حممد بن را�شد يت�سلم ر�سالة
لرئي�س الدولة من �أمري الكويت

�ص 04

حممد الكويتي  :حماية �أ�صول و�أمن
املعلومات جزء من �أمننا الوطني

•• دبي-وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ر�سالة خطية �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة �ضمنها حتياته وتنمياته ل�سموه
ب��دوام ال�صحة وال�سعادة ول�شعبنا مزيدا من التقدم واالزده��ار واال�ستقرار ومثمنا
عاليا مواقف دولة الإمارات رئي�سا وحكومة و�شعبا الأخوية والإن�سانية وحر�صها على
التالحم العربي اخلليجي وتعزيز م�سرية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف دبي
قبل ظهر ام�س معايل ال�شيخ �أحمد نا�صر املحمد ال�صباح وزير خارجية دولة الكويت
الذي نقل ل�سموه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ومتنياته
(التفا�صيل �ص)3
ل�سموه موفور ال�صحة والعافية.
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 14

ماهي ر�سالة �إيران من الهجمات
على الأمريكيني يف العراق ؟

�ص 19

الفجر الريا�ضي

حماربو الإمارات ّ
توقع عقود

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

احرتاف مع  5مقاتلني

 32صفحة -الثمن درهمان

�شاركا يف �أعمال خلوة عام اخلم�سني

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�ؤكدان �أن اخلم�سني
�سـنة القـادمـة حتتـاج �سـرعة �أكبــر و�إجنازات �أ�ضخـم

• حممد بن را�شد :يف الإمارات ال نعرتف بامل�ستحيل..
لديناالقوةالعلميةواالقت�صاديةولديناحممدبنزايد
• حممد بن زايد :عودنا حممد بن را�شد على الرقم
واح��د ول��ن نتخلى عنه وهدفنا املناف�سة العاملية

حممد بن زايد يتفقد عددا من املن�صات العربية والدولية
خالل فعاليات اليوم الرابع لـ«�آيدك�س »2021

•• �أبوظبي -وام:

تفقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س عدداً من الأجنحة
العربية والدولية امل�شاركة يف الدورة اخلام�سة ع�شرة ملعر�ض الدفاع
الدويل �آيدك�س  2021الذي يوا�صل فعالياته لليوم الرابع يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض �أدنيك .
واطلع �سموه خالل اجلولة على �أحدث ما �أنتجته ال�صناعات العربية
املتخ�ص�صة وال�شركات الدولية من �أنظمة و�آل�ي��ات متطورة ت�سهم
يف ر�سم م�ستقبل القطاعات الدفاعية والع�سكرية والأمنية و�إيجاد
حلول م�ستدامة للتحديات التي تواجهها( .التفا�صيل �ص)3

حممد بن زايد يكلف جمل�س التوازن االقت�صادي ب�إدارة م�شرتيات
وعقود القوات امل�سلحة والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي

•• دبي -وام:

اختتمت ام�س �أعمال خلوة عام اخلم�سني برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ومب�شاركة وزراء حكومة
دولة الإمارات وم�س�ؤويل اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية يف الدولة.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم � ،أن دولة الإمارات
ا�ستطاعت م�ن��ذ ت�أ�سي�سها وح�ت��ى ال��وق��ت احل��ايل حتقيق جت��رب��ة فريدة
وجناحات متوالية يف �شتى املجاالت بف�ضل الر�ؤية امل�ستنرية التي �أر�ساها
الآباء امل�ؤ�س�سون والقيم النبيلة التي غر�سوها يف النفو�س لتكون منهجاً لكل
�أبناء الإمارات ودافعاً لتحقيق النجاحات ،م�شرياً �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي
لـ(خلوة اخلم�سني) يتمثل يف ر�سم مالمح املرحلة املقبلة و�صياغة حماور
وت�صورات مبتكرة ترثي م�سرية التنمية يف الدولة وت�ضمن مل�سرية النه�ضة
(التفا�صيل �ص)2
والتطوير يف دولة الإمارات تفردها.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• �أبوظبي-وام:

حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل تر�ؤ�سهما اعمال خلوة عام اخلم�سني مب�شاركة وزراء احلكومة وم�س�ؤويل اجلهات االحتادية واملحلية (وام)

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة  ،ق��راري��ن بتكليف
جمل�س التوازن االقت�صادي ب�إدارة م�شرتيات وعقود القوات امل�سلحة
و�شرطة �أبوظبي� ،إ�ضافة �إىل مهامه املتمثلة يف �إدارة برنامج التوازن
االقت�صادي .ومبوجب القرارين ،يتوىل جمل�س التوازن االقت�صادي
م�س�ؤولية م�شرتيات القوات امل�سلحة والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
م��ن جميع ال�ن��واح��ي الإداري� ��ة ،والفنية ،وال�ت�ع��اق��دي��ة ،والقانونية،
واملالية ،واملتابعة والإ��ش��راف على تنفيذها .كما ت�شمل امل�س�ؤوليات
�إ�صدار املوافقات على تر�سية امل�شاريع والتعاقد ،و�إمت��ام الإجراءات
التنفيذية الالحقة للتعاقد وما يرتبط بها( .التفا�صيل �ص)4

روايتان متناق�ضتان لنهاية ال�صراع:

املجل�س الأوروبي يدعو لال�ستعداد للفريو�سات القادمة

وكالة الأدوية الأمريكية :لقاح جون�سون بجرعة واحدة فعال �ضد كورونا �أي دور لعبه ريغان حقا يف �إنهاء احلرب الباردة؟

امر�أة تتلقى اللقاح امل�ضاد لكورونا باحد مراكز التطعيم يف هنجاريا (ا ف ب)
ت�صل �إىل  66باملئة فقط ،لكنه قد م��ن مر�ض (كوفيد  ،)19ونحو وق� � ��ال رئ �ي ����س وح� � ��دة الأب � �ح ��اث
يكون مفيدا بالن�سبة للعامل الذي  85باملئة من الأع��را���ض الأ�شد الدولية يف ال�شركة ماثاي مامني،
يعاين �شحا يف كميات اللقاحات.
خ�ط��ورة .وك��ان هناك اختالف يف �إن ابتكار لقاح بجرعة واحدة كان
وذك ��رت ج��ون���س��ون �آن ��د جون�سون النتائج تبعا للموقع اجلغرايف ،مقامرة جديرة باالحرتام.
�أن � �ه� ��ا اع� �ت� �م ��ادا ع �ل ��ى ال �ت �ج ��ارب فاللقاح عمل ب�صورة جيدة بن�سبة ه� � ��ذا وع� ��� �ش� �ي ��ة ان � �ع � �ق� ��اد القمة
ال���س��ري��ري��ة يف ال��والي��ات املتحدة  72باملئة يف احل ��االت املعتدلة الأوروب � �ي� ��ة ،دع ��ا رئ�ي����س املجل�س
و 7دول �أخ��رى ،ف��إن اللقاح فعال واخل �ط�ي�رة ب��ال��والي��ات املتحدة ،الأوروب� � ��ي � �ش��ارل م�ي���ش�ي��ل� ،أم�س
بن�سبة  66باملئة يف احلماية من مقارنة بن�سبة  57باملئة يف جنوب الأربعاء ،دول االحتاد �إىل مواجهة
الإ� �ص��اب��ات اخل�ط�يرة واملتو�سطة �إفريقيا.
خماطر الفريو�سات اجلديدة يف

امل�ستقبل.
�إىل ذل��ك ،ق��ال مي�شيل يف ر�سالة
ب�ع��ث ب�ه��ا �إىل ق ��ادة دول االحت ��اد،
ع�شية اجتماع القمة� ،إن �سالالت
ال� �ف�ي�رو� ��س اجل ��دي ��دة �أ�صحبت
الظاهرة الطاغية يف العديد من
دول االحتاد الأوروبي.
واقرتح مي�شيل على قادة االحتاد
العمل على �إدم ��اج وح ��دات �إنتاج
اللقاح على ال�صعيد الأوروبي من
�أج��ل �ضمان �إن�ت��اج كميات اللقاح
ال�ت��ي يحتاجها االحت ��اد ملواجهة
حت� ��دي� ��ات ال � �ف �ي�رو� ��س امل �ت �ح ��ور،
والفريو�سات اجلديدة.
م ��ن ج �ه �ت �ه��م ،دع ��ا ق� ��ادة ك ��ل من
�إ�سبانيا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا
والدمنارك يف ر�سالة م�شرتكة �إىل
رئي�س املجل�س ي��دع��ون فيها �إىل
وجوب الإ�سراع يف وترية التطعيم
ب��ال�ل�ق��اح وو� �ض��ع �إج � ��راءات تو ِّفق
بني القيود املفرو�ضة على تنقل
امل���س��اف��ري��ن وب�ي�ن وج ��وب �ضمان
ان�سياب حركة ال�سلع واخلدمات.
ي��ذك��ر �أن ق��ادة االحت ��اد الأوروب ��ي
� �س �ي �ب �ح �ث��ون ت ��داع� �ي ��ات الأزم � � ��ة
ال�صحية ظهر اخلمي�س وتن�سيق
حمالت التطعيم و�إن�ت��اج اللقاح،
عرب دائرة الفيديو املغلقة.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع �ل �ن��ت ه �ي �ئ��ة ال � �غ ��ذاء وال� � ��دواء
الأمريكية� ،أن اجل��رع��ة الواحدة
من لقاح جون�سون �إن��د جون�سون
فعالة �ضد كورونا.
وق��ال��ت �إدارة ال ��دواء الأمريكية،
�إن ال� �ل� �ق ��اح ي �ق �ل��ل م� ��ن انت�شار
الفريو�س ،ويحمي بن�سبة 86%
م��ن الأع��را���ض اخل�ط�يرة للوباء،
م � ��ؤك ��دة �أن � ��ه مي �ك��ن ت �خ��زي �ن��ه يف
درج � ��ات ال �ت�بري��د ال �ع��ادي��ة وملدة
ثالثة �أ�شهر.
وك��ان��ت �شركة الأدوي� ��ة جون�سون
�آن��د جون�سون تقدّمت بطلب من
ال���س�ل�ط��ات ال���ص�ح�ي��ة الأمريكية
للح�صول ع�ل��ى ت��رخ�ي����ص طارئ
للقاحها امل�ضا ّد لكوفيد.-19
و�إذا ح�صل على ال�ضوء الأخ�ضر
م � ��ن وك � ��ال � ��ة ال� � �غ � ��ذاء وال � � � ��دواء
الأم��ري �ك �ي��ة� ،سيكون ه��ذا اللقاح
هو الثالث امل�صرح به يف الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ب �ع��د ل �ق��اح��ي ف ��اي ��زر-
ب��اي��ون �ت �ي��ك وم ��ودي ��رن ��ا .وذك� ��رت
وكالة �أ�سو�شيتد بر�س �أن اللقاح
ال��ذي يعطى على جرعة واحدة،
بخالف معظم اللقاحات املعروفة،
يقدم حماية من الفريو�س بن�سبة

�سدالنه�ضة..م�صرت�ؤيدمقرتحا
�سودانيا لتطوير �آلية التفاو�ض
•• القاهرة  -وكاالت:

ج��ددت م�صر ،الأرب �ع��اء ،ت�أييدها
مل �ق�ت�رح ت �ق ��دم ب ��ه ال� ��� �س ��ودان من
�أج��ل تطوير �آل�ي��ة مفاو�ضات �سد
ال�ن�ه���ض��ة ال� ��ذي �أق��ام �ت��ه �إثيوبيا
ومت�ضي يف ملئه ،و�سط خالف مع
دول اجل��وار التي تخ�شى الت�أثري
على ح�صتها من املياه.
وي�شمل املقرتح تكوين جلنة رباعية
دول �ي ��ة ت���ض��م ك�ل�ا م ��ن ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة واالحت ��اد الأوروب � ��ي� ،إىل
جانب االحتاد الإفريقي.
وه��دف ه��ذه اللجنة املقرتحة هو
التو�سط يف مفاو�ضات �سد النه�ضة
الإث �ي��وب��ي ،حت��ت رع��اي��ة و�إ�شراف
ال��رئ �ي ����س ال �ك��ون �غ��ويل ،فيليك�س
ت�شي�سيكيدي.
و� �ش��ددت اللجنة ال���س��ودان�ي��ة على
رف� �� ��ض اجت� � ��اه �إث �ي ��وب �ي ��ا لتنفيذ
امل ��لء ال �ث��اين ل�ب�ح�يرة ال���س��د قبل
ال�ت��و��ص��ل لآل �ي��ة تن�سيق م�شرتكة
بني البلدين.

�أمريكا �ستعود للمقعد ال�شاغر مبجل�س حقوق الإن�سان

•• وا�شنطن-وكاالت:

�إ���س��رائ��ي��ل� :إي����ران تخادع
وتدمر عمل الوكالة الذرية
•• القد�س -وكاالت:

ق ��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي،
�أنتوين بلينكن� ،أم�س� ،إن الواليات
امل�ت�ح��دة ت�سعى �إىل �شغل مقعد يف
جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة ،يف تراجع عن �سيا�سة املقعد
ال�شاغر التي كانت معتمدة خالل
عهد الرئي�س ال�سابق ترامب.
و�� �ص ��رح ب �ل �ي �ن �ك��ن يف خ� �ط ��اب عرب
الفيديو �أم��ام املجل�س �أعلن ب�سرور
�أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �ست�سعى اىل
� �ش �غ��ل م �ق �ع��د يف جم �ل ����س حقوق
الإن�سان للوالية املتدة بني 2022
و .2024و�أ� � �ض� ��اف ب�ل�ي�ن�ك��ن �أن
وا�شنطن �ستطلب ،بتوا�ضع ،دعم
ج�م�ي��ع ال� ��دول الأع �� �ض��اء يف الأمم
امل �ت �ح��دة ل��رغ�ب�ت�ه��ا يف ��ش�غ��ل املقعد
جمددا يف هذه امل�ؤ�س�سة.
و�أك ��د �أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �ستظل
ن�شطة حتى ذلك احلني يف الك�شف
ع ��ن ان �ت �ه ��اك ��ات ح� �ق ��وق الإن �� �س ��ان
املرتكبة يف خمتلف �أنحاء العامل.

ات �ه �م��ت �إ� �س ��رائ �ي ��ل �إي � � ��ران �أم�س
بتدمري عمليات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،م�ؤكدة �أن طهران
ت��وا� �ص��ل ت�خ���ص�ي��ب ال �ي ��وران �ي ��وم،
م �ت �خ �ط �ي��ة اخل� �ط ��وط احل� �م ��راء،
يف خ�ط��وات ت�صعيدية �أك ��دت �أنها
ل� ��ن مت� ��ر دون رد .وق � � ��ال وزي� ��ر
اخلارجية الإ�سرائيلي يف بيان �إن
اي��ران توا�صل تخزين اليورانيوم
املخ�صب وتخادع وتخفي �إ�صرارها
على التو�صل �إىل �سالح نووي ،كما
تقوم بتدمري ما تبقى من عملية
تفتي�ش ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة
ال ��ذري ��ة .ك �م��ا ر�أى �أن خطواتها
املتطرفة تتطلب ر ّداً دولياً فورياً.
واعترب �أن م�سا�س �إيران بالو�سائل
اخلا�صة بعمليات تفتي�ش املن�ش�آت
النووية ووقف العمل بالربوتوكول
الإ�� �ض ��ايف ه ��ي خ �ط ��وات متطرفة
ت�ت�خ�ط��ى ك��ل اخل �ط��وط احلمراء
التي و�ضعتها الأ�سرة الدولية.

�أنتوين بلينكن خالل حديثه التلفزيوين (ا ف ب)
وكانت الواليات املتحدة قد غادرت ال � �ع ��ام ��ة ل � �ل� ��أمم امل � �ت � �ح ��دة التي
هذا املجل�س الذي يتخذ من جنيف ت�ضم 193ع�ضوا �أع�ضاء جددا يف
مقرا له ،يف يونيو  ،2018ب�سبب املجل�س يف وقت الحق هذا العام.
ما اعتربه ترامب حتيزا للمنظمة وع � �ن ��د الإع � �ل � ��ان ع� ��ن اخل� �ط ��وط
�ضد �إ�سرائيل ،لكن �إدارة الرئي�س العري�ضة ل�سيا�سته اخلارجية� ،أكد
ال��دمي �ق��راط��ي ،ج��و ب��اي��دن ،عادت ع��ودة �أم�يرك��ا وعزمها على تعزيز
مبثابة ع�ضو مالحظ يف وقت �سابق احل���ض��ور ع�ل��ى ال���س��اح��ة الدولية،
فيما ك��ان��ت �سيا�سة �سلفه ترامب
من فرباير اجلاري.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ت�ن�ت�خ��ب اجلمعية تقوم على مبد�أ �أمريكا �أوال.

•• الفجر  -بيري غرو�رس –
ترجمة خرية ال�شيباين

تقدم قناة �آرت��ي مل�شاهديها حال ًيا
ف�ي�ل� ًم��ا وث��ائ �ق � ًي��ا ي�ع�ي��د االعتبار
ل�سيا�سة الرئي�س الأمريكي رونالد
ريغان .فيلم ،يريد الربهنة على
�أنه لئن تعر�ض الرجل لال�ستهزاء
�آن � ��ذاك ،ف ��إن��ه ان�ت���ص��ر يف احلرب
�ضد االحت ��اد ال�سوفياتي بخنقه
اق�ت���ص��اد ًي��ا ،ث��م بفر�ض اتفاقيات
نزع ال�سالح عليه.
يف نف�س ال��وق��ت ،ودع��ت الواليات
املتحدة ج��ورج �شولتز ،ال��ذي كان
وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ري� �غ ��ان م ��ن عام
� 1982إىل نهاية واليته الثانية
يف ي�ن��اي��ر  ،1989وال� ��ذي تويف

اتفاق نزع ال�صواريخ النووية من اوروبا
م� ��ؤخ ��را يف  6ف�ب�راي��ر ع��ن عمر ان�ت���ص��رت ع�ل��ى احل ��رب الباردة.
 100عام .ومع ذلك ،ف�إن النعي ل��ذل��ك ت��وج��د رواي �ت��ان ون�سختان
املكر�س ل�شولتز ي��ؤك��د �أن رغبته م �ت �ن��اق �� �ض �ت��ان م� ��ن ن �ه ��اي ��ة ه ��ذا
يف التفاو�ض مع مو�سكو هي التي ال�صراع( .التفا�صيل �ص)13

احلكومةالأملانيةمتددوجودها
الع�سكري يف �أفغان�ستان
•• برلني�-أ ف ب:

انتخاب مايا �ساندو رئي�سة يف مولدوفا

ال�سيا�سيات يف ال�شرق االوروبي:

من ال�سلطة الأخالقية �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية؟

•• الفجر � -سرييل بريت*  -فلوران بارمنتييه**

رغ��م ال��وب��اء ،ال��ذي �أج�بر الكثري م��ن الب�شر على االن�ك�ف��اء يف بيوتهم ،كان
عام  2020عام االحتجاجات والن�ضال من �أجل احلريات .واحتلت الن�ساء
مكانهن بالكامل ،ال �سيما يف املجتمعات التي ات�سمت بحركة ن�سوية الدولة
يف القرن الع�شرين .مل يقت�صر الأمر على �أن البلدان التي تقودها الن�ساء قد
تعاملت ب�شكل �أف�ضل مع كوفيد - -19رمبا ينبغي �أن يُنظر �إىل هذا على �أنه
�أحد �أعرا�ض املجتمعات احلديثة �أكرث من كونه �سببًا مبا�ش ًرا -ولكن عندما ال
ّ
يكن يف ال�سلطة ،ف�إنهن مار�سن �سلطة قوية هذا العام( .التفا�صيل �ص)15

وافقت احلكومة الأملانية الأربعاء
على متديد تواجدها الع�سكري يف
�أفغان�ستان � 10أ�شهر �إ�ضافية ،يف
�إط��ار مهمة تن�شر فيها ث��اين �أكرب
كتيبة بعد الواليات املتحدة.
وال� � �ق � ��رار ال� � ��ذي ال ي� � ��زال يتعني
امل���ص��ادق��ة عليه يف جمل�س النواب
(ال �ب��ون��د� �س �ت��اغ)�� ،س�ي�ت�ي��ح متديد
املهمة احلالية املقرر ان تنتهي يف
نهاية �آذار م��ار���س� ،إىل  31كانون
الثاين يناير .2022
وتن�شر �أملانيا قرابة  1100جندي
يف �شمال �أفغان�ستان ،يف �إطار مهمة
ح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي املعروفة
ب��ال��دع��م احل � ��ازم وت �� �ض��م 9600
عن�صر.
وي� ��أت ��ي ال� �ق ��رار ب �ع��د �أ� �س �ب��وع على
�إعالن حلف الأطل�سي �أنه مل يتخذ
قرارا نهائيا حول م�ستقبل البعثة.
و�أقر �أمينه العام �أن احللف يواجه
مع�ضالت عدة ب�ش�أن مهمته.

وا�شنطن ت�شدد على منح الثقة لل�سلطة الليبية اجلديدة

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أك��د ال�سفري الأمريكي لدى ليبيا ،ريت�شارد نورالند،
لرئي�س جمل�س النواب عقيلة �صالح� ،أهمية عقد جل�سة
ملنح الثقة لل�سلطة التنفيذية اجلديدة يف �أ�سرع وقت
ممكن .وبح�سب تغريدات ن�شرتها ال�سفارة الأمريكية
يف ليبيا على موقع تويرت ،ف��إن وا�شنطن �شددت على

� �ض��رورة ت�صويت جمل�س ال �ن��واب الليبي مل�ن��ح الثقة،
باعتبار ذل��ك خطوة مهمة نحو �إج��راء االنتخابات يف
دي�سمرب من هذا العام.
وم��ن جانبه� ،أك��د رئي�س جمل�س ال�ن��واب الليبي ،على
� �ض��رورة حت� ّم��ل ال�برمل��ان م�س�ؤوليته يف ه��ذا ال�صدد،
معتربا �أن على احلكومة احرتام نتائج منتدى احلوار
ال�سيا�سي الليبي و�إعالن القاهرة.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
�أمري الكويت باليوم الوطني وذكرى حترير بالده
رئي�سة �أ�ستونيا بذكرى ا�ستقالل بالدها
•• �أبوظبي -وام:

••�أبوظبي-وام:

02

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة �إىل
فخامة كري�ستي كاليواليد رئي�سة جمهورية �أ�ستونيا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�سة كري�ستي كاليواليد.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل كايا كاال�س رئي�سة وزراء جمهورية �أ�ستونيا.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة �إىل �أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم
الوطني وذك��رى التحرير لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح  .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �سمو ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة.

�سفارة الدولة يف مو�سكو ت�شارك رو�سيا احتفالها بعيد حماة الوطن

•• مو�سكو-وام:

�شاركت �سفارة دولة الإم��ارات يف مو�سكو ال�شعب الرو�سي احتفاالته مبنا�سبة عيد حماة
الوطن.
وقام �سعادة الدكتور حممد �أحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة ومفو�ض فوق العادة
لدى رو�سيا االحتادية و�أع�ضاء ال�سفارة بهذه املنا�سبة بزيارة حديقة باتريوت الع�سكرية
الوطنية واطلعوا على مقتنيات املتحف من الآليات واملعدات الع�سكرية الربية والبحرية
واجلوية التي ا�ستخدمت يف احلروب العاملية.
وقدمت �سفارة الدولة يف مو�سكو التهنئة �إىل قيادة وحكومة و�شعب رو�سيا االحتادية
مبنا�سبة عيد حماة الوطن "يوم املدافع عن الوطن".
وحتتفل رو�سيا يوم  23فرباير بعيد حماة الوطن الذي يعود بجذوره �إىل عام 1918
وكان ي�سمى �سابقا بيوم اجلي�ش والأ�سطول الأحمر.

�شاركا يف �أعمال خلوة عام اخلم�سني

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�ؤكدان �أن اخلم�سني �سنة القادمة حتتاج �سرعة �أكرب و�إجنازات �أ�ضخم
• اعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية وجمموعة م�شاريع ا�سرتاتيجية للمرحلة اجلديدة

وحتديد املبادرات الوطنية الكفيلة
بتعزيز تناف�سية دولة الإم��ارات يف
خمتلف القطاعات خ�لال الفرتة
املقبلة ،حيث تعقد يف �أج��واء غري
تقليدية ،وت�شمل جل�سات تفاعلية
وح�ل�ق��ات نقا�شية م���ص�غ��رة جتمع
الوزراء وامل�س�ؤولني.

•• دبي -وام:

اخ �ت �ت �م��ت �أم� �� ��س �أع� �م ��ال " خلوة
ع��ام اخلم�سني " برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" و� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،ومب�شاركة وزراء
حكومة دول��ة الإم��ارات وم�س�ؤويل
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة االحت ��ادي ��ة
واملحلية يف الدولة.
و�أك � � ��د � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم � ،أن
دول� ��ة الإم � � ��ارات ا��س�ت�ط��اع��ت منذ
ت��أ��س�ي���س�ه��ا وح �ت��ى ال��وق��ت احلايل
حتقيق جت��رب��ة ف��ري��دة وجناحات
متوالية يف �شتى امل�ج��االت بف�ضل
ال ��ر�ؤي ��ة امل���س�ت�ن�يرة ال �ت��ي �أر�ساها
الآب ��اء امل�ؤ�س�سون والقيم النبيلة
التي غر�سوها يف النفو�س لتكون
منهجاً لكل �أبناء الإم��ارات ودافعاً
لتحقيق ال�ن�ج��اح��ات ،م���ش�يراً �إىل
�أن ال �ه ��دف الأ� �س��ا� �س��ي لـ" خلوة
اخلم�سني " يتمثل يف ر�سم مالمح
امل��رح�ل��ة املقبلة و��ص�ي��اغ��ة حماور
وت���ص��ورات مبتكرة ت�ثري م�سرية
ال �ت �ن �م �ي��ة يف ال � ��دول � ��ة وت�ضمن
مل �� �س�يرة ال �ن �ه �� �ض��ة وال �ت �ط��وي��ر يف
دولة الإمارات تفردها ،حيث بد�أت
الدولة جناحها من قلب �صحراء
الإمارات خالل اخلم�سني املا�ضية
وو�صلت �إىل �صحراء املريخ.
وق��ال �سموه � " :إن��ه يف اخلم�سني
املا�ضية بد�أنا من �صحراء الإمارات
وو��ص�ل�ن��ا �إىل ��ص�ح��راء امل��ري��خ ويف
اخلم�سني املقبلة �ستكون �أحالمنا
�أكرب".
و�أك ��د ��س�م��وه �أن الإم � ��ارات قدمت
للعامل منوذجاً تنموياً فريداً ي�ضع
الإن �� �س��ان حم � ��وراً جل�م�ي��ع خطط
التطوير والتنمية االقت�صادية،
ك �م��ا �أك � ��د �أن ح �ك��وم��ة الإم � � ��ارات
حتر�ص دائ�م�اً على توفري جميع
العوامل الالزمة ال�ستمرار حالة
التميز وال�ت�ف��رد ال�ت��ي ب��ات��ت �سمة
متيز التجربة الإماراتية.
وقال �سموه  " :قد و�صلنا �إىل ما
و�صلنا �إليه ،لأننا يف دولة الإمارات
ال ن�ع�ترف بامل�ستحيل والإم� ��ارات
يف اخلم�سني �سنة القادمة �ستكون
متفردة ب�إجنازاتها  ..لدينا القوة
العلمية وامل�ع��رف�ي��ة واالقت�صادية
ولدينا حممد بن زايد ".
ك�م��ا �أك ��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم � " :أن
دولة الإمارات حققت خالل العقود
والأعوام املا�ضية �إجنازات متميزة
يف خمتلف امل �ج��االت ..والإم ��ارات
�أ�صبحت �أر� ��ض الفر�ص وحتقيق
الطموحات يف عيون ال�شباب ورواد
الأع� �م ��ال وامل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ..لدينا
ب�ي�ئ��ة اق�ت���ص��ادي��ة ج ��اذب ��ة ..وبنية
حتتية متطورة ..و�أط��ر ت�شريعية
م��رن��ة وداع� �م ��ة ل�ن�م��و الأع� �م ��ال..
والأهم من ذلك جمتمع مت�سامح
وم�تراب��ط و�أ�سلوب حياة يحر�ص
ع �ل��ى � �س �ع��ادة الإن� ��� �س ��ان والأ�� �س ��رة
وي�ج�ع��ل م��ن الإم � ��ارات وط �ن �اً لكل
م��ن يعي�ش ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا ،ووجود

حممد بن را�شد:

• يف اخلم�سني املا�ضية بد�أنا من �صحراء الإمارات وو�صلنا �إىل �صحراء املريخ ويف اخلم�سني املقبلة �أحالمنا �ستكون �أكرب
• م�شاركة حممد بن زايد يف خلوة اخلم�سني ت�ضع ر�ؤية جديدة ووا�ضحة لدولة الإمارات يف اخلم�سني املقبلة
• و�صلنا ملا و�صلنا �إليه لأننا يف دولة الإمارات ال نعرتف بامل�ستحيل والإمارات يف اخلم�سني القادمة �ستكون متفردة
ب�إجنازاتها ..لدينا القوة العلمية واملعرفية واالقت�صادية ولدينا حممد بن زايد

حممد بن زايد:

• الـ � 50سنة التي م�ضت كانت �سنوات تقدم ورخاء وازدهار و�إجناز ..ويف اخلم�سني القادمة نحتاج �إىل حركة �أ�سرع لأن طموحاتنا �أ�صبحت �أكرب
• الذي ال ي�ستطيع م�ضاعفة جهده و�إجنازاته � 10أ�ضعاف لن يكون �ضمن فريقنا احلكومي خالل الفرتة املقبلة
• لوال الت�سامح والتعاي�ش الذي و�ضع �أ�س�سه ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد ملا و�صلت الإمارات ملا و�صلت �إليه
• ر�ؤيتنا �أن تكون دولة الإمارات �أر�ض خ�صبة جلذب العقول والأفكار واال�ستثمارات
• عودنا حممد بن را�شد على الرقم واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا املناف�سة العاملية
قيادة ت�ضع ر�ؤي��ة وا�ضحة متمثلة
ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان".
وقال �سموه � " :إن م�شاركة حممد
بن زاي��د يف خلوة اخلم�سني ت�ضع
ر�ؤي � ��ة ج��دي��دة ووا� �ض �ح��ة لدولة
الإمارات يف اخلم�سني املقبلة ".
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان..
" �أن دول ��ة الإم � ��ارات تتطلع �إىل
امل�ستقبل وتنظر بكل فخر وتقدير
�إىل الآب � ��اء وم ��ن �أ� �س �� �س��وا دعائم
االحتاد ،و�شيدوا من ن�سيج الوحدة
�صرحاً نفخر باالنتماء �إليه ونبذل
ك��ل م��ا يف و�سعنا لتحقيق رفعته
و�صون مكت�سباته ،ونتذكر املغفور
لهما ال�شيخ زاي��د وال�شيخ را�شد
و�إخ��وان �ه �م��ا وك ��ل م��ا ق��دم��وه من
ت�ضحيات �شكلت الأ� �س��ا���س الذي
قامت عليه دولة االحتاد ".
وق ��ال ��س�م��وه  " :ل ��وال الت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش ال � ��ذي و� �ض��ع �أ�س�سه
ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د وال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ملا

و��ص�ل��ت الإم � ��ارات �إىل م��ا و�صلت
�إليه  ..اخلم�سون �سنة التي م�ضت
ك��ان �سنوات تقدم ورخ��اء وازدهار
و�إجن��از  ..ويف اخلم�سني القادمة
ن �ح �ت��اج �إىل ح ��رك ��ة �أ� � �س� ��رع لأن
طموحاتنا �أ�صبحت �أكرب".
و�أك��د �سموه �أن " خلوة اخلم�سني
" ور�ؤية الهمة العالية واحلر�ص
البالغ من جميع امل�شاركني يج�سد
الت�صميم وال��روح الإيجابية التي
يتحلى بها �أبناء الإمارات..الفتاً
�إىل �أن احلكومة الإماراتية �سباقة
وم�ؤهلة وتزخر بالكفاءات القادرة
على ر�سم مالمح م�ستقبل دولة
الإمارات.
و�أ�ضاف �سموه � " :أننا ال ننظر �إىل
حا�ضرنا وم��ا حققناه  ،ب��ل ننظر
بعيدا للأمام لن�ستعد لكل مرحلة
ب�إ�سرتاتيجيات وخطط عمل تلبي
طموحاتنا وتليق با�سم الإمارات
ومكانتها ".
وقال �سموه � " :إن الذي ال ي�ستطيع
م�ضاعفة ج�ه��ده و�إجن ��ازات ��ه 10

�أ��ض�ع��اف ل��ن ي�ك��ون �ضمن فريقنا
احلكومي خ�لال الفرتة املقبلة..
ور�ؤي�ت�ن��ا �أن ت�ك��ون دول��ة الإم ��ارات
�أر� � � ��ض خ �� �ص �ب��ة جل � ��ذب العقول
والأفكار واال�ستثمارات".
ك�م��ا �أك ��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان خالل
ج �ل �� �س��ة اخللوة� "..أن� � �ن � ��ا نثق
بحكومتنا والكفاءات امل�ؤهلة التي
تقود م�سرية التطوير يف احلكومة
االحت� � ��ادي� � ��ة ..وب� �ق ��درت� �ه ��م على
موا�صلة البناء والتطوير و�صياغة
�إ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات ذك� �ي ��ة وم ��رن ��ة
تتما�شى مع املعطيات واملتغريات
لكل مرحلة على اختالف طبيعتها
وخ�صائ�صها."..
وق��ال �سموه  " :عودنا حممد بن
را�شد على الرقم واحد ولن نتخلى
عنه..وهدفنا املناف�سة العاملية".
و�أ� �ش��ار �سموه �إىل �أن  " :حكومة
الإم� � ��ارات ك��ان��ت دوم � �اً يف طليعة
ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ط��وي��ر وا�ستطاعت
بف�ضل جهودها املتوا�صلة �أن جتعل

نف�سها من��وذج �اً م �غ��اي��راً وقائداً
للفكر الإب �ت �ك��اري ع�بر االعتماد
ع �ل��ى الأف� �ك ��ار امل �ت �ف��ردة بو�صفها
�أ�سا�ساً ملنهج العمل ،واليوم ننظر
�إىل امل�ستقبل وميل�ؤنا اليقني ب�أن
ح�ك��وم�ت�ن��ا ق � ��ادرة ب� � ��إذن اهلل على
حتقيق طموحاتنا وتطلعات �شعب
الإمارات الكرمي ".
ح �� �ض��ر اخل� �ل ��وة � � ..س �م��و ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ويل ع �ه��د دب ��ي والفريق
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة و� �س �م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
وال �ت �ع ��اون ال � ��دويل � ،إىل جانب
�أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و وم �ع��ايل وزراء
ح�ك��وم��ة الإم � ��ارات وم ��دراء عموم
امل �ج��ال ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة واجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية.

 اع���ت���م���اد دورة ج��دي��دةللأجندة الوطنية.
اع�ت�م��دت خ �ل��وة اخل�م���س�ين �ضمن
�أج �ن��دت �ه��ا ،ال � ��دورة اجل��دي��دة من
الأج �ن��دة ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��ي ت�ش ّكل
الإط ��ار ال�ع��ام لتوجهات احلكومة
االحت��ادي��ة و�أداء ال � ��وزارات وفرق
العمل التخ�ص�صية على �أن يجري
ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إط� �ل ��اق جمموعة
م� ��ن امل� ��� �ش ��اري ��ع الإ�سرتاتيجية
للمرحلة اجلديدة ،و�صياغة �إطار
ح��وك �م��ة ج��دي��د ي���ض�م��ن حتقيق
نتائج �إيجابية وم��ؤث��رة تعزز �أداء
وتناف�سية كافة القطاعات احليوية
يف الدولة.
وجت � �� � �س ��د الأج� � � �ن � � ��دة اجل� ��دي� ��دة
ال�ت��وج�ه��ات ال �ت��ي ت�ضمن حتقيق
م ��زي ��د م� ��ن ت� �ع ��زي ��ز اال�� �س� �ت� �ق ��رار
االق �ت �� �ص��ادي ال��وط�ن��ي ع�بر و�ضع
م���س�ت�ه��دف��ات ط��وي �ل��ة الأم � ��د عرب
جميع القطاعات ،ومتثل الأجندة
التوجه الإ�سرتاتيجي امل�ستقبلي
ال��ذي ي��ويل �أهمية كبرية بتعزيز

مفهوم " التنمية املتوازنة " التي
تعتمد يف امل�ق��ام الأول على و�ضع
خطط وبرامج من �ش�أنها تر�سيخ
التنمية امل�ستدامة يف جميع �إمارات
ال��دول��ة وع�بر خمتلف القطاعات
االجتماعية واالق�ت���ص��ادي��ة ،فيما
ت�ت�م�ح��ور الأج �ن ��دة يف م�ضمونها
حول �صياغة خطة عمل متطورة
تعزز مكانة دولة الإمارات وحتولها
نحو اقت�صاد امل�ع��رف��ة واالقت�صاد
الرقمي اجلديد عرب تبني النظم
التكنولوجية اجلديدة.
 ت�صورات تنموية للخم�سنيعام املقبلة.
ومتثل "خلوة اخلم�سني" ع�صفاً
ذهنياً وطنياً تهدف ب�أجندتها �إىل
تعزيز اجل�ه��ود الوطنية لتطوير
امل�سارات امل�ستقبلية لدولةالإمارات،
وو�ضع �إط��ار �إ�سرتاتيجي للر�ؤية
التنموية ل��دول��ة الإم� ��ارات خالل
اخلم�سني عاماً املقبلة� ،إ�ضافة �إىل
ر�سم ت�صورات تنموية وتطويرية

 جل�سات وف��رق عمل وطنيةلتعزيز تناف�سية الإمارات..
كما �شارك �أ�صحاب املعايل والوزراء
وم��دراء عموم املجال�س التنفيذية
وامل�س�ؤولون احلكوميون يف حلقات
ن �ق��ا� �ش �ي��ة ت �ف��اع �ل �ي��ة رك � � ��زت على
ت�صميم الأفكار واقرتاح التوجهات
امل�ستقبلية الهادفة لدفع م�سرية
التنمية ال�شاملة يف دولة الإمارات
وت� �ع ��زي ��ز م��وق �ع �ه��ا يف م� ��ؤ�� �ش ��رات
التناف�سية العاملية ،وتر�سيخ ريادتها
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ،وتناولت
موا�ضيع مرتبطة ب�أهم القطاعات
احل � �ي� ��وي� ��ة امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي ��ة ،حيث
ت�ن��اول امل�شاركون الو�ضع الراهن
ل�ق�ط��اع��ات االق �ت �� �ص��اد وال�صناعة
والعلوم املتقدمة وتنمية املجتمع
والإعالم يف دولة الإمارات ،وفر�ص
تطوير �أهم القطاعات احليوية يف
الدولة وتعزيز كفاءتها مبا ي�ساهم
يف تعزيز مكانة الدولة.
وت� �ن ��اول امل �� �ش��ارك��ون �أه� ��م ال� ��ر�ؤى
امل�ستقبلية ل�ل�ق�ط��اع��ات احليوية
وال � � �ت� � ��ي مت ف� �ي� �ه ��ا ر�� � �ص � ��د �أه� � ��م
ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات ال �ت��ي مي �ك��ن �أن
تتبناها احل�ك��وم��ة لإح� ��داث نقلة
ن��وع �ي��ة وت� �غ� �ي�ي�رات �إي �ج ��اب �ي ��ة يف
ع� ��دد م ��ن ال �ق �ط��اع��ات احليوية،
وذل��ك بالرتكيز على تطوير هذه
القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية
لقيادتها وتوظيف �أه��م املمار�سات
ال�ع��امل�ي��ة و�أح��دث �ه��ا ،وال �ع �م��ل على
تطوير منظومة العمل احلكومي
ب �� �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل ل� �ت� �ك ��ون حكومة
الإم ��ارات الأ��س��رع والأك�ث�ر مرونة
والأك �ث��ر ق� ��درة ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف مع
م� �ت� �غ�ي�رات امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وتطوير
م �� �ش��اري��ع و� �س �ي��ا� �س��ات اقت�صادية
ا�ستثنائية لتحقيق قفزات نوعية
يف االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ،بالإ�ضافة
�إىل ت�ع��زي��ز ال�ت�ك��ام��ل يف منظومة
التن�سيق االحتادي واملحلي وو�ضع
�آل �ي��ات ج��دي��دة و�أن �ظ �م��ة خمتلفة
لتحقيق �إجنازات �أكرث يف ال�صعيد
املحلي واالحتادي.
ي��ذك��ر �أن ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� ��ارات
عقدت ع��دداً من اخل�ل��وات لتعزيز
رح� �ل ��ة ازده � � � ��ار وري � � � ��ادة ال ��دول ��ة
وال��و��ص��ول بها �إىل امل��راك��ز الأوىل
ع ��امل� �ي� �اً يف خم �ت �ل��ف القطاعات،
ح �ي��ث ال �ت �ق��ت احل �ك��وم��ة يف خلوة
ب��اب ال�شم�س ب��دب��ي ع��ام ،2007
وخلوة ا�سرتاحة �ضدنا بالفجرية
ع��ام  ،2007وخ�ل��وة جبل الظنة
يف �أب��وظ �ب��ي ع��ام  ،2007وخلوة
ق�صر ال�سراب يف الظفرة باملنطقة
ال �غ��رب �ي��ة ع � ��ام  ،2010وخلوة
جزيرة �صري بني يا�س يف �أبوظبي
ع� ��ام  ،2013وخ� �ل ��وة "ما بعد
النفط" يف باب ال�شم�س بدبي عام
 ،2016وم�ث�ل��ت ه ��ذه اخللوات
�أداة ا�سرتاتيجية وطنية طموحة
لر�سم م�لام��ح و�أول��وي��ات حكومة
دولة الإمارات للم�ستقبل.
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بلدية ال�شارقة تكثف زياراتها التفتي�شية على املن�ش�آت الغذائية
•• ال�شارقة-وام:

�أك��دت بلدية مدينة ال�شارقة حر�صها على تكثيف الزيارات التفتي�شية
ع�ل��ى ك��اف��ة امل�ن���ش��آت ال�غ��ذائ�ي��ة يف م��دي�ن��ة ال���ش��ارق��ة ك��امل�ط��اع��م واملخابز
والكافيرتيات وغريها من املن�ش�آت للت�أكد من التزامها باال�شرتاطات
وال���ض��واب��ط ال�صحية املنظمة ل�سري العمل وب ��الإج ��راءات والتدابري
ال��وق��ائ�ي��ة واالح�ت�رازي ��ة للحد م��ن ان�ت���ش��ار ف�يرو���س ك��وف�ي��د  19وفقا
للتعاميم ال���ص��ادرة وتنظيم حمالت توعوية م�ستمرة حل��ث العاملني
يف تلك املن�ش�آت على االلتزام بكافة التعليمات و�سالمة تطبيقها خالل
العمل .و�أ ّكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن البلدية
�ساهمت رقاب ّياً و توعو ّياً يف احل��د من تف�شي اجلائحة بو�ضع �ضوابط

�صحية وقائية للمن�ش�آت الغذائية منذ بدايتها ويتم حتديثها با�ستمرار
ومب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ال�ت��وج�ي�ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ال �� �ص��ادرة ب �ه��ذا اخل�صو�ص
وجهت �إع�لان��ات للمن�ش�آت الغذائية ت�ضمنت
..م�شرياً �إىل �أن البلدية ّ
ا�شرتاطات وتدابري وقائية كالتباعد اجل�سدي مل�سافة مرتين على الأقل
ب�ين ط��اوالت الطعام وع��دم ال�سماح باجللو�س على ال�ط��اول��ة الواحدة
لأكرث من � 4أ�شخا�ص با�ستثناء العائلة الواحدة و�إلزام مقدمي اخلدمة
بفح�ص  PCRكل �أ�سبوعني با�ستثناء احلا�صلني على التطعيم �ضمن
برنامج التطعيم الوطني واملتطوعني يف التجارب ال�سريرية للقاحات
كوفيد 19 -ومن تظهر لديه عالمة النجمة �أو حرف  Eيف تطبيق
احل�صن مع و�ضع املل�صقات الالزمة التي تو�ضح ح�صول مقدم اخلدمة
على اللقاح �أو لديه فح�ص � PCRسلبي.

م��ن جانبها �أو�ضحت ال�شيخة �شذا املعال م�ساعد امل��دي��ر ال�ع��ام لقطاع
ال�صحة ال�ع��ام��ة وامل�خ�ت�برات امل��رك��زي��ة �أن ه��ذه ال�ت��داب�ير ت��أت��ي �إحلاقاً
لتدابري وقائية �سابقة كانت البلدية قد عممتها على املن�ش�آت الغذائية
ا�شتملت على �ضرورة ارتداء العاملني والعمالء للكمامات وقيا�س درجة
احل��رارة قبل الدخول و�إل��زام العاملني بغ�سل اليدين باملاء وال�صابون
ب�شكل دوري و�إي�ق��اف ك��ل م��ن تظهر عليه �أي��ة �أع��را���ض ع��دوى تنف�سية
ع��ن ال�ع�م��ل وت��وج�ي�ه��ه لأق ��رب م��رك��ز �صحي لإج ��راء الفح�ص وتوفري
املعقمات داخل املن�ش�أة وتعقيم الأ�سطح با�ستمرار وا�ستخدام �أدوات املائدة
ك��الأك��واب والأط �ب��اق ذات اال�ستخدام ال��واح��د وع��دم ال�سماح بالبوفيه
املفتوح �أو اخلدمة الذاتية يف املطاعم وااللتزام بكافة ا�شرتاطات ال�صحة
وال�سالمة الغذائية.

و�أ� �ش��ارت املعال �إىل ا�ستمرار ال��زي��ارات التفتي�شية وتكثيفها على هذه
املن�ش�آت للت�أكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابري
االحرتازية وتوعية العاملني بها جميعها.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة �أم��ل ال�شام�سي مدير �إدارة ال�صحة العامة �إن فرق
التفتي�ش التابعة لق�سم رقابة الأغذية نفذت خالل العام املا�ضي �أكرث
مت التدقيق فيها ا�ستناداً
من  43193زيارة تفتي�شية للمن�ش�آت الغذائية ّ
على معايري وا�ضحة ُو�ضعت ل ُتغطي كافة اجلوانب كطرق التح�ضري
والتجهيز وحفظ املواد الغذائية والتزام العاملني باملمار�سات ال�صحية
اجليدة وح�صولهم على بطاقات �صحة مهنية وكذلك تدريبهم �ضمن
برنامج ال�شارقة ل�سالمة الغذاء كما ت�ضمنت املعايري ا�شرتاطات �أخرى
كتلك اخلا�صة بنظافة املن�ش�أة واملعدات والأدوات وغريها.

حممد بن را�شد يت�سلم ر�سالة لرئي�س الدولة من �أمري الكويت
•• دبي-وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ر�سالة خطية �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" من
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت
ال�شقيقة �ضمنها حتياته وتنمياته ل�سموه بدوام ال�صحة وال�سعادة ول�شعبنا

مزيدا من التقدم واالزدهار واال�ستقرار ومثمنا عاليا مواقف دولة الإمارات وقد تبادل �سموه والوزير ال�ضيف احلديث حول �سبل تعزيز عالقات الأخوة
رئي�سا وحكومة و�شعبا الأخوية والإن�سانية وحر�صها على التالحم العربي ال�صادقة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني والت�أكيد على �أهمية
التن�سيق الدائم بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من �أجمل
اخلليجي وتعزيز م�سرية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف حماية م�صالح �شعوبها الوطنية العليا.
دبي قبل ظهر �أم�س معايل ال�شيخ �أحمد نا�صر املحمد ال�صباح وزير خارجية ح�ضر ال�ل�ق��اء م�ع��ايل حممد ب��ن ع�ب��داهلل ال�ق��رق��اوي وزي��ر � �ش ��ؤون جمل�س
دولة الكويت الذي نقل ل�سموه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد ال��وزراء ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة
اجلابر ال�صباح ومتنياته ل�سموه موفور ال�صحة والعافية.

حممد بن زايد يتفقد عددا من املن�صات العربية والدولية
خالل فعاليات اليوم الرابع لـ( �آيدك�س )2021
•• �أبوظبي -وام:

تفقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س ع��دداً من
الأجنحة العربية والدولية امل�شاركة يف الدورة اخلام�سة ع�شرة
ملعر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س  2021الذي يوا�صل فعالياته
لليوم الرابع يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض �أدنيك .

واطلع �سموه خالل اجلولة على �أحدث ما �أنتجته ال�صناعات
العربية املتخ�ص�صة وال�شركات الدولية م��ن �أنظمة و�آليات
م �ت �ط��ورة ت���س�ه��م يف ر� �س��م م���س�ت�ق�ب��ل ال �ق �ط��اع��ات الدفاعية
والع�سكرية والأمنية و�إيجاد حلول م�ستدامة للتحديات التي
تواجهها.
ً
وال�ت�ق��ى �سموه خ�لال اجل��ول��ة ع ��ددا م��ن م���س��ؤويل الأجنحة
امل���ش��ارك��ة يف امل�ع��ر���ض  ..وا�ستمع منهم �إىل ��ش��رح ب���ش��أن �أهم

املنتجات املتطورة التي يعر�ضونها ومميزاتها املبتكرة و�آليات
عملها والأفكار الإبداعية التي طبقت يف تنفيذها �إ�ضافة �إىل
�أبرز م�شاريعهم امل�ستقبلية التي تخدم جماالت الدفاع والأمن
والتعاون امل�شرتك  .رافق �سموه خالل اجلولة � ..سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي و�سعادة
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.

الإمارات تن�شئ املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
فمع زيادة حجم اجلرائم املالية وتعقيداتها ،ازداد وعي دولة
•• �أبوظبي -وام:
الإمارات بها وفهمها حليثياتها و�أبعادها .ولهذا تلتزم الدولة
قرر جمل�س الوزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن باتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�صدد ،حيث �سيعمل املكتب
را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء التنفيذي على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للت�صدي جلرائم
حاكم دبي "رعاه اهلل" � ،إن�شاء املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ومتكني امل�ؤ�س�سات املعنية من
الأموال ومتويل الإرهاب ،للإ�شراف على تنفيذ اال�سرتاتيجية �إنفاذ هذه الإج��راءات ب�شكل فاعل" .و�أ�ضاف  " :ي�شكل املكتب
الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وخطة العمل التنفيذي انعكا�سا لاللتزام رفيع امل�ستوى ب�إن�شاء وت�شغيل
الوطنية ،الهادفة �إىل تعزيز نظام مكافحة اجلرائم املالية يف نظام متطور لالمتثال ،واتخاذ جميع التدابري التي ت�سهم يف
احلد من اجلرائم املالية من قبل جميع اجلهات املعنية يف دولة
دولة الإمارات.
كما اتخذ جمل�س ال��وزراء ق��رارا باملوافقة على تعيني �سعادة الإمارات ".
حامد الزعابي مديرا عاما للمكتب التنفيذي ،والذي �سريتبط ي��ذك��ر �أن امل�ك�ت��ب التنفيذي �سيعمل ب�صفته هيئة التن�سيق
مبا�شرة باللجنة العليا للإ�شراف على اال�سرتاتيجية الوطنية الوطنية الرئي�سية جلهود مكافحة غ�سل الأم ��وال ومتويل
ملواجهة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،برئا�سة �سمو ال�شيخ الإره ��اب داخ��ل دول��ة الإم ��ارات ،حيث ميتلك املكتب تفوي�ضا
عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل  .وا�سع النطاق مل�ساعدة جميع اجلهات املعنية على تعزيز كفاءتها
وقال الزعابي  -يف كلمه له عقب �صدور قرار تعيينه  " : -يف ظل وفعاليتها يف تنفيذ خطة العمل الوطنية وحتقيق م�ستهدفاتها،
الر�ؤية احلكيمة للقيادة العليا ،وتوجيهات �سمو رئي�س اللجنة من خالل متكني الدولة والتح�ضري ب�شكل �أف�ضل لبناء هيكل
العليا للإ�شراف على اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�سل قوي وم�ستدام ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
الأموال ومتويل الإرهاب ،ت�أخذ دولة الإمارات دورها الرئي�سي ويتوىل املكتب التنفيذي امل�س�ؤوليات التالية :
يف حماية �سالمة النظام املايل العاملي مبنتهى اجلدية واملهنية - .حت�سني التن�سيق والتعاون على ال�صعيدين املحلي والدويل

ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة مبواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،
�سواء على م�ستوى ال�سيا�سات �أو العمليات.
 الت�صدي جلرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من خاللالعمل م��ع املجموعات الإقليمية وال��دول�ي��ة مثل فريق عمل
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،وجمموعة الع�شرين ،وجمموعة العمل
امل��ايل /ف��ات��ف ./و�سيتم ذل��ك بالتن�سيق م��ع اللجنة الوطنية
ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ومتويل التنظيمات
غري امل�شروعة ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
 زيادة تبادل املعلومات ب�شكل مكثف بني اجلهات املعنية ب�إنفاذالقانون واجلهات الإ�شرافية والرقابية والقطاع اخلا�ص.
 درا�سة وتطوير الت�شريعات الوطنية بالتن�سيق مع الهيئاتذات ال�صلة ،لتعزيز الأطر القانونية يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
 التن�سيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ب�ش�أن متابعة�إجناز اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل
الإره� ��اب ،وتنفيذ تو�صيات اللجنة العليا ب�ه��ذا اخل�صو�ص،
والتي يرت�أ�سها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل.

دفاع مدين دبي يطلق جائزة الإمارات البتكارات ال�سالمة من احلريق
•• دبي-وام:

�أطلقت الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي جائزة /الإمارات
البتكارات ال�سالمة من احلريق  ،تزامناً مع فعاليات �أ�سبوع
الإمارات تبتكر.
و�أك��د �سعادة العميد خبري علي ح�سن املطوع م�ساعد املدير
العام ل�ش�ؤون الإطفاء والإن�ق��اذ � ،أن اجلائزة تواكب التوجه
احلكومي لقيادتنا الر�شيدة  ،يف خلق جيل واعي وقادر على
االبتكار واالب ��داع من �أج��ل حياة �أف�ضل للإن�سان ،كما �أنها

تهدف لتحقيق الأه ��داف اال�سرتاتيجية لوزارة الداخلية،
وتوفري �أعلى م�ؤ�شرات الأمن وال�سالمة ،و�ضمان اال�ستعداد
واجلاهزية التامة للتعامل مع خمتلف احلاالت ،واملحافظة
على ثقة اجلمهور ،وا�ستثمار امل��وارد الب�شرية واال�ستخدام
الفعال للموارد املالية والتكنولوجية ،وتفعيل قنوات التوا�صل
م��ع ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني  .وق ��ال �إن ال �ف�ترة الزمنية
للم�شاركة يف اجلائزة من  21فرباير �إىل  6مار�س 2021
 ،على �أن يتم الإع�ل�ان ع��ن الفائزين يف  9م��ار���س ،2021
م�ؤكداً �أن جلنة التحكيم �ستخ�ضع جميع الأفكار واملبادرات

االبتكارية املقدمة على املوقع الر�سمي للدفاع املدين بدبي،
لل�شروط و��ض��واب��ط القيا�س العاملية املعتمدة  .و�أ� �ش��ار �إىل
�أن اجل��ائ��زة ت�سهم يف تعزيز روح االب�ت�ك��ار ل��دى الطلبة يف
الدرا�سات اجلامعيةوالعليا ودعم املبتكرين ،وت�شجيعهم على
امل�ساهمة الفعالة يف املحافظة على �أمن و�سالمة جمتمعاتهم،
وترجمة البحوث والأف �ك��ار العلمية �إىل م�شاريع ابتكارية
قابلة للتطبيق ،واال�ستفادة من اخل�برات والتجارب املحلية
وال��دول �ي��ة يف رف ��ع ك �ف��اءة م�ن�ظ��وم��ة ال��دف��اع امل ��دين ب�صورة
�إبداعية وخالقة.
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يف دبي.
كما ح�ضره ع��ن اجل��ان��ب الكويتي �سعادة ��ص�لاح حممد البعيجان �سفري
دولة الكويت لدى الدولة و�سعادة ال�سفري نا�صر حجي املزين م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�سعادة امل�ست�شار
احمد عبدالرحمن ال�شرمي نائب م�ساعد وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
الوزير و�سعادة ال�شيخ جراح جابر الأحمد ال�صباح ال�سكرتري الأول ل�ش�ؤون
مكتب الوزير و�سعادة ذياب الر�شيدي القن�صل العام الكويتي يف دبي.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

�أجرت  179,229فح�صا ك�شفت عن � 3,102إ�صابة

�شعار الإمارات تبتكر ي�ضيء البوابات الذكية لطرق �أبوظبي

«ال�صحة» تعلن �شفاء  3,814حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:
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بثت �شرطة �أبوظبي ها�شتاق #الإمارات_تبتكر على �شا�شات البوابات الذكية يف �إمارة �أبوظبي تزامناً
معانطالق �أ�سبوع االبتكار يف الدولة حتت �شعار "الإمارات تبتكر 2021".
و�أ�شادت �شرطة �أبوظبي بتوجيهات القيادة الر�شيدة ودعمها وت�شجيعها على االبتكار باعتباره ثروة
م�ستدامة و�أ�سا�س لتطور ال�شعوب وتقدمالدول �إىل امل�ستقبل من خالل مبادرات تقدم حلو ًال للتحديات
ب�أ�ساليب مبتكرة.
و�أكدت حر�صها على مواكبة التطور وتر�سيخ منهجية وممار�سات االبتكار ال�ستك�شاف �آفاق م�ستقبلية
واعدة تعزز الريادة والتميز للعملال�شرطي والأمني.
و�أو�ضحت ان �أ�سبوع االبتكار يحفز ذوي الأفكار اخلالقة ،مع م�ساعي الدولة وب�شكل حثيث وم�ستمر
�إىل تعزيز قدراتها يف جمال التنمية امل�ستدامة املدعومة بالإبداع واالبتكار لتخريج �أجيال جديدة
من املواهب املواكبة للتطلعات الطموحة ومواكبة املتغريات ال�سريعة يفالعامل ،مع �سباق االمارات يف
م�سرية التطور نحو امل�ستقبل.

•• �أبوظبي  -وام:

مت��ا��ش�ي��ا م��ع خ�ط��ة وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع لتو�سيع
وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد
  "19واملخالطني لهم وعزلهم �..أعلنت ال��وزارة عن �إجراء 179,229فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص

يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف
الك�شف ع��ن  3,102حالة �إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س كورونا
امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  378,637حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن وف ��اة  19ح��ال��ة م�صابة وذل ��ك من
تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  1,164حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص

تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  3,814حالة جديدة مل�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيهم التام
م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة
منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء
 370,381حالة.

يف جل�سة تفاعلية وبح�ضور حممد بن را�شد �ضمن �أعمال خلوة عام اخلم�سني

حممد الكويتي  :حماية �أ�صول و�أمن املعلومات جزء من �أمننا الوطني

حممد الكويتي :
• تر�سيخ ثقافة اال�ستثمار يف الأمن ال�سيرباين وتعزيز ثقة �أفراد املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية يعد �أولوية �ضمن توجهات حكومة الإمارات خالل املرحلة املقبلة
• دولة الإمارات قامت على �أ�س�س متينة حققت من خاللها �إجنازات نوعية و�إرث ح�ضاري جعلها من الدول املتقدمة يف امل�ؤ�شرات التناف�سية العاملية يف جمال الأمن ال�سيرباين
• نطور ب�شكل م�ستمر �سيا�سات ومبادرات حلماية املجتمع الإماراتي وم�ؤ�س�ساته من �أية حتديات وخماطر يف الف�ضاء الإلكرتوين
• ن�سعى لتوظيف الذكاء اال�صطناعي خالل الفرتة املقبلة يف الدفاع الفعال من الهجمات ال�سيربانية ،وحماية �أ�صول و�أمن املعلومات جزء من �أمننا الوطني
•• دبي  -وام:

ب�ح���ض��ور � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
عقدت خلوة عام اخلم�سني �ضمن �أجندتها
جل�سة تفاعلية حت��ت ع�ن��وان " اال�ستعداد
ملواجهة اجلائحة الرقمية القادمة" والتي
ق��دم�ه��ا ال��دك �ت��ور حم�م��د ال�ك��وي�ت��ي رئي�س
الأم��ن ال�سيرباين حلكومة دول��ة الإمارات،
ا��س�ت�ع��ر���ض م��ن خ�لال �ه��ا ت��وج �ه��ات العامل
وال �ت �ط ��ورات ال �ت��ي ط � ��ر�أت ع�ل�ي��ه يف جمال
حماية بيانات الأف��راد والكيانات امل�ؤ�س�سية
و�آل �ي��ات تطوير منظومة وطنية متكاملة
للأمن ال�سيرباين يف الإمارات.
و�أكد �سعادة الدكتور حممد الكويتي خالل
اجل�ل���س��ة� ،أن تر�سيخ ث�ق��اف��ة اال��س�ت�ث�م��ار يف

الأمن ال�سيرباين وتعزيز ثقة �أفراد املجتمع
وامل�ؤ�س�سات احلكومية للم�شاركة ب�شكل �آمن
يف العامل الرقمي يعد �أولوية �ضمن توجهات
حكومة الإمارات خالل املرحلة املقبلة.
وق��د �أك ��دت اجلل�سة �ضمن حم��اوره��ا على
ت��أه�ي��ل ك ��وادر وط�ن�ي��ة متخ�ص�صة يف كافة
ال�ق�ط��اع��ات احلكومية واملحلية واخلا�صة
ت� �ق ��ود وب �� �ش �ك��ل م� �ث ��ايل م �ن �ظ��وم��ة الأم � ��ن
ال�سيرباين ،وحماية مكت�سبات ال��دول��ة يف
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،ح�ي��ث �أ� �ش��ار الكويتي
�إىل �أن " دول��ة الإم ��ارات قامت على �أ�س�س
متينة حققت من خاللها �إجن ��ازات نوعية
و�إرث ح�ضاري جعلها من ال��دول املتقدمة
يف امل ��ؤ� �ش��رات التناف�سية العاملية يف جمال
الأم � ��ن ال �� �س �ي�ب�راين ،م ��ا ي�ت�ط�ل��ب متابعة
دائمة ومواكبة لأف�ضل املمار�سات للحفاظ
عليها" .وق� ��ال ال �ك��وي �ت��ي  :ي�ن�ت�ه��ج الأم ��ن

ال �� �س �ي�ب�راين ن �ه �ج �اً م �ب �ت �ك��راً يف الإم� � ��ارات
يتكون م��ن م�ستويات خمتلفة حلماية كل
البيانات والأنظمة الوطنية ،ونطور ب�شكل
م�ستمر �سيا�سات ومبادرات حلماية املجتمع
الإم ��ارات ��ي وم��ؤ��س���س��ات��ه م��ن �أي ��ة حتديات

وخم��اط��ر يف الف�ضاء الإل �ك�تروين ،ون�سعى
لتوظيف الذكاء اال�صطناعي خالل الفرتة
امل�ق�ب�ل��ة يف ال ��دف ��اع ال �ف �ع��ال م��ن الهجمات
ال�سيربانية ،م�ضيفاً �أن حماية �أ�صول و�أمن
املعلومات جزء من �أمننا الوطني.

وا�ستعر�ضت اجلل�سة مالمح اال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�أم��ن ال���س�ي�براين وت�ع��زي��زه يف
ك��اف��ة ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة خ�ل�ال الفرتة
املقبلة ،والعمل �ضمن فريق وطني لتعزيز
اال�ستباقية واال�ستجابة املتكاملة �ضد �أي
ت �ه��دي��دات �أو ه�ج�م��ات وت�ق�ي�ي��م اجلاهزية
ب�شكل م�ستمر يف خمتلف القطاعات� ،إىل
جانب و�ضع �أط��ر وطنية لتبادل وم�شاركة
وح ��وك �م ��ة امل �ع �ل��وم��ات امل��رت �ب �ط��ة ب ��الأم ��ن
ال� ��� �س� �ي�ب�راين ب �ي�ن اجل � �ه ��ات والقطاعات
املختلفة حم�ل�ي�اً ودول �ي �اً وذل ��ك بالتن�سيق
وال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات املعنية .كما وتناول
رئ�ي����س الأم ��ن ال���س�ي�براين �أه ��م التحديات
التي ت�ؤثر على الأمن ال�سيرباين يف خمتلف
دول ال �ع��امل م�ن�ه��ا اجل��رائ��م االلكرتونية،
والإره��اب االلكرتوين ،واحل��روب الرقمية،
وتتمثل يف عدة �أ�شكال و�أوجه منها االبتزاز

الإل � � �ك �ت ��روين ،واالخ �ت ��راق� � ��ات التقنية،
واالح�ت�ي��االت املالية وغ�يره��ا م��ن اجلرائم
التي ترتكب عرب �شبكة الإنرتنت ،و�شبكات
التوا�صل االجتماعي .و�أكد الكويتي �أن دولة
الإم ��ارات تعد من ال��دول الأك�ثر ا�ستعداداً
وج��اه��زي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع �أي ��ة ت �ه��دي��دات يف
ال�ف���ض��اء االل �ك�ت�روين مل��ا متتلكه م��ن بنية
حتتية م�ت�ق��دم��ة ،وتبنيها ر�ؤى وتوجهات
ا��س�ت�ب��اق�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ا��س�ت���ش��راف علمي
وواق �ع��ي للم�ستقبل ،وم���ش��ارك��ة ف��اع�ل��ة يف
اب�ت�ك��ار احل�ل��ول للتحديات ،م�شيدا بر�ؤية
ال��دول��ة ال�ت��ي مت�ث��ل من��وذج �اً وق���ص��ة جناح
ملهمة ل��دول املنطقة ،ومبا ير�سخ مكانتها
بو�صفها ال��دول��ة الأك�ث�ر �أم��ان��ا يف الف�ضاء
الإلكرتوين .من جانب �آخر �أو�ضح �سعادته
�أن جت ��رب ��ة دول � ��ة الإم � � � ��ارات يف مواجهة
جائحة م��ر���ض كوفيد 19بفاعلية �أثبتت

حممد بن زايد ي�صدر قرارين بتكليف جمل�س التوازن االقت�صادي ب�إدارة م�شرتيات وعقود القوات امل�سلحة والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،قرارين بتكليف
جمل�س التوازن االقت�صادي ب�إدارة
م�شرتيات وعقود القوات امل�سلحة
و� �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
مهامه املتمثلة يف �إدارة برنامج
التوازن االقت�صادي.
ومبوجب القرارين ،يتوىل جمل�س
ال� �ت ��وازن االق �ت �� �ص��ادي م�س�ؤولية
م� ��� �ش�ت�ري ��ات ال� � �ق � ��وات امل�سلحة
والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
م ��ن ج �م �ي��ع ال �ن��واح��ي الإداري � � ��ة،
والفنية ،والتعاقدية ،والقانونية،
واملالية ،واملتابعة والإ��ش��راف على
تنفيذها .كما ت�شمل امل�س�ؤوليات
�إ�� �ص ��دار امل ��واف �ق ��ات ع �ل��ى تر�سية
امل� ��� �ش ��اري ��ع وال � �ت � �ع ��اق ��د ،و�إمت � � ��ام
الإج � ��راءات التنفيذية الالحقة
للتعاقد وما يرتبط بها.
وت�شمل امل�س�ؤوليات كذلك �إعداد
و�إدارة وت �ن �ف �ي��ذ وال� ��� �ص ��رف من
امل��وازن��ة املخ�ص�صة للم�شرتيات،
وال�ت�م�ث�ي��ل �أم� ��ام اجل �ه��ات املعنية
يف ك��ل م��ا يتعلق بال�ش�ؤون املالية
اخلا�صة بامل�شرتيات بوجه عام.
وي �ع �م��ل امل �ج �ل ����س ع �ل��ى ت�سجيل
امل ��وردي ��ن وال �ن �ظ��ر يف طلباتهم،
بالإ�ضافة �إىل مراجعة وتطوير

الت�شريعات وال�سيا�سات املتعلقة
ب �ت �ن �ظ �ي��م امل � �� � �ش �ت�ري ��ات مل ��واك� �ب ��ة
التطورات و�أف�ضل املمار�سات.
وي�ن����ص ال� �ق ��راران ع�ل��ى �أن يقوم
جم �ل ����س ال� � �ت � ��وازن االق �ت �� �ص��ادي
ب � �� � �ض � �م� ��ان اجل � � � � � ��ودة يف ق� �ط ��اع
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة والأمنية
وتعزيز عملية التح�سني امل�ستمر
ومعاجلة التحديات التي تواجه
ال�شركات العاملة يف هذا القطاع
احليوي.
ويف ه� ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة التاريخية
للم�ؤ�س�سات املعنية ب�ه��ذا احلدث
 ..ق ��ال � �س �ع��ادة م�ط��ر � �س��امل علي
ال �ظ��اه��ري وك�ي��ل وزارة ال��دف��اع :
" �سي�ضع ال �ق��راران �إط ��اراً عملياً
متكام ً
ال لتعزيز ق ��درات الدولة
ال��دف��اع �ي��ة وحت �ق �ي��ق الأول ��وي ��ات
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف ه� ��ذا املجال
م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز وت�ب�ن��ي �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة يف �سيا�سة
اال�ستحواذ و�إدارة عقود امل�شرتيات
ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ت�ط��وي��ر امل�ستمر يف
جم ��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
يف و��س��ائ��ل ال�ت��وري��د مب��ا ي�سهم يف
حتقيق ر�ؤي ��ة ال��دول��ة املتمثلة يف
ب �ن��اء ق �ط��اع دف ��اع ��ي م��وج��ه نحو
امل�ستقبل ".و�أ�� �ض ��اف الظاهري
� " :أن ت��وح�ي��د اجل �ه��ود الرامية
�إىل ب �ن��اء ق �ط��اع دف��اع��ي متطور
يتطلب تنمية ومتكني الكفاءات
امل �ح �ل �ي��ة امل �ب��دع��ة وت ��وف�ي�ر بيئة

عمل داعمة يف ظل ت�سارع وترية
النمو يف كافة جوانب ال�صناعات
الدفاعية والأمنية ،م�ؤكدا حر�ص
وزارة ال� ��دف� ��اع ع �ل��ى دع� ��م كافة
اجل �ه ��ود ال �ت��ي ت���ص��ب يف تطوير
قطاع �صناعي م�ستدام ق��ادر على
حتقيق ق��درات م��ؤث��رة للدولة يف
جماالت الدفاع مبا يخدم امل�صالح
الوطنية العليا ".من جانبه �أكد
معايل اللواء الركن طيار فار�س
خ �ل��ف امل � ��زروع � ��ي ،ال �ق��ائ��د العام
ل�شرطة �أبوظبي �أهمية القرارين
يف ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات ال���ش��راك��ة بني
�شرطة �أبوظبي وجمل�س التوازن
االق� �ت� ��� �ص ��ادي م� ��ن �أج� � ��ل توفري
االحتياجات ال�شرطية والأمنية

عرب بناء نظام فعال لإدارة العقود
وامل�شرتيات يركز على التوظيف
الأمثل والفعال لأف�ضل الربامج
والتقنيات يف جمال التكنولوجيا
املتقدمة يف القطاع الأمني.
و�أ�شار معاليه �إىل االهتمام الكبري
ال � ��ذي ت��ول �ي��ه � �ش��رط��ة �أبوظبي
لدعم و تعزيز ق��درات ال�صناعات
املحلية وخلق بيئة داعمة لعمليات
ال�ت�ط��وي��ر ال���ص�ن��اع��ي ف���ض�لا عن
مت� �ك�ي�ن ال � �� � �ش� ��رك� ��ات ال �� �ص �غ�ي�رة
واملتو�سطة من امل�شاركة الفاعلة يف
�سل�سلة التوريد اخلا�صة بال�شرطة
وتلبية متطلباتها.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال � �س �ع��ادة ط ��ارق
عبدالرحيم احلو�سني ،الرئي�س

ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل �ج �ل �� ��س ال� � �ت � ��وازن
االق�ت���ص��ادي " :ف �خ��ورون بالثقة
ال �غ��ال �ي��ة وال ��دع ��م ال �ك �ب�ير ال ��ذي
ت��ول�ي��ه ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ملجل�س
ال �ت��وازن االق�ت���ص��ادي ،م ��ؤك��دا �أن
امل�ج�ل����س مي���ض��ي ب �خ �ط��وات قوية
وثابتة نحو متكني و تطوير قطاع
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة والأمنية
معتمدين على �أح ��دث التقنيات
والأن � �ظ � �م ��ة امل� �ت� �ط ��ورة وال ��ذك ��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي لتلبية احتياجات
القوات امل�سلحة و�شرطة �أبوظبي
ف�ض ً
ال عن امل�ساهمة يف خلق فر�ص
ع�م��ل ج��دي��دة وواع � ��دة للكفاءات
والكوادر الوطنية.".
و�أو� � �ض� ��ح احل��و� �س �ن��ي �أن جمل�س

ال �ت��وازن االق�ت���ص��ادي �سيعمل مع
�شركائه اال�سرتاتيجيني يف وزارة
ال��دف��اع وال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة للقوات
امل���س�ل�ح��ة و� �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يدا
ب �ي��د ل �ل �ب �ن��اء ع �ل��ى م ��ا مت �إجن� ��ازه
وامل �� �ض��ي ق��دم��ا ن �ح��و م��زي��د من
تطوير قطاع ال�صناعات الدفاعية
والأمنية ،م�ؤكدا �أن هذا التعاون
��س�ي�م�ن��ح ال �ق �ط��اع زخ ��م ق��وي��ا كما
�سيعزز من تناف�سيته ،ف�ض ً
ال عن
�ضمان امل�شاركة الفاعلة لل�شركات
ال��دف��اع�ي��ة والأم �ن �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف
�إح ��داث نقلة نوعية يف منظومة
ال�صناعات الدفاعية يف الدولة.
ي �� �ش��ار �إىل �أن جم �ل ����س ال� �ت ��وازن
االقت�صادي والذي يعترب م�ساهما
رئ �ي �� �س��ا يف مت� �ك�ي�ن ال�صناعات
ال��دف��اع �ي��ة والأم� �ن� �ي ��ة الوطنية
و�شريكا ل ��وازرة ال��دف��اع والقيادة
ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يعمل
م�ن��ذ ت�أ�سي�سه ع��ام  1992على
دع��م �سيا�سة التنويع االقت�صادي
يف دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات م� ��ن خ�ل�ال
ت�أ�سي�س وتطوير �صناعة دفاعية
و�أمنية م�ستدامة تقوم على عقول
و�� �س ��واع ��د �إم ��ارات � �ي ��ة م ��ن خالل
�إدارة برنامج التوازن االقت�صادي
حتقيقاً لر�ؤية وتوجيهات القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ب��دول��ة الإم � � ��ارات مبا
ي�سهم ويدعم التنوع االقت�صادي
ودعم التنمية االقت�صادية القائمة
على االبتكار واملعرفة.

ق��درة الدولة وقوتها يف حماية مكت�سباتها
م��ن خ�ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ م�ع��اي�ير حت�ق�ي��ق الأم ��ن
الإلكرتوين والت�أكد من فاعلية �أنظمة �أمن
�شبكات االت�صاالت و�أنظمة املعلومات لدى
ك��اف��ة اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ،م��ا مي�ث��ل حلقة
�ضمن حلقات النجاح التي حتققها الدولة
ومت�ضي بها نحول امل�ستقبل .و�شدد الكويتي
على �أهمية ا�ستمرار التوعية لكافة �أفراد
املجتمع وامل��ؤ��س���س��ات ل�لا��س�ت�خ��دام الأمثل
للف�ضاء االل �ك�ت�روين و�أن �ظ �م �ت��ه ،وب�أ�س�س
ا�ستخدام الإن�ترن��ت ،و�آل�ي��ات الت�صرف مع
�أي تهديدات �أو �أخطار حمتملة� ،إىل جانب
التدريب والتقييم امل�ستمر حلماية البيانات
ال�شخ�صية وت�ب��ادل�ه��ا ب�ين اجل�ه��ات املحلية
واالحت��ادي��ة يف ال��دول��ة ب�شكل �آم��ن ،وتعزيز
قنوات التوا�صل با�ستخدام بنية تكنولوجية
موحدة و�آمنة .

خلوة اخلم�سني  ..التفكري خارج ال�صندوق

ت�أ�سي�سا على قواعد �صلبة من �إرث ح�ضاري و�إن�ساين وفكري� ،أ�صبحت
خلوة اخلم�سني ب�صمة �إماراتية ينظر �إليها القريب والبعيد بانبهار،
ينتظر اجل�م�ي��ع وك�ل�ه��م ث�ق��ة ب ��أن حت��اك��ي نتائجها ،ب��ل وت �ت �ج��اوز ،يف
طموحها تطلعات �أب�ن��اء وبنات الإم ��ارات ،والإن���س��ان العربي عموماً،
وكذلك الب�شر يف خمتلف �أنحاء العامل.
كيف ال ،والإجناز العلمي املتميز "م�سبار الأمل" اليزال حديث العامل
وحم��ط �أن �ظ��اره ،وكلنا نذكر �أن فكرته كانت �إح��دى مخُ ��رج��ات هذه
اخللوات الوزارية .
هذه هي الإم��ارات ،وطنٌ ال تتوقف فيه املبادرات اخلالقة على مدار
العام ،ففي كل قطاع وجهة وم�ؤ�س�سة يف الدولة ،نرى �أ�سلوباً متفرداً
لإدارة عجلة التميز يف العمل اليومي ،وتبقى املبادرات التي حتت�ضنها
اخللوة ذات �أبعاد ا�سرتاتيجية وم�ستدامة �إذ �أنها تخاطب امل�ستقبل
وتبني على الأركان وال�صروح ال�شاخمة لدولة االحتاد .
خلوة اخلم�سني لي�ست نوعاً من ال�ترف الفكري �أو الع�صف الذهني
ال��ذي ينتهي بانتهاء بع�ض الأن�شطة� ،إمن��ا هي فِك ٌر خ��ارج ال�صندوق
اليتوقف عند �سنة �أو اثنتني ،بل ميتد للخم�سني عاماً املقبلة ،وما
بعدها .
هذه اخللوة تتيح الفر�صة خللق الأفكار اجلريئة والطموحة ،وتوفر
ترب ًة خ�صبة لنم ّوها لرت�سم بذلك مالمح العامل بعد ن�صف قرن،
ومعه بالطبع دولة الإمارات.
عند طرح فكرة م�سبار الأمل ،كان البع�ض ي�شكك يف �إمكانية تنفيذها،
رمبا لأنها كانت تتخطى طموحاتهم ،لكن دول ًة مثل الإمارات بقيادتها
الر�شيدة و�ضعت لنف�سها �شعاراً تتناقله الأجيال "ال �شيء م�ستحيل".
�إن التفرد يف نتائج خلوة اخلم�سني لي�س فقط ب�سبب ماتولده من �أفكار
ومبادرات خالقة ،بل �أي�ضا لأن بع�ض هذه الأفكار واملبادرات ي�شارك يف
طرحها املجتمع ،ومل ال والإن�سان هو املخاطب وامل�ستهدف ،و�سعادته
ورف��اه��ه ه��ي يف نهاية امل�ط��اف غ��اي��ة ك��ل ه��ذه الأف �ك��ار .ه��ذا االنفتاح
وامل�شاركة الفعالة من اجلميع يف طرح �أفكا ٍر ت�أخذها خطط احلكومة
يف االعتبار ،يعطي اخللوة �أب�ع��اداً متفردة مل ت�صل �إليها الكثري من
ال��دول املتقدمة ،فالكل م�ساهم وم�شارك يف تقدمي �أفكار تخدم بناء
م�ستقبل الوطن ،لتغدو الإمارات حا�ضنة للإبداع والتميز والطموح،
لنم�ضي جميعاً يف حتقيق طموح "زايد اخلري" ب��أن تكون الإمارات
منوذجاً ح�ضارياً ،ومنار ًة ي�شع نورها �أم ً
ال �إىل العامل ب�أ�سره.
بقلم /حممد جالل الري�سي
مدير عام وكالة �أنباء االمارات

�ضمن خمرجات احللقات النقا�شية لفرق العمل احلكومية يف خلوة عام اخلم�سني

حكومة الإمارات ت�صمم �أفكارا م�ستقبلية تعزز تناف�سية الدولة يف القطاعات احليوية
•• دبي-وام:

�� �ش� �ه ��دت ف� �ع ��ال� �ي ��ات "خلوة ع ��ام
اخلم�سني" ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت �أم�س
االول ،بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،والتي
ت��ر�أ� �س �ه��ا � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة،
بهدف ت�شكيل التوجهات امل�ستقبلية
وحتديد الأولويات التنموية لدولة
الإم ��ارات للخم�سني ع��ام�اً املقبلة،
عقد عدد من اجلل�سات التفاعلية

• مناق�شة مبادرات تلبي تطلعات الدولة للم�ستقبل وت�ستبق حتديات القطاعات احليوية
• ر�سم امل�سارات امل�ستقبلية يف املجاالت االقت�صادية والتنموية والإعالمية والرقمية والبنية التحتية والعلوم املتقدمة واملجتمعية
• فرق العمل احلكومية تطور �أفكار ًا رئي�سية لتحقيق الأولويات التنموية للخم�سني عام ًا املقبلة
واحل� �ل� �ق ��ات ال �ن �ق��ا� �ش �ي��ة وجل�سات
ال�ع���ص��ف ال��ذه �ن��ي ل �ل �ي��وم الثاين،
والتي �شارك فيها وك�لاء الوزارات
وم � ��دراء ال �ع �م��وم وامل �� �س ��ؤول��ون يف
اجل � �ه� ��ات احل �ك��وم �ي��ة االحت� ��ادي� ��ة
واملحلية.
ووا� � �ص � �ل � ��ت جم � �م� ��وع� ��ات العمل
احلكومية املتخ�ص�صة اجتماعاتها
� �ض �م��ن  10ح �ل �ق��ات ن �ق��ا� �ش �ي��ة ،يف
ال�ي��وم ال�ث��اين لفعاليات خ�ل��وة عام

اخل�م���س�ين ،ال �ت��ي اخ�ت�ت�م��ت اليوم،
لبحث �سبل تعزيز تناف�سية دولة
الإم� � � � ��ارات ع ��امل �ي �اً يف القطاعات
احليوية ،والآليات الكفيلة برتجمة
�أول� ��وي� ��ات �أج� �ن ��دة ع ��ام اخلم�سني
يف خمتلف امل �ج��االت االجتماعية
واالق� � �ت� � ��� � �ص � ��ادي � ��ة وال � �ت � �ن � �م ��وي ��ة
والثقافية والعلمية والتكنولوجية
والإعالمية وغريها من املجاالت.
وع �م �ل��ت ال� �ف ��رق احل �ك��وم �ي��ة على

ت �ط��وي��ر جم �م��وع��ة م ��ن الأف � �ك ��ار
الرئي�سية ت��وزع��ت على الأولويات
الوطنية التي ناق�شتها جمموعات
العمل يف اليوم الأول ،ليتم تبنيها
� �ض �م��ن اخل �ط ��ط اال�سرتاتيجية
ال �ه��ادف��ة ل�ت�ع��زي��ز ت�ن��اف���س�ي��ة دولة
الإمارات خالل الفرتة املقبلة ،مبا
يرتجم توجهاتها لتحقيق الريادة
العاملية يف خمتلف املجاالت.
وط� ��ور امل�ج�ت�م�ع��ون م��ن م�س�ؤويل

اجلهات احلكومية عددا من الأفكار
وت ��وج� �ه ��ات م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة رئي�سية
لتعزيز تناف�سية االقت�صاد الوطني،
وتر�سيخ منوذج اقت�صادي م�ستقبلي
قائم على املعرفة واالبتكار ،ي�شكل
ب �ي �ئ��ة ح��ا� �ض �ن��ة وحم� �ف ��زة ل ��ري ��ادة
الأعمال ونقطة جذب لال�ستثمارات
العاملية يف خمتلف جماالت الن�شاط
االقت�صادي.
كما �صمم امل���ش��ارك��ون يف احللقات

ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة مل �ج �م��وع��ات ف ��رق عمل
احل� �ك ��وم ��ة الإم � ��ارات� � �ي � ��ة �أف� � �ك � ��اراً
تطويرية خا�صة مبجتمع املئوية،
وتر�سيخ منظومة القيم احل�ضارية
يف دولة الإمارات وتعزيز التما�سك
الوطني وال�شعور بالهوية الوطنية،
وو� �ض �ع��وا ر�ؤي� ��ة ل�ت�ط��وي��ر املهارات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ل �� �ش �ب��اب والأج � �ي ��ال
القادمة ،واالرت�ق��اء بقطاع البحث
ال�ع�ل�م��ي ،وت���ص��ورا مبتكرا للجيل

القادم للعمل احلكومي.
وط� � � ��ورت جم� �م ��وع ��ات تناف�سية
الإم��ارات �ضمن حلقاتها النقا�شية
�أف �ك��اراً لالرتقاء بتناف�سية البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة واال�� �س� �ت ��دام ��ة البيئية
والأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ،ول�ت�ع��زي��ز ريادة
الدولة يف جماالت الأمن والعدل،
وت��ر��س�ي��خ �إع�ل�ام م�ت�ط��ور ينجح يف
نقل ق�صة الإمارات وتعزيز �سمعتها
عاملياً.

جدير ب��ال��ذك��ر� ،أن عقد خلوة عام
اخلم�سني بالتزامن مع ا�ستعدادات
دولة الإمارات لالحتفال باليوبيل
الذهبي لت�أ�سي�سها ،يعك�س توجهات
القيادة الر�شيدة بتطوير النموذج
التنموي للدولة خ�لال اخلم�سني
ع ��ام� �اً امل �ق �ب �ل��ة ،م ��ن خ �ل�ال ح�شد
اجل �ه ��ود وامل � � ��وارد والإم� �ك ��ان ��ات يف
خم �ت �ل��ف اجل � �ه� ��ات وال� �ق� �ط ��اع ��ات
ل �ت �� �ص �م �ي��م م� �ن� �ظ ��وم ��ات وخطط
عمل ج��دي��دة ،ت�شكل مالمح ر�ؤية
ا�سرتاتيجية �شاملة تت�شارك كافة
اجلهات وامل�ؤ�س�سات وفئات جمتمع
الإم � ��ارات يف ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،مب��ا ي�صل
ب��ال��دول��ة �إىل امل��رك��ز الأول عاملياً
ب�ين �أك�ث�ر ال ��دول مت�ي��زاً و�أف�ضلها
يف ج ��ودة احل �ي��اة ب�ح�ل��ول الذكرى
املئوية لت�أ�سي�سها.
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�سلطان اجلابر يزور معر�ضي
�آيدك�س و نافدك�س

•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل الدكتور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،على �أهمية ابتكارات الثورة ال�صناعية الرابعة والذكاء اال�صطناعي
يف من��و وت�ط��ور قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطنية ،حتقيقا ل��ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة.
و�أعرب معاليه  -خالل زيارته فعاليات معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل �آيدك�س،
ومعر�ض الدفاع البحري "نافدك�س"  -عن الفخر واالعتزاز مبا و�صلت �إليه
ال�صناعات الدفاعية الوطنية ،م�شيدا بجهود ال�شركات وال �ك��وادر الوطنية
املتميزة يف هذا املجال.
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�آيدك�س ونافدك�س  ..2021بروتوكوالت �صحية �شاملة تعزز ريادة الإمارات عامليا
•• �أبوظبي-وام:

�أكد الدكتور في�صل م�صلح الأحبابي رئي�س ق�سم برامج الأمرا�ض املعدية
يف مركز �أبوظبي لل�صحة العامة ع�ضو اللجنة الطبية ملعر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س"� 2021أن ��ه مت و��ض��ع ب��روت��وك��والت �صحية ��ش��ام�ل��ة خا�صة
باحلدث ال��دويل متا�شيا مع الظروف اال�ستثنائية الراهنة التي ي�شهدها
العامل واال�ستجابة جلائحة كورونا " كوفيد ."19
وقال الأحبابي يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات "وام" �إن الربوتوكوالت
ال�صحية تو�ضح ال�ت��داب�ير االح�ت�رازي��ة والإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة وف��ق �أعلى
اال��ش�تراط��ات املحلية والعاملية ل�ضمان �صحة و�سالمة جميع امل�شاركني
والزوار من داخل الدولة وخارجها والعاملني واملنظمني لهذا احلدث العاملي
وذلك بالتعاون مع الهيئات ال�صحية والرقابية.
و�أ�ضاف �أن اللجنة الطبية ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س"  2021اتخذت
العديد من الإج��راءات الوقائية اال�ستباقية واملتمثلة يف عمل الفحو�صات
املخربية قبل ال�سفر �إىل الدولة وعند الو�صول وبعد ذلك كل � 48ساعة
ك�شرط للدخول �إىل املعر�ضني.
و�أو� �ض��ح �أن الإج� ��راءات تت�ضمن الفح�ص احل ��راري جلميع احل�ضور دون

ا�ستثناء وتواجد ف��رق متخ�ص�صة يف موقع املعر�ضني من �سفراء ال�صحة
العامة وعددهم � 18شخ�صا �إ�ضافة �إىل �أكرث من  12متطوعا بهدف نقل
الإر� �ش��ادات والتعليمات ال�صحية ل�ل��زوار وامل�شاركني وال�ت��أك��د امل�ستمر من
التزامهم بتطبيق جميع الإج��راءات الوقائية كارتداء الكمامات وتطبيق
التباعد اجل�سدي واتباع �آداب ال�سالم والتحية الوقائية بحيث يتم االكتفاء
فقط بال�سالم بالإ�شارة وجتنب امل�صافحة والعناق.
و�أ�شار �إىل �أن الإجراءات االحرتازية ت�ضمنت �أي�ضا ت�أ�سي�س  3مراكز فح�ص
يف موقع معر�ضي "�آيدك�س" و "نافدك�س"  2021لإج��راء فحو�ص "بي
�سي �آر" جلميع العاملني واملنظمني وامل�شاركني والزوار يف ظل حتديد مدة
�صالحية الفح�ص لدخول املعر�ضني بـ � 48ساعة فقط.
و�أكد ع�ضو اللجنة الطبية ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س"� 2021أن عمليات
النظافة والتعقيم والتطهري تتم ب�شكل متوا�صل من قبل فرق متخ�ص�صة
لت�شمل جميع مرافق املعر�ضني قبل دخول امل�شاركني والزوار وبعد خروجهم
�إ�ضافة �إىل تواجد فرق طبية يف فنادق �إقامة زوار املعر�ضني ب�إمارة �أبوظبي
والبالغ عددها  19فندقا حيث والتي مت تزويدها مبراكز فح�ص "بي �سي
�آر" لت�سهيل عملية �إجراء الفحو�صات املخربية لهم واتخاذ جميع الإجراءات
ال�صحية املتبعة يف الإمارة يف حال وجود حالة �إ�صابة "ال قدر اهلل" وعزلها

يف املن�ش�آت اخلا�صة بالعزل ال�صحي وكذلك ح�صر املخالطني وحجرهم يف
املن�ش�آت املخ�ص�صة لغر�ض احلجر ال�صحي.
و�أ�ضاف �أن الإج��راءات ت�ضمنت �إجراء جميع امل�شاركني والزوار فح�ص "بي
�سي �آر" قبل � 48ساعة من موعد الزيارة و�إبراز نتيجة فح�ص �سلبية على
بوابات دخول املعر�ضني.
و�أ�شار �إىل �أن مركز �أبوظبي لل�صحة العامة قدم ور�شا تدريبية وتوعوية
وتثقيفية للعاملني واملنظمني للمعر�ضني بخ�صو�ص االج��راءات الوقائية
الالزم اتباعها لل�سيطرة على انت�شار فريو�س "كوفيد  .. "19م�ضيفا �أنه
مت �إ��ص��دار دليال �إر��ش��ادي��ا و توزيعه على جميع امل�شاركني وال ��زوار يو�ضح
التعليمات ال�صحية الواجب اتباعها خالل معر�ضي "�آيدك�س" و "نافدك�س"
.2021
و�أو��ض��ح �أن امل�شاركني وال��زوار �أظ�ه��روا منذ بداية احل��دث ال��دويل التزاما
بتطبيق التدابري الوقائية ب��دءا من الفح�ص احل��راري والت�أكد من �إبراز
نتيجة فح�ص "بي �سي �آر" �سلبي قبل الدخول ملوقع احلدث وكذلك االلتزام
بتطبيق التباعد اجل�سدي مل�سافة املرتين بني كل �شخ�ص والآخر وااللتزام
بال�سري على م�سارات حم��ددة ومم��رات خا�صة بالدخول واخل��روج وارتداء
الكمامات الطبية طوال فرتة وجودهم داخل �أر�ض املعار�ض.

ولفت �إىل �أنه مت تزويد امل�شاركني يف املعر�ضني بحافظة حتتوي على �أدوات
التعقيم �إ�ضافة �إىل التذكري امل�ستمر بتطبيق التباعد والإجراءات الوقائية
من خالل الر�سائل ال�صوتية خالل فرتة اال�سرتاحات كما مت اتخاذ �إجراءات
م�شددة فيما يخ�ص طريقة تقدمي ال�ضيافة وذلك بعمل فحو�صات يومية
ملقدمي اخلدمة وانتهاج طريقة �آمنة يف تقدمي الوجبات و�شملت الإجراءات
الوقائية توفري خيارات �أطعمة �صحية للزوار تلتزم بتطبيق �أعلى معايري
ال�صحة وال�سالمة.
و�أك��د الأحبابي �أن القطاع ال�صحي يف الإم��ارات وال�ك��وادر الوطنية امل�ؤهلة
واملدربة لال�ستجابة جلائحة "كوفيد  "19متتلك الإمكانات واجلاهزية
ال�ستقبال خمتلف الأح ��داث العاملية  ..م�شريا �إىل �أن��ه مت اال�ستفادة من
التحديات وحتويلها �إىل فر�ص لتح�سني اخلطط ال�صحية يف ا�ست�ضافة مثل
هذه الفعاليات الكربى.
و�أ�ضاف �أن ت�ضافر اجلهود الوطنية واجلهات احلكومية واخلا�صة �أ�سهم
يف �إجناح �أحد �أهم الأحداث العاملية يف قطاع الدفاع والأمن و�ضمان �صحة
و�سالمة اجلميع ليقدموا منوذجا ا�ستثنائيا يف الت�صدي لتداعيات "كوفيد
 "19مبا يعزز وترية ت�سريع عملية التعايف وتن�شيط القطاعات االقت�صادية
يف الدولة ف�ضال عن دعم قطاع ال�صناعات الدفاعية العاملي.

� 24صفقة يف اليوم الرابع بقيمة  2.140مليار درهم

 20.053مليار درهم �إجمايل �صفقات �آيدك�س و نافدك�س يف 4
•• �أبوظبي-وام:

�شهد ال �ي��وم ال��راب��ع م��ن معر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س" 2021
�إع�لان القوات امل�سلحة الإماراتية
ع ��ن ت��وق �ي��ع � � 24ص �ف �ق��ة بقيمة
 2.140مليار درهم مع �شركات
حم�ل�ي��ة ودول� �ي ��ة ،ل�ي���ص��ل �إجمايل
ال�صفقات التي �شهدها املعر�ضني
منذ انطالقتهما نحو 20.053
مليار درهم.
وق��ال ��س�ع��ادة العميد رك��ن حممد
خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي
ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س"
�إن �إج �م��ايل ال�صفقات اخلارجية
بلغت  720مليون دره ��م ،والتي
مت�ث��ل ن�سبة  34%م��ن �إجمايل
قيمة ال�صفقات ،فيما بلغت قيمة
ال�صفقات املحلية  1.420مليار
درهم بن�سبة .. 66%م�شريا �إىل
�أن العقود توزعت على � 6شركات
خارجية ،و� 18شركة حملية.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
ال��ذي عقد بح�ضور العميد ركن
بحري فهد نا�صر الذهلي ،واملقدم
ط �ي��ار � �س��ارة احل �ج��ري املتحدثان
ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ان مل �ع��ر� �ض��ي �آي ��دك� �� ��س
ونافدك�س .2021
وق� ��ال ال �ع �م �ي��د رك ��ن ب �ح��ري فهد
نا�صر الذهلي� ،إن �أب��رز ال�صفقات
اخل��ارج�ي��ة التي عقدت م��ع �شركة

 Nexter Systemsلتوفري
ق �ط��ع ال �غ �ي��ار ل �ل��دب��اب��ة لوكلريك
ل �� �ص��ال��ح ق� �ي ��ادة � �س�ل�اح ال�صيانة
العامة بقيمة  92.9مليون درهم،
و�شركةNORCONSULT
 TELEMATICSلتقدمي
خ � ��دم � ��ات ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري ��ة ل�صالح
م ��دي ��ري ��ة ال � �ق � �ي ��ادة وال�سيطرة
ب �ق �ي �م��ة  35.5م� �ل� �ي ��ون دره � ��م،
و�� �ش ��رك ��ة Adil Textiles
 Private Limitedل�شراء
��ش�ب��اك ال�ت�م��وي��ه ل���ص��ال��ح القوات
امل ���س �ل �ح��ة ب�ق�ي�م��ة  92.6مليون
دره� ��م ،وNORTHSTAR
 AVIATIONىل� ��� �ش ��راء
ط ��ائ ��رة م ��ن ن ��وع BELL407
 MRHوت�ط��وي��ر ط��ائ��رات من
نف�س النوع ل�صالح قيادة الطريان
امل�شرتك بقيمة  224مليون درهم،
و� � �ش ��رك ��ة JUNGHANS
ل �� �ش��راء ف �ي ��وز نوعFBM-21
ل �� �ص��ال��ح ق� �ي ��ادة ال � �ق ��وات اجلوية
وال ��دف ��اع اجل� ��وي ب�ق�ي�م��ة 90.5
مليون دره��م ،والتعاقد مع �شركة
DIGITAL GLOBE
ل �ت �ج��دي��د ع �ق��د ا� �س �ت �ئ �ج��ار �أقمار
الت�صوير الف�ضائي و�صيانة نظام
اال� �س �ت �ق �ب��ال وال� �ت ��دري ��ب ل�صالح
مركز اال�ستطالع الف�ضائي بقيمة
 184.3مليون درهم.
من جانبها ،قالت املقدم طيار �سارة

احل �ج��ري� ،إن ال �ع �ق��ود اخلارجية
ت �� �ض �م �ن��ت ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع �شركة
MP3 International
 Tradingل �� �ش ��راء مكمالت
الذخائر عيار  155ملم ل�صالح
القوات الربية بقيمة  41مليون
دره � ��م ،و ب� ��ارج ل �ل��ذخ��ائ��ر ل�شراء
ق � �ن� ��اب� ��ل  MK-82وق� �ن ��اب ��ل
 MK-81ل� ��� �ص ��ال ��ح ال � �ق� ��وات
اجل ��وي ��ة ب �ق �ي �م��ة  94.8مليون
دره��م ،و�شركة Abu Dhabi
Autonomous System
 Investmentsل�شراء نظام
ط ��ائ ��رات ب � ��دون ط �ي��ار ومن�صات
االطالق ووحدات التحكم الأر�ضية
ل�صالح قيادة حر�س الرئا�سة بقيمة
 55.128مليون درهم.
وت���ض�م�ن��ت ال���ص�ف�ق��ات امل�ح�ل�ي��ة يف
اليوم الرابع �أي�ضاً توقيع اتفاقية
م��ع �شركة International
 Golden Groupل�شراء
�أ��س�ل�ح��ة وذخ��ائ��ر ل���ص��ال��ح القوات
امل�سلحة بقيمة  485مليون درهم،
و التعاقد مع �آمروك ل�شراء �أجهزة
 ADTEلتطوير طائرات املرياج
ل �� �ص��ال��ح ال� �ق ��وات اجل ��وي ��ة بقيمة
 117.8مليون دره��م ،والتعاقد
مع �شركة Lima Aviation
ل� �ت ��زوي ��د ط � ��ائ � ��رات ب �ل��اك ه ��وك
بنظام مكافحة احل��رائ��ق ل�صالح
ق �ي��ادة ال �ط�ي�ران امل���ش�ترك بقيمة

 52.7مليون درهم.
وت �ع ��اق ��دت ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة مع
الفتان لتوفري الأه��داف البحرية
ل�صالح القوات امل�سلحة بقيمة 22
مليون دره ��م ،و�صفقة م��ع رويال
ج��ت لإدارة وت�شغيل مركز حركة
ال �ع �م �ل �ي��ات ال ��دول� �ي ��ة IMOC
ل�صالح ال �ق��وات اجل��وي��ة والدفاع
اجل� � ��وي ب �ق �ي �م��ة  110ماليني
دره � � � ��م ،و� �ص �ف �ق ��ة م� ��ع اجل �� �س��ور
لل��آل �ي��ات ال�ث�ق�ي�ل��ة ل �ت��وري��د قطع
غيار و�إ�صالح و�إ�سناد فني ل�صالح
قيادة �سالح ال�صيانة العامة بقيمة
 30مليون درهم.
وت �ع ��اق ��دت ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة مع
Trust International
ل �� �ش��راء �أ� �س �ل �ح��ة ال م /د ل�صالح
القوات الربية بقيمة  137مليون
درهم ،و�صفقة مع Emirates
General Transport
 and Servicesلتقدمي
خ��دم��ات الإ� �س �ن��اد ال�ف�ن��ي ملركبات
القوات امل�سلحة بقيمة  56مليون
درهم.
وتعاقدت مع �شركة Al Tuff/
ل�شراء
International
ذخ��ائ��ر م�ت�ن��وع��ة ل���ص��ال��ح القوات
امل�سلحة بقيمة  136مليون درهم،
وم ��ع � �ش��رك��ة �أط �ل ����س �إلكرتونيك
االمارات ل�صيانة مركبات التفجري
حتت املاء نوعSEA FOX - C

ل���ص��ال��ح ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة بقيمة
 8.5م�ل�ي��ون دره� ��م� ،إىل جانب
التعاقد مع �شركة Emirates
Advanced Research
&
Technology
 Holdingل�ت�ق��دمي الإ�سناد
الفني لآل�ي��ات الأو�شكو�ش ل�صالح
ق� �ي ��ادة �� �س�ل�اح ال �� �ص �ي��ان��ة العامة
بقيمة  3م�لاي�ين دره ��م ،و�شركة
Key
Information
ل� ��� �ش ��راء
Technology
وت��رك�ي��ب �أج �ه��زة �شبكة معلومات
م� ��ؤم� �ن ��ة وت� ��وف�ي��ر ب �ن �ي��ة حتتية
ل�صالح ال �ق��وات اجل��وي��ة والدفاع
اجل ��وي بقيمة  8م�لاي�ين درهم،
و� � �ش� ��رك� ��ة MBDA UAE
 Limitedل�ت�ق��دمي الإ�سناد
ال �ف �ن��ي مل �ن �ظ��وم��ة ح �ك �ي��م ل�صالح
ال �ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي
بقيمة  26.4مليون درهم ،و�شركة
Al Badie Trading
 Establishmentلتقدمي
الإ� �س �ن��اد ال�ف�ن��ي لآل �ي��ات الفوالت
ل�صالح قيادة �سالح ال�صيانة العامة
بقيمة  15مليون دره��م ،و�شركة
Al Taif Technical
 Servicesخل��دم��ات ال�صيانة
لأج�ه��زة تربيد وم��ول��دات الطاقة
مبنظومات الدفاع اجلوي ل�صالح
ق �ي ��ادة ال� �ق ��وات اجل ��وي ��ة وال ��دف ��اع
اجلوي بقيمة  21مليون درهم.

عار�ضون �أوروبيون  :تنظيم �آيدك�س  2021يف �أبوظبي دليل على جناح الإمارات يف ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي
•• �أبوظبي-الفجر:

و� �ص��ف م� � ��دراء � �ش��رك��ات دفاعية
�أوروب�ي��ة "�آيدك�س  ،"2021بانه
�أق��وى معر�ض وم�ؤمتر دفاعي يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا ،و�أك �ب�ر ح��دث يعقد كل
ع ��ام�ي�ن يف ال �ع��ا� �ص �م��ة �أبوظبي،
واك � � � ��دوا ان  :ت �ن �ظ �ي��م �آي ��دك �� ��س
 2021يف هذاالوقت بالذات دليل
على جن��اح الإم ��ارات يف ا�ست�ضافة
هذا احلدث العاملي.
وع�ّب�رّ ال���س�ي��د ب��رمي��وز جيتريكا،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل�شركة
" "Guardiarisال�سلوفينية:
"يُ�سعدنا املُ�شاركة يف هذا احلدث
العاملي وعر�ض منتجاتنا الرائدة
ع �ل��ى م�ن���ص��ة جم �م��وع��ة "ت�سليح
القاب�ضة" وال �ت ��ي م ��ن �أب ��رزه ��ا،
مد ّرب املركبات القتالية بت�صميمه
اخل ��ارج ��ي م ��ن ال ��درج ��ة الأوىل
وال � ��ذي ي �ع �م��ل وف� ��ق �آل� �ي ��ة عالية
امل���س�ت��وى وب��رن��ام��ج ت�شغيلٍ فريد
م ��ن ن ��وع ��ه ،ح �ي��ث مي �ك��ن للزوار
عر�ض تو�ضيحي لنظام
م�شاهدة
ٍ
امل� �ح ��اك ��اة الأك� �ث ��ر اب � �ت � �ك ��اراً على
ال�صعيد العاملي".
و�أ�ضاف" :نفتخر ب�أن نحظى بزيارة
ودع ��م �أوت ��و ب��وجن��ارت�ن�ي��ك� ،سفري
جمهورية �سلوفينيا يف الإم ��ارات
الذي �أبدى ت�أثره و�إعجابه العميق
بقدرة دول��ة الإم��ارات على تنظيم
هذا احلدث العاملي الكبري خا�صة
يف هذا الوقت من الوباء .ونفتخر
بتم ّكننا ،وبالتعاون مع جمموعة

ت�سليح القاب�ضة من عر�ض قمي�ص
خ��ا�� ٍّ�ص بهذه املُنا�سبة داخ��ل جناح
املجموعةّ ،
مت التخطيط للتربع
بالتوحد يف
به للأطفال امل�صابني
ّ
مدر�سة الكرامة ب�أبوظبي".
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال���س�ي��د ما�سيمو
ت��ان�ف��ول�ي��و ،م��ال��ك اجل �ي��ل الثالث
من عالمة "فراتيللي تانفوليو "
االيطالية التجارية" :نحن �سعداء
بتم ّكننا من القيام بعر�ض منوذجي
ال مثيل له يف هذا املعر�ض ملجموعة
من الأ�سلحة النارية املتطورة التي
ي�ت� ّم ت�صنيعها م��ن م��واد مُبتكرة،
وتع ّد اخليار الأول مل�س�ؤويل قوات
ال�شرطة ،ع ُّ�شاق الأ�سلحة النارية
والريا�ضيني".
و�أو� � �ض� ��ح" :تقوم ه ��ذه العالمة
التجارية ال�شهرية على ال�صعيد
ال � �ع� ��امل� ��ي ب �ت �� �ص �ن �ي��ع وت� ��� �ص ��دي ��ر
امل �� �س ��د� �س ��ات ،ال� �ب� �ن ��ادق وامل ��داف ��ع
ال ��ر� � ّ�ش ��ا�� �ش ��ة .وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م من

تواجدنا الفعلي يف �أ�سواق ال�شرق
الأو� �س��ط ،غ�ير �أن�ن��ا على ثقة ب�أن
ُم���ش��ارك�ت�ن��ا م��ع ت�سليح القاب�ضة
يف �آيدك�س � ،2021سوف يُ�سهم
يف تعزيز وج��ودن��ا وال��و��ص��ول �إىل
ال�سوق العاملية خا�صة يف البلدان
الأفريقية الكربى".
وبدوره ع ّلق ال�سيد مارك دي ليرن،
مدير مبيعات �شركة "�آي �إ�س بي"
لأوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا:
"نعت ّز بهذه الفر�صة لل ُم�شاركة
�ضمن جمموعة ت�سليح القاب�ضة
الإم��ارات �ي��ة ،ومت� ّك�ن�ن��ا م��ن عر�ض
م�ن�ت�ج��ات�ن��ا امل�ب�ت�ك��رة وا�ستعرا�ض
وظ��ائ�ف�ه��ا ال�ف��ائ�ق��ة ال �ق � ّوة ،والتي
ت�شمل الأجهزة التكتيكية الرائدة
مل �ح�ت�ريف الأم� � ��ن م ��ع �إب � � ��راز خط
الإنتاج الأكرث تقدماً والذي يتميز
مبعايري عاملية رائدة ال مثيل فيها
م��ن احل��رف �ي��ة وال �ت �م �ي��ز الظاهر
يف الإ��ص��دار الأخ�ير من الأ�صفاد

والهراوات".
وق��ال" :يُعد �آيدك�س  2021من
�أب��رز املعار�ض الهامّ ة يف املنطقة،
و ُت�سعدنا �إق��ام�ت��ه يف ه��ذه الفرتة
ب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن الإج � � � ��راءات
ال�صارمة اخلا�صة بوباء كوفيد-
 .19ونظراً لأن معظم عمالءنا
هم من كبار ال�شخ�صيات الهامّة
م �ث��ل اجل� �ن� ��راالت وغ �ي�ره ��م من
الذين يتق ّلدون منا�صب رفيعة يف
اجلي�ش ،ف�إننا نفتخر مبُ�شاركتنا
يف ه��ذا احل��دث ال�ه��ام حت��ت مظ ّلة
جم� �م ��وع ��ة ت �� �س �ل �ي��ح القاب�ضة

الإم ��ارات � �ي ��ة ل �ت �ق��دمي منتجاتنا
وحتقيق �أهدافنا".
وت � �ع � �م� ��ل جم � �م� ��وع� ��ة "ت�سليح
القاب�ضة" الإماراتية مع �شركائها
الرئي�سيني على تعزيز تواجدها
يف امل�ع��ر���ض ال ��ذي مت �ت � ّد �أعماله
ع �ل��ى م� ��دار � 5أي� � ��ام ،ع�ب�ر اللقاء
م ��ع ال �ع �م�لاء م ��ن � �ص � ّن��اع القرار
تخ�ص�صني ،و�إب ��رام
واخل�ب�راء وامل ُ ّ
ال�صفقات وت��أم�ين ال�شراكات مع
الوكاالت الأمنية الرائدة املحلية
وال�ع��امل�ي��ة ،وامل�ه�ن�ي�ين الع�سكريني
وقوات ال�شرطة.

الدفاع وجمل�س التوازن االقت�صادي يوقعان مذكرة
تفاهم ب�ش�أن التعاون يف �أن�شطة البحث والتطوير
•• �أبوظبي-وام:

وق �ع��ت وزارة ال��دف��اع وجم�ل����س ال� �ت ��وازن االقت�صادي
"توازن" م��ذك��رة ت �ف��اه��م ل �ل �ت �ع��اون يف دع ��م وتنظيم
�أعمال لربامج البحث والتطوير يف املجاالت الدفاعية
والأمنية يف دولة الإمارات .وقع مذكرة التفاهم �سعادة
ال�ل��واء ال��رك��ن ط�ي��ار ا�سحاق �صالح البلو�شي ،الوكيل
امل�ساعد لل�صناعات وتطوير القدرات الدفاعية ،و�سعادة
طارق عبدالرحيم احلو�سني ،الرئي�س التنفيذي ملجل�س
التوازن االقت�صادي.
واتفق الطرفان على ت�أ�سي�س وتنظيم �أع�م��ال البحث
وال�ت�ط��وي��ر يف جم ��االت دف��اع�ي��ة م�ت�ن��وع��ة مب��ا يف ذلك
التطبيقات ذات اال�ستخدام املزدوج ،وذلك بهدف �ضمان
تطوير القدرات الدفاعية الوطنية ملواكبة املتطلبات
الت�شغيلية للقوات امل�سلحة ،وتقييم �أداء هذه الربامج
على ��ض��وء الأه ��داف والأول��وي��ات الدفاعية والأمنية
لدولة الإمارات .وبهذه املنا�سبة ،قال معايل حممد بن
�أحمد البواردي وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع" :تعك�س
هذه املذكرة الأهمية التي توليها وزارة الدفاع لتعزيز
ع�لاق��ات�ه��ا ال�ق��ائ�م��ة م��ع جمل�س ال �ت��وازن االقت�صادي
باعتباره "ال�شريك اال�سرتاتيجي" لأن�شطة البحث
والتطوير املتعلقة بقطاعي الدفاع والأمن".
وم��ن جانبه �أو��ض��ح �سعادة مطر �سامل علي الظاهري
وكيل وزارة الدفاع �أن ال��وزارة ترتبط بعالقات را�سخة
مع جمل�س التوازن االقت�صادي و�أن هذه املذكرة ت�أتي
يف �إطار تعزيز التعاون وال�شراكة بينهما ،حيث �ستكون
الوزارة اجلهة املعنية بو�ضع ال�سيا�سات الدفاعية بينما
�سيتم تو�سيع نطاق م�س�ؤوليات املجل�س و�صالحياته
لت�شمل �إدارة ب��رام��ج ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر يف املجاالت
الدفاعية يف دولة الإمارات.

وم��ن جهته ،ق��ال �سعادة ط��ارق عبدالرحيم احلو�سني،
الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�صادي" :د�أب
جمل�س ال�ت��وازن االقت�صادي جنباً �إىل جنب مع وزارة
ال��دف��اع ع�ل��ى حت��دي��د �أدوار اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بالبحث
وال�ت�ط��وي��ر وامللكية الفكرية يف ال�ق�ط��اع��ات الدفاعية
والأمنية ،وذلك لبلورة ا�سرتاتيجية البحث والتطوير
لهذه القطاعات مع الرتكيز على جماالت حمددة ذات
الأهمية ملنظومة البحث والتطوير".
و�أ�ضاف احلو�سني �أن �أعمال البحث والتطوير �ست�شمل
جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن امل �� �ش��اري��ع ال �ق �� �ص�يرة وطويلة
الأم��د ب��دءاً بالبحوث الأ�سا�سية والتطبيقية و�صو ًال
�إىل النماذج الأول�ي��ة وتطوير املنتجات وذل��ك حتقيقاً
لأهدافنا الوطنية ومبا ين�سجم مع نتائج التحليالت
لقدراتنا الداخلية ووفقاً للمجاالت الدفاعية والأمنية
ذات الأولوية .وميثل التوقيع على مذكرة التفاهم بني
الطرفني اخل�ط��وة الأ�سا�سية لربط منظومة البحث
والتطوير يف القطاعات الدفاعية بني الوزارة واملجل�س
مع اجلهات املعنية بال�صناعات و�شركات القطاع العام
واجل��ام�ع��ات لت�سريع وت�يرة �أع�م��ال البحث والتطوير
وتعزيز فعاليتها مع تهيئة البيئة الداعمة لالبتكار
واالك�ت���ش��اف��ات العلمية وب�ن��اء ال���ش��راك��ات اجل��دي��دة مع
م�ؤ�س�سات البحث العلمي وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والقطاع
اخلا�ص .و�سي�سعى املجل�س ملوا�صلة العمل مع اجلهات
املعنية ب��إدارة م�شاريع البحث والتطوير بهدف تقدمي
منتجات نهائية عالية الكفاءة ت�ساهم يف تعزيز القدرات
اال�سرتاتيجية للقوات امل�سلحة واجل�ه��ات الأم�ن�ي��ة يف
دولة الإمارات ،مع حتقيق توازن يف العمل بني ا�ستغالل
املوارد الوطنية وبني التعاون مع امل�ؤ�س�سات العاملية ومبا
ي�ضمن ت��وا�ؤم�ه��ا م��ع ا�سرتاتيجية البحث والتطوير
واحتياجات امل�ستخدم النهائي.
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�شراكة بني �أبوظبي لبناء ال�سفن و نوفامارين لت�صنيع قوارب �صلبة قابلة للنفخ
•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن ام�س اتفاقية متبادلة مع نوفامارين،
ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة ال��رائ��دة يف ت�صنيع وب �ن��اء ال �ق��وارب ذات اخل�صائ�ص
الفريدة.
ومبوجب االتفاقية� ،ستقوم �أبوظبي لبناء ال�سفن بت�صميم قوارب �صلبة
قابلة للنفخ ذات عالمة جتارية م�شرتكة وت�صنيعها وت�سويقها يف دولة
الإم��ارات ،بينما �ستتوىل نوفامارين ت�سويق �سفن �أبوظبي لبناء ال�سفن
يف �أوروبا.
وقع االتفاقية اال�سرتاتيجية دافيد ما�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أبوظبي لبناء ال�سفن وفران�شي�سكو ب�يرو ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة

06

نوفامارين ،على هام�ش معر�ض الدفاع البحري "نافدك�س . "2021
ومبوجب بنود االتفاقية� ،ست�ستك�شف �أبوظبي لبناء ال�سفن ونوفامارين
الفر�ص ال�سوقية للقوارب ال�صلبة القابلة للنفخ يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي و�أوروبا ،و�ستطوران ت�صاميم وحلول متخ�ص�صة بنا ًء
على متطلبات العمالء املختلفة .تهدف االتفاقية �إىل بناء تعاون طويل
الأم��د ب�ين ال�شركتني ،وت�سمح ل�شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن بت�صنيع
القوارب ال�صلبة القابلة للنفخ حملياً ب�أبعاد ترتاوح بني  20-8مرتاً-
بحيث تتو�سع تو�سعاً ملحوظاً يف حمفظة منتجاتها احلالية.
وت�شتهر القوارب ال�صلبة القابلة للنفخ ب�أدائها وثباتها يف حاالت البحر
املتباينة ،وتعترب اليوم ّ
مف�ضلة يف العديد من ال�سيناريوهات البحرية
بف�ضل متانتها وت�ن��وع ا�ستخداماتها� .إن بنية ه��ذه ال�ق��وارب وت�صميم

�إطاراتها املح�شوة بالرغوة يجعلها متميزة وذات قدرة عالية على الطفو
يف املاء والثبات يف جميع �أحوال الطق�س وتقلباته ،حتى عند نقل حموالت
ثقيلة  ..وت�ستعمل اجليو�ش وال �ق��وات اخلا�صة ح��ول ال�ع��امل القوارب
ال�صلبة القابلة للنفخ عالية الأداء يف ع��دد من العمليات ،مثل البحث
والإنقاذ واالعرتا�ض.
ومن املتوقع �أن تتيح االتفاقية فر�صاً جديدة ل�شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن
بينما تعزز مهمة ال�شركة املتمثلة يف تقدمي حلول مبتكرة وموثوقة من
�ش�أنها �إ�ضافة القيمة لعمالئها وجهاتها املعنية على ال�صعيدين الع�سكري
واملدين.
وق��ال دافيد ما�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن:
ال ي��زال تركيزنا يف �أب��وظ�ب��ي لبناء ال�سفن من�صباً على ت��زوي��د ال�سوق

مبنتجات مبتكرة جديدة � ..إن التعاون مع �شركات رائدة يف القطاع مثل
نوفامارين يتيح ل�شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن التكهن مبتطلبات ال�سوق
املتغرية وتلبيتها .ونتطلع �إىل �شراكة م�ستمرة مفيدة للطرفني.
وق��ال فران�شي�سكو ب�يرو ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة نوفامارين :نثق
ب�شريكنا املختار يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي �إذ متتاز �أبوظبي
لبناء ال�سفن ب�سجل حافل من النجاحات يف بناء �سفن وقوارب متطورة
لتلبية متطلبات متباينة � ..إن هذا التعاون �سيف�سح املجال للمزيد من
التوافق بني �شركتينا يف امل�ستقبل.
جدير بالذكر ان �أبوظبي لبناء ال�سفن جزء من قطاع املن�صات والأنظمة
يف اي��دج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة لقطاع الدفاع وغ�يره ،والتي
ت�صنف بني �أف�ضل  25مورداً ع�سكرياً يف العامل.

حمدان بن حممد يزور معر�ضي �آيدك�س و نافدك�س
لل�شركة وا�ستمع من القائمني على من�صة ال�شركة �إىل �شرح واف حول �أهم امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة وي���ض��م جم�م��وع��ة م��ن ال���ش��رك��ات ال�سعودية �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
•• �أبوظبي -وام:
على توفري جميع الت�سهيالت والفر�ص التعليمية والتدريبية ل�شباب الوطن
التقنيات امل�ستخدمة يف منتجات "توازن" من الأنظمة واملعدات الع�سكرية املتخ�ص�صة يف ال�صناعات الع�سكرية .
ويف ختام اجلولة �..أعرب �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من �أجل بناء قاعدة �صناعية متقدمة تعتمد على عقول وابتكارات و�سواعد
زار �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �صباح الدفاعية .
�أم�س معر�ض �أبوظبي للدفاع "�آيدك�س" و معر�ض "نافدك�س" الذي �سي�سدل وتوقف �سموه عند من�صة عر�ض �شركة "كاليدو�س" الأجنبية املتخ�ص�صة عن �سعادته بنجاح معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" رغ��م ظ��روف جائحة كوادرنا الوطنية ال�شابة التي حتظي بدعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال�ستار على فعاليتهما يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض غدا اخلمي�س يف ت�صميم وت�صنيع الطائرات والآليات الع�سكرية ،كما توقف �سموه عند كورونا وجتاوز هذه الظروف بت�صميم و�إرادة الكوادر الوطنية التي نظمت حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
بعد خم�سة �أيام من الأن�شطة والفعاليات وال�صفقات التجارية التي �أبرمتها من�صات �شركات "�إيدج" التي ت�ضم حتت مظلتها جمموعة من ال�شركات و�أدارت و�أ�شرفت على ا�ستقبال امل�شاركني يف احل��دث و�ضيوفه بكل كفاءة امل�سلحة ال��ذي يعتز �أمي��ا �إع�ت��زاز ب�ق��درات �أب�ن��اء زاي��د و�إجن��ازات�ه��م العلمية
ال�شركات وامل�صانع املحلية الوطنية والعاملية امل�شاركة يف املعر�ضني والبالغ الوطنية واملتخ�ص�صة يف �صيانة و�إ�صالح وترميم طائرات اجلناح الدوار ومهنية عالية جلهة تطبيق الإج� ��راءات االح�ترازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة و�ضمان والتقنية التي ترفع راية دولة الإم��ارات عاليا وحتقق تطلعات �شعبنا الويف
نحو املجد و�صناعة تاريخ دولتنا احلديث .
ع��دده��ا ق��راب��ة �أل��ف �شركة متخ�ص�صة يف ال�صناعات الع�سكرية البحرية والثابت �إىل جانب تخ�ص�صها يف عمليات الت�صميم والهند�سة والتدريب �سالمة زوار املعر�ضني .
واجلوية والربية و�أنظمتها التقنية والتي متثل �ستني دولة حول العامل مبا والتعليم وت�صنيع قطع الغيار والإط�ف��اء والإن�ق��اذ واال�ستجابة للطوارئ ،كما �أب��دى �سموه ثقته بالتناف�سية الإحرتافية ل�شركاتنا الوطنية الوليدة راف��ق �سموه يف اجلولة �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
فيها دولة الإمارات.
و�شركة "�آيفيكو "Iveco -الإيطالية ل�صناعة الآليات الع�سكرية و�شركة واملتخ�ص�صة يف �أنظمة وتقنيات ال�صناعات الع�سكرية الدفاعية التي تعك�س رئي�س جمل�س دب��ي الريا�ضي ومعايل عمر بن �سلطان العلماء وزي��ر دولة
و�شملت جولة �سمو ويل عهد دبي جناح �شركة توازن الوطنية حيث �شاهد " �آركو�س  " Arquus -الفرن�سية للآليات واملدرعات و�شركة " Rafaelحر�ص قيادتنا الر�شيدة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعايل
وم��راف�ق��وه فيلما ق�صريا ح��ول م�ستقبل ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة الوطنية  " internationalالفرن�سية ل�صناعة الطائرات الع�سكرية ،وجناح �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد الفريق عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي.

نهيان بن زايد يزور جناح ت�سليح القاب�ضة الإماراتية
•• �أبوظبي-الفجر:

زار �سمو ال�شيخ نهيان ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،رئي�س جمل�س
�أب��وظ �ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ��ص�ب��اح �أم ����س ج �ن��اح جم�م��وع��ة "ت�سليح
القاب�ضة" الإم��ارات �ي��ة يف معر�ض وم ��ؤمت��ر ال��دف��اع الدويل
تخ�ص�صة
"�آيدك�س ونافدك�س � ،"2021أحد �أبرز املعار�ض امل ُ ّ
يف قطاع ال�صناعات ال��دف��اع��ي ،وال�ت��ي ُت�ق��ام دورت��ه اخلام�سة
ع�شرة يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض �-أدن�ي��ك .واطلع
�سموه خالل الزيارة على �أه��م الربامج وامل�شاريع واملنتجات

التطويرية التي تنفذها جمموعة "ت�سليح القاب�ضة" ،وتفقّد
منتجات ال�شركات العاملية الأربع الرائدة التي تعر�ض �أحدث
م��ا ت��و�ّ��ص�ل��ت �إل �ي��ه يف جم��ال ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة احلديثة
والتكنولوجيا املتط ّورة حتت مظلة جناح املجموعة.
وث� ّم��ن �سموه ال�ت�ط� ّور الكبري وامل�ل�ح��وظ ال��ذي و�صلت �إليه
ال�شركات الوطنية يف جم��ال ال�صناعات الدفاعية الوطنية
و�إث �ب��ات ق��درت�ه��ا ع�ل��ى املناف�سة �إق�ل�ي�م�ي�اً وع��امل �ي �اً ،م�ع��رب�اً عن
اعتزازه بالتط ّور والتقدم الذي بلغته ال�صناعات الإماراتية يف
هذا املجال والتي �أ�صبحت تناف�س نظرياتها العاملية وتتفوق

عليها.
وق��ال ال�سيد �سامل املطرو�شي امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
"نتوجه بال�شكر
ملجموعة " ت�سليح القاب�ضة " الإم��ارات�ي��ة:
ّ
والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان على ّ
تف�ضله
بزيارة جناح ت�سليح القاب�ضة ،و ُنث ّمن الدعم والت�شجيع الذي
توليه قيادتنا الر�شيدة لكافة ال�شركات العاملة يف هذا القطاع
الهام ،والذي يُربز جلياً حر�ص دولة الإمارات يف حجز مكانة
مُتم ّيزة �ضمن ال��دول العاملية ال��رائ��دة يف جم��ال ال�صناعات
الدفاعية".

فار�س املزروعي يبحث مع رئي�س �أركان
�سريالنكا تعزيز التعاون يف �آيدك�س
•• �أبوظبي -وام:

بحث م�ع��ايل ال �ل��واء ال��رك��ن ط�ي��ار ف��ار���س خلف امل��زروع��ي ال�ق��ائ��د العام
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س"  2021مع اللواء �سينارث باندارا رئي�س �أرك��ان اجلي�ش
ال�سرييالنكي� ،سبل تعزيز التعاون امل�ستقبلي بني اجلانبني يف خمتلف
املرتبطة بتنظيم املعار�ض والفعاليات.
وناق�ش اجل��ان�ب��ان خ�لال اللقاء ال��ذي ح�ضره حميد مطر الظاهري
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
"�أدنيك" الآلية املتبعة يف تنظيم املعار�ض الدولية الكربى ،بحجم
معر�ضي �أيدك�س ونافدك�س والتحديات التي ترافقها خ�لال مراحل
التح�ضري واالع ��داد و��ص��و ًال �إىل ب��دء ا�ستقبال ال�ضيوف وال ��زوار على
الأر�ض.
و�سلط اجلانبان ال�ضوء على �سبل اال�ستفادة من التجارب واخلربات
العاملية ،مع الرتكيز على تبادل املعرفة ب�شكل عام من اخلربات يف تنظيم
املعار�ض والفعاليات ،والتعاون الدويل ومع خمتلف الأطراف املعنية يف
ت�صميم الفعاليات ،والربامج على اختالف �أحجامها وم�ستوياتها.

البواردي يزور معر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س 2021
يف �آيدك�س منها جناح ال�شركات الأمريكية والإ�سرائيلية والأردنية ،والتي
•• �أبوظبي-وام:
ع��ر��ض��ت �آخ ��ر اب�ت�ك��ارات�ه��ا و��ص�ن��اع��ات�ه��ا و�إن�ت��اج�ه��ا م��ن الأن �ظ �م��ة الدفاعية
قام معايل حممد بن �أحمد البواردي وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بجولة والع�سكرية والأمنية.
تفقدية يف معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل "�آيدك�س  "2021الذي يقام يف وقد �شملت اجلولة جناح "Lockheed Martin Corporation
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض يرافقه عدد من كبار �ضباط وم�س�ؤويل " وجناح " " Rafael Advancedوجناح "AVNON Group
وزارة الدفاع.
" وجناح ""EMTAN-Israel Small Arms Industry
وزار معاليه خ�لال اجلولة ع��دداً من �أجنحة ال�شركات الدولية امل�شاركة و�شركة " " Jadara Equipment &Defenceو�شركة ،JGG

وجناح" RosoboronexportKو  " G1 Gradeeoneو"
 Yugoimportو " " Hanwhaو" " Armored luxury
و�أنهى جولته بزيارة �شركة"."EDGE
وا�ستمع معاليه ل�شرح امل�شاركني يف املعر�ض حول منتجاتهم الدفاعية و�آخر
التطورات التي ي�شهدها العامل يف جمال الأنظمة والأ�سلحة الدفاعية وعن
�أهمية امل�شاركة يف املعر�ض وال��وق��وف على �أح��دث التكنولوجيا الدفاعية
والع�سكرية.

 1.3مليار دوالر �إنفاق �شركة لوكهيد مارتن على البحث والتطوير خالل 2019

رئي�س لوكهيد مارتن ال�شرق الأو�سط  :الإمارات متتلك طائرات مقاتلة متقدمة وتقنيات دفاع جوي و�صاروخي متطورة
•• �أبوظبي -وام:

�أكد روبرت هاروارد الرئي�س التنفيذي
ل�شركة لوكهيد مارتن ال�شرق الأو�سط
�أن العالقات مع دولة الإم��ارات متتد
لأك�ثر م��ن �أرب�ع��ة عقود م��ن ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ونفخر بهذه العالقة
الوثيقة حيث متتلك الإمارات طائرات
مقاتلة متقدمة وتقنيات دف��اع جوي
و� �ص��اروخ��ي م�ت�ط��ورة و�أن�ظ�م��ة قيادة
وحتكم وحماكاة وتدريب حديثة.
وق��ال روب��رت ه ��اروارد  -يف ح��وار مع
وك��ال��ة �أن �ب ��اء الإم � � ��ارات "وام" � -إن
ل�شركة لوكهيد مارتن ال�شرق الأو�سط
� �ش��راك��ة م ��ع الإم� � � ��ارات يف امل�شاريع

املتعلقة بالتكنولوجيا املتقدمة ونقل
املعرفة والتدريب �إ�ضافة �إىل التعاون
عرب الطيف الكامل ل�صناعة الدفاع
يف الإم� ��ارات .و�أك��د �أن ق��وة الإم ��ارات
تكمن يف قيادتها احلكيمة وقدرتها
ع� �ل ��ى حت ��دي ��د وحت� �ق� �ي ��ق الأه� � � ��داف
ال�صعبة التي ت�ساعد يف و�ضع املعايري
للم�ستقبل .و�أ� �ض ��اف �أن ق ��ادة دولة
الإم ��ارات يتطلعون دائ� ًم��ا �إىل الأمام
واالب�ت�ك��ار واال�ستجابة لالحتياجات
امل�ستقبلية وي��رك��زون ع�ل��ى التنمية
االجتماعية واحل�ف��اظ على اقت�صاد
قائم على املعرفة م�ستدام ومتنوع مبا
يف ذل��ك قطاع ال�صناعات الع�سكرية
ل�ت��وج�ي��ه جن ��اح ال ��دول ��ة .و�أ�� �ش ��ار �إىل

مقولة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
" �إن دولة الإمارات �ستحتفل باليوم
ال ��ذي ت���ص��در ف�ي��ه �آخ ��ر ب��رم�ي��ل نفط
لديها" ..وق��ال  :بحلول ذلك الوقت
�ستكون الإم � ��ارات رائ ��دة يف االبتكار
والتكنولوجيا عرب الركائز الأ�سا�سية
لالقت�صاد العاملي  ..ونحن فخورون
ب�شراكتنا م��ع الإم � ��ارات ع�ل��ى طريق
امل�ستقبل .وح��ول ا��س�ت�ث�م��ارات �شركة
لوكهيد مارتن يف البحث والتطوير
 ..ق��ال روب��رت ه ��اروارد �إن��ه يف �شركة
ل��وك �ه �ي��د م� ��ارت� ��ن ي� �ق ��ودن ��ا ال�شغف
ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالب �ت �ك ��ار لت�شكيل

�أن لوكهيد مارتن ت�شارك وتتعاون مع
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات ال��رائ��دة لدفع
هذا النوع من ال�شغف بالتكنولوجيا
 ..وان ال�ت��زام�ن��ا بالبحث والتطوير
ثابت ونحن نفخر بتوظيف 54000
م �ه �ن��د���س وع � � ��امل وم �ت �خ �� �ص ����ص يف
تكنولوجيا املعلومات حول العامل يف
حني بلغ �إنفاق �شركة لوكهيد مارتن
ع�ل��ى ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر  1.3مليار
دوالر �أم��ري�ك��ي خ�لال ال�ع��ام 2019
ف �ق��ط .وق� ��ال  :ن���س�ت�ث�م��ر يف البحث
والتطوير م��ن خ�لال مركز لوكهيد
م�ستقبل الدفاع والأم��ن العاملي ومن مارتن لالبتكار واحللول الأمنية يف
�أج��ل تطوير �أف�ضل احللول ن�ستثمر مدينة م�صدر ب�أبو ظبي ..م�شريا �إىل
بكثافة يف البحث والتطوير .و�أ�ضاف �أن �أحد املنتجات التي انبثقت عن املركز

ه��و تقنية ذك ��اء ا��ص�ط�ن��اع��ي جديدة
لفح�ص الطائرات ويتم ا�ستخدامها
يف خ ��ط �إن � �ت� ��اج ل��وك �ه �ي��د م ��ارت ��ن يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .و�أ� �ض��اف الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ل��وك�ه�ي��د مارتن
ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط �أن ��ه ل�ط��امل��ا احتلت
�شركة لوكهيد م��ارت��ن زم��ام املبادرة
يف حت �ق �ي��ق اخ �ت�راق ��ات تكنولوجية
تعالج التحديات العاملية الرئي�سية
م��ع ت�ق��دمي ح�ل��ول تناف�سية مل�ساعدة
��ش��رك��ائ�ن��ا ع�ل��ى ال�ب�ق��اء يف امل�ق��دم��ة يف
عامل دائم التغري .وقال � :أن�ش�أنا قدرة
متقدمة ومتعمقة للنمذجة واملحاكاة
لغمر امل�ستخدمني يف جميع منتجات
م�ن���ص��ة ل��وك �ه �ي��د م ��ارت ��ن تقريبًا..

ك �م��ا ط � ��ور م ��رك ��ز ل��وك �ه �ي��د م��ارت��ن
لالبتكار � ً
أي�ضا ق��درة متقدمة قادرة
على ال�صياغة والت�صنيع مب�ساعدة
الكمبيوتر وبا�ستخدام تقنية الطابعة
ثالثية الأبعاد والذكاء اال�صطناعي.
و�أ� �ض��اف  :يف ��ش��رك��ة لوكهيد مارتن
ندرك ون�شيد بالأهمية الكبرية التي
توليها ق�ي��ادة دول��ة الإم ��ارات لتنمية
�شعبها حيث يجب على جميع الدول
ت��زوي��د مواطنيها ب��امل�ه��ارات الالزمة
للمناف�سة يف االقت�صاد العاملي عايل
ال�ت�ق�ن�ي��ة ول �ك��ن يف � �ص �ن��اع��ة الدفاع
املوهبة لي�ست جمرد ق�ضية اقت�صادية
ب��ل ه��ي ق�ضية �أم��ن ق��وم��ي ..م�شريا
�إىل �أن مركز لوكهيد مارتن لالبتكار

والأم� � � ��ن ن �ف��ذ ال �ع ��دي ��د م ��ن برامج
ال� �ت ��دري ��ب ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى اجل � ��دارة
منذ ع��ام  .2017جدير بالذكر �أن
لوكهيد م��ارت��ن ال���ش��رك��ة الأمريكية
الرائدة عاملياً يف جمال التكنولوجيا
ت�ستعر�ض �أح��دث حلولها الدفاعية
يف م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر ال��دف��اع الدويل
�آيدك�س  2021الذي يُقام يف �أبوظبي
حتى  25فرباير اجلاري .وت�ستعر�ض
ل��وك�ه�ي��د م��ارت��ن ج�ي��ل امل�ستقبل من
الطائرات والأنظمة الدوارة وتقنيات
ال ��دف ��اع اجل� ��وي وال �� �ص��اروخ��ي التي
تقدمها ال�شركة �إ��ض��اف��ة �إىل �أنظمة
ال �ق �ي��ادة وال�ت�ح�ك��م ،وح �ل��ول املحاكاة
والتدريب املتقدمة.
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( اجل�سور) تطلق �آلية ربدان  6x6القتالية خالل �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة "اجل�سور" املتخ�ص�صة يف جم��ال الآل �ي��ات امل��درع��ة يف
الإم ��ارات وامل��ورد احل�صري لآلية رب��دان  8x8القتالية ،ام�س عن
�إطالق �آلية رب��دان  6x6 التي تعترب اجليل اجلديد من الآليات
الربمائية املدرعة واملدولبة والتي تتميز مبوا�صفات تكتيكية وتقنية
فائقة .جرى �إط�لاق الآل�ي��ة على هام�ش فعاليات معر�ض وم�ؤمتر
الدفاع الدويل "�آيدك�س  "2021الذي تختتم فعالياته غدا يف مركز
�أبوظبيالوطني للمعار�ض.

وتتميز �آل�ي��ة "ربدان 6x6 ب�ق��درات قتالية عالية وت�صميم هيكلي
منوذجي ،ومن �ش�أنها �أن تلبي املتطلبات الت�شغيلية احلالية وامل�ستقبلية
للوحدات الدفاعية والع�سكرية يف املنطقة وخارجها.
ونظراً �إىل �أن �سالمة الطاقم ي�شكل �أولوية ق�صوى ،ف�إن الآلية تتميز
بتدريع عايل للحماية ،ف�ض ً
ال عن احتوائها على نظام �إخماد حرائق
�أوتوماتيكي يوفر �أعلى م�ستويات ال�سالمة للطواقم الع�سكرية يف
الظروف والتحديات املختلفة .وت�شكل قابلية التكيف التي تتمتع بها
�آليات ربدان عن�صراً �أ�سا�سياً يف ت�صميم الآليات املدرعة �ضمن امل�شهد
الدفاعي الديناميكي املعا�صر  ..وتتميز الآلية كذلك ب�أعلىموا�صفات

الثبات واال�ستقرار عند القيادة يف الطرق الوعرة ج��داً� ،إ�ضافة �إىل
قدراتها الربمائية اال�ستثنائية.
وت�سهم القوا�سم امل�شرتكة وقابلية الت�شغيل املتبادل بني خمتلف �أنواع
�آل�ي��ات رب��دان يف تقليل التكاليف وخف�ض الب�صمة اللوج�ستية على
امل�ستخدمني  ..ومتتاز الآلية كذلك بنظام �إلكرتوين متطور يعزز
�سهولة دم��ج نظام C4I وغريه من الأنظمة االلكرتونية و�أنظمة
االت�صاالت .وقال فهد العب�سي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "اجل�سور"
 :ي�سعدنا �إط�لاق �آلية ربدان 6x6 القتالية خالل �آيدك�س 2021
حيثمتتاز هذه الآلية بقوا�سم م�شرتكة عالية مع من�صة 8 ،x8كما

ت�سهم �آلية 6x6 الربمائية يف خف�ض التكاليف على العمالء وتلبية
متطلباتالعمليات الت�شغيلية احلديثة .وتركز �شركة "اجل�سور" على
تلبية املتطلبات املتنوعة للآليات املدرعة يف الإمارات ،وتكمن ر�ؤيتها
يف ت�صنيع �آليات برية ت�ساعد على الإيفاء باالحتياجات امل�ستقبلية
لل�سوق املحلي واخل��ارج��ي  ..كما تلتزم ال�شركة بت�سخري التقنيات
املتقدمة لتطوير احللول املبتكرة .وتعد "اجل�سور" جزءاً من قطاع
املن�صات والأنظمة التابع لـ"ايدج" ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة
يف قطاع الدفاع وغريه والتي ُت�صنف بني �أف�ضل  25مورداً ع�سكرياً
يف العامل.
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�آيدك�س  .. 2021من�صة معرفية ت�ستعر�ض االبتكارات الطالبية يف ال�صناعات الدفاعية
•• �أبوظبي -وام:

يقدم معر�ض ال��دف��اع ال��دويل "�آيدك�س  "2021ال��ذي يختتم �أعماله اليوم
يف �أبوظبي من�صة ملهمة لطلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ال�ستعرا�ض �أبرز
ابتكاراتهم يف قطاع ال�صناعات الدفاعية و�إث ��راء مهاراتهم املعرفية وتنمية
قدراتهم.
وحر�صت ع��دد م��ن املعاهد واجل��ام�ع��ات بالدولة على امل�شاركة يف ه��ذا احلدث
العاملي ال�ب��ارز ال��ذي يفتح �آف��اق��ا جديدة للطلبة نحو التوجه �إىل تخ�ص�صات
علمية تواكب احتياجات �سوق العمل ووظائف امل�ستقبل وتدعم جهود حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات.
وقال �سعادة الدكتور عبداللطيف ال�شام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا
يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات "وام"  " :حري�صون على امل�شاركة ب�شكل
م�ستمر يف معر�ض "�آيدك�س" الذي يعد �أحد �أهم املعار�ض العاملية املتخ�ص�صة يف
جمال ال�صناعات الدفاعية كما �أنه يف الوقت ذاته ي�شكل من�صة ملهمة لطالبنا
من �أجل التعرف على التكنولوجيات املرتبطة بهذا القطاع وكذلك عر�ض �أحدث

ابتكارات وم�شاريعهم".
و�أ�ضاف �أن طلبة الكليات اطلعوا خالل م�شاركتهم يف "�آيدك�س  "2021على
�أحدث التقنيات اخلا�صة بال�صناعات الدفاعية  ..م�شريا �إىل حر�ص الكليات على
اال�ستفادة من التطور والنمو يف هذا القطاع من �أجل تعزيز منهاجها و�إثرائها
وفتح املجال للطلبة من �أجل درا�سة التخ�ص�صات املرتبطة بهذا القطاع.
و�أ��ش��ار �سعادته �إىل �أن ت�ع��اون م�ؤ�س�سات التعليم ال�ع��ايل م��ع امل�ؤ�س�سات املعنية
بال�صناعات الدفاعية الرائدة بالدولة �أمر مهم وحيوي خا�صة يف ظل التطور
امل�ستمر يف الربامج واملناهج الدرا�سية.
و�أ�ضاف  " :تواجدنا اليوم يف معر�ض الدفاع ال��دويل "�آيدك�س  "2021ي�أتي
بهدف بناء �شبكة من التعاون مع امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الدفاعية والإطالع على
�أح��دث التقنيات والتكنولوجيات املوجودة وكيفية اال�ستفادة منها يف مناهجنا
وبراجمنا الدرا�سية وتعريف طالبنا على الفر�ص التدريبية املتوافرة بال�شركات
ال�صناعية وكذلك الفر�ص الوظيفية".
وقال �إن التكنولوجيا احلديثة والتقنيات املتطورة �أ�ضحت هي الأ�سا�س العلمي
يف مرحلة "كوفيد –  "19وال��رك�ي��زة للح�صول على ال�ف��ر���ص الوظيفية يف

امل�ستقبل  ..م�شريا �إىل �أن طلبة الكليات يعر�ضون اليوم بع�ض امل�شاريع املتطورة
التي يتطلعون من خاللها �إىل امل�ساهمة يف تعزيز قطاع ال�صناعات الدفاعية يف
الدولة.
وذكر �سعادته �أن �إطالع م�ؤ�س�ساتنا ال�صناعية على امل�شاريع التي يقدمها الطلبة
يف املعر�ض ي�سهم يف خلق فر�ص تدريبيهم ووظيفهم لهم يف امل�ستقبل ويعزز
كذلك من مهارتهم وقدراتهم املعرفية.
وت�شمل م�شاريع كليات التقنية العليا املعرو�ض يف "�آيدك�س  .. "2021م�شروع
ط��ائ��رة متعددة امل�ه��ام ن�ف��ذه املهند�س ع�ب��داهلل خليفة واملهند�س حممد را�شد
املن�صوري واملهند�س وليد �أحمد الكربي خريجي تخ�ص�ص الهند�سة امليكانيكية
من كليات التقنية.
و�أو�ضحوا ان امل�شروع عبارة عن طائرة متعددة املهام تتميز ب�أنها خفيفة الوزن
وقادرة على حمل خم�سة �أ�ضعاف وزنها وميكن ا�ستخدامها يف ن�شاطات عديدة
تتنوع بني الأن�شطة الع�سكرية كاال�ستطالع وحتديد الأهداف وكذلك االن�شطة
التجارية.
و�أ�شاروا �إىل �أنهم عر�ضوا م�شروعهم على خمت�صني ومهتمني وزوار للمعر�ض

ويف الوقت ذات��ه اطلعوا على خ�برات وتقنيات جديدة وتعرفوا على متطلبات
ال�سوق يف جمال الطريان مبا �سيدعم تطوير م�شروعهم والذي ي�أملون يف �أن
ي�صبح بداية ل�شركة نا�شئة �إماراتية.
وتعر�ض الطالبات ميثاء حممد اخلاطري و رو�ضة �سلطان القمزي و نورة �أحمد
الكندي ومرمي �صالح الأحمد من تخ�ص�ص الهند�سة ال�صناعية بكليات التقنية
العليا م�شروع "احلذاء الكهربائي الذكي".
وق��ال��ت الطالبة ميثاء حممد اخل��اط��ري �إن امل�شروع يهدف �إىل م�ساعدة من
ي��واج�ه��ون م�شاكل يف �شحن �أج �ه��زة ه��وات�ف�ه��م امل�ح�م��ول��ة خ�ل�ال ت��واج��ده��م يف
الرب �أو يف �أماكن بعيدة و كذلك ملحبي املغامرات وي�صعب عليهم حمل �أجهزة
توليد الطاقة وال�شحن الكهربائي .و�أ�ضافت تقوم الفكرة على ت�صميم حذاء
وا�ستخدام ما ي�سمى " � "piezoelectricأو املج�س الكهرو�ضغطي والذي
يحول ال�ضغط الواقع عليه �أو القوة امليكانيكية امل�ؤثرة عليه والناجتة عن حركة
امل�شي �إىل �إ�شارة كهربائية يتم حتويلها لطاقة وتخزينها ل�شحن الهاتف ومتثل
هذه الفكرة منوذجا �أوليا �سيتم تطويره خا�صة بعد �أن حظي ب�إعجاب الكثريين
من زوار املعر�ض.

يف جل�سة حوارية تفاعلية  -عن بعد� -ضمن �أعمال خلوة عام اخلم�سني

توما�س فريدمان  :الإمارات �سباقة يف تطوير �أدواتها وطريقة تبنيها للتكنولوجيا املتقدمة يف ابتكار احللول للتحديات
•• دبي-وام:

�أك��د ال�ك��ات��ب وامل ��ؤل��ف ال�ع��امل��ي البارز
توما�س فريدمان �أن العامل �سي�شهد
ت�غ�ي�يرات جيو�سيا�سية واقت�صادية
غ�ير م�سبوقة خ�لال ال�ع��ام احلايل،
م��دف��وع��ة ب �ج �م �ل��ة م ��ن التطورات
والآث � � � � ��ار ال � �ت ��ي خ �ل �ف �ت �ه��ا �أح � � ��داث
وت� �ط ��ورات ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي حتديداً،
والأع ��وام القليلة التي �سبقته على
وج��ه العموم ،م�شرياً �إىل �أن العامل
يف طريقه �إىل ث��ورة ثالثة يف تاريخ
الإن �� �س��ان �ي��ة ت �ق��وده��ا التكنولوجيا

امل�ت�ق��دم��ة ج ��اء ذل ��ك ،خ�ل�ال حديث
ال�ك��ات��ب احل��ائ��ز ع�ل��ى ج��وائ��ز عاملية
مرموقة من �ضمنها جائزة بولتزر،
يف جل�سة حوارية تفاعلية "عن بعد"،
�ضمن �أع�م��ال خ�ل��وة ع��ام اخلم�سني،
التي اختتمت �أعمالها ام�س الأربعاء،
ل �ت �ح��دي��د ال� �ت ��وج� �ه ��ات وامل� ��� �س ��ارات
التنموية امل�ستقبلية لدولة الإمارات
خالل املرحلة املقبلة ،و�سبل حتقيق
م�ستهدفات الدولة و�صو ًال للذكرى
املئوية لت�أ�سي�سها عام .2071
وت �ن��اول ال�ك��ات��ب وامل�ف�ك��ر ال�ع��امل��ي يف
اجلل�سة التي عقدت بعنوان "امل�شهد

• دولة الإمارات �أجنح منوذج عاملي للمنطقة العربية

• من املهم تطوير ت�شريعات م�ستقبلية يتم ت�صميمها من خالل التفاعل امليداين مع �أفراد املجتمع
اجل �ي��و� �س �ي��ا� �س��ي ال �ع��امل��ي ،"2021
حالة العامل خالل العام املا�ضي ،وما
�أفرزته من تبعات على امل�شهد العاملي
خالل العام احلايل والفرتة املقبلة،
وتطرق �إىل �سبل مواجهة التحديات
التي تفر�ضها ،وتناول م�ستقبل ودور
التكنولوجيا يف املرحلة املقبلة.

وق � ��ال ف ��ري ��دم ��ان �إن ال� �ع ��امل على
�أعتاب حلظة تاريخية فارقة ،وقفزة
جديدة يف م�سرية الب�شرية ،و�إن هذه
ال�ق�ف��زة ال�ن��وع�ي��ة اجل��دي��دة تتطلب
من ال��دول تطوير �أدوات�ه��ا وطريقة
ت�ب�ن�ي�ه��ا ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ق��دم��ة يف
ابتكار احل�ل��ول للتحديات املتوقعة،

وتكوين فهم �شامل للقيمة النوعية
ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب�ه��ا ك��ل دول ��ة والبناء
عليها ،وتطوير ت�شريعات م�ستقبلية
يتم ت�صميمها م��ن خ�لال التفاعل
امل �ي��داين م��ع �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع .و�أكد
ال�ك��ات��ب ال�ع��امل��ي �أن دول ��ة الإم� ��ارات
ت �ع��د م ��ن ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة الأك �ث�ر

ا� �س �ت �ع��داداً وج��اه��زي��ة ل �ه��ذا التطور
الكبري املقبل ،نتيجة لتبنيها ر�ؤى
وت��وج �ه��ات ا��س�ت�ب��اق�ي��ة ق��ائ �م��ة على
ا�ست�شراف علمي وواقعي للم�ستقبل،
وم�شاركتها الفاعلة يف ابتكار احللول
ل�ل�ت�ح��دي��ات ،م�شيدا ب��ر�ؤي��ة الدولة
ال �ت��ي مت �ث��ل من ��وذج� �اً وق �� �ص��ة جناح

ملهمة لدول املنطقة .جدير بالذكر،
�أن خلوة ع��ام اخلم�سني التي عقدت
ب�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،وتر�أ�س �أعمالها
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،بالتزامن م��ع ا�ستعدادات
دول��ة الإم ��ارات لالحتفال باليوبيل

الذهبي لت�أ�سي�سها ،هدفت لتطوير
ال �ن �م��وذج ال �ت �ن �م��وي ل �ل��دول��ة خالل
اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة ،م��ن خالل
ح�شد اجل�ه��ود وامل� ��وارد والإمكانات
يف خم �ت �ل��ف اجل� �ه ��ات والقطاعات
لت�صميم مالمح ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية
��ش��ام�ل��ة ت�ت���ش��ارك يف تنفيذها كافة
اجلهات وامل�ؤ�س�سات وفئات املجتمع،
مب��ا ي�ع��زز تناف�سية ال��دول��ة وي�صل
بها �إىل املركز الأول عاملياً بني �أكرث
ال � ��دول مت �ي ��زاً و�أف �� �ض �ل �ه��ا يف ج ��ودة
احل� �ي ��اة ب �ح �ل��ول ال� ��ذك� ��رى املئوية
لت�أ�سي�سها.

بحث �سبل التعاون الأمني بني الإمارات وعدد
من الدول ال�شقيقة وال�صديقة على هام�ش �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

بحثت وزارة الداخلية مع عدد من �ضيوف املعر�ض الدويل "�آيدك�س � "2021سبل التعاون يف
املجاالت الأمنية وال�شرطية وذلك يف �سل�سلة من اللقاءات التي مت عقدها على هام�ش املعر�ض
املقام حالياً ب�أر�ض املعار�ض "�أدنيك" يف العا�صمة �أبوظبي.
والتقى اللواء خليفة ح��ارب اخلييلي ،رئي�س جمل�س التطوير امل�ؤ�س�سي ب��وزارة الداخلية مع
معايل يانكوبا �سونكو وزير الداخلية يف جمهورية غامبيا وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/01584
املخطر �/شركة ق�صر احلمراء لتجارة الرخام ومواد البناء ذ م م
وميثلها ال�سيد /ب�سام خالد ايبو � -سوري اجلن�سية  -ويحمل هوية �إماراتية رقم ( )784197725151068ب�صفته وكيال
عن ال�سيد /حممد احمد م�شاري ال�شام�سي ب�صفته مالك الرخ�صة مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل يف ال�شارقة
برقم ( )2020/8102بتاريخ ( )2020/3/16العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية  - 17هاتف رقم 0547709651 :
املخطر اليه الأول � :شركة زهرة الف�ؤاد لتجارة املواد االن�شائية  -العنوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة  ،هاتف رقم 0504811514 :
املخطر اليه الثاين  :جمال الدين حممد علي � -سوري اجلن�سية  -العنوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة  ،هاتف رقم 0504811514 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )97.500درهم
الوقائع  :حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �شيكات مقابل معامالت جتارية وقام املخطر اليه بتحرير ال�شيكات وعند
تقدمي ال�شيكات للبنك اعيدت ب�سبب �أنها بدون ر�صيد وعند مراجعه ما طل يف ال�سداد وبيانات ال�شيكات كالآتي :
� -1شيك رقم ( )000721بقيمة ( )20.500درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2019/12/5وامل�سحوب على
بنك الإمارات الإ�سالمي
� -2شيك رقم ( )000722بقيمة ( )20.000درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2019/12/15وامل�سحوب على
بنك الإمارات الإ�سالمي
� -3شيك رقم ( )000723بقيمة ( )19.000درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2019/12/25وامل�سحوب على
بنك الإمارات الإ�سالمي
� -4شيك رقم ( )000724بقيمة ( )19.000درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2020/1/5وامل�سحوب على بنك
الإمارات الإ�سالمي
� -5شيك رقم ( )000725بقيمة ( )19.000درهم وتاريخ ا�ستحقاقه  2020/1/15وامل�سحوب على
بنك الإمارات الإ�سالمي
طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة  97.500درهم ولكن دون
جدوى .وبناء عليه � ،،،إن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صدة بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد
�أق�صاه (� )5أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار و�إال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ
امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  :فاملخطر يخطركم بهذا الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ
ملفعوله ول�سريان كافة الآثارر القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ع� � ��زي� � ��ز ال � ��رح� � �م � ��ن ت�ضم
ال � ��رح� � �م � ��ن  ،ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )0200764BTمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0504370045

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ا��س�م��ا جابني
حم � �م� ��د ي� ��و� � �س� ��ف  ،ال �ه �ن ��د
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )M6475965يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

مب�شاركة دولية كلية الهند�سة تعزز مهارات الطلبة يف كتابة الأوراق العلمية با�ستخدام (التك�س)
•• �أبو ظبي-الفجر:

عقدت كلية الهند�سة يف جامعة العني
مبقرها يف �أبوظبي ،ور�شة عمل حول
ك�ت��اب��ة الأوراق العلمية با�ستخدام
ب��رن��ام��ج (ال�ل�ات �ك ����س) للمبتدئني،
قدمتها كل من الدكتورة نهى حمادة
وال��دك �ت��ورة ف��ات��ن خ��رب��ط ،بح�ضور
ال��دك �ت��ور ع��ام��ر ق��ا��س��م ن��ائ��ب رئي�س
اجلامعة ،وعمداء الكليات وعدد من
�أع�ضاء الهيئة الأكادميية والطلبة.
ك �م��ا � �ش �ه��دت ال��ور� �ش��ة ح �� �ض��ور عدد
من امل�شاركني من جامعات �إقليمية من القوالب لتقدميها �إىل املجالت
ودولية من داخل وخارج الدولة.
وامل��ؤمت��رات العلمية مثل  IEEEو
ب � � � ��د�أت ال � ��دك � �ت � ��ورة ف� ��ات� ��ن خربط  . Elsevierكما �أو�ضحت كيفية
ور�� �ش ��ة ال �ع �م��ل ب��احل��دي��ث ع ��ن �أداة �إن� ��� �ش ��اء و�إدارة الببليوجرافيات
 Overleafوه��ي �إح ��دي �أدوات با�ستخدام .bibtex
برنامج (الالتك�س) التي ت�ستخدم وقدمت الدكتورة نهى حمادة اجلانب
لكتابة الأوراق العلمية وتوفر العديد العملي من الور�شة ب�إن�شاء م�شروع

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1689

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

املنذرة  /اميتاك انرتبرايز �سوليو�شنز � -ش ذ م م
املنذر اليها  :ان�ستاالثيوني�س انابين�سا ا�س ايه  -ابوظبي
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ  31.500دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ
وقدره ( 115.762.40درهم) (مائة وخم�سة ع�شر الف و�سبعمائة واثنان و�ستون درهما
واربعون فل�سا)
وعليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكلني نكلفكم وننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ
 31.500دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره  115.762.40درهم
(مائة وخم�سة ع�شر ال��ف و�سبعمائة واثنان و�ستون درهما وارب�ع��ون فل�سا) وذل��ك خ�لال مدة
ال تتجاوز خم�سة �أي��ام من تاريخ الإع�لان بالن�شر  ،و�إال ف�إنه �سن�ضطر اىل اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�ضمينكم الر�سوم وامل�صروفات
وكامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

التعاون بني البلدين يف املجاالت ال�شرطية.
كما التقى اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش عام وزارة الداخلية مع اللواء ماركو موكي
رئي�س الإدارة الثالث يف القيادة العامة ل�سالح الكارابينريي يف �إيطاليا بح�ضور �سعادة نيكوال
لينري� ،سفري جمهورية �إيطاليا لدى الدولة والوفد املرافق ،ومع اللواء الركن ح�سني احلوامتة
مدير الأمن العام يف اململكة الأردنية الها�شمية والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاءين بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون القائمة بني دولة الإم��ارات العربية
املتحدة والبلدين يف جماالت العمل ال�شرطي والأمني.

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8644/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3359/2019جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  167456.75درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان � :شركة ال��دان��وب لتجارة م��واد البناء  -ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  -وميثله  :خالد حممد علي احلمادي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :بي بي ام لالعمال الداخليه � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )167456.75دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

جديد با�ستخدام ال �ـ Overleaf
م��و� �ض �ح��ة ع�م�ل�ي��ة �إن �� �ش��ائ �ه��ا خطوة
ب �خ �ط��وة وك �ي �ف �ي��ة �إن� ��� �ش ��اء ال�صيغ
ال��ري��ا� �ض �ي��ة واجل� � ��داول والأ�شكال.
كما �شددت على �أن الباحث يجب �أن
ي��رك��ز فقط على امل�ح�ت��وى ،حيث �أن
جميع التن�سيقات وهيكل امل�ستندات

ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م ب�ه��ا ت�ل�ق��ائ� ًي��ا بوا�سطة
(التك�س).
ب� ��دوره �أ� �ش��اد ال��دك �ت��ور ع��ام��ر قا�سم
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س اجل ��ام� �ع ��ة ،مبجهود
كلية الهند�سة وحر�صها على �إقامة
دورات وحم��ا� �ض��رات علمية ب�صفة
دورية ،كما حث الطلبة على املواظبة

ع �ل��ى ح �� �ض��ور م �ث��ل ه� ��ذه ال� � ��دورات
واملحا�ضرات ملا لها من دور �إيجابي
يف رف ��ع امل���س�ت��وى ال�ع�ل�م��ي والتقني
واملعريف لديهم و�صقل مهاراتهم يف
خمتلف املجاالت.
وت �ه��دف ور� �ش��ة ال�ع�م��ل �إىل تدريب
الطلبة على كتابة وتن�سيق املقاالت
ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ور� � �س � ��ائ � ��ل املاج�ستري
وال� ��دك � �ت� ��وراة ب��ا� �س �ت �خ��دام برنامج
التك�س باعتباره �أحد �أ�شهر الربامج
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ه� � ��ذا امل� � �ج � ��ال ،وه ��و
موجه ل��ذوي التخ�ص�صات العلمية
كالهند�سة وال�ع�ل��وم الأخ ��رى ،حيث
يقدم دع�م�اً �شامال لكتابة املعادالت
الريا�ضية ب�أ�سلوب ب��رجم��ي متميز
وك ��ذل ��ك ت��رت �ي��ب ال �ب �ح��ث وال�صور
والأ� �ش �ك��ال وامل �� �ص��ادر ب���ش�ك��ل وا�ضح
و�سهل وفق النماذج اخلا�صة باملجالت
وامل�ؤمترات العاملية.

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/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  11ملك �شمال العقارية �ش ذ م م  -بردبي  -القوز االوىل
  04-3215355ف��اك����س  04-3215356 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنميةاالقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية اكلري
با�سرتي � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/24

واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/24وعلى من لديه
�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 ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :اكلري با�سرتي � -ش ذ م م
ال �ع �ن��وان  :حم��ل رق ��م  9م�ل��ك م��را���س ال �ع �ق��اري��ة  -ب��ردب��ي  -ال��و� �ص��ل  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  748089 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1204031 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أعاله،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/2/24واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/2/24وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب
رق��م  11ملك �شمال العقارية �ش ذ م م  -بردبي  -القوز االوىل 04-3215355 -
فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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انطالق حتدي �أكادميية هيئة كهرباء ومياه دبي للذكاء اال�صطناعي مب�شاركة  60طالبا

08

الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة� ،إىل �أن التحدي
•• دبي  -وام:
ي�أتي �ضمن جهود الهيئة لتحقيق مبادرة دبي  10Xالتي �أطلقها
�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا" حتدي �أكادميية هيئة كهرباء �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
وم�ي��اه دب��ي للذكاء اال�صطناعي ،لتعريف ط�لاب الأك��ادمي�ي��ة حول رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،وت�ه��دف لأن ت�سبق
كيفية بناء وتطوير روبوتات ومناذج الذكاء اال�صطناعي ال�ستخدامها مدينة دبي مدن العامل بع�شر �سنوات من خالل التقنيات الإحاللية
يف حتويل املنازل �إىل منازل ذكية� ،أو كم�ساعد �شخ�صي� ،أو للتعرف املبتكرة ،واال�سرتاتيجية الوطنية للذكاء اال�صطناعي .. 2031
على الوجوه وم�ؤ�شر العاطفة� ،أو لتحليل ردود �أفعال املتعاملني .كما ين�سجم التحدي مع ا�سرتاتيجية الهيئة املتكاملة لال�ستثمار
ويت�ضمن التحدي دورة مكثفة تقام على مدار � 5أيام مب�شاركة  60يف العقول ال�شابة ومتكني ال�شباب وتزويدهم باملهارات الفنية وفق
طالبا  ..وتقوم الهيئة بتزويد امل�شاركني ب�أدوات الذكاء اال�صطناعي �أف�ضل املعايري العاملية يف جمال التدريب املهني ،والتزام �أكادميية
ومنها امل�ست�شعرات و�أجهزة التحكم الدقيقة القابلة للربجمة ،لبناء الهيئة بتعزيز التوطني و�إع��داد جيل يواكب حكومة وفكر امل�ستقبل
م�شاريعهم وتقدميها يف غ�ضون �أ�سبوع للجنة حتكيم مكونة من م��ن خ�لال تطوير نظام تعليمي رفيع امل�ستوى ،وت��وف�ير التدريب
خ�براء الهيئة الختيار ثالثة فائزين .و�أ��ش��ار معايل �سعيد حممد ال�لازم لطالب الأك��ادمي�ي��ة و�إك�سابهم خ�برات عملية ت�ساعدهم يف

درا�ستهم وتكون �سنداً لهم يف حياتهم الوظيفية امل�ستقبلية .يذكر �أن
طالب �أكادميية الهيئة الـ  189املقيدين يف العام الدرا�سي 2020
 ،-2021م�ستمرون يف العملية التعليمية بنظام التعليم الهجني
املبا�شر والتعليم عن بعد بكفاءة تامة .وتوفر الأكادميية �أف�ضل برامج
التعليم التقنية والتكنولوجية التي ت�شرف عليها وزارة الرتبية
والتعليم ،واملواد الفنية والهند�سية التخ�ص�صية حتت �إ�شراف املجل�س
الربيطاين للتكنولوجيا و�إدارة الأعمال ،ومب�ساعدة فريق متخ�ص�ص
من الأ�ساتذة واملهند�سني �إ�ضافة �إىل الهيئة الإداري��ة .وقد �ساعدت
البنية الرقمية املتطورة التي متتلكها الهيئة يف ا�ستمرار العملية
التعليمية يف الأكادميية وفق �أعلى املعايري العاملية ،يف ظل الظروف
اال�ستثنائية الناجتة عن انت�شار فريو�س كوفيد -19للحفاظ على
�صحة و�سالمة الطلبة وهيئة التدري�س واملجتمع ب�شكل عام.

احلكام يهنئون �أمري الكويت باليوم الوطني وذكرى حترير بالده

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة
اليوم الوطني وذكرى التحرير لبالده.
وبعث �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة برقية تهنئة مماثلة �إىل �سمو ال�شيخ
م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة.
كما بعث �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب
حاكم ال�شارقة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح و�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان برقية تهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني
وذكرى حترير بالده .

و�أع��رب �سموه عن خال�ص التهاين و�أط�ي��ب التمنيات لأم�ير الكويت بهذه م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة.
املنا�سبة � ..سائال العلي القدير �أن يعيدها على �سموه بال�صحة والعافية كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلابر
وعلى �شعب الكويت ال�شقيق باملزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�شيخ ال�صباح و�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح.
نا�صر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين برقية تهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح بهذه املنا�سبة.
كما بعث �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي و�سمو ال�شيخ نا�صر بن را�شد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني
النعيمي برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر وذكرى التحرير لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين برقية تهنئة مماثلة �إىل �سمو
ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد ب��ن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة بهذه
الأعلى حاكم الفجرية برقية تهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف املنا�سبة .
الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم وبعث �سمو ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعود ب��ن را��ش��د املعال ويل عهد �أم القيوين
برقيتى تهنئة مماثلتني �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلابر
الوطني وذكرى حترير بالده .
وبعث �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية برقية تهنئة مماثلة �إىل �سمو ال�شيخ ال�صباح �أمري دولة الكويت و�إىل �سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح

ويل عهد الكويت.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة برقية تهنئة �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة
اليوم الوطني وذكرى حترير بالده.
و�أعرب �سموه يف برقيته عن خال�ص التهاين والتربيكات لأمري دولة الكويت
و�إىل ال�شعب الكويتي ال�شقيق �سائلاً اهلل عز وجل �أن يحفظ الكويت و�أن
يدمي عليها نعمة الأمن والرخاء واال�ستقرار.
كما بعث �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل �سمو
ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة بهذه
املنا�سبة.
وبعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
برقية تهنئة مماثلة �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
و�إىل �سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح.

الإمارات ت�شارك الكويت احتفاالتها باليوم الوطني الـ 60
يحظى دور الكويت املحوري والتاريخي يف تعزيز روابط الإخوة اخلليجية
•• �أبوظبي-وام:
بتقدير عال من القيادة يف دولة الإم��ارات التي تتطلع دائما �إىل ا�ستكمال
ت�شارك دول��ة الإم ��ارات ،اليوم اخلمي�س ،دول��ة الكويت احتفاالتها بيومها م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك.
ال��وط�ن��ي ال���س�ت�ين ،يف ت��أك�ي��د ع�ل��ى م�ستوى ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة وال�شراكة ويعك�س التن�سيق املتبادل بني الإمارات والكويت حيال جميع الق�ضايا الثنائية
اال�سرتاتيجية الرا�سخة بني البلدين ال�شقيقني اللذين وحدهما االنتماء والعربية والدولية ،حجم التطور يف العالقات ال�سيا�سية بني الدولتني مبا
والتاريخ امل�شرتك وتعززت �شراكتهما بالتن�سيق واحلوار ال�صادق.
يخدم م�صلحة اجلانبني ويعزز وح��دة ومتا�سك البيت اخلليجي والعربي
وي�أتي االحتفال حتت �شعار "م�صري واحد و�أهداف م�شرتكة" ،حيث ت�شهد عموما.
الإمارات جمموعة من الفعاليات والعرو�ض املميزة احتفاء باليوم الوطني  -اتفاقيات و�شراكات..
الكويتي الذي ي�صادف  25فرباير من كل عام ،وتت�ضمن الفعاليات �إ�ضاءة وتكري�سا ملتانة العالقات بني البلدين ،والرغبة يف االنطالق بها نحو �آفاق
عدد من �أب��رز معامل الدولة العمرانية ب�ألوان علم دول��ة الكويت ال�شقيقة وا�سعة من التعاون والتن�سيق ،وق��ع البلدان على اتفاقية �إن�شاء "اللجنة
وو�ضع ال�شعارات والفتات التهاين يف مراكز الت�سوق يف كافة �إمارات الدولة ،امل�شرتكة" للتعاون الثنائي عام  2006يف مدينة الكويت ،وعقدت اللجنة
وتنظيم احتفاالت ثقافية وتراثية.
عددا من االجتماعات التي مت خاللها التوقيع على برامج واتفاقيات عدة
وتوا�صل ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ب�ين الإم ��ارات والكويت منوها ال�سريع منها :الربنامج التفعيلي يف جمال البيئة لعام  ،2015 - 2014والربنامج
يف جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف ظل التنفيذي لالتفاق الثقايف والفني بني البلدين للأعوام  2013و 2014
دعم ورعاية القيادة الر�شيدة يف البلدين ال�شقيقني ،ممثلة ب�صاحب ال�سمو و  ،2015كما مت التوقيع على برنامج تعاون بني وزارتي خارجية البلدين
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو يف جمال التدريب الدبلوما�سي والبحوث ،وبروتوكول تعاون م�شرتك بني
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة.
غرفة جتارة و�صناعة الكويت واحتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الإمارات
وحتظى الكويت مبكانة ب��ارزة لدى القيادة يف دول��ة الإم��ارات ،ومبا يعك�س  ،وم��ذك��رة ت�ع��اون ب�ين هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف البلدين ،ومذكرة
عمق العالقات التاريخية والأخوية بني البلدين ،حيث قال �صاحب ال�سمو تفاهم للتعاون ال�صناعي ،ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال النفط والغاز
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء والبرتوكيماويات وم�صادر الطاقات اجلديدة واملتجددة ،وبرنامج تنفيذي
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"  " :الإم� ��ارات للكويت وال�ك��وي��ت ل�ل�إم��ارات " ،كما للتعاون يف جم��ال املكتبات والثقافة والفنون بني هيئة �أبوظبي للثقافة

"حينذاك" واملجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب يف دولة الكويت
خالل الأعوام من � 2014إىل .2017
 تعاون اقت�صادي..وعلى امل�ستوى االقت�صادي والتجاري ،ت�ؤكد م�سرية التعاون بني البلدين
ال�شقيقني ال�سيما خالل الأع��وام القليلة املا�ضية ،متانة العالقات وتكامل
اقت�صاد البلدين ف��الإم��ارات والكويت ت�ؤمنان ب�أهمية التعاون االقت�صادي
والتجاري بينهما وتفعيل ذلك من خالل زي��ادة التبادل التجاري وتعزيز
العالقات االقت�صادية الثنائية يف خمتلف املجاالت االقت�صادية وال�صناعية
والتجارية واال�ستثمارية على ال�صعيدين اخلا�ص والعام.
وترتبط الإم ��ارات وال�ك��وي��ت بالعديد م��ن االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم
االقت�صادية والتجارية التي �ساهمت يف زيادة حجم اال�ستثمارات والتبادل
التجاري بني البلدين �إىل م�ستويات متقدمة ،فقد ارتفع التبادل التجاري
غري النفطي بني البلدين من  7مليارات دوالر �أمريكي يف ع��ام 2006
لي�صل �إىل نحو  10.5مليار دوالر يف ع��ام  2019لتحتل الكويت بذلك
املرتبة اخلام�سة عامليا بني �أبرز وجهات ال�صادرات الإماراتية غري النفطية،
فيما �شكلت ال�سوق الإماراتية تا�سع �أك�بر وجهة لل�صادرات الكويتية على
م�ستوى العامل.
وت�شري بيانات �شركات ال�ط�يران يف البلدين م��ا قبل جائحة ك��ورون��ا �إىل
وجود ما يرتاوح بني � 180إىل  200رحلة طريان مبا�شرة تربط مطارات
البلدين �أ�سبوعيا ،يف ح�ين تقدر �أع ��داد ال�سياح الكويتيني ال��ذي��ن يزرون
الإمارات �سنويا ما بني � 400إىل � 500ألف �سائح �سنوياً.

وتعك�س العالقات الثقافية بني الإم��ارات والكويت ال�شقيقة عمق التاريخ
امل�شرتك بينهما ،وقد ازدادت هذه العالقة مع تطور الثقافات والعلوم فكانت
دولة الكويت �سباقة بني دول اخلليج يف حركات التعليم والفكر ،حيث ن�شرت
العلوم والثقافة ومل تبخل بتلك الع�صارة الأدبية والفكرية.
وتوا�صل زخم العالقات الثقافية بني البلدين حتى بعد قيام احت��اد دولة
الإمارات ،حيث مت التوقيع على العديد من االتفاقيات الثقافية والرتبوية
بينهما ،معززة بتبادل ال��زي��ارات يف خمتلف امل�ج��االت الثقافية والرتبوية
بغر�ض اال�ستفادة من اخلربات ،وتطوير جماالت التعاون.
وفتحت اجلامعات اخلا�صة يف دولة الإمارات العربية املتحدة جماال وا�سعا
�أم��ام ا�ستقطاب الطلبة الكويتيني الذين وج��دوا فيها بديال منا�سبا عن
اجلهات الدرا�سية التي كانت تذهب بهم �إىل �أوروبا و�أمريكا وت�شهد �أعدادهم
يف اجلامعات اخلا�صة يف الدولة تزايدا م�ستمرا �إ�ضافة �إىل ما ت�شهده املعاهد
والكليات واجلامعات الكويتية من تواجد لطلبة دولة الإمارات بها.
هذا وت�شهد دولة الكويت ال�شقيقة عهدا جديدا مل�سرية التنمية والبناء منذ
ت��ويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلابر ال�صباح مقاليد احلكم
يف �سبتمرب املا�ضي خلفا ل�ل�أم�ير ال��راح��ل �صباح الأح�م��د اجل��اب��ر ال�صباح
"طيب اهلل ثراه" ،حيث �أعربت دولة الإمارات قيادة و�شعبا يف حينها عن
�صادق �أمنياتها لل�شعب الكويتي وقيادته اجلديدة بدوام العز واال�ستقرار،
كما عربت عن ثقتها ب�أن حكمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح وويل عهده �سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح �سوف تقود
الكويت �إىل املزيد من الإجنازات والنجاحات.

مع معاناته بكم كبري من الأمرا�ض وقرحة يف ال�شريان الأبهر

جناح ال�سعودي الأملاين دبي ب�إنقاذ حياة �سبعيني بعملية ق�سطرة ا�ستغرقت � 4ساعات
•• الفجر – حم�سن را�شد

جن��ح ف��ري��ق م��ن الأط� �ب ��اء بق�سم
ج � ��راح � ��ة الأوع� � � �ي � � ��ة ال� ��دم� ��وي� ��ة
بامل�ست�شفى ال�سعودي الأمل��اين دبي
 ،يف �إنقاذ حياة مري�ض �سبعيني ،
بعد تدخل �سريع و�إج ��راء عملية
ق�سطرة ا�ستغرقت � 4ساعات  ،بعد
ا�ستقبال ق�سم ط��وارئ امل�ست�شفى
ل�ل�ح��ال��ة  ،وث�ب��ت بالك�شف االويل
ان �ه��م �أم � ��ام ح��ال��ة ح��رج��ة للغاية
 ،ح�ي��ث ان ��ه ي �ع��اين م��ن ق��رح��ة يف
ال�شريان الأبهر  ،تزامنت مع متدد
ك� ��اذب لل��أوع �ي��ة  ،وع� ��دم انتظام
بدقات القلب  ،و�ضغط منخف�ض
 ،بالإ�ضافة �إىل معاناته من مر�ض
القلب الإقفاري  ،ومر�ض ال�سكري
 ،وف���ش��ل ك�ل��وي  ،وداء ب��وت �أو ما

ي�ع��رف ب�سل ال�ع�ظ��ام  ،وانخفا�ض
ح ��اد يف م���س�ت��وى الهيموجلوبني
ب ��ال ��دم  ،ب ��اال�� �ض ��اف ��ة اىل جتمع
دموي كاد كل ذلك �أن يودي بحياة
امل��ري ����ض � ،إال �أن � �س��رع��ة تدخل
ال �ف��ري��ق ال�ط�ب��ي وح�ن�ك�ت��ه املهنية
� ،شكل حت��دي��ا ك�ب�يرا ل�ه��م نتيجة
الو�ضع احلرج للمري�ض .
من جهته �أو��ض��ح الدكتور حممد
ر�أف��ت ا�ست�شاري ج��راح��ة الأوعية
ال ��دم ��وي ��ة ب��امل���س�ت���ش�ف��ى  ،رئي�س
ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي ال ��ذي ت�ع��ام��ل مع
ح ��ال ��ة امل ��ري� �� ��ض � ،أن� �ه ��م جنحوا
يف اج� � ��راء ال �ق �� �س �ط��رة دون �أي ��ة
م���ض��اع�ف��ات �أو ت��دخ��ل ج��راح��ي ،
وذل��ك م��ن خ�لال ثقب ال يتجاوز
قطره عدة ميلليمرتات  ،لإدخال
ق�سطرة �إر�شادية ومن ثم تركيب

الدكتورة رمي

دع � ��ام � ��ة خم �� �ص �� �ص��ة لل�شريان
الأورط� ��ي  ،ح�ي��ث مت��ت ال�سيطرة
ع�ل��ى ال �ن��زي��ف و�إغ�ل��اق ال �ق��رح��ة ،
م�ضيفاً ول�ل�ت��أك��د م��ن جن��اح تلك
اخل �ط��وة  ،مت ت���ص��وي��ر ال�شرايني

ل �ل �ت ��أك��د م��ن ع ��دم وج� ��ود ن��زي��ف ،
وع��ودة تدفق الدم ب�شكل طبيعي ،
وم��ن ث��م مت �إغ�ل�اق الثقب بجهاز
خم�ص�ص لإغالق ال�شرايني بدون
ت��رك ن ��دوب ج��راح�ي��ة  ،الف�ت��ا �إىل
�أن ه ��ذا الإج� � ��راء وه� ��ذا التدخل
مت وف��ق اح��دث التقنيات الطبية
العاملية  ،التي تعتمد احلد الأدنى
م��ن ال �ت��دخ��ل اجل ��راح ��ي  ،والتي
حت� ��دث ف ��ر ًق ��ا ك� �ب�ي ً�را يف مرحلة
ال�ت�ع��ايف ب�ع��د اجل��راح��ة  ،ح�ي��ث �أن
العمليات الكال�سيكية ع��ادة  ،ما
تتطلب �أ�سابيع عديدة من التعايف
ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات اجلراحية
املفتوحة .
و�أ� �ض��اف��ت ال��دك �ت��ورة رمي عثمان
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملجموعة
م���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �� �س �ع��ودي الأمل� ��اين

الإم� � ��ارات � ،أن امل�ست�شفى �أظهر
وع �ل��ى م ��دى ال �� �س �ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،
التزاماً م�ستمراً بتقدمي خدمات
طبية تت�صف ب�أعلى معايري اجلودة
وال�سالمة املهنية والطبية  ،كما
�أن ق�سم الق�سطرة لدى ال�سعودي
االمل� ��اين ي�ع��د من��وذج��ا متميزا ملا
يحتويه م��ن خ��دم��ات �صحية ذات
تقنية ع��امل�ي��ة ع��ال�ي��ة  ،م�ع�برة عن
امتنانها بنجاح العملية  ،م�شرية
اىل ان ال�ف���ض��ل يف ه��ذا ال�ن�ج��اح ،
ي �ع��ود خل�ب�رة ال �ف��ري��ق ال �ط �ب��ي يف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع احل ��االت ال �ط��ارئ��ة ،
وال�ت��ي تتطلب ت�شخي�صا دقيقا ،
و�سرعة يف اتخاذ القرار بالتدخل
الطبي امل�ط�ل��وب  ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تكاتف وتعاون كافة الفرق الطبية
من جميع التخ�ص�صات بامل�ست�شفى

قبل وبعد العملية
 ،مب� ��ا ف �ي �ه��ا ق �� �س��م التمري�ض
وال �ت �خ��دي��ر  ،وال� ��ذي ك ��ان ل��ه دور

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي ومعهد وايزمان للعلوم ي�ؤ�س�سان �أول برنامج م�شرتك للذكاء اال�صطناعي
•• �أبوظبي -وام:

يف �أع� �ق ��اب م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م التي
وق �ع �ت �ه��ا ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي ��د
للذكاء اال�صطناعي ومعهد وايزمان
للعلوم يف �سبتمرب � .. 2020أعلن
ال �ط��رف��ان ع��ن ات �ف��اق �ي��ة لت�أ�سي�س
ب��رن��ام��ج MBZUAI-WIS
امل�شرتك لبحوث الذكاء اال�صطناعي
"برنامج ال ��ذك ��اء اال�صطناعي"
وال ��ذي ي ��أت��ي ث�م��رة ل�ل���ش��راك��ة التي
عقدها الطرفان م�ؤخرا.
ويهدف الربنامج اجلديد �إىل تعزيز
مبادرات التعاون يف جمال البحوث
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي
وا�ستك�شاف تطبيقاته يف جماالت
خمتلفة ك��ال��رع��اي��ة ال�صحية وعلم
اجلينومات وغريها.
وباال�ستفادة من اخلربات امل�شرتكة
جل��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي� ��د للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وم�ع�ه��د واي ��زم ��ان ..

�سيعمل برنامج الذكاء اال�صطناعي
ع �ل��ى �إج� � ��راء ال �ب �ح��وث الأ�سا�سية
والتطبيقية يف جم��االت تعلم الآلة
والر�ؤية احلا�سوبية ومعاجلة اللغات
الطبيعية والبيولوجيا احلا�سوبية
وال� �ع� �ل ��وم ال �ع �� �ص �ب �ي��ة وغ�ي�ره ��ا مبا
يتما�شى مع ال��ر�ؤي��ة العامة للذكاء
اال�صطناعي ويقوم الربنامج على
امل���ش��اري��ع البحثية امل���ش�ترك��ة التي
جتريها الفرق من كال الطرفني.
وت�شمل �آفاق ال�شراكة بني الطرفني
ك ً
ال من امل�شاريع البحثية امل�شرتكة
وبرامج التدريب امل�شرتكة والزيارات
املتبادلة وامل ��ؤمت��رات وور���ش العمل
ح��ول الذكاء اال�صطناعي وبرنامج
تبادل الطالب واملوظفني وبالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك �ست�سعى االت �ف��اق �ي��ة �إىل
تعيني م��وظ�ف�ين وخ�ب�راء مزودين
مب � ��ؤه�ل��ات درا�� �س� �ي ��ة ع �ل �ي��ا لدعم
وت�سهيل حتقيق ال�ه��دف الأ�سا�سي
لربنامج الذكاء اال�صطناعي.

وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة اجل ��دي ��دة ك��ل من
ال�بروف�ي���س��ور ال��دك �ت��ور �إري ��ك زينغ
رئي�س جامعة حممد بن زايد للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وال�بروف�ي���س��ور �أل��ون
ت�شن رئي�س معهد وايزمان.
ح �� �ض��ر ال �ت��وق �ي��ع م �ع��ايل الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن �أح� �م ��د اجل ��اب ��ر وزي ��ر
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة حممد
بن زايد للذكاء اال�صطناعي.
و�أل�ق��ى معاليه كلمة افتتاحية قال
فيها � " :إننا ن�سري يف دولة الإمارات
على نهج القيادة الر�شيدة بالرتكيز
ع �ل��ى م��د وت �ع��زي��ز ج �� �س��ور التعاون
الإي �ج��اب��ي ال �ب �ن��اء مل��ا ف�ي��ه م�صلحة
الوطن والإن�سان و�ضمن هذه الر�ؤية
ي�أتي التعاون بني جامعة حممد بن
زاي ��د ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ومعهد
واي��زم��ان للعلوم �سعياً لدفع عجلة
التقدم االجتماعي واالقت�صادي من
خالل ابتكارات الذكاء اال�صطناعي"

.
و�أ� �ض ��اف  " :ل��دي�ن��ا ث�ق��ة ت��ام��ة ب�أن
ال�شراكات التي تركز على اال�ستفادة
م��ن ال �ك �ف��اءات وامل��واه��ب والقدرات
ال�ت�ق�ن�ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة ��س�ت�ك��ون ق ��ادرة
على حتقيق تقدم ملمو�س يف جمال
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي مب ��ا يدعم
ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة وي�ساهم
يف �إيجاد حلول لعدد من التحديات
ال �ك�ب�رى ال �ت��ي ت��واج��ه ال �ع��امل مثل
جائحة كوفيد -19والأمن الغذائي
وغريها".
وتابع  ":نحن يف جامعة حممد بن
زاي��د للذكاء اال�صطناعي فخورون
بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سات رائ��دة مثل
معهد وايزمان للعلوم للو�صول �إىل
م�ستقبل م�شرق ي�ستند �إىل املعرفة
واال�ستدامة واملرونة".
من جانبه ،ق��ال الربوفي�سور �ألون
ت�شن  " :يتميز الذكاء اال�صطناعي
با�ستخدامات وا�سعة بو�سعها الت�أثري

على خمتلف جوانب حياتنا اليومية
ومن هنا ت�أتي �أهمية برنامج الذكاء
اال�صطناعي امل�شرتك الذي �سيتيح
ل�ن��ا ج�م��ع ع ��دد م��ن �أمل ��ع ال�ع�ق��ول يف
جماالت الذكاء اال�صطناعي والعلوم
الطبيعية والدقيقة للو�صول �إىل
�آف ��اق ج��دي��دة ومت�ك�ين ط�لاب�ن��ا من
الو�صول �إىل املوارد اال�ستثنائية".
و�أ� � �ض ��اف �� " :س�ن�ع�م��ل � �س��وي �اً على
االرتقاء بتقنيات الذكاء اال�صطناعي
وا�ستك�شاف �سبل ج��دي��دة لت�سخري
الإم �ك��ان��ات ال��واع��دة ل�ه��ذه التقنية
املتنوعة يف �سبيل حتقيق التنمية
االقت�صادية واملجتمعية".
بدوره ،قال الربوفي�سور �إريك زينغ:
"تنطوي ال�شراكات اال�ستثنائية بني
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جماالت الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ع �ل��ى �أه �م �ي��ة بالغة
لتمكيننا من حتقيق التقدم امللمو�س
يف ه ��ذا امل �ج��ال ال ��واع ��د ف�م��ن �ش�أن
ت�أ�سي�س برنامج الذكاء اال�صطناعي

�أن ي�سهم يف تعزيز �شراكتنا مع معهد
واي��زم��ان و�إر� �س��اء الأ��س����س لتكوين
منظومة عاملية للذكاء اال�صطناعي
ودف � ��ع ع �ج �ل��ة ال �ت �ق��دم يف جم ��االت
ال �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا والتعليم
ال� �ع ��ايل �أ�� �ض ��ف �إىل ذل� ��ك �أن هذه
امل �ب��ادرة �ستوفر لطالبنا و�أع�ضاء
هيئتنا التدري�سية فر�صة اال�ستفادة
م��ن م � ��وارد ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى خارج
اجلامعة ،وتر�سيخ ثقافة ال�شراكات
الدولية وتبادل املعرفة".
وت��أ��س���س��ت ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زايد
ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف �أبوظبي
ع� ��ام  ،2019وه� ��ي �أول جامعة
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل للدرا�سات
العليا املتخ�ص�صة يف بحوث الذكاء
اال�صطناعي.
وت�ق��دم اجل��ام�ع��ة ب��رام��ج ماج�ستري
ال� �ع� �ل ��وم وال� ��دك � �ت� ��وراه يف ال ��ر�ؤي ��ة
احلا�سوبية ،وتع ّلم الآل��ة ،ومعاجلة
اللغات الطبيعية.

كبري يف تخدير و�إنعا�ش املري�ض
 ،بدون �أية م�ضاعفات بعد معافاة

املري�ض مما كان له �أثره الكبري يف
�إنقاذ حياة املري�ض.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25فرباير  2021العدد 13174

منوذج اعالن بالن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
�إن لبطاقات الت�سهيالت� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةIN EMIRATES :
املودعة بالرقم  345465 :بتاريخ2021/02/22 :
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 :
خدمات ا�صدار بطاقات الت�سهيالت و الأ�سعار املخف�ضة
�صورة العالمة :
حرف الآي (  ) Iباللغة الالتينبة  ،معحرف ال �إن (  ) Nباللغة الالتينية ،لت�شكيل كلمة �إن
با�سم العالمة التجارية  ،النقطة يف اجلهة اليمنى يف الأعلى هي داللة على ا�شارة اخل�صم
اال�شرتاطات:
بيانات الأولوية :
ب��إ��س��م � :إن ل�ب�ط��اق��ات ال�ت���س�ه�ي�لات ��ش��رك��ة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
املوطن  :جزيرة ابوظبي � .شارع خليفة  .مبنى� ,شركة
ابوظبى الوطنية للت�أمني ,هاتف0585856086 :
امييل Admin@inemirates.com
فعلى من لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �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
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�سفري الدولة غري املقيم ووزيرة خارجية �أندورا يبحثان تعزيز التعاون املعا�شات � :صرف املعا�شات التقاعدية ل�شهر فرباير اليوم

بني البلدين ،معربا عن اال�ستعداد الدائم لتفعيل وتعزيز
•• �أندورا ال فيال-وام:
اللقاءات بني اجلانبني والعمل على تقوية �أوا�صر الروابط
التقى �سعادة ماجد ح�سن ال�سويدي �سفري الدولة لدى الثقافية واالقت�صادية بني ال�شعبني .من جانبها �أكدت
اململكة الإ�سبانية و�سفري ال��دول��ة غري املقيم ل��دى �إمارة معايل وزي��ر خارجية �أن ��دورا �أهمية ا�ستمرار العمل من
�أندورا ،معاىل ماريا �أوبا�ش فونت ،وزيرة خارجية �أندورا� ،أجل دعم العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بني البلدين
يف مقر احلكومة بالعا�صمة �أندورا ال فيال.
وتعزيز التعاون الربملاين ،و�أطلعت �سعادة �سفري الدولة
وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض ال�ع�لاق��ات الثنائية بني على التوجهات التي ت�سعى حكومة بالدها �إىل حتقيقها
البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت ،خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة يف امل�ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية
ون��اق���ش��ا ع ��ددا م��ن ال�ق���ض��اي��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ذات والثقافية ،م�ؤكدة �أهمية م�شاركة �إم��ارة �أن��دورا يف �إك�سبو
االهتمام امل�شرتك.
 2020دبي يف حتقيق هذه التوجهات والتعريف ب�أندورا
و�أك��د �سعادته �أهمية تفعيل وتوطيد العالقات الثنائية والرتويج لها يف خمتلف املجاالت.

•• �أبوظبي-وام:

قالت الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية �إن
املعا�شات التقاعدية ل�شهر ف�براي��ر اجل��اري �سيتم �صرفها
اليوم اخلمي�س.
وتبلغ املعا�شات امل�صروفة لهذا ال�شهر  593مليوناً و865
�ألفاً و 496درهماً ،مقارنة بنحو  502مليون و� 396ألفاً
و 268درهماً يف فرباير املا�ضي ،بزيادة قدرها  91مليوناً
و� 469أل �ف �اً و 228دره �م �اً ،م�شرية �إىل �أن �إج �م��ايل عدد

امل�ستفيدين من ال�صرف يبلغ  41,494م�ستفيدا ،مقارنة
بنحو  40,048يف فرباير املا�ضي ،بزيادة قدرها 1,446
م�ستفيدا.
وقالت حنان ال�سهالوي املدير التنفيذي لقطاع املعا�شات
 :يظل املعا�ش التقاعدي الهدف الأ�سمى من اال�شرتاك يف
الت�أمني االجتماعيباعتباره ي�ؤمن دخ ً
ال ثابتاً للم�ؤمن عليه
و�أ�سرته عن ن�شوء �أي من املخاطر �أثناء وج��وده على ر�أ�س
عمله �أو بعد التقاعد ،م�ضيفة ب�أنهناك م�س�ؤولية م�شرتكة
بني الهيئة وامل�ؤمن عليه يف حتقيق نظام الت�أمني االجتماعي

لأهدافه ،فمن جانب ي�سهم ا�ستمرار امل�ؤمن عليه يف العمل
لأطول فرتة ممكنه يف زيادة املوارد الت�أمينية للهيئة ممثلة
يف اال�شرتاكات التي تقوم الهيئة من جانب �آخر با�ستثمارها
بال�شكل الأمثل من �أجل توفري �أف�ضل املنافع الت�أمينية له
عند التقاعد .جدير بالذكر �أن هذه النفقات ت�شمل املدنيني
اخلا�ضعني لأحكام قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
رقم  7ل�سنة  ،1999وكذلك املدنيني والع�سكريني الذين
تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة املالية وفقاً لقوانني املعا�شات
التي يخ�ضعون لها.

منال بنت حممد تهنئ القيادة الر�شيدة و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك بالإجناز العاملي اجلديد للدولة
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الإمارات يف املركز الأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف تقرير البنك الدويل (املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون)
• �سمو رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني :
• دعم ال�شيخ خليفة بن زايد وال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ حممد بن زايد وال�شيخة فاطمة بنت مبارك مدعاة لكل الفخر واالعتزاز لأثره يف و�صول املر�أة يف وطننا �إىل �أعلى املنا�صب
• حتفيز القيادة الر�شيدة امل�ستمر البنة الإمارات جعل الدولة عنوان ًا للتوازن بني اجلن�سني يف املنطقة ومنوذج ًا يف منظومة التنمية امل�ستدامة
• الإمارات حققت قفزة نوعية يف تقرير "املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون" نتيجة القوانني اجلديدة والتعديالت الت�شريعية لأكرث من  20مادة قانونية تعزز امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة
• الدولة حققت العالمة الكاملة يف خم�سة من حماور التقرير �شملت حرية التنقل والعمل والأجور وريادة الأعمال .
•• دبي-وام:

تقدمت حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة� ،سمو
ال�شيخة م�ن��ال بنت حممد ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،رئي�سة جمل�س الإم ��ارات
للتوازن بني اجلن�سني بخال�ص التهنئة
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�سمو
ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأع �ل��ى مل��ؤ��س���س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة الأ�سرية،
لتحقيق دول��ة الإم ��ارات امل��رك��ز الأول
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أف��ري�ق�ي��ا يف ت�ق��ري��ر "املر�أة و�أن�شطة
الأع�م��ال وال�ق��ان��ون  "2021ال�صادر
عن البنك الدويل .و�أكدت �سموها �أن
ه��ذا الإجن ��از العاملي اجل��دي��د للدولة
يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني يعزز
امل���س�يرة ال��داع�م��ة ل�ل�م��ر�أة ع�ل��ى مدى
ن���ص��ف ق��رن وي���ض��اف �إىل �إجنازاتها
العلمية واالق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
ال�ت��ي ت�ب��د�أ بها رح�ل��ة اخلم�سني عاماً
القادمة على طريق الو�صول للأف�ضل
ع��امل�ي�اً يف خمتلف امل �ج��االت .و�أعربت
�سموها عن بالغ ال�شكر واالمتنان �إىل
القيادة احلكيمة وما توليه من رعاية
وت�شجيع للمر�أة على كافة امل�ستويات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والتعليمية واملهنية وما متنحه لها من
حقوق وما تكلفه بها من م�س�ؤوليات،
وق��ال��ت  :ال��دع��م ال�ك�ب�ير والت�شجيع
امل�ستمر الذي حتظى به املر�أة يف دولة
الإم� ��ارات م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان ،ومن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك "�أم الإمارات" ،م��دع��اة ملزيد
من الفخر واالع�ت��زاز ،حيث ك��ان هذا
النهج �سبباً مبا�شراً يف و��ص��ول املر�أة
يف وط�ن�ن��ا �إىل �أع �ل��ى امل�ن��ا��ص��ب �ضمن
�شتى القطاعات ،وحتقيقها جناحات
واجن��ازات نفاخر بها عاملياً ،يف الوقت

ال ��ذي ت�ن�ع��م ف�ي��ه امل� ��ر�أة ب�ك��ل احلقوق
ال�ت��ي متكنها م��ن م��وا��ص�ل��ة دوره ��ا يف
بناء م�ستقبل الوطن و�إع��داد الأجيال
اجل��دي��دة ال �ت��ي �ستتحمل م�س�ؤولية
رفعته وتقدمه .وقالت �سمو ال�شيخة
منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
�إن جم�ل����س الإم� � � ��ارات ل �ل �ت��وازن بني
اجل �ن �� �س�ين ع �م��ل م �ن��ذ ت��أ��س�ي���س��ه عام
 2015على حتقيق ر�ؤية وتوجيهات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،بالعمل على تقلي�ص
الفجوة بني اجلن�سني بكافة قطاعات
ال��دول��ة واالرت �ق��اء مبكانة ال��دول��ة يف
التقارير وامل�ؤ�شرات العاملية ،وذلك من
خالل �إطالق مبادرات نوعية وتكثيف
التعاون مع اجلهات االحتادية املعنية
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،ف�ض ً
ال ع��ن تعزيز
ال �� �ش ��راك ��ات ال �ع��امل �ي��ة م ��ع املنظمات
وال � ��دول ��ص��اح�ب��ة اخل�ب�رة امل �م �ي��زة يف
التوازن بني اجلن�سني ،م�ؤكد ًة �سموها
�أن اال�سرتاتيجية اجلديدة للمجل�س،
وال � �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق م ��ن �أه� � � ��داف خطة
اخلم�سني عاماً املقبلة للدولة ،تركز
على ا�ست�شراف �آفاق جديدة تنقلنا من
مرحلة �سد الفجوات واالط�ل�اع على
�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات �إىل م��رح�ل��ة و�ضع
ال��دول��ة ك� ُم���ص�دِّر لأف���ض��ل ممار�سات
التوازن بني اجلن�سني.

التنقل ،مكان العمل ،الأج��ر ،الزواج ،امل�صرفية ،م��ن �ش�أنها جميعاً تعزيز
ال��وال��دي��ة ،ري��ادة الأع �م��ال ،املمتلكات ،مكانة املر�أة ،و�ضمان وحماية حقوقها،
ودعم دورها املهم يف التنمية ال�سيا�سية
واملعا�ش التقاعدي.
وق ��د �أح � ��رزت ال ��دول ��ة ت �ق��دم �اً كبرياً واالقت�صادية واالجتماعية ،وحت�سني
يف ن�سخة ع��ام  2021م��ن التقرير دورة ح�ي��اة ال�ن���س��اء ال �ع��ام�لات ،ودعم
حم�ق�ق��ة  82.5ن�ق�ط��ة م��ن �إجمايل الرتابط الأ�سري .و�أ�شارت �سموها �إىل
 100نقطة ،مقابل  29نقطة يف �أن هذه اجلهود �شملت كذلك �شراكات
ن�سخة  2019و  56نقطة يف ن�سخة ا�سرتاتيجية وتعاوناً وثيقاً مع البنك
 ،2020كما حققت العالمة الكاملة ال��دويل على م��دى ال�سنوات اخلم�س
 100/نقطة /يف خم�سة حماور هي :امل��ا� �ض �ي��ة ،م �ن �ه��ا ع �ق��د ل �ق ��اء يف مقر
حرية التنقل ،العمل ،الأج ��ور ،ريادة البنك يف وا�شنطن يف نوفمرب 2017
 /قفزة نوعية /
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى م �� �ش��اري �ع��ه يف جمال
وحققت دولة الإمارات قفزات نوعية يف الأعمال ،واملعا�ش التقاعدي.
ال �ن��وع االج�ت�م��اع��ي وم�ن��اق���ش��ة فر�ص
تقرير املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون
التعاون لتطوير م�ب��ادرات م�شرتكة،
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية نتيجة جهود وطنية مكثفة
�أوج��ه التطوير التي مت �إدخالها على وقالت �سمو رئي�سة جمل�س الإمارات وم�شاركته يف حلقة ال �ت��وازن العاملية
ال�ت���ش��ري�ع��ات والأن �ظ �م��ة ذات ال�صلة للتوازن بني اجلن�سني �إن هذا الإجناز الرابعة التي عقدها جمل�س الإمارات
بالفر�ص االقت�صادية للمر�أة ،وهو ما العاملي ل��دول��ة الإم ��ارات ي��أت��ي بف�ضل للتوازن بني اجلن�سني بعنوان "ت�أثري
�أ��ش��اد به التقرير ال��ذي ي�صدر �سنوياً جهود وطنية مكثفة مل تنقطع منذ ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال��داع �م��ة ل �ل �ت��وازن بني
عن البنك الدويل ،معترباً �أن الإمارات عام ،2017وع �م��ل ج �م��اع��ي كبري اجلن�سني" �ضمن �أعمال القمة العاملية
واحدة من �أف�ضل الدول على م�ستوى ل �ف��ري��ق � �ض��م مم �ث �ل�ي�ن ع ��ن جمل�س للحكومات يف دبي يف فرباير ،2019
ال �ع��امل يف ال�ت�ح���س�ي�ن��ات ال �ت��ي وثقها الإم� � � � ��ارات ل� �ل� �ت ��وازن ب�ي�ن اجلن�سني وت��وق�ي��ع اتفاقية ت�ع��اون ع��ام 2020
البنك يف جمال متكني املر�أة اقت�صادياً واملركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء للح�صول على خدمات ا�ست�شارية حول
وفقاً مل�ؤ�شرات هذا التقرير الذي يُعد ووزارة العدل ووزارة امل��وارد الب�شرية املواد الت�شريعية املطلوب العمل عليها
من �أهم املراجع العاملية املعنية بر�صد والتوطني وم�صرف الإمارات املركزي ،لالرتقاء ب�أداء دولة االمارات يف ن�سخة
ج�ه��ود احل�ك��وم��ات ح��ول ال �ع��امل فيما ح�ي��ث ع�م��ل ال �ف��ري��ق ب�ت��وج�ي�ه��ات من عام  2021من تقرير املر�أة و�أن�شطة
يتعلق بو�ضع ال�ق��وان�ين والت�شريعات حكومة الإمارات على درا�سة ومراجعة الأعمال والقانون.
ال��رام �ي��ة �إىل ح�م��اي��ة ومت �ك�ين امل ��ر�أة القوانني والت�شريعات املعنية بالتوازن
اقت�صادياً ،من خالل  8حماور جتمع ب�ين اجلن�سني والتمكني االقت�صادي امل���ر�أة وا�سرتاتيجية اخلم�سني
م��واد قانونية ولوائح تنظيمية ب�ش�أن ل�ل�م��ر�أة ،ومت بالفعل �إ� �ص��دار قوانني عام ًا القادمة
الفر�ص االقت�صادية للمر�أة يف الدول و�سيا�سات جديدة وحت�سينات ت�شريعية و�أكدت �سمو ال�شيخة منال بنت حممد
التي يغطيها التقرير وعددها  190لأك�ثر من  20م��ادة قانونية� ،شملت ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم �أن القوانني
دول ��ة ،حيث ت�شمل امل �ح��اور الثمانية جم��االت العمل واحل�م��اي��ة وامل�شاركة اجل ��دي ��دة وال �ت �ع��دي�لات الت�شريعية
التي ت�ؤثر على الن�ساء يف كل مرحلة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والأح � � � ��وال ال�شخ�صية وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ال �ت ��ي مت ثمانية م�ؤ�شرات
من مراحل حياتهن العملية :حرية وال�سلك الق�ضائي والأجور واملعامالت �إقرارها خالل الفرتة املا�ضية تواكب ويقي�س م�ؤ�شر املر�أة و�أن�شطة الأعمال

دور امل ��ر�أة يف ا�سرتاتيجية اخلم�سني
ع��ام �اً ال �ق��ادم��ة ل��دول��ة الإم� � ��ارات مع
متكينها م��ن ا��س�ت�م��راري��ة جناحاتها
ط� ��وال امل �� �س�ي�رة امل �ب��ارك��ة ل �ل��دول��ة يف
اخلم�سني عاماً املا�ضية والبناء عليها
ن�ح��و �آف� ��اق �أرح� ��ب م��ن الإجن� � ��ازات يف
خم�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات وامل �ج ��االت ،وهو
ما يعك�سه الواقع احلايل بزيادة ن�سبة
م�شاركتها و�إ�سهاماتها يف القطاعات
احليوية وامل�ستقبلية كالف�ضاء والعلوم
والهند�سة والطاقة واال�ستدامة بدعم
من القيادة الر�شيدة وت�شجيع من �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك مبا توليه
�سموها للمر�أة من رعاية وحتفيز على
موا�صلة النجاح وال�ع�ط��اء وامل�شاركة
الإيجابية يف خمتلف املجاالت.
وقالت �سموها �إن تطوير الت�شريعات
ه� ��و ج � ��زء م� ��ن ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستمرة
يف امل�ج�ت�م��ع الإم � ��ارات � ��ي ،م� ��ؤك ��د ًة �أن
"ت�شجيع ودعم القيادة الر�شيدة لإبنة
الإم��ارات جعل الدولة عنواناً للتوازن
ب�ين اجل�ن���س�ين يف امل�ن�ط�ق��ة ومنوذجاً
يف م�ن�ظ��وم��ة التنمية امل���س�ت��دام��ة ،ما
ي�ؤهّل املر�أة للإجناز وحت ّمل املزيد من
امل�س�ؤوليات يف مواقع العمل الوطني
بكفاءة واقتدار" ،الف�ت� ًة �سموها �إىل
ح��ر���ص ال ��دول ��ة ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار يف
الفر�ص املتاحة والرتكيز يف املرحلة
القادمة على الت�شريعات وال�سيا�سات
التي من �ش�أنها تعزيز متكني املر�أة يف
كل مناحي احلياة.

دول��ة يف املنطقة ت�صدر ت�شريعاً من
هذا النوع.
 �إل � �غ ��اء ج �م �ي��ع ال �ق �ي��ود املفرو�ضةع �ل��ى ال �ن �� �س��اء ال �ع��ام�ل�ات يف �ساعات
ال�ل�ي��ل وال�ع�م��ل يف ال��وظ��ائ��ف ال�شاقة
ك �ق �ط��اع��ات ال �ت �ع��دي��ن والإن � �� � �ش ��اءات
والت�صنيع والطاقة والزراعة والنقل،
لإعطاء امل��ر�أة احل��ق يف العمل يف هذه
ال�صناعات - .ال ي�سمح قانون العمل
ل���ص��اح��ب ال�ع�م��ل �إن �ه��اء خ��دم��ة امل ��ر�أة
العاملة �أو �إنذارها ب�سبب حملها.
 ي �ح �ظ ��ر ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م العملالتمييز ب�ين امل��وظ�ف�ين يف احل�صول
على الوظائف وال�ترق��ي ،كما يحظر
التمييز بني اجلن�سني يف الأعمال ذات
املهام الوظيفية الواحدة.
 ثانياً :يف جمال امل�شاركة ال�سيا�سية - .قرار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ،يف عام  2019برفع ن�سبة متثيل
امل� ��ر�أة يف املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي
�إىل  50ب��امل �ئ��ة - .ث��ال�ث��ا  :يف جمال
املعامالت امل�صرفية .
 �أ�صدر م�صرف الإم��ارات املركزي يفع��ام  2019تعميماً جلميع البنوك
و�شركات التمويل وال�صرافة العاملة
يف الدولة ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني
وعدم التمييز يف املعامالت امل�صرفية
واحل�صول على االئتمان.
 رابعاً :تعديل بع�ض امل��واد يف قانونالأحوال ال�شخ�صية .
 خام�ساً :يف جمال مكافحة التمييز� - .أ�صدر �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
مر�سوماً بقانون احتادي عام 2019
ب���ش��أن م�ك��اف�ح��ة التمييز والكراهية
يحظر كافة �أ�شكال التمييز على �أ�سا�س
اجلن�س� - .ساد�ساً :يف جمال احلماية
 �أ�صدرت دولة الإمارات قانوناً للعنفالأ��س��ري يحمي جميع الأف ��راد ذكوراً
و�إناثاً دون متييز.
 �إ� � �ص� ��دار ق ��ان ��ون ي �ع��اق��ب باحلب�سوال�غ��رام��ة �أو ب��إح��دى العقوبتني من
ت �ع��ر���ض لأن� �ث ��ى ع �ل��ى وج� ��ه يخد�ش
حياءها بالقول �أو الفعل يف طريق عام
�أو مكان مطروق.
 �سابعاً :يف جمال ال�سلك الق�ضائي . ق��رار جمل�س ال ��وزراء ع��ام 2019بتمثيل املر�أة يف ال�سلك الق�ضائي.

وال � �ق ��ان ��ون م � ��دى ت � ��أث �ي�ر القوانني
وال �ل��وائ��ح ع�ل��ى ال�ف��ر���ص االقت�صادية
للمر�أة يف  190اقت�صاداً عاملياً ،وي�شمل
الإ�صالحات الت�شريعية والتنظيمية
ف�ي�ه��ا ،وي�ح�ل��ل احل �ق��وق االقت�صادية
يف �أث �ن��اء م��راح��ل خمتلفة مهمة من
حياة امل��ر�أة العاملة من خالل ثمانية
م ��ؤ� �ش��رات ت �ت��راوح م��ن ال �ق ��درة على
االنتقال بحرية �إىل احلقوق يف مكان
العمل ،وتوقيت زواج املر�أة والإجناب،
وكيف مينع القانون �أو يتيح للمر�أة
�إدارة �أعمالها اخلا�صة والت�صرف يف
اً
و�صول �إىل التقاعد.
ممتلكاتها،
ويف دول��ة الإم��ارات مت يف عام 2019
�إج� ��راء جم�م��وع��ة ت�ع��دي�لات قانونية
يف  5قوانني �شملت تنظيم عالقات
العمل ،الأح��وال ال�شخ�صية ،ال�ضمان
االج�ت�م��اع��ي ،ن�ظ��ام ال�سجل ال�سكاين
وال �ه��وي��ة ،وامل �� �ص��رف امل��رك��زي ب�ش�أن
ال�ت��وازن بني اجلن�سني وع��دم التمييز
يف املعامالت امل�صرفية واحل�صول على
االئتمان ،بينما مت يف عام  2020مت
�إجراء  6تعديالت قانونية يف قانوين
ت�ن�ظ�ي��م ع�ل�اق ��ات ال �ع �م��ل والأح � � ��وال
ال���ش�خ���ص�ي��ة .وت���ش�م��ل �أه ��م القوانني
اجلديدة والتعديالت الت�شريعية التي
مت �إ� �ص��داره��ا يف ال�ع��ام�ين املا�ضيني،
والتي انعك�ست �إيجاباً يف �إحداث القفزة
ال�ن��وع�ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات يف ن�سخة
 2021م��ن ت�ق��ري��ر امل� ��ر�أة و�أن�شطة
الأعمال والقانون ال�صادر عن البنك
ال � ��دويل م��ا ي �ل��ي� - :أو ًال :يف جمال
ال�ع�م��ل  - .امل��ر� �س��وم ب�ق��ان��ون احت��ادي
رقم  6ل�سنة  2020اخلا�ص بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم 8
ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات
العمل ،ال��ذي �أ��ص��دره �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان،
رئ�ي����س ال ��دول ��ة ،ح�ف�ظ��ه اهلل ،وين�ص
على م���س��اواة �أج ��ور الن�ساء بالرجال
يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ،وم �ن��ح العامل
يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص "�إجازة والدية"
مدفوعة الأجر لرعاية طفله ،لتكون
بذلك دولة الإم��ارات �أول دولة عربية
مت �ن��ح �إج � � ��ازة ال ��وال ��دي ��ة ل �ل �ع��ام��ل يف
القطاع اخلا�ص.
 قرار جمل�س الوزراء برئا�سة �صاحبال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال ��دول ��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،فخر واعتزاز
يف ع��ام  2019بامل�ساواة يف الرواتب ب ��دوره ��ا� ،أع ��رب ��ت � �س �ع��ادة م�ن��ى غامن
والأج� � ��ور ب�ي�ن اجل�ن���س�ين يف اجلهات امل � ّري ،نائبة رئي�سة جمل�س الإمارات
احلكومية ،لتكون الإمارات بذلك �أول ل �ل �ت��وازن ب�ي�ن اجل�ن���س�ين ع��ن فخرها

واع �ت��زازه��ا ب �ه��ذا ال�ت���ص�ن�ي��ف العاملي
لدولة الإمارات يف جمال التوازن بني
اجلن�سني والدعم االقت�صادي للمر�أة
نتيجة لتوفر الت�شريعات والقوانني
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال ��رائ ��دة
�إقليمياً ،م�ؤكد ًة �أن هذه املكانة العاملية
ال �ت��ي و� �ص �ل��ت �إل �ي �ه��ا دول� ��ة الإم � ��ارات
هي ثمرة ال�ستثمار قيادتنا الر�شيدة
وح �ك��وم��ة دول ��ة االم � ��ارات يف الرجل
وامل � � ��ر�أة ع �ل��ى ح ��د � �س ��واء وت�أهيلهما
ج�ي��داً للم�شاركة الفاعلة يف خمتلف
ج �ه��ود ال �ت �ن �م �ي��ة وق� �ي ��ادة امل�ستقبل.
وعبرّ ت نائبة رئي�سة جمل�س الإمارات
للتوازن بني اجلن�سني عن فخرها مبا
تلقاه املر�أة يف دولة الإم��ارات من دعم
وحتفيز دائم على النجاح والتميز من
ِقبَل القيادة احلكيمة لدولة الإمارات
ال�ت��ي ال ت��دخ��ر و��س�ع�اً يف ت�ق��دمي كافة
�أوج ��ه امل���س��ان��دة ل�ل�م��ر�أة وتهيئة كافة
ال���س�ب��ل �أم��ام �ه��ا ل�ل�ق�ي��ام ب��دوره��ا على
خري وجه مبا يف ذلك دوره��ا الأ�سري
واالجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي
والإ�سهام بفعالية فيما بلغته الإمارات
م ��ن م �ك��ان��ة ع��امل �ي��ة م �ت �م �ي��زة وري � ��ادة
�إق�ل�ي�م�ي��ة .ك�م��ا �أع��رب��ت � �س �ع��ادة حنان
من�صور �أهلي ،مدير املركز االحتادي
للتناف�سية والإح �� �ص��اء ب��الإن��اب��ة ،عن
اع� �ت ��زازه ��ا ب��ال �ق �ف��زة ال �ن��وع �ي��ة التي
حققتها دولة الإمارات يف تقرير املر�أة
و�أن�شطة الأعمال والقانون يف �أحدث
�إ�صداراته ،وقالت �إنها ثمرة للتعاون
امل�شرتك بني املركز وجمل�س الإمارات
للتوازن بني اجلن�سني ،بالإ�ضافة �إىل
اجلهود الوطنية للعديد من اجلهات
االحت��ادي��ة واملحلية يف ال��دول��ة والتي
ع�م�ل��ت ع �ل��ى ت��رج �م��ة ر�ؤي � ��ة و�أه � ��داف
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ال �ت��ي ت ��ويل امل ��ر�أة
ك��ل رع��اي��ة وت �ق��دي��ر وت ��ؤم��ن بدورها
ك�شريك فاعل يف التنمية االقت�صادية.
و�أك��دت �أهلي حر�ص املركز االحتادي
للتناف�سية والإح �� �ص��اء ع�ل��ى القيام
ب� ��دوره يف ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز مكانة
ال ��دول ��ة � �ض �م��ن ت �ق��اري��ر التناف�سية
ال� �ع ��امل� �ي ��ة وم � ��ؤ� � �ش� ��رات � �ه� ��ا ،وحتقيق
�أه � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،عرب
ب�ن��اء ن�ظ��ام �إح�صائي وط�ن��ي متكامل،
واق�تراح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
والت�شريعات واخلطط املتعلقة مبجال
العمل الإح�صائي والتناف�سي ،ودرا�سة
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال��دول �ي��ة والعمل
ع�ل��ى تطبيقها ب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق
م��ع اجل �ه��ات احل �ك��وم�ي��ة وال�سلطات
املخت�صة.

الوطني االحتادي يوا�صل مناق�شة مو�ضوع التالحم الأ�سري مب�شاركة �أع�ضاء الربملان الإماراتي للطفل
•• �أبوظبي-وام:

��ش��ارك �أع���ض��اء ال�برمل��ان الإماراتي
للطفل يف اج�ت�م��اع جل�ن��ة ال�ش�ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل وال�سكان
واملوارد الب�شرية للمجل�س الوطني
االحت � ��ادي ،ال ��ذي ع�ق��دت��ه ع��ن بعد
ملناق�شة مو�ضوع التالحم الأ�سري
ودوره يف حتقيق �أه� ��داف التنمية
االج�ت�م��اع�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ،برئا�سة
�� �س� �ع ��ادة� � �ض� ��رار ح �م �ي��د ب��ال �ه��ول
الفال�سي رئي�س اللجنة .و�أ�شادت
اللجنة مب �ب��ادرة م���ش��ارك��ة �أع�ضاء
ال�ب�رمل ��ان الإم� ��ارات� ��ي لل��أط �ف��ال يف
اجتماعات جل��ان املجل�س الوطني
االحت� ��ادي للتعرف ع��ن ق��رب على
اخ�ت���ص��ا��ص��ات امل�ج�ل����س و�إج ��راءات ��ه
يف م�ن��اق���ش��ة م �� �ش��روع��ات القوانني

م �ع �ه��م ،واال�� �س� �ت� �م ��اع �إىل �آرائ� �ه ��م
و�أف �ك��اره��م ب���ش��أن ا�ستقرار الأ�سرة
الإماراتية وتعزيز تالحمها ومعرفة
التحديات التي تواجها و�آثارها على
الطفل ،منوها ب�أن الأع�ضاء �شاركوا
بفعالية يف املو�ضوع ،وطرحوا عدداً
من التو�صيات ذات العالقة بحقوق
الطفل يف الأ�سرة واملجتمع.
و�أ� � �ض � ��اف �أن ال �ل �ج �ن��ة �ستوا�صل
م �ن��اق �� �ش��ة امل ��و�� �ض ��وع م ��ع اجلهات
املعنية ب�ش�ؤون الأ�سرة ،وذلك �ضمن
حم��وري ا�سرتاتيجية وزارة تنمية
املجتمع يف حتقيق �أهداف ال�سيا�سة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�أ� �س��رة يف � �ش ��أن تعزيز
التالحم الأ��س��ري ،وجهود الوزارة
واملو�ضوعات العامة.
العليلي م �ق��ررة ال�ل�ج�ن��ة ،وجميلة را�� �ش ��د ال �ن��اي �ل��ي ،وحم �م ��د عي�سى امل�ج�ل����س � �س �ع��ادة كل م��ن �صابرين بالهول الفال�سي �إن اللجنة عقدت ال�ت�ن�م�ي��ة االجتماعية امل�ستدامة يف ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع اجل �ه ��ات املعنية
اللجنة
�اء
�
ض
�
�
�
ع
ح���ض��ر االج �ت �م��اع �أ
وحميد
�يري،
ه
�
مل
ا
�ير
م
�
ع
�ن
�
ب
�د
�
م
�
ح
�
أ
عبدالرحمن
�ة
�
م
�
ع
�ا
�
ن
و
�ف،
�
ش
�
�
�
ك
�
ل
ا
بن
ماجد
�رمي
�
م
و
اليماحي،
ح�سن
التالحم
مو�ضوع
ملناق�شة
اجتماعها
إماراتي
ل
ا
الربملان
أع�ضاء
�
مب�شاركة
لإعداد الت�شريعات وال�سيا�سات يف
�سعادة كل من هند حميد بن هندي ع �ل��ي العبار ال���ش��ام���س��ي ،وخلفان املن�صوري ،كما ح�ضره من �أع�ضاء ثنيه .وق ��ال � �س �ع��ادة � �ض��رار حميد الأ� �س��ري ودوره يف حتقيق �أهداف ل�ل�ط�ف��ل ،وح��ر� �ص��ت ع�ل��ى التحاور �ش�أن تعزيز التالحم الأ�سري.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية يف جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أم�س معايل
حممد �شهريار ع�ل��م ،الع�ضو الربملاين وزي��ر الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية يف جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية،
الذي يزور البالد حالي اً.

ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،بال�ضيف
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،وناق�ش �سموه خ�لال اللقاء �آفاق
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن البلدين
ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
من جهته �أ��ش��اد معايل حممد �شهريار علم ،بالتطور
الذي ت�شهده ر�أ�س اخليمة على خمتلف ال�صعد ،متمنياً
للإمارة مزيداً من التقدم والرخاءواالزدهار.

10

عمار النعيمي يطلع على نتائج م�ؤ�شر الن�ضج الإح�صائي يف دورته الأوىل

•• عجمان-وام:

اطلع �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي على نتائج م�ؤ�شر الن�ضج الإح�صائي يف دورته الأوىل والذي يعد
�أح��د امل��ؤ��ش��رات اال�سرتاتيجية ال�ت��ي �أطلقها �سموه يف ع��ام  2020وذلك
بح�ضور الدكتور �سعيد �سيف املطرو�شي الأم�ين العام للمجل�س التنفيذي
والدكتورة هاجر �سعيد احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان للإح�صاء
والتناف�سية.
وي �ه��دف م��ؤ��ش��ر الن�ضج الإح���ص��ائ��ي �إىل م�ع��رف��ة وق�ي��ا���س م�ستوى الن�ضج
الإح�صائي لدى اجلهات احلكومية واجلهات امل�ستقلة يف �إم��ارة عجمان من
�أجل توفري �إح�صاءات ذات جودة عالية ت�ستخدم يف ر�سم اخلطط التنموية

و�إعداد ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات وتوفري بيانات وم�ؤ�شرات عالية اجلودة
تدعم اتخاذ ال�ق��رار وتناف�سية الإم ��ارة حيث مت ت�صنيف م�ستويات م�ؤ�شر
الن�ضج االح�صائي �إىل ثالث م�ستويات  ..م�ستوى الن�ضج وم�ستوى التطوير
وم�ستوى الت�أ�سي�س.
وقد ح ّققت دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية االقت�صادية م�ستوى
الن�ضج الإح�صائي وال��ذي ميثل ال�ت��زام اجلهة كليا بتطبيق كافة املعايري
الرئي�سية و�صنفت خم�س جهات حكومية يف م�ستوى التطوير كما �صنفت
خم�س جهات حكومية �أخرى يف م�ستوى الت�أ�سي�س.
و�أك ��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �سعيد �سيف امل�ط��رو��ش��ي تعاظم اه�ت�م��ام احلكومات
احل��دي�ث��ة بالن�ضج الإح���ص��ائ��ي ب��اع�ت�ب��اره �أح ��د ال��رك��ائ��ز الرئي�سية التخاذ
القرارات وا�ست�شراف امل�ستقبل والتي هي من �أ�سا�سيات عمل املجل�س التنفيذي

لدعم خطط وبرامج احلكومة و�صياغة اال�سرتاتيجيات و�صنع ال�سيا�سات
احلكومية ..م�ؤكداً �أهمية تعزيز جاهزيـة اجلهـات احلكوميـة نحـو ت�أ�سي�س
قواعـد بيانـات ت�ساهم يف �إ�صدار �إح�صاءات تت�سم باجلودة.
من جانبها �أو�ضحت �سعادة الدكتورة هاجر �سعيد احلبي�شي �أنه وفقاً لنتائج
التقييم فقد حققت �إم��ارة عجمان "م�ستوى التطوير" يف ت�صنيف امل�ؤ�شر
العام للن�ضج االح�صائي وال��ذي ميثل م�ستوى التزاما متو�سطا يف تطبيق
متطلبات املعايري الرئي�سية املتمثلة يف �إالطار التنظيمي والت�شغيلي لإدارة
البيانات وتوفري البيانات و�إتاحتها وتطبيق متطلبات جودة البيانات.
و�أ�ضافت احلبي�شي �أن��ه مت ر�صد بع�ض املمار�سات الف�ضلى خ�لال عمليتي
املتابعة والتقييم التي تتبعها بع�ض اجلهات احلكومية متمثلة يف الإ�صدارات
الإح�صائية املتميزة واملبتكرة وو�سائل عر�ض ون�شر البيانات الإح�صائية على

�شكل خرائط تفاعلية .هذا ويعمل مركز عجمان للإح�صاء والتناف�سية وفق
تو�صيات �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي على توفري الربط الإلكرتوين
املبا�شر بني اجلهات احلكومية وامل�ستقلة ب��إم��ارة عجمان ومركز الإح�صاء
والتناف�سية ل�ضمان تدفق البيانات ب�شكل م�ستمر واال�ستثمار يف متكني
اجلهات احلكومية وبناء قدراتها يف جمال حت�سني جودة البيانات و�إتاحتها
�إىل جانب تطويع ومالئمة النموذج العام لإدارة العمليات الإح�صائية على
م�ستوى �إم ��ارة عجمان وتطبيقه تدريجيا على ك��اف��ة اجل�ه��ات احلكومية
وامل�ستقلة وت�ع��زي��ز م�لاءم��ة وك�ف��اي��ة امل ��وارد الب�شرية لتلبية االحتياجات
الإح�صائية و�إعداد خطة زمنية لتطوير قواعد البيانات ال�سجلية يف الإمارة
وال�سعي �إىل توحيد اجل�ه��ود وت�ب��ادل اخل�ب�رات وتبني �أف�ضل املمار�سات يف
جمال البيانات الإح�صائية بني خمتلف اجلهات.

م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة توفر
عالج الأج�سام امل�ضادة لكورونا بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ منوذج ًا جتريبي ًا جديد ًا
�ضمن ا�سرتاتيجيتها يف تطبيق �أعلى معايري اال�ستدامة وتقليل االنبعاثات الكربونية

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�أع �ل �ن��ت م���س�ت���ش�ف��ى ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة ،ع ��ن ت ��وف�ي�ر عالج
بامالنيفيماب ( ،)Bamlanivimabالعالج بحقن
الأج�سام امل�ضادة حلاالت كوفيد ،-19بعد �أن �أثبت فعاليته
يف احل��د م��ن ت�ط��ور امل��ر���ض وح ��دوث م�ضاعفات خطرية
جترب املري�ض على البقاء يف امل�ست�شفى كاحلاجة �إىل جهاز
تنف�س ا�صطناعي مث ً
ال.
وح�صل ع�لاج بامالنيفيماب على ترخي�ص �إدارة الغذاء
وال� ��دواء الأم��ري�ك�ي��ة لال�ستخدام ال �ط��ارئ ل�ع�لاج حاالت
املتو�سطة لدى البالغني الذين
كوفيد -19اخلفيفة �إىل ّ
ً
مل يحتاجوا �إىل دخول امل�ست�شفى ،والأكرث عر�ضة للإ�صابة
ب�أعرا�ض املر�ض احلادة التي جتربهم على اال�ستطباب يف
امل�ست�شفيات .وت�أتي �أهمية بامالنيفيماب من كونه الدواء
الأوّل ّ
املرخ�ص لعالج فريو�س كورونا امل�ستجد حتديداً.
وي�ع�م��ل اجل �ه��از امل �ن��اع��ي ع�ل��ى ال��دف��اع ع��ن اجل���س��م �أم ��ام
الفريو�سات التي تدخله ،مثل فريو�س كورونا امل�ستجد،
عن طريق ت�شكيل �أج�سام م�ضادة؛ �إ ّال �أ ّن اجل�سم ي�ستغرق
وقتاً لت�شكيل �أج�سا ٍم م�ضادة عند وج��ود فريو�س جديد،
مما ي�ؤدي �إىل الإ�صابة باملر�ض وظهور �أعرا�ضه �أثناء هذه
العملية؛ وهنا تكمن �أهمية العالج اجلديد ال��ذي يعتمد
على حقن الأج�سام امل�ضادة وريدياً ب�صورة مبا�شرة.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال الدكتور جان مارك غوير،
الرئي�س التنفيذي مل�ست�شفى ر�أ�س اخليمة" :يعمل العالج
بحقن الأج���س��ام امل���ض��ادة ،بامالنيفيماب ،ال��ذي ُت�صنعه
�شركة �إيل ليلي على حتييد ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد.
وعلى الرغم من قدرة اجلهاز املناعي للمري�ض على �إنتاج
�أج�سام م�ضادة� ،إ ّال �أ ّن الوقت الذي ي�ستغرقه للقيام بذلك
قد ي�سمح بظهور �أعرا�ض حادة على املري�ض .كما يحتوي
ال�ع�لاج على �أج�سام م�ضادة م�شابهة لتلك التي ينتجها
ج�سم املر�ضى الذين تعافوا من املر�ض ،مما يتيح ا�ستجاب ًة

ف��وري� ًة للفريو�س ويج ّنب املري�ض ال��و��ص��ول �إىل حاالت
حرجة من املر�ض".
ويُع ّد الدواء اجلديد عالجاً للأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض
كوفيد ،-19ال��ذي��ن �أظ �ه��روا ن�ت��ائ��ج �إي�ج��اب�ي��ة يف اختبار
الك�شف عن فريو�س كورونا امل�ستجد .و ُتظهر الدرا�سة �أ ّن
العالج بهذا الدواء ي�ساعد على احلد من كمية الفريو�س
يف اجل�سم ل��دى بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص ،وخ��ا�ّ��ص��ة ك�ب��ار ال�سن
ال��ذي��ن جت� ��اوزوا  65ع��ام �اً �أو مم��ن ي�ع��ان��ون م��ن مر�ض
ال�سكري �أو �ضغط الدم املرتفع �أو امل�شاكل القلبية؛ �إ ّال �أ ّنه
غري فعال عند املر�ضى الذين �أجربتهم �أعرا�ضهم على
الدخول �إىل امل�ست�شفى.
و�أ�ضاف الدكتور غوير حول كيف ّية �إعطاء ال��دواء قائالً:
"ي�ؤخذ ه��ذا ال�ع�لاج مل��رة واح��دة فقط ع��ن طريق حقنة
وريدية يف ال��ذراع ت�ستغرق �أك�ثر من �ساعة لت�ض ّخ الدواء
�إىل اجل�سم ببطء .و ُي�ح��دد م��زوّد الرعاية ال�صح ّية مدة
احلقن الوريدي ال��ذي يجب �أن يت ّم يف م�ست�شفى �أو �أحد
مراكز الرعاية ال�صح ّية .كما يجب �أن يبقى املري�ض حتت
املراقبة ملدة �ساعة على الأقل بعد احلقن".
وي�ت��اب��ع ال��دك �ت��ور غ��وي��ر" :ال مي�ك��ن �إع �ط��اء ه��ذا العالج
للمر�ضى ال��ذي��ن لديهم ن�سبة ت�شبع بالأوك�سجني �أقل
م��ن � 93%أو م �ع �دّل ت�ن� ّف����س �أك�ث��ر م��ن  30ن�ف����س يف
الدقيقة �أو معدّل نب�ضات قلب �أعلى من  125نب�ضة يف
الدقيقة �أو ال��ذي��ن تتطلب الأع��را���ض التي يعانون منها
دخول امل�ست�شفى .كما ال ميكن �إعطاء هذا العالج للن�ساء
احلوامل �أي�ضاً" .وبدوره قال الدكتور ر�ضا �صديقي ،املدير
التنفيذي مل�ست�شفى ر�أ�س اخليمة" :لطاملا �أثبتت م�ست�شفى
ر�أ���س اخليمة متيزها الطبي يف املنطقة ،حيث اعتمدت
نهجاً ف�ع��ا ًال يف م��واج�ه��ة الأزم ��ة ال�صح ّية منذ بدايتها.
وي�ؤكد توفري هذا العالج اجلديد على التزامنا وحر�صنا
ع�ل��ى ت �ق��دمي ال�ع�ن��اي��ة الأم �ث��ل للمجتمع ودع ��م اجلهود
احلكومية الرائدة يف هذا املجال".

ترخي�ص الآليات وال�سائقني بر�أ�س اخليمة تبد أ�
تطبيق التحول الرقمي لفتح ملفات رخ�صة القيادة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أعلنت �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني يف �شرطة ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ع��ن حت��وي��ل ج�م�ي��ع خ��دم��ات ف�ت��ح امل�ل��ف امل ��روري
للراغبني يف احل���ص��ول على رخ�صة ق�ي��ادة بالكامل عن
طريق التطبيقات الذكية �أو موقع وزارة الداخلية يف �إطار
التحول الرقمي ال��ذي تدفع ال��وزارة باجتاه تطبيقه مبا
يوفر الوقت واجلهد على املوظفني وجمهور املتعاملني
على حد ال�سواء.
وق ��ال ال�ع�ق�ي��د ��ص�ق��ر ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي م��دي��ر �إدارة
ت��رخ�ي����ص الآل �ي��ات وال���س��ائ�ق�ين يف ��ش��رط��ة ر�أ� ��س اخليمة
بالإنابة �إن هذا التحول للخدمات الرقمية ي�أتي ان�سجاما
م��ع ت��وج�ي�ه��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ساعية لتعزيز ا�سعاد
املتعاملني باخلدمات املقدمة وفق �أعلى املعايري.
و�أ�ضاف �أنه يتوجب على الراغبني يف فتح ملف للح�صول
على رخ�صة قيادة ا�ستخدام التطبيق الذكي "� "MOIأو
الولوج �إىل موقع وزارة الداخلية على ال�شبكة العنكبوتية،

داع�ي��ا اجلمهور ال��راغ��ب بالتقدم للح�صول على رخ�صة
ال �ق �ي��ادة �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل��دم��ات ال��ذك�ي��ة وتقدمي
معاملتهم عن طريقها حيث لن يتم ا�ستقبال املراجعني يف
مقر الإدارة يف ظل بدء العمل بهذا القرار الذي ي�صب يف
امل�صلحة العامة وخدمة �أفراد املجتمع.
من جهة �أخرى لفت العقيد �صقر القا�سمي �إىل ا�ستحداث
�إدارة ترخي�ص الآل�ي��ات وال�سائقني فح�صا طبيا �شامال
للمتقدمني للح�صول على رخ�صة قيادة مركبات �أو �آليات
ثقيلة مبختلف فئاتها وللراغبني يف جتديد رخ�ص قيادتهم
�ضمن هذه الفئات ومدربي املدار�س واملعاهد بالتعاون مع
م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة حر�صا على حتقيق �أعلى م�ستويات
ال�سالمة املرورية يف الطرقات على �سالمة م�ستخدميها
والت�أكد من اللياقة ال�صحية لل�سائقني واملدربني.
و�أكد �أن هذه اخلطوة ت�أتي يف �إطار حر�ص القيادة العامة
ل�شرطة ر�أ�س اخليمة على �ضمان �سالمة �سائقي املركبات
الثقيلة ومدربي القيادة ال�صحية تعزيزا لل�سالمة املرورية
على الطرقات.

لإنارة ال�شوارع با�ستخدام  3تقنيات موفرة للطاقة

•• �أبوظبي  -الفجر:

�ضمن ا�سرتاتيجيتها يف تطبيق �أعلى معايري اال�ستدامة
وت��وف�ير الطاقة ،نفذت بلدية مدينة �أبوظبي النموذج
التجريبي ل�ل�إن��ارة اجل��دي��دة ل���ش��وارع ج��زي��رة �أبوظبي،
وذلك يف مدينة �شخبوط بالرب الرئي�سي (حو�ض ،)22
عرب تركيب  3تقنيات خمتلفة ومتنوعة لإنارة ال�شوارع،
مت توريدها من عدد من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
وتعتمد التقنية الأوىل على الإن��ارة بالطاقة ال�شم�سية،
حيث ت�ه��دف �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن �أ��ش�ع��ة ال�شم�س لتوليد
ال�ط��اق��ة الكهربائية ،وذل��ك ع��ن ط��ري��ق تركيب الأل ��واح
ال�شم�سية ع�ل��ى ال�ك���ش��اف��ات ال��ذك �ي��ة ،ال �ت��ي مت�ث��ل بدي ً
ال
م�ستقبلياً ل�ل�إن��ارة الكابلية التقليدية� ،إذ ال حتتاج �إىل
ربط �أعمدة الإنارة ب�شبكة توزيع الكهرباء.
ويتم حالياً التحقق من م��دى فاعلية ه��ذه الإن��ارة حتت
العوامل املناخية املحلية ،ال�سيما يف م�ستويات احلرارة
والرطوبة املرتفعة ،كما ت�سمح �أنظمة الك�شافات الذكية
بالتحكم وامل��راق�ب��ة ع��ن بُعد لكافة الوظائف الت�شغيلية
للإنارة.
ً
وق��د مت ت��رك�ي��ب  18ع �م��ود �إن� ��ارة ذك �ي �ا ي�ع�م��ل بالطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ��ض�م��ن امل �� �ش��روع ال�ت�ج��ري�ب��ي ل�ت�ق�ن�ي��ة الإن� ��ارة

بالطاقة ال�شم�سية ،ال�ت��ي م��ن ف��وائ��ده��ا ت��وف�ير الطاقة
من �شبكة التوزيع بن�سبة  ،100%وتقليل االنبعاثات
الكربونية بن�سبة  ،100%مع توفري تكاليف ر�أ�سمالية
وت�شغيلية متوقعة.
ك�م��ا ات�ب�ع��ت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي تقنية ج��دي��دة من
ك�شافات  LEDحتتوي على �شرائح � LEDأق��ل لإنارة
ال�شوارع وفقاً للم�ستويات املعيارية املعتمدة ،وجتري حالياً
جتربة مدى فاعلية هذه التقنية حتت الظروف املناخية
املحلية ،حيث مت تركيب  10وحدات �إن��ارة  LEDتوفر
الطاقة بن�سبة  ،88%وتقلل االنبعاثات الكربونية بن�سبة
 ،88%بالإ�ضافة �إىل توفري تكاليف مالية متوقعة خالل
عامني من تنفيذ امل�شروع ،مقارنة بالإنارة التقليدية.
�أما التقنية الثالثة فهي نوع جديد من م�صابيح LED
ت�سمى "كورن كب" ،ومن ميزاتها �أنها ت�سمح با�ستبدال
امل �� �ص��اب �ي��ح ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال �ق��دمي��ة مب���ص��اب�ي��ح الـLED
جديدة من دون تغيري علبة (�أو ك�شاف) امل�صباح ،حيث
مت ا��س�ت�ب��دال  75وح ��دة �إن� ��ارة مب�صابيح "كورن كب"،
والتي من فوائدها توفري الطاقة بن�سبة  ،70%وتقليل
االنبعاثات الكربونية بن�سبة  ،70%مع توفري تكاليف
مالية متوقعة خ�لال �سنة م��ن تنفيذ امل���ش��روع مقارنة
بالإنارة التقليدية.

�إجناز متميز لدولة الإمارات يعزز من مكانتها التناف�سية العاملية

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع حت�صل على االعتماد الدويل يف �إدارة االبتكار
ح�صلت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
ك� ��أول ج�ه��ة حكومية يف ال �ع��امل على
�شهادة االعتماد العاملي يف �إدارة االبتكار
GC Mark-Innovation
 ( )Managementوحققت
ال��وزارة الفئة البالتينية وه��ي �أعلى
درج � ��ة يف ف �ئ ��ات ال �ت �ق �ي �ي��م اخلا�صة
ب��ال���ش�ه��ادة ،حيث ي��ؤك��د ه��ذا الإجن��از
تطبيق الوزارة والتزامها باملوا�صفات
ال �ع��امل �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب � � � ��إدارة االبتكار
واال�ستثمار يف التقنيات واملمار�سات
ال�ع��امل�ي��ة لتطوير منظومة االبتكار
والت�أهيل امل�ستمر للكوادر والكفاءات،
مم��ا ي�سهم بتعزيز خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية وت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة الإم� ��ارات
كوجهة عاملية رائدة لالبتكار امل�ستدام
واالرت� �ق ��اء يف امل ��ؤ� �ش��رات التناف�سية
ال �ع��امل �ي��ة .وج � ��اء الإع� �ل ��ان ع ��ن هذا
الإجن ��از املتميز ل �ل��وزارة ب�ع��د انتهاء
ع �م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق م ��ن ق �ب��ل فريق
خ�براء من املحكمني ومراجعة نظام
�إدارة االبتكار يف الوزارة والتحقق من
االمتثال لكافة اال�شرتاطات واملعايري
واملمار�سات املعتمدة ،وبناء على نتائج

التقييم مت منح �شهادة املطابقة التي
متثل جمموعة م��ن جهات االعتماد
يف �أوروب � � ��ا م �ث��ل جم �م��وع��ة DQS
العاملية واملتخ�ص�صة يف جمال اعتماد
وت �� �ص��دي��ق الأن� �ظ� �م ��ة وامل ��وا� �ص �ف ��ات
الإدارية ،ومنظمة  IQ-netالعاملية،
واملركز الأملاين للتميز .وت�سلم �شهادة
االع �ت �م��اد ال � ��دويل � �س �ع��ادة الدكتور
ي��و��س��ف حم�م��د ال���س��رك��ال م��دي��ر عام
م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية
بح�ضور �صقر احلمريي مدير مركز
التدريب والتطوير الرئي�س التنفيذي
ع��امل��ي م�ف�ت��وح لل�سيا�سات والربامج
لالبتكار.
ومن� ��اذج ال�ع�م��ل امل�ب�ت�ك��رة ل�ت�غ��دو من
الدول الأكرث ابتكاراً يف العامل .و�أ�شار
االبتكار يف جودة ال�صحة
و�أك��د �سعادة ال��دك�ت��ور يو�سف حممد ��س�ع��ادت��ه �إىل ال �ت ��زام وزارة ال�صحة
ال �� �س��رك��ال �أن ح���ص��ول ال � ��وزارة على ووقاية املجتمع با�ست�شراف م�سارات
االعتماد الدويل من الفئة البالتينية غ�ير م���س�ب��وق��ة لتحقيق االب �ت �ك��ار يف
ك ��أول جهة حكومية يف العامل يعترب جماالت جودة ال�صحة وابتكار حلول
�إجن��ازاً متميزاً لدولة الإم��ارات يعزز م�ستدامة مل�ستقبل الرعاية ال�صحية
م��ن مكانتها التناف�سية ال�ع��امل�ي��ة ،يف م ��ن خ �ل�ال ت �ط��وي��ر ت���ص��ام�ي��م عمل
�إطار دعم وتوجيهات القيادة الر�شيدة م�ستقبلية وحت�ق�ي��ق �إجن� ��ازات طبية
التي �أطلقت اال�سرتاتيجية الوطنية با�ستخدام الروبوتات والتطبيب عن
لالبتكار لتحويل الإمارات �إىل خمترب ب�ع��د وال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وتطوير

اخل ��دم ��ات ال��ذك �ي��ة .و�أ�� �ش ��اد �سعادة
ال��دك �ت��ور ال �� �س��رك��ال ب�ج�ه��ود وكفاءة
فرق العمل بالوزارة يف جمال االبتكار
ل�تر� �س �ي��خ ب �ي �ئ��ة م ��ؤ� �س �� �س �ي��ة حمفزة
لالبتكار والبحث والتطوير باالرتكاز
ع�ل��ى البنية التحتية التكنولوجية
للوزارة والداعمة لالبتكار والتميز،
وموا�صلة ق�ي��ادات ال��وزارة ا�ستقطاب
�شراكات ا�سرتاتيجية مع �أرقى مراكز
الأبحاث الطبية ،واال�ستثمار امل�ستدام
يف الكفاءات الوطنية ،وتطوير مراكز
بحثية لتح�سني اجل��اه��زي��ة ملواجهة
الأمرا�ض امل�ستقبلية ،وحر�ص الوزارة
ع�ل��ى دم ��ج ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ب�ت�ك��رة يف
و�سائل الت�شخي�ص والعالج باال�ستفادة
من البيانات التنب�ؤية ،ورفع اجلاهزية
ل�ل��وق��اي��ة م��ن الأم ��را� ��ض ،مب��ا ي�سهم
بتعزيز مكانة دول��ة الإم��ارات كمركز
عاملي لالبتكار يف القطاع ال�صحي.
ا�سرتاتيجية م�ستدامة لالبتكار
ول�ف��ت �صقر احل �م�يري م��دي��ر مركز
التدريب والتطوير الرئي�س التنفيذي
ل�لاب�ت�ك��ار �إىل �أن ه��ذا الإجن ��از ي�أتي

ت��أك�ي��داً على ال�ت��زام ال ��وزارة مبعايري
االبتكار العاملية كمنهج عمل يف �إطار
�سعيها لتغدو م�ؤ�س�سة رائدة م�ستدامة
ومبتكرة ،حيث يعترب االب�ت�ك��ار �أحد
املحركات الرئي�سية يف عمل الوزارة،
م��ن خ�ل�ال ت��ر��س�ي��خ ث �ق��اف��ة االبتكار
يف العمل امل�ؤ�س�سي وت�ط��وي��ر �أنظمة
حديثة لإدارة االبتكار ،وتعزيز وبناء
القدرات يف جمال االبتكار ال�صحي.
منوهاً �إىل ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع لالبتكار -2019
 2021ال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل  4حم ��اور
رئ �ي �� �س �ي��ة وه � ��ي؛ ري� � ��ادة يف الرعاية
ال�صحية ،البحث والتطوير ،جمتمع
�صحي ،عمليات وخدمات رائ��دة .كما
ت�ستند اال�سرتاتيجية �إىل  5ممكنات
ت�شمل ر�أ� ��س امل ��ال ال�ب���ش��ري لتطوير
�إم�ك��ان��ات االبتكار وال�ب�ح��وث ،و�إن�شاء
من�صة لتبادل املعلومات ،بالإ�ضافة
�إىل ت���س�ه�ي��ل ط ��رق � �ص��رف التمويل
ل�ل�اب� �ت� �ك ��ارات يف امل � �ج ��ال ال�صحي،
واال�ستفادة الق�صوى من التطورات
التكنولوجية املتقدمة ،وبناء �شراكات
لدعم االبتكار والبحوث.

املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم يوقع اتفاقية فتح مكتب متثيلي يف ليبيا
•• �أبوظبي  -ليبيا  -وام:

وق��ع املجل�س ال�ع��امل��ي للت�سامح وال���س�لام م��ع وزارة اخلارجية
والتعاون ال��دويل الليبي اتفاقية فتح مكتب متثيلي للمجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم يف ليبيا بهدف ن�شر و�إعالء قيم الت�سامح
وال�سالم يف ليبيا والعامل يف �شتى املجاالت وعرب خمتلف الو�سائل
ال �سيما من خالل املنظومة الربملانية والتعليمية والإعالمية.
وقع االتفاقية معايل �أحمد بن حممد اجل��روان رئي�س املجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم و معايل ال�سيد عبدالهادي احلويج
وزير اخلارجية والتعاون الدويل الليبي.

و�أكد احلويج دعم ليبيا امل�ستمر للمجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم
و�أهدافه ال�سامية ،م�شيداً بدور املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم،
يف توحيد كافة اجلهود الدولية لدعم ون�شر قيم الت�سامح حول
العامل� ،شاكراً مبادرة املجل�س للعمل من ليبيا ،الأمر الذي من
�ش�أنه تعزيز ودعم م�سار ال�سالم الليبي.
كما ثمن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل الليبي دور دولة
االم��ارات العربية املتحدة يف جمال الت�سامح وال�سالم ،ودعمها
امل�ستمر لل�شعب الليبي الكبري وم�سار ال�سالم يف ليبيا ،وجهودها
الوا�ضحة يف تعزيز ال�سالم والت�سامح حول العامل.
م��ن جانبه ع�بر رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال���س�لام عن

��ش�ك��ره ل��وزي��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال� ��دويل ال�ل�ي�ب��ي ع�ل��ى كرم
ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال ،وق��دم م��وج��زاً ع��ن �أه��م �إجن ��ازات،
الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم ،واجلمعية العمومية للت�سامح
وال�سالم ،جهازي املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم الرئي�سيني،
يف ن�شر الت�سامح على ال�صعيد الربملاين والرتبوي والتعليمي ويف
الإعالم .وتهدف االتفاقية �إىل تعزيز املزيد من التعاون والعمل
امل�شرتك بني املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم واحلكومة الليبية
بهدف رفع ون�شر قيم الت�سامح وال�سالم يف ليبيا والعامل ،كما تتيح
للمجل�س فتح مكتب متثيلي له يف ليبيا مبميزات دبلوما�سية،
بهدف تعزيز الت�سامح وال�سالم يف املنطقة والعامل.
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م�صاعب جديدة تواجه �إنتاج اللقاح يف �أوروبا
•• فرانكفورت�-أ ف ب

�أقرت �شركة الأدوية العمالقة ا�سرتازينيكا بوجود �صعوبات
جديدة طر�أت يف �أوروبا على انتاج اجلرعات املوعودة لالحتاد
الأوروبي ،م�شرية �إىل �أنها �ستلج�أ �إىل مواقع انتاج يف اخلارج
للوفاء بوعودها بت�سليم اللقاحات �إىل االحتاد الأوروب��ي يف
الن�صف الثاين من العام.
�أعلن متحدث يف املجموعة الربيطانية ال�سويدية لوكالة
فران�س بر�س م�ساء الثالثاء �أن ا�سرتازينيكا “تعمل على زيادة
الإنتاج يف �سل�سلة التوريد اخلا�صة بها يف االحتاد الأوروبي”
و�ست�ستخدم “طاقتها يف العامل ل�ضمان ت�سليم  180مليون
جرعة �إىل االحت��اد الأوروب��ي يف الن�صف الثاين من العام”

اجلاري .واو�ضح املتحدث “من املقرر ا�ستالم ن�صف الكمية
املتوقعة من �سل�سلة التوريد املوجودة يف االحتاد الأوروبي”
على �أن ت�صل الكمية املتبقية من مواقع ال�شركة يف العامل.
ي�أتي هذا الإعالن بعد �أن جدل حول عدم متكن ال�شركة من
ت�سليم كميات لقاح �أ�سرتازينيكا�-أك�سفورد املتفق عليها �إىل
االحت��اد الأوروب��ي يف الربع الأول من  ،2021الأم��ر الذي
�أثار توترا بني االحتاد الأوروبي واملجموعة.
و�ستخ�ص�ص القمة الأوروب �ي��ة اال�ستثنائية ،امل�ق��رر عقدها
خلمي�س عن طريق الفيديو ،للأزمة ال�صحية.
وع�شية ه��ذا االج�ت�م��اع� ،سعت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية
�أور�سوال فون دير اليني �إىل �إظهار تفا�ؤل يف النزاع الناجم
عن ت�أخري ا�سرتازينيكا بت�سليم اللقاح .وقالت يف مقابلة

•• باري�س�-أ ف ب

ت �� �س �ت �ه��دف �إج � � � ��راءات ق �� �ض��ائ �ي��ة يف
�أوروب ��ا النظام ال�سوري ال �سيما يف
�أملانيا حيث ينظر الق�ضاء يف ق�ضايا
ان �ت �ه��اك��ات وث �ق �ت �ه��ا م �ن �ظ �م��ات غري
حكومية و�شهادات ناجني.
وح �ك �م��ت حم �ك �م��ة يف ك��وب �ل �ن ����س يف
و�سط غ��رب �أملانيا على ع�ضو �سابق
يف اال�ستخبارات ال�سورية بال�سجن
�أربع �سنوات ون�صف بتهمة “التواط�ؤ
يف جرائم �ضد الإن�سانية” ،يف �أول
حماكمة يف ال�ع��امل على �صلة بهذه
االنتهاكات.
وك� ��ان ي �ح��اك��م م �ن��ذ ن �ي �� �س��ان �أبريل
بهذه التهمة ،اىل جانب �ضابط �آخر
�سابق يف اال�ستخبارات ال�سورية �أنور
ر�سالن.
تطبق �أملانيا املبد�أ القانوين للوالية
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ال� ��ذي ي�سمح
ل�ل��دول��ة مبحاكمة مرتكبي �أخطر
اجلرائم بغ�ض النظر عن جن�سيتهم
ومكان وقوع اجلرمية.
وم �ن��ذ  ،2017ازدادت يف �أملانيا
دع ��اوى ��س��وري�ين يف ��ش��أن تعر�ضهم
للتعذيب يف �سجون النظام.
يف �آذار مار�س من العام نف�سه ،رفع
��س�ب�ع��ة � �س��وري�ين جل� � ��أوا �إىل �أملانيا
وقالوا �إنهم �ضحايا تعذيب ،دعاوى
�ضد م�س�ؤولني يف اال�ستخبارات ال�سورية.
يف �أي�ل��ول �سبتمرب �أي���ض�اً ،ت�سلمت النيابة الفدرالية
ح��واىل � 27أل��ف ��ص��ورة م��ن �أ��ص��ل � 55أل �ف �اً حملها
“قي�صر” ،وهو ا�سم م�ستعار مل�ص ّور �سابق يف ال�شرطة
الع�سكرية ال�سورية ان�شقّ ع��ن النظام ع��ام ،2013
تظهر الوح�شية واالنتهاكات يف ال�سجون ال�سورية.
بعد �شهرين ،تقدم � 13شخ�صاً بدعويني جديدتني
تتعلقان ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م ��ض��د الإن���س��ان�ي��ة وجرائم
حرب.
ووجهت ال�شكاوى �ضد  17من كبار امل�س�ؤولني ،بينهم
وزي��ر دف��اع �سابق ونائب عام ع�سكري �سابق ،متهمني
بالتواط�ؤ يف االنتهاكات املرتكبة يف �سجن �صيدنايا
الذائع ال�صيت.
يف  18حزيران/يونيو � ،2020أعلن املركز الأوروبي

فرن�سا قلقة على ن�سرين �سوتوده امل�سجونة يف �إيران

الأرب�ع��اء ل�صحيفة “اوغ�سربغر الغيمايني” البافارية �إن
“�صناع اللقاحات هم �شركا�ؤنا يف هذا الوباء” و�إذا كان هناك
ق�ضايا الت��زال م��درج��ة على ج��دول الأع�م��ال “�سنعمد �إىل
حلها ب�شكل عام ود ًيا».
وت��رى �أن��ه “من الأف���ض��ل العمل م��ع ال���ش��رك��ات ( )...على
حت�سني الإنتاج العاملي” من اللقاحات.
قبل موافقة االحت��اد الأوروب��ي على اللقاح يف �أواخ��ر كانون
ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر� ،أث� ��ارت امل�ج�م��وع��ة الربيطانية-ال�سويدية
املتحالفة م��ع ج��ام�ع��ة �أك���س�ف��ورد ال�بري�ط��ان�ي��ة غ�ضب قادة
االحت� ��اد الأوروب � ��ي ب��إع�لان�ه��ا �أن �ه��ا ل��ن تتمكن م��ن ت�سليم
اجلرعات املوعودة البالغة  400مليون �إىل الإحت��اد ب�سبب
“انخفا�ض التوريد” يف �أحد مواقع الت�صنيع الأوروبية.

الق�ضاء الأملاين ي�صدر حكما تاريخيا

•• جنيف�-أ ف ب

�أعرب وزير اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لودريان �أمام جمل�س حقوق الإن�سان عن “قلقه” البالغ
حيال م�صري املحامية الإيرانية ن�سرين �سوتوده التي مت �سجنها جمدداً يف �إيران ،ودعا �إىل �إطالق
�سراح الباحثة الفرن�سية الإيرانية فاريبا عادخلاه.
قال لودريان خالل مداخلة عرب الفيديو �أمام املجل�س التابع للأمم املتحدة “�أود �أن �أعرب جمددا عن
قلقنا البالغ ب�ش�أن و�ضع ن�سرين �سوتوده يف �إيران” ،داعياً �إىل “الإفراج النهائي” عن فاريبا عادخلاه
اخلا�ضعة للإقامة اجلربية يف طهران منذ  3ت�شرين الأول�/أكتوبر بعد �سجنها ملدة � 16شهراً.
و�شدد على �أن “بع�ض ال��دول ب��دءا ب��إي��ران تعترب �أن احلريات الأكادميية ،حرية البحث والتعليم
والن�شر ،يجب �أن تكون مرهونة بنهج ميت بو�ضوح �إىل عملية احتجاز رهائن» .و�سوتوده حمامية
�إيران ّية نا�شطة يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان� ،أودِعت احلب�س يف  2018بعد دفاعها عن امر�أة
اع ُتقِلت لأ ّنها تظاهرت �ض ّد �إلزام الإيران ّيات بارتداء احلجاب ،و�إُبلغت بعد ذلك ب�أنه ُحكم عليها غياب ّياً
بال�سجن خم�س �سنوات بتهمة التج�س�س ،على ما �أفاد حماميها.

يف �� �س ��وري ��ا يف  2013وال ي ��زال
م���ص�يره�م��ا جم �ه ��و ًال ،وه �م��ا مازن
دباغ وجنله باتريك.
و�ش ّكلت ال�شكوى التي تقدمت بها
ع��ائ�ل��ة دب ��اغ م�ت�ه�م��ة اال�ستخبارات
اجلوية ال�سوية باعتقالهما ،مقدّمة
ل�صدور مذكرات توقيف يف ت�شرين
ال �ث��اين/ن��وف �م�ب�ر ال� �ع ��ام ،2018
للمرة الأوىل يف فرن�سا ،بحق ثالثة
م�س�ؤولني �سوريني ،هم رئي�س مكتب
الأم��ن الوطني ال�سوري اللواء علي
مملوك ،وجميل ح�سن وعبد ال�سالم
حممود من فرع املخابرات اجلوية
يف دم�شق.
يف ��ش�ب��اط ف�ب�راي��ر  ،2019مت يف
فرن�سا ت��وق�ي��ف ع�ب��د احل�م�ي��د �س،.
وهو جندي �سابق ي�شتبه يف تواطئه
يف ارت �ك��اب ج��رائ��م �ضد الإن�سانية.
و�أف��رج عنه حتت �إ�شراف ق�ضائي يف
�شباط/فرباير  2020لعدم كفاية
الأدلة ،بح�سب حماميه.
ح �� �ص �ل��ت م�ل�اح� �ق ��ات ق �� �ض��ائ �ي��ة يف
 2018يف ال�ن�م���س��ا ،ويف ��ش�ب��اط/
ف�براي��ر  2019يف ال���س��وي��د حيث
ا��س�ت�م��ع ال�ق���ض��اء م�ن��ذ ذل ��ك احلني
اىل عدد من ال�ضحايا ،ويف ت�شرين
الثاين نوفمرب  2019يف الرنوج،
وف � ��ق امل ��رك ��ز الأوروب� � � � ��ي للحقوق
الد�ستورية وحقوق الإن�سان الذي
ي�ق��دم م�ساعدة ق�ضائية لالجئني املتقدمني بهذه
ال�شكاوى.
يف �إ�سبانيا ،رف�ض الق�ضاء يف متوز/يوليو 2017
�شكوى قدمتها مواطنة �سورية �ضد ت�سعة من كبار
امل�س�ؤولني يف النظام ال�سوري بتهمة االعتقال الق�سري
والتعذيب و�إعدام �شقيقها يف العام .2013
يف العام � ،2016شكلت الأمم املتحدة “�آلية دولية
حمايدة وم�ستقلة” هدفها “ت�سهيل التحقيقات حول
انتهاكات القانون ال��دويل الأك�ثر خطورة” املرتكبة
منذ ال�ع��ام  .2011وتعمل ه��ذه اللجنة على جمع
الأدل��ة من �أج��ل ت�سهيل �إ��ص��دار �أح�ك��ام حمتملة �ضد
مرتكبي اجلرائم �ضد الإن�سانية .ومتلك اللجنة �أكرث
من مليون وثيقة ،بينها �صور و�أف�لام فيديو و�صور
عرب الأقمار ال�صناعية و�شهادات ل�ضحايا ووثائق.

�شكاوى وحتقيقات يف �أوروبا بجرائم للنظام ال�سوري

•• وا�شنطن-وكاالت

ق� ��ال� ��ت ه �ي �ئ ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر يف جملة
“نا�شونال ريفيو” �إن ا�سرتاتيجية
الرئي�س الأمريكي جو بايدن القا�ضية
بالعودة �إىل االت�ف��اق ال�ن��ووي ال يجب
�أن تفاجئ �أحداً ،رغم �أنها توجه ر�سالة
خط�أ �إىل طهران .يف كلمة �إىل م�ؤمتر
ميونخ للأمن يوم اجلمعة املا�ضي قال
بايدن“ :م�ستعدون لإعادة االنخراط
يف املفاو�ضات مع جمموعة  1+5على
ب��رن��ام��ج �إي ��ران النووي” ،م �ك��رراً ما
كانت �أعلنته �إدارت��ه يف اليوم ال�سابق.
وو�صفت هيئة التحرير مقاربة بايدن
بامل�ضللة.
خطوتان الفتتان قبل العر�ض
ق ��ال ب��اي��دن وف��ري �ق��ه �إن �ه �م��ا يريدان
ال� �ع ��ودة �إىل االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي الذي
ال ي�ع��ال��ج ب��رن��ام��ج �إي� ��ران لل�صواريخ
ال �ب��ال �� �س �ت �ي��ة ودع �م �ه ��ا ل��وك�ل�ائ �ه��ا يف
•• روما�-أ ف ب

للحقوق الد�ستورية وحقوق الإن�سان ،وه��ي منظمة
�أملانية غري حكومية� ،أن �سبعة الجئني �سوريني هم
�ضحايا �أو �شهود على اع �ت��داءات جن�سية وعمليات
اغت�صاب يف معتقالت النظام ال�سوري قدّموا �شكوى
جنائية �أمام الق�ضاء الأملاين.
وت�ستهدف ال�شكوى باال�سم ت�سعة م�س�ؤولني يف النظام
واال�ستخبارات اجلوية ،بينهم جميل ح�سن الذي كان
ير�أ�س حتى العام  2019املخابرات اجلوية واملالحق
�أ� �س��ا� �س �اً مب��وج��ب م��ذك��رة ت��وق�ي��ف دول �ي��ة م��ن �أملانيا
وفرن�سا.
يف  19ح��زي��ران/ي��ون�ي��و� ،أوق ��ف طبيب ��س��وري عالء
م .متهم بتعذيب متظاهر حتى املوت يف �سجن �سري
ل�ل�م�خ��اب��رات ال���س��وري��ة يف ح�م����ص ،يف �إق �ل �ي��م هي�سن
الأملاين .وت�شتبه النيابة العامة الفدرالية ب�أنه اقرتف

�أي�ضا جتاوزات �أخرى .يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،تقدم ث�لاث منظمات غري حكومية ب�شكوى
للنيابة ال�ع��ام��ة ال�ف��درال�ي��ة يف ك��ارل���س��روه يف ق�ضية
االعتداءات الكيميائية املن�سوبة اىل النظام يف 2013
و.2017
يف منت�صف �أيلول�/سبتمرب  ،2015فتحت النيابة
العامة يف باري�س حتقيقاً �أولياً حول ارتكاب “جرائم
��ض��د الإن�سانية” ،تتعلق ب ��أع �م��ال خ�ط��ف وتعذيب
ارتكبها النظام ال�سوري.
يف متوز/يوليو  ،2016تقدمت �أ�سرة طبيب �سوري
تويف عن عمر  37عاماً يف �أحد �سجون النظام يف العام
 ،2014ب�شكوى يف باري�س بتهمة التعذيب والقتل.
يف نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016فتح حتقيق
ح ��ول اخ �ت �ف��اء ف��رن���س�ي�ين م��ن �أ� �ص��ل � �س��وري اعتقال

نا�شونال ريفيو :دعوة بايدن �إيران للحوار عالمة �ضعف ال �شهامة

املنطقة ،و�أنهما يريدان التفاو�ض على
اتفاق مكمل .وتريد الإدارة �أي�ضاً عودة
�إي ��ران �إىل االم�ت�ث��ال الكامل ملوجبات
االت �ف��اق ووق��ف تخ�صيب اليورانيوم
بن�سبة �أك�ب�ر مم��ا ي�سمح لها ب��ه ،قبل
رفع العقوبات عنها.
ب �ع��د ظ �ه��ر اخل �م �ي ����س امل ��ا� �ض ��ي� ،أبلغ
م�س�ؤولون بارزون يف الإدارة جمموعة
مرا�سلني ب�أن الواليات املتحدة �ستقبل
ع��ر���ض الأوروب �ي�ي�ن لإدارة النقا�شات
ب�ي�ن �أط � ��راف االت �ف ��اق ال� �ن ��ووي ،مبن
فيهم الإي��ران�ي��ون .وج��اء الإع�ل��ن بعد
خطوتني الفتتني اتخذتهما الواليات
امل�ت�ح��دة يف ذل��ك ال �ي��وم ،ب�سحب �آلية
ال��زن��اد التي تقدمت بها �إدارة ترامب
لإع��ادة فر�ض العقوبات الأممية على
�إي � ��ران ،ورف ��ع ال�ق�ي��ود ال���ص��ارم��ة على
��س�ف��ر ال��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي�ين الإيرانيني،

م��ا جعلها تتما�شى م��ع ق�ي��ود �أخرى
مفرو�ضة على ال�صني ورو�سيا.

ما ت�أمله �إيران
رغ� ��م ه� ��ذه اخل� �ط ��وات الت�صاحلية،
�أك��دت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض
جني ب�ساكي يوم اجلمعة� ،أن وا�شنطن
ل��ن ت��رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن �إي� ��ران قبل
امل� �ح ��ادث ��ات .ي�ع�ت�ق��د الإي ��ران � �ي ��ون �أو
ي��أم�ل��ون ع�ل��ى الأق ��ل دف��ع الإدارة �إىل
الرتاخي وحترير وكالئها الإقليميني
ال��ذي��ن ��ض�ع�ف��وا حت��ت حملة ال�ضغط
الأق�صى التي فر�ضها ترامب .وت�شري
التقارير �إىل �أن فريق بايدن ال يزال
منق�سماً على كيفية امل�ضي قدماً .لكن
ال �شيء مما حدث �أخرياً �سيدفعه �إىل
ا�ستنتاج �أن��ه غري ق��ادر على النجاح يف
نهاية املطاف.

ماذا لو وقع الأ�سو�أ؟
ب �ع��د �أن ق���ص�ف��ت م�ي�ل�ي���ش�ي��ا �شيعية
بقذائف �صاروخية قاعدة �أمريكية يف
�إربيل الأ�سبوع املا�ضي ،رف�ضت الإدارة
حتميل �أي جهة امل�س�ؤولية عن الهجوم
ف � ��وراً ،رغ ��م �أن جم �م��وع��ة مدعومة
�إيرانياً تبنته.
ويف ح��دي��ث �إىل الإذاع � � ��ة الوطنية
العامة ،قال وزير اخلارجية �أنطوين
بلينكن:
“وجدنا م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات ع ��راق� �ي ��ة،
ميلي�شيات مدعومة �إيرانياً م�س�ؤولة
يف حاالت عدة .لكن لغاية تاريخه ،من
املبكر ج��داً معرفة م��ن امل���س��ؤول عن
هذا” االعتداء.
مل يُقتل �أي �أمريكي يف الهجوم ،لكن
املجلة تت�ساءل عما �ستفعله الإدارة �إذا
وقع الأ�سو�أ يف هجوم �آخر.

فر�صة للي ذراعه
عو�ض �إر�سال �إ�شارة لإي��ران ،كما فعل
ت��رام��ب ،مفادها �أن ال��والي��ات املتحدة
�ستحملها امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل �ب��ا� �ش��رة عن
ت���ص��رف��ات امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات ال �ت��ي ت�سيطر
عليها ،يبدو �أن الفريق اجلديد �سيدع
ال �ه �ج��وم مي ��ر دون حت��ذي��ر مبا�شر
ل �ط �ه��ران .وف�ي�م��ا وا� �ص��ل احلوثيون
ه �ج��وم �ه��م ع� �ل ��ى م� �ن ��اط ��ق مدنية،
رف��ع ب��اي��دن ميلي�شياتهم ع��ن الئحة
الإرهاب.
الأ� �س��و�أ م��ن ك��ل ذل��ك ،ح�سب املجلة،
مدت �إدارة بايدن غ�صن الزيتون �إىل
طهران عقب �صدور تقرير هذا ال�شهر
يك�شف �أن ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة
ال��ذري��ة وج��دت �أن �إي ��ران تنتج معدن
اليورانيوم ،مبا يخرق قيود االتفاق
ال �ن��ووي .وع�ل��ى ع�ك����س م��ا ق��د يقوله

ايطاليا تطلب من الأمم املتحدة التحقيق مبقتل �سفريها يف الكونغو

طلبت �إي�ط��ال�ي��ا الأرب �ع��اء م��ن الأمم
املتحدة فتح حتقيق وتقدمي “ردود
وا�ضحة” بعد مقتل �سفريها يف جمهورية الكونغو
الدميوقراطية يف هجوم على موكب لربنامج الأغذية
العاملي الذي كان ينظم زيارة الدبلوما�سي.
و ُت� ��ويف ال���س�ف�ير ل��وك��ا �أت��ان��ازي��و ( 43ع��ام �اً) مت�أثراً
ب�إ�صابته بالر�صا�ص عندما كان يف �سيارة �ضمن موكب
برنامج الأغذية العاملي ا�س ُتهدف بكمني يف �إقليم �شمال
كيفو (�شرق) ،قرب احلدود مع رواندا.
و ُق �ت��ل �أي �� �ض �اً ح��ار��س��ه ال�شخ�صي الإي �ط��ايل فيتوريو
ياكوفات�شي وال���س��ائ��ق ال�ك��ون�غ��ويل ل�برن��ام��ج الأغذية
العاملية م�صطفى ميالمبو.
و�أع �ل��ن وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الإي �ط��ايل ل��وي�ج��ي دي مايو
�أم� ��ام ال �ن��واب “طلبنا ر��س�م�ي��ا م��ن ب��رن��ام��ج الأغذية
العاملي والأمم املتحدة فتح حتقيق لتو�ضيح مالب�سات
م��ا ح�صل ،والأ� �س �ب��اب ال�ت��ي ت�برر ال�ترت�ي�ب��ات الأمنية
امل�ستخدمة ،ومن يتحمل م�س�ؤولية هذه القرارات».
و�أ� �ض��اف “�شرحنا �أي���ض��ا �أن �ن��ا ننتظر ردودا وا�ضحة
و�شاملة يف �أ�سرع وقت ممكن».
ويُعترب �إقليم �شمال كيفو من �أخطر مناطق الكونغو
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ،وي�ق��ع ع�ل��ى ت�خ��وم حممية فريونغا
الوطنية� .إال �أن م�س�ؤولني يف وكاالت �إن�سانية �أكدوا �أن
الطريق الذي كان ي�سلكه املوكب ال يتطلب حرا�سة.
لكن يبدو �أن هذه املعلومات مل تكن كافية لروما التي
ت��ري��د �أن تفهم �أ��س�ب��اب ت��واج��د دبلوما�سي يف منطقة
خطرة بدون حماية منا�سبة.
و�أ�ضاف وزير اخلارجية الإيطايل “ننتظر من الوكالة
تقريرا معمقا ح��ول ك��ل عن�صر مفيد ب�ش�أن برنامج
ال��زي��ارة واالج � ��راءات الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي اع�ت�م��دت حلماية

الوفد» .وتابع �أنه كان ب�إمكان ال�سفري �أن يقرر بنف�سه
�سبل تنقالته يف البالد ،لكن تنظيم هذه الزيارة اىل
��ش��رق جمهورية الكونغو ال��دمي��وق��راط�ي��ة ك��ان �ضمن
امل�س�ؤولية الكاملة لربنامج الأغذية العاملي.
وقال الوزير الإيطايل “جرت املهمة بدعوة من الأمم
املتحدة بالتايل فان م�سار ال�سيارة جرى �أي�ضا يف �إطار
التنظيم الذي خطط له برنامج الأغذية العاملي».
و�أكد �أن نيابة روما فتحت حتقيقا و�ستوفد فريقا من
املحققني ينتمي اىل جهاز خا�ص من الدرك .و�أ�ضاف

دي مايو “على حد علمي ،هناك فرق �أخرى �ستتبعه».
واتهمت ال�سلطات الكونغولية االثنني املتمردين الهوتو
الروانديني من القوات الدميقراطية لتحرير رواندا،
املتواجدين يف �شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية،
بالوقوف خلف الهجوم الذي و�صفه الرئي�س الكونغويل
فيليك�س ت�شي�سيكيدي ب�أنه “�إرهابي».
لكن يف بيان و�صل الثالثاء اىل وكالة فران�س بر�س ،نفت
القوات الدميقراطية لتحرير رواندا �أن تكون “�ضالعة
يف الهجوم ال��ذي �أ�سفر ع��ن مقتل ال�سفري الإيطايل
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م�سرت�ضو �إي ��ران ،ف ��إن ه��ذا ال�سلوك
ال�سيئ لي�س ناجماً عن حملة ال�ضغط
الأق �� �ص��ى ال �ت��ي ف��ر��ض�ه��ا ت ��رام ��ب� ،إذ
ت�صعد طهران تهديداتها لأنها ترى
ف��ر��ص��ة ل�ل��ي ذراع ب��اي��دن ودف �ع��ه �إىل
�إلغاء العقوبات �أو ًال.
ما حاول جتنبه..
قد يطارده جمدد ًا
منذ اخلمي�س ،مل يُنظر �إىل دعوات
احل��وار التي �أطلقها م�ست�شار الأمن
ال �ق��وم��ي ج��اي��ك ��س��ول�ف�ي��ان وبلينكن
والرئي�س نف�سه على �أنها �إ�شارة �شهامة
بل عالمة �ضعف.
وكرر وزير اخلارجية الإيراين حممد
ج��واد ظريف دع��وت��ه لرفع العقوبات
��ش�ـ�ـ��رط�اً م�سبقاً لأي حم��ادث��ات على
ع��ودة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إىل االتفاق
النووي.
ع�ل��ى الأق ��ل ،مل ت�ت��زح��زح الإدارة عن
موقفها من العقوبات ،حتى الآن.

وت �ط��ال��ب ال �� �س �ل �ط��ات الكونغولية
ومونو�سكو (بعثة الأمم املتحدة يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية)
بالك�شف عن مالب�سات هذا الهجوم
ال�شنيع بد ًال من اللجوء �إىل االتهامات املت�سرعة».
وبح�سب الرئا�سة الكونغولية ،تع ّر�ض املوكب لكمني
على بعد ث�لاث��ة كيلومرتات م��ن وجهته ك�ي��واجن��ا يف
منطقة روت�شورو ،عندما ظهر “املهاجمون وعددهم
�ستة ،يحملون خم�س بندقيات من ن��وع اي��ه كاي47-
بالإ�ضافة �إىل �ساطور».
و�أ�ضافت الرئا�سة �أنهم “�أطلقوا طلقات حتذيرية قبل
�أن يُرغموا رك��اب ال�سيارات على النزول واللحاق بهم
�إىل عمق متنزه (ف�يرون�غ��ا) وذل��ك بعدما قتلوا �أحد
ال�سائقني بهدف خلق حالة من الهلع».
و�أط �ل��ق ح��را���س املحمية وال�ع���س�ك��ري��ون الكونغوليون
امل �ت��واج��دون يف امل�ن�ط�ق��ة عملية مل �ط��اردة املهاجمني.
وتابعت الرئا�سة �أن “على بعد  500مرت من (موقع
ال�ه�ج��وم)� ،أط�ل��ق اخل��اط�ف��ون ال�ن��ار م��ن م�سافة قريبة
ج��داً على احل��ار���س ال�شخ�صي (الإي�ط��ايل) ال��ذي ُقتل
يف املكان ،وعلى ال�سفري ما ت�سبب ب�إ�صابته بجروح يف
البطن».
وت�ت�ط��اب��ق تفا�صيل ال�ه�ج��وم ال�ت��ي ع��ر��ض�ه��ا دي مايو
م��ع الق�سم الأك�ب�ر م��ن رواي ��ة ال�سلطات الكونغولية
ل�ك��ن ال��وزي��ر الإي� �ط ��ايل �أ� �ض��اف تف�صيال ه��و ان ��ه مت
القاء �أغ��را���ض �أي�ضا �أم��ام ال�سيارتني الرغامهما على
التوقف.
و�أعيد جثمان ال�سفري االيطايل ومرافقه الثالثاء اىل
روما على منت طائرة ع�سكرية من طراز بوينغ 767
يف نع�شني لفا بالعلم الإيطايل .وح�ضر رئي�س الوزراء
االي �ط��ايل م��اري��و دراغ ��ي ووزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اىل مطار
ت�شامبينو ال�ستقبال �أرملة ال�سفري وبناته الثالث.
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عوا�صم
القاهرة
بحث وزي��ر اخل��ارج�ي��ة امل���ص��ري �سامح �شكري �أم����س الأرب �ع��اء مع
�ألفون�س نتومبا من�سق خلية العمل يف رئا�سة الكونغو الدميقراطية
احلالية لالحتاد الأفريقي ،والوفد املرافق له �آخر تطورات ملف �سد
النه�ضة الإثيوبي .وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية
�أح�م��د ح��اف��ظ ،يف بيان �صحايف �أم����س �إن ال��وزي��ر �شكري �أع��رب عن
تقدير م�صر للم�ساعي الكونغولية يف هذا ال�صدد ،مو�ضحاً تطلعها
�إىل دور ال�ك��ون�غ��و ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف امل���س��اع��دة ع�ل��ى ال�ت��و��ص��ل �إىل
اتفاق قانوين ملزم حول قواعد ملء وت�شغيل �سد النه�ضة يراعي
م�صالح ال��دول ال�ث�لاث .و�أ��ض��اف املتحدث �أن ال��وزي��ر �شكري بحث
مع الوفد الكونغويل املقرتح ال�سوداين الذي ت�ؤيده م�صر ،لتطوير
�آلية مفاو�ضات �سد النه�ضة بتكوين رباعية دولية ت�شمل االحتاد
الأفريقي ،وال��والي��ات املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي ،والأمم املتحدة،
للتو�سط يف امل�ف��او��ض��ات حت��ت رع��اي��ة و�إ� �ش��راف ال��رئ�ي����س فيليك�س
ت�شي�سيكيدي ،لدفع التفاو�ض قدماً ومعاونة ال��دول الثالث على
االتفاق املن�شود يف �أقرب فر�صة ممكنة.

اجلزائر
انتخب جمل�س الأم ��ة اجل��زائ��ري �أم����س الأرب �ع��اء� ،صالح قوجيل،
ب�أغلبية الأ� �ص��وات رئ�ي���س�اً ل��ه ،خ�ل�ال جل�سة علنية ح�ضرها ثلثا
الأع���ض��اء .وان�سحب الع�ضوان املرت�شحان ل��ذات املن�صب ق�صاري
حممود ،وجغدايل م�صطفى ،قبل جل�سة الت�صويت التي جرت برفع
الأي��دي .وت��وىل قوجيل من�صب رئي�س جمل�س الأم��ة بالنيابة منذ
�أبريل (ني�سان)  ،2019بعد تويل الرئي�س عبد القادر بن �صالح
من�صب رئي�س الدولة ،بعد الإطاحة بالرئي�س عبد العزيز

مو�سكو
و�صفت وزارة اخلارجية الرو�سية ق��رار االحت��اد الأوروب ��ي بتو�سيع
العقوبات �ضد �شخ�صيات رو�سية ب�سبب ق�ضية �أليك�سي نافالني،
بـ”ال�سريك” ،معتربة �أن ما يحدث �أمر خمطط له م�سبقاً.
ونقل موقع قناة “�آر تي العربية” عن املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الرو�سية ،ماريا زاخاروفا �أم�س الأربعاء “قرار االحتاد الأوروبي خارج
حدود �أي منطق .وعندما يغيب املنطق ف�إن ذلك يعني �أننا نتعامل
مع ق�صة �سخيفة خطط لها م�سبقا مدعومة بحملة �إعالمية».
وكانت م�صادر دبلوما�سية �أوروبية �أفادت ب�أن وزراء خارجية الدول
الأع�ضاء باالحتاد الأوروبي اتفقوا على فر�ض عقوبات جديدة على
رو�سيا ،على خلفية اعتقال املعار�ض �أليك�سي نافالني.

�سيدين
اعتقلت ال�شرطة يف ا�سرتاليا وكندا �أربعة �أ�شخا�ص بتهمة ابتزاز
م�س�ؤول عراقي كبري ،بعد ما و�صف ب�أنه حملة ترهيب ا�ستمرت
عاما .ونفذت ال�شرطة يف كال البلدين عمليات دهم بعد �سل�سلة من
الهجمات التي ا�ستهدفت منزال يف �سيدين ،وحم��اوالت ابتزاز على
االنرتنت مرتبطة بعنوان يف كندا .وامل�ستهدَف كان عائلة “�سيا�سي
كبري جدا” يحمل اجلن�سيتني العراقية والأ�سرتالية “ومي�ضي كل
وقته تقريبا يف العراق” بح�سب ال�شرطة اال�سرتالية.
ويعتقد �أن الهجمات بد�أت يف كانون الأول دي�سمرب  2019عندما
اقتحم ا�شخا�ص م�سلحون ومقنعون منزال يف غرب �سيدين واعتدوا
على فتى عمره  16عاما و�سرقوا مبالغ نقدية .بعد �أ�شهر �أُطلقت
�أع�ي�رة ن��اري��ة على امل�ن��زل فيما ك��ان بداخله م��راه�ق��ان وط�ف��ل .ومت
تك�سري ن��اف��ذة يف ح��ادث��ة منف�صلة .يف وق��ت �سابق ه��ذا ال�شهر مت
اح��راق ال�شرفة الأمامية للمنزل يف الليل وتركت ر�سالة تهديد يف
اخل��ارج .وقالت ال�شرطة “خالل هذا الوقت تلقت الأ�سرة مطالب
بدفع مبالغ مالية ،وتهديدات تطال �سالمتهم على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ومن خالل ر�سائل تركت يف منزلهم” .وقالت و�سائل
�إعالم �أ�سرتالية �أن ال�شخ�ص امل�ستهدف هو النائب �أحمد الأ�سدي،
ال�شخ�صية املهمة يف احل�شد ال�شعبي ،التحالف الذي يجمع ف�صائل
�شيعية ادجمت مع القوات الأمنية العراقية.
ومل ت�ؤكد ال�شرطة هوية الرجل.

بلجيكا حتاكم � 14شخ�صا يف اعتداءات باري�س

•• بروك�سل�-أ ف ب

�أعلنت النيابة العامة الفدرالية يف بلجيكا �إحالة � 14شخ�صا الأربعاء �إىل حمكمة
جنائية يف بلجيكا لال�شتباه بتواطئهم م��ع املجموعة امل�سلحة املتطرفة التي
نفذت اعتداءات باري�س يف  13ت�شرين الثاين نوفمرب  .2015وه�ؤالء امل�شتبه
بهم مل ت�شملهم الإج��راءات الق�ضائية الفرن�سية .ومن بني املتهمني الع�شرين
يف الق�ضية التي فتحها ق�ضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي� ،أعلنت غرفة جمل�س
بروك�سل �أي�ضا �إ�سقاط الدعوى �ضد خم�سة وحماكمة �ساد�س ب�شكل منف�صل يف
ق�ضية �أخ��رى ،وفق ما �أف��اد ناطق با�سم النيابة العامة الفدرالية وكالة فران�س
بر�س .ومن املحتمل �أن جتري املحاكمة يف الن�صف الثاين من العام يف بروك�سل
�أمام غرفة جمل�س بروك�سل التي ت�صدر �أحكامها يف جل�سات مغلقة ،وهي قابلة
لال�ستئناف .وي�شتبه ب�أن املتهمني نقلوا �أو وفروا م�أوى �أو �ساعدوا ماديا منفذي
الهجمات انطالقا من الأرا�ضي البلجيكية .وقال املتحدث �إريك فان دوي�س �إنهم
لن يحاكموا جميعا بالتهم ذاتها .لكن  12منهم �سيمثلون بتهمة “امل�شاركة يف
�أن�شطة جمموعة �إرهابية” ،وفق ما جاء يف طلبات النيابة العامة .و�أدت الهجمات
التي تبناها تنظيم داع�ش �إىل �سقوط  130قتيال يف باري�س وبلدة �سان دوين
امل �ج��اورة م�ساء  13ت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر  .2015وج��رى ق�سم كبري من
التح�ضريات لالعتداءات يف بلجيكا حيث كان للمهاجمني العديد من املخابئ،
وحملت الهجمات ق�ضاء مكافحة الإره��اب يف بلجيكا �إىل فتح حتقيق ب�سرعة.
وا�ستهدف املحققون يف �إط��ار امللف ال��ذي �أطلق عليه ا�سم “باري�س مك ّرر” كل
�أ�شكال الدعم املقدمة للمهاجمني ،مبن فيهم �صالح عبد ال�سالم ،الع�ضو الوحيد
من املجموعة الذي ال يزال على قيد احلياة ،ومت اعتقاله يف العا�صمة البلجيكية
يف � 18آذار/مار�س  2016بعد مطاردة ا�ستمرت �أربعة �أ�شهر .ومن بني امل�شتبه
بهم عابد �أبركان الذي �سيحاكم بتهمة �إيواء عبد ال�سالم يف منزل والدته يف الأيام
القليل التي �سبقت توقيفه� .أما والدته ،فهي من امل�شتبه بهم الذين �أ�سقطت التهم
بحقهم لعدم توافر �أدلة كافية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تو �سيلز للمواد
الغذائية رخ�صة رقم CN 3657123:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ها�شم عبدالرحمن احمد باعبود املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالرحمن احمد عبود املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة روح االمل
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2283633:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سعيد عتيق �سامل اخلمريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امنه علي �سعيد 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
فيلوت�شي للمقاوالت
رخ�صة رقم CN 2728426: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/جولدن كافيني كافيه
رخ�صة رقم CN 2652210:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد نا�صر احمد ا�سماعيل االحمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان احمد علي يو�سف احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية هوب ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2064320:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رافى �شيخار جري ماليكارجونابا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاطمه مب�شر ب�شور حربى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رافى �شيخار جري ماليكارجونابا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اكريديث ال�ست�شارات االدارية
رخ�صة رقم CN 2991456:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة من�صور احمد حممد على %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة من�صور �صالح عو�ض حم�سن الواحدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى
تعديل �إ�سم جتاري من /اكريديث ال�ست�شارات االدارية
ACCREDIT MANAGEMENT CONSULTANCY

�إىل� /سي�ستيك ات�ش ا�س اي للتدريب والإ�ست�شارة

SYSTECH HSE TRAINING AND CONSULTANCY

تعديل عنوان  /من �أبوظبي جزيرة ابوظبي غرب  381718 9ال�سيد �سامل حممد عبداهلل �شلبود
و اخرين �إىل �أبوظبي امل�صفح م � 202100205636 202100205636 17آمنة حميد �سهيل حممد
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة التدريب يف جمال الأمن وال�سالمة 8549019.5
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة م�أرب
للفايربجال�س
رخ�صة رقم CN 1106822:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد مبارك �سيف علي ال�صاحلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عبدالكرمي ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منجرة
االمارات الوطنية
رخ�صة رقم CN 1971252:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املزيان لالزياء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1023370:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة منريه �سامل حمد �سليمان الرحبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صباح املي�ساوى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رجاء املي�ساوى %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مديحه �سيد مربوك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رجاء املي�ساوى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صباح املي�ساوى
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 الهيثم لل�صيانة العامة
واملواد العازلة ذ م م
رخ�صة رقم CN 1016832:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد عبدالرزاق ك�شكيه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عامر على حمد خمي�س البو�سعيدى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حمد �سعيد اجلنيبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبدالرزاق ك�شكيه
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/اال�ستكانة خلدمات الطباعة و متابعة املعامالت
رخ�صة رقم CN 3730608:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مهند عي�سى قمرب ح�سني املازمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مهند عي�سى قمرب ح�سني املازمى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مانع عي�سى قمرب ح�سني املازمى %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � 10000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اال�ستكانة خلدمات الطباعة و متابعة املعامالت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيترييا جرين فور اليف

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ALISTIKANA TYPING SERVICES & TRANSACTIONS FOLLOW UP

�إىل /اال�ستكانة خلدمات الطباعة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2351594:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مر�شد عي�سى عبيد بطى ال�شام�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمزه كوالجناراكات %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غيدان فالح حمود جره القحطانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمزه كوالجناراكات
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

ALISTIKANA TYPING SERVICES L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات متابعة املعامالت 8299003
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)

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة بيكيز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1184693:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة تركى �سامل ح�سني �سعيد ال�سعدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تركى �سامل ح�سني �سعيد ال�سعدى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سامل ح�سني �سعيد ال�سعدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد احلمادى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  18*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صبغة بيكيز ذ.م.م
PICKEEZ LAUNDRY L.L.C

�إىل  /م�صبغة بيكيز � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PICKEEZ LAUNDRY - 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)

حماكم دبي
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:معهد �أفانتي ميدل اي�ست التعليمي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شرق � , 0.6سمو ال�شيخ مبارك بن
حممد بن خليفه
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2539830 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
اورجينال للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2720901: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

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/حار�س و�شركاه لتدقيق احل�سابات (فرع �أبوظبي)
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/22:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105002885: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

حماكم دبي

�إعـــالن �شطب قيد

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2021/187مدين جزئي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  3802/2020/16جتاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 13.233.73درهم) والر�سوم وامل�صاريف
والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :زورو لت�أجري ال�سيارات واحلافالت �ش ذ م م وميثلها قانونا ال�سيدة  /فاطمة يو�سف
فار�س الغزاوي � -صفته بالق�ضية  :مدعي  -املطلوب �إعالنه � -1 :ضياء الدين �صربي ابراهيم ابو
املجد حممد � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( 13.233.73درهم) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
ل��ذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج الإت�صال املرئي تطبيق  BOTIMام��ام �إدارة
الدعوى الإبتدائية الثانية  ،على هاتف رقم ( )0566039232يوم االربعاء املوافق  2021/3/3وذلك من
ال�ساعة � 9.00ص ولغاية ال�ساعة  12.30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد
(الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها.

رئي�س الق�سم

ادارة الت�سجيل التجاري

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

حماكم دبي االبتدائية

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  352/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2440جتاري
جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 111690.5درهم) ،
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :الفرد بو�ضو � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :منيري بن التجاين العماري � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم
بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ( )111690.5دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة توربو كري ا�س بيه ايه
(اجلن�سية :ايطاليا) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
�إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب� 2685:شارع خليفه  -بنايه م�شرق
بنك  -رقم وحده � - unt89602شرق � - c28 - 6ص.ب)2685:
واملقيدة حتت رقم ( )15يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب
املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة
ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف
ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة
االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( 704.289درهم) للمدعيان والفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل وبال كفالة والزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ف�ؤاد عبا�س متيز � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/17يف الدعوى
املذكورة �أع�لاه ل�صالح /م�صرف الإم��ارات اال�سالمي م�ساهمة عامة بحكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعني مبلغ � 704.289سبعمائة واربعة الف ومائتان
وت�سعة وثمانون درهما والفائدة بواقع � %9سنويا على ذلك املبلغ من  2020/9/17وحتى متام
ال�سداد والزمته امل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .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

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إعالن عزل بوا�سطة الكاتب العدل
برقم املحرر 2021/00296

املعلن � :سه رتيب حممد قادر  -عراقي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم .A12006605
العنوان  :ال�شارقة  ،هاتف رقم 971509935245 :
املعلن اليهم � -1 :ستايل هوم العقارية � -2 ،ستايل هوم لال�ستثمار العقاري  -العنوان  :ال�شارقة
 �شارع كوني�ش  -بناية البحرية  -الطابق  - 17الهاتف 065747774 :املو�ضوع  :عزل من الوكالة
�إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ  ، 2014/10/19وامل�صدق عليها من الكاتب العدل
ب�إمارة ال�شارقة برقم  ، SH20141019A60477 :وعمال لن�ص املادة  955 :من قانون
املعامالت املدنية رقم  5ل�سنة  1985واملعدل بالقانون رقم  1ل�سنة 1987
لذلك  :ف�إنني اعلنكم مبوجبه بعزلكم من الوكالة امل�شار اليها �أعاله اعتبارا من يوم ت�سلمكم
هذا الإعالن� .إن كان لديهم �أي اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�سبل القانونية.
الكاتب العدل
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روايتان متناق�ضتان لنهاية ال�صراع:

�أي دور لعبه ريغان حقا يف �إنهاء احلرب الباردة...؟
•• الفجر -بيري غرو�رس
ترجمة خرية ال�شيباين
تقدم قناة �آرتي مل�شاهديها حال ًيا فيل ًما وثائق ًيا يعيد
االعتبار ل�سيا�سة الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان .فيلم،
يريد الربهنة على �أنه لئن تعر�ض الرجل لال�ستهزاء

�آنذاك ،ف�إنه انت�صر يف احلرب �ضد االحتاد ال�سوفياتي
بخنقه اقت�صاديًا ،ثم بفر�ض اتفاقيات نزع ال�سالح عليه.
يف الوقت نف�سه  ،ودعت الواليات املتحدة جورج �شولتز،
الذي كان وزير خارجية ريغان من عام � 1982إىل نهاية
واليته الثانية يف يناير  ،1989والذي تويف م�ؤخرا يف 6
فرباير عن عمر  100عام .ومع ذلك ،ف�إن النعي املكر�س

ل�شولتز ي�ؤكد �أن رغبته يف التفاو�ض مع مو�سكو هي التي
انت�صرت على احل��رب ال��ب��اردة .لذلك توجد روايتان
ون�سختان متناق�ضتان من نهاية هذا ال�صراع.
خ�صومة م�ؤرخني
يف الوقت نف�سه دائما ،ما زال عدد من اال�سرتاتيجيني

واملفكريــن يف الواليـــــات املتحــــدة ،يرغبون يف �أن
ي�صبحوا جورج كينان اجلديد (مفكر احتواء االحتاد
ال�ســـــوفياتي ،تــويف �أي�ضــــًا عن مئـــــة ع��ام ،يف عام
 ،)2005من خالل تطوير ا�سرتاتيجية كربى من �ش�أنها
ال�سماح لبلدهم ب��اخل��روج منت�صرا م��ن مواجهته مع
ال�صني.

13
�أ� �ص��ر امل �ح��اف��ظ ك �ي �ن��ان يف �أوائ� ��ل
الت�سعينات ،على الطبيعة العك�سية
ل�سيا�سات القوة التي اعتمدها ريغان.
وب�ح���س�ب��ه ،ف� ��إن ال���ص�بر والتوازنات
الدولية هي التي تغلبت على النظام
ال�سوفياتي الذي انهار ب�سبب عيوبه.
ب ��د�أ ال�ن�ق��ا���ش ح��ول دور الواليات
امل �ت �ح��دة ،وخ��ا��ص��ة ري �غ��ان ،يف �إنهاء
احل � � ��رب ال � � �ب� � ��اردة يف وق� � ��ت مبكر
ج �دًا .ولئن �أخ��ذ امل ��ؤرخ��ون ال�ي��وم يف
احل�سبان ف�ترة الثمانينات ب�أكملها
ورك � � � ��زوا ع �ل ��ى ن �ق �ط��ة ال� �ت� �ح ��ول يف
الفرتة  1991-1988ومعانيها،
ف��إن الدرو�س امل�ستقاة من الطريقة
التي تعاملت بها وا�شنطن مع نهاية
احلرب الباردة منت�شرة يف كل مكان.
م �ن��ذ ت���س�ع�ي�ن��ات ال �ق ��رن املا�ضي،
ُب�ن�ي��ت ق�صة ان�ت���ص��ار ري �غ��ان املظ ّفر
بف�ضل �سيا�سته الهجومية ال�شاملة،
باالعتماد على يوحنا بول�س الثاين
لإ�سقاط بولندا ،وعلى خف�ض �أ�سعار
ال�ن�ف��ط ال ��ذي يعتمد ع�ل�ي��ه االحتاد
ال�سوفياتي.
املحافظون اجل��دد ،الذين دعموا
ري�غ��ان يف ب��داي��ة رئا�سته ث��م انتقدوا
“رخاوته” خ �ل��ال ف �ت��رة واليته
الثانية (ان مل يكن “ا�سرت�ضاءه”
ل�لاحت��اد ال���س��وف�ي��ات��ي)� ،شنوا حملة
خ�ل�ال والي ��ة ب�ي��ل كلينتون الثانية
( )2000-1996ل�صالح �سيا�سة
خ��ارج�ي��ة ريغانية ج��دي��دة� :أمريكا،
كما ي�ؤكدون ،يجب �أن تتجنب النوم
يف مباهج العوملة ،يف مواجهة �أعداء
يف حالة ت�أهب.
ع ��اد ه� � ��ؤالء امل �ح��اف �ظ��ون اجل ��دد
�إىل ق��وت�ه��م يف ب��داي��ة رئ��ا��س��ة جورج
دب �ل �ي��و ب ��و� ��ش .وب �� �س �ب��ب امل �غ��ام��رات
الع�سكرية “اخلط�أ” لهذا الأخري،
�سيُثني اجلمهوريون املعتدلون على
دبلوما�سية ريغان يف الوالية الثانية،
وحتى من قبل ب��اراك �أوب��ام��ا ،الذي
�أخ ��ذ م�ث��ال ي��د ري �غ��ان امل �م��دودة �إىل
غ��ورب��ات �� �ش��وف ،ل�ت�بري��ر مفاو�ضاته
مع �إي��ران التي نتجت عنها اتفاقية
.2015
يف ف��رن �� �س��ا ،ف��ر� �ض �ي��ة االنت�صار
العظيم لريغان بال�ضربة القا�ضية
فر�ضت نف�سها يف �سياق “االنقالب”
الكبري املناه�ض لل�شمولية للنخبة
الفكرية يف الثمانينات والت�سعينات،
والذي قام على التقارب بني اليمني
ال�ت�ق�ل�ي��دي وال���ش�ي��وع�ي�ين ال�سابقني
�أو منا�ضلي الي�سار املتطرف ،الذين
�أ� �ص �ب �ح��وا رادي �ك��ال �ي�ي�ن يف املع�سكر
ال�سوفياتي كما ك��ان��وا �ضد الغرب.
ويندرج الفيلم الوثائقي ابوكاليب�س:
ح��رب ال�ع��وامل ،ال��ذي �أ�شرنا اليه ،يف
�إطار هذه الر�ؤية للتاريخ التي تثني
على ريغان لأن��ه ق�ضى على الوح�ش
التو�سعي ال�سوفياتي.
يف رو�سيا ،كان الزمن � ً
أي�ضا يعترب
�أن �سيا�سة ري�غ��ان يف ت�أكيد �أ�سبقية
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ودف��ع رو��س�ي��ا �إىل
الوراء مل تتوقف �أبدًا؛ وانه مل يُ�ستمع
�إىل غوربات�شوف وه��و ي��رف��ع غ�صن
زي�ت��ون��ه� ،أو �أن��ه ك��ان ��س��اذجً ��ا للغاية،
مما �أدى �إىل كارثة الت�سعيناتُ .تذاع
ه��ذه ال �ق��راءة يف ال �غ��رب للعب على
الرو�سوفيليا املنت�شرة على اليمني
والي�سار ،ال �سيما عندما تقوم على
كره ما تفعله الواليات املتحدة “وما
هي عليه” .باخت�صار ،الذين يرون
ري�غ��ان يف جلد ��س�ت��ال��ون� ،إم��ا يثنون
عليه �أو ي�ك��ره��ون��ه� ...إال �أن العمل
ال�ت��اري�خ��ي �أظ �ه��ر ل���س�ن��وات �أن هذه
الر�ؤية هي خيال.
ن�سخة م�شكوك فيها للغاية
ت��ؤك��د “مدر�سة انت�صار ريغان”
�أن اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وال� �ه ��دف كانا
وا� � �ض � �ح�ي��ن� :إدان � � � � ��ة ال�شيوعية،
وامل �ط��ال �ب��ة ب�ت�ف��وق ال�ق�ي��م الغربية،
واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن ن� �ق ��اط ال�ضعف
االقت�صادية ال�سوفياتية ،وتقوي�ض
ال �ق��وة اجليو�سيا�سية ال�سوفياتية،
والكتلة ال�سوفياتية ،ودعم “مقاتلي
احلرية” ال��ذي��ن ي�ق��اوم��ون اجلي�ش
الأح�م��ر (يف �أفغان�ستان) �أو النظام
اال�شرتاكي (نيكاراغوا).
يف ه��ذا العر�ض للأ�شياء ،الزيادة
ال �ه��ائ �ل��ة يف الإن� � �ف � ��اق الع�سكري،
وت � �ط� ��وي� ��ر اخل � �ط� ��ط الع�سكرية
الهجومية (ل�سهول �شمال �أوروب��ا �أو
البحار املتاخمة لالحتاد ال�سوفياتي،
وك��ذل��ك اخل �ط��ط ال �ن��ووي��ة للقتال
وال �ه �ج��وم -امل� �ف ��اج� ��أة وق �ط��ع ر�أ� ��س
قيادة االحت��اد ال�سوفياتي) ،وتنفيذ
مبادرة الدفاع اال�سرتاتيجي (حرب
ال�ن�ج��وم ال���ش�ه�يرة) ،خنقت االحتاد

اتفاق نزع ال�صواريخ النووية من اوروبا

انهيار االحتاد ال�سوفياتي

ما يبدو م�ؤك ًدا ،هو �أن الأزمة احلقيقية املعممة يف االحتاد ال�سوفياتي مل تبد�أ �إال بعد رئا�سة ريغان
ال�سوفياتي يف �سباق الت�سلح و�أوقعته
على ركبتيه.
�أع ��اد ري �غ��ان ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى القيم
الأم��ري �ك �ي��ة ،وع ��زز الدميقراطية،
وا��س�ت�خ��دم ح�ق��وق الإن���س��ان ك�سالح،
و�أدان �إره��اب الدولة من قبل الدول
ال �� �ش �ي��وع �ي��ة وح �ل �ف��ائ �ه��ا .ونتيجة
ل��ذل��ك ،ا�ضطر االحت ��اد ال�سوفياتي
�إىل الإ�صالح وتعزيز االنفراج ونزع
ال �� �س�ل�اح واالن �� �س �ح��اب م ��ن امل�سرح
العاملي .مل تكن �سيا�سة جوربات�شوف
نتيجة اخ�ت�ي��اره ،ب��ل نتيجة احلاجة
وال �� �ض��رورة .يف ال�ن�ه��اي��ة ،ك ��ان على
الزعيم ال�سوفياتي �أن ي�ست�سلم يف كل
�شيء ،منتقال من هزمية اىل هزمية
حتى اال�ست�سالم.
هذه الرواية قابلة للنقا�ش للغاية.
�أو ًال ،غ��ال� ًب��ا م��ا ك��ان��ت ا�سرتاتيجية
ري � �غ ��ان غ �ي�ر م �ت �� �س �ق��ة وغ� ��ارق� ��ة يف
� �ص ��راع ��ات ب�ي�روق��راط �ي��ة داخلية.
وي�ج��ب �أن نتذكر �أي��ً��ض��ا� ،أن جيمي
ك��ارت��ر ه��و ال��ذي ب��د�أ ه��ذه ال�سيا�سة
ال�صعبة يف نهاية فرتة رئا�سته ،كما
ف�ضلت م��و��س�ك��و �أي �� ً��ض��ا ري �غ��ان على
ك ��ارت ��ر يف ان �ت �خ��اب��ات  .1980مل
يعرف حزم ريغان املت�شدد يف الواقع
ذروت��ه �إال يف  .1983-1982ويف
العامل الثالث ،مل يكت�سب “الكبح”
زخ � ًم��ا �إال ب �ع��د ع ��ام  .1984وقد
�أظهر تدخل عام  1983يف غرينادا
ال���ص�غ�يرة ،وال ��ذي مت ت�ضخيمه يف
الفيلم الوثائقي كما يف فيلم �سيد
احل� � ��رب ،خ �� �ص��و� �ص��ا� ،أن ال ��والي ��ات
املتحدة جعلت من �أمريكا الالتينية
امل� � �ج � ��اورة �-أق � � ��ل خ� �ط ��را -خمترب
رجولتها املعاد اكت�شافها.
يف البدء ،مل تعتقد �إدارة ريغان يف
جمملها �أن ال��والي��ات املتحدة كانت
ق��وي��ة ،و�أن االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي يف
م � ��أزق :يف �أواخ� ��ر ال���س�ب�ع�ي�ن��ات ،كان
الأم��ر يتعلق بالتفوق ال�سوفياتي و
“نافذة �ضعف” ملو�سكو التي تهدد
�أمن العامل احلر.
كانت الواليات املتحدة يف البداية
ع�ن�ي��دة جت ��اه ال �ع��امل ال �ث��ال��ث ،حيث
�أعاقت م�ؤمتر كانكون عام ،1981
وا�ستخدمت �أزمة الديون التي بد�أت
عام  .1982ومل تنجح ا�سرتاتيجية
ال���ص��د يف ج�ن��وب ال �ق��ارة الإفريقية

ق�صة انت�صار الرئي�س الأمريكي بف�ضل �سيا�سته الهجومية ال�شاملة ،تف�سري يق�ّسم امل�ؤرخني

(حيث ال تزال معظم البلدان حتكمها
�أحزاب �سيا�سية تعمل كحركات ثورية
مناه�ضة لال�ستعمار ومدعومة من
الكتلة ال�شيوعية) وكمبوديا �أو كوبا.
لقد كانت مو�ضع نزاع �شديد خا�صة
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ن�ف���س�ه��ا ،ويف
�أمريكا الو�سطى .ومل تكن ال�صدمة
ال�ن�ف�ط�ي��ة امل �� �ض��ادة م��دب��رة م��ن قبل
وك��ال��ة امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ،ولكنها
ن���ش��أت م��ن منطق ال���س��وق ،وخا�صة
م��ن اخل �ي��ارات االقت�صادية للبلدان
املنتجة.
مل ي �ل �ع��ب ري� �غ ��ان ورق � ��ة حقوق
الإن�سان والدميقراطية �إال بعد عام
 ،1984وي��رج��ع ذل ��ك ج��زئ � ًي��ا �إىل
�ضغوط الكوجنر�س ،ولأن احلركات
ال�شعبية ه��اج�م��ت ح�ل�ف��اء وا�شنطن
يف ��ش�ي�ل��ي وب� ��اراغ� ��واي ،و� �ص��وال اىل
الفلبني وكوريا اجلنوبية.
ميكن ال�ق��ول �إن الثقافة امل�ضادة
التي يكرهها الريغانيون كانت �أكرث
ً
تقوي�ضا للقوى يف �أوروب��ا ال�شيوعية
م ��ن ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال� �ك�ب�رى حول
القيم� ،أو خ�ط��اب ري�غ��ان ال�شهري يف
ب��رل�ين الغربية ع��ام  ،1987الذي

مدحه الفيلم الوثائقي ،عندما طلب
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي م��ن ميخائيل
جوربات�شوف “هدم اجلدار” .غري
ان ذاك ال�سقوط كان ،قبل كل �شيء،
�ش�أ ًنا �أملانيًا بعد ذلك بعامني -وبعد
�أن متنى ب��رو���س �سربينغ�ستني عام
 1988نهاية احلواجز �أمام جمهور
كبري من ال�شباب الأمل��ان وهم يغنون
�أغنية “ ولد يف الواليات املتحدة».
ث��ان � ًي��ا ،ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ�ق��ي مار�س
التخييل مت��ا ًم��ا بخ�صو�ص “حرب
النجوم” .ك��ان ري �غ��ان ه��و م��ن �أراد
فر�ضها ،ولكن فقط لأن��ه يرغب يف
�إنهاء الأ�سلحة النووية .انه رجل ذو
�أفكار كبرية وب�سيطة ،يكره بالت�أكيد
ال�شيوعية ،ولكن �أي��ً��ض��ا ،يكره هذه
الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة .لقد ك��ان م�ؤيدًا
ل�ل�إل�غ��اء وع��از ًم��ا على التخل�ص من
االب�ت��زاز النووي واملخاطر النووية.
والبد �أن م�ست�شاريه فرملوه عندما
�أراد �أن ي �ب ��د�أ ع�م�ل�ي��ة الإل � �غ ��اء مع
ج��ورب��ات �� �ش��وف ع ��ام - 1986وق ��د
�أ�صيب الربيطانيون والفرن�سيون،
ال��ذي��ن ت�شبثوا ب�أ�سلحتهم النووية،
بالفزع.

�أك� ��د االر� �ش �ي��ف ا� �س �ت �ع��داد ريغان
لتقا�سم تكنولوجيا الدرع ال�صاروخي
خالل مفاو�ضاته مع جوربات�شوف يف
 .1987-1986واجلزء الهجومي
م��ن م �ب��ادرة ال��دف��اع اال�سرتاتيجي،
هو جزء من �صخب بع�ض ال�صقور،
حتى لو ف�سره بع�ض ال�سوفيات بهذه
الطريقة .لكنهم مل ي�صابوا بالذعر،
ومل ي�ن�خ��رط��وا يف م�ن��اف���س��ة يف هذا
امل �ج ��ال .ل�ق��د ��ش�ك�ك��وا (حم �ق�ي�ن) يف
جدوى امل�شروع ،وقاموا فقط ب�إعادة
تن�شيط عدد قليل من برامج البحث
امل�ضادة لل�صواريخ.
ثال ًثا� ،أثبتت ال�سيا�سة الهجومية
�أنها مكلفة من حيث املال واخل�سائر
(خا�صة يف �أمريكا الو�سطى) ،ورمبا
ت��أت��ي بنتائج عك�سية .وبالفعل ،من
امل�م�ك��ن �أن احل��رب ال �ب��اردة م��ا كانت
ل�ُت�رُ ب��ح بف�ضل ه��ذه اال�سرتاتيجية،
وامنا على الرغم منها ،لأنها قوّت يد
ال�صقور يف مو�سكو .ان هذه ال�سيا�سة
مل جترب مو�سكو على االن�سحاب من
�أفغان�ستان �أو نزع ال�سالح �أو التحول
�إىل الدميقراطية ،ومل يكن االحتاد
ال���س��وف�ي��ات��ي منهكا اق�ت���ص��ادي��ا ،كما

جورج �شولتز وزير اخلارجية زمن ريغان

يوحي الفيلم الوثائقي.
جعلت �سيا�سات ريغان من دون �شك
من ال�صعب على القوات ال�سوفياتية
�إخ�ل�اء �أف�غ��ان���س�ت��ان ،وه��و م��ا �أرادت ��ه
م��و��س�ك��و يف وق��ت م�ب�ك��ر .و�أدت هذه
ال�سيا�سة �إىل توتر عالقات وا�شنطن
م��ع ح�ل�ف��ائ�ه��ا ،ودف �ع��ت ال���ص�ين �إىل
ال �� �س �ع��ي ل �ت �ط �ب �ي��ع ع�ل�اق ��ات� �ه ��ا مع
االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي .ل�ق��د �أغرقت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف ه��اوي��ة عجز
امل�ي��زان�ي��ة :يف منت�صف الثمانينات،
ك��ان��ت امل �� �س ��أل��ة ت�ت�ع�ل��ق بال�صعوبات
االق�ت���ص��ادي��ة الأم��ري �ك �ي��ة والتو�سع
الإم �ب��راط � ��وري امل� �ف ��رط للواليات
املتحدة� ،أكرث مما كانت تتعلق ب�أزمة
االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،وال ��س�ي�م��ا يف
الكتاب الأك�ثر مبيعًا لبول كينيدي،
“والدة وان �ح��دار ال�ق��وى العظمى”
(.)1987
ب� � ��د�أ دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب م�سريته
ب�شتم احلليف ال�ي��اب��اين ،وفوائ�ضه
التجارية ،وا�ستيالئه على ال�شركات
والعقارات يف الواليات املتحدة -قبل
مهاجمة ال�صني بعد ثالثني عامًا.
م��ن ناحية �أخ ��رى ،م��ن املبالغة بال

يف ن���ه���اي���ة
واليته الثانية
ع����ام ،1988
اعتقد الرئي�س
ري������غ������ان �أن
احلرب الباردة
ق������د ان���ت���ه���ت

�شك اع�ت�ب��ار �أن �سيا�سة ري�غ��ان هذه
ك��ان م��ن املمكن �أن ت ��ؤدي �إىل حرب
عام  ،1983و�أن اخلوف من هجوم
ا�ستباقي من قبل ال�سوفيات القلقني
ه��و ال ��ذي ك ��ان م��ن � �ش ��أن��ه �أن يدفع
ري �غ��ان �إىل تخفيف ��س�ي��ا��س�ت��ه .لقد
�أظهرت لل�سوفيات �أن ترابط القوى
مل يكن م�ؤاتيا لهم ،و�أكدت �أن قوتهم
مل تعد مالئمة للع�صر اجلديد.
انت�صار “ريغان الثاين”؟
يف ن �ه��اي��ة والي� �ت ��ه ال �ث��ان �ي��ة عام
 ،1988اعتقد الرئي�س ري�غ��ان �أن
احل��رب ال �ب��اردة ق��د ان�ت�ه��ت .مل يعد
ي��رى االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ع�ل��ى �أنه
�إم�ب�راط ��وري ��ة ال �� �ش��ر .وك �ت��ب جاك
ماتلوك ،املتخ�ص�ص ال�سوفياتي يف
جمل�س الأم ��ن ال�ق��وم��ي (-1983
 )1987ث ��م � �س �ف�ي�رً ا يف مو�سكو
( ،)1991-1987يف ع� ��دة
منا�سبات� ،أن ري�غ��ان وغوربات�شوف
ط��وي��ا ��ص�ف�ح��ة احل ��رب ال �ب ��اردة عام
 ،1988م ��ن ال �ن��اح �ي��ة النف�سية
والإي��دي��ول��وج �ي��ة ،دون ف��ائ��ز .لكن
الرئي�س اجلديد ،ج��ورج �إت�ش دبليو
ب��و���ش ،مل ي�ع�ت�ق��د ب�ع��د �أن ال�صراع
قد انتهى ،متامًا كما اعتقد معظم
م�ساعديه �أن ال�ه��دف احلقيقي من
ه �ج��وم ال �� �س�لام ل �غ��ورب��ات �� �ش��وف ،هو
تعري�ض العالقات العابرة للأطل�سي
للخطر و�إنهاء دور الواليات املتحدة
يف �أوروبا.
�أ��س���س��ت ��س�ي��ا��س��ة ري �غ��ان ب�ع��د عام
 1985رابطة ثقة مع جوربات�شوف
�أنهت املع�ضلة الأمنية (اليقني ب�أن
اخل�صم عدو مطلق وعدواين) و�أدت
�إىل اتفاقيات نزع �سالح جريئة :مل
يتالعب ري�غ��ان بغوربات�شوف ،وقد
�أراد الرجالن الذهاب �أبعد من ذلك
نحو �إل�غ��اء الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة .نحن
نعلم الآن �أن ريغان بد�أ يف التوا�صل
م ��ع م��و� �س �ك��و خ�ل��ال ف�ت��رة واليته
الأوىل ،قبل �أن ي�صبح جوربات�شوف
�أمي ًنا عامًا يف مار�س .1985
ل�ق��د ح ��دث ال �ت �ح��ول �إىل مقاربة
ت�ع��اون�ي��ة ع�ن��دم��ا ح � ّل ج ��ورج �شولتز
حمل �ألك�سندر هيج كوزير للخارجية
ع��ام  ،1982يف ا��س�ت�م��رار ل�سيا�سة
االن � �ف� ��راج ،ح �ت��ى يف ب ��داي ��ة رئا�سة

الذين يرون ريغان يف جلد �ستالون� ،إما يثنون عليه �أو
يكرهونه ،لكن العمل التاريخي يظهر �أن هذه الر�ؤية خيال

مل يلعب ريغان ورقة حقوق الإن�سان والدميقراطية �إال
بعد عام  ،1984ويرجع ذلك جزئ ًيا �إىل �ضغوط الكوجنر�س

رونالد ريغان يف  12يونيو  1987يف برلني

�سقوط جدار برلني

ري �غ��ان .يف ن�ف����س ال��وق��ت ،ا�ستمرت
ال�سيا�سة الهجومية يف العامل الثالث
خ�ل�ال ال��والي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ومل تفكر
وا�شنطن يف �إج ��راء مناق�شات جادة
مع مو�سكو حتى نهاية عام .1985
كان تنفيذها معقدًا ،وتخللته معارك
داخلية عديدة داخل الإدارة .وهناك
العديد من �أ�شكال اال�ستمرارية بني
واليتي ريغان.
مل يكن تعاقب القمم الأمريكية
ال�سوفياتية بداية من عام ،1985ك� �م ��ا ي ��وح ��ي ال �ف �ي �ل ��م ال ��وث ��ائ� �ق ��ي،
م� ��ن ت �ن �ظ �ي��م ري � �غ� ��ان يف مواجهة
جوربات�شوف يف و�ضع ح��رج ،والذي
مي �ك �ن��ه �أن ي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه ر�صا�صة
الرحمة ،م�ضاعفا اخل��دع “لرتكيع
االحت � � ��اد ال�سوفياتي” .يف ه��ذه
املرحلة ،بدا غوربات�شوف هو الأكرث
جر�أة ،وكان ي�أ�سر احل�شود يف الغرب،
بعد تعاقب حكام متقدمني ج��دا يف
ال�سن على ع��ر���ش ال�ك��رم�ل�ين ،بينما
ً
متورطا
يبدو الرئي�س ريغان منه ًكا،
يف جت � ��ارة الأ� �س �ل �ح��ة لإي � � � ��ران ،ويف
بلد يعاين م��ن �صعوبات اقت�صادية
(خا�صة خالل �أزمة .)1987
ي�ب��دو �أن خ�ط��اب ج��ورب��ات���ش��وف يف
دي�سمرب  1988يف الأمم املتحدة،
ي �� �ش�ير �إىل �أن � ��ه ال ي��وج��د انت�صار
للواليات املتحدة يف احلرب الباردة،
ولكن للكبريين على احلرب الباردة،
ك ��ان ج��ورب��ات �� �ش��وف ال �ق��ائ��د الأك�ث�ر
ر�ؤي� ��ة .اال ان ن�ه��اي��ة ال �� �ص��راع كانت
ح�ق��ا مت��ري� ًن��ا ل�ل�ارجت��ال ،ب�ع�ي�دًا عن
اال�سرتاتيجيات الكربى وال�ضربات
واحل �� �س��اب��ات ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي ُتن�سب
غالبًا �إىل القادة.
وكان لأوروبيي الغرب دور رئي�سي،
من خالل دبلوما�سيتهم وحواراتهم
وت �ب��ادالت �ه��م م��ع ال �� �ش��رق االوروب � ��ي
(ن��اه�ي��ك ع��ن امل ��ارك الأمل� ��اين ،الذي
�أ�صبح ��ض��رور ًي��ا يف جمهورية �أملانيا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة) .ه�ن��اك ال�ع��دي��د من
الأع �م��ال ح��ول دور امل��ان�ي��ا الغربية،
والنم�سا ،ولكن هناك � ً
أي�ضا تات�شر
وميرتان اللذين �آم ًنا بجوربات�شوف
دون تقلي�ص ح��ذره �م��ا .ودع��ون��ا ال
نن�سى بالطبع �شعوب وجزء من نخب
�أوروب��ا ال�شرقية الذين و�ضعوا حداً
للأنظمة ال�شيوعية.
وم��ن امل�ف��ارق��ات� ،أن التاريخ ي�ؤكد
�أن الرئي�س بو�ش تعامل مع احلرب
الباردة ب�شكل جيد منذ عام ،1989
ومل يعلن االن�ت���ص��ار �إال ب�ع��د حرب
اخل �ل �ي��ج ،ويف � �ض��وء ان �ت �خ��اب��ات عام
 .1992ول�ك�ن��ه ت�ع��ر���ض النتقادات
م �ت ��زاي ��دة �� �س ��واء حل � ��ذره ال�شديد،
وخ�صو�صا ،لأن��ه حلر�صه على جني
امل�ك��ا��س��ب م��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ف��ادة من
حمنة جوربات�شوف.
م��ا ي �ب��دو م� ��ؤك� �دًا ،ه��و �أن الأزم� ��ة
احل �ق �ي �ق �ي ��ة امل� �ع� �م� �م ��ة يف االحت� � ��اد
ال�سوفياتي مل ت�ب��د�أ �إال بعد رئا�سة
رئي�سا
ريغان .ولنحذر التفكري يف �أن ً
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،مبح�ض �إرادت ��ه
وحده� ،أنهى احلرب الباردة واالحتاد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي؛ خ��ا� �ص��ة �إذا ك ��ان هذا
يوحي بوجود ق��درة مطلقة مماثلة
جتاه دول �أخرى اليوم.
م�ؤرخ و�أ�ستاذ م�شارك ومتخ�ص�ص يف
تاريخ العالقات الدولية وعامل ما بعد
احلرب الباردة .وهو ع�ضو يف مركز
التاريخ مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية
باري�س .من م�ؤلفاته “العام الذي
انقلب فيه العامل ر�أ�س ًا على عقب”
“التعامل مع ال�شيطان؟  :التحديات
احلقيقية للدبلوما�سية يف القرن
احلادي والع�شرين” تاريخ العامل
ي�صنع يف �آ�سيا.
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ط��ال��ب ال�ب�رمل��ان ال�ف�ن��زوي�ل��ي ال ��ذي يهيمن ع�ل�ي��ه ح��زب ال��رئ�ي����س نيكوال�س
مادورو احلكومة بطرد �سفرية االحتاد الأوروبي ر ّداً على العقوبات اجلديدة
التي فر�ضتها املفو�ضية الأوروب�ي��ة على  19م�س�ؤوال يف الدولة الأمريكية
الالتينية.
بعد �ساعات على تبني الن�ص� ،أعلنت احلكومة الفنزويلية عن اجتماع لوزير
خارجيتها خورخي �أريزا الأربعاء مع �إيزابيل بريالنتي بيدرو�سا وكذلك مع
�سفري فرن�سا رومان نادال وممثلني دبلوما�سيني لأملانيا و�إ�سبانيا وهولندا.
و�أق� � ّرت اجلمعية الوطنية ن�صّ اً “يرف�ض” العقوبات الأوروب �ي��ة اجلديدة
ّ
و”يح�ض” رئي�س الدولة على �إعالن رئي�سة بعثة االحتاد الأوروبي يف كراكا�س
�إيزابيل بريالنتي بيدرو�سا “�شخ�صاً غري مرغوب به” يف فنزويال بهدف
“طردها” من هذا البلد.
والن�ص ال��ذي �أق � ّره ال�ن��واب ب��الإج�م��اع يدعو كذلك �إىل مراجعة االتفاقية
ّ
املتع ّلقة بوجود بعثة دبلوما�سية �أوروبية يف كراكا�س.

ماهي ر�سالة �إيران من الهجمات على الأمريكيني يف العراق ؟

ــ �إيران والواليات املتحدة ــ
وي � � ��رى حم� �ل� �ل ��ون وخ � �ب� ��راء �أن
ا�ستئناف الهجمات �ضد امل�صالح
الأم�ي�رك �ي��ة يف ال� �ع ��راق مرتبط
بعوامل حملية ودولية.
ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل �ح �ل��ي ،تتحدى
الف�صائل امل�سلحة العراقية رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي الذي
كان وعد ب�ضبط هذه الف�صائل،
وف��ق م��ا ت�ق��ول �أني�سة الب�صريي
من املعهد امللكي خلدمات الأمن
والدفاع.

ن��زل �آالف ال�ق�ب��ار��ص��ة �إىل ال���ش��ارع يف ت�ظ��اه��رات ح��ا��ش��دة يف الأ�سبوعني
املا�ضيني ،احتجاجا على تدابري الإغ�لاق ال�صارمة للوقاية من فريو�س
كورونا وتداعياته االقت�صادية و�سل�سلة ق�ضايا ف�ساد ،وزاد من الغ�ضب قمع
ال�شرطة لالحتجاجات.
وي�ق��ول املحامي االخ�صائي يف حقوق الإن���س��ان �أخيليا�س دمييرتيادي�س
“هناك �أجواء من الإحباط و�أرى �أن الو�ضع على �شفري االنفجار” ،م�ضيفا
“العديد من الأ�شخا�ص مل يعودوا يثقون يف الدولة».
ون�شرت ال�سلطات وحدات من �شرطة مكافحة ال�شغب وا�ستخدمت خراطيم
املياه يف العا�صمة نيقو�سيا يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل لتفريق تظاهرة
�سلمية مناه�ضة للحكومة .وتقول الفنانة �أنا�ستازيا دمييرتيادو “بعد �أن
�أحلقت جائحة كورونا �أ�ضرارا باقت�صاد قرب�ص ،ا�ضطر كثريون لالختيار
بني ت�سديد الفواتري �أو ت�أمني لقمة العي�ش لقلة الدعم احلكومي».
وت��و��ض��ح ال���ش��اب��ة ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  25ع��ام��ا وال �ت��ي حت��ول��ت اىل رمز
لالحتجاجات بعد �أن �أ�صيبت نتيجة خالل تظاهرة يف � 13شباط/فرباير،
وا�ضطرت للخ�ضوع لعملية جراحية عاجلة لإنقاذ عينها الي�سرى.
و�أ��ش��اع ا�ستخدام ال�شرطة القوة املفرطة غ�ضبا و�سخطا على ما اعتربه
ك �ث�يرون ردا م�ستبدا ع�ل��ى اجل��ائ�ح��ة م��ع الإغ �ل�اق ال �ث��اين ال ��ذي �شهدته
اجلزيرة املتو�سطية وهو �أطول من الإغالق الأول يف �آذار/مار�س املا�ضي.
كما تعالت �أ��ص��وات احتجاجا على ما ي�سمى ب”برنامج ج��وازات ال�سفر
الذهبية” الذي �أ�صدرت قرب�ص مبوجبه مئات جوازات ال�سفر مل�ستثمرين
مقابل مبلغ  2,5مليون ي��ورو ( 3ماليني دوالر) لكل �صاحب �شخ�ص

يتعر�ض الع�سكريون امل�س�ؤولون
ع��ن االن�ق�لاب يف ب��ورم��ا ل�ضغوط
�أكرث من �أي وقت م�ضى مع تنديد
جمموعة ال�سبع �أم����س الثالثاء
ب��ال�ع�ن��ف غ� ��داة اع �ت �م��اد الواليات
امل � �ت � �ح ��دة واالحت � � � � ��اد الأوروب � � � � ��ي
عقوبات جديدة وتظاهرات كانت
بني الأكرب منذ انقالب � 1شباط/
فرباير.
م �ن��ذ ث�ل�اث��ة �أ� �س��اب �ي��ع مل تتوقف
ال���س�ل�ط��ات ال�ب��ورم�ي��ة ع��ن تكثيف
اللجوء اىل القوة بهدف �إ�ضعاف
التعبئة املطالبة بالدميوقراطية.
حتى الآن قتل ثالثة متظاهرين
وك��ذل��ك رج��ل ك��ان ي �ق��وم بدورية
ل�ت�ج�ن��ب االع� �ت� �ق ��االت يف ح �ي��ه يف
رانغون.
و�أع� � �ل � ��ن وزراء خ ��ارج � �ي ��ة دول
جمموعة ال�سبع الثالثاء يف بيان
�أن “ا�ستخدام الذخرية احلية �ضد
�أ��ش�خ��ا���ص ع��زل غ�ير م�ق�ب��ول .كل
�شخ�ص يرد على تظاهرات �سلمية
بالعنف يجب ان يحا�سب” .وت�ضم
جم �م��وع��ة ال���س�ب��ع ك �ن��دا وفرن�سا
وامل ��ان� �ي ��ا واي �ط ��ال �ي ��ا وبريطانيا
واليابان والواليات املتحدة.
ول �ي��ل االث� �ن�ي�ن ال �ث�ل�اث��اء �أعلنت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أ ّن� �ه ��ا فر�ضت
ع�ق��وب��ات ج��دي��دة ع�ل��ى اث �ن�ين من
�أع���ض��اء املجل�س الع�سكري الذي
تولىّ ال�سلطة يف بورما يف انقالب

امل�ت�ج��ددة ق��د ت�ك��ون حم��اول��ة من
املقربني م��ن �إي ��ران ل��زي��ادة نفوذ
ح�ل�ي�ف�ت�ه��م يف � �ض ��وء املحادثات
التي تلوح يف الأف��ق مع الواليات
املتحدة».

وقال امل�س�ؤول الأمريكي لفران�س
بر�س �إن احل��وادث االخرية ت�شبه
ال �ه �ج �م��ات ال� �ت ��ي وق� �ع ��ت العام
املا�ضي ،وا�ستخدمت فيها ع�شرات
ال�صواريخ من ط��راز  107ملم
التي تطلق من مركبات �صغرية.
ل� �ك ��ن امل� �ل� �ف ��ت ل �ل �ن �ظ��ر الآن �أن
املجموعات املتهمة بتنفيذ هذه
ال �ه �ج �م��ات ك ��ان ��ت �أول اجلهات
امل �� �س �ت �ن �ك��رة ل� �ه ��ا ،ل �ك��ن امل�صادر
الأم �ن �ي��ة ال ت �ب��دو مقتنعة بهذا
التنديد.
وق � � � ��ال امل � � �� � � �س � � ��ؤول الأم �ي��رك � ��ي
“امل�ؤ�شرات ّ
تدل على �أن الهجمات
تعتمد الأ�سلوب ال�سابق” ،م�ضيفا
“املعلومات اال�ستخباراتية تقول
ب�أن هناك املزيد يف امل�ستقبل».
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وق ��ال رئ�ي����س اجلمعية ال��وط�ن�ي��ة خ��ورخ��ي رودري�غ�ي��ز ق�ب��ل �أن ي��دع��و النواب
الن�ص “�أ�صوّت بكلتا ي��ديّ لإع�لان مم ّثلة االحت��اد الأوروبي
للت�صويت على ّ
�شخ�صاً غري مرغوب فيه».
وجاءت خطوة اجلمعية العامة غداة فر�ض االحتاد الأوروبي عقوبات على 19
م�س�ؤو ًال يف نظام مادورو لدورهم يف “انتهاك احلقوق االنتخابية للمعار�ضة
وح�سن �سري الدميوقراطية يف اجلمعية الوطنية واالن�ت�ه��اك��ات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان وتقييد احلريات الأ�سا�سية».
والقرار الذي �صادق عليه وزراء خارجية االحتاد خالل اجتماعهم االثنني،
يرفع �إىل  55العدد الإجمايل للم�س�ؤولني وكبار املوظفني يف حكومة مادورو
الذين فر�ض عليهم االحتاد الأوروبي عقوبات تق�ضي مبنعهم من احل�صول
على ت�أ�شرية دخول وجتميد �أ�صولهم يف دول االحتاد.
و�أو��ض��ح االحت��اد الأوروب ��ي �أن “هذه الإج ��راءات وُ�ضعت بحيث ال يكون لها

ع��واق��ب �إن�سانية �سلبية �أو تبعات غ�ير مق�صودة على ال�سكان الفنزويليني
وميكن �إلغا�ؤها» .و�أ�شار �إىل �أن “الأ�شخا�ص الذين متت �إ�ضافتهم �إىل القائمة
م�س�ؤولون ب�شكل خا�ص عن انتهاك احلقوق االنتخابية للمعار�ضة وح�سن
�سري الدميوقراطية يف اجلمعية الوطنية ،وكذلك عن االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان وتقييد احلريات الأ�سا�سية».
ومن ال�شخ�صيات التي ا�ستهدفتها العقوبات نائبان يف الربملان اجلديد “الذي
مل يتم انتخابه ب�شكل دميوقراطي” على حد ق��ول االحت��اد الأوروب ��ي ،هما
خو�سيه برنابي غوترييز بارا زعيم حزب “العمل الدميوقراطي” (�أك�سيون
دمي��وك��رات�ي�ك��ا) وخو�سيه ديونيزيو بريتو رودري�غ�ي��ز زع�ي��م ح��زب “العدالة
�أوال” (ب��رمي�يرو جو�ستي�سيا)� .شملت العقوبات الأوروب �ي��ة اجل��دي��دة عمر
خو�سيه برييتو حاكم والي��ة زوليا ،وامل�س�ؤول يف اجلي�ش رمييغيو كيبالو�س
وثالثة م�س�ؤولني يف املجل�س االنتخابي ،بينهم رئي�سة املجل�س �إنديرا �ألفونزو

هل �سرتد الواليات املتحدة على هذه االعتداءات
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حت �م��ل ال �ه �ج �م��ات ال�صاروخية
امل�ت�ج��ددة �ضد من�ش�آت �أمريكية
يف ال �ع��راق ،م��ؤ��ش��را على ت�صعيد
م ��ن ج��ان��ب ال �ف �� �ص��ائ��ل املوالية
لإي��ران على حكومة ب�غ��داد ،على
خلفية ن�ف��اد �صرب ط�ه��ران جتاه
الإدارة االمريكية اجلديدة ،وفق
حمللني وم�س�ؤولني.
و�سجلت ثالث هجمات بالقذائف
ال�صاروخية على م�صالح غربية
يف العراق خالل �أ�سبوع بعد هدوء
ا�ستمر �أربعة �أ�شهر.
وق��ال م���س��ؤول ع�سكري �أمريكي
كبري يف ال �ع��راق ل��وك��ال��ة فران�س
ب ��ر� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء غ� � ��داة �إط�ل��اق
ق� ��ذائ� ��ف �� �ص ��اروخ� �ي ��ة يف اجت� ��اه
ال���س�ف��ارة الأم�يرك �ي��ة يف املنطقة
اخل���ض��راء يف ب �غ��داد “يبدو �أننا
عدنا اىل �أحداث العام املا�ضي».
وا��س�ت�ه��دف��ت ال���س�ب��ت ق��اع��دة بلد
�شمال ب �غ��داد ،بهجوم �صاروخي
�أدى �إىل �إ��ص��اب��ة متعاقد عراقي
يف �شركة �أمريكية مكلفة ب�صيانة
ط ��ائ ��رات اف 16-ال �ت��ي ح�صل
ع �ل �ي �ه��ا ال � �ع� ��راق م� ��ن ال� ��والي� ��ات
امل�ت�ح��دة ،وف��ق م��ا �أف ��ادت م�صادر
�أمنية.
و�سبق ذلك هجوم مماثل ا�ستهدف
الأ�سبوع املا�ضي قاعدة جوية يف
كرد�ستان العراق يف �شمال البالد،
ت�ؤوي جنودا �أمريكيني ،ما ت�س ّبب
مب�ق�ت��ل م��دين ع��راق��ي ومتعاقد
م� ��دين �أج �ن �ب ��ي وج � ��رح �آخ ��ري ��ن
بينهم ع�سكري �أمريكي.

الربملان الفنزويلي يطلب طرد �سفرية االحتاد الأوروبي

�إي��زاغ�يري� .أع��رب االحت��اد الأوروب ��ي يف ك��ان��ون ال�ث��اين يناير ع��ن ا�ستعداده
لفر�ض عقوبات �إ�ضافية على كراكا�س نظرا للو�ضع املتدهور يف فنزويال بعد
انتخابات كانون الأول دي�سمرب .2020
و�أف�ضت هذه االنتخابات التي قاطعتها �أحزاب املعار�ضة الرئي�سية ومل تعرتف
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي وعدة دول يف �أمريكا الالتينية بنتائجها،
�إىل ف��وز ح��زب الرئي�س م��ادورو وحلفائه بـ 256من �أ�صل  277مقعدا يف
اجلمعية الوطنية.
ويف  29متوز/يوليو بعد �سل�سلة من العقوبات الأوروب �ي��ة �أعلن نيكوال�س
مادورو �أن بريالنتي بيدرو�سا �شخ�صية غري مرغوب فيها ومنحها � 72ساعة
ملغادرة البالد.
ومع ذلك  ،عندما انق�ضت املهلة ،تراجعت احلكومة لكنها طلبت من االحتاد
الأوروبي “خطوات” يف املقابل.
�أ�صبحت فنزويال التي ت�شهد �أزمة �سيا�سية واقت�صادية عميقة ،يف � 2017أول
دولة يف �أمريكا الالتينية تطالها عقوبات من االحتاد الأوروب��ي ،الذي تبنى
منذ ذلك احلني عقوبات �ضد  55م�س� اًؤول فنزويليًا.

�أطاح بحكومة �أونغ �سان �سو ت�شي
املدنية ،هما اجل�نرال مونغ مونغ
كياو قائد �سالح اجلو واللفتنانت
جرنال موي مينت تون.
وك��ان��ت �إدارة ال��رئ�ي����س الأمريكي
جو بايدن فر�ضت قبل ع�شرة �أيام
�سل�سلة �أوىل م��ن ال�ع�ق��وب��ات �ض ّد
ع��دد م��ن ق��ادة املجل�س الع�سكري
احل � � ��اك � � ��م ،مب� � ��ن ف � �ي � �ه ��م زع� �ي ��م
االن�ق�لاب�ي�ين اجل �ن�رال م�ين �أونغ
هلينغ.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أن � �ت� ��وين ب �ل �ي �ن �ك��ن يف ب� �ي ��ان “لن
ن �ت�ردّد يف �أخ ��ذ �إج � ��راءات جديدة
�ض ّد �أولئك الذين يرتكبون �أعمال
ع �ن��ف وي �ق �م �ع��ون �إرادة ال�شعب.
ل��ن ن �ت��زح��زح ع��ن دع�م�ن��ا لل�شعب
البورمي».
و�أ� �ض��اف بلينكن يف بيانه “ندعو
اجل �ي �� ��ش وال� ��� �ش ��رط ��ة �إىل وق ��ف
ك� � ّل ال�ه�ج�م��ات ع�ل��ى املتظاهرين
ال�سلميني ،و�إىل الإف��راج ف��وراً عن
جميع املعتقلني ظلماً ،و�إىل و�ضع
ح ّد للهجمات وعمليات الرتهيب
�ض ّد ال�صحافيني والن�شطاء ،و�إىل
�إع� ��ادة �إر� �س��اء احل�ك��وم��ة املنتخبة
دميوقراطياً».
وج ��اء ه ��ذا الإع�ل��ان ب�ع��د �ساعات
على قرار االحتاد الأوروبي فر�ض
عقوبات على امل�صالح االقت�صادية
واملالية للع�سكريني امل�س�ؤولني عن
االنقالب.
وق � � ��ال وزي � � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة االحت � ��اد

وتو�ضح لفران�س بر�س “يريدون
�أن ي � ��ذك � ��روا اجل� �م� �ي ��ع ب ��أن �ه ��م
م��وج��ودون و�أن يظهروا لرئي�س
ال � � ��وزراء ب ��أن �ه��م مي �ل �ك��ون حرية
التحرك متى �شا�ؤوا».
وت�سعى ه��ذه الف�صائل التي لها
مم�ث�ل��ون يف ال�ب�رمل ��ان ،اىل �إب ��راز
ع �� �ض�لات �ه��ا م ��ع اق �ت ��راب موعد
�إج� � ��راء االن �ت �خ��اب��ات الربملانية

املبكرة التي يجري التح�ضري لها
يف ت�شرين الأول �أكتوبر.
وت�ضيف الب�صريي “االنتخابات
املقبلة تلعب دو ًرا مف�صليا .وهذه
املجموعات ت�ستع ّد لها».
وت �� �ش�ير اىل �أن ال �� �ص��واري��خ قد
حتمل �أي��ً��ض��ا ر�سالة م��ن طهران
�إىل وا�شنطن حيث ت�سعى �إدارة
ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن اىل �إحياء

االت �ف��اق ال �ن��ووي ال��ذي نق�ض يف
عهد الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب يف
.2018
وبينما تطالب وا�شنطن بالعودة
اىل امل�ف��او��ض��ات يف � �ش ��أن االتفاق
الذي تلى ان�سحاب وا�شنطن منه،
ف��ر���ض ع �ق��وب��ات �أم�ي�رك �ي��ة على
اجل �م �ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،تريد
ط �ه��ران رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ق�ب��ل اي

تفاو�ض جديد.
وحذّر املر�شد الأعلى للجمهورية
الإ�سالمية علي خامنئي االثنني
ب ��أن ب�لاده �ستخ�صب اليورانيوم
بن�سبة  60يف امل�ئ��ة ،وه��ي ن�سبة
�أع �ل��ى بكثري م��ن احل��د الأق�صى
البالغ  3,67يف املئة الذي قبلت
به �إيران مبوجب اتفاق .2015
وت �ق ��ول ال �ب �� �ص�يري “الهجمات

غ�ضب �شعبي يف قرب�ص احتجاجا على الإغالق والف�ساد
معني.
وب� �ل ��غ ال �غ �� �ض��ب ال �� �ش �ع �ب��ي م ��ن هذا
ال�ب�رن ��ام ��ج ال � ��ذي ان �ت �ق��ده االحت� ��اد
الأوروب � � � ��ي ،ذروت � ��ه ب �ع��د ن �� �ش��ر قناة
“اجلزيرة” ال� �ق� �ط ��ري ��ة مقطعا
م���ص��ورا يظهر ف�ي��ه رئ�ي����س الربملان
دمي� �ي�ت�رت� �ي� �� ��س �� �س� �ي� �ل ��وري� �� ��س وه ��و
ي�سعى اىل م�ساعدة رج��ل �أع�م��ال له
�سجل ج�ن��ائ��ي للح�صول ع�ل��ى جواز
��س�ف��ر ق�بر��ص��ي .ودف �ع��ت الف�ضيحة
�سيلوري�س اىل اال�ستقالة يف ت�شرين
الأول �أكتوبر .بينما مت وقف العمل
بالربنامج.
ل �ك��ن ��ص�ح�ي�ف��ة “فيليليفتريو�س”
ذك ��رت �أن ��س�ي�ل��وري����س ��س�ي�ن��ال مبلغ
� 100ألف يورو وراتبا �شهريا بقيمة
خم�سة �آالف ي��ورو �إ�ضافة �إىل خم�ص�صات لدفع رات��ب �سكرترية و�شراء
�سيارة .ويف ف�ضيحة �أخ��رى ،عمدت الكني�سة الأرثوذك�سية النافذة مطلع
�شباط ف�براي��ر �إىل ه��دم �أرب�ع��ة م�ب��ان حممية م��ن ال��دول��ة دون ترخي�ص
قانوين لبناء كاتدرائية جديدة يف مدينة نيقو�سيا القدمية التاريخية.

ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ال �ق �ب��ار� �ص��ة الذين
ي ��واج� �ه ��ون � �ص �ع��وب��ات اقت�صادية،
�أ��ص�ب�ح��ت ك��ل ه��ذه ال�ف���ض��ائ��ح دليال
ع �ل��ى ك �� �س��ب غ�ي�ر م �� �ش ��روع حتققه
ال��دول��ة �أو م���س��ؤول�ين ف�ي�ه��ا ،و�سط
�إفالت من العقاب.
وت�ق��ول دمي�ي�تري��ادو لفران�س بر�س
“الف�ساد م���س�ت���ش��ر يف قرب�ص”،
م�شرية اىل �أن�ه��ا ُ�صدمت بف�ضيحة
جوازات ال�سفر.
وت�ضيف “مل يعد الناخبون ي�صوتون
لأن ال ثقة يف احلكومة».
وخ �ل�ال ت �ظ��اه��رة �أوىل يف  13من
اجل� ��اري ،حت ��دى م �ئ��ات الأ�شخا�ص
ح�ظ��ر ال�ت�ج�م�ع��ات ب���س�ب��ب اجلائحة
لالحتجاج يف حديقة يف نيقو�سيا.
ورغم م�شاركة �أطفال و�أ�شخا�ص مقعدين يف التجمع ،نزلت �شرطة مكافحة
ال�شغب م�ستخدمة القوة وخراطيم املياه لتفريق املحتجني.
وفيما كانت دمييرتيادو ترق�ص يف ال�شارع ،فتحت ال�شرطة خراطيم املياه
�أوال على قدميها ثم على ر�أ�سها .وتتابع لفران�س بر�س “مل �أك��ن �أت�صور

االحتاد الأوربي يعلق م�ساعدات برامج الإ�صالح احلكومية

املجموعة الع�سكرية البورمية تتعر�ض ل�ضغوط دولية
الأوروب ��ي ج��وزي��ب ب��وري��ل االثنني
“قرر وزراء خ ��ارج �ي ��ة االحت� ��اد
الأوروبي فر�ض عقوبات ت�ستهدف
حت ��دي ��دا امل �� �ص��ال��ح االقت�صادية
وامل��ال �ي��ة ل�ل�ع���س�ك��ري�ين ،مب��ا �أنهم
رجال �أعمال يف هذا البلد وميلكون

قطاعات من االقت�صاد».
و�أ� � �ض� ��اف “كل م �� �س��اع��دة مالية
م � �ب ��ا� � �ش ��رة ،ل �ب��رام � ��ج اال� � �ص�ل��اح
احلكومية قد علقت».
لكنه �أو��ض��ح ان االحت��اد االوروبي
“ال يعتزم خف�ض م�ستوى عالقاته

مع بورما تخوفا من �أن ي�ؤثر ذلك
على ال�شعب».
ت�أتي هذه العقوبات بعدما ا�ستخدم
اجل� �ي� �� ��ش ال � �ب ��ورم ��ي الر�صا�ص
امل�ط��اط��ي وال �غ��از امل���س�ي��ل للدموع
وخراطيم املياه وحتى الر�صا�ص

احلي �أحيانا �ضد املتظاهرين.
ون�شرت ت�ع��زي��زات �أمنية �إ�ضافية
�أي�ضا يف �شوارع رانغون� ،أكرب مدن
البالد وعا�صمتها االقت�صادية.
ومل �ن��ع امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن التجمع،
ن�صب اجلي�ش ح��واج��ز يف حميط

 �أموال جممدةوق ��د ت �ك��ون ل ��دى �إي � ��ران �أ�سباب
مالية لل�ضغط على بغداد ب�شكل
مبا�شر ،وف��ق م�س�ؤولني حمليني
وغربيني.
فمع تقل�ص اقت�صادها وتداعيات
ال �ع �ق��وب��ات ،حت �ت��اج ط �ه ��ران اىل
ال��و� �ص��ول اىل ح���س��اب�ه��ا يف بنك
التجارة العراقي اململوك للدولة
ح�ي��ث ك��ان��ت احل�ك��وم��ة العراقية
ت��دف��ع ل�ه��ا ث�م��ن ال �غ��از الإي� ��راين
امل�ستورد .لكن م�س�ؤولني عراقيني
ق��ال��وا �إن �ه��م ي�خ���ش��ون دف��ع ديون
م�ستحقة لطهران بقيمة حواىل
ملياري دوالر خ�شية �أن يثري ذلك
غ�ضب الواليات املتحدة.
و�أثريت الق�ضية يف �أواخر كانون
الثاين/يناير ،عندما �سافر وفد
ي�ضم وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة العراقي
ف�ؤاد ح�سني ورئي�س ديوان رئي�س
الوزراء رائد جوحي �إىل طهران.
وب�ح���س��ب م �� �س ��ؤول ع��راق��ي كبري
مطلع على الرحلة ،حمل جوحي
ر�سالة م��ن الكاظمي تطلب من

ط �ه ��ران ك �ب��ح ج �م��اح اجلماعات
امل�سلحة يف ال�ع��راق بعد هجمات
�� �ص ��اروخ� �ي ��ة � �ش �م �ل��ت ال �� �س �ف��ارة
الأمريكية.
وال�ت�ق�ي��ا �إ��س�م��اع�ي��ل ق� ��ا�آين الذي
خ�ل��ف ق��ا��س��م ��س�ل�ي�م��اين يف قيادة
ف�ي�ل��ق ال �ق��د���س ال �ت��اب��ع للحر�س
الثوري بعد مقتل الأخري يف غارة
�أم�يرك�ي��ة ب�ط��ائ��رة م���س�ّيررّ ة العام
املا�ضي.
و��ص��رح امل���س��ؤول ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س �أن “قا�آين �أبلغهما �أن ايران
ل��ن ت�ت�م�ك��ن م��ن ال���س�ي�ط��رة على
ن�شاطات اجل�م��اع��ات امل�سلحة يف
العراق ما مل حت�صل على �أموال
م ��ن ح �� �س��اب امل �� �ص��رف العراقي
للتجارة».
و�أك � � � ��د م � �� � �س � ��ؤول ع � ��راق � ��ي ث ��ان
ودبلوما�سي غربي �أن املناق�شات
خ �ل �� �ص��ت �إىل ارت � �ب� ��اط ق�ضايا
ح�ساب م�صرف التجارة العراقي
بالهجمات ال�صاروخية.
هل �سرتد ال��والي��ات املتحدة على
هذه الهجمات؟
قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية نيد براي�س االثنني �أن
الواليات املتحدة “�ستح ّمل �إيران
امل�س�ؤولية عن ت�صرفات وكالئها
ال��ذي��ن يهاجمون الأمريكيني”،
ل �ك �ن �ه��ا ل � ��ن ت� �خ ��اط ��ر ب ��زع ��زع ��ة
ا�ستقرار العراق.
و�أ�ضاف “قدمنا خيارات (للرد)،
مبا يف ذلك ال�ضرب داخل وخارج
العراق ،لكننا مل نت�سلم �أي �أوامر
جديدة من الإدارة».

بتاتا ب�أنهم �سي�صوبون املياه �إىل وجهي .ظننت �أنني فقدت عيني».
ويف حني تنتظر تقارير طبية ملعرفة ما �إذا كانت �ست�ستعيد الب�صر كليا يف
عينها ،تنوي ال�شابة رفع �شكوى �ضد ال�شرطة.
وفتحت ال�سلطات القرب�صية حتقيقا م�ستقال يف احلادث.
ورف�ضت ال�شرطة ووزارة العدل التعليق ردا على �أ�سئلة فران�س بر�س ،بحجة
�أن التحقيق ال يزال جاريا.
لكن املحامي دمييرتيادي�س يقول �إنه مل ير مثل هذا ال�سلوك خالل العقود
الثالثة التي مار�س فيها املحاماة يف قرب�ص.
وي�ضيف “ا�ستخدمت ال�شرطة القوة غري املتكافئة وغري املربرة .هذا لي�س
�أمرا عهدناه يف قرب�ص» .ويف نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،نظم القبار�صة �أ�ضخم
تظاهرة �شهدتها نيقو�سيا منذ �سنوات قدّرت فران�س بر�س عدد امل�شاركني
فيها بخم�سة �آالف نزلوا �سلميا �إىل �شوارع العا�صمة .ورغم انت�شار ع�شرات
ال�شرطيني على الطرق ،امتنعوا عن التدخل .ومل تظهر وحدات مكافحة
ال�شغب �أو خراطيم مياه.وو�ضع جميع امل�شاركني يف التظاهرة كمامات
وطلب منهم املنظمون عرب مكربات ال�صوت احرتام التباعد االجتماعي.
وح�ت��ى الآن �سجلت  33400ح��ال��ة بكوفيد 19-يف الق�سم القرب�صي
اليوناين من اجلزيرة بينها  230وفاة .وتطبق ال�سلطات برناجما مكثفا
لفحو�ص ك�شف اال�صابة بكوفيد ،19-لكن حملة التطعيم بطيئة و�سط
نق�ص يف ت�أمني اللقاحات لدول االحتاد الأوروبي.
وتقول ماريا ( 54عاما) التي �أوق��ف ابنها خالل التظاهرة الأوىل “�أنا
غا�ضبة جدا لقلة �شفافية هذه احلكومة».
وت�ضيف “�إنني �ساخطة ،لأن ال حما�سبة ويفلتون من العقاب مهما فعلوا.
يفرت�ض �أننا دولة �أوروبية ،وهذا �أمر غري مقبول بتاتا».
مفرتقات الطرق الرئي�سية امل�ؤدية
اىل حي ال�سفارات.
وم�ن��ذ االن �ق�لاب مت اع�ت�ق��ال �أكرث
من � 680شخ�صا او وجهت اليهم
ال�ت�ه��م او ادي �ن��وا بح�سب منظمة
غ �ي�ر ح �ك��وم �ي��ة ت� �ق ��دم م�ساعدة
لل�سجناء ال�سيا�سيني ،وال يزال
جميعهم تقريبا يف ال�سجون.
و َقطع االنرتنت ليال الذي �أمرت
ب ��ه امل �ج �م��وع��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،يثري
خم��اوف من ان ت�ستغل ال�سلطات
ذل� ��ك ل �ل �ق �ي��ام ب��اع �ت �ق��االت �أو�سع
نطاقا بحق النا�شطني املطالبني
بالدميوقراطية.
حتى االن مل ت�ؤد االج��راءات التي
اتخذتها املجموعة الع�سكرية اىل
ثني املتظاهرين ع��ن ال�ن��زول اىل
ال�شوارع.
وب�ي�ن�ه��م ع ��دة م��وظ�ف�ين ر�سميني
وم��وظ �ف��و م �� �ص��ارف ومعاجلون
وموظفو �أ�شغال عامة توقفوا عن
العمل ت�ضامنا مع املتظاهرين.
ال �ث�ل�اث��اء ،ت��وا��ص�ل��ت التظاهرات
يف خمتلف �أن�ح��اء ال�ب�لاد رغ��م �أن
ال�ع��ا��ص�م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة رانغون
� �ش �ه��دت ت �ع �ب �ئ��ة �أق � ��ل م ��ن الأي � ��ام
ال�سابقة.
يف مدينة ميتكينا يف والية كا�شني
(�شمال) حيث اندلعت �أعمال عنف
يف نهاية الأ�سبوع ،عرب متظاهرون
املدينة على دراجات نارية حاملني
ال�ع�ل��م ال�ب��ورم��ي وراف �ع�ين عالمة
الأ� �ص��اب��ع ال �ث�لاث��ة رم ��ز مقاومة

الع�سكريني .ويف م��ان��داالي ،ثاين
مدن البالد� ،شارك ح�شد يف مرا�سم
ت�شييع ثيت ناينغ وين البالغ من
العمر  37عاما الذي قتل ال�سبت
حني فتحت قوات الأمن النار على
ح�شد من املتظاهرين املناه�ضني
للع�سكريني.
وقالت �أرملته ثيدار هنني “�أطلب
م��ن اجل�م�ي��ع امل �� �س��اع��دة ل�ك��ي يتم
التعامل م��ع حالة زوج��ي بعدل”
م�ضيفة �أن �ه��ا ت��رغ��ب يف “رحيل
الديكتاتور».
االث � �ن �ي�ن جت �م ��ع ع� ��� �ش ��رات �آالف
اال�شخا�ص يف نايبيداو العا�صمة
االداري��ة للبالد .ومت اعتقال �أكرث
م ��ن م �ئ��ة ��ش�خ����ص ف �ي �م��ا الحقت
ال���ش��رط��ة اال��ش�خ��ا���ص يف خمتلف
ال�شوارع.
ون� � �ظ� � �م � ��ت وق� � � �ف � � ��ات يف ذك � � ��رى
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا .وقال
�أح ��ده ��م وي��دع��ى ث� ��ورا م �ي��و وهو
طالب “ميكننا فقط ال�صالة من
�أجلهم».
و�أ� �ض��اف “رغم اننا حزينون فان
�أ� �ص��وات �ن��ا ��س�ت���س�م��ع يف املجموعة
الدولية».
و�أدت ال��دع��وات اىل وق��ف العمل
اىل خ �ل��ل يف �أن �� �ش �ط��ة احلكومة
وال�شركات وامل�صارف.
ول� ��وح� ��ت ال �� �س �ل �ط��ة الع�سكرية
الأح � ��د ب��ال �ت �ه��دي��د ب��ال �ل �ج��وء اىل
ال� �ق ��وة ال �ق��ات �ل��ة م ��ن �أج � ��ل وقف
“الفو�ضى».
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•• لندن-وكاالت

ت�ساءل الكاتب روجر بويز يف مقال ب�صحيفة “تاميز” الربيطانية� ،إذا كان
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني قادراً على �أن يكون �صانع �سالم يف ال�شرق
الأو�سط ،مع تراجع النفوذ الأمريكي يف املنطقة .بوتني ي�شتم رائحة فر�صة يف
الطريق ،وهو ما يت�ضح كثرياً من االجتماعات املختلفة التي عقدها امل�س�ؤولون
الرو�س يف قاعدة حميميم اجلوية ب�سوريا ويقول بويز �إن بوتني يحاول ت�أكيد
دوره العباً قوياً يف ال�شرق الأو�سط ،م�ستفيداً من الفجوة التي خلفها تراجع
الواليات املتحدة من املنطقة .ويرى �أن فك الواليات املتحدة عالقتها باملنطقة
منذ عهد الرئي�س الأ�سبق ب��اراك �أوباما و�إهمالها للزعماء العرب وتركيزها
على ال�صني ،ترك فجوة .وخلف التدخل الع�سكري الرو�سي يف �سبتمرب (�أيلول)
 ،2015انطباعا ل��دى الأنظمة العربية �أن رو�سيا على خ�لاف مع �أمريكا.
و�أفاد م�صدر يف �شرق �أوروبا ب�أنه ال متر حلظة تتعلق ب�أزمات ال�شرق الأو�سط،
�إال وي�ستيقظ فيها بوتني ويفكر “كيف كان يفغيني ماك�سيموفيت�ش �سيت�صرف
يف هذا املوقف؟» .وكان امل�صدر ي�شري �إىل يفغيني برمياكوف ،امل�ستعرب الرو�سي
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تاميز :هل ي�ستطيع بوتني �أن يكون �صانع �سالم؟

الثعلب ال��ذي عمل يف ت�سعينيات القرن املا�ضي رئي�س للمخابرات الرو�سية
ووزيراً للخارجية ورئي�سا الوزراء .وبعد نهاية احلرب الباردة� ،أكد برمياكوف
�أن امل�شكلة لي�ست يف حتول رو�سيا �إىل جزء من �أوروبا ،لكن كيف تتحايل على
النفوذ الأمريكي وتواجهه .وعند برمياكوف ،كان هذا يعني العمل على ت�شكيل
حتالفات براغماتية ومنع �أمريكا من التقدم داخل فلك الت�أثري الرو�سي �أو
احلديقة اخللفية ملو�سكو ،وحتديد مكامن �ضعف الواليات املتحدة .ويف فرتة
برمياكوف ،عززت رو�سيا موقعها م�صدراً مهماً للأ�سلحة ،وركزت ب�شدة على
البلدان التي انزعجت من احل�ضور الأمريكي الع�سكري ال�ضخم يف العراق.
ومرة �أخرى ،قر�أ بوتني حكمة من كتاب �أ�ستاذه الراحل برمياكوف ،وحول دعمه
الع�سكري للأ�سد �إىل وجود دائم يف �سوريا ،لي�س من خالل القاعدة اجلوية
وال�سيطرة على املجال اجلوي ،ولكن عرب قاعدة بحرية يف املياه الدافئة مبيناء
طرطو�س على البحر املتو�سط .وعندما يتحقق ال�سالم يف �سوريا� ،ستحاول

رو�سيا �أن تلعب دورا �أكرب يف �أزمات منطقة �شرق البحر املتو�سط املتعددة .وبهذا
ال�شكل �ستعمل على حتدي الطموحات الرتكية لتكون القوة املهيمنة يف ال�شرق
الأو�سط .ويعود الكاتب �إىل  2007الذي يرى �أنه �شكل بداية جهود بوتني
ليكون �صاحب دور يف املنطقة والظهور مبظهر �صانع ال�سالم .ففي تلك ال�سنة
�أر�سل برمياكوف �إىل دم�شق ال�ستك�شاف �إمكانيات حتقيق ال�سالم يف املنطقة
بقيادة رو�سيا .يف تلك الفرتة كان الأ�سد يجري حمادثات حذرة مع �إ�سرائيل
حول مرتفعات اجل��والن بو�ساطة تركية .مل يحدث �أي تقدم .وكان اجلميع،
مب��ن فيهم الرئي�س الفرن�سي نيكوالي ��س��ارك��وزي ،يتناف�سون على �سوريا،
معتقدين �أن الأ�سد ميكن �أن يتحول �إىل حليف للغرب بدل رو�سيا .ومل يتحقق
من هذه اجلهود �شيء ،لكن بوتني مل ين�س الفكرة .وكان تفكريه يدور حول،
ماذا لو �أقنعت �إيران باخلروج من �سوريا ،مقابل تنازل �إ�سرائيل عن مرتفعات
اجل��والن؟ ويعتقد بويز �أنه لو ظل برمياكوف على قيد احلياة لعار�ض هذه

•• الفجر �-سرييل بريت* -فلوران بارمنتييه**
رغم الوباء ،الذي �أجرب الكثري من الب�شر على االنكفاء يف بيوتهم ،كان عام  2020عام االحتجاجات
والن�ضال من �أجل احلريات .واحتلت الن�ساء مكانهن بالكامل ،ال �سيما يف املجتمعات التي ات�سمت
بحركة ن�سوية الدولة يف القرن الع�شرين .مل يقت�صر الأمر على �أن البلدان التي تقودها الن�ساء قد
تعاملت ب�شكل �أف�ضل مع كوفيد- 19-رمبا ينبغي �أن يُنظر �إىل هذا على �أنه �أحد �أعرا�ض املجتمعات
احلديثة �أكرث من كونه �سببًا مبا�شرًا -ولكن عندما ال ّ
يكن يف ال�سلطة ،ف�إنهن مار�سن �سلطة قوية هذا
العام�« .سلطة؟” دعونا نحدد ...عندما تكون ال�سلطة على م�ستوى الفرد املدرج يف هيكل �أو جهاز،
ف�إن ال�سلطة هي م�س�ألة كاريزما �شخ�صية� ،أو تعتمد على عوامل �أخرى مثل التهديد والف�ساد.
هيبة قارية ملقاومة ال�سلطوية
مت تكرمي العديد من ال�شخ�صيات الن�سائية الكاريزماتية من �شرق القارة االوروبية عام 2020
من خالل ثالث جوائز مهمة :جائزة �ساخاروف حلرية الفكر ،وجائزة العام للمر�أة الأوروبية من
جملة لينكي�ستا الإيطالية ،وجائزة بطلة العام من ال�صحيفة الرو�سية نوفايا غازيتا .ويف كل مرة ،مت
االحتفاء ب�شجاعة ال�شخ�صية والكاريزما الفردية وااللتزام الأخالقي بد ًال من الربنامج ال�سيا�سي.
مُ �ن �ح��ت ج ��ائ ��زة �� �س ��اخ ��اروف
للربملان الأوروب ��ي ،جائزة ت�سند
منذ ع��ام  1988اع�تراف��ا بدور
للفاعلني يف حترير �أوروبا ،منحت
�إىل املعار�ضة البيالرو�سية ،التي
ت�ت�ظ��اه��ر م�ن��ذ � 9أغ���س�ط����س �ضد
حت��وي��ل �أل �ك �� �س �ن��در لوكا�شينكو
ل��وج�ه��ة االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية.
وكانت �سفيتالنا ت�سيخانوف�سكا،
م ��ر�� �ش� �ح ��ة امل � �ع� ��ار� � �ض� ��ة يف ه ��ذه
االنتخابات ،هي التي ح�صلت على
هذه اجلائزة حتت قبة الربملان.
عرفت كيف جت�سد �آم��ال جزء
كبري من ال�سكان ،الذين �سئموا
م ��ن وج � ��ود رئ �ي ����س يف ال�سلطة
منذ عام  ،1994متثل املعار�ضة
ال�ب�ي�لارو��س�ي��ة �أي �� ً��ض��ا �سفيتالنا
�أليك�سيفت�ش ،ال�ك��ات�ب��ة احلائزة
على جائزة نوبل للآداب ،وكذلك
ال�ع��دي��د م��ن الن�ساء ال�لائ��ي كان
ل�ه��ن م�ك��ان��ة ح��ا��س�م��ة يف احلملة
االنتخابية (ماريا كولي�سنيكوفا
وف�يرون �ي �ك��ا ت���س�ي�ب�ك��ال��و) ك �م��ا يف
امل �ظ��اه��رات .وه �ك��ذا داف �ع��ت نينا
باهين�سكايا ،البالغة م��ن العمر
 73ع ��ا ًم ��ا ،ع��ن ال�ع�ل��م الأبي�ض
والأح� �م ��ر والأب �ي �� ��ض يف مقطع
فيديو انت�شر على نطاق وا�سع.
لي�س ال�برمل��ان الأوروب ��ي وحده
ال � � ��ذي ي � ّ�ح� �ي ��ي � �ش �ج��اع��ة امل � � ��ر�أة
ال �ب �ي�لارو� �س �ي��ة وال �ت��زام �ه��ا“ :ال
يوجد حدث يف ال�سنوات الأخرية
كان له وجه �أكرث جماال و�شجاعة
م��ن ال�ت�ظ��اه��رة ال��دائ �م��ة م�ن��ذ 9
�أغ�سط�س” ،قال املوقع االخباري
ع �ل��ى الإن �ت�رن ��ت “لينكي�ستا”.
م�ستقل ولكنه قريب �إىل حد ما
م��ن ال�ي���س��ار ،م�ن��ح ج��ائ��زة ام ��ر�أة
العام الأوروبية لن�ساء بيالرو�سيا
وبولندا.
يف الواقع� ،شهدت بولندا ،جارة
ب �ي�لارو� �س �ي��ا ،ح��رك��ة اجتماعية
وا� �س �ع��ة ال �ن �ط��اق ه��دف�ه��ا الدفاع
ع ��ن احل ��ق يف الإج� �ه ��ا� ��ض ال ��ذي
ه ��دده ح ��زب ال �ق��ان��ون والعدالة
امل �ح��اف��ظ امل ��دع ��وم م��ن املحكمة
الد�ستورية .فبعد م��رور �أربعني
عا ًما على ظهور نقابة ت�ضامن،
�أظهر املجتمع امل��دين البولندي،
م��ن خ�ل�ال “�إ�ضراب الن�ساء”،
ت �� �ص �م �ي � ًم��ا ق� ��و ًي� ��ا ،وه� ��ز حكومة
حزب القانون والعدالة املحافظة

الفكرة ،وذكر تلميذه ب�ضرورة تنا�سيها .فلماذا تتنازل �إيران عن موطئ قدم يف
�سوريا؟ وحتى لو عاد احلر�س الثوري �إىل �إيران ،فماذا عن حزب اهلل ،ووكالء
�إيران يف املنطقة؟ وهل �سي�ست�سلم الإيرانيون بالفعل يف جزء من �صفقة ت�شمل
تخفيف العقوبات و�إح�ي��اء االت�ف��اق ال�ن��ووي؟ ل��ن يحدث ه��ذا يف عهد املر�شد
احلايل علي خامنئي .ورمبا زاد برمياكوف وقال لتلميذه“ :فالدميري� ،أمل
ت�شاهد م�سل�سل وادي الدموع الإ�سرائيلي؟ كيف ميكن لإ�سرائيل �أن تتخلى عن
اجلوالن؟ �أي ر�سالة �ستكون هذه؟” ،ذلك �أن امل�سل�سل التلفزيوين الإ�سرائيلي
�صور برباعة حجم الدماء التي �سفكت �أثناء قتال ال�سوريني يف حرب .1973
وم��ع ذل��ك ،ه�ن��اك ��ش��يء ،م��ن املحتمل �أن ي�ج��ذب رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتانياهو ،الذي �سيواجه انتخابات �أخرى ال�شهر املقبل لفكرة ان�ضمام
�سوريا �إىل قائمة الدول العربية الأخرى التي ت�سعى �إىل توثيق العالقات مع
�إ�سرائيل .ولو ح�صل ذلك ،ف�ستكون خ�سارة مدمرة للنظام الإيراين .وي�ستطيع
نتانياهو قراءة احلروف املبهمة ،فالأ�سد منزعج من اخليالء الإيراين ومل يعد
بحاجة �إليه .كما �سمحت رو�سيا للطائرات الإ�سرائيلية بق�صف وكالء �إيران يف
�سوريا ،يف �إ�شارة �إىل ت�أييد بوتني لالن�سحاب الإيراين.

يوليا نافالنايا اىل جانب زوجها

ال�سيا�سيات يف ال�شرق الأوروبي:

من ال�سلطة الأخالقية �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية...؟

ي�شكل انتخاب رئي�سة يف مولدوفا ،ب�أكرث
من  57باملائة من الأ�صوات ،ا�ستثنا ًء
واملت�شككة يف االحت��اد الأوروب ��ي،
وحتى الكني�سة الكاثوليكية ،يف
�أ�س�سها.
�إىل ال� ��� �ش ��رق �أك � �ث ��ر ،منحت
�صحيفة نوفايا غازيتا الرو�سية
الليربالية ،لقب “بطل العام”
اىل يوليا ن��اف��ال�ن��اي��ا .ه��ي لي�ست
�سيا�سية باملعنى الدقيق للكلمة،
ول� �ك ��ن ع� �ن ��دم ��ا ت �� �س �م��م زوج� �ه ��ا
�أليك�سي نافالني يف نوفيت�شوك يف
�أغ�سط�س  ،2020كانت بجانبه.
وك��ان ه��ذا ه��و احل ��ال ،عندما مت
ال�ق�ب����ض ع�ل�ي��ه ل ��دى ع��ودت��ه من
�أمل��ان �ي��ا .وك �م��ا يف امل �� �س�ي�رات ،ويف
امل�ست�شفيات� ،أو مراكز االحتجاز
املختلفة ،كانت مع زوجها ،يف خط
الدعم الأول.
ح�ضور متكتم ،ب�ق��در م��ا كان
� �ض ��رور ًي ��ا ط�ي�ل��ة ع���ش��ري��ن عا ًما
خل�صم ف�لادمي�ير بوتني الأكرث
ن�ف��وذاً .اعتقلت خ�لال مظاهرات
 23ي�ن��اي��ر ،و�أط �ل��ق ��س��راح�ه��ا يف
اليوم التايل من قبل ال�سلطات.
يف النقا�شات العامة يف �أوروبا
ال���ش��رق�ي��ة ،حت �ت� ّ�ل ال�ن���س��اء مكانًا
مه ًما ولكنه ال ي��زال “ثانويا”،
وف� � ًق ��ا ل�ت���ص�ن�ي�ف��ات � �س �ي �م��ون دي
بوفوار يف مقدمة اجلن�س الثاين.
�إن �ه��ن ال���ض�م�ير الأخ�ل�اق ��ي �ضد
الف�ساد ،واملعار�ضات ال�شجاعات
لل�سلطوية ،ومتظاهرات ال يكلن
�ضد الرجعيني ،لكنهم مل يتولوا
القيادة ال�سيا�سية للبالد بعد...
مقاومات ،ولي�سوا زعيمات بعد...
م �ع��ار� �ض��ات ،مل ي�صلن ب�ع��د �إىل
ال���س�ل�ط��ة ...م ��ؤث��رات ،ال ميلكن
القدرة على اتخاذ القرار.

من قوة اىل �سلطة؟
يف ه� ��ذه ال� �ب ��ان ��ورام ��ا ،ي�شكل
انتخاب رئي�سة يف مولدوفا ،مايا
�ساندو يف نوفمرب  ،2020ب�أكرث
م��ن  57باملائة م��ن الأ� �ص��وات يف
اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ا��س�ت�ث�ن��ا ًء .لكن
ت�أنيث ال�سلطة ال يعني بال�ضرورة
ت�أنيث الأج�ن��دة ال�سيا�سية� .إنها
ت��و� �ض��ح �إم �ك��ان �ي��ة االن �ت �ق��ال من
االكتفاء الذاتي يف ال�سلطة ،دون
خماطر.
م��ن وج�ه��ة ال�ن�ظ��ر ه ��ذه ،تعترب

اجل� � ��وائ� � ��ز ال� � �ث �ل��اث ج � � � ��ز ًء من
ديناميكيات خمتلفة .على �سبيل
امل� �ث ��ال ،رمب ��ا ك ��ان ل ��دى بولندا
م� � ��ؤخ� � � ًرا رئ �ي �� �س��ة وزراء ح ��زب
ال�ق��ان��ون وال �ع��دال��ة (املحافظون
املت�شككون يف االحت ��اد الأوروب ��ي
ذو امليول غري الليربالية) ،بياتا
� �س��زي��دل��و (،)2017-2015
لكن و�ضع املر�أة مل يتح�سن حتت
م�س�ؤوليتها .ث��م ت��ده��ور الو�ضع
�أك�ثر ،مما �أدى �إىل ن�شوء حركة
اج �ت �م��اع �ي��ة غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة منذ

عدة عقود .من جانبها ،ت�شهد
ب�ي�لارو��س�ي��ا ت ��أن �ي � ًث��ا للمعار�ضة،
وهو ما يج�سد البديل للذكورية
املج ّملة لألك�سندر لوكا�شينكو.
ومع ذلك ،ف�إن املطالب الن�سوية
هي �أقلية داخل احل��راك ،والأهم
م��ن ذل��ك ك�ل��ه ه��و دول ��ة القانون
(ويف ال���ص��دارة �إج ��راء انتخابات
ح��رة ونزيهة) يف �صميم مطالب
املتظاهرين.
يف ك �ت��اب �ه��ا م ��ن �أج � ��ل ن�سوية
ع��امل�ي��ة ،ال ��ذي ُن���ش��ر ع��ام 2020

الن�ساء والن�سوية حتجبهن ب�سرعة املعارك
ال�سيا�سية التي ت�ؤكد �أنها �أكرث �أهمية
يف �سل�سلة “جمهورية الأفكار”
(دار ن �� �ش��ر ل� ��و � � �س� ��وي) ،ت ��ؤك ��د
مارتني �ستورتي كيف �أن الن�ساء
وال �ن �� �س��وي��ة حت �ج �ب �ه��ن ب�سرعة
املعارك ال�سيا�سية التي ت�ؤكد �أنها
�أكرث �أهمية.
ي ��ول� �ي ��ا ن ��اف ��ال� �ن ��ا�� �ش ��ا ،جت�سد
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة الأك� �ث ��ر تقليدية
ل� �ـ “زوجات الدي�سمربي�ست”
زوج � � � � ��ات ن� ��� �ش� �ط ��اء احل� ��رك� ��اتالأر�� �س� �ت� �ق ��راط� �ي ��ة الإ�صالحية
ال��رو� �س �ي��ة ع ��ام  1825الالتي

ا�ضراب الن�ساء يف بولندا

ت�أنيث ال�سلطة ال يعني بال�ضرورة ت�أنيث الأجندة ال�سيا�سية

�سفيتالنا �أليك�سيفت�ش ،الكاتبة احلائزة على جائزة نوبل للآداب
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انتخاب مايا �ساندو رئي�سة يف مولدوفا
االرادة ال�سيا�سية ،ك��ان االحتاد
ال�سوفياتي �أول دول��ة يف العامل
تقنن الإجها�ض عام .1920
ومن بني بطالت تلك االزمنة،
اح �ت �ل��ت �أل �ك �� �س �ن��درا كولونتاي
( ،)1952-1872ابنة اجلرنال
القي�صري والأر�ستقراطي ،مكانًا
ب��ارزا ،كونها �أول ام��ر�أة معا�صرة
ت �� �ص �ب��ح ع � �� � �ض � � ًوا يف احل �ك ��وم ��ة
م �ف��و���ض ال �� �ش �ع��ب للم�ساعدةالعامة ،وكذلك واحدة من �أوائل
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ات .ول �ئ��ن متكنت
�أوائ ��ل الن�ساء ال�لات��ي �صوتن يف
القارة العجوز من القيام بذلك
بعد احلرب العاملية الأوىل (املجر،
ات�ب�ع��ن �أزواج� �ه ��ن �إىل �سيبرييا ،اململكة املتحدة ،ت�شيكو�سلوفاكيا،
رغ � ��م ال �� �ض �غ ��وط االجتماعية ب��ول �ن��دا ،روم��ان �ي��ا� ،أمل��ان �ي��ا ،)...
وفقدان �ألقابهم النبيلة.
ف� ��إن� �ه ��ن مل ي �ن �ل��ن ب ��ال� ��� �ض ��رورة
ت��ذ ّك��ر ن��وف��اي��ا غ��ازي�ت��ا �أن ��ه وراء منا�صب امل�س�ؤولية ب�سرعة.
كل رج��ل عظيم -تباهى �أليك�سي
وم ��ع ذل� ��ك ،ع �ل��ى ع�ك����س غرب
ن ��اف ��ال� �ن ��ي ب� ��ذل� ��ك يف اليومية القارة حيث يبدو �أن اجتاه التاريخ
ال �ل �ي�ب�رال �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة -هناك ه ��و غ� ��زو ت��دري �ج��ي للم�ساواة،
ام� � � ��ر�أة ،وه � ��ذا رغ� ��م �أن � ��ه يذ ّكر ف ��إن ن���ض��االت الن�ساء يف ال�شرق
ب� �ق ��درات� �ه ��ا اخل ��ا�� �ص ��ة ،ال يبدو االوروب��ي تذكرنا ب��أن احلقوق ال
�أن ��ه ي���س�ل��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى ال ��دور
ُتكت�سب ب�شكل كامل نهائ ًيا .فمع
ال� �ق� �ي ��ادي ل� �ل� �م ��ر�أة يف التاريخ .انهيار االحت��اد ال�سوفياتي ،ازداد
وك�م��ا �أك ��دت �سيمون دي بوفوار ال �ت �ف��اوت ب�ي�ن ال�ن���س��اء والرجال
و�إل �ي��زاب �ي��ث ب��ادي �ن�ت�ر ب�إ�سهاب ،ب�شكل كبري ،و�أ�صبحت ومو�ضوعا
ف� ��إن “ثانوية” ال�ن���س��اء ه��ذه يف جمتمعيا.
ال�سيا�سة حتط من مكانتهن من
وهكذا برزت بولندا من وجهة
خ�ل�ال ال�ت�ظ��اه��ر مب�ن�ح�ه��ن دو ًرا ال �ن �ظ��ر ه � ��ذه :ك� ��ان الإج �ه ��ا� ��ض
ح��ا� �س � ًم��ا .وه �ك��ذا ن� ��رى ،ان حلم
مرخ�صا وجمانًا من عام 1956
ً
جمتمع قائم على امل�ساواة ،الذي �إىل  ،1993ومل ُي �ق �ب��ل �إال يف
حتمله فريا بافلوفنا ،بطلة كتاب ث�لاث ح��االت بعد ذل��ك التاريخ،
م��ا ال�ع�م��ل؟ ( )1863-1862قبل �أن يتم طرحه ب�شكل مبا�شر
بقلم نيكوالي ت�شريني�شف�سكي� ،أك�ثر عام  .2020ومع ذل��ك ،يف
هو �صراع طويل امل��دى ،وخا�صة ال�ق��رن احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن� ،إىل
الأخ� ��ذ يف االع �ت �ب��ار وزن الفرتة ج��ان��ب رد الفعل التقليدي ،كان
ال�شيوعية يف التمثيالت ومكانة ع �ل��ى ن �� �ض��ال ال �ن �� �س��اء �أن يواجه
املر�أة يف املجتمعات املعنية.
عداء اجلهات الفاعلة يف ال�سلطة
لقد �أراد النظام ال�سوفياتي ،يف (على �سبيل املثال العنف املنزيل)
�أيامه الأوىل ،تغيري مكانة املر�أة يف وامل�ج�ت�م��ع امل ��دين ،مقتنعني ب�أن
املجتمع ب�شكل جذري ،واالعرتاف ه � ��ذه ال �ق �� �ض �ي��ة ق� ��د مت حلها.
بامل�ساواة بني املر�أة والرجل .وكان وك�سلطة �أخ�لاق�ي��ة ،ن��رى ك��م ان
هدف جينوتديل (الق�سم امل�س�ؤول ال�سلطة ال�سيا�سية وامل�سرية نحو
ع ��ن ع �م��ل احل � ��زب م ��ع الن�ساء) امل�ساواة تبقى م�س�ألة غزو.
ر�سميا هو “تثقيف الن�ساء بروح
*�أ�ستاذ حما�ضر يف معهد الدرا�سات
اال�شرتاكية ،و�إ�شراكهن يف �إدارة
ال�سيا�سية (�سيون�س بو) .
االق �ت �� �ص��اد وال� ��دول� ��ة؛ وتن�سيق
**ا�ستاذ يف معهد الدرا�سات
عملية تغيري م��ؤ��س���س��ات ال ��زواج
ال�سيا�سية (�سيون�س بو) وباحث
والأم � ��وم � ��ة؛ وت �غ �يي��ر ال �ظ ��روف
م�شارك يف معهد الدرا�سات
املعي�شية “ .وك��دل�ي��ل ع�ل��ى هذه
التجارية العليا

يجب الأخذ يف االعتبار وزن الفرتة ال�شيوعية يف التمثيالت ومكانة املر�أة يف املجتمعات املعنية
«ثانوية» الن�ساء يف ال�سيا�سة حتط من
مكانتهن مع التظاهر مبنحهن دو ًرا حا�س ًما
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2020/5496تنفيذ جتاري

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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اخلمي�س  25فرباير  2021العدد 13174
EAT 164932
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/01/12 :
املودعة بالرقم342993 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/576أمر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 1489899درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :مانع را�شد �صالح ح�سن املهريي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهما  -1 :علي حممد كرامال -2ميرتو جلف للتجارة العامة � -صفتهما
بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1489899درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،حتليل
�أ�سعار التكلفة ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات
والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال� ،إ�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات
�إدارة الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،عر�ض ال�سلع
على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الإعالن
بالربيد املبا�شر ،التنب�ؤات االقت�صادية ،حترير الفواتري ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،الدعاية والإعالن
اخل��ارج��ي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة يف الأع�م��ال)� ،إع��داد ك�شوف ال��روات��ب ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،توظيف
الأفراد ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات ال�سكرتارية ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،خدمات �سم�سرة الأعمال ،الدعاية والإعالن لرتويج �سم�سرة الأ�سهم وغريها من الأوراق املالية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Superحتتها كلمة  surprisesبخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف ال
 Iعلى �شكل عالمة ا�ستعجاب باللون الأ�صفر و العالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية باللون الأ�سود .
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�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 ا�صدار هذا الإعالن.

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 25/ 02/ 2021 Issue No : 13174

Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Notification by Publication in Arabic & English

To Defendant: JOBIN JOHN NAYATHODAN KOCHAPPAN JOHN
We would like to notify you that the Plaintiff: ABDULLA DHAYEF MUSABBAH
HUMOOD ALKETBI filed a case no. 803/202 1 one - day third civil commercial circuit,
against you requesting the following:
- To cancel the partnership agreement
- Bind the defendant to pay all expenses, charges and attorney fees. The ruling shall have
immediate execution.
You are requested to present on before Case Management Office No. 10, Sharjah Federal
Civil Court of First Instance in person or to be represented by a certified legal attorney.
To submit a Plea with the entire document attached on 07/03/2021 at 08:30 am in order to
consider the above-mentioned case in your capacity as a Defendant. In case you are not
present, legal actions shall be taken against you in absentia.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
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اخلمي�س  25فرباير  2021العدد 13174
EAT 164933
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342996 :تاريخ2021/01/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ،اخلدمات امل�صرفية بالهواتف
املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية ،معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية الأعمال املالية،
ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب االئتمان،
خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل
(الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية،
ا�ستثمار الأموال ،حتويل الأموال الكرتونياً ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار
بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على
احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية ،خدمات ال�سم�سرة ،ال�سم�سرة اخلا�صة
بالرهانات ،ال�سم�سرة يف الب�ضائع ،ال�سم�سرة يف اال�ستثمار� ،سم�سرة بور�صة الأوراق املالية� ،سم�سرة ال�سندات ،ال�سم�سرة
املالية� ،سمرة الأوراق املالية ،خدمات ال�سم�سرة يف ال�سبائك ،ال�سم�سرة يف ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،ال�سم�سرة يف اال�ستثمار
املايل ،ال�سم�سرة يف العقارات ،خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ،ال�سم�سرة يف �صرف العمالت ،ال�صرافة� ،أ�سواق
�صرافة العمالت الأجنبية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Superحتتها كلمة  surprisesبخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف ال I
على �شكل عالمة ا�ستعجاب باللون الأ�صفر و العالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية باللون الأ�سود .
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�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 ا�صدار هذا الإعالن.

Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Case Management Office

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 25/ 02/ 2021 Issue No : 13174

Civil Summary 2631/2019/11

Details of service by publication
To the convicted party: 1-Royal Business Solutions, previously, Sirshti
Business, currently Unknown place of residence
The prevailing party : Mohd Taufiq Khan
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 04-02-2020 in
the above mentioned case in favour of Mohd Taufiq Khan.
The court judged in the presence of the defendant:Ordering the defendants
to pay the plaintiff an amount of AED 48,900 and the legal interest of 9 %
from the date of the judicial claim until the full payment and ordering the
defendant to pay the charges, the expenses and Two Hundred Dirhams as
attomey's fees. The verdict is issued in the presence of the defendant and may
be appealed within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 164934
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 342997 :تاريخ2021/1/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،حتليل
�أ�سعار التكلفة ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات
والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال� ،إ�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات
�إدارة الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،عر�ض ال�سلع
على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الإعالن
بالربيد املبا�شر ،التنب�ؤات االقت�صادية ،حترير الفواتري ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،الدعاية والإعالن
اخل��ارج��ي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة يف الأع�م��ال)� ،إع��داد ك�شوف ال��روات��ب ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،توظيف
الأفراد ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات ال�سكرتارية ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،خدمات �سم�سرة الأعمال ،الدعاية والإعالن لرتويج �سم�سرة الأ�سهم وغريها من الأوراق املالية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Superحتتها كلمة  surprisesبخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف ال I
على �شكل عالمة ا�ستعجاب والعالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�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 ا�صدار هذا الإعالن.

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  940/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/2461جتارى جزئى
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  765303.08درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :دبي للخر�سانة اجلاهزة ���ش.ذ.م.م �صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ ،
املطلوب �إعالنهم  -1:بي .جي  .ا�س اخلليج للمقاوالت ( ���ش.ذ.م.م) �صفته بالق�ضية:
منفذ ��ض��ده .مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكـم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله
والزامكـم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره (  765303.08درهم ) اىل طالب التنفيذ�أو
خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

حماكم دبي

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 164935
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/1/12 :
املودعة بالرقم343005 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ،اخلدمات امل�صرفية بالهواتف
املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية ،معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية الأعمال املالية،
ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب االئتمان،
خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل
(الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية،
ا�ستثمار الأموال ،حتويل الأموال الكرتونياً ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار
بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على
احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية ،خدمات ال�سم�سرة ،ال�سم�سرة اخلا�صة
بالرهانات ،ال�سم�سرة يف الب�ضائع ،ال�سم�سرة يف اال�ستثمار� ،سم�سرة بور�صة الأوراق املالية� ،سم�سرة ال�سندات ،ال�سم�سرة
املالية� ،سمرة الأوراق املالية ،خدمات ال�سم�سرة يف ال�سبائك ،ال�سم�سرة يف ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،ال�سم�سرة يف اال�ستثمار
املايل ،ال�سم�سرة يف العقارات ،خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ،ال�سم�سرة يف �صرف العمالت ،ال�صرافة� ،أ�سواق
�صرافة العمالت الأجنبية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Superحتتها كلمة  surprisesبخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف ال I
على �شكل عالمة ا�ستعجاب والعالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�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 ا�صدار هذا الإعالن.

حمكمة التنفيذ
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بالن�شر
 3674/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة ت�شامرز للهند�سة  -ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ا�سباير للخدمات امليكانيكية والكهربائية  -ذ م م
وميثله  /رميا عبداحلكيم اجلر�شي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )256525.6درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إنزاغي ي�أ�سف على �أخطاء الت�سيو �أمام بايرن
�أبدى مدرب الت�سيو �سيموين �إنزاغي خيبة �أمله من �أداء فريقه
املليء بالأخطاء يف دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا لكرة ال�ق��دم ،بعد �أن
ت�سبب دفاعه يف  3من �أهداف بايرن ميونخ خالل فوز حامل
اللقب  . 1-4وا�ستغل روب��رت ليفاندوف�سكي متريرة خاطئة
من ماتيو مو�ساكيو لي�سجل الهدف الأول ،مما دفع �إنزاغي
ال�ستبدال املدافع الأرجنتيني بعد  31دقيقة من املباراة.
وت�سبب امل��داف��ع باتريك يف ه��دف بايرن الثالث ،بينما و�ضع
فران�شي�سكو �أت���ش�يرب��ي ال�ك��رة يف م��رم��اه ليهدي بطل �أملانيا

ال �ه��دف ال��راب��ع يف ب��داي��ة ال���ش��وط ال �ث��اين ومي�ن�ح��ه �أف�ضلية
كبرية قبل لقاء الإياب يف دور الـ 16يف ميونخ يوم  17مار�س
(�آذار).
و�أبلغ �إنزاغي �شبكة ميديا�ست التلفزيونية" :كنا نعرف �أهمية
املباراة وقيمة املناف�س ،لكننا جعلنا الأمور �سهلة عليهم ،ت�سببنا
يف  3من �أه��داف بايرن وهذا �شيء حمبط للغاية� ،ساهمنا يف
الأه ��داف التي �سجلوها ،كانت ليلة �سيئة لكن علينا امل�ضي
قدماً و�ستكون خطوة مهمة يف تطورنا".

وبهذه النتيجة مدد حامل اللقب م�سريته اخلالية من الهزائم
يف امل�سابقة �إىل  18مباراة وجاء االنت�صار يف الوقت املنا�سب
للفريق البافاري بعد مباراتني يف الدوري بال فوز.
وقال هانز فليك مدرب بايرن" :الكل ارتقى مل�ستوى التوقعات
اليوم� ،أردنا و�ضعهم حتت �ضغط منذ البداية ،وهو ما فعلناه
بطريقة جيدة".
و�أ� �ض��اف" :جنحنا يف ال�ف��وز بالكرة يف ب��داي��ة امللعب و�صنعنا
العديد من الفر�ص نتيجة لذلك ،نحن يف غاية ال�سعادة".
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ت�صدرت املراكز الأوىل يف  5م�سابقات من �أ�صل 8

للعام الثالث على التوايل � ....شرطة دبي تفوز ببطولة وزارة الداخلية للرماية يف ن�سختها الـ39
•• دبي-الفجر:

وزارة الداخلية والأجهزة ال�شرطية
وهو ما �أنعك�س على ارتفاع م�ستوى
الفرق ال�شرطية امل�شاركة يف بطولة
الرماية ال�سنوية لوزارة الداخلية
وال �ت��ي ناف�ست ب�ق��وة ع�ل��ى املراكز
الأوىل ،م �� �ش �ي��داً يف ال��وق��ت ذاته
مب�ستوى التنظيم العايل للبطولة
التي تعك�س م��دى االهتمام الذي
ت��ول�ي��ه وزارة ال��داخ �ل �ي��ة لأبنائها
الريا�ضيني.
و�أث�ن��ى معايل الفريق امل��ري ،على
الأداء ال �ع��ايل ل�ل�ف��رق ال�شرطية
يف ال�ب�ط��ول��ة وع �ل��ى ا�ستعداداتها
ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي �أظ� �ه ��رت قدراتها
امل �ت �م �ي��زة يف امل �ن��اف �� �س��ة يف كافة
م�سابقات ال�ب�ط��ول��ة ،م���ش�ي��داً مبا
حققه فرق �شرطة دبي يف البطولة،
ودع��ا �أف��راده��ا �إىل اال��س�ت�م��رار يف
ح�صد النتائج و�إح ��راز امل��زي��د من
النجاحات والإجن ��ازات الريا�ضية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م � ��ؤك ��داً دع ��م القيادة
العامة ل�شرطة دبي الدائم لكافة
ف ��رق �ه ��ا ل �ل �م �ن��اف �� �س��ة يف خمتلف
امل�سابقات املحلية والعاملية.

للعام الثالث على ال �ت��وايل ،فازت
القيادة العامة ل�شرطة دبي بدرع
بطولة ال��رم��اي��ة ال�سنوية لوزارة
الداخلية يف ن�سختها ال�ـ  39بعد
حتقيقها للمركز الأول يف املجموع
العام ،وت�صدرها املراكز الأوىل يف
 5م�سابقات من �أ�صل  8م�سابقات
ب �ع��د م �ن��اف �� �س��ة م ��ع ك ��اف ��ة الفرق
ال�شرطية امل�شاركة البطولة التي
�أقيمت يف �إم��ارة ال�شارقة مبيادين
اخل�ضرية ،ونظمها احتاد ال�شرطة
ال��ري��ا��ض��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع القيادة
العامة ل�شرطة ال�شارقة.
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ت� �ق ��دم معايل
ال �ف��ري��ق م �ع��ايل ال �ف��ري��ق عبداهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطة
دبي ،بال�شكر والعرفان �إىل الفريق
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل
الرماية التكتيكية لفئة ال�ضباط،
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
فيما حقق على امل�ستوى الفردي،
وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،وال �ف��ري��ق �سيف
امل��رك��ز الأول امل�ل��ازم �أح �م��د علي
ع �ب��د اهلل ال �� �ش �ع �ف��ار وك �ي��ل وزارة
ال�ب�ل��و��ش��ي م��ن �أك��ادمي �ي��ة �شرطة
الداخلية ،ومعايل الفريق �ضاحي
دبي واملركز الثالث املالزم عبداهلل
خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة
النعيمي من الإدارة العامة للنقل
والأم��ن العام يف دب��ي على دعمهم تفا�صيل النتائج
الالحمدود للريا�ضة على م�ستوى وحققت �شرطة دبي املركز الأول يف والإن� �ق ��اذ ،وامل��رك��ز ال��راب��ع املالزم

ال�ع�م�ل�ي��ات ال���ش��رط�ي��ة بالبندقية
امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث ل �ف �ئ �ت��ي ال ��رج ��ال
وال���س�ي��دات ،و�أم ��ا م�سابقة حتدي
ال�سرعة فحققت �شرطة دبي املركز
الأوىل.

ع�ل��ي ح���س��ن ال رح �م��ه م��ن مركز
�شرطة املرقبات ،واملركز ال�ساد�س
امل� � �ق � ��دم ع� � �ب � ��داهلل اجل� �ل� ��اف من
�أكادميية �شرطة دبي.
�أم ��ا يف ال��رم��اي��ة التكتيكية لفئة
ال�سيدات ح�صدت �شرطة دبي املركز
الأول ،وع �ل��ى امل���س�ت��وى الفردي،

ح�ق�ق��ت امل �ل�ازم ف��ري��دة الظهوري
من الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع
املركز الأول ،بينما حققت الوكيل
��ش��ري�ف��ة ع�ل��ي م��ن الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية
امل��رك��ز ال�ث��اين ،والرقيب �أول عزة
ال�شحي من الإدارة العامة املن�ش�آت

وال � �ط � ��وارئ امل ��رك ��ز الثالث.كما
وفازت �شرطة دبي املركز الثالث يف
الرماية التكتيكية ل�صف �ضباط
والأف��راد ،وحققت املركز الأول يف
م�سابقة رم��اي��ة امل�ستجيب لفئتي
ال��رج��ال وال���س�ي��دات ،فيما حققت
� �ش��رط��ة دب� ��ي يف م���س��اب�ق��ة رماية

ك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية للبولو تختتم  5مار�س

«فار�س» يقود �أبوظبي لل�صدارة و «الذئاب» تطوف عقبة الإمارات
•• دبي-الفجر

قاد فار�س اليبهوين كابنت فريق
�أب��وظ �ب��ي ف��ري �ق��ه ل �ل �ف��وز الثالث
على ال�ت��وايل ليت�صدر جمموعته
وي�ت��أه��ل �إىل ال ��دور ق�ب��ل النهائي
ل �ل �ق��اء ال� �ف ��ائ ��ز م ��ن م � �ب� ��اراة يوم
اجلمعة بني بنجا�ش والإمارات �أما
غنتوت ف�سوف يلتقي الفائز من
احلبتور والذئاب .
وك ��ان �أب��وظ �ب��ي ق��د �أج� ��اد كعادته
وحقق فوزا م�ستحقا على مناف�سه
ف��ري��ق زي ��دان ووح ��ول خ�سارته يف
الأ�شواط الأربعة �إىل فوز عري�ض
وبنتيجة  8مقابل �ستة �أه��داف يف
م�ب��اراة قوية ق��دم فيها الفريقان
عر�ضا ممتعا ومثريا .
افتتح جريونيمو ديل كاريل جنم
ف��ري��ق زي� ��دان �أه� ��داف امل �ب ��اراة ثم
ت�ع��ادل ج��ون��زا ل ��ول �أب��و ظبي ثم
�أنهى زيدان ال�شوط الأول بتقدمه هدفني وال���ش��وط ال��راب��ع بخم�سة �أه� ��داف ت�ب��اع��ا بينما �أح ��رز فريق ال �ي �ب �ه��وين وج��ون��زال��و دي �ل �ت��ور  3قا�سية بـ 12ه��دف��ا مقابل �أربعة
�أه� � ��داف ل �ف��ري��ق الإم � � ��ارات الذي
ب �ه��دف�ين م �ق��اب��ل ه� ��دف .ووا�صل �أه��داف مقابل �أرب�ع��ة �أه��داف �إال زيدان هدفا واحدا لتنتهي املباراة �أهداف .
زيدان تقدمه يف ال�شوطني الثاين �أن ف��ري��ق �أب��وظ �ب��ي ق�ل��ب املوازين بفوز �أبوظبي بـ� 8أه��داف مقابل كما تخطى فريق ذئاب دبي كافو مل ي �ق��دم ��ش�ي�ئ��ا ط ��وال الأ� �ش ��واط
وال �ث��ال��ث ب�ث�لاث��ة �أه � ��داف مقابل يف ال�شوط اخلام�س و�أح��رز �أربعة �ستة �أهداف و�سجل كل من فار�س ع�ق�ب��ة ف��ري��ق الإم� � ��ارات وبنتيجة اخل�م���س��ة وظ�ه��ر ب���ص��ورة مغايرة

مل �ب��اري��ات��ه ال���س��اب�ق��ة وع �ل �ي��ه يجب
�أن يعيد ترتيب �أوراق ��ه قبل يوم
اجلمعة �إذا كان يريد العودة لدائرة
املناف�سة على الك�أ�س الذهبية .
بادر املت�ألق حبتور احلبتور ب�إحراز
�أول �أهداف املباراة ثم �أدرك فريق
الإم � ��ارات ال�ت�ع��ادل ب�ه��دف �أح ��رزه
لوكا�س وتعادل الفريقان يف نهاية
ال�شوط الثاين بهدفني لكل منهما
وي�شهد ال�شوط الثالث �أداء قويا
والفتا لفريق ذئاب دبيكافو وي�سفر
هذا الأداء عن ثالثة �أهداف فيما
�أحرز الإمارات هدفا واحدا .
وي ��وا� �ص ��ل ف��ري��ق ذئ � ��اب دبيكافو
هجماته يف ال�شوط الرابع وينجح
يف �إ� �ض��اف��ة �أرب� �ع ��ة �أه� � ��داف رافعا
ر�صيده �إىل ثمانية �أه��داف بينما
ي�ضيف فريق الإمارات هدفه الرابع
والأخري �أما فريق ذئاب دبي كافة
فقد اختتم اللقاء ب�أربعة �أهداف
�أخرى لتنتهي النتيجة بـ 12هدفا
مقابل �أربعة �أهداف و�أحرز كل من
حبتور احلبتور واليخاندرو موزيو
خم�سة �أهداف .

دعم القيادة
و�أكد العميد الأ�ستاذ الدكتور غيث
غامن �سيف عبيد ال�سويدي مدير
�أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دب ��ي واملُ�شرف
ال� �ع ��ام ع �ل��ى ف ��ري ��ق ال ��رم ��اي ��ة �أن
النتائج التي حققتها الفرق جاءت
نتيجة دعم معايل الفريق عبداهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطة
دبي وحر�صه الدائم على ت�سخري
ك��اف��ة الإم�ك��ان�ي��ات ل��رف��ع امل�ستوى
العام لهم يف املناف�سات الريا�ضية
واجلاهزية العالية.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا االجن��از مل يكن
ل��وال التوجيهات امل�ستمرة ملعايل
القائد العام ل�شرطة دبي وحر�صه
الدائم على �أن تكون ريا�ضة �شرطة
دب��ي يف امل�ق��دم��ة ،مهنئاً القائمني
ع �ل��ى ال��ري��ا� �ض��ة يف � �ش��رط��ة دبي
ب��الإجن��از ال�ث��ال��ث ل ��درع ال�شرطة
للرماية الحتاد ال�شرطة الريا�ضي
وجهودهم املخل�صة.

رفع م�ستوى اجلاهزية
ون� � ��وه امل � �ق� ��دم ع � �ب� ��داهلل �سلطان
اجل �ل�اف م��دي��ر م�ن�ت�خ��ب �شرطة
دب ��ي ل�ل��رم��اي��ة ب��امل���س�ت��وى الرفيع
وال��دق��ة واحل��رف �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة التي
�أظ �ه��رت �ه��ا ف� ��رق � �ش��رط��ة دب� ��ي يف
م�سابقات البطولة والنتائج التي
مت حتقيقها ،الفتاً �إىل �أن البطولة
ُت���س�ه��م يف رف ��ع م���س�ت��وى اللياقة
البدنية للعنا�صر ال�شرطية حيث
تعترب الرماية التي يتم التناف�س
ف �ي �ه��ا م ��ن � �ض �م��ن م �ه��ام عملهم،
وت�ساهم يف رفع م�ستوى اجلاهزية
وقدرتهم على التعامل مع خمتلف
�أنواع التحديات �إىل جانب حتقيق
اجلاهزية الفنية العالية.
و�أ� �ض��اف �أن ال�ب�ط��ول��ة ت�ه��دف �إىل
رف��ع م���س�ت��وى ال��رم��اة ورف ��د فرق
ال� ��رم� ��اي� ��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة ب ��اخل �ب�رات
الالزمة للم�شاركة وحتقيق النتائج
الإي�ج��اب�ي��ة يف ال �ب �ط��والت املحلية
والإقليمية وال��دول�ي��ة ،معرباً عن
�شكره وتقديره �إىل احتاد ال�شرطة
الريا�ضي على التنظيم وحر�صهم
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�ب�ط��والت الفردية
واجلماعية.

ا�ستقالة نيل لينون
من تدريب �سلتيك
اال�سكتلندي
ا�ستقال مدرب �سلتيك اال�سكتلندي نيل لينون من من�صبه ب�سبب �سوء نتائج
الفريق با�شرافه هذا املو�سم ،كما اعلن النادي االربعاء.
وقال بيان �صادر عن النادي "يعلن نادي �سلتيك لكرة القدم اليوم ب�أن مدربه
نيل لينون ا�ستقال من من�صبه كمدرب للفريق مع مفعول فوري".
وا�ضاف "خدم نيل النادي بتميز العبا ومدربا وحقق يف �صفوفه جناحات
كثرية اخرها الثالثية املحلية يف كانون االول/دي�سمرب".
بيد ان املدرب البالغ من العمر  49عاما ف�شل يف اعادة التوازن اىل فريقه
خالل حملة الدفاع عن لقبه هذا املو�سم و�شعر ب�أنه من م�صلحة اجلميع ان
ي�ستقيل من من�صبه.
ويتخلف �سلتيك بفارق  18نقطة عن غرميه التقليدي على زعامة الكرة
اال�سكتلندية رينجرز الذي ي�شرف على تدريبه ا�سطورة ليفربول الإنكليزي
�ستيفن جريارد.
وا�صدر لينون بدوره بيانا جاء فيه "ع�شنا مو�سما �صعبا ب�سبب عوامل عدة،
وبطبيعة احل��ال ،فقد خاب املنا ون�شعر باحل�سرة لعدم قدرتنا على بلوغ
القمة كما فعلنا �سابقا".
وا�ضاف "بذلت ق�صارى جهدي ملحاولة تغيري االمور لكن ل�سوء احلظ مل
نتمكن من حتقيق �سل�سلة من االنت�صارات كنا يف حاجة اليها".
وكان لينون حل بدال من االيرلندي براندن رودجرز (مدرب لي�سرت �سيتي
االنكليزي حاليا) عام  2019وجنح يف قيادة الفريق اىل احرز لقب الدوري
املحلي مرتني ،وك�أ�س ا�سكتلندا مرتني باال�ضافة اىل ك�أ�س رابطة االندية
املحرتفة.
و�سي�شرف على تدريب الفريق املدرب امل�ساعد جون كينيدي ب�صورة موقتة.
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وا�صل بروكلني نت�س م�سل�سل انت�صاراته بتحقيقه الفوز ال�سابع تواليا وجاء
هذه املرة �أمام جمهوره على ح�ساب �ضيفه �ساكرامنتو كينغز  118-127يف
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وبعد رحلة اىل الغرب حقق فيها الفوز مببارياته اخلم�س يف �إجناز �أول من
نوعه للفريق خالل رحلة واحدة ،عاد جيم�س هاردن ورفاقه اىل بروكلني يف
نيويورك ووا�صلوا انت�صاراتهم يف يوم رمزي هام جدا للنادي.
واحتفل نت�س الثالثاء بعودة جمهوره اىل ملعبه للمرة الأوىل منذ تف�شي
فريو�س كورونا و�إن كان ب�أعداد حمدودة جدا ( 324متفرجا) ،وبا�ستدعاء
ه��اردن ليكون �ضمن احتياطيي فريق املنطقة ال�شرقية ملباراة كل النجوم
"�أول �ستار" بقيادة زميله كيفن دورانت ،ليكون الفريق ممثال يف هذه املباراة
اال�ستعرا�ضية ال�سنوية بثالثة العبني للمرة الأوىل يف تاريخه مبا �أن كايري
�إيرفينغ كان �ضامنا �أي�ضا ملكانه يف الت�شكيلة الأ�سا�سية للمواجهة املقررة يف
ال�سابع من �آذار/مار�س يف �أتالنتا.
و�أكد هاردن �أنه ي�ستحق التواجد يف املباراة للمرة التا�سعة تواليا يف مو�سمه
احلادي ع�شر يف الدوري ،بتحقيقه الـ"تريبل دابل" ال�ساد�س له بقمي�ص نت�س

نت�س يوا�صل انت�صاراته يف �سلة املحرتفني

( 29نقطة مع  11متابعة و 14متريرة حا�سمة) ،لي�صبح بعد  18مباراة ورغم تقدمه املريح معظم فرتات املباراة ،وجد نت�س نف�سه على بعد نقطة
فقط مع فريقه اجلديد يف املركز الثاين على الئحة �أكرث الالعبني الذين فقط من �ضيفه ( )109-110يف منت�صف الربع الأخري �إثر ثالثية من
حققوا "تريبل دابل" خالل مو�سم واح��د يف تاريخ النادي ،بفارق "تريبل �آرون فوك�س الذي كان �أف�ضل العبي �ساكرامنتو يف اللقاء ( 27نقطة).
لكن فريق نا�ش تدارك الأمور ورد يف الدقائق الأربع التالية بت�سجيله 14
دابل" واحد عن جي�سون كيد.
وعلق املدرب الكندي �ستيف نا�ش على ما يقدمه ابن الـ 31عاما منذ قدومه نقطة مقابل نقطة واحدة ملناف�سه ،ما فتح الطريق �أمامه الحلاق الهزمية
اىل الفريق من هيو�سنت روكت�س يف �صفقة تبادل ،قائال "ال �أريد التقليل من الثامنة تواليا بالأخري وحتقيق فوزه احلادي والع�شرين يف  33مباراة.
مدى روعته لأين كنت �أتوقع هذا (الت�ألق) نوعا ما .الأمر يكون �أكرث �إثارة وقاد ال�سلوفيني لوكا دونت�شيت�ش داال�س مافريك�س لفوز مثري على بو�سطن
�سلتيك�س  ،107-110بت�سجيله ثالثية قاتلة يف �آخ��ر ثانية من اللقاء،
عندما يكون يف فريقك".
ومل يكن ه��اردن جنم املباراة الوحيد الثالثاء ،بل برز ب�شكل خا�ص برو�س مكررا ما حققه قبل  15ثانية حني �سجل ثالثية �أخرى و�ضع بها فريقه يف
ب ��راون ب�غ�ي��اب دوران ��ت ل�ل�م�ب��اراة اخل��ام���س��ة ت��وال�ي��ا ب�سبب �إ��ص��اب��ة ع�ضلية ،املقدمة  .105-107و�أنهى دونت�شيت�ش اللقاء بـ 31نقطة مع  10متابعات
بت�سجيله  13من نقاطه الـ 29يف الربع الأخري ،فيما �ساهم �إيرفينغ بـ 21و 8متريرات حا�سمة ،مانحا فريقه ف��وزه ال�ساد�س يف �آخ��ر �سبع مباريات،
فيما مني �سلتيك�س بهزمية ثانية تواليا ب�شكل دراماتيكي بعد التي تعر�ض
يف لقاء �سجل خالله خم�سة من العبي امل�ضيف  10نقاط �أو �أكرث.

لها الأحد �أمام نيو �أوليانز بيليكانز  129-115بعد التمديد يف مباراة كان
متقدما خاللها ربعها الثالث بفارق  24نقطة.
وب�ع��د ال�ف��وز ب��امل�ب��اراة �أم��ام جمهور حم��دود بلغ  3,300متفرج يف ملعب
"�أمرييكن �إيرالينز �سنرت" ،قال ال�سلوفيني البالغ  21عاما عن �سلة الفوز
"منحتني �شعورا رائعا .كنا بحاجة ب�شدة اىل هذا الفوز وجنحنا بطريقة ما
يف حتقيقه".
وث�أر فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز ،مت�صدر املنطقة ال�شرقية �أمام نت�س ،من
خ�سارته الأحد �أمام م�ضيفه تورونتو رابتوزر و�أنهى م�سل�سل هزائمه املتتالية
خارج ملعبه عند �ست مباريات ،بالفوز على بطل املو�سم قبل املا�ضي -109
 ،102وذلك بف�ضل جهود الرتكي فركان قرقماز الذي �سجل  16من
نقاطه الـ 19يف الربع الأول ،وتوبيا�س هاري�س الذي �سجل  12من نقاطه
الـ 23يف الربع الأخري .كما �ساهم العب االرتكاز الكامريوين جويل �إمبيد
بو�ضع حد مل�سل�سل هزائم �سيك�سرز خارج ملعبه �أمام رابتورز عند  16مباراة
متتالية بت�سجيله  18نقطة مع  12متابعة ،لكنه ف�شل للمرة الأوىل بعد
 14مباراة متتالية يف الو�صول �إىل  25نقطة �أو �أكرث.

متويل كرة القدم ال�صينية حتت املجهر وحامل اللقب ينهار

يعي�ش حامل لقب الدوري ال�صيني
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ج�ي��ان�غ���س��و �أف �سي
ح��ال��ة م��ن ال �ف��و� �ض��ى وي �ق��ات��ل من
�أجل م�ستقبله ،بعد �أقل من ثالثة
ا�شهر على تتويجه للمرة الأوىل يف
تاريخه.
ي ��واج ��ه ج �ي��ان �غ �� �س��و ال� � ��ذي ميلك
داع � �م� ��وه ن � ��ادي �إن �ت��ر الإي � �ط� ��ايل،
انهيارا ماليا بح�سب تقارير وا�سعة
ال�ن�ط��اق ،ومل يتم �إب�ل�اغ ت�شكيلته
امل�ستنزفة مب��وع��د ب��دء التدريبات
قبل انطالق املو�سم املقبل.
ج�ي��ان�غ���س��و ،امل �ع��روف ��س��اب�ق��ا با�سم
ج�ي��ان�غ���س��و � �س��ون �ي �ن��غ ،ي ��ؤ� �ش��ر �إىل
الطبيعة غري املنتظمة لكرة القدم
ال�صينية ويعيد ت�سليط ال�ضوء �إىل
مواردها املالية غري امل�ستقرة.
اعتربت مواقع كرة القدم ال�صينية
�أن ج �ي��ان �غ �� �س��و ي� ��واج� ��ه م�س�ألة
"�صمود" ،علما �أن ال�ن��ادي الذي
متلكه جمموعة �سونينغ امل�ستحوذة
ع �ل��ى ن � ��ادي �إن �ت ��ر ،خ �� �س��ر مدربه
بالإ�ضافة �إىل مهاجمه الربازيلي

�أليك�س تيك�سيريا ال��ذي انفق عليه
م�ب�ل�غ��ا خ �ي��ال �ي��ا ل �ق��اء  50مليون
يورو.
يف ت� ��� �ش ��ري ��ن ال � �ث� ��اين/ن� ��وف � �م �ب�ر
امل ��ا�� �ض ��ي ،ل �ع��ب ال �ب�رازي � �ل ��ي دورا
رئي�سا يف ت�شكيلة املدرب الروماين
كوزمني �أوالروي��و وفاج�أ غوانغجو
�إيفرغاندي حامل اللقب ومدربه
الإي � � �ط � ��ايل ف ��اب� �ي ��و ك� ��ان� ��اف� ��ارو يف
م��واج�ه�ت�ين �ضمن ال ��دور النهائي
(�صفر�--صفر و )1-2من الدوري
الذي مت جتديده.
ل �ك��ن امل �� �ش �ك�لات ك��ان��ت ت�خ�ت�م��ر يف
جيانغ�سو الواقع يف مدينة ناجنينغ
ال�شرقية.
يف � �ص �ي��ف  ،2019ك� ��ان ال �ن ��ادي
ق��ري �ب��ا م ��ن ال �ت �ع��اق��د م ��ع اجلناح
الويلزي غاريث بايل ،قبل �أن يعود
�إىل توتنهام الإن�ك�ل�ي��زي م��ن ريال
م��دري��د الإ� �س �ب��اين ،ب�صفقة تردد
انها �ستمنحه راتبا ا�سبوعيا بقيمة
 1,4مليون دوالر �أم�يرك��ي ،لكن
عمالق العا�صمة مدريد عدل عن

اخلطوة.
وذك ��رت ت�ق��اري��ر امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ان
الع �ب��ي ج�ي��ان�غ���س��و رف �� �ض��وا لفرتة
وجيزة خو�ض التمارين ،لعدم نيل
رواتبهم.
قال �أوالرويو يف حديث �صحايف بعد

تتويج جيانغ�سو "واجهنا �صعوبات
�أم��ام اخل�صم كما واجهنا �صعوبات
داخل النادي ،وهذا ما جعلني خائبا
نوعا ما بعد النهائي ،حتى يف ظل
فوزنا".
ت � ��رك امل � � ��درب ال� �ب ��ال ��غ  51عاما

م�ن���ص�ب��ه م �ط �ل��ع ال �� �ش �ه��ر اجل� ��اري
بح�سب تقارير رومانية و�صينية.
مل ي�ع� ّل��ق ال �ن��ادي ع�ل��ى ه��ذا االمر،
فيما تبعه املهاجم الكرواتي �إيفان
�سانتيني.
كتبت �صحيفة "�أورينتال �سبورت�س"

اليومية ه��ذا اال�سبوع "يف غ�ضون
ث�لاث��ة اي� ��ام ،خ���س��ر ال �ن��ادي مدربا
ق ��اده اىل ل�ق��ب ال� ��دوري ومهاجما
�أ�سا�سيا".
خ��ا���ض ت�ي�ك���س�ي�يرا �أي �� �ض��ا مباراته
الأخ �ي�رة ب�ع��د ان�ت�ه��اء ع �ق��ده ،فيما

مو�سياال ّ
يف�ضل منتخب �أملانيا على ح�ساب �إنكلرتا
ّ
ف�ضل اليافع جمال مو�سياال ،الع��ب و�سط بايرن ميونيخ بطل �أوروبا،
متثيل منتخب �أملانيا بدال من انكلرتا ،بعد �أن �أ�صبح �أ�صغر العب ي�سجل
لفريقه الأملاين يف دوري �أبطال �أوروبا يف كرة القدم.
�سجل مو�سياال مع الفريق
وقبل ثالثة �أي��ام من بلوغه الثامنة ع�شرةّ ،
البافاري خ�لال ف��وز فريقه على �أر���ض الت�سيو الإي�ط��ايل  1-4يف ذهاب
ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
ُول��د مو�سياال يف �شتوتغارت ل��وال��دة �أمل��ان�ي��ة ووال ��د بريطاين-نيجريي،
وي�ستحوذ على اجلن�سيتني الأملانية والإنكليزية ،بعد انتقاله بعمر ال�سابعة
مع عائلته �إىل لندن.
ان�ضم �إىل �أكادميية ت�شل�سي قبل االنتقال منذ �سنتني �إىل بايرن ميونيخ.
ا�ستهل م�شواره م��ع منتخب انكلرتا دون  21عاما يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب املا�ضي ،لكنه ّ
ف�ضل حمل �ألوان منتخب �أملانيا.
قال للناقل االملاين "�آ �أر دي"" :يف النهايةّ ،
ف�ضلت اال�ستماع اىل م�شاعري
وا�شعر بان هذا القرار �صحيح ."100%
تابع "لدي قلب لأملانيا وقلب النكلرتا� .سيت�سمر االثنان باخلفقان".
اردف " ُولدت يف �أملانيا وهناك ب��د�أت ممار�سة ك��رة القدم ،لكني ن�ش�أت يف
انكلرتا ولدي العديد من الأ�صدقاء هناك".
�أ�ضاف "ف ّكرت كثريا بهذا الأمر ،مل يكن قرارا �سهال".
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0000492أمر على عري�ضة

املدعي  /حممد �شريف الدين حممد عالء الدين
اىل املحكوم عليه  /برج اليا�ش خلدمات تنظيف املباين
نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله بالتايل
 :انه بتاريخ 2021/1/21
وبعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم لن�شره.

القا�ضي  /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

لوري�س يقرتب من الرحيل عن توتنهام

ب��ات حار�س مرمى وقائد توتنهام الإجنليزي ،الفرن�سي هوغو لوري�س،
قريباً ب�شكل كبري جداً من مغادرة �صفوف فريقه خالل الفرتة املقبلة.
ونقلت �شبكة �سكاي �سبورت�س الربيطانية ،ت�صريحات احلار�س الفرن�سي
ل��وري����س ،ب��أن��ه ال ت��وج��د �أي حم��ادث��ات م��ع �إدارة ن��ادي توتنهام يف متديد
عقد احلار�س الفرن�سي .ويوجد خيار يتمثل يف انتقال احلار�س الفرن�سي
لوري�س �إىل فريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،وفر�صة �أخرى ليتدرب
مع مدربه ال�سابق ماوري�سيو بوكيتينو.
وبح�سب ت�صريحات �صحفية ملوقع يل تني �سبورت الفرن�سي ،ف�إن باري�س
��س��ان ج�يرم��ان ��س��وف ي�ستغني ع��ن حار�سه كيلور ن��اف��ا���س ،و��س��وف يبحث
الفريق عن حار�س �آخر يف االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13174بتاريخ2021/2/25
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يف الدعوى رقم (� )2020/2244إ�ستئناف جتاري

امل�ست�أنف �ضده  /حافظ �أحمد علي �أحمد
نحيط �سيادتكم علما ب�أنه مت ندب خبري م�صريف بالدعوىاملقامة �ضدكم من
�شركة  /دنيا للتمويل  ،وعليه ف�أنتم مكلفني باحل�ضور او من ميثلكم قانونا
بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الإثنني املوافق 2021/3/1
يف متام ال�ساعة � 10.00صباحا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية
بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال
هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم ( )04-3888996وتقدمي
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور
ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
حممد ح�سن املرزوقي  /خبري م�صريف

ا�شعار ت�صفية

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه  -1 /اماين حممد ح�سن ابراهيم املرزوقي
مبا ان املدعي  /دار التمويل � -ش م ع
وميثله � /شيخه حممد �سيف علي املحرزي
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021/2/15أوال  :بانفاذ العقد التجاري املربم بني
املدعية واملدعي عليها .ثانيا  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ 35.388.85
درهم (فقط خم�سة وثالثون الفا وثالثمائة وثمانية وثمانون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا)
وبالفائدة القانونية ب��واق��ع � %9سنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية وحتى مت��ام ال�سداد،
والزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

�شركة جوديفا �شكوالتيه منطقة حرة ذ م م رخ�صة جتارية رقم  CL2676والكائنة بالوحدة
 )Type - C( TB1 - 11الطابق  B1مبنى البوابة مركز دبي املايل العاملي � ،ص ب
 488165دبي دولة الإمارات العربية املتحدة واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للمناطق احلرة
ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة
واملنعقدة بتاريخ  21فرباير  2021ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة �شركة جوديفا �شيكوالتيه
منطقة حرة  -ذ م م
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سيد  :ابرار ا�شرف حممد ا�شرف
�ص ب  ، 488162 :دبي  -دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 044432235 :
الربيد االلكرتوين ibrar.ashraf@godivamea.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 965/2021/60أمر �أداء

وح� ّ�ل مو�سياال ب��دال م��ن توما�س م��ول��ر الغائب ع��ن ب��اي��رن بعد �إ�صابته
بفريو�س كوفيد.-19
ّ
وف�ي�م��ا �سيبلغ ال�ث��ام�ن��ة ع���ش��رة يف  26اجل� ��اري�� ،س�ي��وق��ع الع��ب الو�سط
الهجومي مبدئيا خلم�س �سنوات مع بايرن.
وت�شري ت�ق��اري��ر اىل رغ�ب��ة امل ��درب ي��واك�ي��م ل��وف با�ستدعاء مو�سياال اىل
الت�شكيلة املقبلة ملنتخب "نا�سيونال مان�شافت".
وقبل ا�سبوعني ،قال مدير املنتخب اوليفر بريهوف انه خا�ض حمادثة
"جيدة جدا" مع مو�سياال القناعه بحمل الوان املانيا.
و�إىل حمله ال��وان الفئات العمرية النكلرتا يف  22م�ب��اراة بني 2016
و�� ،2021ش��ارك مو�سياال اي�ضا م��ع منتخب امل��ان�ي��ا حت��ت � 16سنة يف
.2018
ق��ال الع��ب ال��و��س��ط ال ��دويل ل�ي��ون غوريت�سكا وزم�ي�ل��ه يف ب��اي��رن ل�شبكة
"�سكاي"" :ال اعتقد انه يجب ان ننتظر اكرث� .س�أكون �سعيدا بالطبع اذا
لعبنا �سويا مع منتخب املانيا".
�أما مدربه هانزي فليك ،فقال عنه الثالثاء بعد ادائه اجليد �ضد الت�سيو
"هو واثق جدا مع الكرة وميكنه اللعب جيدا بني اخلطوط".
تابع فليك عن الالعب الذي �سجل � 3أه��داف يف  16مباراة يف الدوري
"لديه عني ثاقبة و�شعور جيد الختيار الفراغات املنا�سبة".

ي �ح��اول م��واط�ن��ه امل��داف��ع مرياندا
العودة �إىل بالده.
�أ�ضافت �أورينتال �سبورت�س "كيف
�سيبدو جيانغ�سو يف املو�سم املقبل؟
ال �أحد ميلك �إجابة حا�سمة الآن".
تابعت "خ�سر الفريق مدربه وعدة
العبني اجانب .ال �أحد يعرف خطة
ال �ف��ري��ق ل�ل�م��و��س��م اجل��دي��د وعلى
الالعبني االن االنتظار".
ت���ش� ّد ك ��رة ال �ق��دم ال���ص�ي�ن�ي��ة حزام
التق�شف ويبدو �أن ايام البذخ على
امثال تيك�سيريا ومواطنه �أو�سكار
القادم �إىل �شنغهاي �أ�س �آي بي جي
مقابل  60مليون يورو ،قد و ّلت.
فريقان �آخران على الأقل يواجهان
م�شكالت اقت�صادية خطرية ،فيما
حتدث �أوالرويو عن م�شكالت وراء
ال�ك��وال�ي����س يف ف��ري��ق درب ��ه �سابقا
االي �ط ��ايل ال���ش�ه�ير ف��اب�ي��و كابيلو
و� �ض � ّم الع ��ب ال��و� �س��ط الربازيلي
رامريي�ش م��ن ت�شل�سي االنكليزي
مقابل  28مليون يورو يف 2016
قبل �أن يرحل يف العام .2019

ال يزال النادي مملوكا من عمالق
ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ��س��ون�ي�ن��غ ،برغم
ح ��ذف ��س��ون�ي�ن��غ م��ن ا��س�م��ه مطلع
ال�شهر اجل��اري ،بح�سب متطلبات
رابطة الدوري ال�صيني لكرة القدم.
ر ّد �سونينغ يف كانون االول/دي�سمرب
على "�شائعات" حول و�ضعه املايل
وهدد مبقا�ضاة قانونية.
وج� � ��ه ت �� �ش��ان��غ ج �ي �ن��دون��غ رئي�س
ّ
�سونينغ خطابا الأ�سبوع املا�ضي �أملح
�إىل �إمكانية ابتعاده عن الريا�ضة،
م ��ا اع� �ت�ب�ره ال �ب �ع ����ض خ �ب�را �سيئا
ل�سونينغ وجماهريه.
ق��ال رج��ل الأع �م��ال ال ��ذي يت�صدر
ن � ��ادي � ��ه �إن� �ت� ��ر ت ��رت� �ي ��ب ال� � � ��دوري
الإيطايل بعد طول انتظار "�سرنكز
على البيع بالتجزئة ب�ح��زم ودون
تردد �سنغلق �أعمالنا غري املرتبطة
بالتجزئة" .يتوقع �أن يبد�أ املو�سم
املقبل من الدوري ال�صيني الربيع
امل�ق�ب��ل ،لكن م��وع��ده لي�س حمددا
ب�سبب ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة فريو�س
كورونا.

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العنوان  :مكتب رقم  608ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب  -اخلليج التجاري
 هاتف  04-2272828 :فاك�س  04-2274080 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنميةاالقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية بلي�س
حللول تقنية املعلومات � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/11/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/15وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان 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

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

ا�سم ال�شركة  :بلي�س حللول تقنية املعلومات � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  02ملك �شركة م�سايف  -القوز ال�صناعية  - 3ال�شكل القانوين  :ذات
م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  740367 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1185954 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي 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
 2020/11/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/15وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون
ومدققوا ح�سابات العنوان  :مكتب رق��م  608ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب -
اخلليج التجاري  -هاتف  04-2272828 :فاك�س  04-2274080 :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 منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم AJCEXCIPOR2021 /0000147

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2020 /0007906أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  )1( :الفا لتجارة املعدات واالدوات الريا�ضية  -م�ؤ�س�سة فردية  )2( ،حفيظ اال�سالم
ح�سن  )3( -عبداهلل عبدالرحمن عبدالكرمي عبداهلل العطار العو�ضي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك دبي التجاري � -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  154,371 :درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

اىل املحكوم عليه  /حنيف حممد حاجي عبدالكرمي احمد
9211986
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/12/31قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح بنك دبي التجاري �ش م ع بالتايل :
ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ  :مليون واربعة ع�شرة الف و�ستمائة
واثنان وت�سعون درهم و�ستة وثمانون فل�س والزمته بالفائدة القانونية بواقع � 5%سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.
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«حلر�ص البطولة على احت�ضان وتبني و�إبراز املواهب املميزة»

ّ
حماربو الإمارات توقع عقود احرتاف مع  5مقاتلني
«ف�ؤاد دروي�ش»
• هناك العديد من العقود اجلديدة �سوف يعلن عنها قريبا ومت اختيار الأبطال من خالل معايري حمددة
• طارق �سليمان� :أثبتت «حماربو الإمارات» �أنها ولدت عمالقة و�ستظل عمالقة لتناف�س �أقوى بطوالت العامل
ج��اء ه��ذا خ�لال امل ��ؤمت��ر ال�صحفي
•• �أبوظبي – رم�ضان عطا
ال� � ��ذي �أق � �ي� ��م مب �ق ��ر � �ش ��رك ��ة باملز
�أع �ل �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة الريا�ضية �أول �أم�س .
ل �ب �ط��والت حم��ارب��ي الإم� � ��ارات عن
ت��وق �ي��ع ع �ق��ود اح� �ت��راف ح�صرية ر�ؤية للم�ستقبل
مدتها عامني مع  5من �أبرز مقاتلي و�أ�� �ش ��ار ف � ��ؤاد دروي �� ��ش – الرئي�س
ال ��ري ��ا�� �ض ��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة املختلطة التنفيذي ل�شركة ب��امل��ز الريا�ضية
ال��ذي��ن �شاركوا يف ن�سخ �سابقة من ورئي�س اللجنة املنظمة للبطولة ،
البطولة وق��دم��وا ع��رو��ض�اً قتالية �إىل �أن ه��ذه اخلطوة ت�أتي يف �إطار
تتميز ب�أعلى م�ستويات الأداء الفني ح��ر���ص ال �ب �ط��ول��ة ع �ل��ى احت�ضان
وهم نور�س �أب��زخ من الأردن وعمر وت �ب �ن��ي و�إب � � � ��راز امل� ��واه� ��ب املميزة
ح�سني من فل�سطني وجوري�س ديا يف جم � ��ال ال ��ري ��ا�� �ض ��ات القتالية
م��ن ال �ك��ام�ي�رون و�إك ��زاف�ي�ر علوي امل�خ�ت�ل�ط��ة وت��وف�ي�ر م�ن���ص��ة عاملية
بطل وزن الديك من املغرب وطارق لتنميتها و�إب��رازه��ا ،يف ظ��ل املكانة
�سليمان بطل وزن خفيف الثقيل الرفيعة وال�سمعة امل��رم��وق��ة التي
من �سوريا.
اكت�سبتها ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د �أق ��ل من

ع��ام�ين منذ �إع ��ادة �إط�لاق�ه��ا بحلة
جمددة .و�أكد �أن هذا النجاح مرده
ال��دع��م ال�ل�احم ��دود ال ��ذي حتظى
ب��ه البطولة م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وامل�ساندة والتعاون املثمر من قبل
ال �ق �ي��ادات الإع�لام �ي��ة والريا�ضية

بالدولة وخ�ص بال�شكر والتقدير
جل �ن��ة �إدارة ال� �ط ��وارئ والأزم� � ��ات
وال� �ك ��وارث ع�ل��ى ت�سهيل �إج� ��راءات
تنفيذ و�إقامة جمموعة من الن�سخ
امل�م�ي��زة للبطولة منذ تف�شي وباء
الكورونا.
و�أكد دروي�ش على �أن هناك العديد
م��ن ال�ع�ق��ود اجل��دي��دة ��س��وف يعلن
عنها قريبا ومت اختيار الأبطال من
خ�لال معايري حم��ددة وم��ن �أهمها
ن �ت��ائ �ج��ه يف ال� �ب� �ط ��والت ال�سابقة
التي �أبهرت اجلمهور وقدرته على
الإ�ضافة لبطولة حماربي الإمارات
 ،ون�ح��ن من�شي على ا�سرتاتيجية
علمية للتطوير م��ن خ�ل�ال �إب ��رام
عقود ور�ؤية للم�ستقبل .

و�أع �ل��ن �أن الإدارة ال�ع�ل�ي��ا ملنظمة
حم � ��ارب � ��ي الإم � � � � � � � ��ارات ب ��رئ ��ا�� �س ��ة
عبداملنعم الها�شمي رئي�س جمل�س
�إدارة ب��امل��ز ال��ري��ا��ض�ي��ة ع��ن توقيع
ع � �ق� ��ود اح � �ت � ��راف م � ��ع الأب� � �ط � ��ال
اخلم�سة ال��ذي��ن ق��دم��وا م�شاركات
الم �ع��ة يف ال�ن���س��خ ال���س��اب�ق��ة ،و�أك ��د
دروي����ش �أن البطولة لقيت جناحاً
الف �ت��ا الرت �ب��اط ا��س�م�ه��ا بالإمارات
و�أبوظبي عا�صمة الألعاب القتالية
 .وقال :هذا �ساهم يف حجز مكانة
ف��ري��دة ب�ي�ن ر��ص�ي�ف��ات�ه��ا يف العامل
من خ�لال ال�سمعة التي اكت�سبتها
خ�لال عامني منذ �إع ��ادة �إطالقها
بحلة جديدة ،حتى وجدت الإ�شادة
من م�س�ؤويل اللعبة وجمهورها يف

ال� �ع ��امل ،م�ب�ي�ن��ا �أن� �ه ��ا ن �ظ �م��ت  15ن�سختني متتاليتني م��ن البطولة
ن�سخة ب��اح�تراف�ي��ة عالية وجذبت هما الن�سخة  17بتاريخ  19مار�س
املقبل تليها مبا�شر ًة ثاين فعاليات
اهتمام جميع املقاتلني يف العامل.
و�أ� �ض��اف دروي ����ش م��ن �أه ��م عوامل الن�سخة العربية يف اليوم التايل.
جن ��اح ب �ط��ول��ة حم��ارب��ي الإم � ��ارات
رغ� � ��م الإج � � � � � � ��راءات االح �ت��رازي � ��ة ولدت عمالقة
لفريو�س كورونا يتمثل يف العا�صمة وق � ��ال ط � ��ارق � �س �ل �ي �م��ان ب �ط��ل وزن
�أب��وظ�ب��ي ال�ت��ي متتلك بنية حتتية خفيف الثقيل من �سوريا :
ريا�ضية عمالقة وتي�سري وت�سهيل �سعيد جدا بتوقيع عقد ملدة عامني
الإج � � ��راءات ب��رغ��م اجل��ائ �ح��ة حتى م ��ع م �ن �ظ �م��ة حم ��ارب ��ي الإم� � � ��ارات
و�أن��ا �أع�ت�بر اللجنة العليا املنظمة
ن�صل لنجاحات قوية للبطولة.
ك �م ��ا �أزاح دروي � ��� ��ش ال� �ن� �ق ��اب عن لبطوالت حماربي الإمارات �أ�سرتي
ا�ستعدادات اللجنة املنظمة لتنفيذ الثانية التي تربطني عالقة قوية

تاديت�ش قائد �أورك�سرتا �أياك�س �أم�سرتدام
يف فريق معتاد على ت�صدير مواهبه ،ي�صمد ال�صربي دو�شان تاديت�ش
منذ نحو �أربع �سنوات يف �صفوف �أياك�س �أم�سرتدام ويع ّول عليه الفريق
الهولندي لبلوغ دور الـ 16م��ن م�سابقة الدوري
الأوروب ��ي يف ك��رة القدم عندما يلتقي اخلمي�س
ليل الفرن�سي.
ف�سجل
لعب تادي�ش "مباراته" يف ال��ذه��ابّ ،
ه��دف ال�ت�ع��ادل قبل ث�لاث دق��ائ��ق على نهاية
الوقت من ركلة ج��زاء حمكمة ،قبل �أن مينح
ال �� �ش��اب ب ��راي ��ن ب ��روب ��ي ( 19ع ��ام ��ا) فريق
العا�صمة الأف�ضلية خارج ار�ضه .1-2
ع ّلق لقناة "نو�س" بعد مباراة فر�ض نف�سه
فيها جم��ددا ك�صانع لعب والعقل
امل �ف �ك��ر لفريق

يعي�ش با�ستمرار على ارث الهولندي الطائر يوهان كرويف "ال يجب �أن
نرجتف .لكني نادرا ما ارجتف".
بعمر الثانية والثالثني ،يعي�ش تاديت�ش �أف�ضل موا�سمه مع �أياك�س،
وهو بح�سب رونالد كومان ،مدربه ال�سابق يف �ساوثمبتون االنكليزي
"الرقم ع�شرة الأقل تقديرا رمبا يف قارة �أوروبا".
ي�ش ّبهه م��درب��ه احل ��ايل �إري� ��ك ت��ن ه ��اغ ب��ال�لاع��ب ال��رق��م 10
"التقليدي" ،على غرار الروماين املعتزل جورجي هاجي.
يتواجد تاديت�ش يف ك��ل م�ك��ان ،يف امل��رت��دات ،ال��دف��اع ،الي�سار،
اليمني ،التهديف ،التمرير.
تتحدّث الأرقام عن الالعب الدويل الذي �سجل  16هدفا يف 73
مباراة دولية مع منتخب �صربيا.
يف  640م�ب��اراة خا�ضها حتى الآن ،ميلك ال�لاع��ب ال��ذي ن�ش�أ يف
�صفوف فويفودينا ن��ويف ��س��اد 186 ،هدفا و195
مت��ري��رة حا�سمة ،بح�سب اح�صائيات ناديه
احل ��ايل �أي��اك ����س .ويف  128م �ب��اراة مع
�سجل تاديت�ش  68ه��دف��ا مع
�أي��اك����سّ ،
 56متريرة حا�سمة.
باخت�صار ،عندما يلعب تاديت�ش ،يكون
ل��ه دور ب�ه��دف�ين م��ن �أ� �ص��ل ثالثة
لفريقه :اح�صائية نادرة!
ب��رغ��م ك��ل ذل ��ك ،مل ي �ط��رق باب
تاديت�ش �أي ناد �أوروبي كبري.
ي� �ق ��ول ال �ل�اع ��ب ال� � ��ذي حمل
ال��وان فويفودينا (-2006

 ،)2010خرونينغن الهولندي ( ،)2012-2010تفنتي الهولندي
( )2014-2012و�ساوثمبتون "دون �أي ّ
�شك هناك �سبب ،لكن هذا ال
يحرمني عن النوم".
يف �صفوف �أياك�س ،ا�صبح مبثابة الدليل لالعبني اليافعني املتخرجني
من �أكادميية �أياك�س ال�شهرية "دي توكوم�ست".
قدّم احدى اجمل مبارياته يف � 5آذار/مار�س � 2019ضد ريال مدريد
اال�سباين يف ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا� .صرخ بعد اق�صاء امللكي
"بوينت ريال (�إىل اخلارج)".
يف اليوم التايل ،منحته �صحيفة ليكيب الفرن�سية عالمة  10على ،10
يف ت�صنيف نادر لكن م�ستحق بعد م�ساهمته باالهداف الأربعة للفريق
االحمر واالبي�ض (� )1-4أمام عمالق العا�صمة مدريد.
ٌ
هدف وثالث متريرات حا�سمة واداء ارهق �أكرث املدافعني �صالبة.
�شرح "كان مبقدوري اال�ستفادة من ه��ذه امل�ب��اراة ،ورف��ع امل��زاد من اجل
احل�صول على انتقال ،لكن ه��ذا لي�س �أ�سلوبي .كما اين مرتاح هنا يف
ام�سرتدام".
م�شوار رائ��ع الياك�س ،بطل �أوروب��ا ارب��ع م��رات (ب�ين  71و 73و،)95
او��ص�ل��ه اىل ن�صف النهائي حيث خ�سر ب�صعوبة بالغة �أم ��ام توتنهام
االنكليزي� ،إذ فاز عليه يف لندن �1-صفر ،قبل ان يهدر تقدمه �2-صفر
يف هولندا ،ويخ�سر  3-2بهدف يف الدقيقة ال�ساد�سة من الوقت البدل
عن �ضائع.
يقول عنه الع��ب اياك�س وليل ال�سابق �أن��ور ال�غ��ازي ،جناح ا�ستون فيال
االنكليزي احل��ايل "هذا ال�شاب ،ميلك ذهنية العمل وال�ت��د ّرب بجهد.
�سمعت الكثري م��ن الق�ص�ص ح��ول كيفية ت�شجيعه الالعبني ال�شبان
للعمل بكثافة".
تابع الغازي الذي دعا ل�ضمه �إىل ا�ستون فيال "هو العب احرتايف �أي�ضا
يف ار�ض امللعب".
وفيما يعي�ش بر�شلونة اح��دى ا�سو�أ فرتاته ،قد يرغب مدربه احلايل
ك��وم��ان ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن م��وه�ب��ة مم��اث�ل��ة ل�ت��ادي�ت����ش ل�ي��دع��م حم ّركات
اال�سطورة الأرجنتينية ليونيل مي�سي .حتدّث عن املدرب احلايل للنادي
الكاتالوين "كومان هو من و�ضعني يف مركز و�سطي للرقم  ،10لدعم
املهاجمني .لقد �أ ّث��ر على م�سريتي�� .س��أك��ون دوم��ا ممتنا ل��ه على هذا
االمر" .م��ن جهة ليل� ،سيكون جم��ددا �أم��ام خطر مت��ري��رات واهداف
تاديت�ش عندما يواجهه اليوم اخلمي�س �إيابا على ملعب يوهان كرويف.

بها  ،م��ن �أول بطولة �أق�ي�م��ت على
�أر�ض الإمارات حتى الآن  ،ولن تكون
ع��دد امل�ب��اري��ات لكل بطل حمدودة
حتى يكون املقاتل قادرا على تقدمي
م�ن��اف���س��ات مت�ت��ع اجل �م �ه��ور وتعزز
البطولة عامليا .
و�أ�ضاف �سليمان �أن بطولة حماربي
الإمارات يف فرتة وجيزة جدا حققت
جناحا باهرا و�أتوقع خالل عامني
�سوف �ستثبت البطولة �أنها ولدت
عمالقة و�ستظل عمالقة لتناف�س
�أق ��وى ب�ط��والت ال�ع��امل للريا�ضات
القتالية املختلطة.

توخيل :ت�شيل�سي جنح
يف خنق �أتلتيكو

�أثنى مدرب ت�شيل�سي توما�س توخيل على العبيه لنجاحهم يف �إغالق امل�ساحات
�أمام �أتلتيكو مدريد بال�ضغط ال�شديد بعد فوز الفريق الإجنليزي  0-1على
فريق املدرب دييغو �سيميوين ،يف ذهاب دور الـ 16لدوري �أبطال �أوروب��ا لكرة
القدم .
ومنح هدف �أوليفييه جريو املذهل بركلة خلفية يف ال�شوط الثاين الأف�ضلية
لت�شيل�سي قبل لقاء الإياب ب�إ�ستاد �ستامفورد بريدج يف  17مار�س (�آذار) ،لكن
توخيل كان �أكرث �سعادة بكيفية تطبيق العبيه خطة املباراة وجتريد مت�صدر
الدوري الإ�سباين من امل�ساحات والكرة.
و�أب�ل��غ توخيل ال�صحافيني" :كنا نعرف �أنهم على ا�ستعداد للدفاع بثمانية
العبني يف منطقة اجل ��زاء ،ال�ه��دف ك��ان ال�ضغط عليهم ب�شرا�سة م��ن بداية
امللعب وجنحنا يف ذل��ك ،مل نعطهم فر�صة للتنف�س �أو �شن هجمات مرتدة،
�أردنا ال�سيطرة على ن�صف ملعب املناف�س وعدم فقدان الرتكيز وعدم ارتكاب
�أخطاء �سهلة و�أن نكون منتبهني دائماً للهجمات املرتدة ،كان �أداء من�ضبطاً
للغاية وحافظنا على نظاقة �شباكنا على نحو م�ستحق" .وقاد توخيل ت�شيل�سي
لتحقيق  6انت�صارات يف  8مباريات بجميع امل�سابقات منذ توليه امل�س�ؤولية
خلفاً لفرانك المبارد يف يناير (كانون الثاين) ،لكن هذه النتيجة كانت الأكرث
�أهمية ،و�أظهر الأداء الت�أثري الذي تركه املدرب الأملاين على الفريق.
وقال توخيل �إن العبيه كانوا يتبعون �أ�ساليبه جيداً لكن كان عليهم التدريب
كثرياً على طريقة اللعب اجلديدة مثل اجلوقة املو�سيقية.
و�أ�ضاف املدرب الأملاين" :الأمر ي�شبه تعلم �أغنية جديدة ،عليك تكرارها مراراً
حتى ت�صبح �سل�سة ومتناغمة ،الأمر يتعلق بالتكرار ،و�صنعنا العديد من املواقف
حيث كان بو�سعنا بدء هجمات و�أنا �سعيد بذلك� ،أ�شعر بالثقة لأن ميكنني ر�ؤية
الرغبة والنهم لدى الالعبني ،اليوم كان واحداً من �أكرب التحديات اخرتاق
دف��اع مثل �أتلتيكو لكني لن �أت��وق��ف عن دف��ع الالعبني وت�شجيعهم للتح�سن
وامل�ضي قدماً".
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رئي�س دولة ي�ست�أجر طائرة مي�سي اخلا�صة

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع
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�أ�صغر �أمريكية ناجية من ال�سرطان يف الف�ضاء

الهيكل الغام�ض يظهر يف �أفريقيا بعد �أمريكا و�أوروبا

يف رحلتها املرتقبة قبل نهاية العام اجلاري �ضمن طالئع
"ال�سائحني الف�ضائيني"� ،ست�صبح هايلي �أر�سينو البالغة
 29عاماً �أ�صغر رائ��دة ف�ضاء �أمريكية و�أول ناجية من
�سرطان الأطفال تنطلق يف رحلة �إىل مدار الأر�ض.
ب�سبب �إ�صابتها ب�سرطان يف العظم خ�لال الطفولة ،ال
ت��زال هايلي ت�ضع ق�ضبان ف��والذ يف القدم الي�سرى ،ما
كان حتى فرتة قريبة كفيال بتبديد حظوظها يف حتقيق
حلمها باخلروج �إىل الف�ضاء.
غري �أن الو�ضع تغري بف�ضل امللياردير الأمريكي ال�شاب
ج��اري��د �أي��زاك�م��ان ال�شغوف با�ستك�شاف الف�ضاء والذي
ا�ست�أجر على نفقته اخلا�صة �صاروخ "فالكون  "9وقرر
ا�ستقبال ثالثة �أ�شخا�ص �آخ��ري��ن يف رحلته الف�ضائية
املرتقبة .وكانت هايلي �سعيدة احلظ الأوىل التي وقع
عليها االختيار للم�شاركة يف ه��ذه املهمة غري امل�سبوقة
امل�سماة "�إن�سبرياي�شن  "4والتي من املقرر انطالقها
نهاية العام احل��ايل .وتلقت ال�شابة عناية طبية خالل
الطفولة يف م�ست�شفى �سانت جود يف ممفي�س (تيني�سي)
امل�ت�خ���ص����ص يف م �ع��اجل��ة الأط� �ف ��ال امل��ر� �ض��ى خ�صو�صاً
امل�صابون بال�سرطان .وي��أم��ل �أي��زاك�م��ان يف جمع مئتي
مليون دوالر لهذه امل�ؤ�س�سة يف �إطار املهمة الف�ضائية.
وت�ستذكر هايلي �أر�سينو "تلقيت ات�صاال هاتفيا مفاجئا
مطلع يناير �شرحوا يل فكرة املهمة ،و�س�ألوين باخت�صار
هل تريدين الذهاب �إىل الف�ضاء؟"
وت�ضيف ال�شابة ال�ت��ي تعمل يف امل�ست�شفى عينه حالياً
كم�ساعدة طبية "�أجبت ب�سرعة نعم بالت�أكيد".

ظهر الهيكل املعدين الف�ضي الغام�ض يف �أفريقيا بعد �أن ظهر يف
قارتي �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية.
واجه �أحدث هيكل من �سل�سلة هياكل معدنية ف�ضية �ألهبت حما�س
حمبي اخليال العلمي يف جميع �أنحاء العامل م�صريا م�أ�ساويا يف
جمهورية الكوجنو الدميقراطية ،عندما مت �إح��راق��ه يف �ساحة
بالعا�صمة .وظهر الهيكل ال��ذي يزيد ارتفاعه على � 3أم�ت��ار يف
حي باندال بالعا�صمة كين�شا�سا �صباح يوم الأحد .ويف �صباح �أم�س
الأربعاء ،توقف ح�شد من املارة الف�ضوليني يف حي باندال اللتقاط
�صور ال�سيلفي واحلديث عن الأ�صول املحتملة للهيكل.
و�أظهرت مقاطع فيديو ن�شرت على مواقع التوا�صل االجتماعي يف
وقت الحق ال�سكان وهم يدمرون الهيكل بالع�صي وي�ضرمون النار
فيه .ور�صدت هياكل م�شابهة يف �صحراء يوتا بالواليات املتحدة
يف نوفمرب /ت�شرين الثاين ثم يف رومانيا وتركيا ،وجرت مقارنتها
بالهيكل املعدين ال��ذي ظهر يف فيلم "� :2001أودي�سا الف�ضاء"
للمخرج �ستانلي كوبريك .ويف الفيلم يعترب الهيكل الف�ضائي
رمزا يلعب دورا فيما يبدو يف تطور الب�شرية.

ال�شيف بوراك يف�شل يف قلب �إناء طعام 11 ..مليون م�شاهدة

حقق فيديو ن�شره ال�شيف الرتكي بوراك يف ح�سابه على �أن�ستقرام
 11مليون م�شاهدة ،بعدما ف�شل يف قلب طبق كبري مملوء بالطعام.
وفقد ال�شيف ال�شهري ال�سيطرة وكاد �أن ي�سقط هو وطبق الطعام،
فيما هرع لنجدته م�ساعدوه يف اللحظة الأخرية.
ووج��ه كالمه �إىل الع��ب الفنون القتالية
ون�شر ب��وراك الفيديو ّ
ال��رو��س��ي حبيب ن��ور حم�م��دوف ،ق��ائ� ً
لا �إ ّن��ه دائ�م�اً يح�صل بع�ض
احلوادث الطفيفة ،وقام حبيب ب�إعادة ن�شر الفيديو عرب ح�سابه
وع ّلق عليه�" :إذا كنت ال تعرف ف�أنت تعلم الآن".
وك��ان حبيب زار ال�شيف ب��وراك يف مطعمه بدبي منذ �أي��ام وقام
بتحدّيه يف لعبة "الكبا�ش".
وتعد هذه هي احلادثة الثانية التي يتعر�ض لها ال�شيف الرتكي
ال�شهري خالل وجوده يف دبي ،حيث تع ّر�ض منذ �أ�سبوع لل�سقوط
على ال�صخور خالل حماولته �صيد ال�سمك.

بطريق نادر يبهر العامل� ..أ�صفر حري العلماء

العثور على قطعة من بقايا نيزك
�أع �ل��ن امل�ت�ح��ف امل�ل�ك��ي ال���س��وي��دي ل�ل�ت��اري��خ الطبيعي �أم ����س الأول
الثالثاء �أن جيولوجيني �سويديني اثنني اكت�شفا قطعة من بقايا
نيزك تزن  14كيلوغراماً بالقرب من بلدة �إنكوبينغ ،وهو النيزك
ال��ذي ك��ان ك�ث�يرون �أب�ل�غ��وا ب�أنهم ر�أوه وه��و ي�سقط على الأر�ض
ال�ع��ام املا�ضي .وق��ال املتحف ،يف ب�ي��ان� ،إن��ه يفرت�ض �أن ال�صخرة
هي القطعة الرئي�سية بعد حتطم النيزك الذي كان �شوهد يف 7
نوفمرب (ت�شرين الثاين).
وهذه هي املرة الأوىل منذ �أكرث من  60عاماً التي يتم فيها العثور
على نيزك يف ال�سويد بعد مالحظة �سقوطه .وق��ال كثريون يف
ال�سويد �إنهم ر�أوا كرة نارية �أ�ضاءت يف ال�سماء لثالث ثوانٍ تقريباً
يف ال�سابع من نوفمرب (ت�شرين الثاين) .وقام عامل الفلك �إريك
�ستيمبيلز ،من جامعة �أوب�ساال ،بعد ذلك بح�ساب املوقع التقريبي
للفوهة ال�صدمية ،وال ��ذي يقع �شمال غ��رب �ستوكهومل ،حيث
مت العثور على �أج��زاء �أ�صغر حجماً الحقاً .ويبلغ ط��ول القطعة
الرئي�سية املكت�شفة الآن حوايل � 30سنتيمرتاً ،ورمبا ت�شكل اجلزء
الأك�بر من النيزك ،الذي كان يزن ،وفقا ل�ستيمبيلز ،نحو ت�سعة
�أط�ن��ان عندما دخ��ل ال�غ�لاف اجل��وي .ورمب��ا ال ت��زال هناك قطع
�أ�صغر مبعرثة يف املنطقة حول الفوهة ال�صدمية.

رجل يقطع الكهرباء
بحركة ريا�ضية
ت�س َّلق رجل يف ال�صني عمود كهرباء
يف جنوب غ��رب البالد ،حيث �أدى
ح��رك��ات ريا�ضية م��ن الأع �ل��ى ،ما
�أذهل املتفرجني يف املوقع.
وت�سبب ال��رج��ل يف انقطاع التيار
الكهربائي عن �آالف امل�ن��ازل ،وفق
و�سائل �إعالم حملية.
وذكرت �صحيفة "ال�شعب" اليومية
�أ َّن ال�شرطة اقتادت الرجل الذي مل
تذكر ا�سمه بعد ت�صرفه الغريب،
م�ساء الأح ��د ،يف �ضواحي مدينة
ت�شنغدو .وهو مل ي�صب ب�أي �أذى.
ون�شر مقطع فيديو على خدمة
"ويبو" ال���ص�ي�ن�ي��ة للتدوينات
ال �ق �� �ص�يرة ي�ظ�ه��ر ال��رج��ل معلقاً
على علو � 10أمتار يف الهواء وهو
مي��ار���س مت��اري��ن م�ع��دة م��ن �أعلى
عمود الكهرباء.
وذك � � � ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة "ال�شعب"
احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة" :قطعت �شركة
ال�ك�ه��رب��اء امل�ح�ل�ي��ة ال�ت�ي��ار ب�صورة
ط ��ارئ ��ة ،م ��ا ح ��رم ع �� �ش��رات �آالف
املنازل من التغذية".
و�أف � ��ادت �صحيفة "ذي بيرب" يف
�شنغهاي ب� ��أن �أف � ��راداً يف خدمات
الطوارئ ،بينهم عاملون يف املجال
الطبي ،هرعوا �إىل املكان.
ومل يت�ضح هدف الرجل من هذه
اخل� �ط ��وة ،ل �ك��ن و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام
احل�ك��وم�ي��ة ح� � َّذرت م��ن تقليد �أي
�شخ�ص لهذا ال�سلوك "اخلطر".
و�ش ّكلت احلادثة مو�ضوعاً �ساخناً
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
ال�صينية م��ع �سيل م��ن الر�سائل
املرتبطة به.

إبداعا مل�صمم الأزياء ال�سنغايل بابي موكودو من جمموعة حياة �سوداء مهمة يف املو�ضة
عار�ضة �أزياء تقدم � ً
الإيطالية يف �أ�سبوع املو�ضة مبيالنو .ا ف ب

ال�سويد ..الربيد العادي يف خدمة جتار املخدرات

بث التلفزيون ال�سويدي تقريراً عن جتارة املخدرات على الإنرتنت ،والتي
ت��زداد ع��ام�اً بعد ع��ام ،وي�ستخدم فيها جت��ار امل �خ��درات ال�بري��د احلكومي
العادي لإر�سال الطلبيات للم�شرتين ،م�ستغلني �أن الربيد العادي ال يتم
فح�صه على الإطالق .يف التقرير ا�ست�ضاف التلفزيون �شخ�صاً �أطلق عليه
ا�سم (�إيريك) ،قال �إيريك �إنه ي�ستخدم املخدرات ،و�إنه يطلب ما يريد من
النت ،وي�صله ما ا�شرتى بالربيد العادي ،وذكر �إيريك �أنه ي�شعر بالأمان
�أكرث حينما ي�شرتي بهذه الطريقة.
وق��ال��ت ال�شرطة ال�سويدية �إن�ه��ا على علم مب��ا ي�ج��ري ،حيث �أن��ه وح�سب
معلوماتهم ف ��إن ح��وايل  10%م��ن جت��ارة امل �خ��درات يف ال�سويد تتم عن
طريق الإنرتنت ،ويقومون ب�إر�سال �شحناتهم بالربيد.
وح���س��ب ال���ش��رط��ة ال���س��وي��دي��ة ف� ��إن �إج �م��ايل ال���ش�ح�ن��ات ال �ت��ي ي �ق��وم جتار
املخدرات ب�إر�سالها عرب الربيد احلكومي ُتقدّر ما بني � 700ألف �إىل مليون
�إر�سالية �سنوياً ،وهذا يعادل حوايل  1%من �إجمايل ال�شحنات التي يقوم
الربيد ال�سويدي ب�إي�صالها� .أغلب البيع والإر�سال يتم من داخل ال�سويد،
وي�ستخدم جتار املخدرات تقنيات جتعل من ال�صعب على ال�شرطة واجلهات
الأمنية تتبع امل�صدر والبائع ،كما يتم البيع بعملة البيتكوين والعمالت
الرقمية الأخرى مما يجعل تتتبع عملية البيع م�ستحيلة.

نفوق  100دلفني قبالة �سواحل موزمبيق

عُرث على جزيرة قبالة �سواحل موزمبيق على  86دلفيناً نفقت لأ�سباب
غري معروفة ،على ما �أفادت وزارة البيئة.
وكان عُرث الأحد على عدد من الدالفني النافقة يف املوقع نف�سه ،مما رفع
جمموع لثدييات البحرية النافقة �إىل .111
�أفاد بيان للوزارة الثالثاء ب�أن "فريق حممية �أرخبيل بازاروتو الطبيعية
يف مقاطعة �إنهامبان عرث على  86دلفيناً هامدة على ال�ساحل الغربي
جلزيرة بازاروتو" .يقع الأرخبيل يف قناة موزمبيق ،بني �ساحل هذا البلد
ومدغ�شقر.
وفتح حتقيق لتحديد �سبب نفوق احليوانات البحرية .و�أو�ضحت ال�سلطات
يف بيان �أن فريق الباحثني الذي عاين الدالفني ميدانيا مل يالحظ عليها
�أي �أثر جلروح ،ومل يجد �أي �أثر ملادة م�شبوهة يف �أجهزتها اله�ضمية .وتعد
حممية �أرخبيل بازاروتو �أول حممية بحرية يف موزمبيق.
وت�ش ّكل مياهها موطناً لعدد من الثدييات البحرية مثل الدالفني واحليتان
و�أبقار البحر.
وهي كذلك موطن لـ 180نوعاً من الطيور و 45من الزواحف و  16نوعاً
من الثدييات الربية ،بالإ�ضافة �إىل  500من الأنواع البحرية وال�ساحلية
و  2000نوع من الأ�سماك.

�ستيفي وندر �سينتقل للعي�ش يف غانا
�أع�ل��ن امل�ط��رب واملو�سيقي الأم��ري�ك��ي �ستيفي ون��در �أنه
�سينتقل للعي�ش يف غانا ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية
التي ت�شهدها الواليات املتحدة.
وق��ال املو�سيقي ال�شهري املولود يف والي��ة مي�شيغان� ،إنه
يود �أن يرى بلده "يبت�سم" جم��دداً "و�أريد �أن �أراه قبل
�أن �أ�سافر �إىل غانا ،لأنني �س�أفعل ذلك".
و�أك ��د ون��در ( 70ع��ام �اً) يف مقابلة يف ال�برن��ام��ج الذي
تقدمه مقدمة الربامج ال�شهرية �أوب��را وينفري ويذاع
على �شبكة (�سي �إن �إن) الأمريكية� ،أن القرار مت اتخاذه
بالفعل.
و�س�ألته وينفري "هل �ستنتقل ب�شكل دائ��م �إىل غانا؟"
وقال الفنان وكاتب الأغاين الأمريكي -ا�سمه احلقيقي
�ستيفالند هارداواي موري�س� -إنه �سيفعل ذلك.
و�أكد �صاحب الأغاين الناجحة ،ومن بينها 'You Are
 'the Sunshine of My Lifeو'I Just Called to
� 'Say I Love Youأن��ه ال يريد "�أن يقول �أحفادي
مثلي' :من ف�ضلك ،احرتمني؛ من ف�ضلك� ،أعلم �أنني
مهم� ،أرجو �أن تقدرين".

قد يكون اللونان الأ�سود والأبي�ض هما الزي التقليدي
يف ع��امل البطاريق ،لكن بطريقا واح��دا ك�سر القاعدة
بظهوره يف �إحدى اجلزر مرتديا بدلة �صفراء.
ال�ب�ط��ري��ق الأ� �ص �ف��ر ال �ن��ادر يعي�ش يف ج��زي��رة جورجيا
مبنطقة بريطانية يف جنوب املحيط الأطل�سي �شمال
القارة القطبية اجلنوبية.
وتبلغ م�ساحة جزيرة جورجيا  1500قدم مربع ،وهي
موطن لثاين �أك�بر ف�صيلة بطاريق يف العامل املعروفة
با�سم "البطريق امللك".
من املعروف �أن طيور البطريق امللك (Aptenodytes
 )patagonicusم� �ث ��ل ب � �ط� ��اري� ��ق الإم �ب ��راط� � ��ور
( ،)Aptenodytes forsteriت��زي��ن ع ��اد ًة باللونني
الأبي�ض والأ�سود مع بع�ض ال�صفرة على طوقها.
وحريت حالة البطريق النادر العلماء ،و�إن ر�أى بع�ضهم
�أن��ه "من املحتمل �أن يكون ري�ش الطائر ال��ذي ال يُن�سى
نتيجة حالة نادرة ُتعرف با�سم (اللو�سيزم) ،التي ت�شبه
امل�ه��ق .وه��ي حالة ت��ؤث��ر على ق��درة احل�ي��وان على �إنتاج
�صبغة يف اجللد وال�شعر.
البداية جاءت عندما التقط البلجيكي �إيف �آدامز ،م�صور
احلياة الربية� ،صو ًرا لبطريق نادر يف جزيرة نائية بجنوب
جورجيا خالل �شهر دي�سمرب/كانون الأول  ،2019لكنه
مل ين�شرها حتى يوم  18فرباير�/شباط .2021
وك�شف �آدامز النقاب عن �صوره عرب موقع "�أن�ستقرام"،
معلقا" :بطريق ملك �سار مبا�شرة اجتاهنا و�سط فو�ضى
مليئة ب�أفيال البحر وفقمات الفراء يف �أنتاركتيكا ،و�آالف
من طيور البطريق امللك الأخرى .كم �أنا حمظوظ".

ماهي �أف�ضل و�سيلة لتنظيف اجلهاز اللوحي؟

تتطلب الأجهزة اللوحية تنظي ًفا منتظ ًما،
حيث يتم ا�ستخدامها غال ًبا ل�ساعات طويلة
ولأغرا�ض خمتلفة.
و�� �ش� �ه ��دت الأج� � �ه � ��زة ال� �ل ��وح� �ي ��ة زي� � � ��ادة يف
اال�ستخدام خالل العام املا�ضي ،حيث �أجرب
العمل م��ن امل�ن��زل الكثريين على االعتماد
على الأج �ه��زة ال�شخ�صية اخلا�صة بهم يف
كثري م��ن الأح �ي��ان ��س��واء للعمل �أو اللعب،
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك مي�ك��ن �أن ت�ت�راك��م كميات
ك �ب�يرة م��ن ال���ش�ح��وم والأو�� �س ��اخ ع�ل��ى هذه
الأجهزة.
الأج � �ه� ��زة ال �ل��وح �ي��ة ع �ل��ى ع �ك ����س �شا�شات
ال�ت�ل�ف��زي��ون م�صممة ل�ل�ت�لام����س املنتظم،
وميكن �أن ت�صبح غائمة بالزيوت الطبيعية
�أو الأو� �س��اخ بعد اال��س�ت�خ��دام امل�ط��ول ،ومن
امل��رج��ح �أن ي�خ�ت��ار م�ع�ظ��م ال�ن��ا���س م�سحها
�سري ًعا ب�أكمامهم ،لكن هذا لن يفي بالغر�ض،
بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية.

ت�ع�ت�بر الأق �م �� �ش��ة امل���ص�ن��وع��ة م��ن الألياف
ال��دق�ي�ق��ة الأداة الأف���ض��ل لتنظيف معظم
�أنواع ال�شا�شات ،فهي توفر تنظي ًفا خال ًيا من
الكهرباء ال�ساكنة مما مينع الغبار والزيت
من خد�ش الأ�سطح احل�سا�سة.
ويف حال عدم توفر قطعة قما�ش من الألياف
الدقيقة ،ميكن اختيار الأن�سجة اخلالية من
الوبر واملواد الكيميائية للتنظيف.
ميكن �أن تزيل قطعة قما�ش م��ن الألياف
الدقيقة مبللة باملاء الأو�ساخ ب�شكل �أف�ضل،
ولكن يجب الت�أكد من �إيقاف ت�شغيل اجلهاز
ال�ل��وح��ي وف�صله ع��ن م���ص��ادر ال�ط��اق��ة قبل
تنظيفه بقطعة قما�ش مبللة.
ي�ق��ول خ�ب�راء الأم��را���ض امل�ع��دي��ة �إن قطعة
قما�ش مبللة كافية للق�ضاء على البكترييا،
ول �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى ت �ط �هي��ر �أع � �م� ��ق ميكن
ا��س�ت�خ��دام ك�ح��ول الأي��زوب��روب�ي��ل �أو مطهر
الأ�شعة فوق البنف�سجية.

ملى �شريف تتجاوز  40مليون
م�شاهدة لـ «ميا �أنا اللي ريدو»
ف ك�سر حاجز  40مليون م�شاهدة لأغنيتها
ا�ستطاعت الفنانة اللبنانية ملى �شري 
اجل��دي��دة "ميا �أن��ا ال�ل��ي ريدو" بعد م��رور �أق��ل م��ن �شهرين على طرحها عرب
يوتيوب.
وي�شار �إىل �أن �أغنية ملى �شريف "ميا �أنا اللي ريدو" من كلمات ربيع العمري و�أحلان
وتوزيع حيدر زعيرت و�صورت الكليب فيديو كليب من �إخراج علي الر�ضا.
اجلدير ذكره �أن الفنانة ملى �شريف ا�ستطاعت من خالل هذه الأغنية اخلليجية
�أن جتتاح مواقع التوا�صل االجتماعي كافة وهي التي نالت �شهرة وا�سعة عرب �أحد
املواقع وال تزال حتقق مزيداً من امل�شاهدات واملتابعني.

عرو�ض الأزياء �أ�سرية
العامل االفرتا�ضي
ال تزال عرو�ض الأزياء الن�سائية يف
�شمال �إيطاليا حم�صورة بال�صيغة
االف�ترا��ض�ي��ة بعد م��رور ع��ام على
ظهور ف�يرو���س ك��ورون��ا� ،إذ يُفتتح
�أ�سبوع املو�ضة يف ميالنو يف غياب
الأن���ش�ط��ة احل���ض��وري��ة ،ل�ك��نّ ثمة
�آما ًال يف �أن ت�ؤدي عمليات التلقيح
�إىل �إن�ع��ا���ش ال�ق�ط��اع بعد معاناته
ج ّراء اجلائحة.
قبل ع��ام واح��د فقط ،عندما كان
�أ��س�ب��وع امل��و��ض��ة يف ميالنو جارياً
ع �ل��ى ق� ��دم و� � �س� ��اق ،ب� � ��د�أت عبارة
فريو�س كورونا ت�سري على �أل�سنة
ع �� �ش��اق امل ��و�� �ض ��ة وال�صحافيني
واجل�م�ه��ور فيما ك��ان��وا ال يزالون
ي�ت�لا��ص�ق��ون ع�ل��ى م�ق��اع��د قاعات
عرو�ض الأزياء.
ك��ان��ت الإ� �ص��اب��ة الأوىل بفريو�س
ك ��ورون ��ا ��س�ج�ل��ت ل�ل�ت��و يف مدينة
ك � ��ودون� � �ي � ��و ،ع � �ل ��ى ب � �ع ��د ب�ضعة
ك �ي �ل��وم�ترات م��ن ع��ا��ص�م��ة �إقليم
لومبارديا ،مما دفع دار "�أرماين"
�إىل �إقامة �أول عر�ض �أزي��اء مغلق
يف تاريخ املو�ضة.
ب�ع��د م ��رور ع ��ام ،ال ي ��زال القطاع
ي �ع��اين ال �ت��داع �ي��ات االقت�صادية
والتنظيمية لوباء �أ�صبح عاملياً.
ومع ذلك  ،ف�إن ن�سخة هذه ال�سنة
من �أ�سبوع املو�ضة يف ميالنو التي
تقام من � 24شباط/فرباير �إىل
الأول م ��ن �آذار/م� � ��ار�� � ��س املقبل
ت�سعى �إىل �إظ �ه��ار ق ��درة �صناعة
املو�ضة على التك ّيف وال�صمود.

