خماوف من حرب �أهلية
ب�أياد تركية يف ال�صومال

�ص 10

 .. UAE INFOتطبيق

جديد من برق الإمارات

•• مقدي�شو-وكاالت:

ا��ش�ت�ع�ل��ت ال�ع��ا��ص�م��ة ال���ص��وم��ال�ي��ة م�ق��دي���ش��و ،ح�ي��ث دوت �أ� �ص ��وات ط�ل�ق��ات الر�صا�ص
واالنفجارات ،مما يثري املخاوف من عودة �شبح احلرب الأهلية والهجمات الإرهابية،
ليت�ضح �أن قوات خا�صة تدربها تركيا تقف وراء هذا ال�سيناريو املرعب.
وك��ان ال�صومال يعتزم يف البداية تنظيم �أول انتخابات مبا�شرة منذ احل��رب الأهلية
التي اندلعت يف  ،1991لكن تعرث الإعداد وهجمات حركة ال�شباب الإرهابية �أجربت
ال�سلطات على التخطيط القرتاع �آخر غري مبا�شر .وكان من املفرت�ض �أن ينتخب �شيوخ
الع�شائر النواب يف دي�سمرب وينتخب النواب بدورهم رئي�سا يف الـ 8من فرباير اجلاري
لكن اختيار النواب ت�أجل بعدما اتهمت املعار�ضة الرئي�س حممد ،الذي ي�سعى �إىل والية
ثانية ،مبلء املجال�س االنتخابية الإقليمية والوطنية بحلفائه.
و�إزاء ت�صرف الرئي�س ف��رم��اج��و ،ال��ذي ي��ؤخ��ر عمليا االن�ت�خ��اب��ات ،خ��رج متظاهرون
غا�ضبون من �أن�صار املعار�ضة ،اجلمعة� ،إىل �شوارع مقدي�شو.
وقولبت احتجاجات ه�ؤالء بقمع �شديد من طرف قوات تدربها تركيا يف ال�صومال.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:34 ........
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تفقد الأجنحة الوطنية والدولية امل�شاركة يف �آيدك�س  2021وا�ستقبل عددا من الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود

حممد بن زايد� :صناعة الدفاع رافد مهم للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

تفقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س عددا من الأجنحة الوطنية
والدولية امل�شاركة يف ال��دورة اخلام�سة ع�شرة ملعر�ض ال��دف��اع الدويل
�آيدك�س  2021الذي يقام يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
واطلع �سموه خ�لال اجلولة التفقدية على �أح��دث ابتكارات ال�شركات
وال� ��دول و�إن�ت��اج�ه��ا م��ن الآل �ي��ات امل �ت �ط��ورة و�أن �ظ �م��ة التحكم وتقنيات
الرادارات الدفاعية والع�سكرية وغريها .
وقال �سموه بهذه املنا�سبة � ..إن معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل �أ�صبح
�أحد �أهم املن�صات العاملية املعنية بحا�ضر ال�صناعات الدفاعية وم�ستقبلها
ويتيح فر�صة االطالع على �أحدث النظم التي تعر�ضها ال�شركات العاملية
على �صعيد ال�صناعات الدفاعية والع�سكرية والأمنية التي باتت اليوم
توظف خمتلف تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي  ..م�شريا �إىل �أن تنظيم
املعر�ض يف موعده وحجم امل�شاركات فيه يج�سدان قدرة دولة الإمارات
وكفاءتها با�ست�ضافة الأحداث العاملية يف خمتلف الظروف.
من جهة اخرى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أب��وظ�ب��ي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم����س -على
هام�ش فعاليات ال��دورة  15ملعر�ض الدفاع ال��دويل �آيدك�س - 2021
كال على حدة  -اللورد �إدوارد لي�سرت مبعوث رئي�س الوزراء الربيطاين
�إىل منطقة اخلليج والفريق جوي مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري
وزارة الدفاع الربيطانية لل�شرق الأو�سط والفريق برهانو جوال رئي�س
قوات الدفاع الوطني يف جمهورية �إثيوبيا ومعايل ديني�س مانتوروف
وزير ال�صناعة والتجارة يف جمهورية رو�سيا االحتادية ومعايل نيكوال�س
باناجيوتوبول�س وزير الدفاع يف جمهورية اليونان.
(التفا�صيل �ص)2

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أكرث من  5مليارات درهم �إجمايل �صفقات اليوم
الأول يف معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021

•• �أبوظبي-وام:

�شهد ال �ي��وم الأول م��ن معر�ضي �آي��دك����س ون��اف��دك����س � 2021إعالن
القوات امل�سلحة الإماراتية عن توقيع � 19صفقة بقيمة  5,030مليار
درهم مع �شركات حملية ودولية ،وذلك بالتزامن مع انطالق فعاليات
املعر�ضني ام�س وي�ستمر �إىل  25فرباير اجلاري.
وق��ال �سعادة العميد ركن حممد خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي
ملعر�ضي �آي��دك����س ون��اف��دك����س �إن �إج �م��ايل ال�صفقات اخل��ارج�ي��ة بلغت
 1.091مليار درهم ،والتي متثل  22%من �إجمايل قيمة ال�صفقات،
فيما بلغت قيمة ال�صفقات املحلية  3.939مليار درهم بن�سبة .78%
و�أ�شار احل�ساين �إىل �أن العقود اخلارجية توزعت على � 7شركات خارجية،
و� 12شركة حملية .جاء هذا االع�لان خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
عقد بح�ضور العميد ركن بحري فهد نا�صر الذهلي ،واملقدم ركن مايا
را�شد املزروعي املتحدثني الر�سميني با�سم معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س
(التفا�صيل �ص)4
.2021

�أجرت  197,701فح�صا ك�شفت عن � 2,250إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  3,684حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله مبعوث رئي�س الوزراء الربيطاين اىل منطقة اخلليج والفريق جوي مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية لل�شرق الأو�سط (وام)

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  951ج��رع��ة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى ام�س  5,554,342جرعة ومعدل توزيع اللقاح  56.16جرعة
لكل � 100شخ�ص .ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال ��وزارة لتوفري لقاح
كوفيد -19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم
والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد -
(التفا�صيل �ص)10
.19

احلر
وقفة احتجاجية للد�ستوري ّ

بريطانيا تطعم كل البالغني بلقاح كورونا بنهاية يوليو

وزير بريطاين :بد�أنا يف احلد من انت�شار �ساللتي الربازيل وجنوب �أفريقيا عبري مو�سي :نعي�ش معركة ك�سر عظم بني ر�أ�سي ال�سلطة
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير ال�صحة الربيطاين مات
ه��ان �ك��وك �إن ال �ت��داب�ير احلدودية
الأك�ث�ر ��ص��رام� ًة و�إج � ��راءات تعزيز
ت�ت�ب��ع امل�خ��ال�ط�ين جن�ح��ت ع�ل��ى ما
يبدو يف احلد من انت�شار �ساللتي
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل�ك�ت���ش�ف�ت�ين يف
الربازيل وجنوب �أفريقيا.
وقال هناك دليل على �أن الإجراءات
التي نتخذها�� ،س��واء تعزيز تعقب
امل�خ��ال�ط�ين �أو الإج � ��راءات الأكرث
�صرامة على احلدود ،ناجحة.
وق ��ال رئ�ي����س ال � ��وزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون �إنه �سيتم تطعيم
جميع البالغني يف بريطانيا بجرعة
�أوىل من لقاح كوفيد -19بحلول
نهاية يوليو متوز .
و�سيحدد جون�سون خارطة طريق
لتخفيف ثالث عزل عام ب�إجنلرتا
ال � �ي ��وم االث � �ن �ي�ن ب �ع��د حت �ق �ي��ق ما
ا�ستهدفته احل�ك��وم��ة م��ن تطعيم
 15مليون بريطاين من الفئات
عالية اخل �ط��ورة بحلول منت�صف
فرباير �شباط.

رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سعيد بتلقي جني مالي�سياك ( 84عامًا) اجلرعة الأوىل من لقاح فايزر يف �سيدين (ا ف
وق��ال��ت احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة �إن وب �ع��د اح� �ت�ل�ال ب��ري �ط��ان �ي��ا املركز ونبه جون�سون �إىل �ضرورة جتنب
بريطانيا ت�ه��دف الآن �إىل �إعطاء اخل��ام����س م��ن ح�ي��ث ع��دد الوفيات ال�تراخ��ي م�ضيفا �أن��ه لن يتم رفع
جرعة �أوىل لكل من جت��اوز عمره ب�شكل ر�سمي على م�ستوى العامل العزل العام �إال ببطء.
 50عاما بحلول � 15أبريل ني�سان حت��رك��ت ح�ك��وم��ة ج��ون���س��ون ب�شكل وح� �ت ��ى الآن �أع � �ط� ��ت بريطانيا
بعد �أن �أ�شارت �سابقا �إىل رغبتها يف �أ�سرع من الغرب لت�أمني �إمدادات اجل ��رع ��ة الأوىل م ��ن ال �ل �ق��اح �إىل
تطعيمهم باللقاح بحلول مايو.
 17.2م�ل�ي��ون �شخ�ص �أي �أكرث
اللقاح  ،مما منحها ال�سبق.

من ربع �سكانها البالغ عددهم 67
مليون ن�سمة .
و�أظ � �ه ��رت ب �ي��ان��ات م �ع �ه��د روب ��رت
ك��وخ ل�ل�أم��را���ض املعدية الأح��د �أن
ع��دد الإ� �ص��اب��ات امل ��ؤك��دة بفريو�س
كورونا يف �أملانيا ارتفع �إىل مليونني
و 386559بعد ت�سجيل 7676
�إ�صابة ج��دي��دة .و�أو��ض�ح��ت بيانات
امل �ع �ه��د �أي �� �ض��ا �أن ع� ��دد الوفيات
ارت�ف��ع �إىل 67841بعد ت�سجيل
 145حالة جديدة .و�أعلنت جلنة
ال�صحة الوطنية يف ال�صني الأحد
ت�سجيل �سبع حاالت �إ�صابة جديدة
بكوفيد -19يف ال�بر الرئي�سي يف
 20فرباير �شباط مقارنة بثماين
ح ��االت يف ال �ي��وم ال���س��اب��ق .وقالت
اللجنة يف بيان �إن جميع الإ�صابات
اجل��دي��دة واف ��دة م��ن اخل ��ارج .ومل
يتم ت�سجيل حاالت وفاة جديدة.
و�سجلت ال�صني �أي�ضا �ست حاالت
جديدة ب��دون �أع��را���ض مقابل 13
حالة يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف
ال �� �ص�ين احل � ��االت ال �ت��ي ال تظهر
ع�ل�ي�ه��ا �أع ��را� ��ض ع�ل��ى �أن �ه��ا حاالت
�إ�صابة م�ؤكدة بكوفيد.-19

•• الفجر -تون�س:

اعتربت رئي�سة احلزب الد�ستوري
احل��ر ع�ب�ير م��و��س��ي خ�ل�ال جتمع
�شعبي حلزبها ب�سو�سة �أم�س الأحد
�أن ما يح�صل حاليا يف تون�س هو
م �ع��رك��ة ك �� �س��ر ع �ظ��ام ب�ي�ن ر�أ�سي
ال�سلطة ،وفق ترجيحها.
وو�صفت اجتماع املجل�س القومي
االخري ب�إ�شراف رئي�س اجلمهورية
ب� �ـ«ج� �ل� ��� �س ��ة ت� ��وب � �ي� ��خ» يف عالقة
ب��ال�ت�ح��وي��ر ال � � ��وزاري ،م�ستغربة
� �ص �م��ت رئ� �ي� �� ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة يف
البداية بخ�صو�ص التحوير ومنذ
 16يناير اىل  25يناير 2021
قبل عقد جمل�س االم��ن القومي
ع�شية جل�سة منح الثقة للتحوير
الوزاري.
وق��ال��ت �إن رف����ض الرئي�س �سعيد

ح�ضور الفت للد�ساترة يف �سو�سة
لي�س مبدئيا وامن��ا ب�سبب التنازع وا�� �ش ��ارت اىل ت�ع�ط�ي��ل م�ؤ�س�سات
ب�ي�ن ال �� �س �ل �ط��ات ،م �� �ش�يرة اىل �أن ال ��دول ��ة و� �ش �غ��ور ح�ق��ائ��ب وزاري� ��ة
امل� �ع ��رك ��ة احل ��ال� �ي ��ة ت � � ��دور ح ��ول �سيادية وعلى ر�أ�سها الداخلية رغم
ال�صالحيات وال�سلطة ومن يحكم ،تهديدات الو�ضع الأمني يف عالقة
بالإرهاب( .التفا�صيل �ص)11
وفق تعبريها.

الكويت متدد حظر دخول غري
الكويتيني حتى �إ�شعار �آخر
•• الكويت-وام:

�إيران تبد�أ تقلي�ص عمل املفت�شني الدوليني غد ًا

طهران ت�شري ملقرتح �أوروبي الجتماع مع وا�شنطن
•• عوا�صم-وكاالت:

و�صول لقاحات �سينوفارم من ال�صني �إىل مطار زمبابوي

�إفريقيا ووباء كوفيد:19-

هكذا حت ّول ال�صني لقاحها �إىل �سالح دبلوما�سي !

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�سيد ال�سفري ،كن ل�ساين لدى �صديقي �شي جني بينغ لتنقل اليه خال�ص
�شكري .من مدرج مطار بليز دياين ،حتدث الرئي�س ال�سنغايل ماكي �سال،
م�ساء الأربعاء ،يف كلمة مت بثها على الهواء مبا�شرة على �شا�شة التلفزيون.
خلفه ،افراغ الطائرة التي هبطت للتو .على متنها؟ �أول � 200ألف جرعة
من اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كوفيد يف البالد ت�أتي مبا�شرة من ال�صني.
هذا الت�سليم �إىل ال�سنغال لي�س ظاهرة عابرة .ارتفعت �شحنات اللقاحات
من ال�صني �إىل الدول الأفريقية يف الأ�سابيع الأخرية .تلقت م�صر واملغرب
وغينيا اال�ستوائية و�سي�شل اللقاح ال�صيني الثمني .وتلقت زميبابوي،
االثنني� 200 ،ألف جرعة من لقاح �سينوفارم ،تربعت به ال�صني ،قبل �أن
تلتزم ب�شراء ما يقرب من مليوين جرعة( .التفا�صيل �ص)14

قال عبا�س عراقجي ،نائب وزير اخلارجية الإيراين� ،إن
رحلة رافائيل غرو�سي رئي�س الوكالة الدولية للطاقة
الذرية �إىل طهران ال عالقة لها بقرار �إيران ،و�إن قرار
�إي��ران �سينفذ .و�أ��ض��اف �أن ق��درة الوكالة على الرقابة
�ستنخف�ض مب��ا ي �ت�راوح ب�ين ن�ح��و  20و 30يف املئة
نتيجة تنفيذ ق��رار ال�برمل��ان .و�أ��ض��اف �أن �إي��ران تدر�س
اقرتاحا من االحتاد الأوروبي بعقد اجتماع غري ر�سمي
بني الأع�ضاء احلاليني يف اتفاق طهران النووي املربم
ع��ام  2015وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،لكنها مل ت��رد عليه
بعد.
و�أعلنت �إي��ران �أنها �أج��رت مباحثات مثمرة الأح��د مع
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة الذي
يزورها قبل يومني من بدء تطبيق قانون يق ّل�ص عمل
املفت�شني الدوليني بحال عدم رفع العقوبات الأمريكية
يوم الثالثاء املقبل.
هذا فيما اتهم وزير اخلارجية الإي��راين جواد ظريف،
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ج��و ب��اي��دن ب��ات�ب��اع �سيا�سة �سلفه
دونالد ترمب ،حيال �إي��ران.وه��اج��م ظريف يف مقابلة
م��ع قناة (ب��ر���س ت��ي يف) الإي��ران�ي��ة احلكومية ،مواقف
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،قائال �إنه يعلن معار�ضته
ل�سيا�سات دونالد ترمب ،لكنه يف الواقع يتبعها.
و�أ� �ض��اف :ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال ميكنها �أن تن�ضم �إىل

االتفاق النووي ما مل ترفع العقوبات .يجب رفع جميع
العقوبات.
كما احتج ظريف حول ما و�صفها بـت�سريبات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية حول �أن�شطة �إيران النووية ،يف
�إ�شارة �إىل التقرير الأخري للوكالة الذي �أكد وجود �آثار
اليورانيوم يف موقعني م�شبوهني.
كما انتقد اجلانب الأوروب��ي قائال� :إن قلق �أوروب��ا �إزاء
برنامج �إيران النووي نوع من النفاق ونفى ظريف �سعي
�إي��ران للح�صول على �سالح ن��ووي قائال :لدينا فتوى
تن�ص على حترمي حيازة و�إنتاج الأ�سلحة النووية.
وقال وزير اخلارجية الإيراين� ،إن �إنهاء عملية التفتي�ش
امل�ف��اج��ئ للوكالة ال��دول�ي��ة للطاقة ال ينتهك االتفاق
النووي ،م�ضيفا �أنه من املمكن العدول عن اخلطوات
التي اتخذتها �إيران خارج نطاق االتفاق النووي.
هذا فيما قال  220نائبا �إيرانيا يف بيان م�شرتك الأحد،
�إن القرار اخلا�ص بخف�ض االلتزامات النووية يجب �أن
ينفذ اعتبارا من  23فرباير ،وال يحق للحكومة ت�أخري
تنفيذه ب�أي �شكل من الأ�شكال.
وب��ال�ت��زام��ن م��ع زي ��ارة امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل��وك��ال��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة رافاييل غرو�سي �إىل طهران ال�سبت،
ولقاءه رئي�س منظمة الطاقة الذرية الإي��ران�ي��ة ،علي
�أكرب �صاحلي ،ملناق�شة �إعالن �إيران قرب وقف عمليات
التفتي�ش ،تظاهر الع�شرات من ميلي�شيات البا�سيج �أمام
مكان االجتماع �ضد الزيارة.

ترامب و�سالح التغريد

�إنه مثل �شم�شون بدون �شعره

حمروم من تويرت ،هل لرتامب م�ستقبل �سيا�سي؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أك�ثر م��ن �أرب��ع �سنوات م��ن الأخ�ب��ار بوا�سطة التغريد ،ث��م ال ��ش��يء .منذ
�شهر ون�صف ،مل يعد دون��ال��د ت��رام��ب ق��اد ًرا على الو�صول �إىل ال�شبكات
االجتماعية الرئي�سية .فقد �أوق��ف موقع تويرت ،ال��ذي يتحدث الرئي�س
ال�سابق من خالله مبا�شرة �إىل  88مليون م�شرتك ،ح�سابه ب�شكل دائم،
متهما �إياه بتحري�ض �أن�صاره على �أعمال العنف �ضد مبنى الكابيتول يف 6
يناير .وقبل ب�ضعة �أيام� ،أغلقت ال�شبكة االجتماعية الباب �أمام تخفيف هذا
الإجراء غري امل�سبوق :قال نيد �سيغال ،املدير املايل لتويرت�" :سيا�ساتنا ال
ت�سمح للنا�س بالعودة" بعد ا�ستبعادهم.
ال ي�ستطيع دونالد ترامب � ً
أي�ضا ا�ستخدام في�سبوك ،حيث كان لديه �أكرث
من  30مليون م�شرتك .ومن املقرر �أن يتخذ جمل�س الإ�شراف امل�ستقل
للمجموعة (جمل�س مراقبة في�سبوك) قرا ًرا نهائ ًيا بحلول منت�صف �أبريل،
لكن ال�ضغوط تتزايد على ال�شبكة االجتماعية لعدم ال�سماح للملياردير
با�ستعادة الو�صول �إىل ح�ساباته على في�سبوك وان�ستغرام (اململوكة � ً
أي�ضا
للمجموعة) .ويف نهاية يناير ،م��ددت �إدارة يوتيوب � ً
أي�ضا تعليق ح�ساب
(التفا�صيل �ص)13
دونالد ترامب �إىل �أجل غري م�سمى.

�أع �ل �ن��ت الإدارة ال �ع��ام��ة للطريان
امل� � ��دين ال �ك��وي �ت �ي��ة مت ��دي ��د حظر
دخ��ول غري الكويتيني حتى �إ�شعار
�آخ ��ر با�ستثناء الأط �ق��م الطبية -
القطاعني العام واخلا�ص  -و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي و�أقاربهم من
ال��درج��ة الأوىل والعمالة املنزلية
امل��راف �ق��ة .وق��ال��ت ال �ط�يران املدين
�إن ��ه ب�ن��اء ع�ل��ى تعليمات ال�سلطات
ال �� �ص �ح �ي��ة ت� �ق ��رر مت ��دي ��د العمل
ب� �ق ��رار م �ن��ع دخ � ��ول ال ��رك ��اب غري
الكويتيني �إىل البالد مع ا�ستمرار
ال�سماح بدخول الركاب الكويتيني
وخ���ض��وع�ه��م للحجر امل��ؤ��س���س��ي يف
�أح��د ال�ف�ن��ادق املعتمدة مل��دة � 7أيام
و� 7أيام �أخرى يف املنزل.

اللجنة الع�سكرية الليبية� :سرت م�ستعدة
ال�ستقبال كل النواب لتوحيد الربملان
•• طرابل�س-وكاالت:

ق��ال��ت اللجنة الع�سكرية الليبية
امل�شرتكة للعربية� ،أم����س الأحد،
�إن ��س��رت م�ستعدة ال�ستقبال كل
ال� �ن ��واب ل �ت��وح �ي��د ال�ب�رمل ��ان ،و�إن
ال �ظ ��روف الأم �ن �ي��ة م �ه �ي ��أة لعقد
جل�سة الربملان يف �سرت.
وع � �ق� ��دت ال �� �س �ل �ط��ة التنفيذية
اجل��دي��دة يف ليبيا ،الأح ��د� ،أوىل
اجتماعاتها الر�سمية يف طرابل�س.
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الطريان املدين بال�شارقة ي�ؤكد و�صول طائرة �شحن الطريان املدين :نتوا�صل مع الطريان املدين
�إىل وجهتها ب�سالم بعد عطل ب�سيط يف الأجواء برتكيا للتحقيق يف تفا�صيل واقعة طائرة ال�شحن
•• ال�شارقة-وام:

02

�أكدت دائرة الطريان املدين بال�شارقة �أن طائرة
�شحن تركية م�سجلة برتكيا �أقلعت من مطار
ال�شارقة الدويل متوجهة �إىل �إ�سطنبول هبطت
يف م�ق��ر وج�ه�ت�ه��ا ب���س�لام دون �أي ��ة �أ� �ض��رار بعد
�أن �أ��ص��اب�ه��ا عطل ب�سيط وه��ي يف الأج ��واء ومت
�إ�صالحه من قبل قائد الطائرة.
ووفقاً للمعلومات ال�صادرة عن الدائرة ف�إن قائد
الطائرة �أبلغ بعد �إقالعه بدقيقتني عن عطل

يف �أح��د امل�ح��رك��ات وب�ع��د ذل��ك ب�ث�لاث دق��ائ��ق مت
الإبالغ عن �إ�صالح م�شكلة املحرك.
و�أو�ضحت ال��دائ��رة �أن الطائرة �أكملت طريقها
�إىل تركيا وهبطت يف �إ�سطنبول ب�سالم ..م�ؤكدة
�أن م��ا مت ت��داول��ه م��ن ف�ي��دي��وه��ات ح��ول خروج
دخان من �أحد حمركات الطائرة كان ب�سبب هذا
العطل الب�سيط الذي �أ�صلحه كابنت الطائرة.
ودع��ت ال��دائ��رة جميع �أف ��راد املجتمع �إىل عدم
ت��داول ال�شائعات و�أخ��ذ املعلومات من م�صادرها
الر�سمية.

•• �أبوظبي-وام:

�أكدت الهيئة العامة للطريان املدين �أن طائرة ال�شحن الرتكية التي �أقلعت
من مطار ال�شارقة ال��دويل متجهة �إىل �إ�سطنبول و�أ�صيبت بعطل ب�سيط
وهي يف الأجواء قد هبطت ب�سالم يف مطار وجهتها يف تركيا.
وق��ال��ت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�يران امل��دين �إن�ه��ا ب ��د�أت بالتوا�صل م��ع هيئة
ال�ط�يران امل��دين الرتكية و�شركة ال�ط�يران املعنية للتحقيق يف تفا�صيل
الواقعة والتو�صل �إىل ال�سبب الأ�سا�سي للواقعة وكيفية التعامل معها
ل�ضمان االمتثال الأعلى مل�ستوى معايري ال�سالمة يف املجال اجلوي لدولة
الإمارات ومطارات الدولة.

تعاون بني �إ�سعاف دبي وجمعية املخرتعني
•• دبي-وام:

وقعت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف ام�س اتفاقية تعاون
م��ع جمعية املخرتعني الإم��ارات�ي��ة لتعزيز ال�شراكة بني
الطرفني وحتقيق املزيد من التن�سيق يف املجاالت التقنية
للإ�سعاف  .و�ست�سهم االتفاقية  -التي وقعها �سعادة خليفة
ال��دراي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات الإ�سعاف
وامل �خ�ترع الإم ��ارات ��ي �أح �م��د جم��ان رئ�ي����س جمل�س �إدارة
جمعية املخرتعني الإماراتية تزامنا مع فعاليات �أ�سبوع
الإمارات للإبتكار  -يف دعم وتعزيز الأفكار الإبتكارية التي
تتطلب الدعم الفني وتوفري التوجيه وكافة الت�سهيالت
واخلدمات وامل�شورة الالزمة للمواهب الإماراتية املواطنة

وامل�خ�ترع�ين ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك يف جمال
الفعاليات والور�ش واملختربات.
وقال خليفة الدراي �إنه من منطلق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة خلدمات
�إ�سعافية مبتكرة ورائدة عامليا قدمت جمموعة متنوعة من
الإبتكارات التخ�ص�صية التي �ساهمت ب�شكل فاعل يف حتقيق
ر�ؤية و�أهداف امل�ؤ�س�سة الإ�سرتاتيجية وكان لها الأثر الكبري
على اخلدمات اال�سعافية التي تقدم باحرتافية وا�ستدامة
ل�ضمان �صحة و�سالمة املتعاملني و�إ�سعاد املجتمع  .من
جهته ق��ال املخرتع الإم��ارات��ي �أحمد جم��ان �إن الإتفاقية
تهدف �إىل تعزيز العالقة وال�شراكة بني الطرفني وهي
متثل خطوة هامة يف �إط��ار حتقيق ر�ؤى اجلمعية يف دعم
"�إ�سعاف دبي" املعروف بكفاءتها الب�شرية.

تفقد الأجنحة الوطنية والدولية امل�شاركة يف «�آيدك�س »2021

حممد بن زايد� :صناعة الدفاع تعد رافد ًا مهم ًا من روافد التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف الإمارات
• تنظيم املعر�ض يف موعده وحجم امل�شاركات فيه يج�سدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها با�ست�ضافة الأحداث العاملية يف خمتلف

•• �أبوظبي-وام:

تفقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ام�س ع��ددا من الأجنحة الوطنية
وال��دول�ي��ة امل���ش��ارك��ة يف ال ��دورة اخلام�سة ع�شرة ملعر�ض ال��دف��اع الدويل
(�آيدك�س  )2021الذي يقام يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
واط�ل��ع �سموه خ�لال اجل��ول��ة التفقدية على �أح ��دث اب�ت�ك��ارات ال�شركات
والدول و�إنتاجها من الآليات املتطورة و�أنظمة التحكم وتقنيات الرادارات

و�أ��ض��اف �سموه �أن املعر�ض يوا�صل دوره يف تعزيز ال�شراكات وم��د ج�سور
الدفاعية والع�سكرية وغريها.
وقال �سموه بهذه املنا�سبة� :إن معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل �أ�صبح �أحد التوا�صل والتعاون بني الدول ..م�ؤكدا �أن �صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً
�أهم املن�صات العاملية املعنية بحا�ضر ال�صناعات الدفاعية وم�ستقبلها ويتيح من روافد التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف دولة الإمارات والعديد من دول
فر�صة االط�لاع على �أح��دث النظم التي تعر�ضها ال�شركات العاملية على العامل.
�صعيد ال�صناعات الدفاعية والع�سكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف وت�ع��رف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان خ�لال لقائه
خمتلف تقنيات الذكاء اال�صطناعي ..م�شريا �إىل �أن تنظيم املعر�ض يف ممثلي ال��دول وكبار م�س�ؤويل ال�شركات العار�ضة ..على �أه��م ابتكاراتهم
م��وع��ده وحجم امل�شاركات فيه يج�سدان ق��درة دول��ة الإم ��ارات وكفاءتها ومعرو�ضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية و�آخر ما �أنتجته التكنولوجيا
الع�سكرية يف جم��ال ال��دف��اع ..كما ت�ب��ادل معهم الأح��ادي��ث ب�ش�أن �أهمية
با�ست�ضافة الأحداث العاملية يف خمتلف الظروف.

امل�شاركة يف معر�ض (�آيدك�س) ودوره يف دعم املبادرات وال�شراكات التي تعقد
خالله.
و�أعرب �سموه عن متنياته النجاح والتوفيق جلميع العار�ضني وامل�شاركني
يف (�آيدك�س  )2021والزائرين للمعر�ض.
رافق �سموه خالل جولته يف املعر�ض� ..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 دي��وان ويل
عهد �أبوظبي.

حممد بن زايد ي�ستقبل عددا من الوزراء
ور�ؤ�ساء الوفود امل�شاركني يف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س -على هام�ش فعاليات الدورة 15
ملعر�ض الدفاع الدويل " �آيدك�س  - "2021كال على حدة  -اللورد �إدوارد
لي�سرت مبعوث رئي�س الوزراء الربيطاين �إىل منطقة اخلليج والفريق جوي
مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية لل�شرق الأو�سط
والفريق برهانو ج��وال رئي�س ق��وات الدفاع الوطني يف جمهورية �إثيوبيا
ومعايل ديني�س مانتوروف وزي��ر ال�صناعة والتجارة يف جمهورية رو�سيا
االحت��ادي��ة ومعايل نيكوال�س باناجيوتوبول�س وزي��ر ال��دف��اع يف جمهورية
اليونان.
ورح��ب �سموه بال�ضيوف  -خ�لال ال�ل�ق��اءات التي ج��رت يف مركز �أبوظبي

الوطني للمعار�ض  -وبحث معهم  ..عالقات ال�صداقة والتعاون بني دولة
الإمارات وبلدانهم يف خمتلف اجلوانب وال�ش�ؤون الدفاعية والع�سكرية.
كما تناول �سموه وال�ضيوف �أهمية معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل " �آيدك�س
" ودوره يف تعزيز التعاون والتن�سيق و�إقامة �شراكات بني خمتلف ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والعاملية املعنية ب�صناعات الدفاع �إ�ضافة �إىل االطالع
على �أح��دث ما تو�صل �إليه ع��امل ال�صناعات من تقنيات و�أنظمة دفاعية
متطورة ت�سهم يف مواجهة التحديات امل�شرتكة التي ي�شهدها العامل.
ح�ضر جانبا من اللقاءات � ..سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان وم�ع��ايل خ�ل��دون خليفة امل�ب��ارك رئي�س ج�ه��از ال�ش�ؤون
التنفيذية ع�ضو املجل�س التنفيذي و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل
ديوان ويل عهد �أبوظبي.

�سيف بن زايد يزور معر�ض «�آيدك�س  » 2021ويتفقد عددا من الأجنحة الوطنية
•• �أبوظبي -وام:

زار الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية � ،أم�س  ،معر�ض "�آيدك�س  "2021املقام حالياً
مبركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك" مب�شاركة دولية وا�سعة.
وتفقد �سموه ع��ددا من الأجنحة الوطنية التي تعر�ض �أح��دث ما تو�صل
�إليه قطاع ال�صناعات الدفاعية بالدولة من تكنولوجيا ومعدات متطورة
ومبتكرة ،والتي تعك�س التطور يف قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطنية،
حيث ا�ستمع �سموه من م�س�ؤويل هذه الأجنحة ملوجز عما يتم عر�ضه من
هذه ال�صناعات املتطورة.
كما �شملت جولة �سموه االطالع يف عدد من الأجنحة العربية والدولية على
�أهم التقنيات التي تقدمها يف املجاالت الع�سكرية والدفاعية واالت�صاالت
و�أنظمة احلماية والأمن ،وتبادل �سموه الأحاديث مع العار�ضني وعدد من
امل�س�ؤولني حول �أه��م ما يقدمونه من منتجات وتقنيات و�آليات ومعدات
تقنية ح��دي�ث��ة م�ت�ط��ورة وم�ب�ت�ك��رة يف � �ش ��ؤون ال �ق��وات الع�سكرية والأم ��ن
وال�سالمة وامل�ستخدمة كحلول م�ستدامة للعمليات الع�سكرية.

«توازن ،و�ساب» توقعان جمموعة من االتفاقيات يف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

وق ��ع جم�ل����س ال� �ت ��وازن االقت�صادي
وت � � ��وازن ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالبتكار
جمموعة من االتفاقيات مع �شركة
"�ساب" يف معر�ض �آيدك�س .2021
وتت�ضمن االتفاقيات مبا�شرة "�ساب"
يف ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر يف
جمال �أنظمة اال�ست�شعار يف الإمارات
بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف برنامج
ت� ��وازن ال� �س �ت��دام��ة وت �ع��زي��ز توطني

ال �� �ص �ن��اع��ات ال��دف��اع �ي��ة والأمنية
"."SEEDS
وتعك�س االتفاقيات العالقة الوثيقة
ب�ي�ن جم�ل����س ال� �ت ��وازن االقت�صادي
"�ساب" ال ��ذي ي �ه��دف �إىل متكني
ال �� �ص �ن��اع��ات ال �ع �� �س �ك��ري��ة والأمنية
امل �� �س �ت��دام��ة يف دول� ��ة الإم � � ��ارات من
ج �ه ��ة ،وم� ��ع ت� � ��وازن للتكنولوجيا
واالبتكار من جهة �أخرى.
ح� ��� �ض ��ر ت ��وق � �ي ��ع االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات يف
ج �ن��اح ت� ��وازن ك��ل م��ن ��س�ع��ادة طارق

ع �ب��دال��رح �ي��م احل��و� �س �ن��ي الرئي�س
التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�صادي
ومايكل جوهان�سون الرئي�س واملدير
التنفيذي ل�شركة �ساب و�آن��ا كارين
روزن امل��دي��ر ال �ع��ام ل���ش��رك��ة "�ساب
املحدودة" يف الإمارات.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال � � �س � �ع ��ادة ط � ��ارق
ع �ب��دال��رح �ي��م احل��و� �س �ن��ي الرئي�س
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي مل� �ج� �ل� �� ��س ال � � �ت� � ��وازن
االقت�صادي " ..تعد �شراكتنا مع �ساب
م�ث� اً�ال لل�شراكات العاملية الناجحة

وامل �ج��دي��ة ل �ك�لا ال �ط��رف�ين وكجزء
م��ن ال�ت��زام�ن��ا ن�ح��و الإم � ��ارات �سوف
ن��وا��ص��ل م��ع ��س��اب ج�ه��ودن��ا احلثيثة
لتطوير وتنمية القدرات الإماراتية
وتعزيز الكفاءات وامل�ه��ارات املحلية.
كما ي�سعدنا م�شاركة �ساب املتزايدة
والف ّعالة يف براجمنا املتعددة".
م��ن جانبها ق��ال��ت �آن��ا ك��اري��ن روزن،
املدير العام ل�شركة "�ساب املحدودة"..
" متثل عمليات البحث والتطوير
حم � ��ور ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت �ن��ا ل �ل �ن �م��و يف

الإمارات منذ افتتاحنا ملركز الإنتاج
والت�صنيع يف جممع توازن ال�صناعي
ب�أبوظبي يف العام  .2018ي�سعدنا
ت��زوي��د الإم ��ارات والأ� �س��واق العاملية
ب ��أن �ظ �م��ة اال� �س �ت �� �ش �ع��ار ال �ت��ي ميكن
اال�ستفادة منها يف امل�ج��االت املدنية
والع�سكرية على حد �سواء .نثمن يف
�ساب �شراكتنا مع توازن التي تهدف
�إىل بناء �أُ�س�س قوية و ُن ُظم متكاملة
لالرتقاء بقطاع ال��دف��اع والأم��ن يف
دولة الإمارات".
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حتت رعاية رئي�س الدولة ونيابة عن حممد بن زايد  ..من�صور بن زايد يفتتح �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي  -وام:

حت ��ت ال ��رع ��اي ��ة ال �ك��رمي��ة ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"،
ون �ي��اب��ة ع��ن ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ..افتتح �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة� ،أم�س،
الدورة الـ  15ملعر�ض الدفاع الدويل
"�آيدك�س" ال��ذي ي�ستمران خلم�سة
�أي� � ��ام ،ح �ت��ى  25ف�ب�راي ��ر ،يف مركز
�أب��وظ�ب��ي الوطني للمعار�ض ،ليكون
�أك �ب��ر ح� ��دث دويل ي��د� �ش��ن مرحلة
التعايف من "كوفيد."-19
و�شهد �سموه حفل االفتتاح بح�ضور
ف �خ��ام��ة رم �� �ض��ان ق ��دي ��روف رئي�س
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �� �ش �ي �� �ش ��ان ،وفخامة
ر�ستم مينخانوف رئي�س جمهورية
تتار�ستان ،وم�ع��ايل �أول �ي��غ اورو�سكي
نائب رئي�س ال��وزراء وزير ال�صناعات
اال�سرتاتيجية يف �أوكرانيا ،والفريق
�أول حم �م��د ح� �م ��دان دق �ل ��و مو�سى
النائب الأول لرئي�س املجل�س ال�سيادي
يف جمهورية ال�سودان وعدد من كبار
امل�س�ؤولني .واقت�صرت الفعالية على
كبار ال�شخ�صيات املدعوة من خمتلف
دول العامل ،و�سط �إجراءات تنظيمية
ال �ت��زم��ت �أع �ل ��ى امل �ع��اي�ير والتدابري
االحرتازية والوقائية.
وق��ال �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة �إن "معر�ض
ال��دف��اع ال��دويل – �آيدك�س "2021
و "معر�ض ال � ��دف � ��اع ال� �ب� �ح ��ري –
ن��اف��دك ����س  "2021مي� � ّث�ل�ان �أب� ��رز
امل �ن �� �ص��ات ال �ع��امل �ي��ة ل �ع��ر���ض �أح� ��دث
املعدات الع�سكرية والأ�سلحة املتطورة
والتقنيات احل��رب�ي��ة ،و ُي���ش� ّك�لان معًا
مرجعا �إقليم ًيا ودول ًيا جلميع الدول
وك �ب��رى ال �� �ش��رك��ات يف ه� ��ذا املجال
اال�سرتاتيجي.
و�أكد �سموه �أن تنظيم احلدث يعك�س
ال �ق��درة ال�ع��ال�ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات يف
�إدارة ال �ف �ع��ال �ي��ات ال ��دول �ي ��ة يف ظل
ال�ظ��روف اال�ستثنائية التي ي�شهدها
العامل نتيجة انت�شار جائحة كورونا،
وذل� � ��ك ي � ��أت ��ي ب �ف �� �ض��ل التوجيهات
ال�ك��رمي��ة وال ��ر�ؤي ��ة ال�ث��اق�ب��ة للقيادة
الر�شيدة.
و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد

�آل ن�ه�ي��ان �أن ال��دول��ة مت�ن��ح االبتكار
وال �ت �� �ص �ن �ي��ع امل �ت �خ �� ّ��ص ����ص والتطوّر
العلمي �أولوي ًة مطلقة و�أهمي ًة بالغة
يف �سيا�ساتها� ،إمي��ا ًن��ا منها مب��ا لهذه
املجاالت من قيمة ل�ضمان م�ستقبل
واع ��د ل�ل�أج �ي��ال امل�ت�ع��اق�ب��ة م��ن �أبناء
الإم� � ��ارات ،ودع ��م ر��ص�ي��د الإجن� ��ازات
الوطنية.
وكان حفل االفتتاح قد ا�ستهل بال�سالم
الوطني للدولة� ،أعقبه عر�ض مرئي
ي ��روي ق�صة ال�ت�ط��ور وال��ري��ادة التي
ت�ق��وده��ا دول ��ة الإم � ��ارات والإجن� ��ازات
اال�ستثنائية التي حققتها ،وبخا�صة
خ�ل��ال ال� �ع ��ام  2020ال � ��ذي �شهد
انت�شار جائحة كوفيد.-19
و�شهد احلفل عر�ض طريان يف �سماء
�أب��وظ�ب��ي لت�شكيل علم ال��دول��ة نفذه
فريق "فر�سان الإمارات" �إىل جانب
عرو�ض مو�سيقية لفرق ع�سكرية.
وت �� �ض �م �ن��ت ف� �ق ��رات احل� �ف ��ل تقدمي
�� �س� �ي� �ن ��اري ��و ل� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ع�سكرية

و� �س �ي �ن��اري��وه��ات وه �م �ي��ة � �ش��ارك فيه
عدد من الوحدات الع�سكرية الربية
واجل��وي��ة والبحرية ،ا�ستعملت فيها
ت �ق �ن �ي��ات م �� �س �ت �خ��دم��ة يف امل � �ن� ��اورات
الع�سكرية والأم �ن �ي��ة ،وال�ت��ي �سلطت
ال���ض��وء م��ن خ�لال�ه��ا ع�ل��ى التقنيات
احل��دي�ث��ة وامل�ت�ط��ورة امل �ع��ززة بالواقع
االف�ت�را� �ض��ي وال ��ذك ��اء اال�صطناعي
وال � ��روب � ��وت � ��ات ،واالت � �� � �ص� ��االت عرب
الأق �م��ار ال�صناعية لتحديد املواقع
والتحركات.
ح�ضر مرا�سم االفتتاح معايل حممد
ب��ن �أح �م��د ال � �ب ��واردي وزي� ��ر الدولة
ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن
ح�م��د حم�م��د ث ��اين ال��رم�ي�ث��ي رئي�س
�أركان القوات امل�سلحة وعدد من كبار
قادة القوات امل�سلحة.
وي �ق��دم م�ع��ر���ض "�آيدك�س "2021
الذي تنظمه �شركة �أبوظبي الوطنية
ل�ل�م�ع��ار���ض "�أدنيك" ،ب��ال�ت�ع��اون مع
وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات

امل�سلحة �أح��دث ما تو�صل �إليه قطاع
ال�صناعات الدفاعية من تكنولوجيا
وم � �ع ��دات م �ت �ط��ورة وم �ب �ت �ك��رة� ،إىل
ج��ان��ب ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى تطور
قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطنية
يف ال ��دول ��ة ،وك��ذل��ك ع �ق��د �شراكات
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ي�ن خم�ت�ل��ف اجلهات
امل���ش��ارك��ة وك�ب�رى ال���ش��رك��ات العاملية
املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات.
وتتميز دورة معر�ض "�آيدك�س" هذا
العام ب�أنها �أك�بر حدث متخ�ص�ص يف
القطاع الدفاعي على م�ستوى العامل
يد�شن مرحلة التعايف من "كوفيد-
 "19مب�شاركة � 900شركة عار�ضة
من  59دولة ،و�سط توقعات بح�ضور
�أك�ث�ر م��ن � 70أل��ف زائ ��ر� ،إىل جانب
 110وفود دولية �أكدوا ح�ضورهم،
وم��ن املنتظر �أن ي�شارك يف التغطية
الإعالمية ما يزيد عن � 500إعالمي
من  64دولة.
وقال معايل اللواء الركن طيار فار�س

خلف امل��زروع��ي القائد العام ل�شرطة
�أبوظبي ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س"" ..
نفخر بانطالق ه��ذا احل��دث العاملي،
الذي يتزامن مع االحتفال باليوبيل
الذهبي الحتاد دولة الإمارات العربية
املتحدة ،ليوا�صل املعر�ضني م�سريتهما
التي انطلقت قبل  27ع��ام�اً ،و�سط
�إق �ب��ال دويل وا� �س��ع ،م��ر��س�خ�اً بذلك
م�ك��ان�ت��ه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وباعتباره
من�صة عاملية ت�ستعر�ض وت�ستقطب
�أح ��دث م��ا تو�صلت �إل �ي��ه ال�صناعات
الدفاعية الربية والبحرية واجلوية
م��ن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واب �ت �ك ��ارات تواكب
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة.
و�أ�� � �ض � ��اف م �ع��ال �ي��ه " جن �ح��ت دول ��ة
الإمارات يف ت�أكيد قدراتها و�إمكاناتها
م ��ن خ�ل��ال ج��اه��زي �ت �ه��ا امل �ت �م �ث �ل��ة يف
ت�ن�ظ�ي��م وا��س�ت���ض��اف��ة ه ��ذه الفعالية
ال��دول �ي��ة ال ��رائ ��دة ،ب��ال�ن�ظ��ر �إىل ما
تتمتع به من كفاءات وخ�برات وبنية

حتتية تقد للعامل بيئة عمل حتظى
بثقة املجتمع ال� ��دويل ،وا�ستقطبت
على �إثرها م�شاركة عاملية وا�سعة رغم
الظروف التي ي�شهدها العامل نتيجة
انت�شار اجلائحة ،وذل��ك بالنظر �إىل
دوره ��ا ال��رئ�ي����س يف ت�ط��وي��ر القطاع،
وامل�ساهمة يف توقيع عقود و�صفقات
طويلة الأجل".
من جانبه ،ق��ال �سعادة اللواء الركن
طيار �إ�سحاق �صالح حممد البلو�شي،
الوكيل امل�ساعد لل�صناعات وتطوير
ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة ب� ��وزارة الدفاع،
ون ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا �إن
م�ع��ر��ض��ي "�آيدك�س" و"نافدك�س"
ي�ع�ت�بران نقطة حت��ول ج��دي��دة نحو
ا� �س �ت �ئ �ن��اف ق �ط��اع � �س �ي��اح��ة الأع� �م ��ال
ودع��م م�سرية التنمية ال�شاملة التي
ت�سهم يف تعزيز مكانة دولة الإمارات
خ�ل�ال اخلم�سني ع��ام �اً املقبلة التي
ت�سعى لبناء اقت�صاد قائم على املعرفة
واالبتكار.

ونوه �سعادته باجلهود الد�ؤوبة لفرق
العمل واللجان املنظمة التي عملت
على و�ضع جمموعة م��ن الإج ��راءات
وف� ��ق �أع� �ل ��ى اال�� �ش�ت�راط ��ات العاملية
وامل �ح �ل �ي��ة ل �� �ض �م��ان �أم � ��ن و�سالمة
الوفود الدولية وامل�شاركني والزوار،
حيث ي�أتي انعقاد هذه ال��دورة خالل
ه��ذه امل��رح �ل��ة ،بف�ضل ر�ؤى القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ال �ث��اق �ب��ة ،ال �ت��ي ا�ستبقت
ج��ائ �ح��ة "كوفيد "-19واح� �ت ��وت
خماطر انت�شارها ،للرتحيب بالعامل
م��ن ج��دي��د ،م�ستفيدة م��ن اخلطط
م�ف���ص�ل��ة وامل ��درو�� �س ��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م هذه
الدورة اال�ستثنائية ،و�إتاحة الفر�صة
ل �ل �ع��امل ب ��اال�� �س� �ت� �م ��رار يف ممار�سة
�أعمالهم بثقة و�أمان.
من جانبه ،قال حميد مطر الظاهري،
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
"�أدنيك" وجمموعة ال�شركات التابعة
لها " ..نفخر يف �أدنيك بتنظيم هذا

احل� ��دث اال� �س �ت �ث �ن��ائ��ي ب��ال �ت �ع��اون مع
خمتلف ال�ل�ج��ان املنظمة للفعاليات
واجل � �ه� ��ات امل �خ �ت �� �ص��ة ال �ت ��ي و�ضعت
خ�ط�ط�اً �شملت جميع امل��راح��ل بدءاً
من الت�سجيل وو�صو ًال �إىل ح�ضورهم
امل �ع ��ر� �ض�ي�ن ،ل �ت �� �س �ه �ي��ل الإج � � � ��راءات
اخلا�صة بالوفود الدولية والعار�ضني
والإع�لام�ي�ين وال��زوار وامل�شاركني يف
ه��ذا احل��دث ،من �إ��ص��دار الت�أ�شريات
اخل��ا��ص��ة ب��ال��وف��ود ال��دول�ي��ة ،و�إج ��راء
الفحو�صات اخلا�صة ب�ـ كوفيد-19
جلميع الوفود الدولية".
و�أ� �ض��اف ال�ظ��اه��ري �أن ه��ذا التعاون
املثمر انعك�س على النتائج الأولية
املتعلقة بامل�شاركات الدولية مبا يفوق
التوقعات ،حيث ا�ستقطبنا هذا العام
 5دول جديدة ،ت�شارك للمرة الأوىل،
وجت� ��اوزت ن�سبة ال���ش��رك��ات الدولية
 84باملائة من جمموع العار�ضني ،يف
حني و�صلت ن�سبة ال�شركات الوطنية
العار�ضة �إىل  16باملائة من جمموع
ال�شركات ،الأم��ر ال��ذي يعك�س مدى
االه�ت�م��ام ال��دويل مبعر�ضي �أيدك�س
ونافدك�س ال��ذي ميتد على م�ساحة
� 155أل��ف م�تر مربع فيما و�صلت
م�ساحة العرو�ض اخلارجية واملائية
على الر�صيف البحري لأدن�ي��ك �إىل
� 81ألف مرت مربع.
و�أك ��د ال�ظ��اه��ري �أن �صحة و�سالمة
ج�م�ي��ع امل �� �ش��ارك�ين وال � ��زوار ملعر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س" تعترب على
ر�أ�س �أولويات �شركة �أبوظبي الوطنية
ل�ل�م�ع��ار���ض "�أدنيك" ،ح�ي��ث و�ضعت
ال�شركة بروتوكوالت تو�ضح التدابري
والإج � � � � � ��راءات اخل ��ا�� �ص ��ة باحلفاظ
على �صحة جميع امل���ش��ارك�ين ،وذلك
ب��ال �ت �ع ��اون م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات ال�صحية
وال��رق��اب �ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة م��ن خالل
ت��وف�ير م��راك��ز ال�ف�ح����ص ال � ��دوري يف
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض
جلميع الوفود ويف �شبكة الفنادق التي
ت�ست�ضيف ال��زوار وامل�شاركني ،ف�ض ً
ال
عن التدابري االحرتازية التي يجري
تطبيقها يف جميع مرافق احلدث.
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن��ه �سيتم تطبيق
جمموعة وا�سعة من �إجراءات ال�صحة
وال �� �س�لام��ة وال��وق��اي��ة ل���ض�م��ان �أمن
و�سالمة ال��وف��ود وامل�شاركني والزوار
يف دورة العام  2021من املعر�ضني
وامل ��ؤمت��ر  ..وللمزيد م��ن املعلومات
وت�ف��ا��ص�ي��ل ه��ذه الإج � � ��راءات ،يرجى
زيارة املوقع الإلكرتوين الر�سمي عرب
الرابط . www.idexuae.ae

من�صور بن زايد ي�ستقبل نائب رئي�س املجل�س ال�سيادي االنتقايل ال�سوداين من�صور بن زايد يت�سلم ر�سالة خطية من رئي�س وزراء كازاخ�ستان
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
�أم ����س ،م�ع��ايل ال�ف��ري��ق �أول حممد ح�م��دان دقلو،
النائب الأول لرئي�س املجل�س ال�سيادي االنتقايل
جلمهورية ال���س��ودان ،وذل��ك على هام�ش معر�ض
ال��دف��اع ال ��دويل � -آي��دك����س  2021ال ��ذي افتتح
اليوم يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .وبحث
�سموه مع معايل الفريق �أول حممد حمدان دقلو
�سبل تعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي وتطوير العالقات
ب�ين دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة وجمهورية
ال�سودان ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت والقطاعات،
مبا يحقق تطلعات الدولتني وال�شعبني ال�شقيقني،
�إ�ضافة �إىل امل�ستجدات يف املنطقة وعدد من الق�ضايا

ت�سلم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ر�سالة
خ�ط�ي��ة ،م��ن م �ع��ايل �أ� �س �ك��ار م��ام�ين رئ�ي����س وزراء
ج�م�ه��وري��ة ك��ازاخ �� �س �ت��ان ،ت�ت�ع�ل��ق ب�ت�ع��زي��ز عالقات
ال�صداقة والتعاون بني البلدين  .جاء ذلك خالل
ا�ستقبال �سموه� ،أم�س� ،سعادة ماديار مينيليكوف
�سفري جمهورية كازاخ�ستان لدى الدولة ،الذي قام
بت�سليم الر�سالة وذلك على هام�ش "معر�ض الدفاع
ال��دويل – �آيدك�س  "2021ال��ذي اف ُتتح ام�س يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .وبحث �سموه
مع �سعادة ماديار مينيليكوف �سبل تطوير التعاون العربية املتحدة وجمهورية كازاخ�ستان ال�صديقة االزدهار والتقدّم واال�ستقرار للدولتني وال�شعبني
ال�ث�ن��ائ��ي وت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن دول ��ة الإم � ��ارات يف خم �ت �ل��ف امل � �ج ��االت وال� �ق� �ط ��اع ��ات ،مب ��ا يحقق ال�صديقني.

الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك .ح�ضر
ال�ل�ق��اء م�ع��ايل حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال �ب��واردي وزير
ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون ال ��دف ��اع ،و� �س �ع��ادة ح�م�ي��د �سعيد

النيادي نائب مدير مكتب وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة،
و�سعادة حممد ع�ب��داهلل ال�ك��ارب �سفري جمهورية
ال�سودان لدى الدولة.

من�صور بن زايد ي�ستقبل وزير ال�صناعات الدفاعية جلمهورية �أذربيجان من�صور بن زايد ي�ستقبل وزير ال�صناعة والتجارة الرو�سي
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة� ،أم����س ،معايل مادت
غولييف وزي��ر ال�صناعات الدفاعية جلمهورية �أذربيجان،
وذلك على هام�ش "معر�ض الدفاع الدويل – �آيدك�س "2021
الذي اف ُتتح ام�س يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .جرى
خالل اللقاء بحث �سبل التعاون الثنائي وتعزيز العالقات بني
دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية �أذربيجان ال�صديقة
يف خمتلف املجاالت والقطاعات ،مبا يحقق االزدهار والتقدّم
واال�ستقرار للدولتني وال�شعبني ال�صديقني.

•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ام�س ،معايل ديني�س مانتوروف وزير
ال�صناعة والتجارة لرو�سيا االحت��ادي��ة ،ورئي�س الطرف الرو�سي يف
اللجنة احلكومية الرو�سية الإم��ارات�ي��ة امل�شرتكة للتعاون التجاري
واالقت�صادي ،وذلك على هام�ش "معر�ض الدفاع الدويل – �آيدك�س
 "2021ال��ذي اف ُتتح ام�س يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
وب�ح��ث ��س�م��وه م��ع م�ع��ايل ديني�س م��ان �ت��وروف �سبل ت�ع��زي��ز التعاون
الثنائي وتطوير العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة و رو�سيا
االحت��ادي��ة ال�صديقة يف خمتلف امل �ج��االت وال�ق�ط��اع��ات ،مب��ا يحقق
االزدهار والتقدّم واال�ستقرار للدولتني وال�شعبني ال�صديقني.
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�سيجنال ت�ستعر�ض منتجات جديدة للحرب الإلكرتونية خالل �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

04

�أطلقت �شركة �سيجنال الرائدة يف توفري احللول املتعلقة باحلرب الإلكرتونية
واال�ستخبارات ،ام�س منتجني متطورين من �ش�أنهما �أن يقدما ميزة تكتيكية
يف مهام امل�ستقبل .و�سيكون منتجا  ،V-Protectوه��و نظام لت�شوي�ش
ات�صاالت الرتددات الراديوية من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف حماية �أرواح ال�شخ�صيات
املهمة والقوافل الع�سكرية من �أخطار غري متوقعة ،و NavControl-G
املتخ�ص�ص يف القدرات امل�ضادة للطائرات امل�سرية بدون طيار "الدرون" من
�أهم احللول امل�ؤثرة يف اال�ضطالع بنتائج �إيجابية �ضمن ال�صناعات الدفاعية
التي ت�شهد زيادة مطردة يف الرقمنة.
ومت الك�شف ع��ن هذين املنتجني يف جناح "ايدج" خ�لال معر�ض وم�ؤمتر

الدفاع الدويل "�آيدك�س  "2021الذي يقام لغاية  25فرباير اجلاري يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك".
ويعترب  V-Protectنظام ت�شوي�ش حممو ًال ومتقدماً ومتفاع ً
ال عايل
الطاقة يقوم بحجب �إ�شارات الرتددات الراديوية الأر�ضية ال�شائعة بالإ�ضافة
�إىل م�ع��دات االت���ص��االت امل�ح�م��ول��ة ،حيث يغطي ت ��رددات ال��رادي��و و�أجهزة
االت���ص��ال الال�سلكي " "walkie-talkieوت ��رددات ال�ه��وات��ف املحمولة
وات���ص��ال الإن�ترن��ت الال�سلكي .يتميز النظام بجهاز مبكافحة املتفجرات
املرجتلة و�إجراءات مكافحة الطائرات بدون طيار ،ويتم تثبيت النموذج �سهل
اال�ستخدام يف �سيارات الدفع الرباعي كما يوفر �إمكانية الت�شغيل التلقائي
من خالل ا�ستخدام  16قناة وم�ضخمات طاقة عالية االنبعاث لتعزيز نطاق
احلماية ومكافحة التهديدات املختلفة عرب جمال الرتدد.

يف ح�ي�ن ي �ع��د  NavControl-Gوح� ��دة �إر�� �س ��ال م �ت �ط��ورة ُ�صممت
خ�صي�صاً ملنع املركبات اجلوية غري امل�أهولة من التعدي على مواقع حمددة.
وللم�ساعدة على حماية املناطق احل�سا�سة ،طورت "�سيجنال" نظامًا ميكنه
حماكاة �إ��ش��ارات نظام التمو�ضع العاملي "جي بي �إ�س" لتوليد �أخ�ط��اء يف
املوقع والتوقيت ،ما ي��ؤدي �إىل ال�سيطرة على املركبات غري امل�أهولة وغري
املتعاونة .كما ميكن للنظام املغلف يف علبة مقاومة لل�صدمات� ،أن يُ�ستعمل
ب�سال�سة يف عدة ا�ستخدامات �إم��ا يف مواقع ثابتة �أو لال�ستعمال يف امليدان
عند احلاجة.
وبهذه املنا�سبة ،قال وليد امل�سماري نائب رئي�س �إدارة الربامج يف قطاع احلرب
الإل�ك�ترون�ي��ة واال��س�ت�خ�ب��ارات يف اي ��دج" :ميثل ق�ط��اع احل��رب الإلكرتونية
واال�ستخبارات ع�صب �أنظمة الدفاع والأمن احلديثة .وحتتل �سيجنال مكانة

ريادية يف اال�ضطالع بتقنيات متطورة ت�ساعد عمالءنا على تو�سعة خياراتهم
يف عامل �سريع التغري .وتعد حلولنا احلديثة التي مت ّكن عمالءنا من �إدارة
متطلبات الأم��ن والأداء املعقدة ،مثا ًال حياً على عرو�ضنا املرنة التي تركز
طاقاتها حلجب الأعداء وحتييدهم ومهاجمتهم".
وتتمتع �سيجنال بروح ال�شركات النا�شئة يف ت�صميم و�إنتاج منتجات وخدمات
�أم�ن�ي��ة ورق�م�ي��ة ث��وري��ة ذات بنية مفتوحة وف�ع��ال��ة وحم��� َّ�س�ن��ة ومبنية على
ال�ترددات الراديوية ،ل�صالح احلكومات وال�شركات يف املنطقة .وقد نفذت
ال�شركة دورة �صارمة من حتليل التهديدات والأبحاث والتطوير بهدف ر�صد
املخاطر النا�شئة وحتليلها ومكافحتها .وتعد "�سيجنال" ج��زءاً من قطاع
احلرب الإلكرتونية واال�ستخبارات يف ايدج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة
التي ُت�صنف بني �أف�ضل  25مورداً ع�سكرياً يف العامل.

حامد بن زايد يفتتح معر�ض الدفاع البحري نافدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ حامد بن زاي��د �آل
نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي �أـم�س
معر�ض ال��دف��اع ال�ب�ح��ري "نافدك�س
 "2021ــ الذي يقام على الر�صيف
ال�ب�ح��ري امل�ق��اب��ل للمن�صة الرئي�سة
مل��رك��ز �أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض ـــ
�ضمن فعاليات معر�ض الدفاع الدويل
" �آيدك�س ."2021
وق��ام �سموه بجولة �شملت � ..أجنحة
ال�شركات الوطنية والعاملية امل�شاركة
يف معر�ض الدفاع البحري يف دورته
ال�ساد�سة وتبادل �سموه الأحاديث مع
العار�ضني حول �آخر التقنيات والقطع
احلديثة امل�شاركة يف املعر�ض.
وي���ص��ل �إج �م��ايل ال�ق�ط��ع امل���ش��ارك��ة يف
معر�ض " نافدك�س "  17قطعة بحرية

ن�ه�ي��ان � ..إن امل�ع��ر���ض مي�ث��ل منوذجا
ل�ل�م�ع��ار���ض ال ��رائ ��دة يف ال �ع��امل على
م�ستوى التنظيم وامل�شاركة والتطوير
امل� ��� �س� �ت� �م ��ر ف� ��� �ض�ل�ا ع � ��ن امل �� �ض �م ��ون
وال�ف�ع��ال�ي��ات ،وه��و مي�ث��ل ال �ي��وم �أحد
�أب��رز املن�صات الدولية لعر�ض �أحدث
تكنولوجيات ال��دف��اع ،وملتقى عامليا
ث ��ري ��ا ل �ل �ح ��وار ب�ي�ن امل �ع �ن �ي�ي�ن بهذه
ال�صناعة املهمة وم�ستقبلها يف �ضوء
ال� �ت� �غ�ي�رات ال �ك �ب�ي�رة ال �ت ��ي مي ��ر بها
العامل.
ح�ضر االفتتاح � ..سعادة الفريق الركن
م �ه �ن��د���س ع�ي���س��ى � �س �ي��ف ب ��ن عبالن
امل��زروع��ي نائب رئي�س �أرك ��ان القوات
امل�سلحة وال�ل��واء الركن بحري طيار
من  10دول ح��ول العامل وتتنوع ما و�إن�ق��اذ وغريها � ..إ�ضافة �إىل �أحدث واط �ل��ع ��س�م��وه م��ن ممثلي ال�شركات وامل�ستجدات يف جمال �صناعة الدفاع �آيدك�س" و" نافدك�س " خ�لال هذه تنظيم الفعاليات الكربى على �أ�س�س ال�شيخ �سعيد بن حمدان بن حممد �آل
ال �ظ��روف اال�ستثنائية يج�سد قدرة قوية من الأمن وال�سالمة.
ب�ي�ن ك��ا��س�ح��ات �أل �غ��ام وزوارق دوري ��ة ال�ت�ق�ن�ي��ات يف �أن�ظ�م��ة �أم ��ن ال�سواحل امل�شاركة على �أهم التقنيات احلديثة يف البحري.
نهيان قائد القوات البحرية وعدد من
و��س�ف��ن �إم� ��داد و�إن � ��زال وزوارق بحث وحلول االت�صاالت البحرية.
ال�صناعات البحربة املتطورة واحللول و�أك � ��د � �س �م��وه �أن �إق ��ام ��ة م�ع��ر��ض��ي " دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة على وق��ال �سمو ال�شيخ حامد بن زاي��د �آل امل�س�ؤولني.

�أكرث من  5مليارات درهم �إجمايل �صفقات اليوم الأول يف معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

�شهد اليوم الأول من معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" � 2021إعالن القوات
امل�سلحة الإماراتية عن توقيع � 19صفقة بقيمة  5,030مليار دره��م مع
�شركات حملية ودولية ،وذلك بالتزامن مع انطالق فعاليات املعر�ضني �أم�س
وي�ستمر �إىل  25فرباير اجلاري.
وقال �سعادة العميد ركن حممد خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي ملعر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س" �إن �إجمايل ال�صفقات اخلارجية بلغت  1.091مليار
دره��م ،والتي متثل  22%من �إج�م��ايل قيمة ال�صفقات ،فيما بلغت قيمة
ال�صفقات املحلية  3.939مليار درهم بن�سبة .78%
و�أ�شار احل�ساين �إىل �أن العقود اخلارجية توزعت على � 7شركات خارجية،
و� 12شركة حملية.
جاء هذا االع�لان خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد بح�ضور العميد ركن
ب�ح��ري فهد نا�صر ال��ذه�ل��ي ،وامل �ق��دم رك��ن م��اي��ا را��ش��د امل��زروع��ي املتحدثني

الر�سميني با�سم معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س .2021
وق ��ال العميد رك��ن ب�ح��ري ف�ه��د ن��ا��ص��ر ال��ذه�ل��ي� ،إن �أب ��رز ال�صفقات التي
ع �ق��دت ت�ضمنت ال�ت�ع��اق��د م��ع "Calidus Aerospace - Sole
 " Proprietorshipل���ش��راء ع��دد  12ط��ائ��رة ب��در ""B-250
بقيمة  1.697م�ل�ي��ار دره ��م  ..ك�م��ا ت�ع��اق��دت ال �ق��وات امل�سلحة م��ع �شركة
" "International Golden Groupل�شراء ذخائر و�أ�سلحة
بقيمة  689مليون دره��م� ،إىل جانب �شراء �سيارات و�آليات من �شركة منر
لل�سيارات بقيمة تتجاوز  230مليون درهم.
و�أ�شار الذهلي �إىل �أن ال�صفقات املحلية ت�ضمنت ،التعاقد مع �شركة امل�سعود
لتوريد قطع غيار و�أعمال �صيانة لدبابة لوكلريك وقطع غيار االو�شكو�ش
ل�صالح ال�صيانة العامة بقيمة  250مليون دره��م ،و�شركة "Global
 "Aerospace Logisticsلتوفري خدمات الإ�سناد الفني لنظام
املالحة اجلوية ل�صالح قيادة الطريان امل�شرتك ،بقيمة  410ماليني درهم،
والتعاقد مع �شركة بن هالل لتوريد قطع الغيار والإ�صالح والإ�سناد الفني

بقيمة  45مليون درهم .
و�أو��ض��ح �أن��ه ج��رى التعاقد مع �شركة الفتان ل�شراء زوارق دوري��ة �ساحلية
ل�صالح قيادة جهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل بقيمة 35.494
مليون درهم ،ومع �شركة االحتاد لبناء ال�سفن لتوفري خدمات الإ�سناد الفني
وقطع غيار الزوارق و�سفن القوات البحرية بقيمة  60مليون درهم.
كما جرى التعاقد مع �شركة �آمروك لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية الطائرات
ل�صالح قيادة الطريان امل�شرتك بقيمة  175.788مليون درهم ،ومع �شركة
" "Wolf Sbane Wholesaleلرتكيب �أجهزة الك�شف الكيميائي
والإ�شعاعي والإنذار املبكر على الآليات ل�صالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة
 51.6مليون درهم ،والتعقاد مع �شركة " "Maximus Airال�ستئجار
ط��ائ��رات لتوفري خ��دم��ات النقل وال�شحن اجل��وي ل�صالح ال�ق��وات امل�سلحة
بقيمة  293.840مليون درهم.
من جانبها ،قالت املقدم ركن مايا را�شد املزروعي �إن ال�صفقات اخلارجية التي
جرى توقيعها مع القوات امل�سلحة ،ت�ضمنتRHEINMETALL" ،

 "ELECTRONICSلتقدمي الدعم الفني مل�شبهات اال�شتباك التعبوي
ل�صالح قيادة القوات الربية بقيمة  57.4مليون درهم ،والتعاقد مع �شركة
" "INSITUل�شراء �أنظمة الطائرات امل�سرية " "Integratorبقيمة
 405ماليني درهم ،والتعاقد مع "JUGOIMPORT-SDPR
 " J.Pل�شراء قذائف ومدافع ل�صالح قيادة القوات الربية بقيمة 74.698
مليار درهم ،والتعاقد مع �شركة " "Tecnobitل�شراء م�شبهات املدفعية
املتكاملة ل�صالح القوات الربية بقيمة  51.9مليون درهم ،والتعاقد مع �شركة
" "THALES SIXلتطوير نظام االت�صال اجلوي " " GATR-T
ل�صالح قيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  350.6مليون درهم.
و�أ� �ض��اف��ت امل��زروع��ي �أن ��ه ج��رى ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة م��ع "DENEL SOC
 " LTDل�شراء نظام الطائرة امل�سرية بدون طيار نوع "SEEKER 400
" ل�صالح قيادة حر�س الرئا�سة بقيمة  50مليون درهم ،و�أخرياً التعاقد
مع التعاقد مع �شركة " " OUVRY SASل�شراء مهمات الوقائية
الفردية ل�صالح الدفاع الكيميائي بقيمة  101.3مليون درهم.

عبداهلل بن زايد � :آيدك�س  2021جتمع عاملي بارز من �أجل م�ستقبل ي�سوده التفا�ؤل والأمل للب�شرية
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل �أن
معر�ض "�آيدك�س  " 2021يعد جتمعا عامليا ب��ارزا من �أج��ل م�ستقبل ي�سوده
التفا�ؤل والأمل للب�شرية.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن دولة الإمارات من خالل ا�ست�ضافتها لهذا احلدث العاملي
يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي ت�ؤثر يف العامل �أجمع ب�سبب جائحة "كوفيد
 ،"-19ومع االلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ل�ضمان �صحة و�سالمة
امل�شاركني ،ت�ؤكد �أهمية العمل يدا بيد من �أجل امل�ضي قدما يف م�سار التعايف من
اجلائحة ومعاجلة �آثارها و�ضرورة تكاتف وت�آزر خمتلف دول العامل من �أجل
حتقيق هذا الهدف.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجل��ول��ة ال�ت��ي ق��ام بها �سموه يف معر�ض "�آيدك�س "2021
الذي افتتح �أعماله �أم�س وتفقد خاللها عددا من �أجنحة ال�شركات الوطنية
واخلليجية وال��دول�ي��ة امل���ش��ارك��ة وال�ت��ي تعر�ض �أح ��دث م��ا تو�صل �إل�ي��ه قطاع
ال�صناعات الدفاعية وتكنولوجياته املختلفة.

و�أ��ش��اد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان بالتطور امل�ستمر يف "�آيدك�س
 "2021الذي يعد �أحد �أهم و�أكرب املعار�ض املتخ�ص�صة يف املجاالت الدفاعية
والتكنولوجيات الع�سكرية املرتبطة بها على م�ستوى العامل ..م�شريا �إىل �أنه
يعك�س املكانة الرائدة التي حتظى بها الدولة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي
وقدرتها على ا�ست�ضافة وتنظيم الفعاليات الدولية وفق �أعلى املعايري العاملية.
وا�ستهل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان جولته بزيارة جناح �شركة "�إيدج"
الوطنية ال�شريك اال�سرتاتيجي ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س"  2021وت�ضم
حتت مظلتها �أك�ثر من � 26شركة متخ�ص�صة يف جميع قطاعات ال�صناعات
الدفاعية والأمنية  ..كما زار جناح جمموعة "�إنرتنا�شيونال جولدن جروب
– �آي جي جي" الذي ي�ضم � 50شركة متخ�ص�صة يف ال�صناعات الدفاعية
والأمنية والتكنولوجية.
وع�بر �سموه ع��ن ف�خ��ره بامل�شاركة الوطنية ال��وا��س�ع��ة يف "�آيدك�س "2021
وتواجد العديد من ال�شركات الوطنية الرائدة على م�ستوى العامل والتي تعك�س
م�شاركتها ما ت�شهده دولة الإمارات من تطور يف جمال ال�صناعات الدفاعية.
وانتقل �سموه �إىل جناح �شركة "بوينج" �أحد �أكرب �شركات الطريان يف العامل

والرائدة يف �صناعة الطائرات التجارية و�أنظمة الدفاع والف�ضاء الآم��ن كما
تعرف على جناح �شركة "ريثيون تكنولوجيز" امل��زود ال��رائ��د عامليا لأنظمة
الطريان والدفاع والتي تعر�ض يف "�آيدك�س  "2021جمموعة من املنتجات
واحللول التكنولوجية مثل حلول الليزر ومنظومة االت�صاالت واملالحة الآمنة.
كما زار �سموه ج�ن��اح �شركة "كولينز �أيرو�سبي�س" �إح ��دى وح ��دات "ريثيون
تكنولوجيز" والرائدة يف جمال احللول الذكية واملتطورة تقنيا.
واط�ل��ع �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان على م�شاركة ج�ن��اح جمل�س
التوازن االقت�صادي يف معر�ض �آيدك�س لهذا العام وال��ذي ميتد على م�ساحة
تتجاوز  1600مرتمربع ويت�ضمن م�شاريع متخ�ص�صة وتقنيات متقدمة مت
تطويرها حمليا وبالتعاون مع عدد من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
وزار �سموه جناح "كاليد�س" ال�شركة الإماراتية الرائدة التي تعر�ض خالل
م�شاركتها يف "�آيدك�س � "2021أنظمة دفاعية حديثة ومتطورة.
وانتقل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان �إىل زي��ارة اجلناح الرو�سي يف
"�آيدك�س  "2021وتعرف على �أب��رز ال�شركات الرو�سية امل�شاركة يف احلدث
ال�ع��امل��ي وم��ا ت�ع��ر��ض��ه م��ن م�ن�ت�ج��ات م�ب�ت�ك��رة يف ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ات الدفاعية

وتكنولوجياته.
كما زار �سموه جناح ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية " "SAMIوالتي
ت�شارك يف "�آيدك�س  "2021من خالل اجلناح ال�سعودي.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان بامل�شاركة ال�سعودية البارزة يف
املعر�ض واجلناح ال�سعودي الذي ي�ضم حتت مظلته عددا من كربى ال�شركات
املحلية املتخ�ص�صة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية والأمنية.
واخ�ت�ت��م �سموه جولته ب��زي��ارة ج�ن��اح �شركة �إي��رب��ا���ص ال�ت��ي ت�ستعر�ض خالل
م�شاركتها يف املعر�ض جمموعة وا�سعة من التقنيات والقدرات واحللول املتطورة
التي توفرها �شركات �إيربا�ص للدفاع والف�ضاء و�إيربا�ص للطائرات العمودية.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان بامل�شاركة الوا�سعة من نحو 60
دولة يف "�آيدك�س  "2021وذلك من �أجل تبادل اخلربات والتعرف على �أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا احلديثة يف جمال ال�صناعات الدفاعية.
كما �أ�شاد �سموه بالتزام امل�شاركني وال��زوار ب��الإج��راءات الوقائية واالحرتازية
املطبقة يف املعر�ض مثمنا جهود الكوادر القائمة على تنظيم احلدث وفق �أعلى
املعايري العاملية املعتمدة من �أجل �سالمة اجلميع.
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�أخبـار الإمـارات
•• دبي-الفجر:

ك�شف مركز موا�صالت الإمارات للتدريب ،عن جناحه يف تدريب �أكرث
من � 160ألف متدرب منذ تد�شني املركز يف .2015
و�أ�شار عبداهلل املدحاين مدير مركز موا�صالت الإم��ارات للتدريب �أن
�شركة موا�صالت الإم��ارات ت�ضع �سالمة املنقولني وراحتهم وحتقيق
�سعادتهم على ر�أ�س �أولوياتها ،لذا حر�صت على جت�سيد ذلك من خالل
جهودها امل�ستمرة ملراجعة وتطوير املنهج التعليمي والتدريبي والربامج
التدريب ّية املعتمدة يف املركز ،ومبا يتوافق مع ا�شرتاطات هيئة الطرق
واملوا�صالت بدبي ،واجلهات الت�شريعية ذات العالقة يف جمال التدريب
على م�ستوى الدولة ،مبا ي�سهم يف تعزيز احل�صة ال�سوقية لل�شركة،
وحت�سني املركز التناف�سي لها عرب تقدمي خدمات تدريب �شاملة وذكية
ذات �صلة وثيقة بقاعدتها اال�ستثمارية العري�ضة ومب��ا ي�ثري الدور
االقت�صادي لل�شركة ويحقق تطلعاتها نحو التنمية امل�ستدامة.
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� 160ألف م�ستفيد من خدمات مركز موا�صالت الإمارات
وتف�صي ً
ال قال املدحاين �إنّ ال�شركة �سخرت كافة الإمكانات والو�سائل
ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت �ع��زز م��ن ك �ف��اءة �أداء �سائقيها واحرتافيتهم
باعتبارهم �سفرائها �أمام املتعاملني واملنقولني ،الأمر الذي �سينعك�س
على حتقيق �أهدافها وا�ستدامة ريادتها يف هذا القطاع احليوي واملهم
يف الدولة ،وقدرتها على جتاوز الظروف والتحديات التي جنمت عن
انت�شار كوفيد  19من خالل جناح املركز يف تدريب �سائقي وم�شرفات
القطاعات اال�ستثمار ّية مبوا�صالت الإمارات� ،إ�ضافة �إىل حتقيقه ثقة
املتعاملني اخلارجيني الذي نتج عنه ا�ستقطاب عقود تدريب جديدة
م��ع �شركات التاك�سي والليموزين ب��دب��ي ،م�شرياُ �أن مركز التدريب
جنح يف تدريب �أكرث من � 160ألف متدرب منذ تد�شني املركزيف عام
.2015

و�أ ّك ��د امل��دح��اين على م�ستوى االع�ت�م��ادات املهن ّية والإدار ّي� ��ة للمركز،
منوهاً على م��دى �إمكانيات املركز الب�شرية وامل��ادي��ة املتمثلة يف تعدد
االعتمادات املهن ّية للمحا�ضرين ،وكذلك اخلربة الوا�سعة التي متتلكها
موا�صالت الإم��ارات والتي �أهلتها لتت�صدر مناهج التدريب يف �أن�شطة
النقل املدر�سي واخلدمات اللوج�ستية والتاك�سي والليموزين والنقل
بو�ساطة الدراجات النارية� ،إ�ضافة �إىل �أن�شطة الت�شريفات وال�ضيافة
واملعروفة بـ(.)VVIP
ودع ��ا امل��دح��اين ك��اف��ة اجل �ه��ات وامل��ؤ��س���س��ات يف ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخل��ا���ص اال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�برة م��وا��ص�لات الإم� ��ارات يف ق�ط��اع النقل
واملوا�صالت التي متتد لأكرث من  39عاماً ومنظومة التدريب التي
تتبنّاها لتمكني فئة ال�سائقني وم�شريف النقل وال�سالمة من ممار�سة

Monday

�أدواره��م وواجباتهم وفق معايري الكفاءة واجل��ودة واالحرتافية ،ويف
خمتلف الأن�شطة اال�ستثمار ّية يف جمال النقل.
ي��ذك��ر �أن م��رك��ز م��وا� �ص�ل�ات الإم � � ��ارات ل �ل �ت��دري��ب ع���ض��و يف االحت ��اد
ال��دويل ملنظمات التدريب والتطوير " "IFTDOوكذلك حا�صل
ع �ل��ى ع���ض��وي��ة اجل�م�ع�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة ل�ل�ح��د م��ن احل� ��وادث
" ،"ROSPAو�ضمن قائمة املراكز التدريبية العاملية امل�ساهمة يف
حتقيق ر�سالة اجلمعية الرامية �إىل احلفاظ على الأرواح واحلد من
احلوادث ،كما �إنه معتمد من اجلهات الت�شريع ّية يف جمال التدريب على
م�ستوى الدولة ومنها مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني
"" ،ACTVETوجمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة (،)QCC
وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية ( ،)KHDAالأم��ر ال��ذي يعك�س
ال �ت��زام م��وا��ص�لات الإم� ��ارات بتبنّي وت�ط��وي��ر منظومة خ��دم��ات تعزز
م�ستوى ال�سالمة و��ص��و ًال �إىل حتقيق نقل �آم��ن ومنتظم وم�ستدام،
وتر�سيخ ثقافة ال�سالمة املرورية لدى جميع �شرائح املجتمع.
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البواردي يلتقي عددا من �ضيوف �آيدك�س 2021
البحريني ،ومعايل دني�س مانرتوف وزير ال�صناعة والتجارة الرو�سي،
•• �أبوظبي-وام:
ومعايل هاكوب �أر�شكيان وزي��ر �صناعة التكنولوجيا العالية الأرميني،
ا�ستقبل معايل حممد بن �أحمد ال�ب��واردي وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بح�ضور �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار
على هام�ش معر�ض الدفاع ال��دويل "�آيدك�س � "2021أم�س ،ك ً
ال على ال�ضباط وامل�س�ؤولني يف الوزارة ،والوفود املرافقة.
ح��دة ،الفريق ال��رك��ن ع�ب��داهلل ب��ن ح�سني النعيمي وزي��ر ��ش��ؤون الدفاع ورحب معاليه بال�ضيوف وتبادل معهم الأحاديث حول عالقات ال�صداقة

وال�ت�ع��اون القائمة ب�ين الإم� ��ارات وب�ل��دان�ه��م ،و�أه�م�ي��ة �إق��ام��ة معر�ض "
�آيدك�س " رغم كل التحديات التي ي�شهدها العامل ،ودوره يف بناء القدرات
ودع��م ركائز االقت�صاد الوطني من خالل تطوير ال�صناعات الدفاعية
الوطنية.
و�أ�شاد ال�ضيوف مبعر�ض �آيدك�س هذا العام وبامل�ستوى العايل الذي يتميز

ب��ه ع��ام�اً بعد ع��ام ،كونه ميثل من�صة عاملية للمتخ�ص�صني ،كما �أبدوا
�إعجابهم بالتنظيم وحجم املعرو�ضات التي ت�ضمنها املعر�ض.
ج��رى خ�لال ال�ل�ق��اءات ا�ستعرا�ض ع�لاق��ات التعاون ب�ين دول��ة الإمارات
وبلدان ال�ضيوف و�سبل تعزيزها ،كما مت تبادل وجهات النظر حول عدد
من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

�آيدك�س ونافدك�س  ..2021حرفية الإمارات يف �صناعة املعار�ض العاملية بلحيف النعيمي لـ(وام)� :آيدك�س ونافدك�س يعك�سان ثقة العامل يف كفاءة تعامل الدولة مع كوفيد19 -
يظهر التدقيق يف لوج�ستيات ور�شة
التجهيز ملعر�ضي" �آيدك�س ونافدك�س
 "2021ح �ج ��م اجل� �ه ��د الكبري
ال��ذي ب��ذل��ه م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي الوطني
للمعار�ض بالتعاون مع وزارة الدفاع
والقيادة العامة للقوات امل�سلحة من
�أج ��ل �أن ي�شهد ال �ع��امل ك�ي��ف جنحت
الإم��ارات يف مواجهة جائحة كورونا
الأممية  ،وكيف �أ�ضافت �شارة عاملية
�أخ ��رى يف ح��رف�ي��ة ��ص�ن��اع��ة املعار�ض
وال� � �ق � ��درة ع �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م الأح � � ��داث
ال��دول �ي��ة ال ��رائ ��دة يف �أدق الظروف
و�أكرثها ات�صاال بالأمن وال�سالمة.
وي�ع�ك����س ح�ج��م احل �� �ض��ور وم�ستوى
امل�شاركني يف معر�ض وم�ؤمتر الدفاع
ال� ��دويل "�آيدك�س "2021اجلهد
ال��ذي بذل ل�ضمان �أن يكون املعر�ض
احل��ي ال��ذي يعقد وج�ه��ا ل��وج��ه �آمنا
وم ��أم��ون��ا ،وه ��و ال�ن���س�خ��ة الأك�ب��ر يف
ت ��اري ��خ �آي��دك ����س ال� ��ذي ان �ط �ل��ق قبل
نحو  3عقود .وجت�سد الأرق��ام ق�صة
ال�ت�م�ي��ز الإم ��ارات ��ي ب��دق��ة ،ف�إجمايل
الدول امل�شاركة يف املعر�ضني وامل�ؤمتر
يزيد عن  60دول��ة ،بينها بالإ�ضافة
للإمارات املنظمة للحدث ،الواليات
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية
وال�صني وفرن�سا وه��ي ال��دول راعية
�أكرب الأجنحة بجانب م�شاركة  5دول
ج��دي��دة للمرة الأوىل .وي�ضاف �إىل
ذلك م�شاركة �أكرث من  77وزير دفاع
و� 79شخ�صية ع�سكرية مهمة من
رئي�س �أرك��ان وق��ادة القوات البحرية
�إ��ض��اف��ة �إىل وف��ود ع�سكرية م��ن 82
دول��ة على كافة امل�ستويات القيادية.

�أما على م�ستوى عدد ال�شركات ف�إنه
يتجاوز � 900شركة بينها من كربيات
�شركات الدفاع العاملية لوكهيد مارتن
وراي �ث �ي��ون ت�ك�ن��ول��وج�ي��ز وليوناردو
الإيطالية وجمموعة نافال الفرن�سية
وجمموعة باراماونت بجنوب �أفريقيا
وغ�ي�ره ��ا ..ف�ي�م��ا ت �ت��وزع املعرو�ضات
على  38جناحا على م�ساحة عر�ض
�صافية ت�صل �إىل  133000مرت
م��رب��ع ،بينها ل ل��إم ��ارات �أك�ب�ر جناح
ي�ضم �أكرث من � 140شركة وطنية.
وق ��ال ح�م��د ال�ع��و��ض��ي ع�ضو جمل�س
�إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي
�إن ه� ��ذه الأرق � � � ��ام ال ت �ع �ك ����س فقط
�أه �م �ي��ة م�ع��ر���ض " �آي��دك ����س " ك�أحد
�أبرز املعار�ض الدفاعية على م�ستوى
العامل و�أك�بر معار�ض الدفاع الربي
وال�ب�ح��ري والتخ�ص�صات الع�سكرية
املختلفة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،و�إمن��ا يج�سد �أي�ضا
ري��ادة �أبوظبي والإم ��ارات يف �صناعة
امل � �ع ��ار� ��ض ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى ال�شرق
الأو�سط.

و�أ�ضاف العو�ضي  " :من ي�ستطيع عقد
منا�سبة �أمم�ي��ة ب�ه��ذا احل�ج��م وبهذه
الظروف الدقيقة  ،ال بد �أنه �سيحجز
لنف�سه ع�ضوية م�ستدامة ب�ين كبار
�صناع املعار�ض يف ال�ع��امل ،ويف كفاءة
ال�سياحة وجاذبية اال�ستثمار كما يف
دع ��م االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي والرتويج
للدولة  ..فمعر�ض "�آيدك�س "واحد
من جمموعة معار�ض متميزة تقيمها
الإم � � ��ارات ب�ي�ن�ه��ا م �ع��ر���ض الطريان
وم�ع��ر���ض جلفود وم�ع��ر���ض وم�ؤمتر
ال �ط��اق��ة وغ�ي�ره��ا م��ن امل �ع��ار���ض ويف
مقدمتها معر�ض �إك�سبو املقرر عقده
يف �شهر �أكتوبر القادم ".
و�أك��د �أن��ه وب��ال�ق��در نف�سه م��ن �أهمية
" �آيدك�س" يف تظهري ريادة �أبوظبي
والإم� � � � ��ارات يف � �ص �ن��اع��ة امل� ��ؤمت ��رات
الدولية وتعزيز ال��دورة االقت�صادية
خروجا من اجلائحة  ،ف�إن املعر�ضني
وامل� ��ؤمت ��ر ي���ض�ع��ان ق �ط��اع ال��دف��اع يف
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف
مرحلة عاملية متقدمة �ضمن نادي
� �ص �ن��اع اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات الأمنية
وال��دف��اع �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ه��م يف حتقيق
و�إر�ساء ال�سالم العاملي .ي�شار �إىل �أنه
وخالل عام � 2020أحرزت جمموعة
"�إيدج" االماراتية  ،التي ت�ضم ما ال
يقل ع��ن �� 25ش��رك��ة ،ع�ضوية نادي
�أك�ب�ر ع�شرين �شركة عاملية م�صنعة
وم�صدرة لل�سالح .وكانت بذلك �أول
��ش��رك��ة يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا حت� ��رز ه� ��ذه امل��رت �ب��ة وهي
� �ش �ه��ادة ث�ق��ة وري � ��ادة مي�ك��ن املراهنة
عليها يف ح�ج��م ال���ش��راك��ات والعقود
التجارية التي �ستحققها الإمارات يف
ختام معر�ض العام احلايل.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و/م ��ال ��ك عماد
ال � �ن � �� � �ص� ��ر اهلل � � � ،س� ��وري� ��ا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )N012901261يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة ال�سورية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /خم �ل �� ��ص
ع � �ب � ��داحل � ��ى  ،ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )EE0449462يرجى
مم� ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و  /ب� ��اج� ��و
ع � �م ��ر ب� �خ� �� ��ش  ،ب��اك �� �س �ت��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )PR3998381يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل� ��دع� ��و  /دا� �س �ي ��ه بت
وي ��رت ��ا م ��ارم ��ا  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )B5002777يرجى
مم� ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االندوني�سية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

�أك� � ��د م� �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور ع �ب ��داهلل
ب � ��ن حم� �م ��د ب �ل �ح �ي��ف النعيمي
وزي��ر التغري امل�ن��اخ��ي والبيئة �أن
ت �ن �ظ �ي��م م �ع��ر� �ض��ي "�آيدك�س" و
"نافدك�س"  2021مب�شاركة
وا� �س �ع��ة م ��ن ال �ع��دي��د م ��ن ال ��دول
ي�ع�ك����س ث �ق��ة وت �ق��دي��ر ال� �ع ��امل يف
كفاءة تعامل الدولة مع تداعيات
جائحة "كوفيد  "19 -وقدرتها
ع�ل��ى تنظيم �أح ��د �أك�ب�ر املعار�ض
ال��دف��اع �ي��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى العامل
وا� �س �ت �� �ض��اف��ة ال� ��وف� ��ود امل�شاركة
وف ��ق �أع �ل��ى امل �ع��اي�ير والإج� � ��راءات

االحرتازية والوقائية.
وقال معاليه يف ت�صريحات لوكالة
�أن �ب��اء الإم� � ��ارات "وام" مبنا�سبة
انطالق فعاليات املعر�ضني � " :إنه
على الرغم من تداعيات جائحة
"كوفيد –  "19ك � ��ان هناك
حر�ص من الدولة على ا�ست�ضافة
هذا احل��دث العاملي حتت الرعاية
ال�ك��رمي��ة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ومع تطبيق
ج �م �ي��ع الإج� � � � � � ��راءات ال ��وق ��ائ �ي ��ة
واالحرتازية التي ت�ضمن �سالمة
و� �ص �ح��ة امل �� �ش ��ارك�ي�ن ،م � ��ؤك ��دا �أن
امل�شاركة الوا�سعة يف هذا املعر�ض

و�أ� � �ض � ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن معر�ضي
"�آيدك�س" و"نافدك�س "2021
ي �ع��دان م�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة لرت�سيخ
� �ش��راك��ات ب�ي�ن ال� ��دول وال�شركات
امل�شاركة و�إقامة عالقات م�ستدامة
م��ا م��ن � �ش ��أن��ه �أن ي���س�ه��م يف دعم
اجل�ه��ود العاملية لتحقيق التعايف
االقت�صادي وكذلك ير�سخ مكانة
الدولة وجهة ل�سياحة الأعمال.
و�أ� �ش��ار م�ع��ايل ال��دك�ت��ور عبداهلل
ب��ن حم�م��د بلحيف النعيمي �إىل
�أن ��ه ت��زام �ن��ا م��ع ه��ذي��ن احلدثني
خ�ي�ر دل� �ي ��ل ع �ل��ى ال �ث �ق��ة يف هذه ال�ع��امل�ي�ين ي�ست�ضيف م��رك��ز دبي
الإج � ��راءات وال��رغ�ب��ة يف امل�شاركة التجاري العاملي فعاليات معر�ض
بهذا احلدث العاملي البارز".
" جلفود  " 2021من�صة التوريد

ال �ع��امل �ي��ة الأك �ث��ر ت�ن��اف���س�ي��ة و�أول
فعالية مبا�شرة لقطاع الأغذية
وامل �� �ش��روب��ات ت �ق��ام م�ن��ذ ن�ح��و عام
وهو ما يعك�س �أي�ضاً قدرة الدولة
على ا�ست�ضافة الفعاليات العاملية
وفق �أعلى املعايري.
واختتم معاليه بالقول � " :إن دولة
الإمارات وبر�ؤية قيادتها الر�شيدة
جنحت يف حتويل معظم التحديات
�إىل فر�ص ومع االحتفاء باليوبيل
الذهبي لقيام االحتاد ت�ؤكد الدولة
عزمها امل�ضي قدما نحو ت�سطري
الإجنازات اال�ستثنائية يف املجاالت
كافة والعمل على تر�سيخ مكانتها
الرائدة على خمتلف الأ�صعدة".

(�إك�سالتو الإمارات) تعر�ض �أحدث التقنيات املتطورة خالل نافدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك "�إك�سالتو الإمارات" يف معر�ض ال��دف��اع البحري
"نافدك�س  "2021الذي انطلقت �أعماله �أم�س وتعر�ض
جمموعة متميزة من املعدات والتقنيات من �أكرب ال�شركات
العاملية امل�صنعة للمعدات البحرية.
وتوزع "�إك�سالتو الإمارات" حالياً �أكرث من  14500منتج
متطور من �أك�بر العالمات التجارية التي �أحدثت تطوراً
هائ ً
ال يف القطاع البحري وت�سلط ال�ضوء خالل م�شاركتها
يف امل�ع��ر���ض ع�ل��ى ع��دد م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال��رائ��دة ال �ت��ي تتميز
باعتمادها على �أحدث التقنيات املتطورة.
وقال جون پول مدير عام "�إك�سالتو الإمارات" �إن معر�ض
"نافدك�س" ي�شكل حدثاً رائ��داً يرتقبه اجلميع عاماً بعد
ع��ام وي��وف��ر فر�صة جت��اري��ة مهمة ه��ذا ال�ع��ام حيث ي�سمح
للعار�ضني ب ��إدخ��ال امل �ع��دات �ضمن ال�ع��رو���ض التو�ضيحية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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احلية التي تعقد يومياً �أمام امل�شاركني يف احلدث.
و�أ�ضاف " ت�شمل منتجاتنا التي ن�شارك بها يف املعر�ض ثالثة
قوارب و�سيكون قارب "هاميلتون جيت" HamiltonJet
وق ��ارب "�أوك�سي"  OXEيف امل �ي��اه وق ��ارب "�أوك�سي" يف
خ�ي�م��ة "نافدك�س" ك �م��ا ن �ع��ر���ض يف من�صتنا يف املعر�ض
مركبة "هاميلتون جيت" الربمائية �إ�ضافة �إىل حمركني
"�أوك�سي ".و�أك��د �أن دول��ة الإم��ارات كانت دائما يف مقدمة
ال��دول التي تهتم بالتطورات التقنية واحللول واملمار�سات
املبتكرة وقد �أ�سهمت جائحة "كوفيد  "-19ب�شكل خا�ص يف
ت�سريع ا�ستخدام احللول القائمة على التكنولوجيا.
وت�ع��ر���ض "�إك�سالتو الإمارات" منتجات متنوعة ترتاوح
بني حمركات منخف�ضة االنبعاثات و�أنظمة �أم��ان للقوارب
ما�صة لل�صدمات وغ�ير ذل��ك من
و�أنظمة تثبيت ومقاعد ّ
منتجات مبتكرة.
وت�شمل قائمة املنتجات املبتكرة الأخ��رى التي ت�شارك بها

"�إك�سالتو الإمارات" مقاعد "�شوك�س"  /SHOXS/والتي
تت�ضمن �أح��دث �أنظمة التعليق للتخفيف م��ن ال�صدمات
البحرية يف الزوارق وال�سفن الع�سكرية وقوات �إنفاذ القانون
�إ�ضافة �إىل ال�سفن التجارية والرتفيهية.
ك�م��ا ت ��وزع "�إك�سالتو الإمارات" م�ق��اع��د � �س �ك��وت Scot
 Seatsامل�صممة ل�لا��س�ت�خ��دام��ات الع�سكرية وخدمات
الطوارئ وكذلك يف القطاع البحري التجاري �إ�ضافة �إىل
قطاع النفط والغاز.
ومن بني املنتجات املتميزة الأخرى يف قائمة منتجات ال�شركة
ن�ظ��ام �أم ��ان  BRNKLل�ل�ق��وارب وال ��ذي يت�ضمن ثالث
ميزات �أ�سا�سية الأمان واملراقبة واالت�صال حول العامل حيث
يعمل النظام على �شبكة خلوية عاملية ،كما تت�ضمن منتجات
"�إك�سالتو الإمارات" حمركات "هاميلتون جيت" التي تعتمد
�أحدث تقنيات الدفع بنفث املاء والتي تعد من �أكرث �أنظمة
الدفع البحري تطوراً وابتكاراً.

(�آيدك�س..ايدج) تطلق �أول جمموعة من الأ�سلحة الإماراتية احلوامة على الأهداف
••� أبوظبي-وام:

�أطلقت ايدج املجموعة املتخ�ص�صة يف قطاع الدفاع والتكنولوجيا املتقدمة
�أم�س �أول جمموعة من الطائرات احلوامة على الأهداف متعددة املحركات
وه��ي جمموعة "كيو �إك�س" .كما �شهد ال�ي��وم الأول م��ن معر�ض وم�ؤمتر
ال��دف��اع ال��دويل "�آيدك�س  "2021املقام حالياً يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض لغاية  25فرباير� ،إط�لاق اي��دج ملنتجات "�شادو  ،"50و"�شادو
 ،"25وذخائر "را�ش  "2املوجهة ،والأنواع اجلديدة من جمموعة "�آر دبليو
 "24التي مت ت�صميمها وت�صنيعها جميعاً يف �أول عام من عمل ال�شركة.
وجرى الك�شف عن الفئة الأوىل من الطائرات امل�سرية العمودية الكهربائية
يف جناح اي��دج بح�ضور �سعادة في�صل البناي ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو
املنتدب يف ايدج ،وعلي اليافعي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدا�سي.
و ق��ال �سعادة في�صل ال�ب�ن��اي" :تحُ دث تكنولوجيا ال�ط��ائ��رات ب��دون طيار
اليوم ثورة يف عاملنا املعا�صر ،وما زالت الإمكانيات الكاملة للقدرات الذاتية
للأنظمة امل�سرية قيد اال�ستك�شاف ،لي�س فقط يف القطاع الع�سكري ،بل على
ال�صعيد التجاري �أي�ضاً .وال �شك �أن اجليل القادم من االبتكارات الثورية يف
جمال التعاون الع�سكري التجاري �سيحدث هنا".
و�أ�ضاف�" :إن جن��اح اي��دج يف �إط�لاق �أول جمموعة �إماراتية من الطائرات
امل�سرية احلوامة على الأهداف خالل �أول عام من عملنا ،ي�شكل �إجنازاً هاماً
لل�شركة املتخ�ص�صة يف قطاع التكنولوجيا والتي ت�ؤدي دوراً حيوياً يف تعزيز
القدرات الذاتية للإمارات ودمج تقنيات الذكاء اال�صطناعي".
و ت�ضم جمموعة "كيو �إك�س" من الطائرات احلوامة على الأه��داف� ،أربعة
منتجات هي "كيو �إك�س" ،"-1كيو �إك�س" ،"-2كيو �إك�س "-3وهي طائرات
م�سرية ب��أح�ج��ام خمتلفة ت�ت�راوح ب�ين ال�صغرية ج��داً واملتو�سطة ،و"كيو
�إك�س "-4التي تتميز ب�أجنحة ثابتة وقادرة على الإقالع والهبوط العمودي.
وت�ستخدم هذه الأنظمة املوجهة بدقة ،لوغريثمات ذكاء ا�صطناعي معقدة
لال�ستهداف وال�ضرب بدقة ال تتعدى  1مرت ،مع ا�ستهداف ي�شبه الذخائر
و�صممت هذه املنتجات لإطالقها يف �أي بيئة �أو ت�ضاري�س،
الليزرية املوجهةُ .
كما تتميز جمموعة "كيو �إك�س" الكاملة من الطائرات غري امل�أهولة بخفة
وزنها وقابلية حملها ،وتتمتع بقدرة على الإقالع والهبوط العمودي.

وت�ضم املجموعة الثانية من الطائرات امل�سرية احلوامة على االهداف ،ك ً
ال
من "�شادو  "50التي ميكنها حمل ما ي�صل �إىل  50كيلوغراماً ،و"�شادو "25
التي ميكنها حمل ن�صف احلمولة ال�سابقة والتي تعترب نظاماً عايل ال�سرعة
مت جتهيزها مبحرك نفاث وتتميز بوقت ا�ستجابة ق�صري .وت�ستخدم هذه
املركبات امل�سرية �أنظمة مالحة عاملية بالأقمار ال�صناعية ،وميكنها التحليق
با�ستخدام �أنظمة املالحة بالفيديو يف حال عدم توفر �أنظمة املالحة الأقمار
ال�صناعية �أو وجود ت�شوي�ش و�إعاقة يف منطقة العمليات ،كما متتاز ب�ضربات
عالية الدقة �ضد الأهداف الثابتة ف�ض ً
ال عن قدرات التوجيه املتقدمة.
وتعترب منظومة التوجيه "را�ش  ،"2التي مت �إطالقها يف اليوم الأول من
"�آيدك�س" جمموعة توجيه ثابتة الأجنحة لذخائر ال�ه��اون وغريها من
احلموالت امل�صممة داخلياً ،وهي قادرة على التحليق وتوجيه الذخائر �إىل
الأه��داف الأر�ضية .وتتوفر هذه املركبة ب�أحجام خمتلفة لتلبية املتطلبات
املتنوعة ل�سعة احلمولة واملدى والتحمل .و�أبرمت �شركة �أدا�سي عقداً بقيمة
 55مليون درهم �إماراتي لتوريد "را�ش � "2إىل القوات امل�سلحة الإماراتية،
ما ميثل الطلبية الأوىل من هذا املنتج الذي مت �إطالقه حديثاً.
و مت �إط�ل�اق ث�لاث �إ��ض��اف��ات ج��دي��دة �إىل جمموعة "�آر دبليو  "24خالل
فعاليات �آي��دك����س  .2021وق��د مت جتهيز امل�ست�شعر اجل��دي��د لـ"�آر دبليو
 "24بباحث حراري �أوتوماتيكي يعزز دقة اال�شتباك مع الأهداف املتحركة
بوا�سطة التوجيه التلفزيوين ويح�سن الوظائف �ضمن البيئات التي تحُ جب
فيها �إ�شارات نظام التمو�ضع العاملي "."GPS
وت�ساعد الأن��واع املختلفة لهذه الطائرة ،وهي الر�أ�س احلربي املطور لـ"�آر
دبليو  ،"24وامل��دى املعزز لـ"�آر دبليو  ،"24على زي��ادة �سعات احلمولة من
� 8إىل  13كيلوغراماً ،مما مي ّكن الطائرة امل�سرية من حمل وقود �إ�ضايف �أو
زيادة حجم الر�أ�س احلربي.
وقد مت ت�صميم جمموعة منتجات الطائرات احلوامة على الأه��داف من
"كيو �إك�س" و"�شادو"� ،إ�ضافة �إىل نظام التوجيه "را�ش  "2والأنواع اجلديدة
من "�آر دبليو  "24وت�صنيعها يف الإم��ارات ب�شكل كامل وفق ج��دول زمني
قيا�سي و�صل �إىل �أقل من عام.
اجلدير بالذكر �أن "ايدج" جمموعة التكنولوجيا املتقدمة ت�صنف بني �أف�ضل
 25مورداً ع�سكرياً يف العامل.
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مب�شاركة �أكرث من  900عار�ض من  60دولة ،و 35جناح ًا

تزامن ّا مع اليوبيل الذهبي للإمارات تنطلق فعاليات معر�ضي «�آيدك�س» و «نافدك�س» 2021
•• تغطية  :رم�ضان عطا

حت��ت ال��رع��اي��ة ال �ك��رمي��ة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
 ..انطلقت �أم����س فعاليات الدورة
ال �ـ  15م��ن معر�ضي "�آيدك�س" و
"نافدك�س"  2021والتي ت�ستمر
ح� �ت ��ى  25ف �ب��راي � ��ر اجل � � � ��اري يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
مب�شاركة �أك�ثر من � 900شركة و
 5دول جديدة.ويتزامن انطالق
ف �ع��ال �ي��ات امل �ع��ر� �ض�ين م��ع اليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل �ل��دول��ة وه� ��ي املنا�سبة
التي تتوج ن�صف ق��رن م��ن العطاء
وال� �ب� �ن ��اء وال �ت �ن �م �ي��ة والإجن � � � ��ازات
ع �ل��ى خم �ت �ل��ف الأ� � �ص � �ع ��دة ،والتي
كفلت ل�ل�إم��ارات مكانتها الدولية
امل��رم��وق��ة .وي�ستعر�ض م�ع��ر��ض��ا "
�آيدك�س" ونافك�س" � 2021أحدث
م��ا ت��و��ص��ل �إل �ي��ه ق�ط��اع ال�صناعات
الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات
متطورة ومبتكرة بجانب ت�سليط
ال�ضوء على تطور قطاع ال�صناعات
الدفاعية الوطنية يف الدولة وكذلك
ع �ق��د � �ش��راك��ات ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة بني
خمتلف اجلهات امل�شاركة وكربيات
ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة املتخ�ص�صة يف
هذه القطاعات.
�أك � ��د م �ع��ايل ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن طيار
فار�س خلف املزروعي ،القائد العام
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ،رئ�ي����س اللجنة
العليا املنظمة ملعر�ضي «�آيدك�س»
و«نافدك�س»،
�إن الدورة احلالية ملعر�ضي (�آيدك�س
ونافدك�س  )2021ت�أتي يف ظروف
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ت��واج��ه ال �ع��امل ب�سبب
ج��ائ �ح��ة (ك� ��ورون� ��ا) ،ول �ه ��ذا تبنت
اللجنة العليا املنظمة للمعر�ضني
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة خم �ت �ل �ف��ة لإدارة
ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ع��ن ال � ��دورات ال�سابقة
م ��ن ج ��وان ��ب ع � ��دة� ،أول � �ه� ��ا اتخاذ
العديد من الإج��راءات االحرتازية
والوقائية ل�ضمان �صحة و�سالمة
ال �ع��ار� �ض�ين وامل �� �ش��ارك�ين وال � ��زوار،
وذلك وفق �أف�ضل املعايري العاملية،
ومب ��ا ي�ن���س�ج��م م ��ع ج �ه��ود الدولة
اخلا�صة مبواجهة جائحة كوفيد
.-19
و�أ�� �ض ��اف :مت و� �ض��ع اخل �ط��ط التي
ت �� �س �ه��م يف ت �� �س �ه �ي��ل الإج � � � � ��راءات
اخل� ��ا� � �ص� ��ة ب � ��ال � ��وف � ��ود ال� ��دول � �ي� ��ة
والعار�ضني والإع�لام�ي�ين والزوار
وامل� ��� �ش ��ارك�ي�ن ل �ل �م �ع��ر� �ض�ين ،حيث
ي�ت��م التن�سيق م��ع ال �ق �ي��ادة العامة
للقوات امل�سلحة لت�سهيل �إجراءات
�إ�صدار الت�أ�شريات اخلا�صة بالوفود
ال��دول�ي��ة ،و�سيتم �إج��راء الفحو�ص
اخلا�صة بـ(كوفيد  )19 -جلميع
الوفود الدولية يف مطارات الدولة
حال و�صولهم ،وذلك بعد �إبرازهم
ل�ت���ص��ري��ح ال�ت���س�ج�ي��ل يف معر�ضي
(�آي��دك ����س) و(ن��اف��دك ����س)� ،إ�ضافة
ل��ذل��ك ت��وف�ير بيئة مثالية لإقامة
الوفود والزوار الدوليني امل�شاركني
يف املعر�ضني من خالل ا�ست�ضافتهم
يف  19فندقاً حتيط مبركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض ،وذلك بالتعاون
مع اجلهات املخت�صة يف الإمارة ،ومت
جتهيز هذه الفنادق مبراكز فح�ص
 PCRبالتعاون مع دائرة ال�صحة
يف �أبوظبي ،كما �سيتم توفري خدمة
احل��اف�لات م��ن و�إىل ه��ذه الفنادق
للوفود الدولية.
وت ��اب ��ع :جت �� �س��د ه� ��ذه الإج� � � ��راءات
ح ��ر� ��ص ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
للمعر�ضني على توفري كافة �سبل
و�أوج � � ��ه ال ��راح ��ة ل �� �ض �ي��وف وزوار
امل�ع��ر��ض�ين ،ب��ال���ش�ك��ل ال ��ذي يعك�س
ال�صورة احل�ضارية لدولة الإمارات،
وم��ا يتميز ب��ه �شعبها العظيم من
كرم وت�سامح وانفتاح و�أ�صالة
و�أ�ضاف معالية �أن ال��دورة احلالية
تختلف ع��ن ال � ��دورات ال���س��اب�ق��ة يف
العديد من الأم��ور� ،أولها الظروف

• فار�س املزروعي :تتميز الدورة احلالية بالإجراءات املبتكرة التي مت اتخاذها لعر�ض املنتجات الدفاعية
• طارق احلو�سني :جنحنا خالل الأعوام املا�ضية يف حتديد االحتياجات يف املجاالت الع�سكرية
• �إ�سحاق البلو�شي :انعقاد الدورة احلالية يف موعدها هو �إجناز يج�سد ثقة املجتمع الدويل يف قدرة الإمارات
• نادر احلمادي :معر�ض �آيدك�س �أ�سهم على مدى ال�سنوات املا�ضية يف دعم وتطوير قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطنية
• �أحمد العوهلي :ا�ستمر قطاع ال�صناعات الع�سكرية باململكة يف العمل بفعالية على م�ستوى �سال�سل الإمداد
• حمد العو�ضي :يج�سد ريادة �أبوظبي والإمارات يف �صناعة املعار�ض على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
• �سليم بوري  :من�صة مالئمة ال�ستعرا�ض خدماتنا ومنتجاتنا ال�ضرورية يف جمال الأمن والدفاع
• ه�شام احللبي :املعر�ض يت�ضمن �أي�ضا فاعليات وم�ؤمترات عن �أحدث �إ�سهامات الثورة ال�صناعية الرابعة يف جمال الت�سليح
• عبدالرحمن البلو�شي :ال�شركة تعر�ض نظام التحكم الآيل " "R800لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
• حممد الكعبي :يتيح جناح املجموعة لل�شركاء التعرف على �آخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والت�صنيع الع�سكري يف العامل
اال�ستثنائية ال�ت��ي ت�ق��ام فيها ،لكن
امل��ؤك��د �أن��ه �سيتم ت�سجيل معر�ضي
«�آي ��دك� �� ��س ون ��اف ��دك �� ��س ،»2021
ب��اع �ت �ب��اره �م��ا م ��ن �أول املعار�ض
ال��دف��اع �ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي يتم
تنظيمها يف ظل ا�ستعدادات العامل
ملرحلة التعايف من جائحة «كورونا»،
وهذا �إجناز يح�سب لدولة الإمارات،
وللنموذج ال�ن��اج��ح ال��ذي تتبناه يف
�إدارة ه��ذه اجل��ائ�ح��ة ع��امل �ي �اً ،حيث
ت��أت��ي يف مقدمة دول ال�ع��امل التي
تتبنى ا�سرتاتيجية وا�ضحة ملرحلة
التعايف من �أزم��ة جائحة «كوفيد -
 .»19كما تتميز ال��دورة احلالية
عن ال ��دورات ال�سابقة بالإجراءات
امل�ب�ت�ك��رة ال�ت��ي مت ات�خ��اذه��ا لعر�ض
املنتجات الدفاعية والتكنولوجية
لل�شركات امل�شاركة ،حيث مت �إن�شاء
م �ي��دان خم���ص����ص ل�ع��ر���ض ق ��درات
و�إمكانات �آليات ال�شركات امل�شاركة
يف احل ��دث لإظ �ه��ار ق��درات �ه��ا على
امل� � �ن � ��اورة �أم� � � ��ام ال � � � ��زوار ويف ظل
ت�ضاري�س خمتلفة حتاكي الطبيعة
مب ��ا ي �ع��زز م ��ن جت��رب��ة امل�شاركني
وال��زائ��ري��ن على حد ��س��واء .كما مت
�إن�شاء «حو�ض جاف» للمرة الأوىل
يف معر�ض نافدك�س ب�ط��ول 110
�أمتار وبعر�ض  40م�تراً ،وذلك يف
ظ��ل زي��ادة م�ساحة معر�ض الدفاع
البحري مقارنة بالدورات ال�سابقة.
كذلك ما مييز الدورة احلالية عن
ال � ��دورات ال���س��اب�ق��ة �إق��ام��ة م�ؤمتر
ال��دف��اع ال ��دويل  2021امل�صاحب
مل �ع��ر� �ض��ي «�آي ��دك � �� ��س ونافدك�س»
بطريقة هجينة.
ق ��ال � �س �ع��ادة ط � ��ارق ع �ب��د الرحيم
احل��و� �س �ن��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ملجل�س التوازن االقت�صادي
"ال ي� � ��زال ال �ت �ح �ف��ظ ه ��و ال�سمة
ال� ��� �س ��ائ ��دة ع �ن��دم��ا ي �ت �ع �ل��ق الأم � ��ر
باخلروج عن امل��أل��وف .وق��د جنحنا
خ�ل�ال الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة يف حتديد
االحتياجات يف املجاالت الع�سكرية،
�إال �أن�ن��ا مطالبني ب ��أن نقوم ب�أكرث
من ذلك".
و� �ض ��رب � �س �ع��ادة ط� ��ارق احلو�سني
ال بالطلقة ،قائ ً
مث ً
ال �إن ت�صميمها
و��ش�ك�ل�ه��ا مل ي�ت�غ�ير م�ن��ذ �أك�ث�ر من
مائة ع��ام ،مردفاً ب��أن العامل اليوم
يف حاجة ما�سة لال�ستعانة بحلول
�أكرث ابتكاراً.
ً
وا� �س �ت �ط��رد ق ��ائ�ل�ا" :ينبغي على
��ش��رك��ات�ن��ا �أن ت���س�ع��ى ل�ت�ل�ب�ي��ة كافة
االحتياجات ،ولكنها مطالبة �أي�ضاً
ب��اخل��روج ب��أف�ك��ار ج��دي��دة تتمحور
ح��ول تلك االحتياجات و�أال تكتفي

فقط مبا ميليه عليها العميل عن
احل�ل��ول ال�ت��ي يحتاجها ،ب��ل وت�أتي
�أي���ض�اً ب��أف�ك��ار وح �ل��ول ج��دي��دة من
خارج ال�صندوق".
ودع��ا �سعادته القطاعات الدفاعية
والأمنية �إىل ع��دم ال�تردد يف تبني
االب�ت�ك��ار� ،أو م��ا �أ��ش��ار �إل�ي��ة بـ"�إعادة
اخ �ت ��راع العجلة" ،م��و� �ض �ح �اً �أن
القطاع ترتاده حالياً دم��اء جديدة
و� �ش��اب��ة ،مم��ا ي � ��ؤدي �إىل ت��زاي��د يف
الأف �ك��ار اجل��دي��دة وتغيري �إيجابي
يف ط��ري�ق��ة ال�ت�ف�ك�ير حت�م��ل ل ��واءه
الأج �ي��ال ال���ش��اب��ة م��ن ال�ع��ام�ل�ين يف
القطاع.
وق ��ال ال �ل��واء ال��رك��ن ط�ي��ار �إ�سحاق
��ص��ال��ح حم�م��د ال�ب�ل��و��ش��ي ،الوكيل
امل� ��� �س ��اع ��د ل �ل �� �ص �ن��اع��ات وتطوير
ال�ق��درات الدفاعية ب��وزارة الدفاع،
ونائب رئي�س اللجنة العليا ملعر�ضي
«�آيدك�س ونافدك�س»2021
رغم جائحة (كورونا) التي فر�ضت
 وال ت��زال -املزيد من القيود علىحرية احل��رك��ة والتنقل يف العامل،
�إال �أن ح�ج��م امل �� �ش��ارك��ة يف ال ��دورة
احل��ال�ي��ة مل�ع��ر��ض��ي ال��دف��اع ال��دويل
(�آي��دك ����س ون��اف��دك����س  )2021مل
يت�أثر كثرياً ،حيث ت�شارك  59دولة
ت�ضم حتت مظلتها �أكرث من 900
�شركة مقارن ًة بـ  60دولة يف الدورة
ال�سابقة ،وه��ذا يف ح��د ذات��ه �إجناز
بكل املقايي�س ،فرغم تراجع �أعداد
ال�شركات امل�شاركة باملقارنة بالدورة
ال�سابقة� ،إال �أن هذا كان متوقعاً يف
ظل هذه اجلائحة».
و�أ� �ض��اف :الأم ��ر امل ��ؤك��د �أن انعقاد
ال� � ��دورة احل��ال �ي��ة يف م��وع��ده��ا هو
�إجن��از يج�سد ثقة املجتمع الدويل
يف قدرة الإمارات على تنظيم واحد
من �أه��م املعار�ض العاملية يف قطاع
ال ��دف ��اع والأم � ��ن يف ظ��ل الظروف
اال�ستثنائية الراهنة التي مير بها
العامل.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �أه��م م�لام��ح الدورة
احل��ال �ي��ة ه��و م���ش��ارك��ة خ�م����س دول
ج� ��دي� ��دة يف م �ع��ر� �ض��ي «�آي ��دك� �� ��س
ونافدك�س ،»2021للمرة الأوىل
ه��ي ك��ل م��ن� :إ��س��رائ�ي��ل ومقدونيا
ال�شمالية ،و�أذربيجان ،ولوك�سمبورغ
والربتغال ،وهذا �إمنا يعك�س تزايد
ح �ج ��م ال �ث �ق ��ة ال ��دول� �ي ��ة يف دول� ��ة
الإم��ارات وقدرتها على تنظيم هذه
املعار�ض بكفاءة واحرتافية عالية.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق مب � ��ؤمت� ��ر ال ��دف ��اع
الدويل  ،2021امل�صاحب ملعر�ضي
«�آي��دك����س» و«نافدك�س» لفت اللواء
الركن طيار �إ�سحاق البلو�شي ،ب�أن

ت�ن�ظ�ي��م امل� ��ؤمت ��ر ي �� �س��اه��م يف جمع
اخل�ب�راء وامل�خ�ت���ص�ين م��ن خمتلف
�أنحاء العامل ملناق�شة ازدهار وتطور
الذكاء اال�صطناعي والتكنولوجيا
املتقدمة يف ع�صر الثورة ال�صناعية
ال��راب �ع��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�سليط
ال�ضوء على ال��دور امل�ح��وري الذي
تلعبه �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي يف النهو�ض
بواقع ال�صناعات الدفاعية العاملية
م��ن خ�لال ق�ط��اع �سياحة الأعمال
ال � ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب ��امل ��رون ��ة� .أم � ��ا عن
ال�ت�ن��وع يف امل �ع��رو���ض ،ف� ��إن ال ��دورة
احل��ال�ي��ة �ستكون ف��ر��ص��ة لكربيات
ال���ش��رك��ات ال��دول�ي��ة لعر�ض �أحدث
م��ا ت��و��ص��ل �إل �ي��ه ق�ط��اع ال�صناعات
الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات
متطورة ومبتكرة ،و�أحدث الأنظمة
الدفاعية والع�سكرية.
وق��ال ن��ادر �أح�م��د احل �م��ادي رئي�س
جمل�س �إدارة طريان �أبوظبي �إن
معر�ض �آي��دك����س �أ��س�ه��م على مدى
ال�سنوات املا�ضية يف دع��م وتطوير
قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطنية
وال �ت��ي ت�شكل ق�ط��اع�اً م�ه�م�اً لدفع
ع �ج �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
الإم � � ��ارات حت�ق�ي�ق�اً خل �ط��ة مئوية
الإم��ارات  2071يف تنويع م�صادر
الدخل وتطوير ال�ق��درات الوطنية
وت�أهيل الكوادر الب�شرية ويف تعزيز
ال�صناعات املحلية غري النفطية من
خالل ا�ستقطاب كربيات ال�شركات
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف ت�ق�ن�ي��ات وخدمات
ال ��دف ��اع والأم� � ��ن اجل� ��وي وال �ب�ري
وال� �ب� �ح ��ري الأم� � ��ر ال � ��ذي انعك�س
�إيجابيا على ال�صناعات املحلية غري
النفطية.
و�أ� � �ض ��اف احل� �م ��ادي �أن الإم� � ��ارات
ت �ت �ب��و�أ م �ك��ان��ة ع��امل �ي��ة م��رم��وق��ة يف
جم ��ال � �ص �ن��اع��ة ال� �ط�ي�ران بف�ضل
ال � � ��ر�ؤى ال �� �ص��ائ �ب��ة والتوجيهات
ال�سديدة للقيادة الر�شيدة ب�إر�ساء
�أ� �س ����س ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�سليمة
والأن�ظ�م��ة واال��س�ت�ث�م��ارات الهادفة
�إ� �ض��اف��ة �إىل ات �ب��اع �أع �ل��ى املعايري
املعتمدة يف جمال ال�سالمة والأمن
وم��وا��ص�ل��ة تفعيل االب �ت �ك��ار وجعل
قطاع الطريان مكونا ا�سرتاتيجيا
وداعما للنمو االقت�صادي يف الدولة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وق��ال احلمادي �إن م�شاركة طريان
�أب� ��وظ � �ب� ��ي يف �آي� ��دك � ��� ��س 2021
ت ��أت��ي لأه �م �ي��ة االط�ل��اع ع�ل��ى �آخر
امل�ستجدات التقنية و�أحدث توجهات
القطاع وهو ما يتما�شى متاما مع
ت��وج �ه��ات ��ش��رك��ة ط �ي�ران �أبوظبي
ب ��ام �ت�ل�اك اخل �ب��رة ح �ي��ث �سيتيح

احل��دث لطريان �أبوظبي امل�شاركة
م��ع ال�شركات الإقليمية والدولية
وامكانية �إقامة �شراكات جديدة من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف تقدمي خرباتها
ومهاراتها وجتاربها للعامل خا�صة
�أن �صناعة الطائرات املروحية تلعب
دوراً مهماً يف منو وتطور القطاعات
ال �ع �� �س �ك��ري��ة وامل ��دن� �ي ��ة و الطبية
ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة وميهد
الطريق للنمو والتطوير امل�ستمر
يف هذه ال�صناعة.
�أك� � � ��د حم� ��اف� ��ظ ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
لل�صناعات الع�سكرية يف ال�سعودية،
�أحمد بن عبدالعزيز العوهلي
ع�ل��ى ه��ام����ش م���ش��ارك�ت��ه يف م�ؤمتر
الدفاع ال��دويل �" 2021آيدك�س"
يف �أبوظبي" :دفعتنا جائحة كورونا
��س�ن��وات ن�ح��و امل�ستقبل وخ�صو�صا
على م�ستوى �سال�سل الإمداد ،حيث
مت توظيف التقنية على نح ٍو غري
م�سبوق" ،و�أ�ضاف حمافظ الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل���ص�ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري يف
امل�م�ل�ك��ة ق ��ائ�ل�ا" :رغم اجلائحة،
ا�ستمر قطاع ال�صناعات الع�سكرية
ب��امل�م�ل�ك��ة يف ال �ع �م��ل ب�ف�ع��ال�ي��ة على
م���س�ت��وى ��س�لا��س��ل الإم � ��داد بف�ضل
البنية التحتية اللوج�ستية وتوظيف
التقنية والإم�ك��ان��ات الرقمية التي
ا��س�ت�ث�م��رت ف�ي�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ل�سنوات
طويلة" ،على حد تعبريه.
وت��اب��ع ال �ع��وه �ل��ي ق��ائ�ل�ا" :اململكة
انطلقت مب���ش��روع ط�م��وح لتوطني
ال�صناعات الع�سكرية حددت �أهدافه
بدقة ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ونعمل
م��ع ح�ل�ف��ائ�ن��ا و�أ� �ص��دق��ائ �ن��ا م��ن كل
�أن� �ح ��اء ال �ع ��امل ل�ت�ح�ق�ي��ق �أهدافنا
بناء على املنافع املتبادلة وامل�صالح
امل�شرتكة".
وق��ال حمد العو�ضي ع�ضو جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
�إن م�شاركة �أكرث من  77وزير دفاع
و� 79شخ�صية ع�سكرية مهمة من
رئي�س �أركان وقادة القوات البحرية
�إ�ضافة �إىل وفود ع�سكرية من 82
دولة على كافة امل�ستويات القيادية.
ال تعك�س ف�ق��ط �أه�م�ي��ة م�ع��ر���ض "
�آيدك�س "
ك� ��أح ��د �أب � ��رز امل �ع��ار���ض الدفاعية
ع� �ل ��ى م� ��� �س� �ت ��وى ال� � �ع � ��امل و�أك� �ب ��ر
م�ع��ار���ض ال��دف��اع ال�ب�ري والبحري
والتخ�ص�صات الع�سكرية املختلفة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،و�إمن��ا يج�سد �أي�ضا ريادة
�أب ��وظ� �ب ��ي والإم� � � � ��ارات يف �صناعة
امل� �ع ��ار� ��ض ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال�شرق
الأو�سط.

و�أ�ضاف العو�ضي  " :من ي�ستطيع
عقد منا�سبة �أمم�ي��ة ب�ه��ذا احلجم
وبهذه الظروف الدقيقة  ،ال بد �أنه
�سيحجز لنف�سه ع�ضوية م�ستدامة
بني كبار �صناع املعار�ض يف العامل،
ويف ك � �ف� ��اءة ال �� �س �ي��اح��ة وج��اذب �ي��ة
اال��س�ت�ث�م��ار ك�م��ا يف دع��م االقت�صاد
ال ��وط� �ن ��ي وال �ت��روي � ��ج ل� �ل ��دول ��ة ..
ف �م �ع��ر���ض "�آيدك�س "واحد من
جمموعة معار�ض متميزة تقيمها
الإم � ��ارات بينها م�ع��ر���ض الطريان
ومعر�ض جلفود ومعر�ض وم�ؤمتر
الطاقة وغ�يره��ا م��ن امل�ع��ار���ض ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و املقرر
عقده يف �شهر �أكتوبر القادم ".
ق ��ال ��س�ل�ي��م ب� ��وري ،ن��ائ��ب الرئي�س
وال��رئ�ي����س الإق�ل�ي�م��ي ل�سكيور الند
كوميونيكي�شنز ل��دى �إي��رب��ا���ص يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ومنطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ
ي� �ح� �م ��ل ت � �ط� ��وي� ��ر االب� � �ت� � �ك � ��ارات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة واحل �ل��ول اجلديدة
�أهمية حمورية بالتزامن مع منو
�سوق الدفاع  ،كما ي�سهم دعم هذه
اجل �ه��ود يف ت�ع��زي��ز ق� ��درة الهيئات
احل�ك��وم�ي��ة وال���س�ل�ط��ات التنفيذية
يف دول��ة الإم ��ارات .ويلعب معر�ض
وم�ؤمتر الدفاع ال��دويل (�آيدك�س)
دوراً رئ�ي���س�ي�اً يف ت��زوي��د �إيربا�ص،
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات العاملية
الرائدة يف القطاع ،مبن�صة مالئمة
ال�ستعرا�ض خدماتها ومنتجاتها
ال�ضرورية يف جمال الأمن والدفاع.
وتعك�س ا�ست�ضافة ه��ذه الفعالية
احل�ضور املتميز ل��دول��ة الإم ��ارات،
و�أب��وظ�ب��ي ب�صورة خا�صة ،كالعب
رئ�ي���س��ي يف ق �ط��اع ال��دف��اع العاملي،
ك �م��ا ُت���س�ل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى حر�ص
دول��ة الإم��ارات على تعزيز مكانتها
الريادية يف خمتلف القطاعات.
و�أ��ض��اف ب��وري ق��ائ� ً
لا" :ن�ستعر�ض
خ �ل��ال امل� �ع ��ر� ��ض ق � � ��درات حلولنا
ومنتجاتنا املتنوعة على دعم مهام
ف ��رق اال� �س �ت �ج��اب��ة الأول� �ي ��ة وق ��وى
ال��دف��اع والأم� ��ن .و�ست�سلط فرقنا
امل�ت�خ���ص���ص��ة ال �� �ض��وء ع�ل��ى امليزات
التكنولوجية املتطورة التي توفرها
حلولنا ،ودوره��ا يف تعزيز التعاون
والتوا�صل بني فرق العمل ،ف�ض ً
ال
ع��ن امل���س��اه�م��ة يف حت�سني عمليات
اتخاذ القرارات احلا�سمة يف الوقت
املنا�سب".
وق ��ال �إي ��ك ت��اي ك�ي��م ،ن��ائ��ب رئي�س
�شركة كيا لق�سم املركبات اخلا�صة:
"تع ّد م �� �ش��ارك �ت �ن��ا يف "�آيدك�س
"2021فر�صة ق� ّي�م��ة للتعريف

ب�أحدث التطوّرات التي حققتها كيا
يف جمال ت�صميم املركبات الدفاعية
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ف� �ق ��د مت تطوير
ال �ن �م��وذج�ي�ن امل �ع��رو� �ض�ي�ن ليكونا
�شديدي املرونة واملتانة ،مع القدرة
على ا�ستخدامهما يف عدد من �أكرث
البيئات ق�سوة يف العامل".
وت �ع��د م �� �ش��ارك��ة ك �ي��ا ه ��ذا ال �ع��ام يف
"�آيدك�س" الأك �ب ��ر ح �ت��ى الآن،
حيث ت��رى يف املنطقة �سوقاً مهمة
ا�سرتاتيجياً للمركبات الع�سكرية.
وكانت كيا قد �شاركت للمرة الأوىل
يف "�آيدك�س" �سنة  ،2015وتت�شارك
ج�ن��اح�ه��ا ه ��ذا ال �ع ��ام م ��ع ال�شركة
ال�شقيقة لكيا "هيونداي روتيم كو"
(.)Hyundai Rotem Co
�أك � ��د ال � �ل� ��واء دك� �ت ��ور ط �ي ��ار ه�شام
احللبي ،امل�ست�شار ب�أكادميية نا�صر
الع�سكرية العليا،
�أهمية امل�شاركة امل�صرية يف فعاليات
م�ع��ر���ض ال��دف��اع ال ��دويل اخلام�س
ع�شرل «�آيدك�س»  ،والذي ي�صاحبه
امل �ع��ر���ض ال �ب �ح��رى «نافدك�س»-
ال �ل��ذي��ن ت�ست�ضيفهما العا�صمة
الإم ��ارات� �ي ��ة �أب��وظ �ب��ي م��ن الأم�س
وح �ت��ى اخل��ام ����س وال �ع �� �ش��ري��ن من
فرباير اجلاري.
و ق� ��ال اخل �ب�ي�ر ال �ع �� �س �ك��ري ه�شام
احللبي� ،إن��ه من املنتظر �أن يجري
وزي� ��ر ال ��دف ��اع امل �� �ص��ري مباحثات
ث �ن��ائ �ي��ة ع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش معر�ضي
�أبوظبي  2021مع عدد من وزراء
الدفاع وكبار امل�س�ؤولني من خمتلف
ال � ��دول امل �� �ش��ارك��ة ل�ب�ح��ث عالقات
التعاون الع�سكرى وتبادل اخلربات
،حيث يعد املعر�ض فر�صة لتجمع
عدد كبري من قادة الدول امل�شاركة
يف وق��ت واح��د يف م�ك��ان واح��د ،كما
يتيح املعر�ض فر�صة اط�لاع الوفد
امل �� �ص��ري ع �ل��ى �أح� � ��دث م ��ا و�صلت
�إليه تكنولوجيا الت�سليح فيما بعد
جائحة كورونا ،خا�صة يف ظل وجود
عدد كبري من ال�شركات املتخ�ص�صة
يف ال�صناعات الدفاعية والع�سكرية
حول العامل لعر�ض �أحدث ما و�صل
�إل� �ي ��ه ال �ع �ل��م ال �ع �� �س �ك��ري يف جمال
الإن �ت��اج والت�صنيع الع�سكري من
ت�ق�ن�ي��ات ح��دي�ث��ة وق � ��درات دفاعية
م �ت �ط��ورة  ،م��و� �ض� ً�ح��ا �أن املعر�ض
يت�ضمن �أي�ضا فاعليات وم�ؤمترات
ع� ��ن �أح � � � ��دث �إ� � �س � �ه ��ام ��ات ال � �ث ��ورة
ال�صناعية الرابعة يف جمال الت�سليح
وت�ط�ب�ي�ق��ات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
خ��ا��ص��ة م��ا ب�ع��د اجل��ائ �ح��ة ،و�أي�ضا
التعلم الآيل واحل��و��س�ب��ة املتطورة
وال�شبكات عالية ال�سرعة و�شبكات
اجليل اخلام�س وت�أمني املعلومات
والأمن ال�سيرباين .
و�أكد املهند�س عبدالرحمن عبداهلل
البلو�شي الرئي�س التنفيذي لـ"�إي
�أو �إ�س" يف الإمارات
احل��ر���ص على امل�شاركة بفاعلية يف
معر�ض �/آي��دك����س  /2021الذي
ي���س�ه��ل و� �ص��ول ال���ش��رك��ة ل�شريحة

ك �ب�يرة م��ن ال �ع �م�لاء وا�ستعرا�ض
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا وال �ت �ع��ري��ف باخلطط
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��و��س�ع�ي��ة خالل
ال�سنوات املقبلة.
وق��ال البلو�شي �إن املعر�ض العاملي
ي�شكل فر�صة ج�ي��دة للتوا�صل مع
ال���ش��رك��اء احل��ال �ي�ين �أو املحتملني
ل �ل �ت �ع��ري��ف ب��ال �ت �ق �ن �ي��ات الدفاعية
احل ��دي� �ث ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ال�شركة
ع �ل��ى ت �ط��وي��ره��ا ..م �� �ش�ي�را �إىل �أن
"�إي �أو �إ�س" تقوم خالل معر�ض
"�آيدك�س" ب �ع ��ر� ��ض � 5أنظمة
ب��ري��ة للتحكم ب��الأ��س�ل�ح��ة م��ن نوع
""R150و" "R400ع �ل��ى 5
�آل �ي��ات ب��ري��ة خمتلفة ،اث�ن�ين منها
ع�ل��ى �آل �ي��ات غ�ير م ��أه��ول��ة ،و�سيتم
ع��ر� �ض �ه��ا ع �ل��ى م �ن �� �ص��ات �شركات
حملية وعاملية خمتلفة� ،إىل جانب
ع��ر���ض �أرب �ع��ة �أن �ظ �م��ة ب�ح��ري��ة من
ن � ��وع " "R400Sع� �ل ��ى ثالثة
زوارق بحرية حملية مت ت�صنيعها
يف الإم��ارات ،و�سيتم عر�ضها خالل
معر�ض الدفاع البحري "نافدك�س
."2021
و�أ�� �ض ��اف �أن ال���ش��رك��ة ت �ق��وم �أي�ضاً
ب� �ع ��ر� ��ض ن � �ظ� ��ام ال� �ت� �ح� �ك ��م الآيل
" "R800وذل� ��ك لأول م ��رة يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س ��ط و�شمال
�أفريقيا ،ويعترب النظام من اجليل
اجل��دي��د م��ن �أنظمة التحكم الآيل
ل�ل�أ��س�ل�ح��ة ،وي�شمل ال�ن�ظ��ام �سالح
" "MK 44الأمريكي" وال�سالح
امل�ح��وري " 7.62ملم" بالإ�ضافة
�إىل �صواريخ م�ضادة للدروع ويتميز
بخفة ال ��وزن حيث ال يتعدى وزن
النظام مع الأ�سلحة  800كجم.
و�أكد الفريق م حممد هالل الكعبي
رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة جم�م��وع��ة "
انرتنا�شونال جولدن جروب – �آي
جي جي"
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف هذا
احل� � ��دث ال � � ��دويل ال � �ه� ��ام لتعزيز
امل �� �ش��ارك��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي تعترب
الأهم والأكرب .
م�شرياً �إىل �أهمية احت�ضان جناح
امل�ج�م��وع��ة ل�ع���ش��رات ال���ش��رك��ات من
دول م �ت �ع��ددة ال �ت��ي ب���ص��دد تقدمي
�أح � � ��دث امل �ن �ت �ج��ات يف ال�صناعات
الدفاعية والأمنية.
وق ��ال الكعبي �إن م�ع��ر���ض �آيدك�س
ي �� �ش �ك��ل م �ن �� �ص��ة ه ��ام ��ة لل�شركات
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ال� �ت ��ي حت ��ر� ��ص على
ا�ستعرا�ض �أحدث منتجاتها الوطنية
يف ظل وجود م�شاركات عاملية كبرية
الأمر الذي يتيح لنا املناف�سة بف�ضل
دع ��م وت���ش�ج�ي��ع ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
لل�صناعات الدفاعية الوطنية.
و�أ�� �ض ��اف  :ي�ت�ي��ح ج �ن��اح املجموعة
لل�شركاء التعرف على �آخر تطورات
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� ��دف� ��اع والت�صنيع
ال �ع �� �س �ك ��ري يف ال � �ع� ��امل و ت� �ب ��ادل
اخلربات و بحث فر�ص التعاون مع
امل�صنعني واخلرباء والعار�ضني من
خمتلف الدول.
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(�أدا�سي) تك�شف عن مركبة روبوتية م�سلحة ومركبتني �أر�ضيتني بغري �سائق يف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت "�أدا�سي"  -ال�شركة املتخ�ص�صة يف الأنظمة واخل��دم��ات امل�ستقلة..
ام�س عن مركبة روبوتية م�سلحة ومركبتني �أر�ضيتني جديدتني بغري �سائق،
يف معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س" .2021
وتعاونت �أدا�سي مع منر� ،شركتها ال�شقيقة �ضمن جمموعة �إيدج ،على حتويل
�آلية عجبان  440Aاملدرعة امل�أهولة ذات الأربع �أبواب �إىل نظام ذاتي بغري
�سائق يدعى مركبة عجبان الروبوتية امل�سلحة .تقاوم املركبة نريان الأ�سلحة
اخلفيفة وق��ذائ��ف امل��دف�ع�ي��ة وان�ف�ج��ار الأل �غ��ام وال �ع �ب��وات ال�ن��ا��س�ف��ة ،وتبلغ
حمولتها  1200كلغ وت��دار عرب حمطة حتكم �أر�ضية مع مدى ات�صاالت

طوله  12كلم وق��درة على اال�ستمرار مدتها ثماين �ساعات ،كما ميكنها
ال�سري ب�سرعة ت�صل �إىل  50كلم يف ال�ساعة لدعم القوات امل�سلحة بقوة نارية
�أكرب �إىل جانب احلد من اخلطر املحدق ب�أرواح اجلنود .و�أطلقت �أدا�سي اليوم
مركبات �أر�ضية م�صغرة و�صغرية بغري �سائق ،تدعى SCORPIO-M
و SCORPIO-Sعلى التوايل تعمل بطريقة الت�سلل ولها ق��درة على
�صعود املنحدرات وال�سالمل مبيل مقداره  45-40درجة واالت�صال مبحطة
التحكم الذاتي �ضمن نطاق ي�صل �إىل  3كلم .متتاز SCORPIO-M
بخفة ال��وزن وقابلية النقل ،مع القدرة على نقل حمولة ت�صل �إىل  10كغ
واال�ستمرار بالعمل ملدة �ساعتني ،بينما ت�ستطيع  SCORPIO-Sنقل
حمولة ت�صل �إىل  100كغ واال�ستمرار بالعمل ملدة �ست �ساعات -بالإ�ضافة

�إىل دعم ذراع روبوتي قابل للتمدد بطول  1م ومزود مبحطة �سالح مبتكرة
وخفيفة الوزن للتحكم عن بعد .و�صممت املركبتني لكي تدعم انت�شار القوات
اخلا�صة� ،إذ تقوم امل�صغرة بعمليات اال�ستخبارات والر�صد وحتديد الهدف
واال�ستطالع يف البيئات احل�ضرية الداخلية واخلارجية ،وت�ستخدم ال�صغرية
يف العمليات التكتيكية املزدوجة بالليل والنهار .وقال �سعادة في�صل البناي،
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ملجموعة �إيدج " ..تتطور �سوق املركبات
الأر�ضية بغري �سائق ب�سرعة ،يف ظل م�ستويات جديدة من التحكم الذاتي
التي تتيح فر�صا �أكرب لدعم املزيد من املهمات املعقدة� .إن الأمتتة �أولوية
ا�سرتاتيجية بالن�سبة ملجموعة �إي��دج ،ويعد �إط�لاق �أدا��س��ي لثالثة �أنظمة
م�ستقلة -بالتعاون الإ�ضايف مع منر -دليال على تركيزنا وقدراتنا ومثابرتنا

اجلماعية" .من جانبه قال علي اليافعي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدا�سي..
" تفخر �أدا��س��ي بالك�شف عن ثالثة منتجات جديدة يف �آيدك�س 2021-
مركبة عجبان  440Aالروبوتية امل�سلحة بالتعاون مع �شركتنا ال�شقيقة
منر ،و SCORPIO-Mو SCORPIO-Sاللتني ت�ضيفان ميزة
تكتيكية ومرونة عملية يف بيئات القتال ،مع حماية �أرواح اجلنود كهدف
�أ�سا�سي با�ستعمال تقنيات التحكم الذاتي" .و�أ�ضاف �إن ما ت�شهده الأنظمة
امل�ستقلة من ت�ط��ورات كثرية دليل على �أن القطاع منفتح على الإمكانات
املتنامية لهذه املن�صات وما يتيحه التحكم الذاتي من فوائد جمة للقوات
امل�سلحة .يذكر �أن �أدا�سي جزء من قطاع املن�صات والأنظمة يف جمموعة �إيدج،
�شركة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع.

07

خليفة بن طحنون ي�ستقبل وزير ال�ش�ؤون الداخلية الأوزباك�ستاين يف واحة الكرامة
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون
�آل ن �ه �ي��ان م��دي��ر ت �ن �ف �ي��ذي مكتب
�ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف دي��وان ويل
عهد �أبوظبي �أم�س يف واحة الكرامة
م � �ع� ��ايل ال � �ف� ��ري� ��ق ب ��وب ��وج ��ون ��وف
رازاكوفيت�ش وزير ال�ش�ؤون الداخلية
جلمهورية �أوزباك�ستان ،الذي يقوم
بزيارة ر�سمية للدولة.
ول� ��دى و� �ص��ول م�ع��ال�ي��ه �إىل واحة
الكرامة ا�ستعر�ض مع ال�شيخ خليفة
بن طحنون �آل نهيان مرا�سم حر�س
ال�شرف ثم و�ضع �إكليال �أمام ن�صب
ال�شهيد الذي يتكون من  31لوحا

ي�ستند ك��ل منها على الآخ��ر كرمز
ل �ل��وح��دة وال �ت �ك��ات��ف والت�ضامن
ب�ين ق�ي��ادة دول��ة الإم� ��ارات و�شعبها
وجنودها الأبطال.
وجت � ��ول م �ع ��ايل رازاك ��وف �ي �ت �� ��ش يف
خم�ت�ل��ف �أج�ن�ح��ة ال��واح��ة م�ستمعا
ل���ش��رح مف�صل م��ن ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن طحنون �آل نهيان ع��ن الواحة
وم��راف�ق�ه��ا ال�ت��ي جت�سد تفا�صيلها
بطوالت �أبناء دولة الإمارات البوا�سل
وت�ضحياتهم وتعرب عن الكثري من
القيم والدالالت الوطنية اجلليلة.
ويف ختام اجلولة قام وزير ال�ش�ؤون ف�ي�ه��ا ع��ن ت �ق��دي��ره ل �� �ش �ه��داء دولة ت �ع��د م�ع�ل�م��ا وط �ن �ي��ا وح �� �ض��اري��ا يف وت �� �ض �ح �ي��ات �ه��م يف � �س �ب �ي��ل ال ��دف ��اع
العا�صمة �أبوظبي حيث مت ت�شييده ع ��ن ال ��وط ��ن وح �م��اي��ة مكت�سباته
ال��داخ�ل�ي��ة جلمهورية �أوزباك�ستان االمارات العربية املتحدة.
بت�سجيل كلمة يف �سجل الزوار عرب ي� ��� �ش ��ار �إىل �أن واح � � ��ة ال� �ك ��رام ��ة تخليدا لبطوالت �شهداء الإمارات ومنجزاته.

رئي�س �أركان القوات امل�سلحة ي�ستقبل عددا من �ضيوف �آيدك�س
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل الفريق الركن حمد
حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان
ال �ق��وات امل�سلحة �أم ����س مبكتبه يف
معر�ض ال��دف��اع ال��دويل " �آيدك�س
 "2021كال على ح��دة ..معايل
ح �ن �ن��ه ول ��د � �س �ي��دي وزي � ��ر الدفاع
الوطني لدىاجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية والفريق �أول ركن حممد
عثمان احل�سني رئي�س هيئة الأركان
للقوات امل�سلحة ال�سودانية والفريق
�أول ك��و� �س �ت��ان��دي �ن��و���س فلورو�س
رئي�س هيئة �أرك��ان الدفاع الوطني
اليوناين والفريق �أول طيار �إينزو

فيت�شاريلي رئي�س �أركان الدفاع لدى
اجلمهورية الإيطالية والفريق �أول
دوميكريتو�س زيرفا�سك�س رئي�س
ه �ي �ئ��ة الأرك� � � ��ان ال �ع��ام��ة للحر�س
الوطني بجمهورية قرب�ص.
وج��رى خ�لال اللقاءات ا�ستعرا�ض
ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون ال�ت��ي ت��رب��ط بني
دول� ��ة الإم� � � ��ارات ودول ال�ضيوف
خ��ا� �ص��ة ذات ال �� �ص �ل��ة بال�ش�ؤون
ال �ع �� �س �ك��ري��ة وال ��دف ��اع� �ي ��ة و�سبل
ت �ع��زي��زه��ا وت �ن �م �ي �ت �ه��ا مب ��ا يخدم
امل�صلحة امل�شرتكة.
ومت ت�ب��ادل الأح��ادي��ث ح��ول �أهمية �سل�سلة م �ع��ار���ض ال��دف��اع ال ��دويل �آيدك�س ونافدك�س  2021و�إقامته ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ك�ب�رى وا�ست�ضافه
خ�لال ه��ذه ال�ظ��روف اال�ستثنائية ال � � ��وف � � ��ود وف � � ��ق �أع � � �ل� � ��ى م �ع ��اي�ي�ر
تنظيم مثل هذه املعار�ض الدفاعية "�آيدك�س".
امل�ت�خ���ص���ص��ة ع��امل�ي��ا ويف مقدمتها و�أ�شاد ال�ضيوف امل�شاركون مبعر�ض يج�سد ق��درة االم��ارات على تنظيم والإجراءات االحرتازية والوقائية.

قائد القوات البحرية ي�ستقبل عددا من �ضيوف معر�ض �آيدك�س 2021
•• ابوظبي -وام:

ا�ستقبل �سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن بحري طيار ال�شيخ �سعيد ب��ن ح�م��دان بن
حممد �آل نهيان ،قائد القوات البحرية� ،أم�س مبكتبه يف معر�ض الدفاع
الدويل "�آيدك�س  "2021يف قيادة القوات البحرية كال على حدة الفريق
�أول �صامويل بابارو قائد القوات البحرية يف القيادة املركزية الأمريكية
يف ال�شرق الأو��س��ط وال�ل��واء حممد يو�سف الع�سم قائد ال�ق��وات البحرية
البحرينية واللواء مايكل روثوبل قائد املهام امل�شرتكة  633واللواء كيندو
جيزو قائد القوات البحرية االثيوبية واللواء كرييل يودانوف قائد القوات
البحرية البلغارية.
ومت خالل اللقاءات التي ح�ضرها عدد من كبار �ضباط القوات البحرية
و�أع���ض��اء ال��وف��ود ال��زائ��رة ا�ستعرا�ض �أوج ��ه ال�ت�ع��اون ومناق�شة ع��دد من
املوا�ضيع الع�سكرية امل�شرتكة.

رئي�س الوفد ال�سعودي يف �آيدك�س :ن�ستهدف توطني
 % 50من االنفاق الع�سكري باململكة بحلول 2030
•• �أبوظبي-وام:

ت���ش��ارك اململكة العربية ال�سعودية يف معر�ض ال��دف��اع الدويل
"�آيدك�س "2021بجناح ي�ضم حتت مظلته � 12شركة �سعودية
متخ�ص�صة يف جمال ال�صناعات الدفاعية والأمنية وذل��ك حتت
�شعار "ا�ستثمر يف ال�سعودية".
وق��ال م�ع��ايل املهند�س �أح�م��د ب��ن عبدالعزيز العوهلي حمافظ
الهيئة ال�ع��ام��ة لل�صناعات الع�سكرية رئ�ي����س ال��وف��د ال�سعودي
امل�شارك يف "�آيدك�س" يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات "وام"..
" ��س�ع��داء بتواجدنا يف بلدنا ال�ث��اين دول��ة الإم� ��ارات ال�شقيقية
وم�شاركتنا يف فعاليات معر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س بهدف �إبراز
الطموح الكبري التي تعمل على حتقيقه اململكة العربية ال�سعودية
يف ت�صنيع وتوطني ال�صناعات الع�سكرية".
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه �أن ال �� �ش��رك��ات ال �� �س �ع��ودي��ة ت���س�ت�ع��ر���ض �أح ��دث
التكنولوجيا املتقدمة يف امل�ج��االت ال�بري��ة والبحرية واجلوية
�إ�ضافة �إىل الذخائر معربا عن تطلعاته �إىل العمل مع ال�شركات
الأجنبية والإقليمية امل�شاركة يف هذا احلدث لفتح فر�ص واعدة
لال�ستثمار يف ال�صناعات الع�سكرية باململكة.
و�أكد معاليه �أنه �سيتم توقيع عدة اتفاقيات يف جمال ال�صناعات
الدفاعية والأمنية بني ال�شركات ال�سعودية ومثيالتها الأجنبية
�إ��ض��اف��ة �إىل توقيع الهيئة ال�ع��ام��ة لل�صناعات الع�سكرية لعدة
اتفاقيات مهمة خالل معر�ض �آيدك�س .2021
وقال �إن ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030ت�ستهدف توطني
 50%من االنفاق احلكومي على اخلدمات واملعدات الع�سكرية
بحلول العام  2030حيث نعمل مع جميع �شركائنا �سواء كان
اجلهات امل�ستفيدة �إ�ضافة �إىل اجلهات اخلارجية من حكومات
و��ش��رك��ات م�صنعة وامل�ستثمرين وال�شركات املحلية للعمل على

توطني هذه ال�صناعة.
و�أ�ضاف �أن اململكة و�ضعت خطة مدتها � 10سنوات لتوطني 11
منظومة �صناعية و 7منظومات تخت�ص ب��الأب�ح��اث والتطوير
م���ش�يرا �إىل �أن ه �ن��اك ا��س�ت�ث�م��ارات ت���ص��ل �إىل  37م�ل�ي��ار ريال
يف ال�صناعة ف�ق��ط يف ظ��ل خ�ط��ط زي ��ادة الإن �ف��اق ع�ل��ى البحوث
والتقنيات الع�سكرية من � 0.2%إىل  4%بالإ�ضافة �إىل �سعي
ال�ق�ط��اع م��ن خ�لال ا�سرتاتيجيته ال��وا��ض�ح��ة �إىل دع��م التحول
الرقمي يف �سال�سل الإمداد.
و�أو�ضح �أن الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية تعمل مع �شركات
�إماراتية نفتخر بالعمل معهم �إذ هناك توقيع لعدد من االتفاقيات
مع الأ�شقاء يف الإم��ارات بني �شركة �سامي و�شركة منر التابعة لـ
"ايدج".
ويف �سياق مت�صل افتتح معايل حمافظ الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية املهند�س �أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئي�س الوفد
ال�سعودي اليوم جناح اململكة العربية ال�سعودية يف معر�ض الدفاع
الدويل "�أيدك�س ."2021
و��ش�ه��د اف�ت�ت��اح اجل�ن��اح ال���س�ع��ودي ح���ض��ور م�ع��ايل ال�ف��ري��ق نا�صر
ال�صيخان وكيل رئي�س �أم��ن ال��دول��ة ،و �سعادة تركي بن عبداهلل
ال��دخ�ي��ل �سفري اململكة العربية ال�سعودية ل��دى ال��دول��ة وعدد
من امل�س�ؤولني وم��ن امل�ستثمرين يف قطاع ال�صناعات الع�سكرية
الدفاعية والأمنية.
واط�ل��ع معاليه وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه على �أب��رز املنتجات الوطنية
املعرو�ضة ،حيث ت�ستعر�ض ال�شركات ال�سعودية يف املعر�ض �أحدث
املنتجات واملعدات التي و�صل �إليها القطاع يف اململكة ،كما تبحث
فر�ص ال�شراكات النوعية مع �أبرز الالعبني يف القطاع عاملياً ،حيث
من املقرر �أن ي�شهد اجلناح ال�سعودي توقيع ع��د ِد من مذكرات
التفاهم واالتفاقيات بني ع��دد من ال�شركات املحلية وال�شركات

العاملية.
و�أك��د معايل حمافظ هيئة ال�صناعات الع�سكرية املهند�س �أحمد
ال�ع��وه�ل��ي� ،أن م���ش��ارك��ة اململكة ع�بر اجل �ن��اح ال���س�ع��ودي امل�شارك
يف معر�ض �آي��دك����س  ،يمُ ثل من�صة نوعية لتطوير ال�صناعة يف
القطاع عرب خلق �شراكات بني الالعبني يف املجال ،وتبادل املعارف
واخلربات ،ونقل التقنية ..م�ضيفاً �إن اململكة ُتويل قطاع الدفاع
والأمن الوطني �أولوي ًة كبرية؛ حيث جاء توجه القيادة الر�شيدة
الهادف �إىل توطني ال�صناعات املختلفة يف اململكة لتكون م�صدراً
لإثراء اقت�صادنا الوطني و�سبباً الزدهاره امل�ستدام ،ومن هنا جاء
ت�أ�سي�س الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية لتكون اجلهة امل�س�ؤولة
عن توطني وتنظيم ومتكني قطاع ال�صناعات الع�سكرية يف اململكة.
و�أ�شار املهند�س العوهلي �إىل �أن م�شاركة اململكة يف املعر�ض ت�ستهدف
دعم امل�ستثمرين وت�سهيل دخولهم ل�سوق ال�صناعات الع�سكرية
والأمنية ال�سعودية والتعريف بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة فيه،
حيث ت�سعى منظومة قطاع ال�صناعات الع�سكرية يف اململكة ممثلة
بالهيئة وكافة �شركائها من القطاعني احلكومي واخلا�ص� ،إىل
العمل على حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي وهو توطني ال�صناعات
الع�سكرية يف اململكة مبا يزيد عن  50%من �إنفاق اململكة على
املعدات واخلدمات الع�سكرية بحلول .2030
وتقدم حمافظ هيئة ال�صناعات الع�سكرية بوافر ال�شكر والتقدير
حلكومة الإم ��ارات م��ؤك��دا على ما تت�سم به عالقة البلدين من
ترابط وتعا�ضد وان�سجام وتن�سيق متوا�صل مبني على التعاون
والت�شاور امل�ستمر يف كافة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك،
م�ستندين يف ذلك على ر�ؤى تاريخية وا�ضحة وجلية ،وما يجمع
البلدين من �إرث تاريخي كبري ،و�أفق م�ستقبلي يجمعهما �سويا،
وم��ا يحت�ضنه ال�ب�ل��دان م��ن ك ��وادر ب�شرية و�إم�ك��ان��ات اقت�صادية
مزدهرة ،يجعل من تكاملهما �أمرا طبيعيا على كافة الأ�صعدة.

قائد القوات الربية ي�ستقبل قائد القوات الربية الرو�سية
•• ابوظبي -وام:

ا� �س �ت �ق �ب��ل �� �س� �ع ��ادة ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن
� �ص��ال��ح حم �م��د � �ص��ال��ح العامري
ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال�ب�ري ��ة مب�ك�ت�ب��ه يف
معر�ض �آي��دك����س  ، 2021الفريق
�أول �أول�ي��غ �سالوكوف قائد القوات
ال�ب�ري ��ة ال��رو� �س �ي��ة .وج� ��رى خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات التعاون
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين خا�صة
ذات ال���ص�ل��ة ب��ال �� �ش ��ؤون الع�سكرية
والدفاعية و�سبل تعزيزها وتنميتها
مبا يخدم امل�صلحة امل�شرتكة.

الإمارات ت�ؤكد �أهمية دور التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية امل�ستدامة
•• نيويورك-وام:

�شددت دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة على ال��دور الهام
ال��ذي تلعبه التقنيات الرقمية يف جم��ال ت�سريع حتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة ،ولكن ب�شرط م�سبق وحا�سم،
وهو �سهولة الو�صول �إىل هذه التقنيات وب�أ�سعار معقولة
ل�ضمان حتقيق �أق�صى قدر ممكن من طموحات التقنيات
الرقمية .ج��اء ذل��ك خ�لال البيان ال��ذي �أدل��ت ب��ه �سعادة
ح���ص��ة ت�ه�ل��ك ،وك �ي��ل ال � ��وزارة امل���س��اع��د ل �� �ش ��ؤون التنمية
االجتماعية يف وزارة تنمية املجتمع ،عرب االت�صال املرئي
�أم ��ام ال ��دورة التا�سعة واخلم�سني للجنة الأمم املتحدة
للتنمية االجتماعية" ،حتت عنوان" التحول االجتماعي
العادل نحو التنمية امل�ستدامة :دور التقنيات الرقمية يف
التنمية االجتماعية وحتقيق الرفاه للجميع".
ولفتت �سعادتها  -خ�لال ال�ب�ي��ان � -إىل الإجن� ��ازات التي
حققتها دولة الإمارات يف هذا املجال ،مبا يف ذلك اعتمادها
منذ ت�أ�سي�سها على التقنيات اجلديدة والنا�شئة ك�أ�سا�س
لنهجها التنموي ،ولتعزيز التنمية االجتماعية والب�شرية
للجميع ،وحت�سني نوعية احل�ي��اة ،وخلق بيئة �أع�م��ال مل
ي�سبق لها مثيال ..الفتة �إىل تقدم الإمارات كدولة رائدة يف
هذا املجال ،حتى قبل جائحة "كوفيد  " 19 -حيث د�أبت

على توفري البيئة املنا�سبة الحت�ضان املبتكرين واملفكرين
امل�ب��دع�ين لتحفيزهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم
و�أعطت مثاال على ذل��ك بتعيينها ع��ام � 2017أول وزير
م�س�ؤول عن الذكاء اال�صطناعي ،وو�سعت م�س�ؤولياته منذ
عام  2020لت�شمل االقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل
عن بعد .وقالت " :يعترب التحول الرقمي �أحد العنا�صر
الهامة يف "ر�ؤية الإم��ارات  "2021و"مئوية الإمارات"
والتي تركز على حتويل دولة الإم��ارات �إىل جمتمع قائم
على املعرفة م��ن خ�لال ت�شجيع االب�ت�ك��ار واال�ستثمار يف
الأب �ح��اث وال�ت�ط��وي��ر وتبني التقنيات الرائدة" ،ولفتت
�إىل �أن هذه التطبيقات وا�ضحة وجلية يف جميع �إمارات
الدولة .و�أكدت حر�ص دولة الإمارات على التعاون يف هذا
املجال على ال�صعيد ال��دويل ،حيث تعاونت ع��ام 2018
م��ع مكتب الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة لت�أ�سي�س فريقه
رف�ي��ع امل���س�ت��وى امل�ع�ن��ي ب��ال�ت�ع��اون ال��رق �م��ي ،وذل ��ك �إميانا
منها ب�ضرورة اال�ستفادة من �أف�ضل الإمكانيات املتاحة يف
التقنيات اجل��دي��دة والنا�شئة ،والتخفيف من خماطرها
املحتملة يف الوقت نف�سه .وقالت �سعادتها يف ختام البيان
 " :يف الوقت الذي يتم فيه الرتكيز على التعايف من �آثار
اجلائحة ،ي�ستطيع املجتمع الدويل �أي�ضا ترك جمتمعات
مهي�أة و�أكرث ا�ستعدادا للأجيال املقبلة".

ال�ش�ؤون الإ�سالمية تد�شن م�شاريعها االبتكارية
•• ابوظبي-الفجر:

اف�ت�ت��ح ال��دك�ت��ور حم�م��د م�ط��ر ال�ك�ع�ب��ي ،رئ�ي����س الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف �أوىل فعاليات
االبتكار التي تنظمها الهيئة على م��دار �أي��ام "�أ�سبوع
الإم� ��ارات تبتكر" ع�بر التقنية االف�ترا��ض�ي��ة املرئية،
و�ست�ستعر�ض ف�ي�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن امل���ش��اري��ع املبتكرة.
وذلك بح�ضور املدير العام واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ،ومدراء الفروع والإدارات واملوظفني .وحث
الكعبي العاملني يف الهيئة على اتباع �أف�ضل الأ�ساليب

واملمار�سات يف العمل وتعزيز ثقافة االبتكار و�إ�شاعة
روح الإب� ��داع وال��ري��ادة وق ��راءة امل�ستقبل ب ��أف��ق وا�سع
و�أف�ك��ار طموحة ،م�ستنريين ب��ر�ؤى قيادتنا الر�شيدة
وم�ب��ادرات�ه��ا النوعية اال�ستباقية ال�ت��ي مكنت دولتنا
من حتقيق �إجن��ازات علمية عززت من مكانتها كمركز
عاملي لالبتكار ،وجعلتها من��وذج��ا للتطور والنه�ضة
احل���ض��اري��ة ،مبينا �أن ت�ط��وي��ر النف�س واالرت �ق��اء بها
فكريا وعلميا وثقافيا واحل��ر���ص على فهم متغريات
الع�صر هي الأ�سا�س يف �صنع م�ستقبل م�شرق مواكب
للطفرة املعرفية والتكنولوجية التي يعي�شها العامل.
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حاكم ال�شارقة يعتمد  500مليون درهم لإن�شاء �شبكة �صرف �صحي وحمطة معاجلة متكاملة يف مويلح
•• ال�شارقة-وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  500مليون درهم لإن�شاء �شبكة �صرف
�صحي متكاملة يف منطقة مويلح التي تعد من �أكرث املناطق ال�سريعة يف
التطور العمراين والكثافة ال�سكانية.
وق��ال املهند�س علي بن �شاهني ال�سويدي رئي�س دائ��رة الأ�شغال العامة
بال�شارقة  :ت�ضافرت جهود الدائرة مع �شركائها اال�سرتاتيجيني بو�ضع
خطة متكاملة لل�صرف يف مدينة ال�شارقة حتى ع��ام  2040لتطوير
قطاع ال�صرف ال�صحي وحتديد �أولوية تنفيذ م�شاريع ال�صرف لإن�شاء
نظام �صرف �صحي متكامل وبتكلفة اقت�صادية مدرو�سة بالتزامن مع
التطور العمراين والكثافة ال�سكانية املتوقعة يف املدينة بهدف املحافظة

على البيئة وتقليل عدد ال�صهاريج وتخفي�ض ن�سبة االنبعاث الكربوين
وذل��ك يف �إط ��ار �سعي ال��دائ��رة لتحقيق �إع �م��ار ح���ض��اري م�ستدام ودعم
ال�ت�ط��ور امل�ستمر مب��ا يف ذل��ك امل���ش��اري��ع العمالقة وامل �ب��ادرات اجلديدة
الأخ��رى واملتزامنة مع بناء بنية حتتية تتنا�سب مع التطور العمراين
والنمو ال�سكاين يف الإمارة  .من ناحيتها �أكدت املهند�سة هند الها�شمي
م��دي��ر �إدارة اخل��دم��ات العامة يف ال��دائ��رة �أن امل���ش��روع �سي�سهم يف خلق
بيئة جاذبة لال�ستثمار ومكاناً م�شجعاً على العمل والعي�ش ..الفتة �إىل
�أن درا�سة وت�صميم نظام ال�صرف ال�صحي يف مويلح مت لي�صبح نظاما
متكامال ومرنا يواكب التطور ال�سكاين املتوقع للمنطقة والذي �سي�سهم
يف تطوير البنية التحتية ليكون عام ً
ال م�ؤثراً يف التنمية االقت�صادية
ملدينة ال�شارقة.
وي�شتمل نظام ال�صرف ال�صحي اجل��دي��د للمنطقة على �شبكة �صرف

�صحي بطول  58كيلومرتاً تتخللها  1155غرفة تفتي�ش لتغطية
منطقة مويلح بالكامل و �ستخدم ال�شبكة  2129مبنى قائما كمرحلة
�أوىل على �أن تخدم يف امل�ستقبل  1218مبنى.
كما يت�ضمن النظام حمطة ال�ضخ التي ت�ستقبل املياه غري املعاجلة من
�شبكة ال�صرف ال�صحي ب�سعة  2300لرت بالثانية والتي يتم �ضخها �إىل
حمطة املعاجلة عرب خط �ضخ بطول  10كيلومرتات.
و�أو� �ض �ح��ت ال�ه��ا��ش�م��ي �أن ��ه ج��رى ت�صميم حم�ط��ة امل�ع��اجل��ة با�ستخدام
تكنولوجيا املعاجلة الثالثية لت�ستقبل املياه غري املعاجلة ب�سعة � 30ألف
مرت مكعب يوميا كمرحلة �أوىل على �أن ت�صل ال�سعة الق�صوى �إىل 130
�ألف مرت مكعب يوميا ما ي�سمح ب�إنتاج مياه معاجلة قابلة لال�ستخدام
يف �أغرا�ض ري امل�سطحات اخل�ضراء على م�ساحة  1.5مليون مرت مربع
..م�شرية �إىل �أن��ه ولال�ستفادة من ناجت مياه املعاجلة مت ت�صميم �شبكة

08
الربملان العربي للطفل ي�ست�شرف االبتكار يف �أوىل جل�سات دورته الثانية
•• ال�شارقة-وام:

ا�ست�شرف �أع�ضاء ال�برمل��ان العربي
للطفل مع انعقاد جل�ستهم الأوىل
�ضمن �أعمال الدور الثانية للربملان
م�ستقبل االبتكار يف الوطن العربي
 ..م��ؤك��دي��ن ق ��درة ال�ط�ف��ل العربي
على امل�ساهمة من خ�لال حت�صيله
امل�ع��ريف والعلمي وال�ث�ق��ايف يف �إبداع
ط� ��رح امل �� �ش��اري��ع وت��ول �ي��د الأف� �ك ��ار
االبتكارية .
و�أ� � � �ش� � ��اروا يف م ��داخ�ل�ات� �ه ��م التي
�أث��رت حم��اور اجلل�سة التي �أقيمت
اف�ت�را� �ض �ي��ا �إىل ام� �ت�ل�اك الوطن
العربي لعقول مبدعة ق��ادرة على
حتقيق ط�م��وح��ات ال ��دول العربية
يف الإن �ط�ل�اق ن�ح��و االب �ت �ك��ار �أ�سوة
مبا حتققه دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة م ��ن جن ��اح ��ات واتخاذها
كنموذج الفت لبناء العقل الب�شري
نحو االبتكار والإبداع .
ت ��ر�أ� �س ��ت اجل �ل �� �س��ة ال �ط �ف �ل��ة كنزي
حممد عبداهلل من جمهورية م�صر
ال�ع��رب�ي��ة وع��اون�ت�ه��ا ال�ط�ف�ل��ة ريتاج
ال�ع�ب��ا��س��ي م��ن امل�م�ل�ك��ة البحرينية
ب�ح���ض��ور  64ع���ض��وا مي�ث�ل��ون 16
دول� ��ة وال �� �ش �ي��خ ف��اه��م ب ��ن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س دائ ��رة العالقات
احل�ك��وم�ي��ة يف ال���ش��ارق��ة وامل�ست�شار

ع�ي���س��ى ب��ن ح�ن�ظ��ل م��دي��ر الدائرة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة �إىل
ج ��ان ��ب ح �� �ض��ور ع� ��دد م ��ن ممثلي
الدول العربية امل�شاركة .
و ق��ال �سعادة �أمي��ن عثمان الباروت
الأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ل �ل�ب�رمل ��ان العربي
للطفل  -يف كلمته الإفتتاحية :من
دولة الإمارات العربية املتحدة ومن
�إمارة ال�شارقة املقر الدائم للربملان
ال�ع��رب��ي للطفل ي���س��رين �أن �أرحب
بكم جميعا يف م�ستهل الدورة الثانية
ال �ت��ي �أت ��ت ب�ع��د م��ا ح�ق�ق��ه �أخوتكم
الزمالء ال�سابقني يف الدورة الأوىل
من جن��اح كبري وه��ا �أنتم ت�ستلمون
الأمانة التي �أنتم �أهل لها ".
و �أك � ��د ال � �ب� ��اروت �أه �م �ي��ة الربملان
ال �ع��رب��ي ل�ل�ط�ف��ل ب��اع �ت �ب��اره املن�صة

الآمنة للتعبري عن �آمال وطموحات
الطفل العربي بغد �أف�ضل وجميل
 ..م��وج�ه��ا ج��زي��ل ال���ش�ك��ر وعظيم
االمتنان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
على مكارمه ال�سخية ودعمه الكبري
للربملان العربي للطفل حتى يكون
منربا لأط�ف��ال العرب للتعبري عن
�آرائ�ه��م يف كافة الق�ضايا التي تهم
ال�ط�ف��ل ال�ع��رب��ي وال���ش�ك��ر مو�صول
جل��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة و�أمينها

ال� �ع ��ام م �ع ��ايل �أح� �م ��د �أب � ��و الغيط
ع�ل��ى م��ا ت�ق��دم��ه م��ن ج �ه��ود لدعم
ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي ل�ل�ط�ف��ل وتعزيز
دوره ك�م��ؤ��س���س��ة ت��اب �ع��ة للجامعة
و�أمانته العامة .و ق��ال �إن انطالق
اجلل�سة الأوىل للربملان يف ظروف
ا�ستثنائية ي�شكل حتديا لنا جميعا
ملواجهة تداعيات جائحة " كوفيد
  "19واالنت�صار عليها يف القريبالعاجل حتى يت�سنى لنا جميعا عقد
جل�سات الربملان القادمة مع �أبنائنا
الأع�ضاء واقعيا يف وطنهم الثاين

دولة الإمارات العربية املتحدة .
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت ك� �ن ��زي حممد
عبداهلل رئي�سة اجلل�سة �إن مو�ضوع
اجلل�سة الأوىل من ال��دورة الثانية
ه��و " االب �ت �ك��ار م�ن���ص��ة امل�ستقبل"
والو�صول �إىل تو�صيات واقرتحات
هادفة وب�ن��اءة تخدم ��ش��ؤون �أطفال
الوطن العربي  .من ناحيتهم �أكد
�أع �� �ض��اء ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي للطفل
 خ �ل��ال م ��داخ�ل�ات �ه ��م � -أهميةاال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�ت�ق�ن�ي��ة يف البناء
ال �ع��رب��ي امل ��وح ��د واال� �س �ت �ف��ادة من

ال �ت �ج��ارب ال �ن �ج��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة ويف
مقدمتها دول��ة الإم ��ارات يف جمال
ت��ر� �س �ي��خ �أ� �س ����س االب �ت �ك ��ار و�إن�شاء
امل�ؤ�س�سات احلا�ضنة لالبتكار ودعم
م��واه��ب الطفولة العربية يف كافة
امل � �ج� ��االت ب �ج��ان��ب ت �ع��زي��ز فر�ص
التعليم واكت�شاف املواهب كمدخل
لتنمية ف��ر���ص االب�ت�ك��ار وا�ستثمار
امل� ��وارد امل�ت��اح��ة مل��واك�ب��ة التطورات
العاملية يف خمتلف املجاالت و�أهمية
ت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات االب �ت �ك��اري��ة لدى
الأطفال بجانب تعزيز دور القراءة
يف هذا املجال ودور الأ�سرة واملجتمع
وت��وف�ير خمتلف التقنيات لتنمية
املهارات االبتكارية .
و ل�ف�ت��وا �إىل �أه�م�ي��ة دع��م امل�شاريع
االب �ت �ك��اري��ة وت�ب�ن�ي�ه��ا  ..مطالبني
مب��راك��ز ت��رع��ى االب�ت�ك��ارات املقدمة
م��ن ال�ط�ف��ول��ة وم�ت��اب�ع��ة م��ا يقدمه
الأطفال يف جماالت ابتكار خدمات
ال �ك�ت�رون �ي��ة ورق �م �ي��ة وتطبيقات
خم�ت�ل�ف��ة وت��وف�ي�ر م�ن���ص��ة موجهة
لت�شجيع �أطفال الوطن العربي على
�إجراء جتارب عملية ت�سهم وت�شجع
املواهب الإبداعية حتت�ضن امل�شاريع
االبتكارية وتطويعها بال�شكل الأمثل
تر�سيخا ل��ري��ادة الوطن العربي يف
ه��ذا امل�ج��ال وحتقيقا لطموحاتهم
الكبرية.

ري للم�ساهمة يف تو�سيع ال��رق�ع��ة اخل���ض��راء على �أط ��راف ال�ط��رق ويف
احلدائق واملنتزهات .ونوهت �إىل �أنه مت ت�صميم نظام ال�صرف ال�صحي
ملنطقة مويلح باهتمام كبري للمحافظة على البيئة ولتكون بيئة جاذبة
لال�ستثمارات ومكاناً م�شجعاً على العمل والعي�ش حيث متت مراعاة جميع
املتطلبات واملوا�صفات البيئية العاملية لتنفيذ نظام ال�صرف ال�صحي
حيث جرى ا�ستخدام �أحدث �أنواع التكنولوجيا واملعدات يف معاجلة املياه
والق�ضاء على الروائح.
وعند اكتمال تنفيذ نظام ال�صرف ال�صحي �ستنخف�ض بالتايل �أعداد
�صهاريج نقل امل�ي��اه على م��راح��ل تتنا�سب م��ع �إن���ش��اء �شبكات ال�صرف
ال�صحي و�إن�شاء وتطوير حمطة املعاجلة و�صوال �إىل التخل�ص الكامل
من ال�صهاريج ما �سيكون له �أثر جيد يف املحافظة على البيئة وتغطية
احتياجات املدينة من مياه الري املعاجلة لزيادة امل�سطحات اخل�ضراء.

�أحمد بن حميد النعيمي :
قيادتنا الر�شيدة حري�صة على
خلق بيئة حمفزة لالبتكار
•• عجمان-وام:

�أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية �أن دولة الإم��ارات لطاملا كانت �سباقة يف توظيف
االبتكار والتم ّيز يف �شتى املجاالت.
و�أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
 يف كلمة مبنا�سبة ان�ط�لاق �أ�سبوع"الإمارات تبتكر � "2021أم�س-
�أن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" بتخ�صي�ص
�أ�سبوع لالحتفاء بقدرات وابتكارات
اجل�ه��ات احلكومية واخل��ا��ص��ة ي�ؤكد
ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة بالدولة
على خلق بيئة حمفزة لالبتكار ت�صل
ب��الإم��ارات لأوىل املراكز عاملياً يف ه��ذا املجال .و�أو��ض��ح �أن االبتكار �أ�صبح
متجذراً يف ثقافة املجتمع الإم��ارات��ي و�أن دول��ة الإم��ارات تعمل با�ستمرار
على تعزيز م�شاركة املجتمع يف تطوير م�ب��ادرات وم�شروعات م�ستقبلية
لن�شر مفاهيم االبتكار التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تخريج �أجيال واعدة
وع�ق��ول ق��ادرة على الإب ��داع ،وذل��ك حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة وطموحات ال��دول��ة يف
�ضمان التنمية امل�ستدامة.

علي ال�شام�سي « :الإمارات تبتكر» تر�سخ ثقافة الإبداع وممار�سات االبتكار مدير عام �شرطة �أبوظبي :االبتكار والتميز يعززان ريادة �أبوظبي مل�ؤ�شرات الأمان عامليا
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل علي حممد ال�شام�سي ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية� ،أن فعالية "الإمارات
تبتكر  ،"2021يعك�س حر�ص القيادة الر�شيدة على
تر�سيخ ثقافة الإبداع بني كافة �أفراد املجتمع ،ومنهجية
مم��ار� �س��ات االب �ت �ك��ار يف ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي �سعيا ملواكبة
ال �ت��وج �ه��ات ال�ع��امل�ي��ة ن�ح��و حت�ق�ي��ق ح �ك��وم��ات امل�ستقبل
اخلالقة .ودعا ال�شام�سي منت�سبي الهيئة �إىل اال�ستفادة
الق�صوى م��ن فعاليات �أ��س�ب��وع االب�ت�ك��ار ب��االط�لاع على
جت ��ارب الآخ��ري��ن اال�ستثنائية وامل�ت�م�ي��زة م��ن خمتلف
اجل�ه��ات احلكومية واخل��ا��ص��ة وامل��ؤ��س���س��ات الأكادميية

امل�شاركة ،وتكثيف اجلهود لتوليد وت�صميم �أفكار ابتكارية،
م�ؤكدا حر�ص الهيئة على تبني تلك الأفكار ،والعمل على
تطبيقها ،ودعم وتكرمي �أ�صحابها ،ومبا ي�سهم يف متكني
الكوادر الوطنية ال�شابة ب�صناعة امل�ستقبل اليوم ،وحتقيق
ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف اال�ستعداد للخم�سني ،ويرتقي
مبكانة الهيئة ويعزز تناف�سيتها وريادتها يف ممار�ستها
للنهج االبتكاري يف التقنيات واخلدمات.
ومتنى ال�شام�سي التوفيق والنجاح لكافة امل�شاركني يف
"الإمارات تبتكر ،"2021وثمن جهود الدولة يف تعزيز
امل�شاركة املجتمعية بت�شجيع كافة فئات املجتمع و�أ�صحاب
الأفكار اخلالقة واملتميزة للم�ساهمة يف حت�سني جودة
حياتهم و�صناعة م�ستقبلهم.

تت�ضمن مبادرة �ستوديو االبتكار وجل�سات حوارية عن ُبعد

القيادة العامة ل�شرطة دبي ت�شارك يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021
•• دبي-الفجر:

ت�شارك القيادة العامة ل�شرطة دبي يف
فعاليات "الإمارات تبتكر "2021
والتي تنظم يف كافة �إم��ارات الدولة
يف ال�ف�ترة م��ن � 21إىل  27فرباير
احل� � ��ايل ،وذل � ��ك ع�ب�ر �إط �ل ��اق عدة
مبادرات للت�شجيع على االبتكار منها
م�ب��ادرة "�ستوديو االبتكار" الهادف
�إىل ا�ست�ضافة خرباء ليقدموا �شرحاً
ح��ول جت��ارب�ه��م ع�بر ف�ي��دي��و م�صور
�سيتم ن���ش��ره ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي� ،إىل جانب تنفيذ جل�سات
حوارية عن بُعد ت�ست�ضيف مُبتكرين.
و�أك��د معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل��ري القائد العام ل�شرطة دب��ي� ،أن
امل�شاركة يف فعاليات "الإمارات تبتكر
 "2021ت�أتي يف �إطار حر�ص القيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي ع�ل��ى امل�شاركة
يف احل��دث ال��وط�ن��ي ال�سنوي البارز
وال �ه��ادف �إىل تر�سيخ ون���ش��ر ثقافة
االبتكار ،وتعزيز امل�شاركة املجتمعية
يف ت �� �ص �م �ي��م وت � �ط ��وي ��ر ال� �ت� �ج ��ارب
وامل �ب��ادرات امل�ستقبلية ،وال��ذي ي�أتي
بالتزامن مع اال�ستعدادات لالحتفال
ب��ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه �ب��ي ل�ت��أ��س�ي����س دولة
الإمارات.
و�أك��د معاليه حر�ص القيادة العامة
ل �� �ش��رط��ة دب � ��ي ال � ��دائ � ��م يف العمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز االب �ت �ك��ار حت��وي �ل��ه �إىل
منهج عمل و�أ��س�ل��وب حياة ب�ين كافة
املوظفني تطبيقاً توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل

•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د � �س �ع��ادة ال� �ل ��واء م �ك �ت��وم علي
ال �� �ش ��ري �ف ��ي م ��دي ��ر ع� � ��ام �شرطة
�أب��وظ �ب��ي ح��ر���ص ��ش��رط��ة �أبوظبي
على تر�سيخ منهجية وممار�سات
االبتكار ال�ستك�شاف �آفاق م�ستقبلية
واعدة تعزز الريادة والتميز للعمل
ال�شرطي والأمني.
و�أ�� � � �ش � � ��اد  -يف ك� �ل� �م ��ة مبنا�سبة
ان� �ط�ل�اق �أ�� �س� �ب ��وع االب� �ت� �ك ��ار حتت
�شعار "الإمارات تبتكر "2021
 ب �ت��وج �ي �ه��ات ال �ق �ي��ادة الر�شيدةودعمها يف تبني ا�سرتاتيجية �أمنية
�شاملة لها الدور الأ�سا�سي يف ريادة
الأداء الأم�ن��ي ،وب�سط اال�ستقرار،
ل�ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع ال�ن�ه���ض��ة املتقدمة
التي يحققها الوطن ليغدو واحة

مرمي املهريي  :االبتكار
نهج ر�سخته قيادتنا
الر�شيدة يف جميع املجاالت
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي -رع ��اه
اهلل -الذي قال" :االبتكار لي�س ترفاً
فكرياً بل �سر جتدد الدول وال�شعوب،
وه��و ال��ذي يحدد مكانتنا بني الأمم
والقيمة ال�ت��ي ن�ضيفها للعامل من
حولنا".
وتابع معاليه� :إن فعاليات "الإمارات
ت�ب�ت�ك��ر  "2021ت�ع�ك����س توجهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف ت�ع��زي��ز ثقافة
االب �ت �ك��ار يف امل�ج�ت�م��ع ،و�إع � ��داد جيل
من املُبتكرين القادرين على �إحداث
ت �غ �ي�ير �إي �ج��اب��ي يف ح �ي��اة الإن�سان
وم�ستقبله ،و�إننا يف �شرطة دبي ن�سعى
دائماً لتبني �سبل التفكري االبتكاري
ل�ضمان ا��س�ت��دام��ة م�سرية االزده ��ار
وال �ت �ن �م �ي��ة ،واال� �س �ت �ع��داد لتحديات
امل���س�ت�ق�ب��ل وت �ط��وي��ر امل �� �ش��اري��ع عرب
حتفيز ابتكار حلول ذكية وم�ستدامة،
وا� �س �ت �� �ش��راف امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف العمل
الأم �ن��ي ،وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة واخل�ب�رات
واال�ستفادة من االبتكارات املتميزة يف
�إدارة امل�شاريع وتطبيقها.

فعاليات �شرطة دبي
وب��دوره� ،أكد املقدم الدكتور �إبراهيم
ب� ��ن � �س �ب ��اع امل� � � ��ري ،رئ �ي �� ��س جمل�س
االب�ت�ك��ار يف ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
دب��ي� ،أن القيادة العامة ل�شرطة دبي
ت�شارك يف فعاليات "الإمارات تبتكر
 "2021م��ن خ�لال جمموعة من
الفعاليات �أبرزها من بينها " �ستوديو
االبتكار"� ،إىل جانب تنفيذ جل�سات
ع��ن ح��واري��ة ع��ن ُب �ع��د ،واال�ستعداد
خ�ل��ال الأ�� �س� �ب ��وع اجل� � ��اري لإط�ل��اق
من�صة خا�صة باالبتكار �سيتم الإعالن
عن تفا�صيلها الحقاً .و�أ�شار املقدم بن
�سباع �إىل �أن فعاليات "الإمارات تبتكر
 "2021التي تنفذها �شرطة دبي
تراعي تطبيق الإجراءات االحرتازية
التي و�ضعتها الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ملواجهة
جائحة فريو�س كورونا املً�ستجد ،التي
ت�شمل التباعد االجتماعي ،وارتداء
ال�ك�م��ام��ات ،وت��وف�ير �أدوات التعقيم
حلماية �أفراد املجتمع ،مبا ي�ساهم يف
تعزيز ال�سالمة العامة.

بلدية دبي ت�شارك يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021
•• دبي-وام:

ت�شارك بلدية دبي يف فعاليات "الإمارات تبتكر "2021
التي تنظمها الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة
دب��ي خ�لال الفرتة من  21حتى  27فرباير اجلاري
وذلك تعزيزا لتوجهات البلدية نحو تعزيز قيم الإبداع
واالبتكار يف خمتلف القطاعات.

و�أك��د �سعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام بلدية
دبي حر�ص الدائرة على امل�شاركة يف فعاليات "االمارات
تبتكر  "2021التي تعد حمف ً
ال لتج�سيد وترجمة
توجيهات القيادة الر�شيدة نحو حتقيق ال�سعادة و�أعلى
م�ستويات رفاعية العي�ش لأف ��راد املجتمع م��ن خالل
جعل االبتكار �أ�سلوب عمل وب�صمة للتطوير احلكومي
ورافد �أ�سا�سي للتنمية واال�ستدامة.

•• دبي -وام:

�أك� ��دت م �ع��ايل م ��رمي ب�ن��ت حممد
�سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة دولة
للأمن الغذائي واملائي �أن القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ر��س�خ��ت االب�ت�ك��ار يف كل
امل � �ج� ��االت م ��ن �أج � ��ل ا�ست�شراف
امل �� �س �ت �ق �ب��ل وا� �س �ت �ك �� �ش��اف فر�ص
�أف�ضل للأجيال القادمة يف دولة
الإمارات.
وق��ال��ت معاليها يف ت�صريح ام�س
مبنا�سبة انطالق �أ�سبوع الإمارات
ل�ل�اب �ت �ك��ار  :حت � ��ول االب� �ت� �ك ��ار يف
الإم� ��ارات �إىل �أ��س�ل��وب عمل ونهج
ح �ي��اة ،ورك �ي ��زة �أ� �س��ا� �س �ي��ة لتعزيز
تناف�سية الدولة يف كل القطاعات،
يحمل االبتكار العديد من الأدوات
املرنة التي متكننا من �إيجاد حلول
غري تقليدية جلميع التحديات".
و�أ�ضافت  " :ميثل االبتكار حمورا
مهما لتعزيز الأمن الغذائي واملائي
يف الدولة انطالقا من العديد من
التحديات التي يواجهها هذا امللف
احل �ي��وي ،وه��و م��ا يتطلب العمل
وفق �آلية فريدة لتوظيف االبتكار
والتكنولوجيا احل��دي�ث��ة ل�ضمان
ا�ستدامة توفري الغذاء واملاء لأفراد
املجتمع يف كل الأوقات حيث ن�ؤمن
ب�أهمية االبتكار يف حت�سني حياتنا
يف الإم� ��ارات ونعمل على تعزيزه
يف ك ��ل �أع �م��ال �ن��ا وم �ب��ادرات �ن��ا من
�أج��ل امل�ساهمة يف م�سرية التنمية
ال�شاملة".

�أمن و�أمان.
و�أ��ش��ار �إىل حر�ص �شرطة �أبوظبي
ع�ل��ى رف ��ع ن���س�ب��ة ��ش�ع��ور اجلمهور
ب��الأم��ان وتعزيز ال��رواب��ط والثقة
ب�ي��ن ال� ��� �ش ��رط ��ة وامل� �ج� �ت� �م ��ع ،من
خالل تبني ا�سرتاتيجيات �شاملة،
وم � � �ب � ��ادرات اب� �ت� �ك ��اري ��ة طموحة،
وتقدمي خدمات ا�ستباقية متميزة
تعزز من ريادة الدولة يف م�ؤ�شرات
التناف�سية ال�ع��امل�ي��ة  ..م ��ؤك��دا �أن
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أبوظبي
ت �� �س�ير ع �ل��ى ال� �ط ��ري ��ق بخطوات
واثقة نحو ال��ري��ادة الأمنية عامليا
وبا�ستباقية ونهج ت�شاركي.
وذكر �أن انطالق فعاليات "الإمارات
ت�ب�ت�ك��ر  ،"2021ع �ل��ى م�ستوى
الدولة مب�شاركة اجلهات احلكومية
االحت � ��ادي � ��ة وامل �ح �ل �ي ��ة وال �ق �ط ��اع

اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،يف
ال �ف�ترة م��ن � 21إىل  27فرباير
اجل � � ��اري ،ت�ن�ع�ك����س �إي �ج��اب �ي��ا على
ت�ع��زي��ز ج�ه��ود الأج �ه��زة ال�شرطية
والأمنية يف امل�ضي بخطوات واثقة
نحو ا�ست�شراف امل�ستقبل .
ولفت �إىل �أن �شرطة �أبوظبي عملت
على حتديث خطتها اال�سرتاتيجية

ل�ل�ا�� �س� �ت� �ع ��داد ل �ل �خ �م �� �س�ي�ن عاما
امل�ق�ب�ل��ة مب��ا ي�ح�ق��ق ال�ت�ط�ل�ع��ات يف
مواكبة امل�ستجدات وحتقيق املزيد
م��ن امل �ن �ج��زات يف م���س�يرة الدولة
التطويرية بالرتكيز على توافق
«مئوية �شرطة �أبوظبي »2057
مع ر�ؤية «مئوية الإمارات »2071
والتي تهدف �إىل �أن يعي�ش �أجيال
امل�ستقبل يف الإم ��ارات حياة �أ�سعد
يف ب�ي�ئ��ة �أف���ض��ل وم��ع ف��ر���ص �أكرب
وتوا�صل �أف�ضل و�أك�ثر ت��أث�يرا مع
العامل �سعيا جلعل الإمارات �أف�ضل
دولة يف العامل.
و�أو�ضح �أن التميز امل�ؤ�س�سي يكمن
يف ال�ع�م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق الواحد،
داع�ي��ا �إىل اب�ت�ك��ار �أف���ض��ل الو�سائل
والأ� �س��ال �ي��ب يف ت �ق��دمي اخلدمات
املتميزة للمتعاملني واملراجعني،

وتي�سري احل�صول على اخلدمة ..
م�شيدا ب��الإجن��ازات ال�ت��ي حققتها
اب �ت �ك��ارات امل�ن�ت���س�ب�ين يف االرتقاء
مب�سرية العمل التطويري ل�شرطة
�أبوظبي وتوجهها نحو ا�ست�شراف
امل�ستقبل .
واعترب ال�شريفي �إ�سعاد املتعاملني
يف م� �ق ��دم ��ة �أول � � ��وي � � ��ات �شرطة
�أبوظبي ،ا�ستجابة ل��ر�ؤي��ة حكومة
�أبوظبي بتح�سني م�ؤ�شرات الأداء
والإيجابية ،والعمل على ا�ست�شراف
امل �� �س �ت �ق �ب��ل م� ��ن خ �ل��ال مواجهة
ال �ت �ح��دي��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وتعزيز
مفهوم ال�شراكة املجتمعية ،ومواكبة
ال� �ت� �غ�ي�رات ال �ت �ق �ن �ي��ة املتالحقة،
ومتابعة امل�ستجدات العاملية التي
تعزز التجارب النموذجية املبتكرة
يف تطوير اخلدمات ال�شرطية.

بلدية العني تطلق فعاليات الإمارات تبتكر  2021ب�شعار من التحدي لالبتكار
•• العني-وام:

افتتح ��س�ع��ادة علي خليفة القمزي
م ��دي ��ر ع� ��ام ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة العني
فعاليات "الإمارات تبتكر "2021
االف �ت��را� � �ض � ��ي حت � ��ت �� �ش� �ع ��ار "من
ال �ت �ح��دي لالبتكار" ع�ب�ر تقنية
االت �� �ص��ال امل��رئ��ي مب���ش��ارك��ة جهات
حكومية وخا�صة وعدد من امل�ؤ�س�سات
الأكادميية يف مدينة العني  .وقال
القمزي يف كلمته  :ونحن يف طريقنا
للخم�سني ،جعلنا االبتكار واالبداع
ه��و ال��رك �ي��زة الأ� �س��ا� �س �ي��ة لت�صميم
امل�ستقبل و�صياغة �شكل احل�ي��اة يف
دول��ة الإم ��ارات �ضمن ر�ؤي��ة الدولة
لت�صبح �ضمن �أف���ض��ل دول العامل
بحلول اليوبيل ال��ذه�ب��ي لالحتاد،
داع� �ي ��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ات �إىل دع� ��م هذه
الر�ؤية عرب تبني ممار�سات االبتكار،
ون ��وه �إىل �أن ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة العني
حر�صت على تنظيم �شهر االمارات
لالبتكار ب�شكل �سنوي ،و�إن�شاء مكتب
متخ�ص�ص للإبداع و االبتكار لتبني
الأفكار الإبداعية وت�صنيفها و و�ضع
احللول لتطبيقها على �أر�ض الواقع
بالإ�ضافة لإقامة الدورات التدريبية
و ور�� ��ش ال �ع �م��ل دع �م �اً ل�لاب �ت �ك��ار .
و�أك��د �أن �إط�ل�اق فعاليات االمارات
لالبتكار هذا العام ب�شكل افرتا�ضي
يعزز مفهوم االبتكار مب�شاريع �أكرث
متيزاً وب�شكل يلبي توقعات املواطنني
واملقيمني مل�ستقبل �أف�ضل يف مدينة
العني ،وقال  :خالل هذه الفعاليات
� �س �ن �ت��وا� �ص��ل م ��ع ج �م �ي��ع �أ�صحاب
االب �ت �ك��ارات يف امل��دي�ن��ة مب�ؤ�س�ساتها
التعليمية املختلفة و �سكانها و من
ي��رغ��ب ب��امل���ش��ارك��ة ،داع �ي��ا اجلمهور
�إىل امل���ش��ارك��ة م��ن خ�ل�ال احل�ضور

االفرتا�ضي لن�شهد �سوياً انطالقنا
للخم�سني بابتكارات و �أفكار فريدة.
وت�ه��دف فعاليات "االمارات تبتكر
� "2021إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة
االبتكار ،وتعزيز امل�شاركة املجتمعية
يف ت �� �ص �م �ي��م وت� �ط ��وي ��ر ال �ت �ج ��ارب
وامل �ب��ادرات وامل�شروعات امل�ستقبلية،
بالتزامن مع العام اخلم�سني لقيام
دول ��ة الإم� � ��ارات و ت�ن�ف�ي��ذ مبادرات
م �ت �م �ي��زة ت� �ع ��زز م �ف��اه �ي��م وثقافة
االب�ت�ك��ار ،وحت�ف��ز الأف ��راد واجلهات
ع �ل ��ى ت �ك �ث �ي��ف اجل � �ه� ��ود وت�صميم
الأف �ك��ار الكفيلة مبواجهة خمتلف
التحديات .و�أو�ضح مبارك ال�شام�سي
م��دي��ر �إدارة امل�ع��رف��ة و االب �ت �ك��ار يف
بلدية مدينة ال�ع�ين �أن الفعاليات
تت�ضمن ث�لاث من�صات افرتا�ضية
رئ �ي �� �س �ي��ة م �ت �ن��وع��ة ه� ��ي "من�صة
ا� �س �ت �م �ط��ار الأفكار" ال �ت��ي جتمع
�أف �ك ��ار م�ب�ت�ك��رة م��ن اخل �ي��ال املبدع
مل�ج��االت ا�ست�شراف امل�ستقبل التي
تتمحور حول م�ستقبل اخلدمات يف
البلدية والبنية التحتية و الت�صور
ل �ل �ح��دائ��ق امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف مدينة
العني والتي ت�ساهم يف ر�سم �صورة
م�ستقبلية للمدينة و بناء م�ستقبل
�أف�ضل للأجيال القادمة� ،إىل جانب
"من�صة جم�ل����س االبتكار" التي
�ستت�ضمن جل�سات تفاعلية مبا�شرة
بطرق مبتكرة لن�شر ثقافة الإبداع
واالب � �ت � �ك ��ار � �ض �م��ن  5ور�� � ��ش عمل
ون � ��دوات م�ت�ن��وع��ة ت �ب��د�أ ي��وم�ي��ا من
ال�ساعة � 11:00إىل  12:30يومياً
ع�بر راب��ط موقع فعاليات االبتكار
"جمل�س االبتكار" ttps://
innovationmonth.
 dmt.gov.ae/arوذل � ��ك
ل �ت �ع��زي��ز وع � ��ي و�إدراك الأف� � � ��راد

ب�أهمية االب�ت�ك��ار و�أث ��ره يف واقعهم
وم �� �س �ت �ق �ب �ل �ه��م ،وت �ن �م �ي��ة التفكري
الإبداعي ال��ذي يقوم على التجربة
واختبار الأف�ك��ار لت�صميم وتطوير
جتارب ومبادرات وحلول م�ستقبلية
تالم�س حياة �أفراد املجتمع .و�أ�ضاف
ال�شام�سي ب�أن املن�صة الثالثة �ستكون
"معر�ض م �ن��ارة االبتكار" التي
ت���ض��م �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات املبتكرة
ح ��ول ح �ل��ول ا��س�ت�ب��اق�ي��ة للتحديات
امل �ل��حّ ��ة ال �ت��ي � �س �ت ��ؤث��ر �إي �ج��اب �ي �اً يف
� �ص �ن ��اع ��ة امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،م� ��ن خ�ل�ال
ا�ستقبال بلدية مدينة العني نخبة
م��ن التطبيقات و الأف �ك��ار املبتكرة
م��ن امل��وظ �ف�ين وال �ط �ل �ب��ة يف جميع
امل�ستويات التعليمية وفئات املجتمع
على �أن يقوم فريق خمت�ص بدرا�سة
الأف � �ك� ��ار وامل� �ق�ت�رح ��ات الإب ��داع� �ي ��ة
يف ن�ه��اي��ة ف�ع��ال�ي��ات االب�ت�ك��ار ملتابعة

تطبيق �أف���ض��ل الأف �ك��ار االبداعية،
وذل ��ك ل��دع��م وحت�ف�ي��ز ع�ل��ى تقدمي
�أ�صحاب الأفكار الإبداعية �أفكارهم
وم �� �ش��اري �ع �ه��م امل �ب �ت �ك��رة لتحويل
الفكرة �إىل حقيقة ،وتعزيز امل�شاركة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة يف ت �� �ص �م �ي��م وتطوير
ال �ت �ج��ارب وامل � �ب ��ادرات وامل�شروعات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع العام
اخلم�سني لقيام دولة الإمارات.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 22/ 02/ 2021 Issue No : 13171

Public Notices to the Defendant
In both Arabic and English languages
In Case No. SHCFICIINJ2020 / 0007615, Summary proceedings
To the defendant: Bonn Sports Equipments Trading LLC
 We inform you that the claimant, Imran Hanif Chaudhry is Pakistani,He has filed the aforementioned case, so you must appear before the Sharjah
Court,
The Civil First Instance Court on Tuesday 3/2/2021, at 8:00
To submit your defense and documents, and in the event that you do not
appear or send an authorized agent to represent you, the court will start the
legal procedures in your absence.
Customer Happiness Center
The judge /Hisham Ahmed Awadin
Sharjah Court - Civil First Instance Court

//Seal of Ministry of Justice- The United Arab Emirates//
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�أخبـار الإمـارات

نوف �آل علي �إطفائية جتد �سعادتها يف التواجد بامليدان
•• عجمان -وام:

حماية � ،إنقاذ  ،ت�ضحية � ..شعار يرفعه العاملون يف الإطفاء
فوق �صدورهم ،وي�ؤمنون ب�أن �أرواحهم فداء يف �سبيل حماية
الأرواح واملمتلكات .
ورغم مايتطلبه العمل االطفائي من جهد فقد �أثبتت املر�أة
الإم��ارات �ي��ة ج��دارت�ه��ا يف ه��ذا امل�ج��ال كما �أثبتته يف جماالت
�أخرى .
الإط �ف��ائ �ي��ة ن ��وف حم�م��د �آل ع�ل��ي �إح� ��دى ب �ط�لات العن�صر
الن�سائي يف امليدان ب��الإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان،
ت��روي ق�صتها يف مهنةالإطفاء وحت��دي ال�صعاب كجزء من

ه��ذه املهنة النبيلة ،وت�ق��ول� :إن ح��وادث احل��ري��ق ت��أت��ي فج�أة
دون م�ق��دم��ات �صباحاً وم���س��ا ًء "و�أنا وزم�ي�لات��ي دائ�م��ا ً على
�أهبة اال�ستعداد ،وعلى مدار ال�ساعة ..الننا ندرك �أن الوقت
واجلهد الذي نبذله يُحدث فارقاً كبرياً يف حماية الأرواح يف
املقام الأول واملمتلكات".
وت�صف بدايات عملها يف الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان
بالبدايات اجل��دي��دة واملتميزة مل��ا �شعرت ب��ه م��ن اهتمام من
قبل �ضابط املركزامل�س�ؤول املبا�شر وزمالئها الآخرين الذين
متكنت بف�ضلهم ودعمهم وعملهم بروح الفريق من الق�ضاء
على التحديات واال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب�رات ال�سابقني يف �إتباع
�إج��راءات ال�سالمة كما �أن �شغفها بوظيفة الإطفاء �ساعدها

على جتاوز التحديات الكبرية.
وت�ستذكر ن��وف ،يف حديثها ،الأي ��ام الأوىل قبل ان�ضمامها
للعمل يف الإطفاء ،وكيف كان البع�ض يحاول �أن ي�صف حجم
التحديات التي يواجهها الإطفائي يف احلرائق ،ولكن �شغفها
بالتحدي ،وقناعتها بهذه املهنة النبيلة ودوره ��ا االن�ساين
واملجتمعي كانا يحفزانها ب�شكل �أك�بر �إىل االن�ضمام لهذه
امل�ؤ�س�سة الإن�سانية يف املقام الأول.
والآن بعد مرور � 3أعوام وم�شاركتها يف مهام خمتلفة تقول"
وجدت يف هذه ال�سنوات معنى روح الفريق الواحد الذي يعمل
دون كلل �أو ملل لإخماد حريق ،والق�ضاء على �أل�سنة اللهب من
االنت�شار يف املحيط املجاور وحماية الأرواح واملمتلكات".
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املركز العربي للدرا�سات اجلينية ينظم �سل�سلة ندوات طبية افرتا�ضية

•• دبي-وام:

ينظم املركز العربي للدرا�سات اجلينية � -أحد مراكز جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم
الطبية � -سل�سلة ندوات طبية �إفرتا�ضية تناق�ش مو�ضوعات اجلينات الب�شرية وعلم اجلينوم حيث
�سيتبادل جمموعة من الأطباء والباحثني املتخ�ص�صني من داخل الدولة وخارجها يف جمال علم
اجلينات خرباتهم وجتاربهم مع امل�شاركني يف الندوات.
وتعقد الندوة الأوىل يوم الأربعاء املقبل و�ستناق�ش مو�ضوع "العوامل اجلينية يف الأمرا�ض املعدية"
ويتحدث خاللها الدكتور �أحمد �أبوطيون مدير املخترب اجليني مب�ست�شفى اجلليلة التخ�ص�صي
للأطفال والدكتور يو�سف �إدغدور �أ�ستاذ م�ساعد يف علم الأحياء بجامعة نيويورك �أبوظبي.
و�أ� �ش��اد �سعادة عبد اهلل ب��ن �سوقات امل��دي��ر التنفيذي جل��ائ��زة ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للعلوم
الطبية مبو�ضوع الندوة وتخ�صي�صها ملناق�شة العوامل الوراثية يف الأمرا�ض املعدية خا�صة خالل
جائحة "كوفيد "-19الفتا �إىل �أن امل�شاركني يف الندوة القادمة �سيطلعون على خربات كوكبة من
املتخ�ص�صني والباحثني يف جمال علم الوراثة الب�شرية .

للتعرف على مبادراتها وم�شاريعها الطبية وجهودها يف احتواء تداعيات كورونا

09

جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة تزور هيئة ال�شارقة ال�صحية
•• ال�شارقة-الفجر:

اط�ل�ع��ت جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال�صحية
وال �ع �م��ل وال �� �ش ��ؤون االجتماعية
ب��امل �ج �ل ����س اال� �س �ت �� �ش��اري لإم � ��ارة
ال�شارقة خالل زيارتها �صباح �أم�س
لهيئة ال���ش��ارق��ة ال�صحية �ضمن
�أع�م��ال�ه��ا ل ��دور االن �ع �ق��اد العادي
ال �ث��اين م��ن ال�ف���ص��ل الت�شريعي
ال �ع ��ا� �ش ��ر ع� �ل ��ى خم �ت �ل��ف جهود
وب��رام��ج ال�ه�ي�ئ��ة وم ��ا ت �ت��واله من
�أدوار يف جمال الرعاية والت�أمني
ال�صحي وم�شاريعها الطبية .
وت� �ع ��رف ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل ��ى جهود
الهيئة يف اجلائحة وجمهودها يف
مكافحة ف�يرو���س ك��ورون��ا ووقاية
املجتمع بالتعاون مع اجلهات ذات

ال�صلة .
ت��ر�أ���س جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال�صحية
الدكتور عبداهلل مو�سى البلو�شي
رئ� �ي� �� ��س ال �ل �ج �ن��ة وح� ��� �ض ��ره كال
الدكتور �سعيد �أحمد الطنيجي و
�سيف بن روي�ج��ده الكتبي وعبيد
حم�م��د ال�ع���ض��ب ب�ج��ان��ب ح�ضور
��س�ي��ف ب��ن � �س��وي��ف ال�ك�ت�ب��ي �أمني
�سر اللجنة  .فيما ا�ستقبل وفد
اللجنة عبداهلل علي املحيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة ال���ش��ارق��ة ال�صحية
وال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز �سعيد بن
بطي املهريي مدير هيئة ال�شارقة
ال���ص�ح�ي��ة و�أم� ��ل ال �ق �ط��ري مدير
�إدارة الت�أمني ال�صحي بالهيئة .
ويف بداية االجتماع �أ�شاد عبداهلل

علي املحيان رئي�س هيئة ال�شارقة
ال�صحية بدور املجل�س اال�ست�شاري
لإم� � � � ��ارة ال� ��� �ش ��ارق ��ة واه �ت �م ��ام ��ه
ب ��اخل ��دم ��ات احل �ك��وم �ي��ة ب�صورة
دائمة خالل �أدوار انعقاده.
ف �ي �م��ا �أع� � ��رب ال ��دك� �ت ��ور عبداهلل
مو�سى البلو�شي رئي�س اللجنة عن
ح��ر���ص اللجنة ع�ل��ى زي ��ارة هيئة
ال�شارقة ال�صحية واالط�لاع على
�أدواره � ��ا وب �ح��ث ت���ض��اف��ر اجلهود
ل�ت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات امل��واط �ن�ي�ن يف
خمتلف ال�ش�ؤون الطبية والداخلة
يف اخت�صا�صات الهيئة .
بعدها قدم عبداهلل املحيان يرافقه
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ��س�ع�ي��د بن
بطي املهريي �شرحا عن خمتلف
االدوار ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا الهيئة

وج�ه��وده��ا يف التوا�صل م��ع وزارة
ال���ص�ح��ة وال�ع���ض��وي��ة يف خمتلف
ال� �ل� �ج ��ان ال �ط �ب �ي��ة وت � �ط ��رق �إىل
م�شروع مدينة ال�شارقة للرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ودوره يف خ�ل��ق البيئة
ال�صحية املن�شودة .
ب�ع��ده��ا ت��داخ��ل الأع �� �ض��اء يف عدد
م� ��ن امل� � �ح � ��اور ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة التي
مت �ث��ل ح��اج��ة ه��ام��ة للمواطنني
يف خمتلف امل�ن��اط��ق ومت التطرق
واال� �س �ت �ف �� �س��ار م ��ن ق �ب��ل �أع�ضاء
اللجنة عن خمتلف �أوجه التن�سيق
لدعم اجلهود الوطنية بني الهيئة
و�شركائها ب�ش�أن احتواء تداعيات
ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا وال �ت �ط��رق �إىل
احل��اج��ة مل��راك��ز للت�أهيل ال�صحي
ل �ك �ب��ار ال �� �س��ن ع �ل��اوة ع �ل��ى طرح

�أهمية �إج ��راء الفحو�ص الطبية
لكبار ال�سن وك��ذل��ك ال���س��ؤال عن
مراحل الت�أمني ال�صحي ملختلف
مواطني �إمارة ال�شارقة .
و�أك � � � ��د ع� � �ب � ��داهلل ع� �ل ��ي امل �ح �ي ��ان
ومعاونيه بالهيئة �أنهم حري�صون
ع �ل��ى م ��ن ال �ت ��وا� �ص ��ل م ��ع وزارة
ال�صحة للعمل على ت��وف�ير تلك
االح �ت �ي��اج��ات ال� �س �ي �م��ا و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
االعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة _
حفظه اهلل ورع��اه _ يوجه دائما
ب��إي�لاء �أهمية ال��رع��اي��ة ال�صحية
االهمية وتوفريها وتناول املحيان
اخلطوات التي تنتهجها الهيئة يف
توفري خدمات الرعاية ال�صحية.

وجرى �إبراز جهود هيئة ال�شارقة
ال �� �ص �ح �ي��ة يف م �ك��اف �ح��ة فريو�س
كورونا و�أو�ضح املحيان ب�أن الدولة
ق �ط �ع��ت � �ش��وط��ا ك� �ب�ي�را مقارنة
ب��دول العامل يف تقدمي اللقاحات

واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى � �ص �ح��ة املجتمع
من خ�لال �سيا�ستها الرامية �إىل
حماربة الفريو�س ب�شتى الطرق
ب � �ه� ��دف ع � � ��ودة احل � �ي � ��اة طبيعة
والو�صول �إىل مرحلة التعايف .

وف�ي�م��ا ي�خ����ص ال �ت ��أم�ين ال�صحي
مل��واط �ن��ي �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة �أف ��ادت
الهيئة ب�أن الت�أمني ال�صحي �سيتم
بناء على توجيهات حاكم ال�شارقة
وجرى االنتهاء من �إعدادها .

«واحة حواء» بالفجرية تطلق برنامج الأ�سرة واملجتمع
•• الفجرية-الفجر:

زراعة � 200شجرة غاف عربي يف جزيرة دملا
•• الظفرة -الفجر:

قامت بلدية منطقة الظفرة ممثل ًة مبركز البلدية يف جزيرة دملا وبالتعاون
مع �شركة مبادلة بزراعة � 200شجرة غاف عربي على الطريق الدائري
غ��رب امل�ط��ار ب�ج��زي��رة دمل ��ا .وحت��ر���ص البلدية على حماية �أ��ش�ج��ار الغاف
باملنطقة ويتم ريها ومتابعتها ب�صورة م�ستمرة .بهدف تعزيز كفاءة �إدارة
الأ�صول والبنى التحتية واملرافق العامة واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز

جاذبية الإم ��ارة ومن��ط وج��ودة احل�ي��اة .و�إك�ث��اره��ا واملحافظة عليها ،حيث
تعترب �شجرة الغاف رمزاً للت�سامح .كما ترمز �شجرة الغاف ملعاين ال�صرب
وال�صمود بظلها الوريف وهي يف قلب ال�صحراء تقاوم ارتفاع درجات احلرارة
وعوامل ال�صحراء والظروف البيئية ال�صعبة .وتعترب �أ�شجار الغاف من
املوروث البيئي لدولة الإمارات وتتحمل الظروف املناخية باملنطقة.
وت�سهم �أ�شجار الغاف يف تقليل االنبعاثات الكربونية من خالل امت�صا�صها،
بالإ�ضافة �إىل �إ�ضفاء جمال على مدن املنطقة.

وزارة العدل تنظم دورة حول فعالية املحاكمات يف ق�ضايا جرائم غ�سل الأموال
•• �أبوظبي-وام:

نظمت دائرة التفتي�ش الق�ضائي بالتعاون مع معهد التدريب الق�ضائي يف
وزارة العدل دورة تدريبية ب�ش�أن فعالية املحاكمات يف ق�ضايا جرائم غ�سل
الأم ��وال من منظور جمموعة العمل امل��ايل "فاتف" وذل��ك بح�ضور عدد
من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية .و�سلطت املحا�ضرة التي قدمها امل�ست�شار
الدكتور طارق �أحمد الرا�شد – املحامي العام لنيابة عجمان الكلية وع�ضو
اللجنة الوطنية ملواجهة غ�سل الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب ومتويل
التنظيمات غ�ير امل���ش��روع��ة ،ورئي�س جلنة فح�ص ومتابعة ق�ضايا غ�سل
الأموال مبكتب النائب العام  ..ال�ضوء على عملية التقييم املتبادل للدولة
من قبل "فاتف" وجهود وزارة العدل يف مواجهة غ�سل الأم��وال وموقف
الق�ضاء من ا�ستقاللية جرمية غ�سل الأموال وطرق �إثباتها والقرائن الدالة
على ارتباكها ،و�أهمية �أن تكون العقوبات متنا�سبة ورادع��ة نظراً خلطورة
جرائم غ�سل الأموال ودور ذلك يف تعزيز جهود الدولة يف فعالية املحاكمات
يف مواجهة جرائم غ�سل الأموال .وتعليقا على جهود وزارة العدل على هذا
ال�صعيد ،قال امل�ست�شار الدكتور طارق �أحمد الرا�شد  " :تعمل وزارة العدل
على تعزيز فعالية التحقيقات واملحاكمات بق�ضايا غ�سل الأم��وال وكذلك

ال�ت�ع��اون الق�ضائي ال ��دويل ،وم��ن ب�ين اخل�ط��وات امللمو�سة التي اتخذتها
الوزارة يف الفرتة الأخرية �إ�صدار معايل �سلطان بن �سعيد البادي الظاهري
وزير العدل ق��رارات وزاري��ة ب�إن�شاء حماكم متخ�ص�صة لنظر جرائم غ�سل
الأم � ��وال ب��ال�ق���ض��اء االحت� ��ادي مب�ح��اك��م ال���ش��ارق��ة وع�ج�م��ان و�أم القيوين
والفجرية ،و�إن�شاء جلنة متخ�ص�صة لإدارة الأ��ص��ول املجمدة وامل�صادرة،
و�إ�صدار امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف ال�شام�سي النائب العام للدولة قراره
ب�إن�شاء جلنة فح�ص ومتابعة ق�ضايا غ�سل الأموال بع�ضوية  22ع�ضو نيابة
ومن �أبرز اخت�صا�صاتها متابعة القرارات والت�صرفات ال�صادرة يف التحقيقات
اخلا�صة بجرائم غ�سل الأموال لدى النيابات املخت�صة ،ومتابعة التحقيقات
يف ق�ضايا غ�سل الأموال التي يتم حتديدها للو�صول لتحقيق العدالة ب�إدانة
املتهمني ومعاقبتهم بالعقوبة املنا�سبة والرادعة ،ومبتابعة �أحكام م�صادرة
الأموال �أو املتح�صالت �أو الو�سائط ب�صورة روتينية ،مبا يحقق �أهداف خطة
النيابة العامة االحتادية يف مواجهة غ�سل الأموال ،و�إ�صدار دليل �إر�شادي
للق�ضاة ب�ش�أن ق�ضايا غ�سل الأموال ،ودليل �إر�شادي لأع�ضاء النيابة العامة
ب�ش�أن �إجراءات التحقيق والت�صرف يف ق�ضايا غ�سل الأموال ،ودليل �إر�شادي
للتعاون الق�ضائي ال��دويل يف امل�سائل اجلنائية ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أولوية
لتنفيذ طلبات التعاون الدويل.".

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أطلقت "واحة حواء" التابعة جلمعية الفجرية
االجتماعية الثقافية� ،أم����س ،برنامج "الأ�سرة
واملجتمع" يف ن�سخته الأوىل ،والذي ي�شتمل على
عدة حماور �أبرزها" :اخلالفات الأ�سرية و�أ�سباب
الطالق" ،و"حقوق الطفل" ،و"املخدرات
و�أ� �ض��راره��ا ع�ل��ى املجتمع" ،و"حقوق العمالة
امل�ساعدة"؛ والتي ُتعر�ض عرب من�صة اجلمعية
على �إن�ستجرام ملدة �شهر بواقع حلقة واحدة كل
�أ�سبوع.
وي� �ه ��دف ال�ب�رن ��ام ��ج ال� � ��ذي ت �ق��دم��ه املحامية
م��وزة م�سعود م��دي��رة قطاع ال���ش��ؤون املجتمعية
باجلمعية� ،إىل التوعية بق�ضايا الأ��س��رة ون�شر
الوعي املجتمعي ب�أهمية دورها يف التنمية والبناء
الوطني ،وتعزيز الوعي لدى كل �شرائح املجتمع
حول حقوق الطفل التي تعد ركيزة حلفظ منوه
يف بيئة �أ��س��ري��ة وجمتمعية �سليمة ،بالإ�ضافة
�إىل رفع م�ستوى الوعي لدى فئة ال�شباب حول
خماطر امل �خ��درات� ،إىل جانب التوعية بحقوق
العمالة امل�ساعدة وحمايتها واالل�ت��زام باملعايري
الإن�سانية العاملية.
وق ��ال ��س�ع��ادة خ��ال��د ال�ظ�ن�ح��اين ،رئ�ي����س جمل�س
�إدارة اجل�م�ع�ي��ة" :ن�سعى م��ن خ�ل�ال براجمنا
االجتماعية �إىل االه�ت�م��ام بكيان الأ� �س��رة كنواة
حيوية يف املجتمع ،والبحث يف �سبل احل��د من
كل ما يعيق ا�ستمرار ت�شكلها ومتا�سكها وعطائها
الإيجابي باعتبارها اللبنة الأوىل و�صمام �أمان
املجتمع والأجيال امل�ستقبلية".
و�أكد الظنحاين حر�ص اجلمعية على ن�شر الوعي
الثقايف واملجتمعي ،الذي ي�ساهم يف تعزيز احرتام
حقوق الطفل وال�سعي احلثيث يف ماراثون دحر
�آفة املخدرات ،واحرتام حقوق العمالة امل�ساعدة،

فقدان جواز �سفر
ف � � �ق� � ��د امل � � � � ��دع � � � � ��و /ع� � �م � ��اد
حم �م��د � �س �ي��د عبداحلميد
ع � �ب� ��دال � �ل � �ط � �ي� ��ف  ،م�صر
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )16982124Aمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0522701224

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و  /ري � ��ا
ج �ي �ج��و دي �ف��ا� �س��ى  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()K4297157
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557477120
فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /اح�م��د نواز
��ش�ع�ي��ب ال��رح �م��ن  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()6453784M
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0509918808

م���ش�يراً �إىل �أن �إ��ش��اع��ة ه��ذه الثقافة ب�ين �أفراد
املجتمع م��ن �ش�أنه �أن ي�سهم يف جعل جمتمعنا
�أكرث قوة ومتا�سكاً ورقياً.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا� ،أف� � ��ادت امل �ح��ام �ي��ة م� ��وزة م�سعود:
"�إن توعية الزوجني ب�أهمية دورهما يف حتمل
امل�س�ؤولية ومعرفة حقوقهما وواجباتها ي�سهم
يف جن ��اح م��ؤ��س���س��ة ال � ��زواج وجت ��اوزه ��ا العقبات
امل�ستقبلية وه���ض��م اخل�لاف��ات وال�ت�غ�ل��ب عليها
وموا�صلة الأ�سرة م�شوارها بتما�سك و�صمود".
م���ش�ير ًة �أن ��ه ل��وح��ظ يف ال �ف�ترة الأخ�ي��رة تزايد
ح��االت طلب الطالق من الطرفني دون �إدراك
منهما بالأثر ال�سلبي لذلك القرار على الأ�سرة
واملجتمع.
و�أو�ضحت �أن العناية بالنا�شئة مينح جمتمعاتنا
ال �ت �ف��وق وال� ��ري� ��ادة ،ف��أط�ف��ال�ن��ا �أم ��ان ��ة ي�ج��ب �أن

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /تغريد ب�شري
حم �م��د ط �ل �ف��اح  ،االردن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
()348647Qمنيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0561480999
فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /روي � � �ن� � ��ا
ب��ال �ي��واج ب��ال��وب��ال��و  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )P2174367Bيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /هارجيندر
� �س �ي �ن��غ � �س��وخ��وي �ن��در �سينغ
� �س��وخ��وي �ن��در ��س�ي�ن��غ  ،الهند
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )7074555Sمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0556954963

ن�ح��اف��ظ عليهم و�أن من�ن��ح الأط �ف ��ال حقوقهم
كاملة م��ن �أج��ل متكينهم حلمل م�شعل البناء
والوالء للوطن بكل عزمية واقتدار .و�شددت على
�ضرورة حماية �شبابنا من الوقوع يف �شباك �آفة
املخدرات من خالل توعيتهم و�إبعادهم عن هذه
املتاهة عرب الرتفيه الهادف والتطوع املجتمعي
البناء و�إط�ل�اق طاقاتهم وتوجيهها مب��ا يخدم
�أحالمهم امل�ستقبلية.
و�أكدت م�سعود �أنه ال ميكن �أن تكون جمتمعاتنا
نا�ضجة وراقية ما مل ت�شاع فيها ثقافة احرتام
ح �ق��وق ال�ع�م��ال��ة امل���س��اع��دة ل�ب�ل��وغ �أرق� ��ى مراتب
الإن���س��ان�ي��ة و��ض�م��ان ح�ق��وق الإن �� �س��ان ال ��ذي يعد
م�ط�ل�ب�اً ت���س�ع��ى الإن �� �س��ان �ي��ة �إىل حت�ق�ي�ق��ه ب�شتى
الو�سائل ،ومنها دولة الإمارات التي تقدم جتربة
ا�ستثنائية يحتذى بها يف جمال احرتام الإن�سان.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 22/ 02/ 2021 Issue No : 13171
Declaration of the Defendant by Publication
Before Case Management Office of Shariah Civil federal Court of First Instance
)Case No. SHCFICIREA2021/0000410 / Civil (Partial
To the Defendant: 1- Marimo Noo Sawyer Amanial Sawyer
Of unknown residence: Emirate of Sharjah - Al Majaz Area
We here by inform you that the plaintiff / Abdullah Ibrahim Muhammad Tawalbeh, has
filed the above-mentioned case requesting: To oblige the defendant, jointly with another
one, to pay an amount of AED 100,000.00 (One hundred thousand Emirati dirham) as a
compensation to the plaintiff against what it incurred of material and moral damages due
to the error of the first defendant which is related to the second defendant as established
from papers and to oblige them to pay the legal interest for the decided amount at 9%
annually from the date of the judgment till full payment in addition to the charges,
expenses and lawyers' fees under estimation
You are assigned to answer by showing up at the hearing of 04/03/2021before the case
management office of Al Sharjah Civil Court of First Instance - Office No. (Case manager
office no. 11) in person or by an approved agent, and to submit a defense memo in the
case attached to which all documents in order to consider the case of the above mentioned
number - that is in your capacity as a defendant, through WhatsApp: 065024274
Judicial Services Manager / Shamma Ahmed Rashid Al Salman
Signature // Seal: Ministry of Justice - United Arab Emirates /

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 22/ 02/ 2021 Issue No : 13171
Notification by Publication
In case no.: 40/2021/20 - commercial plenary
Case subject: To obligate the defendants, jointly and severally, to pay to the claimant, the
remaining amount of the shares, and to compensate it according to the penalty clause,
with an amount of USD. 52,401,258.56. (fifty two million four hundred one thousand
and two hundred fifty eight dollar and fifty six cents, or its equivalent in UAE dirham,
an amount of AED. 192,480,303.00 (one hundred ninety two million four hundred eighty
thousand and three hundred three dirhams), and the legal interest, from the claim date
and until full payment.
Notification applicant: Bilal Ali Bhai - Capacity in the case: Claimant
)Recipient: Ali Raza Altaf Hussain - Capacity in the case: Defendant (Unknown address
Notification subiect: The case has been filed against you, which subject is, obligate the
defendants, jointly and severally, to pay to the claimant, the remaining amount of the
shares, and to compensate it according to the penalty clause, with an amount of USD.
52,401,258.56. (fifty two million four hundred one thousand and two hundred fifty
eight dollar and fifty six cents, or its equivalent in UAE dirham, an amount of AED.
192,480,303.00 (one hundred ninety two million four hundred eighty thousand and three
hundred three dirhams), and the legal interest, from the claim date and until full payment.
The case is decided to be considered in the hearing session on Sunday 23/2/2021, at 09:30
am.. therefore, you or your legal representative, is requested to attend, and to provide
whatsoever you have, in respect of memorandums or documents to the court, at least three
days prior to such session
Case manager / Asma Hussain Al Ali
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�أخبـار الإمـارات

Monday

�أجرت  197,701فح�صا ك�شفت عن � 2,250إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  3,684حالة جديدة من كورونا
تقدمي  951جرعة من لقاح كوفيد  19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

10

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  951جرعة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى �أم�س  5,554,342جرعة ومعدل توزيع اللقاح  56.16جرعة
لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح
كوفيد -19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم

والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد
  ."19من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمعلتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني
لهم وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  197,701فح�صا جديدا
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي

والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف
الك�شف عن  2,250حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من
جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  370,425حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  17حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,125
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها

وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  3,684حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  359,697حالة.

متعاف) ودعم ًا للجهود الوطنية
جمتمع
�ضمن حملة (�أ�سرة واعية ...
ٍ
ٍ

التنمية الأ�سرية تنظم ور�شة بعنوان التطعيم خيارنا نحو التعايف
• مغري اخلييلي  :ال جمال للتهاون حفاظ ًا على كبارنا واجلهود املبذولة
• علي الكعبي  :قيادة الدولة ت�ضرب �أروع الأمثلة
• مرمي الرميثي  :التطعيم الو�سيلة الأ�سرع للتعايف وعودة احلياة الطبيعية
• مطر النعيمي  :ور�ش التنمية الأ�سرية تدعم توجهات احلكومة للت�صدي للفريو�س

•• �أبوظبي-وام:

نظمت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
بالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع
ور��ش��ة افرتا�ضية ع�بر التقنيات
احل ��دي� �ث ��ة ب� �ع� �ن ��وان "التطعيم
خ� �ي ��ارن ��ا ن �ح��و التعايف" �ضمن
احل �م �ل��ة ال �ت��وع��وي��ة املجتمعية
التي �أطلقتها امل�ؤ�س�سة حتت �شعار
ٍ
متعاف
جمتمع
�أ��س��رة واع�ي��ة ...
ٍ
وي ��أت��ي ذل��ك ت��زام �ن �اً م��ع احلملة
الوطنية ليكن خيارك التطعيم ،
ودعماً للتوجهات احلكومية التي
تبذلها الدولة يف احلد من انت�شار
فريو�س كورونا كوفيد.-19
وتهدف الور�شة �إىل توعية كبار
املواطنني ب�شكل خا�ص وجل�سائهم
وجميع �أفراد الأ�سرة حول �أهمية
تلقي اللقاح للو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة من التطعيم حفاظاً على
�صحة و�سالمة الأفراد من جميع
الفئات املجتمعية.
ح���ض��ر ال��ور� �ش��ة م �ع��ايل الدكتور
م �غ�ير خ�م�ي����س اخل �ي �ي �ل��ي رئي�س
دائ � ��رة ت�ن�م�ي��ة امل �ج �ت �م��ع و�سعادة
مرمي حممد الرميثي مدير عام
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ومدراء
ال� ��دوائ� ��ر والإدارات واخل �ب��راء
وامل�ست�شارين يف امل�ؤ�س�سة وعدد
م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن م� ��ن اجلانبني
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ك �ب��ار املواطنني
وج �ل �� �س��ائ �ه��م وع� � ��دد م ��ن �أف� � ��راد
الأ� �س ��ر ،وق ��دم ال��ور� �ش��ة الدكتور
ع� ��ادل � �س �ج��واين �أخ �� �ص��ائ��ي طب
الأ��س��رة يف وزارة ال�صحة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع .وق ��ال م �ع��ايل الدكتور
م�غ�ير خ�م�ي����س اخل�ي�ي�ل��ي ،رئي�س
دائ��رة تنمية املجتمع :منذ بداية
جائحة كورونا �إىل اليوم ،توا�صل
جميع اجلهات احلكومية جهودها
للمحافظ على كافة �أفراد املجتمع
مب ��ا ف�ي�ه��م ف �ئ��ة ك �ب��ار املواطنني
الذين ميثلون بركة الدار وثروتها

احل �ق �ي �ق��ة ،ل �ق��د � �س��اه��م اجلميع
خ�لال املرحلة املا�ضية بااللتزام
والتعاون مع جهات االخت�صا�ص
يف ال �ت �� �ص��دي ل �ل �ت �ح��دي��ات التي
طر�أت على جمتمعنا ،و�أثبتوا روح
امل�س�ؤولية من خالل التجاوب مع
الإجراءات االحرتازية ،مما عك�س
ال � ��دور ال �ف �ع��ال يف و� �ص ��ول دول ��ة
الإم��ارات �إىل املراكز الأوىل عاملياً
يف مواجهة اجلائحة ،وذلك ي�ؤكد
ت �� �ض��اف��ر ج �ه��ود ج �م �ي��ع اجلهات
والتخطيط امل�سبق والتعامل املرن
مع تطورات الأزمة لتحديد م�سار
عودة احلياة �إىل طبيعتها.
و�أ� � �ض� ��اف اخل �ي �ي �ل��ي  -يف كلمته
خ�ل�ال ال��ور��ش��ة  -الح�ظ�ن��ا خالل
ال� �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة زي � ��ادة يف عدد
احل��االت امل�سجلة ،مبعدل جتاوز
ال� � �ـ � 3آالف ح ��ال ��ة ي ��وم� �ي� �اً ،ما
يعك�س التهاون من قبل البع�ض
ال ��ذي ك��ان �سبباً رئي�سياً يف نقل
ال �ع��دوى ل�ل�آخ��ري��ن � �س��وا ًء داخل
�أ�سرهم �أو بني الزمالء يف العمل
�أو الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص الآخ � ��ري � ��ن من
املجتمع ،ولأنكم جزء �أ�سا�سي من
جمتمعنا ،وم��ن منطلق حر�صنا
ع �ل �ي �ك��م و� �س�ل�ام �ت �ك��م ،ندعوكم
للم�شاركة يف حملة "ليكن خيارك
التطعيم" ،ح�ي��ث مت تخ�صي�ص
م��راك��ز التطعيم ب�ل�ق��اح كوفيد-
 19يف �إمارة �أبوظبي والإمارات
الأخ� � � � � ��رى جل� �م� �ي ��ع امل ��واط� �ن�ي�ن
واملقيمني م��ع �أول�ي��ة لكبار ال�سن
و�أ�� �ص� �ح ��اب الأم � ��را� � ��ض املزمنة
و�أ�صحاب الهمم ،ل�ضمان الوقاية
من امل�ضاعفات املر�ض ،لأنهم �أكرث
الفئات عر�ضة للم�ضاعفات.
و�أو�ضح اخلييلي� ،أنه ومن خالل
اال�ستبيانات التي قامت الدائرة
ب ��إج��رائ �ه��ا خ�ل�ال ف�ت�رة جائحة
ف �ي��رو� � ��س ك� � ��ورون� � ��ا ،مت حتليل
م�شاركة كبار املواطنني ،حيث �أكد
 92%من �أنهم يثقون باجلهات

وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال���ص�ح�ي��ة ،و84%
على دراي ��ة ب��اجل��وان��ب التوعوية
جتاه الفريو�س ،و 82%ي�شعرون
بالقلق ،بينما تغريت حياة �أكرث
من  80%بعد تف�شي اجلائحة.
و�أكد رئي�س دائرة تنمية املجتمع،
تطلع اجلهات املخت�صة بتطعيم
�أك �ث��ر م ��ن  50%م ��ن ال�سكان
خ �ل�ال ال ��رب ��ع الأول م ��ن العام
اجل � ��اري ب �غ��ر���ض ال��و� �ص��ول �إىل
امل �ن��اع��ة امل�ك�ت���س�ب��ة م��ن التطعيم
� �ض �م��ن م���س��اع�ي�ه��ا ال��رام �ي��ة �إىل
احل �ف ��اظ ع �ل��ى � �س�لام��ة املجتمع
و� �ص �ح��ة �أف � � � � ��راده ،ومت� �ث ��ل هذه
اخل�ط��وة ج��زءا م��ن ال��دور الكبري
ال��ذي تلعبه الإم ��ارات لتكون من
ال ��دول ال��رائ��دة يف ت��وف�ير اللقاح
عرب خطة تعايف متكاملة ،م�شريا
�إىل �أن كبار امل�س�ؤولني يف الدولة
ك ��ان ��وا يف م �ق��دم��ة الأ�شخا�ص
الذين �أخ��ذوا اللقاح ،الأمر الذي
ي ��ؤك ��د ع �ل��ى ف��اع�ل�ي�ت��ه و�سالمته
على اجلميع .ومبنا�سبة �إطالق
احلملة التوعوية " �أ��س��رة واعية
 ...جم �ت �م� ٍ�ع م �ت �ع��اف " ..ث� � ّم ��ن
معايل علي �سامل الكعبي رئي�س
جمل�س �أم �ن��اء م�ؤ�س�سة التنمية
الأ� �س��ري��ة اجل �ه��ود ال�ك�ب�يرة التي
تبذلها ال��دول��ة يف م��واج�ه��ة وباء
كوفيد -19والتي تهدف يف املقام
الأول �إىل ح �م��اي��ة الأف� � ��راد من
م��واط �ن�ين وم�ق�ي�م�ين م��ن خطر
هذه اجلائحة التي جتتاح العامل،
ويت�صدى اجلميع لوقف انت�شارها
ع�بر احل��ث ع�ل��ى تلقي التطعيم
حيث احتلت دولة االمارات املرتبة
الأوىل عاملياً يف توزيع اجلرعات
اليومية ،و�أثبتت �أنها ق��ادرة على
�أن تت�صدر ال��دول يف التعامل مع
اجلائحة ،ب�إدارتها املثالية لتبعات
الأزمة.
وحث الكعبي �أف��راد املجتمع على
�ضرورة اال�ستجابة الفورية لدعوة

احل�ك��وم��ة لتلقي التطعيم مل��ا يف
ذل��ك م��ن ح�م��اي��ة ل�ه��م ولأ�سرهم
يف الوقت ال��ذي يت�سع فيه نطاق
ان �ت �� �ش��ار ال� �ف�ي�رو� ��س مم ��ا ي�شكل
حت ��دي� �اً �أم � ��ام م��واج �ه �ت��ه وال ��ذي
ميكن جتاوزه مبزيد من الثقافة
الإيجابية ح��ول �أهمية التطعيم
يف ح�م��اي��ة ك �ب��ار امل��واط �ن�ين ومن
يف حكمهم وك��ذل��ك �أف ��راد الأ�سر
م��ن ال �ف �ئ��ات ك��اف��ة ،وال �ت��ي يجب
ع�ل��ى اجل�م�ي��ع ال�ت�ك��ات��ف م��ن �أجل
حمايتهم مل�ستقبل �صحي �سليم
ل�ه��م ول��وط�ن�ه��م ال ��ذي مل يدّخر
جهداً يف الوقوف يداً بيد من �أجل
حماية كل من يعي�ش على �أر�ضه.
ون ّوه الكعبي �إىل �أن قيادة الدولة
ح �ف �ظ �ه��ا اهلل ك ��ان ��ت يف مقدمة
الفئات التي ح�صلت على التطعيم
وه��ي بذلك ت�ضرب �أروع الأمثلة
يف احلر�ص على �سالمة املجتمع
و�أف � � ��راده يف وط ��ن ي�ن�ع��م بجودة
احل�ي��اة والأم ��ان والأم��ن النف�سي
واالط �م �ئ �ن��ان ل ��ذا ف�م��ن الواجب
على اجلميع �أن يقتدوا مب�س�ؤويل
ال� ��دول� ��ة ال� ��ذي� ��ن ت �ل �ق��وا اللقاح
بجرعتيه لإمي��ان�ه��م ب�أهميته يف
حماية الإن���س��ان ال��ذي ي��أت��ي على
ر�أ� ��س �أول��وي��ات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وم ��ن �أج� ��ل ذل ��ك ُت �ب ��ذل اجلهود
من قبل كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية يف الدولة ،الفتا �إىل �أن
احل�م�ل��ة ال�ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا م�ؤ�س�سة
التنمية الأ� �س��ري��ة ه��ي ج��زء من
املبادرات الداعمة جلهود الدولة
يف م �ك��اف �ح��ة كوفيد� 19ضمن
حملة " ليكن خيارك التطعيم".
وط��ال��ب ال�ك�ع�ب��ي �أف � ��راد الأ�سرة
ب��االل�ت��زام بامل�س�ؤولية املجتمعية
واحل�ف��اظ على ال�سالمة العامة
وم�ساندة اجلهود الوطنية الكبرية
حلماية �صحتهم و�ضرورة التوجه
�إىل املراكز ال�صحية املقررة لتلقي
ال� �ل� �ق ��اح ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف �سرعة

يحتوي على كل ما يهم �أفراد املجتمع من قرارات وفعاليات يف جميع �إمارات الدولة

 .. UAE INFOتطبيق جديد من برق الإمارات

• يتمتع مبزايا عديدة منها توفري الوقت واجلهد على امل�ستخدمني خالل البحث عن املطاعم �أو امل�ست�شفيات �أو املدار�س ويُ�سهل دفع املواقف
• التطبيق متوفر على �أبل �ستوري وجوجل بالي باللغتني العربية والإجنليزية
• تفعيل التنبيهات �سيُم ِّكن امل�ستخدم من االطالع على كل جديد �أو ًال ب�أول
•• ال�شارقة-وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة "برق الإمارات"
تطبيقاً ج��دي��داً للهواتف الذكية
ي�ضم العديد من املميزات والفئات
املهمة ُتتيح للم�ستخدم العديد من
اخليارات لالطالع على كل ما يهم
�أف��راد جمتمع دول��ة الإم ��ارات من
�أخبار و�آخ��ر ال�ق��رارات واملعلومات
عن �أبرز املرافق �إ�ضافة �إىل �إمكانية
الدفع للمواقف اخلا�ضعة للر�سوم
يف عدد من �إمارات الدولة.
ي ��أت��ي ذل��ك يف �إط� ��ار ج �ه��ود "برق
الإمارات" امل �� �س �ت �م ��رة ووف � �ق � �اً
خل�ط�ط�ه��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
ت�ستهدف مواكبة التحول الذكي
يف دول��ة الإم ��ارات ،وت��وف�ير حلول
مبتكرة ومتطورة للم�ستخدمني.
وق � ��ال خ��ال��د � �ص �ف��ر ال �ه ��رم ��ودي،
امل��دي��ر ال �ع��ام لـ"برق الإمارات":
م�ن��ذ ان�ط�لاق��ة "برق الإمارات"،
حر�صنا على �أن نواكب كل جديد،
و�أن نقدِّم كل ما هو مميز ،واليوم
ُي�سعدنا �أن نعلن عن �إطالق تطبيق
" "UAE INFOالذي يوفر

للم�ستخدمني جترب ًة فريد ًة من
ن��وع�ه��ا ،يف ظ��ل م��ا يتمتع ب��ه من
مميزاتُ ،تتيح للم�ستخدم العديد
م� ��ن اخل� � �ي � ��ارات ل �ل�اط �ل�اع على
الأخبار و�آخر القرارات واملعلومات
ع��ن �أب��رز امل��راف��ق وك��ذل��ك املواقف
املدفوعة.
وت�سعى "برق الإمارات" من خالل
تطبيق "� "UAE INFOإىل
ت��وف�ير ك��ل م��ا ي�ه��م جمتمع دولة
الإم� ��ارات م��ن ق ��رارات ب�شكل �آين

فور �صدورها وعلى مدار ال�ساعة،
�إ��ض��اف� ًة �إىل الفعاليات ،والأخبار
وكل ما يتع َّلق باملدار�س ،واملطاعم،
واملراكز التجارية ،وامل�ست�شفيات يف
كافة �أن�ح��اء ال��دول��ة ،وال�ت��ي توفر
على امل�ستخدمني عناء البحث عن
ك��ل م��ا يتع ّلق ب�ه��ا�� ،س��واء موقعها
اجل �غ��رايف �أو معلومات التوا�صل
�أو �أبرز التفا�صيل عنها ،مما يوفر
الوقت.
ك �م ��ا ُي �� �س �ه��ل ت �ط �ب �ي��ق "UAE

 "INFOع �ل��ى امل�ستخدمني
الدَّفع للمواقف اخلا�ضعة للر�سوم
يف عدد من �إمارات الدولة ،فكل ما
على امل�ستخدم ه��و �إدخ ��ال بيانات
املركبة ،واختيار الإم��ارة ،ومن ثم
�إن�شاء الر�سالة الن�صية الق�صرية،
مما �سيوفر عليه جهد البحث عن
الأرقام وطريقة الإر�سال اخلا�صة
بكل �إمارة.
وم � ��ن خ �ل��ال ت �ط �ب �ي��ق "UAE
 ،"INFOيمُ �ك��ن للم�ستخدم
ت �ف �ع �ي��ل ال �ت �ن �ب �ي �ه��ات ل �ي �� �ص �ل��ه كل
ج��دي��د �أو ًال ب ��أول يف الفئات التي
��س�ي�ق��وم ب�ت�ح��دي��ده��ا ،ليبقى على
اطالع دائم على �أبرز امل�ستجدات،
�إ�ضاف ًة �إىل �إمكانية التَّعرف على
قائمة الإج��ازات الر�سمية يف دولة
الإم � ��ارات ،وم��واق�ي��ت الأذان تبعاً
لكل �إمارة.
ويمُ �ك��ن حتميل تطبيق "UAE
 "INFOم��ن خ�ل�ال متجري
"�آبل �ستور" و"جوجل بالي"
ل �ل �ه��وات��ف ال �ت��ي ت �ع �م��ل بنظامي
 iOSو�أندرويد ،ويتوفر التطبيق
باللغتني العربية والإجنليزية.

حت�صني املجتمع ،واحلفاظ على
ال�سالمة العامة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ��س�ع��ادة مرمي
حم� �م ��د ال ��رم� �ي� �ث ��ي م� ��دي� ��ر ع ��ام
م��ؤ��س���س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة �إن
تنظيم هذه احلملة ي�أتي يف �إطار
دع��م امل��ؤ��س���س��ة جل �ه��ود احلكومة
ال��رام �ي��ة �إىل احل ��د م��ن انت�شار
فريو�س كوفيد -19وحث الأ�سر
على اال�ستجابة للدعوة الوطنية
�إىل التطعيم وذل��ك حر�صاً على
� �س�لام �ت �ه��م ،وامل �ج �ت �م��ع ب� ��أف ��راده
ك��اف��ة م��ن ت��داع �ي��ات الفايرو�س
اخل �ط�ي�رة .وق��ال��ت ��س�ع��ادت�ه��ا �إن
ه��ذه احلملة ت��أت��ي بال�شراكة مع
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لل�صحة العامة
وذل��ك انطالقا من �أهمية تعزيز
ال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات واجلهات
ال��ر� �س �م �ي��ة مل ��زي ��د م ��ن التن�سيق
للو�صول �إىل الأه ��داف الوطنية
ملحاربة الفايرو�س ،و�شدّدت على
��ض��رورة ت�ع��اون �أف ��راد املجتمع يف
اال�ستجابة �إىل الدعوة للتطعيم
باعتباره الو�سيلة الأ�سرع للتعايف
وع � ��ودة احل �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة التي
يتمناها اجل�م�ي��ع ،يف وط��ن ينعم
ب��ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة ،ك�م��ا دعت
جمهور امل�ؤ�س�سة من امل�ستفيدين
من خدماتها وبراجمها وبخا�صة
كبار املواطنني ومن يف حكمهم �إىل
��ض��رورة احل�صول على التطعيم
م��ن �أج ��ل �سالمتهم ال�ت��ي ُتعترب
م��ن �أول��وي��ات ال��دول��ة يف خطتها
ملكافحة الوباء.
و�أكدت �أن دولة الإمارات من �أوائل
ال��دول التي حر�صت على توفري
اللقاحات ل�شعبها ولكل املقيمني
على �أر�ضها ،وذلك بتوجيهات من
القيادة الر�شيدة ممثلة يف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
وم �ت��اب �ع��ة �أخ �ي��ه � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"،
ودع ��م واه �ت �م��ام ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،واخوانهم
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى لل��إحت��اد حكام
الإم � � ��ارات ال��ذي��ن ك��ان��وا القدوة
وامل� �ث ��ل الأع� �ل ��ى يف ت�ل�ق��ي اللقاح
منذ بدء احلملة الوطنية "لي ُكن
خيارك التطعيم".
وق��ال��ت ال��رم �ي �ث��ي� ،إن ��ه ومتا�شياً
م � ��ع خ� �ط ��ة ال � ��دول � ��ة يف توفري
ل� �ق ��اح "كوفيد "-19و�سعياً
�إىل ال��و��ص��ول للمناعة املكت�سبة
الناجتة عن التطعيم فقد جنحت
الدولة بف�ضل اهلل تعاىل ومن ثم
دعم القيادة الر�شيدة وجهود فرق
العمل يف اح�ت�لال املرتبة الأوىل
ع��رب �ي �اً ،وال �ث��ان �ي��ة ع��امل �ي �اً يف عدد
احلا�صلني على التطعيم ،وهذا
الأمر يدعونا جميعاُ �إىل �أن نقف
ي��داً واح��دة لدعم جهود املكافحة
و�صو ًال �إىل جمتمع �سليم .
وت�ه��دف حملة �/أ� �س��رة واع�ي��ة ...
جم�ت�م� ٍ�ع م �ت �ع� ٍ
�اف /ال�ت��ي نظمتها
م ��ؤ� �س �� �س ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة الأ�� �س ��ري ��ة
بالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع
وم��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لل�صحة العامة
�إىل ت��وع�ي��ة �أف ��راد الأ� �س��رة وكبار
امل��واط �ن�ي�ن ح ��ول �أه �م �ي��ة اللقاح
ل �ل��و� �ص��ول �إىل امل �ن��اع��ة املكت�سبة
من التطعيم حفاظاً على �صحة
الأف � � � � � ��راد م � ��ن ج� �م� �ي ��ع ال� �ف� �ئ ��ات
املجتمعية ،كما تهدف �إىل ت�شجيع
�أفراد الأ�سرة وكبار املواطنني على
�أهمية تلقي اللقاح حفاظاً على
�سالمتهم ،وتعزيز �أط��ر التعاون
امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة يف الت�صدي للفريو�س،
وت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات و�أفراد

امل �ج �ت �م��ع وت ��وح� �ي ��ده ��ا لتعزيز
اجل�ه��ود الوطنية نحو الت�صدي
للفريو�س ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع
املوظفني و�أ�سرهم ب�أهمية تلقي
اجل ��رع ��ات ل �ل �ح��د م ��ن ت� ��أث�ي�رات
ه � ��ذه اجل ��ائ� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،كما
ت�ه��دف احل�م�ل��ة �إىل ن�شر الوعي
ح��ول �أهمية الت�أكد من البيانات
واملعلومات والت�صدي لل�شائعات.
ونظمت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع م��رك��ز �أبوظبي
لل�صحة العامة �سل�سلة من الور�ش
التوعوية التي تهدف �إىل توعية
�أف � ��راد الأ�� �س ��رة وك �ب��ار املواطنني
ح��ول �أه�م�ي��ة ال�ل�ق��اح منها ور�شة
ال�ل�ق��اح��ات وم��ر���ض كوفيد،-19
و ور�شة كوفيد 19 -والتطعيم،
و�سلطت حم��اور ال��ور���ش ال�ضوء
على ال�ت��داب�ير الوقائية واملناعة
وال� �ت� �ط� �ع� �ي ��م و�أمن � � � � ��اط احل� �ي ��اة
ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل الأ�سئلة
ال�شائعة حول اللقاح.
وت� �ق ��دم � �س �ع��ادة م �ط��ر النعيمي
املدير العام ملركز �أبوظبي لل�صحة
العامة بخال�ص ال�شكر للجهود
امل�ب��ذول��ة م��ن اجل�ه��ات احلكومية
..وق� � ��ال  :ن �ح �ي��ي ك��اف��ة اجلهود
اخل �ي ��رة م� ��ن ج �م �ي��ع ال�شركاء
احلكوميني و�أخ����ص بالذكر هنا
دائ ��رة تنمية املجتمع وم�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة وال �ت��ي ومنذ
ب��داي��ة اجل��ائ �ح��ة ت��رب�ط�ن��ا معهم
ب��رام��ج مبتكرة وم�شرتكه تركز
ع� �ل ��ى � �ص �ح ��ة و� � �س �ل�ام ��ة �أف � � ��راد
امل�ج�ت�م��ع� ،أذك ��ر منها ع�ل��ى �سبيل
امل �ث ��ال م���س��اه�م�ت�ه��م يف التوعية
وال �ت �ث �ق �ي ��ف ل� �ك� �ب ��ار ال� ��� �س ��ن من
امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ،وهاهم
ال� �ي ��وم ي �� �س��اه �م��ون وب �ف �ع��ال �ي��ة يف
حملة التطعيم بكافة جماالتها
م��ن التوعية والتثقيف �إىل �أخذ
التطعيم ..وت��وج��ه بال�شكر �إىل

معايل رئي�س دائرة تنمية املجتمع
وكافة املوظفني على مبادراتهم
يف خ��دم��ة �أف ��راد املجتمع والذي
يعزز الدور التكاملي بني اجلهات
احلكومية .وقال النعيمي  :جاءت
�سل�سة الور�ش التي �أعدتها م�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة �ضمن احلملة
التوعوية املجتمعية التي �أطلقتها
حت ��ت � �ش �ع��ار �/أ� � �س� ��رة واع � �ي� ��ة...
ٍ
متعاف ت�ع��زي��زاً للتعاون
جمتمع
ٍ
امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
نحو الت�صدي للفريو�س ودعما
ل �ت��وج �ه��ات ال� ��دول� ��ة ل �ل �ح��د من
ان �ت �� �ش��ار ف�ي�رو� ��س كوفيد،-19
وقد �سخرت هذه الور�ش اجلهود
لتوعية �أفراد املجتمع ب�أهمية �أخذ
التطعيم لزيادة املناعة والت�صدي
للجائحة م�ستهدفة جميع �أفراد
املجتمع ،ال�سيما �أنه التزال هناك
�شريحة كبرية من املجتمع التزال
مرتددة من �أخذ التطعيم ،ونحن
ن�ؤمن ب�أن اال�ستمرارية يف التعاون
وت�سخري الكوادر واجلهود �ستحقق
الأه��داف املرجوة لتطعيم جميع
�أفراد املجتمع يف �إمارة �أبوظبي.
و� �ض �م��ن م � �ب� ��ادرة الت �� �ش �ل��ون هم
توا�صلت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
م ��ع ك �ب��ار امل ��واط �ن�ي�ن واملقيمني
هاتفياً ،وذل��ك بهدف االطمئنان
ع �ل��ى ��ص�ح�ت�ه��م ،وت �ع��زي��ز وعيهم
ب ��أه �م �ي��ة ت�ل�ق��ي ال �ل �ق��اح للحفاظ
على �صحتهم و�سالمتهم وجتنب
الإ�صابة بفريو�س كورونا كوفيد-
 ،19وال� �ت� ��أك ��د م ��ن التزامهم
باتخاذ الإج ��راءات الوقائية ،ويف
ه��ذا الإط ��ار ع�بر ك�ب��ار املواطنني
ع ��ن � �س �ع��ادت �ه��م ب �ه��ذا التوا�صل
ال � ��ذي ي �ع��د ح ��اف ��زاً ل �ه��م لتلقي
ال �ل �ق��اح ح �ف��اظ �اً ع �ل��ى �سالمتهم
وا�ستقرارهم و�أمانهم بني �أفراد
�أ�سرهم مقدرين جهود امل�ؤ�س�سة
يف هذا اجلانب.

�صحة :التطعيم بلقاح كوفيد 19 -ال يعني التهاون بارتداء الكمامة وتدابري الوقاية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أكدت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"
– �أك�بر �شبكة رعاية �صحية يف دول��ة الإمارات
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة االل � �ت ��زام ب � ��الإج � ��راءات الوقائية
ال�شخ�صية التي ما تزال �ضرورية ،حتى بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذي تلقوا لقاح كوفيد.-19
و ُي �ع � ّد االل �ت��زام بالتطعيم ��ض��د "كوفيد،"-19
مع اتباع الإج��راءات االحرتازية الالزمة ،والتي
ت���ش�م��ل ارت� � ��داء ال �ك �م��ام��ات ،وال �ت �ع �ق �ي��م املنتظم
لليدين ،وم��راع��اة التباعد اجل���س��دي ،الطريقة
الأ�سرع والأكرث �أما ًنا ملكافحة هذه اجلائحة.
ويف ه��ذا الإط ��ار ،ق��ال الدكتور �أن��ور �سالم املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية يف �شركة "�صحة":
"منذ ب ��داي ��ة اجل��ائ �ح��ة وح �ت��ى الآن ،م ��ا ي ��زال
االلتزام باتباع الإجراءات االحرتازية مثل ارتداء
ال�ك�م��ام��ة وال�ت�ع�ق�ي��م امل�ن�ت�ظ��م ل�ل�ي��دي��ن ،ومراعاة
ال�ت�ب��اع��د اجل �� �س��دي � �ض��رورة �أ��س��ا��س�ي��ة للحماية
م��ن ال�ف�يرو���س ،فما ت��زال خم��اط��ر �إ��ص��اب��ة �أفراد
املجتمع الذين مت تطعيمهم بلقاح "كوفيد"-19
قائمة ،وقد يت�سببون بنقل الفريو�س �إىل الفئات
الأ� �ض �ع��ف م�ث��ل ك �ب��ار ال���س��ن وال �ن �� �س��اء احلوامل
وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة �ضمن دائ��رة �أ�سرهم
�أو �أ�صدقائهم .ولذلك نحث جميع �أفراد املجتمع،
مبا يف ذلك الأفراد الذين تلقوا اللقاح ،على عدم
التخلي عن التزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية
والت�أكد من �إرت��داء الكمامة �أو الأدوات الوقائية
املعتمدة التي تنا�سبهم ،وذلك من منطلق حر�صنا
يف "�صحة" على �صحة و�سالمة املجتمع ،الأمر
الذي يعد من �صميم عملنا .ون�شدد على توافقنا
التام مع جميع الإج��راءات احلكومية و�إر�شادات

الوقاية وال�سالمة ال�صارمة التي �أثبتت جدارتها
يف خف�ض معدل الإ�صابات يف الدولة والذي يعد
�ضمن الأق ��ل ع�ل��ى م�ستوى العامل ".وبح�سب
تقرير منظمة ال�صحة العاملية عن و�ضع جائحة
كوفيد -19حول العامل ،فقد بلغت ن�سبة الوفيات
بالفريو�س يف دولة الإمارات نحو  0,3باملئة ،وهو
معدل �أقل بكثري من املتو�سط العاملي الذي �سجل
ن�سبة  3باملئة .و�أجن��زت دولة الإم��ارات �أكرث من
 29مليون فح�ص للإ�صابة بفريو�س كوفيد-
 .19وتعد هذه الإجنازات دلي ً
ال على مدى جناح
جهود ا�ستجابة دول��ة الإم ��ارات للجائحة وجناح
الت�آزر املجتمعي يف مواجهة الفريو�س.
ومنذ انت�شار اجلائحة يف دولة الإم��ارات يف �شهر
م��ار���س م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي� ،أط�ل�ق��ت حكومة دولة
الإم��ارات العديد من امل�ب��ادرات للحد من انت�شار
ال�ف�يرو���س ،و�شمل ذل��ك اجل�ه��ود التي قامت بها

"�صحة'' عرب كوادرها ومن�ش�آتها لت�أ�سي�س خط
الدفاع الأول ،والذي جت�سد عرب �إن�شاء �أكرث من
 20مركز م�سح من املركبات ،واطالق الرد الآيل
عرب تطبيق "وات�ساب" ،وجتهيز ثالث م�ست�شفيات
ميدانية يف �أزمنة قيا�سية ،وامل�ساهمة يف تطوير
تطبيق "احل�صن" خل �ت �ب��ارات ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد ،وقيادة حمالت التوعية املجتمعية من
�أج��ل ال�سالمة ،كما لعبت دوراً ب��ارزاً يف برنامج
التعقيم الوطني .وتعقيباً على ذلك ،قال الدكتور
�أن��ور �سالم" :لقد لعب املجتمع دوراً �أ�سا�سياً يف
جن��اح ك��ل ج�ه��ودن��ا وم��ا حققنا م��ن نتائج بازرة.
ومن �أجل موا�صلة حتقيق التقدم املن�شود ،ندعو
اجلميع �إىل االن�ت�ب��اه ل�ل�أع��را���ض وت��وخ��ي احلذر
وااللتزام بتدابري الوقاية ال�سالمة ،حتى ال نت�أخر
عن حتقيق هدفنا الأ�سمى املتثمل يف الق�ضاء التام
على اجلائحة هنا يف دولة الإمارات".
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نيويورك بو�ست :بايدن يكافئ نذالة �إيران
•• وا�شنطن-وكاالت

على الرغم من ت�صاعد �سلوك �إيران التخريبي يف ال�شرق الأو�سط ،ال تزال �إدارة الرئي�س
الأمريكي جو بايدن م�صممة على اجللو�س �إىل طاولة واحدة مع �إيران والتفاو�ض معها
حول خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة املعروفة با�سم االتفاق النووي .قال بايدن �سابقاً �إنه
�سيعود �إىل االت�ف��اق مبجرد م�ع��اودة �إي��ران االمتثال ملوجباتها .بعد حتقق ذل��ك� ،سيعمل
بايدن على التفاو�ض مع ال�شركاء الأوروبيني لتمديد بنود االتفاق ومعاجلة برنامج �إيران
لل�صواريخ البال�ستية ون�شاطاتها الإقليمية اخلبيثة .وباتت طهران ت�ستخدم تلك الن�شاطات
م�ؤخراً لرفع �سقف التفاو�ض مع وا�شنطن .لكن يبدو �أن الإدارة احلالية ت�صرف النظر
أ�سا�سي الكامن يف �إعادة �إحياء االتفاق .لهذا ال�سبب،
عن �سلوك طهران لتحقيق هدفها ال ّ
انتقدت �صحيفة “نيويورك بو�ست” يف افتتاحيتها قبول بايدن ب�إطالق املحادثات النووية،

وا�صفة �إياه ب�أنه تقدمي غ�صن زيتون �آخر لإيران على الرغم من ا�ستمرار ال�سلوك القاتل
للنظام ال�شرير .ويوم اخلمي�س املا�ضي� ،أبلغ فريق بايدن م�س�ؤولني �أوروبيني ب�أنه �سين�ضم
�إليهم يف امل�ح��ادث��ات ال�ه��ادف��ة �إىل �إع ��ادة تفعيل ات�ف��اق  .2015وك��ان الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب قد ان�سحب منه �سنة  2018م�شرياً �إىل �أن االتفاق �أبط�أ فقط ،ومل
يوقف ،الدولة الراعية للإرهاب يف م�سعاها للتحول �إىل قوة نووية .من جهته ،قال وزير
اخلارجية الأمريكي �أنطوين بلينكن يف اليوم نف�سه �إن االتفاق ال��ذي تو�صل �إليه �أوباما
كان “�إجنازاً �أ�سا�سياً للديبلوما�سية املتعددة الأطراف” على الرغم من �أن بنود الغروب
لالتفاق الذي �أعطى طهران �إمكانية الو�صول الفوري �إىل ال�سيولة مثرية لل�ضحك كما
�أ�ضافت ال�صحيفة.
ومن �أجل جعل العر�ض �أكرث جاذبية ،قام فريق بايدن ب�سحب مطالبة الإدارة ال�سابقة للأمم
املتحدة ب�إعادة فر�ض العقوبات على �إي��ران .كذلك ،رفع قيود ال�سفر التي كانت مفرو�ضة

خطر نقلها الفريو�س للب�شر يعترب �ضعيفا:

•• الفجر –خرية ال�شيباين
مت اخ �ت �ب��ار ع� ��دد ق �ل �ي��ل ج� � �دًا من
ال �ق �ط��ط وال� �ك�ل�اب �إىل ح��د الآن،
ول�ك��ن جت��ري ح��ال� ًي��ا حملة تق�صي
كوفيد -19ت�ستهدف احليوانات
الأل�ي�ف��ة يف ��س�ي��ول ،عا�صمة كوريا
اجلنوبية .وم��ن املتوقع �أن تتو�سع يف جميع �أنحاء
البالد يف الأي��ام املقبلة .وق��ال امل�س�ؤولون الكوريون
اجل �ن��وب �ي��ون �إن� �ه ��م � �س �ي �ق��دم��ون االخ� �ت� �ب ��ارات فقط
للحيوانات التي تظهر عليها الأعرا�ض ،مثل احلمى
�أو �صعوبة التنف�س ،بعد مالم�سة الب�شر امل�صابني.
يف كوريا اجلنوبية ،يجب عزل الكالب �أو القطط
التي ثبتت �إ�صابتها بفريو�س كوفيد -19يف منزل
�أ�صحابها طيلة �أربعة ع�شر يو ًما .و�إذا �أ�صيب �أ�صحابها
بالفريو�س ،ف�سيتم و�ضع احليوانات يف بيوت الكالب
�أو م��راك��ز اال�ستقبال املتخ�ص�صة .وح�سب حكومة
�سيول احل�ضرية ،ف�إن �أول قطة مت اختبارها �إيجابية
لـ كوفيد ظهرت عليها يف البداية �أعرا�ض مثل القيء
ونق�ص الن�شاط .وق��د �أ�صيب جميع �أف ��راد الأ�سرة
الذين تعي�ش معهم بالفريو�س من قبل.

على امل�س�ؤولني الإيرانيني الراغبني باملجيء �إىل �أمريكا حل�ضور اجتماعات الأمم املتحدة.
جل��أت �إدارة بايدن �إىل ه��ذه اخلطوات بعد ثالثة �أي��ام فقط على قيام ميلي�شيا مدعومة
�إيرانياً مبهاجمة قاعدة ع�سكرية �أمريكية يف العراق الأم��ر الذي �أدى �إىل مقتل متعاقد
وجرح ت�سعة �آخرين .ردت وزارة اخلارجية الأمريكية ببيان فاتر جاء فيه“ :بالتن�سيق مع
�شركائنا العراقيني� ،سنحتفظ بحق الرد يف زمان ومكان من اختيارنا».
وتابعت ال�صحيفة �أن حمكمة بلجيكية دانت قبل �أ�سبوعني ديبلوما�سياً �إيرانياً ومتواطئني
معه بالتخطيط لهجوم �إرهابي يف باري�س �سنة  2018ب�أمر من طهران .وا�ستهدف املخطط
جتمعاً للمعار�ضني ح�ضره خطباء و�صحافيون من الغرب مبا فيه الواليات املتحدة .قال
بايدن �إنه “يحب” تو�سيع االتفاق من �أجل تقييد دعم �إيران للإرهاب ،لكن الأخرية ردت
ب�أن هذا املو�ضوع غري مطروح على طاولة التفاو�ض .وترى “نيويورك بو�ست” �أن �إيران
برهنت هذا الأمر عرب موا�صلتها تخطيط وتنفيذ الهجمات القاتلة.

ومع ذلك ،يقول مركز ال�سيطرة
ع �ل��ى الأم� ��را�� ��ض �أن � ��ه “بنا ًء على
امل�ع�ل��وم��ات امل �ح��دودة امل �ت��اح��ة ،ف�إن
خ �ط��ر ق�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ام احل� �ي ��وان ��ات بن�شر
ف�يرو���س كورونــــــا للب�شـــر يعترب
ً
منخف�ضا” .وع � ��ان � ��ت معظم
احليوانات امل�صابة بالفريو�س من
مر�ض خفيف وتعافت متا ًما.
ووف� ًق��ا ملركز ال�سيطرة على الأم��را���ض“ ،ال يوجد
دليل على �أن الفريو�س ميكن �أن ينتقل �إىل الب�شر �أو
احليوانات الأخرى من جلد �أو فراء �أو �شعر حيوان
�أليف».
يف تقرير على الإنرتنت الأ�سبوع املا�ضي ،ذكر بارك
يو مي ،رئي�س مكافحة الأمرا�ض يف �سيول� ،أنه يجب
�إبقاء احليوانات الأليفة “على بعد مرتين على الأقل
م��ن النا�س واحل�ي��وان��ات الأخ ��رى �أث�ن��اء التجوال”.
و�أظهرت الأبحاث �أن القطط ميكن �أن تن�شر املر�ض
�إىل متجان�سات �أخرى يف املخترب.
وخالل عطلة نهاية الأ�سبوع ،قالت حديقة حيوان
�سان دييغو �سفاري بارك� ،إن قطيع الغوريال تعافى
متا ًما بعد �إ�صابة العديد منهم بكوفيد.19-
لكن يف باك�ستان� ،أع�ل��ن ال�سيا�سيون ،يف املقابل� ،أن
منرين من النمور البي�ضاء ،يبلغان من العمر 11
�أ�سبوعا ،يبدو �أنهما ماتا ب�سبب الفريو�س ال�شهر
املا�ضي.

�سيول تقرتح اختبار كوفيد للحيوانات الأليفة!...

ينقل الب�شر الفريو�س �إىل
احليوانات ،ولي�س العك�س
ويف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة� ،أف� ��ادت م��راك��ز ال�سيطرة
•• القاهرة  -وام:

�أكد رئي�س الربملان العربي عادل بن
عبدالرحمن الع�سومي �أن مكافحة
الإرهاب والفكر املتطرف ت�أتي على
ر�أ�س �أولويات الربملان ،م�شريا �إىل
�أنها كانت يف مقدمة الق�ضايا التي
بحثها مع القيادات العليا باالحتاد
ال�ب�رمل ��اين ال� ��دويل خ�ل�ال زيارته
الأخرية �إىل جنيف.
جاء ذلك يف كلمته خالل االجتماع
الأول ل�ل�ج�ن��ة م�ك��اف�ح��ة الإره� ��اب
ب ��ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي ال �ت ��ي عقدت
اج� �ت� �م ��اع ��ا م �� �ش�ت�رك��ا باجلامعة

مت اختبار هريرة �إيجابيًا لـ كوفيد -19ومت عزلها يف جني جو ،كوريا اجلنوبية
على الأم��را���ض والوقاية منها� ،أن ع��ددًا قلي ً
ال من ومنذ بداية الوباء� ،أث��ارت التحليالت التي �أجريت
احليوانات الأليفة �أ�صيبت بـ كوفيد ،19-وا�سا�سا على احل�ي��وان��ات الأل�ي�ف��ة واملا�شية امل�صابة باملر�ض
بعد �أن كانت على ات�صال وثيق مع الب�شر امل�صابني .خماوف من �أنها قد تكون “م�ستودعات للمر�ض».

الربملان العربي  :مكافحة الإرهاب والفكر املتطرف على ر�أ�س �أولوياتنا
ال �ع��رب �ي��ة م ��ع ري �ن �ه��ول��د لوباتكا
رئ �ي ����س امل �ج �م��وع��ة اال�ست�شارية
رفيعة امل�ستوى املعنية مبكافحة
الإره� � � � � ��اب ب � ��االحت � ��اد ال �ب�رمل� ��اين
ال��دويل ،بح�ضور عدد من �أع�ضاء
ال�ب�رمل��ان ال �ع��رب��ي و�أع �� �ض��اء جلنة
مكافحة الإرهاب ،وال�سفري خمتار
ع�م��ر ك�ب�ير امل�ست�شارين باالحتاد
الربملاين الدويل.
وق � ��ال ال �ع �� �س��وم��ي �إن االجتماع
امل �� �ش�ت�رك م ��ع رئ �ي ����س املجموعة

اال�ست�شارية رفيعة امل�ستوى املعنية
مب�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب مي�ث��ل خطوة
�إ�ضافية هامة نحو تعزيز التعاون
ب�ي�ن ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي واالحت � ��اد
ال�برمل��اين ال ��دويل يف ه��ذا املجال،
م�ؤكدا حر�ص الربملان العربي على
م�أ�س�سة ه��ذه ال�شراكة م��ن خالل
توقيع بروتوكول للتعاون امل�شرتك
بني اجلانبني .من جانبه� ،أو�ضح
ل��وب��ات �ك��ا �أن ه �ن ��اك ال �ع��دي��د من
ال�ق���ض��اي��ا وامل� �ب ��ادرات ال �ت��ي ميكن

م��ن خ�لال�ه��ا ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون مع
الربملان العربي ،يف مقدمتها �آليات
حت�صني الن�شء ال�صغري من الفكر
املتطرف.
وق ��ال �إن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا فاقمت
من التحديات التي تواجهها دول
العامل يف مكافحة الإرهاب ،م�ؤكدا
�أه�م�ي��ة �أن ي�ك��ون ل�ل�برمل��ان العربي
ح �� �ض��ور ف��اع��ل ون �� �ش �ي��ط يف كافة
الفعاليات ال�ت��ي ينظمها االحتاد
ال �ب��رمل � ��اين ال� � � ��دويل بخ�صو�ص

مكافحة الإره� ��اب ،و�أ� �ش��ار يف هذا
اخل �� �ص��و���ص �إىل ال �ق �م��ة العاملية
ملكافحة الإره��اب التي �سوف ُتعقد
يف �شهر �سبتمرب ال�ق��ادم 2021م
يف جنيف.
ب��دوره� ،شدّد ال�سفري خمتار عمر
كبري امل�ست�شارين باالحتاد الربملاين
ال ��دويل ع�ل��ى �أن ال�ت��وج��ه والفكر
اجل ��دي ��د ال � ��ذي ي �ت �ب �ن��اه الرئي�س
الع�سومي ج�ع��ل ل�ل�برمل��ان العربي
منظمة �إقليمية لها ح�ضور قوي

وم�ؤثر على كافة امل�ستويات العربية
والإقليمية والدولية ،وهو ما م َّثل
حافزاً قوياً لدى االحتاد الربملاين
الدويل يف تعزيز �أ�س�س ال�شراكة مع
الربملان العربي ،داعياً �إىل تنظيم
م�ؤمتر م�شرتك بني اجلانبني يف
جم��ال مكافحة الإره � ��اب ،ف�ض ً
ال
عن التن�سيق امل�ستمر على هام�ش
االج �ت �م��اع��ات ال���س�ن��وي��ة لالحتاد
الربملاين الدويل ،ونوه �إىل مبادرة
خا�صة للتعاون بني اجلانبني ب�ش�أن
تعريب ال�شبكة الربملانية العاملية
مل�ك��اف�ح��ة الإره� � ��اب ،ل�ب�ن��اء ق ��درات
الربملانيني العرب يف هذا املجال.

تعديل الد�ستور مناورة جديدة لأردوغان
•• عوا�صم-وكاالت

ي�سعى الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إىل كتابة د�سنور جديد ،مما
يثري جد ًال حول نياته احلقيقية وراء خطوة كهذه .وكتبت �أمربين زمان
يف موقع “مونيتور”� ،أن �أردوغان يدعو �إىل كتابة د�ستور “دميقراطي”
جديد ليحل حمل الد�ستور احلايل ،الذي �صاغه يف الأ�صل اجلرناالت
عقب انقالبهم عام .1980
وقال �أردوغان يف خطاب �ألقاه يف  10فرباير(�شباط) اجلاري�“ :أعتقد �أن
د�ستورنا اجلديد �سيعك�س الإرادة ال�شعبية ويتوج الأهداف التي حددناها
للذكرى املئوية جلمهوريتنا» .وكلف حزبه ،العمل على الد�ستور اجلديد،
ودعا �أحزاب املعار�ضة �إىل االن�ضمام �إىل هذا اجلهد للتو�صل �إىل �صياغة
بحلول  ،2023يف الذكرى املئوية لت�أ�سي�س اجلمهورية احلديثة على
يد م�صطفى كمال �أت��ات��ورك .ويف 2023ـ �ستجري �أي�ضاً االنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية املقبلة .ومع تدهور �شعبيته ،ف�إن �أردوغان يواجه
احتمال اخل�سارة للمرة الأوىل منذ و�صول حزب العدالة والتنمية الذي
يتزعمه �إىل ال�سلطة عام  .2002وعلى غرار يونيو (حزيران) ،2019
عندما �أعيدت االنتخابات البلدية يف مدينة ا�سطنبول ،يبدو �أن الهزمية
�ستكون حتمية حتى بوجود نظام انتخابي فا�سد ،عندما تتحد املعار�ضة
�ضده .وعلى هذا الأ�سا�س ،يتحدث �أردوغان عن تعديل الد�ستور–الذي
عدل  19مرة حتى الآن-يف حماولة لتقليد الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني .والهدف من التعديل هو �إعادة �صياغة بنود يف الد�ستور ت�صب
يف م�صلحته .كما ي�ستهدف من وراء ذلك� ،صرف االنتباه عن ت�صاعد

اال�ستياء من ارتفاع الأ�سعار ،وزيادر الفقر والبطالة والف�ساد امل�ست�شري.
ومع تزايد القمع ،يعتقل ع�شرات الآالف بتهم مزيفة .كما عاد التعذيب
خالل التوقيف مع االنتقام .ويف عام � ،2020صنفت منظمة “فريدوم
هاو�س” الأم��ري �ك �ي��ة ت��رك�ي��ا يف الئ �ح��ة ال� ��دول “غري احلرة” لل�سنة
اخلام�سة .وت��رى زم��ان �أن م ��أزق �أردوغ��ان احل��ايل هو جزئياً من �صنع
يديه .فالنظام الرئا�سي الذي مت العمل به يف �آخر تعديل د�ستوري عام
 ،2017كان يفرت�ض �أن يجعل من �أردوغان زعيماً بال منازع .لكن ذلك
جعله معلقاً بخيط رفيع .فمن �أجل �إع��ادة انتخابه من اجلولة الأوىل
من االنتخابات ،يحتاج �أردوغ��ان �إىل الفوز بن�سبة  50زائ��د واح��د من
الأ�صوات ال�شعبية .و�أظهرت اال�ستطالعات الأخرية �أن �أردوغان يح�صل
دائماً على �أقل من هذه الن�سبة .وا�ستناداً �إىل ا�ستطالع �أجرته م�ؤ�س�سة
“ميرتوبول” التي تتخذ �أنقرة مقراً لها ،ف��إن “التحالف ال�شعبي”
الذي ي�ضم حزب العدالة والتنمية واحلركة القومية اليمينية املتطرفة
بزعامة دول��ت به�شتلي ،لن يكون ق��ادراً على احل�صول على غالبية يف
الربملان امل�ؤلف من  600مقعد .و�سيتطلب �أي تعديل د�ستوري لهذا
اخللل ،غالبية من ثلثي النواب ،بينما ي�شغل حزبا �أردوغان وبه�شتلي معاً
 337مقعداً يف الربملان� .إذن كيف ال�سبيل للتغلب على هذا امل�أزق؟ و�إىل
�أي مدى �سيذهب من �أجل االحتفاظ بال�سلطة؟ وتواجه تركيا احلديثة
هذا النوع من امل�صاعب ،وتنق�سم فيها الآراء .وي�صر الكثريون على �أن
�أي��ام �أردوغ��ان يف ال�سلطة معدودة ،و�أن��ه يف طريقه خل�سارة االنتخابات
املقبلة .بينما يحذر �آخرون من �أن �ضعف �أردوغان ال ي�شكل �شيئاً ميكن
ملعار�ضيه التفاخر به .و�إذا ما كان �ضعفه يعني �شيئاً ،ف�إنه �سيدفع به

�إىل الت�صرف بق�سوة زائدة .وي�صرون على �أن �أردوغان البالغ من العمر
 66عاماً �سيموت يف من�صبه .ويقول نيكوال�س دانفورث ،امل�ؤرخ والزميل
الباحث ال�ب��ارز يف امل�ؤ�س�سة الهيلينية لل�سيا�سة الأوروب�ي��ة واخلارجية
وال��ذي يتابع ال�ش�أن الرتكي عن كثب� ،إن “�أردوغان ك�سر التقليد يف
التاريخ ال�ترك��ي .فرتكيا عرفت الكثري م��ن احل�ك��ام امل�ستبدين ،لكنه
الأول الذي و�صل �إىل ال�سلطة ب�شكل دميوقراطي .وتالياً ،من ال�صعب
ال�ق��ول م��اذا يعني ه��ذا ال�ت��اري��خ بالن�سبة �إىل امل�ستقبل» .وت��رك��ز لعبة
�أردوغ��ان على تفتيت التحالف الثالثي بني ح��زب ال�شعب اجلمهوري
املعار�ض الرئي�سي وحزب �أيي (اخلري) اليميني املحافظ وحزب ال�شعوب
الدميوقراطي امل�ؤيد للأكراد ،الذين احتدوا يف االنتخابات البلدية عام
 .2019ويتزعم �أردوغان حملة لتجرمي حزب ال�شعوب الدميوقراطي.
وقد جرى احتجاز املئات من م�س�ؤوليه .وال يبدو �أن احلزب قد يتعامل
م��ع �أردوغ ��ان يف ح��ال ت��ودد الأخ�ي�ر ل�ل�أك��راد .وح��اول �أردوغ ��ان مغازلة
زعيمة حزب “�أيي” مريال �أك�سينري ،التي تتقدم يف اال�ستطالعات على
خلفية االن�شقاقات يف حركة العمل القومية وحزب العدالة والتنمية.
لكن �أك�سينري رف�ضت عرو�ض الرئي�س الرتكي.
ويقول دانفورث �أن “من املرجح �أن مي�ضي �أردوغان يف االنتخابات .لكنها
لن تكون نزيهة .ويف حال �إجرائها ،ف�إن ثمة فر�صة �أن يخطئ الرئي�س
الرتكي يف احل�سابات و�أن يخ�سر� ،أو �أن يكون حجم التزوير الالزم لفوزه
�أكرب من �أن ميكن جتاهله” .ويف هذه املرحلة ،ي�ضيف دانفورث �أن “ثمة
فر�صة �أن تتحد القوى ال�سيا�سية كي تقنعه ب�أن ال جمال �أمامه �سوى
التنحي».
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مونرتيال

�أعلنت كندا �أنها �ستفر�ض اعتبارا من � 22شباط-فرباير �إجراء
فحو�ص كورونا على احلدود الرب ّية مع الواليات املتحدة مع تزايد
خ�شيتها من تف�شي ن�سخ الفريو�س املتحورة .وج��اء يف بيان لوكالة
ال�صحة ال�ع��ام��ة ال�ك�ن��دي��ة �أن ��ه “اعتبارا م��ن � 22شباط-فرباير،
وبا�ستثناء املتح�صلني على �إعفاء ،يجب على امل�سافرين لكندا عرب
امل�ن��اف��ذ احل��دودي��ة ال�بري��ة �إج ��راء فح�ص” ك��ورون��ا .و�أع�ل�ن��ت كندا
والواليات املتحدة اجلمعة متديد �إغالق احلدود امل�شرتكة جلميع
التنقالت غري ال�ضرورية حتى � 21آذار/مار�س .2021
و�ستفتح مراكز فح�ص مع بدء �سريان الإجراء يف املراكز احلدودية
اخلم�سة الأ�سا�سية ،و�سريفع عددها �إىل  11يف ال��راب��ع من �آذار/
مار�س .ويجب على امل�سافرين ب��را �إىل كندا االل�ت��زام �أي�ضا بحجر
لأ�سبوعني ،مع �إج��راء فح�ص يف اليوم العا�شر� .أما امل�سافرون عرب
الطائرة ،فيجب عليهم اعتبارا من االثنني االلتزام بحجر لثالثة
�أيام يف فندق على نفقتهم يف انتظار نتائج فحو�صهم.
ويجب عليهم ق�ضاء بقية احلجر ب�أ�سبوعني يف منازلهم يف حال جاءت
فحو�صهم �سلب ّية� ،أو يف مركز �صحة عامة يف حال جاءت �إيجاب ّية.
وقالت مديرة وكالة ال�صحة العامة الكندية ترييزا تام اجلمعة �إن
ن�سخ كورونا املتحورة تهدد بعك�س منحنى الإ�صابات املرتاجع م�ؤخرا،
ودعت �إىل مزيد من اليقظة واحرتام تدابري الوقاية.

بوينو�س اير�س
تولت وزيرة ال�صحة الأرجنتينية اجلديدة كارال فيت�سوتي مهامها
بعد ا�ستقالة �سلفها ال��ذي �ضبط وهو ي�ساعد �أ�صدقاء على جتاوز
برنامج حملة التلقيح �ضد كورونا .و�أدت فيت�سوتي �أخ�صائية الطب
الباطني ،اليمني �أمام الرئي�س �ألربتو فرنانديز يف مقر الرئا�سة يف
مرا�سم ق�صرية بثها التلفزيون .ومل ت�صدر �أي بيان بعد ذلك ومل ترد
على �أ�سئلة ال�صحافيني .وكانت فيت�سوتي م�س�ؤولة عن ت�أمني اللقاح
الرو�سي “�سبوتنيك-يف” للأرجنتني ب�صفتها نائبة لوزير ال�صحة.
وا�ستقال وزير ال�صحة ال�سابق خيني�س غونزالي�س غار�سي يف وقت
مت�أخر اجلمعة بعدما تبني �أن هذا الطبيب البالغ من العمر 75
عاما قد �ساعد �أ�صدقاء له يف احل�صول على التطعيم قبل دورهم.
وك�شفت الف�ضيحة بعد �أن �أعلن ال�صحايف هورا�سيو فريبت�سكي (71
عاما) للإذاعة �أنه بف�ضل �صداقته الطويلة مع وزير ال�صحة ،متكن
من احل�صول على لقاح يف مكتبه قبل بقية ال�سكان .وحتى الآن مل
يتم تطعيم �سوى العاملني يف القطاع ال�صحي يف الأرجنتني .وبد�أ
تطعيم الذين تزيد �أعمارهم عن �سبعني عاما الأربعاء يف مقاطعة
بوين�س �آير�س.

فيينا
�صرح وزي��ر اخلارجية النم�ساوي �ألك�سندار �شالنربغ ب��أن��ه يتوقع
�أن يقرر االحت��اد الأوروب��ي فر�ض عقوبات جديدة �ضد رو�سيا بعد
ال�ق��راري��ن الق�ضائني �ضد معار�ض الكرملني �أليك�سي نافالني يف
رو��س�ي��ا �أم����س الأول ال�سبت .وق��ال �شالنربغ ل�صحيفة “فيلت �أم
زونتاغ” الأملانية الأ�سبوعية يف عددها ال�صادر �أم�س الأحد�“ :سوف
نناق�ش يف جمل�س وزراء اخلارجية (ل��دول االحت��اد الأوروب��ي) غداً
االثنني اتخاذ ردود فعل منا�سب على واقعة نافالني» .و�أو�ضح �أنه
يندرج �ضمن ذلك مناق�شة اتخاذ �إجراءات هادفة �ضد �أفراد حمددين
يف �إط��ار �أداة العقوبات التي مت �إن�شا�ؤها حديثا بهدف املعاقبة على
انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�أ�ضاف �أنه يتوقع “�أغلبية عري�ضة من
الدعم” لأجل حتقيق ذلك .ومن املحتمل �أن يطلب وزراء خارجية
دول االحت ��اد الأوروب� ��ي ال�ي��وم االث�ن�ين م��ن هيئة � �ش ��ؤون ال�سيا�سة
اخلارجية باالحتاد الأوروبي عر�ض قائمة ت�ضم �أ�شخا�صاً ومنظمات
�سوف يخ�ضعون حلظر دخ��ول �أو جتميد ممتلكات خالل الأ�سابيع
القادمة .وا�ستدرك �شالنربغ“ :ولكن يجب �أن تت�سم عملية الإدراج
على القوائم بالذكاء على امل�ستوى ال�سيا�سي وتكون حمكمة قانونيا”،
مو�ضحا �سبب ذلك ب�أنه مت �شطب كثري من الأ�شخا�ص من القائمة
جمدداً ب�سبب عدم ثبوت �أدلة كافية من الناحية القانونية �ضدهم.

احلر
وقفة احتجاجية للد�ستوري ّ

عبري مو�سي :نعي�ش معركة ك�سر عظم بني ر�أ�سي ال�سلطة
•• الفجر -تون�س:

اع�ت�برت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احل� ��ر ع �ب�ي�ر م��و� �س��ي خ�ل��ال جتمع
�شعبي حلزبها ب�سو�سة �أم�س الأحد �أن
ما يح�صل حاليا يف تون�س هو معركة
ك�سر عظام بني ر�أ�سي ال�سلطة ،وفق
ترجيحها.
وو��ص�ف��ت اج�ت�م��اع امل�ج�ل����س القومي
االخ�ير ب�إ�شراف رئي�س اجلمهورية
بـ"جل�سة توبيخ" يف عالقة بالتحوير
ال� � ��وزاري ،م�ستغربة ��ص�م��ت رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة يف ال�ب��داي��ة بخ�صو�ص
التحوير وم�ن��ذ  16يناير اىل 25
ي �ن��اي��ر  2021ق �ب��ل ع �ق��د جمل�س
االم ��ن ال�ق��وم��ي ع�شية جل�سة منح
الثقة للتحوير الوزاري.
تنازع بني ال�سلطات
وقالت �إن رف�ض الرئي�س �سعيد لي�س
م�ب��دئ�ي��ا وامن ��ا ب���س�ب��ب ال �ت �ن��ازع بني
ال���س�ل�ط��ات ،م���ش�يرة اىل �أن املعركة

عبري تعلن عن موعد م�ؤمتر حزبها
احل��ال�ي��ة ت ��دور ح��ول "ال�صالحيات ب�ب��ث مبا�شر الج�ت�م��اع��ات احلكومة
وال� ��� �س� �ل� �ط ��ة وم� � ��ن يحكم" ،وف ��ق وال �� �ش��رك��اء االج �ت �م��اع �ي�ين يف �إط ��ار
احلوار الوطني الذي مل يح�سم بع ُد
تعبريها.
وا�شارت اىل تعطيل م�ؤ�س�سات الدولة ب�ش�أنه .وح��ذرت مو�سي ،م��ن جلوء
و�شغور حقائب وزارية �سيادية وعلى الأط� � ��راف احل��اك �م��ة يف ت��ون����س �إىل
ر�أ� �س �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة رغ ��م تهديدات احلوار الذي اعتربت �أنه لي�س �سوى
ر��س�ك�ل��ة ل�ل�ن�ف��اي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وفق
الو�ضع الأمني يف عالقة بالإرهاب.
ك�م��ا رف���ض��ت ع�ب�ير م��و��س��ي احل ��وار تعبريها .وقالت مو�سي �أن م�شاكل
ال��وط �ن��ي ال �ت��ي �أك � ��دت ان ��ه �سيجمع التون�سيني معروفة بالتدقيق لدى
�أط � ��راف � ��ا م� ��ن ال �ن �ه �� �ض��ة وطالبت ال���س�ل�ط��ة ،و�أن� �ه ��ا ت���س�ت��وج��ب حلوال

ولي�س حوارا ،اعتربته مو�سي م�ضيعة
للوقت وتغطية على الف�شل.
و�أ�ضافت مو�سي "اليوم نقول لهم لن
ن�سقط يف هذا الفخ ،وال للحوار مع
�أ�صحاب الدمار ،فاحلوار مل ي�ضف
�شيئا للمواطن ومل يحل م�شاكله".
وو� �ص �ف ��ت م��و� �س��ي ق � ��رار النه�ضة
النزول اىل ال�شارع يوم  27فرباير
باملخطط القذر ،معلنة ان الوقفات
االحتجاجية حلزبها يف �إط��ار "ثورة
التنوير" ��س�ت���ص�ب��ح م �� �س�ي�رات من
بنزرت وتطاوين.
ك�م��ا اع�ل�ن��ت �أن ك�ت�ل��ة ح��زب�ه��ا �سوف
ل��ن ت���ش��ارك يف الت�صويت يف جل�سة
انتخاب املحكمة الد�ستورية املتوقعة
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن � ��ه يف ح� ��ال ع �ق��د هذه
اجلل�سة ف�ستكون بعد �شهر على االقل
وب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ت��داب�ير اال�ستثنائية
للجل�سات يف الربملان.
�سحب الثقة من الغنو�شي
وج� �دّدت رئي�سة احل��زب الد�ستوري

احل ��ر ،دع��وت �ه��ا ل �ل �ن��واب اىل �سحب
ال �ث �ق��ة م ��ن رئ �ي ����س ال�ب�رمل ��ان را�شد
الغنو�شي معتربة ان ذلك يعني �إزاحة
جزء من اخلطر.واعتربت مو�سي �أن
رئي�س الربملان را�شد الغنو�شي ميثل
خطرا كبريا على امل�ستوى الداخلي
ل�ل�برمل��ان م��ن خ�ل�ال � �س��وء الت�سيري
واي�ضا على م�ستوى امل�صلحة العليا
ل�ل��وط��ن ،مم��ا ج�ع��ل عري�ضة �سحب
الثقة منه �ضرورية وم�ستعجلة.
وق��ال��ت ع�ب�ير م��و��س��ي "�سياتي يوم
نحتل فيه ال���ش��وارع يف ك��ل اجلهات
ح�ت��ى يرحلون" ،يف �إ� �ش��ارة لإزاح ��ة
النه�ضة من امل�شهد ال�سيا�سي.
و�أك � � ��دت ع �ب�ي�ر م��و� �س��ي �أن احل ��زب
ال��د� �س �ت��وري احل ��ر ��س�ي�ج��وب �شوارع
البالد من بنزرت لتطاوين و�سريفع
ال�شعارات ويطالب بحقوق ال�شعب
ول�ل�ت�ع�ب�ير ع��ن رف �� �ض��ه للمنظومة
احل ��ال �ي ��ة وال � ��دع � ��وة �إىل التنوير
الإ�صالح.
وتابعت مو�سي القول " :لن نر�ضى

باال�ستعمار ول��ن ننحني ول��ن نركع
ولن ن�ضع ايادينا يف اياديكم القذرة
امل�ل�ط�خ��ة بالدماء'‘ ،يف �إ� �ش��ارة �إىل
حركة النه�ضة.
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت" :بكل ف� �خ ��ر احل� ��زب
الد�ستوري قادر على حتريك ال�شارع
بطريقة م�ؤطرة و�سلمية واحتجاج
ال� �ي ��وم يف � �س��و� �س��ة خ�ي�ر دل �ي��ل على
ذلك".
م�ؤمتر احلزب
واعلنت عبري مو�سي عن موعد انعقاد

ح�ضور الفت للد�ساترة يف �سو�سة
امل�ؤمتر االنتخابي احلزب .وقالت �إن
يوم  13اوت � 2021سيكون موعد
امل��ؤمت��ر االنتخابي للحزب م�ؤكدة:
"عبري مو�سي لن تزيد دقيقة واحدة
وهي لي�ست منتخبة والهياكل لي�ست
منتخبة ...حتى و�إن ا�ستمر تف�شي
وب� ��اء ك ��ورون ��ا ��س�ن�ت��وا��ص��ل باحلمام
الزاجل و�سنعقد م�ؤمترنا" .وك�شفت
عبري مو�سي �أن هناك انقطاع متعمد
ل�شبكة الأنرتنت بالتزامن مع موعد
ع �ق��د اج �ت �م��اع �ه��ا ال �� �ش �ع �ب��ي ،وذل ��ك
لقطع البث املبا�شر على االجتماع.

واعتربت مو�سي �أن االنقطاع متعمد
وال �ه��دف منه تعتيم ��ص��وت ال�شعب
التون�سي ،م�شرية �إىل �أنها يف حلظة
حت �دٍّ .و�أك��دت �أن�ه��ا حتمل م�س�ؤولية
ان �ق �ط��اع ��ش�ب�ك��ات الأن�ت�رن ��ت والبث
امل�ب��ا��ش��ر ل�لاج�ت�م��اع امل�ب��ا��ش��ر لوزير
التكنولوجيا واالت�صال.
وي� � ��أت � ��ي ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��رك للتنديد
مب��ا و��ص�ف�ت��ه ع�ب�ير م��و��س��ي املهزلة
وامل���س��رح�ي��ات وال�ف��و��ض��ى والتالعب
مب�صالح الدولة على خلفية توا�صل
�أزمة التحوير واليمني.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة
هالل اليحر
رخ�صة رقم CN 1127807: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

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/دار
البوادي لل�صيانة العامه
رخ�صة رقم CN 2061084: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/بريفينتف لل�صيانة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2951524:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة يو�سف خليفه �سامل عبداهلل اليعقوبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد علي �سيف مالطم �آل علي
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)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حوراء للحديد
رخ�صة رقم CN 1182114:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حوراء للحديد
HAWRAA STEEL

�إىل /حوراء للحديد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HAWRAA STEEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فاوننت للرتفيه
رخ�صة رقم CN 3859276:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /داغر دروي�ش داغر دروي�ش املرر من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /داغر دروي�ش داغر دروي�ش املرر من � % 100إىل %52
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريان �صادق حميد ال �صالح %48
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null * nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فاوننت للرتفيه

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خليج امل�صفح للمفرو�شات امل�ستعملة
رخ�صة رقم CN 3787700:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /متعب �سعيد على ال�شام�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /متعب �سعيد على ال�شام�سى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد كويا اراكوالم حممد اراكوالم %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /خليج امل�صفح للمفرو�شات امل�ستعملة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غفران لطيف حممد لطيف
للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1719758:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمدان احمد حممد ابراهيم احلمادى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة غفران لطيف حممد لطيف %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غفران لطيف حممد لطيف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غامن حممد �سيف حممد املزروعى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة اك�سفورد
رخ�صة رقم CN 1027968:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ميزان اال�سالم حممد عبدول كرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة عادل عبدالرحيم كويك
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/ما�سيمو
العقارية
رخ�صة رقم CN 2177334: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/ذا ار
ت�شوي�س لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم CN 2335715: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/عمري بن عرار واوالده
للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1354172:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ريد حمد خمي�س ال�شرياين الظاهري %26
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة اركان الدارة العقارات
arkan realstate company
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

FOUNTAIN EXCURSIONS

�إىل /فاوننت للرتفيه  -ذ م م

FOUNTAIN EXCURSIONS -L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كانرتي لينك لت�صليح
ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2850105:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
نعيم جان ن�صر اهلل جان من  %49اىل %31
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد نعيم تيكا خان %18
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

�إعــــــــــالن

KHALEEJ ALMUSSAFAH USED FURNITURE

�إىل /خليج امل�صفح للمفرو�شات امل�ستعمل ذ.م.م
KHALEEJ ALMUSSAFAH USED FURNITURE L.L.C.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي�ست جيفت �سنرت تريدينج
ذ ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2186877:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على عبيد على �صالح احليائى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�سعود كرمي ذاكر احمد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عبيد على �صالح احليائى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�سعود كرمي ذاكر احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيد حممد عاملغري كبري احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرنني
للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 1346544: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/الر�ؤية
اخليالية لالقم�شة
رخ�صة رقم CN 1903367: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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

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

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

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نود للعطور
رخ�صة رقم CN 3789873:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /نود للعطور
NOUD PERFUMES

�إىل /كليمات�س للعطور
CLEMATIS PERFUMES
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ دايت فود لتوريد الوجبات
رخ�صة رقم CN 3844351:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /موزه خبيب خمي�س حممد النعيمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /موزه خبيب خمي�س حممد النعيمى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد نا�صر عزات ال�سيد %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مطبخ دايت فود لتوريد الوجبات
KITCHEN DIET FOOD CATERING

�إىل /مطبخ دايت فود لتوريد الوجبات ذ.م.م
KITCHEN DIET FOOD CATERING 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)
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عربي ودويل

ملاذا ت�أخر ات�صال بايدن بنتانياهو؟

•• وا�شنطن-وكاالت

على نحو غري معهود يف ال�سيا�سة الأمريكية� ،أجرى الرئي�س الأمريكي جو
بايدن �أول ات�صال هاتفي برئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو بعد
نحو �شهر من تو ّليه من�صبه ،يف ت�أخر �أثار جد ًال وفتح باباً للتكهنات .وجرت
العادة على �أن يت�صل �أي رئي�س �أمريكي جديد برئي�س وزراء �إ�سرائيل بعد فرتة
لي�ست بطويلة من تن�صيبه ،باعتبار �أن تل �أبيب تعد من �أهم حلفاء وا�شنطن
يف املنطقة ،حيث ات�صل الرئي�س الأمريكي ال�سابق على �سبيل املثال بنتانياهو
بعد يومني فقط من تن�صيبه يف  .2017وما حدث هو �أن��ه بعد � 4أ�سابيع
كاملة من تن�صيب بايدن تلقى نتانياهو �أخ�يراً ات�صا ًال هاتفياً من الرئي�س
الأم��ري�ك��ي الأرب �ع��اء امل��ا��ض��ي .ويف ه��ذا ال���ش��أن ،ي�ق��ول اخل�ب�ير اال�سرتاتيجي
الأم��ري�ك��ي ،وكيل وزارة ال��دف��اع الأمريكية �سابقاً دوف زاك �ه��امي ،يف تقرير
ن�شرته جملة “نا�شونال انرتي�ست” الأمريكية �إن “هذا الأمر ا�ستغرق وقتاً
طوي ًال ،مما �أثار قلق نتانياهو والعديد من الإ�سرائيليني» .وقال زاكهامي �إنه
“بعد � 4سنوات من ح�صول نتانياهو على كل ما يريده من الرئي�س ال�سابق

دونالد ترامب ،ومع عمل ال�سفري الأمريكي ديفيد فريدمان كم�شجع للتو�سع
اال�ستيطاين ،من املمكن �أن يكون �صعود جو بايدن �إىل الرئا�سة جمرد تراجع
يف املكانة بالن�سبة لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي» .وتعترب حقيقة �أن نتاينياهو
�أول م���س��ؤول كبري يف ال���ش��رق الأو� �س��ط يتلقى ات���ص��ا ًال م�ب��ا��ش��راً م��ن بايدن
عرب الهاتف ،مبثابة تعوي�ض �ضئيل عن فقدانه للرجل ال��ذي ك��ان يعتربه
�صديقه احلميم يف البيت الأبي�ض وال��ذي ك��ان ي�أمل يف ف��وزه بفرتة والية
ثانية .وي�ضيف زاكهامي ،نائب رئي�س مركز نا�شونال انرتي�ست الأمريكي �أن
“البيت الأبي�ض ي�صر على �أن ت�أخر بايدن يف االت�صال هاتفياً بنتانياهو مل
يكن ازدراء مق�صوداً ،و �أن حمادثة بايدن ونتانياهو كانت “مهذبة” ،ولكنها
“لي�س حمادثة دافئة ب�شكل خا�ص” ،حيث �شدد بايدن على عالقته الطويلة
والودية مع �إ�سرائيل ،ولي�س مع رئي�س الوزراء �شخ�صياً» .ويرى زاكهامي �أنه
�إذا ك��ان من املفرت�ض �أن تكون املكاملة الهاتفية املت�أخرة بالفعل ر�سالة �إىل

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أكرث من �أربع �سنوات من الأخبار بوا�سطة التغريد،
ثم ال �شيء .منذ �شهر ون�صف ،مل يعد دونالد ترامب
ق���اد ًرا على الو�صول �إىل ال�شبكات االجتماعية
الرئي�سية .فقد �أوقف موقع تويرت ،الذي يتحدث
الرئي�س ال�سابق من خالله مبا�شرة �إىل  88مليون
م�شرتك ،ح�سابه ب�شكل دائم ،متهما �إياه بتحري�ض
�أن�صاره على �أعمال العنف �ضد مبنى الكابيتول يف
 6يناير.
وقبل ب�ضعة �أي��ام� ،أغلقت ال�شبكة االجتماعية
الباب �أم��ام تخفيف هذا الإج��راء غري امل�سبوق:
قال نيد �سيغال ،املدير املايل لتويرت�“ :سيا�ساتنا ال
ت�سمح للنا�س بالعودة” بعد ا�ستبعادهم.
ال ي�ستطيع دونالد ترامب � ً
أي�ضا
ا�ستخدام في�سبوك ،حيث كان لديه
�أك �ث�ر م��ن  30م�ل�ي��ون م�شرتك.
وم � ��ن امل � �ق ��رر �أن ي �ت �خ��ذ جمل�س
الإ� � �ش� ��راف امل �� �س �ت �ق��ل للمجموعة
(جم� �ل� �� ��س م ��راق� �ب ��ة في�سبوك)
ق � � ��را ًرا ن �ه��ائ � ًي��ا ب �ح �ل��ول منت�صف
�أبريل ،لكن ال�ضغوط تتزايد على
ال�شبكة االجتماعية لعدم ال�سماح
للملياردير با�ستعادة الو�صول �إىل
ح�ساباته على في�سبوك وان�ستغرام
(اململوكة � ً
أي�ضا للمجموعة) .ويف
نهاية يناير ،م��ددت �إدارة يوتيوب
� ً
أي�ضا تعليق ح�ساب دونالد ترامب
�إىل �أجل غري م�سمى.
ب� � ��ر�أه جم �ل ����س ال �� �ش �ي��وخ خالل
حم��اك �م��ة ع ��زل ��ه ال �ث��ان �ي��ة� ،أثبت
الرئي�س ال�سابق �أنه ال يزال يحتفظ
بنفوذ كبري بني اجلمهوريني .وعلى
هذا النحو ،ميكنه تغذية طموحاته
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة ،لكنه
حم ��روم م��ن اب��واق��ه ال��رق�م�ي��ة ،ال
ي�سمع للملياردير �صوت يف الوقت
احل ��ايل .ف�ه��ل ميكنه يف ظ��ل هذه
الظروف اال�ستمرار يف الت�أثري على
م�ستقبل الواليات املتحدة؟
«�أ�� � � �ش � � ��ك يف �أن � � �ن� � ��ي � � �س � ��أك� ��ون
(رئ�ي��� ً�س��ا) ب��دون و��س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي” ،قال دونالد ترامب
ع� ��ام “ .2017لأكون �صاد ًقا
م� �ع� �ك ��م ،ل� � ��دي �أك� �ث ��ر م� ��ن 100

مليون متابع بني في�سبوك وتويرت
وان�ستغرام” ،يذكر –يف الفيناي�شل
ت��امي��ز�“ ،أكرث م��ن  100مليون،
ل �� �س��ت ب �ح��اج��ة ل� �ل ��ذه ��اب ل ��ر�ؤي ��ة
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام الزائفة” .وردا
على �س�ؤال من قناة فوك�س بيزن�س،
قدم اجلمهوري نقطة �أ�سا�سية يف
ت�ق��ري��ره ع�ل��ى ت��وي�تر�“ ،إنها مثل
�آل��ة كاتبة -عندما �أر��س��ل تغريدة،
ت�ضعها على الفور يف برناجمك”.
و�أ� �ض��اف“ :عندما ي�ق��ول �أحدهم
�شي ًئا عني ،ميكنني �أن �أذهب”على
تويرت” بينغ وبينغ وبينغ و�أعتني
به .بدون ذلك ،لن �أمتكن �أبدًا من
�إي�صال الر�سالة».
بدون تويرت ،رمبا
ما كان لينتخب 2016
مب��رور ال�سنوات� ،أ�صبح تويرت
ال�سمة امل�م�ي��زة للرئي�س ال�سابق،
مم��ا ي��زي��د م��ن ت�ع�ق�ي��د م�ستقبله
ال���س�ي��ا��س��ي“ .لقد �أ��ص�ب��ح ترامب
ح ًقا �إلهًا ملعظم م�ؤيديه املخل�صني،
ريا
و�أحد الأ�شياء التي يحبونها كث ً
فيه هو �أن��ه يقود احل��رب الثقافية
�إىل جانبهم” ،ي�شرح جاريد هولت
ال �ب��اح��ث يف امل�ج�ل����س الأط �ل �� �س��ي لـ
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نتانياهو ب�أنه مل يعد يحظ بالود من جانب البيت الأبي�ض“ ،فمن امل�ؤكد �أنه
ي�ستحق تلقيها» .فقد كان نتانياهو يتملق ترامب بالطريقة التي كان يتملق
بها ترامب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني .و�أ�شار �إىل �أن نتانياهو �سار
على خطى ترامب من جميع النواحي املمكنة ،وذهب �إىل حد ترديد عبارات
طنانة كان ترامب ي�ستخدمها مثل “الأخبارالكاذبة” عند مهاجمته لو�سائل
الإعالم اخلا�صة به .ولكن كانت الطريقة التي �سعى بها للت�أثري على ال�سيا�سة
الأمريكية جتاه �إي��ران هي التي �أدت �إىل نفور العديد من الدميقراطيني،
ولي�س فقط �أولئك الذين ينتمون �إىل ما ي�سمى باجلناح “التقدمي” للحزب
الذين مل يكن لديهم يف �أي موقف �سوى القليل من ال��ود لدولة �إ�سرائيل.
وي�ق��ول زاك�ه��امي �إن “لنتانياهو ك��ل احل��ق يف معار�ضة االت�ف��اق ال�ن��ووي مع
�إيران� ،إال �أنه جتاوز خط�أ �أحمر دبلوما�سياً عندما “�ألقى حما�ضرة” يف مايو
(�أيار) 2011على الرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما يف املكتب البي�ضاوي يف ظل

�إنه مثل �شم�شون بدون �شعره

تواجد و�سائل الإعالم ،واعترب الكاتب ذلك ب�أنه عمل به “وقاحة” لدرجة �أنه
�أثار حفيظة العديد من الدميقراطيني» .وبعد � 4سنوات من ذلك االجتماع
يف املكتب البي�ضاوي� ،سلك نتانياهو مرة �أخرى طريقه النتقاد �إدارة �أوباما،
حيث قبل دعوة رئي�س جمل�س النواب �آنذاك جون بيرن للتحدث �أمام جل�سة
م�شرتكة للكونغر�س دون �أن يكلف نف�سه عناء �إعطاء �إ�شعار م�سبق كاف للبيت
الأبي�ض .وبفعله ذلك ،بناء على ن�صيحة رون ديرمر� ،سفريه يف وا�شنطن وهو
ع�ضو جمهوري �سابق حيث �أنه �إ�سرائيلي �أمريكي ،قو�ض نتانياهو ب�شدة �أي
م�صداقية متبقية بالن�سبة له لدى الدميقراطيني .وقال زاكهامي �إنه “عالوة
على ذلك فقد �أهان نتانياهو بايدن �أي�ضاً ،وكانت املرة الأوىل يف  ،2010خالل
زي��ارة بايدن �إىل �إ�سرائيل عندما �أعلنت تل �أبيب عن خطط لبناء 1600
وحدة �سكنية يف القد�س ال�شرقية ،يف حتد لتوجيهات �إدارة �أوباما التي ارت�أت
عك�س ذلك .و�أ�صر نتانياهو على �أنه ال يرغب يف �إحراج بايدن و�أن �أحد وزرائه
اتخذ القرار دون علمه» .ولكن تلك احلجج مل تلق �آذاناً �صاغية يف وا�شنطن،
حيث �أن��ه عندما يتعلق الأم��ر بالإ�سكان يف القد�س ال�شرقية� ،أو فيما يتعلق
بالتو�سع اال�ستيطاين ،مل يكن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي جمرد متفرج.

ترامب و�سالح التغريد
م �ل �ي��ون م���س�ت�خ��دم ،ف � ��إن ال�شبكة
بعيدة عن املثالية لدونالد ترامب.
نف�س ال�شيء مع تلغرام �أو �سينيال،
التي تعاين من خلل العمل مبعزل
ع��ن غ�يره��ا� .أو م��ن خ�ل�ال �شبكة
اجتماعية �سيخلقها م��ن ال�صفر،
وه��ي فر�ضية مت طرحها � ً
أي�ضا يف
الأ�سابيع الأخ�يرة .ميكن لدونالد
ت��رام��ب التحدث هناك لقاعدته،
لكنه �سيفقد التفاعل مع خ�صومه
ال�سيا�سيني وال�صحفيني وو�سائل
ب���ش�ع�ب�ي��ة ل ��دى ال �ي �م�ين املتطرف الإع �ل�ام يف جميع �أن �ح��اء العامل.
الأم ��ري� �ك ��ي� � ،س�ت�رح��ب ب ��ه ب� � ��أذرع “لن يتم �إ�سكاتنا” ،وعد ،مع ذلك،
م�ف�ت��وح��ة .وح���س��ب ب��ازف �ي��د نيوز ،وهو يرتك تويرت.
بد�أت فرق الرئي�س املنتهية واليته
العودة من حيث �أتى :التلفاز
حم ��ادث ��ات م ��ع م �� �س ��ؤول �ي �ه��ا حتى
�سيكون من املبالغة ح ًقا القول
يدخل دون��ال��د ت��رام��ب يف ر�أ�سمال
ال�شبكة االجتماعية ،بن�سبة ت�صل �إن دون ��ال ��د ت��رام��ب ��س�ي�ك��ون غري
�إىل  40باملائة .مل تنجح ال�صفقة م �� �س �م��وع .ي � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ،ذ ّك � ��ر،
�أب � �دًا ،ويف ي�ن��اي��ر ،مت قطع ات�صال ب�صخب� ،أنه رغم انعزاله يف ناديه
ب��ارل��ر م��ن ِق�ب��ل م�ضيفها ام ��ازون يف ف �ل ��وري ��دا ،ال ي �ن��وي االختفاء
وي��ب �سريف�س ،بعد �أع�م��ال العنف م��ن امل�شهد ال�سيا�سي الأمريكي.
يف وا� �ش �ن �ط��ن .وع � ��اد امل ��وق ��ع عرب ويف ب � �ي� ��ان الذع ،ه� ��اج� ��م زعيم
اجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ،
الإنرتنت هذا الأ�سبوع فقط.
ول �ئ��ن ك ��ان جل�م�ي��ع �شخ�صيات م�ي�ت����ش م��اك��ون �ي��ل ،ال� ��ذي اعتربه
اليمني الأمريكي املت�شدد ح�ساب “امل�س�ؤول” ع��ن االع �ت��داء القاتل
يف املن�صة ،وتزعم بارلر �أنهم  15على الكابيتول هيل .وقال “ميت�ش

حمروم من تويرت ،هل لرتامب م�ستقبل �سيا�سي...؟
تويرت� ،أداة امللياردير
الأ�سا�سية يف �صعوده ال�سيا�سي
“فوك�س”�“ .إن خ �� �س��ارة املن�صة
التي تدور فيها هذه احلرب يزيل
هذا الت�شويق” .ان موقع تويرت
مينحه اي�ضا و�صو ًال مبا�ش ًرا �إىل
�شبكة اجتماعية حت�ظ��ى ب�شعبية
ل ��دى ال���س�ي��ا��س�ي�ين وال�صحفيني.
“بدون ذلك ،رمبا ما كان لينتخب
ع ��ام  ،”2016ي �ق��ول امل�ستطلع
ت ��وين ف��اب��ري��زي��و ،ال� ��ذي ع �م��ل يف
حملتيه الرئا�سيتني.
ثقل بدون تويرت
معادلة �صعبة
يف ك��ل التاريخ الأم��ري�ك��ي ،فقط
غ��روف��ر كليفالند ،ال ��ذي انتخب
من ع��ام � 1885إىل ع��ام 1889

ث� ��م م� ��ن ع � ��ام � 1893إىل ع ��ام
 ،1897ا��س�ت�ع��اد ال�ب�ي��ت الأبي�ض
ب �ع��د �أن ت��رك��ه .ل��ذل��ك ،يت�صدى
دون� ��ال� ��د ت� ��رام� ��ب ل �ت �ح��دي كبري
ب��دون حليفه الرئي�سي�“ .إنه مثل
�شم�شون بدون �شعره ،يقارن كاتب
ال�ع�م��ود يف وا��ش�ن�ط��ن ب��و��س��ت ،بول
وال��دم��ان ،ل�ق��د خ�سر ك��ل قوته”.
يف ه��ذه ال�ف�ترة� ،ستكون ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة م �ف �ي��دة ل ��ه لثالثة
�أ�سباب على الأقل:
- 1اال�ستمرار يف توحيد قاعدته
(وف � ًق��ا ال�ستطالع ح��دي��ث ل�شبكة
� �س��ي ان ب��ي � �س��ي ،ي��ري��د م �ن��ه 74
ب��امل��ائ��ة م��ن اجل�م�ه��وري�ين �أن يظل
ً
ن�شطا بطريقة �أو ب�أخرى).

يفكر يف العودة �إىل ال�سيا�سة
وي�ؤكـــد انـه لن يتـــم �إ�ســـكاته
- 2ال � �� � �س � �ي � �ط ��رة ع � �ل ��ى احل � ��زب
اجل �م �ه��وري م��ن خ�ل�ال مهاجمة
ك �م ��ا ف �ع��ل ط �ي �ل��ة �أرب� � ��ع �سنواتخ � � �� � � �ص � ��وم � ��ه داخ� � � � � � ��ل احل� � � ��زباجلمهوري.
– 3الت�شوي�ش ع �ل��ى والي� ��ة جو
ب��اي��دن م��ن خ�لال اي���ص��ال �صوته،
كما فعل �أثناء والية باراك �أوباما،
والتي كانت مبثابة نقطة انطالقه
يف ال�سيا�سة.
قالت �إدارة تويرت �إنها لن ت�سمح
ل ��دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ب ��ال� �ع ��ودة �إىل
م�ن���ص�ت��ه ح �ت��ى ل��و �أع �ي��د انتخابه
ع� ��ام 2024؛ ل ��ذل ��ك مي �ك��ن ان
يتجه امللياردير للبحث عن مكان
�آخ ��ر .من�صة ب��ارل��ر ،ال�ت��ي حتظى

مبا�شرا �إىل �شبكة اجتماعية حتظى ب�شعبية لدى ال�سيا�سيني وال�صحفيني
مينحه املوقع و�صو ًال
ً

تويرت نافذته على قواعده
•• مونغونيفر� -أ ف ب

يف منتجع التز ّلج مونغونيفر اخل��ايل يف جبال الأل��ب الفرن�سية ،ي�سيرّ
عنا�صر ال�شرطة ونا�شطون دوريات بحثاً عن مهاجرين منهكني يحاولون
جتاوز نقاط التفتي�ش ،يف موجة هجرة تغيرّ ت معاملها ف�أ�صبح م�صدرها
�آ�سيا بدل �إفريقيا وطغت العائالت فيها على الرجال مبفردهم.
يف ه��ذه املدينة التي �أ�صبحت يف ال�سنوات الأخ�ي�رة �إح��دى نقاط العبور
الرئي�سية بني �إيطاليا وفرن�سا ،ي�شارك ح��واىل ع�شرين متط ّوعاً ب�شكل
منتظم يف جوالت لتقدمي امل�ساعدة ملهاجرين مع ّر�ضني للإرهاق والربد
واجل��وع ،وف��ق ما ي�ؤكد الدكتور فيليب دو بوتون رئي�س منظمة “�أطباء
العامل” املوجودة منذ قرابة عامني يف املدينة.
ويقول الرئي�س امل�شارك يف منظمة “تو�س ميغران” (جميعنا مهاجرين)
مي�شال رو�سو“ ،كلما كانت قوات الأمن حا�ضرة �أكرث ،كلما زادت العقبات
وك�ل�م��ا ج ��ازف الأ� �ش �خ��ا���ص امل�ب�ع��دي��ن ل�لال�ت�ف��اف عليها” .وت ��ويف ثالثة
مهاجرين �شباب يف �إق�ل�ي��م �أوت �أل��ب يف ع��ام��ي  2018و ،2019بعيد
عبورهم احلدود.
�إال �أن رئي�س بلدية قرية كالفيري الإيطالية احلدودية فرانكو كابرا ي�شري
�إىل �أنه “كان هناك يف �أواخ��ر كانون الأول/دي�سمرب عدد �أكرب بكثري من
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�سيا�سي �ضعيف ومتجهم ال يبت�سم
�أب � ��دا و�إذا ب �ق��ي �أع �� �ض��اء جمل�س
ال���ش�ي��وخ اجل �م �ه��وري��ون م�ع��ه فلن
ي�ف��وزوا بعد الآن” ،مذكرا �أن��ه ما
زال له ر�أي يف م�ستقبل احلزب.
الرئي�س ال�سابق بعيد كل البعد
ع��ن ف �ق��دان ا��س�ل�ح�ت��ه :ل�ق��د جمع
�أك� �ث��ر م ��ن  250م �ل �ي��ون دوالر
م� �ن ��ذ ه ��زمي� �ت ��ه يف  3ن ��وف �م�ب�ر،
ويرجع الف�ضل يف ذل��ك على وجه
اخل�صو�ص �إىل ات�ه��ام��ات التزوير
التي �ضاعفها .ومن خالل حملتني
رئ��ا� �س �ي �ت�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ي�ن ،ميكنه
� ً
أي�ضا االعتماد على قاعدة بيانات
(ع�ن��اوي��ن ،بريد �إل �ك�تروين ،ارقام
ه��وات��ف) والتي �ستكون مفيدة �إذا
كان يرغب يف الرت�شح لالنتخابات
التمهيدية للحزب اجلمهوري.
ورغ��م خالفاته مع قناة فوك�س
ن�ي��وز يف الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة� ،إال �أنه
ميكنه � ً
أي�ضا العثور ب�سهولة على
م��وط��ئ ق ��دم ه �ن��اك .يف نوفمرب،
كتب فانيتي فري �أن مالك القناة،
روب � ��رت م � ��ردوخ ،ي�ف�ك��ر يف عر�ض
�صفقة �ضخمة عليه للح�صول على
م��ذك��رات��ه ومنحه برنامج خا�ص.
�ألي�س من خالل �شا�شة التلفزيون،
وت �ق ��دمي ب��رن��ام��ج امل �ب �ت��دئ طيلة
ع�شر �سنوات� ،أعاد امللياردير ت�شكيل
�شخ�صيته؟
لو جورنال دي دميان�ش

لن يتم ا�سكاتنا

الهجرة غري القانونية بني فرن�سا و�إيطاليا ّ
تبدل وجهها

الآن من الأ�شخا�ص الذين ي�سعون �إىل عبور احلدود».
وت��اب��ع “ال�صليب الأح �م��ر ي �ح��اول �إق �ن��اع ال�ع��ائ�لات ب�ع��دم ع�ب��ور احلدود
ويرافقها �إىل بلدة �أولك�س الإيطالية (على بعد  15كلم من مونغونيفر)،
حيث ميكن ا�ستقبالهم يف مركز �إيواء لكن بع�ضهم يجربون حظهم».
و�صل فريوز الأفغاين البالغ  38عاماً الذي ف ّر من املعارك يف بالده� ،إىل
بران�سون على بعد حواىل ع�شرة كيلومرتات من مونغونيفر من اجلانب
الفرن�سي .ويقول “�أفكر يف الذهاب �إىل مار�سيليا �أو �إىل انكلرتا».
منذ افتتاح مركز “روفوج �سوليدير” للجوء يف بريان�سون عام ،2017
ا�ستقبل � 11500شخ�ص .ويح�صل املهاجرون فيه خ�صو�صاً على م�سكن
ب�شكل عاجل ورعاية �أولية.
وبالن�سبة للمهاجرين� ،إنها فر�صة لأخذ ا�سرتاحة بعد رحلة تخللتها حمن
كثرية .وت�شرح ماري دانيال وهي متط ّوعة يف مركز “روفوج �سوليدير”
للجوء وتبلغ  71عاماً �أن “النا�س يروون لنا الأعمال الوح�شية وعمليات
ال�سرقة التي تع ّر�ضوا لها (�أثناء عبورهم) يف كرواتيا».
يف الأ�شهر الأخرية ،الحظت دوريات منظمة “�أطباء العامل” انخفا�ضاً يف
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عدد الوا�صلني ،لكن �أي�ضاً تغيرّاً يف موا�صفات املهاجرين� :إذ �إن عائالت
بكاملها باتت حتاول عبور احلدود ولي�س فقط رجال.
ي��زداد �أك�ثر ف�أكرث ع��دد الآ�سيويني الذين يغامرون فيما ك��ان املهاجرون
يف ال�سابق ب�شكل �أ�سا�سي من �إفريقيا جنوب ال�صحراء .العام املا�ضي ،منع
دُخول � 354أفغانياً ( 2000%+مقارنة بالعام  )2019و� 150إيرانياً
( ،)650%+بح�سب �أرقام �إدارة املنطقة.
وي�ؤكد �أحد الإداريني يف مركز “روفوج �سوليدير” للجوء �أالن مو�شيه �أنه
“منذ كانون الثاين/يناير ،نرى الكثري من الأفغان والإيرانيني»
ويبدو �أن عدد املهاجرين يرتاجع� ،إذ �إن ن�سبة رف�ض الدخول �إىل الأرا�ضي
الوطنية انخف�ضت بـ 60%منذ ذروة موجة الهجرة عام � .2018إال �أن
قوات الأم��ن ال تخفف اليقظة .يندد رو�سو من منظمة “تو�س ميغران”
بـ”تقنيات ترهيب” ت�ستخدمها ق��وات الأم ��ن مثل “مراقبة املركبات
وعمليات التفتي�ش العديدة والغرامات الباهظة” حيال مهاجرين تتوىل
جمعيته �أمرهم .ويقول ال�سكرتري الإداري الحتاد ال�شرطة الوطنية فان�سان
غيريمني �إن “عنا�صر ال�شرطة ي��درك��ون �أن املهاجرين لي�سوا مرتكبي

جرائم” .وي�ضيف �أن حواىل �ستني عن�صراً يتعني عليهم مواجهة ال�ضغط
الذي يمُ ار�س عليهم بفعل “احل�ضور اليومي لنا�شطني من كافة اجلهات».
ويندّد النائب الأوروب��ي داميان كارمي من جهته بـ”ال�ضغط املمار�س على
قوات الأمن” الذي ين�سبه �إىل “احلكومة التي تريد ح�صد �أ�صوات اليمني
املتطرف» .وير ّد مدعي اجلمهورية يف مدينة غاب فلوران كروي بالقول �إن
“يف العام  ،2020مل تتل َق نيابتي �أية �شكوى �ضد �شرطة �أو عنا�صر درك
ب�سبب �أعمال عنف ارتكبتها ال�شرطة �أو �أية خمالفة اخرى” .و�أ�ضاف �أن
“الأولية املطلقة هي مكافحة الأ�شخا�ص الذي يُدخلون ب�شكل غري قانوين
�أجانب �إىل فرن�سا ال الأ�شخا�ص الذين ي�ستقبلونهم يف فرن�سا».
و�س ُيحاكم مهربان يبلغان  28و 31عاماً ،يُ�شتبه يف �أنهما �ساعدا مهاجرين
يف عبور احلدود ،يف  22ني�سان�/أبريل يف غاب وهي مركز �إقليم �أوت �ألب.
ويواجه ال�شخ�ص املتهم بامل�ساعدة يف �إدخ��ال �أجنبي ب�شكل غري قانوين،
عقوبة ال�سجن خلم�س �سنوات ودفع غرامة قدرها � 30ألف يورو.
والعام املا�ضي� ،أُوقف  78مهرباً يف �أوت �ألب ،مقابل  30يف  2019و31
عام  2018و 34عام  2017و 6عام .2016
ومنذ �إق��رار قانون اللجوء والهجرة ع��ام  ،2018مل تعد امل�ساعدة على
التنقل جرماً يف حال كانت هذه امل�ساعدة بهدف �إن�ساين ح�صراً ،على غرار
امل�ساعدة املعي�شية منذ عام .2012
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على الرغم من اال�ضطرابات الأمنية يف النيجر ،دعي ح��وايل  7,4ماليني
ناخب �أم�س الأحد �إىل الت�صويت يف دورة ثانية من االنتخابات الرئا�سية التي
يتناف�س فيها حممد ب��ازوم امل��وايل للرئي�س املنتهية واليته حممدو �إي�سوفو،
الأوفر حظا للفوز يف االقرتاع ،والرئي�س الأ�سبق ماهاماين عثمان.
ويف �أح��د امل��راك��ز التي فتحت يف ال��وق��ت امل�ح��دد يف نيامي ،ك��ان �إدري���س��ا قادو،
الطالب البالغ من العمر  29عاما ثاين ناخب يديل ب�صوته .وقال “من حقي
ومن واجبي كنيجريي �أن �آتي و�أختار الرئي�س املقبل” .و�أ�ضاف “يجب على
جميع النيجريني �أن ي�أتوا ويختاروا وحدوث ذلك بهذا ال�شكل م�صدر فخر».
وتابع “يجب على الرئي�س املقبل �أن يتحرك �ضد املتمردين ،ه��ذا هو الهم
الأكرب للنيجر الذي يجب متابعته .نحن نريد الهدوء وال�سالم».
و�سي�شكل الت�صويت يف جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد على الأرج ��ح �أك�بر حت��د يف هذه
االن�ت�خ��اب��ات يف غ�ي��اب الأم ��ن يف غ��رب ال�ب�لاد حيث تتكرر هجمات جماعات
تابعة لتنظيم داع�ش ويف �شرقها الذي ي�شهد اعتداءات جلهاديي بوكو حرام

دورة ثانية لالنتخابات الرئا�سية يف النيجر
النيجرييني .و�أك��د م�س�ؤول كبري يف وزارة ال��دف��اع لوكالة فران�س بر�س �أن
“�آالف” اجلنود ن�شروا ل�ضمان �أمن االقرتاع “خ�صو�صا يف املناطق املعر�ضة
الن �ع��دام االم ��ن» .ب�ع��د ن�ح��و �شهرين م��ن ال ��دورة الأوىل ال�ت��ي ج��رت يف 27
كانون الأول/دي�سمرب ،يفرت�ض �أن يختار النيجريون الأح��د �أح��د مر�شحني
هما بازوم الذي ا�ستفاد خالل احلملة االنتخابية من �آلة “احلزب النيجري
للدميوقراطية واال�شرتاكية” احلاكم ،ومناف�سه عثمان الذي توىل الرئا�سة
يف  1993و 1996ويطمح �إىل العودة �إليها.
وكان بازوم قد فاز بـ 39,3باملئة من الأ�صوات يف الدورة الأوىل بينما ح�صل
عثمان على حواىل  17باملئة من الأ�صوات.
و يف بلد مرتبط بالتحالفات ال�سيا�سية التي تتغري با�ستمرار ولكنها �ضرورية
للو�صول �إىل رئا�سة ال��دول��ة ،ان�ضمت ت�شكيالت �سيا�سية مهمة �إىل املع�سكر
الرئا�سي بني الدورتني مما ي�سمح ح�سابيا بفوز التحالف ال��ذي ّ
التف حول

ب��ازوم .وق��د ان�ضم �إليه خ�صو�صا املر�شحان ال�ل��ذان احتال املرتبتني الثالثة
والرابعة يف الدورة الأوىل �سييني �أومارو و�ألبادي �أبوبا.
لكن مراقبني ي�شككون يف فاعلية نقل �أ�صوات هذه الأح��زاب .وق��ال ابراهيم
يحيى ابراهيم الباحث يف جمموعة االزمات الدولية لوكالة فران�س بر�س �إن
“الفوز بعيد املنال».
تاريخيا ،ي�أتي الت�صويت يف العا�صمة نيامي مل�صلحة املعار�ضة ،لكن نتائج
االق�تراع يف ث��اين م��دن البالد زيندر (جنوب �شرق) لي�ست حم�سومة .فهذه
املنطقة التي تعد خزانا انتخابيا مهما هي معقل املر�شحني اللذين �أم�ضيا
الأيام الأخرية من حملتيهما فيها ملحاولة ك�سب ت�أييد الناخبني.
و�صرح مراقب �سيا�سي حملي لوكالة فران�س بر�س طالبا ع��دم الك�شف عن
هويته �أن “النتيجة يف زيندر �ستكون حا�سمة بالن�سبة لنتيجة االقرتاع».
ون�شرت املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ع�شرات املراقبني ملتابعة �سري

ت�سلم الرئي�س ال�سنغايل ماكي �سال �أول �شحنة لقاحات من ال�صني

عمليات الت�صويت .وقاطعت املعار�ضة م�شاركتها يف املفو�ضية الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات يف الدورة الأوىل لكنها ان�ضمت �إليها م�ؤخرا للدورة الثانية.
وق��ال م�صدر ق��ري��ب م��ن احل��زب احل��اك��م “كل ��ش��يء ج��اه��ز ل�ضمان �شفافية
االقرتاع” ،م�شريا �إىل �أن احلملة جرت بهدوء و�سال�سة.
على الرغم من ذلك ال يبدو ال�سكان متحم�سني .وقد بلغت ن�سبة امل�شاركة يف
الدورة الأوىل  69,7باملئة.
ومل يرت�شح الرئي�س احلايل �إي�سوفو ( 68عاما) لوالية ثالثة ،خالفا للعديد
من ر�ؤ�ساء الدول الأفريقية الذين يتم�سكون بال�سلطة.
و�ستكون هذه امل��رة الأوىل التي يتعاقب فيها رئي�سان منتخبان يف هذا البلد
الذي تطغى على تاريخه �سل�سة من االنقالبات منذ ا�ستقالله يف .1960
لكن النجاح احلقيقي لهذه االنتخابات يكمن يف قبول النتائج من جانب جميع
الأطراف عند �إعالنها.
فبني دورتي االقرتاع ،قالت املعار�ضة �إنها لن تعرتف بالنتائج �إذا �شعرت ب�أن
عمليات تزوير �شابتها .وكانت قد حتدثت عن عمليات تزوير يف الدورة الأوىل
لكن املحاكم رف�ضت طعونها.

ماكرون يكتفي بالت�صريح والكالم

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�إفريقيا ووباء كوفيد:19-

«ال�سيد ال�سفري ،كن
ل�ساين لدى �صديقي
�����ش����ي ج��ي��ن ب��ي��ن��غ
لتنقل اليه خال�ص
�شكري” .من مدرج
م��ط��ار بليز دي���اين،
حت�����دث ال��رئ��ي�����س
ال�����س��ن��غ��ايل م��اك��ي
�سال م�ساء الأربعاء
املا�ضي يف كلمة مت
ب��ث��ه��ا ع��ل��ى ال��ه��واء
مبا�شرة على �شا�شة
التلفزيون.

هكذا حت ّول ال�صني لقاحها �إىل �سالح دبلوما�سي !...

خلفه� ،إف��راغ الطائرة التي هبطت
ل �ل �ت��و .ع �ل��ى م �ت �ن �ه��ا؟ �أول 200
�أل��ف جرعة من اللقاحات امل�ضادة
ل�ف�يرو���س ك��وف�ي��د يف ال �ب�لاد ت�أتي
مبا�شرة من ال�صني.
هذا الت�سليم �إىل ال�سنغال لي�س
ظ��اه��رة ع��اب��رة .ارت�ف�ع��ت �شحنات
اللقاحات م��ن ال�صني �إىل الدول
الأفريقية يف الأ�سابيع الأخرية.
ت �ل �ق��ت م �� �ص��ر وامل� � �غ � ��رب وغينيا
اال�ستوائية و�سي�شل اللقاح ال�صيني
الثمني.
وتلقت زميبابوي ،االثنني200 ،
�أل��ف ج��رع��ة م��ن ل�ق��اح �سينوفارم،

جزء من ا�سرتاتيجية القوة الناعمة ال�صينية ميكن لل�صني �أن تن�شر ا�سرتاتيجيتها يف مواجهة جهاز الأمم املتحدة املت�أخر ،تريد
ّ
وت��وق��ع و�صول امرباطوريـة الو�ســط تعزيــز قوتهــا العامليــة
بهــدف الإغـ ــواء و�إظهـ ــار �أنهـ ــا العـب عاملـي خ���ارج �إف��ري��ق��ي��ا،
تربعت ب��ه ال�صني ،قبل �أن تلتزم
ب�شراء ما يقرب من مليوين جرعة.
يف ن�ف����س ال ��وق ��ت ،ط��ال��ب االحت ��اد
الأوروب��ي ،ال��ذي يجد �صعوبة من
�أجل احل�صول على جرعات كافية
ل�ن�ف���س��ه ،الأمم امل �ت �ح��دة بتوزيع
اجل ��رع ��ات امل�خ���ص���ص��ة م��ن خالل
ج� �ه ��از ك ��وف ��اك� �� ��س ،ال� �ت ��ي ينتظر
ت�سليمها �إىل الآن.
«كان هذا متوق ًعا ،يقول ل�صحيفة
ال�ب��اري���س�ي��ان ت �ي�يري فريكولون،
الباحث امل�شارك يف مركز �إفريقيا
جنوب ال�صحراء للمعهد الفرن�سي
ل �ل �ع�ل�اق��ات ال ��دول � �ي ��ة� ،إن� � ��ه جزء
م��ن ا�سرتاتيجية ال �ق��وة الناعمة

ال�صينية ب�ه��دف الإغ ��واء و�إظهار
�أنها العب عاملي».
«تريد ال�صني �أن تثبت �أن دولة
ن��ام �ي��ة ق� � ��ادرة ع �ل��ى �إي � �ج ��اد لقاح
و�إنتاجه وتوزيعه على نطاق وا�سع،
يقول تيريي بريولت ،املتخ�ص�ص
يف العالقات ال�صينية الأفريقية،
يف ال��وق��ت نف�سه  ،ف��رن���س��ا� ،أر���ض
با�ستور ،غري قادرة على �إخراج �أي
�شيء :بالن�سبة لل�صني ،هذا يعني
الكثري».
�إفريقيا ،الدعم ال�سيا�سي
ال �� �ص�ي�ن يف �إف ��ري �ق �ي ��ا لي�ست
�شيئا ج��دي��دا“ .ميكن ال �ق��ول �إن

�شحنات �إىل �أم��ري��ك��ا اجلنوبية

ع�شرين عامًا م�ضت منذ �أن طور
ال �� �ص �ي �ن �ي��ون وج� ��وده� ��م هناك”،
يو�ضح تيريي فريكولون“ .يعود
ك��ل �شيء �إىل ع��ام  ،1989خالل
تيانامنني ،عندما �أدرك ��ت ال�صني
�أنه �إذا متكنت من العثور على دعم
اقت�صادي يف ال��دول الغربية ،فلن
جت��د دع� ًم��ا �سيا�س ًيا ه�ن��اك ،يحلل
ت�ي�يري ب�يرول��ت ،وم�ن��ذئ��ذ ،نظرت
ال���ص�ين �إىل �إف��ري�ق�ي��ا ل�ت�ج��د ذاك
الدعم».
منذ مدة ،ت�سارعت اال�ستثمارات

ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ال �ق ��ارة الأفريقية.
ووف ًقا للأرقام ال�صادرة عن وزارة
التجارة ال�صينية ،فقد ارتفعت من
�أق��ل من مليار دوالر عام ،2004
للقارة ب�أكملها� ،إىل �أكرث من 44
مليا ًرا عام  .2019وي�شري تيريي
فريكولون �إىل �أن “ال�صني ت�ستورد
امل ��واد اخل��ام م��ن �إفريقيا وت�صدّر
املنتجات امل�صنعة اىل هناك».
�إن �إف��ري�ق�ي��ا ،ال�ت��ي ت�شهد تنمية
كاملة ،وحيث من املتوقع ان تعرف
ح� � ��دوث ان� �ف� �ج ��ار دمي � ��وغ � ��رايف يف

ال�سنوات القادمة ،تثبت �أنها �سوق
اقت�صادية مه ّمة لل�صني ،خا�صة يف
�سياق انها تثري احلذر والريبة يف
�أماكن �أخرى.
«هناك عدم تنا�سق تام� :إفريقيا
ب� �ح ��اج ��ة �إىل ال� ��� �ص�ي�ن لأ�� �س� �ب ��اب
اق�ت���ص��ادي��ة ،وال���ص�ين ب�ح��اج��ة �إىل
�إفريقيا لأ�سباب �سيا�سية” ،ي�شرح
ت � �ي �ي�ري ب �ي��رول � ��ت .وم� � ��ن خ�ل�ال
“م�ساعدة” �إف��ري �ق �ي��ا ،وب�شكل
�أكرب يف ت�سليم الك ّمامات يف بداية
الأزم � ��ة ،والآن ال�ل�ق��اح��ات ،ت�سعى
ال�صني للح�صول على الدعم من
�إفريقيا ...دعم �أ�سا�سي� “ :إفريقيا
ت�ت�ك��ون م��ن  54دول� ��ة� ،أك�ث�ر من

رب��ع الأ��ص��وات يف اجلمعية العامة
ل �ل��أمم املتحدة ”،ي��ذ ّك��ر تيريي
بريولت .الكثري من الأ�صوات التي
ت�سمح اليوم لإمرباطورية الو�سط
�أن ت�ك��ون ع�ل��ى ر�أ� ��س �أرب ��ع وكاالت
للأمم املتحدة.
نحو �أهداف �صينية �أخرى؟
امل��و� �ض��وع ي�ث�ير ال �ق �ل��ق .حتدث
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون م��ع ع ��دد من
ال �ق��ادة الأف ��ارق ��ة ب �� �ش ��أن مو�ضوع
ال �ل �ق��اح��ات ي ��وم الأرب� �ع ��اء املا�ضي
و�أعرب عن �أ�سفه من “بطء حملة
ال�ت�ط�ع�ي��م يف ال �ب �ل��دان الفقرية،
وخا�صة يف �إفريقيا� ،أم��ر ال ميكن

�إفريقيا بحاجة �إىل ال�صني لأ�سباب اقت�صادية ،وال�صني بحاجة �إىل �إفريقيا لأ�سباب �سيا�سية
�إفريقيا� ،أكرث من ربع الأ�صوات يف الأمم املتحدة مما �سمح لل�صني برئا�سة �أربع وكاالت �أممية

افريقيا تنتظر اللقاح
•• هيو�سنت�-أ ف ب

�أعادت �سلطات تك�سا�س التيار الكهربائي �إىل الوالية الأمريكية ما يخفف من معاناة
ال�سكان بعدما بلغت تدنت درجات احلرارة �إىل م�ستويات غري م�سبوقة لأيام لكن
املاليني ما زالوا غري قادرين على الو�صول �إىل مياه �صاحلة لل�شرب .وقال املدير
التنفيذي للجنة تك�سا�س لنوعية البيئة توبي بيكر لل�صحافيني خالل �إيجاز متلفز
“ب�سبب نق�ص الطاقة وجتمّد الأنابيب وال�ضغط من جهة اال�ستخدام يف بع�ض
الأحيان� ،شهدنا ارتفاعا يف عدد الأنظمة التي تواجه م�شكالت” يف املياه .و�أ�شار �إىل
�أن  14,3مليون من �سكان الوالية البالغ عددهم نحو  29مليونا ت�أ ّثروا مب�شاكل
املياه ،يف وقت و ّزع م�س�ؤولون املياه العذبة والغذاء على �آالف الأ�شخا�ص.
وعادت اخلدمات العامة �إىل طبيعتها ،بح�سب ما ذكر “جمل�س تك�سا�س للكهرباء
املوثوقة” اجلمعة ،لكن كان ال ي��زال �أك�ثر من  50يف املئة من عمالئه من دون

و�صول لقاحات �سينوفارم من ال�صني �إىل مطار زمبابوي

تك�سا�س ت�ستعيد الكهرباء وتعاين لت�أمني مياه ال�شرب

كهرباء ال�سبت بينما عملت الفرق جاهدة لإ�صالح اخلطوط ّ
املعطلة ،وفق موقع
“باور�آوتاج.يو �إ���س» .ويف وق��ت ات�ضحت ح�صيلة �ضحايا موجة ال�برد يف منطقة
جنوب و�سط البالد حيث �سجّ لت نحو  70وفاة مرتبطة بالطق�س� ،أ�صدر الرئي�س
الأمريكي جو بايدن �إعالن طوارئ لـ 77من مقاطعات تك�سا�س الأكرث ت�ضررا.
وي�سمح الإعالن ب�أن تن�سّ ق وزارة الداخلية ووكالة �إدارة الطوارئ الفدرالية جهود
الإنقاذ يف احلاالت الطارئة وت�سريع �إي�صال امل�ساعدات .ومي ّثل الو�ضع الذي �شهدته
تك�سا�س �أول �أزمة داخلية كبرية يواجهها بايدن الذي �أ�شار �إىل �أنه يرغب بزيارة
الوالية مطلع الأ�سبوع املقبل ،لكنه ال يريد ب�أن ت�شتت �أي زيارة له االنتباه عن جهود
الإنقاذ .توجّ هت النائبة الدميوقراطية �ألك�ساندريا �أوكا�سيو-كورتيز �إىل تك�سا�س

تف�سريه وال ي �ط��اق» .وردا على
�س�ؤال اخلمي�س املا�ضي يف فران�س
�إن�تر ،كن�س وزي��ر اخلارجية ،جان
�إيف لودريان ،ال�سيا�سة ال�صينية:
“ �أن ت� ��ودع ج ��رع ��ات م ��ن اللقاح
ع �ل��ى م � ��درج امل� �ط ��ار ال ي �ع �ن��ي ان
لديك �سيا�سة لقاح” ،مذكرا ب�أن
اللقاحات ال�صينية مل تعتمد من
ق�ب��ل منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة �أو
وكالة الأدوية الأوروبية.
�إن “ال�صني ت��راف��ق ت�سليمها
ب���س��ردي��ة ،ي�شري ت�ي�يري بريولت،
يتم ت�صوير كل �شيء ،ويبث ،ويتم
توجيه ر�سائل ال�شكر  ...وال توجد
�سردية اخ��رى �أم��ام ذل��ك :فرن�سا
�صامتة ،و�أوروبا �صامتة  ...مل تعد
فرن�سا قادرة على اتخاذ �أي موقف.
ه �ن��اك ،يف �أف��ري �ق �ي��ا ،اخ �ت �ف��اء تام
للغرب ،ولكن عندما ترفع ال�صني
�إ�صبعها ال�صغري ،يعلم اجلميع« .
مي � �ك� ��ن ل� �ل� ��� �ص�ي�ن �أن تن�شر
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا خ� ��ارج �إفريقيا.
“ميكننا توقع و�صول �شحنات �إىل
بلدان يف �أمريكا اجلنوبية” ،يتكهن
ت �ي�ي�ري ف�ي�رك ��ول ��ون .يف االحت� ��اد
الأوروب� � ��ي� ،سجلت ال���ص�ين � ً
أي�ضا
ن �ق� ً
�اط��ا :ق ��ررت امل �ج��ر الرتخي�ص
و�شراء جرعات من لقاح �سينوفارم،
دون موافقة املفو�ضية الأوروبية.
وط�ب�ع��ا ب � � ّرر ال��رئ�ي����س الهنغاري،
فيكتور �أوربان ،هذا التغيري ببطء
االحتاد الأوروبي“ :كل يوم نق�ضيه
يف انتظار بروك�سل� ،سنخ�سر مائة
حياة جمرية».
عن لوباري�سيان

ال�سبت لتقدمي امل�ساعدات بعدما جمعت �أكرث من  3,7ماليني دوالر خالل ب�ضعة
�أيام كدعم للوالية .وقالت يف هيو�سنت “هذه لي�ست م�س�ألة مقت�صرة على �أهايل
تك�سا�س� ،إنها م�س�ألة تتعلق ببلدنا ب�أ�سره» .لكن حتى و�إن عادت الطاقة وارتفعت
درجات احلرارة ال�سبت ،ال يزال العمل م�ستمرا بالإر�شادات ال�صادرة للأهايل بغلي
املياه قبل تناولها .وقال رئي�س بلدية هيو�سنت ،رابع �أكرب مدينة �أمريكية� ،سلف�سرت
ترنر �إنه قد يتم متديد التحذير املرتبط بغلي املياه حتى يوم االثنني .وا�صطف
ال�سكان يف مناطق عدة خارج الكنائ�س واملراكز املجتمعية �أو و مواقف ال�سيارات،
ل�ساعات �أحيانا ،وهم يف انتظار احل�صول على قوارير مياه ال�شرب .و�أف��اد رئي�س
ق�سم تك�سا�س لإدارة الطوارئ نيم كيد خالل �إيجاز �إعالمي متلفز �أن “توزيع املياه

وتوزيع املياه املع ّب�أة ال يزال �أولويتنا الق�صوى» .و�أ�ضاف “منذ الليلة املا�ضية ،طلبنا
 9,9مليون عبوة مياه عرب �شركائنا الفدراليني ( )...مت توزيع  2,1مليون حتى
الآن» .و�أ�شار كيد �إىل �أن الوالية �ستطلب �أكرث من خم�سة ماليني وجبة جاهزة
للطعام ،رغم �أن حالة الطق�س ّ
عطلت توزيعها .وت�ش ّغل ال�سلطات �أكرث من 300
“مركز تدفئة” يف �أنحاء الوالية .ويف وقت حت ّرك الهواء البارد باتجّ اه ال�شمال
وال�شرق ال�سبت ،بد�أ �أهايل تك�سا�س �أخريا ي�شهدون عودة طق�س �أكرث دفئا بدرجات
ح��رارة ت�تراوح من �أك�ثر من ع�شر درج��ات مئوية بقليل �إىل �أك�ثر من  20درجة.
ومع ذوبان الثلوج وعودة الكهرباء ،يتوقع �أن ترتفع فواتري ا�ستهالك الطاقة املقبلة
لأهايل تك�سا�س بدرجة كبرية ،ما دفع حاكم الوالية غريغ �أبوت لعقد لقاء ال�سبت
مع النواب ملناق�شة �إمكانية جتنب حتميل ال�سكان “فواتري خدمية غري منطقية ال
ميكنهم حتمّل كلفتها ب�سبب االرتفاع الكبري للأ�سعار يف �سوق الطاقة» .وتك�سا�س
هي الوالية الوحيدة يف الواليات املتحدة التي حتظى ب�شبكة طاقة م�ستقلة.
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جتدد املواجهات بني حمتجني وال�شرطة يف �إ�سبانيا
•• بر�شلونة�-أ ف ب

جتددت املواجهات يف بر�شلونة بني ال�شرطة و�آالف املحتجني
ع �ل��ى ��س�ج��ن م�غ�ن��ي راب ك��ات��ال��وين ،ل�ل�ي�ل��ة اخل��ام �� �س��ة على
التوايل.
وب ��د�أت التظاهرات الثالثاء بعد �إي�ق��اف بابلو ها�سل (32
عاما) و�سجنه �إثر �إدانته بال�سجن لت�سعة �أ�شهر على خلفية
تدوينات اع� ُت�ِب�رِ �أن فيها �إه��ان��ة للم�ؤ�س�سة امللك ّية وال�شرطة
ومتجيدا للإرهاب .وانت�شرت ال�شرطة ب�أعداد كبرية م�ساء
ال�سبت يف ��ش��وارع بر�شلونة والعا�صمة مدريد ملحاولة منع
حوادث العنف.
واندلعت املواجهات مع حماولة �آالف املحتجني التقدم باجتاه

املقر العام لل�شرطة .و�ألقى املتظاهرون زجاجات ومفرقعات
نارية باجتاه عنا�صر ال�شرطة و�أقاموا متاري�س �أ�ضرموا فيها
النار ،وفق �صحايف من فران�س بر�سّ .
وحطم بع�ض املحتجني
واج�ه��ات حم��ال يف �شارع “با�سيج دي غرا�سيا” التجاري يف
بر�شلونة ،ونهبوا حم��ال ث�ي��اب ف��اخ��رة .كما هاجموا مبنى
بور�صة بر�شلونة و�أ�ضرموا النار يف عدة دراجات نارية .وقالت
�شرطة الإق�ل�ي��م �إن ت�سعة �أ�شخا�ص اعتقلوا يف احتجاجات
كاتالونيا ،بينهم �ستة يف بر�شلونة.
و�أعلنت �أج�ه��زة ال�ط��وارئ يف الإقليم �إ�صابة �ستة �أ�شخا�ص،
اثنان منهم يف بر�شلونة .وجتمع يف مدريد نحو � 400شخ�ص
و�سط املدينة يف ظل ح�ضور �أمني كثيف ،ونادوا ب�شعارات على
غرار “احلرية لبابلو ها�سل».

وجتمهر مئات يف بداية الليل يف مالقة وقرطبة و�إ�شبيلية
جنوب البالد ،وفق و�سائل �إعالم حمل ّية.
و�أوق��ف يف الإجمال نحو مئة �شخ�ص منذ الثالثاء ،و�أ�صيب
كثريون بينهم عنا�صر �أمن و�شابة فقدت عينها يف بر�شلونة
ب�سبب ر�صا�صة مطاطية �أطلقتها ال�شرطة على الأرجح.
وبد�أت التظاهرات يف بر�شلونة التي يتحدر منها مغني الراب،
قبل �أن متتد �إىل مدن �أخرى يف �إ�سبانيا بينها العا�صمة مدريد
وبلن�سية وغرناطة (ج�ن��وب) .و�سبب العنف توترا �سيا�سيا
فاقم االنق�سامات �ضمن التحالف احلكومي الذي يجمع بني
ا�شرتاكيي رئي�س الوزراء بيدرو �سان�شيز وحزب “بودميو�س”
الي�ساري املتطرف .ودان �سان�شيز العنف ،يف حني عبرّ قادة
“بودميو�س” عن ت�ضامنهم مع املتظاهرين.

«�أهمية ا�ستثنائية» مل�ؤمتر ميونيخ� ..أن�شطة �إيران «حتت املجهر»

•• ميونيخ-وكاالت

ت�صدر امل�س�ألة الإيرانية والت�صدي لأن�شطة طهران املزعزعة للأمن الإقليمي والدويل� ،إىل جانب جائحة كورونا
وتداعياتها� ،أجندة “م�ؤمتر ميونيخ للأمن” الذي انعقد افرتا�ضيا �أول �أول �أم�س اجلمعة وذلك �ضمن مناق�شات تهدف
�إىل �إ�صالح العالقة بني �ضفتي الأطل�سي وا�ستعادة الأ�س�س امل�شرتكة بينهما.
و�أكد مدير املركز الأوروبي لدرا�سات مكافحة الإرهاب واال�ستخبارات جا�سم حممد على الأهمية “اال�ستثنائية” للدورة
احلالية مل�ؤمتر ميونيخ للأمن ،والذي �شارك فيه الرئي�س الأمريكي جو بايدن وامل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل وقادة
غربيني �آخرين.
و�أو�ضح جا�سم يف حديثه لـ”�سكاي نيوز عربية” �أن املنتدى العاملي يهدف �إىل “تقوية العالقات بني الواليات املتحدة
وحلفائها الأوروبيني ،بعدما ت�أثرت خالل �سنوات �إدارة دونالد ترامب للبيت الأبي�ض».
لذا ،ف�إن م�ؤمتر ميونيخ الذي ينعقد �سنويا ،منذ عام  ،1963ويناق�ش ال�سيا�سات الأمنية الدولية ،يعد يف دورته احلالية
حماولة “لإ�صالح العالقة بني �ضفتي الأطل�سي” ،بح�سب مدير املركز الأوروب��ي لدرا�سات ومكافحة الإره��اب ،كما �أنه
منتدى “�أمريكي �أوروبي بامتياز”� ،إذ يحاول الطرفان �إيجاد مقاربة �سيا�سية م�شرتكة باجتاه �إيران و�أي�ضاً ال�صني.

جورجيا ميلوين بقيت وحدها يف املعار�ضة

•• الفجر -با�سكوال با�سكينو
ترجمة خرية ال�شيباين
املجل�س الت�شريعي الثامن ع�شر ،ال��ذي ب��د�أ يف
�إيطاليا بداية �سيئة -برملان منق�سم �إىل ثالثة
�أحزاب معادية لبع�ضها البع�ض �-شهد والدة وموت
حكومتني بلونني متعار�ضني ،و�شهد يف الأيام الأخرية
تكوين حكومة ،تقوم على حقنة كبرية من موظفي
الدولة ،و�سالم �شجعان حمتمل بني �أحزاب �سيا�سية
كانت يف حالة حرب طيلة ثالث �سنوات.
ت�ستحق ال�ع��دي��د م��ن جوانب
احل� �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة الإيطالية
احل��دي�ث��ة ال�ن�ظ��ر �إل�ي�ه��ا للتعرف
على حتوالتها.
عام  ،2018مت ت�شكيل حكومة
مثلت احلالة الأوىل لل�سيا�سات
ال �� �ش �ع �ب��وي��ة وال �� �س �ي��ادي��ة يف بلد
م��ن �أوروب �ـ �ـ �ـ��ا ال �غ��رب �ي��ة ...ف�شلت
املحاولة.
احل �ك��وم �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال �ث��ان �ي��ة للفرتة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ورغ� ��م وج�ـ�ـ�ـ�ـ��ود رئي�س
ال � ��وزراء ن�ف���س��ه -وه ��و حم ��ام ال
خ�برة �سيا�سية ل��ه والــــذي جنا
ب �ط��ري �ق��ة م ��ا م ��ن ه ��ذا التحول
�شهدت حتالف ال�شعبويني معاحل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي و�إ�ضعافا
ت��دري �ج �ي��ا ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة املناه�ضة
ل �ل �ن �ظ��ام حل ��رك ��ة  5جن � ��وم مع
حت��ول �ه��ا �إىل ح� ��زب ي �� �س��ان��د �أي
رئي�س حكومة ي�سمح لها بالبقاء
يف ال�سلطة.
وهكذا يبدو �أن الدفع ال�شعبوي
و�ضوحا
وكذلك ال�سيادي الأكرث
ً
قد ا�ستنفد.
ول �ع��ب االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي دور
ال �� �س �ل �ط��ة امل � �� � �ض ��ادة يف احل� �ي ��اة
ال�سيا�سية ل�شبه اجلزيرة.
وم � � ��ع ذل � � � ��ك ،ف � �ق� ��د ت�سبب
ال���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ع�ب��وي��ون وال�ســــــياديون
خالل هــــــذه ال�سنوات الثالث يف
�ضـــــرر كبري -بــــــد ًء م��ن الدين
ال �ع��ام -وب �ح �ي��ث يف مواجهـــــــــة
الوبـــــاء..
وب � �ن� ��ا ًء ع �ل��ى ط �ل��ب املفو�ضية
الأوروب �ي��ة �إع ��داد خطة معقولة
ال�� �س� �ت � �خ ��دام خ� �ط ��ة الإن � �ع� ��ا�� ��ش
الأوروب � � � � � � � ��ي ،وج� � � ��دت حكومة
ك ��ون �ت ��ي  ،2ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت بني
احل��زب الدميقراطي وح��رك��ة 5
جن ��وم ،نف�ســـــها جمبـــــــرة على
اال�ستقالة.
يف ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ،ا�ستطاعت
الرئا�سة ك�سب املعركة يف مواجهة
ف�شل الأح��زاب ال�سيا�سية ،وطلب
ال��رئ �ي ����س م��ات��اري�ل�ا م ��ن ماريو
دراغ ��ي ،الرئي�س ال�سابق للبنك
امل � ��رك � ��زي الأوروب � � � � � ��ي ،ت�شكيل
احل�ك��وم��ة ،ال�ت��ي ح�صلت م�ؤخرا
ع �ل ��ى ث �ق �ـ �ـ �ـ��ة ال �ب��رمل � ��ان ب�أكمله
تقري ًبا.
ل�ي���س��ت ه ��ذه ه��ي امل ��رة الأوىل

التي ت�ضطــــر فيهــــــا اجلمهوريـــة
الإي �ط��ال �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة �إىل اللجــــــوء
�إىل كبــــــار م��وظ�ف��ي ال��دول��ة �أو
االق �ت �� �ص ��ادي�ي�ن ع �ن��دم��ا تفل�س
الأح � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،يف برملان
جم� � ��ز�أ وم� �ث�ي�ر ل� �ل� �ج ��دل� ،سواء
ا� �س �ت �ح �� �ض��رن��ا ح �ك ��وم ��ات كارلو
�شيامبي عام � 1993أو حكومة
ماريو مونتي عام .2011
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م�ستقبل الرابطة غام�ض

اللجوء �إىل كبار املوظفني �أو االقت�صاديني لي�س جديدا:

هابيمو�س دراغي� ،أو حتوالت ال�سيا�سة الإيطالية!...

تكمن امل�س�ؤولية عن هذا الو�ضع يف رداءة العر�ض ال�سيا�سي الذي يتكيف مع الطلب
ف�إن عودة الأحزاب ال�سيا�سية �إىل
ف �م �ن��ذ ن�ه��اي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة الهيمنــــة
ال�سلطة خ�ل�ال ع��ام�ين �ستكون
امل�سيحية ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،التي
كبري
�ضرر
يف
الثالث
ال�سنوات
هذه
خالل
وال�سياديون
ال�شعبويون
ت�سبب
�إ�شكالية.
ا� �س �ت �م��رت �أرب� �ع�ي�ن ع ��ا ًم ��ا ،دخل

ال� �ن� �ظ ��ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي الإي� �ط ��ايل
مرحلة انتقالية مل ت�ؤد بعد �إىل
�إقامة توازن جديد.
وي �ت �� �ض��ح ه � ��ذا ،م ��ن ب�ي�ن �أ�شياء
�أخ � � ��رى ،م ��ن خ �ـ �ـ �ـ �ـ�لال حماولة
ت� �ع ��دي ��ل ال � �ق� ��ان� ��ون االنتخابي
ال�ن �� �س �ب��ي ال� �ق ��دمي ال � ��ذي �أ�سفر
ع��ن نتائــــــج االنتخابــــــــات من
ع ��ام � 1946إىل ع ��ام 1993
والذي تـم تعديله منذئـــــذ خم�س
مرات!
لقد ت��ده��ورت نوعية الطبقة

م���ن���ذ ن��ه��اي��ة
ال����ه����ي����م����ن����ة
امل�������س���ي���ح���ي���ة
الدميقراطية،
مل ي���ن���ج���ح
ال�������ن�������ظ�������ام
ال�������س���ي���ا����س���ي
الإي�������ط�������ايل
يف �إق������ام������ة
ت����وازن جديد

ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة خ� �ل ��ال اخلم�س
وع�شرين �ســــــنة املا�ضية ،وهو ما
يف�سـر جزئياً احلاجة ،يف الأوقات
ال �� �ص �ع �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة� ،إىل اال�ســتنجاد
بالنخبة التي ت�أتي من قطاعات
امل�ج�ت�م��ع خ ��ارج ح �ي��اة الأح � ��زاب.
و�أكرث من كونه تناوبـا مع حكومة
الفاعلني يف املناف�سة ال�سيا�سية،
فقد �شهدنا تناو ًبا بني �سيا�سيني
وك �ب��ار امل��وظ�ف�ين والأكادمييني،
دعاهم رئي�س اجلمهورية لإنقاذ

البالد من الإفال�س و�إبقائها يف
االحتاد الأوروبي.
�إن امل�س�ؤولية عن هذا الو�ضع
تكمن ،دون �شك ،يف رداءة العر�ض
ال���س�ي��ا��س��ي ،ال� ��ذي ي�ت�ك�ي��ف ،بكل
ب �� �س��اط��ة ،م ��ع ال �ط �ل��ب ،وت�أكيد
دمي �ق��راط �ي��ة ال�لاي �ك��ات ،وامل ��دى
الق�صري ،التي يبدو �أنها تهيمن
ع �ل��ى احل �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�شبه
اجلزيرة.
احلكومة بقيادة ماريو دراغي

ال �ت��ي ح�صلت ع�ل��ى ث�ق��ة جميعال� �ق ��وى ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة احلا�ضرة
يف ال�ب�رمل��ان با�ســـــتثناء اليمني
ال �ق ��وم ��ي امل �ت �ط ��رف (فراتيلي
دي� �ت ��ال� �ي ��ا) وع� � ��دد ق�ل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل من
امل�ع��ار��ض�ين م��ن ح��رك��ة  5جنوم
�ســـــتكون ب�لا ��ش��ك ق ��ادرة علىح��ل امل���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اك��ل ق �� �ص�يرة امل ��دى،
خ��ا� �ص��ة ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��الأزم ��ة
االقت�صادية الناجتة عن الوباء،
و�إعـــداد خطة معقولة ال�ستخدام

ال��������ب����ل���اد
ب����ح����اج����ة
�إىل حكومة
ت�������س���ت���م���ر
�أك�����ث����ر م��ن
ع��ام ملعاجلة
ال����ت����ده����ور
ال���ذي حدث
يف ال��ع��ق��ود
امل���ا����ض���ي���ة

حركة  5جنوم املهم البقاء يف ال�سلطة

الي�سار منق�سم

ال�ن���ص�ي��ب الإي� �ط ��ايل م ��ن خطة
االنعا�ش االوروبي.
لكن البالد بحاجة �إىل حكومة
ت���س�ت�م��ر �أك �ث�ر م��ن ع ��ام ملعاجلة
ال�ت��ده��ور ال��ذي ح��دث يف العقود
امل��ا��ض�ي��ة .وم��ع ذل ��ك ،يف غ�ضون
ع� ��ام ��س�ت�ن�ت�ه��ي والي � ��ة الرئي�س
م��ات��اري�لا وم��ن املتوقع �أن يكون
ال�سيد دراغ ��ي خ�ل�ف��ه .وح�ت��ى لو
ظل على ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية
حتى نهاية ال�ف�ترة الت�شريعية،

دراغي حمل ثقيل

خ�ضعت ح��رك��ة  5جن��وم التي
�أطلقها الكوميدي بيبو غريللو
لتغيري عميق ويبدو �أنها اختارت،
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �غ��ال �ب �ي��ة �أع�ضائها،
حتالفًا مع احلزب الدميقراطي،
دون ال �ت �ف �ك�ير يف االح �ت �م ��االت
الأخرى.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ع��اين ه��ذا االخري
م��ن ال�ت�م��زق ب�ين �أن���ص��ار الي�سار
ال � �ق� ��دمي ،وال� ��ذي� ��ن ي� �ب ��دو �أنهم
مي� �ي� �ل ��ون �إىل ر�ؤي� � � ��ة م ��اك ��رون
لتموقعهم ال�سيا�سي.
الأه �ـ �ـ��م ،وب�شــــــكل �إ�شـــــكايل
�أكثــــر ،ه��و ت�ط��ور ال��راب�ط��ة ،من
م ��واق ��ف � �س��ال �ف �ي �ن��ي ال�سيادية
واملناه�ضـــــة لالحتاد الأوروبـــــي،
�إىل الأوربـــــــــة البافارية ل�شخ�ص
م�ث��ل جيانكارلـــــو جيورجيتي،
امل���س��ؤول الآن ع��ن وزارة مهمـــــة
يف ح�ك��وم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة دراغ � ��ي ،التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وامل �ق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ّرب من
العالــم ال�صنــــــاعي يف ال�شمال
ال�شرقي.
م��ن ال�سابق لأوان ��ه معرفة ما
��س�ي�ح��دث ل �ل��راب �ط��ة .وي �ب��دو �أن
حماولة �سالفيني لت�أ�سي�س رابطة
وطنية �ستف�شل .ويف االنتخابات
امل�ق�ب�ل��ة ،ي�ج��ب �أن ي�ج��د اليمني
وح� ��دة ب�ي�ن م �ك��ون��ات��ه الثالثة:
احل � � � ��زب ال � �ق� ��وم� ��ي جل ��ورج� �ي ��ا
م�ي�ل��وين ،ال�ت��ي بقيت وح��ده��ا يف
امل �ع��ار� �ض��ة ،وح � ��زب برل�سكوين
ال��ذي ك��ان دائ ًما م��ؤي�دًا لأوروبا،
والرابطة التي لها قدم هنا وقدم
هناك.
يف غ���ض��ون ع��ام�ين ع�ل��ى �أبعد
ت� �ق ��دي ��ر�� ،س�ت���س�ت�ع�ي��د الأح � � ��زاب
ال�سيطرة على احلياة ال�سيا�سية.
و�ســـــــالم ال�شجعان ،ال��ذي ميكن
�أن ي���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�م��ر ل�ب�ع����ض الوقت،
�سينك�سر.
�إن عدم ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي
الإي � �ط� ��ايل ،وال �ت �ق �ل��ب ال�شديد
ل�ل�ن��اخ�ب�ين ،وال �ن��وع �ي��ة الرديئة
ل�ل�ط�ب�ق��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ال تب�شر
مب�ستقبل م�شرق .ومع ذل��ك� ،إذا
متت ال�سيطرة على الوباء ،فقد
ت�ت�م�ت��ع ال ��دول ��ة ب�ب�ع����ض الراحة
حتى ذلك احلني.

مدير الأبحاث يف املركز القومي
للبحث العلمي -معهد الدرا�سات
العليا يف العلوم االجتماعية
“مركز رميون �آرون للدرا�سات
االجتماعية وال�سيا�سية»
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املال والأعمال
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غرفة دبي تروج للإمارة كبوابة لل�صادرات الغذائية الأفريقية �إىل الأ�سواق العاملية
•• دبي-الفجر:

�شاركت غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي يف فعاليات “�أ�سبوع دب��ي يف �أفريقيا
 كينيا” ال��ذي اختتم �أعماله م��ؤخ��راً مب�شاركة م��ن كبار �صناع القرارواملهتمني ورجال الأعمال من دولة الإمارات و�أفريقيا ،حيث جاءت م�شاركة
الغرفة يف الندوة النقا�شية التي حملت عنوان ”:جتارة الأغذية احلالل يف
ال�سوق الدولية».
و�شارك يف اجلل�سة النقا�شية التي �أقيمت يف اليوم الأخ�ير من الفعالية
االفرتا�ضية كل من عمر خ��ان ،مدير املكاتب اخلارجية يف غرفة جتارة
و��ص�ن��اع��ة دب ��ي ،و��ص��ال��ح ل��وت��اه ،رئ�ي����س جم�م��وع��ة ع�م��ل ق�ط��اع ال�صناعات
الغذائية وامل�شروبات ،العاملة حتت مظلة غرفة دبي ،و�أمينة �أحمد حممد،
املدير التنفيذي ملركز الإمارات العاملي لالعتماد ،وال�سيد جون�سون ويرو،
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ال�سكرتري العام ب��وزارة التجارة وال�صناعة يف كينيا بالإ�ضافة �إىل بريندا
دينو�سي ،مدير عام “بروك�سايد دايري».
وحت ��دث ع�م��ر خ ��ان ،م��دي��ر امل�ك��ات��ب اخل��ارج�ي��ة يف غ��رف��ة دب��ي ع��ن �أهمية
ال�سوق الأفريقية بالن�سبة لقطاعي الأغذية وامل�شروبات بالإمارة ،م�شرياً
�إىل �أن دبي تويل �أهمية متزايدة للأمن الغذائي ،وق��ادرة على �أن ت�شكل
قاعدة لت�صدير و�إعادة ت�صدير ال�صناعات الغذائية الأفريقية �إىل الأ�سواق
العاملية ،وبوابة لال�ستثمارات العاملية يف القارة الأفريقية.
ولفت خان �إىل ان �أولوية الغرفة يف الأ��س��واق االفريقية تتمثل يف تعزيز
اال�ستثمارات يف خمتلف القطاعات مبا فيها االقت�صاد الإ�سالمي ،وذلك
لتحقيق ر�ؤية دبي بالتحول �إىل عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،خ�صو�صاً
وان قطاع الأغذية احلالل العاملي هو من �أكرث القطاعات منواً باالقت�صاد
الإ�سالمي ،مع توقعات بنمو هذا القطاع لي�صل �إىل  1.93مليار دوالر

�أمريكي بحلول العام  .2022و�أ�شار مدير املكاتب اخلارجية يف غرفة دبي
�إىل �أن الغرفة تتوقع �أن ت�ساهم اتفاقية التجارة احلرة القارية الإفريقية
بنمو بتجارة دبي غري النفطية مع الدول الأفريقية بن�سبة �سنوية قد ت�صل
�إىل  10%خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل بعد البدء بتطبيق االتفاقية،
م��ؤك��داً ان الإم ��ارة تلعب دوراً حيوياً يف رب��ط الأ��س��واق العاملية بالأ�سواق
الأفريقية ،وتوفري بنية حتتية لوج�ستية متطورة تدعم خطط التجارة
الأفريقية.
و�شدد خان على التزام غرفة دبي التام بدعم �أع�ضائها الراغبني بالتو�سع
يف ال�سوق الأفريقية ،وذل��ك من خالل مكاتبها الأربعة املنت�شرة يف كافة
�أرجاء القارة الأفريقية يف �أثيوبيا وكينيا وموزمبيق وغانا ،م�شرياً �إىل �أن
معر�ض جلفود  2021ومعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ي�شكالن نافذتني
هامتني لل�شركات الأفريقية لتعزيز ح�ضورهما يف الأ�سواق العاملية.

•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك وزارة االقت�صاد يف فعاليات �أ�سبوع الإمارات لالبتكار “ الإمارات تبتكر  “ 2021من خالل �إطالق  7مبادرات ابتكارية بالتعاون مع عدد ال�شركاء من
احلكومة وامل�ؤ�س�سات البحثية والقطاع اخلا�ص .وت�أتي م�شاركة الوزارة يف فعاليات �أ�سبوع الإمارات لالبتكار يف �إطار ر�ؤيتها الهادفة �إىل بناء اقت�صاد تناف�سي
متنوع قائم على املعرفة واالبتكار بقيادة كفاءات وطنية ،وحتقيق م�ستهدفات الإ�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار واالبتكار املتقدم ،ومن منطلق التزامها
بامل�ساهمة يف اجلهود الوطنية املت�ضافرة لالرتقاء ببيئة االبتكار يف الدولة لتكون �إحدى �أف�ضل الدول املبتكرة على ال�صعيد العاملي.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد  ”:تهدف املبادرات التي �أطلقتها الوزارة خالل �أ�سبوع االبتكار �إىل خلق ممار�سات ابتكارية جديدة
تواكب ر�ؤية القيادة الر�شيدة وم�ستهدفات الدولة للخم�سني عام ًا املقبلة ،وتركز على تطوير الفكر االبتكاري لدى قطاع الأعمال وال�شركات ،ف�ض ًال عن
ت�شجيع املمار�سات االبتكارية يف الدولة واالحتفاء بها وتعزيز ثقافة االبتكار على ال�صعيدين امل�ؤ�س�سي والفردي،

«االقت�صاد» تطلق  7مبادرات خالل �أ�سبوع الإمارات لالبتكار

وتتنوع امل�ب��ادرات من حيث املجال
ال��ذي ت�ستهدفه لت�شمل ع��دداً من
القطاعات والأن�شطة من �أبرزها
ال �� �س �ي��اح��ة وال �ب �ح��ث والتطوير
وامللكية الفكرية وري��ادة الأعمال
وتكنولوجيا املعلومات والأن�شطة
االقت�صادية احلديثة القائمة على
البيانات” .و�أ� �ض��اف معاليه “ :
مت ت�صميم هذه املبادرات لت�ساهم
يف ت�سليط ال�ضوء على املنجزات
واملمار�سات االبتكارية التي تطبقها
خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات يف ال ��دول ��ة
اليوم ،وتعزيز دور االبتكار يف رفع
ال �ق ��درة ع�ل��ى م��واك �ب��ة التحوالت
التي ي�شهدها العامل فيما يخ�ص
ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة بنظرة
م�ستقبلية ،و�سنعمل مع �شركائنا

لن�ضمن توظيف خم��رج��ات هذه
املبادرات لتخدم الأفراد وال�شركات
وجمتمع الأع�م��ال ب�صورة عملية
حتفز الفكر الإبداعي واالبتكاري
وت �� �ص��ب يف ت �ع��زي��ز � �س �م �ع��ة دول ��ة
الإم � � � � � ��ارات ك �م �خ �ت�ب�ر ل�ل��أف� �ك ��ار
اخل�لاق��ة وامل�م��ار��س��ات االبتكارية،
وتر�سيخ مكانتها كمحور �إقليمي
وع ��امل ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ق��ائ �م��ة على
املعرفة واالب�ت�ك��ار وب�ن��اء الطاقات
الب�شرية وجذب امل�شاريع الريادية
وا� �س �ت �ق �ط��اب امل ��واه ��ب و�أ�صحاب
العقول املبدعة” .وت�ضم �أجندة
فعاليات وزارة االقت�صاد لأ�سبوع
االبتكار �إط�لاق م�ب��ادرة “الرباءة
االبتكارية” ب � �ه� ��دف حتفيز
االب �ت �ك ��ار ل� ��دى امل �خ�ت�رع�ي�ن ،من

خ�ل��ال ت �خ �ف �ي ����ض ال ��ر�� �س ��وم على
خ ��دم ��ة ال � �ب� ��راءة االب� �ت� �ك ��اري ��ة /
�شهادة املنفعة /لفئات معينة مثل
الأك��ادمي �ي�ين و�أ� �ص �ح��اب امل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ،لت�شجيع
وت �ع��زي��ز دور امل �خ�ت�رع�ي�ن ورواد
التكنولوجيا واالبتكار وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة املبنية على
االبتكار لت�سجيل �شهادات املنفعة
عن طريق تخفي�ض مبلغ الر�سوم
ع �ل��ى ت �ل��ك ال �� �ش �ه ��ادات وت�سريع
�إجراءاتها ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه
زيادة عدد �شهادات ومناذج املنفعة
امل� �م� �ن ��وح ��ة يف ال � ��دول � ��ة وتعزيز
مرتبتها ع�ل��ى امل ��ؤ� �ش��رات العاملية
املرتبطة باالبتكار وامللكية الفكرية
وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر .ويف مبادرة

�أخ� � ��رى ،ت�ط�ل��ق وزارة االقت�صاد
من�صة متخ�ص�صة ل�ل�إع�لان عن
ال�شركات وامل�ن���ش��آت ال�ت��ي ت�ؤ�س�س
م��راك��ز اب �ت �ك��ار �أو ب�ح��ث وتطوير
ت��اب�ع��ة ل�ه��ا خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات �أكادميية
�أو بحثية �أو �أي �أطراف �أخرى ذات
�صلة ،وتهدف املن�صة �إىل ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ج �ه ��ود م�ؤ�س�سات
الأعمال التي تخ�ص�ص ج��زءاً من
�أن�شطتها وا�ستثماراتها ملجاالت
ال �ب �ح��ث وال �ت �ط ��وي ��ر وامل � �ب � ��ادرات
االب �ت �ك��اري��ة ،وت�شجيع امل��زي��د من
ال�شركات على االن�خ��راط يف هذا
التوجه مبا ينعك�س يف تعزيز مناخ
االبتكار �ضمن بيئة العمل يف هذه
ال �� �ش��رك��ات وي �ط ��ور م ��ن م�ستوى

�إنتاجيتها وخدماتها ،وي�صب يف
ت �ع��زي��ز دور ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص يف
تطوير منظومة البحث والتطوير
ب��ال��دول��ة وت�ع��زي��ز دور االب�ت�ك��ار يف
النمو االقت�صادي.
كما تطلق الوزارة مبادرة الرخ�صة
امل � ��وح � ��دة ل�ل ��إر� � �ش� ��اد ال�سياحي
للمواطنني بالدولة ،والتي متكن
امل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن مم ��ار�� �س ��ة مهنة
الإر� �ش��اد ال�سياحي ع�ل��ى م�ستوى
الدولة ،وتهدف �إىل بناء الطاقات
و�إعداد القيادات الوطنية يف جمال
ال�سياحة واالرتقاء مبهنة الإر�شاد
ال�سياحي وتعزيز دور املواطنني يف
متثيل بلدهم والتعريف باملقومات
الطبيعية وال�تراث �ي��ة والثقافية
والتاريخية لدولة الإمارات والتي

�أبرزتها م�ؤخراً حملة �أجمل �شتاء
يف العامل ،و�سيتم من خالل املبادرة
م�ن��ح امل��واط �ن�ين احل��ا��ص�ل�ين على
رخ�صة �إر��ش��اد �سياحي من �إحدى
ال�سلطات املحلية يف الدولة رخ�صة
موحدة متكنهم من ممار�سة املهنة
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط �ن��ي .وتنظم
الوزارة بالتعاون مع دائرة جمارك
دبي ملتقى االبتكار الدويل الثاين
االفرتا�ضي يف  25فرباير بهدف
تبني �أف�ضل امل �ب��ادرات االبتكارية
ون�شر ثقافة االبتكار ودعم �أ�صحاب
االخ�تراع��ات والنتاج الإب��داع��ي يف
ال��دول��ة وال �ع��امل وت �ب��ادل الأفكار
وامل� �م ��ار�� �س ��ات االب� �ت� �ك ��اري ��ة ،حيث
ي��وف��ر امل�ل�ت�ق��ى من�صة افرتا�ضية
جتمع امللتقى املبدعني واملبتكرين

وامل � �خ �ت�رع �ي�ن ورواد الأع � �م� ��ال
م��ن خم�ت�ل��ف ال� ��دول واجلن�سيات
والأع �م��ار وم��ن قطاعات خمتلفة
مثل القطاع احلكومي وم�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وق �ط��اع التعليم
حت��ت م�ظ�ل��ة واح ��دة ل�ع��ر���ض �آخر
االب� �ت� �ك ��ارات واالخ�ت��راع� ��ات التي
تو�صلوا �إليها يف ب�أ�سلوب جديد.
�إىل ذل� ��ك ،ت�ن�ظ��م ال� � ��وزارة خالل
�أ��س�ب��وع االب�ت�ك��ار حملة ترويجية
لأف���ض��ل �� 50ش��رك��ة م�ب�ت� ِك��رة عن
ط��ري��ق م �� �ش��ارك��ة م �ع �ل��وم��ات عن
ت�ل��ك ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات على
ح �� �س��اب��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
ل� � �ل � ��وزارة ،م ��ن م �ن �ط �ل��ق ت�شجيع
ه ��ذه ال �� �ش��رك��ات و�إب� � ��راز جهودها
و�أن�شطتها وابتكاراتها و�إي�صالها

لأو� � � �س� � ��ع �� �ش ��ري� �ح ��ة مم� �ك� �ن ��ة من
اجلمهور ،مما ي�سهم يف حتفيزها
ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ال �ت �ق��دم يف دمج
��س�ي��ا��س��ات االب �ت �ك��ار يف �أن�شطتها
وخ �ط �ط �ه��ا ال �ت �ج��اري��ة ،وبالتايل
تعزيز تناف�سيتها وم�ساهمتها يف
تطور بيئة الأعمال.
كما تطلق وزارة االقت�صاد نظاماً
�إل� �ك�ت�رون� �ي� �اً ل�ل��أف� �ك ��ار املبتكرة
واالق �ت��راح � ��ات ،وه� ��و ع� �ب ��ارة عن
من�صة ذك�ي��ة لإدارة االقرتاحات
والأف� � �ك � ��ار امل �ب �ت �ك��رة للموظفني
وامل�ت�ع��ام�ل�ين وال �� �ش��رك��اء بفاعلية
وك �ف��اءة ،ومتكينهم م��ن امل�شاركة
الفعالة مبقرتحاتهم و�أفكارهم
ل �ل�ارت � �ق� ��اء ب ��ال �ع �م ��ل احلكومي
واملوائمة مع التوجهات احلكومية
ب� �ت� ��� �ش� �ج� �ي ��ع ت � � �ق� � ��دمي الأف� � � �ك � � ��ار
وامل � �ق �ت�رح� ��ات ل �ت �ح �� �س�ين العمل
احل�ك��وم��ي .وتنظم ال ��وزارة ور�شة
عمل بعنوان “�آفاق جديدة جلذب
امل�ستثمرين وا�ستقطاب املواهب
ع�ب�ر ن �ظ��ام الإق ��ام ��ة الذهبية”،
وذل � ��ك مل �ن��اق �� �ش��ة �آل � �ي� ��ات مبتكرة
لل�شراكة يف تعزيز اال�ستفادة من
ح��واف��ز ن �ظ��ام الإق ��ام ��ة الذهبية
للم�ستثمرين و�أ��ص�ح��اب املواهب،
وال ��وق ��وف ع �ل��ى �أه� ��م التحديات
يف ت�ع��زي��ز خم��رج��ات ه��ذا النظام
و�أثره على مرونة ومنو االقت�صاد
الوطني ،و�صياغة حلول مبتكرة
تدعم توجهات احلكومة يف خلق
بيئة ا�ستثمارية جاذبة ومناف�سة
عاملياً.

احلمادي :موقع املنطقة احلرة اال�سرتاتيجية �أكد فاعليته يف دعم �شركات القطاع

«دافزا» ت�ستعر�ض خدماتها يف قطاع الأغذية وامل�شروبات خالل معر�ض جلفود 2021
•• دبي-الفجر:

ت�ستعد ال�ستقبال الزوار يف الربع الأول من 2021

«ِ�شروق» تعلن عن �إجناز % 75
من نزل القمر يف �صحراء مليحة

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
(�شروق) عن �إجناز  75%من م�شروع نزل
القمر يف �صحراء منطقة مليحة الأثرية،
وال ��ذي ��س�ي�ن��درج �ضمن ع�لام��ة “جمموعة
ال���ش��ارق��ة لل�ضيافة” ال�ت��اب�ع��ة لـ”�شروق”
ب � ��إدارة �شركة “م�سك م��ن �شذا” ،متوقعة
�أن ي�ب��د�أ ال�ن��زل با�ستقبال ال��زوار م��ن ع�شاق
امل�غ��ام��رات ال�صحراوية خ�لال ال��رب��ع الأول
من العام اجل��اري  .2021و�أ��ش��ارت الهيئة
�إىل �أن موعد افتتاح النزل يتزامن مع مو�سم
ال�سياحة ال�شتوي يف الدولة ،حيث ميكن للزوار اال�ستمتاع بالن�شاطات اخلارجية
يف �أح�ضان الطبيعة وا�ستك�شاف الكنوز التاريخية التي تزخر بها منطقة مليحة،
م�ؤكدة �أن امل�شروع يج�سد ر�ؤية “�شروق” الرامية �إىل الإ�سهام يف تر�سيخ مكانة
�إم ��ارة ال�شارقة ك��واح��دة م��ن �أب��رز ال��وج�ه��ات ال�سياحية ال��رائ��دة يف املنطقة من
خ�لال تطوير م�شاريع جت�سد �أعلى معايري ال�سياحة البيئية امل�ستدامة وذلك
با�ستخدام ت�صاميم ومواد بناء �صديقة للبيئة .ويعد نزل القمر �إ�ضافة جديد ًة �إىل
حمفظة م�شاريع “�شروق” ال�سياحية التي ت�ضم جمموع ًة من م�شاريع ال�ضيافة
الفاخرة يف املنطقة املجاورة للنزل ،و�أبرزها نزل الفاية من م�سك ال��ذي يندرج
�ضمن “جمموعة ال�شارقة لل�ضيافة”� ،إىل جانب وجهة مليحة لل�سياحة البيئية
والأثرية ومركز مليحة للآثار .ويتكون النزل من  10غرف ذات �سقوف مقببة
حتتوي كل غرفة �سريراً مفرداً ،و 4خيم عائلية وخيمتني ب�سرير مفرد ،مزودة
ب�أحدث التجهيزات املنزلية وو�سائل الراحة وم�شواة خا�صة لكل غرفة وخيمة،
ف�ض ًال عن توفري حمامات �سباحة خا�صة لبع�ض اخليم والغرف� ،إىل جانب ردهة
ا�ستقبال ال�ضيوف ومنطقة م�شرتكة تت�ضمن موقداً لإ�شعال النار وال�شواء يجتمع
حولها النزالء لل�سهر يف ليايل ال�صحراء ال�ساحرة.

Date 22/ 02/ 2021 Issue No : 13171
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH
Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2489/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Sormod Rashid Abd El Hussien Masabawy - Nationality Canadian - with an address at
Emirate of Abu Dhabi, City, Khalid Darwish Building, Flat No. 103, Mobile No: 0503221126
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 87061
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating for
the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas the
respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED 87061
whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the respondent
did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary legal on the
following mortgaged vehicle.

Man year
2018

Colour
Blue

Model
Hyundai Tucson

Class
14

Registered at
Abu Dhabi

Vehicle No
58289

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi

�أعلنت �سلطة املنطقة احل��رة مبطار
دب� ��ي “دافزا” ع ��ن م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف
فعاليات ال ��دورة الـ 26م��ن معر�ض
اخلليج للأغذية “جلفود ”2021
احلدث الأكرب من نوعه على م�ستوى
املنطقة ،وال ��ذي ي�ق��ام يف م��رك��ز دبي
ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي خ�لال ال�ف�ترة من
� 21إىل  25فرباير اجلاري.
وت�سعى “دافزا” من خالل م�شاركتها
يف �أول فعالية مبا�شرة متخ�ص�صة
ب��ال�ت��وري��د ي���ش�ه��ده��ا ق �ط��اع الأغذية
وامل�شروبات العاملي منذ قرابة العام،
�إىل التعريف باملزايا واخلدمات التي
ت��وف��ره��ا امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة لل�شركات
العاملية يف قطاع الأغذية وامل�شروبات،
ال �سيما الفر�ص واخلدمات ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا جائحة
(كوفيد )19-على القطاع.
وت�سلط “دافزا” خ�لال م�شاركتها
ال�ضوء على الدور املحوري الذي يلعبه
ق�ط��اع الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات بو�صفه

�أح��د الركائز الرئي�سية يف منظومة
الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي يف دول ��ة الإم � ��ارات،
وم���س��اه�م�اً ك �ب�يراً يف ت�ع��زي��ز الإنتاج
املحلي من ال�سلع الغذائية الرئي�سية.
كما وت�ستعر�ض املنطقة احلرة مبطار
دبي املرافق والبنية التحتية واملناولة
وح ��واف ��ز ت���س�ه�ي��ل م ��زاول ��ة الأعمال
والت�سهيالت اجلمركية واخلدمات
اللوج�ستية التي توفرها لل�شركات
العاملية التي تتخذ من املنطقة احلرة
مقراً لها �أو التي ت�سعى �إىل �إي�صال
منتجاتها �إىل خمتلف ال ��دول حول
العامل عرب �إمارة دبي .وبهذا ال�صدد،
ق� ��ال ع �ب��دال �ع��زي��ز احل � �م ��ادي مدير
�إدارة الت�سويق واالت���ص��ال امل�ؤ�س�سي
يف �سلطة املنطقة احل��رة مبطار دبي
“دافزا”“ :يعترب ق �ط��اع الأغذية
وامل�شروبات من القطاعات الرئي�سية
الهامة التي واجهت حتديات خالل
ال�ف�ترت�ين املا�ضية واحل��ال�ي��ة يف ظل
ت�أثري جائحة (كوفيد –  )19على
��س�لا��س��ل ال �ت��وري��د وح��رك��ة التجارة
ال�ع��امل�ي��ة ،وه��و م��ا ا��ض�ط��ر ال�شركات

ح ��ول ال �ع��امل �إىل
البحث عن حلول
ل��وج �� �س �ت �ي��ة �أك�ث�ر
مرونة وت�سهيالت
ج �م��رك �ي��ة وبنية
حت�ت�ي��ة للعمليات
وامل� � � � �ن� � � � ��� � � � �ص � � � ��ات
الرقمية« .
وتابع�“ :أكد املوقع
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي
ال� �ت ��ي ت �ت �م �ت��ع به
امل� �ن� �ط� �ق ��ة احل � ��رة
مب � � � � �ط� � � � ��ار دب� � � ��ي
بالقرب من واحدٍ من �أكرث املطارات
ح��رك��ة ح��ول ال�ع��امل فاعليته يف دعم
ال�شركات خا�صة �ضمن قطاع الأغذية
وامل���ش��روب��ات ع�ل��ى اال��س�ت�ج��اب��ة ب�شكل
�أ� �س��رع لتحديات ومتطلبات ال�سوق
ف���ض� ً
لا ع��ن اح �ت��واء ال�ط�ل��ب املرتفع
على مثل ه��ذا النوع من الب�ضائع».
و�أ�ضاف“ :تعترب داف��زا موطناً لعدد
من ال�شركات املحلية والعاملية التي
تعمل يف قطاع الأغذية وامل�شروبات،

وال � � �ت � � ��ي ت�شكل
 5.5%م� ��ن
�إج � � � �م� � � ��ايل ع � ��دد
ال�شركات امل�سجلة
يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة� .إذ
ت �� �ض��م “دافزا”
م � �ق� ��اراً �إقليمية
ل � � �ل � � �ع � ��دي � ��د م ��ن
العالمات الهامة
�� � � �ض� � � �م � � ��ن ه � � � ��ذا
ال � �ق � �ط� ��اع ،حيث
توفر لها العديد
م��ن خ��دم��ات دعم
الأع �م��ال امل�ت�م�ي��زة ال�ت��ي متكنها من
التوا�صل مع امل��وردي��ن على م�ستوى
املنطقة و�إدارة الوحدات اللوج�ستية
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وغ�يره��ا م��ن م�ساحات
التجزئة ب�شكلٍ �سهل و��س��ري��ع .ومن
ب�ين ال�شركات التي ت�ضمها املنطقة
احلرة� ،شركة “ريدبول” و”هاينز”
�إفريقيا وال�شرق الأو�سط “هري�شيز”
الأم��ري�ك�ي��ة ،و”ياكولت” اليابانية،
و”هاريبو” الأملانية ،و�سل�سلة مطاعم

ت���ش��ارل�ي��ز ف�ي�ل��ي ��س�ت�ي��ك الأمريكية،
و�سل�سلة مطاعم �آبل بيز الإجنليزية،
وغ�يره��ا» .ومن املقرر �أن ي�شارك يف
امل�ع��ر���ض ممثلني ع��ن م��رك��ز احلالل
للتجارة والت�سويق ،مركز اخلدمات
امل �ت �ك��ام��ل ل �ق �ط��اع احل� �ل��ال التابع
لـ”دافزا” ،وذل��ك ال�ستعرا�ض �شبكة
املركز من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
وح �� �ض��وره يف ع��دد ك�ب�ير م��ن الدول
وم�ن�ظ��وم�ت��ه امل�ت�ك��ام�ل��ة م��ن خدمات
الت�سويق واملبيعات التي تدعم �شركات
الأغذية وامل�شروبات يف عملياتها على
م�ستوى املنطقة� ،إىل جانب ت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ف��ر���ص ال�ت��ي يوفرها
امل ��رك ��ز ل� �ه ��ذه ال �� �ش ��رك ��ات لتو�سعة
ن�ط��اق و��ص��ول�ه��ا �إىل �أ� �س��واق جديدة
ح��ول ال �ع��امل .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذلك،
�سي�ستعر�ض ممثلي امل��رك��ز مميزات
دليل �صناعات احلالل ال�شامل “دبي
– ب��واب��ة عاملية ل�صناعات احلالل:
دليلك خطوة بخطوة” ،والذي ي�ضم
�أب ��رز ال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي ��س�ت�ترك �أث ��راً
على اقت�صاد املنطقة لر�سم �صورة

�أو�� �ض ��ح ع ��ن االق �ت �� �ص��اد الإ�سالمي
الوطني وال�ع��امل��ي ،كما ي�ح��دد فر�ص
منو االقت�صاد الإ�سالمي� ،إىل جانب
منظومة التمكني ،وتدفقات التجارة
احلالل ،و�شهادات واعتمادات احلالل،
وغ�ي�ره ��ا مل �� �س��اع��دة ال �� �ش��رك��ات على
احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ت��وج�ي��ه ال�ضروري
ل �ل ��دخ ��ول �إىل الأ�� � �س � ��واق املختلفة
يف امل�ن�ط�ق��ة وم ��ا ب �ع��ده��ا .وحتر�ص
“دافزا” على امل�شاركة ب�شكل �سنوي
يف فعاليات معر�ض اخلليج للأغذية
باعتباره واحدة من بني �أهم املن�صات
ال �ت��ي ت���س�ع��ى م ��ن خ�لال �ه��ا املنطقة
احل ��رة �إىل ال�ت�ع��ري��ف ب��امل��زاي��ا التي
توفرها لل�شركات املتخ�ص�صة بقطاع
الأغذية وامل�شروبات ،والتي تتنوع من
خدمات الرتاخي�ص وحوافز ت�أ�سي�س
و�أداء الأع � �م ��ال وال �ب �ن �ي��ة التحتية
املتطورة واملن�صات الرقمية احلديثة،
�إىل ح �ل��ول اخل ��دم ��ات اللوج�ستية
وال �ت �خ��زي��ن ال� �ت ��ي ت �ت �م �ت��ع ب� �ق ��درات
التربيد املثالية ملثل ه��ذا ال�ن��وع من
ال�شركات.

بف�ضل الدعم املتكامل للتجارة الإلكرتونية

اقت�صادية دبي و�أرامك�س يقدمان جمموعة متنوعة من احللول اللوج�ستية للم�شاريع النا�شئة والأعمال احلرة
•• دبي-الفجر:

ت�ع��اون قطاع الت�سجيل والرتخي�ص
التجاري يف اقت�صادية دبي مع �شركة
�أرامك�س ،املزوّد الرائد عاملياً خلدمات
النقل واحللول اللوج�ستية ال�شاملة،
لتزويد حاملي رخ�صة تاجر ،املعنية
ب�ت�رخ �ي ����ص الأع � �م � ��ال احل � ��رة التي
تمُ ��ار���س م��ن حم��ل الإق ��ام ��ة ب�إمارة
دب��ي وامل �� �ش��اري��ع ال�ن��ا��ش�ئ��ة ال �ت��ي تدار
ع�بر االن�ترن��ت �أو م��واق��ع التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ب �ح �ل ��ول خم�ص�صة
مل�ساعدتهم على تنمية م�شاريعهم.
وي�أتي التعاون امل�شرتك بني اقت�صادية
دبي و�شركة �أرامك�س يف �إطار اجلهود
امل�ستمرة جتاه دعم خمتلف الأن�شطة
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وت� �ع ��زي ��ز االقت�صاد
ال��وط�ن��ي واحل �ف��اظ على ا�ستدامته،
�إىل ج��ان��ب حت�ق�ي��ق ر�ؤي� ��ة احلكومة
الر�شيدة يف التحول الرقمي وت�سهيل
ممار�سة �أن�شطة الأعمال ،الأمر الذي
ي�ساهم يف تعزيز مكانة دبي يف مرتبة
م �ت �ق��دم��ة ك �م��رك��ز ع��امل��ي وتناف�سي
للأعمال .ومبوجب االتفاقية ،تقدم
“�أرامك�س” حل��ام�ل��ي رخ���ص��ة تاجر
من اقت�صادية دبي جمموعة متنوعة
م ��ن ح �ل��ول ال �ن �ق��ل ال �� �س��ري��ع املحلي
وال��دويل ،وخدمات ال�شحن واحللول

اللوج�ستية ال�شاملة بالإ�ضافة �إىل
حلول التجارة الإلكرتونية امل�صممة
خ �� �ص �ي �� �ص �اً ل �ت�ل�ائ��م احتياجاتهم،
وب ��أ� �س �ع��ار ت�ف���ض�ي�ل�ي��ة .وي �ت �ع�ين على
حاملي رخ�صة ت��اج��ر زي ��ارة الرابط
startups.aramex.com/
 DEDو�إر�سال معلومات االت�صال
اخل��ا� �ص��ة ب �ه��م ل �ي �ق��وم ف��ري��ق �شركة
�أرام �ك ����س ب��ال�ت��وا��ص��ل م�ع�ه��م لإمت ��ام
�إج� � � ��راءات ف �ت��ح ح �� �س��اب وتزويدهم
باحللول املنا�سبة مل�شاريعهم.
و�أك� � ��د ع �م��ر امل� �ه�ي�ري ،م��دي��ر �إدارة
التطوير واملتابعة يف قطاع الت�سجيل
والرتخي�ص التجاري ،على �أن التعاون
مع �شركة “�أرامك�س” ي�أتي جت�سيداً

لر�ؤية وا�سرتاتيجية اقت�صادية دبي
التي تتمحور ح��ول ت�سهيل احلركة
التجارية و�أن�شطة الأعمال يف �إمارة
دب ��ي ،بحيث ي���س��اه��م ذل��ك يف تعزيز
التناف�سية وا�ستدامتها ب�شكل فعال،
الأمر الذي ي�ؤكد على مكانة و�سمعة
دبي كوجهة مثالية للمال والأعمال.
وم��ن ��ش��أن ال�شراكة م��ع “�أرامك�س”
رفع عجلة التقدم يف جمال التجارة
الإلكرتونية ،وت�سريع تنفيذ وت�شغيل
امل �� �ش��اري��ع امل���س�ت�ه��دف��ة ،ودع ��م عجلة
االبتكار».
و�أ�ضاف املهريي�“ :أطلقت اقت�صادية
دب ��ي ’رخ�صة تاجر‘ ،ال �ت��ي ت�صدر
�إل �ك�ت�رون �ي �اً ،يف �إط� ��ار ح��ر��ص�ه��ا على
تعزيز التجارة الإلكرتونية وتناف�سية
اقت�صاد الإم ��ارة .وق��د جنحت �إمارة
دبي جنحت بف�ضل بنيتها اللوج�ستية
امل � �ت � �ط ��ورة ون �� �س �ب��ة الإق � � �ب � ��ال على
ا�ستخدام الإنرتنت امللحوظة الفرتة
القليلة ال�سابقة يف تر�سيخ التحول
الذكي وحتويله �إىل نهج ناجح ،حيث
ع��ززت الثورة ال�صناعية الرابعة من
اعتماد التجارة الإلكرتونية منوذجاً
ا�ستثنائياً ملمار�سة �أن�شطة الأعمال».
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال �أح� �م ��د مرعي،
املدير العام ل�شركة �أرامك�س يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة“ :نت�شرف

ب�شراكتنا م��ع اق�ت���ص��ادي��ة دب��ي التي
ت�أتي �إمي��ان�اً منا ب�أهمية متكني رواد
الأعمال وال�شركات وامل�شاريع النا�شئة
وم �� �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى خ �ل��ق الفر�ص
اخل��ا� �ص��ة ب �ه��م ع�ب�ر ت��وف�ي�ر الدعم
واخل ��دم ��ات امل �ط �ل��وب��ة ل �ه��م ب�أ�سعار
ت�ف���ض�ي�ل�ي��ة .ون �ح��ر���ص يف �أرامك�س
ع�ل��ى ت�سهيل ال��و� �ص��ول �إىل خمتلف
اخلدمات واحللول اللوج�ستية لهذه
ال���ش��رك��ات وامل���ش��اري��ع بحيث ن�ساهم
ب�شكل فاعل و�إيجابي يف م�سرية منوها
وتطورها حتى تتمكن م��ن املناف�سة
على امل�ستويني املحلي العاملي .ومن
جهة �أخ ��رى ،ن�ه��دف م��ن خ�لال هذه
ال�شراكة �إىل �إيجاد وتعزيز �شراكات
قوية مع خمتلف القطاعات واجلهات
احل �ك��وم �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة ل �ت��ول �ي��د قيمة
م�شرتكة ت�ساهم يف ازده��ار ال�شركات
وامل �� �ش��اري��ع ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،مب ��ا ينعك�س
�إيجابياً على االقت�صاد الوطني».
ويتم احل�صول على رخ�صة “تاجر”
�إلكرتونياً يف دقائق م�ع��دودة من �أي
مكان من خالل الت�سجيل عرب املوقع
الإل � �ك �ت�روين dedtrader.ae
وات�ب��اع اخل�ط��وات من خ�لال ت�سجيل
ب �ي��ان��ات ال �ه��وي��ة الإم ��ارات � �ي ��ة ،ومن
ث��م اخ �ت �ي��ار ن ��وع ال �ن �� �ش��اط ،وحتديد
اال�� �س ��م ال� �ت� �ج ��اري ،وذك � ��ر ح�سابات

من�صة ا�ستثمر يف دب��ي https:// -
invest.dubai.ae/ar/home

م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي التي
ت �ت ��م م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا ع �م �ل �ي��ة عر�ض
املنتجات واخلدمات .وت�ضم مميزات
احل�صول على رخ�صة تاجر ك��ل من
�إ� �ص ��دار ب�ط��اق��ة امل �ن �� �ش ��أة ،اال�ستفادة
م ��ن ال �ت �� �س �ه �ي�لات ال �ب �ن �ك �ي��ة ،عر�ض
املنتجات يف منافذ البيع (ال�شركاء)،
احل���ص��ول ع�ل��ى ع���ض��وي��ة غ��رف��ة دبي
للأن�شطة التجارية ،احل�صول على
رم ��ز امل �� �س �ت��ورد اجل �م��رك��ي لت�سهيل
اال� �س �ت�ي�راد وال �ت �� �ص��دي��ر ع��ن طريق
 ،dubaitrade.aeامل�شاركة يف
امل�ع��ار���ض وامل ��ؤمت��رات وور���ش العمل،
التعاقد مع �شركات التوظيف امل�ؤقت،
وتوفري م�ساحات للعمل (ال�شركاء).

�أط�ل��ق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم م ��ؤخ��راً من�صة
“ا�ستثمر يف دبي” ،املن�صة الرقمية
امل��وحّ ��دة لت�أ�سي�س الأع�م��ال ،لرت�سيخ
مكانة دبي كوجهة عاملية لال�ستثمار
واخليار الأمثل للم�ستثمرين ورواد
الأعمال حملياً وعاملياً ،وذلك بطرح
مبا تقدمه املن�صة من جتربة فريدة
مل��زاول��ة الأع �م��ال بنمط ين�سجم مع
�أ�سلوب دبي الذكي ،لتكون بذلك �أكرب
م�ن���ص��ة م ��وحّ ��دة مت�ن��ح امل�ستثمرين
فر�صة احل�صول على رخ�ص جتارية
وبدء الأعمال خالل دقائق معدودة،
وب�أ�سلوب �سهل و�سل�س يوفر الوقت
واجل �ه��د .وت�ع�ت�بر من�صة “ا�ستثمر
يف دبي” ال �ن��اف��ذة امل ��وح ��دة ملزاولة
الأعمال ،وت�شمل خدمات الرتاخي�ص
ال �ت �ج ��اري ��ة واحل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى كافة
املتطلبات وامل��واف �ق��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
م�ن���ص��ة م��رك��زي��ة دون م��راج �ع��ة �أي
م��رك��ز خ��دم��ة ،ك�م��ا ت��وف��ر جمموعة
م��ن الباقات واخل��دم��ات ذات القيمة
امل���ض��اف��ة لت�سهيل ال�ب��دء يف امل�شروع
التجاري .وه��ي �أك�بر من�صة موحدة
وم��وث��وق��ة ت�ضم معلومات �أك�ث�ر من
 2000ن�شاط جتاري يف الإمارة.
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�أبوظبي للزراعة تنجز �أكرث من � 549ألف معاملة خالل 2020
•• �أبوظبي-وام:

�أجنزت هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية  549364معاملة للجمهور عرب
منظومة اخلدمات املقدمة من خالل التطبيق الذكي واملوقع الإل�ك�تروين ومراكز
خدمة املتعاملني التابعة لها واملوزعة على كافة مناطق �إم��ارة �أبوظبي وذلك خالل
العام  .2020وبلغ �إجمايل عدد املعامالت التي �أجنزتها الهيئة عرب التطبيق الذكي
واخل��دم��ات الإلكرتونية نحو  538096معاملة بن�سبة  98يف املائة من �إجمايل
املعامالت التي مت تنفيذها  ..فيما بلغ عدد اخلدمات التي مت تقدميها  -عن بعد-
التزاماً بالإجراءات االحرتازية للوقاية من انت�شار “كوفيد “ 19-وذلك من خالل
التوا�صل هاتفياً مع موظفي �إ�سعاد املتعاملني  11268 ..معاملة.
وبلغت ن�سبة اخلدمات التي قدمتها الهيئة ملربي الرثوة احليوانية واخلدمات الزراعية
ما يقارب  96يف املائة من �إجمايل اخلدمات املقدمة للمتعاملني  ..بينما توزع الباقي

على خمتلف اخلدمات التي تقدمها الهيئة .وقال الدكتور �سامل بن قنا�ص العامري
مدير �إدارة �إ�سعاد املتعاملني بالإنابة يف هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية
�إن الهيئة ا�ستحدثت العام املا�ضي قناة توا�صل جديدة لتلقي ا�ستف�سارات املتعاملني
وذلك من خالل تطبيق وات�ساب الأعمال بهدف التوا�صل الفوري واملبا�شر معهم حيث
تلقت الهيئة ما يقارب  1180ا�ستف�ساراً متنوعاً من املتعاملني عرب التطبيق منذ
�إطالقه خالل الن�صف الثاين من العام  .2020و�أكد �أن نظام اخلدمات الإلكرتونية
�شهد حت�سناً ملحوظاً من ناحية �إقبال املتعاملني على ا�ستخدام القنوات الرقمية منذ
بداية توجه الهيئة �إىل التحول الرقمي يف التقدمي على خدماتها الإلكرتونية .ولفت
�إىل �أن الهيئة تلقت خالل العام املا�ضي � 12234ألف طلب من املجتمع عرب مركز
ات�صال حكومة �أبوظبي تنوعت بني البالغات الغذائية والزراعية واملعلومات وطلب
خدمة والثناء واملقرتحات بالإ�ضافة �إىل ال�شكاوى ،حيث تركز  89يف املائة منها حول
البالغات املختلفة واملعلومات وطلبات اخلدمات .و�أو�ضح �أن الطلبات انق�سمت �إىل

 4100بالغ و 3494طلبا للمعلومات و 3319طلب خدمة بالإ�ضافة �إىل ما يقارب
�أل��ف �شكوى و 300مقرتح وتلقى املركز نحو  93يف املائة من ه��ذه الطلبات عرب
الهاتف فيما توزعت الطلبات الأخرى ما بني الربيد الإلكرتوين و اخلدمة الذاتية
واملحادثة الإلكرتونية ف�ضال عن القنوات الأخرى التي يوفرها املركز .و�أثنى العامري
على جهود مركز ات�صال حكومة �أبوظبي يف تنظيم عملية تلقي طلبات اجلمهور
املختلفة املتعلقة بال�سالمة الغذائية والرثوة احليوانية والزراعية بالإمارة والتجاوب
املثايل مع اجلمهور واال�ستجابة لطلباتهم يف وقت قيا�سي  ..م�ؤكداً حر�ص الهيئة على
تلبية الطلب املتزايد من اجلمهور على كافة خدماتها و�إجناز كافة املعامالت بجودة
عالية يف �أ�سرع وقت وب�أقل جهد بهدف الو�صول �إىل حتقيق �أعلى م�ستويات الر�ضا
لديهم .ودعا اجلمهور للتوا�صل مع الهيئة يف حال وجود �أية معلومات �أو �شكاوى تتعلق
ب�سالمة الغذاء وال�ثروة احليوانية والزراعية عرب ح�ساباتها على و�سائل التوا�صل
االجتماعي �أو على الرقم املجاين حلكومة �أبوظبي .800555

رئي�س بوينج ال�شرق الأو�سط  439 :طائرة عدد الطلبيات امل�ؤكدة للناقالت الوطنية الإماراتية
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قرار ال�سالمة الذي �أ�صدرته الإمارات يعد عالمة فارقة لإعادة طائرات  737ماك�س �إىل اخلدمة
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال ب��رن��ارد دن رئي�س �شركة بوينج
يف ال�شرق الأو�سط وتركيا و�أفريقيا
�أن ع��دد الطلبيات امل��ؤك��دة للناقالت
ال��وط �ن �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة م��ن طائرات
“بوينج” ي�ب�ل��غ  439ط��ائ��رة من
�إجمايل الطلبيات امل�ؤكدة يف املنطقة
التي ت�صل �إىل  690طائرة ،م�ضيفا
�أن “بوينج” لديها طلبيات قائمة
لأكرث من  4000طائرة جتارية .
و�أو�ضح برنارد دن يف حوار مع وكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات “وام” �أن ال�شركة
ت�ل�ق��ت ط �ل �ب��ات ب�ق�ي�م��ة  363مليار
دوالر خ�ل��ال ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي فيما
تلقت “بوينج”  184طلبا يتعلق
ب��ال�ط��ائ��رات ال�ت�ج��اري��ة م��ن العمالء
ح ��ول ال �ع��امل يف ح�ين ��س� ّل�م��ت 157
طائرة جتارية يف عام .2020
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن �إج � �م ��ايل �إي � � ��رادات
“بوينج” ل�ع��ام  2020ع�بر جميع
وح � ��دات �أع �م��ال �ه��ا ب �ل��غ ن �ح��و 58.2

ت�سليم «�سرتاتا» �أول �شحنة للمثبت العمودي لطائرات � 787إجناز يعك�س قوة �شراكتنا

مليار دوالر منها  16.2مليار دوالر
لبوينج للطائرات التجارية و26.3
مليار دوالر لبوينج للدفاع والف�ضاء
والأم� ��ن ون �ح��و  15.5م�ل�ي��ار دوالر
لبوينج للخدمات العاملية.
وح � ��ول �آخ � ��ر م �� �س �ت �ج��دات ب��وي �ن��ج يف
م �ع��ر���ض ال ��دف ��اع ال� � ��دويل �آيدك�س
 .. 2021ق� ��ال ب ��رن ��ارد دن “ �إن
“بوينج” ��س�ت�ج��ري م�ن��اق���ش��ات مع
ال �ع �م�ل�اء ح� ��ول امل �ن �� �ص��ات املتقدمة
م �ث��ل T-7 Advanced Pilot
 Training Systemوناقلة
ال�ت��زود بالوقود يف اجل��و KC-46A
 Pegasusوط��ائ��رة الهليكوبرت
ال �ه �ج��وم �ي��ة AH-64 Apache
وط ��ائ ��رة CH-47F Chinook
امل�ت�ق��دم��ة م �ت �ع��ددة امل �ه��ام والطائرة
ال�ق�ت��ال�ي��ة  F-15EXم�ت�ع��ددة املهام

ون � �ظ� ��ام �� �س�ل�اح ال� �ل� �ي ��زر امل�ضغوط
« ،»CLWSو�سرتكز بوينج �أي�ضاً
ع �ل��ى جم �م��وع��ة الأن �ظ �م ��ة الذاتية
لديها وبخا�صة Integrator ER
و ScanEagleل�شركتنا الفرعية
“�إن�سيتو” و Wave Gliderمن
قبل �شركتنا “ليكويد روبوتك�س».
ول �ف��ت �إىل �أن ب��وي �ن��ج ت��رك��ز خالل
م�شاركتها يف “�آيدك�س  ”2021على
حلول الدعم والتدريب ذات امل�ستوى
ال�ع��امل��ي و�سل�سلة ت��وري��ده��ا و�شبكتها
اللوج�ستية و�شراكاتها املحلية  ..وقال
� “ :إن بوينج تتوقع �أن تبلغ قيمة
��س��وق خ��دم��ات ال��دع��م احلكومي ملدة
� 10سنوات “بني  2020و”2029
نحو  1.4تريليون دوالر منها 195
م �ل �ي��ار دوالر ل�ل���ش��رق الأو�� �س ��ط مع
تخ�صي�ص �أكرث من  50%خلدمات

الدفاع والأمن.
وف�ي�م��ا يخ�ص ق ��رار الإم � ��ارات برفع
احل�ظ��ر ع��ن ال �ط��ائ��رة  737ماك�س
و�إ� � �ص� ��دار ق� ��رار ال �� �س�لام��ة لعودتها
ل�ل�خ��دم��ة يف الأج � ��واء  ..ق��ال رئي�س
� �ش��رك��ة ب��وي �ن��ج يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
وتركيا و�أفريقيا �إن ق��رار ال�سالمة
ال�صادر عن الهيئة العامة للطريان
امل��دين يف دول��ة الإم��ارات يعد عالمة
ف��ارق��ة م�ه�م��ة ن �ح��و �إع� � ��ادة طائرات
 737ماك�س ب��أم��ان �إىل اخل��دم��ة �إذ
ن��وا��ص��ل ال�ع�م��ل م��ع ال�ه�ي�ئ��ات العامة
للطريان املدين واجلهات التنظيمية
الأخ��رى وعمالئنا لإع��ادة 8-737
و 9-737ب� ��أم ��ان �إىل اخل��دم��ة يف
جميع �أنحاء العامل .
وحول ت�أثري جائحة “كورونا” على
�صناعة ال �ط�يران ب�شكل ع��ام  ..قال

برنارد دن � “ :إن ال�سفر اجلوي يت�سم
بالكثري من امل��رون��ة ونحن على ثقة
تامة يف قوة ال�سوق على املدى البعيد،
م�ضيفا �أنه على �صعيد �سوق الطائرات
التجارية وبينما حتافظ العديد من
الأ�سا�سيات الرئي�سية للطريان على
ا�ستقرارها يف امل��دى البعيد ال نزال
ن�شهد �ضغوطات يف ال�سوق على املدى
القريب ب�سبب “كوفيد ”19-وعلى
الرغم من التقدم القوي على �صعيد
اللقاحات �ستظل الأ�شهر ال�ستة �إىل
الت�سعة املقبلة �صعبة للغاية لعمالئنا
م ��ن � �ش��رك��ات ال� �ط�ي�ران وال�صناعة
ب�أكملها».
وق��ال  “ :ال ت��زال امل�خ��اوف امل�ستمرة
ب�ش�أن” كوفيد ”19-وقيود ال�سفر
ت���ش�ك��ل � �ض �غ �ط �اً ك� �ب�ي�راً ع �ل��ى حركة
ال��رك��اب وم ��ع ذل ��ك ب��ال�ن���س�ب��ة ل�سوق

ال �� �ش �ح��ن ن �� �ش �ه��د ح ��رك ��ة الف� �ت ��ة مع
ت�شغيل امل��زي��د م��ن ط��ائ��رات ال�شحن
اليوم مقارنة بفرتة ما قبل اجلائحة
ب���س�ب��ب ��س�ع��ة ال �� �ش �ح��ن امل � �ح ��دودة يف
طائرات الركاب �سابقاً».
وتوقع برنارد دن �أن ي�ستغرق ال�سفر
ق��راب��ة ال �ث�لاث ��س�ن��وات ق�ب��ل العودة
�إىل م�ستويات عام  2019مع ب�ضع
��س�ن��وات ب�ع��د ذل��ك ل�ل�ع��ودة �إىل منوه
طويل الأجل حيث �سن�شهد االنتعا�ش
ع�ل��ى ث�ل�اث م��راح��ل � ..أو ًال ،ن�شهد
حت�سناً يف حركة الطريان املحلية يف
دول مثل الربازيل والواليات املتحدة
وال�ه�ن��د والأ�� �س ��واق امل�ح�ل�ي��ة الكبرية
الأخ��رى  ..ثم من املفرت�ض �أن تبد�أ
الأ�� �س ��واق الإق�ل�ي�م�ي��ة ب��ال�ت�ع��ايف مثل
الرحالت اجلوية داخل �آ�سيا و�أوروبا
والأمريكيتني  ..ويف املرحلة الأخرية،

�سن�صل �إىل ت�ع��ايف امل���س��ارات اجلوية
الدولية الطويلة والتي تتطلب �أكرب
قدر من التن�سيق.
وحول دور معر�ضي �آيدك�س ونافك�س
يف ت�سهيل مرحلة التعايف من كورونا
لقطاع الدفاع والأمن  ..قال برنارد دن
“ �إن بوينج تتطلع دائماً �إىل امل�شاركة
يف معر�ض “�آيدك�س” ك��ون��ه ي�شكل
فر�صة مميزة بالن�سبة لنا للتوا�صل
م��ع عمالئنا ومناق�شة االحتياجات
الأم�ن�ي��ة للمنطقة ،م���ش�يرا �إىل �أنه
على ال�صعيد الإقليمي هناك �إمكانات
كبرية للنمو ل�شركة بوينج من خالل
ت�ق��دمي ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة املنا�سبة
وتو�سيع البنية التحتية واخلدمات
يف الوقت املنا�سب حيث تظل منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط م��ن الأ�� �س ��واق ذات
الأولوية وعلى الرغم من التحديات

احلالية ،حتافظ اخلدمات احلكومية
و�أعمال الدفاع والف�ضاء على زخمها
وا��س�ت�ق��راره��ا ن�سبياً وم��ا زل�ن��ا ن�شهد
ط �ل �ب �اً ع��امل �ي �اً ق ��وي� �اً ع �ل��ى براجمنا
الرئي�سية».
وفيما يخ�ص تعزيز التعاون بن بوينج
و”�سرتاتا”  ..قال برنارد دن “ �إنه
يف دي�سمرب  2020جنحت �سرتاتا
يف ت�سليم �أول �شحنة للمثبت العمودي
ل �ط��ائ��رات  787ل���ش��رك��ة ب��وي�ن��ج يف
�إجناز مذهل يعك�س قوة �شراكتنا التي
ا�ستمرت لنحو � 10سنوات وهو �أي�ضاً
�شهادة على متيز املواهب الإماراتية
وم��دى االل�ت��زام يف �صناعة الطريان
يف دولة الإمارات.

افتتحت جناحها امل�شارك يف احلدث الأ�ضخم على م�ستوى املنطقة

حرة احلمرية بال�شارقة تروج حلوافزها اال�ستثمارية
يف الدورة الـ 26من معر�ض اخلليج للأغذية -جلفود 2021
ت�سليط ال�ضوء على جممع ال�شارقة للأغذية الذي يحت�ضن � 1700شركة متخ�ص�صة بال�صناعات الغذائية

•• ال�شارقة-الفجر:

كيا تعر�ض تقنياتها للمركبات الدفاعية يف معر�ض �آيدك�س 2021
•• دبي-الفجر:

ع��ر��ض��تْ ��ش��رك��ة ك�ي��ا من��وذج �اً مل��رك�ب��ات تكتيكية خفيفة يف
معر�ض وم��ؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل (�آي��دك����س) يف الإم ��ارات
العربية املتحدة ،وهو املعر�ض الدفاعي ال��دويل الأك�بر يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
وت��زوّد كيا اجلي�ش الكوري اجلنوبي مبركباتها التكتيكية
اخل�ف�ي�ف��ة م�ن��ذ ع ��ام  ،2016لت�صبح م��رك�ب��ات�ه��ا معياراً
جل��ودة امل��رك�ب��ات يف نظام العمليات الع�سكرية يف البالد.
ومن��وذج ال�شاحنة التكتيكية اخلفيفة اجلديدة املعرو�ضة
يف �آيدك�س م��زوّد ب�أربعة مقاعد ،وتتميّز بت�صميم جريء
ومهيمن ،كما مت جتهيزها بحاوية معدات خم�ص�صة لنقل
اجلنود �إىل جانب �أ�صناف متنوعة من الأ�سلحة والذخائر.
وتتوقع كيا �أن حتفز زيادة جاذبية مظهر ال�شاحنة وطابعها
العملي يف زي��ادة الطلب على مركباتها الع�سكرية .و�إىل
ج��ان��ب من��وذج ال�شاحنة التكتيكية اخلفيفة امل�ع��رو���ض يف
“�آيدك�س” ،تعر�ض كيا كذلك “الهيكل القاعدي املج ّرد»
( )Bare Chassisاخل��ا���ص ب �ه��ا ،وم ��ع �إزال� ��ة ج�سم
املركبة ،يُظهر “الهيكل القاعدي املج ّرد” جمموعة نقل
احل��رك��ة والإط ��ار الأ�سا�سي لل�شاحنة ،م��ا مينح نظرة عن
قرب على �سعة هذه املن�صة كقاعدة ملجموعة متنوعة من
املركبات امل�صفحة .وتقوم كيا بتطوير ع��دد من املركبات
املبنية على ه��ذا الهيكل لعمالئها الأك�ث�ر انتقائية حول
العامل .وقال �إيك تاي كيم ،نائب رئي�س �شركة كيا لق�سم
املركبات اخلا�صة“ :تع ّد م�شاركتنا يف “�آيدك�س ”2021
فر�صة قيّمة للتعريف ب��أح��دث ال�ت�ط�وّرات التي حققتها

كيا يف جمال ت�صميم املركبات الدفاعية امل�ستقبلية ،فقد
مت تطوير النموذجني املعرو�ضني ليكونا �شديدي املرونة
وامل�ت��ان��ة ،م��ع ال�ق��درة على ا�ستخدامهما يف ع��دد م��ن �أكرث
البيئات ق�سوة يف العامل» .وتعد م�شاركة كيا هذا العام يف
“�آيدك�س” الأك�بر حتى الآن ،حيث ترى يف املنطقة �سوقاً
مهمة ا�سرتاتيجياً للمركبات الع�سكرية .وك��ان��ت كيا قد
�شاركت للمرة الأوىل يف “�آيدك�س” �سنة  ،2015وتت�شارك
جناحها ه��ذا العام مع ال�شركة ال�شقيقة لكيا “هيونداي
روت �ي��م ك��و» ( .)Hyundai Rotem Coوقامت
ك�ي��ا ب�ت�ط��وي��ر من ��وذج ال���ش��اح�ن��ة التكتيكية اخل�ف�ي�ف��ة عرب
التعاون الوثيق مع “دائرة برنامج امل�شرتيات الدفاعية”
الكورية اجلنوبية ،وا�ستطاعت كيا بف�ضل الهيكل القاعدي
النموذجي للمركبة �أن توفر طرازات قيا�سية وذات قاعدة
ع�ج�لات ط��وي�ل��ة� ،إىل ج��ان��ب الإ� �ص ��دارات امل�صفحة وغري
امل�صفحة ملختلف الأغرا�ض ،مبا فيها القيادة واال�ستطالع،
وت��رك�ي��ب الأ��س�ل�ح��ة ،وم��راق�ب��ة الأه � ��داف ،وال��دع��م متعدد
الأغرا�ض .وتتميز ال�شاحنة التكتيكية اخلفيفة بت�صميمها
الفريد ،حيث مت تعديل املركبة التي تت�سع لأربع �أ�شخا�ص
من �أجل اال�ستخدام من قبل القوات الع�سكرية ،من خالل
حتقيقها لنقل فائق اجل��ودة ومتانة مبهرة وع��دداً كبرياً
م��ن ال��وظ��ائ��ف� .أم��ا الت�صميم بقاعدة العجالت الطويلة
فيتميز بهيكل خ��ارق قابل للمواءمة م��ع خمتلف البنى،
مثل �صناديق نقل امل�ع��دات وور���ش العمل املتنقلة ومراكز
االت �� �ص��االت ،وت���س�ت�ط�ي��ع ه ��ذه امل��رك �ب��ة ن�ق��ل ع���ش��رة جنود
كاملي الت�سليح ،وما ي�صل �إىل ثالثة �أطنان من املعدات يف
حجرتها اخللفية.

ت�شارك هيئة املنطقة احلرة باحلمرية
يف الدورة الـ  26من “معر�ض اخلليج
ل�ل�أغ��ذي��ة -ج�ل�ف��ود  ”2021الذي
انطلقت فعالياته �أم�س (الأح ��د) يف
مركز دبي التجاري العاملي وي�ستمر
لغاية  24فرباير اجلاري ،مب�شاركة
� 2500شركة من  85دولة.
وت�أتي م�شاركة الهيئة يف هذا احلدث
الذي يعد �أحد �أهم املعار�ض التجارية
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة لل��أغ��ذي��ة وامل�شروبات
يف امل �ن �ط �ق��ة ،ال �ت��زام��ا م�ن�ه��ا بتلبية
االح� �ت� �ي ��اج ��ات احل ��ال �ي ��ة والنا�شئة
ل�ق�ط��اع الأغ��ذي��ة امل�ح�ل��ي والإقليمي
والعاملي ،حيث تتطلع حرة احلمرية
التي حتت�ضن �أه��م الأ�سماء الدولية
الرائدة يف عامل ال�صناعات الغذائية
م ��ن خ �ل��ال ج �ن��اح �ه��ا �إىل تعريف
ال �ع��ار� �ض�ين وال � � ��زوار ع �ل��ى الفر�ص
ال��واع��دة والإم�ك��ان��ات الهائلة املتاحة
�ضمن قطاع ال�صناعات الغذائية يف
ال���ش��ارق��ة ،م��ع ت�سليط ال���ض��وء على
م�شروعها ال��رائ��د “جممع ال�شارقة
للأغذية” ال� ��ذي ي�ع��د �أول و�أك�ب�ر
مدينة متكاملة ل�صناعة وجتارة املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة و�إع� ��ادة تعبئتها وتغليفها
على م�ستوى الدولة واملنطقة وي�ضم
نحو � 1700شركة ،حيث يتكون من
�أرا� � ��ض وخم� ��ازن وم �ك��ات��ب وخدمات
ومرافق متنوعة ،وميتد على م�ساحة
�إجمالية تزيد على  11مليون قدم
مربع ،ويوفر قطع �أرا���ض ابتداء من
 2500م�تر م��رب��ع ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
كافة الرخ�ص والأن�شطة ذات ال�صلة
ب�صناعة الأغذية .وبهذه املنا�سبة قال
��س�ع��ادة �سعود ��س��امل امل��زروع��ي مدير

هيئة املنطقة احلرة باحلمرية�“ :إن
الهيئة حتر�ص �سنويا على امل�شاركة
يف “معر�ض اخل �ل �ي��ج لل��أغ��ذي��ة_
جلفود” ملا ميثله من �أهمية كمن�صة
عاملية نعمل م��ن خاللها على �إبراز
املنتج املحلي و�إي�ج��اد �أ��س��واق ومنافذ
ج ��دي ��دة ل� ��ه� ،إىل ج ��ان ��ب الإ� � �ض� ��اءة
ع�ل��ى امل ��زاي ��ا اال��س�ت�ث�م��اري��ة الواعدة
التي تقدمها الهيئة لل�شركات التي
حتت�ضنها” ،م�شريا �إىل �أن املنطقة
احل ��رة ب��احل�م��ري��ة ت��وف��ر م��ن خالل
“جممع ال�شارقة للأغذية” قاعدة
�أع �م��ال متكاملة لل�شركاء العامليني
املتخ�ص�صني يف املنتجات الغذائية،
ح�ي��ث ت��ويل اه�ت�م��ام��ا ك�ب�يرا بتوفري
البنية التحتية واحلوافز اال�ستثمارية
التي تلبي تطلعات العالمات الرائدة

يف ق�ط��اع الأغ��ذي��ة ال��راغ�ب�ين يف بناء
ح�ضور ق��وي �ضمن ال�ق�ط��اع العاملي
لل��أغ��ذي��ة وال��و� �ص��ول �إىل الفر�ص
الواعدة املتوفرة يف الأ��س��واق املحلية
واملجاورة ،والتي جعلت املنطقة اليوم
وامل�ج�م��ع على وج��ه اخل�صو�ص بيئة
م�ث��ال�ي��ة ح��ا��ض�ن��ة ل �ك�برى ال�شركات
املتخ�ص�صة ب��الأغ��ذي��ة ن�ظ��را لكفاءة
امل ��راف ��ق وال �ت �� �س �ه �ي�لات اجلمركية
واخل � ��دم � ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة ،ف�ضال
ع ��ن ال �ت �م �ي��ز ب �ح �ل��ول ال �ت �خ��زي��ن يف
امل�ستودعات التي مت ت�صميمها لتتمتع
ب �ق��درات ع��ال�ي��ة م��ن ال�ت�بري��د والتي
تعترب مثالية حلفظ املواد الغذائية.
ول �ف ��ت امل � ��زروع � ��ي� ،إىل �أن جائحة
كوفيد� 19-أث �ب �ت��ت �أه �م �ي��ة الأم ��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي ح �ي��ث ت �� �ش �ك��ل اخل ��دم ��ات

اللوج�ستية و�سل�سلة التوريد املتكاملة
عن�صران رئي�سيان يف احل�ف��اظ على
��س�ل���س�ل��ة الإم � � � ��داد ،ل��ذل��ك حر�صت
ح��رة احل�م��ري��ة على �أن ي�ك��ون لديها
�شبكة فعالة ت�ضمن الو�صول املبا�شر
�إىل ال �ط��رق ال��رئ�ي���س�ي��ة م��ع مرافق
تخزين قريبة من املطارات واملوانئ،
ع �ل��ى اع �ت �ب��ار �أن ق �ط��اع ال�صناعات
الغذائية يعترب اليوم �أحد القطاعات
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال� �ت ��ي حت ��ر� ��ص �إم � � ��ارة
ال�شارقة على تطويرها �ضمن �أهداف
ا�سرتاتيجية الدولة الوطنية للأمن
الغذائي ،وتنفيذا ل��ر�ؤى وتوجيهات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة”
حفظه اهلل” باعتماد خطط تنويع

االقت�صاد ،والرتكيز على ا�ستقطاب
ا�ستثمارات نوعية بقطاعات حيوية
تعطي �إ�ضافة قيمة القت�صاد الإمارة
وت�ع��زز ا�ستدامة عجلة النمو .ويعد
“جممع ال�شارقة للأغذية” املدينة
ال �غ��ذائ �ي��ة الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا على
م�ستوى املنطقة ،حيث يوفر عوائد
�إ� �ض��اف �ي��ة ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن م��ن خالل
مكاتب جمهزة وفق �أرقى املوا�صفات
و�أكرث من  136خمزنا من خمتلف
الأح�ج��ام تتنوع بني خم��ازن التربيد
واملخازن املخ�ص�صة للب�ضائع �سريعة
ال�ت�ل��ف ،حيث ت��وف��ر خ�ي��ارات متعددة
للم�ستثمرين ت �ب��د�أ م��ن � 200إىل
 600مرت مربع� ،إ�ضافة �إىل م�ساكن
للعمال داخ��ل الهيئة لأك�ثر من 26
�أل � ��ف ع ��ام ��ل ،وغ�ي�ره ��ا ال �ع��دي��د من
اخلدمات التي يقدمها ق�سم الأغذية
يف الهيئة ل�شركات الأغ��ذي��ة .ويقدم
ج �ن��اح امل �ن �ط �ق��ة امل �� �ش��ارك باملعر�ض
� �ش��رح��ا واف� �ي ��ا م ��ن ق �ب��ل ن �خ �ب��ة من
املخت�صني لأه��م امل��زاي��ا اال�ستثمارية
ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة م ��ن حيث
ت��وف�ير ك��اف��ة الت�سهيالت لل�شركات
ال��راغ �ب��ة يف اال��س�ت�ث�م��ار وال�شركات
ال�ق��ائ�م��ة ل��دي�ه��ا ،ع��ن ط��ري��ق ت�سهيل
�إ�صدار الرخ�ص وال�شهادات ال�صحية
لت�صدير امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،و�شهادات
ع��دم امل�م��ان�ع��ة وامل��واف �ق��ات الر�سمية
وال� �ت ��دري ��ب وت� �ق ��دمي اال�ست�شارات
وخ ��دم ��ات ف�ح����ص امل � ��واد الغذائية،
بالإ�ضافة �إىل التو�سط والربط بني
امل�ستثمرين والهيئات املحلية وتوفري
الدعم والرعاية والإر�شاد والتوجيه،
�إىل جانب العديد من اخلدمات ذات
القيمة امل�ضافة ال�ت��ي يقدمها ق�سم
الأغذية يف الهيئة ل�شركات الأغذية.

منتدى ال�سياحة الرابع بجامعة ال�شارقة يبحث تعايف القطاع بعد كوفيد19
•• ال�شارقة  -وام:

نظمت كلية الآداب وال�ع�ل��وم الإن�سانية واالجتماعية بفرع
جامعة ال�شارقة مبدينة الذيد منتدى ال�سياحة الرابع حتت
عنوان “املقا�صد ال�سياحية االفرتا�ضية  :اال�ستدامة وقوة
اجلذب” وذلك بالتعاون مع هيئة ال�شارقة للمتاحف .
ح�ضر امل�ن�ت��دى  -ال ��ذي ع�ق��د اف�ترا��ض�ي��ا  -ال��دك�ت��ور ح�سني
العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية،
وممثلون عن منظمة ال�سياحة العاملية ،وجامعة احل�سني بن
طالل يف الأردن ،وجامعة طيبة يف ال�سعودية.
وا�ستعر�ض امل�شاركون يف املنتدى �آث��ار جائحة “كوفيد”19
على قطاع ال�سياحة وخا�صة خ�لال  ،2020و�أه��م احللول
التقنية التي ميكن �أن ت�ساعد على ا�ستدامة هذا القطاع من
خالل تطبيق وممار�سة مفهوم ال�سياحة االفرتا�ضية والذي
ميكن ال�سائح من احل�صول على جتربة �سياحية تفاعلية.
ك��ان امل�ن�ت��دى ق��د ب ��د�أ بكلمة ال��دك�ت��ور ح�سني ال�ع�ث�م��ان� ،أكد
خاللها �أهمية هذا املنتدى الذي يعك�س مواكبة الأحداث التي

مير بها العامل حاليا وت�أثري جائحة كورونا على الأن�شطة
ال�سياحية وال�سفر ،مما �ساهم يف زي��ادة ن�سبة امل�شاركني يف
املنتدى من داخل وخارج الدولة ،م�شريا �إىل �أهمية الرتويج
ال�سياحي افرتا�ضيا يف ظل جائحة ك��ورون��ا ،وت�صور ما بعد
هذه اجلائحة ،ودور التكنولوجيا يف ال�سياحة االفرتا�ضية.
ثم بد�أت بعد ذلك جل�سة املنتدى والتي �شارك فيها جمموعة
من اخلرباء والأكادمييني من داخل الدولة وخارجها ،حيث
تناول �سعادة الدكتور �سعيد البطوطي امل�ست�شار االقت�صادي
مل�ن�ظ�م��ة ال���س�ي��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وع �� �ض��و جل �ن��ة الأمم املتحدة
االقت�صادية لأوروب��ا وجلنة ال�سفر الأوروبية ومقرها �أملانيا،
يف مداخلته احلديث عن ال�سياحة العاملية وجائحة “كوفيد-
 ،“ 19وك�ي��ف ت��دع��م ال��وج�ه��ات ال�سياحية ت�ع��ايف وانتعا�ش
ال�سياحة و�سلط ال�ضوء على الو�ضع الراهن للحركة ال�سياحة
يف املنطقة العربية ،والأ�ضرار االقت�صادية التي حتملها كل
من القطاع ال�سياحي وقطاع النقل اجل��وي ،وبعدها تطرق
�إىل توقعات خ�براء املنظمة ال�سياحة العاملية خ�لال الفرتة
القادمة يف ظل اجلائحة وبعد انتهائها.

ك �م��ا ت � �ن ��اول ن��ا� �ص��ر ال ��درم� �ك ��ي م ��دي ��ر �إدارة التخطيط
والإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات املتحفية يف ه�ي�ئ��ة ال���ش��ارق��ة للمتاحف،
يف كلمته جت��رب��ة امل�ت��اح��ف االف�ترا� �ض �ي��ة يف ه�ي�ئ��ة ال�شارقة
للمتاحف ،وكيف ا�ستطاعت الهيئة �أن توفر للزوار وال�سياح
البدائل املنطقية ال�ستمرار الن�شاط ال�سياحي وخا�صة ما
يتعلق منه باملتاحف ،من خالل عر�ض امل�شاريع والأعمال التي
مت تنفيذها افرتا�ضيا ل�ضمان ا�ستمرارية العملية الثقافية
وال�سياحية ،وو�ضع �آل�ي��ات جديدة لتمكني ال��زوار وت�سخري
التكنولوجيا يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ،وااله�ت�م��ام بال�شراكات
واالتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات ال�سياحية واملتاحف داخل الدولة
وخارجها.
وق��دم ال��دك�ت��ور خمل�ص العبابنة� ،أ��س�ت��اذ ال�سياحة امل�شارك
يف جامعة احل�سني بن ط�لال يف الأردن ،ورق��ة علمية تناول
من خاللها �أهمية ال�سياحة االفرتا�ضية كنموذج للتنمية
ال�سياحية ،و�أن ال�سياحة االفرتا�ضية ل��ن تكون بديال عن
ال�سياحة الواقعية ،لكنها ت�شكل بديال جيدا ال�ستمرار القطاع
�إىل حني ا�ستعادته لو�ضعه الطبيعي ب�شكل كامل.
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نظمه مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

ختام حافل يف نهائي بطولة ال�سلق 2021
• حممد بن املر �آل مكتوم يك�سب �شوط «ال�ساللة العربية»
• الكتبي يح�صد الثالثية يف «املحرتفني» واملن�صوري يتفوق بثنائية «الهواة»
• جمعة املهريي :املناف�سات �شهدت ت�سجيل �أرقام ًا مميزة مبا يعك�س حت�ضريات امل�شاركني
•• دبي-الفجر:

نظم مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث م�ساء �أم�س الأول ال�سبت املوافق
 20فرباير ،الأ�شواط النهائية للن�سخة الرابعة ع�شر لبطولة ال�سلق ،وذلك
يف ميادين دورة املرموم يف دبي ،وهي البطولة التي يقيمها �ضمن جهوده لدعم
وتعزيز جميع �أنواع الريا�ضات الرتاثية وال�شعبية وحتديداً هذه الريا�ضة التي
حتظى بتطور و�إقبال متزايد كل عام.
وجاء امل�شهد اخلتامي حاف ً
ال بالقوة والتناف�س املثري بالنظر عما �أ�سفرت عنه
الت�صفيات التي �أقيمت مطلع ال�شهر اجل��اري ،حيث �أقيمت � 6أ��ش��واط ،جاءت
نتائجها على النحو التايل.
حقق ال�شيخ حممد ب��ن امل��ر �آل مكتوم ،امل��رك��ز الأول يف ��ش��وط ذك��ور ال�ساللة
العربية  1000مرت ،بوا�سطة ال�سلق "اقتحام" ،يليه باملركزين الثاين والثالث
نا�صر عبيد بن دملوك الكتبي ،بال�سلق "بايلي" و"جاي تي جيت".
وك�سب نا�صر عبيد را�شد بن دملوك الكتبي املراكز الثالث الأوىل يف �شوط �إناث
ال�ساللة العربية  1000مرت ،بال�سلق "�شيبا" ،و"�سوابي بيبي" و"بين�سكي".
كما ك�سب نا�صر عبيد بن دمل��وك الكتبي� ،شوط �سلق ذك��ور املحرتفني 2500
مرت ،بال�سلق "بايل ماك" ،يليه حمد خالد الرميحي ،بال�سلق "راقي" ،وثالثاً

لها من خالل هذه البطوالت ال�سنوية.
الكتبي �أي�ضاً بال�سلق "ناهام".
و�أكمل نا�صر عبيد بن دملوك الكتبي ثالثية التفوق ،بالفوز ب�شوط �إن��اث �سلق كما اعترب املهريي� ،أن النهائيات عك�ست م�ستويات امل�شاركني القوية التي ظهرت
حمرتفني  2500مرت ،بال�سلق "الرمي" ،يليه ال�شيخة ح�صة بنت املر �آل مكتوم ،مالحمها يف الت�صفيات من خالل مدى جاهزيتهم وحر�صهم على تقدمي �أقوى
باملركز الثاين بال�سلق "نوادر" ،وال�شيخة لطيفة بنت امل��ر �آل مكتوم ،بال�سلق امل�ستويات ،فيما حر�صنا يف اللجنة املنظمة على زيادة �أيام الت�صفيات وتقليل عدد
"جندة" .وتفوق عامر حممد املن�صوري يف �شوط ذكور �سلق هواة  2500مرت ،ال�سلق يف الأ�شواط الت�أهيلية ملراعاة �صحة و�سالمة اجلميع من خالل تنفيذ
بال�سلق "خمباط" ،يليه ثانياً من�صور �سامل النعيمي بال�سلق "ري�سنق" ،وثالثاً الإجراءات االحرتازية بكل �صرامة ومتابعة دقيقة ،و�شهدت الأ�شواط النهائية
ت�سجيل �أرقاماً مميزة يف هذا العام بالنظر للتح�ضريات وال�سلق التي �شارك بها
عبد العزيز �إبراهيم مراد بال�سلق "ذهب".
كما ك�سب املن�صوري �شوط �إناث �سلق هواة  2500مرت ،بال�سلق "جلطة" ،يليه املتناف�سون.
ثانياً �سيف حمد ال�شام�سي بال�سلق "معرفه" ،وثالثاً عبداهلل عبيد بن دملوك
الرتاث ملهم للأجيال
بال�سلق "القاطعة".
و�أكد جمعة املهريي� ،أن اللجنة املنظمة قامت بكافة الرتتيبات من �أجل امل�شهد تابع ال�شيخ امل��ر بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم ،جانباً من �أ��ش��واط النهائية و
النهائي ال��ذي متيز مب�شاركة نخبة م��ن املحرتفني وال�ه��واة ��س��واء م��ن داخل الت�أهيلية ،وعرب عن تقديره جلهود �إقامة هذه البطوالت ،وقال :الرتاث ملهم
الدولة ،و�أي�ضاً امل�شاركني من خارج الدولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي ،للأجيال ،لذلك �أحر�ص �أن يتم�سك �أبنائي مبمار�سة خمتلف الريا�ضات الرتاثية
وهو الذي ي�أتي �سرياً لتحقيق جهود مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ،التقليدية يف ال�سلق و�صيد ال�صقور والبحر وغريها من الأم��ور التي ارتبطنا
يف �إبراز الريا�ضات الرتاثية ون�شرها �سواء على م�ستوى الدولة �أو حتى املنطقة بها على مر الزمن ،وي�سعدنا �أن نرى هذا الكم من ال�شباب امل�شاركني والإقبال
التي تت�شارك بالعادات والتقاليد وال�تراث املمتد لع�صور طويلة ،ون�سعى �أن وامل�ستويات القوية يف املناف�سات التي تعك�س �شغفهم بالريا�ضات الرتاثية ،وعلى
تتناقله الأجيال ال�صاعدة التي نحر�ص على دعمها وتوفري مقومات النجاح ال�صعيد ال�شخ�صي ف�إنني �أحر�ص على امل�شاركة منذ �سنوات االنطالقة الأوىل،

وغر�س هذه الريا�ضة الرتاثية لدى �أبنائي وبناتي �أي�ضاً.
تدريبات على مدار العام
ك�شف عامر حممد املن�صوري ،ان �سر تفوقه يف ح�صد لقبي �شوط الهواة ،يعود
للتدريبات والتجهيزات التي قام بها على مدار عام كامل من �أجل حت�ضري ال�سلق
لهذا املوعد ،وقال :ن�شكر �سمو ويل عهد دبي ،على رعايته ودعمه لهذه البطولة،
وجلميع القائمني عليها الذين وفروا جميع �أ�سباب النجاح .وتابع� :أقوم برعاية
وتدريب �أكرث من � 20سلق يف العزبة اخلا�صة بنا يف العني ،وهي ريا�ضة توارثتها
عن الأجداد والآباء و�أ�سعى لال�ستمرار بها وتعليمها لأبنائي �أي�ضاً.،
م�شاركة خليجية
�شهدت البطولة م�شاركة خليجية الفتة م��ن ال�سعودية والبحرين و�سلطنة
عمان ،و�أكد عبداهلل حارب البلو�شي ،امل�شارك من البحرين� ،أن البطولة حمفزة
دائماً وهو يحر�ص على التواجد بها منذ عدة �سنوات ،ويتطلع يف هذه الن�سخة
لتحقيق �أف�ضل النتائج و�إن ك��ان الهدف الأ�سا�سي هو عي�ش الأج��واء اخلا�صة
ب��احل��دث بغ�ض النظر ع��ن ح�سابات �أخ ��رى ،ب�شكل ع��ام �أق��وم بتدريب � 7سلق
و�أ�شارك بهم جميعاً باحلدث.

يف بطولة الإمارات املفتوحة:

 6ميداليات لكاراتيه ال�شارقة لريا�ضة املر�أة
•• ال�شارقة-الفجر:

حقق فريق الكاراتيه بنادي ال�شارقة
ل ��ري ��ا�� �ض ��ة امل � � � ��ر�أة ال ��ذه� �ب� �ي ��ة و 5
ميداليات ملونة يف بطولة الإمارات
املفتوحة للكاراتيه ب�ن��ادي ال�شارقة
باحلزانة و�سط م�شاركة كبرية على
م�ستوى ال�سيدات والرجال ،وتوجت
بامليدالية الذهبية الالعبة حوراء
العجمي يف فردي الكوميتيه �سيدات
درج��ة �أوىل والتي جرت يف وزن 50
كجم وح�ت��ى 55كجم ،و 3ف�ضيات

لكل م��ن ال�ي��ازي��ة خ��ال��د وال�ت��ي حلت
و�صيفة لزميلتها ح��وراء العجمي،
فيما ت��وج��ت ف��اط�م��ة ��س��امل بف�ضية
كوميتيه ف��ردي �سيدات درج��ة �أوىل
حتى وزن  68كجم وف��وق وزن 68
كجم� ،أما الف�ضية الثالثة فكانت من
ن�صيب م��رمي م�ن���ص��ور يف م�سابقة
ال �ك��ات��ا ف ��ردي � �س �ي��دات درج ��ة �أوىل،
وفازت بامليدالية الربونزية كل من:
�سالمة جا�سم يف الكاتا فردي �سيدات
درج ��ة �أوىل ،وخ��ول��ة الأن �� �ص��اري يف
الكاتا فردي �سيدات درجة ثانية.

وه��ذه امليداليات ه��ي �أوىل بطوالت
عام  ،2021ويف انتظار العديد من
امل�ي��دال�ي��ات والأل �ق ��اب يف البطوالت
املقبلة خا�صة و�أن بطولة الإمارات
امل �ف �ت��وح��ة ه ��ي الأوىل ب �ع��د ع ��ودة
الن�شاط بعد توقف طويل قارب على
� 12شهراً ،ب�سبب جائحة كورونا،
�� �ش ��ارك يف ال �ب �ط��ول��ة الع� �ب ��ات من
�أن��دي��ة ال�شارقة للدفاع ع��ن النف�س
وال�شارقة للألعاب الفردية و�شباب
الأهلي ودراجون �سبورت �إ�ضافة �إىل
نادي ال�شارقة لريا�ضة املر�أة.

وج ��رت امل�ن��اف���س��ات و� �س��ط �إج � ��راءات
اح�ت�رازي ��ة م���ش��ددة وح���ض��ره��ا عدد
كبري من م�س�ؤويل اللعبة باالحتاد
ي�ت�ق��دم�ه��م اللواء"م" ن��ا� �ص��ر عبد
ال ��رزاق ال��رزوق��ي رئي�س االحتادين
االم��ارات��ي والآ�سيوي ،النائب االول
لرئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أ� �ش��ادت م��ي العامري،
�إداري � � ��ة ف��ري��ق ال �ك��ارات �ي��ه يف ن ��ادي
ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة بامل�ستوى
ال ��ذي ظ�ه��رن عليه الع �ب��ات النادي
قائلة ":عودة ت�ؤكد رغبة الالعبات

يف حتقيق امليداليات واملناف�سة على
الألقاب ،و�أنهن متعط�شات للعبة من
ج��دي��د بعد ف�ترة غ�ي��اب طويلة عن
ب�ساط اللعبة".
وعربت التون�سية هال البودي مدربة
ال �ك��ارات �ي��ه ب��ال �ن��ادي ع ��ن �سعادتها
بالنتائج التي حتققت قائلة� ":إنه
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ظ��روف احلالية
الع� �ب ��ات ال� �ف ��رق ال��ري��ا� �ض �ي��ة يقمن
بالتدريب عن بعد ومتابعة مبا�شرة
احلالية ب�سبب كورونا ف�إن الروزنامة ل �ن��ا ،ول �ك��ن ف��ري��ق ال� �ن ��ادي �سيكون
ل� �ل� ��أداء م ��ن ق �ب��ل ال �ط��اق��م الفني هذه الن�سخة بعدد  11العبة".
والإداري للنادي ،ومتت امل�شاركة يف وقالت هال البودي ":يف ظل الأو�ضاع اخلا�صة بالبطوالت لي�ست وا�ضحة جاهزاً متاما للمناف�سات املقبلة".

توقيع اتفاقية ا�ست�ضافة البحرين لـ «�آ�سيوية
فوز «الإمارات» و«�أبوظبي» على «زيدان»
و«الذئاب» يف ك�أ�س دبي «ايفزا» الذهبية للبولو ال�شباب» لأ�صحاب الهمم يف دي�سمرب 2021
•• املنامة-وام:

•• دبي -وام:

ق� ��ادت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة م �ي �ث��اء بنت
حممد بن را�شد �آل مكتوم فريقها
"الإمارات" �إىل فوز بعد �إحرازها
ه ��دف�ي�ن ث �م �ي �ن�ين يف وق � ��ت �صعب
ج��دا على فريق "زيدان" وبنتيجة
ت���س�ع��ة �أه� � ��داف م �ق��اب��ل ث �م��ان �ي��ة يف
بطولة ك�أ�س دبي "ايفزا" الذهبية
ل�ل�ب��ول��و ل�ي�ت�ج��دد �أم� ��ل ال �ف��ري��ق يف
ال �ت ��أه ��ل �إىل ال � ��دور ال� �ت ��ايل فيما
وا�صل حقق "�أبوظبي" فوزه الثاين
على التوايل على فريق "ذئاب دبي
كافو" وبنتيجة ت�سعة �أهداف مقابل
ث�م��ان�ي��ة ل�ي�ت���ص��در ف ��رق املجموعة
الثانية .
و� � �ش � �ه ��دت م� � �ب � ��اراة "الإمارات"
و"زيدان" �إث � � ��ارة ون ��دي ��ة كبرية
وبلغت ال��ذروة يف ال�شوط اخلام�س
والأخري  ..وعلى الرغم من خطف
"زيدان" �أول �أهداف املباراة �إال �أن
ف��ري��ق "الإمارات" �أدرك التعادل
ع �ل��ى ال �ف��ور ث��م ت �ق��دم وت �ع ��ادل مع
زيدان  ..وقبل نهاية ال�شوط �أ�ضاف
"الإمارات" ه��دف��ا ث��ال �ث��ا منهيا
ال �� �ش��وط ب�ن�ت�ي�ج��ة ث�ل�اث��ة �أه � ��داف
مقابل هدفني  .ويف ال�شوط الثاين
ت �ق��دم ف��ري��ق "الإمارات" و�أح� ��رز

ثالثية رائعة منهم هدفني رائعني
ل�سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد
بن را�شد �آل مكتوم ومل ينجح فريق
"زيدان" يف �إ�ضافة �أه��داف �أخرى
 .ويف ال�شوط الثالث مت ا�ستبدال
عمرو زي��دان ب�سبب اال�صابة ليحل
حمله البديل اجل��اه��ز واملنقذ رجا
ابو اجلبني وين�شط فريق "زيدان"
ويحرز هدفني تباعا ثم ي��رد عليه

"الإمارات" بهدف �سابع وقبل نهاية
ال���ش��وط ينجح ف��ري��ق "زيدان" يف
�إ� �ض��اف��ة ه��دف��ه اخل��ام ����س  .و�شهد
ال �� �ش��وط ال ��راب ��ع ه ��دف ��ا واح� � ��دا لـ
"زيدان" لريفع به ر�صيده �إىل �ستة
�أهداف لي�صبح الفارق هدفا واحدا
 ..ويف بداية ال�شوط اخلام�س يدرك
"زيدان" ال�ت�ع��ادل �إال �أن توما�س
بانيللو ينقذ امل��وق��ف وي�ح��رز هدف

التقدم التا�سع لفريقه "الإمارات"
مقابل ثمانية �أهداف لفريق زيدان
� .أما مباراة "�أبوظبي" و"ذئاب دبي
كافو" فقد كانت �أكرث ندية و�إثارة
ب�سبب التناف�س املثري يف الأ�شواط
اخلم�سة ب�إ�ستثناء ال�شوط الثالث
ال� ��ذي ��ش�ه��د ت �ق��دم��ا الف �ت��ا لفريق
"�أبوظبي" وب�سبعة �أه��داف مقابل
ث�ل�اث��ة �أي ب� �ف ��ارق �أرب� �ع ��ة �أه � ��داف

رغم �أن ال�شوط الأول انتهى ل�صالح
�أب ��وظ� �ب ��ي ب �ه��دف�ي�ن م �ق��اب��ل هدف
وال �� �ش��وط ال �ث��اين ب �ث�لاث��ة �أه� ��داف
مقابل هدفني بف�ضل ت��أل��ق فار�س
اليبهوين  ..بينما تعادل يف ال�شوط
اخلام�س الفريقني بثمانية �أهداف
ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا �إال �أن ك��اب�ي�ل�لا جنح
يف خ �ط��ف ه ��دف ال �ف��وز لأبوظبي
لي�ضمن الت�أهل للمربع الذهبي .

وق��ع ماجد الع�صيمي رئي�س اللجنة
الباراملبية الآ�سيوية وال�شيخ حممد
ب��ن دع�ي��ج �آل خليفة رئ�ي����س اللجنة
الباراملبية البحرينية بفندق "�آرت
روتانا" البحرين �أم�س الأول اتفاقية
ا�ست�ضافة وتنظيم مملكة البحرين
ل��دورة الأل�ع��اب الباراملبية الآ�سيوية
ل�ل���ش�ب��اب دي���س�م�بر  ،2021والتي
ت�أتي بعد ن�سخة دبي  .2017ح�ضر
م��را� �س��م ال�ت��وق�ي��ع ط ��ارق ال�صويعي
امل��دي��ر التنفيذي للجنة الباراملبية
الآ�� �س� �ي ��وي ��ة ،وع �ل ��ي امل ��اج ��د الأم�ي��ن
ال�ع��ام للجنة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة البحرينية
والالعبة زينة عبد القادر والالعب
�أحمد الهنداوي.
ووج � ��ه رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الباراملبية
الآ�سيوية ال�شكر �إىل مملكة البحرين
ق � �ي ��ادة و� �ش �ع �ب��ا وال �ل �ج �ن��ة املنظمة
العليا لهذا احل��دث ال�ق��اري برئا�سة
ال�شيخ حم�م��د ب��ن دع�ي��ج �آل خليفة،
وف��رق العمل املختلفة على جهودها
امل�ت��وا��ص�ل��ة يف ال�ت�ج�ه�ي��ز ال�ست�ضافة
الأل � � �ع� � ��اب الآ� � �س � �ي� ��وي� ��ة م � ��ن خ�ل�ال
االجتماعات املتتالية لتقدمي ن�سخة
ا�ستثنائية ،يف ظ��ل ال�ت�ح��دي��ات التي
واج �ه��ت ري��ا� �ض��ة "�أ�صحاب الهمم"
يف ال �ع ��امل ب���س�ب��ب ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا،
مثمنا اجل�ه��ود الكبرية التي تبذلها
اللجنة الباراملبية البحرينية خالل
الفرتة املا�ضية من �أجل التفاعل مع
ه��ذا احل��دث ال�ق��اري املرتقب والذي
ي�ستحوذ على قدر كبري من الأهمية
خ�صو�صا �أن مملكة البحرين متلك

م �ق��وم��ات ت�ن�ظ�ي��م ح ��دث ا�ستثنائي
يحفر يف ذاكرة الوفود امل�شاركة.
وق � � ��ال  :ن �ت �م �ن��ى ال �ت ��وف �ي ��ق ململكة
ال �ب �ح��ري��ن ال���ش�ق�ي�ق��ة يف ا�ست�ضافة
احل� ��دث ح�ي��ث �ست�ضع" الباراملبية
الآ�سيوية" كل �إمكاناتها حتت ت�صرف
اللجنة املنظمة ،و�سنعمل معهم بروح
الفريق من �أجل �إبراز الوجه امل�شرق
للبحرين يف ريا�ضة " �أ�صحاب الهمم
" ،وتقدمي ن�سخة ا�ستثنائية للعامل
رغ ��م ك��ل ال �ت �ح��دي��ات ح�ت��ى ت�ع�ك����س "
�ألعاب �آ�سيا " لل�شباب التطور الكبري
لريا�ضات �أ�صحاب الهمم يف منطقة
اخلليج ب�صفة خا�صة ،و�آ�سيا ب�شكل
عام.
و�أ� �ش��ار الع�صيمي �إىل �أن م�س�ؤولية
ا�ستمرار �ألعاب ال�شباب يف �أكرب قارات
ال�ع��امل تدخل �ضمن �أه ��داف اخلطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للحركة الباراملبية
ال �ق��اري��ة ،وف ��ق ال�ن�ه��ج امل��ر� �س��وم ،من
�أج ��ل اال��س�ت�ث�م��ار يف ج�ي��ل امل�ستقبل،
خ�صو�صا �أن الالعبني ال�شباب من

�أهم اال�ستثمارات على م�ستوى القارة
الآ� �س �ي��وي��ة وال �ع��امل ،م���ش�يرا �إىل �أن
"الباراملبية الآ�سيوية" ت�سعى ل�ضمان
ا� �س �ت��دام��ة ال �ع �م��ل م��ن �أج� ��ل تقدمي
�أف�ضل اخلدمات ب�أعلى جودة خدمة
ل��ري��ا��ض��ة �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م يف القارة
الآ� �س �ي��وي��ة ،مم��ا ��س�ي�ك��ون ل��ه امل ��ردود
الإي� �ج ��اب ��ي ع �ل��ى ال �ل �ج��ان الوطنية
القارية والتي �ستقطف ثمار ذلك.
وقال �إن اللجنة الباراملبية الآ�سيوية
يف ه��ذا الإط� ��ار رف�ع��ت ��ش�ع��ار تطوير
الالعب منذ الن�شء وحتى االحرتاف،
بر�سم طريق وا�ضح من �أجل حتقيق
ذل��ك ع��ن ط��ري��ق امل�سابقات املختلفة
ط��وال امل��و��س��م وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر التي
ت �ع �م��ل م ��ع ال�ل�اع ��ب م ��ن م�صنفني
ومدربني.
م��ن جانبه �أع ��رب ال�شيخ حممد بن
دعيج �آل خليفة عن �سعادته بتوقيع
االت �ف��اق �ي��ة ،م �� �ش �ي��داً ب��رع��اي��ة قيادة
اململكة الر�شيدة لريا�ضات �أ�صحاب
الهمم ،م�ؤكداً على توجيهات
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يف ن�صف نهائي ك�أ�س رئي�س الدولة

بني يا�س يواجه �شباب الأهلي وال�شارقة يلتقي الن�صر اليوم
ع�شر والدور ربع النهائي  ،حيث ا�ستطاع فريق بني يا�س الفوز على العروبة بهدفني
•• دبي –الفجر:
دون مقابل يف دور الـ  ، 16وعلى الو�صل بهدف دون مقابل يف دور الثمانية  ،فيما جاء
تتجه الأنظار اليوم االثنني �إىل مباراتي الدور ن�صف النهائي لبطولة ك�أ�س �صاحب ت�أهل �شباب الأهلي بعد فوزه على حتا بثالثية نظيفة يف دور الـ  16وبثنائية نظيفة
ال�سمو رئي�س الدولة لكرة القدم للمو�سم الريا�ضي  ، 2021-2020حيث يلتقي يف على الإمارات يف دور الثمانية .
املباراة الأوىل فريقا بني يا�س و�شباب الأهلي با�ستاد نادي ال�شارقة ال�ساعة اخلام�سة يف املقابل ح�سم ال�شارقة ت�أهله �إىل هذا الدور بعد فوزه على خورفكان بثنائية نظيفة
والن�صف م�ساء  ،فيما يلتقي يف املباراة الثانية فريقا ال�شارقة والن�صر با�ستاد را�شد يف دور الـ  16وبرباعية نظيفة على الظفرة يف دور الـ  ، 8بينما جاء ت�أهل الن�صر بعد
بدبي ال�ساعة الثامنة والن�صف م�ساء .
جتاوزه عقبة الوحدة بركالت اجلزاء الرتجيحية  2-4يف دور الـ  16وبثنائية دون
ال�ستة
دور
مباريات
جتاوزها
بعد
النهائي
ن�صف
وكانت الفرق الأربعة و�صلت �إىل الدور
مقابل على عجمان يف دور الـ . 8

19
19
«ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س» :الفوز باملركز الأول �إ�سماعيل مطر يت�صدر ا�ستفتاء االحتاد الآ�سيوي ك�أف�ضل
العب يف اجلولة  17من دوري اخلليج العربي
يف بطولة الإمارات للكاراتيه يعك�س �صحة النهج املتبع
•• ال�شارقة -وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د � �س �ع��ادة �أح� �م ��د ع �ب��د الرحمن
ال�ع��وي����س رئ�ي����س جمل�س �إدارة نادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س
�أن فوز النادي باملركز الأول وت�صدر
فريقه للكاراتيه ترتيب فرق بطولة
الإمارات املفتوحة للكاراتيه ونيله 14
ميدالية بواقع  7ذهبيات و 5ف�ضيات
وبرونزيتني يعك�س �صحة النهج الذي
ت���س�ير ع�ل�ي��ه ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة يف
النادي  .و�أع��رب عن تقديره للجهود
املبذولة من قبل �أ�سرة النادي والتي
�ساهمت بالفوز باملركز الأول  ..م�ؤكدا
�أن اخلطوة املقبلة �ستكون العمل على
ت�ع��زي��ز ه ��ذا ال �ن �ج��اح ل�ل�ح�ف��اظ عليه
وتعزيزه بالفوز مبزيد من امليداليات
 ..م��ؤك��دا ثقته العالية بجهود �إدارة
التدريب الريا�ضي ب�إدارة عبد العزيز
احلمادي واملدير الفني �صالح الدين
ال ��زح �ن ��وين وامل� ��درب�ي��ن والإداري� �ي� ��ن

ي�ت���ص��در ال�ن�ج��م الإم ��ارات ��ي �إ��س�م��اع�ي��ل م�ط��ر الع��ب نادي
ال��وح��دة اال�ستفتاء ال��ذي يجريه االحت��اد الآ��س�ي��وي لكرة
ال �ق��دم الخ�ت�ي��ار �أف���ض��ل الع��ب يف اجل��ول��ة  17م��ن دوري
اخلليج العربي.
و�أطلق االحتاد القاري اال�ستفتاء �أم�س الأول ال�سبت على
موقعه الر�سمي ،وتبلغ الن�سبة التي ح�صل عليها �إ�سماعيل
مطر حتى الآن  % 42من �إجمايل عدد الأ�صوات ،وي�أتي
بعده فابيو دي ليما العب الو�صل يف املركز الثاين بن�سبة
 ،% 33ث��م كايو لوكا�س الع��ب العني يف امل��رك��ز الثالث
بر�صيد  ،% 17ثم نيكوال�س خامينيز العب بني يا�س يف
املركز الرابع بن�سبة  % 8من الأ�صوات .وكان �إ�سماعيل
مطر ق��د ق��اد فريقه �إىل حتقيق ال�ف��وز بثالثية نظيفة
على خ��ورف�ك��ان و�سجل ه��دف�ين يف الدقيقتني  23و84
من املباراة التي جرت بينهما على ا�ستاد �آل نهيان ،مبا رفع
ر�صيد الفريق �إىل  27نقطة .ويعد �إ�سماعيل مطر املولود
يف  7يناير  1983من �أه��م جنوم كرة القدم الإماراتية
عرب التاريخ ،منذ كان يف مرحلة النا�شئني وال�شباب ،حيث
�سبق له الفوز بالكرة الذهبية يف ك�أ�س العامل لل�شباب عام
 ،2003وقاد منتخب الإمارات للفوز بلقب ك�أ�س اخلليج

ملوا�صلة العمل التدريبي مبا ي�ساهم
يف موا�صلة الإجن ��از .م��ن جهته �أكد
عبيد الع�سم ال�سويدي ع�ضو جمل�س
�إدارة ال �ن��ادي م���ش��رف ال �ك��ارات �ي��ه �أن
ح �� �ص��ول ال� �ن ��ادي ع �ل��ى امل��رك��ز الأول
ترجم املكت�سبات التي حققتها برامج
ال �ت��دري��ب ع ��ن ب �ع��د وت� �ع ��اون �أول �ي ��اء
الأم � ��ور وال � ��روح ال��ري��ا��ض�ي��ة العالية

ل�لاع�ب�ين وال�لاع �ب��ات ب��دق��ة وتنفيذ
ال�ب�رام ��ج امل �ع �ت �م��دة م ��ن ق �ب��ل املدير
الفني للكاراتيه واملدربني مبا يعك�س
روح الفريق ال��واح��د  ..الفتا �إىل �أن
الفوز مبيداليات هذه البطولة يعزز
م��ا حققه �أب�ن��اء ال�ن��ادي يف البطوالت
التي �أقيمت "عن بعد" وك��ان �آخرها

الفوز بـ  36ميدالية يف بطولة �أمريكا
املفتوحة والتي �أقيمت افرتا�ضيا ما
ي�ؤكد جدارة �أبناء النادي بال�صدارة .
من ناحيته قدم عبد العزيز احلمادي
مدير �إدارة التدريب الريا�ضي يف نادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س
ال�شكر والتقدير ملجل�س �إدارة النادي

ل�ل��دع��م وال��رع��اي��ة ال �ت��ي �أ��س�ه�م��ت يف
حتقيق هذه النقلة النوعية لريا�ضات
الدفاع عن النف�س عموما والكاراتيه
ب�شكل خا�ص  ..م�ؤكدا �أن ر�ؤية النادي
ت�ترك��ز ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل وخلق
بيئة ريا�ضية تناف�سية تهدف لتحقيق
املزيد من املنجزات.

يف عامي  ،2007و ،2013وفاز بلقب �أف�ضل العب عربي
يف عام  ،2004ومت تر�شيحه للفوز بجائزة �أف�ضل العب
�آ�سيوي لعام  ،2006وفاز بلقب �أف�ضل العب خليجي عام
 ،2007وهداف بطولة ك�أ�س اخلليج يف العام نف�سه  ،وثاين
�أف�ضل العب �آ�سيوي عام  ،2008وثالث �أف�ضل مهاجم يف
�آ�سيا عام / 2009ح�سب موقع جول العاملي ،/والالعب
الأكرث جماهريية يف الوطن العربي عام  ،2008و�سجل
هدفني يف �أوملبياد لندن � 2012ضمن �صفوف منتخبنا
الوطني �أحدهما يف مرمى الأوروج��واي والآخر يف مرمى
ال�سنغال.
و�أكد املوقع الر�سمي لالحتاد الآ�سيوي �أن اجلولة الـ 17
م��ن دوري اخلليج ال�ع��رب��ي ميكن �أن يطلق عليها جولة
التعادالت يف منطقة ال�صدارة ،حيث تعادل فيها ال�شارقة
�صاحب املركز الأول مع الظفرة فلم يتقدم �إال نقطة ،كما
تعادل اجلزيرة �صاحب املركز الثاين  /بفارق املواجهات
املبا�شرة /عن الأول مع بني يا�س �صاحب املركز الثالث،
لي�صبح ر�صيد اجل��زي��رة  37نقطة ،وي�صبح ر�صيد بني
ي��ا���س  33نقطة يف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ..ك�م��ا �أك ��د امل��وق��ع �أن
اجل��ول��ة ال �ـ  17ك��ان��ت م��ن �أغ ��زر اجل ��والت �أه��داف��ا حيث
�شهدت ت�سجيل  29هدفا يف  7مباريات بن�سبة 4.14
هدف يف كل مباراة .

باري�س �سان جرمان يحدد «�أولوياته» ..خ�سارة �أتلتيكو ت�شعل املناف�سة
ومي�سي «ي�سقط من القائمة»
على لقب الليغا

بعد ال�شائعات التي �أح��اط��ت الوجهة املقبلة لنجم ال�ك��رة الأرجنتيني الثالثاء املا�ضي ،يف ذهاب مناف�سات الدور الـ 16من دوري �أبطال �أوروبا،
ليونيل مي�سي ،وربطه بنادي باري�س �سان جرمان ،ظهرت تقارير جديدة والتي فاز بها املارد الباري�سي ب�أربعة �أهداف مقابل هدف.
ت�شري �إىل �أن م�س�ؤويل النادي الفرن�سي ال ي�ضعون التعاقد مع "�أيقونة
موي�س كني
بر�شلونة" خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل يف قائمة �أولوياتهم.
وذكرت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية� ،أن املدير الفني لباري�س وت�شري تقارير �صحفية� ،إىل �أن باري�س �سان جرمان ي�سعى �أي�ضا �إىل ت�أمني
��س��ان ج��رم��ان ،ماوري�سيو بوكيتينو ،ق��د ح��دد بالفعل �أول��وي��ات �أخرى احل�صول على خ��دم��ات جن��م �آخ��ر م��ن جنومه ال�شباب ،وه��و الإيطايل
موي�س ك�ين ،ال��ذي �أح��رز الهدف الثالث لفريقه يف �شباك بر�شلونة يف
بخالف مي�سي ،يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن تلك الأولويات ت�شمل جمموعة من الالعبني ،املباراة الأخرية ،وفق ما ذكرت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية.
ويلعب كني الآن مع باري�س �سان جرمان على �سبيل الإع��ارة قادما من
هم:
نادي �إيفرتون الإجنليزي ،لكن النادي الباري�سي يرغب يف التعاقد معه
ب�صفة دائمة.
مبابي
يرى باري�س �سان جرمان �أن جتديد عقد الفرن�سي الدويل كيليان مبابي،
جن��م هجوم العمالق الباري�سي ،ميثل "�أولوية ق�صوى" على طاولة ديلي �آيل
من جانبها ،ذك��رت �صحيفة "لو باريزيان" الفرن�سية� ،أن باري�س �سان
جمل�س الإدارة ،ويفوق م�س�ألة التعاقد مع مي�سي من حيث الأهمية.
ويتواجد مي�سي احلا�صل على جائزة الكرة الذهبية  6م��رات (الرقم ج��رم��ان ي��وج��ه رادارات� ��ه �أي���ض��ا ��ص��وب التعاقد م��ع جن��م و��س��ط توتنهام
الإجنليزي ديلي �آيل.
الأع �ل��ى م��ن ن��وع��ه ل�لاع��ب ك��رة يف ال �ع��امل) ،ع�ل��ى رادار
و�سبق �أن تدرب الالعب حتت قيادة بوكيتينو حينما كان الأخري يتوىل
امل�س�ؤولني يف باري�س �سان جرمان منذ فرتة طويلة،
من�صب مدرب ال�سبريز ،والذي ي�ؤمن بقدرته على �إ�ضافة املزيد �إىل
�إال �أنه نظرا لتقدم "الربغوث" يف ال�سن (33
العمالق الباري�سي.
عاما) ،ف�إن بطل الدوري الفرن�سي يتطلع �أوال
�إىل احلفاظ على موهبته الفرن�سية ال�شابة.
�سريجيو رامو�س
وك��ان مبابي ( 22ع��ام��ا) ،احل��ا��ص��ل رفقة
يتطلع امل���س��ؤول��ون يف ال �ن��ادي الفرن�سي �أي���ض��ا �إىل ت�ع��زي��ز خط
منتخب "الديوك" على لقب بطولة ك�أ�س
دف��اع��ات الفريق يف امل�يرك��ات��و ال�صيفي املقبل ،ع�بر التعاقد مع
ال� �ع ��امل ال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف رو� �س �ي��ا يف �صيف
�سريجيو رامو�س� ،صخرة دفاع وقائد نادي ريال مدريد الإ�سباين،
 ،2018قد �أحرز � 3أهداف "هاتريك"
الذي �أ�ضحت �أيامه معدودة على ما يبدو داخل �أ�سوار العمالق
يف �شباك بر�شلونة ب��امل�ب��اراة التي
املدريدي.
جمعت الفريقني م�ساء
واق �ت��رن امل � ��ارد ال �ب��اري �� �س��ي يف الآون� � ��ة الأخ�ي��رة
ب�إمكانية التعاقد مع الإ�سباين ال��دويل يف
ااملريكاتو ال�صيفي املقبل ،عقب انتهاء
عقده مع ري��ال مدريد يف الـ  30من
يونيو املقبل.
وذك ��ر ب��رن��ام��ج "�إل �شريينجيتو"
التليفزيوين الإ�سباين� ،أن رامو�س
قد �أبلغ رئي�س نادي ريال مدريد،
ف �ل��ورن �ت �ي �ن��و ب�ي�ري ��ز ،برف�ض
ع��ر���ض التجديد و�أخ�ب�ره �أن
باري�س �سان جريمان ي�سعى
ل�ضمه.

�أ�شعل ليفانتي املناف�سة على اللقب
عندما �أحلق اخل�سارة الثانية هذا
امل��و��س��م مب�ضيفه �أتلتيكو مدريد
املت�صدر بالفوز عليه �2-صفر على
م�ل�ع��ب "واندا ميرتوبوليتانو"
يف م ��دري ��د يف امل ��رح �ل ��ة الرابعة
وال�ع���ش��ري��ن م��ن ب�ط��ول��ة �إ�سبانيا
لكرة القدم.
وي ��دي ��ن ل �ي �ف��ان �ت��ي ب� �ف ��وزه الأول
ع �ل��ى ات�ل�ت�ي�ك��و م ��دري ��د يف ملعبه
اىل م�سجلي ه ��ديف ال �ف��وز قائده
مورالي�س خو�سيه لوي�س مورالي�س
( )31وال � �ب� ��دي� ��ل خ� ��ورخ� ��ي دي
ف ��روت ��و� ��س ( ،)5+90وح ��ار� ��س
م ��رم ��اه دان� �ي ��ال ك��اري �ن��ا���س ال ��ذي
ت �� �ص��دى ل �ل �ع��دي��د م ��ن الهجمات
املدريدية.
وجنح ليفانتي يف ك�سب �أربع نقاط
من �أ�صل �ستة ممكنة من �أتلتيكو
مدريد يف مباراتني جمعتا بينهما
يف م ��دى ث�لاث��ة �أي� ��ام ب�ع��دم��ا كان
�أرغمه على التعادل  1-1الأربعاء.
وب� �ع ��دم ��ا ح � ��رم ال �ق �ط ��ب ال �ث ��اين
ل �ل �ع��ا� �ص �م��ة م ��ن االب� �ت� �ع ��اد ثماين
ن �ق��اط االرب� �ع ��اء� ،أ� �س��دى ليفانتي
خ��دم��ة ثانية للقطب االول ريال
مدريد حامل اللقب الذي ا�ستغل
ال�ه��دي��ة ب �ف��وزه ع�ل��ى م�ضيفه بلد
ال��ول�ي��د �1-صفر مقل�صا الفارق
اىل ثالث نقاط.
وبات �أتلتيكو الذي كان يغرد خارج
ال�سرب منذ ف�ترة طويلة ،مهددا
جدا بخ�سارة ال�صدارة يف املرحلتني
املقبلتني كونه مدعو اىل مواجهة
م�ضيفه فياريال ال�سابع ومن بعده
�ضيفه ريال مدريد ،قبل مواجهة
��ض�ي�ف��ه �أت �ل �ت �ي��ك ب �ل �ب��او يف مباراة
م�ؤجلة من املرحلة الثامنة ع�شرة
يف العا�شر من �آذار/مار�س املقبل.
وهي اخل�سارة االوىل لأتلتيكو على
�أر�ضه هذا املو�سم والأوىل منذ 72
مباراة.
وهو الفوز الثاين تواليا لليفانتي
يف ال�ع��ا��ص�م��ة م��دري��د ب�ع��دم��ا كان
ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ري� ��ال يف ال �ث��ام��ن من
ال�شهر احلايل يف املرحلة احلادية
والع�شرين.
كما ه��ي اخل���س��ارة الثانية لرجال
امل � � � � ��درب االرج � �ن � �ت � �ي � �ن� ��ي دي �ي �غ ��و
�سيمينوي هذا املو�سم بعد االوىل
ام��ام م�ضيفه وج��اره ري��ال مدريد

�صفر -2يف  12ك��ان��ون االول/
دي�سمرب املا�ضي.
وج � � ��اءت خ� ��� �س ��ارة �أت �ل �ت �ي �ك��و قبل
ا��س�ت���ض��اف�ت��ه ت���ش�ل���س��ي االنكليزي
ال� �ث�ل�اث ��اء يف ذه � ��اب ال� � ��دور ثمن
ال �ن �ه��ائ��ي مل �� �س��اب �ق��ة دوري ابطال
اوروبا.
وق� ��ال ��س�ي�م�ي��وين "ال �أب �ح ��ث عن
�أع ��ذار ،الأم��ر يتوقف علينا نحن
امل ��درب ��ون مل�ن��ح ال�لاع �ب�ين احللول
الالزمة لتحقيق الفوز".
و�أ� �ض��اف بخ�صو�ص املناف�سة على
اللقب "من املهم حتقيق الأهداف
املحددة� .إنه �أمر رائع .لكن الأهم
من ذلك هو ال�سبيل لتحقيق ذلك.
هناك العديد من العقبات ،احلظ
ال�سيء ،احلظ ال�سعيد ...نحن على
هذا الطريق ،ونواجه عقبات ،لكن
يجب �أن نحاول جتاوزها وامل�ضي
قد ًما ب�أف�ضل طريقة ممكنة".
ودفع �سيميوين بنجمه الربتغايل
جواو فيليك�س �أ�سا�سيا للمرة الأوىل
منذ ك��ان��ون الثاين/يناير املا�ضي
وحتديدا �ضد فالن�سيا حيث �أدرك
ال �ت �ع��ادل ل�ف��ري��ق ال�ع��ا��ص�م��ة الذي
خ��رج ف��ائ��زا  ،1-3وذل��ك ليعو�ض
غ�ي��اب اجل �ن��اح ال ��دويل البلجيكي
يانيك كارا�سكو ب�سبب الإ�صابة.
وك��اد مورالي�س يفعلها من هجمة
م��رت��دة من�سقة م ��رر ع�ل��ى �أثرها
روب ��ن رو��ش�ي�ن��ا ك ��رة ط��وي�ل��ة خلف
الدفاع من منت�صف ملعب فريقه

اىل م��ورال�ي����س ال ��ذي ان�ط�ل��ق من
م �ن �ت �� �ص��ف امل �ل �ع��ب وت ��وغ ��ل داخ ��ل
امل�ن�ط�ق��ة ق�ب��ل �أن ي���س��دده��ا بجوار
القائم االي�سر للحار�س ال�سلوفيني
العمالق يان �أوبالك (.)8
ورد ات �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د بت�سديدة
قوية ل�سواري�س من داخل املنطقة
�أب �ع��ده��ا احل��ار���س ك��اردي �ن��ا���س اىل
ركنية (.)14
وع �ل��ى غ� ��رار م �ب��ارات �ه �م��ا امل�ؤجلة
الأرب�ع��اء يف فالن�سيا ،كان ليفانتي
ال� �ب ��ادئ ب��ال�ت���س�ج�ي��ل ع �ن��دم��ا جنح
مورالي�س يف ا�ستغالل ك��رة ف�شل
العب الو�سط الفرن�سي جيوفري
كوندوغبيا يف ت�شتيتها ف�سددها
ق��وي��ة ب�ي�م�ن��اه م��ن داخ ��ل املنطقة
ارت� �ط� �م ��ت مب ��داف� �ع�ي�ن وخ ��دع ��ت
�أوباالك (.)31
وك � ��اد ف�ي�ل�ي�ك����س ي � ��درك التعادل
م�ب��ا��ش��رة ع�ن��دم��ا ت�ل�ق��ى ك��رة خلف
امل��داف�ع�ين م��ن كوندوغبيا فك�سر
م�صيدة الت�سلل و�سددها من خارج
امل�ن�ط�ق��ة ف ��وق ال �ع��ار� �ض��ة (،)32
وج ��رب امل��داف��ع م��اري��و هريمو�سو
ح �ظ��ه ب �ت �� �س��دي��دة ب �ع �ي��دة ابعدها
كاردينا�س اىل ركنية (.)40
وت �ل �ق��ى �أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د �ضربة
م��وج �ع��ة ب ��إ� �ص��اب��ة ق �ط��ب دفاعه
ال � ��دويل االوروغ � ��وي � ��اين خو�سيه
م��اري��ا خ�ي�م�ي�ن�ي����س ف��دخ��ل مكانه
الفرن�سي توما ليمار (.)54
وحرم القائم االمين هداف الليغا

ال � � ��دويل االوروغ� � ��وي� � ��اين لوي�س
�سواري�س من ادراك التعادل برده
ت�سديدته القوية بيمناه اثر ركلة
ح��رة م�ب��ا��ش��رة م��ن خ ��ارج املنطقة
(.)58
و�أنقذ كاردينا�س مرماه من هدف
حم�ق��ق ب�ت���ص��دي��ه ب�ق��دم��ه اليمنى
لكرة فيليك�س م��ن م�سافة قريبة
اث� ��ر مت ��ري ��رة ع��ر� �ض �ي��ة ملاركو�س
يورنتي (.)59
وت��اب��ع ك��اردي�ن��ا���س ت��أل�ق��ه وت�صدى
ل �ك��رة "على الطاير" لفيليك�س
بيمناه من داخ��ل املنطقة (،)67
ثم لت�سديدة زاحفة لالعب نف�سه
من خارج املنطقة (.)68
وانربى ليمار لركلة حرة مبا�شرة
م ��ن خ � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة ت �� �ص��دى لها
كاردينا�س ب�سهولة (.)86
و�أنقذ كاردينا�س مرماه من هدف
رائع بت�صديه لت�سديدة قوية "على
الطاير" لليمار من خارج املنطقة
قبل �أن ي�شتتها الدفاع (.)2+90
ووج��ه ليفانتي ال�ضربة القا�ضية
لأتلتيكو مدريد ب�إ�ضافته الهدف
الثاين �إث��ر هجمة مرتدة من�سقة
تلقى على اثرها دي فروتو�س كرة
يف منت�صف ملعب فريقه فانطلق
يف اجلهة اليمنى م�ستغال تواجد
حار�س املرمى �أوب�ل�اك يف منطقة
ج ��زاء ال���ض�ي��وف �إث ��ر رك �ل��ة ركنية
و�سددها من منت�صف امللعب داخل
املرمى اخلايل (.)5+90

جرثومة يف املعدة تنتهي ببرت كلتا �ساقيه
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مل يكن رجل بريطاين يتوقع �أن تنتهي رحلة تخييم عائلية مبر�ض يف معدته �أدى يف نهاية املطاف �إىل برت كلتا
�ساقيه.
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�أ�سمن طفل يفقد  115كيلو من وزنه

�سرقوا فحو�ص كورونا ..وباعوها على الإنرتنت

ا�ستعاد �أثقل طفل يف العامل ر�شاقته بعد �أن خ�سر �أكرث
من  115كيلو من وزنه بف�ضل اتباع نظام غذائي �صارم.
وك��ان وزن �أري��ا بريمانا ( 14ع��ام�اً) ق��د و�صل �إىل نحو
 204ك�ي�ل��وغ��رام بعمر  11ع��ام ف�ق��ط ،ل�ك��ن وزن ��ه الآن
انخف�ض �إىل نحو  88كيلو ،ومتكن م��ن التخل�ص من
الكثري من اللحم الزائد.
وكان الفتى الذي يعي�ش يف قرية �صغرية يف �أندوني�سيا قد
ت�صدر عناوين الأخبار قبل � 5سنوات ،عندما و�صل وزنه
�إىل نحو  136كيلو غرام بعمر � 9سنوات ،وكان يعاين من
زيادة الوزن لدرجة �أنه كافح من �أجل امل�شي ،ومل يتمكن
من االن�ضمام �إىل �أ�صدقائه يف املدر�سة.
وك��ان حجم �أري��ا �ضخماً ج��داً لدرجة �أن��ه مل يتمكن من
اال�ستحمام ب�شكل طبيعي ،بل كان ي�ستحم يف حمام �سباحة
باخلارج ،ومل تكن هناك مالب�س تنا�سبه ،لذلك كان يلف
نف�سه يف ردائه ويق�ضي �أيامه يف تناول الوجبات ال�سريعة
مبا يف ذلك املعكرونة �سريعة التح�ضري املف�ضلة لديه.
ولكن مع اتباع نظام غذائي مراقب عن كثب ،وممار�سة
التمارين الريا�ضية بانتظام ،بالإ�ضافة �إىل عملية ربط
املعدة ،خ�سر �آري��ا نحو  115كيلوغرام يف ثالث �سنوات،
وب��ات الآن مي�شي  3كيلومرتات يف ال�ي��وم ،ويلعب كرة
ال�سلة وغريها من الريا�ضات ،وميكنه ت�سلق الأ�شجار
وركوب الدراجة النارية لأول مرة ،ومتكن من العودة �إىل
املدر�سة قبل �إغالقها ب�سبب كورونا.

ذك��رت �صحيفة بريطاينة �أن ل�صو�صا متكنوا من �سرقة الآالف
م��ن اخ�ت�ب��ارات ف�يرو���س ك��ورون��ا ال�سريعة ،وعر�ضوها للبيع على
الإنرتنت .و�أ�شارت �صحيفة "مريور"� ،إىل �أنه عرثت على �صناديق
ت�ضم هذه االختبارات على موقع "�إي باي" التجاري الإلكرتوين
و"في�سبوك" وغريها.
وو�صل �سعر ال�صندوق ،ال��ذي ي�ضم العديد من الفحو�ص� ،إىل
 400جنيه �أ�سرتاليني ( 560دوالر) .
وذكرت ال�صحيفة �أن هذه االختبارات غري خم�ص�صة لبيع ،لكن ال
يعرف كيف �سرقة هذه االختبارات ال�ضرورية.
وك��ان��ت ه��ذه االخ �ت �ب��ارات ،ال�ت��ي تعطي نتائج خ�لال  15دقيقة،
خم�ص�صة للفئات الأكرث �ضعفا مثل كبار ال�سن.
وفتحت ال�شرطة الربيطانية حتقيقا يف الق�ضية ،بعد تقرير
ال�صحيفة .وقال م�صدر يف ال�شرطة" :من الوا�ضح �أن هناك �أفراد
ي�سرقون االختبارات التي يجب ا�ستخدامها حلماية الفئات الأكرث
�ضعفا وحماولة بيعها من �أجل الربح".
وتابع�" :إنه �أمر مثري لال�شمئزاز لكنهم بحاجة �إىل معرفة �أنهم
لن يفلتوا من العقاب".
و��س��ارع موقع "�إي باي" �إىل ح��ذف ه��ذه االخ�ت�ب��ارات م��ن قائمة
املبيعات ف�ي��ه ،لكن ال�صحيفة ق��ال��ت �إن�ه��ا متكنت م��ن ��ش��راء 50
اختبارات من بائعني من برمغهام.

يحول �أ�سلحة القتل �إىل �أدوات مو�سيقية
كل �أ�سبوع ،يتجول النحات ال�صربي نيكوال ماكورا يف �ساحة حتوي
خملفات ع�سكرية بحثا عن الأ�صوات.
من خالل البحث بني بنادق وخ��وذات و�صواريخ مهملة ،ي�ضرب
ب�أ�صابعه على الأ�سلحة القدمية للعثور على قطع ميكنه نقلها �إىل
اال�ستوديو اخلا�ص به وحتويلها �إىل �آالت مو�سيقية.
يحاول الرجل البالغ من العمر  42عاما حتويل �أدوات التدمري
ال�سابقة هذه �إىل و�سائل للإبداع يف منطقة ما زالت حتمل ندوبا
من حروب الت�سعينات التي دمرت يوغو�سالفيا.
وهو جنح يف حتويل مدفع وقارورة ع�سكرية للغاز �إىل �آلة ت�شيلو،
و��ص�ن��ع غ�ي�ت��ارا م��ن بندقية "زا�ستافا �إم  "70وخ ��وذة للجي�ش
اليوغو�ساليف ،وجمع كمانا من م�شط ر�شا�ش و�صندوق �إ�سعافات
�أولية ،من بني �أ�شياء �أخرى.
وق��ال م��اك��ورا وه��و �أ�ستاذ م�ساعد يف �أك��ادمي�ي��ة ن��ويف �ساد للفنون
يف �شمال �صربيا "البنادق حتيطنا يف كل مكان .نحن حماطون
بالدمار لدرجة �أننا مل نعد نالحظه" .وهناك عدد هائل من املواد
التي ميكن ا�ستخدامها .فمنذ انتهاء احلروب املتعاقبة� ،أ�صبح بيع
املعدات الع�سكرية اخلارجة عن اخلدمة مقابل مبلغ زهيد ،م�شهدا
م�ألوفا يف كل �أنحاء البالد.
وحتتوي هذه "املقابر" ،بنادق وقنابل و�أقنعة واقية من الغاز
وكذلك مركبات قتالية ورادارات وحتى قطع �ضخمة من طائرات
حربية.
وه��دف النحات هو �إن�شاء �أورك�سرتا كاملة جتوب �أنحاء املنطقة
وت �ق��دم ع��رو��ض��ا مو�سيقية م��ع وج ��ود حم��ارب�ين �سابقني �ضمن
الفرقة.
و�أو�ضح "�أريد منح �أولئك الذين �شاركوا يف احلرب فر�صة ال�ستخدام
الأ�سلحة التي ا�ستخدموها يف احلرب البتكار املو�سيقى".

الأمري ت�شارلز يزور
والده يف امل�ست�شفى
زار الأم�ي�ر ت�شارلز وال��ده الأمري
ف�ي�ل�ي��ب ( 99ع��ام��ا) ال ��ذي �أدخ ��ل
م�ست�شفى امللك �إدوارد ال�سابع يف
لندن ظهر الثالثاء "احرتازيا".
وو�صل وريث العر�ش �إىل امل�ست�شفى
قرابة ال�ساعة  15,20ت غ ال�سبت،
وخ ��رج م��ن ��س�ي��ارة وا��ض�ع��ا كمامة
وغ��ادر بعد زي��ارة ا�ستمرت حوايل
ن�صف ��س��اع��ة .وه��و �أول ف��رد من
العائلة امللكية الربيطانية يزور
الأمري فيليب زوج امللكة �إليزابيث
ال �ث��ان �ي��ة م �ن��ذ �أدخ� � ��ل امل�ست�شفى
يف "�إجراء احرتازي" م�ساء
الثالثاء.
و�أو� �ض��ح ق�صر باكينغهام يف بيان
�أن "هذه اخلطوة اتخذت ب�صورة
احرتازية بناء على ن�صيحة طبيب
��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي �إث ��ر وعكة
�صح ّية �أملّت به".
و�أو� �ض��ح م�صدر يف الق�صر امللكي
يف ح�ي�ن��ه �أن امل���ش�ك�لات ال�صحية
ل�ل�أم�ير فيليب لي�ست مرتبطة
بكوفيد.-19
ويف ب��داي��ة ك��ان��ون الثاين-يناير،
ت �ل �ق��ت امل �ل �ك��ة �إل �ي��زاب �ي��ث الثانية
ال �ب��ال �غ��ة  94ع��ام��ا وزوج� �ه ��ا �أول
ج ��رع ��ة ل� �ق ��اح م �� �ض��اد لفريو�س
ك��ورون��ا يف ق�صر وي�ن��د��س��ور غرب
لندن حيث مي�ضيان فرتة احلجر
ال�سارية حاليا يف بريطانيا.
وق� ��ال ق���ص��ر ب��اك�ي�ن�غ�ه��ام اجلمعة
�إن دوق �إدن�ب�ره "�سيبقى مبدئيا
يف امل�ست�شفى ( )...حتى الأ�سبوع
املقبل" ،م�شريا �إىل �أن معنوياته
جيدة.
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ال�سمكة الوح�ش ..حتري العلماء

تيارات من احلمم الربكانية النارية احلمراء تتدفق يف جبل �إتنا ،بايطاليا وهو الربكان الأكرث ً
ن�شاطا يف �أوروبا( .رويرتز)

غرق «فو�سيا» يخت الأثرياء
�أعلنت ال�سلطات املاليزية �أن اليخت فو�سيا ال��ذي تناقل ملكيته العديد
من الأثرياء مبن فيهم رجل الأعمال الفرن�سي برنارد تابي ،غرق قبالة
�سواحل ماليزيا بعد �أيام قليلة من اندالع حريق فيه.
وقال خفر ال�سواحل املاليزي �إن "فو�سيا" وهو �شراعي يبلغ طوله حوايل
 75مرتا غرق �صباح اجلمعة بالقرب من جزيرة النكاوي ال�سياحية غداة
حريق دم��ره .و��ص��رح امل���س��ؤول يف خفر ال�سواحل حممد زواوي عبد اهلل
لوكالة فران�س بر�س "نعتقد �أنه غرق اجلمعة ،حوايل اخلام�سة �أو ال�ساد�سة
�صباحا" ،مو�ضحا �أنه مت �إبالغ الوكيل امل�س�ؤول عن اليخت.
و�أ�ضاف "متكنا من ال�سيطرة على احلريق لكنه ت�سبب ب�أ�ضرار يف هيكل
اليخت قد تكون �سببت غرقه" .وق��ال �إن��ه مت فتح حتقيق ملعرفة �أ�سباب
احلريق .ومتكن فريق الطوارئ من �إنقاذ افراد الطاقم ال�سبعة.
وبُني اليخت يف تولون حل�ساب املالح �آالن كوال�س يف  1976ثم ملكه برنارد
تابي يف ثمانينات وت�سعينات القرن املا�ضي .وبعد �إفال�سه ،ا�شرتت اليخت
اللبنانية منى �أيوب يف  1997مقابل  36,5مليون فرنك ( 7,5مليون يورو
بال�سعر احلايل) ،ح�سب و�سائل �إعالم.

�إيطاليا ..تراجع الزواج والطالق خالل اجلائحة
�أدت جائحة كورونا �إىل تراجع كبري يف عدد الزيجات والطالق ب�إيطاليا
العام املا�ضي ،يف تعزيز ملنحى متوا�صل منذ �سنوات.
ووفق �أرقام م�ؤقتة ن�شرها املعهد الوطني للإح�صاءات ،ف�إن الربع الأول من
عام  2020والذي طالته جزئياً جائحة "كوفيد "-19تراجعت الزيجات
بن�سبة  20%تقريبا مقارنة مع الربع نف�سه يف  ،2019فيما �سجلت دعاوى
الهجر والطالق تراجعاً بني  11%و.20%
ُ
وخ�لال الربع الثاين من ع��ام  2020ال��ذي طبع بتف�شي فريو�س كورونا
والقيود املت�صلة به بينها تدابري �إغالق عام ا�ستمرت حوايل �شهرين ،ح�صل
تراجع كبري بن�سبة  80%يف الزيجات وبن�سبة تقرب من  60%لبع�ض
�أن��واع االنف�صال والطالق باملقارنة مع الف�صل نف�سه من العام ال�سابق،
وفقاً لوكالة "فران�س بر�س" .وبذلك توا�صل منحى كان ي�سجل قبل بدء
اجلائحة� ،إذ بات الإيطاليون �أقل مي ً
ال �إىل الزواج يف ال�سنوات الأخرية ،كما
�أن متو�سط �أعمار املقبلني على الزواج �آخذ يف االرتفاع.
وعقد  184088زواج �اً يف �إيطاليا �سنة  ،2019بانخفا�ض ن�سبته % 6
خالل عام ،يف مقابل � 246613سنة � ،2008أي بانخفا�ض يقرب من 25%
خالل هذه الفرتة ،بح�سب املعهد الإيطايل.
وي�سجل معدل �أعمار العرائ�س ازدي��اداً م�ط��رداً� ،إذ ارتفع من � 32.1سنة
للرجال يف � 2008إىل � 33.7سنة يف  2018و� 33.9سنة يف .2019
والظاهرة عينها ُت�سجل لدى الن�ساء� ،إذ ارتفع معدل �أعمارهنّ من 29.4

 3ر�سائل بخط يد الأمرية
ديانا للبيع
تعر�ض  3ر�سائل بخط يد الأم�ي�رة ديانا �أر�سلتها
لأ��ص��دق��ائ�ه��ا امل �ق��رب�ين ال��ذي��ن ��س��اع��دوه��ا يف فرتة
انف�صالها عن الأمري ت�شارلز للبيع يف مزاد علني.
و�أف� ��ادت �صحيفة "ديلي ميل" ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ب�أنه
من املقرر بيع هذه الر�سائل الـ 3يف م��زاد علني يف
مقاطعة كورنوال الإجنليزية يف  18مار�س املقبل.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن ر�سائل الأمرية ديانا ت�سلط
ال�ضوء على الأهمية التي �أولتها لأ�صدقائها ،مبا
يف ذل��ك ر�سالة مر�سلة ل��زوج��ة ال�سفري الربازيلي
يف اململكة املتحدة �آن ��ذاك ،لو�سيا فلي�شا دي ليما.
وو�صفت ديانا لو�سيا بعد لقائهما لأول مرة يف �أبريل
 1991ب�أنها "�سيدة رائعة" و�أنه كان لها ت�أثري كبري
يف حياتها .وكتبت ديانا ر�سالة �أخرى يف مايو 1992
�إىل �صديقها روج ��ر ب��رام �ب��ل ،ع�م��دة و�ستمن�سرت
ال�سابق ،حتدثت الأمرية خاللها عن وجبات الغداء
وال�شمبانيا التي اعتادوا اال�ستمتاع بها.

�أثارت �سمكة وح�شية نافقة حرية العلماء وخ�شية ال�سكان
املحليني عندما اكت�شفت بقاياها على �شاطئ بحرية يف
�سنغافورة .وقالت مواطنة ا�سكتلندية تعي�ش يف املنطقة
�إن�ه��ا ع�ثرت على املخلوق الغريب ،على الأق��ل بالن�سبة
�إىل �سكان املنطقة ،على �ضفاف بحرية ماكريت�شي يف
�سنغافورة .و�أ�ضافت كارين لينغوي ،البالغة من العمر
 31عاما� ،إن املخلوق الغريب ب��دا وك�أنه من ع�صور ما
قبل التاريخ.
غ�ير �أن��ه الح�ق��ا ،ات�ضح �أن امل�خ�ل��وق ال�غ��ري��ب م��ا ه��و �إال
"�سمكة مت�ساح" ،موطنها الأ�صلي يف جنوب الواليات
املتحدة� ،أي �أنه عرث على هذه ال�سمكة الوح�ش على بعد
� 16ألف كيلومرت عن موطنها الأ�صلي.
واملعروف عن ال�سمكة الوح�ش �أو ال�سمكة التم�ساح �أنها
مفرت�س رئي�سي وتنتج بي�ضا ��س��ام��ا ،ومي�ك��ن �أن يكون
لإطالق مثل هذا النوع من الأ�سماك الغازية يف الربية
ت�أثري كارثي على النظم البيئية.
وقالت ال�سيدة ليثغوي" :كان هناك بع�ض الأ�شخا�ص
ينظرون �إليها بالفعل من املمر اخل�شبي ،لكن ذلك كان
بعيدا جدا عن ر�ؤية ما كان عليه".
و�أو�ضحت "كنا نظن يف البداية ومن مكاننا �أنه مت�ساح،
لكنه مل يكن �صحيحا متاما ،لذلك خرجنا عن امل�سار
لإلقاء نظرة فاح�صة ..مل يكن مت�ساحا! كان مثل �شيء
قد تراه يف حديقة حيوانات ..بدت ك�أنها من ع�صور ما
قبل التاريخ بفكيها و�أ�سنانها الكبرية".

الر�سائل املك�شوفة� ..أزمة وات�ساب تعود للواجهة من جديد

م��ن ج��دي��د ت �ع��ود �أزم � ��ة � �ش��رك��ة وات �� �س��اب �إىل
الواجهة بعدما �أعلنت اخلمي�س املا�ضي ،املا�ضي
ق��دم��ا يف �سيا�سة حت��دي��ث اخل�صو�صية ،الذي
مبوجبه قد تتبادل وات�ساب بيانات امل�ستخدمني
م��ع في�سبوك وال���ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ،الأمر
الذي �أثار موجة انتقادات عاملية دفعت املاليني
لهجرة تطبيق الرتا�سل الفوري ال�شهري.
ويف ه� ��ذا ال �� �ص��دد ي �ق ��ول خ �ب�ي�ر تكنولوجيا
االت�صاالت والإعالم �أمين �صالح �إن "في�سبوك
ل��دي �ه��ا �أك �ب�ر ت�ط�ب�ي�ق��ات ل�ل�ت��وا��ص��ل يف العامل
"في�سبوك م��ا� �س �ن �ج��ر ووات� ��� �س ��اب وجمموع
م�ستخدميهما ي �ق��ارب ن���ص��ف ��س�ك��ان العامل
تقريبا �أ�صبحت ر�سائلهم مك�شوفة".
و�أو�ضح خبري تكنولوجيا االت�صاالت والإعالم
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أن��ه "�إذا ك��ان من
حق في�سبوك الت�صرف كما ت�شاء فيما متلكه
من بيانات ،فمن حق امل�ستخدمني هجر هذا

التطبيق وال��ذه��اب لغريه مثل تليغرام مثال
�أو �سيغنال" ،م�شريا �إىل �أن حت��دي��ث �سيا�سة
اخل�صو�صية املزمع "مثري للجدل يف وات�ساب
لكنه هو نف�سه يف في�سبوك ما�سنجر".
و�أ�ضاف �أن "�شركة في�سبوك حت��اول القول �إن
ك��ل �سيا�ساتها �ستكون واح ��دة يف ال�ع��امل وهو
حترك قانوين �أكرث منه تكنولوجي".
يف ال�سياق نف�سه ،ي��رى اخلبري التقني �سامل
احلربي �أن "�إ�صرار في�سبوك على هذه ال�سيا�سة
يرجع لبيع معلومات امل�ستخدمني للمعلنني
ال�ستهدافهم يف الإعالنات".
وت� ��وق� ��ع اخل� �ب�ي�ر ال �ت �ق �ن��ي يف ح ��دي ��ث ملوقع
"�سكاي ن�ي��وز عربية" �أن "تطبيق وات�ساب
ق��د يتحول �شيئا ف�شيئا �إىل تطبيق ع��ادي ال
يهم امل�ستخدمني ب�سبب �سيا�سة اخل�صو�صية
ال�ت��ي جت�بر امل�ستخدم على امل��واف�ق��ة �أو حذف
ح�سابه".

�سعر منزل هاندا �أرت�شيل
يحدث �ضجة

�أثار �شراء النجمة الرتكية هاندا �أرت�شيل بيتاً جديداً باهظ الثمن
جد ًال كبرياً يف تركيا ،فقد ك�شفت ال�صحف الرتكية �أن البيت يبلغ
ثمنه  10ماليني لرية تركية� ،أي �أكرث من مليون و� 400ألف دوالر
�أمريكي.
وذك��رت ال�صحف �أن البيت يت�ألف من طابقني اثنني� ،أ�شبه بفيال
بت�صميم زجاجي مم ّيز ،م�شريين �إىل �أن هاندا و ّقعت على عقد مع
�شركة خا�صة ،لت�صميم الديكور الداخلي ،و�ألزمتهم مبوجب العقد،
على ال�سرية التامة ،ول��ن تتمكن ال�شركة املعمارية م��ن م�شاركة
موقع �أو ديكور منزلها يف �أي مكان� ،إال بالرجوع �إليها ،على �أن تدفع
ال�شركة تعوي�ضاً �ضخماً يف حال الإخالل بالعقد.

�أمريكا ت�سلم حار�س
مع�سكر نازي �إىل �أملانيا
�أعلن الق�ضاء الأملاين� ،أن الواليات
املتحدة �سلمت �أملانيا حار�سا �سابقا
يف م�ع���س�ك��ر اع �ت �ق��ال ن � ��ازي يبلغ
م ��ن ال �ع �م��ر  95ع ��ام ��ا ،التهامه
"بالتواط�ؤ يف القتل".
وو� �ص��ل الأمل ��اين ف��ري��دري����ش كارل
بريغر ال��ذي غ��ادر والي��ة تيني�سي
الأمريكية على منت طائرة طبية،
�إىل مطار فرانكفورت ظهر ال�سبت،
حيث يتعني الآن ا�ستجوابه من
قبل املحققني ،وخا�صة ملعرفة ما
�إذا كان يريد "التحدث حول هذه
احلقائق" ،وف��ق م��ا ذك��ر متحدث
با�سم مكتب املدعي العام يف كيلي
لوكالة فران�س بر�س.
ويتمتع بريغر ب�صحة جيدة رغم
تقدمه بالعمر ،مما يجعله قادرا
على اخل�ضوع للتحقيق.
وذك � � ��رت جم �ل��ة "دير �شبيغل"
الأمل��ان �ي��ة� ،أن ب�يرغ��ر �أق� ��ر خالل
ج �ل �� �س��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق يف ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة� ،أن ��ه ك��ان لبع�ض الوقت
يف ع��ام  1945ح��ار��س��ا يف مع�سكر
نوينغامي ،بالقرب من هامبورغ.
�إال �أن��ه ق��ال �إن��ه مل يكن على علم
بتعر�ض ال�سجناء ملعاملة �سيئة
�أو ب�ح��دوث وف�ي��ات ب�ين املعتقلني،
م� ��ؤك ��دا �أن � ��ه ك ��ان ي �ن �ف��ذ الأوام � ��ر
فقط.
وم��ع ذل��ك ،م��ن غ�ير امل��ؤك��د م��ا �إذا
ك��ان �سيخ�ضع ملحاكمة يف �أملانيا
�أم ال� ،إذ �أ� �س �ق �ط��ت ن �ي��اب��ة كيلي
م�لاح �ق��ات �ه��ا ب �ح �ق��ه يف دي�سمرب
 2020ب�سبب عدم كفاية الأدلة.

