كيو �أنون :املت�آمرون يعودون �إىل املعركة

�ص 06

مار�س املقبل ،ترامب الرئي�س  19للواليات املتحدة!

خبري ف�ضاء ياباين يهنئ الإمارات
بدخول م�سبار الأمل مدار املريخ

•• الفجر  -لوك الليربتي –ترجمة خرية ال�شيباين

عند قراءة العديد من املقاالت حول حركة كيو �أنون يف  20يناير ،كان بالإمكان
االعتقاد �أن احلركة قد و�صلت �إىل نقطة االنهيار .وح�سب كيو و�أتباعه ،كان من
املقرر اعتقال جو بايدن والعديد من ال�ق��ادة الدميقراطيني الآخ��ري��ن من قبل
ال�سلطات ،وان اجلي�ش يدعم الرئي�س ترامب.
بالطبع ،مل يحدث �شيء من هذا القبيل ،وبحلول الظهر �أ�صبح جو بايدن الرئي�س
ال�ساد�س والأربعني للواليات املتحدة .ولئن �أ�صيبوا يف البداية بخيبة �أمل و�صدمة،
تغ ّلب الأت �ب��اع على االك�ت�ئ��اب ،وع ��ادوا �إىل ال�ه�ج��وم بنظرية �أخ ��رى ال تقل �إثارة
للده�شة.
ملّا كان ال�شخ�ص املختار �أو املنقذ ،ف�إن دونالد ترامب �سي�ؤدي اليمني يف مار�س املقبل.
لذلك مت ت�أجيل العا�صفة لب�ضعة �أ�سابيع فقط .يف  4مار�س� ،سي�صبح دونالد ترامب
(التفا�صيل �ص)14
الرئي�س التا�سع ع�شر للواليات املتحدة.
مواقــيت ال�صالة
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 32صفحة -الثمن درهمان

بهدف و�ضع الر�ؤية التنموية لدولة الإمارات خالل الـ  50عا ًما املقبلة

وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان
يف الكويت ملتابعة بيان «العال»

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يرت�أ�سان اليوم خلوة وزارية لعام اخلم�سني
ويل عهد �أبوظبي ي�ستقبل رئي�س تتار�ستان ووزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية على هام�ش �آيدك�س 2021

•• الكويت  -وام:

التقى وفدان ر�سميان ميثالن كال من دولة الإمارات و دولة قطر يف دولة
الكويت ال�شقيقة �أم�س وذل��ك يف �أول اجتماع يعقد بني اجلانبني ملتابعة
بيان العُال .وناق�ش اجلانبان الآليات والإج��راءات امل�شرتكة لتنفيذ بيان
العُال ،و �أكدا على �أهمية املحافظة على اللحمة اخلليجية و تطوير العمل
اخلليجي امل�شرتك مبا يحقق م�صلحة دول جمل�س التعاون ومواطنيها،
وحتقيق اال�ستقرار واالزدهار يف املنطقة.
وثمن اجلانبان جهود اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف ا�ست�ضافة
القمة اخلليجية الأخرية التي �أ�سفر عنها التو�صل �إىل بيان العال.
ويف اخلتام تقدم اجلانبان بال�شكر و التقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة على امل�ساعي الثمينة
التي بذلتها دولة الكويت يف ر�أب ال�صدع ويف دعم م�سرية جمل�س التعاون
اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافتها لالجتماع الأول بني الدولتني.

ملك البحرين ي�ستقبل حممد بن زايد وحمدان بن زايد وطحنون بن حممد يف مقر �إقامته
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
ال�شقيقة �أم�س  -مبقر �إقامته يف �أبوظبي� ..صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�سمو
ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو
ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني.
وتبادل جاللة ملك البحرين و�سموهم خالل اللقاء ..الأحاديث الودية التي
جت�سد عمق العالقات الأخوية الرا�سخة بني دولة الإمارات ومملكة البحرين
ال�شقيقة ..داعني اهلل عز وجل �أن يدمي على البلدين التقدم واالزده��ار يف
ظل قيادتيهما احلكيمتني.
من جانبه عرب جاللة امللك حمد بن عي�سى عن �سعادته بلقاء �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان و�سمو
ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان  ..متمنيا ل�سموهم دوام ال�صحة وال�سعادة
ولدولة الإمارات و�شعبها مزيدا من الرخاء والرفعة والتطور.
من جهة اخرى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س ــ كال على حده –
فخامة ر�ستم ن��ور علي مينيخانوف رئي�س جمهورية تتار�ستان ال�صديقة
وم�ع��ايل فلورن�س ب��اريل وزي��رة ال�ق��وات امل�سلحة يف اجلمهورية الفرن�سية
ال�صديقة ..وذلك على هام�ش فعاليات اليوم الثاين ملعر�ض وم�ؤمتر الدفاع
(التفا�صيل �ص)2
الدويل �آيدك�س .2021

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 12.323مليار درهم �صفقات �آيدك�س ونافدك�س خالل يومني

� 11صفقة يف اليوم الثاين بقيمة  7.293مليار درهم

•• �أبوظبي -وام:

�شهد اليوم الثاين من معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س � 2021إعالن القوات
امل�سلحة الإماراتية عن توقيع � 11صفقة بقيمة  7.293مليار درهم مع
�شركات حملية ودولية ،لي�صل �إجمايل ال�صفقات التي �شهدها املعر�ضان
منذ انطالقتهما نحو  12.323مليار درهم .وقال �سعادة العميد ركن
حممد خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س
�إن �إجمايل ال�صفقات اخلارجية بلغت  6.983مليار درهم ،والتي متثل
ن�سبة  95%من �إجمايل قيمة ال�صفقات( .التفا�صيل �ص)3

ملك البحرين خالل ا�ستقباله حممد بن زايد وحمدان بن زايد وطحنون بن حممد يف مقر �إقامته يف �أبوظبي (وام)

الإمارات تدين الهجوم يف الكونغو

االحتاد الأوروبي
ي���ق���ر ع��ق��وب��ات
جديدة بحق رو�سيا

مقتل ال�سفري الإيطايل لدى الكونغو يف هجوم م�سلح
•• �أبوظبي -وام -عوا�صم  -وكاالت:

�أدان � � ��ت دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ب�شدة
الهجوم اجل�ب��ان ال��ذي ا�ستهدف
قافلة لربنامج الأغ��ذي��ة العاملي
ال� �ت ��اب ��ع ل �ل� ��أمم امل� �ت� �ح ��دة ق ��رب
غوما يف �شرق جمهورية الكونغو
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة ،و�أ�� �س� �ف ��ر عنه
مقتل ال�سفري الإي�ط��ايل واثنني
�آخرين.
و�أكدت وزارة اخلارجية والتعاون
ال � ��دويل يف ب �ي��ان ل �ه��ا� ،أن دولة
الإم� ��ارات ت�ع��رب ع��ن ا�ستنكارها
ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية،
ورف�ضها ال��دائ��م جلميع �أ�شكال
ال�ع�ن��ف ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف زعزعة
الأم � ��ن واال�� �س� �ت� �ق ��رار ،وتتنافى
م ��ع ال �ق �ي��م وامل� � �ب � ��ادئ الدينية
والإن�سانية.
كما �أع��رب��ت ال ��وزارة ع��ن خال�ص
ت� �ع ��ازي� �ه ��ا وم ��وا�� �س ��ات� �ه ��ا ل� ��ذوي
ال�ضحايا ،ج��راء ه��ذه اجلرمية
النكراء.
ويف روم��ا �أك��دت وزارة اخلارجية
الإي � �ط � ��ال � �ي � ��ة االث� � �ن �ي��ن مقتل
�سفريها لدى جمهورية الكونغو

دوريات �أمنية تابعة لبعثة الأمم املتحدة يف الكونغو عقب الهجوم االرهابي (ا ف ب)
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ل��وك��ا �أتانازيو ،ال �ك��ون �غ��و ال��دمي��وق��راط �ي��ة لوكا م��وك��ب م��ون��و� �س �ك��و ب�ع�ث��ة الأمم
م�شري ًة �إىل �أن��ه كان يف رحلة مع �أت � ��ان � ��ازي � ��و وج � �ن � ��دي �أم � �� � ��س يف امل �ت �ح��دة امل� ��وج� ��ودة يف الكونغو
م��وك��ب ت��اب��ع ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة يف غ��وم��ا .و�أف ��اد م�صدر دبلوما�سي ال��دمي��وق��راط �ي��ة م �ن��ذ ع�شرين
�شرق البالد.
يف ك�ي�ن���ش��ا��س��ا �أن ال �� �س �ف�ير ُقتل ع ��ام �اً .و�أع �ل ��ن وزي ��ر اخلارجية
الإيطايل لويجي دي مايو الذي
وق��ال��ت ال� ��وزارة يف ب�ي��ان "بحزن بالر�صا�ص.
عميق ت�ؤكد وزارة اخلارجية مقتل و�أو�� �ض� �ح ��ت ال� � � ��وزارة �أي� ��� �ض� �اً �أن ك ��ان يف ب��روك���س��ل ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
�سفري �إي�ط��ال�ي��ا ل��دى جمهورية ال�ضحيتني كانا يف �سيارة �ضمن اجتماع مع نظرائه الأوروبيني،

لقاح فرن�سي مرتقب يف الن�صف الثاين

ن�صف مليون وفاة بكورونا يف الواليات املتحدة
•• باري�س�-أ ف ب:

تقرتب الواليات املتحدة من جتاوز عتبة
� 500ألف وفاة بفريو�س كورونا يف وقت
يبعث فيه عدد من امل�ؤ�شرات على الأمل
ويف مقدمها وترية عمليات التلقيح .وقال
�أنطوين فاوت�شي خبري الأمرا�ض املعدية
وم�ست�شار الرئي�س الأم�يرك��ي� ،إن��ه �أمر
م��روع و�أ�ضاف مل نعرف �شيئا كهذا منذ
�أكرث من  100عام ،منذ وباء .1948
وقال بايدن خالل زيارته م�صنع للقاحات
ف��اي��زر �أعتقد �أن�ن��ا �سنقرتب م��ن الو�ضع
الطبيعي بحلول نهاية هذا العام.
ه ��ذا و�أع � ��ادت امل ��دار� ��س ودور احل�ضانة
االث �ن�ين ف�ت��ح �أب��واب �ه��ا ،ب�ع��د �شهرين من
الإغ �ل��اق ،يف م�ع�ظ��م �أن �ح��اء �أمل��ان �ي��ا رغم
املخاوف من موجة وباء ثالثة ناجمة عن
انت�شار املتحور الربيطاين.
و ُت�ست�أنف الدرو�س التي علقت يف املدار�س
منذ منت�صف كانون الأول دي�سمرب� ،ضمن
� �ش��روط �صحية � �ص��ارم��ة ،ح�ي��ث يتناوب
ن�صف ع��دد ط�ل�اب ال���ص��ف احل���ض��ور �أو

امر�أة تتلقى اللقاح يف مركز تطعيم اقيم يف مطار بروك�سل (ا ف ب)
ب��أع��داد ثابتة م��ع ع��دم �إمكانية االلتقاء
يف ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ط�ع�ي��م �إذ ح���ص�ل��ت ع�شر
دول لوحدها على �أك�ثر من ثالثة �أرباع
بالطالب الآخرين.
جرعات لقاح كوفيد -19املعطاة.
يعر�ض رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س
�أع �ل �ن��ت جم �م��وع��ة الأدوي � � ��ة الفرن�سية
ج��ون���س��ون خ� ّ�ط�ت��ه لإخ � ��راج ان �ك �ل�ترا من
� �س��ان��ويف �أن �ه��ا ��س�ت�ن�ت��ج يف ف��رن���س��ا لقاحً ا
الإغالق الذي ي�أمل �أن يكون الأخري ،مع
م� ��� �ض ��ادًا ل �ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا ملناف�سها
هدف �إعادة فتح املدار�س يف � 8آذار مار�س.
الأم�ي�رك ��ي ج��ون���س��ون �أن ��د ج��ون���س��ون يف
ب��دوره ن��دد الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
الن�صف الثاين من العام.
�أنطونيو غوتريي�ش بالنزعات القومية

عودته املبكرة �إىل روما.
و�شغل لوكا �أتانازيو ( 43عاماً)
من�صب �سفري �إيطاليا يف الكونغو
ال��دمي��وق��راط �ي��ة م �ن��ذ ت�شرين
ال� �ث ��اين ن��وف �م�بر  ،2019بعد
�أن و�صل �إىل البالد قبل عامني
ك��رئ�ي����س ب �ع �ث��ة ،ب�ح���س��ب �سريته
الذاتية الر�سمية.
ودخ� � ��ل ال �� �س �ل��ك الدبلوما�سي
�أواخ � ��ر ال �ع��ام  ،2003ب �ع��د �أن
�أنهى درا�ساته يف جم��ال التجارة
يف ج��ام �ع��ة ل��وي �ج��ي ب ��وك ��وين يف
ميالنو.
وكان بد�أ العمل يف �إدارة ال�ش�ؤون
االقت�صادية قبل �أن ينتقل �إىل
ال�ق���ض��اي��ا الإف��ري �ق �ي��ة والتعاون
الدويل.
يف اخلارج ،ع نُّي يف البداية رئي�ساً
للق�سم االق �ت �� �ص��ادي والتجاري
يف ال���س�ف��ارة الإي�ط��ال�ي��ة يف برين
( )2010-2006ث��م قن�ص ً
ال
عاماً يف الدار البي�ضاء يف املغرب
( .)2013-2010وب �ع ��د
مت���ض�ي�ت��ه ف �ت�رة يف روم � ��ا ،ع نّ
ُ�ّي�
م�ست�شاراً يف ال�سفارة الإيطالية
لدى نيجرييا عام .2015

�أملانيا :من م�صلحة
�إيران تغيري امل�سار الآن

•• عوا�صم-وكاالت:

دع��ا وزي��ر اخلارجية الأمل��اين هايكو ما�س االثنني �إىل
�إنقاذ االتفاق النووي الذي وقعته �إيران يف  2015مع
قوى عاملية ،وهو ما قال �إنه يف م�صلحة طهران.
ويف كلمته �أمام م�ؤمتر نزع ال�سالح الذي ترعاه الأمم
املتحدة يف جنيف� ،أ�شار ما�س �إىل ا�ستعداد �إدارة الرئي�س
الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن مل�ع��اودة االن�ضمام �إىل االتفاق،
و�أ�ضاف من م�صلحة �إيران �أن تغري امل�سار الآن قبل �أن
يت�ضرر االتفاق ،ب�شكل ال ميكن �إ�صالحه.
وق��ال ما�س �إن �أملانيا تتوقع امتثا ًال ك��ام� ً
لا و�شفافية
كاملة وتعاوناً كام ً
ال من �إي��ران مع الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ال�ت��ي ع��اد رئي�سها راف��ائ�ي��ل غرو�سي
الأحد من رحلة �إىل طهران.
�إىل ذلك ،قال م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي جيك
�سوليفان �إن �إدارة الرئي�س جو بايدن على ات�صال ب�إيران
للمطالبة بالإفراج عن الأمريكيني املحتجزين لديها،
وهي ق�ضية �ست�ساعد يف حتديد العالقات امل�ستقبلية
بني البلدين .وقال �سوليفان �إنه بينما تقول �إيران �إنها
لن تتفاو�ض ما مل تن�ضم الواليات املتحدة مرة �أخرى
�إىل اتفاق ن��ووي ان�سحبت منه �إدارة الرئي�س ال�سابق
دونالد ترامب ،ف�إن ال�سيناريو قد انقلب لأن الرئي�س
جو بايدن عر�ض �إعادة التعامل مع طهران.

•• بروك�سل�-أ ف ب:

ازمة ثالثية االبعاد

احلوار الوطني يف الدرجة ال�صفر:

الطبوبي :قي�س �سعيد يريد ا�ستقالة احلكومة ّبرمتها!

•• الفجر -تون�س:

مازالت �أزمة التحوير الوزاري متوا�صلة ،وت�شري املواقف ،رغم تعدد املبادرات،
�إىل �صعوبة االنفراج جراء مت�سك كل طرف مبوقفه ،فالرئي�س قي�س �سعيد
يرف�ض القبول ب�أي حتوير خمالف للد�ستور ،يف املقابل ،ي�ؤكد رئي�س احلكومة
ه�شام امل�شي�شي �أنه اعتمد ذات الإجراءات املتبعة يف احلكومات ال�سابقة ،ولكن
يبدو �أن اخل�لاف �أعمق من ذلك بكثري ،وان ما يطلبه قي�س �سعيد يتجاوز
(التفا�صيل �ص)15
التحوير وم�سالة �أداء اليمني.

ق��رر وزراء خارجية االحتاد
الأوروب � � ��ي االث �ن�ي�ن اعتماد
عقوبات جديدة حمددة �ضد
امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن املالحقات
ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ال � �ت� ��ي طالت
امل�ع��ار���ض ال��رو��س��ي �أليك�سي
نافالني ،كما �أف��اد ع��دد من
الدبلوما�سيني وكالة فران�س
بر�س.
وق��ال الدبلوما�سيون �إن��ه مت
التو�صل اىل ات�ف��اق �سيا�سي
ل �ف��ر���ض ع �ق ��وب ��ات جديدة
حمددة خالل االجتماع ،ومت
تكليف وزير خارجية االحتاد
جوزيب بوريل اقرتاح الئحة
�أ�� �س� �م ��اء م �� �س ��ؤول�ي�ن رو� ��س
لفر�ض عقوبات عليهم لكن
م��ن غ�ير املرتقب �أن ت�شمل
�أيا من الأثرياء النافذين.

يف ذكرى حراك اجلزائر ..تظاهرات واعتقاالت
•• اجلزائر-وكاالت:

خ ��رج ج��زائ��ري��ون �إىل ال�شوارع،
االث �ن�ين ،يف ال��ذك��رى ال�ث��ان�ي��ة من
احل � � ��راك ال �� �ش �ع �ب��ي ال� � ��ذي �أط � ��اح
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ،ع �ب��د العزيز
بوتفليقة ،الذي حكم اجلزائر ملدة
ع�شرين عاما.
ومل تلبث التجمعات االحتجاجية
�أن التئمت يف اجل��زائ��ر العا�صمة،
حتى بد�أت عمليات االعتقال ،وفق
ملحامني ونا�شطني.
وانطلقت تظاهرات �أي�ضا يف واليتي
البويرة وبجاية مناه�ضة لل�سلطات
وحتمل مطالب اجتماعية ،على ما
�أفادت مرا�سلتنا.
وا�ستقبت ال�سلطات التظاهرات،
بن�شر �أعداد كبرية من قوات الأمن
يف و�سط العا�صة اجلزائرية ،و�شدد
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ك��ل م��داخ�ل�ه��ا ،وفق
فران�س بر�س.
ووج ��د ��س�ك��ان ال���ض��واح��ي �صعوبة
كبرية يف الو�صول اىل مقار عملهم
يف و�سط العا�صمة ب�سبب االزدحام
ال�ك�ب�ير ج ��راء احل��واج��ز الأمنية
على مداخل املدينة خ�صو�صا من
الناحية ال�شرقية ،على �أكد �شهود
عيان.
وان�ت���ش��رت ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي دع� ��وات ل�ل�ت�ظ��اه��ر يف

مظاهرات حا�شدة يف العا�صمة اجلزائرية (رويرتز)
ُ
جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد ،خ�صو�صا يف ب�شرق البالد التي �أ�صبحت تعرف
اجلزائر العا�صمة ،مبنا�سبة ذكرى مبهد احل ��راك ،واحتفلت يف 16
فرباير بتظاهرات حا�شدة.
احلراك.
وك��ان احل ��راك ا�ضطر �إىل تعليق وق �ب��ل �أي� � ��ام ،خ ��رج ال��رئ �ي ����س عبد
ت�ظ��اه��رات��ه الأ��س�ب��وع�ي��ة يف مار�س املجيد تبون يف كلمة بثها التلفزيون
ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا وقرار اجلزائري ،بعد عودته من العالج،
معلنا ع��ن �إط�ل�اق ��س��راح  40من
ال�سلطات منع كل التجمعات.
وي �� �ص��ادف االث� �ن�ي�ن  22فرباير نا�شطي احلراك يف اجلزائر.
الذكرى الثانية حل��راك  ،2019وق��ال �إن��ه �سيجري تعديال وزاريا
عندما �شهدت اجل��زائ��ر تظاهرات و�سيحل ال�برمل��ان متهيدا لإجراء
�شعبية غري م�سبوقة ،و�أجربت بعد ان�ت�خ��اب��ات ت�شريعية ع��ام��ة ،يحل
�شهرين ال��رئ�ي����س ع�ب��د بوتفليقة فيها مم�ث�ل��ون ع��و��ض��ا ع��ن �أولئك
ال��ذي��ن ان�ت�خ�ب��وا يف ع��ام ،2017
على اال�ستقالة من من�صبه.
لكن �أوىل ال�ت�ظ��اه��رات ب ��د�أت قبل �إبان عهد بوتفليقة.
� 5أيام من هذا التاريخ يف خراطة
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دائرة �صحة �أبوظبي ت�شارك يف الندوة الدولية لتجربة املري�ض 2021
•• �أبوظبي-وام:

02

ت�شارك دائرة ال�صحة �أبوظبي يف الن�سخة الثالثة من الندوة الدولية
لتجربة املري�ض  2021التي تنظمها �شركة بي �آي �آي ويرلد بال�شراكة
مع م�ست�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي.
وانطلقت فعاليات الندوة افرتا�ضيا �أم�س وت�ستمر حتى  24فرباير
احل��ايل ب�ه��دف مناق�شة كيفية اال��س�ت�ف��ادة م��ن جائحة كوفيد-19
كمحفز لتقدمي جتربة �أكرث �أمانا وفعالية وتركيزا على املري�ض.
وتهدف الندوة اىل �إيجاد فهم �أعمق حول �أح��دث الأ�ساليب لتقدمي
جتربة م�ستدامة يف رحلة املري�ض للح�صول على العالج و�سبل تعزيز

ثقة املر�ضى واالرتقاء بها كما �ستناق�ش �أهمية التوا�صل مع املري�ض
وتر�سيخ مبد�أ ال�شفافية كعامل �أ�سا�سي لتحقيق �سعادته.
وجتمع الندوة نخبة من اخلرباء يف جمال الرعاية ال�صحية الرائدة
جنبا �إىل جنب مع املر�ضى مل�شاركة ق�ص�صهم ووجهات نظرهم من �أجل
حتديد فر�ص حت�سني جتربة املر�ضى ورفع م�ستوى اخلدمات ال�صحية
املقدمة و�ضمان تقدمي �أف�ضل املمار�سات ال�صحية التي تتما�شى مع
�أعلى املعايري العاملية.
و�سلط متحدثو دائ��رة ال�صحة �أبوظبي �ضمن م�شاركتهم يف الندوة
على جملة من املو�ضوعات مبا يف ذلك �أهمية موا�صلة �إ�ضفاء الطبيعة
الب�شرية على خدمات الرعاية ال�صحية يف ظل الرثوة الرقمية ت�أثري

جائحة كوفيد -19على التنظيمات ال�صحية و�أهمية تعزيز الوعي
لدى املري�ض ودور التوا�صل وال�شفافية يف �ضمان ر�ضا املر�ضى.
و�ضمن م�شاركتها يف الندوة ت�ستعر�ض ال��دائ��رة نتائج ا�ستبيان ر�ضا
املر�ضى عن خمتلف اخلدمات ال�صحية من �ضمنها اخلدمات الطبية
ملر�ضى من�صة الرعاية ال�صحية عن بعد والتطبيب عن بعد.
وقالت الدكتورة �أ�سماء املناعي مديرة دائ��رة جودة الرعاية ال�صحية
يف دائ ��رة ال�صحة �أب��وظ�ب��ي� " ..شهد ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية تغريا
حتوليا على مدار العقود املا�ضية وجلب تف�شي جائحة كوفيد -19
معه حت��دي��ات غ�ير متوقعة لقطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية مم��ا �أدى �إىل
ت�سريع حتول الإج��راءات و�إح��داث نقالت نوعية يف تقدمي اخلدمات

ال�صحية" .و�أ��ض��اف��ت " الآن و�أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م�ضى نحتاج �إىل
الرتكيز على الفهم الكامل للمر�ضى خللق جتارب من �ش�أنها �أن تعزز
ثقتهم وحتافظ عليها با�ستخدام �أحدث التقنيات املبتكرة والتوا�صل
الب�شري وال�شفافية".
و�أ� �ش��ارت اىل ان �أب��وظ�ب��ي ب��رزت ومت�ي��زت بريادتها للجهود الرامية
يف �ضمان ت�ق��دمي رع��اي��ة �صحية ب�ج��ودة ا�ستثنائية وحت�سني جتربة
املري�ض وو�ضعه يف �صميم كل ما تقوم به حيث يج�سد نظام م�ؤ�شر
�أبوظبي جل��ودة اخلدمات ال�صحية حر�ص دائ��رة ال�صحة �أبوظبي يف
�ضمان تقدمي �أعلى معايري اجلودة يف جميع املن�ش�آت ال�صحية يف �إمارة
�أبوظبي.

بناء على توجيهات رئي�س الدولة  ..وبهدف و�ضع الر�ؤية التنموية لدولة الإمارات خالل الـ  50عا ًما املقبلة
ً

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يرت�أ�سان خلوة وزارية لعام اخلم�سني مب�شاركة الوزراء وامل�س�ؤولني احلكوميني
حممد بن را�شد:

•• دبي-وام:

ب � �ن� ��ا ًء ع �ل ��ى ت ��وج �ي �ه ��ات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" ب� ��إع�ل�ان ع ��ام  2021عام
اخلم�سني ،يرت�أ�س �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة خ� �ل ��وة وزاري� � � ��ة اليوم
الثالثاء ،وذلك بهدف و�ضع �إطار
ا� �س�ترات �ي �ج��ي ل �ل��ر�ؤي��ة التنموية
لدولة الإم��ارات خ�لال اخلم�سني
عا ًما املقبلة.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم �" :أتر�أ�س غداً
(ال�ي��وم) و�أخ��ي ال�شيخ حممد بن
زايد خلوة وزارية ،نناق�ش خاللها
�أول��وي��ات ال��دول��ة للخم�سني عاماً
القادمة� ،شكل حكومتنا ،وكيفية
ت �� �س��ري��ع م �� �س�يرت �ن��ا التنموية،
وحت�سني بيئة الأعمال واالقت�صاد
يف بالدنا لتحقيق قفزات تناف�سية
جديدة ،امل�ستقبل ملك ملن يتخيله
وي�صممه وينفذه".
و�أ�� �ض ��اف " :ال �ه��دف م��ن اخللوة
اخل � ��روج ب���س�ل���س�ل��ة م ��ن اخلطط
واملبادرات لتهيئة عقولنا ..وح�شد
طاقاتنا ..وجتهيز م�ؤ�س�ساتنا ملا
�ستكون عليه الإمارات يف اخلم�سني
عاماً املقبلة".
كما قال �سموه" :امل�ستقبل يحتاج
خ�ط�ط��ا ا� �س �ت �ب��اق �ي��ة ..وم� �ب ��ادرات
م� �ب� �ت� �ك ��رة ..وم � � �ه� � ��ارات ج ��دي ��دة
ن�ستطيع بها احلفاظ على ريادتنا

• نريد تهيئة عقولنا وح�شد طاقاتنا وجتهيز م�ؤ�س�ساتنا ملا �ستكون عليه الإمارات يف اخلم�سني عام ًا املقبلة
• نناق�ش خالل اخللوة �أولويات الدولة للخم�سني ً
عاما القادمة� ..شكل حكومتنا ..وكيفية ت�سريع م�سريتنا التنموية ..وحت�سني بيئة الأعمال واالقت�صاد يف بالدنا
• امل�ستقبل يحتاج خططا ا�ستباقية ..ومبادرات مبتكرة ..ومهارات جديدة لنحافظ على ريادتنا وق�صة جناحنا
• امل�ستقبل ملك ملن يتخيله وي�صممه وينفذه
وق �� �ص��ة جن ��اح� �ن ��ا ..ون� ��وف� ��ر من
خ�لال �ه��ا ح �ي��اة �أف �� �ض��ل للأجيال
اجلديدة يف الدولة".
وي � ��أت � ��ي ع �ق ��د خ� �ل ��وة اخلم�سني
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ال�ي��وب�ي��ل الذهبي
ل �ل��دول��ة ب �ه��دف و� �ض��ع النموذج
التنموي ل��دول��ة الإم� ��ارات خالل
اخل�م���س�ين ع��ام��ا امل�ق�ب�ل��ة ،وح�شد
كافة اجلهود وامل��وارد والإمكانات
يف خمتلف اجل �ه��ات والقطاعات
ل �ت �� �ص �م �ي��م م �ن �ظ ��وم ��ات وخطط
ع �م��ل ج� ��دي� ��دة ،و� � �ص� ��و ًال ل ��ر�ؤي ��ة
ا�سرتاتيجية تلتفّ حولها كافة
م�ؤ�س�سات الدولة وفئات املجتمع،
وت �� �س��اه��م يف �أن ت �ك��ون الإم � ��ارات
الدولة الأكرث متيزاً والأف�ضل يف
جودة احلياة على م�ستوى العامل
خالل الـ  50عا ًما املقبلة.
 خ �ل ��وة اخل �م �� �س�ي�ن ..و�سيعملال � � � � ��وزراء وم� � � � ��دراء امل ��ؤ� �س �� �س ��ات
االحت� � � ��ادي� � � ��ة يف اخل � � �ل� � ��وة على
م ��دار ي��وم�ين ع�ل��ى ط��رح الأفكار
وامل �ب��ادرات لتطوير ر�ؤي ��ة وطنية
لال�ستعداد للخم�سني عاماً املقبلة،
ويف خمتلف القطاعات املحورية
التي ت�سهم يف دفع عجلة التنمية

يف الدولة وا�ستدامتها على مدار
العقود املقبلة.
وت �ن �ق �� �س��م خ �ل ��وة اخل �م �� �س�ين �إىل
جم� �م ��وع ��ات ع� �م ��ل ت �ن ��اق �� ��ش كل
جم �م��وع��ة حم � � ��وراً
متخ�ص�صا
ً
يدعم الأولويات وامللفات الوطنية
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة ،حيث
��س�ي�ت��م م ��ن خ�ل�ال ك ��ل جمموعة
عر�ض التحديات واقرتاح الأفكار
املختلفة التي من �ش�أنها اخلروج
ب �خ �ط ��ط وم� � � �ب � � ��ادرات تنموية،
�إىل ج��ان��ب حت��دي��د امل�س�ؤوليات
وامل�ستهدفات اال�سرتاتيجية.
  2020ع���ام اال���س��ت��ع��دادللخم�سني
اجلدير بالذكر �أنه بالتزامن مع
الإع �ل��ان ع��ن ع ��ام " 2020عام
اال�ستعداد للخم�سني" ،مت البدء
يف � �ص �ي��اغ��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة عمل
وط �ن �ي��ة ل�لا� �س �ت �ع��داد للخم�سني
عاماً املقبلة على كافة امل�ستويات،
واال��س�ت�ع��داد لالحتفال باليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل ��دول ��ة الإم � � � ��ارات عام
 ،2021ومب�شاركة ك��اف��ة فئات
املجتمع من املواطنني واملقيمني

وال� �ق� �ط ��اع احل �ك ��وم ��ي واخل ��ا� ��ص
والأهلي.
 جلان وفرق عملووج� � ��ه � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ّ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب ��ن زاي� � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة بت�شكيل جلنتني
ت�ت�ب�ع��ان جم�ل����س ال � � ��وزراء؛ جلنة
لو�ضع اخلطة التنموية ال�شاملة
للخم�سني ع��ام �اً املقبلة برئا�سة
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة ومعايل
حم �م��د ب ��ن ع� �ب ��داهلل القرقاوي
وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء نائباً
ل��ه ،وجلنة �أخ��رى للإ�شراف على
ف �ع��ال �ي��ات االح� �ت� �ف ��ال باليوبيل
الذهبي لدولة الإم ��ارات برئا�سة
�سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل
نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال ��دويل  ،و��س�م��و ال�شيخة مرمي

ب �ن��ت حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
نائباً له.
وت� ��� �ش� �م ��ل م � �ه� ��ام جل� �ن ��ة اخلطة
التنموية ال�شاملة و��ض��ع ت�صور
كامل للتنمية يف دول��ة الإم ��ارات،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر منظومة
العمل احلكومي ب�شكل كامل لتكون
حكومة الإم��ارات الأ�سرع والأكرث
مرونة والأكرث قدرة على التكيف
م��ع متغريات امل�ستقبل ،و�إ�شراك
كافة الفئات املجتمعية يف �صياغة
��ش�ك��ل احل �ي��اة يف دول� ��ة الإم � ��ارات
خ�ل�ال اخل�م���س�ين ع��ام �اً املقبلة.
ك�م��ا ت���ش�م��ل م �ه��ام ال�ل�ج�ن��ة و�ضع
اخل��ارط��ة االق�ت���ص��ادي��ة اجلديدة
لدولة الإم��ارات وتطوير م�شاريع
و�سيا�سات اقت�صادية ا�ستثنائية
لتحقيق قفزات نوعية يف االقت�صاد
الوطني� ،إىل جانب تر�سيخ القوة
الناعمة لدولة الإم ��ارات والعمل
على تطوير املنظومة الإعالمية
ل �ل��دول��ة ون �ق��ل ق �� �ص��ة الإم � � ��ارات
اجلديدة للعامل مبا يحقق عوائد
اقت�صادية واجتماعية لها ويحمي
م�ك�ت���س�ب��ات�ه��ا وي� �ع ��زز ف��ر� �ص �ه��ا يف
االقت�صاد اجلديد ،بالإ�ضافة �إىل

�إعادة النظر يف منظومة التن�سيق
االحت ��ادي وامل�ح�ل��ي وو��ض��ع �آليات
جديدة و�أنظمة خمتلفة لتحقيق
التكامل يف كافة القطاعات.
ومن مهام اللجنة �أي�ضاً العمل على
تطوير كافة القطاعات الأ�سا�سية
يف ال��دول��ة وجتهيزها للم�ستقبل
ك��ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي والتعليمي
والإ�سكاين وقطاع النقل والأمن
ال�غ��ذائ��ي وغ�يره��ا م��ن القطاعات
احليوية ،عالوة على و�ضع ت�صور
م �ت �ك��ام��ل ل�ل�م�ج�ت�م��ع الإم� ��ارات� ��ي
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة من
النواحي الدميغرافية والأ�سرية
وهويته الثقافية يف ع��امل �سريع
ال �ت �غ�يرات ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل و�ضع
م� �ن� �ظ ��وم ��ة ج � ��دي � ��دة لرت�سيخ
ال �ب �� �ص �م��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ل ��إم � ��ارات
وخا�صة يف القطاعات الإن�سانية
والبيئية وعمل املنظمات الدولية،
وت �� �ص �م �ي��م وت ��ر� �س �ي ��خ منظومة
القيم احل�ضارية والإن�ت��اج�ي��ة يف
الأج� �ي ��ال اجل ��دي ��دة مب��ا يهيئهم
للخم�سني عاماً املقبلة وما حتمله
م��ن حت��دي��ات وط�م��وح��ات عظيمة
لدولة الإمارات.

 م�شروع ت�صميم اخلم�سنيعام ًا املقبلة لدولة الإمارات
كما �شهد عام اال�ستعداد للخم�سني
�إط �ل ��اق � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،م�شروع
ت���ص�م�ي��م اخل�م���س�ين ع��ام �اً املقبلة
ل��دول��ة الإم� ��ارات ،ال��ذي ي�ستهدف
�إ�� �ش ��راك �أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع يف ر�سم
م�ستقبل دول ��ة الإم� � ��ارات وو�ضع
حم � ��اور وم� �ك ��ون ��ات خ �ط��ة مئوية
الإم � � � ��ارات ،ل �ت �ك��ون مب �ث��اب��ة خطة
ت �ن �م��وي��ة � �ش��ام �ل��ة ل �ل ��دول ��ة خالل
اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة ،وي�شتمل
هذا امل�شروع على عدد من املبادرات
التفاعلية بني اجلهات احلكومية
وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص والأف � � ��راد من
املجتمع للعمل وامل���ش��ارك��ة م�ع�اً يف
ط��رح الأف �ك��ار وال �ت �� �ص��ورات ور�سم
م �ل�ام� ��ح امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف خمتلف
ال�ق�ط��اع��ات وامل �ج��االت ،م��ن خالل
جمموعة من الأن�شطة والفعاليات
ال �ت��ي ت �ق��وم ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لعام
اال��س�ت�ع��داد للخم�سني بالإ�شراف
ع�ل�ي�ه��ا م�ث��ل احل �ل �ق��ات النقا�شية،
وجل�سات الت�صميم.
وبهدف حتديد الر�ؤى والتوجهات

امل�ستقبلية يف  6حم ��اور رئي�سية
ت �� �ش �م��ل احل � �ك� ��وم� ��ة ،وامل� �ج� �ت� �م ��ع،
واالق �ت �� �ص��اد ،وال �ت �ع �ل �ي��م ،والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة واال� �س �ت��دام��ة البيئية،
والأم��ن والعدل وال�سالمة� ،ضمن
خ� �ط ��ة اال� � �س � �ت � �ع ��داد للخم�سني،
عقدت حكومة الإمارات اجتماعات
ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر خ � �ط� ��ة اال� � �س � �ت � �ع� ��داد
للخم�سني ،وهي �سل�سلة اجتماعات
ت �� �ش��اوري��ة وت�ن���س�ي�ق�ي��ة مب�شاركة
ال� � � ��وزراء وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن والأم � �ن� ��اء
ال �ع��ام�ي�ن ل�ل�م�ج��ال����س التنفيذية
يف الإم� � � ��ارات ،ومم �ث �ل�ين للجهات
احلكومية االحتادية واملحلية ،يتم
خاللها حتديد الر�ؤى والتوجهات
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف امل � �ح� ��اور ال�ستة
الرئي�سية .
 املن�صة الرقمية لت�صميمم�ستقبل الإمارات
ومت خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي تد�شني
امل�ن���ص��ة ال��رق�م�ي��ة لإ�� �ش ��راك �أف ��راد
املجتمع يف ت�صميم م�ستقبل دولة
الإم��ارات ،وو�ضع حم��اور ومكونات
خ�ط��ة م�ئ��وي��ة الإم� � ��ارات ،واخلطة
التنموية ال�شاملة للإمارات خالل
الـ 50ع��ام�اً التالية ،جت��اوب�اً مع
�إط �ل ��اق � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،مل�شروع
ت�صميم الـ 50عاماً املقبلة لدولة
الإم � ��ارات .وت�ع��د املن�صة الرقمية
ل�ت���ص�م�ي��م م���س�ت�ق�ب��ل الإم� � � ��ارات /
/www.UAEnext50.ae
�أداة ل�ل�ت�ف��اع��ل امل�ج�ت�م�ع��ي ،وتتيح
لأف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع م ��ن املواطنني
وامل �ق �ي �م�ي�ن الإ�� �س� �ه ��ام ب�أفكارهم
لت�صميم م�ئ��وي��ة الإم � ��ارات ،حيث
تعمل املن�صة على ا�ستقبال �أفكار
�أفراد املجتمع يف جماالت متعددة.

ملك البحرين ي�ستقبل حممد بن زايد وحمدان بن زايد وطحنون بن حممد يف مقر �إقامته
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل �صاحب اجل�لال��ة امل�ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين ال�شقيقة �أم�س  -مبقر �إقامته يف �أبوظبي� ..صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة

العني.
وتبادل جاللة ملك البحرين و�سموهم خالل اللقاء ..الأح��ادي��ث الودية
التي جت�سد عمق العالقات الأخوية الرا�سخة بني دولة الإم��ارات ومملكة
البحرين ال�شقيقة ..داع�ين اهلل عز وج��ل �أن ي��دمي على البلدين التقدم
واالزدهار يف ظل قيادتيهما احلكيمتني.
من جانبه عرب جاللة امللك حمد بن عي�سى عن �سعادته بلقاء �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان و�سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان

و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان  ..متمنيا ل�سموهم دوام ال�صحة
وال�سعادة ولدولة الإم��ارات و�شعبها مزيدا من الرخاء والرفعة والتطور.
وحمل جاللة ملك البحرين �سموهم �أطيب حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل " ومتنياته �إىل
�سموه موفور ال�صحة والعافية.
كما �أع��رب عن اع�ت��زازه مبتانة ال��رواب��ط الأخ��وي��ة امل�شرتكة بني البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني ..م�شرياً �إىل ما يجمعهما من �أوا�صر القربى والأخوة

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س تتار�ستان ووزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية على هام�ش فعاليات �آيدك�س 2021

وامل�صري امل�شرتك والتعاون على جميع امل�ستويات.
ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان و ال�شيخ
ذي��اب بن طحنون �آل نهيان و ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير
تنفيذي مكتب ��ش��ؤون �أ�سر ال�شهداء ب��دي��وان ويل عهد �أبوظبي و ال�شيخ
زاي��د بن طحنون �آل نهيان مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة العني و
ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات
�أبوظبي.
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س ــ كال على حده – فخامة ر�ستم نور
علي مينيخانوف رئي�س جمهورية تتار�ستان ال�صديقة ومعايل فلورن�س باريل
وزيرة القوات امل�سلحة يف اجلمهورية الفرن�سية ال�صديقة ..وذلك على هام�ش
فعاليات اليوم الثاين ملعر�ض وم�ؤمتر الدفاع ال��دويل " �آيدك�س " 2021
الذي ي�ست�ضيفه مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض " �أدنيك".
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ب�ضيفي البالد وبحث
معهما ع�لاق��ات ال�صداقة وج��وان��ب ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وجمهورية تتار�ستان واجلمهورية الفرن�سية يف خمتلف املجاالت خا�صة يف
ال�ش�ؤون الدفاعية والع�سكرية مبا يحقق امل�صالح املتبادلة .كما تطرق اللقاء
�إىل معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل " �آيدك�س " كونه من�صة عاملية لعر�ض
�أح��دث م��ا تو�صلت �إل�ي��ه ال�صناعات الدفاعية م��ن تقنيات و�أنظمة وحلول
م�ستدامة متطورة ت�سهم يف مواجهة التحديات امل�شرتكة التي ي�شهدها
العامل�..إ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة لتعزيز التعاون وال�شراكات بني خمتلف
ال�شركات املهتمة بتطوير م�ستقبل �صناعات الدفاع والأمن .ح�ضر جانبا من
اللقاءين  ..معايل حممد بن �أحمد ال�ب��واردي وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع
ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س
التنفيذي و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي -وام:

�شـــــهد اليوم الثاين من معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" 2021
�إع�ل�ان ال �ق��وات امل�سلحة الإم��ارات �ي��ة ع��ن ت��وق�ي��ع � 11صفقة بقيمة
 7.293مليار دره��م م��ع �شركات حملية ودول �ي��ة ،لي�صل �إجمايل
ال�صفقات التي �شهدها املعر�ضان منذ انطالقتهما نحو 12.323
مليار درهم.
وقال �سعادة العميد ركن حممد خمي�س احل�ساين ،املتحدث الر�سمي
ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" �إن �إج�م��ايل ال�صفقات اخلارجية
بلغت  6.983مليار دره��م ،والتي متثل ن�سبة  95%من �إجمايل
قيمة ال�صفقات ،فيما بلغت قيمة ال�صفقات املحلية  310ماليني
درهم بن�سبة .5%
و�أ� �ش��ار احل�ساين �إىل �أن العقود اخل��ارج�ي��ة ت��وزع��ت على � 9شركات
خارجية ،و�صفقتني حمليتني.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل ��ؤمت ��ر ال���ص�ح�ف��ي ال ��ذي ع�ق��د ب�ح���ض��ور العميد
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 12.323مليار درهم �صفقات �آيدك�س ونافدك�س خالل يومني

� 11صفقة يف اليوم الثاين بقيمة  7.293مليار درهم
رك��ن بحري فهد نا�صر الذهلي ،وامل�ق��دم طيار �سارة حمد احلجري وت�ضمنت ال�صفقات اخلارجية �أي�ضاً عقداً م��ع FERRETTI
بقيمة  136.3م�ل�ي��ون دره ��م .ك�م��ا ت�ع��اق��دت ال �ق��وات امل�سلحة مع
املتحدثني الر�سميني ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س .2021
وق��ال العميد رك��ن ب�ح��ري فهد نا�صر ال��ذه�ل��ي� ،إن �أب ��رز ال�صفقات �شركة  JOINT STOCKللدعم الفني لنظام ميدان احلرب
اخل��ارج �ي��ة ال �ت��ي ع �ق��دت ،ك��ان��ت م��ع ��ش��رك��ة  SAAB ABل�شراء االلكرتونية للأهداف الوهمية ل�صالح قيادة القوات اجلوية والدفاع
طائرات الإن��ذار املبكر نوع  G6000ل�صالح قيادة القوات اجلوية اجلوي بقيمــــة  30مليون دره��م ،وعقداً مع �شركة HESCO
والدفاع اجلـــوي بقيمة  3.742مليار دره��م ،وعقد �آخ��ر مع �شركة  BASTIONل�شراء احل��وائ��ط الدفاعية ل�صالح قيادة القوات
 RAYTHEONل�شراء �صواريخ باتريوت ن��وع  GEM-Tالربية بقيمة  27.9مليون درهم.
ل�صالح قيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  2.614مليار وت�ضمنت ال�صفقات عقداً مع �شركة  RUVEXبقيمة 3.110
مليون درهم ،و�صفقة مع ART INTERNATIONAL
درهم.

Tuesday

 EUROلتوريد قطع الغيار وتقدمي التدريب وامل�ساندة الفنية رادار
الكوبرا ل�صالح قيادة �سالح ال�صيانة العامة بقيمة  110.190مليون
درهم ،والتعاقد مع �شركة SAFRAN ELECTRONICS
 ،لتجديد عقد ت��وف�ير قطع ال�غ�ي��ار وال�صيانة والإ� �ص�ل�اح وفح�ص
املناظري للدبابة لوكلريك وامل��درع��ة  BMP3بقيمة 85.470
مليون دره��م� ،إىل جانب عقد م��ع �شركة  DTECل�شراء زوارق
مرور بطول  50مرت ل�صالح جهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل
بقيمة  233.740درهم.
من جانبها ،قالت املقدم طيار �سارة حمد احلجري� ،إن العقود املحلية
ت�ضمنت ال�ت�ع��اق��د م��ع ��ش��رك��ة International Golden
 Groupل�شراء �صواريخ عيار  122ملم ال�صواريخ ل�صالح القوات
ال�بري��ة بقيمة  285م�ل�ي��ون دره ��م ،وال�ت�ع��اق��د م��ع ��ش��رك��ة �أحمد
املزروعي لل�صناعات املعدنية لتقدمي الإ�سناد الفني وتركيب قواعد
الأ�سلحة و�صيانة الأهداف املتحركة ل�صالح مديرية التدريب بقيمة
 25مليون درهم.

03

حممد بن زايد يوا�صل زيارة عدد من الأجنحة الوطنية امل�شاركة يف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

وا�صل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ام�س زي��ارة ع��دد م��ن الأجنحة الوطنية امل�شاركة يف الدورة
اخلام�سة ع�شرة ملعر�ض الدفاع الدويل " �آيدك�س  ،" 2021الذي يقام يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض "�أدنيك " يف فعاليات يومه الثاين.
واطلع �سموه خالل اجلولة التفقدية من م�س�ؤويل ال�شركات الوطنية املتخ�ص�صة يف
املجاالت الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية  ..على �أهم امل�شاريع واملعرو�ضات الدفاعية من
�آليات وتقنيات ونظم متطورة والتي تعر�ضها خالل م�شاركتها يف املعر�ض  ..وتبادل
�سموه معهم الأحاديث ب�ش�أن �أهم اخلطط والربامج القادمة لل�صناعات الوطنية ،م�ؤكداً
�أهمية تعزيز الكوادر الإماراتية امل�ؤهلة باخلربات واملهارات املتقدمة  ..واال�ستفادة من
تبادل املعرفة واملعلومات مع ال�شركات العاملية املتقدمة يف ال�صناعات الدفاعية.
رافق �سموه خالل اجلولة � ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ
حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي و�سعادة
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.

من�صور بن زايد ي�ستقبل نائب رئي�س الوزراء الأوكراين

من�صور بن زايد ي�ستقبل �سفري �سلطنة عمان

•• �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،
ام�س ،معايل �أوليغ �أورو�سكي نائب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء جلمهورية �أوك��ران �ي��ا وذل��ك على هام�ش
معر�ض الدفاع ال��دويل "�آيدك�س  "2021الذي
يقام حاليا يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
وب�ح��ث ��س�م��وه م��ع م�ع��ايل �أول �ي��غ �أورو� �س �ك��ي �سبل
تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العالقات بني دولة
الإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية �أوكرانيا يف
خمتلف امل�ج��االت والقطاعات ،مبا يحقق التقدم
واالزدهار للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ح�ضر ال�ل�ق��اء  ..م�ع��ايل ف��ار���س حم�م��د املزروعي
امل�ست�شار بوزارة �ش�ؤون الرئا�سة.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي ��د �آل
ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء وزير
� �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة � ،أم ����س ��س�ع��ادة �أح �م��د بن
هالل البو�سعيدي �سفري �سلطنة عمان لدى
الدولة ،وذلك على هام�ش "معر�ض الدفاع
الدويل �آيدك�س  "2021الذي يقام حاليا يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
وج � ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث � �س �ب��ل تعزيز
التعاون الثنائي وتطوير العالقات بني دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة و�سلطنة عمان
ال�شقيقة يف خمتلف امل�ج��االت والقطاعات،
ملا فيه م�صلحة وتطلعات البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني.

من�صور بن زايد ي�ستقبل قائد القوات اجلوية اجلزائرية �سلطان اجلابر  :معر�ضا �آيدك�س ونافديك�س منوذج لنجاح الر�ؤية ال�سديدة للقيادة الر�شيدة
•• �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� ،سعادة
اللواء حممود لعرابة قائد القوات اجلوية اجلزائرية،
و�سعادة العميد مراد قريوع رئي�س �أركان القوات البحرية
اجلزائرية ،على هام�ش "معر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س
 "2021ال��ذي يقام حاليا يف مركز �أبوظبي الوطني
ل�ل�م�ع��ار���ض .وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ا��س�ت�ع��را���ض عالقات
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن دول� ��ة الإم � � ��ارات ،وج �م �ه��وري��ة اجلزائر،
و�سبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت� ،إ�ضافة
�إىل ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر ح��ول ع��دد م��ن الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك .ح�ضر اللقاء معايل فار�س حممد
املزروعي امل�ست�شار بوزارة �ش�ؤون الرئا�سة.

�أك��د م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان بن
�أح �م ��د اجل ��اب ��ر وزي� ��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة �أن��ه من
خ�لال ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،ت��رك��ز دول ��ة الإم� ��ارات
ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار � �ض �م��ن ثالث
حم ��اور رئ�ي���س�ي��ة ت���ش�م��ل تطوير
ال� � �ك � ��وادر ال �ب �� �ش��ري��ة امل ��واط� �ن ��ة،
و�إر�� �س ��اء ب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة متقدمة،
وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي
وبناء �شراكات نوعية يف خمتلف
القطاعات.
وقال معاليه يف ت�صريح مبنا�سبة
م�ؤمتر الدفاع الدويل ومعر�ضي
"�آيدك�س ونافديك�س .."2021
"يعترب م��ؤمت��ر ال��دف��اع الدويل
وم�ع��ر��ض��ي �آي��دك ����س ونافديك�س
منوذجاً لنجاح هذه الر�ؤية ،ف�إىل
جانب دورها املهم يف تعزيز الأمن

«كراكال» تك�شف عن �سالحني فائقي الأداء يف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت ك��راك��ال ،ال�شركة العاملية امل�ستوى املتخ�ص�صة بت�صنيع الأ�سلحة
اخلفيفة والتي يقع مقرها يف الإم ��ارات� ،أم�س منتجني رائدين ي�ؤكدان
قدرة ال�شركة على االبتكار و�سرعتها يف تلبية متطلبات ال�سوق.
ف �ق ��د ك �� �ش �ف��ت ك� ��راك� ��ال ل �ل �م ��رة الأوىل ع� ��ن م �� �س��د���س اجل� �ي ��ل ال �ث ��اين
 CARACAL F Gen IIوال �ب �ن��دق �ي��ة � �ش �ب��ه الأتوماتيكية
 CSA338يف معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س ."2021
وق��ال حمد ال�ع��ام��ري ،الرئي�س التنفيذي يف �شركة ك��راك��ال " :فخورون
للغاية بقدرتنا على ط��رح ه��ذه املنتجات اجل��دي��دة ال��رائ��دة على م�ستوى
القطاع يف �آيدك�س  2021-م�سد�س اجليل الثاين CARACAL F
 Gen IIوالبندقية �شبه الأتوماتيكية � .CSA338إنها متثل قمة
االبتكار والأداء واملوثوقية .و�سعياً �إىل تدعيم �سمعتنا ك�شركة عاملية رائدة
يف ت�صنيع الأ�سلحة الدقيقة ،نوا�صل تخ�صي�ص الأولوية الق�صوى للعمالء
يف كل ما نفعله ،مع احلفاظ على �صدارتنا يف االبتكار وتطوير املنتجات".
ويعتمد م�سد�س  CARACAL F Gen IIعلى نقاط قوة �سابقه
امل�سد�س عيار  9ملم ،مع حمور �سبطانة منخف�ض وهند�سة ب�شرية فريدة.
ويحتوي على مزلق �صلب جديد يجمع مكونات متعددة ومينح امل�سد�س
�أداء �أف�ضل و�سهولة يف ال�صيانة .ويتوفر الآن مزلق اختياري معدل ،ي�سمح

ب�إ�ضافة قدرات ب�صرية متقدمة مثل الر�ؤية املعاك�سة.
ويتمتع �إط ��ار املقب�ض امل�صنوع م��ن البوليمر ب�س ّكة مطابقة للمعايري
الع�سكرية ت�سمح ب�إ�ضافة ملحقات متعددة .لقد و�ضع امل�سد�س ،الذي ُ�صمم
لتلبية متطلبات العميل الأكرث �إحلاحاً ،معايري جديدة للمتانة والكفاءة
وميتاز بقدرات ر�ؤية وت�صويب متطورة لتقدمي �أداء �أف�ضل.
وتلقى بندقية � CSA 338شبه الأوتوماتيكية ال�ضوء على ما حتققه
ك��راك��ال من تقدم تقني متزايد� .إذ تثبت ه��ذه البندقية تركيز ال�شركة
القوي على االبتكار ،عن طريق الدمج الناجح بني بندقيتني -البندقية
املخ�ص�صة للرماية مع بندقية القن�ص عيار  338-من �أجل �صنع �سالح
�شبه �أوتوماتيكي عايل الدقة فيما متتاز  CSA 338ب�سابقة �إقليمية
�أخرى �إذ �إنها ُت�صمم و ُتعتمد و ُت�صنع بالكامل يف دولة الإمارات .وت�ستخدم
هذه البندقية املتميزة ذخرية من العيار الكبري وتعتمد على جناح بندقية
القن�ص � CSR338-إذ تدمج بينها وب�ين مفهوم البندقية املخ�ص�صة
للرماية الذي ينطبق على �سالح من عيار .70×8.6
وميثل ال�سالحان معاً تطورات هامة على �صعيد التكنولوجيا والت�صنيع
لغايات توريدها �إىل الأ�سواق املحلية والدولية.
وت �ع��د ك��راك��ال ج ��زءا م��ن ق �ط��اع ال �� �ص��واري��خ والأ� �س �ل �ح��ة يف �إي� ��دج� ،شركة
التكنولوجيا املتقدمة ال�ت��ي ت�صنف ب�ين �أف���ض��ل  25م ��ورداً ع�سكرياً يف
العامل.

وال �� �س �ل��م واال� �س �ت �ق��رار وال ��دف ��اع
ع��ن ال��وط��ن وح �م��اي��ة �إجن ��ازات ��ه
وم �ك �ت �� �س �ب��ات��ه ،ت �ع��د ال�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة م���ص��درا ل�ل�ع��دي��د من
االخ�ت�راع ��ات واالب �ت �ك��ارات التي
مت تطبيقها على نطاق �صناعي
وا� � �س� ��ع وي � �ج� ��ري ا�ستخدامها
ي��وم �ي �اً يف جم� ��االتٍ م�ث��ل �أنظمة
الكمبيوتر ،والأدوية ،وال�صناعات
ال �غ��ذائ �ي��ة ،و� �ص �ن��اع��ات الف�ضاء،

والعديد غريها".
و�أ�ضاف معاليه " من هنا تظهر
�أهمية ه��ذا احل��دث ال��ذي ي�سهم
ب�شكل كبري يف دعم توجه الدولة
لتنمية قطاع ال�صناعة والت�صنيع
ب� ��االع � �ت � �م� ��اد ع � �ل� ��ى اب � �ت � �ك � ��ارات
وت �ط �ب �ي �ق��ات ال� �ث ��ورة ال�صناعية
الرابعة والذكاء اال�صطناعي ،ما
يعزز مكانة الإمارات وجه ًة عاملية
ل�ل�اب �ت �ك��ار ت���س�ت�ق�ط��ب �أ�صحاب
ال �ك �ف��اءات وامل ��واه ��ب واخل �ب�رات
والأف� � �ك � ��ار وامل� ��� �ش ��اري ��ع املتميزة
م��ن ك��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل لتطوير
التكنولوجيا املتقدمة وتوظيفها
يف رفع معدالت النمو االقت�صادي
واالرت � � �ق� � ��اء مب �� �س �ت��وى وج � ��ودة
احلياة" .وق��ال معاليه" ..ميثل
�آيدك�س من�صة فريدة ال�ستعرا�ض
�آخر تطورات ال�صناعات الدفاعية
الوطنية وجودتها التي تعزز من
قدرتها التناف�سية على م�ستوى

العامل" ،م�ضيفا " �إن تبني دولة
الإم ��ارات للتكنولوجيا املتقدمة
يف ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي مبختلف
جم� ��االت� ��ه ،وم �ن �ه��ا ال�صناعات
الدفاعية� ،أ�صبح واق�ع�اً ملمو�ساً
نتيجة ال��ر�ؤي��ة احلكيمة للقيادة
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة ال� �ت ��ي حت ��ر� ��ص على
تعزيز ال�صناعات الوطنية.وجنح
�آي��دك����س يف ت�سليط ال���ض��وء على
التقدم الكبري الذي و�صلت �إليه
ال�صناعة الإماراتية يف هذا املجال
احل�ي��وي ،و�أود هنا الإع ��راب عن
الفخر واالعتزاز باجلهود املميزة
ل �ل �� �ش��رك��ات ال��وط �ن �ي��ة يف جمال
ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة .ون�ح��ن يف
وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل �ت �ق ��دم ��ة ع �ل ��ى �أمت ا�ستعداد
ل� �ل� �ت� �ع ��اون م� ��ع ج �م �ي��ع اجل� �ه ��ات
وال���ش��رك��ات املعنية مب��ا ي�سهم يف
توفري منظومة داعمة لنمو هذا
القطاع احليوي".

وزارة الدفاع توقع اتفاقية تعاون ع�سكري مع �سلوفاكيا خالل معر�ض �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

وقعت وزارة الدفاع اتفاقية تعاون ع�سكري مع جمهورية �سلوفاكيا
بح�ضور معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع
 ،ومعايل جورو�سالف ناد وزير الدفاع ال�سلوفاكي وعدد من �ضباط
وم�س�ؤويل وزارة الدفاع واملرافقني.
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ع��ن وزارة ال��دف��اع ال �ل��واء رك ��ن ط �ي��ار ف�ل�اح حممد
القحطاين الوكيل امل�ساعد لل�سيا�سات وال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية بوزارة
الدفاع وع��ن �سلوفاكيا �سعادة ميخال كوفات�ش �سفري�سلوفاكيا لدى

الدولة وذل��ك خالل فعاليات معر�ض �آيدك�س  ،2021و�أك��د الوكيل
امل�ساعد لل�سيا�سات وال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية� ..أن معر�ض �آيدك�س يعد
ملتقى عامليا ه��ام��ا ي�ساهم يف توطيد وتعزيز ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون بني
خمتلف امل�ؤ�س�سات الإقليمية والعاملية املعنية ب�صناعات الدفاع� ،إ�ضافة
�إىل كونه فر�صه لالطالع على �أحدثما تو�صل �إليه عامل ال�صناعات
الع�سكرية.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د �سفري اجل�م�ه��وري��ة ال�سلوفاكية ل��دى ال��دول��ة عمق
عالقات التعاون امل�شرتكة بني البلدين ،و�أثنى على فعاليات وتنظيم
معر�ض �آيدك�س هذا العام.
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�أخبـار الإمـارات
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ليوناردو ت�ستعر�ض تقنياتها الرائدة خالل �آيدك�س ونافدك�س « 2021البحري» ال�سعودية ت�ستعر�ض حلولها املبتكرة يف نافدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

04

ت�ستعر�ض �شركة ل�ي��ون��اردو خ�لال م�شاركتها يف معر�ضي �آيدك�س
ونافدك�س  2021جمموعة وا�سعة من التقنيات املبتكرة والرائدة يف
جمال ال�صناعات الدفاعية.
وقال با�سكوايل دي بارتولوميو املدير التجاري لل�شركة �إن ليوناردو
تعترب عودتها �إىل معر�ض �آيدك�س يف ن�سخته احلالية فر�صة للنظر
بتفا�ؤل �إىل العام اجلديد م�شرياً �إىل �أن ال�شركة حر�صت على امل�شاركة
يف احلدث العاملي خا�صة مع تواجد مكتب لها يف �أبوظبي.
و�أو� �ض��ح �أن ال���ش��رك��ة الإي�ط��ال�ي��ة ا�ستحدثت من�صة رق�م�ي��ة خا�صة

مب�ع��ر��ض��ي �آي��دك ����س ون��اف��دك����س تتيح حم�ت��وى وم�ع�ل��وم��ات �إ�ضافية
للجمهور عرب الإنرتنت.
وتعد ليوناردو �شركة رائ��دة يف قطاع الطائرات ب��دون طيار وحلول
�أنظمة احل��رك��ة اجل��وي��ة وه��ي ق��ادرة على تقدمي تقنيات خم�ص�صة
م�ضادة للطائرات بدون طيار لال�ستخدامات املدنية والدفاعية.
وتعر�ض ليوناردو تقنياتها من خالل من�صات �شركائها الإماراتيني
املجموعة الذهبية الدولية  IGGو�شركة منر  ،NIMRوايدج
 ،EDGEو�إيرث  ،EARTHبالإ�ضافة �إىل "�إي تي ا�س" ،ETS
ملمو�س على ال�شراكة الرا�سخة بني ليوناردو ودولة
وذلك يف دليل
ٍ
الإمارات.

•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك "البحري" ال�سعودية ال�شركة العاملية يف جمال اخلدمات اللوج�ستية
والنقل ،يف معر�ض ال��دف��اع البحري "نافدك�س  2021حيث ت�ستعر�ض
"البحري للخدمات اللوج�ستية" �أحد قطاعات الأعمال اخلم�س التابعة
لل�شركة �أحدث قدراتها البحرية وحلولها املبتكرة خالل املعر�ض.
وق ��ال امل�ه�ن��د���س ع�ب��د اهلل ب��ن ع�ل��ي ال��دب�ي�خ��ي ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة
ال �ب �ح��ري " ..ت�ع��زز ق ��درات ��ش��رك��ة ال�ب�ح��ري املتنامية يف ق�ط��اع اخلدمات
اللوج�ستية مكانتنا كواحدة من ال�شركات الرائدة يف تقدمي خدمات ال�شحن
واخلدمات اللوج�ستية يف ال�صناعة ومن خالل امل�شاركة يف معر�ض الدفاع
البحري نافدك�س  2021اتخذت البحري للخدمات اللوج�ستية خطوة

مهمة لتنويع قدراتها البحرية ،وا�ستك�شاف �أ�سواق وفر�ص جديدة ،وتعزيز
كفاءتها الت�شغيلية .وتدفع امل�شاركة يف احل��دث ال��دويل م�ساعينا الرامية
�إىل دعم �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030وحتويل اململكة �إىل مركز لوج�ستي
�إقليمي رائد ،وتعزيز الأمن البحري".
كما ت�ستعر�ض البحري للخدمات اللوج�ستية �أي�ضا خالل املعر�ض الدويل
حلوال �أخ��رى �شملت ت�سليم الب�ضائع �إىل ال��وج�ه��ات البعيدة ،وا�ستئجار
ال�سفن والطائرات لنقل الب�ضائع الع�سكرية ،ورح�لات املناولة الأر�ضية
امل�ست�أجرة ،واحل�صول على ت�صاريح التحليق والهبوط للمطارات املدنية،
والقواعد اجلوية الع�سكرية حيث يتيح املعر�ض املجال �أمام �شركة البحري
ال�ستك�شاف الأ��س��واق اجلديدة وال�شراكات اال�سرتاتيجية ،والتعرف على
�أحدث التقنيات واملعدات.

نهيان بن زايد يد�شن �سفينة «ال�سعديات» الإماراتية التابعة للقوات البحرية
•• �أبوظبي-وام:

د�شن �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد
بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية� ..سفينة " ال�سعديات "
الإماراتية متعددة املهام� ،إيذاناً بان�ضمامها �إىل اخلدمة يف �أ�سطول القوات
ال�ب�ح��ري��ة .و�أع ��رب �سموه خ�لال االح�ت�ف��ال ..ع��ن �سعادته وف�خ��ره مب�شاركة

منت�سبي قواتنا البحرية ،احتفاءهم بتد�شني ال�سفينة الإماراتية لتن�ضم �إىل
اخلدمة يف القوات البحرية ..م�ؤكداً �سموه �أن قواتنا البحرية ت�شهد تطوراً
مت�سارعاً يف منظوماتها وكفاءتها الدفاعية وفقاً لأح��دث النظم والتقنيات
العاملية  ،وذلك �ضمن �إ�سرتاتيجية �شاملة لتحديث �أ�سطولنا البحري وتعزيزه
ب�صناعات وطنية متطورة .
و�أع��رب �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل نهيان عن بالغ �شكره وتقديره لكل

العاملني على هذا الإجن��از وهن�أ القوات امل�سلحة بان�ضمام دفعة جديدة �إىل
�أ�سطولها البحري ..متمنيا التوفيق للجميع يف خدمة الوطن ورفعته.
وت ��ؤدي ال�سفينة التي قامت بت�صنيعها �شركة م�ؤ�س�سة " الفتان " الوطنية
الإم��ارات �ي��ة ل�صناعة ال�سفن ال�ع���س�ك��ري��ة ..ب�ع��دة م�ه��ام منها ت�ق��دمي الدعم
اللوج�ستي �إىل املجاميع والت�شكيالت البحرية وت�أمني نقل القوات والإمدادات
البحرية والإخالء الطبي ،ويبلغ طولها  71مرتا وعر�ضها  14مرتا .وقام

�سموه بجولة تفقدية على منت ال�سفينة وتوقف عند غرف القيادة والتحكم
وا�ستمع من �ضباط القوات البحرية ب�ش�أن مهام ال�سفينة والتقنيات العالية
والنظم احلديثة التي ت�ستخدم فيها� .شهد مرا�سم االحتفال بالتد�شني� ..سعادة
الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س �أركان
القوات امل�سلحة واللواء الركن بحري طيار ال�شيخ �سعيد بن حمدان بن حممد
�آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد من القادة الع�سكريني وامل�س�ؤولني.

�آيدك�س  ..2021ابتكارات وطنية تعك�س ريادة ال�صناعات الدفاعية الإماراتية
•• �أبوظبي-وام:

ت�سجل ال�شركات الوطنية الإماراتية ح�ضورا ب��ارزا خ�لال م�شاركتها يف
معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س  " 2021حيث ت�ستعر�ض �أحدث املنتجات
وامل�ع��دات واالب�ت�ك��ارات يف جم��ال ال��دف��اع والأم��ن با�ستخدام التكنولوجيا
املتطورة والتقنيات املتقدمة.
وت�شكل االبتكارات الوطنية امل�شاركة يف معر�ض �آيدك�س  2021عالمة
فارقة يف قطاع ال�صناعات الدفاعية والأمنية مبعايري عاملية تعزز قدرتها
على مناف�سة مثيلتها من كربيات ال�شركات الإقليمية والعاملية وتعك�س
ريادة ال�صناعات الدفاعية الإماراتية.
وقال خالد الزعابي الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف منر لل�سيارات
التابعة ل�شركة "ايدج" يف ت�صريحات لوكالة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام" �إن
ال�شركة ت�ستعر�ض اجليل الثاين من �آليات "عجبان  "x 44و"حفيت 66
 "xواللذين مت تطويرهما خالل العام  2020وميتعان بقدرات فائقة
من حيث احلمولة التي و�صلت �إىل ال�ضعف واحلماية والتدريع �إ�ضافة
�إىل عدد الركاب الذي و�صل يف �آليه عجبان �إىل  5ركاب و�آلية حفيت �إىل
 10ركاب.

و�أ�شار �إىل �أن مرونة ت�صميم الآليات يراعي اال�ستخدامات املختلفة �سواء
حاملة جنود و�إ�سعاف وا�ستطالع وقيادة و�سيطرة و�آلية قتالية مبا يلبي
تطلعات امل�ستخدم املحلي والإقليمي والعاملي.
وبدوره قال حمد �سامل العامري الرئي�س التنفيذي ل�شركة كركال الدولية
املتخ�ص�صة يف ت�صنيع الأ�سلحة اخلفيفة �إن ك��رك��ال تغطي احتياجات
القوات امل�سلحة من الأ�سلحة اخلفيفة واملتمثلة يف امل�سد�سات والبنادق
املدجمة الر�شا�شة والبنادق الهجومية و�أ�سلحة القنا�صة.
و�أ�ضاف �أن كركال الدولية متتلك القدرة على ت�صنيع جميع الفئات من
الأ�سلحة اخلفيفة بعيارات خمتلفة وكذلك ب�أطوال وموا�صفات خمتلفة
بح�سب رغبة امل�ستخدم  ..م�شريا �إىل �أن منتجات �شركة كركال �صنعت
خ�صي�صا للتعامل مع الت�ضاري�س املختلفة يف ال�شرق الأو�سط والتي القت
ا�ستح�سانا كبريا من امل�ستخدمني يف املنطقة والأ�سواق العاملية.
و�أ�شار �إىل �أن املناف�سة العاملية يف هذا املجال تعتمد على اجلودة والتكلفة
ح �ي��ث ا��س�ت�ط�ع�ن��ا امل ��وازن ��ة ب�ي�ن�ه�م��ا وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال ا� �س �ت �خ��دام �أح ��دث
التكنولوجيا يف عمليات الت�صنيع مبا يقلل التكلفة يف ظل موا�صل عمليات
البحث والتطوير بالتعاون مع ال�شركاء وامل�ستخدمني.
من جهته ق��ال �أحمد امل��زروع��ي خبري ال�صناعات الدفاعية والأمنية �إن

املنتجات واملعدات املبتكرة التي ي�ستعر�ضها مركز �أحمد املزروعي لالبتكار
يف معر�ض "�آيدك�س "2021تعتمد على �أحدث التكنولوجيا والتقنيات
املتطورة والتي تراعي يف ت�صنيعها الت�ضاري�س املختلفة ال �سيما يف دولة
الإمارات.
وا�ستعر�ض امل��زروع��ي خ�لال حديثه �أب ��رز امل �ع��دات والآل �ي��ات منها �آلية
ا�ستطالع خفيفة ومتطورة مت ت�صميمها وفق متطلبات القوات امل�سلحة
تتميز ب�سرعة انتقالها من مرحلة �إىل مرحلة �أخ��رى وجمهزة للقيادة
الليلية و ت��زوي��ده��ا ب ��أن��واع خمتلفة م��ن الأ�سلحة �إ��ض��اف��ة �إىل امل�شاركة
بغرفة حرا�سة م�صفحة من امل�ستوى الثاين ت�ستطيع التعامل مع خمتلف
الأه��داف ب��زاوي��ة  360درج��ة من م�سافة �أك�ثر من  4كيلو م�ترات كما
ميكنها تغطية ه��ذا املحيط بالكامريات وباحلماية الالزمة عن طريق
الغازات ال�سامة.
و�أ�ضاف �أنه مت ت�صميم غرفة احلرا�سة لتواكب الظروف اال�ستثنائية التي
مير بها العامل جراء جائحة "كورونا" والتي حتقق حماية كاملة ومغلقة
حيث مت ت�صميمها للت�صدي للغازات ال�سامة من م�سافة بعيدة تبد�أ من
كيلو مرت �إىل  4كيلومرتات.
و�أ�شار �إىل �أن مركز املزروعي لالبتكار ي�شارك بنظام حماكاة متخ�ص�ص

ل�ل�ت��دري��ب االف�ترا� �ض��ي وال ��ذي يتيح ت��دري��ب اجل �ن��ود ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل مع
الأهداف واملخاطر املحيطة كما يف الواقع مع اختالف الت�ضاري�س ال �سيما
الربية والبحرية �إ�ضافة �إىل امل�شاركة مبنظومة نريان ذات التحكم عن
بعد مل�سافة ت�صل �إىل كيلو مرتين والتي ميكنها ا�ستخدام �أنواع خمتلفة
من الأ�سلحة وت�ستطيع التعامل مع الأه��داف الثابتة واملتحركة والتي
ت�صميمها وبرجمتها يف دولة الإمارات.
من جهته قال �سيف علي الدهبا�شي الرئي�س الت�شغيلي للعمليات يف �شركة
الطيف �إن ال�شركة تعمل ل�ضمان جاهزية �آليات القوات امل�سلحة من خالل
ال�صيانة وعمرة الآليات املدولبة واملجنزرة للقوات الربية �إ�ضافة �إىل �إدارة
امل�ستودعات لتزويد امل�شاغل بقطع الغيار.
و�أ��ض��اف �أن �شركة الطيف تعمل على تدريب الفنيني للخطوط الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة ل�سالح ال�صيانة ال�ع��ام��ة يف �صيانة وع�م��رة الآليات
ومعدات القوات امل�سلحة حيث ترمم ال�شركة الآليات واملعدات �إ�ضافة �إىل
تطوير وحتديث الآليات ح�سب احتياجات امل�ستخدم النهائي.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أك�ث�ر م��ن � 144شركة وطنية ت���ش��ارك يف فعاليات
معر�ضي "�آيدك�س" و" ونافدك�س"  2021لتمثل  % 16من �إجمايل
ال�شركات امل�شاركة يف احلدث.

نائب رئي�س بعثة الواليات املتحدة لدى الدولة  :نرتبط ب�شراكة
�شرطة �أبوظبي تعر�ض طائرة  BELL-429يف �آيدك�س 2021
ا�سرتاتيجية مع الإمارات  ..ونثمن التنظيم املميز لـ «�آيدك�س »2021

•• �أبوظبي-وام:

عر�ضت �إدارة طريان �شرطة �أبوظبي الطائرة العمودية
اجل ��دي ��دة �� BELL-429ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال ��دورة
اخلام�سة ع�شرة ملعر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س"2021
املقام حاليا يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�ض.
ومتتاز املروحية اجلديدة ب�أنظمتها احلديثة املتطورة
للت�صوير احل ��راري ونقل ال���ص��ورة م��ن موقع احلدث
�إىل غرفة العمليات الرئي�سي "مركز القيادة والتحكم"

ب� ��إدارة العمليات يف �شرطة �أب��وظ�ب��ي .و�أو��ض�ح��ت �إدارة
طريان �شرطة �أبوظبي �أن الطائرة مت �إدخالها للعمل
لتغطية �إم��ارة �أبوظبي يف املهام ال�شرطية وخ�صو�صا
لت�صوير ال �ط��رق واالزدح ��ام ��ات امل��روري��ة مم��ا ي�ساعد
على حتريك الدوريات املرورية للمواقع املزدحمة وفقا
لل�صور الدقيقة التي تنقلها مبا يعزز ان�سيابية احلركة
املرورية وتدريب منت�سبي قطاع املهام اخلا�صة ب�شرطة
�أبوظبي على الإمكانات املتطورة بالطائرة وتعريفهم
باحلاالت املتعلقة بالإنزال من الطائرة.

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سعادة �شون مرييف نائب رئي�س
بعثة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ل ��دى ال ��دول ��ة �أن دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة والواليات املتحدة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ت��رت �ب �ط��ان ب�شراكة
ا�سرتاتيجية را�سخة منذ عقود من
الزمن.
وقال �سعادته يف ت�صريحات خا�صة
لوكالة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام" على
هام�ش م�شاركته يف معر�ض �آيدك�س
� " : 2021إننا ممتنون حلكومة
دولة الإم��ارات على ا�ست�ضافة هذا
احل ��دث ال�ع��امل��ي  ..م���ش�يرا �إىل �أن
انعقاد �آيدك�س � 2021شكل حتديا
يف ظل جائحة كوفيد  19 -ون�شكر
الإمارات على التنظيم املتميز الذي
نراه اليوم".

و�أ�ضاف � " :أن اجلهود التنظيمية
ال ��رائ ��دة ال �ت��ي ن��راه��ا ال �ي��وم على
��ص�ع�ي��د ت�ط�ب�ي��ق ك��اف��ة الإج� � ��راءات
االح� �ت� ��رازي� � � ��ة ل� ��� �ض� �م ��ان �صحة
و�سالمة امل�شاركني جعلت التواجد
يف ه��ذا احل��دث املميز �آم�ن��ا للغاية
للجميع".
و�أو�� �ض ��ح �أن �آي��دك ����س ه��و املعر�ض

ال ��وح� �ي ��د م� ��ن ن ��وع ��ه يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
ما ي�شكل فر�صة مثالية للواليات
املتحدة االمريكية من �أجل تطوير
عالقاتها وتعزيزها مع العديد من
الدول ال�صديقة.
وذك ��ر �أن ه�ن��اك م���ش��ارك��ة متميزة
للعديد م��ن ال���ش��رك��ات الأمريكية

يف �آيدك�س  2021ونحن ممتنون
ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا م��ن �أج��ل
جن��اح م���ش��ارك�ت�ه��م يف ه��ذا احلدث
وحر�صهم على التواجد فيه.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ح �ج��م ال �ت �ب��ادل
ال� �ت� �ج ��اري ب �ي�ن دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
والواليات املتحدة الأمريكية و�صل
�إىل نحو  24مليار دوالر يف عام
 2019و��ش�ه��د من��وا خ�ل�ال العام
امل��ا��ض��ي ..م ��ؤك��دا �أن ال�ع�لاق��ة بني
دول��ة الإم ��ارات وال��والي��ات املتحدة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ه ��ي ع�ل�اق ��ة �شراكة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب ��د�أت م�ن��ذ ت�أ�سي�س
الإم��ارات وتعززت على م��دار عقود
من الزمن.
و�أ�� �ض ��اف  " :ن�ث��ق يف من��و وتطور
ال� ��� �ش ��راك ��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة بني
البلدين ال�صديقني والتي ت�شمل
العديد من جم��االت التعاون مثل

املجال الدفاعي والتجارة والأمن".
وتوجه �سعادته بالتهنئة �إىل دولة
الإم��ارات على الإجناز البارز الذي
ح�ق�ق�ت��ه م� ��ؤخ ��را ب��و� �ص��ول م�سبار
الأم� � ��ل ب �ن �ج��اح �إىل م� � ��داره حول
ك��وك��ب امل��ري��خ  ..م�شيدا بالتعاون
امل �ث �م��ر الأم ��ري� �ك ��ي الإم � ��ارات � ��ي يف
ق� �ط ��اع ال �ف �� �ض��اء وال� ��� �ش ��راك ��ة بني
اجل�ه��ات املعنية يف ق�ط��اع الف�ضاء
بكال البلدين مثل الوكالة الف�ضاء
الأمريكية نا�سا ومركز حممد بن
را� �ش��د للف�ضاء ووك��ال��ة الإم� ��ارات
ل �ل �ف �� �ض��اء .و�أك� � � ��د ان ال �ع�ل�اق ��ات
الإم ��ارات� �ي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة مزدهرة
ومثمرة ونحن متلزمون بتعزيزها
وتطويرها على خمتلف الأ�صعدة
مب� ��ا ي �ح �ق��ق امل �� �ص ��ال ��ح امل�شرتكة
للبلدين ال�صديقني ويعود باخلري
على �شعبيهما.

مدير عام «�أبوظبي املهني» � :آيدك�س ونافدك�س  2021من�صة مثالية ترثي مهارات الطلبة �شركة هالكن تك�شف عن �أول �صاروخ كروز م�ضاد لل�سفن يف �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي  -وام:

�أكد الدكتور عبدالرحمن جا�سم احلمادي مدير عام معهد
�أب��وظ �ب��ي للتعليم وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي �أن م���ش��ارك��ة امل�ع�ه��د يف
معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س  2021ت�سهم يف تعزيز خمرجاتنا
من الكوادر الوطنية يف جم��االت التكنولوجيا حيث ي�شارك
طلبة املعهد مب�شاريع علمية ابتكارية يتم تنفيذها حتت
�إ�شراف �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف جم��االت وبرنامج الهند�سة
وتقنياتها.
و�أ� �ش��ار �إىل �أهمية امل�شاركة يف معر�ضي �آي��دك����س ونافدك�س
 2021لتحقيق اال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب�رات امل�صنعني وتبادل
اخل�برات مع رواد قطاع الدفاع واملهتمني �إىل جانب تو�سيع
�أف��ق ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع �صناع القرار وامل�ؤ�س�سات
واخل �ب��راء وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ات الدفاعية
الع�سكرية �إىل جانب االطالع على م�شاركات العار�ضني من

خمتلف دول العامل.
وقال " امل�شاركة يف املعر�ضني تن�سجم مع توجه معهد �أبوظبي
للتعليم والتدريب املهني يف ط��رح ال�برام��ج املهنية والفنية
والتقنية التي تخدم قطاع ال�صناعات الع�سكرية من خالل
فهم احتياجات القطاع و�إدراجها يف اخلطط اال�سرتاتيجية
لتطوير املناهج والربامج املطروحة".
و�أو�ضح �أن هذه امل�شاركة تعد فر�صة للتعرف عن قرب على
التقنيات احلديثة يف ال�صناعات الدفاعية والأمنية والذكاء
اال�صطناعي والتكنولوجيا املتقدمة والتي ت�سهم يف البحث
والتطوير وحتديث اخلطط اال�سرتاتيجية وتطوير املناهج
وال�برام��ج امل�ط��روح��ة يف معهد �أب��وظ�ب��ي للتعليم والتدريب
املهني مبا ين�سجم مع ثقافة االبتكار وتتما�شى مع الأجندة
الوطنية ور�ؤية الإمارات  2021وخطة �أبوظبي . 2030
وي�ستعر�ض معهد �أب��وظ�ب��ي للتعليم وال�ت��دري��ب املهني من
خالل جناحه يف املعر�ض برامج التخ�ص�صات الفنية واملهنية

•• �أبوظبي -وام:

والربامج اجلديدة املطروحة يف كل من معهد اجلزيرة للعلوم
والتكنولوجيا بفرعيه ومعهد اجلاهلي للعلوم والتكنولوجيا
ومعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا ومركز التعليم والتطوير
املهني.

ك�شفت "هالكن"  -ال�شركة الإقليمية الرائدة يف جمال
�إنتاج وتوريد الأ�سلحة دقيقة التوجيه� ..أم�س عن �صاروخ
ك ��روز  HAS-250امل �� �ض��اد لل�سفن خ�ل�ال فعاليات
معر�ض الدفاع الدويل "�آيدك�س ."2021
ومت ت�صميم ��ص��اروخ هالكن امل�ضاد لل�سفن "HAS-
 "250وتطويره يف الإم��ارات ،وهو عبارة عن �صاروخ
�أر���ض � -أر���ض ميكن �أن ت�صل �سرعته �إىل  0.8ماخ مع
مدى يتجاوز  250كيلومرتا .وخالل مرحلة الو�صول
النهائية ،ميكن لل�صاروخ �أن يطري نحو هدفه بارتفاع
قريب من �سطح البحر يقل عن خم�سة �أمتار.
ويتمتع � �ص��اروخ  HAS-250مب��وا��ص�ف��ات هند�سية
متكنه من حتقيق �أعلى م�ستويات الأداء ،كما ي�ستخدم
ن �ظ��ام امل�لاح��ة ال�ع��امل��ي ع�بر الأق �م��ار ال���ص�ن��اع�ي��ة ونظام

املالحة بالق�صور الذاتي .ولتحقيق دقة ا�ستهداف عالية،
مت تزويد ال�صاروخ بباحث طريف ن�شط�/سلبي مع مقيا�س
ارتفاع راداري .وقال �سعيد املن�صوري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة "هالكن" " ..توا�صل �شركتنا تركيزها على تر�سيخ
ال �ق��درات ال��ذك�ي��ة واال��ض�ط�لاع مبنتجات حملية عاملية
امل�ستوى .ومي�ث��ل ��ص��اروخ  HAS-250تقدما كبريا
يف جهودنا الرامية �إىل جتهيز القوات البحرية ب�أف�ضل
نظام ل�صواريخ الكروز من ناحية الأداء .ومن �ش�أن هذا
ال�سالح ال��ذي مت ت�صميمه وتطويره على يد "هالكن"
يف الإم ��ارات� ،أن ي�ساعد يف عمليات الدفاع الن�شطة عن
املمرات املائية الإماراتية مع االرتكاز على �سمعة "ايدج"
املتنامية ك�شركة جريئة ومرنة وحمدثة للتغيريات".
وت�شكل "هالكن" ج��زءا من قطاع ال�صواريخ والأ�سلحة
ل��دى اي ��دج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع
الدفاع.
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البواردي يقوم بجولة يف �آيدك�س 2021

•• �أبوظبي -وام:

قام معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون
الدفاع بجولة تفقدية يف معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س"
 2021زار خاللها ع ��دداً م��ن ال���ش��رك��ات ،واط�ل��ع على
من�صات �أه��م ال���ش��رك��ات املحلية والأج�ن�ب�ي��ة امل���ش��ارك��ة يف
املعر�ض هذا العام.
�أكد معاليه خالل جولته على �أهمية معر�ضي "�آيدك�س"
و"نافدك�س"  ،2021واللذين ا�ستقطبا كربى ال�شركات

العاملية لت�شارك ب ��أح��دث منتجاتها يف �صناعة املعدات
والآليات والأ�سلحة والذخائر والأنظمة الدفاعية ،واطلع
على �أح��دث التكنولوجيا يف قطاع ال�صناعات الدفاعية
والأمنية ،ما يعك�س املكانة العاملية الرائدة للمعر�ضني.
و�شملت اجلولة زيارة كل من �شركة Navantia S.A
 S.M.Eو��ش��رك��ة  Embraerو��ش��رك��ة Thleas
و� �ش��رك��ة ، Naval Groupو� �ش ��رك ��ة MBDA
و�شركة  Boingو�شركة .Milkor
ويف ختام جولته �شكر معايل وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع

اللجنة العليا املنظمة للمعر�ضني على جهودها ،وعلى
م�ستوى التنظيم.
و�أكد معاليه على دور املعر�ض الفاعل يف تطوير ال�صناعات
الدفاعية االماراتية حملياً و�إقليمياً وعاملياً ،كما �أثنى على
اجلهوداملبذولة لظهوره باملكانة الالئقة واحلر�ص على
�أخ��ذ كافة التدابري والإج� ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية
ل�ضمان �صحة و�سالمة العار�ضني وامل�شاركني والزوار.
راف ��ق م�ع��ال�ي��ه خ�ل�ال اجل��ول��ة ع ��دد م��ن ك �ب��ار ال�ضباط
وامل�س�ؤولني يف وزارة الدفاع.

05

�آيدك�س و نافدك�س  ... 2021الإمارات ت�ست�ضيف العامل وتب�شر بالتعايف من �آثار كورونا
•• �أبوظبي -وام:

يحمل تنظيم دولة الإم��ارات للدورة الـ  15من معر�ضي "�آيدك�س و نافدك�س
 "2021يف مركز �أب��وظ�ب��ي الوطني للمعار�ض ب�شرى للعامل �أج�م��ع نحو
ال��دخ��ول �إىل مرحلة التعايف م��ن جائحة " كوفيد  " 19 -كما ي��ؤك��د �أهمية
العمل معا يدا بيد من �أجل معاجلة �آثار اجلائحة على خمتلف الأ�صعدة ال�سيما
ال�صحية واالقت�صادية.
ويعك�س تواجد عار�ضني من  60دولة ثقة العامل يف قدرة الإمارات على ا�ست�ضافة
�أحد �أهم و�أكرب املعار�ض املتخ�ص�صة يف ال�صناعات الدفاعية على م�ستوى العامل
كما ي�أتي تطبيق الدولة حلزمة من الإج��راءات االحرتازية والوقائية ل�ضمان
�صحة و�سالمة جميع امل�شاركني لي�ؤكد �أن التعايف من اجلائحة وا�ستدامة الإلتزام
ي�شكالن وجهان لعملة واحدة ويقودان معا �إىل عودة �آمنة للحياة الطبيعية.
و�أكد م�س�ؤولون وم�شاركون يف "�آيدك�س ونافدك�س  "2021يف ت�صريحات لوكالة
�أنباء الإمارات "وام" �أن دولة الإمارات من خالل ا�ست�ضافتها لهذا احلدث العاملي

تقدم منوذجا متميزة للتخطيط التعايف من �آثار اجلائحة  ..م�شريين �إىل �أن
مثل ه��ذه اجلهود تدفع نحو تعزيز احل��راك االقت�صادي على م�ستوى العامل
وتعظم كذلك من �أهمية التعاون الدوىل من �أجل معاجلة �آثار اجلائحة.
وق��ال ج��ون ب��اول مدير ع��ام  Exalto emiratesللم�ستلزمات البحرية
وامل �� �ش��ارك يف م�ع��ر���ض "نافدك�س � " 2021إن امل�ع��ر���ض وف��ر من�صة مثالية
لل�شركات املتخ�ص�صة يف ال�صناعات الدفاعية يف خمتلف �أنحاء العامل من �أجل
التعرف على الفر�ص املتاحة لتعزيز النمو يف ه��ذا القطاع احل�ي��وي وتبادل
اخل�برات وتعزيز اجلهود من �أج��ل معاجلة �آث��ار جائحة "كوفيد "19 -التي
�أثرت يف خمتلف القطاعات.
و�أ�ضاف �أن امل�شاركة يف معر�ضي "�آيدك�س ونافدك�س  " 2021كان ميثل حتديا
للعديد من ال�شركات يف ظل اجلائحة �إال �أن اجلهود البارزة التي قامت بها اجلهات
املعنية يف دولة الإمارات واحلر�ص على �إقامة هذين احلدث وفقا للأجندة املعدة
�سلفا كلها مع تطبيق كافة الإج��راءات االحرتازية والوقائية الالزمة ل�ضمان
�صحة و�سالمة امل�شاركة كلها عوامل مكنت العار�ضني من خمتلف �أنحاء العامل

من احل�ضور �إىل �أبوظبي والتواجد يف هذين احلدثني.
و�أكد �أن �إقامة �آيدك�س ونافدك�س منحنا جرعة من الأمل والتفا�ؤل بقدرة ال�سوق
على العودة جم��ددا �إىل وت�يرة النمو وتعزيز احل��راك االقت�صادي يف املجاالت
كافة.
من جانبه قال وليد عبداهلل التميمي املدير العام لهيئة الإم��ارات للت�صنيف
وامل�شارك يف معر�ض نافدك�س �إن امل�شاركة الوا�سعة من ال�شركات الدولية يف
"�آيدك�س ونافدك�س  " 2021عك�سا تقدير العامل لدولة الإمارات وثقتهم يف
قدرتها على ا�ست�ضافة �أبرز املعار�ض العاملية بكفاءة كبرية.
و�أكد �أن ال�شركات العاملية تلتقي اليوم يف دولة الإم��ارات من �أجل التعرف على
الفر�ص املتاحة يف امل�ستقبل وم��ن �أج��ل التعاون اجلماعي ملواجهة التحديات
امل�شرتكة وامل�ضي قدما يف طريق التعايف من �آثار اجلائحة.
من جهته ق��ال املهند�س خمي�س را�شد الكعبي من �شركة اعتماد القاب�ضة �أن
معر�ضي "�آيدك�س ونافدك�س  " 2021منحا ال�شركات العار�ضة من�صة مثالية
من �أجل تبادل اخلربات وعقد االتفاقيات وبلورة ر�ؤية ت�سهم يف تعزيز النمو يف

خمتلف قطاعات العمل.
و�أ�شار �إىل �أن دولة الإمارات توفر للعامل من خالل هذين املعر�ضني الفر�صة من
�أجل التخطيط الأمثل للمرحلة املقبلة والعمل من �أجل دفع م�سارات النمو يف
خمتلف قطاعات العمل.
و�أك��د �أن امل�شاركة الوا�سعة يف احل��دث�ين عك�ست ق��درة ال��دول��ة على ا�ست�ضافة
الفعاليات العاملية رغ��م ت��داع�ي��ات اجل��ائ�ح��ة خا�صة م��ع تبنيها منظومة من
الإجراءات الوقائية والإحرتازية التي ت�ضمن �صحة و�سالمة امل�شاركني والزوار.
وتعقد فعاليات ال��دورة الـ  15من معر�ضي "�آيدك�س" و "نافدك�س" 2021
حتى  25فرباير اجل��اري يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض مب�شاركة �أكرث
من � 900شركة من نحو  60دولة.
ويطرح املعر�ضان �أحدث ما تو�صل �إليه قطاع ال�صناعات الدفاعية من تكنولوجيا
ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب ت�سليط ال�ضوء على تطور قطاع ال�صناعات
الدفاعية الوطنية يف الدولة وكذلك عقد �شراكات ا�سرتاتيجية بني خمتلف
اجلهات امل�شاركة وكربيات ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات.

تعاون بني (توازن)
و(�أم بي دي �آيه) لتطوير
�صاروخ �سمارت جاليدر
•• �أبوظبي -وام:

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عددا من �ضيوف معر�ض �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �سعادة مطر ��س��امل ال�ظ��اه��ري وك�ي��ل وزارة ال��دف��اع على هام�ش
معر�ض ال��دف��اع ال��دويل "�آيدك�س � "2021صباح �أم����س ،ك ً
العلى حده،
الفريق يعقوب ح�سن حممد رئي�س �أركان قوات الدفاع التنزاين ،وال�سيدة
ف��ران���س��واز دوم��ا���س رئي�سة جلنة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي وال �ق��وات امل�سلحة يف

اجلمعية الوطنية جلمهورية فرن�سا ،و�سعادة ماركو�س ديغوت �سكرتري
املنتجات الدفاعية الربازيلي،والوفود املرافقة لل�ضيوف.
ورح ��ب � �س �ع��ادة وك �ي��ل وزارة ال��دف��اع ب��ال���ض�ي��وف وب �ح��ث م�ع�ه��م عالقات
ال�صداقة ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين دول��ة الإم� ��ارات وب�ل��دان�ه��م ،وال�سبل الكفيلة
بدعمها وتطويرها يف خمتلف اجل��وان��ب وخا�صة يف ال�ش�ؤون الدفاعية
والع�سكرية.

كما مت تبادل الأحاديث حول �أهمية تنظيم معر�ض الدفاع الدويل كمن�صة
ع��امل�ي��ة ت�ساهم يف االط�ل�اع ع�ل��ى �أح ��دث م��ا ت��و��ص��ل ل��ه ع��امل ال�صناعات
الع�سكرية م��ن �أن�ظ�م��ة وم �ع��دات وتكنولوجيا دف��اع�ي��ة م�ت�ط��ورة ،و�أ�شاد
ال�ضيوف بامل�ستوى العايل للمعر�ض يف دورته احلالية.
ح�ضر اللقاءات عدد من كبار ال�ضباط وامل�س�ؤولني يف وزارة الدفاع والوفود
املرافقة لل�ضيوف.

فراتيللي تانفوليو االيطالية تعر�ض يف �آيدك�س  2021جمموعة من الأ�سلحة النارية املتطورة وامل�سد�سات
•• ابوظبي-الفجر:

تعر�ض �شركة فراتيللي تانفوليو
،Fratelli
Tanfoglio
الإي �ط��ال �ي��ة يف " �آي��دك ����س 2021
"احدث منتجاتها م��ن الأ�سلحة
الدفاعية والع�سكرية ال�شهرية على
ال�صعيد العاملي،
وق��ال��ت ال�شركة يف ب�ي��ان لها ام�س
انها تعر�ض جمموعة من الأ�سلحة
ال�ن��اري��ة امل�ت�ط��ورة ّ
مت انتاجها من
مواد مُ بتكرة ،ويت ّم توزيعها ح�صرياً
عرب جمموعة "ت�سليح القاب�ضة"
الإم��ارات �ي��ة .و ُت �ع � ّد ه��ذه الأ�سلحة
اخليار املف�ضّ ل لدى قوات ال�شرطة
واملتخ�صّ �صني الأمنيني.
وذك� ��رت ال���ش��رك��ة ان ح���ض��وره��ا يف

هذا احلدث الدفاعي العاملي �ضمن
من�صة " ت�سليح " يوفر لها فر�صاً
قوية للتواجد يف ا�سواق االمارات
ومنطقة اخلليج وال�شرق االو�سط
.
واو� �ض �ح��ت ال �� �ش��رك��ة ان �ه��ا ت�سعى
لتو�سيع ن�ط��اق عملياتها يف هذه
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ع �ب��ر ت � �ق� ��دمي اف�ضل
املنتجات الدفاعية خا�صة البنادق
وامل�سد�سات الهجومية والريا�ضية
.
Fratelli
واع � � � � � � �ت � � �ب� � ��رت
ان "
،Tanfoglio
�آيدك�س " 2021هو اف�ضل من�صة
يف ال���ش��رق االو� �س��ط ل�ل��و��ص��ول اىل
ا� �س��واق ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ال �ه��ام��ة من وزارات الدفاع والداخلية .
ال �ع��امل وال��دخ��ول يف � �ش��راك��ات مع ويذكر ان �شركة فراتيلي تانفوليو

�أك�شن تارغت ميدل اي�ست تنفذ
م�شروع مدينة تدريبية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أف � � ��اد م � � ��روان �أب� � ��و غ � ��زي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة "�أك�شن تارغت
ميدل اي�ست" االماراتية عن تنفيذ
م�شروع مدينة تدريبية يف �أبوظبي
ت�ت���ض�م��ن م �ي��ادي��ن رم ��اي ��ة مغلقة،
م�ي��ادي��ن رم��اي��ة ��ش�ب��ه م�غ�ل�ق��ة ،بيوت
ال �ت��دري��ب ع�ل��ى ال �ق �ت��ال يف املناطق
املبنية.
وقال �أبوغزي على هام�ش امل�شاركة يف
فعاليات معر�ض �آيدك�س ال��ذي يقام
يف مركز �أبوظبي للمعار�ض  ":تتمتع
جميع ه��ذه امل��راف��ق التدريبية ب�أعلى
معايري الأم ��ان وا�ستخدام ال��ذخ�يرة احلية مبختلف الأع�ي�رة ال�صغرية
واملتو�سطة بدون �أية ارت��دادات ،وتوفري بيئة �آمنة للمتدربني ،وذلك من
خالل ا�ستخدام منتجات ال�شركة مثل م�صيدة الطلقات احلديدية ،نظم
الأهداف املتطورة" .و�أ�ضاف  ":نعمل على �صيانة جميع املرافق التدريبية
بكل كفاءة ،والت�أكد �أن جميع امليادين جاهزة للعمل يف �أي وقت".
و�أو� �ض��ح �أب��و غ��زي �أن�شركة " �أك�شن ت��ارغ��ت م�ي��دل اي�ست" ت�ق��وم بتوفري
جميع قطع الغيار الأ�صلية من امل�صنع مبا�شرة ،وتدريب الكوادر املحلية
للم�ستخدم النهائي على ا�ستخدام وت�شغيل امليادين".

ال �� �ش �خ �� �ص��ي .ك �م��ا ان م�سد�سات
ت��ان�ف��ول�ي��و ه��ي الأ� �س �ل �ح��ة النارية
الأك �ث��ر ��ش�ع�ب�ي��ة يف ج�م�ي��ع �أنحاء
�أوروبا .يتم ت�صديرها �إىل الواليات
املتحدة بوا�سطة جمموعة الأ�سلحة
ال� �ن ��اري ��ة الإي� �ط ��ال� �ي ��ة (، )IFG
و�� �ش ��رك ��ة الأ�� �س� �ل� �ح ��ة الأم ��ري �ك �ي ��ة
الأوروبية ( ، )EAAويف �أ�سرتاليا
بوا�سطة  .NVT Pty Ltdويف
دول��ة االم ��ارات تعمل م��ن خ�لال "
ت�سليح القاب�ضة " الإماراتية .
يف ال��وق��ت احلا�ضر  ،ينتج م�صنع
 Tanfoglioحوايل 90،000
م�سد�س �سنو ًيا يتم ت�صدير 85٪
م� �ن� �ه ��ا .ك �م��ا ي ��ذك ��ر ان ال�شركة
�إ���س �إن �سي متخ�ص�صة يف ت�صنيع �أ�سلحتها احلالية على نطاق وا�سع ت�أ�س�ست يف الأربعينيات بعد احلرب
امل���س��د��س��ات الإي �ط��ال �ي��ة وت�ستخدم يف امل���س��اب�ق��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة والدفاع العاملية الثانية.

وقع كل من جمل�س التوازن االقت�صادي "توازن" و�أم بي دي �آيه مذكرة
للتفاهم يف جمال تطوير نظم الأ�سلحة الذكية املوجهة .وقع االتفاقية
مطر علي الرميثي ،الرئي�س التنفيذي لوحدة التطوير االقت�صادي يف
توازن  ،وفلوران دولوك�س  ،مدير مبيعات �صادرات املجموعة يف ام بي دي
ايه خالل معر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س  2021بح�ضور �سعادة طارق
عبد الرحيم احلو�سني  ،الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�صادي ،
و�إريك برياجنر  ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ام بي دي ايه.
وتهدف املذكرة لإن�شاء �شراكة طويلة الأمد بني توازن و ام بي دي ايه،
مبا يتيح تطوير �أنظمة �أ�سلحة �سمارت جاليدر من مرحلة الت�صميم
�إىل مرحلة الإنتاج.
و��س�ي�ت��وىل �إدارة درا� �س��ات ال�ت�ط��وي��ر ف��ري��ق م���ش�ترك م��ن املهند�سني،
معظمهم من توازن ،و�سيقومون بالعمل من �أول مركز �إقليمي لهند�سة
ال�صواريخ والتابع لأم بي دي �آيه والذي مت �إن�شا�ؤه يف الإمارات العربية
املتحدة.
وقال مطر الرميثي" :نحن �سعداء بعالقتنا املتنامية ب�شكل ملحوظ
مع ام بي دي ايه �إذ يتيح لنا هذا االتفاق تو�سيع وزيادة جماالت التطوير
والإن�ت��اج امل�شرتك ملنتجات دفاعية ذات تقنيات متقدمة .و�أ��ض��اف �أنه
من �ش�أن التعاون ام بي دي ايه �أن يدعم التزامنا بامل�ساهمة يف تطوير
القطاعات الدفاعية والأمنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وبناء
القدرات الوطنية ،ودعم منو �سال�سل الإمداد املحلية.
و�سيقوم ال�ط��رف��ان ب ��إع��داد درا� �س��ة م�شرتكة ح��ول ع��دد م��ن املفاهيم
املختلفة ،مت�ه�ي��داً ملرحلة التطوير النهائية للنظام .وي �ه��دف ذلك
�إىل تطوير نظام منا�سب يدمج بني التكلفة املنا�سبة والأداء العايل
باال�ستفادة من القدرات الوطنية لقطاعات الدفاع الإماراتية.
وقال �إريك برياجنيه ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أم بي دي �آيه " :نحن
�سعداء ببدء هذا التعاون الفريد مع �أحد �أقدم �شركائنا ودعم طموحهم
لنمو �صناعة الدفاع الوطنية وتطوير اجليل القادم من نظم الأ�سلحة
و ٌت�ع��د ه��ذه االتفاقية ج��زءاً م��ن اتفاقية التعاون الثنائي ب�ين فرن�سا
والإمارات .

(الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت واحلكومة الرقمية) ت�شارك يف �أيدك�س ونافدك�س 2021

•• دبي-وام:

ت�شارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االت���ص��االت واحل�ك��وم��ة الرقمية يف
فعاليات الدورة الـ 15من معر�ضي
"�آيدك�س" و "نافدك�س" ،2021
ال �ت ��ي ت���س�ت�م��ر ح �ت��ى  25فرباير
اجل��اري يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.
وخالل م�شاركتها ت�ستعر�ض الهيئة
�أحدث حمطاتها و�أنظمتها املتحركة
يف مراقبة ور�صد الطيف الرتددي،
ب�ه��دف املحافظة على ه��ذه الرثوة
وحمايتها من �إ�ساءة اال�ستغالل ،كما ق � �ط� ��اع االت� � ��� � �ص � ��االت واحل� �ك ��وم ��ة
تقوم هذه املحطات مبتابعة ور�صد الرقمية" :ميثل معر�ضا �آيدك�س
التداخالت ال�ضارة على الرتددات ون��اف��دك ����س م�ن���ص��ة ع��امل �ي��ة كبرية
اخلدمات احليوية وحتديد م�صدر جت�م��ع �أه� ��م ال �� �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف
التداخل بكفاءة عالية.
ال �ق �ط��اع ال �ع �� �س �ك��ري وت�ستعر�ض
و قال �سعادة حمد عبيد املن�صوري �أح� � � ��دث م� ��ا ت ��و�� �ص ��ل �إل � �ي� ��ه قطاع
م��دي��ر ع��ام الهيئة ال�ع��ام��ة لتنظيم ال�صناعات الدفاعية من تكنولوجيا

ومعدات متطورة ومبتكرة ،بجانب
ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ت�ط��ور قطاع
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف
الدولة ،وت�أتي �أهمية م�شاركتنا يف
هذه ال��دورة اال�ستثنائية من كونها
جت�سد حالة التعايف التي مت��ر بها
ال��دول��ة ،وعودتها لأن تكون مركزاً

لأهم الفعاليات العاملية".
و�أك � ��د �أن ال�ه�ي�ئ��ة م��ن خ�ل�ال هذه
امل�شاركة ت�ستعر�ض التطور الكبري
يف �إدارة ث� ��روة ال �ط �ي��ف ال�ت��رددي
يف ال ��دول ��ة و" ت���س�ع��ى ال�ه�ي�ئ��ة من
خ�لال ه��ذه امل�شاركة �إىل التعريف
ب � � � ��إجن � � � ��ازات ال � � ��دول � � ��ة يف ق� �ط ��اع

االت�صاالت وتقنية املعلومات ،حيث
يعتمد جم��ال ال�صناعات الدفاعية
ب�شكل كبري على االت�صاالت وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات خ���ص��و��ص�اً يف م��ا يخ�ص
ث ��روة ال�ط�ي��ف ال�ت��رددي ،وم��ن هنا
ه��دف��ت الهيئة �إىل ت�ع��ري��ف ال ��زوار
باملبادرات وامل�شاريع التي تقوم بها،
والتي �ساهمت يف النقلة احل�ضارية
النوعية التي ت�شهدها الدولة على
ال�صعيدين املدين والع�سكري".
وخ�لال املعر�ض ت�ستعر�ض الهيئة
�أحدث �أنظمتها الإلكرتونية يف �إدارة
الطيف الرتددي والذي ي�شتمل على
نظام تخ�صي�ص ال�ترددات و�إ�صدار
ت �� �ص ��اري ��ح الأج� � �ه � ��زة الال�سلكية
ب�ط��ري�ق��ك م ��ؤمت �ت��ة ب���ش�ك��ل كامل،
تتما�شى م��ع توجهات احلكومة يف
تطوير وحت�سني اخلدمات املقدمة
للجمهور.
و��س�ي�ت�م�ك��ن زوار ج �ن��اح ال�ه�ي�ئ��ة يف

امل� �ع ��ر� ��ض م� ��ن االل � �ت � �ق� ��اء بفريق
�إدارة الطيف ال �ت�رددي ،ومناق�شة
امل��وا��ض�ي��ع ذات ال���ص�ل��ة ب �ه��دف رفع
م�ستوى الوعي ل��دى عامة النا�س،
والتعرف على اخلدمات والتقنيات
احلديثة يف هذا املجال.
ي��ذك��ر �أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة لتنظيم
ق � �ط� ��اع االت� � ��� � �ص � ��االت واحل� �ك ��وم ��ة
ال��رق �م �ي��ة ه��ي اجل �ه��ة ال �ت��ي تتوىل
م���س��ؤول�ي��ة �إدارة وت�ن�ظ�ي��م الطيف
ال�ترددي يف دولة الإم��ارات العربية
امل � �ت � �ح� ��دة ،وت � ��وزي � ��ع وتخ�صي�ص
الطيف ال�ترددي جلميع اخلدمات
الراديوية ،وتن�سيق وحماية الطيف
الرتددي عن طريق تطبيق املراقبة
والر�صد با�ستخدام �أحدث الأجهزة
واملعدات ،ومتثيل دولة الإم��ارات يف
جميع املحافل الدولية والإقليمية
ذات ال �� �ص �ل��ة ب �ق �ط��اع االت �� �ص ��االت
ال�سلكية والال�سلكية.
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

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

ت�شارك بلدية الفجرية يف احل��دث الوطني الأب ��رز الذي
يحتفي باالبتكار واملبتكرين حتت �شعار" الإم��ارات تبتكر
لال�ستعداد للخم�سني " لتحقيق ر�ؤي��ة الإم ��ارات 2021
ال �ت��ي ت���س�ع��ى �إىل اق �ت �� �ص��اد ت�ن��اف���س��ي ي �ق��وم ع �ل��ى الإب � ��داع
واالبتكار .وت�سلط البلدية خالل م�شاركتها يف هذا احلدث
ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن � �س �ع��ادة امل�ه�ن��د���س حم�م��د ��س�ي��ف الأفخم

06

حمدان بن حممد ي�ستقبل رئي�س
جمهورية ال�شي�شان الزائر
•• دبي  -وام:

مديرها ال�ع��ام ،ال�ضوء على غ��رف��ة التحكم االفرتا�ضية
وهي عبارة عن قناة افرتا�ضية موحدة ال�ستخدام جميع
برامج وتطبيقات بلدية الفجرية " عن بعد " من خالل
"مكتبي معي" .ومتكنت غرفة التحكم االفرتا�ضية من
لعب دوره��ا احليوي والبارز وال��ذي ينعك�س على جمريات
احلياة اليومية يف الإمارة واهتمت املبادرة مبواكبة تطورات
جائحة "كوفيد " 19بالرتكيز على امل �ح��اور الرئي�سية
للعمل وهي املوظفني واملتعاملني واملجتمع.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دب��ي يف
�أب��راج الإم��ارات بدبي قبل ظهر �أم�س فخامة الرئي�س رم�ضان قاديروف رئي�س
جمهورية ال�شي�شان الزائر  .وتبادل �سموه وال�ضيف بح�ضور معايل حممد بن
عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل عمر بن �سلطان
العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن
بعد  ..الأحاديث الودية حول عالقات ال�صداقة بني البلدين ال�صديقني .
وقد �أ�شاد الرئي�س قاديروف مبا حققته دولة الإمارات من �إجنازات علمية وتقنية
تعزز مكانتها �إقليميا ودوليا مباركا و�صول "م�سبار الأمل" �إىل املريخ ب�سالم .

خليفة بن طحنون ي�ستقبل وزير الداخلية الغامبي
•• �أبوظبي-وام:

خليفة بن طحنون ي�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية الكونغويل يف واحة الكرامة
•• ابوظبي -وام:

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي
مكتب ��ش��ؤون �أ��س��ر ال�شهداء يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي
�أم�س االثنني يف واحة الكرامة معايل جيلربت كانكوندي
ماالمبا نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والأمن
وال�ش�ؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الدميقراطية،
الذي يقوم بزيارة ر�سمية للدولة.
ول��دى و��ص��ول معاليه �إىل واح��ة ال�ك��رام��ة 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 31
لوحا ي�ستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف

والت�ضامن ب�ين ق�ي��ادة دول��ة الإم ��ارات و�شعبها وجنودها
الأب �ط��ال .وجت��ول م�ع��ايل ك��ان�ك��ون��دي يف خمتلف �أجنحة
الواحة م�ستمعا ل�شرح مف�صل من ال�شيخ خليفة بن طحنون
�آل نهيان ع��ن ال��واح��ة ومرافقها التي جت�سد تفا�صيلها
بطوالت �أبناء دولة الإمارات البوا�سل وت�ضحياتهم وتعرب
ع��ن الكثري م��ن القيم وال ��دالالت الوطنية اجلليلة .ويف
ختام اجلولة ق��ام معاليه بت�سجيل كلمة يف �سجل الزوار
ع�بر فيها ع��ن ت�ق��دي��ره ل�شهداء دول��ة االم ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة .ي�شار �إىل �أن واح��ة ال�ك��رام��ة تعد معلما وطنيا
وح�ضاريا يف العا�صمة �أبوظبي حيث مت ت�شييده تخليدا
لبطوالت �شهداء الإم��ارات وت�ضحياتهم يف �سبيل الدفاع
عن الوطن وحماية مكت�سباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل وزير الأمن الغيني يف واحة الكرامة
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي
مكتب ��ش��ؤون �أ��س��ر ال�شهداء يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي
ام�س يف واحة الكرامة معايل �ألربت دامانتاجن كامارا وزير
الأمن واحلماية املدنية لدى جمهورية غينيا ،الذي يقوم
بزيارة ر�سمية للدولة.
ول��دى و��ص��ول معاليه �إىل واح��ة ال�ك��رام��ة 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 31
لوحا ي�ستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف
والت�ضامن ب�ين ق�ي��ادة دول��ة الإم ��ارات و�شعبها وجنودها

الأبطال.
وجت��ول معايل �أل�ب�رت ك��ام��ارا يف خمتلف �أجنحة الواحة
م�ستمعا ل���ش��رح مف�صل م��ن ال�شيخ خليفة ب��ن طحنون
�آل نهيان ع��ن ال��واح��ة ومرافقها التي جت�سد تفا�صيلها
بطوالت �أبناء دولة الإمارات البوا�سل وت�ضحياتهم وتعرب
ع��ن الكثري م��ن القيم وال ��دالالت الوطنية اجلليلة .ويف
ختام اجلولة ق��ام معاليه بت�سجيل كلمة يف �سجل الزوار
عرب فيها عن تقديره ل�شهداء دولة االمارات.
يذكر �أن واح��ة ال�ك��رام��ة تعد معلما وطنيا وح�ضاريا يف
العا�صمة �أب��وظ�ب��ي ح�ي��ث مت ت�شييده تخليدا لبطوالت
�شهداء الإمارات وت�ضحياتهم يف �سبيل الدفاع عن الوطن
وحماية مكت�سباته ومنجزاته.

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل
نهيان م��دي��ر تنفيذي مكتب �ش�ؤون
�أ� �س��ر ال �� �ش �ه��داء يف دي � ��وان ويل عهد
�أبوظبي ام�س يف واحة الكرامة معايل
يانكوبا �سونكو وزي��ر الداخلية لدى
جمهورية غامبيا ،الذي يقوم بزيارة
ر�سمية للدولة.
ول � ��دى و�� �ص ��ول م �ع��ال �ي��ه �إىل واح ��ة
الكرامة ا�ستعر�ض مع ال�شيخ خليفة
بن طحنون �آل نهيان مرا�سم حر�س
ال�شرف ث��م و�ضع �إكليال �أم��ام ن�صب
ال�شهيد ال��ذي يتكون م��ن  31لوحا
ي�ستند ك��ل م�ن�ه��ا ع�ل��ى الآخ� ��ر كرمز

ب��ن ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان ع��ن الواحة
وم��راف �ق �ه��ا ال �ت��ي جت���س��د تفا�صيلها
بطوالت �أبناء دولة الإمارات البوا�سل
وت�ضحياتهم وت�ع�بر ع��ن الكثري من
القيم وال ��دالالت الوطنية اجلليلة.
ويف ختام اجلولة قام وزي��ر الداخلية
ال �غ��ام �ب��ي ب�ت���س�ج�ي��ل ك�ل�م��ة يف �سجل
الزوار عرب فيها عن تقديره ل�شهداء
دولة االمارات العربية املتحدة .ي�شار
�إىل �أن واح� ��ة ال �ك��رام��ة ت �ع��د معلما
وطنيا وح�ضاريا يف العا�صمة �أبوظبي
حيث مت ت�شييده تخليدا لبطوالت
� �ش �ه��داء الإم � � ��ارات وت���ض�ح�ي��ات�ه��م يف
خم �ت �ل��ف �أج �ن �ح��ة ال ��واح ��ة م�ستمعا �سبيل ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وحماية
ل�ل��وح��دة وال�ت�ك��ات��ف وال�ت���ض��ام��ن بني الأبطال.
قيادة دولة الإمارات و�شعبها وجنودها وجت� ��ول م �ع��ايل ي��ان �ك��وب��ا � �س��ون �ك��و يف ل �� �ش��رح م�ف���ص��ل م ��ن ال �� �ش �ي��خ خليفة مكت�سباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل وزير الداخلية الكيني يف واحة الكرامة
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل ال�شيخ خليفة ب��ن طحنون
�آل ن �ه �ي��ان م ��دي ��ر ت �ن �ف �ي��ذي مكتب
��ش��ؤون �أ��س��ر ال�شهداء يف دي��وان ويل
عهد �أبوظبي ام�س يف واحة الكرامة
معايل الدكتور فريد ماتيانغي وزير
الداخلية وتن�سيق احلكومة الوطنية
ل��دى ج�م�ه��وري��ة كينيا ،ال ��ذي يقوم
حالياً بزيارة ر�سمية للدولة.
ول � ��دى و�� �ص ��ول م �ع��ال �ي��ه �إىل واح ��ة
الكرامة ا�ستعر�ض مع ال�شيخ خليفة
بن طحنون �آل نهيان مرا�سم حر�س
ال�شرف ثم و�ضع �إكليال �أم��ام ن�صب
ال�شهيد ال��ذي يتكون من  31لوحا

ي�ستند ك��ل منها ع�ل��ى الآخ ��ر كرمز
ل� �ل ��وح ��دة وال� �ت� �ك ��ات ��ف والت�ضامن

�شراكة بني �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية و�إلكرتو �أوبتك لتطوير نظام �سالح مبتكر خفيف
•• �أبوظبي-وام:

وقع �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية  -الذراع اال�ستثماري
ملجل�س التوازن االقت�صادي ..و�شركة �إي �أو �إ�س ديفين�س �سيتمز،
"�إلكرتو �أوبتك" اتفاقية لإن�شاء م�شروع م�شرتك يقوم بت�صميم
وتطوير ن�ظ��ام ��س�لاح خفيف ومتعدد املن�صات بعيار × 14.5
 114ملم يف دولة الإمارات ،مب�شاركة خربات �إماراتية وعاملية
يف الهند�سة والت�صميم.
وي�ستخدم امل�شروع امل�شرتك �أح��دث تقنيات الت�صميم والتطوير
والت�صنيع لتزويد ال�سوق ب�أكرث �أنظمة الأ�سلحة تطورا مقارنة
مع �أنظمة الأ�سلحة التقليدية من نف�س العيار املتوفرة حاليا.
و�سيتميز النظام اجلديد بخفة ال��وزن والدقة العالية والكفاءة
من حيث ندرة التوقف و االرتداد وتعزيز الدعم اللوج�ستي.
وق��ال �سعادة ط��ارق عبد الرحيم احلو�سني ،الرئي�س التنفيذي
ل� �ت ��وازن ورئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة � �ص �ن��دوق ت�ن�م�ي��ة القطاعات
اال�سرتاتيجية " ..ت�أتي هذه االتفاقية يف �إطار التزام ال�صندوق

ب��دع��م ت�ط��وي��ر ال���ص�ن��اع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف دول� ��ة الإم � ��ارات
وامل�ساهمة يف اقت�صاد الدولة عرب منظومة ال�شراكة اال�ستثمارية
التنموية لدينا" .و�أ�ضاف " ي�سعدنا �إقامة �شراكة ا�سرتاتيجية مع
�إي �أو �إ�س� ،إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال الدفاع والتكنولوجيا
ب��أ��س�ترال�ي��ا ،ونتطلع �إىل ا��س�ت�م��رار ه��ذه ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي �ستحقق
م�صلحة الطرفني" .من جانبه ق��ال عبد اهلل نا�صر اجلعربي،
الرئي�س التنفيذي ل�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية" ..
متهد هذه االتفاقية الطريق �أمام امل�شروع امل�شرتك لإن�شاء خط
انتاج يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة بهدف تزويد الأ�سواق
العاملية م�ؤكدا �أن ا�سرتاتيجية ال�صندوق قائمة على التعاون
مع ال�شركات الوطنية بالدولة ذات القدرات العالية لدعم تطوير
وت�صنيع نظام الأ�سلحة اجلديدة وتوطني �سل�سلة الإمداد اخلا�صة
به" .و�أ�ضاف " نحن متفائلون ب�أن الطلب على مثل هذه الت�صاميم
واحللول املبتكرة �سوف ي�ؤدي �إىل قيام �أعمال جمدية من الناحية
االقت�صادية .الفتا �إىل �أن املنتج اجلديد القى اهتماما كبريا من
اجلهات املعنية يف املنطقة من خ�لال عر�ضه يف معر�ض الدفاع

كليات التقنية و(جال) تتعاونان لتدريب وتوظيف الطلبة يف قطاع الطريان
•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركة "جلوبال �إيروا�سبي�س
لوجي�ستك�س"  -جال  -املزود الإقليمي
ال��رائ��د بحلول ال �ط�يران الع�سكرية
واملدنية املتكاملة لعمالئها ..اتفاقية
� �ش��راك��ة م��ع ك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة العليا
ب�ه��دف ت��دري��ب وت�شجيع املوهوبني
والراغبني من الطلبة املواطنني على
االلتحاق بالكوادر العاملة يف جمال
خدمات ال�صيانة والإ�صالح والعَمرة
للطائرات لدى �شركة "جال".
وق � � ��ع االت � �ف ��اق � �ي ��ة � � �س � �ع� ��ادة حممد
اخلمريي الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ج �ل��وب��ال �إي��روا� �س �ب �ي ����س لوج�ستك�س
"جال" و�سعادة الدكتور عبداللطيف
ال �� �ش��ام �� �س��ي م ��دي ��ر جم �م ��ع كليات
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا وذل ��ك ع�ل��ى هام�ش
م �ع��ر���ض وم� ��ؤمت ��ر ال ��دف ��اع ال ��دويل
"�آيدك�س  "2021املنعقد حالياً يف
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض
"�أدنيك" وي�ستمر حتى  25فرباير
اجلاري.
ومب ��وج ��ب االت �ف��اق �ي��ة ت �ق��وم �شركة
ج � ��ال ب� �ت ��دري ��ب ط �ل �ب��ة م� ��ن كليات
التقنية العليا على �أح ��دث عمليات
ال���ص�ي��ان��ة والإ�� �ص�ل�اح ل �ل �ط��ائ��رات يف
مرافقها املخ�ص�صة يف �أبوظبي بهدف
ت��وظ�ي�ف�ه��م ل�لان �� �ض �م��ام �إىل قوتها
ال �ع��ام �ل��ة ك �م��وظ �ف�ين دائ� �م�ي�ن لدى
االنتهاء من براجمهم التعليمية.

وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ي�ت�ع��اون فريق
اخل�ب�راء ال�ت��اب��ع ل�شركة "جال" مع
�أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س يف كليات
التقنية العليا على م�ستوى املناهج
ال��درا� �س��ة املتعلقة ب�ق�ط��اع الطريان
وال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم هذا
ال �ق �ط��اع ب �ه��دف ت �ط��وي��ره��ا ودعمها
ب ��امل� �ع ��ارف وامل� � �ه � ��ارات ال �ل�ازم� ��ة مبا
يتما�شى مع متطلبات قطاع الطريان
وامل���س�ت�ج��دات م��ن امل� �ه ��ارات ل�ضمان
ج ��اه ��زي ��ة اخل ��ري� �ج�ي�ن للم�ستقبل
الوظيفي .ويعمل الطلبة الذين �سيتم
اختيارهم م��ن ب��رام��ج البكالوريو�س
وال� ��دب � �ل� ��وم ال � �ع� ��ايل وال� ��دب � �ل� ��وم يف
ت �خ �� �ص �� �ص��ات ه �ن��د� �س��ة ال� �ط ��ائ ��رات
و��ص�ي��ان��ة ال �ط��ائ��رات و�إدارة احلركة
اجلوية والهند�سة الكهروميكانيكية

وهند�سة �أم��ن امل�ع�ل��وم��ات م��ع �شركة
ج � ��ال يف �إط � � ��ار ج� �ه ��وده ��ا الرامية
ل� ��زي� ��ادة ع� ��دد امل ��واط� �ن�ي�ن امل�ؤهلني
�ضمن قوتها العاملة .وع�بر �سعادة
الدكتور عبداللطيف ال�شام�سي عن
�سعادته بالتعاون م��ع �شركة "جال"
املتخ�ص�صة يف جمال حلول الطريان
الع�سكري واملدين مبا ي�ساهم يف دعم
ج�ه��ود الكليات يف ت��دري��ب وتوظيف
اخل��ري�ج�ين ومتكينهم م��ن اكت�ساب
خربات واقعية يف جمال الطريان.
و�أك � � ��د �أه �م �ي ��ة ق� �ط ��اع ال � �ط�ي��ران يف
الإم��ارات وريادته وكيف �أثبت قدرته
ع�ل��ى ال �ت �ع��ايف ال���س��ري��ع وجت� ��اوز �آث ��ار
جائحة كوفيد -19م�شريا �إىل �أهمية
�إع ��داد ال �ك��وادر الوطنية يف جماالت
الهند�سة والطريان مبا يتما�شى مع

ب�ين ق �ي��ادة دول ��ة الإم � ��ارات و�شعبها
وجنودها الأبطال.

مف�صل من ال�شيخ خليفة بن طحنون
�آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي
جت�سد تفا�صيلها بطوالت �أبناء دولة
الإمارات البوا�سل وت�ضحياتهم وتعرب
ع��ن ال �ك �ث�ير م��ن ال �ق �ي��م وال � ��دالالت
الوطنية اجلليلة .ويف ختام اجلولة
ق��ام معاليه بت�سجيل كلمة يف �سجل
الزوار عرب فيها عن تقديره ل�شهداء
دولة االمارات.
ي��ذك��ر �أن واح��ة ال�ك��رام��ة تعد معلما
وطنيا وح�ضاريا يف العا�صمة �أبوظبي
حيث مت ت�شييده تخليدا لبطوالت
� �ش �ه��داء الإم� � ��ارات وت���ض�ح�ي��ات�ه��م يف
وجت��ول معايل ماتيانغي يف خمتلف �سبيل ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وحماية
�أج �ن �ح ��ة ال� ��واح� ��ة م���س�ت�م�ع��ا ل�شرح مكت�سباته ومنجزاته.

امل�ت�ط�ل�ب��ات وامل���س�ت�ج��دات الوظيفية
واملهارية يف هذا القطاع لتكون لدينا
ك�ف��اءات وطنية ق��ادرة على امل�ساهمة
يف ق� �ط ��اع ال � �ط�ي��ران ب �� �ش �ك��ل مهني
واحرتايف .كما �أكد ثقته يف خمرجات
كليات التقنية التي �أثبتت جدارتها يف
خمتلف القطاعات و�آخرها م�شاركة
خريجي الكليات �ضمن ف��ري��ق عمل
م�شروع "م�سبار الأمل" ليكونوا جز ًء
من جهود الدولة يف جمال الف�ضاء،
م���ش�يراً اىل �أن ال�ت�ع��اون م��ع "جال"
�سي�شمل ال �ت��دري��ب للطلبة وتعزيز
فر�ص توظيفهم وكذلك التعاون على
م�ستوى ال�برام��ج وامل�ن��اه��ج املتعلقة
ب �خ��دم��ة ق� �ط ��اع ال � �ط�ي��ران لتلبية
احتياجاته من الكوادر الإماراتية مبا
يدعم التوطني.

و�أ�شار �إىل �أن الكليات لديها هذا العام
ن �ح��و  5603ط �ل�اب وط ��ال �ب ��ات يف
تخ�ص�صات الهند�سة املختلفة  45يف
املائة منهم طالبات.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال � � �س � �ع ��ادة حممد
اخل�م�يري " ..بو�صفها �شركة رائدة
يف توفري خدمات ال�صيانة والإ�صالح
وال �ع �م��رة ل�ل�ط��ائ��رات ت ��درك "جال"
دوره� � � ��ا امل � �ح � ��وري يف ب� �ن ��اء ق � ��درات
امل��واط �ن�ين ال���ش�ب��اب م��ن تخ�ص�صات
ال �ه �ن��د� �س��ة وال � �ط�ي��ران لالن�ضمام
�إىل فريقنا م��ن اخل�ب�راء والفنيني
املتخ�ص�صني مت��ا��ش�ي�اً م��ع التزامنا
ب��ا��س�ت��دام��ة ق�ط��اع خ��دم��ات ال�صيانة
والإ�صالح والعَمرة للطائرات يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة و�ستمكِن
هذه ال�شراكات الطلبة املواطنني من
تويل وظائف واعدة يف قطاع خدمات
ال�صيانة والإ�صالح والعَمرة وحلول
ا�ستدامة الطائرات".
و�أ�ضاف " يلتحق الطلبة بفرق عمل
� �ش��رك��ة ج � ��ال يف ت� �ق ��دمي جمموعة
متكاملة م��ن اخل��دم��ات ذات ال�صلة
ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف ت �ع��زي��ز ال� �ك� �ف ��اءات
ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة ل �ع �م�لائ �ن��ا وم� ��ن �ش�أن
ه��ذا التعاون وال �ت ��آزر ب�ين امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي �ي��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة �أن ي�سهم
�إ�سهاماً كبرياً يف �سد فجوة املهارات
امل�ط�ل��وب��ة يف ��س��وق ال�ع�م��ل الإماراتي
مع �إ�ضافة قيمة لعمالئنا من خالل
تبني املواهب والأفكار اجلديدة".

العاملي �أيدك�س ." 2021
و�أعرب بني غرين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إي �أو �إن  ..عن اعتزاز
ال�شركة بال�شراكة مع �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية
والتعاون يف هذا امل�شروع .وقال " من منطلق دورنا العاملي البارز
يف جمال الأنظمة القتالية التي يتم ت�شغيلها عن بعد و تاريخنا
العريق يف اال�ستثمار يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،ندعم
تطوير منتجات تكنولوجية دفاعية متطورة من �ش�أنها �أن تلعب
دورا فعاال يف اال�سواق العاملية" .و�أ�ضاف " ميثل امل�شروع امل�شرتك
خطوة كبرية نحو تطوير القطاعات اال�سرتاتيجية يف الدولة
لكي تقوم بدعم اجليل ال�ق��ادم من الكفاءات يف جم��االت الدفاع
و�صناعات الطريان".
ي��ذك��ر �أن � �ص �ن��دوق ت�ن�م�ي��ة ال �ق �ط��اع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ال ��ذراع
اال�ستثماري ملجل�س التوازن االقت�صادي ،يركز على العوائد املالية
والآثار االقت�صادية يف القطاعات اال�سرتاتيجية داخل الإمارات،
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق اال��س�ت�ث�م��ار يف ال �� �ش��راك��ات امل�ح�ل�ي��ة والدولية
والتمويل التنموي للقطاع اخلا�ص يف الإمارات.

خبري ف�ضاء ياباين يهنئ الإمارات
بدخول م�سبار الأمل مدار املريخ
•• طوكيو -وام:

�أعرب خبري ف�ضاء ياباين عن �سعادته
بنجاح م�سبار الأمل الإماراتي دخول
م ��دار امل��ري��خ و�أم �ل��ه ب � ��أن ي � ��ؤدي اىل
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي يف املجال
ال�ف���ض��ائ��ي .وق ��ال اخل�ب�ير هريواكي
�أكياما م�ست�شار �سيا�سة الف�ضاء لدى
احلكومة اليابانية يف ت�صريح خا�ص
مل��را��س��ل وام يف ال�ي��اب��ان" ،نهنئ دولة
االمارات بهذا االجناز العاملي �شعرنا يف
اليابان بال�سعادة لأن امل�سبار الإماراتي
دخل مدار املريخ" .و�أ�شار �أكياما �إىل
ان هذا النجاح ي�أتي بعد ف�شل اليابان
منذ �سنوات يف ار�سال م�سبار نوزومي
للمريخ وال��ذي مل يتمكن من دخول
مداره ".و�أ��ض��اف "لقد جن��ح م�سبار
الأم��ل الإم��ارات��ي مب�ساعدة �صواريخ
ال�ف���ض��اء ال�ي��اب��ان�ي��ة يف دخ ��ول امل ��دار،
وه � ��ذا ث �م��رة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن اليابان
والإم� ��ارات العربية املتحدة" .وقال
�إن جناح املهمة مينح �أم ً
ال كبرياً لي�س
ً
فقط للبلدين ،ولكن �أي�ضا حلوايل
 100مليون �شاب يف الدول العربية.
و�أ� �ش��ار �أك�ي��ام��ا �أن��ه حتى الآن ،و�صل
عدد حمدود من الدول �إىل الف�ضاء،
و"لكنني �أعتقد �أن��ه لأم��ر ذو مغزى

كبري �أن ي�صل امل�سبار الإم��ارات��ي �إىل
مدار املريخ ك�أول مركبة ف�ضائية من
الدول العربية" .وقال "كما تعلمون
ج�م�ي�ع�اً ،ل�ق��د ب ��د�أ م���ش��روع �أرمتي�س
 Artemisبرنامج ف�ضائي تابع
لوكالة نا�سا يهدف �إىل �إر��س��ال رواد
ف���ض��اء ال��س�ت�ك���ش��اف ال�ف���ض��اء مب��ا يف
ذلك املريخ  ،و�سوف يتيح يف امل�ستقبل
ذه��اب العديد م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ،رمبا
مائة �أو �أل��ف �أو ع�شرة �آالف �شخ�ص،
�إىل الف�ضاء والعي�ش والعمل ،بينما
ي�صل �إىل الف�ضاء عدد قليل من رواد
الف�ضاء حتى الآن" .وقال �أعتقد �أننا
بحاجة �إىل طريقة تفكري خمتلفة
متاماً عن تطوير الف�ضاء من الآن".
وق� ��ال "يف ال ��واق ��ع ،يف ال �ي��اب��ان قبل

�أي ��ام� ،أع�ل��ن معبد داي�ج��و -ج��ي ،وهو
معبد ع�م��ره  1200ع��ام وم�صنف
يف ال�ت�راث العاملي ،ع��ن خطط لبناء
معبد يف ال�ف���ض��اء .ال���ص�لاة ال تزال
ج � � ��زءاً م �ه �م �اً ج� � ��داً م ��ن حياتنا".
و�أ� �ض��اف "مل يكن م��ن املمكن تخيل
ذل��ك عندما ك��ان ع��دد قليل ج��داً من
النا�س يذهبون �إىل الف�ضاء ،لكن من
الآن ف�صاعداً� ،أعتقد �أنه يتعني علينا
التفكري يف الدين �أي�ضاً ،لأن الكثري
من النا�س �سيذهبون �إىل الف�ضاء".
وق��ال "مبنا�سبة دخ��ول م�سبار الأمل
الإم��ارات��ي �إىل املريخ� ،آم��ل �أن تتمكن
العديد م��ن ال��دول ح��ول ال�ع��امل من
التفكري يف العي�ش يف الف�ضاء و�إن�شاء
�أ�سلوب حياة معاً".
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�أجرت  156,430فح�صا ك�شفت عن � 2,105إ�صابات

(ال�صحة) تعلن �شفاء  3,355حالة جديدة من كورونا
تقدمي  3,451جرعة من لقاح كوفيد  19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  3,451جرعة من لقاح
"كوفيد  "19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى ام�س  5,557,793جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 56.19جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة
لتوفري لقاح #كوفيد 19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة

ع��ن التطعيم وال�ت��ي �ست�ساعد يف تقليل �أع ��داد احل ��االت وال�سيطرة على
فريو�س " كوفيد  ."19 -من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف
املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم �..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  156,430فح�صا
ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج � ��راءات التق�صي وال�ف�ح����ص يف ال��دول��ة وت��و��س�ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  2,105ح��االت �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  372,530حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة  15حالة م�صابة
وذل��ك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  1,140حالة .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
اجل�م�ي��ع .كما �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن ��ش�ف��اء  3,355ح��ال��ة ج��دي��دة 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  363,052حالة.

حمدان بن زايد :هدفنا �إدارة مواردنا املائية ب�أعلى كفاءة
واحلفاظ عليها و�ضمان ا�ستدامتها للأجيال القادمة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة البيئة يف �أبوظبي �أن االهتمام مبوارد
املياه يعترب عن�صرا هاما و�ضروريا يف ظل النقلة التنموية الهائلة التي
ت�شهدها �إمارة �أبوظبي والتطور االقت�صادي واالجتماعي والبيئي الكبري
وزيادة عدد ال�سكان واحلاجة �إىل توفري الأمن الغذائي.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن �شح املوارد املائية يعد �أحد �أبرز التحديات التي تواجه
احلكومات يف املناطق اجلافة ومنها �إم��ارة �أبوظبي وذل��ك يف ظل غياب
م�صادر مياه متجددة طبيعية مثل الأنهار والبحريات العذبة وانخفا�ض
معدالت الأمطار لذلك ف�إن حكومة �أبوظبي تلج�أ �إىل موارد املياه غري
التقليدية التي تعترب موارد عالية التكلفة.
جاء ذلك يف ت�صريح ل�سموه مبنا�سبة �إطالق هيئة البيئة يف �أبوظبي خطة
الإدارة املتكاملة للموارد املائية  2030 - 2021خالل الفعالية التي
نظمتها الهيئة عرب تقنية االت�صال املرئي برعاية �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان و��ش��ارك فيها ك�لا م��ن معايل �سهيل ب��ن حممد فرج
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل مرمي بنت حممد
�سعيد حارب املهريي وزيرة دولة للأمن الغذائي واملائي ومعايل املهند�س
عوي�ضة مر�شد امل��رر رئي�س دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف �أب��وظ�ب��ي و��س�ع��ادة �سعيد
البحري العامري املدير العام لهيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية
وعدد كبري من اخلرباء واملخت�صني يف جمال املياه من مراكز البحوث
واجلامعات وجميع اجلهات املحلية والوطنية.
وق��ال �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان "..يف �إط��ار دوره��ا ك�سلطة
معنية ب��إدارة املياه اجلوفية يف الإم��ارة حر�صت هيئة البيئة يف �أبوظبي
م�ن��ذ �إن���ش��ائ�ه��ا ع�ل��ى ال�ع�م��ل وف ��ق خ�ط��ط ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة و�آل �ي��ة وا�ضحة
والعمل مع جميع ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني �سواء املعنيني ب�إنتاج املياه
�أو امل�ستهلكني لر�سم معامل الطريق للو�صول �إىل �إدارة متكاملة وتنمية
م�ستدامة ملوارد املياه يف الإمارة من �أجل م�ستقبل م�ستدام واحلفاظ على
هذا املورد الغايل للأجيال القادمة".
و�أ� �ض��اف �سموه " على م��دى �أك�ثر م��ن ع�شرين عاما م��ن العمل اجلاد
والهادف فقد قامت الهيئة بالتعاون مع جميع ال�شركاء ب�إجراء البحوث
وال��درا� �س��ات ال�شاملة مل���ص��ادر امل�ي��اه يف الإم� ��ارة وا��س�ت���ش��راف التحديات
امل�ستقبلية التي تواجهها م��ن خ�لال �إع ��داد النماذج العددية املتطورة
وامل��راق�ب��ة امل�ستمرة للتغري يف نوعية وكمية امل �خ��زون اجل��ويف ودرا�سة
التخزين الإ�سرتاتيجي للمياه وتنفيذ عدد كبري من املبادرات الرائدة
للحفاظ على مواردنا املائية و�ضمان ا�ستدامتها".
وق��ال " ب�سبب توافر هذه اخل�برة واملعرفة والتعاون املثمر والعمل مع
�شركائها اال�سرتاتيجيني من اجلهات املعنية حمليا ووطنيا متكنت الهيئة
خالل العام املا�ضي من و�ضع خطة �شاملة للإدارة املتكاملة للموارد املائية
حددت فيها توجهات و�أولويات حكومة �أبوظبي وجميع اجلهات العاملة
يف قطاع املياه للع�شر �سنوات القادمة حتى عام  2030مبفهوم متكامل
للمحافظة على مواردنا املائية يعتمد على تقا�سم الأدوار وتوثيق التعاون
والعمل امل�شرتك بني جميع اجلهات واعتماد �أف�ضل املمار�سات العاملية يف
االبتكار وا�ست�شراف امل�ستقبل وتقليل الفجوة بني امل��وارد املائية املتاحة

وت��زاي��د الطلب عليها وحتديد اال�ستثمارات احلكومية يف ه��ذا القطاع
احليوي".
ودع��ا �سموه �إىل االه�ت�م��ام بن�شر ال��وع��ي ب�أهمية احل�ف��اظ على املوارد
املائية وتقليل الهدر واالهتمام ب�إدارة الطلب على املياه من خالل �إعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعالج وتبني ط��رق ال��زراع��ة احلديثة
وزراع ��ة ال�ن�ب��ات��ات املحلية امل�ق��اوم��ة للعوامل املناخية والأع �ل��ى حتمال
للجفاف وامللوحة يف احلدائق واملتنزهات وبالتعاون مع البلديات يف كافة
مناطق �إمارة �أبوظبي.
من جانبه قال معايل �سهيل املزروعي وزي��ر الطاقة والبنية التحتية..
�إن دولة الإم��ارات بوقوعها يف حزام املناطق اجلافة والقاحلة تعاين من
حتديات حقيقية يف �إدارة املوارد املائية ال�شحيحة والتي يقل فيها ن�صيب
الفرد عن  100مرت مكعب �سنويا من املياه املتجددة طبيعيا وهو معدل
منخف�ض ج��دا مقارنة بحد الفقر املائي املحدد من املنظمات العاملية
والذي يقدر بـ  1000مرت مكعب �سنويا لذا فقد ركزت حكومة الإمارات
من خالل خطط طموحة على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة التي من
�ش�أنها متكني الو�صول �إىل املياه العذبة النظيفة و�ضمان �إدارتها ب�شكل
م�ستدام ي�سهم يف النمو االقت�صادي وزي��ادة كفاءة ا�ستخدام هذه املوارد
احليوية لتحقيق �إجن��ازات ت�ساهم يف ريادة الدولة عامليا وحتقيق املركز
الأول يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية �إىل جانب حتقيق ال�سعادة وجودة
احلياة لأفراد املجتمع".
و�أ�ضاف معاليه " يف �سبيل مواجهة التحديات تبنت دولة الإمارات عددا
من امل�ب��ادرات والربامج الطموحة التي ت�ستهدف رفع كفاءة ا�ستهالك
املياه يف جميع القطاعات" الفتا معاليه �إىل �أن الإمارات ت�سري بخطوات
مت�سارعة لتحقيق الريادة العاملية يف ا�ستدامة االمن املائي والتعامل مع
حتديات املياه امل�ستقبلية".
من جانبها قالت معايل م��رمي املهريي �إن تعزيز الأم��ن املائي هو من
�أهم ركائز اال�ستعداد خلم�سني عاما القادمة وت�سعى دولة الإم��ارات �إىل
البناء على العديد م��ن اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة ط��وال ال�سنوات املا�ضية من
�أجل تلبية الطلب املتزايد على املياه يف امل�ستقبل وذلك من خالل �إيجاد
حلول لتحديات نق�ص املياه العذبة يف الدولة و�إن حتقيق �أعلى معايري
اال�ستدامة يف �إدارة املياه �أمر حيوي من �أجل حتقيق الكفاءة لال�ستفادة
من كل قطرة مياه حتى و�صولها للم�ستهلك.
و�أ�ضافت " متتلك التكنولوجيا احلديثة العديد من احللول لتعظيم
اال�ستفادة من مواردنا املائية مثل التو�سع يف ا�ستخدام تقنيات التنا�ضج
العك�سي يف حتلية امل�ي��اه وتوظيف تقنيات الطاقة ال�شم�سية ملنع مياه
ال�سدود من التبخر و�إنتاج الطاقة وتطوير تقنيات �أنظمة احل�صاد املائي
بالإ�ضافة �إىل االعتماد على تكنولوجيا ال��زراع��ة احلديثة التي توفر
مايقرب من  90%من املياه مقارنة بنظم الري التقليدية وتلعب كذلك
جودة املياه دورا كبريا يف تعزيز الأمن املائي لدولة الإمارات وهي العملية
التي تبد�أ من حماية م�صادر املياه العذبة من التلوث �سواء داخل بيئتها
الطبيعية �أو خالل مراحل املعاجلة والتخزين والتوزيع".
من جانبه �أ�شار معايل عوي�ضة مر�شد املرر رئي�س دائرة الطاقة �إىل �أن
الإدارة املتكاملة ملوارد املياه توفر �إطارا �شموليا ملعاجلة التحديات وتطوير
املوارد و�إدارتها وا�ستخدامها بطريقة م�ستدامة وفعالة حيث تعتمد على

مبد�أ "املياه الواحدة" حيث جميع موارد املياه مت�ساوية يف الأهمية.
و�أك��د امل��رر �أن تنفيذ الإدارة املتكاملة للموارد املائية �ضمن اخل�صائ�ص
املحلية لأبوظبي عملية طويلة الأمد تتطلب التن�سيق والتعاون وتعبئة
ر�أ���س امل��ال وامل��وارد الب�شرية املدربة ولكن يبقى حجر الأ�سا�س واملحفز
الرئي�سي لتحقيق �أه� ��داف اخل�ط��ة ه��و �إي �ج��اد البيئة امل�لائ�م��ة و�إط ��ار
احلوكمة ال�شامل لتعزيز الإط��ار امل�ؤ�س�سي وحت�سني �إدارة املياه و�إنفاذ
النهج الت�شاركي يف �إدارة امل�ي��اه ب�ين القطاعات ذات ال�صلة وب�ن��اء عليه
�ستقوم دائرة الطاقة بتطوير منوذج تقني-اقت�صادي متكامل للمياه يليه
�إ�صدار تقرير بالت�صورات امل�ستقبلية لقطاع املياه كما �ستتوىل الدائرة
م�س�ؤولية تفعيل �إط��ار احلوكمة ل�ل��إدارة املتكاملة مل��وارد امل�ي��اه والذي
�سي�سهم يف �إر�ساء مبادئ التكامل والفاعلية واال�ستدامة واملرونة والثقة
وامل�شاركة املجتمع.
و�أ�شارت �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة
– �أبوظبي �إنه على مدى �أكرث من عام ،منذ �أغ�سط�س  2019وحتى
�أكتوبر  2020مت العمل م��ع جميع ال�شركاء املعنيني ��س��واء يف جمال
لإنتاج املياه �أو امل�ستخدمني ملراجعة كافة البيانات التي مت جتميعها حول
امل��وارد املائية �سواء املياه اجلوفية �أوالتحلية �أوم�ي��اه ال�صرف ال�صحي
امل�ع��ال��ج وتدقيقها وك��ذل��ك ح��ول ا��س�ت�خ��دام��ات ه��ذه امل ��وارد يف الزراعة
والغابات والقطاع املنزيل والأغرا�ض الرتفيهية وال�صناعية والتجارية،
ومراجعة الأطر امل�ؤ�س�سية والت�شريعية والتنظيمية لإدارة املوارد املائية
بالإمارة".
و�أ�شارت �إىل �أن هذه البيانات �أظهرت �أن املياه اجلوفية متثل نحو 60%
من �إجمايل املوارد املائية امل�ستخدمة يف الإمارة بينما متثل مياه التحلية
ن�ح��و  30%وال�ب��اق��ي  10%م��ن م�ي��اه ال���ص��رف ال�صحي املعالج....
وي�ستخدم نحو  65%م��ن امل��وارد املائية يف ال��ري يف القطاع الزراعي
والغابات واحلدائق واملتنزهات ونظرا ملحدودية جتدد وتغذية اخلزانات
اجلوفية طبيعيا ف�إن معدالت ال�ضخ ت�صل �إىل � 20ضعف كميات التغذية
الطبيعية للخزانات اجلوفية و�سوف يتم التعاون بني جميع اجلهات
لتنفيذ ه��ذه اخلطة على م��دار الع�شر �سنوات القادمة بهدف الو�صول
�إىل ا�ستدامة امل��وارد املائية �شاملة اجل��دوى االقت�صادية واال�ستثمارات
الر�أ�سمالية والت�شغيلية املطلوبة لتحقيق التنمية يف جميع القطاعات
امل�ستخدمة لهذه املوارد املائية.
من جانيه �أ�شاد �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير ع��ام هيئة
�أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة مب �ب��ادرة تطوير خطة الإدارة
املتكاملة ملوارد املياه مبا يتواءم واحتياجات التنمية يف الإمارة .حيث �أن
وجود خطة متكاملة يدعم التوجهات احلالية حلكومة �أبوظبي ب�ضرورة
تر�شيد ا�ستهالك املياه يف قطاع الزراعة م�ؤكدا �أن العمل على تطوير
و�سائل مبتكرة لتحقيق كفاءة ا�ستخدام املوارد املائية هو اجتاه عاملي نظرا
ل�شح املياه .كما �أن البحث عن و�سائل �أخ��رى �سواء تتعلق با�ستخدامات
املياه �أو �إدخ��ال املحا�صيل التي ال ت�ستنزف املخزون املائي ،بات �ضرورة
بيئية ملحة ت�ساعد على قهر الت�صحر وت�ساهم يف زيادة �إنتاج املحا�صيل
الزراعية مبا يحافظ على امل��وارد غري املتجددة للإمارة والدولة وهذه
الركائز جمتمعة ت�ساهم وتدعم منظومة الأمن الغذائي واملائي كما �أنها
تعمل على حتقيق م�صلحة �أ�صحاب املزارع.
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حكايات على
مائدة الع�شاء
قطرة دم
�س�ألني �أحدهم ما الدافع ال��ذي يجعل زوج يتنكر لأوالده ويقدم
عينة دم مزيفة ليحقق نفيه لبنوة الأط�ف��ال ويطعن زوج�ت��ه يف
�أخالقها وي�شهر بها يف القنوات الف�ضائية وعلى �صفحات التباعد
االجتماعي ،هل ما يفعله من تدن �أخالقي يرجع لأ�سقاط حقوقها
املادية وحرمانها مما كفله لها القانون عند الطالق ،يف احلقيقة
عدت �إىل ما ن�شر يف هذا ال�سياق ووجدت �أن حاالت كثرية مماثلة
ح��دث��ت وال�ت���ش�ه�ير ��ص��ار م��و��ض��ة ب�ين ��ض�ع��اف ال�ن�ف��و���س وعدميي
املروءة.
�أثناء البحث وجدت �أزواجاً ي�ؤلفون ق�ص�صاً من وحي اخليال لك�سب
تعاطف املجتمع و�إظ�ه��ار نف�سه على �أن��ه �ضحية وخم��دوع وك�أنه
امل�لاك ال��ذي فج�أة اكت�شف اخليانة وعليه �أن ينتقم ل�شرفه� ،أي
�شرف و�أي مروءة و�أي �أخالق حتث املرء على الت�شهري ب�إن�سانة ولو
كانت مذنبة ،فل�سنا خمولني بك�شف امل�ستور وتعري�ض �سمعة اخللق
لالخرتاق وف�ضحهم على امللأ بال رحمة وال هوادة ،ونحن �أ�سا�سا
م�ستورون بف�ضل ال�ستار ولو ك�شف عنا ال�سرت ما بقى على الأر�ض
م��ن طاهر وال �شريف( ،فمن ك��ان منكم ب�لا خطيئة فليقذفني
بحجر) هكذا قال نبي اهلل عي�سى ابن مرمي ،قاعدة �إن�سانية تدل
على حكمة اهلل من ال�سرت.
ما نراه الأن من تعد على احلقوق ال�شخ�صية يف هذا الع�صر ت�شيب
له الولدان ،قد يعود هذا ال�تردي االجتماعي �إىل وجود التقنية
احلديثة يف يد اجلهالء الذين ال يعرفون معنى الت�أين والبحث
وال�تروي قبل الن�شر ،الكل ببحث عن الف�ضائح ويتمتع بتق�صي
ح�ي��اة الآخ��ري��ن وك ��أن��ه و��ص��ي على الأم ��ة م�ستثنى م��ن اخلطيئة
مع�صوم م��ن اخل �ط ��أ ،ك��ل ه��ذه الأف �ع��ال �سببها اجل�ه��ل والأمية
الفكرية وعدم التحري عما ن�أكل �أمن حالل �أم من حرام ،و�صلنا
ب�أعمالنا �إىل الدرك الأ�سفل من االنحطاط الأخالقي والعبث يف
�ش�ؤون الأخرين.
كنا فيما �سبق نطلق على ال��دم م�صطلح �سر احلياة �أو هكذا كان
ي�أتي معناه يف الكلمات املتقاطعة ،واليوم ومع ال�سو�شيال ميديا مل
يكن الدم �سر احلياة ،ف�صار الدم ماء ملوثاً بارداً ال يفور لغرية وال
يغلي ملوقف م�ستفز ،و�إمن��ا بات الأم��ر خمتلفاً ال يخرج من كونه
ال يف ج�سد بال روح وال قلب وال �ضمري ،قطرة دم حتيي �إن�ساناً
�سائ ً
وتعيده للحياة و قطرة الدم نف�سها تف�صل حياة وحتطم كيان �أ�سرة
وتذبح ب�شراً ذنبهم الوحيد �أنهم جاءوا الدنيا بوا�سطة ذكور و�إناث
ال ي�سري يف �أبدانهم الدم الذي نعرفه.
�أثبت الوقت �أن ال�سو�شيال ميديا �سالح يدمر اجلهالء  ،ك�سكني يف
يد جمنون ال يعرف فيما ت�ستخدم� ،أو كالثعبان الكفيف ومن�شار
النجار ،ملا اعتقد الثعبان �أن املن�شار فري�سة فلف عليه ليفرمه
وي�أكله فما كان �إال تقطيع ج�سد الثعبان لأ�شالء ،ا�ستخدم اجلاهل
امل��واق��ع لي�شهر ب�إن�سانة مل تدافع عن نف�سها ولي�س لها ذن��ب يف
النفو�س املري�ضة التى حتيط بها.
�أ�سامة عبد املق�صود

� ٩أنواع من املخالفات ت�صل قيمة بع�ضها �إىل � ٥٠ألف درهم

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ت�شيد بقرار املجل�س التنفيذي ب�ش�أن خمالفات �صون التنوع احليوي يف املحميات الطبيعية يف ال�شارقة
التفا�صيل املتعلقة بحماية البيئة واحلفاظ عليها ،ومن بينها هذا القرار املهم
•• ال�شارقة-الفجر:
ب�ش�أن خمالفات �صون التنوع احليوي يف املحميات الطبيعية يف الإمارة".
�أ�شادت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بالقرار رقم  ٥ل�سنة  ٢٠٢١ب�ش�أن خمالفات و�أك��دت ال�سويدي ا�ستمرار الهيئة وفرقها املخت�صة يف نهجها حلماية البيئة،
�صون التنوع احليوي يف املحميات الطبيعية يف الإمارة ،الذي �أ�صدره �سمو ال�شيخ وتنفيذ ه��ذا ال�ق��رار بكل دق��ة مل��ا فيه امل�صلحة العامة واحل�ف��اظ على البيئة،
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل العهد ،نائب احلاكم ،رئي�س املجل�س وموا�صلة جهودها البيئية التوعوية ملزيد من االرتقاء بوعي اجلميع.
التنفيذي لإمارة ال�شارقة ،يف  ٢فرباير اجلاري ،وت�ضمن � ٩أنواع من املخالفات،
وغرامة مالية مقابل كل خمالفة ،ي�صل بع�ضها �إىل � ٥٠ألف درهم.
� ٩أنواع من املخالفات
وجاء ذلك بعد االطالع على القانون االحتادي رقم  ٢٤ل�سنة  ١٩٩٩يف �ش�أن حماية ت�ضمنت املخالفات وفقاً للقرار � ٩أنواع ولكل خمالفة غرامة حمددة ،فاملخالفة
البيئة وتنميتها وتعديالته ،والقانون رقم  ٢ل�سنة  ١٩٩٩ب�ش�أن �إن�شاء املجل�س الأوىل� :صيد �أو نقل �أو قتل �أو �إي��ذاء الكائنات الربية �أو البحرية يف املحميات
التنفيذي لإمارة ال�شارقة والئحته الداخلية وتعديالته ،والقانون رقم  ١١ل�سنة الطبيعية املحيطة باملحمية� ،أو القيام ب�أعمال من �ش�أنها الق�ضاء عليها ،ما مل
 ٢٠١٧ب�ش�أن تنظيم هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف �إم��ارة ال�شارقة ،وقرار يتم ذلك وفقاً للقواعد التي حتددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي
املجل�س التنفيذي رقم  ٩ل�سنة  ٢٠١٢ب�ش�أن منع التدهور البيئي يف املناطق الربية ت�صدرها هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ،وتيبلغ قيمة الغرامة املرتتبة على
يف �إم��ارة ال�شارقة وتعديالته ،وبناء على عر�ض رئي�س هيئة البيئة واملحميات هذه املخالفة � ١٠آالف درهم.
الطبيعية وموافقة املجل�س التنفيذي ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
املخالفة الثانية� :أخذ �أي كائنات �أو نقل مواد ع�ضوية مثل ال�صخور والرتبة لأي
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي ،رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ":غر�ض من الأغرا�ض داخل املحمية الطبيعية ،وتبلغ قيمة غرامة ارتكاب هذا
ن��ؤك��د على �أه�م�ي��ة ه��ذا ال �ق��رار ال��ذي ج��اء ب�ن��اء على ر�ؤى وتوجيهات �صاحب النوع من املخالفات � ١٠آالف درهم.
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،املخالفة الثالثة� :إدخ ��ال �أج�ن��ا���س غريبة للمحميات الطبيعية ،وتبلغ قيمة
حاكم ال�شارقة ،املتعلقة بحماية البيئة واحلفاظ عليها و�صون التنوع احليوي ،الغرامة � ١٠آالف درهم.
واال�ستدامة البيئية ،فكل ال�شكر والتقدير جلهود املجل�س التنفيذي ودوره ،املخالفة الرابعة� :إت�لاف �أو تدمري التكوينات اجليولوجية �أو اجلغرافية �أو
وعلى ر�أ�سه �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل العهد ،املناطق التي تعترب موطناً لف�صائل احليوات �أو النبات �أو تكاثرها ،وتبلغ قيمة
نائب احلاكم ،رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة ،ال��ذي يتابع بدقة كل غرامة هذه املخالفة � ١٠آالف درهم.

املخالفة اخلام�سة :تلويث تربة �أو مياة �أو ه��واء املحميات الطبيعية ،وقيمة وجاءت املادة الثانية لت�شري �إىل �أنه ت�ضاعف قيمة الغرامة الإداري��ة املن�صو�ص
عليها يف حال تكرار املخالفة للمرة الثانية ،ويحال املخالف �إىل اجلهات املخت�صة
غرامة ارتكاب هذه املخالفة � ٥٠ألف درهم.
املخالفة ال�ساد�سة :قطع الأ�شجار �أو النباتات �أو �إتالفها �أو تعرية الرتبة داخل يف حال تكرار املخالفة ذاتها للمرة الثالثة �أو �أكرث.
�أما املادة الثالثة ف�أكدت �أنه مع عدم الإخ�لال مبا ن�صت عليه املادة الأوىل من
املحميات الطبيعية ،وتبلغ قيمة الغرامة لهذه املخالفة � ١٠آالف درهم.
املخالفة ال�سابعة :دخول املحميات �أو التواجد بداخلها من دون ت�صريح ر�سمي هذا القرار يتحمل كل من يخالف �أحكامه جميع التعوي�ضات وتكاليف �إزالة
م��ن هيئة البيئة واملحيمات الطبيعية ،وتبلغ قيمة غ��رام��ة املخالفة � ٥آالف ال�ضرر والآثار املرتتبة على املخالفة والتي حتددها ال�سلطات املخت�صة يف �إمارة
ال�شارقة.
درهم.
املخالفة الثامنة :ممار�سة �أي �أن�شطة �أو ت�صرفات �أو �أعمال من قبل ال�شركات �أم��ا امل��ادة الرابعة ف�أ�شارت �إىل �أن هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف �إمارة
�أو الأ�شخا�ص االعتباريني يف املناطق املحيطة باملحميات الطبيعية والتي من ال�شارقة ت�ستويف الغرامات الإداري��ة امل�شار �إليها يف هذا القرار ل�صالح خزينة
�ش�أنها الت�أثري على بيئة املحميات الطبيعية �أو الظواهر الطبيعية من دون حكومة �إمارة ال�شارقة.
ت�صريح ر�سمي من هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ،وتبلغ قيمة املخالفة  ١٠و�أ��ش��ارت امل��ادة اخلام�سة �إىل �أن��ه يعمل بهذا ال�ق��رار من تاريخ ��ص��دوره ،وعلى
اجلهات املعنية تنفيذه ٌ
كل فيما يخ�صه وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�آالف درهم.
املخالفة التا�سعة :ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه الإخ�ل�ال ب��ال�ت��وازن الطبيعي للمحميات وت�سعى هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة ،باعتبارها ال�سلطة البيئية
املخت�صة يف الإم��ارة� ،إىل حماية البيئة واملحميات الطبيعية واحلياة الفطرية
الطبيعية ،وتبلغ قيمة غرامة هذه املخالفة � ١٠آالف درهم.
وتنوعها احليوي من خالل �إجراء الدرا�سات والبحوث العلمية وو�ضع الأ�س�س
القانونية والإداري��ة اخلا�صة مبراقبة التلوث ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع ال�سيا�سات
 ٥مواد يف القرار
ا�شتمل ال �ق��رار رق��م  ٥ل���س�ن��ة ٢٠٢١ب���ش��أن خم��ال�ف��ات ��ص��ون ال�ت�ن��وع احل�ي��وي يف املنا�سبة للتوعية والتثقيف البيئي م��ن خ�ل�ال ن�شر الإ�� �ص ��دارات التوعوية
املحميات الطبيعية يف الإم ��ارة على  ٥م��واد ،حيث �أ��ش��ار يف امل��ادة الأوىل :دون التثقيفية ،وتنفيذ ال�برام��ج و�إط�ل�اق احل�م�لات املخت�صة يف جم��ال التوعية
يق�ض بها �أي ت�شريع �سا ٍر يف �إمارة ال�شارقة ،يعاقب كل من والتثقيف البيئي ،ودعم مبد�أ التنمية امل�ستدامة للحفاظ على امل��وارد البيئية
الإخالل ب�أي عقوبة ِ
يخالف الأنظمة املعمول بها يف املحميات الطبيعية يف �إمارة ال�شارقة بالغرامة الطبيعية بالإ�ضافة �إىل �سعيها لتكون امل�صدر واملرجع الأ�سا�سي يف �إمارة ال�شارقة
للمعلومات البيئية و احلياة الفطرية.
الإدارية املن�صو�ص عليها.
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�أخبـار الإمـارات
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�شرطة ر�أ�س اخليمة ت�ؤكد جاهزيتها لت�أمني طواف الإمارات
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

وج��ه ال �ل��واء علي عبد اهلل ب��ن ع�ل��وان النعيمي ق��ائ��د ع��ام �شرطة ر�أ�س
اخليمة بت�سخري جميع الإم�ك��ان�ي��ات والت�سهيالت لإجن ��اح ا�ست�ضافة
الإمارة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية والعمل على تواجد الفرق
امليدانية لتنظيم وت�سهيل هذا احلدث العاملي .جاء ذلك خالل االجتماع
التن�سيقى لطواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي ا�ست�ضافته �شرطة
ر�أ���س اخليمة " عن بعد " بح�ضور العميد عبد اهلل علي منخ�س مدير
عام العمليات ال�شرطية رئي�س جلنة الفعاليات واالحتفاالت يف الإمارة،
وفالح حممد احلر�ش مدير فريق الطوارئ والأزم��ات والكوارث بر�أ�س
اخليمة وجميع املعنيني ،ومت خالله مناق�شة خطط ت�أمني خط �سري

08

ال�سباق والتجهيزات اخلا�صة بال�سباق العاملي ال��ذي ي�ضم  7جوالت
ت�ست�ضيف منها �إمارة ر�أ�س اخليمة اجلولة الرابعة واخلام�سة يومي 24
و 25فرباير اجلاري.
و�أكد العميد عبداهلل منخ�س على �ضرورة �ضبط �أمن الطرق �أثناء فرتة
الطواف ،وتوفري جميع متطلبات الأم��ن وال�سالمة جلميع امل�شاركني
واحل�ضور يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة ،وحتقيق ان�سيابية احلركة املرورية
وتقدمي كل �أنواع الدعم الالزم.
�إىل ذلك قام العميد دكتور حممد احلميدي مدير عام العمليات املركزية
يرافقه العميد �أحمد ال�صم النقبي مدير �إدارة املرور والدوريات بجولة
ميدانية تفقدية �شملت جميع الطرق التي �سيمر خاللها طواف الإمارات
مما ي�ؤكد ح�سن اال�ستعدادات يف الإمارة ال�ست�ضافة احلدث العاملي.

برعاية حاكم ال�شارقة ..انطالق امل�ؤمتر
الدويل ملكافحة املخدرات وت�أهيل املدمنني

•• ال�شارقة-وام:

حت��ت رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة انطلقت
فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل االفرتا�ضي
بعنوان ":مكافحة امل�خ��درات وت�أهيل
امل��دم �ن�ين جت ��ارب ع�م�ل�ي��ة ومقاربات
علمية" ال ��ذي تنظمه ك�ل�ي��ة الآداب
وال �ع �ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة واالجتماعية
بجامعة ال�شارقة.
ح���ض��ر امل ��ؤمت��ر � �س �ع��ادة ال �ل��واء �سيف
ال � � ��زري ال �� �ش��ام �� �س��ي ال� �ق ��ائ ��د ال �ع��ام
ل�شرطة ال���ش��ارق��ة ،و��س�ع��ادة الدكتور
حميد جمول النعيمي مدير جامعة
ال �� �ش��ارق��ة ،وال��دك �ت��ور ح���س�ين حممد
العثمان ،عميد كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،واملتحدثون
الرئي�سيون يف امل�ؤمتر " الدكتور يوجن
�آن زاجن ،عميد كلية الآداب بجامعة
�شنغهاي ال�صينية ،والدكتورة يو ليو،
من جامعة نينغبو بال�صني".
وي� �ط ��رح يف امل� ��ؤمت ��ر �أك �ث��ر م ��ن 50
ورق��ة عمل وبحث ،يقدمها جمموعة
م��ن ال�ب��اح�ث�ين وامل�خ�ت���ص�ين ميثلون
الأجهزة الأمنية ،واملراكز املتخ�ص�صة،
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الأك��ادمي �ي��ة والبحثية،
م��ن ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا ،وم�ن�ه��ا وزارة

ال��داخ �ل �ي��ة ،ووزارة ال���ص�ح��ة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع ،وال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ال���ش��ارق��ة ،وال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
دب ��ي ،وال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة �أبو
ظبي ،و القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ،وال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
ع �ج �م��ان ،وامل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل�ش�ؤون
الأ� �س��رة ،ومنظمة الأ� �س��رة العربية،
وب��رن��ام��ج خليفة للتمكني "�أقدر"،
ومركز حماية ال��دويل ،ومركز �إرادة
للت�أهيل ،وم�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
يف �أبوظبي.
وي �ن ��اق �� ��ش امل � ��ؤمت � ��ر ال � � ��ذي ت�ستمر
�أعماله على م��دار يومني م��ن خالل
��س�ب��ع ج�ل���س��ات ع �م��ل ع�ل�م�ي��ة وور�شة
ع �م��ل م���ص��اح�ب��ة ل �ف �ع��ال �ي��ات امل�ؤمتر
..جمموعة من امل�ح��اور ح��ول جتارب
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات الأم� �ن� �ي ��ة يف مكافحة
امل� �خ ��درات ،وال �ت �ج��ارب امل��ؤ��س���س�ي��ة يف
ت ��أه �ي��ل امل��دم �ن�ي�ن و�إع � � ��ادة دجمهم،
وال �ط��رق امل�ح��دث��ة للتدخل امل�ب�ك��ر يف
الوقاية من املخدرات ،وواقع ال�سيا�سة
االجتماعية يف م��واج�ه��ة االنتكا�سة،
وال� ��� �س� �ي ��اق االج� �ت� �م ��اع ��ي  -الثقايف
للإدمان ،وجتارب التثقيف والتوعية
يف مواجهة املخدرات ،والبحث العلمي
حول املخدرات يف العامل العربي.
و�أك ��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حميد جمول
النعيمي مدير اجلامعة يف كلمته �أن

امل�ؤمتر  ،ي�أتي يف الوقت الذي يتعاظم
فيه خطر امل ��واد امل �خ��درة على الفرد
واملجتمع والعامل ب�أ�سره ،ال�سيما بعد
�أن �أ�صبحت م�شكلة تعاطي املخدرات
والإدمان هاج�سا دوليا ي�ؤرق الهيئات
ال��دول �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة ،وي �ه��دد �أمن
امل�ج�ت�م�ع��ات ع�ل��ى اخ �ت�لاف ثقافاتها،
وتباين م�ستويات التنمية فيها وذلك
لأن��ه بالإ�ضافة �إىل �آث��اره��ا ال�صحية
والنف�سية املدمرة للفرد ،و�أ�ضحت هذه
امل�شكلة اخلطرة تهدد منظومة القيم
وال�ضوابط الأخالقية واالجتماعية
املحددة ل�سلوك الأف��راد واجلماعات،
كما �أ�صبحت تلعب دورا بارزا يف تنامي
م �ع��دالت ال �� �س �ل��وك الإج� ��رام� ��ي ،مما
يكلف الدول اعتمادات مالية �ضخمة
تنفقها على �إعداد اخلطط واحلمالت
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل م �ك��اف �ح��ة �إن� �ت ��اج
املخدرات وتهريبها ومقاومة عمليات
ترويجها ،ف�ضال عن ع�لاج املدمنني
عليها ورعايتهم و�إعادة ت�أهيلهم.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ال �ل��واء �سيف الزري
ال �� �ش��ام �� �س��ي � � �ض� ��رورة ت �ك��ات��ف كافة
اجلهود من خمتلف اجلهات والهيئات
يف املجتمع ،وب�صفة خا�صة امل�ؤ�س�سات
الأكادميية والأمنية ملواجهة �آثار تلك
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه املجتمعات
ب�صفة ع��ام��ة م�شريا �إىل �أن القيادة
العامة ل�شرطة ال�شارقة �ستقدم كافة

�أ��ش�ك��ال ال��دع��م ل�ه��ذا امل ��ؤمت��ر متمنيا
اخل� ��روج مب�ج�م��وع��ة م��ن التو�صيات
العلمية وال �ت��ي �ست�ساهم يف تدعيم
اجلهود املختلفة يف مكافحة املخدرات،
والتقليل من �آثارها على املجتمع.
و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ح�سني العثمان �إىل
�أن كلية الآداب وال �ع �ل��وم الإن�سانية
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ت �ع �ق ��د م� ��ؤمت ��ره ��ا
االف �ت�را� � �ض� ��ي ه � ��ذا ح � ��ول مو�ضوع
م�ك��اف�ح��ة �إدم � ��ان امل� �خ ��درات وت�أهيل
املدمنني يف ظل ظ��روف �أزم��ة كورونا
ال� �ت ��ي ف��ر� �ض��ت واق� �ع ��ا ج ��دي ��دا غري
م�سبوق يف جماالت التعليم ،وال�صحة،
وال �ع�لاق��ات الأ� �س��ري��ة واالجتماعية،
واالق�ت���ص��اد وال���س�ي��ا��س��ة .ح�ي��ث يركز
الباحثون يف هذا امل�ؤمتر على ت�أهيل
املدمنني وال�سيا�سات االجتماعية ذات
العالقة بها ،ومرحلة ما بعد العالج
لتفادي انتكا�سة املدمنني بعد عملية
ال�شفاء.
وقال " ي�شري مفهوم ت�أهيل املدمنني
�إىل عمليات العالج النف�سي والطبي
الع�ت�م��اد امل��ر��ض��ى على امل ��واد املخدرة
ذات ال �ت ��أث�ير النف�سي والبيولوجي
ع�ل�ي�ه��م ،ب �ه��دف مت�ك�ين امل��ري ����ض من
وقف �إ�ساءة ا�ستعمال املواد املخدرة من
�أجل جتنب الآثار النف�سية ،والعواقب
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وامل��ال �ي��ة ،واالجتماعية،
واملادية" م�ضيفا �إن بع�ض امل�صادر

العلمية ت�شري �إىل �أن �أف�ضل برامج
ت ��أه �ي��ل امل��دم �ن�ي�ن م ��وج ��ودة يف دول
م�ث��ل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية،
وب��ري�ط��ان�ي��ا ،و��س��وي���س��را ،والربتغال،
وتايالند.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل �ت �ح��دث ال��رئ�ي���س��ي يف
امل�ؤمتر الدكتور يوجن �آن زاجن ،عميد
كلية الآداب ،مركز ديفيد لدرا�سات
�سيا�سات امل�خ��درات ،جامعة �شنغهاي،
ال �� �ص�ين يف ورق� ��ة ب �ع �ن��وان" :النا�س
�أوال"  ..التجربة ال�صينية منذ العام
 1950وح �ت��ى ال��وق��ت احل � ��ايل ،يف
م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات وال �ق��ائ �م��ة على
التطبيق ال �� �ص��ارم ل�ل�ع�ق��اب اجلنائي
ل ��زراع ��ة امل � �خ� ��درات غ�ي�ر امل�شروعة
وت�صنيعها واالجت� ��ار ب�ه��ا وتوزيعها
مو�ضحا �أن��ه ويف كثري م��ن احلاالت،
مت اع�ت�ب��ار �إدم� ��ان امل �خ ��درات جرمية
ولي�س مر�ضا ،ونتيجة لذلك� ،أ�صبح
عالج العزل الإجباري �أحد �أهم رموز
�سيا�سة مكافحة امل�خ��درات ال�صينية،
واحلد من ال�ضرر و�أن هذه ال�سيا�سة
��ش�ه��دت "حتول ال�صحة العامة" يف
�أوائ��ل القرن احلادي والع�شرين ،و�إن
احل �ك��وم��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ت���ض��ع م�صالح
الغالبية العظمى من النا�س يف املقام
الأول حت��ت �أي ظ��رف م��ن الظروف،
وه ��ي ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داد حل �م��اي��ة حياة
ال �ن��ا���س و��ص�ح�ت�ه��م ب � ��أي ث �م��ن ،حيث

جاءت عبارة "النا�س �أوال" دائما �سمة
من��وذج�ي��ة ل�سيا�سة ال���ص�ين ملكافحة
املخدرات.
وع ��ر� �ض ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ي ��و ل� �ي ��و ،من
ك� �ل� �ي ��ة ال � �ط� ��ب ب� �ج ��ام� �ع ��ة نينغبو،
ال�صني ال�ت�ج��ارب امل�ب�ك��رة والطوعية
ال�ضطرابات ا�ستخدام �أحد العقاقري
الطبية يف عالج بع�ض حاالت الإدمان،
وال� �ت ��ي �أث �ب �ت��ت ال� �ت� �ج ��ارب املختلفة
ع��ن وج ��ود ع��دد وج ��ود اخ�ت�لاف��ات يف
الأف � � � ��راد ،يف جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة من
امل�ت�غ�يرات النف�سية والف�سيولوجية
وال��دمي��وغ��راف�ي��ة ،وال �ت��ي ي�ساهم �أي
منها يف القابلية للإ�صابة با�ضطراب
تعاطي املخدرات م�ؤكدة �أهمية �إجراء
امل ��زي ��د م ��ن ال� �ت� �ج ��ارب ال�ستك�شاف
ت�أثريات التجارب البيئية واخلربات
امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ا ع�ل��ى ت�ط��ور ا�ضطراب
ت�ع��اط��ي امل �خ��درات .وب� ��د�أت ب�ع��د ذلك
ف �ع��ال �ي��ات امل � ��ؤمت� ��ر يف ي ��وم ��ه الأول

ب��اجل�ل���س��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة الأوىل ،والتي
ج��اءت حت��ت ع�ن��وان " دور امل�ؤ�س�سات
الأم� �ن� �ي ��ة يف م �ك��اف �ح��ة امل � �خ� ��درات:
"مناذج التجارب واخلربات"� ،أدارتها
ال��دك �ت��ورة خ��ول��ة ع�ب��د ال��رح�م��ن املال
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة ال�شارقة
والأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل����س الأع �ل ��ى
ل �� �ش ��ؤون الأ� � �س� ��رة ورئ �ي ����س املجل�س
اال��س�ت���ش��اري ل�ك�ل�ي��ة الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية.
وج� ��اءت اجل�ل���س��ة ال�ث��ان�ي��ة ب �ع �ن��وان "
ال �ط��رق امل�ح��دث��ة يف ت��أه�ي��ل املدمنني
ودم��ج املتعافني م��ن الإدم ��ان :مناذج
من جت��ارب وخ�برات مراكز الت�أهيل،
و�أدارها الدكتور �أحمد فالح العمو�ش
م��دي��ر م��رك��ز امل � ��وارد ل ��ذوي الإعاقة
و�أ�� �س� �ت ��اذ ع �ل��م اجل ��رمي ��ة يف جامعة
ال�شارقة.
�أم ��ا اجلل�سة ال�ث��ال�ث��ة ف�ك��ان��ت بعنوان
" ال� �ط ��رق امل �ح ��دث ��ة ل �ل��وق��اي��ة من

امل �خ��درات و�أ��س��ال�ي��ب ال�ت��دخ��ل املبكر"
�أداره��ا الدكتور �صالح الرميح �أ�ستاذ
وم���س�ت���ش��ار ك�ل�ي��ة ال ��درا�� �س ��ات العليا
ل�ل�ع�ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة يف ج��ام�ع��ة امللك
�سعود باململكة العربية ال�سعودية ويف
اجلل�سة ال��راب�ع��ة ال�ت��ي ك��ان��ت بعنوان
"العودة �إىل الإدم��ان  -االنتكا�سة : -
فجوات ال�سيا�سة االجتماعية" �أدارها
ال ��دك �ت ��ور ي �ع �ق��وب ال �ك �ن ��دري رئي�س
حترير جملة حوليات الآداب والعلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة و�أ� �س �ت��اذ ع�ل��م االجتماع
واخل ��دم ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة يف جامعة
الكويت.
واخ �ت �ت �م��ت ف �ع��ال �ي��ات ال� �ي ��وم الأول
باجلل�سة اخلام�سة بعنوان " ال�سياق
االج �ت �م��اع��ي – ال �ث �ق��ايف ل�ل��إدم ��ان:
امل�ح�ف��زات والنتائج" �أداره ��ا الدكتور
ن��اي��ف ال�ب�ن��وي �أ� �س �ت��اذ ع�ل��م اجلرمية
يف ق���س��م ع �ل��م االج �ت �م��اع يف جامعة
ال�شارقة.

متا�شي ًا مع ر�ؤية �أبوظبي التي تركز على متكني ال�شباب

ق�ص�ص جناح ملهمة �أبطالها �شباب من الإمارات
�سل�سلة (�شباب �أبوظبي) تروي للعامل
َ
•• �أبوظبي-الفجر:

بتعاون مثمر للمكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي وجمل�س �أبوظبي لل�شباب مع
�شركة �أبوظبي للإعالم� ،أُطلقت �سل�سلة "�شباب �أبوظبي" ،التي ت�ضم جمموعة
من الأفالم الق�صرية حتكي �إجنازات متميزة ل�شباب �أبوظبي ت�ألقوا يف جماالت
خمتلفة من ت�صميم وريادة �أعمال وعلوم وفنون ومو�سيقى وغريها �أو حققوا
�أرقاماً قيا�سية عاملية جديدة ،لتكون م�صدر �إلهام للآخرين للعمل على بلوغ
�أق�صى �إمكاناتهم وحتقيق طموحاتهم و�آمالهم.
وتتناول ك��ل حلقة م��ن �سل�سلة "�شباب �أبوظبي" ،التي ت��روي ق�ص�ص جناح
ملهمة ل�شبان و�شابات من الإم ��ارات ت�تراوح �أعمارهم بني  18و 39عاماً،
بعمق احل��واف��ز وال��دواف��ع التي ت�شجع ال�شباب وت�ع��زز �شغفهم بالتميز ،كما
تقدم ن�صائح حول �سبل التحفيز الذاتي و�أ��س��رار النجاح ،لت�شجيع امل�شاركة

جمعية عجمان للتنمية االجتماعية تطلق ا�سم
�سيف ابراهيم النعيمي على مركز حتفيظ القر�آن
•• عجمان -الفجر:

�ضمن �إط ��ار رد اجل�م�ي��ل وال�شعور
ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة جت� ��اه ال�شخ�صيات
ال�ع��ام��ة وال �ب��ارزة وع��رف��ان��ا بالدور
ال �ك �ب�ي�ر ال � ��ذي ق ��دم ��ه ع �ل��ى م ��دار
ح� �ي ��ات ��ه ال �ع �م �ل �ي ��ة ق� � ��رر جمل�س
�إدارة ج �م �ع �ي��ة ع �ج �م��ان للتنمية
االجتماعية والثقافية وبالإجماع
ا�ستبدال ا�سم مركز حتفيظ القر�آن
الكرمي التابع لها �إىل مركز �سيف
�إبراهيم النعيمي لتحفيظ القر�آن
ال � �ك � ��رمي ،وذل� � ��ك ل� � � ��دوره الكبري
والدعم الالحمدود للمركز بهدف
ن�شر تعاليم كتاب اهلل وحفظه .واك��دت �سعادة منى �صقر املطرو�شي
مدير عام جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية �أن املغفور له
�سيف �إبراهيم النعيمي كان منوذجا يحتذى به يف الوفاء ورمز للعطاء
والإخ�ل�ا���ص يف العمل وحكمته يف الإدارة وب�ن��اء اجل���س��ور املتينة بني
اجلمعية واملجتمع واالهتمام بتطوير الكوادر الب�شرية ودع��م العديد
من الفعاليات اخلا�صة بالتوعية ون�شر الثقافة املجتمعية يف التطوع
وامل�سابقات الدينية ،وقد ظهرت ف�ضائله بعد رحيله مما جعل اجلميع
ي�شيد مبكانته ودوره الكبري يف م�ساندة الأ�سر املتعففة وبث روح الأخاء
بني فئات املجتمع بالكامل.
و�أعربت منى املطرو�شي عن �سعادتها بهذه اخلطوة االيجابية ليكون
ا�سمه خملد على م��رك��ز ط��امل��ا دع�م��ه وك��ان دائ��ب االه�ت�م��ام ب��ه وبن�شر
التعاليم الدينة من خالل اطالق امل�سابقات يف حفظ كتاب اهلل وتعاليمه،
وكانت �سعادته يوم توزع اجلوائز على الفئات امل�شاركة ،ويعترب املغفور له
واحد من �أعالم �إمارة عجمان الذين �شاركوا يف تنميتها فكريا و�ساهم
يف التطوير وكان �شريكا يف العديد من الفعاليات املهمة التى �شكلت روح
ووجدان هذا اجليل

االجتماعية وحتفيز املزيد من ال�شباب الإماراتي على ال�سعي لتحقيق التميز.
و�س ُتبث ه��ذه ال�سل�سلة ،التي ت�ضم مبدئياً �أرب�ع��ة موا�سم يف ك��ل منها ثمان
حلقات ،عرب قناة االن�ستغرام لق�صة �أبوظبي ()Abu Dhabi Story
وعلى قناة �أبوظبي وقناة الإم��ارات وموقع �شركة �أبوظبي للإعالم ،بدءاً من
 22فرباير احلايل.
وبهذا ال�ش�أن ،قالت �سعادة م��رمي عيد املهريي ،مدير ع��ام املكتب الإعالمي
حلكومة �أبوظبي" :لقد �أثبت �شباب الإم��ارات �أن طموحاتهم ال ح��دود لها،
ونحن ن�سعى لإبراز ق�ص�ص جناحهم امللهمة للعامل لتحفيز املزيد من �شباب
�أبوظبي على بلوغ �آمالهم وطموحاتهم� .ستوثق هذه ال�سل�سلة من الفيديوهات
جناحات �شبابنا خالل ال�سنوات املقبلة ،وكلنا �أم��ل يف �أن يفيد ذلك يف �إلهام
الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة على ال�سعي لتحقيق الأف���ض��ل يف جم��االت �شغفهم مهما
كانت".

من ال�شخ�صيات التي ت��دور حولها حلقات املو�سم الأول من ال�سل�سلة �أماين
احل��و��س�ن��ي� ،أول مهند�سة ن��ووي��ة يف دول��ة الإم � ��ارات ،و�سيف ال��رم�ي�ث��ي ،رجل
الأعمال الذي جنح يف ت�أ�سي�س �أكرث من � 30شركة ،وفرح القي�سية التي �أ�س�ست
من�صة "تلعثم" لدعم من يعانون الت�أت�أة وا�ضطراب النطق يف دولة الإمارات.
من جانبه ،قال عبد الرحيم البطيح النعيمي ،املدير العام بالإنابة لأبوظبي
ل�ل�إع�لام" :نحن ملتزمون بدعم امل�ب��ادرات الوطنية التي ترمي �إىل تعزيز
ق��درات ال�شباب ومتكينهم من بلوغ التميز ،وذل��ك متا�شياً مع ر�ؤي��ة قيادتنا
الر�شيدة وا�سرتاتيجية دولة الإمارات التي تركز على متكني ال�شباب املواطن.
ت�أتي �سل�سلة "�شباب �أبوظبي" �ضمن برامج تلفزيون �أبوظبي التي تركز على
املجتمع ،والتي تهدف �إىل حتفيز �شبابنا على تطوير مهاراتهم ومواهبهم،
وتتما�شى مع ا�سرتاتيجيتنا لتقدمي حمتوى مبتكر يركز على اجلمهور مع
حت�سني وتو�سيع نطاق العر�ض على الو�سائل الرقمية".

دع ٌم تعليميٌّ من (خريية ال�شارقة) لأيتام ِ(ال�شارقة للتمكني االجتماعي)
•• ال�شارقة -الفجر:

انطالقاً من حر�ص م�ؤ�س�سة ال�شارقة
ل�ل�ت�م�ك�ين االج �ت �م��اع��ي ل�ت�ع��زي��ز قيم
ال�ت�ك��اف��ل وال�ت�م��ا��س��ك امل�ج�ت�م�ع��ي بني
�أف��راد املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،ا�ستلمت
امل ��ؤ� �س �� �س��ة م� ��ؤخ ��راً دع �م �اً م��ال �ي �اً من
جمعية ال�شارقة اخل�يري��ة م�ساهمة
م �ن �ه��ا يف ت �ق ��دمي ك� �ف ��االت تعليمية
للطلبة الأي �ت��ام� ،إ��ض��اف��ة �إىل توفري
�أج�ه��زة تعليمية لدعم تعليم الأيتام
عن بعد.
وي� ��أت ��ي ه ��ذا ال �ت �ع��اون يف �إط � ��ار دعم
اجل�م�ع�ي��ة ل�ب�رام��ج امل ��ؤ� �س �� �س��ة ،حيث
يعد م�شروع "علم بالقلم" من �أبرز
م���ش��اري��ع ال�ت�م�ك�ين الأك ��ادمي ��ي التي
تعنى بدعم تعليم الأيتام ،ومتكينهم
�أك��ادمي�ي�اً ،ويت�ضمن جميع الق�ضايا
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت��ذل�ي��ل ال �� �ص �ع��وب��ات التي
تواجههم يف م�سرية تعليمهم.
وق� ��ال ع �ب��داهلل ��س�ل�ط��ان ب��ن خ� ��ادم -
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي جلمعية ال�شارقة
اخل�ي�ري��ة �" -إ ّنا ن���س�ع��ى �إىل تعزيز
ال �ت �ع��اون م��ع خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات التي
تقدم اخلدمات االجتماعية يف �إمارة
ال �� �ش ��ارق ��ة مب ��ا ي��رت �ق��ي باخلدمات
املقدمة جلمهور هذه امل�ؤ�س�سات وذلك
يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية ،م�شرياً
�إىل ت �ق��دمي اجل�م�ع�ي��ة دع � ًم��ا بقيمة
� 600أل��ف دره��م ل�صالح م�ؤ�س�سة
التمكني االجتماعي بال�شارقة ،بواقع

� 504آالف درهم كدعم مايل لكفالة
 140ط��ال � ًب��ا ي�ت�ي� ًم��ا مم��ن تكفلهم
امل�ؤ�س�سة �ضمن م�شروع "علم بالقلم"
ك�م��ا ق��دم��ت دع � ًم��ا �آخ � � ًرا بقيمة 95
�أل��ف دره��م لتوفري الأجهزة اللوحية
للطلبة املنت�سبني �إىل امل�ؤ�س�سة ليخدم
تعلمهم عن بعد �إب��ان انت�شار جائحة
ك ��ورون ��ا مم��ا ي�ع�ك����س ح �ج��م التعاون
ال �ق��ائ��م ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س �ت�ين يف خدمة
العمل اخل�يري وي��ؤك��د على اجلهود
التي تبذلها جمعية ال�شارقة اخلريية
يف الو�صول �إىل املحتاجني ودعمهم

وت �ق��دمي امل���س��اع��دات بالكيفية التي
تعرب ع��ن قيم العطاء وت�ع��زز �أهمية
العمل الإن���س��اين امل���ش�ترك ،متوجهاً
بال�شكر اجلزيل �إىل املح�سنني الذين
جادوا بتربعاتهم مما �ساهم يف تقدمي
ه��ذا الدعم ل�ه��ؤالء الطلبة وغريهم
الكثري ،كما �أث�ن��ى على دور امل�ؤ�س�سة
وجهودها يف تزويد اجلمعية بك�شوف
الطلبة امل�ستحقني مما كان له �أثره يف
�سهولة تو�صيل امل�ساعدات لهم".
و� �ص��رح��ت م�ن��ى ب��ن ه ��ده ال�سويدي
-مدير عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة للتمكني

االجتماعي–" :تثمن امل�ؤ�س�سة
م�ساهمات جمعية ال�شارقة اخلريية
امل �� �س �ت �م��رة ل��دع��م ب ��رام ��ج امل�ؤ�س�سة
وم���ش��اري�ع�ه��ا ال �ت��ي ت���ص��ب يف �صالح
الأي �ت ��ام و�أ� �س��ره��م وذل ��ك ع�ل��ى مدى
ال�سنوات املا�ضية ،وميثل تعاون �أفراد
املجتمع �أهمية كبرية لتوفري الدعم
الالزم الذي يرتقي مب�ستوى الأيتام
يف ك��اف��ة �أوج� � ��ه ال �ت �م �ك�ين املقدمة،
ح �ي��ث ت�ب��رز ا� �س �ت �ج��اب��ة امل �ج �ت �م��ع ملا
تقدمه امل�ؤ�س�سة ال��وع��ي االجتماعي
ب�أهمية دعم اليتيم وتفعيل امل�شاركة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ه ��ادف ��ة مب ��ا ي �� �ص��ب يف
ترابط �أبنائه حيث ال يتحقق النجاح
مل�شاريع امل�ؤ�س�سة �إال بتعاون اجلميع
وت�ك��اف�ل�ه��م ،وه ��ذا م��ا نلم�سه نتيج َة
جتاوب امل�س�ؤولني وحر�صهم مبختلف
القطاعات على امل�شاركة الفاعلة يف
تدعيم الق�ضايا الإن�سانية للأيتام،
وم�شروع علم بالقلم له عدة مبادرات
م�ستمرة مع بع�ض اجلهات التي تقدم
ال��دع��م ال�ت�ع�ل�ي�م��ي لأب�ن��ائ�ن��ا الأيتام،
ون �� �ش �ك��ر ت� �ع ��اون ج �م �ع �ي��ة ال�شارقة
اخل�يري��ة وج�م�ي��ع م��ن ي���ش��ارك�ن��ا هذا
الدور الهام يف خدمة الأيتام".
م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ت ��ؤم ��ن امل�ؤ�س�سة
ب� ��� �ض ��رورة ت ��راب ��ط �أف� � � ��راد املجتمع
وت�ك��اف�ل�ه��م مل��ا ي�ن�ع�ك����س �أث � ��ره يف قوة
امل �ج �ت �م��ع ومت��ا� �س �ك��ه ،وت ��وف�ي�ر كافة
امل���ش��اري��ع وال�ب�رام��ج ال��داع �م��ة لأ�سر
الأيتام.

ولفتت مرمي عبداهلل املحيا�س ،رئي�سة جمل�س �أبوظبي لل�شباب� ،إىل �أن �إطالق
مبادرة" �شباب �أبوظبي" ي�أتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�شيدة فيما يتعلق
باال�ستثمار بتنمية ق��درات ال�شباب ومتكينهم وت�شجيعهم على ال�سعي نحو
التميز والنجاح وموا�صلة العطاء والتفاين يف خدمة الوطن.
و�أ�ضافت" :تتيح "�سل�سلة "�شباب �أبوظبي" فر�صة لت�سليط ال�ضوء على ق�ص�ص
النجاح املميز ل�شباب الإمارات وحتفيزهم على تطوير القدرات واملواهب وتعزيز
امل�شاركة االجتماعية .نحن ن�سعى للم�ساهمة يف الو�صول �إىل �شرائح وا�سعة
مل�ساعدتهم على �صقل مهاراتهم وا�ستثمار طاقاتهم يف االجتاه ال�صحيح".
ويف ال�سياق ذاته� ،أكدت عائ�شة يو�سف �آل علي ،ع�ضو جمل�س �أبوظبي لل�شباب
ومديرة مبادرة "�شباب �أبوظبي"� ،أن ر�ؤية القيادة احلكيمة ودعمها الالحمدود
لل�شباب هو املحفز الأكرب لهم لتطوير مواهبهم ومهاراتهم وموا�صلة العطاء
والتفاين يف خدمة الوطن.

خريية ال�شارقة تنفق  15.5مليون درهم
على � 1273أ�سرة م�ستحقة يف 2020
•• ال�شارقة -وام:

�أنفقت جمعية ال�شارقة اخلريية  15.5مليون درهم خالل العام املا�ضي مل�ساعدة
� 1273أ�سرة مواطنة من ذوي الدخل املحدود املدرجني بك�شوف و�سجالت
اجلمعية مبقرها الرئي�سي و�سائر �إداراتها الفرعية يف املنطقة الو�سطى والذيد
ومليحة واملدام والبطائح واملنطقة ال�شرقية بكلباء وخورفكان ودبا احل�صن .
و قال عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي للخريية �إن اجلمعية قدمت
م�ساعدات مالية �شهرية منتظمة بلغت  5.1مليون دره��م وه��ي م�ساعدة
ت�ستهدف حت�سني الأحوال املعي�شية لتلك احلاالت  ..مو�ضحا �أن هذه امل�ساعدات
يتم �صرفها لفرتة حمددة وفق ما تقرره جلنة امل�ساعدات على �ضوء الو�ضع
املعي�شي للأ�سرة و ما تراه اللجنة بٌناء على تقارير البحث االجتماعي  ..م�شرياً
�إىل �أن �إجمايل عدد احلاالت التي ا�ستحق �أ�صحابها امل�ساعدة ال�شهرية فقط بلغ
� 235أ�سرة .
و�أ�ضاف �أن امل�ساعدات التي تعمل على ت�أمني االحتياجات الإن�سانية للم�ستحقني
ط��وال العام مت ر�صد مبلغ  4.5مليون دره��م لتوفري امل�سكن وامل�لاذ الآمن
ل�صالح  374من الأ�سر وتنفذ اجلمعية يف هذا الإطار م�شروع "م�سكني راحة
بايل" والذي يُعنى بتوفري امل�ساكن وترميمها وت�أثيثها للم�ستحقني من غري
املقتدرين .
و �أ�ضاف �أن اجلمعية حققت من خالل م�شروعها "دعم طالب العلم" �أهدافها
يف م�ساعدة  59حالة من الطلبة املواطنني وذلك مب�ساعدات مالية بلغت 1.1
مليون دره��م وذل��ك �ضمن �أه��داف اجلمعية يف م�ساعدة الطلبة على �إكمال
درا�ستهم .
و�أ�شار اىل �أن م�شروع " تفريج كربة " الذي تنفذه اجلمعية بالتعاون مع عدد
من امل�ؤ�س�سات اخلدمية �ضمن برامج امل�شاركات املجتمعية �ساهم يف تفريج كربة
� 515أ�سرة من الأ�سر املواطنة بالإمارة بتكلفة  2.1مليون درهم ت�ضمنت
التكفل باحلاالت التي �صدرت �ضدها �أحكام تنفيذية على ذمة ق�ضايا مالية
 ..م�شريا �أن الربنامج يُعنى �أي�ضا بتقدمي امل�ساعدات ل�سائر �أفراد الأ�سرة مبا
يحافظ على كيان املجتمع ويدعم ا�ستقراره.
و لفت عبداهلل بن خادم اىل �أن اجلمعية ومن خالل قنوات التعاون بينها وبني
اجلهات اخلدمية يف �إطار برامج امل�شاركات املجتمعية قدمت م�ساعداتها ل�صالح
 59حالة من املنت�سبني �إىل دائرة اخلدمات االجتماعية بتكلفة  1.2مليون
درهم ما �ساهم يف االرتقاء مب�ستوى الرعاية املقدمة لهم عرب هذه اجلهات .
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مركز البحوث والتطوير التابع لكهرباء دبي يعزز دور الهيئة ال�ست�شراف امل�ستقبل
•• دبي-وام:

قدم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي خالل العام
املا�ضي  11ورق��ة بحثية يف م��ؤمت��رات علمية دولية ون�شر � 4أوراق بحثية
يف دوريات متخ�ص�صة حمكمة مما يرفع �إجمايل عدد الأوراق العلمية التي
ن�شرها امل��رك��ز يف م ��ؤمت��رات وجم�لات علمية عاملية �إىل  55ورق��ة بحثية.
و�شملت جم��االت البحث يف امل��رك��ز خ�لال ال�ع��ام  2020جم��االت متنوعة
منها التحليل طويل املدى لت�أثري الزمن على مناذج الأل��واح الكهرو�ضوئية
ثنائية الوجه �ضمن الظروف املناخية ال�صحراوية؛ والتعريف العملي الأول
للأبنية �صفرية الطاقة تقريبا يف املناخات القا�سية؛ وخوارزميات الفح�ص
والك�شف الآيل عن �أعطال الألواح ويعترب هذا البحث فريدا من نوعه على
م�ستوى العامل وق��د ف��ازت الفكرة بجائزة "الفكرة املتميزة" �ضمن جوائز

قمة الأف�ك��ار الأمريكية 2020؛ والتح�سني التف�صيلي لت�صميم م�صانع
الأمونيا با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية على نطاق وا�سع .كما نظم املركز 24
جل�سة فنية وندوتني نقا�شيتني حول تطبيقات تر�سيب الأبخرة الكيميائية
املكثفة با�ستخدام البالزما وتقنيات الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية املبتكرة
وعقد املركز كذلك م�ؤمترا مع ال�شركة العاملية �سيمن�س حول تقنية "البلوك
ت�شني" .وا�ست�ضاف برنامج "الباحث"  26طالبا متدربا لتطوير معارفهم
وخرباتهم وت�أهيلهم لدخول �سوق العمل وقام املركز �أي�ضا بتمويل  8م�شاريع
بحثية قدمتها جامعات حملية وعمل املر�شحون الفنيون من اجلامعات مع
الباحثني يف الهيئة يف جم��االت بحثية خمتلفة �ضمن فئات الربنامج التي
ت�شتمل على التدريب متويل م�شاريع التخرج الباحثون الزائرون واحللقات
الدرا�سية وور�ش العمل.
وتقدم مركز "البحوث والتطوير" بطلب لت�سجيل  7براءات اخرتاع جديدة

فيما ح�صل على ب��راءة اخ�تراع نظام مبتكر متخ�ص�ص يف حمطات ال�شحن
الذكية للمركبات الكهربائية يتيح �شحن جميع �أن��واع املركبات الكهربائية
با�ستخدام كابل وقاب�س واح��د �سواء املركبات التي يتم �شحنها عن طريق
التيار امل�تردد �أو التيار املبا�شر .وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة " ..ت�ساهم الهيئة من خالل مركز البحوث
والتطوير يف ا�ست�شراف امل�ستقبل وتطوير اخلطط اال�ستباقية بعيدة املدى
ملواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحاللية التي تعمل على
توفري خدمات عاملية امل�ستوى تعزز جودة احلياة يف دبي .وين�سجم املركز مع
اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية ومبادرة "دبي  "10Xالتي �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" وت�شكل منهج عمل حلكومة دب��ي لالنتقال
بالإمارة نحو ريادة امل�ستقبل وجعلها ت�سبق مدن العامل بع�شر �سنوات" .من

جانبه قال الدكتور �سيف �سعيد املهريي نائب الرئي�س  -البحوث والتطوير
يف الهيئة " ..يهدف مركز البحوث والتطوير �إىل �أن ي�صبح من�صة عاملية
لإطالق التقنيات الواعدة مبا ي�ضمن املحافظة على مكانة الهيئة يف �صدارة
امل�ؤ�س�سات اخلدماتية العاملية .وي�سهم املركز يف �إثراء املجتمع العلمي يف دبي
ودول��ة الإم��ارات والعامل من خالل ن�شر املعارف وتطوير مواهب الباحثني
الإماراتيني وقدراتهم" .وميثل مركز البحوث والتطوير �أحد �أهم امل�شاريع
الرئي�سية يف جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية �أكرب جممع
للطاقة ال�شم�سية يف العامل يف موقع واحد وفق نظام املنتج امل�ستقل وتركز
�أعمال مركز البحوث والتطوير على �أربعة جم��االت بحثية رئي�سية ت�شمل
�إنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية وغريها من تقنيات الطاقة النظيفة
وتكامل ال�شبكات الذكية وك�ف��اءة الطاقة وامل�ي��اه .وي�ضم امل��رك��ز  39باحثا
وباحثة من بينهم  24من حملة الدكتوراه واملاج�ستري بن�سبة .61%

يف �إطار م�شاركتها باحتفاالت اليوبيل الذهبي للدولة وتزامن ًا مع فعالية الإمارات تبتكر2021
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وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تطلق حزمة مبادرات وبرامج معززة لتناف�سية الدولة ً
عامليا يف جمال االبتكار
•• دبي-الفجر:

يف �إط� ��ار م���ش��ارك�ت�ه��ا باحتفاالت
اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات،
وت��زام �ن �اً م��ع فعالية "الإمارات
تبتكر  "2021ال �ت��ي انطلقت
ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا ال� �ي ��وم امل ��واف ��ق 21
ف �ب�راي� ��ر وت �� �س �ت �م��ر ع �ل ��ى م� ��دار
� 7أي� ��ام� ،أط�ل�ق��ت وزارة ال�صحة
ووق � ��اي � ��ة امل �ج �ت �م��ع ح ��زم ��ة من
الربامج واملبادرات بهدف حتفيز
التفكري االبتكاري نحو ا�ست�شراف
امل�ستقبل يف ال��رع��اي��ة ال�صحية،
ورف � ��ع ت �ن��اف �� �س �ي��ة ال� ��دول� ��ة على
م�ستوى العامل يف جمال االبتكار
احلكومي ،وتعزيز ثقافة االبتكار
يف العمل امل�ؤ�س�سي ،واال�ستفادة
من القدرات والكفاءات الوطنية
ال �ت��ي ت���س�ه��م يف ط ��رح م�شاريع
رائ��دة ومبتكرة ،م��ا ي�ع��زز مكانة
دول��ة الإم ��ارات عربياً وع��امل�ي�اً يف

جمال الريادة واالبتكار.
و��ش�ك�ل��ت ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة االبتكار
 2021-2019التي �أطلقتها
ال � � � � ��وزارة حت� ��ت �� �ش� �ع ��ار "ريادة
يف االب � �ت � �ك� ��ار  -ن � �ظ� ��ام �صحي
مب ��وا�� �ص� �ف ��ات عاملية" ،وذل� ��ك
�ضمن �أجندتها مل�ستقبل الرعاية
ال�صحية ،مرتكزاً �أ�سا�سياً لأهم
م���ش��اري�ع�ه��ا ال��رام �ي��ة �إىل �إع ��ادة
ابتكار جممل اخلدمات ال�صحية
وت �ط��وي��ر م��راك��ز ب�ح�ث�ي��ة ،وخلق
�شراكات حملية وعاملية ،لتح�سني
اجل��اه��زي��ة مل��واج �ه��ة الأم ��را� ��ض
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،يف ح�ي�ن �أ�سهمت
ج��ائ��زة االب �ت �ك��ار ل�ل���ص�ح��ة التي
�أطلقتها ال��وزارة يف عام ،2020
يف خلق من�صة تناف�سية �إبداعية
لأبناء الإمارات يف جمال ال�صحة،
و�إ� �ش��راك ودم��ج املجتمع بفئاته
كافة يف بيئة االبتكار .كما �أطلقت
ال��وزارة برنامج "قادة امل�ستقبل"

وال��ذي ي�ضم م�شرتكني هم من
فئة ال�شباب م��ن وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع والقطاعني العام
واخلا�ص ،ويعترب الأول من نوعه
ع�ل��ى م�ستوى ال���ش��رق الأو�سط،
بهدف ت�أهيل ق�ي��ادة �شابة قادرة
على نقل الوزارة نحو امل�ستقبل.
خارطة عمل م�ستقبلية
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور يو�سف
حم �م��د ال� ��� �س ��رك ��ال ،م ��دي ��ر عام
م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم� � � ��ارات للخدمات
ال�صحية ،رئي�س جلنة االبتكار
ب��ال��وزارة� ،إىل �أن دول��ة الإمارات
تدخل اخلم�سية الثانية بعزمية
وث�ق��ة وخ��ارط��ة عمل م�ستقبلية
منبثقة م��ن ال��ر�ؤي��ة الطموحة
للقيادة الر�شيدة يف تعزيز مكانة
دولة الإمارات كنموذج عاملي رائد
يف املواجهة اال�ستباقية لتحديات
امل�ستقبل ،لتنطلق نحو �إم ��ارات

 2071م��رت�ك��زة يف م�ساراتها
على الإب ��داع واالب�ت�ك��ار يف جميع
ميادين العمل احلكومي .منوهاً
��س�ع��ادت��ه �إىل �أن دول ��ة الإم� ��ارات
جن�ح��ت يف حت��وي��ل االب �ت �ك��ار �إىل
ثقافة حياة ونهج �إداري لتطوير
العمل احلكومي وتعزيز التنمية
امل���س�ت��دام��ة ب�ع��د تخطيط دقيق
وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ع �م��ل وا�ضحة
املعامل ،حيث يج�سد �شهر االبتكار
ح��ر���ص ال ��دول ��ة ع �ل��ى موا�صلة
م�ساعيها بهدف تعزيز مكانتها
على اخلارطة العاملية لالبتكار،
وف � ��ق م � �� � �س ��ارات ا�سرتاتيجية
الإمارات الوطنية لالبتكار.

ا�ستدامة االبتكار
و�أك ��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ال�سركال
�أن امل �� �ش��اري��ع وامل� � �ب � ��ادرات التي
�أطلقتها وزارة ال�صحة ووقاية
امل �ج �ت �م��ع ،ع �ل��ى م� ��دار ال�سنوات

ال�سابقة تعك�س تطلعات الوزارة
يف �أن ت�صبح م�ؤ�س�سة م�ستدامة
قائمة على االبتكار وفقاً لأرقى
امل�ستويات العاملية ،كما ت��أت��ي يف
�إطار حر�صها على حتفيز االبتكار
وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ،م��ن خالل
دعم االبتكار واملبتكرين يف املجال
ال�صحي واالح�ت�ف��اء ب�إجنازاتهم
املعززة جلهود ال��وزارة يف تطوير
ن�ظ��ام منهجي ��ش��ام��ل ومتكامل
لإدارة االب �ت �ك��ار واحل��وك �م��ة يف
اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة املقدمة
لكافة فئات املجتمع ،معرباً عن
ثقته ب ��أن ال� ��وزارة �ستظل دائماً
ب�ي�ئ��ة ج��اذب��ة وح��ا��ض�ن��ة للأفكار
واالب�ت�ك��ارات حتقيقا لتوجيهات
القيادة الر�شيدة ،باعتبار االبتكار
هو ر�أ���س م��ال امل�ستقبل امل�ستدام
لدولة الإم ��ارات نحو ا�ست�شراف
امل�ستقبل وبناء ق��درات وطنية يف
جمال االبتكار.

نقا�شات ع��ن دور ال�شباب يف
م�ستقبل ال�صحة
وت� �ت� ��� �ض� �م ��ن الأن� � ��� � �ش� � �ط � ��ة ال� �ت ��ي
ت �ع �ق��ده��ا ال � � � ��وزارة ه� ��ذا ال� �ع ��ام يف
� �ش �ه��ر االب� �ت� �ك ��ار ف �ع��ال �ي��ة "العمل
وال�صحة" وال �ت��ي ت�ت�م�ح��ور حول
دور العقول ال�شابة يف ر�سم مالمح
م �� �س �ت �ق �ب��ل ال ��رع ��اي ��ة ال�صحية،
وال �ت��ي تنظمها ال� ��وزارة بالتعاون
م� ��ع جم �ل��ة East Middle
 ،Entrepreneurمن خالل
ج �ل �� �س��ة ن �ق��ا� �ش �ي��ة ي ��دي ��ره ��ا �صقر
احل � �م �ي�ري ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لالبتكار مب�شاركة متحدثني من
جامعة هارفارد ،والدكتور �سلطان
�أحمد ال�شريف رئي�س جمل�س وزارة
ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لل�شباب.
كما تعقد الوزارة بالتعاون مع جملة

East Middle Entrepreneur

�سل�سلة نقا�شات عرب الويب بعنوان
"ال�صحة والت�أثري" ت�ستهدف من

خاللها البحث يف �أو��ض��اع االبتكار
احل ��ال� �ي ��ة وامل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة بغر�ض
الإ�سهام يف ت�شكيل مالمح م�ستقبل
الرعاية ال�صح ّية العاملية والت�أثري
ف �ي��ه حت��ت ع �ن��وان "انطال ًقا من
م�شروع اجلينوم الب�شري و�صو ًال
الطب الدقيق :رحلة النهو�ض
�إىل ّ
ب�صحة الإن�سان".
ّ
الهاكثون الرقمي لالبتكار
فيما تنظم الوزارة فعالية الهاكاثون
ال��رق �م��ي ل�لاب �ت �ك��ار ب��ال �ت �ع��اون مع
 Entrepreneur MEو
 BOLTمن خالل دعوة جميع
امل�ط��وري��ن وامل�صممني وامل�سوقني
وامل �م��ر� �ض�ين والأط� �ب ��اء والطالب
واملتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية
م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا ومن
هم فوق �سن الـ18عاماً للم�شاركة
يف هاكاثون Future Health
 2071الأول وخ��و���ض التحدي

ال� � ��ذي ي �ت �ح��ور ح � ��ول التحديات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�صحية؛
وه��ي ال��ذك��اء اال�صطناعي والطب
ال�شخ�صي والو�صول �إىل الرعاية
ال�صحبة با�ستخدام التكنولوجيا.
و� �س �ي �ح �� �ص��ل ال� �ف ��ائ ��زون الثالثة
الأوائ� ��ل ع�ل��ى ج��وائ��ز م��ال�ي��ة ت�صل
ق �ي �م �ت �ه��ا �إىل  10000دوالر.
كما تطلق ال ��وزارة من�صة �أفكاري
ل�ل�ج�م��اه�ير ��ض�م��ن ح��ر��ص�ه��ا على
�إ��ش��راك الأف��راد يف تطوير القطاع
ال �� �ص �ح��ي يف ال� ��دول� ��ة ،ال�ستقبال
جميع الأفكار الفريدة التي تدعم
ع�م�ل�ي��ة االب �ت �ك��ار يف ال �� �ص �ح��ة من
جميع ال�شركاء واملتعاملني.

ينظمها مركز الثورة ال�صناعية الرابعة يف الإمارات ب�إ�شراف م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل

م�سابقة الألعاب الذكية توظف الذكاء اال�صطناعي يف تعليم الأطفال �أ�صحاب الهمم
•• دبي-الفجر:

�أط �ل��ق م��رك��ز ال� �ث ��ورة ال�صناعية
ال��راب �ع��ة يف الإم� � ��ارات بال�شراكة
م��ع امل�ن�ت��دى االق �ت �� �ص��ادي العاملي
وهيئة �أب��وظ�ب��ي للطفولة املبكرة
وال�ب��رن� ��ام� ��ج ال ��وط� �ن ��ي ل �ل��ذك��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي" ،م�سابقة الألعاب
الذكية" ،يف م �ب��ادرة ه��ي الأوىل
من نوعها على م�ستوى املنطقة،
تهدف لتوظيف تطبيقات الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف ت �ط��وي��ر حلول
م�ب�ت�ك��رة ل�ت��وف�ير �أدوات تعليمية
خم �� �ص �� �ص��ة ل�ل��أط� �ف ��ال �أ�صحاب
الهمم ،وم�ساعدتهم يف االندماج
يف املجتمع ب�سهولة �أكرب.
ومي �ك��ن ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة من
خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل امل�شاركة
يف امل �� �س��اب �ق��ة و�إر�� � �س � ��ال �أف �ك ��اره ��ا
وم� ��� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف
توظيف التكنولوجيا املتقدمة يف
امل�ج��ال التعليمي وتنمية مهارات
الأطفال ،الذين ترتاوح �أعمارهم
ب�ين  3و� 8سنوات ب�أ�سلوب ممتع
ومب�سط ،اب�ت��دا ًء من ي��وم االثنني
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مار�س املقبل.
و�ستعمل جلنة حتكيم متخ�ص�صة
ت � �� � �ض ��م خ� � �ب � ��راء م � � ��ن امل � �ن � �ت ��دى
االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي ،والربنامج
ال��وط �ن��ي ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي،
وهيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة،
ومركز الثورة ال�صناعية الرابعة
يف الإمارات ،على تقييم امل�شاركات
واختيار الفائزين بامل�سابقة.
و� �س �ت �ت ��أه��ل �أف �� �ض��ل � 3أف� �ك ��ار يتم
تقدميها للم�سابقة للم�شاركة يف
الن�سخة العاملية لـ "جوائز الألعاب
الذكية" ال� �ت ��ي ي �ت ��م تنظيمها
بالتعاون مع املنتدى االقت�صادي
ال �ع��امل��ي يف م��اي��و امل �ق �ب��ل ،و�سيتم
ت��وف�ير ال��دع��م ل���ص��اح��ب الفكرة
ال� �ف ��ائ ��زة ل �ت �ط��وي��ر من � ��وذج �أويل
للم�شروع وجتريبه وتطويره مع
جم �م��وع��ة م ��ن اجل� �ه ��ات يف دول ��ة
الإمارات.
م��رمي امل �ه�يري :توظيف الأفكار
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف خ ��دم ��ة املجتمع
وتنفيذ املبادرات الإن�سانية
و�أكدت مرمي املهريي مدير مركز

ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة يف الإم � ��ارات،
ال��ذي ت�شرف عليه م�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل� ،إن م�سابقة الألعاب
ال��ذك�ي��ة ت��وف��ر من�صة للمبتكرين
و�أ�� � �ص� � �ح � ��اب الأف � � �ك� � ��ار لتطوير
�أف� �ك ��اره ��م وت �ط �ب �ي��ق م�شاريعهم
با�ستخدام �أحدث ما تو�صلت �إليه
التكنولوجيا ،وحتويل هذه الأفكار
وامل�شاريع �إىل مناذج جديدة تدعم
الأطفال من �أ�صحاب الهمم وتتيح
لهم فر�صاً جديدة للتعلم بطريقة
ممتعة ومفيدة.
وق��ال��ت �إن �إط �ل��اق ه ��ذه املبادرة
ي�أتي يف �إط��ار ال�ت��زام املركز بدعم
امل �ب ��ادرات املجتمعية والإن�سانية
يف دول ��ة الإم � ��ارات ،ومب��ا ين�سجم
م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ؤ��س���س��ة دبي
للم�ستقبل ال �ه��ادف��ة �إىل ت�سريع
ت��وظ�ي��ف التكنولوجيا املتقدمة،
ودع��م الأفكار امل�ستقبلية النوعية
ال�ه��ادف��ة خل��دم��ة خمتلف �شرائح
املجتمع ،و�إحداث �أثر �إيجابي على
حياة النا�س.
�سناء حممد �سهيل :دور قطاعات
التكنولوجيا يف حتقيق التنمية

ال�شاملة للمجتمع
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ث�م�ن��ت � �س �ع��ادة �سناء
حممد �سهيل رئي�س فريق ت�أ�سي�س
ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي للطفولة املبكرة
جهود م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل ،و
مركز الإم��ارات للثورة ال�صناعية
الرابعة ،ودعمهم لرفاهية وجودة
احل �ي��اة ال��رق�م�ي��ة لل��أط �ف��ال ،من
خ�ل�ال ا��س�ت���ض��اف��ة ه ��ذه امل�سابقة
ال �ت��ي ��س�ت���س��اه��م ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
تعظيم دور قطاعات التكنولوجيا
وال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف عملية
حتقيق التنمية ال�شاملة للمجتمع
ب�شكل عام ولقطاع الطفولة املبكرة
ب�شكل خ��ا���ص ،حيث ميثل متكني
الطفل و�إعداده للم�ستقبل وتهيئة
�أف�ضل الظروف املعي�شية له نهجاً
ا�ست�شرافياً را�سخاً يف ا�سرتاتيجية
ق�ط��اع ال�ط�ف��ول��ة امل�ب�ك��رة يف �إم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي  ،2035الف �ت��ة �إىل �أن
اال�ستثمار يف تنمية الطفل وتوفري
�أف�ضل �سبل الرعاية واالهتمام له
يعترب ا�ستثماراً م�ستداماً ومهماً
يف رح �ل��ة اال� �س �ت �ع��داد للخم�سني
عاماً القادمة.

وق��ال��ت �سعادتها�" :سعداء بدعم
وم��واك �ب��ة ه��ذه امل���س��اب�ق��ة املبتكرة
وال �ت��ي ننظر ل�ه��ا ك�ف��ر��ص��ة مهمة
ل �ت��وف�ير ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة وف ّعالة
ل �ت ��أ� �ص �ي��ل م� �ف� �ه ��وم ومم ��ار�� �س ��ات
ال �ت �ع �ل��م م ��ن خ �ل�ال ال �ل �ع��ب لدى
امل �ج �ت �م��ع و�أط� �ف ��ال� �ن ��ا ال�صغار،
وت���ش�ج�ي��ع ق �ط��اع��ات تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات والإب� � � � ��داع ع �ل��ى رفد
املجتمعات ب�ب��دائ��ل ث��ري��ة ت�ضمن
ت� �ع ��زي ��ز اال� � �س � �ت � �خ� ��دام ال�صحي
والآم � ��ن ل�ل�أج �ه��زة ال��رق�م�ي��ة من
ق �ب��ل الأط� � �ف � ��ال ،وا�ستخدامها
كو�سائل تعليمية حديثة تنا�سب
ال � �ف � �ئ� ��ات ال � �ع � �م� ��ري� ��ة املختلفة
ل �ل��أط � �ف� ��ال ،وت �� �ش �ج��ع التفاعل
وامل �� �ش��ارك��ة ب�ين الأ� �س ��رة والطفل
وت�ع��زي��ز تنمية اجل��وان��ب اللغوية
والبدنية والإدراكية واالجتماعية
والعاطفية للطفل.
ك � ��اي ف �ي��رث ب�ت�رف �ي �ل��د :تطوير
معايري ا�ستخدام تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي
وقالت كاي فريث برتفيلد ،رئي�س
قطاع ال��ذك��اء اال�صطناعي وتعلم

الآل ��ة ،وع�ضو اللجنة التنفيذية
يف امل�ن�ت��دى االق �ت �� �ص��ادي العاملي:
"ي�سعدنا �أن نت�شارك م��ع مركز
ال � �ث� ��ورة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ال ��راب� �ع ��ة يف
الإم � � ��ارات لإط�ل��اق ه ��ذه املبادرة
ال � �ه ��ادف ��ة �إىل ح� �م ��اي ��ة ومتكني
الأط� � � �ف � � ��ال ،وت � �ط� ��وي� ��ر معايري
ال�� �س� �ت� �خ ��دام ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��ذك ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف ت��وف�ير خيارات
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت �ن��ا� �س��ب الأط � �ف� ��ال مع
الت�أكيد على �أهمية توفري فر�ص
م�ت���س��اوي��ة ت��دع��م ع�م�ل�ي��ة منوهم
و�إدماجهم يف املجتمع".
 4قطاعات رئي�سية
وتهدف "م�سابقة الألعاب الذكية"
ب �� �ش �ك��ل رئ� �ي� ��� �س ��ي �إىل توظيف
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي يف
تعزيز حماية و�سالمة الأطفال،
وزي��ادة تفعلهم املجتمعي ووعيهم
الإدراك� � � � � ��ي ،وت �ن �م �ي��ة مهاراتهم
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،و�إع ��داده ��م وتطوير
ق��درات �ه��م ع�ل��ى م��واج �ه��ة خمتلف
التحديات التعليمية واملجتمعية.
و�سرتكز امل�سابقة على ا�ستقطاب

الأف� � � �ك � � ��ار �� �ض� �م ��ن  4ق� �ط ��اع ��ات
رئي�سية ت�شمل ال�صحة والتغذية،
والدعم الأ�سري ،وحماية الطفل،
والرعاية والتعليم املبكر ،وميكن
التقدم عرب الرابط الإلكرتوين:
(https://programs.
dubaifuture.ae/prog
rams/60291cc6e6d8
.)e9003dd225bb
وت �ت �ط �ل��ب امل �� �س��اب �ق��ة ع� � � ��دداً من
امل�ع��اي�ير للم�شاركة فيها ت�شمل،
ت��و� �ض �ي��ح �آل � �ي� ��ة ج �م��ع البيانات
واملعلومات ال�شخ�صية وم�شاركتها،
و�أن ت �ك��ون ال�ف�ك��رة م�ع�ت�م��دة على
تكنولوجيا ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف توفري فوائد تعليمية وتربوية
على املدى الق�صري والطويل ،مع
االل�ت��زام الكامل ب��إج��راءات الأمن

وال�سالمة اخلا�صة بالأطفال من
�أ�صحاب الهمم.
مواكبة تغريات امل�ستقبل
يُذكر �أن مركز ال�ث��ورة ال�صناعية
ال��راب�ع��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات الذي
مت �إط�ل��اق� ��ه يف �إط � � ��ار التعاون
اال��س�ترات�ي�ج��ي ب�ين حكومة دولة
الإم� � ��ارات وامل �ن �ت��دى االقت�صادي
ال � �ع � ��امل � ��ي ،ي� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى درا� � �س� ��ة
ال � �ت � �غ � �ي �ي��رات اجل � � ��ذري � � ��ة ال� �ت ��ي
ت�شهدها االقت�صادات واملجتمعات
وال�سيا�سات العاملية بهدف توحيد
الر�ؤى وتن�سيق اجلهود لال�ستفادة
م��ن �أدوات التكنولوجيا النا�شئة
وال�ت�ع��ام�لات ال��رق�م�ي��ة يف تطوير
اخلدمات واكت�شاف فر�ص واعدة
يف كافة القطاعات امل�ستقبلية.

ر�صدت و�أزالت ( )728من املباين والع�شوائيات املهملة خالل العام املا�ضي 2020

جامعة زايد ترحب بان�ضمام كاليتون ماكنزي
نائبا ملدير اجلامعة ورئي�سا لل�ش�ؤون الأكادميية بلدية مدينة �أبوظبي :ن�شر قرارات هدم املباين يف و�سائل الإعالم والتوا�صل

•• �أبوظبي -وام:

رحبت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب رئي�سة جامعة
زاي��د ،بان�ضمام الدكتور كاليتون ماكنزي للجامعة كنائب ملدير اجلامعة
ورئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية اعتبارا من �أم�س االول.
وقالت معاليها �إن ان�ضمام الدكتور ماكنزي يعد خطوة �إيجابية لتحقيق �أهداف
جامعة زايد الأكادميية وامل�ؤ�س�سية و�ضمان تقدم م�ستوى �أداء الطلبة الأكادميي،
�إ�ضافة �إىل تعزيز �سمعة اجلامعة كم�ؤ�س�سة
�أكادميية وبحثية مرموقة على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل .و�أكدت حر�ص
اجلامعة على ت��زوي��د ال�ط�لاب بالكفاءات
وامل �ه��ارات ال�لازم��ة لت�أهيلهم لالنخراط
ب�سوق العمل ،بجانب توفري بيئة علمية
و�أك��ادمي�ي��ة مالئمة ،متكن الأ��س��ات��ذة من
ت�ع��زي��ز م�ه��ارات�ه��م ال�ت��دري���س�ي��ة والبحثية
مب��ا ي�خ��دم �أه ��داف اجل��ام�ع��ة وتوجهاتها،
خا�صة يف مثل هذه الظروف اال�ستثنائية
والتحديات التي تواجه قطاع التعليم يف
ظل جائحة كورونا .من جهته �أعرب الدكتور ماكنزي عن �سعادته باالن�ضمام
�إىل جامعة زايد  ..وقال � " :شرف عظيم يل �أن �أن�ضم �إىل فريق جامعة زايد
التي تعد ثالث �أقدم جامعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أن �أكون جزءًا
من ه��ذه اجلامعة املرموقة وامللتزمة بتوفري بيئة درا�سية مالئمة و�أدوات
للتعليم ال�ع��ايل والبحث العلمي �إ�ضافة �إىل حر�صها على رفاهية الطلبة
وت�سعى دائماً لتلبية توجهات وتطلعات القيادة يف دولة الإمارات . ".يذكر �أن
الدكتور ماكنزي كان قد عمل يف دعم وحدات �أكادميية كبرية يف �أوروبا و�آ�سيا
و�أ�سرتاليا ،و�شغل قبل ان�ضمامه جلامعة زايد عدة منا�صب يف جامعة بهونغ
كونغ وهو حا�صل على بكالوريو�س الآداب و�شهادة الدرا�سات العليا من جامعة
رودي�سيا ،وم�ؤهالت التدري�س من جامعة �سرتاثكاليد وح�صل على ماج�ستري
يف الرتبية "درا�سات املناهج" ودرجة الدكتوراه ويحمل دبلوم الرتبية يف علم
النف�س من جامعة غال�سكو  ،وماج�ستري يف القانون التجاري من جامعة
لندن.

االجتماعي ومنح املالك مهلة ً - 30 14
يوما لت�صحيح �أو�ضاعهم

•• �أبوظبي – الفجر:

دع��ت بلدية مدينة �أبوظبي جميع م�لاك البنايات املهجورة واملهملة يف
�أبوظبي و�ضواحيها �إىل �أهمية اتخاذ الإج��راءات الت�صحيحية ب�ش�أن هذه
املباين ،والتعاون مع البلدية واجلهات املخت�صة لت�سوية �أو�ضاع املباين كونها
ت�ساهم يف ت�شويه املظهر العام للمدينة ،بالإ�ضافة �إىل خطرها املتمثل بتلويث
البيئة ،والت�سبب ب�إزعاج ال�سكان  ،وكونها م�صدراً للأخطار ال�صحية ،وتهدد
�سالمة �سكان ومرتادي املدينة ،م�شرية �أن هذه الدعوة ت�أتي جت�سيداً ل�سعي
البلدية نحو حتقيق ر�ؤيتها يف تنمية م�ستدامة مبعايري ذات جودة عالية،
واحلفاظ على القيم البيئية ،وتوفري ال�سكينة جلميع ال�سكان  ،واالرتقاء
بجودة احلياة  .و�أ��ش��ارت البلدية �أنها ومن �ضمن �إجراءاتها التطويرية ،
وب�ه��دف �إخ�ط��ار امل�لاك بامل�ستجدات ق��ررت ن�شر جميع ال �ق��رارات الإدارية
اخلا�صة بهدم امل�ب��اين و�إزال ��ة الع�شوائيات يف ال�صحف الر�سمية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،ومنح املالك �أ�صحاب املباين املخالفة مهلة 30 14
يوماً ملراجعة البلدية بهذا ال�ش�أن لت�صحيح �أو�ضاع مبانيهم.و�أو�ضحت بلدية مدينة �أبوظبي �أنها تتعامل مع املباين املهجورة واملهملة
وفقاً للوائح و�إج��راءات مت�سل�سلة ،تبد�أ بعملية ح�صر املباين املهجورة ،ثم
�إخطار مالك املباين و�إعطائهم مهلة زمنية لت�صحيح و�ضع املبنى املر�صود،
ثم �إ�صدار تقرير الك�شف الظاهري الذي يبني حالة املبنى ،تتبعها مرحلة
درا� �س��ة جلنة الك�شف على امل�ب��اين امل�ه�ج��ورة املكلفة ب��درا��س��ة ح��ال��ة املبنى،
و�إ�صدار القرار الإداري بالهدم والإزالة ،وتتم الإزالة عن طريق البلدية يف
حالة عدم ا�ستجابة املالك للقرار الإداري ،و�إخطار املالك ب�إعالنه ملراجعة
البلدية ويف حالة عدم اال�ستجابة تقوم البلدية ب�أعمال الهدم والإزالة ،ويتم
حتميل املالك تكاليف الهدم والإزالة.
وح��ول �أه��م الإج��راءات التي ُتتخذ وفقاً للقانون بحق مالكي تلك الأبنية
املهملة� ،أ�شارت البلدية �أن املباين امل�أهولة وامل�شوهة للمظهر العام والقابلة

لل�صيانة والت�أهيل يتم توعية مالكها ب�أهمية و�ضرورة �صيانتها ،ويف حالة
عدم ا�ستجابة املالك يتم الإخطار القانوين ملدة حمددة لإعطاء الفر�صة
ملراجعة البلدية وت�صحيح و�ضع املبنى قبل �إ��ص��دار �أي ق��رار �إداري ب�ش�أن
املبنى.
وبعد انتهاء املهلة تقوم البلدية بتحويل املبنى �إىل جلنة الك�شف على املباين
املهجورة لدرا�سة حالته و�إ�صدار القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
�أما عن مراحل التعامل التي تتخذها البلدية و�شركا�ؤها اال�سرتاتيجيون
مع املباين املهجورة ف�أو�ضحت �أنها متر مبراحل متعاقبة وت�شمل:
 - 1بعد �صدور القرار الإداري بهدم املبنى يتم ن�شر �إعالن يف الو�سائل
الإلكرتونية حلث املالك على مراجعة البلدية وتعديل و�ضع املبنى �أو هدمه
ح�سب النظم.
 - 2يف حالة ا�ستجابة وموافقة املالك على ه��دم املبنى ،ميكن تقدمي
تعديل و�ضع لرتخي�ص �صيانة بالتن�سيق مع اللجنة املعنية للموافقة على
منح مهلة زمنية ال�ستخراج الرخ�ص املطلوبة.
�أم��ا يف حالة ع��دم جت��اوب املالك مع البلدية  ،يتم احل�صول على �أم��ر من
النيابة لإ��ص��دار ق��رار ه��دم ،مع ف�صل اخل��دم��ات عن املبنى ،ويقوم مركز
البلدية املعني بالتن�سيق مع فريق الهدم بالبلدية لتعيني مقاول وا�ستخراج
رخ�صة بالهدم و�إزالة املبنى ،وعند مراجعة املالك ودفع التكاليف املطلوبة
يتم فك احلجز عن الق�سيمة.
ون��وه��ت البلدية ب���ش��أن ح��رك��ة ر��ص��د وه��دم امل�ب��اين امل�ه�ج��ورة خ�لال العام
 2020م (داخل جزيرة �أبوظبي ويف اجلزر املحيطة وخارج اجلزيرة (الرب
الرئي�سي) م�شرية �أنها ر�صدت و�أزال��ت ( )728من املباين والع�شوائيات
املهملة ،وتباينت بني �أر�ض �صناعية ،ومبان وحمالت جتارية ،ومبان �سكنية،
و�سكن �شعبي ،و�أن��واع �أخ��رى ،وتقوم البلدية بدرا�سة هذه احل��االت التخاذ
الإجراءات املتطابقة مع اللوائح والقوانني املعمول بها ب�ش�أن تنظيم �أعمال
البناء يف �أبوظبي .

انطالق �أ�سبوع الت�شجري مبنطقة الظفرة
•• الظفرة -الفجر:

انطلقت �أم�س مبدن منطقة الظفرة فعاليات �أ�سبوع الت�شجري  41حتت
�شعار معاً ..فلنزرع الإمارات
وال��ذي تنظمه بلدية منطقة الظفرة وتتوا�صل فعالياته حتى اخلمي�س
املقبل.
و�شهد انطالق الأ�سبوع افتتاح م�شتل مدينة غياثي ،حيث يعترب امل�شتل
الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة وتبلغ م�ساحة  1.6هكتار ويحتوي
ع�ل��ى ح��دي�ق��ة ح�ي��وان��ات �أل�ي�ف��ه م�صغرة وم�ب�ن��ى خ��دم��ي وب�ي��ت بال�ستيكي
ومواقف لل�سيارات وقاعة ال�ستقبال الزوار .كما يت�ضمن �أ�سبوع الت�شجري
العديد من الفعاليات والتي ت�شمل توزيع وزراعة �شتالت وافتتاح عدد من
املرافق الرتفيهية لتحقيق ر�ضا وا�سعاد املجتمع.
وحتر�ص بلدية منطقة الظفرة على االهتمام بالزراعة وعمليات التجميل
الطبيعي وتطوير وحت�سني احلدائق العامة وحدائق احلارات وال�شواطئ
واملتنزهات لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ل�سكان وزوار املنطقة .واملحافظة على
املظهر احل�ضاري العام للمدن وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء و�أعمال التجميل
الطبيعي مبا يتنا�سب مع معايري التنمية امل�ستدامة والرت�شيد يف ا�ستهالك
مياه الري والتنوع يف عنا�صر التجميل الطبيعي امل�ستخدمة.
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�أ�سبوع االمارات تبتكر  2021يف �أم القيوين ي�شهد م�شاركة وا�سعة
•• �أم القيوين  -وام:

ت�شارك اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
يف فعاليات "�أ�سبوع الإم ��ارات تبتكر  "2021التي تنفذ ه��ذا العام
بالتزامن م��ع اال��س�ت�ع��دادات لالحتفال باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س
ال��دول��ة .وت�شمل اج�ن��دة "االمارات تبتكر" يف �أم القيوين فعاليات
ت�ستهدف فئات متعددة م��ن اجلمهور للم�شاركة فيها � ،إ��ض��ايف �إىل
اطالق مبادرات وتنظيم ملتقيات ومعار�ض ينفذ البع�ض منها على
�أر���ض ال��واق��ع والأخ ��رى افرتا�ضيا م��ع الت�أكيد على جميع اجلهات
املنظمة فعاليات واقعية تطبيق الإجراءات االحرتازية التي و�ضعتها

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث ملواجهة جائحة
فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،التي ت�شمل التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامات ،وتوفري �أدوات التعقيم حلماية �أفراد املجتمع.
وت�شارك الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية ب��أم القيوين بعدد من
الفعاليات تنوعت بني الواقعي واالفرتا�ضي وتهدف لتعزيز الوعي
املجتمعي ب�أهمية االبتكار و�أثره على �أفراد املجتمع .وت�شمل الفعاليات
املنفذة اطالق ثالث مبادرات تهدف �إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار
وايجاد ممار�سات ابتكارية تتوافق مع ر�ؤي��ة االم��ارات  ، 2021كما
ت�شمل فعاليات الهيئة ب�أم القيوين يف �أ�سبوع االبتكار م�سابقة بعنوان
" مبتكر امل�ستقبل " ت�ه��دف �إىل حتفيز وتنمية م �ه��ارات االب �ن��اء يف

جمال امل�شاريع االبتكارية ،بالإ�ضافة اط�لاق من�صة واقعية يف مول
�أم القيوين يتم من خالله التعريف باخلدمات النوعية للهيئة� ،إىل
جانب تنظيم ملتقى اال�ستعداد للخم�سني الذي ينظم يف مقر الهيئة
يف �أم القيوين و ي�شارك فيه ممثلني من اجلهات احلكومية يف االمارة
مع تطبيق االجراءات االحرتازية.
وب��د�أ م�ساء ام�س ملتقى " روح االبتكار " االفرتا�ضي ال��ذي ينظمه
جمل�س �سيدات �أعمال �أم القيوين بدعم من غرفة جتارة و�صناعة �أم
القيوين وبالتعاون مع برنامج "�شكرا لعطائك"  ،ويهدف امللتقى �إىل
تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار ،وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف ت�صميم
وتطوير التجارب واملبادرات وامل�شاريع امل�ستقبلية ..وي�شارك يف فعاليات

امللتقى الذي ي�ستمر حتى  27من ال�شهر اجلاري عدد من املحا�ضرين
واملتحدثني املعتمدين عرب من�صة زوم لتحدث يوميا عن االبتكار.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ا�ستــــ�ضافة نخـــبة م��ن الطلبة املبتكرين لعر�ض
م�شــــاريعهم االبتكـــــارية عــــــرب املن�صة على امل�شاركني يف امللتقى.
وت�شــــــارك ادارة الــــــدفاع املــــدين يف �أم القيوين يف �أ�سبوع االمارات
تبتكر بعدة فعاليات افرتا�ضية ت�شمل ور�شا وحما�ضرات ومعر�ضا
لالبتكار.
وتنظم كل من اجلمعية الن�سائية يف �أم القيوين ودائ��رة �أم القيوين
الذكية وم�ست�شفى خليفة العام وجامعة �أم القيوين جمموعة من
املحا�ضرات والور�ش اخلا�صة باالبتكار افرتا�ضيا.

10
وزير الطاقة والبنية التحتية � :أ�سبوع الإمارات لالبتكار حدث وطني لرت�سيخ مكانة الدولة عامليا
•• دبي -وام:

�أع �ل �ن��ت وزارة ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية ع��ن ح��زم��ة م��ن املبادرات
ال �ن��وع �ي��ة وامل �� �ش��اري��ع االبتكارية
ت ��زام� �ن ��ا م� ��ع �أ� � �س � �ب� ��وع الإم� � � � ��ارات
للإبتكار "الإمارات تبتكر 2021
" ال��ذي انطلق وي�ستمر حتى 27
م ��ن ال �� �ش �ه��ر اجل � ��اري وي �ع��د �أك�ب�ر
حدث وطني ت�شهده الدولة خالل
�شهر فرباير من كل عام لالحتفاء
بالإبتكار واملبتكرين.
وق � ��ال م �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل ب ��ن حممد
فرج فار�س املزروعي وزي��ر الطاقة
وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة � ..إن فعاليات
�أ��س�ب��وع الإم ��ارات للإبتكار مبثابة
ح� � ��دث وط � �ن ��ي ي � �ع �ّب�رّ ع� ��ن ر�ؤي� � ��ة
احل �ك��وم��ة ال��رام �ي��ة �إىل ت�شجيع
تبني الإبتكار نهجا للعمل وثقافة
جم �ت �م �ع �ي��ة مت� �ك ��ن ال � ��دول � ��ة من

ال�ع�ب��ور ب�سال�سة للخم�سني عاما
املقبلة مبجموعة م��ن الإجن ��ازات
ال �ط �م��وح��ة و�� �ص ��وال ع �ل��ى حتقيق
مئوية الإم ��ارات  2071وتر�سيخ
ريادة الإمارات عامليا.
و�أك� � ��د م �ع��ال �ي��ه �أن اه �ت �م��ام دول ��ة
الإم ��ارات باالبتكار ينبع من ر�ؤية
ق �ي��ادت �ه��ا اال��س�ت���ش��راف�ي��ة الرامية
�إىل اب �ت �ك��ار الأدوات والو�سائل
الكفيلة ل�ت�ح��وي��ل ال�ت�ح��دي��ات �إىل
فر�ص قادرة على �صياغة م�ستقبل
م�ستدام للأجيال القادمة.
واطلق معايل وزير الطاقة والبنية
التحتية �ضمن �أ� �س �ب��وع الإم� ��ارات
ل�لاب�ت�ك��ار من ��وذج امل�ب�ن��ى احلكومي
ال ��ذك ��ي وه ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن م�شروع
حكومي تفاعلي يعتمد على الذكاء
اال�صطناعي وي�ستخدم التقنيات
احلديثة التي تدعم التوا�صل مع
عنا�صر املبنى وامل�ستخدمني ب�شكل

فعال.
كما �أط�ل��ق معاليه م �ب��ادرة املباين
ال��ذك �ي��ة اخل �� �ض��راء وال �ت��ي تطبق
لأول م ��رة يف امل �ب ��اين احلكومية
وت���س�ت�ه��دف رف��ع ك �ف��اءة ا�ستخدام
ال� �ط ��اق ��ة وخ� �ف� �� ��ض اال�ستهالك
واالنبعاثات ال�ضارة و�أمن البيانات
ح �ي��ث ت���س�ت�ن��د ه ��ذه امل� �ب ��ادرة التي
�أط�ل�ق�ت�ه��ا ال� � ��وزارة ب��ال �� �ش��راك��ة مع
�شركة" " Honeywellعلى
حتليل البيانات من املدرجة �ضمن
�أنظمة ا�ستهالك الطاقة.
ول �ف ��ت �إىل �أن ح ��زم ��ة امل � �ب ��ادرات
وامل� ��� �ش ��اري ��ع االب� �ت� �ك ��اري ��ة ل� � ��وزارة
الطاقة والبنية التحتية تت�ضمن
�إط �ل��اق احل �ل ��ول ال��ذك �ي��ة لأمتتة
ع�م�ل�ي��ة �إب � ��رام ال �ع �ق��ود دون �أوراق
ب��داي��ة م��ن ت�سجيل امل� ��ورد وطرح
املناق�صات وتوقيع العقود و�صوال
�إىل ت��ر��س�ي��ة ال�ع�ق��د ع�ل��ى ال�شركة

امل �ن �ف��ذة ل�ل�م���ش��روع وك��ذل��ك نظام
منذجة معلومات املباين ""BIM
وهو ت�صميم منوذج للمبنى �شامل
جميع املعلومات والبيانات اخلا�صة
به من خالل دمج عملية التو�صيف
م��ع هيئة �شكل املبنى �ضمن بيئة
بيانات م�شرتكة لإدارة العديد من
امل �ه��ام والأن���ش�ط��ة م�ت�ع��ددة الأبعاد
طوال دورة حياة املبنى الأمر الذي
ي�ساهم يف ت�سهيل التوا�صل يف كل
م��راح��ل دورة ح�ي��اة املبنى و�إن�شاء
عملية لتبادل املعلومات والبيانات
من خالل بيئة معلومات م�شرتكة
" " Common Dataف�ضال
عن دوره يف حتقيق الأبعاد املتعددة
لنظام  BIMبداية من الت�صاميم
ثالثية الأبعاد وتكاملها مع الوقت
وال�ك�ل�ف��ة واال� �س �ت �ف��ادة منها خالل
مرحلة �إدارة الأ�صول.
و�أو��ض��ح معاليه �أن��ه يف �إط��ار جهود

وزارة ال �ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية
لرت�سيخ دعائم التنمية امل�ستدامة
يف الإم� ��ارات وم��واك�ب��ة امل�ستجدات
العاملية كافة والتطورات احلا�صلة
يف الأن �ظ �م��ة وال�ت�ق�ن�ي��ات احلديثة
�أطلقت ال ��وزارة نظام �إدارة �أ�صول
البنية التحتية وال ��ذي ي�ستند يف
عمله على درا�سة وتطبيق تقنيات
حديثة حل�صر جميع �أ�صول البنية
التحتية يف ال��دول��ة و�إدارت �ه��ا وفقا
للمعايري الدولية واعداد ال�سيا�سات
اخل��ا��ص��ة ب � ��إدارة الأ� �ص��ول للوزارة
وللجهات احلكومية الإحتادية.
كما اط�ل��ع معاليه على خمرجات
من�صة البنية التحتية اجليومكانية
التي �أطلقتها الوزارة م�ؤخرا لرفع
جهوزية ومرونة ا�ستخدام املن�ش�آت
واملباين احلكومية خالل الأزمات
والكوارث ودفع عجلة حتقيق �أهداف
ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة والإ�ستثمار

حماكم دبي تد�شن ميثاق االبتكار الق�ضائي
•• دبي-وام:

د�شن �سعادة طار�ش عيد املن�صوري
م��دي��ر ع ��ام حم��اك��م دب ��ي "ميثاق
االبتكار الق�ضائي" �ضمن �أ�سبوع
الإم ��ارات لالبتكار  2021وذلك
بح�ضور ال�سادة م��دراء القطاعات
والإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام.
ويعد "ميثاق االبتكار الق�ضائي"
ال��ذي يحمل عنوان "قيادة داعمة
وحم� �ف ��زة وم �� �ش �ج �ع��ة لالبتكار"
جم�م��وع��ة م��ن ال�ت�ع�ه��دات و�ضعت
لت�شجيع ت�ق��دمي الأف �ك��ار املبتكرة
وتطوير اخلدمات والعمليات وفق
�أف�ضل املمار�سات وال�سعي للتطوير
امل�ستمر للربامج والقنوات وتقدمي
الأفكار و�إدارتها وخلق بيئة حمفزة
ل�صناعة �أف�ك��ار ابتكارية وبلورتها
يف �إط��ار يعزز الكفاءة واال�ستدامة
امل�ؤ�س�سية وتبني �إطار يوثق ويحفظ
ملكية الأفكار ملقدميها كما نتعهد

ب�إن�شاء �شراكة فاعلة مع ال�شركاء
واملتعاملني لبناء حتالف يدعم روح
االبتكار اجلماعي وت�شجيع الأفراد
ال��راغ �ب�ين يف اال� �س �ه��ام بالبحوث
وال��درا� �س��ات املتخ�ص�صة لتعزيز

االبتكار وا�ست�شراف امل�ستقبل.
و قال �سعادة طار�ش عيد املن�صوري
�إن � ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال� �ظ ��روف
اال�ستثنائية التي مي� ُّر بها العامل
ج َّراء جائحة كوفيد� -19إال �أننا

ن�سعى دائ �م �اً �إىل ت�ع��زي��ز االبتكار
يف العمل مبحاكم دب��ي وت�صميم
وت� �ط ��وي ��ر ال� �ت� �ج ��ارب وامل� � �ب � ��ادرات
وامل �� �ش��روع��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وذل ��ك
م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج وم�ستهدفات

ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق �أه� � � � � � � ��داف اخل � �ط ��ط
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات احلكومية مبا
يف ذل��ك اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
ل�لاب�ت�ك��ار ال �ت��ي ت �ه��دف لأن تكون
دولة الإمارات �ضمن الدول الأكرث
ابتكاراً على م�ستوى العامل.".
و�أ�ضاف �سعادته "حتر�ص حماكم
دب��ي ع�ل��ى تر�سيخ ث�ق��اف��ة االبتكار
بني موظفيها ومتعامليها وجميع
�أفراد املجتمع وتعتمد على االبتكار
بو�صفه رك�ي��زة �أ�سا�سية يف عملها
ون �ه �ج �ه��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ي م� ��ن خ�ل�ال
ب��راجم �ه��ا ال�ق���ض��ائ�ي��ة واخلدمات
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا للمتعاملني جلعل
دب� ��ي � �س �ب��اق��ة وم �ب��دع��ة يف تلبية
حاجات الفرد واملجتمع وجت�سيد
توجهات قيادة دولة الإمارات لبناء
جمتمع م�ع��ريف ي �ق��وده املبتكرون
ذوو ال � ��ر�ؤى امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة لتعزيز
م���س�يرة دول ��ة الإم � ��ارات وتر�سيخ
مكانتها العاملية".

جلنة الرد على خطاب افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين للمجل�س الوطني
االحتادي من الف�صل الت�شريعي الـ 17تعتمد تقريرها
•• �أبوظبي -وام:

ع �ق��دت جل �ن��ة ال� ��رد ع �ل��ى خطاب
افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين
م��ن ال�ف���ص��ل ال�ت���ش��ري�ع��ي ال�سابع
ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي،
اجتماعًا يف مقر الأم��ان��ة العامة
للمجل�س ،ملناق�شة م���ش��روع الرد
على كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ

فقدان جواز �سفر
ف �ق ��د امل � ��دع � ��و /بياليني�ش
م � � ��ارى وي� ��دم� ��و  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP5157353يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،مبنا�سبة
ان �ع �ق��اد ال � ��دور ال �ث��اين للمجل�س
ال � ��ذي اف �ت �ت �ح��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"
بتاريخ  26نوفمرب 2020م.
وقال �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" يف ك�ل�م��ة وجهها
مب�ن��ا��س�ب��ة اف �ت �ت��اح ال � ��دور الثاين
ل �ل �م �ج �ل ����س ال ��وط� �ن ��ي االحت� � ��ادي
"�إخواين و�أخواتي �أع�ضاء املجل�س،
ت�ست�أنفون اليوم �أعمال جمل�سكم
يف م��رح �ل��ة ح��اف �ل��ة بالتحديات
وامل�ت�غ�يرات الإقليمية والدولية،
وم� �ن ��ذ � �ش �ه��ر ف �ب�راي� ��ر امل ��ا�� �ض ��ي،
ن��واج��ه م��ع ال�ع��امل ب�أ�سره جائحة
ك��ورون��ا والآث � ��ار امل�ترت�ب��ة عليها،
لقد غ�يرت اجلائحة ك��ل �شيء يف
حياة الب�شر و�أو�ضاع الدول وبدلت

�أول� ��وي� ��ات احل �ك ��وم ��ات ،وت�سببت
ب�ج�م��ود االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ،وكان
�أداء دولتنا يف مواجهة اجلائحة
من��وذج �ي �اً ويف م���س�ت��وى تقدمها،
ومكانتها ،وقدرتها على الإجناز،
وت �ع��زز ه ��ذا امل �� �س �ت��وى مبوا�صلة
نهجنا يف ال �ع �ط��اء ،ح�ي��ث قدمنا
م�ساعدات طبية و�إغ��اث�ي��ة لأكرث
من مائة دولة يف العامل ،كما تعزز
مب�ضينا قدماً يف برنامج الطاقة
النووية ال�سلمية ،والبدء بت�شغيل
مفاعالت حمطة براكة ،وم�ضينا
يف ب��رن��اجم�ن��ا الف�ضائي ب�إطالق
م�سبار الأمل نحو املريخ".
و�أ�� � �ض � ��اف � �س �م��وه "تعلمون �أن
الأهمية اال�سرتاتيجية ملنطقتنا
جعلت �أمنها وا�ستقرارها جزءاً من
الأمن واال�ستقرار الدوليني ،وكان
علينا �أن نكيف دائ ًما �سيا�ستنا مع
ما يدعم مرتكزات �أمن وا�ستقرار
دول �ت �ن��ا وم�ن�ط�ق�ت�ن��ا ،ع�ل��ى قاعدة

االلتزام مببادئ القانون الدويل،
والتعاي�ش ال�سلمي وحل اخلالفات
ب ��احل ��وار ،ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق جاء
"االتفاق الإبراهيمي" رافدًا من
رواف� ��د ال �� �س�لام ي��دع��م طموحات
�شعوب املنطقة لتحقيق الرخاء
والتقدم".
ومت خالل االجتماع الذي تر�أ�سته
�سعادة ناعمة ع�ب��دااهلل ال�شرهان
ال �ن��ائ��ب ال �ث��اين ل��رئ�ي����س املجل�س
رئي�سة اللجنة ،مناق�شة م�شروع
الرد على خطاب االفتتاح واملوافقة
على تقرير اللجنة واعتماده.
ح�ضر اجتماع اللجنة �سعادة كل
من :ناعمة عبدالرحمن املن�صوري
م �ق��ررة ال�ل�ج�ن��ة ،و�أ� �س��ام��ة �أحمد
ال�شعفار ،و�أح�م��د حمد بو�شهاب،
و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،وعبيد
خلفان ال�سالمي ،وم��رمي ماجد
بن ثنيه ،ونا�صر حممد اليماحي،
وهند حميد العليلي.

وق � ��د ن �� �ص��ت امل� � � ��ادة " "80من
ال��د��س�ت��ور ع�ل��ى م��ا يلي ":يفتتح
رئ �ي ����س االحت� � ��اد ال� � ��دور ال� �ع ��ادي
ال���س�ن��وي ل�ل�م�ج�ل����س ،وي�ل�ق��ي فيه
خ �ط��اب��ا ي �ت �� �ض �م��ن ب� �ي ��ان �أح� � ��وال
البالد ،و�أه��م الأح��داث وال�ش�ؤون
ال�ه��ام��ة ال�ت��ي ج��رت خ�ل�ال العام،
وما تعتزم حكومة االحتاد �إجراءه
م� ��ن م� ��� �ش ��روع ��ات و�إ� � �ص �ل�اح� ��ات
خالل ال��دورة اجلديدة .ولرئي�س
االحت��اد �أن ينيب عنه يف االفتتاح
�أو يف �إل� �ق ��اء اخل� �ط ��اب ،ن��ائ �ب��ه �أو
رئ �ي ����س جم �ل ����س وزراء االحت � ��اد.
وعلى املجل�س الوطني االحتادي
�أن يختار جلنة من بني �أع�ضائه
لإع��داد م�شروع ال��رد على خطاب
االف �ت �ت ��اح ،م�ت���ض�م�ن��ا مالحظات
املجل�س و�أمانيه ،ويرفع الرد بعد
�إق� � ��راره م��ن امل�ج�ل����س �إىل رئي�س
االحت� � ��اد ،ل�ع��ر��ض��ه ع �ل��ى املجل�س
الأعلى".

الأم� �ث ��ل ل �ل �ب �ي��ان��ات اجليومكانية
ال�ضخمة من خالل �أدوات و�شا�شات
�أداء وبوابات فرعية ملتابعة امل�شاريع
و�إدارة �أ�� �ص ��ول ال �ب �ن �ي��ة التحتية
وال �ت��ي ب��دوره��ا ت���س��اه��م يف عملية
ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات الإ�سرتاتيجية
والتخطيط امل�ستقبلي بالإ�ستناد
�إىل ر�ؤية متكاملة حيث متثل هذه
املن�صة منظومة مبتكرة يف التعامل
م��ع الأزم ��ات ت�ستند �إىل التقنيات
احلديثة لقواعد البيانات املكانية
والإح�صائيات وتتكون من �شا�شات
ت �ف��اع �ل �ي��ة ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى توظيف
تقنيات الذكاء الإ�صطناعي لدعم
اجل �ه��ود ال��وط�ن�ي��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�أدوات متطورة تقوم على ا�ستخدام
تقنيات التحليالت املكانية لإعداد
ال��درا��س��ات الأول �ي��ة لإدارة وتهيئة
امل � �ن � �� � �ش � ��آت وامل� � �ب � ��اين احلكومية
م ��ا ي �� �ض �م��ن � �س��رع��ة اال�ستجابة

واال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة
خالل الأزمات.
و�أ�� � �ش � ��ار م �ع��ال �ي��ه �إىل �أن وزارة
ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة تبنت
حلوال ابتكارية ملواجهة التحديات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بقطاعات
الطاقة والبنية التحتية والإ�سكان
احلكومي والنقل ت�ستند يف جمملها
�إىل ر�ؤي � � ��ة ط �م��وح��ة ت�ست�شرف
امل�ستقبل و ُت��ر�� ّ�س��خ ث�ق��اف��ة التميز
ك�م�ح��ور رئ�ي����س ل�ل�ع�م��ل احلكومي
املن�شود �إىل جانب تطوير اخلطط
وامل���ش��اري��ع والأف �ك ��ار ال �ق��ادرة على
ال �ت �ن �ب ��ؤ ب��ال �ت �ح��دي��ات ومواجهتها
ب ��أدوات مبتكرة الأم��ر ال��ذي ميكن
الإم��ارات من حجز مكانة رئي�سية
على اخلريطة التناف�سية العاملية
بحلول ال�ع��ام  2071ومب��ا يخدم
ال���س�ك��ان وي�ح�ق��ق ال���س�ع��ادة وجودة
احلياة.

وق ��ال م �ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي �أن
وزارة ال �ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية
ت���ض��ع الإب �ت �ك��ار ع�ل��ى ر�أ�� ��س قائمة
�أول��وي��ات�ه��ا وحت��ر���ص على �صياغة
ا�سرتاتيجياتها وم�ب��ادرات�ه��ا وفق
م� �ن� �ظ ��ور اب � �ت � �ك ��اري �� �ش ��ام ��ل ق� ��ادر
ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز م �ن �ظ ��وم ��ة العمل
وحتقيق �أه��داف حكومة الإمارات
والإ�سرتاتيجية الوطنية للإبتكار
ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل �أن ت �ك��ون دول��ة
الإم � � � ��ارات � �ض �م��ن ال� � ��دول االك�ث�ر
ابتكارا على م�ستوى العامل.

�سهيل اخلييلي� :أ�سبوع الإمارات لالبتكار خمترب حي لتبادل الأفكار الإبداعية
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال �سعادة العميد �سهيل �سعيد اخلييلي ،مدير عام
ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة ل�ل�ه��وي��ة واجل�ن���س�ي��ة ب��الإن��اب��ة� ،إن
"�أ�سبوع الإمارات لالبتكار" خمترب حي لتبادل الأفكار
الإبداعية ،و�أف�ضل املمار�سات االبتكارية ،وا�ست�شراف
احللول اخلالقة.
ول�ف��ت اخلييلي �إىل �أن الأ� �س �ب��وع وم��ا �سيت�ضمنه من
فعاليات وم �ب��ادرات م��ن خمتلف القطاعات واجلهات
املحلية واالحت��ادي��ة وال�شركات اخلا�صة على م�ستوى
الدولة ،مب�شاركة خمتلف فئات املجتمع ،ي�سهم يف طرح
اب�ت�ك��ارات و�أف �ك��ار وح�ل��ول متميزة وذات فاعلية تدعم
توجهات الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية يف مواكبة

كل جديد ،وير�سخ مكانتها كم�صدر للأفكار واالبتكارات
امل�ت�م�ي��زة واال��س�ت�ب��اق�ي��ة .و�أو� �ض��ح �أن الهيئة �ست�شارك
بحزمة من الفعاليات املبتكرة ،التي �ستقوم بتقدميها
وتنظيمها �سواء واقعيا �أو عن بعد عرب برامج االت�صال
امل��رئ��ي يف ظ��ل الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة ال�ت��ي تتخذها
الدولة ملكافحة انت�شار فريو�س " كورونا " امل�ستجد.
وحث منت�سبي الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية كافة
على امل�شاركة الفاعلة واملتميزة والإي�ج��اب�ي��ة ،وتبادل
اخلربات مع امل�شاركني واالطالع على �أف�ضل املمار�سات
واالب �ت �ك��ارات ،ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ب�أهمية
االبتكار ،وتنمية التفكري الإبداعي ،مما ي�سهم يف �إيجاد
ح�ل��ول خ�لاق��ة للتحديات ،و�إط�ل�اق م �ب��ادرات مبتكرة
لتح�سني بيئة العمل وتطوير اخلدمات.

بلدية ر�أ�س اخليمة تطلق مبادراتها يف �أ�سبوع االبتكار
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أك ��د ��س�ع��ادة م�ن��ذر حممد ب��ن �شكر
الزعابي مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة �أن االب�ت�ك��ار ه��و ر�أ� ��س مال
امل�ستقبل ون�ط�م��ح يف دائ ��رة بلدية
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة �إىل ت��ر��س�ي��خ ثقافة
االب �ت �ك��ار يف بيئة ال�ع�م��ل امل�ؤ�س�سي
وذلك بطرح مبادرات ا�سرتاتيجية
يف �أ�سبوع الإم��ارات لالبتكار تخدم
االبتكار وتعزز مفاهيمه.
وق � ��ال� :إمي ��ان ��ا ب �ت��وج �ه��ات القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل �ل��دول��ة ت��وا� �ص��ل دائ ��رة
بلدية ر�أ�س اخليمة العمل يف �سبيل
حت�ق�ي��ق الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الوطنية
ل�لاب �ت �ك��ار ال �ت��ي اط�ل�ق�ت�ه��ا القيادة
الر�شيدة بهدف جعل دولة الإمارات
من �ضمن الدول الأكرث ابتكارا على
ال�صعيد العاملي.
و�أك��د مدير ع��ام دائ��رة بلدية ر�أ�س
اخل�ي�م��ة �أن ال�ط��ري��ق �إىل االبتكار
يف �أي��ة جهة يعمل بها الإن�سان هو
طريق التعلم والت�صميم والإرادة
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح وال��و� �ص��ول �إىل
الهدف املطلوب.
و�أ�� � �ض � ��اف �إن ف ��ري ��ق االب� �ت� �ك ��ار يف
دائ � ��رة ال �ب �ل��دي��ة ي �ت �ع��اون م ��ع عدد
م��ن ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من
خ�لال اتفاقيات واط�ل�اق مبادرات
جم �ت �م �ع �ي��ة م �� �ش�ت�رك��ة وم � ��ن �أه ��م

امل�ب��ادرات جائزة امل�شروع االبتكاري
ل�ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ات ب��ال �ت �ع��اون مع
هيئة ال�ط�يران امل��دين وتنفيذ �أول
م��ادة �إعالمية من نوعها "هند�سة
�شعار الإمارات تبتكر" وهي ت�شكيل
�شعار االب�ت�ك��ار با�ستخدام الأ�سياخ
م��ن ق�سم امل���س��اح��ة وب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ط�يران امل��دين للت�صوير اجلوي
كما �سيتم دعوة الطلبة اجلامعيني
�إىل مقر ال��دائ��رة وتعريفهم ب�أهم
الأن�ظ�م��ة وال�برام��ج احلديثة التي
يتم العمل عليها.
و�أ�شار اىل تعاون دائ��رة بلدية ر�أ�س
اخليمة مع وزارة الرتبية والتعليم
لتقدمي ور���ش تعريفية افرتا�ضية
ح� ��ول ث �ق��اف��ة االب �ت �ك ��ار والتفكري
الإب��داع��ي يف امل��دار���س حر�صا منها
كدائرة حكومية على تنمية العقول
ال�شابة ودعم م�ستوى التعليم الذي

حت�صلوا عليه.
وخالل �أ�سبوع االبتكار �سيتم تنظيم
ور�� �ش ��ة ت �� �س �ت �ه��دف ج �م �ي��ع �شرائح
املجتمع حيث �سيتم ط��رح م�سابقة
لأف� ��� �ض ��ل ف� �ك ��رة اب� �ت� �ك ��اري ��ة قابلة
للتطبيق لتعزيز جودة احلياة.
وم � ��ن � �ض �م��ن امل� � �ب � ��ادرات ال� �ت ��ي مت
اعتمدتها البادية حول �أهم املواقع
يف الإمارة و�إعطاء نبذة عن تاريخها
وعر�ض مواقع غري معروفة بتقنية
ال  3Dوم�شاركة احل�ضور ب�إعطاء
�أفكار جديدة جلعلها وجهة مهمة
�أو وج� �ه ��ة ج ��دي ��دة حت ��ت م�سمى
"فكرة �إماراتي".
واعتمد فريق االبتكار يف البلدية
ع � � ��ددا م � ��ن امل� � � �ب � � ��ادرات النوعية
للموظفني التي تعزز من قدراتهم
يف جم � ��ال االب� �ت� �ك ��ار ح �ي��ث �سيتم
درا��س�ت�ه��ا وع�م��ل اخل�ط��ط املنا�سبة
ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا ل�ل�ارت� �ق ��اء بخدمات
البلدية وتطبيق الأطر التنظيمية
لالبتكار وا�ست�شراف امل�ستقبل.
و� �س �ي �ت��م ت �ط �ب �ي��ق امل �� �س��ح امل� �ي ��داين
با�ستخدام اخلارطة املكانية وعر�ض
كيفية عمل م�سح ميداين لتجميع
البيانات با�ستخدام ب��رام��ح الويب
اجل �غ��راف �ي��ة ب �� �ش �ك��ل ع� ��ام وق� ��د مت
ت�ط�ب�ي�ق��ه م���س�ب�ق�اً يف ج�م��ع بيانات
ت �خ ����ص ق �ي �م��ة الإي � �ج� ��ار العقاري
وقيمة الأرا�ضي.

وفد من وزارة الداخلية يناق�ش مع �شرطة عجمان منظومة اجلاهزية الأمنية
•• عجمان-وام :

زار وفد من الإدارة العامة للعمليات املركزية االحتادية
بوزارة الداخلية القيادة العامة ل�شرطة عجمان ملناق�شة
التوجه اال�سرتاتيجي ملنظومة اجلاهزية و�سبل توحيد
اجل �ه��ود وال �ت �ع��اون لتعزيز اال��س�ت�ع��داد وال��دع��م الأمني
ب ��ال ��وزارة .وال�ت�ق��ى ال��وف��د ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة العميد ركن
دكتور علي �سامل الطنيجي مدير عام العمليات املركزية
االحت��ادي��ة ��س�ع��ادة العميد م�ب��ارك خلفان ال ��رزي مدير
عام امل��وارد واخلدمات امل�ساندة ،والعميد عبد اهلل �سيف
املطرو�شي مدير عام العمليات ال�شرطية ،بح�ضور العقيد
جمعة �سامل الزعابي مدير �إدارة العمليات ،و�أع�ضاء فريق
عمل منظومة اجلاهزية واال�ستعداد ب��وزارة الداخلية.
ورحب مدير عام املوارد واخلدمات امل�ساندة ب�شرط عجمان
بوفد وزارة الداخلية ،م�شيدا بجهودهم و�سعيهم الدائم

لتوحيد اجلهود وتعزيز التعاون بني القيادات ال�شرطية،
وحر�صهم على تعزيز اجل��اه��زي��ة واال��س�ت�ع��داد والدعم
الأم�ن��ي .وناق�ش املجتمعون ع��دداً من املوا�ضيع الهامة
ذات ال�صلة بالتوجه اال��س�ترات�ي�ج��ي ل ��وزارة الداخلية،
والتي تعزز �ضمان اجلاهزية واال�ستعداد والدعم الأمني،
وا�ستعر�ضوا جمموعة م��ن النظم اال�سرتاتيجية التي
حتقق اجلودة والريادة يف جمال اجلاهزية واال�ستعداد،
وتعزز �سرعة اال�ستجابة.
و�أك��دوا �أن التوجه اال�سرتاتيجي ل�ل��وزارة يدعم حتقيق
ر�ؤيتها ب��أن تكون دول��ة الإم��ارات من �أف�ضل دول العامل
�أم�ن��ا ًو��س�لام��ة ،ون�شر ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي ت��رك��ز على العمل
بكفاءة وفاعلية لتعزيز ج��ودة احلياة ملجتمع الإمارات،
ع�بر ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات الأم�ن�ي��ة وف�ق�اً للمعايري
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ن خل��ال ه��ذا ال�ت��وج��ه اال�سرتاتيجي
البناء ،وتعزيز اجلاهزية واال�ستعداد و�سرعة اال�ستجابة.
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�أ�سرتاليا تبد�أ حملة التلقيح �ضد كوفيد 19-و�سط احتجاجات
•• ملبورن�-أ ف ب

�أطلقت �أ�سرتاليا حملة التلقيح الر�سمية �ضد كوفيد19-
و�سط معار�ضة بدت وا�ضحة من خالل �صيحات ا�ستهجان
�أطلقها ح�شد كان يح�ضر نهائي بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة
لكرة امل�ضرب.
وم��ن امل�ق��رر اع�ط��اء � 60أل��ف ج��رع��ة ه��ذه الأ��س�ب��وع بدءا
بالعاملني يف املجال ال�صحي وعمال الفنادق التي يحجر
فيها امل�صابون ورجال ال�شرطة ونزالء دور امل�سنني.
وع��ر� �ض��ت ال�ب�رام ��ج ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال���ص�ب��اح�ي��ة لقطات
للجرعات الأوىل التي �أعطيت يف ملبورن و�سيدين ،بعد
يوم على تلقي رئي�س الوزراء �سكوت موري�سون �أول جرعة

•• عوا�صم-وكاالت

ر�أت �إي��ران �أم�س االثنني على ل�سان
املتحدث با�سم وزارة اخل��ارج�ي��ة� ،أن
زي��ارة امل��دي��ر ال�ع��ام للوكالة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال ��ذري ��ة ح �ق �ق��ت “�إجنازا
مهما” ،وذل ��ك قبيل دخ ��ول قانون
ب��رمل��اين يحد م��ن عمليات التفتي�ش
حيز التنفيذ.
وت ��أت��ي اخل �ط��وة الإي��ران �ي��ة يف �إطار
ق� ��ان� ��ون �أق� � � ��ره جم �ل ����س ال� ��� �ش ��ورى،
وح� ��دد ف�ي��ه م�ه�ل��ة زم�ن�ي��ة لتقلي�ص
عمل املفت�شني ،يف ح��ال مل يتم رفع
ال�ع�ق��وب��ات االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي �أعادت
وا�شنطن فر�ضها على طهران اعتبارا

11

�صحف عربية :لبنان يتح ّول �إىل مغارة ف�ساد ..والتدويل يقرتب

ق�ط�ع��ت ميلي�شيا ح ��زب اهلل الطريق
على �أي قوى �سيا�سية يف لبنان ت�سعى
ل �ت �ق��دمي �أي دور يف �إط � ��ار التدويل،
مهددة برد م�ضاد �سي�ؤدي �إىل حرب.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س ال�سبت ،تتجه الأو�ضاع
ال�سيا�سية يف لبنان نحو املجهول يف ظل غياب توافق بني
عون واحلريري على ت�شكيل احلكومة ،فيما يتم البحث
عن حمقق عديل جديد للتحقيق يف جرمية تفجري املرف�أ
بعد �إقالة القا�ضي �صوان.
يف �صحيفة النهار اللبنانية ،رف��ع الأم�ين العام مليلي�شيا
حزب اهلل ،ح�سن ن�صر اهلل ال�سقف عالياً رف�ضاً للتدويل
�أو طلب التدخل الدويل يف لبنان ،معترباً �أن هذا املطلب
ي ��ؤدي �إىل ح��رب ،وق��د تكون مواجهتها مقد�سة بالن�سبة
�إل�ي��ه .و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن خ�ط��اب ن�صر اهلل �ضد
التدويل ،ميار�س يف املقابل �سيا�سة تربط لبنان باملحاور
الإقليمية ،فهو يلتزم ق��رار مرجعيته الإي��ران�ي��ة وي�أخذ
لبنان �إىل ال���ص��راع يف �سوريا و�أي���ض�اً ميكن �أن تكون له
�أدوار يف ال �ع��راق وال�ي�م��ن ،كما �أن��ه ي�ساهم ب��ره��ن البلد
للخارج وي�ضعه على ف��ال��ق ال���ص��راع الإقليمي والدويل
من دون �أن يتمكن �أح��د من �إح��داث ت��وازن داخلي يعيد
االعتبار للوطنية اللبنانية .و�أو�ضحت �أن الأم�ين العام
مليلي�شيا ح��زب اهلل ،ا�ستبق حم��اول��ة ب�ل��ورة ال�ط��رح الذي
رف�ع��ه ال�ب�ط��ري��رك امل ��اروين ب�شار ال��راع��ي ،بعد �أن ف�شل
مطلبه الأول الداعي �إىل حياد لبنان ،لقطع الطريق على
ا�صطفاف قوى �سيا�سية �أخرى تتبنى هذا الطرح ،وهو ما
يُفقد احلزب الكثري من عنا�صر قوته والإم�ساك مبفا�صل
�أ�سا�سية يف لبنان ويف القرار ال�سيا�سي والت�أثري.
وقالت �إن “النقطة الأكرث �سخونة هي ما قاله ن�صر اهلل
م��ن �أن ط��رح التدويل �سيقابل ب��ر ّد م�ضاد و��س�ي��ؤدي �إىل
ح��رب ،ما يعني �أن احل��زب يقطع الطريق على �أي قوى
�سيا�سية مبا فيها البطريرك املاروين التقدم �إىل �أداء دور
لبناين برعاية دولية يف �إطار التدويل ،لذا يحاول �أن يقدم
�صورة يف الداخل اللبناين �أن��ه الأق��وى ،ويف املقابل يقدم
موقعه �أن��ه ي��وازن بني القوى الطائفية كلها ،خ�صو�صاً
املوارنة وال�س ّنة يف �إطار موقعي رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة
احلكومة و�أن��ه ال�ق��ادر على حل امل�شاكل بينهما ومرجعاً
لهما ،وبذلك يح ّيد نف�سه �أو ي�برّ ئ قوته من �أنها �أ�صل
امل�شكلة طاملا �أن املجتمعني ال��دويل والعربي ال يحبذان
م�شاركة حزب اهلل يف احلكومة».
وب ��دوره ،ق��ال الكاتب راج��ح اخل��وري يف �صحيفة ال�شرق
الأو�سط “يعرف الرئي�س نبيه بري جيداً �أن لبنان جتاوز
امل�ج�ه��ول ،و��ص��ار يف قعر ال ��دول امل�ن�ه��ارة ،ومي�ك��ن يف ظل
�أزمته االقت�صادية املعي�شية ،ومع مالمح الإفال�س الكامل
التي تع�صف باملواطنني� ،أن يغرق يف الفو�ضى االجتماعية
•• طهران�-أ ف ب

خ�لال منا�سبة احتفالية بهدف �إق�ن��اع الأ�سرتاليني ب�أن
اللقاح �آمن.
ورافقت �إطالق احلملة احتجاجات متفرقة ولكن �صاخبة
مناه�ضة للقاحات يف املدن الكربى ،توجت ب�إعالن جمهور
نهائي بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة يف كرة امل�ضرب للرجال
رف�ضه ل ّلقاح م�ساء الأحد.
وخالل حفل توزيع اجلوائز بعد فوز نوفاك ديوكوفيت�ش
بلقبه التا�سع ،علت �صيحات اال�ستهجان و�سط 7,500
م�شاهد عندما �أم�ل��ت رئي�سة االحت ��اد اال� �س�ترايل للعبة
جاين هردليكا �أن ت�ساعد حملة التلقيح يف انهاء التعطيل
الذي �سببه فريو�س كورونا للبطوالت الريا�ضية.
وعلى الرغم من االحتجاجات ت�شري ا�ستطالعات الر�أي

ال �ع��ام اىل �أن ح ��وايل  80ب��امل�ئ��ة م��ن الأ� �س�ترال �ي�ين على
ا�ستعداد لأخذ اللقاح.
وتعد ا�سرتاليا واح��دة م��ن �أجن��ح دول ال�ع��امل يف احتواء
ال �ف�يرو���س ك��ورون��ا بف�ضل اج � ��راءات الإغ �ل�اق ال�سريعة
للحدود وتطبيق و�سائل الوقاية ال�صارمة وبرامج التتبع
والفحو�ص ملنع تف�شي الوباء.
و�ستبد�أ ا�سرتاليا حملتها با�سخدام لقاح فايزر-بيونتيك
ويف مرحلة الحقة �ستتم ا�ضافة لقاح ا�سرتازينيكا امل�صنع
حمليا.
وتقول احلكومة �إنها �ستنجز حملة التلقيح يف البالد التي
يبلغ عدد �سكانها  25مليون ن�سمة بحلول ت�شرين االول/
�أكتوبر.

ويف ا�ضطرابات �أمنية بد�أت مالحمها تت�صاعد منذ زمن،
مع �أعمال االغتيال وال�سطو امل�سلح وال�سرقة التي و�صلت
حتى �إىل نهب �أغطية جم��اري امل�ي��اه و�أ��س�لاك الكهرباء
لبيعها».
وا�ستغرب الكاتب �أن يدعو ب��ري الرئي�س الفرن�سي �إىل
التدخل م��رة �أخ��رى مل�ساعدة لبنان ،مو�ضحاً “على �أي
�أ�سا�س يدعو ب��ري ،م��اك��رون ،للعودة �إىل لبنان ،يف وقت
يكرر حممد ج��واد ظريف انتقاد ال��دور الفرن�سي حيال
ل�ب�ن��ان ،رمب��ا مل�ج��رد �أن م��اك��رون دع��ا �إىل �إ� �ش��راك اململكة
العربية ال�سعودية يف �أي مفاو�ضات �أمريكية جديدة حول
االت�ف��اق ال�ن��ووي م��ع ط�ه��ران ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التعقيدات
التي دمرت كل اجل�سور بني �أهل ال�سلطة ،خ�صو�صاً بني
الرئي�س مي�شال ع��ون والرئي�س �سعد احل��ري��ري املكلف
ت�شكيل حكومة جديدة».
و�أ�ضاف �أن “لبنان �إىل حتوّل مغارة للف�ساد ،وامل�صيبة �أن
ال��ذي��ن يتحدثون ع��ن الف�شل يف بناء ال��دول��ة ه��م الذين
هدموها مع حلفائهم ،والأده��ى �أنهم احتاجوا الآن �إىل
 15ع��ام �اً الك�ت���ش��اف ه ��ذا ،يف حم��اول��ة مك�شوفة منهم
ل�ت�ع��ومي م�صداقيتهم و�أو� �ض��اع �ه��م امل �ن �ه��ارة يف الو�سط
امل�سيحي حت��دي��داً ،يف ح�ين ي �ح��اول ع��ون وت �ي��اره دائماً
القول �إنه حري�ص على ا�ستعادة حقوق امل�سيحيني ،بينما
ك��ل املرجعيات الكهنوتية و��ص��و ًال لبنان م�ه��دداً بالزوال
والإفال�س» .وتابع “قبل �أ�سابيع �س�أل ال�صحافيون عون:

�إذا مل ت�شكل احلكومة �إىل �أين نحن ذاهبون ،فرد بالقول
مبا�شرة� :إىل جهنم ،وعليه كيف ل�بري �أن ي��راه��ن من
ج��دي��د على و��س��اط��ة فرن�سية لإح �ي��اء ال��دول��ة اللبنانية
املقتولة التي تزحف نحو بوابة جهنم؟».
ومن جهته ،تطرق الكاتب ح�سن مدن يف �صحيفة اخلليج،
�إىل ق�صة الأمري الأندل�سي ا َ
حلكم امل�ستن�صر باهلل ،الذي
�أراد �أن يخترب ورع وعفة القا�ضي �أبي ا�سحاق �إبراهيم بن
�أ�سلم القرطبي ،فقطع عنه جرايته� ،أي راتبه.
وق ��ال “حاولت رم ��وز ال�ط�ب�ق��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��اك �م��ة يف
لبنان �أن تفعل مع القا�ضي فادي �صوان ،ما فعله الأمري
الأندل�سي م��ع القا�ضي القرطبي� ،إن مل يكن ع�بر �أداة
املال فعرب �أدوات �ضغط �أخرى ،ف�صدمها موقفه الراف�ض
ل�ضغوطها ف��اخ�ت��ارت �أن تعاقبه با�ستبعاده م��ن املهمة
املوكلة �إل�ي��ه بالتحقيق يف مالب�سات االن�ف�ج��ار امل��روع يف
مرف�أ بريوت».
و�أ�ضاف “جتد الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية املتنفذة ذريعة
لإق��ال��ة القا�ضي ��ص��وان �سوى ال��زع��م بت�ضارب امل�صالح،
ل�سبب يف غاية الغرابة هو �أن منزل القا�ضي يقع يف املنطقة
التي طالها االنفجار ،و�أنه كان �أحد املنازل املت�ضررة».
و�أ��ش��ار الكاتب �إىل �أن القا�صي وال��داين يعلم �أن ال�سبب
يف �إق��ال��ة � �ص��وان ،ه��و ات�ه��ام��ه لرئي�س ح�ك��وم��ة ت�صريف
الأعمال ح�سان دياب و 3وزراء �سابقني ،هم وزير املالية
ال�سابق علي ح�سن خليل ووزيري الأ�شغال ال�سابقني غازي

زعيرت ويو�سف فنيانو�س ،بالتق�صري
عن الفرتة التي �أم�ضوها يف احلكومة
والتي تركت خاللها مئات الأطنان من
ن�ترات الأمونيوم دون رقابة يف ميناء
بريوت.
و�أو�ضح �أنه مل ميثل �أي واحد من الأربعة املذكورين �أمام
القا�ضي ال�ستجوابهم كمدعى عليهم ،متذرعني بتمتعهم
مبا و�صفوه ح�صانة د�ستورية ،ف�ض ً
ال عن حماية النخبة
ال�سيا�سية لهم رغ��م م��ا ب�ين �أط��راف�ه��ا م��ن تناق�ض ،لكن
�أفرادها جميعاً العاملني مبخاطر تخزين املواد املتفجرة يف
خمازن املرف�أ ،خططوا للهروب من امل�ساءلة.
و�أم ��ا �صحيفة اجل�م�ه��وري��ة اللبنانية ،فقد حت��دث��ت عن
م�شوار التحقيق العديل بقيادة القا�ضي فادي �صوان الذي
حظي عند تكليفه مبجموعة من ال�شهادات التي حتدثت
يف مناقبيته وما يتمتع به من ا�ستقاللية ،وقدرته على
جتاوز امل�صاعب التي ميكن �أن تواجهه ،ورف�ض ال�ضغوط
املتوقعة طاملا �أنه يتعاطى مع نكبة هي من �أخطر الأحداث
بكل املوا�صفات.
وقالت “مبعزل ع ّما �آلت �إليه الآلية الق�ضائية التي جل�أ
�إليها �صوان ط��وال الفرتة التي �أم�ضاها يف مهمته� ،إىل
�أن ُك ّفت يده عن امللف �أول �أول �أم�س اخلمي�س ،فقد عرب
جمموعة م��ن املطبات ال�سيا�سية والإداري� ��ة والقانونية
والق�ضائية ،يف حماولة ق�صد منها �إمتام مهمته يف �أف�ضل
الظروف املمكنة».
و�أ�ضافت “�إن اتك�أ �صوان على ك ّم الثقة التي ا�ستقاها من
�أك�ث�ر م��ن م�صدر �شعبي و�سيا�سي وق�ضائي ،فقد ظهر
وا�ضحاً �أ ّن��ه ال ميكن الرهان عليها عند مالم�سة بع�ض
الرموز احلكومية والنيابية غري العادية ،فكانت املراجعة
�أمام حمكمة التمييز لكف يده بالإرتياب امل�شهود ،ملجرد
اللجوء �إىل �أ�سباب ال تتنا�سب مع حجم النكبة ومعاناة فئة
كبرية من �ضحايا التفجري».
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن م�ضمون ق��رار كف اليد ،الذي
ا�ستند يف ج��زء منه �إىل ك��ون ��ص��وان م��ن املت�ضررين يف
منزله من جراء االنفجار ،و�أنه تقا�ضى مبلغاً متوا�ضعاً
لقاء الأ��ض��رار التي طاولته ،مل يكن مقنعاً ليكون �سبباً
لإعفائه من املهمة ،مبقدار ما �أ ّك��د وج��ود ق��رار �سيا�سي
�صدر ع��ن جهات فاعلة تالقت على �إب�ع��اده ،فهي هدّدت
ون ّفذت مبا قالت به وكان لها ما �أرادته.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ت�سمية حمقق ع��ديل ج��دي��د تتجّ ه �إىل
جمموعة من الق�ضاة املح�سوبني على �أهل ال�سلطة ،مبينة
قا�ض من “�صوان”
�أن��ه من غري املمكن �أن يكون هناك ٍ
يقوم بامله ّمة اخلطرية املناطة به ،وي�ضرب بيد من حديد،
وا��ض�ع�اً اجلميع �أم��ام م�س�ؤولياتهم يف مثل النكبة التي
ح ّلت باللبنانيني ،ويكون قادراً على مواجهة كل الأطراف
املت�ضررة من �إمكان الو�صول �إىل جوانب ولو حمدودة من
احلقيقة يف ما ح�صل يف � 4أغ�سط�س(�آب) املا�ضي.

�إيران :زيارة مدير الوكالة الذرية حققت «�إجنازا مهما»

من العام  ،2018بعد ق��رار الإدارة
الأمريكية ال�سابقة برئا�سة دونالد
ترامب ،االن�سحاب من االتفاق ب�ش�أن
الربنامج النووي الإيراين.
وقال املتحدث �سعيد خطيب زاده يف
م�ؤمتر �صحايف� ،إن االجتماعات التي
عقدها املدير العام رافايل غرو�سي
�أدت اىل حتقيق “اجناز دبلوما�سي
مهم ج��دا و�إجن ��از تقني مهم جدا”
للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
و�أ�ضاف “مل يتم فقط تعليق العمل
ب��ال�ت�ط�ب�ي��ق ال �ط��وع��ي للربوتوكول

الإ�ضايف ،لكن كل ما مت االتفاق عليه
الآن ه��و يف �إط� ��ار قانون” جمل�س
ال�شورى الإيراين.
و�أعلن غرو�سي بعيد عودته اىل فيينا
م���س��اء الأح� ��د �إث ��ر زي� ��ارة للعا�صمة
الإيرانية ا�ستمرت يومني ،التو�صل
�إىل “حل موقت” ي�سمح للوكالة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ،مبوا�صلة
عمليات تفتي�ش يف �إي ��ران على رغم
ت�ق�ل�ي����ص ع�م��ل امل�ف�ت���ش�ين الدوليني
اعتبارا من الثالثاء.
وتطرق �إىل القانون الربملاين بالقول

“هذا القانون موجود ،وهذا القانون
��س�ي�ن�ف��ذ ،م��ا ي�ع�ن��ي �أن الربوتوكول
اال�� �ض ��ايف لل��أ� �س��ف � �س��وف ُي َع ّلق”،
م�ت��اب�ع��ا “�سوف ي�ت��م ت�ق�ي�ي��د عملنا،
لنواجه هذا الأم��ر .لك ّننا متكنا من
الإب �ق��اء ع�ل��ى ال��درج��ة ال�ل�ازم��ة من
�أعمال املراقبة والتحقق».
وو� �ص��ف ال�ترت�ي�ب��ات اجل��دي��دة ب�أنها
“تفاهم تقني موقت».
وان�سحبت �إدارة ت��رام��ب �أح��ادي��ا من
االت � �ف� ��اق ال � �ن� ��ووي ال� �ع ��ام ،2018
و�أع� ��ادت ف��ر���ض ع�ق��وب��ات اقت�صادية

قا�سية على طهران.
وب �ع��د ع ��ام م��ن ذل� ��ك ،ب � ��د�أت �إي� ��ران
بالرتاجع تدريجيا عن العديد من
االل �ت��زام��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف االتفاق
امل�ب�رم يف فيينا ال�ع��ام  2015بينها
وب �ي��ن ك ��ل م ��ن ال � ��والي � ��ات املتحدة
وفرن�سا وبريطانيا ورو�سيا وال�صني
و�أملانيا.
و�أب � � ��دت �إدارة ب ��اي ��دن ا�ستعدادها
للعودة �إىل االتفاق ،لكنها ا�شرتطت
بداية عودة �إيران �إىل التزاماتها .يف
امل�ق��اب��ل ،ت�شدد ط�ه��ران على �أولوية

رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ،م��ؤك��دة �أن�ه��ا �ستعود
�إىل التزاماتها يف حال قامت الواليات
املتحدة بذلك.
ومبوجب قانون �أقره جمل�س ال�شورى
الإي ��راين يف ك��ان��ون الأول-دي�سمرب،
يتعني على احلكومة الإيرانية تعليق
ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ط��وع��ي للربوتوكول
الإ� �ض��ايف امللحق مبعاهدة احل��د من
ان�ت���ش��ار الأ��س�ل�ح��ة ال �ن��ووي��ة ،يف حال
عدم رفع وا�شنطن للعقوبات بحلول
� 21شباط-فرباير.
و�سيقيد ذل��ك بع�ض ج��وان��ب ن�شاط
م�ف�ت���ش��ي ال��وك��ال��ة ال �ت��ي ت�ب�ل�غ��ت من
طهران دخول اخلطوة حيز التنفيذ
يف  23منه.

الهجوم على وزير داخلية الوفاق يف طرابل�س ...حماولة اغتيال �أم �صراع �أجنحة
•• عوا�صم-وكاالت

تعر�ض موكب وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الليبية
فتحي با�شاغا ،لإط�لاق ن��ار� ،أم�س الأول الأح��د ،بعد
هجوم مل تت�ضح �أبعاده و�أهدافه ،رغم م�سارعة �أطراف
حملية و�إقليمة ودولية للتنديد با�ستهدافه.
ووف �ق �اً ل�صحف عربية � �ص��ادرة �أم����س االث �ن�ين ،اعترب
مراقبون �أن حماولة اغتيال با�شاغا “مُتوقعة” بالنظر
�إىل عدد �أعدائه وخ�صومه ،حمذرين من تبعاتها على
جممل العملية ال�سيا�سية.
اتهامات
ح�سب �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،أفاد مقربون من
با�شاغا ب�أن موكب الوزير تعر�ض لإطالق ر�صا�ص الذي
من �سيارة م�صفحة قرب العا�صمة طرابل�س ،و�سرعان
ما تبني �أن املهاجمني ينتمون �إىل مدينة الزاوية ،غرب
طرابل�س و�أن �سيارتهم كانت حتمل �شعار “جهاز دعم
اال�ستقرار” الذي ا�ستحدثته حكومة الوفاق يف الفرتة
املا�ضية .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن احلادث �ألقى بظالله
على العالقة التي تربط بني ع�شرات اجلماعات امل�سلحة
التي تتبع ا�سمياً حكومة الوفاق ،لكنها تتناف�س فيما
بينها على ال�سلطة والنفوذ .ويف الأثناء خرج “جهاز
دع��م اال��س�ت�ق��رار ل�ي��ؤك��د� ،أن الأم ��ر ك��ان ب�سبب تبادل
“رماية بني منت�سبني للجهاز وحرا�س با�شاغا” قائ ً
ال
يف بيان“ :ت�صادف مرور �سيارة للجهاز مع مرور رتل
وزير الداخلية ،وفورا متت الرماية من حرا�س الوزير
على ال�سيارة امل�صفحة التابعة للجهاز دون وجه حق،
ما �أدى �إىل مقتل �أحد منت�سبي اجلهاز الع�ضو ر�ضوان
الهنقاري من مدينة الزاوية و�أ�صيب احد رفاقه».
بهرجة �إعالمية
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “العرب” ،وف ��ق بع�ض

امل���ص��ادر� ،إن مثل ه��ذه العملية ك��ان��ت ُم�ت��وق�ع�اً لكرثة
�أعداء وخ�صوم با�شاغا ،حمذرة من تبعاتها على العملية
ال�سيا�سية يف البالد ،يف الوقت الذي تتجه فيه الأنظار
نحو �سرت ملتابعة اجلل�سة العامة للربملان الليبي ملنح
الثقة للحكومة اجلديدة.
ويف املقابل اتهم “جهاز دعم اال�ستقرار “حر�س وزير
الداخلية ب�سوء التن�سيق ،م�شدداً على نفي “�أي حماولة
الغ�ت�ي��ال الوزير” ،م�ت�ع�ه��داً مب�لاح�ق��ة امل�ت��ورط�ين يف
�إطالق النار على موظفيه “بالقانون ووفقا للت�شريعات
النافذة املنظمة لعمل املو�س�سات يف الدولة بعيدا عن
االدعاءات الباطلة والبهرجة االعالمية التي ال تخدم

العالقة بني االجهزة االمنية الر�سمية يف الدولة».

خلط �أوراق
ويف �سياق مت�صل ،ق��ال م��وق��ع “اندبندنت عربية”،
�إن “لبا�شاغا ع��دداً م��ن اخل�صوم ال�سيا�سيني ب�سبب
ط�م��وح��ه ال ��ذي دف�ع��ه �إىل ال�تر��ش��ح ملنا�صب تنفيذية
خالل ملتقى جنيف ال�شهر املا�ضي ،والذي كان قريباً
من الفوز مبن�صب رئي�س الوزراء يف احلكومة املوحدة،
قبل �أن يخ�سر ب�شكل مفاجئ خ�لال اجلولة الأخرية
من الت�صويت يف مرحلة القوائم االنتخابية� ،إذ تقدم
فيها للمناف�سة بقائمة �ضمت �إىل جانبه رئي�س جمل�س

النواب احلايل عقيلة �صالح ،قبل �أن تخ�سر �أمام رئي�س
املجل�س الرئا�سي احلايل حممد املنفي ورئي�س حكومة
الوحدة عبداحلميد دبيبة» .و�أ�ضاف املوقع “يُتوقع �أن
تخلط حم��اول��ة اغتيال با�شاغا الأوراق يف طرابل�س،
وقد ت�ؤدي �إىل �صدامات بني القوة الع�سكرية الكبرية
املوالية له ومعظمها من مدينة م�صراتة ،واجلهة التي
حاولت اغتياله ،خا�صة بعد القب�ض على عن�صرين من
منفذي الهجوم� ،سيدليان مبعلومات عن اجلهة التي
حر�ضتهما على االغتيال».

�صرع �أجنحة
م��ن ج�ه�ت��ه � �ش��دد م��وق��ع  218ال�ل�ي�ب��ي ،ع�ل��ى ت�ضارب
الروايتني ال�صادرتني عن وزارة داخلية الوفاق ،وجهاز
دعم اال�ستقرار ،بعد �صدور بيانني على طريف نقي�ض،
فقال الأول ال��ذي �أ�صدرته وزارة داخلية ال��وف��اق� ،إنه
“حماولة اغتيال”ن يف حني �أكد جهاز دعم اال�ستقرار
�أن��ه تعر�ض ال�ستهداف مبا�شر وغري مربر من حر�س
الوزير.
وي�ضع احل��ادث وتبعاته احلكومة الليبية اجلديدة،
يف موقف �صعب ،وهي التي تبحث عن تثبيت نف�سها،
يف انتظار احل�صول على موافقة جمل�س ال �ن��واب ،يف
ظ��ل ال �� �ص��راع ب�ين الأج �ن �ح��ة يف غ��رب ل�ي�ب�ي��ا ،وتناحر
الت�شكيالت وامليلي�شيات امل�سلحة املختلفة.
ويف هذا ال�سياق ا�ستنكر رئي�س املجل�س الرئا�سي اجلديد
حممد امل�ن�ف��ي ،ورئ�ي����س حكومة ال��وح��دة عبداحلميد
الدبيبة ،يف بيان م�شرتك ،احل��ادث��ة مطالبني “كافة
الأط � ��راف يف ه��ذه امل��رح�ل��ة احل��رج��ة ب�ضبط النف�س
واحلر�ص على العمل معاً للو�صول للحقيقة ،وحما�سبة
ك��ل م��ن خ��رق ال�ق��ان��ون ،م��ن خ�لال اجل�ه��ات الق�ضائية
والأمنية املخت�صة” ما يك�شف احلر�ص على التهدئة،
وجتنب ا�ستفزاز �أي ت�شكيل �أو ميلي�شيا� ،أو ف�صيل م�سلح
يف العا�صمة الليبية �أو املدن الأخرى يف غرب البالد.

عوا�صم
بغداد
�أعلنت وزارة ال�صحة التابعة القليم كرد�ستان العراق �أم�س االثنني
وفاة مدين عراقي كان �أ�صيب يف الهجوم ال�صاروخي الذي ا�ستهدف
الأ�سبوع املا�ضي قاعدة جوية يف كرد�ستان ت��ؤوي جنودا �أمريكيني
وت�س ّبب مبقتل متعاقد مدين �أجنبي وجرح �آخرين بينهم ع�سكري
�أم�ي�رك��ي .وق ��ال ب�ج��ار م��و��س��ى امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة �صحة اربيل
لفران�س بر�س “تويف �أحد امل�صابني الراقدين بامل�ست�شفى �إثر تعر�ضه
اىل �إ�صابات بليغة ،مل نتمكن من �إنقاذه رغم حماوالت لعدة ايام».
وكان املدين �أ�صيب جراء �سقوط �أحد ال�صاروخني يف احدى �ضواحي
مدينة �أربيل ،عا�صمة �أقليم كرد�ستان الذي يتمتع با�ستقالل ذاتي.
وقد ُقتل متعاقد مدين �أجنبي وجرح خم�سة �آخرون بالإ�ضافة �إىل
جندي �أمريكي يف هجوم �صاروخي ا�ستهدف اال�سبوع املا�ضي قاعدة
جوية يف كرد�ستان العراق ،وفق ما �أعلن التحالف بقيادة الواليات
امل ّتحدة .والهجوم هو الأول الذي ي�ستهدف مرافق غربية ع�سكرية
�أو دبلوما�سية يف العراق منذ نحو �شهرين.
وكانت وا�شنطن توعّدت يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب ،بر ّد مدمّر يف حال ُقتل �أيّ �أمريكي يف هجوم �صاروخي يف
العراق ،لكن من غري الوا�ضح بالن�سبة للم�س�ؤولني العراقيني ما �إذا
التوجه.
�ستتق ّيد �إدارة الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بادين بهذا ّ
و��س�ق��ط � �ص��اروخ��ان م��ن ال���ص��واري��خ ال�ث�لاث��ة يف منطقة �سكنية يف
�ضواحي �أربيل.

�ستوكهومل
قال االدع��اء ال�سويدي �أم�س االثنني �إن��ه وجه اتهاما لرجل (47
عاما) يُ�شتبه �أنه قدم معلومات �إىل دبلوما�سي رو�سي.
وقال املدعي العام يف بيان �إن الرجل ،الذي مل يُذكر ا�سمه ،كان يعمل
م�ست�شارا يف عدة �شركات �سويدية حيث كان يح�صل على معلومات
ويبيعها مبا يعر�ض �أمن البالد للخطر .وقالت هيئة الإذاعة العامة
يف ال�سويد �إن الرجل �سويدي اجلن�سية .وق��ال املدعي العام مات�س
يوجنكفي�ست “�أثناء عمله كم�ست�شار يف �أماكن عمله ال�سابقة� ،أزعم
�أن��ه ح�صل على م��واد بغر�ض تقدمي معلومات جلهة �أجنبية ،ويف
ه��ذه احلالة رو�سيا» .و�أ��ض��اف �أن��ه “مت اعتقال الرجل �أث�ن��اء لقائه
مع دبلوما�سي رو�سي كان قد �أعطاه للتو  27800كرونة �سويدية
( 3360دوالرا)» .و�أفادت هيئة الإذاعة �أن املتهم نقل معلومات عن
�شركتي فولفو كارز ل�صناعة ال�سيارات و�سكانيا ل�صناعة ال�شاحنات.
و�أك ��د متحدث با�سم �شركة �سكانيا �أن ال��رج��ل عمل كم�ست�شار يف
ال�شركة ،بينما رف�ضت �شركة فولفو كارز التعليق .و�أو�ضح االدعاء
�أن الرجل نقل مواد من �أجهزة كمبيوتر �إىل �أقرا�ص ذاكرة �إ�ضافة
�إىل ت�صوير �شا�شة الكمبيوتر اخلا�صة بعمله ،م�ضيفا �أن عقوبة
هذه اجلرمية قد ت�صل �إىل ال�سجن �ست �سنوات .وقال يوجنكفي�ست
“اجلرمية خ�ط�يرة ،و��س�ي��واج��ه امل�شتبه ب��ه عقوبة ال�سجن لفرتة
طويلة يف حالة �إدانته».
باري�س

بد�أت ع�شر ن�ساء فرن�سيات حمتجزات يف مع�سكرات يف �سوريا �إ�ضرابا
عن الطعام “احتجاجا على الرف�ض امل�ستمر” من جانب ال�سلطات
الفرن�سية “لتنظيم عودتهن مع �أطفالهن” �إىل بالدهن ،ح�سبما
�أعلن حماميان .ويف بيان ،ق��ال املحاميان م��اري دوزي��ه ولودوفيك
ريفيري اللذان يقدمان امل�شورة لبع�ض تلك الن�ساء �إنه “بعد �سنوات
من االنتظار وعدم وجود �أي احتمال ل�صدور حكم ( )..ف�إنهن ي�شعرن
ب�أنه لي�س لديهن خيار �آخر �سوى االمتناع عن تناول الطعام».
و�أ�ضافا “�شرحت تلك الن�ساء يف ر�سائل �صوتية مر�سلة �إىل �أقاربهن
�أنهن مل يعدن يتحملن م�شاهدة �أطفالهن يعانون ،و�أنهن يرغنب يف
“ حتمل م�س�ؤوليتهن “ و” يف �أن يتم احلكم عليهن يف فرن�سا على ما
فعلنه « .وتحُ تجز نحو  80امر�أة كنَّ قد ان�ضممن �إىل تنظيم داع�ش
مع  200طفل ،يف مع�سكرات ب�سوريا تديرها القوات الكردية.
وتقول اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر التي تعمل يف خميمي الهول
وروج ب�شمال �شرق �سوريا� ،إن الأطفال يعانون �سوء تغذية و�أمرا�ضا
حادة يف اجلهاز التنف�سي خالل ف�صل ال�شتاء.
وح ��ذرت جلنة الأمم امل�ت�ح��دة حل�ق��وق الطفل يف ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب من اخلطر “املبا�شر” على حياة ه�ؤالء الأطفال املحتجزين
يف “ظروف �صحية غري �إن�سانية” واملحرومني من “�أب�سط املواد
الغذائية».

�صحيفة �إ�سرائيلية :نتانياهو يعتمد
دبلوما�سية اللقاحات �ضد كورونا

•• القد�س-وكاالت

نقلت �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،ع��ن �إذاع ��ة اجلي�ش
الإ�سرائيلي� ،أن �إ�سرائيل تفكر يف �إر�سال جرعات من اللقاح �ضد كورونا
لعدد من الدول التي ال تقيم معها عالقات دبلوما�سية ،مقابل التطبيع.
ويف وقت �سابق� ،أكد نتانياهو� ،أهمية م�ساعدة الدول الأخرى على تطعيم
�سكانها عندما تكون �إ�سرائيل قادرة على ذلك.
وقال م�س�ؤول �إ�سرائيلي �أم�س الأول الأحد� ،إن �إ�سرائيل تعمل مع “�صديق
خا�ص” على توزيع جرعات من اللقاح �ضد كورونا على دول �أخرى.
ورغ��م �أن �إ�سرائيل طلبت جرعات من اللقاحات �أك�ثر مما حتتاج� ،إال �أن
وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية ت�سعى لتلقيح جميع الإ�سرائيليني قبل التفكري
يف �إعطائه لأي دولة �أخرى.
وقال الربوف�سور ناحمان �آ�ش ،امل�س�ؤول عن فريو�س كورونا لإذاعة اجلي�ش:
“�أو ًال  ،علينا �أن نعتني ب�سكاننا �إذا �أردنا الو�صول �إىل مناعة القطيع ،فعلينا
تطعيم  80%من الإ�سرائيليني».
و�أظهرت تقارير يف الأي��ام املا�ضية� ،أن �إ�سرائيل �أنفقت  1.2مليون دوالر
على اللقاحات الرو�سية  Sputnik Vل�صالح �سوريا ،ال�ستعادة �إ�سرائيلية
عربت احلدود �إىل �سوريا واعتقلت فيها ،وهو ما نفته �سوريا و�إ�سرائيل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجلوهرة اجلبلية
العمال تركيب احلجر
رخ�صة رقم CN 1856668:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد �سامل مطر خامت ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سامل مطر خامت ال�شام�سي
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
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/الإمارات دار الإكرام للتجارة
العامة رخ�صة رقم CN 2736182:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة � null * nullإىل 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 /الإمارات دار الإكرام للتجارة العامة

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 1/مليون جو�س
رخ�صة رقم CN 3677547:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة م�صبح حممد علي �سامل ال�صيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل حممد علي �سامل ال�صيعري
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/ات�ش ا�س كويف ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3892420:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
هند �سمري عبداهلل عبدالوهاب الغ�صني من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /هند �سمري عبداهلل عبدالوهاب الغ�صني من � % 99إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زهور �أنثيا ذ م م
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/آير�س للب�صريات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2740432:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مهند ابراهيم خليل �شحاده %24
تعديل ن�سب ال�شركاء
مهند عبداهلل حممود خري�س من  %49اىل %25
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/الع�صر الراقي
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1097082:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليل ابراهيم عي�سى عبداهلل الدهم�ش %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عي�سى عبداهلل الدهم�ش
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/الفيحاء لتجارة
الطابوق رخ�صة رقم CN 1022966:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل قران النوبي مزينه العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم كمال جابر خلف احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلزام االخ�ضر العمال
الطابوق رخ�صة رقم CN 2074542:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر عبداهلل حممد عبداهلل الرم�ضاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �سامل علي البادي
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

EMIRATES DARALEKRAM GENERAL TRADING

�إىل  /االمارات دار االكرام للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
EMIRATES DAR AL EKRAM GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ANTHEIA FLOWERS - L L C

تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة � null * nullإىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ات�ش ا�س كويف ذ.م.م
H S COFFEEE L.L.C

�إىل  /ات�ش ا�س كويف� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

H S COFFEE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروج
�شنزن لال�ستثمار العقاري
رخ�صة رقم CN 2749738: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/بروج
�شنزن للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2748739:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة تعابري لل�ستائر والديكور ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  -منطقة ال�صناعية  -بناية حممد ر�ضا حممد
االمريي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1126880 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروج
�شنزن خلدمات رجال االعمال
رخ�صة رقم CN 2756469:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كونكوي�ست فتن�س
رخ�صة رقم CN 2236763:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سروين لينور باتي�ستا دال كروز %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد حممد عبداجلليل حممد الفهيم %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �صقر �سيف �سامل املحريبى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /كونكوي�ست فتن�س

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة مار�س لل�صيانة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1029577:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل حممد عبداهلل ا�سماعيل احلو�سني %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�سن عبداهلل
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

CONQAEST FITNESS

�إىل /كونكوي�ست فتن�س ذ.م.م
CONQUEST FITNESS L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات
ال�ضريبية ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/15:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2150001796:تاريخ التعديل2021/2/21:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كينغ
كراون لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2727572:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليك لقطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 3740198:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /اليك لقطع غيار ال�سيارات
LIKE AUTO SPARE PARTS

�إىل �/سيف �ستار ملواد البناء
SAFE STAR BUILDING MATERIALS

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هارموين �ستايل
للديكور رخ�صة رقم CN 2131621:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امال خالد عبده علي عثمان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدال�سالم ح�سني عمر الها�شمي
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/
لينيافي�ستا لالثاث والديكور
رخ�صة رقم CN 2561563:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:فاير بروفينغ للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شرق  0.3مبنى ال�سيدة موزه عبداهلل
�صالح واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2489794 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1121216:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة الرواح للخراطة
AL REWAH TURNERY WORKSHOP

�إىل /كراج الرواح
AL REWAH GARAGE

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ2019/9/18:
وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق
لدى كاتب العدل بالرقم - 1905017794:تاريخ التعديل2021/2/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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وول �سرتيت جورنال :بايدن ميتهن «فن» التنازل لإيران
•• وا�شنطن-وكاالت

خ�ص�صت �صحيفة “وول ��س�تري��ت جورنال” الأمريكية
افتتاحيتها ل�ت�ط��ورات امل�ل��ف ال �ن��ووي ب�ين ال��والي��ات املتحدة
و�إي��ران ،معتربة �أن العالقة الوثيقة بني الرئي�س جو بايدن
واحللفاء وال�شركاء ،قد متنحه الأف�ضلية على �سلفه دونالد
ترامب يف ال�ش�ؤون اخلارجية .لكن ا�سرتاتيجيته مع �إيران،
�ستكون مبثابة اختبار ل�سيا�سة ا�سرت�ضاء الأ��ص��دق��اء ،و�إذا
كانت �ست�سفر عن نتائج �أف�ضل ،من الوقوف �أقوياء وحيدين.
و�أغ�ضب ترامب �إيران ،وحلفاء �أمريكا الأوروبيني ،بان�سحابه
م��ن االت �ف��اق ال �ن��ووي يف  2015و�إط�ل�اق��ه حملة عقوبات
“ال�ضغط الأق�صى”� .أم��ا بايدن فقال �إن وا�شنطن �ستعود

�إىل االتفاق وترفع العقوبات �إذا عادت طهران �إىل التزاماتها
مبوجب االتفاق ،بينما تطالب الأخرية بالعك�س .ويتعني على
�أحدهما �أن يرم�ش �أو ًال.
ومل ي�ست�سلم البيت الأبي�ض كلياً ،لكن هذا الأ�سبوع مل يكن
م�شجعاً .واخلمي�س ،ق��ال وزي��ر اخلارجية �أن�ط��وين بلينكن،
عقب اجتماع مع نظرائه الفرن�سي ،والربيطاين ،والأملاين،
�إن الواليات املتحدة ملتزمة ب�إحياء االتفاق النووي .ويف وقت
عر�ض �أوروب��ي للتو�سط
الحق ،وافقت الواليات املتحدة على ٍ
مع الإيرانيني ،الذين مل يردوا على االقرتاح بعد.
وت��راه��ن طهران على مفاو�ضي الرئي�س الأمريكي ال�سابق
باراك �أوباما ،الذين عاد كثريون منهم �إىل �إدارة بايدن ،لذلك
لن يكون مفاجئاً �أن توافق �إيران على املحادثات.

ورمبا لن يكون ممكنا تفادي بع�ض املفاو�ضات غري الر�سمية،
لكنه كان �أ�سبوعاً �سيئاً ب�شكل خا�ص للواليات املتحدة لتقبل
املبادرة.
ميلي�شيا مدعومة من �إيران
وب�ع��دم��ا �أ� �ص��اب��ت ال���ص��واري��خ ق��اع��دة �أم��ري�ك�ي��ة يف الأ�سبوع،
م��ا �أ��س�ف��ر ع��ن مقتل متعاقد وج ��رح ت�سعة �آخ��ري��ن ،بينهم
جندي �أمريكي� ،أك��دت وزارة اخلارجية �أن الواليات املتحدة
“�ستحا�سب امل�س�ؤولني” عن الهجوم.
وم��ن �شبه امل ��ؤك��د �أن ي��وج��ه االت �ه��ام �إىل ميلي�شيا مدعومة
م��ن �إي� ��ران ،و�أن ال�ه�ج��وم ك��ان بر�ضا �ضمني �أو �صريح من
�إي��ران .ومع ذل��ك ،قدمت الواليات املتحدة تناز ًال رئي�سياً يف

العقوبات على �إي��ران التي من �ش�أنها م�ساعدتها على متكني
مثل هذه املجموعات .وتعتقد طهران �أن بايدن متحم�س جداً
للمحادثات �إىل درجة �أنه �سيتجاهل مثل هذه الهجمات على
الأمريكيني.
وقال القائم ب�أعمال املندوب الأمريكي يف الأمم املتحدة� ،أي�ضاً
�إن الواليات املتحدة �ست�سحب طلباً تقدم به ترامب يقول فيه
�إن عقوبات الأمم املتحدة ،مبا فيها حظر ال�سالح على �إيران،
�أُعيد تفعيلها مبوجب �آلية “�سناب باك».
وكان هذا الطلب �سبب جدل يف الأمم املتحدة يف العام املا�ضي،
لكن وا�شنطن تقر بفاعلية الآن ،ب��أن لإي��ران احلق يف �شراء
�أ�سلحة متقدمة� .إنها طريقة غريبة “ملحا�سبة” �أ�شخا�ص
حاولوا قتل �أمريكيني.

الإفراج عن  53رهينة خطفوا و�سط نيجرييا

الأمم املتحدة قلقة من ا�ستخدام الوباء «ذريعة» للقمع

�أفرج عن جمموعة من  53رهينة بينهم  20امر�أة و� 9أطفال كانوا خطفوا
يف و�سط نيجرييا ،من جانب خاطفيهم الأحد فيما مل ترد معلومات بعد
عن � 42شخ�صا خطفوا الأرب�ع��اء املا�ضي من مدر�سة يف كاغارا باملنطقة
نف�سها .وقال حاكم والية النيجر �أبو بكر �ساين بيلو يف تغريدة على تويرت
م�ساء الأح��د “�سررت با�ستقبال رك��اب احلافلة البالغ عددهم  53راكبا
الذين خطفهم قطاع طرق م�سلحون قبل �أ�سبوع».
ومل تقدم ال�سلطات �أي تفا�صيل عن �شروط عمليات الإف��راج ه��ذه .وقد
�أكدت ال�سلطات على الدوام �أنها لن تدفع فدية مقابل الإفراج عن الرهائن
الذين يختطفهم “قطاع طرق».
وقالت املتحدثة با�سم حاكم املنطقة م��اري نويل -بريجي يف بيان “لقد
�أم�ضينا �أ�سبوعا من احل��وار وامل���ش��اورات والعمل املكثف على م��دى ليال
طويلة لأنه كان يجب ان ن�ؤمن االفراج عنهم يف �أقرب مهلة».
و�أ�ضافت �أن الرهائن ال�سابقني البالغ عددهم  53الذين مت اختطافهم
بالقرب من قرية كوندو يف حافلة تابعة ل�شركة ر�سمية ،خ�ضعوا لفح�ص
طبي قبل ّ
مل �شملهم مع �أ�سرهم.
يف املقابل ،ال ي��زال � 42شخ�صا بينهم  27تلميذا خطفوا الأرب �ع��اء من
مدر�سة يف كاغارا بوالية النيجر �أي�ضا ،مفقودين.
وقالت املتحدثة “ال يزال طالب كلية العلوم احلكومية يف كاغارا يف �أيدي
خاطفيهم لكن ُتبذل كل اجلهود من �أجل ت�أمني الإفراج عنهم».
وخالل هجومني يف الوالية نف�سها الأ�سبوع املا�ضي قتل رجال م�سلحون
ع�شرة �أ�شخا�ص وخطفوا على الأق��ل  .23وكانت املتحدثة با�سم احلاكم
�أعلنت �آنذاك “ن�شهد هجمات الآن ب�شكل �شبه يومي وهذا �أمر مقلق».
ويو�صف اخلاطفون عموما ب�أنهم “قطاع طرق” ،وعلى عك�س الإرهابيني
�أو االنف�صاليني ،هم يعي�شون يف غابة روج��و على ح��دود والي��ات زامفارا
وكات�سينا وكادونا والنيجر.
و� �ش �م��ال غ ��رب ن�ي�ج�يري��ا وو��س�ط�ه��ا ه��ي م�ن��اط��ق حت ��رك ه ��ذه الع�صابات
الإجرامية التي تكثف عمليات اخلطف مقابل فدية و�سرقة املا�شية.
هذه الع�صابات الإجرامية مدفوعة بالرغبة بك�سب املال ،لكن بع�ضها �أقام
عالقات مع املجموعات الإرهابية املتواجدة يف �شمال �شرق نيجرييا.

•• جنيف�-أ ف ب

•• �أبوجا�-أ ف ب
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�أعرب الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش عن �أ�سفه �أم�س االثنني للجوء بع�ض الدول اىل ا�ستخدام الوباء ذريعة
من �أجل قمع “الأ�صوات املعار�ضة” و�إ�سكات و�سائل الإعالم.
وقال الأمني العام يف خطابه ال�سنوي �أمام جمل�س حقوق الإن�سان “اتخذت �سلطات بع�ض الدول تدابري �أمنية �صارمة وفر�ضت
اجراءات طارئة لقمع الأ�صوات املعار�ضة و�إلغاء احلريات الأ�سا�سية و�إ�سكات و�سائل الإعالم امل�ستقلة وعرقلة عمل املنظمات
غري احلكومية ،متخذة الوباء كذريعة».
وحتدث غوتريي�ش يف ت�سجيل فيديو مت ت�صويره م�سبق ًا يف منا�سبة افتتاح الدورة ال�ساد�سة والأربعني ملجل�س حقوق الإن�سان
والتي تنظم للمرة الأوىل يف تاريخها ب�شكل افرتا�ضي بالكامل (حتى � 23آذار/مار�س) ب�سبب وباء كوفيد.19-
واذا كان تنظيم الدورة افرتا�ضيا
يحد من املناق�شات بني املوفدين،
ف ��إن “اجلانب الإي �ج��اب��ي ه��و �أن
ه �ن��اك م���ش��ارك��ة مل ن���ش�ه��ده��ا يف
ال�سابق ابدا” يف املجل�س كما قال
ال�سفري ال�سوي�سري ل��دى الأمم
املتحدة يف جنيف يورغ لوبر.
ويف دل �ي��ل ع �ل��ى ذل ��ك �سيتحدث
�أك �ث��ر م ��ن  130رئ �ي ����س دول ��ة
وح�ك��وم��ة �أو وزي ��ر خ�ل�ال الأي ��ام
الثالثة الأوىل ل �ل��دورة ،وبينهم
الرئي�سان الفنزويلي نيكوال�س
م� ��ادورو والأف �غ��اين �أ� �ش��رف غني
االثنني.
و�� �س� �ي� �ل� �ق ��ي وزي � � � ��ر اخل� ��ارج � �ي� ��ة

الأم�يرك��ي انتوين بلينكن كلمته
الأربعاء ما ي�شكل عودة الواليات
املتحدة ،رغم �أنها ب�صفة مراقب،
اىل ه��ذه امل�ؤ�س�سة الأمم�ي��ة التي
غادرتها يف  2018يف ظل رئا�سة
دونالد ترامب.
وكر�س الأم�ين العام ج��زءا كبريا
من خطابه ال�سنوي �أمام املجل�س
لوباء كوفيد ،19-م�شرياً ب�شكل
خا�ص �إىل �أن��ه “�أدى �إىل تفاقم
م��واط��ن ال�ضعف” وغ�ي�ر حياة
م �ئ��ات امل�لاي�ين م��ن الأ� �س��ر التي
فقدت عملها �أو انخف�ض دخلها.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن “مدافعني عن
ح� �ق ��وق الإن � �� � �س ��ان و�صحافيني

وحم � ��ام �ي��ن ون � �� � �ش � �ط� ��اء وح� �ت ��ى
ع ��ام �ل�ي�ن يف ال� �ق� �ط ��اع ال�صحي
تعر�ضوا لالعتقال واملالحقات
وال�تره�ي��ب وامل��راق�ب��ة النتقادهم
ف ��ر� ��ض ال � �ت� ��داب �ي�ر� ،أو ع ��دم ��ه،
ملواجهة الوباء».
كما “مت حجب املعلومات احليوية
�أح� �ي ��ان� �اً ،وت �� �ض �خ �ي��م املعلومات
امل�ضللة املميتة ،مبا يف ذل��ك من
ق �ب��ل ب�ع����ض الزعماء” دون �أن
يذكر �أي منهم.
من جهتها ن��ددت مفو�ضة الأمم
املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
مي�شيل با�شليه “بالقيود غري
امل�شروعة على احل��ري��ات العامة

واال� �س �ت �خ��دام امل �ف��رط ل�سلطات
الطوارئ” يف �إطار الوباء.
وق��ال��ت �إن “ا�ستخدام ال�ق��وة لن
يتيح �إن �ه��اء ه��ذا ال��وب��اء .ار�سال
املعار�ضني اىل ال�سجن لن يوقف
هذا الوباء” لكن دون �أن تذكر �أي
دولة.
واعترب غوتريي�ش �أي�ضا �أن الوباء
“فاقم م��ن ه�شا�شة الأو�ضاع”
وق � �ل� ��ب ح � �ي� ��اة م � �ئ� ��ات م�ل�اي�ي�ن
ال�ع��ائ�لات ال�ت��ي خ�سرت عمال �أو
تراجعت مداخيلها.
وق� ��ال “لقد �أث� ��ر ال ��وب ��اء بن�سب
متفاوتة على الن�ساء والأقليات
وك �ب��ار ال���س��ن والأ� �ش �خ��ا���ص ذوي

االحتياجات اخلا�صة والالجئني
واملهاجرين وال�شعوب الأ�صلية”
كما “ازداد الفقر املدقع».
و�أ� �ض��اف “مت ال �ت��ذرع بالتدابري
امل ��رت �ب �ط ��ة ب ��ال ��وب ��اء لتقوي�ض
العمليات االن�ت�خ��اب�ي��ة و�إ�ضعاف
� � � �ص� � ��وت امل � � �ع � ��ار� � � �ض �ي��ن وق � �م� ��ع
االنتقادات».
وتابع “لقد تبخرت �سنوات من
ال �ت �ق��دم يف جم ��ال امل �� �س��اواة بني
اجلن�سني» .كما ندد الأمني العام
بالنزعات “القومية” يف عمليات
التطعيم �إذ “ح�صلت ع�شر دول
ل��وح��ده��ا ع�ل��ى �أك �ث�ر م��ن ثالثة
�أرب ��اع ج��رع��ات ل�ق��اح كوفيد19-

امل� �ع� �ط ��اة ح �ت��ى الآن» .واعترب
�أن “عدم ال� �ق ��درة ع �ل��ى �ضمان
ال��و��ص��ول ال�ع��ادل للقاحات ميثل
�إف�لا�� ً�س��ا �أخ�لاق� ًي��ا ج��دي�دًا يعيدنا
�إىل ال � � ��وراء» .ودع� ��ا غوتريي�ش
يف خطابه �إىل “تكثيف اجلهود
� �ض��د ع� � ��ودة ال� �ن ��ازي ��ة اجل ��دي ��دة
وتفوق البي�ض والإره��اب بدوافع
عن�صرية وعرقية” و�إىل العمل
على تن�سيق التدابري على نطاق
ع��امل��ي للحد م��ن ه��ذا “التهديد
اخلطري واملتزايد».
اع �ت�بر �أن �ه��ا “�أ�صبحت تهديدا
عابرا للحدود” �أك�ثر من كونها
تهديدا �إرهابيا داخليا.

قائد ع�سكري �أمريكي يطالب �إيران بعدم اال�ستفزاز
•• م�سقط�-أ ف ب

بعد التحركات ال�شعبية ..حتذير من خطط تركية الحتالل �سنجار
•• عوا�صم-وكاالت

�أ�صبح الوجود الع�سكري الرتكي يف �شمايل العراق م�صدر قلق للعراقيني،
الذين باتوا يعتربون العمليات الع�سكرية هناك جم��رد غطاء للأطماع
التو�سعية الرتكية .وخرجت الأ�سبوع املا�ضي تظاهرة يف العا�صمة العراقية
ب �غ��داد ،واجت �ه��ت ��ص��وب م�ق��ر ال���س�ف��ارة ال�ترك�ي��ة ،اح�ت�ج��اج��ا ع�ل��ى التوغل
الع�سكري الأخ�ير يف بالدهم ،ورف�ضا النتهاكات �أنقرة امل�ستمرة لل�سيادة
العراقية .وكانت هذه �أول تظاهرة يف بغداد �إزاء املمار�سات الرتكية يف �شمال
البالد .ويقول املتظاهرون �إن حتركهم ه��ذا ج��اء ر�سالة �إىل ال�سيا�سيني
ب�ضرورة التحرك لوقف االع�ت��داءات الرتكية �شبه املتوا�صلة على �سيادة
العراق .وكانت تركيا �أطلقت قبل �أي��ام عملية ع�سكرية يف �شمايل العراق
“خملب الن�سر  ،”2لكن الروايات ت�ضاربت ب�ش�أن نتائج هذه الرواية.
ود�أب��ت �أنقرة على �شن عمليات ع�سكرية عرب احل��دود يف �شمايل العراق،
ت�ك�ث�ف��ت يف ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي��رة ،ب�ح�ج��ة ت��وج�ي��ه � �ض��رب��ات حل ��زب العمال
الكرد�ستاين االنف�صايل ،الذي يتخذ من جبال �إقليم كرد�ستان مالذ له.
غري �أن توج�س العراقيني بد�أ يف التزايد ،مع ت�صريحات تركية ب�ش�أن عزم
�أنقرة زيادة عدد قواعدها الع�سكرية املوجودة يف هذا البلد العربي.

وحتتفظ تركيا ب�أكرث من  10قواعد م�ؤقتة موجودة بالفعل �شمايل العراق،
فيما ت�سعى �أنقرة لإقامة املزيد منها مبربر حربها �ضد املقاتلني الأكراد.
وعبرّ نواب يف الربملان العراقي عن قلقهم من هذه التحركات الع�سكرية
الرتكية ،التي قد تقود �إىل وجود دائم بذريعة حماربة الإرهاب.
وجددت ت�صريحات الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان الأخرية املخاوف
من حماوالت تركية للتمدد بذريعة مالحقة املتمردين الأكراد ،وفق موقع
“�أحوال” املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الرتكي.
وح��ذر �أردوغ� ��ان ب�غ��داد م��ن �أن “بالده مب�ق��دوره��ا ال�ت�ح��رك مب�ف��رده��ا ما
مل تكن احلكومة العراقية ق��ادرة على كبح الإره ��اب» .وق��ال النائب عن
حمافظة نينوى حممد ال�شبكي �إن هناك خمططا تركيا ك��ان ي�ستهدف
منطقة �سنجار يف املحافظة ،لكن هذا املخطط ف�شل.
والتوغالت الع�سكرية الرتكية لي�ست �سوى �أحد امللفات التي تثري غ�ضب
العراقيني ،فهناك م�س�ألة ال�سدود التي ت�شيدها �أنقرة على نهري دجلة
وال �ف��رات ،وه��و م��ا �أدى عمليا �إىل جفاف الكثري م��ن الأرا� �ض��ي العراقية
وف �ق��دان م��زارع�ين لأرا��ض�ي�ه��م .و�إزاء ه��ذه ال �ت �ط��ورات ،اكتفت ال�سلطات
العراقية يف بغداد ب�إجراءات دبلوما�سية خجولة ،مثل �إ�صدار بيانات تنديد
�أو ا�ستدعاء �سفري تركيا ،لكنها مل ت�ؤد �إىل وقف االنتهاكات.

دعا قائد القوات الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط اجلرنال كينيث ماكينزي يف
مقابلة مع وكالة فران�س بر�س �إيران �إىل االمتناع عن �أي ا�ستفزاز يف الوقت
الذي تك ّثف فيه وا�شنطن جهودها لإنقاذ االتفاق النووي.
وق��ال قائد القيادة املركزية الأمريكية (�سنتكوم) خ�لال زي��ارة ل�سلطنة
عمان “�أظن �أن هذا وقت منا�سب للجميع للت�صرف بحيطة وحذر ،وترقب
ما �سيحدث” .لكنه �شدّد على �أنه “رغم ذلك� ،أظن �أننا �سنكون م�ستعدين
لأي احتمال» .وع ّززت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن والقوى الأوروبية
و�إي��ران خ�لال الأ�سابيع املا�ضية حم��اوالت �إحياء االتفاق ح��ول الربنامج
النووي الإي��راين املربم العام  2015وال��ذي بدا على و�شك االنهيار بعد
ان�سحاب دونالد ترامب منه.
والأحد �أعلن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غرو�سي
بعد زي��ارة لطهران التو�صل �إىل “حل م�ؤقت” ي�سمح للوكالة مبوا�صلة
عمليات التفتي�ش يف اي� ��ران ،رغ��م ب��دء ط �ه��ران تقلي�ص ع�م��ل املفت�شني
الدوليني اعتبارا من الثالثاء .وحث اجلرنال الأمريكي �إي��ران على عدم
القيام ب�أي “�أن�شطة �شائنة” ،يف حماولة لإع��ادة بناء الثقة ،قائال “�أظن
�أنهم يرغبون يف ان يتم االع�تراف بهم كع�ضو م�س�ؤول وعن�صر ا�ستقرار
يف املنطقة» .وتتهم الواليات املتحدة �إي��ران بزعزعة ا�ستقرار املنطقة من
خالل الدعم املايل والع�سكري للجماعات املوالية لها ،خ�صو�صا يف العراق
ولبنان واليمن .كذلك �ألقت وا�شنطن باللوم على احلر�س الثوري الإيراين
يف تعطيل حركة املالحة البحرية يف م�ضيق هرمز اال�سرتاتيجي يف اخلليج

تقرير :حليفا لرتامب انتهك حظر ال�سالح على ليبيا

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ك�شف تقرير �أعدّه حمققون من الأمم املتحدة ون�شرت و�سائل �إعالم �أمريكية
تفا�صيله �أن متعاقدا �أمنيا خا�صا مق ّربا من الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب انتهك حظر ال�سالح املفرو�ض على ليبيا.
وج��اء يف التقرير ال�س ّري ال��ذي ح�صلت عليه �صحيفتا “نيويورك تاميز”
و”وا�شنطن بو�ست”� ،أن برن�س ا�ستقدم قوة من املرتزقة الأجانب والأ�سلحة
يف  .201و�شملت العملية التي بلغت كلفتها  80مليون دوالر خططا لت�شكيل
فرقة تن ّفذ اغتياالت لتع ّقب وقتل ال�ق��ادة الع�سكريني الليبيني املناه�ضني
حلفرت ،ال��ذي��ن يحمل بع�ضهم جن�سيات دول �أوروب �ي��ة ،بح�سب “نيويورك
ت��امي��ز» .وت�س ّلطت الأ� �ض��واء على برن�س ،العن�صر ال�سابق يف وح��دة النخبة
التابعة لقوات البحرية الأمريكية (نيفي �سيلز) و�شقيق بيت�سي ديفو�س وزيرة
التعليم يف عهد ترامب ،ب�صفته رئي�س �شركة باللكووتر الأمنية اخلا�صة التي
ا ُّتهم متعاقدوها بقتل مدنيني عراقيني ع ّزل يف بغداد �سنة  .2007و�أ�صدر

�إعادة فتح املدار�س يف �أملانيا رغم املخاوف من موجة ثالثة
•• برلني�-أ ف ب

�أع ��ادت امل��دار���س ودور احل�ضانة
�أم����س االث�ن�ين فتح �أب��واب�ه��ا ،بعد
�شهرين من الإغ�ل�اق ،يف معظم
�أن �ح��اء �أمل��ان�ي��ا رغ��م امل �خ��اوف من
م��وج��ة وب� ��اء ث��ال �ث��ة ن��اج �م��ة عن
انت�شار املتحور الربيطاين.
وتوجه الأطفال �إىل احل�ضانة �أو
امل��در��س��ة �صباح االث�ن�ين يف ع�شر
مقاطعات �أملانية من �أ�صل .16
وك��ان��ت والي �ت��ان ،هما �ساك�سونيا
ال�سفلى و��س��اك���س��ون�ي��ا ،ق��د �سبق
و�أعادتا فتح املدار�س.
قالت وزيرة التعليم الأملانية �أنيا
كارلي�شيك لوكالة “دي بي �أيه”
�إنه “�أمر جيد �أن ت�ست�أنف العديد

م��ن امل��دار���س يف �أملانيا التدري�س
باحل�ضور ال�شخ�صي تدريج ًيا”
م� ��� �ش�ي�رة �إىل �أن “الأطفال،
وخا�صة الأ�صغر �سنا ،يحتاجون
�إىل بع�ضهم البع�ض».
و ُت�ست�أنف ال��درو���س ،التي علقت
يف امل��دار���س منذ منت�صف كانون
الأول/دي �� �س �م�بر� ،ضمن �شروط
��ص�ح�ي��ة � �ص��ارم��ة ،ح�ي��ث يتناوب
ن� ��� �ص ��ف ع � � ��دد ط � �ل ��اب ال �� �ص ��ف
احل �� �ض��ور �أو ب� ��أع ��داد ث��اب �ت��ة مع
ع��دم �إمكانية االلتقاء بالطالب
الآخرين.
وت� �ن ��وي احل �ك��وم��ة الإ� � �س � ��راع يف
تطعيم املعلمني وامل��رب�ي�ن .وقد
ي �� �ص ��در �إع � �ل ��ان ب� �ه ��ذا ال�صدد
االثنني بعد اجتماع ي�ضم وزراء

ال�صحة يف امل�ق��اط�ع��ات وحكومة
�أن�غ�ي�لا م�يرك��ل .و�سي�سمح ذلك
ب � ��إدراج م�ل�ي��ون معلم و�أ� �س �ت��اذ يف
م��رت �ب��ة “الأولوية الق�صوى”
للتطعيم ،رغ��م حت�ف�ظ��ات جلنة
ال�ت�ط�ع�ي��م الأمل��ان �ي��ة ،ال �ت��ي تريد
�إعطاء الأولوية للمر�ضى الأكرث
�ضعفًا.
كما من املتوقع �إجراء فحو�صات
جمانية وذاتية لقاء ي��ورو واحد
اع� �ت� �ب ��ا ًرا م ��ن الأول م ��ن �آذار/
م��ار���س ،وف �ق��ا مل��ا ت�ع�ه��د ب��ه وزير
ال�صحة ين�س ��ش�ب��ان ،وه��و وعد
ت �ع �ت�ب�ر امل� �ع ��ار�� �ض ��ة وجمعيات
الأط � �ب� ��اء وال �� �ص �ي��ادل��ة �أن � ��ه من
ال�صعب الوفاء به.
وت� ��واج� ��ه �أمل ��ان� �ي ��ا ،رغ� ��م القيود

ال �� �ص��ارم��ة ال �ت��ي ي �ت��م متديدها
ب��ان�ت�ظ��ام م�ن��ذ ��ش�ه��ري��ن� ،صعوبة
يف اح� �ت ��واء ال ��وب ��اء ال� ��ذي �أودى
ب�ح�ي��اة ن�ح��و � 68أل� ��ف �شخ�ص،
خ��ا� �ص��ة ب���س�ب��ب ان �ت �� �ش��ار املتحور
الربيطاين .االثنني ،بلغ معدل
الإ�� �ص ��اب ��ة يف � �س �ب �ع��ة �أي� � ��ام على
م�ستوى البالد � 61إ�صابة (لكل
مئة �ألف �شخ�ص) �أي بفارق كبري
ع��ن ع�ت�ب��ة ال  ،35ال �ت��ي ت�سمح
بتخفيف القيود.
و�أع� ��رب ك ��ارل ل��وت��رب��اخ ،اخلبري
يف الق�ضايا ال�صحية يف احلزب
اال� �ش�تراك��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،عن
قلقه من �أن “ال�ضبط حمكم مبا
فيه الكفاية بالن�سبة للفريو�س
الأ� �ص �ل��ي .ل�ك��ن امل�ت�ح��ور اجلديد

العام  ،2019وهو املمر الذي يعرب من خالله خم�س �إنتاج النفط العاملي
يوميا .وكان م�ضيق هرمز حمورا رئي�سيا يف زيارة اجلرنال الأمريكي �إىل
عمان والتي كانت تهدف ر�سميا �إىل �إج��راء ات�صاالت مع رئي�س الأركان
اجلديد للقوات العمانية اللواء عبد اهلل بن خمي�س الري�سي.
وزار قاعدة بحرية يف منطقة خ�صب ال�شمالية تراقب حركة املالحة يف
امل�ضيق وح ّلق يف مروحية باجتاه جزيرة ق�شم الإيرانية على بعد نحو 55
كيلومرتا من �أقرب نقطة من ال�ساحل العماين.
وق��ال “كنا على بعد نحو  28ميال ( 45كيلومرتا) وكنا ننظر باجتاه
جزيرة ق�شم” ،م�ضيفا بابت�سامة “كان يوما �ضبابيا ومل �أ�ستطع ر�ؤيتها».
م��رت ال��زي��ارة ب�سالم ،لكن امل���س��ؤول الع�سكري الأم�يرك��ي مل ي�ستبعد �أن
حتاول طهران االنتقام جمددا ملقتل اجلرنال قا�سم �سليماين الذي قتل يف
غارة جوية �أمريكية يف بغداد يف كانون الثاين/يناير .2020
وق ��ال “�أظن �أن ��ه ال ي ��زال ه�ن��اك خ�ط��ر م��ن �أن ي�ك��ون ذل��ك ع�م�لا يجري
التخطيط له».
وتابع “نحن نق ّيم با�ستمرار م�س�ألة حماية قواتنا هنا يف املنطقة .ننظر �إىل
ذلك بجدية كبرية ،لذلك �أنا واثق من �أننا م�ستعدون لأي �شيء».
ويف �شباط/فرباير املا�ضي ،ن�شر ح�ساب مرتبط باملر�شد الأعلى الإيراين
�آية اهلل علي خامنئي يف تويرت دعوة لالنتقام ل�سليماين بدا �أنها ت�ستهدف
الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب.
ويف الأ�شهر الأخ�يرة يف العراق ،ا�ستهدفت عدة هجمات �صاروخية قواعد
ع�سكرية ي�ستخدمها اجلي�ش الأمريكي قالت وا�شنطن �إن ف�صائل موالية
لإيران تقف وراءها.

ي �� �س �ت �م��ر باالنت�شار” معتربا
�أن �أمل��ان�ي��ا ت�شهد “بداية موجة
ثالثة” م ��ن ال � �ع ��دوى .يف هذا
ال �� �س �ي��اق ،خ �ي��ب وزي � ��ر ال�صحة
�آمال �أولئك الذين كانوا يريدون
ت�خ�ف�ي��ف الإج � � � ��راءات ،و�إن كان
معدل الإ�صابة يزيد عن .35
وم��ن املقرر �أن جتتمع احلكومة
م��ع ر�ؤ� �س��اء الأق��ال�ي��م يف � 3آذار-
مار�س ملناق�شة الأمر.
�أو��ض��ح �شبان “الكل يريد خطة
ملدة ثالثة و�ستة �أ�شهر ،لكن هذا
غ�ي�ر مم�ك��ن يف ال��وق��ت احل ��ايل.
�أعتقد �أن��ه ال ينبغي قطع وعود
كاذبة” ،الف� �ت ��ا �إىل احتمال
ت�خ�ف�ي����ض امل �ع ��دل ال� ��ذي ي�سمح
بتخفيف القيود �إىل .10

ترامب عفوا عن �أربعة من املدانني يف هذه الق�ضية العام املا�ضي .ويع ّر�ض
االتهام برن�س لعقوبات حمتملة من الأمم املتحدة ،ت�شمل حظرا على ال�سفر،
بح�سب “نيويورك ت��امي��ز» .و�أ��ض��اف��ت ال�صحيفة �أن برن�س مل ي�ت�ع��اون مع
التحقيق الأممي بينما رف�ض حماميه الإدالء بت�صريحات حيال امل�س�ألة .كما
مل تتلق فران�س بر�س �أي رد على طلبها للح�صول على تعليق من “فرونتيري
�سريف�سز غروب” يف هونغ كونغ ،والتي ي�شغل برن�س من�صب ع�ضو جمل�س
�إدارتها ونائب رئي�سها .وتعي�ش ليبيا حالة فو�ضى منذ �أدت انتفا�ضة �شعبية
دعمها حلف �شمال الأطل�سي �إىل الإط��اح��ة برئي�سها �آن��ذاك معمر القذايف
ومقتله .و�شهد البلد الغني بالنفط يف ال�سنوات الأخرية انق�ساما بني حكومة
الوفاق الوطني يف طرابل�س و�إدارة موازية يف ال�شرق دعمها حفرت.
ومت انتخاب املجل�س الرئا�سي املوقت اجلديد يف اخلام�س من �شباط/فرباير
خ�لال ملتقى احل��وار ال�سيا�سي الليبي ال��ذي انعقد يف �سوي�سرا و�شمل 75
م�شاركا اختارتهم الأمم املتحدة لتمثيل �شرائح وا�سعة يف املجتمع .و�أعرب
حفرت عن ت�أييده للمبادرة.
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�أملانيا حتث االحتاد الأوروبي على معاقبة رو�سيا
•• بروك�سل-رويرتز

حث وزير اخلارجية الأمل��اين هايكو ما�س نظراءه يف االحتاد
الأوروب� � � ��ي �أم ����س االث �ن�ي�ن ع �ل��ى �إع� �ط ��اء ال �� �ض��وء الأخ�ضر
لفر�ض عقوبات على م�س�ؤولني رو�س ب�سبب �سجن املعار�ض
�أل�ي�ك���س��ي ن��اف��ال�ن��ي و��ش��ن ح�م�لات ع�ل��ى ال�ن���ش�ط��اء املطالبني
بالدميقراطية.
ومتهد دعوة برلني الطريق �أمام فر�ض عقوبات ال�شهر القادم
فيما تقول دول االحتاد البالغ عددها � 27إنها �ستكون ر�سالة
للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني مفادها �أنه يتعني ال�سماح
باحلوار واالحتجاج يف رو�سيا.

14

وق��ال ما�س ل��دى و�صوله �إىل بروك�سل “�أ�ؤيد �إ� �ص��دار �أمر
ب�إعداد عقوبات �إ�ضافية ت�شمل �أ�شخا�صا بعينهم” .وقال �إن
فر�ض العقوبات �أم��ر ملح لأن نافالني مل يحكم عليه فقط
بال�سجن ب��ل �أي���ض��ا ب� ��أن مي���ض��ي ف�ت�رة ع�ق��وب�ت��ه يف مع�سكر
للأ�شغال.
ويتوقع دبلوما�سيون �أن يفر�ض االحتاد الأوروبي حظر �سفر
وجتميد �أ�صول على حلفاء لبوتني ال�شهر املقبل فور انتهاء
اخلرباء من جمع �أدلة ملواجهة �أي �إجراء قانوين.
واجتمعت جمموعة م��ن وزراء خ��ارج�ي��ة االحت ��اد الأوروب ��ي
مع ليونيد فولكوف مدير مكتب نافالني يف بروك�سل الأحد
ل�ل�إع��داد لفر�ض �إج� ��راءات عقابية على رو��س�ي��ا ال�ت��ي ترزح

بالفعل حت��ت وط� ��أة ع�ق��وب��ات اقت�صادية غربية منذ �ضمها
ل�شبه جزيرة القرم يف  .2014ويعقد وزراء خارجية االحتاد
الأوروب ��ي اجتماعا عن طريق الفيديو مع وزي��ر اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكن يف وقت الحق .
وقال جابريليو�س الند�سبريجي�س وزير خارجية ليتوانيا بعد
اجتماع الأحد “ال ميكننا غ�ض الطرف عن االنتهاكات الفجة
حلقوق الإن�سان يف رو�سيا».
واعتقل نافالني ال�شهر املا�ضي ل��دى عودته من �أملانيا بعد
ع�لاج��ه م��ن الت�سمم ب�غ��از �أع �� �ص��اب .و�� ُ�س�ج��ن يف ال �ث��اين من
ف�براي��ر �شباط النتهاكه بنود الإف ��راج امل�شروط وه��ي تهمة
و�صفها نافالني ب�أنها ذات دوافع �سيا�سية.

كيو �أنون :املت�آمرون يعودون �إىل املعركة

مار�س املقبل ،ترامب الرئي�س  19للواليات املتحدة!...

بغ�ض النظر عن امل�صري الذي يخفيه امل�ستقبل لرتامب ،ف�إن نظريات امل�ؤامرة �ستبقى بعده
•• الفجر -لوك الليربتي

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

الي�سار «امل�ستيقظ» ،حليف الرتامبية!...

ترجمة خرية ال�شيباين

عند قراءة العديد
م���ن امل���ق���االت ح��ول
ح���رك���ة ك��ي��و �أن����ون
يف  20ي��ن��اي��ر ،كان
بالإمكان االعتقاد
�أن احل����رك����ة ق��د
و���ص��ل��ت �إىل نقطة
االنهيار.
وح�سب “كيو” و�أتباعه ،كان من
املقرر اعتقال جو بايدن والعديد
م � ��ن ال � � �ق� � ��ادة ال ��دمي� �ق ��راط� �ي�ي�ن
الآخ��ري��ن من قبل ال�سلطات ،و�أن
اجلي�ش يدعم الرئي�س ترامب.
بالطبع ،مل يحدث �شيء من هذا
القبيل ،وبحلول الظهر �أ�صبح جو
بايدن الرئي�س ال�ساد�س والأربعني
للواليات املتحدة .ولئن �أ�صيبوا يف
البداية بخيبة �أمل و�صدمة ،تغ ّلب
الأتباع على االكتئاب ،وع��ادوا �إىل
ال �ه �ج��وم ب�ن�ظ��ري��ة �أخ� ��رى ال تقل
�إثارة للده�شة.
ملّا كان ال�شخ�ص املختار �أو املنقذ،
ف�إن دونالد ترامب �سي�ؤدي اليمني
يف مار�س املقبل .لذلك مت ت�أجيل
“العا�صفة” لب�ضعة �أ�سابيع فقط.
يف  4م ��ار� ��س�� ،س�ي���ص�ب��ح دونالد
ت ��رام ��ب ال��رئ �ي ����س ال �ت��ا� �س��ع ع�شر
للواليات املتحدة.
ق��د ت�ت���س��اءل��ون ع � ّم��ا وراء هذه
ال� �ن� �ظ ��ري ��ة اجل� � ��دي� � ��دة .مل� � � ��اذا 4

وتنفي رو�سيا ارتكاب �أي خمالفات وتتهم االحت��اد الأوروبي
بالتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
وت��زاي��د ال�ضغط من �أج��ل فر�ضت عقوبات على رو�سيا منذ
�أن �أث��ارت مو�سكو غ�ضب ال��دول الأوروب�ي��ة يوم اخلام�س من
ف�براي��ر ��ش�ب��اط ب�ط��رده��ا دب�ل��وم��ا��س�ي�ين م��ن �أمل��ان �ي��ا وبولندا
وال�سويد دون �إب�ل�اغ م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية باالحتاد
الذي كان يزور مو�سكو يف ذلك الوقت.
ورغم ذلك قال ما�س �إنه يتعني على االحتاد الإبقاء على قدر
من الدبلوما�سية مع مو�سكو .و�أ�ضاف “يف الوقت نف�سه نحتاج
للحديث عن كيفية الإبقاء على حوار بناء مع رو�سيا ،حتى مع
و�صول العالقات بالت�أكيد �إىل م�ستوى منخف�ض».

•• بيري مارتن

على ال��رغ��م م��ن نك�سات احل��زب اجلمهوري،
ال ت��زال بع�ض عنا�صر الي�سار الأمريكي حليفا
مو�ضوعيا لليمني الرتامبي املتطرف.
لقد ك�شفت �أحداث  6يناير وما تالها عن �شرخ
يف احلزب اجلمهوري وانق�سامات على اليمني،
يفرت�ض �أن تدخل البهجة على الدميقراطيني،
وت�سعد الذين غاظهم ال�سريك ال��ذي �أ�صبحت
عليه ال�سيا�سة الأمريكية.
لكن هذا دون االعتماد على عنا�صر معينة من
الي�سار “امل�ستيقظ” الذين ،رغ��م كل نواياهم
احل�سنة ،ي�ساعدون على تقوية اليمني الرجعي
والرتامبية.

كيو انون كانوا يف قلب غزوة الكابيتول
مار�س؟ ملاذا الرئي�س التا�سع ع�شر
للواليات املتحدة؟ ومع ذلك فهي
“ب�سيطة” للغاية .ك��ان الرئي�س
الأخري للبالد يولي�سي�س جرانت،
ال��رئ �ي ����س ال �ث��ام��ن ع �� �ش��ر .يف عام
� 1871أ��ص�ب�ح��ت ال �ب�ل�اد �شركة
تابعة للندن ،ويعترب جميع خلفاء
جرانت غري �شرعيني.
مل ي�خ�ترع �أت �ب��اع كيو �أي �شيء
هنا ،وبد ًال من ذلك قاموا ب�إحياء
�أفكار حركة �أخرى مثرية للجدل:
امل��واط �ن��ون ال �� �س �ي��ادي��ون .ترف�ض
ه��ذه احل��رك��ة ،ال�ت��ي ت ��أث��رت ب�شدة
مب ��ؤي ��دي ت �ف��وق ال �ع��رق الأبي�ض

“هم م��رة �أخ��رى  ،”...االعرتاف
ب��ال �ت �غ �ي�ي�رات ال��د� �س �ت��وري��ة التي
�أعقبت احلرب الأهلية.
�إنهم يعتربون �أحيا ًنا �أنه ميكنهم
الهروب من التزامات معينة تقع
على عاتق املواطنني الأمريكيني
“مثل دفع ال�ضرائب الفيدرالية”
لأن ال� �ت� �غ� �ي�ي�رات ال� �ت ��ي �أج ��ري ��ت
ب �ع��د ع ��ام  1865غ�ي�ر �شرعية.
وباالعتماد على “منطقهم” ،ال
ي�ت�ع�ين االل� �ت ��زام ب��ال �ق��واع��د التي
تفر�ضها ال�شركة.
يرجع �أ�صل الإ�شارة �إىل  4مار�س
�إىل املمار�سة التي ا�ستمرت حتى

ع ��ام  .1933م��ن وا��ش�ن�ط��ن �إىل
فرانكلني ديالنو روزفلت ،مت �أداء
ال�ي�م�ين يف �أب��ري��ل (وا��ش�ن�ط��ن) �أو
يف مار�س (ل�ل�آخ��ري��ن) .ويبدو �أن
�أتباع كيو �أنون متم�سكون بالرابع،
ل �ك��ن ح �ت��ى ه ��ذا ال �ت��اري��خ مل يتم
حتديده قبل عام  ،1933وهناك
عدة ا�ستثناءات.
«املواطنون ال�سياديون” ،يُعتربون
م � ��ن ق� �ب ��ل م �ك �ت ��ب التحقيقات
الفيدرايل على �أنهم تهديد للأمن
ال��داخ�ل��ي ل�ل�ب�لاد .وه �ن��اك خ�شية
م��ن تطور �إره ��اب داخ�ل��ي ،اذ جند
مزيجا متفج ًرا من منظري
هنا
ً

مزيج من الظروف املواتية جعلت منه بطل املت�آمرين،
لكنهــم �ســيجدون بديـــ ًال لــه �أ�ســرع مـن اجلمهوريني

نظرية امل�ؤامرة �ستبقى بعد ترامب

امل�ؤامرة واملتمردين اليائ�سني ،ملنع
�سيطرة الدولة.
ول�ي����س م�ستغربا ح� ًق��ا �أن يجد
�أتباع ه��ذه احلركة �أنف�سهم داخل
قنوات االت�صال اخلا�صة بـ “كيو”،
وان يتولوا توجيه املناق�شات.
و�أن� �ت ��م ت � �ق� ��ر�ؤون ه� ��ذا الن�ص،
وت �ت �ع �ج �ب��ون م ��ن ه � ��ذا الهذيان
امل���س�ت��وح��ى م��ن ت�ف���س�ير هام�شي
وجم �ن��ون ،ب�شكل خ��ا���ص ،لتاريخ
الواليات املتحدة ،رمبا تت�ساءلون
مل ��اذا ي �ب��دو �أن ج��و ب��اي��دن يحكم،
وملاذا يُ�سمح له بذلك.
�أن�ت��م ب�سوء نية وتفتقرون �إىل
اخليال! ان الأمر لي�س بال�سهولة
ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ق��دون ل�ل�ت�خ�ل����ص من
ال��دول��ة العميقة ،وال�ت��أك��د م��ن �أن
يرا للم�س�ؤول
اجلي�ش �سي�سمح �أخ� ً
امل �ن �ت �خ��ب ب��ا� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ع��ادة مكانه
ال�صحيح ...
ويف ان� �ت� �ظ ��ار  4م� ��ار�� ��س ،تتم
م��وا� �ص �ل��ة دع ��م ن �ظ��ري��ة التزوير
االنتخابي الهائل ،ويُرتك ترامب
وجم �م��وع �ت��ه ي �� �س �ت �ع��دون لإحياء
الدولة املنحلة عام  .1871قبل
م��ا ي �ق��ل ع��ن �أ� �س �ب��وع�ين لتحقيق
العدالة ،ليتم تنظيف �سمعة املنقذ،
ولتولد اجلمهورية من جديد!
�إذا ك �ن��ا ال ن � ��زال ن �ن��اق ����ش هذا
الأ�سبوع م�ستقبل الرئي�س املخلوع،
ميكنني �أن �أتوقع �أنه بغ�ض النظر
ع� ��ن امل� ��� �ص�ي�ر ال � � ��ذي ي �خ �ب �ئ��ه له
امل�ستقبل ،ف ��إن ن�ظ��ري��ات امل�ؤامرة
��س�ت�ب�ق��ى ب � �ع� ��ده ...مل يخرتعها
ت��رام��ب ،ل�ك�ن��ه ا��س�ت�غ�ل�ه��ا مبهارة.
مزيج من الظروف املواتية جعلت
من ترامب بطل املت�آمرين ،لكنهم
� �س �ي �ج��دون ب ��دي�ل ً�ا ل ��ه �أ�� �س ��رع من
اجلمهوريني.
*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر،
ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف
ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

م�سيحيو العراق يكافحون ال�ستعادة منازلهم دون جدوى
•• بغداد�-أ ف ب

هاجر العدد الأكرب من امل�سيحيني من العراق تاركني وراءهم
منازل وعقارات باتت ا�ستعادتها �شبه م�ستحيلة بعدما ا�ستولت
عليها �أطراف خمتلفة بينها ف�صائل م�سلحة و�أخرى ذات نفوذ
يف ظل عدم ا�ستقرار �سيا�سي و�ضعف الأمن يف البالد.
وي�ق��ول الطبيب البيطري ف��وزي بول�ص ،وه��و م�سيحي من
بغداد“ ،انتهى بي الأمر ب�أن �أبيع املنزل باملبلغ الذي عر�ضوه”،
وهو �أقل بكثري من قيمة البيت البالغة م�ساحته  350مرتا
مربعا يف �شارع فل�سطني� ،أحد ال�شوارع الرئي�سية و�سط بغداد
الذي مل يعد �إليه بول�ص منذ .2007
يف تلك ال�ف�ترة ،كانت احل��روب الطائفية تعم ال�ب�لاد .فق ّرر
بول�ص االن�ت�ق��ال �إىل ك��رد��س�ت��ان .وي�ستذكر ق��ائ� ً
لا “مبجرد
و��ص��ويل �إىل كرد�ستان ،عرفت �أن�ه��م �سيطروا على البيت».
وتعر�ض الطبيب لتهديدات متكررة بالقتل ،يف كل مرة حاول
فيها الو�صول ل�شارع فل�سطني حيث كان بيته.

ودفعه الأمر ملنا�شدة رئي�س الوزراء يف تلك الفرتة ،ودفع 15
�ألف دوالر ملحامي ليتوىل الدفاع عن حقه ،و�أحيلت ق�ضيته
على قيادة عمليات بغداد ،من دون نتيجة.
وي �ق��ول ب��ول����ص �أن ��ه �أن �ف��ق ع�ل��ى ذل ��ك وع �ل��ى ال��ر��ش��ى ومبالغ
لو�سطاء ما يوازي تقريبا قيمة املبلغ الذي دُفع له يف مقابل
البيت� 400 :ألف دوالر ،علما �أن منزله ي�ساوي ،بح�سب �سعر
ال�سوق� ،ضعف ه��ذا املبلغ .وف�ق��دت ع��ائ�لات م�سيحية كثرية
منازل وع�ق��ارات �أ�صبح ا�سرتجاعها اليوم �ضرباً من اخليال
ب�سبب البريوقراطية والف�ساد ،وفق ما قال م�س�ؤولون ورجال
دين لوكالة فران�س بر�س.
ويك�شف رئي�س منظمة حمورابي امل�ستقلة للدفاع عن الأقليات
وليم وردة �أنه تقدّم ب�شكاوى يف ع�شر ق�ضايا مماثلة اىل الق�ضاء
متكنت وكالة فران�س بر�س من االطالع على ملفاتها.
وتتكرر الق�صة نف�سها يف كل م��رة� ،إذ يواجه �أ�صحاب املنزل
�أو �أقارب ي�سكنونه حلرا�سته بعدما هاجر مالكوه ،لتهديدات
غالبا بال�سالح ،ما يجربهم على ترك املنزل .ويتهم �أ�صحاب

امل�ن��ازل امل���ص��ادرة ،وبينهم م�سيحيون وم�سلمون من �ضحايا
ال���ص��راع ال�ط��ائ�ف��ي ،ف�صائل �شيعية م�سلحة ،بينها موالية
لإي��ران ،بالقيام بذلك .وتتمتع هذه املجموعات اليوم بنفوذ
وا��س��ع ول��دي�ه��ا ممثلون داخ��ل ال�برمل��ان ووزراء يف احلكومة.
يف م��واج �ه �ت �ه��ا ،ي���ش�ع��ر امل���س�ي�ح�ي��ون �أن ال ح��ل �أم��ام �ه��م �إال
اال�ست�سالم.
وي�ق��ول الأي�ك��ون��وم��و���س ي��ون��ان ال�ف��ري��د ،ال��وك�ي��ل ال�ع��ام للروم
الأرثوذك�س يف ال�ع��راق ،لوكالة فران�س بر�س “يلج�أ �إخواتنا
امل�سلمون �إىل الع�شائر والأحزاب ال�سيا�سية للدفاع عنهم ،لكن
نحن لي�س عندنا” دعم كهذا.
يف ال�ب�رمل��ان امل ��ؤل��ف م��ن  329ع���ض��وا ،ه �ن��اك خم�سة نواب
م�سيحيني فقط .لكن ي�صوت ه�ؤالء �إجماال دفاعا عن م�صالح
كتلهم و�أحزابهم �أكرث من م�صالح طائفتهم .و�شكلت احلكومة
العام  ،2008تزامنا مع تراجع موجة العنف الطائفي ،جلنة
مكلفة طرد وا�ضعي اليد على املنازل والعقارات و�إعادتها اىل
�أ�صحابها.

ثقافة اال�ستبعاد
هذا االجتاه ،لي�س حكرا على الواليات املتحدة
بالطبع .ون�شهد �آثار هذه احلركة يف كندا التي،
با�سم ت�صحيح الأخ�ط��اء احلقيقية التي تعاين
منها فئات معينة ،ت�ستويل على تالبيب ال�سلطة
التي يف متناولها ،لتنبذ رموز الثقافة ال�سائدة
و�إ�سكات �أي �صوت يزعجها.
يف كندا ،اخلالفات يف جامعة �أوت��اوا و�أماكن
�أخرى ،لي�ست �سوى را�س اجلليد .عندما ي�ست�سلم
امل�س�ؤولون �أو ال�سيا�سيون الناعمون للمطالب
ال�سخيفة لفر�سان اال�ستقامة ال�سيا�سية ،ف�إنهم
ال ي�ستطيعون �سوى خدمة اليمني.
ه��ذه ال�ظ��اه��رة م��وج��ودة يف جميع املجتمعات
الغربية ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
�إعادة ت�سمية التاريخ
تعد �سان فران�سي�سكو واح��دة من �أكرث املدن
الي�سارية يف �أمريكا ،وال عجب يف وج��ود بع�ض
املظاهر الغريبة ب�شكل خ��ا���ص مل��ا ي�ع��رف با�سم
“الووكيزم».
لقد قرر جمل�س �إدارة املدر�سة املحلي م�ؤخ ًرا
�إع��ادة ت�سمية  44مدر�سة من مدار�سه ،والتي

ُ�سميت على ا�سم �شخ�صيات “�إ�شكالية” ،مثل
جورج وا�شنطن �أو توما�س جيفر�سون �أو �أبراهام
ل�ن�ك��ول��ن .وات�ف�ق��ت املنظمة نف�سها �أي��ً��ض��ا على
�ضرورة �إلغاء ا�ستخدام االخت�صارات ،التي تربك
�أحيانًا غري الناطقني بالإجنليزية.
ولئن نن�سى التكلفة الباهظة لهذه التغيريات،
يف حني �أن امليزانيات ميكن �أن ت�ساعد جمتمعات
أم�س احلاجة �إىل اخلدمات
الأقليات التي هي يف � ّ
والبنية التحتية ،ف ��إن ه��ذه الإج ��راءات �ستثري
حت ًما غ�ضب الأغلبية ،و�ستوجههم �ضد املبادرات
الأخ� ��رى ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت �ع��زز ح � ًق��ا دمج
جمموعات الأقليات.
�إثارة اال�ستقطاب
�إن “احلرب الثقافية” ه��ي اح��دى امل�صادر
الرئي�سية لتعبئة اليمني املتطرف الرتامبي،
وال�ت�ح��ري�ف�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ت��ي حت ��رك ف�صيال
هام�ش ًيا من احل��زب الدميقراطي ،هي مبثابة
ُم َب ِّعد فعال وب�شكل ملحوظ جلمهور الناخبني
املحافظني ثقاف ًيا ال��ذي��ن �سي�ستفيدون ب�شكل
مو�ضوعي م��ن �سيا�سات امل���س��اواة االقت�صادية
واالجتماعية لهذا احلزب.
� �س �ت �ت �ع �م��ق االن� �ق� ��� �س ��ام ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة بني
اجل�م�ه��وري�ين يف الأ��ش�ه��ر امل�ق�ب�ل��ة ،ح�ي��ث يتعني
على احل��زب �أن يختار ب�ين م��ا تبقى م��ن املثل
العليا مل�ؤ�س�سيه ،وال�شعبوية املعادية للأجانب،
وال�سلطوية املرتبطة بعبادة ترامب.
ويجب �أن يكون احل��زب الدميقراطي قاد ًرا
على اال��س�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه االن�ق���س��ام��ات بحلول
االنتخابات الت�شريعية املقبلة عام  2022من
خالل املراهنة على �سيا�سات ي�سار الو�سط التي
حتدث فار ًقا يف حياة النا�س.
وم� ��ع ذل � ��ك ،مي�ك �ن�ن �ـ��ا امل ��راه� �ن ��ة ع �ل��ى �أن نوع
االنحراف ال��ذي ر�أينــــــاه يف �ســــان فران�سي�سكو
ب�ش�أن الق�ضايا التي لي�س لها �أهمية ملمو�سة،
�سيظل عب ًئا.
ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

انت�شار لل�شرطة يف العا�صمة اجلزائرية يف ذكرى احلراك
•• اجلزائر �-أ ف ب

انت�شرت �أعداد كبرية من قوات ال�شرطة يف و�سط العا�صمة
اجلزائرية �أم�س االثنني ،و�شددت كذلك الرقابة على كل
مداخلها ،حت�سبا لتظاهرات حمتملة مبنا�سبة مرور �سنتني
على احلراك ال�شعبي �ضد النظام.
ووجد �سكان ال�ضواحي �صعوبة كبرية يف الو�صول اىل مقار
عملهم يف و��س��ط العا�صمة ب�سبب االزدح ��ام الكبري جراء
احلواجز الأمنية على مداخل املدينة خ�صو�صا من الناحية
ال�شرقية ،على �أكد �شهود عيان لوكالة فران�س بر�س.
وق��ال املوظف حميد ( 54عاما) “لقد جئت من حمادي
(ب��والي��ة ب��وم��ردا���س 30 ،كيلومرتا �شرق العا�صمة) وكان
علي االنطالق عند ال�ساعة اخلام�سة �صباحا بدل ال�سابعة
من �أجل الو�صول اىل مكتبي يف و�سط العا�صمة».
وتابع “�أم�ضيت �ساعتني ون�صف ال�ساعة يف االزدحام ب�سبب
احلواجز الأمنية للدرك ثم لل�شرطة .كانوا يدققون بكل
ال���س�ي��ارات» .وان�ت���ش��رت على م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
دعوات للتظاهر يف جميع �أنحاء البالد ،خ�صو�صا يف اجلزائر
العا�صمة ،مبنا�سبة ذك��رى احل��راك .وك��ان احل��راك ا�ضط ّر

�إىل تعليق تظاهراته الأ�سبوعية يف �آذار/مار�س ب�سبب انت�شار
فريو�س كورونا وقرار ال�سلطات منع كل التجمعات.
�أما منري ( 47عاما) املوظف يف م�صرف يف و�سط العا�صمة
فقال لوكالة فران�س بر�س �إن��ه اتخذ احتياطاته مو�ضحا
“كنت �أع �ل��م �أن ال�ط��رق��ات �س ُتغلق ب�سبب احل ��راك لذلك
خرجت من البيت باكرا».
و�أ� �ض��اف “�أنا �أ��س�ك��ن ب��اب ال� ��زوار (ال���ض��اح�ي��ة ال�شرقية)
وال �ط��ري��ق االج �ت �ن��اب��ي ُم�ق�ف��ل ع��ن �آخ� ��ره ق ��رب ال�صنوبر
البحري” قرب جامع اجلزائر الكبري حيث �أقامت ال�شرطة
ح��اج��زا .وي���ص��ادف االث�ن�ين �� 22ش�ب��اط/ف�براي��ر الذكرى
الثانية حلراك  ،2019عندما �شهدت اجلزائر تظاهرات
�شعبية غري م�سبوقة ،و�أج�برت بعد �شهرين الرئي�س عبد
العزيز بوتفليقة على اال�ستقالة من من�صبه.
لكن �أوىل التظاهرات بد�أت قبل خم�سة �أيام من هذا التاريخ
يف خراطة ب�شرق البالد التي �أ�صبحت ُتعرف مبهد احلراك،
واحتفلت يف � 16شباط/فرباير بتظاهرات حا�شدة.
واخلمي�س �أُطلِق �سراح نحو  40معتق ًال من ن�شطاء احلراك،
بينهم ال�صحايف خالد درارين الذي ا�صبح رمزا للن�ضال من
�أجل حرية ال�صحافة يف بلده.

الثالثاء  23فبراير  2021م  -العـدد 13172

عربي ودويل

23 February 2021 - Issue No 13172

Tuesday

البابا يقيم �صالة بني الأديان خالل زيارته للعراق
•• بغداد-رويرتز

من املقرر �أن يقيم البابا فرن�سي�س �صالة بني الأدي��ان يف موقع �أور
التاريخي يف بالد ما بني النهرين عندما يزور العراق الأ�سبوع املقبل،
وهو حدث ي�أمل علماء الآثار املحليون �أن يجذب االنتباه جمددا �إىل
املكان الذي يحظى باالحرتام باعتباره م�سقط ر�أ�س النبي �إبراهيم.
وكانت �أور مق�صدا حمببا للزوار الغربيني يف �سبعينيات وثمانينيات
القرن املا�ضي ،لكن زيارتها باتت نادرة يف الوقت احلايل بعد �أن دمرت
عقود م��ن احل��رب وع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي �صناعة ال�سياحة يف
العراق .وجاءت جائحة فريو�س كورونا لتمنع الزوار املحليني �أي�ضا
من ارتياد املوقع.
ي�ضم امل��وق��ع ال��ذي يبعد ح��وايل  300كيلومرت �إىل اجل�ن��وب من

العا�صمة بغداد ،زقورات على �شكل هرم وجممعا �سكنيا متاخما �إىل
جانب معابد وق�صور.
واكت�شفه قبل  100ع��ام الربيطاين ليونارد وويل ال��ذي ا�ستخرج
كنوزا تناف�س يف قيمتها تلك التي عُ�ثر عليها يف مقربة ت��وت عنخ
�آمون يف م�صر .لكن مل ُينجز عمل يذكر منذ ذلك احلني يف واحدة
من �أقدم مدن العامل ،حيث بد�أ ال�سكن احل�ضري والكتابة و�سلطة
الدولة املركزية.
يقول علي كاظم غامن مدير جمل�س الدولة العراقي للآثار والرتاث
يف �أور �إن املجمع املجاور للزقورات يعود �إىل عام  1900قبل امليالد.
وقال غامن م�شريا �إىل املجمع ال�سكني “لهذا ُيعتقد ب�أن هذا املبنى �أو
املنزل كان منزل النبي �إبراهيم».
و�أ�شار غامن �إىل �أن املجمع ال�سكني ُرمم عام  1999بعد �أن �أعلن

البابا يوحنا بول�س الثاين� ،سلف فرن�سي�س ،عن زيارة للعراق .لكن
الزيارة �أُلغيت عندما انهارت املفاو�ضات مع حكومة الرئي�س العراقي
�صدام ح�سني يف ذلك احلني.
وي�أمل غامن هذه املرة �أن تلفت زيارة البابا فرن�سي�س انتباه العامل
�إىل املوقع ،الذي يقول �إنه يف حاجة ما�سة لتمويل �أعمال الرتميم
يف ق�صوره ومعابده.
قال غامن “لي�س ال�سياحة فح�سب ،لكننا نعتقد �أن��ه �سيكون هناك
مو�سم زيارة م�سيحي».
وتعمل منظمة �أون بونتي بري ومقرها �إيطاليا مع برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف �أعمال البنية الأ�سا�سية مثل املمرات واال�سرتاحات
والالفتات مل�ساعدة الزوار.
وتخ�ضع ال�ط��رق املحيطة ب��امل��وق��ع للتجديد وي�ج��ري م��د خطوط

مبادرة احلوار الوطني تنتظر ال�ضوء االخ�ضر
•• الفجر -تون�س

مازالت �أزم��ة التحوير ال��وزاري متوا�صلة ،وت�شري
املواقف ،رغم تعدد املبادرات� ،إىل �صعوبة االنفراج
ج��راء مت�سك كل ط��رف مبوقفه ،فالرئي�س قي�س
�سعيد يرف�ض القبول ب�أي حتوير خمالف للد�ستور،
يف املقابل ،ي�ؤكد رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي
�أنه اعتمد ذات الإج��راءات املتبعة يف احلكومات
ال�سابقة ،ولكن يبدو ان اخل�لاف �أعمق من ذلك
بكثري ،وان ما يطلبه قي�س �سعيد يتجاوز التحوير
وم�سالة �أداء اليمني.
حقيقة االزمة
ف�ق��د �أف ��اد �أم ����س الإث �ن�ي�ن ،الأمني
ال� �ع ��ام ل�ل�احت ��اد ال� �ع ��ام التون�سي
لل�شغل ن��ور ال��دي��ن الطبوبي ،ب� ّأن
الرئا�سة تريد رحيل كل احلكومة
ول �ي ����س ف �ق��ط ان �� �س �ح��اب ال� � ��وزراء
الذين تعلقت بهم �شبهات ف�ساد.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ط �ب��وب��ي يف ت�صريح
اذاع��ي� ،أن �أزم��ة التحوير الوزاري
ه��ي نتيجة خل�ل�اف ب�ين الرئي�س

ق �ي ����س � �س �ع �ي��د ورئ� �ي� �� ��س ال�ب�رمل ��ان
را�شد الغنو�شي ،ولي�س بني �سع ّيد
وامل�شي�شي ،وذلك يف عالقة بقبول
رئي�س املجل�س لل�سفراء والت�صرف
كرئي�س دولة.
و�أو� �ض ��ح الأم �ي�ن ال �ع��ام �أن تون�س
ت�ع�ي����ش ق�ط�ي�ع��ة ت��ام��ة ب�ي�ن رئا�سة
اجل �م �ه��وري��ة ورئ ��ا�� �س ��ة ال�ب�رمل ��ان،
م�شريا �إىل �أن عالقته بالرئي�س
�سعيد ج ّيدة ولي�س له �أي حتالف

الكهرباء قبيل زيارة البابا.
لكن غامن يقول �إن جهود �إدارته يف ظل نق�ص التمويل تقت�صر على
احتواء املزيد من الأ�ضرار باملوقع ،مثل حفر اخلنادق لتحويل مياه
الأمطار بعيدا عن �أطالله.
و�شدد مطران الب�صرة حبيب النوفلي على الأهمية الرمزية لزيارة
البابا بني اخلام�س والثامن من مار�س �آذار ،بينما ال ي��زال العراق
يتعافى من احلرب على تنظيم داع�ش التي دمرت ع�شرات من مواقع
الرتاث امل�سيحية.
و�سي�شارك يف ال�صالة ب�ين الأدي ��ان م�سيحيون وم�سلمون و�صابئة
مندائيون ويزيديون و�أقليات دينية �أخرى يف العراق.
و�سين�صب الرتكيز على االن�سجام والتناغم بني اجلماعات الدينية
يف �صالة �سماها الفاتيكان “�صالة من �أجل �أبناء وبنات �إبراهيم».
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ازمة ثالثية االبعاد

احلوار الوطني يف الدرجة ال�صفر:

الطبوبي :قي�س �سعيد يريد ا�ستقالة احلكومة بر ّمتها!...

املوقعون على عري�ضة �سحب الثقة من الغنو�شي يتجاوزون الـ 100
مع �أي كان وفق قوله .وبخ�صو�ص
مبادرة احلوار الوطني التي قدمها
االحت� � � ��اد ،ق � ��ال رئ �ي ����س املركزية
ال �ن �ق��اب �ي��ة� ،إن � ��ه اق �ت��رح الرئي�س
ال�سابق ملجل�س نواب ال�شعب حممد
النا�صر كرئي�س هيئة حكماء وطنية
لتذليل ال�صعوبات والإ�شراف على
احلوار ولكن قي�س �سعيد مل يجب
�إىل حد الآن ،م�ضيفا �أن��ه ا�ستنتج
من خالل اللقاءات التي جمعتهما
�أن ال��رئ �ي ����س م �ت �خ � ّوف م��ن ف�شل
احلوار.
وت��اب��ع ن ��ور ال��دي��ن ال �ط �ب��وب��ي� ،أن
حم� �م ��د ال� �ن ��ا�� �ص ��ر رم� � ��ز و�سطي
ومعتدل و�صاحب مبادئ وقناعات
وقد �أثبت ذلك يف م�سريته املهنية
التي تقلد خاللها منا�صب هامة

احتاد ال�شغل يقرتح حممد النا�صر لرئا�سة هيئة حكماء

يف ال� ��دول� ��ة .واع� �ت�ب�ر الطبوبي،
�أن��ه م��ن الطبيعي �أي يتم تقدمي
مبادرة احل��وار �إىل الرئي�س الذي
اقرتح بدوره ت�شريك ال�شباب فيه،
م�ستدركا بالقول’‘ :لكن الرئي�س
مل ي� ��ذه� ��ب يف ط� ��ري� ��ق احل � � ��وار
ويتحمل م�س�ؤوليته يف ذلك».
وان�ت�ق��د ال�ط�ب��وب��ي دع ��وات احلزام
ال �� �س �ي��ا� �س��ي حل �ك ��وم ��ة امل�شي�شي
ال � �ه � ��ادف � ��ة �إىل ح� ��� �ص ��ر احل � � ��وار
ال��وط �ن��ي يف امل �ل �ف��ات االقت�صادية
واالجتماعية ،مو�ضحا � ّأن الأزمة
يف تون�س �سيا�سية بالأ�سا�س.
وق��ال �أم�ي�ن ع��ام احت��اد ال�شغل � ّإن

��س�ي�ن��اري��و ال�ع���ص�ف��ور ال �ن��ادر الذي
ح�صل مع رئي�س احلكومة الأ�سبق
ي��و��س��ف ال���ش��اه��د واالن �ق�ل�اب على
ال��رئ �ي ����س ال ��راح ��ل ال �ب��اج��ي قايد
ال�سب�سي حتت عنوان “اال�ستقرار
احلكومي” يتك ّرر اليوم مع رئي�س
احلكومة ه�شام امل�شي�شي.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ط �ب��وب��يّ � ،إن رئي�س
احل�ك��وم��ة ه�شام امل�شي�شي �أتيحت
له فر�صة ال تع ّو�ض ليكون رئي�س
حكومة م�ستقلة وه��و اب��ن امل�صعد
االجتماعي والإدارة التون�سية.
ودع��ا الطبوبي امل�شي�شي �إىل عدم
ق� �ب ��ول االب � �ت � ��زاز ال� � ��ذي متار�سه

ع�ل�ي��ه �أح � ��زاب ح��زام��ه الربملاين،
م�ضيفا ق��ول��ه“ :يف امل��دة القادمة
�سيبتكرون لك حكاية انطالقا من
و�ضع البالد والتحالفات اجلديدة
ويقولون لك �شكر اهلل �سيعك».
�سحب الثقة
يف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل ويف وج� ��ه اخر
م ��ن وج� ��وه االزم� � ��ة ،ق ��ال النائب
ر�� �ض ��ا ال ��زغ � �م ��ي ،ع �� �ض��و الكتلة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ب ��ال�ب�رمل ��ان (38
نائبا) � ّإن كل �أع�ضاء الكتلة و ّقعوا
ع �ل��ى ع��ري���ض��ة ��س�ح��ب ال �ث �ق��ة من
رئي�س جمل�س ن� ّواب ال�شعب را�شد

الغنو�شي ،م�شريا اىل ان��ه مت �إىل
ح� � ّد الآن ج�م��ع  103ام�ضاءات
على عري�ضة �سحب الثقة.
وي�شرتط النظام الداخلي ملجل�س
ن��واب ال�شعب جتميع � 73إم�ضاء
ع�ل��ى الأق� ��ل ع�ل��ى ع��ري���ض��ة �سحب
ال �ث �ق��ة ،ق�ب��ل ع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى مكتب
ال�ب�رمل ��ان و�إح��ال �ت �ه��ا ع �ل��ى �أنظار
اجلل�سة العامة.
و�أرج � ��ع ال �ن��ائ��ب م�ن�ج��ي الرحوي
(م��ن غ�ير امل�ن�ت�م�ين) �أ��س�ب��اب هذه
املبادرة �إىل �أن رئي�س الربملان “هو
ال�سبب الرئي�سي عن ت��أزم الو�ضع
يف البالد عموما ويف جمل�س نواب

ال�شعب باخل�صو�ص».
ويتهم ن��واب ،الغنو�شي “ب�إخالله
بالنظام الداخلي وبالف�شل يف �إدارة
اجلل�سات».
ي�شار �إىل �أن عري�ضة �سحب الثقة
من رئي�س الربملان هي الثانية من
نوعها ،حيث قدّمت عري�ضة �سابقة
من ن ّواب يف الربملان يوم  30يوليو
 ،2020و�أف�ضت نتيجة الت�صويت
ال�س ّري خالل اجلل�سة العامة� ،إىل
ت�صويت  97نائ ًبا لفائدة �سحب
ال�ث�ق��ة م��ن ال�غ�ن��و��ش��ي فيما �صوت
 16نائبا �ضدها ،وبالتايل حافظ
رئي�س الربملان على من�صبه نظرا
�إىل �أن ��س�ح��ب ال �ث �ق��ة ي�ستوجب
م��واف �ق��ة  109ن� � � ّواب م ��ن �أ�صل
 217نائ ًبا.

الع�سكر يف بورما يحذرون املتظاهرين من احتمال املوت
•• رانغون�-أ ف ب

� � �ش� ��ددت امل �ج �م ��وع ��ة الع�سكرية
االنقالبية يف ب��ورم��ا م��ن لهجتها
ب�ع��د عطلة ن�ه��اي��ة ا��س�ب��وع �شهدت
�أع �م��ال ع�ن��ف دام �ي��ة ،بتحذيرها
امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن �أن �ه��م يواجهون
خطر امل��وت الأم��ر ال��ذي مل مينع
�آالف الأ�شخا�ص �أم�س االثنني من
النزول جمددا �إىل ال�شارع.
وبعد ثالثة �أ�سابيع على انقالب
الأول م � ��ن � � �ش � �ب� ��اط/ف �ب�راي� ��ر،
مل ت�ت��راج� ��ع ال �ت �ع �ب �ئ��ة امل� �ن ��ادي ��ة
بالدميوقراطة مع ع�شرات �آالف
املتظاهرين الأحد وحملة ع�صيان
م��دين ت��ؤث��ر على عمل م�ؤ�س�سات
الدولة واالقت�صاد.
و�أت ��ى حت��ذي��ر الع�سكريني الأحد
غ��داة ي��وم �شهد �سقوط �أك�بر عدد
م ��ن ال�ق�ت�ل��ى م ��ع وف� ��اة �شخ�صني
ال �� �س �ب ��ت يف م� � ��ان� � ��داالي عندما
اطلقت ال�شرطة النار على اجلموع
و�شخ�ص ثالث يف رانغون.
وجاء يف بيان �صدر باللغة البورمية
وت� �ل ��ي ع �ب�ر حم �ط��ة التلفزيون
العامة “�أم �أر تي يف” مع ترجمة
انكليزية على ال�شا�شة “يحر�ض
املتظاهرون النا�س وال �سيما منهم
امل ��راه� �ق ��ون وال �� �ش �ب��اب املتحم�س
على �سلوك طريق املواجهة التي
�سيموتون عليها».
وح��ذر البيان املتظاهرين من �أي
حم��اول��ة لتحري�ض النا�س “على
التمرد والفو�ضى».
و�أعرب مقر الأمم املتحدة اخلا�ص
حل �ق��وق الإن �� �س ��ان يف ب ��ورم ��ا توم
ان��دروز عن قلقه العميق من هذه
ال �ت �ه ��دي ��دات .وك �ت��ب يف تغريدة
“حتذير �إىل الع�سكريني  :خالفا
ل�ل�ع��ام  1988مم��ار� �س��ات القوى
الأم� �ن� �ي ��ة ت �� �س �ج��ل و�ستتحملون

امل���س��ؤول�ي��ة»� .إال �أن ال�ت�ح��ذي��ر مل
يثن املتظاهرين ع��ن ال�ن��زول �إىل
��ش��وارع ران�غ��ون حيث جتمع �آالف
الأ�شخا�ص االثنني يف منطقتني.
ففي حي باهان جل�س متظاهرون
ع �ل��ى ال� �ط ��ري ��ق راف� �ع�ي�ن الفتات
ع��دة دعما مل�ست�شارة ال��دول��ة �أونغ
��س��ان �سو ت�شي امل��وق��وف��ة م��ن دون
�إم�ك��ان�ي��ة االت �� �ص��ال م��ع �أي طرف
منذ االنقالب.
وق� ��ال ك �ي��وا ك �ي��وا وه ��و ط��ال��ب يف
ال �ث��ال �ث��ة وال �ع �� �ش��ري��ن “نحن هنا
اليوم للم�شاركة يف التظاهرة ولكي
نكافح حتى نحقق الن�صر .نحن
قلقون من القمع �إال �أننا �سن�ستمر.
نحن غا�ضبون جدا».
ول� � ��وح� � ��ظ يف ران� � � �غ � � ��ون ت �ع ��زي ��ز
ل�ل�ان �ت �� �ش��ار الأم � �ن� ��ي م ��ع ازدي� � ��اد
الآل� �ي ��ات ال�ع���س�ك��ري��ة يف ال�شوارع
يف ح�ي�ن � �س ��دت ال� �ق ��وى الأمنية

ال�شوارع القريبة من حي باهان.
ويتوقع �أن تبقى الأ�سواق واملتاجر
مقفلة ت�ضامنا مع احلركة امل�ؤيدة
للدميوقراطية.
و�شهدت مدينتا مييتكيينا (�شمال)
وداووي (جنوب) تظاهرات �أي�ضا.
والأح��د �شارك بورميون مبرا�سم
دفن �أول �ضحية للقمع الع�سكري
وهي �صاحبة متجر �شابة �أ�صبحت
رمزا ملقاومة املجموعة الع�سكرية.
وج ��رت م��را� �س��م دف ��ن م�ي��ا ثواتي
ث � ��وات � ��ي ك ��اي � �ن ��غ ال � �ت� ��ي �أ�� �ص� �ي ��ب
ب��ال��ر� �ص��ا���ص يف ال ��ر�أ� ��س وتوفيت
اجلمعة بعد ع�شرة �أيام يف العناية
امل � ��رك � ��زة ،يف � �ض��اح �ي��ة نايبيداو
بح�ضور �آالف الأ�شخا�ص.
وردا ع�ل��ى ال �ت �ظ��اه��رات الوا�سعة
�ضد االن�ق�لاب ،عمد الع�سكريون
ال�ب��ورم�ي��ون �إىل ت�ع��زي��ز تدريجي
النت�شار القوى الأمنية واللجوء

ب�شكل متزايد �إىل ال�ق��وة لتفريق
املتظاهرين.
وق � ��د ا� �س �ت �خ��دم��ت ق � ��وى الأم � ��ن
الر�صا�ص امل�ط��اط وال�غ��از امل�سيل
للدموع وخراطيم املياه وا�ستعانت
احيانا بالر�صا�ص احلي �أي�ضا.
وتفيد جمعية م�ساندة املعتقلني
ال���س�ي��ا��س�ي�ين �أن � 640شخ�صا
�أوق� � �ف � ��وا م �ن��ذ االن� � �ق �ل��اب .ومن
ب�ي�ن امل���س�ت�ه��دف�ين م��وظ �ف��و دول ��ة
وم��وظ �ف��و م �� �ص��ارف ت��وق �ف��وا عن
العمل ت�ضامنا مع املعار�ضة.
وق��د ح��دت امل�ج�م��وع��ة الع�سكرية
االنقالبية ب�شكل وا�سع الو�صول
�إىل خ��دم��ة االن�ترن��ت ليل الأحد
االثنني لليلة الثامنة على التوايل
بح�سب “نيتبلوك�س” وهو مر�صد
م �ت �خ �� �ص ����ص م � �ق� ��ره يف اململكة
املتحدة .وتعود �إمكانية االت�صال
ب��االن�ترن��ت ع ��ادة ق��راب��ة ال�ساعة

التا�سعة �صباحا� .إال �أن االنقطاع
االث�ن�ين �سي�ستم ّر ل�ث�لاث �ساعات
�إ�ضافية.
و�أث � ��ار ت���ص��اع��د ال �ت��وت��ر يف بورما
�إدان � ��ات دول �ي��ة ج��دي��دة انتقدتها
م �� �س��اء الأح� � ��د وزارة اخلارجية
ال�ب��ورم�ي��ة م�ع�ت�برة �أن �ه��ا “تدخل
فا�ضح” يف �� � � �ش� � � ��ؤون ال � �ب �ل�اد
الداخلية.
و�أ�� � �ض � ��اف ب� �ي ��ان ال� � � � ��وزارة “رغم
ال � �ت � �ظ� ��اه� ��رة غ� �ي��ر ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
وال� � �ت� � �ح � ��ري� � �� � ��ض ع� � �ل � ��ى �إث � � � � � ��ارة
اال�� �ض� �ط ��راب ��ات وال� �ع� �ن ��ف ،تبدي
ال �� �س �ل �ط��ات (ال �ب��ورم �ي��ة) �أق�صى
درج��ات �ضبط النف�س مع التقليل
م��ن ال �ل �ج��وء �إىل ال �ق��وة ملواجهة
اال�ضطرابات».
وي �ج �ت �م��ع وزراء خ ��ارج� �ي ��ة دول
االحت� � � ��اد الأوروب� � � � � ��ي ل �ل �ب �ح��ث يف
احتمال فر�ض عقوبات.

الأمم املتحدة تدعو لإنقاذ جمموعة من الروهينجا يف البحر
•• نيويورك-رويرتز

دع� ��ت م �ف��و� �ض �ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة ال �� �س��ام �ي��ة ل�ش�ؤون
ال�لاج �ئ�ين �أم ����س االث �ن�ي�ن �إىل حت ��رك ف ��وري لإنقاذ
جمموعة من الالجئني الروهينجا اجنرف بهم قارب
يف بحر �أندامان دون طعام �أو �شراب ،ويعاين كثري منهم
من املر�ض واجلفاف احلاد.
وق��ال��ت املفو�ضية �إن�ه��ا ت��درك �أن بع�ض ال��رك��اب لقوا
حتفهم ،و�إن عدد الوفيات ارتفع يف مطلع الأ�سبوع على
منت القارب الذي غادر منطقة كوك�س بازار ال�ساحلية
يف بنجالد�ش منذ ح��وايل ع�شرة �أي��ام قبل �أن يتعطل
حمركه .و�أ�ضافت يف بيان “يف غياب معلومات دقيقة

عن موقع الالجئني� ،أبلغنا ال�سلطات يف البلدان املعنية
بتلك التقارير ونا�شدناها امل�ساعدة �سريعا».
وق��ال ال�ب�ي��ان “من ال���ض��روري ال�ت�ح��رك ف��ورا لإنقاذ
الأرواح ومنع تفاقم امل�أ�ساة” وعر�ضت دعم احلكومات
بتوفري م�ساعدات �إن�سانية و�إج��راءات حجر �صحي ملن
يتم �إنقاذهم .وق��ال م�س�ؤول كبري يف حر�س ال�سواحل
الهندي �إنه مت ر�صد القارب و�إن تقارير �أفادت ب�أنه يف
�أمان ،لكن ال يعرف بعد �شيء عن �أو�ضاع الركاب.
وف��ر مئات الآالف م��ن �أقلية الروهينجا امل�سلمة من
ح�م�ل��ة دام �ي��ة ل �ق��وات الأم� ��ن يف م �ي��امن��ار يف 2017
وتدفقوا على بنجالد�ش امل�ج��اورة حيث يعي�ش قرابة
مليون يف ظروف �سيئة مبخيمات لالجئني.

ال �أموال ..تعرث مقلق يف خطة التطعيم الفل�سطينية �ضد كورونا

•• رام اهلل-وكاالت

�أع�ل��ن البنك ال ��دويل يف تقرير �أم����س االث �ن�ين� ،أن خطة
التطعيم الفل�سطينية �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد تواجه
نق�صا يف التمويل يبلغ حجمه  30مليون دوالر ،حتى
بعد الأخذ يف احل�سبان الدعم الذي يقدمه برنامج عاملي
لتوفري اللقاحات لالقت�صادات الفقرية .وق��ال البنك �إن
�إ�سرائيل ،وهي من ال��رواد على م�ستوى العامل من حيث
��س��رع��ة التطعيم ،ق��د تفكر يف ال �ت�برع ب�ج��رع��ات فائ�ضة
للفل�سطينيني للم�ساعدة يف التعجيل ببدء حملة التطعيم
يف ال�ضفة الغربية املحتلة وغ��زة .و�أ��ض��اف �أن��ه “من �أجل

�ضمان وجود حملة تطعيم فعالة ،ال بد �أن تقوم ال�سلطات
الفل�سطينية والإ�سرائيلية بتن�سيق متويل و�شراء وتوزيع
لقاحات �آمنة وفعالة لـ(كوفيد  .»)19وتعتزم ال�سلطة
الفل�سطينية تغطية  20باملئة م��ن الفل�سطينيني من
خ�لال ب��رن��ام��ج “كوفاك�س” لتقا�سم ال�ل�ق��اح��ات ،وي�أمل
م�س�ؤولو ال�سلطة الفل�سطينية يف �شراء لقاحات �إ�ضافية
لتحقيق تغطية بن�سبة  60باملئة من ال�سكان .وقال البنك
ال��دويل �إن تقديرات التكلفة ت�شري �إىل �أن “هناك حاجة
�إىل نحو  55مليون دوالر يف املجمل لتغطية  60باملئة من
ال�سكان ،ويوجد منها حاليا نق�ص يبلغ  30مليون دوالر”،
ودعا �إىل م�ساعدات �إ�ضافية من املانحني.
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اعالن بالن�شر
 855/2021/60امر �أداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  61/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه باداء مبلغ ( )24.856.25درهم
اربعه وع�شرون الف وثمامنائه و�سته وخم�سون درهم وخم�سه وع�شرون فل�س والفائدة القانونية
بواقع  %9والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بوت�شر ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :املطبعة العامليه ملالكها �صالح البنا �شركة ال�شخ�ص الواحد ���ش.ذ.م.م -
�صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/11
ن�أمر بالزام املعرو�ض �ضدها ب�أن ت�ؤدي للطالب مبلغا وقدره ( )24.856.25درهم اربعه وع�شرون
الف وثمامنائه و�سته وخم�سون درهم وخم�سه وع�شرون فل�سا  ,م�ضاف اليه فائده قانونية ب�سيطه
قدرها � %9سنويا اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب حتى ال�سداد والزمت املعرو�ض �ضده امل�صاريف
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13172بتاريخ 2021/2/23

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه � -1 :ساني�شكومار باندار اكوالثيل كوماران كوماران
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سرنجي لأنظمة الربامج  -وميثله�:سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/10:اوال:امرت
املحكمة يف مادة جتارية  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية ( )300.000درهم
ثالثمائة الف درهما  -قيمة ال�شيكات ب��االرق��ام , 000005 , 000004 , 000003:وبالفائدة
القانونية بواقع � %9سنويا من ا�ستحقاق كل �شيك وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم
وامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

�أحمد علي احلو�سني

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13172بتاريخ 2021/2/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  12/2021/440طعن مدين
مو�ضوع الدعوى :قبول النق�ض �شكال و مو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه �أحالته
اىل حمكمة اال�ستئناف لإ�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام
املطعون �ضده بالر�سوم وامل�صاريف والأتعاب
طالب االعالن� :شركة بال�س مارين �آ�س �آيه (�شركة ذات م�سئولية حمدودة ) -اليونان
اثينا � -صفته بالق�ضية :طاعناملطلوب اعالنهم� -1 :شركة �سيرن �شيب الينز انرتنا�شيونال � -صفته بالق�ضية:
مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��أن الطاعن �أق��ام عليكم الطعن املذكور �أع�لاه ويتوجب
عليكم احل�ضور �إىل حمكمة التمييز و ذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.

مدير �إدارة الت�سجيل التجاري

العدد  13172بتاريخ 2021/2/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  46/2021/72تظلم جتاري
مو�ضوع الدعوى :تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/52امر على عري�ضة
جتاري و الر�سوم وامل�صاريف.
طالب االعالن :م�ستودع جلفار للأدوية ,م�ؤ�س�سة فردية � -صفته بالق�ضية :متظلم
املطلوب اعالنهم -1 :قي�س علي ملحم � -صفته بالق�ضية :متظلم �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم التظلم املذكور �أعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار
ال�صادر يف ال��دع��وى رق ��م 2021/52ام��ر على عري�ضة جت��اري و الر�سوم وامل�صاريف.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021-02-28ال�ساعة � 08:30صباحا �ص بقاعة
التقا�ضي عن بُعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل ,ويف حالة تخلفكـ ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13172بتاريخ 2021/2/23

العدد  13172بتاريخ 2021/2/23

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  792/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/177حتكيم ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 48183818درهم )� ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.
طالب االعالن� :إدرافور االمارات (�ش.ذ.م.م) � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :عي�سى بن عبداهلل �أحمد الغرير � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( 48183818درهم ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  601/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع ال��دع��وى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى � 2020-2660أم��ر �أداء بالزام املنفذ
�ضدهم ب�سداد مبلغ وقدره  42772512درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب االعالن :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع) � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اع�لان�ه��م -1 :بافاجوتو راج ��ورام �شيتي  -2م��ان��وج تاندا�سريي ده��ارم��ان -3
كوكينادى براديب كومار راي � -صفتهم بالق�ضية :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره  42772512درهم اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن..

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23فرباير  2021العدد 13172
منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :عدنان علي عبدهلل املعيني
طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية  :العبقري abqry
بتاريخ 2019/5/12:
املودعة بالرقم 310958 :
وامل�سجلة بتاريخ 2019/8/6:
ب�إ�سم :عدنان علي عبدهلل املعيني
وعنوانه :ال�شارقة  ،ال�شارقة  -الربا�شي ,هاتف� , 0589999449 : :صندوق الربيد , 20729 :امييل
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9 :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم
� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �.أجهزة �إطفاء احلرائق
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل  2021/2/20:تاريخ الت�أ�شري 2021/2/22:

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13172بتاريخ 2021/2/23
�إنذار عديل
برقم املحرر 2021/46432

املنذر  /طارق عماد عامر  ،اجلن�سية  :فل�سطني  -ويحمل هوية رقم 784199637065790 /
العنوان  /الإمارات  -ال�شارقة  -ال�صناعية � - 4ش دجلة  -مبنى العرابيد حمل رقم  ، 4هاتف رقم 0581705000 /
�ضد املنذر اليه  /ماكبريين ال�شرق االو�سط  -ذ م م  -وميثلها ال�سيد /فهد عبدالرحمن العمري فل�سطني اجلن�سية
جوار رقم 527199
العنوان  /الإمارات  -دبي  -واحة ال�سليكون � -سيتي تاور  - 1الطابق الأول � -شقة رقم  ،هاتف رقم 0525637270 /
املو�ضوع  :املطالبة مببلغ  40000درهم (اربعون الف درهم)
واعر�ض االتي  :حيث انه مبوجب عقد اتفاق بني املنذر واملنذر اليه على اعمال ديكور وار�ضيات والكهرباء وابواب بتاريخ
 2020/7/14مت االتفاق على اعمال توريد وتركيب تكييف وار�ضيات وامليزان والكهرباء وال�سراميك وعمل اال�صباغ وتركيب
ال�صرف ال�صحي للمحل رقم  4يف ال�صناعية � - 4ش دجلة  -مبنى العرابيد اخلا�ص باملنذر يف العنوان وقيمة العقد 67800
درهم �شامل ال�ضريبة والذي مت التوقيع عليه من املنذر واملنذر اليه مبوجبها اتفق املنذر على تركيب وحدة تكييف وديكور
كامل للمحل وار�ضيات والعمال الكهرباء واال�ضاءة واالبواب وجماري ال�صرف ال�صحي كامل واعمال اال�صباغ وال�سراميك
باملحل اخلا�ص باملنذر وقد التزم املنذر ب�سداد كامل الدفعات امل�ستحقة عليه نظري ا�ستالم املحل جمهزبكل ما مت االتفاق عليه يف
املوعد املتفق عليه يف العقد بتاريخ  2020/8/14وقام املنذر بالإلتزام بت�سديد املبلغ نقدا على دفعات بقيمة  69800درهم
(ت�سعة و�ستون الف وثمامنائة درهم) مت ت�سليمهم للمنذر اليه بواقع اي�صاالت ا�ستالم و�سندات قب�ض وذلك من �أ�صل املبلغ
البالغ قيمته  66800درهم (�ستة و�ستون الف وثمامنائة درهم) على ان يلتزم املنذر اليه بت�سليم املحل للمنذر بذات املوا�صفات
الواردة يف عقد االتفاق املذكور واملرفق بهذا الإخطار �إال �أن املنذر اليه ما طل يف ا�ستكمال االعمال حتى تاريخ الإنذار ورف�ض
ت�سليم املنذر املحل حمل عقد االتفاق ومل يتم بانهاء االعمال املتفق عليها وعندها جاء موعد ت�سليم الوحدة مو�ضوع الإنذار
بتاريخ � 2020/8/14إكت�شف املنذر ان املنذر اليه مل يقوم من الإنتهاء من الوحدة وبقية الأعمال
لقد طلب املنذر اليه من املنذر مهلة ا�ضافية ال�ستكمال االعمال املتفق عليها واجنازها يف وقت � 5أيام اال ان املنذر اليه ا�ستغرق
اكرث من  21يوم من تاريخ الت�سليم ومل يقم باجناز االعمال املتفق عليها
االمر الذي ا�ضطر املنذر اىل االنتظار فرتة  21يوم بعد موعد الت�سليم بتاريخ  2020/8/14ومل يتم ت�سليم املحل
مو�ضوع الإنذار
لقد حاول املنذر ا�ستالم املحل مو�ضوع الإنذار العديل بكافة الطرق الودية بعد االنتهاء من االعمال املتفق عليها يف العقد �إال
ان املنذر اليه اخذ مبا طل يف الت�سليم بل ا�صر على عدم الت�سليم رغم كافة الطرق الودية
االمر الذي ا�ضطر املنذر ان ي�ستكمل االعمال بنف�سة ال�ستغالل الوقت وعدم �ضياع الوقت والت�سبب يف خ�سائر ا�ضافية للمنذر
االمر الذي يحق معه للمنذر ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجة املنذر اليه للح�صول على مبلغ املطالبة وكافة
اال�ضرار املرتتبة على عدم املنذر اليه بالعقد املربم بني الطرفني.
لذلك  ،ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد ا�سرتداد املبلغ املدفوع من ح�ساب االعمال املتفق عليها مبلغ  40000درهم
(فقط اربعون الف درهم) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12وذلك مبوجب �سندات قب�ض التي مت ت�سلمهم للمنذر
اليه وذلك يف موعد اق�صاه (� 5أيام ) من تاريخ االعالن بالإنذار العديل يف حالة عدم ال�سداد �سوف ي�ضطر املنذر باتخاذ كافة
الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه للح�صول على مبلغ املطالبة.
امل�ستندات املرفقية -:
�صورة من هوية املنذر
�صورة من الإي�صال رقم  886بقيمة  22800درهم بتاريخ 2020/6/25
�صورة من الإي�صال رقم  892بقيمة  12000درهم بتاريخ 2020/7/10
�صورة من الإي�صال رقم  893بقيمة  4000درهم بتاريخ 2020/7/28
�صورة من الإي�صال رقم  894بقيمة  16000درهم بتاريخ 2020/7/28
�صورة من رخ�صة املنذر اليه
�صورة من جواز �سفر املنذر اليه
�صورة من االتفاقية والعقد بني املنذر واملنذر اليه
مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للمنذر.

الكاتب العدل

�إعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة/بايج يوروبا ذ.م.م فرع
�شركة (ايطاليا) مقيدة يف �سجل ال�شركات االجنبية
لدى الوزارة حتت رقم ( )3883وقد تقدمت ال�شركة اىل
الوزارة بطلب لتعديل اال�سم التجاري لي�صبح /جرنال
ديناميك�س �سي�ستمز ايطاليا ا�س ار ال  ,وتعديل بياناتها
يف �سجل ال�شركات االجنبية تبعا لذلك .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق التقدم باعرتا�ضهم
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �أ�سبوع من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
حتريرا يف 2021/2/22

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  13172بتاريخ 2021/2/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  337/2021/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4369/2020جتاري جزئي
و الر�سوم و امل�صاريف و االتعاب.
طالب االع�لان :بنك الإحت��اد الوطني �سابقا /بنك �أبوظبي التجاري حاليا � -صفته
بالق�ضية :م�ست�أنف
املطلوب اعالنهم -1 :حممد ابراهيم زين �سليم � -صفته بالق�ضية :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  4369 / 2020جتاري
جزئي وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021-03-15ال�ساعة � 10:00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم
�ستجرى حماكمتكم غيابيا.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تالينت�س للميكانيك
الكهرباء وت�صليح املركبات� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2708619:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ا�سماء بنت فا�ضل بن حمد البادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /ماك�سي
برايت العمال اال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1156211:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مدير دعوى
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 23/ 02/ 2021 Issue No : 13172
Notification by Publication
In Case No 104/2021/16. Commercial Partial

Subject of the Case:
• To claim for termination of the contract concluded between the Plaintiff and the Defendants
• To oblige the Defendants to pay an amount of AED 2,576,000, along with (12%) interest as of
the due date on 29/12/2016; expenses; charges and attorney's fees; and
• To self - execute the judgment immediately without bail.
Notifying Party: Ali Ben Haif Ben Mohamed Al kahtani - The Plaintiff
Notified Parties:1. Markus Alexandar Thesleff in his capacity as the manager of Whissle
Facilities Management Services LLC - The Defendant :
The Subject of Notification: The Plaintiff has filed the above mentioned Case against you
;to claim for termination of the contract concluded between the Plaintiff and the Defendants
to oblige the Defendants to pay an amount of AED 2,576,000, along with (12%) interest as
of the due date on 29 /12/ 2016; expenses, charges and attorney's fees, and to self - execute
the judgment immediately without bail. A hearing was set on Sunday, 28 / 02 / 2021 at: 09:30
AM, in remote litigation hall BUILDING DESC & So, you or your legal representative are
required to attend, to submit your memoranda or documents to the court at least three days
before the hearing

Case Manager
Yasser Mohamed Al Marzooqi

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عبداهلل يو�سف احمد
احلو�سني للمقاوالت وال�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1156730:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /عبداهلل يو�سف �أحمد احلو�سني للمقاوالت وال�صيانة العامة
ABDULLA YOUSUF AHAMED AL HUSANI CONTRACTING
& GANARAL MAINTENANC

�إىل/عبداهلل يو�سف للنقليات واملقاوالت العامة
ABDULLA YOUSUF CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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Government of Ras Al Khaimah
Courts Departments
Date 23/ 02/ 2021 Issue No : 13172
Service of Judgement by Publication
Lawsuit No, 22/2021 Order of Payment
Based on the request of the Plaintiff / AL Nuaimi Group,
To the Defendant/ Al Muhtarif Building Contracting LLC,
the Defendant/ Khurram Shahzad Cheema Shamshad Ahmed Shema, Pakistan national.
Kindly note that the court rendered against you the following judgement dated 14/01/2021:
After reviewing the attached papers and documents and pursuant to the provisions of
Articles 62, 63 and 64 of the Regulations of Civil Procedure Law,
Therefore, we order as follows:
- Obligating Al Muhtarif Building Contracting LLC Company, Haram Shahrazad - to
pay to the creditor company Al Nuaimi Group LLC an amount of AED 110,000 against
the value of the fixed debt by cheque No, 19 dated 04/07/2019 and the amount of
compensation and the 9% annual legal interest from the date of claim as of 14/01/2021
until full payment, plus fees and charges. And the claim company shall take the necessary
legal procedures thereto.
This judgment is subject to appeal within 15 days from the day following its publication,
and in case of failure to challenge the aforementioned judgment during the said legal
period, the court will take legal measures to execute it.
Customer Happiness Administrative
Maryam Abdullah Rabih Al Tunaiji
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الفجر الريا�ضي

23 February 2021 - Issue No 13172

Tuesday

تزكية طالل املحمد لرئا�سة ت�أجيل الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل مونديال
االحتاد الآ�سيوي للبولينغ
قطر وك�أ�س �آ�سيا ب�سبب كورونا

•• الكويت-الفجر:

مت��ت تزكية جمل�س �إدارة االحت��اد الآ��س�ي��وي للبولينغ
ب��رئ��ا��س��ة ال�شيخ ط�ل�ال امل�ح�م��د ال���ص�ب��اح م��ن ق�ب��ل 26
دولة لدورة انتخابية جديدة ،وذلك يف اجتماع اجلمعية
العمومية الذي عقد عرب تقنية زوم ،بح�سب ما ذكرت
ال�صحف الكويتية.

كما مت خ�لال االجتماع انتخاب ثالثة ن��واب للرئي�س
هم الأمري عبداحلكيم بن م�ساعد من اململكة العربية
ال�سعودية ونائب من تايلند و�آخر من كوريا اجلنوبية.
ووافقت اجلمعية العمومية على التعديالت الأخرية
ال �ت��ي �أج ��راه ��ا االحت � ��اد ال � ��دويل ع �ل��ى ال�ل�ع�ب��ة و�سيتم
تطبيقها يف البطولة الآ�سيوية املقررة يف دي�سمرب املقبل
يف هونغ كونغ.

كورونا.
•• كواالملبور –الفجر:
وعزا االحتاد الآ�سيوي قراره �إىل القيود احلالية على ال�سفر .وذكر
�أعلن االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم ت�أجيل معظم املباريات املتبقية االحت��اد القاري �أن بع�ض املباريات لن تت�أجل حيث تلعب ال�سعودية
م��ن ال ��دور ال�ث��اين للت�صفيات امل��ؤه�ل��ة �إىل م��ون��دي��ال قطر  2022مع اليمن يف الريا�ض ،وطاجك�ستان مع منغوليا يف  25مار�س املقبل،
وك�أ�س �آ�سيا  2023يف ال�صني� ،إىل يونيو املقبل ب�سبب تف�شي فريو�س و�أ�سرتاليا مع نيبال واليابان مع منغوليا يف  30من ال�شهر ذاته.

برنامج جمل�س دبي الريا�ضي لتطوير الالعبني
املحرتفني ينطلق يف «حتا» اليوم

تنطلق اليوم الثالثاء  23فرباير
 2021يف ن ��ادي ح�ت��ا الريا�ضي
ف�ع��ال�ي��ات "برنامج ت�ط��وي��ر قدرات
الالعبني املحرتفني يف �شركات كرة
القدم بدبي" الذي ينظمه جمل�س
دبي الريا�ضي حتت �شعار "م�سريتك
م�ستقبلك" ،بهدف حتقيق االلتزام
املهني لالعبني املحرتفني ب�شركات
كرة القدم بدبي.
وي� �ت� �ح ��دث يف ال�ب�رن ��ام ��ج اخلبري
الكروي �أف��رام جرانت املدير الفني
ال �� �س��اب��ق مل�ن�ت�خ�ب��ا �إ� �س��رائ �ي��ل وغانا

و�أن� ��دي� ��ة ت���ش�ي�ل���س��ي وبورت�سموث
وو��س��ت ه��ام الإجن�ل�ي��زي��ة وبارتيزان
ب �ل �غ��راد ال �� �ص��رب��ي وت�ي��رو �سا�سانا
التايالندي ،الذي ي�شارك كمحا�ضر
رئي�سي يف الربنامج ،حيث يلتقي مع
املدير التنفيذي لنادي حتا ،ويلقي
حم��ا� �ض��رت�ين ل�لاع �ب�ين ،تخ�ص�ص
املحا�ضرة الأوىل لنخبة الالعبني
امل��وه��وب�ين م��ن �أع�م��ار � 14إىل 19
� �س �ن��ة ،ف �ي �م��ا ت�خ���ص����ص املحا�ضرة
ال �ث��ان �ي��ة ل�لاع �ب�ين امل��واط �ن�ي�ن من
ال �ف��ري��ق الأول وف ��ري ��ق حت ��ت 21

�سنة والالعبني املحرتفني الأجانب
واملقيمني ،كما �سيقوم �أفرام جرانت
بجولة يف �أروق ��ة ال �ن��ادي لالطالع
على اخلدمات واملرافق التي يوفرها
النادي لالعبني.
و�� �س� �ي� �ت ��م خ �ل ��ال الأي � � � � ��ام املقبلة
تنظيم حم��ا� �ض��رات مم��اث�ل��ة �ضمن
ف �ع��ال �ي��ات ال�ب�رن ��ام ��ج يف �شركات
ال�ن���ص��ر و� �ش �ب��اب الأه �ل ��ي والو�صل
ل �ك��رة ال �ق��دم ،ويت�ضمن الربنامج
تقدمي حما�ضرات توعوية ،ودورات
ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة وحم ��ا�� �ض ��رات لالعبني

الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده
وت�ع�ل��م ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة� ،إىل جانب
حما�ضرات ودورات ملرحلة م��ا بعد
االعتزال وتعزيز ق��رارات الالعبني
باتخاذ كرة القدم مهنة لهم �ضمن
القانون الريا�ضي.
وي�ستمر ال�برن��ام��ج مل��دة  3موا�سم
ريا�ضية قادمة ليكون �إ�ضافة مهمة
يف جهود املجل�س امل�ستمرة منذ عدة
�سنوات لتطوير جميع العاملني يف
�أن��دي��ة و� �ش��رك��ات ك��رة ال �ق��دم بدبي
يف خمتلف التخ�ص�صات الإداري� ��ة

17
19
19

وال �ف �ن �ي��ة وع �ل��ى م���س�ت��وى املدربني
والالعبني.
وي� �ه ��دف ال�ب�رن��ام��ج �إىل ا�ستثمار
ال�لاع �ب�ين امل �ح�ترف�ين "املواطنني
والأجانب" من خ�لال ا�شراكهم يف
برامج امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة
والرتويج للرعاة واملنتجات ومتجر
ال � �ن� ��ادي ،وحت �� �س�ين �أ�� �س� �ل ��وب حياة
ال�لاع��ب امل �ح�ترف وف ��ق متطلبات
االح� �ت� ��راف و�أف� ��� �ض ��ل املمار�سات
العاملية يف هذا املجال.
ط ��وي� �ل ��ة وم� �ت� �ن ��وع ��ة م� ��ع الأن� ��دي� ��ة جم��ال ت��أه�ي��ل امل��درب�ي�ن م��ن خالل ودورات تدريبية متقدمة للمدربني
وميتلك �أفرام جرانت خربة تدريبية واملنتخبات التي يوظفها حالياً يف ور� ��ش ع�م��ل م�ت�ق��دم��ة وحما�ضرات يف العديد من الدول.

رايل دبي ال�صحراوي يحظى بالإ�شادة والتقدير للعمل اجلماعي ل�ضمان ال�سالمة

بن �سليم :جمتمع ريا�ضة ال�سيارات �ساعدنا يف رد اجلميل لثقة
احلكومة بنا يف �إعادة بطولة ك�أ�س العامل �إىل دبي
•• دبي-الفجر:

�أ��ش��اد ب��ن �سليم باجلهود امل�شرتكة
ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا املت�سابقني
وال� � � �ف � � ��رق واجل� � � �ه � � ��ات ال� ��راع � �ي� ��ة
واملتطوعني ل�ضمان جناح و�سالمة
ال �ن �� �س �خ��ة ال ��راب� �ع ��ة م ��ن رايل دبي
ال�صحراوي .2021
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال حم�م��د بن
� �س �ل �ي��م ،رئ �ي ����س م�ن�ظ�م��ة الإم � � ��ارات
لل�سيارات والدراجات النارية ،نائب
رئ�ي����س االحت� ��اد ال� ��دويل لل�سيارات
(فيا) للريا�ضة" :لقد مت االلتزام
بدقة متناهية بربوتوكول جائحة

كوفيد -19ال� � � ��ذي مت و�ضعه
ب��اال� �ش�ت�راك م��ع ال�ه�ي�ئ��ة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
 ،لرند اجلميل لثقة حكومة دبي بنا
يف ع��ودة �آمنة لبطولة ك�أ�س العامل
�إىل الإمارة.
و�أ� � �ض ��اف" :نحن مم �ت �ن��ون للغاية
ب �ج �م �ي��ع م � ��ن �� � �ش � ��ارك يف ال� � ��رايل
الل�ت��زام�ه��م ب��ات�ب��اع ت��داب�ير جائحة
كوفيد -19مب � ��ا ي �ت �م��ا� �ش��ى مع
املتطلبات احلكومية ل�ضمان �سالمة
جميع املعنيني بهذا احلدث".
وا�ستطرد قائ ً
ال" :جاء ذلك نتيجة
للجهود امل�شرتكة الرائعة من قبل

املناف�سني والفرق واجلهات الراعية
وامل� �ت� �ط ��وع�ي�ن ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا لنا
ال��دع��م وال �ت �ع��اون بن�سبة 100%
منذ ال�ب��داي��ة حتى النهاية لت�أمني
الرايل".
و�أقيم رايل دبي ال�صحراوي برعاية
�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد �إمارة دبي
ورئ�ي����س املجل�س التنفيذي لإم ��ارة
دب ��ي وح �ظ��ي ب��دع��م ه�ي�ئ��ة كهرباء
وم � �ي� ��اه دب � ��ي وجم� �م ��ع حم �م ��د بن
را��ش��د �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية
وال�شركة العربية لل�سيارات ني�سان.
ونظمته منظمة الإمارات لل�سيارات

والدراجات النارية.
وات �خ��ذ ال ��رايل م��ن م��رك��ز االبتكار
التابع لهيئة كهرباء ومياه دب��ي يف
جممع حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية م�ق��راً ل��ه .ودخل
ال ��رايل �سجالت الأرق� ��ام القيا�سية
ك� ��أول رايل يف بطولة ك��أ���س العامل
للراليات ال�صحراوية يقام با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية امل�ستدامة.
وقال بن �سليم" :لقد قدم لنا مركز
االبتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه
دب ��ي م �ق��راً رئ�ي���س�ي�اً مم �ي��زا للرايل
ونحن �سعداء بدخول رالينا تاريخ
ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية

(فيا) ،مما مكننا من تعبيد الدرب
ن �ح��و م �� �س �ت �ق �ب��ل م �� �ش��رق للتنمية
امل�ستدامة لريا�ضة ال�سيارات".
و�أ�ضاف" :و�ضعت حكومة دبي ثقة
كبرية بنا لإعادة راليات بطولة ك�أ�س
العامل �إىل الإمارة ،والت�أكد من �إدارة
احل��دث ب ��أم��ان ،وك��ان ال��دع��م املقدم
حا�سماً يف �إجناح الرايل".
وا�ستبعد الرايل العام املا�ضي ب�سبب
ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د – ( 19كورونا).
وعاد بعد �أن �أعطت الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
املوافقة على �إق��ام��ة ال��رايل ب�شرط
االلتزام ال�صارم بتطبيق بروتوكول

ابن ثعلوب :منتخب اجلودو خرج
مبكا�سب عديدة من بطولة تل �أبيب
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د � �س �ع��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب
ال��درع��ي رئ�ي����س احت ��اد امل�صارعة
واجل � � � ��ودو �أن ال ��ر�� �س ��م البياين
ملنتخب اجلودو يف ت�صاعد م�ستمر،
ال� �س �ت �ع��ادة اجل ��اه ��زي ��ة الذهنية
وال �ب��دن �ي��ة وال �ق��وة ال�ل�ازم��ة عند
امل���ش��ارك��ة يف ال �ب �ط��والت ،يف �إطار
برنامج التعايف من فرتة التوقف
ل�ل�ظ��روف ال�صحية ال�ع��امل�ي��ة ،ثم
وفاة مدرب املنتخب ال�سابق.
وقال� ":إن امل � � ��درب امل� ��ول� ��دويف

اجلديد باكال فيا�سي�سالف بد�أت
تت�ضح ب�صماته على املنتخب خالل
امل�شاركة يف بطولة تل �أبيب جراند
�سالم للجودو التي حققت جملة
من الأه ��داف واملكا�سب ملنتخبنا،
حيث تدخل �ضمن برنامج �إعداد
منتخبنا ل��دورة طوكيو للألعاب
ال��ري��ا� �ض �ي��ة الأومل �ب �ي��ة ال �ت��ي تقام
خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة م ��ن  23وحتى
 31يوليو  ،2021ومن مكا�سب
امل���ش��ارك��ة يف البطولة �أي���ض��ا �أنها
ك �� �ش �ف��ت ع� ��ن ت� �ط ��ور م�ستويات
م �ن �ت �خ �ب��ات ف��رن �� �س��ا ،وجورجيا،

مما ي�شكل �إ�ضافة حقيقية لطفره
اللعبة التي وا�صلت تطورها الفني
ب��ال��رغ��م م��ن ال �ظ��روف ال�صحية
التي رافقت جائحة كورونا".
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر �أن ي �ب��د�أ منتخبنا
ل � �ل � �ج ��ودو امل � �ك � ��ون م � ��ن فيكتور
�سكرتوف "وزن  73كجم" ،وايفان
رميارينكو "وزن  100كجم" يوم
اخلمي�س امل�ق�ب��ل مع�سكر تدريب
خا�ص يف جبال بلغاريا ا�ستكماال
و�إ� �س��رائ �ي��ل ،و�أ� �س �ب��ان �ي��ا ،و�أملانيا ،لل��إع��داد ال �ب��دين ال ��ذي ب ��د�أ قبل
و�سلوفينيا يف غ�ي��اب ال�ك�ث�ير من بطولة ت��ل �أب �ي��ب ،ويتخلله فرتة
الأ�سماء البارزة يف جمال اللعبة ،ت��دري�ب��ات ف��ردي��ة خا�صة لتطوير

املهارات ،قبل ال�سفر �إىل جورجيا
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ب �ط��ول��ة تبلي�سي
جراند برى للجودو لعام 2021
التي تقام اعتبارا من  28مار�س
امل�ق�ب��ل ،و�ستعقب ت�ل��ك البطولة
امل �� �ش��ارك��ة يف ب�ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا للعام
 2021يف م ��دي �ن ��ة بي�شكيك
ب�ق�يرغ�ي��ز��س�ت��ان م��ن � 7إىل 10
�أب��ري��ل امل�ق�ب��ل ،وه��ي ال�ت��ي �شهدت
ح �ت��ى الآن ت �� �س �ج �ي��ل  14دول ��ة
للم�شاركة فيها من بينهم  5دول
عربية هي الإم��ارات ،والبحرين ،
والأردن  ،ولبنان  ،واليمن .

ج��ائ�ح��ة كوفيد -1ال ��ذي �صممته
م �ن �ظ �م��ة الإم � � � � � � ��ارات ل �ل �� �س �ي ��ارات
والدراجات النارية.
و�� �ض ��م ال ��دع ��م احل �ك ��وم ��ي للرايل
الهيئة العامة للريا�ضة ،وجمارك
دبي ،وهيئة ال�صحة بدبي ،والقيادة
العامة ل�شرطة دب��ي ،وبلدية دبي،
وم�ؤ�س�سة االم��ارات العامة للبرتول
(�إم� � ��ارات) ،و��ش��رك��ة دب��ي للإعالم،
و�شركة ماي دبي.
و� �ش��ارك يف رايل دب��ي ال�صحراوي،
اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة ك�أ�س
العامل للراليات ال�صحراوية (فيا)
وفاحتة جوالت بطولة ك�أ�س العامل

للدراجات النارية (فيم) لهذا العام
 93مت�سابقاً م��ن  28دول ��ة من
ال�شرق الأو�سط وحول العامل.
وم��ع ان�ط�لاق ال ��رايل ع�بر الكثبان
الرملية وال�سهول يف �صحراء القدرة
ب ��دب ��ي ،مت�ك�ن��ت م�ن�ظ�م��ة الإم� � ��ارات
لل�سيارات وال��دراج��ات ال�ن��اري��ة من
تلبية متطلبات الراليات التي تقام
بعيداً عن الأماكن العامة ،مما ي�ؤكد
التزامها بالتنمية امل�ستدامة لهذه
الريا�ضة.
و�أ�صبحت منظمة الإمارات لل�سيارات
والدراجات النارية الهيئة الريا�ضية
الوطنية الثالثة يف ال�ع��امل يف عام

 2015التي تتلقى �أع�ل��ى تقدير
ملبادرات التنمية امل�ستدامة املطابقة
ل�ل�أه��داف البيئية لالحتاد الدويل
لل�سيارات (فيا) ،الهيئة امل�شرفة على
ريا�ضة ال�سيارات.
وم �ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ،ب��ذل��ت منظمة
الإم� � � ��ارات ل �ل �� �س �ي��ارات وال ��دراج ��ات
ال�ن��اري��ة امل��زي��د م��ن اجل�ه��ود لتقليل
ال �ن �ف��اي��ات وت �ع��زي��ز �إع � ��ادة التدوير
وا� �س �ت �خ��دام امل � ��واد امل �ع��اد تدويرها
وت�ق�ل�ي����ص اال� �س �ت �ه�لاك يف العديد
من الأح��داث مبا فيها جراند بري
�أبوظبي للفورموال .1
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الفجر الريا�ضي

Tuesday

�ضمن � 288شركة عاملية

م�شاركة فريق طريان الإمارات وفريق امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين يف بطولة العامل لل�شركات الأوىل لل�شطرجن عرب االنرتنت
•• �أبوظبي-الفجر

نظم االحت ��اد ال ��دويل لل�شطرجن بطولة ال�ع��امل لل�شركات لل�شطرجن
عرب االنرتنت يف ن�سختها الأوىل خالل الفرتة من  22 - 19فرباير
 ،2021و�شارك يف البطولة � 288شركة وم�ؤ�س�سة عاملية من خمتلف
دول العامل � .صرح بذلك الدكتور �سرحان ح�سن املعيني رئي�س احتاد

الإم ��ارات لل�شطرجن م�ضيفاً � :أن �أهمية امل�شاركة يف البطولة كونها
الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل وت�شارك امل�ؤ�س�سات وال�شركات
بفريق مكون من حم�تريف وه��واة ال�شطرجن العاملون يف م�ؤ�س�ساتها ،
ويعد ت�أهل فريق طريان الإم��ارات وفريق امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين
للبطولة عن احتاد الإمارات لل�شطرجن نقلة نوعية جلهودنا يف االحتاد
لن�شر وتطوير ريا�ضة ال�شطرجن بني خمتلف �شرائح املجتمع وامل�ؤ�س�سات

احلكومية واخلا�صة وحتقيقاً لأهدافنا اال�سرتاتيجية باحلفاظ على
الهواية يف اللعبة اىل جانب االح�تراف  .و�أ�ضافت فوزية عبا�س لطفي
رئي�س اجلهاز الفني  :بلغ عدد الالعبني امل�شاركني يف البطولة حوايل
 1470العبا من  78دولة م�شاركة يف البطولة  ،وقد �أقيمت البطولة
عن بعد على املن�صة االفرتا�ضية العاملية  . chess.comكما عربت
عن امل�ستوى الفني الرائع ال��ذي قدمه العبوا فريق ط�يران الإمارات

وفريق امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين خالل البطولة  ،وعقبت ب�أن احتاد
الإم��ارات لل�شطرجن نظم بطولة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة �ضمن
�أجندته ال�سنوية منذ �سنوات حتقيقا لأهدافه بن�شر اللعبة  ،ونحر�ص
يف احتاد الإمارات لل�شطرجن وبالتعاون مع الأندية الأع�ضاء على تنظيم
بطوالت موجهة لكافة �أفراد املجتمع وخ�صو�صا بعد ما �شهدته ال�ساحة
من �إقبال على امل�شاركة يف البطوالت االفرتا�ضية .
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انطالق «دولية فزاع» للقو�س وال�سهم
يف دبي مب�شاركة  11منتخبا اليوم
•• دبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رئي�س
جم �ل ����س دب� ��ي ال��ري��ا� �ض��ي  ،تنطلق
ال�ي��وم مناف�سات الن�سخة ال�سابعة
من بطولة "فزاع الدولية للقو�س
وال�سهم" لأ��ص�ح��اب الهمم " ثاين
ب� �ط ��والت  2021مب �� �ش��ارك��ة 70
العبا والعبة ميثلون  11دولة.
و�أعلنت اللجنة املنظمة  -يف بيانها
�أم �� ��س االث �ن�ي�ن �أن� ��ه ��س�ي�ت��م تطبيق
�أع�ل��ى املعايري االح�ترازي��ة العاملية،

وال�ب�روت��وك��ول ال�ط�ب��ي املعتمد من
اجلهات املخت�صة يف ال��دول��ة ،وذلك
ب�ع��د ال�ن�ج��اح ال�ك�ب�ير ال ��ذي حققته
ب�ط��ول��ة " م�سبار الأم ��ل الدولية"
اجلائزة الكربى  2021لأ�صحاب
الهمم.
وتعترب دولية فزاع للقو�س وال�سهم
 2021حم �ط��ة ت��أه�ي�ل�ي��ة ل ��دورة
الألعاب الباراملبية بطوكيو واختبارا
حقيقيا لالعبني بعد فرتة التوقف
ب�سبب جائحة كورونا ،حيث يت�سابق
�أب �ط��ال النخبة يف ال�ع��امل م��ن �أجل
التواجد يف هذا احلدث الكبري الذي

ي�ستحوذ على قدر كبري من الأهمية
ب �ع��د �أن �أ� �ص �ب �ح��ت ب �ط��ول��ة " ف ��زاع
الدولية" عالمة فارقة يف خريطة
بطوالت �أ�صحاب الهمم.
ووج� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة العليا
ال�شكر �إىل جمل�س دب��ي الريا�ضي
على متابعته وت��وف�ير ك��ل مقومات
ال �ن �ج��اح لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م لتجاوز
حت��دي��ات مرحلة جائحة" كورونا"
والو�صول بالبطوالت املختلفة لـ "
دول �ي��ة فزاع" يف خمتلف الألعاب
ل�ت�ج��اوز �أه��داف �ه��ا ،واح �ت�لال مكانة
مرموقة دوليا على �أج�ن��دة اللجنة

ال �ه �م ��م رئ �ي �� ��س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
ل�ب�ط��والت ف��زاع ال��دول�ي��ة لأ�صحاب
الهمم بالوفود امل�شاركة يف بطولة
القو�س وال�سهم ،وقال� ":إن جناح
ب �ط��ول��ة " م �� �س �ب��ار الأمل" لـقوى
�أ��ص�ح��اب الهمم" يعد ح��اف��زا كبريا
م��ن �أج� ��ل اال� �س �ت �م��رار يف ال�ت�م�ي��ز ،
وت � ��رك ب �� �ص �م��ة ج ��دي ��دة يف جميع
بطوالت ف��زاع ،بعد و�صول الر�سالة
�إىل ال �ع��امل ب ��أن �ن��ا من��ار���س حياتنا
الباراملبية الدولية.
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ون �� �س �ت �م �ت��ع بالألعاب
ورح��ب ث��اين جمعة ب��ال��رق��اد رئي�س ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،ط��امل��ا ال �ت��زم �ن��ا بكافة
جمل�س �إدارة ن ��ادي دب��ي لأ�صحاب الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة ،خ�صو�صا

�أن الريا�ضة هي البوابة احلقيقية
لإبراز القدرات عند �أ�صحاب الهمم،
وه��ي املن�صة ال�ت��ي جتعلهم م�صدر
الهام للآخرين ب�إرادتهم وعزميتهم
".
م��ن ج�ه�ت��ه �أك� ��د م��اج��د الع�صيمي
رئي�س اللجنة الباراملبية الآ�سيوية
مدير البطولة �أهمية بطولة القو�س
وال �� �س �ه��م ،م��ن م�ن�ط�ل��ق �أن �ه��ا متثل
فر�صة حلجز بطاقة التاهل للحدث
ال �ب��ارامل �ب��ي امل��رت �ق��ب يف " طوكيو"
�صيف ال�ع��ام اجل ��اري ،مم��ا ي�ضاعف
من م�س�ؤولية جميع الالعبني من

�أجل بلوغ الهدف املن�شود.
وقال �إن متابعة �سمو ال�شيخ من�صور
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س
جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي لأ�صحاب
ال� �ه� �م ��م ،و� �س�ل�ام �ت �ه��م م� ��ن خ�ل�ال
الإجراءات االحرتازية التي مكنتهم
م��ن ال �ع��ودة �إىل حياتهم الطبيعية
بعد التوقف الإجباري ب�سبب جائحة
كورونا ،متثل قوة دفع كبرية للجميع
للو�صول بجميع بطوالت ف��زاع �إىل
�أع�ل��ى درج ��ات التميز ،وال �سيما �أن
دبي باتت رقما مهما ومركزا �إقليميا
وع��امل�ي��ا لريا�ضة "�أ�صحاب الهمم.

من ناحية �أخرى يتواجد يف بطولة
ف��زاع للقو�س وال�سهم" ال�سبعيني "
فالدمري ماجرجاك مدرب منتخب
�سلوفاكيا للقو�س وال�سهم ،والذي
ق�ضى يف مالعب" " �أ�صحاب الهمم"
 57ع��ام��ا ع �ل��ى ك��ر��س�ي��ه املتحرك
الع�ب��ا وم��درب��ا ،وح�ق��ق ال�ع��دي��د من
الإجنازات العبا ومدربا ..معربا عن
�سعادته بالتواجد يف بطولة بحجم
وقيمة " ف��زاع الدولية" ..موجها
ال�شكر �إىل القائمني على تنظيمها
يف ظل التحديات التي تواجه العامل
ب�سبب جائحة كورونا.

اختتام ك�أ�س دبي «ايفزا» الذهبية للبولو اليوم
الوقت نف�سه �إىل �أن يحتل املركز الأول حتى ال يواجه مناف�سه القوي
اللعبة يف العامل وبهانديكاب ي�صل �إىل  18هدفا .
•• دبي -وام:
وت�شهد اجلولة الثالثة مباراتني مهمتني جتمع الأوىل فريقي "زيدان" فريق "غنتوت" الذي يحتل �صدارة املجموعة الأوىل  ..فيما ي�سعى فريق
تختتم اليوم مناف�سات اجلولة الثالثة من الدور الت�أهيلي لبطولة ك�أ�س و" �أبوظبي" وتقام عند ال�ساعة الثانية من بعد الظهر �..أما املباراة الثانية "زيدان" لتجميع �صورته وحت�سني موقعه بني الثمانية الكبار حيث ابتعد
دبي "ايفزا"  2021للبولو املقامة يف مالعب نادي ومنتجع "احلبتور فتقام يف متام الرابعة ع�صرا وجتمع فريقي الإمارات وذئاب دبي كافو  .كثريا عن م�ستواه املعروف .
للبولو والفرو�سية" مب�شاركة ثمانية ف��رق ت�ضم كوكبة من �أمل��ع جنوم وحجز فريق "�أبوظبي" مقعده يف �صدارة املجموعة الثانية وي�سعى يف وجتمع املباراة الثانية فريقي "الإمارات" بقيادة �سمو ال�شيخة ميثاء بنت

حممد بن را�شد �آل مكتوم و ذئ��اب دبي " كافو" بقيادة حبتور احلبتور
وه��ي متكافئة امل�ستوى رغ��م ف��ارق الت�صنيف حيث �أن هانديكاب فريق
"الإمارات" ي�صل �إىل  17هدفا  ..بينما فريق ذئاب دبي "كافو" ي�صل �إىل
 18هدفا ولكل منهما فوز واحد وي�سعى لتحقيق الفوز الثاين لي�ضمن
الت�أهل .

تعاون بني احتادي الإمارات والبحرين للمالكمة مدفيديف للمرة الأوىل بني الثالثة
لتبادل اخلربات واملع�سكرات
الأوائل يف ت�صنيف املحرتفني
•• �أبوظبي -وام:

ب�ح��ث االحت ��اد الإم��ارات��ي للمالكمة ون�ظ�يره البحريني خالل
االجتماع الذي عقد �أم�س الأول "عن بعد " �سبل تعزيز التعاون
امل�شرتك بينهما مبا فيها تبادل اخلربات واملع�سكرات على م�ستوى
املنتخبات الوطنية واملدربني واحلكام بجانب االتفاق على توحيد
املواقف يف االنتخابات املقبلة على امل�ستويني الآ�سيوي والدويل،
وتبادل الزيارات لدعم اللعبة خليجيا ،وتنظيم عدد من البطوالت
الإقليمية التي ت�سهم يف تو�سيع قاعدة ممار�سة اللعبة ،والك�شف
املبكر عن املواهب ،وتوفري فر�ص االحتكاك الدويل القوي لها.
ح�ضر االجتماع من جانب ال��دول��ة� ..سعادة �أن�س العتيبة رئي�س

االحتادين الإماراتي والآ�سيوي ،وح�سن احلمادي �أمني ال�سر العام
لالحتاد �أمني عام اللجنة التنظيمية اخلليجية  ..فيما ح�ضره
من جانب البحرين  ..يو�سف القهوجي رئي�س االحتاد البحريني،
ونائبه عي�سى ال�شيخ .و�أك��د ح�سن احلمادي �أن االجتماع تطرق
�إىل الكثري م��ن اجل��وان��ب املتعلقة مب�ستقبل اللعبة ،و�أن هناك
تطابقا ك��ام�لا يف ال ��ر�ؤى ب�ين ال�ط��رف�ين ،و�إرادة ق��وي��ة لتطوير
التعاون امل�شرتك مبا ي�صب يف م�صلحة املنتخبات ،م�شريا �إىل
�أن وج��ود �سعادة �أن����س العتيبة كرئي�س ل�لاحت��اد الآ��س�ي��وي يعزز
م�ساعي الإم��ارات وكل دول اخلليج يف تطوير اللعبة ،واال�ستفادة
م��ن ال�ت�ج��ارب الناجحة يف ال�ق��ارة ب�شكل ع��ام ،وال �سيما �أن��ه قام
بتنظيم البيت من الداخل يف االحت��اد ال�ق��اري ،وا�ستحداث عدد

من البطوالت يف املراحل ال�سنية املختلفة ،وتن�شيط دور اللجان
املختلفة ،وت��وزي��ع ال�ق��ارة على ع��دة مناطق ،والبحث ع��ن موارد
ذاتية للتمويل من �أج��ل دعم برامج تطوير الكوادر ورف��ع كفاءة
تنظيم ال�ب�ط��والت ال�ق��اري��ة .وق��ال احل �م��ادي  " :عالقتنا قوية
بالأ�شقاء يف البحرين ،ولديهم برنامج طموح لتطوير اللعبة،
ونحن نفتح كل النوافذ لنقل خرباتنا �إليهم يف ظل التزامنا بدعم
كل الأ�شقاء ،خا�صة �أن االحتاد الإماراتي للمالكمة كان له الدور
الكبري يف ت�أ�سي�س اللجنة التنظيمية اخلليجية ،وتنظيم �أول
بطولة خليجية على م�ستوى الكبار ،وكذلك �أول بطولة خليجية
على م�ستوى النا�شئني وال�شباب ،و�ساهم بجهد كبري يف ت�أ�سي�س
كيانات عدد من االحتادات اخلليجية التي مل تكن موجودة ".

ترجم الرو�سيان دانييل مدفيديف وا�صالن كارات�سيف
م�شوارهما اجليد يف بطولة ا�سرتاليا املفتوحة� ،أوىل
ال �ب �ط��والت االرب� ��ع ال �ك�ب�رى يف ك ��رة امل �� �ض��رب ،بت�س ّلق
ت�صنيف الالعبني املحرتفني ،فا�صبح مدفيديف ثالثا
بعد بلوغه النهائي والثاين يف املركز  42بعد ت�أهله اىل
ن�صف النهائي.
ول�ل�م��رة االوىل يف م���س�يرت��ه ،ا��ص�ب��ح م��دف�ي��دي��ف (25
ع��ام��ا) ب�ي�ن ال �ث�لاث��ة االوائ � ��ل ع�ل��ى ح���س��اب النم�سوي
دومينيك تيم املرتاجع �إىل املركز الرابع.
وال ت��زال ال���ص��دارة ب�ح��وزة ال�ع�م�لاق ال�صربي نوفاك

ديوكوفيت�ش املت ّوج يف ا�سرتاليا بلقبه الثامن ع�شر يف
البطوالت الكربى والتا�سع يف ملبورن.
ويتقدّم ال�صربي غرميه اال�سباين رافايل نادال باكرث
م��ن ال �ف��ي ن�ق�ط��ة ،وه��و يف ط��ري�ق��ه ل�ل�ترب��ع ع�ل��ى �أكرب
ع��دد م��ن اال�سابيع يف امل��رك��ز االول ال��ذي ميلكه راهنا
ال�سوي�سري روجيه فيدرر (� ،)310إذ ي�صل �إىل اال�سبوع
 311على القمة يف الثامن من �آذار/مار�س املقبل.
و��ص�ع��د ال�ب�ل�غ��اري غ��ري�غ��ور دمي �ي�ت�روف ارب �ع��ة مراكز
وا��ص�ب��ح يف ال�سابع ع�شر ،بعد بلوغه رب��ع النهائي يف
ملبورن.
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وثائقي بيليه على نتفليك�س يغو�ص يف حياة الأ�سطورة
تطلق من�صة البث التدفقي "نتفليك�س" اعتبا ًرا من اليوم الثالثاء
الفيلم الوثائقي "بيليه" ال��ذي ي�ت�ن��اول ح�ي��اة ا��س�ط��ورة ك��رة القدم
الربازيلية داخل وخارج امل�ستطيل الأخ�ضر ،حيث ي�ض ّم مقابالت مع
الالعب املتوج بك�أ�س العامل ثالث مرات نف�سه و�أ�شخا�ص �آخرين.
املنتج املنفذ للوثائقي الذي تدور �أحداثه بني عامي  1958و،1970
هو االمريكي كيفن ماكدونالد ،املخرج احلائز على جائزة الأو�سكار
عن فيلم وثائقي �آخر" ،يوم يف �سبتمرب" الذي يتناول ق�ضية احتجاز
الرهائن ال�شهرية يف �أوملبياد ميونيخ عام .1972
بني هذين العامني ،كانت هناك حقبة �شهدت تتويج ايد�سون �أرانتي�س

هيئة الفجرية للثقافة تنظم ملتقى
الإعالم الريا�ضي الأول افرتا�ضيا
•• الفجرية-وام:

نظمت هيئة الفجرية للثقافة والإعالم ام�س تزامنا مع �أ�سبوع االبتكار ..امللتقى
الإعالم الريا�ضي حتت رعاية ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة
الفجرية للثقافة والإع�لام وذل��ك حتت عنوان " الإع�لام الريا�ضي وحتديات
اجلائحة " .وافتتح امللتقى بكلمة لل�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي ،
ثمن فيها الدور الفعال يف تغطية الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية عرب و�سائل
الإعالم بكل تنوعاتها وقال " �إننا �إذ نقيم عرب و�سيلة مرئية و�سمعية ملتقانا
و�إياكم ف�إننا نعرب ب�شكل �ضمني عن حفاوتنا بو�سائل التوا�صل الإجتماعي من
ب��اب �إمياننا بدورها الفاعل والديناميكي يف مد ج�سور التوا�صل بني قنوات
الإر�سال وقنوات التلقي لإي�صال الر�سائل الإعالمية والثقافية والفنية حيث
نروم �إي�صالها ،وما توجهنا للإعالم الريا�ضي �إال �إمياناً منا بدورها احليوي يف
تن�شيط الف�ضاء التفاعلي وبث روح احلما�س لتبني الأفكار املحفوفة بال�ضياء
الإن�ساين واملق�صد الرتبوي املتناءي وكل القيم ال�سلبية التي ت�سعى ل�سلب طاقة
الإن�سان وتبديد قدراته بعك�س ما ي�سعى اخلريون والريا�ضيون منهم والإعالم
الريا�ضي حتديدا لبناء الإن�سان بناء قوميا م�ستقيماً يقوم على الإمي��ان به
وبقدراته اخلالقة وا�ستنفار قواه وحث مواهبه على �أن تو�ضع يف قوالب الإنتاج
ال�ستظهار كامن قدراته وا�ستجالء خمزونات طاقته" .وا�ستهل �سعادة في�صل
جواد امللتقى بعر�ض حماوره التي جرت مقاربتها من قبل املتحاورين على نحو
م�ستفي�ض وهي " دور الإع�لام الريا�ضي يف نقل الفعاليات و�أخذها �إىل حيث
يتواجد اجلمهور ..وت�أثر الفعاليات الريا�ضية يف ظل ظروف جائحة كورونا..
وم�ستقبل الأل�ع��اب الريا�ضية والبطوالت الريا�ضية على الأ�صعدة العربية

دو نا�سيمنتو وهو اال�سم احلقيقي لبيليه ،بلقبه االول يف ك�أ�س العامل
عن  18عا ًما حتى اللقب الثالث ،حيث بات رم�زًا يف ب�لاده و�أيقونة
عاملية للأجيال القادمة.
�سي�ش ّكل �أر�شيف الفيديو الوفري يف الوثائقي فر�صة جلزء كبري من
اجلمهور الكت�شاف �أو �إعادة اكت�شاف العبقرية التي حتلى بها بيليه،
ذاك الالعب الذي كان ق��اد ًرا على تغيري م�سار املباراة بلم�سة واحدة
للكرة.
وا��س�ت�ف��اد ف��ري��ق العمل �أي��ً��ض��ا م��ن املقابلة ال�ت��ي خ�صّ ها ب��ه الالعب
الرقم  10نف�سه ال�سيما يف هذا العمر ( 81عا ًما) حيث بدا �ضعيفًا

ج�سد ًيا.
�ضغط املناف�سات الهائل ،حلظات الإحباط ،حلظات الفرح ،اخليانة
ال��زوج�ي��ة ،العالقة امل�ضطربة م��ع �أوالده ،كلها موا�ضيع مطروحة
يف الوثائقي الذي �سيدخل اىل ما وراء كوالي�س حياة �أ�سطورة نادي
�سانتو�س املهنية وال�شخ�صية ،حتى �أن��ه حت��دث عن عالقته بالنظام
الديكتاتوري يف الربازيل حينها.
بعد �أكرث من ن�صف قرن ،ال يزال البع�ض يلومه على �صمته وان�صياعه
للحكم الع�سكري الذي و�صل �إىل ال�سلطة يف العام  1964وبقي حتى
.1985

ويقول اليوم الالعب امللقب بالـ"ملك"" :ال �أعتقد �أنه كان ب�إمكاين
فعل �أي �شيء خمتلف .مل �أكن �سوبرمان .مل �أكن �أ�صنع املعجزات".
يذكر الوثائقي �أن حكومة اجلرنال �إميليو غارا�ستازو ميدي�شي دفعته
للم�شاركة يف ك�أ�س العامل  ،1970عندما مل يكن ق��اد ًرا على ذلك
ب�سبب تداعيات �إ�صابة عانى منها خالل كل من الن�سختني ال�سابقتني
للمونديال.
يظهر ك�أ�س العامل ع��ام  1970يف املك�سيك ال��ذي ُيختتم به الفيلم
ال��وث��ائ�ق��ي� ،شخ�صية بيليه التائهة ،البعيدة ع��ن تلك ال��واث�ق��ة ذات
االبت�سامة التي ال تنقطع.

19
19

مان�شي�سرت �سيتي  ..خطوات واثقة على طريق الرقم واحد عامليا
•• �أبوظبي-وام:

ي��وا� �ص��ل ف ��ري ��ق م��ان���ش�ي���س�تر �سيتي
حتطيم الأرق ��ام القيا�سية ،وت�سجيل
ا��س�م��ه ب ��أح��رف م��ن ذه��ب يف ال ��دوري
الإجن�ل�ي��زي �أق ��وى ال��دوري��ات العاملية
ويت�صدر جدول الرتتيب بـ  59نقطة
ويكون الأقرب حل�صد اللقب.
وح �م ��ل ف � ��وزه ع �ل��ى �أر�� �س� �ن ��ال م�ساء
�أم�س الأول بهدف مقابل ال �شيء يف
اجل��ول��ة  25م��ن " الربمييري ليج "
ال�ك�ث�ير م��ن الأرق� ��ام ال�ت��اري�خ�ي��ة غري
امل�سبوقة ،لي�ضيف �إىل ر�صيده املزيد
من الإجنازات منذ انتقال ملكيته �إىل
�أبوظبي يف �سبتمرب من عام .2008
ـ"
وت�ع��د �أب ��رز الأرق ��ام ال�ت��ي �سجلها ال �آخ��ر  17م �ب��اراة ،كما �أن��ه �أول ن��اد يف
�سيتي" ه��ي �أط ��ول �سل�سلة ف��وز لناد تاريخ الـ " برمييري ليج " يحقق الفوز
بتاريخ الدوري الإجنليزي بواقع  18يف �أول  11م �ب ��اراة م�ت�ت��ال�ي��ة خالل
ف��وزا على ال �ت��وايل يف ك��ل امل�سابقات ،العام اجلديد ،يف نف�س الوقت وخالل
يف نف�س ال��وق��ت ال��ذي مل يخ�سر فيه مواجهاته مع �أر�سنال يعد مان�شي�سرت
الفريق طيلة الـ  25مباراة الأخرية� ،سيتي النادي الوحيد يف تاريخ الكرة
بل مل يت�أخر يف النتيجة بكل امل�سابقات الإجن �ل �ي��زي��ة ال � ��ذي مل ي���س�ج��ل فيه

�أر�سنال هدفا واح��دا على ملعبه يف  4قيا�سيا هذا املو�سم ب�إحراز الفوز خارج
ملعبه  11مباراة معادال الرقم نف�سه
مباريات على التوايل.
وت��ؤك��د تلك النتائج �أن ال�ـ " �سيتي " ال��ذي حققه يف مو�سمه اال�ستثنائي
ا��س�ت�ع��اد ق��وت��ه ال�ه�ج��وم�ي��ة ال�ضاربة ،ع� ��ام  .2017وك � ��ان ال� �ه ��دف ال ��ذي
حيث �أنه جنح يف هز �شباك املناف�سني �أح � ��رزه رح �ي��م ��س�ت�يرل�ي�ن��ج يف مرمى
 18مرة يف �آخر  6مباريات ،قبل �أن الأر�سنال �إعالنا عن حتقيق النفطة
ي��واج��ه �أر� �س �ن��ال ،ك�م��ا �أن ��ه ح�ق��ق رقما  33ب��ال��دوري الإجنليزي خ�لال عام

 ،2021وهذا العدد من النقاط يعد
�أك�ب�ر م��ن ع��دد ال�ن�ق��اط ال�ت��ي حققها
ك��ل م��ن ليفربول و�إر��س�ن��ال وتوتنهام
جمتمعني ،فقد �أح ��رزوا جميعا 31
نقطة فقط منذ بداية هذا املو�سم.
وم� ��ع ب ��داي ��ة ح �ق �ب��ة �أب ��وظ �ب ��ي داخ ��ل
م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي يف  2008كان
ال �ه��دف ال��وا� �ض��ح �أن ي�ت�ط��ور الفريق
وي���ص�ب��ح م �ث��ل ب��ر��ش�ل��ون��ة الإ�سباين،
وك��ان��ت ه �ن��اك ت��وج�ه��ات م��ن البداية
ب�أن النادي �سي�شرتي �أف�ضل الالعبني
ويتعاقد م��ع �أف���ض��ل امل��درب�ين وي�ضخ
ا�ستثمارات ك�ب�يرة يف م�سرية حتويل
النادي �إىل كيان عمالق ،وخالل هذه
ال �ف�ترة مت��ت تو�سعة امل�ل�ع��ب اخلا�ص
بالفريق لي�ستوعب � 55أل��ف متفرج،
ومتت �إقالة مدربه مارك هيوز يف عام
 2009حيث مل يكن على م�ستوى
ال �ط �م��وح ،وح �ي �ن �ه��ا مت ال �ت �ع��اق��د مع
امل� ��درب الإي �ط ��ايل امل �ع��روف روبريتو
مان�شيني ،ويف ع��ام  2013وعندما
متت �إقالته لل�سبب نف�سه وهو "عدم

حت �ق �ي��ق الأهداف" ،رغ ��م تتويجه
بلقب ال��دوري يف املو�سم ال�سابق بعد
ف�ت�رة غ �ي��اب ط��وي �ل��ة ع��ن البطوالت
والأل � �ق� ��اب ،وح �ي �ن �ه��ا ك��ان��ت عالمات
اال�ستغراب �أك�بر ملعرفة � ..أي��ن يريد
هذا النادي �أن ي�صل بال�ضبط؟ .بعد
مرور ال�سنوات الع�شر الأوىل ،وحتقيق
الإجن� ��ازات امل�ت��وال�ي��ة ،ت�غ�يرت �أهداف
مان�ش�سرت �سيتي حت��ت ق�ي��ادة مدربه
الإ�سباين بيب جوارديوال ،حيث �أ�صبح
يفكر يف جت ��اوز بر�شلونة والو�صول
�إىل "الرقم واحد" ع �ل��ى امل�ستوى
العاملي خ�لال ال�سنوات ال�ـ  8املقبلة،
خ�صو�صاً يف ظل ارتفاع �شعبية النادي
وجماهرييته على امل�ستوى العاملي ،يف
الوقت نف�سه الذي تعددت فيه اللغات
الر�سمية ملوقعه الإل �ك�تروين ليقدم
خدماته للجميع ويفتح نوافذه على
الكون باللغات العربية والإجنليزية
والفرن�سية وال�صينية والإ�سبانية،
الأم ��ر ال ��ذي ��س��اه��م يف حت�ق�ي��ق قفزة
نوعية هائلة يف �شعبيته حول العامل.

بايرن املرتنح يف رحلة حمفوفة باملخاطر �إىل روما �أبطال �أوروبا ..على ت�شل�سي التعلم
من �أتلتيكو �أهمية الثبات

بعد �سدا�سية رائعة وتتويج بلقب �أبطال العامل للمرة الثانية يف تاريخه،
يحل بايرن ميونيخ الأملاين اليوم الثالثاء على الت�سيو الإيطايل يف امللعب
الأوملبي يف روما �ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مرتنحا نتيجة ما
�أظهره من �ضعف يف الأيام القليلة املا�ضية يف الدوري املحلي.
يدخل فريق املدرب هانزي فليك مباراة الثالثاء �ضد الت�سيو الذي ي�صل
اىل دور �إق�صائي يف امل�سابقة القارية الأم للمرة الأوىل منذ م�شاركته
الأوىل مو�سم  2000-1999حني و�صل اىل ربع النهائي وخرج على يد
فالن�سيا الإ�سباين ،على خلفية نتيجتني خميبتني جدا يف الدوري املحلي.
وبعدما تخلف على �أر��ض��ه �أم��ام املتوا�ضع �أرمينيا بيليفيد �صفر -2ثم
 3-1قبل �أن ينقذ نقطة بالتعادل � ،3-3سقط العمالق البافاري ال�سبت
�أمام �إينرتاخت فرانكفورت  2-1يف مباراة تخلف خاللها �أي�ضا بهدفني
نظيفني.
وت�سبب ذلك يف �إعادة الأمل ملناف�سيه على اللقب� ،إذ ،وبعد �أن كان مت�صدرا
يف �أوائل ال�شهر احلايل بفارق �سبع نقاط ،تقل�ص الفارق الآن اىل نقطتني
فقط بينه وبني اليبزيغ الفائز الأحد على هرتا برلني �3-صفر.
وي�شكل الدفاع املهزوز م�صدر قلق كبري لفليك� ،إذ اهتزت �شباك النادي
البافاري يف  31منا�سبة خ�لال  22م�ب��اراة يف ال��دوري املحلي ،يف �أ�سو�أ
�سجل له دفاعيا منذ  29عاما.
وبدا النادي البافاري مرهقا متاما بعد عودته من رحلته اىل قطر حيث
توج بلقب مونديال الأندية للمرة الثانية يف تاريخه بعد الأوىل يف 2013
ب�ف��وزه على تيغري�س املك�سيكي (�1-صفر)،
لي�ضيفه اىل �أل�ق��اب ال ��دوري والك�أ�س
وال� �ك� ��أ� ��س ال �� �س��وب��ر حم �ل �ي��ا ودوري
الأبطال والك�أ�س ال�سوبر قاريا.
ومل يكن رئي�س النادي كارل هاينز
رومينيغيه را�ضيا على الإطالق
ع� �م ��ا �� �ش ��اه ��ده م� ��ن ال� �ف ��ري ��ق يف
الأي� ��ام القليلة امل��ا��ض�ي��ة ،قائال
ل�شبكة "زي دي �أف" املحلية
"نفتقد اىل ال �ث �ب��ات .يف
بع�ض الأح�ي��ان ال نقدم
جم� �ه ��ودا � �س��وى يف

الأمتار الأخرية (من املباراة)".
ور�أى �أن خ�سارة خم�س نقاط يف مباراتني "لي�س بالأمر االعتيادي بالن�سبة
لبايرن ،ولي�س ما كنا نتوقعه".
وت�أثر بايرن منذ الرحلة القطرية بغياب جنمه املخ�ضرم توما�س مولر
واملدافع الفرن�سي بنجامان بافار ال�صابتهما بفريو�س كورونا ،كما يفتقد
�أي�ضا جهود العب الو�سط الفرن�سي كورنتان تولي�سو لأ�شهر بعد خ�ضوعه
لعملية جراحية يف فخذه ،يف وقت يت�سابق �سريج غنابري مع الزمن ليكون
جاهزا الثالثاء بعد تعر�ضه لإ�صابة يف الفخذ �أي�ضا.
ويف ظل غياب مولر ،عجز بديله الكامريوين �إي��ري��ك ماك�سيم ت�شوبو-
موتينغ عن �سد الفراغ وم�ساندة الهداف البولندي روبرت ليفاندوف�سكي.
وح ��اول فليك ت�بري��ر النتيجتني الأخ�يرت�ين املخيبتني لبايرن بالقول
"يجب �أال نن�سى ب�أننا عانينا من �أيام �صعبة" يف �إ�شارة منه اىل اجلدول
املزدحم وا�ضطرار النادي البافاري اىل خو�ض  12مباراة حتى الآن منذ
بدء العام اجلديد.
و�أقر رومينيغيه ب�أن "املو�سم ب�أكمله مرهق .الفريق يلعب كل ثالثة �أيام،
وهذا بالت�أكيد ي�ؤدي اىل توتر الالعبني".
وبعد ال�صدمة التي �أ�صابته يف ال��دور الثاين مل�سابقة الك�أ�س حني خرج
بركالت الرتجيح �أم��ام هول�ستاين كييل من ال��درج��ة الثانية ،لن يكون
با�ستطاعة بايرن تكرار اجناز املو�سم املا�ضي و�إحراز الثالثية.
الآن وبعدما باتت الك�أ�س املحلية خارج احل�سابات ،يتوجب على بايرن الآن
ا�ستعادة رباطة ج�أ�شه ومتا�سكه اعتبارا من مباراة الثالثاء �ضد الت�سيو �إذا
ما �أراد االحتفاظ بلقبه القاري.
و�شدد رومينيغيه ب�أن "علينا اللعب برتكيز �أكرب� ،أن نكون �أكرث التزاما".
ويحتاج بايرن بالت�أكيد اىل تقدمي �أف�ضل ما لديه لكي يتجنب ال�سقوط
يف مواجهته الأوىل على الإطالق مع الت�سيو ،بدءا من لوروا �سانيه الذي
عجز حتى الآن عن م�ساعدة الفريق دفاعيا يف وقت احلاجة واكتفى بلعب
دوره االعتيادي يف التوغل على اجلناح.
ووجه رومينيغيه �سهامه ب�شكل خا�ص نحو الالعب ال�سابق ملان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي وقلب الدفاع نيكال�س زوله ،م�شددا "هناك �أخطاء ال يجب �أن
حت�صل" من قبل الالعبني.
مني ب��اي��رن ب�ست ه��زائ��م فقط حتى الآن منذ و��ص��ول فليك يف ت�شرين
الثاين-نوفمرب  ،2019وهو نف�س عدد الألقاب التي �أحرزها بقيادة هذا
املدرب.
والإي �ج��اب �ي��ة ال��وح�ي��دة يف ال�ه��زمي��ة ال�ساد�سة
ال � �ف� ��ري� ��ق
ال �� �س �ب��ت ،ك��ان��ت ع� ��ودة ل �ي��ون غ��وري�ت���س�ك��ا اىل
وم�شاركته للمرة الأوىل منذ �شفائه من فريو�س كورونا ال�شهر
املا�ضي.
ومن املتوقع �أن يلعب غوريت�سكا يف الو�سط اىل
جانب جو�شوا كيميت�ش يف مباراة امللعب
الأومل� �ب ��ي يف روم� ��ا ،و��س�ي���س�ع��ى جاهدا
ب�ج��ان��ب زم�لائ��ه ل�ل�ح��ر���ص ع�ل��ى "�أن
نقدم الأج��وب��ة املنا�سبة على �أر�ضية
امللعب يف امل�ب��اري��ات القليلة املقبلة"
بح�سب ما �أفاد.
و��س�ي���س�ع��ى ب��اي��رن ج��اه��دا الثالثاء
اىل الإبقاء على �سجله اخلايل من
ال�ه��زائ��م يف امل�سابقة ال�ق��اري��ة منذ
�إي ��اب ال ��دور ذات��ه ملو�سم -2018
 2019حني خ�سر �أمام ليفربول
الإن �ك �ل �ي��زي ،ل �ك��ن ع�ل�ي��ه احل� ��ذر من
ال�ل�اع ��ب ال��وح �ي��د ال � ��ذي ت �ف��وق على
ه��داف��ه ليفاندوف�سكي املو�سم املن�صرم
م��ن ح �ي��ث ع ��دد الأه� � ��داف يف البطوالت
الأوروب �ي��ة اخلم�س ال �ك�برى ،وه��و ت�شريو
�إمي��وب�ي�ل��ي .وع�ل��ى ال �ن��ادي ال�ب��اف��اري جتنب
ما ح�صل لغرميه بورو�سيا دورمتوند حني
ح��ل الأخ�ي�ر �ضيفا ع�ل��ى الت�سيو يف امللعب
الأومل�ب��ي يف ت�شرين الأول�/أك �ت��وب��ر املا�ضي
حيث خ�سر  3-1يف اجل��ول��ة الأوىل من
دور املجموعات ،قبل �أن يتعادل �إيابا على
�أر�ضه يف "�سيغنال �إيدونا بارك" .1-1

عندما ا�ستلم الأمل��اين توما�س توخل قبل �أق��ل من �شهر مهمة الإ�شراف
على ت�شل�سي الإنكليزي ،كان على دراية تامة مبخاطر تدريب فريق ميلكه
امللياردير الرو�سي رومان �أبراموفيت�ش.
وبجملة مقت�ضبة ج��دا� ،أج��اب الأمل��اين يف م��ؤمت��ره ال�صحايف الأول على
�س�ؤال عما �إذا كان ي�شعر بالقلق نتيجة منحه عقدا مع النادي اللندين
لعام ون�صف فقط ،قائال "ماذا يغيرّ هذا الأمر؟ .لو منحوين �أربعة �أعوام
ون�صف العام ومل يكونوا �سعداء ،ف�سيقومون ب�إقالتي يف كافة الأحوال".
ورغ ��م م��ا ح���ص��ل م��ع م��درب�ين ب��ارزي��ن �آخ��ري��ن م�ث��ل ال�برت �غ��ايل جوزيه
مورينيو ،الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ومواطنه �أنتونيو كونتي الذين �أقيلوا
من املن�صب بعد قيادتهم الفريق اللندين اىل لقب الدوري املحلي� ،أو حتى
الإيطايل روبرتو دي ماتيو الذي منحهم لقبهم الوحيد يف دوري الأبطال
عام  2012دون �أن ي�شفع له هذا الأمر ،قبل توخل التحدي الذي يواجهه
كخليفة ل�ضحية بارزة �أخرى �أ�سطورة النادي فرانك المبارد.
و�شاءت ال�صدف �أن ت�ضع قرعة الدور ثمن النهائي لدوري �أبطال �أوروبا
ت�شل�سي يف مواجهة الفريق الأكرث ثباتا �أوروبيا من حيث املدربني� ،أتلتيكو
مدريد الإ�سباين الذي ي�ستقبل الثالثاء الـ"بلوز" يف بوخار�ست عو�ضا عن
العا�صمة الإ�سبانية ،ب�سبب قيود ال�سفر املفرو�ضة من ال�سلطات للحد من
تف�شي الن�سخ املتحورة من فريو�س كورونا.
ومنذ �أن ا�ستلم الأرجنتيني دييغو �سيميوين مهمة اال�شراف على �أتلتيكو
عام � ،2011شهد ت�شل�سي مرور ت�سعة مدربني دائمني من دون ح�سبان
املوقتني ،وذلك يف تناق�ض �صارخ يف النهج املعتمد من قبل الناديني.
ورغ��م انفاقه  220مليون جنيه ا�سرتليني ه��ذا املو�سم لتعزيز
فريقه بالعبني ج��دد رغ��م الأزم ��ة امل��ال�ي��ة الهائلة الناجمة عن
ت��داع�ي��ات تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا ،يجد ت�شل�سي نف�سه يف املركز
اخلام�س حمليا يف حني يت�صدر �أتلتيكو ترتيب "ال ليغا" �أمام
العمالقني ريال مدريد وبر�شلونة.
وحتى بعد تعرثه يف املرحلتني املا�ضيتني بتعادل
وه��زمي��ة ،م��ا زال �أت�ل�ت�ي�ك��و يف � �ص��دارة ال ��دوري
ب �ف��ارق ث�ل�اث ن �ق��اط ع��ن ج� ��اره ال� �ل ��دود ريال
مع مباراة �أق��ل من الأخ�ير ،ما يعزز حظوظه
ب��اح��راز اللقب للمرة الأوىل منذ  ،2014فيما
تنح�صر طموحات ت�شل�سي بنيل مركز يعيده اىل دوري
الأبطال املو�سم املقبل.
وبامكان �أبراموفيت�ش �أن يزعم ب�أن فل�سفته قد �أعطت نتائجها
لأن �أي فريق يف الدوري املمتاز مل يحرز �ألقابا بقدر ت�شل�سي خالل
�أعوامه الـ 18حتت "�سلطة" امللياردير الرو�سي.
ويت�ضمن ذلك بالطبع فوزه بلقب دوري الأبطال عام  ،2012ما جعل
الـ"بلوز" النادي اللندين الوحيد حتى الآن يرفع الك�أ�س الغالية.
لكن بالن�سبة لناد يتمتع مبوارد مالية هائلة مثل ت�شل�سي ،ف�إن عدم
الثبات على م��درب له عواقبه على ال�صعيد امل�سابقة القارية الأهم
على الإطالق لأنه منذ خ�سارته �أمام �أتلتيكو بالذات يف ن�صف نهائي
مو�سم �( 2014-2013صفر�-صفر ذهابا يف مدريد و� 3-1إيابا
يف ل�ن��دن) ،مل ينجح ال�ن��ادي اللندين يف اخل��روج منت�صرا م��ن �أي
مواجهة �إق�صائية.
�صحيح �أن �أتلتيكو ب��دوره فوت بفر�صتني ذهبيتني لإح��راز اللقب
للمرة الأوىل بخ�سارته يف النهائي بطريقة دراماتيكية �أم��ام جاره
ريال مدريد عامي  2014و ،2016لكن جتديد ثقته على الدوام
ب�سيميوين جعل من "لو�س روخيبالنكو�س" مناف�سا دائما وخ�صما
يح�سب له �ألف ح�ساب يف املراحل املتقدمة من البطولة القارية.
ف ��إىل ج��ان��ب و��ص��ول��ه اىل ال�ن�ه��ائ��ي م��رت�ين ،خ��ا���ض �أتلتيكو ن�صف
النهائي يف منا�سبة �أخرى وربع النهائي مرتني ،وفازا بلقب الدوري
الأوروبي "يوروبا ليغ" يف املو�سمني اللذين عجز خاللهما عن تخطي
دور املجموعات يف دوري الأبطال بقيادة �سيميوين.

وما يزيد من �أهمية ما يحققه �أتلتيكو� ،أن قدراته املالية متوا�ضعة جدا
مقارنة مع مناف�سيه املحليني ريال وبر�شلونة ،وحتى �أن �سيميوين وجد
نف�سه م�ضطرا م��رارا وتكرارا اىل �إع��ادة بناء فريقه بعد خ�سارة جنومه
ل�ف��رق مناف�سة ،بينها ت�شل�سي ال ��ذي ج ��رده م��ن الثنائي دييغو كو�ستا
وال�برازي�ل��ي فيليبي لوي�س من الفريق ال��ذي ت��وج بلقب ال��دوري مو�سم
.2014-2013
وخ�ل�ال الأع ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،خ�سر �أتلتيكو ج�ه��ود الع�ب�ين مثل الربتغايل
راداميل فالكاو ،الرتكي �أردا توران ،الفرن�سي �أنطوان غريزمان ،الفرن�سي
لوكا�س هرنانديز ،رودري �أو الغاين توما�س بارتي يف �صفقات كان بحاجة
�إليها من �أج��ل ت�سديد الديون املتوجبة عليه ،لكنه يف الوقت عينه �ضم
املوهبة الربتغالية جواو فيليك�س بنحو  125مليون يورو.
بالن�سبة ل�سيموين "يف احل ��رب ،م��ن ي�ف��وز لي�س ال �ط��رف ال ��ذي ميلك
�أكرب عدد من اجلنود ،بل الذي يجيد ا�ستخدام ما لديه ب�أف�ضل طريقة
ممكنة".
والآن ،اجلميع يعي ب�أن مواجهة �أتلتيكو يف م�سابقة دوري الأبطال يعني
�أن بانتظاره معركة �شر�سة ،وهذه هي الطريقة التي يريدها ويحبذها
�سيميوين.

علماء يكت�شفون غمو�ض النقاط البي�ضاء بالف�ضاء
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

قد تبدو �صورة النقاط البي�ضاء يف الف�ضاء م�ألوفة لدى كثريين ،وهي مرتبطة بلحظات تكون ال�سماء فيها �صافية
ور�ؤية النجوم املتلألئة تكون وا�ضحة للغاية .وجنح علماء الفلك بت�صميم خريطة �أكرث تف�صيال للثقوب ال�سوداء
املوجودة فى الكون ،حيث ت�ساهم تلك اخلريطة فى ك�شف غمو�ض الكيانات الغام�ضة وهى متزقات ناجتة عن
انفجار النجوم �أو ا�صطدام النجوم النيوترونية .وبح�سب موقع "�ساين�س �ألريت" العلمي ،ف�إن هذه ال�صورة ال تبدو
كما هو م�ألوفا عنها ،كونها عبارة عن ثقوب �سوداء عمالقة ون�شطة .وبح�سب مواقع علمية ،ف�إن الثقوب ال�سوداء
هي مناطق يف الف�ضاء تكون فيها قوة اجلاذبية بالغة ال�شدة ،لدرجة �أنه حتى ال�ضوء ال ي�ستطيع الإفالت منها.
ومتثل �صورة النقاط البي�ضاء جهدا ا�ستغرق �سنوات من جانب علماء الف�ضاء الذي جاهدوا يف ر�سم خريطة �أكرث
تف�صيال للثقوب ال�سوداء يف الكون ،عن طريق م�سح مبوجات الراديو املنخف�ضة.
ويتواجد باخلريطة حواىل  25000ثقب �أ�سود ،ويعد ذلك جزءا ب�سيطا مما هو موجود بالفعل فى الكون ب�أكمله،
حيث جمعت البيانات من  4باملئة فقط من ال�سماء فى ن�صف الكرة ال�شماىل.
و�أعد العلماء تلك اخلريطة من خالل ا�ستخدام  52تل�سكوب منخف�ض الرتدد تتمكن من الك�شف عن االنبعاثات
الراديوية املنبعثة من املادة القريبة من ثقب �أ�سود فائق الكتلة.
ومت �إن�شاء تلك اخلريطة من خالل اجلمع بني بيانات من � 256ساعة من املالحظات ،من ال�سماء ال�شمالية .وما
جعل البحث �أكرث �صعوبة هو �أن الأر�صاد الراديوية الطويلة حتجبها طبقة الأيونو�سفري للأر�ض وخلوها من
الإلكرتونات مما تعمل مثل العد�سة العامتة.
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حتمل مرة �أخرى يف الأ�سبوع الثالث للحمل

�ستيني يهزم ال�سن ..وميار�س الريا�ضات ال�شاقة

�أجن�ب��ت �سيدة بريطانية ت��و�أم �اً يتمتعان ب�صحة جيدة
بعد �أن حملت بالطفل ال�ث��اين يف الأ��س�ب��وع الثالث من
احلمل ب��الأول .واكت�شفت ريبيكا روبرت�سون ( 39عاماً)
�أنها حامل بطلفني ت��و�أم ،لكنها ُ�صدمت عندما قيل لها
�إن �أحدهما �أ�صغر من الآخر ،والفارق بينهما � 3أ�سابيع،
ومل ي �ك��ن ه �ن��اك � �س��وى  13ح��ال��ة م��وث �ق��ة �أخ � ��رى من
ح��االت احلمل الزائد يف العامل قبل والدة نوح وروزايل
يف �سبتمرب (�أي�ل��ول) من العام املا�ضي .ويف حديثها �إىل
�صحيفة م�ي�رور ال�بري�ط��ان�ي��ة ق��ال��ت ريبيكا �إن حملها
كان ملي ًئا بامل�شاعر املتناق�ضة ،لأنها �شعرت ب�أن الأطباء
كانوا يحاولون �إثبات وجود خط�أ ما يف التو�أم الأ�صغر،
لأن احلمل الزائد كان �أمراً غري معتاد .وولد الطفالن
التو�أم يف اليوم نف�سه رغم الفارق يف وقت احلمل ،وكان
م��ن ال��وا� �ض��ح ج� �دًا �أن �أح ��د ال �ت��و�أم�ين �أك�ب�ر بكثري من
الآخر ،وبعد عدة فحو�صات ،تو�صل اخت�صا�صي التوائم
يف م�ست�شفى باث روي��ال يونايتد �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
التبوي�ض ح��دث م��رة �أخ��رى ،لذلك فقد حملت ريبيكا
و�صدمت ريبيكا وزوجها
ب�شكل �أ�سا�سي �أث�ن��اء احل�م��لُ .
بعد �سماع ما حدث ،واعرتفت ب�أنها �سارعت �إىل غوغل
لدى عودتها �إىل املنزل ،واكت�شفت وجود  13حالة مماثلة
موثقة يف العامل .و ُولد التو�أمان يف � 17سبتمرب (�أيلول)،
حيث ُو ِل � َد نوح ب��وزن يعادل تقريباً �ضعفي وزن روزايل،
و�أم�ضى الطفالن �أول �أ�سبوعني ون�صف من حياتهما
بعيدًا عن بع�ضهم البع�ض حيث ،مكث نوح يف م�ست�شفى
باث ومت نقل روزايل �إىل الرعاية اخلا�صة يف بري�ستول،
حيث ك��ان على والديهما تق�سيم ال��وق��ت ب�ين طفليهما
اجلديدين يف مدينتني منف�صلتني.

مع دقات ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا ،ورغم الربد ال�شديد يف ال�شتاء
يبد�أ رجل �ستيني يف حمافظة املنيا مب�صر ،يف ممار�سة ريا�ضات
� �ش��اق��ة ،مل ي�ن�ق�ط��ع ع�ن�ه��ا ع�ل��ى م ��دار � � 8س �ن��وات م�ت�ح��دي��ا �شباب
الع�شرينيات يف هذه الريا�ضيات.
وين ّوع عبد املهيمن علي �صاحب الـ 68عاما يف التمارين الريا�ضية،
من امل�شي والرك�ض �إىل �ألعاب القوى �إىل ت�سلق الأ�شجار واجتياز
املوانع احلديدية.
ويقول علي يف حديث مع موقع "�سكاي نيوز عربية" �أنه ميار�س
تلك الريا�ضة ال�صباحية على �ضفاف النيل دون انقطاع منذ نحو
� 8سنوات� ،أي بعد بلوغه �سن التقاعد مبا�شرة.
وي�ت��اب��ع" :كنت �أع �م��ل كمهند�س زراع� ��ي ،مب��دي�ن��ة امل�ن�ي��ا ب�صعيد
م�صر ،وم�ن��ذ ال�صغر و�أن ��ا عا�شق للريا�ضة و�أم��ار���س ك��اف��ة �أنوا
كال�سباحة واجلري وكرة القدم وكرة اليد والطائرة ،وغريها من
الريا�ضات".
ويردف الرجل الذي ي�شتعل ر�أ�سه �شيبا ":ومع بلوغي �سن املعا�ش
(ال�ت�ق��اع��د) ق��ررت �أال �أكتفي باملكوث يف البيت وق��ررت ممار�سة
الريا�ضة كل يوم �صباحاً".
ي�ب��د�أ ي��وم عبد املهيمن علي عند ال�ساعة الرابعة ف�ج��را" ،حيث
ا�ستقيط لأداء �صالة الفجر ،وعند اخلام�سة �صباحاً يف ف�صل
ال�صيف ،وال�ساد�سة �صباحاً يف ف�صل ال�شتاء �أب��د�أ يف الذهاب �إىل
"كورني�ش النيل".
ويقول �إن��ه ميار�س" متارين امل�شي ،يعقيبها متارين اجل��ري ،ثم
ال�ضغط ومتارين اللياقة البدنية املعتادة� ،إ�ضافة �إىل ت�سلق املوانع
املرتفعة والأ�شجار بهدف تقوية ع�ضالت اليد ور�شاقة اجل�سم،
وامل�شي وت�سلق املرتفعات وامل�شي بخط ثابتة ويف طريق م�ستقيم
على عمود �صغري للحفاظ على التوازن".

الفيل الأكرث وحدة بالعامل ينقذ حديقة حيوانات

�أُع ِل َنت خطة جتديد طموحة بقيمة  7.5مليون دوالر حلديقة
حيوانات متهالكة يف �إ�سالم �آباد.
وكانت احلديقة ت�أوي "كافان" ،الذي لقّب بـ"الفيل الأكرث وحدة
يف العامل" ،وتعر�ضت النتقادات دولية ب�سبب �ضعف مرافقها
و�سوء رعاية احليوانات و�أغلقت �أبوابها يف دي�سمرب/كانون الأول.
وت�سببت معاناة "كافان" يف لفت الأنظار �إىل الأو�ضاع التي تعي�شها
حيوانات احلديقة.
و�أطلق نا�شطون يف جمال الدفاع عن حقوق احليوانات حملة �ضد
هذه احلديقة ل�سوء معاملتها "كافان" البالغ  35عاماً ،وهو �آخر
فيل �آ�سيوي متبقٍ يف البالد عا�ش وحيداً منذ نفوق رفيقته قبل
� 8سنوات.
ونقل "كافان" �إىل كمبوديا� ،أواخ��ر ال�ع��ام املا�ضي ،بعدما لفتت
حمنته ان�ت�ب��اه املغنية الأم��ري�ك�ي��ة ��ش�ير ،ال�ت��ي �ساهمت يف جمع
الأموال من �أجل نقل هذا الفيل.
وف�ي�م��ا يتمتع "كافان" الآن ب��رف�ق��ة ع���ش��رات ال��رف��اق يف �شمال
كمبوديا ،ف ��إن ه��ذا الفيل مل ينعم ب��راح��ة ال�ب��ال خ�لال �سنواته
الأخرية يف باك�ستان.
وكانت احلظائر الإ�سمنتية التي حتب�س فيها احليوانات �ضيقة
وخالية م��ن �أي نباتات طبيعية ،كما �أن العديد م��ن احليوانات
ط � ّورت �سلوكاً منطياً ،مثل حتريك ال��ر�أ���س م��ن جانب �إىل �آخر
ل�ساعات.
1978
العام
يف
افتتحت
التي
احلديقة
يف
العاملون
يتمكن
ومل
من
رعاية احليوانات كما يجب.

عملية رائدة ت�ستنزف دماء امر�أة لعالج جلطات قاتلة

رجال الإنقاذ يت�سابقون لإنقاذ الع�شرات من احليتان التي كانت بال�شواطئ على امتداد �ساحل نيوزيلندا .ا ف ب

تنزيل تطبيق كلوب هاو�س  8ماليني مرة

�أظهر تقرير حديث ن�شرته �شركة �آب �آين لال�ست�شارات و�صول عدد مرات

تنزيل تطبيق التوا�صل االجتماعي اجلديد كلوب هاو�س �إىل �أكرث من 8

�أنغام تتلقى
مكاملة مفاجئة من
نبيلة عبيد
ك�شفت الفنانة امل�صرية�أنغام �أنها
تلقت ات�صا ًال هاتفياً من املمثلة
ال �ق��دي��رة نبيلة عبيد ون�شرت
لها �صورة على ح�سابها وكتبت:
"�صحيت م��ن ال �ن��وم ب �ع��د يوم
ت�صوير �شاق يف الربد على مكاملة
م��ن �أج�م��ل �ست يف ال��دن�ي��ا نبيلة
ع �ب �ي��د ،ب �ت �� �س ��أل ع �ن��ي وع ��ن �أمي
و�أوالدي م�ك��امل��ة داف �ي��ة وجميلة
زي ق�ل�ب�ه��ا وخ �ل��ت ي��وم��ي �أحلى
ك �ت�ير رب �ن��ا ي�ح�ف�ظ��ك ويخليكي
لينا يا بلبلة جنمة م�صر الأوىل،
بحبك"
ي��ذك��ر �أن �أن �غ��ام ط��رح��ت م�ؤخرا
�أل�ب��وم�ه��ا اجل��دي��د يحمل عنونا
"مزح" ،وال��ذي ي�ضم � 15أغنية
وهي حت�صد جناحه حتى الآن.

Tuesday

ماليني مرة ،رغم �أنه مل يتم طرح التطبيق ر�سمياً ومازال يف طور "الدعوة
فقط" .وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى �أول فرباير (�شباط) احلايل
 3.5مليون م��رة ف�ق��ط ،ث��م و��ص��ل �إىل  8.1مليون م��رة ي��وم  16فرباير
(�شباط) احل��ايل .يعود ه��ذا النمو القوي للتطبيق� ،إىل ظهور ع��دد من
ال�شخ�صيات ال�شهرية �ضمن قائمة م�ستخدميه مثل �إيلون ما�سك م�ؤ�س�س
�شركة �صناعة ال�سيارات الكهربائية ت�سال وخدمات الف�ضاء �سبي�س �إك�س،
ومارك زوكربريغ م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة التوا�صل االجتماعي في�س بوك.
كما �أ�شار تقرير �آب �آين �أن��ه مت تنزيل التطبيق  2.6مليون مرة �إ�ضافية
من �إجمايل مرات التنزيل يف الواليات املتحدة وهو ما ي�شري �إىل اجلاذبية
العاملية للتطبيق.
و�أ��ش��ار موقع تك كران�ش املتخ�ص�ص يف مو�ضوعات التكنولوجيا �إىل �أن
تطبيق كلوب هاو�س ال يعلن ر�سميا �أرقام مرات التنزيل وال عدد م�ستخدميه
امل�سجلني لكن الرئي�س التنفيذي لل�شركة املطورة له بول دافي�سون قال يف
يناير (ك��ان��ون ال�ث��اين) املا�ضي �إن ع��دد م�ستخدمي التطبيق زاد مبقدار
مليوين م�ستخدم ن�شط �أ�سبوعياً ،وهو ما ي�شري �إىل �أن عدد امل�ستخدمني
�شهرياً و�إجمايل عدد امل�ستخدمني �أكرب من ذلك بكثري.

ديزين ت�ستعد الحتفالية الذكرى الـ 50لت�أ�سي�سها

ي�شهد ع��امل وال ��ت دي ��زين يف ف�ل��وري��دا احتفالية �ضخمة مل��دة � 18شهرا
مبنا�سبة الذكرى الـخم�سني لإن�شاء �أكرب متنزه ترفيهي يف العامل بدءا من
� 1أكتوبر .و َّ
مت افتتاح احلديقة لأول مرة يف الأول من �أكتوبر  ،1971وفق
�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية.
وي�صادف العام احلايل الذكرى اخلم�سني ،التي ت�شهد مفاج�آت كبرية يف
االحتفالية التي ت�ستمر � 18شهراً.
وتظهر جميع املتنزهات الرتفيهية الأرب�ع��ة يف املنتجع بحلل جديدة� ،إذ
�ستت�ألق بع�ض املباين الأك�ثر �شهرة مع ومي�ض  EARidescentجديد
مثل  Beacons of Magicكل ليلة ،و�ستكون العرو�ض ال�ضوئية جزءا
من االحتفال .وح�صلت قلعة "�سندريال" يف "اململكة ال�سحرية" على حتول
ملكي من خالل زينة جديدة.
و�سي�شاهد اجلمهور يف ف�ن��دق "هوليوود تاور" با�ستوديوات "هوليوود
ديزين" قائمة لأف�ضل الأفالم التي ت�ستح�ضر الع�صر الذهبي لل�سينما.
و�سيتزين متنزه "�إبكوت" التابع لعامل ديزين ب�أ�ضواء جديدة ت�سطع عرب
الأل��واح العاك�سة ل�سفينة الف�ضاء يف املتنزه .ومن املقرر �أن يعر�ض ميكي
وميني �أزي ��اء ج��دي��دة� ،إذ ي��رت��دي��ان مالب�س ج��دي��دة كاملة م��ع مزيد من
الأقم�شة ذات الألوان الزاهية املطرزة لقلعة "�سندريال".

كارينا كابور تعلن
خرب ًا �سار ًا ملحبيها
�أعلنت النجمة الهندية كارينا كابو ر
خ �ب�راً � �س��اراً مل�ح�ب�ي�ه��ا ،ع�ب�ر �صفحتها
اخل� ��ا� � �ص� ��ة ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ،وه� ��و �إجن ��اب� �ه ��ا طفلها
الثاين من زوجها النجم الهندي�سيف
علي خان .
ون���ش��رت ك��اري�ن��ا � �ص��ورة م�ك�ت��وب عليها
" ،"it's a boyوع� ّل�ق��ت "�إنه ولد..
� ..2021 - 2 - 21إنه طفل ر�ضيع ..
تيم له �أخ طفل"� ،إال �أنها مل تف�صح عن
ا�سمه بعد.
وخالل الفرتة املا�ضية ،انتقلت كارينا
وزوج �ه��ا �سيف م��ع ابنهما تيمور �إىل
م �ن��زل ج��دي��د ،ب��ال�ق��رب م��ن م�سكنهم
ال���س��اب��ق ،يف ظ��ل �إج � ��راءات احرتازية
ملواجهة تف�شي فريو�س كورونا.

خ�ضعت ام ��ر�أة بريطانية لعملية ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،مت
خاللها ا�ستنزاف دمها بالكامل من ج�سمها ،للتخل�ص من
جلطات رئوية كانت متثل خطراً كبرياً على حياتها.
بعدما فاج�أتها �آالم امل�خ��ا���ضُ ،ه��رع��ت ك�ل�ارا بيكون (23
ع��ام �اً) �إىل امل�ست�شفى لت�ضع م��ول��وده��ا ،وم��ا �إن خ�ضعت
للفحو�صات ال�لازم��ة ،اكت�شف الأط�ب��اء ب ��أن رئتي اجلنني
مل تتطورا ب�شكل كامل ،وك��ان معدل �ضربات قلبة بطيئاً
وم�ستويات الأك�سجني لديه منخف�ضة ب�شكل خطري .وقرر
الأطباء �إجراء عملية قي�صرية عو�ضاً عن الوالدة الطبيعية
خ�شية على حياة اجلنني الذي مت و�ضعه فيما بعد يف وحدة
العناية امل��رك��زة� .إال �أن الأم��ور مل تقف عند ه��ذا احل��د� ،إذ
اكت�شف الأطباء ب��أن ك�لارا تعاين من انخفا�ض م�ستويات
الأك�سجني ،فخ�ضعت لفحو�صات بالأ�شعة ال�سينية والأ�شعة
املقطعية التي ك�شفت عن جلطات دموية كبرية يف رئتيها.
وحاول الأطباء عالج اجللطات الدموية يف رئتي الأم عرب
مميعات ال��دم .وبعد ع��دة �أ�شهر من العالج ،مل يظهر �أي
حت�سن يذكر على �صحة املر�أة ،وتبني من خالل الفحو�صات
امل�ستمرة ب�أن اجللطات يف الرئتني كانت مت�صلبة لدرجة ال
تنفع معها مميعات الدم .ومل يجد الأطباء ب ّداً من �إجراء
عملية جراحية خطرية للمر�أة التي مل يتجاوز عمرها 23
ع��ام�اً .وبعد االنتظار لعدة �أ�سابيع خ�ضعت امل��ر�أة لعملية
ا�ستئ�صال اخل�ثرة الوريدية الرئوية التي �شملت خف�ض
معدل �ضربات القلب وا�ستنزاف الدماء من اجل�سم ملدة 40
دقيقة حتى ا�ستئ�صال اجللطات من الرئتني.

احلب جنون والع�شق فنون ..كيف عبرّ الفراعنة عن دقات قلوبهم؟
ق���ص��ائ��د ��ش�ع��ري��ة� ،أم �أل �ق��اب حم�ب�ب��ة؟ ت�ف�نن امل�صريون
ال�ق��دام��ى ب�ط��رق التعبري ع��ن احل��ب لن�صفهم الآخ ��ر،
وخ �ل��دوا ق�ص�ص حبهم العظيمة ،ف�م��ا ه��ي ل�غ��ة احلب
الفرعونية؟
عرف قدماء امل�صريني احلب وتفاخروا به وعربوا عنه
من خالل كتابة الق�صائد العاطفية على جدران املعابد
و�أوراق ال�ب�ردي قبل �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة �آالف ع��ام ،وذكر
الأمني العام للمجل�س الأعلى للآثار امل�صرية ،الدكتور
م�صطفى وزيري� ،أنهم ا�ستخدموا �أجمل مفردات اللغة
و�صورها البالغية ،كما تركوا مناظر رومان�سية م�صورة
ُتعرب ب�صدق عن قيمة احلب لديهم  .و�أ�ضاف وزيري ،يف
درا�سة تاريخية مبنا�سبة احتفاالت العامل بعيد احلب� ،أن
ملوك م�صر القدمية ّ
�سخروا الفن والعمارة لتخليد �أبرز
ق�ص�ص احلب يف حياتهم ،والأدب امل�صري القدمي ميتلئ
بكلمات �أطلقها امل�ل��وك ال�ف��راع�ن��ة على زوج��ات�ه��م مثل
"حمبوبة " �أو "ملكة " ومنحوهن �ألقاباً مثل "جميلة
الوجه" و"عظيمة املحبة" و"امل�شرقة كال�شم�س" و"
منع�شة القلوب" و"�سيدة البهجة و"�سيدة الن�سيم"،
وغريها من الألقاب الأخ��رى التي تظهر �أهمية احلب

يف حياتهم اليومية .وت�شري الدرا�سة �إىل �أن �أبرز ق�ص�ص
احل��ب امللكية التي عرفتها م�صر القدمية ،هي الق�صة
التي جمعت بني قلبي امللك رم�سي�س ال�ث��اين ،وزوجته
ن�ف��رت��اري ،وال�ت��ي ُتعد �أع�ظ��م ق�ص�ص احل��ب ب�ين امللوك
�آن��ذاك ،وذلك رغم كرثة زيجات امللك .ويرى وزيري �أن
ما تركه رم�سي�س الثاين من �آثار وكتابات ،تو�ضح جلياً
�أنه �أحب نفرتاري حباً مل يناف�سها فيه �أحد ،برغم كونها
نبيلة الن�سب فقط ولي�ست من �أ��ص��ول ملكية ،وحملت
�ألقاباً كثرية منها "حمبوبة الآلهة" .وبح�سب الدرا�سة،
حظيت �أحم�س نفرتاري ،زوجة امللك �أحم�س الأول ،بحب
زوج�ه��ا وملكها و�شاركته حكم ال�ب�لاد ق��راب��ة  22عاماً،
وقد�سها ال�شعب بعد وفاتها كـ" ربة عظيمة " �إذ جل�ست
مع الثالوث املقد�س يف طيبة " �آمون وموت وخون�سو".
وي�شري وزي��ري ،يف درا�سته� ،إىل ق�صة حب امللكة "تي"،
املف�ضلة ل��دى زوجها امللك "�أمنحتب الثالث" ،والذي
�أظهر لها مدى حبه يف �ضخامة التماثيل املزدوجة التي
جتمعهما ��س��وي�اً� ،إذ ي�ضم بهو املتحف امل���ص��ري متثا ًال
عمالقاً للملك جال�ساً بجوار امللكة "تي" باحلجم نف�سه ،
وهو يربز علو �ش�أن امللكة وعظيم حب امللك لها.

�أ�سرتاليا تخطف جنيفر لوران�س

�أ�صبحت قارة �أ�سرتاليا ملج�أ لكثري من �شركات الإنتاج ال�سينمائية وكبار جنوم هوليوود
على مدار العام املا�ضي ،خالل جائحة كورونا (كوفيد.)-19
ومن املتوقع �أن تكون املمثلة الأمريكية جنيفر لوران�س �أحدث املرحتلني �إىل �أ�سرتاليا
بحلول ال�شهر املقبل ،لت�صوير اجل��زء اجلديد من �سل�سلة �أف�لام ،Fantastic Four
و�سط تكتم حول �أي تفا�صيل �إ�ضافية.
ووفقًا ملوقع "ديلي ميل" الربيطاين ،ال يوجد مكان يف العامل حال ًيا ي�سمح بالت�صوير
بالدرجة نف�سها التي تبيحها �أ�سرتاليا.
وذكر املوقع� ،أن �أ�سرتاليا يف الوقت احلايل تعد مقرا لت�صوير عدد
�ضخم من �أفالم هوليوود منهاThor: Love and Thunder :
"ثور :الف �أند ثاندر" للنجمني كري�س هيم�سوورث وناتايل بورمتان.
ومن املتوقع � ً
أي�ضا �أن ت�صل النجمة جوليا روبرت�س والنجم �شون بني
�إىل �أ�سرتاليا قري ًبا لت�صوير م�سل�سل دراما �سيا�سية ،خالل الأ�سابيع
القليلة املقبلة.

هاري وميغان ..مزيد من
الت�شويق قبل املقابلة املنتظرة
زاد الأم� �ي ��ر ال�ب�ري� �ط ��اين ه ��اري
وزوجته الأمريكية ميغان ماركل
م� ��ن ج ��رع ��ة ت �� �ش��وي��ق اجلمهور
قبل املقابلة املنتظرة ،بت�سريبات
ج��دي��دة تزيد م��ن رغبة اجلمهور
يف معرفة ما �سيقوالنه.
وم��ن امل �ق��رر �أن ت�ب��ث �شبكة "�سي
ب��ي �إ�س" الأم�يرك�ي��ة ،يف  7مار�س
امل �ق �ب��ل ،م�ق��اب�ل��ة م�ط��ول��ة جتريها
الإع�لام�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ال�شهرية،
�أوب � � � � ��را وي � �ن � �ف� ��ري ،م � ��ع الأم �ي ��ر
الربيطاين وزوجته.
وه � ��ذه �أول م �ق��اب �ل��ة تلفزيونية
ل�لاث�ن�ين م�ن��ذ تركهما الواجبات
امللكية و��ش��راء م�ن��زل يف الواليات
املتحدة العام املا�ضي.
وك � ��ان م �ي �غ��ان وه� � ��اري ق ��د �أعلنا
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ع��ن تنحيهما عن
مهامهما امل�ل�ك�ي��ة ،واالن �ت �ق��ال �إىل
�أمريكا ال�شمالية ،معللني القرار
مب��ا و��ص�ف��وه ب�ت��دخ�لات ومواقف
عن�صرية ال تطاق من قبل و�سائل
الإعالم الربيطانية.
وذكرت م�صادر ل�صحيفة "ال�صن"
ال�بري �ط��ان �ي��ة �أن �أوب � ��را وينفري
�أم�ضت يومني مع الأمري وزوجته
لت�سجيل املقابلة ،م�شرية �إىل �أنها
مت��ت ي��وم��ي الأرب� �ع ��اء واخلمي�س
املا�ضيني.
و�أ�ضافت امل�صادر �أن الأمري هاري
اخ�ت��ار ع��دم �إب�ل�اغ امللكة مبحتوى
املقابلة مما �أ�صابها بالذهول.

