�ضب
امل�ف��رط ه��و �أي��ً��ض��ا عالمة على �ضعف جهاز
امل�ن��اع��ة .ال �ع��دوى امل �ت �ك��ررة� :إذا ك�ن��ت تعاين
م��ن ال�ت�ه��اب��ات م�ت�ك��ررة يف الأذن� ،أو التهاب
اجل �ي ��وب الأن �ف �ي��ة اجل��رث��وم��ي امل ��زم ��ن� ،أو
�أكرث من التهاب رئوي �أو حتتاج �إىل العالج
بامل�ضادات احليوية �أكرث من ثالث مرات يف
ال�سنة ،ف�أنت بحاجة �إىل الرتكيز على تعزيز
مناعتك .تكرار الإ�صابة بنزالت ال�برد� :إذا
كنت تعاين من �أكرث من  3-2نزالت برد كل
ع��ام ،ف��أن��ت بحاجة �إىل تعزيز جهاز املناعة

بيلي �إيلي�ش تنجز �ألبوما غنائيا
خالل فرتة احلجر املنزيل
�أف��ادت و�سائل �إع�لام عاملية �أن النجمة العاملية بيلي �إيلي�ش كانت قد
�سجلت �ألبوما غنائيا كامال يف فرتة احلجر املنزيل الذي خ�ضعت له
ّ
ب�سبب فريو�س كورونا.
وكانت ردّت بيلي �إيلي�ش م�ؤخرا على الأ�شخا�ص الذين �سخروا من لون
�شعرها الأخ�ضر م��ؤخ��را� ،إذ �إنها توجهت لهم بالقول " :توقفوا عن
ال�سخرية من �شعري و �إال فلن �أ�صدر لكم �ألبوما".
على �صعيد �آخر كانت قد �أث��ارت بيلي �إيلي�ش م�ؤخرا جدال كبريا بني
اجلمهور بت�صريحها ال��ذي ك�شفت فيه �أنها ال ت��زال تنام مع والديها
يف ذات ال�سرير ،معللة ت�صرفها هذا ،ب�أنها تخاف من الوحو�ش حتت
ال�سرير يف غرفتها.

لديك� .أي�ضاً� ،إذا ا�ستغرقت �أك�ثر من
�أي��ام للتعايف ،فهذه عالمة على �ضعف جهاز
املناعة.
الإع� �ي ��اء :ةمي �ك��ن �أن يجعلك ن �ظ��ام املناعة
ال�ضعيف ت�شعر باخلمول طوال اليوم بغ�ض
النظر عن م��دى �شعورك بالراحة .يت�سبب
نظام املناعة ال�ضعيف يف �شعورك بالإرهاق.
م�شاكل الأمعاء املزمنة :وفقًا للخرباء ،ف�إن
 ٪ 75-70من جهاز املناعة لدينا موجود يف
اجلهاز اله�ضمي .وبالتايل ،ميكن �أن ي�سبب
نظام املناعة ال�ضعيف احلمو�ضة والإ�سهال.
�شفاء اجلروح ببطء :ال ميكن لنظام املناعة
ال�ضعيف �أن يولد جلدًا جديدًا ب�سرعة ،مما
ي�ؤدي �إىل �شفاء بطيء للجروح.
�آالم املفا�صل :ميكن �أن ي��ؤدي تكرار حدوث
�آالم املفا�صل �إىل �ضعف املناعة .قد تواجه
� ً
وتيب�سا يف الأطراف،
أي�ضا تورمًا يف الوجه
ً
ً
و�آالم � �ا يف املفا�صل ب�سبب ال�ت�ه��اب البطانة
الداخلية للمفا�صل.
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كبري الطهاة يف
الإليزيه يرتك مهامه
�أعلن غيوم غوميز طباخ الق�صر
ال��رئ��ا� �س��ي ال �ف��رن �� �س��ي م �ن��ذ ربع
قرن ،تركه مهامه لتويل من�صب
"املمثل ال�شخ�صي" للرئي�س
�إمي ��ان ��وي ��ل م� ��اك� ��رون للرتويج
"للمطبخ الفرن�سي".
و�أو�� � �ض � ��ح ال� �ط ��اه ��ي الفرن�سي
امل �ع��روف يف ر��س��ال��ة ع�بر ح�سابه
على تويرت �أن��ه اتخذ ق��راره هذا
ب �ع��د "تفكري معمق" ،بهدف
"اال�ستمرار يف خ��دم��ة البالد
ب�صورة خمتلفة".
وك� ��ان غ��وم �ي��ز ك �ب�ير ال �ط �ه��اة يف
الإل� �ي ��زي ��ه م �ن��ذ  2013بعدما
ك ��ان م �� �س��اع��دا يف امل �ط �ب��خ داخل
ال�ق���ص��ر ال��رئ��ا� �س��ي خ�ل�ال عهود
جاك �شرياك ونيكوال �ساركوزي
وف��رن���س��وا ه��والن��د ،و� �ص��وال �إىل
�إميانويل ماكرون.
وقال �إنه �أم�ضى " 25عاما يف رفع
راية االمتياز الفرن�سي بتقاليده
وفن احلياة اخلا�ص به �إىل �أعلى
املراتب".
واع �ت �ب��ارا م��ن الأول م��ن �آذار/
م ��ار� ��س ،ي �ت��وىل غ��وم �ي��ز مهامه
"ممثال � �ش �خ �� �ص �ي��ا لرئي�س
اجل� �م� �ه ��وري ��ة ل � ��دى الأط� � � ��راف
وال �� �ش �ب �ك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف قطاع
الطهو والأغذية بهدف الرتويج
لفنون املطبخ الفرن�سي".

