
   

تخليدا لذكرى الأمري الراحل وتقديرًا لإ�سهاماته اجلليلة 
حممد بن را�شد يطلق ا�شم ال�شيخ 
�شباح الأحمد على �شارع املنخول

•• دبي - وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
ب��اإط��اق ��شم  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�أحد  �ملنخول وهو  �شارع  �ل�شباح، على  �لأحمد �جلابر  �ل�شيخ �شباح 
�لر�حل،  �لأم���ر  ل��ذك��رى  دب���ي، تخليد�ً  �ل�����ش��و�رع �حل��ي��وي��ة يف  �أه���م 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  له  للمغفور  �لكبر  �لإن�شاين  للدور  وتقدير�ً 
�جلابر �ل�شباح، و�جلهود �مل�شهودة �لتي بذلها يف دعم م�شرة �لعمل 
و�لإ�شامية،  �لعربية  �لأمتني  ق�شايا  وم�شاندة  �مل�شرتك  �خلليجي 
�لوطني  باليوم  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �حتفال  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  وذل��ك 

�ل�شتني، �لذي يو�فق 25 فرب�ير من كل عام.   )�لتفا�شيل �س2(

ملواكبة احتياجات قادة امل�ستقبل وحث ال�سباب على طرح اأفكار جديدة
جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل يطرح
3 حماور رئي�شة ل�شتك�شاف اآفاق النمو اجلديدة

•• اأبوظبي -وام:

يطرح جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل يف دورته �لثالثة �لتي 
برعاية  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  يف  �لتعليم  �شوؤون  مكتب  ينظمها 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
وهي عامل  رئي�شية،  3 حماور  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
وذل���ك �شمن  �ل��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  وف��ر���س ج��دي��دة، و�خلم�شون  متغر، 
�ل�شعي ملو�كبة �حتياجات جيل من قادة �مل�شتقبل. )�لتفا�شيل �س4(

رئي�س وزر�ء �أرمينيا يف م�شرة مع �أن�شاره وعدد من قو�ت �إنفاذ �لقانون   )رويرتز(

معلمون يتلقون �للقاح يف �حد مر�كز �لتطعيم يف �أ�شبانيا  )رويرتز(

حممد بن ر��شد خال زيارته معر�س »�آيدك�س«   )و�م(

حممد بن را�شد و حممد بن زايد يزوران معر�س »اآيدك�س« يف ختام دورته وي�شيدان بنجاح تنظيم احلدث العاملي 
•• اأبوظبي -وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
»رعاه �هلل« معر�شي » �آيدك�س و نافدك�س« يف �لعا�شمة 

�أبوظبي يف يومه �لأخر.
وقد جتول �شموه يف خمتلف �أجنحة وردهات وقاعات 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ��شت�شافه  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س 

للمعار�س على مدى خم�شة �أيام.
من جهة �خرى ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

رئي�ش الوزراء الأرميني: اأ�سيطر على الأو�ساع.. واجلي�ش ل يزال مواليًا يل

بوادر انقالب يف اأرمينيا والكرملني يدعو اإىل الهدوء
•• عوا�صم-وكاالت:

�لأرميني،  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أع��ل��ن 
نيكول با�شينيان، �أن جي�س باده 
ل يز�ل مو�لياً له، على �لرغم من 
�إ�شد�ر هيئة �لأركان �لعامة بياناً 

طالبت فيه با�شتقالة �حلكومة.
�ألقاها  كلمة  يف  با�شينيان،  و�شدد 
�أمام �أن�شاره �ملتظاهرين يف ميد�ن 
�حلكومة  مقر  �أم���ام  �جلمهورية 
�أن  يريفان، على  �لعا�شمة  و�شط 
�جلي�س �لأرميني ل يز�ل يخ�شع 
�أنه  لأو�م������ره ول��ل�����ش��ع��ب، م���وؤك���د�ً 
مغادرة  ينوون  ل  عائلته  و�أف���ر�د 

�لباد.
ب��اأن �لو�شع  و�أق��ر رئي�س �ل���وزر�ء 
�حلايل يف �أرمينيا متوتر، لكنه ل 
يز�ل قابا ل��اإد�رة، م�شدد� على 
�تفاقيات  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أه��م��ي��ة 

تتيح تفادي �لنز�عات.
ب���ي���ان هيئة  ب��ا���ش��ي��ن��ي��ان  وو����ش���ف 
�لأرك�������ان �ل��ع��ام��ة ب���اأن���ه ك����ان رد�ً 
عاطفياً، مبدياً ��شتعد�ده ملناق�شة 
�لباد،  د�خ��ل  قائمة  م�شائل  �أي 
وقال: لي�س لدينا �أعد�ء يف د�خل 

�أرمينيا.
وب���ع���د �خ���ت���ت���ام ك���ل���م���ت���ه، ت���ر�أ����س 

�إياه �مل�شوؤولية عن فقد�ن �أرمينيا 
�أج��ز�ء و��شعة من  �ل�شيطرة على 
ك��ار�ب��اخ خ��ال �جل��ول��ة �جلديدة 

من �لنز�ع مع �أذربيجان.
�لكرملني  �أع��رب  فيما  ذلك  ياأتي 
�أرمينيا  ت��ط��ور�ت  م��ن  قلقه  ع��ن 

ويطالب بالتهدئة.
وذكرت وكالة �إنرتفاك�س لاأنباء 
�أرمينيا  يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أن 
�خلمي�س،  �أم�س  بيان،  يف  طالبت 
نيكول  �ل���وزر�ء  رئي�س  با�شتقالة 

با�شينيان وحكومته.
ن�شرته  ب��ي��ان  يف  با�شينيان  ودع���ا 
للتجمع  �أن�شاره  تلفزة  حمطات 

�أمام مقر �حلكومة.
�خلمي�س  �لكرملني  ق��ال  ب���دوره 
�لو�شع  �إز�ء  ب��ال��ق��ل��ق  ي�شعر  �إن����ه 
�لتقليدي  �حل��ل��ي��ف  �أرم��ي��ن��ي��ا  يف 
رئي�س  �ت���ه���م  �أن  ب���ع���د  ل���رو����ش���ي���ا 
�لوزر�ء �لأرمني نيكول با�شينيان 
�جل��ي�����س مبحاولة  �أرك�����ان  ه��ي��ئ��ة 

�نقاب.
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
بي�شكوف  دمي������رتي  �ل���رو����ش���ي���ة 
ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني ن��ت��اب��ع �ل��و���ش��ع يف 
�أرم��ي��ن��ي��ا ب��ق��ل��ق وب��ال��ط��ب��ع ندعو 

�جلميع �إىل �لهدوء.

با�شينيان م�شرة نظمها موؤيدوه 
حتالف  دع��ا  فيما  يريفان،  و�شط 
�حل��رك��ة م��ن �أج���ل �إن��ق��اذ �لوطن 
�أن�شاره �إىل �لتظاهر يف  �ملعار�س 

ميد�ن �حلرية و�شط �ملدينة.
�لعامة  �لأرك����ان  هيئة  و�أ���ش��درت 
�شابق  وقت  يف  �لأرميني  للجي�س 
فيه  طالبت  بيانا  �خلمي�س  م��ن 

با�شينيان،  ح��ك��وم��ة  ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة 
حم��م��ا �إي����اه����ا �مل�������ش���وؤول���ي���ة عن 
و�لأخطاء  �لفعالة  غ��ر  �لإد�رة 
�جل�شيمة �لتي �رتكبتها �ل�شلطات 
�ل�شيا�شة  جم�����ال  يف  �حل���ال���ي���ة 
�خلارجية �أودت بالباد �إىل حافة 

�لهاوية.
با�شينيان  و����ش���ف  �مل����ق����اب����ل،  يف 

باأنه حماولة  �لأرك��ان  بيان هيئة 
�ن���ق���اب ع�����ش��ك��ري، و�أع����ل����ن عن 
�أونيك  �لأرك��ان  هيئة  قائد  �إقالة 

غا�شباريان.
وتاأتي هذه �لتطور�ت على خلفية 
�لتوتر�ت �ملت�شاعدة، حيث تنظم 
�شعبية  م����ظ����اه����ر�ت  �مل���ع���ار����ش���ة 
مطالبة برحيل با�شينيان، حمملة 

فايزر: بداأنا درا�سة تاأثري جرعة ثالثة من اللقاح �سد كورونا

ال�شحة العاملية تدعو اإىل اإعطاء كوفيد طويل الأمد اأهمية ق�شوى

الوكالة الدولية: اإذا مل تتفق اإيران ووا�سنطن �سنواجه و�سعًا جديدًا

الوليات املتحدة حتّذر طهران: ل�شربنا حدود!
•• وا�صنطن-وكاالت:

يف  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  ق��ال 
مقابلة مع هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية )�إن �إت�س 
كي( �ليابانية: �إذ� مل تتفق �إير�ن و�لقوى �لعاملية مبا يف 
ذلك �أمركا على برنامج طهر�ن �لنووي فاإن �ملجتمع 

�لدويل �شيو�جه و�شعاً جديد�ً.
ياأتي ذلك بينما حّذرت �لوليات �ملّتحدة �إير�ن من �أّن 
�جلمهورية  رّد  ع��دم  ب�شبب  �لنفاد  و�شك  على  �شربها 
�لإير�نية حّتى �لآن على �قرت�ح �أوروبي لعقد مباحثات 
�أمركية - �إير�نية مبا�شرة بهدف �إعادة �إحياء �لتفاق 

�لنووي �لإير�ين.
�لعر�س  ���ش��ي��ب��ق��ى  م��ت��ى  �إىل  ب�����ش��اأن  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورّد�ً 
�لطاولة،  على  مطروحاً  �إي��ر�ن  مع  للحو�ر  �لأم��رك��ي 
�لأم��رك��ي��ة نيد  با�شم وز�رة �خل��ارج��ي��ة  �مل��ت��ح��ّدث  ق��ال 

بر�ي�س لل�شحافيني �إّن �شربنا له حدود!.

�إير�ن  �إىل فر�س قيود على برنامج  �أّن �لعودة  و�أ�شاف 
�لنووي ميكن �لتحّقق منها ود�ئمة متّثل حتّدياً ملّحاً.

دعوة  قبولها  �أي��ام  �شّتة  قبل  �أعلنت  بايدن  �إد�رة  وكانت 
وّجهها �لحتاد �لأوروبي �إىل كّل من و��شنطن وطهر�ن 
ل��ع��ق��د �ج��ت��م��اع غ���ر ر���ش��م��ي ل���اأط���ر�ف �ل��ت��ي �أبرمت 
�لتفاق �لنووي �لإير�ين يف 2015 وذلك بهدف �إعادة 
�إحياء هذ� �لتفاق، لكن �ل�شلطات �لإير�نية مل ترّد بعد 

على �لدعوة �لأوروبية.
وق��ال��ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س ج��ني �شاكي 
�لدعوة  على  �إي��ر�ن  رّد  �شيكون  ما  ملعرفة  ننتظر  نحن 

�لأوروبية.
وتر�جعت �إير�ن عن تعّهد�ت قطعتها مبوجب �لتفاق 
�ل���ن���ووي ب��ع��دم��ا �ن�����ش��ح��ب��ت م��ن��ه و����ش��ن��ط��ن �أح����ادي����اً يف 
�لذي  �ل�شابق دونالد تر�مب  �لرئي�س  2018 يف عهد 
�أعاد فر�س عقوبات على �جلمهورية �لإ�شامية �أرهقت 

�قت�شادها.

•• عوا�صم-وكاالت:

ملنظمة  �لأوروب������������ي  �ل����ف����رع  �أك�������د 
�أن  �أم�س �خلمي�س  �لعاملية  �ل�شحة 
ك��وف��ي��د ط��وي��ل �لأم����د �ل���ذي يوؤثر 
ب�شكل غام�س على عدد كبر من 
مينح  �أن  ي��ج��ب  ك����ورون����ا  م��ر���ش��ى 
�أهمية ق�شوى من جميع �ل�شلطات 

�ل�شحية يف كل �أنحاء �لعامل.
كلوغه  �ملنظمة هان�س  وق��ال مدير 
�أولوية  �إن���ه���ا  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف 
�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  و����ش��ح��ة 
لكل  ك����ذل����ك  ت����ك����ون  �أن  وي����ج����ب 

�ل�شلطات �ل�شحية.
�إلقاء  وفيما بد�أت بع�س �لدر��شات 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �مل���ر����س، م��ا ز�ل من 
غر �لو��شح �شبب ��شتمر�ر ظهور 
�لذين  �ل��وب��اء على بع�س  �أع��ر����س 
�أ�شيبو� به لأ�شهر، مبا فيها �لتعب 
وت�شو�س �لدماغ و��شطر�بات قلبية 

وع�شبية.
�ل�����ع�����بء كبر  ك���ل���وغ���ه  و�������ش�����اف 

ملواجهة  اأمريكي  م�شري  تعاون 
ليبيا يف  ال���رك���ي  ال���ن���ف���وذ 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تعمل 
ع��اق��ت��ه��������������ا مب�شر  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
وب�شرية  ع�شكرية  قوة  متث���ل  �لتي 
�لعتماد  ومي���ك���ن  وق���وي���ة  ف��اع��ل��ة 
عليها يف ظل �لتحديات �لإقليمية. 
�لتدخات  ت�����ش��اع��د  �أن  ���ش��ك  ول 
�ل��رتك��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
مت����دد �خل��ط��������������ر �لإي��������ر�ين ميثل 
�ملتحدة  و�ل����ولي����ات  مل�����ش��ر  حت���دي���اً 
�لأمريكية خا�شة �أن �ملنطقة ت�شهد 
��شطر�باً وفو�شى نتيجة تهديد�ت 
�ملتطرفة  �مل�����ش��ل��ح��ة  �مل���ج���م���وع���ات 
�لرتكية  ب���امل�������ش���ال���ح  �مل���رت���ب���ط���ة 
و�لإي����ر�ن����ي����ة، وف����ق م���ا ذك����ر موقع 

»�أحو�ل تركية«.
�أج��������رى وزي����ر  �ل�������ش���دد  ويف ه�����ذ� 
�خل����ارج����ي����ة �لأم����ري����ك����ي �أن����ت����وين 
نظره  مع  هاتفياً  �ت�شاًل  بلينكن 
�مل�شري �شامح �شكري بحثا خاله 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف جمايل 
�لأم������ن وم��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب �إىل 

جانب ق�شايا �أخرى.

وفعلي. حو�ىل و�حد من كل ع�شرة 
ي�شعرون  بكوفيد19-  م�����ش��اب��ني 
ب��اأن��ه��م ل��ي�����ش��و� ع��ل��ى م���ا ي����ر�م بعد 
12 �أ�شبوعا، و�لكثر منهم لفرتة 

�أطول بكثر.
�لأعر��س  ت��ق��اري��ر  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
وقت  ب���ع���د  وردت  �لأم�������د  ط���وي���ل���ة 
ق�����ش��ر م����ن �ك���ت�������ش���اف �لإ����ش���اب���ة 
�ملر�شى  بع�س  �أن  م�شيفا  بالوباء 

قوبلو� بعدم �لت�شديق �أو قلة فهم.
فايزر  ����ش���رك���ة  ق���ال���ت  ذل������ك،  �إىل 
تاأثر  در��شة  بد�أت  �إنها  �لأمركية 
�مل�شاد  لقاحها  م��ن  ث��ال��ث��ة  ج��رع��ة 

لفرو�س كورونا.
و�أ�شافت �ل�شركة �أن �لدر��شة بد�أت 
ثالثة  ج��رع��ة  ت��اأث��ر  ع��ن  للك�شف 
�شالت  م��ن  للحماية  �للقاح  م��ن 

كورونا �ملتحورة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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20.957 مليار درهم قيمة �صفقات 

معر�صي �آيدك�ص ونافدك�ص 2021 يف 5 �أيام

�أخبار �لإمار�ت

ليبيا.. �أزمة �ملياه �صبح 
يهدد م�صتقبل �لبالد

عربي ودويل

»مان�صي�صرت �صيتي«.. 98 يوما مع �لأرقام 
�لقيا�صية بعد جتديد عقد جو�رديول

�لفجر �لريا�صي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون خادم احلرمني 
ال�شريفني بنجاح العملية اجلراحية التي اأجراها ويل العهد ال�شعودي

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة )حفظه �هلل(  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �أخيه خادم �حلرمني  �إىل  تهنئة  برقية 
�لتي  �جلر�حية  �لعملية  بنجاح  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود 
�أجر�ها �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمر حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ويل 

�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�آل  �ل��وزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  جمل�س 
�ىل  تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمر حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ويل �لعهد 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لدفاع  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

بنجاح �لعملية �جلر�حية �لتي �أجر�ها.

الإمارات يف املرتبة 17 عامليا يف موؤ�سر القوة الناعمة والأوىل اقليميا يف قوة التاأثري 

حممد بن را�شد: ر�شالتنا للجميع اأن الإمارات م�شتمرة يف احت�شان ثقافات العامل .. لأننا ل�شنا دولة يف العامل .. بل العامل يف دولة

لبنان يحقق يف ف�شيحة تلقيح 
الربملان واأع�شاء  الرئي�س 

•• بريوت-وكاالت:

جمل�س  رئ����ي���������س  ن�����ائ�����ب  �ت�����ه�����م 
�لفرزيل  �إي��ل��ي  �للبناين  �ل��ن��و�ب 
�لدويل  للبنك  �لإقليمي  �مل��دي��ر 
�شيا�شياً  ب�العمل  كوم�����ار  ���ش��اوج 
و�لع���ت���د�ء ع��ل��ى �ل��ن��ا���س ب��ع��د �أن 
هدد بتعليق �لبنك �لدويل متويل 
كورونا  ف��رو���س  �شد  �ل��ل��ق��اح��ات 
تطعي����م  ف�شيحة  بعد  لبنان  يف 
وفق  �ملجل�س،  ون��و�ب  �ل�شيا�شيني 
�أم�س  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  �شحيفة 

�خلمي�س.
�لنو�ب  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أوردت 
�ل���ذي���ن �ن��ف��ج��رت �ل��ف�����ش��ي��ح��ة يف 
�ل�شخط  ورف�����ع�����ت  وج����وه����ه����م، 
�ملجل�س  دف��ع  ما  عليهم،  �ل�شعبي 
�لنو�ب  �أن  وت���اأك���ي���د  �ل������رد،  �إىل 
�حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى �ل��ت��ط��ع��ي��م، مل 
يتجاوزو� �لقانون، بعد ت�شجيلهم 
�ملخ�ش�شة  �مل��ن�����ش��ة  يف  �مل�����ش��ب��ق 
على  �لتلقيح  و�ق��ت�����ش��ار  ل��ذل��ك، 
عاماً  �ل�شبعني  جت����اوزو�  �ل��ذي��ن 

دون غرهم.

التحديث ال�سرتاتيجي 2021 لوزارة الدفاع:
فرن�شا تعدل اوتارها على ال�شياق ال�شراتيجي العاملي

•• الفجر –خرية ال�صيباين

يف يناير �ملا�شي، قدمت وز�رة �لدفاع �لفرن�شية �لتحديث �ل�شرت�تيجي 
تو�جهه  �ل��ذي  �ل�شرت�تيجي  �ل�شياق  لتحليل  حتديث  وه��و   ،2021
فرن�شا منذ عام 2017. جا�شبارد �شنيتزلر، �لباحث يف معهد �لعاقات 

�لدولية و�ل�شرت�تيجية، يفكك خلفية هذه �ملر�جعة و�بعادها.
*قدمت وز�رة �لدفاع �لتحديث �ل�شرت�تيجي لعام 2021 يف وقت �شابق 
�لتحديث للمر�جعة �ل�شرت�تيجية  �لذي يربر هذ�  �لعام. ما  من هذ� 

لعام 2017؟                                )�لتفا�شيبل �س13(

نظام انتخابي مليء باملفاجاآت:
اتهامات التزوير النتخابي تقليد اأمريكي را�شخ!
•• الفجر -ت�صارلز دينريي* –ترجمة خرية ال�صيباين

بالن�شبة ملر�قب فرن�شي �أو �أوروبي، ل تبخل �لنتخابات 
بالإ�شافة  �مل��ف��اج��اآت.  ب�شنع  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
غر  �لرئي�شية،  و�ل��ولي��ات  �لناخبني  كبار  نظام  �إىل 
�ملعروف يف فرن�شا، فاإن ظاهرة �مكانية �لت�شويت عن 
طريق �لربيد �أو دون �إبر�ز بطاقة �لهوية، تبدو وكاأنها 

�لتزوير نادر جد� يف �لعملية �لنتخابيةتفتح �لباب لانحر�ف.        )�لتفا�شيل �س11(

تطور �لقوة �ل�شينية و�لرو�شية يحتم �لتعديل

انفجار داخل �شوق يوقُع قتيال 
احل�شكة ري��ف  يف  وج��رح��ى 

•• دم�صق-وكاالت:

�أ�شفر �نفجار يف مدينة ر�أ�س �لعني 
ب��ري��ف �حل�شكة،  ك��ان��ي��ي��ه(  )���ش��ري 
م�شرع  عن  �شوريا،  �شرقي  �شمال 
فيما  �آخ�����ري�����ن،  وج������رح  ���ش��خ�����س 

�شجلت �أ�شر�ر مادية باملوقع.
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  وبح�شب 
�لإن�شان، فاإن عبوة نا�شفة �نفجرت 
يف �شيارة من نوع فان، د�خل �شوق 

�لفروج يف �ملدينة.
�ل��ث��ال��ث م��ن ف��رب�ي��ر �جلاري،  ويف 
�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  ك�����ان 
�لإن�����ش��ان ق��د ر���ش��د �ن��ف��ج��ار عبوة 
نا�شفة بالقرب من دو�ر �لربيد يف 
مدينة ر�أ�س �لعني )�شري كانييه( 
�شمن مناطق نفوذ �لقو�ت �لرتكية 

و�لف�شائل بريف �حل�شكة.
�إ�شابة  �إىل  وقتئذ،  �لهجوم،  و�أدى 
مبا�شرة  ت��ب��ع��ه  ب����ج����ر�ح،  ���ش��خ�����س 
باملنطقة  ن��ا���ش��ف��ة  ع���ب���وة  �ن���ف���ج���ار 
خ�شائر  عن  معلومات  دون  ذ�ت��ه��ا، 

ب�شرية.

حممد بن ز�يد خال زيارته معر�س »�آيدك�س« وتفقده �أحد �لجنحة �لوطنية  )و�م(

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�لدويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
�م�س يف  فعالياته  �ختتم  �لذي   )2021 )�آيدك�س 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س )�أدنيك(.
وتفقد �شموه خال �جلولة يف ختام فعاليات �لدورة 

�لوطنية  �لأج��ن��ح��ة  م��ن  ل��ل��م��ع��ر���س..ع��دد�ً  �ل�15 
����ش���رح من  و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل����دول����ي����ة.. و����ش��ت��م��ع �إىل 
�ملعرو�شات  �أه��م  ب�شاأن  �لوفود  وممثلي  م�شوؤوليها 
و�لتقنيات و�أحدثها �لتي ي�شاركون بها يف �ملعر�س.
)�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�شلحة معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل )�آيدك�س  �لقائد �لأعلى للقو�ت 
2021( �لذي �ختتم فعالياته �م�س يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 

)�أدنيك(.
للمعر�س.. �ل�15  �ل��دورة  فعاليات  ختام  يف  �جلولة  خال  �شموه  وتفقد 

�شرح من  �إىل  و��شتمع  و�لدولية..  و�لعربية  �لوطنية  �لأجنحة  من  ع��دد�ً 
م�شوؤوليها وممثلي �لوفود ب�شاأن �أهم �ملعرو�شات و�لتقنيات و�أحدثها �لتي 
ي�شاركون بها يف �ملعر�س وتتعلق مبجالت �لدفاع و�لأمن و�أنظمة �حلماية 

و�لت�شالت و�لعديد من �لقطاعات �لأخرى.

وتبادل �شموه معهم �لأحاديث حول �أهمية �مل�شاركات يف �ملعار�س �لدولية 
ت��ب��ادل �لأفكار  �أه��م من�شات  �أح��د  �ل��ذي يعد  وم��ردوده��ا مثل )�آي��دك�����س( 
و�خلرب�ت و�ملعارف على م�شتوى �لعامل و�ل�شتفادة منها يف تنفيذ �مل�شاريع 
�مل�شتقبلية وتطويرها.. �إ�شافة �إىل �إتاحته فر�س عر�س �أحدث ما تو�شلت 
م�شتد�مة  وحلول  نظم  من  �ملتطورة  و�لأمنية  �لدفاعية  �ل�شناعات  �إليه 
ت�شهم يف تطوير م�شتقبل �لقطاع وتعزيز دوره يف حتقيق �ل�شام و�لأمان 
و�ل�شتقر�ر يف �لعامل. من جانبهم �أ�شاد روؤ�شاء �لوفود وم�شوؤولو �ل�شركات 
بالنجاح �لذي حققه معر�س )�آيدك�س 2021( رغم تنظيمه خال ظروف 
و�إمكانياتها  �لإم��ار�ت  دولة  كفاءة  يوؤكد  �لعامل.. مما  ي�شهدها  ��شتثنائية 
�إىل  م�شرين  �ل��ظ��روف..  جميع  يف  �لعاملية  �لفعاليات  �إد�رة  يف  �لعالية 
�جلهات  �تخذتها  �لتي  �لحرت�زية  و�ل�شامة  �ل�شحة  �إج��ر�ء�ت  م�شتوى 

�ملعنية يف دولة �لإمار�ت ل�شمان �شامة �مل�شاركني يف �ملعر�س وز�ئريه.
ووجه �شموه يف ختام �جلولة.. �ل�شكر و�لتقدير �إىل �للجنة �لعليا �ملنظمة 
ملعر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل )�آيدك�س 2021( وجميع �شركاء �لنجاح 
�ل�15  للمعر�س و�لتي ��شتقطبت م�شاركات  و�ملتطوعني يف ختام �لدورة 
�أهم �ل�شركات ورو�د �ل�شناعة �لعامليني و�خلرب�ء �ملتخ�ش�شني يف �ملجالت 

�لدفاعية و�لع�شكرية و�لتقنيات و�لنظم �ملتطورة �ملتعلقة بها.
ب��ذل��ت يف تنظيم �ملعر�س  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  ���ش��ع��ادت��ه  ���ش��م��وه ع��ن   و�أع�����رب 
وحجم  �لنوعية  و�مل�شاركات  �إد�رت��ه  على  عملت  �لتي  �لوطنية  و�لكفاء�ت 
�لتفاقيات �لتي �شهدها وتاأ�شي�س �ل�شر�كات �لإ�شرت�تيجية بجانب تد�شني 
�إمار�تية وح�شورها �لقوي..  قطع و�آليات دفاع جديدة ل�شناعات وطنية 
�إ�شافة �إىل م�شتوى �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ل�شحية �لتي �تخذت ل�شمان 

�شامة �مل�شاركني.
�لنوعية.. و�مل�شاركات  �ملعر�س  �شهده  �ل��ذي  �حل�شور  �إن  �شموه:  وق��ال   
�إد�رة  و�إمكانياتها يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لدولية يف  �لثقة  تز�يد  يعرب�ن عن 
�لأحد�ث و�لفعاليات �لتي توفر ملتقى للحو�ر �لدويل حول ق�شايا �لدفاع 
�لتحديات  ملو�جهة  �ل�شبل  �أف�شل  ب�شاأن  �حللول  وط��رح  و�ل�شلم  و�لأم���ن 
�إ�شافة  و��شتقر�ره..  �أمنه و�شامه  �لعامل وتهدد  �لتي ي�شهدها  �مل�شرتكة 
و�أح��دث ما  �لتقنيات  �ل��روؤى و�لأفكار و�لط��اع على تطور�ت  �إىل تبادل 
�أن  �شموه  موؤكد�ً  �ملختلفة..  �ل�شناعات  عامل  يف  �لب�شرية  �لعقول  �أنتجته 
توفر �لبنية �لتحية مبعاير عاملية وجودة عالية وبيئة ر��شخة من �لأمن 
�أي حدث وهذ� ما  �أهم عو�مل جناح  يعد  و�لأنظمة  و�لأم��ان و�ل�شتقر�ر 

مييز دولة �لإمار�ت.

•• دبي - وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم���ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
باإطاق  �هلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
�جلابر  �لأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ  ����ش��م 
"�ملنخول" وهو  �شارع  على  �ل�شباح، 
�ل�شو�رع �حليوية يف دبي،  �أه��م  �أح��د 
�لر�حل،  �لأم�����ر  ل���ذك���رى  ت��خ��ل��ي��د�ً 
ل��ل��دور �لإن�����ش��اين �لكبر  وت��ق��دي��ر�ً 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  ل��ه  للمغفور 
�مل�شهودة  و�جلهود  �ل�شباح،  �جلابر 
�لعمل  م�شرة  دع��م  يف  بذلها  �ل��ت��ي 
�خلليجي �مل�شرتك وم�شاندة ق�شايا 
�لأمتني �لعربية و�لإ�شامية، وذلك 
م��ع �ح��ت��ف��ال دول����ة �لكويت  ت��ز�م��ن��اً 

�ل�شتني،  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  �ل�شقيقة 
�ل����ذي ي���و�ف���ق 25 ف���رب�ي���ر م���ن كل 

عام.
�لطاير،  حممد  مطر  معايل  وق��ال 

�ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين 
يف ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل����و������ش����ات: " 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم���ر  يعك�س 
باإطاق  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

تغّمده  �ل��ر�ح��ل،  �لكويت  �أم��ر  ��شم 
�أهم  �أح���د  ب��و����ش��ع رح��م��ت��ه، على  �هلل 
حر�س  م��دى  �لرئي�شة  دب��ي  ���ش��و�رع 
�أحدثت  �شموه على �لحتفاء برموز 

م�شرة  يف  فارقة  عامات  بعطائها 
�خلليج  ل������دول  �ل����ت����ع����اون  جم��ل�����س 
قائد  ذك������رى  ت���ق���دي���ر  و  �ل���ع���رب���ي���ة، 
و�شعاً  ي���دخ���ر  مل  وخ��ل��ي��ج��ي  ع���رب���ي 
�ملنطقة  لتحقيق ما ي�شمن ل�شعوب 
و�أو�����ش����ح  و�لرخاء".  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�شباح  "�ل�شيخ  ����ش���ارع  �أن  م��ع��ال��ي��ه 
�ملنخول  �ل�شباح"  �جل��اب��ر  �لأح��م��د 
�شابقاً يقع يف منطقة بر دبي، بطول 
�شارع  كيلومرت�ت، وميتد من  �أربعة 
"�لثاين من  �شارع  "�ل�شيف" وحتى 
مركز  دو�ر  م��ن  �مل��م��ت��د  دي�شمرب"، 
بدو�ر  م��رور�ً  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي 
"�لحتاد"،  تقاطع  وح��ت��ى  �ل�شطوة 

�ملوؤدي ملتحف �لحتاد.
�شباح  "�ل�شيخ  �����ش����ارع  وي���رت���ب���ط 
�شارع  �ل�شباح" مع  �جلابر  �لأح��م��د 

"�لكويت" �ملمتد من �شارع "زعبيل" 
بكل من  "�مليناء" م���رور�ً  ���ش��ارع  �إىل 
منطقة �لكر�مة و�ملنخول و�لرفاعة، 
�لأحمد  "�ل�شيخ �شباح  �شارع  وي�شم 
�جلابر �ل�شباح" �لعديد من �ملعامل 
و�لرت�ثية  و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  �ل�شياحية 
مثل �ل�شيف، و�حل�شيبة، و�حلمرية، 
و�لرفاعة  و�مل���ن���خ���ول،  و�جل��اف��ل��ي��ة، 
حي  �إىل  بالإ�شافة  �لكبر،  و�ل�شوق 
�لفهيدي �لتاريخي وديو�ن �حلاكم، 
وهي �ملعامل �لتي تطل معظمها على 

خور دبي.
وقد قامت هيئة �لطرق و�ملو��شات 
يف دبي با�شتبد�ل �للوحات �لر�شادية 
يف �ل�شارع، حيث مت تغير �أكرث من 
لوحات  ب���ني  م���وزع���ة  ل���وح���ة،   55

قنطرية علوية و�أر�شية.

حممد بن را�شد يزور معر�شي اآيدك�س و نافدك�س 

تخليدا لذكرى الأمري الراحل وتقديرًا لإ�سهاماته اجلليلة 

حممد بن را�شد يطلق ا�شم ال�شيخ �شباح الأحمد على �شارع املنخول

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما بتكليف عمر اأحمد �شوينع ال�شويدي مبهام 
وكيل وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�شوينع  �أح��م��د  عمر  �شعادة  بتكليف  �حت��ادي��ا  مر�شوماً  �هلل"  "حفظه 

�ل�شويدي مبهام وكيل وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
عمله،  م�شرة  خ��ال  مهمة  مهنية  �إجن����از�ت  �ل�شويدي  عمر  ول�شعادة 
من  �حليوية  و�لتوريد  �لإم���د�د  �شا�شل  توطني  �شيا�شات  يف  خ�شو�شاً 

�شمن تطبيق برنامج �لقيمة �ملحلية �مل�شافة، ودعم مبادر�ت �لتوطني يف 
�لقطاع �خلا�س على �لنحو �لذي �أ�شهم يف دفع �لتنمية وتنويع �لقت�شاد 
من  وخا�شة  وعاملياً  �إقليمياً  �لإم���ار�ت  دول��ة  تناف�شية  وتعزيز  �لوطني، 
خال �ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية وم�شاريع عماقة لا�شتثمار و�لتطوير 

يف جمال �لطاقة.
�ل�شويدي  �شغل  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  بوز�رة  �لتحاقه  وقبل 
�أبوظبي  ب���رتول  ���ش��رك��ة  ق��ي��ادي��ة يف  ع���دة منا�شب  �ل�����ش��اب��ق  خ���ال عمله 

�لوطنية "�أدنوك"، منها رئي�س د�ئرة �ل�شوؤون �لتجارية و�لقيمة �ملحلية 
�مل�شافة موؤخر�ً، ورئي�س د�ئرة �ملكتب �لتنفيذي، ومدير د�ئرة �إد�رة �لغاز، 
�لأن�شطة  �إد�رة  وم��دي��ر  و�لتن�شيق،  �ل�شرت�تيجية  د�ئ���رة  مدير  ون��ائ��ب 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ، وتر�أ�س كذلك جلنة  و�لإنتاج  �ل�شتك�شاف  �لربية 

�ملوؤ�ش�شية.
�لوطيدة  وعاقاته  �لرت�كمية  خ��رب�ت��ه  خ��ال  م��ن  �ل�شويدي  و�شيقود 
لدعم  و�مل��ب��ادر�ت  �خلطط  م��ن  حزمة  و�خل��ا���س  �حلكومي  بالقطاعني 

�لقت�شاد  يف  م�شاهمتها  وتعزيز  �لإمار�تية  �ل�شناعة  وتطوير  ومتكني 
�ل��وط��ن��ي، وحت��ف��ي��ز �لب��ت��ك��ار وت��ب��ن��ي �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة لارتقاء 
بالأنظمة و�حللول �ل�شناعية، وتعزيز �لتعاون و�لتكامل بني �جلهات ذ�ت 
�لعاقة على م�شتوى دولة �لإم��ار�ت، وتعزيز �ملحتوى �لوطني ومتكني 
�ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية /�ل�شغرة و�ملتو�شطة و�لكبرة/. وح�شل �ل�شويدي 
جامعة  م��ن  �جليولوجية  �لهند�شة  يف  �لعلوم  بكالوريو�س  �شهادة  على 

كولور�دو للمناجم يف �لوليات �ملتحدة.

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : ت�شالينج لا�شت�شار�ت �لهند�شية
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حممد بن زايد يزور فعاليات )اآيدك�س 2021( يف ختام دورته ال� 15

•• اأبوظبي -وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" معر�شي " 

�آيدك�س و نافدك�س" يف �لعا�شمة �أبوظبي يف يومه �لأخر.
�ملعر�س  وقاعات  ورده��ات  �أجنحة  �شموه يف خمتلف  وقد جتول 
مدى  على  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  ��شت�شافه  �ل��ذي 
�أيام م�شتها �شموه جولته بالتوقف عند من�شة عر�س  خم�شة 
طائرة  و�شاهد  �لإم��ار�ت��ي��ة   "Calidus  - "كاليدو�س  �شركة 
من ت�شنيع �ل�شركة �لوطنية و��شتمع من �لقائمني على �ملن�شة 
�إىل �إيجاز حول تقنيات �لطائرة و�ملهام �لتي ميكن �أن تقوم بها 
ومكوناتها �لهند�شية و�لتقنية و�لتي مت ت�شنيعها باإيد �إمار�تية 
 "Edge" بالكامل . ثم توجه �شموه �إىل من�شة عر�س �شركة 
�لإمار�تية   "  Cingulate  - ���ش��ي��ن��غ��ول��ي��ت   " وجم��م��وع��ة 
منتجاتها  �أب��رز  على  و�طلع  �مل�شرتكة  �لإ�شر�ئيلية  �لأمريكية 
من �لتقنيات �لع�شكرية �لدفاعية �لتي ي�شارك فيها خرب�ء من 

�لدول �لثاث.
وتوقف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف ختام 
منوذجا  و�شاهد  �لوطنية  ح��اف��ات  �شركة  من�شة  عند  جولته 
ملركبة �إ�شعاف ميد�نية من �إنتاج �ل�شركة و��شتمع من م�شوؤويل 
�مل�شتخدمة  �إىل �شرح عن �ملركبة ومكوناتها و�لتقنيات  �ل�شركة 

يف �شناعتها ومهامها �مليد�نية يف �إ�شعاف وعاج �مل�شابني .
�ل���ذي حققه  �ل��اف��ت  �إع��ت��ز�زه بالنجاح  �أع���رب �شموه ع��ن  وق��د 
معر�س "�آيدك�س" يف ن�شخته �خلام�شة ع�شرة رغم كل �لظروف 
�مل�شتجدة �لتي �أفرزتها جائحة كورونا وما تبعها من �آثار �شلبية 
بني  و�لجتماعي  �لإن�شاين  و�لتو��شل  �لعاملي  �لقت�شاد  على 

�لب�شر.
و�أ�شرف  و�أد�ر  نظم  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي  �لعمل  ف��ري��ق  �شموه  وه��ن��اأ 
�لعاملي بجميع مر�حله و�شول  �شوؤون هذ� �حلدث  على ت�شير 
�لذي  �ل��ه��دف  �إىل  و���ش��ول  فعالياته  على  �ل�شتار  �إ���ش��د�ل  �إىل 
�لدول  جلهة  �أك��ان  �ملعر�س  حققه  �ل��ذي  �لباهر  بالنجاح  تتوج 
�لتجارية  �ل�شفقات  �ل��زو�ر وحجم  لعدد  �أم  �مل�شاركة  و�ل�شركات 

�لتي مت �إبر�مها بني �ل�شركات و�جلهات �ملعنية من �لإم��ار�ت و 
دول �أخرى .

وقال �شموه : هذ� �لنجاح �لذي حتقق مل ياأت من فر�غ بل هو 
نتاج جهد ومثابرة وكفاءة فريق عمل وطني موؤهل وكفء يقوده 
�أخ��ي ورفيق درب��ي �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د �ل��ذي يتابع �شخ�شيا 
جميع �لإ�شتعد�د�ت و�لرتتيبات �خلا�شة باأية منا�شبة �أو فعالية 
�أو م�شروع وطني يقام على �أر�س دولتنا �لعزيزة ويدعم �شبابنا 
و�لإبد�ع  �لعطاء  روح  �ل�شديدة ويبعث فيهم  و�آر�ئ��ه  بتوجيهاته 
لر�يته وتعزيز�  و�إع��اء  للوطن  به خدمة  �أي عمل يقومون  يف 

ل�شمعته �لطيبة وقيمه �لإن�شانية �لنبيلة.
ر�ف���ق ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم يف 
�جل���ول���ة ..م���ع���ايل حم��م��د ب���ن �أح���م���د �ل����ب����و�ردي وزي����ر �لدولة 
ل�شوؤون �لدفاع ومعايل �للو�ء فار�س خلف �ملزروعي �لقائد �لعام 
ل�شرطة �أبوظبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة 
�ملر�فقني  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  �إىل  دب��ي  يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات 

و�لع�شكريني و�لقائمني على �ملعر�س.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 195,866 فح�سا ك�سف عن 3,025 اإ�سابة

»ال�شحة« تع��لن �ش��فاء 4,678 ح�ال�ة ج��دي�دة من ك��ورون�ا
املا�شية  �شاعة   24 ال�  خالل  كوفيد19-  لقاح  من  جرعة  تقدمي 84,573 

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   84،573 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�لتي  �جلرعات  يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خال 
�للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   5،846،036 �م�س  تقدميها حتى  مت 
خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي  �شخ�س.   100 لكل  جرعة   59.11
�ملناعة  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إىل  و�شعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفر  �ل����وز�رة 
�ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت 

و�ل�شيطرة على فرو�س "كوفيد19-".
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  ومتا�شيا  �أخ���رى  جهة  م��ن 
�ملبكر  �لكت�شاف  �لدولة بهدف  �لفحو�شات يف  وزي��ادة نطاق  لتو�شيع 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفرو�س  �مل�شابة  �حل��الت  وح�شر 
 195،866 �إج��ر�ء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني 
�ملا�شية على فئات خمتلفة يف   24 �ل�  �ل�شاعات  فح�شا جديد� خال 

�ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 

�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 3،025 حالة �إ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��ازم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 381،662 حالة.
تد�عيات  من  وذل��ك  م�شابة  حالة   18 وف��اة  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
�ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  �لإ���ش��اب��ة بفرو�س 

�لدولة 1،182 حالة.
تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 

وم��و����ش��ات��ه��ا ل����ذوي �مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
�مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 
و�شامة  ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات 

�جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 4،678 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س 
�ملر�س  �أعر��س  �لتام من  19" وتعافيهم   - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيهم �لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولهم �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 375،059 حالة.

الإمارات يف املرتبة 17 عامليا يف موؤ�سر القوة الناعمة والأوىل اقليميا يف قوة التاأثري 

حممد بن را�شد: ر�شالتنا للجميع اأن الإمارات م�شتمرة يف احت�شان ثقافات العامل .. لأننا ل�شنا دولة يف العامل .. بل العامل يف دولة

�ل���در�����ش���ة دول����ة �لإم�������ار�ت �شمن 
�ل����دول �ل��ث��اث �لأو�ئ�����ل ع��امل��ي��اً يف 
�لأعمال،  م��ز�ول��ة  �شهولة  جم��ال 
�ملركز  ج��دي��د�ً عن  م��رك��ز�ً  لتتقدم 
موؤ�شر  يف  �شجلته  �ل����ذي  �ل���ر�ب���ع 

�لعام �ملا�شي.

 م�سبار الأمل 
�أن  �ل����دويل �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ر 
ل�شتك�شاف  �لإم������ار�ت  "م�شروع 
�إط����اق  يف  جن���ح  �ل�����ذي  �ملريخ"، 
مهمة  �أول  �لأمل"،  "م�شبار 
�لكوكب  �إىل  ع���رب���ي���ة  ف�����ش��ائ��ي��ة 
 ،2020 ي���ول���ي���و  يف  �لأح������م������ر، 
�مل�شارك  �ل��ع��امل��ي  �جل��م��ه��ور  �أل��ه��م 
يف �ل����ش���ت���ط���اع ل��ت�����ش��ن��ي��ف دول���ة 
�لأو�ئ����ل  �ل��ع�����ش��ر  �لإم������ار�ت �شمن 
�أ�شا�شية  عاملياً يف موؤ�شر�ت حيوية 
مثل �ملرتبة �ل�شابعة على م�شتوى 
�ل�شمعة  موؤ�شر  حيث  م��ن  �ل��ع��امل 
�لإيجابية لقيادة �لدولة، و�ملرتبة 
�لعامل  �هتمام  يف  عاملياً  �لتا�شعة 
متقدمة  �لدولة  ب�شوؤون  �عامياً 

�ل�شابق. �لعام  عن  مر�تب   8

و���ش��م��ن �ل������دول �ل��ع�����ش��ر �لأو�ئ������ل 
�لأعمال،  مز�ولة  �شهولة  يف  عاملياً 
و�ح����رت�م �جل��م��ه��ور جل��ه��ود قيادة 
�ل��دول��ة، و�لأم���ن و�لأم����ان، وتبّني 
ومتابعات  �ملتقّدمة،  �لتكنولوجيا 
وتاأثرها  �إع��ام��ي��اً،  لها  �جلمهور 
يف �مل���ج���ال �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي، وق���وة 

�قت�شادها و��شتقر�ره.
 77،000 �آر�ء  �لتقرير  و��شتطلع 
�لعاملي  �جل���م���ه���ور  م����ن  م�������ش���ارك 
و750 م��ن �خل����رب�ء ع��م��ل��و� على 
موؤ�شر  يف  دول   105 �أد�ء  تقييم 
�لتاأثر  حيث  من  �لناعمة،  �لقوة 
�ل���ع���ام و�ل�����ش��م��ع��ة �ل��ع��امل��ي��ة، وذلك 
�لعاقات  هي  رئي�شية  ركائز  وفق 
و�لتجارة،  و�لق��ت�����ش��اد  �ل��دول��ي��ة، 
و�حلوكمة،  و�ل���ع���ل���وم،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ل�شعوب  و�لت�������ش���ال،  و�لإع������ام 
ي�شاف  جديد  عن�شر  مع  و�لقيم، 
كفاءة  م���دى  وه���و  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�ل�شتجابة لتد�عيات وباء كوفيد-

.19
وعامة �جلمهور  �خل��رب�ء  و�أج��م��ع 
"�ملوؤ�شر  ����ش��ت��ط��اع  يف  �مل�����ش��ارك��ون 

جمال تبّني �لتكنولوجيا �ملتقدمة، 
بفارق 4 مر�تب �إ�شافية عن �لعام 

�ل�شابق.

 اقت�ساد قوي  
و�خ��ت��ار �جل��م��ه��ور دول���ة �لإم����ار�ت 
من  ع��امل��ي��اً  �لأو�ئ����ل  �لع�شر  �شمن 
حيث قوة �لقت�شاد ومتانة دعائمه 
قطاعاته  وت��ن��وع  قاعدته  و�ت�����ش��اع 
�لظروف،  خمتلف  يف  و��شتقر�ره 
ح����ي����ث ح�����ل ب���ح�������ش���ب �جل���م���ه���ور 
عاملياً  �لعا�شرة  �ملرتبة  يف  �مل�شارك 

من حيث �لقوة و�ل�شتقر�ر.

الأمان والتاأثري الدبلوما�سي  
�جلمهور  تقدير  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
مل�شتوى  �ل���ش��ت��ط��اع  يف  �مل�����ش��ارك 
�لأم��ن و�لأم���ان يف دول��ة �لإمار�ت 
�لتا�شعة  �مل��رت��ب��ة  يف  �شّنفها  �ل��ت��ي 
�حليوي،  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  ع���امل���ي���اً 
عاملياً  �ل��ع��ا���ش��رة  �مل��رت��ب��ة  يف  ج����اء 
ت��اأث��ر دول��ة �لإم����ار�ت يف �لدو�ئر 
تاأكيد�ً  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

لدورها �ملوؤثر �إقليمياً وعاملياً.

يف دولة.

 تاأثري اإقليمي ودويل نوعي 
وك����ان ق��د مت �لإع�����ان ع��ن نتائج 
للقّوة  �ل���ع���امل���ي  �مل����وؤ�����ش����ر  ت���ق���ري���ر 
�لناعمة يف ن�شخته �لأحدث خال 
�لناعمة  ل��ل��ق��وة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
�فرت��شياً  ُع��ق��دت  �لتي   ،2021
مثل،  دول��ي��ة  �شخ�شيات  مب�شاركة 
هياري كلينتون وزيرة �خلارجية 
بيلدت  وكارل  �ل�شابقة،  �لأمريكية 
�ل�شابق،  �ل�شويدي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
وج����وزي����ف ن����اي �ل���ربوف���ي�������ش���ور يف 
�لقوة  وخ���ب���ر  ه����ارف����ارد  ج��ام��ع��ة 
�لناعمة، وجورج يو وزير �خلارجية 
�ل���������ش����ن����غ����اف����وري و�ل�����ع�����دي�����د من 
و�حلكوميني  �لدوليني  �مل�شوؤولني 
و�مل��خ��ت�����ش��ني يف جم���الت �لإع���ام 
و�لت�������ش���ال �مل��وؤ���ش�����ش��ي و�ل�����دويل 
وخرب�ء �لأعمال و�لقت�شاد وعدد 
من �ل�شخ�شيات �لثقافية و�أع�شاء 

�لبعثات �لدبلوما�شية.
وقد حّلت دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
عربياً  �لأول  �مل���رك���ز  يف  �مل��ت��ح��دة 

تفاعًا  �ل���ن���ت���ائ���ج  ه�����ذه  وت�����ش��ك��ل 
ما  م��ع  �لعاملي  للجمهور  مبا�شر�ً 
�لأمل"  "م�شبار  م�����ش��روع  ح��ق��ق��ه 
�إعامية  م��ت��اب��ع��ات  م���ن  �ل��ع��ل��م��ي 
�لهوية  ب���ل���ورت  ع��امل��ي��ة  وع��ل��م��ي��ة 
�لإعامية �ملرئية لدولة �لإمار�ت 
م�شتحيل"،  ���ش��يء  "ل  و���ش��ع��اره��ا 
ودبلوما�شيتها  �شمعتها  وع����ززت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة، و���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء على 
قيادتها  وروؤي�������ة  �ل����دول����ة  ج���ه���ود 
للم�شتقبل بتمكني �لكو�در �ل�شابة 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  قطاعات  يف 
جديدة  �آف��������اق  وف���ت���ح  �مل���ت���ق���دم���ة 
�ملعرفة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  ل��اق��ت�����ش��اد 

و�لبتكار.

 التكنولوجيا املتقدمة 
يف  و�لتعليم  �لعلوم  ركيزة  و�شمن 
�لإمار�ت  م�شروع  �نعك�س  �ملوؤ�شر، 
ل�شتك�شاف �ملريخ "م�شبار �لأمل" 
�إيجابي على ت�شنيف  ب�شكل  �أي�شاً 
�لإمار�ت  لدولة  �لعاملي  �جلمهور 
عاملياً؛  �لأو�ئ��������ل  �ل��ع�����ش��ر  ���ش��م��ن 
وحت����دي����د�ً يف �مل���رك���ز �ل��ت��ا���ش��ع، يف 

 "2021 �لناعمة  للقوة  �ل��ع��امل��ي 
على �ل��ت��اأث��ر �لإق��ل��ي��م��ي و�ل���دويل 
ل��ل��ق��وة �ل��ن��اع��م��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
مل�شاريعها  �ل���ن���وع���ي  و�حل�������ش���ور 
و�����ش����ر�ك����ات����ه����ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

ومبادر�تها �ملحلية و�لعاملية.
ور���ش��د �جل��م��ه��ور �مل�����ش��ارك تقدماً 
نوعياً لدولة �لإم��ار�ت يف جمالت 
و�حلوكمة،  و�ل���ت���ع���ل���ي���م،  �ل���ع���ل���وم 
ومت��ك��ني �لأف����ر�د و�ل��ق��ي��م، مقارنة 
.. وجت�����ّش��َد جزٌء  �ل�����ش��اب��ق  ب��ال��ع��ام 
�لتقرير، يف  �أ�شا�شي منها؛ بح�شب 
و�ل�شعبي  �لر�شمي  �لتفاعل  حجم 
حملياً وعاملياً مع م�شروع �لإمار�ت 
ل�شتك�شاف �ملريخ "م�شبار �لأمل"، 
بنجاح  و����ش���ول���ه  ت����ز�م����ن  �ل�������ذي 
�إىل م���د�ر �ل��ك��وك��ب �لأح��م��ر يف 9 
�حتفال  ع��ام  م��ع   2021 ف��رب�ي��ر 
�لذهبي  باليوبيل  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ل��ت��اأ���ش��ي�����س �حت���اده���ا ق��ب��ل خم�شني 

عاماً.

 الثالث الأوائل  
وو������ش�����ع �جل����م����ه����ور �مل���������ش����ارك يف 

•• دبي -وام:

ر�شد تقرير "�ملوؤ�شر �لعاملي للقوة 
دول���ة  ت���ق���دم   "2021 �ل��ن��اع��م��ة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة نحو 
�لقوة  جمال  يف  عاملياً   17 �ملركز 
�ملركز  ك��ان��ت يف  �أن  ب��ع��د  �ل��ن��اع��م��ة، 
تقدمت  حيث  �ل�شابق،  �لعام   18
�ل��ع��ام �ملا�شي  %5 ع��ن  �لإم����ار�ت 
م�شروع  �أبرزها  عدة  عو�مل  بفعل 
�ملريخ،  ل�شتك�شاف  �لأم���ل  م�شبار 
تعزيز  بنجاح  تو��شل  �أنها  م��وؤك��د�ً 
�ل�شعيد  على  ومكانتها  ت��اأث��ره��ا 

�لعاملي.
جاء ذلك يف تقرير "�ملوؤ�شر �لعاملي 
2021" �لذي مت  �لناعمة  للقّوة 
و�إطاقه  ن��ت��ائ��ج��ه  ع���ن  �لإع������ان 

موؤخر�ً.
وغرد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل" على ح�شابه 
"تويرت"  م���وق���ع  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي 
�لقوة  موؤ�شر  تقرير  وف��ق  ق��ائ��ًا: 
�لناعمة �لذي مت �إطاقه يف �لقمة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��وة �ل��ن��اع��م��ة 2021 
ل���ل���ر�أي �شمل  ����ش��ت��ط��اع  .. ووف����ق 
دول   105 يف  �شخ�س  �أل��ف   77
�لإمار�ت  دولة  جاءت  �لعامل  حول 
موؤ�شر  يف  ع��امل��ي��اً   17 �مل��رت��ب��ة  يف 
يف  �إقليمًيا  و�لأوىل  �لناعمة  �لقوة 
�لتاأثر.. و�شمن �أف�شل 15 دولة 
جلائحة  �ل�شتجابة  يف  �ل��ع��امل  يف 

كوفيد19- .
و�أ���ش��اف �شموه : ج��اءت �لإم���ار�ت 
�لناعمة  للقوة  �لعاملي  �ملوؤ�شر  وفق 
يف �ملرتبة �لتا�شعة عامليا يف �هتمام 
متقدمة  ب�شوؤونها  �عامياً  �لعامل 
�ل�شابق..  �ل���ع���ام  ع���ن  م���ر�ت���ب   8
�شمن  �ل��دويل  �جلمهور  و�شنفها 
��شتقر�ر  يف  عامليا  �لأو�ئ��ل  �لع�شرة 
�لق����ت���������ش����اد و�لأم�����������ن و�لأم����������ان 

وتاأثرها �لدبلوما�شي �لعاملي.
وخ��ت��م ���ش��م��وه ب��ال��ق��ول : ن��ري��د �أن 
دولة  ب���اأن  للجميع  ر���ش��ال��ة  ن��ر���ش��ل 
�لإمار�ت م�شتمرة يف بناء �جل�شور 
يف  وم�شتمرة  �ل�شعوب..  كافة  مع 
�قت�شادياً  �يجابية  ع��اق��ات  ن�شج 
وم�شتمرة  �جلميع..  مع  وتنموياً 
يف �حت�شان ثقافات �لعامل .. لأننا 
�لعامل  .. بل  �لعامل  دول��ة يف  ل�شنا 

الأوىل عربيًا
�لعاملي  "�ملوؤ�شر  ت��ق��ري��ر  وو����ش���ع   
2021" دول���ة  �ل��ن��اع��م��ة  ل��ل��ق��وة 
عربياً  �لأوىل  �ملرتبة  يف  �لإم���ار�ت 
�لتاأثر  حيث  م��ن  عاملياً   12 و�ل���� 
�لعام، يف �إ�شارة �إىل حجم �حل�شور 
و�ل�شرت�تيجي  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
ومبادر�تها  للدولة  و�لدبلوما�شي 

يف �ملنطقة و�لعامل.

اإعالم موؤثر 
وف���ي���م���ا �خ����ت����ار �جل����م����ه����ور دول����ة 
�لإم�������ار�ت يف ق��ائ��م��ة �أف�����ش��ل 15 
�مل���رت���ب���ة  يف  دول�����������ة؛ وحت�������دي�������د�ً 
�حل�شور  ح��ي��ث  م��ن  ع��امل��ي��اً،   13
�مل���وؤث���ر وف��ر���س �لنمو  �لإع���ام���ي 
�لدولة  �لتقرير  �شّنف  �مل�شتقبلي، 
يف  دول���ة   15 �أف�شل  �شمن  �أي�����ش��اً 
"كوفيد- �لعاملي  للوباء  �لت�شدي 

19" و�لتد�عيات و�لآثار �لناجمة 
عنه. ونّوه �لتقرير بجهود �لدولة 
�ل���ع���امل يف جمال  ب�����دول  م��ق��ارن��ة 
تقدمي وت�شهيل و�شول �مل�شاعد�ت 
�لدولية يف زمن �جلائحة، وتوفر 
تاأثر�ً  �لأك����رث  ل��ل��ق��ط��اع��ات  �ل��دع��م 
�لرعاية  وت����وف����ر  ب���ت���د�ع���ي���ات���ه���ا، 
�ل�����ش��ح��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق �لإج�������ر�ء�ت 
وم�شتوى  و�لوقائية،  �لح��رت�زي��ة 
�لل����ت����ز�م �ل���ع���ايل ب��امل��ع��اي��ر لدى 
�لعلمي  �لبحث  وت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ك��ان، 
�للقاح  �ل����دويل لإن���ت���اج  و�ل��ت��ع��اون 
�ل���ن���اج���ح ����ش���د ف����رو�����س ك���ورون���ا 

�مل�شتجد.

وجهة �سياحية  
و�خ�����ت�����ار �جل���م���ه���ور �مل���������ش����ارك يف 
�ل��ع��امل��ي للقوة  �مل��وؤ���ش��ر  ����ش��ت��ط��اع 
�ل��ن��اع��م��ة دول�����ة �لإم��������ار�ت �شمن 
عاملية،  �شياحية  15 وجهة  �أف�شل 
دول������ة من   20 �أف�������ش���ل  و����ش���م���ن 
�لثقايف ومنط �حلياة  �لإرث  حيث 
�إي��اه��ا يف �ملرتبة  �جل����ذ�ب، و����ش��ع��اً 

زيارته. جتب  ر�ئع  كمق�شد   14
وك������ان �ل�����ش��ه��ر �لأخ�������ر م����ن عام 
��شرت�تيجية  تتويج  �شهد   2020
�ل�شياحة �لد�خلية �لتي �عتمدتها 
باإطاق  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  حكومة 
�لعامل"  يف  ���ش��ت��اء  "�أجمل  ح��م��ل��ة 
�ملليار  حاجز  و�شمها  تخطى  �لتي 
م�شاهدة، وعززت �لهوية �ل�شياحية 

�ملوحدة للدولة.

املا�شي يف موؤ�شر القوة الناعمة بفعل عوامل عدة اأبرزها م�شروع م�شبار الأمل ل�شتك�شاف املريخ العام  عن   5% تتقدم  • الإمارات 
العام املا�شي يف موؤ�شر ال�شمعة الإيجابية لقيادة الدولة لت�شل اإىل املرتبة ال�شابعة عامليا عن  مراتب   7 تتقدم  • الإمارات 

كلينتون وجمموعة من املتخ�ش�شني و�شناع القرار يف لندن هيالري  بح�شور  الناعمة  للقوة  العاملي  املوؤ�شر  • اإطالق 

وفق تقرير املوؤ�شر العاملي للقّوة الناعمة 2021 وبناًء على ا�شتطالع راأي 77 األف �شخ�س من 105 دول 

حممد بن را�سد : 
األف  يف القمة العاملية للقوة الناعمة 2021 .. ووفق ا�شتطالع للراأي �شمل 77  اإطالقه  مت  الذي  الناعمة  القوة  موؤ�شر  تقرير  •وفق 

�شخ�س يف 105 دول حول العامل جاءت دولة الإمارات يف املرتبة 17 عامليًا يف موؤ�شر القوة الناعمة والأوىل اإقليمًيا يف التاأثري .. و�شمن 
اأف�شل 15 دولة يف العامل يف ال�شتجابة جلائحة كوفيد- 19 

املوؤ�شر العاملي للقوة الناعمة يف املرتبة التا�شعة عامليا يف اهتمام العامل اإعالميًا ب�شوؤونها متقدمة 8 مراتب عن العام  وفق  الإمارات  • جاءت 
ال�شابق .. و�شنفها اجلمهور الدويل �شمن الع�شرة الأوائل عامليا يف ا�شتقرار القت�شاد والأمن والأمان وتاأثريها الدبلوما�شي العاملي 

�شياحية عاملية للزيارة و�شمن اأف�شل 15 دولة يف العامل يف ال�شتجابة جلائحة كوفيد- 19  وجهة   15 اأف�شل  �شمن  • الإمارات 

اآيدك�ش ونافدك�ش 2021 يختتمان بنجاح دورة ا�ستثنائية بح�سور 62 األف زائر
اأيام  5 يف   2021 ونافدك�س  اآيدك�س  معر�شي  �شفقات  قيمة  درهم  مليار   20.957

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �للجنة �لعليا �ملنظمة ملعر�شي �لدفاع �لدويل "�آيدك�س" 
دورتها  �خ��ت��ت��ام  ع��ن  "نافدك�س" 2021  �ل��ب��ح��ري  و�ل���دف���اع 
�أقيمت حتت رعاية �شاحب  و�لتي  �أبوظبي  �خلام�شة ع�شرة يف 
"حفظه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
 21 �أيام خال �لفرتة من  �هلل"، و��شتمرت على مدى خم�شة 
"�أدنيك"  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  – 25 فرب�ير يف مركز 

مب�شاركة حملية ودولية و��شعة.
و���ش��ه��دت ه���ذه �ل�����دورة جن��اح��اً لف��ت��اً ك��ون��ه��ا �أول ح���دث عاملي 
متخ�ش�س يف �لقطاع �لدفاعي و�لأمني يد�شن مرحلة �لتعايف 
من "كوفيد – 19" بح�شور �أكرث من 62 �ألف ز�ئر، و��شتقطابه 
900 عار�س من 59 دولة فيما �رتفع عدد �لأجنحة �لوطنية 
تاريخ  يف  م��رة  لأول  ت�����ش��ارك  دول  و5  ج��ن��اح��اً   35 �إىل  لي�شل 
ولوك�شمبورغ،  �ل�شمالية،  ومقدونيا  �إ�شر�ئيل،  وه��ي،  �ملعر�س 
�خلتامي  �ليوم  فعاليات  خال  وجرى  و�أذربيجان  و�لربتغال، 
�ل�شركات  م��ع  �مل��ربم��ة  �لنهائية  �ل�شفقات  قيمة  ع��ن  �لإع���ان 
�خلارجية و�ملحلية على مد�ر �لأيام �خلم�شة للمعر�شني بقيمة 
5.7 مليار دولر" يف حني بلغت  "نحو  20.957 مليار درهم 
درهم  904.2 مليون  و�لأخ��ر  �ليوم �خلام�س  قيمة �شفقات 
�شفقة بو�قع   20 على  دولر" توزعت  مليون   246.2 "نحو 

عاملية. �شفقات  و5  حملية  �شفقة   15
�شحفي  موؤمتر  خ��ال  �ملعر�شني  �ختتام  عن  �للجنة  و�أعلنت 
عقد �م�س �خلمي�س مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س، وذلك 
بح�شور معايل �للو�ء �لركن طيار فار�س خلف �ملزروعي، �لقائد 
ملعر�شي  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعام 
�إ�شحاق  طيار  �لركن  �للو�ء  و�شعادة  و"نافدك�س"،  "�آيدك�س" 
وتطوير  لل�شناعات  �مل�شاعد  �لوكيل  �لبلو�شي،  حممد  �شالح 
�لعليا،  �للجنة  �لدفاع، ونائب رئي�س  �لدفاعية بوز�رة  �لقدر�ت 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لظاهري،  مطر  وحميد 
وجمموعة  "�أدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رك��ة 

�ل�شركات �لتابعة لها.

�ملزروعي:" لقد  خلف  فار�س  طيار  �لركن  �للو�ء  معايل  وق��ال 
�شهدنا هذ� �لعام �نعقاد دورة ��شتثنائية من معر�شي "�آيدك�س" 
و"نافدك�س" و�لتي جنحت برت�شيخ مكانتها كمن�شة متكاملة 
�ل��ت��ي فر�شتها  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ظ��روف  رغ��م  �ل��ع��امل  ��شتقطبت 
�لتي  �لدفاعية  �ل�شناعات  �أثبتت  – 19، حيث  جائحة كوفيد 
لتعزيز  �لأ���ش��ا���س  ق��اع��دة  �أن��ه��ا  �ل�����ش��وء عليها  �مل��ع��ر���ش��ان  �شلط 
م�شرة �لتطوير يف قطاعات �لتكنولوجيا و�لبتكار�ت �ملتقدمة 

مبو�كبتها لتقنيات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن دع���م  �مل���زروع���ي  �ل���ل���و�ء  و�أ����ش���اف م��ع��ايل 
و��شت�شافة  تنظيم  على  �أب��ن��ائ��ه��ا  ب��ق��درة  وثقتها  �ل��احم��دود 
�شهدناه  �لذي  �لنجاح  �أ�شباب  كانت من  �أبوظبي  هنا يف  �لعامل 
ف�شًا  �ل��ي��وم  "نبد�أ  وق����ال:  �مل��ا���ش��ي��ة.  �خلم�شة  �لأي����ام  خ���ال 
جديد�ً من ف�شول �لريادة فالعام 2021 يقربنا من �لحتفال 
�ملتحدة، هذ�  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لذهبي لحتاد  باليوبيل 
�لحتاد �لذي متكن من بناء منظومته �لدفاعية و�لتكنولوجية 

وتوظيفها يف ن�شر ر�شالة �لأمن و�لأمان و�ل�شام باملنطقة.
�ل���دورة، هو حر�س  �أب��رز ما حتقق يف ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح معاليه 
�للجنة �لعليا على تطبيق كافة �لتد�بر و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�مل�شاركني  كافة  و�شحة  �شامة  على  �حلفاظ  �شاأنها  من  �لتي 
و�لعار�شني و�لزو�ر، لي�شكل هذ� �حلدث منعطفاً جديد�ً ينبئ 
�لدولة، ومو��شلة دعم  �لأعمال يف  بعودة ن�شاط قطاع �شياحة 
قطاع �ل�شناعات �لدفاعية �لوطني، وتعزيز تناف�شية �لإمار�ت 
مبنتجات وطنية تغطي �حتياجات �لدولة من جهة، وت�شل �إىل 

�أ�شو�ق جديدة.
�إجناح  يف  �أ�شهمت  �لتي  �لأط���ر�ف  جميع  جهود  معاليه  وثّمن 
هذ� �حلدث، من �إعاميني ومنظمني و�شركاء ��شرت�تيجيني، 
�إىل جانب خط �لدفاع �لأول �لذين كانو�  و�للجان �لتنظيمية 
يف  �ل��دوري��ة  �لفحو�شات  و�أج����رو�  بلحظة،  حلظة  �حل���دث  م��ع 
�إىل �ملعر�شني،  �ملو�قع و�ملر�فق لت�شهيل دخول �لوفود  خمتلف 
ولي�شهمو� يف حتقيق جهود �لدولة �لر�مية للحفاظ على �شحة 

�جلميع و�شامتهم.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �إ���ش��ح��اق �شالح 

�لقدر�ت  �مل�شاعد لل�شناعات وتطوير  �لوكيل  �لبلو�شي،  حممد 
"مرة  �لعليا:  �للجنة  رئي�س  ونائب  �ل��دف��اع،  ب���وز�رة  �لدفاعية 
�لتناف�شية  ومكانتها  ق��در�ت��ه��ا  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أتثبتت  �أخ���رى 
�لعاملية با�شت�شافة وتنظيم فعاليات دولية و��شرت�تيجية، �ليوم 
�لإمار�ت  �لثقة و�لتفاوؤل، فدولة  عنو�نه  نختتم ف�شًا جديد�ً 
تقود مرحلة �لتعايف �مل�شتد�م من جائحة كوفيد – 19، حيث 
للموؤ�شر�ت  �مل�شتفي�شة  �لدر��شات  بعد  �لر�شيدة  قيادتها  �رت��اأت 
مير  �ل��ت��ي  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  �ملعر�س  با�شت�شافة 
�لدور�ت  باقي  عن  خمتلفة  ومعاير  با�شرت�تيجية  �لعامل  بها 

�ل�شابقة للمعر�س".
و�عترب �شعادة �للو�ء �لبلو�شي �أن ��شت�شافة دولة �لإمار�ت �أكرث 
من 110 وفود دولية من �شناع �لقر�ر و�مل�شتثمرين و�خلرب�ء، 
ي��ربه��ن على ثقتهم ب��دول��ة �لإم�����ار�ت و�إدر�ك���ه���م لأه��م��ي��ة هذ� 
�لقطاع، حيث �أ�شبح معر�شي "�آيدك�س" و "نافدك�س" يعترب�ن 
من�شة عاملية لأحدث �لتقنيات �لدفاعية و�لأمنية وبو�بة عبور 
وتوقيع  �مل�شتقبل  ور�شم  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  نحو  دولية 

�ل�شفقات �لكربى.
�أعلى  ت�شجيل  �ل���دورة  ه��ذه  خ��ال  "�شهدنا  �شعادته:  و�أ���ش��اف 
�ملعر�س،  تاريخ  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  للقو�ت  �شفقات  قيمة 
�ملدى  ب��ع��ي��دة  �خل��ط��ط  لت�شميم  حم��وري��اً  دور�ً  �شتلعب  ح��ي��ث 
وتطبيق �ل�شرت�تيجيات �لدفاعية و�لأمنية يف للم�شتقبل عرب 
و�لتحديات  �لأزم��ات  ملو�جهة  و�ملمار�شات  �حللول  �أف�شل  تبني 

�مل�شتقبلية يف ظل �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة".
ومن جانبه قال حميد مطر �لظاهري �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 
"�أدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ناجحا  �ليوم ختاماً  "�شهدنا  �لتابعة لها:  �ل�شركات  وجمموعة 
�أحد  لدورة كانت ب�شهادة جميع �مل�شاركني و�لعار�شني و�ل��زو�ر 
�أجنح �لفعاليات �لعاملية �لتي مت تنظيمها خال هذه �ملرحلة، 
وجتاوز  تلبية  �مل��ع��ر���ش��ان  تنظيم  خ���ال  م��ن  ��شتطعنا  ح��ي��ث 

تطلعات �مل�شاركني و�لعار�شني و�لزو�ر على حد �شو�ء".
و�أ�شاف �لظاهري �أن ن�شبة ر�شا �لزو�ر و�لعار�شني ل� "�آيدك�س" 
�لن�شب  �أعلى  من  تعد  و�لتي   96% �إىل  و"نافدك�س" و�شلت 

�ل��ع��امل��ي��ة يف ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ة �مل��ع��ار���س و�مل����وؤمت����ر�ت. ك��م��ا لقت 
�لربتوكولت �لوقائية و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي قامت بها 
قطاع  يف  و�ملتخ�ش�شني  و�لعار�شني  �ل���زو�ر  ��شتح�شان  �أدن��ي��ك 

�شناعة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت.
�لأوىل  �لأرب��ع��ة  �لأي��ام  �لعماء خ��ال  �شعادة  ��شتبيانات  ووف��ق 
%98 من �مل�شاركني و�ل��زو�ر عن ر�شاهم  �أع��رب  من �ملعر�س 
�لوقائية و�لحرت�زية للحفاظ على �شحتهم  �لإج��ر�ء�ت  على 
ي�شعرون  �أن��ه��م  �مل�شاركني  م��ن   99% ق��ال  فيما  و�شامتهم، 
لتطبيق  وذل��ك  للمعار�س،  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  بالأمان 
�عتربه  ما  �ملعر�شني، وهو  �لتد�بر �لحرت�زية يف  حزمة من 
�مل�شتفادة  درو�شها  و�شت�شهم  جناحة،  جتربة  مبثابة  �لظاهري 
على  �ملتخ�ش�شة  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�س  يف حتفيز قطاع �شناعة 

�ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل.
�ليوم  نهاية  حتى  �ملعر�شني  ��شتقطاب  عن  �لظاهري  وك�شف 
�لأخر ما يزيد عن 62،445 ز�ئر� من جميع �أنحاء �لعامل، 

و�لأمر �لذي يعك�س �لأهمية �لكربى �لتي يتمتع بها �ملعر�شان 
على �أجندة �لفعاليات �لعاملية �ملتخ�ش�شة، وهو �جناز يتج�شد يف 

�لقدرة على �لرتحيب بالعامل جمدد�ً.
�للذ�ن   2021 و"نافدك�س"  "�آيدك�س"  معر�شا  و��شتعر�س 
تنظمهما �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س "�أدنيك"، بالتعاون 
بدولة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة  �ل���دف���اع  وز�رة  م��ع 
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  �إل��ي��ه  تو�شل  م��ا  �أح���دث  �لإم����ار�ت، 
ت�شليط  �إىل جانب  تكنولوجيا ومعد�ت متطورة ومبتكرة،  من 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى ت��ط��ور ق��ط��اع �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�ل���دول���ة، وك���ذل���ك ع��ق��د ���ش��ر�ك��ات ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب���ني خمتلف 
�ملتخ�ش�شة يف هذه  �لعاملية  �ل�شركات  �مل�شاركة وكربى  �جلهات 
�أنه جرى تطبيق جمموعة و��شعة  �لقطاعات. �جلدير بالذكر 
من �إجر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شامة و�لوقاية ل�شمان �أمن و�شامة 
�لوفود و�مل�شاركني و�لزو�ر يف دورة �لعام 2021 من �ملعر�شني 

و�ملوؤمتر.



اجلمعة   26  فبراير   2021  م   -   العـدد   13175  
Friday    26  February   2021   -  Issue No   13175

04

اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك تهنئ �شريفة �شليمان اجلا�شم باليوم الوطني الكويتي

•• اأبوظبي - وام:

ب��ع��ث��ت ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت���اد 
و�لطفولة  لاأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لإمار�ت"،  "�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
برقية تهنئة �إىل �شمو �ل�شيخة �شريفة �شليمان �جلا�شم حرم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمر دولة 
�لكويت، مبنا�شبة �ليوم �لوطني وذكرى حترير دولة �لكويت 

�ل�شقيقة.
�شريفة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لتمنيات  �أطيب  عن  �شموها،  و�أعربت 
�لأحمد  ن���و�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  ول�����ش��اح��ب  �جل��ا���ش��م،  �شليمان 

�شموها  م�شيدة  و�لعافية،  �ل�شحة  مب��وف��ور  �ل�شباح  �جل��اب��ر 
ت�شتمد  و�ل��ت��ي  �ل�شقيقني،  �لبلدين  ب��ني  �ملتميزة  بالعاقات 
�ملغفور لهما  �إرثها  �لتي و�شع  �أ�ش�شها من �لأخ��وة و�ل�شد�قة، 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�ل�شيخ جابر �لأحمد �جلابر 
و�لرت�بط  �لتعاون  �أو��شر  لت�شتمر  �هلل"،  "رحمهما  �ل�شباح، 
نحو  للبلدين  �لر�شيدة  �لقيادة  من  �ملبذولة  �جلهود  بف�شل 
�آف��اق جديدة من �لتميز و�لزده��ار يف �لعاقات �لثنائية مبا 

يلبي تطلعات �شعبي �لبلدين.
وقالت �شموها: " �إن ما ت�شهده �لعاقات �لإمار�تية �لكويتية 
لتنويع  �ل��د�ئ��م  و�شعيهما  �مل��ج��الت،  كافة  يف  مهم  تطور  م��ن 
جم���الت �ل��ت��ع��اون، ز�د م��ن م��ت��ان��ة وق���وة �ل���رو�ب���ط يف عاقة 

كافة  على  و�لرت��ق��اء  �مل�شرتكة  لا�شتفادة  حتقيقاً  �لبلدين، 
�مل�شتويات، ليمثا معاً منوذجاً مميز�ً جدير�ً بالحتذ�ء".

م�شرة  �لكرمية  �ملنا�شبة  تلك  ترتجم   " �شموها:  و�أ���ش��اف��ت 
دولة �لكويت �ل�شقيقة �لتي �متدت عرب عقود م�شت م�شيئة 
وحافلة بالأحد�ث و�ملهام و�لإجن��از�ت، لت�شر بخطى �شريعة 
�ملن�شودة  �إىل حتقيق �لأهد�ف  �ل�شاملة، و�شوًل  نحو �لنه�شة 
جميع  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م��ن  متقدم  م�شتوى  حتقيق  يف 
�أب��ن��اء وب��ن��ات دولة  �مل��ج��الت و�ل��ق��ط��اع��ات، مب��ا يلبي تطلعات 
�لكويت �لكر�م. ون�شاأل �هلل عز وجل �أن مين على دولة �لكويت 
�لقيادة �حلكيمة  �لعّز و�لتطّور و�لزده��ار يف ظل  مبزيد من 

ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح ".

وزارة الدفاع توقع مذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون 
الع�شكري مع تنزانيا على هام�س اآيدك�س 2021

•• اأبوظبي-وام:

وقع �شعادة مطر �شامل علي �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع و�لفريق �لركن يعقوب ح�شن حممد رئي�س 
�أركان قو�ت �لدفاع �ل�شعبية �لتنز�نية مذكرة تفاهم ب�شاأن �لتعاون �لع�شكري بني دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة وجمهورية تنز�نيا �لحتادية وذلك على هام�س معر�س �لدفاع �لدويل "�آيدك�س 2021" .
ورحب �شعادة وكيل وز�رة �لدفاع - خال �للقاء - برئي�س �أركان قو�ت �لدفاع �لتنز�ين، و�أكد �أن توقيع 
هذه �ملذكرة �شي�شاهم ب�شكل فّعال يف تعزيز عاقات �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك يف �ملجال �لع�شكري بني 
�لبلدين بهدف رفع �لقدر�ت �لع�شكرية. من جانبه �أكد رئي�س �أركان قو�ت �لدفاع �ل�شعبية �لتنز�نية 
�أهمية �ل�شر�كة مع دولة �لإمار�ت يف خمتلف جمالت �لتعاون �لع�شكري، و�أثنى على م�شتوى تنظيم 

معر�س "�آيدك�س" هذ� �لعام رغم �لتحديات �لتي ي�شهدها �لعامل جر�ء جائحة كورونا.

القوات الربية تعتزم �شراء اآليات غري ماأهولة من �شركة مراكب
•• اأبوظبي - وام: 

للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  �أع��ل��ن��ت 
على  للتعاقد  نيتها  ع��ن  �مل�شلحة 
�شر�ء عدد من �لآليات غر �ملاأهولة 
تت�شمن  �ل����ت����ي   AGEMA
منظومة وتقنيات �شركة "مر�كب" 
ل�شندوق  �لتابعة  �ل�شركات  �إحدى 
�ل�شرت�تيجية؛  �لقطاعات  تنمية 
�إىل �خلدمة �شمن  لتن�شم  وذل��ك 
�آليات �لقو�ت �لربية بالإ�شافة �إىل 
�لتعاون �مل�شرتك لتطويرها ب�شكل 
م�شتمر لتح�شني مز�ياها وقدر�تها 
�لعقيد  ���ش��ع��ادة  �ل��ع��م��ل��ي��ة.  وق����ال 
�ل��ك��ع��ب��ي ع�شو  ���ش��ل��ط��ان  �ل���ط���ي���ار 
جمل�س �إد�رة �شركة �ملر�كب : نحن 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ب��ث��ق��ة  ف���خ���ورون 
ب��ك��ف��اء�ت وق����در�ت ���ش��رك��ة مر�كب 

ملجل�س �لتو�زن �لقت�شادي قد نفذ 
من   30% على  ��شتحو�ذ  عملية 
�شركة مر�كب خال �لعام 2019 
لاإ�شهام  �ل�����ش��ع��ي  �إط����ار  يف  وذل���ك 
�ل�شناعات  ت��ن��م��ي��ة  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
�ل����دف����اع����ي����ة و�لأم�����ن�����ي�����ة وزي��������ادة 
م�شاهمتها يف تعزيز �لناجت �ملحلي 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
�أول  د�شنت  م��ر�ك��ب  �شركة  وك��ان��ت 
�ملاأهولة  غ��ر  �ل�شطحية  قو�ربها 
خ����ال م��ع��ر���س �ل����دف����اع �ل����دويل 
2015 وه���و ع��ب��ارة عن  �آي��دك�����س 
�إم مت ت�شميمه   7 زورق من طر�ز 
من�شاآت  يف  ب��ال��ك��ام��ل  وت�����ش��ن��ي��ع��ه 
حيث  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  يف  �ل�شركة 
 ،10 ب��ي  �إ���ش��م بي7 و  �أط��ل��ق عليه 
�ل�شتطاع  لعمليات  جمهز  وه��و 
و�مل���ه���ام �لأم���ن���ي���ة، ك��م��ا �أط��ل��ق��ت يف 

متطلبات  لتلبية  �ل����دوؤوب  عملها 
�لرئي�شيني  عمائها  و�حتياجات 
�ل��ق��و�ت �مل�شلحة يف  وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��م 
�ملتحدة.   �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة 
�شحيرب  ب���ا����ش���ل  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة مر�كب 
�إن �إمتام مثل هذه �ل�شفقة �شيعزز 
و�شيمكنها  �ل�شركة  �إمكانيات  من 
مرحلة  ن����ح����و  �لن������ط������اق  م������ن 
�لإنتاجية،  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن  ج��دي��دة 
�ل�شفقة  ه��ذه  ت�شاهم  �أن  متوقعا 
يف و���ش��ول م��ن��ت��ج��ات �ل�����ش��رك��ة �ىل 
�أ�شو�ق �إقليمية ودولية يف �مل�شتقبل 
�هتمام  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��ق��ري��ب.   
�ل����ق����و�ت �ل���ربي���ة ب���ام���ت���اك هذه 
�مل�شتوى  ي��وؤك��د  �مل��ت��ط��ورة  �لآل��ي��ات 
�ملتطور �لذي و�شلت �إليه منتجات 
و�شناعات �شركة مر�كب وتقنياتها 

�أ�شبحت  �لتي  �ملبتكرة  ومنتجاتها 
و�أنظمة كربيات  ت�شاهي منتجات 
�ل�������ش���رك���ات �ل���ع���امل���ي���ة �ل���ع���ام���ل���ة يف 
تطوير �لقطاعات �ل�شرت�تيجية.  
�لتي  �مل�����ش��رة  �لآل���ي���ة  �أن  و�أو����ش���ح 
بالعديد  تتميز  �ل�����ش��رك��ة  تنتجها 
و�لأنظمة  و�لتقنيات  �لقدر�ت  من 
�لحتياجات  تلبي  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ورة 
للقو�ت  �ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 
تركيب  �إم���ك���ان���ي���ة  م���ث���ل  �ل����ربي����ة، 
من�شات �أ�شلحة ذ�ت �أعرة خمتلفة 
بالإ�شافة  ح��ر�ري��ة  ك��ام��ر�ت  م��ع 
�لعوم  ع��ل��ى  �ل��ف��ائ��ق��ة  ق��درت��ه��ا  �إىل 
�لعديد من  �أن  �إىل  �ملياه، لفتا  يف 
وتطوير  لم��ت��اك  ت�شعى  �ل����دول 
و�لتقنيات  �لآل�����ي�����ات  ه�����ذه  م���ث���ل 

�مل�شتقبلية �ملتطورة.
�أن �ل�شركة �شتو��شل  و�أكد �لكعبي 

�لع�شكرية  �مل���ج���الت  يف  �مل��ب��ت��ك��رة 
�إن �ل�شركة طورت  و�ملدنية.  وقال 
�ل���ع���دي���د م���ن ط�������ر�ز�ت �ل���ق���و�رب 
�ل�����ش��ط��ح��ي��ة غ����ر �مل����اأه����ول����ة ذ�ت 
و�لتجارية  �لدفاعية  �لتطبيقات 
�أجهزة  �إ�شافة لتد�شينها  �ملختلفة، 
متطورة يف جمال حتويل �لقو�رب 
�لتقليدية �إىل قو�رب غر ماأهولة 
وحمطات للقيادة و�لتحكم، كا�شفا 
�ل�شركة  خ��ط��ط  �أح������دث  �أن  ع���ن 
متعدد  زورق  ت��ط��وي��ر  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ب�شكل  يعمل  بحيث  وم�شلح  �ملهام 
ليوؤدي  م����اأه����ول  وغ����ر  م��ت��ك��ام��ل 
�ملتوقع  ومن  ح�شا�شية  �أك��رث  مهام 
�أن ينتهي �لعمل يف �ل��زورق خال 

عامني.
�لقطاعات  تنمية  ���ش��ن��دوق  وك���ان 
�ل�شرت�تيجية �لذر�ع �ل�شتثماري 

�أنظمة  وحت��دي��ث  لتطوير  ت�شعى 
�ملاأهولة  غر  �ل�شطحية  �ل��ق��و�رب 
�لدفاعية  �ل�شتخد�مات  ملختلف 
و�لتجارية  و�ل��ب��ح��ري��ة  و�لأم��ن��ي��ة 
م�شتفيدة من �لزخم �لذي ت�شهده 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف 

�بتكار�تها  �أح�������دث  ����ش���اب���ق  وق�����ت 
�ك�س  بي7  �ل����ق����ارب  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
و�ل����ذي مي��ك��ن ����ش��ت��خ��د�م��ه ب�شكل 
ت��ق��ل��ي��دي وكقارب  ك��ق��ارب  م����زدوج 
�إىل  ي�شار  م��اأه��ول.   غ��ر  �شطحي 
���ش��رك��ة حملية  �مل��ر�ك��ب  ���ش��رك��ة  �أن 

�شعيها �إىل حتقيق �لريادة �لعاملية 
من  �لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت  يف 
�ملفاهيم  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه���ا  خ�����ال 
�لذكاء  م��ث��ل  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي و�لأن����ظ����م����ة غر 

�ملاأهولة.

ملواكبة احتياجات قادة امل�ستقبل وحث ال�سباب على طرح اأفكار جديدة

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل يطرح 3 حماور رئي�شة ل�شتك�شاف اآفاق النمو اجلديدة

�أن  لدولة �لإم��ار�ت وطموحاتها يف 
تكون �لأف�شل على م�شتوى �لعامل 
�مل��ج��الت كافة خ��ال �خلم�شني  يف 
قالت  جهتها،  م��ن  �ملقبلة."  ع��ام��اً 
مدير  �ل���ك���ع���ب���ي  خ��ل��ي��ف��ة  �ل����ع����ن����ود 
ويل  دي���و�ن  يف  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 
" ي���وف���ر جمل�س  �أب���وظ���ب���ي:  ع��ه��د 
�مل�شتقبل  ز�ي��د لأج��ي��ال  ب��ن  حممد 
�لعام من�شة مثالية  يف دورت��ه ه��ذ� 
وبحث  و�خل������رب�ت  �لآر�ء  ل��ت��ب��ادل 
كونهم  �ل�شباب  تهم  �لتي  �لق�شايا 
�لأف�شل تعلماً و�لأكرث تفاعًا مع 
على  ويركز  �ملتطورة،  �لتكنولوجيا 

بينما  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  م��ام��ح  ت�شكيل 
ي���ت���ط���رق �مل�����ح�����ور �ل����ث����ال����ث ل�����دور 
من  �ملقبلة  �ملرحلة  بقيادة  �ل�شباب 
م��ر�ح��ل من��و دول���ة �لإم�����ار�ت �لتي 
تاأ�شي�شها  منذ  تتبو�أ  �أن  ��شتطاعت 
موؤ�شر�ت  على  ر�ئ��دة  عاملية  مكانة 
على  ح�شورها  وت��ع��زز  �لتناف�شية، 
بقيمها  مدعومة  �لدولية  �ل�شاحة 

�لإن�شانية، و�نفتاحها �لثقايف.
وقال حممد خليفة �لنعيمي، مدير 
مكتب �شوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل 
�ملتغر�ت  " �أثبتت  �أب��وظ��ب��ي:  عهد 
�مل��ت�����ش��ارع��ة، وغ���ر �مل�����ش��ب��وق��ة �لتي 

جديد،  "و�قع  ���ش��ع��ار  حت��ت  �مل��ق��ب��ل 
نخبة  مب�����ش��ارك��ة  جديدة"،  �آف�����اق 
�لقر�ر من  و�شناع  �لقادة  كبار  من 
وجمموعة  �ل���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
بالإ�شافة  �خل��������رب�ء  م����ن  ب��������ارزة 
من  و�ل�����ش��اب��ات  �ل�����ش��ب��اب  �آلف  �إىل 
خم��ت��ل��ف �أن����ح����اء دول�����ة �لإم��������ار�ت، 
�لعام  ه��ذ�  دورة  يف  �ملجل�س  ويتبنى 
منوذجاً مبتكر�ً وم�شتد�ماً ل�شمان 
�لتو��شل �لد�ئم بني �شباب �لوطن 
وق���ي���ادت���ه���م �ل���ر����ش���ي���دة م����ن �أج����ل 
ت��وظ��ي��ف �ل�����ش��ب��ل و�مل��م��ك��ن��ات كافة 

لدعمهم وتاأهيلهم.

�لذهبي، حيث يهدف حمور "عامل 
�ل�شباب  ت��ك��ي��ف  ل�����ش��م��ان  متغر" 
�لتي  �مل�شبوقة  غ��ر  �مل��ت��غ��ر�ت  م��ع 
ي�شهدها �لعامل، بدء�ً من �لتقنيات 
�ل��رق��م��ي��ة و�لح���ت���ب���ا����س �حل�����ر�ري 
وذلك  �جل���و�ئ���ح،  لتف�شي  و����ش���وًل 
من خال �إك�شابهم مهار�ت جديدة 
وت��ب��ن��ي �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ة، فيما 
على  �ل�شوء  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  ي�شلط 
�ل��ف��ر���س �جل���دي���دة �ل��ن��اج��م��ة عن 
هذه �ملتغر�ت و�لتي تتيح �لفر�شة 
ورو�د  و�مل��ب��دع��ني،  �ملبتكرين  �أم���ام 
يف  �لفاعلة  �مل�شاهمة  م��ن  �لأع��م��ال 

كيفية  فيها  ع���دة مب��ا  م��و���ش��وع��ات 
حتويل �لعملية �لتعليمية �إىل رحلة 
ط��وي��ل��ة �لأم�����د، و����ش��ت�����ش��ر�ف �شكل 
�مل�شتقبل،  يف  �ل�شباب  تعلم  م�شرة 
و�إعد�د �لقطاعات �حليوية لتو�كب 
يناق�س  كما  �مل�شتقبلية،  �لتوجهات 
�لتي  �لعاملية  �لتوجهات  �أبرز  �أي�شاً 
للم�شاركة  ف��ر���ش��اً  ل��ل�����ش��ب��اب  ت��وف��ر 
حتقيق  يف  ف��اع��ل��ي��ة  �أك������رث  ب�����ش��ك��ل 
�لتنمية �مل�شتد�مة و�ل�شاملة لدولة 
�لمار�ت." وينطلق جمل�س حممد 
 2021 �مل�شتقبل  لأجيال  ز�يد  بن 
مار�س   14 يف  �ل��ث��ال��ث��ة  ب����دروت����ه 

�شهدها �لعامل خال �لعام 2020 
�ل��ع��ن�����ش��ر �لأه����م  �ل�����ش��ب��اب ه���م  �أن 
�مل�شتقبل،  و���ش��ن��اع��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 
و�لأك�����رث ق���درة ع��ل��ى �إي���ج���اد حلول 
�حلالية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  م�����ش��ت��د�م��ة 
برنامج  ياأتي  ولذلك  و�مل�شتقبلية، 
�هتمام  ليج�شد  �لعام  لهذ�  �ملجل�س 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لر��شخ  �إميانها  ويعك�س  بال�شباب 
ب��ق��درت��ه��م، وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �إطاق 
من  و�ل�شتفادة  لطاقاتهم  �لعنان 
للم�شاهمة  و�إمكاناتهم  �إبد�عاتهم 
يف حتقيق �أهد�ف �خلطط �لوطنية 

•• اأبوظبي -وام:

ز�يد  ب���ن  حم��م��د  "جمل�س  ي��ط��رح 
لأجيال �مل�شتقبل" يف دورته �لثالثة 
�لتي ينظمها مكتب �شوؤون �لتعليم 
يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي برعاية 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
وهي  رئي�شية،  حم���اور   3 �مل�شلحة 
"عامل متغر"، و"فر�س جديدة"، 
و"�خلم�شون عاماً �لقادمة"، وذلك 
�حتياجات  مل��و�ك��ب��ة  �ل�����ش��ع��ي  �شمن 
ج���ي���ل م����ن ق������ادة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، عرب 
جتارب �فرت��شية تفاعلية لتحفيز 
�ل�����ش��ب��اب وت��ف��ع��ي��ل دوره������م بطرح 
جديدة  فر�س  و��شتك�شاف  �لأفكار، 
ت�شكل ركيزة مهمة يف ر�شم مامح 

م�شتقبل دولة �لإمار�ت.
��شتعد�د�ت  مع  �لربنامج  ويتز�من 
بيوبيلها  �لإم��ار�ت لاحتفال  دولة 

ز�يد  ب��ن  وي��ت��ح��ول جمل�س حم��م��د 
من�شة  �إىل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  لأج�����ي�����ال 
قيادة  ت��رب��ط  تفاعلية  �إل��ك��رتون��ي��ة 
ملناق�شة  �شبابها  �لإم���ار�ت مع  دول��ة 
ت�شميم  مت  وق��د  �مل�شتقبل،  مامح 
مع  ح��و�ر  مبثابة  ليكون  �لربنامج 
و��شعة  ب�شبكة  م��دع��وم��اً  �ل�����ش��ب��اب 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  م����ن 
�لذين �شيعملون مع �ل�شباب لر�شم 
�لإم����ار�ت يف  ل��دول��ة  �لتنمية  خطة 
�مل��ق��ب��ل��ة. ويقدم  ع���ام���اً  �خل��م�����ش��ني 
لأجيال  ز�ي���د  ب��ن  »حم��م��د  جمل�س 
فريد�ً  منوذجاً   »2021 �مل�شتقبل 
لإث�������ر�ء �ل��ت��و����ش��ل �ل��ت��ف��اع��ل��ي مع 
حو�ر�ت  تنظيم  خال  من  �ل�شباب 
تفاعلية م�شرتكة �فرت��شية ت�شهم 
يف حتفيز �ل�شباب على تبادل �لروؤى 
و�لأفكار و�لو�شول �إىل حلول ت�شهم 
يف �شناعة �مل�شتقبل، وكذلك تر�شيخ 
�لبتكار  على  قائمة  جديدة  ثقافة 
يكون �ل�شباب �ملحور �لرئي�س فيها.

جديدة تر�شم مالمح اخلم�شني القادمة لدولة الإمارات  فر�س  ل�شتك�شاف  افرا�شية  جتارب  • جمموعة 
العن�شر الأهم يف التنمية والأكرث قدرة على اإيجاد حلول م�شتدامة للتحديات احلالية وامل�شتقبلية ال�شباب  النعيمي:  • حممد 
اأبرز التوجهات العاملية التي توفر لل�شباب فر�شًا للم�شاركة يف �شناعة امل�شتقبل  على  ال�شوء  املحاور  ت�شلط  الكعبي:  • العنود 

الأول من نوعه يف اآ�سيا واإفريقيا 
مركز فح�س الأ�شلحة يف اأبوظبي يرفع قدراته الفنية اإىل امل�شتوى الرابع

البواردي يبحث التعاون مع نائب وزير الدفاع الت�شيكي على هام�س اآيدك�س 2021

البواردي يقوم بجولة يف معر�س اآيدك�س 2021

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�����ش��ارك م��رك��ز فح�س �لأ���ش��ل��ح��ة و�ل��ذخ��ائ��ر يف 
�أبوظبي  �لعامة ل�شرطة  �لتابع للقيادة  �أبوظبي 
يف  �لأوىل  للمرة  �لقت�شادي  �ل��ت��و�زن  وجمل�س 
فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2021 
وم��ع��ر���س �ل���دف���اع �ل��ب��ح��ري ن��اف��دك�����س 2021 
وذلك  �لقت�شادي  �لتو�زن  جمل�س  مظلة  حتت 
يف  �ملتقدمة  �لفنية  و�إمكانياته  خدماته  لعر�س 
جمال فح�س جودة و�شامة �لأ�شلحة و�لذخائر 

و�ملعد�ت �لدفاعية و�لع�شكرية حملياً وعاملياً.
وي���ق���دم �مل���رك���ز �ل����ذي ي��ع��د �لأول م���ن ن��وع��ه يف 
قارتي �آ�شيا و�إفريقيا طيف و��شع من �خلدمات 
جودة  من  �لتاأكد  جمال  يف  �ملتطورة  و�لتقنيات 
�لعادية  �لفردية  �لأ�شلحة  ت�شمل  �لتي  �لأ�شلحة 
�لأمر  �لثقيلة وغرها،  و�ملعد�ت  و�لأتوماتيكية 
فح�س  جم��ال  يف  تناف�شية  م��ي��زة  مينحه  �ل���ذي 
�مل�شابهة  �ملر�كز  �ملنطقة مبا يو�كب  �لأ�شلحة يف 

و�لتي يرتكز معظمها يف �أوروبا.
�لكعبي م��دي��ر ع���ام م��رك��ز فح�س  وك�����ش��ف ع��ل��ي 
�لأ�شلحة و�لذخائر يف �أبوظبي عن �أن �ملركز قام 
مقاومة  فح�س  لت�شمل  خدماته  نطاق  بتو�شيع 
�لو�قية  �ل�شرت  مثل  للر�شا�س  �مل�����ش��ادة  �مل���و�د 
ل�����ش��م��ان تلبية  �مل�����ش��ف��ح��ة وذل�����ك  و�ل�������ش���ي���ار�ت 
�مل�شلحة و�جلهات  �لقو�ت  �حتياجات ومتطلبات 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف  �ملختلفة  �لأم��ن��ي��ة 

�ملتحدة.
�لتو�زن  جمل�س  �أ���ش��دره  �شحفي  بيان  يف  وق��ال 
�لقت�شادي �إن مركز فح�س �لأ�شلحة و�لذخائر 
�أب���وظ���ب���ي ل���دي���ه ق������در�ت ف��ن��ي��ة ل��ف��ح�����س كفاءة 
�ملقاومة  �ل��ر�ب��ع  �مل�شتوى  م��ن  �لتدريع  �شفائح 
هذ�  �أن  موؤكد�  ملم،   14.5 عيار  من  للذخائر 
�مل�����ش��ت��وى ي��ع��د م�����ش��ت��وى م��ت��ق��دم ج���د� وه���و من 
�أعلى �مل�شتويات يف مر�كز �لفح�س �مل�شابهة على 

م�شتوى �لعامل.
�أن تاأ�شي�س �ملركز ياأتي لارتقاء بكفاءة  و�أو�شح 
�ملعاير  و�ل���ذخ���ائ���ر ح�����ش��ب  �لأ���ش��ل��ح��ة  وج�����ودة 

�لدولية �ملعتمدة وبالتعاون مع �لقو�ت �مل�شلحة 
�أن �مل�شاركة لأول مرة  و�جلهات �لأمنية، موؤكد� 
ونافدك�س  �آي��دك�����س  م��ع��ر���ش��ي  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
للمركز  و�مل��ه��م  �ملتنامي  �ل���دور  تعك�س   2021
لاأ�شلحة  �ملتكاملة  �ل�شناعية  �ملنظومة  �شمن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  و�ل��ذخ��ائ��ر 

و�لتطلع لدور �إقليمي للمركز.
و�أ�شار �لكعبي �إىل �أن �ملركز �لذي يعد �لأول من 
نوعه يف قارتي �آ�شيا و�إفريقيا معتمد من �للجنة 
 )CIP(و�لذخائر �لأ�شلحة  لفح�س  �لدولية 
بروك�شل  �لبلجيكية  �لعا�شمة  م��ن  تتخذ  �لتي 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تتمتع  و�لتي  لها  مقر� 
مما   ،2012 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  بع�شويتها  �مل��ت��ح��دة 
ت�شنع  �ل��ت��ي  و�ل��ذخ��ائ��ر  �لأ�شلحة  جميع  يجعل 
يف دول��ة �لإم��ار�ت �ملعتمدة لدى �ملركز مطابقة 
مل��ع��اي��ر �جل�����ودة �ل��ع��امل��ي��ة وي�����ش��ه��ل دخ��ول��ه��ا يف 

�لأ�شو�ق �لعاملية.
�لأمن  �أي�شا �ختبار�ت  �ملركز يجري  �أن  و�أ�شاف 
�إ�شاحها  �إع���ادة  مت  �لتي  لاأ�شلحة  و�ل�شامة 
�خلا�شة  �جل���ودة  ح���و�دث  ق�شايا  يف  و�لتحقيق 
�حللول  و�إي��ج��اد  و�ل��ذخ��ائ��ر  �ل��ن��اري��ة  بالأ�شلحة 
�ملنا�شبة للوقاية من تكر�رها م�شتقبًا وتقدمي 
و�إقامة  و�لتدريب  و�لتعليم  �لتقنية  �ل�شت�شارة 

حما�شر�ت متعلقة مبجال �لأ�شلحة و�لذخائر.
وقال �لكعبي �أن لدى �ملركز �إمكانيات فنية عالية 
لإجر�ء  عاملية  مبو��شفات  متخ�ش�شة  وميادين 
مثل  للر�شا�س  �مل�����ش��ادة  �مل���و�د  مقاومة  فح�س 
�مل�شفحة  و�ل�����ش��ي��ار�ت  و�ل����دروع  �ل��و�ق��ي��ة  �ل�شرت 
�ملركز يتعاون مع �جلهات  �أن  وغرها، مو�شحاً 
خ�شو�شاً  �ملعلومات  لتبادل  �لدولية  �حلكومية 
يف ق�شايا �لت�شنيع غر �ملرخ�س و�لتجارة غر 
�لأ�شلحة  معايرة  بجانب  لاأ�شلحة  �ل�شرعية 
قو�ت  قبل  م��ن  �مل�شتخدمة  و�ل��ذخ��ائ��ر  �ل��ن��اري��ة 
وخلوها  جودتها  م��دى  وبيان  و�لأم��ن  �ل�شرطة 
�شامة  ل�����ش��م��ان  ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة  ع���ي���وب  �أي  م����ن 

م�شتخدميها.
�ل�شلحة  لفح�س  �لدولية  �للجنة  �أن  �إىل  ي�شار 
 1914 ع����ام  ت��اأ���ش�����ش��ت   )CIP( و�ل���ذخ���ائ���ر 
وت���ع���ت���رب �لأق����������دم و�لأك����������رث خ������ربة يف جم���ال 
ع�شويتها  يف  وت�شم  و�لذخائر  �لأ�شلحة  ج��ودة 
دول���ة م��ن ك��ربي��ات �لدول   14 يف  م��رك��ز�   26
جانب  و�إىل  ت�شم  �لعامل  يف  لاأ�شلحة  �مل�شنعة 
�لنم�شا  �ملتحدة كل من  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
وفرن�شا  وفنلند�  وت�شيلي  و�لت�شيك  وبلجيكا 
و�شلوفاكيا  ورو�شيا  و�إيطاليا  و�ليونان  و�أملانيا 

و�إ�شبانيا و�ململكة �ملتحدة.

•• اأبوظبي-وام:

وزير  �لبو�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل  ��شتقبل 
�ل���دف���اع - يف م��ك��ت��ب��ه مبعر�س  ل�����ش��وؤون  �ل���دول���ة 
نائب  كوبن�شكي  توما�س   -  "  2021 "�آيدك�س 
�ل�شناعي  ل��ل��ت��ع��اون  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  �ل����دف����اع  وزي�����ر 
�شامل علي  �شعادة مطر  �ملر�فق، بح�شور  و�لوفد 
�ل��دف��اع وع���دد م��ن كبار  �ل��ظ��اه��ري وك��ي��ل وز�رة 
���ش��ب��اط وم�����ش��وؤويل �ل������وز�رة. ورح����ب م��ع��ال��ي��ه - 
�لأحاديث  معه  وتبادل  بال�شيف   - �للقاء  خ��ال 
بني  �لقائمة  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة  ع��اق��ات  ح��ول 
فيما  �لت�شيك خا�شة  �لإم��ار�ت وجمهورية  دول��ة 
�مل�شالح  يحقق  مب��ا  �لدفاعية  باجلو�نب  يتعلق 
 " " �آيدك�س  �إن معر�س  معاليه  وق��ال  �مل�شرتكة. 
ي��ع��د ف��ر���ش��ة ل��ال��ت��ق��اء و�ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل�شركاء 
باعتباره حدثاً  �لعاقات �ل�شرت�تيجية،  لتعزيز 
ع�شكرياً عاملياً ي�شتقطب كربى �ل�شركات �لعاملية 

�مل�شنعة لاأنظمة �لدفاعية �لع�شكرية و�لأمنية. 
من جانبه �أكد نائب وزير �لدفاع �لت�شيكي حر�س 
باده على تعزيز �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين 

وخ��ا���ش��ة يف �ل�������ش���وؤون �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، و�أث���ن���ى على 
�آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  معر�س  تنظيم  م�شتوى 

هذ� �لعام بالرغم من ظروف جائحة كورونا.

•• ابوظبي- وام:

ق���ام م��ع��ايل حم��م��د ب���ن �أح���م���د �ل����ب����و�ردي وزير 
�لدولة ل�شوؤون �لدفاع بجولة ز�ر فيها عدد�ً من 
�مل�شاركة يف فعاليات  �ل�شركات �ملحلية و�لأجنبية 
مركز  يف   2021 ون��اف��دك�����س  �آي��دك�����س  معر�شي 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س، بح�شور �شعادة مطر 
�شامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع وعدد من كبار 

�شباط وم�شوؤويل �لوز�رة.
معر�شي  متيز  على  جولته  خ��ال  معاليه  و�أك��د 
�آي��دك�����س ون��اف��دك�����س ه���ذ� �ل���ع���ام يف ع��ر���س �آخر 
�لعاملية  �ل�شركات  ك��ربى  و��شتقطاب  �لتطور�ت 
ومعد�ت  �أنظمة  من  منتجاتها  باأحدث  لت�شارك 
�أنتجته  م��ا  �أح���دث  على  للتعرف  مهمة  وفر�شة 

�ل�شركات �لعامليه.
ويف ختام جولته �أثنى معاليه على م�شتوى تنظيم 
ومنو�ً  ملحوظاً  جناحاً  حققا  �للذين  �ملعر�شني 
�ليوم،ودورهما  وح��ت��ى  �نطاقهما  منذ  ه��ائ��ًا 

�لفاعل يف �لتعاون �لدفاعي و�لع�شكري وتطوير 
وعاملياً،  و�إقليمياً  حملياً  �لدفاعية  �ل�شناعات 

رغم �لتحديات �لتي يو�جهها �لعامل �أجمع جر�ء 
تف�شي جائحة كورونا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

من  م�����ت�����ط�����وع   1800 ���������ش��������ارك 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة، وفريق  ج��م��ع��ي��ة و�ج����ب 
م���ع���ر����س  يف  �ل�����ت�����ط�����وع�����ي،  ف������زع������ة 
�ختتم  �ل������ذي  "�آيدك�س2021" 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف  �أم�������س  ف��ع��ال��ي��ات��ه 

�لوطني للمعار�س.
وق���دم �مل��ت��ط��وع��ون، ع���دد�ً م��ن �لأدو�ر 
و�خلدمات �مليد�نية �ملهمة يف �ملعر�س 
�لدويل، منها �مل�شاهمة يف دعم عمليات 
�لتنظيم و�ل�شتقبال، وت�شجيل دخول 
مبا  و�حل�شور  و�مل�شاركني  �لعار�شني 
�ن�شيابية �حلركة، وتقدمي  ي�شاهم يف 
خدمات �مل�شاعدة �لهاتفية عرب مركز 
�مل�شاعدة  جانب  �إىل  �ملوّحد،  �لت�شال 
�مل��خ��ربي��ة ملر�شى  �مل�����ش��ح��ة  �إج�����ر�ء  يف 
"كورونا" بالتعاون مع مركز �أبوظبي 
�لإج����ر�ء�ت  للخايا �جل��ذع��ي��ة، وف��ق 

�ل�شحية �ملعتمدة.
ب��ن حم��م��د بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  و�أك����د 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  �آل  خالد 
�لرئي�س  �ل��ت��ط��وع��ي��ة،  و�ج���ب  جمعية 
�لتطوعي،  ف��زع��ة  ل��ف��ري��ق  �ل��ف��خ��ري 
�أهمية م�شاركة �ملتطوعني يف �ملعار�س 
ومهارة  خ��ربة  تتطّلب  �لتي  �لدولية 
�حرت�فية يف �لعمل �لتطوعي، وتنفيذ 
كل ما يلزم لإجناح مثل هذه �لأحد�ث 
�لإم����ار�ت  دول���ة  تكّفلت  �ل��ت��ي  �لعاملية 
كبر�ً  �إقباًل  وت�شهد  دوري��اً،  ياإقامتها 

من �حل�شور د�خل �لوطن وخارجه.
و�أ�شار �إىل ما يتمتع به �ملتطوعون من 
ق��درة ومرونة عالية يف �لإق��ب��ال على 
و�إر�شاء  �ل��دول��ي��ة،  �لفعاليات  تنظيم 
ق��ي��م وم��ف��ه��وم �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي مبا 
يج�ّشد قيم �لتاحم و�لعطاء �لأ�شيل 
يف �ملجتمع �لإمار�تي �ملتكاتف و�لو�عي 
�لتفاين و�لإخا�س،  و�ملُ��درك لأوج��ه 
وي���ع���ك�������س �ل���������ش����ورة �مل���ث���ال���ي���ة حلب 

و�ل�شر�كة  �لإن�����ش��اين  و�حل�����س  �خل��ر 
�لإيجابية يف دعم �لفعاليات �لوطنية، 
و�شمان ن�شر ثقافة �لتطوع، و�لفرحة 

مب�شاعدة �لآخرين.
وعرّب عن �شكره وتقديره للمتطوعني 
على دوره���م �ملُ��ع��زز يف �إجن���اح معر�س 
�أهد�فه،  2021"، وحتقيق  "�آيدك�س 
من�شات  �إق�����ام�����ة  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���م 
تطوعية وتو�جدهم �مليد�ين بطريقة 
�أثمر عن جناح  فعالة وبكفاءة عالية، 
ب�����ش��ك��ل باهر،  �ل���ع���امل���ي  ه����ذ� �حل�����دث 
جائحة  ت���د�ع���ي���ات  ظ����ل  يف  ل���ش��ي��م��ا 
متكني  �أهمية  �إىل  لف��ت��اً  "كورونا"، 
�ملتطوعني، ودعمهم �لد�ئم، �نطاقاً 
دورهم  باأهمية  �لعميق  �لإمي���ان  م��ن 
�حل����ي����وي ول���ي���ك���ون���و� م�������ش���در �إل���ه���ام 
جم��ت��م��ع��ي ن��ت��ط��ل��ع م����ن خ���ال���ه �إىل 

�لعاملية و�مل�شتقبل.

•• اأبوظبي -وام:

من  ع��دد�  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
معر�س  يف  �مل�شاركة  �لعاملية  �ل�شركات  ومن�شات  و�لدولية  �لوطنية  �لأجنحة 
وموؤمتر �لدفاع �لدويل " �آيدك�س 2021 " �لذي �ختتم فعالياته �م�س يف مركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
و�لدفاعية  �لع�شكرية  و�لآليات  �لأنظمة  �أهم  على  �جلولة  خال  �شموه  و�طلع 

�ملتطورة �لتي يعر�شها �مل�شاركون يف معر�س �آيدك�س.
و�لتقى �شموه خال �جلولة عدد� من روؤ�شاء �لوفود وم�شوؤويل �ل�شركات و�جلهات 
و�ملنتجات  �ملعرو�شات  �أه��م  �إىل  خالهم  من  تعرف  حيث  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 

�لدفاعية و�لأنظمة �حلديثة و�حللول �ملتطورة يف جمال �لدفاع و�لأمن.
معر�س  تنظيم  �شكلها  �ل��ت��ي  �لأه��م��ي��ة  ب�����ش��اأن  �لأح���ادي���ث  معهم  �شموه  وت��ب��ادل 
حققه  �ل��ذي  و�ل��ن��ج��اح  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  خ��ال   "2021 "�آيدك�س 
ميثله  ما  �إىل  �إ�شافة  �جلهات  من  �لعديد  بني  و�لتفاقيات  �ل�شفقات  �إب��ر�م  يف 
�ملعر�س كونه �أحد �ملن�شات �لعاملية لتبادل �لأفكار و�لتجارب وعر�س �ل�شناعات 

�جلديدة و�ملتطورة.
من جانبهم �أ�شاد �مل�شاركون بفعاليات �ملعر�س �لذي �أقيم يف موعده وح�شن �إد�رته 
و�إجر�ء�ت �ل�شامة �لوقائية �ملتبعة موؤكدين مو��شلة جناح �ملعر�س يف ��شتقطاب 
�أهم �ل�شركات �لعاملية �لعاملة يف قطاعات �لأنظمة �لدفاعية �ملتخ�ش�شة وعقد 

�شر�كات هامة و�تفاقيات بني �لعديد من �جلهات �مل�شاركة.

حامد بن زايد يزور عددا من الأجنحة امل�شاركة يف معر�س اآيدك�س 2021 يف ختام فعالياته

 ST Engineering منر( تتعاون مع �شركة(
ل�شناعة مركبات كهربائية هجينة

ميثاء اآل نهيان : توجيهات القيادة اأ�شاءت 
طريق ال�شباب نحو البتكار

تعاون بني )توازن و �شيز( لدعم تقنية اإنتاج املاء من الهواء

الإمارات لل�شركات الدفاعية يرعى مذكرة تفاهم 
لإقامة من�شاأة ت�شنيعية مبجمع توازن ال�شناعي

2021 اآيدك�س  معر�س  فعاليات  يف  ي�شارك  متطوع   1800

•• اأبوظبي-وام:

وّقعت "منر"، �ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف �إنتاج �لآليات �لع�شكرية �ملدولبة �خلفيفة 
و�ملتو�شطة، �م�س مذكرة تفاهم مع �شركة ST Engineering، �ملجموعة 
�أنظمة  بناء  بهدف  و�لهند�شة،  و�ل��دف��اع  �لتكنولوجيا  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
�ملحركات  بتكنولوجيا  �ل�شركة  �لتز�م  وتعزيز  �لهجينة  �لكهربائية  �ملحركات 
تقوم  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  م�شّنعة  �شركة  �أول  ت�شبح  لكي  �لهجينة  �لكهربائية 
قطاع  يف  �لريادية  مكانتها  يعزز  �ل��ذي  �لأم��ر  �حلديثة،  �لطاقة  �أنظمة  بدمج 

�لآليات �ملدرعة.
من  2021" كل  "�آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  معر�س  على  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع 
�آبري دو بلي�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "منر"، ود�نييل لم، �ملدير �لإقليمي 

. ST Engineering يف �ل�شرق �لأو�شط ب�شركة
�لتكنولوجي  و�لتقدم  �لتعاون  من  جديدة  مرحلة  بد�ية  �خلطوة  ه��ذه  وتعد 
�لتي �شت�شعى خالها �ل�شركة �إىل در��شة وت�شميم مكونات �ملحركات �لكهربائية 
�لهجينة ملركباتها. توفر �أنظمة �ملحركات �لكهربائية �لهجينة ميز�ت حم�شنة 
يف �ملدى و�لت�شارع ومو��شفات �لتخفي، كما ت�شهم يف تعزيز �ل�شتد�مة بف�شل 
مو��شفات مثل �لنبعاثات �لكربونية �ملنخف�شة مقارنة باأنظمة حمركات �لديزل 
�لعتيادية .. وتتميز �أنظمة �ملحركات �لكهربائية �لهجينة باأنها �أكرث هدوء�ً من 
�ملحركات �لتقليدية، وهذه تعترب ميزة هامة لعمليات �ملر�قبة �ل�شامتة و�لقدرة 

على �ملناورة �ل�شرية يف �لعمليات �لقتالية.
وت�شعى �ل�شركتان �إىل تلبية �أكرث �حتياجات دورة �لعمل تطلباً، و�ل�شتفادة من 
�لطاقة  وتزويد  �ملركبات  كفاءة  لزيادة  �لهجينة  �لكهربائية  �ملحركات  �أنظمة 
جلميع �ملعد�ت �لازمة، مبا يف ذلك معد�ت �لت�شال و�لإدر�ك �ملحيطي و�أنظمة 
�ملتعددة، �شي�شهم تبني  �لت�شغيلية و�لتقنية  �لأ�شلحة. وعاوة على �لتح�شينات 
�لتكنولوجيا �لهجينة يف خف�س �لعتماد �لع�شكري على �لوقود �لأحفوري، وهي 

�أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة و�خلطة �لوطنية  خطوة تتما�شى مع 
للتغر �ملناخي يف �لإمار�ت.

بالتعاون مع  "منر": �شعد�ء  �لتنفيذي ل�شركة  �لرئي�س  بلي�شي،  �آبري دو  وقال 
تقوم  �ملنطقة  يف  م�شّنعة  �شركة  �أول  لن�شبح   ST Engineering �شركة 
هذ�  ويعك�س  �مل��درع��ة،  �آلياتنا  يف  �لهجينة  �لكهربائية  �ملحركات  �أنظمة  بدمج 
�آفاق  وتطوير  �ل�شوق  يف  �لتقنيات  �أح��دث  لإط��اق  �مل�شتمرة  جهودنا  �لتعاون 

�لبتكار �لع�شكري بهدف تلبية �ملتطلبات �لت�شغيلية �ملتنامية لعمائنا.
 ST من جانبه، قال �لدكتور يل �شياجن لوجن، رئي�س �لأنظمة �لربية يف �شركة
مم نظام �ملحركات �لكهربائية �لهجينة �خلا�س بنا يف  Engineering: �شُ
�لع�شكرية  منر  مركبات  يف  �ملدمج  �لنظام  ويعد  �لتجارية،  للتطبيقات  �لأ�شل 
�لهجني  �لنظام  ب��اأن  �شك  ول   .. و�لت�شميمية  �لهند�شية  قدر�تنا  على  �شاهد�ً 
�ل�شرعة  ع��و�م��ل  فيها  تكت�شب  �ل��ت��ي  �لع�شكرية  �لعمليات  يف  فعاليته  �شيثبت 
�لنظام  يتمتع  �ملح�شنة،  �لتنقل  ميز�ت  على  وع��اوة   .. بالغة  �أهمية  و�لتخفي 

بالكفاءة وهو قادر على دعم متطلبات �لطاقة لتقنيات �مل�شتقبل.
وتقدم "منر" حلوًل كاملة و�شاملة يف جمال تخ�ش�شها تت�شمن تكامل �أنظمة 
جمموعة  حتمل  على  �ل��ق��ادر  بت�شميمها  منر  �آل��ي��ات  وتتميز   .. �ملتنوعة  �ملهام 
للمعاير  طبقاً  �ملن�شاآت  �أح��دث  يف  م�شّنعة  وهي  و�ملتطلبات،  �ملهام  من  منوعة 

�لع�شكرية �لدولية.
جمموعة  ل�"�يدج"،  �لتابع  و�لأن��ظ��م��ة  �ملن�شات  قطاع  م��ن  ج���زء�ً  "منر"  وتعد 
 25 �أف�شل  بني  ُت�شنف  و�لتي  وغ��ره  �لدفاع  قطاع  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 

مورد�ً ع�شكرياً يف �لعامل.
ر�ئ��د�ً لأنظمة �لتنقل �ملتكاملة  ST Engineering م��زود�ً  وتعترب �شركة 
�أي�شاً �شركة ت�شنيع  و�حللول �لأمنية لقطاعات �لدفاع و�لأمن �لد�خلي، وهي 
و�لإ�شاح  �ل�شيانة  خ��دم��ات  بتزويد  وت��ق��وم  �لتنقل،  ملن�شات  �أ�شلية  م��ع��د�ت 

و�لعمرة، مبا يف ذلك َعمرة �لأ�شاطيل وحتديثها.

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  �آل نهيان، رئي�شة جمل�س  �أحمد بن مبارك  �ل�شيخة ميثاء بنت  �أكدت 
�أن  و�لثقافية،  �ملجتمعية  للمبادر�ت  نهيان  �آل  �أحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ش�شة 
م�شتقبل  �إىل  �لعبور  ت�شتهدف  مت�شارعة  خطو�ت  تخطو  �لر�شيدة  قيادتنا 
مزدهر من خال �لهتمام بال�شباب وحثهم على �لإبد�ع و�لبتكار و�لتطور 
للمبتكرين،  �ملحفزة  �لبيئات  �لغايات  لتحقيق هذه  لهم  وهياأت  �حل�شاري، 
و�شجعت خمتلف قطاعات �لدولة على �إطاق �لعنان لاأفكار و�مل�شروعات 

�لإبد�عية.
يف  �لدرمكي،  حممد  �لإمار�تي  �ملبتكر  �ملوؤ�ش�شة  ��شت�شافة  خال  ذلك  جاء 
لقاء عرب من�شتها على موقع �لتو��شل �لجتماعي "�ن�شتغر�م"، مت تنظيمه 
"�لبتكار�ت  ع��ن��و�ن  حت��ت   "2021 تبتكر  �لإم�����ار�ت  "�أ�شبوع  م��ع  ت��ز�م��ن��ا 

�ل�شت�شر�فية بعيون �إمار�تية".
وقالت �ل�شيخة ميثاء �آل نهيان : بف�شل �لروؤى �لو��شحة لقيادتنا �لر�شيدة 
وفكرها �مل�شتنر �لذي ركز على �ل�شتثمار يف عقول �أبنائنا، حتول �لبتكار 
قطاعات  ملختلف  �أ�شا�شية  وميزة  للعمل،  و�أ�شلوب  ثقافة  �إىل  �لإم���ار�ت  يف 

�لأعمال، مبا �شاهم يف فتح �آفاقا جديدة عززت مقومات وقدر�ت �لدولة.

و�أكدت حر�س �ملوؤ�ش�شة على تنظيم لقاء�ت مع �لنماذج �لناجحة يف جمتمع 
�أبناء  وي��دف��ع  و�ملجتمعي  �ل��ث��ق��ايف  �ل��وع��ي  تنمية  يف  ي�شاهم  مب��ا  �لإم�����ار�ت، 
�لإمار�ت لبذل �ملزيد من �جلهد لرت�شيخ مكانة �لإمار�ت عامليا، م�شرة �إىل 
�أن جتارب �ملبتكرين ت�شكل نرب��شاً ي�شيء �شعلة �لبتكار لل�شباب �لإمار�تي 

ويحفزهم وي�شرع خطاهم نحو �لبد�ع .
دبلوم  على  و�حلا�شل  �لدرمكي  حممد  �لإم��ار�ت��ي  �ملبتكر  ق��ال  جانبه  م��ن 
معتمد يف جمال �لبتكار، �إن دولة �لإمار�ت ل تاألو جهد� يف دعم �أبنائها من 
�أجل �لبتكار، وتاأخذ باأيديهم وتذلل �ل�شعاب �لتي تو�جههم، وت�شعى ل�شقل 

مهار�تهم وتوجيهها نحو �لأف�شل.
يو�جه  �ملبتكر  �أن  �شك  ول  �لفر�س،  من  �ملزيد  تخلق  �لتحديات  و�أ���ش��اف: 
حتديات خال عمله، �إل �أن �لإميان بالفكرة و�لدعم �ملتو��شل من �جلهات 
�ملعنية �لتي تثق يف قدر�ت �أبناء �لإمار�ت، ي�شكان د�فعا �أ�شا�شيا ملجابهة هذه 
فاعل  ب��دور  تقوم  �لإلكرتونية  �ملوقع  من  �لكثر  �أن  �إىل  م�شر�  �مل�شاعب، 

ورئي�شي يف تقييم �لأفكار ودعمها ونقلها للخارج.
وحتدث عن �بتكاره "�شيلد 7" و�أو�شح �أنه عبارة عن منتج يجنب من يعتمد 
ومل�شها  �لنقدية  �لأور�ق  �أو  �لر�شمية  و�لوثائق  �مل�شتند�ت  �لتعامل مع  عليه 
باليد، وهو ما تتجلى �أهميته بالتز�من مع حماربة �نت�شار فرو�س كورونا.

•• اأبوظبي-وام:

وقع جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي – و�لذي ي�شطلع بدور �أ�شا�شي يف متكني قطاع 
�لهند�شية  �شيز  ترو�س  و�شركة  �لإم��ار�ت  بدولة  و�لأمنية  �لدفاعية  �ل�شناعات 
من  �مل��اء  �نتاج  تقنيات  لتطوير  �ل�شركة  خطط  لدعم  تهدف  للتفاهم  مذكرة 

�لهو�ء بغر�س ��شتخد�مها يف �ملجالت �لع�شكرية و�ملدنية.
وتتميز هذه �لتقنية ل�شركة �شيز �ل�شوي�شرية – و�حلا�شلة على �أكرث من �أربع 
بر�ء�ت �خرت�ع - بتطورها �لتكنولوجي و��شتخد�مها �أحدث �لتقنيات �لهند�شية 

لإنتاج �ملياه من �لهو�ء.
وقع �ملذكرة كل من زعل ز�يد �ملن�شوري �ملدير �لتنفيذي للتطوير �ل�شناعي يف 
�إد�رة �شركة ترو�س  �لكثري رئي�س جمل�س  �لتو�زن �لقت�شادي و علي  جمل�س 
�شيز �لهند�شية يف جناح جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي مبعر�شي �أبوظبي �لدويل 

للدفاع "�أيدك�س 2021" و�لدفاع �لبحري "نافدك�س 2021" .
و�شيقوم جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي مبوجب �ملذكرة، بدعم �خلطط �لطموحة 

�لهو�ء  �ملياه من  �إنتاج  وت�شنيع مولد�ت  لإن�شاء  �لهند�شية  �شيز  ترو�س  ل�شركة 
للمرة �لأوىل يف دولة �لإمار�ت وذلك بالتعاون مع �شركة �شيز �ل�شوي�شرية.

�لتو�زن  جمل�س  �ل��ت��ز�م  من  تنبع  �لتفاقية  �إن  �لتوقيع  عقب  �ملن�شوري  وق��ال 
�لدفاعية  �لقطاعات  يف  �لعاملة  �لوطنية  �ل�شركات  ومتكني  بدعم  �لقت�شادي 
و�لأمنية وتطوير قدر�تها للم�شاهمة يف دفع عجلة �لتنمية �مل�شتد�مة يف دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�إد�رة �شركة ترو�س �شيز �لهند�شية  من جهته قال علي �لكثري رئي�س جمل�س 
"فخورون بالدعم �لذي نتلقاه من تو�زن" موؤكد� �ن هذه �لتفاقية �شت�شاهم يف 
متكني �ل�شركة من تطوير قدر�تها و�مكانياتها يف تقدمي خدمات ومنتجات ذ�ت 

جودة عالية تلبي �لحتياجات �لأ�شا�شية لعمائها �ملدنيني و�لع�شكريني.
�ملاء  لإنتاج  مولد�ت  تطوير  على  تقوم  لل�شركة  �جلديدة  �لتقنيات  �أن  و�أو�شح 
يف  ��شتخد�مها  ميكن  حيث  �شيز  �ل�شوي�شرية  �ل�شركة  مع  بالتعاون  �لهو�ء  من 
�ملجالت �لع�شكرية و�ملدنية كا�شفا عن �أن �ل�شركة تخطط لإنتاج 3،000 مولد 

ب�شعة 30 لرت� يف �ليوم لكل و�حد خال �خلم�شة �أعو�م �لقادمة.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركتا كيبلكورب و�أطل�س لات�شالت – ع�شو� جمل�س �لإمار�ت 
�لهندية  �شا�شمو�س  �شركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �ل��دف��اع��ي��ة..  لل�شركات 

�ملتخ�ش�شة يف ت�شنيع �أنظمة كو�بل �لتو�شيل �لكهربائي و�ملرئي.
معر�س  يف  �لقت�شادي  �ل��ت��و�زن  جمل�س  بجناح  �مل��ذك��رة  توقيع  وج��رى 
ك��ل من  �مل���ذك���رة  ع��ل��ى  وق���ع  2021" ح��ي��ث  "�أيدك�س  �ل����دويل  �ل���دف���اع 
جمول،  و���ش��ام��ر  كيبلكورب  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ط��وع،  ر����ش��د 
�ملنتدب ل�شركة  �لع�شو  �أطل�س وت�شاندر� �شيكار،  �ملنتدب ل�شركة  �لع�شو 

�شا�شمو�س.
وتن�س �ملذكرة على تعاون �ل�شركات �لثاث يف �إقامة م�شاريع م�شتقبلية 

وكذلك يف �إقامة من�شاأة ت�شنيعية مبجمع تو�زن �ل�شناعي يف �أبوظبي.
جمل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرميثي،  علي  مطر  عرب  �لتوقيع،  وعقب 
�شركتني  �لذي �شم  بالتفاق  �شعادته  �لدفاعية عن  لل�شركات  �لإم��ار�ت 
ع�شوتني باملجل�س مع �شركة �شا�شمو�س، م�شر�ً �إىل �أن �لتفاق يلبي �أحد 
�أهم �أهد�ف �ملجل�س و�ملتمثل يف ت�شهيل �ل�شر�كات بني �ل�شركات �لدفاعية 

�لإمار�تية و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لر�ئدة.
من جانبه، �أكد ر��شد �ملطوع �أن هذه �ملذكرة متهد �لطريق �أمام تطوير 

باملو��شفات  و�ل��ك��و�ب��ل  �لتقليدية  �لأح���زم���ة  لت�شنيع  حملية  ق����در�ت 
�مل�شتخدمة يف  �ملنتجات  �أن��و�ع  �أج��ود  �أج��ل توفر  وذل��ك من  �لع�شكرية، 

�لآليات �ملدرعة و�شناعات �لطر�ن و�لف�شاء و�لقطاعات �لبحرية.
و�أ�شار �شامر جمول �إىل �أن �تفاق �أطل�س مع �شركتي كيبلكورب و�شا�شمو�س 
من �شاأنه �أن ي�شكل �أ�شا�شاً متيناً لإقامة من�شاآت متطورة ل تكتفي فقط 
�لأ�شو�ق  و�أي�����ش��اً  ب��ل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أ���ش��و�ق  بخدمة 

�لإقليمية و�لعاملية.
و�أ�شاف: "نطمح لأن ت�شاهم هذه �ل�شر�كة �ل�شتثمارية يف توفر �أجود 

�أنو�ع �لأحزمة �لتكتيكية باأ�شو�ق �لدولة".
مع  �لتفاهم  مل��ذك��رة  �شا�شمو�س  �شعادة  ع��ن  �شيكار  ت�شاندر�  �أع���رب  كما 
�ثنتني من �ملوؤ�ش�شات �لإمار�تية �لر�ئدة.. وقال �إن �إقامة من�شاأة لت�شنيع 
و�أطل�س  كيبلكورب  مع  بالتعاون  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف  �لتقليدية  �لأحزمة 
و�جلوية  �لع�شكرية  للقطاعات  متميزة  خدمات  توفر  يف  ت�شهم  �شوف 
و�لبحرية بالدولة. و�أردف "نعترب هذه خطوة ��شرت�تيجية نحو تو�شيع 
�لتقنيات  �ل�شر�كة ل�شتخد�م  عملياتنا �لعاملية. ون�شعى من خال هذه 
�لقطاعات  خلدمة  عاما،   13 منذ  تطويرها  على  �ل�شركة  تعكف  �لتي 
�لتي  �لعاملية  �لت�شنيع  موؤ�ش�شات  وكذلك  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لدفاعية 

لديها من�شاآت يف �لدولة".

•• اأبوظبي -وام:

�لإمار�ت  يف  �ملدرعة  �لآليات  جمال  يف  "�جل�شور" �ملتخ�ش�شة  �شركة  �أعلنت 
و�ملورد �حل�شري لآلية ربد�ن 8 يف 8 �لقتالية، �أم�س عن تعاونها مع �شركة 
"EOS" لاأنظمة �لدفاعية، �شركة �لتكنولوجيا �لأ�شرت�لية �لر�ئدة �لتي 
تت�شمن  و�لف�شاء.  و�ل��دف��اع  �ل�شناعية  �لأق��م��ار  �ت�����ش��الت  �أ���ش��و�ق  يف  تعمل 
�لآيل  �لتحكم  نظام   "R800" بنظام  �لأوىل  للمرة  �آلية  جتهيز  �ل�شر�كة 
بالأ�شلحة �لذي ميتاز باأدو�ت غيمبال خفيفة �لوزن وتطبيقات كهرو�شوئية 

متقدمة، و�لتثبيت �لتحويلي وخيار�ت متعددة لرتكيب �لأ�شلحة.
�لتي  �لأ�شلحة  حمطات  على  �لطلب  يف  عاملياً  �رتفاعاً  �لقطاع  ي�شجل  بينما 
�إمكانات �لربج متو�شط �لعيار كامل �حلجم �لتوظيف �لأمثل بعيد�ً  توّظف 
يلبي  لاجتياح،  �ملعدة  �لثقيلة  �ل�شخمة  �لهياكل  تفر�شها  �لتي  �لقيود  عن 
على  �ملتز�يد  �لطلب   /R800/ بالأ�شلحة  �لآيل  للتحكم   /EOS/ نظام 
�ملعد�ت �لع�شكرية �ملتطورة، بينما ي�شع معاير جديدة للقوة �لنارية �لأخف 
نف�س   /R800/ ن��ظ��ام  ي�شتخدم  �ل��ف��ئ��ة.  نف�س  يف  بكثر  غ��ره��ا  م��ن  وزن���اً 

�لو�جهة �لتي ت�شتخدمها �أنظمة /EOS/ �لأخرى للتحكم �لآيل بالأ�شلحة، 
وميتاز باإمكانات قيا�شية متطورة ويتمتع بقدرة �إ�شافية على تركيب مدفع 
�إىل  بالإ�شافة  بالذخائر  م��زدوج  �إم��د�د  مع  ملم   Mk44S/ 30×173/
مدفع ر�شا�س مثبت بطريقة حمورية وجمموعة �شو�ريخ للدفاع �جلوي �أو 
م�شادة للدبابات. وت�شمح �إ�شافة /Mk44S/ للنظام بال�شتفادة من مدى 
وفاعلية �لذخائر �ملتاحة عيار 30×173 ملم. مثلما يوحي �ل�شم، يزن /

و�رتفاع من 55+ حتى 30-   360 كلغ مع حركة جانبية   R800/ 800
. ويتو�فق نظام �لتحكم �لآيل بالأ�شلحة مع �لآليات �ملجنزرة و�ملدولبة، مثل 

ربد�ن 8×8، ويحتوي على وحدة ��شت�شعار للدفع �ملبا�شر تقلل �لهتز�ز عايل 
�لرتدد للمركبة و�لطريق نتيجة ت�شو�س �شور فيديوهات �مل�شغل. عاوة على 
ذلك، يحتوي نظام �لتحكم �لآيل بالأ�شلحة على �لعديد من �مل�شت�شعر�ت مثل 
كامر� نهارية وكامر� حر�رية وحمدد مدى بالليزر �آمن على �لعني. وقد 
مم نظام /R800/ بحيث يتحّمل �لت�شاري�س و�لظروف �لبيئية �لقا�شية،  �شُ
مع �إمكاناٍت ت�شمح للجنود بالعمل و�ملر�قبة من موقع حممّي با�شتخد�م ليزر 
عن  �لك�شف  �لنظام  وي�شتطيع  وم�شتقرة.  دقيقة  ونهارية  ليلية  وب�شريات 
�لأهد�ف و�ل�شتباك معها من م�شافاٍت ت�شل �إىل 3 كلم بدقة متز�يدة و�أ�شر�ر 

جانبية حمدودة. وقال فهد �لعب�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "�جل�شور": 
تتمتع �شركة /EOS/ بخربة طويلة قو�مها ع�شر�ت �ل�شنني يف ت�شنيع   "
�ملعقدة  �لح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ��شتعمالتها  تتنوع  �ل��ت��ي  �لدقيقة  �لأن��ظ��م��ة 
للم�شتخدم �لنهائي. ي�شّرنا �أن نكون �ل�شباقني يف هذه �لفئة من �لآليات �إىل 
دمج �جليل �جلديد /R800/ يف �أ�شطولنا من �آليات ربد�ن 8×8. ونوؤمن 
باأن هذ� �لتعاون مع /EOS/ �شيعود بالنفع �ملتبادل على �أ�شحاب �مل�شلحة 
و�شركاء �أعمالنا �ملوثوقني". من جانبه، قال عبد �لرحمن �لبلو�شي، �لرئي�س 
"تفخر  �لإم���ار�ت:  دول��ة  يف  �ملتقدمة  للتقنيات   /EOS/ ل�شركة  �لتنفيذي 
بهذ� �جليل  �ل�شوق  تزويد  �أج��ل  "�جل�شور" من  مع  �شر�كة  بعقد   /EOS/
�لتايل �ملتطور من �أنظمة �لتحكم �لآيل بالأ�شلحة. �إن /R800/ نظام �شامل 
�لتاأثر على �حلمولة  �لآليات دون  �لت�شلح يف  وفعال ميتاز بتحديث قدر�ت 
�شركة  وتركز  �لكاملة".  �ل��ربج  و��شعة يف منظومة  تعديات  �إىل  �حلاجة  �أو 
تلبية �ملتطلبات �ملنوعة لاآليات �ملدرعة يف �لإمار�ت، وتكمن  "�جل�شور" على 
�مل�شتقبلية  بالحتياجات  �لإيفاء  على  ت�شاعد  برية  �آليات  ت�شنيع  يف  روؤيتها 

ل�شوق �لإمار�ت �ملحلية و�أ�شو�ق �لت�شدير.

ربدان 8x8 اأول اآلية تدمج نظام
 �شركة EOS للتحكم الآيل بالأ�شلحة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقدوه 

لل�شيانه �لعامه
رخ�شة رقم:CN 1951739 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

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

رخ�شة رقم:CN 2718879 تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لت�شامح 

لا�شت�شار�ت و�لدر��شات �لد�رية
رخ�شة رقم:CN 2753939 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

برفيكت لتجارة ��شباغ �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 2307926 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

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

�بريل للمجوهر�ت
رخ�شة رقم:CN 2660590 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

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

جولد بلو للرجال
رخ�شة رقم:CN 293886 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شقف �لعايل لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1198050 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد حممد �ملطوع �ل�شحي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حممد �شعيد �ملطوع �ل�شحي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
للنقليات  كي  �ل�ش�����ادة/�م  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملقاولت �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2607118 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية

�ىل/ �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 

�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �لكويتية لاغذية )�مريكانا( 

�س.م.ك /بيتز� هت-�خلالدية
 رخ�شة رقم:CN 1002879 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ل�شركة �لكويتية لاأغذية �أمريكانا ذ م م
 KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شركة �لكويتية لاغذية )�مريكانا( - �س.م.ك
KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شركة �لكويتية لاغذية/بيتز� هت-�خلالدية
KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - KHALIDIYA

�إىل / �ل�شركة �لكويتية لاأغذية �أمريكانا ذ م م 1 - فرع �أبو ظبي 4
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 1 - BRANCH OF ABU DHABI 4 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �لكويتية لاغذية/بيتز� هت-

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �شارع حمد�ن  رخ�شة رقم:1002883 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ل�شركة �لكويتية لاأغذية �أمريكانا ذ م م

 KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شركة �لكويتية لاغذية )�مريكانا( - �س.م.ك
KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شركة �لكويتية لاغذية/بيتز� هت-�شارع حمد�ن
 KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - HAMDAN ST

�ىل/ �ل�شركة �لكويتية لاأغذية �أمريكانا ذ م م - فرع �أبو ظبي 3
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 3

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شباين للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1156225 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على ح�شني �لعجيل  %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عو�س على ح�شني �حمد �لنعيمى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد حم�شن عبد�هلل علي �مل�شعبي

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة 5*2 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شباين للمقاولت �لعامة

SPINE GENERAL CONTRACTING

�إىل/ تل ترقا للمقاولت �لعامة ذ.م.م
  TEL TARKA CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  4329901
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جنوم �لعني للتجارة

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1115257 
تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة جنوم �لعني للتجارة

NUJIIM AL AIN TRADING EST

�إىل/ جنوم �لعني لت�شليح �لطار�ت وتبديل �لزيوت
NUJOOM AL AIN TYRES & OIL CHANGING

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تبديل و��شاح �لطار�ت  4520007
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تبديل زيوت �ملركبات  4520010

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �طار�ت �ل�شيار�ت ولو�زمها  4530005
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �شبوت ليت للرجال

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1684245 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون �شبوت ليت للرجال

SPOT LIGHT GENTS SALOON

�إىل/ م�شبغة �ر �ت�س �ف لكوي �ملاب�س
  R H F LAUNDRY IRONING CLOTHES

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة كي �ملاب�س 9601001 
تعديل ن�شاط / �إ�شافة غ�شيل �ملاب�س  9601002

 تعديل ن�شاط / حذف ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلاقة للرجال  9602101
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت�س كافية
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2617127 

تعديل �إ�شم جتاري من/ بيت�س كافية
BEATS CAFE

�إىل/ بيت�س كافية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
   -  BEATS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاهني �لو�حة لل�شيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2191637 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شاهني �لو�حة لل�شيانة �لعامة

SHAHEEN ALWAHA GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ �شاهني �لو�حة للنقليات و�ل�شيانة �لعامة

SHAHEEN ALWAHA TRANSPORTING AND GENERAL MAINTENANCE 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة  4923010

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة  4923009

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تاأجر �لآليات و�ملعد�ت �لثقيلة  7730004

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:فيجن لعمال �لملنيوم - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
�شمو  بناية  وحدة   ،  25 رقم  2 حمل  ق   45 م  �ل�شركة:م�شفح  عنو�ن 

�ل�شيخ/عبد�هلل بن ز�يد بن �شلطان و�خرين
CN 2296182 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/22 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/2/24  - بالرقم:2150002131 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ق�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شاحل �لد�رة �لعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 2175592 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�يت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتب للكهربائيات
رخ�شة رقم:CN 2092116 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

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

خلدمات �لتكييف �ملركزي
رخ�شة رقم:CN 1087390 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

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

�لقارى لا�شت�شار�ت �لهند�شية
رخ�شة رقم:CN 1018976 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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



اجلمعة   26  فبراير   2021  م   -   العـدد   13175  
Friday    26  February   2021   -  Issue No   13175

07

اأخبـار الإمـارات
بلدية دبا تختتم فعاليات اأ�شبوع الت�شجري 41راأ�س اخليمة للموا�شالت تطلق مبادرة املفتاح الذكي �شمن فعاليات الإمارات تبتكر

•• راأ�س اخليمة-وام:

 " فعاليات  يف  م�شاركتها  �شمن  للمو��شات  �خليمة  ر�أ����س  هيئة  �أطلقت 
عن  عبارة  هو  �لذكي"  "�ملفتاح  مبادرة  م�شروع  تبتكر" 2021  �لم���ار�ت 

تطبيق �بتكاري يدعم تقنية �لذكاء �ل�شطناعي.
وي�شاعد �لتطبيق يف �إحكام �لرقابة على �ملنظومة �لت�شغيلية و�ملحافظة على 
�لأ�شول من خال خا�شية �لت�شغيل �لذكي ملركبات �لأجرة حيث �أنه مرتبط 
مبنظومة �لكامر�ت �لذكية �لتي يتم من خالها �لتعرف على هوية �ل�شائق 
كل 15 دقيقة ل�شمان �لتاأكد من هويته طيلة فرتة ت�شغيل �ملركبة، كما �أن 
�خلا�شية مرتبطة بالعد�دت �لذكية وتتيح فتح و�إغاق �لعد�د تلقائياً عند 

بدء و�نتهاء وردية �ل�شائق.
جدير بالذكر �أن هذه �لتقنية ت�شاهم يف تعزيز �لعملية �لت�شغيلية و�شمان 
تو�جد �ملركبات يف �لإمارة من خال تتبع �شاعات عمل �ل�شائق يف مركبات 

�لأجرة وت�شاهم يف تقييم �أد�ء �لعملية �لت�شغيلية وتطويرها.
هذه  �أن  �لهيئة  عام  مدير  �لبلو�شي  ح�شن  �إ�شماعيل  �ملهند�س  �شعادة  و�أك��د 
�لتقنية �شتخدم قاعدة �لبيانات �ل�شخمة Big Data و�لتي �شت�شاهم يف 
تطوير �لبنية �لتحتية للنقل ومعرفة معدل �لطلب و�شاعات �لذروة و�شاعات 
عمل �ل�شائقني �لفعلية على �ملركبات، حيث تعترب هذه �لتقنية �لأوىل من 
نوعها يف �لدولة وتاأتي جت�شيد�ً لتوجهات �لهيئة بتطوير خدمات ��شتباقية 

ت�شمن حتقيق غايتها �خلام�شة "�ملرونة و�مل�شتقبل".

•• الفجرية -وام:

�ختتمت بلدية دبا فعالياتها مبنا�شبة �أ�شبوع �لت�شجر 41 و�لذي جاء 
هذ� �لعام حتت �شعار معاً فلنزرع .. �لإم��ار�ت و�لذي ��شتمر على مدى 
�أ�شبوع كامل، يف �لفرتة من 21 �إىل 25 من �شهر فرب�ير �جلاري، وذلك 
يف �إطار حر�شها على دعم كافة �لفعاليات �لوطنية �لتي ت�شهم يف �زدياد 
�لفعاليات  �نطلقت  و  �لفعاليات.  م��ن  مبجموعة   ، �خل�شر�ء  �لرقعة 
�شعادة  بح�شور  �خلم�شني  بالعام  �ح��ت��ف��اء�ً  ع��ام  �ل50  �شجرة  ب��زر�ع��ة 
�ملهند�س ح�شن �ليماحي مدير عام �لبلدية، وعدد من موظفي �لبلدية 
وذل��ك مع م��ر�ع��اة �لإج����ر�ء�ت �لإح��رت�زي��ة فيما قامت بلدية دب��ا فرع 
�ملوؤ�ش�شات يف منطقتي  و  �لدو�ئر  �ل�شتات على  �لبدية مببادرة توزيع 

�أفر�د �ملجتمع  �لبدية و�شدنا ،حيث تهدف �إىل �لتو��شل �ملجتمعي مع 
خم�شرة  لتكون  �لأماكن  كافة  يف  �لأ�شجار  زرع  على  لتحفيزهم  كافة، 

خال �لفرتة �ملقبلة، وهي روؤية �مل�شتقبل �لطموحة للبلدية.
�أن  دب��ا  بلدية  ع��ام  مدير  �ليماحي  �شامل  ح�شن  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال 
جائحة  �نت�شار  ظل  يف  خمتلفاً  طابعاً  �شيرتك  �لعام  ه��ذ�  يف  �لإحتفال 
�ملجتمع  توعية  �لبلدية حري�شة على  و�أن   19 فرو�س كورونا كوفيد 
�ملحافظة على  �أجل  �لتو��شل �لجتماعي وذلك من  من خال مو�قع 
�أ�شجار �لبيئة �ملحلية ون�شر �مل�شطحات �خل�شر�ء يف �لدولة، وهي ثقافة 
تعزز وجودها يف مفاهيم �ل�شلوك �لجتماعي و�لعمل �ملوؤ�ش�شي �لبيئي 
�هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لبيئة  لرجل 

ثر�ه.

•• املنامة-وام: 

للمجل�س  �لربملانية  �ل�شعبة  �شاركت 
�لوطني �لحتادي عن بعد يف �لندوة 
�لطارئة  �لت�شريعات  حول  �خلليجية 
�أزم������ة كورونا  ت���د�ع���ي���ات  م���ن  ل��ل��ح��د 
�ل�شغرة  �مل�����ش��روع��ات  على  �مل�شتجد 
ن��ظ��م��ه��ا جمل�س  �ل���ت���ي  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
��شتعر�شت  �لبحرين،  ململكة  �لنو�ب 
خالها جهود دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة يف �حل���د م��ن ت��د�ع��ي��ات هذه 
�لوطني،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �جل���ائ���ح���ة 
ت�����ش��اه��م يف دعم  ت��و���ش��ي��ات  وق���دم���ت 
�ل�شغرة  �مل���������ش����روع����ات  وت�������ش���ج���ي���ع 

و�ملتو�شطة.
�لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  ومثلت 
�شابرين  ����ش���ع���ادة  �ل����ن����دوة  ه�����ذه  يف 
�ملجل�س  ع�������ش���و  �ل���ي���م���اح���ي  ح�������ش���ن 
�ملجال�س  يف  �ل�شعبة  جمموعة  ع�شو 

�لت�شريعية لدول �خلليج �لعربية.
وقالت �شعادتها خال �لندوة �إن دولة 
�لإمار�ت متكنت خال جائحة كورونا 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل 
و�شرعة ��شتجابتها �لتقليل من �لآثار 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة وت���د�ع���ي���ات �جل��ائ��ح��ة على 
�عتمدت  ح��ي��ث  �ل���ق���ط���اع���ات؛  ج��م��ي��ع 
�لدولة خطة �قت�شادية �شاملة تهدف 

�لوطني،  �لقت�شاد  وحتفيز  دعم  �إىل 
و�ل�شركات  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  وح���م���اي���ة 
حيث  �لوباء،  من  �قت�شادياً  �ملت�شررة 
ب��ل��غ جم��م��ل �ل��دع��م �مل����ادي 126.5 

مليار درهم.
�ل����������وزر�ء  جم���ل�������س  �أن  و�أ������ش�����اف�����ت 
�ملبادر�ت  �لإمار�تي �عتمد حزمة من 
�لحتادية  �حلكومة  يف  و�لإج�����ر�ء�ت 
وريادتها،  �لأعمال  ��شتمر�رية  لدعم 
�إ�شافية لاقت�شاد  وتقدمي حمفز�ت 
دعم  ل����ش���ي���م���ا يف جم�����ال  �ل����وط����ن����ي، 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رة  �مل�������ش���روع���ات 
�عتمدت  ك��م��ا  �ل�����ش��غ��ر؛  و�مل��ت��ن��اه��ي��ة 
�ل�����دول�����ة جم���م���وع���ة م����ن �ل���ق���و�ن���ني 
بالقطاع  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  و�ل�����ق�����ر�ر�ت 
�لق����ت���������ش����ادي م����ن �أب������رزه������ا ق���ان���ون 
�مل��و�ءم��ة بني  �لإف��ا���س، وعملت على 
�مل��دن��ي��ة و�حللول  �مل��ع��ام��ات  ق���ان���ون 
مبا  �ل��دول��ة  يف  �ملختلفة  �لت�شريعية 
يتاءم مع �لظروف �لطارئة، منوهة 
�أن هذه �جلهود �شاهمت يف �حلد من 
بيئة  على  �لأزم��ة  وتاأثر�ت  تد�عيات 
�لأع����م����ال، وح��م��اي��ة ح��ق��وق خمتلف 
�مل�شتثمرين،  ل����ش���ي���م���ا  �لأط����������ر�ف 
ورو�د  �ل�����ش��رك��ات  ومت��ك��ني  دع����م  ويف 
�ل�شغرة  �ل�شركات  �أ�شحاب  �لأعمال 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�مل��ت��ن��اه��ي��ة �ل�����ش��غ��ر من 

�لوفاء بالتز�ماتهم.
دول  ق���ادة  بجهود  �شعادتها  و�أ����ش���ادت 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
م��ن��ذ ظهور  �جل���ائ���ح���ة  م���و�ج���ه���ة  يف 
و�نت�شاره  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 
بت�شخر  �ل��ذي��ن وج��ه��و�  �ل���ع���امل؛  يف 
ك��ل �ل��ط��اق��ات و�لإم��ك��ان��ي��ات و�مل����و�رد 
 41 �لقمة  �أن  م�شرة  لها،  للت�شدي 
/قمة  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  ل���ق���ادة 
�ل�شلطان قابو�س و�ل�شيخ �شباح/ �لتي 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �نعقدت يف 

�خلتامي  بيانها  يف  �أك���دت  �ل�شقيقة، 
على �أهمية حتفيز �لقت�شاد و�إ�شر�ك 
ق��ط��اع �لأع��م��ال وم��وؤ���ش�����ش��ات �ملجتمع 
�مل��ر�أة و�ل�شباب ب�شكل  �مل��دين ومتكني 
�أكرب يف �لتنمية �لقت�شادية وت�شجيع 
�ملبادر�ت �ملتعلقة بالقت�شاد �لرقمي.

�ليماحي  �شابرين  ���ش��ع��ادة  وع��ر���ش��ت 
يف �لندوة تو�شيات �ل�شعبة �لربملانية 
هذ�  يف  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س 
�إن�شاء  تبني  تت�شمن:  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��اأن 
ق���ان���ون �����ش���رت����ش���ادي خ��ل��ي��ج��ي حول 

�ل�شغرة  �مل�����ش��روع��ات  وت��ن��م��ي��ة  دع���م 
و�ملتو�شطة، ل�شيما يف �أوقات �لأزمات 
و�لطو�رئ، بحيث ي�شع �أطر� و��شحة 
للتعاون يف دعم وتنمية ريادة �لأعمال 
وت�شجيع  �خل��ل��ي��ج��ي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�ل�شغرة  �لنا�شئة  �ل�شركات  �أن�شطة 
�مل��ج��ل�����س. ف�شا  دول  و�مل��ت��و���ش��ط��ة يف 
�لتعاون  و�أوج��ه  �ل�شر�كات  تعزيز  عن 
�ل�شناديق  �أو  �لرب�مج  بني  و�لتن�شيق 
�ملعنية  �خل���ل���ي���ج���ي���ة  �لأج������ه������زة  �أو 
�ل�شغرة  �مل�����ش��روع��ات  وتنمية  ب��دع��م 

تد�عيات  �شيما يف ظل  و�ملتو�شطة، ل 
�لتي  ك��ورون��ا  ف��رو���س  جائحة  تف�شي 
�لعمل  تعزيز  �شروري  ب�شكل  تتطلب 
�أعلى  �مل�����ش��رتك، و���ش��م��ان  �خل��ل��ي��ج��ي 
�لقت�شادي  و�لدعم  �لتكامل  درج��ات 
و�لعمل  �ملجل�س.  دول  بني  و�لتجاري 
�إن�شاء  ي�����ش��م��ن  ت�����ش��ري��ع  �إع�����د�د  ع��ل��ى 
وحدة تن�شيق بني �لأجهزة �حلكومية 
�ل�شغرة  �مل�����ش��روع��ات  ب��دع��م  �ملعنية 
�لعربية،  �خلليج  دول  يف  و�ملتو�شطة 
على �أن ي�شفر هذ� �لتن�شيق عن �إن�شاء 
�ل�شغرة  للم�شروعات  خليجي  جهاز 
تلك  بني  �لتعاون  يحقق  و�ملتو�شطة، 
�مل�شروعات على م�شتوى دول �خلليج 
�جلدوى  در����ش��ات  وت��ق��دمي  �لعربية، 
و�أن  �ل��ق��ط��اع،  ه��ذ�  لتطوير  �ل��ازم��ة 
خربة  بيت  مبثابة  �جلهاز  ه��ذ�  يكون 
�ل�شغرة  ل���ل���م�������ش���روع���ات  �أ����ش���ا����ش���ي 

و�ملتو�شطة بدول �خلليج �لعربية.
�ل�شعبة  ت���و����ش���ي���ات  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ع��م��ل على 
�إ�شد�ر حزمة من �لقر�ر�ت �حلكومية 
يف �أوق��ات �لأزم��ات و�ل��ط��و�رئ، تهدف 
تنفيذي  ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  و����ش���ع  �إىل 
�ل��ق��ط��اع��ات �حلكومية  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
�ل�شركات  ل�شيما  �خل��ا���س،  و�لقطاع 
مبا  و�ملتو�شطة  و�ل�شغرة  �لنا�شئة 

�أثناء وبعد  ��شتمر�رية عملها  ي�شمن 
�أن تتبنى �حلكومات  �لأزم��ة. و�أهمية 
�مل�شروعات  لدعم  �شيا�شات  �خلليجية 
تلك  وخا�شة  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة 
�لتي تعمل يف جمال �لأمن �لغذ�ئي من 
خال دعم �ل�شباب �خلليجي يف تبني 
�لبتكار  ع��ل��ى  مبنية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
و�لتكنولوجيا وتاأمني �شل�شلة �لإمد�د 
�لت�شريعية  �لبيئة  وتهيئة   . �مل�شرتك 
�مل�شروعات  وتنمية  لدعم  و�لرقابية 
و�ل�شعي  و�مل���ت���و����ش���ط���ة،  �ل�������ش���غ���رة 
مل��ر�ج��ع��ة �ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ي ت��ع��ي��ق دعم 
وتنمية هذ� �لقطاع �لهام، ل�شيما يف 
�لأحو�ل �لطارئة. ومر�جعة �ملجال�س 
للقو�نني  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
يتاءم  مب��ا  �مل��ع��ام��ات  �أو  �لتعاقدية 
م��ع �لأح�����و�ل �ل��ط��ارئ��ة، وذل���ك �شعيا 
لإعادة �لتو�زن �ملايل للعقد من خال 
�لأحو�ل  خمتلف  �أو  �جلائحة  تكييف 
�ل��ط��ارئ��ة؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا �إح����دى حالت 
�لظروف  ن��ظ��ري��ة  �أو  �ل��ق��اه��رة  �ل��ق��وة 
�لآثار  معاجلة  تتيح  �ل��ت��ي  �ل��ط��ارئ��ة، 
�ملرتتبة على جائحة فرو�س كورونا، 
�لتعاقدية  �لعاقات  على  وت��اأث��ره��ا 

و�للتز�مات �ملرتتبة عليها.
ت�شجيع  كذلك  �لتو�شيات  وت�شمنت 
قطاع �مل�شروعات �ل�شغرة و�ملتو�شطة 

�قت�شاد  ونهج  �لرقمي  �لتحول  على 
�ملعرفة، �لقائم على �لبتكار و�لإبد�ع 
و�لتكنولوجيا  �لت�شالت  و��شتخد�م 
�حل�����دي�����ث�����ة؛ ب����ه����دف �مل�������ش���اه���م���ة يف 
�لعملية �لتنموية ومو�كبة �لتوجهات 
�لأعمال؛  ري���ادة  بيئة  يف  �مل�شتقبلية 
و���ش��ع��ي��ا ل���ت���ف���ادي �أي�����ة �ن��ت��ك��ا���ش��ات �أو 
�لأح���و�ل  ج���ر�ء  م�شتقبلية  ت��د�ع��ي��ات 
�لطارئة �أو �لتغر�ت �ملت�شارعة ببيئة 
�لعمل يف �لقطاع. وت�شجيع �مل�شروعات 
�ل�شتثمار  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
يف �ملجال �لغذ�ئي، ل�شيما �أن جائحة 
بظالها  �ألقت  �مل�شَتَجد،  كورونا  وباء 
�لتي  �لتحديات  �أك��رب  على و�ح��د من 
�ل��ع��رب��ي��ة ، وهي  ت��و�ج��ه دول �خل��ل��ي��ج 
�أن  ل���ش��ي��م��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم����ن  م�شكلة 
دول �ملجل�س تعاين من �شعف �لإنتاج 
�لزر�عة  قطاع  ي�شهم  حيث  �لزر�عي، 
�ملحلي  �ل���ن���اجت  يف   1.4% ب��ن�����ش��ب��ة 
، لكن ق�شية  �ل��دول  �لإج��م��ايل لهذه 
�لأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي ع���ادت وب���رزت بحدة 
�ل��ت��ي �شهدتها  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  يف ظ��ل 
و�شا�شل  �لعاملية،  �لتجارة  منظومة 
�لإم��������د�د�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ج����ر�ء حالت 
�جلوية،  �لرحات  وتعليق  �لإغ���اق، 
�لعاملية،  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  وت��ق��ل��ي�����س 

ونق�س �لأيدي �لعاملة.

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي عن دعم �إمارة �أبوظبي للجهود �لدولية �لقائمة 
�لإمارة  خ�ش�شت  حيث  كوفيد19-"  ب�"  �ملرتبطة   PCR فحو�شات  لإج���ر�ء 
��شتقبالها  يتم  �لتي  للعينات  �ملخربية  �لتحليات  لإج���ر�ء  حديثة  خم��ت��رب�ت 

وجمعها من خارج دولة �لإمار�ت.
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لحت���اد لل�شحن،  �ل��ب��ادرة �لأوىل م��ن نوعها ع��امل��ي��اً  وت��اأت��ي ه��ذه 
و�أجيليتي ويونياب�س لتوؤكد على �ملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى بها �أبوظبي على 
�ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي يف قطاع �لرعاية �ل�شحية على �شعيد �خلدمات 
�ل�شحية مب�شتويات جودة عاملية ومو��شلة دعمها للجهود �لعاملية للق�شاء على 
جائحة "كوفيد19- " ل �شيما بعد جناح بر�مج فحو�شات �لك�شف عن "كوفيد-

19 " �شمن خطتها �لطموحة �لتي نفذتها منذ بد�ية �جلائحة.
�لعامل  " يف  "كوفيد19-  ف��رو���س  بانت�شار  �ملتعلقة  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  �أدت  وق��د 
�إىل �حلاجة لإجر�ء فحو�شات تتميز باجلودة و�ل�شرعة للك�شف عن �لفرو�س 
ولهذ� �ل�شبب حر�شت �أبوظبي على تقدمي �لدعم يف �إجر�ء �لتحليات �ملخربية 
مكانتها  �لإم��ار�ت  �أر�شت  �أن  بعد  وذل��ك  �أبوظبي  يف  للفرو�س  �ملاأخوذة  للعينات 
�أعد�د  يف  عاملياً  وت�شدرها  �ل�شتيعابية  �ل��ق��درة  يف  �ل��ع��امل  ب��ل��د�ن  ب��ني  �ل��ر�ئ��دة 

�لفحو�شات �ملخربية �ليومية لفرو�س "كوفيد19-" للفرد.
بني  �مل�شرتك  و�ل��ت��ع��اون  �ملبذولة  للجهود  لي�شاف  �لعاملي  �لجن���از  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
و�خلا�س حيث متكنت  �لعام  �لقطاعني  �لدولة من  يف  �ملعنية  �جلهات  خمتلف 
�إمارة �أبوظبي منذ بد�ية �جلائحة من رفع معدل �لفحو�شات �ليومية و�لطاقة 
فح�س   170،000 �إىل  لت�شل  يومياً  فح�س   1،000 ح��و�يل  من  �ملختربية 
يومي من خال 22 خمترب� مت تخ�شي�شها لإجر�ء �لتحليات �لازمة لفح�س 

فرو�س " كوفيد - 19" و�شجلت هذه �ملخترب�ت وقتاً قيا�شياً يف �حل�شول على 
�لنتائج و�شل �إىل 4 �شاعات فقط.

وبد�أت �أبوظبي با�شتقبال �شحنات �لعينات بالتن�شيق مع �شركة �أجيليتي لل�شحن 
�لدويل ومقرها يف �أبوظبي و�ملتخ�ش�شة باخلدمات �للوج�شيتة و�شركة �لحتاد 
للطر�ن �لناقل �لر�شمي �مل�شوؤول عن توريد �آلف �لعينات من خارج �لدولة �إىل 
�أبوظبي. وتت�شمن �ل�شحنات �ليومية عينات ترت�وح ما بني 5،000 و10،000 
عينة يومياً، حيث تقوم �ملخترب�ت �ملخت�شة يف �لإمارة، خمترب�ت "يونياب�س" 
�إجر�ء �لتحليل  �لت�شخي�س و�خلدمات �ملختربية بت�شريع وترة  �ملتخ�ش�شة يف 
�لازم للعينات و��شتخر�ج �لنتائج با�شتخد�م حملول بينونة �مل�شنوع و�لذي يتم 
�إنتاجه يف �أبوظبي يف غ�شون فرتة قيا�شية ل تتجاوز 24 �شاعة من حلظة �شحن 

�لعينات من موطنها �لأ�شلي.
وقال معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد رئي�س د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي: 
" ياأتي هذ� �لإجناز ليرتجم �إميان �لقيادة و�لقطاع �ل�شحي باأن �لنت�شار على 
هذه �جلائحة �لعاملية وتبعاتها لن يكون �إل من خال �لتعاون �لإن�شاين و�لدويل 
�ل�شتيعابية  �ل��ق��درة  و�شع  يتم  و�ل��ي��وم  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح  �لإن�شانية  وعمل 
و�جلودة �لعاملية ملوؤ�ش�شاتنا �ل�شحية يف خدمة �لإن�شانية و�لإن�شان حلني �خلروج 
من هذه �لأزمة �لعاملية. نعمل على �إثر�ء �شبل �لتعاون �لدويل ملو�جهة جائحة 
من منظومة �لتعاون �ل�شحية �لناجمة عن تفعيل  " بال�شتفادة  " كوفيد19- 
�ملتينة  �لتحتية  �لبنية  وتوظيف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  �أ�ش�س 

و�جلودة �لعاملية يف �إمارة �أبوظبي �لتي يتمتع بها �لقطاع �ل�شحي".
�ل��دول حول  �ملا�شية مباحثات مع ع��دد من  " �شهدت �لأي��ام �لقليلة  و�أ���ش��اف : 
�لعامل للم�شاندة يف �إجر�ء �لفحو�شات �ملخربية يف �أبوظبي نظر�ً لتوفر �لكفاء�ت 
�لإج��ر�ء يف وقت قيا�شي م�شتندين يف ذلك  �إمت��ام هذ�  �لقادرة على  و�لإمكانات 

�لدعم �للوج�شتي �ملتميز �لذي يوفره خرب�وؤنا يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س ويتم 
حالياً �لتباحث مع عدد من �لدول �لأخرى لو�شع �إطار عمل م�شرتك ملو�جهة 
�لتحديات �لناجتة عن جائحة كورونا و�شبل تقدمي �أبوظبي �لدعم �لازم فيما 
يتعلق بالفحو�شات �ملخربية يدل ذلك على �ملكانة �لهامة �لتي �أر�شتها �أبوظبي 
عاملياً كر�ئدة يف قطاع �لرعاية �ل�شحية من خال �ل�شتجابة �ملتميزة للجائحة 

وجودة �خلدمات �ملقدمة وفق �أعلى �ملعاير".
�إ�شادة حملية و�إقليمية وعاملية هو نتاج  �أن ما ن�شهده �ليوم من  �آل حامد  و�أكد 
�ملعنية،  �جلهات  خمتلف  من  �جل��اد  �لعمل  من  ل�شنو�ت  �متدت  حثيثة  جلهود 
م�شر�ً �إىل �أن هذ� �لإجناز هو برهان على �لقدرة �ل�شتيعابية �للوج�شتية �لعالية 
و�جلودة �ل�شحية �لعاملية �لتي تتمتع بها �إمارة �أبوظبي و�لتي �أدت �إىل ح�شول 

�ملجتمع يف �لدول �لتي نتعاون معها على �أعلى جودة للنتائج يف وقت قيا�شي.
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �مل��زروع��ي  فا�شل  بن  مبارك  �شعادة حممد  ق��ال  من جانبه 
جمموعة �لحتاد للطر�ن: " ب�شفتنا �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يحدونا �لفخر بكوننا �شريكاً ن�شطاً يف تن�شيق وت�شهيل جهود �حلكومة 
ح��ل��ول مرنة  تبني  ه��ذه �جل��ه��ود  �لأزم���ة وتت�شمن  ل��ه��ذه  �لت�شدي  �ل��ر�ئ��دة يف 
عاملية  لتحديات  عملية  حلول  توفر  مع  �ملتغرة  �ل�شحن  و�أول��وي��ات  ملتطلبات 
ودولياً  حملياً  �حلكومية  و�ل�شلطات  �جل��ه��ات  م��ع  �مل�شتمرة  �شر�كتنا  وت�شهد 
وبالتعاون �لوثيق مع د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي على �إمكانياتنا يف م�شاندة خمتلف 
�لتنفيذي ملخترب�ت  �لرئي�س  د�ود  �لعامل". من جهته قال حممد  �ل��دول حول 
د�ئرة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جل��ه��ود  نثمن   " �لأو���ش��ط:  �ل�شرق  يف  يونياب�س 
�ل�شحة - �أبوظبي لتعزيز �لتعاون �لدويل و�مل�شاهمة يف مكافحة �لوباء و�حلفاظ 
�إن �لتعاون بني خمترب�تنا يف �شبكة  على �شحة و�شامة �شكان �لعامل �أجمع .. 
يونياب�س Unilabs �ل�شوي�شرية مع خمتربنا يف �أبوظبي هو مثال �آخر على 

�لبيئة �ملُمكنة �ملائمة �لتي توفرها �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت." .
و�لر�شد يف قائمة دول  �لفح�س  �لإم���ار�ت يف عمليات  ري��ادة  �أن  �إىل  د�ود  ولفت 
�لعامل �لأكرث �أماناً يف مو�جهة فرو�س "كورونا" وفقاً للت�شنيف �لذي �أ�شدرته 
موؤخر�ً جمموعة Deep Knowledge Group جعلها منوذجاً ملهماً 
و�لتي  "كورونا" �مل�شتجد  �أزم��ة  لإد�رة  و�جلاهزية  �ل�شتباقية  يف  �لعامل  ل��دول 
جانب  �إىل  عالية  بكفاءة  �لتحدي  هذ�  مو�جهة  على  ق��ادرة  �أنها  خالها  �أثبتت 
قدرتها على حتقيق �أعلى م�شتويات �لكتفاء �لذ�تي وهذ� ما حدى بتلك �لدول 
�إىل �عتماد دولة �لإمار�ت نظر�ً مل�شد�قيتها وموثوقية �لنتائج �لتي حققتها يف 

هذ� �ملجال.
 Global ب�شركة  �حلياتية  �ل��ع��ل��وم  رئي�س  كيت  ت��ني  �إري���ك  ق��ال  ناحيته  م��ن 
Response Aid �لتابعة ل� "�أجيليتي": " نفخر بالثقة �لتي منحتها د�ئرة 
�ل�شحة - �أبوظبي لأجيليتي للم�شاركة بهذه �ملهمة �لهامة .. �إن �لهدف �مل�شرتك 
و�لتعاون يجمع جميع �لأطر�ف بدء� بال�شلطات �ل�شحية و�جلمارك يف �لدول 
�أجيليتي  �إىل �شركائنا يف �لحتاد وفرق  �أبوظبي بالإ�شافة  �ملُر�شلة للعينات ويف 

�ملجتهدة من كا �لطرفني".
و�أ�شاف �إيريك: " �أن �لتعاون �لدويل و�ل�شر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
جتعل �لعامل مكاناً �أكرث �أماناً يف ظل جائحة فرو�س "كوفيد19-" و�لتي متثل 
ركيزة �أ�شا�شية مل�شاعدتنا على جتاوز هذ� �لتحدي �ل�شحي �لعاملي ل �شيما عند 

توفر لقاحات �آمنة وفعالة.".
29 مليون فح�س  �أك��رث من  �إج��ر�ء  و��شتطاعت �لإم��ار�ت منذ بد�ية �جلائحة 
"كوفيد19- " �شمل �أكرث من 9.5 مليون ن�شمة من �شكان �لدولة .. ف�شًا عن 
و�شع نهج عاملي قائم على �ملعرفة و�لعلم ما نتج عنه حتقيق �أحد �أدنى معدلت 

�لإ�شابة و�لوفيات على م�شتوى �لعامل.

ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني الحتادي ت�شارك يف ندوة الت�شريعات الطارئة للحد من تداعيات كورونا على امل�شروعات

جامعة الإمارات تناق�س دور الروبوتات واأهميتها يف زمن الأوبئة 

اأبوظبي تدعم اجلهود الدولية يف اإجراء فحو�شات PCR ل� »كوفيد-19«

•• العني -وام:

ناق�شت �لندوة �ل�شاد�شة للروبوتات 
�لجتماعية �لتي نظمتها كل من 
و�لعلوم  �ملعلومات  تقنية  كليتي 
بجامعة  و�لجتماعية  �لإن�شانية 
جامعة  م��ع  بالتعاون   ، �لإم����ار�ت 
�أبحاث  �أب���وظ���ب���ي،   – ن���ي���وي���ورك 
وتطبيقات �لروبوتات �لجتماعية 
�لأوبئة  م��رح��ل��ة  خ���ال  ودوره������ا 
فعالية  �شمن  وذل���ك  و�لأزم������ات، 

"�لإمار�ت تبتكر". وقال �لدكتور 
�ل����ن����ج����ار، م����دي����ر خمترب  ف�������ادي 
و�لروبوتات  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
ب���ج���ام���ع���ة �لإم�������������ار�ت �لأ�����ش����ت����اذ 
�ملعلومات  تقنية  كلية  يف  �مل�شارك 
�لروبوتات  �إن   - �ل��ن��دوة  منظم   -
�لإجتماعية �لذكية لها دور كبر 
يف �إعانة �لب�شر يف وقت �لأزمات ، 
�أثبتت خال جائحة كورونا  فقد 
�لإن�شان،  م�شاعدة  على  ق��درت��ه��ا 
��شتخد�مها  يف عمليات  حيث مت 

�ملر�شى يف  مع  و�لتعامل  �لتعقيم 
للغرف  و�لطعام  �ل���دو�ء  تو�شيل 
�لطاقم  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
يف  م�شاركتها  �إىل  �إ�شافة  �لطبي، 
عمليات مر�قبة �لإلتز�م بالتباعد 
بالإجر�ء�ت  و�لتقيد  �لجتماعي 
�لعامة،  �لأم��اك��ن  �لح��رت�زي��ة يف 
للم�شاعدة  ب���رجم���ت���ه���ا  مت  ك���م���ا 
�مل�شحة  ع��ي��ن��ات  �أخ����ذ  ع��م��ل��ي��ات  يف 
�لأن���ف���ي���ة وحت��ف��ي��ز �مل��ج��ت��م��ع على 
�شامتهم.   على  حفاظاً  �لل��ت��ز�م 

�شيكون  �ل���روب���وت���ات  �أن  و�أ����ش���اف 
��شتك�شاف  فعال يف  دور  لها  �أي�شا 
�لف�شاء  رو�د  وم��ر�ف��ق��ة  �لف�شاء 
يتم  ح��ي��ث  للف�شاء  رح��ات��ه��م  يف 
�لإع���������د�د ل���ذل���ك ل��ل��م�����ش��ارك��ة به 
�لقادمة.   �إك�������ش���ب���و  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
�لندوة  يف  �مل�شاركون  و��شتعر�س 
عدد�ً من �لدر��شات و�أور�ق �لعمل 
�لربوفي�شور  قدم  حيث  �ملتنوعة، 
جامعة  م��ن  ب��ارت��ن��ك،  كري�شتوف 
، ورقة  ن��ي��وزل��ن��د�  ���ش��ن��رتب��وري يف 

�شتكون  "ملاذ�  ب����ع����ن����و�ن  ع���م���ل 
 ، �ل�شتخد�م"  �شائعة  �لروبوتات 
بعنو�ن  نقا�شية  حلقة  �إىل  �إ�شافة 
بحوث  جم�����ال  يف  "�لتحديات 
 ، �لأوبئة"  �أوق�������ات  �ل����روب����وت����ات 
توين  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  فيها  ���ش��ارك 
�يطاليا  م��ن ج��ام��ع��ة ج��ان��ت م��ن 
�وه��ب��ي من  و�ل��دك��ت��ورة �شوفيا   ،
بجامعة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ك��ل��ي��ة 
�لإم��ار�ت، و�لدكتور عمر موبني، 
�لأ�شرت�لية   وي�شرتن  جامعة  من 
بورجا  �ل��دك��ت��ور  ن��اق�����س  ف��ي��م��ا   ..
����ش���وت���و م����ن ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
�أبوظبي، ورقة عمل  بعنو�ن" هل 
جاهزة  �حلركة  ذ�تية  �لروبوتات 
ل�شتخد�مها يف جمال �لبناء...؟" 
مو�شوع  �ل���ن���دوة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا   .
حيث  �لفرت��شية"،  "�لروبوتات 
رون  �ل���ربوف���ي�������ش���ور  �����ش���ت���ع���ر����س 
�شا�شك�س  ج��ام��ع��ة  م��ن  �شر�شلي 
�لتفاهم  بعنو�ن"  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
�لإج����ت����م����اع����ي م�����ع �ل����روب����وت����ات 

�لذكية".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

حياة  لأن��ق��اذ  بالدم  �لتربع  �أهمية  "�شحة"  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أك��دت 
�إن  �ىل  م�شرة  �لأق��ل  على  �أ�شخا�س  �إنقاذ حياة ثاثة  يف  كل متربع  ي�شهم  �إذ  �ملر�شى 
�ملنجلية  �إل بالدم مثل مر�شى �لثا�شيميا و�لأنيميا  بع�س �ملر�شى ل ميكن عاجهم 
�لذين يحتاجون لأخذ �لدم كل 3 �أ�شابيع بالإ�شافة �إىل �مل�شابني يف �حلو�دث وغرهم.

وحث �لدكتور مرو�ن �لكعبي �ملدير �لتنفيذي للعمليات بالإنابة يف �شركة "�شحة" �أفر�د 
�إنقاذ  �لازم ل�شمان  باملخزون  �لدم  بنك  لتزويد  با�شتمر�ر  بالدم  �لتربع  �ملجتمع على 

حياة �ملر�شى �لذين يحتاجون ب�شكل م�شتمر �إىل عمليات نقل �لدم.
و�أكد �أن �لتربع بالدم يتم وفقا لأف�شل �ملقايي�س و�ملعاير �ملعتمدة من �لهيئات �لعاملية 
�لدموية  �لوحد�ت  مع  �لتعامل  يف  و�لدقة  �ملوثوقية  معدلت  �أعلى  حتقيق  خال  من 
و�لح��رت�زي��ة منذ  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  زي��ادة  �ل�شرت�تيجي كما متت  �مل��خ��زون  لدعم 

�نت�شار فرو�شكوفيد19- ل�شمان �شامة عمليات �لتربع بالدم وم�شتقاته و�أن �لتربع 
بالدم �آمن متاماً يف ظل �لإجر�ء�ت �لوقائية و�لتعقيم �ملتبع يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية للدولة 
ول يوجد ما يدعو للقلق من �حتمال �نتقال فرو�س كورونا �مل�شتجد عرب عمليات نقل 
�لدم ول يوجد مربر لعزوف �أفر�د �ملجتمع عن �لتربع كما �أنه ميكن لاأ�شخا�س �لذين 
يح�شلون على �للقاح �شد كوفيد19- �أن يتربعو� بالدم بعد مرور 14 يوماً من تاريخ 
�لذين و�ظبو�  �ل�شخا�س  بالئك  �لتربع م�شيد�  �أخذ �جلرعة ول يوجد ما مينع من 
على �لتربع بالدم كعمل �إن�شاين وم�شاعدة �لآخرين. يذكر �أن خدمات بنك �لدم ملتزمة 
بتوفر �إمد�د�ت كافية و�آمنة من �لدم جلميع �مل�شت�شفيات يف �إمارة �أبوظبي �حلكومية 
50 م�شت�شفى ويحر�س خدمات بنك �لدم بفرعيه يف  و�خلا�شة و�لتي يتجاوز عددها 
�ل�شبت حتى �خلمي�س  يوم  �ملتربعني من  ��شتقبال  �لعني على  �أبوظبي ومدينة  مدينة 
 8 وحتى  �شباحاً   8 من  �لعني  ويف  ليًا  يف �أبوظبي من �ل�شاعة 7 �شباحاً حتى 10 

م�شاًء.

•• ابوظبي-وام:

�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  ك�شافة  ور�ئ����د�ت  رو�د  جلنة  �أق��ام��ت 
�إحتفالية حتت عنو�ن من د�ر ز�يد �شام �يل �لكويت بلد �ملحبة 
و�ل�شام مبنا�شبة �لعياد �لوطنية لدولة �لكويت �ل�شقيقة عيد 
معايل  برعاية  وذل��ك   30 �لتحرير  وعيد   60 �ل  �ل�شتقال 
�شعادة  وح�شور  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لدكتورعبد�هلل بن �حمد �لطريجي ع�شو جمل�س �لأمة �لكويتي 
�لدرمكي  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة  �لكويتيه  �لك�شافه  �جلمعية  رئ��ي�����س 
�ل�شحة رئي�س جمعية ك�شافة �لم��ار�ت و�لعديد  م�شت�شار وزير 
من �ل�شخ�شيات �لك�شفية و�لدبية و�لثقافية من خمتلف �لوطن 
�لعربي. و��شتهلت �لإحتفالية بال�شام �لوطني لدولة �لمار�ت 

�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ل�����ش��ام �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �ل��ك��وي��ت �ل�شقيقة 
�لعديد من �ملخت�شني  وت�شمنت عدة فقر�ت �شيقة �شارك فيها 
�لقيادة  ومهنئني  �ل�شقيقة  �لكويت  لدولة  حبهم  عن  معربين 
�لدكتور  �ل�شيخ  و�أعرب معايل  �ملنا�شبة.  بهذه  �لكويتي  و�ل�شعب 
�شعيد بن طحنون عن �أطيب �لتمنيات و�لتهاين ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح �مر دولة �لكويت وحلكومة 
و�شعب �لكويت �ل�شقيق ، م�شيد� معاليه بالعاقات �ملتميزة بني 
�لبلدين �ل�شقيقني، و�لتي ت�شتمد �أ�ش�شها من �لأخوة و�ل�شد�قة، 
�آل نهيان  �إرثها �ملغفور لهما �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �لتي و�شع 
"رحمهما �هلل"، لت�شتمر  و�ل�شيخ جابر �لأحمد �جلابر �ل�شباح، 
�لقيادة  من  �ملبذولة  �جلهود  بف�شل  و�لرت�بط  �لتعاون  �أو��شر 

�لر�شيدة للبلدين.

•• اأبوظبي - الفجر

�أعلن "م�شت�شفى تو�م" �أحد من�شاآت 
�ل�شحية  �أبوظبي للخدمات  �شركة 
ت�شخي�س  "�شحة"، عن جناحه يف 
للتليفات  ح��ال��ة   800 وم��ع��اجل��ة 
تقنية  ط�����ري�����ق  ع������ن  �ل����رح����م����ي����ة 
�لق�شطرة �لن�شمامية، وهي �إجر�ء  
�مل������ر�أة فر�شة  �أم�����ام  ب�����ش��ي��ط ي��ت��ي��ح 
�جلر�حية  �ل����ت����دخ����ات  ل��ت��ج��ن��ب 

�لتقليدية.
وق��������ال �ل����دك����ت����ور ج����م����ال �ل���دي���ن 
�لأ�شعة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �ل��ق��ط��ي�����س، 
�لتد�خلية  �لأ����ش���ع���ة  و����ش��ت�����ش��اري 
�أن  "ي�شعدنا  ت����و�م:  م�شت�شفى  يف 
�ل��ف��ري��ق �لطبي  ن��ع��ل��ن ع���ن جن����اح 
للم�شت�شفى يف عاج 800 مري�شة 
م�شابة باأور�م ليفية يف �لرحم عن 
�لن�شمامية،  �ل��ق�����ش��ط��رة  ط��ري��ق 
�لرحمية  �لتليفات  على  و�لق�شاء 
لديهن، و�لإ�شر�ع باإز�لة هذ� �لعبء 
�لر�حة للمري�شات  عنهن، وتوفر 
فر�شة  �لإج��ر�ء  هذ�  ويتيح  لدينا. 
�أم��������ام �مل���ري�������ش���ات ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
�حلّد  �إىل  �جل��ر�ح��ي��ة  �ل��ت��دخ��ات 
�لأدنى، ولهذ� �لجر�ء �لطبي مز�يا 
�شرر  �أي  �إحل���اق  ع��دم  منها  مهمة 
ب��ال��رح��م وب��ال��ت��ايل �مل��ح��اف��ظ��ة على 

�مل��ر�أة على �حلمل و�لإجناب.  قدرة 
ويوؤكد معدل �لنجاح لهذ� �لإجر�ء 
بتزويد مر�شانا  �ملتو��شل  �لتز�منا 
بح�شب  �ملبتكرة  �لعاجات  باأف�شل 

فئاتها لتح�شني نتائج �لعاج".
ويرى �لدكتور �لقطي�س �أن �لن�شاء 
�لرحمية  ب��ال��ت��ل��ي��ف��ات  �مل�������ش���اب���ات 
ُي��ع��ان��ني ب�����ش��م��ت ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�لر�هن.  �ل��وق��ت  يف  �ل��ع��اج  ت��وف��ر 
�لرحمية  �ل��ت��ل��ي��ف��ات  �أن  و�أو�����ش����ح 
�حلميدة  �لأور�م  �أك�����رث  م���ن  ه���ي 
ما  �أن  �إذ  �ل���ن�������ش���اء،  ع��ن��د  ���ش��ي��وع��اً 

فوق  �ل��ن�����ش��اء  م���ن   20% ي���ق���ارب 
�لتليفات  يعانني من  �لأربعني  �شن 
�لرحمية. و�أ�شاف �أن عاج �لأور�م 
با�شتخد�م  �ل���رح���م���ي���ة  �ل��ل��ي��ف��ي��ة 
ون�شبة  بال�شهولة  يتميز  �لق�شطرة 
مقارنة  �أق���ل  وم�شاعفات  م�شاكل 

بالتدخات �جلر�حية. 
"تتم  �لقطي�س:  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ش��ح 
طريق  عن  �لعاجية  �لتقنية  هذه 
�ملري�شة  عمل ثقب �شغر يف جلد 
ليقوم  �لر�شا�س  قلم  ر�أ���س  بحجم 
�ل���ط���ب���ي���ب �ل����ش���ت�������ش���اري ب����اإدخ����ال 

�لفخذ  �����ش����ري����ان  ع�����رب  ق�������ش���ط���رة 
م�����ش��ت��خ��دم��اً ت��ق��ن��ي��ة �ل��ت��وج��ي��ه من 
بحقن  ي��ق��وم  ث��م  �لت�شوير،  خ��ال 
جزئيات �شغرة جد� بحجم حبات 
�لرمل د�خل �لأوعية �لدموية �لتي 
بقطع  لتقوم  �لليفي  �ل���ورم  تغذي 
تدفق �ل��دم ع��ن ه��ذه �لأوع��ي��ة مما 
يوؤدي �إىل �نكما�س �لتليف �أو �لورم 

و�لتخل�س منه.
�لعاجي،  �لإج����������ر�ء  جن�����اح  ب���ع���د 
ت��ت��ح�����ش��ن �لأع����ر������س ل����دى معظم 
�ملري�شات بن�شبة ت�شل �إىل 95%، 

وحت���ت���اج �مل��ري�����ش��ة ب��ع��د ذل����ك �إىل 
�شاعات   8 ملدة  �مل�شت�شفى  يف  �لبقاء 
ب��ت��ح��دي��د موعد  وُت��ن�����ش��ح  ف���ق���ط. 
لتتم  �أ�شهر   6 م��رور  بعد  للمتابعة 
�إعادة ت�شوير �ملنطقة �لتي تر�كمت 
فيها �لألياف بالرنني �ملنغناطي�شي، 
هذ� وغالباً ما تتم متابعة �ملري�شة 

ملدة �شتة �أ�شهر �أو عام كامل. 
للتليفات  �ل�شائعة  �لأع��ر����س  وم��ن 
�لناجم عن  �لتبول  �لرحمية كرثة 
�ل�شغط على �ملثانة، وكذلك غز�رة 
�لدورة �ل�شهرية، �أو �أمل يف منطقة 
�حلو�س قبل نزول �لدورة �ل�شهرية 
�أو بعدها، �أو حدوث نزيف غزير قد 

يوؤدي �إىل �لإ�شابة بفقر �لدم. 
م�شت�شفى  ت���و�م  م�شت�شفى  يعترب 
�ل�شحية  �لرعاية  جم��ال  يف  ر�ئ���ًد� 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ب�����ش��ع��ة ت��ب��ل��غ 503 
�لعني،  م��دي��ن��ِة  وي��ق��ع يف  ����ش���ري���ًر�، 
�مل�شت�شفيات  و�أه��م  �أك��رب  �أح��د  وُيعُد 
�مل��رج��ع��ي��ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف دول���ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وهو جزٌء 
من �ملنظومِة �ل�شحية �لتي متلُكها 
�أبوظبي للخدمات  وُتديُرها �شركُة 
عن  �مل�����ش��وؤول��ة  "�شحة"  �ل�شحية 
�لعاجية يف جميِع  �لأن�شطة  كافة 
�حلكومية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�شت�شفيات 

يف �إمارة �أبوظبي.

•• دبي - وام:

�أكد معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي رئي�س �لحتاد �لربملاين 
�مل�شرتك لتعزيز  �لعمل �لربملاين  �أهمية   تكثيف �جلهود مل�شاعفة  �لعربي على 
ملو�جهة  م�شرتك  عربي  برملاين  ت�شور  لبناء  �لعربية  �لربملانات  بني  �لتن�شيق 

�لأطماع و�لتدخات �خَلارجية يف �ل�شوؤوِن �لعربية.
 27 �ل�  للدورة  و�فتتاحه  تروؤ�شه  خال  غبا�س  �شقر  معايل  كلمة  يف  ذلك  جاء 
�أم�س يف مقر  للجنة �لتنفيذية لاحتاد �لربملاين �لعربي و�لذي عقد عن بعد 
�ل�شعب  ممثلي  مب�شاركة  ب��دب��ي  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة 
وبح�شور  �لعربي  �ل��ربمل��اين  لاحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �لعربية  �لربملانية 
�أع�شاء  و�شعادة  �لعربي  �لربملاين  لاحتاد  �لعام  �لأم��ني  �ل�شو�بكة  فايز  �شعادة 
�لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  ممثل  �ليماحي  نا�شر  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
يف  �لربملانية  �ل�شعبة  جمموعه  رئي�شة  �ملن�شوري  وناعمة  �لتنفيذية  �للجنة  يف 
�لحتاد �لربملاين �لعربي وبح�شور �شعادة عمر �لنعيمي �لأمني �لعام للمجل�س 

�لوطني �لحتادي و�شعادة عفر�ء �لب�شطي �لأمني �لعام �مل�شاعد للمجل�س.
باعتباِر  �لعربي  �لربملاين  �آليات عمِل �لحت��اد  �أهمية تطويِر  و�أ�شار معاليه �يل 
�أّن هذه �ملوؤ�ش�شة تعرّب عن �إر�دة ممثلي �ل�شعوب �لعربية يف �لتعبِر عن �مل�شلحة 

�لعربية �مل�شرتكة.
�لإم��ار�ت، قيادة وحكومة و�شعباً، حري�شون على تطويِر  �أن دولة  وقال معاليه 
�آليات �لعمِل �لعربي �ملُ�شرتك، وعلى �لإ�شهام �ملوؤثِر يف كل ما من �شاأنه تطويِر 
جو�نب �لتنمية و�لأمِن لدوِلنا �لعربية. و�أن دولة �لإمار�ت حتت قيادة �شاحب 

تتبنى  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ِس   - نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيِخ  �ل�شمو 
�لأُخرى  و�لثقافات  �حل�شار�ت  على  و�لنفتاِح  و�لت�شامِح،  �لتعاي�ِس،  �شيا�شات 
و�أمنا.  و�كد  ��شتقر�ر�ً، و�شاماً،  �أكرث  تكون  �أن  �لعربية  مبنظور يهيئ ملنطقتنا 
�لتدخات  �مل�شرتك �شد  �لعربي  �لعمِل  تعزيِز  �أهمية  معايل �شقر غبا�س على 
�لأجنبية لبع�ِس دول �جلو�ر يف �ل�شوؤوِن �لد�خلية �لعربية وما يرتتب على َذلك 
�إىل  �لعربي.  بالإ�شافة  عاملنا  دول  بع�س  يف  و�ل�شر�ِع  �لتوتِر  ب��وؤر  ��شتمر�ِر  من 
تهديد  من  َعنه  متناحرة  وما   ينتج  كيانات  �إىل  �لو�حد  �لعربي  �لُقطِر  تق�شيِم 
�لأكرث  تعد  حتديد�  �لق�شية  ه��ذه  �أن  على  جم���اورة.  موؤكد�  عربية  دول  لأم��ِن 
�لأجنبية عملت على  �لتدخات  �مل�شرتك.  لأن هذه  �لعربي  �لأم��ن  خطر� على 
دعِم �جلماعات �لإرهابية،  ون�شِر �أفكاِر �لتطرف و�لتع�شب �شد �لآخِر من �أجل 
تفتيت عامَلنا �لعربي �إىل عو�مل مذهبية، �أو عن�شرية، �أو دينية، �أو �شيا�شية. وقال 
و�ل�شيا�شية  �لأَمِنية  �لتحديات  تز�يد  من  �لرغم  على  �نه  غبا�س  �شقر  معايل 
�لتفاوؤل و�لأم��ِل و�لفر�ِس، للحد من  ب��و�دِر  �لكثر من  �أن هناك  �إل  و�ل�شحية 
�لتي  �لفل�شطينية  ناأَمل جناح �لجتماعات  �لتحديات. حيث  �آثاِر تد�عيات هذه 
ومبا  �ملقبلة،  �لفل�شطينية  لانتخاباِت  و�لإع��د�د  للتح�شِر،  �لقاهرة  يف  تنعقد 

ينِهي حقبة �خلافات �لفل�شطينية – �لفل�شطينية.
كما عرب معاليه عن متنياته بنجاِح جهود �لإخوة �لأ�شقاء يف ليبيا يف ��شتكمال 
�لكامل  و�ل�شتقر�ِر  �مل��وح��دة،  ليبيا  ع��ودة  على  يوؤكد  ومم��ا  �ل�شيا�شي،  م�شعاهم 

لل�شعب �لليبي.
�ليمِن، قد ميثل فر�شة  �لريا�س، وت�شكيل �حلكومة �جلديدِة يف  �تفاق  �أن  كما 
حقيقية لإنهاء �لأزمة �ليمنية وفق قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة، و�ملبادرة �خلليجية، 

خا�شة قر�ر جمل�ِس �لأمِن 2219. كذلك فاإّن مو�فقة �لأطر�ِف �ل�شورية على 
��شتئناف �ملحادثات يف جنيف، قد ميثل فر�شة للحد من تفاقم �لأزمة �ل�شورية. 
�لأزمات  حل  يف  ت�شهم  و�قعية  نتائَج  �إىل  �لفر�س  ه��ذه  تتحول  �أن  �هلل  وندعو 
فر�شته  هذ�  �لفرت��شي  �لجتماع  �ن  معاليه  ولفت  �لعرِبي  عاملنا  يف  �مل�شتعرة 
�عتبار�ت �نت�شار وباء كوفيد19-، �لذي �شبب �لكثر من �مل�شاعب و�لتحديات 
لدولنا ومو�طِنينا يف عامَلنا �لعرِبي. حيث �إن هذ� �لوباء مل يوؤثر فقط على �لقطاِع 
�ل�شحي، و�إمنا �أي�شاً على �مليز�نيات �ملخ�ش�شة جلو�نب �لتنمية �مل�شتد�مة. ومن 
�لتنمية  وم�شروعات  و�لإِ�شكان،  و�ل�شحة،  �لتعليم،  خم�ش�شات  �شلبا  تاأثرت  َثم 
 موؤكد� على �أن م�شاألة �لتوزيع �لعادل لِلقاحات كورونا و�شماِن ح�شول �ملو�طنني 
�ملو�طِن  باأمن و�شامة  �لعرب عليها، من �ملو�شوعات ذ�ت �لأهمية لأنها تتعلق 
�لعربي، وعودة �حلياة �لقت�شادية و�لجتماعية  لطبيعِتها. ولذ� َيجب �أن نويل 
لاحتاِد  �لقادمِة  �لجتماعاِت  يف  �مل�شرتك  �لربملاين  �لتن�شيق  يف  �أَوَل��وي��ة  ذل��ك 

�لربملاين �لدويل.
و�أكد معاليه يف ختام كلمته على �أن �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية �شتعمل جاهدة 
لتحقيق  �جلهود  تكثيف  على  �لعربي  �لربملاين  لاحتاد  رئا�شتها  ف��رتة  خ��ال 

�أهد�ف هذ� �لحتاد، و�لرتقاء باأُطر �لعمل �لربملاين �لعربي �مل�شرتك .
وتقرير جلنة جائزة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  تقرير  على  �لط���اع  �لجتماع مت  وخ��ال 
�لتميز �لربملاين لاحتاد �لربملاين �لعربي لعام 2020 وت�شمية �لفائزين لهذه 
�جلائزة كما مت مناق�شة ميز�نية �لحتاد لعام 20-21 و�لتاأكيد على �أهمية دعم 

��شرت�تيجية �لحتاد بكافة بنودها وخا�شة تعزيز �لعمل �لعربي �مل�شرتك.
كما �قر �لجتماع جدول �أعمال �لدورة �ل 31 لاحتاد �لربملاين �لعربي.

ويف ختام �عمال �للجنة �لتنفيذية لاحتاد �لربملاين �لعربي يف دورتها �ل�شابعة 
على  فيه  �ك��دت  �لفل�شطينية  �لق�شية  ح��ول  بيانا  �للجنة  �أ���ش��درت  و�لع�شرين 
جمددة  �لعربية،  لاأمة  �لأوىل  �ملركزية  �لق�شية  هي  �لفل�شطينية  �لق�شية  �أن 
�مل�شروعة  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ت�شتهدف حقوق  �أو خطط  لأية م�شاريع  رف�شها 

يف �حلرية و�ل�شتقال.
�ل�شعب  �ملنطقة دون ح�شول  ��شتقر�ر يف  �شام ول  �أن��ه ل  �للجنة على  و�شددت 
م�شره  تقرير  مقدمتها  ويف  للت�شرف  �لقابلة  غر  حقوقه  على  �لفل�شطيني 
على �أر�شه وقيام دولته �لفل�شطينية �مل�شتقلة ذ�ت �ل�شيادة على حدود �لر�بع من 
�لدولية  �ل�شرعية  لقر�ر�ت  وفقا  �لقد�س،  مدينة  وعا�شمتها   1967 حزير�ن 
ذ�ت �ل�شلة ومبادرة �ل�شام �لعربية، وحل ق�شية �لاجئني وفق �لقر�ر �لدويل 
رقم 194. وحذرت �للجنة من ��شتفحال �خلطر �ملحدق مبدينة �لقد�س-هوية 
وثقافة وتاريخاً-ومقد�شاتها �مل�شيحية و�لإ�شامية ويف مقدمتها �مل�شجد �لأق�شى 
�ملبارك، و�أد�نت ما تقوم به �شلطات �لحتال من �إجر�ء�ت مت�شارعة ومتاحقة 

لإكمال تهويدها للقد�س وحماولة �إخر�جها من �أية معادلة م�شتقبلية قادمة.
�لربملاين  لاحتاد  �لربملانية  �لدبلوما�شية  لتفعيل  �لتنفيذية  �للجنة  ودع��ت 
�لعربي يف �لدفاع عن �لق�شايا �لعربية ويف �ملقدمة منها حق �ل�شعب �لفل�شطيني 
�لتنفيذية  �للجنة  ورح��ب��ت  ك��رمي��ا.  ح���ر�  �مل�شتقلة  ب��دول��ت��ه  بالعي�س  �مل�����ش��روع 
�لنق�شام بني �شطري  �تخاذها يف فل�شطني لإنهاء  �لتي مت  �لعملية  باخلطو�ت 
�لوطن �لو�حد، موؤكدة دعمها �لكامل لإجر�ء �لنتخابات �لعامة �لفل�شطينية، 
مبا ي�شهم يف حتقيق �مل�شاحلة �لوطنية، وميّكن �ل�شعب �لفل�شطيني من ح�شد 

طاقاته للدفاع عن حقوقه �مل�شروعة يف مو�جهة عدو�ن �لحتال عليها.

م�شت�شفى توام ُينجز 800 معاجلة ناجحة للتليفات الرحمية دون تدخل جراحي

�شقر غبا�س يراأ�س اجتماع الدورة ال� 27 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي

•• دبي –الفجر:

�لطفل  "قانون  م�شابقة  دبي  حماكم  �شباب  جمل�س  نظم 
طالبا   34 وم�شاركة  �شخ�شا   81 بح�شور  �لبتكاري"، 
وط��ال��ب��ة م���ن خم��ت��ل��ف م���د�ر����س �ل����دول����ة، وذل�����ك �شمن 
ينطلق هذه  �ل���ذي   2021 ل��اب��ت��ك��ار  �لإم������ار�ت  �أ���ش��ب��وع 
حدث  يف   ،"2021 تبتكر  "�لإمار�ت  �شعار  حت��ت  �ل�شنة 
وتعزيز  �لبتكار،  ثقافة  ون�شر  تر�شيخ  �إىل  يهدف  وطني 
�مل�شاركة �ملجتمعية يف ت�شميم وتطوير �لتجارب و�ملبادر�ت 
�خلم�شني  �ل��ع��ام  م��ع  بالتز�من  �مل�شتقبلية،  و�مل�����ش��روع��ات 

لقيام دولة �لإمار�ت.
دبي،  حماكم  �شباب  جمل�س  ع�شو  �ملاجد  علياء  و�أ���ش��ارت 
�أنه مت تنظيم م�شابقة �فرت��شية لطاب �ملد�ر�س تهدف 
من  �لّطفل،  حقوق  بقانون  �لطلبة  معرفة  مدى  لقيا�س 
�لّذي  �مل�شّور  �لّطفل  حقوق  لقانون  �لأ�شئلة  طرح  خال 

��ور هو  ع��م��ل ع��ل��ي��ه �مل��ج��ل�����س، ح��ي��ث ي��ع��ت��رب �ل��ق��ان��ون �مل�����شّ
�لطريقة �جلديدة لطرح �لقانون بطريقة م�شّورة �أب�شط 
و�أ�شهل لفهم �لطفل، وذلك �شعياً لن�شره على �أو�شع نطاق 

ممكن وتعريف �لطفل عليه.
و�أ�شافت علياء �ملاجد، �أن �ملُ�شابقة تت�شمن 8 �أ�شئلة تنا�شب 
 ،!Kahoot لفئة �لعمرية �مل�شاركة، عن طريق برنامج�
وهو برنامج يعتمد على �شحة و�شرعة �ملُ�شارك يف �لإجابة، 
�لأ�شئلة  لطرح  ي�شتخدم  عليه  متعارف  برنامج  ه��و  كما 
�لّدر��شية،  �ملناهج  �شمن  �ل�شائقة  �لق�شرة  و�لختبار�ت 
�ملركز  وه���م:  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �لفائزين  �إع���ان  مت  حيث 
�لأول للطالبة فاطمة علي �لعبدويل من مدر�شة رميثة 
للطالب  �ل��ث��اين  و�مل��رك��ز  �لأ���ش��ا���ش��ي،  للتعليم  �لأن�����ش��اري��ة 
حتا،  مدر�شة  من  �ل��ب��دو�وي  علي  �شلطان  �شعيد  �شلطان 
و�ملركز �لثالث للطالب حممد �جلو�د �أحمد ح�شن �لوكيل 

من مدر�شة �آل مكتوم للتعليم �لأ�شا�شي.

•• اأبوظبي -الفجر:

�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  تو�كب 
�لعام،  م��د�ر  على  تقام  �لتي  �لوطنية  �لأح���د�ث  و�لنقل، 
�ل��ت��ي تتما�شى  و�ل���ور����س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى تنظيم  وت��ع��م��ل 
�لذي  �لبتكار"،  "�أ�شبوع  بينها  وم���ن  منا�شبة،  ك��ل  م��ع 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أنحاء  بالبتكار يف جميع  يحتفي 
كمركز  عاملياً  �ل��دول��ة  ري���ادة  تعزيز  �إىل  وي��ه��دف  �ملتحدة، 
�ل�شتعد�د  �حل��ك��وم��ة يف  ج��ه��ود  ودع����م  ل��اب��ت��ك��ار،  ع��امل��ي 
�إقامة  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ة  وع��م��ل��ت  �مل��ق��ب��ل��ة.  ع��ام��اً  للخم�شني 
مدى  على  بعد  ع��ن  �لفرت��شية  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
بني  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  ون�شر  �ل��ق��در�ت  بناء  بهدف  ي��وم��ني، 
�لبتكار  ممار�شات  تبني  على  وحتفيزهم  �ملجتمع،  �أف��ر�د 
�آخر  �لإب��د�ع، و�لتعرف على  لتطوير م�شتوى وعيهم عن 
وت�شمن  للموؤ�ش�شة.  �لب��ت��ك��اري��ة  و�لإجن������از�ت  �مل�����ش��اري��ع 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمتها  �لتي  �لفعاليات،  برنامج 
ع��ل��ى م���دى يومني  �مل��ج��ت��م��ع  و�أف�����ر�د  ُب��ع��د ملوظفيها  ع��ن 
تز�مناً مع �أ�شبوع �لبتكار، عر�س فيديوهات عن �مل�شاريع 
 ،2020 �ل��ع��ام  خ��ال  �لبلدية  نفذتها  �ل��ت��ي  �لب��ت��ك��اري��ة 
وفيديوهات عن بيئة �لبتكار يف "مركز �ل�شباب"، وكذلك 

�لتعريف باأهم �لأفكار �لتي كان لها �لأثر يف تغير �لتاريخ 
عرب  للموظفني  م�شابقات  تنظيم  �إىل  بالإ�شافة  عاملياً، 
حيث  �لب��ت��ك��ار،  ع��ن  ع��ام��ة  �أ�شئلة  "�شعيد" ع��ب��ارة  من�شة 
خ�ش�شت للفائزين فيها جو�ئز قيمة.  و�شهد �ليوم �لأول 
�لعمل  "م�شتقبل  ب��ع��ن��و�ن  ور���ش��ة  تنظيم  �لفعاليات  م��ن 
دو�فع  ناق�شت  و�ل��ت��ي  �لندثار"،  �أو  �لب��ت��ك��ار  �حل��ك��وم��ي: 
�لتغير يف �لعامل، و�لتعريف بحكومات �مل�شتقبل، وكذلك 
يف  ونظمت  و�خل��دم��ات.  �ل�شيا�شات  يف  �حلكومي  �لبتكار 
لبتكار�ت  ملهمة  "ق�ش�س  بعنو�ن  ور���ش��ة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 
�لب��ت��ك��ار وهل  و�ل��ت��ي مت خالها �حل��دي��ث ح��ول  جبارة"، 
م��و�ق��ف �شعبة وجتارب  رف��اه��ي��ة، وط���رح  �أم  ���ش��رورة  ه��و 
و�أزمات وق�ش�س ملهمة ل�شعود �شركات للعاملية، وق�ش�س 
�لتطرق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل،  �شكل  غ���رو�  مبتكرين 
نهاية  �مللهمة، ويف  �مل�شتقبلية و�حللول  �لتحديات  لبع�س 

كل ور�شة تنتظر �مل�شاركني جو�ئز قيمة.
كما �شهدت �لفعاليات تنظيم معر�س �لبتكار �لفرت��شي 
�لأول، �لذي �شم �لعديد من �لأجنحة و�ملن�شات �خلا�شة 
�لعايل  �لتعليم  وموؤ�ش�شات  و�ملحلية  �لعاملية  بال�شركات 
ل�شتعر��س م�شاريعها و�إجناز�تها �لبتكارية وطرح روؤ�ها 

و�أفكارها وتطلعاتها �مل�شتقبلية.

�سمن اأ�سبوع الإمارات لالبتكار 2021

جمل�س �شباب حماكم دبي ينظم م�شابقة »قانون الطفل البتكاري«

بهدف بناء القدرات الإبداعية والتعريف باآخر الإجنازات البتكارية

بلدية مدينة اأبوظبي تواكب »اأ�شبوع البتكار« بتنظيم 
دولة الإمارات العربية املتحدةجمموعة من الفعاليات املحفزة ملوظفيها واأفراد املجتمع

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

اجلمعة  26  فرباير 2021 العدد 13175

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  فرباير 2021 العدد 13175

فقد �ملدعو  / حممد �نور ح�شني 
بنغادي�س    ، �ل����ش���ام  ����ش���ر�ج 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BH0162884(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغادي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل���دع���و/ حم��م��د عارف 
باك�شتان   ، �����ش����ايف  حم����م����د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)CJ1985023( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

�بر�هيم  حممد   / �ملدعو  فقد 
بنغادي�س   ، ع��ب��د�ل��رب  خليل 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )AG9233210(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
تاميج  حم���م���د  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
�ل����دي����ن حم���م���د ر�ن�������وه م���ي���اه ، 
ب���ن���غ���ادي�������س �جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز 
 )BE0241436( شفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة �لبنغادي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل����دع����و/ ع���م���ر�ن ج���ولم 
ب�����ن�����غ�����ادي�����������س   - رح����������م����������ن  
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BJ0376732(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغادي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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رئي�س “فّعال«. ومن �ملقرر �أن يتوجه �لإير�نيون �ىل �شناديق �لقرت�ع يف 18 
�لد�شتور تر�شحه  �لذي مينع  حزير�ن/يونيو، لنتخاب خلف حل�شن روحاين 
�أع��و�م. و�شتكون مهلة  �أربعة  �أم�شى وليتني متتاليتني مدة كل منهما  بعدما 
�لرت�شح ر�شميا بني 11 �أيار/مايو و15 منه. وحتى �لآن، ل يز�ل وزير �لدفاع 
نيته  �أعلن  �ل��ذي  �لوحيد  �ملحافظ،  �لتيار  �ىل  �ملنتمي  دهقان  ح�شني  �ل�شابق 
خو�س �ل�شباق �لرئا�شي. لكن يجري �لتد�ول باأ�شماء �أخرى عديدة، من دون 
�أن يكون �أ�شحابها ك�شفو� هم �أنف�شهم نو�ياهم �لنتخابية بعد. ففي منت�شف 
�لذي  �ملجاهدين”  �ل��دي��ن  علماء  “جممع  ي�شمى  م��ا  �أب���دى  �شباط/فرب�ير، 
�ل�شلطة  رئي�س  تر�شيح  تاأييد  نيته  للمحافظني،  �لبارزة  �لت�شكيات  من  يعد 
�إذ� كان  �إبر�هيم رئي�شي يف �لنتخابات. ومل يك�شف رئي�شي بعد ما  �لق�شائية 
يعتزم خو�س غمار �لنتخابات جمدد�، بعدما تر�ّشح يف 2017 ونال �أكرث من 
�إع��ادة �نتخاب روح��اين لولية  38 باملئة من �لأ�شو�ت مل تكِف للحوؤول دون 

 •• طهران-اأ ف ب

�إي��ر�ن، ل يز�ل  �لرئا�شية يف  �أ�شهر على موعد �لنتخابات  �أربعة  �أقل من  قبل 
�لق��ب��ال ع��ل��ى �إع����ان �ل��رت���ش��ح �شبه م��ن��ع��دم، م��ع ط��غ��ي��ان �مل��ل��ف �ل��ن��ووي على 

�لهتمامات �ملتعلقة باحلمات وعملية �لقرت�ع �ملقبلة.
�لآن،  “حتى  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  حمبيان  �أم���ر  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وي��ق��ول 
حر�رتها،  رف��ع  حت��اول  �ل�شيا�شية  و�ل��ت��ي��ار�ت  ب��اردة  �لنتخابية  �لأج���و�ء  تبقى 
�ق��رت�ع يف  عملية  �آخ��ر  و�شهدت  �هتماما«.  )�لأم���ر(  يعرون  �لنا�س ل  )لكن( 
 ،2020 �إير�ن، وهي �نتخابات جمل�س �ل�شورى )�لربملان( يف �شباط/فرب�ير 
17 �شباط/فرب�ير  57 باملئة. ويف  �إحجاما قيا�شيا عن �مل�شاركة بلغت ن�شبته 
�إىل  خامنئي  علي  �هلل  �آي��ة  �لإير�نية  للجمهورية  �لأعلى  �ملر�شد  دع��ا  �حل��ايل، 
لنتخاب  �شحيح”  ب�”�ختيار  وتقرتن  �لثورية”،  “�حلما�شة  تعك�س  م�شاركة 

ثانية. كما ُيطرح ��شم رئي�س جمل�س �ل�شورى حممد باقر قاليباف، �أحد �أبرز 
�ل�شيا�شية للمحافظني، و�لذي يتهمه خ�شومه بخو�س حملة مبكرة  �لوجوه 

حتت �شتار زيار�ت ر�شمية �ىل حمافظات عدة.
كما يرتّدد ��شم �آخر هو �لرئي�س �ل�شابق حممود �أحمدي جناد �ملحافظ �ملت�شدد 
و�ل�شعبوي �لذي يكثف ظهوره ميد�نيا ويف و�شائل �إعام خ�شو�شا خارج �إير�ن. 
لكن حمللني يرون �أنه من �ل�شعوبة مبكان �أن ي�شادق جمل�س �شيانة �لد�شتور 
-2005( لوليتني  �لرئي�س  من�شب  �شغل  �ل��ذي  جن��اد  �أح��م��دي  تر�شح  على 

2013(، و�شبق للمجل�س �أن رف�س تر�شحه جمدد� يف 2017.
يف  �ملن�شوي  �لإ�شامية  �ملوؤتلفة  ح��زب  يف  �لقيادي  ترقي،  ر�شا  حميد  ويقول 
حتالف �لقوى �ملحافظة �لفائز بانتخابات �لربملان 2020، لفر�ن�س بر�س �إن 
“خطة �ملحافظني هي �لتفاق على مر�شح و�حد«. لكن مدير حترير �شحيفة 
�تفاق  �ىل  �ملحافظني  تو�شل  ي�شتبعد  �لإ�شاحية مهدي رحمانيان  “�شرق” 

كهذ�. وميكن �أن ميّهد عدم �لتو�فق �لطريق �أمام �شيا�شيني ي�شنفون معتدلني 
للتقدم �ىل �لنتخابات، مثل �لرئي�س �ل�شابق ملجل�س �ل�شورى علي لريجاين، 
�أو وزير �خلارجية حممد جو�د ظريف. �أما �لتيار �لإ�شاحي �لذي يعاين من 
�أزمة �شيا�شية منذ �أعو�م، فمن غر �ملوؤكد �أن ينجح يف �لتفاق على ��شم، �أو حتى 
يحظى  �ل��ذي  �لد�شتور  �شيانة  جمل�س  م�شادقة  يطرحه،  مر�شح  �أي  ينال  �أن 

�ملحافظون بغالبية فيه، وله �لكلمة �لأخرة يف �مل�شادقة على �لرت�شيحات.
ياأمل  �أك��رب،  ب�شكل  �ل�شورة  وتت�شح  �لنتخابية  �حلمات  تبد�أ  �أن  �نتظار  ويف 
�ملحافظون يف �أن ت�شّب �لنتخابات �لرئا�شية ل�شاحلهم، ما �شيعزز موقعهم يف 
�ل�شيا�شة �ملحلية بعد فوزهم �لعري�س يف �نتخابات جمل�س �ل�شورى مطلع �لعام 

�ملا�شي، يف مو�جهة روحاين و�لإ�شاحيني.
لكن هذه �لآمال تبقى غر علنية. ويف غياب �أي تر�شيح ر�شمي، تزخر �ل�شيا�شة 

�ملحلية بانتقاد�ت متبادلة بني �أع�شاء جمل�س �ل�شورى و�حلكومة.

 امللف النووي يطغى على النتخابات الرئا�شية الإيرانية

 ا�شتباكات بني معار�شي انقالب ميامنار وموؤيديه 

مادورو: »ل حوار« مع الحتاد الأوروبي »ما مل ي�شحح موقفه« 

•• عوا�صم-وكاالت

�لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �شارعت 
ب��اي��دن م��ن��ذ توليها  �جل��دي��د ج��و 
�إىل �إطاق �شعار�ت وم�شار�ت على 
�شلفه  �شيا�شة  م��ع  نقي�س  ط���رف 
دون��ال��د ت��ر�م��ب، �ل��ذي ك��ان يتهمه 
تك�شف  حني  يف  و�لتعجل،  بالتهور 
و��شنطن  بها  �لتي غرت  �ل�شرعة 
تعاملها مع طهر�ن و�إ�شر�رها على 
جتاهل �ملنطق و�لو�قع، وجهاً �آخر 
ح�شب  �لثانية”  “�أوباما  �إد�رة  يف 

بع�س �ملعلقني.
ووف�������ق ����ش���ح���ف ع���رب���ي���ة �����ش����ادرة 
�لتحولت  تك�شف  �خلمي�س،  �أم�س 
�ملت�شارعة يف �ملنطقة �لعربية، دور 
يف  �أو  تون�س  يف  �لإخ���و�ن  و�شيا�شة 
ج��ارت��ه��ا �جل���ز�ئ���ر، يف �ل��ل��ع��ب على 
خدمة  �ملجتمعات  و�شق  �لطائفية، 

لأجند�تها.

مفاو�سات مع حائك ال�سجاد
�ل�شعودية،  �ل��ري��ا���س  �شحيفة  يف 
قالت ح�شناء عبد�لعزيز �لقنيعر، 
مع  ل���ل���ت���ف���او����س  �ل�������دع�������و�ت  �إن 
“مناور�ت  �حل��وث��ي��ني:  �ملتمردين 
لإطالتها،  بل  �لأزم���ة،  لتج�شر  ل 
و�����ش���ت���ن���ز�ف ق�����وى �ل���ت���ح���ال���ف يف 
ور�ئها،  م��ن  ط��ائ��ل  م��ف��او���ش��ات ل 
حائك  عقلية  ت�شتلهم  مفاو�شات 
�لنف�س  ذي  �لإي���������ر�ين  �ل�������ش���ج���اد 
“هذه  �أن  �إىل  م�شرة  �لطويل” 
�لغرب،  فاو�شت  �لتي  هي  �لعقلية 
طيلة �ل�شنو�ت �ملن�شرمة على ملف 
با�شم  ��شتهر  �ل��ن��ووي، فيما  �إي��ر�ن 
مفاو�شني   5   ،”1+5 مفاو�شات 
“مقابل  �ل���ع���ظ���م���ى  �ل��������دول  م����ن 
مفاو�س و�حد، هو �لإير�ين حائك 
فا  �ل��ط��وي��ل،  �لنف�س  ذو  �ل�شجاد 
�أد�ر ظهره للخم�شة، ول قطع  هو 

�خليط معهم«.
مع  �لتفاو�س  �أن  �لكاتبة،  وت��وؤك��د 
يف  ��شرت�تيجي،  “خطاأ  �حلوثيني 
مع  تفاو�س  بني  كبر  “فرق  ظل 
وحترتم  بالدولة  تعرتف  جماعة 
ميلي�شيا  م��ع  وت��ف��او���س  �شيادتها، 
�شد  �ملوبقات  كل  �رتكبت  م�شلحة 

�لدولة و�ل�شعب«.
عن  يعجز  “ما  �لقنيعر  وت�شيف 
فهمه �حلوثيون و�أ�شيادهم وبع�س 
�لعرب �مل�شتعربة، هو �أن �ل�شعودية 

�ليمن  يف  مطامع  لها  لي�س  �ل��ت��ي 
ع���ل���ى ع���ك�������س م�����ا ي����زع����م �مل�����ايل 
بتحول  ت�����ش��م��ح  ل���ن  وح���ل���ف���اوؤه���م، 
�إىل �شاحية جنوبية  �ليمن  �شمال 
يف �ليمن على غر�ر �شاحية ح�شن 
يف جنوب لبنان، ليختطفو� �لدولة 

ويبعدوها عن حميطها �لعربي«.

قاعدة اإيرانية يف اليمن
ق�����ال خ����ر �هلل خر  م����ن ج���ه���ت���ه 
�أوناين”،  �إي�شت  “ميدل  يف  �هلل 
جو  بقيادة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �إن 
خطاأ  ت��رت��ك��ب  �أن  مي��ك��ن  ب����اي����دن، 
�إىل  �شعت  �إذ�  �خل���ط���ورة  غ��اي��ة  يف 
حتويل جزء من �ليمن �إىل قاعدة 

�إير�نية.
�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  وُي�����ش��ي��ف 
من  �حلوثيني  �شطب  بعد  حت��اول 
�إي��ر�ن دون  قائمة �لإره��اب طماأنة 
�لتي  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  �لع���ت���ب���ار  �أخ�����ذ يف 
ميكن �ن ترتّتب على ذلك، يف ظل 
منذ  �لقائمة  �لع�شوية  �ل��ع��اق��ة 
من  �حلوثيني  بني  طويلة  �شنو�ت 
ج��ه��ة وط���ه���ر�ن م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، 
�ليمني  �لرئي�س  “ب�شعي  م��ذك��ر�ً 
�شالح  ع�����ب�����د�هلل  ع���ل���ي  �ل�������ش���اب���ق 
مل���ح���اول���ة ت���وط���ي���د �ل���ع���اق���ة بني 
�شعيه  �إط���ار  يف  و�إي����ر�ن  �حلوثيني 
�ل�شلطة  تو�زنات تخدم  �إقامة  �إىل 
�ملركزية يف �شنعاء يف �ملناطق �لتي 
تو�شف بالزيدية. لكن ما لبث �أن 
�نقلب �ل�شحر على �ل�شاحر عندما 
�ك��ت�����ش��ف ع��ل��ي ع���ب���د�هلل ���ش��ال��ح �أن 
�إير�ن �شارت �أقوى منه يف �لو�شط 
�لهادفة  ج����ه����وده  و�أن  �حل����وث����ي 
باءت  �مل��وؤم��ن  �ل�شباب  �ح��ت��و�ء  �إىل 
بالف�شل. حتول ولء �حلوثيني من 

علي عبد�هلل �شالح، �إىل �ير�ن«.
وُي�شيف “يف كل يوم مير، يتبني �أن 
�حلوثيني ل ميكن �أن ير�شو� باأقل 
من دولة م�شتقّلة يف �شمال �ليمن 
�إير�نية  ����ش���و�ري���خ  ق���اع���دة  ت���ك���ون 
�إنهم  �ل��ع��رب��ّي��ة.  �جل��زي��رة  �شبه  يف 
�لذي  م�����ش��روع��ه��م  م�����ش��ت��م��رون يف 
�حلزم”  “عا�شفة  جزئياً  �أحبطته 
�لتي �شنها �لتحالف �لعربي �بتد�ء 

من مار�س )�آذ�ر( 2015«. 

اإخوان اجلزائر ين�سفون 
الوحدة الوطنية

�إخو�ين  ف�شيل  فّجر  �جل��ز�ئ��ر،  يف 

�لقاهرة �لنا�شرية، لكن بعيد�ً عن 
مع  مو�جهة  يف  ك��ان  �ل���ذي  �لبعث 
�أنه  �لنا�شر،  عبد  جمال  �لرئي�س 
�رتدى �لعباءة و�لعمامة �ملح�شوبة 
�إخو�نية  �إ���ش��ام��ي��ة  ت���ي���ار�ت  ع��ل��ى 
متاأخر�ً جد� عندما �أ�شبح �لإخو�ن 
�مل�����ش��ل��م��ون ت��ن��ظ��ي��م��اً حم���ظ���ور�ً يف 
معظم �لدول �لعربية ويف عدد من 
�لدول �لإ�شامية و�لدول �لغربية 

�لأوروبية«.
�لنتهازية  �أن  �ل��ق��اب،  وي�شيف 
�ل��غ��ن��و���ش��ي ه���ي �لتي  �ل��ق��دمي��ة يف 
تف�شر �إىل حد ما، �لو�شع �ل�شيا�شي 
�ليوم،  تون�س  تعي�شه  �ل��ذي  �ملعقد 
“�ملعركة  �إن  ق��ائ��ًا،  ثمنه،  وتدفع 
�ل��ب��ل��د �جلميل  �مل��ح��ت��دم��ة يف ه���ذ� 
�ملا�شي  ب����ني  م���ع���رك���ة  ه����ي  �لآن 
وغ����ر مقبوٍل،  ب��ال��ي��اً  ب����ات  �ل����ذي 
وب���ني م��ع��ط��ي�����������ات �ل���ق���رن �حل���ادي 
قدمي  ك��ل  و�شع  �ل��ذي  و�لع�شرين 
“ل  ت��ون�����س  �أن  م���ع���ت���رب�ً  خلفه” 
ميكن �أن تقبل باأن تعود �إىل �خللف 
�لغنو�شي  ر��شد  “نه�شة”  �إىل  ل 
�مل�ش��لمني”  “�لإخو�ن  �إىل  ول 
�لتاريخ  ح��رك��ة  جتاوزته�م  �ل��ذي��ن 
�أجيال  فهناك  ك��ام��ٍل،  ق���رٍن  بنحو 
�شاعدة همومها لي�شت هي �لهموم 
ول  و�أي�شاً  �لبالية  “�لإخو�نية” 
�لهموم “�لبعثية” و”�لنا�شرية” 

و”�ل�شيوعية«.

باإل�شاق  �ل��ب��اد  يف  ح����اد�ً  ���ش��ج��اًل 
ُتهم �جلهوية و�لعرقية، باحلر�ك 
�جتماعي  ب�شرخ  يهدد  ما  �ل�شعبي 
و���ش��ي��ا���ش��ي مل ي��ن��دم��ل �أ�����ش����ًا يف 
�جل���ز�ئ���ر، وي��ع��م��ق �لح��ت��ق��ان بني 
�لعلماين  و�ل��ت��ي��ار  �لإ���ش��ام��ي��ني، 
�ل�شيا�شية  لاحتجاجات  �ل��د�ع��م 
يف �لباد، وفق �شحيفة “�لعرب” 

�للندنية. 
زعيم  ت�شريح  �ل�شحيفة  و�أوردت 
�لإخو�نية،  �لوطني  �لبناء  حركة 
خطابها  تلطيف  بعده  �شعت  �لتي 
�لقبائل  منطقة  ����ش��ت��ه��دف  �ل���ذي 
قرينة،  ب��ن  ع��ب��د�ل��ق��ادر  لرئي�شها 
ب�”�ل�شتحو�ذ  �ملنطقة  �تهم  �ل��ذي 

على �حلر�ك �ل�شعبي«.
بت�شريحات  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
�����ش����اب����ق����ة ل����ل����ق����ي����ادي �لإخ�����������و�ين 
�ل�����ذي ����ش��ت��ه��دف �أك�����رث م���ن مرة 
�ش���������رق  يف  �لقبائ��������ل  منطقة 
�ملنطق���������ة  �تهم  و�ل��ذي  �لب�������اد، 
�حل������ر�ك  ع���ل���ى  ب�”�ل�شتحو�ذ 
حمتو�ه  وحت��وي��������������������ل  �ل�����ش��������������ع��ب��ي 
�أي���دي���ول���وج���ي���ة  �إىل  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
�لثابتة”  �لوطنية  للقيم  معادي������ة 
�شرق  �أح�����������ز�ب  م������ع������اد�ة  ظ�����ل  يف 
ت��ي��زي وزو،  �جل����ز�ئ����ر، خ��ا���ش��ة يف 
فيها،  �جل��ز�ئ��ري��ة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ل��ل��ت��ي��ار �لإخ����������و�ين، و�إ�����ش����ر�ره����ا 
�لعلمانية  �ل�����ش��ع��ار�ت  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 

�ل�شيا�شي،  خطابها  يف  و�حلد�ثية 
�لذي  �ل�شيا�شي  �مل�����ش��روع  ورف�����س 
متثله �لطو�ئف �لإخو�نية �لكثرة 
�ملنت�شرة على �ل�شاحة �ل�شيا�شية يف 

�لباد.
�أبناء  �لإخ������و�ين  �ل��ق��ي��ادي  و�ت��ه��م 
ي�شكلون  �ل��ذي��ن  �لقبائل،  منطقة 
�أبرز قادة �حلر�ك، مبحاولة �شرفه 
“�حلر�ك  �أن  معترب�ً  �أهد�فه،  عن 
�شد ت�شفية �لأحقاد و�شد من �أر�د 
لتحقيق  يركبه  ظ��ه��ر�  يجعله  �أن 
م�شالح حزبية و�شخ�شية وجهوية 
وم�����ش��ال��ح خ���ارج���ي���ة، وه���ن���اك من 
ي��ري��د ����ش��ت��غ��ال �حل����ر�ك ل�شرب 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة و�ل��ق��ف��ز على 
�إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �لإر�دة 

�ل�شلطة«. 

انقالبات الغنو�سي الإخوانية
�ملجاورة،  تون�س  �لإخ���و�ن يف  وع��ن 
“�ل�شرق  يف  �ل��ق��اب  ���ش��ال��ح  ذّك����ر 
�لكثرة  ب��الن��ق��اب��ات  �لأو�شط” 
�لإخو�ن  زعيم  م�شرة  يف  �ملتتالية 
�لغنو�شي،  ر������ش����د  �ل���ت���ون�������ش���ي���ني 
وم���ن���اور�ت���ه �مل��ت��و����ش��ل��ة ط��م��ع��اً يف 
�لنا�شرية  �لقومية  “من  �ل�شلطة 
وي�شيف  �لإخو�نية”،  �إىل 
�لق�����اب “م�شكلة �لغنو�شي، �لذي 
بد�أ قومياً، ونا�شرياً، و�لذي �ختار 
ع��ن��دم��ا خذلته  �ل��ب��ع��ث��ي��ة  دم�����ش��ق 

�شحف عربية: اأمريكا يف فخ احلوثي ومناورات خطرية لإخوان اجلزائر وتون�س

•• عوا�صم-رويرتز

ميامنار  ج��ي�����س  م���وؤي���دو  ����ش��ت��ب��ك 
ومعار�شوه يف �شو�رع ياجنون �أم�س 
�ل�شلطات  منعت  بينما  �خلمي�س 
�ل�����ط�����اب م�����ن م������غ������ادرة �حل�����رم 
م�شرة،  يف  ل���ل���خ���روج  �جل���ام���ع���ي 
�أول حماولة  م��ن  ي��وم  بعد  وذل���ك 

دبلوما�شية حلل �لأزمة.
�أن  وت�شهد �لباد ��شطر�بات منذ 
يف  �ل�شلطة  على  �جلي�س  ��شتوىل 
و�عتقل  �شباط  فرب�ير  من  �لأول 
�أوجن  �مل���دن���ي���ة  زع��ي��م��ة �حل���ك���وم���ة 
قياد�ت  من  وكثر�  ت�شي  �شو  �شان 
ح��زب��ه��ا ب��ع��دم��ا ���ش��ك��ا �جل��ي�����س من 
حدوث تزوير يف �نتخابات نوفمرب 

ت�شرين �لثاين.
يومية  �ح����ت����ج����اج����ات  وُت�����ن�����ظ�����م 
و�إ�شر�بات منذ نحو ثاثة �أ�شابيع 
وتعهد �لطاب باخلروج جمدد� يف 
�لتجاري،  ياجنون، مركز ميامنار 

�أم�س �خلمي�س.
وقال كاوجن �شات و�ي )25 عاما( 
�لرئي�شي  �جل���ام���ع���ة  ح����رم  خ�����ارج 

م�شور� �أ�شيب بجروح طفيفة.
�جلي�س  �أن�����ش��ار  �أن  ���ش��ه��ود  وذك����ر 
خ�شومهم  ع��ل��ى  �حل���ج���ارة  �أل���ق���و� 
�أن��ب��اء غر  يف وق��ت لح���ق، ووردت 

موؤكدة عن و�قعة طعن.
وت�����ش��ل��ط �مل���و�ج���ه���ة �ل�������ش���وء على 
�أ�شيب  ب��ل��د  �ل��و���ش��ع يف  ����ش��ط��ر�ب 
ب�شبب  ب��ع��ي��د  ح����د  �إىل  ب��ال�����ش��ل��ل 
ع�شيان  وح���م���ل���ة  �لح���ت���ج���اج���ات 
م����دين �ن�����ش��م �إل��ي��ه��ا �ل��ك��ث��ر من 
�أ�����ش����ح����اب �حل��������رف و�مل���وظ���ف���ني 

�حلكوميني.
ي��ن��ظ��م �لأط���ب���اء  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�إط��ار ما تعرف بثورة  �حتجاجا يف 

�ملعطف �لأبي�س.
كانت ق�شية �لنتخابات حمور �أول 
خمرج  لإي��ج��اد  دبلوما�شية  جهود 
من �لأزمة. وتقود �إندوني�شيا تلك 
�جلهود يف �إطار ر�بطة دول جنوب 

�شرق �آ�شيا )�آ�شيان(.
وق���ال���ت وزي�����رة خ��ارج��ي��ت��ه��ا ريتنو 
�إن���ه���ا عقدت  م���ر����ش���ودي �لأرب����ع����اء 
حمادثات مكثفة مع جي�س ميامنار 

وممثلني عن �حلكومة �ملقالة.

نحن  ع��ل��ي��ن��ا  “يتعني  ي���اجن���ون  يف 
�لطاب �أن ُن�شقط �لديكتاتورية«.

و�أ�شاف “حياتنا �أ�شبحت با �أمل 
منذ �لنقاب و�أحامنا تبخرت«.

لكن �ل�شرطة �أغلقت بو�بات �حلرم 

من  د�خله  �لطاب  مئات  ومنعت 
�خلروج يف م�شرة.

نحو  ن��ف�����ش��ه  �ل����وق����ت  وجت���م���ع يف 
�أجل  من  �جلي�س  �أن�شار  من  �أل��ف 

م�شرة يف و�شط ياجنون.

وقال عاملون يف جمال �لإعام �إن 
�ملوؤ�ش�شات  م�شوري  ه��دد  بع�شهم 
�ندلعت  ��شتباكات  و�إن  �لإخبارية، 
للجي�س  �ملوؤيدين  �ملتظاهرين  بني 
و�مل��ن��اه�����ش��ني ل����ه. و�أ�����ش����اف����و� �أن 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جاك اتايل

�شوًء  بالتاأكيد. و�شيزد�د  �شيئة  �لعامل يف حالة      
عام  �أمامنا طيلة  �لوباء  �إن  قادمة.  لفرتة طويلة 
�ل�شحايا كثر�  ع��دد  و���ش��ي��زد�د  �لأق���ل؛  �آخ��ر على 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل. و���ش��ي��م��وت �ل��ك��ث��ر من 
�لنا�س، خا�شة يف �إفريقيا، ب�شبب نق�س �للقاحات 
�ل��وب��اء منها. يف كل  �لتي حرمهم ه��ذ�  و�ل��رع��اي��ة 
مكان، �شتت�شاعف حالت �لت�شريح و�لإفا�س. يف 
�آخر؛  بعد  يوًما  �لبوؤ�س  �شيتف�شى  نف�شها،  فرن�شا 
�ل��در����ش��ة لأن��ه��م ل  �ل��ط��اب ت��رك  و�شيتعني على 
ميلكون ما يكفي لل�شكن و�لعي�س، ولن يفعل �أحد 

ما يلزم لتزويدهم بالو�شائل.
   ومع ذلك، ل ينبغي �إنكار �أنه بالإ�شافة �إىل ذلك، 

هناك �لكثر من �لأخبار �جليدة.
   مت �إحر�ز تقدم تقني هائل موؤخًر� ومن �ملتوقع 
�ملزيد قريًبا. �إن �لتطور �ملذهل للقاحات، يف وقت 
فايزر  �لأك��رث و�شوًحا لذلك:  �ملظهر  قيا�شي، هو 
�أمر هائل، بعد  94 باملائة، وهذ�  فعال باأكرث من 
ع���ام و�ح���د ف��ق��ط م��ن ج��ي��ن��وم �ل��ف��رو���س. وتقوم 
قابًا  �شيكون  و�ل��ذي  معززها،  باختبار  موديرنا 
لا�شتخد�م قريًبا بعد �أي لقاح �آخر، ملو�جهة بع�س 
�ملتغر�ت �لتي ظهرت موؤخًر�. وهناك �لعديد من 
�لفرو�س.  ه��ذ�  �ل��دف��اع �شد  �لتطور�ت يف جم��ال 
فعالة  �لأن��ف  بخاخات  �أن  يبدو  �ملثال،  �شبيل  على 
خمتلفة  لأ�شكال  �لكاملة  �لإد�رة  تغر  �أن  وميكن 
�أخ���رى، فاإن  من �حلجر �ل�شحي.     يف جم��الت 
�لتقدم، �لأقل بريقا، �شخم: منذ ع�شر �شنو�ت، مت 
تق�شيم تكلفة �لطاقة �ل�شم�شية على ع�شرة وتكلفة 
ط��اق��ة �ل��ري��اح مب��ق��د�ر �ل��ث��ل��ث��ني. وت��ظ��ه��ر �لعديد 
للتحكم يف ق�شايا  �لأخ��رى كل يوم  �لتقنيات  من 
�ملناخ؛ و�شيتم �إطاق �أول �شفن حاويات خالية من 
�لكربون عام 2023، �أي قبل 7 �شنو�ت من �ملوعد 
�ملحدد؛ و�أعلنت �شركة فورد �أنها لن تنتج يف �أوروبا 
عام  بحلول  �لكهربائية  �ل�����ش��ي��ار�ت  �ل  م�شتقبا 
�لرئي�س  �شغوط  ك��ل  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  2030؛ 
تر�مب من �أجل �لوقود �لأحفوري، فقد مت �إغاق 
�ملزيد من حمطات �لطاقة �لتي تعمل بالفحم يف 
ظل رئا�شته مقارنة ب�شلفه؛ و�لعديد من �لأ�شياء 
فاإن  �لن�شق،  ه��ذ�  وع��ل��ى  متوقعة.  غ��ر  �لخ����رى، 
�ل�شماء  خريطة  لر�شم  �مل�شتخدمة  نا�شا  تقنية 
ا فعاليتها يف توفر حماية �أف�شل لأكرب  تثبت �أي�شً

�حليتانيات.
   ظ��ه��رت ت��غ��ي��ر�ت �أخ�����رى، بنف�س �لأه��م��ي��ة، يف 
�لأ�شخا�س،  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أدرك  ل��ق��د  �ل��ع��ق��ل��ي��ات: 
�أكرث من �أي وقت م�شى، �حلاجة �إىل �إنفاق �ملزيد 
و�لبحث،  و�لنظافة،  �ل�شحة،  على  �لأم����و�ل  م��ن 
�لنظيفة،  �لرقمية  و�لطاقات  و�لغذ�ء،  و�لتعليم، 
و�لذي  و�لتي ت�شكل ما �أ�شميه “�قت�شاد �حلياة”، 
�أخرى  �إىل حد كبر ل�شالح قطاعات  مت جتاهله 

�لأحفوري  و�ل���وق���ود  و�لبا�شتيك  �مل��و���ش��ة  م��ث��ل 
و�لطر�ن وجميع �ملركبات �لتي ت�شتخدم �لوقود 

�لأحفوري.
ا �أن �لعامل و�حد ؛ و�أن     كما �أدرك �لكثرون �أي�شً
�مل�شاكل �لرئي�شية ل ميكن حلها عن طريق �إغاق 
�أو من خال حماولة �لنغاق يف �شيادة  �حل��دود 
�شناعية �أو هووّية وهمية: مل يكن باإمكان �أي دولة 
تقريًبا )با�شتثناء �ل�شني ورو�شيا، يف ظل ظروف 
�إمكانية  لديها  يكون  �أن  تقييم(  �ىل  حتتاج  تبقى 
�ملعد�ت  من  وغرها  للقاحات  مبفردها  �لو�شول 
حول  �أماكن  عدة  يف  مكوناتها  تنتج  �لتي  �لطبية 
�لعامل ؛ و�أ�شبح �لرت�بط بني �أجز�ء خمتلفة من 
�شوق  مل�شكلة نظافة يف  كان  و��شًحا عندما  �لعامل 
جملة يف مدينة �شينية كبرة، ولغياب �لرقابة يف 
خمترب �أبحاث يف نف�س �ملدينة، عو�قب عاملية. �إن 
�لاتينية  �أمريكا  �أو  �إفريقيا  يف  �للقاحات  غياب 
ميكن �أن يعيد �إىل �أوروبا و�لوليات �ملتحدة �أنو�ًعا 
جديدة من هذ� �لفرو�س، و�لتي لن حتمينا منها 

�للقاحات �ملتاحة.
كثرون �أدرك��و� يف �لخر يف هذه �لأزم��ة، �أنه من 
�مل�شتقبل.  لتحديات  م�شبًقا  �ل�شتعد�د  �لأف�شل 
�أف�شل  ب�شكل  �لوباء  كان ميكن معاجلة هذ�  فقد 
�إذ� مت  �أو  لو كنا مهيئني، كما يف كوريا �جلنوبية، 
هذ�  غ��ر�ر  وعلى  �للقاحات.  طلبات  يف  �ل�شتباق 
�لوباء، �أ�شبحت �لتهديد�ت �لأخرى �لآن متوقعة 
مت���اًم���ا، وي�����درك �ل��ك��ث��ر م���ن �ل��ن��ا���س �أن����ه ينبغي 
م��ع��اجل��ت��ه��ا و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م��ق��دًم��ا؛ ع��ل��ى وجه 
�خل�شو�س تلك، �مللحة للغاية، من �ملناخ؛ وبالتايل 
�حلر�ري؛  �لحتبا�س  غ���از�ت  �نبعاثات  م��ن  �حل��د 
�لأخ��رة يف  �ملاأ�شاة  ُتظهر  �ملثال، حيث  �شبيل  على 
تك�شا�س، مرة �أخرى، ما يقود �إليه عدم �ل�شتعد�د 

يف �إد�رة �لبنية �لتحتية للطاقة.
   ب��ط��ري��ق��ة م���ا، ي��ظ��ه��ر ع���امل �إي��ج��اب��ي ل��ل��غ��اي��ة يف 
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ك��وف��ي��د: �أك����رث و���ش��وًح��ا، و�أكرث 
ملو�جهة  ��شتعد�ًد�  و�أك��رث  �نفتاًحا،  و�أك��رث  �حت���اًد�، 
حتديات �مل�شتقبل مقدًما؛ و�أكرث ثقة فيما ميكن 
�لعقل  من  عامل  و�لتكنولوجيا.  �لعلم  يقدمه  �أن 

و�لإيثار، عامل من �لإيثار �لعقاين.
   وم��ع ذل��ك، ف��اإن �لأ���ش��و�أ ل ي��ز�ل ممكناً: ل يز�ل 
باإمكان �لبلد�ن �إقامة عدد ل يح�شى من �ملتاري�س 
ك��ح��م��اي��ة وه��م��ي��ة ���ش��د حت��دي��ات �ل���ع���امل؛ وميكن 
للنا�س �أن يقررو�، مبجرد زو�ل �لوباء، �لعودة �إىل 

�أ�شو�أ �لأخطاء و�لإهد�ر �ل�شابق.
�لأ�شياء  ع���ن  ن��غ��ف��ل  �أل  ي��ج��ب  ذل����ك،  ول��ت��ج��ن��ب     
�لإيجابية �لتي حتدث كل يوم؛ و�ملحاولة با�شتمر�ر 
لو�شع هذ� �لتقدم �ملادي وهذه �لأفكار �جلديدة يف 
خدمة �لأكرث ه�شا�شة �ليوم وغًد�. �إذ� و�شعنا ذلك 
يف �لعتبار، فاإن هذ� �لكابو�س �لرهيب، �لذي مل 

ن�شتيقظ منه بعد، مل يكن دون فائدة بالكامل.
ترجمة خرة �ل�شيباين

ابحثوا عن الأخبار اجليدة...!

ة منا�شب، منها *مفكر و�قت�شادي فرن�شي، ورجل �شيا�شة، توىَلّ عَدّ
 من�شب م�شت�شار �لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� ميرت�ن طيلة ع�شر �شنو�ت، 

ومدير �لبنك �لأوروبي لاإعمار و�لتنمية، له  �لعديد من �ملوؤلفات 67 كتاًبا
 بيعت �إىل 7 مايني ن�شخة وترجمت �إىل 22 لغة. 

في�شبوك تغلق احل�شابات املرتبطة باجلي�س البورمي 
•• بانكوك-اأ ف ب

�أغلقت  �أنها  �خلمي�س  �أم�س  بيان   يف  في�شبوك  �شبكة  �أعلنت 
ب�شبب  �لبورمي  باجلي�س  �ملرتبطة  �ملتبقية  �حل�شابات  ك��ل 
��شتخد�م �ملجموعة �لع�شكرية “عنف قاتل” �شد �ملتظاهرين 

�ملطالبني بالدميوقر�طية.
وهذ� �لقر�ر �لذي يطبق فور�، ي�شمل �جلي�س و�لكيانات �لتي 
و�إن�شتغر�م.  في�شبوك  على  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  عليها  ت�شيطر 

كذلك يحظر جميع �لإعانات.
�لأول  �نقاب  “�لأحد�ث منذ  �إن  بيانها  وقالت في�شبوك يف 
من �شباط/فرب�ير مبا يف ذلك �أعمال �لعنف �لد�مية �شّرعت 
�أن خماطر  “نعتقد  و��شافت  �شرورة فر�س هذ� �حلظر”. 
كبرة  و�ن�شتغر�م  في�شبوك  )با�شتخد�م(  للجي�س  �ل�شماح 

جد�«.
�لع�شكريون  �لقادة  �ملا�شية مل يكف  وخا �لأ�شابيع �لثاثة 
�ل���ق���وة لإ����ش���ع���اف �حل�����ش��د �ملوؤيد  �����ش���ت���خ���د�م  ع���ن ت��ك��ث��ي��ف 
�لأ�شخا�س  �آلف  حت��د�ه��م  حيث  ب��ورم��ا  يف  للدميوقر�طية 

بالنزول �إىل �ل�شو�رع يوميا.
و�رتفعت ح�شيلة �لقتلى منذ �لنقاب �إىل خم�شة �لأربعاء 
بعد وفاة �شاب يبلغ من �لعمر 20 عاما متاأثر� بجروحه يف 

ماند�لي )و�شط(.
�لع�شكريني  �لقادة  منع  �إىل  يهدف  �حلظر  �إن  �لبيان  وق��ال 

�لبورميني “من �إ�شاءة ��شتخد�م برناجمنا«.
و��شتخدم �جلي�س �لبورمي في�شبوك على نطاق و��شع لن�شر 
�ل��ث��اين/ ت�شرين  �نتخابات  يف  �لأ���ش��و�ت  ب��ت��زوي��ر  �تهاماته 

�شان  �أون���غ  �ل�شيا�شية  �لزعيمة  ح��زب  بها  ف��از  �لتي  نوفمرب 
�ملجموعة  �أوقفت  �ل�شلطة  على  ��شتيائها  ومنذ  ت�شي.  �شو 
للدميوقر�طية  �مل��وؤي��دي��ن  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ئ��ات  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
وقطعت �لإنرتنت ليا وحظرت �لعديد من و�شائل �لتو��شل 
�لجتماعي مبا فيها في�شبوك يف حماولة لإ�شعاف �حلركة 

�ملناه�شة للع�شكريني.
نهاية  ق��ر�ر في�شبوك يف  �أع��ق��اب  �إع���ان �خلمي�س يف  وي��اأت��ي 
يديرها  �لتي  نيوز”  “ترو  �شفحة  حظر  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
�جلهاز �لإعامي للنظام، بتهمة �لتحري�س على �لعنف. مل 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لتي تديرها �ملجموعة  تتاأثر �شفحات 

�لع�شكرية.
و�لهيئات  �ل���وز�ر�ت  ي�شمل  “هذ� �حلظر ل  �إن  �لبيان  وق��ال 
�لأ�شا�شية”.  �لعامة  تقدمي �خلدمات  �لعاملة يف  �حلكومية 
�لرتبية  ووز�رة  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ذل���ك  وي�����ش��م��ل 

و�لتعليم.
للتو��شل  �لعماقة  �ل�شبكة  حظرت  �لأخ��رة،  �ل�شنو�ت  ويف 
لكنها بقيت  �ملرتبطة باجلي�س  �ل�شفحات  �لجتماعي مئات 
ت��و�ج��ه �ن��ت��ق��اد�ت و����ش��ع��ة لأن��ه��ا مل ت��ك��ن ف��ع��ال��ة يف مكافحة 

�ملن�شور�ت �ملغر�شة يف �لباد.

•• كراكا�س-اأ ف ب
�أكد �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س مادورو يف خطاب بثه �لتلفزيون 
�حلكومي �أن كر�كا�س لن تربم �أي �تفاق �أو جتري حو�ر� مع �لحتاد 
�لأوروبي “ما مل ي�شحح موقفه” بعد فر�شه عقوبات على م�شوؤولني 
فنزويليني �إ�شافيني. وجاء خطاب مادورو غد�ة قر�ر كر�كا�س طرد 
�شفرة �لحتاد �لأوروبي يف فنزويا �لربتغالية �إيز�بيل بريانتي 

بيدرو�شا رد� على فر�س �لحتاد هذه �لعقوبات.
وقال مادورو “مل نرغب يف �لقيام بذلك. فعلنا ذلك رغما عنا لأننا 
�أوروب��ا. لكن ل  نرغب يف �حل�شول على �أف�شل عاقات ممكنة مع 
ميكننا قبول �أن ياأتي �أحد ملهاجمة فنزويا وفر�س عقوبات عليها«. 
�أو لن يكون  �ملوقف  �لأوروب���ي(  �أن ي�شحح )�لحت��اد  “�إما  و�أ���ش��اف 

هناك �تفاق من �أي نوع ول مزيد من �حلو�ر مع هوؤلء �ل�شادة من 
�لحتاد �لأوروبي حتى يدركو� �أن فنزويا جديرة مبعاملة كرمية«. 
�أعلن بعد �جتماع  �أريا�شا  وكان وزير �خلارجية �لفنزويلي خورخي 
�أنه �شلمها ق��ر�رت طردها. وقال بعد  مع �شفرة �لحت��اد �لأوروب��ي 
مادورو  نيكول�س  �لرئي�س  من  بقر�ر  “�ليوم  �ل�شفرة  مع  �جتماع 
غر  �شخ�س  باأنها  �عانا   )...( بريانتي  �يز�بيل  �ل�شيدة  �شلمنا 

و�أ�شاف “�مهلناها 72 �شاعة ملغادرة �لباد«. مرغوب فيه”. 
 19 �ل��ق��ر�ر رد� على فر�س �لحت��اد �لأوروب���ي عقوبات على  وج��اء 
موظفا رفيع �مل�شتوى يف نظام مادورو لدورهم يف ممار�شات وقر�ر�ت 

�عترب �أنها تقو�س �لدميوقر�طية ودولة �لقانون يف فنزويا.
وبهذ� �لقر�ر �لذي �شادق عليه وزر�ء �خلارجية يف �لدول �لأع�شاء 

55 �لعدد �لإجمايل للم�شوؤولني و�ملوظفني  يف �لحتاد يرتفع �إىل 
�لكبار يف �حلكومة �لفنزويلية �لذين فر�شت عليهم عقوبات �أوروبية 

من بينها منع �ل�شفر �إىل بلد�ن �لحتاد وجتميد �أ�شولهم فيها.
وطالب �لحتاد �لأوروبي �لأربعاء حكومة فنزويا “بالعودة” عن 
قر�رها طرد �شفرته.وقالت متحدثة با�شم وزير خارجية �لحتاد 
�ل�شلطات  “نطالب  �لأوروب��ي جوزيب بوريل، لوكالة فر�ن�س بر�س 
)�ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة( ب��ال��ع��ودة ع��ن ه���ذ� �ل��ق��ر�ر �ل���ذي �شيزيد م��ن عزلة 

فنزويا«.
و�أو�شحت �ملتحدثة نبيلة م�شر�يل �أن “فنزويا لن تتجاوز �لأزمة 
�حلالية �إل بالتفاو�س و�حلو�ر. �لحتاد �لأوروبي م�شتعّد لت�شهيل 

ذلك، �إل �أن قر�ر�ً كهذ� لن ي�شاعد«.
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يف  �لأمريكية  �مل�شالح  تهدد  �لتي  �لتحركات  �أردوغ���ان  طيب  رج��ب  �لرتكي 
�ملنطقة.

 ذكر زمنيد�س �أن تركيا �أعطت �لأولوية ملحاربة �لأكر�د بدل د�ع�س يف �شوريا 
ورعاية  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  ومعار�شة  �إي���ر�ن،  �شد  �لأمريكية  �لعقوبات  وتقوي�س 
�أمثلًة  �لرو�شية،  �أ�س-400  منظومة  و�شر�ء  �مل�شلمني،  و�لإخ���و�ن  حما�س، 
�شر�ء  و�أدى  �لإقليمية.  �لأمريكية  �مل�شالح  �شد  �لرتكية  �لتحركات  على 
مبوجب  �أنقرة  على  عقوبات  تر�مب  �إد�رة  فر�س  �إىل  �أ�س-400  منظومة 
ويف  �ملا�شي.  �لعام  يف  كات�شا،  �لعقوبات  عرب  �أمريكا  �أع��د�ء  مكافحة  قانون 
�إهانة �أكرب للقيم �لأمريكية.  �لأثناء، �أ�شبح ت�شلط �أردوغان �ملتز�يد د�خلياً 
تركيا  و���ش��ف  ت��ق��ري��ر�ً  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��اق��ات  �أ���ش��در جمل�س   ،2018 ويف 
�أن تركيا  �لأردوغانية باأنها ل �شديق ول عدو . لكن �ليوم، يرى زمنيد�س 

�أ�شبحت عدو�ً �أكرث منها �شديقاً .

�لغاز  �إم�����د�د�ت  ل��ه  �ملخطط  �ملتو�شط  ���ش��رق  �أن��اب��ي��ب  خ��ط  و�شينقل  ح��ال��ي��اً. 
�لغاز  �أي�����ش��اً  �ل��ب��د�ئ��ل  وتت�شمن  �أوروب����ا.  �إىل  �مل�����ش��رق  ح��و���س  م��ن  �لبحرية 

�لطبيعي �مل�شال يف �ملن�شاآت �ليونانية.
�مل��ت��و���ش��ط، م�شاهمة مهمة  ���ش��رق��ي  غ���از  م��ن��ت��دى  ب��ن��اء  �ل��ي��ون��ان يف  دور  �إن    
�ليونان،  بني  �لأط���ر�ف  ثاثية  ب�شر�كة  ب��د�أ  وم��ا  �لإقليمي.  �ل�شتقر�ر  يف 

وقرب�س، و�إ�شر�ئيل، تو�شع لي�شمل م�شر، و�لأردن.
تكون  �أن  �خ��ت��ارت  لكنها  فيه،  للم�شاركة  دعيت  تركيا  �أن  زمنيد�س  وي��ذك��ر 
مف�شد�ً ومنتهكاً لقو�عد �ملنتدى بالتعدي على مو�رد �لطاقة و�لغاز �لطبيعي 
يف �ملياه �لإقليمية لليونان، وقرب�س، وعززت طموحاتها �لتو�شعية. ورد�ً على 
دي�شمرب  �ملتو�شط يف  �شرق  �أمن وطاقة  �شر�كة  قانون  �لكونغر�س  �أقر  ذلك، 
على  مبنية  �ملتو�شط  ل�شرق  ��شرت�تيجية  على  ن�س  و�ل��ذي  �لأول(  )كانون 

ثاث دميوقر�طيات �إقليمية هي �ليونان، وقرب�س، و�إ�شر�ئيل.

•• وا�صنطن-وكاالت

خل�شت مديرة �لتو��شل يف منتدى �ل�شرق �لأو�شط ماريلني �شترن �أبرز ما 
�أندي زمنيد�س  قاله �ملدير �لتنفيذي يف �ملجل�س �لأمريكي �لهليني للقيادة 
يف ن��دوة ع��رب �لإن��رتن��ت يف يناير ك��ان��ون �ل��ث��اين �ملا�شي ع��ن ت��اآك��ل �لثقة يف 
لدى  �ليونان  م�شد�قية  زي��ادة  مع  بالتز�من  لاأمريكيني،  �حلليفة  تركيا 
و��شنطن. �أ�شبح ت�شلط �أردوغان �ملتز�يد د�خلياً �إهانة �أكرب للقيم �لأمريكية 
�لتفكر  يف  مت�شاوية  مكانة  وتركيا  �ليونان  �حتلت  كيف  زمنيد�س  و�شرح 
�ل�شرت�تيجي �لأمريكي بعد نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، و�شكلت �لدولتان 
حاجزين يحميان �جلانب �جلنوبي �ل�شرقي لأوروبا من �ل�شيوعية و�لتاأثر 
�ل�شنو�ت  يف  ولكن  ن��ات��و.  �لأطل�شي  �شمال  حلف  بهما  فرحب  �ل�شوفياتي، 
�لرئي�س  ز�د  بينما  �ملتحدة،  و�لوليات  �ليونان  بني  �لتحالف  تعزز  �ملا�شية، 

�أثبتت �ليونان ��شتقر�رها �ل�شيا�شي وتاأييدها للوليات   وعلى عك�س تركيا، 
معني،  �شيا�شي  زعيم  لأه��و�ء  يخ�شع  ل  لأمريكا  �ملوؤيد  فتوجهها  �ملتحدة. 
بل هو حمور تو�فق بني جميع �لأطياف �ل�شيا�شية �لد�خلية. حتى حتالف 
م��و�لة لأمريكا يف  �أكرث حكومة  قاد  �شريز�،  با�شم  �ملعروف  �لي�شار  �أق�شى 
�لأمن،  جمال  ويف  زمنيد�س.  ح�شب  و2019،   2015 بني  �ليونان  تاريخ 
كريت،  جزيرة  على  �جلنوب  �أق�شى  يف  �أطل�شية  قاعدة  �ليونان  ت�شت�شيف 
وهي حاجز جوهري �أمام �لقوة �لبحرية �لرو�شية يف �شرق �ملتو�شط. ت�شمل 
�لعتماد  عن  بد�ئل  لأوروب���ا  توؤمن  حتتية  بنية  لليونان  �ل�شلبة  �لأ���ش��ول 
للبحر  عابر  �أنابيب  خ��ط  �لبد�ئل  ه��ذه  وتت�شمن  �لطاقة.  يف  رو�شيا  على 

�لأدرياتيكي ينقل �لغاز �لطبيعي من �أذربيجان �إىل �أوروبا. 
يف  مغمور  كهرباء  خط  �أط��ول  �لآ�شيوي  �لأوروب���ي  �لر�بط  �أي�شاً  وتت�شمن 
�لبناء  قيد  وهو  بقرب�س،  م��رور�ً  �إ�شر�ئيل،  �إىل  �ليونان  من  وميتد  �لعامل 

كيف باتت اأنقرة اأقرب اإىل عدو اأكرث منه اإىل �شديق لأمريكا؟

•• طرابل�س-وكاالت

رغم �لنق�شام �ل�شيا�شي و�ل�شر�ع 
ليبيا  يف  �ح��ت��دم  �ل��ذي  �لع�شكري 
�أزمة  �أن  �إل  �ملا�شي،  �لعام  خ��ال 
�ملياه تعترب �لهاج�س �لأكرب �لذي 
و�أن  �شيما  ل  �لليبيني  بال  ي�شغل 
�ل���ب���اد ل ت��ت��م��ي��ز ب��اأن��ه��ار جتري 
فيها وتوفر م�شدًر� �شها للمياه 
عنه  ��شتعا�شت  م��ا  وه��و  �ل��ع��ذب��ة، 
�لنهر  مب�����ش��روع  �لليبية  �ل��دول��ة 
�أكتوبر  يف  ب����د�أ  �ل����ذي  �ل�����ش��ن��اع��ي 
من عام 1984، �إل �أنه مل ي�شكل 
ح��ا ج��ذري��ا لأزم����ة �ل��ب��اد حتى 
�لآن و�لتي تفاقمت مع �لنق�شام 

�ل�شيا�شي.

النهر ال�سناعي م�سروع مكلف
يوؤكد �لدكتور مفتاح �لنفار رئي�س 
�ملدن  للدفاع عن  �لليبية  �ملنظمة 
ل�����ش��ك��اي نيوز  ل��ي��ب��ي��ا  �مل��ه��م�����ش��ة يف 
عربية �أن م�شروع �لنهر �ل�شناعي 
�ملليار�ت،  تكلف  �شخم  م�����ش��روع 
جذرية،  لي�شت  حلول  ق��دم  لكنه 
�مل��ي��اه من  لأن��ه يعتمد على جلب 
مل�شافة  تتدفق  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ح��ر�ء 
منابعها  م����ن  م����رت  ك��ي��ل��و  �أل����ف����ي 
�جلوفية، ما قد يوؤدي لنهيار�ت 
�مل�شتقبل، وهو م�شروع  �أر�شية يف 
ليبيا  ح��اج��ة  لتغطية  ك���اف  غ��ر 
جد�  مكلفة  و�شيانته  �مل��ي��اه،  م��ن 
عملية  وكذلك  �لعامة،  للخزينة 

�إد�رته مكلفة للغاية.
باأطول  تتمتع  “ليبيا  �أن  و�أ�شاف 
�ملتو�شط  �ل����ب����ح����ر  يف  �����ش����اط����ئ 
�ملدن  يف  �مل��ي��اه  حتلية  و�لأف�����ش��ل 
�ل�شاحلية �ملزدحمة بال�شكان �أ�شوة 
مبا هو معمول به يف دول �خلليج، 
�لبحر  م���ي���اه  حت��ل��ي��ة  وحم���ط���ات 
�ل�شناعي،  �لنهر  من  تكلفة  �أق��ل 
م�شروع  ع��ل��ى  �لع���ت���م���اد  ف��ف��ك��رة 
�لنهر �ل�شناعي يف ��شتعمال �ملياه 
لي�شت ذ�ت جدوى، لأنها مل تلبي 
�لباد  ل�شكان  �لفعلي  �لح��ت��ي��اج 
ليبيا  ���ش��ك��ان  ت��ع��د�د  و�أن  خ��ا���ش��ة 

لي�س بالكبر«.

•• وا�صنطن-باري�س-رويرتز

�أن  منذ  �نق�شى  �ل��ذي  �لأ�شبوع  يف 
عر�شت و��شنطن �إجر�ء حمادثات 
م��ع ط��ه��ر�ن ح���ول �إح��ي��اء �لتفاق 
�لنووي �ملربم عام 2015 فر�شت 
�لتفتي�س  �أعمال  قيود� على  �إي��ر�ن 
�ملتحدة  �لأمم  جت���ري���ه���ا  �ل����ت����ي 
تخ�شيب  م�شتوى  ب��زي��ادة  وه��ددت 
�ليور�نيوم و�أطلقت ف�شائل ي�شتبه 
�شو�ريخ  حل�����ش��اب��ه��ا  ت��ع��م��ل  �أن���ه���ا 
ع��ل��ى ق��و�ع��د ع��ر�ق��ي��ة ف��ي��ه��ا جنود 

�أمريكيون.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ردت  �ملقابل  ويف 
وفرن�شا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وح���ل���ف���اوؤه���ا 

و�أملانيا على ذلك بهدوء مدرو�س.
وق�������ال م���������ش����وؤول����ون �أم���ري���ك���ي���ون 
و�أوروب��ي��ون �إن ه��ذ� �ل��رد، �أو غياب 
�ل�����رد �مل��ل��م��و���س، ي��ع��ك�����س رغ���ب���ة يف 
�لدبلوما�شية  �ملبادرة  تعطيل  عدم 
�إىل مائدة  �إي���ر�ن  ع���ودة  �أم���ل  على 
فاعلية  ����ش��ت��م��ر�ر  �أو  �ل��ت��ف��او���س 
�لعقوبات �لأمريكية �إذ� مل يحدث 

ذلك.
�لوليات  ط��ال��ب��ت  �إي������ر�ن  وك���ان���ت 
�ملتحدة مر�ر� باملبادرة �إىل تخفيف 
ع��ق��وب��ات��ه��ا �ل���ت���ي ف��ر���ش��ت��ه��ا بعد 
دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  �ن�شحاب 
 .2018 ت��ر�م��ب م��ن �لت��ف��اق يف 
وق���ال���ت �إن���ه���ا ���ش��ت��ن��ه��ي ب��ع��د ذلك 
خم��ال��ف��ات��ه��ا ل��ات��ف��اق �ل��ت��ي ب���د�أت 

بعد عام من �ن�شحاب تر�مب.
وق���ال م�����ش��وؤول �أم��ري��ك��ي م�شرتطا 
كان  “�أيا  هويته  عن  �لك�شف  ع��دم 
�لوليات  على  �أن  �عتقادهم  مدى 
�أول،  �لعقوبات  ت��رف��ع  �أن  �ملتحدة 

فلن يحدث ذلك«.
كانت  �إذ�  �أن����ه  �مل�������ش���وؤول  و�أ�����ش����اف 
�ملتحدة  �لوليات  من  تريد  �إي��ر�ن 
�����ش���ت���ئ���ن���اف �لل������ت������ز�م ب���الت���ف���اق 
“فاأف�شل �شبيل لذلك بل �ل�شبيل 
�ملائدة  �إىل  �جل��ل��و���س  ه��و  �ل��وح��ي��د 

حيث يتم بحث هذه �لأمور«.
�إنهما  �أوروبيان  دبلوما�شيان  وقال 
�لوليات  ت��ف��ر���س  �أن  ي��ت��وق��ع��ان  ل 
�ملتحدة �أو بريطانيا وفرن�شا و�أملانيا 

�سوء الإدارة وجمانية املياه
�لثاين  �جل��ان��ب  �أن  �لنفار  ويبني 
تو�شيل  يف  يكمن  �مل��ي��اه  �أزم����ة  يف 
�ملياه للمو�طنني باملجان ما يوؤدي 
ل�����ش��وء ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا، ح��ي��ث يقوم 
�مل��و�ط��ن ب��ا���ش��ت��خ��د�م م��ي��اه �لنهر 
ميكنها  و�مل������ز�رع  �مل������ز�رع،  ري  يف 
ولي�س  �جلوفية  باملياه  �لك��ت��ف��اء 
عليها  يتح�شل  �لتي  �ل��ري  مبياه 
ما  وه����و  م���ق���اب���ل،  دون  �مل����و�ط����ن 
يوؤدي �إىل فو�شى و�شوء ��شتعمال 
عرب  �ل��ع��ادي  �ل�شتخد�م  يف  حتى 
ترك �ل�شنابر مفتوحة يف �أوقات 
ك��ث��رة ب��ن��وع م��ن �لإه���م���ال، وهو 
م���ا ي���وج���ب  ع��ل��ى �ل���دول���ة فر�س 
بر�شوم  �مل��ي��اه  ل���ش��ت��ه��اك  تكلفة 
ح�����ش��ب �ل���ش��ت��ه��اك م��ث��ل �ل���دول 
�ملتطورة، وهو ما يجري تطبيقه 
يف دول �خلليج �لغنية حيث يدفع 
�خلدمة  مقابل  ر���ش��وم��ا  �مل��و�ط��ن 

ملنع �لفو�شى يف �ل�شتهاك.
مهم  عامل  �لإد�رة  �شوء  �أن  وب��ني 
باأكرب  تتمتع  فليبيا  �لأزم�����ة  يف 
وهي  �ملنطقة،  يف  جوفية  بحرة 
من  �لقادمة  للمياه  �م��ت��د�د�  تعد 
نهر �لنيل وغرها ولكن يف باطن 
ت���وج���د يف مدن  �لأر���������س، ح��ي��ث 
�لو�حات و�لكفرة خمزونات كبرة 
�مل��ي��اه �جل��وف��ي��ة، تعد ر�شيد�  م��ن 
لاأجيال  �مل��ي��اه  م��ن  ��شرت�تيجيا 
�أن  يتوقع  و�أن���ه  خا�شة  �ل��ق��ادم��ة، 
تكون �حلروب يف �مل�شتقبل حروب 
�إد�رة حكيمة  �إىل  مياه، ما يحتاج 

لإد�رة م�شادر �ملياه هذه.

حمطات حتلية مياه البحر
��شتخد�م  ����ش���رورة  �إىل  وي�����ش��ر 
مع  �لبحر  م��ي��اه  حم��ط��ات حتلية 
على  و�لعتماد  �ل�شاحلية،  �مل��دن 
�مل������دن �جل��ب��ل��ي��ة مثل  �ل���ن���ه���ر يف 
�لأخ�����ش��ر وج��ب��ل نفو�شة،  �جل��ب��ل 
ح����ي����ث ي�������ش���ع���ب ح����ف����ر �جل����ب����ال 
�جلوفية  �مل���ي���اه  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
و�لتي تكون عملية مكلفة للغاية 
كيلو   350 قر�بة  حلفر  وحتتاج 
م��رت يف ج��وف �لأر����س للح�شول 

�إد�رة  لهيكلية  خ��ا���ش��ة  �جل��دي��دة 
�مل�شروع  ودع���م  �ل�شناعي  �ل��ن��ه��ر 
وحل �ملختنقات لل�شركة �مل�شوؤولة 

عن �ملياه يف ليبيا.

ليبيا غنية باملياه اجلوفية
عن  عاملية  �أبحاث  هناك  �أن  وبني 
�أكدت  �ليون�شكو  منظمة  ط��ري��ق 
وج����ود ك��م��ي��ات ك��ب��رة م���ن �ملياه 
�شاحلة  ب���ال�������ش���ح���ر�ء  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
و�لو�شع  و�ل���ش��ت��ع��م��ال،  ل��ل��زر�ع��ة 
يف ليبيا بالن�شبة للمياه جيد مع 
�لبحر  على  طويل  �شاحل  وج��ود 
م���ن خالها  �مل��ت��و���ش��ط، ومي���ك���ن 
��شتغال مياه �لبحر يف �لزر�عة، 
ح��ي��ث مي��ك��ن ����ش��ت��خ��د�م حمطات 
من  �ل�شاحل  على  �مل��ي��اه  لتحلية 
لرت  مليون  ن�شف  ق��ر�ب��ة  حتلية 
م��ك��ع��ب م����ن �مل����ي����اه ي���وم���ي���ا وهي 
يف  بع�شها  يوجد  كبرة  حمطات 
د�عيا  �خل��ل��ي��ج،  ودول  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
��شرت�تيجية  ل��و���ش��ع  �حل��ك��وم��ة 

حلل �أزمة �ملياه يف ليبيا.
من جانبه يوؤكد �شليم �ل�شحومي 
من�شق �لعاقات �لإعامية ببلدية 
هو  �لأ�شا�شي  �لعامل  �أن  بنغازي 
غياب �لأمن بعد فرب�ير 2011 
�لإد�ري يف  �أدى لانق�شام  و�لذي 
�لأول  ق�شمني  �إىل  �لنهر  م�شروع 
ق�شم �إد�رة �ملنطقة �لغربية بجبل 
�ملنطقة  يف  و�ل���ث���اين  �حل�����ش��اون��ة 
�ل�����ش��رق��ي��ة وخ�����ط �لإم���������د�د من 

تازربو حتى �أجد�بيا.
�مل�شكات  “�أبرز  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ت��ه��ال��ك وق����دم ���ش��ب��ك��ة �مل���ي���اه منذ 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات، م���ع �حل���اج���ة �إىل 
لل�شيانة  وم����و�د  ت�شغيلية  م���و�د 
حيث  م��ن   ،2011 ف��رب�ي��ر  منذ 
�لأن���اب���ي���ب و�مل�����ش��خ��ات �ل���ط���اردة 
للمناطق،  �ل����رف����ع  وم�������ش���خ���ات 
�ل�شكان  زي����ادة  �أزم����ة  ع��ن  ف�شا 
و�لع�شو�ئي  �ل��ع��م��ر�ين  و�لتو�شع 

بعد فرب�ير 2011«.

تاأثري انعدام الأمن املائي
جهاز  �أن  �ل�����ش��ح��وم��ي  وي�����ش��ي��ف 

�شعبة  عملية  وه���ي  �مل���ي���اه،  ع��ل��ى 
�لنهر  مياه  ��شتغال  �إىل  حتتاج 
ي��ت��م حل  بينما  ف��ي��ه��ا،  �ل�����ش��ن��اع��ي 
�ل�شاحلية  �مل���ن���اط���ق  يف  �مل�����ش��ك��ل��ة 
فيها،  ب��اإن�����ش��اء حم���ط���ات حت��ل��ي��ة 
ب�شكل  ليبيا  يف  �لأزم���ة  يح���ل  م��ا 

كبر.
�مل���ي���اه  خم�������زون  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
�جلوفية يف ليبيا كبر جد� ميكن 
ت�شديره  حتى  ��شتغاله  بح�شن 
�إىل دول �جلو�ر �لقريبة من ليبيا 

مثل م�شر.

اأزمة ال�سيانة
مدرو�شة  غ��ر  عملية  »�ل�شيانة 
ب�شكل �شحيح لأن �لأنبوب �لفارغ 
قر�بة  ي�����زن  �ل�������ش���ن���اع���ي  ل��ل��ن��ه��ر 
ع�����ش��ري��ن ط��ن��ا وه����ي ف���ارغ���ة ويف 
حال �متائها باملياه يزيد وزنها، 

�لناقلة  �خلطوط  وتاأمني  �لآب��ار 
للمياه وهي �أ�شباب رئي�شية لأزمة 
�ملياه، مو�شحا �أن �لف�شاد �لإد�ري 
بال�شركة �لعامة للمياه و�ل�شرف 

�ل�شحي يعيق حل �أزمة �ملياه.
وي�شيف �أن هناك خطة تو�شع يف 
ليبيا  لأن  �لبحر  حتلية  حمطات 
متلك م�شاحة 1950 كيلو مرت� 
ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �مل��ت��و���ش��ط م��ا يجعل 
ه��ن��اك �إم��ك��ان��ي��ة لإن�����ش��اء حمطات 
عالية ميكنها  بتكنولوجيا  حتلية 
زم��ن��ي��ة طويلة  مل����دد  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
م�شيفا  ع��ام��ا،  �شتني  �إىل  ت�شل 
تعاين من عدم  �أن هناك مناطق 
مثل طربق  �إليها  �مل��ي��اه  وو���ش��ول 
و�ل���ب���ي�������ش���اء، ف��خ��ط �جل���ب���ل كله 
�ملرج،  ب��ه م��ي��اه حتى يف  ت��وج��د  ل 
ف��ه��ن��اك �أزم�����ة م��ي��اه ب��ه��ا وحتتاج 
�حلكومة  م��ن  خا�شة  ن��ظ��رة  �إىل 

�لرمال  حت���ت  ت��و���ش��ع  وع���ن���دم���ا 
يف �ل�����ش��ح��ر�ء حت����دث ����ش���روخ يف 
�لأنابيب ما يجعل هناك تكاليف 
هكذ�  �ل�شيانة”،  لعملية  عالية 
ي�شرح �لدكتور �لنفار �أزمة �شيانة 

م�شروع �لنهر يف ليبيا.
�أزمة  �أن  �لنقار  �لدكتور  ي�شيف 
�مل��ي��اه ت��وؤث��ر ع��ل��ى م��ن��اح��ي �حلياة 
�أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  ك��اف��ة،  ليبيا  يف 
�لعاج يكمن يف ��شتغال خمزون 
�لأكرب  يعد  �ل��ذي  �جلوفية  �ملياه 
يب�شر  م��ا  �ل��ك��ربى،  �ل�شحر�ء  يف 
�ملائي  �ل���ب���اد  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ب��اخل��ر 
وو�عية،  �شليمة  لإد�رة  وي��ح��ت��اج 
�ملو�طن  ت��وع��ي��ة  �إل��ي��ه��ا  وي�����ش��اف 
م���ن���ح���ه �خل�����دم�����ة دون  وع��������������دم 

مقابل.
�لأمنية  �مل�شكلة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
بقدر  لي�شت  لكنها  �أح��ي��ان��ا  ت��وؤث��ر 

فاأحيانا  �لأخرى  �مل�شكات  تاأثر 
�أنابيب  تغلق  م�شلحة  جمموعات 
يتوقف  عندما  �ل�شناعي  �لنهر 
�مل����دن، خا�شة  �إىل  �مل��ي��اه  و���ش��ول 
�ملدن �ملهم�شة لكن �لأزمة بالدرجة 
�لأول �شوء �إد�رة من �لدولة و�شوء 

��شتهاك من �ملو�طن.
�أما �ل�شيخ �ل�شنو�شي �حلليق نائب 
للقبائل  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�شهدت  ليبيا  �أن  ف��ي��وؤك��د  �لليبية 
�ملياه  جمال  يف  كبرة  ��شتثمار�ت 
�لذي  �ل�شناعي  �لنهر  يف  خا�شة 
45 مليار  �أك��رث من  �شرف عليه 
دي��ن��ار، �إل �أن���ه ي��ع��اين ك��ث��ر� من 
ع����دم �ل�����ش��ي��ان��ة ل�����ش��ن��و�ت ط���و�ل 
�إد�رة  ت��وح��ي��د  ع����دم  م���ع  خ��ا���ش��ة 
�إىل  م�����ش��ر�  وتق�شيمها،  �ل��ب��اد 
�أدى  �لإد�رة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ع��دم  �أن 
وتاأمني  �مل�شروع  �شيانة  لإه��م��ال 

�ملزيد من �ل�شغوط على �إير�ن يف 
�لوقت �حلايل رغم ما و�شفاه باأنه 

“��شتفز�ز�ت” من جانبها.
وق������ال �أح������د �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني �إن 
مع  �لإد�ن���ة  هي  �حلالية  �ل�شيا�شة 
يغلق  �أن  ميكن  ���ش��يء  �أي  حتا�شي 

باب �لدبلوما�شية.
بحذر.  نخطو  �أن  “علينا  و�أ���ش��اف 
�إذ�  م��ا  ل��روؤي��ة  ن��رتق��ب  �أن  وعلينا 
�ل�����دول �لأوروب����ي����ة �لثاث  ك��ان��ت 
�إير�ن  �ندفاع  بني  �مل��ن��اورة  ميكنها 
�ملتحدة ملعرفة ما  وت��ردد �لوليات 
للتقدم”.  �شبيل  �أم��ام��ن��ا  ك���ان  �إذ� 
بعبارة  ي�شر  �لدبلوما�شي  وك���ان 
ت�شارع  �إىل  �إير�ن”  “�ندفاع 

�نتهاكاتها لاتفاق.
�إير�ن  �لأ�شبوع �لأخر قل�شت  ويف 
�لدولية  �ل���وك���ال���ة  م����ع  ت���ع���اون���ه���ا 
�إنهاء  ذل��ك  وم��ن  �ل��ذري��ة  للطاقة 
�ل���ع���م���ل ب���ال���ت���ف���ت���ي�������س �مل���ف���اج���يء 
ي�شتبه  �لتي  �ملعلنة  غر  للمو�قع 

�أن بها ن�شاطا نوويا.
�لدولية  �لوكالة  من  تقرير  وق��ال 
�إير�ن  �إن  �ملتحدة  ل���اأمم  �لتابعة 
بن�شبة  �ليور�نيوم  تخ�شيب  ب��د�أت 
�ملتفق  �ملئة متجاوزة �حلد  20 يف 
عليه يف �تفاق 2015 وهو 3.67 

يف �ملئة.
�إن  �لأعلى  �لإي��ر�ين  �لزعيم  وق��ال 
ب��و���ش��ع ط���ه���ر�ن رف���ع �ل��ن�����ش��ب��ة �إىل 
لتقرتب  �أر�دت  �إذ�  �مل��ئ��ة  يف   60
يف   90 �لبالغة  �ل��ن��ق��اء  ن�شبة  م��ن 
ذرية.  قنبلة  ل�شنع  �ل��ازم��ة  �ملئة 
�أن  هو  �لتفاق  �لق�شيد من  وبيت 
�خلا�س  برناجمها  �إي���ر�ن  تقل�س 
�ليور�نيوم بحيث تزد�د  بتخ�شيب 
���ش��ع��وب��ة ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ة م��ن �ملادة 
�شاح  لإن��ت��اج  تكفي  �لن�����ش��ط��اري��ة 
�أعباء  نووي وذلك مقابل تخفيف 
�لأمريكية  �لقت�شادية  �لعقوبات 

�ل���������ش����رف����ر، ����ش���رق���ة �ل���ب���ي���ان���ات، 
لل�شا�شة  ع��ل��ى ج��م��ع ���ش��ور  ع���اوة 
و�لقيام  وملفاتها،  و��شتخد�ماتها 

بت�شجيات �شوتية �شرية.
وقد ��شُتخدم �ل�شرفر )�لكمبيوتر 
�ملركزي( من قبل للقيام بعمليات 
يف  �آلية  حلو��شب  و�خ���رت�ق  ت�شلل 
و�لعديد  و�أملانيا  و�ل�شويد  هولند� 
م��ن �ل��ب��ل��د�ن �لأخ�����رى م��ن بينها 

�لهند، ح�شبما ك�شف �خلرب�ء.
�لرومانية،  �ل�شركة  خ��رب�ء  وق��ال 
ب��ح�����ش��ب �مل��ح��ط��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة، �إن 
�مل��ل��ف �مل��ح��م��ل ب��ف��رو���ش��ات جرى 
�مل�شتهدف  �مل��ع��ار���س  �إىل  ت�شليمه 
عرب حا�شب �آيل مركزي )�شرفر( 
 20 تبعد  �لتي  ه���ارمل،  مدينة  يف 
�لهولندية  �لعا�شمة  غ��رب  م��ي��ًا 

�أم�شرتد�م.
يف ذلك �ل�شياق قال �خلبر �لأمني 
�إير�ن  �إن  �ل��ه��ا���ش��م،  زي���اد  �ل��ع��ر�ق��ي 
ملاحقة  �شخمة  ميز�نية  تر�شد 

معار�شيها يف �خلارج.
و�أو�شح �لها�شم ملوقع “�شكاي نيوز 
�لأخرة  �ل�شنو�ت  �أنه يف  عربية”، 
مت �إن�������ش���اء وح������دة خ���ا����ش���ة د�خ����ل 
�ل�شتخبار�ت �لإير�نية، ومت �أي�شاً 
ت�����ش��ك��ي��ل ف����رق م���درب���ة ع��ل��ى �أعلى 
�لثوري  �حل���ر����س  د�خ����ل  م�����ش��ت��وى 
�لإير�نيني  �مل��ع��ار���ش��ني  مل��اح��ق��ة 

باخلارج.
�لإي�������ر�ين  �ل���ن���ظ���ام  �أن  و�أ������ش�����اف 
ماحقة  يف  ط����وي����ل  ت�����اري�����خ  ل�����ه 
�ملعار�شني باخلارج، وتابع: “�ليوم 
�لأمنية  تن�شر عيونها  باتت  �إي��ر�ن 
يف �ل��ع��و����ش��م �لأوروب�����ي�����ة، ك���ي ل 
�ملعار�شة  م��ن�����ش��ات  جت����ارب  ت��ك��رر 
�لإير�نية يف �خلارج، بعد �أن �شببت 
���ش��د�ع��ا د�ئ���م يف �لآون�����ة �لأخ���رة 
للنظام �لإير�ين، كما هو �حلال يف 

�ملقاومة �لإير�نية.«

�ل�شارية  �ل��ع��ق��وب��ات  م��ن  وغ��ره��ا 
�ل�شعي  �إي���������ر�ن  وت���ن���ف���ي  ع���ل���ي���ه���ا. 

لمتاك �شاح نووي.
�ل��ولي��ات �ملتحدة  ت��ق��ول  ويف ح��ني 
�ل�شو�ريخ  ت��ز�ل حتقق يف  ل  �إن��ه��ا 
عر�قية  قو�عد  على  �أطلقت  �لتي 
قو�ت  فيها  يوجد  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
ور�ءها  �أن  �شبهات  فثمة  �أمريكية، 

ف�شائل تعمل حل�شاب �إير�ن.
وت����اأك����ي����د� ل���ل���م���وق���ف �لأم���ري���ك���ي 
قال  �لنف�س  ب�شبط  يت�شم  �ل���ذي 
وز�رة  با�شم  �ملتحدث  بر�ي�س  نيد 
�خلارجية يوم �لثنني �إن و��شنطن 
�لهجمات،  م��ن  ب�شدة”  “م�شتاءة 
لكنها لن تت�شرع و�شرتد يف �لزمان 

و�ملكان �للذين تختارهما.
وق������ال �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي �لأوروب��������ي 
ل  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شغط  �إن  �ل��ث��اين 
يز�ل قائما لأن �لرئي�س جو بايدن 

�لدولة  �أن  و�مل��ع��روف  بفرو�شات، 
�لإير�نية ��شتخدمتها يف �ملا�شي.

�لربنامج  ه���ذ�  �أن  �خل����رب�ء  و�أك����د 
ي�����ش��ي��ب �حل���ا����ش���ب �لآيل  �ل�������ش���ار 
�مللف،  ف��ت��ح  ب���ف���رو����ش���ات مب���ج���رد 
لل�شا�شة  ���ش��ور  ب��ال��ت��ق��اط  وي���ق���وم 
�لرئي�شية، و��شتغال ميكروفونات 
�إج��������ر�ء  ن���ف�������ش���ه يف  �ل���ك���م���ب���ي���وت���ر 
على  و�لتن�شت  �شرية  ت�شجيات 

�ملحادثات �ملحيطة باجلهاز.
وي��ق��ول خ��رب�ء �لأم���ن �ل�شيرب�ين 
�لرومانية،  بيتديفيندر  �شركة  يف 
ب��ح�����ش��ب �مل���ح���ط���ة �لإذ�ع������ي������ة، �إن 
�ل�شرفر �ملوجود يف هولند� يتوىل 
من  و�ملر�قبة”  “�لأو�مر  م��ه��ام 
�أجل ت�شهيل �ل�شيطرة عن بعد على 
�أ�شيبت  �لتي  و�لهو�تف  �حلو��شب 

بالربجميات �ل�شارة �ملوؤذية.
وم����ن ب���ني �مل���ه���ام �ل���ت���ي ي���ق���وم بها 

مل يرفع �لعقوبات.
�إ�شار�ت  ل��دي��ه��ا  “�إير�ن  و�أ����ش���اف 
وعليها  �لأمريكيني.  من  �إيجابية 

�لآن �نتهاز �لفر�شة«.
ويوم �لأربعاء قال بر�ي�س �ملتحدث 
�إن  لل�شحفيني  �خل��ارج��ي��ة  ب��ا���ش��م 
�إىل  ل��ن تنتظر  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 
“�شربنا لي�س با  و�أ�شاف  �لأب��د. 

حدود«.

جت�س�ش
ك�شفت �إذ�عة هولندية موؤخر�، عن 
�لأمنية  �لأجهزة  جت�ش�س  �أ�شاليب 
�لنظام  معار�شي  على  �لإي��ر�ن��ي��ة 
يف �أوروب������ا، وه���و م��ا �ن��ط��وى على 

تطويع �شيء للتكنولوجيا.
 )NPO1( حم����ط����ة  وذك����������رت 
�لعامة  �ل���ه���ول���ن���دي���ة  �لإذ�ع������ي������ة 
�ل�شتار  �إز�ح������ة  م���ن  �أن���ه���ا مت��ك��ن��ت 

�لإير�نية  �لتج�ش�س  ق�شية  ع��ن 
�شركة  م������ن  ف���ن���ي���ة  مب���������ش����اع����دة 
روم���ان���ي���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف �لأم����ن 
“بيتديفندر”  تدعى  �لإل��ك��رتوين 

.BitDefender
عنا�شر  �أن  �إىل  �مل��ح��ط��ة  و�أ����ش���ارت 
ت�����ش��ت��خ��دم ح��ا���ش��ب��ا مركزيا  �إي�����ر�ن 
)�شرفر( مقره هولند�، ومملوكا 
رومانية  خ��دم��ات  ت��زوي��د  ل�شركة 
و�أف���������ادت  ق�����رب������س،  م�����ش��ج��ل��ة يف 
ي�شتقر  �إي����ر�ن����ي����اً،  م���ع���ار����ش���اً  ب�����اأن 
ت��ل��ق��ى م��ل��ف��اً حممًا  يف ه���ول���ن���د�، 
ب��ف��رو���ش��ات ع���رب م�����ش��ت��خ��دم �آخر 
�ل�شهر،  ت��ي��ل��ي��ج��ر�م  تطبيق  ع��ل��ى 
وب���������دًل م�����ن ف���ت���ح �مل�����ل�����ف، ����ش���ارع 
بالت�شال  �لإي���������ر�ين  �مل���ع���ار����س 
�لذين  �ل�شيرب�ين،  �لأمن  بخرب�ء 
نوع  ع��ن  ع��ب��ارة  �مل��ل��ف  �أن  �كت�شفو� 
من بر�مج “�ل�شوفتوير” �مل�شابة 

�أزمة  من  يعاين  �ل�شناعي  �لنهر 
جباية  ع��ل��ى  يعتمد  ح��ي��ث  م��ال��ي��ة 
�لعاملني  مرتبات  من  �ل�شر�ئب 
 2011 وبعد فرب�ير  �ل��دول��ة  يف 
�مل���ن���ظ���وم���ة  �رت������ب������اك يف  ح�������دث 
م�شروع  �أن  �إىل  لف���ت���ا  �مل���ال���ي���ة، 
 %  70 يغطي  �ل�شناعي  �لنهر 
�مل�شتهدفة  �مل���ن���اط���ق  م���ن  ف��ق��ط 
م�شاكل  وه��ن��اك  �لآن  ح��ت��ى  م��ن��ه 
�خلطوط  على  بالتعديات  تتعلق 
�لناقلة  و�ل���و����ش���ات  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
ل��ل��م��ي��اه، ف�����ش��ا ع��ن �إل���ق���اء �أزمة 
�أزمة  على  بظله������ا  �لكهرب�������اء 
تعمل  �ملياه  م�شخ�����ات  لأن  �ملياه 
�لكهرباء  و�ن��ق��ط��اع  بالكهرب������اء 
ينعك�س  فيها  م�شاكل  ح�����دوث  �أو 

على �أزم������ة �ملياه ب�شكل مبا�شر.
“بلدية  �ل�������ش���ح���وم���ي:  وي���ت���اب���ع 
�ملياه د�خل  بنغازي حتاول توزيع 
ترحيل  خ���ط���وط  وف����ق  �مل���ن���اط���ق 
�خلطوط  م��ن  م�شتمدة  ج��دي��دة 
�لرئي�شية جلهاز �لنهر �ل�شناعي 
�ملياه  �إي�������ش���ال  يف  جن��ح��ت  ح��ي��ث 
مل  �لتي  �ملناطق  من   80% �إىل 
�شابق ونعمل  �إليها يف وقت  ت�شل 
من  ت��اأت��ي  �لتي  �ملخ�ش�شات  وف��ق 
ووج���ود حكومتني جعل  �ل��دول��ة، 
على  تعتمد  �ل�شرقية  �حل��ك��وم��ة 
ما  وهو  �مل�شارف  من  �لقرت��س 
�لتنموية  �مل�شروعات  تنفيذ  يعيق 

د�خل �لبلديات«.
حديثه  �ل�������ش���ح���وم���ي  و�خ����ت����ت����م 
توحيد  يف  خ��ر�  “ناأمل  ب��ال��ق��ول 
�حلكومية  و�ل���دو�ئ���ر  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
تنفيذ  مي���ك���ن  ح���ت���ى  و�مل���ي���ز�ن���ي���ة 
�ملرحلة  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��اري��ع 
حكومة  تكون  �أن  فالأمل  �ملقبلة، 
�ل��دب��ي��ب��ة جامعة  �حل��م��ي��د  ع��ب��د 
�لنتخابات  لليبيني حلني موعد 
يف دي�شمرب، ول نعول كثر� على 
مت��ي��ز ه����ذه �حل���ك���وم���ة يف جمال 
تعيد  �أن  �أم��ل��ن��ا  ل��ك��ن  �خل���دم���ات، 
�ل�شتقر�ر وتفتح �ملجال للحكومة 
�ملقبلة لتويل ملف �خلدمات بعد 
�إجر�ء �لنتخابات يف دي�شمرب من 

�لعام �جلاري«.

بايدن ي�شجل رقما قيا�شيا 
جديدا يف تاريخ روؤ�شاء اأمريكا

•• وا�صنطن-وكاالت

مناف�شه  م�����ع  مب����ن����اظ����ر�ت����ه  ب�����د�ي�����ة 
فوزه،  باإعان  م��رور�  تر�مب،  دونالد 
يو��شل  تن�شيبه،  ي���وم  �إىل  وو����ش���ول 
�لرئي�س �لأمركي جو بايدن ت�شجيل 
تاريخ  يف  م�شبوقة”  غ��ر  “حلظات 
بايدن  و���ش��ج��ل  �مل���ت���ح���دة.  �ل����ولي����ات 
�لوليات  تاريخ  يف  جديدة”  “�شابقة 
�أ�شدر  رئ��ي�����س  �أك���رث  ب�شفته  �مل��ت��ح��دة 
بو�قع  20 عاما،  تنفيذية منذ  �أو�م��ر 
يوما.   34 خ��ال  تنفيذيا  �أم���ر�   41
فاإن  �لفيدر�لية  �ل�شجات  وبح�شب 
ك���ا م���ن ت���ر�م���ب و�أوب����ام����ا وق��ع��ا على 
يوما،   34 خ��ال  تنفيذيا  �أم���ر�   24
يف ح���ني ك����ان ب��و���س �لب����ن ه���و �لأق����ل 
�أو�مر   7 ب��و�ق��ع  �لتنفيذية  ل��اأو�م��ر 
ل����ذ�ت �ل���ف���رتة. ب���اي���دن �ل����ذي يق�شي 
برفقة  �لأب��ي�����س  �لبيت  يف   35 ي��وم��ه 
�لأو�مر  م��ن  �مل��زي��د  على  وّق��ع  عائلته، 
منه  خطوة  يف  �لأول  �أم�س  �لتنفيذية 
�أما  �لقت�شادية.  �لنتكا�شات  ملعاجلة 
بايدن  وّق���ع  ف��ق��د  �لأول،  �أ���ش��ب��وع��ه  يف 
على عدد من �لأو�مر �لتنفيذية �لتي 
�حلدودي  �جل���د�ر  بناء  �إي��ق��اف  �شملت 
مع �ملك�شيك، و �إلغاء قر�ر حظر �ل�شفر 
�لذي فر�شه تر�مب على دول عربية، 
�لفيدر�يل  �ل��ق��ط��اع  م��وظ��ف��ي  و�إل�����ز�م 
حمات  وتكثيف  �ل��ك��م��ام��ات،  ب��ارت��د�ء 
�أمر  �إ�شد�ر  جانب  �إىل  هذ�  �لتطعيم، 
مبنع دخول �أي م�شافر دويل لأمركا 
قبل �لتاأكد من خلوه من كوفيد 19.

رغم النق�سام ال�سيا�سي وال�سراع الع�سكري  

 ليبيا.. اأزمة املياه �شبح يهدد م�شتقبل البالد

هولندا.. الك�سف عن اأ�ساليب طهران للتج�س�ش على معار�سيها باأوروبا

»ا�شتفزازات« اإيران.. �شرب اأمريكا وهدوء اأوروبا حتت الختبار
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حت�شب  �أن  ح���ت���م���ي���ا  ك������ان  ل���ق���د     
�ملدن،  �أ�شرع من  �لريفية  �ملقاطعات 
�لت�شويت  �مل��دن  �شكان  يف�شل  و�أن 
بالربيد، بدًل من �لنتظار ل�شاعات 
�أن  وعلينا  ب��ال��ع��دوى.  �مل��خ��اط��رة  �أو 
فرن�شية  �إقليمية  �نتخابات  نتخيل 
�إي��ل دو ف��ر�ن�����س، حيث  -دع��ن��ا نقول 
قبل  ���ش��ني  دو  �أوت  ن��ت��ائ��ج  ���ش��ن��ع��رف 
وق���ت ط��وي��ل م��ن ن��ت��ائ��ج ���ش��ني �شان 
�ملتابعة  ف����اإن  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  دي��ن��ي�����س: 
�شتعطي  للمجموع  �لكرونولوجية 
ولهذ�  وم��ت��ق��ل��ب��ة.  ���ش��خ��ي��ف��ة  ن��ت��ائ��ج 
�ل���ق���ائ���م���ون على  ي���ب���ح���ث  �ل�������ش���ب���ب 
����ش��ت��ط��اع��ات �ل�������ر�أي ع���م���وًم���ا عن 
دون  “متثيلية”،  �ق�����رت�ع  م��ك��ات��ب 
�حل�شبان  يف  بال�شرورة  ي��اأخ��ذو�  �أن 
�لنتائج �لأوىل ل�شتطاعات مكاتب 
بب�شاطة،  عالية.  بتمثيلية  تتمتع  ل 
بالربيد  �ل��ت�����ش��وي��ت  �ن���ف���ج���ار  م����ع 
�لت�شويت  ب��ع��د  ع�����ّده  ي��ت��م  -�ل�����ذي 
�ل�������ع�������ادي، م�����ن �ل�������ش���ع���ب �إج��������ر�ء 

��شتطاعات موثوقة.
ي��ت��ع��ل��ق بوهم  �ل�������ش���ذوذ �لآخ������ر،      
�ن��ت��خ��اب��ي م��ع��ني. عندما  �إح�����ش��ائ��ي 
�إىل �لن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى مدى  ت��ن��ظ��ر 
ف�����رتة ط���وي���ل���ة م����ن �ل����زم����ن، فمن 
�ل�شهل �أن جتد وليات �أو مقاطعات 
مقاطعات  �أو  م��رج��ع��ي��ة  -ولي�������ات 
منهجي  ب�شكل  -ت�����ش��وت  م��رج��ع��ي��ة 
تقريًبا مثل بقية �لوليات �ملتحدة. 
يف �لو�قع، من خال علم �جتماعهم، 
فهم قريبون من �لناخب �لأمريكي 
�لت�شويت  �إىل  و�شيميلون  �ملتو�شط، 
مثله. مل يكن �لأمر يقت�شر على �أن 
ولية �أيو� �أو �أوهايو جمرد وليتني 
يعني  بهما  �لفوز  �ن  بل  رئي�شيتني، 
�ل���ف���وز ب��ال��ت�����ش��وي��ت �ل�����ش��ع��ب��ي، �إىل 
�لرئي�شية  �ل��ولي��ات  غالبية  جانب 

�لأخرى.
    �ل���ف���وز ب���ولي���ة �أي�����و� ي�����ش��ر �إىل 
�ملز�رعني،  ���ش��ف��وف  يف  مم��ت��از  �أد�ء 
و�أوهايو، متثل جيد� �لغرب �لأو�شط 
�لعظمى  �ل��ب��ح��ر�ت  ب��ني  �ل�شناعي 
وبن�شلفانيا. وهذه جمرد �حتمالت 
�لأمريكيني  بع�س  لكن  م�شروطة، 
���ش��ب��ه خر�فية  ن��ظ��ر  ل��دي��ه��م وج��ه��ة 
�لنتخابات  تر�مب  فخ�شارة  عنها. 
ب��ي��ن��م��ا ف����از يف �أوه����اي����و و�أي�������و� دون 
���ش��ع��وب��ة، ���ش��ي��ك��ون دل��ي��ًا �آخ����ر على 

“�لتزوير«. 
   يف �ل����و�ق����ع، ه����ذه �ل��ن��ظ��ري��ة عن 
ل��ي�����ش��ت �شوى  �مل��رج��ع��ي��ة  �ل����ولي����ات 
�ملطاف  �ن��ت��ه��ى  �إذ�  �إح�����ش��ائ��ي.  وه���م 
�لوليات  ه��ذه  �إح��دى  �جتماع  بعلم 
بالنحر�ف عن علم �جتماع �لناخب 
ف�����اإن تلك   ، �مل��ت��و���ش��ط  �لأم���ري���ك���ي 
ت��ع��د مت��ث��ي��ل��ي��ة. وهكذ�  �ل���ولي���ة مل 
 2008 ع�����ام  م���ي�������ش���وري  خ�������ش���رت 
به  حتتفظ  ظلت  كموؤ�شر  عنو�نها 
�نت�شار  رغ����م  �حل�����ني:  ذل����ك  ح��ت��ى 
�لوطني  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �أوب�����ام�����ا 
جمهورية،  مي�شوري  ظلت  �ل��ق��وي، 
�أك���رث ميينية من  ���ش��ارت  وم��ن��ذئ��ذ 
�مل���ع���دل �لأم���ري���ك���ي. ومل ت��ع��د �أي���و� 
منذ  �جليدة  �ملوؤ�شر�ت  من  و�أوهايو 
�لبيا�س  2020، لأنها �شديدة  عام 
وزر�عية و�شناعية و�جنيلية، لتمثل 
متعددة  �أم���ري���ك���ا  ���ش��ح��ي��ح  ب�����ش��ك��ل 

�لأعر�ق و�ل�شو�حي.
�لوليات  ه��ذ� ل يحدث فقط يف     
�شاركوزي  ف��از  فرن�شا،  يف  �مل��ت��ح��دة: 

باري�س  �أق���ل يف  ب��درج��ة   2007 ع��ام 
عام  وهولند  زمنه،  يف  �شر�ك  من 
ت�شويت  �ن��خ��ف��ا���س  رغ����م   2012
�لنتخابية،  �جلغر�فيا  �ن  �لعمال. 
و�شطية  �لأك��رث  �لناخبني  وبالتايل 
ب�شكل  جتميدها  ي��ت��م  ل  ومت��ث��ي��ًا، 

د�ئم.
�ل���ن���ظ���ام  ي��������ز�ل  ل  �ل�������و�ق�������ع،  يف    
�لن��ت��خ��اب��ي �لأم��ري��ك��ي ي��ف��اج��ئ. يف 
�ل������ولي������ات، ميكنك  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�لذي  �لق��رت�ع  مركز  يف  �لت�شويت 
تختاره، دون �شرورة �إظهار هويتك 
ب�شورة. فكيف �إذن مننع �لنا�س من 
لغرهم؟  �أو  م��ر�ت  ع��دة  �لت�شويت 
ل��ئ��ن ك����ان ه����ذ� ي���غ���ذي �ل��ك��ث��ر من 
�لتزوير  ع��م��ل��ي��ات  ف�����اإن  �ل�����ش��ك��وك، 

�ملوؤكدة نادرة للغاية “2«.
     �لعقوبات -�لفيدر�لية و�خلا�شة 
ما  �ل�شجن  ج��د�،  -قا�شية  بالولية 
و�أكرث  ���ش��ن��و�ت.  ع��ن خم�س  ي��ق��ل  ل 
فاإن  �لقانوين،  غر  �لت�شويت  من 
�لقيود �ملختلف عليها على �لت�شويت 
�ن��ت�����ش��اًر�. حتظر بع�س  ه��ي �لأك���رث 
�ملد�نني  -�أي  �مل��ج��رم��ني  �ل���ولي���ات 
ما  وه��و  �لت�شويت،  -م��ن  �ل�شابقني 
ميثل عدًد� كبًر� من �ل�شكان، نظًر� 
�لأمريكي.  �لعد�لة  نظام  ل�شر�مة 
يف فلوريد�، عندما �شّوت �ل�شكان يف 
�إع��ادة هذ� �حلق لهم،  ��شتفتاء على 
�لتقدم،  ه��ذ�  تقريًبا  �ل��ربمل��ان  �ألغى 
�لغر�مات  ج��م��ي��ع  ب���دف���ع  م��ط��ال��ًب��ا 

مقدًما. 
    لي�س بال�شرورة من غر �لقانوين 
يف �لوليات �ملتحدة ت�شير دوريات يف 
بال�شاح  و�لاتينو�س  �ل�شود  �أحياء 
لتخويفهم وتثبيط ت�شويتهم، حتت 
�لنتخابي  �ل��ت��زوي��ر  م��ط��اردة  �شتار 
بال�شرورة  ُي��ح��ظ��ر  ل  ك��م��ا   .”3“
ر�شمي  مظهر  ذ�ت  خطابات  �إر���ش��ال 
�لقيام  �شيكون  �لناخبني.  لت�شليل 
ب��ذل��ك م��ن م��ن��ظ��ور ع��ن�����ش��ري �أم���ًر� 
�أنه  ُزع����م  �إذ�  ول��ك��ن  ق���ان���وين،  غ���ر 
يكن  مل  ل��و  -حتى  �لتزوير  ملحاربة 
على  للح�شول  �ل�شعي  -�أو  موجوًد� 

�لأ�شيلني”   “ �لأم���ري���ك���ي���ني  م���ن 
�لبي�س”،  من  معظمهم  “وبالتايل 
ي���ظ���ل م����ن �ل�����ش��ع��ب �لإق���������ر�ر ب����اأن 
ت�شويت �لأقليات و�ملهاجرين ميكن 
�أن ي��ك��ون ح��ا���ش��ًم��ا يف �لن��ت��خ��اب��ات و 

“يجّردهم من بادهم«.
   مل���اذ� تختلف �ل��ق��و�ع��د ك��ث��ًر� من 
ولية �إىل �أخرى؟ ملاذ� من �مل�شتحيل 
يرجع  نهائًيا؟  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل 
ذلك �إىل عاقة �لأمريكيني بحقيقة 
ا على  �لأغلبية �لتي يطبقونها �أي�شً
�ل��ق��و�ع��د �لن��ت��خ��اب��ي��ة. يف �أوروب������ا، 
�ل�شلطة،  �أج��ل  م��ن  �لأح���ز�ب  تقاتل 
لكنها حترتم �لقو�عد ول ت�شعى حًقا 
�إىل تغيرها ل�شاحلها. يف �لوليات 
�ملتحدة، ي�شمح �لفوز يف �لنتخابات 
و�إقالتهم  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  بتعيني 
�لتوزيع  و�إع���ادة  �لإف�شاد”،  “نظام 
�حلزبي �لفا�شح للدو�ئر �لنتخابية 
�لنتخابية”  ب��ال��دو�ئ��ر  “�لتاعب 
هذه  �لنتخابية.  �لقو�عد  وتغير 
�لفائزون  �لأغ��ل��ب��ي��ة:  ح��ق��ي��ق��ة  ه���ي 
حتريف  وميكنهم  يقررون،  من  هم 
�لقو�عد قليًا ل�شاحلهم، وما على 
�ملهزومني �ل حتقيق جناح �أف�شل يف 

�ملرة �لقادمة.
�لتي  ه���ذه،  �لأغ��ل��ب��ي��ة  �إن حقيقة     
م�شتوى  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  توجد 
على  يعادلها  م��ا  لها  لي�س  �ل��ولي��ة، 
فبالن�شبة  �ل���ف���ي���در�يل.  �مل�����ش��ت��وى 
�ل�شعبية  �ل�شيادة  �ملوؤ�ش�شني،  لاآباء 
�ل��ولي��ات. حاكم ولي��ة فرجينيا  يف 
لديه  ف��رج��ي��ن��ي��ا،  ولي�����ة  ب���رمل���ان  �أو 
منا�شًبا،  ي��ر�ه  كما  للحكم  تفوي�س 
فرجينيا”.  “�شعب  مي��ث��ل  لأن�����ه 
د�شتور  ت��غ��ي��ر  ب�����ش��ه��ول��ة  ومي���ك���ن 
�أو عن  برملانها  �لوليات عن طريق 

طريق �ل�شتفتاء.
   وعلى �لعك�س من ذلك، كان �لآباء 
�ملوؤ�ش�شون، على �مل�شتوى �لفيدر�يل، 
�لأغ��ل��ب��ي��ة بقمع  ت��ق��وم  �أن  ي��خ�����ش��ون 
�لأق���ل���ي���ة: ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ه��م مل تكن 
“لل�شعب  �����ش����ي����ادة  ح�����ًق�����ا  ه�����ن�����اك 
عرب  فقط  ذ�ت���ه،  بحد  �لأمريكي” 

ل  �لد�شتور  ف��اإن  �نتخابية،  ��شبقية 
يحظرها �شر�حة.

    �أك����رث م��ن �ل��ت��زوي��ر ن��ف�����ش��ه، فاإن 
هي  و�لتاعب  بالتزوير  �لتهامات 
تقليد �أمريكي ر��شخ. ومن �ملوؤكد �أن 
�لتزوير كان حقيقًيا جًد� يف جنوب 
�ل�شتينات.  حتى  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
ومل��ا �أع��ط��ت ت��ع��دي��ات �إع����ادة �لبناء 
�ل�شود �ملو�طنة و�حلقوق �ل�شيا�شية، 
دميقر�طيون   – �لبي�س  ��شتخدم 
و�لتخويف  -�لعنف  تلك �حلقبة  يف 
ل�شتعادة  كان”  ك��ل��وك�����س  “كو 
�لبي�س  غر  ��شتبعاد  ثم  �ل�شلطة، 

لحقا. 
   تتطلب ق��و�ن��ني ج��ي��م ك���رو، على 
�شبيل �ملثال، معرفة �لقر�ءة، �أو دفع 

�لنتخابات.  وق����ت  �مل��ل��ت��زم��ني  م���ن 
ومن �لو��شح �أن هذه �لزبونية كانت 
يف  جزئًيا  مقبولة  لكنها  م��ك��روه��ة، 

تلك �ملرحلة.
�مل���ع���ار����ش���ون تعبئة  ��ل  ف�����شّ ل���ه���ذ�     
�لتزوير  ع���ن  ب��احل��دي��ث  ن��اخ��ب��ي��ه��م 
�لقرت�ع  �أور�ق  �ملح�س -مثل ح�شو 
�أق������ل ����ش���ي���وًع���ا. وملنع  -�ل�������ذي ك�����ان 
عمليات �لتزوير هذه، كانو� يرغبون 
للفقر�ء  �ل��ت�����ش��وي��ت  ح��ق  ���ش��ح��ب  يف 
�لذين  �أو  �لأم���ي���ني  و�مل���ه���اج���ري���ن، 
لي�شو�  بحيث  بهم  �لتاعب  ميكن 

“جديرين بالت�شويت«. 
�لتاعب  �أو  �لتزوير  �تهامات  �إن     
ل��ي�����ش��ت ج����دي����دة وه�����ي ر�����ش���خ���ة يف 
للعديد  بالن�شبة  �ملتحدة:  �لوليات 

�إعفاء  -مع  �ل�شريبة  �أدن��ى من  حد 
�أول����ئ����ك �ل���ذي���ن مي��ك��ن لأج����د�ده����م 
�لت�شويت، �أي �لبي�س. من �لو��شح، 
�لأم����ر  �ن  �ل���ر����ش���م���ي،  �خل���ط���اب  يف 
يتعر�س  �أن  دون  باحليلولة  يتعلق 
�ليانكي  قبل  م��ن  للتاعب  �ل�����ش��ود 
�ل�شمال، و�حلفاظ على �حلق يف  يف 
ي�شتحقون  للذين  فقط  �لت�شويت 
... وك���ان ل ب��د م��ن �لن��ت��ظ��ار حتى 
�ل�شتينات من �لقرن �ملا�شي لي�شع، 

�أخًر�، �لكونغر�س حد� لها.
�لتا�شع  �ل�����ق�����رن  ب�����د�ي�����ة  م���ن���ذ     
تزوير  �ت���ه���ام���ات  �ن��ت�����ش��رت  ع�����ش��ر، 
�لن���ت���خ���اب���ات يف �مل�����دن �ل���ك���ربى يف 
�مل���ت���ح���دة لفرتة  �ل����ولي����ات  ���ش��م��ال 
-�لذين  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  طويلة. 

تقدمية  �أك�����رث  �ل�����ش��م��ال  يف  ك���ان���و� 
بح�شو  -�ّتهمو�  �جلنوب  من  بكثر 
مر�قبة  �أو  �لق���������رت�ع  ����ش���ن���ادي���ق 
“�لإيطاليني،  �مل��ه��اج��ري��ن  �أ���ش��و�ت 

�لأيرلنديني، �إلخ«.
�ل�شيا�شية  �لآلت  و�����ش���ت���ه���رت     
�لدميقر�طية، ول �شيما تاماين هول 
وف�شادها:  بفاعليتها  نيويورك،  يف 
ب��ي��ئ��ًي��ا كامًا  ن���ظ���اًم���ا  ���ش��ك��ل��ت  ل��ق��د 
و�ل�شيا�شيني  �لأع���م���ال  رج����ال  ب��ني 
�ندمج  ب��ي��ئ��ي  ن���ظ���ام  و�ل���ن���اخ���ب���ني. 
�لف�شاد،  ن��ظ��ام  م��ن��ط��ق  م���ع  ��ا  �أي�����شً
�أن  �ملنتخب  لل�شيا�شي  ميكن  حيث 
و�لوظائف  �لأ����ش���و�ق  على  ي�شيطر 
�لعامة، و��شنادها لأ�شدقائه مقابل 
زبائن  وتعبئة  �ل�شيا�شية،  �مل�شاهمة 

�لوليات. �لوليات �ل�شغرة ممثلة 
�لعرقلة  وق���و�ع���د  ز�ئ������د�،  مت��ث��ي��ا 
�ل���ربمل���ان���ي���ة ف��ر���ش��ت �ل���ت���و�ف���ق بني 
ويكاد  طويلة،  ف��رتة  منذ  �حل��زب��ني 
يكون من �مل�شتحيل تغير �لد�شتور 
�ملو�شوع  هذ�  مثل  ب�شاأن  �لفيدر�يل 
�ملثر للجدل.  وهكذ�، بينما ت�شمح 
باأق�شى  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأغ��ل��ب��ي��ة  حقيقة 
�حلاجة  ف��اإن  �لنتخابية،  �مل��ن��اور�ت 
�مل�شتوى  على  �لآر�ء  يف  ت��و�ف��ق  �إىل 
�إط��ار وطني  �إن�شاء  �لفيدر�يل متنع 

متجان�س ي�شود يف كل مكان. 
�حلقوق  وح��رك��ة  �ل�شتينات  منذ     
حلقيقة  �لوحيد  �حلد  كان  �ملدنية، 
�لأغلبية �ملحلية هو عدم �لإ�شاءة �إىل 
�لأقليات �أكرث من �لازم، �أو �لقيام 
ب���ذل���ك ب�����ش��ك��ل غ���ر م��ب��ا���ش��ر، حتت 
�أخ���رى. وط��امل��ا �عترب  غطاء ذري��ع��ة 
م�شلحته  م���ن  �أن  �ل��ط��رف��ني  �أح����د 
ت�����ش��وي��ت مم��ك��ن، يف  �أو����ش���ع  ت�شهيل 
ح���ني ي�����ش��ع��ى �ل���ط���رف �لآخ������ر �إىل 
تقييده باأي و�شيلة ممكنة، فاإن هذه 

�ملناور�ت �ملحلية �شتبقى منت�شرة.
------------------

 »1« يف ولية �أريزونا ، على �لنقي�س 
م��ن ذل���ك ، مت ف���رز �لأ����ش���و�ت عرب 
�لربيد قبل �لنتخابات ، مما �أعطى 
ب��اي��دن ع��ل��ى �ل��ف��ور ه��ام�����ًش��ا ك��ب��ًر� ، 
قبل �أن تقل�س �لأ�شو�ت �لتي ح�شل 
�إن  ت��ق��دم��ه.  نف�شه   �ل��ي��وم  يف  عليها 
رغم  ن���ي���وز،  ف��وك�����س  ق���ن���اة  “منح” 
وقت  يف  �أري��زون��ا  لليمني،  �نتمائها 
مبكر جًد� �إىل بايدن رغم �لأ�شو�ت 
قد  �حت�شابها،  �شيتم  �لتي  �ملتبقية 
��ا م��ن ق����درة ت��ر�م��ب على  ح���ّد �أي�����شً
ب�����ش��رع��ة كبرة،  ب��ال��ف��وز  �مل��ط��ال��ب��ة 
مم��ا �أج����ربه ع��ل��ى �مل��ط��ال��ب��ة باحلذر 
و�ل�������ش���رب ع��ل��ى �ل��ن��ت��ائ��ج يف ولي���ة 
�أريزونا، بينما طالب بالعك�س بوقف 

�لفرز يف �أماكن �أخرى.
�لت�شويت  �إم���ك���ان���ي���ة  رغ�����م   »2«  
�لق������رت�ع  م���رك���ز  يف  �أو  ب���ال���ربي���د 
�لناخب  على  مينع   ، يختاره  �ل��ذي 
وميكن   ، م������ر�ت  ع�����دة  �ل��ت�����ش��وي��ت 
ل��ل��ج��ان �لن��ت��خ��اب��ي��ة م��ق��ارن��ة قائمة 
�ل���ن���اخ���ب���ني ب��ق��ائ��م��ة �ل����ذي����ن �دل�����و� 
يعترب  �لتزوير  �أن  ومبا  باأ�شو�تهم. 
ج��رمي��ة حم��ل��ي��ة و�حت����ادي����ة، ومكن 
حكومي  �أو  حم��ل��ي  ع����ام  م����دع  لأي 
�أو  �ل��ط��ع��ون  ي��ت��وىل  �أن  �حت����ادي  �أو 
كانت  �شو�ء  �لتزوير،  ح��ول  �شكاوى 
فردية �أو عامة. يف �لنهاية، �إذ� كانت 
بع�س �ملخالفات �شائعة “على �شبيل 
�لذي  جونيور  �شميث  ج��ون  �مل��ث��ال، 
�شيظهر عن طريق �خلطاأ بدًل من 
�لأب”،  �شميث  ج��ون  �ملتوفى  و�ل��ده 
فاإن �لتزوير �ملتعمد نادر جًد�: بني 
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�شرقة هوية فقط.
يف  ق���ا����ش���ي���اً  ي�����ش��ب��ح  �أن  ق���ب���ل   »3«  
�شارك  �لعليا،  �لفيدر�لية  �ملحكمة 
�جل��م��ه��وري وي��ل��ي��ام ري��ن��ك��وي�����ش��ت يف 
�أريزونا  عملية عني �لن�شر يف ولية 
�لتقليل  هدفها  وك��ان  �ل�شتينات،  يف 
با�شتخد�م  �لأق��ل��ي��ات  ت�شويت  م��ن 
“�لتحقق”  طريق  وع��ن  �لرتهيب، 
�أميتهم  وحم�����و  ج��ن�����ش��ي��ت��ه��م،  م����ن 
-ك��ان��ت �ل���ولي���ات �جل��ن��وب��ي��ة حينها 
ت�شمح مبنع �لأميني من �لت�شويت.

�ملعهد  يف  ب����اح����ث  *�ق�����ت�����������ش�����ادي، 
�لفيدر�يل للتكنولوجيا يف لوز�ن.

تعك�ش التهامات العالقة ال�سدامية للعديد من الناخبني بالهجرة والأقليات
�تهامات �لتزوير عادة قدمية�لتزوير نادر جد� يف �لعملية �لنتخابية

ت�شويق مل يدم طويا

كل �ل�شاليب مباحة لدخول �لبيت �لبي�سللم�شالة �لعرقية ح�شورها يف �لظاهرة

النظرية عن الوليات املرجعية لي�ست �سوى وهم اإح�سائي

كان التزوير حقيقًيا جًدا يف جنوب الوليات املتحدة حتى ال�شتينات

على عك�س اأوروبا, ي�شمح الفوز لالأحزاب يف 
الوليات املتحدة بتغيري قواعد اللعبة النتخابية

»خا�شيتان« لوحظتا خالل النتخابات 
الأمريكية الأخرية غّذت الكثري من الأوهام

نظام انتخابي مليء باملفاجاآت:

اتهامات التزوير النتخابي تقليد اأمريكي را�شخ...!
••الفجر -ت�صارلز دينريي* –ترجمة خرية ال�صيباين

   بالن�سبة ملراقب فرن�سي اأو اأوروبي, ل تبخل النتخابات 
اإىل  بالإ�سافة  املفاجاآت.  ب�سنع  الأمريكية  الرئا�سية 
غري  الرئي�سية”,  و”الوليات  الناخبني  كبار  نظام 
عن  الت�سويت  امكانية  ظاهرة  فاإن  فرن�سا,  يف  املعروف 

طريق الربيد اأو دون اإبراز بطاقة الهوية, تبدو وكاأنها 
التهامات  تعود  الــواقــع,  يف  لالنحراف.  الباب  تفتح 
الدميقراطية  ظــهــور  اإىل  ــات  ــراف ــح والن بــالــتــزويــر 
من  للعديد  ال�سدامية  العالقة  وتعك�ش  الأمريكية, 
الناخبني بالهجرة والأقليات. اإن عدم التجان�ش القوي 
متنع  التي  الفيدرالية  يف  تف�سريه  يجد  الوليات,  بني 

اأي تناغم وتنا�سق.    »خا�سيتان” لوحظتا خالل هذه 
النتخابات الأمريكية الأخرية غّذت الكثري من الأوهام, 
الرئي�سية,  الوليات  معظم  يف  فرن�سا.  يف  ذلك  يف  مبا 
حقق دونالد ترامب تقدًما ملحوًظا م�ساء النتخابات, 
من  خا�سة  الربيدية,  الأ�سوات  فرز  مع  تبّخر  والــذي 
املدن الكربى.    كان من املمكن اأن يعطي هذا وهما, باأن 

املدن الكربى, الدميقراطية اإىل حد كبري, كانت تنتظر 
املقاطعات الريفية لن�سر نتائجها ملعرفة عدد الأ�سوات 
التي �ستحتاجه لتحييدها -كما كان احلال يف انتخابات 
ال�سرتاكي  احلــزب  يف  اأوبــري-رويــال  �سيئة,  داخلية 
من  الحتاد  يف  كوبيه-فيون  اأو   ,2008 عام  الفرن�سي 

اأجل احلركة ال�سعبية عام 2012.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرزينة 

للقهوة و�لبهار�ت
رخ�شة رقم:CN 2727330 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مل�شبار للتجارة

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3739653 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �شقر �شامل بن حم �لعامرى %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامل �شقر �شامل بن حم �لعامرى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل �شقر �شامل بن حم �لعامرى من 100 % �إىل %50

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �مل�شبار للتجارة

ALMISBAR TRADING

�إىل/ �مل�شبار للتجارة ذ.م.م
  ALMISBAR TRADING L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 

�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ورلد  �ل�ش�����ادة/م�شني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعدد �ملعدنية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2969822 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمر مطر حميد معيوف �ملن�شوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف حممد ��شماعيل يو�شف

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ترك�س كمبلك�س كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1114482-1 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد غامن �شعيد غامن �لقمزي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هاجر عبد�هلل حممد علي �لزعابي
تعديل ن�شاط/حذف مقهى )5630001(

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كرييتيف لتجارة �لكتب

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2923800 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد خيا�س �شاندينتاكات ب ك عبد�هلل ب ك عبد�هلل  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �حمد مبارك �شيف على �ل�شاحلى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �حمد مبارك �شيف على �ل�شاحلى من 100 % �إىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ كرييتيف لتجارة �لكتب

CREATIVE BOOKS TRADING

�إىل / كرييتيف لتجارة �لكتب ذ.م.م

  CREATIVE BOOKS TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ل�شاد�شة و �لت�شعون لا�شتثمار ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2735996 

تعديل مدير / �إ�شافة ق�شى حممد عادل خالد �حلجرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �ملعمورة د�يفر �شيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع

Mamoura Diversified Global Holding P.J.S.C

تعديل مدير / حذف ق�شى حممد عادل خالد �حلجرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة �ملبادلة للتنمية )�شركة م�شاهمة عامة(

  MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY - P J S C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:برج �ل�شو�مخ لرتكيب �لأملنيوم و�لزجاج ذ.م.م
5  ، �ملالك/ 94 ، حمل  40 ، ق  عنو�ن �ل�شركة:م�شفح �ل�شناعيه ، م 

�حمد حممد �حمد �شاهني �ملن�شوري
CN 1302231 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�كتيف د�يريكتوري للتدقيق - �شركة �ل�شخ�س   2
�لو�حد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/11/3 وذلك 
بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى 
تاريخ �لتعديل:2021/2/25  - كاتب �لعدل بالرقم:2055012557 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

هذا املن�شور مبثابة �شدمة كهربائية 
ت�شتهدف الدول الأوروبية الأخرى

مل يعد من املمكن جتاهل فر�شية 
املواجهة املبا�شرة بني القوى العظمى 

مت����������������ت
ال�����ق�����راءة
�����ش����وء يف 
ت�������ط�������ور 
���ش��ي��ا���ش��ات
ال�������ق�������وة 
ال���رو����ش���ي���ة 
وال�����ش��ي��ن��ي��ة

اإ�شرائيل.. م�شروع »�شري« كبري يف من�شاأة نووية
�أ�شو�شييتد بر�س.

مل��خ��ت��رب�ت حت��ت �لأر�س  و�مل��ن�����ش��اأة ه��ي بالفعل م��وط��ن 
عمرها عقود من �لزمن، تعيد معاجلة ق�شبان �ملفاعل 
يف  �مل�شتخدم  �لبلوتونيوم،  على  للح�شول  �مل�شتهلكة 

�شنع �لأ�شلحة لربنامج �لقنبلة �لنووية �لإ�شر�ئيلي.
ل  �لبناء  �شبب  �أن  بر�س،  �أ�شو�شييتد  وكالة  و�أو�شحت 
�لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  �أن  �إىل  لفتة  و��شح،  غر  يز�ل 

مل ترد على �أ�شئلة مف�شلة ب�شاأن �ملن�شاأة.
يذكر �أن �إ�شر�ئيل ل توؤكد �أو تنفي �متاك �أ�شلحة ذرية، 
وهي من بني �أربع دول فقط مل تن�شم قط �إىل معاهدة 
دولية  �تفاقية  وه��ي  �ل��ن��ووي��ة،  �لأ�شلحة  �نت�شار  حظر 

•• القد�س-وكاالت

يبدو  ما  �ل�شطناعية،  �لأقمار  �لتقطتها  ك�شفت �شور 
�إ�شر�ئيلية  نووية  من�شاأة  يف  �إن�شائي  م�شروع  �أك��رب  �أن��ه 
�شرية، يف قلب برنامج �لأ�شلحة �لنووية غر �ملعلن يف 

�لباد.
ك���رة ق���دم، ومن  �ل�����ش��ور ح��ف��رة بحجم ملعب  وُت��ظ��ه��ر 
�ملحتمل �أن ي�شر هذ� �لعمق �إىل بناء من عدة طو�بق 
�لقدمي يف مركز  �ملفاعل  �أمتار من  �لآن على بعد  يقع 
�لنقب،  �شحر�ء  يف  �لنووية  لاأبحاث  بريز  �شمعون 
ب��ال��ق��رب م���ن م��دي��ن��ة دمي���ون���ة، وف���ق م���ا ذك����رت وكالة 

تاريخية تهدف �إىل وقف �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال �مل��دي��ر �لتنفيذي ل��ر�ب��ط��ة �حل��د من 
د�ريل  لها،  مقر�  و��شنطن  م��ن  تتخذ  �لتي  �لأ�شلحة، 
يف  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  تفعله  “ما  �إن  كيمبال،  جي. 
يجب  �أمر  هو  �لنووية،  لاأ�شلحة  �ل�شرية  �ملن�شاأة  هذه 

عليها �لك�شف عنه«.
�شر�  �ل��ن��ووي  �ملوقع  بناء  يف  ب��د�أت  قد  �إ�شر�ئيل  وكانت 
مب�شاعدة  �ملا�شي،  �لقرن  من  �خلم�شينيات  �أو�خ���ر  يف 
ب��ال��ق��رب م���ن دميونة،  ف��رن�����ش��ي��ة، يف ���ش��ح��ر�ء خ��ال��ي��ة 
جنوب  ميا(   55( كيلومرت�   90 تبعد  مدينة  وه��ي 

�لقد�س.

اأملانيا حتظر جماعة �شلفية 
 •• برلني-رويرتز

قال �ل�شرطة �لأملانية �إن �ل�شلطات نفذت مد�همات يف عدة مو�قع يف برلني وبر�ندنبورج �أم�س �خلمي�س بعد �أن حظرت 
ن�شاط جماعة �شلفية يف برلني.

وقالت �إد�رة �ل�شوؤون �لد�خلية مبجل�س بلدية برلني �أم�س �إنها حظرت ن�شاط جماعة �إرهابية يطلق عليها ��شم جماعة 
برلني كما تعرف كذلك با�شم توحيد برلني و�إن �ل�شرطة نفذت مد�همات لكنها مل تورد مزيد� من �لتفا�شيل.

وقالت �شحيفة تاج�شبيجل �لأملانية �إن �جلماعة ت�شيد بقتال تنظيم د�ع�س على �لإنرتنت ودعت لقتل �ليهود. و�أ�شافت 
�ل�شحيفة �أن هناك �إجر�ء�ت ملقا�شاة بع�س �أفر�دها.

وتابعت �ل�شحيفة �أن �جلماعة لها �شات باأني�س �لعمري وهو تون�شي ف�شل يف �حل�شول على جلوء يف �أملانيا و�ختطف 
�شاحنة وقادها و�شط جموع يف �شوق مزدحمة بعيد �ملياد مما �أ�شفر عن مقتل 12 �شخ�شا يف 2016.

وذكرت �ملخابر�ت �لأملانية �لد�خلية يف تقريرها �ل�شنوي �لعام �ملا�شي �أن عدد �ل�شلفيني يف �أملانيا ز�د �إىل �أعلى م�شتوياته 
على �لإطاق ليبلغ 12150 يف 2019 �أي ثاثة �أمثاله يف 2011.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

    يف يناير املا�سي, قدمت وزارة الدفاع الفرن�سية 
حتديث  وهــو   ,2021 ال�سرتاتيجي  التحديث 
لتحليل ال�سياق ال�سرتاتيجي الذي تواجهه فرن�سا 
2017. جا�سبارد �سنيتزلر, الباحث يف  منذ عام 
يفكك  وال�سرتاتيجية,  الدولية  العالقات  معهد 

خلفية هذه املراجعة واأبعادها.
الدفاع التحديث ال�سرتاتيجي     *قدمت وزارة 
لعام 2021 يف وقت �سابق من هذا العام. ما الذي 
ال�سرتاتيجية  للمراجعة  التحديث  هذا  يربر 

لعام 2017؟
    - يف الواقع, قدمته وزيرة الدفاع فلورن�ش باريل 
يناير,   21 يف  امل�سلحة  للقوات  تهانيها  مبنا�سبة 
وقد مر هذا التحديث ال�سرتاتيجي 2021 دون 

اأن يالحظه اأحد ن�سبًيا. 

وثيقة من خم�شني �شفحة  �إنها   
�ل�شرت�تيجية  �مل��ر�ج��ع��ة  ت��ك��م��ل 
وهي   ،2017 ع�����ام  �مل���ن�������ش���ورة 
�لأبي�س  �ل��ك��ت��اب  ث  حُت����ِدّ نف�شها 
لعام 2013 ب�شاأن �لدفاع و�لأمن 

�لقومي.
  و�ن��ط��اق��ا م��ن �مل��اح��ظ��ة �لتي 
�لجتاهات  بع�س   “ �أن���ه  مفادها 
�جلارية تاأّكدت، يف حني ت�شارعت 
“تدخل  و  �أخرى”،  �جت����اه����ات 
�لقطيعة”،  عنا�شر  م��ن  �لعديد 
من  �أن��������ه  �ل������دف������اع  وز�رة  ر�أت 
لل�شياق  حتليلها  حتديث  �ملنا�شب 
وكذلك  �ل��ع��امل��ي،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر  ت��ق��ي��ي��م 

فرن�شا منذ عام 2017.
�ل�شياق  حت���ل���ي���ل  ظ�����ل  ل���ئ���ن      
�ملخاطر،  وتقييم  �ل�شرت�تيجي 
�شو�ء   ، جوهرًيا  هو  كما  عموما، 
فيما يتعلق بالتهديد�ت �لرئي�شية 
وع������ودة  و�ن���ت�������ش���ار  “�لإرهاب، 
�مل��ن��اف�����ش��ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
�لقوى” �أو �لأولويات �جلغر�فية 
�لأو�����ش����ط  و�ل�������ش���رق  “�أفريقيا 
و�لهند و�ملحيط �لهادئ “ ، ووباء 
من  وع���دد  �ل��ع��امل��ي،   19- كوفيد 
�لأخرة  �جليو�شيا�شية  �لأح��د�ث 
من  �مل���ت���ح���دة  �مل���م���ل���ك���ة  “خروج 
�لحت��اد �لأوروب���ي ، �لتوتر�ت مع 
تركيا يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط 
، �ل�����ش��ر�ع يف ن��اغ��ورن��و ك���ار�ب���اخ ، 
�لأ�شلحة  ح��ظ��ر  م��ع��اه��دة  دخ����ول 
�إىل  وم��ا   ، �لتنفيذ  حيز  �ل��ن��ووي��ة 
فان نقاط �شعف جديدة  ذلك” ، 
ظهرت ، مم��ا �أج��رب �ل���وز�رة على 

مر�جعة ��شرت�تيجيتها.
نحتفظ  اأن  ميكن  *مبــاذا      
اأجرته  الـــذي  التحليل  مــن 
ال�سياق  لتطور  الدفاع  وزارة 

ال�سرتاتيجي العاملي؟
�ل���������ش����ي����اق  حت����ل����ي����ل  م�������ن   -     
�لحتفاظ  يجب  �ل�شرت�تيجي، 
هيكلية:  �جت������اه������ات  ب�����اأرب�����ع�����ة 
�ل�شعف  ن����ق����اط  ع�����ن  �ل���ك�������ش���ف 
�ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة، وت��ع��م��ي��م �ل��ل��ج��وء �إىل 
�لهجينة،  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
�لرو�شية  �لقوة  �شيا�شات  وت��ط��ّور 
و�ل�����ش��ي��ن��ي��ة، ف�����ش��ًا ع���ن جت����ّر�أ 

�لقوى �لإقليمية.
    وهكذ�، فاإن �لوباء �لعاملي �لذي 
�ل�شوء  �شلط  ق��د  ب��ه ح��ال��ًي��ا  من��ر 
عوملة  ت�شببها  �لتي  �ملخاطر  على 
�رتهان  وك��ذل��ك  �لإن��ت��اج  �شا�شل 
�قت�شاد�تنا، خا�شة جتاه �ل�شني، 
مم�����ا ي����دع����و ف���رن�������ش���ا و�لحت��������اد 
�لأوروبي �إىل �لقيام بعمل �أف�شل 
لك�شف نقاط �ل�شعف يف �شا�شل 
�لتوريد وتاأمني بع�س �لقطاعات 
�ما يف  �ل�شرت�تيجية.  �ل�شناعية 
فهذ�  �لدفاعية،  �ل�شناعة  جمال 
يعني، على وجه �خل�شو�س، تعزيز 
�لأجنبية،  �ل�شتثمار�ت  مر�قبة 
على  �ل���ق���در�ت  �أدو�ت  وم���و�ءم���ة 
�مل�����ش��ت��وى �لأوروب����������ي، م���ن �أج���ل 
�شناعية  ق���اع���دة  ظ���ه���ور  ت��ع��زي��ز 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة دف��اع��ي��ة �أوروب���ي���ة 
يتوقف  �أ����ش���ا����ش���ه���ا  ع���ل���ى  و�ل����ت����ي 

�كتفاءنا �لذ�تي �ل�شرت�تيجي.
  ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ف����اإن تعميم 
�ل�شرت�تيجيات  �إىل  �ل���ل���ج���وء 
“�جلمع بني  �ملختلطة و�لهجينة 
وغر  �لع�شكرية  �لعمل  �أ�شاليب 
“�ل�شر�ع  عتبة  دون  �لع�شكرية، 
�ملفتوح”” وميل بع�س �لدول �إىل 
ي�شتدعي  �ل���و�ق���ع،  �لأم����ر  ف��ر���س 

ت��ع��زي��ز ق��درت��ن��ا ع��ل��ى �حل���رك���ة يف 
جممل �لطيف، بدًء من عمليات يف 
“�ملجال �لامادي” “�ل�شيرب�ين 
�إىل  و�لكهرومغناطي�شي” 
�لكثافة”.  “عالية  �ل�����ش��ر�ع��ات 
بخ�شو�س  ������ش�����يء،  ك�����ل  وق����ب����ل 
ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة �لأخ�����رة، يختلف 
�ل���ت���ح���دي���ث �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي عن 
�لوثائق �ل�شابقة، بحجة �أنه “مل 
فر�شية  جت��اه��ل  �ملمكن  م��ن  يعد 
�لقوى  ب���ني  �مل��ب��ا���ش��رة  �مل���و�ج���ه���ة 

�لعظمى«. 
�إ����ش���ر�ر وز�رة     وه���ذ� ه��و �شبب 
�ل�����دف�����اع �ل���ف���رن�������ش���ي���ة، جم������دد�، 
ع��ل��ى �حل��اج��ة �إىل �حل��ف��اظ على 
“يجمع  كامل”  جي�س  “منوذج 
و�لقوى  �لتقليدية  �ل��ق��و�ت  ب��ني 
�ل�شعود  وم��و����ش��ل��ة  �لنووية” 
�لقوي �لذي بد�أ منذ عام 2017، 
“�لكتلة  على  �حل�شول  �أج��ل  من 
م�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��و�ء  �حلرجة”، 

�ملو�رد �لب�شرية �و �ملعد�ت.
�أن نرى يف هذ� �لدرو�س   وميكن 
�مل�شتفادة من �ل�شر�عات �لأخرة 
�لتي �أثبتت قدرة �لقوى �لع�شكرية 
“�ملتو�شطة” على �إد�رة �شر�عات 
مثل  نف�شها،  �إب���ر�ز  �أو  م�شتد�مة 

�أذربيجان يف ناغورنو كار�باخ.
�ل��رغ��ب��ة و�لر�دة يف     تثر ه��ذه 
��شتعادة “�شماكة” معينة �لت�شاوؤل 
بعد  و�لإمكانيات  �لو�شائل  ح��ول 
ع����دة ع���ق���ود م���ن ت��ق��ل��ي�����س حجم 
“�لعقد  ين�ّس  وبينما  �جليو�س، 
�لفرن�شية  للجيو�س  �لت�شغيلي” 
�لكتاب  يف  ع��ل��ي��ه  )�مل���ن�������ش���و����س 
�ن  على   )2013 ل��ع��ام  �لأب��ي�����س 
�ألف   15 ق����دره  �ن��ت�����ش��ار  �أق�����ش��ى 

 100  +“ �ل�����دف�����اع  م���ي���ز�ن���ي���ات 
باملائة منذ عام 2012 لل�شني”، 
لتحديث  �مل����ب����ذول����ة  و�جل�����ه�����ود 
و�ل�شيني،  �ل���رو����ش���ي  �جل��ي�����ش��ني 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��ح��دي��ث  ي��ح��ذر 
م�����ن �ل����ت����و�����ش����ع �ل����ت����دري����ج����ي يف 
�لف�شاء  �إىل  �مل��و�ج��ه��ة  جم����الت 
�لإل�����ك�����رتوين، و�ل���ف�������ش���اء �ل���ذي 
“�إعان  ع�����ش��ك��رت��ه  �لآن  جت����ري 
�ل�شر�عية  �لطائرة  دخول  رو�شيا 
�شرعتها  تفوق  �لتي  “�أفانغارد” 
�ل�شوت �خلدمة، وتطوير  �شرعة 
�ل�شني،  قبل  م��ن  �لليزر  �أ�شلحة 

�لخ...«.
وز�رة  ت��ع��ت��زم  ذل����ك،  ع��ل��ى  ورد�ً     
حتول  متابعة  �لفرن�شية  �ل��دف��اع 
�لفرن�شية  �ل��دف��اع  ��شرت�تيجية 
 ،2017 ب������د�أت م��ن��ذ ع����ام  �ل���ت���ي 
�إىل  ملحوظ  ب�شكل  �أدت  �أن  بعد 
�ل�شيرب�ين  للدفاع  ق��ي��ادة  �إن�����ش��اء 
�لف�شاء  وق������ي������ادة   )2017(

..)2019(
 وكذلك ن�شر �ملجلة �ل�شرت�تيجية 
 )2019( �ل�����ش��ي��رب�ين  ل��ل��دف��اع 
�لف�شائية  و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

�لدفاعية )2020(.
مبا�شرة  ك��ن��ت��ي��ج��ة  �أخ�����������ًر�،     
�شرق  يف  �مل����ت����ك����ررة  ل����ل����ت����وت����ر�ت 
يدين   ، �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر 
تطاول  �ل�شرت�تيجي  �لتحديث 
�ل�شت�شهاد  “مت  تركيا  مثل  دول 
بها ت�شع مر�ت” �لتي “تطمح �إىل 
�إقليمية”،  ك��ق��وى  نف�شها  ت��اأك��ي��د 
“فر�س نف�شها من  ول ت��رتدد يف 

خال ميز�ن �لقوى”.
�نعكا�شا  �ل����وز�رة يف ذل��ك   وت���رى 
مبا�شر� لإعادة �لرتكيز �لأمريكي 

ج��ن��دي ط��ي��ل��ة ���ش��ت��ة �أ����ش���ه���ر، و�أن 
�لفرن�شية  �جليو�س  قوة  �إجمايل 
ي���زي���د ق��ل��ي��ًا عن  ي�����ش��ل �إىل م���ا 
يقدر  “حيث  ج��ن��دي  �أل���ف   200
و�ل�شينيني  �لرو�س  �جلنود  ع��دد 

�نتهازية و�شريعة )...( حتط من 
�لغربية”،  �ل��ق��وى  ح��رك��ة  ح��ري��ة 
نظامي  “كمناف�س  و�ل�������ش���ني 

لاحتاد �لأوروبي«.
   م���ا ه���و �أب���ع���د م���ن �ل����زي����ادة يف 

كما  مليون”.  و2.2  مب��ل��ي��ون 
�أن���ه ي��ط��رح �ل�����ش��وؤ�ل ح��ول مرونة 
�لأمة، و��شتعد�د �ملو�طنني لقبول 
�لتي  و�ملالية  �لب�شرية  �لتكاليف 

تنجم عن ذلك.

   ل مي��ك��ن ق�����ر�ءة ه���ذ� �لجت���اه 
�شيا�شات  ت����ط����ور  �����ش����وء  يف  �إل 
�لتي  و�ل�شينية،  �لرو�شية  �لقوة 
بطريقة  �لآن  �ل�������وز�رة  ت��دي��ن��ه��ا 
“قوة  باأنها  رو�شيا  و��شفة  جلية، 

على �لتناف�س مع �ل�شني، ونتيجة 
لرت�جع �لوجود �لع�شكري �لغربي 
على �جلانب �جلنوبي من �أوروبا، 
�لأبي�س  �ل���ب���ح���ر  ح�����ول  خ���ا����ش���ة 

�ملتو�شط.
ميكننا  الـــذي  التحليل  ــا  *م

القيام به؟
   - �إذ� كانت هذه �لوثيقة، ب�شكل 
عام، ل ت�شكل قطيعة )�لتحديث 
�لجتاهات  ي��وؤك��د  �ل�شرت�تيجي 
�ل�شرت�تيجية(،  �ملجلة  يف  �ملعلنة 
�أن �لت�شل�شل  فمن �ملهم ماحظة 
�أربع  بعد  �ملن�شور،  ل��ه��ذ�  �لزمني 
�إ�شد�ر،  �آخ����ر  م��ن  ف��ق��ط  ���ش��ن��و�ت 
ل��ي�����س ع��ر���ش��ًي��ا. يف �ل���و�ق���ع، �إىل 
�لناجمة عن  جانب �ل�شطر�بات 
�لتخطيط  مت  كوفيد-19،  وب��اء 
ل����ت����ح����دي����ث ق������ان������ون �ل����ربجم����ة 
 2025-2019 �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام، وي��ج��ب �أن 
�مل�شار  “تعزيز  �ملمكن  من  يجعل 
�لب�شرية  �مل������و�رد  وت���ط���ور  �مل����ايل 

حتى عام 2025«. 
ميز�نية  ���ش��ت�����ش��ه��د  وب���ي���ن���م���ا      
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة زي�����ادة ثالثة  �ل���دف���اع 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ه���ذ� �ل��ع��ام قدرها 
ل� قانون  ي��ورو )وفًقا  1.7 مليار 
�إىل  لت�شل  �لع�شكرية(  �لربجمة 
39.2 مليار يورو، فاإن �لتحكيم 
�مليز�نية  مب��خ�����ش�����ش��ات  �مل��ت��ع��ل��ق 
يتم  2024 و2025 مل  لعامي 
يف  �لخ��ذ  عليه  و�شيتعني  تثبيته 
�لكلي  �لقت�شاد  “حالة  �لعتبار 

يف تاريخ �لتحديث” “1«. 
�لوقت  �أخ������رى، يف  م���ن ج��ه��ة      
�لناتو  ح��ل��ف  ف��ي��ه  ي�����ش��رع  �ل�����ذي 
و�لحتاد �لأوروبي )مع �لبو�شلة 
من  كبر  وع��دد  �ل�شرت�تيجية( 
�لدول يف متارين حتليل مماثلة، 
فرن�شية يف  �ر�دة  ن��رى  �أن  ميكننا 
�مل�����ش��ار�ت �جلارية  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ر 
�لأمنية  للبيئة  حتليلنا  بتقا�شم 

�لدولية.
�ملن�شور  ب��ه��ذ�  ُيق�شد  �أخ�����ًر�،      
����ش���دم���ة  مب�����ث�����اب�����ة  ي������ك������ون  �أن 
ك���ه���رب���ائ���ي���ة ت�������ش���ت���ه���دف �ل������دول 
لتذكرها  �لأخ������رى،  �لأوروب����ي����ة 
�لذ�تي  �لكتفاء  تطوير  باأهمية 
�ل�شرت�تيجي �لأوروبي و�حلفاظ 
�مليز�نية  عالية يف  على طموحات 
)ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل���رك���ود(، من 
ت�شنيف  “خف�س  جت��ن��ب  �أج�����ل 
ب�شكل ل ميكن  �لأوروب��ي��ة  �لقارة 

�إ�شاحه«.
-------------- 

»1« حتديث: ��شتمعت �إليها جلنة 
�مل�شلحة  و�لقو�ت  �لوطني  �لدفاع 
�أعلنت   ،2021 ف��رب�ي��ر   19 يف 
وزي����رة �ل���دف���اع ف��ل��ورن�����س ب���اريل، 
با�شتنتاجات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �أن�����ه 
فاإن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي،  �ل��ت��ح��دي��ث 
�لع�شكرية  �ل���ربجم���ة  ق���ان���ون   “
وط��م��وح��ات��ه و�أول���وي���ات���ه حتتفظ 
مثل  يف  و�أن���ه  �أهميتها”،  بكامل 
لي�س هناك خطط  هذ� �ل�شياق” 
يف �لوقت �حلايل لتنفيذ حتديث 
�لربجمة  ق��ان��ون  لآل��ي��ة  ت�شريعي 
�ل���ن���ح���و  �لع�شكرية”)على 

�ملن�شو�س عليه يف �ملادة 7(. 
وم���������ع ذل�����������ك، �����ش����ي����ت����م �إج�����������ر�ء 
“بع�س  ع����ل����ى  “تعديات” 
قانون  يحملها  �لتي  �لطموحات 

�لربجمة �لع�شكرية«. 
�لدولية  �ل���ع���اق���ات  م��ع��ه��د  ع���ن 

و�ل�شرت�تيجية

طائر�ت �لر�فال �لفرن�شيةوزيرة �لدفاع فلورن�س باريل

التحديث ال�سرتاتيجي 2021 لوزارة الدفاع:

فرن�شا تعدل اأوتارها على ال�شياق ال�شراتيجي العاملي
�سلط الوباء العاملي ال�سوء على املخاطر التي ت�سببها عوملة �سال�سل الإنتاج وكذلك ارتهان القت�ساد

حرب �لف�شاء من �لتحديات �لقائمة تقوم فرن�شا حالًيا بتجديد �أ�شطولها من �لغو��شات �لهجومية

تطور �لقوة �ل�شينية و�لرو�شية يحتم �لتعديل

حتذير من التو�سع التدريجي يف جمالت املواجهة اإىل الف�ساء الإلكرتوين, والف�ساء الذي جتري الآن ع�سكرته
اأثبتت ال�سراعات الأخرية قدرة القوى الع�سكرية »املتو�سطة« على اإدارة �سراعات م�ستدامة اأو اإبراز نف�سها
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املال والأعمال

 OTC مركز بانوراما يف اأدنوك يح�شل على جائزة الإجناز املتميز من موؤمتر التكنولوجيا البحرية
�لنماذج �لتحليلية �لذكية و�لذكاء �ل�شطناعي و�لبيانات �ل�شخمة لتوليد روؤى 
وتو�شيات ت�شاعد يف �تخاذ قر�رت فورية ب�شاأن �لعمليات �لت�شغيلية. وميكن ملركز 
�لت�شغيلية  �مل��و�ق��ع  جميع  من  فورية  بيانات  نقطة  �أل��ف   250 عر�س  بانور�ما 
�ملنعم  عبد  وق��ال  و�ل��ربي��ة.   �لبحرية  �ملن�شاآت  بني  للبيانات  ت��ام  تكامل  وتوفر 
�شيف �لكندي، �لرئي�س �لتنفيذي لد�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و�لتكنولوجيا و�لدعم 
�ملوؤ�ش�شي يف �أدنوك : “ ي�شعدنا �حل�شول على هذه �جلائزة �ملرموقة �لتي تعك�س 
�لتطوير  ثقافة  لغر�س  �شعت  �لتي  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  تطبيق  يف  جناحنا 
�أدنوك  ��شتطاعت  لقد  �أعمالنا.  بالبتكار يف  �ملدفوع  و�لنمو  و�لكت�شاف  �مل�شتمر 
�ل�شتثمار�ت  خال  من  و�لرقمنة  �ل�شطناعي  �لذكاء  جمال  يف  ريادتها  تعزيز 
يف  نهجنا  �شنو��شل  ونحن  و�لبتكار،  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف  و�مل�شتمرة  �لذكية 
يف  �لكفاءة  ورف��ع  �لقيمة  لتعزيز  �ملتطورة  �لتقنيات  �أح���دث  و��شتخد�م  تطبيق 

.« �لوقت �لذي نو��شل فيه تنفيذ ��شرت�تيجيتنا للنمو �لذكي 2030 

•• اأبوظبي -وام: 

جائزة  على  ح�شولها  �م�س  “�أدنوك”،  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �شركة  �أعلنت 
لل�شركات   OTC-2021 �لبحرية  �لتكنولوجيا  موؤمتر  من  �ملتميز  �لإجن��از 
�لتابع   “ بانور�ما   “ �لرقمي  �لتحكم  مركز  عن  وذل��ك  و�ملوؤ�ش�شات،  و�ملنظمات 
�لكفاءة  ل��دوره يف رفع  �ملرموقة  لها.  وح�شل مركز بانور�ما على هذه �جلائزة 
و�لرتقاء بالأد�ء وتعزيز �لقيمة عرب �ل�شتفادة من تطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي 
�أدنوك  ��شتطاعت  وقد  �ملتقدمة.  �لتقنيات  �ل�شخمة وغرها من  AIو�لبيانات 
عرب  دره���م/  مليار   3.67 �أم��ري��ك��ي  دولر  �مل��ل��ي��ار  ت��ف��وق  جت��اري��ة  قيمة  حتقيق 
مركز  وي�شتطيع    .2017 ع��ام  يف  �أع���و�م  ثاثة  منذ  �فتتاحه  منذ  �مل��رك��ز  ه��ذ� 
�لذي يقع يف �ملقر �لرئي�شي ل�شركة �أدنوك، جمع  �لتحكم �لرقمي “بانور�ما” ، 
و��شتخد�م  �أدن��وك  جمموعة  �شركات  خمتلف  من  �لفورية  و�لبيانات  �ملعلومات 

اقت�شادية عجمان تنظم خالل الإمارات تبتكر 2021 مبادرات نوعية

معر�س جلفود 2021 يحظى باإ�شادات مهمة 
لدوره يف ت�شليط ال�شوءعلى مالمح تعايف قطاع الأعمال

•• عجمان - وام:

نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
يف  م�شاركتها  خ���ال  ع��ج��م��ان  يف 
�أ�شبوع “�لإمار�ت تبتكر 2021” 
جمموعة من �لفعاليات و�ملبادر�ت 
و�لأن�شطة حولة جتارب وق�ش�س 
�لإمار�تيني  �لأع��م��ال  رّو�د  جن��اح 
�ملبتكرين ��شافة �ىل تنظيم عّدة 
ور�س عمل للم�شتثمرين يف جمال 
�لعاملني  ك���ّرم���ت  �لب��ت��ك��ارف��ي��م��ا 

و�ملتعاملني �ملبتكرين.
وق�������ال ����ش���ع���ادة ع����ب����د�هلل �أح���م���د 
�حل��م��ر�ين، �مل��دي��ر �ل��ع��ام للد�ئرة 
تبتكر  �لإم�������������ار�ت  �أ�����ش����ب����وع  �ن 
بالتز�من  �لعام  هذ�  ياأتي  و�ل��ذي 
لاحتفال  �ل�����ش����ت����ع����د�د�ت  م����ع 
دولة  لتاأ�شي�س  �لذهبي  باليوبيل 

�لفائزين يف م�شابقة فكرتي �لتي 
�لعام  دي�����ش��م��رب  ���ش��ه��ر  �ط��ل��ق��ت يف 
م�شابقات  ن���ّف���ذت  ك��م��ا  �مل���ا����ش���ي، 
ب��اأف��ك��ار خّاقة  ل��ل��خ��روج  �أخ����رى 
م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ع����دد من 
�إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  �ل����ت����ح����دي����ات، 
�أفكار  لتقدمي  ور���س عمل  تنظيم 
للخدمات  م��ب��ت��ك��رة  ت���ط���وي���ري���ة 
�بتكر  “كيف  وور����ش���ة  �ل��رق��م��ي��ة، 
تهدف  �لتي  م�شروعي”  لإجن���اح 
لتحويل  �لأع��م��ال  رّو�د  مل�شاعدة 

�أفكارهم �إىل م�شاريع مبتكرة. 
��شت�شافت  �ل������د�ئ������رة  �أن  ك���م���ا 
م�شاريع  و�أ���ش��ح��اب  م�شتثمرين 
�ملبتكرة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����ك����و�در  م���ن 
خارج  ومن  حملية  م�شاريع  منها 
“�بتكاري  م��ب��ادرة  �شمن  �لإم���ارة 

جناحي« .

عجمان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لد�ئرة و خال م�شاركتها يف  �ن 
 2021 تبتكر  �لإم����ار�ت  �أ���ش��ب��وع 
ن��ظ��م��ت ف���ع���ال���ي���ات م��ت��ن��وع��ة مع 
و�ل�شركاء  و�لعاملني  �ملتعاملني 
بالإبد�ع  �حتفت  و  ب��ر�جم��ه��ا،  يف 
تكرمي  خ�����ال  م����ن  و�مل����ب����دع����ني 

خ�������ال �لأ������ش�����ب�����وع �لإجن�����������از�ت 
جمال  يف  �مل���ب���ت���ك���رة  و�مل�������ش���اري���ع 
تعزيز  و  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �لق��ت�����ش��اد 
ت�شميم  يف  �ملجتمعية  �مل�����ش��ارك��ة 

وتطوير �خلدمات �مل�شتقبلية.
�ل�شويدي،  قال ماجد  من جانبه 
رئ��ي�����س ف��ري��ق �لب��ت��ك��ار يف د�ئ���رة 

للتنمية �مل�شتد�مة.
م�شاركة  �ن  �حل��م��ر�ين  �و���ش��ح  و 
�إط����ار حر�شها  ت��اأت��ي يف  �ل���د�ئ���رة 
�لدولة  مكانة  بتعزيز  و�لتز�مها 
�بتكار�ً  �لأك�������رث  �ل�������دول  ���ش��م��ن 
�لعامل  يف  للم�شتقبل  و����ش��ت��ع��د�د�ً 
�لد�ئرة  ����ش��ت��ع��ر����س  �يل  م�����ش��ر� 

�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يعد 
وترجمة  لتج�شيد  ذهبية  فر�شة 
ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة ن��ح��و حتقيق 
�ل�شعادة و�لرفاهية وجودة �حلياة 
لأف��ر�د �ملجتمع، من خ��ال جعل 
وب�شمة  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  �لب��ت��ك��ار 
ل���ل���ت���ط���وي���ر �حل����ك����وم����ي ور�ف��������د�ً 

�أبرز  م��ن  ب��اق��ة  بالفعل  ي�شت�شيف 
ومينح  و�ل�شركات،  �ل��دول  �أجنحة 
فر�شة  حجماً  �لأ���ش��غ��ر  �ل�����ش��رك��ات 
�لقطاع  �أم��ام  منتجاتها  ��شتعر��س 

�لأو�شع«.

�أكرث ُعمقاً مع �ل�شركاء �ملحتملني، 
م�����ش��رة �إىل وج���ود جم��م��وع��ة من 
�لجتماعات �لو�عدة �ملرتقبة.  ويف 
تعليقه، قال �ل�شيد باتا كالند�دزه، 
�شفر جورجيا لدى دولة �لإمار�ت 

�ملعر�س  “مُيثل  �ملتحدة:  �لعربية 
و�ح������دة م���ن �أف�������ش���ل �مل��ن�����ش��ات يف 
ر�ئعة  ف���ر����ش���ة  وي����ق����دم  �ل���ق���ط���اع، 
نظري  وج��ه��ة  وم��ن  ل��ن��ا.  بالن�شبة 
�ملعر�س  ب���اأّن  �أرى  لبلدي،  كممثل 

•• دبي-الفجر: 

 ،2021 ج��ل��ف��ود  م��ع��ر���س  ح��ظ��ي 
�لر�ئدة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��وري��د  من�شة 
و�أول فعالية مبا�شرة ُتقام يف قطاع 
�لأغ���ذي���ة و�مل�����ش��روب��ات م��ن��ذ قر�بة 
ب���اإ����ش���ادة و����ش��ع��ة من  ����ش���ه���ر�ً،   12
ق��ب��ل �أب����رز ق���ادة �ل��ق��ط��اع و�جلهات 
�ملنتجة لاأغذية و�مل�شروبات حول 
�لعامل لدوره يف ت�شهيل �لعودة �إىل 
هذه  يف  �ملبا�شرة  �لفعاليات  �أج��و�ء 

�ملرحلة.
وي�����ش��اه��م م��ع��ر���س ج��ل��ف��ود، من�شة 
�ل����ت����وري����د �لأك���������رث ت���ن���اف�������ش���ي���ة يف 
�لثقة  م�شتويات  تعزيز  يف  �ل��ع��امل، 
ب����اإع����ادة ت��ن�����ش��ي��ط ق���ط���اع �لأغ���ذي���ة 
و�مل�����ش��روب��ات ح���ول �ل��ع��امل بف�شل 

من  ����ش���رك���ة   2500 م�������ش���ارك���ة 
85 دول���ة. وي��ل��ت��زم �مل��ع��ر���س �لذي 
ي����ق����ام يف م����رك����ز دب������ي �ل���ت���ج���اري 
�ل��ع��امل��ي ل��غ��اي��ة ي���وم �خل��م��ي�����س 25 
�أق�شى  بتطبيق  �جل����اري  ف��رب�ي��ر 
�إج�����ر�ء�ت �لأم���ن و�ل�����ش��ام��ة.  ويف 
ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ق���ال ���ش��ع��ادة خاميي 
كولومبيا  جمهورية  �شفر  �أم���ني 
�لعربية  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  ل�����دى 
�ملعر�س  �إىل  “ننظر  �مل���ت���ح���دة: 
بالن�شبة  ��شتثنائية  بو�شفه فر�شة 
لكولومبيا. ونحر�س على �مل�شاركة 
�أف�شل  على  �ل�شوء  لت�شليط  فيه 
ُيثمر  �أن  ن���اأم���ل  ب��ي��ن��م��ا  ل��دي��ن��ا،  م���ا 
�لتجاري  ن�شاطنا  زي���ادة  ح�شورنا 
�ملقبلة.  �لقليلة  على مدى �لأعو�م 
كما ي�شعدنا �أن ن�شهد هذ� �مل�شتوى 

�شيما من ناحية �للتز�م باإجر�ء�ت 
�ل�شامة، لأنها �شاهمت يف حتفيزنا 
�لتجارية  �لفعاليات  ��شتئناف  على 
�ل�����ش��خ��م��ة.  ُت��ع��د ب��ي��ارو���ش��ي��ا من 
�لأولية  �مل��ن��ت��ج��ات  م�����ش��دري  ك��ب��ار 
و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��زر�ع��ي��ة، ح��ي��ث نقوم 
بت�شدير �ملنتجات �إىل حو�يل 114 
�حلليب  م��ن��ت��ج��ات  �شيما  ل  دول����ة، 
و�ل��ل��ح��وم. ومي��ث��ل ج��ل��ف��ود فر�شة 
و�ل�شركات  لبيارو�شيا  ��شتثنائية 
�إىل  ل���ل���و����ش���ول  ف���ي���ه���ا  �ل���وط���ن���ي���ة 
�أ���ش��و�ق ج��دي��دة«.  و�أ���ش��اف: “على 
�ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  م��ن  �ل��رغ��م 
 27 ُت�شارك  �لعامل،  ي�شهدها  �لتي 
م��ع��ر���س جلفود  ���ش��رك��ات��ن��ا يف  م���ن 
معايرنا  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  لت�شليط 
ويتمثل  منتجاتنا.  وج��ودة  �لعالية 

دولة  م��ع  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات  م��ن 
�لتد�بر  ع��ل��ى  وُن��ث��ن��ي  �لإم�������ار�ت. 
�ل���ت���ي �ت���خ���ذت���ه���ا دول������ة �لإم��������ار�ت 
و�شعورهم  �جلميع  وقاية  ل�شمان 

باأنهم يف بلدهم �لثاين«.
ب��������دوره �أك�������د �ل�������ش���ي���د ف���ادمي���ر 
غرفة  رئ���ي�������س  �أولخ����وف����ي����ت���������س، 
�لبيارو�شية  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شناعة 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �مل��ع��ر���س ح��ي��ث قال: 
�أهمية  ج��ل��ف��ود  م��ع��ر���س  “يحمل 
�لعاملة  لل�شركات  بالن�شبة  كبرة 
�لأغذية و�مل�شروبات لأنه  يف قطاع 
بيئة  �إىل  للعودة  جاهزيتنا  يعك�س 
�ل�شعوبات  برغم  �ملعتادة  �لأعمال 
بفائق  و�أت����وج����ه  ن��و�ج��ه��ه��ا.  �ل���ت���ي 
�ل��ت��ق��دي��ر ل��ل��ج��ه��ات �مل��ن��ظ��م��ة لهذه 
ل  ن��وع��ه��ا،  م��ن  �ل��ف��ري��دة  �لفعالية 

�لهدف من تو�جدنا ُهنا يف توطيد 
عاقاتنا مع �ملوؤ�ش�شات �لعاملة  يف 
�ملثمر  �جتماعنا  وخ��ال  �لقطاع. 
مع موؤ�ش�شة دبي لتنمية �ل�شادر�ت؛ 
لتوقيع  ����ش��ت��ع��د�دن��ا  ع���ن  �أع���رب���ن���ا 
مذكرة تفاهم معها يف �شوء �لنو�يا 
ودعم  �لعاقات  لتعزيز  �مل�شرتكة 
�لقطاع.  هذ�  يف  �لعاملة  �ل�شركات 
�أنها  ع��ل��ى  دب���ي  �إىل  ن��ن��ظ��ر  ف��ن��ح��ن 
للغاية  مهمة  و�شوق  رئي�شي  مركز 

للو�شول �إىل �لدول �لأخرى«.
ومن جانب �آخر، تطرقت �لر�بطة 
�لتجارية جلنوب �لوليات �ملتحدة 
م�شتوى  يف  �ل��ك��ب��ر  �ل��ت��ح��ول  �إىل 
�لعام.  ل��ه��ذ�  �مل��ع��ر���س  ن�شخة  زو�ر 
�لتحول  باأّن هذ�  �لر�بطة  وك�شفت 
حمادثات  �إق����ام����ة  ع��ل��ى  ���ش��اع��ده��ا 

غرفة راأ�س اخليمة ت�شتعر�س مع 20 �شركة 
خطة التطوير التي تنتهجها الغرفة حاليا

�شراكة بني دبي للت�شوق و دبليو موتورز 
للفائز يف �شحب املهرجان 30 مايو املقبل

�إىل  تهدف   ، بالغرفة  و�ملوؤ�ش�شية  �مل�شاندة  قطاع �خلدمات 
فرق  ودور   ، و�لبتكارية  �لإبد�عية  �لقيادة  جتذير مفهوم 
 ، للموؤ�ش�شة  و�لتميز  �لإب��د�ع  حتقيق  يف  �لبتكارية  �لعمل 
�ملعنية  �لد�ر�ت  وك��ذ�  للقطاع  �لتابعة  �لد�ر�ت  ��شتهدفت 
�ل�شبب،  وق��ال حممد ح�شن   . ب��الم��ارة  �ملحلية  ب��ال��دو�ئ��ر 
ت�شعى  �لغرفة  �ن  بالوكالة  ر�أ���س �خليمة  مدير عام غرفة 
�إىل تعزيز مفهوم �لبتكار يف خدمة �ملتعاملني من خال 
تنفيذ  وت�شهيل  تي�شر  يف  ت�شاهم  بو�شائل  خدماتها  طرح 
�ملدير  �لهيا�س، م�شاعد  �إميان  قالت  �لأعمال. من جانبها 
بغرفة  �لأعمال  وتطوير  �لتجارية  لقطاع �خلدمات  �لعام 
ر�أ�س �خليمة: ناق�شنا خال �أ�شبوع �لبتكار مع �ملتعاملني 
م�شتد�م،  �قت�شاد  لبناء  �مل�شتقبلية  و�لتحديات  �لفر�س 
بالإ�شافة �إىل �ملقرتحات و�أهم �لتحديات و�حللول �ملبتكرة 
لتلبية �حتياجات وتوقعات جمتمع �لأعمال لتمكينهم من 

�مل�شاهمة يف عملية �لتنمية �لقت�شادية و�لتجارية.

ع��ل��ى دف���ع ح����دود �لإب������د�ع يف جمال 
�ل�شيار�ت .

�ملوؤ�ش�س  دبا�س  ر�ل��ف  ق��ال  من جهته 
“دبليو  ل�����  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
للت�شوق  دب��ي  مهرجان  �إن  موتورز” 
و�لرفاهية  �لتجزئة  بتجارة  يرتبط 
مثالية  من�شة  �مل��ه��رج��ان  �شكل  ل���ذ� 
�لتجارية  بالعامات  �لوعي  ل��زي��ادة 

�ملحلية مثل “دبليو موتورز«.
ل�شيارة  م�شغر  من��وذج  �شر�ء  وميكن 
�لإنرتنت  عرب  �شبورت  �شوبر  فينر 
 www.idealz.com خ��ال  م��ن 
 1500 www.mydsf.ae ب�شعر  و 

درهم للدخول يف �شحب مهرجان دبي للت�شوق .

•• راأ�س اخليمة -وام:

 ، �لأع��م��ال  وتطوير  �لتجارية  �خل��دم��ات  قطاع  ��شتعر�س 
�لعمل  م�شتجد�ت  �خليمة  ر�أ���س  جت��ارة  غرفة  عن  ممثًا 
�لغرفة  �لتي تنتهجها  �لتطوير و�لتحديث  �إط��ار خطة  يف 
�ملتعامل  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  ، و�ل�����ش��ع��وب��ات و�مل���ع���وق���ات  ح��ال��ي��اً 
و�حتياجات  رغبات  وط��رح   ، عليها  للتغلب  ومقرتحاتهم 
وت��وق��ع��ات �مل��ت��ع��ام��ل��ني ، ح��ر���ش��اً منها ل��ت��ق��دمي �أف�����ش��ل ما 
لديها من خدمات تقنية تناف�س بها وت�شاهي ما يقدم من 

خدمات يف كافة غرف �لتجارة بالدولة.
�م�س  �لذهني  للع�شف  �إفرت��شية  جل�شة  خال  ذلك  جاء 
مع 20 �شركة من متعاملي �لغرفة من �ل�شركات �لع�شاء 
ر�أ�س  ب��اإم��ارة  �لبتكار  �أ�شبوع  فعاليات  �إط���ار  يف   ، بالغرفة 
�خليمة فيما و�كبت هذه �جلل�شة ور�شة �فرت��شية �أخرى 
، نظمها  باأبعاد جديدة ومهار�ت متجددة  �لبتكار  بعنو�ن 

•• دبي-وام:

�شر�كة  للت�شوق  دب��ي  م��ه��رج��ان  عقد 
مع “دبليو موتورز” قدمت مبوجبها 
“فينر  ���ش��ي��ارة  ل�����ش��رك��ة ل��ل��م��ه��رج��ان 
�شوبر �شبورت” كجائزة كربى للفائز 
�ملهرجان  �شيجريه  �ل��ذي  �ل�شحب  يف 
�أحمد  و�أع����رب   . �ملقبل  م��اي��و   30 يف 
�خلاجة �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
�شعادته  عن  و�لتجزئة  للمهرجانات 
موتورز”  “دبليو  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لتي  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ع���ام���ة 
���ش��اه��م��ت يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي على 

و�لإ�شر�ر  �لتميز  نحو  �شعيها  بف�شل  �لعاملي  �ل�شعيد 

كهرباء ال�شارقة توفر خدمات جديدة للمتعاملني 
مببنى اإدارة املنطقة الو�شطى يف البطائح

•• ال�صارقة-وام:

بد�أت هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة يف ��شتقبال �ملتعاملني يف مبنى �إد�رة 
�ملنطقة �لو�شطى يف منطقة �لبطائح مع �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
و�ملخالفات  �لتو�شيل  ور���ش��وم  �لإ�شتهاك  فو�تر  �شد�د  خدمات  لتقدمي 
وعقود �لإيجار وعدم �ملمانعات وذلك لأول مرة يف �ملنطقة �لو�شطى خلدمة 
لقر�ر  تنفيذ�ً  �أعدتها  �لتي  �لهيئة  خطة  �شمن  عليهم  و�لتي�شر  �لأه��ايل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
وتو�شيل  لخت�شا�شاتها  �لهيئة  مبمار�شة  �خلا�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى 
خدمات �لكهرباء و�ملياه و�لغاز و�ل�شر�ف عليها يف �ملنطقة �لو�شطى بكافة 
ت�شهده  �ل��ذي  و�لعمر�ين  �حل�شاري  �لتطور  ومو�كبة  ومدنها  مناطقها 

�ملنطقة.
وقال �شعادة �شعيد باجليو �ل�شويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة 
�أن �لهيئة تعمل على تطوير خدماتها للم�شرتكني من خال توفر وقتهم 
وجهدهم و�ل�شعي �لد�ئم ل�شتخد�م كافة �لتقنيات �حلديثة �ملتاحة يف تنفيذ 
�أعمالها وت�شهيل �لإجر�ء�ت مبا يحقق ر�شا �مل�شرتكني �نطاقا من روؤيتها 
وتطوير  �لأ�شول  �إد�رة  يف  با�شرت�تيجياتها  �ملرتبطة  و�لأه��د�ف  ور�شالتها 
لتطلعات  و�شول  وذل��ك  �ملتعاملني  مع  �لفعال  و�لتو��شل  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�إمارة  ل�شكان  ر�ئدة يف جمالت عملها وتقدمي خدماتها  باأن تكون  �لهيئة 
�أن  و�أك��د  وم�شتد�مة.  وموثوقة  �منه  وطريقة  عاملية  مبو��شفات  �ل�شارقة 
�لهيئة تعمل على تطوير �لأد�ء يف كافة �جلو�نب �لإد�رية و�لفنية وتوفر 
بهم يف  �لإج��ر�ء�ت �خلا�شة  و�إنهاء  �مل�شرتكني  �ملنا�شبة ل�شتقبال  �لأماكن 
�أ�شرع وقت ممكن وتطوير �لكو�در �لب�شرية وتدريبها وتاأهيلها على �أف�شل 
�مل�شتويات يف �لتعامل مع �مل�شرتكني و�إنهاء معاماتهم يف �أ�شرع وقت وبنظام 
دقيق . من جانبه �أكد �ملهند�س خليفة حممد �لطنيجي مدير �إد�رة �ملنطقة 
�لو�شطى �أن تقدمي �خلدمات �جلديدة مببنى �إد�رة �ملنطفة �لو�شطى يعترب 
يقع  حيث  �ملنطقة  لأه��ايل  �لهيئة  تقدمها  �لتي  للخدمات  نوعية  �إ�شافة 
�ملبني يف منطقة �لبطائح وبالقرب من طريق �لذيد للتي�شر على �شكان 
�ملنطقة �لو�شطى بكافة مناطقها للح�شول على خدمات متكاملة يف مكان 

و�حد وباجر�ء�ت مي�شرة .
و �أو�شح �أن م�شاحة �ملبنى تتجاوز 1400 مرت مربع وي�شم �أق�شام و�إد�ر�ت 
�لكابات  ومتديد  و�لتفتي�س  �مل�شرتكني  وخدمة  و�مل��اء  �لكهرباء  تو�شيل 
و�ملو�رد  و�لطو�رئ  و�لغاز  و�ل�شيانة  �لتجاري  و�لق�شم  �لفنية  و�حل�شابات 
و  �جن��از  و�شرعة  و�شهولة  ي�شر  يف  �خل��دم��ات  لتقدمي  و�لتدريب  �لب�شرية 

تزويده باأجهزة ومعد�ت حديثة .

)اأوفيد( يقدم قر�شا بقيمة 
50 مليون دولر اإىل تنزانيا

•• فيينا-وام:

وقع �شندوق �لأوبك للتنمية �لدولية “ �أوفيد “ قر�شا بقيمة 50 مليون 
من  للحد  �ل��ر�ب��ع  ت��ن��ز�ن��ي��ا  “م�شروع  لتمويل  ت��ن��ز�ن��ي��ا  ح��ك��وم��ة  م��ع  دولر 

�لفقر«.
يف بيانه �ل�شادر عن مقره يف �لعا�شمة �لنم�شاوية فيينا  وقال “�أوفيد” - 
لتعزيز  �لريفية  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  ت�شييد  على  يركز  �مل�شروع  �إن   -
�إىل  �شخ�س  �أل��ف   900 من  �أك��رث  و�شول  وحت�شني  �لقت�شادية  �لفر�س 

�خلدمات �لجتماعية.
�شر�كة  “ لدينا  �أوف��ي��د:  ع��ام  �خلليفة، مدير  �حلميد  عبد  �لدكتور  وق��ال 
قوية مع تنز�نيا ونتطلع �إىل روؤية �ملزيد من �لتقدم يف موؤ�شر�ت �لتنمية 
و�أو�شح �أن �أوفيد �لتزم مب�شاعدة تنز�نيا يف م�شاريع �حلد من  �لرئي�شية”، 

�لفقر وحت�شني �لظروف �لجتماعية و�لقت�شادية ل�شنو�ت عديدة.
�لقدر�ت  بناء  �لريفية على  �ملجتمعات  �شي�شاعد  �لقر�س  باأن  �لبيان  و�أف��اد 
�إىل �ملر�فق  وتعزيز �لأمن �لغذ�ئي وزيادة دخل �لأ�شرة وحت�شني �لو�شول 

�لجتماعية.
�لتعليم  جم��الت  يف  �لتحتية  �لبنية  على  �لر�بعة  �مل�شروع  مرحلة  وتركز 
و�ل�شحة و�ملياه و�لزر�عة و�لنقل، وتاأ�شي�س �أن�شطة مدرة للدخل يف قطاعات 

تربية �حليو�نات وزر�عة �خل�شرو�ت وزيادة فر�س �لعمل.
�أطلقت عدد� من �لرب�مج للحد من  �أن �حلكومة �لتنز�نية  جدير بالذكر 
�لفقر ت�شمل مبادر�ت �شبكة �ل�شمان �لجتماعي وثاث مر�حل �شابقة من 

�مل�شروع �جلديد بتمويل م�شرتك مع �أوفيد.
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : تيك كومبال�ش - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم B404 ملك يو�شف جان حممد جان حممد - بردبي - �لرب�شاء 
رقم    776517 : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�شكل   -  4 جنوب 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1271175 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/2/17 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�شفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  بتاريخ 2021/2/17 وعلى من لديه 
حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ش 
 : فاك�س   04-2973060  : هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن 
2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
  04-2973071 : فاك�س   04-2973060 : - هاتف  بور�شعيد   - ديرة   - �ل�شباب 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
وذل��ك مبوجب قر�ر  تيك كومبال�ش - �ش ذ م م  �أع��اه لت�شفية  �ملذكور 
�ل��ع��دل حماكم دبي  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  ب��ت��اري��خ  2021/2/17  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2021/2/17 بتاريخ 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 اعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليه / عني �شم�س ملقاولت �لتك�شية و�لأر�شيات 
و�ململوكة للمدعو/ طلعت مر�د عبد�لرحيم - �جلن�شية : م�شر 

نعلمكم بان �ملدعي / فاروق �حمد عبدل لو طيب - �جلن�شية : بنجادي�س 
يف �لدعوى رقم 2021/848 - د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالب فيها : �لز�م �ملدعي عليه  ب�شد�د مبلغ وقدره 7.500 
درهم بالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف.

لذ� يقت�شي ح�شورك �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم 15 حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية 
- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
يف  للنظر  وذلك  �شباحا   9.00 �ل�شاعة   2021/3/8 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  وذلك  �مل�شتند�ت، 
�لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �أعاه - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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يف  الدعوى رقم 2021/105 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي / بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي / �إبر�هيم ح�شن �ملا وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

�ملعلن �إليه / �ملدعي عليه / بدر يو�شف �شديق �ملعلم. 
يف �لدعوى رقم )2021/105 جتاري جزئي - دبي( 

حددنا  فقد  �عاه  �لدعوى  يف  �خلربة  لعمال  �ملوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/3/3 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا لعقد �لإجتماع �لأول 
�لتالية  �لعناوين  على  �لإجتماع  بر�بط  لتزويدكم  معنا  �لتو��شل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة 
لذ� يطلب ح�شوركم �و من    042555155  : تليفون    expert@alsharid.com
�إر�شال كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم  ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع 
�ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��شتف�شار�ت  �ية  ب�شاأن  باأول  �ول  �خلبر  مر�جعة 

و��شتام �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0000715 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عني �شم�س ملقاولت �لتك�شية و�لأر�شيات  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة �خلان �شارع �لتعاون �شقة رقم 108 طابق رقم 1 ملك �ل�شركة 

�لعربية لتنمية �لرثوة �حليو�نية 062589635 0557594551 
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/3/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى �لد�ئرة �لعمالية( �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  خال مدة ل 

�عاه - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/24 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
را�صد بن عمري املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
 اإخطار عديل باي�صال امانة  

برقم املحرر 2021/04522 
�ملخطر / جافيد �قبال بياو �لرحمن - باك�شتاين �جلن�شية
ويحمل بطاقة هوية رقم )784197436847632(

�لعنو�ن : �ل�شارقة - م�شلي - هاتف رقم : 0567154520 
�ملخطر �ليه : رومان �شهز�د خان - باك�شتاين �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199204028627  

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شجعة - هاتف رقم )0563507132/0557670508( 
مو�شوع �لإخطار : �ملطالبة مببلغ �إي�شال �لمانة )12.300( درهم 

حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر للمخطر �ي�شال �مانة مببلغ وقدره )12.300( درهم على �ن يقوم ب�شد�د 
�ملبلغ كاما عند �لطلب.  حيث �ن �ملخطر �ليه مل يلتزم بدفع قيمة �ي�شال �لأمانة عند �لطلب

وعليه بطلب �ملخطر من �ملخطر �ليه �لإلتز�م بدفع قيمة �لإي�شال )12.300( درهم درهم فرتة �أق�شاها 
خم�شة �أيام من تاريخ �لإخطار و�إل �شيتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية ل�شتام �ملبلغ. 

وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا.   
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/05603 
�ملخطر /  طارق �هلل ع�شر خان ع�شر خان باك�شتاين �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198953730219 

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �ملنطقة �مل�شلي - رقم �لهاتف : 0508299315 
�ملخطر �ليه : جبل حفيت ملقاولت �لبناء ذ م م ، �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة رخ�شة رقم 549257 

 N004475267 وميثلها �ل�شيد/ حممد ماجد �شاكو�س �شوري �جلن�شية يحمل جو�ز �شفر رقم
�لعنو�ن / �ل�شارقة - هاتف رقم : 0556680313/065506691 

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 159238 درهم اإماراتي 
�ملخطر �ليه ترتبت يف ذمته مبالغ بقيمة 159238 درهم �إمار�تي جمموع فو�تر و�شيكات قام �ملخطر �ليه بتحريرها مقابل �جناز 

بع�س �ل�شغال مت �لإتفاق عليها بني �ملخطر و�ملخطر �ليه. 
وعليه فاإن �ملخطر يطالب من �ملخطر �ليه ب�شد�د �ملبالغ �مل�شتحقة يف ذمته بعد �لإنتهاء من �جناز �ل�شغال �ملتفق عليها 

 وحيث �نه بتاريخ ��شتحقاقها �ل�شيكات توجه �ملخطر ل�شرفها �إل �أنه �رتد دون �شرف لعدم وجود �لر�شيد �لكايف بيانات �ل�شيكات كالتايل :
�ل�شيك رقم 003247 مببلغ 20000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2020/6/17 �مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري 

�ل�شيك رقم 003246 مببلغ 31058.70 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2020/5/20 �مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري  
�ل�شيك رقم 005293 مببلغ 30278 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2019/10/16 �مل�شحوب على م�شرف �ل�شارقة �ل�شامي   

�ل�شيك رقم 005666 مببلغ 9576 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2020/3/12 �مل�شحوب على م�شرف �ل�شارقة �ل�شامي 
 وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى

لذلك ، فاإننا نخطركم ب�شرورة �شد�د قيمة �ل�شيكات �ملذكورة �عاه ومبالغ �لفو�تر �ملرتتبة يف ذمتكم خال خم�شة �أيام من تاريخ 
�إخطاركم و�إل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 237
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شاجي توبيل بونو�س - هندي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ نبيل �شامل �شيف بن �شويف �ل علي - �إمار�تي �جلن�شية 51%  ح�ش�س 
�شيتيكاتيل كو�شاكان دهارمار�جان - هندي �جلن�شية 16% ح�ش�س  �شيتيكاتيل دهارمار�جان  �شيجو  و�ل�شيد/ 
"�ر�س  �لرخ�شة  يف  ح�ش�س   %33 �جلن�شية  هندي   - ر�غفان  كيه  بي  ديليب  ر�غفان  باند�ربار�مبيل  و�ل�شيد/ 
�ل�شحر�ء لتجارة وتاأجر معد�ت �لبناء" تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 543623  �ل�شادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة. مت تغير �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات �ىل �شركة 
" �ىل  �لبناء  وتاأجر معد�ت  �ل�شحر�ء لتجارة  "�ر�س  �لتجاري من  ��شم  ذ�ت م�شوؤولية حمدودة - مت تغير 

م".   م  ذ  �لبناء  معد�ت  وتاأجر  لتجارة  �ل�شحر�ء  "�ر�س 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

  الكاتب العدل- �صناعية 5/ال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 236
 : �جلن�شية   - �لزرعوين  بوك�شه  حممد  ح�شن  ��شماعيل  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لإمار�ت ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد: مظفر 
�حمد ديجو - �جلن�شية : �لهند ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )م�شغل جوهرة �خلليج للخياطة و�لتطريز 
- تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )210345( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية 
بال�شارقة.  تعديات �خرى : تغير �ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )وكيل خدمات( 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لت�شديق  على �لجر�ء  يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعان  ن�شر هذ�  �قت�شى  �لعدل. فقد  �لكاتب 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

 الكاتب العدل
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 238

يرغب يف  �جلن�شية  باك�شتان   - يون�س  �ل�شيد/ غام م�شطفى حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�لبيع و�لتنازل وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة �ىل �ل�شيد/ قيام مالك غام ح�شني مالك 
- �لهند �جلن�شية يف �لرخ�شة �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة )مطعم �لختيار 

�ل�شريع( مبوجب �لرخ�شة رقم )757616( 
وكيل  ودخول  خدمات  وكيل  و�ن�شحاب  لخر  �لرخ�شة  مالك  تنازل  مت  حيث   : �خرى  تعديات 
�لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   خدمات جديد عليها.  وعمابن�س 
ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 2021/10

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ خالد حممود �شو� ، �شوري �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
عبد�جلليل  حممد  ح�شن  �حمد  لل�شيد/   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�شروب  �شما  مطعم   / �مل�شماة  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �إمار�تي   ، �حلمادي 

رخ�شة جتارية فردية رقم )602840(  - تنازل �شاحب �لرخ�شة لآخر ، 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عمران حممد احمد باقر احلمادي   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002298/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  عمر�ن حممد �حمد باقر �حلمادي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف 784282 
 )15( خال  �أعاه  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�صي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : م�سبغة جاردينيا �ستار  
ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل   - بيت�س  جمر�   - �لعقارية  ��شتثمار  ملك   15 حمل   : �لعنو�ن 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 657707  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1082166 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2021/2/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/21 وعلى من لديه 
ام لتدقيق احل�سابات  ات�ش ايه  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 
بور�شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان. 
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : كاتاليا لل�سناعات الغذائية - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : م�شتودع رقم 13-14 ملك خالد جمال ماجد �لغرير - جبل علي �شناعية �لوىل 
- �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 790988 رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري :1306218 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2020/11/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/12 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اليوبي ملراجعة وتدقيق 
�لكر�مة    - بردبي   - �جلافلة  خلفان  خمي�س  حممد  ملك   2 حمل   : �لعنو�ن  احل�سابات 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-3367300  : فاك�س   04-3367200  : هاتف 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي :  ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - 
ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذ� تعلن 
�أعاه لت�شفية  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئرة 
 2021/2/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ستار  جاردينيا  م�سبغة 
و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2021/2/21 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : اليوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات
�لكر�مة    - ب��ردب��ي   - �جل��اف��ل��ة  خلفان  خمي�س  حممد  ملك   2 حم��ل   : �ل��ع��ن��و�ن 
هاتف : 3367200-04 فاك�س : 3367300-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
كاتاليا  لت�شفية   �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ش   - الغذائية  لل�سناعات 
2020/11/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/12 وعلى 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اه،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
اعالن بالن�صر        

 615/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- موهان ر�ج �روموغام �روموغام  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  

وميثله : خالد خليفة حممد �شيف حثبور  
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك   ق��د 
)13. 147.767 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
2021/3/2 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0002982 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شليمان علي عبد�هلل �شنان �ل�شحي  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - منطقة �لرميلة - �شارع �شاح �لدين - بناية رقم 5140 

�شقة 312 رقم مكاين.  2158743201 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/14 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
2 - د�ئرة �ليوم �لو�حد( �شخ�شيا �و  �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  خال مدة ل 

�عاه - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/25 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0002975 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد حماد �كرم حممد �كرم  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - �حلميدية - بناية �لنور - �لطابق 4 - �شقة 401 - �لرقم 

�ملكاين / 5243411002  
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/14 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
2 - د�ئرة �ليوم �لو�حد( �شخ�شيا �و  �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  خال مدة ل 

�عاه - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/25 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 236/2021/6 منازعة مو�صوعية التنفيذ التجاري  
مو�شوع �لدعوى : طلب �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 4775/2020 �شد �لقر�ر �ل�شادر بتاريخ 
2021/1/21 م بحجز �ملنقولت �لعائدة للم�شت�شكل يف �لتنفيذ �أعاه و�لغاء �حلجز على 

�ملنقولت �لعائدة للم�شت�شكل
طالب �لإعان : حمد حممد فا�شل �ملزروعي  - �شفته بالق�شية : متنازع 

�ملطلوب �إعانهم : 1- توني�س لعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : 
متنازع �شده  - جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها طلب �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 4775/2020 
�لتنفيذ  يف  للم�شت�شكل  �ل��ع��ائ��دة  �مل��ن��ق��ولت  بحجز  م   2021/1/21 بتاريخ  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  �شد 
�أعاه و�لغاء �حلجز على �ملنقولت �لعائدة للم�شت�شكل.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  
�إليها من  �لو�شول  �لتقا�شي عن بعد و�لتي ميكن  �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة    2021/2/28
خال موقع حماكم دبي �لإلكرتوين - �خلدمات �لعامة - جد�ول جل�شات �لق�شايا وليتوجب 
عليكم ح�شورها ونخطركم باأنه لكم �حلق بتقدمي مذكر�ت �و م�شتند�ت موقع عليها منكم قبل 

�جلل�شة ب 3 يوما من خال نظام �لطلبات �لذكية. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 960/2020/320 ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث  

مو�شوع �لإ�شتئناف : �إ�شتئناف �لقر�ر با�شتبعاد �لدعوىمن �لرول لعدم �لخت�شا�س 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/192 �حو�ل مال و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 

طالب �لإعان : �حلبتور �شيتي للتطوير �لعقاري )فرع من دبي �لوطنية لا�شتثمار( 
�أم��ر عي خ��ان رخيموف    -1 : �إعانهم  �ملطلوب   ، : م�شتاأنف  بالق�شية  م - �شفته  م  ذ 
2-مي�شره بيجم رخيموفا 3- غفور  �ر�شلون بيك رخيموف  4-لول ريخموفا - �شفتهم 

بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم - جمهويل حمل �لإقامة 
رقم 192/2020/140  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/�حلكم  ��شتاأنف  قد   : �لإع��ان  مو�شوع 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/3/3 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي 
عن بعد يف مبنى �لأمو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 7730/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1368/2020 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )76911.8 درهم( ، �شاما للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعان : �شيفر فيا �لتجارية - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : فتيحة حممد برجو قور�ري -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعانه : 1- �لريامي لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )76911.8( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعان.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 78/2021/11 مدين جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم باأد�ء مبلغ وقدره )300.000( درهم 
ثاثمائة �لف درهما ل�شالح �ملدعني تعوي�شا جابر� و�شاما عما حلقهم من �أ�شر�ر مادية ومعنوية جر�ء وفاة مورثهم. 

و�لق�شاء بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعان :  جايا كوماري ناجار�جان ب�شفتها زوجة ومن ورثة �ملتوفى/ ناجار�جان - وب�شفتها �لو�شي �ل�شرعي على 

�بنائها �لق�شر منه وهم / كارثيكا ر�ين ناجار�جان ، كارثريركر �حا ناجار�جان  - �شفته بالق�شية : مدعي
د�مودهار�ن   تيفاركونيل  ر�جو  ر�جو  ر�هوملون   -2 بياي  بياي جوبال  بياي جوبال  1- جار�رد�نان   : �إعانهم  �ملطلوب 

3-بيجو باول فالباتوكار�ن - �شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم باأد�ء 
مبلغ وقدره )300.000( درهم ثاثمائة �لف درهما ل�شالح �ملدعني تعوي�شا جابر� و�شاما عما حلقهم من �أ�شر�ر مادية 
ومعنوية جر�ء وفاة مورثهم. و�لق�شاء بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق  2021/3/4  �ل�شاعة 9.00 �شباحا ولغاية 12.30 ظهر� يف لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �لأقل. )ويكون �حل�شور عن بعد من خال برنامج �لإت�شال �ملرئي عرب تطبيق بوتيم على �لرقم 0566039276( 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13175 بتاريخ 2021/2/26   

اعالن حكم بالن�صر        
يف  الدعوى 199/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل �لإعان بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- �وجل��ا ناجورنايا  - جمهول حمل �لإق��ام��ة  مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ش�شة 
�لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي  نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/7/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه  حكمت 
 )768.193( مقد�ره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة 
�شنويا  �شبعمائة وثمانية و�شتون �لف ومائة وثاثة وت�شعون درهم و�لفائدة بو�قع %9  دره��م  
من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2020/4/9 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف و�لف 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا  درهم مقابل 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�إطار  �ل��ن��ف��ط �خل���ام �ل��ع��م��اق��ة يف 
لتنفيذ  �مل�����ش��ت��م��رة  �أدن������وك  ج��ه��ود 
خططها لزيادة طاقتها �لإنتاجية 
م����ن �ل���ن���ف���ط، ح���ي���ث ي��ب��ل��غ �إن���ت���اج 
�ل�شركة حالياً �أكرث من 4 مايني 
�ل��ي��وم، وت��ع��ت��زم زيادته  ب��رم��ي��ل يف 
�ليوم،  يف  ب��رم��ي��ل  م��اي��ني   5 �إىل 
بحلول عام 2030. وتعمل �أدنوك 
ل��اإم��د�د و�خل��دم��ات على حتديث 
��شطولها وتطوير قدر�ته باإ�شافة 
�ملياه  يف  تعمل  و�شفينة  ناقلة   16
 ..  2020 ع����ام  خ����ال  �ل��ع��م��ي��ق��ة 
و�أكدت �أدنوك لاإمد�د و�خلدمات 
م�����وؤخ�����ر�ً ت���ع���اق���ده���ا ع���ل���ى ب���ن���اء 5 
�إىل  �إ�شافة  عماقة،  غ��از  ناقات 
ناقلة نفط عماقة تعمل بالوقود 
دبليو  “�إيه  �شركة  ل�شالح  �مل��زدوج 
�مل�شرتك  �مل�������ش���روع  للماحة”، 
ل���اإم���د�د و�خلدمات  �أدن����وك  ب��ني 
لل�شناعات  و�ن����ه����و�  وجم���م���وع���ة 
�شر�ء  عن  �أعلنت  كما  �لكيميائية، 
�أربع ناقات ب�شائع �شائبة، ثاثة 
من نوع “�لرت�ماك�س” �لعماقة 
وو�ح��دة �شغرة من نوع “هاندي 

�شايز” خال عام 2020.
و�شتن�شم هذه �ل�شفن �لتي تعاقدت 
�أدن����وك ل��اإم��د�د و�خل��دم��ات على 
�ل�شركة  �أ���ش��ط��ول  �إىل  ت�شليمها 
ت�شمل  �شفينة   120 م��ن  �مل��ك��ون 
�لعميقة،  �مل��ي��اه  يف  �ل�شحن  �شفن 
�لدعم  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  و����ش���ف���ن 
�ل�����ب�����ح�����ري، و�����ش����ف����ن �خل�����دم�����ات 
�لنقل  �أ�شطول  وينقل   .. �لبحرية 
�أدنوك  ل�شركة  �ل���دويل  �ل��ت��ج��اري 
�خلام  �لنفط  و�خلدمات  لاإمد�د 
و�لب�شائع  �مل����ك����ررة  و�مل���ن���ت���ج���ات 
�ل�������ش���ائ���ب���ة و�حل�������اوي�������ات و�ل����غ����از 
�لطبيعي �مل�شال على منت ناقات 
�ل�شركة،  ت�����ش��ت��اأج��ره��ا  �أو  متلكها 
وذلك لدعم عمليات �أدنوك حملياً 
وت�شهيل �شحن �ل�شلع �إىل �لأ�شو�ق 

�لعاملية.

•• اأبوظبي -وام:

�أع���ل���ن���ت ���ش��رك��ة �أدن�������وك ل���اإم���د�د 
و�خلدمات، ذر�ع �ل�شحن و�خلدمات 
�للوج�شتية ل�شركة برتول �أبوظبي 
��شتحو�ذها  ع��ن  �أدن����وك  �لوطنية 
على 6 ناقات نفط خام عماقة، 
وذل�����ك ع���رب ����ش���ر�ء ن��اق��ل��ت��ي نفط 
ت��ن�����ش��م��ان ب�شكل  خ���ام ع��م��اق��ت��ني 
فوري �إىل �أ�شطول �أدنوك لاإمد�د 
و�خل����دم����ات و�ل��ت��ع��اق��د ع��ل��ى بناء 
ت�شليمها  ي��ت��م  ج��دي��دة  ن��اق��ات   3
و2023   2022 ع��ام��ي  ب��ني  يف 
ف��ي��م��ا �����ش���ت���ح���وذت �ل�����ش��رك��ة على 
���ش��ف��ي��ن��ة �إ����ش���اف���ي���ة ���ش��ت��ن�����ش��م �إىل 
هذه  وب��اإ���ش��اف��ة  ق��ري��ب��ا.  �أ�شطولها 
�لأوىل من  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �ل��ن��اق��ات، 
�أدن��وك لاإمد�د  �أ�شطول  نوعها يف 
طاقة  �إجمايل  يرتفع  و�خل��دم��ات، 
�ل�شحن لل�شركة بو�قع 12 مليون 

برميل من �لنفط �خلام.
وت��ن��ف��ذ ���ش��رك��ة �أدن�������وك ل���اإم���د�د 
�ل��ت��ي مت��ل��ك وت�شغل  و�خل���دم���ات، 
�أك�����رب �أ����ش���ط���ول ���ش��ح��ن ب���ح���ري يف 
دولة �لإم��ار�ت و�لتي تعترب حالياً 
ولوج�شتيات  ���ش��ح��ن  ���ش��رك��ة  �أك����رب 
ب����ح����ري����ة م���ت���ك���ام���ل���ة، ب����رن����اجم����اً 
�أ�شطولها  ل���ت���ح���دي���ث  ط����م����وح����اً 
ق�����در�ت�����ه�����ا يف جم����ال  وت����ط����وي����ر 
لتمكينها  و�خل�����دم�����ات  �ل�����ش��ح��ن 
م�����ن ت����وف����ر �أف���������ش����ل �خل����دم����ات 
خطط  ودع��م  �لدوليني  لعمائها 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �أدن����وك  جمموعة 
تطوير قدر�تها يف جمال �لتجارة 

و�لتد�ول.
موؤخر�ً  �أ�ش�شت  ق��د  �أدن���وك  وك��ان��ت 
“�أدنوك  هما:  جتاريتني  وحدتني 
�لتي بد�أت يف �شبتمرب  �لتجارية” 
ن�������ش���اط���ات���ه���ا يف جم���ال  �مل����ا�����ش����ي 
جت�������ارة �ل���ن���ف���ط �خل�������ام وت�������د�ول 
�خلا�شة  �مل�شتقة  �مل��ال��ي��ة  �لأدو�ت 
للتجارة  و”�أدنوك  �لنفط،  بقطاع 

�ل���ه���ام م���ن خ����ال ���ش��م��ان �إج�����ر�ء 
و�أعمال  �مل�شروع  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
بال�شفن  �خل����ا�����ش����ة  �ل���ت�������ش���م���ي���م 
�جل����دي����دة يف دول�����ة �لإم���������ار�ت .. 
بالإ�شافة �إىل ذلك ، �شيعمل فريق 
�لإمار�تية  �ل�شابة  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن 
م�����ن ����ش���رك���ة �أدن�����������وك ل�����اإم�����د�د 
و�خل��دم��ات ب�شكل وث��ي��ق م��ع فرق 
لتعزيز  �مل�شاريع  و�إد�رة  �لت�شميم 
�لت�شميم  يف  وخرب�تهم  معارفهم 
�مل�شتقبلية  و�ل�����ش��ي��ان��ة  و�ل���ب���ن���اء 

ل�شفن ناقات �لنفط �لعماقة.
�ل�شاكنة  �لطنية  �حلمولة  وتبلغ 
�ل�شت، و�لتي يبلغ طول  للناقات 

 1،082/ م���رت�ً   330 منها  ك��ل 
ق��دم��اً/، 300 �أل��ف ط��ن، يف حني 
تبلغ �لطاقة �ل�شتيعابية لكل منها 
حو�يل مليوين برميل من �لنفط 
�خلام، مما ي�شيف طاقة ��شتيعابية 
�أدن��وك لاإمد�د  لأ�شطول  �إ�شافية 
و�خلدمات تبلغ 12 مليون برميل 
ناقات  من  �ثنتني  ت�شليم  ومت   ..
�لنفط �لعماقة يف دي�شمرب حيث 
ب���د�أت���ا �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ط����رق �أدن����وك 
�لتجارية �لرئي�شية، و�شوف تن�شم 
هذ�  ���ش��ر�وؤه��ا  مت  �إ���ش��اف��ي��ة  �شفينة 

�لأ�شبوع �إىل �لأ�شطول قريًبا.
ناقات  �أ���ش��ط��ول  تاأ�شي�س  وي��اأت��ي 

“�إيني”  مع  بال�شر�كة  �لعاملية”، 
�لإيطالية و”�أو �إم يف” �لنم�شاوية، 
دي�شمرب  يف  ن�شاطاتها  تبد�أ  و�لتي 
�لقادم للرتكيز ب�شكل �أ�شا�شي على 

جتارة وتد�ول �ملنتجات �ملكررة.
وق��������ال �ل����ق����ب����ط����ان ع���ب���د�ل���ك���رمي 
�مل�شعبي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�أدنوك لاإمد�د و�خلدمات: ميثل 
�ل�شت  �ل��ن��اق��ات  �ل���ش��ت��ح��و�ذ على 
�ل��ع��م��اق��ة خ���ط���وة م��ه��م��ة �شمن 
جهودنا �مل�شتمرة لتحديث �أ�شطول 
�ل�شركة وتطوير قدر�تها ومتكينها 
�إىل جميع  �خل��ام  �لنفط  نقل  م��ن 
ت�شهم هذه  ك��م��ا   .. �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 

م����ع خيار  ب���امل���ق���ارن���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�لأكرب،  �لتكلفة  ذو  �ل�شفن  تاأجر 
من  �ل�شتحو�ذ  ه��ذ�  �شيمكننا  كما 
موثوقية  �أك������رث  خ���دم���ة  ت���ق���دمي 
�أكرب  مكانتنا  وتر�شيخ  لعمائنا، 
لوج�شتية  وخ��دم��ات  �شحن  �شركة 
متكاملة يف دولة �لإمار�ت، و�إتاحة 
�أكرب  �أمامنا لنقل كميات  �لفر�شة 
�إنتاج �أدنوك من �لنفط �خلام  من 

للعماء يف جميع �أنحاء �لعامل.
وت���ع���ك�������س ع���م���ل���ي���ات �ل����ش���ت���ح���و�ذ 
�أدن����وك لاإمد�د  ب��ه��ا  �ل��ت��ي ق��ام��ت 
�ل�شركة  جهود  موؤخر�ً  و�خلدمات 
وت��رك��ي��زه��ا �ل���د�ئ���م ع��ل��ى حتديث 

توفر  يف  �ل�شرت�تيجية  �خلطوة 
خدمات جديدة لعمائنا، ومتكني 
�أدن����وك و���ش��رك��ات��ه��ا �ل��ت��ج��اري��ة من 
�لطاقة  �أ������ش�����و�ق  �إىل  �ل���و����ش���ول 
جهودها  ودع��م  �جل��دي��دة،  �لعاملية 
�إ�شافية  قيمة  لتحقيق  �مل�شتمرة 

وتوفر م�شادر �ير�د�ت جديدة.
�أدن��وك لاإمد�د  و�أ�شاف : جنحت 
و�خلدمات يف �شر�ء هذه �لناقات 
و�لتعاقد على بناء ناقات جديدة 
من  �ل��رغ��م  على  تناف�شية  باأ�شعار 
�لظروف �ل�شائدة حالياً يف �لأ�شو�ق 
على  �ل�شتحو�ذ  ي�شهم  و���ش��وف   ..
تكاليف  خف�س  يف  �لناقات  ه��ذه 

�أ�شطولها وتطوير وتنويع قدر�تها 
يف جمال �ل�شحن، حيث مت تزويد 
�لتعاقد  مت  �لتي  �جلديدة  �ل�شفن 
ع���ل���ى ب���ن���ائ���ه���ا و�مل�������ش���م���م���ة وف���ق���اً 
ملو��شفات �أدنوك �لقيا�شية باأحدث 
قطاع  يف  �ل��ذك��ي��ة  �ل�شفن  تقنيات 
بالذكر،  جدير  �لبحري.  �ل�شحن 
�ملتخ�ش�شة  �لت�شنيع  م��ر�ف��ق  �أن 
يف ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن ن��اق��ات �لنفط 
حمدود  ع��دد  يف  ت��وج��د  �لعماقة 
معظمها  ف��ق��ط،  �ل��ع��امل  دول  م��ن 
�أدنوك  �آ�شيا. وقد حر�شت  يف قارة 
ل���اإم���د�د و�خل���دم���ات ع��ل��ى تعزيز 
�لقيمة �ملحلية �مل�شافة لهذ� �لعقد 

�سراء ثالث ناقالت نفط خام عمالقة والتعاقد على بناء ثالث �سفن اأخرى

اأدنوك لالإمداد واخلدمات ت�شتحوذ على 6 ناقالت نفط خام عمالقة
 اإدارة م�ساريع واأعمال الت�سميم اخلا�سة بال�سفن اجلديدة تتم يف دولة الإمارات لتعزيز القيمة املحلية 

بهدف مواءمة القطاع الدفاعي مع ال�سرتاتيجية ال�سناعية لالإمارة 

جمل�س ال�شركات الدفاعية يوقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية القت�شادية – اأبوظبي
�شراكة طويلة الأمد بني »اأمرك« وجناح طريان دبي امللكي 

تعاون لتاأ�شي�س من�شاأة متطورة للت�شنيع بالطباعة ثالثية الأبعاد يف الإمارات
•• اأبوظبي -وام:

وق����ع ����ش���ن���دوق ت��ن��م��ي��ة �ل���ق���ط���اع���ات �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل�����ذر�ع 
مع  تعاون  �تفاقية  �لقت�شادي  �ل��ت��و�زن  ملجل�س  �ل�شتثماري 
تاأ�شي�س  �إمكانية  تقييم  بهدف  تيتوميك  �لأ�شرت�لية  �ل�شركة 
حملي  ت�شنيع  خ��ط  لإن�شاء  �لطرفني  ب��ني  م�شرتك  م�شروع 
ويوفر  �ملتقدمة،  �لأب��ع��اد  ثاثية  �لطباعة  تقنيات  ي�شتخدم 
على  �أ�شا�شي  ب�شكل  تركز  �ل�شناعي  �لنطاق  منتجات  عربها 
���ش��ن��اع��ات �ل���ط���ر�ن و�ل���دف���اع و�ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از و�ل��ت��ع��دي��ن يف 

�لإمار�ت.

و�شت�شتخدم �ملن�شاأة �جلديدة �أحدث �لتقنيات للت�شنيع و�لإنتاج 
با�شتخد�م �شبائك معدنية عالية �جلودة، منها �لتيتانيوم، يف 

عدة تطبيقات �شناعية. 
كذلك �شت�شكل من�شاأة �لطباعة و�لت�شنيع ثاثي �لأبعاد مركز 

توزيع وخدمات ما بعد �لبيع ملنتجات تيتوميك.
ت�شتخدم  م��درج��ة  �أ�شرت�لية  عامة  ك�شركة  تيتوميك  ُت��ع��رف 
�لأبعاد  ثاثية  للطباعة  �خ���رت�ع  ب���ر�ءة  على  حا�شلة  تقنية 
تتميزبتقليل �لنبعاثات �لكربونية، و�لأمتتة، وكذلك متتلك 
عالية  منتجات  لتقدمي  �ملتخ�ش�شة  �مل���و�د  جم��ال  يف  خ��رب�ت 

�لأد�ء وحلول للتحديات �لهند�شية �ملعقدة.

�أندريا�س �شوير، رئي�س جمل�س  �لدكتور  �لتفاهم  وقع مذكرة 
�ملدير  �مل���زروع���ي،  م�شبح  وحم��م��د  ت��ي��ت��وم��ي��ك،  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
�لقطاعات  تنمية  �شندوق  ل��دى  �مل�شاريع  لقطاع  �لتنفيذي 

�ل�شرت�تيجية.
وي��رك��ز ���ش��ن��دوق تنمية �ل��ق��ط��اع��ات �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، �ل���ذر�ع 
�لعو�ئد  ع��ل��ى  �لق��ت�����ش��ادي،  ت��������و�زن  ملجل�س  �ل���ش��ت��ث��م��اري 
�ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  �شمن  �لقت�شادي  و�لأث��ر  �ملالي������ة 
�ل�شر�كات �ملحلي������ة  �لإم������ار�ت عن طري��������ق �ل�ش������تثمار يف  يف 
يف  �خل��ا���س  للقط�������اع  �لتنم�����وي  و�لتموي�������ل  و�لدولي�������ة 

�لدولة.

عقوبات  يفر�س  املركزي  امل�شرف 
غري  ف��رد  على  واإداري����ة  مالية 
م�شرح له ذي �شلة ب�شركة �شرافة

•• اأبوظبي - وام:

�لعربية  �لإم��������ار�ت  م�����ش��رف  ف���ر����س 
يناير   31 ب��ت��اري��خ  �مل���رك���زي  �مل��ت��ح��دة 
2021 عقوبات على فرد غر م�شّرح 
له، ذي �شلة ب�شركة �شر�فة عاملة يف 
�ل��دول��ة، وف��ق��اً لأح��ك��ام �مل���ادة 14 من 
�ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 20 ل�شنة 
2018 ب�شاأن مو�جهة غ�شل �لأمو�ل 
وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل �لإره�����اب ومتويل 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات غ���ر �مل�����ش��روع��ة، و�مل����ادة 
ب��ق��ان��ون �حتادي  �مل��ر���ش��وم  م��ن   137
رقم 14 ل�شنة 2018 ب�شاأن �مل�شرف 
�ملركزي وتنظيم �ملوؤ�ش�شات و�لأن�شطة 
�ملركزي  �مل�������ش���رف  وف���ر����س  �مل���ال���ي���ة. 
غر�مة مالية قدرها 600 �ألف درهم 
على �لفرد غر �مل�شرح له، ومت منعه 
من �لقيام باأي مهام م�شتقبلية تتعلق 
باملوؤ�ش�شات �ملالية �ملرخ�شة يف �لدولة. 
�ل�شاحية  �ل���ف���رد  ل����دى  ي��ك��ن  ومل 
للقيام مبهمة تتطلب مو�فقة م�شبقة 
للمادة  �مل���رك���زي وف���ق���اً  �مل�����ش��رف  م���ن 
ب��ق��ان��ون �حتادي  �مل��ر���ش��وم  م��ن   137

رقم /14/ ل�شنة 2018.

ومدنية �شيادية هنا يف �لإمار�ت. ومتا�شياً مع �لتز�منا 
�إىل  �لر�مية  و�أول��وي��ات��ن��ا  �ل��ب��اد  يف  �لقطاع  با�شتد�مة 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �لإم������ار�ت يف �مل��ن��ط��ق��ة ك��م��رك��ز متكامل 
نحو  �إيجابية  خطوة  �جلديد  �لعقد  ي�شكل  لل�شيانة، 
�لعمل  نو��شل  و���ش��وف  وم��وؤه��ات��ن��ا.  �إمكاناتنا  تعزيز 
�ل�شيانة  �جل��ودة يف جم��ال  عالية  توفر خدمات  على 
�ل��ق��ادم��ة«. بدوره،  و�لإ���ش��اح و�لعمرة خ��ال �لأع���و�م 
طر�ن  بجناح  �مل�شرتيات  مدير  �ل��ري�����س،  حممد  ق��ال 
“�أمرك”  م���ع  ع��اق��ت��ن��ا  ك��ان��ت  “لطاملا  �مل��ل��ك��ي:  دب����ي 
مميزة و�شهدت منو�ً وتطور�ً متو��شلني خال �لأعو�م 
�ل�شر�كة  تعزيز هذه  �إىل  قدماً  نتطلع  ونحن  �ملا�شية. 
يف �مل�شتقبل«. وتوفر من�شاأة “�أمرك” و�حدة من �أكرب 
حظائر خدمات �ل�شيانة و�لإ�شاح و�لعمرة �لع�شكرية 
و�ملدنية يف �ملنطقة �شمن م�شاحة ت�شل �إىل 36500 

مرت مربع.
وتعد “�أمرك” جزء�ً من قطاع دعم �ملهام يف “�يدج”، 
�ملتقدمة و�ملتخ�ش�شة يف قطاع  �لتكنولوجيا  جمموعة 
مورد�ً   25 �أف�شل  ب��ني  ت�شنف  و�ل��ت��ي  وغ���ره  �ل��دف��اع 

ع�شكرياً يف �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيانة  خ���دم���ات  م����زود  “�أمرك”،  ���ش��رك��ة  �أب���رم���ت 
�تفاقية  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �لع�شكرية  و�ل��ع��م��رة  و�لإ����ش���اح 
�لطرفان  �مللكي، يقوم مبوجبها  مع جناح طر�ن دبي 
�أ�شطول جناح  �لتعاون يف جمال دعم  بتمديد عاقات 
“�شي-130-�إل- ط���ائ���ر�ت  م��ن  �مل��ل��ك��ي  دب���ي  ط����ر�ن 
و�لعمرة  و�لإ����ش���اح  �ل�شيانة  من�شاأة  د�خ���ل   ”100
ل�شركة “�أمرك” يف مدينة �لعني، حيث �شيبد�أ �لعمل 
عام  من  �لأول  �لربع  نهاية  يف  �ل��دوري��ة  �ل�شيانة  على 
ت��ع��زز مكانة  �أن  �لت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ���ش��اأن  وم���ن   .2021
و�لإ�شاح  �ل�شيانة  خ��دم��ات  يف  �ل��ري��ادي��ة  “�أمرك” 
و�لعمرة يف �ملنطقة، و�أن تر�ّشخ �ل�شر�كة طويلة �لأمد 
�مل��ل��ك��ي، ف�شًا ع��ن م�شاهمتها  م��ع ج��ن��اح ط���ر�ن دب��ي 
�لت�شغيلي  �لنطاق  تو�شعة  نحو  �ل�شركة  جهود  دعم  يف 
�لرئي�س  �لظاهري،  ح��ارب  وق��ال   .MRO AA ملن�شاأة 
جناح  ب��ت��زوي��د  “نلتزم  “�أمرك”:  ل�شركة  �لتنفيذي 
طر�ن دبي �مللكي باأف�شل خدمات �ل�شيانة و�لإ�شاح 
دفاعية  ق��در�ت  بناء  يف  و�مل�شاهمة  �ل��دول��ة  يف  و�لعمرة 

الفتان القاب�شة توقع مذكرة تفاهم 
مع الفجرية لال�شتثمار املحدودة

•• الفجرية - وام:

وقعت �شركة “�لفتان �لقاب�شة” لا�شتثمار مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة 
�لفجرة لا�شتثمار �ملحدودة يف �إطار تعزيز �لتعاون �لثنائي يف �ملجالت 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لقاب�شة  �لفتان  �شركة  عام  �بوغنيج مدير  �شعيد  �لتفاهم  وقع مذكرة 
�لفجرة  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعنتلي  خلفان  علي  و  لا�شتثمار 
لا�شتثمار �ملحدودة وذلك على هام�س �نعقاد فعاليات معر�شي “�آيدك�س 

يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. ونافديك�س 2021”، 
ياأتي توقيع مذكرة �لتفاهم يف �إطار حر�س �ل�شركتني على تبادل �خلرب�ت 

و�لتجارب، مبا ين�شجم مع مكانتهما �لر�ئدة يف �ملجال �ل�شتثماري.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شركات  �لإم���������ار�ت  جم��ل�����س  وق����ع 
�لدفاعية �تفاقية تعاون م�شرتك مع 
�أبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
��شرت�تيجية  �شر�كة  بناء  �إىل  تهدف 
�لدفاعي  �ل���ق���ط���اع  ودع������م  ل��ت��ع��زي��ز 
و�لأمني ومو�ءمته مع �ل�شرت�تيجية 
�أب��وظ��ب��ي ب�شكل  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة لإم������ارة 
�لتناف�شية  �مل��ز�ي��ا  تدعيم  يف  ي�شاهم 

للقطاع �ل�شناعي يف �لإمارة.
�ل��ي��وم يف جناح  �لتفاهم  وق��ع م��ذك��رة 
جم���ل�������س �ل�����ت�����و�زن �لق����ت���������ش����ادي يف 
م��ع��ر���ش��ي وم���وؤمت���ر �ل���دف���اع �ل���دويل 
“�آيدك�س 2021” و�لدفاع �لبحري 
�شعادة  من  كل   ”2021 “نافدك�س 
ر����ش��د ع��ب��د �ل��ك��رمي �ل��ب��ل��و���ش��ي وكيل 
�أبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
جمل�س  رئي�س  �لرميثي،  علي  ومطر 
لل�شركات  �لإم��������ار�ت  جم��ل�����س  �إد�رة 
�لدفاعية بح�شور �أن�س نا�شر �لعتيبة 
مدير عام جمل�س �لإمار�ت لل�شركات 
�مل�����ش��وؤول��ني من  م��ن  وع���دد  �لدفاعية 

كا �جلانبني.
وت����رك����ز �لت���ف���اق���ي���ة �مل�������ش���رتك���ة بني 
�لد�ئرة و�ملجل�س  �جلانبني على دعم 
�إمارة  يف  �ل�شناعي  للقطاع  للرتويج 
�أب���وظ���ب���ي م���ن خ����ال ت�����ش��ك��ي��ل فريق 
تبادل  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  م�������ش���رتك  ف���ن���ي 
�خلرب�ت وبحث �شبل حتقيق �ملو�ئمة 
�ل�شناعية  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ب�����ني 
�لدفاعية  �ل�شناعات  و��شرت�تيجية 

�لدفاعية �لوطنية يف �أبوظبي.
�لتنمية  د�ئ���رة  حر�س  �شعادته  و�أك���د 
مبكتب  ممثلة  �أبوظبي  �لقت�شادية 
�شر�كتها  تعزيز  على  �ل�شناعة  تنمية 
�لإمار�ت  جمل�س  مع  �ل�شرت�تيجية 
ل��ل�����ش��رك��ات �ل��دف��اع��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ودعم 
�ل���دف���اع���ي و�لأم����ن����ي فيما  �ل���ق���ط���اع 
و�مل�����ب�����ادر�ت �لتي  ب���ال���رب�م���ج ِ ي��ت��ع��ل��ق 
�أبوظبي  �إم���������ارة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت���دع���م 
للمحتوى  �أبوظبي  برنامج  كتطبيق 
�ل�شركات  �ملحلي بهدف حتفيز ودعم 

�لدفاعية.
�لرميثي  علي  مطر  ق��ال  جهته  م��ن 
�إد�رة جمل�س �لإمار�ت  رئي�س جمل�س 
قطاع  دور  �إن  �ل��دف��اع��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
�ل�������ش���ن���اع���ات �ل���دف���اع���ي���ة و�لأم���ن���ي���ة 
�لقت�شادي  �لتنوع  دع��م  يف  �لوطني 
وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة �آخ���ذ 
�أن  م��وؤك��د�  م�شطرد،  ب�شكل  بالتنام 
جمل�س �لإم��ار�ت لل�شركات �لدفاعية 
و�لتكامل  �لتعاون  خ��ال  م��ن  ي�شعى 
�ملختلفة  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات  م����ع 
لإيجاد بيئة تناف�شية جاذبة لل�شركات 

�لدفاعية و�لأمنية.
�ملبادرة  ه���ذه  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أو����ش���ح 
قطاع  دع��م  يف  ت�شاهم  �أن  �شاأنها  م��ن 
وقال  و�لأمنية  �لدفاعية  �ل�شناعات 
�لتفاهم  م��ذك��رة  خ���ال  م��ن  “ناأمل 
�ملوقعة مع د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�أن ن�شاهم يف تعزيز �لقدرة �لتناف�شية 
لل�شركات �لدفاعية وزيادة �إمكانياتها 

�لت�شديرية«.

و�أ�شار �لبلو�شي �إىل �أن مكتب �لتنمية 
�ل�شناعية يوفر حزمة من �لت�شهيات 
�ملوؤكد  م��ن  �ل��ت��ي  �لتناف�شية  و�مل��ز�ي��ا 
�ل�شناعات  ق��ط��اع  �أد�ء  �شتدعم  �أن��ه��ا 
�ل��دف��اع��ي��ة و�لأم��ن��ي��ة �ل��وط��ن��ي وتعزز 
و�لت�شديرية  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ق���در�ت���ه 
ومت��ك��ن��ه م���ن �مل�����ش��اه��م��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�لتي  �لقت�شادي  �لتنوع  م�شرة  دعم 
تقودها د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف 
�أبوظبي، معربا عن �أمله يف �أن ت�شاهم 
�لإمار�ت  جمل�س  مع  �لتفاقية  ه��ذه 
بيئة  �إي��ج��اد  يف  �ل��دف��اع��ي��ة  لل�شركات 
�ل�شناعات  وتطور  لنمو  مثالية  عمل 

�لب��ت��ك��ار مب���ا ي��ع��زز و�ق����ع ع��م��ل هذ� 
�قت�شاد  يف  م����وؤث����رة  ك���ق���وة  �ل���ق���ط���اع 

�أبوظبي.
�إىل  �أي�شا  ي��ه��دف  �ملكتب  �أن  و�أو���ش��ح 
و�لقدرة  �ل�شناعي  �لإن���ت���اج  حت�شني 
�لتناف�شية يف خمتلف مر�حل �لإنتاج 
لل�شناعات  �مل�شافة  �لقيمة  زي���ادة   ،
�ملحلية، لفتا �إىل �أن قطاع �ل�شناعات 
�لدفاعية و�لأمنية �لوطني هو قطاع 
�لأمر  ب�شكل ملحوظ  و�عد ومتنامي 
�لذي يب�شر بزيادة م�شاهمته يف دعم 
�أد�ء �لقت�شاد �لوطني خال �لأعو�م 

�لقادمة.

�لبيانات  ت���ب���ادل  خ����ال  م���ن  وذل�����ك 
و�مل���ع���ل���وم���ات مب����ا ي��ح��ق��ق �لأه�������د�ف 
�أمتته  ع����رب  ل��ل��ج��ان��ب��ني  �مل�������ش���رتك���ة 
برنامج  وتطبيق  وتكاملها  �لنظمة 
�أب����وظ����ب����ي ل��ل��م��ح��ت��وى �مل���ح���ل���ي على 

�ل�شناعات �لدفاعية. 
�لكرمي  ع���ب���د  ر������ش����د  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
�لتنمية  د�ئ��������رة  وك����ي����ل  �ل���ب���ل���و����ش���ي 
�لقت�شادية �أبوظبي �إن �لد�ئرة ت�شعى 
من خال مكتب تنمية �ل�شناعة �إىل 
�ل�شناعي يف  �لقطاع  تطوير وتنظيم 
�لرتقاء  و�مل�شاهمة يف  �بوظبي  �إم��ارة 
ب���اأد�ئ���ه و����ش��ت��د�م��ت��ه ب��الع��ت��م��اد على 

خطط  تدعم  اخل��ط��وة   
ت��و���ش��ع��ة  يف  اأدن�������وك 
وتطوير قدراتها يف جمال 
املنتجات  وت��داول  جتارة 
اإيرادات  م�شادر  وتوفري 
اأدن��وك  ل�شركة  جديدة 
ل���الإم���داد واخل���دم���ات 

بلدية دبي حت�شل على 9 �شهادات موا�شفات عاملية جديدةفالي دبي تو�شع عملياتها يف رومانيا برحالت اإىل كلوج نابوكا
•• دبي -وام:

�أعلنت فاي دبي hls �إطاق رحاتها �إىل كلوج نابوكا يف رومانيا. و�شت�شر �لناقلة رحاتها �ىل هذه �لوجهة بو�قع رحلتني �أ�شبوعيا بني مطار دبي 
�لدويل DXB ومطار �أفر�م �إيانكو �لدويل كلوج CLJ �بتد�ء من 20 مار�س �ملقبل. وت�شغل فاي دبي حاليا رحلتني يوميا بني مطار دبي �لدويل 
�إىل  OTP مع بدء �لرحات  �ل��دويل يف بوخار�شت  DXB ومطار هرني كو�ند� 
كلوج نابوكا يف مار�س �ملقبل �شرتفع �لناقلة رحاتها �ىل �ل�شوق �لرومانية �ىل 
 “ دبي  فاي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لغيث  غيث  وق��ال  �أ�شبوعيا.  رحلة   16
 2012 �أ�شبوعًيا يف �لعام  بد�أنا عملياتنا لأول مرة �إىل بوخار�شت باأربع رحات 
ومنذ ذلك �حلني �شاعفت فاي دبي عملياتها �إىل �أكرث من ثاث مر�ت يف �ل�شوق 
مع منو �لطلب على حركة �لتجارة و�ل�شحن بني رومانيا و�لإمار�ت” معربا عن 
�شعادته لتقدمي �ملزيد من �خليار�ت لرحات �لطر�ن �ملبا�شرة �ملائمة لل�شوق 

مع بدء رحاتنا �إىل كلوج نابوكا.

و�لعمليات بطريقة مثالية حيث تعترب �ملو��شفات �لدولية مثل مو��شفات �لأيزو 
�لإد�رة  جم��الت  يف  �ملمار�شات  لأف�شل  عاملية  معاير  �لربيطانية  و�ملو��شفات 
و�حلوكمة �ملوؤ�ش�شية وتدعم �لتح�شني و�لتطوير على عمليات وخدمات �ملوؤ�ش�شات 
على  �لرتكيز  م��ع  �ملتعاملني  و�شعادة  ر�شا  م�شتويات  �أف�شل  حتقيق  يف  وت�شهم 
�ملوؤ�ش�شي«. و�شملت  �ملوؤ�ش�شات ودعم جهود �لريادة و�لتميز يف �لعمل  بناء قدر�ت 
نظام  م��ع  �ملطابقة  �شهادة  دب��ي  بلدية  عليها  ح�شلت  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �ل�����ش��ه��اد�ت 
�إد�رة �ملخاطر و�شهادة  �إد�رة �ل�شحة و�ل�شامة �ملهنية و�شهادة �ملطابقة مع نظام 
�ملطابقة مع نظام �إد�رة ��شتمر�رية �لعمل و�شهادة �لمتثال مع نظام �إد�رة �ملعرفة 
و�شهادة �لمتثال مع منظومة �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية ح�شب �ملعيار �لربيطاين و�شهادة 
�لمتثال مع نظام مكافحة �لر�شوة و�شهادة �لمتثال مع ميثاق �إ�شعاد �ملتعاملني 
و�شهادة �لمتثال مع مو��شفة حل �خلافات مع �ملتعاملني و�شهادة �لمتثال مع 

مو��شفة مر�قبة وقيا�س ر�شا و�شعادة �ملتعاملني.

•• دبي -وام:

ح�شلت بلدية دبي على 9 �شهاد�ت مطابقة جديدة مع مو��شفات عاملية متخ�ش�شة 
يف جمالت �لأنظمة �لإد�رية بالإ�شافة �إىل جتديد 10 �شهاد�ت عاملية وذلك بعد 
�ململكة  من  متخ�ش�شة  عاملية  تدقيق  �شركات  قبل  من  عليها  و�لتدقيق  �لتقييم 
�لكفاءة  ��شتد�مة معاير  تعزيز  دبي على  بلدية  �إط��ار حر�س  و�أملانيا يف  �ملتحدة 
و�جل��ودة يف خمتلف قطاعاتها. وقال �شعادة �ملهند�س د�وود �لهاجري مدير عام 
�ل�شرت�تيجيات  �أف�شل  �ت��ب��اع  �إىل  د�ئ��م��ا  دب��ي  بلدية  يف  ن�شعى  “�أننا  دب��ي  بلدية 
منظومة  مع  ومتما�شية  �ملمار�شات  كافة  يف  �لعاملية  �ملعاير  تطبيق  �إىل  �لر�مية 
برنامج دبي للتميز �حلكومي وتعزيز� لتحقيق �أهد�ف �لريادة يف جمالت �لعمل 
�شمان  يف  ت�شهم  �لعاملية  �ملو��شفات  �شهاد�ت  �أن  �لهاجري  و�أ���ش��اف  �حلكومي«. 
�لتي تعزز �حلوكمه وج��ودة كافة �خلدمات  �لعاملية  �ملعاير  و�أعلى  �أرق��ى  تطبيق 
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•• دبي-الفجر

ت�شتاأنف مناف�شات بطولة كاأ�س دبي �إيفز� �لذهبية �ليوم �جلمعة مببار�تني بعد 
�أن �لتقطت �لفرق �لأنفا�س و�أعادت ترتيب �أور�قها وح�شاباتها لتبد�أ �مللحق �ليوم 
�لتي حققتها  �لنتائج  بعد  و�لفني  �لنف�شي  للعبور  يكون ج�شر�  �أن  �لذي ميكنه 

�لفرق �لأربع يف �لدور �لتاأهيلي .
ولعل مباريات �ليوم و�لتي �شوف تقفز بالفائز فيها �إىل �للعب وجها لوجه مع 
�أول �ملجموعة �لأوىل و�لثانية مع منحهما فر�شة ذهبية للتعوي�س وخطف فوز 
ميكن �أي منهما من �للعب يف �ملبار�ة �لنهائية للبطولة وهنا تكمن �أهمية �لفوز 

يف مبار�تي �ليوم .
ب���ني فريقي  �ل��ظ��ه��ر وجت���م���ع  ب��ع��د  �ل��ث��ان��ي��ة  م���وع���ده���ا مت����ام  �مل����ب����ار�ة �لوىل 
بقيادة  �جلامح"فاحلبتور  "�حل�شان  كافو  دبي  �حلبتور"�للغز�حلائر"  وذئ��اب 
�أن يفك لغز خ�شارته �لأخ��رة و�لأد�ء غر �ملقنع �لذي  حممد �حلبتور يحاول 
و�ملناف�شة  �لو�جهة  وليعود من جديد �ىل  ب�شهولة  ليخ�شر  بنجا�س  �مام  قدمه 
�ملقابل فان فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور �حلبتور �شوف  �للقب ويف  على 
ي�شعى �ىل �لفوز وتاأكيد �حقيته بتاأهله ثاين جمموعته حتى لو كان هذ� �لفوز 

على ح�شاب فريق �لو�لد �ملناف�س حممد �حلبتور.  
وميثل فريق �حلبتور�ليوم  كل من حممد �حلبتور )�شفر جول( وفليك�س ��شنب 

بينما ميثل فريق ذئاب  9 جول  6 جول فاكونو �شول  3 جول وجان جاريت�س 
3 ج��ول وتوما�س  1 ج��ول وك��ي��ان ه��ول  " كافو" ك��ل م��ن حبتور �حلبتور  دب��ي 
يرى  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف   . ج��ول   8 �ليجاندرو  وم��وزي��و  ج��ول   6 بريزفورد 
�خليول  �لقوة  ناحية  من  وخا�شة  فنيا  �لف�شل  �لم���ار�ت  فريق  �أن  �ملر�قبون 
ويكون  بامللعب  جهد�  ويبذل  يعطى  ملن  �لفوز  �ن  وع��رف  �ل��در���س  ��شتوعب  قد 
�كرث تفاهما وديناميكية وهو با �شك قد �عاد ترتيب �ور�ق��ه و��شتعد بتكتيك 
�لبطولة  �لذي ظهر يف هذه  �ما فريق بنجا�س  �ملفتوح  �للعب  بعيد� عن  جديد 
كاملارد و�أ�شبح بعبعا جلميع �لفرق فليكن حذر� وي�شع يف �حل�شبان �أن �أي خطاأ 
يف ح�شاباته �شوف يكلفه �للعب يف �لظل بعيد� عن �ملناف�شة على �لكاأ�س �لغالية 

وميلك فريق �لمار�ت �ليوم )17 جول ( بقيادة �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ومعها لوكا�س مونتيفرد 4 جول وتوما�س بانيللو 6 جول 
وجولرمو 7 جول وميثل فريق بنجا�س )18 جول( حيدر بنجا�س وفردريكو 

بوتوب�شكي  5 جول بنيامني بانيللو 6 جول جاكينتو كروتو 7 جول .

كاأ�ش دبي اإيفزا الذهبية للبولو 

احلبتور يواجه الذئاب والإمارات مع بنجا�س يف »امللحق« اليوم 

ت�شكيل جلنة كرة 
القدم الن�شائية برئا�شة 

اأمل بو�شالخ
•• دبي –الفجر:

�لقدم  ك��رة  ت�شكيل جلنة  �ل��ق��دم  لكرة  �لإم����ار�ت  �إد�رة �حت��اد  ق��رر جمل�س   
�شيف  وعائ�شة  �لحتاد  �إد�رة  بو�شاخ ع�شو جمل�س  �أمل  برئا�شة  �لن�شائية 
، غالية عبد�هلل  ، وع�شوية �شيخة حممد �لزعابي  للرئي�س  �لقمزي نائباً 

�ملازمي وعبر حممد �خلاجة .

•• دبي –الفجر:

 تنطلق م�شاء �ليوم �جلمعة مباريات �لأ�شبوع �لر�بع ع�شر 
مباريات  ث��اث  ُتقام  حني  �لأوىل  �ل��درج��ة  دوري  مل�شابقة 
جتمع نادي �حلمرية مع نادي �لعربي على ملعب �حلمرية 
، وي�شت�شيف نادي �لإمار�ت مبلعبه نادي دبا ، فيما يو�جه 

نادي دبا �حل�شن نادي �لبطائح على ملعب دبا �حل�شن.
باإقامة  �ل�شبت  غد  يوم   14 �ل�  �لأ�شبوع  مباريات  وتختتم 
 ، �ل��ذي��د  ن��ادي  �لتعاون  ن��ادي  ي�شت�شيف  حيُث   ، مبار�تني 

ويحل نادي م�شفوت �شيفاً على  نادي م�شايف.

وُتلعب جميع املباريات ال�ساعة 17:30.
وكانت نتائج مباريات �لأ�شبوع �لثالث ع�شر للم�شابقة قد 
، فيما   )  1 –  3  ( �لعربي  �لعروبة على  �أ�شفرت عن فوز 
�شيطر �لتعادل �لإيجابي على مباريات �لذيد ودبا �حل�شن 
) 2 – 2 ( ، ودبا مع �حلمرية ) 1 – 1 ( وبالنتيجة ذ�تها 
تعادل م�شفوت مع  بينما    ، �لإم���ار�ت  �لبطائح مع  تعادل 

�لتعاون �شلبياً ) 0 – 0 (.

الرابع  الأ�شبوع  انطالق  يف  مباريات   3
ع�شر لدوري الدرجة الأوىل اليوم

•• دبي - وام:

مفاجاآت  �أوىل  �شوماى  �لهندي  فجر 
�ل�شابعة  �ل����دول����ي����ة  ف�������ز�ع  ب���ط���ول���ة 
�لهمم  و�ل�����ش��ه��م لأ����ش���ح���اب  ل��ل��ق��و���س 
2021" �لتي ت�شل  بطولت  "ثاين 
�ليوم  م�����ش��اء  �لأخ����رة  حمطتها  �إىل 
�لفوز  وذل��ك عندما جنح يف  �جلمعة، 
بافليك  �ل�شلوفاكي  �لعامل  بطل  على 
بنتيجة 145 - 143 يف ن�شف نهائي 

م�شابقة �ملركب رجال.
وبهذه �لنتيجة ينجح �لبطل �لهندي 
جد�رة  ع��ن  �لنهائي  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 
�لعامل.  بطل  ح�شاب  على  و��شتحقاق 
�لهندي  خطف  نف�شها  �مل�شابقة  ويف 
ك���وم���ار ف����وز� م�����ش��ت��ح��ق��ا ع��ل��ى ح�شاب 
�لرتكي �يفان بنتيجة 143 - 138 
�ملنعكف  نهائي  ن�شف  م�شابقة  ويف   .
ك���ل من  �ل��ن��ه��ائ��ي  �إىل  ت���اأه���ل  رج�����ال 
�ل���رو����ش���ي �أون����ط����ون ب��ع��د ف�����وزه على 
و�لأوك���ر�ين   ،5  -  6 جيوم  �لفرن�شي 
ميكول بعد فوزه على �لرتكي �شديق 

.  4  -  6
زه���رة نعمتي على  �لإي��ر�ن��ي��ة  وف����ازت 

�شفر   -  6 مليخ  ن��ت��ال��ي��ا  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
���ش��ي��د�ت، بينما  �مل��ن��ع��ك��ف  يف م�����ش��اب��ق��ة 
w1، ع���ن فوز  ن��ه��ائ��ي  �أ���ش��ف��ر ن�����ش��ف 
مو�طنتها  ع���ل���ى  ب���ه���ات���ني  �ل���رتك���ي���ة 

و�لرتكية   ،123  -  132 ن���ي���ه���اد 
�آيدين على �لرومانية بقد�ن بنتيجة 
�ملركب  م�شابقة  ويف   .  121  -  136
على  �أ�شبانيد�  �لرو�شية  فازت  �شيد�ت 

 ،140  -  143 ي����ورو�مل����از  �ل��رتك��ي��ة 
�لرو�شية  باليان  �لهندية  عربت  فيما 
 .  138  -  139 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �آن�������ش���ازي���ا 
توكولت  ج��ل��وي��وم  �ل��ف��رن�����ش��ي  وجن���ح 

"36 عاما" �لذي ي�شارك مع منتخب 
ب��اده يف ه��ذ� �حل��دث �لعاملي يف لفت 
�لن�����ظ�����ار، وحت������دى ك����ل �ل�������ش���ع���اب ب� 
�لطاقة  �أن  �لقوية" ..موؤكد�  "�لإر�دة 

�لأ�شا�شي  �مل���ح���رك  ه���ي  �لإي���ج���اب���ي���ة 
�أنه  وب��رغ��م  �ل��ت��ح��دي��ات،  على  للتغلب 
�شوب ب� "فمه" بدل من يده �لي�شرى 

�مل�شابة بقطع يف �لوتار.
وي����رى �ل���اع���ب �ل��ف��رن�����ش��ي �أن����ه على 
�لطريق �ل�شحيح رغم هذه �لظروف، 
للقو�س  ف������ز�ع  ب���ط���ول���ة  �أن  م����وؤك����د� 
�لتوقف  بعد  و�ل�شهم ج��اءت يف وقتها 
�لطويل ب�شبب جائحة كورونا، و�أ�شار 
�إىل �أن �جلميع كان يف �نتظار �لبطولة 
من �أجل تفجر طاقاتهم بعد �لغياب 
�ل���ط���وي���ل. وو����ش���ف ج��ول��ي��وم بطولة 
�ملهمة  �لبطولت  من  باأنها  "فز�ع" 
"�أ�شحاب  ل����  �ل��ع��امل��ي��ة  �خل��ري��ط��ة  يف 
�ل���دول  م�����ش��ارك��ة  �أن  مبينا  �لهمم"، 
يف ه���ذ� �حل����دث رغ���م ه���ذه �لظروف 
�لعامل، مل  بها  �لتي مير  �ل�شتثنائية 
�لكبرة  لثقتها  ولكن  ف��ر�غ،  ت��اأت من 
يف دب����ي ك��م��دي��ن��ة ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ق����ادرة 
كل  حتت  �ملنا�شبة  �لبيئة  توفر  على 
و�خ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه قائا:  �ل����ظ����روف. 
و�إمكاناتي كبرة من  نف�شي  ثقتي يف 
�أج����ل حت��ق��ي��ق �ل��ه��دف �مل��ن�����ش��ود، �آما 

�لتو�جد يف "طوكيو" �ل�شيف �ملقبل.

يف اأبرز مفاجاآت »دولية« فزاع للقو�ش وال�سهم 

الهندي »�شوماى« يق�شي ال�شلوفاكي »بافليك« بطل العامل
•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن في�شل �حلمادي �أمني �ل�شر �لعام باحتاد �لإمار�ت لرفع �لأثقال عن نيته 
مو��شلة  �لأث��ق��ال،  لرفع  �لآ�شيوي  لاحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  �نتخابات  خو�س 
لتجربته �لناجحة �لتي بد�أها يف �ملكتب �لتنفيذي خال �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية، 

و�لتي جعلته قريبا من موقع �شنع �لقر�ر يف �لحتاد �لقاري.
�ملقبل على  �إبريل  �شتجرى يف  �لتي  �لنتخابات  �شيخو�س  �أنه  ويوؤكد �حلمادي 
ومع  �ملر�شحني  زم��ائ��ه  م��ع  حاليا  م�����ش��اور�ت  يجري  و�أن���ه  �لع�شوية،  من�شب 
�أع�شاء �جلمعية �لعمومية لدر��شة مدى �إمكانية �أن يتقدم ملقعد نائب �لرئي�س. 
�أمثل  �لإمار�ت" و�م":" �شوف  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحاته  يف  �حل��م��ادي  وي��ق��ول 
�حتاد �لإمار�ت يف �نتخابات �لحتاد �لدويل يف �شهر مار�س �ملقبل، و�لت�شالت 
�مل��وق��ف حاليا لختيار  ون��در���س  �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  �أ���ش��ده��ا يف  و�لرتبيطات على 
�لأن�شب من �ملر�شحني، و�لذي ميكن �ن يخدم م�شروعنا �لتطويري، وبعد هذه 
�لنتخابات يف �لحتاد �لدويل، هناك بطولة �آ�شيا للرجال و�ل�شيد�ت باأوزبك�شتان 
يف �شهر �بريل و�لتي قدمنا �أور�ق م�شاركتنا فيها بالرباع �ل�شيخ حممد منت�شر 
للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  من  �ملو�فقة  وننتظر  �مل��دين،  مي  و�لرباعة  �لقا�شمي، 
و�جلهات �ملعنية للم�شاركة، لأنها بطولة مهمة كونها موؤهلة لأوملبياد طوكيو، 
ولدينا فر�شة يف �لتاأهل بالن�شبة لاعبة مي �ملدين. وتابع: على هام�س بطولة 
يف  ر�أي��ي  وح�شمت  �لآ�شيوي،  �لحت��اد  �نتخابات  جترى  �شوف  باأوزبك�شتان  �آ�شيا 
�لرت�شح لا�شتمر�ر يف �ملكتب �لتنفيذي، وبعد بطولة �آ�شيا للكبار، �شوف نكون 
على �ملوعد مع بطولة �آ�شيا لل�شباب بجدة يف �شهر مايو �ملقبل، و�شوف ن�شارك 
فيها �أي�شا يف �لغالب مب�شاركة رمزية وقد �ر�شلنا �لقائمة �لأولية للهيئة �لعامة 
على  تعليقه  وع��ن  �ل�شاأن".  بهذ�  �ملو�فقات  على  �حل�شول  �ج��ل  من  للريا�شة 
بعد  ملا  عام  ملدة  �لريا�شية  لاحتاد�ت  بالتمديد  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  قر�ر 
دورة طوكيو �لأوملبية يقول �حلمادي:" هو قر�ر له وجاهته، ي�شتهدف حتقيق 
�ل�شتقر�ر يف �لحتاد�ت �لريا�شية قبل دورة �لألعاب �لأوملبية، ونحن يف �لحتاد 

نرحب به، وكنا م�شتعدون لإجر�ء �لنتخابات لو مل يكن هناك متديد".

في�شل احلمادي يعلن تر�شحه 
خلو�س انتخابات »تنفيذي رفع 

الأثقال الآ�شيوي«

•• الذيد-الفجر:

ن����ظ����م ن���������ادي �ل������ذي������د �ل����ري����ا�����ش����ي 
"�نتقاء و تطوير  حما�شرة بعنو�ن  
�ملحا�شر  "  قدمها  �مل��رم��ى  ح��ر����س 
حر��س  م��درب  �ل�شعيد  حممد  علي 
�ملرمى لفريق 17�شنة بنادي �لذيد  
و�لتي �أقيمت  يف ��شرت�حة �شد و�دي 

�لرفي�شة ع�شر �أم�س �لأول.
 وتاأتي هذه �ملحا�شرة �شمن �شل�شلة 
�ملحا�شر�ت �لتي يقدمها �لنادي من 
مبادرة "معك نتطور ونبدع " و�لتي 
�إطار  يف  �أ���ش��ب��وع��ي��اً  �ل��ن��ادي  يقدمها 

لإد�ري  �ملوجهة  حما�شر�ته  �شل�شلة 
�لنادي .

معاير  عن  �ملحا�شر  فيها  وحت��دث 
وماهي  �مل�����رم�����ى   ح����ر������س  �ن���ت���ق���اء 
�ملو��شفات �جليدة  لختيار �حلر��س  
�جل�شمانية  و�ل��ق��وة  �ل�شجاعة  مثل 

وقوة �ل�شخ�شية  و�ل�شرعة  .
حلر��س  �أمثلة  بذكر  �ملحا�شر  وق��ام 
ريا�شية  م��و�ق��ف  �شنعتهم  م��رم��ى 
�أب���رزه���م �حل���ار����س عبيد  يف �ل���ن���ادي 
ومت  16�شنة  ب�شن  �لاعب  �مل��ازم��ي 
لي�شبح  وتدريبه  موهبته  �كت�شاف 
عر�س  ومت  متميز   م��رم��ى  ح��ار���س 

م���و�د م��رئ��ي��ة  م�����ش��ورة و���ش��رح �أبرز 
م����ن خالها  ي���ت���م  �ل���ت���ي  �مل�����ه�����ار�ت 
�ك��ت�����ش��اف �مل���ه���ارة �ل��ري��ا���ش��ي��ة  لدى 
�إد�رة  �ل��اع��ب��ني  ويف �خل��ت��ام ق��ام��ت 
�ملحا�شر  ب���ت���ك���رمي  �ل����ذي����د  ن�������ادي 

و�إهد�ئه �شهادة تقدير.
�شياحية  ب��ج��ول��ة  �جل��م��ي��ع  ق����ام  ث���م 
�لرفي�شة   ���ش��د  و�دي  ����ش��رت�ح��ة  يف 
باإمارة  �أب��رز �ملعامل  �لذي يعترب من 
�مل�����ش��ارك��ون  يف  �ل�����ش��ارق��ة  و��شتمتع 
�خلابة  و�ملناظر  �جلميلة  �لأج��و�ء 
و�لتعرف على   �ملم�شى �لبالغ طوله 
730 مرت�ً و�ملحاط من كل جو�نبه 

باأ�شجار �لنخيل و�لنباتات و�لأع�شاب 
�خل�شر�ء مع �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية.
ويف ه��ذ� �لإط��ار �أف��اد �شعادة  خليفة 
�لكتبي ع�شو جمل�س  دمل��وك  مبارك 
جلنة  رئ���ي�������س  �ل����ذي����د  ن������ادي  �إد�رة 
بنادي  و�ملجتمعية  �لثقافية  �لتنمية 
�مل��ح��ا���ش��ر�ت يف  �ل��ذي��د باأهمية ه��ذه 
ت���ب���ادل �خل������رب�ت  و�ل����ش���ت���ف���ادة من 
�مل��ع��ل��وم��ات �مل��ط��روح��ة ن��ظ��ر� مل��ا يتم 
ريا�شية  معلومات  من  فيها  طرحه 

متنوعة .
تطوير  و  �نتقاء  حما�شرة  �أن  و�أك��د 

ت�شكل ح��اج��ة هامة  �مل��رم��ى  ح��ر����س 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ف��ري��ق �ل��ري��ا���ش��ي كون 
وه���ام مع  ك��ب��ر  دور  �حل��ار���س عليه 
نادي  مو��شلة  �إىل  م�شر�  �لفريق  
�لذيد تنظيم تلك �ملحا�شر�ت ب�شكل 
يف  �لريا�شية  �حل��ال��ة  لإث���ر�ء  دوري 

�لنادي .

نادي الذيد الريا�شي ينظم حما�شرة يف انتقاء و تطوير حرا�س املرمى  

•• اأبوظبي-الفجر:

توج �لعميد دكتور خلفان �شلطان �لكندي نائب مدير قطاع �ملو�رد �لب�شرية ب�شرطة �أبوظبي 
فريق قطاع �لأمن �جلنائي باملركز �لأول لبطولة �ل�شباحة و�لإنقاذ و�لتي �أقيمت يف جزيرة 
�لريا�شي  للتفوق  �ب��وظ��ب��ي  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  م��ع��ايل  درع  �شمن    ، باأبوظبي  �حل��دي��ري��ات 
للمو�شم 2020-2021 وت�شمنت �شباحة بحر تتابع مب�شاركة 7 فرق ميثلون �لقطاعات 

�ل�شرطية. 

�لأم��ن و�ملنافذ  �شوؤون  �لثاين، وفاز فريق قطاع  �ملركز  ز�يد  �أكادميية �شيف بن  وحاز فريق 
بنظام  مرت   1800 مل�شافة  �لبحر  و�لإنقاذ يف  �ل�شباحة  �لبطولة  �لثالث وت�شمنت  باملركز 

�لتتابع يتكون كل فريق من 3 لعبني.   
و�أ�شاد نائب مدير قطاع �ملو�رد �لب�شرية باللياقة �لبدنية و�لفنية �لتي حتلى بها �ملت�شابقون، 
و�لذهنية  �لبدنية  �لكفاءة  رفع  بهدف  �ل�شباقات،  هذه  ملثل  �ل�شرطية  �لقيادة  دعم  موؤكد�ً 
للمنت�شبني لفتاً �إىل  �هتمام �شرطة �أبوظبي بالرتقاء مبنظومة �لريا�شة وت�شجيع وحتفيز 

كافة �ملنت�شبني على حتقيق �لنتائج �ملتميزة و�مل�شاركة يف خمتلف �لبطولت �لريا�شية.

الأمن اجلنائي ب�شرطة اأبوظبي يفوز باملركز 
الأول لبطولة ال�شباحة والإنقاذ  
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الفجر الريا�ضي

�إىل  ع���اد  ف��ري��ق��ه  �إن  �أل��ب��ا،  ق���ال لع���ب بر�شلونة ج����وردي 
لكرة  �لإ�شباين  �لأوىل  �لدرجة  دوري  لقب  �ملناف�شة على 
�إلت�شي، ليقل�س �لفارق مع  �لقدم عقب �لفوز 3-0 على 

�أتلتيكو مدريد �ملت�شدر �إىل خم�س نقاط.
�ملدرب  �إىل ح��دي��ث  �أدت  �مل��و���ش��م  ك��ارث��ي��ة يف  ب��د�ي��ة  وب��ع��د 
�أن فريقه  �لأول( عن  رونالد كومان يف دي�شمرب )كانون 
8 من  لي�س مر�شحاً للقب �نت�شر �لفريق �لكاتالوين يف 

�ل����دوري، ليقرتب من  10 م��ب��اري��ات يف  �آخ���ر 
فريق �ملدرب دييغو �شيميوين.

�أتلتيكو مبار�ة موؤجلة لكنه تر�جع  وميلك 
منذ بد�ية �ل�شهر �حلايل حيث �نت�شر مرة 
و�ح���دة يف �آخ���ر �أرب���ع م��ب��اري��ات يف �لدوري 
 1-0 �أخرى بخ�شارته  وتلقت ثقته �شربة 
�ل�16 بدوري  �أم��ام ت�شيل�شي يف ذه��اب دور 

�أبطال �أوروبا.
و�أبلغ �ألبا �ل�شحافيني بعد ت�شجيل 

�إلت�شي  مرمى  يف  �لثالث  �ل��ه��دف 
مي�شي:  ل��ي��ون��ي��ل  ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ع��د 
قائمة،  �للقب  على  "�ملناف�شة 
كثرون حتدثو� عن �أننا خارج 
�مل��ن��اف�����ش��ة ل���ع���دة �أ����ش���اب���ي���ع ثم 
لأ�شابيع  �ملناف�شة  �إىل  �أعادونا 
�لأمر  �أن  نعلم  لكننا  �أخ���رى 

بني �أيدينا لو �أردنا �ملناف�شة 
ع����ل����ى �ل�����ل�����ق�����ب، �ل����ف����رق 

�شترت�جع  �لأخ�����������رى 
مت�������ام�������اً ك�����م�����ا ح�����دث 

معنا".
با�شتطاعة  وك�������ان 

ب����ر�����ش����ل����ون����ة، �ل������ذي 
�لثالث  �مل��رك��ز  ��شتعاد 

ويتاأخر  �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة  م����ن 
ب��ن��ق��ط��ت��ني ع�����ن ري�������ال م���دري���د 

���ش��اح��ب �مل��رك��ز �ل���ث���اين، �لق����رت�ب 
�ملتاأخر  تعادله  لول  �أتلتيكو  من  �أك��رث 

�لأحد. يوم  قاد�س  مع   1-1
وبد� بر�شلونة متوتر�ً يف �ل�شوط �لأول 
من  �ل��ع��دي��د  ي�شنع  ومل  �إلت�شي  �أم���ام 
�لفر�س قبل �أن يفر�س �شيطرته على 

�لفريق �ملتعرث بعد �ل�شرت�حة.
كان  حيث  �لأول،  �ل�شوط  يف  فريقه  �أد�ء  كومان  و�نتقد 
�ملدرب  لكن  �ل�شرت�حة،  قبل  من زمائه  غا�شباً  مي�شي 
هولند�  م��درب  وق��ال  �لفعل.  ب��رد  ر��شياً  ك��ان  �لهولندي 
كافية  ب�شرعة  نلعب  مل  �أننا  �شاهدو�  "�جلميع  �ل�شابق: 
�أو بحما�س يف �ل�شوط �لأول ومن �جليد �أن مي�شي كقائد 
وتابع:  جد�ً".  �شيئني  كنا  �أك��رب،  ب�شر��شة  طالب  للفريق 
بع�س  يف  لكن  �أف�شل  ب�شكل  �للعب  "�أردنا 
�شعبة  �لأم��ور  �ملناف�شون  يجعل  �لأحيان 
�ملباريات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ول��ع��ب��ن��ا  علينا 
م���وؤخ���ر�ً وك��ن��ا م��ره��ق��ني، ن��ح��ن ب�شر 
�آلت ويف بع�س �لأحيان تلعب  ول�شنا 
ب�شكل �أ�شو�أ من �لآخرين، لكننا �أظهرنا 

�شخ�شية قوية يف �ل�شوط �لثاين".

قال مهاجم ليفربول �شاديو ماين، 
�إن لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 
ل��ك��رة �ل��ق��دم �أ���ش��ب��ح ���ش��ع��ب �ملنال 
�لحتفاظ  �آم����ال  ت��ا���ش��ت  ب��ع��دم��ا 
�لآن  �ل����رتك����ي����ز  و�أن  ب���ال���ل���ق���ب، 
���ش��ي��ن�����ش��ب ع��ل��ى �ل��ت��ت��وي��ج ب����دوري 

�أبطال �أوروبا.
وحطم ليفربول �لأرقام �لقيا�شية 
حل�شد  طريقه  يف  �ملا�شي  �ملو�شم 
ل��ق��ب �ل������دوري �لإجن���ل���ي���زي لأول 
مرة يف 30 عاماً، لكن هذ� �ملو�شم 
�ل�شيء  وم�شتو�ه  بالإ�شابات  تاأثر 
نقطة   19 بفارق  �شاد�شاً  لي�شبح 

عن مان�ش�شرت �شيتي �ملت�شدر.
وقال ماين ل�شبكة ئي.�إ�س.بي.�إن: 
دوري  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  هدفنا  "كان 
�لإجنليزي  و�ل�������دوري  �لأب����ط����ال 
ومباريات �لكوؤو�س، و�لآن �أ�شتطيع 
�لفوز  �أم������ل  �ن���ت���ه���ى  �إن������ه  �ل����ق����ول 
كبر�ً  �ل����ف����ارق  ب����ات  ب�����ال�����دوري.. 

جد�ً".
�أننا  د�ئ��م��اً  تفكرنا  "يف  و�أ���ش��اف: 
�أب��د�ً ولن نياأ�س لكن بكل  ل نياأ�س 
ت���اأك���ي���د ���ش��ي��ت��ي ف���ري���ق ك��ب��ر وهو 

يحلق يف �ل�شد�رة".
ليفربول  ت��رك��ي��ز  �إن  م���اين  وق����ال 

بعدما  �أوروب���ا  على  �لآن  �شين�شب 
�شبورت  ب��ال  ر�زن  على   0-2 ف��از 
ليبزيغ يف ذهاب دور �ل�16 بدوري 

�لأبطال �لأ�شبوع �ملا�شي.
"هدفنا  �ل�شنغايل:  �ملهاجم  وتابع 
�لرئي�شي دوري �لأبطال، و�أن نفوز 

لكن  �لثاين  �ملركز  ولي�س  باللقب 
هذ� لي�س �شهًا".

�أف�شل  "�شنو�جه  م���اين:  وو����ش��ل 
�ل��ف��رق يف �أوروب�����ا، ل��ك��ن ن��ح��ن هنا 
م��ن �أج���ل �ل��ف��وز ع��ل��ى �لأف�����ش��ل يف 

�لعامل".

•• اأبوظبي -وام:

بعد 98 يوما فقط من متديد عقده 
جو�شيب  �لإ�شباين  دخ��ل  �لفريق،  مع 
لفريق  �ل���ف���ن���ي  �مل����دي����ر  ج������و�ردي������ول 
�شباق  �لإجنليزي يف  �شيتي  مان�ش�شرت 
جديد مع �لأرقام �لقيا�شية �لتي �عتاد 
حتطيمها مع فريقه �لأ�شبق بر�شلونة 
�لإ�شباين، ويو��شل �لآن حتقيقها مع 

فريق �ل� "�شيتزنز".
ومع �لبد�ية �ملتو��شعة ملان�ش�شرت �شيتي 
يف �ملو�شم �حلايل بالدوري �لإجنليزي 
ل��ك��رة �ل���ق���دم، ب���دت رغ��ب��ة �ل��ف��ري��ق يف 
�ل��ل��ق��ب، وك��اأن��ه��ا حلم �شعب  ����ش��ت��ع��ادة 
98 ي��وم��ا ف��ق��ط كانت  �مل���ن���ال، ول��ك��ن 
كفيلة بتغير �حلال من �لنقي�س �إىل 
�لفريق  �أ�شبح  حيث  متاما  �لنقي�س 
نف�شه هو �ملر�شح �لأقوى للفوز بلقب 
�مل�شابقة �ملحلية �لأقوى يف �لعامل، كما 
يناف�س �لفريق بقوة يف كل من دوري 
�إجنلرت�، وكاأ�س  �أوروب��ا، وكاأ�س  �أبطال 

ر�بطة �ملحرتفني �لإجنليزية.
بورو�شيا  ع��ل��ى  �ل��ث��م��ني  ف�����وزه  وم����ع 
2 / �شفر يف ذهاب  مون�شن جادباخ 
، و�شع  ل���دوري �لأب��ط��ال   16 �ل���  دور 
حيث  �لثمانية،  دور  يف  قدما  �لفريق 
�لإي��اب على ملعبه يف  يخو�س مبار�ة 

مار�س �ملقبل.  16
�أن  �ملا�شية  �لثاثة  �ل�شهور  و�أث��ب��ت��ت 
�لإجنليزي  �ل���ن���ادي  ع���ن  �مل�����ش��وؤول��ني 
مي��ل��ك��ون ن��ظ��رة ب��ع��ي��دة �مل����دى عندما 
مددو� عقد جو�رديول حتى 2023، 
كانت  �لفريق  �أن  علمنا  �إذ�  خ�شو�شا 
وكان  �لتجديد،  قبل  مهزوزة  نتائجه 
�ل���ذي منحه هذ�  �ل��ف��ن��ي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لتي  �لرئي�شية  �لأ���ش��ب��اب  م��ن  �ل��ق��ر�ر 
مد�ر  على  �لفريق  �شطوع  يف  �شاهمت 
�لفرتة �ملا�شية وتز�يد فر�س تتويجه 
باأكرث من لقب مهم يف �ملو�شم �حلايل 
ليو��شل �لتعبر عن جناحاته باأف�شل 
حقيقية  ت���رج���م���ة  وي����ك����ون  ������ش�����ورة، 

لا�شتثمار�ت �ملتميزة يف �لنادي.
ك���ان �ل��ف��ري��ق ����ش��ت��ه��ل �مل��و���ش��م �حلايل 
متذبذبة  نتائج  وقدم  متو��شع  ب�شكل 
يف �ل������دوري �لإجن���ل���ي���زي ح��ي��ث حقق 
�لفريق ثاثة �نت�شار�ت مقابل ثاثة 
�أول �شبع  تعادلت، وهزمية و�ح��دة يف 
مباريات خا�شها بامل�شابقة لتثر هذه 
�ل��ن��ت��ائ��ج �جل����دل ب�����ش��اأن ق���درت���ه على 

��شتعادة �للقب �ملحلي.
وب��ع��د ي��وم��ني فقط م��ن مت��دي��د عقد 
�ملا�شي،  ن��وف��م��رب   19 يف  ج���و�ردي���ول 
�شفر  �لهزمية  ف��خ  يف  �لفريق  �شقط 
ت��وت��ن��ه��ام، ولكن  م�����ش��ي��ف��ه  �أم�����ام   2  -

�لنهاية  ن��ق��ط��ة  ك��ان��ت  �ل��ه��زمي��ة  ه���ذه 
يف �ل��ب��د�ي��ة �مل��ت��و����ش��ع��ة ل��ل��ف��ري��ق هذ� 
�نطلق بعدها يف م�شرة  �ملو�شم حيث 
على  �ملناف�شة  لد�ئرة  و�لعودة  �لنجاح 

�لألقاب.
وخال مبار�ته �أمام مون�شن جادباخ 
حقق  �لأرب����ع����اء،  �لأول  �أم�������س  م�����ش��اء 
على  ع�شر  �لتا�شع  �لنت�شار  �لفريق 
�ل���ت���و�يل يف خم��ت��ل��ف �مل�����ش��اب��ق��ات كما 
حافظ على �شجله خاليا من �لهز�ئم 
علما  �ل��ت��و�يل،  على   26 �ل���  للمبار�ة 
م���ن هذه   23 �ل���ف���وز يف  ب���اأن���ه ح��ق��ق 
ث���اث مباريات  وت��ع��ادل يف  �مل��ب��اري��ات 

فقط.

ك����ان ج����و�ردي����ول ن��ف�����ش��ه ق���د �عرتف 
ب��ده�����ش��ت��ه و�ن���ب���ه���اره ل���ه���ذه �لأرق������ام 
�لفريق.  ي��ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
�لإ�شباين يف ت�شريحات  �مل��درب  وق��ال 
�إع���ام���ي���ة م��ط��ل��ع �لأ����ش���ب���وع �حل���ايل 
يوما  �شتتحطم  �لقيا�شية  :"�لأرقام 

ما".
وفخور..  منده�س  "�إنني  و�أ����ش���اف: 
على  وم�شتقر�  متما�شكا  ك��ان  �لفريق 
م����د�ر �ل�����ش��ه��ور �ل��ث��اث��ة �لخ�����رة. ل 
ميكن �أن نن�شى �أننا فزنا على ليفربول 
يف �آنفيلد، وفزنا على توتنهام وكذلك 

على �إيفرتون ثم على �أر�شنال".
" كانت مباريات �شعبة ب�شكل  و�أ�شار: 

جمرد  من  باأكرث  �أ�شعر  ولهذ�  كبر. 
كثر�  يتحدثون  �لنا�س   ... �ل�شعادة 
حتقيق  ولكن  �لقيا�شية.  �لأرق���ام  عن 
هذه  من  بالعديد  �لفوز  يتطلب  ه��ذ� 

�ملباريات �ل�شعبة".
وي��ت�����ش��در م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي جدول 
�لدوري �لإجنليزي حاليا بفارق ع�شر 
يونايتد  مان�ش�شرت  ج��اره  �أم��ام  نقاط 
�شاحب �ملركز �لثاين، وذلك قبل 13 
مبار�ة من نهاية �مل�شابقة، كما �قرتب 
�لفريق خطوة هائلة من دور �لثمانية 
�إ�شافة  �لأوروب������ي،  �لأب���ط���ال  ب����دوري 
لبلوغه �ملبار�ة �لنهائية يف كاأ�س ر�بطة 
�لثمانية  ودور  �لإجنليزية  �ملحرتفني 

يف كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي.
�لر�ئعة،  �مل�����ش��رة  ه���ذه  خ���ال  وم���ن 
يف  هو�يته  ممار�شة  جو�رديول  و��شل 
حتقيق �لأرق��ام �لقيا�شية، بل دخل يف 
�شابقة  قيا�شية  �أرق���ام  م��ع  مثر  حت��د 
�شيتي،  مان�ش�شرت  برفقة  ه��و  حققها 
و�أ����ش���ب���ح ج�����و�ردي�����ول وف���ري���ق���ه على 
ب��ع��د خ��ط��وة و�ح����دة م��ن م��ع��ادل��ة رقم 
�ل�"�شيتزنز"،  مع  �شابق حققه  قيا�شي 
متتالية  م���ب���ار�ة   20 يف  �ل���ف���وز  وه���و 

مبختلف �لبطولت على �لتو�يل.
�لرقم  ه���ذ�  م��ع��ادل��ة  للفريق  ومي��ك��ن 
�أمام وي�شتهام يوم  من خال مبار�ته 

�لإجنليزي،  ب��ال��دوري  �ملقبل  �ل�شبت 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع حت��ط��ي��م ه����ذ� �لرقم  ك��م��ا 
تغلب  �إذ�  �آخ���ر  قيا�شي  رق��م  وحتقيق 
على وولفرهامبتون يف �ملبار�ة �لتالية 
�ملقبل.  �لثاثاء  يوم  نف�شها  بامل�شابقة 
ملان�ش�شرت  �لقيا�شي  �لرقم  ه��ذ�  وك��ان 
جو�رديول  ق��ي��ادة  حت��ت  حتقق  �شيتي 
�أي�شا يف �لفرتة من 26 �أغ�شط�س �إىل 
�ملو�شم  بد�ية  يف   2017 دي�شمرب   3

�لثاين جلو�رديول مع �لفريق.
حقق  �ل���ف���ري���ق  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
�مل�شرة  �آخر خال هذه  قيا�شيا  رقما 
م��ن �لن��ت�����ش��ار�ت وم��ا ز�ل ق���ادر� على 
متتاليا  �ن��ت�����ش��ار�   19 وه���و  مت��دي��ده 
�ملباريات  يف  �ل���ب���ط���ولت  خم��ت��ل��ف  يف 
�أو ركات  �إ�شايف،  �لتي مل تنته بوقت 

ل��ي�����س خا�شا  �ل���رق���م  ت��رج��ي��ح وه�����ذ� 
مب��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي و�إمن������ا ه���و رقم 
ق��ي��ا���ش��ي ل����ل����دوري �لإجن���ل���ي���زي. كما 
�لفريق  ق��ي��ادة  ج���و�ردي���ول  ي�شتطيع 
ملعادلة رقمه �لقيا�شي يف عدد �ملباريات 
�ملتتالية �لتي يحافظ فيها على �شجله 
خاليا من �لهز�ئم �إذ� جتنب �لهزمية 
�لإجنليزي  ب����ال����دوري  م��ب��ار�ت��ي��ه  يف 
�لأ�شبوع �ملقبل، حيث �شرفع ر�شيده 
هزمية،  با  متتالية  م��ب��ار�ة   28 �إىل 
وهو �لرقم نف�شه �لذي كان قد حققه 
�لفرتة من  حتت قيادة جو�رديول يف 
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وميتلك مان�ش�شرت �شيتي رقما قيا�شيا 
ج���اري���ا �آخ����ر يف �ل���وق���ت �حل����ايل وهو 
�لفوز يف 12 مبار�ة متتالية مبختلف 

�أحدثها �لفوز على  �لبطولت، وكانت 
وهو  �لأرب��ع��اء  �أم�س  جادباخ  مون�شن 
�إجنليزي  فريق  لأي  �لقيا�شي  �لرقم 
حتى �لآن. و�إذ� و��شل مان�ش�شرت �شيتي 
م�شرته �لناجحة يف �ملو�شم �حلايل ، 
من  �مل��زي��د  حتقيق  مب��ق��دوره  �شيكون 
��شم  �لأرق��ام �لقيا�شية �لكفيلة بكتابة 
جو�رديول بحروف من ذهب يف تاريخ 
�أندية  �ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي وم��درب��ي 
وقد يحقق جو�رديول من   ، �إجنلرت� 
خ���ال ه���ذه �مل�����ش��رة ح��ل��م �ل��ف��ري��ق يف 
�لأبطال  دوري  يف  �لأول  بلقبه  �لفوز 
له  �لثالث  �شيكون  و�ل���ذي  �لأوروب����ي، 
�شبق  حيث  �ل�شخ�شي  �مل�شتوى  على 
ل��ه �ل��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب �لأوروب������ي مرتني 

�شابقتني مع بر�شلونة.

»مان�شي�شر �شيتي«.. 98 يوما مع الأرقام 
القيا�شية بعد جتديد عقد جوارديول

•• دبي- وام:

رئي�س جمل�س  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ من�شور بن حممد  �شمو  رّح��ب 
�لثالثة لطو�ف  �لن�شخة  �مل�شاركة يف  �لعاملية  �لفرق  بنخبة  �لريا�شي  دبي 
�لإم������ار�ت �ل��ع��امل��ي ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة م��ن خمتلف �جل��ن�����ش��ي��ات �لذين 
يتناف�شون للفوز بلقب �لطو�ف �لوحيد يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط �شمن 

�لفئة �لعاملية.
جاء ذلك مبنا�شبة مرحلة دبي من طو�ف �لإمار�ت �لذي �نطلقت جولته 
�مل�شاركون  باإمار�ت �لدولة ويخو�س  �أبوظبي مرور�  �لأوىل من �لعا�شمة 

�ملرحلة �ل�شاد�شة �لتي تنطلق من جزر ديرة �شباح �ليوم �جلمعة وت�شتمر 
�أ�شحاب  165 كيلومرت� و�شول �إىل نقطة نهاية �ملرحلة وتتويج  مل�شافة 
قدمو�  �أن  بعد  �لنخلة  �ملرحلة يف جزيرة  زم��ن يف  و�أ���ش��رع  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 
م�شتويات ر�ئعة خال �ملر�حل �خلم�س �ملا�شية �لتي �شملت عدد� من مدن 

�لدولة.
من  �لثالثة  �لن�شخة  تنظيم  �أن  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  �شمو  و�أك��د 
خمتلف  يف  كيلومرت�   1045 ومل�شافة  �أي���ام  �شبعة  م���د�ر  على  �ل��ط��و�ف 
مناطق �لدولة يف هذ� �لوقت بالذ�ت يوؤكد قدرة �أبناء �لإمار�ت على تنظيم 
حدث ريا�شي عاملي مب�شاركة و��شعة ومل�شافات خارجية طويلة يف مناطق 

متنوعة ما بني �شو�رع حديثة و��شعة ومناطق �شحر�وية و�أخرى جبلية 
و�شاحلية.

وقال �شموه �إن م�شاركة نخبة �لدّر�جني و�لفرق �لعاملية و�عتماد �لحتاد 
�لدويل للدر�جات �لهو�ئية طو�ف �لإمار�ت �لعاملي �شمن �أجندته �ل�شنوية 
يوؤكد ثقة �لعامل بقدر�ت دولة �لإمار�ت على تنظيم �لبطولت �لريا�شية 
�لكربى من خال دعم �لقيادة �لر�شيدة للقطاع �لريا�شي و توفر جميع 
بالإ�شافة  �لدقيقة  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �لنجاح و يف مقدمتها  عو�مل 
�إىل �ملو�قع �ملتميزة يف خمتلف �إمار�ت �لدولة من مناطق جغر�فية طبيعية 

متنوعة ومناطق �شياحية و�شو�رع حديثة �آمنة.

و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم بامل�شتوى �لذي 
قدمه �لدّر�جون �لعامليون خال �لطو�ف �جلاري ومتنى للم�شاركني فيه 
من دّر�جني ومدربني وفنيني و�إعاميني �ل�شتمتاع باأجمل �ملناطق �لتي 
توؤكد مدى  �لدولة، وخو�س مناف�شات قوية  ميرون بها يف خمتلف مدن 
�لتطور �لذي و�شلته ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية بالدولة و�لعامل، و�لعودة 
�لعامل  ملتقى  �أ�شبحت  �لتي  �لإم���ار�ت  عن  جميلة  بذكريات  دولهم  �إىل 
ومركز� لإقامة خمتلف �لفعاليات �لدولية �لريا�شية وغر �لريا�شية على 
مد�ر �لعام، وكذلك عن دبي �ملدينة �ل�شديقة للدر�جات �لهو�ئية و�لوجهة 

�ملف�شلة لهو�ة هذه �لريا�شة للتدريب وق�شاء �لإجاز�ت �لعائلية فيها.

من�شور بن حممد : تنظيم الطواف يوؤكد ثقة العامل بالإمارات وقدرات اأبناء الوطن

جوردي األبا: املناف�شة على 
اللقب ل تزال قائمة

  الدوري الإجنليزي.. �شاديو ماين 
يرفع الراية البي�شاء!

•• ال�صارقة -وام:

ناق�شت جلنة �لألعاب �لفردية مبجل�س �ل�شارقة �لريا�شي م�شروع �ل�شارقة 
لت�شجيل  و�لرتتيب  �ملوهوبني  �لاعبني  وملف  �أوملبية  ريا�شية  مدينة 

زيار�ت لأندية �لإمارة �لبا�شمة وعدد من �ملو��شيع و �لتو�شيات.
جاء ذلك خال �جتماع �للجنة �لذي عقدته مبقر �للجنة �لتنفيذية لكرة 
قدم �ل�شالت برئا�شة �شعادة عبد�مللك جاين نائب رئي�س �ملجل�س وح�شور 
�لقر�س  �شعيد  بخيت  و�ل�شيد  �ل��ع��ام��ري  مو�شى  م��ي  �ل�شيدة  �لأع�����ش��اء 
عبد�هلل  و�ل�شيد  �لري�شي  خالد  و�ل�شيد  �لطيب  �إبر�هيم  �أحمد  و�ل�شيد 

�لهاجري و�ل�شيد حممد �شل�س مقرر �للجنة.
وقال �شعادة عبد�مللك جاين �نه مت �عتماد جدول زيار�ت �أندية �حلمرية 

و�لبطائح وخورفكان و�لذيد و�مل��د�م ومليحة و�حتاد كلباء ودبا �حل�شن 
بالتن�شيق مع جلنة  �لقادمة  �لفرتة  �لنف�س خال  �لدفاع عن  وريا�شات 
�إقامة  �أو�شت �للجنة بتحديد �لأن�شطة �لتي ميكن  �كت�شاف �لن�سء، كما 
�لزيار�ت. كما مت  م�شابقات م�شرتكة فيها بني �لأندية بعد �لنتهاء من 
من  من�شق  بح�شور  و�لتو�شية  �ملوهوبني  �لاعبني  ملف  �إىل  �لتطرق 
و�لتن�شيق  �للجنة  لإجتماعات  باملجل�س  و�لتطوير  �لريا�شة  �شوؤون  �إد�رة 
ملختلف �مل�شاريع و�ملبادر�ت قبل �لعر�س على جمل�س �لإد�رة، كما ناق�شت 
�للجنة م�شروع �ل�شارقة مدينة ريا�شية �أوملبية تت�شمن �أهم �ملعاير مثل 
و�لإعام  و�ملر�فقني  و�ملتطوعني  و�ملاعب  و�ملن�شاآت  �لريا�شية  �ملر�فق 
وو�شائل �لت�شال و�أنو�ع �مل�شابقات و�لبطولت و�للجان �ملنظمة و�جلو�نب 

�ل�شحية و�للوج�شتية.

جلنة الألعاب الفردية مبجل�س ال�شارقة الريا�شي 
تناق�س م�شروع ال�شارقة مدينة ريا�شية اأوملبية

كورتوا يعرف: 
الطرد �شاعدنا 

اأمام اأتالنتا
�ع�������رتف ح����ار�����س م����رم����ى ري����ال 
كورتو�،  تيبو  �لبلجيكي  مدريد، 
�أتالنتا  على   0-1 �ل��ف��وز  عقب 
يف عقر د�ره �أنه مل يكن "يتوقع 
ي�شطر  مل  ح��ي��ث  هادئة"،  ليلة 
مرماه  على  ك��رة  �أي  يف  للتدخل 
م���ن لع���ب���ي �ل��ف��ري��ق �لإي���ط���ايل 
�لذي لعب منقو�شاً منذ �لدقيقة 

فرويلر. رميو  طرد  بعد   18
وقال كورتو�: "مل �أتوقع حقيقة 
�أن تكون �لليلة هادئة يف حر��شة 
�ملرمى، �شاعدت �لبطاقة �حلمر�ء 
يف ذلك لأنه مل يكن مبقدورهم 
لكنها  علينا،  كثرة  �شن هجمات 
كانت مبار�ة معقدة لأنهم د�فعو� 
كثر�ً  ع��ان��ي��ن��ا  لع����ب����ني،  ب�10 
��شتغللنا  �أن��ن��ا  �إل  ث��غ��رة،  لإي��ج��اد 

�ل�شربات �لثابتة وجنح �لأمر".
�أهمية  �لبلجيكي  و�أب��رز �حلار�س 
و�لعمل  �لأر���س  خ��ارج  �لت�شجيل 
�إىل �حلفاظ  �إ���ش��اف��ة  �جل��م��اع��ي، 
�لفريق  ����ش���ب���اك  ع����ذري����ة  ع���ل���ى 
ب�شكل م�شتمر، مو�شحاً: "ت�شهد 
م���ب���اري���ات �أت���الن���ت���ا �ل��ك��ث��ر من 
مبار�ة  ن��ن��ت��ظ��ر  ك��ن��ا  �لأه���������د�ف، 
���ش��ع��ب��ة، ل��ك��ن م���ن �ل��ط��ب��ي��ع��ي �أن 
ب��ع��د �لطرد  ل��ل��دف��اع  ي��رت�ج��ع��و� 
 0-0 بنتيجة  ويحاولو� �خل��روج 
هجمة  م�����ن  ه������دف  خ���ط���ف  �أو 

مرتدة".
تركيزنا،  ك��ام��ل  يف  "كنا  وت��اب��ع: 
كثر�ً،  �ل���ك���رة  ع��ل��ى  ����ش��ت��ح��وذن��ا 
�أن��ن��ا مل نخلق �ل��ع��دي��د من  رغ��م 
هذ�  ح�����ال  �أي  ع���ل���ى  �ل����ف����ر�����س، 
ميكننا  ل  للغاية،  ثمني  �ل��ه��دف 
�شيكون  بعد،  تاأهلنا  يف  �لتفكر 
و�شرنكز  ع�����ش��ي��ب��اً  �لإي������اب  ل��ق��اء 

جيد�ً خاله". 



 
�شدمة .. حاّلق ميار�س مهنة الطب

ق�شة عجيبة ت�شلح �أن تكون فيلما �شينمائيا مكتمل �لأركان، ففي 
"حّاق" على  �أحد �شو�حي جنوبي �لقاهرة �لكربى مب�شر، د�أب 
ممار�شة مهنة �لطب، �إذ �فتتح 4 مر�كز طبية، ويوظف طاقم من 
يعالج حالت  �أن��ه  كما  �إد�رت���ه،  يعملون حتت  و�ملمر�شني  �لأط��ب��اء 
مع  متري�س" عمل  "فني  �لو�قعة  وك�شف  �أي�شا.  بنف�شه  مر�شية 
هذ� �لرجل، عندما خرج يف بث مبا�شر عرب موقع "�لقاهرة 24" 
��شتطاع  وكيف  �ملزيف،  �لطبيب  تفا�شيل ق�شة  ي��روي  �لإخ��ب��اري، 
ومبجرد  حقيقيني.  �أط��ب��اء  ر�أ�شهم  وعلى  �جلميع،  خ��د�ع  �لرجل 
�ل�شرطة  ك��ام��ل، حت��رك��ت  ع��زي��ز  �مل��ب��ا���ش��ر للممر�س  �ل��ب��ث  ت����د�ول 
يف  �أدى  مم��ا  ماب�شتها،  وك�����ش��ف  �ل��و�ق��ع��ة  يف  للتحقيق  �مل�����ش��ري��ة 
�أنهما  �ملزيف وزوجته، بعدما تبني  �لطبيب  �لنهاية للقب�س على 
ثالث  �شرطة  ق�شم  ب��د�ئ��رة  طبية  وم��ر�ك��ز  ع��ي��اد�ت  ع��دة  يتخذ�ن 

�أكتوبر )مدينة 6 �أكتوبر( مقر� ملمار�شة ن�شاطهما غر �مل�شروع.
�أن  �أثبتت  �لتحريات  �إن  بيان،  يف  �مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�لعامة فقط، ويقيم  �لثانوية  �لطبيب �ملزيف حا�شل على �شهادة 
هو وزوجته يف مدينة �ل�شاد�س من �أكتوبر. من جانبه، قال عزيز 
�لأمر،  �أول  �ملزيف  �لطبيب  ك�شف  كامل "فني �لتمري�س" �لذي 
�ملعروف  �ملتهم  �أن  �إىل  �لنيابة، لفتا  �ملتهم يف حتقيقات  �إنه و�جه 
�أن��ه كان  �ملوجهة له، مدعيا  �لتهم  �إنكار كافة  ك��رمي، ح��اول  با�شم 

يدير فقط مر�كز طبية ومل ميار�س مهنة �لطب.

يتدهور وزنها اإىل 24 كيلوغرامًا بفعل �شوء املعاملة
�ع��رتف��ت �م�����ر�أة ���ش��ن��غ��اف��وري��ة ب��اأن��ه��ا ج��ّوع��ت خ��ادم��ت��ه��ا �لبورمية 
و�شربتها وقتلتها، وقال ممثلو �لدعاء �إن �ل�شحية كانت تزن 24 
باأنه  �ملعاملة، يف ما و�شفوه  �شوء  كيلوغر�ماً فح�شب بعد عام من 
من �أ�شو�أ حالت �شوء �ملعاملة يف تاريخ �لدولة. وتوجد يف �شنغافورة 
نحو 250 �ألف عاملة منزلية ياأتني عادة من دول �آ�شيوية فقرة، 
ن��ادر�ً ما و�شل �لأم��ر يف  وتتعر�س كرث منهن ل�شوء �ملعاملة. لكن 
قبل  دون  نغيه  بيانغ  عانته  ما  لفظاعة  م�شابهة  حالة  �إىل  �ملدينة 
باملكن�شة  و�ل�شرب  للركل  �ل�شابة  تعر�شت  �إذ   ،2016 ع��ام  وفاتها 
�طلعت  �لتي  �لقانونية  �لوثائق  بح�شب  باملكو�ة،  و�حل��رق  و�خلنق 
عليها وكالة فر�ن�س بر�س. و�أقرت خمدومتها غاياثري موروغايان 
)40 عاماً( �لثاثاء باأنها مذنبة يف ما يتعلق بثماٍن وع�شرين تهمة، 
�شتتقرر  �لتي  م��وروغ��اي��ان  عقوبة  ت�شل  وق��د  �لعمد.  �لقتل  بينها 
يف وق��ت لح��ق �إىل �ل�شجن م��دى �حلياة. وق��ال ممثلو �لدع��اء �إن 
بغ�شب م�شروع من فكرة �أن يعامل �إن�شان �شخ�شاً  ت�شعر  "�ملحكمة 
بهذه �لطريقة غر �لإن�شانية"، مطالبني باأن "يطبق �لقانون بكل 
�لوظيفة  على   2015 عام  ح�شلت  دون  نغيه  بيانغ  وكانت  قوته". 
رعاية  كلفاها  وقد  �شرطة،  �شابط  وهو  وزوجها،  غاياثري  لدى 

�بنتهما �لبالغة �أربع �شنو�ت و�بنها �لبالغ عاماً و�حد�ً.

اأطباء يعيدون و�شل يد مري�س يف جراحة نادرة
متكن �لأطباء من �إعادة و�شل يد رجل بريطاين يف جر�حة فريدة 

من نوعها بعد �أن تعر�س حلادثة �أثناء �لعمل �أدت �إىل برت يده.
15 فرب�ير  �لثنني  ي��وم  يعمل  ر�ي��ت )57 عاماً(  وك��ان كري�شتوفر 
بالكامل،  �لآل��ة ومت برتها  �لي�شرى يف  )�شباط( عندما علقت يده 
على  �جل��ر�ح��ون  عمل  حيث  �مل�شت�شفى،  �إىل  �ل��ف��ور  على  نقله  ومت 
�إعادة و�شل يده يف عملية مار�ثونية ��شتمرت 11 �شاعة. وي�شتذكر 
ر�يت حلظة �حلادثة حيث يقول "بينما كنت �أعمل على �آلة ت�شنيع 
�لآلة،  �إىل  ي��دي  و�شحبت  مباب�شي  �ل�شا�شل  �أم�شكت  �ل��ك��رت��ون، 
�شمعت �شجيًجا مفاجًئا ويف تلك �للحظة علمت �أنني فقدت يدي".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ممار�شة الريا�شة 2.5 �شاعة يف الأ�شبوع حتمي من ال�شداع
�أن تقلل من خطر  �لأ�شبوع ميكن  �شاعتني ون�شف فقط يف  �لريا�شة ملدة  �أن ممار�شة  �إىل  در��شة جديدة  تو�شلت 

�لإ�شابة بال�شد�ع �لن�شفي.
بال�شد�ع  �مل�شابون  �ملر�شى  �لتي ميار�شها  �لتمارين  و��شنطن يف مقد�ر  بجامعة  لل�شد�ع  عيادة  باحثون يف  ونظر 
�لن�شفي �أ�شبوعًيا، ووجدو� �أن ممار�شة �لريا�شة فوق عتبة �شاعتني ون�شف �ل�شاعة، وهو �حلد �لأدنى �ملو�شى به من 

قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية يقلل من م�شببات �ل�شد�ع �لن�شفي مثل �لقلق و�لنوم �ل�شيء.
وقال موؤلف �لدر��شة �لدكتور ما�شون دي�س من جامعة و��شنطن يف �شياتل "�إن �ل�شد�ع �لن�شفي هو حالة توؤدي �إىل 
�لإعاقة وتوؤثر على مايني �لأ�شخا�س يف �لوليات �ملتحدة، ومع ذلك فاإن �لتمارين �ملنتظمة قد تكون و�شيلة فعالة 

لتقليل تكر�رها و�شدتها".
�أف�شل  ب�شكل  �لنوم  على  �لنا�س  وت�شاعد  �لإندورفني  ت�شمى  لاأمل  طبيعية  م�شكنات  �لريا�شية  �لتمارين  وتطلق 
�لريا�شة فقد ل يح�شدون  �لن�شفي ل ميار�شون  �مل�شابون بال�شد�ع  �إذ� كان �لأ�شخا�س  �لتوتر، ولكن  وتقلل من 

هذه �لفو�ئد.
�لنوم،  �لن�شفي: �لكتئاب و�لقلق وم�شاكل  "حمفز�ت" لل�شد�ع  �أو  �أ�شباب  ونظر �لدكتور د�ي�س وفريقه يف ثاثة 
من  خمتلفة  مب�شتويات  لكن  �لن�شفي،  بال�شد�ع  جميًعا  �إ�شابتهم  ت�شخي�س  مت  ا  �شخ�شً  4647 �لدر��شة  و�شملت 

�ل�شدة.
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بريطانيا: و�شع الكمامات قد ل يكون �شروريا يف ال�شيف
قالت جيني هاري�س نائبة كبر �مل�شوؤولني �لطبيني يف �إجنلرت� �إن �ملو�طنني 
�شهور  خ��ال  كوفيد19-  م��ن  للوقاية  ك��م��ام��ات  لو�شع  يحتاجون  ل  ق��د 
�ل�شيف �إذ� �نخف�شت حالت �لإ�شابة ب�شكل كبر لكن ��شتخد�مها �شيكون 

�شروريا مرة �أخرى يف �ل�شتاء على �لأرجح.
"من �ملحتمل جد� خال �شهور �ل�شيف، كما  و�أ�شافت يف موؤمتر �شحفي 
و�شع  �إىل  نحتاج  �أّل  تنخف�س،  �ملعدلت  ن��رى  عندما  �ملا�شي،  �لعام  فعلنا 

�لكمامات طو�ل �لوقت".
وتابعت قائلة "�أعتقد �أن فرتة �ل�شيف ب�شكل عام هي فرتة �أكرث �أمانا لنا 
ن�شتبعدها  �أن  يعني  ل  هذ�  �أن  �أعتقد  لكن  �لتدخل.  لكثر من  ول حتتاج 

�ل�شتاء". فرت�ت  يف  جمدد�  ندخل  �لكمامات" عندما  "و�شع 
وكان رئي�س وزر�ء بريطانيا بوري�س جون�شون قد قال �إنه يتعني على �لنا�س 
�لتعاي�س مع فرو�س كورونا على �ملدى �لطويل مثلما يفعلون متاما مع 
�لإمد�د�ت  �أنه ل توجد م�شاكل يف  لقاح، م�شيفا  تو�فر  �لإنفلونز� يف ظل 
توؤثر على �جلرعات يف �لوقت �لر�هن. وقال �أمام �لربملان "�ل�شبب �لوحيد 
كوفيد  مع  �لتعاي�س  نتعلم  �أن  بد  ل  �إننا   ... ق��ول  �أ�شتطيع  يجعلني  �ل��ذي 
كما نعي�س مع �لإنفلونز�... على �ملدى �لطويل هو بالطبع لأن لدينا هذ� 

�لربنامج للتطعيم و�لقدرة على تطوير لقاحاتنا".

اأول درا�شة �شخمة توؤّكد فعالية لقاح فايزر بن�شبة 94 %
 19 بكوفيد-  �لإ���ش��اب��ات  �شّد   %  94 بن�شبة  ف��ّع��ال  �أّن���ه  ف��اي��زر  لقاح  �أث��ب��ت 
�مل�شحوبة باأعر��س، وفقاً لدر��شة و��شعة �لنطاق جرت يف �إ�شر�ئيل على 1،2 
مليون �شخ�س ون�شرت نتائجها �لأربعاء جملة علمية مرموقة، مما يوؤّكد 
�لتطعيم يف مكافحة  �ل�شريرية و�لدور �حلا�شم حلمات  �لتجارب  بيانات 
نيو  "جملة  ن�شرتها  �لتي  �لدر��شة  �أح��د معّدي  ري�س،  بن  وق��ال  �جلائحة. 
�إنغاند �لطبية" �ملرموقة، يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س �إّن "هذ� هو �أول 

دليل )...( على فعالية لقاح يف ظروف �لعامل �حلقيقي".
يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  لتقدمي  مكابي  منظمة  ق��ال��ت  ق��د  وك��ان��ت 
فايزر  �شركة  لقاح  تلقو�  �ل��ذي��ن  م��ن  �ملئة  يف   0.01 م��ن  �أق��ل  �إن  �إ�شر�ئيل 
للوقاية من كوفيد19- �أ�شيبو� بالفرو�س بعد �أكرث من �أ�شبوع من تلقي 

�جلرعة �لثانية.
و�أظهرت �لنتائج �لأولية �لتي ن�شرتها �ملنظمة �ملعنية باحلفاظ على �ل�شحة 
�لعامة �أن من بني 128600 �شخ�س تلقو� �جلرعتني مل ي�شب �شوى 20 

فقط بالفرو�س منذ ذلك �حلني.
�ل�شريع  طرحها  خ��ال  من  �لعامل  م�شتوى  على  ر�ئ��دة  �إ�شر�ئيل  وتعترب 
عام  ع��زل  �إج���ر�ء�ت  �أي�شا يف ظل  تاأتي  �لبيانات  �أن  �لرغم من  على  للقاح 
وبد�أ  �ل��ع��دوى.  �نت�شار  م��ن  �حل��د  يف  �أي�����ش��ا  ت�شاعد  �ل��ب��اد  م�شتوى  على 

�لإ�شر�ئيليون يف تلقي �جلرعة �لأوىل من لقاح فايزر يف 19 دي�شمرب.

يو�شف �شعبان يف العناية 
املركزة ب�شبب كورونا

عنرب،  ن����ه����ال  �ل���ف���ن���ان���ة  ك�������ش���ف���ت 
�مل�شوؤولة عن �مللف �لطبي يف نقابة 
�مل���ه���ن �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة �مل�������ش���ري���ة، عن 
و�شائل  يف  ت���د�ول���ه  مّت  م��ا  حقيقة 
�لإعام ب�شاأن و�شع �لفنان �مل�شري 
�لتنف�س  جهاز  على  �شعبان  يو�شف 
م�شاعفات  ب�����ش��ب��ب  �ل�������ش���ن���اع���ي، 
�إ�شابته بفرو�س كورونا �مل�شتجد.

عن  �ل�شابع"  "�ليوم  موقع  ونقل 
�شعبان  ي��و���ش��ف  �إن  ق��ول��ه��ا،  ع��ن��رب 
"ل يحتاج لتنف�س �شناعي، خا�شة 
و�أن ن�شبة �لأك�شجني لديه مل تقل 
�أن  و�أو���ش��ح��ت  �ملئة".  يف   94 ع��ن 
حالة �شعبان مل تتغر منذ دخوله 
مب�شت�شفى  �مل��رك��زة  �لعناية  وح��دة 
�لعجورة يوم �لثاثاء. وكانت �أنباء 
قد مت تد�ولها عن تدهور �حلالة 
ما  وهو  �مل�شري،  للفنان  �ل�شحية 
�أ���ش��رف ذك��ي، نقيب  نفاه �ل��دك��ت��ور 
�مل��ه��ن �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، ح�����ش��ب��م��ا نقلت 

�شحيفة "�لأهر�م" �مل�شرية.
جدير بالذكر �أن �شعبان بد�أ �لعمل 
يف �ل�شينما قبل �لتخرج من معهد 
�ل���ف���ن���ون �مل�����ش��رح��ي��ة ب����ع����ام، حيث 
ر�شحه �ملخرج بركات للم�شاركة يف 

بطولة فيلم "يف بيتنا رجل" .

كبري الطهاة يف 
الإليزيه يرك مهامه 
�لق�شر  �أعلن غيوم غوميز طباخ 
�ل���رئ���ا����ش���ي �ل��ف��رن�����ش��ي م��ن��ذ ربع 
قرن، تركه مهامه لتويل من�شب 
للرئي�س  �ل�شخ�شي"  "�ملمثل 
للرتويج  م����اك����رون  �إمي����ان����وي����ل 

�لفرن�شي". "للمطبخ 
�لفرن�شي  �ل���ط���اه���ي  و�أو�������ش������ح 
�مل��ع��روف يف ر���ش��ال��ة ع��رب ح�شابه 
�أن��ه �تخذ ق��ر�ره هذ�  على تويرت 
بهدف  معمق"،  "تفكر  ب���ع���د 
�لباد  خ��دم��ة  يف  "�ل�شتمر�ر 

ب�شورة خمتلفة".
وك����ان غ��وم��ي��ز ك��ب��ر �ل��ط��ه��اة يف 
بعدما   2013 م���ن���ذ  �لإل����ي����زي����ه 
�مل��ط��ب��خ د�خل  م�����ش��اع��د� يف  ك����ان 
�ل��ق�����ش��ر �ل��رئ��ا���ش��ي خ���ال عهود 
�شاركوزي  ونيكول  �شر�ك  جاك 
وف��رن�����ش��و� ه���ولن���د، و���ش��ول �إىل 

�إميانويل ماكرون.
وقال �إنه �أم�شى "25 عاما يف رفع 
�لفرن�شي بتقاليده  ر�ية �لمتياز 
وفن �حلياة �خلا�س به �إىل �أعلى 

�ملر�تب".
�آذ�ر/ م���ن  �لأول  م���ن  و�ع���ت���ب���ار� 

غ��وم��ي��ز مهامه  ي���ت���وىل  م���ار����س، 
لرئي�س  ����ش���خ�������ش���ي���ا  "ممثا 
�جل����م����ه����وري����ة ل������دى �لأط���������ر�ف 
قطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  و�ل�������ش���ب���ك���ات 
�لطهو و�لأغذية بهدف �لرتويج 

لفنون �ملطبخ �لفرن�شي".

معركة ع�شابات تودي بحياة 79 �شجينا
رف��ع��ت �لإك�������و�دور ع���دد ق��ت��ل��ى �أع���م���ال �ل�����ش��غ��ب يف �أربعة 
�ل�شيطرة  ��شتعادت  �ل�شلطات  �إن  وقالت   79 �إىل  �شجون 
بعد و�ح��دة من �أكرث ح��و�دث �لعنف يف �ل�شجون دموية 

يف تاريخها.
ومتركزت �ل�شرطة و�لقو�ت عند مر�كز �حتجاز يف مدن 
جو�ياكويل وكوينكا ولتاكوجنا حيث تقاتلت �لع�شابات 
من�شق  �ن��دلع  �إن��ه  �ل�شلطات  قالت  فيما  يدوية  باأ�شلحة 
للعنف.وبد�أت �لع�شابات معركة على �لزعامة د�خل نظام 
�ل�شجون يف دي�شمرب عندما ُقتل زعيم لو�س ت�شونرو�س، 
�لتي تعترب �أقوى ع�شابة يف �لنظام، يف مركز ت�شوق بعد 

عدة �أ�شهر من �إطاق �شر�حه.
ووق��ع��ت ع��دة م��و�ج��ه��ات �أم�����س يف مناطق ذ�ت �إج���ر�ء�ت 

�أمنية م�شددة يف �شجني جو�ياكويل وكوينكا.
�أعمال  يف  �لقتلى  جميع  �إن  �ل�شجون  م�شلحة  وق��ال��ت 

�ل�شغب �شجناء.
بف�شل  �ل�����ش��ي��ط��رة  حت���ت  "�لو�شع  ب���ي���ان  يف  و�أ����ش���اف���ت 

�لإجر�ء�ت �لتي متت بني �ملوؤ�ش�شة و�ل�شرطة �لوطنية".
�خل�شائر  ع���ن  �مل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  "تو��شل  �إن���ه���ا  وق���ال���ت 
�لتي  بال�شتباكات  �ملتعلقة  �لأخ��رى  و�جلو�نب  �لب�شرية 

ن�شبت".

ي�شور �شبحًا ي�شحب طفلته من �شريرها 
ما  فيها  يظهر  مرعبة  حل��ظ��ات  ت�شوير  م��ن  �أب  متكن 

يعتقد �أنه �شبح وهو ي�شحب طفلته من �شريرها.
وتظهر �لطفلة يف �للقطات �لتي مت ت�شويرها بكامر� مت 
تثبيتها يف غرفة نومها م�شتلقية يف نهاية �شريرها وهي 
�أن يحدث  11:37 م�شاًء، قبل  �ل�شاعة  باألعابها يف  تلعب 
�ل��ف��ي��دي��و ع��ل��ى موقع  ���ش��يء غ��ري��ب. ون�����ش��ر �لأب مقطع 
"طفلتي  ع��ن��و�ن  حت��ت  ت��وك  ت��وك  �لجتماعي  �لتو��شل 
يتم �شحبها من حتت �ل�شرير.. زوجتي تعتقد �أنها زحفت 
لوحدها، لكن هناك �شيء ما قد �شحبها". وميكن روؤية 
�لطفلة وهي تنزل من �ل�شرير قبل �أن تتوجه �إىل نهايته 
حيث توجد �لو�شادة لتزحف حتتها، لكنها فجاأة �أ�شيبت 
عندما  بو�لديها  و�ل�شتنجاد  �لبكاء  يف  وب��د�أت  بالذعر، 
ن�شره، متت  �لأنظار. ومنذ  �شاقاها بالختفاء عن  ب��د�أت 
م�����ش��اه��دة �ل��ف��ي��دي��و م��ا ي��ق��رب م��ن 8 م��اي��ني م���رة على 
من�شة �لتو��شل �لجتماعي، وعرّب �لكثر من �مل�شاهدين 
وحظي  ي�شاهدونه.  مل��ا  ت�شديقهم  وع���دم  ده�شتهم  ع��ن 
تعليق   26000 و  �إعجاب   725000 من  باأكرث  �لفيديو 
�شحب  قد  ما  �شيئاً  �أن  يعتقدون  �لذين  �مل�شاهدين  من 

�لطفلة بالفعل، بح�شب �شحيفة مرور �لربيطانية.

يدعي اختطافه ليتهرب من العمل
�عتقلت �شرطة كوليدج يف �أريزونا �لأمركية رجا بتهمة 
�لدعاء �لكاذب، وتزييف "عملية �ختطاف"، وذلك للتهرب 
بر�ندون  على  �ل�شرطة  وع��رثت  عمله.  �إىل  �ل��ذه��اب  من 
�شولز �لبالغ من �لعمر 19 عاما باأحد �شو�رع كوليدج، وهو 
�لقما�س حم�شوة  �ليدين، يف حن كانت قطعة من  مقّيد 
باأن رجلني ملثمني قاما  �ل�شرطة  يف فمه. و�أخ��رب �شولز 
وتركاه  بعدما فقد وعيه،  �شيارة  باختطافه، وو�شعوه يف 
يف �ملوقع. و�أج��رت �ل�شرطة حتقيقا يف �حل��ادث، لكنها مل 
ت�شل �إىل �أي دليل على حدوث �ختطاف �أو �عتد�ء. ونقل 
موقع "�أي بي �شي �أريزونا" عن �أحد �ل�شباط �مل�شاركني 
يف �لتحقيق قوله، �إن م�شاهدة كامر�ت �ملر�قبة، للتحقق 
من رو�ية �شولز باأنه تعر�س لل�شرب على ر�أ�شه، وو�شعه 
يف �شيارة، مل تثبت حدوث عملية �لختطاف. ومبو�جهة 
�شولز بنتائج �لتحقيق، �عرتف باأنه �أقدم على تنفيذ هذه 
�ملحكمة عليه  �حليلة كذريعة للغياب عن عمله، لتق�شي 

بغر�مة مالية لتقدميه باغا كاذبا.

حتذير لالأزواج.. تعوي�س للمطلقة عن الأعمال املنزلية
قليا  تتاأنى  �أن  فعليك  ب��ال��ط��اق،  يفكر  رج��ا  كنت  �إذ� 
�لقر�ر،  ه���ذ�  ور�ء  م���ن  �مل��ح��ت��م��ل��ة  �خل�����ش��ائ��ر  ل��ت�����ش��ت��وع��ب 
�لق�شاء  �أل��زم  فقد  �أف�شل.  �ل��زو�ج  ��شتمر�ر  يكون  فرمبا 
�ل�شيني رجًا بدفع حو�يل 8000 دولر لطليقته مبثابة 
"تعوي�س" عن �لأعمال �ملنزلية �لتي كانت تتولها عندما 
ك��ان��ا م��ت��زوج��ني، مم��ا �أث����ار ج���دًل ���ش��اخ��ن��اً ع��ل��ى �ل�شبكات 
�لجتماعية.  ويعطي �لقانون �ملدين �ل�شيني �لذي دخل 
�ملطالبة  حق  �ملَطلَّقني  �لأزو�ج  �ل�شنة  ه��ذه  �لتنفيذ  حيز 
م�شوؤوليات  �مل��ن��زل  يف  ت��ول��و�  �إذ�  بتعوي�س  �لأوىل  للمرة 
�أكرب.  وقالت �ل�شيدة و�نغ، وهي ربة منزل، خال �إدلئها 
ب�شهادتها �أمام حمكمة يف بكني، �إنها �أثناء زو�جها �عتنت 
"بابنها وبالأعمال �ملنزلية" بينما مل يكن زوجها "يهتم �أو 

ي�شارك يف �ملهام �لعائلية" حتى "خارج �أوقات عمله". 

اأهم الدلئل على اأن جهازك املناعي �شعيف
�لدم  خايا  م��ن  لدينا  �ملناعة  جهاز  يتكون 
و�لأج�شام  �ل��ل��ي��م��ف��اوي��ة  و�ل��ع��ق��د  �ل��ب��ي�����ش��اء 
�مل�شادة �لتي ت�شاعدنا يف مكافحة �للتهابات 
�خلارجية. فيما يلي جمموعة من �ملوؤ�شر�ت 
�شعيف،  مناعي  جهاز  وج��ود  على  �لو��شحة 

بح�شب ما �أوردت �شحيفة تاميز �أوف �إنديا:
�لعالية  �مل�شتويات  تقلل  �أن  ميكن  �ل��ت��وت��ر: 
لديك  �ملناعة  جهاز  فعالية  م��ن  �لتوتر  م��ن 
وجتعلك عر�شة لاإ�شابة بالعدوى. �لغ�شب 
��ا عامة على �شعف جهاز  �أي�����شً ه��و  �مل��ف��رط 
�إذ� ك��ن��ت تعاين  �مل��ت��ك��ررة:  �ل��ع��دوى  �مل��ن��اع��ة. 
�لتهاب  �أو  �لأذن،  يف  م��ت��ك��ررة  �ل��ت��ه��اب��ات  م��ن 
�جل���ي���وب �لأن���ف���ي���ة �جل���رث���وم���ي �مل����زم����ن، �أو 
�أو حتتاج �إىل �لعاج  �أكرث من �لتهاب رئوي 
بامل�شاد�ت �حليوية �أكرث من ثاث مر�ت يف 
�ل�شنة، فاأنت بحاجة �إىل �لرتكيز على تعزيز 
�إذ�  �ل��ربد:  بنزلت  �لإ�شابة  تكر�ر  مناعتك. 
كنت تعاين من �أكرث من 2-3 نزلت برد كل 
�ملناعة  جهاز  تعزيز  �إىل  بحاجة  ف��اأن��ت  ع��ام، 

 4-2 من  �أك��رث  ��شتغرقت  �إذ�  �أي�شاً،  لديك. 
�أي��ام للتعايف، فهذه عامة على �شعف جهاز 

�ملناعة.
�ملناعة  ن��ظ��ام  يجعلك  �أن  ةمي��ك��ن  �لإع���ي���اء: 
�ل�شعيف ت�شعر باخلمول طو�ل �ليوم بغ�س 
يت�شبب  بالر�حة.  �شعورك  م��دى  عن  �لنظر 

نظام �ملناعة �ل�شعيف يف �شعورك بالإرهاق.
�ملزمنة: وفًقا للخرب�ء، فاإن  م�شاكل �لأمعاء 
70-75 % من جهاز �ملناعة لدينا موجود يف 
�أن ي�شبب  �جلهاز �له�شمي. وبالتايل، ميكن 

نظام �ملناعة �ل�شعيف �حلمو�شة و�لإ�شهال.
�شفاء �جلروح ببطء: ل ميكن لنظام �ملناعة 
�ل�شعيف �أن يولد جلًد� جديًد� ب�شرعة، مما 

يوؤدي �إىل �شفاء بطيء للجروح.
تكر�ر حدوث  ي��وؤدي  �أن  �ملفا�شل: ميكن  �آلم 
تو�جه  قد  �ملناعة.  �شعف  �إىل  �ملفا�شل  �آلم 
�لأطر�ف،  يف  وتيب�ًشا  �لوجه  يف  تورًما  ا  �أي�شً
�لبطانة  �ل��ت��ه��اب  ب�شبب  �ملفا�شل  يف  و�آلم����اً 

�لد�خلية للمفا�شل.

البل�سون الأبي�ش ينظر اإىل �سمكة ت�سبح بالقرب من حديقة با�سري ري�ش يف �سنغافورة.  ا ف ب

بيلي اإيلي�س تنجز األبوما غنائيا 
خالل فرة احلجر املنزيل

قد  كانت  �إيلي�س   �لعاملية  بيلي  �لنجمة  �أن  عاملية  �إع��ام  و�شائل  �أف��ادت 
�ألبوما غنائيا كاما يف فرتة �حلجر �ملنزيل �لذي خ�شعت له  �شّجلت 

ب�شبب فرو�س كورونا.
وكانت رّدت بيلي �إيلي�س موؤخر� على �لأ�شخا�س �لذين �شخرو� من لون 
عن  " توقفو�  بالقول:  لهم  توجهت  �إنها  �إذ  م��وؤخ��ر�،  �لأخ�شر  �شعرها 

�ل�شخرية من �شعري و �إل فلن �أ�شدر لكم �ألبوما".
�إيلي�س موؤخر� جدل كبر� بني  �أث��ارت بيلي  �آخر كانت قد  على �شعيد 
و�لديها  تنام مع  ت��ز�ل  ل  �أنها  فيه  ك�شفت  �ل��ذي  بت�شريحها  �جلمهور 
�لوحو�س حتت  باأنها تخاف من  ت�شرفها هذ�،  �ل�شرير، معللة  ذ�ت  يف 

�ل�شرير يف غرفتها.


