
   

حممد بن زايد يعزي هاتفيا رئي�س 
زميبابوي بوفاة �شقيقته و عدد من وزرائه

•• اأبوظبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �ت�شاال هاتفيا مع فخامة �مير�شون منانغاغو� 
وفاة  يف  ومو��شاته  تعازيه  خال�ص  خالله  ق��دم  زميبابوي  جمهورية  رئي�ص 
�شقيقة فخامته وعدد من وزر�ئه و�شفري بالده لدى دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة .. �إثر �إ�شابتهم بفريو�ص )كوفيد - 19(.
كما �أعرب �شموه خالل �الت�شال عن �أ�شدق �لتعازي و�ملو��شاة �إىل زميبابوي 
حكومة و �شعبا و�إىل عائالت �مل�شوؤولني �ملتوفني يف م�شابهم.. متمنيا �ل�شحة 

و�ل�شالمة ل�شعب زميبابوي �ل�شديق من كل مكروه. )�لتفا�شيل �ص2(

وزير اخلارجية ال�شعودي ي�شلم �شخبوط اآل نهيان 
و�شاح امللك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

•• الريا�ض-وام:

�شّلم �شاحب �ل�شمو �الأمري في�شل بن فرحان بن عبد�هلل وزير �خلارجية 
�ل�شعودي معايل �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير دولة 
�ل�شعودية  �ململكة �لعربية  �ل�شابق لدى  �شفري �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�شاح �مللك عبد�لعزيز من �لطبقة �لثانية.
�مل��ل��ك �شلمان بن  �ل�شريفني  �إن��ف��اذ� الأم���ر خ���ادم �حل��رم��ني  وي��اأت��ي ذل��ك 
، نظري ما قام به معاليه من جهود يف  �آل �شعود حفظه �هلل  عبد�لعزيز 
�ملجاالت  يف  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  و�ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
كافة. جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه ملعاليه يف ديو�ن �لوز�رة بالريا�ص، 
حيث عرب �شموه عن متنياته بالتوفيق و�ل�شد�د ملعاليه يف مهامه �جلديدة 
�ال�شتقبال  ح�شر  �ل���دويل.  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  يف  للدولة  وزي��ر� 

معايل نائب وزير �خلارجية �ملهند�ص وليد بن عبد�لكرمي �خلريجي.

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �لرئي�ص �الأوكر�ين   )و�م(

هل كانت مدينة ووهان �ل�شينية منبع �لوباء حقا!! ؟

�مل�شي�شي ي�شتبق �ل�شد�م و�لتعديل �لوز�ري باإعفاء عدد من �لوزر�ء

حممد بن را�شد ي�شتقبل الرئي�س الأوكراين
•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
�م�ص  ظهر  بزعبيل  �شموه  ق�شر  يف  �هلل«  »رع���اه  دب��ي 
فخامة �لرئي�ص فالدميري زيلين�شكي رئي�ص جمهورية 
�أوكر�نيا ير�فقه وفد وز�ري وحكومي رفيع. وقد رحب 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموه 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.. بالرئي�ص 
�ل�شيف يف زيارته �الأوىل للدولة �آماًل �شموه �أن تكون 

وت��ب��ادل �خل��رب�ت بني  �لتعاون  ملزيد من  فاحتة خري 
و�القت�شادية  �ل�شياحية  �لقطاعات  �شتى  يف  �لبلدين 
و�لبنية �لتحتية و�الأمن �لغذ�ئي وغريها من �ملجاالت 
�ل�شديقني.  �لبلدين  �شعبي  على  باملنفعة  تعود  �لتي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتعر��ص  وخ��الل 
ر��شد �آل مكتوم وفخامة �لرئي�ص فالدميري زيلين�شكي 
دولة  وقعت بني  �لتي  �لتفاهم  لالتفاقيات ومذكر�ت 
�الإمار�ت وجمهورية �أوكر�نيا.. بارك �شموه بالرئي�ص 
تطوير  يف  �شت�شهم  �ل��ت��ي  �الت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  �ل�شيف 

�لعالقات �لثنائية بني �جلانبني.
)�لتفا�شيل �ص2(

قوات ال�صرعية ت�صد هجم�ت للحوثيني ب�جت�ه م�أرب

التحالف ُيدمر طائرة مفخخة حوثية دون طيار

جون�صون يك�صف عن ر�ؤيته لإنه�ء الإغالق يف بريط�ني�

ال�شحة العاملية: 12 �شاللة من كورونا يف ووهان منذ 2019
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شحة  منظمة  حمققو  �ك��ت�����ش��ف 
كورونا  ف��ريو���ص  �أ���ش��ول  يف  �لعاملية 
تف�شي  �أن  �ل�شني، عالمات على  يف 
�لفريو�ص كان �أو�شع نطاقا بكثري يف 
ووهان يف دي�شمرب 2019، ما كان 
يعتقد �شابقاً، وي�شعون ب�شكل عاجل 
�إىل �لو�شول �إىل مئات �الآالف من 
ع��ي��ن��ات �ل����دم م��ن �مل��دي��ن��ة �ل��ت��ي مل 
حتى  بفح�شها  �ل�شني  لهم  ت�شمح 

�الآن.
وقال �ملحقق �لرئي�شي لبعثة منظمة 
�ل�شحة �لعاملية، بيرت بن �مباريك، 
»�شي  �شبكة  م��ع  ُمطولة  مقابلة  يف 
�إن  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �الإخ��ب��اري��ة  �إن«  �إن 
�لبعثة وجدت عالمات على �نت�شار 
يف 2019 على نطاق �أو�شع، مبا يف 
ذلك �ملن�شاأ �الأول، حيث كانت هناك 
�أكرث من 12 �شاللة من �لفريو�ص 
دي�شمرب  يف  ب���ال���ف���ع���ل  ووه��������ان  يف 

)كانون �الأول(.
للتحدث  فر�شة  للبعثة  و�أُت��ي��ح��ت 
�مل�شوؤولون  ق���ال  م��ري�����ص  �أول  �إىل 
عامل  وه��و  �أ�شيب،  �إن��ه  �ل�شينيون 
مكتب يف �الأربعينيات من عمره، يف 

�الأول(. )كانون  دي�شمرب   8
و�أ�شاف �خت�شا�شي �شالمة �الأغذية 

يتغري  �أو  ي����وؤج����ل  ق����د  �الإغ����������الق 
وف��ق��ا مل��ع��دالت �الإ���ش��اب��ة �ل��ت��ي يتم 
ت�شجيلها، م�شري� �إىل �أنه لن نرتدد 
عند  �خل��ط��وة  ه��ذه  مثل  تاأجيل  يف 

�ل�شرورة.
وت�شطدم �لرغبة يف �إنهاء �الإغالق 
لوزير  ب��ت�����ش��ري��ح��ات  ب��ربي��ط��ان��ي��ا 
ل�شبكة  ه���ان���ك���وك  م�����ات  �ل�������ش���ح���ة 
���ش��ك��اي ن��ي��وز، ق���ال ف��ي��ه��ا �إن �أع����د�د 
�إىل  تنقل  �لتي  و�حل���االت  �لوفيات 

�مل�شت�شفيات ال تز�ل مرتفعة.
�أن�����ه علينا  ع��ل��ى  ه���ان���ك���وك  و����ش���دد 
�جلميع  م�شيفا  �لبيانات،  مر�قبة 
�لو�شع  ه����ذ�  م���ن  �خل������روج  ي���ري���د 

باأ�شرع ما ميكن وباأمان.
ب�شاأن  ق������ر�ر  �مل�������ش���األ���ة  و�أ������ش�����اف: 
�ل�����ش��رع��ة و�الأم�����ان، م��ت��ى مي��ك��ن �أن 
نفعل ذل��ك ب��اأم��ان. ه��ذ� ه��و �لقر�ر 
�لذي �شن�شدره هذ� �الأ�شبوع، ننظر 
رئي�ص  يعر�ص  �أن  قبل  �لبيانات،  يف 
�لوزر�ء خارطة �لطريق يف 22 من 

هذ� �ل�شهر، وفق ما نقلت رويرتز.
ومع تلقي نحو ربع �شكان بريطانيا 
�الأوىل من تطعيم كوفيد  �جلرعة 
خ�������الل ن����ح����و �����ش����ه����ري����ن، ي����و�ج����ه 
نو�ب  بع�ص  من  �شغوطا  جون�شون 
�لربملان ورجال �الأعمال الإعادة فتح 

�القت�شاد �ملتوقف.

مبنظمة �ل�شحة �لعاملية، �أن �لعلماء 
  174 للفريق  ق��دم��و�  �ل�شينيني 
ووهان  يف  كورونا  بفريو�ص  �إ�شابة 
وحولها يف دي�شمرب )كانون �الأول( 
2019، ما يعني �أن �ملر�ص  �أ�شاب 
ما يقدر باأكرث من 1000 �شخ�ص 

يف ووهان يف ذلك �ل�شهر.
ه��������ذ� وي������ق������رر رئ����ي���������ص �ل�����������وزر�ء 
جون�شون  ب���وري�������ص  �ل����ربي����ط����اين 

�لقادمة،  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �الأي�������ام  خ����الل 
فيه  تنهي  �أن  �ل���ذي مي��ك��ن  �مل��وع��د 
�ل���ع���ام ب�شبب  �الإغ�����الق  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
 15 ت��ط��ع��ي��م  ب���ع���د  كوفيد19-، 
م��ل��ي��ون��ا م����ن م���و�ط���ن���ي���ه���ا �الأك�����رث 

عر�شة للمخاطر.
�إج����ر�ء�ت  لتخفيف  خطته  وح���ول 
�أن  ق��ال جون�شون: علينا  �الإغ���الق، 
�إنهاء  ب�شاأن  للغاية  ح��ذري��ن  ن��ك��ون 

تقدما  ن��رى  �أن  نريد  �إذ  �الإغ����الق، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ب����احل����ذر  م�����ش��ح��وب��ا 
�إنهاء  ل��ي��ك��ون  �ل����وب����اء،  مب���و�ج���ه���ة 

�الإغالق د�ئما.
ولفت جون�شون �إىل �أنه رغم تر�جع 
معدالت �الإ�شابة بفريو�ص كورونا، 
فاإنها تظل مرتفعة ن�شبيا، وتت�شبب 

بوفاة �لكثري من �ملو�طنني.
�إج������ر�ء�ت  �إن���ه���اء  �أن م���وع���د  وب�����نّي 

رئي�س احلكومة التون�شية يعفي 5 وزراء من مهامهم

ر�شد ح�شود اإثيوبية على 
ال�شودان مع  احل��دود 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�شود�نية   ع�شكرية  م�شادر  قالت 
من  �شل�شلة  �رت��ك��ب��ت  �إث��ي��وب��ي��ا  �إن 
�لتجاوز�ت خالل �ل�شاعات و�الأيام 
�أن �ل�شلطات  �ملا�شية، م�شرية �إىل 
�ل�شود�نية ر�شدت ح�شود� �إثيوبية 

على �حلدود بني �لبلدين.
قد  �ل�شود�نية  �خل��ارج��ي��ة  وك��ان��ت 
و�شفته  م���ا  ب���ي���ان  يف  ����ش��ت��ن��ك��رت 
�إثيوبية  قو�ت  بدخول  ب�التعديات 
�ل�����ش��ود�ن��ي��ة، الفتة  �الأر�����ش���ي  �إىل 
�أن  ����ش���اأن���ه  م���ن  �حل������ادث  �أن  �إىل 
على  خطرية  �نعكا�شات  ل��ه  تكون 
وحّملت  �ملنطقة،  و��شتقر�ر  �أم��ن 
�أبابا �مل�شوؤولية �لكاملة عن  �أدي�ص 

�لتبعات.
ي�شار �إىل �أن حدود �لبلدين �شهدت 
�الأ�شابيع  خ���الل  ع���دة  م��ن��او���ش��ات 
�لقو�ت  تقدمت  �أن  بعد  �ملا�شية، 
�شيطرتها  وب�����ش��ط��ت  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 

على غالب منطقة �لف�شقة.

اعتقال فرقة املوت امل�شوؤولة عن 
اغتيالت النا�شطني يف العراق

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قي،  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����ص  �أع���ل���ن 
�عتقال  �أم�ص،  �لكاظمي،  م�شطفى 
ف��رق��ة �مل����وت �مل�����ش��وؤول��ة ع���ن تنفيذ 
�شد  �الغتيال  عمليات  من  �لعديد 
يف  و�شيا�شيني  ونا�شطني  �شحفيني 

حمافظة �لب�شرة.
و�أو�����ش����ح م�����ش��ط��ف��ى �ل��ك��اظ��م��ي يف 
عملية  �أن  ت��وي��رت،  على  ل��ه  تغريده 
�ل��ق��ب�����ص ع��ل��ى ه���ذه �لفرقة  �إل���ق���اء 
عمليات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ���ش��ت��ك�����ش��ف 
�شكان  روع��������ت  �ل����ت����ي  �الغ�����ت�����ي�����ال 
�لب�شرة. و�أكد رئي�ص وزر�ء �لعر�ق، 
�شتكون  �ملجموعة  �أن حماكمة هذه 

علنية.
تعهد  �مل����ا�����ش����ي،  �أغ�������ش���ط�������ص  ويف 
�لن�شطاء  قاتلي  مبعاقبة  �لكاظمي 
يف �لعر�ق، موؤكد� �أنه �شيجعل منهم 

عنو�نا للعد�لة.
�أن جماعات خارجة  و�أ�شاف حينها 
ع����ن �ل���ق���ان���ون حت������اول م���ن���ذ فرتة 
ت�شكل  وه��ي  �لب�شرة،  �أه��ل  ترهيب 
�لعر�قيني،  وجلميع  لهم  ت��ه��دي��د� 
�لب�شرة مهمة لدينا وال  �أن  موؤكد� 

نقبل باالإخفاقات يف حماية �أمنها.

الفرن�صي لوران نونيز يك�صف:
يف العراق و�شوريا، داع�س تعيد ت�شكيل نف�شها �شريا!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ي�شكل �نت�شار �لهجمات يف �ملناطق �لتي �شبق �ن خ�شرها �جلهاديون م�شدر 
قلق متز�يد. لور�ن نونيز، من�شق �ملخابر�ت �لوطنية ومكافحة �الإرهاب يف 
�شوريا  ن�شاطه يف  ت�شاعد� يف  د�ع�ص  تنظيم  �لو�شع. *يعرف  يقّيم  فرن�شا، 

و�لعر�ق، هل يجب �أن نقلق؟
 ،2019 عام  �الأر����ش��ي  �شيطرته متاما على  د�ع�ص  تنظيم  �أن فقد  - منذ 
تقل�شت قدرته على �شن هجمات على �الأر��شي �لفرن�شية. لكن �حلقيقة هي 
�أن قو�ته يف بالد �ل�شام �أعيد ت�شكيلها يف �ل�شرية. و�ليوم، منّيز ثالث مناطق 

خطرة.                              )�لتفا�شيل �ص10(

•• تون�ض-وكاالت:

�لتون�شية،  �حلكومة  رئا�شة  �أعلنت 
وزر�ء  �إع��ف��اء خم�شة  ع��ن  �الث��ن��ني، 
من مهامهم، وتعيني وزر�ء بالنيابة 

مكانهم.
يف خ��ط��وة ي��ر�ه��ا م��ر�ق��ب��ون �إجر�ء 
�ملفتوحة  �الأزم��ة  ظل  يف  ت�شعيديا 
�شعّيد  قي�ص  �لتون�شي  �لرئي�ص  مع 
�أعفى  �ل�������وز�ري،  �ل��ت��ع��دي��ل  ب�����ش��اأن 
 5 �مل�شي�شي  ه�شام  �حلكومة  رئي�ص 

وزر�ء.
و�أ����ش���درت رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة بيانا 
�أع��ل��ن��ت فيه �إع��ف��اء ك��ل م��ن حممد 
و�شلوى  �ل����ع����دل،  وزي������ر  ب���و����ش���ّت���ة 
و�لطاقة  �ل�شناعة  وزي��رة  �ل�شغرّي 
و�مل����ن����اج����م، وك����م����ال دق���ي�������ص وزي����ر 
�ل�شباب و�لريا�شة و�الإدماج �ملهني، 
وليلى جفال وزيرة �أمالك �لدولة 
وعاق�شة  �ل���ع���ق���اري���ة،  و�ل���������ش����وؤون 
و�مل���و�رد  �لفالحة  وزي���رة  �لبحري 
�مل���ائ���ي���ة و�ل�������ش���ي���د �ل���ب���ح���ري، من 

مهامهم.
�أك����دت رئا�شة  ووف���ق �ل��ب��ي��ان، ف��ق��د 
منفتحة  »ت��ب��ق��ى  �أن���ه���ا  �حل���ك���وم���ة 
على كل �حللول �لكفيلة با�شتكمال 
�إجر�ء�ت �لتحوير �لوز�ري ليتمّكن 

مقتل 9 من ميلي�شيات اإيران 
بالق�شف الإ�شرائيلي على �شوريا

•• بريوت-وكاالت:

 9 �إىل  �الثنني  �شوريا فجر  �الإ�شر�ئيلي على  �لق�شف �جلوي  قتلى  �رتفع عدد 
قتلى م�شلحني مو�لني الإير�ن وفق ح�شيلة جديدة.

وقال �ملركز �ل�شوري حلقوق �الإن�شان، �الثنني، �إن �لغار�ت �الإ�شر�ئيلية ��شتهدفت 
�أ�شلحة  م�شتودعات  فيها  تتو�جد  مقر�ت  بينها  �ل�شوري،  للجي�ص  مو�قع  ع��دة 

و�شو�ريخ تابعة لالإير�نيني و�مليلي�شيات �ملو�لية لهم.
�ملو�لية  �مليلي�شيات  من  عنا�شر   9 مقتل  عن  �ملر�شد،  وف��ق  �ل��غ��ار�ت،  و�أ�شفرت 

الإير�ن من جن�شيات غري �شورية وعربية.
يف  غالبيتهم  �شقط  �ل��ذي��ن  �لقتلى  جن�شيات  حتديد  م��ن  �ملر�شد  يتمكن  ومل 

�لق�شف �لذي طال �مل�شتودعات، وفقا لفر�ن�ص بر�ص.
وكان �ملر�شد �أفاد يف وقت �شابق عن مقتل 6 من �مليلي�شيات �الإير�نية يف �ل�شربات 
�الإ�شر�ئيلية، م�شري� �إىل �أن �ل�شربات ��شتهدفت مو�قع للفرقة �لر�بعة باجلي�ص 
�ل�شوري يف �جلبال بالقرب من �لطريق �ل�شريع �لذي يربط دم�شق بالعا�شمة 
�ل�شوري يف  للجي�ص  �أ�شابت مو�قع  �أخرى  �أن �شربة  و�أ�شاف  �للبنانية بريوت. 

مدينة �لك�شوة جنوبي دم�شق، بح�شب ما ذكرت �الأ�شو�شيتد بر�ص.
وقال �ملر�شد �إن من بني �لقتلى �ل�شتة �لذين تدعمهم �إير�ن، 4 كانو� بالقرب من 
م�شتودعات  تعر�ص  �إىل  م�شري�  �لك�شوة،  يف  طريق دم�شق - بريوت �ل�شريع و2 

�أ�شلحة للق�شف �أي�شا يف �ملنطقتني.
وكان �جلي�ص �ل�شوري قد �أعلن، �شباح �أم�ص �الثنني، �أن دفاعاته �جلوية ت�شدت 
لعدو�ن �إ�شر�ئيلي يف �شماء �لعا�شمة دم�شق. غري �أن �الإعالم �ل�شوري �لر�شمي 

مل يقدم تفا�شيل �أخرى عن �الأهد�ف �لتي ق�شفها �شالح �جلو �الإ�شر�ئيلي.

يف مواجهة الت�صعيد ال�صيني
دعم تايوان حمور ا�شرتاتيجي لل�شيا�شة الأوروبية!

•• الفجر - لوران اأميلو – ترجمة خرية ال�صيباين

يقوم �لقادة �ل�شينيون بت�شعيد �ملناور�ت �لتي تهدف �إىل تاأمني هيمنتهم 
يف حديقتهم �خللفية �الآ�شيوية، وي�شتهدف �لتهديد ب�شكل خا�ص تايو�ن. 
�أكرث  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  يف  �ندماجها  �شيكون  لبكني،  بالن�شبة 
تذكرًي�  �أو  �ل�شيني،  �ل�شيوعي  للحزب  �لنهائي  للنجاح  رمز  من جمرد 
�شرورة  �إن��ه��ا  �ملتخيلة:  �ل��ك��ربى  لل�شني  �لتاريخية  بال�شور  عاطفًيا 
حيوية مدفوعة باالعتبار�ت �جليو��شرت�تيجية بقدر ما يدفعها �لتنافر 

�ملتز�يد يف �لعالقات مع و��شنطن.                 )�لتفا�شيل �ص12(

يف  مهامهم،  مبا�شرة  م��ن  �ل����وزر�ء 
�إطار �لد�شتور«.

�جلمعة،  �أع��ل��ن  ق��د  �مل�شي�شي  وك��ان 
من�شبه،  م���ن  �ال���ش��ت��ق��ال��ة  رف�����ش��ه 
�لد�شتورية  �الأزم�����ة  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
ب�شبب  �ل����ب����الد  ت�������ش���ه���ده���ا  �ل����ت����ي 
�لتعديالت �لوز�رية، يف وقت �عترب 
�أن  �ملعار�ص  �لد�شتور �حلر  �حلزب 
�جلديدة  �لتعديالت  مع  �حلكومة 

لن تقدم �شيئا لل�شعب �لتون�شي.
د�خليته  وزي���ر  �مل�شي�شي  و�أق�����ش��ى 
�لدين،  ����ش���رف  ت��وف��ي��ق  �ل�������ش���اب���ق، 
�مل����ق����ّرب م���ن �ل��رئ��ي�����ص ���ش��ع��ّي��د، يف 
مطلع يناير �ملا�شي، قبل �أن يجري 

ت��ع��دي��ال وز�ري�����ا ع��ل��ى ح��ك��وم��ت��ه يف 
مبوجبه  ع���نّي  ح��ي��ث  ذ�ت����ه،  �ل�شهر 
يف �شخ  »�أم��ال  جديد�،  وزي��ر�   12
دماء جديدة يف �حلكومة«، رغم �أنه 
عدة  �شوى  واليتها  على  مي�ص  مل 

�أ�شهر.
�لرئي�ص  �الأم���ر غ�شب  ه��ذ�  و�أث����ار 
�شعّيد، خا�شة �أنه مل يجر �لتباحث 
م��ع��ه ب�������ش���اأن �ل��ت��ع��دي��ل �ل�������وز�ري، 
للد�شتور،  �ن��ت��ه��اك��ا  �الأم����ر  م��ع��ت��رب� 
م�شري� �إىل �أن هناك بع�ص �شبهات 
�جلدد،  ل��ل��وزر�ء  �مل�شالح  لت�شارب 
وق��ال ذل��ك �شر�حة يف �جتماع مع 
�مل�شي�شي، نقل على �لهو�ء مبا�شرة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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»رحلة الإن�سانية« اأكرب لوحة فنية على القما�ص يف 
العامل.. اإبداع فريد من دبي اإىل مو�سوعة غيني�ص

اأخبار الإمارات

»الثلث املعطل« ي�سعل احلرب 
بني احلريري وعون يف لبنان

عربي ودويل

�سالح يعد بقتال الأبطال
 يف مواجهة ليبزيغ 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�شريفني بوفاة الأمرية ملياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي- وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه 
بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �هلل« 
عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة �أعرب فيها 
عن �شادق تعازيه ومو��شاته يف وفاة �شاحبة �ل�شمو �مللكي �الأمرية ملياء بنت 

هذلول بن عبد�لعزيز �آل �شعود.
رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�الأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  حممد بن 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  �إىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  �مل�شلحة 

�شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود.

•• اليمن-وكاالت

�شّدت �لقو�ت �ملو�لية للحكومة �ليمنية �ملعرتف 
ل��ل��م��ت��م��ردي��ن �حلوثيني  دول���ي���ا حم������اوالت  ب��ه��ا 
ل��ل��ت��ق��دم م��ن ع���دة ج��ه��ات ب��اجت��اه م��دي��ن��ة ماأرب 
�ال�شرت�تيجية، ح�شبما �أفاد م�شوؤولون ع�شكريون 

وكالة فر�ن�ص بر�ص �أم�ص �الثنني.
�لقو�ت  و�أّك��د م�شوؤوالن ع�شكريان على �الأقل يف 
�ملو�لية للحكومة �أن هذه �لقو�ت خا�شت معارك 
وجنوبي  غربي  جبهات  عدة  على  �حلوثيني  مع 
و���ش��م��ايل م����اأرب �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 120 
يفر�ص  حيث  �شنعاء  �لعا�شمة  �شرق  كيلومرت� 

�ملتمردون �شيطرتهم منذ 2014.
وق����ال �أح����د �مل�����ش��وؤول��ني ل��ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص متكنت 
�لقو�ت �حلكومية من �شدهم، دون �الف�شاح عن 

ح�شيلة ل�شحايا �ملعارك.
�حلوثيون  دفع  �لع�شكريني،  �مل�شوؤولني  وبح�شب 
�الأخ��رية مئات من عنا�شرهم نحو  �ل�شاعات  يف 
من  ومتّكنو�  م���اأرب،  جنوب  م��ر�د  جبل  مديرية 
�أن  قبل  ل�شاعات  �مل��و�ق��ع  بع�ص  على  �ال�شتيالء 

يجربو� على �لرت�جع بفعل �لغار�ت �جلوية.
وقتل  ن�شب كمني  �أّن���ه مت  �مل�����ش��وؤول��ون  ذك��ر  كما 
عدد من �حلوثيني و�أ�شر 18 يف مديرية حريب 
�لتحالف  مقاتالت  دّم���رت  بينما  م���اأرب،  جنوب 
تعزير�ت للحوثيني قادمة من �لعا�شمة �شنعاء 

مدغل  م��دي��ري��ة  يف  لهم  تابعة  م��و�ق��ع  وق�شفت 
�شمايل ماأرب.

�ليمن يف  �ل�شرعية يف  دع��م  و�أع��ل��ن حتالف  ه��ذ� 
�شاعة مبكرة من �شباح �الإثنني، �أنه دمر طائرة 
دون طيار �أطلقتها جماعة �حلوثي �ليمنية نحو 

�ململكة.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �الأن���ب���اء �ل�����ش��ع��ودي��ة )و�������ص( عن 
�لعميد  �لتحالف  ق��و�ت  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث 
�لتحالف  ق��و�ت  �إن  قوله  �مل��ال��ك��ي،  تركي  �ل��رك��ن 
�مل�����ش��رتك��ة مت��ك��ن��ت ���ش��ب��اح �أم�������ص م���ن �عرت��ص 
مفخخة،  طي�����ار  دون  م���ن  ط��ائ�����������������رة  وت���دم���ري 
�ملدعومة  �الإرهابية  �حلوثية  �مليلي�شيا  �أطلقتها 
من �إير�ن بطريقة ال�شتهد�ف �ملدنيني و�الأهد�ف 

�ملدنية .
و�أ�شاف �أن حماوالت �مليلي�شيا �حلوثية �الإرهابية 
�العتد�ء على �ملدنيني و�الأهد�ف �ملدنية بطريقة 
متعمدة وممنهجة متثل جر�ئم حرب، موؤكد�ً �أن 
وُتنفذ  تتخذ  للتحالف  �مل�شرتكة  �ل��ق��و�ت  قيادة 
�الإج��ر�ء�ت �لعملياتية �لالزمة حلماية �ملدنيني 
و�الأهد�ف �ملدنية مبا يتو�فق مع �لقانون �لدويل 

�الإن�شاين وقو�عده �لعرفية.
�أعلن  �ليمن،  �ل�شرعية يف  دعم  �أن حتالف  ُيذكر 
مفخختني  طائرتني  تدمري  �الأول  �أم�ص  م�شاء 
يف  �ملدنيني  باجتاه  �حلوثية  �مليلي�شيا  �أطلقتهما 

جنوب غرب �ل�شعودية.

�لعملية �الخرية يف بغد�د
رئي�شة تايو�ن يف دعم �جهزة وز�رة دفاعها
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد ي�شتقبل الرئي�س الأوكراين
•• دبي -وام:

رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�شموه  ق�شر  �هلل" يف  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة 
بزعبيل ظهر �أم�ص فخامة �لرئي�ص فالدميري زيلين�شكي رئي�ص جمهورية 
بح�شور  �شموه  رحب  وقد  رفيع.  وحكومي  وز�ري  وفد  ير�فقه  �أوكر�نيا 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.. بالرئي�ص 
�أن تكون فاحتة خري ملزيد  �آماًل �شموه  �ل�شيف يف زيارته �الأوىل للدولة 
من �لتعاون وتبادل �خلرب�ت بني �لبلدين يف �شتى �لقطاعات �ل�شياحية 
و�القت�شادية و�لبنية �لتحتية و�الأمن �لغذ�ئي وغريها من �ملجاالت �لتي 
تعود باملنفعة على �شعبي �لبلدين �ل�شديقني. وخالل ��شتعر��ص �شاحب 
فالدميري  �لرئي�ص  وفخامة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

زيلين�شكي لالتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم �لتي وقعت بني دولة �الإمار�ت 
وجمهورية �أوكر�نيا.. بارك �شموه بالرئي�ص �ل�شيف هذه �التفاقيات �لتي 
�شت�شهم يف تطوير �لعالقات �لثنائية بني �جلانبني وت�شجع على م�شاعفة 

�ل�شر�كة �ال�شتثمارية خا�شة بالن�شبة للقطاع �خلا�ص.
ومت �الإعالن خالل �للقاء بني �شموه و�لرئي�ص �الأوكر�ين بح�شور وفدي 
مكافحة  �شملت  �لتي  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �التفاقيات  ه��ذه  عن  �لبلدين 
�جلرمية و�الإرهاب وتعديل �تفاقية جتنب �الزدو�ج �ل�شريبي و�العرت�ف 
�الأر�ص  ع��الق��ات  جم��ال  يف  و�لتفاهم  �ل�شيار�ت  ق��ي��ادة  برخ�شة  �ملتبادل 

وكذلك يف جمايل �ل�شياحة و�الأمن �لغذ�ئي.
�إىل ذلك فقد �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على 
�أهمية هذه �التفاقيات يف تنظيم �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين وو�شع 
و�لتن�شيق  �لتعاون  تطوير  طريق  يف  لل�شري  وخطة  م�شرتكة  ت�شور�ت 
وبناء �شر�كة ��شتثمارية ثنائية قائمة على �ال�شتفادة �ملتبادلة �لتي حتفظ 

للطرفني حقوقهما وم�شاحلهما �لوطنية �لعليا. 
من جانبه �أعرب فخامة �لرئي�ص �الأوكر�ين عن رغبته وحكومة بالده يف 
�الإمار�تية يف  �ال�شتثمار�ت  �ل�شياحة بني �جلانبني وزيادة حجم  تن�شيط 
هذ� �لقطاع وقطاعات �أخرى ذ�ت جدوى �قت�شادية قيمة ميكن للبلدين 
و�ل�شعبني �ل�شديقني قطف ثمارها وحتقيق �لتقارب �لثقايف و�الإن�شاين 
و�لتجاري و�الأمني �لذي تتطلع �إليه �أوكر�نيا بالت�شاور �مل�شتمر مع دولة 

�الإمار�ت قيادة وحكومة. 
�الإم���ار�ت  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ارك��ة  بالنه�شة  �إ���ش��ادت��ه  معر�ص  يف  و�ع��ت��رب 
و�مل�شاركة   "2020 دب��ي  "�إك�شبو  ع��امل��ي��اً  �الأك���رب  للحدث  و��شت�شافتها 
بجناح كبري يف �ملعر�ص �أنه فر�شة عظيمة للرتويج الأوكر�نيا و�الإمكانات 
�ل�شناعية  خا�شة  �لقطاعات  خمتلف  يف  بها  تفخر  �لتي  �ال�شتثمارية 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  و�مل��ح��ادث��ات  �للقاء  ح�شر  و�ل�شياحية. 
�الأع��ل��ى ملجموعة طري�ن  �ل��رئ��ي�����ص  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي  رئ��ي�����ص هيئة  م��ك��ت��وم 

�الإمار�ت و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�ص موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم رئي�ص جمل�ص دبي �لريا�شي ومعايل حممد بن عبد�هلل 
�لطاير  �ل��وزر�ء ومعايل عبيد بن حميد  �شوؤون جمل�ص  �لقرقاوي وزي��ر 
وزيرة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �ملالية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير 
دول���ة ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل����دويل وم��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن ط���وق �مل���ري وزير 
ومعايل حممد  �ل�شيف  للرئي�ص  �ملر�فقة  �ل�شرف  بعثة  رئي�ص  �القت�شاد 
و�شعادة  دب��ي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي��و�ن  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  �إبر�هيم 
دبي  يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
و�شعادة �شامل �أحمد �شامل �لكعبي �شفري �لدولة لدى جمهورية �أوكر�نيا. 
وزر�ء  ي�شم  و�ل��ذي  للرئي�ص  �ملر�فق  �لوفد  و�ملحادثات  �للقاء  كما ح�شر 
�إىل جانب �شعادة يوري بولوريز  �خلارجية و�لد�خلية و�لزر�عة و�لغذ�ء 

�شفري جمهورية �أوكر�نيا لدى �لدولة.

رئي�س اأوكرانيا يزور جامع ال�شيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

ما  و�أروع  ف��ري��دة،  مقتنيات  م��ن 
�الإ�شالمية  �حل�����ش��ارة  ب��ه  ج���ادت 
�ل���ع�������ش���ور م����ن فنون  ع���ل���ى م����ر 
وت�شاميم هن�����د�شية �لتق������ت على 
ت�شميم  يف  وتنوعها  �خت�����الفها 
�ن�شجام  جمال  لتعك�ص  �جل��ام��ع، 

�ملوؤ�ش�ص،  �ل��و�ل��د  وقيم  ماآثر  من 
و�ل������دور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ق��وم به 
�لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مركز 
�الإ�شالمية  بالثقافة  �لتعريف  يف 
�لتو��شل  وت���ع���زي���ز  �ل�����ش��م��ح��ة، 
�حل�شاري بني خمتلف �لثقافات 

ي�شم  �ل��ذي  �لكبري،  ز�ي��د  �ل�شيخ 
و�ل�شور  �ل���ل���ق���ط���ات  م����ن  ع������دد� 
من  "ف�شاء�ت  بجائزة  �خلا�شة 
�لتي  �ل�����ش��وئ��ي  للت�شوير  نور" 
ينظمها �ملركز ب�شكل دوري، وتربز 
�الإ�شالمية  �ل��ع��م��ارة  ج��م��ال��ي��ات 

�خلارجية،  و�أروق�����ت�����ه  �جل����ام����ع 
ح��ي��ث ت���ع���رف���و� م���ن خ����الل �أح���د 
�الأخ�شائيني �لثقافيني يف �ملركز 
�حل�شارية  �جل��ام��ع  ر���ش��ال��ة  على 
و�لت�شامح  ل��ل��ت��ع��اي�����ص  �ل���د�ع���ي���ة 
�ملنبثقة  �الآخ����ر؛  على  و�الن��ف��ت��اح 

عمل  يف  وت��ن��اغ��م��ه��ا  �ل���ث���ق���اف���ات 
�إبد�عي و�حد.

�إه������د�ء  مت  �ل�����زي�����ارة،  خ���ت���ام  ويف 
فخامة رئي�ص جمهورية �أوكر�نيا، 
من  "ف�شاء�ت  ك��ت��اب  م��ن  ن�شخة 
نور" �أحد �إ�شد�ر�ت مركز جامع 

و�ل�شعوب حول �لعامل.
تاأ�شي�ص  ت��اري��خ  على  تعرفو�  كما 
وجماليات  �ل����ك����ب����ري،  �ل���������ش����رح 
�لعمارة  ف��ن��ون  وب���دي���ع  �جل���ام���ع 
بو�شوح  جتلت  �لتي  �الإ�شالمية 
يحويه  وم����ا  زو�ي��������اه،  ج��م��ي��ع  يف 

•• اأبوظبي-وام:

زيلين�شكي  فلودميري  فخامة  ز�ر 
جامع  �أوكر�نيا  جمهورية  رئي�ص 
ير�فقه  �ل���ك���ب���ري،  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 
�لكعبي  �شامل  �أحمد  �شامل  �شعادة 
جمهورية  ل���دى  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ري 
�مل�شوؤولني  وك����ب����ار   ، �أوك����ر�ن����ي����ا 
�شمن  وذل��ك  للرئي�ص،  �ملر�فقني 

زيارته �لر�شمية للدولة.
�ملر�فق  و�لوفد  فخامته  و��شتهل 
�ملغفور  بزيارة �شريح  له �جلولة 
�شلطان  ب����ن  ز�ي�������د  �ل�������ش���ي���خ  ل����ه 
ثر�ه"،  �هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�إرثه ونهجه �حلكيم  م�شتذكرين 
�لثقافة  ت��ع��زي��ز  يف  �أ���ش��ه��م  �ل����ذي 
و�ل�شالم  و�ل��ت��ع��اي�����ص  و�ل��ت�����ش��ام��ح 

بني خمتلف �شعوب �لعامل.
�ملر�فق  و�ل��وف��د  وجت��ول فخامته 
ي�شطحبهم �شعادة �لدكتور يو�شف 
�لعبيديل، مدير عام مركز جامع 
قاعات  �ل��ك��ب��ري يف  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 

�إهد�ئه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �جل��ام��ع،  يف 
�هلل"  "بيوت  ك���ت���اب  م���ن  ن�����ش��خ��ة 
�جلو�مع  ت���اري���خ  ي��ت��ن��اول  �ل�����ذي 
يف �ل��ت��اري��خ �الإ���ش��الم��ي مب��ا فيها 

جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري.
يذكر �أن جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري، 
�لرئا�شة،  ���ش��وؤون  ل����وز�رة  �ل��ت��اب��ع 
يحظى برعاية ومتابعة من �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير 
مركز  وتاأ�ش�ص  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون 
�لكبري ليكون  �ل�شيخ ز�يد  جامع 
و�لفكرية  �لثقافية  للحركة  نو�ة 
�ل���ت���ي ت��ت��م��ح��ور ح�����ول �جل���ام���ع، 
�لثقافية  �ل��ق��ي��م��ة  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
و�لوطنية �لتي تعرب عن �ملفاهيم 
له  �ملغفور  ر�شخها  �ل��ت��ي  و�لقيم 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
�لوجد�ن  �ملتجذرة يف  �لقيم  تلك 
�متد�د�  ت�شكل  و�ل��ت��ي  و�ل���وع���ي، 
من  �مل�شتلهمة  �لوطنية  للهوية 

تعاليم ديننا �حلنيف.

2020 خالل  اأبوظبي  �شرطة  لطريان  جوية  طلعة   1053
•• اأبوظبي-وام:

�لعمليات  قطاع  يف  �أبوظبي  �شرطة  ط��ري�ن  �إد�رة  نفذت 
خالل  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  جوية  طلعة   1053 �ملركزية 
377 طلعة عمليات �شرطية و  2020، ت�شمنت  �لعام 
395 طلعة تدريبية، و110 لالإ�شعاف �جلوي، و169 

طلعة للمهام �الأخرى، �إ�شافة �إىل طلعتني للت�شوير.
مدير  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  ح�شن  �إب��ر�ه��ي��م  ط��ي��ار  �لعميد  و�أك����د 
�أبوظبي، حر�ص �الإد�رة على تلبية  �إد�رة طري�ن �شرطة 
�لبالغات  م��و�ق��ع  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �الإن�شانية  �ل���ن���د�ء�ت 
�لرعاية  وتقدمي  �الأرو�ح  الإنقاذ  �ال�شتجابة  زمن  �شمن 
�الإن�شانية يف �ملناطق �لتي يتعذر �لو�شول �إليها و�لطرق 
�لرب  �شو�ء يف  �ل�شبل  بهم  �نقطعت  للذين  �أو  �خلارجية 

باأحدث  �مل��زود  �جل��وي  باأ�شطولها  باال�شتعانة  �لبحر  �أو 
�الأجهزة و�ملعد�ت �ملتطورة و�لكادر �لب�شري من �لطيارين 
و�ملالحني �جلويني و�الأطقم �لطبية �ملوؤهلني و�ملدربني 
�أعلى �مل�شتويات �لفنية وفق �ملعايري �لدولية، وهم  على 
�أن  و�أو�شح  �لكفاءة و�الحرت�فية.  على درجة عالية من 
�الإد�رة نظمت عدة دور�ت تدريبية، ت�شمنت 31 دورة يف 
62 طيار�، و7 دور�ت  �لطري�ن �لت�شبيهي ��شتفاد منها 
حتويلية لعدد 7 طيارين، وعقد دورة قائد طائرة لعدد 
 Flight dispatch recurrent طيارين، ودورة
دورة  وتنظيم  عمليات،  �شباط   5 لعدد   training
طري�ن حتويلي على طائرة AW-139 ودورة طري�ن 
دورة  لتنظيم  �إ�شافة   AB-412 طائرة  على  حتويلي 

.  AB-412 تن�شيطية على طائرة

الحتادية للموارد الب�شرية ت�شتقبل 45 األف طلب دعم فني خالل 2020
•• دبي -وام:

�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �أع��ل��ن��ت 
�حلكومية ��شتقبالها �أكرث من 45 �ألف طلب 
، ع��رب نظام   2020 �ل��ع��ام  دع��م فني خ��الل 
�إ���ش��ع��اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني وم��رك��ز �الت�����ش��ال �ملوحد 
�أطلقته  �ل��ذي  �لنظام  يعد  حيث  ب��ه،  �ملرتبط 
 ،2019 �ل��ع��ام  م��ن  �أغ�شط�ص  يف  "�لهيئة" 
�ملتعاملني،  م��ع  تفاعلية  �إل��ك��رتون��ي��ة  من�شة 

ت�شم كافة �خلدمات �لتي تقدمها لهم.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م �أح��م��د ف��ك��ري �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �خل����دم����ات �مل�������ش���ان���دة يف 
ي�شكل  �ملتعاملني  �إ�شعاد  نظام  �أن  "�لهيئة" 
خاللها  م��ن  تتيح  ب��ام��ت��ي��از،  خ��دم��ي��ة  من�شة 
و�جلهات  ل���ل���وز�ر�ت  خ��دم��ات��ه��ا  ك��اف��ة  �لهيئة 
�خلا�ص  �ل���ق���ط���اع  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �الحت�����ادي�����ة 
وج��م��ه��ور �مل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة، وحتت 
�شهد  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �إىل  الف���ت���اً  و�ح�����دة،  م��ظ��ل��ة 
تفاعاًل كبري�ً من قبل متعاملي �لهيئة خالل 
�ال�شتثنائية  �لظروف  ب�شبب   ،2020 �لعام 
�لتي فر�شتها تد�عيات جائحة كوفيد – 19، 
حيث ��شتقبلت "�لهيئة" من خالله �أكرث من 

دعم. طلب  �ألف   45
و�أ�شار �إىل �أن �لهيئة تلقت خالل �لعام �ملا�شي 
�أكرث من 31 �ألف مكاملة عرب مركز �الت�شال 
14500 ط��ل��ب دع���م عرب  �مل���وح���د، وق���ر�ب���ة 

�لنظام �الإلكرتوين الإ�شعاد �ملتعاملني، متعلقة 
�ملو�رد  معلومات  �إد�رة  لنظام  �لفني  بالدعم 
"بياناتي"،  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �لب�شرية 
و�شيا�شات  ق����و�ن����ني  ح�����ول  و�����ش���ت���ف�������ش���ار�ت 
وت�����ش��ري��ع��ات �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �مل��ط��ب��ق��ة على 
دعم  وطلبات  �الحت��ادي��ة،  �حلكومة  م�شتوى 
لنظام تقييم وتو�شيف �لوظائف يف �حلكومة 
�الحتادية، ودعم لبو�بة �لتعلم �الإلكرتوين يف 

�حلكومة �الحتادية "�ملورد".
وقال �شعادة �إبر�هيم فكري: " ما مييز نظام 
تفاعلية لتقدمي  �أنه من�شة  �ملتعاملني  �إ�شعاد 
جميع خدمات �لهيئة �إلكرتونياً، وتتكامل مع 
�أنظمة �لهيئة �الأخرى، مثل نظام "بياناتي"، 
�مل����وح����د، وميكن  ون����ظ����ام م���رك���ز �الت�������ش���ال 
وتتبع  �خلدمة  طلب  خاللها  من  للمتعامل 
م�شتوى  وتقييم  �خل��دم��ة،  و��شتالم  �لطلب، 
�ل��ر���ش��ا ع���ن ج����ودة �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة، كما 
يوفر �لنظام نتائج وموؤ�شر�ت �آنية حول �شري 

عمليات تقدمي �خلدمات".
و�أ�شاف يت����يح �لنظ�����ام 14 خ�����دمة رئي������شية، 
تخدم كاف�����ة �لوز�ر�ت و�ل�����جهات �الحت������ادية 

ب�شك����ل �أ�شا�شي.
�خلا�ص  �ل���ق���ط���اع  م��وؤ���ش�����ش��ات  �إىل  �إ����ش���اف���ة   
متكاملة  �إلكرتونية  بو�بة  ويعد  و�جلمهور، 
ت���ق���دم م���ن خ��الل��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة �ل���دع���م �ل����الزم 
يتعلق  ل���ل���وز�ر�ت و�جل��ه��ات �الحت���ادي���ة، فيما 

بت�شغيل و�شيانة كافة �أنظمة �ملو�رد �لب�شرية 
�الإل���ك���رتون���ي���ة �مل��ن�����ش��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة نظام 

"بياناتي" .
�مل��ت��ع��ام��ل��ني يوفر  �إ���ش��ع��اد  ن��ظ��ام  �أن  و�أو����ش���ح 
للوز�ر�ت  �لتفاعلية  �خل��دم��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�أهمها  و�جل��ه��ات �الحت��ادي��ة و�جلمهور، وم��ن 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق �لذكي  ي��ت��ي��ح��ه��ا  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات 
�ال�شتف�شار  وخ���دم���ة   ،FAHR ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  وت�شريعات  �شيا�شات  عن 
�حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة، وخ��دم��ة ب��و�ب��ة �لتعلم 
فني  دعم  طلب  وخدمة  �الإلكرتوين"�ملورد"، 

ملن�شة بنك �ملهار�ت �حلكومية.

حممد بن زايد يعزي هاتفيا رئي�س زميبابوي
 بوفاة �شقيقته وعدد من وزرائه

•• اأبوظبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�ت�شاال  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
جمهورية  رئي�ص  منانغاغو�  �مير�شون  فخامة  مع  هاتفيا 
وفاة  يف  ومو��شاته  تعازيه  خال�ص  خالله  ق��دم  زمي��ب��اب��وي 
�شقيقة فخامته وعدد من وزر�ئ��ه و�شفري بالده لدى دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. �إثر �إ�شابتهم بفريو�ص )كوفيد 
.)19 -

ك��م��ا �أع�����رب ���ش��م��وه خ���الل �الت�����ش��ال ع���ن �أ����ش���دق �لتعازي 
عائالت  و�إىل  �شعبا  و  ح��ك��وم��ة  زمي��ب��اب��وي  �إىل  و�مل���و�����ش���اة 
�مل�شوؤولني �ملتوفني يف م�شابهم.. متمنيا �ل�شحة و�ل�شالمة 

ل�شعب زميبابوي �ل�شديق من كل مكروه.
زميبابوي  �شعب  م��ع  �الإم����ار�ت  دول���ة  ت�شامن  �شموه  و�أك���د 

�ل�شديق وم�شاندتها له يف مو�جهة �لظروف �ل�شعبة �لتي 
ت�شهدها بالده حتى تتعافى من تد�عيات �جلائحة.

�شكره  عن  منانغاغو�  �مير�شون  فخامة  �أع��رب  جانبه  من 
وتقديره ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ملا 
�أبد�ه �شموه من م�شاعر ت�شامن طيبة جتاه بالده و�شعبه.. 
�إىل  �الإم��ار�ت  دول��ة  �لتي قدمتها  �لطبية  �مل�شاعد�ت  مثمنا 

زميبابوي لدعم جهودها و�إجر�ء�تها يف مو�جهة �جلائحة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س �شربيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي - وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه �هلل" برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�ص 
�أليك�شندر فوت�شيت�ص رئي�ص جمهورية �شربيا وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ص �أليك�شندر فوت�شيت�ص.
�آل نهيان برقيتي  �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

تهنئة مماثلتني �إىل معايل �آنا برنابيت�ص رئي�شة وزر�ء جمهورية �شربيا.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شًا وحما�شرات توعوية عن ُبعد حتفيزًا لأفراد املجتمع على ممار�شة الريا�شة

•• اأبوظبي -الفجر:

من  ع��دد�ً  و�لنقل،  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
بهدف  حدود"،  بال  "ريا�شة  مبادرة  �شمن  ُبعد،  عن  �لريا�شية  �لفعاليات 
تقدمي �لتوعية الأفر�د �ملجتمع باأهمية �لريا�شية لل�شحة، وت�شجيعهم على 
من  �حل��د  يف  باأهميتها  �لتعريف  وكذلك  حياة،  �أ�شلوب  وجعلها  ممار�شتها 

�الأمر��ص �لع�شرية �ل�شائعة.
وقد نظم مركز بلدية �لوثبة ور�شة ريا�شية عن ُبعد، ��شتهدفت جميع �أفر�د 
�ملجتمع من مو�طنني ومقيمني، للتوعية باأهمية �لريا�شة و�لت�شجيع على 
قدم  ريا�شية،  �شحة  طبيب  ��شت�شافة  �لفعالية  ت�شمنت  حيث  ممار�شتها، 
على  �الإيجابية  وتاأثري�تها  �لريا�شة  �أهمية  عن  للم�شاركني  عر�شاً  ب��دوره 
�شحة �لفرد، وكذلك عن فو�ئد �تباع نظام غذ�ئي �شحي، كما مت يف نهاية 

�لور�شة مناق�شة �مل�شاركني و�إجر�ء ��شتبيان حول ما ورد فيها من معلومات 
وما د�ر من نقا�شات. كما نظم مركز بلدية مدينة ز�يد يوماً ريا�شياً عن ُبعد 
ت�شمن  �مل�شتقبل،  ومركز  �خلا�ص  �الأوملبياد  مع  بالتعاون  �لهمم،  الأ�شحاب 
�أهمية �لريا�شة �لتي  حما�شرة �شهدت تقدمي عر�ص فيديو للجمهور عن 
�ل�شحية ملمار�شة  �لفو�ئد  �لهمم، وعر�ص عن  �أ�شحاب  تتنا�شب مع قدر�ت 
�آخر عن  �ل�شحية، وفيديو  �لريا�شات  �لريا�شة، كما مت عر�ص فيديو عن 

�الأمور �لو�جب جتنبها عند ممار�شة �لريا�شة.
و�شارك مركز �مل�شتقبل يف �ملحا�شرة عرب عدد من �لطالب �أ�شحاب �لهمم، 
"ريا�شة بال حدود"، بينما  وذلك من خالل �رتد�ئهم ملالب�ص حتمل �شعار 
ممار�شة  �أهمية  ح��ول  تقدميياً  وعر�شاً  حما�شرة  �خل��ا���ص  �الأومل��ب��ي��اد  ق��دم 
�لريا�شة الأ�شحاب �لهمم، وفو�ئدها �جل�شدية و�ل�شحية و�لنف�شية �ملتعددة، 

ت�شجيعاً لهم على ممار�شة �لريا�شة.

�شرطة راأ�س اخليمة تد�شن حملة نحو م�شاكن عمال اآمنة
•• راأ�ض اخليمة-وام:

د�شن �لعميد عبد �هلل خمي�ص �حلديدي نائب قائد عام �شرطة ر�أ�ص 
�خليمة حملة "نحو م�شاكن عمال �آمنة" �اللكرتونية �لتي �أطلقتها 
�إد�رة �الإعالم و�لعالقات �لعامة بالتعاون مع �إد�رة �لتحريات و�إد�رة 

مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة و�إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية.
وقال �لعميد عبد�هلل �حلديدي �إن �إطالق هذه �حلملة �لتي ت�شتمر 
�حلمالت  �شمن  يندرج  �جل��اري  �لعام  من  �الأول  �لربع  نهاية  حتى 
�لتوعوية �لهادفة �لتي تنظمها �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�ص �خليمة 
لتعزيز �الأمن و�الأمان يف ربوع ر�أ�ص �خليمة وحماية ممتلكات �الأهايل 

ب�شكل عام و�لعمال على وجه �خل�شو�ص من �ل�شرقات.
و�أ�شاف �أن �حلملة تت�شمن تقدمي جرعة من �الر�شاد�ت و�لن�شائح 
�لتي ت�شهم يف حث �لعمال على تاأمني م�شاكنهم و�لتقيد باخلطو�ت 
�حلملة  �ن  �إىل  الفتا  لل�شرقة،  تعر�شها  دون  حت��ول  �لتي  �لوقائية 
ت�شتهدف �شريحة �لعمال يف خمتلف مناطق ر�أ�ص �خليمة. ودعا نائب 
قائد عام �شرطة ر�أ�ص �خليمة �لعمال و�رباب �لعمل �ىل �لتعاون مع 
تعزيز  يف  و�ال�شهام  �ملن�شودة  �لنتائج  لتحقيق  �لهادفة  �حلملة  هذه 
�ل�شركات  باأ�شحاب  �الم���ارة، مهيبا  كافة مناطق  و�الم��ان يف  �الم��ن 
�اللتز�م برتكيب كامري�ت �ملر�قبة يف �مل�شاكن �لعمالية مع تخ�شي�ص 

�شناديق �أمانات للعمال لتاأمني متعلقاتهم �ل�شخ�شية فيها.

مبادرات برنامج ال�شيخة فاطمة للتطوع ومتكني ال�شباب تخدم خمتلف فئات املجتمع من خالل حلول ميدانية مبتكرة

و�الإن�شاين �هتماماً كبري�ً وحتر�ص 
عند  �ملبتكرة  �الأف��ك��ار  غ��ر���ص  على 
�ل�شر�كات  و����ش��ت��ح��د�ث  �ل�����ش��ب��اب 
وتاأهيل  �ملوؤ�ش�شات ال�شتقطاب  بني 
�أف�شل  تقدمي  و  �ل�شباب  ومتكني 
ملختلف  �ل���ت���ط���وع���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�لن�شاء  وب��االأخ�����ص  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
�ل�شن  وك��ب��ار  و�الأط��ف��ال  و�لفتيات 
�إ�شافة �إىل تبني مبادر�ت ل�شناعة 
�لعمل  �ل�����ش��ب��اب يف جم���ال  �ل���ق���ادة 
�الإن�شاين  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ت���ط���وع���ي 
م�����ن خ������الل �ل���ت���ن���ظ���ي���م �ل�������دوري 
وتد�شني  و�مل���وؤمت���ر�ت  للملتقيات 
�لعمل  ج��و�ئ��ز حتفيزية يف جم��ال 
�الإن�شاين  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ت���ط���وع���ي 

حملياً و �قليماً وعاملياً.
من جانبها �أكدت �لعنود �ل�شامري 
ملبادرة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعجمي، 
برنامج  م����دي����رة  �ل���ع���ط���اء  ز�ي������د 
�لتطوعية  �الإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ق��ي��اد�ت 
�ل�شابة، �أن �لعمل �لتطوعي ظاهرة 
من مظاهر �لتقدم و�لرقي وجانبا 
�النتماء  تاأكيد  جو�نب  من  مهما 
وتخفيف  �لوطنية  �لهوية  ودع���م 
�ل��ع��بء ع��ن �جل��ه��ود �حلكومية يف 

�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
ل���الحت���اد حكام  �مل��ج��ل�����ص �الأع���ل���ى 
تر�شيخ  الأهمية  وذل���ك  �الإم�����ار�ت، 
و�لعطاء  �لتطّوعي  �لعمل  ثقافة 
�الإن�شاين  و�ل��ت�����ش��ام��ح  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
بني �ل�شباب ومتكينهم من خدمة 

�ملجتمع".
منذ   "  : ����ش���ع���ادت���ه���ا  �أ�����ش����اف����ت  و 
 2017 ع��ام  �لربنامج يف  �ط��الق 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
فاطمة بنت مبارك �أ�شبح منوذجاً 
متميز�ً يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�لتخفيف  يف  و�شاهم  �لتخ�ش�شي 
�لب�شر  م���ن  �ل��ك��ث��ري  م���ع���ان���اة  م���ن 
�ملبتكرة  م����ب����ادر�ت����ه  خ�����الل  م����ن 
�ملليون  ح���م���الت  �أب����رزه����ا  و�ل���ت���ي 
�ملليونية  متطوع وحمالت �لعطاء 
�لعاملية  �الإن�شانية  ز�ي��د  وحمالت 
�ل�شيخة  وحماالت  �لفقر�ء  لعالج 
و�لطفل  �مل��������ر�أة  ل���ع���الج  ف���اط���م���ة 
�ل�شابة  �لعربية  �لقياد�ت  وبرنامج 
�ل�شباب  لتمكني  �لعربي  و�مللتقى 
بجانب  �ل����ت����ط����وع����ي  �ل����ع����م����ل  يف 
تاأ�شي�ص �أكادميية �لعمل �لتطوعي 
و�لتنظيم �لدوري ملوؤمتر �الإمار�ت 

توفري  �أن  �ل���ع���ج���م���ي  و�أ�����ش����اف����ت 
�ل����ك����ف����اءة يف �الأع����م����ال  ع���ن���ا����ش���ر 
زي��ادة حيوية  �شاأنه  �لتطوعية من 
فيقبل  وتر�شيدها،  �الأع��م��ال  ه��ذه 
دعمها،  على  و�جل��م��اع��ات  �الأف����ر�د 
�أن�شطتها،  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  و�مل�����ش��ارك��ة 
�أهد�ف  �إجن��از  ينبغي  �أن��ه  م�شيفة 
�ل����ع����م����ل �ل����ت����ط����وع����ي م�����ن خ����الل 
��شتقطاب �لكفاء�ت وبناء قدر�تهم 
�ملجتمعات  خ��دم��ة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
�ال�شرت�جتية  تت�شمنه  م���ا  وه���و 
�جلديدة لربنامج �ل�شيخة فاطمة 
متطوعني  �ن  و�ك�������دت  ل��ل��ت��ط��وع 
للتطوع  فاطمة  �ل�شيخة  برنامج 
جن���ح���و� يف �ال����ش���ه���ر �مل���ا����ش���ي���ة يف 
دعم جهود �لدولة ملو�جهة �نت�شار 
كورونا من خالل  مر�ص فريو�ص 
�لفرق  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
و�د�رة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�لتوعوية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �حل����م����الت 
�ملتنقلة  �ل�����ع�����ي�����اد�ت  وت�������ش���غ���ي���ل 
وبر�مج  �مل��ي��د�ن��ي��ة  و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ُبعد وتبني مبادر�ت  �لتطبيب عن 
وبناء  �الأول  �ل��دف��اع  خ��ط  حلماية 
ق��در�ت��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن خدمة 

�لتطوعي و�ملجتمعي و�الإن�شان.
" ب���ن���اء على   : ���ش��ع��ادت��ه��ا  وق���ال���ت 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك، رئ���ي�������ش���ُة �الحت������اِد 
�ملجل�ِص  رئ��ي�����ش��َة  �ل���ع���ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة،  ل����الأم����وم����ِة  �الأع����ل����ى 
�لتنميِة  ملوؤ�ش�شِة  �الأعلى  �لرئي�شُة 
�الأ�شرية، �شيكثف �لربنامج مهامه 
وذل���ك   ،  2021 ع����ام  يف  حم��ل��ي��اً 
�ن���ط���الق���اً م���ن ن��ه��ج �خل����ري �لذي 
�ل��دول��ة لرت�شيخ ثقافة  ب��ه  ت��وؤم��ن 
�لعمل �لتطوعي و�لعطاء �ملجتمعي 
�لذي �أر�شى دعائمه �ملغفور له باإذن 
�هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
ويو��شل  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان، 
م�����ش��رية �خل���ري و�ل��ع��ط��اء �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان، 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����وزر�ء 
و�شاحب  �هلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 

معاجلة �لكثري من م�شاكل �ملجتمع 
معتربة  و�الجتماعية  �القت�شادية 
�لتطوعية  �حل����رك����ة  �إجن�������اح  �ن 
�ل�شعوبات  م��و�ج��ه��ة  �إىل  ي��ح��ت��اج 
�لعمل  ت��ع��رق��ل  �ل���ت���ي  و�ل���ع���ق���ب���ات 
و�لعمل  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لتطوعي  �لعمل  ك��ف��اءة  رف��ع  على 
ع��ن ط��ري��ق �إع�����ادة جت��م��ي��ع �مل����و�رد 
�لعمل  يف  وت��وج��ي��ه��ه��ا  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لتطوعي نحو �الأهد�ف �ملجتمعية 
فعالة  علمية  وب���اإد�رة  و�لتطوعية 
�حلديثة  �لتقنية  و�شائل  ت�شتخدم 
يوؤدي  م��ا  و�مليد�نية  �الفرت��شية 
�ملتاحة  �ملو�رد  ��شتغالل  �إىل ح�شن 
�أك��رب عدد  فائدتها  تعم  لكي  منها 
و�لتوجه  �مل�شتفيدين  م��ن  ممكن 
نحو �لعمل �لتطوعي �لتخ�ش�شي، 
بخا�شية  �لعمل  ه��ذ�  يتميز  حيث 
م����ا يحقق  و�الن���ت�������ش���ار  �ل����ت����اأث����ري 
�ق��ت�����ش��ادي��ة ال تتحقق يف  وف����ور�ت 
�نقا�ص  ثم  ومن  �لتقليدي  �لعمل 
�لنفقات وزيادة �الإنتاجية لتحقيق 
�إنتاج  خ��الل  من  �لق�شوى  �ملنفعة 
�أ�ش�ص  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �خل���دم���ة 

�قت�شادية �شليمة.

ل��ل��ت��ط��وع وت��ب��ن��ي ج��ائ��زة �الإم�����ار�ت 
ب�شكل فعال  �شاهم  للتطوع و�لذي 
�إح��د�ث نقلة نوعية يف �حلركة  يف 
�لتطوعية حملياً و �إقليميا عاملياً.

ع����ام  �أن  �ل�����������ش�����وي�����دي  وذك������������رت 
دور�ت  �إط����الق  �شي�شهد   2021
�شبابية  تطوعية  مل��ب��ادر�ت  جديدة 
تخ�ش�شية ل�شناعة قادة من رو�د 
�الأعمال يف جمال �لعمل �لتطوعي 
مهرجان  �أب�����رزه�����ا  و�الإن���������ش����اين، 
�الإمار�ت  ورو�د  للتطوع  �الإم���ار�ت 
ل���ل���ع���م���ل �ل����ت����ط����وع����ي وجم���ال�������ص 
وملتقيات  ل���ل���ت���ط���وع  �الإم�����������ار�ت 
�الإمار�ت للتطوع وخميم �الإمار�ت 
للتطوع وموؤمتر �الإمار�ت للتطوع 
وجائزة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�الإم��ار�ت للتطوع وو�شام �الإمار�ت 
تطوعية  م�����ب�����ادر�ت  يف  ل��ل��ت��ط��وع 
ومتكني  ق��در�ت  وبناء  ال�شتقطاب 
�ملحلي  �ملجتمع  خدمة  يف  �ل�شباب 
�لقادمة  للعام �خلم�شني  ��شتعد�د� 
�لقيادة  دع������وة  م����ع  �ن�����ش��ج��ام��ا  و 

�حلكيمة.
و�أكدت �شعادتها �أن " �أم �الإمار�ت " 
و�ملجتمعي  �لتطوعي  �لعمل  تويل 

•• اأبوظبي- وام:

يركز برنامج �ل�شيخة فاطمة بنت 
يف  تا�شي�شه  منذ  للتطوع  م��ب��ارك 
مبادر�ت  تبني  على   2017 ع��ام 
يف  و�إن�����ش��ان��ي��ة  جمتمعية  تطوعية 
و�لتي  �ل���دول���ة  �إم�������ار�ت  خم��ت��ل��ف 
موؤ�ش�شات  ج��ه��ود  دع���م  يف  ت�شاهم 
جمتمع  �ىل  ل���ل���و����ش���ول  �ل����دول����ة 
�شحي ومنتج ومبدع فيما يحر�ص 
�لعمل  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  �ل����ربن����ام����ج 
و�الن�شاين  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��ت��ط��وع��ي 
�ل�شباب  ط��اق��ات  و��شتثمار  �ملحلي 
تخدم  ومبتكرة  ذكية  م�شاريع  يف 

خمتلف فئات �ملجتمع .
�ل�شيخة  ب��رن��ام��ج  ��شتقطب  ف��ق��د 
عدد�ً  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة 
�ل�شباب  �مل���و�ط���ن���ني  م����ن  ك����ب����ري�ً 
�لكفاء�ت  �أف�شل  و�إن��اث��اً من  ذك��ور�ً 
�ل�شبابية لبناء قدر�تها ولتمكينها 
م����ن خ���دم���ة �ل����وط����ن وذل������ك من 
�ل���ربن���ام���ج حللول  ت��ب��ن��ي  خ�����الل 
ومبتكرة  ذكية  وميد�نية  و�قعية 
يف �ملجاالت �ل�شحية و�الجتماعية 
فاطمة"  �أم��ن��ا  "كلنا  ���ش��ع��ار  حت��ت 
و�لذي �شاهم �لربنامج ب�شكل فعال 
م�شرية  يف  �ل�شباب  دور  تفعيل  يف 
و��شتحد�ث  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�شر�كات مع �لقطاعات �حلكومية 

و�خلا�شة وغري �لربحية.
خليفة  ن�������ورة  �����ش����ع����ادة  �أك���������دت  و 
�ل�شويدي �الأمينة �لعامة لالحتاد 
�لن�شائي �لعام ، �أن برنامج �ل�شيخة 
�أربعة  على  يركز  للتطوع  فاطمة 
��شتقطاب  وه��ي  ��شا�شية،  حم���اور 
قدر�ت  وب��ن��اء  �ل�شبابية  �ل��ك��ف��اء�ت 
و�شناعة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  �ل����ك����و�در 
�لتطوعي  �ل����ع����م����ل  يف  �ل������ق������ادة 
�ملجتمع  خ����دم����ة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
�شل�شلة  ت��ب��ن��ي  م���ن خ���الل  �مل��ح��ل��ي 
�مل��ب��ت��ك��رة يف �ملجال  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 

�ملجتمع.
�ل����ق����ادم����ة  �مل����رح����ل����ة  �ن  وق�����ال�����ت 
���ش��ت��ت�����ش��م��ن ت���د����ش���ني �مل����زي����د من 
�لتخ�ش�شية  �لتطوعية  �مل��ب��ادر�ت 
موؤ�ش�شات  م��ع  بال�شر�كة  �ملبتكرة 
و�خلا�شة  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل�����دول�����ة 
و�ل���غ���ري رب��ح��ي��ة يف من�����وذج مميز 

للعمل �مل�شرتك.
وق��ال��ت �ن جت��رب��ة دول���ة �الإم����ار�ت 
�لتطوع  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�أ�شبحت  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي  �ل�����ش��ح��ي 
م�شبوق  وغ���ري  م��ب��ت��ك��ر�ً  من���وذج���اً 
وعلى  �ل�����وط�����ن  د�خ�������ل  ل���ل���ع���ط���اء 
�مل�������ش���ت���وى �ل���ع���امل���ي ي���ح���ت���ذى به، 
�إىل �الهتمام ببناء قدر�ت  م�شرية 
�الأط���ب���اء م��ن خ��ط �ل���دف���اع �الأول 
ف��ريو���ص كورونا  م��ر���ص  مل��و�ج��ه��ة 
ومتكينهم من خدمة �ملجتمعات يف 

بادرة لرد �جلميل للوطن.
�الإم�����ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
يف  عاملياً  �شباقة  �ملتحدة  �لعربية 
تنظيم �لعمل �لتطوعي، من خالل 
موؤ�ش�شات  و�إن�����ش��اء  م��ب��ادر�ت  تبني 
وهيئات تعنى به، ويظهر ذلك جلياً 
و�خلريية  �الإن�شانية  �ل��رب�م��ج  يف 
وعلى  ف��ائ��ق��ة  ب�����ش��رع��ة  تنفذ  �ل��ت��ي 
درجة عالية من �لكفاءة يف �لعديد 
�لنجاحات  �أن  و�أك���دت  �ل���دول  م��ن 
�أبناء  �شو�عد  بف�شل  حتققت  �لتي 
برنامج  يف  �ملتطوعني  من  �لوطن 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
للتطوع يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي م���ا كانت  �ل�����ش��ح��ي 
تتحقق لوال �الأ�ش�ص �ملتينة للعمل 
�لتطوعي، و�لتي �أر�شاها �ملغفور له 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، �لذي جنح 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ح���ب  غ��ر���ص  يف 
�أب��ن��اء �الإم���ار�ت، وحثهم  يف نفو�ص 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر وم��ت��و����ش��ل على 

عمل �خلري .

جمع بني قوة اخلتم �ب�صمته� اليج�بية على الطلبة

موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم تعتمد �شعارها الر�شمي »تعليم« وع�شرة مبادئ ملوظفيها

م���ع �جل���م���ي���ع، دعم  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�لعمل،  يف  وم�شاعدتهم  �ل��زم��الء 
متفتح  بعقل  �ل��ب��ن��اء  �لنقد  تقبل 
لتح�شني �الأد�ء وحتقيق �لتطوير، 
�لرتكيز على دعم حملة �لتطعيم 
�ل��وط��ن��ي، ل��ت��ك��ون �مل��وؤ���ش�����ش��ة جزء 

•• دبي- حم�صن را�صد

�أعتمد موؤ�ش�شة �المار�ت للتعليم، 
�ل�شعار �لر�شمي لها، حتت عنو�ن 
قوة  ب��ني  م��ا  يجمع  �إذ  "تعليم"،  
ختم �ملوؤ�ش�شة وب�شمتها �الإيجابية  
على �لطلبة، ويبلور �أهمية �لكتابة 
�لتو��شل،  و�شائل  �أب��رز  كونها من 
�الأجد�د  م��وروث  على  و�ملحافظة 

ونقل �لعلوم و�ملعرفة.
ب���ي���ان���ات ح���دي���ث���ة، حول  ك�����ش��ف��ت 
�ملوؤ�ش�شة، عن �أن فريقها ي�شم ما 
خمتلفة،  جن�شية   69 من  يقرب 
و�لكو�در  �ملوظفني  م��ن  و70% 
�لن�شاء،  م���ن  ف��ئ��ات��ه��ا،  مب��خ��ت��ل��ف 
مو�ليد  موظفيها  م��ن  و30% 
يوليو  ����ش���ه���ر  ب�����ني  م�����ا  �ل�����ف�����رتة 

�لتعليم �حلكومي وتوفري �لتعليم 
�لعامة  �ل�شيا�شة  �إطار  �ملدر�شي يف 
للدولة، وتطوير �ال�شرت�تيجيات، 
�لتعليم و�لتعلم، وبر�مج  وخطط 
�ل��رع��اي��ة �ل��ط��الب��ي��ة، ف�����ش��ال عن 
�ملد�ر�ص  و�إن�����ش��اء  و�إد�رة  ت�شغيل 
وري���ا����ص �الأط���ف���ال �حل��ك��وم��ي��ة يف 

جميع �نحاء �إمار�ت �لدولة.
�أعدته  �ل�����ذي  �ل��دل��ي��ل  وب��ح�����ش��ب 
�أ�شباب  رك���زت  م���وؤخ���ر�ً،  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�ملوؤ�ش�شة،  �ل�����وز�رة  ب��ني  �لف�شل 
على �الن�شجام مع خطط �لدولة 
ترتكز  �لتي  �لطموحة  �مل�شتقبلية 
�لتعليمي  �مل����خ����رج  ج������ودة  ع���ل���ى 
�ملعارف  باأف�شل  متتعه  و���ش��رورة 
�لدولة  ت��ف��رد  ملو��شلة  و�مل���ه���ار�ت 
يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت ف�����ش��ال عن 

�ملوؤ�ش�شة  وو����ش���ع���ت  و���ش��ب��ت��م��رب. 
ملوظفيها،  �أ�شا�شية  مبادئ  ع�شرة 
�ملرحلة  خ�����الل  �ت��ب��ع��ه��ا  ي��ن��ب��غ��ي 
�لتعرف  �شرورة  تت�شمن  �ملقبلة، 
�ملرتبط  ودوره�����ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ل��ى 
يف ت���ط���وي���ر �ل��ط��ل��ب��ة و�الرت����ق����اء 
مب�����ش��ت��وي��ات��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة، ع��ل��ى �ن 
�الأ�شا�شي  �مل��ح��ور  �ل��ط��ل��ب��ة  ي��ك��ون 
لوجود �ملوؤ�ش�شة وكو�درها، ف�شال 
ون�شر  �خل��رب�ت  تبادل  �أهمية  عن 

�الإيجابية يف بيئة �لعمل.
�لتمتع  ع��ل��ى  �مل���ب���ادئ  و����ش��ت��م��ل��ت 
و�البد�ع  �لعمل،  يف  �لفريق  ب��روح 
و�الن�������ف�������ت�������اح خل������و�������ص جت�������ارب 
الكت�شاب  �لعمل  بيئة  يف  ج��دي��دة 
م�����ه�����ار�ت ج�����دي�����دة، م�����ع زم�����الء 
�ل�شفافية  ن���ه���ج  ت��ط��ب��ي��ق  ج������دد، 

مو�جهة  يف  �لكبرية  �جل��ه��ود  م��ن 
فريو�ص "كورونا".

بينها   �لعالقة  �ملوؤ�ش�شة   وخل�شت 
ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�لفرق 
�لعالقة  ���ش��ت��ك��ون  ح��ي��ث  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
تكاملية، ت�شهم يف حتقيق �لف�شل 
ما بني �لعمل �ال�شر�يف �لتنظيمي 
�ملمثل يف وز�رة �لرتبية، و�لعمليات 

�لت�شغيلية ومتثلها �ملوؤ�ش�شة.
مهام   ع��ل��ى  �ل�������وز�رة  دور  وي���رك���ز 
�ل�شيا�شات  و���ش��ي��اغ��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�إ�شد�ر  جانب  �إىل  و�لت�شريعات، 
و�ملهنية،  �ملوؤ�ش�شية  �ل��رت�خ��ي�����ص 
و�شمان  �ملناهج  وتطوير  و�إع���د�د 
�ملد�ر�ص،  على  و�ل��رق��اب��ة  �جل���ودة 
ف���ي���م���ا ت����ت����وىل �مل����وؤ�����ش���������ش����ة وف����ق 
تعزيز  م�������ش���ت���ق���ل���ة،  ����ش���الح���ي���ات 

���ش��اب��ق��اً، وه��ن��اك ع��د م��ن �ملكاتب 
منها   ، �ل��دول��ة  �ن��ح��اء  يف  �ملن�شرة 
بعجمان،  �ملعلمني  تدريب  "مركز 
ومبنى  باأبوظبي،  خليفة�أ  ومبنى 
�لعني،  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
وم��ب��ن��ى �مل��ن��ط��ق��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�ل�شارقة �ل�شرقية ومنبى �ملنطقة 
مع  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����ص  يف  �لتعليمية 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �الع��ت��ب��ار  يف  �ل��و���ش��ع 

�إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ملتنامية  �حل��اج��ة 
�مل���ي���د�ن �ل���رتب���وي ب�����ش��ورة فعالة 
ت�����ش��م��ن ����ش���د ب���ع�������ص �ل���ف���ج���و�ت 
ل�شمان  �لنقاط  بع�ص  ومعاجلة 
�لو�شول �إىل �ملاأمول من �ملنظومة 

�لتعليمية.
�ملوؤ�ش�شة  م��ق��ر  �أن  �ل��دل��ي��ل  وب���ني 
منطقة  يف  ي����ق����ع  �ل����رئ����ي���������ش����ي 
�لق�شي�ص، "مبنى ديو�ن �لوز�رة" 

م�شوؤولة عن �لتو��شل مع �لطلبة 
و�ملعلمني و�ولياء �الأمور .

و�أفاد �لدليل بان جميع �لعاملني 
يف �ملد�ر�ص �حلكومية من معلمني 
�إد�ري��ة وت�شغيلية يعملون  وك��و�در 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة، ب�شفتها  حت��ت م��ظ��ل��ة  
�مل�شوؤولة عن �لعمليات �لت�شغيلية 
يف  �حلكومية  باملد�ر�ص  �ملرتبطة 

خمتلف �إمار�ت �لدولة.

اإدارة املوارد الب�شرية مبحاكم دبي �شّطرت اإجنازاتها مع جائحة كوفيد- 19 يف عام 2020 
•• دبي –الفجر:

يف  �لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  �شطرت 
حماكم دبي �إجناز�تها �لتي تكللت 
 ،2020 ع��ام  يف  و�لتميز  بالنجاح 
وذل�������ك م�����ن خ������الل �الإج�����������ر�ء�ت 
و�شحة  ���ش��الم��ة  ل�شمان  �مل��ت��خ��ذة 
و�لنف�شية  �جل�����ش��دي��ة  �مل��وظ��ف��ني 
خ��الل �الأزم����ة و�ل��ت��ح��دي��ث��ات �لتي 
وتقدمي  �لعمل  �أنظمة  على  مت��ت 
�شعياً  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل�����و�رد  خ��دم��ات 
منها يف ر�حة �لعاملني يف حماكم 
دبي، وخلق بيئة عمل حمفزة على 

�الإبد�ع و�لتميز.
و�أك���د عبد �ل��و�ح��د ك��ل��د�ري مدير 
عمل  �أن  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل�����و�رد  �إد�رة 
فريق �الإد�رة كلّل جناحات متعددة 
ف���وز حم��اك��م دب���ي بجائزة  م��ن��ه��ا، 
�لقمة �خلليجية للمو�رد �لب�شرية 
 GCC GOV HR  -
عام  خالل    Awards 2020

ق�����ش��م ت��ن��م��ي��ة و����ش��ت��ث��م��ار �مل�����و�رد 
دورة   260 تنفيذ  مت  �ل��ب�����ش��ري��ة، 
عن بعد لعدد 2258 م�شارك من 
باالإ�شافة  دب���ي،  حم��اك��م  موظفي 
�لور�ص  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل 
ت����دع����م �مل���وظ���ف���ني يف ظ����ل �أزم�����ة 
كورونا، مثل: �لتوعية باالإجر�ء�ت 
�ملخاطر  و�إد�رة  �الح������رت�زي������ة، 
تتعلق  ور������ص  وك���ذل���ك  و�الأزم��������ات 
�مل�شاحب  و�لقلق  �لعمل  ب�شغوط 
و�لتاأقلم  �لعمل،  مقر  �إىل  للعودة 
�لنف�شية  و�ل�������ش���ح���ة  و�ل������ت������و�زن، 
مت  حيث  �لوظيفي،  �الأد�ء  و�شبط 
تنفيذ  �ل�شركاء يف مت  مع  �لتعاون 
121 دورة مع �أكرث من 14 جهة 

وموؤ�ش�شة تعليمية.
�أن حم��اك��م دبي  و�أك����د �حل���م���ادي، 
كو�درها  ����ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
�لد�خلية، وذلك من خالل تنفيذ 
عدد 166 دورة تدريبية باالعتماد 
قام  حيث  �لد�خلية،  �ل��ك��و�در  على 

برنامج  ع��ل��ى  �الج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د 
 ،)Microsoft Teams(
باالإ�شافة �إىل ن�شر تعهد �إلكرتوين 
جلميع �ملوظفني يت�شمن �لقو�نني 
يلتزم  �أن  يجب  �ل��ت��ي  و�ل�شيا�شات 
�أثناء فرتة �لعمل عن  بها �ملوظف 
تت�شمن  تعريفية  ون�����ش��ر�ت  ب��ع��د، 
�أه����م �ل�����ش��ل��وك��ي��ات �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن 
ي��ت��ب��ع��ه��ا �مل����وظ����ف يف ظ����ل وج����ود 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
تنظيم ملتقى �ل�شعادة �الفرت��شي 
للموظفني، وم�شابقات وتكرميهم 
ملعرفة  و������ش����ت����ب����ان����ة  ب�����ع�����د،  ع������ن 
�الأ�شا�شية  و�حل��اج��ات  �ل�شعوبات 
تطبيق  خ�������الل  م�����ن  ل���ل���م���وظ���ف 
ن��ظ��ري��ة م��ا���ش��ل��و و�ل����ذي ق��م��ن��ا من 
بو�شع  �لتي ظهرت  �لنتائج  خالل 
على  و�ملن�شبة  �مل��وج��ه��ة  �ل��رب�م��ج 

�ملوظف . 
رئي�ص  علي  �آل  عائ�شة  و�أو���ش��ح��ت 
ب���اإد�رة  �لتنظيمي  �لتطوير  ق�شم 

�الإد�رة  عمل  خالل  من   ،2020
على تعزيز وعي �ملوظفني باأهمية 
و�لتعريف  �ل���وظ���ي���ف���ي  �ل���و����ش���ف 
مب����ع����اي����ري �إع��������������د�د �الأو��������ش�������اف 
للوظائف  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
�لرئي�شة و�مل�شاندة يف حماكم دبي.
�الإد�رة عملت  �أن  كلد�ري،  و�أ�شاف 
لل�شعادة  ع����ام  �إط������ار  و����ش���ع  ع��ل��ى 
و�الإي��ج��اب��ي��ة يف حم��اك��م دب���ي، بناًء 
ع���ل���ى �ل���ن���ت���ائ���ج �مل�����ش��ت��خ��ل�����ش��ة من 
�ال���ش��ت��ب��ان��ات وت���ق���اري���ر �ل���زي���ار�ت 
وفقاً  �مل��وظ��ف��ني  جلميع  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
للمرتكز�ت �ملعتمدة، باالإ�شافة �إىل 
جهدها يف تعزيز �الإجر�ء�ت �ملتخذة 
ل�شمان �شالمة و�شحة �ملوظفني، 
�الأول  �لد�عم  �الإد�رة  تعترب  حيث 
و�ملرجع �الأول للموظف. و�أ�شاف، 
ونظام  بعد  ع��ن  �لعمل  تفعيل  مت 
للموظفني،  و�الن�شر�ف  �حل�شور 
ق���ن���و�ت �الت�����ش��ال �ملرئي  وت���وف���ري 
للتو��شل مع �ملوظفني من خالل 

�ملو�رد �لب�شرية، �أن م�شابقة "�بتكر 
�إحدى  �لب�شرية" ه��ي  �مل����و�رد  م��ع 
�خلطة  �شمن  �مل��درج��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�لب�شرية،  �ملو�رد  الإد�رة  �لت�شغيلية 
�مل���ب���ادرة يف كونها  �أه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 
�إىل  تهدف  م�شابقة  تنظيم  تتبنى 
ومكافئة  �الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
على  وت�شجيعها  �مل���و�ه���ب  ج��ه��ود 
حماكم  م��الم��ح  ر���ش��م  يف  �مل�شاركة 
�لريادة  وحتقيق  �مل�شتقبلية  دب��ي 
م���ن خ����الل خ��ل��ق �الب���ت���ك���ار �شمن 
�لب�شرية.  �مل��و�رد  ميادين  خمتلف 
كما توفر �ملبادرة �لفر�شة الحتو�ء 
و�����ش���ت���ق���ط���اب �مل����و�ه����ب م����ن ذوي 
�لعلمية،  و�مل�����وؤه�����الت  �ل���ك���ف���اء�ت 
موظفي  �مل�������ش���اب���ق���ة  وت�������ش���ت���ه���دف 
�ل�شهاد�ت  حملة  م��ن  دب��ي  حماكم 
طلبة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �جل��ام��ع��ي��ة 
و�جلامعات  �ل��ك��ل��ي��ات  وط���ال���ب���ات 

�مل�شتمرين يف �لدر��شة.
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي رئي�ص  و�أ����ش���ار 

�لطالب  متكني  بهدف  �ملجتمعية 
من تطبيق ما �كت�شبه من معارف 
ن���ظ���ري���ة خ�����الل ف�����رتة �ل���در�����ش���ة 
�أن فرتة  ح��ي��ث  ع��م��ل��ي��اً،  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
�لتدريب ت�شاعده على رفع م�شتوى 
على  و�الع��ت��م��اد  �مل�شوؤولية  حتمل 
�لذ�ت، فهي متهيد حلياة وظيفية 
بلغ  حيث  م�شتقبلية،  عمل  وبيئة 
و�لكليات  �جل��ام��ع��ات  ط��ل��ب��ة  ع���دد 
�مل��ت��درب��ني يف �ل���د�ئ���رة خ���الل عام 

47 موظف من �لهيئة �لق�شائية 
تدريبية  دور�ت  بتقدمي  و�الإد�ري��ة 
�مل��ع��رف��ة يف خمتلف  ن��ق��ل  وور������ص 

�ملجاالت.
و�أ���ش��اف �حل��م��ادي، حت��ر���ص �إد�رة 
�ملو�رد �لب�شرية يف حماكم دبي على 
و�جلامعات  �لكليات  طلبة  تدريب 
�لعملي  �ل��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  �شمن 
�خل����ا�����ص ب���ال���ت���خ���رج، وذل������ك من 
�خلدمة  يف  �مل�������ش���اه���م���ة  م��ن��ط��ل��ق 

طالب.  156 �إىل   2020
رئي�ص  �ل��ه��ا���ش��م��ي  نبيلة  و�أ����ش���ارت 
و�ال�شتقطاب،  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ق�����ش��م 
 84% �إىل  �لتوطني  ن�شبة  بلغت 
بن�شبة  وذل������ك   ،2020 ع�����ام  يف 
%100 للفئة �لقيادية، و98% 
للفئة  و90%  �الإ�شر�قية،  للفئة 
�لتنفيذية، حيث بلغ معدل �شنو�ت 
 11.8 �إىل  للمو�طنني  �خل��دم��ة 

�شنو�ت.



الثالثاء   16  فبراير   2021  م   -   العـدد   13166  
Tuesday    16  February   2021   -  Issue No   13166

04

اأخبـار الإمـارات
اأجرت 162,774 فح�ص� ك�صفت عن 3,123 اإ�ص�بة

)ال�شحة( تعلن �شفاء 4،892 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 31,604 جرع�ت من لق�ح كوفيد 19 خالل الـ 24 �ص�عة امل��صية

•• اأبوظبي-وام:

31،604 جرعات خالل  تقدمي  �ملجتمع عن  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات 
حتى �م�ص 5،086،835 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 51.43 جرعة لكل 

�شخ�ص.  100
�إىل  و�شعياً  #كوفيد19  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 

�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 
�أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة على فريو�ص كوفيد - 19.

لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  و متا�شيا  �أخ��رى  جهة  من 
وزيادة نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �الكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلاالت 
وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  �مل�شابة 
�ل�  �ل�شاعات  خ��الل  ج��دي��د�  فح�شا   162،774 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت 
�ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات   24

�لدولة  يف  و�لفح�ص  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم  �لطبي.    �لفح�ص 
وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 3،123 حالة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�شابة 
جمموع  يبلغ  وبذلك  �لالزمة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت 
�حلاالت �مل�شجلة 351،895 حالة.  كما �أعلنت �ل��وز�رة عن وفاة 13 حالة 
م�شابة وذلك من تد�عيات �الإ�شابة بفريو�ص كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  و�أع��رب��ت  ح��ال��ة.     1،027 �ل��دول��ة  �ل��وف��ي��ات يف  ع��دد 

ومتنياتها  �ملتوفني،  لذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�ص  �أ�شفها  عن  �ملجتمع 
بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
ل�شحة  بالتباعد �الجتماعي �شماناً  بالتعليمات و�اللتز�م  و�لتقيد  �ل�شحية 
4،892 ح��ال��ة جديدة  �ل����وز�رة ع��ن �شفاء  �أع��ل��ن��ت  و���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع.   كما 
مل�شابني بفريو�ص كورونا �مل�شتجد كوفيد - 19 وتعافيها �لتام من �أعر��ص 
�ملر�ص بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت �ل�شفاء 336،731 حالة.

البواردي : الإمارات قبلة للعقول واخلرباء من قادة الدفاع والع�شكريني

الرميثي: اآيدك�س 2021 واجهة م�شرقة لدولة الإمارات

قائد القوات البحرية : اآيدك�س ونافدك�س 2021 نافذة عاملية لإبرام العديد من العقود والتفاقيات

اإ�شحاق البلو�شي: الإمارات مركز دويل فاعل يف �شناعة املعار�س املتخ�ش�شة

•• اأبوظبي-وام: 

�أحمد  ب����ن  م���ع���ايل حم���م���د  ق�����ال 
�ل��دول��ة ل�شوؤون  �ل���ب���و�ردي، وزي���ر 
�لتي  �ملكانة �ملرموقة  �إن  �لدفاع.. 
�ليوم  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
باالإ�شافة  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
دعم  يف  تلعبه  �ل����ذي  �ل����دور  �إىل 
�لدفاعية  �ل�������ش���ن���اع���ات  ق����ط����اع 
حمليا و�إقليميا وعاملياً جعل منها 
و�الخت�شا�شيني  ل��ل��ع��ق��ول  ِق��ب��ل��ة 
و�خل�����������رب�ء م�����ن ق��������ادة �ل����دف����اع 

و�لع�شكريني.
ع����رب جملة  ك���ل���م���ة  يف  و�أ������ش�����اف 
معر�ص  مب��ن��ا���ش��ب��ة  "�جلندي" 
وم��������وؤمت��������ر �ل��������دف��������اع �ل���������دويل 
�خلام�شة  دورت����ه  يف  "�آيدك�ص" 
�لبحري  �لدفاع  ومعر�ص  ع�شرة، 
دورت���ه  يف   "2021 "نافدك�ص 
�ملعار�ص  ق��ط��اع  ب����اأن  �ل��������ش��اد���ش��ة، 
عجلة  دف��ع  يف  ي�شاهم  �ل��دف��اع��ي��ة 

�جلائحة و�ال�شتمر�ر بدفع عجلة 
فاإن  �أخ��رى،  جهة  من  �القت�شاد. 
�ل���ت���وج���ه �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي �ل����ذي 
�لدخل  م�شادر  تنويع  �إىل  يهدف 
متنوع،  �قت�شاد  و�إي��ج��اد  �لوطني 
من  �آيدك�ص  معر�ص  ي�شهده  وم��ا 
تطور م�شتمر كل عام، ياأتي نتيجة 
من  �لعديد  ب��ني  م�شرتكة  جهود 
�ل���ق���ط���اع���ات �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
�لدفاع  وز�رة  �أن  ع��ل��م��اً  �ل���دول���ة، 
على  حت��ر���ص  �مل�شلحة  و�ل���ق���و�ت 
وتنمية  ب���ت���ط���وي���ر  �ال�����ش����ت����م����ر�ر 
�لتطور  مع  يتنا�شب  مبا  �ملعر�ص 
لالأنظمة  و�ل��ع��امل��ي  �لتكنولوجي 
�لدفاعية،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�مل���ع���د�ت 
�إط��ار �هتمامها بتطوير  وذلك يف 
��شرت�تيجية �قت�شادية و�شناعية 
م����ت����ق����دم����ة، وم��������ع �ه���ت���م���ام���ه���ا 
عزز  فقد  �مل�شتقبل،  با�شت�شر�ف 
�القت�شادية  �ملكانة  م��ن  ذل��ك  ك��ل 
و�شاهم  للدولة،  �ملرموقة  �لعاملية 

جائحة  �نت�شار  ب�شبب  ��شتثنائية 
"كوفيد 19"، حيث تن�شب جهود 
�حلكومات على �إد�رة �الأزمة ومنع 
�إىل  باالإ�شافة  �لفريو�ص،  تف�شي 

معاجلة تد�عيات �جلائحة.
�لتحديات،  �شعوبة  من  وبالرغم 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول���ة  متكنت 
بجهود  ث��م  �هلل  بف�شل   - �ملتحدة 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت���وج���ي���ه���ات 
�الإمكانات  ك��اف��ة  ت�شخري  م��ن   -
و�ل������و�������ش������ائ������ل �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
�حل����دي����ث����ة، وب������������اإد�رة �ل���ط���اق���ات 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��ك��ف��اءة،  �لوطنية 
�ل�شحة  معايري  �أع��ل��ى  تطبيقها 
ل�شمان  �ل��ع��امل��ي��ني،  و�ل�����ش��الم��ة 
�ملجتمع،  و���ش��الم��ة  و�أم����ن  �شحة 
�آيدك�ص  معر�ص  �ن��ط��الق  ليوؤكد 
ظل  يف  ل��ه  �مل�شاحبة  و�لفعاليات 
مرونة  �لعاملية،  �الأزم���ة  ��شتمر�ر 
�ل�����دول�����ة وث���ق���ت���ه���ا ب����اإج����ر�ء�ت����ه����ا 
�جلائحة  مو�جهة  على  وقدرتها 

�لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  �أك�����رب  ي�����ش��م 
�الآليات  ���ش��ن��اع��ة  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لع�شكرية  و�الأن��ظ��م��ة  و�لتقنيات 
�حلديثة، حيث تتناف�ص �ل�شركات 
�ملتخ�ش�شة يف �لقطاعني �لدفاعي 
و�الأمني لعر�ص �أحدث منتجاتها، 
يعد  �مل��ع��ر���ص  �أن  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�أهم  وم��ن��اق�����ش��ة  لتحليل  ف��ر���ش��ة 
�ل���ق�������ش���اي���ا و�ل���ت���ح���دي���ات و�أب������رز 
�لتكنولوجيا  يف  �مل���و����ش���وع���ات 
و�البتكار  �ال�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
كما  �ل�شناعية،  �ل��ث��ورة  وتقنيات 
ي�����ش��اه��م ب��ت��ع��زي��ز ج���ه���ود �الأم�����ن 
باالإ�شافة  �ل��ع��امل��ي،  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�ل���ت���ع���اون  م���ن���ظ���وم���ة  ب����ن����اء  �إىل 
�ل�����دويل ل�����ش��م��ان ����ش��ت��م��ر�ر هذ� 
بالرغم  �مل��ه��م، م��ت��ق��دم��اً  �ل��ق��ط��اع 
من �لتحديات �لعاملية و�ملتغري�ت 
�لعامل  ي�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 

�أجمع.
�آيدك�ص  م��ع��ر���ص  �ن���ط���الق  وم����ع 

�لوطنية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ودع���������م وت����ط����وي����ر �ل�������ش���ن���اع���ات 
توؤكد  كما  �ل��دول��ة،  �ل��دف��اع��ي��ة يف 
م�شاركة �لكثري من دول �لعامل يف 
�هتمامها  ربع قرن،  �ملعر�ص منذ 
ب����ال����ت����ع����اون �ل����وث����ي����ق م�����ع دول�����ة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وفيما يلي ن�ص �لكلمة..

برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�الأعلى  �ل���ق���ائ���د  �ل����دول����ة  رئ��ي�����ص 
�هلل"  "حفظه  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
وموؤمتر  م��ع��ر���ص  �ف��ت��ت��اح  ن�شهد 
�لدفاع �لدويل "�آيدك�ص" يف دورته 
�خلام�شة ع�شرة، ومعر�ص �لدفاع 
يف   "2021 "نافدك�ص  �لبحري 
�أبوظبي  مبركز  �ل��شاد�شة،  دورت��ه 
جانب  �إىل  ل��ل��م��ع��ار���ص،  �ل��وط��ن��ي 
�مل�شاحب،  �لدويل  �لدفاع  موؤمتر 
�لذي ي�شهد فيه  �لوقت  وذلك يف 
�ل�����دويل ظ���روف���ا عاملية  �مل��ج��ت��م��ع 

�لعديد من  وريادتها يف  بتقدمها 
�ملجاالت. �إن �ملكانة �ملرموقة �لتي 
حققتها دولة �الإمار�ت �ليوم على 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
�ل��دور �ل��ذي تلعبه يف دع��م قطاع 
حملياً  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل�������ش���ن���اع���ات 
ج���ع���ل منها  وع���امل���ي���اً  و�إق���ل���ي���م���ي���اً 
و�الخت�شا�شيني  ل��ل��ع��ق��ول  ِق��ب��ل��ة 
و�خل�����������رب�ء م�����ن ق��������ادة �ل����دف����اع 
ي�شاهم قطاع  و�لع�شكريني، حيث 
عجلة  دفع  يف  �لدفاعية  �ملعار�ص 
�لوطنية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ودع���������م وت����ط����وي����ر �ل�������ش���ن���اع���ات 
توؤكد  كما  �ل��دول��ة،  �ل��دف��اع��ي��ة يف 
م�شاركة �لكثري من دول �لعامل يف 
�هتمامها  ربع قرن،  �ملعر�ص منذ 
ب����ال����ت����ع����اون �ل����وث����ي����ق م�����ع دول�����ة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ل���ع���امل  دول  م�����ن  ك���ث���ري  ت����ق����وم 
و�شناعاتها  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ب��ع��ر���ص 
�لع�شكرية يف جتمع عاملي م�شهود 

ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة على 
يعك�ص  كما  �الأع��م��ال،  ��شتمر�رية 
�أحرزته يف  �لذي  �ملتقدم  �مل�شتوى 
�إن �الهتمام �لذي  �شتى �ملجاالت. 
الإيجاد  �لر�شيدة  قيادتنا  توليه 
وطنية  �قت�شادية  ��شرت�تيجية 
تقوم على �ملعرفة وعلى ��شتخد�م 
�شعيها  يف  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ملتقدمة،  بال�شناعات  ل��الرت��ق��اء 
�إقامة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ج��ان��ب  �إىل 
�ملعار�ص �لعاملية �ملتخ�ش�شة، جعل 
�لدولة تناف�ص كربى �القت�شاد�ت 
تلعب  �الإم���ار�ت  �أن  علماً  �لعاملية، 
دور�ً قيادياً عاملياً يف جعل �حلركة 
ظروف  م��ع  تتاأقلم  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
وت��د�ع��ي��ات �جل��ائ��ح��ة، كما تهدف 
على  �ل�شلبية  �آثارها  تخفيف  �إىل 
�القت�شاد �لعاملي وذلك من خالل 
ت��ر���ش��ي��خ �ل���ت���ع���اون �ل������دويل وفق 
�أمن����اط ج���دي���دة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�إيجاد تو�زن بني �جلهود ملو�جهة 

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن حمد 
رئي�ص  �ل���رم���ي���ث���ي،  ث�����اين  حم���م���د 
�أركان �لقو�ت �مل�شلحة.. �إن معر�ص 
"�آيدك�ص"  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر 
يف دورته �خلام�شة ع�شرة، ومعر�ص 
�لدفاع �لبحري "نافدك�ص 2021" 
�أهم  م��ن  هما   ، �ل��شاد�شة  دورت���ه  يف 
�لتي  �لعامل  يف  �لدفاعية  �ملعار�ص 
حتظى باهتمام �ل�شركات �لدفاعية 
و�لتي  �ل���ع���امل،  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�شنوياً،  فيه  �مل�شاركة  على  حتر�ص 
وع����ر�����ص �أح��������دث م��ن��ت��ج��ات��ه��ا من 

��شتثنائية  �إج������ر�ء�ت  م��ن  تفر�شه 
�إجر�ء�ت  من  فعاليات  �أي��ة  لتنظيم 
�شالمة  ت�شمن  و�ح��رت�زي��ة  وقائية 
ك���اف���ة �ل��������زو�ر و�مل���������ش����ارك����ني، وفق 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
�مل�شاركة �لدولية  �إن حجم  �لعاملية. 
�ل���������دورة  ف����ع����ال����ي����ات  �ل����ك����ب����رية يف 
وموؤمتر  ملعر�ص  ع�شرة  �خلام�شة 
 "2021 "�آيدك�ص  �ل��دويل  �لدفاع 
فعاليات  يف  �ل��ك��ب��رية  �لثقة  تعك�ص 
و�لوقائية  �الح��رت�زي��ة  �الإج����ر�ء�ت 
�ملعنية  �جل����ه����ات  �ت���خ���ذت���ه���ا  �ل���ت���ي 
وزو�ر  ����ش���ي���وف  ����ش���الم���ة  ل�����ش��م��ان 
�ملتميزة  �ملكانة  توؤكد  كما  �ملعر�ص، 

��شتثنائية  �إج������ر�ء�ت  م��ن  تفر�شه 
�إجر�ء�ت  من  فعاليات  �أي��ة  لتنظيم 
�شالمة  ت�شمن  و�ح��رت�زي��ة  وقائية 
�أعلى  و�مل�شاركني، وفق  �ل��زو�ر  كافة 
معايري �ل�شحة و�ل�شالمة �لعاملية. 

وفيما يلي ن�ص �لكلمة..
�لدفاع  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���ص  ي��ع��ت��رب 
�لدويل "�آيدك�ص" ، ومعر�ص �لدفاع 
 ،  "2021 "نافدك�ص  �ل���ب���ح���ري 
م���ن �أه�����م �مل���ع���ار����ص �ل���دف���اع���ي���ة يف 
باهتمام  حت����ظ����ى  �ل����ت����ي  �ل�����ع�����امل 
و�لتكنولوجية  �لدفاعية  �ل�شركات 
و�ل����ت����ي حت���ر����ص على  �ل����ع����امل،  يف 
وعر�ص  ����ش���ن���وي���اً،  ف���ي���ه  �مل�������ش���ارك���ة 

دورت����ه  �ن���ط���الق  م��ن��ذ  "�آيدك�ص" 
طموح  يج�شد   1993 ع��ام  �الأوىل 
دولة �الإمار�ت نحو �لريادة و�لتفوق 
��شتطاع  ف��ق��د  �ل��ع��امل��ي��ة،  ب��امل��ع��اي��ري 
�الإقليمية  �إىل  �ملحلية  يتجاوز  �أن 
�الآن  ي�������ش���ن���ف  وب�������ات  و�ل����ع����امل����ي����ة، 
�ملعار�ص  �أه��م  م��ن  و�ح���د�ً  باعتباره 
يو�كب  �ل��ذي  �ل��ع��امل،  يف  �لدفاعية 
ع��ل��ى منظومة  ي���ط���ر�أ  ج���دي���د  ك���ل 
ويجذب  و�ل��دف��اع،  �ل�شالح  �شناعة 
�لعاملية  �ل�������ش���رك���ات  ك�����ربى  �إل����ي����ه 
�ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات �لدفاعية 

و�لتكنولوجية.
�لدويل  �لدفاع  معر�ص  �أ�شبح  لقد 

�ل�شناعات �لدفاعية و�لتكنولوجية 
�ملتطورة. و�أ�شاف يف كلمة عرب جملة 
�خلام�شة  �ل����دورة  �إن  "�جلندي" 
�لدفاع  ع�شرة من معر�ص وموؤمتر 
و�لتي   ،"2021 "�آيدك�ص  �ل��دويل 
 21 ب��ني  �ل��ف��رتة م��ا  �شتقام خ���الل 
توؤكد  �مل��ق��ب��ل  ف��رب�ي��ر   25 ول��غ��اي��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
للمعار�ص  مهماً  عاملياً  مركز�ً  باتت 
�ملتميزة،  �ل���دول���ي���ة  و�مل������وؤمت������ر�ت 
ك���م���ا ت��ع��ك�����ص ري����ادت����ه����ا وق���در�ت���ه���ا 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل���ك���ب���رية، خ��ا���ش��ة �أن 
��شتمر�ر  تاأتي يف ظل  �ل���دورة  ه��ذه 
وما  "كوفيد19-"  كورونا  جائحة 

�ل��ت��ي و���ش��ل��ت ل��ه��ا دول����ة �الإم������ار�ت 
�لدفاعية  �مل���ع���ار����ص  ���ش��ن��اع��ة  يف 
�نعقاد معر�شي  تز�من  �إن  �لعاملية. 
"�آيدك�ص  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
�حتفال  م���ع  ونافدك�ص2021" 
�لذهبي  بيوبيلها  �الإم������ار�ت  دول���ة 
ي���ع���زز م����ن �أه���م���ي���ة ه�����ذه �ل�������دورة، 
باعتبارها �أحد �أهم مظاهر �لنجاح 
وخا�شة  �ل����دول����ة،  ت�����ش��ه��ده  �ل�����ذي 
�لدفاعية  �ل�����ش��ن��اع��ات  جم����ال  يف 
و�لع�شكرية، �لتي باتت حتظى بثقة 
متوفرة  و�أ�شبحت  متز�يدة،  عاملية 

يف معظم �الأ�شو�ق �لعاملية.
�إن معر�ص وموؤمتر �لدفاع �لدويل 

�ل�شناعات  م��ن  منتجاتها  �أح����دث 
�ملتطورة.  و�لتكنولوجية  �لدفاعية 
�خلام�شة  �ل�����دورة  �أن  يف  ���ش��ك  وال 
�لدفاع  ع�شرة من معر�ص وموؤمتر 
و�لتي   ،"2021 "�آيدك�ص  �ل��دويل 
 21 ب��ني  �ل��ف��رتة م��ا  �شتقام خ���الل 
توؤكد  �مل��ق��ب��ل  ف��رب�ي��ر   25 ول��غ��اي��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
للمعار�ص  مهماً  عاملياً  مركز�ً  باتت 
�ملتميزة،  �ل���دول���ي���ة  و�مل������وؤمت������ر�ت 
ك���م���ا ت��ع��ك�����ص ري����ادت����ه����ا وق���در�ت���ه���ا 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل���ك���ب���رية، خ��ا���ش��ة �أن 
��شتمر�ر  تاأتي يف ظل  �ل���دورة  ه��ذه 
وما  "كوفيد19-"  كورونا  جائحة 

•• اأبوظبي -وام:

ق����ال �ل����ل����و�ء �ل���رك���ن ب���ح���ري طيار 
�ل�شيخ �شعيد بن حمد�ن بن حممد 
�لبحرية..  �لقو�ت  قائد  نهيان،  �آل 
يحق لنا �أن نفخر هذ� �لعام بافتتاح 
�حل�����دث �ل���دف���اع���ي �الأ����ش���خ���م على 
يزهو  �إذ  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  م�شتوى 
"�آيدك�ص  �ل��دويل  �لدفاعي  �ملعر�ص 
2021"، ومعر�ص �لدفاع �لبحري 
بُحلتهما  "نافدك�ص2021" 
�جل������دي������دة، ل���ي���ط���رح���ا م����ن خ���الل 
�إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  من�شاتهما 
�لعاملية،  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�شركات  م���ن  �ل��ع��دي��د  مب�����ش��ارك��ة 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
عدة  دول  من  �لدفاعية  �ل�شناعات 
حول �لعامل، عد� عن م�شاركة �لكثري 
من �ل�شركات �ملتخ�ش�شة بال�شناعات 
�لدفاعية �لبحرية. و�أ�شاف يف كلمة 
عرب جملة "�جلندي".. " يف خ�شم 

�ل��ت��ي تعر�ص  �ل���ك���ربى،  �ل�����ش��رك��ات 
�شاملة،  دف��اع��ي��ة  وخ���دم���ات  ح���ل���واًل 
�ال�شتثمار�ت  يف  �أ�شا�شية  لبنة  تعد 
�ال�شرت�تيجية ذ�ت �جلدوى �لعالية 
ونقل  مدرو�شة،  وطنية  قطاعات  يف 
�خلرب�ت و�ملعرفة �لتقنية �لدفاعية 

للم�شاركني يف معر�ص نافدك�ص.
لتخ�ش�شات  �����ش���ت���ع���ر�����ش���ن���ا  ع���ن���د 
�مل�شرتكة  �ل�������ش���رك���ات  وجم��������االت 
تقنيات  ت���وف���ر  جن���ده���ا  ب��امل��ع��ر���ص، 
ج���دي���دة وق������در�ت م��ت��ق��دم��ة، تعزز 
لالأفر�د  و�مل��رن��ة  �ملتطورة  �حلماية 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  �ل��وط��ن��ي  و�الأم����ن 
ت��ق��دم بع�شها  �إذ  �حل����دود،  وح��م��اي��ة 
بحماية  ل�����ل�����دول  ت�������ش���م���ح  ح�����ل�����واًل 
�حليوية  وم��ن�����ش��اآت��ه��ا  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
حتقيق  يف  وت�شاعد  ف��ري��دة،  ب��ط��رق 
وخططها  �لوطنية  روؤيتها  �أه���د�ف 
�ال�شرت�تيجية �ملهمة، وذلك عد� عن 
تقدمي �حللول �لناجحة يف جماالت 
و�لف�شاء  و�جل������و  و�ل���ب���ح���ر  �ل�����رب 

بُحلتهما  "نافدك�ص2021" 
�جل������دي������دة، ل���ي���ط���رح���ا م����ن خ���الل 
�إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  من�شاتهما 
�لعاملية،  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�شركات  م���ن  �ل��ع��دي��د  مب�����ش��ارك��ة 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
عدة  دول  من  �لدفاعية  �ل�شناعات 
م�شاركة  ع���ن  ع����د�  �ل����ع����امل،  ح����ول 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�لبحرية.  �ل��دف��اع��ي��ة  ب��ال�����ش��ن��اع��ات 
�القت�شاد  له  يتعر�ص  ما  خ�شم  يف 
�ل��ع��امل��ي م��ن ن��ك�����ش��ات ورك����ود ب�شبب 
ج����ائ����ح����ة ك�������ورون�������ا، ي�����اأت�����ي ه�����ذ�ن 
مثالية  من�شة  ليمثال  �مل��ع��ر���ش��ان، 
ل����رت�����ش����ي����خ ������ش�����ر�ك�����ات وع�����الق�����ات 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  م�شتد�مة، مع 
�مل�شلحة  و�ل������ق������و�ت  و�ل���������ش����رك����ات 
ل��دول �ل��ع��امل، �الأم���ر �ل��ذي ُي�شاعد 
�لعر�ص  على  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات 
�لدفاعية  �مل�����ش��اري��ع  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
�لدولية،  وحتى  و�الإقليمية  �ملحلية 

ما يتعر�ص له �القت�شاد �لعاملي من 
نك�شات وركود ب�شبب جائحة كورونا، 
ليمثال  �مل���ع���ر����ش���ان،  ه������ذ�ن  ي����اأت����ي 
�شر�كات  ل��رت���ش��ي��خ  م��ث��ال��ي��ة  من�شة 
�ملوؤ�ش�شات  مع  م�شتد�مة،  وعالقات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�ل�������ش���رك���ات و�ل���ق���و�ت 
�لذي  �الأم��ر  �لعامل،  ل��دول  �مل�شلحة 
على  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  ُي�شاعد 
�مل�شاريع  يف  و�مل�������ش���ارك���ة  �ل���ع���ر����ص 
�لدفاعية �ملحلية و�الإقليمية وحتى 
يف  �ال�شتثمار�ت  ُيعزز  مما  �لدولية، 
�ل�شناعات غري �لنفطية، ولهذ� ُيعد 
�ملعر�ص نافذة عاملية الإبر�م �لعديد 
م��ن �ل��ع��ق��ود و�الت��ف��اق��ي��ات يف جمال 

�لت�شنيع و�ل�شيانة وغريها".
وف���ي���م���ا ي���ل���ي ن�������ص �ل���ك���ل���م���ة: "حق 
بافتتاح  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ن��ف��خ��ر  �أن  ل��ن��ا 
�حل�����دث �ل���دف���اع���ي �الأ����ش���خ���م على 
يزهو  �إذ  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  م�شتوى 
"�آيدك�ص  �ل��دويل  �لدفاعي  �ملعر�ص 
2021"، ومعر�ص �لدفاع �لبحري 

�الإلكرتوين، و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة 
لتطوير �لكفاء�ت �ملحلية �مل�شتد�مة. 
وما نرى يف تلك �ل�شركات �مل�شاركة 
�إال فر�شة لتلبية متطلبات �لعمالء 
ح�شب  ك�����ٌل  �أه�����د�ف�����ه�����م،  وحت���ق���ي���ق 
�إيجاد  ح��ت��ى  �أو  �ل��وط��ن��ي��ة،  ظ��روف��ه 
�حلكومية  �ملدنية  للقطاعات  حلول 

يف بع�ص �لق�شايا �خلا�شة.

مما ُيعزز �ال�شتثمار�ت يف �ل�شناعات 
�ملعر�ص  ُيعد  ولهذ�  �لنفطية،  غري 
ن���اف���ذة ع��امل��ي��ة الإب������ر�م �ل��ع��دي��د من 
�ل���ع���ق���ود و�الت����ف����اق����ي����ات يف جم���ال 

�لت�شنيع و�ل�شيانة وغريها.
فر�شة  �أي�شاً  �ملعر�شان  ه��ذ�ن  ُيعد 
متميزة لل�شركات �لدفاعية �مل�شاركة 
لعر�ص �أحدث �البتكار�ت و�لتقنيات، 
ف�شاًل عن تبادل �خلرب�ت و�ملعارف 
�حليوية،  �لع�شكرية  �ل��ق��ط��ع��ات  يف 
حيث تاأتي �لعرو�ص �لعملية �حلية 
بعد ذلك دلياًل و��شحاً على و�قعية 
�لتكنولوجية  �الإب����د�ع����ات  ت��ط��ب��ي��ق 

�حلديثة.
مع  "نافدك�ص"  م��ع��ر���ص  ي��ت��ز�م��ن 
ي�شغل  ح��ي��ث  "�آيدك�ص"،  م��ع��ر���ص 
�لبحري،  ل��ل��دف��اع  خ��ا���ش��ة  م��ن�����ش��ة 
للمعد�ت  ع�����رو������ش�����اً  وي���ت�������ش���م���ن 
حربية  ل�شفن  وزي�����ار�ت  �ل��ب��ح��ري��ة، 
يف  وي�����ش��ارك  وزو�رق.  وف���رق���اط���ات 
من  ع������دد  "نافدك�ص"  م���ع���ر����ص 

�ملعار�ص �ملتخ�ش�شة.
�ل�����دورة �خل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة ملعر�ص 
"�آيدك�ص"  �لدويل  �لدفاع  وموؤمتر 
�لدفاع  ملعر�ص  �ل�شاد�شة  و�ل����دورة 
 "2021 "نافدك�ص  �ل���ب���ح���ري 
ال ت��ع��د ����ش���ه���ادة ف��ق��ط ع��ل��ى ري����ادة 
�الإمار�ت يف جمال �شناعة وتنظيم 
�ملعار�ص على �ل�شعيدين �الإقليمي 
�أي�شاً متثل تاأكيد�ً  و�ل��دويل، و�إمنا 
على م�شتوى �لتطور �لذي حققته 

•• اأبوظبي-وام:

�إ�شحاق  �ل��رك��ن ط��ي��ار  �ل���ل���و�ء  ق���ال 
�لوكيل  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  ���ش��ال��ح حم��م��د 
وتطوير  ل���ل�������ش���ن���اع���ات  �مل�������ش���اع���د 
وز�رة  يف  �ل����دف����اع����ي����ة  �ل������ق������در�ت 
�لدفاع.. �إن �نتظام �إقامة معر�شي 
"�آيدك�ص  �ل���دويل  وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع 
ونافدك�ص" منذ دورت��ه �الأوىل عام 
�خلام�شة  �ل���دورة  وح��ت��ى   1993
فرب�ير  يف  ���ش��ت��ق��ام  �ل���ت���ي  ع�������ش���رة 
من  و�حد�ً  �شك  وال  يعد   ،2021
حققتها  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة  �الإجن�������از�ت 
�لعاملي،  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �الإم�������ار�ت 
و�أث��ب��ت��ت م���ن خ��الل��ه��ا �أن���ه���ا مركز 
�ملعار�ص  ���ش��ن��اع��ة  يف  ف��اع��ل  دويل 
كلمة  يف  و�أ������ش�����اف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة. 
�لدورة  �أن  "�جلندي"  جملة  ع��رب 
وموؤمتر  معر�ص  ع�شرة  �خلام�شة 
�لدفاع �لدويل "�آيدك�ص" ، و�لدورة 
�لبحري  �ل��دف��اع  ملعر�ص  �ل�شاد�شة 
�شهادة  تعد  2021" ال  "نافدك�ص 
فقط على ريادة �الإمار�ت يف جمال 

وطنية  ���ش��رك��ة   250 ن��ح��و  �الأوىل 
وعاملية من 34 دولة، وز�ر �ملعر�ص 
نحو 35 �ألفاً، من بينهم وزر�ء دفاع 
يف  ومتخ�ش�شون  ع�شكريون  وق��ادة 
�لع�شكرية  �ال�شرت�تيجيات  �شوؤون 
حجم  يقدر  بينما  �ل��ق��ر�ر،  و�شناع 
�خلام�شة  �ل�������دورة  يف  �مل�������ش���ارك���ني 
�شتقام  و�ل���ت���ي  ل��ل��م��ع��ر���ص،  ع�����ش��رة 
�أك��������رث من  �جل���������اري  ف�����رب�ي�����ر  يف 
�إىل  ي�شل  بنمو  ���ش��رك��ة،   1300
�الأوىل،  بالدورة  مقارنة   271%
���ش��ه��ادة د�مغة  ي��ع��د  ���ش��ك  وه����ذ� ال 
ع��ل��ى ري����ادة �الإم������ار�ت وت��ف��وق��ه��ا يف 
تنظيم و�شناعة �ملعار�ص �لدفاعية 
فر�غ،  ي��اأت من  وه��ذ� مل  و�الأمنية، 
و�إمنا نتيجة للعديد من �ملقومات، 
�أهمها دقة �لتنظيم و�متالك خربة 
�لكو�در  ووجود  �حرت�فية  تر�كمية 
ف�شاًل  و�لقوية،  �ملالئمة  �لب�شرية 
�لالزمة  �لتحتية  �لبنى  تو�فر  عن 
لنجاح هذه �ملعار�ص �لدولية وثقة 
�ملكانة  �أك�����ش��ب��ت��ه  �ل��ت��ي  �ل��ع��ار���ش��ني 
بها  يحظى  �لتي  �ملرموقة  �لدولية 

���ش��ن��اع��ة وت��ن��ظ��ي��م �مل���ع���ار����ص على 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �الإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل، 
و�إمن������ا �أي�������ش���اً مت��ث��ل ت���اأك���ي���د�ً على 
حققته  �ل�����ذي  �ل���ت���ط���ور  م�����ش��ت��وى 
�لوطنية،  �ل��دف��اع��ي��ة  ���ش��ن��اع��ات��ن��ا 
�ملناف�شة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  وت����ز�ي����د 
�لعاملية،  �الأ������ش�����و�ق  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
منتجات  �أ�شبحت  �أن  بعد  خا�شة 
�ل�������ش���رك���ات �ل��وط��ن��ي��ة ت�����ش��اه��ي يف 
جودتها وكفاءتها ما تقدمه كربى 
�ل�شركات �لعاملية �لعاملة يف جمال 
و�لع�شكري  �ل���دف���اع���ي  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 

و�لتكنولوجي.
وفيما يلي ن�ص �لكلمة..

�إقامة معر�شي وموؤمتر  �نتظام  �إن 
�لدفاع �لدويل "�آيدك�ص ونافدك�ص" 
 1993 ع����ام  �الأوىل  دورت�����ه  م��ن��ذ 
وحتى �لدورة �خلام�شة ع�شرة �لتي 
يعد   ،2021 ف���رب�ي���ر  يف  ���ش��ت��ق��ام 
و�ح���د�ً م��ن �الإجن����از�ت �ملهمة �لتي 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  �الإم������ار�ت  حققتها 
�أنها  م��ن خاللها  و�أث��ب��ت��ت  �ل��ع��امل��ي، 
�شناعة  يف  ف����اع����ل  دويل  م����رك����ز 

حاليا بني �ملعار�ص �لدفاعية.
�لدورة �خلام�شة ع�شرة من معر�ص 
"�آيدك�ص  �ل���دويل  وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع 
عاملية  م��ن�����ش��ة  ت��ع��د   ،  "2021
قطاع  على  �ل�شوء  ت�شلط  متميزة 
يف  �لوطنية  �لدفاعية  �ل�شناعات 
هذه  يف  �ملعر�ص  و�شريكز  �ل��دول��ة، 
�ل��ن�����ش��خ��ة ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ر����ص �أح���دث 
�لتكنولوجيا  �إل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا 
�لدفاعية و�لع�شكرية يف ظل �لثورة 
و��شتخد�م  �ل���ر�ب���ع���ة،  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
تقنيات �لذكاء �ال�شطناعي و�أنظمة 
قدرتها  �أث���ب���ت���ت  و�ل���ت���ي  �مل���ح���اك���اة، 
�الأ�شو�ق  يف  �ملناف�شة  على  �لكبرية 
كبرية  بثقة  حتظى  وباتت  �لعاملية، 
خا�شة  �ل��������دويل،  �ل�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�لعاملية  �ملعايري  �أح��دث  تطبق  �أنها 
و�لكفاءة  و�ملتانة  باجلودة  �خلا�شة 
يف مر�حل �لت�شنيع �ملختلفة يف ظل 
�لظروف �ال�شتثنائية �لتي مير بها 
كوفيد19"  "جائحة  �لعامل حالياً 
�مل�شاحبة  �الحرت�زية  و�الإج��ر�ء�ت 

لها.

�لوطنية،  �ل��دف��اع��ي��ة  ���ش��ن��اع��ات��ن��ا 
�ملناف�شة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  وت����ز�ي����د 
�لعاملية،  �الأ������ش�����و�ق  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
منتجات  �أ�شبحت  �أن  بعد  خا�شة 
�ل�������ش���رك���ات �ل��وط��ن��ي��ة ت�����ش��اه��ي يف 
جودتها وكفاءتها ما تقدمه كربى 
�ل�شركات �لعاملية �لعاملة يف جمال 
و�لع�شكري  �ل���دف���اع���ي  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
معر�ص  وي���ع���د  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي، 
�آيدك�ص �أحد �أهم �ملعار�ص �لدفاعية 
ومن�شة  �ل��ق��ر�ر  الأ���ش��ح��اب  �لعاملية 
و�التفاقيات  �ل�����ش��ف��ق��ات  الأ���ش��خ��م 
�لعاملية.  �ل�����ش��رك��ات  ك���ربي���ات  ب���ني 
�لدويل  �ل��دف��اع  معر�شا  حقق  لقد 
�النطالقة  منذ  ونافدك�ص  �آيدك�ص 
�شو�ء  متو��شلة،  جن��اح��ات  �الأوىل 
�ملطردة يف حجم  �لزيادة  من حيث 
للعرو�ص  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �مل�������ش���اح���ة 
�لعاملية  و�ل�������ش���رك���ات  �ل�������دول  �أو 
�إليه  تو�شلت  ما  الأح��دث  �لعار�شة 
�شناعة  يف  �لع�شكرية  �لتكنولوجيا 
�الأ�����ش����ل����ح����ة �ل�����ربي�����ة و�ل���ب���ح���ري���ة 
�حل��دي��ث��ة. ف��ق��د ���ش��ارك يف �ل����دورة 

ي�شرين   ،2021 ون���اف���دك�������ص 
يف  �مل�����ش��ارك��ني  بجميع  �أرح����ب  �أن 
�ملعر�ص، وب�شيوف �الإمار�ت �لكر�م 
�ل�شالم  ب��ل��د  �ل���ث���اين؛  ب��ل��ده��م  يف 
و�ل��ت��ع��اي�����ص و�ل��ت�����ش��ام��ح و�الأم�����ان، 
و�لز�ئرين  للم�شاركني  ومتنياتي 
و�ال�شتمتاع  و�ل��ن��ج��اح  بالتوفيق 
مب�������ش���اه���دة خم���ت���ل���ف �ل���ع���رو����ص 
للجميع طيب  �لع�شكرية، متمنياً 
و�أتوجه  �الإم��������ار�ت،  يف  �الإق����ام����ة 
�ملعر�ص  على  للقائمني  بال�شكر 
قيادتنا  ومتابعة  �ه��ت��م��ام  ظ��ل  يف 

�لر�شيدة حفظها �هلل.

لدولة  م�شرقة  و�جهة  "�آيدك�ص" 
ومر�آة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�لتنموي  و�لتقدم  للتطور  عاك�شة 
كافة  ع���ل���ى  �ل����دول����ة  يف  �حل���ا����ش���ل 
مبعث  ميثل  فاإنه  ولهذ�  �الأ�شعدة، 

فخر و�عتز�ز لكل �أبناء �لوطن.

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي : تنظيم اآيدك�س 
ونافدك�س 2021 يك�شف قدرات واإمكانيات الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

قال �للو�ء �لركن طيار �إبر�هيم نا�شر حممد �لعلوي قائد �لقو�ت �جلوية 
"�آيدك�ص"  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�ص  تنظيم  �إن  �جل��وي..  و�ل��دف��اع 
 "2021 "نافدك�ص  �لبحري  �لدفاع  ع�شرة، ومعر�ص  �خلام�شة  دورت��ه  يف 
و�إمكانيات  ق��در�ت  م��دى  يك�شف  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �ل��شاد�شة  دورت��ه  يف 
بنية حتتية  به من  تتمتع  وما  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وجاهزية 
قوية، وخ��رب�ت متميزة لتنظيم حدث عاملي بهذ� �حلجم، وب�شكل ي�شمن 

�شالمة ووقاية �جلميع وفق �إجر�ء�ت 
وتد�بري وقائية.

جملة  ع������رب  ك����ل����م����ة  يف  و�أ���������ش��������اف 
�شهد  �حل��دث  ه��ذ�  �إن  "�جلندي".. 
 1993 ع������ام  يف  �ن���ط���الق���ت���ه  م���ن���ذ 
�شهد  ق����د   2021 ل���ع���ام  وو�����ش����وال 
وذلك  و�ل��ن��ج��اح،  �لتميز  م��ن  �شل�شلة 
قيادتنا  وروؤي��ة  وتوفيقه،  �هلل  بف�شل 
�لتي  �ملخل�شة  و�جل��ه��ود  �ل��ر���ش��ي��دة، 
و�لعزمية  �ل�����ش��ل��ب��ة  ب�������االإر�دة  حت��ل��ت 
�مل�شتحيل.  تعرف  ال  �لتي  �ل�شادقة 

وفيما يلي ن�ص �لكلمة..
�ل�شمو  �شاحب  �شيدي  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 

رئي�ص �لدولة �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة "حفظه �هلل" ، و�شيدي �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي  ومتابعة   ، �هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�شلحة ، تنطلق فعاليات معر�شي وموؤمتر �آيدك�ص ونافدك�ص 2021 يف 
�أبوظبي. وياأتي تنظيم هذ� �حلدث �ملهم و�لذي يرتقبه �لكثري  �لعا�شمة 
يف ظل ظروف وحتديات ��شتثنائية فر�شتها �الأحد�ث �لتي مير بها �لعامل 
�إثر تف�شي جائحة "كوفيد 19". حيث يك�شف تنظيم هذه �لفعالية �الأهم 
و�إمكانيات  ق��در�ت  م��دى  عن  �ملنطقة  يف  �لدفاعية  �ملعار�ص  خارطة  على 
بنية حتتية  به من  تتمتع  وما  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وجاهزية 
قوية، وخ��رب�ت متميزة لتنظيم حدث عاملي بهذ� �حلجم، وب�شكل ي�شمن 

�شالمة ووقاية �جلميع وفق �إجر�ء�ت وتد�بري وقائية.
1993 وو�شواًل لعام  ومع ��شتمر�رية هذ� �حلدث منذ �نطالقته يف عام 
وتوفيقه  �هلل  بف�شل  وذلك  و�لنجاح،  �لتميز  من  �شل�شلة  �شهدنا   2021
�ل�شلبة  ب���االإر�دة  حتلت  �لتي  �ملخل�شة  و�جلهود  �لر�شيدة،  قيادتنا  وروؤي��ة 
و�لعزمية �ل�شادقة �لتي ال تعرف �مل�شتحيل. �إن هذ� �حلدث �ملقام ��شتثنائيا 
مب�شاركة  الإجن��اح��ه  �جلميع  وتكاتف  لتحدي  �إع���الن  وه��و  �ملقايي�ص،  بكل 
حملية ودولية و��شعة حتت �شقف و�حد، حيث تعر�ص �ل�شركات و�خلرب�ء 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  وتقنيات  وعلوم  تكنولوجيا  يف  له  �لتو�شل  مت  ما  �آخ��ر 
�لع�شكرية بهدف عقد �شر�كات ��شرت�تيجية بني خمتلف �جلهات �مل�شاركة 
و�المتنان  �لتقدير  بخال�ص  نتقدم  �ملنا�شبة،  وبهذه  �لقطاعات.  ه��ذه  يف 
�آيدك�ص  لكافة �جلهود �ملخل�شة �لتي �شاهمت يف تنظيم معر�شي وموؤمتر 
ونافدك�ص 2021 لنربهن للعامل باأننا دولة طموحها يعانق عنان �لف�شاء. 
متنياتنا بالتوفيق يف جناح فعاليات هذ� �حلدث �الأهم يف �ملنطقة يف �شناعة 

�لدفاع، و�أهاًل ومرحباً باجلميع يف �أبوظبي عا�شمة �لت�شامح و�ل�شالم.



الثالثاء   16  فبراير   2021  م   -   العـدد   13166  
Tuesday    16  February   2021   -  Issue No   13166

05

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�لرئي�ص  �ل��ب��ن��اي،  في�شل  �شعادة  �أك��د 
ل�"�إيدج"  �ملنتدب  و�لع�شو  �لتنفيذي 
�إب��ر�ز قدر�تها  �ملجموعة على  حر�ص 
يف  م�شاركتها  ع��رب  �مل��وح��دة  �مل�شتقلة 
م��ع��ر���ص وم����وؤمت����ر �ل����دف����اع �ل����دويل 
دورته �خلام�شة ع�شرة،  "�آيدك�ص" يف 
"نافدك�ص  ومعر�ص �لدفاع  �لبحري 

�ل��شاد�شة. دورته  2021" يف 
وقال يف كلمة عرب جملة "�جلندي".. 
�الأوىل  �شتكون هذه  �مل�شاركة  �إن هذه 
من نوعها للمجموعة ككيان موحد، 
مرحباً بفر�شة �لتو��شل مع �أ�شحاب 
�لقطاع،  روؤى  وم�����ش��ارك��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة، 

و�أف�شل �ملمار�شات و�خلرب�ت.

�فيم� يلي ن�ص الكلمة..
جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة  ب�شفتها 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل����دف����اع 
"�إيدج"  ت���ع���د  �الإم��������������ار�ت،  ب����دول����ة 
��شت�شافة  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �شريكة 
�لدفاع  لقطاع  �حلا�شم  �حل��دث  ه��ذ� 
�مل��زده��ر يف �مل��ن��ط��ق��ة. ون��ح��ر���ص على 
عرب  �ملوحدة  �مل�شتقلة  قدر�تنا  �إب��ر�ز 

م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف �ل�������دورة �مل��ق��ب��ل��ة من 
و"نافدك�ص".  "�آيدك�ص"  معر�شي 
ونفتخر باالإعالن عن �إطالق "�إيدج" 
�أكرث  20 منتجاً، وعر�ص  الأكرث من 
�أ�شا�شية عرب قطاعات  50 قدرة  من 
و�ل�شو�ريخ  و�الأن����ظ����م����ة،  �مل��ن�����ش��ات 
�ل�شيرب�ين،  و�ل����دف����اع  و�الأ����ش���ل���ح���ة، 
و�حلرب �الإلكرتونية و�ال�شتخبار�ت، 

ودعم �ملهام لدينا.
ومت��ك��ن��ا م���ن �ال����ش���ت���ف���ادة م���ن �أوج����ه 
�لفرعية  ����ش���رك���ات���ن���ا  ب�����ني  �ل������ت������اآزر 
�مل��ج��م��وع��ة يف نوفمرب  �إط�����الق  م��ن��ذ 
�أف�شل  ب�����ش��ك��ل  و�ل���رتك���ي���ز   ،2019
و�لتطوير  �لبحث  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  على 
�لتكنولوجيا  جم���االت  يف  �لتعاونية 
با�شتمر�ر،  قدر�تنا  وترقية  �ملتقدمة، 
�حتياجات  ي��ل��ب��ي  ب��ن�����ش��اط  و�ل��ت��ق��دم 

�ل�شوق �شريعة �لتطور.
بفر�ص  �ل����رق����م����ي  �ل���ع�������ش���ر  و�أت���������ى 
"�إيدج"  وت�شتفيد  جديدة،  وحتديات 
للم�شاهمة  وق��در�ت��ه��ا  �أب��ح��اث��ه��ا  م��ن 
�أك������رث  دف����������اع  ق�����ط�����اع  ت�������ش���ك���ي���ل  يف 
م��رون��ة وج�����ر�أة و�إب����د�ع����اً ي��رك��ز على 
وتر�شدنا  �مل��ت��ق��دم��ة.  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جذب  يف  �ملتمثلة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  قيمنا 

تاألقاً،  و�أك����رثه����ا  �مل����و�ه����ب  �أف�������ش���ل 
وب���ن���اء ����ش���ر�ك���ات ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة على 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل، وتطوير 
�لدفاعية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ق�����در�ت 
م�شتقباًل  ل���ن���ا  ت���وف���ر  �ل���ت���ي  �الأه�������م 
�آم���ن���اً، ف��ن��ح��ن �ل��ع��ام��ل �مل��ح��ف��ز لدفع 
طموحات �لتكنولوجيا �ملتقدمة ككل 
يف �لدولة. وركزنا خالل �لعام �ملا�شي 
�مل�شتقلة  �لقدر�ت  �أ�شا�شي على  ب�شكل 
و�الأ�شلحة  �الإل���ك���رتون���ي���ة  و�حل������رب 
�لذكية، ونتطلع �إىل عر�ص منتجاتنا 

وخدماتنا �أمام جمهور دويل.
م�شاركة  �أول  ه�����ذه  ����ش���ت���ك���ون  ك���م���ا 
"�آيدك�ص"  يف  م���وح���د  ك���ك���ي���ان  ل���ن���ا 

بفر�شة  ون����رح����ب  و"نافدك�ص"، 
�مل�شلحة،  �أ����ش���ح���اب  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل 
و�أف�شل  �ل���ق���ط���اع  روؤى  وم�������ش���ارك���ة 

�ملمار�شات و�خلرب�ت.
لدولة  �حلكيمة  �لقيادة  على  ونثني 
لت�شهيل  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �الإم�����ار�ت 
هذ� �حلدث �لتاريخي حتى يف خ�شم 
فرتة مليئة بالتحديات للعامل، بينما 
�لتاأثري  يف  "كوفيد19-"  ي�شتمر 
�الإم��ار�ت كفاءة  و�أثبتت  على حياتنا. 
للجائحة،  �إد�رت��ه��ا  يف  بالثقة  جديرة 
�لوطني،  �لتلقيح  ب��رن��ام��ج  و�إط����الق 
�أم�����اًل م��ت��ج��دد�ً يف تغّلب  م���ا م��ن��ح��ن��ا 
�لب�شرية على �الأزمة �حلالية وتتقدم 

نحو م�شتقبل �أكرث �إ�شر�قاً.
ونثّمن �أي�شاً ملنظمي �حلدث �ل�شخم 
�للوج�شتية،  ل��ل��خ��دم��ات  ت�شهيلهم 
و�شمان كفاءة �شل�شلة �لتوريد لتاأكيد 
��شت�شافة هذين �ملعر�شني ب�شال�شة. 
ف��ه��م ج�����ش��دو� ف��ع��اًل روح �الإم������ار�ت، 
و�أك��دو� مرة �أخ��رى �أن��ه حيثما توجد 
ال  تقهر،  ال  و�شجاعة  �شيا�شية  �إر�دة 
للجميع  نتمنى  للم�شتحيل.  وج���ود 
م�شاركة مثمرة وموؤثرة يف "�آيدك�ص" 

و"نافدك�ص" 2021.

•• اأبوظبي- وام:

حتت �لرعاية �لكرمية ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�للجنة  �أعلنت  �هلل"،  "حفظه  �لدولة 
"�آيدك�ص"  مل��ع��ر���ش��ي  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
جاهزيتها  عن  و"نافدك�ص" 2021 
و�ت�����خ�����اذه�����ا ج���م���ي���ع �ال�����ش����ت����ع����د�د�ت 
�ل���الزم���ة الن��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات �ل���دورة 
�خلام�شة ع�شرة من �ملعر�شني، وذلك 
�ع��ت��ب��ار�ً م��ن ي���وم �الأح����د �مل��و�ف��ق 21 
25 ف��رب�ي��ر �جل���اري يف مركز  وحتى 
�أب���وظ���ب���ي �ل���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���ص، �إىل 
جانب موؤمتر �لدفاع �لدويل 2021 
20 ف��رب�ي��ر يف مركز  ي��ق��ام يف  �ل���ذي 

�أدنوك لالأعمال.
"�آيدك�ص"  م���ع���ر����ش���ا  وي�������ش���ت���ع���ر����ص 
�ل�����ل�����ذ�ن   2021 و"نافدك�ص" 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  تنظمهما 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  "�أدنيك"،  ل��ل��م��ع��ار���ص 
للقو�ت  �لعامة  و�لقيادة  �لدفاع  وز�رة 
�مل�����ش��ل��ح��ة ب���دول���ة �الإم���������ار�ت، �أح����دث 
�ل�شناعات  ق���ط���اع  �إل���ي���ه  ت��و���ش��ل  م���ا 
ومعد�ت  تكنولوجيا  م��ن  �ل��دف��اع��ي��ة 
�إىل جانب ت�شليط  متطورة ومبتكرة، 
�ل�شناعات  قطاع  تطور  على  �ل�شوء 
�لدفاعية �لوطنية يف �لدولة، وكذلك 
ع���ق���د �����ش����ر�ك����ات �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
وكربيات  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ات  خمتلف 
هذه  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�شركات 

�لقطاعات.
ويف �ل�شياق ذ�ته، يجمع موؤمتر �لدفاع 
�لدويل 2021، �خلرب�ء و�ملخت�شني 
�أر�ص  على  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من 
لالأعمال  �أدن������وك  م���رك���ز  يف  �ل���و�ق���ع 
�فرت��شياً من خالل من�شات �لتو��شل 
�لعاملية، ملناق�شة �زدهار وتطور �لذكاء 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ال�شطناعي 
وحمايتهم يف ع�شر �لثورة �ل�شناعية 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أع���ل���ن���ت  �ل����ر�ب����ع����ة. 
�ملنظمة للمعر�شني �أن جناح �الإمار�ت 
يعد �الأكرب يف معر�ص �آيدك�ص 2021 
يليه جناح �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  جناح  يليه 
يليه جناح جمهورية �ل�شني �ل�شعبية 

ثم جناح جمهورية فرن�شا.
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
�أبوظبي  مب���رك���ز  �م�������ص  ع��ق��د  �ل�����ذي 
�ل���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���ص ل����الإع����الن عن 
�خل��ام�����ش��ة ع�شرة  �ل������دورة  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
و"نافدك�ص"  "�آيدك�ص"  مل��ع��ر���ش��ي 
 ،2021 �ل������دويل  �ل���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
فار�ص  �ل��ل��و�ء  م��ع��ايل  بح�شور  وذل���ك 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��زروع��ي  خلف 
�لتنفيذي،  �مل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و  �أب��وظ��ب��ي 
�ملنظمة ملعر�شي  �لعليا  �للجنة  رئي�ص 

"�آيدك�ص" و"نافدك�ص"، و�شعادة �للو�ء 
�ل��رك��ن ط��ي��ار �إ���ش��ح��اق ���ش��ال��ح حممد 
لل�شناعات  �مل�شاعد  �لوكيل  �لبلو�شي، 
وت��ط��وي��ر �ل��ق��در�ت �ل��دف��اع��ي��ة ب���وز�رة 
�لعليا،  �للجنة  رئي�ص  ونائب  �ل��دف��اع، 
�لع�شو  �ل����ظ����اه����ري،  م���ط���ر  وح���م���ي���د 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملنتدب 
"�أدنيك"  �أبوظبي �لوطنية للمعار�ص 

وجمموعة �ل�شركات �لتابعة لها.
و�أكد معايل �للو�ء �لركن طيار فار�ص 
خلف �ملزروعي يف كلمته خالل �ملوؤمتر 
دعم  يف  �أ�شهم  "�آيدك�ص"  معر�ص  �أن 
�لوطنية  �لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع 
و�لدولية منذ �نطالقته �الأوىل، ور�شخ 
مكانة دولة �الإمار�ت ودورها �ملحوري 
�إىل  م�شري�ً  وعاملياً،  و�إقليمياً  حملياً 
و"نافدك�ص"  "�آيدك�ص"  معر�شي  �أن 
وموؤمتر �لدفاع �لدويل من �لفعاليات 
و�ال�شرت�تيجية  �حل��ي��وي��ة  �ل��دول��ي��ة 
من�شات  �إىل  �لتحول  يف  جنحت  �لتي 
ما  �أح���دث  ت�شتقطب  متكاملة  عاملية 
�لدفاعية  �ل�����ش��ن��اع��ات  �إل��ي��ه  ت��و���ش��ل��ت 
�ل����ربي����ة و�ل���ب���ح���ري���ة و�جل�����وي�����ة من 
تقنيات  تو�كب  و�بتكار�ت  تكنولوجيا 

�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
�لقادمة  �ل����دورة  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
جائحة  من  �لتعايف  مرحلة  �شتد�شن 
من  �لرغم  على  وذل��ك   ، كوفيد19- 
�لظروف �لر�هنة �لتي ي�شهدها �لعامل، 
�الإمار�ت  دولة  جاهزية  على  لتربهن 
تنظيم  �أبوظبي وقدرتها على  و�إم��ارة 
�لدولية  �لفعاليات  ه��ذه  و��شت�شافة 
�لبنية  �لدولة  متتلك  حيث  �ل��ر�ئ��دة، 
لتنظيم  �لالزمة  و�خل��رب�ت  �لتحتية 
ب���ه���ذ� �حل���ج���م، وب�شكل  ع���امل���ي  ح����دث 
ي�شمن �اللتز�م بالتد�بري �الحرت�زية 
�الأمر  و�لوقاية،  �ل�شالمة  و�إج���ر�ء�ت 
�لر�ئدة  �لدولية  �ملكانة  ير�شخ  �ل��ذي 
�أبوظبي  ق����درة  وي���وؤك���د  ل��ل��م��ع��ر���ش��ني، 
�لعامل  دول  خمتلف  ��شتقطاب  على 

للم�شاركة يف و�حد من �أهم �لفعاليات 
�لدولية �ملتخ�ش�شة بقطاع �ل�شناعات 

�لدفاعية.
ت�شجيل  مت  "�إنه  م���ع���ال���ي���ه:  وق������ال 
ل�شانعي  م��رت��ف��ع��ة  م�����ش��ارك��ة  ن�����ش��ب��ة 
�لقطاعات  �لقر�ر و�خل��رب�ء من هذه 
و��شعاً  عاملياً  �إقبااًل  و�شهدنا  �حليوية، 
و�لتي من  �ل���دورة  ه��ذه  للم�شاركة يف 
كبرية  �أع�����د�د�ً  ت�شتقطب  �أن  �ملنتظر 
�أن��ح��اء �لعامل،  م��ن �ل���زو�ر م��ن جميع 
حيث �شي�شارك يف هذه �لفعاليات �لتي 
تلعب دور�ً رئي�شاً يف تطوير �ل�شناعات 
�ل�شناعات  ق��ادة  �لوطنية،  �لدفاعية 
�ل��دف��اع��ي��ة م��ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �لعامل 

لعقد �ل�شر�كات �ملثمرة".
�ملقبلة  �ل�����دورة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���اف 
فر�شة  و�ل�����زو�ر  للم�شاركني  �شتتيح 
ف����ري����دة ل����الط����الع ع���ل���ى �أح��������دث ما 
�إليه قطاعات �لدفاع و�الأمن  تو�شلت 
ومعد�ت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�شالم  للم�شاهمة يف حتقيق  مبتكرة 
�ملتوقع  من  �أن��ه  �إىل  ..م�شري�  �لعاملي 
�رتفاعاً  و�ملوؤمتر  �ملعر�شان  ي�شهد  �أن 
�لتي  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�������ش���ارك���ة  ن�����ش��ب��ة  يف 
�لدولية  �ملناف�شة  على  قدرتها  �أثبتت 
�ل��دف��اع و�الأم���ن، م��ن حيث  بقطاعات 
�البتكار و�الإنتاجية و�ملعد�ت و�لكو�در 

�لب�شرية �ملتميزة.
�لدورة  �نطالق  �أن  �إىل  و�أ�شار معاليه 
�جل��دي��دة م��ن �ملعر�شني و�مل��وؤمت��ر يف 
 ،2021 ع��ام  �ال�شتثنائي،  �لعام  ه��ذ� 
باليوبيل  �الح��ت��ف��ال  ع��ام  م��ع  يتز�من 
�لذهبي الحتاد دولة �الإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة، �مل��ن��ا���ش��ب��ة �ل��ت��ي ت��ت��وج ن�شف 
و�لتنمية  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ع��ط��اء  م��ن  ق���رن 
�الأ�شعدة،  خمتلف  على  و�الإجن�����از�ت 
مكانتها  ل�����الإم�����ار�ت  ك��ف��ل��ت  و�ل����ت����ي 

�لدولية �ملرموقة.
"�آيدك�ص"  معر�شي  �أن  معاليه  و�أك��د 
و"نافدك�ص" وموؤمتر �لدفاع �لدويل، 

ملو��شلة  �الن���ط���الق  ن��ق��ط��ة  �شت�شكل 
و�مل�شاهمة  �الأع���م���ال  ���ش��ي��اح��ة  ن�����ش��اط 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  دع����م  يف 
وحتقيق قفز�ت جديدة نحو �مل�شتقبل، 
و��شتكمال ق�شة جناح �الإمار�ت خالل 
لبناء  �شعياً  �ملقبلة،  ع��ام��اً  �خلم�شني 
�إىل  ي�شتند  تناف�شي  وط��ن��ي  �ق��ت�����ش��اد 

�ملعرفة و�البتكار.
هذه  �ن��ع��ق��اد  �ن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�ل�����دورة خ���الل ه���ذه �مل��رح��ل��ة، ير�شخ 
عاملية  كوجهة  �الإم����ار�ت  دول��ة  مكانة 
روؤى  وبف�شل  تعاملت  وج��اذب��ة،  �آمنة 
ب�شكل  �ل��ث��اق��ب��ة،  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
/كوفيد19-/  جائحة  م��ع  ��شتباقي 
و�حتوت خماطر �نت�شارها، وهي قادرة 

على �لرتحيب بالعامل جمدد�ً.
وب������دوره ع���رب ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �لركن 
�لبلو�شي،  �إ�شحاق �شالح حممد  طيار 
وتطوير  لل�شناعات  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لدفاع،  ب�����وز�رة  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل���ق���در�ت 
ون���ائ���ب رئ��ي�����ص �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا، عن 
من  �لقادمة  �ل���دورة  بانطالق  فخره 
وموؤمتر  و"نافدك�ص"  "�آيدك�ص" 
2021 خ���الل هذه  �ل����دويل  �ل��دف��اع 
�لدويل  �ملجتمع  ثقة  لتعك�ص  �ملرحلة، 
على  بقدرتنا  و�ملتعاملني  و�ل�شركاء 
يف  �ال�شتثنائية  �ل����دورة  ه���ذه  تنظيم 
موعدها �ملقرر ..م�شري� �إىل �أن �للجنة 
بو�شع  "�أدنيك"  م��ع  بالتعاون  قامت 
بعناية  وم���درو����ش���ة  م��ف�����ش��ل��ة  خ��ط��ط 
لتنظيم هذه �لدورة �ال�شتثنائية، �لتي 
تعد �أوىل �لفعاليات �لدفاعية �لعاملية 
�ل���ت���ي ت��ن��ع��ق��د ع��ل��ى �أر������ص �ل���و�ق���ع يف 
/كوفيد- جائحة  من  �لتعايف  مرحلة 
م�شتوى  على  �الأكرب  و�حلدث   ،/19

�إمارة �أبوظبي.
�أن دول��ة �الإم����ار�ت قدمت  �إىل  و�أ���ش��ار 
منوذجاً يحتذى به يف �إد�رة جائحة /
كوفيد19-/، ما �شاهم وب�شكل فاعل 
وتن�شيط  �ل��ت��ع��ايف  عملية  ت�����ش��ري��ع  يف 

�لدولة،  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل�شناعات  ق���ط���اع  دع����م  ع���ن  ف�����ش��اًل 
�ل��ع��امل��ي، و�ل�����ش��م��اح لقادته  �ل��دف��اع��ي��ة 

باال�شتمر�ر يف ممار�شة �أعمالهم.
و�أكد �أن �للجنة �لعليا �ملنظمة حر�شت 
على �لتعاون مع كافة �للجان �ملخت�شة 
على  �ملختلفة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وفق  �الإج����ر�ء�ت  م��ن  و�شع جمموعة 
و�ملحلية  �لعاملية  �ال���ش��رت�ط��ات  �أع��ل��ى 
ل�شمان �أمن و�شالمة �لوفود �لدولية 
ت�شجيل  ..ومت  و�ل�����زو�ر  و�مل�����ش��ارك��ني 
للوفود  م���رت���ف���ع���ة  م�������ش���ارك���ة  ن�����ش��ب��ة 
�ل��ر���ش��م��ي��ة و���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر و�خل����رب�ء 
�لقطاعات  ه����ذه  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

�حليوية من �لعديد من دول �لعامل.
تقوم  دورة،  كل  يف  باأنه  �شعادته  ون��وه 
�ملنظمة  و�ل��ل��ج��ان  "�أدنيك"  ���ش��رك��ة 
�جلهات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل��خ��ت�����ش��ة ب��و���ش��ع خ��ط��ط ت�����ش��اه��م يف 
بالوفود  �خلا�شة  �الإج���ر�ء�ت  ت�شهيل 
و�الإعالميني  و�ل��ع��ار���ش��ني  �ل��دول��ي��ة 
و�ل����زو�ر و�مل�����ش��ارك��ني يف ه��ذ� �حلدث، 
حيث يتم �لتن�شيق مع �لقيادة �لعامة 
�إج����ر�ء�ت  لت�شهيل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
بالوفود  �خلا�شة  �لتاأ�شري�ت  �إ���ش��د�ر 
�لفحو�شات  �إج���ر�ء  و�شيتم  �ل��دول��ي��ة، 
جلميع  ب�/كوفيد–19/  �خل��ا���ش��ة 
�ل��وف��ود �ل��دول��ي��ة يف م��ط��ار�ت �لدولة 
�إبر�زهم  بعد  وذل���ك  و���ش��ول��ه��م،  ح��ال 
معر�شي  يف  �ل���ت�������ش���ج���ي���ل  ت�������ش���ري���ح 

"�آيدك�ص" و"نافدك�ص".
 19 �أن���ه مت حت��دي��د  و�أ���ش��اف �شعادته 
فندقاً حتيط مبركز �أبوظبي �لوطني 
و�لزو�ر  �لوفود  للمعار�ص ال�شت�شافة 
بالتعاون  وذل���ك  ل��ل��ح��دث،  �ل��دول��ي��ني 
مع �جلهات �ملخت�شة يف �الإم��ارة، ومت 
جتهيز هذه �لفنادق مبر�كز فح�ص /

مع د�ئرة �ل�شحة  بالتعاون   /PCR
�أبوظبي ..كما �شيتم توفري خدمة  يف 
�لفنادق  ه����ذه  و�إىل  م���ن  �حل���اف���الت 

للوفود �لدولية.
ويف حديثه عن تفا�شيل موؤمتر �لدفاع 
�أن  �أ�شار �شعادته �ىل   ،2021 �لدويل 
�لدورة �لقادمة �شتجمع �أكرث من 24 
دول  خمتلف  من  ومتخ�ش�شاً  خبري�ً 
�لو�قع و�فرت��شياً،  �أر�ص  �لعامل على 
و���ش��ت�����ش��ت��ق��ط��ب �ف��رت����ش��ي��اً �أك����رث من 
قطاع  وخ������رب�ء  ق�����ادة  م���ن   2،000
�لدفاع �لعامليني من 80 دولة، لتتيح 
يف  و�ال�شتمر�ر  �الجتماع  فر�شة  لهم 
وجود  م��ع  خا�شة  �أعمالهم،  ممار�شة 
�ملخت�شة  �ل��ه��ي��ئ��ات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
بالتد�بري  �حلكومية  �جلهات  بتزويد 
�ل��ت��ي ت��ع��زز دف��اع��ات ب��الده��م، لرت�شخ 
�مل��ك��ان��ة �ل��ري��ادي��ة �ل��ت��ي و���ش��ل��ت �إليها 
دولة �الإمار�ت ودورها �ملحوري يف دعم 
و�إقليمياً  حملياً  �لدفاعية  �ل�شناعات 

وعاملياً.
�لدفاع  موؤمتر  �أن  �إىل  �شعادته  ولفت 
��شتثنائية  عاملية  من�شة  يعد  �ل��دويل 
�إليه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا  �آخ�����ر  ت�����ش��ت��ع��ر���ص 
�ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة و�الأم��ن��ي��ة من 
مبا  وم��ب��ت��ك��رة،  م��ت��ق��دم��ة  تكنولوجيا 
نحو  �لعاملية  �لتوجهات  م��ع  ين�شجم 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  �ع��ت��م��اد 
�ل�شوء  �ملوؤمتر  ي�شلط  حيث  �لر�بعة، 
�ل���دويل الإعادة  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  على 
ه��ي��ك��ل��ة �مل���ن���ظ���وم���ات �ل���دف���اع���ي���ة يف 
ظ��ل م��ا ي��و�ج��ه �ل��ع��امل م��ن حتديات 

تكنولوجية.
�لعام  دورة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  وت��ط��رق 
بكلمة  �شتنطلق  �ملوؤمتر  من   2021
�فتتاحية وترحيبية ملعايل حممد بن 
�أحمد �لبو�ردي، وزير �لدولة ل�شوؤون 
�أربع  تليها  �الإم���ار�ت،  دول��ة  �لدفاع يف 
كوكبة  فيها  ي�شارك  رئي�شية،  جل�شات 
و�لعاملية  �الإمار�تية  �ل�شخ�شيات  من 
حتت  �الأوىل  �جلل�شة  �شتنعقد  حيث 
�إد�رة  يف  �البتكارية  "�لفر�ص  ع��ن��و�ن 
�أنظمة �شل�شلة �لتوزيع حلقبة ما بعد 

كورونا"، تليها �جلل�شة �لثانية بعنو�ن 
"حماية �لذكاء �ال�شطناعي وتقنيات 
�الأخ��رى يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة 
ع�شر �لتعاون و�مل�شاركة"، ثم �جلل�شة 
جو�نب  "تعزيز  ب���ع���ن���و�ن  �ل���ث���ال���ث���ة 
�ل�شناعات  يف  و�ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ب���ح���ث 
�ملت�شارعة  �لتغري�ت  ظل  يف  �لدفاعية 
�أعماله  �مل��وؤمت��ر  ويختتم  و�ملعقدة"، 
حتت  تنعقد  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة  باجلل�شة 
متاهي  لكيفية  �شاملة  "نظرة  عنو�ن 
�لتحول  حقبة  مع  �ل�شيرب�ين  �الأم��ن 

�لرقمي".
وم�������ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال ح���م���ي���د مطر 
و�لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�شو  �لظاهري، 
�لوطنية  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي 
وجمموعة  "�أدنيك"  ل���ل���م���ع���ار����ص 
معر�ص  "�إن  ل��ه��ا:  �لتابعة  �ل�����ش��رك��ات 
�آيدك�ص ��شتطاع منذ �نطالقته �الأوىل 
يف عام 1993 وعلى مد�ر 27 عاماً، 
�أن يحقق �لعديد من �الإجن��از�ت، و�أن 
يوؤكد على مكانته �ملتميزة كاأحد �أكرب 
�لعامل. ومل  �ملتخ�ش�شة يف  �لفعاليات 
�لنور،  ل���رتى  ت��ك��ن ه���ذه �الإجن�������از�ت 
�لكبري و�ل��الحم��دود من  �لدعم  لوال 

قيادتنا �لر�شيدة.
يف  "ي�شارك  �ل����ظ����اه����ري:  و�أ������ش�����اف 
�ل������دورة �حل��ال��ي��ة م���ن �مل��ع��ر���ش��ني ما 
من  عار�شة،  �شركة   900 على  يزيد 
م�شاركة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  دول����ة،   59
�أن  �ملتوقع  ..ومن  وطنياً  جناحاً   35
على  ي��زي��د  م���ا  �مل��ع��ر���ش��ان  ي�شتقطب 
على  ودويل،  حملي  ز�ئ���ر  �أل���ف   70
للمعر�شني  �خل��م�����ش��ة  �الأي������ام  م�����د�ر 
�أكدت  دول��ي��ة  وف���ود   110 �إىل ج��ان��ب 
ي�شارك  �أن  �ملنتظر  وم���ن  ح�����ش��وره��ا، 
على  يزيد  ما  �الإعالمية  �لتغطية  يف 
حول  دول��ة   64 من  �إع��الم��ي   500

�لعامل".
ت�شهد  �حل���ال���ي���ة  �ل��������دورة  �أن  و�أك�������د 
م�شاركة 5 دول جديدة، ت�شارك للمرة 

و�لتي  �إ�شر�ئيل،  �الأوىل، وهي كل من 
ت�شم حتت جناحها 64 �شركة �إ�شافة 
و�أذربيجان،  �ل�شمالية،  مقدونيا  �إىل 
ولوك�شمبورغ و�لربتغال ..م�شري� �ىل 
�لعار�شة  �لدولية  �ل�شركات  ن�شبة  �ن 
جمموع  م����ن  ب���امل���ائ���ة   84 جت�������اوزت 
ن�شبة  و���ش��ل��ت  ح���ني  يف  �ل���ع���ار����ش���ني، 
 16 �إىل  �لعار�شة  �لوطنية  �ل�شركات 
�الأمر  �ل�شركات،  جمموع  م��ن  باملائة 
�لدويل  �الهتمام  م��دى  يعك�ص  �ل��ذي 
�إ�شافة  ونافدك�ص،  �أيدك�ص  مبعر�شي 
�إليه  و���ش��ل  �ل���ذي  �مل��ت��ط��ور  للم�شتوى 
ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ات �ل���دف���اع���ي���ة على 

�ل�شعيد �ملحلي.
�مل�شاحة  �أن  �ىل  �ل���ظ���اه���ري  و�أ�����ش����ار 
�لد�خلية  �لعرو�ص  ملناطق  �الإجمالية 
�ل�  جت����اوزت  للمعر�شني  و�خل��ارج��ي��ة 
م��رب��ع، كما و�شلت  م��رت  �أل���ف   155
و�ملائية  �خلارجية  �لعرو�ص  م�شاحة 
�إىل  الأدن��ي��ك  �لبحري  �لر�شيف  على 

مربع. مرت  �ألف   81
�شي�شهد  نافدك�ص  معر�ص  ب��اأن  ون��وه 
70 �شركة عار�شة  �أكرث من  م�شاركة 
باالإ�شافة ال�شتقطابه  دول��ة،   16 من 
وزورقاً  بحرية  قطعة   17 م��ن  �أك��رث 
10 دول ..و�شيتم عر�ص  ت�شارك من 
�لر�شيف  على  �لبحرية  �لقطع  ه��ذه 
�ملقابلة  �مل��اري��ن��ا  منطقة  يف  �ل��ب��ح��ري 
للمعار�ص،  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
�لعرو�ص  م��ن��ط��ق��ة  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

�خلا�شة يف ميناء ز�يد.
و�شالمة  �شحة  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أك����د 
ملعر�شي  و�ل������زو�ر  �مل�����ش��ارك��ني  ج��م��ي��ع 
وموؤمتر  و"نافدك�ص"  "�آيدك�ص" 
�لدفاع �لدويل من �أهم �أولويات �شركة 
�أبوظبي �لوطنية للمعار�ص "�أدنيك"، 
وقد قامت �ل�شركة بو�شع بروتوكوالت 
تو�شح �لتد�بري و�الإج��ر�ء�ت �خلا�شة 
باحلفاظ على �شحة جميع �مل�شاركني، 
�ل�شحية  �لهيئات  بالتعاون مع  وذلك 
ختام  ويف  �ل��ع��الق��ة.  ذ�ت  و�ل��رق��اب��ي��ة 
كلمته خالل �ملوؤمتر، توجه �لظاهري 
�لعام  �لقطاعني  يف  لل�شركاء  بال�شكر 
�لدفاع  وز�رة  ر�أ�شهم  وعلى  و�خلا�ص، 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  و�ل���ق���ي���ادة 
�للجنة  �أع�����ش��اء  ك��اف��ة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لفرعية،  و�ل��ل��ج��ان  �مل��ن��ظ��م��ة،  �ل��ع��ل��ي��ا 
و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي عملت ب�شكل 
�لفعاليات  ه��ذه  �إجن��اح  على  متو��شل 
و�إخر�جها بال�شكل �لذي يليق ب�شمعة 
�أنه  بالذكر  �جلدير  �ل��دول��ة.  ومكانة 
من  و����ش��ع��ة  جم��م��وع��ة  تطبيق  �شيتم 
�إجر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شالمة و�لوقاية 
ل�������ش���م���ان �أم��������ن و�����ش����الم����ة �ل����وف����ود 
�لعام  دورة  يف  و�ل������زو�ر  و�مل�����ش��ارك��ني 

و�ملوؤمتر. �ملعر�شني  من   2021

•• اأبوظبي -وام:

قال �للو�ء �لركن �شالح حممد �شالح 
جمرن �لعامري، قائد �لقو�ت �لربية 
"�آيدك�ص" و"نافدك�ص"،  �إن معر�شي 
دول��ة حتقق يف  �لقريب على  �ل�شاهد 
م��ا ال  و�ل���رف���اه،  �لتنمية و�الق��ت�����ش��اد 
�الأمن  يف  وحتقق  غريها،  يف  يتحقق 
ورفاه  تنميتها  حتمي  وه��ي  و�ل��ع��دل، 
وعدلها  و��شتقر�رها  و�أمنها  �شعبها 
�أهميته  ع��ل��ى  ب��ره��ن  ق����وي،  ب��ج��ي�����ص 
خ�شو�شاً  تاريخه،  ط��و�ل  و�شرورته 
ح��ني ق���دم �ل�����ش��ه��د�ء �الأب���ط���ال فد�ء 
معر�ص  �أن  ويكفي  و�الأم����ة،  للوطن 
�شليل  "�آيدك�ص"  �ل������دويل  �ل����دف����اع 
وتطبيقاً  فكر�ً  �الإم���ار�ت  دول��ة  جي�ص 
و�شغفاً، حيث قو�تنا �مل�شلحة مدر�شة 
للقائد  �ملثمر  �لغر�ص  منذ  وجامعة 
�مل��وؤ���ش�����ص �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د بن 
"طيب �هلل ثر�ه"،  �آل نهيان،  �شلطان 
ل�شاحب  �ل��ز�ه��ر  �لعهد  �إىل  و���ش��واًل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�الأعلى  �لقائد  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان 

للقو�ت �مل�شلحة "حفظه �هلل".
جملة  ع������رب  ك����ل����م����ة  يف  و�أ���������ش��������اف 
���لٍّ  جَتَ "�آيدك�ص"  �إن  "�جلندي".. 
نحو  متعاظمة  جلهود  وعزيز  و��شح 
تكري�ص �ل�شناعة �لع�شكرية، مبا هي 
���ش��ن��اع��ة ���ش��الم، ه��دف��ه��ا �ل���دف���اع عن 
و�شون  �حل��دي��ث��ة  �ملجتمعات  نه�شة 
قيمها، و�أن "�آيدك�ص"، فكرة �الإمار�ت 
هو  ق���وي،  ب��ن��اء جي�ص  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي 
�ل��ي��وم م�����ش��در ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز �لعرب 

جميعاً..

�فيم� يلي ن�ص الكلمة..
�ل�شاهد  و"نافدك�ص"،  "�آيدك�ص" 
�لتنمية  يف  حتقق  دول��ة  على  �لقريب 
و�ل��رف��اه، ما ال يتحقق يف  و�القت�شاد 
و�لعدل،  �الأم����ن  يف  وحت��ق��ق  غ��ريه��ا، 
�شعبها  ورف����اه  تنميتها  حت��م��ي  وه���ي 
بجي�ص  وعدلها  و��شتقر�رها  و�أمنها 
و�شرورته  �أهميته  على  برهن  ق��وي، 
قدم  ح��ني  خ�شو�شاً  ت��اري��خ��ه،  ط���و�ل 
للوطن  ف������د�ء  �الأب�����ط�����ال  �ل�������ش���ه���د�ء 
�لدفاع  م��ع��ر���ص  �أن  وي��ك��ف��ي  و�الأم�����ة، 
دولة  �شليل جي�ص  »�آي��دك�����ص«  �ل���دويل 
�الإمار�ت فكر�ً وتطبيقاً و�شغفاً، حيث 
منذ  وجامعة  �مل�شلحة مدر�شة  قو�تنا 
�ملغفور  �ملوؤ�ش�ص  للقائد  �ملثمر  �لغر�ص 
نهيان،  �آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له 
�إىل �لعهد  و�شواًل  ثر�ه"،  �هلل  "طيب 
�لز�هر ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة "حفظه �هلل". 
و��شح وعزيز جلهود  لٍّ  "�آيدك�ص" جَتَ

�ل�شناعة  ت��ك��ري�����ص  ن��ح��و  م��ت��ع��اظ��م��ة 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة، مب��ا ه��ي ���ش��ن��اع��ة �شالم، 
�ملجتمعات  نه�شة  عن  �لدفاع  هدفها 
"�آيدك�ص"،  قيمها.  و���ش��ون  �حلديثة 
بناء  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �الإم������ار�ت  ف��ك��رة 
فخر  م�شدر  �ل��ي��وم  ه��و  ق���وي،  جي�ص 

و�عتز�ز �لعرب جميعاً..
و"�آيدك�ص" ينطلق من جديد رغم كل 
�لظروف، وهو يرحب ب�شيوفه �لكر�م، 
�أ���ش��ب��ح �مل��ل��ت��ق��ى �الأب�����رز ل�شناع  ح��ي��ث 
�ل�شناعات  �لقر�ر و�خل��رب�ء يف قطاع 
بف�شل  وذل��ك  و�لع�شكرية،  �لدفاعية 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل����روؤي����ة 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�هلل"و�شاحب  "حفظه  �لدولة  رئي�ص 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل���دول���ة رئي�ص 
"رعاه  �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي  جم��ل�����ص 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل" 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�أع�شاء  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م 
حكام  ل�����الحت�����اد  �الأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������ص 
�لر�هنة،  �ل��ظ��روف  �الإم�����ار�ت. ورغ���م 
توؤكد  "كوفيد19-"،  جائحة  و�آث���ار 
باأنها  وج��اه��زي��ت��ه��ا  ث��ق��ت��ه��ا  �الإم�������ار�ت 
معر�شي  �����ش���ت�������ش���اف���ة  ع���ل���ى  ق��������ادرة 
 "2021 و"نافدك�ص  "�آيدك�ص15" 
ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب��اأن��ن��ا ق����ادرون على 
دولة  متتلك  حيث  �ل��ع��امل،  ��شتقبال 
و�خلرب�ت  �لتحتية،  �لبنية  �الإم���ار�ت 
بهذ�  ع��امل��ي  ح��دث  لتنظيم  �ل��الزم��ة، 
�حل���ج���م، وب�����ش��ك��ل ي�����ش��م��ن �الل���ت���ز�م 
ب��ال��ت��د�ب��ري �الح����رت�زي����ة و�إج�������ر�ء�ت 

��خ معر�ص  �ل�����ش��الم��ة و�ل���وق���اي���ة. ر���شَّ
�آيدك�ص مكانة دولة �الإم��ار�ت ودورها 
�ملحوري يف دعم �ل�شناعات �لدفاعية 
حملياً و�إقليمياً وعاملياً، ويعترب قطاع 
�ل�شناعات �لدفاعية �ليوم من �لركائز 
�ل�شناعية  للدول  �ملهمة  �القت�شادية 
�لفعاليات  ه����ذه  وجن��ح��ت  �ل���ك���ربى، 
�حليوية بالتحول �إىل من�شات عاملية 
ال�شتعر��ص �أحدث �الأنظمة �لدفاعية 
خاللها  م��ن  تتناف�ص  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة 
خالل  وم��ن  �لعاملية.  �ل�شركات  �أب���رز 
�ملعر�شني، �شن�شاهد �أحدث �لتطور�ت 
يف ق��ط��اع �ل��دف��اع �ل��ع��امل��ي، و�الإم����ار�ت 
�لدفاعية  �ل�شناعات  بقادة  �شرتحب 
�أنحاء  م���ن ج��م��ي��ع  ���ش��ي��اأت��ون  �ل���ذي���ن 
�لعامل، يف بحثهم عن �لتحديات �لتي 
تو�جه هذ� �لقطاع، وك�شف �لعديد من 
و�لدفاعية  �الأمنية  �ال�شرت�تيجيات 
للم�شاهمة يف حتقيق �ل�شالم �لعاملي. 
وح��ق��ق��ت �الإم�������ار�ت ���ش��ه��رة ك��ب��رية يف 
بف�شل  �ملتخ�ش�شة،  �ملعار�ص  �شناعة 
�قت�شادها �لقوي، و�متالكها �خلرب�ت 
و�لنمو يف خمتلف  للتطوير  �لالزمة 
ومعر�ص  و�مل������ج������االت،  �ل���ق���ط���اع���ات 
"�آيدك�ص" يف دورته �خلام�شة ع�شرة ، 
ي�شهد نقلة نوعية يف �ملعرو�شات، برغم 
�جلائحة، حيث تعترب �ملعرو�شات من 
�لعاملية  �ل�شركات  �أنتجته  م��ا  �أح���دث 
�ملتخ�ش�شة، و�لتي ت�شاهم يف مو�جهة 
�ل���ت���ح���دي���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة. و�أ����ش���ي���د هنا 
�مل�شاركة  �لوطنية  �ل�شركات  مب�شتوى 
يف �ملعر�ص، و�لتي تتميز بقدرتها على 
و�لعاملية  �الأجنبية  �ل�شركات  مناف�شة 

�مل�شاركة، وتطوير خرب�تها �لذ�تية.

اآيدك�س ونافدك�س 2021 ينطلقان الأحد املقبل مب�شاركة دولية وا�شعة

قائد القوات الربية : اآيدك�س 2021 جتل وا�شح وعزيز جلهود متعاظمة نحو تكري�س ال�شناعة الع�شكرية

•• موناكو -وام:

ق���دم ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ع���ب���د�هلل �الأح���م���د ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  �عتماده  �أور�ق  �لفرن�شية  �جلمهورية 
�إم���ارة موناكو �شفري�  �أم��ري  �ل��ث��اين  �أل��ب��ريت  �مللكي �الأم���ري 

غري مقيم للدولة لدى موناكو.
ونقل �شعادته حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
�ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 

�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�الأمري �ألبريت �لثاين ومتنياتهم لبالده و�شعبه باملزيد من 

�لتقدم و�الزدهار.
حتياته  �شعادته  �ل��ث��اين  �أل��ب��ريت  �الأم���ري  حمل  جانبه  م��ن 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
للقو�ت �مل�شلحة ، ومتنياته لدولة �الإمار�ت حكومة و�شعبا 

باملزيد من �لتطور و�لنماء.

ومتنى �أمري موناكو ل�شعادة �ل�شفري �لتوفيق يف مهام عمله، 
�ملجاالت  �لثنائية وتعزيزها يف خمتلف  �لعالقات  وتطوير 
�لتي جتمع �لبلدين، موؤكد� ��شتعد�د بالده لتقدمي كل دعم 

ممكن لت�شهيل مهامه.
�عتز�زه بتمثيل  �لدولة عن  �شعادة �شفري  �أعرب  من جهته 
تعزيز  �إم���ارة موناكو، وحر�شه على  ل��دى  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين وتفعيلها يف �شتى �ملجاالت، 

مبا ي�شهم يف دعم �أو��شر �ل�شد�قة بني �لبلدين.
دولة  ب��ني  �لتعاون  جم��االت  ��شتعر��ص  �للقاء  خ��الل  ومت 
�الإمار�ت و�إمارة موناكو وبحث �شبل تنميتها وتطويرها، مبا 

يحقق م�شالح وطموحات �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.

�شفري الدولة غري املقيم يقدم اأوراق اعتماده اإىل اأمري موناكو

في�شل البناي: اآيدك�س ونافدك�س 2021.. حدث 
تاريخي يف فرتة مليئة بالتحديات للعامل
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اأخبـار الإمـارات
»ايدج« توقع اتفاقية دفاعية ثالثية الأطراف مع »UkrOboronProm« و »Ukrspecexport« الأوكرانيتني بقيمة مليار دولر

•• اأبوظبي- وام:

وقعت �يدج؛ جمموعة �لتكنولوجيا �ملتقدمة بدولة �الإمار�ت و�ملتخ�ش�شة 
�أم�ص �تفاقية تعاون ��شرت�تيجي ثالثية �الأطر�ف مع  يف قطاع �لدفاع 
�ململوكة  �الأوكر�نية  �لدفاع  جمموعة   "UkrOboronProm"
�الأوكر�نية  �الأ�شلحة  و"Ukrspecexport" �شركة جتارة  للدولة 

�ململوكة للدولة.
تقنيات  وتطوير  تبادل  �إمكانية  �لثالثة  لالأطر�ف  �التفاقية  و�شتتيح 

متقدمة تقود �إىل ��شتثمار�ت قيمتها �أكرث من مليار دوالر.
�ملنتدب يف  و�لع�شو  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لبناي،  في�شل  �شعادة  وقع  وقد 

 "UkrObornProm" يف  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  هو�شيف،  وي���وري  �ي���دج، 
"Ukrspecexport" �التفاقية  يف  �لعام  �ملدير  نوزدريا،  وف��ادمي 

بح�شور ممثلني عن كل �الأطر�ف وذلك يف ق�شر �الإمار�ت باأبوظبي.
وقال �شعادة في�شل �لبناي: "تويل �يدج �هتماماً بالغاً للتعاون و�لتطوير 
يف  رغبتنا  �الأط���ر�ف  ثالثية  �التفاقية  ه��ذه  توقيع  ..ويعك�ص  �مل�شرتك 
متحم�شون  ..ونحن  �لدفاع  قطاع  يف  ر�ئ��دة  دولية  �شركات  مع  �لتعاون 
�إز�ء �لفر�ص �لتي تتاح لالإمار�ت و�أوكر�نيا للتعاون و�لتبادل و�ال�شتفادة 

�مل�شرتكة من �الإمكانات �لع�شكرية و�لتقنية لكال �لبلدين".
"تاأتي هذه �التفاقية �ال�شرت�تيجية ثمرة  بدوره، قال يوري هو�شيف: 
�لتعاون  �إط��ار جهود  �ي��دج وهي خطوة مهمة يف  لتعاوننا مع جمموعة 

معنى  �التفاقية  توقيع  ..وي��ح��م��ل  �جلانبني  ب��ني  �مل�شرتك  و�لتطوير 
دولة  �إىل  �الأوك����ر�ين  للرئي�ص  �لر�شمية  �ل��زي��ارة  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  خا�شاً 

�الإمار�ت".
من جهة �أخرى، علق فادمي نوزدريا بالقول: "تفخر �شركتنا باأن تكون 
نقدم  ..�إننا  �يدج  �ال�شرت�تيجية مع جمموعة  �التفاقية  طرفاً يف هذه 
�أف�شل �لتقنيات �ملتوفرة يف �أوكر�نيا �إ�شافة �إىل بر�مج تطوير م�شرتكة 

طموحة".
وتعد UkrOboronProm جمموعة دفاعية �أوكر�نية حكومية 
�ل�شناعي  �لع�شكري  �ملجمع  م�شاريع  الإد�رة   2010 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت 
..وت�شم �ليوم حتت مظلتها �أكرث من 100 �شركة يف خم�شة قطاعات 

دفاعية رئي�شية، ال �شيما يف �لت�شلح وت�شنيع وتطوير �ملعد�ت �لع�شكرية 
و�لبحث �لعلمي وعمليات �ال�شتري�د و�لت�شدير.

وتعترب Ukrspecexport �شركة �أوكر�نية حكومية تتخ�ش�ص يف 
�لت�شلح و�لذخائر و�ملعد�ت �لع�شكرية و�خلا�شة، وقطع �لغيار و�ملكونات، 
و�ملتفجر�ت، باالإ�شافة �إىل منتجات �أخرى ميكن ��شتخد�مها يف تطوير 
باأعمال  ..وت���ق���وم  و�خل��ا���ش��ة  �لع�شكرية  و�مل���ع���د�ت  �الأ���ش��ل��ح��ة  وت�شنيع 
للعمالء  �لع�شكرية  و�ملعد�ت  لالأ�شلحة  و�لتحديث  و�ل�شيانة  �الإ�شالح 

�الأجانب، باالإ�شافة �إىل ت�شدير �لتقنيات �ملتطورة.
�ملتقدمة يف قطاع  �لتكنولوجيا  �يدج هي جمموعة  �أن  بالذكر  �جلدير 

�لدفاع وغريه و�لتي ت�شنف بني �أف�شل 25 مورد�ً ع�شكرياً يف �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�لرحيم  ع���ب���د  ط������ارق  ����ش���ع���ادة  ق�����ال 
�حلو�شني، �لرئي�ص �لتنفيذي ملجل�ص 
�لتو�زن �القت�شادي، �إنه بالرغم من 
�مل�شتجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  ج��ائ��ح��ة 
�أجمع وعطلت  �لعامل  �جتاحت  �لتي 
من  كثري  يف  �حلياة  مناحي  خمتلف 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ����ش��ت��ط��اع��ت  �ل�����دول، 
�مل�����ش��ي ق���دم���اً ن��ح��و ت��ن��ظ��ي��م �ل����دورة 
مل��ع��ر���ص وموؤمتر  ع�����ش��رة  �خل��ام�����ش��ة 
"�آيدك�ص 2021" و�ل�شاد�شة ملعر�ص 
�لرعاية  حتت   "2021 "نافدك�ص 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل��ك��رمي��ة 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

�لدولة "حفظه �هلل".
جملة  ع������رب  ك����ل����م����ة  يف  و�أ���������ش��������اف 
"�آيدك�ص  معر�شي  �أن  "�جلندي" 
 "2021 و"نافدك�ص   "2021
و�مل���وؤمت���ر �مل�����ش��اح��ب ل��ه��م��ا، ي��ع��د من 
�لتي  �لر�ئدة  �لعاملية  �لفعاليات  �أهم 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ت�����ش��ه��ده��ا 

"�آيدك�ص"  ي���ع���ت���رب  �إذ  �مل����ت����ح����دة، 
مثالية  م���ن�������ش���ة  و"نافدك�ص" 
�إليه  تو�شل  م��ا  �أح���دث  ال�شتعر��ص 
�لعاملية  �لدفاعية  �ل�شناعات  �أقطاب 
وم���ع���د�ت متطورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن 
�أ�شبحا  �أنهما  عن  ف�شاًل  ومبتكرة، 
�لعاملية يف  �ملعار�ص  و�أك���رب  �أه��م  م��ن 
جم���ال �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة على 
وِق��ب��ل��ة لكربيات  �ل��ع��امل��ي،  �مل�����ش��ت��وى 
�ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف هذ� �لقطاع 

�حليوي.

�فيم� يلي ن�ص الكلمة..
كورونا  فريو�ص  جائحة  من  بالرغم 
�أجمع  �مل�شتجد �لتي �جتاحت �لعامل 
�حلياة  م���ن���اح���ي  خم��ت��ل��ف  وع���ط���ل���ت 
��شتطاعت  �ل��������دول،  م����ن  ك���ث���ري  يف 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي �مل�����ش��ي ق���دم���اً نحو 
ع�شرة  �خل��ام�����ش��ة  �ل�������دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
 "2021 "�آيدك�ص  وموؤمتر  ملعر�ص 
"نافدك�ص  مل���ع���ر����ص  و�ل���������ش����اد�����ش����ة 
�لكرمية  �ل��رع��اي��ة  حت��ت   "2021

بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه 

�هلل".
معر�شي  �أن  ف���ي���ه  ����ش���ك  ال  ومم������ا 
و"نافدك�ص   "2021 "�آيدك�ص 
�مل�شاحب  و�مل�������وؤمت�������ر   "2021
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �لعاملية  �أه���م  ل��ه��م��ا، م��ن 
�لر�ئدة �لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، �إذ يعترب "�آيدك�ص" 
مثالية  م���ن�������ش���ة  و"نافدك�ص" 
�إليه  تو�شل  م��ا  �أح���دث  ال�شتعر��ص 
�لعاملية  �لدفاعية  �ل�شناعات  �أقطاب 
وم���ع���د�ت متطورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن 
�أ�شبحا  �أنهما  عن  ف�شاًل  ومبتكرة، 
�لعاملية يف  �ملعار�ص  و�أك���رب  �أه��م  م��ن 
جم���ال �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة على 
وِق��ب��ل��ة لكربيات  �ل��ع��امل��ي،  �مل�����ش��ت��وى 
�ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف هذ� �لقطاع 

�حليوي.
و��شح  ب�شكل  ظ��ه��ر  ف��ق��د  ه��ن��ا  وم���ن 
وج��ل��ي �ل����دور �مل���ح���وري �ل����ذي تقوم 
ب���ه ق��و�ت��ن��ا �مل�����ش��ل��ح��ة ل�����ش��م��ان جناح 

�ملعر�ص  ه���ذ�  وت��ط��ور  و����ش��ت��م��ر�ري��ة 
�ملهم، خا�شة و�أن تنظيم هذ� �ملعر�ص 
��شرت�تيجية  م���ع  مت���ام���اً  ي��ن�����ش��ج��م 
لو�شع  �ل���د�ع���ي���ة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة 
�ملطلع  م��و���ش��ع  يف  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت 
و�مللم بالقدر �لكايف بفكر �لقطاعات 
وتعزيز  �لدولة،  يف  �لعاملة  �حليوية 
و�شباط  و�ل�������ش���ب���اط  �ل����ق����ادة  وع����ي 
بدورهم  �ل���د�ئ���م  و�جل���ن���ود  �ل�����ش��ف 
�لتنمية  مكت�شبات  على  �حل��ف��اظ  يف 
وزي��ادة م�شاهمتهم يف تر�شيخ �الأمن 

و�ل�شلم �لدوليني.
�إن جمل�ص �لتو�زن �القت�شادي �لذي 
حر�ص على �مل�شاركة يف كافة �لدور�ت 
ي�شارك خالل هذه  للحدث  �ل�شابقة 
�أي�شاً بفعالية وح�شور قوي،  �لدورة 
ح��ي��ث ي��اأم��ل ت��ق��دمي ���ش��ورة و��شحة 
�ال�شرت�تيجيني  ل�����ش��رك��ائ��ه  وج��ل��ي��ة 
و�ل�شركات �لعاملية �ملرموقة �ملوجودة 
يف �ملعر�ص حول طبيعة عمل ون�شاط 
متكني  ج���ه���ود  يف  ودوره  �مل��ج��ل�����ص، 
�لدفاعية و�الأمنية  �ل�شناعات  قطاع 

�لرتكيز  م��ن خ��الل  وذل��ك  �لوطني، 
على ثالثة حماور رئي�شية، �إذ يتمثل 
�ملحور �الأول يف تقدمي �لدعم �لفني 
م�شرتيات  الإد�رة  �ل�����الزم  �ل�����ش��ام��ل 
و�شرطة  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  وع���ق���ود 
�أب���وظ���ب���ي، م��ع��ت��م��دي��ن ع��ل��ى �أح����دث 
�لتقنيات و�الأنظمة �ملتطورة و�لذكاء 
�حتياجاتهما  لتلبية  �ال���ش��ط��ن��اع��ي 
�أف�شل  وف���ق  ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ب��ف��اع��ل��ي��ة 

�ملعايري �لعاملية.
�لذي  �لثاين  �ملحور  �شريكز  حني  يف 
�ملعر�ص  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  ع��ل��ي��ه  ت��ق��وم 
�لتو�زن  �لعام على دور جمل�ص  لهذ� 
�لبحث  جم�������ال  يف  �الق�����ت�����������ش�����ادي 
للم�شاهمة  و�ل�����ش��ع��ي  و�ل���ت���ط���وي���ر، 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  بنقل  �لفاعلة 
�حتياجات  ي���خ���دم  مب����ا  وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا 
�ال�شرت�تيجيني  �شركائنا  ومتطلبات 
�لدفاعية  �ل�������ش���ن���اع���ات  ق����ط����اع  يف 
���ش��ب��ي��ل دعم  وذل������ك يف  و�الأم����ن����ي����ة، 
مكانة  تعزيز  يف  �حلكومية  �جل��ه��ود 
للثورة  عاملي  كمركز  �الإم���ار�ت  دول��ة 

�ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ل��ر�ب��ع��ة، و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
حتقيق �قت�شاد وطني تناف�شي قائم 
و�لتطبيقات  و�البتكار  �ملعرفة  على 
تدمج  �لتي  �مل�شتقبلية  �لتكنولوجية 
�لتقنيات �ملادية و�لرقمية و�حليوية، 
وهو ما ين�شجم مع توجهات وجهود 
وز�رة �لدفاع و�شعيها �لد�ئم و�مل�شتمر 
نحو �حلفاظ على مكت�شبات �لدولة 
�الحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  و�ال����ش���ت���ع���د�د 

�مل�شتقبلية.
وه���ن���ا ال ب���د م���ن �ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �أن 
لديه  �الق��ت�����ش��ادي  �ل���ت���و�زن  جمل�ص 
طموحة  وخ����ط����ة  و������ش����ح����ة  روؤي��������ة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �الب��ت��ك��ار ونقل 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت���ط���وي���ر �مل����ه����ار�ت 
و�لكفاء�ت �لوطنية، بهدف خلق جيل 
م��ن �مل��و�ط��ن��ني �ل��ق��ادري��ن على تويل 
قطاع  يف  و�لتقنية  �لفنية  �لوظائف 

�ل�شناعات �لدفاعية وملحقاتها.
فيتمثل يف عر�ص  �لثالث  �ملحور  �أما 
�القت�شادي  �ل���ت���و�زن  ب��رن��ام��ج  دور 
�لذي يتيح خيار�ت ��شتثمارية عديدة 

من  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  �أم���ام 
�ل�شركات �لدفاعية �لعاملية و�ملوردين 
يف �لقطاع �لدفاعي و�الأمني، و�لعمل 
مالئمة،  قانونية  بيئة  ت��وف��ري  على 
من �أجل �إيجاد قطاع �شناعة ع�شكري 
�لنه�شة  وم�����ش��اه��م يف  ف��ع��ال  و�أم��ن��ي 
�القت�شاد  قدرة  وتعزيز  �القت�شادية 
�ال�شتثمار�ت  ج���ذب  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي 

�الأجنبية �ملبا�شرة.
�أن  �إىل  �أ�شري  �أن  �أود  فاإنني  ول��ذل��ك، 
م�شاركة جمل�ص �لتو�زن �القت�شادي 
يف هذين �ملعر�شني �لعامليني �شتكون 
م�����ش��ارك��ة مم���ي���زة ����ش���و�ء م���ن حيث 
�ملعرو�شات  ح��ي��ث  م���ن  �أو  �مل�����ش��اح��ة 
�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ح��ي��ث  م���ن  �أو 
�لربنامج  خ��الل  من  �أو  �مل�شتخدمة 
و�ملناق�شات  ب��االج��ت��م��اع��ات  �حل��اف��ل 
�ال�شرت�تيجية  �ل�������ش���ر�ك���ات  وب���ن���اء 
�أق��ط��اب �ل�شناعات  �ل��ع��دي��د م��ن  م��ع 
�لدفاعية و�الأمنية يف �لعامل، و�شواًل 
وتطلعات  �مل��ن�����ش��ودة  �الأه�������د�ف  �إىل 
�ل��ر���ش��ي��دة وروؤي���ت���ه���ا للدور  ق��ي��ادت��ن��ا 

�القت�شادي  �لتو�زن  �ملنوط مبجل�ص 
خالل �ملرحلة �ملقبلة.

وخ��ت��ام��اً، ال ب��د م��ن �الإ����ش���ادة بكافة 
�جل���ه���ود �ل���ت���ي ت���ب���ذل الإجن������اح هذه 
كانت  �شو�ء  مكوناتها،  بكل  �لفعالية 
�آي���دك�������ص ون���اف���دك�������ص �أو  م��ع��ر���ش��ي 
ن�شكر  كما  لهما،  �مل�شاحب  �مل��وؤمت��ر 
�ل��ت��ي ع��م��ل��ت بتناغم  ك��اف��ة �جل��ه��ات 
�ح�����رت�يف  وت��ن�����ش��ي��ق  م��ت�����ش��ق  و�أد�ء 
لدولة  م�شرفة  �شورة  ب�شدق  يعك�ص 
وتعزيز  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�شناعة  جم����ال  يف  ����ش���و�ء  م��ك��ان��ت��ه��ا 
جمال  يف  �أو  و�مل����وؤمت����ر�ت  �مل��ع��ار���ص 

�ل�شناعات �لدفاعية و�الأمنية.

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شحية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
�لوطني  �مل���ج���ل�������ص  يف  و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة 
�الحت�����ادي خ���الل �ج��ت��م��اع��ه��ا �لذي 
عقد يف مقر �الأمانة �لعامة للمجل�ص 
يف دبي برئا�شة �شعادة ناعمة عبد�هلل 
لرئي�ص  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �ل�����ش��ره��ان 
م�شروع  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ش��ة  �مل��ج��ل�����ص 
�ل�شحة  ����ش���اأن  يف  �حت������ادي  ق���ان���ون 
وز�رة  ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ي  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة، 

�ل�شحة ووقاية �ملجتمع.
�للجنة  �أع�������ش���اء  �الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
���ش��م��ي��ه عبد�هلل  م�����ن:  ك����ل  ����ش���ع���ادة 
و�أحمد  �للجنة،  م��ق��ررة  �ل�����ش��وي��دي 
�شعيد  و���ش��ذى  �ل�����ش��وي��دي،  بو�شهاب 
ع���الي �ل��ن��ق��ب��ي، وع�����ذر�ء ح�����ش��ن بن 
�ليماحي،  �أح��م��د  وحم��م��د  رك���ا����ص، 
م�����وزه حم��م��د حمرور  و�ل���دك���ت���ورة 
ك��م��ا ح�����ش��ر م���ن وز�رة  �ل���ع���ام���ري. 
من:  ك��ل  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��ن��ا���ش��ر بن 
�ل�شحية،  �لت�شريعات  خبري  ���ش��امل 
�ل�شعايل  ع���ل���ى  ل��ب��ن��ى  و�ل����دك����ت����ورة 
مدير �إد�رة �شيا�شات �ل�شحة �لعامة، 
�شالمة  �ل�����ش��ي��د  ر����ش���ا  و�ل����دك����ت����ورة 
م�شت�شار �ل�شحة �لعامة، و�لدكتورة 
منى �لكو�ري مديرة مركز �لرعاية 
�ل�����ش��ح��ي��ة، و�ل���دك���ت���ورة �آم��ن��ه تركي 

مديرة م�شت�شفى �الأمل.
وقالت �شعادة ناعمة �ل�شرهان رئي�شة 

��شتعر�شت  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �ل��ل��ج��ن��ة، 
قانون  م�����ش��روع  �ل����وز�رة  م��ع ممثلي 
ومت  ع���ام،  ب�شكل  �لنف�شية  �ل�شحة 
و�الطالع  م��و�ده،  مناق�شة  يف  �لبدء 
على �لتعديالت �لتي �أجرتها �للجنة 
ع��ل��ى ب��ع�����ص ب���ن���وده وم������و�ده و�مل����و�د 
�أن��ه مت  �إىل  ��شتحدثتها، الفتة  �لتي 
على  و�ل����وز�رة  �للجنة  ب��ني  �لتو�فق 
من  ��شتحدث  وم��ا  �لتعديالت  ه��ذه 
مو�د، و�أن ممثلي �لوز�رة ردو� ب�شكل 
وت�شاوؤالت  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ع��ل��ى  و�ف 
�أع�شاء �للجنة ب�شاأن ما مت مناق�شته 
من مو�د يف م�شروع �لقانون، على �أن 
ت�شتكمل �للجنة مناق�شته مع ممثلي 

�لوز�رة يف �جتماعها �ملقبل.
و�أ�شافت �شعادتها �أن مفهوم �ل�شح�ة 
�لقانون  م�����ش��روع  بح�شب  �لنف�شية 
ه��ي ح��ال��ة م��ن �ال���ش��ت��ق��ر�ر �لنف�شي 

من  �ل��ف��رد  ي�شتطيع  و�الج��ت��م��اع��ي، 
طبقاً  �أه����د�ف����ه  ي��ح��ق��ق  �أن  خ��الل��ه��ا 
يتعامل  و�أن  �ل�شخ�شية،  الإمكانياته 
ويعمل  �حل���ي���ات���ي���ة  �ل�������ش���غ���وط  م����ع 
مو�شحة  �ملجتع،  يف  وي�شاهم  وينتج 
�أنه ال يجوز تقدمي خدمات �ل�شحة 
�لنف�شية دون �حل�شول على ترخي�ص 
�ل�شروط  وفق  �ل�شحية،  من �جلهة 
�لالئحة  حتددها  �لتي  و�ل�شو�بط 

�لتنفيذية لهذ� �لقانون.
�أنه  �ل�شرهان  ناعمة  �شعادة  وتابعت 
�ملن�شاأة  تلتزم  �لقانون  مل�شروع  وفقا 
ب��و���ش��ع وثيقة  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أم���اك���ن ظاهرة  �مل��ري�����ص يف  ح��ق��وق 
�أو  �لنف�شي  �ملري�ص  وت�شليم  د�خلها، 
ن�شخة  �إليها  دخوله  عند  ميثله  من 
باإيد�ع ن�شخة منها  منها، كما تلتزم 
�ل�شجالت  ويف  �ل���ط���ب���ي  م��ل��ف��ه  يف 

�ل��ط��ب��ي��ة ب��ع��د �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا من 
�ملري�ص �لنف�شي �أو من ميثله.

�للجنة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أ����ش���ارت 
تقريرها  �جتماعها  خ��الل  �عتمدت 
حول �لتو�شيات �ملحالة من �ملجل�ص 
وز�رة  "�شيا�شة  م��و���ش��وع  ����ش���اأن  يف 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة ب�شاأن حتقيق 
�لتنمية �مل�شتد�مة للمو�رد �ل�شمكية 
�لدولة"،  يف  و�لزر�عية  و�حليو�نية 
تو�شيات  �شياغة  �إع���ادة  بعد  وذل��ك 

�ملجل�ص حول �ملو�شوع.
وي��ه��دف م�����ش��روع ق��ان��ون �حت���ادي يف 
تنظيم  �إىل  �لنف�شية  �ل�شحة  ���ش��اأن 
�لنف�شي  �مل���ري�������ص  ب����ني  �ل���ع���الق���ة 
معه،  �ملتعاملة  �الأط����ر�ف  وخمتلف 
مبا ي�شمن توفري �لرعاية �ل�شحية 
�ملعايري  �أف�����ش��ل  ل���ه وف����ق  �ل���الزم���ة 
وحماية  �ملجال،  هذ�  يف  بها  �ملعمول 

�ملري�ص  وك����ر�م����ة  ح���ق���وق  وح���ف���ظ 
�ل�شلبية  �الآث�����ار  وت��ق��ل��ي��ل  �ل��ن��ف�����ش��ي، 
حياة  يف  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  ل��ال���ش��ط��ر�ب��ات 
وتعزيز  و�ملجتمع،  و�الأ���ش��رة  �الأف���ر�د 
�ندماج �ملري�ص �لنف�شي يف �ملجتمع. 
ومت �ق�����رت�ح م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون من 
�لقانون  حم����ل  ل��ي��ح��ل  �حل���ك���وم���ة 
�الحتادي رقم )28( ل�شنة 1981 
�مل�شابني  وم��ع��اجل��ة  ح��ج��ز  ���ش��اأن  يف 
ول��ي��ك��ون مو�كبا  ع��ق��ل��ي��ة،  ب��اأم��ر����ص 
�حلديثة  و�مل���ف���اه���ي���م  ل���ل���ت���وج���ه���ات 
�لبالد يف  ت�شهدها  �لتي  و�لتطور�ت 
�ملذكرة  وبح�شب  �مل��ج��االت.  خمتلف 
�ل����و�ردة م��ن �حلكومة  �الإي�����ش��اح��ي��ة 
يتكون م�شروع �لقانون من 58 مادة، 
تناولت �لتعريفات و�أهد�ف �لقانون، 
�ملتعلقة  و�الأح��ك��ام  �شريانه.  ون��ط��اق 
برتخي�ص خدمات �ل�شحة �لنف�شية، 

�لنف�شيني.  �مل��ر���ش��ى  ق��ي��د  و���ش��ج��ل 
�ملر�قبة  بلجنة  �ملتعلقة  و�الأح���ك���ام 
و�ملر�جعة و�خت�شا�شاتها وقر�ر�تها. 
�لعامة  باحلقوق  �ملتعلقة  و�الأح��ك��ام 
و�حل������ق������وق �مل���رت���ب���ط���ة ب���ال���رع���اي���ة 
�لنف�شي،  ل���ل���م���ري�������ص  �ل�������ش���ح���ي���ة 
�مل���ري�������ص، وجلنة  ووث���ي���ق���ة ح���ق���وق 
باالإ�شافة  �مل��ر���ش��ى،  ح��ق��وق  رع��اي��ة 
رعاية  جلنة  �خت�شا�شات  بيان  �إىل 
�ملتعلقة  �مل��ر���ش��ى. و�الأح���ك���ام  ح��ق��وق 
�إىل �ملن�شاأة �ل�شحية  باأنو�ع �لدخول 
�لطوعي،  و�ل�����دخ�����ول  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة، 
مو�د  وتت�شمن  �خل���روج.  من  و�ملنع 
�الأحكام  ك��ذل��ك  �ل���ق���ان���ون  م�����ش��روع 
�ملتعلقة ب�شو�بط �لرعاية �لعالجية 
باالإ�شافة  �الإل���ز�م���ي���ة،  �خل��ارج��ي��ة 
�لعالجية  �ل��رع��اي��ة  ت��ع��ذر  ب��ي��ان  �إىل 
�خلارجية �الإلز�مية، وطلب حتويل 
مبو�فقة  �ملتعلقة  و�الأحكام  �لعالج. 
�مل���ري�������ص يف �ل����دخ����ول �الإل�����ز�م�����ي، 
وم����و�ف����ق����ة �مل����ري���������ص �ل���ن���ف�������ش���ي يف 
�لدخول �لطوعي، و�لعالج �لطارئ، 
مو�فقته  �لنف�شي  �ملري�ص  و�شحب 
على �لعالج، وحاالت تقييد �ملري�ص 
�ملري�ص  ون��ق��ل  ع���زل���ه،  �أو  �ل��ن��ف�����ش��ي 
�لنف�شي، و�ملري�ص �لنف�شي �لقا�شر. 
�خلتامية  و�الأح�����ك�����ام  و�ل���ع���ق���وب���ات 
�لق�شائية،  ب��ال�����ش��ب��ط��ي��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�لالئحة  �لرعاية،  ودور  و�لتظلم، 
ون�شر  و�الإل�������غ�������اء�ت،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 

�لقانون و�لعمل به.

•• اأبوظبي – الفجر

�الإعالمية  ل��ي��و�  جم��م��وع��ة  ت�شتعد 
م�شروع  �أول  الإط�����الق  �أب��وظ��ب��ي  يف  
يف  �لنه�شة  ح��رك��ة  لتوثيق  متكامل 
�لقطاع �ل�شناعي منذ بد�ية تاأ�شي�ص 
�لدولة �الإحتادية عام 1971 وحتى 
�لعام 2021 �لذي يو�كب مرور 50 
�الإم����ار�ت  �إحت���اد  تاأ�شي�ص  على  ع��ام��ا 
وذلك  باإ�شد�ر مو�شوعة �لت�شنيع يف 
�الإمار�ت و�لتي تعد �الأوىل من نوعها 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال �الإق��ت�����ش��ادي �حليوي 
�ل�����ذي ق��ط��ع��ت ف��ي��ه دول�����ة �الإم������ار�ت 
�ملتميزة  بالنجاحات  حافلة  م�شرية 
�ل��ت��ي �شكلت ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ك���ربى يف 
خطط وبر�مج تنويع م�شادر �لدخل 

�لوطني.
نا�شر�ل�شام�شي  ق��ال  �مل�شروع  وح��ول 
ليو�  جمموعة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
�أبوظبي  هيئة  يف  �لعاملة  �الإعالمية 
�إط��الق هذ� �مل�شروع  " �إن  لالإعالم : 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  و�ملو�شوعي  �لثوثيقي 

�لتاريخية  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  �الإح����ت����ف����اء 
مع  �ل��ب��الد  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة 
لتاأ�شي�ص  �لذهبي  �ليوبيل  �حتفاالت 
���ش��ك��ل قاعدة  �ل�����ذي  دول�����ة �الإحت�������اد 
مل�شرية �لنه�شة و�لتقدم �لتي �شهدتها 

�لدولة على مدى خم�شني عاما.
�لتي  �ل���ت���ح���والت  �إن   " �أ������ش�����اف:  و 
���ش��ه��دت��ه��ا دول��ت��ن��ا ع��ل��ى م���دى ن�شف 
ق���رن م��ن �ل���زم���ان  ق��د ح��ق��ق��ت �أروع 
�الإجن���������از�ت �ل��وط��ن��ي��ة خ����الل فرتة 
ق�����ش��رية ق��ي��ا���ش��ا ع��ل��ى ع��م��ر �ل����دول 
�إع�����الن �لدولة  وه���و م��احت��ق��ق م��ن��ذ 
�ملوؤ�ش�ص  �ل��و�ل��د  ي��د  �الإحت���ادي���ة ع��ل��ى 
�الإمار�ت  يف  �حلديثة  �لنه�شة  ب��اين 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �ملتحدة  �لعربية 
�آل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
�إخ��و�ن��ه ح��ك��ام �الإم����ار�ت �لر�حلني  و 

رحمهم �هلل جميعا.
�لو�لد  نهج  �أن  �إىل  �ل�شام�شي  و�أ���ش��ار 
ثر�ه  �هلل  طيب  ز�ي���د  �ل�شيخ  �ل��ق��ائ��د 
يز�ل  ال  �ملخل�ص  �لوطني  �لعطاء  يف 
م�����ش��ت��م��ر� ع���ل���ى �أي��������دي خ����ري خلف 

خلري �شلف حيث ت�شهد �لبالد رخاء 
و�زده�������ار� وت��ق��دم��ا وت���ط���ور� يف ظل 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة 
ز�ي�����د و�شاحب  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
ر��شد  ب����ن  حم���م���د  �ل�����ش��م��و�ل�����ش��ي��خ 
و����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�ل�����ش��م��و حكام  �أ����ش���ح���اب  و�إخ���و�ن���ه���م 

�الإمار�ت.
�لقطاع  على  �ملجموعة  تركيز  وحول 
�إ�شد�ر  يف  خ��ا���ص  ب�شكل  �ل�����ش��ن��اع��ي 

مو�شوعي متخ�ش�ص قال �ل�شام�شي: 
كان  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل���ق���ط���اع  ه����ذ�  "�إن 
بلغتها  ���ش��ام��ل��ة  ل��ن��ه�����ش��ة  م��ن��ط��ل��ق��ا 
�لبالد �لتي ��شتطاعت �أن حتقق فيه 
�إجن���از�ت ك��ربى رغ��م ح��د�ث��ة عهدها 
�لقرن  ن�شف  ب��د�ي��ات  يف  بال�شناعة 
�لتي  �الأول م��ن ع��م��ر دول���ة �الإحت����اد 
عاما  خم�شني  ب��ع��د  و  �ل��ي��وم  ���ش��ارت 
فقط من تاأ�شي�شها يف مقدمة �لدول 
�أحدث  وف��ق  �الإقت�شادي  �لتنوع  ذ�ت 
�أن  ب��ع��د  خ�شو�شا  �لع�شر  معطيات 
�لف�شاء  ع����امل  �إىل  �ل���دول���ة  دخ���ل���ت 
وقيام �شناعة �ملركبات �لف�شائية على 
لديها  وطنية  ك��و�در  وب��اأي��دي  �أر�شها 
من �لعلم و �خلربة ماجعلها موؤهلة 
لتحقيق حلم �لبالد يف �لو�شول �إىل 

�ملريخ خالل �لعام �حلايل 2021. 
�عتماد  �لدكتورة  قالت  جانبها  ومن 
�الأمر�ين �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 
على  �لعام  و�مل�شرف  �الإعالمية  ليو� 
�ملو�شوعة:  و�إ����ش���د�ر  �إع����د�د  م�����ش��روع 
"�ن �ملنا�شبة �لتي تعي�شها �لبالد عام 

ت�شكل �همية كربى يف تاريخ   2021
دولة �الحتاد �لتي حققت ريادة عربية 
�لظافرة  �مل�شرية  �شنو�ت  �متد�د  على 
من  50عاما  ط���و�ل  �جن��از�ت��ه��ا  بكل 
من  ��شبحت  �لتي  �لتاأ�شي�ص  حلظة 
للمفاهيم  �ل��ت��ك��ري�����ص  ع���و�م���ل  �ه����م 
�قتد�ء  ومو�شع  �لوطنية  �لتنموية 
من كافة �قطار �ملعمورة �ل�شاعية �إىل 

حتقيق �الزدهار و�لرخاء ل�شعوبها"
ملو�شوعة  �ل����ع����ام  �مل���ح���ت���وى  وح�������ول 
ق���ال���ت  �الإم����������������ار�ت  �ل���ت�������ش���ن���ي���ع يف 
هذ�  يف  �إنطلقنا  " ل��ق��د   : �الأم�����ر�ين 
توثيق  يف  حقيقية  ب��رغ��ب��ة  �مل�����ش��روع 
�أه����م م���ر�ح���ل �ل��ت��ط��ور يف �الإم������ار�ت 
�لوطنية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ك��ان��ت  و�ل���ت���ي 
�الإقت�شادية  ق��ط��اع��ات��ه��ا  �أب�����رز  م���ن 
�لرخاء  حت��ق��ي��ق  يف  ���ش��اه��م��ت  �ل���ت���ي 
�لدولة  مو�طني  جلميع  و�لرفاهية 
و�أ�شافت  �أر�شها.  على  �ملقيمني  وكل 
��شتعر��ص  هي  �ملو�شوعة  ركيزة  �إن   :
م���اع���ربت ع��ن��ه م��ق��ول��ة �مل���غ���ف���ورة له 
ب�����اإذن �هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ���ش��ل��ط��ان بن 

نهيان طيب �هلل ثر�ه عندما قال عام 
1973 "�ل�شناعة هي مقيا�ص تقدم 
��شتقاللها  حت��ق��ي��ق  و�أ���ش��ا���ص  �الأمم 
�القت�شادي" وه��و �الأم��ر �ل��ذي جعل 
�إىل  تبادر  �الإعالمية  ليو�  جمموعة 
�إع������د�د  م�����ش��روع��ه��ا �مل��و���ش��وع��ي حول 
�لقطاع �ل�شناعي يف �الإمار�ت و�لذي 
ال يز�ل مو�شع �الإهتمام من �لقيادة 
ماعربعنه  وه����و  ل��ل��ب��الد  �ل��ر���ش��ي��دة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
تتطلب  �مل�شتقبل  "�شناعة  نهيان  �آل 
و����ش��ت�����ش��ر�ف��اً مبكر�ً  روؤي����ة و����ش��ح��ة، 

للفر�ص و�لتحديات"
�ملو�شوعة  يف  �لعمل  خطة  وتت�شمن 

�إ���ش��د�ر ع��دة �أج����ز�ء يحمل ك��ل منها 
�ل�شناعية  مو�شوعات ثوثق للحركة 
�لدولة  مناطق  وتطورها يف خمتلف 
منذ بد�ياتها وحتى �لعام 2021 �إىل 
بعنو�ن  خا�ص  ملحق  �إ���ش��د�ر  جانب 

�مل�شانع يف �الإمار�ت"  "دليل 
و��شتطردت �لدكتورة �الأمر�ين قائلة 
: �إن �هتمام قيادة �الإمار�ت بامل�شتقبل 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا ل��ن��ا يف و�شع  ك����ان م��وج��ه��ا 
جزء�  خ�ش�شنا  حيث  �لعمل  خطط 
يف  �ل�شناعة  م�شتقبل  ع��ن  للحديث 
�إن��ط��الق��ا م��ق��ول��ة �شاحب  �الإم������ار�ت 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
»ك��وف��ي��د- ب��ع��د  م��ا  "�قت�شاد  م��ك��ت��وم 

وطنياً"   �شناعياً  �أمناً  يتطلب   »19
�إع���د�د ج��زء خا�ص  �إىل  وه��و مادفعنا 
بالدر��شات و�لبحوث �ملحلية و�لعربية 
و �لعاملية حول �الإجتاهات �مل�شتقبلية 
لهذ� �لقطاع �حليوي �لذي ت�شري كل 
�لدالئل و�لدر��شات �ىل حدوث طفرة 
�لوطني  �ل�����ش��ن��اع��ي  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف 
جملة  ن�شرتها  در����ش��ة  �أوردت  ح��ي��ث 
مهمة  �إ�شارة  �إكونوميك�ص  �أوك�شفورد 
�الإمار�ت  يف  �ل�شناعي  �قطاع  �أن  �إىل 
مر�شح للنمو بن�شبة %34 من �الآن 
مايب�شر  وه����و   2027 ع����ام  وح���ت���ى 
بريادة  �لدولة يف م�شتقبل �ل�شناعة 

�لعاملية

طارق احلو�شني: اآيدك�س ونافدك�س 2021 من�شة ل�شتعرا�س ما تو�شل اإليه اأقطاب ال�شناعات الدفاعية العاملية

جمموعة ليوا الإعالمية ت�صتعد لإ�صدار مو�صوعة اليوبيل الذهبي لل�صن�عة يف الم�رات

املو�شوعة توثق حكمة زايد وعزمية خليفة والروؤية امل�شتقبلية ملحمد بن را�شد وحممد بن زايد
درا�ص�ت ع�ملية توؤكد: القط�ع ال�صن�عي يف الإم�رات مر�صح للنمو بن�صبة 34 % من الآن �حتى ع�م 2027 

ا�شتقبلت 2574 مكاملة ومل ت�شجل حوادث مروية بليغة

�شرطة دبي تدعو ال�شائقني اإىل اأخذ 
احليطة واحلذر اأثناء القيادة يف ال�شباب

•• دبي-الفجر:

جدد �لعميد �شيف مهري �شعيد �ملزروعي، مدير �الإد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة 
دبي دعوته �إىل توخي �حليطة و�حلذر �أثناء �لقيادة يف �أوقات �ل�شباب و�اللتز�م 
�لظروف  ه��ذه  يف  �ل�شرعات  خف�ص  �شرورة  م��وؤك��د�ً  و�ل�شالمة،  �الأم��ن  بقو�عد 
ب�شبب عدم و�شوح �لروؤية. ونوه �إىل �أهمية خف�ص �ل�شرعة وترك م�شافة كافية 
بني �ملركبات �أكرث من �مل�شافة �العتيادية، وعدم جتاوز �ملركبات �الأخرى، وجتنب 
�لوقوف و�شط �لطريق يف حال �لتعر�ص حلادث ب�شيط، وجتنب تغيري �مل�شار�ت 
�إال يف حالة �ل�شرورة مع �اللتز�م باالإ�شار�ت �لد�لة لالنعطاف، وكذلك �إيقاف 
�ملركبة خارج حرم �لطريق يف حالة عدم و�شوح �لروؤية وب�شكل �آمن م�شتخدما 
�الإ�شار�ت �الأربعة لتنبيه �ملركبات �لقادمة من �خللف، باالإ�شافة �إىل عدم ��شتخد�م 
�الأ�شو�ء �لعالية �لتي تعيق �لروؤية لل�شائقني �الآخرين، وعدم ��شتخد�م �أ�شو�ء 
�خلطر �أثناء �لقيادة، وكذلك عدم �الن�شغال بغري �لطريق، و��شتخد�م م�شاحات 
على  �لذي يرت�كم  �لبخار  و�لتخل�ص من  �لطرقات،  على  �ل�شري  �أثناء  �لزجاج 
�إىل �حلذر من مفاجاآت �لطريق كونها  �ملركبة، باالإ�شافة  �لنو�فذ د�خل  زجاج 
�ملزروعي،  �شيف  �لعميد  و�أ���ش��ار  �مل��روري��ة.  �حل���و�دث  وق��وع  يف  كبري�ً  دور�ً  تلعب 
�لتي تت�شبب يف وقوع حو�دث  �أكرث �لظو�هر  �أحد  �لكثيف يعد  �أن �ل�شباب  �إىل 
مرورية مروعة على �لطرق �ل�شريعة نتيجة تدين م�شتوى �لروؤية، مو�شحاً �أن 
�إهمالهم لقو�عد �الأمن  �لقيادة يف �ل�شباب توؤثر �شلباً على �ل�شائقني يف حالة 
و�ل�شالمة، و�لتغا�شي عن �تباع �خلطو�ت �ل�شليمة للقيادة يف مثل هذه �الأجو�ء 
�لتي توؤدي �إىل كو�رث وحو�دث ج�شيمة ال حتمد عقباها. ولفت �إىل �أن �لقيادة 
بحذر و�نتباه �أو �لقيادة ببطء �أو �لتوقف نهائيا وركن �ملركبة خارج حرم �لطريق 
وب�شكل �آمن، كلها �أمور قد ت�شاعد قائدي �ملركبات يف جتنب �حلو�دث، مطالبا 
�لتي  و�الإر���ش��اد�ت  �لن�شائح  و�تباع  و�حل��ذر  �حليطة  توخي  ب�شرورة  �ل�شائقني 
تطلقها �جلهات �ملعنية. و�أ�شار �إىل �أن �لدوريات �ملرورية �شتكثف من تو�جدها 
يف �ل�شو�رع �خلارجية لغر�ص �لتنبيه على �ل�شائقني بتخفيف �ل�شرعات، وكذلك 
على  �ملركبات  وق��وف  ملنع  �ل�شو�رع  تلك  �متد�د  طول  على  م�شح  بعملية  �لقيام 
م�شار  عن  بعيد�  �لطريق  حرم  خ��ارج  �إىل  �إبعادها  على  و�لعمل  �لطريق،  كتفي 
حركة  حتويل  على  �الإ���ش��ر�ف  �إىل  باالإ�شافة  للحو�دث  تعر�شها  ملنع  �ل�شيار�ت 
�أوقات  خ��الل  �ل�شري  من  ومنعها  لها،  �ملخ�ش�شة  �ال�شرت�حات  �إىل  �ل�شاحنات 

�ل�شباب لتاليف �ملخاطر �لتي قد ت�شببها �ل�شاحنات نتيجة �لقيادة ببطء.

جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئية يف املجل�س الوطني الحتادي تناق�س م�شروع قانون احتادي يف �شاأن ال�شحة النف�شية 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ب�شكل  �ل�����ش��وء  �لعاملية  �الإع����الم  و���ش��ائ��ل  �شلطت 
�الأمل  م�شبار  �لتقطها  ���ش��ورة  �أول  ع��ل��ى  الف���ت 
ب�شكل  �ل�����ش��ورة  ت���د�ول  �مل��ري��خ، حيث مت  لكوكب 
غري م�شبوق يف كربيات �ل�شحف وقنو�ت �لتلفزة 
مما  �ملتخ�ش�شة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  و�مل��و�ق��ع  �لعاملية 
�لتي  و�ل�شور  بالبيانات  �لعاملي  �الهتمام  يعك�ص 
�لعلوم  دع��م  م�شرية  يف  �الأم��ل  م�شبار  �شيجمعها 
و�ملعارف �لف�شائية. وت�شدرت �شورة �ملريخ �لتي 
�لتقطها م�شبار �الأمل �شفحات و�شا�شات ومو�قع 
�لعديد من و�شائل �الإعالم �لعاملية �ملرموقة مثل 
"�الإندبندنت" و"و��شنطن بو�شت" و"ديلي ميل" 
�إكونوميك  و"ذ�  �إن"  �إن  �شي" و"�شي  بي  و"بي 
�إ�شر�ئيل"،  �أوف  و"تاميز  نت"  و"�شي  تاميز" 
�أهمية  ت���ن���اول���ت  ت��غ��ط��ي��ة و�����ش���ع���ة  وذل�����ك ���ش��م��ن 
�لف�شاء  ال�شتك�شاف  �الإم��ار�ت  وم�شروع  �ل�شورة، 
وجهود  �الأم��ل،  م�شبار  ملهمة  �لعلمية  و�الأه���د�ف 
دول����ة �الإم�������ار�ت يف ����ش��ت��ك�����ش��اف �ل��ف�����ش��اء. وكان 
ن�شر  ق��د  �مل��ري��خ،  ال�شتك�شاف  �الإم�����ار�ت  م�����ش��روع 
�أم�ص �أول �شورة للكوكب �الأحمر �لتقطها م�شبار 
�الأم����ل ب��ع��د دخ��ول��ه ب��ن��ج��اح م���د�ر ك��وك��ب �ملريخ، 
و�أنظمته  �مل�شبار  كفاءة  على  موؤ�شر�ً  تعد  و�لتي 
�ل��ف��رع��ي��ة و�أج���ه���زت���ه �ل��ع��ل��م��ي��ة وج��ودت��ه��ا �شمن 
وبيانات  معلومات  ت��وف��ري  يف  �الأ�شا�شية  مهمته 

و�شور حول �لغالف �جلوي لكوكب �ملريخ.

��صلت  الرائعة  الأ�ىل  ال�صورة  نت:  �صي   -
من م�صب�ر الأمل..

و�أ�شار موقع "�شي نت" �ملتخ�ش�ص يف �لتكنولوجيا 
�أن  بعد  �شوره  �أوىل  �أر���ش��ل  �الأم��ل  م�شبار  �أن  �إىل 
بنجاح  بو�شوله  �ل��ت��اري��خ  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أدخ���ل 
�إىل مد�ر �ملريخ يوم �لثالثاء 9 فرب�ير 2021، 
جار  �إىل  ت�شل  �ل��ت��ي  �خلام�شة  �ل��دول��ة  لت�شبح 
�الأر�����ص �ل��ك��وك��ب �الأح��م��ر، و�ل��ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��اً �لتي 

حتقق هذ� �الإجناز من �ملحاولة �الأوىل.
�لتي  �ملميزة  �ل�شورة  �أن  �إىل  �لعاملي  �ملوقع  و�أ�شار 
 25000 ح��و�يل  تبلغ  م�شافة  من  �لتقاطها  مت 
يظهر  للمريخ  خ��الب��اً  م�شهد�ً  تظهر  كيلومرت، 
�ل�شود�ء  فيه كن�شف د�ئرة �شفر�ء على �خللفية 

للف�شاء.
و����ش���رح �مل���وق���ع ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل�������ش���ورة �ل���ت���ي ت�شم 
ليطل  �ملريخ،  كوكب  معامل  �أ�شهر  من  جمموعة 
�لنظام  يف  ب���رك���ان  �أك�����رب  م���ون�������ص،  �أول��ي��م��ب��و���ص 
�ل�شم�شي يف نقطة يت�شاءل عندها �شوء �ل�شم�ص، 
بينما تتاألق �لرب�كني �لثالثة �الأخرى يف �شل�شلة 

ثار�شي�ص مونتي�ص حتت �شماء خالية من �لغبار.

الأمل"  "م�صب�ر  اإ�صرائيل:  اأ�ف  ت�ميز   -
م�صدر فخر لالإم�رات..

دولة  �أن  �إ�شر�ئيل"  �أوف  "تاميز  م��وق��ع  و�أورد 

�مل�شبار  م��ن  ���ش��ورة  �أول  �الأح���د  ن�شرت  �الإم����ار�ت 
ي��دور �الآن حول  �إىل �ملريخ و�ل��ذي  �أر�شلته  �ل��ذي 
�لتقطت  �لتي  �ل�شورة،  وُتظهر  �الأحمر،  �لكوكب 
�شطح  ينري  �ل�شم�ص  �شوء  �ملا�شي،  �الأرب��ع��اء  ي��وم 
�إىل  �إ�شافة  للكوكب،  �ل�شمايل  و�لقطب  �مل��ري��خ، 

�أكرب بركان فيه، وهو �أوليمبو�ص مون�ص.
وذك���ر �مل��وق��ع �أن �مل�����ش��ب��ار دخ���ل م���د�ر �مل��ري��خ يوم 
�ن��ت�����ش��ار الأول م��ه��م��ة بني  �مل��ا���ش��ي يف  �ل��ث��الث��اء 
�ل��ك��و�ك��ب ت��ق��وده��ا دول���ة ع��رب��ي��ة، وي�����ش��ع و�شول 
فقط  دول  خم�ص  ب��ني  �الإم������ار�ت  �الأم����ل  م�شبار 
بنجاح،  �مل���ري���خ  �إىل  م��ه��م��ة  �أو���ش��ل��ت  �ل��ت��اري��خ  يف 
خارج  ف�شائية  ��شتك�شاف  مهمة  �أول  وباعتبارها 
م����د�ر �الأر�������ص، ح��ي��ث ت��ع��د �مل��ه��م��ة م�����ش��در فخر 
�شديد للدولة �شمن �شعيها �إىل م�شتقبل مزدهر 

يف قطاع �لف�شاء.
وذكر �ملوقع �أن حو�يل 50 باملئة من جميع �ملهمات 
�حرتقت  �أو  �ن��ه��ارت  �أو  بالف�شل  ب��اءت  �ملريخ  �إىل 
بني  �ل�شفر  تعقيد  �إىل  ي�شري  مم��ا  ت�شل،  مل  �أو 
�جلوي  �لغالف  عرب  �لهبوط  و�شعوبة  �لكو�كب 

�لرقيق للمريخ.
وتابع �ملوقع �أنه �إذ� �شارت �الأمور ح�شب �ملخطط، 
�شي�شتقر م�شبار �الأمل خالل �ل�شهرين �ملقبلني يف 
مد�ر مرتفع و��شتثنائي حول �ملريخ، ليعمل عربه 
�أك�شيد  بثاين  �مل�شبع  �جل��وي  �لغالف  م�شح  على 
�لكربون حول �لكوكب باأكمله، يف كل �أوقات �ليوم 

وكل ف�شول �ل�شنة �ملريخية.

غري  جنــ�ح  الأمــل  م�صب�ر  الإندبندنت:   -
م�صبوق لأ�ل مهمة عربية. 

�لربيطانية  "�الإندبندنت"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����ش��رت 
تقرير�ً لها حول �لتقاط م�شبار �الأمل �أول �شورة 
�إن �ل�شورة،  لكوكب �ملريخ حيث قالت �ل�شحيفة 

 2021 10 فرب�ير  �الأربعاء  يوم  �لتقطت  �لتي 
بعد يوم و�حد من و�شول �مل�شبار �إىل �ملريخ تظهر 
�أوليمبو�ص مون�ص، �أكرب بركان على �لكوكب، مع 
�شطح  على  ي�شرق  وه��و  �ل�شم�ص  ل�شوء  م�شهد 

�ملريخ.
�لتي  �الأوىل  �ل�شورة  �أن  �الإندبندنت  و�أو�شحت 
�ملريخ  ال�شتك�شاف  �الإم�����ار�ت  م�����ش��روع  �لتقطها 
�أجهزة  ث��الث��ة  يحمل  و�ل����ذي  �الأمل"  "م�شبار 
�لغالف  در����ش��ة  وي�شتهدف  متنه  على  م��ت��ط��ورة 
�جل����وي ل��ك��وك��ب �مل���ري���خ، ت��ظ��ه��ر �أي�������ش���اً �لقطب 

�ل�شمايل للكوكب �الأحمر.
�لذي  �الأم��ل؛  م�شبار  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
دخل مد�ر �اللتقاط حول �ملريخ بعد مناورة غري 
ت�شغيل  بعد  �لف�شائية  �ملهام  تاريخ  يف  م�شبوقة 
حمركات �لدفع �لعك�شي �ل�شتة دفعة و�حدة وملدة 
27 دقيقة؛ �شّكل جناحاً الأول مهمة بني �لكو�كب 

يف �لعامل �لعربي.

- �ا�صنطن بو�صت: جن�ح اأ�ل مهمة عربية 
ل�صتك�ص�ف املريخ..

�الأمريكية  بو�شت"  "و��شنطن  �شحيفة  وذك���رت 
�ل��ع��ري��ق��ة يف ت��ق��ري��ر م�����ش��اح��ب الأول ���ش��ورة من 
�مل�شبار �أن "دولة �الإمار�ت قامت بن�شر �أول �شورة 
�لكوكب  ح���ول  �الآن  ي����دور  �ل����ذي  �الأم�����ل  مل�����ش��ب��ار 

�الأحمر".
�إن �ل�شورة تظهر �شطح �ملريخ  وقالت �ل�شحيفة 
�ل�شمايل  �ل��ق��ط��ب  ت��ظ��ه��ر  ك��م��ا  �ل�������ش���روق،  ع��ن��د 
وهو  مون�ص،  �أوليمبو�ص  �إىل  باالإ�شافة  للمريخ، 
�ل�شحيفة  و�أو�شحت  �لكوكب.  على  بركان  �أك��رب 
�إىل مد�ر �ملريخ يوم �لثالثاء ما  �مل�شبار دخل  �أن 
�شكل جناحاً الأول مهمة ��شتك�شافية بني �لكو�كب 

يف �لعامل �لعربي.

الوا�صلني  اأ�ل  الأمــل,  م�صب�ر  ميل:  ديلي   -
اأكرب  �صورة  التقط  املريخ,  اإىل  ال�صهر  هذا 

برك�ن يف املجموعة ال�صم�صية..
�لربيطانية  ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�����ش����ادت 
كوكب  من  له  �شورة  �أول  �الأم��ل  م�شبار  باإر�شال 
�أوليمبو�ص  ب��رك��ان  ���ش��ورة  فيها  �ل��ت��ق��ط  �مل��ري��خ، 
يعد  و�ل��ذي  �الأحمر،  �لكوكب  �شطح  على  مون�ص 
�الأكرب من نوعه يف �ملجموعة �ل�شم�شية، م�شريًة 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �إىل 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ن�شر �ل�شورة على 
�ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت  ت��وي��رت.  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  �شفحة 
�أول �شورة من  �لتي ن�شرها �شموه عن  �لتغريدة 
�شورة  "�أول  �إنها  فيها  ق��ال  و�لتي  �الأم��ل  م�شبار 
وعلقت  �لتاريخ".  باأول م�شبار عربي يف  للمريخ 
�أنها لربكان  �إىل  �ل�شحيفة على �ل�شورة م�شريًة 
ب��رك��ان يف �ملجموعة  �أك���رب  �أول��ي��م��ب��و���ص م��ون�����ص، 
�شباح  يف  �ل�شم�ص  ن��ور  يت�شلل  بينما  �ل�شم�شية 
�إىل  �الأحمر، الفتًة  �لكوكب  �إىل �شطح  يوم مبكر 
�أن �ل�شورة مت �لتقاطها من على �رتفاع 25 �ألف 
كيلومرت /15،300 ميل/ عن �شطح �ملريخ يوم 
10 فرب�ير 2021 بعد يوم و�حد من  �الأربعاء 
و�شول �مل�شبار �إىل �ملريخ. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل 
وثالثة  �مل��ري��خ  لكوكب  �ل�شمايل  �لقطب  ظهور 
بر�كني �أخرى يف �ل�شورة �الأوىل من نوعها �لتي 

�أر�شلها م�شبار �الأمل.
جمموعة  �أي�����ش��اً  ميل  �لديلي  �شحيفة  و�أرف��ق��ت 
�ل�����ش��ور �ل��ت��ي تعر�ص رح��ل��ة م�����ش��روع م�شبار  م��ن 
وحتى  �ل���ورق  على  �لت�شميم  مرحلة  م��ن  �الأم���ل 
و�شوله �إىل �لكوكب �الأحمر بعد رحلة ��شتغرقت 
493.5 مليون كليومرت على مدى حو�يل �شبعة 

�أ�شهر من �ل�شفر يف �لف�شاء �لعميق.

عربية  د�لة  اأ�ل  الإمــ�رات  �صي:  بي  بي   -
�ا�صتك�ص�فيً�  عــلــمــيــً�  حــ�ــصــورًا  متــتــلــك 

للكواكب.
�أما موقع هيئة �الإذ�عة �لربيطانية "بي بي �شي" 
متعدد �للغات فقد �أبرز يف تقرير له �إر�شال م�شبار 
�الأمل �أول �شورة من �ملريخ، بعدما دخل يف مد�ر 
�أن  موؤكد�ً  �ملا�شي،  �لثالثاء  يوم  �الأحمر  �لكوكب 
دول��ة عربية  �أول  �الإم����ار�ت  يجعل  �الأم���ل  م�شبار 
و��شتك�شافياً يف  �لتاريخ متتلك ح�شور�ً علمياً  يف 
�لتقرير  وق��ال  ل��الأر���ص.  �لقريب  �جل��ار  �لكوكب 
م�شاهد  ع��دة  �شتتبعها  �الأوىل  �ل�����ش��ورة  ه��ذه  �إن 
م�شبوقة  غ��ري  علمية  وب��ي��ان��ات  و���ش��ور  م�شابهة 
�أُدخل  �الأم��ل  �أن م�شبار  �ملوقع  و�أردف  �ملريخ.  عن 
يف مد�ر و��شع ليتمكن من در��شة �لطق�ص و�ملناخ 
يف �لكوكب �الأحمر، مما يعني �أنه �شريى �لقر�ص 
�ل��ك��ام��ل ل��ل��ك��وك��ب، وي��ع��د ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �لروؤية 
معتاد�ً من �لتل�شكوبات �الأر�شية، لكنه �أقل �شيوعاً 
�ملريخ،  ع��ل��ى  �مل���وج���ودة  �ل�شناعية  �الأق���م���ار  ب��ني 
�لكوكب  من  ع��ادة  �ل�شناعية  �الأق��م��ار  تقرتب  �إذ 

للح�شول على �شور عالية �لدقة لل�شطح.
ون��ق��ل �مل���وق���ع م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن ت��غ��ري��دة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة على 
ح�شاب �شموه يف تويرت و�لتي جاء فيها: "�إر�شال 
�أول �شورة للمريخ بعد�شة م�شبار �الأمل.. ب�شرى 
خري، وفرحة جديدة.. وحلظة فارقة يف تاريخنا، 
�لعامل  دول  نخبة  �إىل  �الإم���ار�ت  �ن�شمام  تد�شن 
�ملتقدمة يف ��شتك�شاف �لف�شاء.. �إن �شاء �هلل ت�شهم 
هذه �ملهمة يف فتح �آفاق جديدة يف عملية �كت�شاف 
�لب�شرية  ب��اخل��ري ع��ل��ى  ت��ع��ود  �الأح���م���ر  �ل��ك��وك��ب 
�شي"  بي  "بي  تقرير  و�أ�شار  و�مل�شتقبل".  و�لعلم 
�إىل �أن �إحدى مهام م�شبار �الأمل تتمثل يف در��شة 

و�الأوك�شجني  �لهيدروجني  ذر�ت  ت�شرب  �أ�شباب 
�لوفرية  �ملياه  بقايا  وه��ي  �لف�شاء،  �إىل  �ملحايدة 
�لتي كانت تغطي قدميا كوكب �ملريخ، و�شي�شيف 
ذلك �لبحث �إىل فهم �لعلماء لكيفية حتول كوكب 
كان د�فئاً وغنياً باملياه يف �ل�شابق �إىل كوكب بارد 

ومغرب وجاف �ليوم.

- �صي اإن اإن: م�صب�ر الأمل الإم�راتي يد�صن 
مهمته الت�ريخية..

و��شل موقع قناة "�شي �إن �إن" �الإخبارية �الأمريكية 
مورد�ً  �الأم��ل،  م�شبار  لرحلة  �لتفاعلية  تغطياته 
ال�شتك�شاف  �إم���ار�ت���ي  م�����ش��روع  �أول  �إر����ش���ال  خ��رب 
�ملريخ �أول �شورة للكوكب �الأحمر، و�لتي �لتقطها 
بعد يوم من و�شوله �لكوكب �الأحمر يوم �لثالثاء 
2021 ودخول مد�ر �اللتقاط بنجاح  9 فرب�ير 
بعد �أول حماولة. و�أ�شار �ملوقع �إىل تغريد�ت كٍل 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"،  "رعاه  دبي  حاكم 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �لتي ر�فقت ن�شر 
"تويرت" و�إ�شادة  �ل�شورة على  ح�شابات �شموهما 
�الإمار�ت  �لذي حققه م�شروع  باالإجناز  �شموهما 

ال�شتك�شاف �ملريخ "م�شبار �الأمل".
من  �ملريخ  �إىل  �لف�شائية  �ملركبة  و�شول  وجعل 
�الإمار�ت خام�ص دولة يف �لتاريخ ت�شل �إىل �لكوكب 
�الأحمر، وثالث دولة ت�شله من �ملحاولة �الأوىل، 
بني  ف�شائية  مهمة  تطلق  �لتي  �الأوىل  و�ل��دول��ة 
و�شيكّون  �لعربي.  �لوطن  م�شتوى  على  �لكو�كب 
�أول  �أجهزة علمية،  �ملجهز بثالثة  �الأم��ل،  م�شبار 
�إ�شافة  �مل��ري��خ،  يف  �جل��وي  للغالف  كاملة  �شورة 
مما  و�ل��ي��وم��ي��ة،  �ملو�شمية  �ل��ت��غ��ري�ت  قيا�ص  �إىل 
�ملناخ  ديناميكيات  فهم  على  �لعلماء  �شي�شاعد 
للغالف �جلوي.  �ملختلفة  �لطبقات  و�لطق�ص يف 
ا يف معرفة �ملزيد حول كيفية  وياأمل �خلرب�ء �أي�شً
�الأك�شجني  مثل   - و�جل�شيمات  �لطاقة  �نتقال 

و�لهيدروجني - عرب �لغالف �جلوي للمريخ.

- ذا اإكونيميك ت�ميز: الإم�رات تن�صر اأ�ل 
�صورة من م�صب�ر الأمل..

تاميز" �لهندي  �إك��ون��وم��ي��ك  "ذ�  م��وق��ع  وت��ن��اول 
و�القت�شاد  �الأعمال  عامل  يف  �ملتخ�ش�ص  �ل�شهري 
�أول ���ش��ورة من  خ��رب قيام دول��ة �الإم����ار�ت بن�شر 
�لكوكب  �الآن ح���ول  ي����دور  �ل����ذي  �الأم����ل  م�����ش��ب��ار 
�ل�شورة تظهر �شوء  ب��اأن  �مل��وق��ع  و�أف���اد  �الأح��م��ر. 
تظهر  ك��م��ا  �مل���ري���خ،  �شطح  ن��ح��و  ق���ادم���اً  �ل�شم�ص 
�أكرب  �إىل  باالإ�شافة  للمريخ،  �ل�شمايل  �لقطب 
مون�ص،  �أوليمبو�ص  �مل�شمى  �لكوكب،  على  بركان 
يوم  �ملريخ  ح��ول  م��د�ره  دخ��ل  �مل�شبار  �أن  م�شيفاً 
بني  مهمة  الأول  جناحاً  يعد  ما  �ملا�شي  �لثالثاء 

�لكو�كب يف �لعامل �لعربي.

•• دبي-الفجر:

ت�����ش��ل��م م���ع���ايل �ل���ف���ري���ق ع���ب���د �هلل 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة 
بلي�ص  "غريت  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  دب����ي، 
�لقيادة  ح�شول  �شهادة  وورك"،  تو 
�عتماد  ع��ل��ى  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�أف�������ش���ل ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ل���ع���ام 2020 
على  ب��ن��اًء  �ملنظمة،  متنحها  و�ل��ت��ي 
�ال���ش��ت��ب��ي��ان �ل����ذي مت ط��رح��ه على 
�مل���وظ���ف���ني ل���ق���ي���ا����ص جت���رب���ت���ه���م يف 
�إىل  باالإ�شافة  دب��ي،  ب�شرطة  �لعمل 
وممار�شات  �شيا�شات  على  �لتدقيق 
توفري  يف  �ملُعتمدة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�ملوظفني  و�إ�شعاد  جاذبة  عمل  بيئة 
خدمات  ع��رب  متطلباتهم  وت��ل��ب��ي��ة 

ذكية و�إد�رية نوعية.
وح�شر ت�شليم �ل�شهادة، �شعادة �للو�ء 
�لرز�ق  عبد  �لقدو�ص  عبد  �لدكتور 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د  �ل��ع��ب��ي��ديل 
و�شعادة  و�ل���ري���ادة،  �لتميز  ل�����ش��وؤون 
�ل���ل���و�ء �مل��ه��ن��د���ص �مل�����ش��ت�����ش��ار حممد 
�لعام  �لقائد  �لزفني، م�شاعد  �شيف 
�ملهند�ص  و�للو�ء  �لعمليات،  ل�شوؤون 
�الإد�رة  �ل�شويدي مدير  كامل بطي 
�هلل  عبد  و�للو�ء  للعمليات،  �لعامة 
�لعامة  �الإد�رة  مدير  �لغيثي،  علي 

و�لطو�رئ،  و�ملن�شاآت  �لهيئات  الأمن 
و�لعميد �أحمد رفيع م�شاعد �لقائد 
بالوكالة،  �الإد�رة  ل�����ش��وؤون  �ل���ع���ام 
�هلل  عبد  �شالح  �ل��دك��ت��ور  و�لعميد 
مر�د، مدير �الإد�رة �لعامة للمو�رد 
�شالح  �لدكتور  و�لعقيد  �لب�شرية، 
�الإد�رة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �حل����م����ر�ين، 
و�ل�شيدة  و�ل��ري��ادة،  للتميز  �لعامة 
عو�طف �ل�شويدي، �ملدير �لتنفيذي 
وعدد  و�اليجابية  �ل�شعادة  ملجل�ص 
م�����ن م���وظ���ف���ي ����ش���رط���ة دب������ي من 
ومر�كز  �ل��ع��ام��ة  �الإد�ر�ت  خمتلف 
م���ن منظمة  �ل�����ش��رط��ة، ومم��ث��ل��ني 

"غريت بلي�ص تو وورك".
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  ح�������ش���ول  وج������اء 
�العتماد  �شهادة  على  دب��ي  ل�شرطة 
�لثانية  للمرة  عمل  بيئة  كاأف�شل 
على �لتو�يل بعد �أن فازت بها �لعام 
دبي  �شرطة  ك��ان��ت  حيث   ،2019
جهة  �أول  تعترب   2019 �ل��ع��ام  يف 
حكومية حت�شل على �العتماد على 
وهذه  و�لعاملي،  �ملحلي  �ل�شعيدين 
�مل�����رة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل �لتي 

حت�شل فيها على هذ� �العتماد.

الثقة  موؤ�صر  ارتف�ع   95%
بيئة  يف  �لثقة  نتائج  موؤ�شر  و�شجل 

نتائج  يف  �رتفاعاً  دب��ي  �شرطة  عمل 
تو  بلي�ص  "غريت  منظمة  ��شتبيان 
وورك" �إىل %95 يف �لعام �ملا�شي 
�لعام  يف  ���ش��ج��ل  ق���د  ك����ان  �أن  ب��ع��د 
ن�شبة %90. و�أكد معايل   2019
�أن  �مل���ري،  خليفة  �هلل  عبد  �لفريق 
ح�شول �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
بيئة  كاأف�شل  �العتماد  �شهادة  على 
�لثانية  ل��ل��م��رة   2020 ل��ع��ام  ع��م��ل 
على �لتو�يل، ياأتي يف �إطار �حلر�ص 
�لد�ئم على توفري �أف�شل بيئة عمل 
للموظفني يف �شرطة دبي لتمكينهم 
يف  وجمتمعهم  وطنهم  خ��دم��ة  م��ن 
على  تنعك�ص  حُمفزة  وظيفية  بيئة 
�خلدمات  م�����ش��ت��وى  �أع���ل���ى  ت��ق��دمي 
�الأم���ن���ي���ة و�الإد�ري��������ة و�ل��ع��م��ل على 

�إ�شعاد �أفر�د �ملجتمع.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �حل�شول على  
���ش��ه��ادة �ع��ت��م��اد �أف�����ش��ل ب��ي��ئ��ة عمل 
باملركز  دب��ي  �شرطة  ف��وز  بعد  ي��اأت��ي 
�ملتعاملني  �شعادة  موؤ�شر  يف  �الأول 
�لثاين  و�مل��رك��ز   ،91.6% بن�شبة 
يف م��وؤ���ش��ر ���ش��ع��ادة �مل��وظ��ف��ني بن�شبة 
در��شتي  نتائج  �شمن   96.68%
�ملوظفني  و�شعادة  �ملتعاملني  �شعادة 
برنامج  �أعدها  �لتي   2020 للعام 
دب����ي ل��ل��ت��م��ي��ز �حل���ك���وم���ي، وه����و ما 

�أن ���ش��رط��ة دبي  ي��وؤك��د وب��ك��ل ف��خ��ر 
وتوفري  �ل�����ش��ع��ادة  م��ف��ه��وم  ج��ع��ل��ت 
�أ�شا�شياً  م��ب��دئ��اً  ع��م��ل  بيئة  �أف�����ش��ل 
مبادر�تها  كافة  يف  و�أول��وي��ة  وه��ام��اً 
وخططها  وب��ر�جم��ه��ا  وم�شاريعها 
حتقيقاً  وذل���ك  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا، 
ل��ت��وج��ه��ات �حل��ك��وم��ة �ل��ه��ادف��ة �إىل 
يف  �الأ�شعد  �ملدينة  دب��ي  �إم���ارة  جعل 
�ل��ع��امل. ك��م��ا و�أك����د م��ع��ايل �لفريق 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  ح����ر�����ص  �مل�������ري 
�أف�شل  تطبيق  ع��ل��ى  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
�مل���م���ار����ش���ات و�مل���ع���اي���ري �ل��ع��امل��ي��ة يف 
خمتلف �ملجاالت ومنها بيئة �لعمل 
مل��ا ل��ذل��ك م��ن �أث���ر ه��ام على �شعادة 
�مل��وظ��ف��ني، وب��ال��ت��ايل ع��ل��ى قيامهم 
بدور كبري و�إيجابي لدعم منظومة 
�لعمل ورفع م�شتوى �الأد�ء �ملوؤ�ش�شي 
�لتميز  وح�����ش��د �جل��و�ئ��ز وحت��ق��ي��ق 

�لوظيفي.

فزة  بيئة محُ
�لدكتور  �لعميد  �أك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�أن �حل�شول  م��ر�د،  �شالح عبد �هلل 
على �شهادة �عتماد �أف�شل بيئة عمل 
للمرة �لثانية على �لتو�يل، ياأتي يف 
�ل��د�ئ��م على تطبيق  �إط��ار �حلر�ص 
�مل���و�رد  �إد�رة  يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 

دب��ي من خالل  �شرطة  �لب�شرية يف 
ت�شاهم  حُمفزة  وظيفية  بيئة  خلق 
�ل���ع���ط���اء لدى  يف رف����ع م�����ش��ت��وي��ات 
�لكفاءة  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  �مل��وظ��ف��ني 
�إحلاقهم  خ�����الل  م����ن  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
بدور�ت تاأهيلية وتطويرية م�شتمرة 

وتوفري كل �خلدمات �لذكية لهم.
�إىل  �هلل  عبد  �شالح  �لعميد  ولفت 
�أن �شرطة دبي حر�شت خالل �لعام 
�ملا�شي على تطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
وحتقيق  �لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  يف 
�شهادة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل رغ���م �لظروف  �أف�����ش��ل 
�ل��ت��ي و�ك��ب��ت تطبيق  �ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية من فايرو�ص 
كورونا، م�شري�ً �إىل �أن �حلر�ص على 
توفري �أف�شل بيئة عمل للموظفني 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق 
قاد �إىل حتقيق هذ� �الإجناز �لنوعي 
�جل���دي���د ل�����ش��رط��ة دب����ي، م��ب��ي��ن��اً �أن 
���ش��ر مت��ي��ز ���ش��رط��ة دب����ي ي���ع���ود �إىل 
معايري  �أعلى  تطبيق  على  حر�شها 
�ال�شتمر�ر  على  و�الإ���ش��ر�ر  �جل���ودة 
يف �ل��ن��ج��اح��ات �مل��ت��و����ش��ل��ة و�الإب����د�ع 
وتطوير �ملو�رد �لب�شرية و�حرت�فية 
�لعمل ومو�كبة �مل�شتجد�ت �لعلمية 

�لعاملية.

مفهوم ال�صع�دة �الإيج�بية 
وم������ن ج���ان���ب���ه���ا، �أك���������دت ع���و�ط���ف 
ملجل�ص  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي، 
دبي،  �شرطة  و�الإيجابية يف  �ل�شعادة 
�عتماد  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �أن 
�أف�شل بيئة عمل للمرة �لثانية على 
�لقيادة  حر�ص  م��دى  يبني  �لتو�يل 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى تعزيز 
بني  و�الإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����ش��ع��ادة  مفاهيم 
�أف�شل  توفري  خ��الل  من  موظفيها 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ل��ه��م مب���ا ي��ن��ع��ك�����ص على 
�حرت�يف  ب�شكل  عملهم  م��ه��ام  �أد�ء 
�ل�شخ�شية  حياتهم  وعلى  جهة  من 
�ل�شويدي  ولفتت  �أخ��رى.  جهة  من 
ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  �إىل 
�ل�شعادة  حتقيق  على  حت��ر���ص  دب��ي 
وج��ودة �حلياة لي�ص فقط ملوظفيها 
و�إمنا �أي�شاً لكافة �أفر�د �ملجتمع من 

ت��وج��ه��ات رئ��ي�����ش��ة، وهي:   3 خ���الل 
�إ�شعاد �ملجتمع، مدينة �آمنة ومرنة، 
�البتكار يف �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية، مبينًة 
يف  و�الإي��ج��اب��ي��ة  �ل�شعادة  جمل�ص  �أن 
���ش��رط��ة دب���ي و�ل����ذي �أط��ل��ق��ه معايل 
�مل����ري  �ل���ف���ري���ق ع���ب���د �هلل خ��ل��ي��ف��ة 
حر�ص على توفري بيئة عمل مثالية 
و�ل��ع��م��ل على �إ���ش��ع��اد �مل��وظ��ف��ني من 
خالل �ملبادر�ت �لنوعية �لتي نفذها 
�نعك�ص على  م��ا  �إن�����ش��ائ��ه وه���و  م��ن��ذ 
رفع موؤ�شر�ت �ل�شعادة يف بيئة عمل 

جاذبة و�شعيدة.

�صرطة دبي الوحيدة 
�ل��دك��ت��ور مايكل  وم��ن ج��ان��ب��ه، علق 
بور�شيل، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركه 
�ل�شرق  يف  وورك  ت��و  بلي�ص  غ��ري��ت 
جد�ً  ف��خ��ور  "�أنا  قائال":  �الأو���ش��ط 

�عتمادها  ق��د مت  دب���ي  ���ش��رط��ة  ب����اأن 
لل�شنة  ل��ل��ع��م��ل  ر�ئ�����ع  ع��م��ل  ك��م��ك��ان 
�أكرث  �شاركت  �لتو�يل.  على  �لثانية 
من 10000 موؤ�ش�شة يف 60 دولة 
يف هذ� �ال�شتبيان، و�شرطة دبي هي 
�ملوؤ�ش�شة �ل�شرطية �لوحيدة يف �لعامل 
�ع��ت��م��اده��ا م���رت���ني. وهذ�  �ل��ت��ي مت 
عمل  �شغط  فيها  لبيئة  �إجن��از  يعد 
�لتعامل  ف��رتة  وحت��دي��ات خا�شة يف 
كورونا  كجائحة  عاملية  جائحة  مع 
�جلدير  �ملجتمع".  خ���دم���ة  �أث���ن���اء 
بلي�ص  "غريت  منظمة  �أن  ب��ال��ذك��ر 
��شت�شارية  منظمة  ه��ي  وورك"  ت��و 
1980وهي  ع��ام  منذ  ب���د�أت  عاملية 
�لرئي�شي يف  �ملن�شاأ، مقرها  �أمريكية 
ولها  فر�ن�شي�شكو،  �شان  كاليفورنيا 
بينهم  من  �لعامل  حول  فرعا   57

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

اأ�ل موؤ�ص�صة �صرطية مليً� �ع�مليً� حت�صل على اجل�ئزة 

الفريق املري يت�شلم �شهادة ح�شول �شرطة دبي على اعتماد اأف�شل بيئة عمل للمرة الثانية على التوايل

اهتم�م اإعالمي ع�ملي �ا�صع ب�صورة م�صب�ر الأمل الأ�ىل للمريخ 

ال�شورة ت�شدرت اأخبار و�شائل اإعالم عريقة منها البي بي �شي ووا�شنطن بو�شت واندبندنت

•• ال�صارقة - وام: 

قيمة  وتق�شيط  تخفي�ص  ع��ن  �ل�شارقة  وغ���از  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
تاأمني ح�شابات �ال�شتهالك �جلديدة للم�شروعات �ل�شكنية لالأفر�د و�ملن�شاآت 
�القت�شادية و�لتجارية و�ل�شناعية مبعدل ي�شل �إىل 50 باملائة وذلك بهدف 
ب�شبب  و�الجتماعية  �القت�شادية  �لتاأثري�ت  لتجاوز  �لقطاعات  كافة  دع��م 
�ل�شمو  �شاحب  من  �لكرمية  للتوجيهات  وتنفيذ�ً  كورونا  جائحة  تد�عيات 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل�شارقة و�لتي �عتمدها �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
�ل�شارقة  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد  ويل 
ك��ح��زم��ة حم��ف��ز�ت ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��دع��م �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خلا�شة 
�ل��ت��ي تنبثق م��ن ح��ر���ص �ملجل�ص على تعزيز  �الأع��م��ال و�الأف����ر�د  وق��ط��اع��ات 
��شتمر�رية �لتنمية يف خمتلف �ملجاالت. وقال �شعادة �شعيد باجليو �ل�شويدي 
�أن �ملحفز�ت �لتي تقدمها حكومة  رئي�ص هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة 

�ل�شارقة لكافة �لقطاعات ت�شهم ب�شكل كبري يف �لتخفيف من �الأزمة وجتاوز 
ومياه  كهرباء  هيئة  �أن  �إىل  م�شري�ً   .. و�جهتها  �لتي  للتحديات  �لقطاعات 
وحتى  �لقادمة  �الأ�شهر  خ��الل  �ملحفز�ت  تقدمي  يف  م�شتمرة  �ل�شارقة  وغ��از 
�إىل ت�شجيع  �لتاأمني يهدف  �أن ق��ر�ر تخفي�ص  . و�أك��د  جت��اوز �الأزم��ة نهائياً 
�ال�شتثمار وزيادة �لقدرة �لتناف�شية للقطاعات �ملختلفة و�لتي�شري على �شكان 
مع  �لعالقة  لتعزيز  د�ئما  ت�شعى  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شري�ً   .. �ل�شارقة  �إم���ارة 
�ملتعاملني و�لتعرف �إىل متطلباتهم ولديها �لعديد من �ملبادر�ت �ملجتمعية 
قبل  "��شت�شرين  مبادرة  مثل  �لقطاعات  كافة  منها  ت�شتفيد  �أن  ميكن  �لتي 
�أن  �إىل  " كفاءة �لطاقة و�لك�شف عن �لت�شربات" . و�أ�شار  �أن تبد�أ" ومبادرة 

�ملحفز�ت �لتي قدمتها �لهيئة ت�شمنت فيما يخ�ص ح�شابات �الأفر�د تخفي�ص 
قيمة �لتاأمني للح�شابات �جلديدة مبعدل 50 باملائة للفلل و�ل�شقق �ل�شكنية 
على �ال تقل قيمته عن 1000 درهم وبالن�شبة حل�شابات �ملن�شاآت �لتجارية 
 1000 مبعدل  �جل��دي��دة  للح�شابات  �لتاأمني  قيمة  تخفي�ص  و�ل�شناعية 
دره��م وتخفي�ص   5000 2000 حتى  ت��رت�وح بني  �لتي  للتاأمينات  دره��م 
قيمة �لتاأمني للح�شابات �جلديدة �لتي ترت�وح بني 5001 �إىل 10000 
10001 درهم  �ل��ذي يزيد عن  �لتاأمني  دره��م وتخفي�ص   2000 مبعدل 
مبعدل 3000 درهم �أما فيما يخ�ص �لتاأمينات �لتي يتم �حت�شاب �لتاأمني 
طبقاً مل�شاحة �ملن�شاأة يتم ح�شاب �لتامني ح�شب م�شاحة �ملن�شاأة * 50 درهم 

وبالن�شبة للمن�شاآت �لتي يتم �حت�شاب �لتاأمني ح�شب �حلمولة يتم �حت�شاب 
�لتاأمني باحلمولة K.w * 250 درهم . و�أو�شح حامد طاهر �حلاج مدير 
لدعم  �لهيئة  قدمتها  �لتي  �جل��دي��دة  �ملحفز�ت  �أن  �مل�شرتكني  خدمة  �إد�رة 
بح�شابات  �خلا�شة  �ل��ت��اأم��ني  ر���ش��وم  تق�شيط  ت�شمنت  �ملختلفة  �لقطاعات 
��شتهالك �الأفر�د و�ملن�شاآت �القت�شادية و�لتجارية و�ل�شناعية بحيث ميكن 
�شد�د �لتاأمني على 3 �أق�شاط �شهرية ملبالغ �لتاأمني �لتي ترت�وح بني 2000 
�أق�����ش��اط �شهرية   4 �ل��ت��ام��ني على  ر���ش��وم  ���ش��د�د  5000 دره���م ومي��ك��ن  �إىل 
�شد�د  ميكن  كما  دره���م   10000 �إىل   5001 ب��ني  ت���رت�وح  �ل��ت��ي  للمبالغ 
�لر�شوم على 5 �أق�شاط �شهرية للمبالغ من 10001 �إى 100،000 درهم 
�أق�شاط �شهرية للمبالغ �لتي تزيد عن   6 وميكن �شد�د ر�شوم �لتاأمني على 
�أ�شار ح�شني ع�شكر نائب مدير �إد�رة خدمة �مل�شرتكني  100،000 درهم. و 
�أن هذ� �لقر�ر يوؤكد حر�ص �لهيئة على �لتفاعل مع كافة �لقطاعات و�لتعرف 
على مطالبهم و�إعد�د خطط م�شرتكة بالتعاون مع كافة �جلهات و�الإد�ر�ت 

لتطوير �خلدمات مبا يلبي طموحاتهم وتوقعاتهم.

كهرباء ال�شارقة تعلن عن تق�شيط وتخفي�س 
التاأمني بن�شبة 50 باملائة جلميع الفئات
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العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/با�شيون 

�رت لالعمال �لفنية
رخ�شة رقم:CN 3735843 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�نك  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�رت لت�شاميم �جلر�فيك
رخ�شة رقم:CN 3750059 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بلو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فالور لالملنيوم و�لزجاج
رخ�شة رقم:CN 2723817 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ديكو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بيت للم�شغوالت �ليدوية
رخ�شة رقم:CN 2100784 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شموخ  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفر�شان ال�شالح �ملركبات
رخ�شة رقم:CN 1134954 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كاز�نيغر� كافيه
رخ�شة رقم:CN 2817268 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/د��ص  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2733323 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/رنان  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعطور
رخ�شة رقم:CN 2848559 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  كيه  �ل�ش�����ادة/�يه  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3785115 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمه عبيد خمي�ص �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �حمد حممد خليل �لها�شمي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
لتلميع  �ب  �ل�ش�����ادة/توب  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2920953 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ندمي �شودري �ي�شال �شودري %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد دولت خان حممد ف�شل �حلق

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة عالية للمقاوالت 

�لعامة - ذ�ت م�شئولية حمدودة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1102572 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليمان كمال �شليمان �لدردي�شي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كمال �شليمان �لعبد �لدردي�شى

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
لوجن  �ل�ش�����ادة/فيتامينات  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للع�شائر  رخ�شة رقم:2080420 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حمد �لطماطم حمد �لعامري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �مينه �شامل عبد�هلل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ريج حممد �حمد حممد

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
رخ�شة  ذ.م.م   زمرد  �ل�ش�����ادة/�شيدلية  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رقم:1968300 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل ح�شني �شعيد �ل�شعدى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شانكار الل مانوهار الل %22
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شوالك�شانه ماه�شو�رى �مر�ت كومار ماه�شو�رى %15
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ريتا مهي�ص كومار  %12
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيال باى جري�ص كومار

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فيتا بهاكتاد��شان ناير
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل ح�شني �شعيد �ل�شعدى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ��شيه قادر غالم ��شغر ميمون

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
�نرتنا�شيونال  �ل�ش�����ادة/�كو�  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخدمات �لبحرية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1509380 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بينجامني كليف فرو�شت %31
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جوزينا ليانى فرو�شت %18

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كليف �ليا�شرت فرو�شت
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإلغ�ء اعالن �ص�بق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
�ب  �لتجاري:و�فل  باال�شم   CN رقم:2528277 
للوجبات �خلفيفة ، بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يتو�ص �ملقاوالت

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2702901 
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �يتو�ص �ملقاوالت

ETHOS CONTRACTING

�إىل /�يتو�ص �شيمبلك�ص للمقاوالت 
 ETHOS SIMPLEX CONTRACTING

ودق  �لركائز  وتثبيت  �ال�شا�شات  حفر  �عمال  �إ�شافة   / ن�شاط  تعديل 
�خلو�زيق 4390001

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ملطلعي لت�شليح 

كهرباء �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1122465 

تعديل وكيل خدمات/��شافة علي عبد�لرز�ق علي عبد�هلل �خلمريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد يا�شني عبد�حلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد ر�شا د�د علي �لرئي�شي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/اليف و�ير لالإلكرتونيات

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1006446 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �ل�شيخ طحنون �شعيد �شخبوط من مالك �إىل مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �ل�شيخ طحنون �شعيد �شخبوط من 100 % �إىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �مي�شتيت جروب �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ م م

 EMISTATE GROUP - Sole Proprietorship L.L.C.
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �الحتاد للتنمية �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذم م

FEDERAL DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ اليف و�ير لالإلكرتونيات
LIVE WIRE ELECTRONICS

�إىل/ اليف و�ير لال�شتثمار ذ.م.م
LIVE WIRE INVESTMENT L.L.C
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة متثيل �شركات  7010004

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ال�شتثمار يف �مل�شروعات �لزر�عية و تاأ�شي�شها و �د�رتها 6499003
 تعديل ن�شاط / حذف ��شتري�د  4610008

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �الجهزة �اللكرتونية �لدقيقة - باجلملة  4652003
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �لبوم �مللكي

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3703489 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عبد�هلل م�شطفى عبد�هلل �جلناحى  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يعقوب يو�شف عبد�هلل �شعيد �حلمادى

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم �لبوم �مللكي

ALBOOM ALMALAKY RESTUARANT

 �إىل / مطعم لهيب للبخاري

 LAHEEB AL BUKHARI RESTAURANT 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة 

مدينه �جلمال
رخ�شة رقم:CN 2340083 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأ�شغال ال�شارقة تنجز م�شاريع خدمية وعمرانية بقيمة 1.7 مليار درهم يف 2020
•• ال�صارقة - وام:

�لعديد من  �ملا�شي  �لعام  بال�شارقة خالل  �لعامة  �الأ�شغال  د�ئرة  �أجنزت 
�مل�شاريع �خلدمية و�لعمر�نية و�ل�شيانة �لعامة و�لت�شميم حيث مت �إجناز 
90 م�شروعا عمر�نيا مت ت�شليمه مبدئياً و60 م�شروعا مت ت�شليمها ب�شكل 
نهائيا و72 م�شروعا خدميا خا�شا بالتو�شيالت و�لتوريد و65 م�شروعا 
خا�شا بالتاأثيث و�لت�شميم �لد�خلي و68 م�شروعا خا�ص بال�شيانة و60 
م�شروعا م�شمم د�خليا و�لد�ئرة فيها �ال�شت�شاري بقيمة �إجمالية بلغت 
1.7 مليار درهم. وقال �ملهند�ص علي بن �شاهني �ل�شويدي رئي�ص  بلغت 
من  بالرغم  و��شتكمالها  تنفيذها  ��شتمر  �الإن�شائية  �الأعمال  �إن  �لد�ئرة 
�ملنجزة م�شاريع  �مل�شاريع  �أب��رز  �أن من  ..م�شري� �ىل   19 حتديات كوفيد 
�لقر�آن  جممع  منها  و�لثقافية  و�لتعليمية  �الأكادميية  �لقطاعات  تخدم 

�شكن طالب  مل�شروع  �لثالثة  و�ملرحلة  �الأدب��ي يف �حل��رية  و�ملقهى  �لكرمي 
�الأدبي  كلباء  وجمل�ص  �الأدب���ي  خ��ورف��ك��ان  وجمل�ص  �لقا�شمية  �جلامعة 
ومبنيني ملوظفي مكتبتي مدينة كلباء وو�دي �حللو. و�أو�شح �أن �لد�ئرة 
�نتهت من بناء وت�شيد �لعديد من �مل�شاجد باالإمارة خالل �لعام �ملا�شي 
بن  وم�شجد  �لكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  �شلطان  �ل�شهيد  م�شجد  منها 
�شمالن مبنطقة �لب�شتان وم�شكن لالإمام و�آخر للموؤذن يف م�شجد �ملناجاة 
بالقر�ئن 4 باالإ�شافة �إىل ��شتبد�ل كافة وحد�ت �لتكييف وم�شجد �لرق.

�إذ عملت على تطوير  �أ�شرفت على م�شاريع تخدم �لقطاع �لريا�شي  كما 
�حلمرية  يف  �لقدم  لكرة  �لريا�شية  �الأن��دي��ة  يف  �لرئي�شية  �ملالعب  �إن��ارة 
و�لذيد وخورفكان ودبا �حل�شن �لريا�شي �لثقايف ونفذت �ملرحلة �الأوىل 
و�لثانية مل�شروع �شيانة وتطوير مر�فق نادي خورفكان �لريا�شي �لثقايف 
وقامت باأعمال �ملرحلة �الأوىل مل�شروع �شيانة وتطوير مر�فق نادي �شيد�ت 

�لتي  �ملباين �حلكومية  بناء  �نتهت من  �لد�ئرة  �أن  �إىل  و�أ�شار  خورفكان. 
جمل�ص  �أهمها  كان  عنها  للم�شوؤولني  و�شلمتها  جمتمعية  خدمات  تقدم 
�لطائر"  "�لطبق  ومبنى  �ل�شيوح  �شاحية  وجمل�ص  �حلمرية  �شاحية 
مدينة  وور���ص  �لو�شطى  لقناة  �لرئي�شي  و�ملبنى  �لرقة  �شاحية  وجمل�ص 
�لذيد ومبنى �إد�ري مل�شمار �شباق �لهجن ومطعم دبا �حل�شن �ل�شياحي. 
�لتحتية  بالبنية  خا�شة  م�شاريع  ع��دة  على  �أ�شرفت  �ل��د�ئ��رة  �أن  و�أ���ش��اف 
و�إجناز مر�شى  �ل�شناعية �خلام�شة  �ملحطة  و�خلدمية كان منها تطوير 
�أعمال  من  و�النتهاء  قاربا   80 ي�شع  �خل��ان  يف  �ل�شيادين  لقو�رب  عائم 
�لت�شوية �لرت�بية �ل�شاملة ملناطق �ل�شيوح 10 و12 و13 وتنفيذ نافورة 
مائية يف ميد�ن �شيح �ملهب مبدينة �لذيد بال�شارقة و�النتهاء من �لطريق 
�جلديد �ملوؤدي �إىل �شارية �لعلم يف مدينة خورفكان و�لطريق �ملوؤدي �إىل 
ن�شب �ملقاومة و�لر�شيف �لبحري يف �شوق �حلمرية �ىل جانب �النتهاء 

من �أعمال �شيانة وجتميل �ملر�فق يف �ملدينة �جلامعية وميد�ن �لزهر�ء 
وت�شليم �ملرحلة �الأوىل من مرعى �ل�شمال و�إجناز �شبكة �ل�شرف �ل�شحي 
يف �لقوز و�لرمثاء وربط حمطة �شخ مياه �الأمطار باجلامعة �لقا�شمية 
بال�شبكة �لقائمة على �شارع حممد بن ز�يد وتنفيذ م�شروع �إعادة تاأهيل 
�ل�شارقة  بنادي  �ل�شحي  �ل�شرف  �شبكة  و�إن�شاء  و�لقوز  �لرمثاء  حمطتي 
�أعمال توريد وتركيب �شور حماية مل�شروع  - فرع �حلز�نة باالإ�شافة �إىل 

تعديل م�شار �لو�دي يف منطقة �مل�شلى، وتنفيذ 3 م�شاريع للهدم.
�ملا�شي  �لعام  �الأ�شو�ق خالل  �أن�شاأت جمموعة من  �لد�ئرة  �أن  �إىل  ولفت 
و�لفو�كه  �خل�شار  �أ�شو�ق  منها  منطقة  بكل  عليها  للم�شرفني  و�شلمتها 
و�ملو��شي  �جل��م��ع��ة  و���ش��وق  ب��ال�����ش��ارق��ة  �حل��م��ري��ة  منطقة  يف  و�الأ���ش��م��اك 
م�شروع  وتنفيذ  �مل��د�م  منطقة  يف  لالأعالف  و�شوق  بالبطائح  و�الأ�شماك 

حمالت جتارية يف دبا �حل�شن و�شوق خمازن �ملالح بجزيرة �حل�شن.

اأجنزه� الربيط�ين �ص��ص� جفري لأهداف اإن�ص�نية 

»رحلة الإن�شانية« اأكرب لوحة فنية على القما�س يف العامل.. اإبداع فريد وجد طريقه من دبي اإىل مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية

"�ليون�شكو"،  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��م 
جيفت"،  "جلوبال  وم���وؤ����ش�������ش���ة 
�لت�شامح  وز�رة  م�����ن  وب�����دع�����م 
و�لتعاي�ص ووز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ل����دك����ت����ور ط�������ارق حممد  وق�������ال 
لدبي  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل��ق��رق، 
�إد�رتها..  جمل�ص  وع�شو  �لعطاء 
نهنئ  �أن  �لعطاء  دبي  يف  " ي�شرنا 
���ش��ا���ش��ا ج��ف��ري ع��ل��ى ه���ذ� �الإجن����از 
�لفريد، و�لذي من �شاأنه �أن ير�شم 
للعديد  ج��دي��د  م�شتقبل  م��الم��ح 
�ملحرومني  و�ل�شباب  �الأطفال  من 
’رحلة  ل���وح���ة  �إنَّ  �ل����ع����امل.  ح����ول 
وق���وة  �أه���م���ي���ة  ت����ربز  �الإن�شانية‘ 
�جلماعي  و�ل��ع��م��ل  �ل��ف��ري��ق  روح 
وت���اأث���ريه���م���ا �ل���ك���ب���ري يف �إح������د�ث 
فخورون  ن��ح��ن  �إي���ج���اب���ي.  ت��غ��ي��ري 
م��ن ه��ذه �ملبادرة  ب��اأن نكون ج���زء�ً 
متكني  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ال�شتثنائية 
ومنحهم  منها  �مل�شتفيدين  ودع��م 
حياتهم  لتحويل  �أ�شا�شية  فر�شة 
�إىل عمٍل مميز من �شنعهم". ومن 
�ملقرر �أن تعود هذه �لتحفة �لفنية 
"�أتالنت�ص"  م��ن��ت��ج��ع  ق���اع���ة  �إىل 
�ل�شتار  ع��ن��ه��ا  ل��ي��ك�����ش��ف  �ل���ك���ربى 
ف���رب�ي���ر �جل����اري   25 يف  ر���ش��م��ي��اً 
�مل�����رة �الأوىل  و���ش��ت��ك��ون ه����ذه ه���ي 

�ل��ق��ط��ع��ة �ل��ف��ن��ي��ة �ل�����ش��ه��رية، �لتي 
كني�شة  "�شقف  �أن��ه��ا  على  ُو���ش��َف��ت 
مقارنة  يف  �حلديث"،  �شي�شتني 
مع �لعمل �لتاريخي �ل�شهري �لذي 
ُيعد من �أ�شهر ما قدم فنان ع�شر 
مطلع  يف  �أجن��ل��و  م��اي��ك��ل  �لنه�شة 
وتعليقاً  ع�����ش��ر.  �ل�����ش��اد���ص  �ل��ق��رن 
على هذ� �الإجناز �لعاملي ومبادرته 
�شا�شا  ق���ال  �ل���ه���ادف���ة،  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
فُت بدخول لوحتي  جفري.. " ت�شرَّ
مو�شوعة  �إىل  �الإن�شانية"  "رحلة 
غيني�ص لالأرقام �لقيا�شية �لعاملية، 
وهي جمرد �لبد�ية مل�شرية مبادرة 
’�إن�شانية ُملَهمة‘. فاللوحة و�ملبادرة 
هما �أكرث بكثري من جمرد قطعة 
فنية، �إذ يهدفان �إىل �إحد�ث تغيري 
من  �ملجتمعات  يف  حقيقي  �إيجابي 
خالل قلوب وعقول و�أرو�ح �أطفال 
�ل��ع��امل، وك��اله��م��ا مي��ث��الن نقطة 
�أف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  �ن���ط���الق 
�إذ�   " و�أ���ش��اف  جمعاء".  للب�شرية 
كان باإمكان �شخ�ص و�حد �أن يعمل 
ملدة 20 �شاعة يف �ليوم وينام فقط 
�أ�شهر  �شبعة  ل��ف��رتة  ���ش��اع��ات  �أرب���ع 
مبفرده  خاللها  ير�شم  متو��شلة 
ل��وح��ة ت��زي��د م�����ش��اح��ت��ه��ا ع���ن 17 
�ألف قدم مربعة، فلكم �أن تتخيلو� 
مليار   7.5 ب��ه  يقوم  �أن  ميكن  م��ا 

�جلميع.  �شالمة  �شمان  �أج��ل  من 
و���ش��ي��ت�����ش��م��ن �حل���ف���ل ع�������دد�ً من 
�شيقدمها  �لفنية  �ال�شتعر��شات 
�لعامل، مبا  �ملو�هب يف  �أبرز  بع�ص 
يف ذل���ك �مل��غ��ن��ي��ة وك��ات��ب��ة �الأغ����اين 
ع�شو  وه��ي  لوي�ص،  ليونا  و�ملمثلة 
فاكتور"،  "�إك�ص  حتكيم  جلنة  يف 
 Bleeding �أغ��ن��ي��ة  و���ش��اح��ب��ة 
Love �لتي �حتلت �ملرتبة �الأوىل 

ملدة 7 �أ�شابيع يف 30 دولة.
�لعاملية  �ملمثلة  ، قالت  من جانبها 
�لفخرية  �لرئي�شة  لونغوريا،  �إيفا 
وتعد  جيفت"،  "جلوبال  ملوؤ�ش�شة 
�أح�����د رم�����وز �ل��ع��م��ل �خل�������ريي.. " 
ن�شعر �أنا وماريا بر�فو و�ملتربعون 
’يوني�شف‘  يف  و�شركاوؤنا  ملوؤ�ش�شتنا 
ودب����������ي �ل�����ع�����ط�����اء ب����ك����ل �ل���ف���خ���ر 
نتعاون  �أن  وي�����ش��ع��دن��ا  و�الع���ت���ز�ز، 
ون��ك��ون ج����زء�ً م��ن �مل���ب���ادرة �ملهمة 
’�إن�شانية ُملَهمة‘، �إذ نو��شل تعزيز 
عالقتنا �لطويلة مع �لفنان �شا�شا 
جفري، �ل��ذي جمع �أك��رث من 60 
لت�شليط  �أم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى �أه������م �ل��ق�����ش��اي��ا يف 
جميع �أنحاء �لعامل". وبّينت ماريا 
جيفت"  "جلوبال  �شة  موؤ�شِّ بر�فو 
جفري  �شا�شا  �لر�شام  �أم�شى  كيف 
���ف  وق��ت��ه و����ش��ت��ث��م��ر م��وه��ب��ت��ه ووظَّ

به دبي، ودولة �الإم��ار�ت على وجه 
تعد  �مل��ج��ال، حيث  ه��ذ�  �لعموم يف 
حظاً،  �الأق���ل  �ملجتمعات  م�شاعدة 
�أ�شباب  ت��وف��ري  جم���ال  يف  ال���ش��ي��م��ا 
�حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة ل��الأط��ف��ال، �أحد 
دولة  توليها  �ل��ت��ي  �الأه����د�ف  �أه���م 
وه��و ما  ك��ب��ري�ً  �هتماماً  �الإم����ار�ت 
�لدول  قو�ئم  ت�شدرها  يف  ينعك�ص 
�الإن�شانية  ل��ل��م�����ش��اع��د�ت  �مل��ان��ح��ة 
�����ش����ن����و�ت على  ل����ع����دة  �ل���ت���ن���م���وي���ة 

�لتو�يل.
جفري  �شا�شا  �لعاملي  �لفنان  ونّفذ 
د�خل  �الإن�شانية"  "رحلة  لوحته 
�لقاعة �لكربى يف منتجع �أتالنت�ص 
�لنخلة بدبي، و�لتي قام بتحويلها 
�أم�شى  ح��ي��ث  ر���ش��م  ����ش��ت��ودي��و  �إىل 
من  ب��دء�ً  كاملة  �أ�شهر  �شبعة  فيها 
�شهر  وحتى   2020 م��ار���ص  �شهر 
�شبتمرب م��ن �ل��ع��ام ذ�ت���ه، وه��و ما 
و�كب فرتة �الإغ��الق �لتي فر�شها 
�ل��ع��امل يف م��و�ج��ه��ة وب���اء كوفيد-
بو�قع  �لعمل  و����ش��ل  حيث   ،19
م�شتخدماً  ي���وم���ي���اً،  ���ش��اع��ة   20
و6،300  ر�شم  فر�شاة   1،065
ن  لرت من �لطالء لتنفيذها. ومتكَّ
�أك���رث  �ل���و����ش���ول �إىل  ج���ف���ري م���ن 
جميع  يف  �شخ�ص  مليار   2.5 من 
�أن����ح����اء �ل����ع����امل م����ن خ�����الل هذه 

ف��ي��ه��ا جت��م��ي��ع �لقطع  ي��ت��م  �ل���ت���ي 
�الأ�شلية  �ل��ل��وح��ة  ت��ك��وي��ن  الإع�����ادة 
�أهد�فها  لتحقيق  تق�شيمها  ب��ع��د 
�خل���ريي���ة. وق����ال ت��ي��م ك��ي��ل��ي نائب 
�لعام  و�مل��دي��ر  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�شعد�ء  " نحن  دب��ي..  �أتالنت�ص  يف 
يف منتجع �أتالنت�ص �لنخلة يف دبي 
للر�شام  �الإن�شانية  م�شرية  بدخول 
�ل�شهري �شا�شا جفري �إىل مو�شوعة 
كاأكرب  �لقيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�ص 
�لعامل،  يف  ف��ن��ي��ة  ق��م��ا���ش��ي��ة  ل��وح��ة 
جفري  با�شت�شافة  ت�شرفنا  وق���د 
هذه  ب��اإب��د�ع  ق��ام  حيث  �ملنتجع  يف 
نطمح  �ل�شخمة.  �لفنية  �لتحفة 
�إىل دعوته مرة �أخرى �إىل منتجعنا 
الإز�حة  �لر�شمي  �حل��ف��ل  حل�شور 
دعمنا  ونوؤكد  �للوحة،  عن  �ل�شتار 
�لنبيلة  �خل��ريي��ة  م�شاعيه  يف  ل��ه 
ونتمنى له �لتوفيق". ومن �ملتوقع 
الإز�حة  �خل��ا���ص  �حلفل  ي�شهد  �أن 
�ل�شتار عن �للوحة حلظات مميزة 
جمموعة  �شتعي�شها  و��شتثنائية 
خا�شًة  �مل��دع��وة،  �ل�شخ�شيات  م��ن 
�مل�شاهدة  م���ن�������ش���ات  خ�����الل  م����ن 
�إعد�دها  و�ملتاهة �خلا�شة �لتي مت 
�للوحة مبنظور خمتلف،  مل�شاهدة 
م�����ع ت���ط���ب���ي���ق ج���م���ي���ع �ل����ت����د�ب����ري 
�لوقائية �ملو�شى بها خالل �حلفل 

�شخ�ص �إذ� عملنا معاً وو�شعنا حد�ً 
على  و�حلكم  �لب�شر،  بني  للتمييز 
�الآخرين، و�تباع �الأجند�ت. هدفنا 
عامل و�ح��د.. روح و�ح��دة.. كوكب 
�شادي  ق��ال  جانبه،  م��ن  و�حد..". 
ملنطقة  �أول  ت�����ش��وي��ق  م��دي��ر  ج����اد 
�أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 
 " �لقيا�شية..  ل��الأرق��ام  غيني�ص  يف 
�لقما�ص  �أك��رب لوحة فنية على  �إن 
هو �إجناز مميز جلفري، وبالتاأكيد 
�شتلهم هذه �لق�شة �لكثريين حول 
�لعامل. نود �أن نهنئ جفري وكافة 
�ل���ذي���ن ����ش���ارك���و� يف ه����ذ� �الإجن����از 
لوحة  تق�شيم  ومت  �ال�شتثنائي". 
�إىل  �ل�شخمة  �الإن�شانية"  "رحلة 
عدة لوحات قما�شية بعد ترقيمها 
وتعليقها  وف��ه��ر���ش��ت��ه��ا  وت��وق��ي��ع��ه��ا 
على �إطار. و�شُتباع 70 قطعة من 
�أربعة  ع��رب  ف���ردي  ب�شكل  �ل��ل��وح��ة 
 ،2021 �ل����ع����ام  خ�����الل  م��������ز�د�ت 
ل�شالح  �الأم��������و�ل  ج��م��ع  و���ش��ي��ت��م 
قطاعات  يف  �خل���ريي���ة  �مل����ب����ادر�ت 
�لرقمي  و�الت�����������ش�����ال  �ل���ت���ع���ل���ي���م 
من  وغ��ريه��ا  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة 
كلٍّ  م��ع  بال�شر�كة  وذل���ك  �مل��ر�ف��ق، 
�الأمم  ومنظمة  �لعطاء،  دب��ي  م��ن 
"�ليوني�شف"،  للطفولة  �مل��ت��ح��دة 
للرتبية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ومنظمة 

•• دبي-وام:

�ن��ط��الق��اً م��ن دب���ي �ل��ت��ي يتخذها 
مقر� له.. جنح �لر�شام �لربيطاين 
�لرموز  �أح���د  وه���و  ج��ف��ري،  �شا�شا 
�لفنية �لد�عمة لالأعمال �الإن�شانية 
ومن �أ�شهر �لفنانني �ملعا�شرين، يف 
لالأرقام  غيني�ص  مو�شوعة  دخ��ول 
�لقيا�شية �لعاملية، بعمل بالغ �لتميز 
�لقما�ص  ع��ل��ى  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ة  وه����و 
�لعامل،  يف  نوعها  من  �الأك��رب  ُتعد 
�الإن�شانية"  "رحلة  عنو�ن  وحتمل 
قدم  و176.6  �ألفا   17 مب�شاحة 
مربعة. وتعد �للوحة �أكرب مبادرة 
عاملية  وخ��ريي��ة  وفنية  �جتماعية 
�ملبادرة  �إط��ار  �لتاريخ، وتاأتي يف  يف 
�لتي  ُملَهمة"،  "�إن�شانية  �خلريية 
�إطالقها برعاية معايل �ل�شيخ  مت 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
بال�شر�كة  و�ل��ت��ع��اي�����ص  �ل��ت�����ش��ام��ح 
م��ع ك��لٍّ م��ن دب��ي �ل��ع��ط��اء، �لع�شو 
يف م���ب���ادر�ت حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
�أتالنت�ص  ومنتجع  �لعاملية،  مكتوم 
وز�رة  م��ن  وب��دع��م  ب��دب��ي،  �لنخلة 
ووز�رة  و�ل���ت���ع���اي�������ص  �ل���ت�������ش���ام���ح 
�إىل  وت��ه��دف   ، و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
�أمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون   30 ج��م��ع 
درهم"  مليون   110 من  "�أكرث 
لالإ�شهام يف حتقيق تغيري �إيجابي 
�حتياجاً  �الأك��رث  �الأطفال  حياة  يف 
من  ت�شرر�ً  و�الأك���رث  �لعامل  ح��ول 
�آث����ار ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص ك���ورون���ا يف 
�ملناطق �الأكرث فقر�ً، وبتاأييد �أكرث 
حتى  ع��امل��ي��ة  �شخ�شية   100 م��ن 
�الإجن�������از، يف  ه����ذ�  وي��ع��ك�����ص  �الآن. 
�أثر  و�الإن�����ش��اين،  �الإب��د�ع��ي  ُبعديه 
دبي  توفرها  �لتي  �لد�عمة  �لبيئة 
�ملنا�شب  و�ملناخ  للمو�هب �خلالقة 
�أفكار  �إط����الق  م��ن  ميكنهم  �ل���ذي 
مبتكرة، ت�شب يف �شالح �الإن�شانية، 
وهو �أي�شا ما يتفق مع نهج دبي يف 
و�الإن�شاين  �خل��ريي  �لعمل  تعزيز 
ع��امل��ي��اً، �نطالقاً  ن��ط��اق��ه  وت��و���ش��ي��ع 
تتمتع  �ل��ذي  �لطويل  �لتاريخ  من 

�شنو�ت  م��دى  على  �ملذهلة  طاقته 
عديدة للم�شاعدة يف جمع �الأمو�ل 
وعدد  �ملوؤ�ش�شة  لدعم  �ل�شرورية 
كبري من �ملنظمات غري �حلكومية 
�لعامل،  �أنحاء  �لدولية يف خمتلف 
من  ك����ب����ري�ً  ع��������دد�ً  �أن  م�����ش��ي��ف��ًة 
�ملتربعني ملوؤ�ش�شة ’جلوبال جيفت‘ 
و�الإ�شهام  �مل�شاركة  على  حري�شون 
ب�شكٍل فعال يف تعزيز �الإرث �لفني 
الأع��م��ال ج��ف��ري. و�أ���ش��اف��ت بر�فو 
فنية  لوحة  �أك��رب  بلقب  �ل��ف��وز   "
قما�شية يف �لعامل �شمن مو�شوعة 
غيني�ص لالأرقام �لقيا�شية ولهدف 
خ���ريي، ه��و �إجن����از ع��ظ��ي��م. هناك 
�مل�شروع،  ه����ذ�  ور�ء  ك��ب��ري  ج��ه��د 
بالفعل  �أن���ه ميكننا  ع��ل��ى  ي���دل  م��ا 
لالأطفال  م��ل��م��و���ص  ف���رق  �إح�����د�ث 
�أن�����ح�����اء  ج���م���ي���ع  �مل����ح����ت����اج����ني يف 
�لعامل. �أنا و�إيفا لونغوريا وجميع 
مت�شوقون  مل��وؤ���ش�����ش��ت��ن��ا  �مل��ت��ربع��ني 
�لفنية  �لقطعة  ه��ذه  ل��روؤي��ة  ج���د�ً 
كثب".  ع��ن  و�لتاريخية  �لرمزية 
وقد ��شتوحى �لفنان �شا�شا جفري 
"�إن�شانية  �خل����ريي����ة  م����ب����ادرت����ه 
لتعزيز  روؤي�����ت�����ه  م�����ن  ُملَهمة" 
�لرو�بط بني �لنا�ص وتقريبهم من 
حتقيق  �شبيل  يف  �لبع�ص  بع�شهم 
�أكرث وعياً وتعاطفاً يف فرتة  عامٍل 
كما  كوفيد19-.  جائحة  بعد  م��ا 
م�شتقبل  ب���دع���م  ج���ف���ري  ي���ل���ت���زم 
�ملو�رد  توفري  عن  ف�شاًل  �لتعليم، 
�لرعاية  لق�شايا  و�ل��دع��م  �مل��ال��ي��ة 
�لبنية  م�������ش���اري���ع  و  �ل�������ش���ح���ي���ة 
فقر�ً  �الأك���رث  �ملناطق  يف  �لتحتية 
يف �ل����ع����امل. وخ�����الل �ل���ف���رتة من 
�شيتم   ،2021 مايو  �إىل  ف��رب�ي��ر 
من  �ملختارة  �لقطع  بع�ص  عر�ص 
عدد  �الإن�شانية" مع  "رحلة  لوحة 
�آخر من �الأعمال �شمن جمموعة 
جفري �ل�شهرية �لتي يبلغ عمرها 
18 عاماً، وذلك يف "غالريي ليلى 
�ملعار�ص يف  �أك��رب  هيلر"، وهو من 
دول��ة �الإم���ار�ت، ويقع يف �ل�شركال 

�أفنيو يف دبي.

ُتعدُّ اأكرب مبادرة اجتماعية وفنية وخريية عاملية يف التاريخ  •  اللوحة 
لدعم الأطفال الأكرث  دولر  مليون   30 جمع  اإىل  يهدف  مربع..  قدم  األف   17 تتجاوز  مب�شاحة  فني  •  عمل 

احتياجًا وتاأّثرًا بوباء كوفيد- 19  حول العامل
واملبدعني.. ويتناغم مع م�شاعيها الإن�شانية لتح�شني حياة  لالإبداع  الداعمة  دبي  بيئة  اأثر  يربز  •  الإجناز 

الأطفال الأقل حظًا يف العامل 
منتجع اأتالنت�س النخلة يف دبي  يف  م�شروعه  نّفذ  جفري  �شا�شا  •  الفنان 

بواقع 20 �شاعة يوميًا لإنهاء اللوحة م�شتخدمًا 1،065 فر�شاة ر�شم و6،300 لرت من الطالء الفنان  فيها  عمل  اأ�شهر  •  �شبعة 

جمل�س اإدارة هيئة النقل بعجمان يعتمد موزانة موظفو غرفة عجمان يتلقون اجلرعة الثانية من لقاح كوفيد 19
العام 2021 وي�شتعر�س اأهم امل�شاريع   •• عجمان - الفجر 

تلقى موظفو� غرفة جتارة و�شناعة 
كوفيد- لقاح  من  �لثانية  �جلرعة 
�لتطعيم  مبادرة  �شمن  وذلك   19
�لتي �أطلقتها د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
بالتن�شيق  �الإمارة  ملوظفي  بعجمان 
و�لتعاون مع وز�رة �ل�شحة ووقاية 
عجمان  مبنطقة  مم��ث��ل��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�إط�����ار �جلهود  وذل����ك يف  �ل��ط��ب��ي��ة، 
�لتعايف  ملو��شلة  �ملبذولة  �لوطنية 

من فريو�ص كورونا.
و�أ�������ش������ادت خ����ول����ة خ���ل���ف���ان �مل���دي���ر 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ق����ط����اع �خل�����دم�����ات 
بجهود  عجمان،  غرفة  يف  �مل�شاندة 
حملة  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل����ه����ات  ك���اف���ة 
ب��ل��ق��اح كوفيد  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
_بيد_  #يد�  ���ش��ع��ار  حت���ت   19�
ن��ت��ع��اف��ى، ل��ت��ت�����ش��در �الم������ار�ت دول 
�إىل  ن�شبة  �للقاح  ت��وزي��ع  يف  �ل��ع��امل 
ع��دد �ل�����ش��ك��ان، �الم���ر �ل���ذي يعك�ص 
للتعامل  �الإم�����ار�ت  حكومة  ج��ه��ود 

مع �جلائحة. 

�الإلتز�م  �إ���ش��ت��م��ر�ري��ة  ع��ل��ى  و�أك����دت 
و�لتد�بري  �ل��وق��ائ��ي��ة  ب����االإج����ر�ء�ت 
�ل�شحة  على  ح��ف��اظ��اً  �الح���رت�زي���ة 
للموظفني  �ل���ع���ام���ة  و�ل�������ش���الم���ة 
فريق  بجهود  و�أ�شادت  و�ملتعاملني، 
ع��م��ل �الج�������ر�ء�ت �الإح����رت�زي����ة يف 
عمل  بيئة  ت��وف��ري  ل�شمان  �لغرفة 

�شحية و�آمنة.

و�أثنى موظفو� غرفة عجمان  هذ� 
�مل���ب���ذول���ة يف حملة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى 
و�شهولة  �ل����وط����ن����ي����ة  �ل���ت���ط���ع���ي���م 
موجهني  �للقاح،  لتلقي  �لت�شجيل 
على  �الول  �ل���دف���اع  خل���ط  �ل�����ش��ك��ر 
بد�ية  م���ن���ذ  �مل�����ش��ن��ي��ة  ج���ه���وده���م 
�جل��ائ��ح��ة و�إ���ش��ت��م��ر�ري��ة دوره����م يف 

تقدمي �للقاح الأفر�د �ملجتمع. 

•• عجمان -الفجر:

يف  �لنقل  هيئة  �إد�رة  جمل�ص  عقد 
ع��ج��م��ان �ج��ت��م��اع��اً �ف��رت����ش��ي��اً عرب 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل���رئ���ي  �الت�������ش���ال 
حم��م��د ع��ب��د �هلل ب��ن ع��ل��و�ن رئي�ص 
�أع�شاء  وب��ح�����ش��ور  �الإد�رة  جمل�ص 
جمل�ص �الإد�رة و�ملدير �لعام للهيئة 

و�ملدر�ء �لتنفيذيني.
رئي�ص  رح��ب   ، �الجتماع  ب��د�ي��ة  ويف 
وثمن  ب��االأع�����ش��اء،  �الد�رة  جمل�ص 
وموظفيها  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  ج���ه���ود 
م�شيد�ً  �مل���ا����ش���ي���ة،  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�لكبرية  وقدر�تهم  �ملتميز  باأد�ءهم 
�ل�������ش���ع���اب  ت����ذل����ي����ل  م����و�ج����ه����ة  يف 
و���ش��ع��ي��ه��م �ل������دوؤوب ل���الط���الع على 
�آخر �مل�شتجد�ت ل�شمان ��شتمر�رية 

�الأعمال و�الإنتاجية. 
�الجتماع  خ���الل  �مل��ج��ل�����ص  و�ع��ت��م��د 
للعام  �لنقل  هيئة  م��و�زن��ة  �ل���دوري 
2021، كما ��شتعر�ص �أهم �مل�شاريع 
�لعام  خ���الل  �لهيئة  تنفذها  �ل��ت��ي 
�جلاري يف �إطار خطتها �لتطويرية 

لتقدمي  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�شعى  �ل��ت��ي 
�أف�����ش��ل �خل���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور، مبا 
�ال�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  مع  يتو�فق 

حلكومة عجمان.  
�لهيئة  ح�شول  �ملجل�ص  ثمن  وكما 
����ش��ت��م��ر�ري��ة �العمال  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
�لتي    ISO 2019:22301
حيث  موؤخر�  �لهيئة  عليها  ح�شلت 
دولياً  م��ع��ي��ار�ً  �ل�شهادة  ه��ذه  تعترب 
�ملوؤ�ش�شات  ق����درة  بتقييم  ي��خ��ت�����ص 
ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة ت�شغيل  و�ل�����ش��رك��ات 

�ل����وظ����ائ����ف �الأ����ش���ا����ش���ي���ة وت���ق���دمي 
خ��دم��ات��ه��ا  مم��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى مقدرة 
�ملتغري�ت  ك��اف��ه  مب��و�ك��ب��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

و�مل�شتجد�ت ب�شكل �إيجابي و�شل�ص 
ويف ختام �جلل�شة، وجه �شعادة رئي�ص 
جمل�ص �الإد�رة �ل�شكر لفريق �لعمل 
�لكبرية،  ج��ه��وده��م  على  �لهيئة  يف 
ق��درت��ه��م على  ع��ن ثقته يف  م��ع��رب��اً 
�لتي  �خل��دم��ات  مب�شتوى  �الرت��ق��اء 
تقدمها �لهيئة �إىل �أف�شل �مل�شتويات 

ووفق �أحدث �ملعايري.

جمعية عجمان للتنمية الجتماعية 
تنظم حملة للتربع بالدم

•• عجمان - الفجر 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية ودورها يف ن�شر �لقيم و�ملبادئ تنظم جمعية  �إطار  يف 
عجمان للتنمية �الجتماعية و�لثقافية حملة للتربع بالدم يومي 16 و17 
بالتعاون مع  باإمارة عجمان وذلك  �ل�شيني  �ل�شوق  �ل�شهر �جلاري يف  من 
( وبح�شور متطوعني من  �ل�شارقة   ( �ل��دم و�البحاث  نقل  مركز خدمات 

�لهالل �الأحمر )مركز عجمان ( و�لعاملني باجلمعية.
للتنمية  عجمان  جمعية  عام  مدير  �ملطرو�شي  �شقر  منى  �شعادة  و�أ���ش��ارت 
�إىل �ن �حلملة تاأتي �شمن �الأجندة �ال�شرت�تيجية  �الجتماعية و�لثقافية 
خلدمة �ملجتمع وتقدمي منوذج حي للم�شوؤولية �الإن�شانية وبث روح �لعطاء 
وتاأكيد� على تعزيز �همية �لعمل �لتطوعي، خا�شة يف هذه �حلمالت �لتى 
بالدم يف ظل هذه  �لتربع  �الأخرين، موؤكدة �شرورة  �نقذ حياة  ت�شارك يف 
و�لتعاون  �الجتماعي  �لتكافل  ل���روح  فيها  نحتاج  �ل��ت��ى  �ل��ر�ه��ن��ة  �ملرحلة 
�الإن�شاين من �أجل منح حياة جديدة للمر�شى وتعبري� عن �الأخاء باأ�شمى 
�الهتمام  مبد�أ  تر�شخ  بالدم  �لتربع  باأن حملة  �ملطرو�شي  و�ف��ادت  معانيه. 
باالآخر، باعتباره م�شوؤولية وطنية وهذ� ما يدفعنا �إىل تعميمه و�ال�شتمر�ر 
�ملحتاجني  مع  و�لوقوف  �أولوياتنا  من  لت�شبح  �ملبادر�ت  هذه  تنظيم  على 
�ل��وق��ت نف�شه ه��و جت��دي��د للدورة  ���ش��ائ��ل �حل��ي��اة، يف  �ن���ه  �ل���دم ع��ل��ى  لنقل 
قبل  من  كبري�  �قباال  �ل�شابقة  �حلمالت  �شهدت  وق��د  للمتربع،  �لدموية 
�لتربع  معدالت  زي��ادة  �ملتوقع  وم��ن  �حلمالت،  �ماكن  رو�د  من  �ملتربعني 
يتجاوب  �ملجتمع  ما يجعل  �لر�هن،  �لوقت  ��شتثنائية يف  بحالة  الأننا منر 

مع �حلملة و�أهد�فها.
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و�لنيجر  م��ايل  �أي  �لثالث”  “�حلدود  منطقة  يف  ع�شكرية  تعزيز�ت 
�إ�شايف لريتفع عديدهم  600 جندي فرن�شي  و�إر�شال  فا�شو  وبوركينا 
ورغم �لناجاحات �لتكتيكية �مل�شجلة، ال يز�ل  من 4500 �إىل 5100. 
�أمنية يف  �أزم��ة  ب��دء  �شنو�ت على  �أك��رث من ثماين  �لو�شع قامتا. فبعد 
�شمال مايل متتد �إىل �جلو�ر، ال مير يوم تقريبا يف �لدول �لثالث من 
دون وقوع هجوم �شد ما تبقى من قو�ت �ل�شلطات �أو �نفجار لغم يدوي 

�ل�شنع �أو ممار�شات ت�شتهدف �ملدنيني.
�لنازحني  عدد  وجت��اوز  للنز�ع.  �لرئي�شيني  �ل�شحايا  �ملدنيون  وي�شكل 

�ملليونني يف كانون �لثاين/يناير �ملا�شي.
وبعد عام على قمة بو و”�ليقظة �لع�شكرية” �لتي تخللتها، حان �لوقت 
يف قمة ناجمينا ل�”يقظة دبلوما�شية وع�شكرية وتنموية” على ما يوؤكد 

وزير �خلارجية �لفرن�شي جان �إيف لودريان.

�أنها قادرة على �لتلطي و�اللتفاف على �خلطر و�ال�شتمر�ر«. وال تخفي 
فرن�شا عزمها على خف�ص م�شاركتها. وقال ماكرون يف كانون �لثاين/

يف  ت��رتدد  باري�ص  �أن  �إال  جهدها”  “ت�شبط  �أن  تريد  ب��الده  �إن  يناير 
خف�ص عديد قو�تها فور�.

�الأول  يقوم  م�شاركتها  لتخفيف  حمورين  على  �لعمل  باري�ص  وتف�شل 
على “�لتدويل” �لذي يج�شده جتمع �لقو�ت �خلا�شة �جلديد “تاكوبا” 
و�ل�شويديني،  و�لت�شيكيني  �ال�شتونيني  من  ع�شر�ت  فيه  ي�شارك  �ل��ذي 
�لتي  �ملحلية  �لوطنية  �جليو�ص  �إىل  �الأم��ور  زم��ام  ت�شليم  على  و�لثاين 

تدربها فرن�شا مع �الحتاد �الأوروبي.
من  لال�شتفادة  حان  �لوقت  �أن  باري�ص  توؤكد  �ل�شيا�شي،  �ل�شعيد  وعلى 
�ملجال �ملتاح جر�ء �ملكا�شب �لع�شكرية يف �الأ�شهر �الأخرية الإعادة �لدولة 

�إىل حيث هي غائبة ر�هنا.

 •• جنامينا-اأ ف ب

تعقد خم�ص دول من �ل�شاحل وفرن�شا قمة للبحث يف مكافحة �حلركات 
�ل�شق  ت���ويل  حلفائها  م��ن  ب��اري�����ص  ت��ري��د  ح��ي��ث  �ملنطقة  يف  �الإره��اب��ي��ة 
�ل�شيا�شي ف�شال عن �لع�شكري خلف�ص �نخر�طها �ملتو��شل منذ ثماين 
�ل�شاحل �خلم�ص وهي موريتانيا  دول  روؤ�شاء جمموعة  و�أعلن  �شنو�ت. 
ومايل وبوركينا فا�شو و�لنيجر وت�شاد ح�شورهم �إىل جنامينا عا�شمة 
تقنية  عرب  ف�شي�شارك  ماركون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ص  �أما  ت�شاد. 

�لفيديو.
على  وفرن�شا  �خلم�ص  جمموعة  �أوال  وجت��م��ع  ي��وم��ني  �لقمة  وت�شتمر 
بو يف جنوب  �شنة على قمة  بعد  دوليون  �شركاء  �إليها الحقا  ين�شم  �أن 
�إىل  للجهاديني،  �ملتز�يدة  �لتهديد�ت  ب�شبب  �أف�شت  �لتي  فرن�شا  غرب 

ع���دد� من  وق��ت��ل  د�ع�����ص  تنظيم  �أ���ش��ع��ف  �أن���ه  �لفرن�شي  وي��وؤك��د �جلي�ص 
على  �لهجمات  عدد  وتر�جع  �الإ�شالمي.  �ملغرب  يف  د�ع�ص  تنظيم  ق��ادة 
ال  �الإره��اب��ي��ني  �لتنظيمني  �أن  �إال   .2020 خ��الل  �لع�شكرية  �لثكنات 
د�خلية متز�يدة  ت�شاوؤالت  تو�جه  �لتي  باري�ص  وتدرك  ن�شطني.  يز�الن 
حول �لكلفة �ملالية و�خل�شائر �لب�شرية للم�شاركة �لفرن�شية )مقتل 50 
جنديا منذ 2013(، �أن �حلل لي�ص ع�شكريا حم�شا. وترى فرن�شا �أن 
�شركاءها يف �ل�شاحل مل يقدمو� على خطو�ت كثرية يف �ملجال �ل�شيا�شي 
يف  �ل�شابقني  �ملتمردين  مع  وق��ع  �شالم  �تفاق  لتطبيق  م��ايل،  �شيما  ال 

�ل�شمال �أو لعودة �ملدر�شني و�الأطباء �إىل �لبلد�ت �لتي هجروها.
“جمموعة  لدى  �ل�شاحل  �شوؤون  مدير  جيزيكيل  �إيرفيه  جان  ويحذر 
�لعمليات  �أن  �ملا�شي  جت��ارب  “�ظهرت  ل��الأب��ح��اث  �لدولية”  �الأزم����ات 
�إال  وهناك  هنا  �الإرهابية  �ملجموعات  تو�شع  جلم  يف  جنحت  �لع�شكرية 

 قمة بني »جمموعة ال�شاحل« وفرن�شا حول مكافحة الإرهاب 

   *يـــعـــرف تــنــظــيــم داعــ�ــص 
�صوري�  يف  ن�ص�طه  يف  ت�ص�عدا 

�العراق, هل يجب اأن نقلق؟
د�ع�ص  ت��ن��ظ��ي��م  ف��ق��د  �أن  م��ن��ذ   -    
عام  �الأر��شي  على  متاما  �شيطرته 
�شن  على  قدرته  تقل�شت   ،2019
�لفرن�شية.  �الأر����ش��ي  على  هجمات 
لكن �حلقيقة هي �أن قو�ته يف بالد 
�ل�شرية.  يف  ت�شكيلها  �أع��ي��د  �ل�شام 
و�ليوم، منّيز ثالث مناطق خطرة. 
�شوريا،  غ���رب  ���ش��م��ال  ه��ن��اك  �أواًل، 
فيها  ي��رتك��ز  �ل��ت��ي  �إدل�����ب،  منطقة 
�الإرهابية  �حل���رك���ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
وهيئة  �ل����ق����اع����دة،  ت��ن��ظ��ي��م  م��ن��ه��ا 
حترير �ل�شام، ود�ع�ص. منق�شمون، 
بينهم،  ف��ي��م��ا  ح���روب���ا  وي��خ��و���ش��ون 
وب���ال���ت���ايل ي���ك���ر����ش���ون �ل���ك���ث���ري من 

�لطاقة لذلك. 
  �الأم����ر �الأك����رث �إث�����ارة ل��ل��ق��ل��ق، هو 
�لبادية  �شحر�ء  �إىل  د�ع�ص  �نتقال 
و�شمال �لعر�ق. وهي جغر�فية وعرة 
للغاية جتعل من �ل�شعب �لو�شول 
�الأخريتني  �ملنطقتني  ه��ات��ني  �إىل 
وم����ن منطقة  ف��ي��ه��م��ا.  و�ل��ت��ح��ك��م 
�لهجمات، وهذ�  تتز�يد  �مللجاأ هذه 

�شبب رئي�شي للقلق.
�الإره���اب���ي���ون �جلنود  ي�����ش��ت��ه��دف     
�لعر�قيني يف كمائن،  �أو  �ل�شوريني 
وي��ه��اج��م��ون �ل�����ش��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ني. يف 
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�لنخبة،  ف���وج  م��ن  ���ش��وري��اً  ج��ن��دي��اً 
 15 �ل���دور على  ك��ان  8 يناير،  ويف 

�ملنطقة  هذه  على  با�شتمر�ر  نعمل 
�ل�شا�شعة ومل نحدد خطًطا حمددة 
كما  ولكن،  فرن�شا،  يف  هجوم  ل�شن 
و�ملديرية  �ل����دف����اع  وزي������رة  ذك�����رت 
�ل��د�خ��ل��ي موؤخًر�،  ل��الأم��ن  �ل��ع��ام��ة 
توقعات  على  موؤ�شر�ت  فعال  هناك 
ع��ل��ى وجه  ف��رن�����ش��ا  �أوروب�������ا ويف  يف 
�خل�شو�ص، الأن خ�شمهم هو �لغرب 
يج�شدها...  �لتي  �لكونية  و�لقيم 

و�نا �أ�شاركهما �لتحليل بالكامل.
   ع��ل��ى �الأر�����ش���ي �ل��وط��ن��ي��ة، يظل 

جندًيا �آخر.
   *على حد علمك, هل يوجد 
اجلم�ع�ت  هذه  بني  فرن�صيون 

املق�تلة لداع�ص؟
   - نعتقد �أن��ه ال يوجد �شوى عدد 
�لبادية  يف  �لفرن�شيني  م��ن  قليل 
�ل�شورية. رمبا هم حو�يل مائة يف 
خا�شًة  �ل�شورية،  �لعر�قية  �ملنطقة 
�إىل  ي�شاف  �شوريا.  �شمال غرب  يف 
ذلك ما بني 200 و300 معتقل. 
�أذكر �أنه يف �ملجموع، ذهب 1450 

�ل�شورية  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل  ف��رن�����ش��ًي��ا 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة م���ن���ذ ظ����ه����ور د�ع���������ص، 
�أو  م��ات��و�  معظمهم  �أن  وُي��ف��رت���ص 
يف  وُيحاكمون  ع���ادو�  �أو  مفقودون 

فرن�شا.
   *كيف ميكن تف�شري عودة ظهور 
د�ع�ص يف حني �أن �لتحالف �ملعار�ص 
ف��ي��ه فرن�شا  ت�����ش��ارك  ل��ه��ا، و�ل�����ذي 
و�لواليات �ملتحدة، ال يز�ل حا�شر�ً 

للغاية؟
�الأر����ص  دول��ن��ا منخرطة على   -    

�نفجرت  مت��اًم��ا:  من�شًقا  ه��ذ�  ك��ان 
منت�شف  يف  �الأوىل  �ل���ق���ن���ب���ل���ة 
�أث���ن���اء وجود  �الأك�������ش���اك و�ل��ث��ان��ي��ة 

خدمات �لطو�رئ هناك.
   *ذكرت يف �قت �ص�بق م�ص�ألة 
انتق�ل  لحظت  هل  ال�ص�حل, 
اإىل  ال�ص�م  الإره�بيني من بالد 

اإفريقي�؟
   - ال... ياأتي جتنيد �الإرهابيني يف 
لتجمعات  نتيجة  �ل�شاحل  منطقة 
نحن  �خل����������ارج.  م�����ن  �أو  حم���ل���ي���ة 

وعملًيا  ل��وج�����ش��ت��ًي��ا  دع���ًم���ا  وت���ق���دم 
و�لعرب  لالأكر�د  �شيما  ال  حقيقًيا، 
���ش��وري��ا، و�ل��ذي��ن ي�شكلون  ���ش��رق  يف 
غ��ال��ب��ي��ة �ل����ق����و�ت �مل��ن��ت�����ش��رة على 
ا  �أي�شً تعبئتهم  يتم  لكنه  �الأر�����ص، 
يف م�شارح عمليات �أخرى. وميار�ص 
على  كبرية  �شغوًطا  د�ع�ص  تنظيم 
�ل�����ش��ك��ان. وم��ه��م��ا ك���ان �الأم����ر، فاإن 
م��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ادي��ة وم��ن��اط��ق ظهور 
د�ع�����ص يف �أم��اك��ن �أخ���رى م��ن بالد 
لالهتمام  �أول����وي����ة  ت�����ش��ك��ل  �ل�����ش��ام 

و�لعمل.
د�ل  مــع  التن�صيق   *األي�ص     
املــنــطــقــة اأكـــــر  �ــصــعــوبــة يف 

التنفيذ؟
   - ال... �إذ� �أخذنا مثال �لعر�قيني، 
ملكافحة  خا�شة  ق���و�ت  �شكلو�  فقد 
ب���دع���م وم�����ش��اع��دة فنية  �الإره�������اب 
وجه  على  وفرن�شا  �ل��ت��ح��ال��ف،  م��ن 

ق����و�ت يف غاية  �خل�����ش��و���ص، وه���ي 
�ل��ف��اع��ل��ّي��ة. وي��ت��م ذل���ك ع��ل��ى غر�ر 
م���ا ي��ج��ري يف م��ن��اط��ق �أخ�����رى من 
حيث  �ل�شاحل،  منطقة  يف  �ل��ع��امل، 
�الإرهابية  �جلماعات  ا  �أي�شً نحارب 
ون���دع���م �ل������دول يف ت�����ش��ك��ي��ل ق���و�ت 

م�شلحة ملكافحة �الإرهاب. 
*كيف نف�صر اأن داع�ص ال�صرية 
�صالح  لديه�  يزال  ل  �املط�ردة 

كثري؟
   - خمزونهم بعيد عن �لنفاد، حتى 
�أو  لو مل يكن لديهم �أ�شلحة ثقيلة 
ي�شنعون  ك��ي��ف  ي��ع��رف��ون  دب���اب���ات. 
�مل��ت��ف��ج��ر�ت. وم����ا ز�ل����ت �إد�ر�ت����ه����م 
�لعمليات  تخطيط  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة 
يناير،  نهاية  يف  ن�شطة.  �خلارجية 
�أظهر �لهجوم على �شوق يف بغد�د، 
هذه  م��دن��ي��اً،   32 مقتل  �إىل  �أدى 
ثقيلة.  �أعمال  تنظيم  على  �لقدرة 

�أ�شا�شي، من  �لتهديد د�خلًيا ب�شكل 
�أف����ر�د ر�دي��ك��ال��ي��ني. لكننا ال  ع��م��ل 
حماوالت  هناك  تكون  �أن  ن�شتبعد 
م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ات م���وج���ودة يف 
�خلارج الإقناع �لنا�ص �لذين يحتمل 
�أن ينتقلو� للفعل يف فرن�شا. ميكننا 
�لتحدث عن هجمات “م�شتلهمة”، 

�إن مل يتم متويلها ب�شكل و��شح. 
د�ع�����ص ملناطقها  ف��ق��د�ن  �أن  ك��م��ا     
�الإرهابيني  بع�ص  �نت�شار  �إىل  �أدى 
. مت��ّك��ن �ل��ب��ع�����ص م���ن �ل���ع���ودة �إىل 
بلد�نهم �الأ�شلية يف �ملغرب �لعربي 
�لتي  �ل���ب���ل���د�ن  وه����ي  �ل��ب��ل��ق��ان،  �أو 
تتم  �أن  دون  ��ا،  �أي�����شً معها  ن��ت��ع��اون 
و�أظهر  ب���ال�������ش���رورة.  م��الح��ق��ت��ه��م 
ل���ن���ا ه���ج���وم ف��ي��ي��ن��ا �أن������ه ع��ل��ي��ن��ا �أن 
ن��ظ��ل ي��ق��ظ��ني م��ع �مل��ج��م��وع��ات من 

�لبلقان.
   �إن جوهر �ال�شتخبار�ت هو �لنظر 
وعدم  �لفر�شيات  جميع  يف  د�ئ��ًم��ا 
من  ك��ل  وت��ق��وم  منها.  �أي  ��شتبعاد 
�لد�خلي  ل��الأم��ن  �لعامة  �مل��دي��ري��ة 
و�ملديرية �لعامة لالأمن �خلارجي، 
ا �إد�رة �حلقوق �لرقمية،  ولكن �أي�شً
ب���ع���م���ل ه������ذ� ب�������ش���ك���ل م���ل���ح���وظ يف 

مر�قبتها للم�شرق.
عن لو جورن�ل دي دمي�ن�ص

الفرن�صي لوران نونيز يك�صف:

يف العراق و�شوريا، داع�س تعيد ت�شكيل نف�شها �شريا...!
الأمر الأكر اإث�رة للقلق هو انتق�ل داع�ص اإىل �صحراء الب�دية ��صم�ل العراق

هل هي عودة د�ع�ص؟

�لعملية �الخرية يف بغد�د

�لتحالف م�شتمر يف �لت�شدي

لور�ن نونيز ي�شخ�ص

ــ�ر  ــص ــ� ــت ان ــكــل  ــص ــ� ي   
املن�طق  يف  الهجم�ت 
اأن  ـــبـــق  ـــص � ــــي  ــــت ال
الإره�بيون  خ�صره� 
متزايد.  قلق  م�صدر 
من�صق  نونيز,  لــوران 
الوطنية  املخ�برات 
الإرهـــ�ب  �مك�فحة 
يقّيم  ــ�,  ــص ــ� ــرن ف يف 

الو�صع.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

�شافر ما جمموعه 1450 فرن�شيًا اإىل املنطقة ال�شورية العراقية منذ ظهور تنظيم داع�س، وُيعتقد اأن معظمهم يف عداد القتلى اأو املفقودين اأو عادوا

قبل  من  مــ��لت  �جــود  ا�صتبع�د  عــدم 
جمموع�ت موجودة يف اخل�رج ل�صتقط�ب 
بعملي�ت للقي�م  فرن�ص�  داخل  من  البع�ص 

بلدانهم  اإىل  الــعــودة  مــن  البع�ص  متــّكــن 
البلق�ن,  اأ�  العربي  املغرب  يف  الأ�صلية 
بــ�لــ�ــصــر�رة مــالحــقــتــهــم  تــتــم  اأن  د�ن 

فتوى خامنئي �شد الأ�شلحة النووية... هكذا �شقطت ورقة التني •• عوا�صم-وكاالت

�لتي  “�لفتوى”  �أن  غو�ص  بوبي  بلومبريغ  �شبكة  يف  �ل�شيا�شي  �لكاتب  ر�أى 
�لنووي  �ل�شالح  ��شتخد�م  بتحرمي  خامنئي  علي  �الإي���ر�ين  �ملر�شد  �أ���ش��دره��ا 
�الإير�نيون  �مل�شوؤولون  �لزمن. ومع ذلك، مل يتوقف  بالية مع تقادم  �أ�شبحت 
وبرزت   ،2003 يف  �لفتوى  خامنئي  �أ���ش��در  تنا�شبهم.  حني  ��شتخد�مها  عن 
جمدد�ً يف �الأ�شبوع �ملا�شي مع وزير �ال�شتخبار�ت �الإير�ين حممود علوي �لذي 
قال �إن �إير�ن �شتطور �شالحاً نووياً �إذ� و��شلت و��شنطن و�لدول �لغربية فر�ص 
�ل�شغط �القت�شادي و�ل�شيا�شي على �لنظام. ويف حديث �إىل �لتلفزيون �لر�شمي 
�إىل �أن “�ملر�شد �الأعلى قال بو�شوح يف فتو�ه حول  ف�شر علوي موقفه م�شري�ً 
�إنتاج �الأ�شلحة �لنووية، �إنه مناه�ص لل�شريعة �الإ�شالمية ولن ت�شعى�إير�ن �إىل 
حتقيقه، وهي تعتربه حمرماً. لكن �إذ� دفعو� �إير�ن �إىل ذلك �الجتاه، لن يكون 

�خلطاأ، خطاأ �إير�ن بل خطاأ �لذين دفعو� �إير�ن” �إىل ذلك.

خدمة التخل�ص من الوهم
�إد�رة  �أح��دث حم��اوالت طهر�ن لل�شغط على  �أن هذه و�ح��دة من  يرى �لكاتب 
تر�مب.  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�ص  عليها  فر�شها  �لتي  �لعقوبات  لرتفع  بايدن 
�شالح  �إنتاج  �إي��ر�ن عن  تف�شل  �لتي  بالفرتة  تكهنات  و�شط  �ملحاولة  �أت��ت هذه 

نووي، �أ�شابيع، �أو �أ�شهر �أو عامني، ح�شب �ختالف �ملتكهنني. و�أبدت �إد�رة بايدن 
يف  ب��ارز�ً  ت�شعيد�ً  تعليقه  ي�شكل  �ل��ذي  علوي  ت�شريحات  ح��ق، من  قلقها، عن 
خطاب طهر�ن حول برناجمها �لنووي، �لذي رمبا �أ�شدى خدمة لالأمريكيني 
�إي��ر�ن �لنووي كان حمكوماً مبر�شوم  �إن برنامج  بالتخل�ص من �لوهم �لقائل 

ديني.

اأهمية ل ت�صتحقه�
حتى �الآن، قال �لنظام �إنه لن ي�شعى وال ي�شتطيع �ل�شعي �إىل �الأ�شلحة �لنووية 
�الأمريكيون  �مل�شوؤولون  �رتاح  وبدورهم،  �إ�شالمية.  بغري  و�شفها  خامنئي  الأن 
�الأ�شلحة  �الإي��ر�ين �حلقيقي من  �ملوقف  �أظهرت  �إنها  قائلني  لفتوى خامنئي 
�أوباما، ووزير خارجيته جون كريي،  بار�ك  �ل�شابق  �لرئي�ص  �لنووية. وذكرها 
�الإد�رة  تلك  يف  م�شوؤولون  و�أع��ل��ن  �ل��ن��ووي.  �الت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل  طريق  على 
باإقناع  روح��اين  ح�شن  �لرئي�ص  حلكومة  �شت�شمح  �لفتوى  �أن  �إعالميني  �أم��ام 
�ملت�شددين باالتفاق �لنووي. ولكن فريق �أوباما �أوىل �لفتوى �أهمية �أكرث مما 
ت�شتحق. لقد كانت دوماً �شيا�شية �أكرث من دينية وهي م�شممة لتوفري غطاء 

الأي م�شار نووي مالئم لطهر�ن يف �أي وقت.

�رقة تني
بط برناجمه �ل�شري  �أ�شاف غو�ص �ن خامنئي مل ي�شدر �ملر�شوم �إال بعدما �شُ
2002، و�لذي ُطور مب�شاعدة رو�شية. ور�شم �الجتياح  �لنووية يف  لالأ�شلحة 
�شعي  خماطر  عن  �الإي��ر�ن��ي��ني  �أذه���ان  يف  �شورة   2003 يف  للعر�ق  �الأمريكي 
�خلوف،  ب�شبب  برت�جعه  �الع��رت�ف  وعو�ص  �ل�شامل.  �لدمار  الأ�شلحة  �إي��ر�ن 
��شتخدم خامنئي �لفتوى ورقة تني تربير�ً لتعليق �لربنامج، مبفعول رجعي. 
�ل�شكوك  لتبديد  �لفتوى  �الإير�نيون  �مل�شوؤولون  ��شتعمل  �حل��ني،  ذل��ك  ومنذ 

�لغربية بعد �إعادة �إحياء �لربنامج.

تغيري املواقف �فقً� للم�ص�لح
للمر�شَدي �إير�ن �شجل يف �ال�شتد�رة 180 درجة حول ما هو �إ�شالمي �أو غري 
�الأول،  فاملر�شد  غو�ص.  بح�شب  �إيجابية،  �ال���ش��ت��د�رة  كانت  �أح��ي��ان��اً،  �إ�شالمي. 

�خلميني �أ�شقط �عرت��شه على حق �لن�شاء يف �لت�شويت بعد ثورة 1979.

من  �خلميني  غ�شب  ما  غالباً  ماأ�شاة.  �إىل  �ملو�قف  تغيري  �أدى  �أخ��رى،  �أحياناً 
من  �الآالف  قتلت  �لتي  �لكيميائية  �الأ�شلحة  خا�شًة  �ل�شامل  �ل��دم��ار  �أ�شلحة 
�الإير�نيني يف �حلرب �لعر�قية �الإير�نية. ولكن �إير�ن و��شلت تطوير �إمكاناتها 
�لكيميائية �لع�شكرية حتى بعدما وقعت معاهدة حظر �الأ�شلحة �لكيميائية يف 

 .1997

للتخلي عن ال�صذاجة
وكما ُتبني �الأمثلة �ل�شابقة، باإمكان خامنئي ��شتبد�ل فتوى حترمي �الأ�شلحة 
�لرت�شانة  �إىل  �ل�شعي  من  �إي���ر�ن  �لدينية  �العتبار�ت  متنع  مل  و�إذ�  �لنووية. 
�لنووية قبل 2003، فاإنها ال متنعها �ليوم ولن متنعها يف �مل�شتقبل، فق�شية 
حتمل  على  قدرتها  ملدى  �شلوكها،  كما  خا�شعة،  �إي��ر�ن  عند  �لنووية  �الأ�شلحة 
�ل�شغط �لدويل. وتوحي ت�شريحات علوي باأن �لنظام يخترب منطقاً جديد�ً يف 

�شيا�شته �لنووية، و��شنطن وحلفاوؤها “يجربوننا” على بناء �لقنبلة �لنووية.
يرى غو�ص �أن هذ� �لتربير مثري لل�شخرية، و�أي�شاً �لفكرة �لتي تقول �إن �إير�ن 
�إىل  بايدن  �إد�رة  ودع��ا  �الإ���ش��الم.  بهدي من  �لقنبلة  �متالك هذه  �متنعت عن 
�لتخلي عن �شذ�جة �إد�رة �أوباما وهي يف طور ��شتعد�دها للتفاو�ص مع �إير�ن. 
�أ�شقط  �أن يكون ممتناً، الأن وزير �ال�شتخبار�ت �الإير�ين  وميكن لفريق بايدن 

�أخري�ً فتوى ورقة �لتني.
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 »الثلث املعطل« ي�شعل احلرب بني احلريري وعون يف لبنان

الرئي�س النيجريي يدعو اإىل الوحدة بعد �شدامات عرقية 

اإنكلرتا تفر�س احلجر على الوافدين من دول »كورونا املتحور«
•• لندن-اأ ف ب

ب���د�أت �إن��ك��ل��رت�  �أم�����ص �الث��ن��ني فر�ص 
�لفندق  يف  �إل�����ز�م�����ي  ���ش��ح��ي  ح���ج���ر 
�لو�فدين  �أر����ش��ي��ه��ا  على  للمقيمني 
تدبري  يف  خ��ط��رة،  م�شنفة  دول  م��ن 
�لن�شخ  ����ش��ت��ق��د�م  جت��ّن��ب  �إىل  ي��ه��دف 
�مل��ت��ح��ّورة م��ن ف��ريو���ص ك��ورون��ا وهي 
�ملتو�فرة  ل��ل��ق��اح��ات  م��ق��اوم��ة  �أك�����رث 
حالياً. يف مو�جهة �لوباء �لذي �أودى 
بحياة �أكرث من 117 �ألف �شخ�ص يف 
�ململكة �ملتحدة، تعتزم حكومة بوري�ص 
ج��ون�����ش��ون �حل��ف��اظ ع��ل��ى م��ا حققته 
حملة �لتطعيم �لو��شعة �لنطاق �لتي 
15 مليون  �أكرث من  بتلقيح  �شمحت 
بذلها  �ل���ت���ي  و�ل��ت�����ش��ح��ي��ات  ���ش��خ�����ص 
منذ  يعي�شون  �ل��ذي��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ون 
�ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر يف ظّل  ك��ان��ون  مطلع 
فبعدما حققت هدفها  ثالث.  �إغ��الق 
�لطموح �لقا�شي بتلقيح قبل منت�شف 
�الأوىل  �الأربع  �لفئات  �شباط/فرب�ير 

�شعفاً،  �الأ�شخا�ص  �أك��رث  ت�شّم  �لتي 
�أُطلقت �ل�شلطات �لربيطانية برنامج 
تلقيح �أو�شع �عتبار�ً من �أم�ص �الثنني 
�أعمارهم  ت���ر�وح  �ل��ذي��ن  لالأ�شخا�ص 
�لبالد  وتو�جه  عاماً.  و69   65 بني 
�أ�شد  �ل��ف��ريو���ص  م��ن  م��ت��ح��ّورة  ن�شخة 
عدوى من �لفريو�ص �الأ�شلي ت�شببت 
ب���ارت���ف���اع ح�����اد يف ع�����دد �الإ�����ش����اب����ات. 
وتعتزم �حلكومة جتّنب �نت�شار �لن�شخ 
�للقاحات  ت��ك��ون  ق��د  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��ّورة 

�لر�هنة �أقل فعالية حيالها.
�أن م��ن��ع��ت �حل���ك���وم���ة دخ���ول  و���ش��ب��ق 
غ���ري �مل��ق��ي��م��ني �ل���و�ف���دي���ن م���ن 33 
�حلمر�ء  �لالئحة  على  مدرجة  دولة 
�لالتينية  �أم��ريك��ا  دول  ك��ل  وت�شمل 
�كت�شاف  ح��ي��ث مت  �إف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب 

ن�شخ متحّورة جديدة.
و�ع���ت���ب���ار�ً م���ن �الث���ن���ني، ب���ات ينبغي 
و�ملو�طنني  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ���ش��ك��ان  ع��ل��ى 
�نكلرت�  �إىل  �ل��و�ف��دي��ن  �الإي��رل��ن��دي��ني 
م���ن ه����ذه �ل������دول، �خل�����ش��وع حلجر 

�شحي يف فندق حتت �ملر�قبة ملدة 10 
�مل�شافرين  على  �أي�شاً  وينبغي  �أي���ام. 
�خل�شوع  �أخ������رى  دول  م���ن  �الآت������ني 
�أن  لكن ميكن  �أي���ام،   10 مل��دة  حلجر 

يعزلو� �أنف�شهم يف منازلهم.
فنادق  �أح���د  يف  �مل��ك��وث  تكلفة  وت��ب��ل��غ 
ب�شكل  �مل�شافرين  نفقة  على  �حلجر 
��شرتليني  ج��ن��ي��ه   1750 ك����ام����ل، 
تكلفة  وت�شمل  ي����ورو(  �أل��ف��ي  )ق��ر�ب��ة 
فح�شي �لك�شف عن �الإ�شابة باملر�ص. 
�مل�شافرين  غ���ر�ر  وع��ل��ى  ه���وؤالء  �إن  �إذ 
لفح�ص  يخ�شعو�  �أن  يجب  �الآخرين 
و�لثامن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم��ني  يف  كوفيد 
�أب��ر�ز نتيجة  �إىل  �إ�شافة  من �حلجر، 
�شلبية لفح�ص �أجروه قبل 72 �شاعة 

من موعد رحلتهم.
�شارمة  عقوبات  �ملخالفون  وي��و�ج��ه 
ت���ب���د�أ ب��ف��ر���ص غ���ر�م���ة ب��ق��ي��م��ة �أل���ف 
يف  ي��ورو(   1125( ��شرتليني  جنيه 
و�شوله  عند  �ل�شخ�ص  يربز  مل  حال 
وحتى  كوفيد  لفح�ص  �شلبية  نتيجة 

�لذين  لالأ�شخا�ص  جنيه  �آالف   10
ي����ح����اول����ون �ل����ف����ر�ر م����ن �حل���ج���ر يف 
�ل��ف��ن��دق. وي��و�ج��ه �ل���و�ف���دون �لذين 
م�شنفة  دول����ة  يف  ع��ب��وره��م  ي��خ��ف��ون 

خطرة، عقوبة بال�شجن 10 �شنو�ت.
�لفندق  يف  �الإق����ام����ة  ح��ج��ز  وي��ن��ب��غ��ي 
موقع  على  م�شبق  ب�شكل  و�لفحو�ص 
�أن  �إل�����ك�����رتوين خم�������ش�������ص. و����ش���ب���ق 
�آالف  خم�شة  قر�بة  �حلكومة  حجزت 
�أن  ميكن  ��شتيعابية  ق��درة  مع  غرفة 

ت�شل �إىل 58 �ألف غرفة.
وقال وزير �ل�شحة مات هانكوك عرب 
�الثنني  ر�ديو”  “تاميز  �إذ�ع���ة  �أث��ري 
ع��ل��ى ما  ي��ج��ري  ���ش��يء  ك��ل  �أن  “يبدو 
ير�م هذ� �ل�شباح” م�شيفاً “كل �شيء 

يجري دون م�شاكل«.
�لفندق  يف  �حل��ج��ر  ن��ظ��ام  وت���ع���ّر����ص 
�أنه  رغ��م  �نكلرت�،  �إىل  �لو�شول  عند 
�ملفرو�ص  �ل��ن��ظ��ام  م���ن  ���ش��م��واًل  �أق����ل 
�أ�شرت�ليا،  غ���ر�ر  على  �أخ���رى  دول  يف 
م����ن جانب  خ�������ش���و����ش���اً  الن����ت����ق����اد�ت 

تعترب  �ل���ت���ي  �ل���ع���م���ال���ي���ة  �مل���ع���ار����ش���ة 
ل��ي�����ص ك��اف��ي��اً. وق����ررت �حلكومة  �أن����ه 
�ال�شتقاللية  ب��زع��ام��ة  �ال�شكتلندية 
�لتد�بري  تطبيق  �شتورجون،  نيكوال 
كافة  على  لكن  �نكلرت�،  �ملفرو�شة يف 
 1300 �إل���ي���ه���ا. وه���ن���اك  �ل���و�ف���دي���ن 

غرفة متو�فرة يف ��شكتلند�.
وعندما �ُشئل عن هذ� �ملو�شوع �الأحد، 
�عترب وزير �خلارجية دومينيك ر�ب 
ف��ن��دق��ي ع��ل��ى كافة  ف��ر���ص ح��ج��ر  �أن 
�نكلرت�،  �الأر������ش����ي  �إىل  �ل���و�ف���دي���ن 
هذ�  وي��ث��ري  “متنا�شباً«.  ي��ك��ون  ل���ن 
�لفنادق  يف  �لعاملني  خ�شية  �لتدبري 
من �أن تتحّول هذه �الأخ��رية �إىل بوؤر 
�إ�شابة، ب�شبب عدم �لتمكن من تهوية 

�الأماكن ب�شكل كاٍف.
وق����ال �مل�����ش��وؤول يف ف��ن��دق ���ش��ان جيل 
يف م���ط���ار ه���ي���رثو �����ش����اريل �����ش���الم-

ب�شكل  �شيتاأكدون  �لعاملني  �إن  هاري، 
منتظم من رفاه هوؤالء �لنزالء �لذين 

ُيعتربون من نوع �آخر.

ن�فذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمن� �لكنه� متنحن� فر�صة اكت�ص�ف كيف يفكر الآخر

•• ريت�صارد التندري�ض

   �إذ� كنتم تعتقدون �أن دونالد تر�مب �شيحتجب، 
�ن�����ش��و� �الأم�����ر! ه���ذ� ه���و �ال���ش��ت��ن��ت��اج �ل����ذي ميكن 
هجوم  �لثانية.  عزله  حماكمة  م��ن  ��شتخال�شه 
�ل�شرطة  عنا�شر  هيل؟  �لكابيتول  على  �أن�����ش��اره 
�لربملانيون  للم�شاعدة؟  طلبا  ي�شرخون  �ل��ذي��ن 
�ل��ذي��ن ي��ه��رول��ون يف �مل��م��ر�ت الإن��ق��اذ ج��ل��ده��م؟ ال 

�أهمية لكل ذلك!
   يطالب �لرئي�ص �ل�شابق وحز�مه، على مدى �أربع 
�شنو�ت من �الرجتال و�ال�شطر�ب، مبكانة �لزعيم 
�لعفوي و�مل�شاك�ص. فالبلطجة و�لت�شهري و�نتهاك 
�لقو�عد وحتى �لقو�نني، تتنّزل يف طريقة “قريبة 

من عامل” ممار�شة �ل�شيا�شة.

ل �صيء ي�ص��ي �صيئ�
   ف��ج��اأة، يف ن��ظ��ره��م، ال �أه��م��ي��ة يف �أن���ه طلب من 
�ل��رئ��ي�����ص �الأوك��������ر�ين م�����ش��اع��دة ل��ت�����ش��وي��ه خ�شم 

�شيا�شي.
ي���وم، ق��و���ص �حرت�م  ي��وًم��ا بعد  �أن���ه،     وال �همية 
من  وك���ل  و�ل��ع��ل��م��اء  �ل�شحفيني  لعمل  م��و�ط��ن��ي��ه 

يعود للوقائع لك�شف تناق�شه.
   وال �همية ما �إذ� كان قد �أم�شى عام 2020 يف 
ت�شويه �لعملية �النتخابية باخرت�ع عملية تزوير 

و��شعة �لنطاق مل تتحقق �أبًد�.
�ملمكنة  �لو�شائل  ��شتخدم كل  �أن��ه  �أهمية يف     وال 
جهوده  و�أن  ���ش��رع��ي��ة،  �ن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ق��ل��ب 
�النتخابات  م�شوؤولو  ورف�شها  �ملحاكم  رف�شتها 

وعار�شها نائبه.
و�آالف  �شهوًر� من �خلطابات،  �أن  �أهمية يف  وال     
�أخري  وخطاب  تويرت،  على  �لعدو�نية  �ملن�شور�ت 
�أن  �ملمكن  ك��ان من  يناير،   6 و�نتقامي يف  خم��ادع 
مع  �أع���ّده���ا  �ل��ت��ي  �ل�شنع  حملية  �لقنبلة  ي�شعل 

موؤيديه.    وال �أهمية يف �أنه �شمح الحًقا للهجوم 
على مبنى �لكابيتول بامل�شي قدًما دون �ال�شتجابة 
ل��ن��د�ء �ل��ت��ع��زي��ز�ت م��ن ���ش��ب��اط �ل�����ش��رط��ة �لذين 
بن�ص،  مايك  مل�شاعدة  �ملجيء  �أو  �لو�شع  جتاوزهم 
�جلر�أة  لديه  كانت  �ل��ذي  �ملخل�ص  �لرئي�ص  نائب 
مناف�شه  �نت�شار  وتاأكيد  �لد�شتور،  �ح���رت�م  على 

�لدميقر�طي.
�أ�شخا�ص     وال �أهمية �أن هذ� �لتمرد قتل خم�شة 
على �الأقل، �أو ��شابة �أكرث من 150 �شابط �شرطة، 
�ل�شود�ء،  �لب�شرة  ذوي  من  �ل�شرطة  �أع��و�ن  �أن  �أو 
�لذين كانو� ي�شارعون الحتو�ء �حل�شد �لغا�شب، 

تعر�شو� لل�شرب و�إهانات �أكرث عن�شرية.
   ال �أهمية، الأنه هو �ل�شحية. وي�شهد بيانه على 
ع�شرنا  عن  حم��زن  تعليق  “�إنه  خجل:  بال  ذل��ك 
لتحويل  جمانًيا  تفوي�شا  �شيا�شي  حزب  مُينح  �أن 
ي�شدر  �أن  �ل�شيا�شي”.  لالنتقام  �أد�ة  �إىل  �لعد�لة 
ه���ذ� م���ن رج���ل خ���دع و�أه�����ان ط��ري��ق��ه �إىل �لبيت 

�الأبي�ص، يتطلب �الأمر بع�ص �لوقاحة.

م�ذا �صيبقى
   ل��ق��د ���ش��م��ع��ن��ا ك���ث���رًي�، خ���الل حم��اك��م��ة جمل�ص 
�شيتم  مبتذال:  �أ�شبح  �الإج���ر�ء  �أن  ه��ذه،  �ل�شيوخ 
تهديد �لروؤ�شاء �مل�شتقبليني بالعزل من �أجل �أتفه 

�الأ�شياء.
هو  �لعملية  ��شتخد�م  �إ���ش��اءة  لي�ص  �ل��و�ق��ع،  يف     
م���ا ي��ق��ل��ق، ب���ل �حل���ك���م ب�����ال�����رب�ءة. �أح�����د �ملدعني 
�لدميقر�طيني، مو�شحا مقاربته، قال �إنه ي�شعى 
�إىل “حتديد وتو�شيح معايري �ل�شلوك �لرئا�شي«.
   ال لب�ص يف �لر�شالة �لتي بعثت بها تربئته: ميكن 
ق�شمه، وميار�ص  ويهني  وي�شّهر،  يكذب،  �أن  للمرء 
�أهمّية لكل  ... فال  �لعنف  �الإث��ارة و�لتهييج حتى 

هذ�.
ترجمة خرية �ل�شيباين

هل يتحمل امل�شوؤولية؟ ل...!

*ماج�شتري يف �لعلوم �ل�شيا�شية و�أخرى يف �ل�شحافة، مر��شل يف و��شنطن

�شقوط عدد من �لقتلى، دون تقدمي �أي ح�شيلة دقيقة. وقال 
�لك�شف  �أمني حملي لوكالة فر�ن�ص بر�ص ف�شل عدم  م�شدر 
�أوؤك��د مقتل �شخ�ص على �الأق��ل و�أن  �أن  “�أ�شتطيع  عن هويته 
�الأ�شر�ر ُتقدر مباليني �لنري�ت«. و��شاف �مل�شدر �أن “�لو�شع 
يف �شا�شا هادئ �الآن«. ود�ن بخاري يف بيان �شدر يف وقت متاأخر 
وقف  على  �شتعمل  حكومته  �أن  و�أك���د  �لعنف  �أع��م��ال  �الأح���د 
على  �أو�شينباجو  ميي  نائبه  �أ�شف  �شابق،  وقت  ويف  �نت�شارها. 
“�خل�شائر �لب�شرية �ملاأ�شاوية �لتي وقعت يف �الأيام �الأخرية يف 
�شوق �شا�شا«. وقال �إنه “عندما ُيرتكب عمل �إجر�مي” يجب 
�أنه نز�ع عرقي«.  “على  �إليه على هذ� �لنحو ولي�ص  �أن ُينظر 
وي�شهد جنوب نيجرييا، منذ عدة �أ�شابيع، ت�شعيد�ً يف خطاب 
�لعديد  وتعر�شت  �ل�شمال.  �شكان  ي�شتهدف  �ل��ذي  �لكر�هية 

من جتمعات رعاة �لفوالين )يف �شمال �لبالد( للهجوم موؤخًر� 
يف �ملناطق �جلنوبية �لغربية - �لتي ت�شيطر عليها جمموعة 
عليها  يغلب  �لتي  �ل�شرقية،  �جلنوبية  ويف   - �لعرقية  يوروبا 
تز�يد  عن  م�شوؤولون  باأنهم  �لرعاة  �لبع�ص  ويتهم  �الإيغبو. 

عمليات �خلطف و�لهجمات �لد�مية يف هذه �ملناطق.
وفر �الآالف من رعاة �لفوالين، بعد هذه �لهجمات، من جنوب 
�نخفا�ص  دفع  �الأخ��رية،  �ل�شنو�ت  يف  �ل�شمال.  باجتاه  �لبالد 
هطول �الأمطار و�جلفاف يف �ل�شمال رعاة �لفوالين تدريجياً 

�إىل �لتوجه جنوباً و�ال�شتقر�ر هناك، ب�شكل د�ئم غالباً.
على  �لتناف�ص  ��شتد  نيجرييا،  يف  �لكبري  �ل�شكاين  �لنمو  مع 
لتاأجيج  �ل��ت��وت��ر�ت  ه��ذه  ال�شتخد�م  �لبع�ص  �الأر����ش��ي.وجل��اأ 

�خلالف بني �ملجتمعات �أو �لعرقيات �ملختلفة.

•• اأبوجا-اأ ف ب

ت��ع��ه��د �ل��رئ��ي�����ص �ل��ن��ي��ج��ريي حم��م��د ب���خ���اري ب��ح��م��اي��ة “كل 
من  �فريقية  دول��ة  �أك��رب  فى  و�لعرقية”  �لدينية  �ملجموعات 
ن�شبت  �لتي  �لد�مية  �لعنف  �أع��م��ال  بعد  �ل�شكان،  ع��دد  حيث 
�جلمعة بني جمموعات عرقية فى �شوق جنوب غرب نيجرييا. 
�ندلعت �ال�شطر�بات �جلمعة يف �شوق �شا�شا يف �إباد�ن )والية 
�أوي��و( بني جمموعة هو�شا )غالبية عرقية يف �شمال �لبالد( 
ذكرت  ما  وفق  �لغربي(،  �جلنوب  )غالبية عرقية يف  ويوروبا 
و�شائل �الإعالم �لنيجريية. و�أكدت �مل�شادر مقتل �شتة �أ�شخا�ص 
�لتحقق من  �ملمكن  يكن من  �ل�شد�مات. ومل  �الأق��ل يف  على 
�ل�شلطات عن  �ل��ف��ور، يف ح��ني حت��دث��ت  �مل��ع��ل��وم��ات على  ه��ذه 

•• عوا�صم-وكاالت

���ش��ن رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ل��ب��ن��اين �مل��ك��ل��ف �شعد 
�حلريري هجوماً الذعاً على �لرئي�ص مي�شال 
�حلكومة،  ت�شكيل  على  �خل��الف  بعد  ع��ون، 
بالتز�من مع �لذكرى �ل� 16 الغتيال و�لده 

رفيق �حلريري.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة �أم�ص �الثنني، 
من  للبنان  خم���رج  ال  �أن  �حل��ري��ري  �ع��ت��رب 
�أزمته بعيد�ً عن �لعرب، وجدد رف�ص “�لثلث 

�ملعطل” �لذي يطالب به �لرئي�ص عون..

العودة للح�صن العربي
رئي�ص  �أن  �للندنية،  �لعرب  �شحيفة  ذك��رت 

�ل�  �ل��ذك��رى  �خ��ت��ار  �حل��ري��ري  �شعد  �ملكلف  �للبناين  �ل���وزر�ء 
16 الغتيال و�لده، ليلقي خطاباً هاجم فيه خا�شًة �لرئي�ص 

مي�شال عون.
وق���ال���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة: “مل ي����رتدد �حل���ري���ري يف �ت���ه���ام عون 
بالكذب” حول ت�شكيل �حلكومة �للبنانية، موؤكد�ً �أن �لوزر�ء 
له  قّدمها  الئحة  �شمن  كانو�  �قرتحهم  �لذين  �مل�شيحيني 

عون يف لقاء بينهما لت�شكيل �حلكومة.
باتهامه  �حل��ري��ري  خ��ط��اب  ع��ل��ى  �للبنانية  �ل��رئ��ا���ش��ة  وردت 
�الأ�شول  ع���ن  خ���ارج���ة  ج���دي���دة  �أع������ر�ف  “فر�ص  مب��ح��اول��ة 

و�لد�شتور” لت�شكيل �حلكومة.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل ت�شديد رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �ملكلف 
على �أهمية عودة لبنان �إىل �حل�شن �لعربي، حيث قال: “ال 
خمرج من �الأزمة مبعزل عن �لعرب و�ملجتمع �لدويل، ودون 
م�شاحلة عميقة  مع �الأ�شقاء �لعرب، و�لتوقف عن ��شتخد�م 
وتهديد  �ل��ع��رب��ي،  �خلليج  دول  على  للهجوم  من�شة  �لبلد 

 م�شالح �للبنانيني«.

ل خمرج
وح�شب �شحيفة �الأنباء �لكويتية، �أكد �حلريري، �أنه �شيزور 
�لدول �لعربية ودول �ملنطقة و�لعامل، بعد ت�شكيل �حلكومة 
�لدول  م��ع  خا�شًة  �لعالقات  وترميم  للبنان  �ل��دع��م  حل�شد 
�أنه ال ثلثاً معطاًل يف �حلكومة، وعلى  �لعربية، م�شدد�ً على 

رئي�ص  �شهر  ك��ّف  على  ينامون  �ل��ذي��ن  ب��ني 
�جلمهورية �لذي ي�شر على و�شع نف�شه يف 
م�شتوى رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �ل�شني. �أكرث 
للد�خلية  بوزير  با�شيل  يطالب  ذل��ك،  من 
وبوزير للعدل يكونان حم�شوبني عليه من 
�أن يتحّكم بالق�شاء و�الأم��ن يف �لوقت  �أجل 
ذ�ته و�إظهار �ّنه �لرقم �ل�شعب يف �لبلد ذ�ته 

و�إظهار �ّنه �لرقم �ل�شعب يف �لبلد«.
عون  م��ي�����ش��ال  “يعي�ص  �ل��ك��ات��ب  وُي�����ش��ي��ف 
مبوؤ�ش�شة  �ملتحّكم  �لثنائي  وهما  و�شهره، 
رئا�شة �جلمهورية يف عامل �آخر. ال يعرفان 
�أن ال �أحد م�شتعد ال�شتقبالهما خارج لبنان، 
ال يف �لعامل �لعربي وال يف �أوروبا �أو �أمريكا. 
ب��ريوت وال  يعرفان معنى تفجري ميناء  ال 
�أهمية  يفقهان  وال  �للبناين،  �مل�شريف  �لنظام  �نهيار  �أب��ع��اد 
�ملّريخ  �إىل  �لعربّية �ملتحدة  و�شول دولة مثل دولة �الم��ار�ت 
بف�شل جهود �أبنائها �لذين مل يرتددو� يف �ملا�شي يف �ملجيء 

�إىل لبنان ومت�شية �أوقات طويلة فيه!«.

حقوق امل�صيحيني 
تفنيد  على  �لكويتية،  �جلريدة  �شحيفة  �شددت  جهتها  من 
�مل�شيحيني  ت��ه��م��ة �الع����ت����د�ء ع��ل��ى ح��ق��وق  ���ش��ع��د �حل���ري���ري 
حقوق  بب�شاطة  هي  �مل�شيحيني  “حقوق  قائاًل:  �لد�شتورية، 
بريوت،  �إع��م��ار  و�إع���ادة  �النهيار  وق��ف  حقوقهم  �للبنانيني. 
ووقف �لكارثة �لتي ترميهم كلهم م�شيحيني وم�شلمني على 
حل�شد  �لعربية  زي��ار�ت��ي  “�أتابع  م�شيفا:  �لهجرة”،  دروب 
�حلل  النطالق  �لعربية  �لعالقات  ولرتميم  للبنان،  �لدعم 
وت�شكيل �حل��ك��وم��ة، الأن���ه ال خم��رج م��ن �الأزم����ة مب��ع��زل عن 

�لعرب و�ملجتمع �لدويل«.
و�شدد �حلريري، ح�شب �ل�شحيفة على تنفيذ قر�ر�ت �ملحكمة 
�لقيادي  على  �حلكم  �شدر  بعدما  بلبنان،  �خلا�شة  �لدولية 
�شُينفذ،  �حلكم  “هذ�  �أن  م��وؤك��د�  عيا�ص،  �شليم  �هلل  ح��زب  يف 
باالغتياالت  ون���دد  �لزمن”،  ط��ال  مهما  �شُي�شلم،  وع��ي��ا���ص 
�لوزير  �لتي ت�شهدها �لبالد، من حماولة �غتيال  �ل�شيا�شية 
�ل�شيا�شي  �لنا�شط  �غتيال  �إىل  �ل�شابق مرو�ن حمادة و�شوال 

لقمان �شليم قبل �أيام.

يف  �مل�����د�ن  ع��ي��ا���ص  ت�شليم 
ق�����ش��ي��ة �غ���ت���ي���ال و�ل������ده، 
توقف  وع���ل���ى  ل���ل���ع���د�ل���ة، 

�الغتياالت �ل�شيا�شية. 
�حل����ري����ري عون  و�ت����ه����م 
ت�شكيل  يف  ب���امل���م���اط���ل���ة 
�حلكومة قائاًل:”بعد 14 
وحماوالت  ت�شاور  ج��ول��ة 
�حل�������ل�������ول مع  �إي��������ج��������اد 
قدمت  �لرئي�ص،  فخامة 
من  ت�شكيلة،  �ق����رت�ح  ل��ه 
�خت�شا�شيني،  وزي��ر   18
�أن  قادرين  حزبيني،  غري 
متكامل،  كفريق  ي��ن��ف��ذو� 

بريوت،  �إعمار  و�إع��ادة  �النهيار  لوقف  �ملطلوبة،  �الإ�شالحات 
ثلثاً  ال  �لت�شكيلة  ه��ذه  يف  ون��ع��م،  للبنانيني..  �الأم���ل  و�إع����ادة 
على  �ل�شحيفة  ح�شب  �للبنانية  �لرئا�شة  وردت  م��ع��ط��اًل«. 
��شتغل  “مرة جديدة  فقالت:  يقل حدة  ال  ببيان  �حلريري، 
رئي�ص �حلكومة �ملكلف �شعد �حلريري ذكرى ��شت�شهاد و�لده 
ليلقي كلمة تناول فيها مالب�شات ت�شكيل �حلكومة و�شمنها 
�لرّد  و�رد  يف  ل�شنا  �شحيحة  غ��ري  و�أق���و�ال  كثرية  مغالطات 

عليها مف�شال لتعذر �خت�شار 14 جل�شة ببيان«.

عون ��صهره
ويف �شياق مت�شل قال خري �هلل خري �هلل يف موقع ميدل �إي�شت 
�أونالين :”منذ�غتيال رفيق �حلريري يف مثل هذ� �ليوم قبل 
16 عاماً، ال يز�ل لبنان يعاين، ما يدل على مدى معاناته 

هذه �الأيام �شعوبة �لتكهن بت�شكيل حكومة لبنانية قريباً«.
�إ�شر�ر  �أب��رز مظاهر �الأزم��ة يف لبنان  �أن من  و�عترب �لكاتب 
ل�شهره  �ل�شيا�شي  �مل�شتقبل  �نقاذ  “فكرة  على  عون  �لرئي�ص 
عن  �الأخ���ري  بها  يتحكم  حكومة  خ��الل  م��ن  با�شيل،  ج���رب�ن 
طريق �لثلث �ملعطل، وذلك من دون �ملطالبة علنا مبثل هذ� 
�لثلث. لو مل يكن �الأم��ر كذلك، مل��اذ� كل هذ� �الإ���ش��ر�ر على 
�أحدهما  وزي��ر�ن  ي�شاف  �أن  �أي  وزي���ر�ً،  ع�شرين  حكومة من 
رئي�ص  قدمها  �لتي  �لرتكيبة  على  كاثوليكي  و�الآخ���ر  درزي 
�لوزر�ء �ملكّلف �شعد �حلريري. مطلوب �أن يكون �لوزير�ن من 

اإفريقيا الو�شطى بني املتمردين وقوات حفظ ال�شالم 

يتحّمل  ال  �ل��ب��ع�����ص  �أن  وح���ت���ى 
�الأ�شلحة«.  طقطقة  �شوت  �شماع 
توديع  بعد  زيارتها  بينغري  �أنهت 
�لنازحني وغادرت �ملكان. وهي تود 
�أن ترى �ملتمردين يرحلون �أي�شا، 

لكّن كرث� منهم من �ملنطقة...
�الأيام  ففي  �مل�شكلة.  تكمن  وهنا 
�حلكومة  د�أب��ت  �الأخ���رية  �لع�شرة 
ع����ل����ى ت������ع������د�د �ل�����ب�����ل�����د�ت �ل���ت���ي 

�جل���ان���ب �الآخ�������ر، ت���رك���ب در�ج����ة 
ن��اري��ة حت��ت �أن���ظ���ار ج��ن��ود حفظ 
يحر�شون  �لذين  �ملغاربة  �ل�شالم 
�مل�شت�شفى  ويف  �ل���ب���الد.  م��دخ��ل 
�أط��ب��اء بال  �ل��ذي تدعمه منظمة 
بالنازحني  مكتبها  ميتلئ  ح��دود، 
�حلماية.  ل��ط��ل��ب  �أت�������و�  �ل����ذي����ن 
“لقد  �لنف�شية  �لطبيبة  وق��ال��ت 
وذويهم.  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م  ك���رث  ف��ق��د 

•• بانغا�صو-اأ ف ب

بانغي، تتح�شن  �إح��دى غابات  يف 
ف���رت من  �ل��ت��ي  �ل��ع��ائ��الت  �آالف 
بانغا�شو عقب �لهجوم �لذي نفذه 
م��ت��م��ردون يف �ل��ث��ال��ث م��ن كانون 
�لتي  �مل��دي��ن��ة  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر على 
�ألف ن�شمة   30 كان ي�شكنها نحو 

وباتت مدينة �أ�شباح.
مبومو  حم����اف����ظ����ة  وح���������ش����رت 
تغادر  مل  �ل��ت��ي  بينغري  ب��ي��ريي��ت 
م��ن��ذ ���ش��ه��ر ق���اع���دة ق�����و�ت حفظ 
�الأمم  ل���ق���وة  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل�������ش���الم 
�إفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  �مل��ت��ح��دة 
�لو�شطى، مبو�كبة عربات مدّرعة 
�إىل هذه �لغابة �ملحيطة ببانغا�شو 

يف حماولة لطماأنة �لنازحني.
ف��ر ه���وؤالء �ل��ن��ازح��ون م��ن �ملدينة 
�إل��ي��ه��ا يف  عندما دخ��ل �مل��ت��م��ردون 
�لثاين/يناير  كانون  من  �لثالث 
�ألف   200 م��ن  �أك���رث  غ���ر�ر  على 
�إفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  ���ش��ك��ان  م���ن 
�شنه  ه����ج����وم  م����ن����ذ  �ل����و�����ش����ط����ى 
���ش��ه��ري��ن قبيل  �مل���ت���م���ردون ق��ب��ل 
وثلث  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة،  �الن���ت���خ���اب���ات 

فهو  ه��دف��ه��م  �أم�����ا  �لو�شطى”. 
نياكاري  يف  ت��و�دي��ر�«.  “��شتقالة 
و�ل����ق����رى �مل����ج����اورة، �أغ���ل���ق���ت كل 
�مل����ح����الت �ل���ت���ج���اري���ة و�مل����د�ر�����ص 
وت��وق��ف��ت �مل���ر�ك���ز �ل�����ش��ح��ي��ة عن 
باأ�شف  �ملحافظة  وق��ال��ت  �ل��ع��م��ل. 
�ملناطق،  ه���ذه  ي���غ���ادرو�  مل  “�إذ� 
��شتئناف  �ل�شعب  م��ن  ف�شيكون 
يف  �الأوالد  ب��ق��ي  و�إذ�  �ل���در�����ش���ة، 
متمردي  ف�شي�شبحون  �مل���ن���ازل، 

�لغد«.
�ختارت فيكتو�ر نغوكبو �النتقال 
�الأخرى  �ل�شفة  �إىل  �أ�شرتها  مع 
جمهورية  يف  م��ب��وم��و  ن��ه��ر  م���ن 

�لكونغو �لدميوقر�طية.
�لنف�شية  �لطبيبة  ��شتاأجرت هذه 
�لتي تعمل يف م�شت�شفى بانغا�شو، 
�أ�شبح  ط��ي��ن��ي  م���ن���زل  يف  غ���رف���ة 
�أخ��ري� حماطا مبخيم لالجئني. 
يف  زم������الئ������ي  “بع�ص  وق������ال������ت 
يف  مكد�شني  يعي�شون  �مل�شت�شفى 
م�شمعات  م��ن  م�شنوعة  مالجئ 

بال�شتيكية«.
�إىل  فيكتو�ر  تتوجه  �شباح،  وك��ل 
ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى م���ن ق�����ارب. وعلى 

�ل����ذي����ن يتعني  �مل�������ش���وؤول���ني  م����ن 
�ملتمردين  م��ع  �ل��ت��ع��اي�����ص  عليهم 
و�لعمل معهم، و�للجوء �إىل بعثة 
الإحالل  �ملتكاملة  �ملتحدة  �الأمم 
)مينو�شما(  م��ايل  يف  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 

عند �أدنى م�شكلة.
يف �ل��ث��ال��ث م���ن ك���ان���ون �ل���ث���اين/

ي���ن���اي���ر، ه���اج���م م���ئ���ات ع�����دة من 
�ل���رج���ال �مل��دج��ج��ني ب��ال�����ش��الح يف 
جمهورية  جنود  مو�قع  بانغا�شو، 
من  وحلفائهم  �لو�شطى  �إفريقيا 
�لتابعة  �لع�شكرية  �شبه  �ل��ق��و�ت 
�خلا�شة  �لرو�شية  �الأم��ن  ل�شركة 
حلكومة  �ل����د�ع����م����ة  “فاغرن” 
تعزيز�ت  ت��ل��ق��ت  و�ل���ت���ي  ت���و�دي���ر� 
كانون  يف  مو�شكو  �أر�شلتها  كبرية 
�إنقاذ  �أج���ل  �الأول/دي�����ش��م��رب م��ن 
جي�ص وطني غري جمّهز ويفتقر 

�إىل �لتدريب.
�ال�شتباكات،  م��ن  ���ش��اع��ات  وب��ع��د 
“مينو�شما”  م����ن  �أف��������ر�د  ه�����رع 
�جلرحى  ون���ق���ل���و�  مل�����ش��اع��دت��ه��م 
و�الأ�شحاء وجميع �شلطات �ملدينة 
وتوجهو� �إىل قاعدتهم حيث كانت 
�أ�شبوع.  قبل  جل��اأت  قد  �ملحافظة 

�شكان �لبالد جر�ء �حلرب �الأهلية 
�مل�����ش��ت��م��رة م���ن ���ش��ب��ع ���ش��ن��و�ت. يف 
�الأول/دي�شمرب،  كانون  منت�شف 
�شنت �شت من �جلماعات �مل�شلحة 
ثلثي  �حتلت  �ل��ت��ي  ع�شرة  �الأرب���ع 
�لو�شطى  �إف���ري���ق���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
�لعام  منذ �ندالع �حلرب �الأهلية 
نظام  ����ش���د  ه���ج���وم���ا   ،2013
�لرئي�ص فو�شتان �أركاجن تو�دير�.

دون  ي��ح��ل  �الم����ر مل  ه���ذ�  �أن  �إال 
�إعادة �نتخابه بعد �أ�شبوع، لكن يف 
�نتخابات مثري للجدل. فاأقل من 
ناخب من كل ناخَبني متّكن من 

�لت�شويت ب�شبب �نعد�م �الأمن.
بذ�ك  �شبيه  بانغا�شو  يف  �ل��و���ش��ع 
�ل�������ش���ائ���د يف �ل���ك���ث���ري م����ن م���دن 
�لبالد منذ �شبع �شنو�ت. ت�شيطر 
معظم  ع��ل��ى  �مل�شلحة  �جل��م��اع��ات 
�لقليل  �ل�����ش��ا���ش��ع  �ل��ب��ل��د  �أرج�������اء 
�ل�شكان �لذي تنت�شر فيه �لغابات 

و�الأدغال.
وحت�����اول �ل���دول���ة �حل���ف���اظ على 
خفيف  وج����������ود  ف����ي����ه����ا  ج�����ي�����وب 
و�الأمنية  �الإد�ري���������ة  ل��ل�����ش��ل��ط��ات 
حفنة  بف�شل  وذل��ك  و�لق�شائية، 

وق����ال����ت ب���ي���ريي���ت ب��ي��ن��غ��ري �أم�����ام 
حولها  جتمعو�  �لذين  �لنازحني 
ولن  م��ع��رك��ة  خ�����ش��م  يف  “نحن 
تتخلى مينو�شما عنا. �شو�ء �أر�دو� 
�ملتمردون  ���ش��ي��غ��ادر  ال،  �أم  ذل����ك 

�ملنطقة يف نهاية �ملطاف«.
 15 �أن��ه��ا غ���ادرت �ملدينة يف  وم��ع 
حتذير  بعد  �لثاين/يناير  كانون 
من مينو�شما، ال تز�ل �جلماعات 
�مل�����ش��ل��ح��ة م����وج����ودة ح���ول���ه���ا، يف 
�الأدغال و�لقرى، كما �أنها ت�شيطر 

على �لطرق �لرئي�شية.
ب  ويوّجه حممد �شالح �لذي ن�شّ
نف�شه قائد� للمتمردين، حتركات 
يف  �ملقاتلني  ع�شر�ت  ت�شم  فرقة 
�مل��ه��ج��ورة ك�شائر  ن��ي��اك��اري  ق��ري��ة 
م��ن��ذ و�شول  �مل����ج����اورة  �ل���ب���ل���د�ت 

�مل�شلحني �إىل �ملنطقة.
وخالل مقابلة مع وكالة فر�ن�ص 
ب��ر���ص يف ن��ه��اي��ة ك���ان���ون �ل��ث��اين/

فيما يحيط  ���ش��ال��ح  ق���ال  ي��ن��اي��ر، 
هنا  “ل�شنا  م�شلحون  رج����ال  ب��ه 
“لقد  م�شيفا  �ل�شكان”  ملهاجمة 
�لرئي�ص  الأن  ب��ان��غ��ا���ش��و  ه��اج��م��ن��ا 
�إفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  ب���اع  ت���و�دي���ر� 

“حلفائها”  بف�شل  “��شتعادتها” 
�ل���رو����ص و�ل����رو�ن����دي����ني، ل��ك��ن يف 
ك��م��ا �حل�����ال يف مدن  ب��ان��غ��ا���ش��و، 
�أخ��������رى، ل����ن ت���ع���ود �حل����ي����اة �إىل 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا م���ا د�م�����ت �ل���دول���ة مل 
جديد.  م����ن  ���ش��ل��ط��ت��ه��ا  ت���ف���ر����ص 
ف��امل��ت��م��ردون يف ك���ل م���ك���ان، وهم 
م�شلحون يف �الأدغال �أو خمتبئون 

يف قر�هم.

داع�س... التحّدي الذي يتجاهله بايدن
••وا�صنطن-وكاالت

�عترب �لباحث �ملُتميز يف “معهد غيت�شتون” �الأمريكي 
كون كوغلني، �أن من �ل�شروري �أال يوؤدي �ن�شغال �إد�رة 
�لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن باإحياء �ل�شفقة �الإير�نية، 
ال  �ل��ذي  �لكبري  للتهديد  �الأبي�ص  �لبيت  جتاهل  �إىل 

يز�ل ُي�شكله تنظيم د�ع�ص، لالأمن �لعاملي.
وكتب كوغلني �أنه منذ توليه من�شبه، كانت �الأولويات 
�لرئي�شية لفريق �ل�شيا�شة �خلارجية لبايدن، يف بال�شرق 
�الأو�شط، �لنظر يف �حتماالت �لعودة �إىل �التفاق �لنووي 

مع �إير�ن، و�إقامة حو�ر مع �لفل�شطينيني.
ومن خالل هذه �لنظرة �ملحدودة، �إىل حد ما، للتحديات 

�أال  من  خم��اوف  هناك  �ملنطقة،  ُت��و�ج��ه  �لتي  �لعديدة 
�ملُتز�يد  للتهديد  كافياً  �هتماماً  بايدن لن  يويل فريق 
�الإنتحاري  �لهجوم  �آخره  د�ع�ص،  �إرهابيو  ُي�شكله  �لذي 
�ملزدوج على �شوق �شعبية ببغد�د يف �ل�شهر �ملا�شي، �لذي 

�أ�شفر عن مقتل 32 �شخ�شاً و�إ�شابة 75 �آخرين.
�شّن د�ع�ص حملة ترهيب يف �لعر�ق خالل �لعام �ملا�شي، 
لكن تكثيف ن�شاطه �الإرهابي، يف �لفرتة �ملا�شية، دليٌل 
ُدم��رت حماوالته  ن�شاطه، بعدما  �أكرب يف  �نتعا�ص  على 
للحملة  نتيجة  ب�”�خلالفة”،  ُي�����ش��م��ى  م��ا  لتاأ�شي�ص 
“�لفعالة” �لتي قادتها �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي �ل�شابق 
دونالد تر�مب �شده، ما دفعه �إىل ت�شليم �آخر �الأر��شي 

�لتي �شيطر عليها يف 2019.

اجلزائر تعيد فتح م�شاجدها وت�شتاأنف الأن�شطة 
•• الج زائر-اأ ف ب

قّررت �حلكومة �جلز�ئرّية �إعادة فتح كّل م�شاجد �لبالد و�ل�شماح 
جديد  تقلي�ص  �إط���ار  يف  وذل��ك  �لفندقّية،  �الأن�شطة  با�شتئناف 
�نخفا�ص  ظ��ّل  يف  كورونا  فريو�ص  ملو�جهة  �ملّتخذة  ل��الإج��ر�ء�ت 
“ُتفتح  �ل��وزر�ء  بيان �شادر عن رئا�شة  �الإ�شابات. وج��اء يف  عدد 
�لتقّيد  �لوطني، وذلك مع  �ل��رت�ب  �مل�شاجد على م�شتوى كامل 
�نت�شار  �شّد  و�حلماية  �لوقاية  وب��روت��وك��والت  بتد�بري  �ل�شارم 
“��شتئناف  ا  �أي�شً تقّرر  �أّن��ه  �إىل  �لبيان  و�أ�شار  كورونا«.  فريو�ص 
ة، با�شتثناء تنظيم  جميع �الأن�شطة �لفندقّية، �لعمومّية و�خلا�شّ
ملّدة خم�شة  �لتجّول  �الحتفاالت و�حلفالت«. ومّت جتديد حظر 
 19 يف   ،5،00 �ل�شاعة  حّتى   22،00 �ل�شاعة  من  يوًما،  ع�شر 

والية من �أ�شل واليات �لبالد �لثماين و�الأربعني.
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عربي ودويل

على الأ�ر�بيني زي�دة م�صتوى الرد من خالل تبني ا�صرتاتيجية حقيقية م�صتقلة بني املحيطني الهندي �اله�دئ

•• الفجر -لوران اأميلو 
ترجمة خرية ال�صيباين

التي  املن��رات  بت�صعيد  ال�صينيون  الق�دة  يقوم     
اخللفية  حديقتهم  يف  هيمنتهم  ت�أمني  اإىل  تهدف 
الآ�صيوية, �ي�صتهدف التهديد ب�صكل خ��ص ت�يوان. 
جمهورية  يف  اندم�جه�  �صيكون  لبكني,  ب�لن�صبة 
ال�صني ال�صعبية اأكر من جمرد رمز للنج�ح النه�ئي 
ع�طفًي�  تــذكــرًيا  اأ�  ال�صيني,  ال�صيوعي  للحزب 

ب�ل�صور الت�ريخية لل�صني الكربى املتخيلة:

مل تعد ال�شني تتحّمل اأي مقاومة وحتّد لهيمنتها 
يف منطقتها، التي يتو�شع اإطارها اجلغرايف با�شتمرار

طاملا اأن بكني قادرة على ثني تايبيه عن اتخاذ خطوة 
ال�ش��تقالل، ف�ش�يتم تاأجيل اأي عمل ع�ش�كري ر�ش�مي

م�شوؤول �شابق يف البنتاغون: لهذا لن تنجح دبلوما�شية بايدن مع اإيران
�ملا�شي،  )�أي���ل���ول(  �شبتمرب  ب��اي��دن يف  و�أع��ل��ن  تعهد مب��ن��ع��ه«.  م��ا  وه���و 
بذلك  جم��دد�ً  �إي��ر�ن من حيازة �شالح نووي”،  �لثابت مبنع  “�لتز�مه 
تعهد �لرئي�ص �الأ�شبق، بار�ك �أوباما، �النتخابي �لقوي يف 2008، �لذي 
كان �أكده يف وقت مبكر من فرتة رئا�شته، ب� “��شتخد�م كل عنا�شر �لقوة 
�الأمريكية، لل�شغط على �إير�ن. �شاأقوم بكل ما يف و�شعي ملنع �إير�ن من 

�حل�شول على �شالح نووي«.
“خطة  �إن  وي��ق��ول  �لتعهد.  بهذ�  ي��ِف  �أوب��ام��ا مل  �أن  ماكوف�شكي  وي��رى 
�أقر  ما  �لنووي، ح�شب  �إي��ر�ن  ت�شلح  �مل�شرتكة مل متنع  �ل�شاملة  �لعمل 
�إير�نياً  �إىل تاأخريه فقط، بينما جتاهلت �شلوكاً  �أدت  �أوباما، ولكنها  به 

�آخرخطري، مثل تطوير �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية«.
�ملحادثات  بر  ن�شطة،  ب�شورة  �أوب��ام��ا  �شعى  نف�شه،  �لوقت  “يف  و�أ���ش��اف 
و�ل��ت�����ش��ري��ب��ات، �إىل وق���ف �ل�����ش��يء �ل��وح��ي��د، �ل���ذي ي��ف��وق ق���وة �لواليات 

•• وا�صنطن-وكاالت

بينما  �ملا�شي،  �الأ�شبوع  يف  �شارماً  بايدن،  جو  �المريكي،  �لرئي�ص  ب��د� 
�الأم��ري��ك��ي��ة حتى متتثل  �ل��ع��ق��وب��ات  ب��رف��ع  �إي����ر�ن  ك��ان يرف�ص مطالب 
�أن ذلك جمرد  �إال   ،2015 �مل��ربم يف  �لنووي  طهر�ن جم��دد�ً لالتفاق 
ح�شب ما يقول مايكل ماكوف�شكي، �مل�شوؤول �ل�شابق يف  “نز�ع تكتيكي”، 

�لبنتاغون.
�إنرتي�شت”  نا�شونال  “ذ�  جملة  ن�شرته  تقرير  يف  ماكوف�شكي  وق���ال 
�أحادية  ت��ن��ازالت  بتقدمي  �أن���ه  ه��ي  �حلقيقية  “�لق�شة  �إن  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
بايدن  فاإن  وتخفيف حدة خطابه،  �إ�شر�ئيل،  بالفعل، وجتاهل  �جلانب 
�لعمل  خطة  عيوب  الإ�شالح  �لنفوذ  من  �لقليل  �شوى  �أمامه  يكون  لن 
�إي��ر�ن من �لت�شلح �لنووي،  �ل�شاملة �مل�شرتكة، ح�شب ما وعد، ومتكني 

�إي��ر�ن �ل��ن��ووي، وه��و �لتدخل  �ل��ذي ك��ان ميكن �أن مينع ت�شلح  �ملتحدة، 
�لع�شكري �الإ�شر�ئيلي«.

“�لتز�مه �لذي  ب�  �أي�شاً  �أن بايدن لن يفى  �إىل  وت�شري �لدالئل �الأولية 
لالأمن  �ليهودي  “�ملعهد  رئي�ص  وهو  ماكوف�شكي،  ح�شب  يتزعزع”،  ال 

ومديره �لتنفيذي. �لقومي �الأمريكي”، 
وقال: “يف �لو�قع، تر�جعت �إد�رته بالفعل عن لغته �ل�شارمة”، م�شيفاً 
“قال وزير �خلارجية �الأمريكي، توين بلينكن، �أخري�ً الأع�شاء جمل�ص 
نووياً.  �شالحاً  متتلك  لن  �إي��ر�ن  �أن  مبقرتح  ملتزم  بايدن  �إن  �ل�شيوخ 
وهناك فجوة كبرية بني �لتز�م مبقرتح ما، و�لتز�م ال يتزعزع بالعمل. 
�إي��ر�ن �لنووي هو طموح مهم،  �أن منع ت�شلح  �ل�شيا�شة �الآن هي  وتبدو 

ولكنه غري قابل للتحقيق بال�شرورة«.
ويرى ماكوف�شكي يف تقريره �أن خطة بايدن “غري متما�شكة وفيها خطاأ 

م�شري� �إىل �أن بايدن عازم على �لعودة �إىل خطة �لعمل �ل�شاملة  فادح”، 
�ل�شابق  �لرئي�ص  منها  و�ن�شحب  �أوباما،  عليها  تفاو�ص  �لتي  �مل�شرتكة، 
�لقيود �ملفرو�شة على �لربنامج  �نتهاء  دونالد تر�مب، حتى مع بد�ية 

�لنووي �الإير�ين.
مفاو�شات  يف  ب��اي��دن  ي��رغ��ب  بعيوبها،  �شمني  �ع���رت�ف  “يف  وي�شيف 
تعمل على تعزيز ومتديد �أحكام �التفاق �لنووي، وتعالج �أي�شا �لق�شايا 

�الأخرى ذ�ت �الهتمام«.
�إذ�  حتى  �شتف�شل.  �ملحادثات  تلك  �أن  �ملوؤكد  “من  ماكوف�شكي:  ويقول 
مت�شك بايدن، ح�شب ما وعد به يوم �الأحد، برف�ص تخفيف �لعقوبات 
�الأم��ري��ك��ي��ة ح��ت��ى ت��ع��ود �إي����ر�ن م��ن ج��دي��د �إىل خ��ط��ة �ل��ع��م��ل �ل�شاملة 
�مل�شرتكة”، م�شيفاً “�شيرتك ذلك بايدن للتفاو�ص بعد �أن �أهدر �لنفوذ 

�القت�شادي �الأمريكي �حلا�شم«.

مناور�ت �شينية يف م�شيق تايو�ن

رئي�شة تايو�ن يف دعم �جهزة وز�رة دفاعها

حماية �مريكية لتايو�ن

�وروبا مطالبة بدور �كرب

�لبارجة يو �إ�ص �إ�ص ثيودور روزفلت عملية يف بحر �ل�شني �جلنوبي

يف مواجهة الت�صعيد ال�صيني

دعم تايوان حمور ا�شرتاتيجي لل�شيا�شة الأوروبية...!
انقالب ميزان القوى بني �ا�صنطن �بكني �صيوؤدي اإىل ا�صطراب القت�ص�د الع�م للتج�رة البحرية 

مدفوعة  ح��ي��وي��ة  �����ش����رورة  �إن���ه���ا 
�جليو��شرت�تيجية  ب��االع��ت��ب��ار�ت 
�ملتز�يد  �لتنافر  يدفعها  م��ا  بقدر 
يف �ل��ع��الق��ات م���ع و����ش��ن��ط��ن. ويف 
مو�جهة هذ� �الحتمال، يجب على 
ردهم  م�شتوى  زي���ادة  �الأوروب���ي���ني 
��شرت�تيجية  ت��ب��ن��ي  خ�����الل  م����ن 
�ملحيطني  ب��ني  م�شتقلة  حقيقية 

�لهندي و�لهادئ.
   غد�ة تن�شيب جو بايدن كرئي�ص 
يناير   21 يف  �مل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات 
الأول  ح�شرته  �ح��ت��ف��ال   ،2021
ممثلة   ،1979 ع����ام  م��ن��ذ  م����رة 
�لتايو�نية  �لدبلوما�شية  �لبعثة 
ه�شيا  �ل�������ش���ي���دة  و������ش����ن����ط����ن،  يف 
لهجتها،  ب��ك��ني  ����ش���ّع���دت  ب��ي��ه��ني، 
وو����ش���ع���ت �إط��������اًر� ل��ع��الق��ات��ه��ا مع 
�ل��ق��وة �الأم��ري��ك��ي��ة: لقد ع��زز وباء 
حتول  ن��ح��و  �الجت����اه  كوفيد-19 
�الأمريكيني  بني  �لقوى  ميز�ن  يف 
�الأخريين؛  ل�����ش��ال��ح  و�ل�شينيني 
�أي  ي��ت��ح��ّم��ل��ون  ه������وؤالء  ي��ع��د  ومل 
يف  لهيمنتهم  حت��د  و�أي  م��ق��اوم��ة 
�إطارها  يتو�شع  �ل��ت��ي  منطقتهم، 

�جلغر�يف با�شتمر�ر.
�لتي قامت بها  �ملناور�ت     وتوؤكد 
منذ  �ل�شعبية  �ل�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة 
ذل����ك �ل���ت���اري���خ ه����ذه �الأط����روح����ة، 
ت�����ش��ت��م��ر ط���و�ل  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 
م��ئ��وي��ة �حلزب  ع���ام   ،2021 ع���ام 

�ل�شيوعي �ل�شيني.
يناير  و24   23 يف  وه����ك����ذ�،     
2021، نفذت طائر�ت �شالح �جلو 
جماعي  ت��وغ��ل  عمليتي  �ل�شيني 

برتتيب متقطع يف منطقة حتديد 
�ل���دف���اع �جل����وي �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة، بني 
ج��ن��وب ج��زي��رة ف��ورم��وز� وجزيرة 
جمموعة  �شّمت  �الأوىل  باتر��ص؛ 
�أ�شلحة  حمل  على  ق���ادرة  ق��اذف��ات 
ن����ووي����ة و����ش���رب���ه���ا. وع�������ش���ّي���ة تلك 
�لغربي،  ج��ان��ب��ه��ا  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل��ي��ة، 
تعترب  �ل��ت��ي  �لهيمااليا،  ج��ب��ال  يف 
�شيطرة عليها ق�شية ��شرت�تيجية 
جديد  ���ش��د�م  هناك  وك��ان  لبكني، 
و�ل�شينية  �لهندية  �لوحد�ت  بني 
�ل����ذي يربط  ن��اك��و ال،  ع��ن��د مم���ر 

�شيكيم بالتبت.
كانت   ، ن���ف�������ش���ه   �ل�����وق�����ت  يف     
�ل���ق���و�ت �جل��وي��ة �ل��ه��ن��دي��ة جتري 
�لفرن�شية،  نظريتها  م��ع  مترينا 
و�كت�شفت دلهي، عرب �شور �الأقمار 
ق��ري��ة �شينية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، وج����ود 
مكماهون،  خ��ط  م��ن  جانبها  على 

مل تعرتف بها بكني. 
   بعد ثالثة �أي��ام، من 27 يناير، 
�لوقت  يف  �جل��ن��وب��ي،  جانبها  على 
�إ�ص  يو  �لبارجة  فيه  �أكملت  �ل��ذي 
�إ������ص ث���ي���ودور روزف���ل���ت ع��م��ل��ي��ة يف 
�جل��ن��وب��ي )عمليات  �ل�����ش��ني  ب��ح��ر 
 26 �إىل   23 �مل��الح��ة م��ن  ح��ري��ة 
بكني  �أع���ل���ن���ت   ،)2021 ي���ن���اي���ر 
�مل��دخ��ل م��ن خليج تونكني  �إغ���الق 
تنظيم  �ل�شبب:  يناير.   30 حتى 
م������ن������اورة ب���ح���ري���ة ب����ال����ق����رب من 
يجتمع  حيث  �لفيتنامي  �ل�شاحل 

“�إجماع  رف�ص  �إن  ون.  �إن��غ  ت�شاي 
�مل�شاعر  وظ��ه��ور   ،”1992 ع���ام 
�لفعالة  و�الإد�رة  لبكني،  �ملناه�شة 
لوباء كوفيد -19، وحتى جناحات 
�إىل  تهدف  )�لتي  �جلنوب  �شيا�شة 
ع�شر  ثمانية  م��ن  تايبيه  تقريب 
دولة �آ�شيوية( وت�شريع �لتقارب مع 
جميعها  مكنت  �ملتحدة،  �ل��والي��ات 
ت��اي��و�ن م��ن ح�����ش��ور م��ت��ز�ي��د على 
�أقوى  وه��ام�����ص  �ل��دول��ي��ة  �ل�شاحة 
للمناورة، وهو ما ال ت�شتطيع بكني 

حتّمله و�ل�شماح به.
   �أي�شا، لئن طاملا ف�شلت جمهورية 
فقد  �لتحري�ص،  �ل�شعبية  �ل�شني 
لال�شطر�ب  �الآن  �ل���وق���ت  ح����ان 
–تبقى  و�الإك�����������ر�ه  و�ل���ت���خ���وي���ف 
�لقوة هي �مل��الذ �الأخ��ري. و�إذ� كان 
ف�شتكون  مفتوًحا،  �الأخ��ري  �خليار 
و�جليو�شيا�شية  �القت�شادية  �آث��اره 
كبرية، و�شتظل هناك �شكوك حول 
قدرة بكني على تاأكيد �شلطتها على 
�الإمكانات  وت�شخري  تايو�ن  �شكان 

�القت�شادية للجزيرة.
على  ق�������ادرة  ب���ك���ني  �أن  وط����امل����ا     
�ت����خ����اذ خطوة  ث���ن���ي ت��اي��ب��ي��ه ع����ن 
�ال�شتقالل، ف�شيتم تاأجيل �أي عمل 
وه��ذ� لن مينعها  ر�شمي.  ع�شكري 
�مل�شايقة  مناور�تها  مو��شلة  من 

ق�شد �إخ�شاعها.
   �إن �ن��ق��الب م��ي��ز�ن �ل��ق��وى بني 
�شينتج  �ل�����ذي  وب���ك���ني  و����ش��ن��ط��ن 

تر�ودهم  �لذين  �ملحليون،  �ل��ق��ادة 
�لوطني  �مل����وؤمت����ر  يف  و�����ش���ن���ط���ن، 
 2- ي���ن���اي���ر   25( ع�����ش��ر  �ل���ث���ال���ث 

فرب�ير(.
   وم���ن ب��ني ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ات �لتي 
قامت بها بكني، تعّد تلك �ملوجهة 
لتايو�ن هي �الأهم، �ذ ت�شكل جزيرة 
فورموز� �لنقطة �ملحورية ل�شيا�شة 

�ل�شني �ل�شعبية يف �ملنطقة.
فاإن  �ل�شينيني،  للقادة  بالن�شبة     
�ل�شني  ت��اي��و�ن يف جمهورية  دم��ج 

م�شيق  يف  و�ل���ب���ح���ري���ة  �جل����وي����ة 
فورموز�، يجعل من �ملمكن �ختبار 
رّد  وم�����ش��د�ق��ي��ة  و���ش��رع��ة  م�شتوى 
�إب��ق��اء جهاز  م��ع  ت��اي��و�ن وحلفائها 

دفاع فورموز� حتت �ل�شغط.

حان وقت �لتخويف
   لطاملا �عتربت بكني توحيد تايو�ن 
�لقوى  كانت  لذلك  بعيد�،  ره��ان��ا 
�ملوؤيدة لال�شتقالل �شعيفة. تغري 
ثم  بيان  �شوى  ت�شن  منذ  �لو�شع 

�أك��رث من جمرد رمز  �ل�شعبية هو 
�ل�شيوعي  للحزب  �لنهائي  للنجاح 
عاطفي  ت����ذك����ري  �أو  �ل�������ش���ي���ن���ي، 
بال�شور �لتاريخية لل�شني �لكربى 
مدفوع  حيوي  �م��ر  �إن��ه  �ملتخيلة: 
�أكرث  جيو��شرت�تيجية  باعتبار�ت 
م����ن �ل���ن���م���و �مل���ت���ز�ي���د ل��ل��ت��وت��ر يف 

�لعالقات مع و��شنطن. 
   يف �لو�قع، تقع حاملة �لطائر�ت 
ل��الإغ��ر�ق ه��ذه قبالة  �لقابلة  غري 
�لتقاطع  وعند  �ل�شيني  �ل�شاحل 

�لفلبني  وج��زر  �ليابان  بني جنوب 
و�الأرخ��ب��ي��ل �الإن��دون��ي�����ش��ي. لذلك 
تتخذ فورموز� موقًعا حا�شًما الأي 
�لقارية  لل�شني  �ح���ت���و�ء  �شيا�شة 
ك�شر  ف������اإن  وب����ال����ت����ايل،  و�أم����ن����ه����ا. 
�ل�شني  �شيمنح  �ل��ت��اي��و�ين  �لقفل 
�إىل  و�آم��ًن��ا  ح��ًر�  و�شواًل  �ل�شيوعية 
�مل��ح��ي��ط �ل����ه����ادئ م���ع ق��ط��ع خط 
�لواليات  �أقامته  �لذي  �لتحالفات 
�إن  �ل�شرقي.  جانبها  على  �ملتحدة 
�إجر�ء مناور�ت متكررة يف �لبيئات 

��شطر�ب  �إىل  ���ش��ي��وؤدي  ذل���ك،  ع��ن 
�لبحرية،  للتجارة  �لعام  �القت�شاد 
وبالن�شبة لالأوروبيني فاإن �لطريق 
�أوروب���ا  لطريق  كبديل  �ل�شمايل، 
�ملحيط  ع���رب  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  -�آ����ش���ي���ا 
ه�شا�شته  يثبت  �أن  ميكن  �لهندي، 
بقدر ما يتعّزز �لتعاون بني �لرو�ص 

و�ل�شينيني.
�الحتمال،  ه����ذ�  م��و�ج��ه��ة  ويف     
ي���ج���ب ع���ل���ى �الأوروب�������ي�������ني زي�����ادة 
م�����ش��ت��وى رده����م م���ن خ���الل تبني 
م�شتقلة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لهادئ،  �لهندي  �ملحيطني  ب��ني 
وم�شاحلهم،  قيمهم  على  مبنية 
م���ن خ����الل �إع�������ادة �ل��ت��اأك��ي��د على 
�ملحيط  ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  دع��م��ه��م 
مثلما  و�ملفتوحة،  �حل��رة  �لهندي 
يكن  مل  �ن  �ل����ي����اب����ان،  ���ش��اغ��ت��ه��ا 
وفًقا  �ل��ب��ن��اء،  ت�شهيل  خ���الل  م��ن 
�حلرية  لقو�ص  متجددة،  ل�شيغة 
و�الزده�����ار، �ل���ذي مت ت�����ش��وره بني 
�لن�شف  خ����الل  وط���وك���ي���و  دل���ه���ي 
�لثاين من �لعقد �الأول من �لقرن 

�حلادي و�لع�شرين. 
ت��اي��و�ن حتتل مكاًنا     يجب جعل 
�ال�شرت�تيجية  ه�����ذه  يف  ب���������ارًز� 
�الأوروبية �ملتجددة. ولفرن�شا، من 
منطلق م�شاحلها يف �ملنطقة، دور 
�أملانيا  مع  بالتعاون  تلعبه،  رئي�شي 
على وجه �خل�شو�ص،  وبريطانيا، 
للم�شاركة يف بناء �لنظام �الإقليمي 
فرتة  يف  �ل��ذي  �جلديد  �لليرب�يل 

�حلمل.
*ب�حث يف معهد توم��ص مور
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عربي ودويل

���ش��ه��دت ه��ذه 
احل����ك����وم����ة 
ال�������ع�������ودة 
ال����ك����ب����رية 
ل���ل���راب���ط���ة 
وزراء،  بثالثة 
ل���ك���ن اث��ن��ني 
دون حقيب������ة

مت��ك��ن��ت ه��ذه 
احل����ك����وم����ة 
���ا م��ن اأي�������شً

تعك�س  اأن 
ال������ت������وازن 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اجل������دي������د 
لأغلبية دراغي

حتليل اخب�ري

�صي��صي�, ح�فظت احلكومة على ال�صتمرارية ب�لإبق�ء على �صخ�صي�ت �ازنة يف حق�ئب �زارية رئي�صية

من �لي�شار �لر�ديكايل �إىل �لر�بطة 
�ل��ي��م��ي��ن��ي��ة �مل���ت���ط���رف���ة، ع���ل���ى دعم 
حكومة وحدة وطنية بينما ال تز�ل 
�شحية  �أزم������ة  يف  غ���ارق���ة  �إي��ط��ال��ي��ا 
و�ق���ت�������ش���ادي���ة، وي���ج���ب �الإ�����ش����ر�ع يف 
ال�شتخد�م  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  حت���دي���د 
خطة  من  كجزء  يورو  مليار   209

�لتعايف �الأوروبية.
�لوطنية”  �ل�����وح�����دة  »ح����ك����وم����ة   
ه���ذه، �مل��وؤل��ف��ة م��ن 23 وزي�����ر�ً، هي 
مما  بكثري  �أك���رث  �شيا�شية  ح��ك��وم��ة 
�شيا�شيا  وزي��ر�   16 ب�  متوقعاً.  كان 
لكن  فنيني”.  “وزر�ء  وث��م��ان��ي��ة 
�أب���ق���ى ع��ل��ى جميع  م���اري���و در�غ������ي 
�ل�������وز�ر�ت �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة م��رت��ب��ط��ة به 
�لعالقات  �إد�رة  �أج���ل  م��ن  مبا�شرة 
مع �أوروبا، وخا�شة �ملو�شوعات �لتي 
تقع يف قلب خطة �لتعايف �الأوروبية، 
�لتي عهد بها �إىل “خرب�ء” رفيعي 

�مل�شتوى.
   وم��ن ب��ني ه���وؤالء وزي��ر �القت�شاد 
�لعام  �مل��دي��ر  وه��و  ف��ر�ن��ك��و،  د�نييلي 
�حل����ايل ل��ب��ن��ك �إي��ط��ال��ي��ا، م���ن كبار 
�خل����رب�ء يف �الإن���ف���اق �ل��ع��ام؛ ووزير 
روبرتو  �جل��دي��د،  �لبيئي  �الن��ت��ق��ال 
���ش��ي��ن��ج��والين، ع����امل ف��ي��زي��اء �شغل 
للمعهد  �ل���ع���ل���م���ي  �مل�����دي�����ر  خ���ط���ة 
جنوة،  يف  للتكنولوجيا  �الإي���ط���ايل 
مدير   ،2019 ���ش��ب��ت��م��رب  وم���ن���ذ 
ل�����ي�����ون�����اردو؛ ووزي������ر  �الب����ت����ك����ار يف 
كوالو،  فيتوريو  �ل��رق��م��ي،  �الب��ت��ك��ار 
�لرئي�ص �ملدير �لعام �ل�شابق ل�شركة 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  ووزي����ر  ف���ود�ف���ون؛ 
يف  �ملتخ�ش�ص  جيوفانيني  �إن��ري��ك��و 
وباملثل،  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  من��اذج 
�لرئي�شة  قرطابية،  مارتا  للعد�لة، 
�لد�شتوري،  ل��ل��م��ج��ل�����ص  �ل�����ش��اب��ق��ة 
تهدئة  عن  م�شوؤولة  �شتكون  و�لتي 
وتنفيذ  ل��ل��غ��اي��ة،  م�����ش��ّي�����ش��ة  ع���د�ل���ة 
جمال  ويف  �ملدنية.  �لعد�لة  �إ�شالح 
�خلبري  بيانكي،  باتريزيو  �لتعليم، 
م�شوؤواًل  ك����ان  �ل�����ذي  �الق���ت�������ش���ادي 
�مل��د�ر���ص يف �شبتمرب  �إع���ادة فتح  عن 

�ملا�شي.

�صخ�صي�ت ذات ثقل
     يف �جلانب �ل�شيا�شي، حافظت هذه 
�حل��ك��وم��ة ع��ل��ى ����ش��ت��م��ر�ري��ة معينة 
خالل  م��ن  �ل�شابقة،  �حل��ك��وم��ة  م��ع 
يف  ثقل  لها  ب�شخ�شيات  �الح��ت��ف��اظ 
مثل  �لرئي�شية:  �لوز�رية  �حلقائب 
م��اي��و )خ��م�����ص جنوم(  ل��وي��ج��ي دي 
ولورنزو  �خل���ارج���ي���ة،  �ل�������ش���وؤون  يف 
جويريني )�حلزب �لدميقر�طي( يف 
�لدفاع، ود�ريو فر�ن�ش�شيني )�حلزب 
و�إيلينا  ل��ل��ث��ق��اف��ة،  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي( 
للم�شاو�ة  فيفا(  )�إي��ط��ال��ي��ا  بونيتي 
�إنكا  دي  وف���ي���دي���ري���ك���و  و�الأ�������ش������رة، 
وخ�شو�شا  �ل��ربمل��ان،  م��ع  للعالقات 

روبرتو �شبري�نز� )حرية وم�شاو�ة( 
�إد�رة  م���ن  �ل�����ذي مت��ك��ن  ل��ل�����ش��ح��ة، 
�شتيفانو  وك��ّل��ف  ع���ام.  طيلة  �ل��وب��اء 
باتو�نيلي )5 جن��وم( �ل��ذي ك��ان يف 
م�شوؤواًل  �القت�شادية  �لتنمية  وز�رة 
�ل���زر�ع���ة. ويف ح�شة �خل���رب�ء،  ع��ن 
مت �الإبقاء على لو�شيانا المورجي�ص 
�لتي متكنت من تهدئة �الأمور ب�شاأن 

�نتخابات مبكرة بعد �نهيار حكومة 
جوزيبي كونتي، رف�شت �مل�شاركة يف 

حكومة در�غي. 

ه�م�ص �صيق
�جلديد  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����ص  �أدى      
�أن  قبل  �ل�شبت،  �لد�شتورية  �ليمني 
ميثل �أمام جمل�ص �ل�شيوخ �الأربعاء، 

ق�شية �لهجرة، يف وز�رة �لد�خلية.
ا  �أي�شً ه��ذه �حلكومة  كما متكنت     
�ل�شيا�شي  �ل���ت���و�زن  تعك�ص  �ن  م��ن 
�جل��دي��د الأغ��ل��ب��ي��ة در�غ����ي، ح��ت��ى لو 
ورث ممثلوها معظم �لوز�ر�ت �الأقل 
وزنا: �أربعة وزر�ء من حركة 5 جنوم، 
�لدميقر�طي  �حل���زب  م��ن  وث��الث��ة 
�أورالن�����دو يف وز�رة  �أن���دري���ا  )م��ن��ه��م 

�لتنمية  وز�رة  م��ه��م��ة،  وز�رة  ورث 
�ل��ث��اين يف  �ل��رج��ل  ه��و  �القت�شادية، 
جيورجيتي  ج��ي��ان��ك��ارل��و  �ل��ر�ب��ط��ة، 
عالقة  �أق���ام  و�ل���ذي  للغاية،  �مل��وؤث��ر 

ثقة مع ماريو در�غي.
ب��ع��د �لفا�شية     وح��ده��ا ح��رك��ة م��ا 
باملائة يف  �إيطاليا )17  دي  فر�تلي 
��شتطالعات �لر�أي(، �لتي دعت �إىل 

�لعمل(، ثالثة من �لر�بطة، وثالثة 
ريناتو  منهم  �إي��ط��ال��ي��ا،  ف����ورز�  م��ن 
عن  م�شوؤواًل  �شيكون  �ل��ذي  برونيتا 
وكذلك  �ل���ع���ام���ة،  �الإد�رة  �إ����ش���الح 
�جلنوب  عن  �مل�شوؤولة  كار�فانا  مار� 
وو�حدة  وم�شاو�ة،  حرية  و�الأقاليم، 
م����ن �إي���ط���ال���ي���ا ف���ي���ف���ا. ي��ب��ق��ى دمج 
و�أك�شيون،  �أوروب����ا   + يف  �لو�شطيني 

على  �شك  بال  �شيتح�شالن  �للذين 
كتابة دولة يف �الأيام �ملقبلة.

ه����ذه �حلكومة  ���ش��ه��دت  �أخ�������رًي�،     
ل��ل��ر�ب��ط��ة بثالثة  �ل��ك��ب��رية  �ل���ع���ودة 
دون حقيبة:  �ثنني من  لكن  وزر�ء، 
�إريكا �شتيفاين للمعاقني، وما�شيمو 
�لع�شو  �ل�����ش��ي��اح��ة.  يف  ج���ار�ف���ال���ي���ا 
�لذي  �لر�بطة  يف  �لوحيد  �ملنتخب 

�ل��ن��و�ب �خلمي�ص،  �أم���ام جمل�ص  ث��م 
�شتمنح  �لتي  �لثقة  على  للت�شويت 

حكومته �ل�شرعية �لنهائية.
   ويعتقد �ملر�قبون �أن مهمة ماريو 
در�غ�����ي ل���ن ت��ك��ون ���ش��ه��ل��ة، ع��ل��م��ا �أن 
و�شوله �إىل �ل�شلطة حظي مبو�فقة 
لكن،  �الإيطاليني.  من  باملائة   85
للبنك  �ل�شابق  للرئي�ص  ميكن  ه��ل 
ع���اًم���ا،   73 �الأوروب������������ي،  �مل����رك����زي 
ياأمل  �أن  ماريو”،  “�شوبر  ب�  �مللقب 
�ملجموعة  ه���ذه  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  يف 
و�أن ي�شتمر يف هذ�  �ملتباينة للغاية، 
�شنو�ت  بد� منذ عدة  �ل��ذي  �ملن�شب 

مثل كر�شي هّز�ز؟ 
“ ماريو  �أن  م���الح���ظ���ون،  ي����رى     
لفر�ص  ب�����ق�����وة  ي����ت����م����ّت����ع  در�غ�����������ي 
�لر�أي  ��شتطالعات  �ن  ب��رن��اجم��ه. 
و��شادة  تنويه  و�شمفونية  ل�شاحله، 
ح���ّي���ت ت��ول��ي��ه م��ن�����ش��ب��ه، خ��ا���ش��ة يف 
�أوروبا، حيث يج�شد �لعودة �لكربى 
�الأوروب�������ي.  �مل�����ش��رح  �إىل  الإي��ط��ال��ي��ا 
ل��ك��ن ه��ام�����ص م��ن��اورت��ه ���ش��ي��ق. فاإذ� 
�ملختلفة  �الأح����������ز�ب  مم���ث���ل���و  ك�����ان 
ينحنون �أمام �لعا�شفة �ليوم، فاإنهم 
وزر�ئهم  على  �ل�شغط  �شيمار�شون 
مبرور �الأ�شهر للح�شول على نتائج 
�النتخابات  ت�شبق  �ل��ت��ي  �ل��ف��رتة  يف 
 2023 عام  �إجر�وؤها  �ملقرر  �ملقبلة 

.«
كونتي،  جوزيبي  خليفة  �شيك�شف    
بيته،  �شيًد� يف  �أن يظل  ينوي  �ل��ذي 
عن خارطة طريقه �الأ�شبوع �ملقبل. 
�لتطعيم  حملة  �أولوياته  بني  وم��ن 
�لبالغة  �الإيطالية  �الإنعا�ص  وخطة 
209 مليار يورو، و�لتي من �ملقرر 
�الأوروبية  �ملفو�شية  �إىل  تقدميها 
مو�شوعان  �أب��ري��ل...  نهاية  بحلول 
حولهما تو�فق قبل �أن تبد�أ �ملعركة 

�حلقيقية.

هل ي�صتطيع م�ريو دراغي, البق�ء يف من�صبه �هو على كر�صي يعرف اجلميع اإنه هّزاز؟
�حلكومة �اليطالية �جلديدةلويجي دي مايو حافظ على حقيبة �خلارجية

لورنزو جويريني يف �لدفاع

رئي�ص �لوزر�ء �الإيطايل �جلديد ، ماريو در�جي –ميني- ، بجانب �لرئي�ص �شريجيو ماتاريالكونتي خذله �لكر�شي �لهز�ز

  ه�م�ص من��رة م�ريو دراغي �صّيق:

اإيطاليا: حكومة التوازن بني ال�شيا�شيني واخلرباء...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

    خالل املوجة الأ�ىل من الوب�ء, ع�نت اإيط�لي� 
اإنه� حت�صي الآن م� يفوق  من جمزرة مر�عة. 
كور�ن�.  فري��ص  ب�صبب  �فــ�ة  ح�لة  األــف   91
اقت�ص�د يف  اأكرب  ث�لث  اقت�ص�ده�, �هو  �ي�صهد 

احلرب  منذ  له  اأزمة  اأ�صواأ  الأ�ر�بــي,  الحت�د 
 9 ف��صل   8 بن�صبة  ب�نخف��ص  الث�نية  الع�ملية 
ب�مل�ئة يف الن�جت املحلي الإجم�يل ع�م 2020, 

�خ�ص�ئر ف�دحة يف الوظ�ئف.
 5 حلركة  ال�صعوبية  املغ�مرة  ــرت  دم كم�     
جنوم, �رابطة م�تيو �ص�لفيني, ف�ص�ء �صي��صًي� 

ال�صحي  الو�صع  هذا  مثل  �يف  اأ�صال.  مطًم� 
ظهور  ميثل  احلــرج,  �القت�ص�دي  �ال�صي��صي 
حكومة م�ريو دراغي فر�صة ت�ريخية.    خالًف� 
الإيط�لية يف  الربمل�نية  الدميقراطية  لع�دات 
ال�صنوات الأخرية, مل يكن ت�صكيل فريق م�ريو 
مع  مف���ص�ت  لأي  مو�صوًع�  احلكومي  دراغــي 

فهو  الربمل�ن.  يف  املمثلة  ال�صي��صية  الأحــزاب 
�صريجيو  اجلمهورية  رئي�ص  مع  اخت�ر,  الــذي 
يف  املن��صبني  “الأ�صخ��ص  الــوزراء,  م�ت�ريال, 
املك�ن املن��صب”, مّتبع� يف هذا ال�صدد امل�دة 92 
من الد�صتور الإيط�يل حرفيً�.    �افقت جميع 

الت�صكيالت تقريًب�,

انق�شام جمهوري حول الدور امل�شتقبلي لرتامب •• وا�صنطن-اأ ف ب

�أم  عنها،  �لتخّلي  للجمهورّيني  ر�بحة ال ميكن  �نتخابّية  ورقة  تر�مب  ُيعترب  هل 
�نه بات عبئا يجب �لتخّل�ص منه بعد حتري�شه �أن�شاره على ��شتهد�ف �لكابيتول؟ 
بعد حماكمة  �ملنق�شمني  �ل�شدد يف �شفوف �جلمهورّيني  بهذ�  ح��اّد  هناك خالف 
�لرئي�ص �ل�شابق يف �إطار �آلّية �لعزل �لثانية بحّقه. ورغم قر�ر تربئة تر�مب، يعترب 
�لدميوقر�طّيون �أّنهم حّققو� �نت�شاًر� �أخالقًيا و�شيا�شًيا يتيح للرئي�ص �جلديد جو 

بايدن �لتفّرغ للملّفات �لكربى، و�أبرزها خطة �الإنقاذ �القت�شادي.
�لرئي�ص  مع  �لتعامل  طريقة  حيال  ب�شّدة  منق�شم  فهو  �جلمهوري،  �حل��زب  �أّم��ا 
�ل�شابق، مع توّجه �الأنظار �إىل �نتخابات �لتجديد �لن�شفي للكونغر�ص عام 2022 
�لتي ياأمل �جلمهورّيون �أن ي�شتعيدو� خاللها �لغالبّية يف جمل�َشي �ل�شيوخ و�لنو�ب. 
لتلفزيون  �ل�شابق،  للرئي�ص  �ملو�لني  �أ�شّد  �أح��د  غر�هام،  ليند�شي  �ل�شناتور  وق��ال 

�الأكرث  2022 لو�شع حّد للربنامج  �لفوز عام  “هديف هو  نيوز �الثنني،  فوك�ص 
تطّرًفا” �لذي يرى �أنه �شينتج عن رئا�شة بايدن، م�شّدًد� على �أّنه “ال ميكننا فعل 
بناء �حلزب  و”�إعادة  لبدء حملة”  “��شتعد�ده  و�أّك��د  تر�مب«.  دونالد  ذلك بدون 
�جلمهوري”، قائاًل “�أنا م�شتعّد للعمل معه”. وك�شف �أّنه حتّدث �إىل تر�مب م�شاء 
�ل�شبت و�أّنه ينوي زيارته يف فلوريد� �الأ�شبوع �ملقبل. و�عترب �ل�شناتور �أّن “دونالد 
�أف�شل  “تّياره يف  و�أّن  ن�شاًطا يف �حل��زب �جلمهوري”،  �الأك��رث  �لع�شو  تر�مب هو 
�لعقار�ت  �لفخمة يف فلوريد�. وظّل قطب  د�رته  ُيقيم تر�مب حالًيا يف  �أحو�له«. 
بعيًد� من �الأ�شو�ء خالل حماكمته �لتاريخّية يف جمل�ص �ل�شيوخ على خلفّية �ّتهامه 
بالتحري�ص على �لعنف يف 6 كانون �لثاين/يناير. لكّنه تابع �لنقا�شات، و�شرعان 

�ل�45  �لرئي�ص  وق��ال  �ل�شبت.  م�شاء  تربئته  مع  ن�شره  بيان  عرب  معها  تفاعل  ما 
الأمريكا  +�أع��ي��دو�  و�لوطنية  و�لتاريخية  �لر�ئعة  “حركتنا  �إّن  �ملتحدة  للواليات 
 .2024 عام  للرئا�شة  �لرت�ّشح  ي�شتبعد  وهو مل  بد�يتها”،  تز�ل يف  ال  عَظمتها+ 
و�شّوتت غالبّية �أع�شاء جمل�ص �ل�شيوخ )57 من بني 100( ل�شالح �إد�نة تر�مب، 
وبينهم �شبعة جمهوريني. لكّن �إ�شد�ر حكم �إد�نة ومن ثّم حكم بعدم �الأهلّية، كان 
تر�مب،  لتربئة  �شّوتو�  �لذين  بني  وم��ن  �شوتا(.   67( �لثلثني  غالبّية  يتطّلب 
زعيم �جلمهورّيني �ل�شناتور ميت�ص ماكونيل �لذي �عترب �أّن جمل�ص �ل�شيوخ غري 
خطاب  يف  وق��ال  له.  الذع��ة  �نتقاد�ت  وجه  لكّنه  �ل�شابق.  �لرئي�ص  ملحاكمة  موؤّهل 
�أّن �لرئي�ص تر�مب م�شوؤول من �لناحيَتني �لعملّية  �أّي �شّك يف  “ال يوجد  مطّول 

و�الأخالقية على �إثارة �أحد�ث ذلك �ليوم«. لكّن غر�هام �عترب �أّن ذلك �خلطاب “ال 
ُيعرّب عن مز�ج �جلمهورّيني«. غري �أّن زعيم �جلمهوريني يف جمل�ص �ل�شيوخ لي�ص 
�لد�عم �لوحيد �لذي قطع �رتباطه برت�مب. فاملندوبة �ل�شابقة يف �الأمم �ملتحدة 
ا، يف  و�ملر�ّشحة �ملحتملة النتخابات �لرئا�شة عام 2024 نيكي هايلي �عتربت �أي�شً
حو�ر مع جمّلة بوليتيكو، �أّن �مللياردير ال ميكنه بعد �الآن �لرت�ّشح ملن�شب فدر�يل. 
�أحد  كا�شيدي،  بيل  �ل�شيناتور  �عترب  �الأح��د،  �شي”  بي  “�إيه  ل�شبكة  ت�شريح  ويف 
ُحرم من  �ل�شابق  �لرئي�ص  �أّن  تر�مب،  الإد�ن��ة  �لذين �شوّتو�  �ل�شبعة  �جلمهوريني 
�الأ�شو�ء �لتي �شارت موجهة نحو بايدن وِمن ح�شابه على تويرت �لذي لطاملا كان 
“قّوته �شتت�شاءل«. لكّن كا�شيدي تعّر�ص  �أن  من�شته �الإعالمية �الأوىل، ما يعني 
النتقاد�ت عنيفة من حزبه يف لويزيانا. بدوره، توّقع حاكم مرييالند �جلمهوري 
�ملعتدل الري هوغان �الأحد على �شا�شة “�شي �إن �إن” �أن “ن�شهد معركة حقيقية 

حول روحية �حلزب �جلمهوري يف �لعامني �ملقبلني«.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنم م�شفح لالعمال 

�ملعدنية و�حلديدية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1543167 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ن�شر �قبال غالم حممد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حملي  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�شيف كيت�شن
رخ�شة رقم:CN 3773572 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شامل �لدرعي للنجاره و�حلد�ده
رخ�شة رقم:CN 1502204 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�فى  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدولية
رخ�شة رقم:CN 1035158 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

�ال�شم �لتجاري:يوديل لالنظمة �لتكنولوجية- �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م
  M1 �لرميث  �لفوت  �ملالك/ثاين عبيد خمي�ص  �ل�شركة:وحدة  عنو�ن 

مكتب C85 جزيرة �بوظبي ، �لنادي �ل�شياحي - �شرق 2-16 - ق
CN 2086848 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت   2
�الد�رية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/11 وذلك بناء 

على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
تاريخ �لتعديل:2021/2/15  - �لعدل بالرقم:2105002164 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

منوذج اإعالن ب�لن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك �شركة غلفا للمياه �ملعدنية و�ل�شناعات �لتحويلية ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:gulfa غلفا

بتاريخ:  2016/5/25 �ملودعة بالرقم:  254272 
و�مل�شجلة بتاريخ:2017/5/23

با�ش��م:  �ص. غلفا للمياه �ملعدنية و�ل�شناعات �لتحويلية 
وعنو�نه: عجمان ، �ص.ب:929 ، هاتف:7407100 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32 
�لبرية )�شر�ب �ل�شعري(و �ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية ، م�شروبات 

م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �خرى لعمل �مل�شروبات.
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �ليه �مللكية:�شركة غلفا للمياه �ملعدنية و�ل�شناعات �لتحويلية ذ.م.م
عنو�نه:عجمان �ل�شناعية 1 جنب �شوق �ل�شيار�ت

تاريخ �لتاأ�شري:2021/2/9. تاريخ �نتقال �مللكية:2021/2/8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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اعالن حكم بالن�شر        
564/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليهما/ 1- عمر�ن مالك 2- مالك خان ميان  - جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ال�شتثمارية
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2021/2/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ال�شتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  ل�شالح/ 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �ملبلغ  عن  �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   )374.221(
وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمتهما  طلبات  من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت  �ل�شد�د  متام  وحتى 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  522/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/10199 عمايل جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )39145.5( درهم ل�شالح �لعامل باال�شافة �ىل مبلغ وقدره )803( درهم 
ر�شوم تنفيذ �حلكم ومبلغ )1950( درهم ر�شوم �لدعوى �البتد�ئية ل�شالح �ملحكمة  

طالب �الإعالن : كارول خمايل د�غر -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:�بر�هيم حممود حممد عبد�لرحمن - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- مطعم رويال جورميت - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )39145.5( درهم ل�شالح �لعامل باال�شافة �ىل مبلغ وقدره )803( درهم ر�شوم تنفيذ 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  ل�شالح  �البتد�ئية  �لدعوى  ر�شوم  دره��م   )1950( ومبلغ  �حلكم 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4128/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/2307 جتاري كلي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7264375.67( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف  
طالب �الإعالن : م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �ص.م.ع -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�آرثور  نارونها   -2 ����ص.ذ.م.م  �لورقية  للمنتجات  ت��اون  بن  م�شنع   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
لي�شلي - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )7262781.58( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �شاملة �لر�شوم 
، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4873/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )550.259.48( درهم 

و�لر�شوم و�مل�شاريف  
طالب �الإعالن : �لغرير لالن�شاء�ت خر�شانة �ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 2- توما�ص ماثيو ماتاثيل - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
 جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن :  طلب ��شت�شد�ر �مر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2020/11/10 
�وال:�نفاذ �لعقد �لتجاري بني �لطرفني - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا 
وثمانية  دره��م  وخم�شون  وت�شعة  ومائتان  �لف  وخم�شون  خم�شمائة   )550.259.48( مبلغ  للمدعية 
و�ربعون فل�ص و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى �ل�شد�د �لتام 
�إ�شتئناف  ولكم �حلق يف    ، �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  و�مل�شروفات ومبلغ  بالر�شوم  و�لزمتهما 

�الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 157/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع �لدعوى: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1953 جتاري جزئي 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب  
- �شفته  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   �شركة   - لتجارة �حلقائب  �و�شاكا   : �الإع��الن  طالب 

بالق�شية : م�شتاأنف
�ملطلوب �إعالنهم : 1- ر�شا �شهباز ديانت  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 1953/2020

بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة    2021/2/22 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 20/2021/20 جتاري كلي 
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامم بان ي�شددو� للمدعية مبلغ وقدره 
)79565957( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي 

عليهم جميعا بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �الإعالن / 1-د�ما�ص لال�شتثمار�ت �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  م�شعود ها�شم -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �القامة 

مو�شوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامم 
�ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )79565957( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي�شددو�  بان 
لها  �ملحاماة. وح��ددت  �تعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �ملدعي عليهم جميعا  و�ل��ز�م  �ل�شد�د  وحتى متام 
�ل�شاعة 8.30 �ص )تنظر �لدعوى عن بعد عن طريق �الت�شال  �ملو�فق  2021/2/23   جل�شة يوم �لثالثاء  
�أو من ميثلك  �ملرئي من خالل تطبيق بوتيم على �ل��رق��م:00971564339767( لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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املال والأعمال

ح�صره� 390 م�ص�ركً� �هدفت لتعزيز الوعي بت�صريع�ت الأن�صطة القت�ص�دية 

غرفة دبي تناق�س متطلبات الأن�شطة القت�شادية الواقعية

اأبوظبي حت�شد جائزة اأف�شل وجهة ت�شويقية خالل حفل توزيع جوائز منتدى قطاع �شياحة الأعمال يف ال�شني

مليار درهم اأرباح اأدنوك للتوزيع يف 2020  2.4
 1.285 بقيمة  نقدية  �أرب���اح  ت��وزي��ع  للتوزيع  �أدن���وك  �شركة  �إد�رة  جمل�ص  �ق��رتح 
 ،2020 �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  لل�شهم” ع��ن  فل�ص   10.285“ دره��م  مليار 
و�شيتم عر�شها على �مل�شاهمني للمو�فقة عليها خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�ملتوقع عقده بتاريخ 16 مار�ص 2021. ورهًنا مبو�فقة �مل�شاهمني، يتوقع �أن تبلغ 
درهم  مليار   2.57 قيمته  ما   2020 �ملالية  لل�شنة  �الإجمالية  �الأرب���اح  توزيعات 
بتوزيعات  مقارنة   7.5% بن�شبة  زي��ادة  ميثل  ما  وه��و  لل�شهم”  فل�ص   20.57“
�الأرباح للعام 2019، وفًقا ل�شيا�شة توزيع �الأرباح �ملعتمدة، ومبا يقّدم عائد ربحي 
�شنوي بن�شبة %5.3 لعام 2020 “بناًء على �شعر �ل�شهم �لبالغ 3.88 درهم كما 
يف 14 فرب�ير 2021«. وكانت �ل�شركة قد وزعت ن�شف �أرباح عام 2020 يف �شهر 
�أكتوبر من �لعام �ملا�شي، ومن �ملتوقع �أن يتم دفع �جلزء �لثاين من توزيعات �الأرباح 
�شيا�شة  ومبوجب  �مل�شاهمني.  مو�فقة  بعد   2021 �أبريل  �شهر  يف   2020 للعام 
توزيع �الأرباح �خلا�شة بال�شركة، من �ملتوقع توزيع �أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم 
لل�شهم” للعام 2021. كما �أو�شى �ملجل�ص باإدخال تعديالت على  فل�ص   20.57“
عائد�ت  على  و�ل�شفافية  �لو�شوح  من  �ملزيد  �إ�شفاء  بهدف  �الأرب��اح  توزيع  �شيا�شة 
�مل�شاهمني، حيث �قرتح �ملجل�ص توزيع �أرباح لعام 2022 لتبلغ 2.57 مليار درهم 

. �أدنى  �أمريكي” كحد  دوالر  مليون   700“

•• اأبوظبي - وام: 

حققت “�أدنوك للتوزيع” �شايف �أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم يف �لعام 2020 يف 
حني بلغت �الأرباح �الأ�شا�شية للعام ذ�ته قبل خ�شم �لفائدة و�ل�شريبة و�ال�شتهالك 
و�الإطفاء 3.6 مليار درهم .. فيما �رتفع �شايف �أرباحها �إىل 851 مليون درهم يف 
�لربع �الأخري من 2020 وبلغت �الأرباح �الأ�شا�شية قبل خ�شم �لفائدة و�ل�شريبة 
�أدنوك  �شركة  و�أظ��ه��رت  دره��م.  مليار   1  .1 ذ�تها  للفرتة  و�الإط��ف��اء  و�ال�شتهالك 
للتوزيع �أد�ء يتميز بالقوة و�ملرونة خالل عام 2020 وحافظت على مركزها �ملايل 
�شيا�شتها  ودولياً متا�شياً مع  �لذي يوؤهلها ملو��شلة جهودها للتو�ّشع حملياً  �لقوي 
�شيولة  بلغت  حيث  �الأرب��اح.  لتوزيع  بالتز�ماتها  �الإيفاء  �إىل  �إ�شافة  �لذكي،  للنمو 
2.8 مليار درهم  2020، مبا يف ذلك  31 دي�شمرب  5.6 مليار درهم يف  �ل�شركة 
يف �شورة نقدية وما يو�زيها، و2.8 مليار درهم يف �شورة ت�شهيالت �ئتمانية غري 
م�شتغلة. وعقب �رتفاع كميات �لوقود �ملباعة خالل �لربع �لثالث من عام 2020 
بن�شبة %24، �رتفعت كميات �لوقود �ملباعة خالل �لربع �الأخري من عام 2020 
منو  بتحقيق  للتوزيع  �أدنوك  �لتز�م  وي�شتمر  �ل�شابق.  بالربع  مقارنة  بن�شبة 2% 
�لتدريجية،  �إطار �شيا�شية توزيع �الأرباح  مربح وعائد�ت جمزية للم�شاهمني. ويف 

اقت�شادية راأ�س اخليمة تطلق برنامج
 »راك زوم« للرتويج عن املن�شاآت التجارية

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

كاإحدى مبادر�تها لدعم قطاعات  “ر�ك زوم”،  ر�أ�ص �خليمة  �قت�شادية  �أطلقت 
و�إب��ر�ز دورها  �الإم��ارة،  �لتجارية يف  �ملن�شاآت  تعنى برتويج ودعم  و�لتي  �الأعمال 
حملًيا وعاملًيا مبا يعزز تناف�شيتها كجزء من ��شرت�تيجية �لد�ئرة لتعزيز �شمعة 
�الإقليمية  �الأ���ش��و�ق  �إىل  وو���ش��واًل  �ملحلية  �الأ���ش��و�ق  م��ن  �نطالقاً  �ملحّلي  �ملنتج 
من  �لتجارية  للمن�شاآت  ترويجية  م��و�د  �إع��د�د  �ملبادرة  ت�شمنت  حيث  و�لعاملية، 
يناير  �شهر  زيار�ته يف  �لعمل  با�شر فريق  وقد  �ملوؤ�ش�شي،  �الت�شال  خالل مكتب 
�لعربية لالإنتاج �حليو�ين )مزرعة  �ل�شركة  �أوىل حمطاته  �ملا�شي، حيث كانت 
�الإمار�ت،  دولة  �الإنتاج �حليو�ين يف  �شركة يف حقل  �أول  تعترب  �لتي  �لدقد�قة( 
�ملياه  �إنتاج  يف  متخ�ش�شة  �شركة  �أول  وهي  م�شايف  �شركة  �لثانية  �ملحطة  وكانت 
�ل�شايب  عبد�لرحمن  د.  و�أ���ش��ار  �ل��دول��ة.  م�شتوى  على  �ملنكهة  و�مل��ي��اه  �ملعدنية 
ب��اأن �ل��د�ئ��رة �أطلقت م��وؤخ��ر�ً م��ب��ادرة »ر�ك زوم«  �لنقبي - مدير ع��ام �ل��د�ئ��رة - 
لدعم قطاع �ل�شناعات �لتي تاأ�ش�شت يف �إمارة ر�أ�ص �خليمة، بهدف �لرتويج عن 
�الإم��ارة، لدعم  �لر�ئدة يف  �لتجارية  �لعالمات  �ل�شوء على  منتجاتهم وت�شليط 
م�شرية �لنمو و�لتنمية �القت�شادية �مل�شتد�مة و�ل�شاملة يف �إمارة ر�أ�ص �خليمة. 
�الإجمايل  �لناجت  من   26% �ل�شناعي  �لقطاع  ح�شة   ب��اأن  د.�لنقبي  و�أ���ش��اف 
م�شتمر،  منو  يف  �ل�شناعية  �ال�شتثمار�ت  باأن  موؤ�شر�ً  يعطي  ما  لالإمارة،  �ملحلي 
نتيجة للبيئة �ل�شناعية �لتي توفرها �الإمارة، و�لتي تت�شمن خدمات لوج�شتية 

و�أ�شا�شية، وبنية حتتية تنا�شب كافة �ل�شناعات.

�ملوؤ�ش�ص يف �شركة بوريال اليت ذ.ذ.م. �أملانيا �لتي فازت باملركز 
�لثاين يف فئة “جائزة �مل�شاريع �ملبتكرة - �مل�شاريع �ل�شغرية” 
يف �ل��دورة �لثانية من �جلائزة .. باأهمية �جلائزة ودوره��ا يف 
حل �أزمة �ملياه �لعاملية من خالل ت�شجيع �ملوؤ�ش�شات و�الأفر�د 
“�شاعدتنا  و�أ�شاف:   . ومتطورة  جديدة  تقنيات  �بتكار  على 
�أكربعدد  نفذنا  حيث  م�شاريعنا  نطاق  تو�شيع  على  �جلائزة 
�أفريقيا  يف  �ل�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  حتلية  حم��ط��ات  م��ن 
�إىل  و�لفلبني.  �إندوني�شيا  دول جديدة مثل  �لعمل يف  وبد�أنا 
جانب ذلك كان للجائزة دور يف تعريف م�شتثمرين جدد على 
�لب�شرية.  ك��و�درن��ا  تطوير  لنا  �أت��اح��ت  كما  �ملبتكرة  تقنياتنا 
نتطلع  �ملتجددة  �لطاقة  لي�شمل  �جلائزة  نطاق  تو�شيع  ومع 
دورن��ا يف  وتر�شيخ  �جلائزة  �لثالثة من  �ل��دورة  للم�شاركة يف 
�لعامل«.  ح��ول  للمحتاجني  لل�شرب  �ل�شاحلة  �مل��ي��اه  توفري 
�البتكار�ت  بجائزة  �لفائز  �أمل��ان��ي��ا   - ر�ي���دل  ج��ان  ن��وه  ب���دوره 
�جلائزة  ب��دور   .. �لثانية  �ل���دورة  يف  �ل�شباب  فئة   - �لفردية 
يف م�شاعدته على �إجناز 3 م�شاريع يف تنز�نيا يف �لوقت ذ�ته 
لتوفري مياه �ل�شرب �الآمنة يف ثالث مد�ر�ص. ويعمل حالياً 
على تنفيذ 3 م�شاريع جديدة خالل �لعام 2021. ويطمح 
ر�يدل ال�شتثمار �جلائزة لتحفيز �البتكار يف تنز�نيا من خالل 
�ل�شغرية  و�مل�شخات  �الأنابيب  مثل  �لب�شيطة  �ملعد�ت  توفري 

للطالب مبا يتيح لهم �بتكار م�شاريع وتقنيات جديدة. 

�لثالث  �جلائزة  فئات  �إىل  ل��الأزم��ات  �ملبتكرة  �حللول  جائزة 
�ل�شابقة لت�شجيع عدد �أكرب من �ملوؤ�ش�شات �لبحثية و�الأفر�د 
دور �جلائزة يف  �إىل  �لفائزون  و�أ���ش��ار  �جل��ائ��زة.  للم�شاركة يف 
�إي�شال م�شاريعهم �إىل عدد �أكرب من �ملحتاجني حول �لعامل 

•• دبي -وام:

�آل مكتوم �لعاملية للمياه �لتي  توؤدي جائزة حممد بن ر��شد 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه 
مظلة  حت��ت  �الإمار�ت”  “�شقيا  م��وؤ���ش�����ش��ة  وتنظمها  �هلل” 
�لعاملية”  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  “مبادر�ت  موؤ�ّش�شة 
دور�ً جوهرياً يف ت�شجيع �ل�شركات ومر�كز �لبحوث و�ملعاهد 
�لعامل  �أرج����اء  خمتلف  م��ن  و�ل�����ش��ب��اب  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �لبحثية 
لل�شرب  �ل�شاحلة  �مل��ي��اه  توفر  م�شتد�مة  حلول  �بتكار  على 
و�شهدت  ك��ان��و�.  �أينما  و�ملنكوبني  و�ملحتاجني  للمحرومني 
�مل�شاريع  م��ن  جمموعة  �ل�شابقتني  دورتيها  خ��الل  �جل��ائ��زة 
�أحدث  على  و�ملعتمدة  باجلائزة  �لفائزة  و�لنوعية  �ل��ر�ئ��دة 
�لعك�شي  �لتنا�شح  �ملبتكرة و�مل�شتد�مة ومنها تقنية  �لتقنيات 
�حلر�رية  �ل�شم�شية  و�ل��ط��اق��ة  �ل�شم�شية  و�ل��ط��اق��ة   RO
وحت��وي��ل �ل�����ش��و�ئ��ل �إىل ب��الزم��ا. و�أك���د م��ع��ايل �شعيد حممد 
“�شقيا �الإمار�ت”  �لطاير رئي�ص جمل�ص �الأمناء يف موؤ�ش�شة 
دفع  ور�ئ���دة  جديدة  تقنيات  �بتكار  يف  �جل��ائ��زة  م�شاهمة  �أن 
�ملوؤ�ش�شة لتو�شيع نطاق �جلائزة لت�شمل تقنيات جديدة تعمل 
�ملياه  وتنقية  وحتلية  ومر�قبة  وتخزين  وت��وزي��ع  �إن��ت��اج  على 
�الإمار�ت”  “�شقيا  �أ�شافت  كما  �ملتجددة،  �لطاقة  با�شتخد�م 

�إ�شافة �إىل ت�شجيعهم على تطوير وحت�شني �لتقنيات لت�شبح 
�أكرث كفاءة وبتكلفة �أقل كما ت�شهم �جلائزة يف حتفيزهم على 

تطوير كو�درهم �لب�شرية وتعزيز �البتكار يف بيئة �لعمل.
و�ل�شريك  �لتنفيذي  �لرئي�ص  به�شتي  حامد  �لدكتور  و�أ�شاد 

•• اأبوظبي-وام:

باب تقدمي طلبات �الهتمام  �أم�ص عن فتح  �الإم��ار�ت  �أعلنت �شركة مياه وكهرباء 
ويهدف  �لعك�شي.  �لتنا�شح  بتقنية  �ملياه  لتحلية   2 �ملرفاأ  م�شروع  تطوير  بعطاء 
�أب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل حتلية مياه  �إم����ارة  �إم�����د�د�ت �مل��ي��اه يف  �مل�����ش��روع لتعزيز �أم���ن 
جالون  مليون   150 ح��و�يل  وتوفري  �لعك�شي،  �لتنا�شح  تقنية  با�شتخد�م  �لبحر 
�إمرب�طوري يومياً من �الإنتاج �مل�شتد�م للمياه. كما �شُي�شهم م�شروع حمطة �ملرفاً 
وذلك  �لقطاع،  يف  �مل�شتمرة  �لتكاليف  خف�ص  م��ب��ادر�ت  دع��م  يف  �أ�شا�شي  ب�شكل   2
و�لتناف�شية  �لكفاءة  ذ�ت  �ملياه  حتلية  يف  �لعك�شي  �لتنا�شح  تكنولوجيا  با�شتخد�م 
�الإم���ار�ت  وك��ه��رب��اء  مياه  �شركة  ��شرت�تيجية  م��ن  ج���زء�ً  ي�شكل  م��ا  وه��و  �لعالية، 
�لر�مية لف�شل عملية حتلية �ملياه عن �إنتاج �لطاقة. وقال عثمان �آل علي �لرئي�ص 
�لتنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء �الإمار�ت: “نعمل من خالل تطوير م�شروع �ملرفاأ 
2 على حتقيق �أهد�فنا �ال�شرت�تيجية �لر�مية �إىل تعزيز �إمد�د�ت �ملياه �لنظيفة 
�الهتمام،  تقدمي طلبات  فتح  ع��ن  �الإع���الن  وم��ع  �أب��وظ��ب��ي.  �إم���ارة  يف  و�مل�شتد�مة 
فاإننا ن�شعى �إىل ��شتقطاب �شركاء متميزين للعمل معنا على تطوير هذ� �مل�شروع 
�لريادي، حيث تعترب تقنية �لتنا�شح �لعك�شي من �أحدث �لتقنيات �مل�شتخدمة يف 
كما  و�لتكلفة.  �لطاقة  حيث  من  �لكفاءة  معايري  الأعلى  وفقاً  �ملياه  حتلية  جمال 

��شتهالك  وتقليل  �لكربون  �أوك�شيد  ثاين  �نبعاثات  �لتقنية يف خف�ص  ُت�شهم هذه 
و�شيتم  �لطاقة.”  و�إن��ت��اج  �ملياه  حتلية  بني  �لف�شل  طريق  عن  كبري  ب�شكل  �لغاز 
و�لكهرباء  للمياه  �ملرفاً  2 على مقربة من حمطة  �ملرفاً  تطوير م�شروع حمطة 
�لقائمة حالياً على بعد حو�يل 110 كم غرب مدينة �أبوظبي، ويت�شمن �مل�شروع 
تطوير ومتويل و�إن�شاء وت�شغيل و�شيانة و�متالك حمطة حتلية مياه �لبحر ب�شعة 
�النتاجية،  �لقدرة  من  يومياً  �ملياه  من  �إم��رب�ط��وري  جالون  مليون   150 �إنتاج 
وكهرباء  مياه  �شركة  ت�شتهدف  حيث  �ل�شلة،  ذ�ت  �لتحتية  �لبنية  �إىل  باالإ�شافة 
�الإمار�ت �إجناز �الإغالق �ملايل للم�شروع بنهاية عام 2021، على �أن يبد�أ �لت�شغيل 
�أو  �مل��ط��ور  ح�شة  و�شتكون   .2024 ع��ام  م��ن  �الأول  �ل��رب��ع  يف  للم�شروع  �لتجاري 
�ل�شركة  من  �أق�شى  كحد  �ملائة  يف   40 �ختيارهم  �شيتم  �لذين  �ملطورين  �ئتالف 
�حل�شة  مبا�شر  غري  ب�شكل  �أبوظبي  حكومة  �شتمتلك  فيما  �ملحدد،  �لغر�ص  ذ�ت 
تقدمي  بامل�شاركة  �لر�غبة  �جل��ه��ات  جميع  على  ويتوجب  �مل�����ش��روع..  م��ن  �ملتبقية 
طلبات �إبد�ء �الهتمام بالعطاء �إىل �شركة مياه وكهرباء �الإمار�ت يف موعد �أق�شاه 
�ل�شاعة 12:00 ظهر�ً بالتوقيت �ملحلي ملدينة �أبوظبي يف 4 مار�ص 2021، عرب 
ewec.m2RO@ewec. : إر�شال ن�شخة �إلكرتونية �إىل �لربيد �الإلكرتوين�
وبعد مر�جعة طلبات �إبد�ء �الهتمام من قبل �شركة مياه وكهرباء �الإمار�ت،    ae

�شتقوم �ل�شركة باإ�شد�ر تقدمي طلبات �لتاأهيل لالنتقال �إىل �ملرحلة �لتالية. •• دبي-الفجر:

دبي  نظمت غرفة جت��ارة و�شناعة 
“�لتميمي  م��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وم�شاركوه لال�شت�شار�ت �لقانونية 
�ل��ك��رتون��ي��ة ح���ول �جلو�نب  ن����دوة 
�الأن�شطة  الأن���ظ���م���ة  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�الق���ت�������ش���ادي���ة �ل���و�ق���ع���ي���ة، وذل����ك 
و�شط م�شاركة و��شعة من خمتلف 
و�شلت  �الأعمال  جمتمع  قطاعات 
يف  و����ش���ارك  م�����ش��ارك��اً.   390 �إىل 
خان،  �شري�ز  من  كل  �ل��ن��دوة  �إد�رة 
رئي�ص ق�شم �ل�شر�ئب يف �لتميمي 
�خلفاجي،  ون������وف  وم�������ش���ارك���وه، 
حمام �أول بق�شم �لهيكلة �ملوؤ�ش�شية 
وجانيت  وم�����ش��ارك��وه،  �لتميمي  يف 
�ل�شر�ئب  بق�شم  �أول  جوي، حمام 
وقد  وم�������ش���ارك���وه.  �ل��ت��م��ي��م��ي  يف 
حت���دث م��دي��ري �ل���ن���دوة ع��ن �آخر 
بت�شريعات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 

و�لت�شريعات  �ل�����ش��و�ب��ط  و���ش��م��ن 
قال  وب���دوره  �ملعتمدة.  �لقانونية 
�شري�ز خان، رئي�ص ق�شم �ل�شر�ئب 
يف “�لتميمي وم�شاركوه”،: “نحن 
يف  دب��ي  غرفة  مع  للتعاون  �شعد�ء 
�اللكرتونية.  �لندوة  ه��ذه  تنظيم 
وناأمل �ن تكون قد غطت �لنقا�شات 
�لهامة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �جل���و�ن���ب  ك���ل 
�الأن�شطة  ت�����ش��ري��ع��ات  جم�����ال  يف 
ومنها  �ل���و�ق���ع���ي���ة،  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�ملتطلبات وعقوبات عدم �المتثال، 
بالفائدة على  �شيعود  �ل��ذي  �الم��ر 
غرفة  وتنظم  �مل�����ش��ارك��ني.«  جميع 
�لور�ص  م��ن  �لعديد  بانتظام  دب��ي 
تهم  �لتي  و�لتعريفية  �لتدريبية 
قطاع �الأعمال يف �الإمارة، وت�شاهم 
�لتطور�ت  باآخر  وعيهم  تعزيز  يف 
و�مل�شتجد�ت �لقانونية و�لت�شريعية 
وت�شاهم  �الأعمال  بيئة  تنظم  �لتي 

بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

غرفة  يف  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �خل����دم����ات 
�أهمية  �إىل  دب���ي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 
�ل���ن���دوة يف ت��ع��زي��ز وعي  م��و���ش��وع 
يف  �لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
و�الإر�شاد�ت  �ل��وز�ري  بالقر�ر  دبي 
�القت�شادية  ل��الأن�����ش��ط��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لتعرف  �أن  م����وؤك����دًة  �ل���و�ق���ع���ي���ة، 
ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار و�الأع���م���ال 
�الأوىل  �خل��ط��وة  ه��ي  ومتطلباتها 
�شركة  �أي  م�شرية  يف  و�الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
و�أك����دت  و�ل��ت��ط��ور.  للنمو  تتطلع 
و�لتز�مها  �لغرفة  دور  على  كاظم 
�الأعمال،  جم��ت��م��ع  ب��دع��م  �ل���د�ئ���م 
وت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��م م���ن خالل 
�مل�شتجد�ت  �آخ����ر  ع��ل��ى  �ط��الع��ه��م 
و�لت�شريعات،  بالقو�نني  �ملتعلقة 
ون�شائح  ب��ت��و���ش��ي��ات  وت���زوي���ده���م 
تخف�ص خماطر ممار�شة �الأعمال، 
وت�����ش��م��ن ق������درة �ل�������ش���رك���ات على 
وي�شر  ب�شهولة  ن�شاطها  ممار�شة 

�لو�قعية،  �القت�شادية  �الأن�شطة 
�المار�تي  �ل���وزر�ء  جمل�ص  وق���ر�ر 
ب�شاأن   2019 ل�شنة   )31( رق��م 
حت����دي����د م���ت���ط���ل���ب���ات �الأن�������ش���ط���ة 
�الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��و�ق��ع��ي��ة، و�أح����دث 
عن  �ل�شادرة  والإر�شاد�ت  �لقر�ر�ت 
ب�شاأن   2020 �ملالية يف عام  وز�رة 
�لو�قعية،  �القت�شادية  �الأن�شطة 
و�لتي �شدرت مل�شاعدة �ل�شركات يف 
�حلفاظ على تو�جدها �القت�شادي 
يف �لدولة. و�شلطت �لندوة �ل�شوء 
على �شرح تفا�شيل �لقر�ر�ت �لو�رد 
تطبيقها  و�آل���ي���ات  �أع�����اله  ذك���ره���ا 
ومتطلبات �المتثال لها، باالإ�شافة 
�إىل �الإعفاء�ت و�الإخطار�ت، و�آلية 
�ل���ت���ق���اري���ر �مل���ع���ت���م���دة، مم����ا �ت����اح 
للحا�شرين �الطالع عن كثب على 
وف��ه��م��ه��ا و�شمان  �ل���ق���ر�ر�ت  ت��ل��ك 

��شتمر�رية �أعمالهم ون�شاطهم. 
�إد�رة  مدير  كاظم،  جهاد  و�أ���ش��ارت 

�الإمار�تية من بني �أوىل �لوجهات 
من  �الأع�����م�����ال  رو�د  ال����ش���ت���ق���ب���ال 
ت�شتاأنف  ح��امل��ا  �ل�شني  جمهورية 

�ل�شني حركة �ل�شفر �جلوي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

��شتهل مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت 
�لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  و�ملعار�ص، 
�لعام  �أب����وظ����ب����ي،   – و�ل�������ش���ي���اح���ة 
�جل���دي���د مب���زي���د م���ن �الإجن������از�ت 
�أف�شل  جائزة  ح�شد  حيث  �ملميزة 
وجهة ت�شويقية خالل حفل توزيع 
�شياحة  ق���ط���اع  م���ن���ت���دى  ج����و�ئ����ز 
�ل�شني،  �الف��رت����ش��ي يف  �الأع��م��ال 
 31 ي��وم  فعالياته  �أقيمت  و�ل���ذي 

دي�شمرب �ملا�شي.
للموؤمتر�ت  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  �إن 
�مل�شرفة  �جل���ه���ة  ه����و  و�مل����ع����ار�����ص 
�شياحة  ق��ط��اع  وتطوير  دع��م  على 
لفعاليات  و�ل�����رتوي�����ج  �الأع�����م�����ال 
�الإمار�تية،  �لعا�شمة  يف  �الأع��م��ال 
وت���اأت���ي �جل���ائ���زة ت��ك��رمي��اً جلهود 
الإمارة  �لرتويج  �ملتميزة يف  �ملكتب 
خمتلف  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �أب��وظ��ب��ي 
�شر�ئح �ملجتمع �ل�شيني من خالل 

�إطالق حمالت ت�شويقية مبتكرة.

ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز منتدى  ويعد حفل 
�ل�شني  يف  �الأع��م��ال  �شياحة  قطاع 
�شركة  ت�شت�شيفه  �شنوية  حمطة 
و���ش��اط��ة جت���اري���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ق���ط���اع �الج���ت���م���اع���ات و�حل����و�ف����ز 
و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص، وتكافئ من 
هذ�  �ملتميزة يف  �ل��وج��ه��ات  خ��الل��ه 
�لفنادق  قاعات  �إىل جانب  �لقطاع 

ومر�فق �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص.
 2020 �ل��ع��ام  ن�شخة  عقدت  وق��د 
م��ن ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز منتدى 
�ل�شني  يف  �الأع��م��ال  �شياحة  قطاع 
�فرت��شًيا، نتيجة النت�شار جائحة 
كوفيد-19 و�لقيود �لتي يفر�شها 
خمتلف  يف  �ل�����ش��ف��ر  ق���ط���اع  ع���ل���ى 
�لن�شخة  وك��ّرم��ت  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء 
�الفرت��شية �لعديد من �ملوؤ�ش�شات 
ح�شب  �ل�����ع�����امل  يف  و�ل�����وج�����ه�����ات 
ومبيعاتها  �لت�شويقية  ج��ه��وده��ا 
�ملا�شي،  �لعام  خ��الل  �ال�شتثنائية 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  ح�����ش��د  وع���ل���ي���ه 
جائزة  و�مل����ع����ار�����ص  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت 

جمهورية  يف  و�شركائنا  عمالئنا 
هذه  “تاأتي  و�أ����ش���اف:  �ل�شني.” 
�لتز�منا  ع��ل��ى  ك�����ش��ه��ادة  �جل���ائ���زة 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  ب��ت��ع��زي��ز  �مل�شتمر 
�الجتماعات  ق���ط���اع  يف  �ل����ر�ئ����دة 
و�ملعار�ص،  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�حل��و�ف��ز 
�الأعمال  رّو�د  يخترب  �أن  ون���اأم���ل 
جمموعة  من  �أبوظبي  تقدمه  ما 
و�خلدمات  �لعرو�ص  من  متنوعة 
�ل���ت���ي ت��ن��ت��ظ��ره��م خ�����الل �حل����دث 
مب�شتقبل  متفائلون  �إن��ن��ا  �ل��ق��ادم. 
�لرتحيب  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  �ل��ق��ط��اع 
برو�د �الأعمال من جهورية �ل�شني 

خالل �لفرتة �ملقبلة.«
وقد �أعلنت �أبوظبي يف مطلع هذ� 
و��شتقبال  �أبو�بها  �إع��ادة فتح  �لعام 
م����ن جميع  �ل����دول����ي����ني  �ل�������ش���ي���اح 
�لزو�ر  ��شتثناء  مع  �لعامل،  �أنحاء 
�خل�شر�ء  �لقائمة  م��ن  �لقادمني 
�ل�شني  ج��م��ه��وري��ة  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
�ل�شحي،  �حل��ج��ر  �إج�������ر�ء�ت  م���ن 
حيث يتعني على �ل��زو�ر �لقادمني 

ت�����ش��وي��ق��ي��ة لنهجه  �أف�����ش��ل وج��ه��ة 
�لرتويج  يف  �ل����ر�ئ����د  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي 
مل��ج��م��وع��ة �ل���ع���رو����ص و�خل���دم���ات 
�لتي تقدمها �لعا�شمة �الإمار�تية، 
�الجتماعات  ب��ق��ط��اع  و�خل���ا����ش���ة 
و�ملعار�ص  و�مل���وؤمت���ر�ت  و�حل��و�ف��ز 
تعّد  و�ل��ت��ي  �ل�شني،  جمهورية  يف 
�إحدى �الأ�شو�ق �لرئي�شية �مل�شّدرة 
�لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  لل�شياح 

�ملتحدة. 
م����ب����ارك  ق�������ال  ل�������ه،  ت���ع���ل���ي���ق  ويف 
�أبوظبي  مكتب  مدير  �ل�شام�شي، 
“نحن  و�مل���ع���ار����ص:  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت 
فخورون باأن نح�شد هذه �جلائزة 
من  �جل�����ائ�����زة  ه�����ذه  ن��ح�����ش��د  �أن 
�الأعمال  ���ش��ي��اح��ة  ق��ط��اع  م��ن��ت��دى 
يف �ل�����ش��ني، و�ل��ت��ي ك��ان��ت والت���ز�ل 
�الأ�شو�ق  مقدمة  يف  لنا  بالن�شبة 
�لرئي�شية �لتي ن�شتهدفها يف قطاع 
و�ملوؤمتر�ت  �الجتماعات و�حلو�فز 
و�مل���ع���ار����ص، و�ل���ت���ي ت��ع��ك�����ص جناح 
وفاعلية جهودنا يف تلبية تطلعات 

باالإ�شافة �إىل �إجر�ء فح�ص جديد 
عند و�شولهم �إىل مطار �أبوظبي. 
�أبوظبي  ت�شتعد  ذل���ك،  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
ال����ش���ت���ئ���ن���اف ف���ع���ال���ي���ات �الأع����م����ال 

ت��دري��ج��ًي��ا، ح��ي��ث ت��ع��م��ل ع��ن كثب 
�شحة  ل�شمان  �ملعنية  �جلهات  مع 

و�شالمة �جلميع.
�لعا�شمة  ت��ك��ون  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 

م����ن �ل���ق���ائ���م���ة �خل�������ش���ر�ء �إب������ر�ز 
م�شحة  ل��ف��ح�����ص  ���ش��ل��ب��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
خالل  ��شُتلمت   )PCR( �الأن���ف 
96 ���ش��اع��ة م���ن م���وع���د �مل���غ���ادرة، 

مي�ه �كهرب�ء الإم�رات تفتح ب�ب تقدمي طلب�ت الهتم�م مب�صر�ع املرف�أ 2 لتحلية املي�ه بتقنية التن��صح العك�صي يف اأبوظبي
امل�شروع �شيوفر 150 مليون جالون اإمرباطوري

 يوميًا لتعزيز اأمن اإمدادات املياه يف اإمارة اأبوظبي

% العام 2020 لي�شل اإىل 550 مليون درهم »تربيد« ُتعلن عن ارتفاع �شايف الأرباح  بن�شبة 16.5 
قدرها  نقدية  �أرب���اح  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن  لل�شهم  فل�شاً   11.5 بقيمة 
5.75 فل�شاً لل�شهم باالإ�شافة �إىل �إ�شد�ر �شهم جماين، بو�قع �شهم 
و�حد مقابل كل 45 �شهماً مملوكاً. وي�شكل عائد 11.5 فل�شاً لل�شهم 
زيادة بن�شبة %10 مقارنة باأرباح 2019. وتعك�ص توزيعات �الأرباح 
�لنقدية مع �الأ�شهم �الإ�شافية خالل عام 2020 عزم جمل�ص �الإد�رة 
تر�شخ موقع  �أنها  كما  للم�شاهمني،  �ملحققة  للقيمة  �الأولوية  �إعطاء 

�شركة “تربيد” لال�شتفادة من �ملزيد من فر�ص �لنمو. 
ورغم �ل�شعوبات يف بيئة �لعمل و�ملليئة بالتحديات خالل جزء كبري 
�الإجناز�ت  ع��دد من  عن  “تربيد”  �شركة  �أعلنت   ،  2020 ع��ام  من 
�لبارزة، �أهمها �ال�شتحو�ذ على �أكرب م�شروع تربيد مناطق يف �لعامل 
يف و�شط مدينة دبي ب�شعة 235،000 طن تربيد و�متيازين ب�شعة 

88،000 طن تربيد يف جزيرة �ل�شعديات. 

ل�شمان ��شتمر�رية �خلدمات وتفادي �نقطاعها �أو تعطيلها. وتطبق 
�ل�شركة �أعلى معايري �ل�شحة يف �لعمليات ل�شمان �شالمة �ملوظفني 
بهدف  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  على  يعتمد  نظام  ��شتخد�م  عرب  وذل��ك 
تقليل �لتفاعل �لب�شري يف �ملوقع. كما وتنفذ �ل�شركة بر�مج �لتعقيم 
�أف�شل ممار�شات �ل�شحة و�ل�شالمة على  يف جميع مو�قعها ل�شمان 

م�شتوى �لقطاع.
“تربيد  �ل�شركة مبادرة جديدة بعنو�ن  �أطلقت  وبالتو�زي مع ذلك، 
�لعديد من �لرب�مج يف  �لعطاء« )TabreedCares#( لتنفيذ 
و�شمل  �ملنطقة.  يف  �شركائها  مع  بالتعاون  “تربيد”  �شركة  مو�قع 
وم�شاعدة  �لفحو�شات  ت�شهيل  يف  للم�شاعدة  مالية  م�شاهمات  ذلك 
تطبيق  ل��دع��م  �لفنية  �مل�����ش��اع��دة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ملحلية  �ملجتمعات 

�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لت�شغيلية يف مو�قع خمتارة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شركة  “تربيد”،  �ملركزي �ص.م.ع.  �لوطنية للتربيد  �ل�شركة  �أعلنت 
تربيد �ملناطق �لر�ئدة عاملًيا �لتي تتخذ من دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
 .2020 لعام  �ملدققة  �ملالية  نتائجها  عن  �ليوم  لها،  مقًر�  �ملتحدة 
%16.5 يف �شايف  �أرب��اح  خالل عام  و�أظهرت �لنتائج زي��ادة بن�شبة 
 39.6 �إ�شافة  بعد  �إمار�تي  درهم  مليون   550 �إىل  لي�شل   2020
�ألف طن تربيد عن طريق تو�شيل عمالء جدد لل�شركة من �ملحطات 
، مما  �ال�شتحو�ذ�ت  �أل��ف طن تربيد  عن طريق  �حلالية و181.5 
تربيد  ط��ن   1،403،819 �إىل  �ل�شركة  تو�شيالت  �إج��م��ايل  رف��ع 

بحلول نهاية �لعام.
و�أو�شى جمل�ص �إد�رة �شركة “تربيد” بتوزيعات �أرباح للعام 2020 

ويرجع هذ� �لنمو ب�شكل رئي�شي �إىل ثقة �مل�شتثمرين �لقوية يف �أد�ء 
�ل�شركة بجانب مكانتها �لر�ئدة على م�شتوى �لن�شاط. ففي �أكتوبر، 
طرح  بعد  �أمريكي  دوالر  مليون   500 جمع  من  “تربيد”  متكنت 
%2.5 مما �شاعفت حجم  بن�شبة عائد  �شند�ت خالل �شبع �شنو�ت 
�لعديد  �ل�شركة على  م��ر�ت. هذ� وح�شلت   5 بنحو  �الأويل  �الكتتاب 
2020، مب��ا يف ذلك  م��ن �جل��و�ئ��ز �مل��رم��وق��ة يف �لقطاع خ��الل ع��ام 
جائزة “�إن�شايت �لوز�رية للطاقة �لنظيفة” وجائزة “�شوالر �إمبل�ص 
�لر�بطة  من  للعام  نظام  �أف�شل  وجائزة  ليبل”  �شوليو�شن  �إيف�شنت 

�لدولية لطاقة �ملناطق الإجناز�تها يف �إد�رة وكفاءة نظام �لطاقة.
وتعك�ص هذه �لنتائج مدى مرونة �شركة “ تربيد” �ملنظمة من حيث 
��شتجابتها ب�شرعة ويف وقت مبكر من �لعام ملو�جهة �لتحديات �لناجمة 
�ل�شرورية  �الحتياطات  جميع  �ت��خ��اذ  مت  حيث  �ل�شوق  تقّلبات  ع��ن 

جائزة حممد بن را�شد للمياه حتفز ابتكار تقنيات م�شتدامة ت�شهم يف حل م�شكلة �شح املياه حول العامل
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املال والأعمال
هدى التميمي .. اأول اإماراتية تخو�س تدريبا بوكالة الطاقة الذرية بالنم�شا متهيدا للعمل كمفت�شة دولية

مفاهيم  يف  �ل���ت���غ���ري  ف���ه���م  ه����و  ه���ن���ا 
وتبادل  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل��ي،  �الق��ت�����ش��اد 
�مل�شاركني  ب����ني  و�خل�������ربة  �مل�������ش���ورة 
�ملقبلة  و�مل��ت��غ��ري�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  ح���ول 
�القت�شادية  �ل����ق����در�ت  ي���دع���م  مب���ا 
ويعزز  �الإفريقية  و�ل���دول  ل��الإم��ار�ت 
�لتجارية  �ل�شر�كة  وقنو�ت  �أط��ر  من 
�ملجاالت  خمتلف  يف  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�لغذ�ئي.  �الأم����ن  م��ل��ف  تت�شمن  مب��ا 
و�ملخرجات  �ل��ت��و���ش��ي��ات  �أن  و�أع��ت��ق��د 
�ل����ت����ي ���ش��ت��ن��ط��ل��ق م�����ن م���ظ���ل���ة ذل���ك 
حلول  �إيجاد  حول  �شتتمحور  �ملوؤمتر 
�ل���ع���و�ئ���ق �ل���ر�ه���ن���ة. وحول  مل��ج��اب��ه��ة 
نطاق  لتو�شيع  �ملتاحة حالياً  �لفر�ص 
�ملرحلة  الأول����وي����ات  وف���ق���اً  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�مل���ق���ب���ل���ة ومب������ا ي����خ����دم �ل���ت���وج���ه���ات 
و�لتنموية يف  �ال�شرت�تيجية  و�لروؤى 
�أن��ه على  �ل��زي��ودي  �أو�شح   .. �لبلدين 
نرى  �لبلدين  ب��ني  �لثنائي  �ل�شعيد 
�لفر�ص �ملتاحة تتمثل يف �لعديد من 
�لقطاعات باالأخ�ص �لقطاع �ل�شياحي 
و�ل�شيافة حيث تتطلع دولة �الإمار�ت 
ل��ل��دف��ع مب��زي��د م��ن �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت يف 
�لقطاع �ل�شياحي و�لقطاعات �الأخرى 
�لتجزئة  جت���ارة  �مل��ث��ال  �شبيل  وع��ل��ى 
و�لت�شنيع  و�ل����زر�ع����ة  و�الت�������ش���االت 
�لتحويلية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  و�لت�شييد  و�ل��ب��ن��اء 
�لرقمي  و�ل���ت���ح���ول  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لديها خرب�ت  ب��ات  �الإم���ار�ت  وكذلك 

هائلة يف قطاعات �لطاقة �ملتجددة.

•• اأبوظبي-وام:

ق�������ال م�����ع�����ايل �ل�����دك�����ت�����ور ث�������اين بن 
�أح��م��د �ل��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
�لتجاري  �لتبادل  �إن حجم  �خلارجية 
غري �لنفطي بني �الإم��ار�ت و�أفريقيا 
بلغ 40.7 مليار دوالر خالل �الأ�شهر 
 2020 �ل���ع���ام  م���ن  �الأوىل  �ل��ت�����ش��ع��ة 
عن  دوالر  مليار   36.9 م��ع  مقارنة 
�ل��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �ل��ع��ام 2019 ما 
يعك�ص �لنمو يف قيم و�أحجام �لتبادل 
�لقارة  ودول  �الإم���ار�ت  بني  �لتجاري 
جائحة  ظ���ل  يف  ���ش��ي��م��ا  ال  �ل�����ش��م��ر�ء 
وت����اأث����ر   ”19 ك���وف���ي���د   “ ك�����ورون�����ا 
�قت�شاد�ت �لعامل. و�أ�شاف معاليه - يف 
حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت “و�م” 
�أع���م���ال منتدى  �ن���ط���الق  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
– كينيا”  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  دب��ي  “�أ�شبوع 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  ح��ج��م  �أن  �أم�������ص- 
غري �لنفطي بني �الإم��ار�ت و�أفريقيا 
�لعام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   50 ن��ح��و  ب��ل��غ 
2019 مقابل 33 مليار دوالر �لعام 
2015. وذكر �لزيودي �أن �لعالقات 
�الأفريقية  �ل�����دول  م���ع  �الإم����ار�ت����ي����ة 
لقنو�ت  بالنظر  لقرون  ومتتد  قوية 
للدولة  و�لقدمية  �لتقليدية  �لتجارة 
و�الأفريقي  �الآ���ش��ي��وي  حميطها  م��ع 
لذ� فاإن دولة �الإم��ار�ت تنظر باأهمية 
�ملثمرة  �ل����ع����الق����ات  ل���ت���ل���ك  ب���ال���غ���ة 
فقط  لي�ص  تنميتها  على  و�حل��ر���ص 
على  ولكن  �القت�شادي  �ل�شعيد  على 

�الأو�شط  �ل�شرق  دول  �إىل  منتجاتها 
ت�شنيف  �شبق  مل��ا  ي�����ش��اف  و�أف��ري��ق��ي��ا، 
�ملرتبة  ع��ل��ى  و����ش��ت��ح��و�ذه��ا  �ل���دول���ة 
�لثالثة عاملياً يف قطاع �إعادة �لت�شدير 
بعد ه��وجن ك��وجن و���ش��ن��غ��اف��ورة، فهذ� 
م��وؤ���ش��ر ي��دع��م ج��اذب��ي��ة �ل��دول��ة جتاه 
دول  من  وباالأخ�ص  �لعاملية  �لتجارة 
مع  �ل��ع��الق��ات  نثمن  ون��ح��ن  �أفريقيا 
ونرحب  �مل�شتويات  ك��اف��ة  على  كينيا 
بتقدمي �لدعم ملرور �لتجارة من و�إىل 
و�ال�شتفادة  �ل��دول��ة  بو�بة  عرب  كينيا 
�ملتطورة  �للوج�شتية  ق��در�ت��ه��ا  م��ن 
من  �ملتوقعة  �ملخرجات  وحول  عاملياً. 
 – �إف��ري��ق��ي��ا  يف  دب��ي  “�أ�شبوع  فاعلية 
�مل�شرتك  �حل����و�ر  ت��ع��زي��ز  “ يف  كينيا 
تطرحها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���ص  ال�شتك�شاف 
�القت�شاد  للم�شهد  �ملتغري�ت �حلالية 

جائحة  ت���د�ع���ي���ات  ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ع���امل���ي 
كوفيد-19 .. 

جائحة  ت��د�ع��ي��ات  �إن  �ل���زي���ودي  ق���ال 
ك�����ورون�����ا غ����ري �مل�������ش���ب���وق���ة ع���امل���ي���اً يف 
�ملرحلة �لر�هنة ي�شعب �الإحاطة بها 
ل�شموليتها ولقوة وعمق تاأثريها على 
وتغيريها  �لعاملي  �القت�شاد  خ��ارط��ة 
مل���ف���اه���ي���م �ل���ع���دي���د م����ن �مل���م���ار����ش���ات 
�الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. ون��ح��ن يف 
وفاعلية  �أ�شبوع  النعقاد  �الأول  �ليوم 
�أ�شبوع دبي يف �أفريقيا لعلى يقني باأن 
ت��ط��ور�ت وت��د�ع��ي��ات �أزم���ة كوفيد – 
19” �شتهيمني على نقا�شات و�أجندة 
�مل��وؤمت��ر وك��اف��ة �مل�����ش��ارك��ني، مب��ا فيها 
�جلديدة  �لفر�ص  و��شتك�شاف  بحث 
للتغلب  �ملمار�شات  الأف�شل  و�لتو�شل 
ع��ل��ى ت���د�ع���ي���ات �جل���ائ���ح���ة، و�الأه�����م 

�ل�شعد كافة. و�أ�شاف معاليه : “ �إذ� 
�لتجارية  �ل�شر�كة  قنو�ت  ��شتعر�شنا 
و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب���ني دول����ة �الإم�����ار�ت 
موؤ�شر�ت  �شنجد  �الأفريقية،  و�ل��دول 
�الإح�شائيات  بلغة  ت��رتج��م  �إيجابية 
و�الأرق����ام مل��ع��دالت م��ط��ردة م��ن �لنمو 
�ل�������ش���ر�ك���ة،  ق����ط����اع����ات  يف خم���ت���ل���ف 
تفاوؤلية  م���وؤ����ش���ر�ت  ي��ع��ط��ي��ن��ا  ومب����ا 
الآفاق  �ل��ع��الق��ات  تلك  و�زده����ار  لنمو 
ب��اخل��ري و�لرفاهية  ي��ع��ود  �أرح���ب مب��ا 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  ك��ال �جل��ان��ب��ني«.  على 
�ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة ب���ني �الإم�����ار�ت 
طيلة  ملمو�شاً  تطور�ً  �شهدت  وكينيا 
�خلم�شة �أعو�م �ملا�شية، �أو خالل ذ�ت 
�ل���ف���رتة وحت���دي���د�ً �الأع������و�م 2015 
قيمة  ن����اه����زت  ح���ي���ث   ،2019 �إىل 
�ملبادالت �لتجارية غري �لنفطية بني 

�الإمار�ت وكينيا وترتكز �ال�شتثمار�ت 
خدمات  ق���ط���اع���ات  يف  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�خل���دم���ات 
مر�كز  و�إد�رة  وت��ط��وي��ر  �للوج�شتية 
و�لرتفيه  �لتجزئة  وق��ط��اع  �لت�شوق 
و�لفنادق و�ملطاعم و�لرعاية �ل�شحية 
�ملعادن  ع���ن  و�ل��ت��ن��ق��ي��ب  و�خل����دم����ات 
و�لبناء  و�ل��ت��ج��زئ��ة  �جل��م��ل��ة  وجت����ارة 
�ال�شتثمار�ت  قيمة  وتناهز  و�لت�شييد 
 2.38 �الإمار�تية يف كينيا ما يو�زي 
مليون   63 م���ق���اب���ل  دوالر  م���ل���ي���ار 
يف  �لكينية  �ال�شتثمار�ت  قيمة  دوالر 
�الإمار�ت مع تو�جد نحو 18 عالمة 

جتارية يف �الإمار�ت و�ردة من كينيا. 
وف���ي���م���ا ي���خ�������ص �����ش���ت���ف���ادة �جل���ان���ب 
�ملحوري لالإمار�ت  �لدور  �لكيني من 
يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى ����ش��ت��م��ر�ري��ة عمل 

ما   2019 خ���الل  وكينيا  �الإم�����ار�ت 
يعادل 2.7 مليار دوالر مقارنًة بنحو 
مع   2015 �ل��ع��ام  دوالر  مليار   1.5
�ملوؤ�شر�ت  تلك  �أن  �العتبار،  �الأخ��ذ يف 
تعترب مر�شية حلد ما بالنظر حلالة 
خالل  �لعاملي  �القت�شاد  يف  �لتباطوؤ 
تلك �لفرتة �ملا�شية و�نخفا�ص �أ�شعار 
فاإنه يدل على  دل  و�إن  وه��ذ�  �لنفط، 
�ل��ت��ج��اري��ة وجممل  �ل���ع���الق���ات  ق����وة 
�الإمار�ت  بني  �القت�شادية  �لعالقات 
�ال�شتثمار�ت  ح��ج��م  وح���ول  وك��ي��ن��ي��ا. 
�لتعاون  وفر�ص  كينيا  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�مل�شتقبلية بني �لبلدين على �ل�شعيد 
خا�شة  و�ال�����ش����ت����ث����م����اري  �ل����ت����ج����اري 
�مل��ج��االت �ل��ت��ي ت��خ��دم �أج��ن��دة �لتنوع 
�القت�شادي .. قال �لزيودي �إن هناك 
من���و� يف �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت �مل��ت��دف��ق��ة بني 

وحركة  و�الإم�����د�د  �ل��ت��وري��د  �شال�شل 
�ل�شحن �لبحري و�جلوي يف �الأ�شو�ق 

�لدولية �ملرتبطة بها ..
 قال معاليه �إن �الإم��ار�ت باتت وجهة 
ريادية للتجارة �لعاملية، مبا ت�شتحوذ 
وموؤ�شر�ت  ق��در�ت متقدمة  عليه من 
عاملية يف قطاعات �الإمد�د �للوج�شتي 
وت�������ش���ه���ي���الت مم����ار�����ش����ات �الأع����م����ال 
مو�نئها  ق��ط��اع  وت���ط���ور  �ل��ت��ج��اري��ة، 
ومر�فقها �للوج�شتية وتقدمي �أف�شل 
�ل�شدد،  ذل��ك  يف  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات 
�الإم�����ار�ت حتولت  �أن  �ل��ق��ول  وي��ك��ف��ى 
�ل�شرق  منطقة  يف  د�ئ��م  �إقليمي  ملقر 
�لعاملية  �ل�شركات  لكربيات  �الأو���ش��ط 
عاملياً.  �ملرموقة  �لتجارية  و�مل��ارك��ات 
مبثابة  ت��ع��د  �الإم�������ار�ت  �أن  و�أ�����ش����اف 
ملرور  نافذة حيوية وجيو�شرت�تيجية 

العالق�ت التج�رية بني الإم�رات �كيني� �صهدت تطورًا ملمو�صً�

ثاين الزيودي ل� «وام«: 40.7 مليار دولر التبادل التجاري غري النفطي بني الإمارات واأفريقيا خالل 9 اأ�شهر
 2.7 ملي�ر د�لر التب�دل التج�ري بني الإم�رات �كيني� خالل 2019

 18 عالمة جت�رية يف الإم�رات �اردة من كيني�

 2.38 ملي�ر د�لر قيمة ال�صتثم�رات الإم�راتية يف كيني�
 63 مليون د�لر قيمة ال�صتثم�رات الكينية يف الإم�رات

لربنامج  تخرجها  عقب  �ن�شمت  �لنووية  �لطاقة  بقطاع  ول�شغفها  �مليكانيكية 
تدريبي متخ�ش�ص يف �لهيئة �الحتادية للرقابة �لنووية يقوم باإعد�د �ملهند�شني 
�لهيئة  عمل  بفريق  �لتحقت  ذل��ك  وبعد  �لنووي  �لقطاع  يف  للعمل  �الإمار�تيني 
حديث  يف   - �لتميمي  ه��دى  وقالت  �ل��ن��ووي.  �النت�شار  حظر  �إد�رة  يف  كمهند�شة 
�لعا�شمة  من  بعد  عن  �ملرئي  �الت�شال  تقنية  عرب  »و�م«  �الإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة 
�لنم�شاوية فيينا - .. » �إن �لطاقة �لنووية قطاع حيوي وهام وبات ي�شهد �إقباال 
ملحوظا من �شباب �الإم��ار�ت على �لعمل به بعد در��شة تخ�ش�شاته �ملختلفة يف 
�لوكالة  يف  �لتدريبي  بالربنامج  بااللتحاق  فخرها  ع��ن  وع���ربت  �جل��ام��ع��ات«. 
هذ�  من  �لر�بع  �الأ�شبوع  حاليا  ب��د�أت  �أنها  مو�شحة   .. �لذرية  للطاقة  �لدولية 
�لربنامج �ل�شامل �لذي يت�شمن عدد� من �لرب�مج �ملتخ�ش�شة ففي �ل�شهر �لقادم 
تخو�ص تدريبا يف �أحد �ملفاعالت �لنووية �ملخ�ش�شة لالأبحاث �لعلمية ثم تنتقل 
باالإ�شافة  �لنووي  �لوقود  دورة  من  �ملختلفة  �ملحطات  على  للتعرف  �أملانيا  �إىل 

�لنووية �تخذت كافة �لتد�بري و�لرتتيبات �لالزمة لها حتى و�شولها �إىل �لنم�شا. 
و�أكد �لتميمي �أن حر�ص دولة �الإمار�ت وبدعم �لقيادة �لر�شيدة على توفري لقاح 
“كوفيد - 19 “ لكافة فئات �ملجتمع يعد هو �ل�شبيل �الأمثل الحتو�ء تد�عيات 
�جلائحة و�لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية«. وتوجهت بال�شكر �إىل �لهيئة �الحتادية 
للرقابة �لنووية حلر�شها على دعم جهود �لدولة يف جمال متكني �ملر�أة .. موؤكدة 
�أن  �إىل  و�أ�شارت  �مل��ر�أة.  �لتو�زن بني �جلن�شني ودعم  �لهيئة منوذج يف حتقيق  �أن 
�أ�شكال �الهتمام و�لعناية  �لكو�در �لن�شائية يف �لقطاع �لنووي حت�شل على كافة 
�إىل  بال�شكر  وتوجهت  �ملجال.  وتنمية قدر�تها يف هذ�  تعزيز مهار�تها  �أجل  من 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  للدولة  �لد�ئم  �ملندوب  �لكعبي  علي  �شعادة حمد 
�إىل هذ�  �الإمار�تي على �الن�شمام  لل�شباب  �مل�شتمر وحتفريه  �لذرية على دعمه 
�لربنامج .. م�شرية �إىل �أن �شعادته حر�ص على حتفيزها ودعمها منذ و�شولها 

�إىل �لنم�شا وت�شجيعها على حتقيق �ال�شتفادة �لق�شوى من هذ� �لربنامج.

•• اأبوظبي-وام:

بطموح و�إر�دة و�شغف يو��شل �شباب �الإمار�ت ت�شطري �الإجناز�ت �لنوعية للدولة 
.. فقد بد�أت هدى �لتميمي مهند�شة حظر �النت�شار �لنووي يف �لهيئة �الحتادية 
تدريبيا  برناجما  خاللها  تخو�ص  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  رح��ل��ة  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة 
متخ�ش�شا يف �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية بالنم�شا يقودها يف نهاية �ملطاف 
�أول  �أن ت�شبح مفت�شة �شمانات دولية. وو�شط م�شاعر فخر و�عتز�ز بكونها  �إىل 
�أ�شهر   10 نحو  �إىل  ميتد  �ل��ذي  �ل�شامل  �لربنامج  ه��ذ�  مثل  تخو�ص  �إمار�تية 
�لقيادة  ورعاية  بدعم  بف�شل  �ليوم  �أ�شبح  �الإم���ار�ت  �شباب  ب��اأن  �لتميمي  توؤمن 
�أ�شا�شية لتحقيق �الإجناز�ت �ال�شتثنائية للدولة ودعم م�شريتها  �لر�شيدة ركيزة 
م�شريتها  �لتميمي  وب����د�أت  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  لتحقيق  وج��ه��وده��ا  �لتنموية 
�لعلمية يف جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا حيث �لتحقت بتخ�ش�ص �لهند�شة 

�إىل خو�ص حمطات تدريبية وتعليمية �أخرى يف دول عدة مثل �لت�شيك و�ملجر. 
و�أو�شحت : “�أن �لربنامج عبارة عن تدريب تخ�ش�شي حول رحلة �لوقود �لنووي 
يف خمتلف دول �لعامل ويف نهايته نقوم باإعد�د ر�شالة تخرج وكل متدرب يحدد 
�لتدريبي  �لربنامج  هذ�  من  �لتميمي  هدى  وتكت�شب  عنه«.  يتحدث  مو�شوعا 
كما  و�لتفتي�ص  و�لتقييم  �ل�شمانات  وفنية يف جمال  مهار�ت متخ�ش�شة  �ملكثف 
وتنفيذ  �لنووي  �لوقود  ب��دورة  معرفة  �كت�شاب  على  �لتدريبي  �لربنامج  ي�شاعد 
مع  تتعاون  و�لتي  �لدولية  �لوكالة  عمل  على  تتعرف  كما  �ل�شمانات  �تفاقيات 
�لهيئة �الحتادية للرقابة �لنووية يف حماية �ملجتمع و�لبيئة من خماطر �ال�شعاع 
�نت�شار جائحة كورونا  و�شمان �ال�شتخد�م �ل�شلمي للطاقة �لنووية. ومل ي�شكل 
�مل�شتجد “كوفيد - 19” عائقا �أمام هدى �لتميمي لبدء رحلتها �لعلمية يف هذ� 
�لربنامج �لفريد .. و�أكدت يف هذ� �ل�شدد حر�شها على �اللتز�م بكافة �الإجر�ء�ت 
للرقابة  �الحتادية  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شرية   .. د�ئ��م  ب�شكل  و�الح��رت�زي��ة  �لوقائية 

توقيع اتفاقيتي تعاون بني اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية والفاو

طرق دبي تعلن جناح جتربة ت�شغيل العربات الرتاثية 
بوقود بيوديزل 5 احليوي بالتعاون مع جمموعة اينوك

�لتجربة.  نتائج  لتقييم  حمايد  كطرف  �شة  متخ�شّ �شركة 
�لتي  �الإيجابية  �لنتائج  �إىل  ��شتناد�  �إنه  �لها�شمي  و�أ�شاف 
مبادرة  تطبيق  ن��دع��م  ف��اإن��ن��ا  �لتجربة  م��ن  �إل��ي��ه��ا  لنا  تو�شّ
��شتخد�م  �أن  �أ�شباب منها  5 لعدة  ��شتخد�م وقود بيوديزل 
�لنفايات  تدوير  الإع���ادة  فّعالة  طريقة  يعترب  �ل��وق��ود  ه��ذ� 
��شرت�تيجية  حتقيق  يف  ي�شهم  مما  �لبيئة  على  و�حل��ف��اظ 
�نخفا�شاً  �لتقرير  نتيجة  بّينت  �لنظيفة وقد  دبي للطاقة 
يف �النبعاثات �ل�شارة عند ��شتخد�م /بيوديزل 5/ مقارنة 
�ل��ع��ادي مم��ا �شي�شهم يف ت�شجيع ُماّلك  �ل��دي��زل  م��ع وق��ود 
�لوقود �حليوي  ��شتخد�م  �لعرب�ت على 
�لوقود  ����ش��ت��خ��د�م  �ع��ت��م��اد  �أن  م���وؤك���د�ً 
�حل��ي��وي يف �ل��ع��رب�ت �ل��رت�ث��ي��ة �لتابعة 
ُيعد  دب�����ي  خ�����ور  �خل����ا�����ص يف  ل��ل��ق��ط��اع 
م���ع جمموعة  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �خ���ت���ي���اري���اً 
بالوقود  �لتزود  �آلية  بخ�شو�ص  �ينوك 
��شتخد�م  �أن  �إىل  ت�شري  �الأب��ح��اث  و�أن 
تخفي�ص  �إىل  �شيوؤدي  �حليوي  �ل��وق��ود 
�ملحروقة  غري  �لهيدروكربونات  كمية 
�لكربون  �أوك�����ش��ي��د  �أول  غ���از  و�ن��ب��ع��اث 
�جل�شيمات  �ن���ب���ع���اث  ن�����ش��ب��ة  وت��ق��ل��ي��ل 
�لدقيقة وغاز �لكربيتات باالإ�شافة  �إىل 

  .PAH خف�ص غاز

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل���و�����ش���الت يف دب���ي جن���اح مبادرة 
�لتابعة  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ع��رب�ت  م��ن   5 ل���  �لتجريبي  �لت�شغيل 
ر�شميا  �ملعتمد   5 بيوديزل  �حليوي  �لوقود  با�شتخد�م  لها 
يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وبالتعاون مع جمموعة 
للغاية.  �إيجابية  نتائج  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �شجلت  حيث  �ي��ن��وك 
و�أ�شار حممد �أبو بكر �لها�شمي مدير �إد�رة �لنقل �لبحري 
مبوؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة يف �لهيئة �أن جناح هذه �لتجربة 

للهيئة  �ملتو��شل  �إط��ار �حلر�ص  ياأتي يف 
على م�شاهمتها �لفاعلة يف �حلفاظ على 
�لبيئة و�ل�شحة �لعامة من خالل تقليل 
�لغاز�ت  و�ن��ب��ع��اث  �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �لب�شمة 

�ل�شارة عرب ��شتخد�م �لوقود �حليوي.
�ملطلوبة  �الإج�����ر�ء�ت  طبقنا  لقد  وق���ال 
�لوقود �حليوي  ��شتخد�م  نتائج  لقيا�ص 
مقارنة  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل���ع���رب�ت  ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
وكانت  �لعادي  �لديزل  وق��ود  با�شتخد�م 
�أية  ت�شجيل  يتم  ومل  �إيجابية  �لنتائج 
نتيجة  �مل��ح��رك��ات  على  �شلبية  ت��اأث��ري�ت 
مو�شحاً  �حل��ي��وي  �ل���وق���ود  ال���ش��ت��خ��د�م 
عّينت  ق���د  ك��ان��ت  �ي���ن���وك  �أن جم��م��وع��ة 

الأ�شهم  ت��داولت  �شيولة 
الإم���ارات���ي���ة ت��ت��ج��اوز 
درهم مليار  حاجز  جمددا 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شو�ق  يف  �ل����ت����د�والت  ���ش��ي��ول��ة  ع����ادت 
�الإمار�تية جمدد� لتجاوز حاجز  �ملال 
�لتي  �لتباين  مليار درهم وذلك حالة 
�ملوؤ�شر�ت  �غ����الق����ات  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت 

�لعامة يف جل�شة منت�شف �الأ�شبوع.
للتعامالت  �ل��ي��وم��ي  �ل��ر���ش��د  وي��ظ��ه��ر 
تو��شل عمليات �لتجميع على �شريحة 
�ملدرجة  �لقيادية  �ل�شركات  ��شهم  من 
،�الأمر  �لعقار و�لبنوك  �شمن قطاعي 
�لذي دفعها لال�شتحو�ذ على �كرث من 
%80 من �جمايل �شيولة �لتد�والت. 
�ل��ع��ام ل�شوق دب��ي �ملايل  �مل��وؤ���ش��ر  وك���ان 
%0.72 بالغا م�شتوى  �رتفع بن�شبة 
�ملوؤ�شر  �غ���ل���ق  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة   2642
�ملالية  ل���الأور�ق  �بوظبي  ل�شوق  �ل��ع��ام 
�عمار  �شهم  5648 نقطة. وقاد  عند 
درهم   3.84 �ىل  �مل��رت��ف��ع  �ل��ع��ق��اري��ة 
�لن�شاط يف �شوق دبي �ملايل ،وجتاوزت 
�ل�شهم  على  �مل��ربم��ة  �ل�شفقات  قيمة 
52 م��ل��ي��ون دره����م ،كذلك  �أك����رث م��ن 
ف��ق��د ���ش��ع��د ���ش��ه��م �ع���م���ار م���ول���ز �ىل 
1.70 درهم فيما �غلق �شهم �ر�مك�ص 
عند 4.25 درهم. ويف �شوق �لعا�شمة 
�شهم  على  �ملكثفة  �لتد�والت  تو��شلت 
�ل�����د�ر �ل��ع��ق��اري��ة �مل��غ��ل��ق ع��ن��د 3.67 
ب��ل��غ��ت قيمتها  ت�����د�والت  دره����م و���ش��ط 
221 مليون درهم ،و��شتقر �شهم بنك 
�أبوظبي �الأول عند 14.80 درهم رغم 
عليه  �مل��ربم��ة  �ل�شفقات  قيمة  جت��اوز 
م�شتوى  وع��ل��ى  دره����م.  م��ل��ي��ون   216
�ل�شيولة ح�شب �الأ�شو�ق و��شل  توزيع 
�لن�شبة  �شوق �بوظبي �ال�شتحو�ذ على 
�ل��ت��د�والت فبلغت  �الأك���رب م��ن �شيولة 
فيما  دره����م  م��ل��ي��ون   831 ت���د�والت���ه 
 243 �مل��ايل �ىل  دب��ي  و�شلت يف �شوق 

مليون درهم.

اإيرادات  درهم  مليار   37.86
ع��ق��اري��ة  ���ش��رك��ات   3 اأك����رب 
2020 خ��الل  الإم�����ارات  يف 

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ع��ق��اري يف دولة  �ل��ق��ط��اع  ���ش��ه��د 
�الإم����ار�ت من��و� جيد� خ��الل �لعام 
��شتمر�ر  ي��ع��ك�����ص  مم����ا   2020
�لتباطوؤ  رغ��م  �لقطاع  يف  �لن�شاط 
�لذي �شهدته �الأن�شطة �القت�شادية 
�لعامل  م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل��ت��ج��اري��ة 

نتيجة جائحة كورنا.
وتظهر �لبيانات �ملجمعة عن �لعام 
2020 الأكرب 3 �شركات �إمار�تية 
ب��ل��وغ �جمايل  �ل��ق��ط��اع  ع��ام��ل��ة يف 
مليار   37.86 ن��ح��و  �إي���ر�د�ت���ه���ا 
درهم فيما و�شلت قيمة مبيعاتها 
مليار   21 �لعقارية  �مل�شاريع  من 
�ل�شادرة  للبيانات  ووف��ق��ا  دره���م. 
“�عمار و�عمار  عن هذه �ل�شركات 
فقد  �لعقارية”  و�ل���د�ر  للتطوير 
مليار   6.2 �أرب���اح���ه���ا  ���ش��ايف  ب��ل��غ 
درهم خالل �لعام 2020، و�أعلن 
بع�شها عن توزيعات نقدية �شخية 

على �مل�شاهمني.
�لذي  �مل��ايل �جليد  �الأد�ء  ويف ظل 
ح��ق��ق��ت��ه ه�����ذه �ل�������ش���رك���ات خالل 
يف  ذل��ك  �شاهم  فقد  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�ملحليني  �مل�شتثمرين  �قبال  زي��ادة 
و�الأج�����ان�����ب ع���ل���ى �ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
�أ�شهمها �ملدرجة يف �الأ�شو�ق �ملالية 
بن�شبة  �رت���ف���اع���ات  ���ش��ج��ل��ت  و�ل���ت���ي 

جيدة منذ بد�ية �لعام 2021.
وتف�شيال فقد بلغ �جمايل �إير�د�ت 
���ش��رك��ة �ع��م��ار �ل��ع��ق��اري��ة 19.71 
م��ل��ي��ار دره���م خ���الل �ل��ع��ام �ملا�شي 
فيما و�شل �شايف �الأرباح 2.617 
قيمة  و�رت����ف����ع����ت  دره�������م  م���ل���ي���ار 
�مل�شاريع  م��ن  �ل��ع��ق��اري��ة  مبيعاتها 
مليار   10.9 �ىل  ن��ف��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي 

درهم تقريبا.

مبادلة توقع عددا من مذكرات التفاهم للتعاون مع هيئات و�شركات اأوكرانية
•• اأبوظبي-وام:

مذكر�ت  م��ن  ع��دد  توقيع  ع��ن  “مبادلة”  لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  �أعلنت 
�لتفاهم مع �لعديد من �لهيئات و�ل�شركات يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص 
زيلين�شكي  لفخامة فولودميري  �لر�شمية  �لزيارة  �إط��ار  وذلك يف  �أوكر�نيا  يف 
رئي�ص جمهورية �أوكر�نيا لدولة �الإم��ار�ت. ومتت مر��شم �لتوقيع يف مدينة 
و�شيدة  زيلين�شكي،  �لرئي�ص  فخامة  للمدينة  بها  ق��ام  زي���ارة  خ��الل  م�شدر 

�أوكر�نيا �الأوىل �أولينا زيلين�شكا وبح�شور عدد من كبار �مل�شوؤولني.
بهدف  �أوكر�نية  حكومية  هيئات  مع  تفاهم  مذكر�ت  ث��الث  �لتوقيع  و�شمل 
مدير  مبادلة،  عن  نيابة  وّق��ع  حيث  �مل�شرتك،  �ال�شتثمار  فر�ص  ��شتك�شاف 
وّقع عن  �ملزروعي، فيما  فار�ص  �مل�شتقلة  �ل��دول  ر�بطة  �ال�شتثمار يف  برنامج 
�جلانب �الأوكر�ين معايل رومان لي�شينكو، وزير �ل�شيا�شة �لزر�عية و�الأغذية، 
و�شريجيل  �الأوك�����ر�ين،  �ل��ع��ق��اري  �ل�شندوق  رئي�ص  �شيني�شينكو،  ودم��ي��رتو 

ت�شيفاخ، �ملدير �لتنفيذي ل�� “�أوكر�نينفي�شت«. وقال فار�ص �ملزروعي: “تتمتع 
مبادلة ب�شجل حافل يف �ال�شتثمار يف �الأ�شو�ق �جلديدة و�لنا�شئة ..وال �شك �أن 
توقيع مذكر�ت تفاهم مع عدد من �أبرز �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات يف �أوكر�نيا يوؤكد 
�ملختلفة خا�شة  �لتعاون  ��شتك�شاف فر�ص �ال�شتثمار وجماالت  حر�شنا على 
�أن �أوكر�نيا متتلك �إمكانات و�عدة لال�شتثمار�ت �الأجنبية«. ومن جانبه قال 
يوؤمنون  �شركاء  نتعاون مع  �أن  �شرفنا  دو�ع��ي  “من  لي�شينكو:  معايل روم��ان 
�ل�شالمة  و�أهمها  �الأول��وي��ات  م��ن  ع��دد  ح��ول  معنا  ويتفقون  نف�شها  بالقيم 
��شتثمارية  م�شاريع  يف  و�ل��دخ��ول  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
كما مت توقيع مذكرة تفاهم ثالثية بني �شركة مبادلة لال�شتثمار  جديدة”. 
�الأوكر�نية،  �إي كي”  و”دي تي  “م�شدر”  �مل�شتقبل  �أبوظبي لطاقة  و�شركة 
�أوكر�نيا،  يف  �لنظيفة  �لطاقة  قطاع  �ال�شتثمار يف  �إمكانات  ��شتك�شاف  بهدف 
حيث وّقع عن “م�شدر” رئي�شها �لتنفيذي حممد جميل �لرحمي، فيما وّقع 

ماك�شيم تيم�شينكو عن “دي تي �إي كي«.

كما  �الإم�������ار�ت  ودول�����ة  �لفاو”   “
�مل�شتد�مة  �لتنمية  ج��ه��ود  ت��دع��م 
و�الإقليمي  �ملحلي  �مل�شتويني  على 

ومفاهيم �ال�شتد�مة �لعاملية.
�شعيد  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
�لبحري �شامل �لعامري �إن �لهيئة 
تعتمد �لطرق �لعلمية �حلديثة يف 
�أبوظبي  يف  �لزر�عي  �لقطاع  �إد�رة 
للتحديات  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  ب��ه��دف 

�لتي تو�جه �لقطاع و��شتد�مته.
طويلة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ع���الق���ة  و�أ������ش�����اد 
..معترب�  �لفاو  منظمة  مع  �مل��دى 
�الت���ف���اق���ي���ات مع  ه����ذه  ت��وق��ي��ع  �أن 
جديدة  خ���ط���وة  ي�����ش��ك��ل  �مل��ن��ظ��م��ة 
مما  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �شبل  تعزز 
�ال�شرت�تيجية  �الأه������د�ف  ي��ح��ق��ق 

للطرفني.
�الأوىل  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية  وت��ه��دف 
و�لغايات  �الأه������د�ف  حت��دي��د  �إىل 
وخريطة �لطريق لتعزيز �لتنمية 
�إىل  �لزر�عي  �لقطاع  �مل�شتد�مة يف 
الأجل  �شاملة  خ��ط��ة  و���ش��ع  ج��ان��ب 
�أبوظبي  �إمارة  زر�عة م�شتد�مة يف 
�لثانية  �الت��ف��اق��ي��ة  ت���ه���دف  ف��ي��م��ا 
متكاملة  �أد�ة  وجتريب  �إع��د�د  �إىل 
�الأمن �حليوي يف قطاعي  لتقييم 

�الأغذية و�لزر�عة.

�شامل  نهج  �تباع  و�شمان  �البتكار 
للتخطيط.

�ملهم يف خططنا  �أنه من  و�أ�شافت 
�لغذ�ئي  �الإنتاج  تنمية  �إىل  �ل�شعي 
�شكان  ت��غ��ذي��ة  وحت�����ش��ني  �مل��ح��ل��ي 
دول��ة �الم��ار�ت كجزء من جهودنا 
�لوطنية �ملبذولة بغر�ص �مل�شاهمة 
يف �لوفاء بالتز�منا بتحقيق هدف 
لالأمم  �لثاين  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لق�شاء على �جل��وع يف  �ملتحدة يف 
�لعامل ..م�شرية �إىل �أننا نعمل على 
خمتلفة  وم���ب���ادرة  م�����ش��روع��ا   19
ملنظمة  �الإقليمي  �شبه  �ملكتب  م��ع 
دول جمل�ص  و�لزر�عة يف  �الأغذية 

�لتعاون �خلليجي و�ليمن.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور دينو 
فر�ن�شي�شكوتي �إن منظمة �الأغذية 
“�لفاو”  �ملتحدة  لالأمم  و�لزر�عة 
�لفنية  �مل�����ش��اع��دة  ب��ت��ق��دمي  ت��ل��ت��زم 
لدعم منظومة �إنتاج �لغذ�ء يف دولة 
�الإمار�ت و�ملنطقة وتعزيز �البتكار 
ونقل �لتكنولوجيا مبا يتما�شى مع 
�لدور �لر�ئد �لذي تلعبه �الإمار�ت 

يف �ملنطقة وخارجها.
�أن هذه �التفاقيات ت�شهم  و�أ�شاف 
ب���ني منظمة  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
و�لزر�عة  لالأغذية  �ملتحدة  �الأمم 

•• اأبوظبي- وام:

للزر�عة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
�تفاقيتي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�����ش��الم��ة 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  م��ع  ت��ع��اون 
�لفاو”   “ و�ل�����زر�ع�����ة  ل���الأغ���ذي���ة 
بح�شور معايل مرمي بنت حممد 
دولة  وزي��رة  �ملهريي  ح��ارب  �شعيد 
ل���الأم���ن �ل���غ���ذ�ئ���ي و�مل���ائ���ي وذل���ك 
بهدف و�شع خطة �شاملة لتحقيق 
قطاع  يف  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل���ت���ن���م���ي���ة 
�لزر�عة و��شتحد�ث �أدو�ت �لتقييم 
لر�شد وحت�شني �الأمن �لبيولوجي 
يف قطاعي �الأغ��ذي��ة و�ل���زر�ع���ة يف 

�أبوظبي.
تقنية  ع������رب  �الت�����ف�����اق�����ي�����ة  وق��������ع 
�الت�����ش��ال �مل��رئ��ي ع��ن ب��ع��د �شعادة 
�لعامري  ���ش��امل  �ل��ب��ح��ري  ���ش��ع��ي��د 
للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
و�لدكتور  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�����ش��الم��ة 
موتي�ص  ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��وت��ي  دي���ن���و 
ملنظمة  �لفرعي  �الإقليمي  �ملن�شق 
�ملتحدة  ل��الأمم  و�لزر�عة  �الأغذية 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  يف 

و�ليمن.
وق��ال��ت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
“�إن هاتني  �ملهريي:  �شعيد ح��ارب 
�التفاقيتني ت�شعان حجر �الأ�شا�ص 
مل��زي��د م���ن �ل��ت��ع��اون �حل���ي���وي بني 
لالأغذية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  منظمة 
و�لزر�عة “ �لفاو” ودولة �الإمار�ت 
يف جم�����ال �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل����زر�ع����ي 
�ل�����ش��ام��ل و�الأم������ن �ل��ب��ي��ول��وج��ي - 
�أه�����م ركائز  ي���ع���د�ن م���ن  �ل���ل���ذي���ن 
�شمان �لتخطيط �مل�شتقبلي �لقائم 
�أ���ش�����ص ع��ل��م��ي��ة الأج����ل تنمية  ع��ل��ى 
�الأمن  وتعزيز  �لزر�عة  و��شتد�مة 
�أن  ..م��وؤك��دة  �لدولة”  �لغذ�ئي يف 
ت��وق��ي��ع ه��ات��ني �الت��ف��اق��ي��ت��ني يعد 
وت�شجيع  لتمكني  ح��ي��وي��ة  خ��ط��وة 
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•• اأبوظبي-وام: 

�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ص  �أع��ل��ن 
و�الحت����اد �ل����دويل ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون عن 
�أبوظبي  ل��ب��ط��ول��ة  �جل��دي��د  �مل��وع��د 
�شتقام  و�ل��ت��ي  للرت�يثلون،  �لعاملية 
يومي �جلمعة و�ل�شبت �ملو�فقني 5 
و 6 نوفمرب من �لعام �جلاري، بعد 
�أن �شهد �لعام �ملا�شي تاأجيلها ب�شبب 

تد�عيات جائحة كورونا.
�لعاملي  �لتنفيذي  �ملجل�ص  و���ش��ادق 
تنظيم  على  ب��االإج��م��اع  للرت�يثلون 
نوفمرب  يف  �مل���رت���ق���ب���ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
��شتعد�د�ً  �حل����دث  ل��ي��ك��ون  �مل��ق��ب��ل، 
�أبوظبي لنهائيات  مهماً ال�شت�شافة 
و�ملقررة  للرت�يثلون  �لعامل  بطولة 
يف ن��ه��اي��ة م��و���ش��م �ل��رت�ي��ث��ل��ون عام 

.2022
�مل���رت���ق���ب���ة وفق  �ل���ب���ط���ول���ة  وت����ق����ام 
و�لتد�بري  �ل�شالمة  معايري  �أع��ل��ى 
�الحرت�زية،  و�الإج���ر�ء�ت  �لوقائية 
وتعليمات بروتوكول عودة �الأن�شطة 
�لريا�شية، حفاظا على  و�لفعاليات 
�أو يف  �مل�شاركني فيها  �شالمة جميع 
�لفئات  �ملجتمعية ملختلف  �شباقاتها 

�لعمرية �لتي تقام على هام�شها.
و�أك����د ���ش��ع��ادة ع���ارف ح��م��د �لعو�ين 
�أبوظبي  مل��ج��ل�����ص  �ل����ع����ام  �الأم��������ني 
�حلدث  ��شت�شافة  �أهمية  �لريا�شي 
�ل��ع��امل��ي �مل��م��ي��ز، و�ع���ت���ب���اره حمطة 
ال�شت�شافة  م���ه���م���ة  حت�������ش���ريي���ة 

�حلدث �الأكرب يف �لعام 2022 وهو 
للرت�يثلون،  �ل��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات 
مبا يعك�ص �ملكانة �ملرموقة الأبوظبي 
على �شعيد �حت�شان �أهم �لفعاليات 

�لريا�شية �لعاملية.
�ال�شتعد�د  �أمت  على  "نحن  وق���ال: 
�لبطوالت  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ال���ش��ت��ئ��ن��اف 
�مل���رم���وق���ة وم��ن��ه��ا بطولة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل��رت�ي��ث��ل��ون، و���ش��ي��ت��م �الأخ����ذ بعني 
�ملحيطة  �ل���ظ���روف  ك��اف��ة  �الع��ت��ب��ار 
باملرحلة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�الإج�������������ر�ء�ت 
ت�شهد  �ل����ذي  �ل���وق���ت  �ل���ر�ه���ن���ة، يف 
�الآالف  م�شاركة  �لبطولة  هذه  فيه 
يف  �أو  �لرئي�شية  �ملناف�شات  يف  �شو�ء 

�ل�شباقات �ملجتمعية".
و�أ�شاف �لعو�ين: "�شعد�ء با�شتئناف 
م��و���ش��م ري��ا���ش��ة �ل��رت�ي��ث��ل��ون خالل 
�شهر مايو �ملقبل يف مدينة ت�شنغدو 
ال�شت�شافة  وم�شتعدون  �ل�شينية، 
نوفمرب  يف  �ل��ع��امل  لبطولة  مبهرة 
مو�شم  ختام  يف  و�لنهائيات  �ملقبل، 
��شتئناف  �مل��ق��رر  وم���ن   ."2022
�لعامل  ب��ط��والت  �شل�شلة  روزن���ام���ة 
مايو  م���ن  �الأول  يف  ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون 
�ل�شينية،  ت�شنغدو  مدينة  يف  �ملقبل 
يوكوهاما  �إىل  ذل���ك  ب��ع��د  لتنتقل 
�ل�شهر  ويف  م��اي��و،   15 يف  �ليابانية 
�ململكة  يف  ليدز  ت�شت�شيفها  �لتايل 

�إىل مونرتيال  �لعودة  �ملتحدة، قبل 
حتتفل  ث��م  ي��ون��ي��و،   27 –  26 يف 
با�شت�شافة  يوليو   10 يف  هامبورغ 
ن�شختها �لع�شرين باعتبارها موطناً 
ثم  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل��رت�ي��ث��ل��ون  ل�شباقات 
مرة  �الأ����ش���و�ء  �إدم��ون��ت��ون  ت�شتعيد 
كاأ�ص  ن��ه��ائ��ي��ات  با�شت�شافة  �أخ����رى 
�لعامل يف 17-22 �أغ�شط�ص لتتويج 
 ،2021 للرت�يثلون  �لعامل  �أبطال 
وي��ن��ط��ل��ق م��و���ش��م �ل��رت�ي��ث��ل��ون مرة 
�أخرى يف برمود� يف �لفرتة من 15 
تختتم  �أن  ق��ب��ل  �أك���ت���وب���ر،   17 �إىل 
للرت�يثلون  �ل��ع��امل  بطولة  �شل�شلة 

يف �أبوظبي نوفمرب �ملقبل.

•• دبي-الفجر:

�ختتمت بنجاح فعاليات "بطولة دبي كال�شيك لبناء �الأج�شام "، �لتي نظمتها 
�شركة �إت�ص بي جي للفعاليات �لريا�شية بالتعاون مع جمل�ص دبي �لريا�شي، 
 309 مب�شاركة  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  يومني  م��د�ر  على  و�أقيمت 
م�شاركني من 43 جن�شية تناف�شو� على جو�ئز مالية قدرها 20 �ألف دوالر.

�شهدت �لبطولة مناف�شة كبرية يف 8 �أوز�ن خمتلفة من 70 كيلوغر�م حتى 
�لكال�شيكي،  �الأج�شام  كمال  �الأج�شام،  كمال  فئات:  �شمن  كيلوغر�م   100
منوذج  �ل�شحة،  �لعام،  �ل�شكل  �لكال�شيكية،  �لبدنية  �للياقة  �لبدنة،  �للياقة 
�لقناة  على  �لبطولة  فعاليات  ب��ث  ومت  �لع�شالت،  وبنية  �لبدنية  �للياقة 

دول  خمتلف  م��ن  مبتابعة  وحظيت  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  يف  للبطولة  �لر�شمية 
�لعامل.

ومت تطبيق كافة �الإجر�ء�ت �الحرت�زية �أثناء �ملناف�شات حيث مت تق�شيم كل 
�مل�شاركني،  الأم��اك��ن  �مل�شتمر  �لتعقيم  �إج���ر�ء  مع  خمتلف،  قطاع  يف  مناف�شة 
�لقوت  ط��و�ل  �لكمامات  �رت���د�ء  مع  بينهم  فيما  �جل�شدي  �لتباعد  وحتقيق 
�شو�ء قبل �ملناف�شة �أو بعدها، كما مل ت�شمح �للجنة �ملنظمة بح�شور �جلمهور 

متا�شًيا مع توجيهات �جلهات �حلكومية �مل�شوؤولة.
من  جولتني  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  �لثمانية  �ل��ف��ئ��ات  يف  �ملت�شابقني  تقييم  مت 
�ال�شتعر��ص حيث يقوم �مل�شاركني بتقدمي 7 متارين حمددة من قبل �حلكام 
ويتم من خاللها عمل مقارنات بني 3 �إىل 5 ريا�شيني، كما ي�شمح للريا�شيني 

عمل جولة من �ال�شتعر��ص �حلر و�لتي يختار فيها �ملت�شابق �لعر�ص �لفني 
�لذي يحب �أن يقدمه مع �ملو�شيقى �لتي يختارها.

�مل��زي��د من  �ل��ن��ق��اط ح�شب ق���درة ك��ل مت�شابق ع��ل��ى ع��ر���ص  وي��ت��م �ح��ت�����ش��اب 
للبدن  �لعام  �ل�شكل  تقييم  ا  �أي�شً ير�عى  كما  �لع�شلية يف ج�شده،  �لتفا�شيل 
�لذي يجب �أن ُيبنى ب�شكل متنا�شب ومتنا�شق وفق �ملو��شفات �لقيا�شية لهذه 
�أرجل طويلة  �أكتاف عري�شة وخ�شر �شيق وكذلك  �لريا�شة و�لتي تت�شمن 

ب�شكل كاٍف و�جلزء �لعلوي من �جل�شم يكون �أق�شر.
ويتدرب �لريا�شيون على تطوير جميع �أجز�ء �جل�شم و�لع�شالت �إىل �أق�شى 
حجم ممكن مع حتقيق تو�زن و�ن�شجام منا�شبني، بحيث ال تكون هناك نقاط 
�شعف �أو ع�شالت حتت �لبناء، عالوة على ذلك يجب �أن يتبعو� دورة تدريبية 

م�شتوى  �أدن��ى  �إىل  �جل�شم  يف  �لدهون  م�شتوى  لتقليل  �ملناف�شة  قبل  خا�شة 
�لع�شالت من حيث  �ملوجودة حتت �جللد الإظهار جودة  �ملياه  و�إز�ل��ة  ممكن 

�لكثافة و�لتق�شيم و�لقوة.
وتعد بطولة دبي كال�شيك لبناء �الأج�شام من �أبرز �لفعاليات �لتي تنظم يف 
دبي �لتي تتعلق مبجال �ل�شحة و�للياقة �لبدنية، وتتيح ملتابعيها �شو�ء كانو� 
وجهًة  �لريا�شية،  �الأن��دي��ة  رو�د  من  �أو  �ملتمر�شني  �الأج�شام  بناء  العبي  من 
�لبطولة  وجُت�شد  �ملتميزة.  �لعرو�ص  من  جمموعة  من  لال�شتفادة  مثالية 
�لوجهة �الأمثل لكل ع�شاق �لريا�شة و�للياقة �لبدنية �شو�ء من �لر�غبني يف 
�ملحافظة على �شحتهم، �أو فقد�ن �لوزن، �أو �حل�شول على ج�شم متنا�شق، �أو 

�لتمتع بحياة �شليمة و�شحية.

ب�لتع��ن مع جمل�ص دبي الري��صي

م�شاركون من 43 جن�شية يف بطولة دبي كال�شيك لبناء الأج�شام

اأبوظبي ت�شت�شيف بطولة العامل 
للرتايثلون نوفمرب 2021

�شان جرمان يعّول على حنكة بوكيتينو
يعّول باري�ص �شان جرمان �لفرن�شي �لذي يفتقد جنمه �لرب�زيلي نيمار �مل�شاب 
على مدربه �جلديد �الأرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو لفك عقدته �أمام بر�شلونة 
�الإ�شباين يف دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم، عندما يلتقيان يف ذهاب دور �ل�16 

�لثالثاء على ملعب "كامب نو".
وبعد بد�ية مو�شم متقلبة، �أقال �لفريق �ململوك من �شركة قطر لال�شتثمار�ت 
للمرة  �الأبطال  دوري  نهائي  �إىل  ق��اده  �ل��ذي  توخل  توما�ص  �الأمل��اين  �لريا�شية 
�لتدريبية  �شمعته  بنى  �لذي  بوكيتينو  �ملا�شي، وعنّي  �ملو�شم  تاريخه  �الوىل يف 

قاريا مع توتنهام �الإنكليزي و�أو�شله �أي�شا �إىل نهائي دوري �الأبطال.
و�شتكون مو�جهة �لثالثاء �لتا�شعة بني �لطرفني يف �آخر ثماين �شنو�ت �شمن 

�مل�شابقة �لقارية �الأوىل.
دور  من  �لطرفني  من  �أي  توديع  وبحال  �لكاتالوين،  �لنادي  مع  �لتاريخ  يقف 

�ل�16، �شُتعّد خيبة كبرية لفريق من �ل�شّف �الأول.
وكانت �أفظع مو�جهات �شان جرمان بر�شلونة يف دور �ل�16 من ن�شخة 2017، 
عندما تقّدم ذهابا برباعية نظيفة على ملعب "بارك دي بر�ن�ص"، لكن مبار�ة 
�الإياب �شهدت �أ�شهر "رميونتاد�" يف �ل�شنو�ت �الخرية، عندما قلب �الرجنتيني 
ليونيل مي�شي ورفاقه �لنتيجة يف �لثو�ين �لقاتلة �إىل فوز تاريخي 6-1. فوٌز 

�أدى �إىل �نتقال جنم �ملبار�ة �لرب�زيلي نيمار �إىل �شفوف �شان جرمان، ب�شفقة 
هي �الأغلى يف تاريخ كرة �لقدم، بلغت 222 مليون يورو.

�لفرن�شي،  �ل��دوري  �ل�شنو�ت �الخ��رية على  �ملهيمن يف  �شان جرمان،  �آم��ال  لكن 
بالثاأر من بر�شلونة، تعّر�شت ل�شربة قا�شية مع �إ�شابة لنيمار، ��شبحت �عتيادية 

يف �الدو�ر �الق�شائية من دوري �البطال.
وقد تبعد �ال�شابة �ي�شا �لنجم �لرب�زيلي عن مبار�ة �الياب �ملقررة يف 10 �آذ�ر/

مار�ص �ملقبل. برغم ذلك، يعّول فريق �لعا�شمة على حنكة بوكيتينو �لذي كان 
خيار� طبيعيا للحلول بدال من توخل منت�شف �ملو�شم.

كان �الرجنتيني قائد� �شابقا لدفاع �شان جرمان ومدربا حر� من �ي تعاقد بعد 
م�شو�ر ناجح يف توتنهام. كما �ن "جفاء" �لعالقة مع بر�شلونة متنح �الرجنتيني 
�لبالغ 48 عاما حافز� �إ�شافيا. �م�شى فرتة كبرية من م�شريته يلعب يف �قليم 
�ملحلية مرتني يف  �لكاأ�ص  �إىل لقب  ��شبانيول وقاده  �لغرمي  كاتالونيا، لكن مع 
يعاين  كان  �لذي  ��شبانيول  مع  �لتدريبي  م�شو�ره  ��شتهل  و2006.   2000
بيب  �ن��ذ�ك  ومدربه  بر�شلونة  هزم  عندما  قوية  ر�شالة  ووّج��ه   ،2009 مطلع 
غو�رديوال 2-1 يف ملعب كامب نو، ليكون �النت�شار �لوحيد ال�شبانيول يف عقر 

د�ر بر�شلونة يف 39 عاما.

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر 

 8270/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  ��شماعيل �وتو بور�كال عبد�هلل حجى - جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي
وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)44483.29( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
 600/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

كينج  مديرها/باول  وميثلها  ���ص.ذ.م.م  جويرنى  وود  نايت�ص  �شدهما/1-   �ملنفذ  �ىل 
ديفري�ص 2- مايكل ديرموت باتريك مكجريفر - جمهويل حمل �القامة

مديرها/مايكل  وميثلها  ���ص.ذ.م.م  لال�شتثمار  �لتنفيذ/مان�ش�ش�شرت  �لطالب  �ن  مبا 
درموت باتريك ماكجريفر

وميثله:عبد�لعزيز خليفة م�شعود �شيخان �لهنائي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)27.290.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 1442/2020/100 احوال نف�ص م�شلمني
مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة بالطالق للخلع ومد �شن ح�شانة �شغري و�لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة

طالب �العالن: فولها ر��شتارهويفا  - �شفته بالق�شية:  مدعى
�ملطلوب �عالنهم : 1- معتز عبد �للطيف �لبنى  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة كمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري :
من �ملدعى عليه / معتز عبد �للطيف �لبنى - خلعا مقابل   - ر��شتارهويفا  فولها   / �ملدعية  زو�ج  بف�شخ   -1
�إ�شقاط كافة حقوقها �ملالية �ملرتتبة على �لزو�ج �أو �لف�شخ ، وعلى �ملدعية �إح�شاء عدتها �ل�شرعية وفق حالها 
�عتبار�ً من تاريخ �شريورة هذ� �حلكم باتاً.  2- مد �شن ح�شانة �ملدعية للولد ) ريان ( حتى �لبلوغ ، مع 
�إلز�م �ملدعى عليه بعدم �لتعر�ص لها ب�شاأنه �إال فيما يبيحه �ل�شرع و �لقانون .  3- �إلز�م �ملدعى عليه بالر�شوم 
. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  �ملحاماة  �أتعاب  �مل�شروفات و خم�شمائة درهم مقابل  و 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن. �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1007/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/4303 �أمر �أد�ء ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )64977.5 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : �أحبار لل�شناعات - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ملطبعة �لعاملية ملالكها �شالح �لبنا �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد �ص 

ذ م م - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده 
و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �الإع��الن  مو�شوع 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )64977.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  بحقكم يف حالة عدم  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 18/2021/72 تظلم جتاري
مو�شوع �لدعوى:  قبول �لتظلم �شكاًل الإ�شتيفائه �شائر �أو�شاعه �ل�شكلية �ملقررة قانوناً لقبوله ، و�إلغاء �لقر�ر �ل�شادر يف 
�الأمر على عري�شة رقم )2020/1451( و�إ�شد�ر �الأمر جمدد�ً مبنع �شفر �ملتظلم �شده / حممد عمر�ن حممد �شريف 
) باك�شتاين �جلن�شية( و حجز جو�ز �شفره �إعمااًل لن�ص �ملادتني )329( و )331( من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وخماطبة 
�لتي  �ملالية  �لكفالة  لتقدمي  تام  �إ�شتعد�د  على  و�ملتظلمة  �لدولة  منافذ  على  �ل�شفر  منعه من  �أمر  لتعميم  �ل�شرطة  �إد�رة 

تقررها �ملحكمة �ملوقرة و �إلز�م �ملتظلم �شده بالر�شوم و�مل�شاريف و مقابل �أتعاب �ملحاماة . 
طالب �العالن:  �ل�ص �المار�ت للطابوق �شفته بالق�شية:  متظلم 

1- حممد عمر�ن حممد �شريف - �شفته بالق�شية:  متظلم �شده   �ملطلوب �عالنهم:  
مو�شوع �الإعالن :  قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �أعاله ومو�شوعه قبول �لتظلم �شكاًل الإ�شتيفائه �شائر �أو�شاعه �ل�شكلية 
�ملقررة قانوناً لقبوله ، و�إلغاء �لقر�ر �ل�شادر يف �الأمر على عري�شة رقم )2020/1451( و�إ�شد�ر �الأمر جمدد�ً مبنع 
�شفر �ملتظلم �شده / حممد عمر�ن حممد �شريف ) باك�شتاين �جلن�شية( و حجز جو�ز �شفره �إعمااًل لن�ص �ملادتني )329( 
و )331( من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وخماطبة �إد�رة �ل�شرطة لتعميم �أمر منعه من �ل�شفر على منافذ �لدولة و�ملتظلمة 
�إل��ز�م �ملتظلم �شده بالر�شوم و�مل�شاريف و مقابل  �ملالية �لتي تقررها �ملحكمة �ملوقرة و  �إ�شتعد�د تام لتقدمي �لكفالة  على 
�أتعاب �ملحاماة .  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 21-02-2021 �ل�شاعة 08:30 �شباحا �ص بقاعة �لتقا�شي عن 
ُبعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة ب�ثالثة �أيام على �القل، ويف حالة تخلفك 

فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 206/2021/60 امر اأداء
مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة باإ�شد�ر �الأمر باإلز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من  درهم   30،144.33
تاريخ �ال�شتحقاق

طالب �الإعالن : بنك م�شر )فرع دبي( - �شفته بالق�شية:  مدعى
�ملطلوب �إعالنه : 1- يو�شف �شريوكاتيل ��شماعيل - �شفته بالق�شية : مدعى عليه

مو�شوع �الإع��الن : قد �قام عليك �لدعوى �ملذكوره �عاله و قد قررت حمكمة دبي 
خالل  ذل��ك  و  �ع��اله  ج��اء  مبا  بالوفاء  تكليفكم   2021-2-14 بتاريخ  �البتد�ئية 

خم�شة �يام من ن�شر هذ� �العالن بالوفاء باملطالبه �ملذكورة �عاله . 
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 16/ 02/ 2021  Issue No : 13166
Real Estate Summary 564/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party :1- Malik Khan Miyan 2- Omran Malik

Unknown place of residence
The prevailing party: Real Estate Investment Public Corporation
Represented by:Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 14-02-2021 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 374,221 (Three 
Hundred Seventy Four Thousand Two Hundred and Twenty One Dirhams) and the 
legal interest of the amount of 9 % per annum from the date of the judicial claim 
until the full payment and the court rejected other claims and ordered them to pay 
the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as attomey's fees. 
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 02/ 2021  Issue No : 13166
Notice by publication for defendant

Before Ajman Federal  Civil court of First Istance – Case managenment
In case no.(AJCFICIREA2020/0003452) CIVIL, PARTIAL

TO: defendant: Siraj Baloli Ibrahim
Unknown address: Central Jail – Ajman
(In Arabic and English )
You must appear the hearing set on 28/02/2021 before Ajman Federal  Civil 
court of First Instance – Case management (office no.: 8) in person or by 
attorney and submit your reply attached with all supporting documents 
within no more than 10 days of publication of this notice to argue the above 
case as a defendant.
Judicial services manager
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi
//  sealed //
Made on 14/02/2021 - By: 

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اإنذار عديل 

رقم )2020/1513( 
�ملنذرة / �ر�بيان �شنرت – �ص د م م 

�ملنذر �ليه : يا�شر حممد عبد �ملنعم حممد عزقول ،  م�شري �جلن�شية
ل��ذل��ك ن��وج��ه ل��ك��م ه���ذ� �الإن�����ذ�ر �ل��ع��دىل بح�شب وك��ال��ت��ن��ا ع��ن �جل��ه��ة �مل��ن��ذر مب��وج��ب ع��ق��د �ي��ج��ار م���ورخ يف 
�ملنذر �ليهما من �ملنذرة �لوحدة رقم )2324( �لكائنة يف �ملجمع �لتجاري �مل�شمى   ��شتاجر   2019/7/21
وذلك  دبي،  بامارة  �الأوىل  �ملزهر  منطقة  يف   -262 )�ر �بيان �شنرت( �ملقام على قطعة �الأر�ص رقم 3104 

ملدة �شنتني �بجاريتني من 2019/12/1 ولغاية 2021/11/30 
 2019/12/1 ب��ني  للفرتة  �ملمتدة    2020-2019 �الأوىل  �ل�شنة  �ي��ج��ار  ب��دل  �أن  �لعقد  ن�ص  وح��ي��ث 
و2020/11/30 تبلغ 225،750 درهم �شاملة ملحقات �الأجرة وم�شتلزماتها من ر�شوم خدمات ور�شوم 
ونتيجة    2020/8/18 بتاريخ  �لعقد  يف  �ملف�شلة  �لر�شوم  من  ذلك  وغري  م�شافة  قيمة  و�شريبة  تكييف 
�ملنذرة  �ليهما ملحقا للعقد مبوجبه و�فقت  �ملنذر  �ملنذرة مع  �لتي �شبيتها جانحة كورونا، �برمت  للظروف 
�لتام  �الغ��الق  ف��رتة  عن  �اليجارية  �لقيمة  مقابل  دره��م   17،708 بو�قع  خ�شما  �ليهما  �ملنذر  منح  على 
بو�قع  �آخ��ر  �ىل خ�شم  باال�شافة    2020/4/24 �ىل    2020/3/25 تاريخ  �متدت من  �لتي  لالن�شطة 
�أنه يف حالة  �لعقد  ملحق �حلق  ن�ص  وقد  �ملنذرة.  جانب  من  ت�شويقية  م�شاهمة  مقابل  درهم   17،917
�خالل �ملنذر �ليهما ب�شد�د �ي مبلغ من �اليجار، فان �خل�شم مقابل �مل�شاهمة �لت�شويقية يعترب الغي ويحق 
للمنذر �ملطالبة با�شرتد�ده. وحيث تر�شد للمنذرة بذمة �ملنذر �ليهما من باقي بدل �يجار �ل�شنة �اليجارية 
�الأوىل 2019-2020 �مل�شار �ليها مبلغ وقدره 61،686 درهم قيمة ثالثة �شيكات مرجتعة م�شحوبة من 

قبل �ملنذر �ليه �لثاين على ح�شاب �ملنذر �إليها �الأوىل لدى بنك �الإمار�ت �ال�شالمي على �لنحو �لتايل:
�ل�شيك رقم 67 �ملورخ  2020/10/31 بقيمة  20،562 درهم عن �يجار �شهر �شبتمرب 2020
�ل�شيك رقم 68 �ملورخ  2020/11/30 بقيمة  20،562 درهم عن �يجار �شهر �أكتوبر 2020

�ل�شيك رقم 69 �ملورخ  2020/12/31 بقيمة  20،562 درهم عن �يجار �شهر نوفمرب 2020
 وحيث �أنه وكما ذكرنا �أنفا، فاإنه مبوجب ملحق �لعقد،  فاإنه يف حالة �إخالل �ملنذر �ليهما ب�شد�د �أي مبلغ من 
�الإيجار، فاإن �خل�شم مقابل �مل�شاهمة �لت�شويقية بو�قع 17،917 درهم يعترب الغي ويحق للمنذر �ملطالبة 

بهذ� �ملبلغ.
 باالإ�شافة �إىل ما �شبق، فانه وح�شب ن�ص �ملادة 6.5 من �لعقد �ملربم بني �لطرفني �مل�شار �ليه �عاله فاإن �ملنذر 
�ليهما ملزمان بدفع مبلغ 3000 درهم كغر�مة �رجتاع �ي �شيك من �شيكات بدل �اليجار. وحيث �أنه �شبق 
و�أن �رجتعت �شيكات �ملنذر �ليها حيث بلغ عدد �ل�شيكات �ملرجتعة ثالثة �شيكات، وبالتايل يكون �ملرت�شد من 

غر�مات �رجتاع ثالثة �شيكات مبلغا وقدره 9،000 درهم
و�أي�شا يرت�شد بذمة �ملنذر �ليهما مبلغ وقدره 2،520 درهم مقابل فو�تري خدمات فنية قامت بها �ملنذرة 

ل�شالح �ملنذر �ليهما.
91،123 درهم )و�حد  �ليهما �جمايل مبلغ وقدره  �ملنذر  وبناء عليه فاإنه يكون قد تر�شد للمنذرة بذمة 
وت�شعون �لفا ومانة وثالثة وع�شرون درهما(  وحيث �ن �ملنذرة كانت قد طالبت �ملنذر �ليهما مر�ر� وتكر�ر� 
باملبالغ �ملذكورة �أعاله ولكنهما مل يبادر� حتى هذ� �لتاريخ �ىل �شد�د ما بذمتهما، وما ز�ال ممتنعان عن �شد�د 
هذه �ملبالغ على �لرغم من �نها م�شتحقة �الأد�ء.  لذلك ولكل مما تقدم،  فاإن �ملنذرة ومبوجب هذ� �الإنذ�ر 
تخطر �ملنذر �ليهما ومتهلهما مدة خم�شة �أيام �عتبار� من تاريخ ��شتالمهما وتبلغهما بهذ� �الإخطار لل�شد�د 
�لفوري ملبلغ وقدره 91،123 درهم  )و�حد وت�شعون �لفا ومائة وثالثة وع�شرون درهما(.   وبخالف ذلك 
فان �ملنذرة �شتكون م�شطرة �ىل �شلوك �لطريق �لقانوين للمطالبة باإلز�م �ملنذر �ليهما بالت�شامن ب�شد�د بدل 

�اليجار �مل�شتحق باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و �لفو�ئد ومقابل �تعاب �ملحاماة.
  الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــاكم    دبــي
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•• دبي-الفجر:

 توج �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن حممد �آل مكتوم -حفظه �هلل-، �أم�ص �الأول �الأحد 
�ملو�فق 14 فرب�ير، �لفائزين باأ�شو�ط "�لنخبة" �لتي تعد �الأقوى وم�شك ختام 
مو�شم بطوالت فز�ع لل�شيد بال�شقور، وذلك �شمن بطولة فخر �الأجيال لل�شيد 
�ل��رت�ث، يف  "�لتلو�ح" �لتي ينظمها مركز حمد�ن بن حممد الإحياء  بال�شقور 

منطقة �لروية بدبي.
وقام �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن حممد �آل مكتوم -حفظه �هلل -، بتتويج �أ�شحاب 
�ملر�كز �لثالثة �الأوىل يف �الأ�شو�ط �لثمانية �لتي تناف�ص فيها نخبة �ل�شقارين ب� 
258 طري�ً ، حققت �أغلبيتها �أف�شل �لنتائج يف 106 �شوطاً �أقيمت خالل مو�شم 

بطوالت فز�ع لل�شيد بال�شقور "�لتلو�ح".
و�أعرب �ل�شيد: ر��شد بن مرخان �لكتبي، نائب �لرئي�ص �لتنفيذي يف مركز حمد�ن 
بن حممد الإحياء، �لرت�ث عن تقديره خلتام م�شرف مل�شابقات �شخمة جاءت منذ 
�أكرث من 19 عاماً باأهد�ف ر��شخة �نطالقا من قيم وثو�بت جمتمعية وم�شرية 
وطنية الإحياء �لرت�ث �لثقايف لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�أ�شاف: ح�شور 
ملر��شم  وي�شلمه(،  يحفظه  )�هلل  مكتوم  �آل  حممد  بن  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
تتويج �لفائزين باأ�شو�ط �لنخبة، يوؤكد دعم �لقيادة �لر�شيدة للريا�شات �لرت�ثية 
على  �ملتعاقبة  �الأجيال  وحتفيز  �لتحديد،  وجه  على  بال�شقور  و�ل�شيد  عموماً 
على  �نعك�شت  �لتي  وقدر�تهم  مو�هبهم  و�إب���ر�ز  �لرت�ثية  �لريا�شة  ه��ذه  تبني 
�مل�شتويات �لقوية للغاية يف هذه �لن�شخة �لتي �شهدت م�شاركة قيا�شية وتناف�شاً 

حر�ص  تك�شف  �لتي  �الأزم��ن��ة  باأف�شل  �لتتويج  من�شات  على  لل�شعود  حمموماأً 
�مل�شاركني على تدريب �ل�شقور و�لتجهيز بكل همة وحافز من �أجل �لتفوق.  بهذ� 
�ل�شدد، رحب دميثان بن �شويد�ن، رئي�ص جلنة بطوالت فز�ع لل�شيد بال�شقور 
ر��شد بن حممد �آل مكتوم )�هلل يحفظه  بن  �ل�شيخ حممد  بت�شريف  "�لتلو�ح"، 
بنهاية  �شعادته  عن  وع��رب  �ل�شقارين،  نخبة  وتكرمي  �حل��دث  موقع  وي�شلمه(، 
مو�شم مثمر، ح�شد كل جمتهد فيه ن�شيب �لفوز بجو�ئز قيمة وقال: �شهدنا 
�لنا�شئني وظهور فرق  �مل�شاركات و�أع��د�د �ل�شقارين، وفئات  تز�يد�ً ملحوظاً يف 
جديدة �لهبت �ملناف�شات، جميعها عو�مل ز�دت من حدة �مل�شابقات وبالتايل رفعت 

م�شتوى �لبطولة، ملو�شم يعد �الأقوى على مد�ر �لعقدين �ملا�شيني".  
وعلى �شعيد �لنتائج، ك�شب �لظفرة �ملر�كز �لثالث �الأوىل يف �شوط فرخ �ل�شيوخ، 
ب�   "81 "�إ�ص  و�ل��ط��ري  ث��ان��ي��ة،   17،339 92" ب��زم��ن  "�إ�ص  �ل��ط��ري  بو��شطة 

ثانية.  17،621 82" ب�  "�إ�ص  وثالثاً  ثانية،   17،342
ثانية،   17،049 "3" بزمن  بالطري  �ل�شيوخ،  جرنا�ص  وفاز "�أف 3" ب�شوط 
كما نال �لفريق �ملركز �لثاين بالطري "�شو" ب� 17،051 ثانية، وجاء �لظفرة 

ثالثاً بالطري "85" ب� 17،315 ثانية.
وك�شب فريق �لو�شل �شوط فرخ حر �أول، بالطري "ذهب" بزمن 19،631 ثانية، 
وثانياً �ل�شيخ حمد�ن بن �شعيد بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، بالطري "عنرت" ب� 
20،355 ثانية. 01" بزمن  "�إت�ص  3" بالطري  "�أف  19،847 ثانية، وثالثاً 

"غبه" بزمن  بالطري  �أول،  �شاهني  ف��رخ  ب�شوط  باخلال�ص  غ�شاب  ر��شد  وف��از 
�أم" باملركزين �لثاين و�لثالث، بالطري "�إ�ص �إن 9"  �أر  "�أم  18،385 ثانية، يليه 

بزمن 18،544 ثانية، و�لطري "�ملو�ص" بزمن 18،768 ثانية.
وحقق عبد�هلل خلفان �لقبي�شي، �ملركز �الأول يف �شوط فرخ �لعامة مفتوح، بالطري 
 "35" بالطري  �حلريز  جمال  �شيف  يليه  ثانية،   17،446 "�ل�شعب" بزمن 

بزمن 17،563 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطري "�لعوير" ب� 17،569 ثانية.
"يا�ص"  بالطري  مفتوح،  �لعامة  جرنا�ص  �شوط  �لهاجري  نا�شر  خالد  وك�شب 
"بر�ق" بزمن  بالطري  �ملن�شوري  خليفة  حممد  يليه  ثانية،  بزمن 17،243 
 17،705 ب�  "متام"  بالطري  �لهاجري  نا�شر  خالد  وثالثاً  ثانية،   17،513

ثانية.
"�شويد" بزمن  بالطري  م���الك،  �لعامة  ف��رخ  ب�شوط  �مل���رر  حممد  �أح��م��د  وف���از 
17،796 ثانية، يليه �شعيد بن �ل�شيخ جمرن �لكندي بالطري "�لذيبه" بزمن 
18،112 ثانية، وثالثاً �شلطان ر��شد �ملن�شوري بزمن 18،382 ثانية. وك�شب 
"ذهب" بزمن  بالطري  �لعامة مالك،  �شوط جرنا�ص  �ملن�شوري،  ر��شد  �شلطان 
18،174 ثانية، يليه حميد حممد �لطاير بالطري "�لنخبه" بزمن 18،560  
 18،638 "جلمود" ب��زم��ن  بالطري  �مل��ن�����ش��وري  ر����ش��د  �شلطان  وث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة، 

ثانية.

�الت�صويق ب�ل�صغف  املوعد  "النخبة" على 
بال�شغف  �مل��وع��د  ك��ان��ت على  �لنخبة  �أ���ش��و�ط  �أن  �مل�����ش��ارك��ون  �ل�����ش��ق��ارون  �أج��م��ع 
يف  تاأتي  �لتي  �ملناف�شات  هذه  خلو�ص  �ملتاأهلة  �ل�شقور  لقوة  بالنظر  و�لت�شويق 

ختام مو�شم حافل وقوي لبطوالت �ل�شيد بال�شقور.

و�أكد �ل�شقار ير�ح عبيد بن �شنه �لكتبي، قائد فريق �لظفرة، �أن جناحات فريقه 
�لقيادة �لر�شيدة، �لذي يجعلهم يف  �إمنا تتحقق بف�شل �لدعم �لالحمدود من 
كل مو�شم يتطلعون لتحقيق �ملزيد من �النت�شار�ت و�مل�شاركة بكل قوة، وعرب عن 
�شعادته باحل�شول على لقب �شوط فرخ �ل�شيوخ يف �أ�شو�ط �لنخبة، رغم �ملناف�شة 

�لقوية من جميع �لفرق �مل�شاركة.
3"، عن تقديره  "�أف  فيما عرب �ل�شقار خليفة �أحمد جمرن �ملرر، قائد فريق 
�لقوة و�لتناف�ص  �أوفت بوعودها من حيث  �لتي  �لبطولة  �لقائمني على  جلهود 
�ملتقارب، و�لذي كان يتطلب �لتح�شري �جليد و�لقيام بجميع �لعو�مل �ملطلوبة 
بانتظار �لتوفيق للتو�جد على من�شة �لتتويج، ويف �لنهاية �جلميع �شعيد بهذ� 

�للقاء �الأخوي يف مو�شم كان ر�ئعاً بكافة تفا�شيله.
جعلت  قوياً،  مو�شماً  ترجمت  �ملناف�شات  �أن  �لقبي�شي،  بطي  خلفان  �عترب  فيما 
جميع  يف  و�لتح�شري  �لرتكيز  �أج��ل  من  طاقاتهم  �أق�شى  يقدمون  �ل�شقارين 
�الأ�شو�ط، حيث مل يوجد �شوط باملتناول بالنظر لقوة جميع �مل�شاركني و�ل�شقور 

�ملوجودة.

البطولة "اخلليجني" تختتم 
�ملو�فق  �لثالثاء  �ليوم  بال�شقور  لل�شيد  فز�ع  مناف�شات مو�شم بطوالت  تختتم 
�أ�شو�ط  �ليوم �لثاين ل� "�خلليجني" �مل�شاركني من جميع  باإقامة  فرب�ير   16
�شاهني  تبع وج��ري  ف��ئ��ات ج��ري  �أ���ش��و�ط  وه��ي  �ل��ت��ع��اون �خلليجي،  دول جمل�ص 

و�شاهني، بو�قع 6 �أ�شو�ط يف كل يوم، ومبجموع 12 �شوطاً.

•• الفجرية-الفجر

ت���وج ف��ري��ق ن���ادي �ل��ف��ج��رية للفنون 
�لقتالية بلقب م�شابقة دوري �أبطال 
نظمها  �ل��ت��ي  للم�شارعة  �الإم�����ار�ت 
�الإمار�ت للم�شارعة و�جلودو  �حتاد 
مدر�شة  ب�����ش��ال��ة  �أم���������ص  �أول  �أول 
�الأن�����ش��ار �ل��ع��امل��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة �شمن 
 ،  2021 ملو�شم  �الحت���اد  م�شابقات 
و�لتي �شهدت م�شاركة 50 العبا من 

. �أندية   6
ت��ت��وي��ج ف��ري��ق �لفجرية  .وق����د ج���اء 
منها  ميد�ليات   9 بر�شيد  �لذهبي 
وف�شيتني  ذه��ب��ي��ة  م���ي���د�ل���ي���ات   5
وبرونزيتني .. وحل يف �ملركز �لثاين 
بال�شارقة  �الأن�������ش���ار  م���رك���ز  ف���ري���ق 
ذهبية  منها  ميد�ليات   6 بر�شيد 
 ، وب��رون��زي��ت��ني  ف�شيات  و3  و�ح����دة 
بر�شيد  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ثالثا  وح��ل 
ف�����ش��ي��ة وب���رون���زي���ة ،ب��ي��ن��م��ا ج����اء يف 
�ل���ر�ب���ع ف��ري��ق دب���ي بر�شيد  �مل���رك���ز 
ميد�لية برونزية و�حدة .  �أما على 
توزيع6  مت  ف��ق��د  �ل��ف��ردي  م�شتوى 
م��ي��د�ل��ي��ات ذه��ب��ي��ة و�ل��ت��ي ن���ال منها 
 5 �لقتالية  للفنون  �لفجرية  فريق 
�شيف  ن�شيب  من  وكانت  ميد�ليات 
 ، ك���غ���م   57 حت����ت  وزن  يف  م����ب����ارك 
ون��و�ر عمار يف وزن حتت 65 كغم ، 
وعبيد ر��شد عبيد يف وزن حتت 74 
ك��غ��م ، ون����ال ذه��ب��ي��ة وزن حت��ت 86 
عي�شى  �شلطان  �لفجرية  العب  كغم 
�لثقيل  �ل��وزن  ميد�لية  حقق  ،بينما 
زميله �أحمد حممد خمي�ص.. و�أحرز 
العب  �ل�شاد�شة  �لذهبية  �مليد�لية 
فريق �ل�شارقة �إدري�ص حممد بفوزه 
حممد  �لف�شي  �أبوظبي  الع��ب  على 

�إدري�ص .  
ويف ختام �لبطولة �لتي �شهدت �لتز�م 
و�لتي  �ل�شحية  بال�شو�بط  �جلميع 
�ل�شابة  �ل��وج��وه  من  �لعديد  قدمت 
بكوؤو�ص  �ل��ف��ائ��زة  �ل��ف��رق  ت��ت��وي��ج  مت 
�لبطولة و�مليد�ليات �مللونة للمر�كز 

،وتقدمي  �الأوز�ن  ملختلف  �ل��ث��الث��ة 
�الأن�شار  مدر�شة  ملديرة  خا�ص  درع 
��شت�شافة  حل�شن  بال�شارقة  �لعاملية 
متطلبات  ك��اف��ه  وت��وف��ري  �ل��ب��ط��ول��ة 
عودة  �أك���دت  �لتي  للبطولة  �لنجاح 
ت��ط��ل��ع��ا لعودة  �الإم�������ار�ت  م�����ش��ارع��ة 

�عتماد�  �الإمار�تية  للم�شارعة  قوية 
�لذي  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل  ق��ط��اع  على 
�إد�رة �الحتاد برئا�شة  ي�شعى جمل�ص 
�شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي من 
خالله الإعادة بناء �للعبة مبا ي�شمن 

��شتمر�رها ب�شكل م�شتقر.

الأقوى الثم�نية  الأ�صواط  يف  تن�ف�صت  طريًا   258

حممد بن را�شد بن حممد اآل مكتوم يتوج »النخبة« يف »فخر الأجيال لل�شيد بال�شقور«
الظفرة �»اأف 3« �الو�صل �ب�خل�ل�ص �القبي�صي �اله�جري �املرر �املن�صوري يح�صد�ن التفوق

مركز الأن�ص�ر الث�ين �اأبوظبي ث�لث� 

الفجرية للفنون القتالية يحرز 
لقب دوري الإمارات للم�شارعة

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�شر 

 659/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  ديزرت روك للمقاوالت ���ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/عماد �لدين 

حممود عبد�حلميد �لبنا - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/جا�شم حممد عبد�هلل بن �شفيع 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)609.686( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  503/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/3484 �أمر �أد�ء ، و�ملوؤيد 
بحكم �ال�شتئناف رقم:443/2020 ��شتئناف �مر �أد�ء ب�شد�د �ملبلغ )4053585.31( درهم  

طالب �الإعالن : �يه بي �شي �شي لال�شا�شات و�ملقاوالت �ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب 
�لتنفيذ 

للتطوير  �ي�شت  ميدل  �منيات   -2 ليمتيد  تن  بروبرتيز  �أمنيات   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�لعقاري �ص.ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )4053585.31( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8374/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1892 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )166882( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �الإعالن : بنك دبي �ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة -  �شفته بالق�شية : طالب 

�لتنفيذ  -   وميثله:مكاوي عو�ص �ملكاوي ��شماعيل - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- مو�شى ح�شن غريب جمعه �شنقور - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )166882( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بالن�شر        
 172/2021/11 مدين جزئي 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- علي �حمد حممد 2- بحر �شلمان للنقل بال�شاحنات �ص.ذ.م.م

 جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�شركة �لتاأمني �لعربية �ص.م.ل - فرع دبي 

وميثله : �شمري حليم كنعان 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما �الول و�لثانية بالت�شامن فيما 
بينهما بان يوؤديا لها مبلغا وقدره )16.900( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 

�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام 
وحددت لها جل�شة 2021/2/17 �ل�شاعة 9:00 من خالل تطبيق �لبوتيم �مام �د�رة �لدعوى �البتد�ئية 
�ل�شاد�شة ، على هاتف رقم:0566039218 ،  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2013/360 تنفيذ جتاري     
طالب �لتنفيذ: موؤ�ش�شة �لكو للتكييف و�مليكانيكا ملالكها حممد غامن �بر�هيم نا�شر �لذيب �آل علي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - �لطابق �لثالث - �ملدخل 10 
�ملنفذ �شده : �شركة �لهدى للمقاوالت - ذ م م 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لقرهود - قرب مطعم ت�شيلي�ص - بناية �لهدى - طابق �مليز�نني 
5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى  2021/2/24 �ل�شاعة  �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :  حق منفعة - �ملنطقة 

: حمي�شنة �لثانية - رقم �الر�ص 463 - �مل�شاحة : 1878 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )9.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2013/360 تنفيذ جتاري     

طالب �لتنفيذ: موؤ�ش�شة �لكو للتكييف و�مليكانيكا ملالكها حممد غامن �بر�هيم نا�شر �لذيب �آل علي 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - �لطابق �لثالث - �ملدخل 10 

�ملنفذ �شده : �شركة �لهدى للمقاوالت - ذ م م 
عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �لقرهود - قرب مطعم ت�شيلي�ص - بناية �لهدى - طابق �مليز�نني 

5.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى  2021/2/24 �ل�شاعة  �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :  حق منفعة - �ملنطقة 

: حمي�شنة �لثانية - رقم �الر�ص 463 - �مل�شاحة : 1878 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )9.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

 258/2019/250 بيع عقار مرهون      
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �ميوزمنت و�يتووتر )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( وميثلها مديرها/

دو�رتي فر�ن�شي�شكو تيك�شري� مارقوي�ص - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة �خلليج للتمويل �ص.م.خ

وميثله:�بر�هيم ح�شن �بر�هيم �ملال 
وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2021/2/9  �البتد�ئية  دبي  قررت حمكمة 
)8248854.31( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال 
بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ص �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 

 .VILLA15 نوع �لعقار فيال - �ملنطقة نخلة جمري� - رقم �الر�ص 1990 - رقم �ملبنى(
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بالن�شر        
 527/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء ب�لن�صر
تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- نور �لدين نبيل ح�شن رفعت زيتون  -  جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :غنتوت لل�شناعات �لبال�شتيكية �ص.ذ.م.م

وميثله:�بر�هيم ح�شن �بر�هيم �ملال 
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/1/28 بالز�م �ملعرو�ص �شده نور �لدين نبيل ح�شن 
رفعت زيتون �ن توؤدي �ىل طالبة �المر/ غنتوت لل�شناعات �لبال�شتيكية �ص.ذ.م.م مبلغ وقدره 
�لقانونية  و�لفائدة   ، درهما  وثمانون  وخم�شة  و�شتمائة  �ل��ف  وثمانون  �شتة  دره��م   )86.685(
و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لزمته  �ل�شد�د  وحتى متام  �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  �شنويا من   %9 بو�قع 

وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة
ولكم �حلق يف ��شتئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�ن������امل  �مل�������دع�������و  /  ف����ق����د 
�ثيوبيا    ، �ر�ر�شو  �شيملي�ص 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP3380336( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0581177711

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو/ برياجنى فينود�نى 
ك����ارون����ار�ت����ن����ا ك�����ار�ج�����اه�����او�ت 
�شريالنكا    ، م��ودي��ان�����ش��ي��الج��ى 
�جل��ن�����ش��ي��ة - ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يجده  م��ن   )N7959695(
ع��ل��ي��ه �الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0555552604

فقدان جواز �شفر

حممد   / �مل�������دع�������و   ف����ق����د 
من�شور  حم����م����د  �����ش����ال����ح 
م��ك��اوى ، م�����ش��ر   �جلن�شية 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )23209202A(
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم  0557077192    

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو  / ديليب بانديت 
�لهند     ، بانديت  ر�م�شور�ت 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )S4276119( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0555554317

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو  / �شر�ج �حمد 
باك�شتان     ، �ح���م���د  ن���ظ���ري 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP1178351( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0555554317

فقدان جواز �شفر
عبد�لقادر  �ملدعو/على  فقد 
، كينيا  حم��م��د �ح��م��د ق��ا���ش��م 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A1824978(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�ق��رب مركز  �و  كينيا  ب�شفارة 

�شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل����دع����و/ ع��ل��ي�����ص بت 
�ندوني�شيا    ، ع����دى  �وي�����و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )B7978545( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0507576634

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

يلّخ�ص �لوعد �لذي قطعه �مل�شري حممد �شالح جلماهري نادي ليفربول 
ق�شاوة ما يجتازه حامل لقب �لدوري �الإنكليزي لكرة �لقدم، ع�شية مو�جهة 
�شعبة يف ذهاب دور �ل�16 من دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم �أمام اليبزيغ 

�الأملاين.
�لتو��شل  مو�قع  "�لفرعون" على  كتب  �ملتخبطة،  �لنتائج  من  �شل�شلة  بعد 
و�شنقاتل  �أب��ط��ال  نحن  ع��دي��دة.  الأ���ش��ب��اب  �شعبة  ف��رتة  "كانت  �الج��ت��م��اع��ي 
�أ�شا�ص  على  �ملو�شم  تقييم هذ�  يتم  باأن  ن�شمح  لن  �لنهاية.  كاالأبطال، حتى 

�لنتائج �لتي حققناها �أخري�. هذ� وعدي لكم جميعا".
يحتاج ليفربول �إىل نتيجة جّيدة يف دوري �الأبطال �لذي �أحرزه قبل مو�شمني 
للمرة �ل�شاد�شة يف تاريخه، لت�شكل ر�فعة لرجال �ملدرب �الأملاين يورغن كلوب 

�لباحثني عن �لثقة و�شط كّم رهيب من �الإ�شابات يف �شفوفهم.
لكن �ملبار�ة لن تقام على �أر�ص �أي من �لفريقني، بعد منع �ل�شلطات �الأملانية 
�الحتاد  فا�شطر  كورونا،  فريو�ص  بروتوكول  ب�شبب  ليفربول  �بناء  ح�شور 

�لقاري لنقلها �إىل �لعا�شمة �ملجربة بود�ب�شت.
وقد ي�شّب �إقامة �ملبار�ة خارج عقر د�ر اليبزيغ يف م�شلحة ليفربول �لذي 

ميّر بفرتة غري �عتيادية، �إذ مل يفز �شوى 3 مر�ت يف �آخر 12 مبار�ة يف 
خمتلف �مل�شابقات.

مبطاردة  ك��ل��وب،  م��درب��ه  وب��اع��رت�ف  منطقيا،  حظوظه  �أن��ه��ت  �شل�شلة 
ومبار�ة  نقطة   13 بفارق  عنه  يبتعد  �ل��ذي  �ملت�شدر  �شيتي  مان�ش�شرت 

�أقل، بعد خم�ص جوالت على بد�ية دور �الياب من �لدوري �النكليزي.
"�حلمر"  ين�شد  �ملحلية،  �لكاأ�ص  م�شابقة  م��ن  �أي�شا  خ��روج��ه  ظ��ل  ويف 

حتقيق م�شو�ر جيد يف �مل�شابقة �لقارية النقاذ ماء �لوجه.
لكن ع�شاق نادي "لن مت�شي �أبد� لوحدك" قد مينحون �أ�شباب تخفيفية 

قطبه  خ�شر  �ل��ذي  دفاعه  خط  خ�شو�شا  �الإ�شابات،  كاهل  �أثقله  لفريق 
�ل��ه��ول��ن��دي ف��ريج��ي��ل ف���ان د�ي����ك، �إىل ج��و غ��وم��ي��ز و�ل��ك��ام��ريوين جويل 

ماتيب.
حتى العب �لربتغايل ديوغو جوتا �لذي كان �ملفاجاأة �الإيجابية لهذ� �ملو�شم، 

فيغيب لعدة ��شابيع ب�شبب �ال�شابة.
�لربميريليغ  يف  مطارديه  فوز  وبحال  �لر�بع،  �ملركز  �إىل  ليفربول  تر�جع 

مببارياتهم �ملوؤجلة، قد يهبط نظريا �إىل �ملركز �لثامن.
وما ز�د �لطني بّلة، �خطاء غري �عتيادية حلامي عرينه �لرب�زيلي �ألي�شون 
بيكر �لذي �رتكب هفوة تلو �الخرى يف �آخر مبار�تني �شد مان�ش�شرت �شيتي 
دوري  يف  ك��اري��و���ص  ل��وري�����ص  �الأمل����اين  م��اآث��ر  ببع�ص  ذّك���رت  �شيتي،  ولي�شرت 

�الأبطال.
غيابات و��شابات �أرهقت قلب �لفريق �لناب�ص �ملوؤلف من �ألي�شون، �لظهريين 
فابينيو،  �لرب�زيلي  روبرت�شون،  �أندي  �ال�شكتلندي  �ألك�شندر-�أرنولد،  ترنت 
�لرب�زيلي  م��ع  ���ش��الح  �ل��ه��ج��وم  وث��الث��ي  ف��ي��ن��ال��دوم  �ل��ه��ول��ن��دي جورجينيو 

روبرتو فريمينو و�ل�شنغايل �شاديو مانيه.
وبعد �أربع �شنو�ت من تطبيق �أ�شلوب كلوب �ملبني على �ل�شغط �لعايل �مل�شتمر 

على �خل�شم، بد�أ ليفربول يعاين من ن�شوب يف �لطاقة.
قال مد�فعه �ل�شابق جاميي كار�غر على �شبكة "�شكاي �شبورت�ص": "ال يتعلق 
�المر بال�شلوك. هذ� لي�ص فريقا يقول +ح�شنا، �أحرزنا لقب �لدوري، ولقد 

جنحنا. مل يتنف�شو� منذ ثالث �شنو�ت".
فان  �شالح،  مع  �لتعاقد  بعد  �حلا�شل  �لكبري  �لتحّول  �ىل  كار�غر  وي�شري 
د�يك و�ألي�شون يف 2017 و2018، ليتحّول ليفربول من مناف�ص للحلول 
بني �الرب��ع��ة �الو�ئ���ل �ىل م�شدر �خلطر �الك��رب يف �نكلرت� و�أوروب���ا، وذلك 
برغم �لتخلي عن العب �لو�شط �لهجومي �لرب�زيلي كوتينيو �إىل بر�شلونة 
كانون  يف  دوالر  مليون   200 نحو  �ىل  ت�شل  ق��د  �شفقة  مقابل  �ال�شباين 

�لثاين/يناير 2018.
لكن �لفريق لن يكون مبقدوره �جر�ء �شفقة كبرية جديدة لتمويل قادمني 
�شي�شبح  فيما  �لثالثني،  م��ن  وفريمينو  ومانيه  �شالح  �ق���رت�ب  م��ع  ج��دد، 

فينالدوم العبا حر� �ل�شيف �ملقبل.
من دون بيع �أي جنم �ل�شيف �ملقبل، لن يكون مبقدور حتى بطل �لدوري 

�النكليزي �النفاق ب�شخاء يف ظل �لتق�شف �ملادي �لرهيب �لناجم عن 
تد�عيات فريو�ص كورونا.

يف �ملقابل، يغّرد اليبزيغ خارج �شرب �الأندية �لتقليدية يف �أملانيا، مع �لدعم 
�ملالكة للنادي، لكن من  �ملايل �جلديل من �شركة ريد بول مل�شروب �لطاقة 
دون ذلك مل يكن �لفريق �لنا�شىء قادر� على مقارعة �أبطال قاريني يف فرتة 

زمنية ق�شرية.
مد�فعه  ع��ن  �جل���اري  �ملو�شم  نهاية  يف  �لتخلي  ك��ان  �مل��ادي��ة  مكت�شباته  �آخ��ر 
حامل  ميونيخ  لبايرن  ي��ورو  مليون   43 مقابل  �أوباميكانو  د�ي��و  �لفرن�شي 
نادي  م��ن  فقط  ي��ورو  مليون  مقابل  �شفوفه  �إىل  �شّمه  بانه  علما  �للقب، 

�شالزبورغ �لنم�شوي �ل�شقيق قبل �أربع �شنو�ت.
وكان ليفربول معتاد� على �لت�شّوق من جمموعة ريد بول، بعد �شّمه العب 
مانيه  �شنع  فيما  مينامينو،  تاكومي  و�لياباين  كيتا  نابي  �لغيني  �لو�شط 

�أي�شا ��شمه مع �شالزبورغ.
�أحد  ي�شّكل  قد  كوناتيه  �إبر�هيما  �لفرن�شي  اليبزيغ  دف��اع  قلب  �ن  وي��رتّدد 
�حللول مل�شكالت دفاع ليفربول. وبرغم خ�شارة مهاجمه �لدويل تيمو فرينر 
اليبزيغ  ي��ز�ل  ال  �الإنكليزي،  ت�شل�شي  �إىل 
ع��ل��ى �شد�رة  ب���اي���رن  م��ن��اف�����ش��ي  م���ن 
�ل�����������دوري �المل���������اين و�ق�������ش���ى 
مان�ش�شرت يونايتد �الإنكليزي 
دوري  يف  �ملجموعات  دور  من 

�البطال.
ويعّول �لفريق على جمموعة 
من �لالعبني �جلدد على غر�ر 
�ملجري  �أومل�������و،  د�ين  �ال����ش���ب���اين 
�أمادو  �مل��ايل  �شوبو�شالي،  دومينيك 
كري�شتوفر  �ل���ف���رن�������ش���ي  ح�����ي�����در�، 
و�ال�شباين  كوناتيه  نكونكو، 

�أنخلينيو.

تتجه �الأنظار  �ليوم �لثالثاء �إىل ملعب "كامب نو" حيث �لقمة �ملرتقبة 
�فتتاح  يف  �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�ص  و�شيفه  �الإ�شباين  بر�شلونة  بني 
د�ئما  �مل��ه��ددة  �أوروب����ا  �أب��ط��ال  دوري  مل�شابقة  �لنهائي  ثمن  �ل���دور  ذه���اب 
�الأوروبي  �ل�شوبر  �لدوري  "كوفيد19-" ويخيم عليها م�شروع  بفريو�ص 

�خلا�ص بكبار �لقارة �لعجوز.
�شيعزف ن�شيد م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا يف �آذ�ن �لفرق �ل�شتة ع�شر �لتي 
ال تز�ل يف �ل�شباق، �لثالثاء و�الأربعاء ثم �الأ�شبوع �ملقبل، لكن �مل�شجعني لن 
يكونو� قادرين على �ال�شتماع �إليه �إال من خالل مكرب�ت �ل�شوت يف �أجهزة 

�لتلفزيون �خلا�شة بهم، يف هذه �الأيام من �حلجر �ل�شحي �لتام.
�ملرتقبة  �لقمة  مع  متعة  بالتاأكيد  هناك  �شتكون  �الأج���و�ء،  ه��ذه  غياب  يف 
�لن�شخة �الخرية و�لتي  بني بر�شلونة وباري�ص �شان جرمان و�شيف بطل 
�أم��ام فريق  �لكاتالوين  للفريق  "�لرميونتاد�" �لر�ئعة  �إىل  �الأذه��ان  تعيد 
�لعا�شمة �لفرن�شية قبل �أربعة �أعو�م، عندما حّول خ�شارته برباعية نظيفة 

ذهابا �ىل فوز كا�شح 6-1 �يابا.
من �ملتوقع �أن يتو�جد �الرجنتيني ليونيل مي�شي، �أف�شل العب يف �لعامل 
ن��و، لكن �الم��ر لن يكون كذلك بالن�شبة �ىل  �شت م��ر�ت، يف ملعب كامب 
و�حلايل  �لكاتالوين  �لنادي  يف  �ل�شابق  وزميله  ماريا  دي  �أنخل  مو�طنه 
ذل��ك �شري�هن  وم��ع  �ال���ش��اب��ة.  ب�شبب  نيمار،  �ل��رب�زي��ل��ي  �شان ج��رم��ان  يف 

�لباري�شيون على �شرعة وتاألق �لنجم �لثالث كيليان مبابي.
مع  ليو�جه  �لربتغال  موطنه  �إىل  �الأرب��ع��اء  رون��ال��دو  كري�شتيانو  و�شيعود 
فريقه يوفنتو�ص �اليطايل �أ�شحاب �ل�شيافة بورتو. يف �ليوم ذ�ته، ي�شتقبل 
�إ�شبيلية �ال�شباين �ملنت�شي بت�شعة �نت�شار�ت متتالية يف خمتلف �مل�شابقات، 

بورو�شيا دورمتوند �الأملاين �لذي يعاين �المرين حمليا.
حتى ذلك �حلني، ميني �الحتاد �الوروبي لكرة �لقدم )ويفا( �لنف�ص باأال 
�لفريو�ص  ب�شبب  تهديد�  �أكرث  �أ�شبحت  تف�شد موجة "كوفيد19-" �لتي 

�ملتحّور �لربيطاين و�لرب�زيلي و�جلنوب �إفريقي، �حلفل �ملن�شود.

من  �لن�شخة  ه��ذه  ��شتئناف  �شروط  تكييف  �إىل  �لقاري  �الحت��اد  و��شطر 
�أملانيا، �لبلد  �أوروبا مع قيود �حلركة �ل�شارمة �ملو�شوعة يف  �أبطال  دوري 

�ملمثل باأربع فرق يف �لدور ثمن �لنهائي.
و�ختار ويفا �لعا�شمة �ملجرية بود�ب�شت م�شرحا ملبار�تي �لذهاب بني اليبزيغ 
مون�شنغالدباخ  وبورو�شيا  �لثالثاء،  �ملقررة  �النكليزي  ليفربول  و�شيفه 
و�شيفه مان�ش�شرت �شيتي �النكليزي يف 24 �شباط/فرب�ير �حلايل. كما مت 
نقل �لقمة بني �أتلتيكو مدريد �الإ�شباين وت�شل�شي �النكليزي �إىل �لعا�شمة 

�لرومانية بوخار�شت.
وقد تثار ت�شاوؤالت يف �مل�شتقبل عن رحلة بايرن ميونيخ، حامل �للقب، مع 
�أتاالنتا  م�شيفه  مع  �الإ�شباين  مدريد  ري��ال  �أو  �الإي��ط��ايل،  الت�شيو  �شيفه 

برغامو �الإيطايل.
�الأندية  �نف�شال  ف��اإن خطر  �ل�شحية،  �الأزم��ة  وبعد  �ملتو�شط،  �مل��دى  على 
�الأوروب����ي لكرة  م��ا يقلق �الحت���اد  ه��و  بها  لت�شكيل دوري خ��ا���ص  �ل��ك��ربى 
�لقدم. فز�عة كرة �لقدم �الأوروبية يف �ل�شنو�ت �الأخرية، عاد �شبح "�لدوري 
لنادي  �مل�شتقيل  �لرئي�ص  خ��الل  م��ن  �خل��ري��ف  يف  �لظهور  �إىل  �ل�شوبر" 
بر�شلونة جوزيب ماريا بارتوميو و�لذي �أكد وجود مفاو�شات �شرية بهذ� 
�خل�شو�ص. وبح�شب �لعديد من و�شائل �الإعالم، ميكن لهذ� �مل�شروع �ملربح 
�مل�شتوحى من �لدوريات �لريا�شية يف �أمريكا �ل�شمالية )دوري كرة �ل�شلة 
للمحرتفني، دوري كرة �لقدم �الأمريكية للمحرتفني، و�لدوري �الأمريكي 
�أن يجمع حو�يل ع�شرين فريقا من �لبطوالت �لكربى، مع  للهوكي ...( 
�أدو�ر �إق�شائية يف نهاية �ملو�شم، وي�شم ريال مدريد وبر�شلونة ومان�ش�شرت 
يونايتد من بني �ملرّوجني لها. ويبدو �أن تاأييد �الأندية �الأملانية �لقانونية 
يوفنتو�ص.  �أو  �شان جرمان  باري�ص  �حل��ال مع  كما هو  فيه،  م�شكوك  �أم��ر 
وتوىل �الحت��اد�ن �لدويل )فيفا( و�الوروب��ي زمام �ملبادرة يف نهاية �ل�شهر 
�ل�شوبر  �ل���دوري  يف  ي�شارك  الع��ب  �أي  مبنع  �لتهديد  خ��الل  م��ن  �ملا�شي 
�الحتاد  ���ش��ّرع  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف  بهما.  �خلا�شة  �ملناف�شات  م��ن  �الوروب����ي 
ن�شخة  �الأبطال يف  دوري  مل�شابقة  �ل�شيغة �جلديدة  �لعمل على  �الأوروب��ي 
2024، حيث �أكدت م�شادر متطابقة �نه �شيتم رفع عدد 
مع  فريقا   36 �إىل   32 م��ن  �مل�شاركة  �ل��ف��رق 
�حلايل  بنظامه  �ملجموعات  دور  �لغاء 
فيها  يلتقي  م�شغرة  بطولة  وتنظيم 
ك����ل ف����ري����ق م����ع 10 
مناف�شني خمتلفني، 
ق��ب��ل خ���و����ص �ل����دور 

ثمن �لنهائي.
�لنظام  ه�����ذ�  و���ش��ي�����ش��م��ح 
�جل�����دي�����د، �مل�������ش���ت���وح���ى من 
�ل�شوي�شري"  "�لنظام 
برفع  �ل�شطرجن،  لبطوالت 
�لبث  ح����ق����وق  ك���ع���ك���ة  غ���ل���ة 
و�شيخلق  �ل���ت���ل���ف���زي���وين 
������ش�����د�م�����ات ج�����دي�����دة بني 
�عتبار�  �ل���ك���ب���رية  �الأن����دي����ة 
م��ن �خل��ري��ف. و�أك����د رئي�ص 
�الحت�����������اد �ل�����������دويل ج����اين 
"�لتحدي  �أن  �إن��ف��ان��ت��ي��ن��و 
�مل�شتقبل  يف  �حل���ق���ي���ق���ي 
�ملباريات  روزن���ام���ة  �شيكون 
كرة  و�ل��ت��و�زن بني  �لدولية، 
�لقدم على �شعيد �ملنتخبات 
�لتي  �الأن��دي��ة  �شعيد  وعلى 
كثري�ً  �أ�����ش����ال  ت���ع���اين 
خ�������الل  �الآن 

�جلائحة".

�شالح يعد بقتال الأبطال
 يف مواجهة ليبزيغ 

قمة نارية بني بر�شلونة و�شان جريمان بدوري الأبطال

حتت رع�ية مكتوم بن ممد بن را�صد

كاأ�س دبي »اإيفزا«الذهبية للبولو تنطلق اليوم بنادي احلبتور 
•• دبي-الفجر:

�ل�شيخ مكتوم بن   حتت رعاية �شمو 
م��ك��ت��وم نائب  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�ل��ث��ان��ي��ة من  ح��اك��م دب���ي  تنطلق يف 
مناف�شات  �لثالثاء  �ليوم  ظهر  بعد 
�لذهبية  �إي���ف���ز�  دب���ي  ك��اأ���ص  ب��ط��ول��ة 
ومنتجع  ب����ن����ادي  ل���ل���ب���ول���و  �ل�12 
�حل����ب����ت����ور ل���ل���ب���ول���و و�ل���ف���رو����ش���ي���ة 
�شهر  م��ن  �خل��ام�����ص  ح��ت��ى  وت�شتمر 

جول   18 وبهانيكاب  �ملقبل  م��ار���ص 
مب�������ش���ارك���ة 8 ف�����رق ه����ي �الإم��������ار�ت 
ب��ق��ي��ادة ���ش��م��و�ل�����ش��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�أبوظبي 
�ل��ي��ب��ه��وين وغنتوت  ف���ار����ص  ب��ق��ي��ادة 
ز�يد  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  ب��ق��ي��ادة 
ر��شد  بقيادة  و�يفز� مهرة  نهيان  �آل 
�حل��ب��ت��ور و�حل��ب��ت��ور ب��ق��ي��ادة حممد 
�حلبتور وزيد�ن بقيادة عمرو زيد�ن  
وبنجا�ص بقيادة حيدر بنجا�ص وذئاب 

كافو دبي بقيادة حبتور �حلبتور . 
وق���د �أع�����رب رج���ل �الأع���م���ال حممد 
�حلبتور �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  �حل���ب���ت���ور 
ل�شل�شلة بطوالت كاأ�ص دبي �لذهبية 
كاأ�ص  تقام  ب��اأن  �لبالغة  �شعادته  عن 
للبولو   2021 �لذهبية  �يفز�  دب��ي 
حتت رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي مما �أعطى للبطولة 

بعد� ر�شميا و�شعبيا كبري� .
�شمو  �ىل  �ل�����ش��ك��ر  �حل��ب��ت��ور  ووج�����ه 
�ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  و�ىل  غ��ن��ت��وت  ن����ادي 
ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
على  للبولو  �الإم���ار�ت  فريق  رئي�شة 
�نطالقتها  منذ  للبطولة  دعمهما 
ك��م��ا وج���ه �ل�����ش��ك��ر �ىل ���ش��ع��ادة خلف 
جمموعة  وموؤ�ش�ص  رئي�ص  �حلبتور 
�لبولو  لريا�شة  دعمه  على  �حلبتور 

�لدولية  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  و�ىل 
"�يفز�" على رعايتها للبطولة و�ىل 
ف��ري��ق مهرة  رئي�ص  ر����ش��د �حل��ب��ت��ور 
فريق  رئ��ي�����ص  زي������د�ن  ع���م���رو  و�ىل 
رئي�ص  �ليبهوين  فار�ص  و�ىل  زي��د�ن 
بنجا�ص  حيدر  و�ىل  �بوظبي  فريق 
حبتور  و�ىل  بنجا�ص   ف��ري��ق  رئي�ص 
�حل��ب��ت��ور رئ��ي�����ص ف��ري��ق ذئ����اب كافو 

دبي .
ت����ك����ون  �أن  �حل������ب������ت������ور  وت��������وق��������ع 

�يفز�  دب��ي  كا�ص  م��ن  �لن�شخة�ل�12 
�ل��ذه��ب��ي��ة ن�����ش��خ��ة ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة بكل 
وب�شبب  �جل��ائ��ح��ة  ب�شبب  �ملقايي�ص 
���ش��غ��ف �ل��الع��ب��ني ب��امل��ب��اري��ات عامة 

و�لكا�ص �لذهبية �ل�شنوية خا�شة .
و�لبطولة �لتي �نطلقت عام 2009 
تعد �الأ�شخم هي جزء من منظومة 
ببطوالت  �أ�����ش����وة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ب���ول���و 
وبريطانيا  و����ش��ب��ان��ي��ا  �الأرج���ن���ت���ني 
جمعية  مظلة  حت��ت  وت��ق��ام  و�مريكا 

هورلينغهام للبولو
كاأ�ص  ب����ط����والت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وت���ع���ت���رب 
�شل�شلة  باأنها  للبولو  �لذهبية  دب��ي 
�لبطوالت �لوحيدة �حلائزة على هذ� 
�العتماد �حل�شري يف بلد�ن جمل�ص 
�ل�شرق  ومنطقة  �خلليجي  �لتعاون 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا، ما يجعلها 
�لبولو  بطوالت  �أف�شل  بني  ُت�شنَّف 
�لبطولة  .  وقد�أ�شفرت قرعة  عامليا 
عن مالقاة بنجا�ص و�إيفز� مهرة يف 

مبار�ة  يعقبها  بينما  �الفتتاح  لقاء 
ع�شر�  �لر�بعة  يف  وغنتوت  �حلبتور 
وي�شهد يوم غد �الأربعاء مبار�تني ال 
�الأوىل  �شابقاتيها  �أهمية عن  تقالن 
جتمع ب��ني ذئ���اب ك��اف��و دب��ي وزيد�ن 

و�لثانية بني �الإمار�ت و�أبوظبي .

•• اأبوظبي -وام: 

و�آ�شيا يف فئة �ال�شكيت �شيف بن  �لر�مي �الإمار�تي بطل �خلليج و�لعرب  ي�شع 
�لعامل  كاأ�ص  �مل�شاركة يف  �أج��ل  ��شتعد�د�ته من  على  �الأخ��رية  �للم�شات  فطي�ص، 
للرماية �ملقرر �إقامته يف جمهورية م�شر �لعربية خالل �لفرتة من 22 فرب�ير 
�جلاري حتى 5 مار�ص �ملقبل، و�لتي ي�شتهدف من خاللها حتقيق مركز متقدم 
ي�شهم يف تعزيز فر�شه جلمع �لنقاط �لتاأهيلية الأوملبياد طوكيو، وال �شيما بعد 
ح�شوله على �ملركز �لثاين و�مليد�لية �لف�شية يف بطولة �جلائزة �لكربى �لتي 

�أقيمت باملغرب نهاية �ل�شهر �ملا�شي.
ويوؤكد �شيف بن فطي�ص �أنه يتدرب حاليا ب�شكل يومي بني ميادين دبي و�أبوظبي 

و�لعني، من �أجل �لتكيف على �لرماية يف �أي ميد�ن و�أي ظروف مناخية، و�أنه 
حري�ص على �لو�شول مبعدل تركيزه �إىل �أعلى م�شتوى قبل �ل�شفر �إىل م�شر، 
الأن بطولة كاأ�ص �لعامل هي �أقوى �لبطوالت، ومن �ملنتظر �ن ت�شهد �إقباال كبري� 
طوكيو  الأومل��ب��ي��اد  �لتاأهيلية  �لنقاط  حل�شد  �الأو�ئ���ل  و�مل�شنفني  �الأب��ط��ال  م��ن 

باعتبارها �أكرب حدث ريا�شي تنتظره �ل�شاحة �لدولية كل 4 �شنو�ت.
بالن�شبة  ويقول �شيف بن فطي�ص يف ت�شريحاته لوكالة �أنباء �الإمار�ت " و�م": 
�أ�شتعد ب�شكل جيد، و�نتظر مو�فقة �لهيئة �لعامة للريا�شة على م�شاركتي  يل 
يف بطولة كاأ�ص �لعامل بالقاهرة م�شري� �إىل �أن �آخر لقب عربي �شجله كان فى 
م�شريف مطلع �لعام �ملا�شي 2020، حينما ح�شد �مليد�لية �لذهبية يف �لبطولة 

�لعربية.

احتاد الكرة ُيفعل اتفاقية التعاون مع نظريه العراقي�شيف بن فطي�س يرفع درجة ا�شتعداده للم�شاركة يف بطولة كاأ�س العامل للرماية مب�شر
•• دبي –الفجر:

ب����د�أ �حت����اد �الإم������ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم تفعيل �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ع��اون مع 
نظريه �الحتاد �لعر�قي من خالل �ال�شتعانة بالكو�در �لتدريبية 
�ملحرتفني  �أن��دي��ة  مدربي  وتطوير  تدريب  عملية  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة 
و�ملنتخبات �لوطنية �لعر�قية و�إعد�د �ملناهج �لتدريبية العتمادها 
من �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم لنيل ��شتقاللية �لتعليم �لذ�تي 
. و�شيقوم عبد�هلل ح�شن مدير �لتدريب يف �حتاد �الإم��ار�ت لكرة 
�ل��ق��دم ب��و���ش��ع �مل��ن��اه��ج �خل��ا���ش��ة ب���ال���دور�ت و�ل���ور����ص �لتدريبية 
�خلا�شة بالكو�در �لفنية �لعر�قية وغريها من خالل �شل�شلة من 

�الجتماعات مع م�شوؤويل �الإد�رة �لفنية باالحتاد �لعر�قي .
و�أك���د حممد ع��ب��د�هلل ه��ز�م �ل��ظ��اه��ري �الأم���ني �ل��ع��ام الحت��اد كرة 
�لقدم حر�ص �الحتاد على تفعيل �التفاقيات �ملوقعة مع خمتلف 
�الحت����اد�ت ب�شكل عملي م��ن خ��الل ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��زي��ار�ت ، 
م�شري�ً �إىل �أن ��شتعانة �الحتاد �لعر�قي باملحا�شر �لوطني عبد�هلل 
ملا يتمتع فيه من خ��رب�ت  يف جمال  �إيجابية نظر�ً  ح�شن خطوة 
�لتعليم �إ�شافة �إىل ع�شويته يف �للجنة �لفنية باالحتاد �الآ�شيوي 
فعاليات  �إق��ام��ة  �شت�شهد  �ملقبلة  �لفرتة  �أن  �لعام  �الأم��ني  و�أ���ش��ار   .
منتخبات  ودية بني  مباريات  لعب  ،منها  �الحتادين  خمتلفة بني 

�ملر�حل �لعمرية وعقد ور�ص تدريبية وغريها .



 
كلبة تنقذ �شاحبتها من انفجار يف منزلها

تنبيهها  عرب  �لربيطانية  �شاحبتها  حياة  �إن��ق��اذ  يف  كلبة  جنحت 
وك���ان عر�شة  �ل��ن��ري�ن فيه  �شبت  �ل���ذي  �إخ���الء منزلها  ل�����ش��رورة 

النفجار �أنابيب �لغاز خالل دقائق قليلة.
�أن  دون  �لغاز  �أنابيب  و�قرتبت من  �لنري�ن مبنزلها  �شبت  بعدما 
تدري، توجهت �لكلبة بيال �إىل غرفة نوم �شاحبتها ديان طوم�شون 

)51 عاماً( �لتي تعي�ص مبفردها وبد�أت بالنباح.
لتفقد  دفعها  �ل��ذي  �الأم���ر  م��ا،  م�شكلة  وج��ود  �إىل  �مل���ر�أة  وتنبهت 
منزلها لتكت�شف باأن �لنري�ن بد�أت بالتهام منزلها و�قرتبت كثري�ً 

من �أنابيب �لغاز.
وقالت طوم�شون، �إن �لكلبة �أيقظتها يف �لوقت �ملنا�شب، لالت�شال 
�إخ��م��اد �حلريق قبل دقائق من  �ل��ذي متكن من  �الإط��ف��اء  بفريق 

�نفجار �لغاز.
و�أ�شافت: " يف حو�يل �ل�شاعة �لثالثة و�لن�شف لياًل، بد�أت كلبتي 
��شتمرت بالنباح  بيال بالنباح، فطلبت منها �لعودة للنوم، ولكنها 
�ل�شفلي  �لطابق  �إىل  نزلت  ما.  بوجود م�شكلة  �أ�شك  وهذ� جعلني 
�ملنزل  ب��اأن  �أدرك���ت  وعندها  �مل��ك��ان.  يف  �ل��دخ��ان  بانت�شار  ففوجئت 

يحرتق."
ما�ص  ب�شبب  ن�شب  �حل��ري��ق  ف���اإن  ط��وم�����ش��ون،  �ل�����ش��ي��دة  وب��ح�����ش��ب 

كهربائي يف خز�نة �أ�شفل �لدرج بجو�ر عد�د �لغاز مبا�شرة.
طوم�شون  �ل�شيدة  ��شطرت  �مل��ن��زل،  م��ن  كبري  ج��زء  ت�شرر  وبعد 
�إ�شالح �الأ���ش��ر�ر. كما  �أح��د �جل��ري�ن حتى يتم  لالإقامة يف منزل 
مي”  “غوفاند  م��وق��ع  على  �شفحة  و�جل����ري�ن  �الأ���ش��دق��اء  �أن�����ش��اأ 
منزلها،  �إ�شالح  �إع��ادة  تتمكن من  للمر�أة حتى  �لتربعات  جلميع 

بح�شب ما �أورد موقع "ميرتو" �الإلكرتوين. 

ع�شابة قردة تختطف تواأما ر�شيعا وتقتل طفلة
�أفادت و�شائل �إعالم هندية باختطاف جمموعة من �لقردة لتو�أم 
�ل�شكان  �أي��ام من منزلهما، وجن��اح  ثمانية  �لعمر  يبلغ من  ر�شيع 

�ملحليني باإنقاذ ر�شيعة و�حدة فقط.
و�ألقت جمموعة من �لقردة �لر�شيعة �ل�شغرية بعد �ختطافها من 

�شريرها يف جمرى مائي، �الأمر �لذي ت�شبب بوفاتها.
�لو�قعة  �أالن��غ��ام  ميال  يف  �ملحليني  �ل�شكان  من  جمموعة  وحلقت 
بالهرب  و�شارعت  �لتو�أم  �لتي حملت  بالقردة  ن��ادو،  تاميل  بوالية 
�لفتيات بعدما تركتها  �إح��دى  �إنقاذ  �ملنازل، حيث جنحو� يف  فوق 

�حليو�نات على �أحد �الأ�شطح.
�لعثور على جثتها  �لثانية، مت  �لطفلة  وعقب عمليات بحث، عن 

قرب جمرى مائي.
وحتدثت و�لدة �لتو�أم ملوقع "تاميز �أوف �إنديا" قائلة، �إنها �شدمت 
�ختطافها  الح��ق��ا  و�كت�شفت  منزلها،  �شطح  على  �ل��ق��رود  ل��روؤي��ة 

للتو�أم �لذي كان نائما يف �لد�خل.
�لذي جعل  �الأم��ر  بال�شر�خ،  ب��د�أت  �أنها  �ملكلومة  �لو�لدة  و�أ�شافت 
جري�نها ي�شارعون باللحاق ور�ء �لقردة، �إال �أن حماولتهم مل تفلح 

�شوى يف �إنقاذ طفلة و�حدة.
من جانبه قالت �شرطة �لوالية �لهندية، �إنها �شارعت �إىل �لو�شول 
ملوقع �حلادثة، حيث عرث على �لطفلة �ملتوفاة، و�لتي نقلت جثتها 

الحقا الأحد �مل�شت�شفيات �جلامعية يف �لوالية.
وت�شري تقدير�ت �إىل وجود 50 مليون قرد يف �لهند، يف حني تعترب 

هذه �حليو�نات م�شوؤولة عن 13 وفاة يف �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غيت�س يك�شف اأبرز التحديات بعد وباء كورونا
�شّلط موؤ�ش�ص �شركة "مايكرو�شوفت" �الأمريكية، بيل غيت�ص، �ل�شوء على �لتحديات �لتي �شيو�جهها �لعامل، بعد 

�لق�شاء على وباء كورونا �لذي �أثر على �أعد�د كبرية من �لب�شر حول �لعامل.
وك�شف غيت�ص عن حتديني رئي�شيني �شيتوجب على �لب�شر مو�جهتهما بعد �لتعايف من كوفيد19- ب�شكل نهائي، 

وهما �لتغري �ملناخي و�حلروب �لبيولوجية.
و�أ�شار �مللياردير �الأمريكي �إىل تنامي حجم �لغاز�ت �لدفيئة �لتي توؤثر على �لغالف �جلوي �شنويا، الفتا �إىل �شرورة 

�إيقاف تلك �النبعاثات، للحيلولة دون هالك �الأر�ص ب�شبب ظاهرة �الحتبا�ص �حلر�ري.
"ذ� غارديان" �لربيطانية، للعمل على �لو�شول بهذه �النبعاثات �إىل �ل�شفر،  ودعا غيت�ص يف مقابلة مع �شحيفة 

الفتا �إىل �شعوبة هذه �ملهمة.
�نخفا�شا يف حجم  �شبب  �لذي  �الأم��ر  �لعامل،  �ل�شناعية حول  �لن�شاطات  "ب�شبب كورونا تر�جعت  و�أ�شاف قائال: 

�لغاز�ت بن�شبة 5 يف �ملئة، وهي ن�شبة منخف�شة جد� مقارنة مبا هو مطلوب حلماية كوكبنا".
�النبعاثات  ع��ودة  ذلك من  ير�فق  قد  وما  كورونا  على فريو�ص  �لق�شاء  بعد  �لو�جب عمله  �شوؤ�ل حول  على  ورد� 
�لتي  و�لن�شاطات  و�ل�شيا�شات  �لتقنيات  على  �لرتكيز  �لب�شر  "على  غيت�ص:  �أو�شح  �لوباء،  قبل  حالها  �إىل  �ل�شارة 

�شت�شعنا على طريق �لق�شاء على غاز�ت �لدفيئة بحلول �لعام 2050".
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يجمع اآلف الدولرات عرب ت�شيد الأ�شعار اخلطاأ 
حقق رجل بريطاين ثروة �شغرية عن طريق �لبحث عن �ملنتجات �لرخي�شة 

�لثمن على �الإنرتنت و�إعادة بيعها باأ�شعار مرتفعة.
يبحث ديفد جاغو عن �ملنتجات ذ�ت �الأ�شعار �ملنخف�شة جد�ً و�لتي ال ينجح 
�أ�شحابها بو�شع �أ�شعار تنا�شب قيمتها على �الإنرتنت. وبعد �شر�ئها باأثمان 

بخ�شة، يعمد �إىل بيعها باأ�شعار مرتفعة ليجني �أرباحاً معقولة منها.
وكان ديفيد �لذي يعمل كمحلل لتكنولوجيا �ملعلومات يف جامعة بروت�شموث، 
قد بد�أ رحلته يف هذ� �ملجال بال�شدفة قبل �أربع �شنو�ت، عندما وجد جهاز 
يف  �لرجل  ��شتمر  وبعدها  دوالر�ً.   50 يتجاوز  ال  بثمن  جديد،  �إك�شبوك�ص 
�لبحث عن مثل هذه �ل�شفقات حيث عرث على علبة مكياج جديدة ب�شعر ال 

يتجاوز 3 دوالر�ت فقط.
ويقول ديفيد، �إن بع�ص �الأ�شخا�ص يعر�شون منتجات م�شتعملة �أو جديدة 
على �الإنرتنت، ويخطئون يف و�شع �الأ�شعار �ملنا�شبة، فيقوم هو بطلب هذه 
�ملنتجات م�شرتطاً عليهم �اللتز�م بال�شعر �لذي و�شعوه حتى ولو كان عن 

طريق �خلطاأ. وبالفعل يلتزم بع�ص �الأ�شخا�ص باالأ�شعار �لتي ي�شعونها.
يحتفظ  ولكنه  وبيعها،  �لرخي�شة  �الأ�شياء  �شر�ء  على  ديفيد  يقت�شر  وال 
للمقربني  كهد�يا  يقدمها  �أو  منزله،  �أو  عمله  يف  يحتاجها  �لتي  باالأ�شياء 
من �لعائلة و�الأ�شدقاء. �أما �ملو�د �لغذ�ئية �لتي ال ي�شتخدمها فيتربع بها 

لبنوك �لطعام و�جلمعيات �خلريية، �أو يقدمها للحيو�نات �الأليفة.
ب��د�أ مب�شاركة  �أن��ه  �إذ  �الآخ��ري��ن،  على  يبخل مبعلوماته  ديفيد ال  �أن  يذكر 
 642 و�لتي حتتوي على  ت��وك،  تيك  �لتجارية على �شفحته على  �أ���ش��ر�ره 

متابعاً �الآن، وفق ما �أوردت �شحيفة "�شن" �لربيطانية. 

متزجلان يق�شيان يف انهيار ثلجي 
لقي متزجلان بولنديان حتفهما يف �نهيار ثلجي يف جبال تاتر� �ل�شاهقة يف 

�شلوفاكيا، بح�شب ما �أفاد عنا�شر �الإنقاذ .
قرب  وق��ع  ثلجياً  �ن��ه��ي��ار�ً  �إن  �شلوفاكيا  يف  �جلبلية  �الإن��ق��اذ  خدمة  وق��ال��ت 
جبل كوندر�توفا كوبا يف منطقة هاي تاتر� �لغربية م�شاء �ل�شبت، وطمر 
ثالثة متزجلني. و�أو�شحت يف بيان "متكن �أحدهم من �خلروج من حتت 
�لثلوج و�ت�شل باملنقذين �لذين با�شرو� مهمة على عربات �لثلوج و�ملز�لج. 

فاكت�شفو� جثتني ملتزجَلني بولندَيني".
�لذي جنا من �حلادث  �لرجل  �إنقاذ بولندي عرث على  �أن فريق  و�أ�شافت 
و�أجرى مكاملة �لطو�رئ. وتابع �لبيان "كان عالقاً هو �أي�شا حتت �لثلوج لكنه 
متكن من حترير نف�شه. ثم حاول �لعثور على �أ�شدقائه لكن دون جدوى". 
و��شتكملت عملية �الإنقاذ يف وقت مبكر �الأحد و�شارك فيها ع�شر�ت �ملنقذين 

و�ملتطوعني يف خدمة �الإنقاذ �جلبلية �إىل جانب كالب مدربة.
�رتفاعه  ويبلغ  بولند�  مع  �حل��دود  عند  يقع  جبل  هو  كوبا  وكوندر�توفا 

2005 �أمتار.

وفاة ال�شاعر الفل�شطيني 
مريد الربغوثي 

�لفل�شطيني  و�لكاتب  �ل�شاعر  ت��ويف 
�لعا�شمة  يف  �ل����ربغ����وث����ي  م���ري���د 
�الأردن��ي��ة ع��م��ان ع��ن عمر ن��اه��ز 77 
عاما. وكان �لربغوثي متزوجا من 
ر�شوى  �مل�شرية  و�ل��ن��اق��دة  �لكاتبة 
متيم  �ل�شاعر  ه��و  و�بنهما  عا�شور، 
�حلا�شل  متيم،  ون�شر  �ل��ربغ��وث��ي. 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  يف  دك��ت��ور�ة  على 
من جامعة بو�شطن، �شورة جتمعه 
بو�لديه على موقع في�شبوك ومعها 
تعليق "رحم �هلل �أبي و�أمي". وقالت 
بيان  يف  �لفل�شطينية  �لثقافة  وز�رة 
�لذين  �مل��ب��دع��ني  "من  �ل���ر�ح���ل  �إن 
دفاعا  و�إبد�عاتهم  كتاباتهم  كر�شو� 
ع���ن �ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وعن 
و�أ�شاف  �شعبنا".  ون�����ش��ال  ح��ك��اي��ة 
�ل�شعرية  �أف��ع��ال��ه  "�شتخلد  �ل��ب��ي��ان 
و�لن�شال  �لكفاح  حكاية  و�ل��ن��رثي��ة 
و�لفكر  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل����وط����ن����ي 
�الإن�شاين". ولد �لربغوثي يف يوليو 
متوز 1944 بقرية دير غ�شانة قرب 
�ملدر�شي  ت��ع��ل��ي��م��ه  وت��ل��ق��ى  �هلل  ر�م 
بال�شفة �لغربية قبل �أن ي�شافر �إىل 
م�شر حيث �لتحق بجامعة �لقاهرة 
�الإجنليزية  �للغة  ق�شم  يف  وت��خ��رج 

بكلية �الآد�ب عام 1967.

حملة لرتميم التماثيل 
الأثرية يف املدن امل�شرية

و�الآث�����ار  �ل�����ش��ي��اح��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
و�شيانة  لتنظيف  حملة  �مل�شرية 
بامليادين  �مل������وج������ودة  �ل���ت���م���اث���ي���ل 
�جلمهورية.  مب��ح��اف��ظ��ات  �ل��ع��ام��ة 
وب�������د�أ �مل����رمم����ون �ل���ع���ام���ل���ون على 
 22 ب���ال���ع���م���ل يف  ت��ن��ف��ي��ذ �حل���م���ل���ة 
حم��اف��ظ��ة و���ش��ت��ت��و�ىل �الأع���م���ال يف 
�الأعمال  لت�شمل  �ملحافظات  باقي 
و�الأتربة  �مل�شوهة  �ل��ك��ت��اب��ات  �إز�ل����ة 
�لعالقة با�شتخد�م �أ�شلوب �لتنظيف 
�لتنظيف  �أو  �جل�����اف  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي 
باالإ�شافة  �حل��ال��ة  ح�شب  �ل��رط��ب 
و�لعزل  و�ل���ت���ق���ومي  �حل��م��اي��ة  �إىل 
�لن�شو�ص  وتذهيب  �إح��ي��اء  و�إع���ادة 
�ل�شياحة  وزير  وتفقد  �لتاأ�شي�شية. 
و�الآث���������ار خ���ال���د ع���ن���اين و�الأم������ني 
لالآثار  �الأع����ل����ى  ل��ل��م��ج��ل�����ص  �ل���ع���ام 
تد�شني �حلملة مبحافظة �لقاهرة 
�ل��ي��وم ب��ج��ول��ة ب�شو�رع  ح��ي��ث ق��ام��ا 
ت��اب��ع��ا خاللها  �ل��ق��اه��رة  وم��ي��ادي��ن 
من  ع��دد  و�شيانة  تنظيف  �أع��م��ال 
هذه �لتماثيل ومنها متاثيل ق�شر 
بوليفار  ���ش��ي��م��ون  ومت���ث���ال  �ل��ن��ي��ل، 
�ل���ق���اه���رة. ووفقا  م��دي��ن��ة  ب��و���ش��ط 
�ل�شياحة  وز�رة  ع��ن  ���ش��ادر  ل��ب��ي��ان 
�ل������وز�رة هذه  �إط�����الق  �أن  و�الآث������ار 
�حل��م��ل��ة ي���اأت���ي ح��ر���ش��ا م��ن��ه��ا على 
�ملوجودة  �لتماثيل  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�أو  �الأث��ري��ة  �شو�ء  �لعامة  بامليادين 
غ��ري �الأث��ري��ة وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملحافظات �ملعنية، حيث تتم �أعمال 
�لتنظيف و�ل�شيانة باأيادي مرممي 
�ملجل�ص �الأعلى لالآثار الإبر�ز جمال 
بامل�شتوى  �لتماثيل، و�الرتقاء  هذه 
�حل�شاري للميادين، يف �إطار جهود 
�حل�شاري  �ل�شكل  الإ�شفاء  �لدولة 

و�جلمايل على �مليادين �لعامة.

الأمري هاري وميغان يعلنان خربا �شعيدا
�أعلن �ملتحدث با�شم �الأمري �لربيطاين هاري 
�أنهما  �شا�شك�ص،  ودوق��ة  دوق  ميغان،  وزوجته 
�ملتحدث:  وق��ال  �لثاين.  مولودهما  ينتظر�ن 
�أخا  �شيكون  �آرت�شي  �أن  نوؤكد  �أن  "ن�شتطيع 
�ل�شعادة بعد  �ل��دوق و�لدوقة تغمرهما  �أك��رب. 
�لثاين".  طفلهما  ي��ن��ت��ظ��ر�ن  �أن��ه��م��ا  علما  �أن 
و�أو�شح �ملتحدث با�شم ق�شر بكنغهام، �أن �مللكة 
�إليز�بيث ملكة بريطانيا وجميع �أفر�د �لعائلة 
�مللكية �شعد�ء ل�شماع هذ� �لنباأ، ح�شبما نقلت 
�الأمري  وزوجها  �مللكة  �أن  و�أ�شاف  "رويرتز". 
فيليب، و�الأمري ت�شارلز و�لد هاري، و�لعائلة 

كلها "�شعد�ء" ويتمنون للزوجني �ل�شعادة.
�مللكية  و�جباتهما  عن  وميغان  ه��اري  وتخلى 
�الأول  �بنهما  م��ع  و�ن��ت��ق��ال  �مل��ا���ش��ي،  يناير  يف 
حياة  �أج��ل  من  كاليفورنيا  جنوب  �إىل  �آرت�شي 
�أكرث ��شتقاللية و�البتعاد عن و�شائل �الإعالم 
�لربيطانية. ومنذ قر�ر �لتخلي عن و�جباتهما 
�مللكية، و��شل �لزوجان �لعمل �خلريي، ووقعا 
ع��ل��ى ع��ق��ود م��ع حم��ط��ات ت��ل��ف��زي��ون وو�شائل 

�إعالم �أخرى.

مبتور اليدين ي�شعد الع�شاق بالورود يف يوم احلب 
بابت�شامة تخفي �شيئا من �الأنفة، وبذر�عني مرتع�شتني، 
�الأحمر  �ل��ت��ول��ي��ب  ورد  م��ن  زه����ر�ت  �ل��دي��ن  �شيف  ي��اأخ��ذ 
وي�شففها بطريقة متناغمة قبل �أن ي�شيف �إليها زهر�ت 
�أور�ق  وتتخللها  �ل���وردي  و�لقرنفل  �لليمونيا  ورد  م��ن 
وبديعة  فو�حة  باقة  �أم��ام��ه  لتت�شكل  �لفو�حة  �لريحان 
�ل�����ش��غ��ري �لكثري  �مل��ح��ل  �ل���زه���ور ت�شفي ع��ل��ى ذل���ك  م��ن 
باقة  ت�شكيل  �ل�شاب  ينهي  �أن  وما  و�لروعة.  من �جلمال 
�لزهور �ملزد�نة باالألو�ن و�لتي تنبعث منها رو�ئح فو�حة، 
�لف�شي  �للون  ذ�ت  �لهد�يا  �أور�ق  يف  لفها  يف  ياأخذ  حتى 
�شنعه  وع��اء  يف  ي�شعها  �أو  �للمعان  �ل�شديد  �لذهبي  �أو 
للغر�ص يف �نتظار �أن يتو�فد زبناوؤه القتناء باقات �لورد.

�إع��د�د باقات �ل��ورود وت�شفيفها ب�شكل بديع حتى  ويبدو 
تنال �إعجاب �لع�شاق، مهمة �شعبة لل�شاب �ملبتور �ليدين 
��شتعمال  �إىل  فهو ميار�ص مهنة حتتاج  �ل��ذر�ع��ني،  حتى 
ي�شبح  �أن  من  مل مينعه  �أط��ر�ف��ه  فقد�ن  ولكن  �ليدين. 
�شو�شة  حمافظة  يف  �ل��زه��ور  م�شففي  �أ�شهر  م��ن  و�ح���د� 
�إع��د�د ت�شكيالت  و�ملن�شتري )و�شط تون�ص(، حيث برع يف 
ر�ئعة من �لباقات �لتي يزد�د �لتهافت عليها يف �ملنا�شبات 
�ل��ر�ب��ع ع�شر من  �ل��ذي يو�فق  ي��وم �حل��ب  �خلا�شة مثل 
فرب�ير من كل عام. ولد �شيف �لدين �جلال�شي مبتور 
نف�شه  يف  بعثت  �الإع��اق��ة  تلك  �أن  �إال  و�ل�شاقني،  �ليدين 
�لتحدي و�لطموح باأن ي�شنع لنف�شه مهنة ي�شعر بال�شعادة 
و�أ�شكال من  �أ�شناف  �إع��د�د  يف  يتفنن  فهو  يز�ولها،  وهو 
باقات �لزهور باألو�ن ورو�ئح خمتلفة، هي �ملهنة �لتي بد�أ 

يف تعلمها منذ �أن كان عمره 19 عاما.

الإفراج عن اأقدم �شجني مراهق بعد 68 عاما
�أقدم  �أفرجت �ل�شلطات �لق�شائية يف �لواليات �ملتحدة عن 
�شطو  �شل�شلة عمليات  دوره يف  ب�شاأن  ملز�عم  �شجني مر�هق 

م�شلح ، وذلك بعد ق�شائه 68 عاما يف �ل�شجن.
و�أطلقت �ل�شلطات �خلمي�ص �ملا�شي، �شر�ح جوزيف ليغون، 
�لبالغ من �لعمر 83 عاما، من �شجن �شرق بن�شلفانيا، بعد 
�أن كان قد حكم عليه بال�شجن يف �لعام 1953، عندما كان 

يبلغ من �لعمر 15 عاما.
وب��ح�����ش��ب �ل����رو�ي����ة، ف����اإن ل��ي��غ��ون ث��م��ل م���ع جم��م��وع��ة من 
فقتل  فيالدلفيا،  مدينة  يف  هجوما  �شنو�  ث��م  �مل��ر�ه��ق��ني، 
و�مل�شاركة  بالقتل  �مل��ر�ه��ق  و�ت��ه��م  �ل��ه��ج��وم،  يف  �شخ�شان 
جمموعة  م��ع  و�الع���ت���د�ء  �ل�شطو  عمليات  م��ن  �شل�شلة  يف 
�مل���ر�ه���ق���ني، وح��ك��م ع��ل��ي��ه ب��ال�����ش��ج��ن م���دى �حل���ي���اة، ولكنه 
فد�ء  كب�ص  كان  �أن��ه  ليغون  ويعتقد  �جلرمية.  �رتكاب  نفى 
ذل���ك �حلني،  وم��ن��ذ  ب��ارت��ك��اب ج��ر�ئ��م مل يرتكبها.  و�ت��ه��م 
وب�شبب "عناده" ظل ليغون يرف�ص �لتقدم بطلب لالإفر�ج 
�مل�شروط، لكن يف �لعام 2012، ق�شت �ملحكمة �لعليا بعدم 
ت�شكل  باعتبارها  �الأح��د�ث،  على  �ملوؤبدة  �الأحكام  د�شتورية 
د�شتورية.  غري  فهي  وبالتايل  عادية  وغ��ري  قا�شية  عقوبة 
عدة  بني  من  بن�شلفانيا  والي��ة  كانت  �حلكم،  �شدور  وبعد 
�أربع  بعد  �مل��وؤب��د.  �ل�شجن  عقوبة  تخفي�ص  رف�شت  والي��ات 
رجعي  ب��اأث��ر  بالتخفيف  �ل��والي��ات  �ملحكمة  �أم���رت  ���ش��ن��و�ت، 
من �الأحكام �ل�شادرة بحق من ُحكم عليهم بال�شجن مدى 

�حلياة على جر�ئم �رتكبوها معهم كانو� �أحد�ثا.
وبعد 5 �شنو�ت، حكمت والية بن�شلفانيا على ليغون بال�شجن 
�إطالق  على   ،2020 �لعام  يف  �لدولة  و�فقت  ثم  عاما،   35

�شر�حه بعد ��شتئناف حمامي ليغون، وباأثر رجعي.

رئي�س مايكرو�شوفت: اأكرث من 1000 �شاركوا باأكرب هجوم ي�شهده العامل
ك�����ش��ف رئ���ي�������ص ����ش���رك���ة م���اي���ك���رو����ش���وف���ت، عمالق 
حملة  �أن  �شميث  ب���ر�د  �الأم���ريك���ي،  �لتكنولوجيا 
�أمريكية  تكنولوجيا  �شركة  ��شتخدمت  �خ���رت�ق 
حكومية  وك�������االت  الخ�������رت�ق  �ن����ط����الق  ك��ن��ق��ط��ة 
�أمريكية تعترب "�أكرب و�أعقد هجوم �شهده �لعامل 

على �الإطالق".
�لتي مت �كت�شافها يف دي�شمرب  و�خرتقت �لعملية، 
�ملرجح  من  �إن  �الأمريكية  �حلكومة  تقول  و�لتي 
�لتي تقف ور�ءه��ا، بر�مج �شممتها  �أن رو�شيا هي 
�شركة �لربجميات "�شوالر ويندز كورب"، مما �شمح 
للمت�شللني بالدخول �إىل �آالف �ل�شركات و�الإد�ر�ت 

�حلكومية �لتي ت�شتخدم منتجات �ل�شركة.
�لربيد  ر�شائل  على  �حل�شول  �ملت�شللون  و��شتطاع 
و�لتجارة  و�لعدل  �خلز�نة  وز�ر�ت  يف  �الإلكرتوين 
�أخ�������رى، وف���ق���ا مل���ا ذكرته  �الأم���ريك���ي���ة ووك�������االت 

رويرتز.
وق����ال خ����رب�ء �الأم�����ن �الإل����ك����رتوين �إن �الأم�����ر قد 
�ملخرتقة وطرد  �الأنظمة  لتحديد  �أ�شهر  ي�شتغرق 
�أم�ص  بثت  مقابلة  خ��الل  �شميث  وق��ال  �ملت�شللني. 

قناة  على  دقيقة"   60" برنامج  يف  �الأح���د  �الأول 
هند�شة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م���ن  "�أعتقد  ����ش���ي.ب���ي.�إ����ص 
�لربجميات �أن من �لعدل �لقول �إن هذ� هو �أكرب 

و�أعقد هجوم ي�شهده �لعامل على �الإطالق".
وقد يكون �الخرت�ق، �لذي من �ملرجح �أنه �عتمد 
على مئات �ملهند�شني، �شمل ما ي�شل �إىل 18 �ألف 
عميل من عمالء �شوالر ويندز �لذين ي�شتخدمون 

برنامج �أور�يون ملر�قبة �ل�شبكات.
�شاهدناه يف  �شيء  "عندما حللنا كل  �شميث  وق��ال 
�ملهند�شني  عدد  عن  �أنف�شنا  �شاألنا  مايكرو�شوفت، 
�ل��ذي��ن م��ن �مل��ح��ت��م��ل �أن��ه��م ���ش��ارك��و� يف ���ش��ن هذه 
�لرقم  �أن  �إليها  تو�شلنا  �لتي  و�الإجابة  �لهجمات. 

بالتاأكيد يتجاوز �الألف".
وق��ال��ت �أج��ه��زة �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت �الأم��ريك��ي��ة �ل�شهر 
ور�ء  ت��ك��ون  �أن  �ملرجح"  "من  رو���ش��ي��ا  �إن  �مل��ا���ش��ي 
�خ����رت�ق ���ش��والر وي��ن��دز، �ل���ذي ق��ال��ت �إن���ه ب���د� �أنه 
�إىل جمع معلومات ولي�ص عمال تدمرييا،  يهدف 
م�����ش��وؤول��ي��ة ع��ن حملة  �أي  ن��ف��ت  م��و���ش��ك��و  �أن  غ��ري 

�لت�شلل �ملذكورة.

�صب�ح �صتوي يغط�ص يف املي�ه املتجمدة ��صط اجلليد البحري يف هل�صنكي, فنلندا. ر�يرتز

مقتل والد املغنية نيكي ميناج ده�شًا 
ُقِتل و�لد مغنية �لر�ب �الأمريكية نيكي ميناج يف حادث مروري بالقرب من 

نيويورك �إذ ده�شته �شيارة الذ �شائقها بالفر�ر، على ما �أفادت �ل�شرطة .
و�أو�شحت �شرطة نيويورك يف بيان �أن روبرت مار�ج )64 عاماً( كان ي�شري يف 
�أحد �شو�رع مينوال يف جزيرة لونغ �آيالند قر�بة �ل�شاعة 6،15 م�شاء �جلمعة 

)11،15 م�شاء بتوقيت غرينت�ص( عندما �شدمته �شيارة.
و�أ�شار �مل�شدر نف�شه �إىل �أن �ل�شائق فّر، فيما نقل مر�ج �إىل �مل�شت�شفى حيث 

فارق �حلياة �ل�شبت. و�أ�شافت �ل�شرطة �أن "�لتحقيق جاٍر". وكانت �ملغنية 
38 عاما �ملولودة يف ترينيد�د وتوباغو و�لتي ترعرعت يف حي  �لبالغة 

كوينز يف نيويورك، �لقريب من �ملكان �لذي ُقتل فيه و�لدها، فاجاأت 
عن  �البتعاد  عزمها  باإعالنها   2019 �أيلول/�شبتمرب  يف  جمهورها 
عن  ع��ادت  �أنها  غري  �لعائلية.  حياتها  على  للرتكيز  �لفنية  �ل�شاحة 

�شل�شلة  �إىل  ت�شاف  جديدة  �أغنيات  باإ�شد�ر  ووع��دت  �الإع��الن  هذ� 
جناحاتها بينها "�شتار�شيب�ص" و"بانغ بانغ" و"�شوبر با�ص".


