
   

حممد بن زايد يتفقد عددا من املن�صات العربية والدولية 
خالل فعاليات اليوم الرابع لـ»اآيدك�س 2021«

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س عدد�ً من �لأجنحة 
�لعربية و�لدولية �مل�شاركة يف �لدورة �خلام�شة ع�شرة ملعر�س �لدفاع 
�لدويل �آيدك�س 2021 �لذي يو��شل فعالياته لليوم �لر�بع يف مركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س �أدنيك .
و�طلع �شموه خالل �جلولة على �أحدث ما �أنتجته �ل�شناعات �لعربية 
ت�شهم  متطورة  و�آل��ي��ات  �أنظمة  من  �لدولية  و�ل�شركات  �ملتخ�ش�شة 
و�إيجاد  و�لأمنية  و�لع�شكرية  �لدفاعية  �لقطاعات  م�شتقبل  ر�شم  يف 

حلول م�شتد�مة للتحديات �لتي تو�جهها.    )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن زايد يكلف جمل�س التوازن االقت�صادي باإدارة م�صرتيات 
وعقود القوات امل�صلحة والقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
، ق��ر�ري��ن بتكليف  ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة  �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي باإد�رة م�شرتيات وعقود �لقو�ت �مل�شلحة 
و�شرطة �أبوظبي، �إ�شافة �إىل مهامه �ملتمثلة يف �إد�رة برنامج �لتو�زن 
�لقت�شادي. ومبوجب �لقر�رين، يتوىل جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي 
م�شوؤولية م�شرتيات �لقو�ت �مل�شلحة و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
و�لقانونية،  و�ل��ت��ع��اق��دي��ة،  و�لفنية،  �لإد�ري�����ة،  �ل��ن��و�ح��ي  جميع  م��ن 
�مل�شوؤوليات  ت�شمل  كما  تنفيذها.  على  و�لإ���ش��ر�ف  و�ملتابعة  و�ملالية، 
�لإجر�ء�ت  و�إمت��ام  و�لتعاقد،  �مل�شاريع  تر�شية  على  �ملو�فقات  �إ�شد�ر 

�لتنفيذية �لالحقة للتعاقد وما يرتبط بها.   )�لتفا�شيل �س4( حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل تروؤ�شهما �عمال خلوة عام �خلم�شني مب�شاركة وزر�ء �حلكومة وم�شوؤويل �جلهات �لحتادية و�ملحلية )و�م(

�مر�أة تتلقى �للقاح �مل�شاد لكورونا باحد مر�كز �لتطعيم يف هنجاريا   )� ف ب(

�تفاق نزع �ل�شو�ريخ �لنووية من �وروبا

�أنتوين بلينكن خالل حديثه �لتلفزيوين   )� ف ب(

�ساركا يف اأعمال خلوة عام اخلم�سني

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يوؤكدان اأن اخلم�صني 
�صـنة القـادمـة حتتـاج �صـرعة اأكبــر واإجنازات اأ�صخـم

•• دبي -وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �خلم�شني  عام  خلوة  �أعمال  �م�س  �ختتمت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
حكومة  وزر�ء  ومب�شاركة   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
دولة �لإمار�ت وم�شوؤويل �جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية يف �لدولة.

و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ، �أن دولة �لإمار�ت 
فريدة  جت��رب��ة  حتقيق  �حل���ايل  �ل��وق��ت  وح��ت��ى  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  ��شتطاعت 
�أر�شاها  وجناحات متو�لية يف �شتى �ملجالت بف�شل �لروؤية �مل�شتنرية �لتي 
�لآباء �ملوؤ�ش�شون و�لقيم �لنبيلة �لتي غر�شوها يف �لنفو�س لتكون منهجاً لكل 
�إىل �أن �لهدف �لأ�شا�شي  �أبناء �لإمار�ت ود�فعاً لتحقيق �لنجاحات، م�شري�ً 
ل�)خلوة �خلم�شني( يتمثل يف ر�شم مالمح �ملرحلة �ملقبلة و�شياغة حماور 
وت�شور�ت مبتكرة ترثي م�شرية �لتنمية يف �لدولة وت�شمن مل�شرية �لنه�شة 

و�لتطوير يف دولة �لإمار�ت تفردها.              )�لتفا�شيل �س2(

املجل�س الأوروبي يدعو لال�ستعداد للفريو�سات القادمة

وكالة االأدوية االأمريكية: لقاح جون�صون بجرعة واحدة فعال �صد كورونا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل����غ����ذ�ء و�ل�������دو�ء 
�لو�حدة  �جل��رع��ة  �أن  �لأمريكية، 
جون�شون  �إن��د  جون�شون  لقاح  من 

فعالة �شد كورونا.
�لأمريكية،  �ل����دو�ء  �إد�رة  وق��ال��ت 
�نت�شار  م����ن  ي���ق���ل���ل  �ل���ل���ق���اح  �إن 
�لفريو�س، ويحمي بن�شبة 86% 
م��ن �لأع��ر����س �خل��ط��رية للوباء، 
م����وؤك����دة �أن������ه مي���ك���ن ت��خ��زي��ن��ه يف 
�ل���ع���ادي���ة وملدة  درج�����ات �ل��ت��ري��د 

ثالثة �أ�شهر.
جون�شون  �لأدوي����ة  �شركة  وك��ان��ت 
من  بطلب  تقّدمت  جون�شون  �آن��د 
�لأمريكية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
طارئ  ت��رخ��ي�����س  ع��ل��ى  للح�شول 

للقاحها �مل�شاّد لكوفيد19-.
�لأخ�شر  �ل�شوء  على  ح�شل  و�إذ� 
م�����ن وك�����ال�����ة �ل������غ������ذ�ء و�ل����������دو�ء 
�للقاح  ه���ذ�  �شيكون  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
هو �لثالث �مل�شرح به يف �لوليات 
�مل���ت���ح���دة، ب���ع���د ل���ق���اح���ي ف���اي���زر-

ب��اي��ون��ت��ي��ك وم����ودي����رن����ا. وذك����رت 
�للقاح  �أن  بر�س  �أ�شو�شيتد  وكالة 
و�حدة،  جرعة  على  يعطى  �ل��ذي 
بخالف معظم �للقاحات �ملعروفة، 
يقدم حماية من �لفريو�س بن�شبة 

�مل�شتقبل.
ر�شالة  يف  مي�شيل  ق��ال  ذل��ك،  �إىل 
ب��ه��ا �إىل ق���ادة دول �لحت���اد،  ب��ع��ث 
�شاللت  �إن  �لقمة،  �جتماع  ع�شية 
�أ�شحبت  �جل����دي����دة  �ل���ف���ريو����س 
�لعديد من  �لطاغية يف  �لظاهرة 

دول �لحتاد �لأوروبي.
و�قرتح مي�شيل على قادة �لحتاد 
�إنتاج  وح���د�ت  �إدم����اج  على  �لعمل 
�للقاح على �ل�شعيد �لأوروبي من 
�للقاح  كميات  �إن��ت��اج  �شمان  �أج���ل 
ملو�جهة  �لحت����اد  يحتاجها  �ل��ت��ي 
حت����دي����ات �ل����ف����ريو�����س �مل���ت���ح���ور، 

و�لفريو�شات �جلديدة.
م���ن ج��ه��ت��ه��م، دع����ا ق�����ادة ك���ل من 
�إ�شبانيا وبلجيكا وبولند� وليتو�نيا 
و�لدمنارك يف ر�شالة م�شرتكة �إىل 
�إىل  فيها  ي��دع��ون  �ملجل�س  رئي�س 
وجوب �لإ�شر�ع يف وترية �لتطعيم 
ق  توِفّ �إج������ر�ء�ت  ب��ال��ل��ق��اح وو���ش��ع 
تنقل  على  �ملفرو�شة  �لقيود  بني 
�مل�����ش��اف��ري��ن وب���ني وج����وب �شمان 

�ن�شياب حركة �ل�شلع و�خلدمات.
ي��ذك��ر �أن ق���ادة �لحت���اد �لأوروب���ي 
���ش��ي��ب��ح��ث��ون ت����د�ع����ي����ات �لأزم�������ة 
وتن�شيق  �خلمي�س  ظهر  �ل�شحية 
�للقاح،  و�إن��ت��اج  �لتطعيم  حمالت 

عر د�ئرة �لفيديو �ملغلقة.

ت�شل �إىل 66 باملئة فقط، لكنه قد 
يكون مفيد� بالن�شبة للعامل �لذي 

يعاين �شحا يف كميات �للقاحات.
�آن���د جون�شون  وذك����رت ج��ون�����ش��ون 
�أن����ه����ا �ع����ت����م����اد� ع���ل���ى �ل���ت���ج���ارب 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  �ل�����ش��ري��ري��ة 
و7 دول �أخ��رى، ف��اإن �للقاح فعال 
باملئة يف �حلماية من   66 بن�شبة 
و�ملتو�شطة  �خل��ط��رية  �لإ���ش��اب��ات 

ونحو   ،)19 )كوفيد  مر�س  م��ن 
�لأ�شد  �لأع��ر����س  من  باملئة   85
خ��ط��ورة. وك��ان هناك �ختالف يف 
�جلغر�يف،  للموقع  تبعا  �لنتائج 
فاللقاح عمل ب�شورة جيدة بن�شبة 
�ملعتدلة  �حل���الت  يف  باملئة   72
�ملتحدة،  ب���ال���ولي���ات  و�خل���ط���رية 
مقارنة بن�شبة 57 باملئة يف جنوب 

�إفريقيا.

وق������ال رئ���ي�������س وح������دة �لأب����ح����اث 
�لدولية يف �ل�شركة ماثاي مامني، 
�إن �بتكار لقاح بجرعة و�حدة كان 

مقامرة جديرة بالحرت�م.
�لقمة  �ن����ع����ق����اد  وع�������ش���ي���ة  ه�������ذ� 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  دع���ا  �لأوروب����ي����ة، 
�أم�س  ���ش��ارل م��ي�����ش��ي��ل،  �لأوروب������ي 
�لأربعاء، دول �لحتاد �إىل مو�جهة 
يف  �جلديدة  �لفريو�شات  خماطر 

روايتان متناق�ستان لنهاية ال�سراع:

اأي دور لعبه ريغان حقا يف اإنهاء احلرب الباردة؟

اأمريكا �صتعود للمقعد ال�صاغر مبجل�س حقوق االإن�صان

احلكومة االأملانية متدد وجودها 
اأفغان�صتان  يف  الع�صكري 

•• برلني-اأ ف ب:

�لأربعاء  �لأملانية  �حلكومة  و�فقت 
�لع�شكري يف  تو�جدها  على متديد 
يف  �إ�شافية،  �أ�شهر   10 �أفغان�شتان 
�أكر  ث��اين  فيها  تن�شر  �إط��ار مهمة 

كتيبة بعد �لوليات �ملتحدة.
يتعني  ي�������ز�ل  ل  �ل�������ذي  و�ل������ق������ر�ر 
�لنو�ب  جمل�س  يف  عليه  �مل�����ش��ادق��ة 
متديد  ���ش��ي��ت��ي��ح  )�ل���ب���ون���د����ش���ت���اغ(، 
يف  تنتهي  �ن  �ملقرر  �حلالية  �ملهمة 
كانون   31 �إىل  م��ار���س،  �آذ�ر  نهاية 

�لثاين يناير 2022.
وتن�شر �أملانيا قر�بة 1100 جندي 
يف �شمال �أفغان�شتان، يف �إطار مهمة 
�ملعروفة  �لأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 
 9600 ب���ال���دع���م �حل������ازم وت�����ش��م 

عن�شر.
وي����اأت����ي �ل����ق����ر�ر ب��ع��د �أ����ش���ب���وع على 
�إعالن حلف �لأطل�شي �أنه مل يتخذ 
قر�ر� نهائيا حول م�شتقبل �لبعثة. 
�أن �حللف يو�جه  �لعام  �أمينه  و�أقر 

مع�شالت عدة ب�شاأن مهمته.

ال�سيا�سيات يف ال�سرق الوروبي:
من ال�صلطة االأخالقية اإىل ال�صلطة ال�صيا�صية؟

•• الفجر - �صرييل بريت* - فلوران بارمنتييه**

�لن��ك��ف��اء يف بيوتهم، كان  �لب�شر على  �لكثري م��ن  �أج��ر  �ل��ذي  �ل��وب��اء،  رغ��م 
�لن�شاء  �أجل �حلريات. و�حتلت  2020 عام �لحتجاجات و�لن�شال من  عام 
�لدولة  �ت�شمت بحركة ن�شوية  �لتي  بالكامل، ل �شيما يف �ملجتمعات  مكانهن 
يف �لقرن �لع�شرين. مل يقت�شر �لأمر على �أن �لبلد�ن �لتي تقودها �لن�شاء قد 
تعاملت ب�شكل �أف�شل مع كوفيد19- - رمبا ينبغي �أن ُينظر �إىل هذ� على �أنه 
�أحد �أعر��س �ملجتمعات �حلديثة �أكرث من كونه �شبًبا مبا�شًر� -ولكن عندما ل 

يكّن يف �ل�شلطة، فاإنهن مار�شن �شلطة قوية هذ� �لعام. )�لتفا�شيل �س15(

 – غرو�رس  بيري   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�صيباين

حالًيا  مل�شاهديها  �آرت��ي  قناة  تقدم 
�لعتبار  ي��ع��ي��د  وث��ائ��ق��ًي��ا  ف��ي��ل��ًم��ا 
ل�شيا�شة �لرئي�س �لأمريكي رونالد 
على  �لرهنة  يريد  فيلم،  ريغان. 
�أنه لئن تعر�س �لرجل لال�شتهز�ء 
�ن��ت�����ش��ر يف �حلرب  �آن������ذ�ك، ف��اإن��ه 
بخنقه  �ل�شوفياتي  �لحت���اد  �شد 
�تفاقيات  بفر�س  ث��م  �ق��ت�����ش��ادًي��ا، 

نزع �ل�شالح عليه.
�لوليات  ودع��ت  �ل��وق��ت،  نف�س  يف 
كان  �ل��ذي  �شولتز،  �ملتحدة ج��ورج 
وزي�����ر خ���ارج���ي���ة ري���غ���ان م���ن عام 
�إىل نهاية وليته �لثانية   1982
تويف  و�ل�����ذي   ،1989 ي��ن��اي��ر  يف 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق���ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���ريك���ي، 
�لوليات  �إن  �أم�س،  بلينكن،  �أنتوين 
يف  مقعد  �شغل  �إىل  ت�شعى  �مل��ت��ح��دة 
جمل�س حقوق �لإن�شان �لتابع لالأمم 
�ملتحدة، يف تر�جع عن �شيا�شة �ملقعد 
خالل  معتمدة  كانت  �لتي  �ل�شاغر 

عهد �لرئي�س �ل�شابق تر�مب.
ب��ل��ي��ن��ك��ن يف خ���ط���اب عر  و�����ش����رح 
ب�شرور  �أعلن  �ملجل�س  �أم��ام  �لفيديو 
�ىل  �شت�شعى  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �أن 
حقوق  جم���ل�������س  يف  م���ق���ع���د  ����ش���غ���ل 
�لإن�شان للولية �ملتدة بني 2022 
�أن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  و�أ������ش�����اف  و2024. 
دعم  بتو��شع،  �شتطلب،  و��شنطن 
�ل����دول �لأع�����ش��اء يف �لأمم  ج��م��ي��ع 
�ملقعد  ���ش��غ��ل  ل��رغ��ب��ت��ه��ا يف  �مل��ت��ح��دة 

جمدد� يف هذه �ملوؤ�ش�شة.
�مل��ت��ح��دة �شتظل  �ل��ولي��ات  �أن  و�أك���د 
ن�شطة حتى ذلك �حلني يف �لك�شف 
ع����ن �ن���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق �لإن�������ش���ان 

�ملرتكبة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

�صد النه�صة.. م�صر توؤيد مقرتحا 
التفاو�س اآلية  لتطوير  �صودانيا 

•• القاهرة - وكاالت:

تاأييدها  �لأرب���ع���اء،  م�شر،  ج���ددت 
مل���ق���رتح ت���ق���دم ب����ه �ل���������ش����ود�ن من 
�شد  مفاو�شات  �آل��ي��ة  تطوير  �أج���ل 
�إثيوبيا  �أق���ام���ت���ه  �ل����ذي  �ل��ن��ه�����ش��ة 
ومت�شي يف ملئه، و�شط خالف مع 
�لتاأثري  تخ�شى  �لتي  �جل���و�ر  دول 

على ح�شتها من �ملياه.
وي�شمل �ملقرتح تكوين جلنة رباعية 
دول���ي���ة ت�����ش��م ك���ال م���ن �ل���ولي���ات 
�مل��ت��ح��دة و�لحت����اد �لأوروب������ي، �إىل 

جانب �لحتاد �لإفريقي.
�ملقرتحة هو  �للجنة  ه��ذه  وه��دف 
�لتو�شط يف مفاو�شات �شد �لنه�شة 
و�إ�شر�ف  رع��اي��ة  حت��ت  �لإث��ي��وب��ي، 
فيليك�س  �ل���ك���ون���غ���ويل،  �ل��رئ��ي�����س 

ت�شي�شيكيدي.
على  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �للجنة  و���ش��ددت 
لتنفيذ  �إث���ي���وب���ي���ا  �جت������اه  رف�������س 
�مل����لء �ل��ث��اين ل��ب��ح��رية �ل�����ش��د قبل 
م�شرتكة  تن�شيق  لآل��ي��ة  �ل��ت��و���ش��ل 

بني �لبلدين.

ف���ر�ي���ر ع���ن عمر   6 م���وؤخ���ر� يف 
فاإن �لنعي  ذلك،  عام. ومع   100
رغبته  �أن  ي��وؤك��د  ل�شولتز  �ملكر�س 
يف �لتفاو�س مع مو�شكو هي �لتي 

قد غادرت  �ملتحدة  �لوليات  وكانت 
هذ� �ملجل�س �لذي يتخذ من جنيف 
ب�شبب   ،2018 يونيو  يف  له،  مقر� 
للمنظمة  حتيز�  تر�مب  �عتره  ما 
�لرئي�س  �إد�رة  لكن  �إ�شر�ئيل،  �شد 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي، ج���و ب���اي���دن، عادت 
مبثابة ع�شو مالحظ يف وقت �شابق 

من فر�ير �جلاري.
�جلمعية  ت��ن��ت��خ��ب  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 

�لباردة.  �حل����رب  ع��ل��ى  �ن��ت�����ش��رت 
ت��وج��د رو�ي��ت��ان ون�شختان  ل��ذل��ك 
م���ت���ن���اق�������ش���ت���ان م����ن ن���ه���اي���ة ه���ذ� 

�ل�شر�ع. )�لتفا�شيل �س13(

�لتي  �مل����ت����ح����دة  ل��������الأمم  �ل����ع����ام����ة 
يف  �أع�شاء جدد�  ت�شم193 ع�شو� 

�ملجل�س يف وقت لحق هذ� �لعام.
وع����ن����د �لإع�����������الن ع�����ن �خل���ط���وط 
�أكد  �خلارجية،  ل�شيا�شته  �لعري�شة 
تعزيز  على  وعزمها  �أم��ريك��ا  ع���ودة 
�لدولية،  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ور 
تر�مب  �شلفه  �شيا�شة  ك��ان��ت  فيما 

تقوم على مبد�أ �أمريكا �أول.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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حممد �لكويتي : حماية �أ�صول و�أمن 
�ملعلومات جزء من �أمننا �لوطني 

�أخبار �لإمار�ت

ماهي ر�صالة �إير�ن من �لهجمات 
على �لأمريكيني يف �لعر�ق ؟

عربي ودويل

حماربو �لإمار�ت توّقع عقود 
�حرت�ف مع 5 مقاتلني

�لفجر �لريا�صي

حممد بن را�صد يت�صلم ر�صالة 
لرئي�س الدولة من اأمري الكويت

•• دبي-وام:

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ت�شلم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ر�شالة خطية �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" من �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة �شمنها حتياته وتنمياته ل�شموه 
ومثمنا  و�ل�شتقر�ر  و�لزده��ار  �لتقدم  ول�شعبنا مزيد� من  و�ل�شعادة  �ل�شحة  ب��دو�م 
عاليا مو�قف دولة �لإمار�ت رئي�شا وحكومة و�شعبا �لأخوية و�لإن�شانية وحر�شها على 

�لتالحم �لعربي �خلليجي وتعزيز م�شرية جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
دبي  �آل مكتوم يف  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبال �شاحب  جاء ذلك خالل 
قبل ظهر �م�س معايل �ل�شيخ �أحمد نا�شر �ملحمد �ل�شباح وزير خارجية دولة �لكويت 
�لذي نقل ل�شموه حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح ومتنياته 

ل�شموه موفور �ل�شحة و�لعافية.                     )�لتفا�شيل �س3(

• حممد بن را�سد: يف الإمارات ل نعرتف بامل�ستحيل.. 
لدينا القوة العلمية والقت�سادية ولدينا حممد بن زايد
• حممد بن زايد: عودنا حممد بن را�سد على الرقم 
العاملية املناف�سة  وهدفنا  عنه  نتخلى  ول��ن  واح��د 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يوؤكدان اأن اخلم�صني 
�صـنة القـادمـة حتتـاج �صـرعة اأكبــر واإجنازات اأ�صخـم

تخادع  اإيــــران  اإ�ــصــرائــيــل: 
الذرية الوكالة  عمل  وتدمر 

•• القد�س -وكاالت:

�أم�س  �إي��������ر�ن  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �ت���ه���م���ت 
�لدولية  �لوكالة  عمليات  بتدمري 
�أن طهر�ن  �لذرية، موؤكدة  للطاقة 
ت���و�����ش���ل ت��خ�����ش��ي��ب �ل���ي���ور�ن���ي���وم، 
م��ت��خ��ط��ي��ة �خل����ط����وط �حل����م����ر�ء، 
�أنها  �أك���دت  ت�شعيدية  خ��ط��و�ت  يف 
وزي�����ر  وق�������ال  رد.  دون  مت�����ر  ل�����ن 
�إن  بيان  يف  �لإ�شر�ئيلي  �خلارجية 
�ليور�نيوم  تخزين  تو��شل  �ي��ر�ن 
�ملخ�شب وتخادع وتخفي �إ�شر�رها 
على �لتو�شل �إىل �شالح نووي، كما 
عملية  من  تبقى  ما  بتدمري  تقوم 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  تفتي�س 
خطو�تها  �أن  ر�أى  ك��م��ا  �ل����ذري����ة. 
فورياً.  دولياً  رّد�ً  تتطلب  �ملتطرفة 
و�عتر �أن م�شا�س �إير�ن بالو�شائل 
�ملن�شاآت  تفتي�س  بعمليات  �خلا�شة 
�لنووية ووقف �لعمل بالروتوكول 
متطرفة  خ���ط���و�ت  ه���ي  �لإ�����ش����ايف 
�حلمر�ء  �خل���ط���وط  ك���ل  ت��ت��خ��ط��ى 

�لتي و�شعتها �لأ�شرة �لدولية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

نورلند،  ريت�شارد  ليبيا،  لدى  �لأمريكي  �ل�شفري  �أك��د 
لرئي�س جمل�س �لنو�ب عقيلة �شالح، �أهمية عقد جل�شة 
وقت  �أ�شرع  يف  �جلديدة  �لتنفيذية  لل�شلطة  �لثقة  ملنح 
�لأمريكية  �ل�شفارة  ن�شرتها  تغريد�ت  ممكن. وبح�شب 
�شددت على  و��شنطن  ف��اإن  ليبيا على موقع تويرت،  يف 

�لثقة،  مل��ن��ح  �لليبي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ت�شويت  ���ش��رورة 
�لنتخابات يف  �إج��ر�ء  نحو  ذل��ك خطوة مهمة  باعتبار 

دي�شمر من هذ� �لعام.
على  �لليبي،  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  �أك��د  جانبه،  وم��ن 
�ل�شدد،  ه���ذ�  يف  م�شوؤوليته  �ل��رمل��ان  حت��ّم��ل  ���ش��رورة 
معتر� �أن على �حلكومة �حرت�م نتائج منتدى �حلو�ر 

�ل�شيا�شي �لليبي و�إعالن �لقاهرة.

وا�صنطن ت�صدد على منح الثقة لل�صلطة الليبية اجلديدة

�نتخاب مايا �شاندو رئي�شة يف مولدوفا
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اأخبـار الإمـارات

�ساركا يف اأعمال خلوة عام اخلم�سني

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يوؤكدان اأن اخلم�صني �صنة القادمة حتتاج �صرعة اأكرب واإجنازات اأ�صخم
اجلديدة للمرحلة  ا�صرتاتيجية  م�صاريع  وجمموعة  الوطنية  لالأجندة  جديدة  دورة  • اعتماد 

وقائد�ً  م��غ��اي��ر�ً  من���وذج���اً  نف�شها 
�لعتماد  ع��ر  �لإب���ت���ك���اري  للفكر 
بو�شفها  �مل���ت���ف���ردة  �لأف����ك����ار  ع��ل��ى 
ننظر  و�ليوم  �لعمل،  ملنهج  �أ�شا�شاً 
باأن  �ليقني  وميلوؤنا  �مل�شتقبل  �إىل 
ب�����اإذن �هلل على  ق�����ادرة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
حتقيق طموحاتنا وتطلعات �شعب 

�لإمار�ت �لكرمي ".
�ل�شيخ  ���ش��م��و   .. �خل���ل���وة  ح�����ش��ر 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
و�لفريق  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
جانب  �إىل   ، �ل������دويل  و�ل���ت���ع���اون 
�ل�����ش��م��و وم���ع���ايل وزر�ء  �أ���ش��ح��اب 
ح��ك��وم��ة �لإم�����ار�ت وم����در�ء عموم 
و�جلهات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �مل��ج��ال�����س 

�حلكومية �لحتادية و�ملحلية.

م��ا و�شلت  �إىل  �لإم������ار�ت  و���ش��ل��ت 
�إليه .. �خلم�شون �شنة �لتي م�شت 
و�زدهار  ورخ��اء  تقدم  �شنو�ت  ك��ان 
�لقادمة  �خلم�شني  ويف   .. و�إجن���از 
لأن  �أ������ش�����رع  ح���رك���ة  �إىل  ن���ح���ت���اج 

طموحاتنا �أ�شبحت �أكر".
" خلوة �خلم�شني  �أن  �شموه  و�أك��د 
�لهمة �لعالية و�حلر�س  " وروؤية 
�لبالغ من جميع �مل�شاركني يج�شد 
�لتي  �لإيجابية  و�ل��روح  �لت�شميم 
�لإمار�ت..لفتاً  �أبناء  بها  يتحلى 
�إىل �أن �حلكومة �لإمار�تية �شباقة 
وموؤهلة وتزخر بالكفاء�ت �لقادرة 
دولة  م�شتقبل  مالمح  ر�شم  على 

�لإمار�ت.
و�أ�شاف �شموه : " �أننا ل ننظر �إىل 
ننظر  ب��ل   ، حققناه  وم��ا  حا�شرنا 
بعيد� لالأمام لن�شتعد لكل مرحلة 
باإ�شرت�تيجيات وخطط عمل تلبي 
�لإمار�ت  با�شم  وتليق  طموحاتنا 

ومكانتها ".
وقال �شموه : " �إن �لذي ل ي�شتطيع 
 10 و�إجن���از�ت���ه  ج��ه��ده  م�شاعفة 

" �لتي  �ملتو�زنة  " �لتنمية  مفهوم 
و�شع  على  �لأول  �مل��ق��ام  يف  تعتمد 
تر�شيخ  �شاأنها  من  وبر�مج  خطط 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف جميع �إمار�ت 
�لقطاعات  خمتلف  وع��ر  �ل��دول��ة 
فيما  و�لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لجتماعية 
م�شمونها  يف  �لأج���ن���دة  ت��ت��م��ح��ور 
�شياغة خطة عمل متطورة  حول 
تعزز مكانة دولة �لإمار�ت وحتولها 
و�لقت�شاد  �مل��ع��رف��ة  �قت�شاد  نحو 
�لرقمي �جلديد عر تبني �لنظم 

�لتكنولوجية �جلديدة.

للخم�سني  تنموية  ت�سورات   -
عام املقبلة.

ع�شفاً  �خلم�شني"  "خلوة  ومتثل 
�إىل  ذهنياً وطنياً تهدف باأجندتها 
لتطوير  �لوطنية  �جل��ه��ود  تعزيز 
�مل�شار�ت �مل�شتقبلية لدولة �لإمار�ت، 
للروؤية  �إ�شرت�تيجي  �إط��ار  وو�شع 
خالل  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لتنموية 
�خلم�شني عاماً �ملقبلة، �إ�شافة �إىل 
وتطويرية  تنموية  ت�شور�ت  ر�شم 

روؤي��ة و��شحة متمثلة  قيادة ت�شع 
ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان".
وقال �شموه : " �إن م�شاركة حممد 
ز�ي��د يف خلوة �خلم�شني ت�شع  بن 
لدولة  وو�����ش���ح���ة  ج���دي���دة  روؤي�����ة 

�لإمار�ت يف �خلم�شني �ملقبلة ".
�أك����د ���ش��اح��ب �ل�شمو  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.. 
�إىل  تتطلع  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن   "
�مل�شتقبل وتنظر بكل فخر وتقدير 
دعائم  �أ���ش�����ش��و�  وم����ن  �لآب������اء  �إىل 
�لحتاد، و�شيدو� من ن�شيج �لوحدة 
�شرحاً نفخر بالنتماء �إليه ونبذل 
رفعته  لتحقيق  و�شعنا  يف  م��ا  ك��ل 
و�شون مكت�شباته، ونتذكر �ملغفور 
ر��شد  و�ل�شيخ  ز�ي���د  �ل�شيخ  لهما 
و�إخ��و�ن��ه��م��ا وك���ل م��ا ق��دم��وه من 
�لذي  �لأ���ش��ا���س  �شكلت  ت�شحيات 

قامت عليه دولة �لحتاد ".
�لت�شامح  " ل���ول   : ���ش��م��وه  وق����ال 
�أ�ش�شه  و����ش���ع  �ل�����ذي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د و�ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د ملا 

ج��دي��دة  دورة  اع���ت���م���اد   -
لالأجندة الوطنية.

�ع��ت��م��دت خ��ل��وة �خل��م�����ش��ني �شمن 
�أج��ن��دت��ه��ا، �ل�����دورة �جل���دي���دة من 
ت�شّكل  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج���ن���دة 
�حلكومة  لتوجهات  �ل��ع��ام  �لإط���ار 
وفرق  �ل�����وز�ر�ت  و�أد�ء  �لحت���ادي���ة 
�لعمل �لتخ�ش�شية على �أن يجري 
جمموعة  �إط��������الق  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل 
�لإ�شرت�تيجية  �مل�������ش���اري���ع  م����ن 
�إطار  للمرحلة �جلديدة، و�شياغة 
ي�����ش��م��ن حتقيق  ح��وك��م��ة ج���دي���د 
�أد�ء  تعزز  وم��وؤث��رة  �إيجابية  نتائج 
وتناف�شية كافة �لقطاعات �حليوية 

يف �لدولة.
وجت���������ش����د �لأج��������ن��������دة �جل�����دي�����دة 
حتقيق  ت�شمن  �ل��ت��ي  �ل��ت��وج��ه��ات 
م����زي����د م�����ن ت���ع���زي���ز �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لق��ت�����ش��ادي �ل��وط��ن��ي ع��ر و�شع 
م�����ش��ت��ه��دف��ات ط��وي��ل��ة �لأم�����د عر 
�لأجندة  �لقطاعات، ومتثل  جميع 
�مل�شتقبلي  �لإ�شرت�تيجي  �لتوجه 
بتعزيز  كبرية  �أهمية  ي��ويل  �ل��ذي 

ي��ك��ون �شمن فريقنا  ل��ن  �أ���ش��ع��اف 
�ملقبلة..  �لفرتة  خ��الل  �حلكومي 
وروؤي��ت��ن��ا �أن ت��ك��ون دول���ة �لإم���ار�ت 
�لعقول  جل�����ذب  خ�����ش��ب��ة  �أر���������س 

و�لأفكار و�ل�شتثمار�ت".
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  �أك����د ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
خالل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
نثق  �أن�����ن�����ا  �خللوة.."  ج���ل�������ش���ة 
�لتي  �ملوؤهلة  و�لكفاء�ت  بحكومتنا 
تقود م�شرية �لتطوير يف �حلكومة 
على  وب���ق���درت���ه���م  �لحت�������ادي�������ة.. 
مو��شلة �لبناء و�لتطوير و�شياغة 
�إ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات ذك����ي����ة وم���رن���ة 
و�ملتغري�ت  �ملعطيات  مع  تتما�شى 
لكل مرحلة على �ختالف طبيعتها 

وخ�شائ�شها..".
" عودنا حممد بن  وق��ال �شموه : 
ر��شد على �لرقم و�حد ولن نتخلى 

عنه..وهدفنا �ملناف�شة �لعاملية".
" حكومة   : �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
ك��ان��ت دوم�����اً يف طليعة  �لإم�������ار�ت 
و��شتطاعت  �ل���ت���ط���وي���ر  ع��م��ل��ي��ة 
بف�شل جهودها �ملتو��شلة �أن جتعل 

•• دبي -وام: 

" خلوة  �أع����م����ال  �أم�������س  �خ��ت��ت��م��ت 
�شاحب  برئا�شة   " �خلم�شني  ع��ام 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  �هلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ، ومب�شاركة وزر�ء 
�لإم���ار�ت وم�شوؤويل  دول��ة  حكومة 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت����ادي����ة 

و�ملحلية يف �لدولة.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أك��������د 
�أن   ، �آل م��ك��ت��وم  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
دول����ة �لإم�������ار�ت ����ش��ت��ط��اع��ت منذ 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا وح��ت��ى �ل��وق��ت �حلايل 
وجناحات  ف��ري��دة  جت��رب��ة  حتقيق 
بف�شل  �مل��ج��الت  �شتى  يف  متو�لية 
�أر�شاها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��ن��رية  �ل���روؤي���ة 
�لنبيلة  و�لقيم  �ملوؤ�ش�شون  �لآب���اء 
لتكون  �لنفو�س  يف  غر�شوها  �لتي 
�لإم��ار�ت ود�فعاً  �أبناء  لكل  منهجاً 
�إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ن��ج��اح��ات،  لتحقيق 
خلوة  ل�"  �لأ����ش���ا����ش���ي  �ل���ه���دف  �أن 
�خلم�شني " يتمثل يف ر�شم مالمح 
حماور  و���ش��ي��اغ��ة  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
م�شرية  ت��رثي  مبتكرة  وت�����ش��ور�ت 
وت�شمن  �ل�����دول�����ة  يف  �ل���ت���ن���م���ي���ة 
مل�����ش��رية �ل��ن��ه�����ش��ة و�ل���ت���ط���وي���ر يف 
دولة �لإمار�ت تفردها، حيث بد�أت 
قلب �شحر�ء  �لدولة جناحها من 
�ملا�شية  �لإمار�ت خالل �خلم�شني 

وو�شلت �إىل �شحر�ء �ملريخ.
" �إن��ه يف �خلم�شني   : وق��ال �شموه 
�ملا�شية بد�أنا من �شحر�ء �لإمار�ت 
وو���ش��ل��ن��ا �إىل ���ش��ح��ر�ء �مل��ري��خ ويف 
�أحالمنا  �شتكون  �ملقبلة  �خلم�شني 

�أكر".
�أن �لإم�����ار�ت قدمت  ���ش��م��وه  و�أك����د 
للعامل منوذجاً تنموياً فريد�ً ي�شع 
�لإن�������ش���ان حم�����ور�ً جل��م��ي��ع خطط 
�لقت�شادية،  و�لتنمية  �لتطوير 
�لإم�������ار�ت  �أن ح��ك��وم��ة  �أك�����د  ك��م��ا 
جميع  توفري  على  د�ئ��م��اً  حتر�س 
حالة  ل�شتمر�ر  �لالزمة  �لعو�مل 
�شمة  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ف��رد  �لتميز 

متيز �لتجربة �لإمار�تية.
" قد و�شلنا �إىل ما  وقال �شموه : 
و�شلنا �إليه، لأننا يف دولة �لإمار�ت 
و�لإم����ار�ت  بامل�شتحيل  ن��ع��رتف  ل 
يف �خلم�شني �شنة �لقادمة �شتكون 
�لقوة  .. لدينا  باإجناز�تها  متفردة 
و�لقت�شادية  و�مل��ع��رف��ي��ة  �لعلمية 

ولدينا حممد بن ز�يد ".
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  �أك����د ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
" �أن  �آل مكتوم :  حممد بن ر��شد 
دولة �لإمار�ت حققت خالل �لعقود 
�إجناز�ت متميزة  �ملا�شية  و�لأعو�م 
�مل��ج��الت.. و�لإم����ار�ت  يف خمتلف 
وحتقيق  �لفر�س  �أر����س  �أ�شبحت 
�لطموحات يف عيون �ل�شباب ورو�د 
لدينا  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن..  �لأع���م���ال 
�ق��ت�����ش��ادي��ة ج���اذب���ة.. وبنية  ب��ي��ئ��ة 
ت�شريعية  و�أط��ر  متطورة..  حتتية 
م��رن��ة ود�ع���م���ة ل��ن��م��و �لأع����م����ال.. 
و�لأهم من ذلك جمتمع مت�شامح 
يحر�س  حياة  و�أ�شلوب  وم��رت�ب��ط 
ع��ل��ى ����ش���ع���ادة �لإن�������ش���ان و�لأ�����ش����رة 
وي��ج��ع��ل م��ن �لإم�����ار�ت وط��ن��اً لكل 
ووجود  �أر���ش��ه��ا،  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن 

وحتديد �ملبادر�ت �لوطنية �لكفيلة 
�لإم��ار�ت يف  بتعزيز تناف�شية دولة 
�لفرتة  خ��الل  �لقطاعات  خمتلف 
�أج���و�ء غري  يف  تعقد  �ملقبلة، حيث 
تفاعلية  جل�شات  وت�شمل  تقليدية، 
جتمع  م�����ش��غ��رة  نقا�شية  وح��ل��ق��ات 

�لوزر�ء و�مل�شوؤولني.

وطنية  عمل  وف��رق  جل�سات   -
لتعزيز تناف�سية الإمارات..

كما �شارك �أ�شحاب �ملعايل و�لوزر�ء 
�لتنفيذية  �ملجال�س  عموم  وم��در�ء 
و�مل�شوؤولون �حلكوميون يف حلقات 
ت���ف���اع���ل���ي���ة رك�������زت على  ن���ق���ا����ش���ي���ة 
ت�شميم �لأفكار و�قرت�ح �لتوجهات 
م�شرية  لدفع  �لهادفة  �مل�شتقبلية 
�لتنمية �ل�شاملة يف دولة �لإمار�ت 
وت���ع���زي���ز م���وق���ع���ه���ا يف م���وؤ����ش���ر�ت 
�لتناف�شية �لعاملية، وتر�شيخ ريادتها 
وتناولت  �ل��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
مو��شيع مرتبطة باأهم �لقطاعات 
حيث  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة،  �حل����ي����وي����ة 
�لر�هن  �لو�شع  �مل�شاركون  ت��ن��اول 
و�ل�شناعة  �لق��ت�����ش��اد  ل��ق��ط��اع��ات 
�ملجتمع  وتنمية  �ملتقدمة  و�لعلوم 
و�لإعالم يف دولة �لإمار�ت، وفر�س 
تطوير �أهم �لقطاعات �حليوية يف 
�لدولة وتعزيز كفاءتها مبا ي�شاهم 

يف تعزيز مكانة �لدولة.
وت���ن���اول �مل�������ش���ارك���ون �أه�����م �ل�����روؤى 
�حليوية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  �مل�شتقبلية 
�أه������م  ف����ي����ه����ا ر������ش�����د  و�ل������ت������ي مت 
�ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات �ل���ت���ي مي��ك��ن �أن 
نقلة  لإح�����د�ث  �حل��ك��وم��ة  تتبناها 
ن���وع���ي���ة وت����غ����ي����ري�ت �إي���ج���اب���ي���ة يف 
�حليوية،  �ل���ق���ط���اع���ات  م����ن  ع�����دد 
هذه  تطوير  على  بالرتكيز  وذل��ك 
�لقطاعات ودعم �لكو�در �لإمار�تية 
�ملمار�شات  �أه��م  وتوظيف  لقيادتها 
�ل��ع��امل��ي��ة و�أح���دث���ه���ا، و�ل��ع��م��ل على 
�حلكومي  �لعمل  منظومة  تطوير 
حكومة  ل����ت����ك����ون  ك����ام����ل  ب�������ش���ك���ل 
�لإم����ار�ت �لأ���ش��رع و�لأك���رث مرونة 
و�لأك������رث ق����درة ع��ل��ى �ل��ت��ك��ي��ف مع 
وتطوير  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل،  م���ت���غ���ري�ت 
�قت�شادية  و���ش��ي��ا���ش��ات  م�����ش��اري��ع 
نوعية  قفز�ت  لتحقيق  ��شتثنائية 
بالإ�شافة  �ل��وط��ن��ي،  �لق��ت�����ش��اد  يف 
منظومة  يف  �ل��ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  �إىل 
و�ملحلي وو�شع  �لتن�شيق �لحتادي 
و�أن��ظ��م��ة خمتلفة  �آل���ي���ات ج���دي���دة 
لتحقيق �إجناز�ت �أكرث يف �ل�شعيد 

�ملحلي و�لحتادي.
ي��ذك��ر �أن ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
لتعزيز  ع��دد�ً من �خل��ل��و�ت  عقدت 
رح����ل����ة �زده����������ار وري����������ادة �ل����دول����ة 
�لأوىل  �مل��ر�ك��ز  �إىل  بها  و�ل��و���ش��ول 
�لقطاعات،  خم���ت���ل���ف  يف  ع���امل���ي���اً 
�ل��ت��ق��ت �حل��ك��وم��ة يف خلوة  ح��ي��ث 
 ،2007 ع���ام  ب��دب��ي  �ل�شم�س  ب���اب 
بالفجرية  �شدنا  ��شرت�حة  وخلوة 
�لظنة  جبل  وخ��ل��وة   ،2007 ع��ام 
وخلوة   ،2007 ع���ام  �أب��وظ��ب��ي  يف 
ق�شر �ل�شر�ب يف �لظفرة باملنطقة 
وخلوة   ،2010 ع�����ام  �ل���غ���رب���ي���ة 
�أبوظبي  جزيرة �شري بني يا�س يف 
بعد  "ما  وخ����ل����وة   ،2013 ع�����ام 
�لنفط" يف باب �ل�شم�س بدبي عام 
�خللو�ت  ه���ذه  وم��ث��ل��ت   ،2016
طموحة  وطنية  ��شرت�تيجية  �أد�ة 
حكومة  و�أول���وي���ات  م��الم��ح  لر�شم 

دولة �لإمار�ت للم�شتقبل.

حممد بن را�سد: 
اإىل �صحراء املريخ ويف اخلم�صني املقبلة اأحالمنا �صتكون اأكرب وو�صلنا  االإمارات  �صحراء  من  بداأنا  املا�صية  اخلم�صني  •  يف 

•  م�صاركة حممد بن زايد يف خلوة اخلم�صني ت�صع روؤية جديدة ووا�صحة لدولة االإمارات يف اخلم�صني املقبلة
الأننا يف دولة االإمارات ال نعرتف بامل�صتحيل واالإمارات يف اخلم�صني القادمة �صتكون متفردة  اإليه  و�صلنا  ملا  •  و�صلنا 

باإجنازاتها.. لدينا القوة العلمية واملعرفية واالقت�صادية ولدينا حممد بن زايد

حممد بن زايد: 
التي م�صت كانت �صنوات تقدم ورخاء وازدهار واإجناز.. ويف اخلم�صني القادمة نحتاج اإىل حركة اأ�صرع الأن طموحاتنا اأ�صبحت اأكرب �صنة   50 • الـ 

• الذي ال ي�صتطيع م�صاعفة جهده واإجنازاته 10 اأ�صعاف لن يكون �صمن فريقنا احلكومي خالل الفرتة املقبلة
و�صع اأ�ص�صه ال�صيخ زايد وال�صيخ را�صد ملا و�صلت االإمارات ملا و�صلت اإليه الذي  والتعاي�س  الت�صامح  • لوال 

جلذب العقول واالأفكار واال�صتثمارات خ�صبة  اأر�س  االإمارات  دولة  تكون  اأن  • روؤيتنا 
واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا املناف�صة العاملية الرقم  على  را�صد  بن  حممد  • عودنا 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�صة اأ�صتونيا بذكرى ا�صتقالل بالدها

••  اأبوظبي-وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة كري�شتي كاليوليد رئي�شة جمهورية �أ�شتونيا، مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالدها.

 كما بعث �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" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�شة كري�شتي كاليوليد.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو   وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل كايا كال�س رئي�شة وزر�ء جمهورية �أ�شتونيا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اأمري الكويت باليوم الوطني وذكرى حترير بالده

•• اأبوظبي- وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية تهنئة �إىل �أخيه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة �ليوم 
�آل مكتوم نائب  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �لتحرير لبالده. كما بعث �شاحب  �لوطني وذك��رى 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح . وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
م�شعل  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب 

�لأحمد �جلابر �ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة.

�صفارة الدولة يف مو�صكو ت�صارك رو�صيا احتفالها بعيد حماة الوطن
•• مو�صكو-وام:

�شاركت �شفارة دولة �لإم��ار�ت يف مو�شكو �ل�شعب �لرو�شي �حتفالته مبنا�شبة عيد حماة 
�لوطن.

وقام �شعادة �لدكتور حممد �أحمد بن �شلطان �جلابر �شفري �لدولة ومفو�س فوق �لعادة 
لدى رو�شيا �لحتادية و�أع�شاء �ل�شفارة بهذه �ملنا�شبة بزيارة حديقة باتريوت �لع�شكرية 
�لوطنية و�طلعو� على مقتنيات �ملتحف من �لآليات و�ملعد�ت �لع�شكرية �لرية و�لبحرية 

و�جلوية �لتي ��شتخدمت يف �حلروب �لعاملية.
�لحتادية  رو�شيا  و�شعب  وحكومة  قيادة  �إىل  �لتهنئة  مو�شكو  يف  �لدولة  �شفارة  وقدمت 

مبنا�شبة عيد حماة �لوطن "يوم �ملد�فع عن �لوطن".
وحتتفل رو�شيا يوم 23 فر�ير بعيد حماة �لوطن �لذي يعود بجذوره �إىل عام 1918 

وكان ي�شمى �شابقا بيوم �جلي�س و�لأ�شطول �لأحمر.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية ال�صارقة تكثف زياراتها التفتي�صية على املن�صاآت الغذائية

•• ال�صارقة-وام:

�لتفتي�شية  �لزيار�ت  تكثيف  على  حر�شها  �ل�شارقة  مدينة  بلدية  �أك��دت 
ع��ل��ى ك��اف��ة �مل��ن�����ش��اآت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة ك��امل��ط��اع��م و�ملخابز 
بال�شرت�طات  �لتز�مها  من  للتاأكد  �ملن�شاآت  من  وغريها  و�لكافيرتيات 
و�لتد�بري  وب���الإج���ر�ء�ت  �لعمل  ل�شري  �ملنظمة  �ل�شحية  و�ل�����ش��و�ب��ط 
19 وفقا  �ل��وق��ائ��ي��ة و�لح���رت�زي���ة للحد م��ن �ن��ت�����ش��ار ف��ريو���س ك��وف��ي��د 
�لعاملني  حل��ث  م�شتمرة  توعوية  حمالت  وتنظيم  �ل�����ش��ادرة  للتعاميم 
�لتعليمات و�شالمة تطبيقها خالل  �ملن�شاآت على �للتز�م بكافة  يف تلك 
�لعمل. و�أّكد ثابت �لطريفي مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة �أن �لبلدية 
�شو�بط  بو�شع  �جلائحة  تف�شي  من  �حل��د  يف  توعوّياً  و  رقابّياً  �شاهمت 

�شحية وقائية للمن�شاآت �لغذ�ئية منذ بد�يتها ويتم حتديثها با�شتمر�ر 
ومب���ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �ل��ت��وج��ي��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل�����ش��ادرة ب��ه��ذ� �خل�شو�س 
ت�شمنت  �لغذ�ئية  للمن�شاآت  �إع��الن��ات  وّجهت  �لبلدية  �أن  �إىل  ..م�شري�ً 
��شرت�طات وتد�بري وقائية كالتباعد �جل�شدي مل�شافة مرتين على �لأقل 
�لو�حدة   �ل��ط��اول��ة  على  باجللو�س  �ل�شماح  وع��دم  �لطعام  ط���اولت  ب��ني 
لأكرث من 4 �أ�شخا�س با�شتثناء �لعائلة �لو�حدة و�إلز�م مقدمي �خلدمة 
بفح�س PCR  كل �أ�شبوعني با�شتثناء �حلا�شلني على �لتطعيم �شمن 
للقاحات  �ل�شريرية  �لتجارب  يف  و�ملتطوعني  �لوطني  �لتطعيم  برنامج 
تطبيق  يف    E حرف  �أو  �لنجمة  عالمة  لديه  تظهر  ومن  كوفيد- 19 
�حل�شن مع و�شع �ملل�شقات �لالزمة �لتي تو�شح ح�شول مقدم �خلدمة 

على �للقاح �أو لديه فح�س PCR  �شلبي.

لقطاع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �ملعال  �شذ�  �ل�شيخة  �أو�شحت  جانبها  م��ن 
�إحلاقاً  ت��اأت��ي  �ل��ت��د�ب��ري  ه��ذه  �أن  �مل��رك��زي��ة  و�مل��خ��ت��ر�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
�لغذ�ئية  �ملن�شاآت  �لبلدية قد عممتها على  �شابقة كانت  لتد�بري وقائية 
��شتملت على �شرورة �رتد�ء �لعاملني و�لعمالء للكمامات وقيا�س درجة 
و�ل�شابون  باملاء  �ليدين  بغ�شل  �لعاملني  و�إل���ز�م  �لدخول  قبل  �حل��ر�رة 
�أع��ر����س ع��دوى تنف�شية  �أي��ة  ك��ل م��ن تظهر عليه  و�إي��ق��اف  ب�شكل دوري 
�لفح�س وتوفري  م��رك��ز �شحي لإج����ر�ء  وت��وج��ي��ه��ه لأق����رب  �ل��ع��م��ل  ع��ن 
�ملعقمات د�خل �ملن�شاأة وتعقيم �لأ�شطح با�شتمر�ر و��شتخد�م �أدو�ت �ملائدة 
بالبوفيه  �ل�شماح  وع��دم  �ل��و�ح��د  �ل�شتخد�م  ذ�ت  و�لأط��ب��اق  ك��الأك��و�ب 
�ملفتوح �أو �خلدمة �لذ�تية يف �ملطاعم و�للتز�م بكافة ��شرت�طات �ل�شحة 

و�ل�شالمة �لغذ�ئية.

هذه  على  وتكثيفها  �لتفتي�شية  �ل��زي��ار�ت  ��شتمر�ر  �إىل  �ملعال  و�أ���ش��ارت 
�ملن�شاآت للتاأكد من �لتز�مها بتطبيق كافة �لإجر�ء�ت �لوقائية و�لتد�بري 

�لحرت�زية وتوعية �لعاملني بها جميعها.
فرق  �إن  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�أكرث  �ملا�شي  �لعام  خالل  نفذت  �لأغذية  رقابة  لق�شم  �لتابعة  �لتفتي�س 
من 43193 زيارة تفتي�شية للمن�شاآت �لغذ�ئية مّت �لتدقيق فيها ��شتناد�ً 
�لتح�شري  كطرق  �جلو�نب   كافة  لُتغطي  ُو�شعت  و��شحة  معايري  على 
�ل�شحية  باملمار�شات  �لعاملني  و�لتز�م  �لغذ�ئية  �ملو�د  و�لتجهيز وحفظ 
�شمن  تدريبهم  وكذلك  مهنية  �شحة  بطاقات  على  وح�شولهم  �جليدة 
برنامج �ل�شارقة ل�شالمة �لغذ�ء كما ت�شمنت �ملعايري ��شرت�طات �أخرى 

كتلك �خلا�شة  بنظافة �ملن�شاأة و�ملعد�ت و�لأدو�ت وغريها.

حممد بن را�صد يت�صلم ر�صالة لرئي�س الدولة من اأمري الكويت

حممد بن زايد يتفقد عددا من املن�صات العربية والدولية 
خالل فعاليات اليوم الرابع لـ) اآيدك�س 2021(

•• دبي-وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�شاحب  �إىل  خطية  ر�شالة  �هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�هلل" من  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت 
�ل�شقيقة �شمنها حتياته وتنمياته ل�شموه بدو�م �ل�شحة و�ل�شعادة ول�شعبنا 

مزيد� من �لتقدم و�لزدهار و�ل�شتقر�ر ومثمنا عاليا مو�قف دولة �لإمار�ت 
رئي�شا وحكومة و�شعبا �لأخوية و�لإن�شانية وحر�شها على �لتالحم �لعربي 

�خلليجي وتعزيز م�شرية جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف 
دبي قبل ظهر �أم�س معايل �ل�شيخ �أحمد نا�شر �ملحمد �ل�شباح وزير خارجية 
دولة �لكويت �لذي نقل ل�شموه حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد 

�جلابر �ل�شباح ومتنياته ل�شموه موفور �ل�شحة و�لعافية.

وقد تبادل �شموه و�لوزير �ل�شيف �حلديث حول �شبل تعزيز عالقات �لأخوة 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  تربط  �لتي  �ل�شادقة 
�أجمل  �لتن�شيق �لد�ئم بني دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية من 

حماية م�شالح �شعوبها �لوطنية �لعليا.
ح�شر �ل��ل��ق��اء م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
�لتعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  �ل���وزر�ء 
�لدويل و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة 

يف دبي.
�شفري  �لبعيجان  حممد  ���ش��الح  �شعادة  �لكويتي  �جل��ان��ب  ع��ن  ح�شره  كما 
دولة �لكويت لدى �لدولة و�شعادة �ل�شفري نا�شر حجي �ملزين م�شاعد وزير 
�مل�شت�شار  و�شعادة  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  ل�شوؤون  �خلارجية 
مكتب  ل�شوؤون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  نائب  �ل�شرمي  عبد�لرحمن  �حمد 
�لوزير و�شعادة �ل�شيخ جر�ح جابر �لأحمد �ل�شباح �ل�شكرتري �لأول ل�شوؤون 

مكتب �لوزير و�شعادة ذياب �لر�شيدي �لقن�شل �لعام �لكويتي يف دبي.

•• اأبوظبي -وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
من  ع��دد�ً  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لأجنحة �لعربية و�لدولية �مل�شاركة يف �لدورة �خلام�شة ع�شرة 
ملعر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2021 �لذي يو��شل فعالياته 

لليوم �لر�بع يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س �أدنيك .

�أنتجته �ل�شناعات  و�طلع �شموه خالل �جلولة على �أحدث ما 
و�آليات  �أنظمة  م��ن  �لدولية  و�ل�شركات  �ملتخ�ش�شة  �لعربية 
�لدفاعية  �ل��ق��ط��اع��ات  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ر����ش���م  يف  ت�����ش��ه��م  م���ت���ط���ورة 
و�لع�شكرية و�لأمنية و�إيجاد حلول م�شتد�مة للتحديات �لتي 

تو�جهها.
و�ل��ت��ق��ى �شموه خ��الل �جل��ول��ة ع���دد�ً م��ن م�����ش��وؤويل �لأجنحة 
�أهم  ب�����ش��اأن  ���ش��رح  �إىل  منهم  و��شتمع   .. �مل��ع��ر���س  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

و�آليات  �ملبتكرة  يعر�شونها ومميز�تها  �لتي  �ملتطورة  �ملنتجات 
�إ�شافة �إىل  عملها و�لأفكار �لإبد�عية �لتي طبقت يف تنفيذها 
�أبرز م�شاريعهم �مل�شتقبلية �لتي تخدم جمالت �لدفاع و�لأمن 
و�لتعاون �مل�شرتك . ر�فق �شموه خالل �جلولة .. �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ حممد بن حمد بن 
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة مطار�ت �أبوظبي و�شعادة 

حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

االإمارات تن�صئ املكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب

 دفاع مدين دبي يطلق جائزة االإمارات البتكارات ال�صالمة من احلريق

•• اأبوظبي -وام:

قرر جمل�س �لوزر�ء برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
حاكم دبي "رعاه �هلل" ، �إن�شاء �ملكتب �لتنفيذي ملو�جهة غ�شل 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، لالإ�شر�ف على تنفيذ �ل�شرت�تيجية 
�لوطنية ملو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وخطة �لعمل 
�لوطنية، �لهادفة �إىل تعزيز نظام مكافحة �جلر�ئم �ملالية يف 

دولة �لإمار�ت.
�شعادة  تعيني  على  باملو�فقة  ق��ر�ر�  �ل���وزر�ء  جمل�س  �تخذ  كما 
حامد �لزعابي مدير� عاما للمكتب �لتنفيذي، و�لذي �شريتبط 
مبا�شرة باللجنة �لعليا لالإ�شر�ف على �ل�شرت�تيجية �لوطنية 
ملو�جهة غ�شل �لأم��و�ل ومتويل �لإره��اب، برئا�شة �شمو �ل�شيخ 

عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل .
وقال �لزعابي - يف كلمه له عقب �شدور قر�ر تعيينه - : " يف ظل 
�لروؤية �حلكيمة للقيادة �لعليا، وتوجيهات �شمو رئي�س �للجنة 
غ�شل  ملو�جهة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  على  لالإ�شر�ف  �لعليا 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، تاأخذ دولة �لإمار�ت دورها �لرئي�شي 
يف حماية �شالمة �لنظام �ملايل �لعاملي مبنتهى �جلدية و�ملهنية. 

�زد�د وعي دولة  �ملالية وتعقيد�تها،  زيادة حجم �جلر�ئم  فمع 
�لإمار�ت بها وفهمها حليثياتها و�أبعادها. ولهذ� تلتزم �لدولة 
باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة يف هذ� �ل�شدد، حيث �شيعمل �ملكتب 
�لتنفيذي على تعزيز �تخاذ هذه �لإجر�ء�ت للت�شدي جلر�ئم 
غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، ومتكني �ملوؤ�ش�شات �ملعنية من 
�إنفاذ هذه �لإج��ر�ء�ت ب�شكل فاعل". و�أ�شاف : " ي�شكل �ملكتب 
وت�شغيل  باإن�شاء  �مل�شتوى  رفيع  لاللتز�م  �نعكا�شا  �لتنفيذي 
نظام متطور لالمتثال، و�تخاذ جميع �لتد�بري �لتي ت�شهم يف 
�حلد من �جلر�ئم �ملالية من قبل جميع �جلهات �ملعنية يف دولة 

�لإمار�ت ".
�لتن�شيق  هيئة  ب�شفته  �شيعمل  �لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �أن  ي��ذك��ر 
ومتويل  �لأم����و�ل  غ�شل  مكافحة  جلهود  �لرئي�شية  �لوطنية 
�ملكتب تفوي�شا  �لإم����ار�ت، حيث ميتلك  دول��ة  د�خ��ل  �لإره���اب 
و��شع �لنطاق مل�شاعدة جميع �جلهات �ملعنية على تعزيز كفاءتها 
وفعاليتها يف تنفيذ خطة �لعمل �لوطنية وحتقيق م�شتهدفاتها، 
من خالل متكني �لدولة و�لتح�شري ب�شكل �أف�شل لبناء هيكل 

قوي وم�شتد�م ملكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.
ويتوىل �ملكتب �لتنفيذي �مل�شوؤوليات �لتالية : 

- حت�شني �لتن�شيق و�لتعاون على �ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل 

ب�شاأن �مل�شائل �ملتعلقة مبو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، 
�شو�ء على م�شتوى �ل�شيا�شات �أو �لعمليات.

- �لت�شدي جلر�ئم غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب من خالل 
عمل  فريق  مثل  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ملجموعات  م��ع  �لعمل 
مكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب بدول جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية ، وجمموعة �لع�شرين، وجمموعة �لعمل 
�لوطنية  �للجنة  م��ع  بالتن�شيق  ذل��ك  و�شيتم  /ف��ات��ف/.  �مل��ايل 
�لتنظيمات  ومتويل  �لإره��اب  ومتويل  �لأم��و�ل  غ�شل  ملكافحة 

غري �مل�شروعة ووز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
- زيادة تبادل �ملعلومات ب�شكل مكثف بني �جلهات �ملعنية باإنفاذ 

�لقانون و�جلهات �لإ�شر�فية و�لرقابية و�لقطاع �خلا�س.
�لهيئات  مع  بالتن�شيق  �لوطنية  �لت�شريعات  وتطوير  در��شة   -
�لقانونية يف جمال مكافحة غ�شل  �لأطر  لتعزيز  �ل�شلة،  ذ�ت 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.
- �لتن�شيق مع وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل ب�شاأن متابعة 
�إجناز �ل�شرت�تيجية �لوطنية ملو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومتويل 
�خل�شو�س،  ب��ه��ذ�  �لعليا  �للجنة  تو�شيات  وتنفيذ  �لإره����اب، 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  يرت�أ�شها  و�لتي 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

•• دبي-وام:

/�لإمار�ت  بدبي جائزة  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  �أطلقت 
�أ�شبوع  ، تز�مناً مع فعاليات  لبتكار�ت �ل�شالمة من �حلريق 

 �لإمار�ت تبتكر . 
�ملدير  م�شاعد  �ملطوع  ح�شن  علي  خبري  �لعميد  �شعادة  و�أك��د 
�لتوجه  تو�كب  �جلائزة  �أن   ، و�لإن��ق��اذ  �لإطفاء  ل�شوؤون  �لعام 
�حلكومي لقيادتنا  �لر�شيدة ، يف خلق جيل و�عي وقادر على 
�أنها  كما  لالإن�شان،  �أف�شل  حياة  �أج��ل  من  و�لب���د�ع  �لبتكار 

�لد�خلية،  �ل�شرت�تيجية  لوز�رة  �لأه���د�ف  لتحقيق  تهدف 
�أعلى موؤ�شر�ت �لأمن و�ل�شالمة، و�شمان �ل�شتعد�د  وتوفري 
و�ملحافظة  للتعامل مع خمتلف �حلالت،  �لتامة  و�جلاهزية 
و�ل�شتخد�م  �لب�شرية  �مل��و�رد  و��شتثمار  �جلمهور،  ثقة   على 
�لفعال للمو�رد �ملالية و�لتكنولوجية، وتفعيل قنو�ت �لتو��شل 
�لزمنية  �ل��ف��رتة  �إن  وق���ال   . �ل�����ش��رك��اء  �ل�شرت�تيجيني  م��ع 
للم�شاركة يف �جلائزة من 21 فر�ير �إىل 6 مار�س 2021 
 ،2021 م��ار���س  �لفائزين يف   9  ع��ن  �لإع���الن  يتم  �أن  ، على 
و�ملبادر�ت  �لأفكار  جميع  �شتخ�شع  �لتحكيم  جلنة  �أن  موؤكد�ً 

�ملدين بدبي،  �لر�شمي للدفاع  �ملوقع  �ملقدمة على  �لبتكارية 
�إىل  و�أ���ش��ار   . �ملعتمدة  �لعاملية  �لقيا�س  و���ش��و�ب��ط   لل�شروط 
يف  �لطلبة  ل��دى  �لب��ت��ك��ار  روح  تعزيز  يف  ت�شهم  �جل��ائ��زة  �أن 
�لدر��شات �جلامعية  و�لعليا ودعم �ملبتكرين، وت�شجيعهم على 
�مل�شاهمة �لفعالة يف �ملحافظة على �أمن و�شالمة جمتمعاتهم، 
�بتكارية  م�شاريع  �لعلمية  �إىل  و�لأف��ك��ار  �لبحوث  وترجمة 
�ملحلية  و�لتجارب  �خل��ر�ت  من  و�ل�شتفادة  للتطبيق،  قابلة 
و�ل��دول��ي��ة يف رف���ع ك��ف��اءة م��ن��ظ��وم��ة �ل���دف���اع �مل����دين ب�شورة 

 �إبد�عية وخالقة . 
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 179,229 فح�سا ك�سفت عن 3,102 اإ�سابة

»ال�صحة« تعلن �صفاء 3,814 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

�مل��ج��ت��م��ع لتو�شيع  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  م��ع خ��ط��ة وز�رة  مت��ا���ش��ي��ا 
�ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
"كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل���الت  وح�شر 
�إجر�ء  �ل��وز�رة عن  ..�أعلنت  19" و�ملخالطني لهم وعزلهم   -
�ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خالل  جديد�  فح�شا   179،229
على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 
�لتق�شي و�لفح�س  �إج��ر�ء�ت  �لطبي.  و�شاهم تكثيف  �لفح�س 

يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف 
كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ�شابة  حالة   3،102 ع��ن  �لك�شف 
م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

�حلالت �مل�شجلة 378،637 حالة.
19 ح��ال��ة م�شابة وذل���ك من  �ل�����وز�رة ع��ن وف���اة  �أع��ل��ن��ت   كما 
تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد 

�لوفيات يف �لدولة 1،164 حالة.
وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة   و�أعربت 

تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 
�جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  مهيبة  �مل�شابني،  جلميع 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
مل�شابني  3،814 حالة جديدة  �شفاء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت   كما 
�لتام  وتعافيهم   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية  تلقيهم  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن 
�ل�شفاء  �مل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت  منذ دخولهم 

حالة.  370،381

�صعار االإمارات تبتكر ي�صيء البوابات الذكية لطرق اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام: 

بثت �شرطة �أبوظبي ها�شتاق #�لإمار�ت_تبتكر على �شا�شات �لبو�بات �لذكية يف �إمارة �أبوظبي تز�مناً 
مع  �نطالق �أ�شبوع �لبتكار يف �لدولة حتت �شعار "�لإمار�ت تبتكر 2021  ." 

ثروة  باعتباره  �لبتكار  وت�شجيعها على  ودعمها  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات  �أبوظبي  �شرطة  و�أ�شادت 
م�شتد�مة و�أ�شا�س لتطور �ل�شعوب وتقدم  �لدول �إىل �مل�شتقبل من خالل مبادر�ت تقدم حلوًل للتحديات 

باأ�شاليب مبتكرة . 
و�أكدت حر�شها على مو�كبة �لتطور وتر�شيخ منهجية وممار�شات �لبتكار ل�شتك�شاف �آفاق م�شتقبلية 

و�عدة تعزز �لريادة و�لتميز للعمل  �ل�شرطي و�لأمني . 
و�أو�شحت �ن �أ�شبوع �لبتكار يحفز ذوي �لأفكار �خلالقة، مع م�شاعي �لدولة وب�شكل حثيث وم�شتمر 
جديدة  �أجيال  لتخريج  و�لبتكار  بالإبد�ع  �ملدعومة  �لتنمية  �مل�شتد�مة  جمال  يف  قدر�تها  تعزيز  �إىل 
من �ملو�هب �ملو�كبة للتطلعات �لطموحة ومو�كبة �ملتغري�ت �ل�شريعة يف  �لعامل، مع �شباق �لمار�ت يف 

م�شرية �لتطور نحو �مل�شتقبل . 

حممد بن زايد ي�صدر قرارين بتكليف جمل�س التوازن االقت�صادي باإدارة م�صرتيات وعقود القوات امل�صلحة والقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي

وترية  ت�شارع  ظل  يف  د�عمة  عمل 
�ل�شناعات  جو�نب  كافة  يف  �لنمو 
�لدفاعية و�لأمنية، موؤكد� حر�س 
كافة  دع�����م  ع���ل���ى  �ل����دف����اع  وز�رة 
تطوير  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود 
على  ق��ادر  م�شتد�م  �شناعي  قطاع 
للدولة يف  م��وؤث��رة  ق���در�ت  حتقيق 
جمالت �لدفاع مبا يخدم �مل�شالح 
�أكد  جانبه  من  �لعليا."  �لوطنية 
فار�س  طيار  �لركن  �للو�ء  معايل 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  �مل�����زروع�����ي،  خ���ل���ف 
�لقر�رين  �أهمية  �أبوظبي  ل�شرطة 
يف ت��ع��زي��ز ع��الق��ات �ل�����ش��ر�ك��ة بني 
�لتو�زن  وجمل�س  �أبوظبي  �شرطة 
توفري  �أج�������ل  م����ن  �لق����ت���������ش����ادي 
و�لأمنية  �ل�شرطية  �لحتياجات 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����در 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة ، قر�رين بتكليف 
جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي باإد�رة 
�مل�شلحة  �لقو�ت  م�شرتيات وعقود 
و���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي، �إ����ش���اف���ة �إىل 
برنامج  �إد�رة  يف  �ملتمثلة  مهامه 

�لتو�زن �لقت�شادي.
ومبوجب �لقر�رين، يتوىل جمل�س 
م�شوؤولية  �لق��ت�����ش��ادي  �ل���ت���و�زن 
�مل�شلحة  �ل������ق������و�ت  م�������ش���رتي���ات 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
م���ن ج��م��ي��ع �ل���ن���و�ح���ي �لإد�ري��������ة، 
و�لقانونية،  و�لتعاقدية،  و�لفنية، 
على  و�لإ���ش��ر�ف  و�ملتابعة  و�ملالية، 
�مل�شوؤوليات  ت�شمل  كما  تنفيذها. 
تر�شية  ع��ل��ى  �مل���و�ف���ق���ات  �إ�����ش����د�ر 
�مل���������ش����اري����ع و�ل����ت����ع����اق����د، و�إمت��������ام 
�لالحقة  �لتنفيذية  �لإج������ر�ء�ت 

للتعاقد وما يرتبط بها.
�إعد�د  كذلك  �مل�شوؤوليات  وت�شمل 
من  و�ل�������ش���رف  وت��ن��ف��ي��ذ  و�إد�رة 
للم�شرتيات،  �ملخ�ش�شة  �مل��و�زن��ة 
�ملعنية  �جل���ه���ات  �أم�����ام  و�ل��ت��م��ث��ي��ل 
�ملالية  بال�شوؤون  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف 

�خلا�شة بامل�شرتيات بوجه عام.
ت�شجيل  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  وي���ع���م���ل 
طلباتهم،  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �مل����وردي����ن 
وتطوير  مر�جعة  �إىل  بالإ�شافة 

�ملتعلقة  و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات 
ب���ت���ن���ظ���ي���م �مل���������ش����رتي����ات مل���و�ك���ب���ة 

�لتطور�ت و�أف�شل �ملمار�شات.
يقوم  �أن  ع��ل��ى  �ل����ق����ر�ر�ن  وي��ن�����س 
جم���ل�������س �ل�����ت�����و�زن �لق���ت�������ش���ادي 
ق����ط����اع  يف  �جل��������������ودة  ب���������ش����م����ان 
و�لأمنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�مل�شتمر  �لتح�شني  عملية  وتعزيز 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  ومعاجلة 
�لقطاع  هذ�  يف  �لعاملة  �ل�شركات 

�حليوي.
�لتاريخية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه�����ذه  ويف 
�حلدث  ب��ه��ذ�  �ملعنية  للموؤ�ش�شات 
.. ق���ال ���ش��ع��ادة م��ط��ر ���ش��امل علي 
�ل��دف��اع :  �ل��ظ��اه��ري وك��ي��ل وز�رة 
عملياً  �إط���ار�ً  �ل��ق��ر�ر�ن  �شي�شع   "
�لدولة  ق���در�ت  لتعزيز  متكاماًل 
�ل���دف���اع���ي���ة وحت��ق��ي��ق �لأول����وي����ات 
�ملجال  ه����ذ�  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز وت��ب��ن��ي �أف�شل 
�شيا�شة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���م���ار����ش���ات 
�ل�شتحو�ذ و�إد�رة عقود �مل�شرتيات 
�مل�شتمر يف  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ن  ف�����ش��اًل 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����الت 
يف و���ش��ائ��ل �ل��ت��وري��د مب��ا ي�شهم يف 
يف  �ملتمثلة  �ل��دول��ة  روؤي����ة  حتقيق 
ب���ن���اء ق���ط���اع دف���اع���ي م���وج���ه نحو 
�لظاهري  و�أ����ش���اف  �مل�شتقبل." 
�لر�مية  �جل��ه��ود  ت��وح��ي��د  " �أن   :
متطور  دف���اع���ي  ق��ط��اع  ب��ن��اء  �إىل 
�لكفاء�ت  ومتكني  تنمية  يتطلب 
بيئة  وت����وف����ري  �مل���ب���دع���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 

�ل����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ج���ل�������س �ل������ت������و�زن 
بالثقة  " ف��خ��ورون  �لق��ت�����ش��ادي: 
�ل��غ��ال��ي��ة و�ل����دع����م �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
ت��ول��ي��ه �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ملجل�س 
�ل���ت���و�زن �لق��ت�����ش��ادي، م��وؤك��د� �أن 
�مل��ج��ل�����س مي�����ش��ي ب��خ��ط��و�ت قوية 
وثابتة نحو متكني و تطوير قطاع 
و�لأمنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�لتقنيات  �أح���دث  على  معتمدين 
و�لأن����ظ����م����ة �مل����ت����ط����ورة و�ل����ذك����اء 
�حتياجات  لتلبية  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�أبوظبي  و�شرطة  �مل�شلحة  �لقو�ت 
ف�شاًل عن �مل�شاهمة يف خلق فر�س 
للكفاء�ت  وو�ع�����دة  ج��دي��دة  ع��م��ل 

و�لكو�در �لوطنية.".
جمل�س  �أن  �حل��و���ش��ن��ي  و�أو�����ش����ح 

عر بناء نظام فعال لإد�رة �لعقود 
�لتوظيف  على  يركز  و�مل�شرتيات 
�لر�مج  لأف�شل  و�لفعال  �لأمثل 
�لتكنولوجيا  جمال  يف  و�لتقنيات 

�ملتقدمة يف �لقطاع �لأمني.
و�أ�شار معاليه �إىل �لهتمام �لكبري 
�أبوظبي  ����ش���رط���ة  ت���ول���ي���ه  �ل������ذي 
�ل�شناعات  ق��در�ت  تعزيز  و  لدعم 
�ملحلية وخلق بيئة د�عمة لعمليات 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل�����ش��ن��اع��ي ف�����ش��ال عن 
مت����ك����ني �ل���������ش����رك����ات �ل�������ش���غ���رية 
و�ملتو�شطة من �مل�شاركة �لفاعلة يف 
�شل�شلة �لتوريد �خلا�شة بال�شرطة 

وتلبية متطلباتها.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ����ش���ع���ادة ط����ارق 
�لرئي�س  �حلو�شني،  عبد�لرحيم 

�شيعمل مع  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��و�زن 
وز�رة  يف  �ل�شرت�تيجيني  �شركائه 
�ل��ع��ام��ة للقو�ت  �ل��دف��اع و�ل��ق��ي��ادة 
�مل�����ش��ل��ح��ة و���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي يد� 
ب��ي��د ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا مت �إجن�����ازه 
و�مل�������ش���ي ق���دم���ا ن��ح��و م���زي���د من 
تطوير قطاع �ل�شناعات �لدفاعية 
�لتعاون  هذ�  �أن  موؤكد�  و�لأمنية، 
���ش��ي��م��ن��ح �ل��ق��ط��اع زخ���م ق��وي��ا كما 
عن  ف�شاًل  تناف�شيته،  من  �شيعزز 
�لفاعلة لل�شركات  �مل�شاركة  �شمان 
�ل��دف��اع��ي��ة و�لأم��ن��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
منظومة  يف  نوعية  نقلة  �إح����د�ث 

�ل�شناعات �لدفاعية يف �لدولة.
�ل���ت���و�زن  جم��ل�����س  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لقت�شادي و�لذي يعتر م�شاهما 
�ل�شناعات  مت���ك���ني  يف  رئ���ي�������ش���ا 
�لوطنية  و�لأم����ن����ي����ة  �ل���دف���اع���ي���ة 
و�لقيادة  �ل��دف��اع  ل����و�زرة  و�شريكا 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي يعمل 
على   1992 ع���ام  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ 
�لقت�شادي  �لتنويع  �شيا�شة  دع��م 
يف دول�������ة �لإم������������ار�ت م����ن خ���الل 
دفاعية  �شناعة  وتطوير  تاأ�شي�س 
و�أمنية م�شتد�مة تقوم على عقول 
و����ش���و�ع���د �إم����ار�ت����ي����ة م����ن خالل 
�لقت�شادي  �لتو�زن  برنامج  �إد�رة 
�لقيادة  وتوجيهات  لروؤية  حتقيقاً 
�ل��ر���ش��ي��دة ب���دول���ة �لإم��������ار�ت مبا 
�لقت�شادي  �لتنوع  ويدعم  ي�شهم 
ودعم �لتنمية �لقت�شادية �لقائمة 

على �لبتكار و�ملعرفة.

�سمن خمرجات احللقات النقا�سية لفرق العمل احلكومية يف خلوة عام اخلم�سني

حكومة االإمارات ت�صمم اأفكارا م�صتقبلية تعزز تناف�صية الدولة يف القطاعات احليوية

�جلهات �حلكومية عدد� من �لأفكار 
رئي�شية  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وت���وج���ه���ات 
لتعزيز تناف�شية �لقت�شاد �لوطني، 
وتر�شيخ منوذج �قت�شادي م�شتقبلي 
ي�شكل  و�لبتكار،  �ملعرفة  قائم على 
ب��ي��ئ��ة ح��ا���ش��ن��ة وحم����ف����زة ل���ري���ادة 
�لأعمال ونقطة جذب لال�شتثمار�ت 
�لعاملية يف خمتلف جمالت �لن�شاط 

�لقت�شادي.
�حللقات  يف  �مل�����ش��ارك��ون  �شمم  كما 

�ليوم،  �خ��ت��ت��م��ت  �ل��ت��ي  �خل��م�����ش��ني، 
دولة  تناف�شية  تعزيز  �شبل  لبحث 
�لقطاعات  يف  ع���امل���ي���اً  �لإم����������ار�ت 
�حليوية، و�لآليات �لكفيلة برتجمة 
�خلم�شني  ع����ام  �أج����ن����دة  �أول����وي����ات 
�لجتماعية  �مل���ج���الت  خمتلف  يف 
و�لق������ت�������������ش������ادي������ة و�ل����ت����ن����م����وي����ة 
و�لتكنولوجية  و�لعلمية  و�لثقافية 

و�لإعالمية وغريها من �ملجالت.
وع��م��ل��ت �ل���ف���رق �حل��ك��وم��ي��ة على 

�لقادم للعمل �حلكومي.
تناف�شية  جم����م����وع����ات  وط���������ورت 
�لنقا�شية  �لإم��ار�ت �شمن حلقاتها 
�لبنية  بتناف�شية  لالرتقاء  �أف��ك��ار�ً 
�لبيئية  و�ل����ش���ت���د�م���ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
و�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي، ول��ت��ع��زي��ز ريادة 
و�لعدل،  �لأمن  �لدولة يف جمالت 
وت��ر���ش��ي��خ �إع����الم م��ت��ط��ور ينجح يف 
نقل ق�شة �لإمار�ت وتعزيز �شمعتها 

عاملياً.

وجل�شات  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  و�حل���ل���ق���ات 
�لثاين،  ل��ل��ي��وم  �ل��ذه��ن��ي  �ل��ع�����ش��ف 
�لوز�ر�ت  وك��الء  فيها  �شارك  و�لتي 
وم������در�ء �ل��ع��م��وم و�مل�������ش���وؤول���ون يف 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت����ادي����ة 

و�ملحلية.
�لعمل  جم�����م�����وع�����ات  وو�������ش�����ل�����ت 
�جتماعاتها  �ملتخ�ش�شة  �حلكومية 
10 ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ش��ي��ة، يف  ���ش��م��ن 
عام  خ��ل��وة  لفعاليات  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 

�ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة مل��ج��م��وع��ات ف����رق عمل 
�حل����ك����وم����ة �لإم������ار�ت������ي������ة �أف�����ك�����ار�ً 
�ملئوية،  مبجتمع  خا�شة  تطويرية 
وتر�شيخ منظومة �لقيم �حل�شارية 
يف دولة �لإمار�ت وتعزيز �لتما�شك 
�لوطني و�ل�شعور بالهوية �لوطنية، 
�ملهار�ت  ل��ت��ط��وي��ر  روؤي����ة  وو���ش��ع��و� 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب و�لأج����ي����ال 
�لبحث  بقطاع  و�لرت��ق��اء  �لقادمة، 
للجيل  مبتكر�  وت�����ش��ور�  �ل��ع��ل��م��ي، 

ت���ط���وي���ر جم���م���وع���ة م����ن �لأف����ك����ار 
�لأولويات  على  ت��وزع��ت  �لرئي�شية 
جمموعات  ناق�شتها  �لتي  �لوطنية 
�لأول، ليتم تبنيها  �ليوم  �لعمل يف 
�ل�شرت�تيجية  �خل���ط���ط  ���ش��م��ن 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة دولة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ه���ادف���ة 
�لإمار�ت خالل �لفرتة �ملقبلة، مبا 
�لريادة  يرتجم توجهاتها لتحقيق 

�لعاملية يف خمتلف �ملجالت.
م�شوؤويل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع��ون  وط����ور 

•• دبي-وام:

ع����ام  "خلوة  ف����ع����ال����ي����ات  �����ش����ه����دت 
�أم�س  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �خلم�شني" 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �لول، 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�لتي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��ر�أ���ش��ه��ا 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�شاحب  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
بهدف ت�شكيل �لتوجهات �مل�شتقبلية 
وحتديد �لأولويات �لتنموية لدولة 
�ملقبلة،  ع��ام��اً  للخم�شني  �لإم����ار�ت 
�لتفاعلية  �جلل�شات  من  عدد  عقد 

عام  خلوة  عقد  �أن  ب��ال��ذك��ر،  جدير 
�خلم�شني بالتز�من مع ��شتعد�د�ت 
باليوبيل  �لإمار�ت لالحتفال  دولة 
�لذهبي لتاأ�شي�شها، يعك�س توجهات 
�لنموذج  بتطوير  �لر�شيدة  �لقيادة 
�خلم�شني  خ��الل  للدولة  �لتنموي 
�مل��ق��ب��ل��ة، م���ن خ����الل ح�شد  ع���ام���اً 
�جل���ه���ود و�مل�������و�رد و�لإم����ك����ان����ات يف 
خم���ت���ل���ف �جل�����ه�����ات و�ل���ق���ط���اع���ات 
وخطط  م���ن���ظ���وم���ات  ل��ت�����ش��م��ي��م 
روؤية  مالمح  ت�شكل  ج��دي��دة،  عمل 
كافة  تت�شارك  �شاملة  ��شرت�تيجية 
و�ملوؤ�ش�شات وفئات جمتمع  �جلهات 
�لإم������ار�ت يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا، مب��ا ي�شل 
عاملياً  �لأول  �مل��رك��ز  �إىل  ب��ال��دول��ة 
و�أف�شلها  �ل���دول مت��ي��ز�ً  �أك���رث  ب��ني 
�لذكرى  ب��ح��ل��ول  يف ج���ودة �حل��ي��اة 

�ملئوية لتاأ�شي�شها.

• مناق�صة مبادرات تلبي تطلعات الدولة للم�صتقبل وت�صتبق حتديات القطاعات احليوية 
• ر�صم امل�صارات امل�صتقبلية يف املجاالت االقت�صادية والتنموية واالإعالمية والرقمية والبنية التحتية والعلوم املتقدمة واملجتمعية 

رئي�صية لتحقيق االأولويات التنموية للخم�صني عامًا املقبلة  اأفكارًا  تطور  احلكومية  العمل  • فرق 

خلوة اخلم�صني .. التفكري خارج ال�صندوق
تاأ�شي�شا على قو�عد �شلبة من �إرث ح�شاري و�إن�شاين وفكري، �أ�شبحت 
خلوة �خلم�شني ب�شمة �إمار�تية ينظر �إليها �لقريب و�لبعيد بانبهار، 
ب��ل وت��ت��ج��اوز، يف  ب���اأن حت��اك��ي نتائجها،  ث��ق��ة  ينتظر �جل��م��ي��ع وك��ل��ه��م 
عموماً،  �لعربي  و�لإن�����ش��ان  �لإم����ار�ت،  وبنات  �أب��ن��اء  تطلعات  طموحها 

وكذلك �لب�شر يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
كيف ل، و�لإجناز �لعلمي �ملتميز "م�شبار �لأمل" ليز�ل حديث �لعامل 
خُم��رج��ات هذه  �إح���دى  كانت  �أن فكرته  �أن��ظ��اره، وكلنا نذكر  وحم��ط 

�خللو�ت �لوز�رية .
هذه هي �لإم��ار�ت، وطٌن ل تتوقف فيه �ملبادر�ت �خلالقة على مد�ر 
�لعام، ففي كل قطاع وجهة وموؤ�ش�شة يف �لدولة، نرى �أ�شلوباً متفرد�ً 
لإد�رة عجلة �لتميز يف �لعمل �ليومي، وتبقى �ملبادر�ت �لتي حتت�شنها 
�مل�شتقبل  تخاطب  �أنها  �إذ  وم�شتد�مة  ��شرت�تيجية  �أبعاد  ذ�ت  �خللوة 

وتبني على �لأركان و�ل�شروح �ل�شاخمة لدولة �لحتاد .
�لذهني  �لع�شف  �أو  �لفكري  �ل��رتف  من  نوعاً  لي�شت  خلوة �خلم�شني 
�ل�شندوق  خ��ارج  ِفكٌر  �إمن��ا هي  �لأن�شطة،  بع�س  بانتهاء  ينتهي  �ل��ذي 
وما  �ملقبلة،  عاماً  للخم�شني  ميتد  بل  �ثنتني،  �أو  �شنة  عند  ليتوقف 

بعدها .
هذه �خللوة تتيح �لفر�شة خللق �لأفكار �جلريئة و�لطموحة، وتوفر 
قرن،  ن�شف  بعد  �لعامل  مالمح  بذلك  لرت�شم  لنمّوها  خ�شبة  تربًة 

ومعه بالطبع دولة �لإمار�ت.
عند طرح فكرة م�شبار �لأمل، كان �لبع�س ي�شكك يف �إمكانية تنفيذها، 
رمبا لأنها كانت تتخطى طموحاتهم، لكن دولًة مثل �لإمار�ت بقيادتها 

�لر�شيدة و�شعت لنف�شها �شعار�ً تتناقله �لأجيال "ل �شيء م�شتحيل".
�إن �لتفرد يف نتائج خلوة �خلم�شني لي�س فقط ب�شبب ماتولده من �أفكار 
ومبادر�ت خالقة، بل �أي�شا لأن بع�س هذه �لأفكار و�ملبادر�ت ي�شارك يف 
طرحها �ملجتمع، ومل ل و�لإن�شان هو �ملخاطب و�مل�شتهدف، و�شعادته 
ورف��اه��ه ه��ي يف نهاية �مل��ط��اف غ��اي��ة ك��ل ه��ذه �لأف��ك��ار. ه��ذ� �لنفتاح 
و�مل�شاركة �لفعالة من �جلميع يف طرح �أفكاٍر تاأخذها خطط �حلكومة 
�لكثري من  �إليها  ت�شل  متفردة مل  �أب��ع��اد�ً  �خللوة  يعطي  �لعتبار،  يف 
بناء  �أفكار تخدم  �ملتقدمة، فالكل م�شاهم وم�شارك يف تقدمي  �ل��دول 
م�شتقبل �لوطن، لتغدو �لإمار�ت حا�شنة لالإبد�ع و�لتميز و�لطموح، 
�لإمار�ت  تكون  �خلري" ب��اأن  "ز�يد  طموح  حتقيق  يف  جميعاً  لنم�شي 

منوذجاً ح�شارياً، ومنارًة ي�شع نورها �أماًل �إىل �لعامل باأ�شره.
بقلم/ حممد جالل الري�سي 
مدير عام وكالة اأنباء المارات

يف جل�سة تفاعلية وبح�سور حممد بن را�سد �سمن اأعمال خلوة عام اخلم�سني

حممد الكويتي : حماية اأ�صول واأمن املعلومات جزء من اأمننا الوطني 

•• دبي - وام:

ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، 
�أجندتها  �شمن  �خلم�شني  عام  خلوة  عقدت 
�ل�شتعد�د   " ع��ن��و�ن  حت��ت  تفاعلية  جل�شة 
�لقادمة" و�لتي  �لرقمية  �جلائحة  ملو�جهة 
ق��دم��ه��ا �ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل��ك��وي��ت��ي رئي�س 
�لإمار�ت،  دول��ة  �ل�شير�ين حلكومة  �لأم��ن 
����ش��ت��ع��ر���س م���ن خ��الل��ه��ا ت��وج��ه��ات �لعامل 
و�ل���ت���ط���ور�ت �ل��ت��ي ط�����ر�أت ع��ل��ي��ه يف جمال 
�ملوؤ�ش�شية  و�لكيانات  �لأف��ر�د  بيانات  حماية 
متكاملة  وطنية  منظومة  تطوير  و�آل��ي��ات 

لالأمن �ل�شير�ين يف �لإمار�ت.
و�أكد �شعادة �لدكتور حممد �لكويتي خالل 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف  ث��ق��اف��ة  تر�شيخ  �أن  �جل��ل�����ش��ة، 

�لأمن �ل�شير�ين وتعزيز ثقة �أفر�د �ملجتمع 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية للم�شاركة ب�شكل �آمن 
يف �لعامل �لرقمي يعد �أولوية �شمن توجهات 

حكومة �لإمار�ت خالل �ملرحلة �ملقبلة.
على  حم��اوره��ا  �شمن  �جلل�شة  �أك����دت  وق���د 
كافة  يف  متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة  ك����و�در  ت��اأه��ي��ل 
و�خلا�شة  و�ملحلية  �حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات 
ت���ق���ود وب�������ش���ك���ل م���ث���ايل م���ن���ظ���وم���ة �لأم�����ن 
يف  �ل��دول��ة  مكت�شبات  وحماية  �ل�شير�ين، 
�لكويتي  �أ����ش���ار  ح��ي��ث  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
�أ�ش�س  على  قامت  �لإم����ار�ت  " دول��ة  �أن  �إىل 
نوعية  �إجن���از�ت  خاللها  من  حققت  متينة 
�ملتقدمة  �ل��دول  من  جعلها  ح�شاري  و�إرث 
جمال  يف  �لعاملية  �لتناف�شية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  يف 
متابعة  ي��ت��ط��ل��ب  م���ا  �ل�������ش���ي���ر�ين،  �لأم������ن 
للحفاظ  �ملمار�شات  لأف�شل  ومو�كبة  د�ئمة 
�لأم����ن  ي��ن��ت��ه��ج   : �ل��ك��وي��ت��ي  وق����ال  عليها". 

�ل�������ش���ي���ر�ين ن��ه��ج��اً م��ب��ت��ك��ر�ً يف �لإم�������ار�ت 
كل  حلماية  خمتلفة  م�شتويات  م��ن  يتكون 
ب�شكل  ونطور  �لوطنية،  و�لأنظمة  �لبيانات 
م�شتمر �شيا�شات ومبادر�ت حلماية �ملجتمع 
�لإم����ار�ت����ي وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه م���ن �أي����ة حتديات 

ون�شعى  �لإل��ك��رتوين،  �لف�شاء  يف  وخم��اط��ر 
لتوظيف �لذكاء �ل�شطناعي خالل �لفرتة 
�لهجمات  م���ن  �ل��ف��ع��ال  �ل���دف���اع  يف  �مل��ق��ب��ل��ة 
�ل�شير�نية، م�شيفاً �أن حماية �أ�شول و�أمن 

�ملعلومات جزء من �أمننا �لوطني.

و��شتعر�شت �جلل�شة مالمح �ل�شرت�تيجية 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��الأم��ن �ل�����ش��ي��ر�ين وت��ع��زي��زه يف 
ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة خ���الل �لفرتة 
لتعزيز  وطني  فريق  �شمن  و�لعمل  �ملقبلة، 
�أي  �شد  �ملتكاملة  و�ل�شتجابة  �ل�شتباقية 
�جلاهزية  وت��ق��ي��ي��م  ه��ج��م��ات  �أو  ت��ه��دي��د�ت 
�إىل  �لقطاعات،  خمتلف  يف  م�شتمر  ب�شكل 
وم�شاركة  لتبادل  وطنية  �أط��ر  و�شع  جانب 
وح���وك���م���ة �مل���ع���ل���وم���ات �مل���رت���ب���ط���ة ب���الأم���ن 
و�لقطاعات  �جل����ه����ات  ب����ني  �ل�������ش���ي���ر�ين 
بالتن�شيق  وذل���ك  ودول���ي���اً  حم��ل��ي��اً  �ملختلفة 
وتناول  كما  �ملعنية.  �جل��ه��ات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 
�أه���م �لتحديات  �ل�����ش��ي��ر�ين  رئ��ي�����س �لأم����ن 
�لتي توؤثر على �لأمن �ل�شير�ين يف خمتلف 
�للكرتونية،  �جل���ر�ئ���م  م��ن��ه��ا  �ل��ع��امل  دول 
�لرقمية،  و�لإره��اب �للكرتوين، و�حل��روب 
�أ�شكال و�أوجه منها �لبتز�ز  وتتمثل يف عدة 

�لتقنية،  و�لخ�������رت�ق�������ات  �لإل�������ك�������رتوين، 
�جلر�ئم  م��ن  وغ��ريه��ا  �ملالية  و�لح��ت��ي��الت 
�لإنرتنت، و�شبكات  �شبكة  �لتي ترتكب عر 
�لتو��شل �لجتماعي. و�أكد �لكويتي �أن دولة 
��شتعد�د�ً  �لأك��رث  �ل��دول  �لإم���ار�ت تعد من 
وج��اه��زي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �أي����ة ت��ه��دي��د�ت يف 
بنية  م��ن  مل��ا متتلكه  �لل���ك���رتوين  �ل��ف�����ش��اء 
وتوجهات  روؤى  وتبنيها  م��ت��ق��دم��ة،  حتتية 
����ش��ت��ب��اق��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ����ش��ت�����ش��ر�ف علمي 
يف  ف��اع��ل��ة  وم�����ش��ارك��ة  للم�شتقبل،  وو�ق���ع���ي 
بروؤية  م�شيد�  للتحديات،  �حل��ل��ول  �ب��ت��ك��ار 
�ل��دول��ة �ل��ت��ي مت��ث��ل من��وذج��اً وق�����ش��ة جناح 
مكانتها  ير�شخ  ومبا  �ملنطقة،  ل��دول  ملهمة 
�لف�شاء  يف  �أم��ان��ا  �لأك���رث  �ل��دول��ة  بو�شفها 
�أو�شح �شعادته  �آخر  �لإلكرتوين. من جانب 
مو�جهة  يف  �لإم����������ار�ت  دول������ة  جت���رب���ة  �أن 
�أثبتت  بفاعلية  كوفيد19  م��ر���س  جائحة 

مكت�شباتها  حماية  يف  وقوتها  �لدولة  ق��درة 
م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ م��ع��اي��ري حت��ق��ي��ق �لأم���ن 
�لإلكرتوين و�لتاأكد من فاعلية �أنظمة �أمن 
لدى  �ملعلومات  و�أنظمة  �لت�شالت  �شبكات 
ك��اف��ة �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة، م��ا مي��ث��ل حلقة 
�لدولة  حتققها  �لتي  �لنجاح  حلقات  �شمن 
ومت�شي بها نحول �مل�شتقبل. و�شدد �لكويتي 
�أفر�د  لكافة  �لتوعية  ��شتمر�ر  �أهمية  على 
�لأمثل  ل��ال���ش��ت��خ��د�م  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ملجتمع 
وباأ�ش�س  و�أن��ظ��م��ت��ه،  �لل���ك���رتوين  للف�شاء 
مع  �لت�شرف  و�آل��ي��ات  �لإن��رتن��ت،  ��شتخد�م 
�أو �أخطار حمتملة، �إىل جانب  �أي تهديد�ت 
�لتدريب و�لتقييم �مل�شتمر حلماية �لبيانات 
�ملحلية  �جل��ه��ات  ب��ني  وت��ب��ادل��ه��ا  �ل�شخ�شية 
�آم��ن، وتعزيز  و�لحت��ادي��ة يف �ل��دول��ة ب�شكل 
قنو�ت �لتو��شل با�شتخد�م بنية تكنولوجية 

موحدة و�آمنة .

 حممد الكويتي : 
وتعزيز ثقة اأفراد املجتمع واملوؤ�ص�صات احلكومية يعد اأولوية �صمن توجهات حكومة االإمارات خالل املرحلة املقبلة  ال�صيرباين  االأمن  يف  اال�صتثمار  ثقافة  • تر�صيخ 

اأ�ص�س متينة حققت من خاللها اإجنازات نوعية واإرث ح�صاري جعلها من الدول املتقدمة يف املوؤ�صرات التناف�صية العاملية يف جمال االأمن ال�صيرباين  على  قامت  االإمارات  • دولة 
من اأية حتديات وخماطر يف الف�صاء االإلكرتوين  وموؤ�ص�صاته  االإماراتي  املجتمع  حلماية  ومبادرات  �صيا�صات  م�صتمر  ب�صكل  • نطور 

الذكاء اال�صطناعي خالل الفرتة املقبلة يف الدفاع الفعال من الهجمات ال�صيربانية, وحماية اأ�صول واأمن املعلومات جزء من اأمننا الوطني  لتوظيف  • ن�صعى 
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اأخبـار الإمـارات
�صلطان اجلابر يزور معر�صي 

اآيدك�س و نافدك�س 
•• اأبوظبي-وام:

و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزي��ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  معايل  �أك��د 
�ل�شطناعي  و�لذكاء  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  �بتكار�ت  �أهمية  على  �ملتقدمة، 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  حتقيقا  �لوطنية،  �لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  وت��ط��ور  من��و  يف 

�لر�شيدة.
و�أعرب معاليه - خالل زيارته فعاليات معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س، 
�إليه  و�شلت  و�لعتز�ز مبا  �لفخر  "نافدك�س" - عن  �لبحري  �لدفاع  ومعر�س 
�لوطنية  و�ل��ك��و�در  �ل�شركات  بجهود  م�شيد�  �لوطنية،  �لدفاعية  �ل�شناعات 

�ملتميزة يف هذ� �ملجال.

اآيدك�س ونافدك�س 2021.. بروتوكوالت �صحية �صاملة تعزز ريادة االإمارات عامليا
•• اأبوظبي-وام:

�ملعدية  �لأمر��س  بر�مج  ق�شم  رئي�س  �لأحبابي  في�شل م�شلح  �لدكتور  �أكد 
"�آيدك�س"  �لطبية ملعر�شي  �للجنة  �لعامة ع�شو  �أبوظبي لل�شحة  يف مركز 
خا�شة  ���ش��ام��ل��ة  �شحية  ب��روت��وك��ولت  و���ش��ع  مت  �أن���ه  و"نافدك�س"2021 
ي�شهدها  �لتي  �لر�هنة  �ل�شتثنائية  �لظروف  مع  متا�شيا  �ل��دويل  باحلدث 

�لعامل و�ل�شتجابة جلائحة كورونا " كوفيد 19".
وقال �لأحبابي يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" �إن �لروتوكولت 
�أعلى  وف��ق  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�لإج�����ر�ء�ت  �لح���رت�زي���ة  �ل��ت��د�ب��ري  تو�شح  �ل�شحية 
�مل�شاركني  جميع  و�شالمة  �شحة  ل�شمان  و�لعاملية  �ملحلية  �ل���ش��رت�ط��ات 
و�لزو�ر من د�خل �لدولة وخارجها و�لعاملني و�ملنظمني لهذ� �حلدث �لعاملي 

وذلك بالتعاون مع �لهيئات �ل�شحية و�لرقابية.
و�أ�شاف �أن �للجنة �لطبية ملعر�شي "�آيدك�س" و"نافدك�س" 2021 �تخذت 
�لفحو�شات  عمل  يف  و�ملتمثلة  �ل�شتباقية  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  من  �لعديد 
�شاعة   48 كل  ذلك  وبعد  �لو�شول  وعند  �لدولة  �إىل  �ل�شفر  قبل  �ملخرية 

ك�شرط للدخول �إىل �ملعر�شني.
دون  �حل�شور  جلميع  �حل���ر�ري  �لفح�س  تت�شمن  �لإج����ر�ء�ت  �أن  و�أو���ش��ح 

�ل�شحة  �شفر�ء  من  �ملعر�شني  موقع  يف  متخ�ش�شة  ف��رق  وتو�جد  ��شتثناء 
�لعامة وعددهم 18 �شخ�شا �إ�شافة �إىل �أكرث من 12 متطوعا بهدف نقل 
من  �مل�شتمر  و�ل��ت��اأك��د  و�مل�شاركني  ل��ل��زو�ر  �ل�شحية  و�لتعليمات  �لإر���ش��اد�ت 
وتطبيق  �لكمامات  كارتد�ء  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  جميع  بتطبيق  �لتز�مهم 
�لتباعد �جل�شدي و�تباع �آد�ب �ل�شالم و�لتحية �لوقائية بحيث يتم �لكتفاء 

فقط بال�شالم بالإ�شارة وجتنب �مل�شافحة و�لعناق.
و�أ�شار �إىل �أن �لإجر�ء�ت �لحرت�زية ت�شمنت �أي�شا تاأ�شي�س 3 مر�كز فح�س 
"بي  فحو�س  لإج��ر�ء  "نافدك�س" 2021  "�آيدك�س" و  معر�شي  موقع  يف 
�شي �آر" جلميع �لعاملني و�ملنظمني و�مل�شاركني و�لزو�ر يف ظل حتديد مدة 

�شالحية �لفح�س لدخول �ملعر�شني ب� 48 �شاعة فقط.
و�أكد ع�شو �للجنة �لطبية ملعر�شي "�آيدك�س" و"نافدك�س"2021 �أن عمليات 
�لنظافة و�لتعقيم و�لتطهري تتم ب�شكل متو��شل من قبل فرق متخ�ش�شة 
لت�شمل جميع مر�فق �ملعر�شني قبل دخول �مل�شاركني و�لزو�ر وبعد خروجهم 
�إ�شافة �إىل تو�جد فرق طبية يف فنادق �إقامة زو�ر �ملعر�شني باإمارة �أبوظبي 
و�لبالغ عددها 19 فندقا حيث و�لتي مت تزويدها مبر�كز فح�س "بي �شي 
�آر" لت�شهيل عملية �إجر�ء �لفحو�شات �ملخرية لهم و�تخاذ جميع �لإجر�ء�ت 
�ل�شحية �ملتبعة يف �لإمارة يف حال وجود حالة �إ�شابة "ل قدر �هلل" وعزلها 

يف �ملن�شاآت �خلا�شة بالعزل �ل�شحي وكذلك ح�شر �ملخالطني وحجرهم يف 
�ملن�شاآت �ملخ�ش�شة لغر�س �حلجر �ل�شحي.

و�أ�شاف �أن �لإج��ر�ء�ت ت�شمنت �إجر�ء جميع �مل�شاركني و�لزو�ر فح�س "بي 
�شي �آر" قبل 48 �شاعة من موعد �لزيارة و�إبر�ز نتيجة فح�س �شلبية على 

بو�بات دخول �ملعر�شني.
وتوعوية  تدريبية  ور�شا  قدم  �لعامة  لل�شحة  �أبوظبي  مركز  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لوقائية  �لج��ر�ء�ت  بخ�شو�س  للمعر�شني  و�ملنظمني  للعاملني  وتثقيفية 
�أنه  19" .. م�شيفا  "كوفيد  �لالزم �تباعها لل�شيطرة على �نت�شار فريو�س 
يو�شح  و�ل���زو�ر  �مل�شاركني  جميع  على  توزيعه  و  �إر���ش��ادي��ا  دليال  �إ���ش��د�ر  مت 
�لتعليمات �ل�شحية �لو�جب �تباعها خالل معر�شي "�آيدك�س" و "نافدك�س" 

.2021
�لتز�ما  �ل��دويل  �أظ��ه��رو� منذ بد�ية �حل��دث  �مل�شاركني و�ل���زو�ر  �أن  و�أو���ش��ح 
�إبر�ز  من  و�لتاأكد  �حل��ر�ري  �لفح�س  من  ب��دء�  �لوقائية  �لتد�بري  بتطبيق 
نتيجة فح�س "بي �شي �آر" �شلبي قبل �لدخول ملوقع �حلدث وكذلك �للتز�م 
بتطبيق �لتباعد �جل�شدي مل�شافة �ملرتين بني كل �شخ�س و�لآخر و�للتز�م 
و�رتد�ء  و�خل��روج  بالدخول  م�شار�ت حم��ددة ومم��ر�ت خا�شة  بال�شري على 

�لكمامات �لطبية طو�ل فرتة وجودهم د�خل �أر�س �ملعار�س.

ولفت �إىل �أنه مت تزويد �مل�شاركني يف �ملعر�شني بحافظة حتتوي على �أدو�ت 
�لتعقيم �إ�شافة �إىل �لتذكري �مل�شتمر بتطبيق �لتباعد و�لإجر�ء�ت �لوقائية 
من خالل �لر�شائل �ل�شوتية خالل فرتة �ل�شرت�حات كما مت �تخاذ �إجر�ء�ت 
م�شددة فيما يخ�س طريقة تقدمي �ل�شيافة وذلك بعمل فحو�شات يومية 
ملقدمي �خلدمة و�نتهاج طريقة �آمنة يف تقدمي �لوجبات و�شملت �لإجر�ء�ت 
�أعلى معايري  تلتزم بتطبيق  �أطعمة �شحية للزو�ر  �لوقائية توفري خيار�ت 

�ل�شحة و�ل�شالمة.
�ملوؤهلة  �لوطنية  و�ل��ك��و�در  �لإم���ار�ت  �ل�شحي يف  �لقطاع  �أن  �لأحبابي  و�أك��د 
و�جلاهزية  �لإمكانات  متتلك   "19 "كوفيد  جلائحة  لال�شتجابة  و�ملدربة 
من  �ل�شتفادة  مت  �أن��ه  �إىل  م�شري�   .. �لعاملية  �لأح���د�ث  خمتلف  ل�شتقبال 
�لتحديات وحتويلها �إىل فر�س لتح�شني �خلطط �ل�شحية يف ��شت�شافة مثل 

هذه �لفعاليات �لكرى.
�أ�شهم  و�خلا�شة  �حلكومية  و�جلهات  �لوطنية  �جلهود  ت�شافر  �أن  و�أ�شاف 
يف �إجناح �أحد �أهم �لأحد�ث �لعاملية يف قطاع �لدفاع و�لأمن و�شمان �شحة 
و�شالمة �جلميع ليقدمو� منوذجا ��شتثنائيا يف �لت�شدي لتد�عيات "كوفيد 
19" مبا يعزز وترية ت�شريع عملية �لتعايف وتن�شيط �لقطاعات �لقت�شادية 

يف �لدولة ف�شال عن دعم قطاع �ل�شناعات �لدفاعية �لعاملي.

درهم مليار   2.140 بقيمة  الرابع  اليوم  يف  �سفقة   24

 4 يف  نافدك�س  و  اآيدك�س  �صفقات  اإجمايل  درهم  مليار   20.053

عار�صون اأوروبيون : تنظيم اآيدك�س 2021 يف اأبوظبي دليل على جناح االإمارات يف ا�صت�صافة هذا احلدث العاملي 

•• اأبوظبي-وام:

معر�شي  م��ن  �ل��ر�ب��ع  �ل��ي��وم  �شهد 
 2021 و"نافدك�س"  "�آيدك�س" 
�لإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �إع��الن 
بقيمة  ���ش��ف��ق��ة   24 ت���وق���ي���ع  ع����ن 
�شركات  مع  درهم  مليار   2.140
�إجمايل  ل��ي�����ش��ل  ودول���ي���ة،  حم��ل��ي��ة 
�ملعر�شني  �شهدها  �لتي  �ل�شفقات 
 20.053 نحو  �نطالقتهما  منذ 

مليار درهم.
رك��ن حممد  �لعميد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
خمي�س �حل�شاين، �ملتحدث �لر�شمي 
و"نافدك�س"  "�آيدك�س"  ملعر�شي 
�خلارجية  �ل�شفقات  �إج��م��ايل  �إن 
و�لتي  دره���م،  مليون   720 بلغت 
�إجمايل  م��ن   34% ن�شبة  مت��ث��ل 
قيمة  بلغت  فيما  �ل�شفقات،  قيمة 
مليار   1.420 �ملحلية  �ل�شفقات 
�إىل  ..م�شري�  درهم بن�شبة 66% 
�شركات   6 على  توزعت  �لعقود  �أن 

خارجية، و18 �شركة حملية.
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  ذلك خالل  جاء 
ركن  �لعميد  بح�شور  عقد  �ل���ذي 
بحري فهد نا�شر �لذهلي، و�ملقدم 
�ملتحدثان  �حل��ج��ري  ���ش��ارة  ط��ي��ار 
�ل���ر����ش���م���ي���ان مل���ع���ر����ش���ي �آي���دك�������س 

ونافدك�س 2021.
وق�����ال �ل��ع��م��ي��د رك����ن ب���ح���ري فهد 
�ل�شفقات  �أب��رز  �إن  �لذهلي،  نا�شر 
�شركة  م��ع  عقدت  �لتي  �خل��ارج��ي��ة 

�خلارجية  �ل��ع��ق��ود  �إن  �حل���ج���ري، 
�شركة  م�����ع  �ل���ت���ع���اق���د  ت�����ش��م��ن��ت 
 MP3 International
مكمالت  ل�������ش���ر�ء   Trading
ل�شالح  ملم   155 عيار  �لذخائر 
مليون   41 بقيمة  �لرية  �لقو�ت 
ل�شر�ء  ل��ل��ذخ��ائ��ر  ب�����ارج  و  دره������م، 
وق����ن����اب����ل  MK-82 ق�����ن�����اب�����ل 
�ل����ق����و�ت  ل�������ش���ال���ح   MK-81
مليون   94.8 ب��ق��ي��م��ة  �جل����وي����ة 
 Abu Dhabi و�شركة  دره���م، 
 Autonomous System
نظام  ل�شر�ء   Investments
ومن�شات  ط���ي���ار  ب�����دون  ط����ائ����ر�ت 
�لطالق ووحد�ت �لتحكم �لأر�شية 
ل�شالح قيادة حر�س �لرئا�شة بقيمة 

درهم. مليون   55.128
وت�����ش��م��ن��ت �ل�����ش��ف��ق��ات �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�تفاقية  توقيع  �أي�شاً  �لر�بع  �ليوم 
 International �شركة  م��ع 
ل�شر�ء   Golden Group
�لقو�ت  ل�����ش��ال��ح  وذخ���ائ���ر  �أ���ش��ل��ح��ة 
�مل�شلحة بقيمة 485 مليون درهم، 
و �لتعاقد مع �آمروك ل�شر�ء �أجهزة 
ADTE لتطوير طائر�ت �ملري�ج 
بقيمة  �جل���وي���ة  �ل����ق����و�ت  ل�����ش��ال��ح 
و�لتعاقد  دره��م،  مليون   117.8
 Lima Aviation مع �شركة 
ل����ت����زوي����د ط�����ائ�����ر�ت ب������الك ه���وك 
ل�شالح  �حل��ر�ئ��ق  مكافحة  بنظام 
�مل�����ش��رتك بقيمة  �ل���ط���ري�ن  ق��ي��ادة 

لتوفري   Nexter Systems
لوكلريك  ل��ل��دب��اب��ة  �ل��غ��ي��ار  ق��ط��ع 
�ل�شيانة  ����ش���الح  ق����ي����ادة  ل�����ش��ال��ح 
�لعامة بقيمة 92.9 مليون درهم، 
 NORCONSULT و�شركة
لتقدمي   TELEMATICS
ل�شالح  �����ش���ت�������ش���اري���ة  خ�����دم�����ات 
و�ل�شيطرة  �ل����ق����ي����ادة  م����دي����ري����ة 
دره������م،  م���ل���ي���ون   35.5 ب���ق���ي���م���ة 
 Adil Textiles و����ش���رك���ة 
ل�شر�ء   Private Limited
�لقو�ت  ل�����ش��ال��ح  �ل��ت��م��وي��ه  ���ش��ب��اك 
مليون   92.6 ب��ق��ي��م��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
 NORTHSTARو دره����م، 
ىل�������ش���ر�ء   AVIATION
 BELL407 ن����وع  م���ن  ط���ائ���رة 
ط���ائ���ر�ت من  وت��ط��وي��ر   MRH
نف�س �لنوع ل�شالح قيادة �لطري�ن 
�مل�شرتك بقيمة 224 مليون درهم، 
 JUNGHANS و�����ش����رك����ة 
 FBM-21نوع ف���ي���وز  ل�������ش���ر�ء 
�جلوية  �ل����ق����و�ت  ق����ي����ادة  ل�����ش��ال��ح 
 90.5 ب��ق��ي��م��ة  و�ل����دف����اع �جل�����وي 
�شركة  مع  و�لتعاقد  دره��م،  مليون 
 DIGITAL GLOBE
�أقمار  ����ش��ت��ئ��ج��ار  ع��ق��د  ل��ت��ج��دي��د 
نظام  و�شيانة  �لف�شائي  �لت�شوير 
ل�شالح  و�ل����ت����دري����ب  �ل����ش���ت���ق���ب���ال 
مركز �ل�شتطالع �لف�شائي بقيمة 

184.3 مليون درهم.
من جانبها، قالت �ملقدم طيار �شارة 

درهم. مليون   52.7
وت���ع���اق���دت �ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة مع 
�لبحرية  �لأه��د�ف  لتوفري  �لفتان 
ل�شالح �لقو�ت �مل�شلحة بقيمة 22 
رويال  م��ع  و�شفقة  دره���م،  مليون 
حركة  مركز  وت�شغيل  لإد�رة  ج��ت 
 IMOC �ل���دول���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
و�لدفاع  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح 
ماليني   110 ب��ق��ي��م��ة  �جل�������وي 
دره���������م، و����ش���ف���ق���ة م�����ع �جل�������ش���ور 
ل���الآل���ي���ات �ل��ث��ق��ي��ل��ة ل��ت��وري��د قطع 
ل�شالح  فني  و�إ�شناد  و�إ�شالح  غيار 
قيادة �شالح �ل�شيانة �لعامة بقيمة 

درهم. مليون   30
وت���ع���اق���دت �ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة مع 
 Trust International
ل�شالح  د  م/  �ل  �أ���ش��ل��ح��ة  ل�����ش��ر�ء 
�لقو�ت �لرية بقيمة 137 مليون 
 Emirates  درهم، و�شفقة مع
 General Transport
لتقدمي   and Services
ملركبات  �ل��ف��ن��ي  �لإ����ش���ن���اد  خ���دم���ات 
56 مليون  �لقو�ت �مل�شلحة بقيمة 

درهم.
 Al Tuff/ �شركة  مع  وتعاقدت 
ل�شر�ء   International
�لقو�ت  ل�����ش��ال��ح  م��ت��ن��وع��ة  ذخ���ائ���ر 
�مل�شلحة بقيمة 136 مليون درهم، 
�إلكرتونيك  �أط��ل�����س  ���ش��رك��ة  وم����ع 
�لمار�ت ل�شيانة مركبات �لتفجري 
 SEA FOX - Cحتت �ملاء نوع

�ل��ب��ح��ري��ة بقيمة  �ل���ق���و�ت  ل�����ش��ال��ح 
جانب  �إىل  دره�����م،  م��ل��ي��ون   8.5
 Emirates �لتعاقد مع �شركة  
 Advanced Research
 & Technology
�لإ�شناد  ل��ت��ق��دمي   Holding
ل�شالح  �لأو�شكو�س  لآل��ي��ات  �لفني 
�لعامة  �ل�����ش��ي��ان��ة  ����ش���الح  ق����ي����ادة 
و�شركة  دره���م،  م��الي��ني   3 بقيمة 
 Key Information
ل���������ش����ر�ء   Technology
معلومات  �شبكة  �أج��ه��زة  وت��رك��ي��ب 
حتتية  ب���ن���ي���ة  وت�����وف�����ري  م����وؤم����ن����ة 
و�لدفاع  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح 
درهم،  م��الي��ني   8 بقيمة  �جل���وي 
 MBDA UAE و�����ش����رك����ة  
�لإ�شناد  ل��ت��ق��دمي    Limited
ل�شالح  ح��ك��ي��م  مل��ن��ظ��وم��ة  �ل���ف���ن���ي 
�ل���ق���و�ت �جل��وي��ة و�ل���دف���اع �جلوي 
بقيمة 26.4 مليون درهم، و�شركة  
 Al Badie Trading
لتقدمي   Establishment
�لفولت  لآل���ي���ات  �ل��ف��ن��ي  �لإ����ش���ن���اد 
ل�شالح قيادة �شالح �ل�شيانة �لعامة 
و�شركة  دره���م،  مليون   15 بقيمة 
 Al Taif Technical
�ل�شيانة  خل��دم��ات   Services
�لطاقة  وم��ول��د�ت  لأج��ه��زة تريد 
ل�شالح  �جلوي  �لدفاع  مبنظومات 
ق���ي���ادة �ل���ق���و�ت �جل���وي���ة و�ل���دف���اع 

�جلوي بقيمة 21 مليون درهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دفاعية  ����ش���رك���ات  م������در�ء  و����ش���ف 
بانه   ،"2021 "�آيدك�س  �أوروب��ي��ة 
يف  دفاعي  وموؤمتر  معر�س  �أق��وى 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�إف��ري��ق��ي��ا، و�أك����ر ح���دث يعقد كل 
�أبوظبي،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  ع���ام���ني 
�آي���دك�������س  ت��ن��ظ��ي��م   : �ن  و�ك���������دو� 
2021 يف هذ��لوقت بالذ�ت دليل 
��شت�شافة  �لإم���ار�ت يف  على جن��اح 

هذ� �حلدث �لعاملي.
جيتريكا،  ب��رمي��وز  �ل�����ش��ي��د  وع����ّر 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����رئ����ي���������س 
"Guardiaris" �ل�شلوفينية: 
�حلدث  هذ�  يف  �ملُ�شاركة  "ُي�شعدنا 
�لر�ئدة  منتجاتنا  وعر�س  �لعاملي 
"ت�شليح  جم��م��وع��ة  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى 
�أب����رزه����ا،  م���ن  و�ل���ت���ي  �لقاب�شة" 
مدّرب �ملركبات �لقتالية بت�شميمه 
�لأوىل  �ل����درج����ة  م����ن  �خل����ارج����ي 
�آل���ي���ة عالية  ي��ع��م��ل وف����ق  و�ل������ذي 
فريد  ت�شغيٍل  وب��رن��ام��ج  �مل�����ش��ت��وى 
للزو�ر  ح��ي��ث مي��ك��ن  ن���وع���ه،  م���ن 
لنظام  تو�شيحي  عر�ٍس  م�شاهدة 
�ب����ت����ك����ار�ً على  �مل����ح����اك����اة �لأك��������رث 

�ل�شعيد �لعاملي."
و�أ�شاف: "نفتخر باأن نحظى بزيارة 
ودع���م �أوت����و ب��وجن��ارت��ن��ي��ك، �شفري 
�لإم���ار�ت  يف  �شلوفينيا  جمهورية 
�لذي �أبدى تاأثره و�إعجابه �لعميق 
بقدرة دول��ة �لإم���ار�ت على تنظيم 
�لكبري خا�شة  �لعاملي  هذ� �حلدث 
يف هذ� �لوقت من �لوباء. ونفتخر 
جمموعة  مع  وبالتعاون  بتمّكننا، 

�ل�شرق  �أ�شو�ق  يف  �لفعلي  تو�جدنا 
باأن  �أن��ن��ا على ثقة  �لأو���ش��ط، غ��ري 
�لقاب�شة  ت�شليح  م��ع  ُم�����ش��ارك��ت��ن��ا 
ُي�شهم  �شوف   ،2021 �آيدك�س  يف 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  وج��ودن��ا  تعزيز  يف 
�لبلد�ن  يف  خا�شة  �لعاملية  �ل�شوق 

�لأفريقية �لكرى".
وبدوره عّلق �ل�شيد مارك دي ليرن، 
مدير مبيعات �شركة "�آي �إ�س بي" 
لأوروبا و�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا: 
للُم�شاركة  �لفر�شة  بهذه  "نعتّز 
�لقاب�شة  ت�شليح  جمموعة  �شمن 
�لإم���ار�ت���ي���ة، ومت��ّك��ن��ن��ا م��ن عر�س 
و��شتعر��س  �مل��ب��ت��ك��رة  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا 
�ل���ق���ّوة، و�لتي  �ل��ف��ائ��ق��ة  وظ��ائ��ف��ه��ا 
�لر�ئدة  �لتكتيكية  �لأجهزة  ت�شمل 
مل���ح���رتيف �لأم������ن م���ع �إب�������ر�ز خط 
�لإنتاج �لأكرث تقدماً و�لذي يتميز 
مبعايري عاملية ر�ئدة ل مثيل فيها 
�لظاهر  و�ل��ت��م��ي��ز  �حل��رف��ي��ة  م���ن 
�لأ�شفاد  �لأخ��ري من  �لإ���ش��د�ر  يف 

ت�شليح �لقاب�شة من عر�س قمي�س 
جناح  د�خ��ل  �ملُنا�شبة  بهذه  خ��ا���سٍّ 
للترع  �لتخطيط  مّت  �ملجموعة، 
به لالأطفال �مل�شابني بالتوّحد يف 

مدر�شة �لكر�مة باأبوظبي".
�ل�����ش��ي��د ما�شيمو  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لثالث  م��ال��ك �جل��ي��ل  ت��ان��ف��ول��ي��و، 
 " "فر�تيللي تانفوليو  من عالمة 
�ليطالية �لتجارية: "نحن �شعد�ء 
بتمّكننا من �لقيام بعر�س منوذجي 
ل مثيل له يف هذ� �ملعر�س ملجموعة 
من �لأ�شلحة �لنارية �ملتطورة �لتي 
ُمبتكرة،  م���و�د  م��ن  ت�شنيعها  ي��ت��ّم 
قو�ت  مل�شوؤويل  �لأول  �خليار  وتعّد 
�لنارية  �لأ�شلحة  ُع�ّشاق  �ل�شرطة، 

و�لريا�شيني".
�لعالمة  ه����ذه  "تقوم  و�أو�����ش����ح: 
�ل�شعيد  على  �ل�شهرية  �لتجارية 
�ل�����ع�����امل�����ي ب���ت�������ش���ن���ي���ع وت�������ش���دي���ر 
�مل�������ش���د����ش���ات، �ل����ب����ن����ادق و�مل����د�ف����ع 
���ا����ش���ة. وع���ل���ى �ل����رغ����م من  �ل���ر����شّ

و�لهر�و�ت". 
من   2021 �آيدك�س  "ُيعد  وق��ال: 
�ملنطقة،  يف  �لهاّمة  �ملعار�س  �أب��رز 
�لفرتة  ه��ذه  يف  �إق��ام��ت��ه  وُت�شعدنا 
ب��غ�����س �ل���ن���ظ���ر ع����ن �لإج����������ر�ء�ت 
كوفيد- بوباء  �خلا�شة  �ل�شارمة 

عمالءنا  معظم  لأن  ونظر�ً    .19
�لهاّمة  �ل�شخ�شيات  كبار  من  هم 
م���ث���ل �جل���������رن�لت وغ����ريه����م من 
�لذين يتقّلدون منا�شب رفيعة يف 
مُب�شاركتنا  نفتخر  فاإننا  �جلي�س، 
يف ه��ذ� �حل��دث �ل��ه��ام حت��ت مظّلة 
�لقاب�شة  ت�������ش���ل���ي���ح  جم����م����وع����ة 

منتجاتنا  ل��ت��ق��دمي  �لإم����ار�ت����ي����ة 
وحتقيق �أهد�فنا".

"ت�شليح  جم�����م�����وع�����ة  وت�����ع�����م�����ل 
�لقاب�شة" �لإمار�تية مع �شركائها 
تو�جدها  تعزيز  على  �لرئي�شيني 
�أعماله  �ل����ذي مت��ت��ّد  �مل��ع��ر���س  يف  
�للقاء  ع���ر  �أي������ام،   5 م�����د�ر  ع��ل��ى 
�لقر�ر  ���ش��ّن��اع  م���ن  �ل��ع��م��الء  م���ع 
و�إب���ر�م  �شني،  و�ملُتخ�شّ و�خل���ر�ء 
مع  �ل�شر�كات  وت��اأم��ني  �ل�شفقات 
�ملحلية  �لر�ئدة  �لأمنية  �لوكالت 
�لع�شكريني  و�مل��ه��ن��ي��ني  و�ل��ع��امل��ي��ة، 

وقو�ت �ل�شرطة.

الدفاع وجمل�س التوازن االقت�صادي يوقعان مذكرة 
تفاهم ب�صاأن التعاون يف اأن�صطة البحث والتطوير

•• اأبوظبي-وام:

�لقت�شادي  �ل���ت���و�زن  وجم��ل�����س  �ل���دف���اع  وز�رة  وق��ع��ت 
وتنظيم  دع����م  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  "تو�زن" 
�أعمال لر�مج �لبحث و�لتطوير يف �ملجالت �لدفاعية 
و�لأمنية يف دولة �لإمار�ت. وقع مذكرة �لتفاهم �شعادة 
�لوكيل  �لبلو�شي،  �شالح  ��شحاق  ط��ي��ار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء 
�مل�شاعد لل�شناعات وتطوير �لقدر�ت �لدفاعية، و�شعادة 
طارق عبد�لرحيم �حلو�شني، �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س 

�لتو�زن �لقت�شادي.
�لبحث  �أع��م��ال  وتنظيم  تاأ�شي�س  على  �لطرفان  و�تفق 
و�ل��ت��ط��وي��ر يف جم����الت دف��اع��ي��ة م��ت��ن��وع��ة مب��ا يف ذلك 
�لتطبيقات ذ�ت �ل�شتخد�م �ملزدوج، وذلك بهدف �شمان 
�ملتطلبات  ملو�كبة  �لوطنية  �لدفاعية  �لقدر�ت  تطوير 
�لر�مج  هذه  �أد�ء  وتقييم  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لت�شغيلية 
و�لأمنية  �لدفاعية  و�لأول���وي���ات  �لأه����د�ف  ���ش��وء  على 
لدولة �لإمار�ت. وبهذه �ملنا�شبة، قال معايل حممد بن 
"تعك�س  �لدفاع:  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �لبو�ردي  �أحمد 
�لدفاع لتعزيز  �لتي توليها وز�رة  �ملذكرة �لأهمية  هذه 
�لقت�شادي  �ل���ت���و�زن  جمل�س  م��ع  �ل��ق��ائ��م��ة  ع��الق��ات��ه��ا 
�لبحث  لأن�شطة  �ل�شرت�تيجي"  "�ل�شريك  باعتباره 

و�لتطوير �ملتعلقة بقطاعي �لدفاع و�لأمن".
�لظاهري  علي  �شامل  مطر  �شعادة  �أو���ش��ح  جانبه  وم��ن 
�ل��وز�رة ترتبط بعالقات ر��شخة  �أن  وكيل وز�رة �لدفاع 
تاأتي  �ملذكرة  هذه  و�أن  �لقت�شادي  �لتو�زن  مع جمل�س 
يف �إطار تعزيز �لتعاون و�ل�شر�كة بينهما، حيث �شتكون 
�لوز�رة �جلهة �ملعنية بو�شع �ل�شيا�شات �لدفاعية بينما 
و�شالحياته  �ملجل�س  م�شوؤوليات  نطاق  تو�شيع  �شيتم 
�ملجالت  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث  ب��ر�م��ج  �إد�رة  لت�شمل 

�لدفاعية يف دولة �لإمار�ت.

�حلو�شني،  عبد�لرحيم  ط��ارق  �شعادة  ق��ال  جهته،  وم��ن 
"د�أب  �لقت�شادي:  �لتو�زن  ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وز�رة  مع  جنب  �إىل  جنباً  �لقت�شادي  �ل��ت��و�زن  جمل�س 
بالبحث  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  �أدو�ر  حت��دي��د  ع��ل��ى  �ل���دف���اع 
�لدفاعية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �لفكرية  و�مللكية  و�ل��ت��ط��وي��ر 
و�لأمنية، وذلك لبلورة ��شرت�تيجية �لبحث و�لتطوير 
لهذه �لقطاعات مع �لرتكيز على جمالت حمددة ذ�ت 

�لأهمية ملنظومة �لبحث و�لتطوير".
و�أ�شاف �حلو�شني �أن �أعمال �لبحث و�لتطوير �شت�شمل 
�ل��ق�����ش��رية وطويلة  �مل�����ش��اري��ع  جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م���ن 
و�شوًل  و�لتطبيقية  �لأ�شا�شية  بالبحوث  ب���دء�ً  �لأم���د 
حتقيقاً  وذل��ك  �ملنتجات  وتطوير  �لأول��ي��ة  �لنماذج  �إىل 
�لتحليالت  نتائج  مع  ين�شجم  ومبا  �لوطنية  لأهد�فنا 
لقدر�تنا �لد�خلية ووفقاً للمجالت �لدفاعية و�لأمنية 
ذ�ت �لأولوية. وميثل �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم بني 
�لبحث  منظومة  لربط  �لأ�شا�شية  �خل��ط��وة  �لطرفني 
و�لتطوير يف �لقطاعات �لدفاعية بني �لوز�رة و�ملجل�س 
�لعام  �لقطاع  و�شركات  بال�شناعات  �ملعنية  �جلهات  مع 
و�لتطوير  �لبحث  �أع��م��ال  وت��رية  لت�شريع  و�جل��ام��ع��ات 
لالبتكار  �لد�عمة  �لبيئة  تهيئة  مع  فعاليتها  وتعزيز 
و�لك��ت�����ش��اف��ات �لعلمية وب��ن��اء �ل�����ش��ر�ك��ات �جل��دي��دة مع 
موؤ�ش�شات �لبحث �لعلمي و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لقطاع 
�لعمل مع �جلهات  ملو��شلة  �ملجل�س  و�شي�شعى  �خلا�س. 
ب��اإد�رة م�شاريع �لبحث و�لتطوير بهدف تقدمي  �ملعنية 
منتجات نهائية عالية �لكفاءة ت�شاهم يف تعزيز �لقدر�ت 
يف  �لأم��ن��ي��ة  و�جل��ه��ات  �مل�شلحة  للقو�ت  �ل�شرت�تيجية 
دولة �لإمار�ت، مع حتقيق تو�زن يف �لعمل بني ��شتغالل 
�ملو�رد �لوطنية وبني �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لعاملية ومبا 
و�لتطوير  �لبحث  ��شرت�تيجية  م��ع  ت��و�وؤم��ه��ا  ي�شمن 

و�حتياجات �مل�شتخدم �لنهائي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �شباح 
�أم�س معر�س �أبوظبي للدفاع "�آيدك�س" و معر�س "نافدك�س" �لذي �شي�شدل 
�خلمي�س  غد�  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  فعاليتهما  على  �ل�شتار 
بعد خم�شة �أيام من �لأن�شطة و�لفعاليات و�ل�شفقات �لتجارية �لتي �أبرمتها 
�ملعر�شني و�لبالغ  �مل�شاركة يف  �لوطنية و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شركات و�مل�شانع 
�لبحرية  �لع�شكرية  �ل�شناعات  يف  متخ�ش�شة  �شركة  �أل���ف  ق��ر�ب��ة  ع��دده��ا 
و�جلوية و�لرية و�أنظمتها �لتقنية و�لتي متثل �شتني دولة حول �لعامل مبا 

فيها دولة �لإمار�ت.
و�شملت جولة �شمو ويل عهد دبي جناح �شركة تو�زن �لوطنية حيث �شاهد 
�لوطنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�شناعات  م�شتقبل  ح��ول  ق�شري�  فيلما  وم��ر�ف��ق��وه 

لل�شركة و��شتمع من �لقائمني على من�شة �ل�شركة �إىل �شرح و�ف حول �أهم 
"تو�زن" من �لأنظمة و�ملعد�ت �لع�شكرية  �مل�شتخدمة يف منتجات  �لتقنيات 

�لدفاعية .
�ملتخ�ش�شة  "كاليدو�س" �لأجنبية  �شركة  �شموه عند من�شة عر�س  وتوقف 
عند  �شموه  توقف  كما  �لع�شكرية،  و�لآليات  �لطائر�ت  وت�شنيع  ت�شميم  يف 
�ل�شركات  من  جمموعة  مظلتها  حتت  ت�شم  "�إيدج" �لتي  �شركات  من�شات 
�لدو�ر  �جلناح  طائر�ت  وترميم  و�إ�شالح  �شيانة  يف  و�ملتخ�ش�شة  �لوطنية 
و�لتدريب  و�لهند�شة  �لت�شميم  عمليات  يف  تخ�ش�شها  جانب  �إىل  و�لثابت 
للطو�رئ،  و�ل�شتجابة  و�لإن��ق��اذ  و�لإط��ف��اء  �لغيار  قطع  وت�شنيع  و�لتعليم 
�لع�شكرية و�شركة  �لآليات  Iveco" �لإيطالية ل�شناعة  "�آيفيكو-  و�شركة 
 Rafael" لفرن�شية لالآليات و�ملدرعات و�شركة� " Arquus - آركو�س� "
وجناح  �لع�شكرية،  �لطائر�ت  ل�شناعة  �لفرن�شية   "  international

�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة وي�����ش��م جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ش��رك��ات �ل�شعودية 
�ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات �لع�شكرية .

ويف ختام �جلولة ..�أعرب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
جائحة  ظ��روف  "�آيدك�س" و"نافدك�س" رغ��م  معر�شي  بنجاح  �شعادته  عن 
كورونا وجتاوز هذه �لظروف بت�شميم و�إر�دة �لكو�در �لوطنية �لتي نظمت 
كفاءة  بكل  و�شيوفه  �حل��دث  يف  �مل�شاركني  ��شتقبال  على  و�أ�شرفت  و�أد�رت 
و�شمان  و�ل��وق��ائ��ي��ة  �لح��رت�زي��ة  �لإج�����ر�ء�ت  تطبيق  جلهة  عالية  ومهنية 

�شالمة زو�ر �ملعر�شني .
�لوليدة  �لوطنية  ل�شركاتنا  �لإحرت�فية  بالتناف�شية  ثقته  �شموه  �أب��دى  كما 
و�ملتخ�ش�شة يف �أنظمة وتقنيات �ل�شناعات �لع�شكرية �لدفاعية �لتي تعك�س 
حر�س قيادتنا �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�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" 
على توفري جميع �لت�شهيالت و�لفر�س �لتعليمية و�لتدريبية ل�شباب �لوطن 
من �أجل بناء قاعدة �شناعية متقدمة تعتمد على عقول و�بتكار�ت و�شو�عد 
كو�درنا �لوطنية �ل�شابة �لتي حتظي بدعم وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أب��ن��اء ز�ي��د و�إجن��از�ت��ه��م �لعلمية  �إع��ت��ز�ز ب��ق��در�ت  �مل�شلحة �ل��ذي يعتز �أمي��ا 
و�لتقنية �لتي ترفع ر�ية دولة �لإم��ار�ت عاليا وحتقق تطلعات �شعبنا �لويف 

نحو �ملجد و�شناعة تاريخ دولتنا �حلديث .
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ من�شور بن حممد بن  ر�ف��ق �شموه يف �جلولة �شمو 
دولة  وزي��ر  �لعلماء  �شلطان  بن  عمر  ومعايل  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
للذكاء �ل�شطناعي و�لقت�شاد �لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد ومعايل 

�لفريق عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمل�س  رئي�س  ن��ه��ي��ان،   �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ���ش��ب��اح �أم�����س ج��ن��اح جم��م��وع��ة "ت�شليح 
�لدويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقاب�شة" 
�شة  �ملُتخ�شّ �ملعار�س  �أبرز  �أحد   ،"2021 "�آيدك�س ونافدك�س 
�خلام�شة  دورت���ه  ُت��ق��ام  و�ل��ت��ي  �ل��دف��اع��ي،  �ل�شناعات  قطاع  يف 
و�طلع  -�أدن��ي��ك.  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  ع�شرة 
و�ملنتجات  و�مل�شاريع  �لر�مج  �أه��م  على  �لزيارة  خالل  �شموه 

�لتطويرية �لتي تنفذها جمموعة "ت�شليح �لقاب�شة"، وتفّقد 
منتجات �ل�شركات �لعاملية �لأربع �لر�ئدة �لتي تعر�س �أحدث 
��ل��ت �إل��ي��ه يف جم���ال �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة �حلديثة  م��ا ت��و���شّ

و�لتكنولوجيا �ملتطّورة حتت مظلة جناح �ملجموعة.
�إليه  و�شلت  �ل���ذي  و�مل��ل��ح��وظ  �لكبري  �ل��ت��ط��ّور  �شموه   وث��ّم��ن 
�لوطنية  �لدفاعية  �ل�شناعات  جم��ال  يف  �لوطنية  �ل�شركات 
�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً، م��ع��رب��اً عن  و�إث���ب���ات ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �ملناف�شة 
�عتز�زه بالتطّور و�لتقدم �لذي بلغته �ل�شناعات �لإمار�تية يف 
وتتفوق  �لعاملية  تناف�س نظري�تها  �أ�شبحت  و�لتي  �ملجال  هذ� 

عليها.
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  �ملطرو�شي   �شامل  �ل�شيد  وق��ال 
بال�شكر  "نتوّجه  " �لإم��ار�ت��ي��ة:  �لقاب�شة  " ت�شليح  ملجموعة 
له  و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان على تف�شّ
بزيارة جناح ت�شليح �لقاب�شة، وُنثّمن �لدعم و�لت�شجيع �لذي 
توليه قيادتنا �لر�شيدة لكافة �ل�شركات �لعاملة يف هذ� �لقطاع 
�لهام، و�لذي ُيرز جلياً حر�س دولة �لإمار�ت يف حجز مكانة 
�ل�شناعات  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �ل���دول  �شمن  ُمتمّيزة 

�لدفاعية".

•• اأبوظبي- وام:

�أكد روبرت هارو�رد �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة لوكهيد مارتن �ل�شرق �لأو�شط 
�أن �لعالقات مع دولة �لإم��ار�ت متتد 
�أرب��ع��ة عقود م��ن �ل�شر�كة  لأك��رث م��ن 
�لعالقة  بهذه  ونفخر  �ل�شرت�تيجية 
�لوثيقة حيث متتلك �لإمار�ت طائر�ت 
جوي  دف��اع  وتقنيات  متقدمة  مقاتلة 
و���ش��اروخ��ي م��ت��ط��ورة و�أن��ظ��م��ة قيادة 

وحتكم وحماكاة وتدريب حديثة.
وق��ال روب���رت ه����ارو�رد - يف ح��و�ر مع 
�إن  "و�م" -  �لإم�������ار�ت  �أن���ب���اء  وك���ال���ة 
ل�شركة لوكهيد مارتن �ل�شرق �لأو�شط 
�مل�شاريع  يف  �لإم���������ار�ت  م���ع  ����ش���ر�ك���ة 

ونقل  �ملتقدمة  بالتكنولوجيا  �ملتعلقة 
�ملعرفة و�لتدريب �إ�شافة �إىل �لتعاون 
�لدفاع  ل�شناعة  �لكامل  �لطيف  عر 
يف �لإم�����ار�ت. و�أك���د �أن ق��وة �لإم���ار�ت 
وقدرتها  �حلكيمة  قيادتها  يف  تكمن 
ع���ل���ى حت����دي����د وحت���ق���ي���ق �لأه���������د�ف 
�ل�شعبة �لتي ت�شاعد يف و�شع �ملعايري 
دولة  ق����ادة  �أن  و�أ����ش���اف  للم�شتقبل. 
�لأمام  �إىل  د�ئ��ًم��ا  يتطلعون  �لإم���ار�ت 
لالحتياجات  و�ل�شتجابة  و�لب��ت��ك��ار 
�لتنمية  ع��ل��ى  وي���رك���زون  �مل�شتقبلية 
�قت�شاد  على  و�حل��ف��اظ  �لجتماعية 
قائم على �ملعرفة م�شتد�م ومتنوع مبا 
�لع�شكرية  �ل�شناعات  قطاع  ذل��ك  يف 
ل��ت��وج��ي��ه جن���اح �ل���دول���ة. و�أ����ش���ار �إىل 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقولة 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
باليوم  �شتحتفل  �لإمار�ت  دولة  " �إن 
�ل���ذي ت�����ش��در ف��ي��ه �آخ���ر ب��رم��ي��ل نفط 
�لوقت  لديها" ..وق��ال : بحلول ذلك 
�لبتكار  يف  ر�ئ����دة  �لإم������ار�ت  �شتكون 
�لأ�شا�شية  �لركائز  و�لتكنولوجيا عر 
فخورون  ونحن   .. �لعاملي  لالقت�شاد 
طريق  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت  م��ع  ب�شر�كتنا 
�شركة  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  وح���ول  �مل�شتقبل. 
و�لتطوير  �لبحث  يف  مارتن  لوكهيد 
.. ق��ال روب���رت ه���ارو�رد �إن��ه يف �شركة 
�ل�شغف  ي���ق���ودن���ا  م����ارت����ن  ل���وك���ه���ي���د 
لت�شكيل  و�لب���ت���ك���ار  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�لعاملي ومن  و�لأم��ن  �لدفاع  م�شتقبل 
ن�شتثمر  �حللول  �أف�شل  تطوير  �أج��ل 
و�أ�شاف  و�لتطوير.  �لبحث  بكثافة يف 

�أن لوكهيد مارتن ت�شارك وتتعاون مع 
لدفع  �ل��ر�ئ��دة  و�ملوؤ�ش�شات  �جلامعات 
بالتكنولوجيا  �ل�شغف  من  �لنوع  هذ� 
و�لتطوير  بالبحث  �ل��ت��ز�م��ن��ا  و�ن   ..
ثابت ونحن نفخر بتوظيف 54000 
م���ه���ن���د����س وع��������امل وم���ت���خ�������ش�������س يف 
يف  �لعامل  حول  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�إنفاق �شركة لوكهيد مارتن  بلغ  حني 
1.3 مليار  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
 2019 �ل��ع��ام  �أم��ري��ك��ي خ��الل  دولر 
�لبحث  يف  ن�����ش��ت��ث��م��ر   : وق�����ال  ف���ق���ط. 
لوكهيد  مركز  خ��الل  م��ن  و�لتطوير 
يف  �لأمنية  و�حللول  لالبتكار  مارتن 
مدينة م�شدر باأبو ظبي ..م�شري� �إىل 
�أن �أحد �ملنتجات �لتي �نبثقت عن �ملركز 

جديدة  ����ش��ط��ن��اع��ي  ذك����اء  تقنية  ه��و 
��شتخد�مها  ويتم  �لطائر�ت  لفح�س 
يف خ����ط �إن����ت����اج ل��وك��ه��ي��د م����ارت����ن يف 
�مل��ت��ح��دة. و�أ���ش��اف �لرئي�س  �ل��ولي��ات 
ل��وك��ه��ي��د مارتن  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط �أن����ه ل��ط��امل��ا �حتلت 
�ملبادرة  زم���ام  م��ارت��ن  لوكهيد  �شركة 
تكنولوجية  �خ����رت�ق����ات  حت��ق��ي��ق  يف 
�لرئي�شية  �لعاملية  �لتحديات  تعالج 
مل�شاعدة  تناف�شية  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  م��ع 
���ش��رك��ائ��ن��ا ع��ل��ى �ل��ب��ق��اء يف �مل��ق��دم��ة يف 
عامل د�ئم �لتغري. وقال : �أن�شاأنا قدرة 
متقدمة ومتعمقة للنمذجة و�ملحاكاة 
�مل�شتخدمني يف جميع منتجات  لغمر 
تقريًبا..  م���ارت���ن  ل��وك��ه��ي��د  م��ن�����ش��ة 

ك���م���ا ط�����ور م����رك����ز ل���وك���ه���ي���د م���ارت���ن 
قادرة  متقدمة  ق��درة  ا  �أي�شً لالبتكار 
مب�شاعدة  و�لت�شنيع  �ل�شياغة  على 
�لكمبيوتر وبا�شتخد�م تقنية �لطابعة 

ثالثية �لأبعاد و�لذكاء �ل�شطناعي.
مارتن  لوكهيد  ���ش��رك��ة  يف   : و�أ����ش���اف 
�لتي  �لكبرية  بالأهمية  ون�شيد  ندرك 
لتنمية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ق��ي��ادة  توليها 
�لدول  �شعبها حيث يجب على جميع 
�لالزمة  ب��امل��ه��ار�ت  مو�طنيها  ت��زوي��د 
عايل  �لعاملي  �لقت�شاد  يف  للمناف�شة 
�لدفاع  ���ش��ن��اع��ة  يف  ول���ك���ن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�ملوهبة لي�شت جمرد ق�شية �قت�شادية 
..م�شري�  ق��وم��ي  �أم���ن  ه��ي ق�شية  ب��ل 
�إىل �أن مركز لوكهيد مارتن لالبتكار 

بر�مج  م����ن  �ل���ع���دي���د  ن���ف���ذ  و�لأم��������ن 
�ل����ت����دري����ب �ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى �جل������د�رة 
�أن  بالذكر  جدير   .2017 ع��ام  منذ 
�لأمريكية  �ل�����ش��رك��ة  م��ارت��ن  لوكهيد 
�لتكنولوجيا  جمال  يف  عاملياً  �لر�ئدة 
�لدفاعية  حلولها  �أح���دث  ت�شتعر�س 
يف م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع �لدويل 
�آيدك�س 2021 �لذي ُيقام يف �أبوظبي 
حتى 25 فر�ير �جلاري. وت�شتعر�س 
من  �مل�شتقبل  ج��ي��ل  م��ارت��ن  ل��وك��ه��ي��د 
�لطائر�ت و�لأنظمة �لدو�رة وتقنيات 
�ل���دف���اع �جل�����وي و�ل�������ش���اروخ���ي �لتي 
�أنظمة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شركة  تقدمها 
�ملحاكاة  وح��ل��ول  و�ل��ت��ح��ك��م،  �ل��ق��ي��ادة 

و�لتدريب �ملتقدمة.

حمدان بن حممد يزور معر�صي اآيدك�س و نافدك�س

نهيان بن زايد يزور جناح ت�صليح القاب�صة االإماراتية 

اإنفاق �سركة لوكهيد مارتن على البحث والتطوير خالل 2019 دولر  مليار   1.3

رئي�س لوكهيد مارتن ال�صرق االأو�صط : االإمارات متتلك طائرات مقاتلة متقدمة وتقنيات دفاع جوي و�صاروخي متطورة

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن �م�س �تفاقية متبادلة مع نوفامارين، 
�خل�شائ�س  ذ�ت  �ل���ق���و�رب  وب��ن��اء  ت�شنيع  يف  �ل���ر�ئ���دة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة 

�لفريدة.
ومبوجب �لتفاقية، �شتقوم �أبوظبي لبناء �ل�شفن بت�شميم قو�رب �شلبة 
قابلة للنفخ ذ�ت عالمة جتارية م�شرتكة وت�شنيعها وت�شويقها يف دولة 
�أبوظبي لبناء �ل�شفن  �لإم��ار�ت، بينما �شتتوىل نوفامارين ت�شويق �شفن 

يف �أوروبا.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ما�شي،  د�فيد  �ل�شرت�تيجية  �لتفاقية  وقع 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب��ريو،  وفر�ن�شي�شكو  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي 

نوفامارين، على هام�س معر�س �لدفاع �لبحري "نافدك�س 2021" .
ومبوجب بنود �لتفاقية، �شت�شتك�شف �أبوظبي لبناء �ل�شفن ونوفامارين 
�لفر�س �ل�شوقية للقو�رب �ل�شلبة �لقابلة للنفخ يف منطقة دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي و�أوروبا، و�شتطور�ن ت�شاميم وحلول متخ�ش�شة بناًء 
على متطلبات �لعمالء �ملختلفة. تهدف �لتفاقية �إىل بناء تعاون طويل 
بت�شنيع  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي  ل�شركة  وت�شمح  �ل�شركتني،  ب��ني  �لأم���د 
8-20 مرت�ً-  باأبعاد ترت�وح بني  �لقو�رب �ل�شلبة �لقابلة للنفخ حملياً 

بحيث تتو�شع تو�شعاً ملحوظاً يف حمفظة منتجاتها �حلالية.
وت�شتهر �لقو�رب �ل�شلبة �لقابلة للنفخ باأد�ئها وثباتها يف حالت �لبحر 
�لبحرية  �ل�شيناريوهات  من  �لعديد  يف  لة  مف�شّ �ليوم  وتعتر  �ملتباينة، 
وت�شميم  �ل��ق��و�رب  ه��ذه  بنية  �إن  ��شتخد�ماتها.  وت��ن��وع  متانتها  بف�شل 

�إطار�تها �ملح�شوة بالرغوة يجعلها متميزة وذ�ت قدرة عالية على �لطفو 
يف �ملاء و�لثبات يف جميع �أحو�ل �لطق�س وتقلباته، حتى عند نقل حمولت 
�لقو�رب  �ل��ع��امل  ح��ول  �خلا�شة  و�ل��ق��و�ت  �جليو�س  وت�شتعمل   .. ثقيلة 
�لبحث  مثل  �لعمليات،  من  ع��دد  يف  �لأد�ء  عالية  للنفخ  �لقابلة  �ل�شلبة 

و�لإنقاذ و�لعرت��س.
ومن �ملتوقع �أن تتيح �لتفاقية فر�شاً جديدة ل�شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن 
بينما تعزز مهمة �ل�شركة �ملتمثلة يف تقدمي حلول مبتكرة وموثوقة من 
�شاأنها �إ�شافة �لقيمة لعمالئها وجهاتها �ملعنية على �ل�شعيدين �لع�شكري 

و�ملدين.
�ل�شفن:  لبناء  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ما�شي،  د�فيد  وق��ال 
�ل�شوق  ت��زوي��د  على  من�شباً  �ل�شفن  لبناء  �أب��وظ��ب��ي  يف  تركيزنا  ي��ز�ل  ل 

مبنتجات مبتكرة جديدة .. �إن �لتعاون مع �شركات ر�ئدة يف �لقطاع مثل 
نوفامارين يتيح ل�شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن �لتكهن مبتطلبات �ل�شوق 

�ملتغرية وتلبيتها. ونتطلع �إىل �شر�كة م�شتمرة مفيدة للطرفني.
نثق  نوفامارين:  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ب��ريو،  فر�ن�شي�شكو  وق��ال 
ب�شريكنا �ملختار يف منطقة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �إذ متتاز �أبوظبي 
لبناء �ل�شفن ب�شجل حافل من �لنجاحات يف بناء �شفن وقو�رب متطورة 
�لتعاون �شيف�شح �ملجال للمزيد من  �إن هذ�   .. لتلبية متطلبات متباينة 

�لتو�فق بني �شركتينا يف �مل�شتقبل.
جدير بالذكر �ن �أبوظبي لبناء �ل�شفن جزء من قطاع �ملن�شات و�لأنظمة 
و�لتي  وغ��ريه،  �لدفاع  لقطاع  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  جمموعة  �ي��دج،  يف 

ت�شنف بني �أف�شل 25 مورد�ً ع�شكرياً يف �لعامل.

�صراكة بني اأبوظبي لبناء ال�صفن و نوفامارين لت�صنيع قوارب �صلبة قابلة للنفخ 

فار�س املزروعي يبحث مع رئي�س اأركان 
�صريالنكا تعزيز التعاون يف اآيدك�س

•• اأبوظبي -وام:

بحث م��ع��ايل �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف �مل��زروع��ي �ل��ق��ائ��د �لعام 
"�آيدك�س"  ملعر�شي  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة 
�جلي�س  �أرك��ان  رئي�س  باند�ر�  �شينارث  �للو�ء  مع  و"نافدك�س" 2021 
�ل�شرييالنكي، �شبل تعزيز �لتعاون �مل�شتقبلي بني �جلانبني يف خمتلف 

�ملرتبطة بتنظيم �ملعار�س و�لفعاليات.
�لظاهري  مطر  حميد  ح�شره  �ل���ذي  �للقاء  خ��الل  �جل��ان��ب��ان  وناق�س 
�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س 
بحجم  �لكرى،  �لدولية  �ملعار�س  تنظيم  يف  �ملتبعة  �لآلية  "�أدنيك" 
مر�حل  خ��الل  تر�فقها  �لتي  و�لتحديات  ونافدك�س  �أيدك�س  معر�شي 
على  و�ل���زو�ر  �ل�شيوف  ��شتقبال  ب��دء  �إىل  و���ش��وًل  و�لع���د�د  �لتح�شري 

�لأر�س.
و�خلر�ت  �لتجارب  من  �ل�شتفادة  �شبل  على  �ل�شوء  �جلانبان  و�شلط 
�لعاملية، مع �لرتكيز على تبادل �ملعرفة ب�شكل عام من �خلر�ت يف تنظيم 
�ملعار�س و�لفعاليات، و�لتعاون �لدويل ومع خمتلف �لأطر�ف �ملعنية يف 

ت�شميم �لفعاليات، و�لر�مج على �ختالف �أحجامها وم�شتوياتها.

•• اأبوظبي-وام:

بجولة  �لدفاع  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �لبو�ردي  �أحمد  بن  قام معايل حممد 
تفقدية يف معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل "�آيدك�س 2021" �لذي يقام يف 
كبار �شباط وم�شوؤويل  ير�فقه عدد من  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 

وز�رة �لدفاع.
�مل�شاركة  �لدولية  �ل�شركات  �أجنحة  من  ع��دد�ً  �جلولة  خ��الل  معاليه  وز�ر 

و�لتي  و�لأردنية،  و�لإ�شر�ئيلية  �لأمريكية  �ل�شركات  جناح  منها  �آيدك�س  يف 
ع��ر���ش��ت �آخ���ر �ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا و���ش��ن��اع��ات��ه��ا و�إن��ت��اج��ه��ا م��ن �لأن��ظ��م��ة �لدفاعية 

و�لع�شكرية و�لأمنية.
 Lockheed Martin Corporation" وقد �شملت �جلولة جناح
 AVNON Group" وجناح " Rafael Advanced" وجناح "
 "EMTAN-Israel Small Arms Industry" وجناح   "
 ،JGG و�شركة " Jadara Equipment &Defence" و�شركة

و"   "  G1 Gradeeone و   RosoboronexportK"وجناح
 "  Armored luxury "و "  Hanwha" و   Yugoimport

."EDGE"و�أنهى جولته بزيارة �شركة
و��شتمع معاليه ل�شرح �مل�شاركني يف �ملعر�س حول منتجاتهم �لدفاعية و�آخر 
�لتطور�ت �لتي ي�شهدها �لعامل يف جمال �لأنظمة و�لأ�شلحة �لدفاعية وعن 
�لدفاعية  �لتكنولوجيا  �أح��دث  على  و�ل��وق��وف  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �أهمية 

و�لع�شكرية.

البواردي يزور معر�س الدفاع الدويل اآيدك�س 2021 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر:

عقدت كلية �لهند�شة يف جامعة �لعني 
مبقرها يف �أبوظبي، ور�شة عمل حول 
با�شتخد�م  �لعلمية  �لأور�ق  ك��ت��اب��ة 
للمبتدئني،  )�ل���الت���ك�������س(  ب��رن��ام��ج 
قدمتها كل من �لدكتورة نهى حمادة 
ف��ات��ن خ��رب��ط، بح�شور  و�ل���دك���ت���ورة 
�ل��دك��ت��ور ع��ام��ر ق��ا���ش��م ن��ائ��ب رئي�س 
�جلامعة، وعمد�ء �لكليات وعدد من 
و�لطلبة.  �لأكادميية  �لهيئة  �أع�شاء 
ك��م��ا ���ش��ه��دت �ل���ور����ش���ة ح�����ش��ور عدد 
�إقليمية  جامعات  من  �مل�شاركني  من 

ودولية من د�خل وخارج �لدولة.
خربط  ف����ات����ن  �ل�����دك�����ت�����ورة  ب����������د�أت 
�أد�ة  ب���احل���دي���ث ع���ن  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة 
�أدو�ت  �إح���دي  وه��ي    Overleaf
ت�شتخدم  �لتي  )�لالتك�س(  برنامج 
لكتابة �لأور�ق �لعلمية وتوفر �لعديد 

�ملجالت  �إىل  لتقدميها  �لقو�لب  من 
IEEE و �لعلمية مثل  و�مل��وؤمت��ر�ت 

كيفية  �أو�شحت  كما   .  Elsevier
�لببليوجر�فيات  و�إد�رة  �إن�������ش���اء 

.bibtex با�شتخد�م
وقدمت �لدكتورة نهى حمادة �جلانب 
م�شروع  باإن�شاء  �لور�شة  من  �لعملي 

 Overleaf �ل���  با�شتخد�م  جديد 
�إن�����ش��ائ��ه��ا خطوة  م��و���ش��ح��ة ع��م��ل��ي��ة 
�ل�شيغ  �إن���������ش����اء  وك���ي���ف���ي���ة  ب���خ���ط���وة 
و�لأ�شكال.  و�جل�������د�ول  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�أن  �أن �لباحث يجب  كما �شددت على 
�أن  �مل��ح��ت��وى، حيث  على  ي��رك��ز فقط 
�مل�شتند�ت  وهيكل  �لتن�شيقات  جميع 

ت��ل��ق��ائ��ًي��ا بو��شطة  ب��ه��ا  �ل��ت��ح��ك��م  ي��ت��م 
)لتك�س(.

ب����دوره �أ����ش���اد �ل��دك��ت��ور ع��ام��ر قا�شم 
مبجهود  �جل���ام���ع���ة،  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
�إقامة  على  وحر�شها  �لهند�شة  كلية 
ب�شفة  علمية  وحم��ا���ش��ر�ت  دور�ت 
دورية، كما حث �لطلبة على �ملو�ظبة 

ع���ل���ى ح�������ش���ور م���ث���ل ه�����ذه �ل�������دور�ت 
�إيجابي  دور  من  لها  ملا  و�ملحا�شر�ت 
و�لتقني  �ل��ع��ل��م��ي  �مل�����ش��ت��وى  رف���ع  يف 
يف  مهار�تهم  و�شقل  لديهم  و�ملعريف 

خمتلف �ملجالت.
تدريب  �إىل  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة  وت���ه���دف 
�ملقالت  وتن�شيق  كتابة  على  �لطلبة 
�ملاج�شتري  ور������ش�����ائ�����ل  �ل���ع���ل���م���ي���ة 
برنامج  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  و�ل����دك����ت����ور�ة 
�لر�مج  �أ�شهر  �أحد  باعتباره  لتك�س 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة ه�������ذ� �مل������ج������ال، وه����و 
�لعلمية  �لتخ�ش�شات  ل��ذوي  موجه 
حيث  �لأخ����رى،  و�ل��ع��ل��وم  كالهند�شة 
�ملعادلت  لكتابة  �شامال  دع��م��اً  يقدم 
متميز  ب��رجم��ي  باأ�شلوب  �لريا�شية 
و�ل�شور  �ل��ب��ح��ث  ت��رت��ي��ب  وك���ذل���ك 
ب�����ش��ك��ل و��شح  و�لأ����ش���ك���ال و�مل�������ش���ادر 
و�شهل وفق �لنماذج �خلا�شة باملجالت 

و�ملوؤمتر�ت �لعاملية.

  )اجل�صور( تطلق اآلية ربدان 6x6 القتالية خالل اآيدك�س 2021  
•• اأبوظبي- وام : 

يف  �مل��درع��ة  �لآل��ي��ات  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة  "�جل�شور"  �شركة  �أعلنت 
�م�س عن  �لقتالية،   8x8 رب���د�ن   لآلية  و�مل���ورد �حل�شري  �لإم���ار�ت 
�لآليات  تعتر �جليل �جلديد من  6x6      �لتي  رب��د�ن  �آلية   �إطالق 
�لرمائية �ملدرعة و�ملدولبة و�لتي تتميز مبو��شفات تكتيكية وتقنية 
وموؤمتر  معر�س  فعاليات  هام�س  على  �لآل��ي��ة  �إط��الق  فائقة.  جرى 
�لدفاع �لدويل "�آيدك�س 2021" �لذي تختتم فعالياته غد� يف مركز 

�أبوظبي  �لوطني للمعار�س . 

هيكلي  وت�شميم  عالية  قتالية  ب��ق��در�ت   6x6  ربد�ن" �آل��ي��ة  وتتميز 
منوذجي، ومن �شاأنها �أن تلبي �ملتطلبات �لت�شغيلية �حلالية و�مل�شتقبلية 

 للوحد�ت �لدفاعية و�لع�شكرية يف �ملنطقة وخارجها . 
ونظر�ً �إىل �أن �شالمة �لطاقم ي�شكل �أولوية ق�شوى، فاإن �لآلية تتميز 
بتدريع عايل للحماية، ف�شاًل عن �حتو�ئها على نظام �إخماد حر�ئق 
يف  �لع�شكرية  للطو�قم  �ل�شالمة  م�شتويات  �أعلى  يوفر   �أوتوماتيكي 
�لظروف و�لتحديات �ملختلفة. وت�شكل قابلية �لتكيف �لتي تتمتع بها 
�أ�شا�شياً يف ت�شميم �لآليات �ملدرعة �شمن �مل�شهد   �آليات ربد�ن عن�شر�ً 
�لدفاعي �لديناميكي �ملعا�شر .. وتتميز �لآلية كذلك باأعلى  مو��شفات 

�إىل  �إ�شافة  ج��د�ً،  �لوعرة  �لطرق  يف  �لقيادة  عند  و�ل�شتقر�ر  �لثبات 
قدر�تها �لرمائية �ل�شتثنائية . 

وت�شهم �لقو��شم �مل�شرتكة وقابلية �لت�شغيل �ملتبادل بني خمتلف �أنو�ع 
على  �للوج�شتية  �لب�شمة  وخف�س  �لتكاليف  تقليل  يف  رب��د�ن  �آل��ي��ات 
يعزز  متطور  �إلكرتوين  بنظام  كذلك  �لآلية  ومتتاز   ..  �مل�شتخدمني 
و�أنظمة  �للكرتونية  �لأنظمة  من  نظام  C4I  وغريه  دم��ج  �شهولة 
 �لت�شالت. وقال فهد �لعب�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "�جل�شور" 
 2021 �آيدك�س  �لقتالية خالل   6x6  ربد�ن �آلية  �إط��الق  ي�شعدنا   :
حيث  متتاز هذه �لآلية بقو��شم م�شرتكة عالية مع من�شة x8  8، كما 

ت�شهم �آلية x6   6�لرمائية يف خف�س �لتكاليف على �لعمالء وتلبية 
متطلبات  �لعمليات �لت�شغيلية �حلديثة .  وتركز �شركة "�جل�شور" على 
تلبية �ملتطلبات �ملتنوعة لالآليات �ملدرعة يف �لإمار�ت، وتكمن روؤيتها 
�مل�شتقبلية  بالحتياجات  �لإيفاء  ت�شاعد  على  برية  �آليات  ت�شنيع  يف 
�لتقنيات  بت�شخري  �ل�شركة  تلتزم  كما   .. و�خل��ارج��ي  �ملحلي  لل�شوق 
قطاع  من  �ملتقدمة لتطوير �حللول �ملبتكرة .  وتعد "�جل�شور" جزء�ً 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  جمموعة  ل�"�يدج"،  �لتابع  و�لأنظمة  �ملن�شات 
يف قطاع �لدفاع وغريه و�لتي ُت�شنف  بني �أف�شل 25 مورد�ً ع�شكرياً 

يف �لعامل . 

•• اأبوظبي -وام:

�ليوم  �أعماله  يختتم  �ل��ذي   "2021 "�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س  يقدم 
�أبرز  ل�شتعر��س  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  لطلبة  ملهمة  من�شة  �أبوظبي  يف 
وتنمية  �ملعرفية  مهار�تهم  و�إث���ر�ء  �لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  يف  �بتكار�تهم 

قدر�تهم.
�حلدث  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  على  بالدولة  و�جل��ام��ع��ات  �ملعاهد  م��ن  ع��دد  وحر�شت 
تخ�ش�شات  �إىل  �لتوجه  نحو  للطلبة  جديدة  �آف��اق��ا  يفتح  �ل��ذي  �ل��ب��ارز  �لعاملي 
حتقيق  جهود  وتدعم  �مل�شتقبل  ووظائف  �لعمل  �شوق  �حتياجات  تو�كب  علمية 

�لتنمية �مل�شتد�مة يف خمتلف �لقطاعات.
وقال �شعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا 
ب�شكل  �مل�شاركة  " حري�شون على  "و�م" :  �لإم��ار�ت  �أنباء  يف ت�شريحات لوكالة 
م�شتمر يف معر�س "�آيدك�س" �لذي يعد �أحد �أهم �ملعار�س �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف 
جمال �ل�شناعات �لدفاعية كما �أنه يف �لوقت ذ�ته ي�شكل من�شة ملهمة لطالبنا 
من �أجل �لتعرف على �لتكنولوجيات �ملرتبطة بهذ� �لقطاع وكذلك عر�س �أحدث 

�بتكار�ت وم�شاريعهم".
2021" على  "�آيدك�س  م�شاركتهم يف  �طلعو� خالل  �لكليات  �أن طلبة  و�أ�شاف 
�أحدث �لتقنيات �خلا�شة بال�شناعات �لدفاعية .. م�شري� �إىل حر�س �لكليات على 
�ل�شتفادة من �لتطور و�لنمو يف هذ� �لقطاع من �أجل تعزيز منهاجها و�إثر�ئها 

وفتح �ملجال للطلبة من �أجل در��شة �لتخ�ش�شات �ملرتبطة بهذ� �لقطاع.
�ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  ت��ع��اون  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
بال�شناعات �لدفاعية �لر�ئدة بالدولة �أمر مهم وحيوي خا�شة يف ظل �لتطور 

�مل�شتمر يف �لر�مج و�ملناهج �لدر��شية.
2021" ياأتي  "�آيدك�س  �ل��دويل  " تو�جدنا �ليوم يف معر�س �لدفاع  و�أ�شاف : 
بهدف بناء �شبكة من �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية �لدفاعية و�لإطالع على 
مناهجنا  يف  منها  �ل�شتفادة  وكيفية  �ملوجودة  و�لتكنولوجيات  �لتقنيات  �أح��دث 
وبر�جمنا �لدر��شية وتعريف طالبنا على �لفر�س �لتدريبية �ملتو�فرة بال�شركات 

�ل�شناعية وكذلك �لفر�س �لوظيفية".
وقال �إن �لتكنولوجيا �حلديثة و�لتقنيات �ملتطورة �أ�شحت هي �لأ�شا�س �لعلمي 
يف  �لوظيفية  �ل��ف��ر���س  على  للح�شول  و�ل��رك��ي��زة   "19 – "كوفيد  مرحلة  يف 

�مل�شتقبل .. م�شري� �إىل �أن طلبة �لكليات يعر�شون �ليوم بع�س �مل�شاريع �ملتطورة 
�لتي يتطلعون من خاللها �إىل �مل�شاهمة يف تعزيز قطاع �ل�شناعات �لدفاعية يف 

�لدولة.
وذكر �شعادته �أن �إطالع موؤ�ش�شاتنا �ل�شناعية على �مل�شاريع �لتي يقدمها �لطلبة 
ويعزز  �مل�شتقبل  يف  لهم  ووظيفهم  تدريبيهم  فر�س  خلق  يف  ي�شهم  �ملعر�س  يف 

كذلك من مهارتهم وقدر�تهم �ملعرفية.
وت�شمل م�شاريع كليات �لتقنية �لعليا �ملعرو�س يف "�آيدك�س 2021" .. م�شروع 
ر��شد  حممد  و�ملهند�س  خليفة  ع��ب��د�هلل  �ملهند�س  ن��ف��ذه  �مل��ه��ام  متعددة  ط��ائ��رة 
�ملن�شوري و�ملهند�س وليد �أحمد �لكربي خريجي تخ�ش�س �لهند�شة �مليكانيكية 

من كليات �لتقنية.
و�أو�شحو� �ن �مل�شروع عبارة عن طائرة متعددة �ملهام تتميز باأنها خفيفة �لوزن 
�أ�شعاف وزنها وميكن ��شتخد�مها يف ن�شاطات عديدة  وقادرة على حمل خم�شة 
تتنوع بني �لأن�شطة �لع�شكرية كال�شتطالع وحتديد �لأهد�ف وكذلك �لن�شطة 

�لتجارية.
�أنهم عر�شو� م�شروعهم على خمت�شني ومهتمني وزو�ر للمعر�س  و�أ�شارو� �إىل 

متطلبات  على  وتعرفو�  جديدة  وتقنيات  خ��ر�ت  على  �طلعو�  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف 
�أن  �ل�شوق يف جمال �لطري�ن مبا �شيدعم تطوير م�شروعهم و�لذي ياأملون يف 

ي�شبح بد�ية ل�شركة نا�شئة �إمار�تية.
وتعر�س �لطالبات ميثاء حممد �خلاطري و رو�شة �شلطان �لقمزي و نورة �أحمد 
�لكندي ومرمي �شالح �لأحمد من تخ�ش�س �لهند�شة �ل�شناعية بكليات �لتقنية 

�لعليا م�شروع "�حلذ�ء �لكهربائي �لذكي".
من  م�شاعدة  �إىل  يهدف  �مل�شروع  �إن  �خل��اط��ري  حممد  ميثاء  �لطالبة  وق��ال��ت 
ت��و�ج��ده��م يف  �مل��ح��م��ول��ة خ���الل  �أج��ه��زة ه��و�ت��ف��ه��م  ي��و�ج��ه��ون م�شاكل يف �شحن 
�أجهزة  �ملغامر�ت وي�شعب عليهم حمل  �أماكن بعيدة و كذلك ملحبي  �أو يف  �لر 
حذ�ء  ت�شميم  على  �لفكرة  تقوم  و�أ�شافت  �لكهربائي.  و�ل�شحن  �لطاقة  توليد 
و�لذي  �لكهرو�شغطي  �ملج�س  " piezoelectric" �أو  ي�شمى  ما  و��شتخد�م 
يحول �ل�شغط �لو�قع عليه �أو �لقوة �مليكانيكية �ملوؤثرة عليه و�لناجتة عن حركة 
�مل�شي �إىل �إ�شارة كهربائية يتم حتويلها لطاقة وتخزينها ل�شحن �لهاتف ومتثل 
هذه �لفكرة منوذجا �أوليا �شيتم تطويره خا�شة بعد �أن حظي باإعجاب �لكثريين 

من زو�ر �ملعر�س.

اآيدك�س 2021 .. من�صة معرفية ت�صتعر�س االبتكارات الطالبية يف ال�صناعات الدفاعية

مب�صاركة دولية كلية الهند�صة تعزز مهارات الطلبة يف كتابة االأوراق العلمية با�صتخدام )التك�س(

يف جل�سة حوارية تفاعلية - عن بعد- �سمن اأعمال خلوة عام اخلم�سني

توما�س فريدمان : االإمارات �صباقة يف تطوير اأدواتها وطريقة تبنيها للتكنولوجيا املتقدمة يف ابتكار احللول للتحديات
•• دبي-وام:

�أك���د �ل��ك��ات��ب و�مل��وؤل��ف �ل��ع��امل��ي �لبارز 
توما�س فريدمان �أن �لعامل �شي�شهد 
و�قت�شادية  جيو�شيا�شية  ت��غ��ي��ري�ت 
�ل��ع��ام �حلايل،  خ��الل  م�شبوقة  غ��ري 
�لتطور�ت  م����ن  ب��ج��م��ل��ة  م���دف���وع���ة 
و�لآث������������ار �ل����ت����ي خ��ل��ف��ت��ه��ا �أح��������د�ث 
حتديد�ً،  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  وت���ط���ور�ت 
على  �شبقته  �لتي  �لقليلة  و�لأع����و�م 
�لعامل  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لعموم،  وج��ه 
تاريخ  يف  ثالثة  ث��ورة  �إىل  طريقه  يف 
�لتكنولوجيا  ت��ق��وده��ا  �لإن�����ش��ان��ي��ة 

�مل��ت��ق��دم��ة ج���اء ذل����ك، خ���الل حديث 
�ل��ك��ات��ب �حل��ائ��ز ع��ل��ى ج��و�ئ��ز عاملية 
بولتزر،  مرموقة من �شمنها جائزة 
يف جل�شة حو�رية تفاعلية "عن بعد"، 
ع��ام �خلم�شني،  خ��ل��وة  �أع��م��ال  �شمن 
�لتي �ختتمت �أعمالها �م�س �لأربعاء، 
ل���ت���ح���دي���د �ل���ت���وج���ه���ات و�مل���������ش����ار�ت 
�لتنموية �مل�شتقبلية لدولة �لإمار�ت 
�ملقبلة، و�شبل حتقيق  �ملرحلة  خالل 
للذكرى  و�شوًل  �لدولة  م�شتهدفات 

�ملئوية لتاأ�شي�شها عام 2071.
وت���ن���اول �ل��ك��ات��ب و�مل��ف��ك��ر �ل��ع��امل��ي يف 
"�مل�شهد  �جلل�شة �لتي عقدت بعنو�ن 

 ،"2021 �ل���ع���امل���ي  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
حالة �لعامل خالل �لعام �ملا�شي، وما 
�أفرزته من تبعات على �مل�شهد �لعاملي 
خالل �لعام �حلايل و�لفرتة �ملقبلة، 
وتطرق �إىل �شبل مو�جهة �لتحديات 
�لتي تفر�شها، وتناول م�شتقبل ودور 

�لتكنولوجيا يف �ملرحلة �ملقبلة.

على  �ل����ع����امل  �إن  ف���ري���دم���ان  وق������ال 
�أعتاب حلظة تاريخية فارقة، وقفزة 
جديدة يف م�شرية �لب�شرية، و�إن هذه 
�ل��ق��ف��زة �ل��ن��وع��ي��ة �جل���دي���دة تتطلب 
�أدو�ت��ه��ا وطريقة  �ل��دول تطوير  من 
ت��ب��ن��ي��ه��ا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة يف 
�ملتوقعة،  للتحديات  �حل��ل��ول  �بتكار 

�لنوعية  للقيمة  �شامل  وتكوين فهم 
ب��ه��ا ك���ل دول����ة و�لبناء  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي 
عليها، وتطوير ت�شريعات م�شتقبلية 
�لتفاعل  خ��الل  م��ن  ت�شميمها  يتم 
�مل���ي���د�ين م��ع �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع. و�أكد 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��امل��ي �أن دول����ة �لإم�����ار�ت 
ت��ع��د م���ن �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة �لأك����رث 

�لتطور  ل��ه��ذ�  وج��اه��زي��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
روؤى  لتبنيها  نتيجة  �ملقبل،  �لكبري 
وت���وج���ه���ات ����ش��ت��ب��اق��ي��ة ق��ائ��م��ة على 
��شت�شر�ف علمي وو�قعي للم�شتقبل، 
وم�شاركتها �لفاعلة يف �بتكار �حللول 
�لدولة  ب��روؤي��ة  م�شيد�  ل��ل��ت��ح��دي��ات، 
�ل��ت��ي مت��ث��ل من���وذج���اً وق�����ش��ة جناح 

ملهمة لدول �ملنطقة. جدير بالذكر، 
عقدت  �لتي  �خلم�شني  ع��ام  خلوة  �أن 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة "حفظه �هلل"، وتر�أ�س �أعمالها 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شمو �ل�شيخ  و�شاحب  �هلل"،  "رعاه 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
��شتعد�د�ت  م��ع  بالتز�من  �مل�شلحة، 
باليوبيل  لالحتفال  �لإم���ار�ت  دول��ة 

لتطوير  هدفت  لتاأ�شي�شها،  �لذهبي 
�ل���ن���م���وذج �ل��ت��ن��م��وي ل��ل��دول��ة خالل 
خالل  م��ن  �ملقبلة،  ع��ام��اً  �خلم�شني 
و�لإمكانات  و�مل�����و�رد  �جل��ه��ود  ح�شد 
و�لقطاعات  �جل����ه����ات  خم��ت��ل��ف  يف 
��شرت�تيجية  روؤي��ة  مالمح  لت�شميم 
كافة  تنفيذها  يف  ت��ت�����ش��ارك  ���ش��ام��ل��ة 
�ملجتمع،  وفئات  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات 
وي�شل  �ل���دول���ة  تناف�شية  ي��ع��زز  مب��ا 
�أكرث  �إىل �ملركز �لأول عاملياً بني  بها 
�ل������دول مت���ي���ز�ً و�أف�����ش��ل��ه��ا يف ج���ودة 
�ملئوية  �ل����ذك����رى  ب���ح���ل���ول  �حل����ي����اة 

لتاأ�شي�شها.

بحث �صبل التعاون االأمني بني االإمارات وعدد
 من الدول ال�صقيقة وال�صديقة على هام�س اآيدك�س 2021 

•• اأبوظبي -وام:

بحثت وز�رة �لد�خلية مع عدد من �شيوف �ملعر�س �لدويل "�آيدك�س 2021" �شبل �لتعاون يف 
�ملجالت �لأمنية و�ل�شرطية وذلك يف �شل�شلة من �للقاء�ت �لتي مت عقدها على هام�س �ملعر�س 

�ملقام حالياً باأر�س �ملعار�س "�أدنيك" يف �لعا�شمة �أبوظبي.
مع  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  جمل�س  رئي�س  �خلييلي،  ح��ارب  خليفة  �للو�ء  و�لتقى 
معايل يانكوبا �شونكو وزير �لد�خلية يف جمهورية غامبيا وجرى خالل �للقاء بحث �شبل تعزيز 

�لتعاون بني �لبلدين يف �ملجالت �ل�شرطية.
كما �لتقى �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي مفت�س عام وز�رة �لد�خلية مع �للو�ء ماركو موكي 
�إيطاليا بح�شور �شعادة نيكول  رئي�س �لإد�رة �لثالث يف �لقيادة �لعامة ل�شالح �لكار�بينريي يف 
لينري، �شفري جمهورية �إيطاليا لدى �لدولة و�لوفد �ملر�فق، ومع �للو�ء �لركن ح�شني �حلو�متة 

مدير �لأمن �لعام يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية و�لوفد �ملر�فق له.
وجرى خالل �للقاءين بحث �شبل تعزيز عالقات �لتعاون �لقائمة بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�لبلدين يف جمالت �لعمل �ل�شرطي و�لأمني.

العربية للمنطقة  عاملي  منوذج  اأجنح  االإمارات  • دولة 
تطوير ت�صريعات م�صتقبلية يتم ت�صميمها من خالل التفاعل امليداين مع اأفراد املجتمع املهم  • من 

حممد   / �مل��������دع��������و   ف�����ق�����د 
ت�شم  �ل������رح������م������ن  ع������زي������ز 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، �ل�����رح�����م�����ن 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )0200764BT(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0504370045    

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د �مل��دع��و  / ����ش��م��ا جابني 
�ل���ه���ن���د   ، ي����و�����ش����ف  حم����م����د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)M6475965( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2021/01584 
�ملخطر /�شركة ق�شر �حلمر�ء لتجارة �لرخام ومو�د �لبناء ذ م م

وميثلها �ل�شيد/ ب�شام خالد �يبو - �شوري �جلن�شية - ويحمل هوية �إمار�تية رقم )784197725151068( ب�شفته وكيال 
عن �ل�شيد/ حممد �حمد م�شاري �ل�شام�شي ب�شفته مالك �لرخ�شة مبوجب وكالة م�شدقة لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل يف �ل�شارقة 

برقم )2020/8102( بتاريخ )2020/3/16(  �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية 17 - هاتف رقم : 0547709651 
 �ملخطر �ليه �لأول : �شركة زهرة �لفوؤ�د لتجارة �ملو�د �لن�شائية  - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شجعة ، هاتف رقم : 0504811514 
 �ملخطر �ليه �لثاين : جمال �لدين حممد علي - �شوري �جلن�شية -  �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شجعة ، هاتف رقم : 0504811514 

مو�شوع �لإخطار : �إخطار عديل بالوفاء بقيمة )97.500( درهم 
�لوقائع : حيث �ن �ملخطر ��شتلم من �ملخطر �ليه �شيكات مقابل معامالت جتارية وقام �ملخطر �ليه بتحرير  �ل�شيكات وعند 

تقدمي �ل�شيكات للبنك �عيدت ب�شبب �أنها بدون ر�شيد وعند مر�جعه ما طل يف �ل�شد�د وبيانات �ل�شيكات كالآتي : 
على  و�مل�شحوب   2019/12/5 ��شتحقاقه  وتاريخ  درهم   )20.500( بقيمة   )000721( رقم  �شيك   -1

بنك �لإمار�ت �لإ�شالمي 
على  و�مل�شحوب   2019/12/15 ��شتحقاقه  وتاريخ  درهم   )20.000( بقيمة   )000722( رقم  �شيك   -2

بنك �لإمار�ت �لإ�شالمي 
على  و�مل�شحوب   2019/12/25 ��شتحقاقه  وتاريخ  درهم   )19.000( بقيمة   )000723( رقم  �شيك   -3

بنك �لإمار�ت �لإ�شالمي 
بنك  على  و�مل�شحوب   2020/1/5 ��شتحقاقه  وتاريخ  درهم   )19.000( بقيمة   )000724( رقم  �شيك   -4

�لإمار�ت �لإ�شالمي 
على  و�مل�شحوب   2020/1/15 ��شتحقاقه  وتاريخ  درهم   )19.000( بقيمة   )000725( رقم  �شيك   -5

بنك �لإمار�ت �لإ�شالمي
طالب �ملخطر �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته وذلك بقيمة 97.500 درهم ولكن دون 
جدوى.  وبناء عليه ،،، �إن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شدة بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد 
�أق�شاه )5( �أيام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�إل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ 
�مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س مع حفظ باقي �حلقوق.  لذلك : فاملخطر يخطركم بهذ� �لإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ 

ملفعوله ول�شريان كافة �لآثارر �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم.     
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : اكلري با�سرتي - �س ذ م م 
�ل��ع��ن��و�ن : حم���ل رق���م 9 م��ل��ك م���ر�����س �ل��ع��ق��اري��ة - ب���ردب���ي - �ل��و���ش��ل - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 748089  رقم �لقيد بال�شجل 
باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1204031  : �لتجاري 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق  بتاريخ 2021/2/24  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  بتاريخ 2021/2/24 وعلى من لديه  حماكم دبي 
مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل 
 04-3215355  - �لوىل  �لقوز   - بردبي   - م  م  ذ  �س  �لعقارية  �شمال  11 ملك   رق��م 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-3215356  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
�لقوز �لوىل  م - بردبي -  م  ذ  �لعقارية �س  �لعنو�ن : مكتب رقم 11 ملك �شمال 
�لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04-3215356  : ف��اك�����س   04-3215355  -
اكلري  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
بتاريخ 2021/2/24  ق��ر�ر حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  با�سرتي - �س ذ م م 
بتاريخ 2021/2/24 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 8644/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3359/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 167456.75 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
�ل��د�ن��وب لتجارة م��و�د �لبناء - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب  طالب �لإع��الن : �شركة 

�لتنفيذ  - وميثله : خالد حممد علي �حلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- بي بي �م لالعمال �لد�خليه - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : منفذ 

�شده -  جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )167456.75( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1689(

�ملنذرة / �ميتاك �نرتبر�يز �شوليو�شنز - �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : �ن�شتالثيوني�س �نابين�شا ��س �يه - �بوظبي 

�ملو�شوع : تكليف بالوفاء مببلغ 31.500 دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي مبلغ 
وقدره )115.762.40 درهم( )مائة وخم�شة ع�شر �لف و�شبعمائة و�ثنان و�شتون درهما 

و�ربعون فل�شا( 
وعليه ، فاإننا نيابة عن �ملوكلني نكلفكم وننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ 
31.500 دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي مبلغ وقدره 115.762.40 درهم 
مدة  خ��الل  وذل��ك  فل�شا(  و�رب��ع��ون  درهما  و�شتون  و�ثنان  و�شبعمائة  �ل��ف  ع�شر  وخم�شة  )مائة 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �شن�شطر  فاإنه  و�إل   ، بالن�شر  �لإع��الن  تاريخ  من  �أي��ام  خم�شة  تتجاوز  ل 
و�مل�شروفات  �لر�شوم  ت�شمينكم  مع  موكلينا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  �لالزمة  �لقانونية 

وكامل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات
انطالق حتدي اأكادميية هيئة كهرباء ومياه دبي للذكاء اال�صطناعي مب�صاركة 60 طالبا

•• دبي - وام:

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي " ديو�" حتدي �أكادميية هيئة كهرباء 
حول  �لأك��ادمي��ي��ة  ط��الب  لتعريف  �ل�شطناعي،  للذكاء  دب��ي  وم��ي��اه 
كيفية بناء وتطوير روبوتات ومناذج �لذكاء �ل�شطناعي ل�شتخد�مها 
�أو للتعرف  �أو كم�شاعد �شخ�شي،  �إىل منازل ذكية،  �ملنازل  يف حتويل 
�ملتعاملني.  �أفعال  ردود  لتحليل  �أو  �لعاطفة،  وموؤ�شر  �لوجوه  على 
ويت�شمن �لتحدي دورة مكثفة تقام على مد�ر 5 �أيام مب�شاركة 60 
طالبا .. وتقوم �لهيئة بتزويد �مل�شاركني باأدو�ت �لذكاء �ل�شطناعي 
ومنها �مل�شت�شعر�ت و�أجهزة �لتحكم �لدقيقة �لقابلة للرجمة، لبناء 
من  مكونة  حتكيم  للجنة  �أ�شبوع  غ�شون  يف  وتقدميها  م�شاريعهم 
حممد  �شعيد  معايل  و�أ���ش��ار  فائزين.  ثالثة  لختيار  �لهيئة  خ��ر�ء 

�لتحدي  �أن  �إىل  للهيئة،  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير، 
�أطلقها  �لتي   10X دبي  مبادرة  لتحقيق  �لهيئة  جهود  �شمن  ياأتي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
ت�شبق  لأن  وت��ه��دف  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
مدينة دبي مدن �لعامل بع�شر �شنو�ت من خالل �لتقنيات �لإحاللية 
 ..  2031 �ل�شطناعي  للذكاء  �لوطنية  و�ل�شرت�تيجية  �ملبتكرة، 
لال�شتثمار  �ملتكاملة  �لهيئة  ��شرت�تيجية  مع  �لتحدي  ين�شجم  كما 
�لفنية وفق  باملهار�ت  �ل�شباب وتزويدهم  �ل�شابة ومتكني  �لعقول  يف 
�أكادميية  و�لتز�م  �ملهني،  �لتدريب  جمال  يف  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل 
�لهيئة بتعزيز �لتوطني و�إع��د�د جيل يو�كب حكومة وفكر �مل�شتقبل 
�لتدريب  وت��وف��ري  �مل�شتوى،  رفيع  تعليمي  نظام  تطوير  خ��الل  م��ن 
يف  ت�شاعدهم  عملية  خ��ر�ت  و�إك�شابهم  �لأك��ادمي��ي��ة  لطالب  �ل��الزم 

در��شتهم وتكون �شند�ً لهم يف حياتهم �لوظيفية �مل�شتقبلية. يذكر �أن 
طالب �أكادميية �لهيئة �ل� 189 �ملقيدين يف �لعام �لدر��شي 2020 
�لهجني  �لتعليم  بنظام  �لتعليمية  �لعملية  يف  م�شتمرون   ،-2021
�ملبا�شر و�لتعليم عن بعد بكفاءة تامة. وتوفر �لأكادميية �أف�شل بر�مج 
�لرتبية  وز�رة  عليها  ت�شرف  �لتي  و�لتكنولوجية  �لتقنية  �لتعليم 
و�لتعليم، و�ملو�د �لفنية و�لهند�شية �لتخ�ش�شية حتت �إ�شر�ف �ملجل�س 
�لريطاين للتكنولوجيا و�إد�رة �لأعمال، ومب�شاعدة فريق متخ�ش�س 
�شاعدت  �لإد�ري��ة. وقد  �لهيئة  �إىل  �إ�شافة  �لأ�شاتذة و�ملهند�شني  من 
�لعملية  ��شتمر�ر  يف  �لهيئة  متتلكها  �لتي  �ملتطورة  �لرقمية  �لبنية 
�لتعليمية يف �لأكادميية وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية، يف ظل �لظروف 
للحفاظ على  �نت�شار فريو�س كوفيد19-  �لناجتة عن  �ل�شتثنائية 

�شحة و�شالمة �لطلبة وهيئة �لتدري�س و�ملجتمع ب�شكل عام.

احلكام يهنئون اأمري الكويت باليوم الوطني وذكرى حترير بالده

االإمارات ت�صارك الكويت احتفاالتها باليوم الوطني الـ 60

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
وذلك مبنا�شبة  �ل�شقيقة  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  نو�ف 

�ليوم �لوطني وذكرى �لتحرير لبالده.
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  تهنئة مماثلة  برقية  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  وبعث �شاحب 

م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة  حاكم 
نو�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �ل�شارقة  حاكم 

�لأحمد �جلابر �ل�شباح و�شمو �ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لأحمد  نو�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  حاكم عجمان 
�لوطني  �ليوم  �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�شباح  �جلابر 

وذكرى حترير بالده .

بهذه  �لكويت  لأم��ري  �لتمنيات  و�أط��ي��ب  �لتهاين  خال�س  عن  �شموه  و�أع���رب 
و�لعافية  بال�شحة  �شموه  على  يعيدها  �أن  �لقدير  �لعلي  �شائال   .. �ملنا�شبة 

وعلى �شعب �لكويت �ل�شقيق باملزيد من �لتقدم و�لزدهار.
وبعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
�إىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي  نائب حاكم عجمان  �لنعيمي  ر��شد  بن  نا�شر 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح بهذه �ملنا�شبة.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن ر��شد 
�جلابر  �لأحمد  م�شعل  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �لنعيمي 

�ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة.
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما  
نو�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أخيه �شاحب  �إىل  تهنئة  �لفجرية برقية  �لأعلى حاكم 
�ليوم  مبنا�شبة  وذلك  �ل�شقيقة  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد 

�لوطني وذكرى حترير بالده .
�ل�شيخ  �إىل �شمو  �ل�شمو حاكم �لفجرية برقية تهنئة مماثلة  وبعث �شاحب 

م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�جلابر  �لأحمد  ن��و�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 

�ل�شباح و�شمو �ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح.
كما  بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �أم �لقيوين برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد 
�لوطني  �ليوم  �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�شباح  �جلابر 

وذكرى �لتحرير لبالده.
�شمو  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة بهذه 

�ملنا�شبة .
�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  وبعث 
�جلابر  �لأحمد  ن��و�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتى 
�ل�شباح �أمري دولة �لكويت و�إىل �شمو �ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح 

ويل عهد �لكويت.
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأع��ل��ى 
وذلك مبنا�شبة  �ل�شقيقة  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  نو�ف 

�ليوم �لوطني وذكرى حترير بالده.
و�أعرب �شموه يف برقيته عن خال�س �لتهاين و�لتريكات لأمري دولة �لكويت 
و�أن  �لكويت  يحفظ  �أن  وجل  عز  �هلل  �شائاًل  �ل�شقيق  �لكويتي  �ل�شعب  و�إىل 

يدمي عليها نعمة �لأمن و�لرخاء و�ل�شتقر�ر.
�إىل �شمو  ر�أ�س �خليمة برقية تهنئة مماثلة  �ل�شمو حاكم  كما بعث �شاحب 
�ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة بهذه 

�ملنا�شبة.
وبعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح 

و�إىل �شمو �ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح.

•• اأبوظبي-وام:

بيومها  �حتفالتها  �لكويت  دول��ة  �خلمي�س،  �ليوم  �لإم���ار�ت،  دول��ة  ت�شارك 
و�ل�شر�كة  �لأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات  ع��ل��ى م�شتوى  ت��اأك��ي��د  �ل�����ش��ت��ني، يف  �ل��وط��ن��ي 
�لنتماء  �للذين وحدهما  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لر��شخة  �ل�شرت�تيجية 

و�لتاريخ �مل�شرتك وتعززت �شر�كتهما بالتن�شيق و�حلو�ر �ل�شادق.
وياأتي �لحتفال حتت �شعار "م�شري و�حد و�أهد�ف م�شرتكة"، حيث ت�شهد 
�لإمار�ت جمموعة من �لفعاليات و�لعرو�س �ملميزة �حتفاء باليوم �لوطني 
�لكويتي �لذي ي�شادف 25 فر�ير من كل عام، وتت�شمن �لفعاليات �إ�شاءة 
�ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  باألو�ن علم  �لعمر�نية  �لدولة  �أب��رز معامل  عدد من 
وو�شع �ل�شعار�ت ولفتات �لتهاين يف مر�كز �لت�شوق يف كافة �إمار�ت �لدولة، 

وتنظيم �حتفالت ثقافية وتر�ثية.
�ل�شريع  منوها  و�لكويت  �لإم����ار�ت  ب��ني  �لإ�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  وتو��شل 
ظل  يف  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملجالت  جميع  يف 
دعم ورعاية �لقيادة �لر�شيدة يف �لبلدين �ل�شقيقني، ممثلة ب�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت �ل�شقيقة.
ب��ارزة لدى �لقيادة يف دول��ة �لإم���ار�ت، ومبا يعك�س  وحتظى �لكويت مبكانة 
عمق �لعالقات �لتاريخية و�لأخوية بني �لبلدين، حيث قال �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
"، كما  ل��الإم��ار�ت  " �لإم����ار�ت للكويت و�ل��ك��وي��ت  "رعاه �هلل" :  ح��اك��م دب��ي 

يحظى دور �لكويت �ملحوري و�لتاريخي يف تعزيز رو�بط �لإخوة �خلليجية 
��شتكمال  �إىل  د�ئما  �لتي تتطلع  �لإم��ار�ت  �لقيادة يف دولة  بتقدير عال من 

م�شرية �لعمل �خلليجي �مل�شرتك.
ويعك�س �لتن�شيق �ملتبادل بني �لإمار�ت و�لكويت حيال جميع �لق�شايا �لثنائية 
و�لعربية و�لدولية، حجم �لتطور يف �لعالقات �ل�شيا�شية بني �لدولتني مبا 
و�لعربي  �خلليجي  �لبيت  ومتا�شك  وح��دة  ويعزز  �جلانبني  م�شلحة  يخدم 

عموما.
- �تفاقيات و�شر�كات..

وتكري�شا ملتانة �لعالقات بني �لبلدين، و�لرغبة يف �لنطالق بها نحو �آفاق 
"�للجنة  �إن�شاء  �تفاقية  على  �لبلد�ن  وق��ع  و�لتن�شيق،  �لتعاون  من  و��شعة 
2006 يف مدينة �لكويت، وعقدت �للجنة  �مل�شرتكة" للتعاون �لثنائي عام 
عدد� من �لجتماعات �لتي مت خاللها �لتوقيع على بر�مج و�تفاقيات عدة 
منها: �لرنامج �لتفعيلي يف جمال �لبيئة لعام 2014 - 2015، و�لرنامج 
�لتنفيذي لالتفاق �لثقايف و�لفني بني �لبلدين لالأعو�م 2013 و 2014 
و 2015، كما مت �لتوقيع على برنامج تعاون بني وز�رتي خارجية �لبلدين 
يف جمال �لتدريب �لدبلوما�شي و�لبحوث، وبروتوكول تعاون م�شرتك بني 
غرفة جتارة و�شناعة �لكويت و�حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف �لإمار�ت 
ومذكرة  �لبلدين،  يف  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  ب��ني  ت��ع��اون  وم��ذك��رة   ،
و�لغاز  �لنفط  للتعاون يف جمال  تفاهم  ومذكرة  �ل�شناعي،  للتعاون  تفاهم 
و�لبرتوكيماويات وم�شادر �لطاقات �جلديدة و�ملتجددة، وبرنامج تنفيذي 
للثقافة  �أبوظبي  هيئة  بني  و�لفنون  و�لثقافة  �ملكتبات  جم��ال  يف  للتعاون 

�لكويت  دولة  يف  و�لآد�ب  و�لفنون  للثقافة  �لوطني  و�ملجل�س  "حينذ�ك" 
خالل �لأعو�م من 2014 �إىل 2017.

- تعاون �قت�شادي..
�لبلدين  بني  �لتعاون  م�شرية  توؤكد  و�لتجاري،  �لقت�شادي  �مل�شتوى  وعلى 
�لعالقات وتكامل  �ملا�شية، متانة  �لقليلة  �لأع��و�م  �ل�شقيقني ل�شيما خالل 
�لقت�شادي  �لتعاون  باأهمية  توؤمنان  و�لكويت  ف��الإم��ار�ت  �لبلدين  �قت�شاد 
وتعزيز  �لتجاري  �لتبادل  زي��ادة  خالل  من  ذلك  وتفعيل  بينهما  و�لتجاري 
�لعالقات �لقت�شادية �لثنائية يف خمتلف �ملجالت �لقت�شادية و�ل�شناعية 

و�لتجارية و�ل�شتثمارية على �ل�شعيدين �خلا�س و�لعام.
�لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �لتفاقيات  م��ن  بالعديد  و�ل��ك��وي��ت  �لإم����ار�ت  وترتبط 
و�لتبادل  �ل�شتثمار�ت  حجم  زيادة  يف  �شاهمت  �لتي  و�لتجارية  �لقت�شادية 
�لتجاري بني �لبلدين �إىل م�شتويات متقدمة، فقد �رتفع �لتبادل �لتجاري 
 2006 ع��ام  يف  �أمريكي  دولر  مليار�ت   7 من  �لبلدين  بني  �لنفطي  غري 
بذلك  �لكويت  لتحتل   2019 ع��ام  دولر يف  مليار   10.5 نحو  �إىل  لي�شل 
�ملرتبة �خلام�شة عامليا بني �أبرز وجهات �ل�شادر�ت �لإمار�تية غري �لنفطية، 
على  �لكويتية  لل�شادر�ت  وجهة  �أك��ر  تا�شع  �لإمار�تية  �ل�شوق  �شكلت  فيما 

م�شتوى �لعامل.
�إىل  ك��ورون��ا  جائحة  قبل  م��ا  �لبلدين  يف  �ل��ط��ري�ن  �شركات  بيانات  وت�شري 
وجود ما يرت�وح بني 180 �إىل 200 رحلة طري�ن مبا�شرة تربط مطار�ت 
يزرون  �ل��ذي��ن  �لكويتيني  �ل�شياح  �أع���د�د  تقدر  ح��ني  يف  �أ�شبوعيا،  �لبلدين 

�لإمار�ت �شنويا ما بني 400 �إىل 500 �ألف �شائح �شنوياً.

�لتاريخ  عمق  �ل�شقيقة  و�لكويت  �لإم���ار�ت  بني  �لثقافية  �لعالقات  وتعك�س 
�مل�شرتك بينهما، وقد �زد�دت هذه �لعالقة مع تطور �لثقافات و�لعلوم فكانت 
دولة �لكويت �شباقة بني دول �خلليج يف حركات �لتعليم و�لفكر، حيث ن�شرت 

�لعلوم و�لثقافة ومل تبخل بتلك �لع�شارة �لأدبية و�لفكرية.
دولة  �حت��اد  قيام  بعد  حتى  �لبلدين  بني  �لثقافية  �لعالقات  زخم  وتو��شل 
�لإمار�ت، حيث مت �لتوقيع على �لعديد من �لتفاقيات �لثقافية و�لرتبوية 
و�لرتبوية  �لثقافية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل��زي��ار�ت  بتبادل  معززة  بينهما، 

بغر�س �ل�شتفادة من �خلر�ت، وتطوير جمالت �لتعاون.
وفتحت �جلامعات �خلا�شة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة جمال و��شعا 
عن  منا�شبا  بديال  فيها  وج��دو�  �لذين  �لكويتيني  �لطلبة  ��شتقطاب  �أم��ام 
�جلهات �لدر��شية �لتي كانت تذهب بهم �إىل �أوروبا و�أمريكا وت�شهد �أعد�دهم 
يف �جلامعات �خلا�شة يف �لدولة تز�يد� م�شتمر� �إ�شافة �إىل ما ت�شهده �ملعاهد 

و�لكليات و�جلامعات �لكويتية من تو�جد لطلبة دولة �لإمار�ت بها.
هذ� وت�شهد دولة �لكويت �ل�شقيقة عهد� جديد� مل�شرية �لتنمية و�لبناء منذ 
�حلكم  مقاليد  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  ن��و�ف  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ويل 
�ل�شباح  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  �شباح  �ل��ر�ح��ل  ل��الأم��ري  خلفا  �ملا�شي  �شبتمر  يف 
عن  حينها  يف  و�شعبا  قيادة  �لإمار�ت  دولة  �أعربت  حيث  ثر�ه"،  �هلل  "طيب 
و�ل�شتقر�ر،  �لعز  بدو�م  وقيادته �جلديدة  �لكويتي  لل�شعب  �أمنياتها  �شادق 
كما عرت عن ثقتها باأن حكمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نو�ف �لأحمد �جلابر 
�ل�شباح وويل عهده �شمو �ل�شيخ م�شعل �لأحمد �جلابر �ل�شباح �شوف تقود 

�لكويت �إىل �ملزيد من �لإجناز�ت و�لنجاحات.

مع معاناته بكم كبري من الأمرا�س وقرحة يف ال�سريان الأبهر

جناح ال�صعودي االأملاين دبي باإنقاذ حياة �صبعيني بعملية ق�صطرة ا�صتغرقت 4 �صاعات

لل�شريان  خم�������ش�������ش���ة  دع�����ام�����ة 
�ل�شيطرة  ح��ي��ث مت��ت   ، �لأورط�����ي 
ع��ل��ى �ل��ن��زي��ف و�إغ�����الق �ل��ق��رح��ة ، 
تلك  جن���اح  م��ن  ول��ل��ت��اأك��د  م�شيفاً 
�ل�شر�يني  ت�����ش��وي��ر  مت   ، �خل��ط��وة 

•• الفجر – حم�صن را�صد 

جن���ح ف���ري���ق م���ن �لأط����ب����اء بق�شم 
ج������ر�ح������ة �لأوع��������ي��������ة �ل����دم����وي����ة 
دبي  �لأمل��اين  �ل�شعودي  بامل�شت�شفى 
 ، �شبعيني  �إنقاذ حياة مري�س  ، يف 
عملية  و�إج���ر�ء  �شريع  تدخل  بعد 
ق�شطرة ��شتغرقت 4 �شاعات ، بعد 
�مل�شت�شفى  ط���و�رئ  ق�شم  ��شتقبال 
�لويل  بالك�شف  وث��ب��ت   ، ل��ل��ح��ال��ة 
�أم�����ام ح��ال��ة ح��رج��ة للغاية  �ن��ه��م 
، ح��ي��ث �ن���ه ي��ع��اين م���ن ق��رح��ة يف 
�ل�شريان �لأبهر ، تز�منت مع متدد 
�نتظام  وع�����دم   ، ل���الأوع���ي���ة  ك�����اذب 
منخف�س  و�شغط   ، �لقلب  بدقات 
، بالإ�شافة �إىل معاناته من مر�س 
�لقلب �لإقفاري ، ومر�س �ل�شكري 
ما  �أو  ب���وت  ود�ء   ، ك��ل��وي  وف�����ش��ل   ،

و�نخفا�س   ، �ل��ع��ظ��ام  ب�شل  ي��ع��رف 
�لهيموجلوبني  م�����ش��ت��وى  يف  ح���اد 
جتمع  �ىل  ب���ال����ش���اف���ة   ، ب����ال����دم 
دموي كاد كل ذلك �أن يودي بحياة 
تدخل  ���ش��رع��ة  �أن  �إل   ، �مل��ري�����س 
�ملهنية  وح��ن��ك��ت��ه  �ل��ط��ب��ي  �ل��ف��ري��ق 
نتيجة  ل��ه��م  ك��ب��ري�  �شكل حت��دي��ا   ،

�لو�شع �حلرج للمري�س .
حممد  �لدكتور  �أو���ش��ح  جهته  من 
�لأوعية  ج��ر�ح��ة  ��شت�شاري  ر�أف���ت 
رئي�س   ، ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �ل���دم���وي���ة 
�ل��ف��ري��ق �ل��ط��ب��ي �ل���ذي ت��ع��ام��ل مع 
جنحو�  �أن����ه����م   ، �مل���ري�������س  ح���ال���ة 
�أي���ة  �ل��ق�����ش��ط��رة  دون  يف �ج�������ر�ء  
�أو ت��دخ��ل ج���ر�ح���ي ،  م�����ش��اع��ف��ات 
وذل��ك م��ن خ��الل ثقب ل يتجاوز 
لإدخال   ، ميلليمرت�ت  عدة  قطره 
تركيب  ثم  ومن  �إر�شادية  ق�شطرة 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع����دم وج����ود ن��زي��ف ، 
وع��ودة تدفق �لدم ب�شكل طبيعي ، 
�إغ���الق �لثقب بجهاز  وم��ن ث��م مت 
خم�ش�س لإغالق �ل�شر�يني بدون 
ت���رك ن���دوب ج��ر�ح��ي��ة ، لف��ت��ا �إىل 
�لتدخل  وه����ذ�  �لإج������ر�ء  ه���ذ�  �أن 
�لطبية  �لتقنيات  �ح���دث  وف��ق  مت 
�لعاملية ، �لتي تعتمد �حلد �لأدنى 
و�لتي   ، �جل���ر�ح���ي  �ل��ت��دخ��ل  م���ن 
مرحلة  يف  ك���ب���رًي�  ف���رًق���ا  حت����دث 
�ل��ت��ع��ايف ب��ع��د �جل��ر�ح��ة ، ح��ي��ث �أن 
ما   ، ع���ادة  �لكال�شيكية  �لعمليات 
تتطلب �أ�شابيع عديدة من �لتعايف 
�جلر�حية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

�ملفتوحة .
عثمان  رمي  �ل���دك���ت���ورة  و�أ����ش���اف���ت 
ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل�����ش��ع��ودي �لأمل����اين 

�أظهر  �مل�شت�شفى  �أن   ، �لإم������ار�ت 
وع��ل��ى م���دى �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ، 
خدمات  بتقدمي  م�شتمر�ً  �لتز�ماً 
طبية تت�شف باأعلى معايري �جلودة 
كما   ، و�لطبية  �ملهنية  و�ل�شالمة 
�ل�شعودي  �لق�شطرة لدى  �أن ق�شم 
ي��ع��د من��وذج��ا متميز� ملا  �لمل����اين  
ذ�ت  �شحية  خ��دم��ات  م��ن  يحتويه 
، م��ع��رة عن  تقنية ع��امل��ي��ة ع��ال��ي��ة 
م�شرية   ، �لعملية  بنجاح  �متنانها 
�ىل �ن �ل��ف�����ش��ل يف ه���ذ� �ل��ن��ج��اح ، 
ي��ع��ود خل����رة �ل��ف��ري��ق �ل��ط��ب��ي يف 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل����الت �ل��ط��ارئ��ة ، 
 ، دقيقا  ت�شخي�شا  تتطلب  و�ل��ت��ي 
بالتدخل  �لقر�ر  �تخاذ  يف  و�شرعة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، �مل��ط��ل��وب  �لطبي 
تكاتف وتعاون كافة �لفرق �لطبية 
من جميع �لتخ�ش�شات بامل�شت�شفى 

�ملري�س  و�إنعا�س  تخدير  يف  كبري 
�أية م�شاعفات بعد معافاة  ، بدون 

�لتمري�س  ق�������ش���م  ف���ي���ه���ا  مب����ا    ،
و�ل��ت��خ��دي��ر ، و�ل����ذي ك���ان ل��ه دور 

�ملري�س مما كان له �أثره �لكبري يف 
�إنقاذ حياة �ملري�س. 

الدكتورة رمي

قبل وبعد العملية

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي ومعهد وايزمان للعلوم يوؤ�ص�صان اأول برنامج م�صرتك للذكاء اال�صطناعي
•• اأبوظبي -وام:

�لتي  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  �أع����ق����اب  يف 
وق��ع��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
للذكاء �ل�شطناعي ومعهد و�يزمان 
�أعلن   ..  2020 �شبتمر  للعلوم يف 
لتاأ�شي�س  �ت��ف��اق��ي��ة  ع���ن  �ل���ط���رف���ان 
 MBZUAI-WIS ب���رن���ام���ج 
�مل�شرتك لبحوث �لذكاء �ل�شطناعي 
�ل�شطناعي"  �ل����ذك����اء  "برنامج 
و�ل����ذي ي��اأت��ي ث��م��رة ل��ل�����ش��ر�ك��ة �لتي 

عقدها �لطرفان موؤخر�.
ويهدف �لرنامج �جلديد �إىل تعزيز 
�لبحوث  �لتعاون يف جمال  مبادر�ت 
�ل�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
جمالت  يف  تطبيقاته  و��شتك�شاف 
وعلم  �ل�شحية  ك��ال��رع��اي��ة  خمتلفة 

�جلينومات وغريها.
�مل�شرتكة  �خلر�ت  من  وبال�شتفادة 
للذكاء  ز�ي�����د  ب���ن  جل��ام��ع��ة حم��م��د 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي وم��ع��ه��د و�ي���زم���ان .. 

على خمتلف جو�نب حياتنا �ليومية 
ومن هنا تاأتي �أهمية برنامج �لذكاء 
�شيتيح  �لذي  �مل�شرتك  �ل�شطناعي 
ل��ن��ا ج��م��ع ع���دد م��ن �أمل����ع �ل��ع��ق��ول يف 
جمالت �لذكاء �ل�شطناعي و�لعلوم 
�إىل  للو�شول  و�لدقيقة  �لطبيعية 
�آف����اق ج��دي��دة ومت��ك��ني ط��الب��ن��ا من 

�لو�شول �إىل �ملو�رد �ل�شتثنائية".
على  ����ش���وي���اً  " ���ش��ن��ع��م��ل   : و�أ�����ش����اف 
�لرتقاء بتقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 
لت�شخري  ج��دي��دة  �شبل  و��شتك�شاف 
�لتقنية  ل��ه��ذه  �ل���و�ع���دة  �لإم��ك��ان��ات 
�لتنمية  حتقيق  �شبيل  يف  �ملتنوعة 

�لقت�شادية و�ملجتمعية".
بدوره، قال �لروفي�شور �إريك زينغ: 
"تنطوي �ل�شر�كات �ل�شتثنائية بني 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف جمالت �لذكاء 
بالغة  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
لتمكيننا من حتقيق �لتقدم �مللمو�س 
�ل���و�ع���د ف��م��ن �شاأن  �مل���ج���ال  يف ه���ذ� 
تاأ�شي�س برنامج �لذكاء �ل�شطناعي 

وق����ع �لت��ف��اق��ي��ة �جل���دي���دة ك���ل من 
�ل��روف��ي�����ش��ور �ل��دك��ت��ور �إري����ك زينغ 
رئي�س جامعة حممد بن ز�يد للذكاء 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي و�ل��روف��ي�����ش��ور �أل���ون 

ت�شن رئي�س معهد و�يزمان.
�لدكتور  م���ع���ايل  �ل��ت��وق��ي��ع  ح�����ش��ر 
���ش��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر وزي���ر 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
حممد  جامعة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 

بن ز�يد للذكاء �ل�شطناعي.
قال  �فتتاحية  كلمة  معاليه  و�أل��ق��ى 
فيها : " �إننا ن�شري يف دولة �لإمار�ت 
على نهج �لقيادة �لر�شيدة بالرتكيز 
�لتعاون  ج�����ش��ور  وت��ع��زي��ز  م���د  ع��ل��ى 
مل���ا ف��ي��ه م�شلحة  �ل��ب��ن��اء  �لإي���ج���اب���ي 
�لوطن و�لإن�شان و�شمن هذه �لروؤية 
ياأتي �لتعاون بني جامعة حممد بن 
ز�ي���د ل��ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي ومعهد 
عجلة  لدفع  �شعياً  للعلوم  و�ي��زم��ان 
�لتقدم �لجتماعي و�لقت�شادي من 
خالل �بتكار�ت �لذكاء �ل�شطناعي" 

�شيعمل برنامج �لذكاء �ل�شطناعي 
�لأ�شا�شية  �ل���ب���ح���وث  �إج�������ر�ء  ع��ل��ى 
�لآلة  تعلم  جم��الت  يف  و�لتطبيقية 
و�لروؤية �حلا�شوبية ومعاجلة �للغات 
�حلا�شوبية  و�لبيولوجيا  �لطبيعية 
و�ل���ع���ل���وم �ل��ع�����ش��ب��ي��ة وغ����ريه����ا مبا 
للذكاء  �لعامة  �ل��روؤي��ة  مع  يتما�شى 
على  �لرنامج  ويقوم  �ل�شطناعي 
�لتي  �مل�����ش��رتك��ة  �لبحثية  �مل�����ش��اري��ع 

جتريها �لفرق من كال �لطرفني.
وت�شمل �آفاق �ل�شر�كة بني �لطرفني 
�مل�شرتكة  �لبحثية  �مل�شاريع  كاًل من 
وبر�مج �لتدريب �مل�شرتكة و�لزيار�ت 
�لعمل  وور����س  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملتبادلة 
وبرنامج  �ل�شطناعي  �لذكاء  ح��ول 
تبادل �لطالب و�ملوظفني وبالإ�شافة 
�إىل  �لت��ف��اق��ي��ة  �شت�شعى  ذل���ك  �إىل 
مزودين  وخ����ر�ء  م��وظ��ف��ني  تعيني 
لدعم  ع���ل���ي���ا  در������ش����ي����ة  مب�����وؤه�����الت 
�لأ�شا�شي  �ل��ه��دف  حتقيق  وت�شهيل 

لرنامج �لذكاء �ل�شطناعي.

.
و�أ����ش���اف : " ل��دي��ن��ا ث��ق��ة ت��ام��ة باأن 
�ل�شر�كات �لتي تركز على �ل�شتفادة 
و�لقدر�ت  و�مل���و�ه���ب  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة ���ش��ت��ك��ون ق���ادرة 
على حتقيق تقدم ملمو�س يف جمال 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي مب����ا يدعم  �ل����ذك����اء 
وي�شاهم  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة 
يف �إيجاد حلول لعدد من �لتحديات 
�ل���ك���رى �ل��ت��ي ت���و�ج���ه �ل���ع���امل مثل 
جائحة كوفيد19- و�لأمن �لغذ�ئي 

وغريها".
وتابع :" نحن يف جامعة حممد بن 
فخورون  �ل�شطناعي  للذكاء  ز�ي��د 
مثل  ر�ئ���دة  موؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون 
معهد و�يزمان للعلوم للو�شول �إىل 
�ملعرفة  �إىل  ي�شتند  م�شرق  م�شتقبل 

و�ل�شتد�مة و�ملرونة".
�ألون  �لروفي�شور  ق��ال  جانبه،  من 
ت�شن : " يتميز �لذكاء �ل�شطناعي 
با�شتخد�مات و��شعة بو�شعها �لتاأثري 

�أن ي�شهم يف تعزيز �شر�كتنا مع معهد 
�لأ���ش�����س لتكوين  و�إر����ش���اء  و�ي���زم���ان 
منظومة عاملية للذكاء �ل�شطناعي 
ودف�����ع ع��ج��ل��ة �ل���ت���ق���دم يف جم���الت 
و�لتعليم  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ع���ل���وم 
هذه  �أن  ذل����ك  �إىل  �أ����ش���ف  �ل���ع���ايل 
و�أع�شاء  لطالبنا  �شتوفر  �مل���ب���ادرة 
هيئتنا �لتدري�شية فر�شة �ل�شتفادة 
م���ن م�����و�رد ع��امل��ي��ة �مل�����ش��ت��وى خارج 
�ل�شر�كات  ثقافة  وتر�شيخ  �جلامعة، 

�لدولية وتبادل �ملعرفة".
وت��اأ���ش�����ش��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ز�يد 
�أبوظبي  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
جامعة  �أول  وه�����ي   ،2019 ع�����ام 
للدر��شات  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لذكاء  بحوث  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعليا 

�ل�شطناعي.
ب��ر�م��ج ماج�شتري  وت��ق��دم �جل��ام��ع��ة 
�ل����روؤي����ة  �ل���ع���ل���وم و�ل�����دك�����ت�����ور�ه يف 
ومعاجلة  �لآل��ة،  وتعّلم  �حلا�شوبية، 

�للغات �لطبيعية.
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•• اأبوظبي-وام :  

�لإمار�تي  �ل��رمل��ان  �أع�����ش��اء  ���ش��ارك 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  �ج��ت��م��اع  يف  للطفل 
و�ل�شكان  و�ل���ع���م���ل  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لوطني  للمجل�س  �لب�شرية  و�ملو�رد 
 �لحت�����ادي، �ل����ذي ع��ق��دت��ه ع��ن بعد 
�لأ�شري  �لتالحم  مو�شوع  ملناق�شة 
�لتنمية  �أه����د�ف  حتقيق  يف  ودوره 
برئا�شة  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�����ش����ع����ادة  ������ش�����ر�ر ح���م���ي���د ب���ال���ه���ول 
و�أ�شادت  �للجنة .   رئي�س  �لفال�شي 
�أع�شاء  م�����ش��ارك��ة  مب��ب��ادرة  �للجنة 
�ل���رمل���ان �لإم����ار�ت����ي ل���الأط���ف���ال يف 
�لوطني  �ملجل�س  جل��ان  �جتماعات 
ق���رب  على  ع��ن  للتعرف  �لحت����ادي 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات �مل��ج��ل�����س و�إج���ر�ء�ت���ه 
�لقو�نني  م�����ش��روع��ات  م��ن��اق�����ش��ة  يف 

و�ملو�شوعات �لعامة . 
�للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
�شعادة كل من هند حميد بن هندي 

وجميلة  �ل��ل��ج��ن��ة،  م��ق��ررة  �لعليلي 
�أح��م��د ب��ن ع��م��ري �مل��ه��ريي، وحميد 
وخلفان  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  ع��ل��ي  �لعبار 

عي�شى  وحم���م���د  �ل���ن���اي���ل���ي،  ر������ش����د 
عبد�لرحمن  ون���اع���م���ة  �ل���ك�������ش���ف، 
�أع�شاء  من  ح�شره  كما  �ملن�شوري، 

�شابرين  م���ن  ���ش��ع��ادة  كل  �مل��ج��ل�����س 
بن  ماجد  وم��رمي  �ليماحي،  ح�شن 
حميد  ����ش���ر�ر  ���ش��ع��ادة  وق����ال  ثنيه .  

�للجنة عقدت  �إن  �لفال�شي  بالهول 
�جتماعها ملناق�شة مو�شوع �لتالحم 
�أهد�ف  حتقيق  يف  ودوره  �لأ���ش��ري 

�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �لجتماعية 
مب�شاركة �أع�شاء �لرملان �لإمار�تي 
�لتحاور  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ت  ل��ل��ط��ف��ل، 

�آر�ئ����ه����م  �إىل  و�ل����ش���ت���م���اع  م���ع���ه���م، 
�لأ�شرة  ب�����ش��اأن  ��شتقر�ر  و�أف��ك��اره��م 
�لإمار�تية وتعزيز تالحمها ومعرفة 
�لتحديات �لتي تو�جها و�آثارها على 
�لطفل، منوها باأن �لأع�شاء �شاركو� 
بفعالية يف  �ملو�شوع، وطرحو� عدد�ً 
من �لتو�شيات ذ�ت �لعالقة بحقوق 

�لطفل يف �لأ�شرة و�ملجتمع . 
�شتو��شل  �ل���ل���ج���ن���ة  �أن  و�أ������ش�����اف 
�جلهات  م����ع  �مل����و�����ش����وع  م��ن��اق�����ش��ة 
�ملعنية ب�شوؤون �لأ�شرة، وذلك �شمن 
تنمية  وز�رة  ��شرت�تيجية  حم��وري 
 �ملجتمع يف حتقيق �أهد�ف �ل�شيا�شة 
���ش��اأن تعزيز  ل��الأ���ش��رة يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لوز�رة  وجهود  �لأ���ش��ري،  �لتالحم 
�ملعنية  �جل���ه���ات  م���ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  يف 
يف  و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات   لإعد�د 

�شاأن تعزيز �لتالحم �لأ�شري . 

•• دبي-وام:

بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  تقدمت حرم 
رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د 
�ل����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة، �شمو 
ر��شد  ب��ن  حممد  بنت  م��ن��ال  �ل�شيخة 
�لإم����ار�ت  جمل�س  رئي�شة  م��ك��ت��وم،  �آل 
للتو�زن بني �جلن�شني بخال�س �لتهنئة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"، 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�هلل"، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، و�شمو 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحتاد 
�لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
�لأ�شرية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
�لأول  �مل��رك��ز  �لإم����ار�ت  دول��ة  لتحقيق 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى  على 
و�أن�شطة  "�ملر�أة  ت��ق��ري��ر  يف  �أف��ري��ق��ي��ا 
2021" �ل�شادر  و�ل��ق��ان��ون  �لأع��م��ال 
�أن  عن �لبنك �لدويل. و�أكدت �شموها 
للدولة  �جل��دي��د  �لعاملي  �لإجن���از  ه��ذ� 
يعزز  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  جمال  يف 
�مل�����ش��رية �ل��د�ع��م��ة ل��ل��م��ر�أة ع��ل��ى مدى 
�إجناز�تها  �إىل  وي�����ش��اف  ق���رن  ن�����ش��ف 
و�لجتماعية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لعلمية 
عاماً  �خلم�شني  رح��ل��ة  بها  ت��ب��د�أ  �ل��ت��ي 
�لقادمة على طريق �لو�شول لالأف�شل 
و�أعربت  �مل��ج��الت.  خمتلف  يف  ع��امل��ي��اً 
�شموها عن بالغ �ل�شكر و�لمتنان �إىل 
�لقيادة �حلكيمة وما توليه من رعاية 
�مل�شتويات  كافة  على  للمر�أة  وت�شجيع 
و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
و�لتعليمية و�ملهنية وما متنحه لها من 
حقوق وما تكلفه بها من م�شوؤوليات، 
و�لت�شجيع  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م   : وق��ال��ت 
�مل�شتمر �لذي حتظى به �ملر�أة يف دولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  �لإم����ار�ت 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل،  حفظه 
و�شاحب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان، ومن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
ملزيد  م��دع��اة  �لإمار�ت"،  "�أم  م��ب��ارك 
من �لفخر و�لع��ت��ز�ز، حيث ك��ان هذ� 
�ملر�أة  و���ش��ول  يف  مبا�شر�ً  �شبباً  �لنهج 
�مل��ن��ا���ش��ب �شمن  �أع��ل��ى  �إىل  يف وط��ن��ن��ا 
جناحات  وحتقيقها  �لقطاعات،  �شتى 
و�جن��از�ت نفاخر بها عاملياً، يف �لوقت 

�ل����ذي ت��ن��ع��م ف��ي��ه �مل�����ر�أة ب��ك��ل �حلقوق 
�ل��ت��ي متكنها م��ن م��و����ش��ل��ة دوره����ا يف 
بناء م�شتقبل �لوطن و�إع��د�د �لأجيال 
م�شوؤولية  �شتتحمل  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
�ل�شيخة  �شمو  وقالت  وتقدمه.  رفعته 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  بنت حممد  منال 
ل���ل���ت���و�زن بني  �لإم��������ار�ت  �إن جم��ل�����س 
�جل��ن�����ش��ني ع��م��ل م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه عام 
روؤية وتوجيهات  2015 على حتقيق 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
بالعمل على تقلي�س  �آل مكتوم،  ر��شد 
بكافة قطاعات  �لفجوة بني �جلن�شني 
�ل��دول��ة و�لرت���ق���اء مبكانة �ل��دول��ة يف 
�لتقارير و�ملوؤ�شر�ت �لعاملية، وذلك من 
خالل �إطالق مبادر�ت نوعية وتكثيف 
�ملعنية  �لتعاون مع �جلهات �لحتادية 
ع��ن تعزيز  و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، ف�شاًل 
�ملنظمات  م����ع  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�������ش���ر�ك���ات 
و�ل�����دول ���ش��اح��ب��ة �خل����رة �مل��م��ي��زة يف 
�لتو�زن بني �جلن�شني، موؤكدًة �شموها 
للمجل�س،  �ل�شرت�تيجية �جلديدة  �أن 
و�ل����ت����ي ت��ن��ط��ل��ق م����ن �أه���������د�ف خطة 
تركز  للدولة،  �ملقبلة  عاماً  �خلم�شني 
على ��شت�شر�ف �آفاق جديدة تنقلنا من 
على  و�لط���الع  �لفجو�ت  �شد  مرحلة 
�إىل م��رح��ل��ة و�شع  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
لأف�����ش��ل ممار�شات  ر  ك��ُم�����ش��دِّ �ل���دول���ة 

�لتو�زن بني �جلن�شني.

/ قفزة نوعية / 
وحققت دولة �لإمار�ت قفز�ت نوعية يف 
تقرير �ملر�أة و�أن�شطة �لأعمال و�لقانون 
خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية نتيجة 
على  �إدخالها  مت  �لتي  �لتطوير  �أوج��ه 
�ل�شلة  ذ�ت  و�لأن���ظ���م���ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
للمر�أة، وهو ما  بالفر�س �لقت�شادية 
�شنوياً  ي�شدر  �ل��ذي  �لتقرير  به  �أ���ش��اد 
عن �لبنك �لدويل، معتر�ً �أن �لإمار�ت 
و�حدة من �أف�شل �لدول على م�شتوى 
وثقها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات  �ل���ع���امل يف 
�لبنك يف جمال متكني �ملر�أة �قت�شادياً 
ملوؤ�شر�ت هذ� �لتقرير �لذي ُيعد  وفقاً 
من �أهم �ملر�جع �لعاملية �ملعنية بر�شد 
ج��ه��ود �حل��ك��وم��ات ح���ول �ل��ع��امل فيما 
و�لت�شريعات  �ل��ق��و�ن��ني  بو�شع  يتعلق 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل ح��م��اي��ة ومت��ك��ني �مل����ر�أة 
�قت�شادياً، من خالل 8 حماور جتمع 
ب�شاأن  تنظيمية  ولو�ئح  قانونية  م��و�د 
�لدول  للمر�أة يف  �لقت�شادية  �لفر�س 
 190 وعددها  �لتقرير  يغطيها  �لتي 
�لثمانية  �مل��ح��اور  ت�شمل  حيث  دول���ة، 
كل مرحلة  �لن�شاء يف  على  توؤثر  �لتي 
حرية  �لعملية:  حياتهن  مر�حل  من 

�لزو�ج،  �لأج��ر،  �لعمل،  مكان  �لتنقل، 
�ملمتلكات،  �لأع��م��ال،  ري���ادة  �ل��و�ل��دي��ة، 

و�ملعا�س �لتقاعدي.
�أح������رزت �ل���دول���ة ت��ق��دم��اً كبري�ً  وق����د 
�لتقرير  م��ن   2021 ع���ام  ن�شخة  يف 
�إجمايل  م���ن  ن��ق��ط��ة   82.5 حم��ق��ق��ة 
يف  نقطة   29 مقابل  نقطة،   100
ن�شخة 2019 و 56 نقطة يف ن�شخة 
�لكاملة  �لعالمة  2020، كما حققت 
/100 نقطة/ يف خم�شة حماور هي: 
ريادة  �لأج���ور،  �لعمل،  �لتنقل،  حرية 

�لأعمال، و�ملعا�س �لتقاعدي.

جهود وطنية مكثفة 
�لإمار�ت  جمل�س  رئي�شة  �شمو  وقالت 
للتو�زن بني �جلن�شني �إن هذ� �لإجناز 
ي��اأت��ي بف�شل  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لعاملي 
منذ  تنقطع  مل  مكثفة  وطنية  جهود 
كبري  ج��م��اع��ي  وع���م���ل  عام2017، 
ل���ف���ري���ق ����ش���م مم���ث���ل���ني ع����ن جمل�س 
�جلن�شني  ب����ني  ل���ل���ت���و�زن  �لإم����������ار�ت 
و�ملركز �لحتادي للتناف�شية و�لإح�شاء 
�لب�شرية  �مل��و�رد  ووز�رة  �لعدل  ووز�رة 
و�لتوطني وم�شرف �لإمار�ت �ملركزي، 
ح��ي��ث ع��م��ل �ل��ف��ري��ق ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
حكومة �لإمار�ت على در��شة ومر�جعة 
�لقو�نني و�لت�شريعات �ملعنية بالتو�زن 
�لقت�شادي  و�لتمكني  �جلن�شني  ب��ني 
قو�نني  �إ���ش��د�ر  بالفعل  ومت  ل��ل��م��ر�أة، 
و�شيا�شات جديدة وحت�شينات ت�شريعية 
�شملت  قانونية،  م��ادة   20 لأك��رث من 
و�مل�شاركة  و�حل��م��اي��ة  �لعمل  جم���الت 
�ل�شخ�شية  و�لأح����������و�ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�ل�شلك �لق�شائي و�لأجور و�ملعامالت 

تعزيز  جميعاً  �شاأنها  م��ن  �مل�شرفية، 
مكانة �ملر�أة، و�شمان وحماية حقوقها، 
ودعم دورها �ملهم يف �لتنمية �ل�شيا�شية 
وحت�شني  و�لجتماعية،  و�لقت�شادية 
�ل��ع��ام��الت، ودعم  �ل��ن�����ش��اء  دورة ح��ي��اة 
�لرت�بط �لأ�شري. و�أ�شارت �شموها �إىل 
�أن هذه �جلهود �شملت كذلك �شر�كات 
وثيقاً مع �لبنك  ��شرت�تيجية وتعاوناً 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �ل���دويل 
ل���ق���اء يف مقر  �مل���ا����ش���ي���ة، م��ن��ه��ا ع���ق���د 
�لبنك يف و��شنطن يف نوفمر 2017 
ل���الط���الع ع��ل��ى م�����ش��اري��ع��ه يف جمال 
�ل��ن��وع �لج��ت��م��اع��ي وم��ن��اق�����ش��ة فر�س 
م�شرتكة،  م��ب��ادر�ت  لتطوير  �لتعاون 
�لعاملية  �ل��ت��و�زن  حلقة  يف  وم�شاركته 
�لر�بعة �لتي عقدها جمل�س �لإمار�ت 
"تاأثري  بعنو�ن  للتو�زن بني �جلن�شني 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل���د�ع���م���ة ل���ل���ت���و�زن بني 
�جلن�شني" �شمن �أعمال �لقمة �لعاملية 
للحكومات يف دبي يف فر�ير 2019، 
 2020 ع��ام  ت��ع��اون  �تفاقية  وت��وق��ي��ع 
للح�شول على خدمات ��شت�شارية حول 
�ملو�د �لت�شريعية �ملطلوب �لعمل عليها 
لالرتقاء باأد�ء دولة �لمار�ت يف ن�شخة 
عام 2021 من تقرير �ملر�أة و�أن�شطة 

�لأعمال و�لقانون.

اخلم�سني  وا�سرتاتيجية  امل���راأة   
عامًا القادمة  

و�أكدت �شمو �ل�شيخة منال بنت حممد 
�لقو�نني  �أن  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لت�شريعية  و�ل��ت��ع��دي��الت  �جل���دي���دة 
و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل���ت���ي مت 
تو�كب  �ملا�شية  �لفرتة  �إقر�رها خالل 

�خلم�شني  ��شرت�تيجية  يف  �مل���ر�أة  دور 
ع���ام���اً �ل��ق��ادم��ة ل���دول���ة �لإم�������ار�ت مع 
جناحاتها  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  م��ن  متكينها 
ط�����و�ل �مل�������ش���رية �مل���ب���ارك���ة ل���ل���دول���ة يف 
و�لبناء عليها  �ملا�شية  �خلم�شني عاماً 
ن��ح��و �آف����اق �أرح����ب م��ن �لإجن������از�ت يف 
خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات و�مل���ج���الت، وهو 
ما يعك�شه �لو�قع �حلايل بزيادة ن�شبة 
�لقطاعات  يف  و�إ�شهاماتها  م�شاركتها 
�حليوية و�مل�شتقبلية كالف�شاء و�لعلوم 
و�لهند�شة و�لطاقة و�ل�شتد�مة بدعم 
من �لقيادة �لر�شيدة وت�شجيع من �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك مبا توليه 
�شموها للمر�أة من رعاية وحتفيز على 
و�مل�شاركة  و�ل��ع��ط��اء  �لنجاح  مو��شلة 

�لإيجابية يف خمتلف �ملجالت.
�لت�شريعات  تطوير  �إن  �شموها  وقالت 
�مل�شتمرة  �ل���ت���ن���م���ي���ة  م�����ن  ج������زء  ه�����و 
�أن  �مل��ج��ت��م��ع �لإم�����ار�ت�����ي، م����وؤك����دًة  يف 
"ت�شجيع ودعم �لقيادة �لر�شيدة لإبنة 
للتو�زن  �لإم��ار�ت جعل �لدولة عنو�ناً 
ومنوذجاً  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �جل��ن�����ش��ني  ب��ني 
ما  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
يوؤّهل �ملر�أة لالإجناز وحتّمل �ملزيد من 
�لوطني  �لعمل  مو�قع  يف  �مل�شوؤوليات 
�إىل  �شموها  لف��ت��ًة  و�قتد�ر"،  بكفاءة 
ح���ر����س �ل����دول����ة ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�ملرحلة  يف  و�لرتكيز  �ملتاحة  �لفر�س 
و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  على  �لقادمة 
�لتي من �شاأنها تعزيز متكني �ملر�أة يف 

كل مناحي �حلياة.

 ثمانية موؤ�سرات 
ويقي�س موؤ�شر �ملر�أة و�أن�شطة �لأعمال 

�لقو�نني  ت����اأث����ري  م�����دى  و�ل����ق����ان����ون 
�لقت�شادية  �ل��ف��ر���س  ع��ل��ى  و�ل��ل��و�ئ��ح 
للمر�أة يف 190 �قت�شاد�ً عاملياً، وي�شمل 
و�لتنظيمية  �لت�شريعية  �لإ�شالحات 
�لقت�شادية  �حل��ق��وق  وي��ح��ل��ل  ف��ي��ه��ا، 
من  مهمة  خمتلفة  م��ر�ح��ل  �أث��ن��اء  يف 
�لعاملة من خالل ثمانية  �مل��ر�أة  حياة 
م���وؤ����ش���ر�ت ت�����رت�وح م���ن �ل���ق���درة على 
�إىل �حلقوق يف مكان  �لنتقال بحرية 
و�لإجناب،  �ملر�أة  زو�ج  وتوقيت  �لعمل، 
للمر�أة  يتيح  �أو  �لقانون  مينع  وكيف 
يف  و�لت�شرف  �خلا�شة  �أعمالها  �إد�رة 

ممتلكاتها، و�شوًل �إىل �لتقاعد.
ويف دول��ة �لإم��ار�ت مت يف عام 2019 
قانونية  ت��ع��دي��الت  �إج�����ر�ء جم��م��وع��ة 
عالقات  تنظيم  �شملت  قو�نني   5 يف 
�ل�شمان  �ل�شخ�شية،  �لأح��و�ل  �لعمل، 
�ل�شكاين  �ل�شجل  ن��ظ��ام  �لج��ت��م��اع��ي، 
ب�شاأن  �مل���رك���زي  و�مل�����ش��رف  و�ل���ه���وي���ة، 
�لتمييز  وع��دم  �ل��ت��و�زن بني �جلن�شني 
يف �ملعامالت �مل�شرفية و�حل�شول على 
2020 مت  �لئتمان، بينما مت يف عام 
�إجر�ء 6 تعديالت قانونية يف قانوين 
ت��ن��ظ��ي��م ع���الق���ات �ل��ع��م��ل و�لأح�������و�ل 
�لقو�نني  �أه����م  وت�����ش��م��ل  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة. 
�جلديدة و�لتعديالت �لت�شريعية �لتي 
�ملا�شيني،  �ل��ع��ام��ني  يف  �إ����ش���د�ره���ا  مت 
و�لتي �نعك�شت �إيجاباً يف �إحد�ث �لقفزة 
ل��دول��ة �لإم������ار�ت يف ن�شخة  �ل��ن��وع��ي��ة 
و�أن�شطة  �مل�����ر�أة  ت��ق��ري��ر  م��ن   2021
�لبنك  عن  �ل�شادر  و�لقانون  �لأعمال 
جمال  يف  �أوًل:   - ي��ل��ي:  م���ا  �ل�����دويل 
�ل��ع��م��ل . - �مل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون �حت���ادي 
رقم 6 ل�شنة 2020 �خلا�س بتعديل 
بع�س �أحكام �لقانون �لحتادي رقم 8 
ل�شنة 1980 يف �شاأن تنظيم عالقات 
�ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��دره  �ل��ذي  �لعمل، 
نهيان،  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
وين�س  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة،  رئ��ي�����س 
بالرجال  �لن�شاء  �أج���ور  م�����ش��او�ة  على 
�لعامل  وم���ن���ح  �خل���ا����س،  �ل��ق��ط��اع  يف 
و�لدية"  "�إجازة  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  يف 
لتكون  طفله،  لرعاية  �لأجر  مدفوعة 
بذلك دولة �لإم��ار�ت �أول دولة عربية 
مت��ن��ح �إج�������ازة �ل���و�ل���دي���ة ل��ل��ع��ام��ل يف 

�لقطاع �خلا�س.
- قر�ر جمل�س �لوزر�ء برئا�شة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، 
�لرو�تب  يف  بامل�شاو�ة   2019 ع��ام  يف 
�جل��ن�����ش��ني يف �جلهات  ب���ني  و�لأج�������ور 
�حلكومية، لتكون �لإمار�ت بذلك �أول 

من  ت�شريعاً  ت�شدر  �ملنطقة  يف  دول���ة 
هذ� �لنوع.

�ملفرو�شة  �ل���ق���ي���ود  ج��م��ي��ع  �إل����غ����اء   -
�شاعات  يف  �ل���ع���ام���الت  �ل��ن�����ش��اء  ع��ل��ى 
�ل�شاقة  �ل��وظ��ائ��ف  و�ل��ع��م��ل يف  �ل��ل��ي��ل 
ك���ق���ط���اع���ات �ل���ت���ع���دي���ن و�لإن���������ش����اء�ت 
و�لنقل،  و�لزر�عة  و�لطاقة  و�لت�شنيع 
�مل��ر�أة �حل��ق يف �لعمل يف هذه  لإعطاء 
�لعمل  قانون  ي�شمح  ل   - �ل�شناعات. 
ل�����ش��اح��ب �ل��ع��م��ل �إن���ه���اء خ��دم��ة �مل����ر�أة 

�لعاملة �أو �إنذ�رها ب�شبب حملها.
�لعمل  ت���ن���ظ���ي���م  ق�����ان�����ون  ي���ح���ظ���ر   -
�حل�شول  يف  �مل��وظ��ف��ني  ب��ني  �لتمييز 
يحظر  كما  و�ل��رتق��ي،  �لوظائف  على 
�لتمييز بني �جلن�شني يف �لأعمال ذ�ت 

�ملهام �لوظيفية �لو�حدة.
�ل�شيا�شية  �مل�شاركة  جمال  يف  ثانياً:   -
. - قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل، يف عام 2019 برفع ن�شبة متثيل 
�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  يف  �مل����ر�أة 
جمال  يف   : ث��ال��ث��ا   - ب��امل��ئ��ة.   50 �إىل 

�ملعامالت �مل�شرفية .
- �أ�شدر م�شرف �لإم��ار�ت �ملركزي يف 
�لبنوك  جلميع  تعميماً   2019 ع��ام 
�لعاملة  و�ل�شر�فة  �لتمويل  و�شركات 
يف �لدولة ب�شاأن �مل�شاو�ة بني �جلن�شني 
�مل�شرفية  �ملعامالت  يف  �لتمييز  وعدم 

و�حل�شول على �لئتمان.
�مل��و�د يف قانون  ر�بعاً: تعديل بع�س   -

�لأحو�ل �ل�شخ�شية .
�لتمييز  - خام�شاً: يف جمال مكافحة 
. - �أ�شدر �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
 2019 بقانون �حتادي عام  مر�شوماً 
و�لكر�هية  �لتمييز  م��ك��اف��ح��ة  ب�����ش��اأن 
يحظر كافة �أ�شكال �لتمييز على �أ�شا�س 
�شاد�شاً: يف جمال �حلماية  �جلن�س. - 
- �أ�شدرت دولة �لإمار�ت قانوناً للعنف 
ذكور�ً  �لأف���ر�د  جميع  يحمي  �لأ���ش��ري 

و�إناثاً دون متييز.
باحلب�س  ي��ع��اق��ب  ق���ان���ون  �إ�����ش����د�ر   -
من  �لعقوبتني  ب��اإح��دى  �أو  و�ل��غ��ر�م��ة 
وج�����ه يخد�س  ع���ل���ى  لأن����ث����ى  ت���ع���ر����س 
حياءها بالقول �أو �لفعل يف طريق عام 

�أو مكان مطروق.
- �شابعاً: يف جمال �ل�شلك �لق�شائي .

 2019 �ل����وزر�ء ع��ام  ق���ر�ر جمل�س   -
بتمثيل �ملر�أة يف �ل�شلك �لق�شائي.

 فخر واعتزاز   
ب���دوره���ا، �أع���رب���ت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غامن 
�لإمار�ت  جمل�س  رئي�شة  نائبة  �مل��ّري، 
ل��ل��ت��و�زن ب���ني �جل��ن�����ش��ني ع���ن فخرها 

�لعاملي  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ب��ه��ذ�  و�ع���ت���ز�زه���ا 
لدولة �لإمار�ت يف جمال �لتو�زن بني 
للمر�أة  �لقت�شادي  و�لدعم  �جلن�شني 
و�لقو�نني  �لت�شريعات  لتوفر  نتيجة 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات �ل����ر�ئ����دة 
�إقليمياً، موؤكدًة �أن هذه �ملكانة �لعاملية 
�ل��ت��ي و���ش��ل��ت �إل��ي��ه��ا دول����ة �لإم������ار�ت 
�لر�شيدة  قيادتنا  ل�شتثمار  ثمرة  هي 
�لرجل  �لم������ار�ت يف  دول����ة  وح��ك��وم��ة 
وتاأهيلهما  ����ش���و�ء  ح���د  ع��ل��ى  و�مل�������ر�أة 
خمتلف  يف  �لفاعلة  للم�شاركة  ج��ي��د�ً 
�مل�شتقبل.  وق����ي����ادة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���ود 
وعّرت نائبة رئي�شة جمل�س �لإمار�ت 
للتو�زن بني �جلن�شني عن فخرها مبا 
تلقاه �ملر�أة يف دولة �لإم��ار�ت من دعم 
وحتفيز د�ئم على �لنجاح و�لتميز من 
�لقيادة �حلكيمة لدولة �لإمار�ت  ِقَبل 
�ل��ت��ي ل ت��دخ��ر و���ش��ع��اً يف ت��ق��دمي كافة 
كافة  وتهيئة  ل��ل��م��ر�أة  �مل�����ش��ان��دة  �أوج���ه 
�ل�����ش��ب��ل �أم��ام��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا على 
خري وجه مبا يف ذلك دوره��ا �لأ�شري 
و�ل�شيا�شي  و�لقت�شادي  و�لجتماعي 
و�لإ�شهام بفعالية فيما بلغته �لإمار�ت 
م���ن م��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة م��ت��م��ي��زة وري�����ادة 
�إق��ل��ي��م��ي��ة. ك��م��ا �أع���رب���ت ���ش��ع��ادة حنان 
�لحتادي  �ملركز  مدير  �أهلي،  من�شور 
عن  ب��الإن��اب��ة،  و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية 
�لتي  �ل���ن���وع���ي���ة  ب���ال���ق���ف���زة  �ع����ت����ز�زه����ا 
حققتها دولة �لإمار�ت يف تقرير �ملر�أة 
�أحدث  يف  و�لقانون  �لأعمال  و�أن�شطة 
للتعاون  ثمرة  �إنها  وقالت  �إ�شد�ر�ته، 
�مل�شرتك بني �ملركز وجمل�س �لإمار�ت 
�إىل  بالإ�شافة  �جلن�شني،  بني  للتو�زن 
للعديد من �جلهات  �لوطنية  �جلهود 
و�لتي  �ل��دول��ة  يف  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��رج��م��ة روؤي�����ة و�أه�����د�ف 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي ت���ويل �مل����ر�أة 
ك���ل رع���اي���ة وت��ق��دي��ر وت���وؤم���ن بدورها 
ك�شريك فاعل يف �لتنمية �لقت�شادية. 
�لحتادي  �ملركز  حر�س  �أهلي  و�أك���دت 
�لقيام  ع��ل��ى  و�لإح�������ش���اء  للتناف�شية 
ب����دوره يف �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز مكانة 
�لتناف�شية  ت���ق���اري���ر  ���ش��م��ن  �ل����دول����ة 
وحتقيق  وم����وؤ�����ش����ر�ت����ه����ا،  �ل���ع���امل���ي���ة 
�أه��������د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ش���ت���د�م���ة، عر 
متكامل،  وط��ن��ي  �إح�شائي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  و�ق��رت�ح 
و�لت�شريعات و�خلطط �ملتعلقة مبجال 
�لعمل �لإح�شائي و�لتناف�شي، ودر��شة 
و�لعمل  �ل��دول��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  تطبيقها  ع��ل��ى 
و�ل�شلطات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع 

�ملخت�شة.

منال بنت حممد تهنئ القيادة الر�سيدة و�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك بالإجناز العاملي اجلديد للدولة

االإمارات يف املركز االأول على م�صتوى ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف تقرير البنك الدويل )املراأة واأن�صطة االأعمال والقانون(

•• اأندورا ال فيال-وام:

لدى  �لدولة  �شفري  �ل�شويدي  ح�شن  ماجد  �شعادة  �لتقى 
�إمارة  ل��دى  �ملقيم  غري  �ل��دول��ة  و�شفري  �لإ�شبانية  �ململكة 
�أندور�، معاىل ماريا �أوبا�س فونت، وزيرة خارجية �أندور�، 

يف مقر �حلكومة بالعا�شمة �أندور� ل فيال.
بني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
�ملجالت،  خمتلف  يف  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �لبلدين 
ون��اق�����ش��ا ع����دد� م���ن �ل��ق�����ش��اي��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
�لثنائية  �لعالقات  وتوطيد  تفعيل  �أهمية  �شعادته  و�أك���د 

بني �لبلدين، معربا عن �ل�شتعد�د �لد�ئم لتفعيل وتعزيز 
�للقاء�ت بني �جلانبني و�لعمل على تقوية �أو��شر �لرو�بط 
�أكدت  جانبها  من  �ل�شعبني.  بني  و�لقت�شادية  �لثقافية 
من  �لعمل  ��شتمر�ر  �أهمية  �أن���دور�  خارجية  وزي��ر  معايل 
�لبلدين  بني  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لعالقات  دعم  �أجل 
�لدولة  �شفري  �شعادة  و�أطلعت  �لرملاين،  �لتعاون  وتعزيز 
حتقيقها  �إىل  بالدها  حكومة  ت�شعى  �لتي  �لتوجهات  على 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت  يف  �ل��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل 
�إك�شبو  �أن��دور� يف  �إم��ارة  �أهمية م�شاركة  و�لثقافية، موؤكدة 
دبي يف حتقيق هذه �لتوجهات و�لتعريف باأندور�   2020

و�لرتويج لها يف خمتلف �ملجالت.

•• اأبوظبي-وام :  

�إن  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  قالت 
�شرفها  �شيتم  �جل���اري  ف��ر�ي��ر  ل�شهر  �لتقاعدية  �ملعا�شات 

�ليوم �خلمي�س . 
و865  593 مليوناً  �ل�شهر  �مل�شروفة لهذ�  �ملعا�شات  وتبلغ 
�ألفاً  502 مليون و396  �ألفاً و496 درهماً، مقارنة بنحو 
91 مليوناً  بزيادة قدرها  �ملا�شي،  و268 درهماً  يف فر�ير 
عدد  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  م�شرية  دره��م��اً،  و228  �أل��ف��اً  و469 

41،494 م�شتفيد�، مقارنة  يبلغ  �ل�شرف  �مل�شتفيدين من 
 1،446 قدرها  بزيادة  �ملا�شي،  40،048 يف فر�ير  بنحو 

م�شتفيد�  . 
�ملعا�شات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شهالوي  حنان  وقالت 
يف  �ل�شرت�ك  من  �لأ�شمى  �لهدف  �لتقاعدي  �ملعا�س  يظل   :
�لتاأمني �لجتماعي  باعتباره يوؤمن دخاًل ثابتاً للموؤمن عليه 
ر�أ�س  على  وج��وده  �أثناء  �ملخاطر  من  �أي  ن�شوء  عن  و�أ�شرته 
عمله �أو بعد �لتقاعد، م�شيفة باأن  هناك م�شوؤولية م�شرتكة 
بني �لهيئة و�ملوؤمن عليه يف حتقيق نظام �لتاأمني �لجتماعي 

�لعمل  �ملوؤمن عليه  يف  ��شتمر�ر  ي�شهم  لأهد�فه، فمن جانب 
لأطول فرتة ممكنه يف زيادة �ملو�رد �لتاأمينية للهيئة ممثلة 
يف �ل�شرت�كات �لتي تقوم �لهيئة من جانب �آخر با�شتثمارها 
له  �لتاأمينية  �ملنافع  �أف�شل  توفري  �أجل  من  بال�شكل  �لأمثل 
عند �لتقاعد .  جدير بالذكر �أن هذه �لنفقات ت�شمل �ملدنيني 
�لجتماعية  و�لتاأمينات  �ملعا�شات  قانون  لأحكام  �خلا�شعني 
�لذين  و�لع�شكريني  1999، وكذلك  �ملدنيني  ل�شنة   7 رقم 
تدير �لهيئة ملفاتهم عن وز�رة �ملالية وفقاً لقو�نني �ملعا�شات 

�لتي يخ�شعون لها . 

 املعا�صات : �صرف املعا�صات التقاعدية ل�صهر فرباير اليوم   �صفري الدولة غري املقيم ووزيرة خارجية اأندورا يبحثان تعزيز التعاون 

بني اجلن�سني :   للتوازن  الإمارات  جمل�س  رئي�سة  • �سمو 
• دعم ال�سيخ خليفة بن زايد وال�سيخ حممد بن را�سد وال�سيخ حممد بن زايد وال�سيخة فاطمة بنت مبارك مدعاة لكل الفخر والعتزاز لأثره يف و�سول املراأة يف وطننا اإىل اأعلى املنا�سب

جعل الدولة عنوانًا للتوازن بني اجلن�سني يف املنطقة ومنوذجًا يف منظومة التنمية امل�ستدامة  الإمارات  لبنة  امل�ستمر  الر�سيدة  القيادة  • حتفيز 
• الإمارات حققت قفزة نوعية يف تقرير "املراأة واأن�سطة الأعمال والقانون" نتيجة القوانني اجلديدة والتعديالت الت�سريعية لأكرث من 20 مادة قانونية تعزز امل�ساركة القت�سادية للمراأة

حققت العالمة الكاملة يف خم�سة من حماور التقرير �سملت حرية التنقل والعمل والأجور وريادة الأعمال . • الدولة 
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اأخبـار الإمـارات

ح�شلت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
على  �ل��ع��امل  يف  ج��ه��ة حكومية  ك����اأول 
�شهادة �لعتماد �لعاملي يف �إد�رة �لبتكار 
 GC Mark-Innovation
وحققت   (  )Management
�أعلى  وه��ي  �لبالتينية  �لفئة  �ل���وز�رة 
�خلا�شة  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ف���ئ���ات  يف  درج������ة 
ب��ال�����ش��ه��ادة، حيث ي��وؤك��د ه��ذ� �لإجن���از 
تطبيق �لوز�رة و�لتز�مها باملو��شفات 
�لبتكار  ب��������اإد�رة  �خل���ا����ش���ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�ملمار�شات  �لتقنيات  يف  و�ل�شتثمار 
�لبتكار  منظومة  لتطوير  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لكفاء�ت،  للكو�در  �مل�شتمر  و�لتاأهيل 
�لرعاية  خ��دم��ات  بتعزيز  ي�شهم  مم��ا 
�لإم����ار�ت  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ  �ل�شحية 
كوجهة عاملية ر�ئدة لالبتكار �مل�شتد�م 
�لتناف�شية  �مل���وؤ����ش���ر�ت  يف  و�لرت����ق����اء 
�ل���ع���امل���ي���ة. وج�����اء �لإع�������الن ع���ن هذ� 
�نتهاء  ب��ع��د  ل���ل���وز�رة  �ملتميز  �لإجن����از 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��دق��ي��ق م���ن ق��ب��ل فريق 
نظام  ومر�جعة  �ملحكمني  خ��ر�ء من 
�إد�رة �لبتكار يف �لوز�رة و�لتحقق من 
�لمتثال لكافة �ل�شرت�طات و�ملعايري 
و�ملمار�شات �ملعتمدة، وبناء على نتائج 

�لتقييم مت منح �شهادة �ملطابقة �لتي 
�لعتماد  جهات  م��ن  جمموعة  متثل 
 DQS �أوروب��������ا م��ث��ل جم��م��وع��ة  يف 
�لعاملية و�ملتخ�ش�شة يف جمال �عتماد 
وت�������ش���دي���ق �لأن����ظ����م����ة و�مل���و�����ش���ف���ات 
�لإد�رية، ومنظمة IQ-net �لعاملية، 
و�ملركز �لأملاين للتميز. وت�شلم �شهادة 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �ل������دويل  �لع���ت���م���اد 
ي��و���ش��ف حم��م��د �ل�����ش��رك��ال م��دي��ر عام 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت للخدمات �ل�شحية 
بح�شور �شقر �حلمريي مدير مركز 
�لتدريب و�لتطوير �لرئي�س �لتنفيذي 

لالبتكار.

البتكار يف جودة ال�سحة
حممد  يو�شف  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  و�أك���د 
�ل������وز�رة على  �أن ح�����ش��ول  �ل�����ش��رك��ال 
�لعتماد �لدويل من �لفئة �لبالتينية 
يعتر  �لعامل  ك��اأول جهة حكومية يف 
�لإم���ار�ت يعزز  لدولة  �إجن��از�ً متميز�ً 
يف  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لتناف�شية  مكانتها  م��ن 
�إطار دعم وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �أطلقت  �لتي 
لالبتكار لتحويل �لإمار�ت �إىل خمتر 

و�لر�مج  لل�شيا�شات  م��ف��ت��وح  ع��امل��ي 
ومن�����اذج �ل��ع��م��ل �مل��ب��ت��ك��رة ل��ت��غ��دو من 
�لدول �لأكرث �بتكار�ً يف �لعامل. و�أ�شار 
�ل�شحة  وز�رة  �ل���ت���ز�م  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه 
م�شار�ت  با�شت�شر�ف  �ملجتمع  ووقاية 
�لب��ت��ك��ار يف  لتحقيق  م�����ش��ب��وق��ة  غ��ري 
جمالت جودة �ل�شحة و�بتكار حلول 
�ل�شحية  �لرعاية  مل�شتقبل  م�شتد�مة 
م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر ت�����ش��ام��ي��م عمل 
طبية  �إجن�����از�ت  وحت��ق��ي��ق  م�شتقبلية 
عن  و�لتطبيب  �لروبوتات  با�شتخد�م 
ب��ع��د و�ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي وتطوير 

�شعادة  و�أ�����ش����اد  �ل���ذك���ي���ة.   �خل���دم���ات 
وكفاءة  ب��ج��ه��ود  �ل�����ش��رك��ال  �ل��دك��ت��ور 
فرق �لعمل بالوز�رة يف جمال �لبتكار 
م��وؤ���ش�����ش��ي��ة حمفزة  ب��ي��ئ��ة  ل��رت���ش��ي��خ 
لالبتكار و�لبحث و�لتطوير بالرتكاز 
�لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية  ع��ل��ى 
و�لتميز،  لالبتكار  و�لد�عمة  للوز�رة 
��شتقطاب  �ل���وز�رة  ق��ي��اد�ت  ومو��شلة 
�شر�كات ��شرت�تيجية مع �أرقى مر�كز 
�لأبحاث �لطبية، و�ل�شتثمار �مل�شتد�م 
يف �لكفاء�ت �لوطنية، وتطوير مر�كز 
ملو�جهة  �جل��اه��زي��ة  لتح�شني  بحثية 
�لأمر��س �مل�شتقبلية، وحر�س �لوز�رة 
ع��ل��ى دم���ج �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ب��ت��ك��رة يف 
و�شائل �لت�شخي�س و�لعالج بال�شتفادة 
من �لبيانات �لتنبوؤية، ورفع �جلاهزية 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن �لأم���ر�����س، مب��ا ي�شهم 
�لإم���ار�ت كمركز  دول��ة  بتعزيز مكانة 

عاملي لالبتكار يف �لقطاع �ل�شحي.

ا�سرتاتيجية م�ستدامة لالبتكار
م��دي��ر مركز  ول��ف��ت �شقر �حل��م��ريي 
�لتدريب و�لتطوير �لرئي�س �لتنفيذي 
ياأتي  �لإجن����از  ه���ذ�  �أن  �إىل  ل��الب��ت��ك��ار 

ت��اأك��ي��د�ً على �ل��ت��ز�م �ل����وز�رة مبعايري 
�إطار  �لعاملية كمنهج عمل يف  �لبتكار 
�شعيها لتغدو موؤ�ش�شة ر�ئدة م�شتد�مة 
�أحد  �لب��ت��ك��ار  يعتر  حيث  ومبتكرة، 
�لوز�رة،  عمل  يف  �لرئي�شية  �ملحركات 
�لبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  خ����الل  م���ن 
�أنظمة  وت��ط��وي��ر  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  يف 
وبناء  وتعزيز  �لبتكار،  لإد�رة  حديثة 

�لقدر�ت يف جمال �لبتكار �ل�شحي.
منوهاً �إىل ��شرت�تيجية وز�رة �ل�شحة 
-2019 لالبتكار  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
حم����اور   4 ت�����ش��م��ل  �ل����ت����ي   2021
�لرعاية  يف  ري������ادة  وه�����ي؛  رئ��ي�����ش��ي��ة 
جمتمع  و�لتطوير،  �لبحث  �ل�شحية، 
كما  ر�ئ��دة.  �شحي، عمليات وخدمات 
5 ممكنات  �إىل  ت�شتند �ل�شرت�تيجية 
لتطوير  �ل��ب�����ش��ري  �مل���ال  ر�أ�����س  ت�شمل 
و�إن�شاء  و�ل��ب��ح��وث،  �لبتكار  �إم��ك��ان��ات 
بالإ�شافة  �ملعلومات،  لتبادل  من�شة 
�لتمويل  ���ش��رف  ط���رق  ت�����ش��ه��ي��ل  �إىل 
�ل�شحي،  �مل����ج����ال  يف  ل����الب����ت����ك����ار�ت 
�لتطور�ت  من  �لق�شوى  و�ل�شتفادة 
�لتكنولوجية �ملتقدمة، وبناء �شر�كات 

لدعم �لبتكار و�لبحوث. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل وزير الدولة لل�صوؤون 
اخلارجية يف جمهورية بنغالدي�س ال�صعبية

•• راأ�س اخليمة-وام :  

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
�أم�س معايل  ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
�لدولة  وزي���ر  �لع�شو  �لرملاين  ع��ل��م،  �شهريار  حممد 
�ل�شعبية،  بنغالدي�س  جمهورية  يف  �خلارجية  لل�شوؤون 

�لذي يزور �لبالد حالياً . 

بال�شيف  �خليمة،  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ورح��ب 
�آفاق  �للقاء  خ��الل  �شموه  وناق�س  ل��ه،  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 
�لبلدين  �ل��ق��ائ��م��ة  ب���ني  و�ل�������ش���ر�ك���ة  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 

�ل�شديقني على خمتلف �ل�شعد . 
بالتطور  علم،  �شهريار  حممد  معايل  �أ���ش��اد  جهته  من 
�لذي ت�شهده ر�أ�س �خليمة على خمتلف �ل�شعد، متمنياً 

لالإمارة مزيد�ً من �لتقدم و�لرخاء  و�لزدهار . 

•• عجمان-وام:

�طلع �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي على نتائج موؤ�شر �لن�شج �لإح�شائي يف دورته �لأوىل و�لذي يعد 
وذلك   2020 ع��ام  يف  �شموه  �أطلقها  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �أح���د 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �لدكتور  بح�شور 
لالإح�شاء  ملركز عجمان  �لتنفيذي  �ملدير  �حلبي�شي  �شعيد  و�لدكتورة هاجر 

و�لتناف�شية.
�لن�شج  م�شتوى  وق��ي��ا���س  م��ع��رف��ة  �إىل  �لإح�����ش��ائ��ي  �لن�شج  م��وؤ���ش��ر  وي��ه��دف 
�إم��ارة عجمان من  �مل�شتقلة يف  �لإح�شائي لدى �جلهات �حلكومية و�جلهات 
�لتنموية  �إح�شاء�ت ذ�ت جودة عالية ت�شتخدم يف ر�شم �خلطط  �أجل توفري 

و�إعد�د �ل�شيا�شات و�لإ�شرت�تيجيات وتوفري بيانات وموؤ�شر�ت عالية �جلودة 
موؤ�شر  م�شتويات  ت�شنيف  مت  حيث  �لإم���ارة  وتناف�شية  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  تدعم 
�لن�شج �لح�شائي �إىل ثالث م�شتويات .. م�شتوى �لن�شج وم�شتوى �لتطوير 

وم�شتوى �لتاأ�شي�س.
�لقت�شادية م�شتوى  �لتنمية  ود�ئرة  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  وقد حّققت 
�ملعايري  كافة  بتطبيق  كليا  �جلهة  �ل��ت��ز�م  ميثل  و�ل���ذي  �لإح�شائي  �لن�شج 
�شنفت  كما  �لتطوير  م�شتوى  يف  حكومية  جهات  خم�س  و�شنفت  �لرئي�شية 

خم�س جهات حكومية �أخرى يف م�شتوى �لتاأ�شي�س.
�حلكومات  �ه��ت��م��ام  تعاظم  �مل��ط��رو���ش��ي  �شيف  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
لتخاذ  �لرئي�شية  �ل��رك��ائ��ز  �أح���د  ب��اع��ت��ب��اره  �لإح�����ش��ائ��ي  بالن�شج  �حل��دي��ث��ة 
�لقر�ر�ت و��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لتي هي من �أ�شا�شيات عمل �ملجل�س �لتنفيذي 

�ل�شيا�شات  و�شنع  �ل�شرت�تيجيات  و�شياغة  �حلكومة  وبر�مج  خطط  لدعم 
تاأ�شي�س  نح�و  تعزيز جاهزي�ة �جله�ات �حلكومي�ة  �أهمية  موؤكد�ً  �حلكومية.. 

قو�ع�د بيان�ات ت�شاهم يف �إ�شد�ر �إح�شاء�ت تت�شم باجلودة.
من جانبها �أو�شحت �شعادة �لدكتورة هاجر �شعيد �حلبي�شي �أنه وفقاً لنتائج 
�ملوؤ�شر  ت�شنيف  �لتطوير" يف  "م�شتوى  عجمان  �إم��ارة  حققت  فقد  �لتقييم 
تطبيق  يف  متو�شطا  �لتز�ما  م�شتوى  ميثل  و�ل��ذي  �لح�شائي  للن�شج  �لعام 
لإد�رة  و�لت�شغيلي  �لتنظيمي  �إلطار  �ملتمثلة يف  �لرئي�شية  �ملعايري  متطلبات 

�لبيانات وتوفري �لبيانات و�إتاحتها وتطبيق متطلبات جودة �لبيانات.
عمليتي  خ��الل  �لف�شلى  �ملمار�شات  بع�س  ر�شد  مت  �أن��ه  �حلبي�شي  و�أ�شافت 
�ملتابعة و�لتقييم �لتي تتبعها بع�س �جلهات �حلكومية متمثلة يف �لإ�شد�ر�ت 
�لإح�شائية �ملتميزة و�ملبتكرة وو�شائل عر�س ون�شر �لبيانات �لإح�شائية على 

�شكل خر�ئط تفاعلية. هذ� ويعمل مركز عجمان لالإح�شاء و�لتناف�شية وفق 
تو�شيات �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي على توفري �لربط �لإلكرتوين 
�لإح�شاء  ومركز  عجمان  ب��اإم��ارة  و�مل�شتقلة  �حلكومية  �جلهات  بني  �ملبا�شر 
متكني  يف  و�ل�شتثمار  م�شتمر  ب�شكل  �لبيانات  تدفق  ل�شمان  و�لتناف�شية 
�جلهات �حلكومية وبناء قدر�تها يف جمال حت�شني جودة �لبيانات و�إتاحتها 
�إىل جانب تطويع ومالئمة �لنموذج �لعام لإد�رة �لعمليات �لإح�شائية على 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  على  تدريجيا  وتطبيقه  عجمان  �إم����ارة  م�شتوى 
�لحتياجات  لتلبية  �لب�شرية  �مل����و�رد  وك��ف��اي��ة  م��الءم��ة  وت��ع��زي��ز  و�مل�شتقلة 
�لإح�شائية و�إعد�د خطة زمنية لتطوير قو�عد �لبيانات �ل�شجلية يف �لإمارة 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  وتبني  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  �جل��ه��ود  توحيد  �إىل  و�ل�شعي 

جمال �لبيانات �لإح�شائية بني خمتلف �جلهات.

عمار النعيمي يطلع على نتائج موؤ�صر الن�صج االإح�صائي يف دورته االأوىل

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

 �أع���ل���ن���ت م�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ��������س �خل���ي���م���ة، ع����ن ت���وف���ري عالج 
بحقن  �لعالج   ،)Bamlanivimab( بامالنيفيماب 
�لأج�شام �مل�شادة حلالت كوفيد19-، بعد �أن �أثبت فعاليته 
�مل��ر���س وح���دوث م�شاعفات خطرية  ت��ط��ور  يف �حل��د م��ن 
جتر �ملري�س على �لبقاء يف �مل�شت�شفى كاحلاجة �إىل جهاز 

تنف�س ��شطناعي مثاًل.
�لغذ�ء  �إد�رة  ترخي�س  على  بامالنيفيماب  ع��الج  وح�شل 
ل��ع��الج حالت  �ل��ط��ارئ  لال�شتخد�م  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�ل����دو�ء 
�لذين  �لبالغني  �ملتو�ّشطة لدى  �إىل  كوفيد19- �خلفيفة 
مل يحتاجو� �إىل دخول �مل�شت�شفى، و�لأكرث عر�شًة لالإ�شابة 
باأعر��س �ملر�س �حلادة �لتي جترهم على �ل�شتطباب يف 
�مل�شت�شفيات. وتاأتي �أهمية بامالنيفيماب من كونه �لدو�ء 

�لأّول �ملرّخ�س لعالج فريو�س كورونا �مل�شتجد حتديد�ً.
وي��ع��م��ل �جل���ه���از �مل��ن��اع��ي ع��ل��ى �ل���دف���اع ع���ن �جل�����ش��م �أم���ام 
�مل�شتجد،  كورونا  فريو�س  مثل  تدخله،  �لتي  �لفريو�شات 
�أّن �جل�شم ي�شتغرق  �إّل  عن طريق ت�شكيل �أج�شام م�شادة؛ 
جديد،  فريو�س  وج��ود  عند  م�شادة  �أج�شاٍم  لت�شكيل  وقتاً 
مما يوؤدي �إىل �لإ�شابة باملر�س وظهور �أعر��شه �أثناء هذه 
يعتمد  �ل��ذي  �جلديد  �لعالج  �أهمية  تكمن  وهنا  �لعملية؛ 

على حقن �لأج�شام �مل�شادة وريدياً ب�شورة مبا�شرة.
وتعليقاً على هذ� �ملو�شوع، قال �لدكتور جان مارك غوير، 
"يعمل �لعالج  �لرئي�س �لتنفيذي مل�شت�شفى ر�أ�س �خليمة: 
ُت�شنعه  �ل���ذي  بامالنيفيماب،  �مل�����ش��ادة،  �لأج�����ش��ام  بحقن 
�مل�شتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  حتييد  على  ليلي  �إيل  �شركة 
وعلى �لرغم من قدرة �جلهاز �ملناعي للمري�س على �إنتاج 
�أج�شام م�شادة، �إّل �أّن �لوقت �لذي ي�شتغرقه للقيام بذلك 
قد ي�شمح بظهور �أعر��س حادة على �ملري�س. كما يحتوي 
ينتجها  �لتي  لتلك  م�شابهة  م�شادة  �أج�شام  على  �ل��ع��الج 
ج�شم �ملر�شى �لذين تعافو� من �ملر�س، مما يتيح ��شتجابًة 

حالت  �إىل  �ل��و���ش��ول  �ملري�س  ويجّنب  للفريو�س  ف��وري��ًة 
حرجة من �ملر�س".

وُيعّد �لدو�ء �جلديد عالجاً لالأ�شخا�س �مل�شابني مبر�س 
�ختبار  يف  �إي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رو�  �ل��ذي��ن  كوفيد19-، 
�أّن  �مل�شتجد. وُتظهر �لدر��شة  �لك�شف عن فريو�س كورونا 
�لعالج بهذ� �لدو�ء ي�شاعد على �حلد من كمية �لفريو�س 
�ل�شن  ك��ب��ار  ��ة  وخ��ا���شّ �لأ���ش��خ��ا���س،  بع�س  ل��دى  يف �جل�شم 
�أو مم��ن ي��ع��ان��ون م��ن مر�س  65 ع��ام��اً  �ل��ذي��ن جت�����اوزو� 
�ل�شكري �أو �شغط �لدم �ملرتفع �أو �مل�شاكل �لقلبية؛ �إّل �أّنه 
على  �أعر��شهم  �أجرتهم  �لذين  �ملر�شى  عند  فعال  غري 

�لدخول �إىل �مل�شت�شفى.
قائاًل:  �ل��دو�ء  �إعطاء  �لدكتور غوير حول كيفّية  و�أ�شاف 
و�ح���دة فقط ع��ن طريق حقنة  مل��رة  �ل��ع��الج  ه��ذ�  "يوؤخذ 
�لدو�ء  �أك��رث من �شاعة لت�شّخ  �ل��ذر�ع ت�شتغرق  وريدية يف 
مدة  �ل�شحّية  �لرعاية  م��زّود  وُي��ح��دد  ببطء.  �جل�شم  �إىل 
�أحد  �أو  يتّم يف م�شت�شفى  �أن  �ل��ذي يجب  �لوريدي  �حلقن 
مر�كز �لرعاية �ل�شحّية. كما يجب �أن يبقى �ملري�س حتت 

�ملر�قبة ملدة �شاعة على �لأقل بعد �حلقن". 
وي��ت��اب��ع �ل��دك��ت��ور غ��وي��ر: "ل مي��ك��ن �إع���ط���اء ه���ذ� �لعالج 
�أقل  بالأوك�شجني  ت�شبع  ن�شبة  لديهم  �ل��ذي��ن  للمر�شى 
ن��ف�����س يف   30 م���ن  �أك�����رث  ت��ن��ّف�����س  م���ع���ّدل  �أو   93% م���ن 
125 نب�شة يف  �أعلى من  �أو معّدل نب�شات قلب  �لدقيقة 
منها  يعانون  �لتي  �لأع��ر����س  تتطلب  �ل��ذي��ن  �أو  �لدقيقة 
�إعطاء هذ� �لعالج للن�شاء  دخول �مل�شت�شفى. كما ل ميكن 
�حلو�مل �أي�شاً". وبدوره قال �لدكتور ر�شا �شديقي، �ملدير 
�لتنفيذي مل�شت�شفى ر�أ�س �خليمة: "لطاملا �أثبتت م�شت�شفى 
�عتمدت  حيث  �ملنطقة،  يف  �لطبي  متيزها  �خليمة  ر�أ����س 
بد�يتها.  منذ  �ل�شحّية  �لأزم����ة  م��و�ج��ه��ة  يف  ف��ع��اًل  نهجاً 
ويوؤكد توفري هذ� �لعالج �جلديد على �لتز�منا وحر�شنا 
�جلهود  ودع����م  للمجتمع  �لأم���ث���ل  �ل��ع��ن��اي��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

�حلكومية �لر�ئدة يف هذ� �ملجال".

•• اأبوظبي - الفجر:

�ل�شتد�مة  �أعلى معايري  ��شرت�تيجيتها يف تطبيق  �شمن 
�لنموذج  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت  �لطاقة،  وت��وف��ري 
�أبوظبي،  ج��زي��رة  ل�����ش��و�رع  �جل��دي��دة  ل��الإن��ارة  �لتجريبي 
 ،)22 �لرئي�شي )حو�س  بالر  وذلك يف مدينة �شخبوط 
عر تركيب 3 تقنيات خمتلفة ومتنوعة لإنارة �ل�شو�رع، 

مت توريدها من عدد من �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني.
�ل�شم�شية،  بالطاقة  �لإن��ارة  على  �لأوىل  �لتقنية  وتعتمد 
لتوليد  �ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  �إىل  ت��ه��دف  حيث 
�لأل���و�ح  تركيب  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  �لكهربائية،  �ل��ط��اق��ة 
بدياًل  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��ك�����ش��اف��ات  ع��ل��ى  �ل�شم�شية 
�إىل  حتتاج  ل  �إذ  �لتقليدية،  �لكابلية  ل��الإن��ارة  م�شتقبلياً 

ربط �أعمدة �لإنارة ب�شبكة توزيع �لكهرباء.
�لإن���ارة حتت  �لتحقق من م��دى فاعلية ه��ذه  ويتم حالياً 
�حلر�رة  م�شتويات  يف  ل�شيما  �ملحلية،  �ملناخية  �لعو�مل 
�لذكية  �لك�شافات  �أنظمة  ت�شمح  كما  �ملرتفعة،  و�لرطوبة 
�لت�شغيلية  �لوظائف  لكافة  ُبعد  ع��ن  و�مل��ر�ق��ب��ة  بالتحكم 

لالإنارة.
ي��ع��م��ل بالطاقة  �إن�����ارة ذك��ي��اً  18 ع��م��ود  ت��رك��ي��ب  وق���د مت 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة ���ش��م��ن �مل�����ش��روع �ل��ت��ج��ري��ب��ي ل��ت��ق��ن��ي��ة �لإن�����ارة 

�لطاقة  ت��وف��ري  ف��و�ئ��ده��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �ل�شم�شية،  بالطاقة 
�لنبعاثات  وتقليل   ،100% بن�شبة  �لتوزيع  �شبكة  من 
ر�أ�شمالية  %100، مع توفري تكاليف  بن�شبة  �لكربونية 

وت�شغيلية متوقعة.
ك��م��ا �ت��ب��ع��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي تقنية ج��دي��دة من 
لإنارة  �أق��ل   LED �شر�ئح  على  LED حتتوي  ك�شافات 
�ل�شو�رع وفقاً للم�شتويات �ملعيارية �ملعتمدة، وجتري حالياً 
جتربة مدى فاعلية هذه �لتقنية حتت �لظروف �ملناخية 
�إن��ارة LED توفر  �ملحلية، حيث مت تركيب 10 وحد�ت 
�لطاقة بن�شبة %88، وتقلل �لنبعاثات �لكربونية بن�شبة 
%88، بالإ�شافة �إىل توفري تكاليف مالية متوقعة خالل 

عامني من تنفيذ �مل�شروع، مقارنة بالإنارة �لتقليدية. 
 LED أما �لتقنية �لثالثة فهي نوع جديد من م�شابيح�
با�شتبد�ل  ت�شمح  �أنها  ميز�تها  ومن  ت�شمى "كورن كب"، 
 LED�ل� �ل���ق���دمي���ة مب�����ش��اب��ي��ح  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �مل�����ش��اب��ي��ح 
حيث  �مل�شباح،  ك�شاف(  )�أو  علبة  تغيري  دون  من  جديدة 
كب"،  "كورن  مب�شابيح  �إن����ارة  وح���دة   75 ����ش��ت��ب��د�ل  مت 
و�لتي من فو�ئدها توفري �لطاقة بن�شبة %70، وتقليل 
تكاليف  توفري  مع   ،70% بن�شبة  �لكربونية  �لنبعاثات 
مقارنة  �مل�����ش��روع  تنفيذ  م��ن  �شنة  خ��الل  متوقعة  مالية 

بالإنارة �لتقليدية. 

•• اأبوظبي - ليبيا - وام: 

�خلارجية  وز�رة  م��ع  و�ل�����ش��الم  للت�شامح  �ل��ع��امل��ي  �ملجل�س  وق���ع 
للمجل�س  متثيلي  مكتب  فتح  �تفاقية  �لليبي  �ل��دويل  و�لتعاون 
�لعاملي للت�شامح و�ل�شالم يف ليبيا بهدف ن�شر و�إعالء قيم �لت�شامح 
و�ل�شالم يف ليبيا و�لعامل يف �شتى �ملجالت وعر خمتلف �لو�شائل 

ل �شيما من خالل �ملنظومة �لرملانية و�لتعليمية و�لإعالمية.
�ملجل�س  رئي�س  �جل��رو�ن  �أحمد بن حممد  �لتفاقية معايل  وقع 
�حلويج  عبد�لهادي  �ل�شيد  معايل  و  و�ل�شالم  للت�شامح  �لعاملي 

وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �لليبي.

و�أكد �حلويج دعم ليبيا �مل�شتمر للمجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شالم 
و�أهد�فه �ل�شامية، م�شيد�ً بدور �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شالم، 
يف توحيد كافة �جلهود �لدولية لدعم ون�شر قيم �لت�شامح حول 
�لعامل، �شاكر�ً مبادرة �ملجل�س للعمل من ليبيا، �لأمر �لذي من 

�شاأنه تعزيز ودعم م�شار �ل�شالم �لليبي.
دولة  دور  �لليبي  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ثمن  كما 
ودعمها  و�ل�شالم،  �لت�شامح  جمال  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت 
�مل�شتمر لل�شعب �لليبي �لكبري وم�شار �ل�شالم يف ليبيا، وجهودها 

�لو��شحة يف تعزيز �ل�شالم و�لت�شامح حول �لعامل.
عن  و�ل�����ش��الم  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  ع��ر  جانبه  م��ن 

���ش��ك��ره ل���وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل �ل��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى كرم 
�إجن���از�ت،  �أه��م  ع��ن  م��وج��ز�ً  وق��دم  �ل�شتقبال،  وح�شن  �ل�شيافة 
�لرملان �لدويل للت�شامح و�ل�شالم، و�جلمعية �لعمومية للت�شامح 
�لرئي�شيني،  و�ل�شالم  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  و�ل�شالم، جهازي 
يف ن�شر �لت�شامح على �ل�شعيد �لرملاين و�لرتبوي و�لتعليمي ويف 
�لإعالم. وتهدف �لتفاقية �إىل تعزيز �ملزيد من �لتعاون و�لعمل 
�مل�شرتك بني �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شالم و�حلكومة �لليبية 
بهدف رفع ون�شر قيم �لت�شامح و�ل�شالم يف ليبيا و�لعامل، كما تتيح 
دبلوما�شية،  مبميز�ت  ليبيا  يف  له  متثيلي  مكتب  فتح  للمجل�س 

بهدف تعزيز �لت�شامح و�ل�شالم يف �ملنطقة و�لعامل.

م�صت�صفى راأ�س اخليمة توفر 
عالج االأج�صام امل�صادة لكورونا

�سمن ا�سرتاتيجيتها يف تطبيق اأعلى معايري ال�ستدامة وتقليل النبعاثات الكربونية

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ منوذجًا جتريبيًا جديدًا 
الإنارة ال�صوارع با�صتخدام 3 تقنيات موفرة للطاقة

اإجناز متميز لدولة الإمارات يعزز من مكانتها التناف�سية العاملية

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع حت�صل على االعتماد الدويل يف اإدارة االبتكار

•• راأ�س اخليمة-وام:

ر�أ�س  �شرطة  يف  و�ل�شائقني  �لآليات  ترخي�س  �إد�رة  �أعلنت 
�خل��ي��م��ة ع��ن حت��وي��ل ج��م��ي��ع خ��دم��ات ف��ت��ح �مل��ل��ف �مل����روري 
عن  بالكامل  ق��ي��ادة  رخ�شة  على  �حل�����ش��ول  يف  للر�غبني 
طريق �لتطبيقات �لذكية �أو موقع وز�رة �لد�خلية يف �إطار 
�ل��وز�رة باجتاه تطبيقه مبا  �ل��ذي تدفع  �لرقمي  �لتحول 
�ملتعاملني  وجمهور  �ملوظفني  على  و�جلهد  �لوقت  يوفر 

على حد �ل�شو�ء.
وق����ال �ل��ع��ق��ي��د ���ش��ق��ر ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر �إد�رة 
ت��رخ��ي�����س �لآل���ي���ات و�ل�����ش��ائ��ق��ني يف ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة 
بالإنابة �إن هذ� �لتحول للخدمات �لرقمية ياأتي �ن�شجاما 
��شعاد  لتعزيز  �ل�شاعية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 

�ملتعاملني باخلدمات �ملقدمة وفق �أعلى �ملعايري.
و�أ�شاف �أنه يتوجب على �لر�غبني يف فتح ملف للح�شول 
على رخ�شة قيادة ��شتخد�م �لتطبيق �لذكي "MOI" �أو 
�لولوج �إىل موقع وز�رة �لد�خلية على �ل�شبكة �لعنكبوتية، 

رخ�شة  على  للح�شول  بالتقدم  �ل��ر�غ��ب  �جلمهور  د�ع��ي��ا 
�ل��ق��ي��ادة �إىل �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة وتقدمي 
معاملتهم عن طريقها حيث لن يتم ��شتقبال �ملر�جعني يف 
مقر �لإد�رة يف ظل بدء �لعمل بهذ� �لقر�ر �لذي ي�شب يف 

�مل�شلحة �لعامة وخدمة �أفر�د �ملجتمع.
من جهة �أخرى لفت �لعقيد �شقر �لقا�شمي �إىل ��شتحد�ث 
�شامال  طبيا  فح�شا  و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة 
للمتقدمني للح�شول على رخ�شة قيادة مركبات �أو �آليات 
ثقيلة مبختلف فئاتها وللر�غبني يف جتديد رخ�س قيادتهم 
�شمن هذه �لفئات ومدربي �ملد�ر�س و�ملعاهد بالتعاون مع 
م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة حر�شا على حتقيق �أعلى م�شتويات 
م�شتخدميها  �شالمة  على  �لطرقات  �ملرورية يف  �ل�شالمة 

و�لتاأكد من �للياقة �ل�شحية لل�شائقني و�ملدربني.
و�أكد �أن هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار حر�س �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة على �شمان �شالمة �شائقي �ملركبات 
�لثقيلة ومدربي �لقيادة �ل�شحية تعزيز� لل�شالمة �ملرورية 

على �لطرقات.

ترخي�س االآليات وال�صائقني براأ�س اخليمة تبداأ 
تطبيق التحول الرقمي لفتح ملفات رخ�صة القيادة

املجل�س العاملي للت�صامح وال�صالم يوقع اتفاقية فتح مكتب متثيلي يف ليبيا
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عربي ودويل

�أم�����س �لأرب���ع���اء مع  �مل�����ش��ري �شامح �شكري  بحث وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  
�ألفون�س نتومبا من�شق خلية �لعمل يف رئا�شة �لكونغو �لدميقر�طية 
�حلالية لالحتاد �لأفريقي، و�لوفد �ملر�فق له �آخر تطور�ت ملف �شد 
�خلارجية  وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  وق��ال  �لإثيوبي.  �لنه�شة 
�أع���رب عن  �ل��وزي��ر �شكري  �إن  �أم�����س  �أح��م��د ح��اف��ظ، يف بيان �شحايف 
تقدير م�شر للم�شاعي �لكونغولية يف هذ� �ل�شدد، مو�شحاً تطلعها 
�إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �مل�����ش��اع��دة ع��ل��ى  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف  �ل��ك��ون��غ��و  �إىل دور 
ير�عي  �لنه�شة  �شد  وت�شغيل  قو�عد ملء  قانوين ملزم حول  �تفاق 
�شكري بحث  �ل��وزي��ر  �أن  �ملتحدث  و�أ���ش��اف  �ل��ث��الث.  �ل��دول  م�شالح 
مع �لوفد �لكونغويل �ملقرتح �ل�شود�ين �لذي توؤيده م�شر، لتطوير 
�لحتاد  ت�شمل  دولية  رباعية  بتكوين  �لنه�شة  �شد  مفاو�شات  �آلية 
�ملتحدة،  و�لأمم  �لأوروب���ي،  و�لحت��اد  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لأفريقي، 
فيليك�س  �ل��رئ��ي�����س  و�إ����ش���ر�ف  رع��اي��ة  حت��ت  �مل��ف��او���ش��ات  يف  للتو�شط 
على  �لثالث  �ل��دول  ومعاونة  قدماً  �لتفاو�س  لدفع  ت�شي�شيكيدي، 

�لتفاق �ملن�شود يف �أقرب فر�شة ممكنة.

قوجيل،  �شالح  �لأرب���ع���اء،  �أم�����س  �جل��ز�ئ��ري  �لأم���ة  جمل�س  �نتخب 
ثلثا  ح�شرها  علنية  جل�شة  خ���الل  ل���ه،  رئ��ي�����ش��اً  �لأ����ش���و�ت  باأغلبية 
ق�شاري  �ملن�شب  ل��ذ�ت  �ملرت�شحان  �لع�شو�ن  و�ن�شحب  �لأع�����ش��اء. 
حممود، وجغد�يل م�شطفى، قبل جل�شة �لت�شويت �لتي جرت برفع 
بالنيابة منذ  �لأم��ة  �لأي��دي. وت��وىل قوجيل من�شب رئي�س جمل�س 
�شالح  بن  �لقادر  عبد  �لرئي�س  تويل  بعد   ،2019 )ني�شان(  �أبريل 

من�شب رئي�س �لدولة، بعد �لإطاحة بالرئي�س عبد �لعزيز 

بتو�شيع  �لأوروب���ي  �لحت��اد  ق��ر�ر  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  و�شفت 
نافالني،  �أليك�شي  ق�شية  ب�شبب  رو�شية  �شخ�شيات  �شد  �لعقوبات 

معترة �أن ما يحدث �أمر خمطط له م�شبقاً. ب�”�ل�شريك”، 
ونقل موقع قناة “�آر تي �لعربية” عن �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية 
�لرو�شية، ماريا ز�خاروفا �أم�س �لأربعاء “قر�ر �لحتاد �لأوروبي خارج 
�أننا نتعامل  حدود �أي منطق. وعندما يغيب �ملنطق فاإن ذلك يعني 

مع ق�شة �شخيفة خطط لها م�شبقا مدعومة بحملة �إعالمية«.
�لدول  باأن وزر�ء خارجية  �أفادت  �أوروبية  وكانت م�شادر دبلوما�شية 
�لأع�شاء بالحتاد �لأوروبي �تفقو� على فر�س عقوبات جديدة على 

رو�شيا، على خلفية �عتقال �ملعار�س �أليك�شي نافالني.

�بتز�ز  بتهمة  �أ�شخا�س  �أربعة  وكند�  ��شرت�ليا  يف  �ل�شرطة  �عتقلت 
��شتمرت  ترهيب  حملة  باأنه  و�شف  ما  بعد  كبري،  عر�قي  م�شوؤول 
عاما. ونفذت �ل�شرطة يف كال �لبلدين عمليات دهم بعد �شل�شلة من 
�بتز�ز على  �شيدين، وحم��اولت  ��شتهدفت منزل يف  �لتي  �لهجمات 
�لنرتنت مرتبطة بعنو�ن يف كند�. و�مل�شتهَدف كان عائلة “�شيا�شي 
كبري جد�” يحمل �جلن�شيتني �لعر�قية و�لأ�شرت�لية “ومي�شي كل 

وقته تقريبا يف �لعر�ق” بح�شب �ل�شرطة �ل�شرت�لية.
2019 عندما  �أن �لهجمات بد�أت يف كانون �لأول دي�شمر  ويعتقد 
�قتحم ��شخا�س م�شلحون ومقنعون منزل يف غرب �شيدين و�عتدو� 
�أُطلقت  �أ�شهر  16 عاما و�شرقو� مبالغ نقدية. بعد  على فتى عمره 
�أع���رية ن��اري��ة على �مل��ن��زل فيما ك��ان بد�خله م��ر�ه��ق��ان وط��ف��ل. ومت 
مت  �ل�شهر  ه��ذ�  �شابق  وق��ت  يف  منف�شلة.  ح��ادث��ة  يف  ن��اف��ذة  تك�شري 
ر�شالة تهديد يف  �لليل وتركت  للمنزل يف  �لأمامية  �ل�شرفة  �ح��ر�ق 
�لأ�شرة مطالب  تلقت  �لوقت  “خالل هذ�  �ل�شرطة  �خل��ارج. وقالت 
بدفع مبالغ مالية، وتهديد�ت تطال �شالمتهم على و�شائل �لتو��شل 
و�شائل  وقالت  منزلهم”.  يف  تركت  ر�شائل  خالل  ومن  �لجتماعي 
�لأ�شدي،  �أحمد  �لنائب  �مل�شتهدف هو  �ل�شخ�س  �أن  �أ�شرت�لية  �إعالم 
�ل�شخ�شية �ملهمة يف �حل�شد �ل�شعبي، �لتحالف �لذي يجمع ف�شائل 

�شيعية �دجمت مع �لقو�ت �لأمنية �لعر�قية.
ومل توؤكد �ل�شرطة هوية �لرجل.

عوا�صم

�لقاهرة

�جلز�ئر

�صيدين

مو�صكو

  بلجيكا حتاكم 14 �صخ�صا يف اعتداءات باري�س 
•• بروك�صل-اأ ف ب

�أعلنت �لنيابة �لعامة �لفدر�لية يف بلجيكا �إحالة 14 �شخ�شا �لأربعاء �إىل حمكمة 
�لتي  �ملتطرفة  �مل�شلحة  �ملجموعة  م��ع  بتو�طئهم  لال�شتباه  بلجيكا  يف  جنائية 
�مل�شتبه  2015. وهوؤلء  �لثاين نوفمر  13 ت�شرين  نفذت �عتد�ء�ت باري�س يف 
�لع�شرين  �ملتهمني  بني  ومن  �لفرن�شية.  �لق�شائية  �لإج���ر�ء�ت  ت�شملهم  مل  بهم 
يف �لق�شية �لتي فتحها ق�شاء مكافحة �لإرهاب �لبلجيكي، �أعلنت غرفة جمل�س 
ب�شكل منف�شل يف  �شاد�س  �إ�شقاط �لدعوى �شد خم�شة وحماكمة  �أي�شا  بروك�شل 
�لفدر�لية وكالة فر�ن�س  �لعامة  �لنيابة  با�شم  �أف��اد ناطق  �أخ��رى، وفق ما  ق�شية 
بر�س. ومن �ملحتمل �أن جتري �ملحاكمة يف �لن�شف �لثاين من �لعام يف بروك�شل 
�أحكامها يف جل�شات مغلقة، وهي قابلة  �لتي ت�شدر  �أمام غرفة جمل�س بروك�شل 
لال�شتئناف. وي�شتبه باأن �ملتهمني نقلو� �أو وفرو� ماأوى �أو �شاعدو� ماديا منفذي 
�لهجمات �نطالقا من �لأر��شي �لبلجيكية. وقال �ملتحدث �إريك فان دوي�س �إنهم 
“�مل�شاركة يف  12 منهم �شيمثلون بتهمة  لن يحاكمو� جميعا بالتهم ذ�تها. لكن 
�أن�شطة جمموعة �إرهابية”، وفق ما جاء يف طلبات �لنيابة �لعامة. و�أدت �لهجمات 
دوين  �شان  وبلدة  باري�س  قتيال يف   130 �شقوط  �إىل  د�ع�س  تنظيم  تبناها  �لتي 
من  كبري  ق�شم  وج���رى   .2015 �ل��ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�شرين   13 م�شاء  �مل��ج��اورة 
�ملخابئ،  �لعديد من  للمهاجمني  كان  بلجيكا حيث  �لتح�شري�ت لالعتد�ء�ت يف 
ب�شرعة.  حتقيق  فتح  �إىل  بلجيكا  يف  �لإره���اب  مكافحة  ق�شاء  �لهجمات  وحملت 
مكّرر” كل  “باري�س  ��شم  عليه  �أطلق  �ل��ذي  �مللف  �إط��ار  يف  �ملحققون  و��شتهدف 
�أ�شكال �لدعم �ملقدمة للمهاجمني، مبن فيهم �شالح عبد �ل�شالم، �لع�شو �لوحيد 
من �ملجموعة �لذي ل يز�ل على قيد �حلياة، ومت �عتقاله يف �لعا�شمة �لبلجيكية 
يف 18 �آذ�ر/مار�س 2016 بعد مطاردة ��شتمرت �أربعة �أ�شهر. ومن بني �مل�شتبه 
بهم عابد �أبركان �لذي �شيحاكم بتهمة �إيو�ء عبد �ل�شالم يف منزل و�لدته يف �لأيام 
�لقليل �لتي �شبقت توقيفه. �أما و�لدته، فهي من �مل�شتبه بهم �لذين �أ�شقطت �لتهم 

بحقهم لعدم تو�فر �أدلة كافية.

الق�ساء الأملاين ي�سدر حكما تاريخيا  

�صكاوى وحتقيقات يف اأوروبا بجرائم للنظام ال�صوري 

ايطاليا تطلب من االأمم املتحدة التحقيق مبقتل �صفريها  يف الكونغو

 فرن�صا قلقة على ن�صرين �صوتوده امل�صجونة يف اإيران م�صاعب جديدة تواجه اإنتاج اللقاح يف اأوروبا 
•• جنيف-اأ ف ب

�أعرب وزير �خلارجية �لفرن�شي جان �إيف لودريان �أمام جمل�س حقوق �لإن�شان عن “قلقه” �لبالغ 
حيال م�شري �ملحامية �لإير�نية ن�شرين �شوتوده �لتي مت �شجنها جمدد�ً يف �إير�ن، ودعا �إىل �إطالق 

�شر�ح �لباحثة �لفرن�شية �لإير�نية فاريبا عادخلاه.
قال لودريان خالل مد�خلة عر �لفيديو �أمام �ملجل�س �لتابع لالأمم �ملتحدة “�أود �أن �أعرب جمدد� عن 
د�عياً �إىل “�لإفر�ج �لنهائي” عن فاريبا عادخلاه  قلقنا �لبالغ ب�شاأن و�شع ن�شرين �شوتوده يف �إير�ن”، 

�خلا�شعة لالإقامة �جلرية يف طهر�ن منذ 3 ت�شرين �لأول/�أكتوبر بعد �شجنها ملدة 16 �شهر�ً.
و�لتعليم  �لبحث  حرية  �لأكادميية،  �حلريات  �أن  تعتر  ب��اإي��ر�ن  ب��دء�  �ل��دول  “بع�س  �أن  على  و�شدد 
�إىل عملية �حتجاز رهائن«. و�شوتوده حمامية  �أن تكون مرهونة بنهج ميت بو�شوح  و�لن�شر، يجب 
�إير�نّية نا�شطة يف جمال �لدفاع عن حقوق �لإن�شان، �أوِدعت �حلب�س يف 2018 بعد دفاعها عن �مر�أة 
�عُتِقلت لأّنها تظاهرت �شّد �إلز�م �لإير�نّيات بارتد�ء �حلجاب، و�إُبلغت بعد ذلك باأنه ُحكم عليها غيابّياً 

بال�شجن خم�س �شنو�ت بتهمة �لتج�ش�س، على ما �أفاد حماميها.

�جلاري. و�و�شح �ملتحدث “من �ملقرر ��شتالم ن�شف �لكمية 
�ملتوقعة من �شل�شلة �لتوريد �ملوجودة يف �لحتاد �لأوروبي” 
على �أن ت�شل �لكمية �ملتبقية من مو�قع �ل�شركة يف �لعامل. 
ياأتي هذ� �لإعالن بعد �أن جدل حول عدم متكن �ل�شركة من 
�إىل  عليها  �ملتفق  �أ�شرت�زينيكا-�أك�شفورد  لقاح  كميات  ت�شليم 
�لحت��اد �لأوروب���ي يف �لربع �لأول من 2021، �لأم��ر �لذي 

�أثار توتر� بني �لحتاد �لأوروبي و�ملجموعة.
عقدها  �مل��ق��رر  �ل�شتثنائية،  �لأوروب��ي��ة  �لقمة  و�شتخ�ش�س 

خلمي�س عن طريق �لفيديو، لالأزمة �ل�شحية.
�لأوروبية  �ملفو�شية  رئي�شة  �شعت  �لج��ت��م��اع،  ه��ذ�  وع�شية 
�لناجم  �لنز�ع  �إظهار تفاوؤل يف  �إىل  �أور�شول فون دير ليني 
مقابلة  يف  وقالت  �للقاح.  بت�شليم  ��شرت�زينيكا  تاأخري  عن 

�إن  �لبافارية  �لغيمايني”  “�وغ�شرغر  ل�شحيفة  �لأرب��ع��اء 
“�شناع �للقاحات هم �شركاوؤنا يف هذ� �لوباء” و�إذ� كان هناك 
�إىل  “�شنعمد  �لأع��م��ال  م��درج��ة على ج��دول  ق�شايا لت���ز�ل 

حلها ب�شكل عام ودًيا«.
�ل�����ش��رك��ات )...( على  م��ع  �لعمل  �لأف�����ش��ل  “من  �أن���ه  وت���رى 

حت�شني �لإنتاج �لعاملي” من �للقاحات.
�أو�خ��ر كانون  قبل مو�فقة �لحت��اد �لأوروب���ي على �للقاح يف 
�لريطانية-�ل�شويدية  �مل��ج��م��وع��ة  �أث����ارت  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر، 
قادة  غ�شب  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  �أك�����ش��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  م��ع  �ملتحالفة 
ت�شليم  ل��ن تتمكن م��ن  �أن��ه��ا  ب��اإع��الن��ه��ا  �لأوروب������ي  �لحت����اد 
�إىل �لإحت��اد ب�شبب  400 مليون  �لبالغة  �ملوعودة  �جلرعات 

“�نخفا�س �لتوريد” يف �أحد مو�قع �لت�شنيع �لأوروبية.

•• فرانكفورت-اأ ف ب

�أقرت �شركة �لأدوية �لعمالقة ��شرت�زينيكا بوجود �شعوبات 
جديدة طر�أت يف �أوروبا على �نتاج �جلرعات �ملوعودة لالحتاد 
�لأوروبي، م�شرية �إىل �أنها �شتلجاأ �إىل مو�قع �نتاج يف �خلارج 
�لأوروب��ي يف  �إىل �لحتاد  �للقاحات  بت�شليم  للوفاء بوعودها 

�لن�شف �لثاين من �لعام.
لوكالة  �ل�شويدية  �لريطانية  �ملجموعة  يف  متحدث  �أعلن 
فر�ن�س بر�س م�شاء �لثالثاء �أن ��شرت�زينيكا “تعمل على زيادة 
�لإنتاج يف �شل�شلة �لتوريد �خلا�شة بها يف �لحتاد �لأوروبي” 
و�شت�شتخدم “طاقتها يف �لعامل ل�شمان ت�شليم 180 مليون 
�لعام”  �لثاين من  �لن�شف  �لأوروب���ي يف  �إىل �لحت��اد  جرعة 

•• باري�س-اأ ف ب

ت�����ش��ت��ه��دف �إج���������ر�ء�ت ق�����ش��ائ��ي��ة يف 
يف  �شيما  ل  �ل�شوري  �لنظام  �أوروب���ا 
�أملانيا حيث ينظر �لق�شاء يف ق�شايا 
�ن��ت��ه��اك��ات وث��ق��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ات غري 

حكومية و�شهاد�ت ناجني.
وح���ك���م���ت حم��ك��م��ة يف ك��وب��ل��ن�����س يف 
�شابق  ع�شو  على  �أملانيا  غ��رب  و�شط 
بال�شجن  �ل�شورية  �ل�شتخبار�ت  يف 
�أربع �شنو�ت ون�شف بتهمة “�لتو�طوؤ 
�أول  يف  �لإن�شانية”،  �شد  جر�ئم  يف 
بهذه  �شلة  على  �ل��ع��امل  يف  حماكمة 

�لنتهاكات.
�أبريل  ن��ي�����ش��ان  م��ن��ذ  ي��ح��اك��م  وك�����ان 
بهذه �لتهمة، �ىل جانب �شابط �آخر 
�شابق يف �ل�شتخبار�ت �ل�شورية �أنور 

ر�شالن.
�لقانوين للولية  �ملبد�أ  �أملانيا  تطبق 
ي�شمح  �ل�����ذي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�أخطر  مرتكبي  مبحاكمة  ل��ل��دول��ة 
�جلر�ئم بغ�س �لنظر عن جن�شيتهم 

ومكان وقوع �جلرمية.
�أملانيا  يف  �زد�دت   ،2017 وم���ن���ذ 
���ش��اأن تعر�شهم  ���ش��وري��ني يف  دع���اوى 

للتعذيب يف �شجون �لنظام.
رفع  نف�شه،  �لعام  من  مار�س  �آذ�ر  يف 
�أملانيا  �إىل  جل�����اأو�  ���ش��وري��ني  ���ش��ب��ع��ة 
�إنهم �شحايا تعذيب، دعاوى  وقالو� 

�شد م�شوؤولني يف �ل�شتخبار�ت �ل�شورية.
�لفدر�لية  �لنيابة  ت�شلمت  �أي�����ش��اً،  �شبتمر  �أي��ل��ول  يف 
ح���و�ىل 27 �أل���ف ���ش��ورة م��ن �أ���ش��ل 55 �أل��ف��اً حملها 
وهو ��شم م�شتعار مل�شّور �شابق يف �ل�شرطة  “قي�شر”، 
 ،2013 ع��ام  �لنظام  ع��ن  �ن�شّق  �ل�شورية  �لع�شكرية 

تظهر �لوح�شية و�لنتهاكات يف �ل�شجون �ل�شورية.
جديدتني  بدعويني  �شخ�شاً   13 تقدم  �شهرين،  بعد 
وجر�ئم  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ���ش��د  ج��ر�ئ��م  ب��ارت��ك��اب  تتعلقان 

حرب.
ووجهت �ل�شكاوى �شد 17 من كبار �مل�شوؤولني، بينهم 
�شابق، متهمني  ونائب عام ع�شكري  �شابق  دف��اع  وزي��ر 
�شيدنايا  �شجن  يف  �ملرتكبة  �لنتهاكات  يف  بالتو�طوؤ 

�لذ�ئع �ل�شيت.
يف 18 حزير�ن/يونيو 2020، �أعلن �ملركز �لأوروبي 

•• روما-اأ ف ب

�لأرب���ع���اء م��ن �لأمم  �إي��ط��ال��ي��ا  طلبت 
“ردود  وتقدمي  حتقيق  فتح  �ملتحدة 

�لكونغو  جمهورية  يف  �شفريها  مقتل  بعد  و��شحة” 
�لدميوقر�طية يف هجوم على موكب لرنامج �لأغذية 

�لعاملي �لذي كان ينظم زيارة �لدبلوما�شي.
متاأثر�ً  ع���ام���اً(   43( �أت���ان���ازي���و  ل��وك��ا  �ل�����ش��ف��ري  وُت����ويف 
باإ�شابته بالر�شا�س عندما كان يف �شيارة �شمن موكب 
برنامج �لأغذية �لعاملي ��شُتهدف بكمني يف �إقليم �شمال 

كيفو )�شرق(، قرب �حلدود مع رو�ند�.
فيتوريو  �لإي���ط���ايل  �ل�شخ�شي  ح��ار���ش��ه  �أي�����ش��اً  وُق��ت��ل 
�لأغذية  ل��رن��ام��ج  �ل��ك��ون��غ��ويل  و�ل�����ش��ائ��ق  ياكوفات�شي 

�لعاملية م�شطفى ميالمبو.
و�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لإي���ط���ايل ل��وي��ج��ي دي مايو 
�لأغذية  ب��رن��ام��ج  م��ن  ر���ش��م��ي��ا  “طلبنا  �ل���ن���و�ب  �أم����ام 
�لعاملي و�لأمم �ملتحدة فتح حتقيق لتو�شيح مالب�شات 
�ل��رتت��ي��ب��ات �لأمنية  ت��رر  �ل��ت��ي  م��ا ح�شل، و�لأ���ش��ب��اب 

�مل�شتخدمة، ومن يتحمل م�شوؤولية هذه �لقر�ر�ت«.
و��شحة  ردود�  ننتظر  �أن��ن��ا  �أي�����ش��ا  “�شرحنا  و�أ����ش���اف 

و�شاملة يف �أ�شرع وقت ممكن«.
�لكونغو  مناطق  �أخطر  كيفو من  �شمال  �إقليم  وُيعتر 
ت��خ��وم حممية فريونغا  ع��ل��ى  وي��ق��ع  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، 
�لوطنية. �إل �أن م�شوؤولني يف وكالت �إن�شانية �أكدو� �أن 

�لطريق �لذي كان ي�شلكه �ملوكب ل يتطلب حر��شة.
لكن يبدو �أن هذه �ملعلومات مل تكن كافية لروما �لتي 
منطقة  يف  دبلوما�شي  ت��و�ج��د  �أ���ش��ب��اب  تفهم  �أن  ت��ري��د 

خطرة بدون حماية منا�شبة.
و�أ�شاف وزير �خلارجية �لإيطايل “ننتظر من �لوكالة 
برنامج  ب�شاأن  مفيد  عن�شر  ك��ل  ح��ول  معمقا  تقرير� 
�ل��زي��ارة و�لج�����ر�ء�ت �لأم��ن��ي��ة �ل��ت��ي �ع��ت��م��دت حلماية 

�أي�شا جتاوز�ت �أخرى. يف �ل�شاد�س من ت�شرين �لأول/
ب�شكوى  حكومية  غري  منظمات  ث��الث  تقدم  �أكتوبر، 
ق�شية  يف  ك��ارل�����ش��روه  يف  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  للنيابة 
�لعتد�ء�ت �لكيميائية �ملن�شوبة �ىل �لنظام يف 2013 

و2017.
�لنيابة  فتحت   ،2015 �أيلول/�شبتمر  منت�شف  يف 
“جر�ئم  �أولياً حول �رتكاب  �لعامة يف باري�س حتقيقاً 
وتعذيب  خ��ط��ف  ب��اأع��م��ال  تتعلق  �لإن�شانية”،  ���ش��د 

�رتكبها �لنظام �ل�شوري.
�شوري  �أ�شرة طبيب  2016، تقدمت  يف متوز/يوليو 
تويف عن عمر 37 عاماً يف �أحد �شجون �لنظام يف �لعام 

2014، ب�شكوى يف باري�س بتهمة �لتعذيب و�لقتل.
فتح حتقيق   ،2016 �لأول/�أكتوبر  ت�شرين  نهاية  يف 
ح���ول �خ��ت��ف��اء ف��رن�����ش��ي��ني م���ن �أ����ش���ل ����ش���وري �عتقال 

منظمة  وه��ي  �لإن�شان،  وحقوق  �لد�شتورية  للحقوق 
هم  �شوريني  لجئني  �شبعة  �أن  حكومية،  غري  �أملانية 
وعمليات  جن�شية  �ع���ت���د�ء�ت  على  �شهود  �أو  �شحايا 
�شكوى  قّدمو�  �ل�شوري  �لنظام  �غت�شاب يف معتقالت 

جنائية �أمام �لق�شاء �لأملاين.
وت�شتهدف �ل�شكوى بال�شم ت�شعة م�شوؤولني يف �لنظام 
و�ل�شتخبار�ت �جلوية، بينهم جميل ح�شن �لذي كان 
ير�أ�س حتى �لعام 2019 �ملخابر�ت �جلوية و�ملالحق 
�أ���ش��ا���ش��اً مب��وج��ب م���ذك���رة ت��وق��ي��ف دول���ي���ة م���ن �أملانيا 

وفرن�شا.
���ش��وري عالء  �أوق���ف طبيب  19 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و،  يف 
م. متهم بتعذيب متظاهر حتى �ملوت يف �شجن �شري 
�إق��ل��ي��م هي�شن  �ل�����ش��وري��ة يف ح��م�����س، يف  ل��ل��م��خ��اب��ر�ت 
�لأملاين. وت�شتبه �لنيابة �لعامة �لفدر�لية باأنه �قرتف 

دي مايو “على حد علمي، هناك فرق �أخرى �شتتبعه«.
و�تهمت �ل�شلطات �لكونغولية �لثنني �ملتمردين �لهوتو 
�لرو�نديني من �لقو�ت �لدميقر�طية لتحرير رو�ند�، 
�لكونغو �لدميقر�طية،  �ملتو�جدين يف �شرق جمهورية 
بالوقوف خلف �لهجوم �لذي و�شفه �لرئي�س �لكونغويل 

فيليك�س ت�شي�شيكيدي باأنه “�إرهابي«.
لكن يف بيان و�شل �لثالثاء �ىل وكالة فر�ن�س بر�س، نفت 
�لقو�ت �لدميقر�طية لتحرير رو�ند� �أن تكون “�شالعة 
�لإيطايل  �ل�شفري  مقتل  ع��ن  �أ�شفر  �ل��ذي  �لهجوم  يف 

�لوفد«. وتابع �أنه كان باإمكان �ل�شفري �أن يقرر بنف�شه 
�ىل  �لزيارة  تنظيم هذه  لكن  �لبالد،  تنقالته يف  �شبل 
�شمن  ك��ان  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �لكونغو  جمهورية  ���ش��رق 

�مل�شوؤولية �لكاملة لرنامج �لأغذية �لعاملي.
وقال �لوزير �لإيطايل “جرت �ملهمة بدعوة من �لأمم 
�ملتحدة بالتايل فان م�شار �ل�شيارة جرى �أي�شا يف �إطار 

�لتنظيم �لذي خطط له برنامج �لأغذية �لعاملي«.
و�أكد �أن نيابة روما فتحت حتقيقا و�شتوفد فريقا من 
�ملحققني ينتمي �ىل جهاز خا�س من �لدرك. و�أ�شاف 

ي����ز�ل  ول   2013 يف  ����ش���وري���ا  يف 
م�����ش��ريه��م��ا جم���ه���وًل، وه��م��ا مازن 

دباغ وجنله باتريك.
بها  تقدمت  �لتي  �ل�شكوى  و�شّكلت 
�ل�شتخبار�ت  م��ت��ه��م��ة  دب����اغ  ع��ائ��ل��ة 
�جلوية �ل�شوية باعتقالهما، مقّدمة 
ل�شدور مذكر�ت توقيف يف ت�شرين 
 ،2018 �ل���ع���ام  �ل���ث���اين/ن���وف���م���ر 
للمرة �لأوىل يف فرن�شا، بحق ثالثة 
م�شوؤولني �شوريني، هم رئي�س مكتب 
�للو�ء علي  �ل�شوري  �لوطني  �لأم��ن 
مملوك، وجميل ح�شن وعبد �ل�شالم 
�جلوية  �ملخابر�ت  فرع  من  حممود 

يف دم�شق.
يف  مت   ،2019 ف���ر�ي���ر  ���ش��ب��اط  يف 
�س.،  �حل��م��ي��د  ع��ب��د  ت��وق��ي��ف  فرن�شا 
وهو جندي �شابق ي�شتبه يف تو�طئه 
�لإن�شانية.  �شد  ج��ر�ئ��م  �رت��ك��اب  يف 
و�أف��رج عنه حتت �إ�شر�ف ق�شائي يف 
�شباط/فر�ير 2020 لعدم كفاية 

�لأدلة، بح�شب حماميه.
ح�����ش��ل��ت م���الح���ق���ات ق�����ش��ائ��ي��ة يف 
���ش��ب��اط/ ويف  �ل��ن��م�����ش��ا،  يف   2018
حيث  �ل�����ش��وي��د  يف   2019 ف��ر�ي��ر 
����ش��ت��م��ع �ل��ق�����ش��اء م��ن��ذ ذل���ك �حلني 
�ل�شحايا، ويف ت�شرين  �ىل عدد من 
�لرنوج،  يف   2019 نوفمر  �لثاين 
للحقوق  �لأوروب�����������ي  �مل����رك����ز  وف�����ق 
�لذي  �لإن�شان  وحقوق  �لد�شتورية 
بهذه  �ملتقدمني  لالجئني  ق�شائية  م�شاعدة  ي��ق��دم 

�ل�شكاوى.
 2017 متوز/يوليو  يف  �لق�شاء  رف�س  �إ�شبانيا،  يف 
كبار  من  ت�شعة  �شد  �شورية  مو�طنة  قدمتها  �شكوى 
�مل�شوؤولني يف �لنظام �ل�شوري بتهمة �لعتقال �لق�شري 

و�لتعذيب و�إعد�م �شقيقها يف �لعام 2013.
دولية  “�آلية  �ملتحدة  �لأمم  �شكلت   ،2016 �لعام  يف 
حمايدة وم�شتقلة” هدفها “ت�شهيل �لتحقيقات حول 
�ملرتكبة  خطورة”  �لأك��رث  �ل��دويل  �لقانون  �نتهاكات 
جمع  على  �للجنة  ه��ذه  وتعمل   .2011 �ل��ع��ام  منذ 
�أح��ك��ام حمتملة �شد  �إ���ش��د�ر  �أج��ل ت�شهيل  �لأدل���ة من 
مرتكبي �جلر�ئم �شد �لإن�شانية. ومتلك �للجنة �أكرث 
و�شور  فيديو  و�أف��الم  �شور  بينها  وثيقة،  مليون  من 

عر �لأقمار �ل�شناعية و�شهاد�ت ل�شحايا ووثائق.

�لكونغولية  �ل�����ش��ل��ط��ات  وت���ط���ال���ب 
يف  �ملتحدة  �لأمم  )بعثة  ومونو�شكو 
�لدميقر�طية(  �لكونغو  جمهورية 
�لهجوم  هذ�  مالب�شات  عن  بالك�شف 

�ل�شنيع بدًل من �للجوء �إىل �لتهامات �ملت�شرعة«.
لكمني  �ملوكب  تعّر�س  �لكونغولية،  �لرئا�شة  وبح�شب 
يف  ك��ي��و�جن��ا  وجهته  م��ن  كيلومرت�ت  ث��الث��ة  بعد  على 
وعددهم  “�ملهاجمون  ظهر  عندما  روت�شورو،  منطقة 
كاي-47  �ي��ه  ن��وع  من  بندقيات  خم�س  يحملون  �شتة، 

بالإ�شافة �إىل �شاطور«.
و�أ�شافت �لرئا�شة �أنهم “�أطلقو� طلقات حتذيرية قبل 
بهم  و�للحاق  �لنزول  على  �ل�شيار�ت  رك��اب  ُيرغمو�  �أن 
�أحد  قتلو�  بعدما  وذل��ك  )ف��ريون��غ��ا(  متنزه  عمق  �إىل 

�ل�شائقني بهدف خلق حالة من �لهلع«.
�لكونغوليون  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ون  �ملحمية  ح��ر����س  و�أط��ل��ق 
�ملهاجمني.  مل���ط���اردة  عملية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل���ت���و�ج���دون 
وتابعت �لرئا�شة �أن “على بعد 500 مرت من )موقع 
�ل��ه��ج��وم(، �أط��ل��ق �خل��اط��ف��ون �ل��ن��ار م��ن م�شافة قريبة 
ج��د�ً على �حل��ار���س �ل�شخ�شي )�لإي��ط��ايل( �ل��ذي ُقتل 
بجروح يف  باإ�شابته  ت�شبب  ما  �ل�شفري  وعلى  �ملكان،  يف 

�لبطن«.
مايو  دي  ع��ر���ش��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ه��ج��وم  تفا�شيل  وت��ت��ط��اب��ق 
�لكونغولية  �ل�شلطات  رو�ي���ة  م��ن  �لأك���ر  �لق�شم  م��ع 
ل��ك��ن �ل���وزي���ر �لإي���ط���ايل �أ����ش���اف تف�شيال ه���و �ن���ه مت 
على  لرغامهما  �ل�شيارتني  �أم��ام  �أي�شا  �أغ��ر����س  �لقاء 

�لتوقف.
و�أعيد جثمان �ل�شفري �ليطايل ومر�فقه �لثالثاء �ىل 
روما على منت طائرة ع�شكرية من طر�ز بوينغ 767 
يف نع�شني لفا بالعلم �لإيطايل. وح�شر رئي�س �لوزر�ء 
�لي��ط��ايل م��اري��و در�غ���ي ووزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ىل مطار 

ت�شامبينو ل�شتقبال �أرملة �ل�شفري وبناته �لثالث.
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جملة  يف  �ل����ت����ح����ري����ر  ه���ي���ئ���ة  ق����ال����ت 
��شرت�تيجية  �إن  ريفيو”  “نا�شونال 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �لقا�شية 
�ل��ن��ووي ل يجب  �إىل �لت��ف��اق  بالعودة 
�أن تفاجئ �أحد�ً، رغم �أنها توجه ر�شالة 
خطاأ �إىل طهر�ن. يف كلمة �إىل موؤمتر 
ميونخ لالأمن يوم �جلمعة �ملا�شي قال 
بايدن: “م�شتعدون لإعادة �لنخر�ط 
يف �ملفاو�شات مع جمموعة 5+1 على 
ما  م��ك��رر�ً  �لنووي”،  �إي����ر�ن  ب��رن��ام��ج 
�ل�شابق.  �ليوم  يف  �إد�رت��ه  �أعلنته  كانت 
وو�شفت هيئة �لتحرير مقاربة بايدن 

بامل�شللة.

خطوتان لفتتان قبل العر�س
�إن��ه��م��ا يريد�ن  ب���اي���دن وف��ري��ق��ه  ق���ال 
�لذي  �ل���ن���ووي  �لت���ف���اق  �إىل  �ل���ع���ودة 
لل�شو�ريخ  �إي�����ر�ن  ب��رن��ام��ج  ي��ع��ال��ج  ل 
�ل��ب��ال�����ش��ت��ي��ة ودع���م���ه���ا ل���وك���الئ���ه���ا يف 

�ملنطقة، و�أنهما يريد�ن �لتفاو�س على 
�تفاق مكمل. وتريد �لإد�رة �أي�شاً عودة 
ملوجبات  �لكامل  �لم��ت��ث��ال  �إىل  �إي���ر�ن 
�ليور�نيوم  تخ�شيب  ووق���ف  �لت��ف��اق 
قبل  ب��ه،  لها  ي�شمح  مم��ا  �أك���ر  بن�شبة 

رفع �لعقوبات عنها.
�أبلغ  �مل���ا����ش���ي،  ب��ع��د ظ��ه��ر �خل��م��ي�����س 
م�شوؤولون بارزون يف �لإد�رة جمموعة 
مر��شلني باأن �لوليات �ملتحدة �شتقبل 
�لنقا�شات  لإد�رة  �لأوروب���ي���ني  ع��ر���س 
ب���ني �أط������ر�ف �لت���ف���اق �ل���ن���ووي، مبن 
فيهم �لإي��ر�ن��ي��ون. وج��اء �لإع��ل��ن بعد 
خطوتني لفتتني �تخذتهما �لوليات 
�آلية  ب�شحب  �ل��ي��وم،  ذل���ك  يف  �مل��ت��ح��دة 
تر�مب  �إد�رة  بها  تقدمت  �لتي  �ل��زن��اد 
على  �لأممية  �لعقوبات  فر�س  لإع��ادة 
�إي�����ر�ن، ورف���ع �ل��ق��ي��ود �ل�����ش��ارم��ة على 
�لإير�نيني،  �ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ���ش��ف��ر  

�أخرى  ق��ي��ود  م��ع  تتما�شى  جعلها  م��ا 
مفرو�شة على �ل�شني ورو�شيا.

ما تاأمله اإيران
�لت�شاحلية،  �خل����ط����و�ت  ه�����ذه  رغ�����م 
�لأبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدثة  �أك��دت 
جني ب�شاكي يوم �جلمعة، �أن و��شنطن 
ل��ن ت��رف��ع �ل��ع��ق��وب��ات ع��ن �إي�����ر�ن قبل 
�مل����ح����ادث����ات. ي��ع��ت��ق��د �لإي����ر�ن����ي����ون �أو 
�إىل  �لإد�رة  دف���ع  �لأق����ل  ع��ل��ى  ي��اأم��ل��ون 
�لرت�خي وحترير وكالئها �لإقليميني 
�ل�شغط  حملة  حت��ت  ���ش��ع��ف��و�  �ل��ذي��ن 
�لأق�شى �لتي فر�شها تر�مب. وت�شري 
يز�ل  ل  بايدن  فريق  �أن  �إىل  �لتقارير 
منق�شماً على كيفية �مل�شي قدماً. لكن 
ل �شيء مما حدث �أخري�ً �شيدفعه �إىل 
�أن��ه غري ق��ادر على �لنجاح يف  ��شتنتاج 

نهاية �ملطاف.

ماذا لو وقع الأ�سواأ؟
�شيعية  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  ق�����ش��ف��ت  �أن  ب���ع���د 
�أمريكية يف  بقذ�ئف �شاروخية قاعدة 
�إربيل �لأ�شبوع �ملا�شي، رف�شت �لإد�رة 
حتميل �أي جهة �مل�شوؤولية عن �لهجوم 
مدعومة  جم��م��وع��ة  �أن  رغ����م  ف������ور�ً، 

�إير�نياً تبنته.
�لوطنية  �لإذ�ع��������ة  �إىل  ح���دي���ث  ويف 
�أنطوين  �خلارجية  وزير  قال  �لعامة، 

بلينكن:
ع����ر�ق����ي����ة،  م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات  “وجدنا   
م�شوؤولة  �إير�نياً  مدعومة  ميلي�شيات 
يف حالت عدة. لكن لغاية تاريخه، من 
�مل�����ش��وؤول عن  م��ن  معرفة  ج���د�ً  �ملبكر 

هذ�” �لعتد�ء.
 مل ُيقتل �أي �أمريكي يف �لهجوم، لكن 
�ملجلة تت�شاءل عما �شتفعله �لإد�رة �إذ� 

وقع �لأ�شو�أ يف هجوم �آخر.

فر�سة للي ذراعه
�إ�شارة لإي��ر�ن، كما فعل  �إر�شال  عو�س 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  ت��ر�م��ب، مفادها 
عن  �مل��ب��ا���ش��رة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �شتحملها 
ت�شيطر  �ل��ت��ي  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ت�����ش��رف��ات 
عليها، يبدو �أن �لفريق �جلديد �شيدع 
مبا�شر  حت���ذي���ر  دون  مي���ر  �ل���ه���ج���وم 
�حلوثيون  و�����ش���ل  وف��ي��م��ا  ل��ط��ه��ر�ن. 
مدنية،  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ه���ج���وم���ه���م 
لئحة  ع��ن  ميلي�شياتهم  ب��اي��دن  رف���ع 

�لإرهاب.
 �لأ����ش���و�أ م��ن ك��ل ذل���ك، ح�شب �ملجلة، 
�إىل  �لزيتون  بايدن غ�شن  �إد�رة  مدت 
طهر�ن عقب �شدور تقرير هذ� �ل�شهر 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  �أن  يك�شف 
�إي���ر�ن تنتج معدن  �أن  �ل��ذري��ة وج��دت 
�لتفاق  قيود  يخرق  مبا  �ليور�نيوم، 
�ل���ن���ووي. وع��ل��ى ع��ك�����س م��ا ق��د يقوله 

�ل�شلوك  ه��ذ�  ف���اإن  �إي����ر�ن،  م�شرت�شو 
�ل�شيئ لي�س ناجماً عن حملة �ل�شغط 
�لأق�������ش���ى �ل��ت��ي ف��ر���ش��ه��ا ت���ر�م���ب، �إذ 
ترى  لأنها  تهديد�تها  طهر�ن  ت�شعد 
�إىل  ب��اي��دن ودف��ع��ه  ل��ل��ي ذر�ع  ف��ر���ش��ة 

�إلغاء �لعقوبات �أوًل.

ما حاول جتنبه..
 قد يطارده جمددًا

دعو�ت  �إىل  ُينظر  مل  �خلمي�س،  منذ 
�لأمن  م�شت�شار  �أطلقها  �لتي  �حل��و�ر 
وبلينكن  ���ش��ول��ف��ي��ان  ج��اي��ك  �ل��ق��وم��ي 
و�لرئي�س نف�شه على �أنها �إ�شارة �شهامة 

بل عالمة �شعف.
 وكرر وزير �خلارجية �لإير�ين حممد 
�لعقوبات  لرفع  دع��وت��ه  ظريف  ج��و�د 
على  حم���ادث���ات  لأي  م�شبقاً  ���ش��������رط��اً 
�لتفاق  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ع���ودة 

�لنووي.
�لإد�رة عن  ت��ت��زح��زح  �لأق����ل، مل  ع��ل��ى 

موقفها من �لعقوبات، حتى �لآن.
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العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فيلوت�شي للمقاولت
رخ�شة رقم:CN 2728426 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة 

�لمار�ت �لوطنية
رخ�شة رقم:CN 1971252 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ورجينال للتجارة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2720901 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن كافيني كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2652210 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد نا�شر �حمد ��شماعيل �لحمد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد�ن �حمد علي يو�شف �حلمادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
ماأرب  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للفايرجال�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1106822 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد عبد�لكرمي �ل�شام�شي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
للمو�د  �شيلز  �ل�ش�����ادة/تو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لغذ�ئية رخ�شة رقم:3657123 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ها�شم عبد�لرحمن �حمد باعبود �ملهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم عبد�لرحمن �حمد عبود �ملهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
�لمل  روح  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2283633 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �شعيد عتيق �شامل �خلمريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �منه علي �شعيد �ل�شحي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�كريديث ل�شت�شار�ت �لد�رية

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2991456 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة من�شور �حمد حممد على %100
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة من�شور �شالح عو�س حم�شن �لو�حدى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على عبد�هلل عبد�لرحمن على �ملرزوقى
تعديل �إ�شم جتاري من/ �كريديث ل�شت�شار�ت �لد�رية

ACCREDIT MANAGEMENT CONSULTANCY
�إىل/ �شي�شتيك �ت�س ��س �ي للتدريب و�لإ�شت�شارة

SYSTECH HSE TRAINING AND CONSULTANCY
تعديل عنو�ن / من �أبوظبي جزيرة �بوظبي غرب 9 381718 �ل�شيد �شامل حممد عبد�هلل �شلبود 

و �خرين �إىل �أبوظبي �مل�شفح م 17 202100205636 202100205636 �آمنة حميد �شهيل حممد
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية  0910018

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �لتدريب يف جمال �لأمن و�ل�شالمة  8549019.5
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شتكانة خلدمات �لطباعة و متابعة �ملعامالت

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:3730608 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / مهند عي�شى قمر ح�شني �ملازمى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / مهند عي�شى قمر ح�شني �ملازمى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مانع عي�شى قمر ح�شني �ملازمى  %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من 10000 �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شتكانة خلدمات �لطباعة و متابعة �ملعامالت
ALISTIKANA TYPING SERVICES & TRANSACTIONS FOLLOW UP

�إىل/ �ل�شتكانة خلدمات �لطباعة ذ.م.م
ALISTIKANA TYPING SERVICES L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات متابعة �ملعامالت  8299003
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة بيكيز ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1184693 
تعديل مدير / �إ�شافة تركى �شامل ح�شني �شعيد �ل�شعدى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة تركى �شامل ح�شني �شعيد �ل�شعدى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد �شامل ح�شني �شعيد �ل�شعدى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد �حلمادى
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*18 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شبغة بيكيز ذ.م.م

PICKEEZ LAUNDRY L.L.C
�إىل / م�شبغة بيكيز - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

PICKEEZ LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية هوب ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2064320 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�فى �شيخار جري ماليكارجونابا %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فاطمه مب�شر ب�شور حربى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �حمد عبد�هلل �لبلو�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر�فى �شيخار جري ماليكارجونابا

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
ليف  فور  جرين  �ل�ش�����ادة/كافيترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2351594 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مر�شد عي�شى عبيد بطى �ل�شام�شى %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمزه كولجنار�كات %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف غيد�ن فالح حمود جره �لقحطانى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمزه كولجنار�كات

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
�لعامة  لل�شيانة  �لهيثم  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملو�د �لعازلة  ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1016832 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد عبد�لرز�ق ك�شكيه %49
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

�إ�شافة عامر على حمد خمي�س �لبو�شعيدى  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل حمد �شعيد �جلنيبى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عبد�لرز�ق ك�شكيه
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملزيان لالزياء ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1023370 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة منريه �شامل حمد �شليمان �لرحبى  %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شباح �ملي�شاوى %25
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة رجاء �ملي�شاوى  %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مديحه �شيد مروك

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف رجاء �ملي�شاوى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شباح �ملي�شاوى

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

 اإعـــالن �شطب قيد
�يه  بيه  ��س  كري  توربو  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�شية: �يطاليا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �س.ب:2685 �شارع خليفه - بنايه م�شرق 
c28 - �س.ب:2685(   -  6 unt89602 - �شرق  بنك - رقم وحده 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )15( رقم  حتت  و�ملقيدة 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
ل�شنة  �لوز�ري رقم )377(  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعديالتة  �ل�شركات 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 
ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25 

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

�ل�شم �لتجاري:معهد �أفانتي ميدل �ي�شت �لتعليمي ذ.م.م
بن  مبارك  �ل�شيخ  �شمو   ،  0.6 �شرق   ، �بوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

حممد بن خليفه
CN 2539830 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/حار�س و�شركاه لتدقيق �حل�شابات )فرع �أبوظبي(   2
، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/22 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/2/24  - بالرقم:2105002885 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدع�ى رقم 3802/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )704.289 درهم( للمدعيان و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل وبال كفالة و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن : م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- فوؤ�د عبا�س متيز - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة  
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/2/17 يف �لدعوى 
مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  عامة  م�شاهمة  �ل�شالمي  �لإم���ار�ت  م�شرف  ل�شالح/  �أع��اله  �ملذكورة 
�حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعني مبلغ 704.289 �شبعمائة و�ربعة �لف ومائتان 
وت�شعة وثمانون درهما و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا على ذلك �ملبلغ من 2020/9/17 وحتى متام 
قابال  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  درهم مقابل  و�لف  �مل�شاريف  و�لزمته  �ل�شد�د 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   

اعالن بالن�شر        
يف  الدع�ى 11/2021/187 مدين جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )13.233.73 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن : زورو لتاأجري �ل�شيار�ت و�حلافالت  �س ذ م م  وميثلها قانونا �ل�شيدة / فاطمة يو�شف 
فار�س �لغز�وي - �شفته بالق�شية : مدعي  - �ملطلوب �إعالنه : 1- �شياء �لدين �شري �بر�هيم �بو 

�ملجد حممد - �شفته   بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
)13.233.73 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.    
�إد�رة  �م��ام   BOTIM تطبيق  �ملرئي  �لإت�شال  برنامج  عر  و�حل�شور  بالعلم  �لتكرم  يرجى  ل��ذ� 
�لدعوى �لإبتد�ئية �لثانية ، على هاتف رقم )0566039232( يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/3/3 وذلك من 
�ل�شاعة 9.00 �س ولغاية �ل�شاعة 12.30 ظ �و �حل�شور �ملرئي عن طريق مركز تقدمي �خلدمة �ملعتمد 

)�لع�شيد( لتقدمي جو�بكم على �شحيفة �لدعوى ومرفقاتها. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 352/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2440 جتاري 
جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )111690.5 درهم( ، 

�شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : �لفرد بو�شو - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

 �ملطلوب �إعالنه : 1- منيري بن �لتجاين �لعماري - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )111690.5( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   

 اإعالن عزل ب�ا�شطة الكاتب العدل 
برقم املحرر 2021/00296

.A12006605 ملعلن : �شه رتيب حممد قادر - عر�قي �جلن�شية ويحمل جو�ز �شفر رقم�
�لعنو�ن : �ل�شارقة ، هاتف رقم : 971509935245 

�ملعلن �ليهم : 1- �شتايل هوم �لعقارية ،  2- �شتايل هوم لال�شتثمار �لعقاري - �لعنو�ن : �ل�شارقة 
- �شارع كوني�س - بناية �لبحرية - �لطابق 17  - �لهاتف : 065747774 

�ملو�شوع : عزل من �لوكالة  
�إ�شارة للوكالة �ملحررة ل�شاحلك بتاريخ 2014/10/19 ، و�مل�شدق عليها من �لكاتب �لعدل 
باإمارة �ل�شارقة برقم : SH20141019A60477 ، وعمال لن�س �ملادة : 955 من قانون 

�ملعامالت �ملدنية رقم 5 ل�شنة 1985 و�ملعدل بالقانون رقم 1 ل�شنة 1987  
لذلك :  فاإنني �علنكم مبوجبه بعزلكم من �لوكالة �مل�شار �ليها �أعاله �عتبار� من يوم ت�شلمكم 

هذ� �لإعالن. �إن كان لديهم �أي �عرت��س على ذلك يرجى �تباع �ل�شبل �لقانونية. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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عربي ودويل

   �أ����ش���ر �مل��ح��اف��ظ ك��ي��ن��ان يف �أو�ئ�����ل 
�لعك�شية  �لطبيعة  على  �لت�شعينات، 
ل�شيا�شات �لقوة �لتي �عتمدها ريغان. 
و�لتو�زنات  �ل�����ش��ر  ف���اإن  وب��ح�����ش��ب��ه، 
�لدولية هي �لتي تغلبت على �لنظام 
�ل�شوفياتي �لذي �نهار ب�شبب عيوبه.
�لوليات  دور  ح���ول  �ل��ن��ق��ا���س  ب���د�أ     
�إنهاء  ري���غ���ان، يف  وخ��ا���ش��ة  �مل��ت��ح��دة، 
مبكر  وق�������ت  يف  �ل�������ب�������اردة  �حل��������رب 
ج���ًد�. ولئن �أخ��ذ �مل��وؤرخ��ون �ل��ي��وم يف 
باأكملها  �لثمانينات  ف��رتة  �حل�شبان 
ورك����������زو� ع���ل���ى ن���ق���ط���ة �ل����ت����ح����ول يف 
ومعانيها،   1991-1988 �لفرتة 
�لطريقة  من  �مل�شتقاة  �لدرو�س  ف��اإن 
�لتي تعاملت بها و��شنطن مع نهاية 

�حلرب �لباردة منت�شرة يف كل مكان.
�ملا�شي،  �ل���ق���رن  ت�����ش��ع��ي��ن��ات  م��ن��ذ     
�ملظّفر  ري��غ��ان  �ن��ت�����ش��ار  ق�شة  ُب��ن��ي��ت 
�ل�شاملة،  �لهجومية  �شيا�شته  بف�شل 
�لثاين  بول�س  يوحنا  على  بالعتماد 
لإ�شقاط بولند�، وعلى خف�س �أ�شعار 
�لحتاد  ع��ل��ي��ه  يعتمد  �ل����ذي  �ل��ن��ف��ط 

�ل�شوفياتي.
�لذين دعمو�  �ملحافظون �جل��دد،      
�نتقدو�  ث��م  رئا�شته  ب��د�ي��ة  ري��غ��ان يف 
وليته  ف�����رتة  خ�����الل  “رخاوته” 
“��شرت�شاءه”  يكن  مل  )�ن  �لثانية 
حملة  �شنو�  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي(،  ل��الحت��اد 
�لثانية  كلينتون  ب��ي��ل  ولي����ة  خ���الل 
�شيا�شة  ل�شالح   )2000-1996(
�أمريكا،  ج��دي��دة:  ريغانية  خ��ارج��ي��ة 
�لنوم  �أن تتجنب  كما يوؤكدون، يجب 
�أعد�ء  مو�جهة  �لعوملة، يف  مباهج  يف 

يف حالة تاأهب.
    ع����اد ه������وؤلء �مل���ح���اف���ظ���ون �جل���دد 
رئ��ا���ش��ة جورج  ب��د�ي��ة  ق��وت��ه��م يف  �إىل 
دب���ل���ي���و ب����و�����س. وب�����ش��ب��ب �مل���غ���ام���ر�ت 
�لأخري،  لهذ�  “�خلطاأ”  �لع�شكرية 
على  �ملعتدلون  �جلمهوريون  �شُيثني 
دبلوما�شية ريغان يف �لولية �لثانية، 
�أوب��ام��ا، �لذي  ب��ار�ك  وحتى من قبل 
�أخ����ذ م��ث��ال ي��د ري��غ��ان �مل���م���دودة �إىل 
مفاو�شاته  ل��ت��ري��ر  غ��ورب��ات�����ش��وف، 
�تفاقية  عنها  نتجت  �لتي  �إي��ر�ن  مع 

.2015
�لنت�شار  ف��ر���ش��ي��ة  ف���رن�������ش���ا،  يف     
�لقا�شية  بال�شربة  لريغان  �لعظيم 
فر�شت نف�شها يف �شياق “�لنقالب” 
للنخبة  لل�شمولية  �ملناه�س  �لكبري 
و�لت�شعينات،  �لثمانينات  يف  �لفكرية 
و�لذي قام على �لتقارب بني �ليمني 
�ل�شابقني  و�ل�����ش��ي��وع��ي��ني  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
�لذين  �ملتطرف،  �لي�شار  منا�شلي  �أو 
�ملع�شكر  يف  ر�دي���ك���ال���ي���ني  �أ����ش���ب���ح���و� 
�لغرب.  �شد  ك��ان��و�  كما  �ل�شوفياتي 
ويندرج �لفيلم �لوثائقي �بوكاليب�س: 
�أ�شرنا �ليه، يف  ح��رب �ل��ع��و�مل، �ل��ذي 
�إطار هذه �لروؤية للتاريخ �لتي تثني 
�لوح�س  لأن��ه ق�شى على  ريغان  على 

�لتو�شعي �ل�شوفياتي.
ا يعتر  �أي�شً    يف رو�شيا، كان �لزمن 
�أ�شبقية  تاأكيد  يف  ري��غ��ان  �شيا�شة  �أن 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ودف���ع رو���ش��ي��ا �إىل 
�لور�ء مل تتوقف �أبًد�؛ و�نه مل ُي�شتمع 
غ�شن  ي��رف��ع  وه��و  غوربات�شوف  �إىل 
���ش��اذًج��ا للغاية،  ك��ان  �أن���ه  �أو  زي��ت��ون��ه، 
مما �أدى �إىل كارثة �لت�شعينات. ُتذ�ع 
للعب على  �ل��غ��رب  �ل���ق���ر�ءة يف  ه���ذه 
�ليمني  على  �ملنت�شرة  �لرو�شوفيليا 
على  تقوم  عندما  �شيما  ل  و�لي�شار، 
كره ما تفعله �لوليات �ملتحدة “وما 
يرون  �لذين  باخت�شار،  عليه”.  هي 
�إم���ا يثنون  ���ش��ت��ال��ون،  ري��غ��ان يف جلد 
�لعمل  �أن  �إل  ي��ك��ره��ون��ه...  �أو  عليه 
�أن هذه  ل�����ش��ن��و�ت  �أظ��ه��ر  �ل��ت��اري��خ��ي 

�لروؤية هي خيال.

ن�سخة م�سكوك فيها للغاية
ريغان”  �نت�شار  “مدر�شة  ت��وؤك��د      
كانا  و�ل����ه����دف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن 
�ل�شيوعية،  �إد�ن������������ة  و�������ش�����ح�����ني: 
�لغربية،  �ل��ق��ي��م  ب��ت��ف��وق  و�مل��ط��ال��ب��ة 
�ل�شعف  ن���ق���اط  م����ن  و�ل�����ش����ت����ف����ادة 
وتقوي�س  �ل�شوفياتية،  �لقت�شادية 
�ل�شوفياتية،  �جليو�شيا�شية  �ل��ق��وة 
“مقاتلي  �ل�شوفياتية، ودعم  و�لكتلة 
�جلي�س  ي��ق��اوم��ون  �ل��ذي��ن  �حلرية” 
�لنظام  �أو  �أفغان�شتان(  )يف  �لأح��م��ر 

�ل�شرت�كي )نيكار�غو�(.
�لزيادة  لالأ�شياء،  �لعر�س  ه��ذ�  يف     
�لع�شكري،  �لإن�����ف�����اق  يف  �ل���ه���ائ���ل���ة 
�لع�شكرية  �خل�����ط�����ط  وت�����ط�����وي�����ر 
�أو  �أوروب��ا  �لهجومية )ل�شهول �شمال 
�لبحار �ملتاخمة لالحتاد �ل�شوفياتي، 
للقتال  �ل���ن���ووي���ة  �خل���ط���ط  وك���ذل���ك 
و�ل���ه���ج���وم -�مل����ف����اج����اأة وق���ط���ع ر�أ�����س 
وتنفيذ  �ل�شوفياتي(،  �لحت��اد  قيادة 
)حرب  �ل�شرت�تيجي  �لدفاع  مبادرة 
�لحتاد  خنقت  �ل�����ش��ه��رية(،  �ل��ن��ج��وم 

�ل�شوفياتي يف �شباق �لت�شلح و�أوقعته 
على ركبتيه.

   �أع����اد ري��غ��ان �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �لقيم 
�لدميقر�طية،  وع����زز  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
و����ش��ت��خ��دم ح��ق��وق �لإن�����ش��ان ك�شالح، 
�إره��اب �لدولة من قبل �لدول  و�أد�ن 
ونتيجة  وح���ل���ف���ائ���ه���ا.  �ل�����ش��ي��وع��ي��ة 
�ل�شوفياتي  �لحت���اد  ��شطر  ل��ذل��ك، 
ونزع  �لنفر�ج  وتعزيز  �لإ�شالح  �إىل 
�مل�شرح  م���ن  و�لن�������ش���ح���اب  �ل�������ش���الح 
�لعاملي. مل تكن �شيا�شة جوربات�شوف 
�حلاجة  نتيجة  ب��ل  �خ��ت��ي��اره،  نتيجة 
و�ل�������ش���رورة. يف �ل��ن��ه��اي��ة، ك���ان على 
�لزعيم �ل�شوفياتي �أن ي�شت�شلم يف كل 
�شيء، منتقال من هزمية �ىل هزمية 

حتى �ل�شت�شالم.
   هذه �لرو�ية قابلة للنقا�س للغاية. 
��شرت�تيجية  ك��ان��ت  م��ا  غ��ال��ًب��ا  �أوًل، 
ري����غ����ان غ����ري م��ت�����ش��ق��ة وغ�����ارق�����ة يف 
د�خلية.  ب���ريوق���ر�ط���ي���ة  ����ش���ر�ع���ات 
جيمي  �أن  ��ا،  �أي�����شً نتذكر  �أن  وي��ج��ب 
ك��ارت��ر ه��و �ل���ذي ب���د�أ ه��ذه �ل�شيا�شة 
كما  رئا�شته،  نهاية فرتة  �ل�شعبة يف 
على  ري��غ��ان  ��ا  �أي�����شً م��و���ش��ك��و  ف�شلت 
مل   .1980 �ن���ت���خ���اب���ات  يف  ك����ارت����ر 
�لو�قع  �ملت�شدد يف  يعرف حزم ريغان 
ويف   .1983-1982 يف  �إل  ذروت���ه 
“�لكبح”  يكت�شب  مل  �لثالث،  �لعامل 
وقد   .1984 ع����ام  ب��ع��د  �إل  زخ���ًم���ا 
�أظهر تدخل عام 1983 يف غريناد� 
يف  ت�شخيمه  مت  و�ل����ذي  �ل�����ش��غ��رية، 
�شيد  فيلم  يف  كما  �لوثائقي  �لفيلم 
�ل���ولي���ات  �أن  خ�����ش��و���ش��ا،  �حل������رب، 
�أمريكا �لالتينية  �ملتحدة جعلت من 
-خمتر  خ����ط����ر�  -�أق��������ل  �مل������ج������اورة 

رجولتها �ملعاد �كت�شافها.
   يف �لبدء، مل تعتقد �إد�رة ريغان يف 
كانت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  جمملها 
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي يف  ق��وي��ة، و�أن �لحت����اد 
م�����اأزق: يف �أو�خ�����ر �ل�����ش��ب��ع��ي��ن��ات، كان 
و  �ل�شوفياتي  بالتفوق  يتعلق  �لأم��ر 
تهدد  �لتي  ملو�شكو  �شعف”  “نافذة 

�أمن �لعامل �حلر.
�لبد�ية  �ملتحدة يف  �لوليات     كانت 
ع��ن��ي��دة جت���اه �ل��ع��امل �ل��ث��ال��ث، حيث 
 ،1981 عام  كانكون  موؤمتر  �أعاقت 
و��شتخدمت �أزمة �لديون �لتي بد�أت 
عام 1982. ومل تنجح ��شرت�تيجية 
�لإفريقية  �ل��ق��ارة  ج��ن��وب  يف  �ل�����ش��د 

هذه  ري��غ��ان  �شيا�شة  �أن  �ع��ت��ب��ار  �شك 
�إىل حرب  ت���وؤدي  �أن  �ملمكن  م��ن  ك��ان 
1983، و�أن �خلوف من هجوم  عام 
��شتباقي من قبل �ل�شوفيات �لقلقني 
�أن يدفع  �ل����ذي ك���ان م���ن ���ش��اأن��ه  ه���و 
لقد  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه.  تخفيف  �إىل  ري��غ��ان 
�لقوى  تر�بط  �أن  لل�شوفيات  �أظهرت 
مل يكن موؤ�تيا لهم، و�أكدت �أن قوتهم 

مل تعد مالئمة للع�شر �جلديد.

انت�سار “ريغان الثاين”؟
عام  �ل���ث���ان���ي���ة  ولي����ت����ه  ن���ه���اي���ة     يف 
�أن  ري��غ��ان  �لرئي�س  �عتقد   ،1988
�حل���رب �ل���ب���اردة ق��د �ن��ت��ه��ت. مل يعد 
ي���رى �لحت����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي ع��ل��ى �أنه 
�إم����ر�ط����وري����ة �ل�������ش���ر. وك���ت���ب جاك 
يف  �ل�شوفياتي  �ملتخ�ش�س  ماتلوك، 
-1983( �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن  جمل�س 
مو�شكو  يف  ����ش���ف���رًي�  ث����م   )1987
ع�����دة  يف   ،)1991-1987(
وغوربات�شوف  ري��غ��ان  �أن  منا�شبات، 
ط��وي��ا ���ش��ف��ح��ة �حل����رب �ل���ب���اردة عام 
�لنف�شية  �ل���ن���اح���ي���ة  م����ن   ،1988
لكن  ف���ائ���ز.  دون  و�لإي���دي���ول���وج���ي���ة، 
دبليو  �إت�س  ج��ورج  �جلديد،  �لرئي�س 
�ل�شر�ع  �أن  ب��ع��د  ي��ع��ت��ق��د  مل  ب���و����س، 
معظم  �عتقد  كما  متاًما  �نتهى،  قد 
من  �حلقيقي  �ل��ه��دف  �أن  م�شاعديه 
ه��ج��وم �ل�����ش��الم ل��غ��ورب��ات�����ش��وف، هو 
تعري�س �لعالقات �لعابرة لالأطل�شي 
للخطر و�إنهاء دور �لوليات �ملتحدة 

يف �أوروبا.
   �أ���ش�����ش��ت ���ش��ي��ا���ش��ة ري���غ���ان ب��ع��د عام 
1985 ر�بطة ثقة مع جوربات�شوف 
باأن  )�ليقني  �لأمنية  �ملع�شلة  �أنهت 
�خل�شم عدو مطلق وعدو�ين( و�أدت 
مل  جريئة:  �شالح  نزع  �تفاقيات  �إىل 
وقد  بغوربات�شوف،  ري��غ��ان  يتالعب 
�أر�د �لرجالن �لذهاب �أبعد من ذلك 
نحن  �ل��ن��ووي��ة.  �لأ�شلحة  �إل��غ��اء  نحو 
�لتو��شل  بد�أ يف  ريغان  �أن  �لآن  نعلم 
ف�����رتة وليته  خ�����الل  م��و���ش��ك��و  م����ع 
جوربات�شوف  ي�شبح  �أن  قبل  �لأوىل، 

�أميًنا عاًما يف مار�س 1985.
�إىل مقاربة  �ل��ت��ح��ول  ح���دث  ل��ق��د     
ت��ع��اون��ي��ة ع��ن��دم��ا ح���ّل ج���ورج �شولتز 
حمل �ألك�شندر هيج كوزير للخارجية 
ل�شيا�شة  ����ش��ت��م��ر�ر  يف   ،1982 ع���ام 
رئا�شة  ب����د�ي����ة  يف  ح���ت���ى  �لن�����ف�����ر�ج، 

)حيث ل تز�ل معظم �لبلد�ن حتكمها 
�أحز�ب �شيا�شية تعمل كحركات ثورية 
من  ومدعومة  لال�شتعمار  مناه�شة 
�لكتلة �ل�شيوعية( وكمبوديا �أو كوبا. 
لقد كانت مو�شع نز�ع �شديد خا�شة 
يف �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ن��ف�����ش��ه��ا، ويف 
�أمريكا �لو�شطى. ومل تكن �ل�شدمة 
�ل��ن��ف��ط��ي��ة �مل�����ش��ادة م��دب��رة م��ن قبل 
�مل��رك��زي��ة، ولكنها  �مل��خ��اب��ر�ت  وك��ال��ة 
وخا�شة  �ل�����ش��وق،  منطق  م��ن  ن�����ش��اأت 
للبلد�ن  �لقت�شادية  �خل��ي��ار�ت  م��ن 

�ملنتجة.
ورق������ة حقوق  ري����غ����ان  ي��ل��ع��ب      مل 
عام  بعد  �إل  و�لدميقر�طية  �لإن�شان 
�إىل  ج��زئ��ًي��ا  ذل���ك  وي���رج���ع   ،1984
�حلركات  ولأن  �لكوجنر�س،  �شغوط 
و��شنطن  ح��ل��ف��اء  ه��اج��م��ت  �ل�شعبية 
يف ���ش��ي��ل��ي وب�����ار�غ�����و�ي، و����ش���ول �ىل 

�لفلبني وكوريا �جلنوبية.
�مل�شادة  �لثقافة  �إن  �ل��ق��ول  ميكن     
�أكرث  كانت  �لريغانيون  يكرهها  �لتي 
�أوروب��ا �ل�شيوعية  ا للقوى يف  تقوي�شً
م����ن �ل���ت�������ش���ري���ح���ات �ل����ك����رى حول 
يف  �ل�شهري  ري��غ��ان  خ��ط��اب  �أو  �لقيم، 
�لذي   ،1987 ع��ام  �لغربية  ب��رل��ني 

يوحي �لفيلم �لوثائقي.
   جعلت �شيا�شات ريغان من دون �شك 
من �ل�شعب على �لقو�ت �ل�شوفياتية 
�إخ����الء �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، وه���و م��ا �أر�دت����ه 
هذه  و�أدت  م��ب��ك��ر.  وق���ت  م��و���ش��ك��و يف 
�ل�شيا�شة �إىل توتر عالقات و��شنطن 
م���ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا، ودف���ع���ت �ل�����ش��ني �إىل 
�ل�������ش���ع���ي ل��ت��ط��ب��ي��ع ع���الق���ات���ه���ا مع 
�أغرقت  ل��ق��د  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي.  �لحت����اد 
�مل��ت��ح��دة يف ه���اوي���ة عجز  �ل����ولي����ات 
�لثمانينات،  منت�شف  يف  �مل��ي��ز�ن��ي��ة: 
بال�شعوبات  ت��ت��ع��ل��ق  �مل�����ش��األ��ة  ك��ان��ت 
و�لتو�شع  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
للوليات  �مل���ف���رط  �لإم������ر�ط������وري 
�ملتحدة، �أكرث مما كانت تتعلق باأزمة 
�لحت�����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي، ول ���ش��ي��م��ا يف 
كينيدي،  لبول  مبيًعا  �لأك��رث  �لكتاب 
�لعظمى”  �ل��ق��وى  و�ن��ح��د�ر  “ولدة 

.)1987(
م�شريته  ت����ر�م����ب  دون�����ال�����د  ب������د�أ     
وفو�ئ�شه  �ل��ي��اب��اين،  �حلليف  ب�شتم 
�ل�شركات  على  و��شتيالئه  �لتجارية، 
و�لعقار�ت يف �لوليات �ملتحدة -قبل 
عاًما.  ثالثني  بعد  �ل�شني  مهاجمة 
بال  �ملبالغة  م��ن  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 

مدحه �لفيلم �لوثائقي، عندما طلب 
ميخائيل  م���ن  �لأم���ري���ك���ي  �ل��رئ��ي�����س 
غري  �جلد�ر”.  “هدم  جوربات�شوف 
�ن ذ�ك �ل�شقوط كان، قبل كل �شيء، 
-وبعد  بعامني  ذلك  بعد  �أملانًيا  �شاأًنا 
عام  �شرينغ�شتني  ب��رو���س  متنى  �أن 
1988 نهاية �حلو�جز �أمام جمهور 
كبري من �ل�شباب �لأمل��ان وهم يغنون 

�أغنية “ ولد يف �لوليات �ملتحدة«.
    ث��ان��ًي��ا، �ل��ف��ي��ل��م �ل��وث��ائ��ق��ي مار�س 
“حرب  بخ�شو�س  مت��اًم��ا  �لتخييل 
�أر�د  م��ن  ه��و  ري��غ��ان  ك���ان  �لنجوم”. 
يف  يرغب  لأن��ه  فقط  ولكن  فر�شها، 
�نه رجل ذو  �لنووية.  �لأ�شلحة  �إنهاء 
�أفكار كبرية وب�شيطة، يكره بالتاأكيد 
هذه  يكره  ��ا،  �أي�����شً ولكن  �ل�شيوعية، 
موؤيًد�  ك��ان  لقد  �ل��ن��ووي��ة.  �لأ�شلحة 
�لتخل�س من  على  وع��ازًم��ا  ل��الإل��غ��اء 
�لنووية.  و�ملخاطر  �لنووي  �لب��ت��ز�ز 
عندما  فرملوه  م�شت�شاريه  �أن  ولبد 
مع  �لإل����غ����اء  ع��م��ل��ي��ة  ي���ب���د�أ  �أن  �أر�د 
-وق���د   1986 ع����ام  ج��ورب��ات�����ش��وف 
و�لفرن�شيون،  �لريطانيون  �أ�شيب 
�لنووية،  باأ�شلحتهم  ت�شبثو�  �ل��ذي��ن 

بالفزع.

����ش��ت��ع��د�د ريغان  �لر����ش���ي���ف  �أك�����د     
لتقا�شم تكنولوجيا �لدرع �ل�شاروخي 
خالل مفاو�شاته مع جوربات�شوف يف 
1986-1987. و�جلزء �لهجومي 
�ل�شرت�تيجي،  �ل��دف��اع  م��ب��ادرة  م��ن 
�ل�شقور،  بع�س  هو جزء من �شخب 
حتى لو ف�شره بع�س �ل�شوفيات بهذه 
�لطريقة. لكنهم مل ي�شابو� بالذعر، 
هذ�  م��ن��اف�����ش��ة يف  ي��ن��خ��رط��و� يف  ومل 
�مل���ج���ال. ل��ق��د ���ش��ك��ك��و� )حم���ق���ني( يف 
جدوى �مل�شروع، وقامو� فقط باإعادة 
تن�شيط عدد قليل من بر�مج �لبحث 

�مل�شادة لل�شو�ريخ.
�لهجومية  �ل�شيا�شة  �أثبتت  ثالًثا،     
�أنها مكلفة من حيث �ملال و�خل�شائر 
�لو�شطى(، ورمبا  �أمريكا  )خا�شة يف 
من  وبالفعل،  عك�شية.  بنتائج  ت��اأت��ي 
�مل��م��ك��ن �أن �حل���رب �ل���ب���اردة م��ا كانت 
�ل�شرت�تيجية،  ه��ذه  بف�شل  ل��رُتب��ح 
و�منا على �لرغم منها، لأنها قّوت يد 
�ل�شقور يف مو�شكو. �ن هذه �ل�شيا�شة 
مل جتر مو�شكو على �لن�شحاب من 
�أفغان�شتان �أو نزع �ل�شالح �أو �لتحول 
�إىل �لدميقر�طية، ومل يكن �لحتاد 
كما  �ق��ت�����ش��ادي��ا،  منهكا  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي 

��شتمرت  �ل���وق���ت،  ن��ف�����س  يف  ري���غ���ان. 
�ل�شيا�شة �لهجومية يف �لعامل �لثالث 
�ل��ث��ان��ي��ة، ومل تفكر  �ل���ولي���ة  خ���الل 
جادة  مناق�شات  �إج���ر�ء  يف  و��شنطن 
مع مو�شكو حتى نهاية عام 1985. 
كان تنفيذها معقًد�، وتخللته معارك 
د�خلية عديدة د�خل �لإد�رة. وهناك 
�ل�شتمر�رية بني  �أ�شكال  �لعديد من 

وليتي ريغان.
�لأمريكية  �لقمم  تعاقب  يكن  مل     
-�ل�شوفياتية بد�ية من عام 1985، 
ك���م���ا ي����وح����ي �ل���ف���ي���ل���م �ل���وث���ائ���ق���ي، 
مو�جهة  يف  ري�����غ�����ان  ت���ن���ظ���ي���م  م�����ن 
و�لذي  ح��رج،  و�شع  يف  جوربات�شوف 
ر�شا�شة  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  �أن  مي��ك��ن��ه 
“لرتكيع  �خل��دع  م�شاعفا  �لرحمة، 
ه���ذه  يف  �ل�شوفياتي”.  �لحت��������اد 
�لأكرث  �ملرحلة، بد� غوربات�شوف هو 
جر�أة، وكان ياأ�شر �حل�شود يف �لغرب، 
يف  ج��د�  متقدمني  حكام  تعاقب  بعد 
بينما  �ل��ك��رم��ل��ني،  ع��ر���س  على  �ل�شن 
يبدو �لرئي�س ريغان منهًكا، متورًطا 
يف جت������ارة �لأ����ش���ل���ح���ة لإي���������ر�ن، ويف 
�قت�شادية  �شعوبات  م��ن  يعاين  بلد 

)خا�شة خالل �أزمة 1987(.
   ي��ب��دو �أن خ��ط��اب ج��ورب��ات�����ش��وف يف 
�ملتحدة،  �لأمم  يف   1988 دي�شمر 
�نت�شار  ي���وج���د  ل  �أن�����ه  �إىل  ي�����ش��ري 
�لباردة،  �حلرب  يف  �ملتحدة  للوليات 
ولكن للكبريين على �حلرب �لباردة، 
ك����ان ج��ورب��ات�����ش��وف �ل��ق��ائ��د �لأك����رث 
كانت  �ل�����ش��ر�ع  ن��ه��اي��ة  �ن  �ل  روؤي�����ة. 
ح��ق��ا مت��ري��ًن��ا ل���الرجت���ال، ب��ع��ي��ًد� عن 
و�ل�شربات  �لكرى  �ل�شرت�تيجيات 
ُتن�شب  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  و�حل�����ش��اب��ات 

غالًبا �إىل �لقادة.
    وكان لأوروبيي �لغرب دور رئي�شي، 
وحو�ر�تهم  دبلوما�شيتهم  خالل  من 
وت��ب��ادلت��ه��م م���ع �ل�����ش��رق �لوروب�����ي 
)ن��اه��ي��ك ع��ن �مل����ارك �لأمل�����اين، �لذي 
�أملانيا  جمهورية  يف  ���ش��رورًي��ا  �أ�شبح 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة(. ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
�لغربية،  �مل��ان��ي��ا  دور  ح���ول  �لأع���م���ال 
تات�شر  ا  �أي�شً هناك  ولكن  و�لنم�شا، 
�آمًنا بجوربات�شوف  �للذين  وميرت�ن 
ل  ودع���ون���ا  ح��ذره��م��ا.  تقلي�س  دون 
نن�شى بالطبع �شعوب وجزء من نخب 
حد�ً  و�شعو�  �لذين  �ل�شرقية  �أوروب��ا 

لالأنظمة �ل�شيوعية.
يوؤكد  �لتاريخ  �أن  �مل��ف��ارق��ات،     وم��ن 
�حلرب  مع  تعامل  بو�س  �لرئي�س  �أن 
�لباردة ب�شكل جيد منذ عام 1989، 
حرب  ب��ع��د  �إل  �لن��ت�����ش��ار  يعلن  ومل 
�ن��ت��خ��اب��ات عام  ����ش���وء  �خل��ل��ي��ج، ويف 
لنتقاد�ت  ت��ع��ر���س  ول��ك��ن��ه   .1992
�ل�شديد،  حل�����ذره  ����ش���و�ء  م���ت���ز�ي���دة 
جني  على  حلر�شه  لأن��ه  وخ�شو�شا، 
�مل��ك��ا���ش��ب م��ن خ���الل �ل���ش��ت��ف��ادة من 

حمنة جوربات�شوف.
  م���ا ي��ب��دو م����وؤك����ًد�، ه���و �أن �لأزم����ة 
�مل���ع���م���م���ة يف �لحت�������اد  �حل���ق���ي���ق���ي���ة 
رئا�شة  بعد  �إل  ت��ب��د�أ  مل  �ل�شوفياتي 
ريغان. ولنحذر �لتفكري يف �أن رئي�ًشا 
�إر�دت����ه  �مل��ت��ح��دة، مبح�س  ل��ل��ولي��ات 
وحده، �أنهى �حلرب �لباردة و�لحتاد 
هذ�  ك����ان  �إذ�  خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي؛ 
مماثلة  مطلقة  ق��درة  بوجود  يوحي 

جتاه دول �أخرى �ليوم.
موؤرخ واأ�ستاذ م�سارك ومتخ�س�س يف 

تاريخ العالقات الدولية وعامل ما بعد 
احلرب الباردة. وهو ع�سو يف مركز 
التاريخ مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية 
باري�س. من موؤلفاته “العام الذي 
انقلب فيه العامل راأ�سًا على عقب” 

“التعامل مع ال�سيطان؟ : التحديات 
احلقيقية للدبلوما�سية يف القرن 
احلادي والع�سرين” تاريخ العامل 

ي�سنع يف اآ�سيا.

�تفاق نزع �ل�شو�ريخ �لنووية من �وروبا�نهيار �لحتاد �ل�شوفياتي

�شقوط جد�ر برلنيرونالد ريغان يف 12 يونيو 1987 يف برلني

ن���ه���اي���ة  يف   
الثانية  وليته 
 ,1988 ع����ام 
اعتقد الرئي�س 
اأن  ري������غ������ان 
احلرب الباردة 
ق������د ان���ت���ه���ت

ما يبدو موؤكًدا, هو اأن الأزمة احلقيقية املعممة يف الحتاد ال�سوفياتي مل تبداأ اإل بعد رئا�سة ريغان

الذين يرون ريغان يف جلد �صتالون, اإما يثنون عليه اأو 
يكرهونه, لكن العمل التاريخي يظهر اأن هذه الروؤية خيال

مل يلعب ريغان ورقة حقوق االإن�صان والدميقراطية اإال 
بعد عام 1984, ويرجع ذلك جزئًيا اإىل �صغوط الكوجنر�س

روايتان متناق�ستان لنهاية ال�سراع:

اأي دور لعبه ريغان حقا يف اإنهاء احلرب الباردة...؟
•• الفجر -بيري غرو�رس 
ترجمة خرية ال�صيباين

    تقدم قناة اآرتي مل�ساهديها حالًيا فيلًما وثائقًيا يعيد 
العتبار ل�سيا�سة الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان. فيلم, 
لال�ستهزاء  الرجل  تعر�س  لئن  اأنه  على  الربهنة  يريد 

ال�سوفياتي  الحتاد  �سد  احلرب  يف  انت�سر  فاإنه  اآنذاك, 
بخنقه اقت�سادًيا, ثم بفر�س اتفاقيات نزع ال�سالح عليه.     
يف الوقت نف�سه , ودعت الوليات املتحدة جورج �سولتز, 
الذي كان وزير خارجية ريغان من عام 1982 اإىل نهاية 
وليته الثانية يف يناير 1989, والذي تويف موؤخرا يف 6 
فرباير عن عمر 100 عام. ومع ذلك, فاإن النعي املكر�س 

ل�سولتز يوؤكد اأن رغبته يف التفاو�س مع مو�سكو هي التي 
روايتان  توجد  لذلك  ال��ب��اردة.  احل��رب  على  انت�سرت 

ون�سختان متناق�ستان من نهاية هذا ال�سراع.

خ�سومة موؤرخني
   يف الوقت نف�سه  دائما, ما زال عدد من ال�سرتاتيجيني 

اأن  يف  يرغبون  املتح����دة,  الولي�����ات  يف  واملفكري��ن 
الحتاد  احتواء  )مفكر  اجلديد  كينان  جورج  ي�سبحوا 
عام  يف  ع��ام,  مئ�����ة  عن  اأي�س����ًا  ت��ويف  ال�س�����وفياتي, 
2005(, من خالل تطوير ا�سرتاتيجية كربى من �ساأنها 
مع  مواجهته  م��ن  منت�سرا  ب��اخل��روج  لبلدهم  ال�سماح 

ال�سني.

جورج �شولتز وزير �خلارجية زمن ريغان

ق�صة انت�صار الرئي�س االأمريكي بف�صل �صيا�صته الهجومية ال�صاملة, تف�صري يق�ّصم املوؤرخني
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�لنو�ب  ي��دع��و  �أن  ق��ب��ل  �ل��وط��ن��ي��ة خ��ورخ��ي رودري��غ��ي��ز  وق���ال رئ��ي�����س �جلمعية 
�لأوروبي  �لحت��اد  ممّثلة  لإع��الن  ي��دّي  بكلتا  “�أ�شّوت  �لن�ّس  على  للت�شويت 

�شخ�شاً غري مرغوب فيه«.
وجاءت خطوة �جلمعية �لعامة غد�ة فر�س �لحتاد �لأوروبي عقوبات على 19 
م�شوؤوًل يف نظام مادورو لدورهم يف “�نتهاك �حلقوق �لنتخابية للمعار�شة 
�جل�شيمة  و�لن��ت��ه��اك��ات  �لوطنية  �جلمعية  يف  �لدميوقر�طية  �شري  وح�شن 

حلقوق �لإن�شان وتقييد �حلريات �لأ�شا�شية«.
�لثنني،  �جتماعهم  وزر�ء خارجية �لحتاد خالل  �لذي �شادق عليه  و�لقر�ر 
يرفع �إىل 55 �لعدد �لإجمايل للم�شوؤولني وكبار �ملوظفني يف حكومة مادورو 
�لذين فر�س عليهم �لحتاد �لأوروبي عقوبات تق�شي مبنعهم من �حل�شول 

على تاأ�شرية دخول وجتميد �أ�شولهم يف دول �لحتاد.
ُو�شعت بحيث ل يكون لها  �لإج����ر�ء�ت  “هذه  �أن  �لأوروب���ي  و�أو���ش��ح �لحت��اد 

�إي��ز�غ��ريي. �أع���رب �لحت���اد �لأوروب����ي يف ك��ان��ون �ل��ث��اين يناير ع��ن ��شتعد�ده 
لفر�س عقوبات �إ�شافية على كر�كا�س نظر� للو�شع �ملتدهور يف فنزويال بعد 

�نتخابات كانون �لأول دي�شمر 2020.
و�أف�شت هذه �لنتخابات �لتي قاطعتها �أحز�ب �ملعار�شة �لرئي�شية ومل تعرتف 
�لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي وعدة دول يف �أمريكا �لالتينية بنتائجها، 
277 مقعد� يف  �أ�شل  ب�256 من  وحلفائه  م���ادورو  �لرئي�س  ح��زب  ف��وز  �إىل 

�جلمعية �لوطنية.
نيكول�س  �أعلن  �لأوروب��ي��ة  �لعقوبات  من  �شل�شلة  بعد  متوز/يوليو   29 ويف 
مادورو �أن بريالنتي بيدرو�شا �شخ�شية غري مرغوب فيها ومنحها 72 �شاعة 

ملغادرة �لبالد.
ومع ذلك ، عندما �نق�شت �ملهلة، تر�جعت �حلكومة لكنها طلبت من �لحتاد 

�لأوروبي “خطو�ت” يف �ملقابل.
�أ�شبحت فنزويال �لتي ت�شهد �أزمة �شيا�شية و�قت�شادية عميقة، يف 2017 �أول 
دولة يف �أمريكا �لالتينية تطالها عقوبات من �لحتاد �لأوروب��ي، �لذي تبنى 

منذ ذلك �حلني عقوبات �شد 55 م�شوؤوًل فنزويلًيا.

•• كراكا�س-اأ ف ب

�ل��رئ��ي�����س نيكول�س  �ل����ذي يهيمن ع��ل��ي��ه ح���زب  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي  �ل���رمل���ان  ط��ال��ب 
مادورو �حلكومة بطرد �شفرية �لحتاد �لأوروبي رّد�ً على �لعقوبات �جلديدة 
�لأمريكية  �لدولة  يف  م�شوؤول   19 على  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  فر�شتها  �لتي 

�لالتينية.
بعد �شاعات على تبني �لن�س، �أعلنت �حلكومة �لفنزويلية عن �جتماع لوزير 
خارجيتها خورخي �أريز� �لأربعاء مع �إيز�بيل بريالنتي بيدرو�شا وكذلك مع 

�شفري فرن�شا رومان ناد�ل وممثلني دبلوما�شيني لأملانيا و�إ�شبانيا وهولند�.
�جلديدة  �لأوروب���ي���ة  �لعقوبات  “يرف�س”  اً  ن�شّ �لوطنية  �جلمعية  و�أق����ّرت 
و”يح�ّس” رئي�س �لدولة على �إعالن رئي�شة بعثة �لحتاد �لأوروبي يف كر�كا�س 
بهدف  فنزويال  يف  به”  مرغوب  غري  “�شخ�شاً  بيدرو�شا  بريالنتي  �إيز�بيل 

“طردها” من هذ� �لبلد.
�لتفاقية  مر�جعة  �إىل  كذلك  يدعو  ب��الإج��م��اع  �ل��ن��و�ب  �أق���ّره  �ل��ذي  و�لن�ّس 

�ملتعّلقة بوجود بعثة دبلوما�شية �أوروبية يف كر�كا�س.

�لفنزويليني  �ل�شكان  على  مق�شودة  غ��ري  تبعات  �أو  �شلبية  �إن�شانية  ع��و�ق��ب 
وميكن �إلغاوؤها«. و�أ�شار �إىل �أن “�لأ�شخا�س �لذين متت �إ�شافتهم �إىل �لقائمة 
وح�شن  للمعار�شة  �لنتخابية  �حلقوق  �نتهاك  عن  خا�س  ب�شكل  م�شوؤولون 
�شري �لدميوقر�طية يف �جلمعية �لوطنية، وكذلك عن �لنتهاكات �جل�شيمة 

حلقوق �لإن�شان وتقييد �حلريات �لأ�شا�شية«.
ومن �ل�شخ�شيات �لتي ��شتهدفتها �لعقوبات نائبان يف �لرملان �جلديد “�لذي 
�لأوروب���ي، هما  ق��ول �لحت��اد  على حد  ب�شكل دميوقر�طي”  �نتخابه  يتم  مل 
خو�شيه برنابي غوترييز بار� زعيم حزب “�لعمل �لدميوقر�طي” )�أك�شيون 
“�لعد�لة  ح��زب  زع��ي��م  رودري��غ��ي��ز  بريتو  ديونيزيو  وخو�شيه  دمي��وك��ر�ت��ي��ك��ا( 
عمر  �جل��دي��دة  �لأوروب��ي��ة  �لعقوبات  �شملت  جو�شتي�شيا(.  )ب��رمي��ريو  �أول” 
كيبالو�س  رمييغيو  �جلي�س  يف  و�مل�شوؤول  زوليا،  ولي��ة  حاكم  برييتو  خو�شيه 
وثالثة م�شوؤولني يف �ملجل�س �لنتخابي، بينهم رئي�شة �ملجل�س �إندير� �ألفونزو 

الربملان الفنزويلي يطلب طرد �صفرية االحتاد االأوروبي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�ل�شاروخية  �ل��ه��ج��م��ات  حت��م��ل 
�أمريكية  من�شاآت  �شد  �مل��ت��ج��ددة 
م��وؤ���ش��ر� على ت�شعيد  �ل��ع��ر�ق،  يف 
�ملو�لية  �ل��ف�����ش��ائ��ل  ج���ان���ب  م���ن 
ب��غ��د�د، على  لإي���ر�ن على حكومة 
جتاه  ط��ه��ر�ن  �شر  ن��ف��اد  خلفية 
�لإد�رة �لمريكية �جلديدة، وفق 

حمللني وم�شوؤولني.
و�شجلت ثالث هجمات بالقذ�ئف 
غربية  م�شالح  على  �ل�شاروخية 
يف �لعر�ق خالل �أ�شبوع بعد هدوء 

��شتمر �أربعة �أ�شهر.
�أمريكي  ع�شكري  م�����ش��وؤول  وق���ال 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �ل��ع��ر�ق  يف  كبري 
ب���ر����س �ل���ث���الث���اء غ������د�ة �إط�����الق 
ق�����ذ�ئ�����ف �����ش����اروخ����ي����ة يف �جت�����اه 
�ملنطقة  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�����ش��ف��ارة 
�أننا  “يبدو  ب��غ��د�د  يف  �خل�����ش��ر�ء 

عدنا �ىل �أحد�ث �لعام �ملا�شي«.
و����ش��ت��ه��دف��ت �ل�����ش��ب��ت ق��اع��دة بلد 
�شاروخي  بهجوم  ب��غ��د�د،  �شمال 
عر�قي  متعاقد  �إ���ش��اب��ة  �إىل  �أدى 
يف �شركة �أمريكية مكلفة ب�شيانة 
ح�شل  �ل���ت���ي  �ف-16  ط���ائ���ر�ت 
ع��ل��ي��ه��ا �ل�����ع�����ر�ق م����ن �ل����ولي����ات 
�مل��ت��ح��دة، وف��ق م��ا �أف����ادت م�شادر 

�أمنية.
و�شبق ذلك هجوم مماثل ��شتهدف 
يف  جوية  قاعدة  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
كرد�شتان �لعر�ق يف �شمال �لبالد، 
توؤوي جنود� �أمريكيني، ما ت�شّبب 
ومتعاقد  ع��ر�ق��ي  م���دين  مب��ق��ت��ل 
م�����دين �أج���ن���ب���ي وج������رح �آخ���ري���ن 

بينهم ع�شكري �أمريكي.

•• رانغون-اأ ف ب

�مل�شوؤولون  �لع�شكريون  يتعر�س 
ع��ن �لن��ق��الب يف ب��ورم��ا ل�شغوط 
�أكرث من �أي وقت م�شى مع تنديد 
�لثالثاء  �أم�����س  �ل�شبع   جمموعة 
�لوليات  �ع��ت��م��اد  غ����د�ة  ب��ال��ع��ن��ف 
�مل����ت����ح����دة و�لحت�����������اد �لأوروب�����������ي 
كانت  وتظاهر�ت  جديدة  عقوبات 
بني �لأكر منذ �نقالب 1 �شباط/

فر�ير.
تتوقف  مل  �أ���ش��اب��ي��ع  ث���الث���ة  م��ن��ذ 
�ل��ب��ورم��ي��ة ع��ن تكثيف  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�إ�شعاف  بهدف  �لقوة  �ىل  �للجوء 
�لتعبئة �ملطالبة بالدميوقر�طية.

متظاهرين  ثالثة  قتل  �لآن  حتى 
وك��ذل��ك رج���ل ك���ان ي��ق��وم بدورية 
ل��ت��ج��ن��ب �لع���ت���ق���الت يف ح��ي��ه يف 

ر�نغون.
دول  خ����ارج����ي����ة  وزر�ء  و�أع������ل������ن 
بيان  يف  �لثالثاء  �ل�شبع  جمموعة 
�أن “��شتخد�م �لذخرية �حلية �شد 
�أ���ش��خ��ا���س ع���زل غ��ري م��ق��ب��ول. كل 
�شخ�س يرد على تظاهر�ت �شلمية 
بالعنف يجب �ن يحا�شب”. وت�شم 
وفرن�شا  ك��ن��د�  �ل�����ش��ب��ع  جم��م��وع��ة 
وبريطانيا  و�ي���ط���ال���ي���ا  و�مل����ان����ي����ا 

و�ليابان و�لوليات �ملتحدة.
�أعلنت  �ل���ث���الث���اء  �لث���ن���ني  ول���ي���ل 
�أّن���ه���ا فر�شت  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
ع��ق��وب��ات ج��دي��دة ع��ل��ى �ث��ن��ني من 
�لذي  �لع�شكري  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
توىّل �ل�شلطة يف بورما يف �نقالب 

وقال �مل�شوؤول �لأمريكي لفر�ن�س 
�إن �حل��و�دث �لخرية ت�شبه  بر�س 
�لعام  وق����ع����ت  �ل����ت����ي  �ل���ه���ج���م���ات 
�ملا�شي، و��شتخدمت فيها ع�شر�ت 
ملم   107 ط��ر�ز  من  �ل�شو�ريخ 

�لتي تطلق من مركبات �شغرية.
�أن  �لآن  ل���ل���ن���ظ���ر  �مل���ل���ف���ت  ل���ك���ن 
هذه  بتنفيذ  �ملتهمة  �ملجموعات 
�جلهات  �أول  ك���ان���ت  �ل���ه���ج���م���ات 
�مل�شادر  ل���ك���ن  ل���ه���ا،  �مل�����ش��ت��ن��ك��رة 
بهذ�  مقتنعة  ت��ب��دو  ل  �لأم��ن��ي��ة 

�لتنديد.
وق����������ال �مل�������������ش������وؤول �لأم������ريك������ي 
“�ملوؤ�شر�ت تدّل على �أن �لهجمات 
تعتمد �لأ�شلوب �ل�شابق”، م�شيفا 
تقول  �ل�شتخبار�تية  “�ملعلومات 

باأن هناك �ملزيد يف �مل�شتقبل«.

�� اإيران والوليات املتحدة ��
�أن  وي��������رى حم���ل���ل���ون وخ���������ر�ء 
�مل�شالح  �شد  �لهجمات  ��شتئناف 
مرتبط  �ل���ع���ر�ق  يف  �لأم���ريك���ي���ة 

بعو�مل حملية ودولية.
�مل��ح��ل��ي، تتحدى  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لف�شائل �مل�شلحة �لعر�قية رئي�س 
�لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي �لذي 
�لف�شائل،  هذه  ب�شبط  وعد  كان 
�لب�شريي  �أني�شة  ت��ق��ول  م��ا  وف��ق 
�لأمن  �مللكي خلدمات  �ملعهد  من 

و�لدفاع.

�مل��ت��ج��ددة ق��د ت��ك��ون حم��اول��ة من 
ل��زي��ادة نفوذ  �إي���ر�ن  �ملقربني م��ن 
�ملحادثات  ����ش���وء  يف  ح��ل��ي��ف��ت��ه��م 
�لوليات  �لأف��ق مع  تلوح يف  �لتي 

�ملتحدة«.

- اأموال جممدة  
�أ�شباب  �إي������ر�ن  ل���دى  ت��ك��ون  وق���د 
ب�شكل  بغد�د  على  لل�شغط  مالية 
حمليني  م�شوؤولني  وف��ق  مبا�شر، 

وغربيني.
وتد�عيات  �قت�شادها  تقل�س  فمع 
�ل���ع���ق���وب���ات، حت���ت���اج ط���ه���ر�ن �ىل 
بنك  يف  ح�����ش��اب��ه��ا  �ىل  �ل���و����ش���ول 
للدولة  �ململوك  �لعر�قي  �لتجارة 
�لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
ت��دف��ع ل��ه��ا ث��م��ن �ل��غ��از �لإي����ر�ين 
�مل�شتورد. لكن م�شوؤولني عر�قيني 
ق��ال��و� �إن��ه��م ي��خ�����ش��ون دف���ع ديون 
حو�ىل  بقيمة  لطهر�ن  م�شتحقة 
ملياري دولر خ�شية �أن يثري ذلك 

غ�شب �لوليات �ملتحدة.
�أو�خر كانون  �لق�شية يف  و�أثريت 
وفد  �شافر  عندما  �لثاين/يناير، 
�لعر�قي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ي�شم 
فوؤ�د ح�شني ورئي�س ديو�ن رئي�س 
�لوزر�ء ر�ئد جوحي �إىل طهر�ن.

وب��ح�����ش��ب م�����ش��وؤول ع��ر�ق��ي كبري 
مطلع على �لرحلة، حمل جوحي 
من  تطلب  �لكاظمي  م��ن  ر�شالة 

“يريدون  وتو�شح لفر�ن�س بر�س 
ب���اأن���ه���م  �جل����م����ي����ع  ي������ذك������رو�  �أن 
لرئي�س  يظهرو�  و�أن  م��وج��ودون 
ب��اأن��ه��م مي��ل��ك��ون حرية  �ل�������وزر�ء 

�لتحرك متى �شاوؤو�«.
لها  �لتي  �لف�شائل  ه��ذه  وت�شعى 
�إب����ر�ز  �ل���رمل���ان، �ىل  مم��ث��ل��ون يف 
�ق�������رت�ب موعد  م����ع  ع�����ش��الت��ه��ا 
�لرملانية  �لن���ت���خ���اب���ات  �إج�������ر�ء 

تفاو�س جديد.
وحّذر �ملر�شد �لأعلى للجمهورية 
�لثنني  �لإ�شالمية علي خامنئي 
�ليور�نيوم  �شتخ�شب  ب��الده  ب��اأن 
ن�شبة  وه��ي  �مل��ئ��ة،  يف   60 بن�شبة 
�لأق�شى  �حل���د  م��ن  بكثري  �أع��ل��ى 
�لبالغ 3،67 يف �ملئة �لذي قبلت 
به �إير�ن مبوجب �تفاق 2015.

“�لهجمات  �ل��ب�����ش��ريي  وت���ق���ول 

�ملبكرة �لتي يجري �لتح�شري لها 
يف ت�شرين �لأول �أكتوبر.

“�لنتخابات  �لب�شريي  وت�شيف 
�ملقبلة تلعب دوًر� مف�شليا. وهذه 

�ملجموعات ت�شتعّد لها«.
قد  �ل�������ش���و�ري���خ  �أن  �ىل  وت�����ش��ري 
طهر�ن  م��ن  ر�شالة  ��ا  �أي�����شً حتمل 
�إد�رة  ت�شعى  حيث  و��شنطن  �إىل 
�إحياء  �ىل  ب���اي���دن  ج���و  �ل��رئ��ي�����س 

�لت��ف��اق �ل��ن��ووي �ل���ذي نق�س يف 
ت��ر�م��ب يف  دون��ال��د  �لرئي�س  عهد 

.2018
بالعودة  و��شنطن  تطالب  وبينما 
�لتفاق  ���ش��اأن  يف  �مل��ف��او���ش��ات  �ىل 
�لذي تلى �ن�شحاب و��شنطن منه، 
ف���ر����س ع��ق��وب��ات �أم���ريك���ي���ة على 
تريد  �لإ���ش��الم��ي��ة،  �جل��م��ه��وري��ة 
ط��ه��ر�ن رف���ع �ل��ع��ق��وب��ات ق��ب��ل �ي 

ت�شي  �شو  �شان  �أونغ  �أطاح بحكومة 
�جل��رن�ل مونغ مونغ  �ملدنية، هما 
و�للفتنانت  �شالح �جلو  قائد  كياو 

جرن�ل موي مينت تون.
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  وك��ان��ت 
جو بايدن فر�شت قبل ع�شرة �أيام 
�شّد  �ل��ع��ق��وب��ات  م��ن  �أوىل  �شل�شلة 
�لع�شكري  �ملجل�س  ق���ادة  م��ن  ع��دد 
�حل��������اك��������م، مب�������ن ف����ي����ه����م زع����ي����م 
�أونغ  �لن��ق��الب��ي��ني �جل����رن�ل م��ني 

هلينغ.
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأمريكي 
“لن  ب���ي���ان  ب��ل��ي��ن��ك��ن يف  �أن�����ت�����وين 
�إج������ر�ء�ت جديدة  �أخ���ذ  ن����رتّدد يف 
�شّد �أولئك �لذين يرتكبون �أعمال 
�ل�شعب.  �إر�دة  وي��ق��م��ع��ون  ع��ن��ف 
ن��ت��زح��زح ع���ن دع��م��ن��ا لل�شعب  ل���ن 

�لبورمي«.
“ندعو  بيانه  يف  بلينكن  و�أ���ش��اف 
وق���ف  �إىل  و�ل�������ش���رط���ة  �جل���ي�������س 
�ملتظاهرين  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��م��ات  ك���ّل 
�ل�شلميني، و�إىل �لإف��ر�ج ف��ور�ً عن 
و�إىل و�شع  �ملعتقلني ظلماً،  جميع 
�لرتهيب  وعمليات  للهجمات  حّد 
�شّد �ل�شحافيني و�لن�شطاء، و�إىل 
�ملنتخبة  �حل��ك��وم��ة  �إر����ش���اء  �إع�����ادة 

دميوقر�طياً«.
ب��ع��د �شاعات  وج����اء ه���ذ� �لإع�����الن 
على قر�ر �لحتاد �لأوروبي فر�س 
�لقت�شادية  �مل�شالح  على  عقوبات 
و�ملالية للع�شكريني �مل�شوؤولني عن 

�لنقالب.
وق�������ال وزي�������ر خ����ارج����ي����ة �لحت������اد 

مفرتقات �لطرق �لرئي�شية �ملوؤدية 
�ىل حي �ل�شفار�ت.

وم��ن��ذ �لن��ق��الب مت �ع��ت��ق��ال �أكرث 
من 680 �شخ�شا �و وجهت �ليهم 
منظمة  بح�شب  �دي���ن���و�  �و  �ل��ت��ه��م 
م�شاعدة  ت���ق���دم  ح���ك���وم���ي���ة  غ����ري 
يز�ل  ول  �ل�شيا�شيني،  لل�شجناء 

جميعهم تقريبا يف �ل�شجون.
�أمرت  وَقطع �لنرتنت ليال �لذي 
ب���ه �مل��ج��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، يثري 
�ل�شلطات  ت�شتغل  �ن  من  خم��اوف 
�أو�شع  ب���اع���ت���ق���الت  ل��ل��ق��ي��ام  ذل����ك 
�ملطالبني  �لنا�شطني  بحق  نطاقا 

بالدميوقر�طية.
حتى �لن مل توؤد �لج��ر�ء�ت �لتي 
�ىل  �لع�شكرية  �ملجموعة  �تخذتها 
�ىل  �ل��ن��زول  ع��ن  �ملتظاهرين  ثني 

�ل�شو�رع.
ر�شميني  م��وظ��ف��ني  ع���دة  وب��ي��ن��ه��م 
ومعاجلون  م�������ش���ارف  وم���وظ���ف���و 
�أ�شغال عامة توقفو� عن  وموظفو 

�لعمل ت�شامنا مع �ملتظاهرين.
�لتظاهر�ت  ت��و����ش��ل��ت  �ل���ث���الث���اء، 
�أن��ح��اء �ل��ب��الد رغ��م �أن  يف خمتلف 
ر�نغون  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
����ش���ه���دت ت��ع��ب��ئ��ة �أق������ل م����ن �لأي������ام 

�ل�شابقة.
يف مدينة ميتكينا يف ولية كا�شني 
)�شمال( حيث �ندلعت �أعمال عنف 
يف نهاية �لأ�شبوع، عر متظاهرون 
�ملدينة على در�جات نارية حاملني 
�ل��ع��ل��م �ل��ب��ورم��ي ور�ف��ع��ني عالمة 
رم���ز مقاومة  �ل��ث��الث��ة  �لأ����ش���اب���ع 

�لأوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل �لثنني 
�لحت�����اد  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء  “قرر 
�لأوروبي فر�س عقوبات ت�شتهدف 
�لقت�شادية  �مل�������ش���ال���ح  حت����دي����د� 
�أنهم  ل��ل��ع�����ش��ك��ري��ني، مب���ا  و�مل���ال���ي���ة 
رجال �أعمال يف هذ� �لبلد وميلكون 

�حلي �أحيانا �شد �ملتظاهرين.
�إ�شافية  �أمنية  ت��ع��زي��ز�ت  ون�شرت 
�أي�شا يف �شو�رع ر�نغون، �أكر مدن 

�لبالد وعا�شمتها �لقت�شادية.
�لتجمع،  م���ن  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ومل��ن��ع 
حميط  يف  ح��و�ج��ز  �جلي�س  ن�شب 

قطاعات من �لقت�شاد«.
مالية  م�����ش��اع��دة  “كل  و�أ�����ش����اف 
م����ب����ا�����ش����رة، ل�����ر�م�����ج �ل������ش�����الح 

�حلكومية قد علقت«.
�لوروبي  �لحت���اد  �ن  �أو���ش��ح  لكنه 
“ل يعتزم خف�س م�شتوى عالقاته 

مع بورما تخوفا من �أن يوؤثر ذلك 
على �ل�شعب«.

تاأتي هذه �لعقوبات بعدما ��شتخدم 
�لر�شا�س  �ل����ب����ورم����ي  �جل���ي�������س 
�مل�����ش��ي��ل للدموع  و�ل���غ���از  �مل��ط��اط��ي 
�لر�شا�س  وحتى  �ملياه  وخر�طيم 

�جلماعات  ج���م���اح  ك��ب��ح  ط���ه���ر�ن 
هجمات  بعد  �ل��ع��ر�ق  يف  �مل�شلحة 
�����ش����اروخ����ي����ة ����ش���م���ل���ت �ل�������ش���ف���ارة 

�لأمريكية.
و�ل��ت��ق��ي��ا �إ���ش��م��اع��ي��ل ق����ا�آين �لذي 
���ش��ل��ي��م��اين يف قيادة  ق��ا���ش��م  خ��ل��ف 
للحر�س  �ل��ت��اب��ع  �ل��ق��د���س  ف��ي��ل��ق 
�لثوري بعد مقتل �لأخري يف غارة 
�أم��ريك��ي��ة ب��ط��ائ��رة م�����ش��رّية �لعام 

�ملا�شي.
و���ش��رح �مل�����ش��وؤول ل��وك��ال��ة فر�ن�س 
بر�س �أن “قا�آين �أبلغهما �أن �ير�ن 
ل���ن ت��ت��م��ك��ن م���ن �ل�����ش��ي��ط��رة على 
يف  �مل�شلحة  �جل��م��اع��ات  ن�شاطات 
�أمو�ل  �لعر�ق ما مل حت�شل على 
�لعر�قي  �مل�������ش���رف  ح�����ش��اب  م���ن 

للتجارة«.
و�أك����������د م�����������ش�����وؤول ع�����ر�ق�����ي ث����ان 
�ملناق�شات  �أن  غربي  ودبلوما�شي 
ق�شايا  �رت�����ب�����اط  �إىل  خ��ل�����ش��ت 
�لعر�قي  �لتجارة  م�شرف  ح�شاب 

بالهجمات �ل�شاروخية.

�ملتحدة على  �ل��ولي��ات  هل �شرتد 
هذه �لهجمات؟

قال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
�لأمريكية نيد بر�ي�س �لثنني �أن 
�لوليات �ملتحدة “�شتحّمل �إير�ن 
وكالئها  ت�شرفات  عن  �مل�شوؤولية 
�لأمريكيني”،  يهاجمون  �ل��ذي��ن 
ل���ك���ن���ه���ا ل�����ن ت����خ����اط����ر ب���زع���زع���ة 

��شتقر�ر �لعر�ق.
)للرد(،  “قدمنا خيار�ت  و�أ�شاف 
مبا يف ذلك �ل�شرب د�خل وخارج 
�لعر�ق، لكننا مل نت�شلم �أي �أو�مر 

جديدة من �لإد�رة«.

ثاين  م��ان��د�لي،  ويف  �لع�شكريني. 
مدن �لبالد، �شارك ح�شد يف مر��شم 
�لبالغ من  وين  ناينغ  ثيت  ت�شييع 
�لعمر 37 عاما �لذي قتل �ل�شبت 
حني فتحت قو�ت �لأمن �لنار على 
�ملناه�شني  �ملتظاهرين  من  ح�شد 

للع�شكريني.
وقالت �أرملته ثيد�ر هنني “�أطلب 
م���ن �جل��م��ي��ع �مل�����ش��اع��دة ل��ك��ي يتم 
بعدل”  زوج��ي  حالة  م��ع  �لتعامل 
“رحيل  يف  ت��رغ��ب  �أن���ه���ا  م�شيفة 

�لديكتاتور«.
�آلف  ع���������ش����ر�ت  جت���م���ع  �لث����ن����ني 
�لعا�شمة  نايبيد�و  يف  �ل�شخا�س 
�لد�ري��ة للبالد. ومت �عتقال �أكرث 
م���ن م��ئ��ة ���ش��خ�����س ف��ي��م��ا لحقت 
�ل���ش��خ��ا���س يف خمتلف  �ل�����ش��رط��ة 

�ل�شو�رع.
ذك�������رى  يف  وق�������ف�������ات  ون�����ظ�����م�����ت 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن �ل��ذي��ن ق��ت��ل��و�. وقال 
�أح���ده���م وي���دع���ى ث����ور� م��ي��و وهو 
�ل�شالة من  “ميكننا فقط  طالب 

�أجلهم«.
فان  حزينون  �ننا  “رغم  و�أ���ش��اف 
�ملجموعة  يف  ���ش��ت�����ش��م��ع  �أ���ش��و�ت��ن��ا 

�لدولية«.
�لعمل  وق���ف  �ىل  �ل���دع���و�ت  و�أدت 
�حلكومة  �أن�������ش���ط���ة  يف  خ���ل���ل  �ىل 

و�ل�شركات و�مل�شارف.
�لع�شكرية  �ل�������ش���ل���ط���ة  ول�����وح�����ت 
�لأح������د ب��ال��ت��ه��دي��د ب��ال��ل��ج��وء �ىل 
�ل����ق����وة �ل���ق���ات���ل���ة م����ن �أج������ل وقف 

“�لفو�شى«.

هل �سرتد الوليات املتحدة على هذه العتداءات

ماهي ر�صالة اإيران من الهجمات على االأمريكيني يف العراق ؟

الحتاد الأوربي يعلق م�ساعدات برامج الإ�سالح احلكومية 

املجموعة الع�صكرية البورمية تتعر�س ل�صغوط دولية

غ�صب �صعبي يف قرب�س احتجاجا على االإغالق والف�صاد  •• نيقو�صيا,-اأ ف ب

�لأ�شبوعني  يف  ح��ا���ش��دة  ت��ظ��اه��ر�ت  يف  �ل�����ش��ارع  �إىل  �ل��ق��ب��ار���ش��ة  �آلف  ن���زل 
فريو�س  من  للوقاية  �ل�شارمة  �لإغ��الق  تد�بري  على  �حتجاجا  �ملا�شيني، 
كورونا وتد�عياته �لقت�شادية و�شل�شلة ق�شايا ف�شاد، وز�د من �لغ�شب قمع 

�ل�شرطة لالحتجاجات.
دمييرتيادي�س  �أخيليا�س  �لإن�����ش��ان  حقوق  يف  �لخ�شائي  �ملحامي  وي��ق��ول 
“هناك �أجو�ء من �لإحباط و�أرى �أن �لو�شع على �شفري �لنفجار”، م�شيفا 

“�لعديد من �لأ�شخا�س مل يعودو� يثقون يف �لدولة«.
ون�شرت �ل�شلطات وحد�ت من �شرطة مكافحة �ل�شغب و��شتخدمت خر�طيم 
�ملياه يف �لعا�شمة نيقو�شيا يف وقت �شابق من �ل�شهر �حلايل لتفريق تظاهرة 
�شلمية مناه�شة للحكومة. وتقول �لفنانة �أنا�شتازيا دمييرتيادو “بعد �أن 
�أحلقت جائحة كورونا �أ�شر�ر� باقت�شاد قر�س، ��شطر كثريون لالختيار 

بني ت�شديد �لفو�تري �أو تاأمني لقمة �لعي�س لقلة �لدعم �حلكومي«.
وت��و���ش��ح �ل�����ش��اب��ة �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 25 ع��ام��ا و�ل��ت��ي حت��ول��ت �ىل رمز 
لالحتجاجات بعد �أن �أ�شيبت نتيجة خالل تظاهرة يف 13 �شباط/فر�ير، 

و��شطرت للخ�شوع لعملية جر�حية عاجلة لإنقاذ عينها �لي�شرى.
�عتره  ما  على  و�شخطا  غ�شبا  �ملفرطة  �لقوة  �ل�شرطة  ��شتخد�م  و�أ���ش��اع 
�ل���ذي �شهدته  �ل��ث��اين  �لإغ����الق  ع��ل��ى �جل��ائ��ح��ة م��ع  ك��ث��ريون رد� م�شتبد� 

�جلزيرة �ملتو�شطية وهو �أطول من �لإغالق �لأول يف �آذ�ر/مار�س �ملا�شي.
�ل�شفر  ج���و�ز�ت  ب”برنامج  ي�شمى  ما  على  �حتجاجا  �أ���ش��و�ت  تعالت  كما 
�لذهبية” �لذي �أ�شدرت قر�س مبوجبه مئات جو�ز�ت �ل�شفر مل�شتثمرين 
�شخ�س  �شاحب  لكل  دولر(  ماليني   3( ي��ورو  مليون   2،5 مبلغ  مقابل 

�لذين  �ل���ق���ب���ار����ش���ة  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�قت�شادية،  ����ش���ع���وب���ات  ي���و�ج���ه���ون 
�أ���ش��ب��ح��ت ك��ل ه���ذه �ل��ف�����ش��ائ��ح دليال 
ع���ل���ى ك�����ش��ب غ����ري م�������ش���روع حتققه 
و�شط  ف��ي��ه��ا،  م�����ش��وؤول��ني  �أو  �ل���دول���ة 

�إفالت من �لعقاب.
بر�س  لفر�ن�س  دمي��ي��رتي��ادو  وت��ق��ول 
قر�س”،  يف  م�����ش��ت�����ش��ر  “�لف�شاد 
بف�شيحة  دمت  �شُ �أن��ه��ا  �ىل  م�شرية 

جو�ز�ت �ل�شفر.
وت�شيف “مل يعد �لناخبون ي�شوتون 

لأن ل ثقة يف �حلكومة«.
من   13 يف  �أوىل  ت��ظ��اه��رة  وخ����الل 
�لأ�شخا�س  م��ئ��ات  حت���دى  �جل�����اري، 
�جلائحة  ب�����ش��ب��ب  �ل��ت��ج��م��ع��ات  ح��ظ��ر 

لالحتجاج يف حديقة يف نيقو�شيا.
ورغم م�شاركة �أطفال و�أ�شخا�س مقعدين يف �لتجمع، نزلت �شرطة مكافحة 

�ل�شغب م�شتخدمة �لقوة وخر�طيم �ملياه لتفريق �ملحتجني.
وفيما كانت دمييرتيادو ترق�س يف �ل�شارع، فتحت �ل�شرطة خر�طيم �ملياه 
�أت�شور  �أك��ن  “مل  بر�س  لفر�ن�س  وتتابع  ر�أ�شها.  ثم على  �أول على قدميها 

معني.
وب���ل���غ �ل��غ�����ش��ب �ل�����ش��ع��ب��ي م����ن هذ� 
�ل���رن���ام���ج �ل������ذي �ن���ت���ق���ده �لحت�����اد 
�لأوروب����������ي، ذروت������ه ب��ع��د ن�����ش��ر قناة 
مقطعا  �ل���ق���ط���ري���ة  “�جلزيرة” 
�لرملان  رئ��ي�����س  ف��ي��ه  يظهر  م�����ش��ور� 
دمي����ي����رتت����ي���������س ����ش���ي���ل���وري�������س وه����و 
له  �أع��م��ال  رج��ل  م�شاعدة  �ىل  ي�شعى 
جو�ز  ع��ل��ى  للح�شول  ج��ن��ائ��ي  �شجل 
�لف�شيحة  ودف��ع��ت  ق��ر���ش��ي.  ���ش��ف��ر 
ت�شرين  يف  �ل�شتقالة  �ىل  �شيلوري�س 
�لعمل  وقف  مت  بينما  �أكتوبر.  �لأول 

بالرنامج.
“فيليليفتريو�س”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ل��ك��ن 
مبلغ  ���ش��ي��ن��ال  ���ش��ي��ل��وري�����س  �أن  ذك����رت 
100 �ألف يورو ور�تبا �شهريا بقيمة 

و�شر�ء  �شكرترية  ر�ت��ب  لدفع  خم�ش�شات  �إىل  �إ�شافة  ي��ورو  �آلف  خم�شة 
مطلع  �لنافذة  �لأرثوذك�شية  �لكني�شة  عمدت  �أخ��رى،  ف�شيحة  ويف  �شيارة. 
�ل��دول��ة دون ترخي�س  م��ب��ان حممية م��ن  �أرب��ع��ة  �إىل ه��دم  ف��ر�ي��ر  �شباط 

قانوين لبناء كاتدر�ئية جديدة يف مدينة نيقو�شيا �لقدمية �لتاريخية.

بتاتا باأنهم �شي�شوبون �ملياه �إىل وجهي. ظننت �أنني فقدت عيني«.
ويف حني تنتظر تقارير طبية ملعرفة ما �إذ� كانت �شت�شتعيد �لب�شر كليا يف 

عينها، تنوي �ل�شابة رفع �شكوى �شد �ل�شرطة.
وفتحت �ل�شلطات �لقر�شية حتقيقا م�شتقال يف �حلادث.

ورف�شت �ل�شرطة ووز�رة �لعدل �لتعليق رد� على �أ�شئلة فر�ن�س بر�س، بحجة 
�أن �لتحقيق ل يز�ل جاريا.

لكن �ملحامي دمييرتيادي�س يقول �إنه مل ير مثل هذ� �ل�شلوك خالل �لعقود 
�لثالثة �لتي مار�س فيها �ملحاماة يف قر�س.

وي�شيف “��شتخدمت �ل�شرطة �لقوة غري �ملتكافئة وغري �ملررة. هذ� لي�س 
�أمر� عهدناه يف قر�س«. ويف نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي، نظم �لقبار�شة �أ�شخم 
تظاهرة �شهدتها نيقو�شيا منذ �شنو�ت قّدرت فر�ن�س بر�س عدد �مل�شاركني 
فيها بخم�شة �آلف نزلو� �شلميا �إىل �شو�رع �لعا�شمة. ورغم �نت�شار ع�شر�ت 
�ل�شرطيني على �لطرق، �متنعو� عن �لتدخل. ومل تظهر وحد�ت مكافحة 
كمامات  �لتظاهرة  يف  �مل�شاركني  جميع  مياه.وو�شع  خر�طيم  �أو  �ل�شغب 

وطلب منهم �ملنظمون عر مكر�ت �ل�شوت �حرت�م �لتباعد �لجتماعي.
�لقر�شي  �لق�شم  يف  بكوفيد-19  ح��ال��ة   33400 �شجلت  �لآن  وح��ت��ى 
�ليوناين من �جلزيرة بينها 230 وفاة. وتطبق �ل�شلطات برناجما مكثفا 
و�شط  بطيئة  �لتطعيم  حملة  لكن  بكوفيد-19،  �ل�شابة  ك�شف  لفحو�س 

نق�س يف تاأمني �للقاحات لدول �لحتاد �لأوروبي.
“�أنا  �لأوىل  �لتظاهرة  خالل  �بنها  �أوق��ف  �لتي  عاما(   54( ماريا  وتقول 

غا�شبة جد� لقلة �شفافية هذه �حلكومة«.
وت�شيف “�إنني �شاخطة، لأن ل حما�شبة ويفلتون من �لعقاب مهما فعلو�. 

يفرت�س �أننا دولة �أوروبية، وهذ� �أمر غري مقبول بتاتا«.
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عربي ودويل

ي�صكل انتخاب رئي�صة يف مولدوفا, باأكرث 
من 57 باملائة من االأ�صوات, ا�صتثناًء

»ثانوية« الن�ساء يف ال�سيا�سة حتط من 
مكانتهن مع التظاهر مبنحهن دوًرا حا�سًما

الن�صاء والن�صوية حتجبهن ب�صرعة املعارك 
ال�صيا�صية التي توؤكد اأنها اأكرث اأهمية

 تاميز: هل ي�صتطيع بوتني اأن يكون �صانع �صالم؟
�لرو�شية  للمخابر�ت  رئي�س  �ملا�شي  �لقرن  ت�شعينيات  يف  عمل  �ل��ذي  �لثعلب 
ووزير�ً للخارجية ورئي�شا �لوزر�ء. وبعد نهاية �حلرب �لباردة، �أكد برمياكوف 
�أن �مل�شكلة لي�شت يف حتول رو�شيا �إىل جزء من �أوروبا، لكن كيف تتحايل على 
�لنفوذ �لأمريكي وتو�جهه. وعند برمياكوف، كان هذ� يعني �لعمل على ت�شكيل 
�أو  �لرو�شي  �لتاأثري  فلك  د�خل  �لتقدم  من  �أمريكا  ومنع  بر�غماتية  حتالفات 
�حلديقة �خللفية ملو�شكو، وحتديد مكامن �شعف �لوليات �ملتحدة. ويف فرتة 
برمياكوف، عززت رو�شيا موقعها م�شدر�ً مهماً لالأ�شلحة، وركزت ب�شدة على 
�لعر�ق.  �ل�شخم يف  �لع�شكري  �لأمريكي  �نزعجت من �حل�شور  �لتي  �لبلد�ن 
ومرة �أخرى، قر�أ بوتني حكمة من كتاب �أ�شتاذه �لر�حل برمياكوف، وحول دعمه 
�لقاعدة �جلوية  �شوريا، لي�س من خالل  د�ئم يف  �إىل وجود  �لع�شكري لالأ�شد 
و�ل�شيطرة على �ملجال �جلوي، ولكن عر قاعدة بحرية يف �ملياه �لد�فئة مبيناء 
�شتحاول  �شوريا،  يف  �ل�شالم  يتحقق  وعندما  �ملتو�شط.  �لبحر  على  طرطو�س 

•• لندن-وكاالت

كان  �إذ�  �لريطانية،  “تاميز”  ب�شحيفة  مقال  بويز يف  روجر  �لكاتب  ت�شاءل 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني قادر�ً على �أن يكون �شانع �شالم يف �ل�شرق 
�لأو�شط، مع تر�جع �لنفوذ �لأمريكي يف �ملنطقة. بوتني ي�شتم ر�ئحة فر�شة يف 
�لطريق، وهو ما يت�شح كثري�ً من �لجتماعات �ملختلفة �لتي عقدها �مل�شوؤولون 
�لرو�س يف قاعدة حميميم �جلوية ب�شوريا ويقول بويز �إن بوتني يحاول تاأكيد 
دوره لعباً قوياً يف �ل�شرق �لأو�شط، م�شتفيد�ً من �لفجوة �لتي خلفها تر�جع 
�لوليات �ملتحدة من �ملنطقة. ويرى �أن فك �لوليات �ملتحدة عالقتها باملنطقة 
وتركيزها  �لعرب  للزعماء  و�إهمالها  �أوباما  ب��ار�ك  �لأ�شبق  �لرئي�س  عهد  منذ 
على �ل�شني، ترك فجوة. وخلف �لتدخل �لع�شكري �لرو�شي يف �شبتمر )�أيلول( 
�أمريكا.  مع  خ��الف  على  رو�شيا  �أن  �لعربية  �لأنظمة  ل��دى  �نطباعا   ،2015
و�أفاد م�شدر يف �شرق �أوروبا باأنه ل متر حلظة تتعلق باأزمات �ل�شرق �لأو�شط، 
�إل وي�شتيقظ فيها بوتني ويفكر “كيف كان يفغيني ماك�شيموفيت�س �شيت�شرف 
يف هذ� �ملوقف؟«. وكان �مل�شدر ي�شري �إىل يفغيني برمياكوف، �مل�شتعرب �لرو�شي 

رو�شيا �أن تلعب دور� �أكر يف �أزمات منطقة �شرق �لبحر �ملتو�شط �ملتعددة. وبهذ� 
�ل�شكل �شتعمل على حتدي �لطموحات �لرتكية لتكون �لقوة �ملهيمنة يف �ل�شرق 
�أنه �شكل بد�ية جهود بوتني  �لذي يرى   2007 �إىل  �لكاتب  �لأو�شط. ويعود 
ليكون �شاحب دور يف �ملنطقة و�لظهور مبظهر �شانع �ل�شالم. ففي تلك �ل�شنة 
�ملنطقة  يف  �ل�شالم  حتقيق  �إمكانيات  ل�شتك�شاف  دم�شق  �إىل  برمياكوف  �أر�شل 
�إ�شر�ئيل  بقيادة رو�شيا. يف تلك �لفرتة كان �لأ�شد يجري حمادثات حذرة مع 
�أي تقدم. وكان �جلميع،  حول مرتفعات �جل��ولن بو�شاطة تركية. مل يحدث 
�شوريا،  على  يتناف�شون  ���ش��ارك��وزي،  نيكولي  �لفرن�شي  �لرئي�س  فيهم  مب��ن 
معتقدين �أن �لأ�شد ميكن �أن يتحول �إىل حليف للغرب بدل رو�شيا. ومل يتحقق 
من هذه �جلهود �شيء، لكن بوتني مل ين�س �لفكرة. وكان تفكريه يدور حول، 
ماذ� لو �أقنعت �إير�ن باخلروج من �شوريا، مقابل تنازل �إ�شر�ئيل عن مرتفعات 
�أنه لو ظل برمياكوف على قيد �حلياة لعار�س هذه  �جل��ولن؟ ويعتقد بويز 

�لفكرة، وذكر تلميذه ب�شرورة تنا�شيها. فلماذ� تتنازل �إير�ن عن موطئ قدم يف 
�شوريا؟ وحتى لو عاد �حلر�س �لثوري �إىل �إير�ن، فماذ� عن حزب �هلل، ووكالء 
�إير�ن يف �ملنطقة؟ وهل �شي�شت�شلم �لإير�نيون بالفعل يف جزء من �شفقة ت�شمل 
�ملر�شد  ه��ذ� يف عهد  ل��ن يحدث  �ل��ن��ووي؟  �لت��ف��اق  و�إح��ي��اء  �لعقوبات  تخفيف 
�أمل  “فالدميري،  لتلميذه:  وقال  برمياكوف  ز�د  ورمبا  علي خامنئي.  �حلايل 
ت�شاهد م�شل�شل و�دي �لدموع �لإ�شر�ئيلي؟ كيف ميكن لإ�شر�ئيل �أن تتخلى عن 
ذلك �أن �مل�شل�شل �لتلفزيوين �لإ�شر�ئيلي  �جلولن؟ �أي ر�شالة �شتكون هذه؟”، 
�شور بر�عة حجم �لدماء �لتي �شفكت �أثناء قتال �ل�شوريني يف حرب 1973. 
�لإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ي��ج��ذب  �أن  �ملحتمل  م��ن  ���ش��يء،  ه��ن��اك  ذل���ك،  وم��ع 
بنيامني نتانياهو، �لذي �شيو�جه �نتخابات �أخرى �ل�شهر �ملقبل لفكرة �ن�شمام 
�شوريا �إىل قائمة �لدول �لعربية �لأخرى �لتي ت�شعى �إىل توثيق �لعالقات مع 
�إ�شر�ئيل. ولو ح�شل ذلك، ف�شتكون خ�شارة مدمرة للنظام �لإير�ين. وي�شتطيع 
نتانياهو قر�ءة �حلروف �ملبهمة، فالأ�شد منزعج من �خليالء �لإير�ين ومل يعد 
بحاجة �إليه. كما �شمحت رو�شيا للطائر�ت �لإ�شر�ئيلية بق�شف وكالء �إير�ن يف 

�شوريا، يف �إ�شارة �إىل تاأييد بوتني لالن�شحاب �لإير�ين.

•• الفجر -�صرييل بريت* -فلوران بارمنتييه**
   رغم الوباء, الذي اأجرب الكثري من الب�سر على النكفاء يف بيوتهم, كان عام 2020 عام الحتجاجات 
ات�سمت  التي  املجتمعات  يف  �سيما  ل  بالكامل,  مكانهن  الن�ساء  واحتلت  احلريات.  اأجل  من  والن�سال 
بحركة ن�سوية الدولة يف القرن الع�سرين. مل يقت�سر الأمر على اأن البلدان التي تقودها الن�ساء قد 
تعاملت ب�سكل اأف�سل مع كوفيد-19 -رمبا ينبغي اأن ُينظر اإىل هذا على اأنه اأحد اأعرا�س املجتمعات 
احلديثة اأكرث من كونه �سبًبا مبا�سًرا -ولكن عندما ل يكّن يف ال�سلطة, فاإنهن مار�سن �سلطة قوية هذا 
العام.    »�سلطة؟” دعونا نحدد... عندما تكون ال�سلطة على م�ستوى الفرد املدرج يف هيكل اأو جهاز, 

فاإن ال�سلطة هي م�ساألة كاريزما �سخ�سية, اأو تعتمد على عوامل اأخرى مثل التهديد والف�ساد.
 هيبة قارية ملقاومة ال�سلطوية

 2020 القارة الوروبية عام  �سرق  الكاريزماتية من  الن�سائية  ال�سخ�سيات  العديد من     مت تكرمي 
من  الأوروبية  للمراأة  العام  الفكر, وجائزة  �ساخاروف حلرية  مهمة: جائزة  من خالل ثالث جوائز 
جملة لينكي�ستا الإيطالية, وجائزة بطلة العام من ال�سحيفة الرو�سية نوفايا غازيتا. ويف كل مرة, مت 

الحتفاء ب�سجاعة ال�سخ�سية والكاريزما الفردية واللتزام الأخالقي بدًل من الربنامج ال�سيا�سي.

ال�سيا�سيات يف ال�سرق الأوروبي:

من ال�صلطة االأخالقية اإىل ال�صلطة ال�صيا�صية...؟
يجب الأخذ يف العتبار وزن الفرتة ال�سيوعية يف التمثيالت ومكانة املراأة يف املجتمعات املعنية

ُم���ن���ح���ت ج����ائ����زة ����ش���اخ���اروف      
ت�شند  جائزة  �لأوروب����ي،  للرملان 
بدور  �ع��رت�ف��ا   1988 ع��ام  منذ 
للفاعلني يف حترير �أوروبا، منحت 
�لتي  �لبيالرو�شية،  �ملعار�شة  �إىل 
ت��ت��ظ��اه��ر م��ن��ذ 9 �أغ�����ش��ط�����س �شد 
لوكا�شينكو  �أل��ك�����ش��ن��در  حت���وي���ل 
�لرئا�شية.  �لن��ت��خ��اب��ات  ل��وج��ه��ة 
ت�شيخانوف�شكا،  �شفيتالنا  وكانت 
ه����ذه  �مل����ع����ار�����ش����ة يف  م���ر����ش���ح���ة 
�لنتخابات، هي �لتي ح�شلت على 

هذه �جلائزة حتت قبة �لرملان. 
�آم���ال جزء     عرفت كيف جت�شد 
�شئمو�  �لذين  �ل�شكان،  من  كبري 
�ل�شلطة  يف  رئ���ي�������س  وج������ود  م����ن 
منذ عام 1994، متثل �ملعار�شة 
�شفيتالنا  ��ا  �أي�����شً �ل��ب��ي��الرو���ش��ي��ة 
�حلائزة  �ل��ك��ات��ب��ة  �أليك�شيفت�س، 
على جائزة نوبل لالآد�ب، وكذلك 
كان  �ل��الئ��ي  �لن�شاء  م��ن  �ل��ع��دي��د 
م��ك��ان��ة ح��ا���ش��م��ة يف �حلملة  ل��ه��ن 
كولي�شنيكوفا  )ماريا  �لنتخابية 
وف��ريون��ي��ك��ا ت�����ش��ي��ب��ك��ال��و( ك��م��ا يف 
�مل���ظ���اه���ر�ت. وه��ك��ذ� د�ف��ع��ت نينا 
�لعمر  م��ن  �لبالغة  باهين�شكايا، 
�لأبي�س  �ل��ع��ل��م  ع���ن  ع���اًم���ا،   73
مقطع  يف  و�لأب���ي�������س  و�لأح����م����ر 

فيديو �نت�شر على نطاق و��شع.
   لي�س �ل��رمل��ان �لأوروب���ي وحده 
�ل�������ذي ي���ّح���ي���ي ����ش���ج���اع���ة �مل�������ر�أة 
�ل��ب��ي��الرو���ش��ي��ة و�ل���ت���ز�م���ه���ا: “ل 
يوجد حدث يف �ل�شنو�ت �لأخرية 
كان له وجه �أكرث جمال و�شجاعة 
م��ن �ل��ت��ظ��اه��رة �ل��د�ئ��م��ة م��ن��ذ 9 
قال �ملوقع �لخباري  �أغ�شط�س”، 
“لينكي�شتا”.  �لإن����رتن����ت  ع��ل��ى 
ما  حد  �إىل  قريب  ولكنه  م�شتقل 
م��ن �ل��ي�����ش��ار، م��ن��ح ج��ائ��زة �م����ر�أة 
�لعام �لأوروبية لن�شاء بيالرو�شيا 

وبولند�. 
   يف �لو�قع، �شهدت بولند�، جارة 
�جتماعية  ح���رك���ة  ب��ي��الرو���ش��ي��ا، 
�لدفاع  ه��دف��ه��ا  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع��ة 
ع���ن �حل����ق يف �لإج���ه���ا����س �ل���ذي 
و�لعد�لة  �ل��ق��ان��ون  ح���زب  ه����دده 
�ملحكمة  م���ن  �مل���دع���وم  �مل��ح��اف��ظ 
�أربعني  م��رور  فبعد  �لد�شتورية. 
ت�شامن،  نقابة  ظهور  على  عاًما 
�لبولندي،  �مل��دين  �ملجتمع  �أظهر 
�لن�شاء”،  “�إ�شر�ب  خ���الل  م���ن 
حكومة  وه�����ز  ق����وًي����ا،  ت�����ش��م��ي��ًم��ا 
حزب �لقانون و�لعد�لة �ملحافظة 

�لأوروب����ي،  �لحت���اد  يف  و�ملت�شككة 
يف  �لكاثوليكية،  �لكني�شة  وحتى 

�أ�ش�شها.
منحت  �أك��������رث،  �ل�������ش���رق  �إىل     
�لرو�شية  غازيتا  نوفايا  �شحيفة 
�لعام”  “بطل  لقب  �للير�لية، 
لي�شت  ه��ي  ن��اف��ال��ن��اي��ا.  يوليا  �ىل 
للكلمة،  �لدقيق  باملعنى  �شيا�شية 
ول����ك����ن ع���ن���دم���ا ت�������ش���م���م زوج���ه���ا 
�أليك�شي نافالني يف نوفيت�شوك يف 
�أغ�شط�س 2020، كانت بجانبه. 
وك���ان ه��ذ� ه��و �حل���ال، عندما مت 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ل���دى ع��ودت��ه من 
�أمل���ان���ي���ا. وك��م��ا يف �مل�������ش���ري�ت، ويف 
�لحتجاز  مر�كز  �أو  �مل�شت�شفيات، 
�ملختلفة، كانت مع زوجها، يف خط 

�لدعم �لأول.
كان  م��ا  ب��ق��در      ح�شور متكتم، 
عاًما  ع�����ش��ري��ن  ط��ي��ل��ة  ����ش���رورًي���ا 
�لأكرث  بوتني  ف��الدمي��ري  خل�شم 
�عتقلت خ��الل مظاهر�ت  ن��ف��وذ�ً. 
23 ي��ن��اي��ر، و�أط���ل���ق ���ش��ر�ح��ه��ا يف 

�ليوم �لتايل من قبل �ل�شلطات.
�أوروبا  يف  �لعامة  �لنقا�شات  يف     
�ل��ن�����ش��اء مكاًنا  �ل�����ش��رق��ي��ة، حت��ت��ّل 
“ثانويا”،  ي���ز�ل  ل  ولكنه  مهًما 
وف���ًق���ا ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات ���ش��ي��م��ون دي 
بوفو�ر يف مقدمة �جلن�س �لثاين. 
�إن���ه���ن �ل�����ش��م��ري �لأخ���الق���ي �شد 
�ل�شجاعات  و�ملعار�شات  �لف�شاد، 
يكلن  ل  ومتظاهر�ت  لل�شلطوية، 
�شد �لرجعيني، لكنهم مل يتولو� 
بعد...  للبالد  �ل�شيا�شية  �لقيادة 
مقاومات، ولي�شو� زعيمات بعد... 
�إىل  ب��ع��د  ي�شلن  مل  م��ع��ار���ش��ات، 
�ل�����ش��ل��ط��ة... م���وؤث���ر�ت، ل ميلكن 

�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر.

�شيبرييا،  �إىل  �أزو�ج���ه���ن  �ت��ب��ع��ن 
�لجتماعية  �ل�������ش���غ���وط  رغ������م 

وفقد�ن �ألقابهم �لنبيلة. 
  ت��ذّك��ر ن��وف��اي��ا غ��ازي��ت��ا �أن���ه ور�ء 
�أليك�شي  -تباهى  عظيم  رج��ل  كل 
�ليومية  يف  ب����ذل����ك  ن���اف���ال���ن���ي 
-هناك  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل���ل���ي���ر�ل���ي���ة 
يذّكر  �أن������ه  رغ�����م  وه������ذ�  �م���������ر�أة، 
يبدو  ل  �خل����ا�����ش����ة،  ب���ق���در�ت���ه���ا 
�أن����ه ي�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى �ل���دور 
�لتاريخ.  يف  ل���ل���م���ر�أة  �ل���ق���ي���ادي 
بوفو�ر  دي  �شيمون  �أك����دت  وك��م��ا 
باإ�شهاب،  ب���ادي���ن���رت  و�إل���ي���ز�ب���ي���ث 
ه���ذه يف  �ل��ن�����ش��اء  “ثانوية”  ف���اإن 
�ل�شيا�شة حتط من مكانتهن من 
�ل��ت��ظ��اه��ر مب��ن��ح��ه��ن دوًر�  خ���الل 
ن����رى، �ن حلم  ح��ا���ش��ًم��ا. وه���ك���ذ� 
جمتمع قائم على �مل�شاو�ة، �لذي 
حتمله فري� بافلوفنا، بطلة كتاب 
 )1863-1862( �ل��ع��م��ل؟  م��ا 
ت�شريني�شف�شكي،  نيكولي  بقلم 
وخا�شة  �مل��دى،  طويل  �شر�ع  هو 
�لفرتة  وزن  �لع��ت��ب��ار  يف  �لأخ����ذ 
ومكانة  �لتمثيالت  يف  �ل�شيوعية 

�ملر�أة يف �ملجتمعات �ملعنية.
   لقد �أر�د �لنظام �ل�شوفياتي، يف 
�أيامه �لأوىل، تغيري مكانة �ملر�أة يف 
�ملجتمع ب�شكل جذري، و�لعرت�ف 
بامل�شاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل. وكان 
هدف جينوتديل )�لق�شم �مل�شوؤول 
�لن�شاء(  م���ع  �حل�����زب  ع��م��ل  ع���ن 
بروح  �لن�شاء  “تثقيف  هو  ر�شميا 
�إد�رة  يف  و�إ�شر�كهن  �ل�شرت�كية، 
وتن�شيق  و�ل�����دول�����ة؛  �لق���ت�������ش���اد 
�ل���زو�ج  م��وؤ���ش�����ش��ات  تغيري  عملية 
و�لأم������وم������ة؛ وت���غ���ي���ري �ل���ظ���روف 
هذه  ع��ل��ى  وك��دل��ي��ل   .“ �ملعي�شية 

من قوة اىل �سلطة؟
ي�شكل  �ل����ب����ان����ور�م����ا،  ه�����ذه  يف     
�نتخاب رئي�شة يف مولدوفا، مايا 
�شاندو يف نوفمر 2020، باأكرث 
م��ن 57 باملائة م��ن �لأ���ش��و�ت يف 
�جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة، ����ش��ت��ث��ن��اًء. لكن 
تاأنيث �ل�شلطة ل يعني بال�شرورة 
�إنها  �ل�شيا�شية.  �لأج��ن��دة  تاأنيث 
ت��و���ش��ح �إم���ك���ان���ي���ة �لن���ت���ق���ال من 
�ل�شلطة، دون  �لذ�تي يف  �لكتفاء 

خماطر.
  م��ن وج��ه��ة �ل��ن��ظ��ر ه���ذه، تعتر 

�لأفكار”  “جمهورية  �شل�شلة  يف 
ت���وؤك���د  ������ش�����وي(،  ل����و  ن�������ش���ر  )د�ر 
�لن�شاء  �أن  كيف  �شتورتي  مارتني 
ب�شرعة  حت��ج��ب��ه��ن  و�ل���ن�������ش���وي���ة 
�ملعارك �ل�شيا�شية �لتي توؤكد �أنها 

�أكرث �أهمية.
جت�شد  ن���اف���ال���ن���ا����ش���ا،  ي���ول���ي���ا     
تقليدية  �لأك��������رث  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�لدي�شمري�شت”  “زوجات  ل���� 
-زوج������������ات ن�������ش���ط���اء �حل�����رك�����ات 
�لإ�شالحية  �لأر����ش���ت���ق���ر�ط���ي���ة 
�لالتي   1825 ع����ام  �ل��رو���ش��ي��ة 

�جل������و�ئ������ز �ل������ث������الث ج���������زًء من 
�شبيل  على  خمتلفة.  ديناميكيات 
بولند�  ل����دى  ك����ان  �مل����ث����ال، رمب����ا 
ح���زب  وزر�ء  رئ���ي�������ش���ة  م������وؤخ������ًر� 
)�ملحافظون  و�ل��ع��د�ل��ة  �ل��ق��ان��ون 
�لأوروب����ي  �لحت���اد  يف  �ملت�شككون 
بياتا  �للير�لية(،  غري  �مليول  ذو 
 ،)2017-2015( ���ش��زي��دل��و 
لكن و�شع �ملر�أة مل يتح�شن حتت 
�لو�شع  ت��ده��ور  ث��م  م�شوؤوليتها. 
حركة  ن�شوء  �إىل  �أدى  مما  �أك��رث، 
�ج��ت��م��اع��ي��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة منذ 

عدة عقود.     من جانبها، ت�شهد 
للمعار�شة،  ت��اأن��ي��ًث��ا  ب��ي��الرو���ش��ي��ا 
للذكورية  �لبديل  وهو ما يج�شد 
لوكا�شينكو.  لألك�شندر  �ملجّملة 
�لن�شوية  �ملطالب  فاإن  ذلك،  ومع 
�أقلية د�خل �حل��ر�ك، و�لأهم  هي 
م��ن ذل���ك ك��ل��ه ه��و دول���ة �لقانون 
�نتخابات  �إج���ر�ء  �ل�����ش��د�رة  )ويف 
مطالب  �شميم  يف  ونزيهة(  ح��رة 

�ملتظاهرين.
ن�شوية  �أج�����ل  م���ن  ك��ت��اب��ه��ا  يف     
ع��امل��ي��ة، �ل���ذي ُن�����ش��ر ع���ام 2020 

�لحتاد  ك��ان  �ل�شيا�شية،  �لر�دة 
�لعامل  يف  دول���ة  �أول  �ل�شوفياتي 

تقنن �لإجها�س عام 1920.
   ومن بني بطالت تلك �لزمنة، 
كولونتاي  �أل���ك�������ش���ن���در�  �ح���ت���ل���ت 
)1872-1952(، �بنة �جلرن�ل 
مكاًنا  و�لأر�شتقر�طي،  �لقي�شري 
�م��ر�أة معا�شرة  �أول  ب��ارز�، كونها 
ع���������ش����ًو� يف �حل���ك���وم���ة  ت�������ش���ب���ح 
للم�شاعدة  �ل�����ش��ع��ب  -م���ف���و����س 
�لعامة، وكذلك و�حدة من �أو�ئل 
ول���ئ���ن متكنت  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ات. 
يف  �شوتن  �ل��الت��ي  �لن�شاء  �أو�ئ����ل 
بذلك  �لقيام  من  �لعجوز  �لقارة 
بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل )�ملجر، 
ت�شيكو�شلوفاكيا،  �ملتحدة،  �ململكة 
 ،)... �أمل���ان���ي���ا  روم���ان���ي���ا،  ب���ول���ن���د�، 
ب���ال�������ش���رورة  ي���ن���ل���ن  ف����اإن����ه����ن مل 

منا�شب �مل�شوؤولية ب�شرعة.
   وم����ع ذل�����ك، ع��ل��ى ع��ك�����س غرب 
�لقارة حيث يبدو �أن �جتاه �لتاريخ 
للم�شاو�ة،  ت���دري���ج���ي  غ�����زو  ه����و 
�ل�شرق  يف  �لن�شاء  ن�����ش��الت  ف���اإن 
ب��اأن �حلقوق ل  �لوروب��ي تذكرنا 
فمع  نهائًيا.  كامل  ب�شكل  ُتكت�شب 
�زد�د  �ل�شوفياتي،  �لحت��اد  �نهيار 
و�لرجال  �ل��ن�����ش��اء  ب���ني  �ل��ت��ف��اوت 
ب�شكل كبري، و�أ�شبحت ومو�شوعا 

جمتمعيا.
   وهكذ� برزت بولند� من وجهة 
�ل���ن���ظ���ر ه������ذه: ك�����ان �لإج���ه���ا����س 
ا وجماًنا من عام 1956  مرخ�شً
يف  �إل  ُي��ق��ب��ل  ومل   ،1993 �إىل 
�لتاريخ،  ذل��ك  بعد  ث��الث ح��الت 
�أن يتم طرحه ب�شكل مبا�شر  قبل 
�أك��رث عام 2020. ومع ذل��ك، يف 
�ل��ق��رن �حل���ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن، �إىل 
كان  �لتقليدي،  �لفعل  رد  ج��ان��ب 
يو�جه  �أن  �ل��ن�����ش��اء  ن�����ش��ال  ع��ل��ى 
عد�ء �جلهات �لفاعلة يف �ل�شلطة 
)على �شبيل �ملثال �لعنف �ملنزيل( 
باأن  مقتنعني  �مل����دين،  و�مل��ج��ت��م��ع 
حلها.  مت  ق�����د  �ل���ق�������ش���ي���ة  ه������ذه 
�ن  ك��م  ن��رى  �أخ��الق��ي��ة،  وك�شلطة 
و�مل�شرية نحو  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة 

�مل�شاو�ة تبقى م�شاألة غزو.
*اأ�ستاذ حما�سر يف معهد الدرا�سات 

ال�سيا�سية )�سيون�س بو( .
**ا�ستاذ يف معهد الدرا�سات 

ال�سيا�سية )�سيون�س بو( وباحث 
م�سارك يف معهد الدرا�سات 

التجارية العليا

�نتخاب مايا �شاندو رئي�شة يف مولدوفايوليا نافالنايا �ىل جانب زوجها

�شفيتالنا ت�شيخانوف�شكا، مر�شحة �ملعار�شة يف  �لنتخابات �شفيتالنا �أليك�شيفت�س، �لكاتبة �حلائزة على جائزة نوبل لالآد�ب

تاأنيث ال�صلطة ال يعني بال�صرورة تاأنيث االأجندة ال�صيا�صية

��شر�ب �لن�شاء يف بولند�
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اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  فرباير 2021 العدد 13174

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 342997         تاريخ: 2021/1/12

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، حما�شبة، �إعد�د تقارير �حل�شابات، حتليل 
�ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال،  تقييم  �لدفاتر،  م�شك  �لإعالنات،  ل�شق  �حل�شابات،  تدقيق  �لتكلفة،  �أ�شعار 
��شت�شار�ت  �إد�رة �لأعمال،  �مل�شاعدة يف  �إد�رة وتنظيم �لأعمال،  �إ�شت�شار�ت يف  و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، 
�إد�رة �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة �إر�شاد �مل�شتهلكني(، عر�س �ل�شلع 
على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل �أ�شعار �لتكلفة، �لإعالن 
�لدعاية و�لإعالن  �لت�شويق،  در��شات  �لت�شويق،  �أبحاث  �لت�شويق،  �لفو�تري،  �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية، حترير  �ملبا�شر،  بالريد 
توظيف  �لأ�شعار،  مقارنة  خدمات  �ل��رو�ت��ب،  ك�شوف  �إع��د�د  �لأع��م��ال(،  يف  )م�شاعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �خل��ارج��ي، 
�لأفر�د، تاأجري �آلت �لبيع، خدمات �ل�شكرتارية، بحث �لكفالت، �إعد�د تقارير �حل�شابات، �إعد�د �ل�شر�ئب، خدمات �لت�شويق 

عر �لهاتف، خدمات �شم�شرة �لأعمال، �لدعاية و�لإعالن لرتويج �شم�شرة �لأ�شهم وغريها من �لأور�ق �ملالية.
  I بخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف �ل  surprises حتتها كلمة  Super و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة

على �شكل عالمة ��شتعجاب و�لعالمة باأكملها باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

�إر�شاله بالريد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  فرباير 2021 العدد 13174

EAT 164934

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 343005          تاريخ: 2021/1/12

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�ل�شوؤون و�خلدمات �مل�شرفية، �خلدمات �مل�شرفية بالإنرتنت، �خلدمات �مل�شرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�شرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�شفية  خدمات  �مل�شرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�شرفية  �خلدمات  �مل�شرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�شيكات، �ملقا�شة �ملالية، غرف �ملقا�شة �ملالية، �ل�شت�شار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�شرفية و�لعقار�ت(، �ل�شر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��شتثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً، �ل�شمانات، �شمان �شند�ت �لتاأمني �ل�شحي، متويل �لبيع بالتق�شيط، �إ�شد�ر 
بطاقات �شر�ء ذ�ت قيمة، �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار، �لقرو�س ب�شمان، �إبر�م �شند�ت �لتاأمني على 
�حلياة، �لقرو�س �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�شكوك �ل�شرعية، خدمات �ل�شم�شرة، �ل�شم�شرة �خلا�شة 
�ل�شم�شرة  �ل�شند�ت،  �شم�شرة  �ملالية،  �لأور�ق  بور�شة  �شم�شرة  �ل�شتثمار،  يف  �ل�شم�شرة  �لب�شائع،  يف  �ل�شم�شرة  بالرهانات، 
�ملالية، �شمرة �لأور�ق �ملالية، خدمات �ل�شم�شرة يف �ل�شبائك، �ل�شم�شرة يف ��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل، �ل�شم�شرة يف �ل�شتثمار 
�ملايل، �ل�شم�شرة يف �لعقار�ت، خدمات �ل�شم�شرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل، �ل�شم�شرة يف �شرف �لعمالت، �ل�شر�فة، �أ�شو�ق 

�شر�فة �لعمالت �لأجنبية.
  I بخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف �ل  surprises حتتها كلمة  Super و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة

على �شكل عالمة ��شتعجاب و�لعالمة باأكملها باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

�إر�شاله بالريد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  فرباير 2021 العدد 13174

EAT 164935

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 342993          تاريخ: 2021/01/12

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، حما�شبة، �إعد�د تقارير �حل�شابات، حتليل 
�ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال،  تقييم  �لدفاتر،  م�شك  �لإعالنات،  ل�شق  �حل�شابات،  تدقيق  �لتكلفة،  �أ�شعار 
��شت�شار�ت  �إد�رة �لأعمال،  �مل�شاعدة يف  �إد�رة وتنظيم �لأعمال،  �إ�شت�شار�ت يف  و�لأخبار عن �لأعمال، �لتحريات عن �لأعمال، 
�إد�رة �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة �إر�شاد �مل�شتهلكني(، عر�س �ل�شلع 
على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، حتليل �أ�شعار �لتكلفة، �لإعالن 
�لدعاية و�لإعالن  �لت�شويق،  در��شات  �لت�شويق،  �أبحاث  �لت�شويق،  �لفو�تري،  �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية، حترير  �ملبا�شر،  بالريد 
توظيف  �لأ�شعار،  مقارنة  خدمات  �ل��رو�ت��ب،  ك�شوف  �إع��د�د  �لأع��م��ال(،  يف  )م�شاعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �خل��ارج��ي، 
�لأفر�د، تاأجري �آلت �لبيع، خدمات �ل�شكرتارية، بحث �لكفالت، �إعد�د تقارير �حل�شابات، �إعد�د �ل�شر�ئب، خدمات �لت�شويق 

عر �لهاتف، خدمات �شم�شرة �لأعمال، �لدعاية و�لإعالن لرتويج �شم�شرة �لأ�شهم وغريها من �لأور�ق �ملالية.
�ل  �أن حرف  surprises  بخط وطريقة مميزة حيث  كلمة  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Super  حتتها 

. �لأ�شود  باللون  �لإجنليزية  باللغة  باأكملها  �لعالمة  و  �لأ�شفر  باللون  ��شتعجاب  عالمة  �شكل  على    I
  �ل�شرت�طات: 

�إر�شاله بالريد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  فرباير 2021 العدد 13174

EAT 164932

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 342996         تاريخ: 2021/01/12

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�ل�شوؤون و�خلدمات �مل�شرفية، �خلدمات �مل�شرفية بالإنرتنت، �خلدمات �مل�شرفية بالهاتف، �خلدمات �مل�شرفية بالهو�تف 
�ملالية،  �لأعمال  ت�شفية  خدمات  �مل�شرفية،  �لأعمال  معلومات  �ملنزلية،  �مل�شرفية  �خلدمات  �مل�شرفية،  �لأعمال  �ملتحركة، 
��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�شيكات، �ملقا�شة �ملالية، غرف �ملقا�شة �ملالية، �ل�شت�شار�ت �ملالية،  مكاتب �لئتمان، 
خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�شرفية و�لعقار�ت(، �ل�شر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، �لكفالت �ملالية، �خلدمات �لتمويلية، 
��شتثمار �لأمو�ل، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً، �ل�شمانات، �شمان �شند�ت �لتاأمني �ل�شحي، متويل �لبيع بالتق�شيط، �إ�شد�ر 
بطاقات �شر�ء ذ�ت قيمة، �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار، �لقرو�س ب�شمان، �إبر�م �شند�ت �لتاأمني على 
�حلياة، �لقرو�س �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�شكوك �ل�شرعية، خدمات �ل�شم�شرة، �ل�شم�شرة �خلا�شة 
�ل�شم�شرة  �ل�شند�ت،  �شم�شرة  �ملالية،  �لأور�ق  بور�شة  �شم�شرة  �ل�شتثمار،  يف  �ل�شم�شرة  �لب�شائع،  يف  �ل�شم�شرة  بالرهانات، 
�ملالية، �شمرة �لأور�ق �ملالية، خدمات �ل�شم�شرة يف �ل�شبائك، �ل�شم�شرة يف ��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل، �ل�شم�شرة يف �ل�شتثمار 
�ملايل، �ل�شم�شرة يف �لعقار�ت، خدمات �ل�شم�شرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل، �ل�شم�شرة يف �شرف �لعمالت، �ل�شر�فة، �أ�شو�ق 

�شر�فة �لعمالت �لأجنبية.
  I بخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف �ل  surprises حتتها كلمة  Super و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة

على �شكل عالمة ��شتعجاب باللون �لأ�شفر و �لعالمة باأكملها باللغة �لإجنليزية باللون �لأ�شود .
  �ل�شرت�طات: 

�إر�شاله بالريد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  فرباير 2021 العدد 13174

EAT 164933

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  فرباير 2021 العدد 13174

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدع�ى رقم 207/2020/5496 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/576 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1489899 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : مانع ر��شد �شالح ح�شن �ملهريي - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- علي حممد كر�مال  2-ميرتو جلف للتجارة �لعامة - �شفتهما 
بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل �لإقامة 

�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1489899( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 25/ 02/ 2021  Issue No : 13174
Civil Summary 2631/2019/11

Details of service by publication
To the convicted party: 1-Royal Business Solutions, previously, Sirshti 
Business, currently Unknown place of residence
The prevailing party : Mohd Taufiq Khan
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 04-02-2020 in 
the above mentioned case in favour of Mohd Taufiq Khan.
The court judged in the presence of the defendant:Ordering the defendants 
to pay the plaintiff an amount of AED 48,900 and the legal interest of 9 % 
from the date of the judicial claim until the full payment and ordering the 
defendant to pay the charges, the expenses and Two Hundred Dirhams as 
attomey's fees. The verdict is issued in the presence of the defendant and may 
be appealed within thirty days from the day following publishing this service. 
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 02/ 2021  Issue No : 13174
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case Management Office 
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Notification by Publication in Arabic & English 
To Defendant: JOBIN JOHN NAYATHODAN KOCHAPPAN JOHN
We would like to notify you that the Plaintiff: ABDULLA DHAYEF MUSABBAH 
HUMOOD ALKETBI filed a case no. 803/202 1 one - day third civil commercial circuit, 
against you requesting the following:
- To cancel the partnership agreement
- Bind the defendant to pay all expenses, charges and attorney fees. The ruling shall have 
immediate execution.
You are requested to present on before Case Management Office No. 10, Sharjah Federal 
Civil Court of First Instance in person or to be represented by a certified legal attorney. 
To submit a Plea with the entire document attached on 07/03/2021 at 08:30 am in order to 
consider the above-mentioned case in your capacity as a Defendant. In case you are not 
present, legal actions shall be taken against you in absentia.

Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Case Management Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اعالن بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 940/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�شوع �لدعوى: تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/2461 جتارى جزئى 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 765303.08 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لإعالن : دبي للخر�شانة �جلاهزة ���س.ذ.م.م �شفته بالق�شية :  طالب �لتنفيذ  ، 
���س.ذ.م.م( �شفته بالق�شية:   . ��س �خلليج للمقاولت )  �إعالنهم :1- بي. جي  �ملطلوب 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك�م  ق��د   : �لإع���الن  ���ش��ده.  مو�شوع  منفذ 
�لتنفيذ�أو  ( �ىل طالب  765303.08 درهم   ( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك�م بدفع 
خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اعالن بالن�شر 

 3674/2020/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شركة ت�شامرز للهند�شة - ذ م م - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/��شباير للخدمات �مليكانيكية و�لكهربائية - ذ م م  
وميثله / رميا عبد�حلكيم �جلر�شي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)256525.6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

 قاد فار�س �ليبهوين كابنت فريق 
�لثالث  ل��ل��ف��وز  ف��ري��ق��ه  �أب���وظ���ب���ي 
جمموعته  ليت�شدر  �ل��ت��و�يل  على 
�لنهائي  ق��ب��ل  �ل����دور  �إىل  وي��ت��اأه��ل 
ل���ل���ق���اء �ل���ف���ائ���ز م����ن م����ب����ار�ة يوم 
�جلمعة بني بنجا�س و�لإمار�ت �أما 
من  �لفائز  يلتقي  ف�شوف  غنتوت 

�حلبتور و�لذئاب .
�أج�����اد كعادته  �أب��وظ��ب��ي ق���د  وك����ان 
وحقق فوز� م�شتحقا على مناف�شه 
ف��ري��ق زي���د�ن ووح���ول خ�شارته يف 
�لأ�شو�ط �لأربعة �إىل فوز عري�س 
وبنتيجة 8 مقابل �شتة �أه��د�ف يف 
�لفريقان  فيها  ق��دم  قوية  م��ب��ار�ة 

عر�شا ممتعا ومثري� .
كاريل جنم  ديل  �فتتح جريونيمو 
ف��ري��ق زي����د�ن �أه�����د�ف �مل���ب���ار�ة ثم 
ت��ع��ادل ج��ون��ز� ل���ول   �أب���و ظبي ثم  
�أنهى زيد�ن �ل�شوط �لأول بتقدمه 
وو��شل  ه����دف.  م��ق��اب��ل  ب��ه��دف��ني 
زيد�ن تقدمه يف �ل�شوطني �لثاين 
�أه�����د�ف مقابل  ب��ث��الث��ة  و�ل��ث��ال��ث 

بخم�شة  �ل��ر�ب��ع  و�ل�����ش��وط  هدفني 
�أه���د�ف مقابل   �أرب��ع��ة �أه���د�ف �إل 
�ملو�زين  ق��ل��ب  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  �أن 
�أربعة  و�أح��رز  �خلام�س  �ل�شوط  يف 

فريق  �أح����رز  بينما  ت��ب��اع��ا  �أه����د�ف 
زيد�ن هدفا و�حد� لتنتهي �ملبار�ة  
مقابل  �أه���د�ف  ب�8  �أبوظبي  بفوز  
�شتة �أهد�ف و�شجل كل من فار�س 

�ل��ي��ب��ه��وين وج���ون���ز�ل���و دي��ل��ت��ور 3 
�أهد�ف  . 

 كما تخطى  فريق ذئاب دبي كافو 
وبنتيجة  �لإم�������ار�ت  ف��ري��ق  ع��ق��ب��ة 

�أربعة  مقابل  ه��دف��ا  ب�12  قا�شية 
�أه������د�ف ل��ف��ري��ق �لإم��������ار�ت �لذي 
مل ي��ق��دم ���ش��ي��ئ��ا ط����و�ل �لأ����ش���و�ط 
�خل��م�����ش��ة  وظ��ه��ر ب�����ش��ورة مغايرة 

مل��ب��اري��ات��ه �ل�����ش��اب��ق��ة وع��ل��ي��ه يجب 
يوم  قبل  �أور�ق����ه  ترتيب  يعيد  �أن 
�جلمعة �إذ� كان يريد �لعودة لد�ئرة 

�ملناف�شة على �لكاأ�س �لذهبية .
بادر �ملتاألق حبتور �حلبتور باإحر�ز 
�أول �أهد�ف �ملبار�ة ثم �أدرك فريق 
�لإم�����ار�ت �ل��ت��ع��ادل ب��ه��دف �أح���رزه 
لوكا�س وتعادل �لفريقان يف نهاية 
�ل�شوط �لثاين بهدفني لكل منهما 
قويا  �أد�ء  �لثالث  �ل�شوط  وي�شهد 
ولفتا لفريق ذئاب دبيكافو وي�شفر 
هذ� �لأد�ء عن ثالثة �أهد�ف فيما 

�أحرز �لإمار�ت هدفا و�حد� .
دبيكافو  ذئ�����اب  ف���ري���ق  وي���و�����ش���ل 
هجماته يف �ل�شوط �لر�بع وينجح 
ر�فعا  �أه������د�ف  �أرب���ع���ة  �إ����ش���اف���ة  يف 
بينما  �أه��د�ف  ثمانية  �إىل  ر�شيده 
ي�شيف فريق �لإمار�ت هدفه �لر�بع 
و�لأخري �أما فريق ذئاب دبي كافة  
�أهد�ف  باأربعة  �للقاء  �ختتم   فقد 
�أخرى لتنتهي �لنتيجة ب�12 هدفا 
مقابل �أربعة �أهد�ف و�أحرز كل من 
حبتور �حلبتور و�ليخاندرو موزيو 

خم�شة �أهد�ف .

•• دبي-الفجر:

فازت  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالث  للعام 
بدرع  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
لوز�رة  �ل�شنوية  �ل��رم��اي��ة  بطولة 
بعد   39 �ل���  ن�شختها  يف  �لد�خلية 
حتقيقها للمركز �لأول يف �ملجموع 
يف  �لأوىل  �ملر�كز  وت�شدرها  �لعام، 
5 م�شابقات من �أ�شل 8 م�شابقات 
�لفرق  ك���اف���ة  م����ع  م��ن��اف�����ش��ة  ب���ع���د 
�لتي  �لبطولة  �مل�شاركة  �ل�شرطية 
�ل�شارقة مبيادين  �إم��ارة  �أقيمت يف 
�خل�شرية، ونظمها �حتاد �ل�شرطة 
�لقيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ري��ا���ش��ي 

�لعامة ل�شرطة �ل�شارقة. 
ت���ق���دم معايل  �مل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
�ل��ف��ري��ق عبد�هلل  �ل��ف��ري��ق م��ع��ايل 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملري  خليفة 
دبي، بال�شكر و�لعرفان �إىل �لفريق 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة، و�ل��ف��ري��ق �شيف 
وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��ع��ف��ار  �هلل  ع��ب��د 
�لفريق �شاحي  �لد�خلية، ومعايل 
خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة 
و�لأم��ن �لعام يف دب��ي على دعمهم 
�لالحمدود للريا�شة على م�شتوى 

وز�رة �لد�خلية و�لأجهزة �ل�شرطية 
وهو ما �أنعك�س على �رتفاع م�شتوى 
�لفرق �ل�شرطية �مل�شاركة يف بطولة 
�لد�خلية  لوز�رة  �ل�شنوية  �لرماية 
�ملر�كز  ع��ل��ى  ب��ق��وة  ناف�شت  و�ل��ت��ي 
ذ�ته  �ل���وق���ت  يف  م�����ش��ي��د�ً  �لأوىل، 
مب�شتوى �لتنظيم �لعايل للبطولة 
�لذي  �لهتمام  م��دى  تعك�س  �لتي 
لأبنائها  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ت��ول��ي��ه 

�لريا�شيني.
على  �مل���ري،  �لفريق  و�أث��ن��ى معايل 
�ل�شرطية  ل��ل��ف��رق  �ل���ع���ايل  �لأد�ء 
��شتعد�د�تها  وع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
قدر�تها  �أظ���ه���رت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ال��ي��ة 
كافة  يف  �مل���ن���اف�������ش���ة  يف  �مل���ت���م���ي���زة 
مبا  م�����ش��ي��د�ً  �ل��ب��ط��ول��ة،  م�شابقات 
حققه فرق �شرطة دبي يف �لبطولة، 
ودع���ا �أف���ر�ده���ا  �إىل �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
من  �مل��زي��د  و�إح���ر�ز  �لنتائج  ح�شد 
�لريا�شية  و�لإجن���از�ت  �لنجاحات 
�لقيادة  دع����م  م����وؤك����د�ً  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
لكافة  �لد�ئم  دبي  ل�شرطة  �لعامة 
خمتلف  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  ف���رق���ه���ا 

�مل�شابقات �ملحلية و�لعاملية.

تفا�سيل النتائج
وحققت �شرطة دبي �ملركز �لأول يف 

�ل�شباط،  لفئة  �لتكتيكية  �لرماية 
�لفردي،  �مل�شتوى  على  حقق  فيما 
علي  �أح���م���د  �مل�����الزم  �لأول  �مل���رك���ز 
�أك���ادمي���ي���ة �شرطة  م���ن  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
دبي و�ملركز �لثالث �ملالزم عبد�هلل 
للنقل  �لعامة  �لإد�رة  �لنعيمي من 
و�لإن���ق���اذ، و�مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع �ملالزم 

ع��ل��ي ح�����ش��ن �ل رح��م��ه م���ن مركز 
�ل�شاد�س  و�ملركز  �ملرقبات،  �شرطة 
�مل�����ق�����دم ع�����ب�����د�هلل �جل���������الف من 

�أكادميية �شرطة دبي.
لفئة  �لتكتيكية  �ل��رم��اي��ة  يف  �أم����ا 
�ل�شيد�ت ح�شدت �شرطة دبي �ملركز 
�لفردي،  �مل�����ش��ت��وى  وع��ل��ى  �لأول، 

�لظهوري  ف��ري��دة  �مل����الزم  ح��ق��ق��ت 
من �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد �ملجتمع 
�لوكيل  بينما حققت  �لأول،  �ملركز 
�لعامة  �لإد�رة  م��ن  ع��ل��ي  ���ش��ري��ف��ة 
�لعقابية و�لإ�شالحية  للموؤ�ش�شات 
عزة  �أول  و�لرقيب  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز 
�ل�شحي من �لإد�رة �لعامة �ملن�شاآت 

�لثالث.كما  �مل����رك����ز  و�ل�����ط�����و�رئ 
وفازت �شرطة دبي �ملركز �لثالث يف 
�شباط  ل�شف  �لتكتيكية  �لرماية 
�لأول يف  �ملركز  و�لأف���ر�د، وحققت 
لفئتي  �مل�شتجيب  رم��اي��ة  م�شابقة 
فيما حققت  و�ل�����ش��ي��د�ت،  �ل��رج��ال 
رماية  م�����ش��اب��ق��ة  يف  دب����ي  ���ش��رط��ة 

بالبندقية  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث ل��ف��ئ��ت��ي �ل���رج���ال 
حتدي  م�شابقة  و�أم���ا  و�ل�����ش��ي��د�ت، 
�ل�شرعة فحققت �شرطة دبي �ملركز 

�لأوىل.

دعم القيادة 
و�أكد �لعميد �لأ�شتاذ �لدكتور غيث 
غامن �شيف عبيد �ل�شويدي مدير 
و�ملُ�شرف  دب���ي  ���ش��رط��ة  �أك���ادمي���ي���ة 
�ل����ع����ام ع���ل���ى ف���ري���ق �ل���رم���اي���ة �أن 
�لنتائج �لتي حققتها �لفرق جاءت 
نتيجة دعم معايل �لفريق عبد�هلل 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملري  خليفة 
ت�شخري  على  �لد�ئم  دبي وحر�شه 
�مل�شتوى  ل��رف��ع  �لإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 
�لريا�شية  �ملناف�شات  يف  لهم  �لعام 

و�جلاهزية �لعالية.
 و�أ���ش��اف �أن ه��ذ� �لجن���از مل يكن 
ملعايل  �مل�شتمرة  �لتوجيهات  ل��ول 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي وحر�شه 
�لد�ئم على �أن تكون ريا�شة �شرطة 
�لقائمني  مهنئاً  �مل��ق��دم��ة،  يف  دب��ي 
دبي  ����ش���رط���ة  �ل���ري���ا����ش���ة يف  ع���ل���ى 
�ل�شرطة  ل���درع  �ل��ث��ال��ث  ب���الإجن���از 
للرماية لحتاد �ل�شرطة �لريا�شي 

وجهودهم �ملخل�شة.

رفع م�ستوى اجلاهزية 
�شلطان  ع����ب����د�هلل  �مل����ق����دم  ون�������وه 
�شرطة  م��ن��ت��خ��ب  م��دي��ر  �جل����الف 
�لرفيع  ب��امل�����ش��ت��وى  ل��ل��رم��اي��ة  دب���ي 
و�ل��دق��ة و�حل��رف��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة �لتي 
�أظ���ه���رت���ه���ا ف�����رق ����ش���رط���ة دب�����ي يف 
�لتي  و�لنتائج  �لبطولة  م�شابقات 
مت حتقيقها، لفتاً �إىل �أن �لبطولة 
�للياقة  م�����ش��ت��وى  رف����ع  يف  ُت�����ش��ه��م 
حيث  �ل�شرطية  للعنا�شر  �لبدنية 
�لتناف�س  يتم  �لتي  �لرماية  تعتر 
م���ه���ام عملهم،  ���ش��م��ن  م���ن  ف��ي��ه��ا 
وت�شاهم يف رفع م�شتوى �جلاهزية 
وقدرتهم على �لتعامل مع خمتلف 
�أنو�ع �لتحديات �إىل جانب حتقيق 

�جلاهزية �لفنية �لعالية. 
�أن �ل��ب��ط��ول��ة ت��ه��دف �إىل  و�أ����ش���اف 
رف���ع م�����ش��ت��وى �ل���رم���اة ورف���د فرق 
�ل����رم����اي����ة ب����ال����دول����ة ب����اخل����ر�ت 
�لالزمة للم�شاركة وحتقيق �لنتائج 
�ملحلية  �ل��ب��ط��ولت  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة 
عن  معرباً  و�ل��دول��ي��ة،  و�لإقليمية 
�شكره وتقديره �إىل �حتاد �ل�شرطة 
�لريا�شي على �لتنظيم وحر�شهم 
�لفردية  �ل��ب��ط��ولت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

و�جلماعية. 

ت�سدرت املراكز الأوىل يف 5 م�سابقات من اأ�سل 8

للعام الثالث على التوايل .... �صرطة دبي تفوز ببطولة وزارة الداخلية للرماية يف ن�صختها الـ39  

كاأ�س دبي اإيفزا الذهبية للبولو تختتم 5 مار�س 

»فار�س« يقود اأبوظبي  لل�صدارة و »الذئاب« تطوف عقبة االإمارات 

�أبدى مدرب لت�شيو �شيموين �إنز�غي خيبة �أمله من �أد�ء فريقه 
�أن  بعد  �ل��ق��دم،  لكرة  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  بالأخطاء يف  �ملليء 
ت�شبب دفاعه يف 3 من �أهد�ف بايرن ميونخ خالل فوز حامل 
ليفاندوف�شكي متريرة خاطئة  روب��رت  و��شتغل   .  1-4 �للقب 
�إنز�غي  دفع  مما  �لأول،  �لهدف  لي�شجل  مو�شاكيو  ماتيو  من 

ل�شتبد�ل �ملد�فع �لأرجنتيني بعد 31 دقيقة من �ملبار�ة.
و�شع  بينما  �لثالث،  بايرن  ه��دف  يف  باتريك  �مل��د�ف��ع  وت�شبب 
�أملانيا  بطل  ليهدي  م��رم��اه  يف  �ل��ك��رة  �أت�����ش��ريب��ي  فر�ن�شي�شكو 

�ل��ه��دف �ل���ر�ب���ع يف ب��د�ي��ة �ل�����ش��وط �ل��ث��اين ومي��ن��ح��ه �أف�شلية 
كبرية قبل لقاء �لإياب يف دور �ل�16 يف ميونخ يوم 17 مار�س 

)�آذ�ر(.
و�أبلغ �إنز�غي �شبكة ميديا�شت �لتلفزيونية: "كنا نعرف �أهمية 
�ملبار�ة وقيمة �ملناف�س، لكننا جعلنا �لأمور �شهلة عليهم، ت�شببنا 
يف 3 من �أه��د�ف بايرن وهذ� �شيء حمبط للغاية، �شاهمنا يف 
�مل�شي  علينا  لكن  �شيئة  ليلة  كانت  �شجلوها،  �لتي  �لأه���د�ف 

قدماً و�شتكون خطوة مهمة يف تطورنا".

وبهذه �لنتيجة مدد حامل �للقب م�شريته �خلالية من �لهز�ئم 
�ملنا�شب  �لوقت  �لنت�شار يف  مبار�ة وجاء   18 �إىل  �مل�شابقة  يف 

للفريق �لبافاري بعد مبار�تني يف �لدوري بال فوز.
وقال هانز فليك مدرب بايرن: "�لكل �رتقى مل�شتوى �لتوقعات 
�أردنا و�شعهم حتت �شغط منذ �لبد�ية، وهو ما فعلناه  �ليوم، 

بطريقة جيدة".
و�شنعنا  �مللعب  ب��د�ي��ة  يف  بالكرة  �ل��ف��وز  يف  "جنحنا  و�أ���ش��اف: 

�لعديد من �لفر�س نتيجة لذلك، نحن يف غاية �ل�شعادة".

اإنزاغي ياأ�صف على اأخطاء الت�صيو اأمام بايرن

ا�صتقالة نيل لينون 
من تدريب �صلتيك 

اال�صكتلندي 
��شتقال مدرب �شلتيك �ل�شكتلندي نيل لينون من من�شبه ب�شبب �شوء نتائج 

�لفريق با�شر�فه هذ� �ملو�شم، كما �علن �لنادي �لربعاء.
وقال بيان �شادر عن �لنادي "يعلن نادي �شلتيك لكرة �لقدم �ليوم باأن مدربه 

نيل لينون ��شتقال من من�شبه كمدرب للفريق مع مفعول فوري".
بتميز لعبا ومدربا وحقق يف �شفوفه جناحات  �لنادي  نيل  "خدم  و��شاف 

كثرية �خرها �لثالثية �ملحلية يف كانون �لول/دي�شمر".
بيد �ن �ملدرب �لبالغ من �لعمر 49 عاما ف�شل يف �عادة �لتو�زن �ىل فريقه 
خالل حملة �لدفاع عن لقبه هذ� �ملو�شم و�شعر باأنه من م�شلحة �جلميع �ن 

ي�شتقيل من من�شبه.
�لكرة  زعامة  على  �لتقليدي  غرميه  عن  نقطة  ويتخلف �شلتيك بفارق 18 
�ل�شكتلندية رينجرز �لذي ي�شرف على تدريبه ��شطورة ليفربول �لإنكليزي 

�شتيفن جري�رد.
و��شدر لينون بدوره بيانا جاء فيه "ع�شنا مو�شما �شعبا ب�شبب عو�مل عدة، 
بلوغ  على  قدرتنا  لعدم  باحل�شرة  ون�شعر  �ملنا  خاب  فقد  �حل��ال،  وبطبيعة 

�لقمة كما فعلنا �شابقا".
"بذلت ق�شارى جهدي ملحاولة تغيري �لمور لكن ل�شوء �حلظ مل  و��شاف 

نتمكن من حتقيق �شل�شلة من �لنت�شار�ت كنا يف حاجة �ليها".
وكان لينون حل بدل من �ليرلندي بر�ندن رودجرز )مدرب لي�شرت �شيتي 
�لنكليزي حاليا( عام 2019 وجنح يف قيادة �لفريق �ىل �حرز لقب �لدوري 
�لندية  ر�بطة  كاأ�س  �ىل  بال�شافة  مرتني  ��شكتلند�  وكاأ�س  مرتني،  �ملحلي 

�ملحرتفة.
و�شي�شرف على تدريب �لفريق �ملدرب �مل�شاعد جون كينيدي ب�شورة موقتة.
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يعي�س حامل لقب �لدوري �ل�شيني 
�شي  �أف  ج��ي��ان��غ�����ش��و  �ل���ق���دم  ل���ك���رة 
ح��ال��ة م���ن �ل��ف��و���ش��ى وي��ق��ات��ل من 
�أجل م�شتقبله، بعد �أقل من ثالثة 
��شهر على تتويجه للمرة �لأوىل يف 

تاريخه.
�ل������ذي ميلك  ي����و�ج����ه ج��ي��ان��غ�����ش��و 
د�ع����م����وه ن������ادي �إن������رت �لإي����ط����ايل، 
�نهيار� ماليا بح�شب تقارير و��شعة 
ت�شكيلته  �إب���الغ  يتم  ومل  �ل��ن��ط��اق، 
�لتدريبات  ب��دء  مب��وع��د  �مل�شتنزفة 

قبل �نطالق �ملو�شم �ملقبل.
���ش��اب��ق��ا با�شم  �مل���ع���روف  ج��ي��ان��غ�����ش��و، 
ج��ي��ان��غ�����ش��و ���ش��ون��ي��ن��غ، ي���وؤ����ش���ر �إىل 
�لطبيعة غري �ملنتظمة لكرة �لقدم 
�ل�شينية ويعيد ت�شليط �ل�شوء �إىل 

مو�ردها �ملالية غري �مل�شتقرة.
�عترت مو�قع كرة �لقدم �ل�شينية 
م�شاألة  ي�����و�ج�����ه  ج���ي���ان���غ�������ش���و  �أن 
�لذي  �ل��ن��ادي  �أن  علما  "�شمود"، 
متلكه جمموعة �شونينغ �مل�شتحوذة 
خ�����ش��ر مدربه  �إن�������رت،  ن������ادي  ع���ل���ى 
�لر�زيلي  مهاجمه  �إىل  بالإ�شافة 

عليه  �نفق  �ل��ذي  تيك�شيري�  �أليك�س 
مليون   50 ل���ق���اء  خ��ي��ال��ي��ا  م��ب��ل��غ��ا 

يورو.
�ل����ث����اين/ن����وف����م����ر  ت���������ش����ري����ن  يف 
دور�  �ل����ر�زي����ل����ي  ل���ع���ب  �مل����ا�����ش����ي، 
�لروماين  �ملدرب  ت�شكيلة  رئي�شا يف 
�أولروي��و وفاجاأ غو�نغجو  كوزمني 
ومدربه  �للقب  حامل  �إيفرغاندي 
�لإي������ط������ايل ف���اب���ي���و ك�����ان�����اف�����ارو يف 
�لنهائي  �ل����دور  �شمن  م��و�ج��ه��ت��ني 
)�شفر--�شفر و2-1( من �لدوري 

�لذي مت جتديده.
ل��ك��ن �مل�����ش��ك��الت ك���ان���ت ت��خ��ت��م��ر يف 
جيانغ�شو �لو�قع يف مدينة ناجنينغ 

�ل�شرقية.
�ل���ن���ادي  ك�����ان   ،2019 ���ش��ي��ف  يف 
م���ع �جلناح  �ل��ت��ع��اق��د  م���ن  ق��ري��ب��ا 
�لويلزي غاريث بايل، قبل �أن يعود 
ريال  م��ن  �لإن��ك��ل��ي��زي  توتنهام  �إىل 
تردد  ب�شفقة  �لإ����ش���ب���اين،  م��دري��د 
�نها �شتمنحه ر�تبا ��شبوعيا بقيمة 
لكن  �أم��ريك��ي،  دولر  مليون   1،4
عن  عدل  مدريد  �لعا�شمة  عمالق 

�خلطوة.
وذك���رت ت��ق��اري��ر �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي �ن 
لع��ب��ي ج��ي��ان��غ�����ش��و رف�����ش��و� لفرتة 
وجيزة خو�س �لتمارين، لعدم نيل 

رو�تبهم.
قال �أولرويو يف حديث �شحايف بعد 

"و�جهنا �شعوبات  تتويج جيانغ�شو 
�أم��ام �خل�شم كما و�جهنا �شعوبات 
د�خل �لنادي، وهذ� ما جعلني خائبا 
�لنهائي، حتى يف ظل  بعد  نوعا ما 

فوزنا".
عاما   51 �ل���ب���ال���غ  �مل��������درب  ت�����رك 

م��ن�����ش��ب��ه م��ط��ل��ع �ل�����ش��ه��ر �جل����اري 
بح�شب تقارير رومانية و�شينية.

مل ي��ع��ّل��ق �ل��ن��ادي ع��ل��ى ه���ذ� �لمر، 
�إيفان  �لكرو�تي  �ملهاجم  تبعه  فيما 

�شانتيني.
كتبت �شحيفة "�أورينتال �شبورت�س" 

غ�شون  "يف  �ل�شبوع  ه��ذ�  �ليومية 
ث��الث��ة �ي����ام، خ�����ش��ر �ل���ن���ادي مدربا 
ومهاجما  �ل����دوري  ل��ق��ب  �ىل  ق���اده 

�أ�شا�شيا".
مبار�ته  �أي�����ش��ا  ت��ي��ك�����ش��ي��ري�  خ��ا���س 
�لأخ����رية ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ع��ق��ده، فيما 

�مل��د�ف��ع مري�ند�  ي��ح��اول م��و�ط��ن��ه 
�لعودة �إىل بالده.

"كيف  �شبورت�س  �أورينتال  �أ�شافت 
�ملقبل؟  �ملو�شم  �شيبدو جيانغ�شو يف 
ل �أحد ميلك �إجابة حا�شمة �لآن".

"خ�شر �لفريق مدربه وعدة  تابعت 
لعبني �جانب. ل �أحد يعرف خطة 
�ل��ف��ري��ق ل��ل��م��و���ش��م �جل���دي���د وعلى 

�لالعبني �لن �لنتظار".
ت�����ش��ّد ك���رة �ل���ق���دم �ل�����ش��ي��ن��ي��ة حز�م 
على  �لبذخ  �يام  �أن  ويبدو  �لتق�شف 
�أو�شكار  ومو�طنه  تيك�شيري�  �مثال 
�لقادم �إىل �شنغهاي �أ�س �آي بي جي 

مقابل 60 مليون يورو، قد وّلت.
فريقان �آخر�ن على �لأقل يو�جهان 
فيما  خطرية،  �قت�شادية  م�شكالت 
حتدث �أولرويو عن م�شكالت ور�ء 
�شابقا  درب����ه  ف��ري��ق  يف  �ل��ك��و�ل��ي�����س 
كابيلو  ف��اب��ي��و  �ل�����ش��ه��ري  �لي���ط���ايل 
�لر�زيلي  �ل��و���ش��ط  لع����ب  و����ش���ّم 
�لنكليزي  ت�شل�شي  م��ن  ر�مريي�س 
مقابل 28 مليون يورو يف 2016 

قبل �أن يرحل يف �لعام 2019.

ل يز�ل �لنادي مملوكا من عمالق 
�ل��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ���ش��ون��ي��ن��غ، برغم 
ح���ذف ���ش��ون��ي��ن��غ م���ن ����ش��م��ه مطلع 
متطلبات  بح�شب  �جل���اري،  �ل�شهر 
ر�بطة �لدوري �ل�شيني لكرة �لقدم. 
رّد �شونينغ يف كانون �لول/دي�شمر 
�ملايل  و�شعه  "�شائعات" حول  على 

وهدد مبقا�شاة قانونية.
رئي�س  ج���ي���ن���دون���غ  ت�������ش���ان���غ  وّج�������ه 
�شونينغ خطابا �لأ�شبوع �ملا�شي �أملح 
�لريا�شة،  عن  �بتعاده  �إمكانية  �إىل 
�ل��ب��ع�����س خ����ر� �شيئا  �ع���ت���ره  م���ا 

ل�شونينغ وجماهريه.
ق���ال رج���ل �لأع���م���ال �ل���ذي يت�شدر 
ن�����ادي�����ه �إن���������رت ت����رت����ي����ب �ل���������دوري 
�لإيطايل بعد طول �نتظار "�شرنكز 
ودون  ب��ح��زم  بالتجزئة  �لبيع  على 
�أعمالنا غري �ملرتبطة  تردد �شنغلق 
�ملو�شم  يبد�أ  �أن  يتوقع  بالتجزئة". 
�ملقبل من �لدوري �ل�شيني �لربيع 
حمدد�  لي�س  م��وع��ده  لكن  �مل��ق��ب��ل، 
فريو�س  ج��ائ��ح��ة  ت��د�ع��ي��ات  ب�شبب 

كورونا.

متويل كرة القدم ال�صينية حتت املجهر وحامل اللقب ينهار 

و��شل بروكلني نت�س م�شل�شل �نت�شار�ته بتحقيقه �لفوز �ل�شابع تو�ليا وجاء 
هذه �ملرة �أمام جمهوره على ح�شاب �شيفه �شاكر�منتو كينغز 127-118 يف 

دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني.
وبعد رحلة �ىل �لغرب حقق فيها �لفوز مببارياته �خلم�س يف �إجناز �أول من 
نوعه للفريق خالل رحلة و�حدة، عاد جيم�س هاردن ورفاقه �ىل بروكلني يف 

نيويورك وو��شلو� �نت�شار�تهم يف يوم رمزي هام جد� للنادي.
�لأوىل منذ تف�شي  للمرة  بعودة جمهوره �ىل ملعبه  �لثالثاء  نت�س  و�حتفل 
فريو�س كورونا و�إن كان باأعد�د حمدودة جد� )324 متفرجا(، وبا�شتدعاء 
�لنجوم  كل  ملبار�ة  �ل�شرقية  �ملنطقة  فريق  �حتياطيي  �شمن  ليكون  ه��اردن 
"�أول �شتار" بقيادة زميله كيفن دور�نت، ليكون �لفريق ممثال يف هذه �ملبار�ة 
�ل�شتعر��شية �ل�شنوية بثالثة لعبني للمرة �لأوىل يف تاريخه مبا �أن كايري 
�إيرفينغ كان �شامنا �أي�شا ملكانه يف �لت�شكيلة �لأ�شا�شية للمو�جهة �ملقررة يف 

�ل�شابع من �آذ�ر/مار�س يف �أتالنتا.
و�أكد هاردن �أنه ي�شتحق �لتو�جد يف �ملبار�ة للمرة �لتا�شعة تو�ليا يف مو�شمه 
�حلادي ع�شر يف �لدوري، بتحقيقه �ل�"تريبل د�بل" �ل�شاد�س له بقمي�س نت�س 

)29 نقطة مع 11 متابعة و14 متريرة حا�شمة(، لي�شبح بعد 18 مبار�ة 
فقط مع فريقه �جلديد يف �ملركز �لثاين على لئحة �أكرث �لالعبني �لذين 
"تريبل  بفارق  �لنادي،  تاريخ  يف  و�ح��د  مو�شم  د�بل" خالل  "تريبل  حققو� 

د�بل" و�حد عن جي�شون كيد.
وعلق �ملدرب �لكندي �شتيف نا�س على ما يقدمه �بن �ل�31 عاما منذ قدومه 
�ىل �لفريق من هيو�شنت روكت�س يف �شفقة تبادل، قائال "ل �أريد �لتقليل من 
مدى روعته لأين كنت �أتوقع هذ� )�لتاألق( نوعا ما. �لأمر يكون �أكرث �إثارة 

عندما يكون يف فريقك".
�لثالثاء، بل برز ب�شكل خا�س برو�س  �ملبار�ة �لوحيد  ومل يكن ه��اردن جنم 
�إ���ش��اب��ة ع�شلية،  ب����ر�ون ب��غ��ي��اب دور�ن����ت ل��ل��م��ب��ار�ة �خل��ام�����ش��ة ت��و�ل��ي��ا ب�شبب 
بت�شجيله 13 من نقاطه �ل�29 يف �لربع �لأخري، فيما �شاهم �إيرفينغ ب�21 

يف لقاء �شجل خالله خم�شة من لعبي �مل�شيف 10 نقاط �أو �أكرث.

ورغم تقدمه �ملريح معظم فرت�ت �ملبار�ة، وجد نت�س نف�شه على بعد نقطة 
�إثر ثالثية من  فقط من �شيفه )110-109( يف منت�شف �لربع �لأخري 

�آرون فوك�س �لذي كان �أف�شل لعبي �شاكر�منتو يف �للقاء )27 نقطة(.
لكن فريق نا�س تد�رك �لأمور ورد يف �لدقائق �لأربع �لتالية بت�شجيله 14 
نقطة مقابل نقطة و�حدة ملناف�شه، ما فتح �لطريق �أمامه لحلاق �لهزمية 

�لثامنة تو�ليا بالأخري وحتقيق فوزه �حلادي و�لع�شرين يف 33 مبار�ة.
وقاد �ل�شلوفيني لوكا دونت�شيت�س د�ل�س مافريك�س لفوز مثري على بو�شطن 
�للقاء،  من  ثانية  �آخ��ر  يف  قاتلة  ثالثية  بت�شجيله   ،107-110 �شلتيك�س 
مكرر� ما حققه قبل 15 ثانية حني �شجل ثالثية �أخرى و�شع بها فريقه يف 
�ملقدمة 107-105. و�أنهى دونت�شيت�س �للقاء ب�31 نقطة مع 10 متابعات 
مباريات،  �شبع  �آخ��ر  يف  �ل�شاد�س  ف��وزه  فريقه  مانحا  حا�شمة،  مترير�ت  و8 
فيما مني �شلتيك�س بهزمية ثانية تو�ليا ب�شكل در�ماتيكي بعد �لتي تعر�س 

لها �لأحد �أمام نيو �أوليانز بيليكانز 115-129 بعد �لتمديد يف مبار�ة كان 
متقدما خاللها ربعها �لثالث بفارق 24 نقطة.

3،300 متفرج يف ملعب  بلغ  �أم���ام جمهور حم���دود  ب��امل��ب��ار�ة  �ل��ف��وز  وب��ع��د 
�ل�شلوفيني �لبالغ 21 عاما عن �شلة �لفوز  �إيرلينز �شنرت"، قال  "�أمرييكن 
"منحتني �شعور� ر�ئعا. كنا بحاجة ب�شدة �ىل هذ� �لفوز وجنحنا بطريقة ما 

يف حتقيقه".
نت�س، من  �أمام  �ل�شرقية  �ملنطقة  �شيك�شرز، مت�شدر  �شفنتي  وثاأر فيالدلفيا 
خ�شارته �لأحد �أمام م�شيفه تورونتو ر�بتوزر و�أنهى م�شل�شل هز�ئمه �ملتتالية 
خارج ملعبه عند �شت مباريات، بالفوز على بطل �ملو�شم قبل �ملا�شي 109-
16 من  �شجل  �لذي  قرقماز  فركان  �لرتكي  جهود  بف�شل  وذلك   ،102
نقاطه �ل�19 يف �لربع �لأول، وتوبيا�س هاري�س �لذي �شجل 12 من نقاطه 
�ل�23 يف �لربع �لأخري. كما �شاهم لعب �لرتكاز �لكامريوين جويل �إمبيد 
بو�شع حد مل�شل�شل هز�ئم �شيك�شرز خارج ملعبه �أمام ر�بتورز عند 16 مبار�ة 
�لأوىل بعد  للمرة  12 متابعة، لكنه ف�شل  متتالية بت�شجيله 18 نقطة مع 

�أكرث. �أو  نقطة   25 �إىل  �لو�شول  يف  متتالية  مبار�ة   14

نت�س يوا�صل انت�صاراته يف �صلة املحرتفني

�أوروبا،  بطل  ميونيخ  بايرن  و�شط  لع��ب  مو�شيال،  جمال  �ليافع  ل  ف�شّ
متثيل منتخب �أملانيا بدل من �نكلرت�، بعد �أن �أ�شبح �أ�شغر لعب ي�شجل 

لفريقه �لأملاين يف دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم.
�لفريق  مع  مو�شيال  �شّجل  ع�شرة،  �لثامنة  بلوغه  من  �أي��ام  ثالثة  وقبل 
4-1 يف ذهاب  �لإي��ط��ايل  �أر���س لت�شيو  ف��وز فريقه على  �لبافاري خ��الل 

ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
بريطاين-نيجريي،  وو�ل���د  �أمل��ان��ي��ة  ل��و�ل��دة  �شتوتغارت  يف  مو�شيال  ُول���د 
وي�شتحوذ على �جلن�شيتني �لأملانية و�لإنكليزية، بعد �نتقاله بعمر �ل�شابعة 

مع عائلته �إىل لندن.
�ن�شم �إىل �أكادميية ت�شل�شي قبل �لنتقال منذ �شنتني �إىل بايرن ميونيخ.

�لثاين/ ت�شرين  يف  عاما   21 دون  �نكلرت�  منتخب  م��ع  م�شو�ره  ��شتهل 
ل حمل �ألو�ن منتخب �أملانيا. نوفمر �ملا�شي، لكنه ف�شّ

لت �ل�شتماع �ىل م�شاعري  قال للناقل �لملاين "�آ �أر دي": "يف �لنهاية، ف�شّ
و��شعر بان هذ� �لقر�ر �شحيح 100%".

تابع "لدي قلب لأملانيا وقلب لنكلرت�. �شيت�شمر �لثنان باخلفقان".
يف  ن�شاأت  لكني  �لقدم،  ك��رة  ممار�شة  ب��د�أت  وهناك  �أملانيا  يف  "ُولدت  �ردف 

�نكلرت� ولدي �لعديد من �لأ�شدقاء هناك".
�أ�شاف "فّكرت كثري� بهذ� �لأمر، مل يكن قر�ر� �شهال".

�إ�شابته  بعد  ب��اي��رن  ع��ن  �لغائب  م��ول��ر  توما�س  م��ن  ب��دل  مو�شيال  وح���ّل 
بفريو�س كوفيد19-.

�لو�شط  ���ش��ي��وّق��ع لع���ب  �جل�����اري،   26 ع�����ش��رة يف  �ل��ث��ام��ن��ة  �شيبلغ  وف��ي��م��ا 
�لهجومي مبدئيا خلم�س �شنو�ت مع بايرن.

�ىل  مو�شيال  با�شتدعاء  ل��وف  ي��و�ك��ي��م  �مل���درب  رغ��ب��ة  �ىل  ت��ق��اري��ر  وت�شري 
�لت�شكيلة �ملقبلة ملنتخب "نا�شيونال مان�شافت".

حمادثة  خا�س  �نه  بريهوف  �وليفر  �ملنتخب  مدير  قال  ��شبوعني،  وقبل 
�ملانيا. �لو�ن  بحمل  لقناعه  مو�شيال  جد�" مع  "جيدة 

 2016 بني  م��ب��ار�ة   22 يف  لنكلرت�  �لعمرية  �لفئات  �ل��و�ن  حمله  و�إىل 
يف  �شنة   16 حت��ت  �مل��ان��ي��ا  منتخب  م��ع  �ي�شا  مو�شيال  ���ش��ارك  و2021، 

.2018
ب��اي��رن ل�شبكة  ل��ي��ون غوريت�شكا وزم��ي��ل��ه يف  �ل����دويل  �ل��و���ش��ط  ق���ال لع���ب 
�شاأكون �شعيد� بالطبع �ذ�  ننتظر �كرث.  �ن  �نه يجب  �عتقد  "ل  "�شكاي": 

لعبنا �شويا مع منتخب �ملانيا".
�أما مدربه هانزي فليك، فقال عنه �لثالثاء بعد �د�ئه �جليد �شد لت�شيو 

�خلطوط". بني  جيد�  �للعب  وميكنه  �لكرة  مع  جد�  و�ثق  "هو 
�لدوري  يف  مبار�ة  تابع فليك عن �لالعب �لذي �شجل 3 �أه��د�ف يف 16 

�لفر�غات �ملنا�شبة". لختيار  جيد  و�شعور  ثاقبة  عني  "لديه 

ل منتخب اأملانيا على ح�صاب اإنكلرتا  مو�صياال يف�صّ

لوري�س،  هوغو  �لفرن�شي  �لإجنليزي،  توتنهام  وقائد  مرمى  حار�س  ب��ات 
قريباً ب�شكل كبري جد�ً من مغادرة �شفوف فريقه خالل �لفرتة �ملقبلة.

�لفرن�شي  �حلار�س  ت�شريحات  �لريطانية،  �شبورت�س  �شكاي  �شبكة  ونقلت 
ن���ادي توتنهام يف متديد  �إد�رة  م��ع  �أي حم��ادث��ات  ت��وج��د  ب��اأن��ه ل  ل��وري�����س، 
عقد �حلار�س �لفرن�شي. ويوجد خيار يتمثل يف �نتقال �حلار�س �لفرن�شي 
لوري�س �إىل فريق باري�س �شان جريمان �لفرن�شي، وفر�شة �أخرى ليتدرب 

مع مدربه �ل�شابق ماوري�شيو بوكيتينو.
باري�س  �لفرن�شي، فاإن  وبح�شب ت�شريحات �شحفية ملوقع يل تني �شبورت 
و���ش��وف يبحث  ن��اف��ا���س،  كيلور  ع��ن حار�شه  ي�شتغني  ���ش��وف  ���ش��ان ج��ريم��ان 

�لفريق عن حار�س �آخر يف �لنتقالت �ل�شيفية �ملقبلة.

 لوري�س يقرتب من الرحيل عن توتنهام
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : بلي�س حللول تقنية املعلومات - �س ذ م م  
ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل   -  3 �ل�شناعية  �لقوز   - م�شايف  �شركة  ملك   02 مكتب   : �لعنو�ن 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 740367  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1185954 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2020/11/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون 
 - باحلب  عبد�هلل  �شعيد  عبد�هلل  ملك   608 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  ح�سابات  ومدققوا 
كافة  معه  م�شطحباً   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  : هاتف   - �لتجاري  �خلليج 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��شم �مل�شفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 608 ملك عبد�هلل �شعيد عبد�هلل باحلب - �خلليج �لتجاري 
- هاتف : 2272828-04 فاك�س : 2274080-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
بلي�س  لت�شفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية 
حللول تقنية املعلومات - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2020/11/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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يف الدع�ى  رقم )2020/2244( اإ�شتئناف جتاري 

�مل�شتاأنف �شده / حافظ �أحمد علي �أحمد 
نحيط �شيادتكم علما باأنه مت ندب خبري م�شريف بالدعوى�ملقامة �شدكم من 
�شركة / دنيا للتمويل ، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�شور �و من ميثلكم قانونا 
 2021/3/1 �ملو�فق  �لإثنني  بح�شور �جتماع �خلرة عن بعد و�ملقرر يوم 
يف متام �ل�شاعة 10.00 �شباحا ، وذلك باحل�شور على �ملن�شة �لإلكرتونية 
بو��شطة برنامج مايكرو�شوفت تييمز.  لذ� نطلب منكم �حل�شور  و�لإت�شال 
هاتفيا على مكتب �خلبري �ملنتدب على �لرقم )3888996-04( وتقدمي 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور 

فاإن �خلرة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي / خبري م�شريف    

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة ، املحكمة الإبتدائية  املدنية 

عري�شة على  اأمر   SHCFICIPTO2021  يف الدع�ى رقم 0000492/ 
�ملدعي / حممد �شريف �لدين حممد عالء �لدين 

�ىل �ملحكوم عليه / برج �ليا�س خلدمات تنظيف �ملباين 
نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله بالتايل 

: �نه بتاريخ 2021/1/21 
وبعد �لطالع على �لور�ق 

ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�شلم �ملدعي جو�ز �ل�شفر �خلا�س به
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم لن�شره. 

القا�شي / د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

اأداء   اأمر   965/2021/60 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �ماين حممد ح�شن �بر�هيم �ملرزوقي  
مبا �ن �ملدعي / د�ر �لتمويل - �س م ع  

وميثله / �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي  
�أول : بانفاذ �لعقد �لتجاري �ملرم بني   2021/2/15 قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 
�ملدعية و�ملدعي عليها. ثانيا : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 35.388.85 
درهم )فقط خم�شة وثالثون �لفا وثالثمائة وثمانية وثمانون درهما وخم�شة وثمانون فل�شا( 
�ل�شد�د،  مت��ام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  وبالفائدة 
يف  �حلق  ولكم  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومببلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها 

�إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة ، املحكمة الإبتدائية  املدنية 

اأداء   اأمر   SHCFICICPL2020  يف الدع�ى رقم 0007906/ 
�ىل �ملحكوم عليه / حنيف حممد حاجي عبد�لكرمي �حمد 

9211986
2020/12/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى  بانه بتاريخ  نحيطكم علما 

�ملذكورة بالرقم �أعاله  ل�شالح بنك دبي �لتجاري �س م ع بالتايل : 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ : مليون و�ربعة ع�شرة �لف و�شتمائة 
و�ثنان وت�شعون درهم و�شتة وثمانون فل�س و�لزمته بالفائدة �لقانونية بو�قع %5 �شنويا 

�عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية.  

القا�شي / د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000147/ 

�إىل �ملحكوم عليه : )1( �لفا لتجارة �ملعد�ت و�لدو�ت �لريا�شية - موؤ�ش�شة فردية ، )2( حفيظ �ل�شالم 
ح�شن - )3( عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�لكرمي عبد�هلل �لعطار �لعو�شي  
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك دبي �لتجاري - �س م ع -  يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 154،371 درهم  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلري �ملقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13174 بتاريخ 2021/2/25
�شركة جوديفا �شكولتيه منطقة حرة ذ م م رخ�شة جتارية رقم CL2676 و�لكائنة بالوحدة  
ب  �س   ، �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  �لبو�بة  مبنى   B1 �لطابق   )Type - C(  TB1  -  11
للمناطق �حلرة   دبي  �شلطة  و�ملرخ�شة لدى  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  دبي   488165
ترغب هذه �ل�شركة  �ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�س �لإد�رة 
2021   ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة �شركة جوديفا �شيكولتيه  21 فر�ير  و�ملنعقدة بتاريخ 

منطقة حرة - ذ م م 
وفقا لذلك ، تهيب �ل�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لريد �مل�شجل �و 

�لت�شال ب :  �ل�شيد : �بر�ر ��شرف حممد ��شرف 
�س ب : 488162 ،  دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 044432235  
 ibrar.ashraf@godivamea.com :  لريد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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الفجر الريا�ضي

»فوؤاد دروي�س« 
• هناك العديد من العقود اجلديدة �سوف يعلن عنها قريبا ومت اختيار الأبطال من خالل معايري حمددة

• طارق �سليمان: اأثبتت »حماربو الإمارات«  اأنها ولدت عمالقة و�ستظل عمالقة لتناف�س اأقوى بطولت العامل
•• اأبوظبي – رم�صان عطا

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع���ل���ن���ت 
ل��ب��ط��ولت حم��ارب��ي �لإم������ار�ت عن 
ح�شرية  �ح������رت�ف  ع���ق���ود  ت��وق��ي��ع 
مدتها عامني مع 5 من �أبرز مقاتلي 
�ملختلطة  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  �ل���ري���ا����ش���ات 
من  �شابقة  ن�شخ  يف  �شاركو�  �ل��ذي��ن 
قتالية  ع��رو���ش��اً  وق��دم��و�  �لبطولة 
تتميز باأعلى م�شتويات �لأد�ء �لفني 
�لأردن وعمر  �أب��زخ من  نور�س  وهم 
ديا  وجوري�س  فل�شطني  من  ح�شني 
م���ن �ل���ك���ام���ريون و�إك����ز�ف����ري علوي 
بطل وزن �لديك من �ملغرب وطارق 
�لثقيل  خفيف  وزن  بطل  �شليمان 

من �شوريا.

ج��اء ه��ذ� خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
باملز  ����ش���رك���ة  �أق����ي����م مب���ق���ر  �ل�������ذي 

�لريا�شية �أول �أم�س .

روؤية للم�ستقبل
– �لرئي�س  دروي�������س  ف�����وؤ�د  و�أ����ش���ار 
�لريا�شية  ب��امل��ز  ل�شركة  �لتنفيذي 
 ، للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ورئي�س 
�إطار  يف  تاأتي  �خلطوة  ه��ذه  �أن  �إىل 
�حت�شان  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  ح���ر����س 
�ملميزة  �مل����و�ه����ب  و�إب���������ر�ز  وت���ب���ن���ي 
�لقتالية  �ل���ري���ا����ش���ات  جم�����ال  يف 
م��ن�����ش��ة عاملية  وت���وف���ري  �مل��خ��ت��ل��ط��ة 
�ملكانة  ظ��ل  يف  و�إب���ر�زه���ا،  لتنميتها 
�لتي  �مل��رم��وق��ة  و�ل�شمعة  �لرفيعة 
من  �أق����ل  ب��ع��د  �ل��ب��ط��ول��ة  �كت�شبتها 

�إط��الق��ه��ا بحلة  �إع����ادة  ع��ام��ني منذ 
جمددة. و�أكد �أن هذ� �لنجاح مرده 
�ل���دع���م �ل���الحم���دود �ل����ذي حتظى 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �لبطولة  ب��ه 
قبل  من  �ملثمر  و�لتعاون  و�مل�شاندة 
و�لريا�شية  �لإع��الم��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت 

و�لتقدير  بال�شكر  وخ�س  بالدولة 
و�لأزم������ات  �ل����ط����و�رئ  �إد�رة  جل��ن��ة 
�إج�����ر�ء�ت  ت�شهيل  ع��ل��ى  و�ل���ك���و�رث 
�لن�شخ  تنفيذ و�إقامة جمموعة من 
وباء  تف�شي  منذ  للبطولة  �مل��م��ي��زة 

�لكورونا.
و�أكد دروي�س على �أن هناك �لعديد 
م��ن �ل��ع��ق��ود �جل��دي��دة ���ش��وف يعلن 
عنها قريبا ومت �ختيار �لأبطال من 
خ��الل معايري حم��ددة وم��ن �أهمها 
�ل�شابقة  �ل���ب���ط���ولت  يف  ن��ت��ائ��ج��ه 
على  وقدرته  �جلمهور  �أبهرت  �لتي 
�لإ�شافة لبطولة حماربي �لإمار�ت 
��شرت�تيجية  على  من�شي  ون��ح��ن   ،
�إب���ر�م  خ���الل  م��ن  للتطوير  علمية 

عقود وروؤية للم�شتقبل .

ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة  �أن  و�أع���ل���ن 
حم������ارب������ي �لإم�����������������ار�ت ب���رئ���ا����ش���ة 
جمل�س  رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم 
توقيع  ع��ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ز  �إد�رة 
ع�����ق�����ود �ح�����������رت�ف م������ع �لأب������ط������ال 
م�شاركات  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  �خلم�شة 
لم��ع��ة يف �ل��ن�����ش��خ �ل�����ش��اب��ق��ة، و�أك���د 
جناحاً  لقيت  �لبطولة  �أن  دروي�����س 
بالإمار�ت  ����ش��م��ه��ا  لرت���ب���اط  لف��ت��ا 
�لقتالية  �لألعاب  و�أبوظبي عا�شمة 
. وقال: هذ� �شاهم يف  حجز مكانة 
�لعامل  ر���ش��ي��ف��ات��ه��ا يف  ب���ني  ف���ري���دة 
�كت�شبتها  �لتي  �ل�شمعة  خ��الل  من 
�إطالقها  �إع���ادة  منذ  عامني  خ��الل 
�لإ�شادة  بحلة جديدة، حتى وجدت 
يف  وجمهورها  �للعبة  م�شوؤويل  من 

�ل����ع����امل، م��ب��ي��ن��ا �أن���ه���ا ن��ظ��م��ت 15 
وجذبت  عالية  ب��اح��رت�ف��ي��ة  ن�شخة 

�هتمام جميع �ملقاتلني يف �لعامل.  
و�أ����ش���اف دروي�������س م��ن �أه���م عو�مل 
جن����اح ب��ط��ول��ة حم���ارب���ي �لإم������ار�ت 
رغ������م �لإج���������������ر�ء�ت �لح������رت�زي������ة 
لفريو�س كورونا يتمثل يف �لعا�شمة 
حتتية  بنية  متتلك  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي 
وت�شهيل  وتي�شري  عمالقة  ريا�شية 
�لإج�������ر�ء�ت ب��رغ��م �جل��ائ��ح��ة حتى 

ن�شل لنجاحات قوية للبطولة.
عن  �ل���ن���ق���اب  دروي�����������س  �أز�ح  ك���م���ا 
لتنفيذ  �ملنظمة  �للجنة  ��شتعد�د�ت 

�لبطولة  م��ن  متتاليتني  ن�شختني 
هما �لن�شخة 17 بتاريخ 19 مار�س 
فعاليات  ثاين  مبا�شرًة  تليها  �ملقبل 

�لن�شخة �لعربية يف �ليوم �لتايل.

ولدت عمالقة
وق�����ال ط�����ارق ���ش��ل��ي��م��ان ب��ط��ل وزن 

خفيف �لثقيل من �شوريا :
�شعيد جد� بتوقيع عقد ملدة عامني 
م����ع م��ن��ظ��م��ة حم����ارب����ي �لإم��������ار�ت 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أع��ت��ر  و�أن���ا 
لبطولت حماربي �لإمار�ت �أ�شرتي 
قوية  عالقة  تربطني  �لتي  �لثانية 

على  �أق��ي��م��ت  بطولة  �أول  م��ن   ، بها 
�أر�س �لإمار�ت حتى �لآن ، ولن تكون 
حمدودة  بطل  لكل  �مل��ب��اري��ات  ع��دد 
حتى يكون �ملقاتل قادر� على تقدمي 
م��ن��اف�����ش��ات مت��ت��ع �جل��م��ه��ور وتعزز 

�لبطولة عامليا .
و�أ�شاف �شليمان �أن بطولة حماربي 
�لإمار�ت يف فرتة وجيزة جد� حققت 
و�أتوقع خالل عامني  باهر�  جناحا 
ولدت  �أنها  �لبطولة  �شتثبت  �شوف 
لتناف�س  عمالقة  و�شتظل  عمالقة 
للريا�شات  �ل��ع��امل  ب��ط��ولت  �أق���وى 

�لقتالية �ملختلطة.

تاديت�س  دو�شان  �ل�شربي  ي�شمد  مو�هبه،  ت�شدير  على  معتاد  فريق  يف 
منذ نحو �أربع �شنو�ت يف �شفوف �أياك�س �أم�شرتد�م ويعّول عليه �لفريق 

�لدوري  م�شابقة  م��ن  �ل�16  دور  لبلوغ  �لهولندي 
�خلمي�س  يلتقي  عندما  �لقدم  ك��رة  يف  �لأوروب���ي 

ليل �لفرن�شي.
ف�شّجل  �ل��ذه��اب،  يف  "مبار�ته"  تادي�س  لعب 
�ل��ت��ع��ادل قبل ث��الث دق��ائ��ق على نهاية  ه��دف 
�أن مينح  �لوقت من ركلة ج��ز�ء حمكمة، قبل 
فريق  ع���ام���ا(   19( ب���روب���ي  ب���ر�ي���ن  �ل�������ش���اب 

�لعا�شمة �لأف�شلية خارج �ر�شه 1-2.
نف�شه  فر�س  مبار�ة  "نو�س" بعد  لقناة  عّلق 

و�لعقل  فيها جم��دد� ك�شانع لعب 
لفريق  �مل���ف���ك���ر 

يعي�س با�شتمر�ر على �رث �لهولندي �لطائر يوهان كرويف "ل يجب �أن 
نرجتف. لكني نادر� ما �رجتف".

�أياك�س،  مع  مو��شمه  �أف�شل  تاديت�س  يعي�س  و�لثالثني،  �لثانية  بعمر 
وهو بح�شب رونالد كومان، مدربه �ل�شابق يف �شاوثمبتون �لنكليزي 

�أوروبا". قارة  يف  رمبا  تقدير�  �لأقل  ع�شرة  "�لرقم 
ي�شّبهه م��درب��ه �حل����ايل �إري����ك ت��ن ه���اغ ب��ال��الع��ب �ل��رق��م 10 

"�لتقليدي"، على غر�ر �لروماين �ملعتزل جورجي هاجي.
�لي�شار،  �ل��دف��اع،  �مل��رت��د�ت،  يف  م��ك��ان،  ك��ل  يف  تاديت�س  يتو�جد 

�ليمني، �لتهديف، �لتمرير.
تتحّدث �لأرقام عن �لالعب �لدويل �لذي �شجل 16 هدفا يف 73 

مبار�ة دولية مع منتخب �شربيا.
يف  ن�شاأ  �ل��ذي  �ل��الع��ب  ميلك  �لآن،  حتى  خا�شها  م��ب��ار�ة   640 يف 
و195  هدفا   186 ���ش��اد،  ن��ويف  فويفودينا  �شفوف 
ناديه  �ح�شائيات  بح�شب  حا�شمة،  مت��ري��رة 
م���ب���ار�ة مع   128 �أي��اك�����س. ويف  �حل����ايل 
مع  ه��دف��ا   68 تاديت�س  �شّجل  �أي��اك�����س، 

حا�شمة. متريرة   56
باخت�شار، عندما يلعب تاديت�س، يكون 
�أ����ش���ل ثالثة  م���ن  ب��ه��دف��ني  ل���ه دور 

لفريقه: �ح�شائية نادرة!
ب��رغ��م ك��ل ذل����ك، مل ي��ط��رق باب 

تاديت�س �أي ناد �أوروبي كبري.
�ل������ذي حمل  �ل����الع����ب  ي���ق���ول 
-2006( فويفودينا  �ل��و�ن 

تفنتي �لهولندي   ،)2012-2010( �لهولندي  خرونينغن   ،)2010
)2012-2014( و�شاوثمبتون "دون �أي �شّك هناك �شبب، لكن هذ� ل 

يحرمني عن �لنوم".
�ليافعني �ملتخرجني  �لدليل لالعبني  �أياك�س، ��شبح مبثابة  يف �شفوف 

من �أكادميية �أياك�س �ل�شهرية "دي توكوم�شت".
قّدم �حدى �جمل مبارياته يف 5 �آذ�ر/مار�س 2019 �شد ريال مدريد 
�مللكي  �ق�شاء  بعد  �شرخ  �أوروب���ا.  �أبطال  دوري  نهائي  ثمن  يف  �ل�شباين 

�خلارج(". )�إىل  ريال  "بوينت 
يف �ليوم �لتايل، منحته �شحيفة ليكيب �لفرن�شية عالمة 10 على 10، 
يف ت�شنيف نادر لكن م�شتحق بعد م�شاهمته بالهد�ف �لأربعة للفريق 

�لحمر و�لبي�س )4-1( �أمام عمالق �لعا�شمة مدريد.
هدٌف وثالث مترير�ت حا�شمة و�د�ء �رهق �أكرث �ملد�فعني �شالبة.

�مل��ز�د من �جل  �مل��ب��ار�ة، ورف��ع  "كان مبقدوري �ل�شتفادة من ه��ذه  �شرح 
يف  هنا  مرتاح  �ين  كما  �أ�شلوبي.  لي�س  ه��ذ�  لكن  �نتقال،  على  �حل�شول 

�م�شرتد�م".
71 و73 و95(،  �رب��ع م��ر�ت )ب��ني  �أوروب���ا  م�شو�ر ر�ئ��ع لياك�س، بطل 
توتنهام  �أم���ام  بالغة  ب�شعوبة  خ�شر  حيث  �لنهائي  ن�شف  �ىل  �و���ش��ل��ه 
�لنكليزي، �إذ فاز عليه يف لندن -1�شفر، قبل �ن يهدر تقدمه -2�شفر 
يف هولند�، ويخ�شر 2-3 بهدف يف �لدقيقة �ل�شاد�شة من �لوقت �لبدل 

عن �شائع.
��شتون فيال  �ل��غ��ازي، جناح  �أن��ور  �ل�شابق  وليل  �ياك�س  يقول عنه لع��ب 
بجهد.  و�ل��ت��دّرب  �لعمل  ذهنية  ميلك  �ل�شاب،  "هذ�  �حل��ايل  �لنكليزي 
�ل�شبان  �لالعبني  ت�شجيعه  كيفية  ح��ول  �لق�ش�س  م��ن  �لكثري  �شمعت 

للعمل بكثافة".
تابع �لغازي �لذي دعا ل�شمه �إىل ��شتون فيال "هو لعب �حرت�يف �أي�شا 

يف �ر�س �مللعب".
�حلايل  مدربه  يرغب  قد  فرت�ته،  ��شو�أ  �ح��دى  بر�شلونة  يعي�س  وفيما 
ك��وم��ان ب��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن م��وه��ب��ة مم��اث��ل��ة ل��ت��ادي��ت�����س ل��ي��دع��م حمّركات 
�ل�شطورة �لأرجنتينية ليونيل مي�شي. حتّدث عن �ملدرب �حلايل للنادي 
�لكاتالوين "كومان هو من و�شعني يف مركز و�شطي للرقم 10، لدعم 
هذ�  على  ل��ه  ممتنا  دوم��ا  ���ش��اأك��ون  م�شريتي.  على  �أّث���ر  لقد  �ملهاجمني. 
و�هد�ف  مت��ري��ر�ت  خطر  �أم���ام  جم��دد�  �شيكون  ليل،  جهة  م��ن  �لمر". 
تاديت�س عندما يو�جهه  �ليوم �خلمي�س �إيابا على ملعب يوهان كرويف.

»حلر�س البطولة على احت�سان وتبني واإبراز املواهب املميزة«

حماربو االإمارات توّقع عقود احرتاف مع 5 مقاتلني

توخيل: ت�صيل�صي جنح تاديت�س قائد اأورك�صرتا اأياك�س اأم�صرتدام 
يف خنق اأتلتيكو

�أثنى مدرب ت�شيل�شي توما�س توخيل على لعبيه لنجاحهم يف �إغالق �مل�شاحات 
�أمام �أتلتيكو مدريد بال�شغط �ل�شديد بعد فوز �لفريق �لإجنليزي 1-0 على 
�أوروب��ا لكرة  �ل�16 لدوري �أبطال  فريق �ملدرب دييغو �شيميوين، يف ذهاب دور 

�لقدم .
ومنح هدف �أوليفييه جريو �ملذهل بركلة خلفية يف �ل�شوط �لثاين �لأف�شلية 
لت�شيل�شي قبل لقاء �لإياب باإ�شتاد �شتامفورد بريدج يف 17 مار�س )�آذ�ر(، لكن 
توخيل كان �أكرث �شعادة بكيفية تطبيق لعبيه خطة �ملبار�ة وجتريد مت�شدر 

�لدوري �لإ�شباين من �مل�شاحات و�لكرة.
بثمانية  للدفاع  ��شتعد�د  على  �أنهم  نعرف  "كنا  �ل�شحافيني:  توخيل  و�أب��ل��غ 
بد�ية  م��ن  ب�شر��شة  عليهم  �ل�شغط  ك��ان  �ل��ه��دف  �جل���ز�ء،  منطقة  يف  لعبني 
مرتدة،  هجمات  �شن  �أو  للتنف�س  فر�شة  نعطهم  مل  ذل��ك،  يف  وجنحنا  �مللعب 
�أردنا �ل�شيطرة على ن�شف ملعب �ملناف�س وعدم فقد�ن �لرتكيز وعدم �رتكاب 
من�شبطاً  �أد�ء  كان  �ملرتدة،  للهجمات  د�ئماً  منتبهني  نكون  و�أن  �شهلة  �أخطاء 
للغاية وحافظنا على نظاقة �شباكنا على نحو م�شتحق". وقاد توخيل ت�شيل�شي 
�مل�شوؤولية  توليه  منذ  �مل�شابقات  بجميع  مباريات   8 يف  �نت�شار�ت   6 لتحقيق 
خلفاً لفر�نك لمبارد يف يناير )كانون �لثاين(، لكن هذه �لنتيجة كانت �لأكرث 

�أهمية، و�أظهر �لأد�ء �لتاأثري �لذي تركه �ملدرب �لأملاين على �لفريق.
وقال توخيل �إن لعبيه كانو� يتبعون �أ�شاليبه جيد�ً لكن كان عليهم �لتدريب 

كثري�ً على طريقة �للعب �جلديدة مثل �جلوقة �ملو�شيقية.
و�أ�شاف �ملدرب �لأملاين: "�لأمر ي�شبه تعلم �أغنية جديدة، عليك تكر�رها مر�ر�ً 
حتى ت�شبح �شل�شة ومتناغمة، �لأمر يتعلق بالتكر�ر، و�شنعنا �لعديد من �ملو�قف 
حيث كان بو�شعنا بدء هجمات و�أنا �شعيد بذلك، �أ�شعر بالثقة لأن ميكنني روؤية 
�أكر �لتحديات �خرت�ق  �لرغبة و�لنهم لدى �لالعبني، �ليوم كان و�حد�ً من 
للتح�شن  وت�شجيعهم  �لالعبني  دف��ع  عن  �أت��وق��ف  لن  لكني  �أتلتيكو  مثل  دف��اع 

و�مل�شي قدماً".



 
الهيكل الغام�س يظهر يف اأفريقيا بعد اأمريكا واأوروبا

ظهر �لهيكل �ملعدين �لف�شي �لغام�س يف �أفريقيا بعد �أن ظهر يف 
قارتي �أوروبا و�أمريكا �ل�شمالية.

و�جه �أحدث هيكل من �شل�شلة هياكل معدنية ف�شية �ألهبت حما�س 
حمبي �خليال �لعلمي يف جميع �أنحاء �لعامل م�شري� ماأ�شاويا يف 
�شاحة  يف  �إح��ر�ق��ه  مت  عندما  �لدميقر�طية،  �لكوجنو  جمهورية 
يف  �أم��ت��ار   3 على  �رتفاعه  يزيد  �ل��ذي  �لهيكل  وظهر  بالعا�شمة. 
حي باند�ل بالعا�شمة كين�شا�شا �شباح يوم �لأحد. ويف �شباح �أم�س 
�لأربعاء، توقف ح�شد من �ملارة �لف�شوليني يف حي باند�ل للتقاط 

�شور �ل�شيلفي و�حلديث عن �لأ�شول �ملحتملة للهيكل. 
و�أظهرت مقاطع فيديو ن�شرت على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي يف 
وقت لحق �ل�شكان وهم يدمرون �لهيكل بالع�شي وي�شرمون �لنار 
فيه.  ور�شدت هياكل م�شابهة يف �شحر�ء يوتا بالوليات �ملتحدة 
يف نوفمر/ ت�شرين �لثاين ثم يف رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها 
�لف�شاء"  �أودي�شا   :2001" فيلم  يف  ظهر  �ل��ذي  �ملعدين  بالهيكل 
�لف�شائي  �لهيكل  يعتر  �لفيلم  ويف  كوبريك.  �شتانلي  للمخرج 

رمز� يلعب دور� فيما يبدو يف تطور �لب�شرية.

ال�صيف بوراك يف�صل يف قلب اإناء طعام.. 11 مليون م�صاهدة
حقق فيديو ن�شره �ل�شيف �لرتكي بور�ك يف ح�شابه على �أن�شتقر�م 
11 مليون م�شاهدة، بعدما ف�شل يف قلب طبق كبري مملوء بالطعام. 
وفقد �ل�شيف �ل�شهري �ل�شيطرة وكاد �أن ي�شقط هو وطبق �لطعام، 

فيما هرع لنجدته م�شاعدوه يف �للحظة �لأخرية.
�لقتالية  �لفنون  لع��ب  �إىل  كالمه  ووّج��ه  �لفيديو  ب��ور�ك  ون�شر 
�إّن���ه د�ئ��م��اً يح�شل بع�س  �ل��رو���ش��ي حبيب ن��ور حم��م��دوف، ق��ائ��اًل 
باإعادة ن�شر �لفيديو عر ح�شابه  �حلو�دث �لطفيفة، وقام حبيب 

وعّلق عليه: "�إذ� كنت ل تعرف فاأنت تعلم �لآن".
وقام  �أي���ام  منذ  بدبي  ب���ور�ك يف مطعمه  �ل�شيف  ز�ر  وك��ان حبيب 

بتحّديه يف لعبة "�لكبا�س".
�ل�شيف �لرتكي  �لثانية �لتي يتعر�س لها  وتعد هذه هي �حلادثة 
�ل�شهري خالل وجوده يف دبي، حيث تعّر�س منذ �أ�شبوع لل�شقوط 

على �ل�شخور خالل حماولته �شيد �ل�شمك.

العثور على قطعة من بقايا نيزك 
�أم�����س �لأول  ل��ل��ت��اري��خ �لطبيعي  �ل�����ش��وي��دي  �مل��ل��ك��ي  �مل��ت��ح��ف  �أع��ل��ن 
�لثالثاء �أن جيولوجيني �شويديني �ثنني �كت�شفا قطعة من بقايا 
نيزك تزن 14 كيلوغر�ماً بالقرب من بلدة �إنكوبينغ، وهو �لنيزك 
�لأر�س  على  ي�شقط  وه��و  ر�أوه  باأنهم  �أب��ل��غ��و�  ك��ث��ريون  ك��ان  �ل��ذي 
�ل�شخرة  �أن  يفرت�س  �إن��ه  ب��ي��ان،  يف  �ملتحف،  وق��ال  �ملا�شي.  �ل��ع��ام 
 7 هي �لقطعة �لرئي�شية بعد حتطم �لنيزك �لذي كان �شوهد يف 

نوفمر )ت�شرين �لثاين(.
وهذه هي �ملرة �لأوىل منذ �أكرث من 60 عاماً �لتي يتم فيها �لعثور 
يف  كثريون  وق��ال  �شقوطه.  مالحظة  بعد  �ل�شويد  يف  نيزك  على 
�ل�شويد �إنهم ر�أو� كرة نارية �أ�شاءت يف �ل�شماء لثالث ثو�ٍن تقريباً 
�إريك  يف �ل�شابع من نوفمر )ت�شرين �لثاين(. وقام عامل �لفلك 
�شتيمبيلز، من جامعة �أوب�شال، بعد ذلك بح�شاب �ملوقع �لتقريبي 
حيث  �شتوكهومل،  غ��رب  �شمال  يقع  و�ل���ذي  �ل�شدمية،  للفوهة 
�لقطعة  ط��ول  ويبلغ  لحقاً.  حجماً  �أ�شغر  �أج��ز�ء  على  �لعثور  مت 
�لرئي�شية �ملكت�شفة �لآن حو�يل 30 �شنتيمرت�ً، ورمبا ت�شكل �جلزء 
�لذي كان يزن، وفقا ل�شتيمبيلز، نحو ت�شعة  �لنيزك،  �لأك��ر من 
�أط��ن��ان عندما دخ��ل �ل��غ��الف �جل���وي. ورمب��ا ل ت��ز�ل هناك قطع 

�أ�شغر مبعرثة يف �ملنطقة حول �لفوهة �ل�شدمية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رئي�س دولة ي�صتاأجر طائرة مي�صي اخلا�صة
�لأرجنتيني  �لنجم  طائرة  ��شتاأجر  فرنانديز،  �ألرتو  �لأرجنتيني  �لرئي�س  �أن  �لإ�شبانية،  ماركا  �شحيفة  ك�شفت 

ليونيل مي�شي، يف زيارة له �إىل �ملك�شيك.
دعاه  �ل��ذي  �أوب���ر�دور،  لوبيز  مانويل  �أندري�س  �ملك�شيكي  تلقاها من نظريه  لدعوة  ��شتجابة  فرنانديز  �شفر  وج��اء 

لالحتفال �ملقام مبنا�شبة مرور 200 عام على ��شتقالل �ملك�شيك.
و��شتاأجر فرنانديز طائرة جنم بر�شلونة �لإ�شباين وفق ما ذكرت "ماركا" مقابل 160 �ألف دولر، وملدة �أربعة �أيام.

وميتلك مي�شي طائرته �خلا�شة �لتي ت�شل قيمتها حاليا �إىل 15 مليون دولر، منذ �لعام 2018، حيث قام ب�شر�ئها 
يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب�16 مقعد، وح��م��ام��ني،  وت��اأت��ي   ،2004 ع��ام  V"، ط���ر�ز  ���ش��رتمي  "غلف  ن��وع  وط��ائ��رة مي�شي م��ن 
مطبخني.

و�أ�شاف مي�شي بع�س �لتعديالت على طائرته �جلديدة، �شملت �إ�شافة �لرقم "10" على �لذيل، بينما دجمت �أ�شماء 
"ليو، �أنتونيال، تياغو، �شريو، ماتيو" على درجات �ل�شلم �خلا�س بال�شعود للطائرة.

اخلميس   25  فبراير   2021  م   -   العـدد   13174  
Thursday    25  February   2021   -  Issue No   13174

ال�صويد.. الربيد العادي يف خدمة جتار املخدرات
بث �لتلفزيون �ل�شويدي تقرير�ً عن جتارة �ملخدر�ت على �لإنرتنت، و�لتي 
�ل��ري��د �حلكومي  �مل��خ��در�ت  ع���ام، وي�شتخدم فيها جت��ار  بعد  ع��ام��اً  ت���زد�د 
�لعادي ل يتم  �أن �لريد  �لطلبيات للم�شرتين، م�شتغلني  �لعادي لإر�شال 
فح�شه على �لإطالق. يف �لتقرير ��شت�شاف �لتلفزيون �شخ�شاً �أطلق عليه 
��شم )�إيريك(، قال �إيريك �إنه ي�شتخدم �ملخدر�ت، و�إنه يطلب ما يريد من 
�أنه ي�شعر بالأمان  �إيريك  �لنت، وي�شله ما ��شرتى بالريد �لعادي، وذكر 

�أكرث حينما ي�شرتي بهذه �لطريقة.
وح�شب  �أن��ه  ي��ج��ري، حيث  علم مب��ا  على  �إن��ه��ا  �ل�شويدية  �ل�شرطة  وق��ال��ت 
تتم عن  �ل�شويد  �مل��خ��در�ت يف  م��ن جت��ارة   10% ح��و�يل  ف��اإن  معلوماتهم 

طريق �لإنرتنت، ويقومون باإر�شال �شحناتهم بالريد.
وح�����ش��ب �ل�����ش��رط��ة �ل�����ش��وي��دي��ة ف����اإن �إج���م���ايل �ل�����ش��ح��ن��ات �ل��ت��ي ي��ق��وم جتار 
�ملخدر�ت باإر�شالها عر �لريد �حلكومي ُتقّدر ما بني 700 �ألف �إىل مليون 
�إر�شالية �شنوياً، وهذ� يعادل حو�يل %1 من �إجمايل �ل�شحنات �لتي يقوم 
�لريد �ل�شويدي باإي�شالها. �أغلب �لبيع و�لإر�شال يتم من د�خل �ل�شويد، 
وي�شتخدم جتار �ملخدر�ت تقنيات جتعل من �ل�شعب على �ل�شرطة و�جلهات 
و�لعمالت  �لبيتكوين  بعملة  �لبيع  يتم  كما  و�لبائع،  �مل�شدر  تتبع  �لأمنية 

�لرقمية �لأخرى مما يجعل تتتبع عملية �لبيع م�شتحيلة.

نفوق 100 دلفني قبالة �صواحل موزمبيق 
لأ�شباب  نفقت  دلفيناً   86 على  موزمبيق  �شو�حل  قبالة  جزيرة  على  ُعرث 

غري معروفة، على ما �أفادت وز�رة �لبيئة.
وكان ُعرث �لأحد على عدد من �لدلفني �لنافقة يف �ملوقع نف�شه، مما رفع 

جمموع لثدييات �لبحرية �لنافقة �إىل 111.
�أرخبيل باز�روتو �لطبيعية  "فريق حممية  �أفاد بيان للوز�رة �لثالثاء باأن 
�لغربي  �ل�شاحل  على  هامدة  دلفيناً   86 على  عرث  �إنهامبان  مقاطعة  يف 
جلزيرة باز�روتو". يقع �لأرخبيل يف قناة موزمبيق، بني �شاحل هذ� �لبلد 

ومدغ�شقر.
وفتح حتقيق لتحديد �شبب نفوق �حليو�نات �لبحرية. و�أو�شحت �ل�شلطات 
يف بيان �أن فريق �لباحثني �لذي عاين �لدلفني ميد�نيا مل يالحظ عليها 
�أي �أثر جلروح، ومل يجد �أي �أثر ملادة م�شبوهة يف �أجهزتها �له�شمية. وتعد 

حممية �أرخبيل باز�روتو �أول حممية بحرية يف موزمبيق.
وت�شّكل مياهها موطناً لعدد من �لثدييات �لبحرية مثل �لدلفني و�حليتان 

و�أبقار �لبحر.
وهي كذلك موطن ل�180 نوعاً من �لطيور و45 من �لزو�حف و 16 نوعاً 
من �لثدييات �لرية، بالإ�شافة �إىل 500 من �لأنو�ع �لبحرية و�ل�شاحلية 

و 2000 نوع من �لأ�شماك.

رجل يقطع الكهرباء 
بحركة ريا�صية

ت�شلَّق رجل يف �ل�شني عمود كهرباء 
�أدى  �لبالد، حيث  غ��رب  يف جنوب 
ما  �لأع��ل��ى،  م��ن  ريا�شية  ح��رك��ات 

�أذهل �ملتفرجني يف �ملوقع.
�لتيار  �نقطاع  يف  �ل��رج��ل  وت�شبب 
وفق  �مل��ن��ازل،  �آلف  عن  �لكهربائي 

و�شائل �إعالم حملية.
وذكرت �شحيفة "�ل�شعب" �ليومية 
�أنَّ �ل�شرطة �قتادت �لرجل �لذي مل 
�لغريب،  ت�شرفه  بعد  ��شمه  تذكر 
مدينة  �شو�حي  يف  �لأح���د،  م�شاء 

ت�شنغدو. وهو مل ي�شب باأي �أذى.
خدمة  على  فيديو  مقطع  ون�شر 
للتدوينات  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  "ويبو" 
معلقاً  �ل���رج���ل  ي��ظ��ه��ر  �ل��ق�����ش��رية 
�لهو�ء وهو  �أمتار يف   10 على علو 
مي��ار���س مت��اري��ن م��ع��دة م��ن �أعلى 

عمود �لكهرباء.
"�ل�شعب"  ����ش���ح���ي���ف���ة  وذك����������رت 
�شركة  "قطعت  �حل����ك����وم����ي����ة: 
�ل��ت��ي��ار ب�شورة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ك��ه��رب��اء 
ط����ارئ����ة، م���ا ح����رم ع�������ش���ر�ت �آلف 

�ملنازل من �لتغذية".
يف  بير"  "ذي  �شحيفة  و�أف������ادت 
خدمات  يف  �أف������ر�د�ً  ب����اأن  �شنغهاي 
�لطو�رئ، بينهم عاملون يف �ملجال 

�لطبي، هرعو� �إىل �ملكان.
ومل يت�شح هدف �لرجل من هذه 
�خل����ط����وة، ل��ك��ن و����ش���ائ���ل �لإع�����الم 
�أي  م��ن تقليد  رت  �حل��ك��وم��ي��ة ح����ذَّ

�شخ�س لهذ� �ل�شلوك "�خلطر".
�شاخناً  مو�شوعاً  �حلادثة  و�شّكلت 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على 
�لر�شائل  م��ن  �شيل  م��ع  �ل�شينية 

�ملرتبطة به.

عرو�س االأزياء اأ�صرية 
العامل االفرتا�صي 

ل تز�ل عرو�س �لأزياء �لن�شائية يف 
�شمال �إيطاليا حم�شورة بال�شيغة 
�لف��رت����ش��ي��ة بعد م���رور ع��ام على 
ُيفتتح  �إذ  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ظهور 
�أ�شبوع �ملو�شة يف ميالنو يف غياب 
�لأن�����ش��ط��ة �حل�����ش��وري��ة، ل��ك��ّن ثمة 
�أن توؤدي عمليات �لتلقيح  �آماًل يف 
معاناته  بعد  �ل��ق��ط��اع  �إن��ع��ا���س  �إىل 

جّر�ء �جلائحة.
كان  و�ح��د فقط، عندما  ع��ام  قبل 
جارياً  ميالنو  يف  �مل��و���ش��ة  �أ���ش��ب��وع 
ب�������د�أت عبارة  و�����ش����اق،  ق�����دم  ع���ل���ى 
فريو�س كورونا ت�شري على �أل�شنة 
و�ل�شحافيني  �مل���و����ش���ة  ع�������ش���اق 
يز�لون  ل  ك��ان��و�  فيما  و�جل��م��ه��ور 
ي��ت��ال���ش��ق��ون ع��ل��ى م��ق��اع��د قاعات 

عرو�س �لأزياء.
بفريو�س  �لأوىل  �لإ���ش��اب��ة  ك��ان��ت 
مدينة  يف  ل��ل��ت��و  ���ش��ج��ل��ت  ك����ورون����ا 
ب�شعة  ب����ع����د  ع����ل����ى  ك������ودون������ي������و، 
�إقليم  ع��ا���ش��م��ة  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت�ت 
"�أرماين"  لومبارديا، مما دفع د�ر 
�أزي��اء مغلق  �أول عر�س  �إقامة  �إىل 

يف تاريخ �ملو�شة.
ي���ز�ل �لقطاع  ب��ع��د م���رور ع���ام، ل 
�لقت�شادية  �ل���ت���د�ع���ي���ات  ي���ع���اين 

و�لتنظيمية لوباء �أ�شبح عاملياً.
ومع ذلك ، فاإن ن�شخة هذه �ل�شنة 
من �أ�شبوع �ملو�شة يف ميالنو �لتي 
�إىل  �شباط/فر�ير   24 تقام من 
�ملقبل  �آذ�ر/م�������ار��������س  م����ن  �لأول 
�شناعة  ق���درة  �إظ���ه���ار  �إىل  ت�شعى 

�ملو�شة على �لتكّيف و�ل�شمود.

�صتيفي وندر �صينتقل للعي�س يف غانا 
�أنه  ون���در  �شتيفي  �لأم��ري��ك��ي  و�ملو�شيقي  �مل��ط��رب  �أع��ل��ن 
�ل�شيا�شية  �ل�شطر�بات  ب�شبب  غانا  يف  للعي�س  �شينتقل 

�لتي ت�شهدها �لوليات �ملتحدة.
�إنه  مي�شيغان،  ولي��ة  يف  �ملولود  �ل�شهري  �ملو�شيقي  وق��ال 
�أر�ه قبل  �أن  "و�أريد  "يبت�شم" جم��دد�ً  �أن يرى بلده  يود 

�أن �أ�شافر �إىل غانا، لأنني �شاأفعل ذلك".
�لذي  �ل��رن��ام��ج  ع��ام��اً( يف مقابلة يف  ون���در )70  و�أك���د 
ويذ�ع  وينفري  �أوب��ر�  �ل�شهرية  �لر�مج  مقدمة  تقدمه 
على �شبكة )�شي �إن �إن( �لأمريكية، �أن �لقر�ر مت �تخاذه 

بالفعل.
غانا؟"  �إىل  د�ئ��م  ب�شكل  �شتنتقل  "هل  وينفري  و�شاألته 
وقال �لفنان وكاتب �لأغاين �لأمريكي -��شمه �حلقيقي 

�شتيفالند هارد�و�ي موري�س- �إنه �شيفعل ذلك.
 You Are' و�أكد �شاحب �لأغاين �لناجحة، ومن بينها
 I Just Called to'و 'the Sunshine of My Life
�أحفادي  يقول  "�أن  يريد  ل  �أن��ه   'Say I Love You
�أنني  �أعلم  �حرتمني؛ من ف�شلك،  'من ف�شلك،  مثلي: 

مهم، �أرجو �أن تقدرين".

اأ�صغر اأمريكية ناجية من ال�صرطان يف الف�صاء  
يف رحلتها �ملرتقبة قبل نهاية �لعام �جلاري �شمن طالئع 
"�ل�شائحني �لف�شائيني"، �شت�شبح هايلي �أر�شينو �لبالغة 
من  ناجية  و�أول  �أمريكية  ف�شاء  ر�ئ��دة  �أ�شغر  عاماً   29

�شرطان �لأطفال تنطلق يف رحلة �إىل مد�ر �لأر�س.
ل  �لطفولة،  خ��الل  �لعظم  يف  ب�شرطان  �إ�شابتها  ب�شبب 
ما  �لي�شرى،  �لقدم  يف  ف��ولذ  ق�شبان  ت�شع  هايلي  ت��ز�ل 
كان حتى فرتة قريبة كفيال بتبديد حظوظها يف حتقيق 

حلمها باخلروج �إىل �لف�شاء.
�ل�شاب  �لأمريكي  �مللياردير  �لو�شع تغري بف�شل  �أن  غري 
و�لذي  �لف�شاء  با�شتك�شاف  �ل�شغوف  �أي��ز�ك��م��ان  ج��اري��د 
وقرر   "9 "فالكون  ��شتاأجر على نفقته �خلا�شة �شاروخ 
�لف�شائية  رحلته  يف  �آخ��ري��ن  �أ�شخا�س  ثالثة  ��شتقبال 
وقع  �لتي  �لأوىل  �حلظ  �شعيدة  هايلي  وكانت  �ملرتقبة. 
�مل�شبوقة  غري  �ملهمة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  �لختيار  عليها 
�نطالقها  �ملقرر  من  و�لتي   "4 "�إن�شبري�ي�شن  �مل�شماة 
خالل  طبية  عناية  �ل�شابة  وتلقت  �حل��ايل.  �لعام  نهاية 
�لطفولة يف م�شت�شفى �شانت جود يف ممفي�س )تيني�شي( 
خ�شو�شاً  �مل��ر���ش��ى  �لأط����ف����ال  م��ع��اجل��ة  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 
مئتي  جمع  يف  �أي��ز�ك��م��ان  وي��اأم��ل  بال�شرطان.  �مل�شابون 

مليون دولر لهذه �ملوؤ�ش�شة يف �إطار �ملهمة �لف�شائية.
�ت�شال هاتفيا مفاجئا  "تلقيت  �أر�شينو  وت�شتذكر هايلي 
مطلع يناير �شرحو� يل فكرة �ملهمة، و�شاألوين باخت�شار 

هل تريدين �لذهاب �إىل �لف�شاء؟"
حالياً  عينه  �مل�شت�شفى  يف  تعمل  �ل��ت��ي  �ل�شابة  وت�شيف 

كم�شاعدة طبية "�أجبت ب�شرعة نعم بالتاأكيد".

بطريق نادر يبهر العامل.. اأ�صفر حري العلماء
�لتقليدي  �لزي  و�لأبي�س هما  �لأ�شود  �للونان  يكون  قد 
�لقاعدة  ك�شر  و�ح���د�  بطريقا  لكن  �لبطاريق،  ع��امل  يف 

بظهوره يف �إحدى �جلزر مرتديا بدلة �شفر�ء.
جورجيا  ج��زي��رة  يف  يعي�س  �ل���ن���ادر  �لأ���ش��ف��ر  �ل��ب��ط��ري��ق 
�شمال  �لأطل�شي  �ملحيط  جنوب  يف  بريطانية  مبنطقة 

�لقارة �لقطبية �جلنوبية.
وهي  مربع،  قدم   1500 جورجيا  جزيرة  م�شاحة  وتبلغ 
�ملعروفة  �لعامل  يف  بطاريق  ف�شيلة  �أك��ر  لثاين  موطن 

با�شم "�لبطريق �مللك".
 Aptenodytes( من �ملعروف �أن طيور �لبطريق �مللك
�لإم�������ر�ط�������ور  ب����ط����اري����ق  م����ث����ل   )patagonicus
باللونني  ع���ادًة  ت��زي��ن   ،)Aptenodytes forsteri(

�لأبي�س و�لأ�شود مع بع�س �ل�شفرة على طوقها.
وحريت حالة �لبطريق �لنادر �لعلماء، و�إن ر�أى بع�شهم 
ُين�شى  �ل��ذي ل  �أن يكون ري�س �لطائر  "من �ملحتمل  �أن��ه 
ت�شبه  �لتي  )�للو�شيزم(،  با�شم  ُتعرف  نادرة  نتيجة حالة 
�إنتاج  ت��وؤث��ر على ق��درة �حل��ي��و�ن على  �مل��ه��ق. وه��ي حالة 

�شبغة يف �جللد و�ل�شعر.
�لبد�ية جاءت عندما �لتقط �لبلجيكي �إيف �آد�مز، م�شور 
�حلياة �لرية، �شوًر� لبطريق نادر يف جزيرة نائية بجنوب 
جورجيا خالل �شهر دي�شمر/كانون �لأول 2019، لكنه 

مل ين�شرها حتى يوم 18 فر�ير/�شباط 2021.
وك�شف �آد�مز �لنقاب عن �شوره عر موقع "�أن�شتقر�م"، 
معلقا: "بطريق ملك �شار مبا�شرة �جتاهنا و�شط فو�شى 
مليئة باأفيال �لبحر وفقمات �لفر�ء يف �أنتاركتيكا، و�آلف 

من طيور �لبطريق �مللك �لأخرى. كم �أنا حمظوظ".

ماهي اأف�صل و�صيلة لتنظيف اجلهاز اللوحي؟
منتظًما،  تنظيًفا  �للوحية  �لأجهزة  تتطلب 
حيث يتم ��شتخد�مها غالًبا ل�شاعات طويلة 

ولأغر��س خمتلفة.
و�����ش����ه����دت �لأج������ه������زة �ل���ل���وح���ي���ة زي��������ادة يف 
�ل�شتخد�م خالل �لعام �ملا�شي، حيث �أجر 
�لعتماد  على  �لكثريين  �مل��ن��زل  م��ن  �لعمل 
يف  بهم  �خلا�شة  �ل�شخ�شية  �لأج��ه��زة  على 
�للعب،  �أو  للعمل  ���ش��و�ء  �لأح��ي��ان  م��ن  كثري 
ت���رت�ك���م كميات  �أن  ل��ذل��ك مي��ك��ن  ون��ت��ي��ج��ة 
ك��ب��رية م��ن �ل�����ش��ح��وم و�لأو�����ش����اخ ع��ل��ى هذه 

�لأجهزة.
�شا�شات  ع��ك�����س  ع��ل��ى  �ل��ل��وح��ي��ة  �لأج����ه����زة 
�ملنتظم،  ل��ل��ت��الم�����س  م�شممة  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
وميكن �أن ت�شبح غائمة بالزيوت �لطبيعية 
�مل��ط��ول، ومن  �أو �لأو���ش��اخ بعد �ل���ش��ت��خ��د�م 
�ل��ن��ا���س م�شحها  م��ع��ظ��م  ي��خ��ت��ار  �أن  �مل��رج��ح 
�شريًعا باأكمامهم، لكن هذ� لن يفي بالغر�س، 

بح�شب �شحيفة �إك�شري�س �لريطانية.

�لألياف  م���ن  �مل�����ش��ن��وع��ة  �لأق��م�����ش��ة  ت��ع��ت��ر 
معظم  لتنظيف  �لأف�����ش��ل  �لأد�ة  �ل��دق��ي��ق��ة 
�أنو�ع �ل�شا�شات، فهي توفر تنظيًفا خالًيا من 
و�لزيت  �لغبار  مينع  مما  �ل�شاكنة  �لكهرباء 

من خد�س �لأ�شطح �حل�شا�شة.
ويف حال عدم توفر قطعة قما�س من �لألياف 
�لدقيقة، ميكن �ختيار �لأن�شجة �خلالية من 

�لوبر و�ملو�د �لكيميائية للتنظيف.
�لألياف  م��ن  قما�س  قطعة  تزيل  �أن  ميكن 
�أف�شل،  ب�شكل  �لأو�شاخ  باملاء  �لدقيقة مبللة 
ولكن يجب �لتاأكد من �إيقاف ت�شغيل �جلهاز 
�ل��ل��وح��ي وف�شله ع��ن م�����ش��ادر �ل��ط��اق��ة قبل 

تنظيفه بقطعة قما�س مبللة.
ي��ق��ول خ���ر�ء �لأم���ر�����س �مل��ع��دي��ة �إن قطعة 
قما�س مبللة كافية للق�شاء على �لبكترييا، 
ول���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى ت���ط���ه���ري �أع����م����ق ميكن 
�أو مطهر  ����ش��ت��خ��د�م ك��ح��ول �لأي��زوب��روب��ي��ل 

�لأ�شعة فوق �لبنف�شجية.

عار�سة اأزياء تقدم اإبداًعا مل�سمم الأزياء ال�سنغايل بابي موكودو من جمموعة حياة �سوداء مهمة يف املو�سة 
الإيطالية  يف اأ�سبوع املو�سة مبيالنو. ا ف ب

ملى �صريف تتجاوز 40 مليون 
م�صاهدة لـ »ميا اأنا اللي ريدو«

��شتطاعت �لفنانة �للبنانية  ملى �شريف  ك�شر حاجز 40 مليون م�شاهدة لأغنيتها 
�شهرين على طرحها عر  م��ن  �أق���ل  م���رور  ريدو " بعد  �ل��ل��ي  �أن���ا  " ميا  �جل��دي��دة 

يوتيوب.
وي�شار �إىل �أن �أغنية ملى �شريف "ميا �أنا �للي ريدو" من كلمات ربيع �لعمري و�أحلان 

وتوزيع حيدر زعيرت و�شورت �لكليب فيديو كليب من �إخر�ج علي �لر�شا.
�جلدير ذكره �أن �لفنانة ملى �شريف ��شتطاعت من خالل هذه �لأغنية �خلليجية 
�أن جتتاح مو�قع �لتو��شل �لجتماعي كافة وهي �لتي نالت �شهرة و��شعة عر �أحد 

�ملو�قع ول تز�ل حتقق مزيد�ً من �مل�شاهد�ت و�ملتابعني.


