
   

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

•• اأبوظبي -وام:

�إعالن   2021 ونافدك�س  �آي��دك�����س  معر�ضي  م��ن  �لثالث  �ل��ي��وم  �ضهد 
�لقو�ت �مل�ضلحة �لإمار�تية عن توقيع 12 �ضفقة بقيمة 5.589 مليار 
درهم مع �ضركات حملية ودولية، لي�ضل �إجمايل �ل�ضفقات �لتي �ضهدها 

�ملعر�ضان منذ �نطالقتهما نحو 17.913 مليار درهم.
�لر�ضمي  �ملتحدث  �حل�ضاين،  خمي�س  حممد  ركن  �لعميد  �ضعادة  وق��ال 
ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س �إن �إجمايل �ل�ضفقات �خلارجية بلغ 1.164 
�ل�ضفقات،  قيمة  �إجمايل  من   21% ن�ضبة  متثل  و�لتي  دره��م،  مليار 
فيما بلغت قيمة �ل�ضفقات �ملحلية 4.425 مليار درهم بن�ضبة 79% 
�ضركات  و6  خارجية،  �ضركات   6 على  توزعت  �لعقود  �أن  �إىل  ..م�ضري� 
�لعميد  بح�ضور  عقد  �لذي  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر  ذلك خالل  حملية.جاء 
�ملتحدثان  �ملزروعي  �لذهلي، و�ملقدم ركن مايا  نا�ضر  ركن بحري فهد 

�لر�ضميان ملعر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021.    )�لتفا�ضيل �س5(

�أجرت 175,284 فح�صا ك�صفت عن 3,005 �إ�صابات
»�ل�صحة« تعلن �صفاء 3,515 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي -وام:

جرعة   110،471 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�ضحة  وز�رة  �أعلنت 
خالل �ل�ضاعات �ل� 24 �ملا�ضية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت 
تقدميها حتى �أم�س 5،668،264 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 57.31 
جرعة لكل 100 �ضخ�س. ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة �لوز�رة لتوفري 
�لناجتة  �ملكت�ضبة  �ملناعة  �إىل  �لو�ضول  �إىل  و�ضعياً  #كوفيد19  لقاح 
عن �لتطعيم و�لتي �ضت�ضاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�ضيطرة على 

فريو�س كوفيد- 19.                        )�لتفا�ضيل �س4(

جمهور غري متجان�س

عجوز تتلقى لقاحا م�ضاد� لكورونا يف مركز للتطعيم يف هوجن كوجن )رويرتز(

تر�أ�صا �أعمال »خلوة �خلم�صني« وكرما فريق م�صبار �الأمل ال�صتك�صاف �ملريخ 

حممد بن ر��صد وحممد بن ز�يد: �صعب �لإمار�ت �أرجله يف �لأر�س وطموحاته يف �ل�صماء و�صبابها فخر لنا وللعرب
•• دبي -وام:

�أعمال )خلوة �خلم�ضني(  �أم�س �لثالثاء  �نطلقت �ضباح 
ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  يرت�أ�ضها  �لتي 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  حاكم دبي رع��اه �هلل و�ضاحب 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت �مل�ضلحة ، مب�ضاركة وزر�ء حكومة دولة �لإمار�ت 
يف  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  وم�����ض��وؤويل 
�لدولة، حيث تهدف جل�ضات �خللوة �لوز�رية �إىل تطوير 
��ضرت�تيجية متكاملة للخم�ضني عاماً �ملقبلة، ، مبا ير�ضخ 
تناف�ضيتها  ويعزز  �ملنطقة  يف  �لريادية  �لإم���ار�ت  مكانة 
مل��رح��ل��ة ج��دي��دة ع��ر �ل���ض��ت��ع��د�د للم�ضتقبل  وي��وؤ���ض�����س 
بروؤية و��ضحة وبر�مج عمل قادرة على حتقيق طموحات 

وتطلعات �ضعب �لإمار�ت وقيادته �لر�ضيدة.
برئا�ضة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  خ��ل��وة �خلم�ضني  ف��ع��ال��ي��ات  و���ض��م��ن 
�آل مكتوم نائب  ر��ضد  �ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  �ضاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  و�ضاحب 
 .. �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
كرم �ضموهما فريق م�ضروع �لإمار�ت ل�ضتك�ضاف �ملريخ 
مهند�س  مائتي  م��ن  �أك���ر  ي�ضم  �ل���ذي  �لأم����ل،  م�ضبار 
بذلوها  �لتي  �ل�ضتثنائية  تقدير�ً جلهودهم  ومهند�ضة، 
وتنفيذ  ت�ضميم  يف  �ملا�ضية  �ل�ضت  �ل�ضنو�ت  م��دى  على 
طيلة  وتوجيهه  بنجاح  و�إط��الق��ه  �لأم���ل  م�ضبار  وب��ن��اء 
ج �لرحلة  مر�حل رحلته �إىل �لكوكب �لأحمر، قبل �أن ُتتوَّ

حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد خالل تكرميهما فريق »م�ضبار �لأمل« من �ضباب �لإمار�ت �ضناع �مل�ضتقبل   )و�م(بو�ضول �مل�ضبار مد�ر �ملريخ.    )�لتفا�ضيل �س4-3(

نتانياهو: �صنقوم بكل ما يف و�صعنا لوقف ت�صلح �إير�ن نوويا

�لبنتاغون: طهر�ن م�صدر �أ�صلحة �حلوثيني منذ زمن بعيد
•• عوا�صم-وكاالت:

�أم�س  نتانياهو،  بنيامني  �لإ�ضر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
�لثالثاء، �إن �إ�ضر�ئيل ل تعلق �أمال على �ي �تفاق مع �إير�ن، 
م�ضدد� على �أن بالده �ضتقوم بكل ما يف و�ضعها حتى ل تت�ضلح 

�إير�ن بال�ضالح �لنووي، �ضو�ء �أبرم �تفاق معها �أو من دونه.
و�أو�ضح نتانياهو ل نعلق �آمال على �تفاق مع نظام متطرف 
كالنظام �لإير�ين.. لقد ر�أينا ماآل مثل هذه �لتفاقيات مع 

كوريا �ل�ضمالية.
و�أ�ضاف مع �تفاق �أو بدونه �ضنقوم بكل ما يف و�ضعنا حتى ل 

تت�ضلح �إير�ن بال�ضالح �لنووي.
وح��ول �ل��وج��ود �لإي����ر�ين يف ���ض��وري��ا، ق��ال نتانياهو �إن��ه لن 
ب�ضو�ريخ  ُيقبل  ول��ن  �ضوريا  يف  بالتمو�ضع  لإي���ر�ن  ي�ضمح 

دقيقة يف �ضوريا ولبنان.
و�أ�ضار رئي�س �لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي �إىل �أن �لرد �ضيكون �ضاحقا 

�آلف �لأ�ضعاف على �أي تهديد.
تدريبا  �ملا�ضي  �لأ�ضبوع  �أج��رى  �لإ�ضر�ئيلي،  �جلي�س  وك��ان 

لكن �ملتحدثة مل تذكر تفا�ضيل كافية حول تلك �لتقنيات 
وطرق حت�ضنها.

�ل�ضو�ريخ  برنامج  عادة  ترتبط  �مليلي�ضيات  تقنيات  �أن  �إل 
ف�ضال  خ��ر�ء،  عدة  يوؤكد  ما  بح�ضب  �لإير�نية،  �ت  و�مل�ضريرّ
باأن هجمات  �ضابقا  �أفادت  �أمريكية ر�ضمية،  عن ت�ضريحات 
�إي���ر�ن لهذه  �إىل تطوير  �أ���ض��رت  �ل��ع��ر�ق و�ليمن  ع��دي��دة يف 
�لتقنيات خالل �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية، وقد متكنت �إير�ن 
وتقنياتها  وقطعها  و�مل�ضري�ت  �ل�ضو�ريخ  هذه  �إي�ضال  من 
مو�قع  لق�ضف  ب��دوره��م  ي�ضتعملونها  وه��م  �حلوثيني،  �إىل 
ماأرب،  باجتاه  �لتقدم  �ليمنية وحماولة  �لقو�ت �حلكومية 

ف�ضال عن حماولة ��ضتهد�ف مو�قع مدنية يف �ل�ضعودية.
وق���د در����س �لأم��ريك��ي��ون وب��ع�����س �ل����دول ب��ق��اي��ا �ل�ضو�ريخ 
�لتقنيات  در�ضو�  كما  �حلوثيون،  ��ضتعملها  �لتي  و�مل�ضري�ت 
على منت قو�رب �ضغرية ��ضتعملت لالعتد�ء على �ملالحة يف 
منطقة باب �ملندب، وعر�ضت �لوليات �ملتحدة تلك �لأ�ضلحة 
�لعالقة  لإثبات  �لأمريكية  بالعا�ضمة  ع�ضكرية  قاعدة  يف 

�ملبا�ضرة بني �ل�ضالح �لإير�ين و�حلوثيني.

مفاجئا على �حلدود �ل�ضمالية لتح�ضني ��ضتعد�ده �لقتايل، 
وذلك بعد �ضاعات على قليلة ق�ضف جوي لأهد�ف �إير�نية 

يف �ضوريا.
و�أفاد �جلي�س باأن �إ�ضر�ئيل �ضت�ضهد زيادة يف حركة �لطري�ن 
�أ�ضار  خالل فرتة �لتدريب �لتي ت�ضتمر حتى �لأربعاء، كما 

�إىل �حتمال �ضماع دوي �نفجار�ت يف �ضمال �لبالد.
و�أ�ضاف �أن �لتدريب يحاكي �ضيناريوهات قتالية على �جلبهة 
�ل�ضمالية، و�ضيختر كل �لعنا�ضر يف �ملهام �لأ�ضا�ضية ل�ضالح 
�ل��ت��ف��وق �جل���وي، وحماية  �جل���و، مب��ا ي�ضمل �حل��ف��اظ على 
ح�ضبما  �ملعلومات"،  وجمع  �لهجوم  وك��ذل��ك  �ل��ب��الد  �ضماء 

نقلت رويرتز.
�حلوثيون  ك��ان  �إذ�  م��ا  ح��ول  ل�)�لعربية(  ���ض��وؤ�ل  على  ورد�ً 
رون قدر�ت تكنولوجية لتحا�ضي �لأنظمة  يح�ضلون �أو يطورّ
�أكدت  باملتفجر�ت،  �ملليئة  و�مل�����ض��ري�ت  لل�ضو�ريخ  �مل�����ض��ادة 
�ملتحدثة با�ضم �لبنتاغون، �لكوماندور جي�ضيكا مانولتي �أن 
رو� خالل �ملرحلة �لأخرية تقنياتهم، م�ضيفة  �حلوثيني طورّ

ر �لأ�ضلحة للحوثيني منذ �أمد بعيد. �أن �إير�ن هي م�ضدرّ

كورونا حول �لعامل.. 2.47 مليون وفاة و111.7 مليون �إ�صابة
     

طر�بل�س ت�صهد �أول �جتماع ر�صمي بني �لأطر�ف �لليبية
•• طرابل�س-وكاالت:

قبل  �مل�ضاحلة  وحتقيق  �ل��رمل��ان  توحيد  نحو  دف��ع��اً 
جل�ضة منح �لثقة للحكومة �جلديدة، �ضهدت �لعا�ضمة 
�أول �جتماع ر�ضمي بح�ضور قياد�ت  �لليبية طر�بل�س 
ع�ضكرية، حيث �لتقى �ضباح �لثالثاء، رئي�س �ملجل�س 
�لرئا�ضي �لليبي �ملنتخب حممد �ملنفي، ونائباه عبد�هلل 
�لاليف، ومو�ضى �لكوين ورئي�س �حلكومة عبد�حلميد 

�لدبيبة، مع �لقياد�ت يف �ملنطقة �لغربية.
باملنطقة  �لع�ضكرية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ع  �لأط����ر�ف  وب��ح��ث 
�لغربية توحيد �جلي�س ودعم م�ضار �للجنة �لع�ضكرية 
علي  حممد  �لعامة  �لأرك���ان  رئي�س  بح�ضور   ،5+5
باملنطقة  �مل�ضرتكة  �لعمليات  غ��رف��ة  و�آم���ر  �حل����د�د، 
يف  �لع�ضكرية  �ملنطقة  و�آم��ر  �أجويلي،  �أ�ضامة  �لغربية 
�ملنطقة  و�آم��ر  م��رو�ن،  �لبا�ضط  عبد  �للو�ء  طر�بل�س 
�ملنطقة  �آمر  �ل��زد�م  عادل  �للو�ء  �لو�ضطى  �لع�ضكرية 

�لع�ضكرية �لو�ضطى، و�آمر قوة مكافحة �لإرهاب فتح 
�آمر قوة مكافحة �لإره��اب، و�آم��ر غرفة  �أبوفا�س  �هلل 
�لعمليات �لع�ضكرية �ضرت �جلفرة �إبر�هيم بيت �ملال، 
ورئي�س  �مل�ضرتكة  بالغرفة  �مليد�نية  �لعمليات  و�آم��ر 
�أبو�ضحمة،  علي  �أحمد  �مل�ضرتكة  �لع�ضكرية  �للجنة 
ميالد  خم��ت��ار  �لع�ضكرية  �للجنة  �أع�����ض��اء  بح�ضور 
يحيى،  علي  وم�ضطفى  �أغريبيل،  وخليفة  �لنقا�ضة، 

ور�ضو�ن �لغر�ري.
جاءت هذه �لتطور�ت يف وقت ت�ضتمر فيه �لنق�ضامات 
بني �أع�ضاء جمل�س �لنو�ب حول جل�ضة منح �حلكومة 

�جلديدة �لثقة.
�أع�ضاء �ملجل�س  77 ع�ضو� من  �أك��ر من  فقد و�ضل 
�ضر�تة  بجل�ضة  لاللتحاق  طر�بل�س  �لعا�ضمة  �إىل 
�ل��ت��ي ك���ان م���ن �مل���ق���رر ع��ق��ده��ا �أم�������س �ل��ث��الث��اء قبل 
تاأجيلها يف �نتظار حتقيق �لن�ضاب �ملطلوب و�لتو�فق 

بني �أع�ضاء �ملجل�س.

•• باري�س-اأ ف ب:

بوفاة  ك����ورون����ا  ف����ريو�����س  ت�����ض��ب��ب 
�لعامل  يف  �ضخ�ضا   2،474،437
�ل�ضحة  منظمة  مكتب  �أب��ل��غ  منذ 
�لعاملية يف �ل�ضني عن ظهور �ملر�س 
دي�ضمر  �لأول  ك���ان���ون  ن��ه��اي��ة  يف 
2019، ح�ضب تعد�د �أجرته وكالة 
م�ضادر  �إىل  ��ضتناد�ً  بر�س  فر�ن�س 

ر�ضميرّة �لثالثاء .
وت��������اأك��������دت �إ�������ض������اب������ة �أك����������ر من 
����ض���خ�������ض���اً  111،64مليون 
م��ن��ذ ظ���ه���وره، و�ُضفي  ب��ال��ف��ريو���س 
من بينهم ما ل يقلرّ  عن 68،52 

مليون �ضخ�س.
�لتقارير  �إىل  �لأرق���������ام  ت�����ض��ت��ن��د 
�ل�ضلطات  ع��ن  �ل�����ض��ادرة  �ل��ي��وم��ي��ة 
وت�ضتثني  ب���ل���د  ك����ل  يف  �ل�����ض��ح��ي��ة 
�ل����الح����ق����ة م����ن قبل  �مل����ر�ج����ع����ات 
�لوكالت �لإح�ضائية، كما يف رو�ضيا 

و�إ�ضبانيا و�ململكة �ملتحدة.

�إثيوبيا ت�صرتط تر�جع �جلي�س 
حو�ر �أي  قبل   .. �ل�صود�ين 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

مع ��ضتمر�ر �لتوتر�ت على �حلدود 
�إثيوبيا  �أع���ل���ن���ت  �ل���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
�ل����ث����الث����اء �أن����ه����ا ت�������ض���رتط ع����ودة 
�جل��ي�����س �ل�����ض��ود�ين وت��ر�ج��ع��ه عن 

�حلدود قبل �حلو�ر.
�لر�ضمي  �لناطق  مفت،  دينا  وق��ال 
�لإثيوبية،  �خلارجية  وز�رة  با�ضم 
�لأ�ضبوعي:  �ل�ضحفي  موؤمتره  يف 
�لأزم��ة �حلدودية مع  موقفنا من 
وهو  يتغري،  و����ض��ح ومل  �ل�����ض��ود�ن 
�ل�����ض��ود�ين ملو�قعه  ع���ودة �جل��ي�����س 
قبل �ل�ضاد�س من نوفمر 2020 

ومن ثم �جللو�س للتفاو�س.
كما �أ�ضاف: ندعو �ل�ضود�ن للجلو�س 
وديا،  �خل��الف��ات  وح��ل  و�لتفاو�س 
موؤكد� �أن بالده ل ترغب بالدخول 
�إىل ذلك،  يف �ضر�ع مع �خلرطوم. 
كرر �لتهامات بوجود طرف ثالث 

يغزي �ل�ضر�ع.

وف���اة   6595 �لإث����ن����ني  و���ض��ج��ل��ت 
�إ�ضابات  و284،765  �إ���ض��اف��ي��ة 

جديدة يف �لعامل.
عدد  �أع��ل��ى  �ضجلت  �ل��ت��ي  و�ل�����دول 
وف����ي����ات ج����دي����دة ح�����ض��ب �لأرق�������ام 
�ملتحدة مع  �لوليات  �لأخ��رية هي 
  639 و�ل���ر�زي���ل  وف����اة   1297

و��ضبانيا 535 .
و�ل������ولي������ات �مل����ت����ح����دة ه����ي �أك����ر 
�ل��ب��ل��د�ن ت�����ض��رر�ً ج���ر�ء �ل���وب���اء �إذ 
�أ�ضل  �أل��ف وف��اة من   500 �ضجلت 

�إ�ضابة. مليون   28،19
�أل���ف  وفاة   833 �أوروب���ا  و�أح�ضت 
و�أمريكا  �إ���ض��اب��ة  م��ل��ي��ون   36،6

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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�رشكة )هالكن( تك�صف عن �أول �صاروخ 
دفاع جوي �إمار�تي خالل �آيدك�ص 2021

�أخبار �لإمار�ت

�صحف عربية: �إد�رة بايدن يف 
�ل�صهر �لأول.. ف�صل مبكر

عربي ودويل

�لإمار�تي ر��صد �لظاهري يفتتح مو�صم �ل�صباقات بفوز 
كبري يف بطولة �ل- دبليو �إ�ص كي للنا�صئني بايطاليا

�لفجر �لريا�صي

�ملفو�صية �لأوروبية: �صوريا مل تعد 
�صمن �أولويات �ملجموعة �لدولية

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�ضوريني �ضو�ء لجئني  �ملعاناة �جلا�ضمة فوق مالييني  ��ضتمر�ر  �لرغم من  على 
�أو نازحني، �أعلنت �ملفو�ضية �لأوروبية �أم�س �لثالثاء �أن ملف �ضوريا مل يعد �ضمن 
�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة يف  رئي�س جلنة  نائبة  وق��ال��ت  �ل��دول��ي��ة.  �ملجموعة  �أول��وي��ات 

�لرملان �لأوروبي �إن ق�ضية �ضوريا مل تعد �ضمن �لأولويات �لدولية.
�أما عن �لنظام �ل�ضوري، فاأكدت �أنه يعطل �أي تقدم يف مفاو�ضات �للجنة �لد�ضتورية، 
يف  �لأ���ض��د  نظام  بدخول  م�ضروطة  �ضوريا  �إع��م��ار  يف  �لحت��اد  م�ضاهمة  �أن  م�ضيفة 

مفاو�ضات حقيقية.
�إىل ذلك، �أعلنت �أن �لحتاد �ضيحت�ضن موؤمتر بروك�ضيل 5 حول م�ضتقبل �ضوريا يف 
نهاية مار�س. و�أبدت تخوفها من �أن ت�ضتغل رو�ضيا و�إير�ن ت�ضتغل �لنتخابات �ملزمع 

عقدها يف يونيو �ملقبل لطي �ضفحة �لنز�ع يف �ضوريا دون حما�ضبة.
�ضنو�ت من  ج��ر�ء  �قت�ضادية خانقة،  ب��اأزم��ة  �لبالد  فيه  وق��ت غرقت  ه��ذ� يف  ياأتي 

�حلرب، �إ�ضافة �إىل جائحة كورونا، و�أزمة لبنان �جلار �لتي فاقمت �لو�ضع �ضوء�.

جاء �لعديد منهم من �صو�حي ثرية:
ما تعّلمناه من متمردي �لكابيتول هيل عن ناخبي تر�مب

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

�أو����ض���ع، ناخبو  �إن م��ت��م��ردي �ل��ك��اب��ي��ت��ول، وع��ل��ى ن��ط��اق 
�لقت�ضادية  باملعاناة  فقط  يتاأثرون  ل  تر�مب،  دونالد 
�لطبقي  ت�ضنيفهم  �ن��ح��د�ر  من  باخلوف  ا  �أي�ضً ولكن 
و�لجتماعي، كما حتلل نيكول هريزوغ، ملحقة موؤقتة 
جامعة  يف  �لأمريكية  �لدر��ضات  يف  و�لبحث  بالتعليم 
ت����ور، وط��ال��ب��ة �ل���دك���ت���ور�ه يف ج��ام��ع��ة ف��ر���ض��اي �ضانت 

كوينتني �أون �إيفلني -جامعة باري�س �ضاكالي.
 2021 يناير   6 يف  �لكابيتول  �نتفا�ضة  �ضور  جالت 
�لأحيان  م��ن  كثري  يف  م�ضحوبة  �لإع����الم،  و���ض��ائ��ل  يف 
بال�ضخرية �ملوجهة �إىل �لرت�مبيني، حيث يتم تقدميهم 
على �أنهم ح�ضد يتكون باأغلبية �ضاحقة من رجال بي�س 
ب�ضعة  بعد  ذل��ك،  وم��ع  وجهلة.  وفقر�ء  متعلرّمني  غري 
�أ�ضابيع، بد�أنا نعرف �ملزيد عن هوية �لعديد من هوؤلء 

�لذين ن�ضبو� �أنف�ضهم وطنيني. )�لتفا�ضيل �س15(

مت �لت�صويت, وبرملان جديد قائم:
�إ�صبانيا: هل ل تز�ل كاتالونيا عن�صر �ن�صد�د �صيا�صي؟

•• الفجر -بينوا بيلي�صرتاندي –ترجمة خرية ال�صيباين

برملان  �نتخاب  �إىل  �لكاتالونيون  �لناخبون  ��ضطر   ،2017 دي�ضمر  يف 
155 �لتي  �ملادة  �أن قررت �حلكومة �لإ�ضبانية تطبيق  �إقليمي جديد بعد 
��ضتفتاء  �أجرو�   ،2017 �أكتوبر   1 تق�ضي بتعليق �ل�ضلطات �لإقليمية. يف 
�أحادي �جلانب لتقرير �مل�ضري، ويف 27 �أكتوبر، �أعلنو� ��ضتقالل كاتالونيا. 
يف �مل�ضاء نف�ضه ، مبوجب هذه �ملادة 155، مت ��ضتبد�ل �حلكومة �لإقليمية 
ماريانو  حينها،  �حل��ك��وم��ة  لرئي�س  ومي��ك��ن  �مل��رك��زي��ة،  �حل��ك��وم��ة  بو�ضاية 
ر�خوي، مبوجب �ل�ضالحيات �ملنقولة، حل �لرملان �لإقليمي �لكاتالوين.     
�ضهدت �نتخابات دي�ضمر 2017 �إقباًل قيا�ضًيا: 79 فا�ضل 1 باملائة، وهي 
)�لتفا�ضيل  �لنتخابات.   من  �لنوع  لهذ�  �ملتو�ضط  من  بكثري  �أعلى  ن�ضبة 

مقاتالت   4 �أنقرة..  على  ردً� 
يونانية تقرتب من �صفينة تركية

•• اأثينا-وكاالت:

�لأخري  �لرتكي  �لتحرك  على  رد�ً 
�ملياه  يف  �أب���ح���اث  �ضفينة  ب���اإر����ض���ال 
�ملتو�ضط،  �ل��ب��ح��ر  ���ض��م��ال  �ل��دول��ي��ة 
قامت �أربع طائر�ت حربية يونانية 
م��ن ط��ر�ز F-16 ب��الق��رت�ب من 
�ل�ضفينة �لرتكية، بح�ضب ما �أفادت 

و�ضائل �إعالم تركية.
وك���ان���ت �ل���ي���ون���ان �أب���ل���غ���ت �أن���ق���رة، 
�خلمي�س، �حتجاجها على �إر�ضالها 
�إيجه،  ب��ح��ر  �إىل  �أب���ح���اث  ���ض��ف��ي��ن��ة 
وو���ض��ف��ت ذل����ك ب���اأن���ه حت����رك غري 
�ضروري وذلك يف وقت ي�ضعى فيه 
�ضمال  حلف  يف  �لع�ضو�ن  �لبلد�ن 
�ملحادثات  ل���ض��ت��ئ��ن��اف  �لأط��ل�����ض��ي 

ب�ضاأن خالف بحري طويل �لأمد.
�حلكومة  ب��ا���ض��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ت��ار�ن��ت��ي��ل��ي�����س ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني: هذ� 
ي�ضاعد يف  حترك غري �ضروري ل 

خلق م�ضاعر �إيجابية.

�إرهابية  خلية  ت�صبط  م�صر 
تركيا �إىل  �ملهاجرين  لتهريب 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�ضري،  �ل���ع���ام���ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �أم������رت 
متهمني   4 ب����اإح����ال����ة  �ل����ث����الث����اء، 
و�ملنوفية  �أ���ض��ي��وط  حم��اف��ظ��ة  م���ن 
لتهامهم  �جل��ن��ائ��ي��ة،  ل��ل��م��ح��اك��م��ة 
لتهريب  �إرهابية  منظمة  بتاأ�ضي�س 
�ملهاجرين �إىل تركيا. وجاء يف �أمر 
�لإحالة، �أن �ملتهمني �أ�ض�ضو� ونظمو� 
لأغر��س  منظمة  جماعة  و�أد�رو� 

تهريب �ملهاجرين.
�جلماعة  �أن  �لإح����ال����ة  �أم����ر  وذك����ر 
يتمثل  م��ع��ني،  تنظيم  وف���ق  ت��ع��م��ل 
بالهجرة،  �ل��ر�غ��ب��ني  ��ضتقطاب  يف 
�ل�ضفر،  ت���اأ����ض���ري�ت  ت��وف��ري  وت����ويل 
لت�ضهيل  تركيا  يف  �ملهربني  و�إي���و�ء 
على  �حل�ضول  �أج��ل  من  جرميتهم 
منافع مادية تقدر ب�80 �ألف جنيه 

للمهاجر �لو�حد.
كما �رتكب �ملتهمون جرمية تهريب 
�مل��ه��اج��ري��ن، ب���اأن ���ض��رع��و� يف تدبري 
�نتقال مو�طن بطريق غري م�ضروع 

�إىل �ليونان عر تركيا.

كرد�صتان �لعر�ق: �لبعثات �لدبلوما�صية تو�جه خماطر ج�صيمة
•• اأربيل-وكاالت:

م�ضرور  �ل��ع��ر�ق،  ك��رد���ض��ت��ان  �إق��ل��ي��م  حكومة  رئي�س  �أك���د 
�لعر�ق  يف  �لدبلوما�ضية  �لبعثات  �أن  �لثالثاء،  ب��ارز�ين، 
ت��و�ج��ه خم��اط��ر ج�����ض��ي��م��ة، د�ع��ي��ا �حل��ك��وم��ة �لحتادية 
ب��ارز�ين يف تغريدة  لتخاذ ما يلزم حلمايتها. و��ضتنكر 
على ح�ضابه يف تويرت، هجوم �لليلة �ملا�ضية على �ل�ضفارة 
�لأمريكية يف بغد�د، م�ضري� �إىل �أن �لبعثات �لدبلوما�ضية 
هنا  متو�جدة  �إنها  �ل��ع��ر�ق.  يف  ج�ضيمة  خماطر  تو�جه 

للم�ضاعدة يف �لت�ضدي لالإرهاب و�إعادة بناء �لعر�ق.
�تخاذ  على  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  يحث  �إن��ه  قائال  وتابع 

�لدبلوما�ضية،  �لبعثات  �ضالمة  ل�ضمان  عملية  تد�بري 
خمتتما �لتغريدة بتاأكيد وجوب توقف تلك �لهجمات.

وتعر�ضت �ملنطقة �خل�ضر�ء و�ضط بغد�د، ليلة �لثنني، 
ل�ضتهد�ف �ضاروخي، من دون وقوع �إ�ضابات، حيث جاء 
�لتدقيق  �أن��ه من خالل  �لأمني  �لإع��الم  بياٍن خللية  يف 
�ملنطقة  على  �ضاروخني  منها  �ضو�ريخ   3 �ضقوط  تبني 

�خل�ضر�ء و�لثالث يف منطقة �حلارثية.
حي  من  �ل�ضو�ريخ،  �نطالق  ك��ان  فقد  �لبيان  وبح�ضب 
4 عجالت  �أ���ض��ر�ر يف  نتج عنها  )�ل��ط��وب��ج��ي(  �ل�����ض��الم 
�ل�ضو�ريخ  �إط��الق  من�ضات  على  �لعثور  مت  كما  مدنية، 

من قبل قطعات قيادة عمليات بغد�د.

�لنف�ضاليون يك�ضبون �لرهان

حممد بن ر��صد وحممد بن ز�يد: �صعب �لإمار�ت �أرجله يف �لأر�س وطموحاته يف �ل�صماء و�صبابها فخر لنا وللعرب
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�ضيخ  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  و�����ض���ل 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
جولته  �م�����س  �مل�ضلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل��ت��ف��ق��دي��ة وزي����ار�ت����ه ل���ع���دد من 
�لأج���ن���ح���ة �مل�����ض��ارك��ة يف �ل�����دورة 
�لدفاع  ملعر�س  ع�ضرة  �خلام�ضة 
�لدويل "�آيدك�س 2021" �لذي 
ت�ضتمر فعالياته لليوم �لثالث يف 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 

"�أدنيك".
�جلولة  خ�����الل  ����ض���م���وه  و�ط����ل����ع 
�أنظمة  من  مزيد  على  �لتفقدية 
و�أبرز  �ملتطورة  و�لآل��ي��ات  �لدفاع 
�ملنتجات �لتي تعر�ضها �ل�ضركات 
�لدفاع  جم���الت  يف  �ملتخ�ض�ضة 
و�ل�ضناعات �لع�ضكرية و�لأمنية.

معر�س  ����ض���م���وه  ج���ول���ة  ���ض��م��ل��ت 
"نافدك�س  �ل���ب���ح���ري  �ل�����دف�����اع 

على  ي���ق���ام  �ل�����ذي   �����  "  2021
�ل����ر�����ض����ي����ف �ل����ب����ح����ري �مل���ق���اب���ل 
�أبوظبي  ملركز  �لرئي�ضة  للمن�ضة 
��������� �ضمن  ل���ل���م���ع���ار����س  �ل���وط���ن���ي 

�لدويل  �لدفاع  معر�س  فعاليات 
وج���ن���اح   "2021 "�آيدك�س 
�لعربية  �ململكة  وجناح  "تو�زن" 
جناح  �إىل  �إ����ض���اف���ة  �ل�����ض��ع��ودي��ة 

مركز  وج��ن��اح  �ضربيا  جمهورية 
�أحمد �ملزروعي لالبتكار و�أجنحة 
ع���دد م��ن �ل�����ض��رك��ات �مل�����ض��ارك��ة يف 

�ملعر�س.

و�لتقى �ضموه خالل �جلولة عدد� 
من �مل�ضاركني يف �ملعر�س وتبادل 
�أهمية  ب�����ض��اأن  �لأح���ادي���ث  م��ع��ه��م 
م�ضاركاتهم يف مثل هذه �ملعار�س 

ب�ضناعاتهم  للتعريف  �ل��دول��ي��ة 
�إىل  �إ�����ض����اف����ة  ل���ه���ا  و�ل������رتوي������ج 
ت�ضليط �ل�ضوء على �أحدث �نتاج 
�ضركاتهم وم�ضاريعهم �مل�ضتقبلية 

�لتي يقدمونها يف �ملعر�س.
ر�فق �ضموه خالل �جلولة.. �ضمو 
�ل�����ض��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
ز�يد �آل نهيان و�ل�ضيخ حممد بن 

حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س 
�أبوظبي  م��ط��ار�ت  �إد�رة  جمل�س 
�ملزروعي  مبارك  حممد  و�ضعادة 

وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

�أبوظبي-و�م:
�آل  ز�يد  بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  ��ضتقبل �ضاحب 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
م��ع��ايل تيبو�ضا   ���� ع��ل��ى ح���ده  ك��ال   ���� �م�����س  �مل�ضلحة 

�ضتيفانوفيت�س نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �لدفاع يف 
�ضارلمبو�س  ومعايل  �ل�ضديقة  �ضربيا  جمهورية 
بيرتيد�س وزير دفاع جمهورية قر�س �ل�ضديقة.. 
ملعر�س  �لثالث  �ليوم  فعاليات  هام�س  على  وذل��ك 

يقام يف  2021" �ل��ذي  "�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س "�أدنيك".

�لبالد  ب�ضيفي   - �للقاءين  - خالل  �ضموه  ورح��ب 
�ل�ضد�قة وخمتلف جو�نب  وبحث معهما عالقات 

�ل��ت��ع��اون �مل�����ض��رتك ب��ني دول����ة �لإم������ار�ت وك���ل من 
و�ل�ضوؤون  �مل���ج���الت  يف  خ��ا���ض��ة  وق��ر���س  ���ض��رب��ي��ا 
وتطويرها  تنميتها  و�ضبل  و�لع�ضكرية  �لدفاعية 

مبا يحقق �مل�ضالح �ملتبادلة.

�لإمار�ت  دول��ة  ��ضت�ضافة  �أهمية  �للقاء�ن  وتناول 
�ملن�ضات  �أه����م  �أح����د   "2021 "�آيدك�س  م��ع��ر���س 
و�لأمن  �لدفاع  �ضناعات  مب�ضتقبل  �ملعنية  �لعاملية 
ي�ضهدها  �ل��ت��ي  �ل�ضتثنائية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  خ��الل 

�لتعاون  تعزيز  فر�س  �إتاحته  �إىل  �إ�ضافة  �ل��ع��امل 
وع��ق��د ���ض��ر�ك��ات �إ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ني �ل����دول تخدم 
�لتحديات  ومو�جهة  و�ل�ضتقر�ر  و�ل�ضالم  �لأم��ن 

�مل�ضرتكة.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون �صلطان بروناي باليوم �لوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

تهنئة  "حفظه �هلل" برقية  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ خليفة  �ل�ضمو  بعث �ضاحب 
�إىل جاللة �ل�ضلطان ح�ضن �لبلقية معز �لدين �ضلطان بروناي د�ر �ل�ضالم وذلك مبنا�ضبة �ليوم 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �لوطني لبالده. كما بعث �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل جاللة �ل�ضلطان 

ح�ضن �لبلقية معز �لدين.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون �إمرب�طور �ليابان بيوم ميالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية تهنئة �إىل 
جاللة �لإمر�طور ناروهيتو �إمر�طور �ليابان مبنا�ضبة يوم ميالده.

جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل جاللة �لإمر�طور ناروهيتو.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س غويانا �لتعاونية باليوم �لوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

"حفظه �هلل"، برقية تهنئة  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�ضيخ خليفة بن  �ل�ضمو  بعث �ضاحب 
�إىل فخامة �لدكتور حممد عرفان علي رئي�س جمهورية غويانا �لتعاونية، وذلك مبنا�ضبة �ليوم 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �لوطني لبالده. كما بعث �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س  عهد 

�لدكتور حممد عرفان علي.

حممد بن ز�يد يو��صل جولته �لتفقدية بفعاليات )�آيدك�س 2021( يف يومه �لثالث

حممد بن ز�يد ي�صتقبل وزيري دفاع �صربيا وقرب�س على هام�س فعاليات )�آيدك�س 2021(
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اأخبـار الإمـارات

يف ��صتقبال خا�س �صمن خلوة �خلم�صني يف باب �ل�صم�س

 حممد بن ر��صد وحممد بن ز�يد يكّرمان فريق م�صبار �لأمل ل�صتك�صاف �ملريخ ويوؤكد�ن �أن �لإمار�ت متتلك �أف�صل �لفرق �لوطنية للم�صتقبل

•• دبي - وام:

�خلم�ضني  خ��ل��وة  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن 
�ل�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  تقام  �لتي 
�آل مكتوم  ر��ضد  �ل�ضيخ حممد بن 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
فريق  �ضموهما  ك���رم   .. �مل�ضلحة 
م�ضروع �لإمار�ت ل�ضتك�ضاف �ملريخ 
"م�ضبار �لأمل"، �لذي ي�ضم �أكر 
ومهند�ضة،  م��ه��ن��د���س  م��ائ��ت��ي  م��ن 
�ل�ضتثنائية  جل��ه��وده��م  ت��ق��دي��ر�ً 
�ل�ضنو�ت  م��دى  على  بذلوها  �لتي 
وتنفيذ  ت�ضميم  يف  �ملا�ضية  �ل�ضت 
وب���ن���اء م�����ض��ب��ار �لأم������ل و�إط���الق���ه 
ب��ن��ج��اح وت��وج��ي��ه��ه ط��ي��ل��ة مر�حل 
قبل  �لأح��م��ر،  �لكوكب  �إىل  رحلته 
�مل�ضبار  بو�ضول  �لرحلة  ج  ُت��ت��وَّ �أن 
مد�ر �ملريخ، لتدخل دولة �لإمار�ت 
عربية  دول��ة  ك��اأول  �لتاريخ  ر�ضمياً 
ف�ضائية  مهمة  تر�ضل  و�إ�ضالمية 
وخام�س  �مل��ري��خ،  �إىل  ��ضتك�ضافية 
دولة يف �لعامل حتقق هذ� �لإجناز 
مهمة  �أول  و����ض���اح���ب���ة  �ل���ع���ل���م���ي، 
ع��ل��م��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا ل��ر���ض��د مناخ 
�ملريخ من خالل توفري ثروة من 
�لبيانات عن مناخ �لكوكب �لأحمر 
و�ل����ظ����روف �جل���وي���ة ف���ي���ه، �ضمن 
يف  م�ضبوقة  غ��ري  علمية  م��ق��ارب��ة 
ت��اري��خ �ل��ب��ع��ث��ات �مل��ري��خ��ي��ة، و�ضط 
�ح���ت���ف���اء �لأو������ض�����اط �ل��ع��م��ل��ي��ة يف 
�ل���ع���امل ب��ه��ذ� �مل��ن��ج��ز �لإم����ار�ت����ي، 
وم�������ض���ارك���ة ر���ض��م��ي��ة و���ض��ع��ب��ي��ة يف 
�لإمار�ت يف متابعة بعثة �لإمار�ت 
�لناجحة  �لنطالقة  منذ  للمريخ 
�مل��ا���ض��ي وح��ت��ى و�ضول  ي��ول��ي��و  يف 
و�حتفاء  وج���ه���ت���ه،  �إىل  �مل�������ض���ب���ار 
�مل��الي��ني يف �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي بهذ� 

�لإجناز �لعلمي �ل�ضخم.
خا�س  �����ض���ت���ق���ب���ال  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
لفريق م�ضبار �لأمل، �أم�س، �ضمن 
خ��ل��وة �خل��م�����ض��ني، �ل��ت��ي ت��ع��ق��د يف 
برئا�ضة  ب����دب����ي،  �ل�����ض��م�����س،  ب�����اب 
���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حممد 
و�ضاحب  م���ك���ت���وم،  �آل  ر�����ض���د  ب���ن 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
نهيان، وت�ضتمر على مدى يومني 
بهدف و�ضع �إطار تطويري �ضامل 
ل��دف��ع م�ضرية  ل��دول��ة �لإم�������ار�ت، 
�ل��ت��ن��م��ي��ة خ���الل �خل��م�����ض��ني عاماً 
�مل��ق��ب��ل��ة، وح�����ض��د خم��ت��ل��ف �جلهود 
ل�ضياغة  و�ل��ط��اق��ات  و�لإم��ك��ان��ات 
وجتديد  جديدة،  عمل  منظومات 
�لكو�در  وب��ن��اء  �ملوؤ�ض�ضية  �لهياكل 
��ضرت�تيجيات  وو���ض��ع  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لقطاعات  ���ض��ت��ى  يف  ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة 
�لعتبار  �لأخ����ذ يف  م��ع  �حل��ي��وي��ة، 
�لأول���وي���ات �ل��وط��ن��ي��ة، مب��ا ي�ضهم 
ع��ل��ى طريق  �لإم���������ار�ت  و����ض���ع  يف 
بروؤية  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً  �خل��م�����ض��ني 
م�ضتد�مة  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ت��ن��م��وي��ة 
م�ضاف  يف  جعلها  �أن  يف  ت�����ض��اه��م 
�ل��دول �لأك��ر متيز�ً وتطور�ً على 

م�ضتوى �لعامل.
و�أثنى �ضاحبا �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 
بن ر��ضد �آل مكتوم و�ل�ضيخ حممد 
جهود  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 

و�لفريق  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�ضيخ  و���ض��م��و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�ضور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ضوؤون 

�لرئا�ضة و�ملعايل �لوزر�ء.

- رح��ل��ة �مل�����ص��ب��ار و�الإجن����از 
�لتاريخي..

 2021 �لتا�ضع من فر�ير  وكان 
ق����د دخ�����ل روزن�����ام�����ة �لإجن���������از�ت 
�لكرى يف �ضجل �لإمار�ت و�لوطن 
�لعربي، مع و�ضول "م�ضبار �لأمل" 
بنجاح،  م��د�ره  ودخ��ول  �ملريخ  �إىل 
متهيد�ً لبدء مهمته �لعلمية غري 
�ملريخ  م���ن���اخ  ر����ض���د  �مل�����ض��ب��وق��ة يف 
وت��ق��دمي ���ض��ورة ه��ي �لأ���ض��م��ل من 
�ملريخية  �لبعثات  تاريخ  يف  نوعها 

�ل�ضابقة.
وتابع �ملاليني يف �لإمار�ت و�لعامل 
تاريخ  يف  �لأب����رز  �لعلمي  �حل���دث 
�لعربية، مع ت�ضاعد وترية  �لأم��ة 
�لدقائق  يف  و�لإث����������ارة  �ل����رتق����ب 
�مل�ضار  ق��ب��ل و����ض���ول  م���ا  �لأخ������رية 
�لكوكب  حول  �للتقاط  مد�ر  �إىل 
�إعالمية  تغطية  و���ض��ط  �لأح��م��ر، 
ك���رى مت نقلها م��ن حم��ي��ط برج 
�ل��ع��ام من  �أع��ل��ى ���ض��رح يف  خليفة، 
�ضنع �لإن�ضان، �إىل كل �أنحاء �لعامل 
�لتلفزة  حم���ط���ات  خم��ت��ل��ف  ع���ر 
�ملحلية و�لإقليمية، وعر خمتلف 
�لجتماعي.  �ل��ت��و����ض��ل  م��ن�����ض��ات 
و�لعديد  خليفة  ب��رج  �كت�ضى  وق��د 
و�لتاريخية  �ملعمارية  �مل��ع��امل  م��ن 
�لعربية  �لدولة وعدد من دول  يف 
�ل�������ذي مييز  ب����ال����ل����ون �لأح������م������ر، 

ع��ا���ض��و� حلظة  �مل��ري��خ  �إىل  �لأم����ل 
ي�ضاهدون  وه���م  و�ن���ت���م���اء..  ف��خ��ر 
عربياً..  ��ضما  يحمل  عربياً  �أم��اًل 

ي�ضل �إىل �أبعد نقطة يف �لكون".
وخ���ت���م ����ض���اح���ب �ل�����ض��م��و ق���ائ���اًل: 
حقيقيون  �أب���ط���ال  ل��دي��ن��ا  "�ليوم 
�لوطنية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل����ك����و�در  م���ن 
���ض��ي��دف��ع��ون م�����ض��رية �ل��وط��ن نحو 
و�لتميز  �ل����ت����ف����وق  م�����ن  �مل�����زي�����د 

و�لرتقاء".
�لإم���ار�ت  " �ضعب  �ضموه  ق��ال  كما 
متو��ضع ومثابر ،، �أرجله يف �لأر�س 

ولكن طموحاته يف �ل�ضماء".

- �لهدف �صنع �إن�صان..
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ض��اح��ب �ل�ضمو 
�آل نهيان:  ز�ي��د  �ل�ضيخ حممد بن 
�لأمل" هم غر�س  "م�ضبار  "فريق 
�ملعطاء..  �لأر������س  ه���ذه  يف  ط��ي��ب 
�لوطن  و�ليوم  و�جتهدو�..  عملو� 

يقطف ثمار هذ� �لغر�س".
و�أكد �ضموه باأن "�أبناء ز�يد وبناته 
ورفعو�  ع���ال���ي���اً..  روؤو����ض���ن���ا  رف���ع���و� 
�أع��م��ق نقطة  �إىل  �لإم������ار�ت  ر�ي����ة 
�لوطن  ��ضم  وكتبو�  �لف�ضاء..  يف 
�لغايل يف �ضجالت �لتاريخ بحروف 
بالقول:  �ضموه  م�ضري�ً  نور"،  من 
�إىل  ن�����ض��ل  �أن  ه��دف��ن��ا  ي��ك��ن  "مل 
�ملريخ و�إمنا �أن نعدرّ �إن�ضاناً مت�ضلحاً 
وبناء  و�لإمي���ان..  و�ملعرفة  بالعلم 
�أن تو�ضل  ثروة ب�ضرية قادرة على 

�لإمار�ت �إىل �لقمة".
فريق  "جناح  �أن  �إىل  �ضموه  ولفت 
�ضقف  رف������ع  �لأمل"  "م�ضبار 
�ملقبلة.. ودولة  طموحات �لأجيال 
�أبنائها وهمتهم  بعزمية  �لإم��ار�ت 
حتقيق  م���و�����ض���ل���ة  ع���ل���ى  ق���������ادرة 

�إىل مد�ر �للتقاط. وعند �ل�ضاعة 
�ملحطة  ت��ل��ق��ت  م�������ض���اًء   8:08
�إ�ضارة  �لأر�ضية يف �خلو�نيج بدبي 
م��ن �مل�����ض��ب��ار ب��ن��ج��اح دخ��ول��ه مد�ر 
�مل���ري���خ، ل��ت��دخ��ل دول�����ة �لإم������ار�ت 
تاريخ �لبعثات �ملريخية كاأول دولة 
عربية و�إ�ضالمية وخام�س دولة يف 
�لو�ضول للكوكب  �لعامل تنجح يف 

�لأحمر.
م�ضبار  ي���ك���ون  �ل���ل���ح���ظ���ة،  وح���ت���ى 
�أرب�������ع مر�حل  �أجن������ز  ق����د  �لأم�������ل 
�لتي  �ملريخ،  �إىل  رحلته  يف  رئي�ضة 
�م���ت���دت ن��ح��و ���ض��ب��ع��ة ���ض��ه��ور قطع 
مليون   493 م��ن  �أك����ر  خ��الل��ه��ا 
�إطالقه  م��ن��ذ  وذل�����ك  ك��ي��ل��وم��رت، 
�مل��ا���ض��ي م��ن مركز  ي��ول��ي��و   20 يف 
�ليابان،  يف  �لف�ضائي  تانيغا�ضيما 
�لإط���الق، ومرحلة  وه��ي: مرحلة 
�لعمليات �ملبكرة، ومرحلة �ملالحة 
�إىل  �لدخول  �لف�ضاء، ومرحلة  يف 
مرحلتان  �أم��ام��ه  ويتبقى  �مل����د�ر. 
�لعلمي،  �مل��د�ر  �إىل  �لنتقال  هما: 
فيها  يبد�أ  �لتي  �لعلمية،  و�ملرحلة 
مهمته كاأول مر�ضد جوي للكوكب 
�لأح��م��ر يوفر ���ض��ورة ع��ن ظروفه 

�ملناخية هي �لأ�ضمل من نوعها.
�ملقبلة،  �لقليلة  �لأ�ضابيع  وخ��الل 
�ضيكون �لفريق يف حمطة �لتحكم 
�لأر�ضي، يف مركز حممد بن ر��ضد 
على  بدبي  �خلو�نيج  يف  للف�ضاء، 
تو��ضل د�ئم مع �مل�ضبار على مد�ر 
24 �ضاعة يومياً، علماً باأن �مل�ضبار 
�ملرحلة  ه��ذه  �أث��ن��اء  ق���ادر�ً  �ضيكون 
للمريخ  ���ض��ورة  �أول  �ل��ت��ق��اط  م��ن 
بنجاح  و�ضوله  م��ن  �أ�ضبوع  خ��الل 

�إىل مد�ر �للتقاط.
�مل�ضبار  ك��ف��اءة  �ل��ت��اأك��د م��ن  وب��ع��د 

�ل���ذي���ن ميثلون  �ل��ف��ري��ق  �أع�����ض��اء 
�لكفاء�ت  خ�����رية  م����ن  جم���م���وع���ة 
يف  و�لبحثية  و�لهند�ضية  �لعلمية 
دولة �لإمار�ت، و�لذين ين�ضب لهم 
�لف�ضل يف قيادة �أهم م�ضروع وطني 
�لعربية،  و�لأم����ة  �لإم�����ار�ت  ميثل 
�ضباب  ب�����اأن  ���ض��م��وه��م��ا  م���وؤك���دي���ن 
وعلماء  مهند�ضني  من  �لإم����ار�ت، 
خمت�ضني،  وت��ق��ن��ي��ني  وب���اح���ث���ني 
�إع��ادة �لأم��ة �لعربية  ي�ضاهمون يف 
�مل����ع����ريف،  �لإن�������ت�������اج  ط����ري����ق  �إىل 
�لذهبي  �لع�ضر  روح  م�ضتلهمني 
و�لإ�ضالمية،  �لعربية  للح�ضارة 
و�بتكار�تها  باإجناز�تها  �أنارت  �لتي 
�لعامل، وما قدموه �ليوم هو �أكر 
فخر لالإمار�ت و�أكر فخر للوطن 

�لعربي.

- �أجمل �إجناز..
و�أكد �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 
ب��ن ر����ض��د �آل م��ك��ت��وم ب��ال��ق��ول : " 
�لأم��ل �ضمن  تكرمي فريق م�ضبار 
ر�ضالة  خ��ل��وة �خل��م�����ض��ني لإر����ض���ال 
�لقادمة  �خلم�ضني  م�����ض��اري��ع  ب���اأن 
م�ضروع  م�����ض��ت��وى  ع����ن  ت���ق���ل  ل����ن 
م�ضبار �لأمل "، لفتاً �ضموه �ىل �أن 
"م�ضبار �لأمل �أجمل �إجناز نهديه 
ل�ضعب �لإمار�ت مبنا�ضبة �لذكرى 

�خلم�ضني لقيام �حتادنا �لغايل".
�لتي  "�لرحلة  ���ض��م��وه:  و�أ����ض���اف 
200 مهند�س ومهند�ضة  خا�ضها 
ت�ضميم  يف  �لوطنية  كفاء�تنا  من 
�لإم����ار�ت  م�ضبار  و�إط����الق  وب��ن��اء 
�لإمار�ت  رحلة  م��ن  ج��زء  للمريخ 
�ضموه  متوجهاً  �مل�ضتقبل"،  نحو 
�لعرب  "ماليني  بالقول:  للفريق 
رح��ل��ة م�ضبار  ت��اب��ع��و� معنا  �ل��ذي��ن 

ت�ضاري�س �ملريخ.
��ضتعر��س  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  و����ض���ه���دت 
كان  �أن  منذ  �لأم���ل  م�ضبار  رح��ل��ة 
�لوز�رية  �خللوة  يف  طرحت  فكرة 
يتم  �أن  ق��ب��ل   ،2013 �ل���ع���ام  يف 
�إجن���از�ً  باعتباره  �مل�����ض��روع  �ع��ت��م��اد 
�لتنموية  �مل�����ض��رية  يلخ�س  علمياً 
لالإمار�ت خالل خم�ضني عاماً من 
و�إعد�د  بتاأهيل  م���رور�ً  تاأ�ضي�ضها، 
جنحت  �إم��ار�ت��ي��ة  علمية  ك��ف��اء�ت 
ت�ضميم  يف  ����ض���ن���و�ت  ���ض��ت  خ����الل 
وت���ط���وي���ر وب���ن���اء م�����ض��ب��ار �لأم�����ل، 
���ض��م��ن ���ض��ر�ك��ة م��ع��رف��ي��ة م��ع عدة 
موؤ�ض�ضات علمية و�أكادميية عاملية، 
خالل  �مل�ضبار  وبناء  ت�ضميم  ليتم 
قيا�ضية،  �ضنو�ت، �ضمن فرتة  �ضت 
م�ضابهة،  عاملية  مب�ضاريع  مقارنة 
وبكلفة تعد �لأقل من نوعها قيا�ضا 

مب�ضروع مبثل هذ� �حلجم.
�حلا�ضمة  �ل����ل����ح����ظ����ات  وك�����ان�����ت 
دخ����ول م�ضبار  مل��رح��ل��ة  و�حل���رج���ة 
�لأم����ل �إىل م���د�ر �لل��ت��ق��اط حول 
�ل�ضاعة  ع���ن���د  ب�������د�أت  ق����د  �مل����ري����خ 
 9 �ل��ث��الث��اء،  م�����ض��اء  م��ن   7:30
فر�ير 2021، بتوقيت �لإمار�ت، 
مع قيام �مل�ضبار بت�ضغيل حمركاته 
�ل�ضتة للدفع �لعك�ضي ذ�تياً، وذلك 
كان  �لتي  �لرجمة  لعمليات  تبعاً 
م�ضبقاً  �أج��ر�ه��ا  ق��د  �لعمل  ف��ري��ق 
�مل�ضبار  �أب��ط��اأ  حيث  �إط��الق��ه،  قبل 
كيلومرت  �أل��ف   121 م��ن  �ضرعته 
�إىل 18 �ألف كيلومرت يف �ل�ضاعة، 
دقيقة،   27 ��ضتغرقت  عملية  يف 
م�����ض��ت��خ��دم��اً يف �لأث���ن���اء ن�����ض��ف ما 
�نتهت  ي��ح��م��ل��ه م���ن وق������ود. وق����د 
�ل�ضاعة  عند  �ل��وق��ود  ح��رق  عملية 
7:57 م�ضاء ليدخل �مل�ضبار باأمان 

�إجناز�ت �أكر".
وذكر �ضموه "نبد�أ رحلة �خلم�ضني 
قوية..  ب��ان��ط��الق��ة  �مل��ق��ب��ل��ة  ع���ام���اً 
مقبلة..  �ضخمة  م�����ض��اري��ع  ه��ن��اك 
�لكفاء�ت  ت��اأه��ي��ل  مهمة  و�أم��ام��ن��ا 
و�خل������������ر�ت �ل����وط����ن����ي����ة ل���ق���ي���ادة 
باأن  ���ض��م��وه  م��و���ض��ح��اً  �مل�ضتقبل"، 
ب�ضكل  �ضت�ضهم  �مل�ضتقبل  "�إمار�ت 
�لنه�ضة  م�ضرية  قيادة  يف  �أ�ضا�ضي 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�مل����ع����رف����ي����ة ع����رب����ي����اً.. 
�أبو�بها  تفتح  �لعلمية  وموؤ�ض�ضاتنا 
جزء�ً  يكونو�  كي  �لعربي  لل�ضباب 

من �مل�ضرية".
وقال �ضموه خالل �للقاء " فرحتنا 
�أب��ن��ائ��ي.. ول��ق��اوؤن��ا �ليوم  ي��ا  كبرية 
حققتم  �أن  بعد  ياأتي  فهو  يختلف 
يتمناه �جلميع  ك��ان  �ل���ذي  �لأم���ل 
��ضم  رفعتم  لأن��ك��م  بكم  نفتخر   ..
بلدكم و�أهلكم ومنطقتكم و�لعرب 
جميعاً من خالل �لب�ضارة �جلميلة 

�لتي ب�ضرمت بها �لعامل".
تعليم  م��ن��ه��اج  " �إن  ���ض��م��وه  وق����ال 
�أب���ن���ائ���ك���م و�أح�����ف�����ادك�����م �ل����ي����وم يف 
�لإم��ار�ت �ضيختلف عن تعليمنا يف 
و�لق�ض�س  �ملو��ضيع  لأن  �ل�ضابق 
ف��ق��د �ضنعتم  ���ض��ت��ك��ون خم��ت��ل��ف��ة.. 
و�أبنائكم  لبلدكم  ج��دي��د�  ت��اري��خ��اً 
�ضرنويها  جميلة  وق�ض�ضاً  و�أمتكم 
لأب��ن��ائ��ن��ا و�أح��ف��ادن��ا و�أه��ل��ن��ا.. من 
�ل���ذي كانت  خ��الل حتقيق �لأم���ل 
من  �لكثري  �إل��ي��ه  بالو�ضول  حتلم 
�لأمم و�ل��دول .. �لنجاح من �ملرة 
وب�ضرعة  �لأوىل  و�لتجربة  �لأوىل 
�لنتيجة  ف��ك��ان��ت  ج���ب���ارة  وج���ه���ود 

م�ضرفة".
�ل�ضيخ  ���ض��م��و  �ل���ض��ت��ق��ب��ال  ح�����ض��ر 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ض��د �آل 

و�أن���ظ���م���ت���ه �ل���ف���رع���ي���ة و�أج���ه���زت���ه 
�لعلمية، �ضيقوم �لفريق ببدء تنفيذ 
�ملرحلة �خلام�ضة من رحلة �مل�ضبار 
�لعلمي،  �مل��د�ر  �إىل  �لنتقال  وه��ي 
عمليات  جم���م���وع���ة  خ������الل  م����ن 
�إىل  ب��اأم��ان  لنقله  م�ضاره  لتوجيه 
ه���ذ� �مل����د�ر ، ي��ت��م خ��الل��ه��ا �إج����ر�ء 
لأنظمة  �ضاملة  م��ع��اي��رة  عمليات 
يوماً،   45 �إىل  متتد  ق��د  �مل�ضبار، 
وم��ن ثم تبد�أ �ملرحلة �لأخ��رية يف 
رحلة �مل�ضبار وهي �ملرحلة �لعلمية 
�ملخطط لها �أن تبد�أ يف �ضهر �أبريل 
�لأمل  �ضيقوم م�ضبار  �ملقبل، حيث 
بتوفري �أول �ضورة كاملة عن مناخ 
�مل���ري���خ و�ل����ظ����روف �جل���وي���ة على 
���ض��ط��ح��ه ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ي���وم وبني 

ف�ضول �ل�ضنة.
�مل�ضبار  م��ه��م��ة  ت�����ض��ت��م��ر  و�����ض����وف 
���ض��ن��ة م��ري��خ��ي��ة ك���ام���ل���ة، وه����و ما 
بحيث  �أر���ض��ي��اً،  ي��وم��اً  يعادل687 
متتد حتى �أبريل 2023، ل�ضمان 
قيام �لأجهزة �لعلمية �لثالثة �لتي 
بر�ضد  متنه  على  �مل�ضبار  يحملها 
�ملطلوبة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ك���ل 
حول مناخ �ملريخ، وقد متتد مهمة 
�إذ�  �أخ���رى،  مريخية  �ضنة  �مل�ضبار 
��ضتدعى �لأمر ذلك، جلمع �ملزيد 
م��ن �ل��ب��ي��ان��ات وك�����ض��ف �مل��زي��د من 

�لأ�ضر�ر عن �لكوكب �لأحمر.
و�ضوف يتم م�ضاركة هذه �لبيانات 
�لعامل،  يف  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ج��ت��م��ع  م���ع 
�ملوؤ�ض�ضات  خمتلف  �ضت�ضتفيد  كما 
دولة  �لأك���ادمي���ي���ة و�جل��ام��ع��ي��ة يف 
�لإم�����������������ار�ت م������ن ه��������ذه �ل��������روة 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ل��ت��م��ك��ني �مل���زي���د من 
�ل��ك��ف��اء�ت �لإم���ار�ت���ي���ة �ل�����ض��اب��ة يف 

قطاعات �لف�ضاء.

 حممد بن ر��صد: 
�لأمل م�صبار  م�صروع  م�صتوى  عن  تقل  لن  �لقادمة  �خلم�صني  م�صاريع  باأن  ر�صالة  لإر�صال  �خلم�صني  خلوة  �صمن  �لأمل  م�صبار  فريق  • تكرمي 

�أرجله يف �لأر�س ولكن طموحاته يف �ل�صماء  ,, ومثابر  متو��صع  �لإمار�ت  •  �صعب 

�لغايل �حتادنا  لقيام  �خلم�صني  �لذكرى  مبنا�صبة  �لإمار�ت  ل�صعب  نهديه  �إجناز  �أجمل  �لأمل  • م�صبار 

م�صبار �لإمار�ت للمريخ جزء من رحلة �لإمار�ت نحو �مل�صتقبل و�إطالق  وبناء  ت�صميم  يف  �لوطنية  كفاء�تنا  من  ومهند�صة  مهند�س   200 خا�صها  �لتي  • �لرحلة 

�لكون يف  نقطة  �أبعد  �إىل  ي�صل  عربيًا..  ��صمًا  يحمل  عربيًا  �أماًل  ي�صاهدون  وهم  و�نتماء..  فخر  حلظة  عا�صو�  �ملريخ  �إىل  �لأمل  م�صبار  رحلة  معنا  تابعو�  �لذين  �لعرب  • ماليني 

 حممد بن ز�يد �آل نهيان: 
�لغر�س هذ�  ثمار  يقطف  �لوطن  و�ليوم  و�جتهدو�..  عملو�  �ملعطاء..  �لأر�س  هذه  يف  طيب  غر�س  �لأمل" هم  "م�صبار  • فريق 

روؤو�صنا عاليًا.. ورفعو� ر�ية �لإمار�ت �إىل �أعمق نقطة يف �لف�صاء.. وكتبو� ��صم �لوطن �لغايل يف �صجالت �لتاريخ بحروف من نور  رفعو�  وبناته  ز�يد  • �أبناء 
نعّد �إن�صانًا مت�صلحًا بالعلم و�ملعرفة و�لإميان.. وبناء ثروة ب�صرية قادرة على �أن تو�صل �لإمار�ت �إىل �لقمة  �أن  و�إمنا  �ملريخ  �إىل  ن�صل  �أن  هدفنا  يكن  • مل 

وهمتهم قادرة على مو��صلة حتقيق �إجناز�ت �أكرب  �أبنائها  بعزمية  �لإمار�ت  ودولة  �ملقبلة..  �لأجيال  طموحات  �صقف  �لأمل" رفع  "م�صبار  فريق  • جناح 
ب�صكل �أ�صا�صي يف قيادة م�صرية �لنه�صة �لعلمية و�ملعرفية عربيًا.. وموؤ�ص�صاتنا �لعلمية تفتح �أبو�بها لل�صباب �لعربي كي يكونو� جزءً� من �مل�صرية �صت�صهم  �مل�صتقبل  • �إمار�ت 
حققتم �لأمل �لذي كان يتمناه �جلميع .. نفتخر بكم لأنكم رفعتم ��صم بلدكم و�أهلكم ومنطقتكم و�لعرب  �أن  بعد  ياأتي  فهو  يختلف  �ليوم  ولقاوؤنا  كبرية  • فرحتنا 

جميعًا من خالل �لب�صارة �جلميلة �لتي ب�صرمت بها �لعامل 
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اأخبـار الإمـارات

برئا�صة حممد بن ر��صد وحممد بن ز�يد

خلوة عام �خلم�صني تبحث تعزيز تناف�صية دولة �لإمار�ت عامليًا يف �لقطاعات ذ�ت �لأولوية للخم�صني عامًا �ملقبلة

و�لإ�ضكان  �لتحتية  �لبنية  لتطوير 
�لرقمي  و�لتحول  و�لطاقة  و�لنقل 
و����ض��ت��ك�����ض��اف ف��ر���س ج���دي���دة تدعم 
لتعزيز  �مل�ضتقبلية  �ل��دول��ة  توجهات 
�أمن و��ضتد�مة �لغذ�ء ورفع معدلت 

�لكتفاء �لذ�تي.
وناق�ضت فرق �لعمل �حلكومية �ضبل 
�ملائية  �لإم����د�د�ت  ��ضتد�مة  حتقيق 
ركائز  �أهم  من  باعتبارها  و�لغذ�ئية 
حتقيق �لتنمية �ل�ضاملة، و�آليات دعم 
وتطوير �لإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين 
�ملحلي، وخف�س معدلت هدر �لغذ�ء 
و�ملاء و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية 
و�ل����ت����ن����وع �ل���ب���ي���ول���وج���ي و����ض���م���ان 

��ضتد�متهما.
�حللقة  يف  �مل�����ض��ارك��ون  و����ض��ت��ع��ر���س 
�ل���ن���ق���ا����ض���ي���ة ع��������دد� م�����ن �مل�������ض���اري���ع 
و�لت�ضور�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل�����ب�����ادر�ت 
و�خلطط �مل�ضتقبلية �لد�عمة جلهود 
�لتحتية،  �لبنية  بقطاعات  �لرت��ق��اء 
و�ل����ض���ت���د�م���ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف �ل���دول���ة، 
و�آل�����ي�����ات ت��ف��ع��ي��ل وت�������ض���ري���ع �إجن�����از 
�مل�ضتقبلية  �لوطنية  �ل�ضرت�تيجيات 
يف  للتحديات  مبتكرة  حلول  و�إيجاد 
و�لإ�ضكان،  �لتحتية  �لبنية  جم��الت 
و�ملائي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  و�لأم�����ن  و�ل��ب��ي��ئ��ة، 
وغريها من �لقطاعات �حليوية من 
خالل توظيف �لتكنولوجيا �ملتطورة 
و�حلديثة مبا ي�ضهم يف تعزيز ريادة 
دولة �لإمار�ت وحتقيق �ملر�كز �لأوىل 

عامليا بحلول عام 2071.

متقدمة  ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ب��ي��ئ��ة   -
و�إعالم موؤثر..

جمموعات  ناق�ضت  ذ�ت��ه،  �ل�ضياق  يف 

- جيل جديد للعمل �حلكومي..
وناق�س �مل�ضاركون يف جل�ضات �لع�ضف 
�ل�ضر�كة  ت���ع���زي���ز  ����ض���ب���ل  �ل���ذه���ن���ي 
ت�ضميم  يف  �ملجتمع  م��ع  �حل��ك��وم��ي��ة 
مبتكرة  وت�������ض���ور�ت  ج���دي���دة  �أف���ك���ار 
�حلكومي  ل��ل��ع��م��ل  �ل����ق����ادم  ل��ل��ج��ي��ل 
حلكومة  م��ب��ت��ك��ر  من�����وذج  وت���ط���وي���ر 
�لقيادة  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��ا  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
باأهمية مو�كبة �ملتغري�ت و�لتحديات 
�لعاملية وتبني ممار�ضات جديدة تعزز 

تناف�ضية حكومة �لإمار�ت وريادتها.
من  جمموعة  �مل�ضاركون  و��ضتعر�س 
�ملتعلقة بت�ضكيل  �لأفكار و�ملقرتحات 
ه��ي��ك��ل��ي��ة ج���دي���دة لعمل  وت�����ض��م��ي��م 
�ل��وز�ر�ت و�جلهات �حلكومية بدولة 
و�ل�ضرعة  ب��امل��رون��ة  تتميز  �لإم����ار�ت 
�مل�ضتقبل،  ل��ت��ح��دي��ات  و�ل����ض���ت���ع���د�د 
و�لقدرة على تقدمي خدمات �ضاملة 
�حلديثة،  �لتقنيات  على  بالعتماد 
ور������ض�����م خ���ط���ط و�����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
متكاملة تعتمد منهجية ��ضتباقية يف 
وتنفيذ  و�لأه��د�ف  �لأولويات  در��ضة 
�ل���ر�م���ج و�مل����ب����ادر�ت �ل��وط��ن��ي��ة مبا 
وجودة  �ملتعاملني  ر�ضا  على  ينعك�س 

حياة �أفر�د �ملجتمع.

- بنية حتتية م�صتقبلية ومو�رد 
م�صتد�مة..

تناف�ضية  جم����م����وع����ات  ون���اق�������ض���ت 
�لنقا�ضية  حلقاتها  �ضمن  �لإم����ار�ت 
و�لرتقاء  �لدولة  ري��ادة  تعزيز  �ضبل 
بتناف�ضية بنيتها �لتحتية، و�أد�ئها يف 
موؤ�ضر�ت �ل�ضتد�مة �لبيئية �لعاملية، 
و�لأفكار  �لروؤى  �ملجتمعون  وت�ضارك 

�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أطلقه  �ل��ذي 
�أكر  �آل مكتوم يف  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
لت�ضميم  جمتمعي  حكومي  م�ضروع 

�مل�ضتقبل.

ب�صريا  م��ع��زز  ���ص��ح��ي  ق��ط��اع   -
وتكنولوجيًا..

تعزيز  �لنقا�ضية  �حل��ل��ق��ات  وب��ح��ث��ت 
�ل�ضحة  ق��ط��اع  يف  �ل��دول��ة  تناف�ضية 
�لرعاية  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ت��ط��وي��ر  و���ض��ب��ل 
�لطبية  و�خل�������دم�������ات  �ل�������ض���ح���ي���ة 
ل���ض��ت�����ض��ر�ف وم��و�ك��ب��ة �مل��ت��غ��ري�ت يف 
�ملجال �ل�ضحي، وفق �أحدث ما تو�ضل 
�لب�ضرية  و�ملعرفة  و�لعلم  �لطب  له 
على �مل�ضتوى �لعاملي، وناق�ضت جهود 
م�ضتقبلية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ت�ضكيل 
�حليوي،  �ل��ق��ط��اع  ه����ذ�  يف  ل��ل��دول��ة 
من  �مل�ضاركون عدد�ً  ��ضتعر�س  حيث 
�خلطط و�ل�ضرت�تيجيات �لتي تركز 
ع��ل��ى ت���ق���دمي خ���دم���ات ط��ب��ي��ة ذكية 
�لتكنولوجيا  ت�ضخر  ومتخ�ض�ضة 
�لر�بعة  �ل�ضناعية  �ل��ث��ورة  و�أدو�ت 
وخدمات  �ل���ض��ط��ن��اع��ي،  و�ل����ذك����اء 
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  على  مبنية  �ضحية 
�حل�����دي�����ث�����ة م����ث����ل ع����ل����م �جل����ي����ن����وم 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ن���ان���و، �إ����ض���اف���ة �إىل 

تعزيز �لرعاية �لوقائية.
وتطرق �مل�ضاركون �إىل �آليات حت�ضني 
�لقطاع �ل�ضحي يف وقت �لأزمات، يف 
كورونا  فريو�س  جائحة  جتربة  ظل 
�مل�ضتجد "كوفيد – 19" وتد�عياتها 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن  ع���امل���ي���اً، 
�لتحتية، وو�ضع �ضيناريوهات لتعزيز 
للموؤ�ض�ضات  �ل���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة  �ل���ق���درة 
�ل�ضحية، و�جتذ�ب �ملزيد من �لكو�در 
�لوطنية للتخ�ض�س يف �ملهن �لطبية 
�لعقول  و��ضتقطاب  و�لتمري�ضية، 
و�لباحثني  �لأط����ب����اء  م���ن  �ل��ع��امل��ي��ة 

- �قت�صاد م�صتقبلي تناف�صي..
�لوزر�ء  م��ن  �ملجتمعون  و��ضتعر�س 
وم�����������ض�����وؤويل �جل�����ه�����ات �لحت�����ادي�����ة 
و�حلكومات �ملحلية عدد� من �لأفكار 
�لهادفة  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�ل���ت���وج���ه���ات 
و�ل�ضرت�تيجيات  �خلطط  لتطوير 
تناف�ضية  بتعزيز  �لكفيلة  و�مل�ضاريع 
منوذج  وتر�ضيخ  �لوطني،  �لقت�ضاد 
�ق���ت�������ض���ادي م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي ق���ائ���م على 
بيئة  ي�����ض��ك��ل  و�لب����ت����ك����ار،  �مل���ع���رف���ة 
�لأعمال  ل���ري���ادة  ح��ا���ض��ن��ة وحم��ف��زة 
�لعاملية  لال�ضتثمار�ت  جذب  ونقطة 
�ل���ن�������ض���اط  جم����������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
�لقت�ضادي، مبا ينعك�س �إيجاباً على 
�لعاملي يف  �لدولة وموقعها  تناف�ضية 

خمتلف �ملوؤ�ضر�ت �لقت�ضادية.
و�لأفكار  �لروؤى  �ملجتمعون  وت�ضارك 
�مل�ضتقبلية  �لأع��م��ال  بيئة  لت�ضميم 
و�لتجارة  �لأع���م���ال،  ري����ادة  وحت��ف��ي��ز 
و��ضتقطاب  و�ل�����ض��ر�ك��ات  �خل��ارج��ي��ة 
�ملو�هب  و�أ����ض���ح���اب  �ل����ض���ت���ث���م���ار�ت 
و�مل�����ه�����ار�ت، وب���ن���اء ق������در�ت �ل���ك���و�در 
�قت�ضاد  ل��ق��ي��ادة  وتاأهيلها  �لوطنية 
�مل�����ض��ت��ق��ب��ل، وجم������الت �ل���رتك���ي���ز يف 
�جلديدة،  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لأخ�ضر،  و�ل���ن���م���و  �ل��رق��م��ن��ة  م��ث��ل 
و�لأم����������ن �ل����غ����ذ�ئ����ي و�لإن����ت����اج����ي����ة، 

وغريها.
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  �إىل  وت����ط����رق����و� 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �لقت�ضاد يف  ت��و�ج��ه 
�لتي  �مل�ضتقبلية  و�ملتغري�ت  و�لعامل، 
�لقت�ضادي،  �لن�ضاط  على  �ضتوؤثر 
�ل�ضتباقية  �حل��ل��ول  تطوير  و�ضبل 
عمل  خمرجات  وبحثو�  لتحدياتها، 
�ل��وط��ن��ي��ة خل��ط��ة �خلم�ضني  �ل��ف��رق 
من  ع��دد�  و��ضتعر�ضو�  �ملقبلة،  عاماً 
�ضاركو�  �لذين  �ملجتمع  �أف���ر�د  �أف��ك��ار 
�خلم�ضني  ت�������ض���م���ي���م  م���������ض����روع  يف 

- �لتعليم ومهار�ت �مل�صتقبل..
�حللقات  يف  �مل�������ض���ارك���ون  وت�����ن�����اول 
تناف�ضية  مل���ج���م���وع���ات  �ل���ن���ق���ا����ض���ي���ة 
�لإم��ار�ت، عدد� من �لأفكار و�لروؤى 
لل�ضباب  �مل�ضتقبلية  �ملهار�ت  لتطوير 
�أبرز  و�لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة، وحت��دي��د 
عليها  �لرتكيز  يجب  �لتي  �مل��ه��ار�ت 
�ملقبلة،  ع����ام����اً  �خل���م�������ض���ني  خ�����الل 
وتطبيق �أف�ضل �ملمار�ضات �لتعليمية، 
وت���اأه���ي���ل و�إع�������د�د ج��ي��ل ج���دي���د من 
�ل�ضباب �لقادرين على تطوير �لنظام 
مبد�أ  وتر�ضيخ  �ل��دول��ة  يف  �لتعليمي 
�لتعلم مدى �حلياة، مبا ي�ضمن رفد 
�لقطاعات �لجتماعية و�لقت�ضادية 
و�ضيا�ضات  مب�����ب�����ادر�ت  �ل����دول����ة  يف 
جديدة تنعك�س �إيجاباً على تناف�ضية 

دولة �لإمار�ت عاملياً.
�حلكومي  �ل���ع���م���ل  ف����ري����ق  وب����ح����ث 
ب��ت��ط��وي��ر قطاع  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �لآل����ي����ات 
�مل�ضاركة  وحت��ف��ي��ز  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
و�ضبل  و�ل��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة،  �لأك���ادمي���ي���ة 
م���و�ك���ب���ة �مل����ت����غ����ري�ت و�لجت�����اه�����ات 
�ل���ع���امل���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ه��ج��ي��ة عمل 
و�لأكادميية،  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
وتزويدها  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء 
�لعمل  ل�����ض��وق  �ل����الزم����ة  ب���امل���ه���ار�ت 
�أفكار  �أب������رز  ون��اق�����ض��و�  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي، 
لتطوير  �ملجتمع  �أف���ر�د  ومقرتحات 
م��ن��ظ��وم��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ع��ت��م��د �أح����دث 
وتطوير  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  �ل��و���ض��ائ��ل 
تعزز  �لتي  �لرقمية  �لتحتية  �لبنية 
�جليل  ت�ضميم  �ل��دول��ة يف  م��ب��ادر�ت 
�مل�ضتقبل،  م����د�ر�����س  م����ن  �جل����دي����د 
�لتي  �ملتقدمة  �لعلوم  ودعم جمالت 
�لقطاعات  �إنتاجية  تعزيز  يف  ت�ضهم 
�لقت�ضاد  �إىل  و�ل��ت��ح��ول  �حل��ي��وي��ة 

�ملعريف �مل�ضتد�م.

منظومة  ل���رت����ض���ي���خ  و�مل���ب���ت���ك���ري���ن 
�لرعاية �ل�ضحية �ملتطورة.

- جمتمع �خلم�صني..
تناف�ضية  جم����م����وع����ات  وت����ن����اول����ت 
�لنقا�ضية  ح��ل��ق��ات��ه��ا  يف  �لإم���������ار�ت 
"جمتمع  ب�ضكل  مرتبطة  مو��ضيع 
طموحات  ي��ح��ق��ق  �ل������ذي  �ملئوية" 
�ملقبلة،  ع���ام���ا  ل��ل��خ��م�����ض��ني  �ل����دول����ة 
و�ضبل تعزيز تناف�ضية �لدولة يف هذ� 
�جلانب، يف موؤ�ضر�ت �ملرونة و�لتكيف 
و�لت�ضامح  و�ل���ري���ادة  و�ل���ض��ت��ب��اق��ي��ة 
و�لعطاء و�لبتكار، كما ناق�ضت عدد�ً 
من �ملبادر�ت لرت�ضيخ منظومة �لقيم 

�حل�ضارية لدولة �لإمار�ت.
و��ضتعر�س �مل�ضاركون �ضكل "جمتمع 
لأ�����ض����رة  ع����امل����ي  ك���ن���م���وذج  �ملئوية" 
متالحمة ومتمكنة ومنتجة، وركزت 
تناولت  حم��اور  ع��دة  على  �لنقا�ضات 
و�لريا�ضة،  و�ل�������ض���ب���اب،  �ل���ع���ائ���ل���ة، 

و�لثقافة، وقيم �ملجتمع �لإمار�تي.

- منظومة قيم ح�صارية ر��صخة..
كما بحث �مل�ضاركون تر�ضيخ منظومة 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �حل�ضارية  �لقيم 
و�ل�ضعور  �لوطني  �لتما�ضك  وتعزيز 
جمموعة  و�إر���ض��اء  �لوطنية  بالهوية 
من �ملبادئ و�لقيم �مل�ضتمدة من فكر 
بن  ز�ي��د  �ل�ضيخ  له  �ملغفور  وم�ضرية 
ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �ضلطان 
�لإيجابية  �ملو�طنة  على  تركز  �لتي 
�لإن�ضان،  يف  و�ل�ضتثمار  و�لت�ضامح 
و�ل�ضعور  �لحت��������اد  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز 
�ل��وط��ن و�ضالمة  ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة جت���اه 
�لبيئة و�حلياة �لب�ضرية ما ي�ضهم يف 
عاملية  �إيجابية  ذهنية  �ضورة  تر�ضيخ 
�ضعوب  ل��دى  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  عن 

�ملنطقة و�لعامل.

•• دبي - وام: 

ع����ام  "خلوة  ف����ع����ال����ي����ات  �����ض����ه����دت 
�أم�س  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل���ت���ي  �خلم�ضني" 
�ل�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات  �لثالثاء، 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ض��ي��خ 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، وتر�أ�ضها 
���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �هلل" و�ضاحب  "رعاه 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لتوجهات  ت�ضكيل  بهدف   ، �مل�ضلحة 
�مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة وحت����دي����د �لأول�����وي�����ات 
�لتنموية لدولة �لإمار�ت للخم�ضني 
عاما �ملقبلة، عقد عدد من �جلل�ضات 
�حل���و�ري���ة و�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة �ل��ت��ي �ضارك 
فيها �ل��وزر�ء و�مل�ضوؤولون يف �جلهات 

�حلكومية �لحتادية.
�لأول  �ل��ي��وم  فعاليات  ت�ضمنت  كما 
خل���ل���وة ع����ام �خل��م�����ض��ني، ع��ق��د 10 
مل��ج��م��وع��ات �لعمل  ن��ق��ا���ض��ي��ة  ح��ل��ق��ات 
�ضبل  بحثت  �ملتخ�ض�ضة،  �حلكومية 
تعزيز تناف�ضية دولة �لإم��ار�ت عامليا 
يف �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة، و�لآل���ي���ات 
�لكفيلة برتجمة �أولويات �أجندة عام 
�لقت�ضادية  �جل��و�ن��ب  يف  �خلم�ضني 
و�لرقمية  و�لإع��الم��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��وي��ة 
�ملتقدمة  و�ل��ع��ل��وم  �لتحتية  و�لبنية 
وتر�ضيخ منظومة �لقيم �حل�ضارية، 
�مل�ضتقبلية  �ملتغري�ت  �إىل  وتطرقت 
�ل�ضتباقية  �حل��ل��ول  تطوير  و�ضبل 
من  ع��دد�  و��ضتعر�ضت  لتحدياتها، 
ومبادر�ت  خ��ط��ط  لتطوير  �لأف���ك���ار 
�مل�ضتهدفات  وحت�����دي�����د  ت���ن���م���وي���ة 
�ل�ضرت�تيجية على �ملديني �لق�ضري 

و�ملتو�ضط.

تناف�ضية �لإم��ار�ت �ضبل تعزيز ريادة 
�ل��دول��ة يف جم���الت �لأم����ن و�لعدل 
وتطوير بيئة ت�ضريعية وقانونية على 
للمتغري�ت  �جلاهزية  من  ع��ال  ق��در 
�لقانون  �ضيادة  وتعزيز  �مل�ضتقبلية، 

وحماية �ضالمة �أفر�د �ملجتمع.
�حلكومية  �لعمل  ف��رق  تطرقت  كما 
�إىل دور �لإع��الم يف نقل ق�ضة جناح 
�لإمار�ت للعامل لتعزيز �ضمعة �لدولة 
و�إقليمياً  حم��ل��ي��اً  �ل��ن��اع��م��ة،  وق��وت��ه��ا 
ودول������ي������اً، وت�����ض��ل��ي��ط �ل�������ض���وء على 
�لتنموية،  ورحلتها  �ملتميزة  جتاربها 
وتر�ضيخ �ضورتها �لإيجابية �لقائمة 
و�لتطوير  �لإن�������ض���ان  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
و�مل�ضاركة  �مل�����ض��ت��م��ر،  و�ل���ت���ح���دي���ث 
�لتنمية  م�����ض��رية  دع����م  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 
�أف�ضل  م�����ض��ت��ق��ب��ل  وب����ن����اء  �ل���ع���امل���ي���ة 

للمجتمعات وحت�ضني حياة �لنا�س.
�أن عقد خ��ل��وة عام  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
��ضتعد�د�ت  مع  بالتز�من  �خلم�ضني 
باليوبيل  لالحتفال  �لإم���ار�ت  دول��ة 
توجهات  يعك�س  لتاأ�ضي�ضها،  �لذهبي 
�لنموذج  بتطوير  �لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة 
ل��ل��دول��ة خ���الل �خلم�ضني  �ل��ت��ن��م��وي 
عاماً �ملقبلة، من خالل ح�ضد �جلهود 
خمتلف  يف  و�لإم����ك����ان����ات  و�مل���������و�رد 
لت�ضميم  و�ل����ق����ط����اع����ات  �جل�����ه�����ات 
ع��م��ل جديدة،  وخ��ط��ط  م��ن��ظ��وم��ات 
��ضرت�تيجية  روؤي����ة  م��الم��ح  ت�ضكل 
����ض���ام���ل���ة ت���ت�������ض���ارك ك����اف����ة �جل���ه���ات 
�لإمار�ت  جمتمع  وفئات  و�ملوؤ�ض�ضات 
�إىل  بالدولة  ي�ضل  مبا  تنفيذها،  يف 
�لدول  �أك��ر  بني  عاملياً  �لأول  �ملركز 
�حلياة  ج����ودة  و�أف�����ض��ل��ه��ا يف  مت���ي���ز�ً 

بحلول �لذكرى �ملئوية لتاأ�ضي�ضها.

حلقات نقا�صية ملجموعات �لعمل �حلكومية �ملتخ�ص�صة  10  •
و�صبل تطوير �حللول �ل�صتباقية لتحدياتها �مل�صتقبلية  �ملتغري�ت  •  مناق�صة 

�مل�صتقبلية يف �جلو�نب �لقت�صادية و�لتنموية و�لإعالمية و�لرقمية و�لبنية �لتحتية و�لعلوم �ملتقدمة  �لتوجهات  لتحديد  �صامل  ذهني  • ع�صف 
وتر�صيخ منظومة �لقيم �حل�صارية

�لقطاعات �حليوية و�صبل ت�صميم حلول ��صتباقية للتحديات �أولويات  وحتديد  �لروؤى  • ت�صكيل 
خطط ومبادر�ت تنموية وحتديد �مل�صتهدفات �ل�صرت�تيجية على �ملديني �لق�صري و�ملتو�صط لتطوير  �لأفكار  • ��صتعر��س 

عامًا �ملقبلة للخم�صني  �لإمار�ت  لدولة  �لتنموية  �لأولويات  تناق�س  �حلكومية  �لعمل  • فرق 
و�مل�صوؤولني يف �جلهات �حلكومية �لحتادية و�حلكومات �ملحلية �لوزر�ء  مب�صاركة  وتفاعلية  حو�رية  • جل�صات 

برئا�صة حممد بن ر��صد وحممد بن ز�يد.. �نطالق �أعمال »خلوة �خلم�صني«

تعزز مكانة دولة �لإمار�ت.
لتعزيز  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات   -

جاهزية �لدولة..
�ضمن  �خلم�ضني"  "خلوة  وت��اأت��ي 
ج����ه����ود �حل����ك����وم����ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�إىل �ضياغة  و��ضتعد�د�تها �لر�مية 
�لأط������ر �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة وحم����اور 

عاماً  �خلم�ضني  مل�ضرية  �لأ�ضا�ضية 
�مل���ق���ب���ل���ة، ع�����ر ����ض���ي���اغ���ة حم�����اور 
�مل�ضار�ت  تري  مبتكرة  وت�ضور�ت 
�لدولة وتكفل مل�ضرية  �لتنموية يف 
�لإم�����ار�ت  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لنه�ضة 
��زه��ا. و�أ����ض���ار معايل  م��و����ض��ل��ة مت��يرّ
وزير �ضوؤون جمل�س �لوزر�ء �إىل �أنه 

�لوز�رية  �خل��ل��وة  �نعقاد  ويتز�من 
م�����ع �ل���ي���وب���ي���ل �ل����ذه����ب����ي ل���دول���ة 
نقطة  ي���ع���د  و�ل��������ذي  �لإم�������������ار�ت، 
�نطالق ملرحلة جديدة يف م�ضريتها 
�لتنموية �ملتو��ضلة بت�ضارع، ت�ضعى 
خ��الل��ه��ا ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت، 
�لقيادية  ه��ي��اك��ل��ه��ا  خم��ت��ل��ف  ع���ر 

للدولة.
و�أكد �لقرقاوي باأن �ملرحلة �ملقبلة 
تتطلب تطوير نظام متكامل للعمل 
و�ضبة  �حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات  ب��ني 
ي�ضمن  مبا  و�خلا�ضة،  �حلكومية 
لر�ضم  وتكاملها  �جل��ه��ود  ت�ضافر 
و�ملالمح  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��وج��ه 

�حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ع��م��ل 
�ملقبلة،  عاماً  للخم�ضني  و�خلا�ضة 
بغية تعزيز جاهزية �لدولة لتكون 
م��ن ب��ني �لأف�����ض��ل و�لأك����ر متيز�ً 
مكانتها  ي��ر���ض��خ  ومب���ا  �ل���ع���امل،  يف 
وموقعها �لإقليمي كوجهة مف�ضلة 

للعي�س و�لعمل و�ل�ضتثمار.

جديدة  حوكمة  على  �لعمل  �ضيتم 
�لحتادية  �حلكومة  �أعمال  لإد�رة 
�أولويات  �إىل  بال�ضتناد  و�ل��وز�ر�ت، 
وطنية ديناميكية و�ضريعة، م�ضيفاً 
للتوجهات  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ه��دف  ب���اأن 
يتمحور  �جل��دي��دة  �ل�ضرت�تيجية 
متطورة  عمل  خطة  �ضياغة  حول 

•• دبي - وام:

�لثالثاء  �أم�������س  ���ض��ب��اح  �ن��ط��ل��ق��ت 
�لتي  �خلم�ضني"  "خلوة  �أع���م���ال 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب  ي��رت�أ���ض��ه��ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  و�ضاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
حكومة  وزر�ء  مب�ضاركة   ، �مل�ضلحة 
�لإم��ار�ت وم�ضوؤويل �جلهات  دول��ة 
و�ملحلية  �لحت����ادي����ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ت��ه��دف جل�ضات  �ل���دول���ة، ح��ي��ث  يف 
تطوير  �إىل  �ل������وز�ري������ة  �خل����ل����وة 
للخم�ضني  متكاملة  ��ضرت�تيجية 
مكانة  ير�ضخ  مب��ا   ، �ملقبلة،  ع��ام��اً 
�ملنطقة  يف  �ل���ري���ادي���ة  �لإم���������ار�ت 
ملرحلة  ويوؤ�ض�س  تناف�ضيتها  ويعزز 
للم�ضتقبل  �ل�ضتعد�د  جديدة عر 
بروؤية و��ضحة وبر�مج عمل قادرة 
وتطلعات  ط��م��وح��ات  حتقيق  على 

�ضعب �لإمار�ت وقيادته �لر�ضيدة.
�لوز�رية  �خللوة  �أجندة  و�فتتحت 
عبد�هلل  ب��ن  حممد  ملعايل  بجل�ضة 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ض���وؤون جمل�س 
�ل���وزر�ء  م��ع��ايل  �ل�����وزر�ء، بح�ضور 
�ملجال�س  و�أم���ن���اء  روؤ����ض���اء  و���ض��ع��ادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ت��ي جاءت 
�مل�ضتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  مل��ن��اق�����ض��ة 
حل��ك��وم��ة دول�����ة �لإم��������ار�ت خالل 
جمموعة  و�ضياغة  �ملقبلة  �ملرحلة 
�لتي  �ملحاور و�لط��ر  متكاملة من 
�لوطنية  لالأجندة  �م��ت��د�د�ً  ل  ت�ضكرّ

�إىل �ضياغة  و�لإد�رية و�لتنفيذية، 
تقوم  متطورة  ��ضرت�تيجية  روؤي��ة 
و�ملتفردة  �مل��ب��ت��ك��رة  �لأف���ك���ار  ع��ل��ى 
للدولة  �لتنموية  �مل�ضرية  وت��دف��ع 
وت��دع��م جهودها  رح��ب��ة  �آف����اق  �إىل 
يف حت��ق��ي��ق �مل��زي��د م��ن �لإجن�����از�ت 
ت��ل��ب��ي تطلعات  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ج��اح��ات 

�ضعب �لإمار�ت.

تقليد  �ل���وز�ري���ة..  �خل��ل��وة   -
حكومي �إمار�تي..

تقليد�ً  �ل���وز�ري���ة  �خل��ل��وة  وت�ضكل 
�إمار�تياً، يهدف �إىل ر�ضد  حكومياً 
�أوًل  �ملجتمعية  �لحتياجات  نب�س 
ب���اأول و�لرت��ق��اء ب���الأد�ء �حلكومي 
وحتديثه. وخالل �لأعو�م �ملا�ضية 
عدد�ً  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حلكومة  عقدت 
بهدف  �ل�����وز�ري�����ة  �خل����ل����و�ت  م����ن 
وحت�ضني  �مل�������ض���ت���ج���د�ت،  م���و�ك���ب���ة 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  و�أدو�ت  �آل���ي���ات 
خلوة  �أول  وك���ان���ت  وت���ط���وي���ره���ا. 
وز�رية قد ُعقدت يف �لعام 2006، 
�ل�����وز�ري�����ة يف باب  ت��ل��ت��ه��ا �خل���ل���وة 
�ل�ضم�س يف �لعام 2007، و�خللوة 
"�ضدنا" يف  ��ضرت�حة  �ل��وز�ري��ة يف 
 ،2007 �ل��ع��ام  �لفجرية يف  �إم���ارة 
�لظنة  �ل��وز�ري��ة يف جبل  و�خل��ل��وة 
باأبوظبي يف �لعام 2007، و�خللوة 
�ل�����وز�ري�����ة يف ق�����ض��ر �ل�������ض���ر�ب يف 
 ،2010 �لعام  �لغربية يف  �ملنطقة 
�ضري  جزيرة  يف  �لوز�رية  و�خللوة 
بني يا�س يف �لعام 2013، و�خللوة 
�لوز�رية �لتي عقدت حتت �ضعار /

م���ا ب��ع��د �ل��ن��ف��ط/ يف م��ن��ت��ج��ع باب 
�ل�ضم�س بدبي يف �لعام 2016.

�صمن �أعمال �خللوة �لوز�رية لعام �خلم�صني 
وفق �أولويات وطنية  و�لوز�ر�ت  �لحتادية  �حلكومة  �أعمال  لإد�رة  جديدة  حوكمة  على  •  �لعمل 

متكامل ي�صمن تكامل �جلهود بني �لقطاعات �حلكومية و�صبة �حلكومية و�خلا�صة  نظام  تطوير  تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة  �لقرقاوي:   •  حممد 
عمل متطورة تعزز مكانة دولة �لإمار�ت  خطة  �صياغة  حول  يتمحور  �جلديدة  �ل�صرت�تيجية  للتوجهات  �لرئي�س  •  �لهدف 

�أجرت 175,284 فح�صا ك�صفت عن 3,005 �إ�صابات
»�ل�صحة« تعلن �صفاء 3,515 حالة جديدة من كورونا

تقدمي 110,471 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل �ل� 24 �صاعة �ملا�صية
•• اأبوظبي -وام:

110،471 جرعة  �أعلنت وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 
�لتي  �جلرعات  يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�ضية   24 �ل�  �ل�ضاعات  خالل 
�للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   5،668،264 �أم�س  حتى  تقدميها  مت 
خطة  م��ع  متا�ضيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �ضخ�س.   100 لكل  ج��رع��ة   57.31
�ملناعة  �إىل  �لو�ضول  �إىل  و�ضعياً  #كوفيد19  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة 
�ملكت�ضبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ضت�ضاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت 

و�ل�ضيطرة على فريو�س " كوفيد- 19".
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�ضحة  وز�رة  خطة  م��ع  ومتا�ضيا  �أخ���رى  جهة  م��ن 
�ملبكر  �لكت�ضاف  �لدولة بهدف  �لفحو�ضات يف  وزي��ادة نطاق  لتو�ضيع 
 "19  - "كوفيد  �مل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�ضابة  �حل��الت  وح�ضر 
 175،284 �إج���ر�ء  عن  �ل���وز�رة  ..�أعلنت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني 
�ملا�ضية على فئات خمتلفة يف   24 �ل�  �ل�ضاعات  فح�ضا جديد� خالل 

�ملجتمع با�ضتخد�م �أف�ضل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
 و�ضاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�ضي و�لفح�س يف �لدولة وتو�ضيع نطاق 

�لفحو�ضات على م�ضتوى �لدولة يف �لك�ضف عن 3،005 حالت �إ�ضابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  �مل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�ضجلة 375،535 حالة.
5 ح��الت م�ضابة وذل��ك م��ن تد�عيات  �ل����وز�رة ع��ن وف��اة  �أعلنت   كما 
�ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�ضتجد،  ك��ورون��ا  �لإ���ض��اب��ة بفريو�س 

�لدولة 1،145 حالة.
تعازيها  وخال�س  �أ�ضفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�ضحة  وز�رة   و�أعربت 

وم��و����ض��ات��ه��ا ل����ذوي �مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ض��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
�مل�ضابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�ضحية و�لتقيد 
و�ضالمة  ل�ضحة  �ضماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات 

�جلميع.
 كما �أعلنت �لوز�رة عن �ضفاء 3،515 حالة جديدة مل�ضابني بفريو�س 
�ملر�س  �أعر��س  من  �لتام  كورونا �مل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيهم 
�مل�ضت�ضفى،  دخ��ول��ه��م  منذ  �ل��الزم��ة  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيهم  بعد 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�ضفاء 366،567 حالة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام: 

ز�يد  ب��ن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  �أك���د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل 
�لوزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة رئي�س 
جل��ن��ة �ل���ض��ت��ع��د�د ل��ل��خ��م�����ض��ني.. �أن 
�ضاحب  ب���ق���ي���ادة  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ز�ي����د 
"حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�ضمو  ���ض��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  �هلل"، 
مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�هلل" ،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�ل�ضيخ  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
وخطو�ت  ب��ث��ق��ة  مت�����ض��ي   ، �مل�ضلحة 
�أف�ضل  م�ضتقبل  �ضناعة  نحو  ثابتة 
خالل  �ل��ق��ادم��ة  و�لأج��ي��ال  لأبنائها 
وتو��ضل  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��اً  �خل��م�����ض��ني 
�ل�����ض��ام��ل��ة، �لتي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رية 
�أر�ضى دعائمها �لآباء �ملوؤ�ض�ضون منذ 

خم�ضني عاماً.
�جتماع  تروؤ�ضه  خ��الل  �ضموه  وق��ال 
�لذي  للخم�ضني،  �ل�ضتعد�د  جلنة 
عام  "خلوة  �أع����م����ال  ���ض��م��ن  ع���ق���د 
دول����ة  ح���ك���وم���ة  �إن  �خلم�ضني".. 
"عام  خ������الل  جن���ح���ت  �لإم��������������ار�ت 
حتقيق  يف  للخم�ضني"،  �ل���ض��ت��ع��د�د 
روؤى �لقيادة �لر�ضيدة باإطالق ور�ضة 
للتخطيط  م��و���ض��ع��ة  وط��ن��ي��ة  ع��م��ل 

�لعقود  خ�����الل  �ل����دول����ة  مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
�خل��م�����ض��ة �مل��ق��ب��ل��ة، رغ����م م���ا حمله 
�ل��ع��ام �مل��ا���ض��ي م��ن حت��دي��ات كبرية 
ف��ريو���س كورونا  ج��ائ��ح��ة  �أف��رزت��ه��ا 
�مل�ضتجد "كوفيد – 19"، و�نعك�ضت 
و�لن�ضاط  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
�أن����ح����اء  و�لإن�����������ض�����اين يف خم���ت���ل���ف 
�إجناز�ت  �إن  �ضموه  و�أ���ض��اف  �لعامل. 
�لوطنية  �ل��ف��رق  ع��م��ل  وخم���رج���ات 
�ضملت  �لتي  للخم�ضني  لال�ضتعد�د 
�أ�ض�ضاً  ت�ضكل  حيوية،  قطاعات   7
�لتي  �مل�ضتقبلي  �لتخطيط  لعمليات 
تقودها �لدولة يف خمتلف �ملجالت، 
�لقيادة  روؤى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ود�ع�����م�����اً 
بتحقيق �ملر�كز �لأوىل عاملياً بحلول 
�ل����ذك����رى �مل���ئ���وي���ة ل��ت��اأ���ض��ي�����س دول���ة 
بامل�ضاركة  �ضموه  و�أ���ض��اد  �لإم�����ار�ت. 
�لطيف  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  م��ن  �ملجتمعية 

مو�طنني  من  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمعي 
ومقيمني وقطاع عام وخا�س و�أهلي 
يف �ضياغة �مل�ضتهدفات �ضمن م�ضروع 
�ملقبلة،  عاماً  للخم�ضني  �ل�ضتعد�د 
ح��ي��ث ق���ال ���ض��م��وه " ف��خ��وري��ن بكل 
�جلهود و�لأفكار و�لآر�ء �لتي �ضارك 
فيها �ملجتمع لال�ضتعد�د للخم�ضني 
�ملقبلة ،، ودولة �لإمار�ت مقبلة على 
�حلديث  تاريخها  يف  مهمة  مرحلة 
مي��ل��وؤه��ا �لأم�����ل و�ل���ط���م���وح، لو�ضع 
ب�����ض��م��ت��ه��ا �حل�����ض��اري��ة �خل��ا���ض��ة يف 

م�ضرية �لتنمية".
���ض��ارك يف �لج��ت��م��اع م��ع��ايل حممد 
�ضوؤون  �لقرقاوي وزير  بن عبد �هلل 
جمل�س �لوزر�ء نائب رئي�س �للجنة، 
معايل  ت�ضم،  �لتي  �للجنة  و�أع�ضاء 
عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة 
�ضلطان  �مل��ال��ي��ة، وم��ع��ايل  ل��ل�����ض��وؤون 

�ل�ضناعة  وزي����ر  �أح��م��د �جل��اب��ر  ب��ن 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، ومعايل عبد 
�ملري وزير �لقت�ضاد،  �هلل بن طوق 
�لرومي  خلفان  بنت  عهود  ومعايل 
�حلكومي  للتطوير  �ل��دول��ة  وزي���رة 
و�مل�ضتقبل �أمني عام �للجنة، و�ضعادة 
�لدكتور حممد ر��ضد �أحمد �لهاملي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  عام  �أمني 
�أب��وظ��ب��ي، وم��ع��ايل عبد �هلل حممد 
�لب�ضطي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة دبي، و�ضعادة �أ�ضماء ر��ضد بن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  عام  �أمني  طليعة 
�ل�����ض��ارق��ة، و���ض��ع��ادة �لدكتور  لإم���ارة 
عام  �أم���ني  �مل��ط��رو���ض��ي  �ضيف  �ضعيد 
عجمان،  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�ضام�ضي  ر�����ض���د  ح��م��ي��د  و����ض���ع���ادة 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  عام  �أمني 
�لدكتور  و����ض���ع���ادة  �ل���ق���ي���وي���ن،  �أم 

�أمني  خليفة  �للطيف  عبد  حممد 
ر�أ�س  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  عام 
�ضعيد  حم���م���د  و����ض���ع���ادة  �خل���ي���م���ة، 
�ل�ضنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي 

لإمارة �لفجرية.
�أهمية  �جتماعها  يف  �للجنة  و�أك��دت 
�لفريق  ع��م��ل  خم���رج���ات  ت��رج��م��ة 
يف  للخم�ضني  لال�ضتعد�د  �ل��وط��ن��ي 
يف  �مل�ضتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  ت�ضميم 
 50 ت��غ��ط��ي  رئ��ي�����ض��ي��ة  م�����ض��ار�ت   6
مو�ضوعا، وت�ضمل �ملجتمع، و�لتعليم 
و�لقت�ضاد،  �ل��ب�����ض��ري،  �مل���ال  ور�أ�����س 
و�ل���ب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل����ض���ت���د�م���ة 
�لبيئية، و�لأمن و�ل�ضالمة و�لعدل، 

وحكومة �مل�ضتقبل.
و��ضتمع �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد 
�ل�ضتعد�د  جلنة  و�أع�ضاء  نهيان  �آل 
نتائج  ح���ول  ���ض��رح  �إىل  للخم�ضني، 

و�ملرئيات  �ل��وط��ن��ي،  �ل��ف��ري��ق  ع��م��ل 
ت�ضميمها  مت  �ل���ت���ي  و�ل���ت���وج���ه���ات 
ت�ضاوريا  �ج��ت��م��اع��ا   36 خ���الل  م��ن 
مب�ضاركة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حلكومة 
وم�ضوؤول  وزي���ر   1600 م��ن  �أك���ر 
ح��ك��وم��ي، يف ت��رج��م��ة جل��ه��ود فرق 
�أكر  �ضمت  �ل��ت��ي  �لوطنية  �لعمل 
�جلهات  يف  م�������ض���وؤول   5000 م���ن 
و�ملحلية  �لحت�����ادي�����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
وممثلني  و�ملتخ�ض�ضني،  و�خل���ر�ء 
عن �ل�ضباب و�ملجتمع، و�ضهدت عقد 
�آلف �جتماع وور���ض��ة عمل   3 �أك��ر 
�جتماعات  وتنظيم  �بتكار،  وخمتر 
خبري   1600 م������ن  �أك����������ر  م������ع 

ومتخ�ض�س.
م�ضروع  ن��ت��ائ��ج  �لج���ت���م���اع  وت���ن���اول 
�ملقبلة  ع���ام���ا  �خل��م�����ض��ني  ت�����ض��م��ي��م 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أطلقه  �ل��ذي 

حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، يف �أكر 
م�ضروع لت�ضميم �مل�ضتقبل بال�ضر�كة 
�أكر  ��ضتقطب  و�ل��ذي  �ملجتمع،  مع 
�أل��ف فكرة من خالل �أكر   30 من 
�أكر  بها  �ضاركها  فعالية  �أل���ف  م��ن 
�أف���ر�د �ملجتمع،  �أل��ف من   100 من 
و����ض��ت��ع��ر���س ع������دد�ً م���ن �مل����ب����ادر�ت 
�حلكومية  �جل��ه��ات  �أطلقتها  �ل��ت��ي 
�ل�ضتعد�د  جل��ن��ة  م���ع  ب��ال�����ض��ر�ك��ة 

للخم�ضني.

للخطة  م��ت��ك��ام��ل  ت�����ص��ور   -
�لتنموية �ل�صاملة..

وتت�ضمن مهام �للجنة و�ضع ت�ضور 
�ل�ضاملة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  للخطة  ك��ام��ل 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت و�لإط�����ار �لزمني 
لتطبيقها، وتطوير منظومة �لعمل 
�لأ�ضرع  �لإم������ار�ت  ح��ك��وم��ة  ل��ت��ك��ون 

�لتكيف  و�لأكر مرونة وقدرة على 
مع متغري�ت �مل�ضتقبل مب�ضاركة كافة 
فئات �ملجتمع، كما تعمل على و�ضع 
�جلديدة،  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �خل���ارط���ة 
وتطوير �لقطاعات �حليوية، وو�ضع 
وت�ضميم  للمجتمع،  متكامل  ت�ضور 
وتر�ضيخ منظومة �لقيم �حل�ضارية 
�جلديدة  ل���الأج���ي���ال  و�لإن���ت���اج���ي���ة 
�ملقبلة،  ع��ام��اً  للخم�ضني  لإع��د�ده��ا 
�جلهات  ب����ني  �ل��ت��ن�����ض��ي��ق  وت���ع���زي���ز 
�لحتادية و�ملحلية و�لقطاع �خلا�س 

يف عمليات �لتخطيط للم�ضتقبل.
�ل�ضيخ  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  �أن  ي���ذك���ر، 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ض��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�ضاحب  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
يف  �أعلنا   ، �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
 2020 �ل���ع���ام   ،2019 دي�����ض��م��ر 
للخم�ضني"،  �ل����ض���ت���ع���د�د  "عام 
جلنتني  بت�ضكيل  ���ض��م��وه��م��ا  ����ه  ووجرّ
"جلنة  �ل��������وزر�ء،  ت��اب��ع��ت��ني مل��ج��ل�����س 
�ل�ضتعد�د للخم�ضني" برئا�ضة �ضمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�ضور  �ل�ضيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
لالإ�ضر�ف  و�لثانية  �لرئا�ضة،  �ضوؤون 
�لذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ع��ل��ى �لح��ت��ف��ال 
�ل�ضيخ  ���ض��م��و  ب��رئ��ا���ض��ة  ل����الإم����ار�ت 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د �هلل 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

•• اأبوظبي -وام:

�إعالن   2021 و"نافدك�س"  "�آيدك�س"  معر�ضي  من  �لثالث  �ليوم  �ضهد 
مليار   5.589 بقيمة  �ضفقة   12 توقيع  عن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت 
�ضهدها  �لتي  �ل�ضفقات  �إج��م��ايل  لي�ضل  ودول��ي��ة،  حملية  �ضركات  مع  دره��م 

�ملعر�ضان منذ �نطالقتهما نحو 17.913 مليار درهم.
وقال �ضعادة �لعميد ركن حممد خمي�س �حل�ضاين، �ملتحدث �لر�ضمي ملعر�ضي 
"�آيدك�س" و"نافدك�س" �إن �إجمايل �ل�ضفقات �خلارجية بلغ 1.164 مليار 
بلغت  فيما  �ل�ضفقات،  قيمة  �إجمايل  من   21% ن�ضبة  متثل  و�لتي  دره��م، 
قيمة �ل�ضفقات �ملحلية 4.425 مليار درهم بن�ضبة %79 ..م�ضري� �إىل �أن 

�لعقود توزعت على 6 �ضركات خارجية، و6 �ضركات حملية.
�لعميد ركن بحري  �ل��ذي عقد بح�ضور  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر  جاء ذلك خالل 
فهد نا�ضر �لذهلي، و�ملقدم ركن مايا �ملزروعي �ملتحدثان �لر�ضميان ملعر�ضي 

�آيدك�س ونافدك�س 2021.
�ملحلية  �ل�ضفقات  �أب���رز  �إن  �لذهلي،  نا�ضر  فهد  بحري  رك��ن  �لعميد  وق��ال 
�لتي عقدت، كانت مع �ضركة /يا�س �لقاب�ضة/ ل�ضر�ء ر�جمات و�ضو�ريخ نوع 
CHUNMOO �لكورية ل�ضالح �لقو�ت �لرية بقيمة 2.955 مليار 
�ل�ضاملة  �لإد�رة  خلدمات  �ل�ضفن  لبناء  �أبوظبي  �ضركة  مع  و�ضفقة  دره��م، 
�لفنية لزو�رق و�ضفن �لقو�ت �لبحرية ل�ضالح �لقو�ت �لبحرية بقيمة 650 
لتقدمي   /Vallo Equipment/ �ضركة  مع  و�ضفقة  دره��م،  مليون 
�لإ�ضناد �لفني لتوريد كافة قطع غيار �آليات �لتاتر� و�آليات �لقو�ت �مل�ضلحة 
60 مليون درهم، و�ضفقة مع  بقيم�ة  �لعامة  �ل�ضيانة  قيادة �ضالح  ل�ضالح 
درهم،  م��ل��ي��ون   30 بقيمة   /Unilux Heavy Equipment/
و�لدبابة   H45 و�مل��دف��ع  ظبيان  مل��درع��ة  �لفني  �لإ���ض��ن��اد  خ��دم��ات  لتقدمي 

لوكلريك و�لناقلة BMP3 ل�ضالح قيادة �ضالح �ل�ضيانة �لعامة.
وت�ضمنت �ل�ضفقات �ملحلية، عقد�ً مع �ضركة طري�ن �أبوظبي لت�ضغيل و�إد�رة 

و�لإن��ق��اذ ل�ضالح قيادة  �لبحث  AW139 لأغ��ر����س  م��ن ط��ر�ز  ط��ائ��ر�ت 
�لطري�ن �مل�ضرتك بقيمة 173.5 مليون درهم، وعقد مع �ضركة "�عتماد - 
Etimad Strategic Security Solutions"، لتوفري �مل�ضاندة 
�لفنية لالأنظمة �لأمنية للمحافظة على �جلاهزية �لعملياتية ل�ضالح جهاز 

حماية �ملن�ضاآت بقيم�ة 556.2 مليون درهم.
�إن �لعقود �خلارجية ت�ضمنت  من جانبها، قالت �ملقدم ركن مايا �ملزروعي، 
 HARRIS INTERNATIONAL ����ض���رك���ة   م���ع  �ل��ت��ع��اق��د 
ل�ضالح  �ل��ت��ع��ب��وي  للم�ضتوى  �لآيل  و�ل�����ض��ي��ط��رة  �ل��ق��ي��ادة  م�����ض��روع  لتنفيذ 
/ مع  و�تفاقية  دره��م،  مليون   651.5 بقيمة  و�ل�ضيطرة  �لقيادة  مديرية 
لأجهزة  �لفني  �لدعم  تقدمي  عقد  لتجديد   ELETTRONICA
وطائر�ت   2000-9 م��ري�ج  لطائر�ت   IMEWS �للكرتونية  �حل��رب 
�ل�ضتطالع MPA-8 ل�ضالح قيادة �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي بقيمة 
 THE BOEING �ضركة   مع  و�تفاقية  درهم،  مليون   289.394

 C-17طائر�ت م�ضبهات  �ضيانة  خ��دم��ات  لتقدمي   COMPANY
مليون   112.966 بقيمة  �جل��وي  و�ل��دف��اع  �جلوية  �لقو�ت  قيادة  ل�ضالح 

درهم.
مع  �لتعاقد  ت�ضمنت  �لر�بعة  �خلارجية  �ل�ضفقة  �أن  �إىل  �ملزروعي  و�أ�ضارت 
غيار  قطع  ل�ضر�ء   THALES LAS FRANCE SAS/ �ضركة 
ملنظومة ر�د�ر�ت LLR SHIKRA -GM200 ل�ضالح قيادة �لقو�ت 
�جلوية و�لدفاع �جلوي بقيمة 66.4 مليون درهم، و�ضفقة �أخرى مع �ضركة 
ت�ضمنت  و�لتي   Rheinmetall Man Military  Vehicles
�لفوك�س  لآلية  �لفنية  �ل�ضت�ضار�ت  وتقدمي  غيار  قطع  و�ضر�ء  �ضيانة  عقد 
بقيمة  �لكيميائي  �ل��دف��اع  ق��ي��ادة  ل�ضالح  �ضركة  م��ع  �لكيميائية  و�لأج��ه��زة 
 STATE COMPANY مع  عقد  و�أخ��ري�ً  دره��م،  مليون   40.7
�لف�ضاء  �لتدريب يف جمال  لدور�ت   UKROBORNSERVICE

�للكرتوين ل�ضالح �لقو�ت �مل�ضلحة بقيمة 2.938 مليون درهم.

•• اأبوظبي - وام: 

�أبوظبي  ���ض��رك��ة  يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ب��ي��ديل،  �أح��م��د  �أك���د 
�لوطنية للمعار�س"�أدنيك".. �أن �ل�ضركة جنحت يف تطبيق �أعلى �لإجر�ء�ت 
�لحرت�زية و�لوقائية خالل معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021، يف �ضبيل 
باعتبارهم  و�ل����زو�ر  و�مل�����ض��ارك��ني  �لعار�ضني  و�ضالمة  �ضحة  على  �حل��ف��اظ 

�أولوية ق�ضوى.
�أن  " �إىل  "و�م  �أنباء �لإم��ار�ت  و�أ�ضار �لعبيديل يف ت�ضريحات خا�ضة لوكالة 
"�أدنيك" و�ضعت بروتكولت و��ضحة للتد�بري و�لإجر�ء�ت �لوقائية بالتعاون 
مع خمتلف �جلهات �ملعنية، و�لتي �ضملت جميع �لزو�ر و�مل�ضاركني، بدء�ً من 
حلظة �لو�ضول �إىل مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س وحتى مغادرته، وهو 

ما �أ�ضهم يف تعزيز �لثقة بقدر�تنا و�إمكاناتنا ل�ضت�ضافة �لفعاليات كرى.

�ملوقع  ع��ر  �لت�ضجيل  �إل��ز�م��ي��ة  م����رة،  ولأول  �ط��ل��ق��ت  �أدن���ي���ك  �أن  و�أو����ض���ح 
�لإلكرتوين وطباعة بطاقة �لت�ضاريح �خلا�ضة بامل�ضاركني و�لزو�ر من �ملنزل 
�أ�ضهم يف خف�س فر�س حدوث �لزدحام  قبل �لو�ضول �إىل �حلدث، وهو ما 
�ألزمت  �لت�ضجيل يف موقع �حل��دث. كما  و�لوقوف يف طو�بري �لنتظار عن 
�أدنيك كل من يرغب بدخول مر�فقها باإجر�ء فح�س كوفيد19- "بي �ضي 
48 �ضاعة من موعد  �آر" جلميع �مل�ضاركني �ملحليني و�لدوليني وذلك قبل 
على  �ضلبية  نتيجة فح�س  و�إب��ر�ز  �مل�ضاركني  على جميع  ويتوجب  زيارتهم، 

�لبو�بات �لأمنية حتى يت�ضنى لهم �لدخول �إىل �ملركز.
ويف �ل�ضياق ذ�ته، �أكد �لعبيديل �أن �أدنيك وفرت خدمة فح�س "بي �ضي �آر" 
ل�ضت�ضافة  �ملعتمدة  �لفنادق  و�ضبكة  باملركز  �ملحيطة  �لفنادق  جمموعة  يف 
�لوفود �لدولية وذلك بالتعاون مع د�ئرة �ل�ضحة يف �أبوظبي، كما مت توفري 

خدمة �حلافالت من و�إىل �لفنادق.

�لعمليات  م�ضتوى  على  �أخ���رى  ت��د�ب��ري  �أدن��ي��ك  " �ت��خ��ذت  �لعبيديل  وق���ال 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  و�خل����روج  �ل��دخ��ول  ح��رك��ة  �إد�رة  يف  �لت�ضغيلية 
مثل،  "�آيدك�س" و"نافدك�س"،  معر�ضي  �أي��ام  جميع  �متد�د  على  للمعار�س 
حتديد عدد �لزو�ر و�لعار�ضني �لذي يتو�جدون يف ذ�ت �لوقت يف �ملعر�ضني، 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى جميع �ل����زو�ر حت��دي��د وق���ت حم���دد ل��ل��زي��ارة يف ك��ل ي���وم عند 
قيامهم بالت�ضجيل على �ملوقع �لإلكرتوين. كما مت حتديد �أعد�د �لعار�ضني 
خالل  خمتلفة  زمنية  ف��رت�ت  على  توزيعهم  ومت  جناح،  كل  يف  �ملتو�جدين 

موعد �نعقاد �حلدث".
ومن جملة �لإجر�ء�ت �أي�ضاً مت تخ�ضي�س بو�بات للدخول و�أخرى للخروج 
يف موقع �حلدث، وجتهيز �لبو�بات باملا�ضحات �حلر�رية، وفرق �لعمل �ملدربة 
م�ضار�ت  حتديد  ومت  �ل�ضحية،  �ل�ضرت�طات  وفق  �ل��زو�ر  مع  �لتعامل  على 
�لتباعد �جل�ضدي،  �ملركز، مع تطبيق معايري  باجتاه و�حد فقط يف قاعات 

�لزيارة،  �أثناء  �رت��د�ء كمامات �لوجه يف جميع �لأوق��ات  �إلز�مية  ف�ضاًل عن 
وتوفري �أجهزة �لتعقيم �ليدوية للم�ضاركني ب�ضكل مكثف.

و�إج���ر�ء�ت خا�ضة  �آل��ي��ات تعقيم خمتلفة  تبنت  �أدن��ي��ك  �أن  �لعبديل  و�أو���ض��ح 
�لذكية  �ل��روب��وت��ات  ر�أ�ضها  وعلى  �مل�ضاركني،  و�ضحة  �أم��ن  �ضالمة  ل�ضمان 
�لتعقيم  وعمليات  ب�ضري،  تدخل  دون  م��ن  و�ل��ق��اع��ات  �لأر���ض��ي��ات  لتنظيف 
و�لتطهري �مل�ضتمرة با�ضتخد�م �أجهزة �لرذ�ذ لكافة �ملر�فق على مد�ر �ليوم، 
ف�ضاًل عن �لتد�بري �لحرت�زية �خلا�ضة بخدمات �ل�ضيافة و�لطعام، حيث 
�أف�ضل  �تباع  بهدف  "�أدنيك"،  ل�  �لتابعة  لل�ضيافة،  كابيتال  عليها  ت�ضرف 
وبرنامج  و�ملطابخ،  �مل��ر�ف��ق  يف  �لوقائية  بال�ضرت�طات  و�لل��ت��ز�م  �لتد�بري 
�ضالمة  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �لعملية،  ه��ذه  على  �مل�ضرف  للطاقم  مكثف  تدريبي 
�ل�ضارم لهذه  للتطبيق  �لطعام و�ضوًل  �إع��د�د  �لإج��ر�ء�ت �خلا�ضة مبرحلة 

�ملعايري يف مرحلة تقدمي �لطعام.

تر�أ�س �جتماع جلنة �ال�صتعد�د للخم�صني �صمن �أعمال )خلوة عام �خلم�صني(

 من�صور بن ز�يد: �لإمار�ت مت�صي بثقة نحو �صناعة م�صتقبل �أف�صل لأبنائها خالل �خلم�صني عامًا �ملقبلة

�أيام ثالثة  يف   2021 ونافدك�س  �آيدك�س  �صفقات  درهم  مليار   17.913

�آيدك�س ونافدك�س 2021.. �أدنيك منوذج ��صتثنائي يف تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية

•• عمان-وام: 

بد� �ملوؤمتر �لدويل تعزيز �ل�ضلم �ملجتمعي وقيم �لتعاي�س و�لذي تنظمه 
هيئة فر�ضان �ل�ضالم يف �ململكة �لردنية �عماله بر�عية �ملهند�س �ل�ضيخ 
�ضامل بن �ضلطان بن �ضقر �لقا�ضمي ع�ضو جمل�س �لمناء �لهيئة �لدولية 
تعزيز�ً  وذل���ك  �خليمة  ب��ر�أ���س  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن  د�ئ���رة  رئي�س  للت�ضامح 

للتوعية �ملجتمعية يف تر�ضيخ �ل�ضلم �ملجتمعي يف ظل جائحة كورونا.
�لدولية  �لإ���ض��اد�ت  �لقا�ضمي  �ضقر  بن  �ضلطان  بن  �ضامل  �ل�ضيخ  وثمن 
ب�ضاأن  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تبنتها  �ل��ت��ي  بالقيم  �مل��ت��و�ل��ي��ة 
و�لتعاي�س  و�لت�ضامح  �ل�ضلم  قيم  ون�ضر  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة،  �لتمييز  مكافحة 

وقبول �لآخر.

توؤكد �نفتاح دولة �لإمار�ت للجميع، لكونها ل تنظر لأحد بعني �لتفرقة 
�أن  من  تنطلق  حم�ضة،  �إن�ضانية  بعني  للجميع  تنظر  �إمن��ا  �لتمييز،  �أو 
بعقله وعلمه  �إمنا تكمن  �لإن�ضان  و�أن قيمة  بينهم،  �ضو�ء ول فرق  �لكل 
�أو  �ل�ضرر  ت�ضبب  ت�ضيء، ول  �لتي ل  �لإن�ضانية  و�أخالقه، وقيمه  وعمله 
�لأذى لأحد، فال�ضلم و�لأمن و�ل�ضتقر�ر �ملجتمعي هي �أعمدة تقدم دولة 
و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �ل��دول��ة  دع��ائ��م  وتعزيز  وت��ط��وره��ا،  �لإم����ار�ت 
و�ل�ضيا�ضية، وجعلها ل ت�ضمح بن�ضر مظاهر �لفرقة و�لكر�هية و�لتمييز.

هذ�  يف  م�ضاركتكم  "ي�ضعدين  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  �ل�ضيخ  وق��ال 
�ل��ت��ي تتطلب م��ن��ا �لوقوف   ، �ل��ظ��روف �حل��ال��ي��ة  �ل��ه��ام يف ظ��ل  �مل��وؤمت��ر 
و�لتعا�ضد ، و ن�ضكر ونحيي هيئة فر�ضان �ل�ضالم �ملمثلة برئي�ضها �ضعادة 
لتعزيز   ، و�ل��ه��ادف��ة  �لبناءة  م��ب��ادر�ت��ه  وعلى   ، حجلة  �ب��و  �م��ني  �لدكتور 

�ل�����ض��الم ومكافحة  �ل���دول ، لغر�س  �ل�����ض��الم �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ت��ع��اون م��ع 
مع  و�ل��ت��ع��اون   ، �ملجتمعي  بال�ضلم  �خل��ا���س  �حل���و�ر  وتد�ضني   ، �لتطرف 
�لأ�ضرة  من  بدء�  بالتعاي�س  و�لهتمام   ، و�خلا�ضة  �حلكومية  �ملوؤ�ض�ضات 
و�ملجتمع ، وكذلك �لتعامل �لإيجابي مع �لأديان و�لختالفات و�نطالقاً 
من �أو��ضر �لأخوة و�لتكامل ، ومتانة �لعالقات �لتاريخية �لتي جتمعنا 
�لثقافة  تعزيز  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �مل�ضاهمة  يف  ورغ��ب��ة   ، �ل�ضقيقة  ب��ال��دول 
�حلو�ر  �أ�ض�س  و�إر���ض��اء   ، �ملنطقة  لربوع  ن�ضرها  يف  و�لتعاون   ، �ملجتمعية 

و�لتاآخي و�لرت�بط ونبذ �لكر�هية .
ومت تكرمي �ملهند�س �ل�ضيخ �ضامل بن �ضلطان بن �ضقر �لقا�ضمي بالدرع 
�ملر�ضع لل�ضخ�ضيات �لتي يخلدها �لتاريخ ودرع وو�ضام �لت�ضامح و�ملحبة 

وع�ضوية فخرية يف جمل�س �ل�ضمو و�لرفعه لفر�ضان �ل�ضالم .

من جانبه �عرب �لدكتور �مني �بوحجلة رئي�س �ملوؤمتر فى كلمة �لفتتاح 
�ملوؤمتر  لرعايته  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  �ملهند�س  لل�ضيخ  �ضكره  عن 
�ملحبة  بو�ضلة  هو  �مل��وؤمت  �ن  �إىل  م�ضري�  �ل�ضالم  فر�ضان  دع��وة  وتلبيته 
و�حلو�ر  �ملحبة  ون�ضر   ، �ملجتمعي  �ل�ضلم  م��ب��اديء  لرت�ضيخ  و�ل�����ض��الم 
�ملجتمع  تدفع  �لتي  و�لتاآلف  للتكاتف  �لكر�هية ويدعونا  ونبذ  و�لتاأخي 

�إىل �لأمام وتعزز �لقيم و�لحرت�م �ملتبادل.
يف  و�لتعليم  �لإع��الم  دور  عن  �لعلمية  بالبحوث  �مل�ضاركون  و��ضتعر�س 
تعزيز �ل�ضلم �ملجتمعي ودور �لفتوى يف تعزيز �ل�ضلم �ملجتمعي و�لتعاي�س 
و�حلو�ر  �ل�ضلم  تعزيز  يف  و�ل�ضباب  �مل��دين  للمجتمع  �لثقافية  و�لدو�ر 
و�لت�ضامح  �لإي��ج��اب��ي  �لن�����ض��اين  �ل�����ض��ل��وك  �ىل  ����ض��اف��ة  �لتعاي�س  وق��ي��م 

�لإن�ضاين وغريها.

�ملوؤمتر �لدويل لتعزيز �ل�صلم �ملجتمعي ي�صيد بالقيم �لتي تبنتها �لإمار�ت ب�صاأن مكافحة �لتمييز

من�صور بن ز�يد.. 
• دولة �الإمار�ت تو��صل م�صرية �لتنمية �ل�صاملة �لتي �أر�صى دعائمها �الآباء �ملوؤ�ص�صون منذ خم�صني عامًا 
• �إجناز�ت وخمرجات عمل �لفرق �لوطنية لال�صتعد�د للخم�صني ت�صكل �أ�ص�صًا لعمليات �لتخطيط �مل�صتقبلي �لتي تقودها �لدولة يف خمتلف �ملجاالت 
• فخورون بكل �جلهود و�الأفكار و�الآر�ء �لتي �صارك فيها �ملجتمع �صمن �ال�صتعد�د للخم�صني �ملقبلة 
• �الإمار�ت مقبلة على مرحلة مهمة يف تاريخها �حلديث ميلوؤها �الأمل و�لطموح لو�صع ب�صمتها �حل�صارية �خلا�صة يف م�صرية �لتنمية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

�ضتيفانوفيت�س  نيبوي�ضا  معايل  �أك��د 
نائب رئي�س �لوزر�ء وزير دفاع �ضربيا 
ب���ني دول�����ة �لإم������ار�ت  �ل���ع���الق���ات  �أن 
تطور�  وت�����ض��ه��د  م��ت��م��ي��زة  و���ض��رب��ي��ا 
م�ضتمر� يف �ملجالت كافة بف�ضل دعم 

قيادتي �لبلدين �ل�ضديقني.
لوكالة  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  وق���ال 
هام�س  على  "و�م"  �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء 
"�آيدك�س  م���ع���ر����س  يف  م�������ض���ارك���ت���ه 
دولة  تنظيم  " نثمن   :  .. "2021
�لإمار�ت لأكر جتمع للمتخ�ض�ضني 
يف �ل�ضناعات �لدفاعية على م�ضتوى 
�ملعر�س  �نعقاد  �أن  و�أ�ضاف  �لعامل". 
�ضكل حت��دي��ا يف ظ��ل جائحة  �ل��ع��امل��ي 
 - "كوفيد  �مل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
19" �إل �أن دولة �لإمار�ت جنحت يف 
��ضت�ضافة  من  ومتكنت  عليه  �لتغلب 
مع  �ل�����ع�����امل  دول  خم���ت���ل���ف  وف��������ود 
�لوقائية  �لإج�������ر�ء�ت  ك��اف��ة  تطبيق 
ل�ضمان  �ل�����الزم�����ة  و�لح�������رت�زي�������ة 

�ضحتهم و�ضالمتهم.
لدولة  �ل��ر���ض��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  وذك����ر 
فر�ضة  �ل�������دول  م��ن��ح��ت  �لإم�����������ار�ت 
�مل�����ض��ارك��ة يف ه���ذ� �ملعر�س  �أج���ل  م��ن 
من�ضة  ي�ضكل  �ل����ذي  �ل���ب���ارز  �ل��ع��امل��ي 
هامة وب��ارزة للتعرف على �أح��دث ما 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�ضلت 

يف قطاع �ل�ضناعات �لدفاعية.
ملنحنا  " مم��ت��ن��ون   : م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
معر�س  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  �ل���ف���ر����ض���ة 
وعر�س  �لعاملي   "2021 "�آيدك�س 
�ل�ضناعات  ق����ط����اع  يف  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا 
مثالية  ف���ر����ض���ة  وه������ي  �ل���دف���اع���ي���ة 
ل�ضربيا للك�ضف عن �أحدث منتجاتها 

�خلفيف  �ل���ع�������ض���ك���ري  �ل����ع����ت����اد  م�����ن 
كافة  ب��ج��ان��ب  �مل�ضفحة  و�ل�����ض��ي��ار�ت 

�أنو�ع �لذخائر".
�أج���م���ع ع���ان���ى من  �ل���ع���امل  �أن  و�أك������د 
 "19 – "كوفيد  ج��ائ��ح��ة  حت��دي��ات 
ل����ض���ي���م���ا خ�����الل �ل����ع����ام �مل���ا����ض���ي .. 
�لتنظيمي  �ل��ع��م��ل  " ن��ث��م��ن   : وق����ال 
�آيدك�س  يتم يف معر�س  �لذي  �لر�ئع 
كافة  توفري  على  و�حلر�س   2021
للم�ضاركني  و�ل��ر�ح��ة  �ل��دع��م  و�ضائل 
و�لعار�ضني و�لعمل على تعزيز �أمنهم 
تو�جدهم يف  م��دة  و�ضالمتهم ط��و�ل 
هذ� �حلدث.. ون�ضعر بالأمان وكاأننا 
بكافة  �جلميع  يحظى  حيث  بيتنا  يف 
�أ���ض��ك��ال �ل��رع��اي��ة و�له��ت��م��ام وتطبق 
�لوقائية من فريو�س  �لتد�بري  �أعلى 
كورونا". و�أ�ضاف : " �جلميع ح�ضل 
على فر�س مثالية للم�ضاركة يف هذ� 
�ملختلفة  منتجاته  وع��ر���س  �ملعر�س 
وه�����ي خ���ط���وة ك���ب���رية وه����ام����ة نحو 
�مل�����ض��ي ق��دم��ا يف م�����ض��ار �ل��ت��ع��ايف من 
�إىل  – 19" ونتطلع  جائحة كوفيد 
�لقادمة  �ل����دور�ت  يف  �أك���ر  م�ضاركة 
�أتيحت   "  : و�أ����ض���اف  �آيدك�س".  م��ن 
�مل�ضوؤولني  كبار  ملقابلة  �لفر�ضة  لنا 

يف دولة �لإم��ار�ت ونتطلع �إىل تعزيز 
تعاوننا �مل�ضرتك يف �ملجالت �ملختلفة 
خ��ا���ض��ة م���ع م�����ض��ارك��ة �ل���ع���دي���د من 
�ضربيا  يف  �لبارزة  �لعاملية  �ل�ضر�كات 
و�لتي تتطلع �إىل عقد �ضر�كات مثمرة 
مع �ضركائها يف دولة �لإم��ار�ت.. كما 
تعاوننا  لتعزيز  �ضانحة  �لفر�ضة  �أن 
يف �ملجال �لدفاعي بني بلدينا خا�ضة 
على  �لوطنية  �ضركاتنا  ح�ضول  م��ع 
منتجاتها  �أح�������دث  ع���ر����س  ف���ر����ض���ة 
�لدفاعية و�لتي من �ملنتظر �أن تطرح 

يف �مل�ضتقبل �لقريب".
و�أكد �أن �لعالقات �لثنائية بني دولة 
تطور�  ت�����ض��ه��د  و���ض��رب��ي��ا  �لإم���������ار�ت 
م�����ض��ت��م��ر� يف ظ���ل دع����م ورع���اي���ة من 
قيادتي �لبلدين �ل�ضديقني ونرى �أن 
تو�جدنا يف هذ� �ملعر�س �لعاملي ي�ضهم 

يف تعزيز هذه �لعالقات وتنميتها.
وق���ال �إن��ن��ا ممتنون ل��دول��ة �لإم���ار�ت 
�لذي  �لدعم  على  �لر�ضيدة  وقيادتها 
ق��دم��ت��ه��ا ل�����ض��رب��ي��ا مل�����ض��اع��دت��ه��ا على 
ج��ائ��ح��ة فريو�س  ت���د�ع���ي���ات  جت�����اوز 
 "19 – "كوفيد  �مل�����ض��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
وق��ي��ام��ه��ا ب��اإر���ض��ال م�����ض��اع��د�ت طبية 

ملكافحة هذ� �ملر�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

ف��ع��ال��ي��ات معر�س  �ل���ب���ادي يف  ت�����ض��ارك جم��م��وع��ة 
�أبوظبي �لدويل للدفاع " �آيدك�س 2021"، بجناح 
وطني بارز ي�ضم جمموعة متنوعة من �ل�ضناعات 
�لدفاعية �ملتطورة �لتي ت�ضرف عليها بالتعاون مع 

عدد من �ضركائها �لعامليني.
و�أع����رب ���ض��ع��ادة خ��ال��د حم��م��د �ل��ب��ادي ن��ائ��ب رئي�س 
بامل�ضاركة  �ع���ت���ز�زه  ع���ن  �مل��ج��م��وع��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
يف ه���ذ� �حل���دث �ل����دويل �ل��ه��ام �ل���ذي ي��ق��ام يف هذه 
تعزز  �مل�ضاركة  �أن  مو�ضحاً  �ل�ضتثنائية،  �ل��ظ��روف 
من �مل�ضاركات �لوطنية يف �ملجال �لدفاعي و�لأمني 

�ل�ضركات  مناف�ضة  على  �لمار�تية  �ل�ضركات  وقدرة 
�لعاملية.

وقال �لبادي:" يعتر �ملعر�س من�ضة هامة لل�ضركات 
منتجاتها  ��ضتعر��س  على  حتر�س  �لتي  �لمار�تية 
�لوطنية يف ظل وجود م�ضاركات عاملية كبرية ، �لأمر 
�لذي يتيح لنا �ملناف�ضة بف�ضل دعم وت�ضجيع �لقيادة 

�لر�ضيدة لل�ضناعات �لدفاعية �لوطنية".
�أثقل  ع��ن  �ملعر�س  خ��الل  ك�ضفنا  بالقول:"  وت��اب��ع 
 8x8 ن��اق��ل��ة دب����اب����ات يف �ل����ع����امل. و ن��اق��ل��ة ج���ن���ود 
4x4 م�ضنعة  ح��دي��ث��ة  �آل��ي��ة  و  ب��رم��ائ��ي��ة،  م��درع��ة 
مبنظومة  م���زودة  �خلليج  �أج���و�ء  لتالئم  خ�ضي�ضا 
بدون  �لطائر�ت  جانب  �إىل  ج��د�،  متطورة  دفاعية 

طيار حتمل �ضو�ريخ ذكية، مناظري ليلية ونهارية 
�إت�������ض���ال م�����ض��ف��ر ودقيق  ب��ع��ي��دة،و���ض��ائ��ل  مل�����ض��اف��ات 

جد�،�أجهزة �لتفتي�س و�حلماية �لأمنية.
و�أع��رب  �لبادي عن �عتز�زه بالتطور �لذي حققته 
بتدريب  م�ضيد�   ، �لإم��ار�ت��ي��ة  �لدفاعية  �ل�ضناعات 
وتاأهيل �لكو�در �لوطنية �لمار�تية يف هذ� �لقطاع 

�لهام.
ملو��ضلة  ن�ضعى  حديثه:"  خ��ت��ام  يف  �ل���ب���ادي  وق����ال 
�لروؤية  ب��ف�����ض��ل  �ل��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا  �ل��ن��ج��اح  م�����ض��رية 
�حلكيمة لقيادتنا �لر�ضيدة، ولقد جنحت �أبوظبي يف 
��ضت�ضافة هذ� �حلدث �لهام و�لعاملي رغم �لظروف 

�لر�هنة، مما يوؤكد قدرتنا على حتدي �مل�ضتحيل".

•• اأبوظبي -وام:

�أكد �آلن جيلو نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة نافال �لأوروبية 
�أن �ملجموعة تعمل مع �ضركائها يف دول��ة �لإم��ار�ت يف جمال نقل 
�ملعرفة و�لبحث �مل�ضرتك لتوفري فر�س عالية �مل�ضتوى للمو�طنني 

�لإمار�تيني يف قطاع �ل�ضناعات �لدفاعية و�لأمنية.
وقال يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" .. �إنه بالتز�من مع 
�مل�ضاركة يف معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021 �أطلقت جمموعة 
تت�ضمن  �لقت�ضادي  �لتو�زن  بال�ضر�كة مع جمل�س  مبادرة  نافال 
"��ضتد�مة وتعزيز توطني  برنامج تدريب �فرت��ضي ُيعرف با�ضم 
�ل�ضناعات �لدفاعية و�لأمنية" بهدف متكني �ل�ضباب �لإمار�تيني 
و�ضيتم  نافال  جمموعة  ل��دى  �لفرت��ضي  �لتدريب  متابعة  من 
جائحة  تد�عيات  لتخطي  �فرت��ضيا  خر�ئنا  قبل  من  تدريبهم 
�لدفاعية  �لبالد  �حتياجات  دعم  من  لتمكينهم  "كورونا" وذلك 

و�لأمنية يف �ل�ضنو�ت �لقادمة.
�حلر�س  �إىل  ن��اف��ال  ملجموعة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  و�أ����ض���ار 
�لتدريب  حيث  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لبحرية  �حتياجات  تلبية  على 
وجود  �أن  كما  متطلباتها  مع  تتكيف  حلول  لتطوير  وجاهزيتها 
جمموعة نافال يف دولة �لإمار�ت ي�ضهم يف تطوير تقنيات مبتكرة 
حيث  �ل�ضو�حل  وخفر  للبحرية  �لت�ضغيلية  �لحتياجات  خلدمة 
�أ�ضو�ق �لت�ضدير و�لتي �ضتحقق  ميكن توجيه هذه �ملنتجات نحو 
�ل�ضناعية  �ل��ق��اع��دة  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي  ب�ضكل  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �مل��ن��اف��ع 
ي�ضمح  �إذ  �لإقليمية  و�لأ�ضو�ق  �لوطنية  �لدفاعية  و�لتكنولوجية 
قربنا من �مل�ضتخدم �لنهائي بتوفري تفاعل وكفاءة �أعلى خلدمات 

�لعمالء.
�لأزمات  �إد�رة  "بيلهار�" �ملتميزة يف  �ل�ضركة فرقاطة  وت�ضتعر�س 
�لتي  �حلديثة  �لبحرية  �لقو�ت  متكني  على  تعمل  وه��ي  و�لقتال 
�لبحري  �لتفوق  ول�ضمان  �حل��رب  رقمنة  مع  �لتكيف  �إىل  ت�ضعى 
�لتي  �لعمليات  جميع  �مل��دجم��ة  �لرقمية  �لفرقاطة  ه��ذه  وتنفذ 
�مل�ضتوى  عالية  وق��در�ت  متز�يدة  بدقة  �لكبرية  �ل�ضفن  بها  تقوم 
يف جمالت �حلرب �مل�ضادة للطري�ن و�ل�ضفن و�لغو��ضات و�حلرب 

غري �ملتكافئة.
�لإمار�ت  دولة  تاأ�ض�ضت يف  نافال  �أن جمموعة  �آلن جيلو  و�أ�ضاف 
منذ عام 2010.. وقال :" فخورون بالعمل مع �ضركائنا لتطوير 
قدر�ت  يف  ت�ضاهم  �لأم����د  ط��وي��ل��ة  م�ضتد�مة  وم�����ض��اري��ع  ع��الق��ات 
�لتز�م  تكلرّل  وق��د  للدولة  د�ئمة  فو�ئد  وتولد  �لوطنية  �ل�ضيادة 
جمموعتنا طويل �لأمد يف �لإمار�ت من خالل �إن�ضاء مكتب جديد 
يف �أبوظبي". وحول �هتمام جمموعة نافال بالذكاء �ل�ضطناعي 
�إذ يلعب �لذكاء  �إن �لتفوق �لتكنولوجي لقدر�تنا �ضروري  .. قال 
ظل  يف  �لبحرية  �لأنظمة  م�ضتقبل  يف  رئي�ضيا  دور�  �ل�ضطناعي 
طفرة �ل�ضر�عات نتيجة للثورة �لرقمية و "�لروبوتات" يف �ضاحة 
هي  �حلالية  �لبحرية  للقو�ت  �لقدر�ت  �أه��م  �أن  و�أ�ضاف  �ملعركة. 
�ل�ضيطرة على �ملعلومات وهيمنة �ل�ضتباك وقدرتها على �ل�ضمود 
هذه  كل  على  �ل�ضطناعي  �لذكاء  تطبيق  ميكن  حيث  �لبحر  يف 

�ملجالت و�ضمان تفوق �لقر�ر وكذلك ت�ضريع �لوترية.
"�ل�ضفينة  �إن  جيلو  �آلن  قال  �لرقمية..  �ل�ضفن  م�ضطلح  وح��ول 
�إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  و�حل��ل��ول  �لتقنيات  �لرقمية" ت��دم��ج 
ع�ضر جديد من �ل�ضفن �حلربية �إذ متكن هذه �لتقنيات �لرقمية 

�لقو�ت �لبحرية من مو�جهة تهديد�ت �لقرن �حلادي و�لع�ضرين 
مثل �حلرب غري �ملتكافئة �أو �حلرب �لإلكرتونية ف�ضاًل عن �إد�رة 
للقو�ت  �مل��ت��ز�ي��دة  �لح��ت��ي��اج��ات  م��ع  للتعامل  �ل�ضخمة  �لبيانات 

�لبحرية �لعاملة يف �لبحر.
حتديات  ت��و�ج��ه  قتالية  �ضفينة  �أول  ت��ع��د  "بيلهار�"  �إن  وق���ال 
�لتقنيات �لرقمية ومت جتهيزها باأنظمة رقمية خمتلفة ت�ضتخدم 
 PMSو IBNS أو� IPMS أو� CMS "على نطاق و��ضع مثل

و نظام �لت�ضالت".
و�أو�ضح �أن جمموعة نافال تقرتح حلوًل مبتكرة لتلبية �ملتطلبات 
بهدف  �لرقمية  �حلربية  لل�ضفن  �خلدمة  �أثناء  للدعم  �جلديدة 
حت�ضني قدر�ت �ل�ضيانة على منت �ل�ضفينة وتوقع �لأعطال ب�ضكل 
مركز  دع��م  من  و�ل�ضتفادة  �لتنبوؤية  �ل�ضيانة  خ��الل  من  �أف�ضل 
كبري�  تاأثري�  �لرقمي  للتحول  �أن  وذك��ر  �ل�ضاطئ.  على  �ل�ضيانة 
على �ضناعة �لدفاع �لبحري كما هو �حلال يف �أي �ضناعة مدنية 
�إىل  نافال  �لبحرية لعمالء جمموعة  �لقو�ت  �أخرى حيث ت�ضعى 
نة �لتي �أتاحها هذ� �لتحول  �ل�ضتفادة من �لقدر�ت �لت�ضغيلية �ملح�ضرّ
مع حماية نف�ضها من �لتهديد�ت �لتقليدية و�جلديدة �لتي تزد�د 
�أو غري �ملاأهولة. وقال  �أهمية مثل هجمات �لأنظمة �لإلكرتونية 
�إن جمموعة نافال تتو�جد يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية من خالل 
�ضركة تابعة لها تقوم بتنفيذ عقود خدمات للقوى �لبحرية كما مت 
�فتتاح �ضركة تابعة �أخرى يف م�ضر لتقدمي �لدعم �أثناء �خلدمة 
لالأ�ضطول �لذي ي�ضمل 2 من مهابط طائر�ت �لهليكوبرت من فئة 

�د�ت من طر�ز غويند. مي�ضرت�ل و فرقاطة فرمي و 4 طررّ
�جلدير بالذكر �أن جمموعة نافال هي �ضركة �أوروبية تعمل يف

•• اأبوظبي - وام: 

�لدفاع  لقطاع  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  جمموعة  وقعت "�يدج" - 
وغريه يف �لإم��ار�ت.. �م�س �تفاقية مع لوكهيد مارتن - �ل�ضركة 
�لعامل..  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ر�ئ���دة يف  �لأم���ريك���ي���ة 
ل�ضتك�ضاف فر�س �ل�ضر�كة �ل�ضناعية يف قطاع �لطري�ن و�لدفاع 

بالإمار�ت.
ومب���وج���ب ب��ن��ود �لت��ف��اق��ي��ة، ���ض��ت��ع��م��ل �ل�����ض��رك��ت��ان �ل���ر�ئ���دت���ان يف 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة على تعزيز �ضر�كتهما �ل�ضرت�تيجية طويلة 
�لأمد من خالل �إن�ضاء فرق عمل م�ضرتكة لر�ضد وتطوير بر�مج 
�مل�ضاريع ذ�ت  ��ضتعر��س  نقل �ملعرفة و�لتنمية �ل�ضناعية. و�ضيتم 
�ل�ضلة ببناء �لقدر�ت د�خل �لبالد، و�إيجاد تقنيات مبتكرة ونا�ضئة، 

و�لتو�ضع �مل�ضتمر يف مبادر�ت تطوير ر�أ�س �ملال �لب�ضري.
�يدج،  يف  �ملهام  دع��م  قطاع  رئي�س  �لريكي،  خالد  �لتفاقية  وق��ع 

و�لعقود  �ل��ت��م��وي��ل  ل�����ض��وؤون  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  بي�ضيللي،  ورمي��ون��د 
معر�س  خ���الل  وذل���ك  م��ارت��ن،  لوكهيد  يف  �ل�ضناعية  و�لتنمية 

�لدفاع �لدويل �آيدك�س 2021.
�مل�ضرتك  بالتعاون  بالغاً  �هتماماً  نهتم   " �لريكي  خ��ال��د  وق���ال 
قادرين  لنكون  �إم��ك��ان��ات��ن��ا  ب��ن��اء  �إىل  با�ضتمر�ر  ون�ضعى  �ي���دج،  يف 
ت�ضاعدهم  ببيئٍة  �ملو�هب  �أ�ضحاب  من  �لتايل  �جليل  تزويد  على 
�ملتقدمة.  �لتكنولوجيا  قطاع  يف  و�لتطور  و�لبتكار  �لنماء  على 
ليدج  �لأم��د  طويلة  ��ضرت�تيجية  �ضر�كة  �لتفاقية  توقيع  ميثل 
ول��وك��ه��ي��د م���ارت���ن، وي��ف��ت��ح �مل��ج��ال �أم����ام ك��ال �ل��ط��رف��ني لتحقيق 
�لتنمية �لقت�ضادية و�ل�ضناعية يف قطاع �لطري�ن و�لدفاع بدولة 

�لإمار�ت".
" كوننا �ضريكاً موثوقاً  �أخ��رى، قال رميوند بي�ضيللي..  من جهة 
40 ع��ام��اً، تلتزم لوكهيد مارتن  �أك��ر من  ل��الإم��ار�ت على م��د�ر 
بتطوير �لقدر�ت �لوطنية ودعم �أجندة تنمية ر�أ�س �ملال �لب�ضرية 

يف �لبالد. وت�ضكل مذكرة �لتفاهم هذه خطوة هامة �ضمن �ملرحلة 
�لتالية من �ضر�كتنا مع �يدج، كما نتطلع �إىل ��ضتك�ضاف �لفر�س 
قيرّمة  �إ�ضافة  متثل  �أن  �ضاأنها  من  ��ضرت�تيجية  م�ضاريع  وتنفيذ 

للقطاع و�لدولة ب�ضكل عام".
م�ضاركة  خالل  من  �لتعاون  تعزيز  على  كذلك  �ل�ضركتان  وتعمل 
�ملمتدة  مارتن  لوكهيد  و�ل�ضتفادة من خرة  و�خل��ر�ت،  �ملعرفة 
لعقود طويلة يف �لبحث و�لت�ضميم و�لتطوير و�لت�ضنيع و�لتكامل 
و�ل�ضتد�مة فيما يتعلق باأنظمة �لتكنولوجيا �ملتقدمة ومنتجاتها 

وخدماتها.
�لأو�ضط  �ل�����ض��رق  مبنطقة  م��ل��ت��زٌم  �ضريك  م��ارت��ن  لوكهيد  وت��ع��د 
ع �ل�ضركة ح�ضورها يف دولة  منذ �أكر من 50 �ضنة، و�ليوم تو�ضرّ
�أنظمة �لدفاع �إىل توفري �لعديد من �ملنتجات  �لإم��ار�ت ليتعدى 
�أج��ل تقوية  �لتعليمية من  �لتقني و�خل��رة  و�ل��دع��م  و�خل��دم��ات 

قطاع �لدفاع وتو�ضعة �لقدر�ت د�خل �لبالد.

•• اأبوظبي-وام: 

�أك������د م���ع���ايل ح�����ض��ني ب����ن �إب���ر�ه���ي���م 
�أن  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي 
تنظيم �لدورة �جلديدة من معر�ضي 
2021" يعك�س  ونافدك�س  "�آيدك�س 
ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة ج���ه���ود �ل����دول����ة يف 
�لتعامل مع تد�عيات جائحة "كوفيد 
وحر�ضهم  �لعامل  دول  19" وثقة   -

على �مل�ضاركة يف هذ� �حلدث �لعاملي.
لوكالة  ت�ضريحات  يف  معاليه  وق���ال 
�أنباء �لإمار�ت "و�م" مبنا�ضبة �نعقاد 
�ملعر�ضني حتت رعاية �ضاحب �ل�ضمو 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ض��ي��خ 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ، �إن هذ� 
�حلدث �لذي يعد �أحد �أكر �ملعار�س 
�لدفاعية  بال�ضناعات  �ملعنية  �لعاملية 
يعك�س  �مل���ب���ت���ك���رة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات��ه��ا 
دولة  بها  حتظى  �لتي  �لر�ئدة  �ملكانة 
�لإقليمي  �ل�ضعيدين  على  �لإم���ار�ت 
و�ل��ع��امل��ي و�ل����دور �ل��ر�ئ��د �ل���ذي تقوم 

ومركز  �لأع��م��ال  ل�ضياحة  كوجهة  به 
معاليه  وع����ر  و�لب���ت���ك���ار.  ل����الإب����د�ع 
�ملتو��ضلة  ب��ال��ن��ج��اح��ات  ف���خ���ره  ع���ن 
"�آيدك�س"  م��ع��ر���ض��ا  يحققها  �ل����ذي 
قبل  �نطالقهما  م��ن��ذ  و"نافدك�س" 
ن��ح��و 15 ع��ام��ا و�ل��ت��ط��ور و�ل��ن��م��و يف 
و�أ�ضار  و�لعار�ضني.  �مل�ضاركني  �أع��د�د 
يحظيان  �مل��ع��ر���ض��ني  �أن  �إىل  معاليه 
موؤ�ض�ضات  عدة  من  متميزة  مب�ضاركة 

تعليمية على م�ضتوى �لدولة موؤكدة 
ملهمة  كمن�ضة  �ل��ه��ام  دوره��م��ا  ع��ل��ى 
وتوفر  و�لب��ت��ك��ار  �لب���د�ع  على  حتفز 
لعر�س  �أج����ل  م��ن  �ل��ف��ر���ض��ة  للطلبة 
وتبادل  �ملبتكرة  �لبحثية  م�ضاريعهم 
�مل�ضاركني  م��ع  و�خل�����ر�ت  �ل��ت��ج��ارب 
�أن  و�أك���د معاليه  م��ه��ار�ت��ه��م.  و�أث����ر�ء 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ع��امل��ي �ل��ف��ري��د يجمع 
�ل���ع���امل �ل���ي���وم يف دول����ة �لإم�������ار�ت يف 
باأهمية  �ل��دول��ة  روؤي���ة  تعك�س  ر���ض��ال��ة 
تعزيز �لعمل �مل�ضرتك من �أجل جتاوز 
حتديات �ملرحلة �حلالية و�مل�ضي قدما 
�جل  �مل�ضتد�مة من  �لتنمية  م�ضار  يف 
�ل�ضعوب.  ورخ���اء  �ملجتمعات  �زده����ار 
و�أ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه �ن دول���ة �لإم�����ار�ت 
رغم حتديات جائحة "كوفيد - 19" 
�لتنموية  م�ضريتها  يف  قدما  مت�ضي 
ع��ل��ى خمتلف �لأ���ض��ع��دة وجن��ح��ت يف 
ت�ضطري �لإجناز�ت �لنوعية يف خمتلف 
�ملجالت و�أخرها و�ضول م�ضبار �لأمل 

بنجاح �إىل مد�ر حول كوكب �ملريخ.

•• اأبوظبي -وام:

ك�ضفت "هالكن"، �ل�ضركة �لإقليمية 
وت����وري����د  �إن������ت������اج  �مل���ت���خ�������ض�������ض���ة يف 
ة.. �م�س عن  هة بدقرّ �ل�ضو�ريخ �ملوجرّ
منظومة  �أول   -  "SkyNight"
لل�ضو�ريخ  م�������ض���ادة  ����ض���اروخ���ي���ة 
�لهاون  وق��ذ�ئ��ف  �ملدفعية  وق��ذ�ئ��ف 
وذلك  �لإم����ار�ت  يف  وُت�ضنرّع  م  ُت�ضمرّ
خ������الل م���ع���ر����س �ل�����دف�����اع �ل������دويل 

�آيدك�س 2021.
�ل�ضركة  "�يدج"،  جمموعة  وط��ورت 
�لأم ل�"هالكن"، منظومة دفاع جوي 
�ل�ضركة  �ملدى، مثلما فعلت  ق�ضرية 
 Rheinmetall" �لأمل����ان����ي����ة 
AG"، �لتي كانت ت�ضعى للح�ضول 
لتوؤلف  ���ض��اروخ��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 
�جلوي  دفاعها  منظومة  م��ن  ج���زء�ً 
�ل�ضركتان  وق���ررت   ."Skynex"
تقوم  م�����ض��رتك، بحيث  ح���لرّ  ت��ق��دمي 

"هالكن" بتوفري منظومة �ل�ضو�ريخ 
مل���ن���ظ���وم���ة   "SkyNight" 
 Oerlikon" �جل������وي  �ل����دف����اع 
ت�ضع  �ل��ت��ي  �ملتميزة   "Skynex
هند�ضتها  بف�ضل  ج��دي��دة  م��ع��اي��ري 

�لفريدة �ملفتوحة.
يف   "SkyNight" ت�ضميم  ومت 
لكافة  ت��ت�����ض��دى  ب��ح��ي��ث  "هالكن" 
�إ�ضار�ت  وت��وف��ر  �حل��دي��ث��ة،  �مل��خ��اط��ر 
�إنذ�ر مبكر و�إمكانات �عرت��س دقيق 
وت�ضتهدف  �جل���و،  �إىل  �ل�ضطح  م��ن 
�ل�����دو�رة  �ل���ط���ائ���ر�ت ذ�ت �لأج��ن��ح��ة 
و����ض���و�ري���خ �مل���رك���ب���ات �جل���وي���ة دون 
وقذ�ئف  �مل��دف��ع��ي��ة  وق���ذ�ئ���ف  ط��ي��ار 
ذ�ت  �لطائر�ت  من  وغريها  �ل��ه��اون 
ي�ضل  نطاق  �لثابتة �ضمن  �لأجنحة 
���ض��ع��ادة في�ضل  وق���ال  ك��ل��م.   10 �إىل 
و�لع�ضو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبناي، 
�مل����ن����ت����دب يف جم���م���وع���ة �ي����������دج.. " 
�ضاروخ  �أول   ،  SkyNight ي��ع��درّ 

�إم���ار�ت���ي ل��ل��دف��اع �جل���وي م��ن �ضنع 
هالكن ولكنه لن يكون �لأخري. وهو 
�لكثرية  �لعظيمة  �لإجن�����از�ت  �أح���د 
�إىل  �لبالد  �ضعي  �ضمن  عنها  �ملعلن 
�إن�ضاء قدر�ت دفاعية �ضيادية بهدف 
�لتي  �مل��ت��ز�ي��دة  للمخاطر  �لت�ضدي 
�ل�ضوق  يف  كثرية  كيانات  تغطيها  ل 
نعقد  �أن  ي�ضعدنا  �ملنا�ضب.  بال�ضكل 
 ،Rheinmetall م���ع  ���ض��ر�ك��ة 
�ل�ضناعات  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل�������ض���رك���ة 
�ل��دف��اع��ي��ة، م��ن �أج���ل �ل��ت��ع��اون على 
لل�ضو�ريخ  م�����ض��ادة  منظومة  �ضنع 
�لهاون  وق��ذ�ئ��ف  �ملدفعية  وق��ذ�ئ��ف 
و�ل������ت������ي ت���ع���ت���ر �لأك�����������ر ����ض���م���وًل 
وت��ق��دم��اً يف �ل��ع��امل ب��الع��ت��م��اد على 
�ضاروخنا SkyNight ومنظومة 
ب�ضركة  �خل����ا�����ض����ة   Skynex
هذ�  ي��ع��ت��ر   ،Rheinmetall
�ل��ت��ع��اون ر���ض��ال��ة و����ض��ح��ة ب���اأن �يدج 
ترغب يف �إبر�م �ل�ضر�كات مع �لعديد 

�أج��ل ط��رح حلول  �لكيانات م��ن  م��ن 
متقدمة م�ضرتكة".

وت��ت��ك��ون م��ن��ظ��وم��ة �ل���دف���اع �جلوي 
من   "Oerlikon Skynex"
 Oerlikon" �ل��ت��ح��ك��م  ن��ق��ط��ة 
�ل�ضت�ضعار  ووح���د�ت   "Skynex
�ملتعدد وم�ضفوفة �مل�ضح �لإلكرتوين 
متعددة  �ل������ر�د�ر  و�أج���ه���زة  �ل��ن�����ض��ط 
متعددة  وم�������ض���د����ض���ات  �لأو��������ض�������اع 
 ،"RG Mk3" م��ل��م   35 ع���ي���ار 
وقاذفات  ���ض��و�ري��خ  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
من   "SkyNight" ����ض���و�ري���خ 
��ضتيعابية  ب��ق��درة  "هالكن"  �ضركة 
�إن �ضاروخ  لكل منها.  �ضاروخاً   60
"هالكن" �مل�ضاد لل�ضو�ريخ وقذ�ئف 
على  ق��ادر  �لهاون  وقذ�ئف  �ملدفعية 
�لأهد�ف  من  �لعديد  وحتييد  تتبع 
�ل���و�ردة متعددة �لجت��اه��ات يف وقت 
و�حد، بحيث يوفر �حلماية لالأ�ضول 
�ملتحركة  �لقوى  جانب  �إىل  �لثابتة، 

��ضتخد�م  �ملمكن  ومن  و�مليكانيكية. 
و�حلركة،  للنقل  �لقابلة  �ملنظومة، 
وعلى  و�لبحر  �ل��ر  يف  ث��اب��ت  ب�ضكل 

من�ضة �أر�ضية متحركة.
وق�����������������ال �أرم���������������������ني ب�������اب�������ريغ�������ر، 
�ضركة  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
 .."Rheinmetall AG"
ل�ضركة  �جل���وي  �ل��دف��اع  تقنيات   "
على  ق������ادرة   Rheinmetall
���ض��د �ل��ف��ج��و�ت �ل��ت��ي ظ��ه��رت حديثاً 
يف �لدفاع �جلوي �لقائم على �لأر�س 
مل��و�ج��ه��ة �مل��خ��اط��ر �جل��دي��دة �ملعقدة 
�إمكانات  م���ع  ب���ال����ض���رت�ك  ل��ل��غ��اي��ة. 
 Rheinmetall Denel
تكنولوجيا  يف   Munitions
�ل�������ض���و�ري���خ، ي�����ض��ه��م �ل���ت���ع���اون بني 
يف   Rheinmetallو ه���ال���ك���ن 
طرح فر�س جديدة مثرية لالهتمام 
ون�ضرت  م�ضرق".    م�ضتقبل  وب��ن��اء 
 ،"Rheinmetall AG"

�ل�ضوي�ضرية  �ل�����ض��رك��ة  خ����الل  م���ن 
 Rheinmetall" ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة 
منظومة   ،"Air Defence
بلد�ن عديدة،  "Skyguard" يف 
و�ل���ت���ي ت�����ض��ت��ط��ي��ع �إ����ض���ق���اط �أه�����د�ف 
وُت�ضتخدم كطبقة  و�ضريعة،  �ضغرية 
متعدد  ج�������وي  دف��������اع  يف  د�خ����ل����ي����ة 
حتتية  بنية  م��ن  وم��وؤل��ف  �لطبقات 

حيوية.  ون���ق���اط  ه���ام���ة  ع�����ض��ك��ري��ة 
��ضتخدمت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  و�ضتقوم 
ب���ت���ح���دي���ث   "Skyguard"
�مل����ط����اف  ن����ه����اي����ة  م���ن���ظ���وم���ت���ه���ا يف 
ي�ضع  مم����ا   ،"Skynex" �إىل 
�ضو�ريخها  وم��ن��ظ��وم��ة  "هالكن" 
"SkyNight" �مل�ضادة لل�ضو�ريخ 
�لهاون،  وق��ذ�ئ��ف  �ملدفعية  وق��ذ�ئ��ف 

ودولة �لإمار�ت يف �ضد�رة �لبتكار�ت 
�ملتعلقة مبنظومة �لدفاع �جلوي.

قطاع  م����ن  ج�����زء  وتعد"هالكن" 
�ل�������ض���و�ري���خ و�لأ����ض���ل���ح���ة يف �ي�����دج، 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم��م��وع��ة 
ل��ق��ط��اع �ل���دف���اع �ل���ت���ي ت�����ض��ن��ف بني 
يف  ع�����ض��ك��ري��اً  م�������ورد�ً   25 �أف�������ض���ل 

�لعامل.

نائب رئي�س وزر�ء �صربيا: نرتبط بعالقات متنامية 
مع �لإمار�ت .. ونقدر تنظيمها �ملتميز لـ)�آيدك�س(

ك�صفت عن �أثقل ناقلة دبابات يف �لعامل

جمموعة �لبادي تعزز م�صاركتها يف �آيدك�س 2021 مبجموعة من �ل�صناعات �لدفاعية �ملتطورة

�لرئي�س �لتنفيذي لـ )نافال( : �ل�صفينة �حلربية �لرقمية 
تد�صن ع�صر� جديد� ملو�جهة تهديد�ت �لقرن �لـ 21

�تفاقية بني �يدج ولوكهيد مارتن ل�صتك�صاف فر�س �ل�صر�كة 
�ل�صناعية يف قطاع �لطري�ن و�لدفاع بالإمار�ت

�صركة )هالكن( تك�صف عن �أول �صاروخ دفاع جوي �إمار�تي خالل �آيدك�س 2021

•• اأبوظبي- الفجر:  

 Armament Systems &" تعر�س �ضركة �أيه �أ�س بي
�بوظبي  " مبركز   2021 " �آيدك�س  Procedures" يف 
�لأجهزة  لأح����دث  �ل��دف��اع��ي��ة  منتجاتها  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل��وط��ن��ي 
دول  خمتلف  يف  �لع�ضكريني  �ملتخ�ض�ضني  قبل  م��ن  �مل��وث��وق��ة 

�لعامل .
يف  �حلالية  م�ضاركتها  �ن  �ل��ي��وم  لها  ب��ي��ان  يف  �ل�ضركة  وق��ال��ت 
�يدك�س 2021 توفر لها �لفر�س �لر�ئعة للدخول �ىل ��ضو�ق 
�خلليج و�ل�ضرق �لو�ضط ، حيث تعمل لأكر من �أربعة عقود يف 
�حلماية  بتوفري  تقوم   �لتي  و�لع�ضكرية  �لمنية  �لقو�ت  دعم 

�ملبتكرة  منتجاتها  ت�ضميمات  �ل�ضركة  وتعر�س  للمجتمعات.  
�لقاب�ضة  ت�ضليح   " من�ضة  �ضمن  ة،  �ل��ق��ورّ �لفائقة  ووظائفها 
�حل�ضول  ل��ل��زو�ر  مُيكن  حيث    2021 �يدك�س  يف  �لمار�تية 
على �لإمد�د�ت �لتكتيكية عر جمموعة ُمتميزة من �ملنتجات 
�ملُتاحة خالل �ملعر�س مثل �لهر�و�ت، و�لقيود، و�أدو�ت �لدفاع، 

ومعد�ت �لإ�ضاءة و�لتدريب.
وقالت �ل�ضركة نحن �ضعد�ء بالتو�جد يف �أكر معر�س وموؤمتر 
دفاعي يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �إفريقيا،حيث ننتهر 
من  �إغفالها  مُي��ك��ن  ل  ر�ئ���دة  ع��رو���س  لتقدمي  �لفر�ضة  ه��ذه 
للعار�ضني و�ل�ضيوف  �ملُنتجات و�خلدمات  �أرقى  خالل توفري 

�حلا�ضرين يف هذ� �حلدث �لعاملي �ملُميرّز. 

�صركة �أيه �أ�س بي تعر�س يف �يدك�س 2021 معد�ت خا�صة بتوفري �حلماية للمجتمعات

ح�صني �حلمادي لـ)و�م(: �آيدك�س ونافدك�س يعك�صان 
كفاءة وفعالية جهود �لدولة يف �لتعامل مع كوفيد - 19
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �ضركة �أبوظبي لطاقة �مل�ضتقبل 
�لعاملية  �ل�ضركات  �إح��دى  "م�ضدر"، 
و�لتنمية  �لبتكار  جمايل  يف  �لر�ئدة 
"مبادلة  ل�ضركة  و�ململوكة  �مل�ضتد�مة 
مركز  �ف���ت���ت���اح  ع����ن  لال�ضتثمار"، 
كوفيد19-  ف��ريو���س  �ضد  للتطعيم 
باأبوظبي.  م�������ض���در  م���دي���ن���ة  ���ض��م��ن 
�مل��رك��ز �جل��دي��د �ضمن �ضبكة  وي��ن��درج 
�لتابعة  �ل��ت��ط��ع��ي��م  وم��ن�����ض��ات  م��ر�ك��ز 
ملبادلة للرعاية �ل�ضحية و�لتي تدعم 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�ضحة  وز�رة  جهود 
لتطبيق  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�ضحة  ود�ئ���رة 

برنامج �لتطعيم �لوطني. 
�لأوىل من  �جل���رع���ة  ت��ت��وف��ر  و����ض���وف 
�للقاح ب�ضكل فوري وجماين يف �ملركز 
للمو�طنني  م�ضدر  مبدينة  �جل��دي��د 
و�ملقيمني يف دولة �لإمار�ت ممن تبلغ 
�أعمارهم 50 عاماً وما فوق، وللذين 

يعانون من �أمر��س مزمنة ولأ�ضحاب 
�مل���رك���ز فورياً  ���ض��ي��وف��ر  ك��م��ا  �ل��ه��م��م. 
�جلرعة �لثانية من لقاح كوفيد19- 
ملن �أعمارهم دون 50 عاماً. وي�ضتقبل 
هذه  ي�����ض��ت��وف��ون  مم���ن  زو�ره  �مل���رك���ز 
ب���دون م��و�ع��ي��د م��ن �ل�ضاعة  �مل��ع��اي��ري 
�لعا�ضرة �ضباحاً وحتى �ل�ضابعة م�ضاًء، 
ويتعني  �خل��م��ي�����س.  �إىل  �لأح����د  وم���ن 
�لإمار�تية  �لهوية  �إب���ر�ز  �ل���زو�ر  على 
وتنزيل تطبيق �حل�ضن على هو�تفهم 

قبل �أخذ �للقاح.
�ملدير  ب���ال���ع���الء،  �هلل  ع���ب���د  و�أع��������رب 
�لتطوير  لإد�رة  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي 
"م�ضدر"  يف  �مل�������ض���ت���د�م  �ل���ع���م���ر�ين 
ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ب��اف��ت��ت��اح �مل��رك��ز �جلديد 
يف م��دي��ن��ة م�������ض���در، �ل�����ذي ي���اأت���ي يف 
�إط����ار ج��ه��ود �مل��دي��ن��ة ل��دع��م مكافحة 
�جلهود  مثمناً  كوفيد19-،  جائحة 
مبادلة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ضبكتها  ع����ر  �ل�����ض��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة 

�لو��ضعة من مر�كز ومن�ضات �لتطعيم 
�ضد �لفريو�س �مل�ضتجد.

وعر بالعالء عن فخره بامل�ضاهمة يف 
�ملتمثل  �لوطني  �لهدف  حتقيق  دع��م 
جماناً  كوفيد19-  ل��ق��اح  ت��وف��ري  يف 
ل��ك��اف��ة �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف دولة 

�لإمار�ت.
"متثل مدينة م�ضدر  بالعالء:  وق��ال 
لل�ضركات  م��ت��ن��ام��ي��ة  ع���امل���ي���ة  وج���ه���ة 
�لتكنولوجيا  جم�����الت  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�مل���������ض����ت����د�م����ة و�لب�������ت�������ك�������ار، و�ل����ت����ي 
�ل�ضحية  �ل���رع���اي���ة  ����ض���رك���ات  ت�����ض��م��ل 
ونحن  �حل����ي����وي����ة.  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لتي  �ل�ضركات  با�ضتقطاب  ف��خ��ورون 
مو�جهة  يف  �لإم�������ار�ت  ج��ه��ود  ت��دع��م 
�ملثال،  �ضبيل  فعلى  �لعاملية.  �جلائحة 
 ،G42 �لتكنولوجيا  �ضركة  �فتتحت 
مقر�ً  م�ضدر  مدينة  م��ن  تتخذ  �لتي 
فحو�ضات  لإج���ر�ء  خمتر  �أك��ر  لها، 
م�ضتوى  ع��ل��ى  كوفيد19-  ف��ريو���س 

وذلك  م�����ض��در  م��دي��ن��ة  �ل��ع��امل �ضمن 
�أول  ه��ذ�  ويعتر   .2020 م��ار���س  يف 
خم��ت��ر ب��ه��ذ� �حل��ج��م يف �ل��ع��امل يتم 
يعدرّ  ل��ذل��ك  �ل�����ض��ني.  خ����ارج  ت�ضغيله 
كوفيد19-  ت��ط��ع��ي��م  م���رك���ز  �ف��ت��ت��اح 
�جلديد خطوة طبيعة يف �إطار جهودنا 

�ملتو��ضلة ملو�جهة �جلائحة". 
�ملدير  �لنقبي،  عمر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
هيلث  مل�ضت�ضفى  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي 
للرعاية  م���ب���ادل���ة  ����ض���ري���ك  ب���وي���ن���ت، 
�لد�عمة  �مل��ر�ف��ق  و�إح����دى  �ل�ضحية، 
�لتابعة  �ل��ت��ط��ع��ي��م  م���ر�ك���ز  ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ل�ضحية:  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  ل�ضبكة 
"تعتر مدينة م�ضدر �أحدث �لوجهات 
�لتطعيم  ومن�ضات  م��ر�ك��ز  �ضبكة  يف 
�ل�ضحية،  ل��ل��رع��اي��ة  مل��ب��ادل��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�مل��ت��و����ض��ل من  �إط����ار عملنا  وذل���ك يف 
�أج����ل ت��و���ض��ع��ة ن��ط��اق ت��ق��دمي خدمات 
�لتطعيم، ودعم ت�ضهيل و�ضول �للقاح 
�إىل خمتلف فئات �ملجتمع." و�أ�ضاف: 

"نفخر بامل�ضاركة يف �لرنامج �لوطني 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ����ض���د ف�����ريو������س ك����ورون����ا 
يعك�س  و�ل��ذي  كوفيد19-،  �مل�ضتجد 
ق��درة دول��ة �لإم���ار�ت على �ل�ضتجابة 
�ل�����ض��ري��ع��ة و�ل��ف��ع��ال��ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة من 
�لعام  �لقطاعني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  خ��الل 
�إن توفري �للقاح يف مر�فق  و�خلا�س. 
�ل�ضحية  ل��ل��رع��اي��ة  م���ب���ادل���ة  ���ض��ب��ك��ة 
�لوطنيني  ���ض��رك��ائ��ن��ا  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
خدمات  لإت��اح��ة  م�ضدر  مدينة  مثل 
�لتطعيم يف مو�قع متعددة يف �لدولة 
خارج مر�فقنا، �ضيمكننا من �مل�ضاهمة 
ب�ضكل حا�ضم يف حماية �ضحة و�ضالمة 

جمتمعنا."  
كوفيد  لقاح  بتلقي  للر�غبني  وميكن 
مبدينة  �ل��ت��ط��ع��ي��م  م���رك���ز  يف   19
مو�قف  يف  �ضيار�تهم  �إي��ق��اف  م�ضدر، 
�ملوجودة خارج مبنى �ضركة  �ل�ضيار�ت 
"�ضيمنز" و�تباع �لالفتات �ملوؤدية �إىل 
عربات  ��ضتخد�م  ميكنهم  كما  �ملركز. 

�ل��ن��ق��ل �مل���ت���وف���رة يف خم��ت��ل��ف �أرج�����اء 
من  مبا�ضرة  �ضتنقلهم  و�لتي  �ملدينة 

مو�قف �ل�ضيار�ت �إىل �ملركز.
وت�������ض���م م���دي���ن���ة م�������ض���در ع�������دد�ً من 
�لإمار�ت  جهود  تدعم  �لتي  �ل�ضركات 
يف مكافحة جائحة كوفيد، من بينها 
يف  �ملتخ�ض�ضة  "مونديالب"  �ضركة 
و�لتي  �حل��ي��وي��ة  �لتكنولوجيا  جم��ال 
�إبتكار و�نتاج جهاز فح�س  تعمل على 

 The Resolute ل�ضلكي ي�ضمى  
�أولية  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  يف  ي�����ض��اع��د 
ت��ك�����ض��ف يف غ�����ض��ون ع�����ض��ر دق���ائ���ق عن 
ج�ضم  يف   19 كوفيد  ف��ريو���س  وج���ود 

�ل�ضخ�س �ملُ�ضاب. 
ك���م���ا ت����دع����م وح�������دة دع������م �لب���ت���ك���ار 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �مل���ب���ادرة �مل�����ض��رتك��ة بني 
و�أول مركز  "بي بي"،  م�ضدر و�ضركة 
�لنا�ضئة  �ل�����ض��رك��ات  �أع���م���ال  لت�ضريع 

�لنظيفة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����ال  يف 
�لتي  "فولت�س"  ���ض��رك��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
تقوم بتطوير جيل جديد من �أنظمة 
ن  تخزرّ �ل���ت���ي  �مل��ح��م��ول��ة  �ل���ب���ط���اري���ات 
�ل��ك��ه��رب��اء �ل��ت��ي ي��ت��م توليدها  وت����وزع 
بو��ضطة �لألو�ح �ل�ضم�ضية وتوربينات 
��ضتخد�مها  مي��ك��ن  و�ل���ت���ي  �ل����ري����اح، 
�لتي  �مليد�نية  �مل�ضت�ضفيات  لت�ضغيل 

تعالج حالت "كوفيد 19".

•• اأبوظبي-وام:

����ض��ت��ق��ب��ل ���ض��ع��ادة م��ط��ر ����ض���امل علي 
�ل��دف��اع على  �ل��ظ��اه��ري وك��ي��ل وز�رة 
ه���ام�������س م���ع���ر����س �ل����دف����اع �ل�����دويل 
�أم�س،  ���ض��ب��اح   "2021 "�آيدك�س 
�إن���زو  ك���اًل م���ن، �ل��ف��ري��ق �أول ط��ي��ار 
�لدفاع  �أرك�����ان  رئ��ي�����س  فيت�ضاريللي 
�لإي��������ط��������ايل، و�ل�������ل�������و�ء رو������ض�����الن 
���ض��ب��ي��ك��ب��اي��ف ن���ائ���ب وزي������ر �ل���دف���اع 
مارتن  و�للو�ء جوي  �لكاز�خ�ضتاين، 
�لريطاين  �لدفاع  م�ضت�ضاري  كبري 
لعر�بة  و�ل���ل���و�ء  �لأو����ض���ط،  ل��ل�����ض��رق 
حم����م����ود ق����ائ����د �ل������ق������و�ت �جل���وي���ة 
�جل�����ز�ئ�����ري�����ة، و�ل�������ض���ي���د دمي���ن���رتي 
بانتو�س رئي�س جلنة �لدولة لل�ضوؤون 
�لع�ضكرية �ل�ضناعية يف بيالرو�ضيا ، 

و�لوفود �ملر�فقة لل�ضيوف.
�لدفاع  وز�رة  وك��ي��ل  ���ض��ع��ادة  ورح���ب 

م��ع��ه��م عالقات  وب��ح��ث  ب��ال�����ض��ي��وف 
�ل�ضد�قة وجمالت �لتعاون �لقائمة 
بني دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 
كافة �جلو�نب وخا�ضة  وبلد�نهم يف 
و�لع�ضكري،  �ل��دف��اع��ي  �جل���ان���ب  يف 
�أو�ضع  لآف���اق  تنميتها  �إىل  و�ل�ضعي 

و�أرحب.
�أهمية  عن  �لأح��ادي��ث  تبادل  مت  كما 
�إقامة معر�س �لدفاع �لدويل كمن�ضة 
متخ�ض�ضة  عاملية  ع�ضكرية  دفاعية 
�أه����م م��ا تنتجه دول  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
دفاعية  و�أنظمة  معد�ت  من  �لعامل 

ي�ضهده  �ل���ذي  و�ل��ت��ط��ور  وع�ضكرية 
دفع  يف  ودوره  �ل���ه���ام  �ل��ق��ط��اع  ه����ذ� 

عجلة �لقت�ضاد �لدويل و�لإقليمي.
�ل����ل����ق����اء�ت ع�����دد م����ن كبار  ح�������ض���ر 
وز�رة  يف  و�مل���������ض����وؤول����ني  �ل�������ض���ب���اط 

�لدفاع.

ويل عهد �ل�صارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

تر�أ�س �ضمو �ل�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان �لقا�ضمي ويل عهد ونائب 
�ضمو  بح�ضور   ، �ل�ضارقة  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�ضارقة  حاكم 
نائب  �ل�ضارقة  حاكم  نائب  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ 
�لأ�ضبوعي  �لج��ت��م��اع  "�لثالثاء"  �أم�����س  �ضباح  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
عدد�   - �حل��اك��م  �ضمو  مكتب  يف  عقد  �ل���ذي   - �لج��ت��م��اع  بحث  للمجل�س. 
يف  �مل�ضتجد�ت  �أب���رز  ملتابعة  �أع��م��ال��ه  ج��دول  على  �مل��درج��ة  �ملو�ضوعات  م��ن 
�لعمل �حلكومي وخطط تطوير �خلدمات يف خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ض�ضات 

�حلكومية و�لطالع على �ضري �أعمال �مل�ضروعات �لتنموية يف �لإمارة.
ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  �ملقدمة من  �ملو�ضوعات  عدد� من  �ملجل�س  وناق�س 

نقاط  كافة  وت�ضمني  �لإد�ري  �لعمل  منظومة  بتطوير  �ملتعلقة  �ل�ضارقة 
�ملتميز  �مل�ضتوى  تو�كب  ت�ضريعات  �ضمن  �لعمل  �آليات  يف  و�لتقدم  �لتطور 

�لذي و�ضل �إليه �لقطاع �ل�ضرطي.
مبا  �ملقدمة  �ملو�ضوعات  حول  مالحظاتهم  �ملجل�س  �أع�ضاء  �ل�ضادة  و�أب��دى 
�ل�ضارقة  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  للعاملني  حمفزة  بيئة  �أف�ضل  يوفر 
حملياً  �لقطاعات  ك��اف��ة  م�ضتوى  على  �لإجن����از�ت  حتقيق  يف  و�ل���ض��ت��م��ر�ر 
�ضوؤون  د�ئ��رة  �ملقدمة من  �ملقرتحات  ع��دد�ً من  �ملجل�س  ناق�س  وعاملياً. كما 
�ل�ضو�حي و�لقرى و�ملتعلقة بتوفري �خلدمات لأهايل �ل�ضو�حي مبا يلبي 
وترفيهية  و�قت�ضادية  �جتماعية  وم��ر�ف��ق  حتتية  بنى  من  �ملناطق  حاجة 
للقاطنني يف مناطق  �ل��ف��ع��ال  و�ل��ت��و����ض��ل  �لأ����ض���ري  �ل���ض��ت��ق��ر�ر  ول��ت��ع��زي��ز 

�لإمارة.

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�ضيخ  �ضمو  �أ���ض��اد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �لنعيمي 
جم��ل�����س ت��ن�����ض��ي��ق �ل���ع���م���ل �خل����ريي 
و�لأوق��������اف ب��اجل��ه��ود �مل���ب���ذول���ة من 
�إعد�د  على  �لقائم  �لعمل  فريق  قبل 
بهدف  �خلري"  "د�ر  ب���و�ب���ة  ن���ظ���ام 
�لربط  نظام  وخا�ضة  �لعمل  تطوير 
ب��ني �جلمعيات  �مل��وح��د  �لإل��ك��رتوين 
��ضرت�تيجية  خطط  وف��ق  و�ملجل�س 
وبر�مج مدرو�ضة تتفق مع �لتوجهات 
عجمان  ح���ك���وم���ة  وروؤي���������ة  �ل���ع���ام���ة 

�مل�ضتقبلية .
و�ط���ل���ع ���ض��م��وه خ���الل ����ض��ت��ق��ب��ال��ه يف 
مرمي  �ضعادة  �حلاكم  بديو�ن  مكتبه 
�لعام ملجل�س تن�ضيق  �ملعمري �لأمني 
�لعمل �خلريي و�لوقاف و�لقائمني 
�خلري" على  "د�ر  بو�بة  �ع��د�د  على 
�لربط  لنظام  �لثانية  �ملرحلة  �جن��از 
�للكرتوين �ملوحد "عجمان �خلري" 
و�لتي �ضملت ربط جمعية بيت �خلري 
م��ن��ار �لمي�����ان �خلريية  وم��وؤ���ض�����ض��ة 
لالعمال  �ل���ع���ج���م���اين  وم���وؤ����ض�������ض���ة 
�لنظام  ت��ط��وي��ر  �خل��ريي��ة وم���ر�ح���ل 

وتوحيد  �له������د�ف  �ىل  ب��ال���ض��اف��ة 
وت���ن���ظ���ي���م ج����ه����ود �ل���ع���م���ل �خل����ريي 
بالإ�ضافة  �لإم���ارة  د�خ��ل  و�لإن�ضاين 
�ملوؤ�ض�ضات  ب���ني  �ل��ت��ن�����ض��ي��ق  ل����زي����ادة 

�خلريية نف�ضها.
و�ضدد �ضموه على �ضرورة �لعمل على 
و�مل�ضاريع  �ملقرتحة  �ل��ر�م��ج  تنفيذ 
مبا ي�ضاهم يف تنمية �لعمل �خلريي 

و�لإن�ضاين يف �لإمارة وبذل �ملزيد من 
�جل��ه��ود وط��رح �لأف��ك��ار و�ملقرتحات 
�جل������دي������دة �ل�����ت�����ي ت�����دع�����م �ل���ف���ئ���ات 
�مل�ضتفيدة وتعزز �ل�ضر�كات �ملجتمعية 
�لوطنية  �ل���ك���و�در  م��ن  و�ل���ض��ت��ف��ادة 
من  �لن�����ض��اين  �لعمل  يف  للم�ضاركة 
خ�����الل ف�����رق �ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي يف 
�جل���م���ع���ي���ات �خل����ريي����ة و�ل���ت���دري���ب 

�ل�ضرت�تيجية  و�خلطة  �لتخ�ض�ضي 
للجمعيات  متكامل  موؤ�ض�ضي  لبناء 

�خلريية.
و�أك�������د ����ض���م���وه خ�����الل �ل���ل���ق���اء على 
��������ض�������رورة �له������ت������م������ام ب�����احل�����الت 
و�ملحتاجني  و�مل���ع���وزي���ن  �لن�����ض��ان��ي��ة 
و�لأي����ت����ام ب�ضفة  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  و�ل����ض���ر 
�لنو�حي  كافة  من  ومتابعتهم  عامة 

و�ل�ضحية  و�لجتماعية  �لتعليمية 
وغريها ومتابعة تنفيذها من خالل 
و���ض��ع ب��ر�م��ج و�إع����د�د در����ض��ات حول 
وتوفري  �حل���الت  تلك  م��ع  �لتعامل 
و�ضبل  و�ملتطلبات  �لحتياجات  كافة 
معي�ضية  ح��ي��اة  �أج����ل  م���ن  حتقيقها 

كرمية لها.
تقارير حول  �ع��د�د  �ضموه �ىل  ودع��ا 

�لعمل  ن�����ض��اط  ع��ن  �لأد�ء  م��وؤ���ض��ر�ت 
�خل��ريي و�لإن�����ض��اين ب��اإم��ارة عجمان 
وو������ض�����ع �آل�����ي�����ة مل���ع���رف���ة ع���م���ل تلك 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ض�����ض��ات �خل��ريي��ة من 
وتوزيع  �لإح�ضائية  �لبيانات  حيث 
وم�ضاعدة  �ملعوزين  على  �مل�ضاعد�ت 
�مل���ح���ت���اج���ني و�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى �ضري 
�مل�����ض��اع��د�ت �خل��ريي��ة و�ع�����د�د نظام 

به  �خلا�ضة  �خلري" و�ل��ر�م��ج  "د�ر 
به  و�لعمل  �جلمعيات  على  لتعميمه 
�خلريي  �لعمل  تنمية  يف  ي�ضهم  مبا 
و�لإن�ضاين يف �لإم��ارة وطرح �لأفكار 
و�مل��ق��رتح��ات �جل���دي���دة �ل��ت��ي تدعم 
�ل�ضر�كات  وت��ع��زز  �مل�ضتفيدة  �لفئات 

�ملجتمعية.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�������دت ����ض���ع���ادة مرمي 

تن�ضيق  جمل�س  ع���ام  �أم���ني  �مل��ع��م��ري 
�لعمل �خلريي و�لأوقاف �ن م�ضروع 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ي���ع���د  �خلري"  "د�ر 
و�مل�ضاعد�ت  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
باعتباره  �جلمعيات  عر  �لإن�ضانية 
كنظام  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول 
متكامل من حيث �لربط �لإلكرتوين 
ب��ني ج��م��ي��ع �مل��ع��ن��ي��ني ب��ق��ط��اع �لعمل 
�خل��������ريي و�جل����م����ع����ي����ات �خل����ريي����ة 
�إم�����ارة ع��ج��م��ان وميكن  �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�لقيام  م����ن  �خل����ريي����ة  �جل���م���ع���ي���ات 
�لوقوع  دون  عالية  ب��ك��ف��اءة  ب��دوره��ا 
�مل�ضاعد�ت  تقدمي  �لزدو�ج��ي��ة يف  يف 
�لهيئات  م���ع  و�ل���ت���ع���اون  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق 
و�جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�مل�ضروع  ه���ذ�  �إن  وق���ال���ت   . �ل���دول���ة 
يحتوي على �ضبكة �إلكرتونية تربط 
�خلريية  و�ملوؤ�ض�ضات  �جلمعيات  بني 
متكامل  ح���ل  ت���ق���دمي  �إىل  وي���ه���دف 
خل���دم���ة ق���ط���اع �ل��ع��م��ل �خل�����ريي يف 
�إمارة عجمان وي�ضهم يف زيادة كفاءة 
�إىل  �إ�ضافة  �جلمعيات  د�خ��ل  �لعمل 
متكني �حلكومة �لر�ضيدة من �تخاذ 
بهذ�  �ملنا�ضبة  و�ل�ضيا�ضات  �ل��ق��ر�ر�ت 

�لقطاع.

وزير �لدولة ل�صوؤون �لدفاع يلتقي عدد� من كبار �صيوف معر�س �آيدك�س 2021 

عمار �لنعيمي يطلع على �إجناز �ملرحلة �لثانية لنظام بو�بة د�ر �خلري يف عجمان

•• اأبوظبي -وام: 

وزير  �ل���ب���و�ردي  �أح��م��د  ب��ن  م��ع��ايل حم��م��د  ��ضتقبل 
�لدفاع على هام�س فعاليات معر�س  ل�ضوؤون  �لدولة 
من  ع����دد�  �أم�������س  �آيدك�س2021  �ل�����دويل  �ل���دف���اع 
���ض��ي��وف �مل��ع��ر���س بح�ضور ���ض��ع��ادة م��ط��ر ���ض��امل علي 
�لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع، وعدد من كبار �ل�ضباط 

و�مل�ضوؤولني يف �لوز�رة و�لوفود �ملر�فقة لل�ضيوف.
ورح����ب م��ع��ايل وزي����ر �ل���دول���ة ل�����ض��وؤون �ل���دف���اع بكل 
�لدفاع  وزي���ر  �ضتيفانوفيت�س  نيبوي�ضا  م��ع��ايل  م��ن، 
�ل�ضربي، ومعايل �ضارلمبو�ضبيرتيد�س وزير �لدفاع 
وزير  نائب  مريونيوك  �ألك�ضندر  و�ل�ضيد  �لقر�ضي، 

�لدفاع �لأوكر�ين.. و�أ�ضاد معاليه مب�ضتوى �لعالقات 
يتعلق  فيما  خا�ضة  وبلد�نهم  �لإم���ار�ت  بني  �لقائمة 

باجلو�نب �لدفاعية و�لع�ضكرية.
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  مناق�ضة  مت  كما 
�ل�ضناعة  �ملعر�س يف تعزيز  "�آيدك�س"، ودور  �لدويل 
ي�ضتقطب  عامليا  ع�ضكريا  حدثا  باعتباره  �لدفاعية، 
كرى �ل�ضركات �لعاملية �مل�ضنعة لالأنظمة �لدفاعية 
�لع�ضكرية و�لأمنية، ويرت�أ�ضه كبار �مل�ضوؤولني و�ضناع 

�لقر�ر �لع�ضكريني من دول �ملنطقة.
مب�ضتوى  �للقاء  خ��الل  �ل�ضيوف  �أ���ض��اد  جانبهم  من 
ح�ضور  م��ن  ب��ه  يحظى  وم��ا  �آيدك�س  معر�س  تنظيم 

و�هتمام رغم حتديات جائحة "كورونا".

•• اأبوظبي -وام: 

�لق��ت�����ض��ادي��ة يف  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�����ض��رف��اء  علي  م��ع��ايل حممد  �أك���د 
�لر�ضيدة  �لقيادة  روؤية  �آيدك�س يعك�س  �لدويل  �لدفاع  �أن معر�س  �أبوظبي، 
�لدفاعية  �ل�ضناعات  خ��ارط��ة  على  �أب��وظ��ب��ي  مكانة  تعزيز  نحو  �حلكيمة 
تنفيذ  �إط��ار  يف  �لقت�ضادية  و�لعو�ئد  �لفر�س  من  �ملزيد  وخلق  �لعاملية، 
خ��ط��ط �لإم�����ارة �ل��ط��م��وح��ة ن��ح��و �مل��زي��د م��ن �ل��ت��ن��وع �لق��ت�����ض��ادي وتعزيز 

تناف�ضيتها يف كل �لقطاعات.
��ضت�ضافة و�حد  �أبوظبي على  �إم��ارة  ق��درة  �آيدك�س  " يج�ضد  وق��ال معاليه 
�ملتغري�ت  �لعامل، خا�ضة خالل  �لع�ضكرية يف  �لدفاعية  �ملعار�س  �أكر  من 

�لر�هنة و�أثار وتد�عيات جائحة كوفيد 19 على خمتلف دول �لعامل".
ر�ف��د� جديد� لالقت�ضاد  ب��ات ميثل  �نطالقته  "�أيدك�س" منذ  �أن  و�أو���ض��ح 
لل�ضناعات  جديدة  فر�س  خلق  يف  ي�ضاهم  كونه  �لم���ار�ت،  لدولة  �لوطني 
�لعاملية،  �لدفاعية  لل�ضناعات  ر�ئ��دة  من�ضة  و�إط���الق  �لوطنية  �لدفاعية 
�مل�ضتويني  �لدفاعية على  �ملعد�ت  �أبوظبي يف جمال جتارة  مكانة  يعزز  ما 

�لإقليمي و�لدويل.
�لدعم  �ضبل  ك��ل  تقدمي  على  نعمل   " �أبوظبي  �قت�ضادية  رئي�س  و�أ���ض��اف 
ملعر�س �آيدك�س من خالل �جلهود �مل�ضرتكة مع جمل�س تو�زن �لقت�ضادي 
بهدف تعزيز �لقطاع �ل�ضناعي يف �إمارة �أبوظبي مبا ي�ضهم يف توفري كافة 

�لقطاع  تخدم  متقدمة  �ضناعية  قاعدة  بناء  تكفل  �لتي  و�ملمكنات  �ل�ضبل 
�لدفاعي وخمتلف �لقطاعات �حليوية يف �لإمارة".

و�أكد �أن معر�س "�آيدك�س" يعك�س قوة ومتانة �لقت�ضاد �لإمار�تي وقدرته 
�ضمن  �لدفاعية  �ل�ضناعات  تندرج  حيث  و�مل�ضتد�م  �ملتو��ضل  �لنمو  على 
توجه ��ضرت�تيجي ي�ضتهدف تنويع �لقت�ضاد و�إ�ضافة حمركات منو قوية 
�لأمر �لذي �أعطى �ملعر�س قيمة �قت�ضادية مهمة تتميز بعائد�ت ناجتة عن 
�ل�ضفقات �ل�ضخمة �لتي يتم �بر�مها بني �لدول و�ل�ضركات �لعاملية خالل 

�ملعر�س.
�لت�ضامح و�ل�ضر�كة  "�آيدك�س" ميثل حمطة هامة لتعزيز قيم  �أن  و�أ�ضاف 
يعد  �ملعر�س  �أن  �ىل  �ل��ع��امل م�ضري�  و�ل�ضتقر�ر يف  �لأم���ن  دع��ائ��م  و�إر���ض��اء 
�ملعنيني  و�خل��ر�ء  �لدفاع  مبعد�ت  �ملعنية  �ل�ضركات  للتقاء  هامة  من�ضة 
بهذ� �ملجال لتبادل �لآر�ء حول �أف�ضل �ل�ضبل ملو�جهة �لخطار �لتي تهدد 
و�لتنمية يف خمتلف  �لتطوير  بعجلة  و�لدفع  �ل��دويل  و�ل�ضتقر�ر  �ل�ضالم 
�ملجالت. و�أكد معايل حممد علي �ل�ضرفاء رئي�س �لد�ئرة �أن �إمارة �أبوظبي 
ودولة �لمار�ت ب�ضكل عام متتلك �ملقومات �لكاملة �لتي توؤهلها �ىل حتقيق 
�لريادة يف �ل�ضناعات �لدفاعية يف �مل�ضتقبل من خالل �لدعم �لكبري �لتي 
و�ل�ضتثمار  �لب��ت��ك��ار  مبنظومة  �ل��دف��ع  �إط���ار  يف  �لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  توليه 
�ل�ضناعات  تطوير خمتلف  �مل�ضاهمة يف  على  �ل��ق��ادرة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  يف 

�لدفاعية �ملتقدمة على �أر�س �لإمار�ت.

وكيل وز�رة �لدفاع يبحث �لتعاون مع عدد من �صيوف �آيدك�س 2021�ل�صرفاء: �آيدك�س يعزز مكانة �أبوظبي على خارطة �ل�صناعات �لدفاعية �لعاملية

)م�صدر( تعلن عن �فتتاح مركز للتطعيم �صد كوفيد19- �لتابع ملبادلة للرعاية �ل�صحية يف مدينة م�صدر
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اأخبـار الإمـارات
خالد بن حممد بن ز�يد يد�صن 

�لزورق »�صجاع« يف نافدك�س 
•• اأبوظبي - وام:

قام �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�ضو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب 
معر�س  يف  و�ل�ضو�حل،  �حليوية  �ملن�ضاآت  حماية  جلهاز  "�ضجاع" �لتابع  زورق  بتد�ضني  �لتنفيذي،  �أبوظبي 
21 فر�ير وحتى  �أدنيك من  �لوطني للمعار�س  �أبوظبي  و�ل��ذي يقام يف مركز  �لبحري نافدك�س  �لدفاع 
25 فر�ير �جلاري. ح�ضر مر��ضم �لتد�ضني ممثلون عن جهاز حماية �ملن�ضاآت �حليوية و�ل�ضو�حل و�لقو�ت 
�ل�ضناعات  ج��ودة  على  مثاًل مميز�ً  يعد  �ل��ذي  �ل���زورق،  و�ضين�ضم  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �لبحرية  و�ل��ق��و�ت  �مل�ضلحة 
�لإمار�تية. ويبلغ طول  �لبحرية  �لقو�ت  قدر�ت  �لبحري معزز�ً  �لوطني  �لأ�ضطول  �إىل  �لوطنية،  �حلربية 
"�لبو�ردي د�من" 50 مرت� وت�ضل �ضرعته �إىل 22 عقدة بحرية. "�ضجاع" �لذي �ضنعته �ل�ضركة �لوطنية 

وفد برملاين من �جلمعية �لوطنية وجمل�س �ل�صيوخ �لفرن�صي يزور �ملجل�س �لوطني �لحتادي

رمي �لها�صمي ترت�أ�س وفد �لدولة يف �لجتماع �لوز�ري لـدول �لتعاون و�ململكة �ملتحدة

تعليم : حما�صبة كل معلم ل يلتزم ببدء �حل�صة �لدر��صية على برنامج �لـ TEAMS �أو �لتاأخر يف موعد �لدخول

•• ابوظبي-الفجر:

�ليماحي  نا�ضر  �ضعادة  ��ضتقبل 
م����ق����رر جل���ن���ة �������ض������وؤون �ل����دف����اع 
و�لد�خلية و�خلارجية يف �ملجل�س 
�لأثنني  ي��وم  �لحت���ادي،  �لوطني 
2021م،  ف��ر�ي��ر   22 �مل���و�ف���ق 
وف��������د� ب���رمل���ان���ي���ا م�������ض���رتك���ا من 
وجمل�س  �ل���وط���ن���ي���ة  �جل���م���ع���ي���ة 
�ل�ضيوخ �لفرن�ضي برئا�ضة �ل�ضيدة 
جلنة  رئي�ضة  دوم��ا���س  فر�ن�ضو�ز 
�لدفاع �لوطني و�لقو�ت �مل�ضلحة 

يف �جلمعية �لوطنية.
�ملجل�س  �أع�������ض���اء  �ل��ل��ق��اء  ح�����ض��ر 
�لوطني �لحتادي �ضعادة كل من: 
�أحم�د عبد�هلل �ل�ضحي و�لدكتورة 
�ملن�ضوري و�ضارة  �ل�ضحاك  حو�ء 

ف�ضال عن دور �ل�ضباب يف م�ضرية 
�لتنمية.

فر�ن�ضو�ز  �ل�ضيدة  �أك��دت  بدورها 
�لدفاع  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض��ة  دوم����ا�����س 
�ل���وط���ن���ي و�ل����ق����و�ت �مل�����ض��ل��ح��ة يف 
�لفرن�ضية،  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه �ل���زي���ارة �لتي 
�مل�����ض��ارك��ة يف معر�س  �إىل  ت��ه��دف 
�مل�ضاريع  على  و�لط���الع  �يدك�س 
وزيارة  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �مل�ضرتكة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي، و�لتي 
تدل على وجود تقارب يف خمتلف 

�ملجالت.
�لإمارتية  �مل�����ر�أة  ب���دور  و�أ����ض���ادت 
�ل���رمل���اين  وخ���ا����ض���ة يف �ل���ع���م���ل 
�لدولة  ت�ضهده  �ل��ذي  وبالتطور 
"�إننا  �مل���ج���الت، وق��ال��ت  ك��اف��ة  يف 

تطور�  ت�ضهد  فرن�ضا  وجمهورية 
�مل����ج����الت  ����ض���ت���ى  م���ل���ح���وظ���ا يف 
و�لتعليمة  و�لثقافية  �ل�ضيا�ضية 
و�ل�����ض��ح��ي��ة، م���ن خ���الل تد�ضني 
�مل�ضرتكة  �مل�������ض���اري���ع  م����ن  ع�����دد 
وجامعة  �ل���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  م��ث��ل 
�أب��وظ��ب��ي، ف�ضال  �ل�����ض��ورب��ون يف 
�ل��ت��ع��اون يف  ع��ن تط����ور ع��الق��ات 
�ضهدت  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ح��ي  �ل��ق��ط��اع 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �إط������ار  يف  من����و� 
كورونا  جائحة  تد�عيات  ملو�جهة 

كوفيد 19.
�إن  �ل����ي����م����اح����ي  �����ض����ع����ادة  وق���������ال 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات 
�ملغفور  ع��ه��د  يف  ت��اأ���ض�����ض��ت  �ل��ت��ي 
�ل�����ض��ي��خ ز�ي�����د بن  ب������اإذن �هلل  ل���ه 
�ضلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، 

خلفان  وع��ب��ي��د  ف��ل��ك��ن��از  حم��م��د 
�ضلطان  ومرية  �ل�ضالمي،  �لغول 
ر��ضد  عفر�ء  و�ضعادة  �ل�ضويدي، 
�مل�ضاعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لب�ضطي 

لالت�ضال �لرملاين.
�ضبل  بحث  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
�لتعاون  ع���الق���ات  �أوج�����ه  ت��ع��زي��ز 
و�ل�����������ض�����ر�ك�����ة ب������ني �ل����رمل����ان����ني 
�ل�ضديقني، و�لتاأكيد على �أهمية 
�لرملانية،  �ملوؤ�ض�ضات  دور  تفعيل 
�لر�أي  وت��ب��ادل  �مل��و�ق��ف  وتن�ضيق 
�ل��ق�����ض��اي��ا يف ظل  ح��ي��ال خمتلف 
من  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  ت�ضهده  م��ا 
وت��ط��ور�ت ويف مقدمتها  �أح���د�ث 

مو�جهة �لتطرف و�لإرهاب.
�أن �لعالقات  و�أكد �جلانبان على 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول������ة �لإم��������ار�ت 

وحت���ظ���ى ب���دع���م ل حم�����دود من 
برئا�ضة  �ل��ر���ض��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ق��ب��ل 
�ل�����ض��ي��خ خليفة  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
�ملجالت  يف  متميزة  �هلل،  حفظه 
كافة، م�ضيد� مب�ضاركة فرن�ضا يف 
دبي  �ك�ضبو  ويف  �يدك�س  معر�س 

ويف خمتلف �لفعاليات.
وعر�س خالل �للقاء �خت�ضا�ضات 
و�لرقابية  �ل��ت�����ض��ري��ع��ة  �مل��ج��ل�����س 
وعمل  �لرملانية  و�لدبلوما�ضية 
جلانه �لد�ئمة و�ملوؤقتة، و�لتطور 
�لذي ت�ضهده �حلياة �لرملانية يف 
دول��ة �لإم���ار�ت من حيث تو�ضيع 
ن�ضبة  وزيادة  �ل�ضيا�ضية،  �مل�ضاركة 
�ل��رمل��ان لت�ضبح  �مل���ر�أة يف  متثيل 
�أع�ضائه،  ع���دد  م��ن  ب��امل��ائ��ة   50

•• اأبوظبي -وام: 

�إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  تر�أ�ضت 
ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �ل��ه��ا���ض��م��ي 
�لدولة  وف����د   ، �ل�����دويل  �ل���ت���ع���اون 
�مل�������ض���ارك يف �لج���ت���م���اع �ل������وز�ري 
ل����ل����ح����و�ر   22 رق��������م  �مل�����������ض�����رتك 
جمل�س  دول  ب���ني  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي 
�لعربية،  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
من  عقد  �ل���ذي  �مل��ت��ح��دة،  و�ململكة 
خ�����الل �لت�������ض���ال �مل����رئ����ي �أم�������س، 
دول  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء  مب�������ض���ارك���ة 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لعربية، ومعايل جيم�س كليفريل، 
�ل�ضرق  ل�������ض���وؤون  �ل����دول����ة  وزي������ر 

تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  �إن   "
لي�ضت  لكنها  خ��ط��رية،  منطقتنا 
دولة  وت�ضعى  �حل���ل.  على  ع�ضية 
ع�ضو�ً  ت���ك���ون  �أن  �إىل  �لإم��������ار�ت 
�لدويل  �لأم��ن  منتخباً يف جمل�س 
لإمياننا   2023-2022 للفرتة 
�لق�ضايا  ه�����ذه  ح����ل  ب���اإم���ك���ان���ي���ة 
�ل�ضيا�ضي  �حل��������و�ر  خ������الل  م����ن 
متعدد  و�ل��ت��ع��اون  و�لدبلوما�ضية 
�لأطر�ف. ويف حال حظينا ب�ضرف 
�لعمل  �إىل  نتطلع  فاإننا  �نتخابنا، 
�ل�ضوؤون  يف  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  م���ع 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ق�����ض��اي��ا �لأخ�����رى 
�لتي ت�ضكل تهديد�ً لل�ضلم و�لأمن 

�لدوليني".

�لنمو  ع���ل���ى  ن����رك����ز  �أن  ف��ع��ل��ي��ن��ا 
�لتجارية  ع��الق��ات��ن��ا  يف  �مل�����ض��ت��م��ر 

و�ل�ضتثمارية".
ولتحقيق �لهدف �مل�ضرتك �ملتمثل 
يف زيادة تعزيز �لعالقات �لتجارية 
�مل�ضتويني  ع��ل��ى  و�ل���ض��ت��ث��م��اري��ة 
�لثنائي و�لإقليمي .. �أكدت معاليها 
مفاو�ضات  يف  قدما  �مل�ضي  �أهمية 
ب��ني دول جمل�س  �ل��ت��ج��ارة �حل���رة 
�لتعاون �خلليجي و�ململكة �ملتحدة 
فو�ئد جلميع  ذلك من  ملا يحققه 
لالنتقال  ���ض��ع��ي��ه��ا  يف  �لأط��������ر�ف 
�مل�ضتد�م  �لقت�ضادي  �لتعايف  نحو 
و�ل�����ض��ام��ل ب��ع��د �ن��ت�����ض��ار ج��ائ��ح��ة " 
كوفيد - 19 ". و�أ�ضارت معاليها يف 

�لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا يف �ململكة 
�ملتحدة ومعايل ر�نيل جاياو�ردينا، 
�ململكة  يف  �لدولية  �لتجارة  وزي��ر 
�ملتحدة. وقالت معاليها - يف كلمة 
" لقد   : ل��ه��ا خ����الل �لج���ت���م���اع - 
�ضهدت عالقات �لتعاون �لتاريخية 
و�ل�ضرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت 
و�ململكة �ملتحدة تطور�ً يف خمتلف 
جمالت  يف  �ضيما  ول  �جل���و�ن���ب، 
و�أ�ضافت:  و�ل�ضتثمار".  �لتجارة 
" ل �ضك �أن �لعالقات �لقت�ضادية 
و�ل���ض��ت��ث��م��اري��ة و�ل��ت��ج��اري��ة لدول 
�ململكة  م�����ع  �ل����ت����ع����اون  جم���ل�������س 
كونها  يف  ت��ن��ح�����ض��ر  ل  �مل���ت���ح���دة 
��ضرت�تيجية فح�ضب بل �ضرورية، 

مد�خلتها �إىل �أنه قد م�ضى �لوقت 
"�إد�رة"  ف��ي��ه جم���رد  ت��ك��ون  �ل����ذي 
نتيجة  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  يف  �مل�������ض���ك���الت 
مقبولة، و�إمنا �أ�ضبح من �لأهمية 
تبني عقلية جديدة لديها �لطموح 
حقيقية  حلول  لإيجاد  و�لت�ضميم 
�ملنطقة  �ضعوب  متكن  وم�ضتد�مة 
م����ن حتقيق  �ل�������ض���اب���ة  و�أج���ي���ال���ه���ا 
و�لرفاهية  و�لزده��������ار،  �ل�����ض��الم 
�أن  �أك���دت  كما  ي�ضتحقونها.  �ل��ت��ي 
تام  ��ضتعد�د  على  �لإم����ار�ت  دول���ة 
لدعم هذه �لروؤية �إىل جانب دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي �لأخرى 

و�ململكة �ملتحدة.
كلمتها:  ختام  يف  معاليها  وق��ال��ت 

بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، ويف حال 
�لب���ت���ز�ز  �أو  ل��ل��ت��ه��دي��د  ت��ع��ر���ض��ك��م 
�مل���در����ض���ة، يجب  يف  �لإل�����ك�����رتوين 

�ر�ضال بريد �لكرتوين لفريق �أمن 
�ملعلومات عر �لريد �للكرتوين 

�أو �لت�ضال �لهاتفي.

•• دبي - حم�صن را�صد

للتعليم  �لإم��ار�ت  موؤ�ض�ضة  وجهت 
معلمي  ك��اف��ة  "تعليم"  �مل��در���ض��ي، 
�مل�������د�ر��������س ب�����������ض�����رورة �لل�����ت�����ز�م 
باإجر�ء�ت بدء �حل�ض�س �لدر��ضية 
 "TEAMS" ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى 
وج��اء هذ�   ، �لدخول  و�لتاأخر عن 
ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا ورد من  �ل��ت��ع��م��ي��م 
م��الح��ظ��ات ع���دة ع��ل��ى ع���دد كبري 
تاأخر  ��ضتمر�ر  ح��ول  �مل��د�ر���س  من 
�لدخول  ب��دء  ع��ن  معلميها  بع�س 
خمالفاً  يعتر  ما  وه��و  للح�ض�س 

للو�ئح و�لقو�نني.
�مل��وؤ���ض�����ض��ة ج��م��ي��ع مديري  وح��ث��ت 
�مل�����د�ر������س ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �لل����ت����ز�م 
�خلا�ضة  �ل��ع�����ض��رة  ب����الإر�����ض����اد�ت 
�خلا�ضة  �مل�����ض��اك��ل  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
ن�ضر  عدم  �أهمها،  ومن  بالرنامج 
 ،"TEAMS" �رو�بط �ضفوف �ل

د�خ�����ل  د�ئ�����م�����ا يف  �لج����ت����م����اع����ات 
ك���ان �حل�����ض��ور من  �إذ�  �مل��ج��م��وع��ة 
�حل�ضور  ك��ان  و�إذ�  �ملدر�ضة،  د�خ��ل 
م����ن خ�������ارج �مل����در�����ض����ة ي���ت���م عمل 
مب�ضاركة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا  ر�ب������ط، 
يف  �ملجلد�ت  و�إن�ضاء  �مللفات  ورف��ع 
منكم  يرجى  �لدر��ضية  �حل�ض�س 
�لذكي  �ل��ت��ع��ل��م  من�ضة  ����ض��ت��خ��د�م 
LMS حيث �أنها �ملن�ضة �لر�ضمية 
وفيما  و�مل��ل��ف��ات،  �ملحتويات  ل��رف��ع 
فاإن  �لجتماعات،  ت�ضجيل  يخ�س 
20 يوم ومن  �لت�ضجيل يظل ملدة 

ثم يتم حذفه تلقائيا من �لنظام.
وت����ن����اول����ت �لإر��������ض�������اد�ت ����ض���رورة 
ر�بط  ن�ضر  ب��ع��دم  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��وع��ي��ة 
م�ضاركة  وع��دم  �لدر��ضية  �حل�ضة 
�تباع  �لخ���ري���ن،  م��ع  معلوماتهم 
�خلا�ضة  و�لتوجيهات  �لإر���ض��اد�ت 
ُبعد"،  "عن  �ل���ت���ع���ل���م  مب�����ب�����ادرة 
و�ل�ضادرة من �د�رة �ضلوك �لطلبة 

على من�ضات �لتو��ضل �لجتماعي، 
عنه  ينتج  �لت�ضرف  ه��ذ�  �أن  حيث 
ك��ان �إىل �ل�ضف، يرجي  �أي��اً  دخ��ول 
�حل�ض�س  ب�������دء  �مل���ع���ل���م���ني  م�����ن 
�لدر�ضية من خالل بدء �لجتماع 
جدولة  ولي�س  �ل��رن��ام��ج  يف  �لآن 
" �لأوت  �أو  �ل��ت��ق��ومي  �ل��ر�ب��ط م��ن 
جميع  �أن  م����ن  �ل����ت����اأك����د  لوك"، 
ولي�ضو�  �لفريق  �أع�ضاء يف  �لطلبة 
م�ضوؤولة  �مل��در���ض��ة  و�إد�رة  م���الك، 
و�أع�ضاء  ك��م��الك  �مل�����ض��اف��ني  ع���ن 
حذف  �أي  �أن  ح��ي��ث  ���ض��ف،  ك���ل  يف 
ي��ح��دث لأي ���ض��ف ي��ك��ون م��ن قبل 
�ملالك، فعلى �لإد�رة �لتحقق منه، 
�ملجموعات  �أ�ضماء  �أن  م��ن  �لتاأكد 
�ملدر�ضة  برقم  تبد�أ  �لرنامج  على 
د�ئماً ويف حال قيامكم باأي تغيري 
يرجى �إعادة ت�ضمية �ملجموعة كما 

كانت.
ك��م��ا �أك����دت �لإر�����ض����اد�ت ع��ل��ى عقد 

و�أ����ض���اد �ل���وف���د مب���ا مت��ل��ك��ه دولة 
�لإم������������ار�ت م����ن روؤي��������ة لإق����ام����ة 
م����ع خمتلف  ن���اج���ح���ة  ����ض���ر�ك���ات 
تتميز  م���ا  ظ���ل  يف  �ل���ع���امل،  دول 

ذ�ت  ولدينا  �لقيم  ذ�ت  نت�ضارك 
�لت�ضامح  قيم  تعزيز  �لظروف يف 
�ملثاليني  �ضركاوؤنا  و�أنتم  م�ضيفة 

يف �ملنطقة". 

متطورة  ت�ضريعية  بيئة  م��ن  ب��ه 
و�آم���ن���ة وحم��ف��زة ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
�لعديد من �لقطاعات �ل�ضياحية 
و�لقت�ضادية و�لثقافية وغريها.

�أجيال �مل�صتقبل تنظم حملة لتنظيف �ل�صو�طئ 

ديو�ن �ملحا�صبة يرت�أ�س �جتماع �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�صاد

�صرطة �أبوظبي حتتفي باليوم �لعاملي للغة �لأم

•• دبي - الفجر  

�أكدت �لإعالمية حنيفة �لبلو�ضي موؤ�ض�س �أجيال �مل�ضتقبل 
�مل�ضوؤولية  م��ف��ه��وم  ت��ر���ض��ي��خ  ����ض���رورة  �ل��ت��ط��وع��ي  للعمل 
�لجتماعية و��ضتثمار طاقات �ل�ضباب مبختلف �خلر�ت 
�جلماعي  �ل��ع��م��ل  روح  زرع  يف  ي�����ض��ه��م  مم���ا  و�مل����ج����الت 
�أن �لإم��ار�ت جعلت  �إىل  �لتطوعي كفريق و�ح��د، م�ضرية 
من �لعمل �لتطوعي منهج و��ضلوب حياة يعر عن �لهوية 
�ل��د�خ��ل و�خل����ارج. ج��اء ذل��ك خ��الل تنظيم  �لوطنية يف 
�لتوعية  على  حت��ث  �ل��ت��ى  �ملجتمعية  �لفعالية  م��ن  ع��دد 
وحماية �لبيئة بتنظيف �ل�ضاطئ يف مدينة كلباء، ومبادرة 
�للتز�م بالتد�بري �ل�ضحية يف �أبو ظبي ومبادرة من �أجل 

�لإن�ضانية وجتربة �أخذ �للقاح، وتعد مبادرة تنظيم توزيع 
وز�رة  من  كل  مع  بالتعاون  متت  �لتي  كوفيد19-  لقاح 
ووز�رة  دب��ي  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�ضحة  وهيئة  �ل�ضحة 
�لبلو�ضي   حنيفة  و����ض��اف��ت  �ل�����ض��ارق��ة.  ومن�ضة  �ل�ضحة 
و�هتمام  �مل���دين  �ملجتمع  ��ضتح�ضان  ن��ال��ت  �مل��ب��ادر�ت  ب���اأن 
و��ضع من �لتغطية �لإعالمية مما مكن �جيال �مل�ضتقبل 
�ملرئية  �لإع��الم  بو�ضائل  �أر�ءه��م و�هتماماتهم  �ب��د�ء  من 
�ل�ضباب  �لتغطية يف حما�س  �ضاهمت هذه  كما  و�ملقروءة، 
وجذب  �مل�ضتمر  �لعطاء  على  �ليجابية  بالطاقة  ومدهم 
وتطوير  تنمية  يف  و�مل�ضاهمة  �لتطوعي  للعمل  �ل�ضباب 
�آمال  نحقق  ب��اأن  توؤهلنا  �لتى  �ملجالت  جميع  يف  �لوطن 

وطموحات �لقيادة �لر�ضيدة يف رفعة �لوطن.

•• اأبوظبي - وام:

ديو�ن  رئي�س  �لعميمي  ح���ارب  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ت��ر�أ���س 
�تفاقية  يف  �لأط���ر�ف  �ل��دول  موؤمتر  رئي�س   ، �ملحا�ضبة 
�لثالث  �لج��ت��م��اع  �ل��ف�����ض��اد..  مل��ك��اف��ح��ة  �مل��ت��ح��ده  �لأمم 
ب�ضاأن م�ضروع  �لتح�ضري�ت  للموؤمتر �خلا�س مبناق�ضة 
�لقر�ر �ل�ضيا�ضي �ملعني مبكافحة �لف�ضاد و�ملزمع عر�ضه 
على �لجتماع �خلا�س للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

خالل �لن�ضف �لأول من �لعام �جلاري.
وتناول �لجتماع عدد� من �لق�ضايا �ملت�ضلة با�ضتعر��س 
ومناق�ضة وجهات نظر �لدول �لطر�ف مبحتوى م�ضروع 
�لقر�ر �ل�ضيا�ضي ونتائج �لنقا�ضات ووجهات �لنظر �لتي 

�بدتها �لدول �لطر�ف.
كما ��ضتعر�س �لجتماع حلقات نقا�ضيه تت�ضل بق�ضايا 

�لدويل  و�لتعاون  �ل�ضول  و����ض��رتد�د  �لف�ضاد  مكافحة 
وخ���ارط���ة �ل��ط��ري��ق �مل��ت��وق��ع��ه ب��ع��د م����رور م��ا ي�����ض��ل �ىل 
�لأطر  وفق  كله  وذلك  �لتفاقية  تطبيق  من  �ضنة   15
�لتنظيمية �لتي �قرتها �تفاقية �لأمم �ملتحده ملكافحة 

�لف�ضاد.
�حلو�ر  جل�ضات  يف  كمتحدث  �ملحا�ضبة  دي���و�ن  و���ض��ارك 
�أك���د ���ض��رورة دعم  �ل��ت��ي نظمت خ��الل �لج��ت��م��اع حيث 
�لدور �لأ�ضا�ضي �لذي توؤدية �لأجهزة �لرقابية يف �لدول 

�لطر�ف ب�ضاأن مكافحة �لف�ضاد.
يذكر �أن ديو�ن �ملحا�ضبة يقود جتمع دويل من �لأجهزة 
�لرقابية وهيئات مكافحة �لف�ضاد تنظر يف �لآليات �لتي 
مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا تفعيل دور �لأج���ه���زة �ل��رق��اب��ي��ة يف 
�لتنمية  �ه��د�ف  تنفيذ  مر�جعة  وك��ذ�  �لف�ضاد  مكافحة 

�مل�ضتد�مة.

•• اأبوظبي-وام: 

باليوم  �أب���وظ���ب���ي  ���ض��رط��ة  �ح��ت��ف��ت 
ي�ضادف  �ل����ذي  �لأم  ل��ل��غ��ة  �ل����دويل 
وذلك   ، ع��ام  ك��ل  م��ن  ف��ر�ي��ر   21
من منطلق �لتنوع �للغوي و�لثقايف 
وحت��ق��ي��ق��ا مل��ن��ه��ج��ي��ة �ل��ت��و����ض��ل مع 
وتعزيز�  �ل�ضرت�تيجيني  �ل�ضركاء 
�ل�ضرطة �ل�ضرت�تيجية يف  لأولوية 

زيادة ثقة ور�ضا �ملجتمع.
�ملناطق  ���ض��رط��ة  م��دي��ري��ة  ون��ظ��م��ت 
�جلنائي  �لأم���ن  بقطاع  �خل��ارج��ي��ة 
�لر�ضم  ت�����ض��م��ن��ت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
وف����ق����رة حتليل  �ل���ع���رب���ي  ب����اخل����ط 
وفقرة  �لعربية  باللغة  �ل�ضخ�ضيات 
فنية من خالل قيام �لزو�ر بالر�ضم 
�لأم،  بلغته  ك��ال  ب��ال��ق��ل��م  و�ل��ك��ت��اب��ة 
ب��الإ���ض��اف��ة ل��ف��ق��رة " ل��غ��ة ب��ر�ي��ل " 
�جلمهور  و�����ض����ارك   ، ل��ل��م��ك��ف��وف��ني 
لغتهم  عن  نبذة  بتقدمي  و�لأطفال 

�ضيف  �لعقيد مبارك  و�أع��رب   . �لأم 
�ضرطة  مديرية  م��دي��ر  �ل�ضبو�ضي، 
�مل���ن���اط���ق �خل���ارج���ي���ة ع���ن �ع���ت���ز�زه 
�لتي   ، �ملنا�ضبات  ه��ذه  مثل  بتنظيم 
تاأتي ت�ضجيعا للمجتمع �لذي ي�ضهد 
تنوعا لغويا وثقافيا وميثل فر�ضة 
�للغات  جيدة للتعرف على خمتلف 
�لحتفالية  �أن  م��وؤك��د�   ، و�للهجات 
وتعلم  �مل��ه��ار�ت  لتطوير  دع��وة  تعد 

لغات �ل�ضعوب �لأخرى .
�لتعليمية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  دور  وث��م��ن 
و�ل�����������ض�����رك�����اء �ل�����ض����رت�ت����ي����ج����ي����ني 
�ملجتمع من  �ل��ب��ارزة يف  وج��ه��وده��م 
�لفعاليات  ب��ه��ذه  �مل�����ض��ارك��ة  خ���الل 
و�لتعريف  �أهميتها  لإب��ر�ز  �لهادفة 
بها من منطلق �لتعارف �حل�ضاري 
بني �أفر�د جمتمع تتنوع به �لأعر�ق 

و�جلن�ضيات .

مبنا�صبة م�صاركة بلدية مدينة �أبوظبي يف �أ�صبوع �البتكار 2021 )�الإمار�ت تبتكر(

�صيف بدر �لقبي�صي: �لبتكار �صرورة ق�صوى لتعزيز �لقدر�ت ومو�كبة ��صتحقاقات �لتقدم �حل�صاري �ملت�صارع  

�ملو�رد �لب�صرية و�لتوطني تطلق ن�صخة حمدثة من تطبيق تدبري

 •• اأبوظبي-الفجر:

مدينة  لبلدية  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لقبي�ضي  ب��در  �ضيف  �ضعادة  �أك��د 
ذ�ته  بحد  وغاية  ق�ضوى،  �ضرورة  �أ�ضبح  �لبتكار  �أن  �أبوظبي 
�حل�ضاري  �ل��ت��ق��دم  ��ضتحقاقات  وم��و�ك��ب��ة  �ل��ق��در�ت،  لتعزيز 
�ملت�ضارع �لذي ي�ضهده �لعامل، و�لبو�بة �حلقيقية للعبور نحو 
�لقوى  خ��ارط��ة  ج���د�رة على  بكل  �ل��وج��ود  و�إث��ب��ات   ، �مل�ضتقبل 

�لأكر تاأثري�ً وبناًء يف �حل�ضارة �لإن�ضانية.
باأ�ضبوع  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  م�ضاركة  مبنا�ضبة  ه��ذ�  ج��اء 
�لبتكار )�لإم��ار�ت تبتكر( للعام �جل��اري 2021 – عن بعد 
�لعمل  ور���س  من  �لعديد  �لبلدية  تنظم  حيث  �فرت��ضياً،   –

و�ملحا�ضر�ت و�لفعاليات �لفرت��ضية.
�أو  �ضابقاً  ك��ان  كما  َت��َرف��اً  يعد  مل  �لب��ت��ك��ار  �ضعادته:  و�أ���ض��اف 

�أ�ضبح حتمية و�قعية  و�ضيلة ل�ضتحد�ث �جلديد فح�ضب، بل 
�لعاملية  و�ملتغري�ت  �لأح���د�ث  تفر�ضها  ��ضرت�تيجية  وعلمية 
و�لتحديات �لكبرية �لتي تو�جه �لب�ضرية، ولهذ� فاإن �لبتكار 
حتول �إىل طاقة وقدرة هائلة على جتاوز هذه �لتحديات لكل 
من يريد �أن يرتقي ويتقدم، ويتجاوز �لعمل �لعادي �إىل �لعمل 
و�ل�ضتمر�ر  للبقاء  منها  لب��د  �لتي  �لطريق  وه��و  �لإب��د�ع��ي، 
�أن  �ضاأنه  من  �لبتكار  �أن  كما   ، �لإن�ضانية  �حل�ضارة  تعزيز  يف 
و�لتي  �ملميزة  �لبد�ئل، و�حللول  �لقدرة على �خرت�ع  مينحنا 
ل��ل��وق��وف يف  وت��وؤه��ل��ن��ا  و�لخ���ت���الف،  �لتميز  ب��ال��ت��ايل متنحنا 
�ل�ضفوف �لأمامية، ومن هذ� �ملنطلق ل بد من �لتعاطي مع 
منهجية  مكونات  من  �أ�ضا�ضي  مكون  �أنها  على  �لبتكار  قيمة 
�لهدف  نحقق  وبهذ�  للم�ضتقبل،  وروؤتنا  وتخطيطنا  تفكرينا 
تطلعات  حتقق  عليا  وقيمة  مميزة،  هوية  �أ�ضحاب  نكون  ب��اأن 

�ملجتمع وت�ضاهم ب�ضكل �إبد�عي يف دعم �لتنمية �مل�ضتد�مة على 
كافة �ل�ضعد.

م��وظ��ف و�ضاحب  ك��ل  و�ج���ب على  �لب��ت��ك��ار  �أن  �ضعادته  ون���وه 
و�جباته،  �أو  مهامه  ك��ان��ت  مهما  وم�����ض��وؤول  �لبلدية  يف  ق���ر�ر 
لأننا نطمح يف بلدية مدينة �أبوظبي �أن نكون من �ضمن �أكر 
عمل  وبر�مج  ناجحة  كممار�ضة  لالبتكار  �نتهاجاً  �ملوؤ�ض�ضات 
�لبلدية  فاإن  ولهذ�  �مل�ضتهدف،  �لتميز  �إىل  ��ضت�ضر�يف، و�ضوًل 
يف  �لبتكار  دور  لتعظيم  وم��درو���س  منهجي  برنامج  يف  ت�ضري 
توجه  �لتي  �لبو�ضلة  وجعله  و�لتنفيذ  و�لتخطيط  �لتفكري 
�إر�ضاء  �لأد�ء و�خلطط و�لطموحات نحو �مل�ضتقبل من خالل 
منظومة جديدة من �لأفكار �لبتكارية، و�لعطاء�ت �لفكرية، 
ور�ضالتها  �لبلدية  نهجج  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �لإب��د�ع��ي��ة  و�مل���ب���ادر�ت 

وقيمها.

•• دبي-وام: 

�أطلقت وز�رة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتوطني بالتعاون مع �ضركة 
"تدبري"  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  م��ن  �ملحدثة  �لن�ضخة    E11
"تدبري" جميع  �ل���ذي ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه م��ر�ك��ز �خل��دم��ة 
�خلدمات �ملرتبطة بالعمالة �مل�ضاعدة يف �أي وقت ومكان مبا 

يحقق ر�حة �ملتعاملني.
���ض��ت��ور وج��وج��ل بالي  �أب���ل   وي��ت��و�ف��ر �لتطبيق يف م��ت��ج��ري 

�مل�ض����اعدة مبا  �لعم�����الة  �خت������يار  للمتع����امل����ني  يت����يح  حيث 
ينا�ضبهم من حيث جن�ضية �لعامل و�لفئة �لعمرية و�ضنو�ت 
ت��ل��ب��ي �حتياجات  �ل��ت��ي  �خل����رة وغ���ريه���ا م���ن �لخ���ت���ي���ار�ت 
و�لبالغ  فئاتها  مبختلف  �مل�ضاعدة  �لعمالة  م��ن  �ملتعاملني 

عددها 19 فئة.
��ضتعر��س جميع مر�كز  �لتطبيق للمتعامل خا�ضية  ويتيح 
�ل��دول��ة م��ع حتديد  �مل��وزع��ة على م�ضتوى  ت��دب��ري  �خل��دم��ة 
�مل��وق��ع �جل��غ��ر�يف لكل م��رك��ز و�لط����الع على �ل��ب��اق��ات �لتي 

توفرها �ملر�كز ومميز�ت كل باقة  �لتي يوفرها �ملركز.
للعمالة  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�ضري  على  �لط���الع  �لتطبيق  يتيح  كما 
�مل�ضاعدة يف كل مركز وفيديو تعريفي بها ف�ضال عن �إمكانية 

�جر�ء مقابلة مع �لعامل �لذي يقع �لختيار عليه.
�لعمل  عقود  على  �لط��الع  خا�ضية  كذلك  �لتطبيق  ويوفر 
�مل�ضتند�ت  كافة  على  �لط���الع  جانب  �ىل  عليها  و�لتوقيع 
للمتعاملني  �لفر�ضة  �إتاحة  مع  خدمة  كل  ور�ضوم  �ملطلوبة 

لتقييم �ملركز و�خلدمات �لتي يقدمها.
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•• دبي - وام:

�لتعليمية  "مدر�ضة"  من�ضة  �أطلقت 
�لعرب،  للطالب  �ملفتوحة  �لرقمية 
�لتي توفر حمتو�ها �لتعليمي باللغة 
�لعربية لأكر من 50 مليون طالب 
�لدر��ضية..  �مل��ر�ح��ل  ك��اف��ة  يف  ع��رب��ي 
لالأطفال"  �مل�ضتقبل  "علوم  �ضل�ضلة 
�لهادفة لو�ضع معارف �لغد يف متناول 
�لطالب بطريقة مبتكرة �ضيقة تنمي 
ف�����ض��ول��ه��م �ل��ع��ل��م��ي وت�����ض��ج��ع��ه��م على 
�لرقمي  �مل���ح���ت���وى  وت�����ري  �ل��ب��ح��ث 
ومعريف  ع��ل��م��ي  �ل���ع���رب���ي مب�����ض��م��ون 
حديث وموثوق وذلك �ضمن فعاليات 

�لإمار�ت تبتكر 2021.
�مل�ضتقبل  ع���ل���وم  ���ض��ل�����ض��ل��ة  وت����وظ����ف 
"مدر�ضة"  على من�ضة  �ملتاحة جماناً 
مبادر�ت  �إح��دى  �لرقمية؛  �لتعليمية 
�لعاملية،  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
�لأ�ضلوب �لتفاعلي و�لو�ضائط �ملتعددة 
تقنيات  ع��ر  �ضيق  حم��ت��وى  لتقدمي 
�لر�ضوم و�لتحريك و�بتكار �ضخ�ضيات 
فريق  �ضممها  �لأط��ف��ال  �إىل  قريبة 
لتقدمي  "مدر�ضة"  يف  �مل����ح����ت����وى 

ق�ض�ضية  ب�ضيغة  و�ملعرفة  �ملعلومات 
�ل�ضتيعاب  ت�ضهل  م�ضلية  تفاعلية 
و�ل�ضتنتاج  �لتحليل  م��ه��ار�ت  وتنمي 

بدياًل للتلقني و�حلفظ.
�مل�ضتقبل  ع����ل����وم  ���ض��ل�����ض��ل��ة  وت����ق����دم 
و�لطلبة  و�ل����ي����اف����ع����ني  ل����الأط����ف����ال 
�أق�ضام   10 �ضمن  متنوعة  مو��ضيع 
تكنولوجيا  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ه���ي  رئ��ي�����ض��ي��ة 
�لإلكرتونية  و�لتطبيقات  �ملعلومات، 
و�لطري�ن  �مل�ضتقبل،  وطب  �حلديثة، 
و�ملو�د  �حلديثة،  و�لعمارة  و�لف�ضاء، 
�لإلكرتونيات  وتطبيقات  ع��امل��ن��ا،  يف 
�ل�ضوئية �حلديثة، و�لطاقة، و�لبيئة 
م���ن ح��ول��ن��ا. وت�����ض��رح ���ض��ل�����ض��ل��ة علوم 
�ملعقدة  �لعلمية  �مل��ف��اه��ي��م  �مل�ضتقبل 
مو�ضوعات  وتعالج  ط،  مب�ضرّ باأ�ضلوب 
علمية قد تكون جديدة على �لطلبة، 
تكنولوجيا  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ق�����ض��م  ف���ف���ي 
�ملعلومات و�لت�ضالت، تقدم �ل�ضل�ضلة 
�لأجيال  ف�����ض��ول  ت��ث��ري  م��و���ض��وع��ات 
�ل�ضاعدة مثل �لو�قع �ملعزز، و�لعمالت 
بطريقة  �لأ�ضياء  و�إنرتنت  �لرقمية، 
�لعمارة  ق�ضم  يغطي  فميا  ��رة.  م��ي�����ضرّ
�لطباعة  م��ث��ل  م��و����ض��ي��ع  �حل��دي��ث��ة 

وجمتمعات  م��دن  يف  �لأب��ع��اد  ثالثية 
�مل�ضتقبل �لذكية، و�لعمارة �مل�ضتد�مة، 
�لنانوميرتية  �ل��روب��وت��ات  و�إن�����ض��اء�ت 

متناهية �ل�ضغر "�لكاليرتونيك�س".
و�لف�ضاء  �ل���ط���ري�ن  ق�����ض��م  وي�����ض��ت��م��ل 
�ضيقة  م��و����ض��ي��ع  ع��ل��ى  �ل�����ض��ل�����ض��ل��ة  يف 
و�جلاذبية  �لف�ضائية،  �مل�ضاكن  مثل 
�لأيوين،  و�مل��ح��رك  �لب�ضر،  �ضنع  من 
و�أن�����ض��ط��ة ت��ع��دي��ن �ل��ك��وي��ك��ب��ات. فيما 
�لطاقة  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ق�������ض���م  ي���ت���ن���اول 
مو��ضيع مثل خاليا �لطاقة �ملنزلية، 
ونقل �لطاقة ل�ضلكياً، وطاقة �لرياح. 
مو�ضوعات  �مل���و�د  علم  ق�ضم  ويغطي 
خ�ضائ�س �ملو�د �حلديثة مثل �ل�ضائل 
يف  �ل�ضلبة  �مل���و�د  �أخ���ف  �ملغناطي�ضي، 
�أخ�����رى م��ث��ل �ملعادن  �ل���ع���امل، وم�����و�د 
�ل�ضفافة.  و�خلر�ضانة  �لبلورية،  غري 
�مل�ضتقبل  ع��ل��وم  �ضل�ضلة  وخ�����ض�����ض��ت 
ق�����ض��م��اً خا�ضاً  م��در���ض��ة  م��ن�����ض��ة  م���ن 
ي�����ض��ل��ط �ل�����ض��وء ع��ل��ى ع���دد م���ن �أب���رز 
�مل�ضتقبل  لعلوم  �لعملية  �لتطبيقات 
�لتحتية  وبنيتها  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
يف  مبا  و�لبحثي،  �لعلمي  وجمتمعها 
ذلك مو��ضيع �ضيقة �ضنعت �بتكار�ت 

دولة  م��ن  �نطالقاً  ر�ئ���دة  م�ضتقبلية 
�لإمار�ت مثل جتارب �لتاك�ضي �جلوي 
دون طيار، و�جلزر من �ضنع �لإن�ضان، 
وتقنيات  �مل��ري��خ،  ك��وك��ب  و��ضتك�ضاف 
وتخزين  وجتميع  �مل�ضتقبل،  مركبات 
وتطبيقات  �ل�������ض���م�������ض���ي���ة،  �ل���ط���اق���ة 
�ل��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد يف �حلياة 

�ليومية.
و�أ�ضافت �ملن�ضة �أكر من 60 فيديو 
"علوم  �ضل�ضلة  �ضمن  جديد  تعليمي 
منها  ك��ٌل  ل  لالأطفال" ي�ضكرّ �مل�ضتقبل 
�إحدى  حلقة م�ضتقلة متكاملة ت�ضرح 
يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�آف���اق���ه  �مل�ضتقبل  ع��ل��وم 
�ضممت  حيث  جديد  ق�ض�ضي  قالب 
"مدر�ضة" �ضخ�ضيات كرتونية خا�ضة 
لتقدمي  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ع���ل���وم  ب�����ض��ل�����ض��ل��ة 
حم��ت��و�ه��ا ل��الأط��ف��ال و�ل���ط���الب من 
و�ملر�حل  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
�ضخ�ضيات  من  كل  وتقدم  �لدر��ضية، 
"حامد" و"علياء" و"ماألوف" علوم 
ب�ضكل  و�أف��ك��اره  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه  �مل�ضتقبل 
مب�ضط و�ضيق، يعزز �ملهار�ت �لتحليلية 
و�ل����ض���ت���ن���ت���اج���ي���ة ل������دى �لأط�����ف�����ال، 
ر  �لإب����د�ع����ي، ويطورّ ذك���اءه���م  وي��ن��م��ي 

�ضغفهم  وي��ع��زز  �مل��ن��ط��ق��ي،  ت��ف��ك��ريه��م 
بكافة  �لعلمي  و�لتح�ضيل  بالبحث 
"ماألوف"  �ضخ�ضية  وتختر  �أ�ضكاله. 
معلومات "حامد" و"علياء" يف جمال 
�لألعاب  ط��ري��ق  ع��ن  �مل�ضتقبل  ع��ل��وم 
ل��ه��م��ا وملتابعي  ت��ق��دم  ك��م��ا  و�لأل����غ����از، 
من�ضة مدر�ضة معلومات جديدة من 
خالل �لرحالت و�ملغامر�ت �ملختلفة. 
ويتميز حمتوى �ضل�ضلة علوم �مل�ضتقبل 
يف  �إل��ي��ه  �لو�ضول  ب�ضهولة  لالأطفال 
�أي وقت ومن �أي مكان وعلى خمتلف 
�لأج����ه����زة؛ ����ض���و�ء ع���ن ط��ري��ق �ملوقع 
�لإلكرتوين ملن�ضة "مدر�ضة"، �أو عر 
�أو من  "يوتيوب"،  قناتها على موقع 
خالل حتميل تطبيق مدر�ضة �ملتوفر 
"�أندرويد".  و  "�أبل"  م��ت��ج��ري  ع��ر 
وق���ال �ل��دك��ت��ور ول��ي��د �آل ع��ل��ي، مدير 
مبادر�ت  مبوؤ�ض�ضة  م��در���ض��ة  م�����ض��روع 
�لعاملية..  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد 
لالأطفال  �مل�ضتقبل  ع��ل��وم  �ضل�ضلة   "
للمحتوى  ن��وع��ي��ة  ج���دي���دة  �إ����ض���اف���ة 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  �لتعليمي  �ل��رق��م��ي 
تقدمه  �ل���ذي  �لإن��رتن��ت،  �ضبكة  على 
مبتكر  ب��اأ���ض��ل��وب  "مدر�ضة"  م��ن�����ض��ة 

بالفيديو وباللغة �لعربية وبا�ضتخد�م 
و�لإبد�ع  �لتكنولوجيا  �أدو�ت  �أح���دث 
ماليني  متناول  يف  لت�ضعه  �لرقمي 
و�أولياء  و�لطلبة  و�ل��ن�����سء  �لأط��ف��ال 
�لأمور و�ملدر�ضني يف �ملنطقة �لعربية 
و�لعامل". و�أ�ضاف " هدفنا هو تنويع 
للمحتوى  م��در���ض��ة  من�ضة  م�ضمون 
�أهد�فها  وحتقيق  �لرقمي  �لتعليمي 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  لها  �أر�د  �لتي 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
نحر�س   ، �هلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
�إح������د�ث ح�����ر�ك م���ع���ريف �ضامل  ع��ل��ى 
�ل��ف�����ض��ول �لعلمي  ي��ب��د�أ م��ن حت��ف��ي��ز 
�ل���ط���الب م���ن م���ر�ح���ل مبكرة  ل����دى 
مد�ركهم  تو�ضيع  ع��ل��ى  وت�ضجيعهم 
و�لط��الع على علوم ع�ضرهم وعلوم 
و�مل�ضاهمة  ذ�تهم  لتحقيق  �مل�ضتقبل، 
وتكوين  جم���ت���م���ع���ات���ه���م  ت���ن���م���ي���ة  يف 
�ل�����ض��ب��اب �لو�ثقني  �ل����رو�د  ج��ي��ل م��ن 
مبعارفهم  و�مل����وؤه����ل����ني  ب���اأن���ف�������ض���ه���م 
ل��ت�����ض��م��ي��م �مل�����ض��ت��ق��ب��ل و�مل�����ض��اه��م��ة يف 
و�حل�ضارة  �ل��ع��امل��ي  �لعلمي  �ملجتمع 
علي  �آل  �لدكتور  ولفت  �لإن�ضانية". 

�ملحتوى  �أن  ت��وؤك��د  �ل��در����ض��ات  �أن  �إىل 
متعدد �لو�ضائط، كالفيديو �لتعليمي 
ي�ضتقطب  ب����اح����رت�ف����ي����ة،  �مل�������ض���م���م 
�أ�ضعاف ما ي�ضجله �ملحتوى �لتعليمي 
ومتابعات،  �ه��ت��م��ام  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
"مدر�ضة"  ولذلك عمل فريق من�ضة 
م��ع ف��ري��ق م��ن �خل���ر�ء و�لرتبويني 
و�مل�ضممني �ملبدعني لإجناز حمتوى 
تفاعلي ممتع ومفيد يحبرّب �لأطفال 
�إليها  وي��ج��ذب��ه��م  ب��ال��ع��ل��وم  و�ل��ط��ل��ب��ة 
مبكر�ً يف م�ضريتهم. و�أكد "�أن �إ�ضافة 
لالأطفال  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ع���ل���وم  ���ض��ل�����ض��ل��ة 
�لتطوير  ��ضرت�تيجية  م��ن  ج��زء  ه��و 
"مدر�ضة" �لأك��ر من  �مل�ضتمر ملن�ضة 
�لتعليمي  �لرقمي  للمحتوى  نوعها 
ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، و�ل��ت��ي ت�����ض��م حتى 
�أن  بعد  م�����ض��رتك،  مليون   2.6 �لآن 
�أجن������زت يف وق����ت ق��ي��ا���ض��ي �أك�����ر من 
6000 فيديو تعليمي يف تخ�ض�ضات 
�ل��ع��ل��وم و�ل��ري��ا���ض��ي��ات ودور�����س �للغة 
34 مليون  �أك��ر من  �لعربية وف��رت 
من  �لتعليمية  للح�ض�س  م�����ض��اه��دة 
�ألف   39 مبعدل  �لعامل،  �أنحاء  كافة 
عربياً  �لأوىل  لت�ضبح  يوميا  ح�ضة 

رقمي  ت��ع��ل��ي��م��ي  ت���وف���ري حم���ت���وى  يف 
مرجعي يثق به �لرتبويون و�ملعلمون 
�لطلبة  �لأم��ور ويعتمد عليه  و�أولياء 
م��ن م��ر�ح��ل ري��ا���س �لأط��ف��ال وحتى 
�ملفاهيم  ت��ع��ل��م  يف  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة 
معرفية  �آف����اق  و����ض��ت��ك�����ض��اف  �لعلمية 
�أي  �أي وق��ت وم��ن  ج��دي��دة ملهمة يف 
"مدر�ضة"  من�ضة  وت��ه��دف  مكان". 
�إىل توفري �ملحتوى �لتعليمي �لرقمي 
جماناً  و�ملتاح  �لعربية  باللغة  �ملتميز 
�ملر�حل  �لإنرتنت ملختلف  �ضبكة  على 
�لأطفال وحتى  ريا�س  �لدر��ضية من 
تخ�ض�ضات  �ضمن  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�لعربية  و�للغة  و�لريا�ضيات  �لعلوم 
ج���ان���ب  �إىل  �مل���������ض����ت����ق����ب����ل،  وع������ل������وم 
لإ�ضافتها  ت�ضعى  جديدة  تخ�ض�ضات 
�حلا�ضوب  ع����ل����وم  م���ث���ل  م�����ض��ت��ق��ب��اًل 
ول��غ��ات وت��ق��ن��ي��ات �ل��رجم��ة. يف حني 
ي��ح��ر���س ف���ري���ق ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى �إجن����از 
�لإبد�عي  �لتعليمي  �لرقمي  �ملحتوى 
جديدة  ط��رق  با�ضتخد�م  و�لتفاعلي 
�لتقنيات  �أح�����دث  وت��وظ��ي��ف  ج���اذب���ة 
�حلديثة  و�لتكنولوجيا  و�ل��و���ض��ائ��ط 
�لعلمي  �ل��ف�����ض��ول  وت��ن��م��ي��ة  ل��غ��ر���س 
وت�ضجيعهم  �ل��ط��الب  ل���دى  و�مل��ع��ريف 
�آفاقهم وتطوير مهار�ت  تو�ضيع  على 
و�لبحث  و�مل�����ض��ت��م��ر  �ل���ذ�ت���ي  �ل��ت��ع��لرّ��م 

�لعلمي منذ �ل�ضغر.

�صمن فعاليات �الإمار�ت تبتكر 2021 

 من�صة )مدر�صة( تطلق �صل�صلة علوم �مل�صتقبل لالأطفال

•• اأبوظبي-وام: 

�حلو�ضني  فريدة  �لدكتورة  ك�ضفت 
�لقطاع  ع����ن  �ل���ر����ض���م���ي  �مل���ت���ح���دث 
�ل�ضحي يف �لدولة �أن وز�رة �ل�ضحة 
تقدمي  يف  جنحت  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
 3 ل���ع���دد   "19  – "كوفيد  ل���ق���اح 
من  و415  �أل���ف���ا  و480  م��الي��ني 
يف   44.89 وبن�ضبة  �ل��دول��ة  �ضكان 
مت  كما  �مل�ضتهدفة  �لفئة  م��ن  �مل��ائ��ة 
�ملائة  يف   57.66 ل�  �للقاح  تقدمي 
م��ن �إج���م���ايل �ل�����ض��ك��ان مل��ن ه��م فوق 

�ضنة.  60
وق��ال��ت خ��الل �لإح��اط��ة �لإعالمية 
�لتي عقدتها حكومة �لإمار�ت حول 
م�ضتجد�ت فريو�س كورونا �مل�ضتجد 
تقدمي  مت  �إن����ه   "19  – "كوفيد 
و264  �أل���ف���ا  و668  م���الي���ني   5
لكل   57.31 توزيع  جرعة مبعدل 
�ضخ�س يف ح��ني جت���اوز عدد   100

�لفحو�ضات �أكر من 29 مليوناً.
�حلو�ضني  فريدة  �لدكتورة  و�أك���دت 
بتطوير  ت��ق��وم  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن 
تقييم  و�إج����ر�ء  �ل��وق��ائ��ي��ة  �أنظمتها 
م�����ض��ت��م��ر ل��ل��م��ع��ط��ي��ات وب���الأخ�������س 
�ملتعلقة  و�مل���وؤ����ض���ر�ت  �لإح�������ض���اء�ت 
وذل����ك بغر�س  �ل�����ض��ح��ي  ب��ال��ق��ط��اع 
للقطاع  �ل�ضتيعابية  �لطاقة  تعزيز 
وتوفري �أف�ضل عناية �ضحية لأفر�د 

�ملجتمع.
وقالت �إن دولة �لإمار�ت تعمل على 
تفعيل م�ضت�ضفيات ميد�نية تتما�ضى 
مع �أف�ضل �ملعايري �ل�ضحية �لعاملية 
يف  �ل�ضتيعابية  �لطاقة  رف��ع  بهدف 
�لقطاع �ل�ضحي ويف هذ� �لإطار مت 
�مل�ضت�ضفيات  م��ن  جمموعة  تفعيل 
يف  �مل��زي��د  ت�ضغيل  و�ضيتم  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�إم���ار�ت  خمتلف  يف  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
�لدولة حيث �ضيبلغ عدد �مل�ضت�ضفيات 
 7 �مل��رح��ل��ة �ملقبلة  �مل��ي��د�ن��ي��ة خ���الل 

م�ضت�ضفيات.
�نخفا�ضا  لح���ظ���ن���ا   " و�أ�����ض����اف����ت 
�مل�ضجلة  �حل���الت  لأع���د�د  تدريجيا 
�لأ����ض���ب���وع���ني  �ل������دول������ة خ������الل  يف 
لتطبيق  ن��ت��ي��ج��ة  وذل�����ك  �مل��ا���ض��ي��ني 
�لوطنية  �ل�����روت�����وك�����ولت  ك����اف����ة 
�ل�ضابق  يف  عنها  �لإع����الن  مت  �ل��ت��ي 
من  �لرقابة  ت�ضديد  �إىل  بالإ�ضافة 
خمتلف  يف  �ملخت�ضة  �جل��ه��ات  ق��ب��ل 
مناطق �لدولة وهي موؤ�ضر�ت جيدة 

�لوبائي  �ل��و���ض��ع  حت�ضن  ع��ل��ى  ت���دل 
هذ�  ي�ضتمر  �أن  ونتمنى  ع��ام  ب�ضكل 

�لنخفا�س يف �لفرتة �ملقبلة".
�مل��ن��اع��ة �جل��م��اع��ي��ة هي  �أن  و�أك�����دت 
ج�����زء م����ن م����ر�ح����ل �حل���م���اي���ة غري 
�ملبا�ضرة من مر�س معدي وحتدث 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ت�����ض��ب ن�����ض��ب��ة ك��ب��رية من 
�ملجتمع مناعة لعدوى معينة كاأخذ 
ت�����ض��ب��ح غالبية  ف��ع��ن��دم��ا  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
�ل�ضكان حم�ضنة مناعياً �ضد مر�س 
معدي فاإن ذلك �ضيوؤدي �إىل توفري 
لالأ�ضخا�س  م��ب��ا���ض��رة  غ��ري  ح��م��اي��ة 
�ملر�س يف  ه��ذ�  �ضد  �ملح�ضنني  غري 

�ملجتمع ب�ضبب قلة �نت�ضار �ملر�س.
�ل�ضدد  ه����ذ�  يف  "نوؤكد  و�أ����ض���اف���ت 
�لتي  �للقاحات  فاعلية  م��دى  على 
وباأنها  �ل����دول����ة  يف  �ع���ت���م���اده���ا  مت 
و�أ�ضحاب  �ل�ضن  لكبار  خا�ضة  �آمنة 
نن�ضح  فاإننا  ل��ذ�  �ملزمنة  �لأم��ر����س 
فهو  �للقاح  لأخ��ذ  �جلميع  ون�ضجع 

طريقنا �لآمن للتعايف.
�جلهات  يف  �مل��خ��ت�����ض��ني  �إن  وق���ال���ت 
وحتديث  مبر�جعة  قامو�  �ل�ضحية 
�مل�ضابني  ع����زل  �إن����ه����اء  لإج��������ر�ء�ت 
لهم  �مل��خ��ال��ط��ني  �أو  بكوفيد19- 
�إل���ز�م���ي���ة خ�ضوع  ت��ت�����ض��م��ن  و�ل���ت���ي 
�ملنزيل  �ل�ضحي  للحجر  �ملخالطني 
�أي��ام متتالية حتى يف حال   10 ملدة 
نتيجتها  وك����ان����ت  م�����ض��ح��ة  �أج��������رو� 

�ضلبية.
�لبلو�ضي  �إ�ضماعيل  �أك��د  جانبه  من 
�لطري�ن  لقطاع  �لر�ضمي  �ملتحدث 
�أن����ه م��ن��ذ ب���د�ي���ة �جل��ائ��ح��ة و�ضعت 
�لدولة كل �إمكاناتها ل�ضمان حماية 
�ل�ضلبية  �ل���ت���اأث���ري�ت  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 

�تخذت  �لإط������ار  ه����ذ�  ويف  ل���الأزم���ة 
�ل����دول����ة �ل���ع���دي���د م���ن �لإج��������ر�ء�ت 

و�لتد�بري على جميع �مل�ضتويات.
وقال �إنه فيما يتعلق بقطاع �لطري�ن 
ت�ضكيل  يف  ��اق��ة  ���ض��برّ �ل����دول����ة  ك���ان���ت 
�للجان و�لفرق �ملعنية بالتعاون مع 
على  عملت  �لتي  �ل��ط��ري�ن  جمتمع 
�آل��ي��ات وب��روت��وك��ولت ت�ضمح  و���ض��ع 
وتركز  �لآم��ن  �لتدريجي  بالت�ضغيل 
�ملو�د  �لأوىل على توفري  �ملرحلة  يف 
�لأ�ضا�ضية مثل �لأدوية و�لحتياجات 
�لطبية و�لأغذية و�ملو�د �لأولية كما 
�أن�ضاأت �لدولة ج�ضور�ً جوية لت�ضهيل 
ع��ودة �مل��و�ط��ن��ني وم��غ��ادرة �لأجانب 
ب�ضال�ضة  دول����ه����م  �إىل  و�مل���ق���ي���م���ني 
" �ضاهم قطاع  و�أ�ضاف  ودون قيود. 
�مل�ضاعد�ت �لطبية  �لطري�ن يف نقل 
�لعامل  �إىل  �لإم��ار�ت  و�لغذ�ئية من 
�جلهود  لدعم  �لدولة  جهود  �ضمن 
بدء  ومع  �جلائحة  ملكافحة  �لعاملية 
�جلائحة  �ن��ت�����ض��ار  ع��ل��ى  �ل�����ض��ي��ط��رة 
د�خل �لدولة ويف �إطار �إعادة ت�ضغيل 
�لإمار�ت  و�ضعت  �جلوية  �لرحالت 
ب����روت����وك����ولت خ��ا���ض��ة ت���ه���دف �ىل 
�ل����رح����الت �جلوية  ع�����ودة  ت�����ض��ه��ي��ل 
م��ع �ت��خ��اذ �إج����ر�ء�ت �ح��رت�زي��ة ملنع 
ومت  �ل�ضفر  خ��الل  �جلائحة  �نت�ضار 
ت��ع��م��ي��م ه����ذه �ل���روت���وك���ولت على 
جميع �لناقالت �لوطنية و�لأجنبية 
�أنه  و�أك����د  �لدولة" .  يف  و�مل���ط���ار�ت 
�مل�ضافرين  خلو  من  �لتاأكد  ل�ضمان 
فريو�س  م��ن  �ل��دول��ة  �إىل  �لقادمني 
�مل�����ض��ت��ج��د و���ض��ع��ت �جلهات  ك���ورون���ا 
بروتوكولت  �ل���ب���الد  يف  �ل�����ض��ح��ي��ة 
حت��دد �لإج����ر�ء�ت �ل��و�ج��ب �تباعها 

و�لفح�س  �مل�����ض��ب��ق  �ل��ف��ح�����س  م��ث��ل 
ع��ن��د �ل��و���ض��ول و�حل��ج��ر �مل��ن��زيل �أو 
�مل��وؤ���ض�����ض��ي وذل����ك وف����ق �آل���ي���ة تقيم 

�لو�ضع �لوبائي يف �لدول.
ول��ف��ت �إىل �ن��ه مت �ج���ر�ء �ك��ر من 
�ل����ف فح�س  م��ل��ي��ون��ني و���ض��ب��ع��م��ئ��ة 
�لدولة منذ  �ىل  للقادمني  خمري 
�عادة ت�ضغيل �لرحالت �جلوية وقد 
بلغت ن�ضبة �لإ�ضابة �لإيجابية 0.7 

يف �ملائة من جممل �لفحو�ضات.
حملة  �إط�������ار  يف  �أن������ه  �إىل  و�أ������ض�����ار 
تطعيم  مت  فقد  �لوطنية  �لتطعيم 
�كر من 70 يف �ملائة من �لعاملني 
�لطري�ن  قطاع  يف  �لأول  �ل�ضف  يف 
�ضالمتهم  ع���ل���ى  ح���ر����ض���ا  وذل��������ك 

و�ضالمة �مل�ضافرين.
�لعامة  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت   " و�أ����ض���اف 
م��رك��ز طبي  �أول  �مل����دين  ل��ل��ط��ري�ن 
م��ت��ن��ق��ل خل����دم����ات ط����ب �ل���ط���ري�ن 
على  �لأول  ي���ع���د  و�ل��������ذي  �مل�������دين 
م�ضتوى �لعامل وُي�ضنرّف �ضمن �أبرز 
�لإجن���از�ت يف ظل تد�عيات جائحة 
فريو�س كورونا �مل�ضتجد ملا يتميز به 
من تقدمي جميع �خلدمات �لطبية 
و�لفحو�ضات �ملخرية و�لإكلينيكية 

�ملخت�ضة بطب �لطري�ن �ملدين.
وق���ال �إن���ه ك��ان لقطاع �ل��ط��ري�ن يف 
على  �مل�ضاعدة  يف  فاعل  دور  �لدولة 
نقل  فقد  �جلائحة  لهذه  �لت�ضدي 
�ل��ق��ط��اع ح����و�يل م��ل��ي��ون��ني و700 
�لف طن من �لب�ضائع حول �لعامل 
و�حليوية  �لطبية  �ملعد�ت  فيها  مبا 
 334 �ضمنها  من  �لغذ�ئية  و�مل��و�د 
�لف طن نقلت �ىل �لدولة كما �ضاهم 
�أن���ه وبرغم  �ذ  �ل��ع��امل  رب��ط دول  يف 

�لوطنية  ناقالتنا  نقلت  �لتحديات 
�لف   700 و  38 مليونا  �أك��ر من 
140 وجهة  �ك��ر من  م�ضافر بني 
ح���ول �ل��ع��امل وذك���ر �أن���ه م��ن��ذ بد�ية 
�ل��دول��ة مع منظمات  �لأزم���ة عملت 
ب�����ه�����دف خلق  �ل����������دويل  �مل���ج���ت���م���ع 
و�لتو�ضل  م��ت��و�زن��ة  عمل  منظومة 
للجميع  �آم��ن��ة  �ضفر  �إج�����ر�ء�ت  �إىل 
�لإج������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا 
�لتي �تخذتها �لدولة جاءت يف �ضياق 
متطلبات وتو�ضيات �ملجتمع �لدويل 
�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  فيها  مب��ا 
ومنظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل /
�إيكاو/ و�حتاد �لنقل �جلوي �لدويل 

/�إياتا/.
�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  �أن  وب���ني 
"خماطر  ن�ضبة  �إن��ه ل توجد  �أق��رت 
لل�ضماح  �ل���ن���ظ���ر  ع���ن���د  �ضفرية" 
ب��ال�����ض��ف��ر ب����ني �ل�������دول ل���ذل���ك يتم 
وم�ضتمر  ����ض���ام���ل  ت��ق��ي��ي��م  �إج���������ر�ء 
منها  و�حل��د  لتحديدها  للمخاطر 
�لقر�ر  �تخاذ  عملية  تت�ضمن  حيث 
�ل�ضياق  مر�عاة  مع  للو�ضع  حتلياًل 
وبلد�ن  �مل���غ���ادرة  ب���ل���د�ن  يف  �مل��ح��ل��ي 
بني  �مل��و�زن��ة  �إىل  بالإ�ضافة  �ملق�ضد 
و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �لعو�قب 
�ملوؤقتة  �ل��ق��ي��ود  �أو  �ل�ضفر  ل��ت��د�ب��ري 
وبني �لعو�قب �ل�ضارة �ملحتملة على 

�ل�ضحة �لعامة.
�ل����ذي  �مل�����ت�����و�زن  �مل�������ض���ار  �أن  و�أك�������د 
�إىل  �أدى  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �نتهجته 
ب��ال��ع��ودة �لآم��ن��ة للطري�ن  �ل�����ض��م��اح 
�لرئي�ضي  �ل�������ض���ري���ان  مي��ث��ل  �ل�����ذي 

للمجتمع و�لقت�ضاد.
وقال �إن جناحاً كبري�ً حتقق بف�ضل 

تبذلها  �ل����ت����ي  �جل�����ب�����ارة  �جل����ه����ود 
مقدمتها  ويف  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأج�����ه�����زة 

ملحا�ضرة  �لأول  �لدفاع  خط  �أبطال 
بالتز�من  تف�ضيها  وم��ن��ع  �جل��ائ��ح��ة 

يف  �ملتو��ضلة  �لفح�س  حمالت  م��ع 
�ل��دول��ة على مد�ر  �إم����ار�ت  خمتلف 
و�أحدث  �أف�ضل  با�ضتخد�م  �ل�ضاعة 
�أجل  م��ن  �لطبي  �لفح�س  تقنيات 
�لك��ت�����ض��اف �مل��ب��ك��ر، وح�����ض��ر وعزل 

�حلالت �مل�ضابة و�ملخالطني.
جميع  ت��خ�����ض��ع  " ك���م���ا  و�أ�������ض������اف 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �ملعتمدة يف  �مل��ر�ك��ز 
�ضارمة  ج��ودة  لفحو�ضات  بانتظام 
وت���ف���ر����س ع���ق���وب���ات م�������ض���ددة على 
�لدولية،  للمعايري  �لم��ت��ث��ال  ع��دم 
ل�����ض��م��ان �أع��ل��ى م��و����ض��ف��ات �جل���ودة 
يف �لخ��ت��ب��ار�ت. ودع���ا �جل��م��ي��ع �إىل 
�للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية و�تباع 
�لتد�بري �لحرت�زية و�ملبادرة باأخذ 
و�ضالمة  �ضحة  �أج��ل  م��ن  �لتطعيم 

�أفر�د �ملجتمع كافة.

�لإحاطة �لإعالمية حلكومة �لإمار�ت : 3 ماليني و480 �ألفا من �صكان �لدولة ح�صلو� على لقاح كوفيد - 19

فريق �لأزمات و�لطو�رئ بعجمان يعدل 
مو�عيد عمل �ملقاهي و�ملطاعم

•• عجمان- وام:

ق��ر�ر تعديل مو�عيد عمل  �إم��ارة عجمان.. عن  �إد�رة �لأزم���ات و�ل��ك��و�رث و�ل��ط��و�رئ يف  �أعلن فريق 
�ملقاهي و�ملطاعم يف �لإمارة، ليتم �لغالق يف متام �ل�ضاعة 11 لياًل، �بتد�ًء من �أم�س �لثالثاء �ملو�فق 
23 فر�ير، وي�ضتثنى من �لقر�ر مطاعم بيع �لوجبات �خلفيفة و�لكافيرتيات، و�ملطاعم �لتي تقدم 
خدمة تو�ضيل �لطلبات، وذلك يف �إطار �جلهود �ملبذولة ملكافحة �نت�ضار فريو�س كورونا وحر�ضا على 

�ضالمة �ملجتمع.
كافة  و�تخاذ  بالقر�ر  �للتز�م  ب�ضرورة  و�ملقاهي  �ملطاعم  باأ�ضحاب  و�لكو�رث  �لأزم��ات  و�أه��اب فريق 

�لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية، موؤكد�ً �أن �جلهات �مل�ضوؤولة �ضتتعامل بحزم مع �ملخالفني.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�أكد �ل�ضيخ �أحمد بن �ضقر �لقا�ضمي رئي�س د�ئرة �جلمارك رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لركائز  �أه��م  �أح��د  �لبتكار  "ر�كز" �أن  �لقت�ضادية  �خليمة  ر�أ���س  مناطق  هيئة 
فعالية  وخ��الل  وم�ضتقبال  حا�ضر�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  تنمية  يف 

2021" نو�كب هذ� �حلدث. تبتكر  "�لإمار�ت 
و�أ�ضاف �ل�ضيخ �أحمد بن �ضقر �لقا�ضمي : " ما تو�ضلنا �إليه �ليوم من �إجناز�ت 
�إىل  �إل �نعكا�س جلهود �حلكومة �حلثيثة و�لر�مية  ومبادر�ت و�إبد�عات ما هو 
تر�ضيخ منهجية وممار�ضات �لبتكار يف �ضتى �مليادين و�ل�ضناعات لتكون �لإمار�ت 
دولة حا�ضنة لالبتكار وليكون �قت�ضادها موجها نحو �لبتكار من �أجل حتقيق 
م�ضتوى  على  �بتكار�  و�أكرها  �ل��دول  �أف�ضل  من  و�ح��دة  ت�ضبح  �أن  يف  �أهد�فها 

�لعامل". وقال :" نحر�س يف د�ئرة �جلمارك و"ر�كز" على �أن جنعل من �لبتكار 
لالأعمال  وحا�ضنة  �لإب��د�ع  على  م�ضجعة  ��ضتثمارية  بيئة  خللق  �ضيا�ضتنا  نهج 
�مل�ضتثمرين  على  للت�ضهيل  متطورة  �أ�ضاليب  ممار�ضة  خالل  من  وذل��ك  �ملميزة 
تاأ�ضي�س ومز�ولة �أعمالهم ودعمهم يف تنميتها بتقدمي بر�مج ومبادر�ت مبتكرة 
جميع  تلبي  ج��دي��دة  وم��ر�ف��ق  ومنتجات  �أع��م��ال  وب��اق��ات  ��ضتثنائية  وخ��دم��ات 
متطلباتهم �ملختلفة وتكرمي �ل�ضركات �ملتميزة و�ملبدعة و�لتي لها دور� بارز� يف 

تطوير �لإمارة".
و�أ�ضاف ن�ضعى د�ئما يف "ر�كز" �إىل �بتكار حلول للتحديات وحتويلها �إىل فر�س 
و�عدة لرو�د �لأعمال و�ل�ضركات �لعاملة ب�ضتى جمالت �ل�ضناعة لن�ضاهم بذلك 
يف �لرتقاء مب�ضرية �لنه�ضة و�لتنمية يف خمتلف �لقطاعات وتعزيز مكانة دولة 

�لمار�ت و�إمارة ر�أ�س �خليمة كوجهة مثالية لالأعمال �ملبتكرة.

�أحمد بن �صقر �لقا�صمي : �لبتكار �أهم �لركائز يف تنمية �لدولة حا�صر� وم�صتقبال

قدمتها من�صة مدر�صة مبعدل 39 �ألف ح�صة يوميا  �لتعليمية  للح�ص�س  م�صاهدة  مليون   34 •
• علوم �مل�صتقبل لالأطفال �صل�صلة تعليمية جديدة ومبتكرة ت�صيفه من�صة »مدر�صة« �لتي تقدم �أكرث من 6000 فيديو تعليمي تفاعلي باللغة �لعربية يف متناول ع�صر�ت ماليني �ملتعلمني

علوم �مل�صتقبل لالأطفال ي�صّكل كٌل منها حلقة م�صتقلة متكاملة ت�صرح �إحدى علوم �مل�صتقبل �صل�صلة  �صمن  جديد  تعليمي  فيديو   60 •
• وليد �آل علي: ��صتحد�ث �صل�صلة علوم �مل�صتقبل لالأطفال جزء من ��صر�تيجية �لتطوير �مل�صتمر ملن�صة )مدر�صة( �الأكرب من نوعها للمحتوى �لرقمي �لتعليمي باللغة �لعربية

  : �لدولة  يف  �ل�صحي  �لقطاع  عن  �لر�صمي  �ملتحدث  �حلو�صني  فريدة  • �لدكتورة 
• الحظنا �نخفا�صا تدريجيا باأعد�د �حلاالت �مل�صجلة خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني ونتمنى ��صتمر�ره �لفرة �ملقبلة

19 – كوفيد  من  �ملبا�صرة  غري  �حلماية  مر�حل  من  جزء  �جلماعية  • �ملناعة 
الأخذ �للقاح فهو طريقنا �الآمن للتعايف �جلميع  ون�صجع  • نن�صح 

لقطاع �لطري�ن :   �لر�صمي  �ملتحدث  �لبلو�صي  • �إ�صماعيل 
• �إجر�ء �أكرث من مليونني و�صبعمائة �ألف فح�س خمربي للقادمني �ىل �لدولة منذ �عادة ت�صغيل �لرحالت �جلوية وبلغت ن�صبة �الإ�صابة �الإيجابية 0.7 يف �ملائة 

• �مل�صار �ملتو�زن �لذي �نتهجته دولة �الإمار�ت �أدى �إىل �ل�صماح بالعودة �الآمنة للطري�ن �لذي ميثل �ل�صريان �لرئي�س للمجتمع و�القت�صاد 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�صانية مركز معتمد لختبار �لآيلت�س بال�صر�كة مع �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين

•• اأبوظبي-وام:

مع  تعاون  �تفاقية  �لإن�ضانية  للعلوم  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة  وقعت 
�ملجل�س �لثقايف �لريطاين لعتماد �جلامعة كمركز �ختبار لمتحان 
�ضهر  من  �بتد�ء  " IELTS" وذل��ك  �لإجنليزية  �للغة  يف  �لكفاءة 
يتيح  ما  �لريطاين  �لثقايف  �ملجل�س  �إ���ض��ر�ف  حتت  �جل��اري  فر�ير 
لكافة �لطلبة يف �لدولة فر�ضة �لتقدم لإجر�ء �ختبار �لآيلت�س �لعاملي 

يف �جلامعة �ضو�ء يف مقرها يف �أبوظبي �أو فرعها يف �إمارة عجمان.
وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة متا�ضيا م��ع خطط 
مركز�  �جلامعي  �حل��رم  جعل  �إىل  تهدف  �لتي  �لتطويرية  �جلامعة 
علميا وثقافيا متميز� خلدمة �ملجتمع بجميع �ضر�ئحه حيث يعتر 

�جلامعي  بالتعليم  لاللتحاق  �لهامة  �لأدو�ت  �أح��د  �لآيلت�س  �ختبار 
�ل�����������ع��م��ل وحت��ق��ي��ق �ل��ت��م��ي��ز يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت �ملعرفية  و���ض��������������وق 

و�ملهنية.
وق���ال ���ض��ع��ادة �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �إن جامعة 
حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�ضانية حتر�س على تقدمي خدمة متميزة 
�حتياجات  تلبي  متكاملة  تعليمية  بيئة  �يجاد  عر  �لطلبة  جلميع 
�جلامعة  مكانة  تلعب  فيما  و�لعلمية  و�ملعرفية  �لثقافية  �لطالب 
جمال  يف  �ملتخ�ض�ضة  نوعها  من  �لأوىل  �جلامعة  بو�ضفها  �ملميزة 
�لعلوم �لإن�ضانية دور�ً كبري�ً يف جعلها �جلهة �لأمثل ل�ضت�ضافة هذ� 

�لختيار �لعاملي.
من جانبه �أكد ديب �ديكهاري مدير �لمتحانات يف �ملعهد �لريطاين 

�أن �عتماد جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�ضانية مركز�ً لت�ضجيل 
�ختبار �لآيلت�س للمجل�س �لثقايف �لريطاين ومكان لأد�ء �ختبار�ت 
�ملر�كز  لقائمة  نوعية  �إ���ض��اف��ة  ه��و  و�لكمبيوتر  �ل��ورق��ي��ة  �لآي��ل��ت�����س 
معها  �ل�ضر�كة  �إن  حيث  ل��الخ��ت��ب��ار�ت  للتقدم  �ل��دول��ة  يف  �ملرخ�ضة 
بدعم  �لريطاين  �لثقايف  �ملجل�س  �ل��ت��ز�م  تعك�س  مهمة  خطوة  هي 

موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل �لر�ئدة يف �لدولة ب�ضكل م�ضتمر ".
�أك���ر �لخ��ت��ب��ار�ت �ضعبية يف �لعامل  �أن �خ��ت��ب��ار �لآي��ل��ت�����س ه��و  ي��ذك��ر 
لفح�س مقدرة �ل�ضخ�س ومتكنه من �للغة �لإجنليزية حيث يحظى 
باعرت�ف دويل لدى �أكر من 10 �آلف موؤ�ض�ضة وجامعة يف جميع 
�أنحاء �لعامل كما �أن �لمتحان معرتف به لدى �لعديد من �جلامعات 

�لر�ئدة د�خل �لدولة وخارجها".

�صعود بن �صقر يلتقي �صفرية 
جمهورية مالطا لدى �لدولة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�لتقى �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �ضعود بن �ضقر �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة، �م�س �ضعادة ماريا كاميلريي �ضفرية جمهورية مالطا 
ورحب  �جلديد.  عملها  ملهام  �ل�ضفرية  ت�ضلم  مبنا�ضبة  وذل��ك  �لدولة  لدى 
�ضاحب �ل�ضمو حاكم ر�أ�س �خليمة ب�ضعادة �ل�ضفرية خالل �لجتماع �لذي 
مت عن ُبعد بتقنية �لت�ضال �ملرئي، متمنياً لها �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام 
عملها مبا ي�ضهم يف تعزيز �آفاق �لتعاون �مل�ضرتك بني �لبلدين �ل�ضديقني 
كاليا،  كاميلريي  ماريا  �ضعادة  ع��رت  جانبها،  من  �ل�ضعد.  خمتلف  على 
عن بالغ �ضكرها وتقديرها ل�ضاحب �ل�ضمو حاكم ر�أ�س �خليمة مثنية على 

عالقات �لتعاون �لتي تربط �لبلدين.

خريية حميد �لنعيمي توزع 10 م�صاكن يف عجمان بقيمة 10 ماليني درهم 

عزة �لنعيمي: حاكم عجمان يهتم باأبناء �صعبه وي�صعى دومًا لالرتقاء مب�صتو�هم �ملعي�صي

�صارك فيها عدد من �مل�صوؤولني و�خلرب�ء

خليفة �لرتبوية  تنظم جل�صة حو�رية بعنو�ن  �لإمار�ت منوذج ملهم لالبتكار

•• عجمان - الفجر

ر��ضد  ب��ن  حميد  موؤ�ض�ضة  ق��ام��ت 
 10" ب��ت��وزي��ع  �خل��ريي��ة  �لنعيمي 
م�ضاكن "، �لتي كانت بدعم �ضاحب 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ر��ضد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�ضو  �لنعيمي 
بتوزيعها،  ع��ج��م��ان،  وج���ه  ح��اك��م 
�مل�����ض��ت��ح��ق��ني من  م���ن  �أ����ض���ر  ل�10 
توجيهاته  وكذلك  عجمان  �إم��ارة 
�ل���������ض����دي����دة ل����ت����وف����ري �لج����ه����زة 
م�ضكن  بكل  و�لث���اث  �لكهربائية 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة لكل  �مل�����و�د  �ىل ج��ان��ب 

م�ضتفيد منهم. 

موؤ�ض�ضة حميد بن ر��ضد �لنعيمي 
�خلريية �ضمن خطتها لتنفيذها 
و��ضافت  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  خ���الل 
د�ئرة  م��ع  و�لتو��ضل  �لتعاون  مت 
عجمان  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل���ب���ل���دي���ة 
ك�ضريك ��ضرت�تيجي لنا بان هذه 
م�ضتحقني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �لفئة 
با�ضمائهم  م�����ض��اك��ن  مي��ل��ك��ون  ول 
ز�يد  برنامج  مع  �لتعاون  وكذلك 
لال�ضكان وربطه مع د�ئرة �لبلدية 
جانبهم،  وم����ن    . و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�جلديدة  �مل�ضاكن  �أ�ضحاب  �أع��رب 
وتقديرهم  ���ض��ك��ره��م  ع��م��ي��ق  ع���ن 
عجمان،  ح��اك��م  �ل�ضمو  ل�ضاحب 

�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ر��ضد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ح���اك���م ع���ج���م���ان، �ضمو 
�ل�ضيخ  �ضمو  وت��وج��ي��ه��ات  �ل�ضيخ  
ع���م���ار ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
�حلياة  ب���ت���وف���ري  ع���ج���م���ان،  ع���ه���د 
و�هتمامهما  للمو�طنني  �لكرمية 
�ملو�طن  ���ض��ع��ادة  بتحقيق  �ل��ك��ب��ري 

ورفاهيته. 
وتوجهت �ل�ضيخة عزة بنت عبد�هلل 
�لنعيمي مدير عام �ملوؤ�ض�ضة باأ�ضمى 
و�لمتنان  و�لتقدير  �ل�ضكر  �آي��ات 
�إىل �ضاحب �ل�ضمو حاكم عجمان 
�مل��ت��و����ض��ل و�لكبري  ���ض��م��وه  ل��دع��م 
و�هتمامه  �ل��ك��ث��رية  وم��ك��رم��ات��ه 

عبد�هلل  بنت  ع��زة  �ل�ضيخة  قامت 
موؤ�ض�ضة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
حميد بن ر��ضد �لنعيمي �خلريية 
بت�ضليم �مل�ضاكن �ىل �ل�ضر يف مقر 
د�ئرة  وف��د�ً من  �ملوؤ�ض�ضة بح�ضور 
بعجمان،  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 
�مل�����ض��اك��ن جمتمعة  ت��ك��ل��ف��ة  وت��ب��ل��غ 
يف  وت���ق���ع  دره�������م،  م���الي���ني   10
منطقة �لقطاع �ل�ضرقي مبنطقة 
عجمان،  �إم����ارة  يف   "1 "�حلليو 
طابقني  م���ن  �مل�����ض��ك��ن  وي��ت��ك��ون   ،
بالإ�ضافة  و�ضور،  و�أول"  "�أر�ضي 

�إىل موقف لل�ضيار�ت. 
�إط��ار دعم �ضاحب  وياأتي ذلك يف 

�ملو�طنني  لأب���ن���ائ���ه  وت�����ض��ج��ي��ع��ه 
وتوفري �حتياجاتهم كافة، موؤكدة 
�ضموه  �ه��ت��م��ام  ت��وؤك��د  �مل��ك��رم��ة  �أن 
�لعميق باأبناء �ضعبه و�ضعيه �لد�ئم 
�ملعي�ضي،  مب�����ض��ت��و�ه��م  ل��الرت��ق��اء 
و�آمنة  م�ضتقرة  ب��ح��ي��اة  وللتمتع 

مهما كانت �لظروف. 
و�أك�����دت م��دي��ر ع���ام �مل��وؤ���ض�����ض��ة �أن 
للمو�طن  �مل��الئ��م  �مل�ضكن  ت��وف��ري 
����ض���ي���دع���م �ل����ض���ت���ق���ر�ر �لأ�����ض����ري 
و�ل���رت�ب���ط �لج��ت��م��اع��ي، وه���و ما 
�لعام،  �ملناخ  �إيجاباً على  �ضينعك�س 
�أن ه��ن��اك ع���دد�ً من  و�أ���ض��ارت �إىل 
�مل�ضروعات �لأخرى �لتي و�ضعتها 

ودوره  �لب���ت���ك���ار  حم����وري����ة  �أك�������دت 
�ضريعة  حلول  تطوير  يف  �لأ�ضا�ضي 
�جلائحة،  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  للتحديات 
وتطرقت �إىل جتربة دولة �لإمار�ت 
�ملا�ضية،  عاما  �خلم�ضني  مدى  على 
و�ل��������دور �ل������ذي ل��ع��ب��ه �لب���ت���ك���ار يف 
�ضريعة،  م�ضتقبلية  ن��ق��الت  �إح���د�ث 
�لعاملية  �ل��ري��ادة  حتقيق  يف  �أ�ضهمت 
وتعزيز تناف�ضية �لإمار�ت يف خمتلف 

�ملجالت.  

ماج�صتري �لربية �البتكارية
وقال �لدكتور خليفة �ل�ضويدي : يف 
�حلو�رية  �جلل�ضة  خ��الل  م�ضاركتي 
�أ�ضا�ضيني  مو�ضوعني  �إىل  �ضاأتطرق 
هما : ماج�ضتري �لرتبية �لبتكارية 
�لد�عمة لالبتكار  �لر�مج  �أح��دث   ،
و�ل���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة يف 
وق��د مت تخريج   ، �لإم����ار�ت  جامعة 
�ملاج�ضتري  م����ن  �لأوىل  �ل���دف���ع���ة 
وعددهم 12 ،  مت ت�ضميم �ملاج�ضتري 
، ومت  �لعاملية  �لتجارب  �أح��دث  وف��ق 
�لعتماد  �عتمادها حمليا من هيئة 
كما   ، �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  يف 
م���ن جهات  �مل��اج�����ض��ت��ري  �ع��ت��م��اد  مت 
�ملتحدة  �ل������ولي������ات  يف  �لع����ت����م����اد 
ماج�ضتري  �أول  وه���ي   ، �لم��ري��ك��ي��ة 

•• اأبوظبي : الفجر

�أكدت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�لب��ت��ك��ار ميثل  �أن  ع��ل��ى  �ل��رتب��وي��ة 
دولة  لأجندة  �حليوية  �لركائز  �أحد 
ومئوية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لإمار�ت  �أن  �إىل  م�ضرية   ،2071
جن���ح���ت خ������الل ف������رتة وج�����ي�����زة يف 
�ملجتمع  يف  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  تر�ضيخ 
وجعلها منهج حياة يف �لأد�ء �ليومي 
و�ضبه  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  ملختلف 
و�أفر�د  �خلا�ضة  وكذلك  �حلكومية، 
ق���اع���دة و��ضعة  �أف�����رز  �مل��ج��ت��م��ع مم���ا 
�ملبتكرين و�ملبدعني يف خمتلف  من 

�ملجالت . 
�جلل�ضة �حلو�رية  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لتي نظمتها �جلائزة عن بعد بعنو�ن 
لالبتكار"  ملهم  منوذج  " �لإمار�ت 
�لعام  �لأمني  �لعفيفي  �أمل  بح�ضور 
ل��ل��ج��ائ��زة، و�أد�ره������ا ح��م��ي��د عبد�هلل 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�ضو  �إب��ر�ه��ي��م 
ل��ل��ج��ائ��زة، وحت����دث ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن : 
عبري تهلك مدير �إد�رة مركز حممد 
بوز�رة  ر��ضد لالبتكار �حلكومي  بن 
�لدكتور  �ل�������وزر�ء،  جم��ل�����س  ����ض���وؤون 
خ���ل���ي���ف���ة ع���ل���ي ح���م���ي���د �ل�������ض���وي���دي 
وطرق  �ملناهج  بق�ضم  م�ضاعد  �أ�ضتاذ 
بجامعة  �ل��رتب��ي��ة  بكلية  �ل��ت��دري�����س 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لدكتورة 
�لرئي�س  �ل��ك��ع��ب��ي  �هلل  ع��ب��د  خ���ول���ة 
�لتنفيذي لالبتكار بجامعة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �أ�ضتاذ م�ضارك بق�ضم 
�حل�ضرية  و�ل���ض��ت��د�م��ة  �جلغر�فيا 
بكلية �لعلوم �لإن�ضانية و�لجتماعية 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  بجامعة 
�إد�رة  وع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��ك��رمي م��دي��ر 
�أنباء  ب��وك��ال��ة  �لإع��الم��ي��ة  �لتغطية 
رئي�س  ع��ل��ي  �آل  ووف�����اء   ، �لإم�������ار�ت 

باملوؤ�ض�ضة  �ل�ضبابية  �ملجال�س  ق�ضم 
�لحتادية لل�ضباب، ونفلة �خلاطري 

فائزة بجائزة خليفة �لرتبوية . 
�أم����ل  �أك��������دت  ب����د�ي����ة �جل���ل�������ض���ة  ويف 
خليفة  ج����ائ����زة  ح���ر����س  �ل��ع��ف��ي��ف��ي 
�لرتبوية على تعزيز ثقافة �لبتكار 
يف �مل���ي���د�ن �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�لأك���ادمي���ي 
وترجمة ر�ضالتها يف هذ� �ل�ضدد من 
خالل �ملجالت �ملطروحة يف دور�تها 
�أحد  �لبتكار  يعتر  و�لتي  �ملختلفة 
�أعمال  �لعنا�ضر �لرئي�ضية يف تقييم 
�جلائزة  على  وح�ضولهم  �ملر�ضحني 

حملياً وعربياً . 
�إب��ر�ه��ي��م على  و�أك���د حميد ع��ب��د�هلل 
�لتعليم  منظومة  يف  �لبتكار  �أهمية 
�إىل  م�ضري�ً  ودول��ي��اً،  وعربياً  حملياً 
�حلو��ضن  �أح����د  مت��ث��ل  �مل��در���ض��ة  �أن 
�لطفل  وت�ضع  لالبتكار  �لرئي�ضية 
على �أوىل مر�حل �لإبد�ع �ملن�ضود يف 
هنا  وم��ن  و�لعملية،  �لعلمية  حياته 
تاأتي �أهمية هذه �جلل�ضة يف ت�ضليط 
يف  �لإم��ار�ت��ي  �لنموذج  على  �ل�ضوء 
هذ�  من  �ل�ضتفادة  و�آل��ي��ات  �لبتكار 
�خلم�ضني  يف  وم�ضتقبله  �ل��ن��م��وذج 

�ملقبلة 

حكومة مبتكرة 
�أن حكومة دولة  و�أكدت عبري تهلك 
�لبتكار  ت��ر���ض��ي��خ  ت��ت��ب��ن��ى  �لإم�������ار�ت 
ثقافة عمل وممار�ضة يومية يف كافة 
على  توجهاتها  يف  وتركز  �مل��ج��الت، 
تعزيز �ل�ضر�كات �حلكومية �خلا�ضة 
�حللول  ت�ضميم  يف  �لبتكار  لتعميم 

للتحديات.
�ل���ع���امل مع  �إن جت��رب��ة   : و�أ����ض���اف���ت 
�مل�ضتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة 
�أف���رزت���ه من  )ك��وف��ي��د – 19( وم���ا 
�آثار كبرية على خمتلف �لقطاعات، 

ت���ع���زي���ز �لب���ت���ك���ار  م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
ينق�ضم  ل���ذل���ك  �مل���در����ض���ة  �إط������ار  يف 
�لأول  ق�����ض��م��ني  �إىل  يف  �ل��ت��خ�����ض�����س 
�لب��ت��ك��ار يف �ل��ق��ي��ادة وه��و خم�ض�س 
وكل من  و�لنطاقات  �ملد�ر�س  مل��در�ء 
و�لق�ضم   ، و�لإد�رة  بالقيادة  �ضلة  له 
�لثاين للمعلمني يف �مليد�ن �لرتبوي 
، وق���د ق��ام��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ح��م��د�ن بن 
�لتعليمي  ل����الأد�ء  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ض��د 
بدفع  �ملاج�ضتري  ه��ذ�  بدعم  �ملتميز 

ر�ضوم 10 مر�ضحني �ضنوياً . 
�لعاملية  �ملن�ضة �لفرت��ضية  وكذلك 
لالبتكار، وهي من�ضة �فرت��ضية مت 
�ل�ضت�ضاريني  بع�س  م��ع  ت�ضميمها 
عمليات  ������ض����ت����م����رت   ، �ل����ع����امل����ي����ني 
3 �ضنو�ت  �أك���ر م��ن  ل��ه��ا  �ل��ت��ط��وي��ر 
مع  تد�ضينها  يتم  �أن  �ملخطط  وم��ن 
 ،  2021 �أك���ت���وب���ر  دب����ي يف  �أك�����ض��ب��و 
كافة  جمع  �إىل  تهدف  �ملن�ضة  ه��ذه 
م��ر�ك��ز رع��اي��ة �مل��وه��ب��ة و�لب��ت��ك��ار يف 
تقدمي  �ضيتم  خاللها  وم��ن  �ل��ع��امل 
�ل��ع��دي��د م��ن �خل��دم��ات مثل خدمة 
�لطلبة  رب���ط  �ضيتم  ح��ي��ث  �ل��ت��ل��م��ذة 
�ملوهبني مع علماء من حول �لعامل 
مل�����ض��اع��دت��ه��م يف ت��ط��وي��ر ق��در�ت��ه��م ، 
بر�مج خمتلفة  �ملن�ضة  �ضتطرح  كما 
يف  �لخت�ضا�س  �أه��ل  تطوير  بهدف 
جمال �ملوهبة حول �لعامل ، و�ضتعقد 
ن���دو�ت وم���وؤمت���ر�ت ودور�ت  ع��ره��ا 
ت��دري��ب��ي��ة ط����و�ل �ل��ع��ام �إ���ض��اف��ة �إىل 
�لعديد م��ن �ل��ر�م��ج �لأخ���رى مثل 
 ، �ملوهبة  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل��در����ض��ات 
حمد�ن  موؤ�ض�ضة  �ملن�ضة  هذه  وتتبع 

بن ر��ضد لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز .

�البتكار يف جامعة �الإمار�ت 
�لكعبي  خ��ول��ة  �ل��دك��ت��ورة  و���ض��ل��ط��ت 
�لتعليم  موؤ�ض�ضات  دور  على  �ل�ضوء 

ودولة �لإمار�ت بوجه عام �لوطن 
و�مل���الذ  �جل��م��ي��ع  يحت�ضن  �ل����ذي 

�لآمن لكافة �أبنائه. 
�مل��ك��رم��ة جت�ضد  ه���ذه  �أن  و�أك������دو� 
قيادتنا  وت��الح��م  ت�ضامن  معاين 
وتلم�ضهم  �ملجتمع،  مع  �لر�ضيدة 

�مل�ضاكن،  ��ضتالمهم  عقب  وقالو� 
�متد�د�ً  ت���اأت���ي  ���ض��م��وه  م���ك���ارم  �إن 
�ملجالت  يف  �مل�ضتمرة  ل��ل��م��ب��ادر�ت 
عام،  ب�ضكل  و�لتنموية  �لإن�ضانية 
وم�ضوؤول  وق��ائ��د  �أب  خ��ري  لكونه 
عن رعيته، ولتبقى �إمارة عجمان 

ب�ضكل  �ل�������ض���روري���ة  �ح��ت��ي��اج��ات��ه 
قيادة  ت��ويل  وم�ضتمر، حيث  د�ئ��م 
باملو�طنني  �لدولة �هتماماً كبري�ً 
و�ملقيمني وتوفر لهم كل ما ميكن 
رفاهيتهم  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ض��ه��م  �أن 

و�ضعادتهم.

�لتعليمية  �ل��ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف  �ل���ع���ايل 
وت�ضجيع  �لب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  �مل���ح���ف���زة 
هيئات  و�أع�ضاء  و�لباحثني  �لطلبة 
�ل���ت���دري�������س ع���ل���ى ت���ول���ي���د �لأف����ك����ار 
�لإب��د�ع��ي��ة وت��د���ض��ني م��ب��ادر�ت تعزز 
من �لبتكار يف خمتلف �لتخ�ض�ضات. 
وت�ضامناً مع �لدورة �ل�ضتثنائية من 
�لإمار�ت تبتكر لعام 2021، م�ضرية 
�لعربية  �لإم����ار�ت  "جامعة  �أن  �إىل 
متنوعة  حزمة  �أطلقت  ق��د  �ملتحدة 
و�لور�س  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لفعاليات  من 
�لأن�ضطة  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�مل���ت���ن���وع���ة ل��ن�����ض��ر �مل���ع���رف���ة وت���ب���ادل 
�أج��������و�ًء حمفزة  �خل������ر�ت وخل���ل���ق 
هذ�  و�أن  خا�ضة  و�لتميز  لالبتكار 
�لعام ياأتي �حتفاًل باليوبيل �لذهبي 
لدولة ل تعرف �مل�ضتحيل، فها هي يف 
بد�ية �ضهر فر�ير �أطلقت " م�ضبار 
�لأمل" �لذي يدفعنا جميعاً للتقدم 
و�لعمل  و�ملثابرة  �لتعليم  م�ضرية  يف 
�لتحديات  لنو�جه  وع��زمي��ة  ب�ضغف 

ونك�ضب �لرهان".   
�لكعبي على  �لدكتورة خولة  و�أكدت 
" جامعة �لإم���ار�ت تويل �لبحث  �أن 
�لعلمي و�لبتكار �أهمية خا�ضة، من 
خ���الل دع���م �ل��ب��اح��ث��ني م��ن �لطلبة 
و�أع�����ض��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض��ي��ة عر 
�لبحثية  ومر�كزها  كلياتها  خمتلف 
و�لتي تخدم �خلطط �ل�ضرت�تيجية 
�لوطنية  �لأج������ن������دة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
بناء  يف  و�مل�ضاهمة  �لإم���ار�ت،  لدولة 
م��ن خ��الل ثالثة  �مل��ع��ريف  �لقت�ضاد 
�لعلمي،  �لبحث  �أ�ضا�ضية هي:  ركائز 

و�لتطوير �لتقني، و�لبتكار."

�لإع��الم يتحمل دور�ً  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
مهماً يف تركيز �ل�ضوء على �ملبتكرين 
ولفت  وخارجها،  �ل��دول��ة  د�خ��ل  من 
�ل��ت��ي ميكن  �ل��ت��ج��ارب  �لأن���ظ���ار �إىل 
�أن تلهم �لأجيال، وتدفعهم لإطالق 
طاقاتهم �لكامنة، و�لتفكري �خلالق، 
وذل��������ك ب����ه����دف ت����ق����دمي �ل����ن����م����اذج 
�لدولة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ن��اج��ح��ة، 

و�حلفاظ على مكت�ضباتها.

�ل�صباب و�البتكار
 : �آل علي  وف���اء  ق��ال��ت  وم��ن جانبها 
م�ضرتكة  و�أه�������د�ف  روؤي�����ة  جت��م��ع��ن��ا 
يف  �لرتبوية"  خليفة  "جائزة  م���ع  
و�لبتكار  �لإب������د�ع  ث��ق��اف��ة  ت��ك��ري�����س 
�مل��ج��ت��م��ع  ع��ر �هتمامها  يف خ��دم��ة 
بالعمل على تنمية �ملهار�ت وتطوير 
من  ج��ي��اًل  ليكونو�  �ل�ضباب  ق���در�ت 
�لكبرية  فالثقة  �مل�ضتقبل،  يف  �لقادة 
�لر�ضيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  ت��ول��ي��ه��ا  �ل���ت���ي 
لل�ضباب و�إميانها �ملطلق بدورهم يف 
م�ضتقبل  و�ضناعة  �لبناء  مو��ضلة 
ز�ه����ر ل��دول��ت��ن��ا ل ح����دود ل��ه��ا، وهو 
"جمال�س  خ�����الل  م����ن  ي��ت��ج��ل��ى  م����ا 
خاللها  من  �ضعت  و�لتي  �ل�ضباب"،  
�مل��وؤ���ض�����ض��ة �لحت���ادي���ة ل��ل�����ض��ب��اب �إىل 
وم�ضاركتهم  �ل�ضباب  �إ�ضر�ك  �ضمان 
�آر�ئهم،  �إىل  �ل�ضتماع  عر  �لفاعلة 
لدعم م�ضرية  �بتكار�تهم   وتوظيف 
ذ�تها  بحد  وهي  �حلكومي،  �لبتكار 
حلقة  �إي��ج��اد  هدفها  مبتكرة  ف��ك��رة 
و���ض��ل ل��ن��ق��ل �خل����رة وب��ن��اء ق���در�ت 
�ل�����ض��ب��اب �مل��ع��رف��ي��ة و�لب��ت��ك��اري��ة �إىل 
رئي�ضية يف  ركيزة  �ليوم  �أ�ضبحت  �أن 

" تهتم جامعة    : �لكعبي  د.  وقالت 
�لنوعي  �لعلمي  بالبحث  �لإم����ار�ت 
ر��ضخة  ثقافة  جعله  عر  و�لبتكار 
لدى طلبتها و�لباحثني من �أع�ضاء 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض��ي��ة، و�ل��ع��م��ل على 
للتطبيق يف  قابلة  �بتكارية  م�ضاريع 
و�لنقل  كالطاقة  �حليوية  �ملجالت 
وغريها  �لف�ضاء  وع��ل��وم  و�ل�ضحة، 
م���ن �ل���ع���ل���وم.  ك��م��ا ت��وف��ر �جلامعة 
و�آخر  �لأف��ك��ار  لتبادل  تفاعلية  بيئة 
�مل�������ض���ت���ج���د�ت يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
�لأب����ح����اث و�لب���ت���ك���ار�ت م���ن خالل 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�لور�س �لعلمية 
�ملنعقدة طو�ل �لعام �لأكادميي. �إىل 
جانب �تاحت فر�س �لتعليم �مل�ضتمر 
ل�ضمان �لو�ضول �إىل فر�س �لإبد�ع 
و�لبتكار عر بيئة مالئمة ود�عمة 

لباحثيها."

دور �الإعالم �الإمار�تي 
ومن جانبه �أكد عبد�هلل عبد�لكرمي 
�أهمية �لدور �لذي ي�ضطلع به  على 
ثقافة  ن�ضر  يف  �لإم���ار�ت���ي  �لإع����الم 
باإبر�ز  يكتفي  ل  �إن��ه  حيث  �لبتكار، 
�لإبد�عي  و�لتفكري  �لبتكار  �أهمية 
يف م��و���ض��وع��ات م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى كافة 
من�ضاته، بل �إنه يتجاوز ذلك لتقدمي 
جتارب و�قعية من خالل ممار�ضاته 
ومبادر�ته �لذ�تية يف جمال �لبتكار، 
مع  �ل��ت��و����ض��ل  و���ض��ائ��ط  تنويعه  ويف 
�إىل  للو�ضول  �ملجتمع،  �ضر�ئح  كافة 
درجة كبرية من �لتاأثري فيه و�لتاأثر 
به، لأنه يجب �أن يكون نب�س �حلياة 

د�خل جمتمعه.

يف  لل�ضباب  �لوطنية  �ل�ضرت�تيجية 
�ل�ضابة،  للقياد�ت  وحا�ضنة  �ل��دول��ة 
�ل�ضباب،  و�مل���ب���دع���ني  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن 
�ل����ت����ي مت���ك���ن���ه���م م�����ن �ل���ع���م���ل على 
وحتويلها  مبتكرة  م�ضاريع   تطوير 
و�ضيا�ضات  ع��م��ل  و�أط����ر  ب��ر�م��ج  �إىل 
�ملجتمع  خدمة  يف  ت�ضهم  م�ضتقبلية 
وحتقيق �لتنمية �لوطنية �مل�ضتد�مة 

لدولة �لإمار�ت . 

جتربتي يف �لتميز 
عر�ضاً  �خل����اط����ري  ن��ف��ل��ة  وق���دم���ت 
بجائزة  �ل��ف��وز  يف  لتجربتها  �ضريعاً 
خليفة �لرتبوية عن جمال �لبتكار 
�لرتبوي ، م�ضرية �إىل �أن �لبتكار ل 
يحده زمان ول مكان ول يتوقف من 
حيث �نتهى بل ثقافة �لبتكار تكمن 
و�ملعطيات  �ل���ظ���روف  ت��روي�����س  يف 
�لفر�س  لق��ت��ن��ا���س  �ل��و�ق��ع  لتهيئة 
عن  تنم  بنتاجات  �ملخرجات  لتتويج 
�لإم��ار�ت، وهذ�  �لو�عي لبن  �لفكر 
مامت يف م�ضروع ) بيني وبني كتابي 
�ضورة ( �لذي طبق على فئة طالبية 
لروؤى  مظلة  ليكون  حديثاً  وتتطور 
تعليمية  ل�ضريحة  �بتكارية  و�أهد�ف 
�لطلبة  ت�ضمل  معلمني،  م��ن  ك��رى 
و�أ����ض���ب���ح عنو�ن  �أم����وره����م  و�أول����ي����اء 
�مل�������ض���روع ) ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ع��ل��ي��م ( 
و�لذي نتج عنه �أول حفل �فرت��ضي 
كرتوين بطريقة �لنيمي�ضن بعنو�ن 
خريجو �لنجاح عر �ضا�ضات �لكفاح 
�لبتكاري  �ل���وع���ي  ع���ن  ي��ن��م  �ل�����ذي 
لل�ض���ريحة �مل�ضتهدفة و�لذي يتو�ءم 
مع �لحتياجات �ملكانية و�لزمانية .

للتميز  �لرئي�صية  �ملحاور  �أحد  �لبتكار  جعلت  �جلائزة   : �لعفيفي  • �أمل 
�خلم�صني �ملقبلة  على  وعيوننا  �لإمار�ت  يف  حياة  منهج  �لبتكار   : عبد�هلل  • حميد 

يومية وممار�صة  عمل  كثقافة  �لبتكار  تر�صيخ  تتبنى  �لإمار�ت  حكومة   : تهلك  • عبري 
لدعم �لبتكار  �مللهمة  �لنماذج  �أحد  �لبتكارية  �لرتبية  ماج�صتري   : �ل�صويدي  • خليفة 

�لإبد�عية �لأفكار  توليد  على  �لتدري�س  هيئات  و�أع�صاء  �لطلبة  ت�صجيع   : �لكعبي  • خولة 
�ملجتمع لدى  �لبتكار  ثقافة  ن�صر  يف  �لإمار�تي  لالإعالم  ر�ئد  دور   : عبد�لكرمي  • عبد�هلل 

تر�صيخ ثقافة �لبتكار  يف  �صريكة  �ل�صباب  جمال�س   : علي  �آل  • وفاء 
�لإبد�ع و�لبتكار �أمام �لطلبة و�أولياء �لأمور  �آفاق  يفتح  م�صروعًا  قدمت   : �خلاطري  • نفلة 
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2020/2235

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/03/01 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده دي �يه �صي �وتوموتيف م م حو �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                   �لو�صف  

 229,150                                      معد�ت ت�صليح مركبات  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عر��س �لتقدم 

باعر��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

Date 24/ 02/ 2021  Issue No : 13173
Notification of Publication

On Case No : 276/2021/207 Execution Commercial
The subject of the case:  The applicant is processing to execute the 
performance order issued under the number (1312/2020) after revised by 
appeal no. (1211/2020) commercial to pay the executed amount (1226185.41 
AED) in addition to charges and costs.
Applicant : Uni Gulf development LLC - As a Claimant 
Notified Party:  1- Drake & Scull international PJSC , 2- Drake & Scull 
engineering LLC - As a respondents
Notification subject:  The claimant has filled the above – mentioned 
executive case to obligate the respondent to pay amount (1226185.41 AED) 
for the applicant or to the court, otherwise the court will proceed the lagal 
actions against you in case of failure to fulfil the above order within 15 days  
from the day of publication.
Head of division:
Abdul Rahman Ali Al Shehi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�زوت�ضوكوو   / �مل��دع��و   فقد 
فر�ن�ضي�س �وجبونا ، نيجرييا   
�جلن�ضية - جو�ز �ضفره رقم 
)50195490( من يجده 
بتليفون رقم   عليه �لت�ضال 

0562200622

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد �ملدعو  / فو�ز ح�ضني 
�جلن�ضية  �ضوريا   ، �لأح��م��د 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )N014214667 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0561480999

فقد�ن جو�ز �صفر
ف������ق������د �مل���������دع���������و/ حم���م���د 
حممد  �ب������ر�ه������ي������م  �����ض����ي����د 
�جلن�ضية  م�ضر     ، �ملليجى 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )27321108A(
يجده عليه �لت�ضال بتليفون 

رقم  0509253154

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد �ملدعو/ حممد �ضال �لدين 
حممد كوباد �حمد ، بنغالدي�س 
�جل��ن�����ض��ي��ة ج�����و�ز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )BR0329527(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ض��ي��ة �و 
�قرب مركز �ضرطة بالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �صفر
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عربي ودويل

وقع �لرملان �لدويل للت�ضامح و�ل�ضالم - �أحد �أجهزة �ملجل�س �لعاملي 
للت�ضامح و�ل�ضالم - مع جمل�س �لنو�ب �لليبي مذكرة تفاهم وعمل 
�لت�ضامح و�ل�ضالم حول  ن�ضر قيم  �لتعاون يف  �ضبل  م�ضرتك لتعزيز 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  �ضالح  عقيلة  معايل   .. �ملذكرة  وق��ع  �لعامل. 
�لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  �جل���رو�ن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  وم��ع��ايل  �لليبي 
مذكرة  وتهدف  �لليبية.  �لقبة  مدينة  يف  وذل��ك  و�ل�ضالم  للت�ضامح 
�لدويل  �لرملان  بني  �مل�ضرتك  و�لعمل  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �لتفاهم 
�جلهود  توحيد  بهدف  �لليبي  �ل��ن��و�ب  وجمل�س  و�ل�ضالم  للت�ضامح 
�لرملانية لن�ضر قيم �لت�ضامح و�ل�ضالم حول �لعامل، وي�ضمي مبوجب 
للت�ضامح  �ل��دويل  �لرملان  يف  ع�ضو�  �لليبي  �لنو�ب  جمل�س  �ملذكرة 
و�ل�ضالم. و�أ�ضاد معايل عقيلة �ضالح بدور �ملجل�س �لعاملي للت�ضامح 
و�ل�ضالم، يف توحيد كافة �جلهود �لدولية لدعم ون�ضر قيم �لت�ضامح 
حول �لعامل، موؤكد�ً �أن توقيت �ملذكرة جاء يف �لوقت �ملنا�ضب لتعزيز 
و�لقيادي  �لر�ئد  �ل��دور  ليبيا. وثمن �ضالح  �ل�ضالم يف  ودع��م م�ضار 
�لت�ضامح  جم��ال  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  تقدمه  �ل���ذي 
و�ل�ضالم ودعم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لت�ضامح  �مل�ضلحة مل�ضرية  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
و�ل�ضالم يف �ملنطقة و�لعامل �أجمع، م�ضري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت باتت 

رمز�ً عاملياً للت�ضامح و�ملحبة و�لتعاي�س �ل�ضلمي .

قالت �لأمم �ملتحدة يف تقرير �ضدر �أم�س  �لثالثاء �إن عدد �ضحايا 
حمادثات  ب��دء  بعد  كثري�  �رتفع  �أفغان�ضتان  يف  �ملدنيني  من  �لعنف 
�ل�����ض��الم �ل��ع��ام �مل��ا���ض��ي، ودع���ت �إىل وق��ف �إط���الق �ل��ن��ار م��ع �جتماع 
�ملفاو�ضني لأول مرة بعد فرتة توقف. وبد�أت حمادثات �ل�ضالم، �لتي 
جُترى بو�ضاطة �أمريكية، يف �ضبتمر �أيلول لكن تقدمها تباطاأ منذ 
ذلك �حلني وت�ضاعد �لعنف و�ضط حالة من عدم �لتيقن ب�ضاأن ما �إذ� 

كانت �لقو�ت �لدولية �ضتن�ضحب بحلول مايو �أيار كما هو مقرر.
وذكر �لتقرير �ل�ضنوي لبعثة �لأمم �ملتحدة للم�ضاعدة يف �أفغان�ضتان 
�أن عدد �ل�ضحايا �ملدنيني بلغ 8820 يف عام 2020 �أي �أقل بن�ضبة 
�إىل  بقلق  �أ�ضارو�  �لتقرير  لكن معدي  �ل�ضابق.  �لعام  باملئة عن   15
�رتفاع حاد وزيادة تاريخية يف عدد �ل�ضحايا �ملدنيني خالل �لأ�ضهر 

�لثالثة �لأخرية من عام 2020 �أي مع بدء حمادثات �ل�ضالم.
�أن  “كان ميكن  �ملا�ضي  �لعام  �إن  �لبعثة  رئي�ضة  ليونز  ديبور�  وقالت 
ُقتلو�”  �لأفغان  �ملدنيني  �آلف  �أفغان�ضتان لكن  �ل�ضالم يف  يكون عام 
مر�ر�.  طالبان  حركة  رف�ضتها  �لنار  �إط��الق  لوقف  دع��و�ت  وك��ررت 
“على �لأط����ر�ف �ل��ت��ي ترف�س بحث وق��ف �إط���الق �ل��ن��ار �أن  وق��ال��ت 
تدرك �لعو�قب �ملدمرة«. و�أ�ضدرت حركة طالبان �ليوم �لثالثاء رد� 
�نتقدت فيه �لتقرير قائلة “�ملخاوف و�ملعلومات �ملحددة و�لتفا�ضيل 

�لدقيقة �لتي قدمناها مل توؤخذ يف �لعتبار«.
 

م�ضرقا”  “م�ضتقبال  يتوقع  �إن��ه  ناروهيتو  �ليابان  �إم��ر�ط��ور  ق��ال   
مع بدء �ليابان برنامج تطعيم للوقاية من جائحة فريو�س كورونا 
�لثالثاء مبنا�ضبة عيد ميالده �حلادي  �أم�س  �ألقاها  وذلك يف كلمة 
�لعام  �لإمر�طور هذ�  و�ل�ضتني. وتقل�ضت �لحتفالت بعيد ميالد 
ب�ضبب �جلائحة. وقال ناروهيتو لل�ضحفيني متحدثا يف ق�ضره من 
�لإ�ضابات  �أع��د�د  �أن  يبدو  �حل��ظ  “حل�ضن  كبري  �ضفاف  حاجز  ور�ء 
�جلديدة ترت�جع على م�ضتوى �لبالد. كما �أن �لتطعيم �ضد فريو�س 

كورونا قد بد�أ«.
و�أ�ضاف “�أتطلع مل�ضتقبل م�ضرق مع تغلب �ضعبنا على �أزمة �لفريو�س 

من خالل �مل�ضاركة يف �لآلم وم�ضاعدة بع�ضنا بع�ضا«.
وبد�أ برنامج �لتطعيم يف �ليابان هذ� �ل�ضهر لكنه يو�جه حتديات يف 

�أحد �ملجتمعات �لتي تو�جه م�ضكلة تز�يد �أعد�د �ملعمرين.
وقال �مل�ضوؤول عن برنامج �لتطعيم �أم�س �لأول �لثنني �إن �جلرعات 
�ضتكون حمدودة يف �لأ�ضهر �لأوىل و�ضيجري توفري �للقاحات لكبار 

�ل�ضن تدريجيا.
وعادة ما كان �لزو�ر يتو�فدون على �لق�ضر �لإمر�طوري يوم عيد 
ميالد �لإمر�طور للتهنئة و�لتوقيع باأ�ضمائهم على دفرت للز�ئرين 
يف تقليد يعود �إىل عام 1948. وكان �لإمر�طور يطل من �ضرفة يف 

�لق�ضر مع �أفر�د �أ�ضرته للتحدث �إليهم.

عوا�صم

طر�بل�ص

كابول

طوكيو

  15 من عنا�صر حفظ �ل�صالم 
يرف�صون �لعودة �إىل �إثيوبيا 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�ل�����ض��الم يف جنوب  ق���و�ت حفظ  يف  �لإث��ي��وب��ي��ة  �لكتيبة  م��ن  عن�ضر�   15 رف�����س 
�ل�ضود�ن يتحدرون من منطقة تيغر�ي، �لعودة �إىل �إثيوبيا ح�ضبما �أعلنت �لأمم 
�ملتحدة لفتة �إىل حقهم يف طلب �للجوء يف حال خ�ضيتهم على �أرو�حهم. وت�ضهد 
منطقة تيغر�ي معارك منذ مطلع ت�ضرين �لثاين/نوفمر 2020 عندما �أعلن 
“جبهة حترير  �ضد  ع�ضكرية  �ضن عمليات  �أحمد  �أبيي  �لإثيوبي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�ضعب تيغر�ي” �لتي �تهمها مبهاجمة قو�عد للجي�س �لفدر�يل. و�أعلن �لن�ضر يف 
�أعقاب �ضيطرة �لقو�ت �ملو�لية للحكومة على �لعا�ضمة ميكيلي يف �أو�خر ت�ضرين 
�لثاين/نوفمر علما باأن �جلبهة تعهدت مو��ضلة �لقتال. و��ضتمرت �ل�ضتباكات 
يف �ملنطقة ما عرقل جهود ت�ضليم م�ضاعد�ت �إن�ضانية عاجلة. وقال �ملتحدث با�ضم 
�لأمم �ملتحدة �ضتيفان دوجاريك خالل �إيجازه �ل�ضحايف �ليومي “هذ� �ل�ضباح، 
كان من �ملقرر �أن يغادر 169 عن�ضر� من �لكتيبة �لإثيوبية جوبا ليتم ��ضتبد�لهم 
تفا�ضيل،  “نحاول �حل�ضول على  �أ�ضاف  �إطار مناوبة عادية«.  بكتائب جدد، يف 
�لطائرة يف مطار  ع��دم �ضعود  �خ��ت��ارو�  �لكتيبة  15 عن�ضر� من  �أن  �أفهم  لكني 
جوبا ... طلبو� �لبقاء” م�ضيفا �أن “�أي �ضخ�س بحاجة حلماية دولية لديه حق 
طلب جلوء«. و�أكد باأنهم “يتلقون �مل�ضاعدة من وز�رة �ضوؤون �لالجئني بجنوب 
“مدركة”  �لالجئني  ل�ضوؤون  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعليا  �ملفو�ضية  وب��اأن  �ل�ضود�ن” 

للو�ضع وعلى تو��ضل مع �ضلطات جنوب �ل�ضود�ن.

�صحف عربية: �إد�رة بايدن يف �ل�صهر �لأول.. ف�صل مبكر

 �لربملان �لكندي يعرتف بتعّر�س �لأويغور  لـ »�إبادة جماعية« 

رو�صيا ت�صجل �أقل من 12 �ألف �إ�صابة 
جديدة بفريو�س » كورونا« منذ بد�ية �أكتوبر

•• مو�صكو - وام:

جديدة  �إ���ض��اب��ات  ح�ضيلة  �أدن���ى  �ملا�ضية  �ل�24  �ل�ضاعات  خ��الل  رو�ضيا  �ضجلت 
بفريو�س كورونا �مل�ضتجد منذ بد�ية �أكتوبر �ملا�ضي بت�ضجيلها 11823 �إ�ضابة 
�لتي  بالفريو�س  �لإ���ض��اب��ات  ع��دد  �إج��م��ايل  ليبلغ   12604 �أم�����س  بيوم  مقارنة 
مركز  وق��ال  153�إ�ضابة.  و  �ألفا  و189  ماليني  �أربعة  رو�ضيا  يف  ت�ضجيلها  مت 
�لعمليات �لرو�ضي �خلا�س مبكافحة �لفريو�س - يف تقريره �ليومي - �إن ح�ضيلة 
�ضحايا �لفريو�س يف رو�ضيا �ضهدت �رتفاعا ب� 417 حالة خالل �آخر 24 �ضاعة ، 
مقابل 337 وفاة يف �ليوم �ل�ضابق لي�ضل جمموعها �إىل 84047 حالة وفاة ، 
ومتاثل 12956 مري�ضا لل�ضفاء خالل �ليوم �لأخري، ليبلغ جمموع �ملتعافني 3 

ماليني و 739�ألفا و 344 �ضخ�ضا، مع بقاء 388�ألفا و 123 حالة ن�ضطة .

�عتقال زعيم للمعار�صة يف جورجيا خالل عملية لل�صرطة 
�لأربعاء،  منذ  �ملبنى  يف  يتجمعون  كانو�  �لذين  �ملعار�ضة 
ومت  “�إمتافاري«.  تلفزيون  بثها  م�ضاهد  �أظهرت  ح�ضبما 
ت��وق��ي��ف �ل��ع�����ض��ر�ت م��ن �أن�����ض��ار �مل��ع��ار���ض��ة. وت��اأت��ي عملية 
غاخاريا  غيورغي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ��ضتقالة  بعد  �ل�ضرطة 
ب�ضبب  �إىل حزب �حللم �جلورجي �خلمي�س  ينتمي  �لذي 
قر�ر حزبه توقيف ميليا �حتياطيا. و�أثارت عملية توقيفه 
�مل��ع��ار���ض��ة وحت���ذي���ر�ت م���ن �حللفاء  غ�����ض��ب��ا يف ���ض��ف��وف 
وقال  �ل�ضابقة.  �ل�ضوفياتية  �جلمهورية  لهذه  �لغربيني 
غيورغي  �ملتحدة”  �لوطنية  “�حلركة  ح��زب  ق���ادة  �أح���د 
“�ضرقت خو�دم  �إن �ل�ضرطة  باتار�يا لوكالة فر�ن�س بر�س 

معلوماتية” كانت موجودة د�خل مقر �حلزب.
�ل�ضرطة  �أن  �جل��ورج��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ردت  ب��ي��ان  ويف 

خالل  خا�ضة”  وو���ض��ائ��ل  �ملتنا�ضبة  “�لقوة  ��ضتخدمت 
كليتون  م��ارك  �لريطاين  �ل�ضفري  وكتب  �لعملية.  ه��ذه 
“�أ�ضعر بال�ضدمة للم�ضاهد يف مقر +�حلركة  على تويرت 
�لوطنية �ملتحدة+” م�ضيفا “�لعنف و�لفو�ضى يف تبلي�ضي 
�آخر ما حتتاج له جورجيا �لآن. �أح�س جميع �لأطر�ف على 
�ضبط �لنف�س«. و�لأمر باعتقال ميليا )41 عاما( يفاقم 
�لأزمة �ل�ضيا�ضية �لتي ت�ضهدها جورجيا منذ �لنتخابات 
�ملا�ضي.  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�ضرين  يف  ج��رت  �لتي  �لرملانية 
عمليات  �ضابتها  �لنتخابات  �ن  �ملعار�ضة  �أح���ز�ب  وت��ق��ول 
�جلورجي  “�حللم”  �حلاكم  �حل��زب  �أعلن  بعدما  تزوير 
�إىل  �ملعار�ضة  دع��ت  غاخاريا،  ��ضتقالة  �أع��ق��اب  ويف  ف��وزه. 

�نتخابات مبكرة.

ء•• تبلي�صي-اأ ف ب

�ع��ت��ق��ل��ت �ل�����ض��رط��ة �جل���ورج���ي���ة  �أم�������س �ل���ث���الث���اء زعيما 
عملية  يف  للدموع  �مل�ضيل  �ل��غ��از  و��ضتخدمت  للمعار�ضة 
دهم عنيفة ملقر حزبه، ما من �ضاأنه �أن يعمق �أزمة �ضيا�ضية 
جرت  �ل��ت��ي  �لرملانية  �لن��ت��خ��اب��ات  منذ  �ل��ب��الد  ت�ضهدها 
بث  يف  �لتلفزيون  نقلها  م�ضاهد  و�أظ��ه��رت  �ملا�ضي.  �لعام 
مبا�ضر، نيكا ميليا زعيم “�حلركة �لوطنية �ملتحدة” �أكر 
�لأحز�ب �ملعار�ضة يف �لبالد، خالل �قتياده من مقر حزبه 
تلك  ويف  حماكمته.  قبل  �لحتياطي  �حلب�س  يف  لو�ضعه 
�لثناء ��ضتخدم �ملئات من عنا�ضر �ضرطة مكافحة �ل�ضغب 
�لأحز�ب  جميع  وق��ادة  �أن�ضاره  �ضد  للدموع  �مل�ضيل  �لغاز 

•• عوا�صم-وكاالت

ت���رتق���ب م��ن��ط��ق��ة �ل�����ض��رق �لأو����ض���ط 
�لنهج �لقادم �لذي �ضيتخذه �لرئي�س 
�لأم��ري��ك��ي �حل��ايل ج��و ب��اي��دن وذلك 
مرور �ضهر على توليه �ملن�ضب ر�ضمياً 
خلفاً للرئي�س �ل�ضابق دونالد تر�مب 
�أظافر  لتقليم  ن��ه��ج��ا  �ت��خ��ذ  و�ل����ذي 
على  �ضديدة  عقوبات  بفر�س  �إي���ر�ن 
نظامها. ووفق �ضحف عربية �ضادرة 
�أم�س �لأحد، ل تز�ل �لأمور غام�ضة 
ق�ضية  م����ن  ب����اي����دن  م����وق����ف  ح������ول 
مع  �لتعامل  و�ضبل  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق 
ف�ضاًل  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  �مل��اليل  نظام 
ع���ن ت��ع��ام��ل��ه يف م��ل��ف��ات �أخ�����رى مثل 

�ضوريا و�لعر�ق و�ليمن.

ع�صرية تر�مب
وق���ال �ل��ك��ات��ب �إب��ر�ه��ي��م �ل��زب��ي��دي يف 
�إنه قبل  �للندنية  “�لعرب”  �ضحيفة 
�أن هناك  �لنهجني، هو  باأحد  �لتكهن 
�لذين  �جلمهوريني  من  مليوناً   72
“ع�ضرية  م��ن  �إن��ه��م  ي��ق��ال  �أن  مي��ك��ن 
باأن  موقنني  جعلهم  وق��د  تر�مب”، 
�لدولة  و�أن كر�مة  �إي��ر�ن �ضررّ مطلق، 
�لأمريكية وهيبتها و�حرت�م �ل�ضعوب 
�أ�ضبحت  وجروتها  لقوتها  �لأخ��رى 
ت�ضتوجب �إنهاء �مل�ضل�ضل، و�إعادة �لنظام 

�لإير�ين �إىل حجمه �لذي ل ي�ضتحق �أكر منه، ومعهم 
ت��ري��د حلزبها  ل  �لدميقر�طيني  م��ن  �أخ���رى  م��الي��ني 
مع  �ل�ضري  و�لتحالف  بالتاآمر  �تهام  مو�ضع  يكون  �أن 
�لإ�ضالم �ل�ضيا�ضي �لإير�ين و�لعربي، و�لغدر باحللفاء، 
�ملنطقة،  يف  �لأمريكية  �حليوية  بامل�ضالح  و�لإ���ض��ر�ر 
دول  مع  جديدة  حتالفات  بعد  �إ�ضر�ئيل  �أم��ن  وخا�ضة 
ت �لكثري من �لو�قع �لقدمي و�أقامت و�قعاً  عربية غريرّ

جديد�ً ت�ضعب �ل�ضتهانة به. 
وت�ضاءل �لكاتب �إبر�هيم �لزبيدي، “هل �ضيكون بايدن 
تر�مب،  دون��ال��د  �ل�ضابق  �لرئي�س  زرع���ه  مل��ا  ����ض��ت��ث��م��ار�ً 
�لعقوبات،  ل��رف��ع  �لإي������ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  ���ض��ه��وة  في�ضتغل 
بكل  وتعر  �لبحر،  ت�ضق  �لتي  مو�ضى  ع�ضا  ويجعلها 
هذه �ل�ضعوب �لقلقة �إىل �ضاطئ �لأمان، فينهي م�ضل�ضل 
�ل�ضر �لإي��ر�ين �ل��ذي طال كثري� وجت��اوز �حل��دود؟، �أم 
ترقيعها،  بعد  �أوب��ام��ا،  ب��ار�ك  عباءة  يرتدي  �ضوف  �إن��ه 
يرتقبها،  �ل��ت��ي  ه��دي��ت��ه  �ل��ف��ق��ي��ه  �ل����ويل  ن��ظ��اَم  في�ضلرّم 
بفارغ �ل�ضر، ويدع له حرية �لنت�ضار يف دول �جلو�ر، 
حلفاء  �ضوى  ت�ضيب  ل  �لتي  و�ضو�ريخه  مبيلي�ضياته 
ووزير  نف�ضه  ب��اي��دن  ي��ك��رر  �ل��ذي��ن  �ملنطقة  يف  �أم��ري��ك��ا 

•• اوتاوا-اأ ف ب

رة غري ملزمة �عترو� فيها  �أقررّ �لنو�ب �لكنديون مذكرّ
�س لها �أقليرّة �لأويغور �مل�ضلمة  �أنرّ �لنتهاكات �لتي تتعررّ
“�إبادة  �إىل جرمية  �ل�ضيني ترقى  �ضينجيانغ  �إقليم  يف 

مطالبني �حلكومة باأن حتذو حذوهم. جماعية”، 
�ل��ت�����ض��وي��ت �ملحافظون  �ل��ت��ي ط��رح��ه��ا ع��ل��ى  و�مل���ذك���رة 
 266 باأغلبية  �لعموم  جمل�س  يف  ت  �أق���ررّ )معار�ضة(، 

�ضوتاً من �أ�ضل 338.
�لذين  �لنو�ب  �ملذكرة، لكنرّ  �أيرّ ع�ضو �ضدرّ  ت  ومل ي�ضورّ
تو� ل�ضاحلها �متنعو� عن �لت�ضويت، ول �ضيرّما  مل ي�ضورّ

�أع�ضاء �حلكومة �للير�لية بزعامة جا�ضنت ترودو.
وما  كانو�  �ل�ضني  يف  “�لأويغور  ب��اأنرّ  �ملذكرة  وتعرتف 

ز�لو� عر�ضة لإبادة جماعية«.
ورف�����ض��ت �ل�����ض��ف��ارة �ل�����ض��ي��ن��ي��ة يف ك��ن��د� يف ب��ي��ان قر�ر 
�لرملان �لكندي متهمة �لنو�ب ب�”�لنفاق و�لوقاحة ... 
ل�ضتخد�مهم حقوق �لإن�ضان ذريعة للتالعب �ل�ضيا�ضي 
يف �ضين�ضجيانغ من �أجل �لتدخل يف �ل�ضوؤون �لد�خلية 

لل�ضني«.
مبا  خ�ضو�ضاً  �ل��ك��ن��دي  �ل��رمل��ان  م��ذك��رة  و��ضت�ضهدت 
�ل�ضلطات  �أي��دي  على  �مل�ضلمة  �لأقليرّة  له هذه  �س  تتعررّ
�ل�ضيا�ضي  “�لتلقني  ع��م��ل��ي��ات  ��م��ا  ���ض��يرّ ول  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة 
و�ملناه�س للدين” و”�لت�ضغيل بال�ضخرة” و”�لتدمري 

ملو�قع ثقافية«.
بنقل  يطالب  �مل��ذك��رة  على  تعدياًل  �ل��ن��و�ب  �أدخ���ل  كما 
دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�ضتوية لعام 2022 من بكني 

ت “�لإبادة �جلماعية«. �إذ� ما ��ضتمررّ
�إنرّ مليوناً  وتقول منظمات للدفاع عن حقوق �لإن�ضان 
على �لأقلرّ من �لأويغور وغريهم من �مل�ضلمني �لناطقني 
�ضينجيانغ.  يف  م��ع�����ض��ك��ر�ت  يف  حم��ت��ج��زون  ب��ال��رتك��ي��ة 
دة ع��ل��ى �ل��و���ض��ول �إىل  وت��ف��ر���س �ل�����ض��ني ق���ي���ود�ً م�����ض��درّ
�لإب��الغ عن حالت  ا يجعل  �ملنطقة �حل�ضا�ضة ممرّ هذه 

�لذي يجعل حل �لأزمة �ل�ضورية �ضبه م�ضتحيل«.
�ل�ضيا�ضية  �مل��ف��او���ض��ات  “لعبة  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ض���ار 
على  �ضاقة  تكون  �ضوف  ج��د�ً  �ل�ضاخنة  �مللفات  ه��ذه  يف 
�أو تنازلت  جميع �لأط��ر�ف ولبد من حدوث ت�ضويات 
�مل�ضالح  �ل��دول مت�ضابكة  �لأر���س من قبل جميع  على 
يف مثلث �لأزمات هذ�، و�إن �إبقاء �ملنطقة تر�وح مكانها، 
كما هو �حلال منذ �ضنو�ت، �أمر غري �ضحي، وقد يهدد 
باإ�ضعال �أزمات جديدٍة �ملنطقُة يف غنى عنها، ل�ضيما يف 
ظل �لظروف �ل�ضيا�ضية غري �ملو�تية وتعقيد�ت �ملو�قف 
على خط  �أط��ر�ف جديدة حمتملة  ودخ��ول  �لإقليمية 

هذه �لأزمات«.

�صباق مع �لزمن
�عترت �ضحيفة �ل�ضرق �لأو�ضط يف تقرير من مر��ضلها 
�خلارجية  لل�ضيا�ضة  �لأك��ر  �لختبار  �أن  و��ضنطن،  يف 
�لأمريكية هذه �ملرة من �إي��ر�ن، �أنه ي�ضود �عتقاد لدى 
�لزمن”  “�ضباق مع  �أنهم يف  بايدن  �إد�رة  �مل�ضوؤولني يف 
قبل �أن تتمكن �إير�ن خالل �أ�ضهر معدودة من �إنتاج ما 

يكفي من �ملو�د �لن�ضطارية ل�ضنع قنبلة ذرية.
و�أ�ضافت �ل�ضحيفة �أنه ل يز�ل �لرئي�س بايدن ي�ضغط 

�لقول  �لآخ�����رون  �لع�ضكريون  وم�����ض��اع��دوه  خ��ارج��ي��ت��ه 
�أحد منهم،  بالعتد�ء على  لإي��ر�ن  ي�ضمحو�  لن  باأنهم 

فيكون كلُّ ذلك �لكالم هو�ًء يف �ضبك؟«

�إنهاء �الأزمة �ليمنية
�لحتاد  �ضحيفة  يف  �ل��ع��م��ريي  عي�ضى  �ل��ك��ات��ب  وق����ال 
�لإمار�تية �إن �لنية لدى �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، 
نحو  تتجه  خارجيته،  وزي���ر  ل�ضان  على  ج���اءت  و�ل��ت��ي 
حماولة �لنتهاء من ملف �لأزمة �ليمنية و�لعمل على 
م�ضتحياًل،  �ضيكون  �أم��ر  لكنه  تدريجي،  ب�ضكل  �إغالقه 
بالنظر �إىل ت�ضعب هذ� �مللف وتد�خله مع ملفات �أخرى 
يف �ملنطقة. و�أ�ضاف �لعمريي �أنه ل �ضك يف �أن �لوليات 
يف  �ل�ضرت�تيجيني  حلفائها  م�ضالح  �ضرت�عي  �ملتحدة 
�لعربية  �ململكة  ر�أ�ضهم  وعلى  �لأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة 
�ل�ضعودية. وهذ� مع �لعلم باأن ملف �ليمن ي�ضكل �أهمية 

خا�ضة بالن�ضبة لل�ضيا�ضة �لأمريكية �جلديدة.
�ل�ضورية  �لأزم��ة  “ملف  �أن  ر�أى  ذ�ت��ه،  �ل�ضياق  و�ضمن 
معقد جد�ً هو �أي�ضاً وع�ضي على �حلل؛ نظر�ً لتد�خل 
�مل�ضالح فيه بني �لعديد من �لدول مثل رو�ضيا و�إير�ن 
�لأمر  نف�ضها،  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  بالإ�ضافة  وتركيا، 

تقدمها يف جمال حقوق �لن�ضان. وقال وزير �خلارجية 
�أم���ام جمل�س ح��ق��وق �لإن�ضان  و�ن���غ ي��ي يف وق��ت لح��ق 
�لتابع لالأمم �ملتحدة عر تقنية �لفيديو �إنه “مل يكن 
هناك على �لإطالق ما ي�ضمى بالإبادة �أو عمل �ل�ضخرة 

�أو �ل�ضطهاد �لديني يف �ضينجيانغ«.
وع��ق��ب �إق����ر�ر �مل��ذك��رة يف �ل��رمل��ان �ل��ك��ن��دي ق��ال زعيم 
�لآن  يدعون  “�ملحافظني  �إنرّ  �أوت��ول  �إيرين  �ملحافظني 
و�لعرت�ف  �لرملان  �ح��رت�م  �إىل  �للير�لية  �حلكومة 
ر�ضمياً بحدوث �إبادة جماعية يف �ل�ضني” د�عيا حكومة 

ترودو �إىل ت�ضديد لهجتها �ضدرّ بكني.
�إنرّ  بالقول  بيان  يف  غارنو  م��ارك  �خلارجية  وزي��ر  وردرّ 

ق منها �ضبه م�ضتحيل. لكنرّ �ضهود عيان ون�ضطاء  و�لتحقرّ
يف  ق�ضر�ً  �لأوي��غ��ور  دمج  �إىل  ت�ضعى  �ل�ضني  �إنرّ  يقولون 
ثقافة �لهان �لذين ي�ضكلون غالبية �ضكان �لبالد، وذلك 
مبا  �لإ�ضالمية  �ل��ع��اد�ت  على  �لق�ضاء  حماولتها  عر 
يف ذلك �إجبار �مل�ضلمني على �أكل حلم �خلنزير و�ضرب 
�ل��ق�����ض��ري. وتنفي  ن��ظ��ام للعمل  ف��ر���س  م��ع  �ل��ك��ح��ول، 
�أنرّ مع�ضكر�ت �لحتجاز  د  �ل�ضني هذه �لتهامات وتوؤكرّ
هي يف �لو�قع مر�كز للتدريب �ملهني تهدف �إىل �حلدرّ 

ف �لإ�ضالمي. من �نت�ضار �لتطررّ
�إن معاملتها لالأقليات  �أعلنت �لثنني  وكانت بكني قد 
على  �ضاطع”  “مثال  و�لتيبت  �ضينجيانغ  يف  �لتنية 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل�����ض��ع��ودي��ة م���ن �أجل 
للحرب  �ضلمي  �ضيا�ضي  ح���لرّ  �إي���ج���اد 
�إير�ن  ��ضتمر�ر  رغ��م  على  �ليمن،  يف 
للقيام  �حلوثي  جماعة  ��ضتخد�م  يف 
من�ض����اآت  ت�����ض��ت��ه��دف  ب����اع����ت����د�ء�ت 
ويف  و�ل�ضعودية.  �ليمن  يف  مدني����ة 
ف��ي��ه حماية  ي��ت��ع��ه��د  �ل�����ذي  �ل���وق���ت 
�إىل  ي�ضعى  �لعدو�ن،  �ململكة من هذ� 
�أن ت�ضطلع �ل�ضعودية بدور قيادي يف 
�لإقليم �ملتاأزم، �أوًل عر �لتاأكيد على 
م�ضاركتها مع دول �أخرى باخلليج يف 
�أي مفاو�ضات مقبلة حول عودة �إير�ن 
يف  لو�جباتها  �لتام”  “�لمتثال  �إىل 
�أي  �مل�ضرتكة،  �ل�ضاملة  �لعمل  خطة 
�لكرى،  �لقوى  مع  �لنووي  �لتفاق 
وم���ع���اجل���ة �ل���ت���ه���دي���د�ت �لإي���ر�ن���ي���ة 
�لبالي�ضتية،  بال�ضو�ريخ  �ل�ضلة  ذ�ت 
وجل������م ت���دخ���الت���ه���ا �ل����ع����دو�ن����ي����ة يف 
�لد�خلية للدول �لأخرى يف  �ل�ضوؤون 
و�أ�ضارت  �لعربية.  و�ملنطقة  �خلليج 
�لتي  �لدبلوما�ضية  �أن  �إىل  �ل�ضحيفة 
يتوق �إليها �لرئي�س بايدن ل تعني �أن 
يدها  عن  �ضتتخلى  �ملتحدة  �لوليات 
�أولويات  دع��ت  �إذ�  ع�ضكرياً  �ل��ط��وىل 
ذلك،  �إىل  �لأمريكي  �لقومي  �لأم��ن 
�لتو�زن  ه��ذ�  تقييم  مهمة  ت��رك  مما 
لوزيري �لدفاع �جلرن�ل لويد �أو�ضنت 
�لتدخل  �أي����د�  �ل��ل��ذي��ن  و�خل���ارج���ي���ة، 

�لع�ضكري للوليات �ملتحدة يف �أكر من منا�ضبة.

كبح جماح �إير�ن
وقال �لكاتب حممد �آل �ل�ضيخ يف �ضحيفة “�جلزيرة” 
جماح  كبح  على  ق���ادرة  ي��ر�ه��ا  ل  �أمريكا  �إن  �ل�ضعودية 
�إير�ن و�ل�ضيطرة على �ضلوكياتها �لتو�ضعية و�لتخريبية 
يف �ملنطقة؛ لأن �لتعامل معها بالدبلوما�ضية لن يوقف 
بالقوة  �إل  �لإير�نيني ل يرعوون  �أن  بينما  �ضلوكياتها، 

و�حلزم ..
ما  يخ�ضى  ف��اإن��ه  لذلك  �لقريب؛  تاريخهم  يقول  كما 
يخ�ضاه �أن ت�ضتغل �إير�ن �لتعامل �لأمريكي �ملرن معها، 
�خلطر  هو  و”هذ�  �لنووية.  �لقنبلة  بالفعل  وتتملك 

�حلقيقي علينا وعلى �ملنطقة كلها«.
عليه  مي�ِس  مل  بايدن  �لرئي�س  �أن  �ل�ضيخ  �آل  و�أو���ض��ح 
�إل قر�بة �ل�ضهر �إل �أن )�للغة( �مل�ضتخدمة جتاه �أغلب 
وقال  باخلري،  تب�ضر  ل  و�خلليجية  �لعربية  �لق�ضايا 
“�أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف حملته �لنتخابية كان قد وعد 
�لرت�مبية،  �ل�ضيا�ضة  على  بتحفظه  وو�ضوح  ب�ضر�حة 

و�أنه �ضيعيد مر�جعتها ق�ضية ق�ضية.

“حكومة كند� تاأخذ �أيرّ �درّعاء بوقوع �إبادة جماعية على 
ل �ترّباع نهج  �إىل �أنرّ �أوت��او� تف�ضرّ ”، م�ضري�ً  حممل �جلدرّ

ق مع حلفائها ب�ضاأن هذه �لق�ضية. من�ضرّ
وكان ترودو �أعلن �لأ�ضبوع �ملا�ضي �أنرّ كند� ودوًل �أخرى 
تدر�س �إمكانية �عتبار معاملة �ل�ضني لأقلية �لأويغور 

�إبادة جماعية.
لة باملعاين وهي �أمر يجب  وقال ترودو “�إنرّها كلمة حممرّ
و�أ�ضاف  �لأويغور”.  حالة  يف  �إليه  ننظر  �أن  بالتاأكيد 
“�أعرف �أنرّ �ملجتمع �لدويل ينظر باهتمام كبري يف هذ� 
�أن نكون ج���زء�ً من  ن���رتدرّد يف  �لأم���ر، ونحن معه ول��ن 

�لقر�ر�ت حول هذ� �لنوع من �لق�ضايا«.
�إد�رة �لرئي�س �لأمريكي �ل�ضابق دونالد تر�مب  وكانت 
منطقة  يف  �مل�ضلمة  لالأقليات  بكني  �ضجن  �أنرّ  �عترت 
وجر�ئم  جماعية  �إب���ادة  جرمية  �إىل  يرقى  �ضينجيانغ 

�ضد �لإن�ضانية.
ج�ضيمة  �نتهاكات  �أن  يف  �ضك”  “ل  ���ه  �إنرّ ت���رودو  وق���ال 
“نحن  و��ضاف  �ضينجيانغ.  �لإن�ضان حدثت يف  حلقوق 
�ت  نا عن خماوفنا مررّ ن�ضعر بقلق بالغ حيال ذلك وعررّ
دة  كلمة حمدرّ بتطبيق  �لأم��ر  يتعلرّق  عندما  لكن  ة.  ع��درّ
�إىل  بب�ضاطة بحاجة  +�إب��ادة جماعية+ فنحن  هي  ج��د�ً 

د” من �لوقائع “قبل �تخاذ قر�ر كهذ�«. �لتاأكرّ
�أوت��او� وبكني ب�ضكل حادرّ على  وتدهورت �لعالقات بني 
خلفية توقيف كند� م�ضوؤولة يف �ضركة هو�وي �ل�ضينية 

وتوقيف �ل�ضني مو�طنني كنديني.
كوفريغ،  م���اي���ك���ل  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة  �ل�����ض��ل��ط��ات  و�ع���ت���ق���ل���ت 
كبري�ً  م�����ض��ت�����ض��ار�ً  �ل���ذي يعمل  �ل�����ض��اب��ق  �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي 
مايكل  �لأع���م���ال  ورج���ل  �ل��دول��ي��ة،  �لأزم�����ات  ملجموعة 
 ،2018 �لأول/دي�������ض���م���ر  ك���ان���ون   10 يف  ���ض��ب��اف��ور 

�ض�س. و�ُتهمتهما لحقاً بالتجرّ
كند�  لعتقال  �ل�ضني  من  �نتقاماً  �عتقالهما  و�عتر 
�ل�ضينية  ه��و�وي  ل�ضركة  �ملالية  �ملديرة  و�نت�ضو،  مينغ 

للتكنولوجيا، رغم �أنرّ �ل�ضني تنفي ذلك.

�لنم�صا جتري ماليني �لفحو�صات لتجنب موجة ثالثة •• فيينا-اأ ف ب

�ملوجة  باغتتها  �لتي  �لنم�ضا  عمدت 
�خلريف،  يف  كوفيد-19  من  �لثانية 
����ض��ت��ب��اق��ي��ة هذه  �ىل �ت��خ��اذ خ��ط��و�ت 
�ملرة مع �إجر�ء ثالثة ماليني فح�س 
للك�ضف عن �لوباء �أ�ضبوعيا، ن�ضفها يف 
�ملد�ر�س لتكون هذه �لدولة �ل�ضغرية 

ر�ئدة يف هذ� �ملجال.
م���رك���ز   500 م������ن  �أك����������ر  ي�����ق�����دم 
و�ألف  �ضيدلية  و900  متخ�ض�س 
�ضركة فحو�ضات جمانية للك�ضف عن 
فريو�س كورونا، فيما يخ�ضع �لطالب 

لنف�س �لجر�ء مرتني �أ�ضبوعيا.
ب���ادئ �لأمر  �مل��ق��ارب��ة يف  مل تلق ه��ذه 

�أ�ضد�ء حني مت �إن�ضاء �أوىل �ملر�كز يف 
�لأول/ كانون  �لإغ���الق يف  ف��رتة  �أوج 

دي�ضمر وعنونت �ل�ضحف “�ختبار�ت 
جماعية بدون ح�ضود«.

ل��ك��ن��ه��ا ت�����ض��ارع��ت يف م��ط��ل��ع ���ض��ب��اط/
وبد�أت  �ل��ق��ي��ود،  تخفيف  م��ع  ف��ر�ي��ر 

�ملو�قف تتغري بحكم �ل�ضرورة.
�إب�����ر�ز فح�س  �لآن  ي��ت��ع��ني  ب���ات  لأن����ه 
�ضاعة   48 ع��ن  مدته  تزيد  ل  �ضلبي 
�ل�ضعر  م�����ض��ف��ف  �ىل  �ل���ت���وج���ه  ع��ن��د 
عند  �و  �ل��ت��زل��ج  منتجعات  بع�س  �أو 
مد�خل دور �لتقاعد. وقالت كاتارينا 

ر�يخ كبرية �لأطباء يف وز�رة �ل�ضحة 
“��ضرت�تيجيتنا  لوكالة فر�ن�س بر�س 
هي �إجر�ء عدد كبري من �لفحو�ضات 
“هذه  و�أ�ضافت  �جر�ئها”.  وت�ضهيل 
هي �لطريقة �لوحيدة لل�ضيطرة على 
�ملتحورة  �لن�ضخ  �ن  ح��ني  يف  �لوباء” 
عمليات  ت���ت���ق���دم  ف��ي��م��ا  ق��ل��ق��ا  ت���ث���ري 

�لتلقيح ببطء.
فح�ضا   24 �ل��ن��م�����ض��ا  جت���ري  وه���ك���ذ� 
معدل  )ع��ل��ى  ن�ضمة  �أل���ف  لكل  يوميا 
�ختبار�ت  خم�ضة  مقابل  �أي���ام(  �ضبعة 
فقط يف فرن�ضا و�أقل من 2 يف �أملانيا، 

�مل�ضتوى  على  �ملقدمة  يف  ي�ضعها  م��ا 
�لعاملي بح�ضب تقدير�ت موقع حتليل 
�أن  “نريد  ر�ي����خ  وت���ق���ول  �ل��ب��ي��ان��ات. 
معربة   ، �أعلى”  م�ضتوى  �إىل  نذهب 
عن �لأمل يف �أن “يتم �جر�ء فحو�ضات 
على 60 �و %70 من �ل�ضكان �لبالغ 
�و  8،9 مليون ن�ضمة مرتني  عددهم 

حتى ثالث مر�ت �أ�ضبوعيا«.
�لو��ضع  �لج���ر�ء  ه��ذ�  �إىل  بالإ�ضافة 
�ل����ن����ط����اق، ���ض��ي��ت��م��ك��ن �ل�������ض���ك���ان من 
�آذ�ر/مار�س   1 من  �عتبار�  �حل�ضول 
ع��ل��ى ف��ح��و���ض��ات مي��ك��ن �ج����ر�وؤه����ا يف 

وز�رة  �مل�������ض���وؤول���ة يف  وق���ال���ت  �مل���ن���زل. 
يف  �ل���ث���اين  ���ض��الح��ن��ا  “�إنه  �ل�����ض��ح��ة 
�ن  �ن��ت��ظ��ار  يف  كوفيد-19،  مكافحة 

يتم تلقيح غالبية �ل�ضكان«.
من جهتها توؤكد مونيكا ريدلرغر-

علم  م����رك����ز  يف  �مل���������ض����وؤول����ة  ف���ري���ت���ز 
�لفريو�ضات يف جامعة فيينا “�أهمية” 
�لختبار�ت �ملنتظمة وتدعو يف �لوقت 
�حليطة  �أخ���ذ  وق���ف  ع���دم  �ىل  نف�ضه 
نف�ضك  �إل��ق��اء  بعد  ميكنك  “ل  قائلة 

بني �أح�ضان جدتك«.
ه����ذه �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ول ���ض��ي��م��ا يف 

�مل����د�ر�����س ت��ت��اب��ع��ه��ا ب��اه��ت��م��ام �ل����دول 
�ملجاورة ل �ضيما �أملانيا وت�ضيكيا.

ومنذ �إعادة فتح �ملد�ر�س يف 8 �ضباط/
فر�ير يتلقى �لأطفال علبة تت�ضمن 
قطعة قطن لإدخ��ال��ه��ا يف �لأن���ف من 
�جلهتني. ورغم �أن هذه �لعملية �لتي 
دقيقة،   15 غ�ضون  يف  نتائج  تعطي 
لي�ضت موثوقة مثل �لفح�س �ملخري 
للك�ضف عن كورونا �إل �أنها تتيح �حلد 

من �لإ�ضابات.
يف �ل�ضفوف �أو يف �أماكن �أخرى ين�ضاع 
�لنم�ضاويون رغم كل �ضيء لهذ� �لأمر 
��ضتعادة حريتهم  �أج��ل  �لإل��ز�م��ي من 
من  �ل�ضاأم  خلفية  على  �ل�ضيء  بع�س 

�لجر�ء�ت �ل�ضحية.
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�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/ بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ك�ضرت�س لغ�ضيل وتلميع �ل�ضيار�ت
رخ�ضة رقم:CN 2651398 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/بيت  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�ضياء لتجارة خردة وخملفات �ملباين
رخ�ضة رقم:CN 1124340 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/نيو  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

موديل لتجارة و��ضتري�د �ملالب�س �لن�ضائية
رخ�ضة رقم:CN 1199766 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�يه ��س 

�يه لال�ضت�ضار�ت �لد�ريه
رخ�ضة رقم:CN 2722689 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
كونرتول  �ل�ض�����ادة/بالتيك  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ضريفريز للمعاينه و�لت�ضنيف ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2800652 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة مرمي خلفان حممد ر��ضد �ملن�ضوري %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضمر �ضرحان �حمد منر

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
لد�رة  �لقمة  �ل�ض�����ادة/تالل  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت و�ل�ضيانة �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2688648 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �حمد �ضامل �ضيف حممد �ملن�ضوري %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف في�ضل عبد�لهادي عبد�هلل حميد �لبلو�ضي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن 
نيلوفر  �ل�ض�����ادة/�خلياط  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�ضيد�ت رخ�ضة رقم:2761245 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

 ح�ضن على ح�ضن �ملال �حلمادى من مالك �إىل وكيل خدمات
 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء 

ح�ضن على ح�ضن �ملال �حلمادى من 100 % �إىل %0
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

 �إ�ضافة حميد حممد عبد�لكرمي حممد %100
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن 
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لغز�ل �لبي�س لغ�ضيل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�ضيار�ت رخ�ضة رقم:2869345 
تعديل وكيل خدمات / �إ�ضافة حمد بطى �ضيف خلفان �ملزروعى

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 
 �إ�ضافة فرهاد خري�ندي�س �ضاد حممد %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد بطى �ضيف خلفان �ملزروعي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن 
لزياء  �ملنظر  �ل�ض�����ادة/خياط  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�ضيد�ت رخ�ضة رقم:2329515 
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

 �إ�ضافة نا�ضر �حمد بوركاتيت غفار بوركايت  %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

 �ضامل عبيد مرزوق على �ل�ضام�ضى من مالك �إىل وكيل خدمات
 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء 

 �ضامل عبيد مرزوق على �ل�ضام�ضى من 100 % �إىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/تريبو كافيه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2256196 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 

 �حمد �ضرحان �ضعيد حمد �ل�ضعيبى من وكيل خدمات �إىل �ضريك
 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / �حمد �ضرحان �ضعيد حمد �ل�ضعيبى من 0% �إىل %51

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة ليلني نابور زوليتا  %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �يدو�رد بيلد� ماترو

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

تعديل �إ�ضم جتاري من/ تريبو كافيه
TRIBU CAFE

�إىل / تريبو كافيه ذ.م.م
  TRIBU CAFE L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضلفر لورد ح.م ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2715279 
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة �ضيده �حمد عبد�هلل �لعطا�س �لها�ضمى  %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضني مو�ضى ح�ضن على �ملازمي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف ح�ضن مو�ضى ح�ضن على �ملازمي

تعديل ر�أ�س �ملال / من 100000 �إىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�ضم جتاري من/ �ضلفر لورد ح.م ذ.م.م
SILVER LORD H.M L.L.C

�إىل/ �ضلفر لورد ح.م - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
  SILVER LORD H.M - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�ضم �لتجاري:ح�ضانة �لتميز �ل�ضوي�ضري ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:�لعني ، ع�ضارج ، فيال ، �ل�ضيد/�ضامل �حمد حربي �ضامل

CN 2307958 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/�كيورت للمحا�ضبة �لقانونية و�ل�ضت�ضار�ت   2
�ل�ضريبية ذ.م.م ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2020/11/3 وذلك 

بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/2/23  - كاتب �لعدل بالرقم:2058004430 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ت�ضامن

�ل�ضم �لتجاري:�ضالون �لنجمة �لعربية �لالمعة للن�ضاء
عنو�ن �ل�ضركة:�بوظبي- مدينة خليفة �أ - �ملالك/د�ئرة �ل�ضوؤون �لبلدية 

- بلدية �أبوظبي
CN 1175087 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/مكتب �لهاملي و�ضركاه حما�ضبون قانونيون ،   2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/2/3 وذلك بناء على قر�ر 
حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/2/23  -  2224848C88F1181AD60D:بالرقم
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
للنقليات  رود  �ل�ض�����ادة/ريد  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�ضة رقم:1246031 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة خليفه عمر بخيت عمر �ملن�ضوري %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف هيثم حممد �ضيف نا�ضر �خلرو�ضى
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/حمل �لر�س �لطيبة  �لتنمية �لقت�ضادية بان  تعلن د�ئ���رة 

لت�ضليح كهرباء �ل�ضيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1392158 

تعديل وكيل خدمات/��ضافة خلفان علي جمعه �لظاهري
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة حممد من�ضور مياه حممد يون�س %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف خلفان علي جمعه �لظاهري

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بخ�ضو�س �لرخ�ضة 
�لتجاري:�ضيدلية  بال�ضم   CN رقم:2094294 
�لنامل ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�ضة و�عادة �لو�ضع 

كما كان عليه �ضابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�ضبوع  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كافترييا وم�ضاوي و�حة �ل�ضام

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:1969615 
تعديل �إ�ضم جتاري من/ كافترييا وم�ضاوي و�حة �ل�ضام
WAHAT AL SHAM CAFETERIA & GRILLS

�إىل/ ملحمة وم�ضاوي و�حة �ل�ضام
WAHAT AL SHAM BUTCHERY & GRILLS 

 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة بيع �للحوم �لطازجة - بالتجزئة  4721004
 تعديل ن�ضاط / �إ�ضافة بيع �للحوم �ملردة و�ملثلجة - بالتجزئة  4721005

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/لفي�س 

�ي كومر�س للو�ضاطة �لتجارية
رخ�ضة رقم:CN 2741188 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/كلية  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�ضي�ضكوم�س
رخ�ضة رقم:CN 1005087 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:كور�ل ل�ضت�ضار�ت �ل�ضالمه ذ.م.م
وحدة   ،  58 مكتب   ،  2 ق   ،  45 م   ، �ل�ضناعية  �ل�ضركة:م�ضفح  عنو�ن 

�ملالك/�ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان
CN 1937853 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/�يه �ي �م لتدقيق �حل�ضابات ، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2021/2/22 وذلك بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2113000280 
- تاريخ �لتعديل:2021/2/23

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية
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عربي ودويل

�أج��ري��ت يف  �ل��ت��ي  ك��ان��ت لالنتخابات    
ظ����روف �ضحية  �لأخ�������رية، يف  �لأي������ام 
�ضعبة، �أهمية ثالثية.     �ضتعطي فكرة 
كاتالونيا  يف  �لقوى  ميز�ن  تطور  عن 
بعد ثالث �ضنو�ت متيزت باحلكم على 
�ختارو�  �لذين  �ل�ضابقني  �ل�ضيا�ضيني 
�جلانب  �أحادية  �نف�ضال  ��ضرت�تيجية 
وغ���ري ق���ان���ون���ي���ة.     و���ض��ت�����ض��م��ح بفهم 

كيفية تطور �ل�ضر�ع �لكتالوين.
   و�أخ��رًي�، �ضت�ضكل م�ضتقبل �ل�ضيا�ضة 
كونها  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  لأن���ه،  �لوطنية 
فانه  ���ض��ان�����ض��ي��ز،  �خ����ت����ب����اًر� حل���ك���وم���ة 
�لقوى  مل����ي����ز�ن  ي���ك���ون  �أل  مي���ك���ن  ل 
ع��ل��ى مالمح  ت����اأث����ريه  ك��ات��ال��ون��ي��ا  يف 
�ضان�ضيز.     لبيدرو  �لرملانية  �لأغلبية 
يجعل  �أن  ي��ف��رت���س  �أخ������رى،  ب��ع��ب��ارة 
ه���ذ� �لق����رت�ع م��ن �مل��م��ك��ن م��ع��رف��ة ما 
عن�ضًر�  ت���ز�ل  ل  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ك��ان��ت  �إذ� 
�أو  �ل�ضيا�ضي،  �لن�����ض��د�د  عنا�ضر  م��ن 
ع��ل��ى �ل��ع��ك�����س م��ن ذل����ك، مي��ك��ن و�ضع 
�ملدى.     ط��وي��ل��ة  ج��دي��دة  ��ضرت�تيجية 
ت�ضري نتائج 14 فر�ير 2021، �أوًل 
قفاًل  متثل  ت��ز�ل  ل  كاتالونيا  �أن  �إىل 
نكتب  وعندما  �لإ�ضبانية،  �ل�ضيا�ضة  يف 
�لإ�ضبانية، فاإننا نعني �مل�ضهد �ل�ضيا�ضي 

يف كاتالونيا ويف �لأمة �لإ�ضبانية.

هل �نت�صرت �النف�صالية؟
�أ�ضرت     خ���الل م�����ض��اء �لن��ت��خ��اب��ات، 
لال�ضتقالل  �ملوؤيدة  �لثالثة  �لأح��ز�ب 
لالأ�ضو�ت  �لإج���م���ايل  �ل��ع��دد  �أن  ع��ل��ى 
باملائة   50 �لإدلء بها جتاوز  �لتي مت 
باملائة(   9 ف��ا���ض��ل   50 )ب��ال�����ض��ب��ط 
�أغلبيتهم  ي��ج��ددون  �إن��ه��م  م���رة.  لأول 
ولكنه  ملليمرتي  ب��ت��ط��ور  �ل��رمل��ان��ي��ة 

حا�ضم.
    يف �لو�قع، جاء حزب “مًعا من �أجل 
كاتالونيا” خلف” �لي�ضار �جلمهوري 
 33 32 مقعًد� مقابل  �لكاتالوين”: 
)34 مقابل 32 يف �لرملان �ل�ضابق(. 
“�لر�غماتي”  �خل���ي���ار  ف����از  وه���ك���ذ� 
و�لأب  ج���ون���ك���ري�����س  �أوري��������ول  حل����زب 
�لر�ديكايل  �خل��ي��ار  على  �أر�ج��ون��ي�����س، 
بويغدميونت  ك���ارل���ي�������س  ل��ت�����ض��ك��ي��ل��ة 
ول������ور� ب�������ور���������س.      مب���ف���رده���م���ا، ل 
مطلقة:  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  �حل���زب���ان  ي��ت��م��ت��ع 
لأق�ضى  �أخ���رى،  م��رة  يرتهنان،  فهما 
�لوحدة  �لر�ديكايل-”تر�ضيح  �لي�ضار 
متثيليته  �ضاعف  -�ل���ذي  �ل�ضعبية” 
ذلك،  وم��ع   .)4 م��ن  ب���دًل  )9 مقاعد 
فاإن حركة “تر�ضيح �لوحدة �ل�ضعبية” 
ت���وق���ع���ه: عام  ����ض���ري���ك ل مي���ك���ن  ه����ي 
ما�س،  �رت���ور  ق��ي��ادة  �أ�ضقطت   2015
وبالتايل �ضاهمت يف ظهور �ل�ضخ�ضية 
لكارلي�س  �حل��ني  ذل��ك  حتى  �لثانوية 
للف�ضاد،  ف��ب��اإد�ن��ت��ه��ا  ب��وي��غ��دمي��ون��ت. 
ك��ان��ت ق��د �أع��ل��ن��ت رف�����ض��ه��ا ت���ويل لور� 
ب���ور�����س، �مل��ت��ه��م��ة ب��اخ��ت��ال���س �لأم����و�ل 
 70 �لعامة. ومن خالل �لنتقال من 
مقعًد� �إىل 74 من �أ�ضل 135، يعزز 

�لنف�ضاليون قب�ضتهم على �لرملان.
ح�ضب  �ل��ن��ت��ائ��ج  بتق�ضيم  ق��م��ن��ا  �إذ�     
�مل��ق��اط��ع��ات، مي��ك��ن��ن��ا، م���رة �أخ�����رى، �أن 
�لتقليدية  �ل�ضيا�ضية  �جلغر�فيا  نرى 
�لريفية  �ملقاطعات  تكون  لكاتالونيا: 
تعد  بينما  ك��ب��ري،  ح��د  �إىل  �نف�ضالية 

بر�ضلونة �أقل ب�ضكل ملحوظ.
   ومي��ك��ن��ن��ا �إث������ر�ء ه����ذه �مل���ق���ارب���ة من 
خالل �لإ���ض��ارة �إىل �أن��ه يف فيك )ريف 
�ل�ضتقاللية  وع���ا����ض���م���ة  ب��ر���ض��ل��ون��ة 
�ملت�ضددة(، حت�ضل حزب “مًعا من �أجل 
باملائة   2 فا�ضل   42 على  كاتالونيا” 
من �لأ�ضو�ت، و”�لي�ضار �جلمهوري يف 
كاتالونيا” على 20 فا�ضل 2 باملائة، 
على  �ل�ضعبية”  �ل���وح���دة  و”تر�ضيح 
و�ل�ضرت�كيون  باملائة.   1 فا�ضل   10
يبدون  ب��امل��ائ��ة،   6 فا�ضل   10 بن�ضبة 
�لتي  ج����ريون����ا،  يف  �م����ا   ... ���ض��اح��ب��ني 

ك����ان ب��وي��غ��دمي��ون��ت ع��م��دت��ه��ا، ح�ضل 
�لن��ف�����ض��ال��ي��ون ع��ل��ى 61 ب��امل��ائ��ة من 
�مل�ضاركة  م��ع��دل  وي���ف���وق  �لأ�����ض����و�ت. 
�ملتو�ضط  ف��ي��ك وج���ريون���ا،  ك��ل م��ن  يف 
�لإقليمي )57 فا�ضل 5 باملائة، و57 
فا�ضل 6 باملائة على �لتو�يل(.    بعبارة 
�أخ��رى -وه��ذ� معطى مت �لتحقق منه 
م��ن��ذ �لن��ت��خ��اب��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة �لأوىل 
1980 -هذه �لنتخابات تف�ضل  عام 
�ل��ت�����ض��ك��ي��الت �ل���ق���وم���ي���ة.    م���ن جهة 
�لنتخابي  �ل��ق��ان��ون  ي�ضمن  �أخ�����رى، 
�لثالث  للمقاطعات  م��ف��رًط��ا  متثياًل 
���ض��ك��ان��ي��ة ع��ل��ى ح�ضاب  ك��ث��اف��ة  �لأق������ل 
مقاطعة بر�ضلونة. وميثل �لنائب عن 
وزمالئه  ن��اخ��ب،  �أل���ف   50 بر�ضلونة 
م��ن ج��ريون��ا ول��ريي��د� وت��ار�غ��ون��ا بني 
�أخ�����رى،  م����رة  ه���ن���ا،  �ل���ف���ا.  و22   17
م���ن �مل����ع����روف �أن�����ه م���ع مت��ث��ي��ل �أك���ر 
�لنف�ضاليون  ي��ح�����ض��ل  ل���ن  ت����و�زن����اً، 
ولكن،  برملانية”2«.      �أغلبية  على 
�لنظرية  �مل��ن��اق�����ض��ة  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  �إذ� 
�لو�قع  ف���اإن  �حل��ج��ج،  ه���ذه  تتبنى  �أن 
ت��و�زن قوى مو�ت  ا هو  �ل�ضيا�ضي فعليرّ
تعتر  �لتي  �لنف�ضالية  للت�ضكيالت 
نف�ضها قد �أعيد �إ�ضفاء �ل�ضرعية عليها 
وتقويتها يف ن�ضالها.     على �جلانب 
�نزعجت  ل��الن��ف�����ض��ال��ي��ة،  �مل���ن���اه�������س 
�ل���ب���ان���ور�م���ا مت���اًم���ا م���ن ع����ودة ظهور 
�حلزب �ل�ضرت�كي يف كتالونيا و�نهيار 
�حلزب  �ضيوتاد�ن،  �ضيود�د�نو�س  حزب 
�ل��و���ض��ط��ي �ل����ذي ج�����ض��د ع���ام 2017 
جديد  �لنف�ضايل.  �مل�����ض��روع  مقاومة 
�ملت�ضدد  �ليمني  دخول  �خر:  ر�ديكايل 
�أ�ضو�أ  �إىل  �أدى  مم��ا  -ب��ق��وة  -ف��وك�����س 
كاتالونيا  يف  �ل�����ض��ع��ب  حل���زب  ن��ت��ي��ج��ة 
�أ�ضبح  ل��ق��د      .1980 ع����ام  م��ن��ذ 
�ل�ضرت�كيون جمدد� �أول قوة �ضيا�ضية 
قوة  �أول  وح���ت���ى  �ن���ف�������ض���ال���ي���ة،  غ����ري 
�ضيا�ضية يف كاتالونيا. لكن لهذ� �لنجاح 
جانب مر�وغ: كان �حلزب �ل�ضرت�كي 
هو   2011 ع����ام  ح��ت��ى  �ل���ك���ات���ال���وين 
�لنتخابات  يف  ك��ات��ال��وين  ح���زب  �أول 
 ،2006 �إىل   1980 وم���ن  �ل��ع��ام��ة، 
باملائة   30-25 ح���ول  ي��ت��اأرج��ح  ك���ان 
1999 بن�ضبة  مع جناح تاريخي عام 
�ل�ضرت�كيون  ب��امل��ائ��ة.   2 فا�ضل   38
ي��ت��ع��اف��ون، وه�����ذ� خ���ر م���ه���م: لطاملا 
بني  �ل�ضرت�كيني  �ضعف  �أن  �عتقدت 

ون�ضطاء  ق������ادة  �إىل  ب���ال����ض���ت���م���اع     
�مل�ضكلة  ف����اإن  �لن��ف�����ض��ال��ي��ة،  �ل��ق�����ض��ي��ة 
تنبع من حالة من �ل�ضطهاد، �أو حتى 
�لرئي�س  �ملر�ضحني،  )�أح��د  �ل�ضتعمار 
قال،  بر�ضلونة،  جت��ارة  لغرفة  �ل�ضابق 
“غري  عن  �لنتخابية،  �حلملة  خالل 
�أنهم  ك��ات��ال��ون��ي��ا،  يف  �لكاتالونيني” 

كانو� “م�ضتعمرين«(. 
   �ن �ل��دول��ة �لإ���ض��ب��ان��ي��ة، �ل��ت��ي جاءت 
�ملجتمع  �لفرنكية، تخنق  مبا�ضرة من 
�إىل  �ل��دع��وة  و��ضتح�ضار  �لكاتالوين. 
تقرير  ����ض��ت��ف��ت��اء  يف  �ل�������ض���روع  رف�������س 
�مل�ضري، و�إد�نته �أمام �لق�ضاء من قبل 
�لوقت،  ذل��ك  يف  �حلكومية  �ل�ضلطات 
�ضيما  ل  للمظاهر�ت،  �ل�ضرطة  وقمع 
ت�ضويت 1 �أكتوبر 2017، �إىل جانب 
�أ�ضباب،  �أن���ه���ا  ع��ل��ى  �ل���ت���اأث���ري�ت  �أخ�����ذ 
�ل��و���ض��ع �حلايل  ��ا جت��اه��ل  �أي�����ضً يعني 
للدولة  �ملوؤ�ض�ضية  و�لبنية  لكاتالونيا 
�إىل و�ضف  ن��ع��ود هنا  ل��ن  �لإ���ض��ب��ان��ي��ة. 
هذ� �لنظام �لالمركزي للغاية، يكفي 
�لكتالونية  �ملوؤ�ض�ضات  ق��وة  �إن  �ل��ق��ول 
�لكتالوين  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضهد  �أع��ط��ت 
ب��ق��ي��ة �لبالد،  ل��ه��ا يف  ك��ث��اف��ة ل م��ث��ي��ل 
حتدد  �لتي  هي  وحدها  كاتالونيا  و�أن 

��ضتقر�ر �إ�ضبانيا.
   �ضبب �آخر هو “�لعجز” �لكتالوين: 
ت�����ض��اه��م �مل��ن��ط��ق��ة ب�����ض��ك��ل م���ف���رط يف 
�أن  �ضاأنه  �لوطنية وهذ� من  �لتكاليف 
عليها  م�ضلطة  ع��ق��وب��ة  مب��ث��اب��ة  ي��ك��ون 
بوريل يف  �ضجب جوزيب  د�ئ��م.  ب�ضكل 
�أيامه هذه �لأ�ضطورة �ملتعلقة بامليز�نية 
�ل�ضتقالل،  وحكايات  رو�ي���ات  )�ن��ظ��ر 
2015(. و�أظهر موؤرخون �قت�ضاديون 
�لت�ضابك �لوثيق للعالقة بني كاتالونيا 
�لإ���ض��ب��ان��ي��ة )�ن��ظ��ر غابرييل  و�ل�����ض��وق 
�إ�ضبانيا  يف  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ت���ورت���ي���ال����س، 
وهنا   .)2016 و�لأ���ض��ط��ورة،  �لتاريخ 
�أخ���رى، �حلجة �ضعيفة.    تبقى  م��رة 
م�ضاألتان عاطفيتان: �لأوىل هي تاريخ 
ك��ات��ال��ون��ي��ا، و�ل��ث��ان��ي��ة ه��ي �مل��ط��ال��ب��ة ب� 
�لبناء  يف  �لقر�ر”.  �ت��خ��اذ  يف  “�حلق 
�حل�����ايل ل��ل��ح��ل��م �ل���ك���ات���ال���وين، يجب 
ُيقر�أ  �ل���ذي  �إ�ضبانيا،  ت��اري��خ  ن��دي��ن  �أن 
د�ئم  وخنق  م�ضتمرة  هيمنة  �أن��ه  على 
لكاتالونيا... وبالتايل، �ضتكون �مل�ضكلة 
�أو  �لعد�لة،  يف  �لرغبة  هي  �لإقليمية 

بالأحرى يف �لنتقام.

من  ب��امل��ائ��ة   3 ف��ا���ض��ل   18(  2010
 9 فا�ضل   13( و2017  �لأ����ض���و�ت( 
للفر�ضة  �لنافذة  مبثابة  ك��ان  باملائة( 
�ل��ت��ي �غ��ت��ن��م��ه��ا �لن��ف�����ض��ال��ي��ون جلعل 
م��و�ق��ف��ه��م.  �أك���ر ر�دي��ك��ال��ي��ة. �حلزب 
ذر�ع  ه����و  �ل���ك���ات���ال���وين  �ل�����ض����رت�ك����ي 
و�إ�ضبانيا:  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ب��ني  مف�ضلية 
�جلب�س،  يف  �لآن  وه���و  ت��ك�����ض��ر...  ل��ق��د 
وه�س، لكنه عائد.    عرف �لو�ضطيون 
�نهيار� ميكن �أن يعني �ختفاءهم. على 
و�أكتوبر  �أبريل  بني  �لوطني،  �مل�ضتوى 
�إىل  مقعًد�   57 من  �نتقلو�   ،2019
يف  �ل�ضيناريو  يتكرر  �مل���رة  ه��ذه   .10
ك��ات��ال��ون��ي��ا، ح��ي��ث ول�����دو� ك���رد فكري 
و�أكاذيبه  �ل�ضتقالل  على  و�أخ��الق��ي 
تعر�ضت  لقد  �حلقيقة،  يف  و�أوه��ام��ه. 
للخيانة  ل��ل��ن��اخ��ب��ني  �ل��و���ض��ط��ي��ة  �مل��ث��ل 
من قبل �ضيا�ضيني مبتدئني �أ�ضكرتهم 
جن��اح��ات��ه��م �ل�����ض��ري��ع��ة. وب�����ض��ب��ب عدم 
م�ضوؤولياتهم،  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
ت��ب��ني �أن��ه��م خ��ي��ب��و� �لآم����ال �ىل درجة 
�أن �لعقوبة �رتقت �إىل م�ضتوى �لآمال 

�لتي �أثاروها.

 وُيخ�صى �أن يكون
 م�صريهم مزبلة �لتاريخ

    على �ليمني، ي�ضبح �لو�ضع معقًد� 
ب�����ض��ك��ل غ���ري ع������ادي. ل��ق��د رب����ح حزب 
ف��وك�����س ره���اًن���ا م���ذه���اًل: ب���وج���ود 11 
باملائة   7 فا�ضل  و7  منتخًبا  م�ضوؤوًل 
م���ن �لأ�����ض����و�ت، ي��ع��م��ل ح���زب �ليمني 
�مل��ت�����ض��دد ع��ل��ى ت��ر���ض��ي��خ ن��ف�����ض��ه كبديل 
ك��ي��ف ميكن  �ل�����ض��ع��ب.  حقيقي حل���زب 
حلزب �ل�ضعب �أن يطمح حلكم �إ�ضبانيا 
ب��اأق��ل م��ن 4 ب��امل��ائ��ة م��ن �لأ����ض���و�ت يف 
كارثي  ف��وك�����س  جن���اح  �إن  ك��ات��ال��ون��ي��ا؟ 
حزب  زع��ي��م  ك��ا���ض��ادو،  لبابلو  بالن�ضبة 
�ل�������ض���ع���ب. ب����ني �أغ�����ض��ط�����س و�أك���ت���وب���ر 
ومنذ  �ل�ضيا�ضي.  خطه  غ��ريرّ   ،2020
�قرت�ع نوفمر 2019، �ختار موقًفا 

�لد�خلية  �خل��الف��ات  ب�ضبب   2018
ب��ني �لأح����ز�ب �لن��ف�����ض��ال��ي��ة.      يعررّ 
لال�ضتقالل  �ملوؤيدين  �لن�ضطاء  بع�س 
�لي�ضار  �ضدق”  يف  حقيقي  ���ض��ك  ع��ن 
�جلمهوري يف كاتالونيا” �أو “مًعا من 
ماذ� لو كان كل هذ�  �أجل كاتالونيا”. 
جمرد و�ضعية؟ ُيظهر �لنجاح �ملحرتم 
 9( �ل�ضعبية”  �ل���وح���دة  “تر�ضيح  ل��� 
�لأم����ل يف �لتطرف  ب��و���ض��وح  م��ق��اع��د( 
�ملجتمع  م��ن  كبري  ج��زء  يغذيه  �ل���ذي 
ب��امل��ائ��ة من   7 �ل��ك��ات��ال��وين )6 فا�ضل 
�لأ�ضو�ت(. بالإ�ضافة �إىل ذلك، تو��ضل 
�ل�ضعبية”  �ل���وح���دة  “تر�ضيح  ح��رك��ة 
�إد�ن������ة �ل��زب��ون��ي��ة و�ل��ع��الئ��ق��ي��ة حلزب 
�ل�ضم  كاتالونيا”،  �أج����ل  م��ن  “مًعا 
�جل���دي���د حل����زب �ل���ت���ق���ارب و�لحت�����اد 

بزعامة جوردي بوجول.
    وهنا، تتجلى قوة �ل�ضبكات �لتي مت 
بناوؤها �ضابًقا باأ�ضلوب ومثابرة من عام 
قبل هذ�  ه��ذ� من  يومنا  �إىل   1980
�حلزب �ل�ضيا�ضي. لقد كان حتوله �إىل 
يف  �لنجاة  ع�ضا  �ملقاتلة  �لنف�ضالية 
ف�ضيحة  عن  �لك�ضف  بعد  �لغرق  وجه 
3 باملائة “3”. وحقق �لتقارب �ل�ضابق 
�مل�ضيحية  �لدميقر�طية  تفعله  مل  ما 
نف�ضه،  �خ�������رت�ع  �أِع��������اد  �لإي���ط���ال���ي���ة: 
�لجتماعي  ن�ضيجه  بف�ضل  و��ضتمر 
و�ل��زب��وين.    مت �لت�ضويت... وبرملان 
�لتمثيل  �أزم����ة  ��أن  �إل  ق��ائ��م،  ج��دي��د 
�ل�����ض��ي��ا���ض��ي �أك����ر خ���ط���ورة �ل���ي���وم مما 
ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ب���الأم�������س... ه���ذه لي�ضت 

جمرد م�ضالة كاتالونية.

ما “�مل�صكلة �الإقليمية” 
�لكاتالونية؟

ما يبدو كاتالونيا على وجه �لتحديد، 
يقول  كما  �لإقليمية”،  “�مل�ضكلة  هي 
�لنف�ضاليون. هناك م�ضكلة، ولكن ما 
هي؟ وماذ� يعني هذ� �لتعبري “م�ضكلة 

�إقليمية”؟

توتر�ت  يف  ت�ضبب  مم��ا  للغاية  ميينًيا 
�للير�ليني  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني  م����ع 
و�ل��و���ض��ط��ي��ني و�مل�����ض��ي��ح��ي��ني م��ن حزب 
�ل�ضعب.     كانت �لفكرة هي خنق منو 
�لناخبني  ��ضتعادة  خ��الل  م��ن  فوك�س 
�لر�ديكاليني ب�ضبب �لأزمة �لكاتالونية 
�ل�ضعب.  ح���زب  �إىل  �ل��ه��ج��رة  وق�ضية 
لكن �مام �لفتقار �إىل نتائج ملمو�ضة، 
�ختار بابلو كا�ضادو �لعودة �إىل �جلوهر 
ورف�س  �ل�������ض���ع���ب،  حل�����زب  �ل���و����ض���ط���ي 
�لن�ضمام �إىل لئحة �للوم �لتي قدمها 

فوك�س �ضد بيدرو �ضان�ضيز. 
   وم������ع ذل��������ك، ب����ه����ذه �ل���ن���ت���ي���ج���ة يف 
�أي معهد  ر  ي��ق��درّ �ل��ت��ي مل  ك��ات��ال��ون��ي��ا، 
فوك�س  �أ����ض���ب���ح  ح��ج��م��ه��ا،  ����ض��ت��ط��الع 
مناخ  �ن  �ملتطرفني.  للناخبني  منفًذ� 
�ل��ت��وت��ر ع��ل��ى �مل�����ض��ت��وى �ل��وط��ن��ي، وهو 
مناخ ي�ضتنكره بيدرو �ضان�ضيز ويحافظ 
عليه مبهارة، ي�ضمح بتق�ضيم �لناخبني 
�ل��ي��م��ي��ن��ي��ني. وه����ذ� �لن��ق�����ض��ام مينعه 
�ل�ضلطة  �إىل  ع��ودة  �أي  �لتفكري يف  من 
عديدة.  �نتخابية  وم��و�ع��ي��د  ل�ضنو�ت 
يف  �لتجاوز  هذ�  ي�ضري  قد  وخ�ضو�ضا، 
على  نف�ضها  �ل��ظ��اه��رة   �إىل  كاتالونيا 
�أكر  �ضتكون  و�لتي  �لوطني،  �مل�ضتوى 
��ضتعادة  لح��ت��م��الت  بالن�ضبة  قتامة 

�ليمني �لإ�ضباين لل�ضلطة.

ماذ� يعني
 �المتناع عن �لت�صويت؟

يف  �لنتخابية  �مل�ضاركة  ن�ضبة  تعد      
هي   ،2021 ف��ر�ي��ر   14 �ن��ت��خ��اب��ات 
�لأدنى يف تاريخ �لنتخابات �لإقليمية 
وبلغت   .1980 ع��ام  منذ  �لكتالونية 
�أزلنا  �إذ�  لكن  باملائة.   55 فا�ضل   53
�ل��ب��ط��اق��ات �ل��ف��ارغ��ة و�ل��ب��اط��ل��ة، فاإن 
فا�ضل   52 بها متثل  �ملدىل  �لأ�ضو�ت 

34 باملائة من �إجمايل �لناخبني.
لنجاح  ف����وي����رق  �أول  ب���ال���ط���ب���ع،      
�ل�ضتقالليني ياأتي من هذه �لبيانات. 

من  باملائة   9 فا�ضل   50 ن�ضبة  متثل 
من  باملائة   64 فا�ضل   26 �لأ���ض��و�ت 
عام  �لكتالونيني.  �لناخبني  جم��م��وع 
 37 48 باملائة،  2017، مثلت ن�ضبة 
فا�ضل 5 باملائة من �ملجموع  نف�ضه  . 
عدديا، خ�ضر �ملع�ضكر �لنف�ضايل �أكر 
من 720 �ألف �ضوت بينما خ�ضر غري 
�لنف�ضاليني 900 �أل���ف.     ل ميكن 
لكن  �لق����رت�ع،  �ضرعية  يف  �لت�ضكيك 
عامة،  �إر�دة  ع��ن  �لتعبري  على  ق��درت��ه 
�لرغبة يف  نتحدث عن  كنا  �إذ�  خا�ضة 
�ل�ضتقالل، ميكن �لت�ضكيك فيها. مع 
�أكر من 25 باملائة من �لناخبني، ل 

ميكنك بناء �أمة �أو دولة.
ب�ضياق  �أوًل  �لمتناع  تف�ضري      يجوز 
وظروف   .)1 �ملالحظة  )�نظر  �لوباء 
�حلملة، �لتي �ُضمح خاللها باحل�ضور 
�لتجمعات  ظلت  بينما  �لتجمعات،  يف 
�ضتة  م��ن  و�لأ���ض��دق��اء لأك��ر  �لعائلية 
�أن  ����ض���ك  ول  حم�����ظ�����ورة،  �أ����ض���خ���ا����س 
�أث��ن��اء �لت�ضويت  �ل��ع��دوى  �خل��وف من 
�لبقاء  �إىل  �لناخبني  من  �لعديد  دفع 
�لت�ضويت  �ن��ف��ج��ر  ل��ق��د  م��ن��ازل��ه��م.  يف 
�لريدي )+ 350 باملائة( لكن هذ� ل 

ميثل �ضوى 5 باملائة من �لناخبني.
بالإحباط  ���ا  �أي�������ضً ذل����ك  وي��ف�����ض��ر      
�ملناه�ضني  �لن�ضطاء  �إحباط  و�لتعب. 
لال�ضتقالل �لذين مل يعودو� يعرفون 
فقدو�  ل��ق��د  ي�����ض��وت��ون...  ح���زب  لأي 
�ل�����ض��ع��ب متخلًفا  �ل���زخ���م. ظ���ل ح���زب 
طويلة،  ف�����رتة  م���ن���ذ  ك���ات���ال���ون���ي���ا  يف 
�لكاتالوين  �ل�ضرت�كي  �حل��زب  وبقي 
وف��وك�����س: خ��ي��ار�ن م��ت�����ض��اد�ن. عالوة 
�ل�ضرت�كي  كان �حلزب  �إذ�  ذلك،  على 
فهو  �ل�ضتقالل،  يرف�س  �لكاتالوين 
�ل�����ض��ي��ا���ض��ي، دون  ي����ع����ادي �حل�������و�ر  ل 
حت���دي���د ن��ط��اق��ه وم���و����ض���وع���ات���ه. كما 
�ل���ذي���ن لحظو�  �ل��ن��اخ��ب��ون  ت��ق��اع�����س 
�لإقليمية  �حل��ك��وم��ة  �أ���ض��ي��ب��ت  ك��ي��ف 
مايو  م��ن��ذ  بال�ضلل  ولي��ت��ه��ا  �ملنتهية 

كاتالونيا  �أن  يف  �ل�ضعوبة  وت��ك��م��ن     
تاريخها  مت��ح��و  ل���ن  ل،  �أم  م�����ض��ت��ق��ل��ة 
كتب  يف  ن���ر�ه  ك��م��ا  كتابته  �ضتعيد   ...
تهم،  ل  �حلقيقة  �ل��ث��ان��وي��ة.  �مل��د�ر���س 
�أم���ا  ط���امل���ا ل��دي��ن��ا ن���خ���وة وط��ن��ي��ة ... 
فهو  �لقر�ر”،  �ت����خ����اذ  يف  “�حلق 
�خرت�ع لترير �لت�ضويت على تقرير 
�لإطار  �أم��ر م�ضتحيل يف  �مل�ضري، وهو 
�لإ�ضبان  )���ض��ي��ادة  �لإ���ض��ب��اين  �ملوؤ�ض�ضي 
ومن  للتجزئة(.  قابلة  وغ��ري  و�ح���دة 
�أن يعي�س  �أجل وجوده، من �ل�ضروري 

“�ضعب كاتالوين«.

�أين �ل�صعب �لكتالوين؟
   �مل�ضالة هنا... هل هناك وجود يك�ضف 
عنه �لعمل �لقومي بكل فاعليته؟ هل 
�أن��ه��ا تخفي  �أم  ت��ع��ب��ئ؟  �أ���ض��ط��ورة  ه��ي 

ت�ضوًر� عن�ضرًيا للمجتمع �ل�ضيا�ضي؟
�لق�ضايا  ه����ذه  م��ع��اجل��ة  مي��ك��ن  ل     
�لتجمعات  م�������ض���ارح  يف  �جل���وه���ري���ة 
كو�لي�س  خ��ل��ف  ول  و�لج���ت���م���اع���ات، 
�مل��ف��او���ض��ات ب���ني �لأح�������ز�ب �ل��ت��ي هي 
م��ك��ات��ب مت��ث��ل م�����ض��ال��ح م���ادي���ة قوية 
للم�ضوؤولني �ملنتخبني، ول يف �حتجاج 
�ملظاهر�ت  �أو  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�ضبكات 
خ����الل معار�ضة  م���ن  �حل�������ض���ري���ة.   
لالإ�ضبان،  ب��ا���ض��ت��م��ر�ر  �ل��ك��ت��ال��ون��ي��ني 
�لطاهرين  “�ل�ضيئني”،  و  �جليدين 
�لكاتالونية  �ل�ضيا�ضة  ف��اإن  و�مللوثني، 
�ضميت  ك����ارل  حم�����ض��ورة يف خم��ط��ط 

)�لأ�ضدقاء مقابل �لأعد�ء(.
   ول���ه���ذ� �ل�����ض��ب��ب، ف��اإن��ه��ا ت��ظ��ل قفاًل 
�ل�ضو�ء،  ح���د  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ق،  م����زدوًج����ا 
�لأغور� �ل�ضيا�ضية �لإ�ضبانية وم�ضتقبل 
 2021 فر�ير   14 يبقى  كاتالونيا. 

مثاًل على هذه �لقوى �ل�ضلبية”4«.
-----------------------     

�أ�ضار  وق��ت  يف  �لتاريخ  حتديد  مت   »1«
�أن �لق���رت�ع  �إىل  �ل��وب��اء  ت��ر�ج��ع  ف��ي��ه 
�ضُيجرى دون �ضعوبة كبرية. يف مطلع 
�حلكومة  �خ����ت����ارت   ،2021 ي��ن��اي��ر 
 30 �إىل  �ل���ت���اري���خ  ن��ق��ل  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
جلا  �لتي  �لعليا،  �ملحكمة  لكن  م��اي��و. 
�ليها �حلزب �ل�ضرت�كي يف كاتالونيا، 
�عترت �أن هذ� �لقر�ر غري قانوين لأن 
تاأجيل  ميكنها  ل  �لإقليمية  �حلكومة 
ر�ضمًيا  موعدها  حتديد  مت  �نتخابات 
 14 تاريخ  على  �لإب��ق��اء  ومت  وقانوًنا. 

فر�ير رغم �نزعاج �لنف�ضاليني.
 23 على  �ل���ض��رت�ك��ي��ون  »2« حت�ضل   
بر�ضلونة  نائًبا يف   33 �أ�ضل  نائًبا من 
، وح�ضل حزب �ل�ضعب على 3 نو�ب يف 
د�ئرة بر�ضلونة وحدها. ومتكن فوك�س 
منتخبون  ل��ه مم��ث��ل��ون  ي��ك��ون  �أن  م��ن 
�لأربع،  �لنتخابية  �ل��دو�ئ��ر  جميع  يف 
بر�ضلونة  يف  فقط  �لو�ضطيني  بينما 
جنحت  ك��م��ا   .)1( وت���ار�غ���ون���ا   )5(
يف  �ل�ضعبية  �ل���وح���دة  ت��ر���ض��ي��ح  ح��رك��ة 

�نتخاب مر�ضحني يف جميع �لدو�ئر.
 »3« منذ عام 2000 ، ورط با�ضكو�ل 
مار�جال )��ضرت�كي( جوردي بوجول. 
ق������ال ل�����ه يف �ل�����رمل�����ان �ل���ك���ت���ال���وين: 
�ل�  �مل�ضكلة هي  وه��ذه  م�ضكلة،  “لديك 
كافية  �جلملة  هذه  كانت  باملائة”.   3
خم�ضة  بعد  �لف�ضاد.  ق�ضية  لتعريف 
ع�ضر عاًما، �أ�ضبحت كاتالونيا باأكملها 
تعرف �لآن مدى �نت�ضار �ضبكة �لف�ضاد 

�لقائمة.
�أخرى  »4« �ضوف ندر�س يف م�ضاهمة   
�ل�����ض��ي��ن��اري��وه��ات �مل��ح��ت��م��ل��ة ب��ع��د هذه 
تعقيد�ت  ت�����ض��ت��دع��ي  �لن����ت����خ����اب����ات. 
�ل�ضيا�ضية  �حل�����ي�����اة  و�ن����ع����ك����ا�����ض����ات 
ويريد  �حل������ذر،  ت���وخ���ي  �ل��ك��ت��ال��ون��ي��ة 
�ل��ت��ح��ل��ي��ل، �لرتكيز  �ل��ه��دف م��ن ه���ذ� 
ع��ل��ى �لأه��م��ي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ي��وم 14 

فر�ير 2021.
معهد  يف  ك���ر����ض���ي  �أ�����ض����ت����اذ  *م����������وؤرخ، 

كوندور�ضيه 

 يف �لبناء �حلايل للحلم �لكتالوين, �إد�نة لتاريخ �إ�صبانيا, �لذي ُيقر�أ على �أنه هيمنة م�صتمرة وخنق د�ئم لكاتالونيا
�ل�ضرت�كي ينتع�س�ضيود�د�نو�س �لو�ضط يغرق

�لنف�ضاليون يك�ضبون �لرهان

فوك�س ي�ضجل �خرت�قاهزمية قا�ضية لليمني ممثال يف حزب �ل�ضعب

 �أزمة �لتمثيل �ل�صيا�صي �أكرث خطورة �ليوم مما كانت عليه بالأم�س

�نهيار �صيود�د�نو�س �حلزب �لو�صطي, ودخول فوك�س �ليميني �ملت�صدد بقوة

عزز �لنف�صاليون قب�صتهم على �لربملان و�صجل 
حزب �ل�صعب �أ�صو�أ نتيجة يف كاتالونيا منذ عام 1980

معطى تاأكد منذ �لنتخابات �لإقليمية �لأوىل عام 
تف�صل �لأحز�ب �لقومية �لنتخابات  -هذه   1980

مت �لت�صويت, وبرملان جديد قائم:

�إ�صبانيا: هل ل تز�ل كاتالونيا عن�صر �ن�صد�د �صيا�صي...؟
•• الفجر -بينوا بيلي�صرتاندي –ترجمة خرية ال�صيباين

    يف دي�صمرب 2017, ��صطر �لناخبون �لكاتالونيون �إىل 
�حلكومة  ق��ررت  �أن  بعد  جديد  �إقليمي  برملان  �نتخاب 
بتعليق  تق�صي  �لتي   155 �مل���ادة  تطبيق  �الإ�صبانية 
�أج��رو�   ,2017 �أك��ت��وب��ر   1 يف  �الإقليمية.  �ل�صلطات 

��صتفتاء �أحادي �جلانب لتقرير �مل�صري, ويف 27 �أكتوبر, 
مبوجب   , نف�صه  �مل�صاء  يف  كاتالونيا.  ��صتقالل  �أعلنو� 
�الإقليمية  �حلكومة  ��صتبد�ل  مت   ,155 �مل���ادة  ه��ذه 
�حلكومة  لرئي�س  وميكن  �ملركزية,  �حلكومة  بو�صاية 
�ملنقولة,  �ل�صالحيات  مبوجب  ر�خ��وي,  ماريانو  حينها, 
�نتخابات  �صهدت  �لكاتالوين.      �الإقليمي  �لربملان  حل 

باملائة,   1 فا�صل   79 قيا�صًيا:  �إقبااًل   2017 دي�صمرب 
من  �ل��ن��وع  لهذ�  �ملتو�صط  م��ن  بكثري  �أع��ل��ى  ن�صبة  وه��ي 
–”�لي�صار  �النف�صالية  �الأحز�ب  وح�صلت  �النتخابات. 
كاتالونيا”  �أج��ل  من  “مًعا  و  �لكاتالوين”,  �جلمهوري 
بزعامة كارلي�س بويغدميونت, وحركة “تر�صيح �لوحدة 
�ل�صعبية” -على �أغلبية برملانية جديدة.      و�صط �أمل 

�لنا�صط كيم  �أواًل  و�نق�صام, مت ت�صكيل حكومة. تر�أ�صها 
تور�, �لذي �أطاع �أو�مر كارلي�س بويغدميونت, وقادها بري 
�أر�جوني�س, �عتباًر� من �صبتمرب 2020. لكن ب�صبب عدم 
قدرة �الأغلبية �لنيابية على �لت�صويت على �مليز�نية, مت 
حل هذ� �لربملان يف نهاية عام 2020 و�لدعوة الإجر�ء 

�نتخابات مبكرة جديدة يف 14 فرب�ير 2021 “1«.
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تد�بري �لوقاية من �لوباء. وكان �جلثمان نقل يف �ضيارة �إ�ضعاف �ضقت طريقها 
و�ضط زحمة مرورية يف �ضو�رع �لعا�ضمة وحلق بها لطفي يف �ضيارة.

ويقول لطفي �جلال�ضي )59 عاما( “مل يقبلو� حتى باملرور )�ل�ضيارة �لتي 
تنقل �جلثمان( قرب منزله لتلقي �لعائلة عليه �لنظرة �لأخرية ولو لن�ضف 

�ضاعة ومن بعيد«. وي�ضيف “هذ� غري مقبول... هذ� �ضعب جد� علينا«.
يف بيت �ضالح �لو�قع يف حي �ضعبي يف تون�س، مل تن�ضب �ضر�دق �لعز�ء. جل�س 
رجل و�حد �أمام مدخل �ملنزل على كر�ضي �أبي�س، وكان يف �لإمكان �ضماع �آيات 
قر�آنية م�ضجلة ترتفع ب�ضوت خافت. مع متر�س �لفرق �ل�ضحية يف عمليات 
�ضابقا  معتمدة  كانت  �لتي  �مل�ضددة  �لتد�بري  تخفيف  مترّ  ودفنهم،  �ملوتى  نقل 
بالن�ضبة �ىل �ملتوفني بالوباء. �إذ �ضار ي�ضمح لعدد حمدد من �أفر�د عائلة �مليت 
باإلقاء �لنظرة �لأخرية عليه و�مل�ضاركة يف �لدفن. يف ثالجة �ملوتى يف م�ضت�ضفى 
�ضارل نيكول، �أكر م�ضت�ضفيات �لعا�ضمة تون�س، كان لطفي تقدم من جثمان 

و�ل�ضهيد ل يغ�ضل«. وكانت د�ر �لفتاء ح�ضمت جدل و��ضعا قام يف �لبالد يف 
ني�ضان/�أبريل، موؤكدة �ضرورة �للتز�م بن�ضائح �لأطباء ب�ضكل كامل، و�أجازت 
دفن �مليرّت من غري غ�ضل. ويتلو �أقارب �ضالح �لأربعة �ملوجودون يف �ملكان، بينما 
�جلثمان  فيما  �جلنازة،  و�ضالة  �لفاحتة  عيونهم،  بغز�رة من  تنهمر  �لدموع 
عادة  فيه  ي�ضجى  �ل��ذي  �لجت��اه  �لقبلة يف  �ملوجهة �ضوب  �لإ�ضعاف  �ضيارة  يف 
�مليت �أثناء �ل�ضالة عليه. ثم ينهمك فريق �لبلدية �لذي و�ضع �أفر�ده كمامات 
و�رتدو� �ألب�ضة طبية �ضفر�ء و�قية، باإنز�ل �جلثمان يف �لقر وردمه بالرت�ب.

مبرور  ولكن  �لعائالت،  مع  �ضر�مة  �أك��ر  كنا  �لبد�ية،  “يف  �لدلعي  ويقول 
�لوقت خففنا من �لقيود و�أ�ضبحنا ن�ضمح باأد�ء �ضالة �جلنازة وبعدد حمدود 
من  تطلب  �لعائالت  بع�س  �أن  وي��روي  �لتباعد«.  وب��اح��رت�م  �لأ�ضخا�س  من 
فريق �لدفن �أحيانا �لتقاط �ضور ومقاطع فيديو بالهاتف ليتمكن كل من مل 

ي�ضمح له باحل�ضور من �مل�ضاركة عن بعد يف �ملاأمت.

•• تون�س-اأ ف ب

كي�س  يف  مو�ضوعا  جثمانا  رج��ال  �أرب��ع��ة  يحمل  تون�س،  يف  �جل��الز  مقرة  يف 
�أقاربه  عليه  يتلو  �أن  بعد  ل��ه  �ملخ�ض�ضة  �حل��ف��رة  يف  وي�ضعونه  بال�ضتيكي 
�لفاحتة، فيما يخرق رهبة �ملكان �ضوت لطفي يجه�س بالبكاء على �أخيه �ضالح 
�لذي يو�رى �لرى بعد وفاته متاأثر� بفريو�س كورونا. ويقول لطفي بحرقة 
توديعه  م��ن  وزوج��ت��ه  �بنته  تتمكن  �أخ��ي ومل  ت��ويف  �ل��ف��ر�ق م�ضاعف.  “وجع 
�ل�ضريعة  ُيغ�َضل كما تق�ضي  ن �ضقيق لطفي، ومل  ُيكفَّ �أك��ر«. مل  وه��ذ� م��وؤمل 
�لإ�ضالمية يف بيته. مل ُي�ضلَّ عليه د�خل �مل�ضجد كما جرت �لعادة. ومل يلتم 
�لأهل و�لأ�ضدقاء و�جلري�ن للتعزية كما هي �لتقاليد يف تون�س و�ضائر �لدول 
�لعربية �إجمال. �إذ تطبرّق طو�قم عمليات �لدفن يف تون�س بروتوكول �ضارما 
�إطار  يف  �ملقابر  �ىل  �مل�ضت�ضفيات  م��ن  بكوفيد-19  �ملتوفني  نقل  عمليات  يف 

�ضقيقه �ضالح )61 عاما( لود�عه. و�ختلطت دموعه مع ر�ئحة �ملوت ور�ئحة 
مادة �لتعقيم �لتي تخرق �لكمامات �لطبية �ملو�ضوعة على �لوجوه.

ثم تر�جع �ىل �خللف ب�ضرعة مردد� “�ىل متى �إلهي �ضنظل على هذ� �حلال؟، 
ميوت �أخي ومينعوننا من نقله �ىل �مل�ضجد«.

“�ضالة �جلنازة”  قبل زمن كورونا، كان �مليت ُيغ�َضل قبل دفنه وت�ضلى عليه 
د�خل �جلامع بح�ضور �ملعزين و�لعائلة، ثم يو�رى �لرى، لكن مل تعد هذه 
�لقو�عد تطبق على �ملتوفني بالوباء �لذي ح�ضد نحو ثمانية �آلف وفاة منذ 

�آذ�ر/مار�س.
يف �ملقرة، يقول �مل�ضرف على فريق من �لبلدية مهدي �لدلعي ي�ضتعد لعملية 
لوكالة فر�ن�س بر�س، “نحاول �لتوفيق بني �لروتوكول  �لدفن “�ل�ضائكة”، 

�ل�ضارم و�لقا�ضي و�لعائالت �لتي هي يف و�ضع نف�ضي �ضعب«.
�ضهيد،  �مليت  �أن  لهم  ونقول  �لعائلة  �أف��ر�د  على  ف  نخفرّ �أن  “نحاول  وي�ضيف 

تون�صيون يدفنون �أحباء مل يتمكنو� من توديعهم ب�صبب كورونا 

•• وا�صنطن-رويرتز

منذ  �ضنو�ت  �ضبع  �لأم���ر  ��ضتغرق 
�ل��ت��ق��ى دب��ل��وم��ا���ض��ي �أم��ري��ك��ي كبري 
ب��ن��ظ��ريه �لإي�������ر�ين يف �أح�����د �أي����ام 
�أبرم  �أن  �إىل   2008 ع���ام  �ضيف 
�لر�مي  �لنووي  �لتفاق  �جلانبان 
�إىل �حليلولة دون �متالك طهر�ن 

�أ�ضلحة نووية.
ول يتوقع �أح��د� �أن متر هذه �ملدة 
قدرة  م��ن  للتاأكد  ذ�ت��ه��ا  �لطويلة 
�جلانبني على �إحياء �لتفاق �لذي 
�لأمريكي  �لرئي�س  منه  �ن�ضحب 
�ل�����ض��اب��ق دون��ال��د ت��ر�م��ب، غ��ري �أن 
و�أوروبيني  �أم��ري��ك��ي��ني  م�����ض��وؤول��ني 
يقولون �إن �لطريق �ضيكون طويال 
�ل�ضري  �ل��ط��رف��ان  ب����د�أ  �إذ�  و���ض��اق��ا 

فيه.
�إد�رة  قالت  �ملا�ضي  �خلمي�س  ويوم 
�ل���رئ���ي�������س ج����و ب����اي����دن �إن����ه����ا على 
�خلا�س  مبعوثها  لإيفاد  ��ضتعد�د 
�مل�������ض���وؤول���ني  ل���ل���ق���اء  م������ايل  روب 
�لإير�نيني وبحث �ضبل �لعودة �إىل 
�لتفاق �لذي تو�ضلت �إليه طهر�ن 
�لر�ضمي  و��ضمه  عاملية  و�ضت قوى 

خطة �لعمل �ل�ضاملة �مل�ضرتكة.
�إ�ضار�ت  �أطلقت  ط��ه��ر�ن  �أن  ورغ��م 
�نتهج  ف��ق��د  �ل��ب��د�ي��ة،  يف  متباينة 
وزي������ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا حم���م���د ج����و�د 
�لأحد  ي��وم  مت�ضدد�  نهجا  ظريف 
لن  �مل��ت��ح��دة  “�لوليات  �إن  بقوله 
�لتفاق  �إىل  �ل���ع���ودة  م���ن  ت��ت��م��ك��ن 

�لنووي قبل رفع �لعقوبات«.
�أن  هو  �لتفاق  �لق�ضيد من  وبيت 
�خلا�س  برناجمها  �إي���ر�ن  تقل�س 
�ليور�نيوم بحيث تزد�د  بتخ�ضيب 
���ض��ع��وب��ة ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ة م��ن �ملادة 
�ضالح  لإن��ت��اج  تكفي  �لن�����ض��ط��اري��ة 

•• نيويورك-اأ ف ب

مثبتة  وف��اة  �أول  عن  �أعلنت  بعدما 
����ض���ب���اط/  29 يف  بكوفيد-19 
2020 يف منطقة �ضياتل،  فر�ير 
�ملتحدة �لثنني  �ل��ولي��ات  جت��اوزت 
وفاة  �أل��ف  ل�500  �لرمزية  �لعتبة 

بالوباء.
�أك����ر ق���وة يف �لعامل  ���ض��ج��ل��ت  مل����اذ� 
من  �ل��ع��ال��ي��ة  �حل�ضيلة  ه���ذه  م��ث��ل 
��ضتخل�س  باملر�س؟ وماذ�  �لوفيات 
�لخ�ضائيون �لأمريكيون من هذه 

�ل�ضنة �لأوىل من �لوباء؟
ما�ضي  ج����وزي����ف  �ل���دك���ت���ور  ي���ق���ول 
�ل����ذي ح����ارب ج��م��ي��ع �لأوب���ئ���ة منذ 
�لإيدز وهو �ليوم �أحد �مل�ضوؤولني يف 
حيث  كوينز  يف  �ملهر�ضت  م�ضت�ضفى 
يف  �مل�ضابني  م��ن  كبري  ع��دد  يعاَلج 
نيويورك، �إن وباء كوفيد-19 �ضكل 

عن�ضر مفاجاأة.
�أن�����ه ق��ب��ل �ل����وب����اء كانت  وي�����ض��ي��ف 
فريو�س  ت��ر�ق��ب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
هناك  وك���ان  بعد”.  “عن  ك��ورون��ا 
ع��دد قليل ج��د� من ح��الت �ضار�س 
�لتنف�ضي  �لل���ت���ه���اب  )م���ت���الزم���ة 
�حل�����اد، ن���وع م���ن ك���ورون���ا ر���ض��د يف 
وجدت  “وفجاأة  ويقول   .)2002
�ضلب  يف  نف�ضها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�مل�ضكلة«.
�أن رد فعل حكومة �لرئي�س  ويتابع 
“غري  �ل�������ض���اب���ق دون����ال����د ت����ر�م����ب 
�ملنظم” مل ي�ضاعد مو�ضحا “يف بلد 
50 ولية وم�ضاحة  مثل بلدنا مع 

�أعباء  نووي وذلك مقابل تخفيف 
�لأمريكية  �لقت�ضادية  �لعقوبات 
�ضارية  ع����ق����وب����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 

عليها.
�ل�����ض��ع��ي لمتالك  �إي������ر�ن  وت��ن��ف��ي 

�ل�ضالح �لنووي.
�ضيكون  �ل��ن��ظ��ري��ة  �ل��ن��اح��ي��ة  وم���ن 
�إحياء  م�ضار  حتديد  �ل�ضعب  م��ن 
تفا�ضيله  ت���ق���ع  �ل�������ذي  �لت�����ف�����اق 
بنوده  مت��ث��ل  ���ض��ف��ح��ات   110 يف 

ومالحقه.
�ل��و�ق��ع �ضيمثل ذلك  �أر����س  وع��ل��ى 
ع�ضر�ت  �أول��ه��م��ا  ل�ضببني،  حت��دي��ا 
�ل��ت��ي ف��ر���ض��ه��ا تر�مب  �ل��ع��ق��وب��ات 
ع��ل��ى �إي������ر�ن ب��ع��د �لن�����ض��ح��اب من 
 2018 �أي�������ار  م���اي���و  يف  �لت����ف����اق 
طبقتها  �لتي  �خلطو�ت  وثانيهما 
ط��ه��ر�ن وخ��ال��ف��ت بها �لت��ف��اق رد� 
ع��ل��ى ق�����ر�ر�ت ت��ر�م��ب وذل����ك بعد 

�لنتظار �أكر من عام.
حتى  رك�����ز�  �جل���ان���ب���ني  �أن  ورغ�����م 
يخطو  من  م�ضاألة  على  علنا  �لآن 
�إح���ي���اء  ����ض���وب  �لأوىل  �خل����ط����وة 
على  منهما  ك��ل  ي�ضر  �إذ  �لت��ف��اق 
�أن يكون �لطرف �لآخر هو �لبادئ 
فقد قال م�ضوؤول �أمريكي لرويرتز 
ترتيبات  ت��ن�����ض��ي��ق  �مل��م��ك��ن  م���ن  �إن 

�خلطو�ت.
�أن  �أع���ت���ق���د  “ل  ل����روي����رتز  وق������ال 
م�����ض��األ��ة م��ن ي��ب��د�أ .. ���ض��ت��ك��ون هي 

�أ�ضعب �مل�ضائل«.
�أن �ل�����ض��ع��وب��ة ت��ك��م��ن يف  و�أ�����ض����اف 
“حتديد �لكيفية �لتي يرى بها كل 
م�ضري�  بالتفاق  �للتز�م”  جانب 

قو�ت تعمل حتت قيادة �أمريكية يف 
�ملا�ضي  �لثنني  يوم  �لعر�ق  �ضمال 
و�إ�ضابة  م��دين  متعاقد  مقتل  عن 
�ل��ذي يزيد  �لأم��ر  �أمريكي  جندي 
و��ضنطن  ظ����ه����ور  ����ض���ع���وب���ة  م����ن 
مبظهر من يقدم تنازلت لإير�ن.

وم����ن �أوج������ه �ل�����ض��ع��وب��ة �لأخ�����رى 
�لإف��ر�ج عن  �لأمريكية يف  �لرغبة 
م�ضجونني  �أم��ري��ك��ي��ني  م��و�ط��ن��ني 
ق���ال جيك  وه���ي ق�ضية  �إي����ر�ن  يف 
�لقومي  �لأمن  م�ضت�ضار  �ضوليفان 
بالبيت �لأبي�س �إن و��ضنطن بد�أت 
�مل�ضوؤولني  م��ع  ب�ضاأنها  مباحثات 

�لإير�نيني.
�لرجوع  �مل��م��ك��ن  م��ن  �أن  ح��ني  ويف 
خطتها  �لتي  �خلطو�ت  بع�س  عن 
�لنووي  لالتفاق  باملخالفة  �إي���ر�ن 
بن�ضبة  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  تخ�ضيب  مثل 
وزي�����ادة  �مل���ئ���ة  يف   3.67 ت���ت���ج���اوز 
خم����زون����ات����ه����ا م�����ن �ل����ي����ور�ن����ي����وم 
م��ن��خ��ف�����س �ل��ت��خ�����ض��ي��ب ف���رمب���ا ل 
ي���ك���ون م���ن �ل�����ض��ه��ل �ل����رج����وع عن 

خطو�ت �أخرى.
وم�����ن ت���ل���ك �خل����ط����و�ت �خل�����ر�ت 
�لتي �كت�ضبتها من �أن�ضطة �لبحث 
و�ل���ت���ط���وي���ر ب���ا����ض���ت���خ���د�م �أج���ه���زة 
�مل��ت��ق��دم��ة و�لتي  �مل���رك���زي  �ل��ط��رد 
من �ضاأنها �أن ت�ضاعد �إير�ن يف رفع 
�إىل  �ليور�نيوم  تخ�ضيب  م�ضتوى 
90 يف �ملئة وهي �لدرجة �لالزمة 
ما  �إذ�  �ل���ن���ووي  �ل�����ض��الح  لت�ضنيع 

قررت ذلك.
وقال روبرت �آينهورن من موؤ�ض�ضة 
“كيف  �ل���ب���ح���ث���ي���ة  ب���روك���ي���ن���ج���ز 

�لأمريكية  �لعقوبات  حتديد  �إىل 
�لتي ميكن رفعها “وكذلك م�ضاألة 
�إير�ن،  �أخذتها  �لتي  �خلطو�ت   ...

فهل ميكن �لرجوع عنها كلها؟«

* �صيا�صة وم�صجونون 
وف�صائل تعمل بالوكالة

����ض��ت��دع��ى �لت���ف���اق �ل���ن���ووي �لذي 
و�ل�ضني  وبريطانيا  �إي��ر�ن  �أبرمته 
و�لوليات  ورو�ضيا  و�أملانيا  وفرن�ضا 

عملية  يف  �خل����و�����س  �ل���ت���ف���او����س 
�ضيتم  م���ا  ل��ت��ح��دي��د  م�����ض��ت��ف��ي�����ض��ة 

�لبقاء عليه وما �ضيتم رفعه«.
وث���م���ة حت���د �آخ�����ر ي��ت��م��ث��ل يف دعم 
�ل�ضرق  لف�ضائل يف منطقة  �إي��ر�ن 
�لأو�ضط تعمل حل�ضابها من بينها 
ف�ضائل متهمة ب�ضن هجمات على 

�لقو�ت �لأمريكية.
�ل��ه��ج��م��ات منذ  ه����ذه  �أخ���ط���ر  ويف 
ع��ام �أ���ض��ف��ر ه��ج��وم ���ض��اروخ��ي على 

و��ضنطن  ت����رف����ع  �أن  �مل����ت����ح����دة 
بامل�ضاألة  �مل���رت���ب���ط���ة  �ل���ع���ق���وب���ات 

�لنووية فقط عن طهر�ن.
وبعد �لن�ضحاب من �لتفاق فر�س 
تر�مب ع�ضر�ت �لعقوبات �جلديدة 
�تهام  بينها  م��ن  �أخ����رى  لأ���ض��ب��اب 

�إير�ن بدعم �لإرهاب.
�ضيو�جه  بايدن  �إن  خ��ر�ء  ويقول 
من  يجد  ورمب��ا  �ضيا�ضية  خماطر 
طهر�ن  مطالب  تلبية  �مل�ضتحيل 

برفع هذه �لعقوبات وذلك يف �ضوء 
�نتقاد�ت �جلمهوريني ورمبا بع�س 
�أع�ضاء حزبه من �لدميقر�طيني.

جمموعة  م���ن  روم  ه����رني  وق�����ال 
م�ضاألة  “هذه  �لبحثية  �أور����ض��ي��ا 
يف  �ل�ضيا�ضية  �حل�ضا�ضية  غاية  يف 
�لوليات �ملتحدة لأن عدد� منها ... 
طبق عن عمد مبقت�ضى �ل�ضلطات 

�خلا�ضة بالإرهاب«.
فريقي  ع��ل��ى  “�ضيتعني  و�أ����ض���اف 

خا�ضة  م�ضت�ضفيات  و�ضبكة  �ضخمة 
�ل�ضعب  م���ن  ك���ان  ك��ب��ري،  ح���د  �إىل 
جمع كل �لر�ء حول �ل�ضرت�تيجية 

نف�ضها«.
وقال �إن و�قع “تناف�س �مل�ضت�ضفيات 
مل  �لوقاية  معد�ت  على  للح�ضول 
كان يجب جعل  �أي معنى.  له  يكن 
�ضريع جد�،  ب�ضكل  �مل�ضاألة مركزية 

ومل يقومو� بذلك«.
ويرى كما �لدكتورة مي�ضيل هالرن 
�ملعدية  ب���الأم���ر�����س  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
نيويورك  ب�ضو�حي  م�ضت�ضفى  يف 
حيث �نت�ضر �لوباء بقوة �عتبار� من 
�أحد  �أن   ،2020 ���ض��ب��اط/ف��ر�ي��ر 
ي�ضبح  ب��ان  �ل�ضماح  ك��ان  �لأخ��ط��اء 
و�ضع �لكمامات “م�ضاألة �ضيا�ضية«.

ومع تقلباتها وت�ضكيكها بالفريو�س 
و�لجر�ء�ت �لوقائية، و�جهت �إد�رة 
�نتقاد�ت  �ل�ضحية  لالأزمة  تر�مب 

�ضديدة.
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة ه��ال��رن “لي�س 
نحن  �لكمامة،  و�ضع  �ل�ضعب  م��ن 
نعتاد على ذلك. لكن يجب �إي�ضال 
�لر�ضالة �ىل �لنا�س بانه �أمر مهم«.

يرى جوزيف ما�ضي �أن �لدر�س �لأول 
�مل�ضت�ضفيات  تاأهيل  �إع��ادة  تعلم  هو 
لتكون قادرة على �لتعامل مع تدفق 

مفاجئ للمر�ضى.
مت�����اري�����ن  يف  “ن�ضارك  وق�����������ال 

حتيط  �ل�ضكوك  ت���ز�ل  ل  �لتلقيح، 
�لفريو�س  م���ن  �مل��ت��ح��ورة  ب��ال��ن�����ض��خ 
وجنوب  بريطانيا  يف  ظهرت  �لتي 
�ف��ري��ق��ي��ا م���ا ي���دف���ع �خل������ر�ء �ىل 

�ل�ضتمر�ر يف توخي �حلذر.
يقول جوزيف ما�ضي �إنه بدون هذه 
تلقيح  �ل��و���ض��ول �ىل  وم���ع  �ل��ن�����ض��خ 
%70 من �ل�ضكان، كان  �أك��ر من 
ميكن �ن تكون هناك “فر�س جيدة 
نهاية  يف  �لكمامات”  ن�ضع  ل  ب��ان 
�نت�ضارها  ����ض��ت��م��ر  و�ذ�   .2021
�لقول  بكثري  “�أ�ضعب  ف�ضي�ضبح 
يف كانون  �ننا �ضننتهي من �لأمر” 

�لأول/دي�ضمر.
“�آمل  ه��ال��رن  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
لكن  ف��ع��ال��ة،  �ل��ل��ق��اح��ات  ت��ك��ون  �أن 
�أنها  م����ن  �ل����ت����اأك����د  �ل�������ض���ع���ب  م����ن 
���ض��ت��ع��م��ل ع��ل��ى �مل�����دى �ل���ط���وي���ل �أو 
م�ضيفة  �لطفر�ت �جلديدة”  على 
هذ�  ل�ضتمر�ر  �ل���ض��ت��ع��د�د  “يجب 

�لأمر لفرتة بعد«.
ي��ق��ول ما�ضي  �ل��ط��وي��ل،  �مل���دى  على 
فخ  يف  �ل�������ض���ق���وط  ع������دم  “يجب 
بالوباء  �لتفكري  وع��دم  �لن�ضيان” 

بعد �نتهائه.
�أن  يف  �لتفكري  �مل��زع��ج  “من  وق���ال 
كل هذه �لأم��ور ح�ضلت دون �ضابق 
فعليا  لدينا  يكون  �أن  يجب  �إن���ذ�ر. 
نظام عاملي لر�ضد �لعو�مل �مل�ضببة 
لالأمر��س لأننا نعي�س يف ع�ضر مل 
هناك   + فيه  �ل��ق��ول  بامكاننا  يعد 
�ضيء ما يحدث �آ�ضيا لن يوؤثر على 

�أمريكا+«.

لال�ضتعد�د لكو�رث، وقمنا بالعديد 
من �لتدريبات لكننا مل نقم ب�ضيء 
�لنتقال  �لأم���������ر:  ه�����ذ�  مل���ح���اك���اة 
�لعناية  ���ض��ري��ر� يف   12 م��ن  ف��ج��اأة 
�ملوظفني  م��ع   150 �ىل  �ل��ف��ائ��ق��ة 

و�لتجهيز�ت �لالزمة«.
على مر �لأ�ضهر، تو�ضلت جمموعة 
�مل�ضت�ضفيات �لعامة وبينها �ملهر�ضت 

�لالتينية كما يوؤكد ما�ضي. ويقول 
�إن �لختالط �لذي ت�ضببه �مل�ضاكن 
�ل�ضعب  م����ن  ي���ج���ع���ل  �ل�������ض���غ���رية 
�حرت�م قو�عد �لتباعد �لجتماعي 
تكييف  و�ضائل  يف  �لتفكري  وي��ج��ب 
م�ضتقبلية  �أوب��ئ��ة  مع  �مل�ضاكن  ه��ذه 

“لنه �ضيكون هناك �أوبئة �أخرى«.
ع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن ت�����ض��ري��ع حملة 

�لعبء  لتوزيع  ��ضرت�تيجيات  �ىل 
يف  �ل�11  �لعامة  �مل�ضت�ضفيات  ب��ني 

نيويورك.
تقول مي�ضيل هالرن �إنه ب�ضكل عام 
�مل�ضت�ضفيات  �أن  ن���درك  �أن  “يجب 
يجب   )...( م������و�رد  �إىل  ب��ح��اج��ة 
�ل�ضتثمار يف �لأبحاث لكن �أي�ضا يف 
�مل�ضت�ضفيات ودور �لتقاعد، يجب �أن 

يكون هناك عدد كاف من �ملوظفني 
�لتي  �لتجهيز�ت  لديهم  تكون  و�ن 

يحتاجونها«.
ك�ضف �لوباء �أي�ضا حجم �لتفاوت يف 
�ملجال �ل�ضحي يف �لوليات �ملتحدة 
�ل�����ض��ك��ن و�ل�����ذي يوؤثر  وخ�����ض��و���ض��ا 
ب�ضكل خا�س على �لأقليات �ل�ضود�ء 
�أمريكا  دول  م���ن  �مل���ت���ح���دري���ن  �أو 

�لتي  �ملعرفة  ع��ن  �ل��رت�ج��ع  ميكن 
�كت�ضبوها؟«

ك�����ذل�����ك ت������و�ج������ه �ل���������ض����ل����ط����ات يف 
يتعلق  فيما  طهر�ن خيار� ح�ضا�ضا 
�إد�رة  من  مبادرة  لأي  بال�ضتجابة 
�إير�ن  فيه  ت�ضتعد  وق��ت  يف  ب��اي��دن 
يونيو  يف  رئ���ا����ض���ي���ة  لن���ت���خ���اب���ات 
ح����زي����ر�ن �مل��ق��ب��ل م���ن �مل���رج���ح �أن 
ميثل �لإقبال على �لت�ضويت فيها 
�لدينية  �مل��وؤ���ض�����ض��ة  ع��ل��ى  ����ض��ت��ف��ت��اء 
و�ضط م�ضاعر �ضخط متنامية على 

�ل�ضعوبات �لقت�ضادية.
ومل ي����رتك �لق��ت�����ض��اد �لإي�����ر�ين 
�لعقوبات  ز�دت������ه  �ل�����ذي  �ل���ه�������س، 
فريو�س  وج���ائ���ح���ة  �لأم����ري����ك����ي����ة 
�حلاكمة  للنخبة  �ضعفا،  ك��ورون��ا 
خيار�ت تذكر �ضوى �لتفاو�س غري 
�أن �لقر�ر �لنهائي هو قر�ر �لزعيم 

�لأعلى �آية �هلل علي خامنئي.
�إذ�  �أن��ه مل يت�ضح حتى �لآن ما  �إل 
�إىل  �ل��ع��ودة  �جلانبني  باإمكان  ك��ان 

طاولة �لتفاو�س.
ي���وم �لثالثاء  �إي�����ر�ن  ف��ق��د ه����ددت 
لتقلي�س  �خل���ط���و�ت  م���ن  ب��امل��زي��د 
�لتز�مها بالتفاق �لنووي ل �ضيما 
�لتفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  ب��ع�����س  ب��وق��ف 
�لوكالة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ف��اج��ئ��ة 
�لتابعة  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة 

لالأمم �ملتحدة.
وق��ال خ��ر�ء �إن ذلك قد ل يف�ضد 
لكنه  �لتفاو�س  فر�س  بال�ضرورة 

يزيد �لتحديات.
فرن�ضي  دبلوما�ضي  م�ضدر  وق���ال 
ن���ز�ل يف و�ضع  ���ض��يء ل  ك��ل  “رغم 
حم����ف����وف ب���امل���خ���اط���ر و�����ض����ت����زد�د 
ق������ادم �لأي����������ام. من  خم����اط����ره يف 
�لدبلوما�ضية  �مل�ضاعي  �إحياء  �ملهم 

ب�ضرعة«.

كييف تتهم مو�صكو بتنفيذ 
»�غتيالت« بحق معار�صني 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب

ب��ا���ض��رت �أوك���ر�ن���ي���ا م��الح��ق��ات �ضد 
رو���ض��ي��ا �أم�����ام �مل��ح��ك��م��ة �لأوروب����ي����ة 
بتنفيذ  لتهامها  �لإن�����ض��ان  حلقوق 
�لأهد�ف  �غتيال حمددة  “عمليات 
باأنهم  ي�����ض��ت��ب��ه  �أ����ض���خ���ا����س  ����ض���د 
على ما �أفادت �لهيئة  معار�ضون”، 

�لق�ضائية  �أم�س �لثالثاء يف بيان.
و�أو�ضحت �ملحكمة �لتي تتخذ مقر� 
يف �ضرت��ضبورغ �أنه بح�ضب �ل�ضكوى 
�رُتكبت  �جل���م���ع���ة،  ق���دم���ت  �ل���ت���ي 
“يف رو�ضيا وعلى  عمليات �لغتيال 
�أر��ضي دول �أخرى )...( خارج و�ضع 

نز�ع م�ضلح«.
و�أو���ض��ح��ت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ق�����ض��ائ��ي��ة �أن 
�لتي  �لدول”  بني  “�ل�ضكوى  ه��ذه 
ت�ضمح لبلد مبالحقة بلد �آخر �أمام 
�ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�ضان، 
كييف  ترفعها  �ل��ت��ي  �لتا�ضعة  ه��ي 
�أربع  �أن  �إىل  م�ضرية  مو�ضكو،  �ضد 
منها ل تز�ل قيد �لنظر يف �ملحكمة 
تعد  و�ل��ت��ي  �أوروب����ا  ملجل�س  �لتابعة 
�أوكر�نيا ورو�ضيا بني �أع�ضائها. كما 
رو�ضيا  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �حلكومة  تتهم 
هذه  يف  حت��ق��ي��ق��ات  �إج�����ر�ء  ب�”عدم 
عمليات  و”ترتيب  �لغتيالت” 
عرقلة  �إىل  تهدف  دة  متعمرّ متويه 
�جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل �ل��ب��ح��ث عن 
�مل�ضوؤولني”، وفق ما �أوردت �ملحكمة 

بدون ك�ضف �ملزيد من �لتفا�ضيل.

حتليل: طريق �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي �لإير�ين طويل ووعر 

ما �أ�صباب �حل�صيلة �لعالية لوفيات كورونا يف �لوليات �ملتحدة؟ 

�صحف عربية: �إير�ن ترد على هد�يا بايدن مبزيد من �لت�صعيد •• عوا�صم-وكاالت

�لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �ن��خ��رط��ت 
ت��ن��ازلت كرى  بايدن يف تقدمي  جو 

ل��ط��ه��ر�ن بحثاً ع��ن �إع��ادت��ه��ا ل��الل��ت��ز�م ب��الت��ف��اق �ل��ن��ووي، دون م��ق��اب��ل، �أو 
�أم�س �لثالثاء، �عترت تقارير  نتائج ُتذكر. ووفقاً ل�ضحف عربية �ضادرة 
�إخبارية �أن �إير�ن رفعت وترية �لت�ضعيد للح�ضول على �ملزيد من �لتنازلت 
ل�ضيا�ضات  �ملناه�س  �جل��دي��دة  �لإد�رة  م��وق��ف  على  معتمدة  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

�لرئي�س �ل�ضابق دونالد تر�مب. 

لزوم ما ال يلزم
مبكرة  �حتفالت  �إي��ر�ن  “يف  قطي�س:  ن��دمي  ق��ال  �لأو�ضط”،  “�ل�ضرق  ويف 
�أمريكية كرى، وهذ� مفهوم بعد  �أنه تر�جعات  �لنظام على  ج له  ي��رورّ مبا 
�ضنو�ت من �لإذلل �لعلني �ملمنهج �لذي مار�ضته �إد�رة تر�مب لنظام �ملاليل، 
وحاجة �لنظام لرتميم بع�س �لهيبة و�حل�ضور«. و�عتر �لكاتب �أن ر�ضالة 
�لإد�رة �لأمريكية �إىل �لأمم �ملتحدة عن �ضحب قر�ر �لبيت �لأبي�س �ل�ضابق 
�إعادة فر�س �لعقوبات �لأممية على �إير�ن “مبثابة لزوم ما يلزم، حيث �إنه 
�لأم��ن كانت معنية فعاًل بر�ضالة تر�مب،  ل توجد دولة من دول جمل�س 
ق��ر�ر�ً مل  بايدن تعطل  �إد�رة  �أن  �إي��ر�ن من كي�ضها، حيث  بيع  �لأم��ر  ي�ضبه 
تكن له �أي مفاعيل حقيقية، يف حني �أن �لعقوبات �لأخ��رى �لقائمة، �لتي 
جو�د  حممد  باعرت�ف  �إي���ر�ن،  كبدت  عنها،  �لرت�جع  بقرب  �ضيء  ي�ضي  ل 
ظريف، ما يفوق �لرتيليون دولر«. وللرد على جتاهل �لإد�رة �لأمريكية 

نكتة �حتو�ء �إير�ن
من جهتها، قالت �ضو�ضن �ل�ضاعر يف �لوطن �لبحرينية �إن “�لتفاو�س مع 
�أكر عدد من �لغتيالت خارج  �إير�ن �لإرهابية وهي �لدولة �لتي حققت 
�ل�ضعودية  معاقبة  ثم  �حتو�ئها،  بحجة  دبلوما�ضييها  طريق  عن  حدودها 
و�لت�ضديد عليها لدعاء�ت مب�ضوؤوليتها عن �غتيال و�حد من معار�ضيها، 

�أ�ضبحت نكتة �ملو�ضم«.
و�أ�ضافت �أن “�لتناق�س �ملف�ضوح و�نعد�م �حلجة يت�ضح بعد �أن عادت �أوروبا 
و�لإد�رة �لأمريكية �جلديدة ملغازلة �إير�ن من جديد، مكملة ما توقفت عنه 
يف �ل�ضنو�ت �لأربع �ملا�ضية بحجة �لحتو�ء ومنعها من تطوير برناجمها 

�لنووي، يك�ضف مدى ��ضتهانتهم بعقولنا«.
�إرهاباً  �خل��ارج  يف  �ملعار�ضني  �غتيال  يعدون  كانو�  “�إن  �ل�ضاعر  و�أو�ضحت 
نعرف  �أننا  يعرف�ون  فه������م  مناف�س،  دون  لإي��ر�ن  �لبطولة  �لقيا�س  فبهذ� 
بع�����دد �غتي�����الت  �لعال���م  �أي دولة يف  �إير�ن على  �أنهم يعرفون عن تف����وق 
�مل��ع��ار���ض��ني يف �خل�����ارج، ب���ل ه���م ي��ع��رف��ون �أن���ن���ا ن��ع��رف �أن���ه���م ي��ع��رف��ون �أن 
ه���ذه  لتنفيذ  �لدبلوما�ض���ية  بعثاتها  و�أع�ض�اء  مق��ر�ت  ت�ض�تخدم  �إي���ر�ن 

�لغتيالت«.
1979، ت��ورط يف  “منذ و�ضول هذ� �لنظام �إىل �ل�ضلطة عام  �أن��ه  و�أك��دت 
عمليات �غتيال وموؤ�مر�ت وهجمات �إرهابية يف �أكر من 40 دولة، و�ضملت 
حملته �لإره��اب �لعاملية عن ما يقرب من 360 �غتياًل م�ضتهدفاً يف دول 

ملو�قف دول �جلو�ر وم�ضاحلها، �ضدد �لكاتب على �أن “�ملنطقة باتت تتحدث 
بل�ضان و�حد، منطوقه يقول �إن �لتفاق �ل�ضابق م�ضر مب�ضاحلها �ملبا�ضرة، 
�لأو�ضط،  �ل�ضرق  �إىل حر�ئق  �لطرق  �أق�ضر  هو  ذلك  بايدن  �إد�رة  وجتاهُل 
خ�ضو�ضاً �أن دول �ملنطقة لن تقف مكتوفة �لأيدي �إز�ء تهديد م�ضاحلها �أو 

�ل�ضماح لو��ضنطن باأن تقرر عنها ما يهدد �أو يحمي �أمنها �لقومي«.

فخ بايدن
�لأمريكي  �لرئي�س  �إن  �ل�����ض��ر�ف،  علي  ق��ال  �للندنية،  �ل��ع��رب  �ضحيفة  يف 
جو بايدن، قرر “�أن يقع يف فخ مل ين�ضبه له �أحد، ن�ضبه بنف�ضه ف�ضحك 
�لإير�نيون ملء �أ�ضد�قهم” بد� لهم كمن يقطع غ�ضناً من �ضجرة وهو على 

�لطرف �لفالت فعرفو� �أنه غبي، وهذ� ما كان«.
و�أ�ضاف “عندما �ُضئل بايدن يف �إحدى �أحدث مقابالته هل �ضتلغي �لعقوبات 
على �إير�ن قبل �أن متتثل للتز�ماتها بالتفاق �لنووي؟ �أجاب بكلمة و�حدة، 
ل. ومل ُيزد عليها، هذه �ل�ال �أعطت �نطباعني مت�ضاربني، �لأول �أنه �ضارم، 

و�لثاين �أنه ل يعرف ما يقول من بعدها«.
و�أ�ضار �لكاتب �إىل �أن بايدن يرى يف �إير�ن تهديد�ً نووياً، ول ير�ها “دولة 
ع�ضابة، دولة ميلي�ضيات، دولة جر�ئم و�نتهاكات، ودولة تهديد�ت من كل 
نوع �آخر، وهي ل حتتاج ملمار�ضتها �إىل �ضالح نووي، يكفي �أن تعطيها �ملال 

لتو��ضل ما تفعل وتنتع�س«.

�إىل  �أدت  بالقنابل  وهجمات  �أخ��رى، 
مقتل وت�ضويه �ملئات«.

دون ردع
�أن  “خال�ضة �لأمر  يف �ضحيفة �ل�ضرق �للبنانية، قال خري �هلل خري �هلل: 
�لتي فر�ضتها  �لعقوبات  رفع  �لأمريكية �جلديدة  �لإد�رة  تريد من  �إي��ر�ن 
هل  �لنووي، هل هذ� ممكن؟  �لتفاق  �إىل  و�لعودة  �ل�ضابقة،  �لإد�رة  عليها 
ميكن لإد�رة جو بايدن �أن ت�ضت�ضلم لل�ضروط �لإير�نية؟ هذ� ما يبدو على 

�ملحك هذه �لأيام«.
�إي��ر�ن تتابع ممار�ضة لعبة �لت�ضعيد ما د�م لي�س هناك  �أن  “يبدو  و�أ�ضاف 
�لتنازلت  م��ن  مزيد  على  �حل�ضول  ذل��ك  على  م�ضرة  تبدو  يردعها،  م��ن 
�لتفاق  متزيق  تعمدت  و��ضنطن  �أن  على  �لت�ضديد  خالل  من  �لأمريكية 

�لنووي من جهة، وفر�س �ضيا�ضة �لعقوبات �لق�ضوى من جهة �أخرى«.
و�أ�ضاف “ترف�س �إير�ن �لعرت�ف باأن �لعامل تغريرّ بني 2015 و2021، 
�أي  �إط��ار  يتعلرّق ب�ضرورة تو�ضيع  �لأوروب��ي �ضار و��ضحاً يف ما  �ملوقف  و�أن 
�أمريكية  �إىل قناعة  م�ضري�ً  �لإير�ين”،  �لنووي  �مللفرّ  �تفاق جديد يتناول 
بالعودة �إىل �تفاق 2015، لكن بعد تو�ضيعه لي�ضمل �ل�ضو�ريخ �لبالي�ضتية 

و�ل�ضو�ريخ �ملجنحة لدى �إير�ن ف�ضاًل عن �ضلوكها يف �ملنطقة.
مفرتق  عند  �جل��دي��دة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �أن  “�لو��ضح  �ل��ك��ات��ب  و�أردف 
تغليب  �حل���رب،  م��ن  �أف�ضل  د�ئ��م��اً  تبقى  �لدبلوما�ضية  �أن  و�لأك��ي��د  ط��رق، 
لت�ضت�ضلم  كافية  حجة  ه��ذه  هل  ولكن  و�ج��ب،  �حل��رب  على  �لدبلوما�ضية 

�أمريكا �أمام �إير�ن؟«.
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فهم �لهجوم على �أنه حماولة 
للحفاظ على نظرية تفوق 

�لرجل �لأبي�س �ملهددة 

ال توؤكد مالمح �ملتمردين يف �لكابيتول 
�النتخابات,  ن��ت��ائ��ج  وحت��ل��ي��ل  ه��ي��ل, 
تر�مب جلمهور  �ملتجان�صة  �لنظرة 

حقيقة �أن �لبي�س من جميع �لطبقات 
�لجتماعية و�لفئات �ملهنية �صاركو� 

يف �لتمرد لي�صت ظاهرة جديدة
عمال  �أحمر”،  “عنق  �أ����ض���ا����ض���ا، 
وف������ق������ر�ء حم����ب����ط����ون ي���دع���م���ون 
�ل�����ض��اب��ق، ول���ك���ن بي�س  �ل��رئ��ي�����س 
عرقية  “وجماعات  ع����ام  ب�����ض��ك��ل 
من  �أخ����رى، ول��ك��ن ب��درج��ة �أقل” 

جميع �لطبقات �لجتماعية.

دور “�لبيا�س«
مفهوم  ه���و  ا�س”،  »�ِلْبِي�ضَ    
مع  �لتعامل  على  يركز  �جتماعي 
�لأ�ضخا�س ذوي �لب�ضرة �لبي�ضاء، 
�أثناء  بي�ضا،  ي��ع��ت��رون  �ل��ذي��ن  �أو 
وتوزيع  �لجتماعية،  �لتفاعالت 
�ل�ضلطة و�مل��و�رد يف �ملجتمع. ومع 
�لتغيري�ت �لدميوغر�فية، يتم�ضك 
�ل��ه��وي��ة. هذ�  ب��ه��ذه  �أك���ر  �لبي�س 
بال�ضرورة  لي�س  �لأعمق  �لتعريف 
مر�دًفا لدعم �جلماعات �ملتطرفة 
تو�ضح  ك���م���ا  ب����وي����ز،  ب�������رود  م���ث���ل 
�آ�ضلي  �ل�ضيا�ضية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ض��ت��اذة 
�لقوي  �ل��ت��م�����ض��ك  ل��ك��ن  ج���اردي���ن���ا، 
بهويته كاأبي�س، يعني �ضمناً �ملزيد 
ل���رت�م���ب، يف جميع  �ل���دع���م  م���ن 

�لطبقات �لجتماعية.
   وهكذ�، فهم �لباحثون و�لن�ضطاء 
�لهجوم على مبنى �لكابيتول هيل 
على  للحفاظ  حم��اول��ة  �أن���ه  ع��ل��ى 
�لبي�س  �ل���رج���ل  ت���ف���وق  ن��ظ��ري��ة 
�لدميوغر�فية  بالتغري�ت  �ملهددة 
�أو�ضح  �ل��ذي  ومن قبل جو بايدن 
�أن������ه ي���رغ���ب يف ت���ع���زي���ز �مل�������ض���او�ة 
حدث  ذلك،  على  عالوة  �لعرقية. 
ه���ذ� �لع���ت���د�ء يف ن��ف�����س ي���وم فوز 

 حتويل و�إعادة تخ�صي�س 
م�صطلح “�لعنق �الحمر«

ظاهرة  �ل��رت�م��ب��ي��ة  ك���ان���ت  �إذ�     
م�ضطلح  ��ضتخد�م  ف���اإن  ج��دي��دة، 
متييزية  لأغر��س  �لحمر  �لعنق 
�ل�ضتخد�م  ي���اأت���ي  ك���ذل���ك.  ل��ي�����س 
للعنق �لحمر من  �ضيوًعا  �لأك��ر 
�لعبارة  ع�ضر، وهي  �لتا�ضع  �لقرن 
�لأبي�س  �لعامل  �إىل  ت�ضري  �ل��ت��ي 
�ل�ضم�س  ب�����ض��ب��ب  ح���م���ر�ء  ب��رق��ب��ة 
�لدللة  �أح���م���ر.  ع��ن��ق  -وب��ال��ت��ايل 
بي�ضاء،  قمامة  مل�ضطلح  م�ضابهة 
�لبي�س  ي��و���ض��م  م�����ض��ط��ل��ح  وه����و 
�لنخبة  ت�����ض��ت��خ��دم��ه  �ل����ف����ق����ر�ء، 
م��ن��ذ ظهوره  و�ل�������ض���ود  �ل��ب��ي�����ض��اء 

�ملبكر. 
   ك��ان��ت ف��ائ��دة م��ث��ل ه���ذه �لكلمة 
للفقر�ء  �لعن�ضري  �لتمييز  ه��ي 
�لبي�س: وبا�ضتعارة تف�ضري �ضيلفي 
و�لقمامة  �ملتخلفني  ف��اإن  ل���ور�ن، 
خمجل  “جت�ضيد  ه���ي  �ل��ب��ي�����ض��اء 
ت�ضوره  مي��ك��ن  ل  �ل����ذي  ل��ل��ف�����ض��ل 
لهم  م���ق���در  ‘عن�ضرًيا’  ل�����ض��ك��ان 

�لرفاه و�لزدهار”.
للفقر،  نقي�س  �لبيا�س  ك��ان  ومل��ا   
�لفقر�ء  �لبي�س  ينتمي  �أن  يجب 

�إىل عرق منف�ضل.
   ويوؤدي �لتمييز �لعن�ضري جتاه 
�لطريقة  ب��ه��ذه  �ل��ف��ق��ر�ء  �لبي�س 
�لعاملة،  �ل��ط��ب��ق��ات  تق�ضيم  �إىل 
وك�����ض��ر ك���ل �أ����ض���ك���ال �ل���ت���ع���اون بني 
�لأعر�ق. وكما �أو�ضح دبليو �إي بي 
“�لأجور  ف��اإن   ،1935 دوب��و� عام 

-رجل  �لدميقر�طيني  �ملر�ضحني 
�نتخابات  �أ�ضود ورجل يهودي -يف 
�ل�ضيوخ يف جورجيا، وهي  جمل�س 
ف��رتة طويلة  منذ  ولي��ة معروفة 
باعتماد ممار�ضات خمتلفة تهدف 
�ل�����ض��ود من  �ل��ن��اخ��ب��ني  م��ن��ع  �إىل 
�لت�ضويت. لقد جتلى، �ضعور هوؤلء 
�لبي�س باأنه مت �لتقليل من �ضاأنهم 
�لكابيتول  م��ب��ن��ى  يف  ون�����ض��ي��ان��ه��م، 
ت��ر�م��ب عام  �نتخاب  هيل وخ��الل 
�ملعاناة  تكفي  ل  حدثان  2016؛ 

�لذي �عتمدته لتفريق �ملظاهر�ت 
حياة  حركة  �إط��ار  يف  ُنظمت  �لتي 
“�لأ�ضخا�س  �ل�ضود مهمة: هوؤلء 
يحبون �ل�ضرطة  �لطيبون جًد�”، 
وفق �ضعارهم �حلياة �لزرقاء مهمة 
)حياة �ل�ضرطة مهمة(، و�إن ق�ضًما 
م���ث���رًي� ل��ل��ق��ل��ق م���ن ق�����و�ت �لم���ن 
ومتع�ضبني  تر�مبيني  من  يتكون 
بي�س، وكثري منهم، مل يكونو� يف 
�خلدمة، لكنهم �ضجلو� ح�ضورهم 

�أثناء �لتمرد.

�لقت�ضادية لتف�ضريهما.
   م���ن ج��ه��ة �خ������رى، ح��ق��ي��ق��ة �أن 
�لطبقات  ج��م��ي��ع  م����ن  �ل���ب���ي�������س، 
�ملهنية،  و�ل���ف���ئ���ات  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ظاهرة  لي�ضت  �لتمرد  يف  �ضاركو� 
جديدة: �ملوؤرخ �إريك فونر، يذكر �أن 
كو كلوك�س كالن �أ�ض�ضها حمامون 
وق�����ض��او���ض��ة و�أ����ض���خ���ا����س �آخ�����رون 
 .“ “حمرتمون”  عليهم  يطلق 
ا  �أي�ضً ت��ر�م��ب  دون��ال��د  و����ض��ت��خ��دم 
�ضيما يف  ه��ذه، ل  فكرة �لح���رت�م 

�ملظاهر�ت  بعد   2017 �أغ�ضط�س 
���ض��ارل��وت�����ض��ف��ي��ل من  �ل��ع��ن��ي��ف��ة يف 
عندما  �ل��ب��ي�����س،  �ملتع�ضبني  ق��ب��ل 
طيبون  “�أنا�س  ه��ن��اك  �أن  �ع��ت��ر 
�أكد  ي��ن��اي��ر،   6 يف  ب��ي��ن��ه��م.  جًد�” 
مبنى  ل��غ��ز�ة  “حبه”  على  ��ا  �أي�����ضً
�لكابيتول، و”فهم �آلمهم” )لأنه 

“ �لنتخابات �ضرقت منهم »(.
   وهذ� هو �أحد �لتف�ضري�ت حلقيقة 
�أن �ل�ضرطة، يف �لكابيتول هيل، مل 
�حلزم  من  �لقدر  بنف�س  تت�ضرف 

حتى �لرئي�س �ل�ضابق بار�ك �أوباما 
ناخبي  �إن  �ل����روؤي����ة.  ه���ذه  �ع��ت��ن��ق 
“�لأ�ضخا�س  ه��������وؤلء  ت�����ر�م�����ب، 
و�ضف  ��ضتعرنا  �إذ�  �لبائ�ضون” 
رهم  ت�ضورّ مت  كلينتون،  ه��ي��الري 
ب��ال��ك��ام��ل ت��ق��ري��ًب��ا ع��ل��ى �أن��ه��م من 
�ل���رج���ال �ل��ب��ي�����س �ل��ق��ل��ق��ني على 
و�أغبياء  �لقت�ضادي،  م�ضتقبلهم 
مالب�س  ي���رت���دون  وع��ن�����ض��ري��ون، 
�ل���������ض����ي����د و�ل����ق����ب����ع����ة �حل�����م�����ر�ء 
ل  متخلفون  باخت�ضار،  �ل�ضهرية. 

ميكن �إ�ضالحهم.

ناخبو دونالد تر�مب 
و�لقلق �القت�صادي

�ملتمردين  م���الم���ح  ت����وؤك����د  ل     
يف �ل��ك��اب��ي��ت��ول ه���ي���ل، و�أب����ع����د من 
�لنتخابات،  ن��ت��ائ��ج  حتليل  ذل���ك، 
جلمهور  �ملتجان�ضة  �لنظرة  ه��ذه 
ت����ر�م����ب. م���ن ب���ني �مل�����ض��ارك��ني يف 
�أ�ضبحت  �ل��ذي��ن  يناير   6 عملية 
�أ���ض��م��اوؤه��م م��ع��روف��ة، ك���ان هناك، 
ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل �مل���ث���ال، ج��ي��ن��ا ر�ي����ان، 
و�ضل  تك�ضا�س  يف  ع���ق���ار�ت  وك��ي��ل 
طائرة  م���نت  ع��ل��ى  و����ض��ن��ط��ن  �إىل 
خا�ضة، �أو ديريك �إيفانز، �ملنتخب 
فرجينيا  ولي����ة  ع��ن  �جل��م��ه��وري 
�لغربية، �أو �ضيمون جولد، طبيبة 
ب��ي��ف��ريل هيلز  م��دي��ن��ة  ت��ع��م��ل يف 

�لرية يف كاليفورنيا.
�لوجوه  ه����ذه  �أن  ُي��ع��ت��ق��د  ق���د     
�ل��ث��الث��ة ه��ي ����ض��ت��ث��ن��اء�ت؛ �لأم���ر 
ل��ي�����س ك���ذل���ك. ج����اء �ل��ع��دي��د من 
ثرية،  ���ض��و�ح��ي  م���ن  �مل��ت��م��ردي��ن 
�ل�����ض��ح��ف��ي وي���ل بان�س،  �أك����د  ك��م��ا 
�ل���ذي مل ي����رتدرّد يف �حل��دي��ث عن 
“مترد �لطبقة �لو�ضطى �لبي�ضاء 
على  ق��ادري��ن  ك��ان��و�  لقد  �لعليا”. 
�أيام �إجازة يف �لعمل، و�أحياًنا  �أخذ 
�لبالد  حتملو� تكاليف رحلة عر 
و�ل��ن��وم يف �ل��ف��ن��ادق -وه���و �أم���ر ل 
للطبقات  بالن�ضبة  ت�ضوره  ميكن 
حتى  �لعمل  على  �مل��ج��رة  �ل��دن��ي��ا 
ع���ن���دم���ا ت����ك����ون م���ري�������ض���ة �أث����ن����اء 
يف  �ضعوبة  جت��د  و�ل��ت��ي  �جلائحة، 

توفري �أب�ضط حاجياتها.  
 ،2016 �ن��ت��خ��اب��ات ع���ام  ب��ع��د      
�أن غالبية �ضغرية  در��ضة  �أظهرت 
�قت�ضادي  و���ض��ع  يف  �ل��ع��م��ال  م���ن 
هيالري  يف  ثقتهم  ك��ان��ت  م��ق��ل��ق، 
كلينتون �أكر من دونالد تر�مب، 
هذه  و�أث��ب��ت��ت  و�ضعهم.  لتح�ضني 
ا، �أن �لد�فع �لأ�ضا�ضي  �لدر��ضة �أي�ضً
للطبقات  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة 
مرتبًطا  ك��ان  �لبي�ضاء  �ل�ضعبية 
بال�ضعور باأنه مت جتاوزهم ثقافًيا، 
�ن  �ملهاجرين:  قبل  م��ن  وخا�ضة 
ما  غالبا  �ل��ذي��ن  �لبي�س،  �لعمال 
يف  �أجانب  �أ�ضبحو�  �إنهم  يقولون 
بلدهم، ويعتقدون ب�ضرورة حماية 
�لنفوذ  م����ن  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
ت�ضويتهم  �حتمال  ك��ان  �لأجنبي، 
�أكر  م��ر�ت   3.5 ت��ر�م��ب  ل�ضالح 
ي�ضاركونهم  ل  �لذين  �أول��ئ��ك  من 

هذه �ملخاوف.
    و�أظ����ه����رت در�����ض���ة �أخ������رى، �أن 
بالقدر  يهتمون  ل  تر�مب  ناخبي 
�لتي  �لعوملة  مثل  بق�ضايا  �ملتوقع 
وظائفهم  تعر�س  �أن  �ضاأنها  م��ن 
�لو�قع  يف  كانو�  �إذ�  و�أن��ه  للخطر، 
�أقل تعليماً يف �ملتو�ضط من ناخبي 
منهم  ك��ب��رًي�  ج���زًء  ف���اإن  كلينتون، 

يتمتع بدخل مرتفع �إىل حد ما.
�أو حتى  ل��ي�����ض��و� ف��ق��ط،  ل��ذل��ك      

لن تكون من �لبي�س،  �لنف�ضية” 
�لأجور  ذوي  �لعمال  حتى  تكافئ 
عن�ضرية؛  ب��ام��ت��ي��از�ت  �ملنخف�ضة 
وهذ� هو �ل�ضبب يف �أن �لبي�س من 
جميع �لطبقات �لجتماعية يرون 
ه��وي��ت��ه��م يف ب��ي��ا���ض��ه��م ب�����دًل من 
�ضياق  ويف  �لجتماعية.  طبقتهم 
�ل��ت��م��رد و�ن���ت���خ���اب ت���ر�م���ب، ف���اإن 
�أن��ه��م عمال  على  �أن�����ض��اره  ت�ضوير 
بي�س فقط، ينكر �لقوة �حلقيقية 
لالبي�ضا�س و�لعو�مل �لتف�ضريية 

�لأخرى للرت�مبية.
   ويف مو�جهة مثل هذ� �لتالعب 
�ملتخلفني  بع�س  ي�ضعى  �لطبقي، 
�إىل ��ضتعادة هذ� �مل�ضطلح. وياأتي 
�حمر”  “عنق  ��ضتخد�مات  �أح���د 
م���ن �أو�ئ������ل �ل���ق���رن �ل��ع�����ض��ري��ن يف 
ولية  يف  �لأخ�س  وعلى  �لتعدين، 
�إ�ضر�ب  �أث��ن��اء  �لغربية  فرجينيا 
ب��ل��ري ح��ي��ث �رت����دى �لعمال  ج��ب��ل 
�أعناقهم  ح���ول  ح��م��ر�ء  ع�����ض��اب��ات 
يف  ع�������ض���وي���ت���ه���م  �إىل  ل�����الإ������ض�����ارة 
�ل��ع��م��ال��ي��ة. وق���د ت�ضدت  �حل��رك��ة 
�ملو�لية  ل��ل�����ض��رط��ة  �حل���رك���ة  ه���ذه 

لأ�ضحاب �لعمل.
   ك���م���ا ����ض���م���ح �ل�����ل�����ون �لأح����م����ر 
بنعت  �حلركة  ملنتقدي  للباند�نا، 
�تهام  وه��و  بال�ضيوعيني،  �لعمال 
خ���ط���ري خ�����الل �ل����ذع����ر �لأح����م����ر 
�ملتحدة. خالل  �لوليات  �لأول يف 
�ل�ضيوعية  ك���ان���ت  �ل����ف����رتة،  ت��ل��ك 
مت  عن�ضرية ب�ضكل ملحوظ، وقدرّ
ك��ف��ك��رة ق���ادم���ة م���ن �لآخ������ر، غري 
�لأحمر  �ل��ل��ون  يكن  �لأب��ي�����س. مل 
مرتبًطا باجلي�س �لأحمر لالحتاد 
ب����ل كان  �ل�������ض���وف���ي���ات���ي ف���ح�������ض���ب، 
“�لوح�ضية”  ب����  ��ا  �أي�����ضً م��رت��ب��ًط��ا 
لالأمريكيني  تاريخًيا  �ملفرت�ضة 

�لأ�ضليني.
   من جهة �خ��رى، �ضعى �أ�ضحاب 
�ملناجم  عمال  تق�ضيم  �إىل  �ملناجم 
�مل�ضاكن  ب��ني  �لف�ضل  ط��ري��ق  ع��ن 
ملعايري  وف���ًق���ا  م��رت��ب��ة  �مل���وق���ع،  يف 
�لعمال  وع��ار���س  �إث��ن��ي��ة-ع��رق��ي��ة، 
�لبي�س �أحياًنا توظيف �ملهاجرين 
�أو عمال �ملناجم �ل�ضود. ومع ذلك، 
�ملناجم، �لحتاد  ف��اإن �حت��اد عمال 
جبل  �إ�����ض����ر�ب  ور�ء  ي��ق��ف  �ل�����ذي 
بلري، قد متكن من تعبئة �لعمال 
�ل��ب��ي�����س و�ل�������ض���ود وم�����ن �أ����ض���ول 
�لباند�نا  ه��ذه  با�ضتخد�م  �خ��رى، 

�حلمر�ء. 
�حمر�”،  “عنقا  تكون  �ن  ل��ذل��ك، 
يعني �نه تاريخياً كانت لك �لقدرة 
ع��ل��ى ج��م��ع �ل��ع��م��ال م���ًع���ا، ولي�س 
��ضتخد�ماته  رغ�����م  ت��ق�����ض��ي��م��ه��م 

�لأخرى.
   ويف ���ض��وء ه��ذ� �ل��ت��اري��خ، ت�ضعى 
�إح����ي����اء  �إىل  �حل������رك������ات  ب���ع�������س 
للعن�ضرية  �مل��ن��اه�����س  �ل��ت�����ض��ام��ن 
�لذي  �ل��ك��اري��ك��ات��ور  يرف�س  �ل���ذي 
عن�ضريني  �لبي�س  �لعمال  يعتر 
تر�مب.  ناخبي  حتى  �أو  تلقائًيا 
�لتمرد  ه���ذ�  مي��ث��ل  �أن  وي��ف��رت���س 
قبل  تن�ضب،  �لتي  �لفر�ضية  نهاية 
لرت�مب  �ل��ت�����ض��وي��ت  �����ض����يء،  ك����ل 
و�إعطاء  �لقت�ضادية  �مل��ع��ان��اة  �إىل 
�لبحث عن  �أهمية، يف  �أك��ر  مكان 
تف�ضري�ت للظاهرة �لرت�مبية، �إىل 
طرق �أخرى مثل تفوق �لبي�س، �أو 
�لإجنيلية.  �أو  �أن��ون،  م��وؤ�م��رة كيو 
لن  �ل�ضيا�ضي  �لجت����اه  �أن  �مل��وؤك��د 
يختفي، حتى لو مل يعد تر�مب يف 

�لبيت �لأبي�س.

كيو �نون جزء من �لظاهرةتفوق �لرجل �لبي�س يف خطر

درو�س من �لهجوم على �لكابيتول جمهور غري متجان�س

يوؤدي �لتمييز �لعن�صري جتاه �لبي�س �لفقر�ء �إىل تق�صيم �لطبقات �لعاملة وك�صر كل �أ�صكال �لتعاون بني �لأعر�ق

جاء �لعديد منهم من �صو�ٍح ثرية:

ما تعّلمناه من متمردي �لكابيتول هيل عن ناخبي تر�مب
•• الفجر -نيكول هريزوغ –ترجمة خرية ال�صيباين

ناخبو  �أو�صع,  نطاق  وعلى  �لكابيتول,  متمردي  �إن      
دونالد تر�مب, ال يتاأثرون فقط باملعاناة �القت�صادية 
�لطبقي  ت�صنيفهم  �ن��ح��د�ر  من  باخلوف  ا  �أي�صً ولكن 
موؤقتة  نيكول هريزوغ, ملحقة  و�الجتماعي, كما حتلل 

جامعة  يف  �الأمريكية  �لدر��صات  يف  و�لبحث  بالتعليم 
�صانت  فر�صاي  جامعة  يف  �ل��دك��ت��ور�ة  وطالبة  ت���ور, 

كوينتني �أون �إيفلني -جامعة باري�س �صاكالي.
 2021 يناير   6 يف  �لكابيتول  �نتفا�صة  �صور  جالت     
�الأحيان  م��ن  كثري  يف  م�صحوبة  �الإع���الم,  و�صائل  يف 
بال�صخرية �ملوجهة �إىل �لر�مبيني, حيث يتم تقدميهم 

على �أنهم ح�صد يتكون باأغلبية �صاحقة من رجال بي�س 
ب�صعة  بعد  ذل��ك,  وم��ع  وجهلة.  وفقر�ء  متعّلمني  غري 
�أ�صابيع, بد�أنا نعرف �ملزيد عن هوية �لعديد من هوؤالء 
�لذين ن�صبو� �أنف�صهم “وطنيني”, ويبدو �أن �لو�قع �أكرث 
�ختالًطا. منذ بد�ية حملة دونالد تر�مب �الأوىل عام 
“هيلبيليز”  باأنهم  معظمهم,  يف  �أن�صاره,  ُو�صف   ,2015

�لبي�صاء”  “�لقمامة  حتى  �أو  �الأحمر”  “�لعنق  �أو 
ما  كثري�  وف���ق���ر�ء.      بي�س  “قرويني”  -باخت�صار, 
�إىل  ت��ر�م��ب  نحو  �لناخبني  ه���وؤالء  �جن���ذ�ب  ُين�صب 
�ملعاناة �القت�صادية: ي�صعر ناخبو تر�مب �لبي�س باأنهم 
�لت�صنيع,  م�صتبعدون ب�صبب �القت�صاد �ملعومل وتر�جع 

ال �صيما يف منطقة حز�م �ل�صد�أ و�الأباالت�صي.

�إذ� كانت �لر�مبية ظاهرة جديدة, فاإن ��صتخد�م م�صطلح �لعنق �الأحمر الأغر��س متييزية لي�س كذلك

جاء عديد �ملتمردين من �لحياء �لرية
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العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مطعم تي�ضتي بوينت

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:2285221 

تعديل �إ�ضم جتاري من/ مطعم تي�ضتي بوينت

TASTY POINT RESTAURANT

�إىل / مطعم جريليز

GRILLIZ RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/جنم  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطل�س لل�ضيانة �لعامة
رخ�ضة رقم:CN 2145304 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/هيدز  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ديز�ين
رخ�ضة رقم:CN 2742189 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
�ل�ض�����ادة/ويلز  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت
رخ�ضة رقم:CN 1011571 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:معهد �ك�ضري�ضن للتدريب ذ.م.م
1702 بناية/نادي �لوحدة �لريا�ضي �لثقايف -  عنو�ن �ل�ضركة:مكتب 

قطعة  -  19 �ضرق   - �لدفاع   �ضارع   ، �أبوظبي   p7c
CN 1693277 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/رودل �ل�ضرق �لو�ضط - فرع �أبوظبي 1 ،   2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/2/3 وذلك بناء على قر�ر 
حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/2/23  - بالرقم:2105002518 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:مركز لدونا للتجميل ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة:�لعني ، فلج هز�ع ، بناية عبله مبارك �ضرور �لظاهري

CN 1172205 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/�لدره للمر�جعه و�لتدقيق )�ضليمان �حمد �ضامل(   2
، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/2/21 وذلك بناء على قر�ر 

حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/2/23  - بالرقم:2121000249 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:مركز نيو هور�يز�ن للتدريب ذ.م.م
�لغيث  خادم  هامل  خادم  �ملالك  وحدة   ،  903 �ل�ضركة:مكتب  عنو�ن 

و�خرون - C6 �أبوظبي ، �حلو�س �ضرق 8 - ق
CN 1176975 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/رودل �ل�ضرق �لو�ضط - فرع �أبوظبي 1 ،   2
كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/2/3 وذلك بناء على قر�ر 
حم�ضر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2021/2/23  - بالرقم:2121000228 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

 - �ل�ضيار�ت  وكهرباء  مكيفات  ل�ضالح  بل�س  �لتجاري:مونيرت  �ل�ضم 
�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�ضركة:�مل�ضفح م 0.16 مبنى �ل�ضيد ز�يد �ضقر حمد�ن �ضقر 
و�خرين

CN 2617688 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�ضابات ، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2021/2/22 وذلك بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2156003135 
- تاريخ �لتعديل:2021/2/23

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية
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�إع����������الن
�لعامل ل�ضيانة  �ل�ض�����ادة/حمل  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدو�ت �لكهربائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1020935 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة نا�ضر �ضعيد نا�ضر �ضامل بن �ضميدع %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ح�ضني �ضلمان حممد �ملرزوقي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
�ملدينة  �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خل�ضر�ء للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1147178 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة نا�ضر عمر �ضالح نا�ضر بن عمر %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ح�ضني خمتار ح�ضني حر�ضي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 

�إع����������الن
خير  و�دي  �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �لنجارة �مل�ضلحة و�حلد�دة �مل�ضلحة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1132996 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة عبد�هلل خان حممد دو�س �لبلو�ضي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف مبارك جمعه مبارك هادي �لحبابي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13173 بتاريخ 2021/2/24 
دعوه حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية عرب تقنية �لت�صال �ملرئي 

وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 18 مار�س 2021 يف متام �ل�صاعة �لثالثه ع�صر�
دعوة   ، �س.م.خ  �لقاب�ضة  بلووم  �ضركة  �د�رة  جمل�س  ي�ضر 
�لعمومية  �جلمعية  �جتماع  حل�ضور  �مل�ضاهمني  �ل�ضادة 
لل�ضركة �ملزمع عقدها يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 18 مار�س 
2021  وذلك يف متام �ل�ضاعة �لثالثة ع�ضر�، وذلك ملناق�ضة 
�لبنود �ملدرجة يف جدول �لعمال. و�ضيتم �ر�ضال �لر�بط 
�للكرتوين  �لريد  خالل  من  �لجتماع  يف  للم�ضاركة 
يرجى من  لذ�  عنهم.   ينوب  �و من  بامل�ضاهمني  �خلا�س 
�ل�ضادة �مل�ضاهمني �لر�غبني باحل�ضور �لدخول �ىل �لر�بط 

يف �ملوعد �ملحدد لعقد �لجتماع. 
بلووم �لقاب�صة �س.م.خ 
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الفجر الريا�ضي

••  الريا�س-الفجر:

باتت �أريج مطبقاين �أول �مر�أة تر�أ�س �حتاد� لريا�ضة �أوملبية يف 
�ململكة �لعربية �ل�ضعودية، بعد �أن متت تزكيتها لرئا�ضة �حتاد 
�نتخابات  من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �لثنني  �لأول  �أم�س  �لتن�س 

�لحتاد�ت �لريا�ضية. 
كما �أن جمل�س �إد�رة �لحتاد �ل�ضعودي �جلديد للتن�س هو �لأول 
يف تاريخ �لريا�ضة �ل�ضعودية �لذي ي�ضم غالبية من �ل�ضيد�ت، 
�أربع �ضيد�ت هن �ضريفة �ل�ضديري وفاطمة باطوق وملا  بو�قع 
�ل�ضليمان ووه��د�ن �لقا�ضي ف�ضال عن رجلني هما بدر ه�ضام 

ر�ضي وطارق بن زيد�ن. 
وعرت �أريج مطبقاين يف حديث نقلته �ضحيفة �ل�ضرق �لأو�ضط 
�ضعودية ترت�أ�س  �أول  بكونها  و�عتز�زها  �ل�ضعودية عن فخرها 
�لأمري  �لريا�ضة  وزي��ر  �أ�ضكر  وق��ال��ت:  ممار�ضاً،  �أوملبياً  �حت���اد�ً 
عبد �لعزيز بن تركي �لفي�ضل، ونائب رئي�س �للجنة �لأوملبية 

�لأمري فهد بن جلوي، وجميع من وقف معي و�ختارين لهذ� 
�ملن�ضب، و�إن �ضاء �هلل �أكون عند ح�ضن ظنهم، ونتاأمل �أن نكون 
متما�ضني مع "روؤية �ململكة 2030" من خالل �حتاد �لتن�س. 
�إن �لكلمات ل تكفي لو�ضف �ضعوري، و�إن �ضاء �هلل �أ�ضتطيع �أن 
�أقدم ما �أقدر عليه من خالل ريا�ضة �لتن�س �لتي ع�ضت طول 

حياتي متابعة ممار�ضة لها. 
وبح�ضب �ل�ضحيفة، تعد �أريج من عائلة حمبة لريا�ضة �لتن�س، 
زوجها  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �للعبة،  ح��ال��ي��اً  �أب��ن��اوؤه��ا  مي��ار���س  حيث 
من  كثري  يف  �ململكة  مثل  �ل��ذي  �ل�ضابق  �لبطل  �ضالح،  فهمي 

�لبطولت. 
�لتن�س. وهذ�  لريا�ضة  �لبطولت  قلة  نو�جه م�ضكلة  وتابعت: 
ما يقلل من فر�ضة �حتكاك �لالعبني وزيادة خرتهم. و�ضوف 
و�أي�ضاً  �لبطولت،  زي��ادة عدد  �إىل  �ملقبلة  �لفرتة  ن�ضعى خالل 
ف��اإن��ه لي�س لدينا  �ل��ت��ن�����س. ك��ذل��ك  زي����ادة ع���دد مم��ار���ض��ي لعبة 
�ضن�ضعى  ث��م  وم��ن  �أك���ر،  ب�ضكل  �للعبة  لن�ضر  كافية  م��الع��ب 

لزيادة عدد �ملالعب حتى ت�ضتقبل جميع �لفئات �ل�ضنية و من 
�جلن�ضني. 

47 يف �ملئة منهم من  و�أ�ضافت: ممار�ضو ريا�ضة �لتن�س عاملياً 
�لن�ضاء، لذلك حينما ن�ضيف �لعن�ضر �لن�ضائي يف �للعبة �ضتزيد 
�أبطال �ضعوديني ي�ضرفون �لوطن باملحافل  �حتمالية �كت�ضاف 
�لعاملية، فاإن وجود �لعن�ضر �لن�ضائي يف من�ضب قيادي باملجال 
�لن�ضائي  �لعن�ضر  دخ��ول  يف  كبري  ب�ضكل  �ضي�ضاهم  �لريا�ضي 

ملعرفة �لريا�ضة وممار�ضتها ب�ضكل �أكر. 
�حتاد�ت،  خم�س  �إد�ر�ت  جمال�س  �نتخابات  �لثنني  وح�ضلت 
وفاز  �ل�ضباحة،  �حتاد  لرئا�ضة  �لق�ضماين  �أحمد  تزكية  فتمت 
�لربعان  وحبيب  �ل��ك��ار�ت��ي��ه،  �حت��اد  برئا�ضة  �ل�ضهري  م�ضرف 
برئا�ضة �حتاد �ألعاب �لقوى وعبد�هلل ها�ضم برئا�ضة �حتاد كرة 

�لطاولة. 
و��ضتكملت �ملرحلة �لثانية �أم�س �لثالثاء بانتخابات �حتاد�ت كرة 

�ل�ضلة و�لكرة �لطائرة وكرة �ليد و�لدر�جات و�لتايكو�ندو. 

•• اأبوظبي - وام: 

�لريا�ضي  �ل��ت��ح��ك��ي��م  م��رك��ز  ن��ظ��م 
ندوة  �أبوظبي،  يف  �لق�ضاء  بد�ئرة 
�فرت��ضية، بعنو�ن "متثيل �لعمالء 
يف �لنز�عات �لريا�ضية"، مب�ضاركة 
نخبة من �ملتخ�ض�ضني �لدوليني يف 
وق�ضايا  �لريا�ضي  �لقانون  جمال 
�لريا�ضية. وذلك تنفيذ�ً  �لتحكيم 
لتوجيهات �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�ضة  �����ض����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
بالعمل  �ل��ق�����ض��اء؛  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
على �إثر�ء �لنهج �لعلمي �لقانوين 

�لت�ضريعية  �مل�ضتجد�ت  وم��و�ك��ب��ة 
�مل�ضتويات  كافة  على  و�لق�ضائية 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
و�أو�ضح مركز �لتحكيم �لريا�ضي؛ 
�أكر من  �أن �لندوة �لتي ح�ضرها 
و�ملهتمني  �ملخت�ضني  من   1830
دولة   35 يف  �لريا�ضي  بالقانون 
ع��رب��ي��ة و�أج���ن���ب���ي���ة؛ ن��اق�����ض��ت �أه���م 
عند  �لتي يجب مر�عاتها  �لنقاط 
�لنز�عات  يف  �ل���الع���ب���ني  مت��ث��ي��ل 
�إط�����ار تبني  �ل��ري��ا���ض��ي��ة وذل����ك يف 
متكاملة  خ��ط��ة  �ل��ق�����ض��اء  د�ئ������رة 
باإجر�ء�ت  �ل��وع��ي  ون�ضر  لتطوير 
�لعامل،  ح��ول  �لريا�ضي  �لتحكيم 

ويف �ملنطقة �لعربية ب�ضكل خا�س.
وق�������ال ف��ي�����ض��ل �خل��������وري �مل���دي���ر 
�لإد�ري ملركز �لتحكيم �لريا�ضي - 
�إن  يف �لكلمة �لفتتاحية للندوة - 
�ملركز يطمح لأن يكون �أحد �أف�ضل 
مر�كز "كا�س" يف �لعامل، وقد و�ضع 
تت�ضمن  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ة  ل���ذل���ك 
تقدمي خدمات ذ�ت م�ضتوى عاملي 
�لقانون  ح���ول  �ملجتمع  تثقيف  و 
�ل����رتك����ي����ز على  م�����ع  �ل����ري����ا�����ض����ي 
�مل�ضتحدثة  و�لقو�نني  �لإج���ر�ء�ت 

على �ل�ضاحة �لريا�ضية.
�للو�ء  ����ض���ع���ادة  �أك�����د  ج��ه��ت��ه؛  م���ن 
�لري�ضي؛  ن��ا���ض��ر  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 

للفرو�ضية  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
��ضت�ضافة  �أه���م���ي���ة  و�ل���������ض����ب����اق؛ 
و�ملنتديات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
�لدولية  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  و�مل����وؤمت����ر�ت 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ل���دول���ة يف 
مركز  �أن  و�أَ�����ض����اف  �مل���ج���ال.  ه����ذ� 
�لريا�ضي  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  �أب����وظ����ب����ي 
يف  ���ض��خ��م��اً  �إجن�����از�ً  ي��ع��د  "كا�س" 
يف  �لريا�ضة  �ضناعة  تعزيز  �إط���ار 
�ل�����ض��رق �لأو����ض���ط و�ل���ع���امل ب�ضكل 
�لذي  �ملركز  بجهود  م�ضيد�ً  ع��ام.. 
�لتوعوية  �ملن�ضات  �أهم  من  �أ�ضبح 
�لريا�ضة،  ب��ال��ق��و�ن��ني  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
�إ�ضافة �إىل دوره يف تر�ضيخ �لعد�لة 

يف جميع �لنز�عات �لريا�ضة.
فريونيكا  ك���ل���وي  �ل����ن����دوة  و�أد�ر 
�لقانوين مبكتب  �ضايرون �لباحث 
���ض��ع��ادة وك���ي���ل د�ئ�����رة �ل��ق�����ض��اء يف 
من  نخبة  فيها  و���ض��ارك  �أب��وظ��ب��ي 
�لريا�ضي؛  �ل��ق��ان��ون  يف  �خل����ر�ء 
�لتي  �مل�����ض��ائ��ل  �أه����م  م��ن��اق�����ض��ة  ومت 
متثيل  ع���ن���د  م����ر�ع����ات����ه����ا  ي���ج���ب 
و�لالعبني  �لريا�ضية  �ملوؤ�ض�ضات 
�أف�ضل  ع��ل��ى  �ل�������ض���وء  �إل����ق����اء  م���ع 
�لريا�ضيني  متثيل  يف  �مل��م��ار���ض��ات 
ك���رة �لقدم  ن���ز�ع���ات  و�ل���ن���و�دي يف 
و�ل���ن���ه���ج �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي �ل������ذي يجب 
�لريا�ضيني  ق���ب���ل  م����ن  �ت����ب����اع����ه 

�مل�ضتبه يف تعاطيهم �ملن�ضطات عند 
�لتحكيم  �أمام  �أنف�ضهم  �لدفاع عن 

�لريا�ضي، و�ملخاطر �ملرتبطة بكل 
دور  �إىل  �إ�ضافة  دفاع  ��ضرت�تيجية 

�لأدل��ة و�ضهادة �خل��ر�ء يف ق�ضايا 
�لتعاطي.

•• دبي-الفجر:

بر�يدي  جنيفر  �لأم��ري��ك��ي��ة  ك�ضفت   
�أح���رزت  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  لع��ب��ة �لتن�س 
بطولة  ن���ه���ائ���ي  يف  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز 
�ل�ضيرّد�ت،  لتن�س  �ملفتوحة  �أ�ضرت�ليا 
عن عزمها �ل�ضعي بكل جهدها للفوز 
ة  يف مناف�ضات بطولة �ضوق دبي �حلررّ
 7 يف  �ضتنطلق  �لتي  للتن�س  �ملفتوحة 

مار�س �ملقبل.
وح���ق���ق���ت ب�����ر�ي�����دي جم���م���وع���ة من 
�لن��ت�����ض��ار�ت خ���الل �مل��ن��اف�����ض��ات �لتي 
جنحت  حيث  �ملا�ضي،  �لعام  خا�ضتها 
بتجاوز جولت �لت�ضفية دون خ�ضارة 
م نحو دور ن�ضف  �أي جمموعة، لتتقدرّ
بالأوكر�نية  �إط��اح��ت��ه��ا  بعد  �لنهائي 
ببطولة  �ل��ف��ائ��زة  �ضفيتولينا،  �إيلينا 
دبي للتن�س عامي 2017 و2018، 
وفوزها �ملميز �لذي حققته يف مبار�ة 
غاربني  �لإ�ضبانية  �أم��ام  �لنهائي  رب��ع 
لقب  �ضابقاً  �أح��رزت  �لتي  م��وغ��وروز�، 
�ملفتوحة  وفرن�ضا  وميبلدون  بطولة 
ت�ضفيات  يف  موؤخر�ً  و�ضاركت  للتن�س، 

بطولة �أ�ضرت�ليا �ملفتوحة للتن�س.
وتعليقاً على هذ� �ملو�ضوع، قال كومل 
لرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س 

"�إن ف��وز بر�يدي  ل�ضوق دب��ي �حل��رة: 
�لعام �ملا�ضي على موغوروز� يف مبار�ة 
��ل ع��الم��ة ف���ارق���ة يف  رب���ع ن��ه��ائ��يرّ ���ض��كرّ
مبار�ة  و�أن��ه��ت  �ل��ب��ط��ول��ة.  مناف�ضات 
يف   4-6 بنتيجة  بالت�ضويق  ح��اف��ل��ة 
�ملجموعة �لنهائية. ومنذ ذلك �لوقت، 
ة  بعدرّ �إم��ت��اع��ن��ا  يف  ب����ر�ي����دي  جن��ح��ت 
��زة، وو�ضلت  ��ة م��ت��م��يرّ ع��رو���س ري��ا���ض��يرّ
بجد�رة و��ضتحقاق �إىل نهائي بطولة 

�أ�ضرت�ليا �ملفتوحة لتن�س �ل�ضيرّد�ت".
�آ���ض��ل��ي بارتي،  ب���ر�ي���دي ع��ل��ى  وف�����ازت 

�مل�ضنرّفة �أوىل عاملياً، يف بري�ضبان قبل 
و�ضولها �إىل بطولة �ضوق دبي �حلرة 
تابعت  ح��ي��ث  �مل��ا���ض��ي،  �ل��ع��ام  للتن�س 
وو�ضلت  ل���الإع���ج���اب  �مل���ث���ري  �أد�ءه��������ا 
�أول  ويف  �لنهائي.  ن�ضف  م��ب��ار�ة  �إىل 
بطولة تخو�ضها بعد �لنقطاع ب�ضبب 
بر�يدي  جائحة كوفيد19-، �ضعدت 
ليك�ضينغتون،  يف  �للقب  نحو  بجد�رة 
مبارياتها  جمموعات  بجميع  وف��ازت 

�خلم�س.
نهائي  ن�����ض��ف  م���ب���ار�ة  �إىل  وو���ض��ل��ت 

بطولة �أمريكا �ملفتوحة للتن�س، حيث 
حتمل  �لتي  ك��ريب��ر،  �أجنليك  �أق�ضت 
ق��ب��ل مو�جهة  ����ض���الم،  غ���ر�ن���د  ل��ق��ب 
�أو����ض���اك���ا، وخو�س  ن���اوم���ي  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
مبار�ة ن�ضف نهائي بطولة �أو�ضرت�فا. 
ويف هذ� �ملو�ضم، وقبل �لتاأهل �إىل �أول 
بطولت  �ضمن  �لنهائية  مبارياتها 
�ل��ك��رى يف ملبورن،  �ل�����ض��الم  غ��ر�ن��د 
مها، كما  وقفت �أو�ضاكا عرة �أمام تقدرّ
�لنهائي  ملبار�ة ن�ضف  بر�يدي  و�ضلت 

يف مناف�ضات كاأ�س جر�مبيان للتن�س.

كمناف�ضة  ب����ر�ي����دي  ب�����رزت  ول���ط���امل���ا 
��ل��ت م��ب��ار�ت��ه��ا يف ن�ضف  ���ض��ر���ض��ة، وم��ثرّ
�ملفتوحة  �أ���ض��رت�ل��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
تها، وخالل  للتن�س خري دليل على قورّ
على  �لأمريكية  تغلرّبت  دقيقة،   14
�إر�ضالها  وك�ضرت  م��وك��وف��ا،  كارولينا 
باملبار�ة  �ل���ف���وز  ق��ب��ل  �ت  م������ررّ ث����الث 
مبارياتها.  خام�س  نقطة  و�كت�ضاب 
ب����ر�ي����دي، لطاملا  ب��ال��ن�����ض��ب��ة جل��ن��ي��ف��ر 
�لذهنية  ت��ه��ا  ق��ورّ ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  ك���ان 
حتقيق  يف  �أ�ضا�ضياً  عاماًل  وتركيزها 

�لفوز.
�للقب  على  �ملناِف�ضات  قائمة  وت�ضم 
�ملفتوحة  ة  دب��ي �حل��ررّ يف بطولة �ضوق 
للتن�س كاًل من �ضيمونا هاليب �ملد�فعة 
عن لقبها، و�آ�ضلي بارتي، �مل�ضنرّفة �أوىل 
كفيتوفا  بيرت�  �إىل  بالإ�ضافة  عاملياً، 
بن�ضيت�س،  وبيلند�  �ضفيتولينا  ويلينا 
�ل���ل���و�ت���ي ف����زن ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة �ضوق 
�ضابقاً،  للتن�س  �ملفتوحة  �حل���رة  دب��ي 
بطولة  و�ضيفة  �أز�ري��ن��ك��ا  وفيكتوريا 
 ،2020 للتن�س  �مل��ف��ت��وح��ة  �أم��ري��ك��ا 

�أف�ضل لعبة عائدة  و�لفائزة بجائزة 
�لتن�س  للمناف�ضات من �حتاد لعبات 
جة  �ملتورّ �ضابلينكا  و�أري��ن��ا  �ملحرتفات، 
للتن�س،  �أب��وظ��ب��ي  ب��ب��ط��ول��ة  م���وؤخ���ر�ً 
وغ���ارب���ني م����وغ����وروز�، �ل��ت��ي �أح����رزت 
�لكرى  �ضالم  غ��ر�ن��د  ب��ط��ولت  لقب 
�ملميزة  �لتون�ضية  و�لالعبة  ت��ني،  م��ررّ
�أُن�س جابر، وبيانكا �أندري�ضكو �لفائزة 
عام  للتن�س  �ملفتوحة  �أمريكا  ببطولة 

.2019
مدير  تهلك،  �ضالح  ق��ال  جانبه،  من 

للتن�س:  �حل�����رة  دب����ي  ����ض���وق  ب��ط��ول��ة 
كبار  م����ن  غ����ريه����ا  م����ع  "باملقارنة 
بر�يدي  جنيفر  تخت�سرّ  �ل��الع��ب��ات، 
بعيد�ً  �لآن مبيزة عي�س حياتها  حتى 
ع���ن �لأ������ض�����و�ء، م���ا ي�����ض��اع��ده��ا على 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى وق��ت��ه��ا و�ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
�أنه  �نتباهها. ونعتقد  ت�ضتيت  م�ضادر 
م��ع م��و����ض��ل��ة م�����ض��رية جن��اح��ه��ا على 
بر�يدي  �ضت�ضطر  �مل�ضتويات،  �أع��ل��ى 
�ل�ضغوطات  ت��ز�ي��د  م��ع  �لتعامل  �إىل 
خارج ملعب �لتن�س، متاماً كما تتعامل 

معه د�خل �مللعب".
بطولة  مع  �لبطولة  مناف�ضات  وتبد�أ 
�ل�ضيد�ت  ل��ت��ن�����س  �حل����رة  دب����ي  ���ض��وق 
خالل  تنطلق  و�لتي  نقطة،   1000
مار�س،   13 وح���ت���ى   7 م���ن  �ل���ف���رتة 
 500 �لتن�س  حم��رتيف  بطولة  يليها 
مار�س،   20 ولغاية   14 من  نقطة، 
و�ل���ت���ي ���ض��ي��ن�����ض��م �إل���ي���ه���ا ك��وك��ب��ة من 

�أ�ضهر لعبي �لتن�س حول �لعامل.
ُت����ق����ام ب����ط����ولت �����ض����وق دب�����ي �حل����رة 
متلكها  و�ل����ت����ي  ل��ل��ت��ن�����س،  �مل���ف���ت���وح���ة 
وت��ن��ظ��م��ه��ا ����ض���وق دب����ي �حل������رة، حتت 
حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  رعاية 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ض���د  ب���ن 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 

دبي "رعاه �هلل".

مركز �لتحكيم �لريا�صي يف �أبوظبي ينظم ندوة �فرت��صية 
حول »متثيل �لعمالء يف �لنز�عات �لريا�صية«

ت�صتعر�س مهار�تها جمّددً� يف بطوالت �صوق دبي �حلرة �ملفتوحة للتن�س

جنيفر بر�يدي, و�صيفة بطولة �أ�صرت�ليا �ملفتوحة لتن�س �ل�صيد�ت 

�أريج مطبقاين �أول �مر�أة �صعودية 
تر�أ�س �حتاد� ريا�صيا �أوملبيا 

 •• نيودلهي-الفجر:

�أعادت �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لآ�ضيوي لالإبحار �ل�ضر�عي 
يف �جتماعها �لفرت��ضي �أول �أول �أم�س �لأحد �نتخاب �لهندي 

مالف �ضروف رئي�ضا لالحتاد. 

و�ح��ت��ف��ظ ���ض��روف ب��رئ��ا���ض��ة �لحت����اد �لآ���ض��ي��وي ب��ع��د �ن�ضحاب 
مناف�ضته �لوحيدة زهانغ جياودونغ لأ�ضباب �ضخ�ضية. 

دورة  �ل�ضر�ع يف  مناف�ضات  تعزيز  �ضرورة  �ضروف عن  وحت��دث 
�لألعاب �لآ�ضيوية. 

�ملجل�س  يف  �لآ�ضيوية  �لألعاب  دور�ت  مدير  �لنتخابات  ح�ضر 

�لعالقات  وم��دي��ر  ف��رم��ان،  ح��ي��در  �ل�ضيد  �لآ���ض��ي��وي  �لأومل���ب���ي 
�ملجل�س  يف  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجان  م��ع  و�لعالقة  �لدولية 

�ل�ضيد فينود تيو�ري. 
ووعد �ملجل�س �لأوملبي �لآ�ضيوي بالعمل عن كثب لنمو ريا�ضة 

�ل�ضر�ع يف �آ�ضيا، وتنظيم مع�ضكر�ت للريا�ضيني �ل�ضباب فيها. 

�إعادة �نتخاب �لهندي �صروف رئي�صا 
لالحتاد �لآ�صيوي لالإبحار �ل�صر�عي 
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•• ال�صارقة -وام:

مع  �لريا�ضي  �ل�ضارقة  جمل�س  رئي�س  �حلز�مي  هالل  عي�ضى  �ضعادة  بحث 
�لأول  �أم�س  �لإيطايل  روما  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  فيينجا  �ل�ضيد جويدو 
مع  �ملجل�س  تو��ضل  �إط��ار  يف  �لريا�ضي  و�ل�ضتثمار  �لتعاون  �ملجل�س  مبقر 
ي��ع��ود على  وت��ب��ادل �خل���ر�ت مب��ا  و�ل���ض��ت��ف��ادة  �لعاملية  �لريا�ضية  �جل��ه��ات 
�لثقايف  �لبطائح  نادي  و�أي�ضا يف  �لبا�ضمة  �لإم��ارة  �أندية  �لريا�ضة يف  تقدم 

�لريا�ضي.
�لإمارة  �أندية  بها  تتمتع  �لتي  �لكبرية  �لإمكانيات  تفا�ضيل  كما مت عر�س 
�لبا�ضمة ودور �ملجل�س يف �لإ�ضر�ف على �لريا�ضة وو�ضع �خلطط �مل�ضتقبلية 
وحث �لأندية على تفعيل �جلانب �لإيجابي من خالل �لتعاون مع �لأندية 
�خلارجية مبا ينعك�س على و�جهة �لإمارة ريا�ضًيا على �مل�ضتويات �لإد�رية 

و�لفنية و�ل�ضتثمارية.

و�أ�ضار �ضعادة عي�ضى هالل �حلز�مي رئي�س �ملجل�س �أن زيارة �ملدير �لتنفيذي 
�لتطور  خطط  ودع��م  �ملجل�س  حر�س  �ضمن  تاتي  �لإي��ط��ايل  روم��ا  ل��ن��ادي 
�لريا�ضي يف �لإمارة مبا يعك�س �لدعم �لالحمدود ل�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
�ل�ضارقة  �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
عهد  ويل  �لقا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �ضلطان  �ل�ضيخ  �ضمو  ومتابعة 

ونائب حاكم �ل�ضارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
�لريا�ضي  �ل�ضارقة  جمل�س  يف  �لإ�ضرت�تيجية  �أهد�فنا  �ضمن  من  و�أ�ضاف: 
وعريق  كبري  ن��ادي  بحجم  �أن��دي��ة  م��ع  متميزة  ع��الق��ات  �إن�ضاء  على  �لعمل 
�ل�ضارقة  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب  �ضمعة  وعك�س  �لإي��ط��ايل  روم��ا  ن��ادي  مثل 
خططه  يف  �ملجل�س  على  ي�ضهل  مبا  �لإم���ارة  يف  للريا�ضة  ورعايته  �لدولية 
�لنوعية  للنقلة  �لتخطيط  يتو��ضل  حيث  �ل�ضدد،  هذ�  يف  و��ضرت�تيجيته 
لأندية �لإم��ارة من خالل �لتو��ضل مع كرى �لأندية �لتي متلك لعبني 
توتي  فر�ن�ضي�ضكو  �ل�ضابق  وقائده  روم��ا  رمز  ريا�ضية مثل  رم��وز  يعترون 

�لإمارة  يف  �ل�ضاأن  ذ�ت  وه��و  بالتعليم  �لريا�ضة  تربط  �لأن��دي��ة  ه��ذه  ومثل 
خالل  م��ن  �ل�ضارقة  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب  توجيهات  خ��الل  م��ن  �لبا�ضمة 
رعاية �ل�ضباب وتعزيز �لقيم فيهم وتطوير �ل�ضباب �مل�ضرفني على �مل�ضاريع 
�إد�رة  �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية يف  �لريا�ضية ملنحهم �لفر�ضة للوقوف على 

�لأندية.
نادي  �إىل  فيينجا  ج��وي��دو  �ل�ضيد  مبر�فقة  ه��الل  عي�ضى  �ضعادة  ق��ام  كما 
�لبطائح �لثقايف �لريا�ضي وكان يف ��ضتقبالهما �ضعادة حمد �ضامل بن حمودة 
�لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي و�ضعادة عبيد �ضعيد �لطنيجي �أمني �ضر 
عام �لنادي و�ل�ضيد حممد عبد �هلل بن حلي�س ع�ضو جمل�س �لإد�رة، حيث 
مت �لقيام بجولة للتعرف على من�ضاآت �لنادي ومالعبه �ملختلفة و�لأن�ضطة 

�لريا�ضية وبحث �آلية �ل�ضتثمار �لريا�ضي.
�لهتمام  �أي�����ض��ا  تعك�س  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ادي  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  فيينجا  �ل�ضيد  و�أ���ض��اد 
�أندية �لإم��ارة ب�ضكل عام مما يرتجم �جلهود �لكبرية  بالريا�ضة ممثلة يف 

�لتي تبذل من �أجل تقدمها وتهيئة �لبيئة �لريا�ضية لالأندية �لريا�ضية.
و�أكد �ضعادة عي�ضى هالل: تعد زيارة �ملدير �لتنفيذي لنادي روما للمجل�س 
ولنادي �لبطائح �لثقايف �لريا�ضي ب�ضكل خا�س �متد�ًد� للتعاون بني �أندية 
�لإمارة و�لأندية �لعاملية بوجود �أجاك�س �لهولندي يف نادي �ل�ضارقة و�إنرت 
خورفكان  يف  دورمت��ون��د  وبرو�ضيا  �حل�ضن  دب��ا  يف  وجنوى  كلباء  يف  ميالن 
قريًبا وهو مايعزز من قيمة �لريا�ضة يف �لإمارة �لبا�ضمة وحر�س �ملجل�س 

�مل�ضتمر على ت�ضجيع �أنديته على �لتعاون ورفع ��ضم �لإمارة عاملًيا.
بال�ضكر ملجل�س  �لكتبي  ب��ن ح��م��ودة  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة حمد  ت��ق��دم  م��ن ج��ان��ب��ه، 
روما  ن��ادي  مع  �لتعاون  باب  لفتح  �لفر�ضة  �إتاحة  على  �لريا�ضي  �ل�ضارقة 
�لريا�ضية  �لأندية  �لإيطايل �لذي يعتر قيمة عاملية كرى على م�ضتوى 
جتارب  من  �ل�ضتفادة  �ضبيل  يف  للنادي  بالن�ضبة  مميزة  فر�ضة  ميثل  ومبا 
ا ثقة كبرية من �ملجل�س لنادي �لبطائح  �أي�ضً �لنادي �لإيطايل ومبا ي�ضكل 

من �أجل خدمة �لريا�ضة بالإمارة.

 حقق �إ�ضبيلية فوزه �ل�ضاد�س تو�ليا يف �لدوري �ل�ضباين لكرة �لقدم عندما 
تغلب على م�ضيفه �أو�ضا�ضونا -2�ضفر يف ختام �ملرحلة �لر�بعة و�لع�ضرين، 

و�أطاح بر�ضلونة من �ملركز �لثالث.
و��ضتفاد �لنادي �لأندل�ضي باأف�ضل طريقة ممكنة من �لهدية �لتي قدمها 
له قاد�س بارغامه م�ضيفه بر�ضلونة على �لتعادل �ليجابي 1-1 يف عقر 
د�ره �لأحد، ليطيح به من �ملركز �لثالث بفارق نقطة بعدما رفع ر�ضيده 
�لكاتالوين �لذي يحل �ضيفا عليه يف  47 للنادي  48 نقطة مقابل  �إىل 
قمة �ملرحلة 25 �ل�ضبت �ملقبل، علما �أن �لفريقني ميلكان مبار�ة موؤجلة.

ويتجدد لقاء �لفريقني يف �لثالث من �آذ�ر/مار�س �ملقبل يف م�ضابقة �لكاأ�س 
�ملحلية بعدما و�ضع �إ�ضبيلية قدماً يف �لنهائي بفوزه على بر�ضلونة بالذ�ت 

ن�ضف �لنهائي. �لدور  ذهاب  يف  -2�ضفر 
نقطة   52 �ضاحب  مدريد  ري��ال  �لو�ضيف  على  �خلناق  �إ�ضبيلية  و�ضيق 

و�لفائز على بلد �لوليد بهدف وحيد.
�ضان�ضي�س بي�ضخو�ن" �أمام  "ر�مون  �إ�ضبيلية خ�ضارته على ملعبه  وعو�س 
دوري  نهائي  ذه��اب ثمن  2-3 يف  بخ�ضارته  �لمل��اين  دورمت��ون��د  بورو�ضيا 
�لأبطال �لوروبية، بفوزه �ل�ضاد�س تو�ليا يف �لدوري، فيما مل يخ�ضر �ضوى 

مرة و�حدة يف مبارياته �ل� 13 �لخرية يف "ل ليغا".
�لذي  �أو�ضا�ضونا  �نت�ضار�ت  �ضل�ضلة  لوبيتيغي  �ملدرب جولن  و�أوقف رجال 

مرة  �ضوى  يخ�ضر  ومل  وليفانتي،  �إي��ب��ار  �أم���ام  �لخ��ريت��ني  مببار�تيه  ف��از 
و�حدة يف مبارياته �خلم�س �لخرية قبل هذه �لأم�ضية، ليتجمد ر�ضيده 

عند 25 نقطة يف �ملركز �لثالث ع�ضر.
هدفاً   13 �ضاحب  �لن�ضريي  يو�ضف  �ملغربي  مهاجمه  لوبيتيغي  و�أبقى 
على مقاعد �لحتياط، فيما دفع مبو�طنه منري �حلد�دي يف �لهجوم، �إىل 
وغاب  "�ضو�ضو".  فرناندي�س  وخي�ضو�س  يونغ  دي  لوك  �لهولندي  جانب 
�أوكامبو�س  لوكا�س  و�ملهاجم  �أكونيا  �لو�ضط ماركو�س  �لأرجنتينان لعب 
ب�ضبب �ل�ضابة. وكاد �ضاحب �لر�س �أن يباغت �ضيفه بر�أ�ضية من �لقائد 
بهدف  �لأندل�ضي  �لنادي  وردرّ  �لأمي��ن )3(.  بالقائم  �رتطمت  �أوي��ر ماتي 
�رتقى  �ل��ذي  كارلو�س  دييغو  �لر�زيلي  قوية  ر�أ�ضية  �ضربة  عر  �ل�ضبق 
فوق �جلميع وحول �لكرة �إىل �لز�وية �لي�ضرى للحار�س �ضريجيو هريير� 
)19(. يف  �ل�ضوط �لثاين، ترجم دي يونغ �إىل هدف ثاٍن هجمة مرتدة 
�ل��ذي مرر عر�ضية  �حل��د�دي  �إىل  �لر�زيلي فرناندو منه  بد�أها  �ضريعة 
�ملعاك�ضة  �ل��ز�وي��ة  يف  خ��ادع��ة  �أر�ضية  بت�ضديدة  �لهولندي  �أنهاها  ز�ح��ف��ة 

للحار�س )49(.
و�أجرى لوبيتيغي تبديالت متوقعة فاأخرج �أوليفر توري�س و�حلد�دي ودي 
�أليخاندرو غومي�س  و�لرجنتيني  ر�كيتي�س  �إيفان  �لكرو�تي  و�أدخل  يونغ 

و�لن�ضريي، دون �أن تتغري �لنتيجة.

 ُم��ن��ي ل��و���س �جن��ل��ي�����س ل��ي��ك��رز حامل 
تو�لًيا  �ل��ث��ال��ث��ة  ب���اخل�������ض���ارة  �ل��ل��ق��ب 
ب�ضقوطه �لثنني �مام �ضيفه و��ضنطن 
 ،127-124 �لتمديد  بعد  وي���ز�ردز 
�مل��ت�����ض��در رقًما  ي��وت��ا ج���از  فيما ح��ق��ق 
قيا�ضًيا يف �لرميات �لثالثية يف تاريخ 
�لنادي، ممطًر� �ضلة �ضارلوت هورنت�س 
 110-132 ل��ي��ف��وز  ت�����ض��دي��دة  ب�28 
�لمريكي  �ل�����ض��ل��ة  ك���رة  دوري  ���ض��م��ن 

للمحرتفني.
 31 جيم�س  ل��ي��رون  ت�ضجيل  ورغ���م 
متريرة  و13  م��ت��اب��ع��ات   9 ن��ق��ط��ة، 
كافًيا  ي��ك��ن  مل  ذل���ك  �أن  �إل  ح��ا���ض��م��ة، 
�لعا�ضرة  �خل�����ض��ارة  ل��ي��ك��رز  لتجنيب 
هذ� �ملو�ضم مقابل 22 فوًز� يف �ملركز 

�لثالث يف �ملنطقة �لغربية.
ب���ر�ديل بيل ور����ض��ل و�ضتروك  وك��ان 
�لأف�����ض��ل م��ن ج��ان��ب �ل�����ض��ي��وف على 
ل  "�ضتايبل�س �ضنرت" حيث �ضجرّ ملعب 
متابعات   7 م���ع  ن��ق��ط��ة   33 �لول 
 32 و6 مت���ري���ر�ت ح��ا���ض��م��ة م��ق��اب��ل 
مت���ري���ر�ت  و9  م��ت��اب��ع��ة  نقطة،14 
�ىل  وي��ز�ردز  ليقود�ن  للثاين  حا�ضمة 

�لفوز �خلام�س تو�لًيا.
ليكرز  على  �أ�ضهل  �لم���ور  تكون  ول��ن 
�أنتوين  ي�����ض��ت��م��ر غ��ي��اب جن��م��ه  �ل����ذي 
تالًيا  ي��ح��ل  �إذ  ���ض��ف��وف��ه،  ع��ن  ديفي�س 
و�لغربية  �ل���دوري  مت�ضدر  ج��از  على 

�لأربعاء.
وق��اد دون��وف��ان ميت�ضل ج��از �ىل فوزه 
هز�ئم   6 م��ق��اب��ل  �مل��و���ض��م  ه���ذ�  �ل�25 
�ليها  �أ���ض��اف  نقطة   23 بت�ضجيله 
مت�ضدر  ليعود  حا�ضمة،  مترير�ت   8
�ل�����دوري �ىل ���ض��ك��ة �لن��ت�����ض��ار�ت بعد 
���ض��ق��وط��ه �م����ام ث����اين �ل��غ��رب��ي��ة لو�س 

�جنلي�س كليرز يف �ملبار�ة �ل�ضابقة.
ك��م��ا ���ض��ج��ل ك���ل م���ن �لأ�����ض����رت�يل جو 
نقطة   21 ن���ي���ان���غ  وج�������ورج  �إي���ن���غ���ل���ز 
و�ل��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي-�لم��ريك��ي ج�����ورد�ن 
دخولهم  بعد  نقطة،   20 كالرك�ضون 
قيادة  لي�ضاهمو� يف  �ل��ب��دلء  دك��ة  م��ن 
يوتا جاز �ىل �لفوز �ل21 يف �آخر 23 

مبار�ة.
�أحرز كالر�ضكون خم�س ثالثيات، �ربع 
مل��اي��ك ك��ون��ل��ي �ل���ذي �أن��ه��ى �ل��ل��ق��اء مع 
لي�ضاهمو�  مليت�ضل  ثالث  نقطة،   15
خلف  م��ن  رمية   28 ج��از  ت�ضجيل  يف 

�لقو�س يف رقم قيا�ضي للنادي.
و�ضهدت �ملبار�ة بلوغ �ضبعة لعبني من 

جاز عتبة �لع�ضر نقاط على �لأقل.

غورد�ن  كان  هورنت�س  جانب  من  �أم��ا 
هايو�رد و�لنا�ضئ لميلو بول �لأف�ضل 
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، �ل �ن  ن��ق��ط��ة   21 م���ع 
�لول خرج من �مللعب يف �لربع �لر�بع 
لإ�ضابة يف يده ليمنى �لفريق بنك�ضة 
يف �أوىل مبارياته من ��ضل �ضت خارج 
مطاردة  يف  هورنت�س  وبقي  ق��و�ع��ده. 
بزمام  �لأخ����ري  مي�ضك  �أن  ق��ب��ل  ي��وت��ا 

�لمور يف �لربع �لر�بع.
 29 ه���اردو�ي  تيم  �ضجل  تك�ضا�س،  يف 
و�ل�ضلوفيني  �ل��ب��دلء  دك��ة  م��ن  نقطة 
ليقود�ن  نقطة   21 دونت�ضيت�س  لوكا 
د�ل������س م��اف��ري��ك�����س �ل����ذي ق���دم �أحد 
�ل�ضعيد  ع���ل���ى  م���ب���اري���ات���ه  �أف�������ض���ل 
على   92-103 ل���ل���ف���وز  �ل���دف���اع���ي 

ممفي�س غريزليز.
وخ��ا���س م��اف��ري��ك�����س م��ب��ار�ت��ه �لوىل 
بعد غيابه لثمانية �أيام عن �ملناف�ضات 
�ضباط/فر�ير،   14 منذ  وحت��دي��ًد� 
ب�ضبب �لعا�ضفة �لثلجية �ملدمرة �لتي 
تاأجيل  �ىل  �أدى  م���ا  د�ل������س  ���ض��رب��ت 

مبار�تني للفريق.
ك��م��ا ���ض��اه��م ج��اي��ل��ن ب��رون�����ض��ون ب19 
ن��ق��ط��ة م���ن م��ق��اع��د �لح���ت���ي���اط على 
�ضنرت"  �ي��رلي��ن��ز  "�أمرييكان  ملعب 
 17 ري�ضارد�ضون  جو�س  �ليها  �أ�ضاف 
يف  �خلام�س  ف��وزه  مافريك�س  ليحقق 
مافريك�س  و�ضنع  مباريات.  �ضت  �آخر 
فارق ع�ضر نقاط يف �لق�ضم �لول من 

�لربع �لفتتاحي ومل ينظر ور�ءه.

فيما ك���ان ج��ا م��ور�ن��ت �لأف�����ض��ل من 
22 نقطة و9  �ل�����ض��ي��وف م��ع  ج��ان��ب 
كافية  ت���ك���ن  مل  ح��ا���ض��م��ة  مت����ري����ر�ت 
لتجنيب غريزليز ثاين خ�ضارة تو�لًيا 
وثاين �أ�ضو�أ �ضجل تهديفي هذ� �ملو�ضم 
كليفالند  �م�����ام  �خل�������ض���ارة  يف   90(

كافاليريز �ل�ضهر �لفائت(.
كما حقق من جانب غريزليز دي�ضمون 
من  ل���ك���ل  و11  ن���ق���ط���ة،   12 ب���اي���ن 
كالرك  ب��ر�ن��دون  �لكندي-�لمريكي 
فالن�ضيونا�س  ج��ون��ا���س  و�ل��ل��ي��ت��و�ين 

�لذي �أ�ضاف 15 متابعة.
 34 ب��وك��ر  دي��ف��ن  ل  �ضجرّ فينيك�س،  يف 
�لثاين  ل���ف���وزه  ل��ي��ق��ود ���ض��ن��ز  ن��ق��ط��ة 
�لأخ����رية  �ل�14  م��ب��اري��ات��ه  يف  ع�����ض��ر 

عندما �أ�ضقط �ضيفه بورتالند تر�يل 
باليزرز 100-132.

19 نقطة  �أي��ت��ون  �أن���دري  �أ���ض��اف دي 
لي�ضاهم يف �ضيطرة �ضنز على خ�ضمه 
ل�ضيما يف �ل�ضوط �لثاين حيث �ضجل 
�لثالث  �ل��رب��ع  يف  نقطة   37 �ل��ف��ري��ق 

مقابل 17 فقط لباليزرز.
ويحتل �ضنز �ملركز �لر�بع يف �لغربية 

مع 20 فوًز� مقابل 10 هز�ئم.
وك����ان د�م���ي���ان ل���ي���الرد �لأف�����ض��ل من 
ج��ان��ب �خل��ا���ض��ر م���ع 24 ن��ق��ط��ة و7 
مترير�ت حا�ضمة، �إل �أن فريقه �ضقط 
للمبار�ة �لثانية تو�لًيا بعد �ضل�ضلة من 
�نت�ضار�ت كانت �لأف�ضل له هذ�  �ضتة 

�ملو�ضم.
وك������ان ل����ي����الرد �أح��������دث ���ض��ج��ة قبل 
����ض���اع���ات م���ن �مل����ب����ار�ة ب��ت��ه��ج��م��ه على 
لتعيينها  متروولفز  ميني�ضوتا  �إد�رة 
للنادي  ج��دي��ًد�  م��درًب��ا  فين�س  كري�س 
خ��ل��ًف��ا ل��ل��م��ق��ال ر�ي����ن ����ض���ون���درز، بدًل 
�لأخري  م�ضاعد  فانرتبول  ديفيد  من 
م�ضاعًد�  مو��ضم  �ضبعة  �أم�ضى  و�لذي 

يف باليزرز.
نقطة  ب�18  ليتل  نا�ضري  �ضاهم  كما 
ل��غ��اري ترنت   11 ل��ب��الي��زرز م��ق��اب��ل 
�ضاهم  ك��م��ا  �أن���ت���وين.  لكارميلو  و10 
�يني�س كانرت ب�15 متابعة لبورتالند 
رمية   12 ��ل  ���ض��جرّ �ل��ف��ري��ق  �أن  ع��ل��ًم��ا 

ثالثية من 39 حماولة.
�لأخ�������رى، حقق  �مل���ب���اري���ات  �أب�����رز  ويف 
�ملا�ضي  �مل��و���ض��م  و�ضيف  هيت  ميامي 
-108 بتفوقه  ت��و�ل��ًي��ا  �لثالث  ف���وزه 
ثاندر،  �ضيتي  �وك��اله��وم��ا  على   94
هيو�ضنت  على  بولز  �ضيكاغو  ف��از  كما 

روكت�س 100-120.

جمل�س �ل�صارقة �لريا�صي يبحث �صبل �لتعاون مع نادي روما �لإيطايل و�ل�صتثمار �لريا�صي بنادي �لبطائح

��صبيلية ُيطيح برب�صلونة من �ملركز �لثالث يف �لليغا

خ�صارة ثالثة تو�ليا لليكرز ورقم قيا�صي جلاز 

لعبت �ل�ضجية �لتهديفية لإيلكاي غوندوغان دور� كبري� يف �بتعاد مان�ض�ضرت 
�لقدم،  لكرة  �لنكليزي  �ل��دوري  يف  مطارديه  �أقرب  عن  نقاط   10 �ضيتي 
لكن �لبحث �مل�ضتمر للفريق �ململوك �إمار�تيا عن لقب دوري �أبطال �أوروبا، 
ي�ضع لعب �لو�ضط �لدويل �لأملاين �أمام مهمة جديدة �لربعاء عندما يحل 

�ضيفا على بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ �لملاين يف ذهاب ثمن �لنهائي.
كان  �ضيتي،  م�ضروع  �إىل  غ��و�ردي��ول  جوزيب  �لإ�ضباين  �مل��درب  �ن�ضمام  بعد 
غوندوغان �أول �لالعبني �لقادمني �إىل ملعب �لحتاد، يف خطة رفع �لفريق 

�لأزرق �إىل م�ضاف نخبة �لأندية يف �لقارة �لعجوز.
برغم �حر�زه �ضتة �ألقاب يف �آخر خم�س �ضنو�ت، و�ل�ضابع يلوح يف �لفق يف ظل 
ل م�ضابقة دوري �لبطال  �لهيمنة �ل�ضارخة ر�هنا على �ل�"برميري ليغ"، ت�ضكرّ
ج مرتني يف  ت��ورّ بر�ضلونة حيث  لغو�رديول منذ رحيله عن  �حباطا م�ضتمر� 
مع  �نكليزية  ث��م  ميونيخ  ب��اي��رن  م��ع  بافارية  برحلتني  و2011،   2009
�أربع  يف  �لكاتالوين  �مل��درب  مع  �لنهائي  "�ضيتيزنز" رب��ع  يتجاوز  مل  �ضيتي. 
يجد  �مل�ضابقات،  خمتلف  يف  متتاليا  �نت�ضار�   18 حتقيقه  وبعد  حم��اولت. 
�ضيتي نف�ضه جمدد� حتت �ل�ضو�ء كمر�ضح �أبرز لنيل لقب �لكاأ�س ذ�ت �لذنني 

�لكبريتني. و�إذ� كانت �ل�ضنة �لتي �ضيحقق فيها مالك �لنادي �ل�ضيخ من�ضور 
�لعامل،  يف  �لأه���م  �لأن��دي��ة  م�ضابقة  لقب  بخطف  حلمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

�ضيكون لغوندوغان دور رئي�س على غر�ر �ل�ضابيع �ملا�ضية.
يعي�س لعب �لو�ضط �أف�ضل مو��ضمه من �لناحية �لتهديفية، ر�فعا ر�ضيده 

�لدوري. يف  مبار�ة   13 �آخر  يف  منها  �إىل 13 يف خمتلف �مل�ضابقات، 11 
دولية مع منتخب  مبار�ة   42 �أه��د�ف يف  لعب غوندوغان )8  �أ�ضلوب  لكن 
�أملانيا( ل يقت�ضر فقط على ت�ضجيل �لهد�ف. لعب و�ضط ن�ضيط نادر� ما 

يتخلى عن �لكرة ويالئم خطط غو�رديول.
"هو لعب ذكي. هي �حدى  �ل�ضابق عن �لمل��اين  قال لعب و�ضط بر�ضلونة 
�ضيء يف  كل  يفهمون  �لذين  �لالعبون  �ل��ذك��اء.  كثري�،  ره��ا  �أق��درّ �لتي  �مل��ز�ي��ا 

�ملبار�ة ويجدون �حللول يف �أ�ضرع وقت ممكن".

�أدو�ر جعلت منه لعبا مف�ضال يف فريقه  ة  ع��درّ ق��درة غوندوغان على �ضغل 
�ل�ضابق بورو�ضيا دورمتوند مع �ملدربني يورغن كلوب وتوما�س توخل.

قال كلوب قبل ت�ضجيله هدفني يف مرمى فريقه ليفربول 4-1 يف �لدوري 
بتهم". مطلع �ل�ضهر �جلاري "�إيلكاي هو بني �أف�ضل �لالعبني �لذين دررّ

ب�ضكل لفت.  م�ضتو�ك  يرتفع  �خل��رة،  تكت�ضب  ثم  ذكيا  تكون  "عندما  تابع 
ل�ضت متفاجئا على �لطالق".

بد�ية م�ضو�ر غوندوغان يف �إنكلرت� عرقلتها ��ضابة قوية يف ركبته �بعدته عن 
�ملالعب نحو ت�ضعة ��ضهر.

بعد عودته، نا�ضل ليحاد مكان يف خط و�ضط ي�ضمرّ �لر�زيلي فرناندينيو، 
�لو�ضط  ه��ذ�  �ضاهم  ب��روي��ن.  دي  كيفن  و�لبلجيكي  �ضيلفا  د�ف��ي��د  �ل�ضباين 
100 نقطة  2019 نال يف نهايته  �لرهيب يف حتقيق مو�ضم تاريخي عام 

قيا�ضية يف �لدوري.
بعمر �لثالثني، ��ضبح غوندوغان قطعة رئي�ضة يف رقعة غو�رديول، خ�ضو�ضا 
بعد عودة �ضيلفا �إىل �إ�ضبانيا وتقلرّ�س دور �ملخ�ضرم فرناندينيو )35 عاما(.

 6 ل  �ضجرّ بفخذه،  ع�ضلية  ��ضابة  ب�ضبب  �ضهر  لنحو  بروين  دي  غياب  وبعد 
مر�ت يف 5 مباريات ومل يهدر �ضيتي �أي نقطة.

�لالعب �لرتكي �ل�ضل �لذي ُيلفظ ��ضمه بالرتكية "غوندو�ن" �أظهر ن�ضجا 
خارج حدود �مللعب �أي�ضا، بعد �طالقه حملة خريية مل�ضاعدة �أ�ضحاب �حلانات، 

�ملقاهي و�ملطاعم �ملعانية من �لغالق جر�ء تف�ضي فريو�س كورونا.
وعلى غر�ر كثريين من زمالئه، مل يظهر غوندوغان بعد قما�ضته يف دوري 
�لبطال مع �ضيتي، وذلك بعد بلوغه �لدور �لنهائي مع كلوب يف دورمتوند 
�أزمة  كلوب  �ل�ضابق  م��درب��ه  يعي�س  وفيما   .2013-2012 مو�ضم  خ��الل 
ر�هنة يف ليفربول جعلته يفقد منطقيا لقب �لدوري، وُيظهر �أمثال بر�ضلونة 
وريال مدريد وبايرن ميونيخ حامل �للقب تر�جعا يف �مل�ضتوى، لن يح�ضل 
�ضيتي على فر�ضة �أف�ضل من �حلالية لفك عقدته �أخري� و�حر�ز �للقب �لأول 

يف تاريخه يف دوري �لبطال.

غوندوغان قطعة حمورية يف رقعة غو�رديول 

�لفرق �لكينية تبد�أ 
��صتعد�د�تها لالأوملبياد 

يف فقاعات تدريبية 
 

�ملقبل  مار�س  �آذ�ر  مطلع  تبد�أ  �لأوملبية  �لفرق  �أن  كينيون  م�ضوؤولون  �أعلن 
مع�ضكر�ت تدريبية يف فقاعات متخ�ض�ضة، حت�ضري� لدورة �للعاب �لأوملبية 

�ل�ضيفية �ملوؤجلة يف طوكيو �ل�ضيف �ملقبل.
و�أو�ضح �مل�ضوؤولون �لكينيون �أنه من �ملقرر �أن تبد�أ �ملع�ضكر�ت يف �لثاين من 
تدريبهم  �أث��ن��اء  حم��ددة  مناطق  يف  �لريا�ضيني  ع��زل  و�ضت�ضهد  م��ار���س  �آذ�ر 

ملو�جهة �نت�ضار فريو�س "كوفيد19-".
ت�ضريح  يف  موتوكو  فر�ن�ضي�س  �لكينية  �لأوملبية  للجنة  �لعام  �لأم��ني  وق��ال 
لوكالة فر�ن�س بر�س: "�ضيتمركز عد�وؤو �مل�ضافات �لطويلة يف ريا�ضة �ألعاب 
�لقوى يف مع�ضكر باأعلى �ملناطق �رتفاعا على �ضطح �لبحر يف �لبالد بالقرب 
ذلك  �لريا�ضات �جلماعية، مب��ا يف  ف��رق  �أن  ح��ني  �إل��دوري��ت، يف  م��ن مدينة 
�لرغبي �ل�ضباعي للرجال و�ل�ضيد�ت، و�لكرة �لطائرة و�لتايكو�ندو، �ضيكون 

مقرها يف ملعب كا�ضار�ين".
و�أ�ضاف "�لهدف من مع�ضكر�ت �لفقاعات هو تقليل معدل �ضفر �لريا�ضيني 
�إىل عائالتهم من مر�كز �لتدريب، وتقليل خطر �لتعر�س لوباء كوفيد19- 

�لذي ل يز�ل م�ضتعًر�".
وتاأهل حتى �لآن ما جمموعه 87 ريا�ضيا وريا�ضية لأوملبياد طوكيو �ملقرر يف 

متوز/يوليو، ومن �ملتوقع �أن يزد�د �لعدد مع بدء �ملو�ضم �لريا�ضي �جلديد.
�إىل  وريا�ضية  ريا�ضي   100 م��ن  مكون  فريق  ��ضطحاب  يف  كينيا  وت��اأم��ل 
�آب  23 متوز/يوليو و�لثامن من  �لألعاب �لتي مت تاأجيلها �ىل �لفرتة من 

�أغ�ضط�س �ملقبلني.
عن  للك�ضف  متكررة  لختبار�ت  �ضيخ�ضعون  �لريا�ضيني  �إن  موتوكو  وق��ال 
�ضيتم  و�ل���ذي  �ل��ت��دري��ب��ي  �ملع�ضكر  يف  وج��وده��م  �أث��ن��اء  كوفيد19-  ف��ريو���س 

�إغالقه �أمام �لغرباء.
قبولهم يف مع�ضكر  قبل  �ملوؤهلني  �لريا�ضيني  �ختبار جميع  "�ضيتم  و�أ�ضاف 

�لفقاعة".
ع�ضر  �خلام�س  �ملركز  �لألعاب،  �أم  يف  �لعاملية  �لعظمى  �لقوة  كينيا،  و�حتلت 
 13 باإجمايل  �أفريقية،  دولة  كاأف�ضل   2016 ريو دي جانريو  �أوملبياد  يف 

ميد�لية: �ضت ذهبيات ومثلها ف�ضية وبرونزية و�حدة.
عام  �لقوى  لأل��ع��اب  �لعامل  بطولة  يف  �مليد�ليات  ج��دول  كينيا  ت�ضدرت  كما 
يف تاريخها ب�ضبع ميد�ليات ذهبية و�ضت ف�ضية  مرة  لأول  بكني،  يف   2015

وثالث برونزية.
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الفجر الريا�ضي

•• اأدريا-وام:

�ل�ضباق  �لكارتينج �لإمار�تي �ل�ضاعد ر��ضد �لظاهري مو�ضم  �فتتح جنم 
كاأ�س  بطولة  يف  قوية  بد�ية  حمققا  مهم،  بفوز   2021 لعام  �جلديد 

�لعامل للكارتينج �لتي فاز بها عام 2019 عن فئة �مليني.
وحتت �ضعار فريق بارولني �لعريق، ملع جنم �لظاهري حمققاً فوز� جديد� 
�أك��ر من  �لتحدي �ضد  �إىل م�ضتوى  �رتقى  �لريا�ضية حيث  يف م�ضريته 
من خمتلف �أنحاء �لعامل،  دولة   50 على  يزيد  ما  ميثلون  �ضائق   100
حيث كانت �ملناف�ضة �ضر�ضة، يف فئة �أوك - جونيور ل�ضباق كاأ�س �أبطال �ل 

دبليو ��س كي.
وخالل �ل�ضباق �أظهر ر��ضد تفوقه وتقدمه منذ �لبد�ية، حمققاً م�ضافة 
يف  ثباته  على  وحمافظاً  �ل�ضباق،  ومت�ضدر�ً  مناف�ضيه  �أق��رب  عن  جيدة 
�لظاهري  �أم���ام  �لطريق  متهيد  �إىل  �أدى  مم��ا  �لأول،  �ل�ضباق  ت�ضفيات 
�لأول  �ملركز  �ح��ر�ز  قوية، من خالل  بد�ية  له  �ضيطرته، وحقق  لفر�س 

كبري�  ت��رك��ي��ز�  جم���دد�  ر����ض��د  �أظ��ه��ر  ث��م  �لوىل  �لت�ضفيات  �ضباق  ل��ب��دء 
من  �لنهائي  لبدء  �لت�ضفيات  �ضباق  مت�ضدر�ً  بقي  حيث  دقيقا،  و�لتز�ما 

�ملركز �لأول.
ويف جمريات �ل�ضباق �لنهائي �نطلق �لظاهري وتقدم ب�ضرعة على �أولئك 
�ملوهوب  �لإم���ار�ت���ي  �لنجم  �كت�ضب  م��ا  و���ض��رع��ان  خلفه،  ي�ضعون  �ل��ذي��ن 
ن�ضجاً  ر����ض��د  �أظ��ه��ر  و  �ل�ضباق،  ط��و�ل  �ملقدمة  يف  نف�ضه  لي�ضع  م�ضافة 
كبري�ً يف �أ�ضلوب قيادته ..ودورة تلو �لأخرى �حتل �لبطل �لإمار�تي ر��ضد 
�لظاهري �ضاحب �لرقم" 355 "�ملركز �لأول بثبات عابر�ً خط �لنهاية 

بفارق ثانية عن �أقرب مناف�ضيه.
�لظاهري:  ر��ضد  �مل��وه��وب  �لإم��ار�ت��ي  �لنجم  ق��ال  �لفوز  ه��ذ�  ومبنا�ضبة 
من �لذكريات �لر�ئعة على هذه �حللبة خا�ضة يف �ضباق  �لعديد  "هناك 
�أبطال �ل- دبليو ��س كي، لذلك كنت �ضعيد�ً بالتقدم و�لفوز مرة �أخرى 
�إىل �جلهود �لقوية  �أعلى ..هذه نتيجة ر�ئعة ويرجع ذلك  لكن عن فئة 
و�لدعم �لفني و�لتقني من �لفريق باأكمله ..كان �لعد�د مثالياً و�أعطاين 

�أ�ضا�ضاً قوياً للعمل �جلاد، لتحقيق �أف�ضل ما لدي ..�أود �أن �أ�ضكر �لفريق 
على جهوده �لكبرية".

�ليطايل   2 للفورمول  �ل�ضابق  �لبطل  ر����ض��د  م��درب  ق��ال  جهته،  وم��ن 
�جلديد،  للمو�ضم  مم��ت��ازة  �فتتاحية  نتيجة  "هذه  �يبوليتي:  فاوت�ضو 
فيه  �ضك  ل  ومم��ا  �ل�ضباق،  ه��ذ�  يف  ر��ضد  لفوز  م�ضرور  باأكمله  و�لفريق 
�أن �لتو�زن �لكبري و�لتطبيق �لدقيق للتدريب �لذي �أظهره ر��ضد طو�ل 
�لعام �ملا�ضي �حلافل بالتحديات، قد حقق �أهد�فه ..لقد ت�ضافرت جهود 
�لفريق باأكمله ب�ضكل جيد، وميكننا �أن نفتخر باأننا تقدمنا معاً يف م�ضاع 

�إيجابية بروح �لفوز".
للكارتينج  �لعامل  كاأ�س  �إحدى جولت بطولة  �لذي ميثل  �ل�ضباق  و�أقيم 
�أدريا للكارتينج بايطاليا، �ملعتمدة دوليا حيث تبلغ م�ضاحتها  على حلبة 
1302 مرت، وهي م�ضممة لكي متثل حتدياً كبري� لل�ضائقني بطبيعتها 
من  ب�ضل�ضلة  �مل�ضتقيمة  �خل��ط��وط  ترتبط  حيث  و�مل��ت��ع��رج��ة،  �ل�ضيقة 

�لنحناء�ت �لقا�ضية.

لة دوري �أبطال �أوروبا يف كرة  يعود ريال مدريد �لإ�ضباين �إىل م�ضابقته �ملف�ضرّ
ذهاب  يف  �لأربعاء  �لإيطايل  برغامو  �أتالنتا  على  �ضيفا  يحل  عندما  �لقدم، 
زين  �لفرن�ضي  به  �لأوروبي" مدررّ "�ضاحره  على  ل  معورّ �لنهائي،  ثمن  �ل��دور 
�لدين زيد�ن، على �أمل �إنقاذ مو�ضمه بعد خروجه خايل �لوفا�س من م�ضابقة 

�لكاأ�س �ملحلية وتخلفه عن جاره �أتلتيكو مدريد يف �لليغا.
 2016 بني  �لفرتة  يف  �لقارية  �مل�ضابقة  يف  �ملتتالية  �لثالثة  �لأل��ق��اب  تبقى 
و2018 ر��ضخة يف �لأذه��ان خالل �لولية �لأوىل لزيد�ن على ر�أ�س �لد�رة 

�لفنية للنادي �مللكي، وبعدها مل يحقق "زيزو" �أي �ضيء قاريا.
2019، ف�ضل زي��د�ن يف  �آذ�ر/م��ار���س  فمنذ عودته �إىل قيادة ريال مدريد يف 
تخطي �لدور ثمن �لنهائي مل�ضابقة دوري �لأبطال، حيث توقف م�ضو�ره �أمام 
�أياك�س �أم�ضرتد�م �لهولندي )2-1 يف �أم�ضرتد�م و1-4 يف مدريد يف 2019( 
ثم مان�ض�ضرت �ضيتي �لنكليزي )1-2 ذهابا يف مدريد وبالنتيجة ذ�تها �إيابا يف 

مان�ض�ضرت يف 2020(.
ز�لت م�ضابقة  "�ملدريدية": هل ما  �لت�ضاوؤلت بني �جلماهري  كل ذلك يثري 

دوري �لأبطال "�مل�ضابقة �ملتيمة" ل�"زيزو"؟
من �ل�ضعب �لقتناع بذلك بالنظر �إىل �لعدد �لكبري 

من �لغيابات ب�ضبب �لإ�ضابات �لتي ت�ضرب �لبيت 
بد�ية  م��ن��ذ  زي����د�ن  تعقد مهمة  و�ل��ت��ي  �مل��ل��ك��ي 

�لعام 2021.
�إىل غيابات �لر�زيلي رودريغو، �لوروغوياين 
�أودريو�ضول،  �أل��ف��ارو  ف��ال��ف��ريدي،  فيديريكو 
�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي �إي�����دن ه������از�ر، �ل���ر�زي���ل���ي �إي����در 

ميليتاو ومو�طنه مار�ضيلو، 

�أ�ضيفت موؤخًر� �إ�ضابات ركائز �أ�ضا�ضية �أخرى ويتعلق �لمر بد�ين كارفاخال 
)�لفخذ �لأمين( و�لقائد �ضريخيو ر�مو�س )�أجرى �لعملية على �لغ�ضروف 
وهو  �آذ�ر/م��ار���س(  نهاية  حتى  و�ضيغيب  �لي�ضرى  لركبته  �لد�خلي  �ملف�ضلي 

�لذي مل ميدد حتى �لآن عقده �لذي ينتهي يف 30 حزير�ن/يونيو �ملقبل.
ومو�طنه  ه��د�ف��ه  غياب  ه��و  ل�"زيزو"  بالن�ضبة  �لن�ضيان  �ضعب  �لأم���ر  ولعل 
لها  �س  تعررّ �لكاحل  �إ�ضابة يف  ب�ضبب  �ملو�ضم(  بنزمية )17 هدفا هذ�  كرمي 
�أمام فالن�ضيا )-2�ضفر يف 14 �ضباط/فر�ير يف �لدوري �لإ�ضباين( بح�ضب 

و�ضائل �لإعالم �لإ�ضبانية.
غاب بنزمية عن �ضفوف �لنادي �مللكي يف مبار�ته �لخرية يف �لدوري �ضد بلد 
�لوليد، وبح�ضب �لالئحة �لتي �أعلن عنها ريال مدريد �أم�س �لأول �لثنني، 

فاإن �ملهاجم �لدويل �لفرن�ضي �ل�ضابق لن ي�ضافر مع زمالئه �إىل �إيطاليا.
�ملا�ضي  �ملو�ضم  م م�ضتويات قوية منذ  يقدرّ برغامو  �أتالنتا  �أن  لو  ولكن حتى 
على �مل�ضتوى �لقاري، حيث �أق�ضى فالن�ضيا �ل�ضباين من ثمن �لنهائي )فاز 
بدل  �لوقت  ويف  �لنف�س  ب�ضق  يخرج  �أن  قبل  �يابا(،  و3-4  ذهابا   1-4 عليه 
�لنهائي  رب��ع  يف  �لفرن�ضي  جرمان  �ضان  باري�س  �أم��ام  مو�جهته  من  �ل�ضائع 
�مل��درب جان  90، ف��اإن رج��ال  )1-2( يعدما كان متقدما حتى �لدقيقة 
بيريو غا�ضبرييني يعانون هذ� �ملو�ضم يف �لدوري �ملحلي حيث يحتلون 
مون  ويقدرّ �لقارية،  �مل�ضابقات  �ىل  �ملوؤهلة  �ملر�كز  �آخ��ر  �ل�ضاد�س  �ملركز 

م�ضتويات �أقل �إثارة من �ضابقه.
وبعد ذلك، ل يجب ن�ضيان �أن م�ضابقة دوري �أبطال �أوروبا كانت �ملناف�ضة 
�لتي �ضمحت لزيد�ن وريال يف كثري من �لأحيان بالنتعا�س بعد فرت�ت 

من �لرت�جع حمليا.
يف ت�ضرين �لثاين/نوفمر 2019، عندما خفت بريق ريال مدريد وكان 
م�ضري زيد�ن على �ملحك، كان �لفوز على غلطة �ضر�ي �لرتكي بن�ضف 
 21 دزينة من �لأه��د�ف، بو�بة �لنادي �مللكي لتحقيق �ضل�ضلة 

مبار�ة متتالية دون هزمية حتى بد�ية �ضباط/فر�ير.
ويف �لتا�ضع من كانون �لأول/دي�ضمر 2020، �أتاح 
مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  على  �حلا�ضم  �لنت�ضار 
بطاقتهم  بحجز  للمريينغي  )-2�ضفر(  �لمل��اين 
�لقارية  ل��ل��م�����ض��اب��ق��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  �ل�����دور  �ىل 
�لعريقة مت�ضدرين جمموعتهم، وحققو� بعدها 
�ضل�ضلة ت�ضع مباريات دون هزمية حتى منت�ضف 

كانون �لثاين/يناير �ملا�ضي.
فريقه،  �إد�رة  يجيد  فنيا  م��دي��ر�  ب�ضفته 
�ملزيد  �إىل منح  �لآن  زي��د�ن من  �ضي�ضطر 
من �مل�ضوؤوليات �لهجومية لالعبني لي�ضو� 
عادة �خليار �لأول �أمام �خل�ضبات �لثالث.

�ل�ضاب  �ل��ر�زي��ل��ي  ح���ال  ه��و  ه���ذ�  �ضيكون 
"زيزو"  ك��ان  �ل���ذي  ج��ون��ي��ور  فيني�ضيو�س 
ي��ت��وق��ع م��ن��ه �ل��ك��ث��ري م��ن��ذ ث���الث �ضنو�ت، 
ومو�طنه لعب �لو�ضط كازميريو مفاجاأة 
لريال  �لثاين  �ل��ه��د�ف  باعتباره  �ملو�ضم 
�أهد�ف  �ضتة  �ملو�ضم بر�ضيد  مدريد هذ� 
يف خمتلف �مل�ضابقات �آخرها هدف �لفوز 
يف  �ل�ضبت  )-1�ضفر(  �لوليد  بلد  على 

�لليغا.
مطالبني  �ل���الع���ب���ني  ب��ع�����س  ���ض��ي��ك��ون 
ل��ل�����ض��م��اح لزين  �ل���ظ���ل  ب����اخل����روج م����ن 
"�ل�ضاحر  �لدين زيد�ن بالحتفاظ بلقب 

�لأوروبي" لفرتة �أطول قلياًل.

�لإمار�تي ر��صد �لظاهري يفتتح مو�صم �ل�صباقات بفوز 
كبري يف بطولة �ل- دبليو �إ�س كي للنا�صئني بايطاليا

ريال مدريد يعول على �ل�صحر 
�لأوروبي لزيد�ن لإنقاذ مو�صمه 

تخطى �ملهاجم �لكولومبي لوي�س موريال دوره ك�"بديل خارق" وثبرّت مكانته 
ريال  مقارعة  يف  �لآم���ال  �لي��ط��ايل  �أتالنتا  مانًحا  �لأ�ضا�ضية،  �لت�ضكيلة  يف 
مدريد �ل�ضباين يف ذهاب �لدور ثمن �لنهائي من دوري �أبطال �أوروبا لكرة 

�لقدم يف برغامو �ليوم �لأربعاء.
ر كرة حا�ضمة �ىل مو�طنه دوف��ان �ضاباتا يف �لفوز  �ضجل موريال هدًفا وم��ررّ
�لر�ئع 4-2 على نابويل �لحد يف �لدوري �ملحلي، يف �آخر مبار�ة ��ضتعد�دية 

قبل مو�جهة زعيم �أوروبا.
ل مهاجمه للمبار�ة �لتا�ضعة  وقال مدربه جان بيريو غا�ضبرييني بعد �أن �ضجرّ
لي�س  ��ضتثنائي،  لعب  "موريال  �أ":  "�ضريي  يف  �أ�ضا�ضًيا  فيها  �ضارك  تو�لًيا 
ة ذهنية وبدنية  �لعام قورّ �أظهر هذ�  �آخر لقد  فقط لأنه �ضجل هدًفا و�ضنع 
م��ن حيث  وق��د حقق قفزة هائلة يف �جل���ودة، كذلك  ع��ادي��ة،  وريا�ضية غ��ري 

�لثبات يف �مل�ضتوى".
م �لدويل �لكولومبي )30 عاًما( �أف�ضل مو�ضم يف م�ضريته حيث �ضجل  يقدرّ

حتى �لآن 17 هدًفا، مبا فيها �ثنان يف دور �ملجموعات من دوري �لبطال.
��ضبيلية  م��ع  ���ض��ه��ًر�   18 �م��ت��دت  خميبة  ف���رتة  لتعوي�س  م��وري��ال  وي�ضعى 
�ل�ضباين �لذي و�ضل �ليه يف �ضيف 2017 قادًما من �ضمبدوريا يف �ضفقة 

قيا�ضية للنادي �لندل�ضي بلغت 20 مليون يورو وفق �لتقارير.
فيورنتينا  �ىل  ينتقل  �ن  قبل  ��ضبيلية  مع  مبار�ة   65 13 هدًفا يف  ل  �ضجرّ
على �ضبيل �لإعارة يف كانون �لثاين/يناير 2019، قبل �ن ي�ضل �ىل برغامو 

بعد �ضتة �أ�ضهر.
موريال  �كت�ضب  �ل�ضمايل،  �ل��ن��ادي  يف  �لول  مو�ضمه  يف 

18 هدًفا يف  "�لبديل �خلارق"، حيث �ضجل  �ضمعة 
�أ�ضا�ضًيا يف  �لرغم من م�ضاركته  �أ" على  "�ضريي 

فقط. مباريات   10
�أما هذ� �ملو�ضم فيحتل �ملركز �لثالث يف ترتيب 
ت�ضريو  ج���ان���ب  �ىل   )14( �ل�������دوري  ه�����د�يف 
زلتان  و�ل�ضويدي  لت�ضيو  مهاجم  �ميوبيلي 
�بر�هيموفيت�س قنرّا�س ميالن، خلف �لبلجيكي 

وجنم   )17( �ن����رت  م��ه��اج��م  ل���وك���اك���و  روم���ي���ل���و 
يوفنتو�س �لرتغايل كري�ضتيانو رونالدو )18(.

�أربعة  ولكن يف حني ت�ضمل ركالت �جلز�ء 
ورونالدو مقابل  لوكاكو  �ه��د�ف  من 

ث��الث��ة لإب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����س، �ضجل 
موريال و�حدة فقط.

��ل 36  وق���ال �مل��ه��اج��م �ل���ذي ���ض��جرّ
لأتالنتا يف  مبار�ة   71 يف  هدًفا 
جميع �مل�ضابقات "�ملدررّب مينحني 
�مل�����ض��اح��ة ووق��ًت��ا �أك���ر ع��ل��ى �ر�س 
�مللعب موؤخًر�، لذ� �أريد �ل�ضتفادة 

من ذلك قدر �مل�ضتطاع".
��ة يف  �أح����دث غ��ا���ض��ب��ريي��ن��ي خ�����ضرّ
�أت��الن��ت��ا يف �لأ���ض��ه��ر �لأخ����رية 

ع�����ن�����دم�����ا �أب��������ق��������ى ق�����ائ�����ده 
�أليخاندرو  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي 

خارج  غومي�س  "بابو" 

دوري  يف  م��ب��ار�ة  خ��الل  لتكتيكه  �لن�ضياع  �لأخ���ري  رف�����س  �أن  بعد  خططه 
�لبطال.

�ياك�س  �مل�ضيف  �مام  �لأخ��رية من دور �ملجموعات  �ملبار�ة  غاب غومي�س عن 
�أم�ضرتد�م �لهولندي، حني �ضجل موريال هدف �ملبار�ة �لوحيد ليوؤهل فريقه 

�ىل �لأدو�ر �لق�ضائية كو�ضيف برفقة ليفربول �لنكليزي �ملت�ضدر.
بعد �أن باتت �ل�ضلحة م�ضتحيلة بني �لطرفني، �نتقل �لرجنتيني �ىل ��ضبيلية 

يف �ضوق �لنتقالت �ل�ضتوية.
دوري  �أل��ق��اب  يف  �لقيا�ضي  �لرقم  �ضاحب  ري��ال مدريد  �أم��ام  �مل��ب��ار�ة  �ضتكون 
�لبطال )13( �ل�ضتحقاق �لأكر للفريق �ليطايل �لذي حقق لقًبا وحيًد� 

يف تاريخه عندما توج بالكاأ�س �ملحلية يف �لعام 1963.
ب��الده مع  2009 يف  ب��د�أ م�ضريته �لحرت�فية ع��ام  �ل��ذي  وو�ضف م��وري��ال 
ديبورتيفو كايل �ملبار�ة باأنها "فر�ضة فريدة. �إذ� لعب �أتالنتا كما فعل �أمام 
�ضتكون  �لفر�س،  من  �لعديد  وخلق  �لأه��د�ف  من  �لقليل  ��ضتقبال  نابويل، 

ا". �ملهمة �ضعبة عليهم �أي�ضً
وميلك فريق مدينة برغامو ثاين �أف�ضل �ضجل تهديفي يف �لدوري �ملحلي 
�أنهى �ملو�ضم �ملا�ضي باأف�ضل  �أنه  هذ� �ملو�ضم )53(، خلف �نرت )57(، علًما 

هدًفا(. ر�ضيد )98 
كري�ضتيان  و�لأرجنتيني  غوزين�س  روب��ن  �لأمل���اين  �ضاباتا،  م��وري��ال،  و�ضجل 
رومريو �أهد�ف �تالنتا �لأربعة �لحد، وكانت �ملرة �ل�ضاد�ضة هذ� �ملو�ضم �لتي 

ي�ضجل فيها �أربعة لعبني يف مبار�ة و�حدة للفريق.
�أحد  �ىل  �للومباردي  �لفريق  �ل��ذي حول  عاًما(  غا�ضبرييني )63  وق��ال 
�أف�ضل �لفرق �ليطالية منذ توليه �ملهام على ر�أ�س �جلهاز �لفني عام 
2016 "يعطينا ذلك د�فًعا معنوًيا قبل �ملبار�ة �أمام ريال مدريد".

بلغ �أتالنتا �لدور ربع �لنهائي �ملو�ضم �ملا�ضي يف �أوىل م�ضاركاته 
�لدور  يف  فالن�ضيا  على  متفوًقا  �لأ�ضمى،  �لقارية  �لبطولة  يف 
�إ�ضباين  �مام فريق  �لإجن��از  تكر�ر  �ضياأمل  �لنهائي حيث  ثمن 
�آخر. وقال غا�ضبرييني "نحن نو�جه �أكر �لندية جناًحا يف 

�لعامل".
�ل�ضابق  وك��روت��وين  جنوى  بالريمو،  �ن��رت،  م��درب  و�أردف 
�أتالنتا  �أن  �أعتقد  ل  لنا.  ��ضتثنائية  مبار�ة  "�إنها 
�أن و�جه فريًقا بهذ� �حلجم. نحن  �ضبق 
متحم�ضون ملالقاتهم لرنى 

ما باإمكاننا �لقيام به".

موريال من »بديل خارق« �إىل 
�أمل �أتالنتا �صد �لريال 



 
نفرتيتي و�إخناتون.. �لذكاء 

�ل�صطناعي يك�صف مالحمهما �حلقيقية
�أقدم  بعد كل تفا�ضيله، ولعل ما  تكت�ضف  �لتاريخ كنز� مل  �ضيظل 

عليه �مل�ضور �لهولندى با�س �أوترڤيك، لأب�ضط دليل على ذلك.
و��ضتخدم "با�س" �لذكاء �ل�ضطناعى، للو�ضول �إىل �ضورة حديثة 
للملك �لفرعوين �إخناتون "�أمنحوتب �لر�بع"، وللملكة نفرتيتى، 
�لتماثيل  م��ن  �لكثري  على  ب��ن��اًء  لهما،  �ضكل  �أق���رب  �إىل  للو�ضول 
و�لنقو�س. ون�ضر "با�س" �ل�ضورة عر ح�ضابه �لر�ضمي على موقع 
ونفرتيتى..  "�إخناتون  وق���ال:  "تويرت"،  �لجتماعي  �لتو��ضل 
�ل�ضطناعي  �ل��ذك��اء  �أ�ضتخدم  فقط  �لعلماء،  �أح��د  �أنني  �أدع��ي  ل 
خالل  "با�س"  و��ضتهر  �لنهاية".  لنتيجة موثوقة يف  �أ�ضل  حتى 
ثالثيًة  �خلا�ضة  �مل��وؤث��ر�ت  برنامج  با�ضتخد�مه  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت 
�لأبعاد، لتحويل لوحات قدمية ل�ضخ�ضيات عامة ولبع�س �مل�ضاهري 
�إىل �ضور فوتوغر�فية، وكان من قبل حول �إحدى لوحات �لفيوم 

�لتاريخية �إىل �ضورة فوتوغر�فية حديثة.

نقل منزل عمره 139 عاما بـ400 �ألف دولر
�إىل موقع جديد  �آلية خمت�ضة منزل فيكتوريا من موقعه  نقلت 
بولية  فر�نكلني"  �ضارع   -  807" يف  عنو�نه  من  عاما   139 بعد 

�ضان فر�ن�ضي�ضكو �لأمريكية.
ومت حتميل �ملنزل �لأخ�ضر �ملكون من طابقني ذي �لنو�فذ �لكبرية 
و�لباب �لأمامي �لبني، مع �أ�ضا�ضه، �إىل عربة خمت�ضة، وجرى نقله 
�ل��ق��دمي، حيث  ���ض��و�رع من موقعه   6 بعد  على  �إىل موقع جديد، 
لهذ� �حلدث،  �ل�ضور  �لأر�ضفة للتقاط  على  �ملتفرجون  ��ضطف 
�إىل  �ل�ضاعة،  يف  ميل   1 تبلغ  ق�ضوى  ب�ضرعة  �ملنزل،  ينتقل  بينما 

�لعنو�ن �جلديد "635 - �ضارع فولتون".
وذكرت �ضحيفة "�ضان فر�ن�ضي�ضكو كرونيكل" �أن عملية نقل هذ� 
جوي،  فيل  ق��ال  كما  ل�ضنو�ت،  �لتخطيط  مر�حل  يف  كانت  �ملنزل 
�مل�ضوؤول عن نقل �ملنزل، لل�ضحيفة، �إنه "تعني عليه �حل�ضول على 
15 وكالة يف �ملدينة". وقال جوي �إن هذه  ت�ضاريح من �أكر من 
�خلطوة �ضعبة جزئيا، لأن �جلزء �لأول من عملية �لنقل يت�ضمن 
�لنزول �إىل منحدر، و�أ�ضاف: "هذ� �ضعب على �ملنزل". وعلى طول 
�ل�ضيار�ت  وق��وف  ع���د�د�ت  قطع  مت  �جل��دي��د،  �ملكان  نحو  �لطريق 
وتقليم �أطر�ف �لأ�ضجار، ونقل لفتات �ملرور �لتي تعيق �ضري عربة 
�أن تيم بر�ون، مالك  "كرونيكل" �إىل  �أ�ضارت �ضحيفة  �لنقل. كما 
�ضان فر�ن�ضي�ضكو،  �ضم�ضار يف  نوم، وهو  6 غرف  �ملكون من  �ملنزل 
�ملعلم  �أل��ف دولر كر�ضوم وتكاليف نقل هذ�   400 �ضيدفع ح��و�يل 

�ملعماري �لتاريخي �لذي يعود للع�ضر �لريطاين �لفيكتوري.

توقيف زوجة �إل ت�صابو يف مطار و��صنطن 
ت�ضابو"  "�إل  خو�كني  زوج��ة  توقيف  �لأمريكية  �ل�ضلطات  �أعلنت 
غو�ضمان يف مطار و��ضنطن �لدويل لال�ضتباه بانتمائها �إىل �ضبكة 
تهريب خمدر�ت. ومن �ملفرت�س �أن متثل �إميا كورونيل �أي�ضبورو 
�أمام  و�لأمريكية  �ملك�ضيكية  �جلن�ضيتني  حتمل  �لتي  عاماً(   31(
"�إل ت�ضابو" �ل��ذي �ضارك يف تاأ�ضي�س كارتل  قا�س ف��در�يل . وك��ان 

�ضينالو� �ملك�ضيكي يعد �أكر جتار �ملخدر�ت نفوذ� يف �لعامل.
ويف متوز/يوليو 2019، حكمت عليه حمكمة فدر�لية يف بروكلني 
ب��ال�����ض��ج��ن م����دى �حل���ي���اة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��ه��ري��ب 1200 ط���ن من 

�لكوكايني على �لأقل �إىل �لوليات �ملتحدة يف خالل 25 عاما.
�ضجن يخ�ضع  �إىل  �حلكم يف حقه  ت�ضابو" منذ �ضدور  "�إل  وُنقل 

دة يف كولور�دو. حلماية م�ضدرّ
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ميكروبات �صوبر تتحمل ظروف �ملريخ
وجدت در��ضة جديدة �أجرتها وكالة نا�ضا وعلماء مركز �لف�ضاء �لأملاين، �أن بع�س �مليكروبات على �لأر�س ميكن �أن 

تعي�س موؤقًتا على �ضطح �ملريخ.
و�ختر �لباحثون قدرة �لكائنات �حلية �لدقيقة على حتمل ظروف �ملريخ من خالل �إطالقها يف طبقة �ل�ضرت�تو�ضفري 

لالأر�س، لأنها ت�ضبه �لظروف �لرئي�ضية على �لكوكب �لأحمر.
تهديد  لفهم  �لطريق  ميهد  وه��و  ميكروبيولوجي"،  �إن  "فورنتريز  يف  �لث��ن��ني  �لأول  �أم�����س  �لعمل  ه��ذ�  وُن�ضر 

�مليكروبات لبعثات �لف�ضاء، ولفر�س ��ضتقاللها عن �لأر�س و�لتوغل يف بيئات كوكبية �أخرى.
وتقول مارتا فيليبا كورتي�ضاو، �ملوؤلف �لأول للدر��ضة، من مركز �لف�ضاء �لأملاين، يف تقرير ن�ضره �ملوقع �لإلكرتوين 
للدورية: "لقد �خترنا بنجاح طريقة جديدة لتعري�س �لبكترييا و�لفطريات لظروف �ضبيهة باملريخ با�ضتخد�م 

منطاد علمي لنقل معد�تنا �لتجريبية �إىل طبقة �ل�ضرت�تو�ضفري على �لأر�س".
وت�ضيف: "وجدنا �أن بع�س �مليكروبات، ول �ضيما جر�ثيم فطر �لعفن �لأ�ضود، متكنت من �لنجاة من �لرحلة، حتى 

عند تعر�ضها لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية �لعالية جًد�".
ويعد فهم حتمل �مليكروبات لل�ضفر �إىل �لف�ضاء �أمًر� حيوًيا لنجاح �لبعثات �مل�ضتقبلية، عند �لبحث عن حياة خارج 

�لأر�س، ونحتاج �إىل �لتاأكد من �أن �أي �ضيء نكت�ضفه مل ينتقل معنا من �لأر�س فقط.
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�لقب�س على �صاحر ليبي ميار�س �لدجل 
�لبحث  لإد�رة  �لتابعة  �لهد�مة،  و�ملظاهر  �لتطرف  مكافحة  وحدة  ن�ضرت 
�ضديد  حت��ذي��ر�ً  بليبيا،  �ل��زو�ي��ة  مبدينة  �لأم���ن  ملديرية  �لتابعة  �جلنائي 
�أو ترددو� على  �للهجة �ضد جميع �ملو�طنني و�لأجانب �لذين تعاونو� مع 
ت�ضليم  ���ض��رورة  على  و���ض��ددت  �لث��ن��ني.  عليه  �لقب�س  �أل��ق��ي  ليبي  �ضاحر 
�ل�ضحرية"، �لتي قام بها �ل�ضاحر لفكها طبقاً للطرق �ل�ضرعية،  "�لأعمال 
وتخلي�س �لنا�س من �ضرور هذ� �ل�ضحر وفتح باب �لتوبة جتاه �لذين ترددو� 
على �ل�ضاحر. مكتب �ل�ضوؤون �لأمنية بوحدة مكافحة �لتطرف و�لظو�هر 
�لتحذير  �أن  نيوز عربية"،  ل�"�ضكاي  �لهد�مة ك�ضف يف ت�ضريحات خا�ضة، 
ت�ضمن �إح�ضار �لأ�ضحار مع جميع من تعاونو� مع �ل�ضاحر �ملقبو�س عليه، 
�أخرى  مظاهر  �أي  �أو  �ضور  �أو  �ضخ�ضية،  �أغر��س  "حجب" �أو  كانت  �ضو�ء 
عن  �ملتعاونني  جميع  ومنح  �ل�ضرعية،  بالطريقة  لفكها  �ل�ضحر،  لأعمال 

منحة حمددة قبل �أن يتم �تخاذ �لقر�ر�ت �جلز�ئية �ضدهم.
تعاونو�  �لذين  �لأ�ضخا�س  �ضد  و�ل�ضورة،  بال�ضوت  �أدل��ة  "لدينا  و�أ�ضاف: 
�ضتتم  �لأ�ضحار،  �أعمال  بت�ضليم  يقومو�  مل  و�إذ�  �لدجال،  �ل�ضاحر  هذ�  مع 
مالحقتهم قانونياً وف�ضح �لفيديوهات و�ل�ضور �خلا�ضة بهم، ف�ضاًل عن 
ملن  ع��رة  يكونو�  حتى  �ل�ضاحر  وب��ني  بينهم  �ملر��ضالت  حتتويه  ما  ف�ضح 

ت�ضول له نف�ضه ممار�ضة ومعاونة مثل هوؤلء".

طاوو�س لندن.. بظالم كورونا تاأكله �لثعالب 
�ل��ذي ظهر يف ظ��روف غام�ضة يف  �لطاوو�س كيفن،  �لثعالب على  �أجهزت 

بد�ية �لإغالق يف مار�س �ملا�ضي و�أ�ضبح رمًز� لالأمل ل�ضكان لندن.
وذكرت �ضحيفة "و��ضنطن بو�ضت" �لأمريكية �أن كيفن كان بالن�ضبة ل�ضكان 
�أكر من جمرد طائر ي�ضيح  لندن،  �لو�قعة على تخوم  �ضينجفورد،  بلدة 
"�أيقونة" وكنًز� حملًيا، يوفر �لر�حة  �لليل، حيث كان بالن�ضبة لهم  �أثناء 

لأولئك �لذين حزنو� على فقد�ن �أحبائهم ب�ضبب فريو�س كورونا.
�لطائر،  م��ع  وثيقة  ع��الق��ة  �أق��ام��و�  �ل��ذي��ن  ي���ارديل  مدر�ضة  موظفي  لكن 
وغالًبا ما كانو� يطعمونه �لبذور و�لفاكهة ويثري �ضجة عليه ب�ضكل عام. 

عرو� على رفاته بعدما �أكلته �لثعالب.
�أ�ضابت �أنباء وفاة كيفن �ل�ضكان �ملحليني بحزن �ضديد، حيث جلاأ �لكثريون 
�لتي  �لطائر  و�ضور  ذكرياتهم  مل�ضاركة  �لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  �إىل 

�لتقطوها له خالل �لأزمة �ل�ضحية.
كان موظفو �ملدر�ضة ، من بني �آخرين ، قد �أعربو� عن قلقهم من �أن كيفن 
ري�ضه  فقد  �أن  بعد  خا�ضة  �لقا�ضي،  �لريطاين  �ل�ضتاء  م��ن  ينجو  ل  ق��د 
�لعام �ملا�ضي. ولكن بينما متكن كيفن من  �لتز�وج  مبنا�ضبة نهاية مو�ضم 
�حليو�نات  ك��ان��ت   ، �لثلجية  و�ل��ع��و����ض��ف  �جلليدية  �ل��ظ��روف  م��ن  �لنجاة 

�أحالم تك�صف عن موعد 
طرح خطاك �لال�س

�لإم��ار�ت��ي��ة  �أحالم   �لفنانة  ك�ضفت 
ع��ن م��وع��د ط���رح �أغ��ن��ي��ة "خطاك 
�خلمي�س  غ��د  ي���وم  وه���و  �لال�س" 
"فدوة  �جلديد  �ألبومها  من  وهي 

عيونك".
ح�ضابها  ع�����ر  �أح���������الم  وك���ت���ب���ت 
�أب���د  �ل���ال����س  "خطاك  �خل����ا�����س: 
�خلمي�س،  ي���وم  ت��وح�����ض��ت��ك،  و�هلل 
�نتظرونا لنكمل مع بع�س م�ضرية 
�ل��ن��ج��اح��ات يف �أغ��ن��ي��ه حت��م��ل لكم 

�ضوًقا من فدوة عيونك".
كلمات  م���ن  "�لأغنية  وت���اب���ع���ت: 
�لعثمان،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  و�أحل������ان 
ت���وزي���ع خ���ال���د ع����ز، م��ك�����س جا�ضم 
فنلند�  يف  �لت�ضوير  ومت  حم��م��د، 

مع �ملخرج �لكبري ح�ضن غد�ر".
�أغنية من  �أح���الم  وك��ان��ت ط��رح��ت 
بعنو�ن  عيونك"  "فدوة  �أل���ب���وم 
قناتها  ع����ر  وذل�������ك  "بريء"، 
�لأغنية  "يوتيوب".  على  �خلا�ضة 
من كلمات �ضعود �لبابطني، �أحلان 
ومك�س  �ضلطان  ب�ضار  توزيع  �ضهم، 

جا�ضم حممد.

ظهور تلفزيوين مللكة بريطانيا 
قبيل لقاء هاري وميجان

من  وع���دد  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �مللكة  تظهر 
كبار �ل�ضخ�ضيات �مللكية بريطانيا 
يف برنامج تلفزيوين لبحث �أهمية 
�لكومنولث، يف �ليوم  نف�ضه لعر�س 
لقاء جتريه �ملذيعة �ل�ضهرية �أوبر� 
وينفري مع �لأمري هاري وزوجته 

ميجان.
وعلى مدى 50 عاماً ظلت �لأ�ضرة 
�ملالكة �لريطانية حتتفل بقد��س 
كني�ضة  يف  �ل�����ض��ن��وي  �ل��ك��وم��ن��ول��ث 
مار�س/�آذ�ر،  �ضهر  يف  و�ضتمن�ضرت 
لكن �لقد��س �ألغي هذ� �لعام ب�ضبب 

جائحة "كوفيد19-".
�مل��ل��ك��ة )94  �إن  �ل��ك��ن��ي�����ض��ة  وق���ال���ت 
ع��ام��اً(، �ل��ت��ي ت��ق��ود �لحت���اد �لذي 
ب��دًل من  54 دول��ة، �ضتوجه  ي�ضم 
�إطار  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف  ذل���ك ر���ض��ال��ة 
بيوم  "�حتفال  ب��ع��ن��و�ن  ب��رن��ام��ج 
تلفزيون  �ضيذيعه  �لكومنولث" 
ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع�������ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة يوم 
لوكالة  وف����ق����اً  م��������ار���������س/�آذ�ر،   7

"رويرتز".
كذلك  م��د�خ��الت  ه��ن��اك  و�ضتكون 
ت�ضارلز  �لأم�����ري  �ل��ع��ر���س  ل���وري���ث 
و�لأم��������ري ول����ي����ام، �ل������ذي ي��ل��ي��ه يف 
وزوجته  �ل��ع��ر���س،  ولي����ة  ت��رت��ي��ب 

كيت.
�ضيذ�ع  �ل��رن��ام��ج  �أن  يعني  وه���ذ� 
�ملرتقبة  �ملقابلة  م��ن  �ضاعات  قبل 
مع �لأمري هاري وزوجته ميجان، 
�ملتعمقة  �لأوىل  �مل���ق���اب���ل���ة  وه�����ي 
�إىل  �ضفرهما  منذ  يجريانها  �لتي 
�لوليات �ملتحدة، وتبث قناة "�ضي.

بي.�إ�س" �ملقابلة.

ت�صجيل م�صور لهبوط 
بر�صيفري�ن�س على �ملريخ 
�لأمريكية  و�لف�ضاء  �لطري�ن  �إد�رة  علماء  بث 
)ن��ا���ض��ا( ت�����ض��ج��ي��ال م�����ض��ور� ف���ري���د� م���ن نوعه 
)بر�ضيفري�ن�س(  �ل��ف�����ض��اء  م��رك��ب��ة  ل��ه��ب��وط 
�ملا�ضي.  �لأ�ضبوع  �ملريخ  �ضطح  على  �لتاريخي 
وبو�ضوح  �لثنني،  ُبث  �لذي  �لت�ضجيل  ويظهر 
���ض��دي��د، حل��ظ��ة �ن��ف��ت��اح م��ظ��ل��ة لإب���ط���اء �ضرعة 
�ضطح  فوق  للهبوط  ��ضتعد�د�  �جلو�لة  �ملركبة 

�لكوكب �لأحمر و�قرت�بها من �ل�ضطح.
من  �خلمي�س  ي���وم  �ل��ل��ق��ط��ات  ت�ضجيل  و�أم��ك��ن 
و�ضعت  �ل����ك����ام����ري�ت  م����ن  خ�����الل جم���م���وع���ة 
يف زو�ي������ا خم��ت��ل��ف��ة م���ن �مل��رك��ب��ة �ل���ت���ي حملت 
للمريخ  �جلوي  �لغالف  عر  )بر�ضيفري�ن�س( 
على  و��ضع  حو�س  يف  ب�ضال�ضة  هبطت  �أن  �إىل 

�ل�ضطح ُيعرف با�ضم فوهة جيزيرو.
كما عر�ضت نا�ضا مقطعا �ضوتيا ق�ضري� �ضجلته 
مكر�ت �ضوت مثبتة فوق �ملركبة �جلو�لة بعد 
�لهبوط و��ضتملت على همهمات رياح خفيفة. 

�ملر�أة �ل�صارب.. تتوقف عن �إز�لة �ل�صعر �لز�ئد 
عندما  جاجاجناك  �إلدينا  �لدمناركية  �لنظر�ت  تالحق 
ت�ضري يف �ل�ضارع، وتتلقى �إهانات عر ح�ضاباتها على و�ضائل 
�لتو��ضل �لجتماعي، كل هذ� و�أكر بد�أ منذ عام تقريًبا، 
عندما قررت عدم حلق �ضاقيها وعدم ��ضتخد�م �مللقاط �أو 
�ضفر�ت �حلالقة لإز�لة �ضعر �لوجه. ومل تهتم "�إلدنيا" باأي 
�أطلقت عليها منذ �تخاذها هذ� �لقر�ر، بل وتتمنى  �ألقاب 
�لن�ضاء من �ل�ضغوط �لجتماعية وكل  �أن تتخل�س جميع 
�للتز�مات �لتي جتعلهن ي�ضعرن باأنهن �أ�ضري�ت، �ضو�ء كان 
و�أ�ضارت  �آخ��ر.  �ضيء  �أي  �أو  �ل�ضعر  �إز�ل��ة  فيما يخ�س  ذل��ك 
�حلديث،  �لع�ضر  كاهلو  بفريد�  ي�ضبهها  �لبع�س  �أن  �إىل 
قبيح"،  "�أمر  تفعله  ما  �إن  لها  ق��ال  �أي�ضا  كبري  ع��دد  لكن 
"مثرية  باأنها  ت�ضرفاتها  ما  �إىل و�ضف  �لبع�س  بل وذهب 
�إلدينا  بو�ضت".  "نيويورك  �ضحيفة  ح�ضب  لال�ضمئز�ز"، 
جاجاجناك تبلغ من �لعمر 31 عاًما، وتعي�س يف كوبنهاجن 
وتعمل كمدر�ضة، وتقول �إنها عندما �تخذت قر�رها بو�ضع 
�ضفر�ت �حلالقة و�ملالقط جانًبا وترك �ل�ضعر ينمو ب�ضكل 
طبيعي على وجهها، �ضعرت باأنها �أنهت حالة من �لعبودية 
طبيعي  مظهر  �ختيار  ق��ررت  وت��ق��ول:  فيها.  تعي�س  كانت 
متاًما، �أريد �أن يقبلني �ملجتمع كما �أنا، مبا يف ذلك �ضعري 
�لز�ئد، حتى لو �أطلقو� عليها ��ضم )�ملر�أة �ل�ضارب(، فاإنني 

ل �أجد ما يجعلني �أح�ضد �مر�أة حليقة".

�أغلى �أنو�ع �لفاكهة.. �لقطعة بـ23 �ألف دولر
ل تخلو �لأ�ضو�ق طول �لعام من �أ�ضناف �لفاكهة �للذيذة 
�لتي يعرفها �أغلبنا، لكن ماذ� عن �لأنو�ع �لنادرة �لتي قد 

نعي�س ومنوت دون �أن ن�ضمع عنها؟
تعد �ضرق وجنوب قارة �آ�ضيا موطنا لأغلب �لفو�كه �لنادرة 
و�ل��ث��م��ي��ن��ة، بينما ت��ت��ف��رق م��و�ط��ن ب��اق��ي �لأ���ض��ن��اف بني 
�أ�ضرت�ليا وبع�س دول قارتي �أمريكا �ل�ضمالية و�جلنوبية 
خا�ضة �ملك�ضيك. وكون هذه �لفاكهة نادرة فهي بالتاأكيد 
�لأغلى ثمنا يف �لعامل، بع�ضها يبلغ ثمن �لقطعة �لو�حدة 
�لأجمل  ي��وب��اري  �ضمام  مثل  دولر،   23000 نحو  منها 

و�لألذ يف �أ�ضرة �لكنتالوب على وجه �لأر�س.
من �ملعروف �أن �لفاكهة جزء �أ�ضا�ضي من �لنظام �لغذ�ئي 
�ل�����ض��ح��ي و�مل����ت����و�زن، ك��ون��ه��ا م�����ض��در� مم���ت���از� للمعادن 
عالية  ن�ضبة  ع��ل��ى  وحت��ت��وي  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة،  و�لفيتامينات 
م�ضاد�ت  من  و��ضعة  جمموعة  توفر  كما  �لأل��ي��اف.  من 

�لأك�ضدة �ملح�ضنة لل�ضحة، مبا يف ذلك �لفالفونويد.
�لتقليل  يف  بالفاكهة  �لغني  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  وي�ضاعد 
ر�أ�ضها  وعلى  �خل��ط��رية،  ب��الأم��ر����س  �لإ�ضابة  خطر  من 
�ل�ضرطان و�أمر��س �لقلب و�للتهابات ومر�س �ل�ضكري.

وجبات فاخرة وم�صاج.. فنادق 5 جنوم للقطط 
حجوز�ت قبل �أ�ضهر و�أحيانا قبل �أعو�م.. بهذه �لطريقة 
ف��ن��ادق �لقطط  �مل��دل��ل��ة م��ك��ان��ا يف  ف��ق��ط حت��ج��ز لقطتك 
�لتفا�ضيل  ب����اأدق  ت��ه��ت��م  ف��ن��ادق  ب��ري��ط��ان��ي��ا.  �ل��ف��اره��ة يف 
�لنزلء،  ��ضتقبال  لوبي  م��ن  �ب��ت��د�ء  لنزلئها،  �خلا�ضة 
مرور� بالنظام �لغذ�ئي �خلا�س، و�نتهاء ب�ضاعات �إ�ضافية 
من �للعب و�للهو، كما يحب �لقط �لنزيل. وتلجاأ �أغلب 
�إىل  بريطانيا  خ��ارج  �إىل  بال�ضفر  ترغب  �لتي  �لعائالت 
بعناية  �ن��ت��ق��اوؤه��ا  يتم  م��وؤه��ل��ة،  ف��ن��ادق  �إي����د�ع قططها يف 
مو�قع  ع��ل��ى  و�آر�ئ���ه���م  �ل��زب��ائ��ن  تقييم  بح�ضب  وح����ذر، 

كيف يعالج �ملخ لغة �لإ�صارة؟
لعلوم  ب��الن��ك  ماك�س  معهد  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  ي��ري��د 
�لإدر�ك �لب�ضري و�لدماغ �لآن ملعرفة �أي مناطق 
باملخ م�ضاركة بالفعل يف معاجلة لغة �لإ�ضارة عر 
در�����ض���ات خم��ت��ل��ف��ة، وم���دى �ل��ت��د�خ��ل �ل��ك��ب��ري مع 
�لذين  �لأ�ضخا�س  ي�ضتخدمها  �لتي  �مل��خ  مناطق 

ميكنهم �ل�ضمع ملعاجلة �للغة �مل�ضموعة.
ويف در��ضة تلوية ن�ضرت موؤخر�ً يف جملة "هيومان 
برين مابيند" جمعو� بيانات من جتارب تناولت 

لغة �لإ�ضارة �أجريت حول �لعامل.
م��ا ي��ط��ل��ق عليها  �أن خ�����ض��و���ض��اً  �ل��ب��اح��ث��ون  وج���د 
�مل��خ يف  "بروكا" يف �جل���زء �لأم��ام��ي م��ن  منطقة 
يف  �ل�ضالعة  �ملناطق  �إح��دى  هي  �لأي�ضر  �لن�ضف 
معاجلة لغة �لإ�ضارة يف كل در��ضة جرى تقييمها 
ت��ق��ري��ب��اً. وه����ذه �مل��ن��ط��ق��ة ل��ط��امل��ا ك��ان��ت معروفة 
�ملنطوقة حيث  �للغة  يف  مركزياً  دور�ً  تلعب  باأنها 

ُت�ضتخدم للنحو و�ملعنى.
ومن �أجل ت�ضنيف �أف�ضل لنتائجهم من �لدر��ضة 

بقاعدة  نتائجهم  �لعلماء  ق��ارن  �حلالية،  �لتلوية 
بيانات حتتوي على �آلف عدة من �لدر��ضات ذ�ت 
"�ضاين�س  م��وق��ع  نقله  م��ا  بح�ضب  دم��اغ��ي،  م�ضح 

ديلي" عن �لدر��ضة.
�لن�ضف  بروكا يف  �أن منطقة  �لنتائج على  وتوؤكد 
�لأي�ضر من �ملخ هي عقدة مركزية يف �ضبكة �للغة 
باملخ �لب�ضري. وعلى ح�ضب ما �إذ� كان �لأ�ضخا�س 
�أو  �أ�ضو�ت  �أو  �إ���ض��ار�ت  �ضكل  �للغة يف  ي�ضتخدمون 

كتابة، فاإنها تعمل مع �ضبكات �أخرى.
ب���روك���ا ل ت��ع��ال��ج �للغة  وب���ال���ت���ايل ف����اإن م��ن��ط��ق��ة 
معلوما  كان  مثلما  فح�ضب،  �ملكتوبة  �أو  �ملنطوقة 
حتى �ليوم، ولكن �أي�ضاً �ملعلومات �للغوية �ملجردة 

يف �أي �ضكل من �أ�ضكال �للغة ب�ضكل عام.
�لأول  �مل��وؤل��ف  تريتنرين،  �ضي  باتريك  ويو�ضح 
دك���ت���ور�ة يف معهد ماك�س  ل��ل��در����ض��ة وه���و ط��ال��ب 
بالنك: "وبناء عليه فاإن �ملخ متخ�ض�س يف �للغة 

يف حد ذ�تها ولي�س يف �لتحدث".

�ملتطوعون ي�صاعدون يف �إعادة �حليتان �لعالقة �إىل �لبحر يف �صاوث �آيالند , نيوزيلند�.  رويرز

ن�صرين طاف�س تفاجئ 
�جلمهور وترتدي �حلجاب

فاجاأت �لفنانة �ل�ضورية  ن�ضرين طاف�س  متابعيها بن�ضرها �ضورة جديدة 
�لتو��ضل  مو�قع  �أح��د  على  �خلا�س  ح�ضابها  على  فيديو  ومقطع  لها 

�لجتماعي وهي ترتدي �حلجاب.
لكن ن�ضرين يف �لو�قع هي مل ترتِد �حلجاب بل �إن هذه �ملن�ضور�ت من 
�لفنان  �إىل جانب  ن�ضرين  فيه  ت�ضارك  كو�لي�س م�ضل�ضل "�ملد�ح" �لذي 
�ملقبل  �لرم�ضاين  �ل�ضباق  يف  عر�ضه  و�مل��ق��رر  هالل ،  �مل�ضري  حمادة 
وكتبت:  �ضتج�ضدها  �لتي  �ل�ضخ�ضية  ��ضم  معلنة  �ل�ضورة  على  وعلقت 

رم�ضان_2021". �ملد�ح  "رحاب 
هالل"  "حمادة  ريفي  �ضاب  ق�ضة  يتناول  فهو  �مل�ضل�ضل  ق�ضة  عن  �أم��ا 
متزوج من �مر�أة "ن�ضرين طاف�س" ويدخل يف �لعديد من �مل�ضاكل �ضمن 

�أحد�ث حتدث يف �إطار در�مي و�جتماعي.


