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٢٦ مليون درهم
مجموع الجوائز النقدية التي 

نقدمها لعمالئنا هذا العام.
من حسابات ”توفير المليونير“ من بنك أبوظبي التجاري 

للصيرفة اإلسالمية.

تأهل لربح جائزة أو أكثر من مئات الجوائز السنوية مع حسابات التوفير من 
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية.

٢٦ مليون درهم قيمة جوائزنا السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ضاعف فرصك لربح مليون درهم شهريًا والكثير من الجوائز األخرى.

حساب توفير المليونير اإلسالمي:
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حسابات ”توفير المليونير“

تطبق األحكام والشروط.
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حساب توفير المليونير اإلماراتي:

"لبنــان 2020"  ســنة مأســاوية  
لكارثــة  يقــود  سياســي  فســاد 

نية نســا إ

أيقونة سياحة عالمية
جزيرة ياس.. متعة بال حدود

ــات زاهــي حــواس:  ــم المصري عال
األخيــرة  األثريــة  االكتشــافات 
تعيــد كتابــة تاريــخ ســقارة مــن 

جديــد

عنــد  قــوم  مصائــب  "كورونــا": 
.. فوائــد  قــوم 

الوباء يجلب الثراء  

ــه عــن البيــت األبيــض  بعــد رحيل
ميــراث دونالــد ترامــب  مجتمــع 
منقســم .. اقتصــاد مــأزوم .. وبــاء 

مســتفحل  



ــُة  ــاراُت االجتماعي ــْت امل�ص ــارِع اإذا اأقفل ــودِة اإىل ال�ص ــهٍر عــن اخلــوِف مــن الع ــَل اأ�ص ــا قب ــا كتبن عندم
واالقت�صاديُة اأماَم النا�ــِص، يبدو اأن اأحدًا يف هذِه ال�صــلطِة املتعجرفِة مل ينتبه ومل ُيِرد اأن ُي�صغي اإىل 

�صــوِت النا�ــص وال اأن ي�صــتمع اأو ي�صــعَر بنب�صهــم.
هــا هــُم النا�ــُص ورغــَم كلِّ خماطــِر كورونــا يعــودوَن اإىل ال�صــارِع �صــيئًا ف�صــيئًا تعبــريًا عــن غ�صبهم وعن 

فقرهم وعن �صــعورهم بالذلِّ ملا اأو�صلتهم اإليِه هذه ال�صــلطُة..
ي" الرغيَف على احلْجِر ال�صحيِّ خوفًا من انتقاِل العدوى. �صاَر ال�صعُب "ُيبدِّ

ــوَن بالعمــِل  ــارِع وكاأنهــم يف انتحــاٍر جماعــيِّ يطالب ــوا اإىل ال�ص ــُص اأمــاَم اجلائحــِة ونزل ــلَم النا� ا�صت�ص
واخلبــِز والــدواِء والتدفئــِة.

ال�صوؤاُل اىل اأيَن �صيذهُب النا�ُص يف حتركاتهم؟
اأو رمبا االأ�صُح:

هــل يذهــُب النا�ــُص اأبعــَد لدرجــًة ي�صــعُر مــن يحمــُل مر�صــوَم التكليــِف بجيبــِه اأن عليــِه اأن يتنــازَل للبلــد "الأنــو مــا يف حــدا اأكــرب مــن بلــدو" اأو لدرجٍة اأن يقبَل الرئي�ــص الــذي اعتاَد 
ُل والدَة حكومٍة تنقُذ لبناَن من العزلِة ومن احل�صاِر..  منــُذ زمــٍن بعيــٍد علــى الت�صحيــِة لدرجــِة النفــي.. اأن يقبَل بالرتاجِع خطوًة مبا ي�صــهِّ

***
اإذا كان الرهاُن على دوٍر فرن�صٍي جديٍد اأفلي�َص معيبًا اأن ينتظَر اللبنانيوَن كلَّ مرًة اأحدًا يهُز لهم الع�صا حتى يتعّلموا؟

اأومل تتعلم هذِه الطبقُة املتخّليُة عن واجباتها من جتارِب املا�صي؟
اأولن تتعّلَم يف امل�صتقبِل من ا�صتعماِل �صيا�صاِت اخلارِج لتحُكَم يف الداخِل؟

�صبَع اللبنانيوَن رهاناٍت و�صبُع اللبنانيون م�صاوماٍت وحما�ص�صاٍت.. 
***

يريــدوَن طبقــًة مــن القــادِة وامل�صــوؤولني تعــرُف كيــَف تاأخذهــم اىل امل�صــتقبِل ال اأن ُتعيدهــم اإىل جماهــِل وغــزواِت ال�صــنواِت التــي اجتــاَح فيهــا الفا�صــدوَن االإداراِت واملوؤ�ص�صــاِت 
والوزاراِت ب�صفقاٍت و�صم�صــراٍت و"زعرناٍت".. 

لتْم بلدًا يبقى من دوِن ت�صريٍع وموازنٍة وعقِد نفقاٍت و�صرائَب وموارد...؟ هل تخيَّ
لتْم بلدًا من دوِن �صيا�صاٍت �صحيٍة واإمنائيٍة وا�صرتاتيجياٍت دفاعيٍة وبيئيٍة وتربويٍة وكهربائيٍة ومائيٍة؟ هل تخيَّ

***
َر للبناَن يف كِل �صيٍء . َمن ُيديُر البلَد اليوَم..؟ جمل�ُص الدفاع االأعلى؟ هل يحُق ملجل�ص الدفاِع االأعلى اأن يقرِّ

وهل باإمكانِه ذلَك، وهل يجُب ذلك؟
ينتظــُر النا�ــُص يف بيوتهــم كالفئــراِن اأرانــَب ال�صــلطِة احلاّكمــِة لتخرجهــم وتدلَّهــم كيــَف ياأخــذوَن ح�ص�صهــم التموينيــِة اأو بطاقاتهــم التمويليــِة.. ينتظــروَن بطاقــاِت الت�صــريِج 

االآتيــِة من البنــِك الدويل.. 
هل هذا هو لبنان �صوي�صرا ال�صرق؟

هل هذا هو لبناُن "البلُد العظيُم" الذي دّمرناُه باأيدينا دورًا وكيانًا وم�صتقباًل.. 
الويُل ملْن اأو�صَل النا�َص اإىل هنا.

الويُل لهم من ُحْكِم التاريِخ الذي لْن يرحَم..



هتدف تعديالت القانون وأحكامه إىل تقديرالكفاءات 
املوجودة يف الدولة واستقطاب أصحاب اإلجنازات 

والعقول ومتكينهم ضمن نسيج دولة اإلمارات 
االجتماعي، وتعزيز تالحم املجتمع وتعايشه مبا
 يرسخ مسرية التنمية يف دولة اإلمارات ويعزز 

حضورها يف كافة املجاالت.. وتشمل الفئات 
 املستهدفة من القرار املستثمرين، وأصحاب املهن 

التخصصية كاألطباء واملتخصصني والعلماء،
 وأصحاب املواهب مثل املخترعني، واملثقفني 
والفنانني واملوهوبني، كما جييز القانون منح 
اجلنسية أيضًا ألفراد أسر هذه الفئات وفقا 
لنصوص املواد املنظمة لكل من الزوج واألبناء، 

فيما يسمح التعديل اجلديد باالحتفاظ باجلنسية 
احلالية حلاملها.

7-6



مواصلة مسرية البناء
وتاأتــي هــذه التعديــالت وفــق روؤيــة حكيمــة من �صاحب ال�صــمو رئي�ــص الدولة - حفظــه اهلل - بهدف تقدير الكفاءات ومتكني ا�صــتقرارها 
الــذي اأ�صبــح جــزءًا مــن الن�صــيج االجتماعــي ومكونــًا حيويــًا وم�صــاهمًا اإىل جانــب اأبنــاء الوطــن يف موا�صلــة م�صــرية بنــاء قــدرات الدولــة 
و�صياغة اآفاقها الطموحة جتاه مئوية التاأ�صي�ص ونهجها اخلالق يف تبني العقول و�صقل املواهب ودعم االأعمال ورفدها بالتخ�ص�صات 

احليوية.

شروط منح اجلنسية
حددت التعديالت يف الالئحة عددا من اال�صــرتاطات وال�صوابط ملنح كل فئة للجن�صــية، ففي فئة امل�صــتثمر ي�صــرتط امتالكه لعقار يف 
دولة االإمارات، كما ي�صــرتط ملنح اجلن�صــية لالأطباء واملتخ�ص�صني توافر عدد من ال�صــروط منها اأن يكون متخ�ص�صًا يف جمال علمي 
فريــد اأو جمــاالت علميــة مطلوبــة وذات اأهميــة للدولــة، واأن تكــون لــه اإ�صــهامات يف اإجــراء درا�صــات واأبحــاث ذات قيمــة علميــة يف جمال 
تخ�ص�صــه، وال تقــل خربتــه العمليــة عــن 10 ع�صــرة �صــنوات، اإىل جانب ح�صوله على ع�صوية يف منظمــة مرموقة يف جمال تخ�ص�صه.

ويف فئــة العلمــاء ي�صــرتط للح�صــول علــى اجلن�صــية توافــر عــدد مــن ال�صــروط منهــا اأن يكون باحثًا نا�صــطًا يف جمال خربتــه يف جامعة اأو 
مركــز بحثــي اأو يف القطــاع اخلا�ــص، واأن ال تقــل خربتــه العمليــة عــن 10 ع�صــرة �صــنوات يف ذات املجــال، واأن تكــون لديــه اإ�صــهامات 
يف املجــال العلمــي كالفــوز بجائــزة علميــة مرموقــة، اأو تاأمــني متويــل كبــري لبحثــه خــالل )10( ع�صــرة �صــنوات �صــابقة، وح�صولــه علــى 
ر�صــالة تو�صيــة مــن موؤ�ص�صــات علميــة معــرتف بهــا يف الدولــة.ويف فئــة اأ�صحــاب املواهــب، ي�صــرتط للح�صــول علــى اجلن�صــية للمخرتعــني 
احل�صول على براءة اخرتاع اأو اأكرث معتمدة من وزارة االقت�صاد اأو من اأية جهة عاملية معرتف بها متثل قيمة م�صافة القت�صاد الدولة، 
ور�صالة تو�صية من وزارة االقت�صاد، وي�صرتط يف فئة املثقفني والفنانني واملوهوبني اأن يكون من الرواد يف جماالت ذات اأولوية للدولة 
كالثقافــة والفــن واملواهــب، واأن يكــون حا�صــاًل علــى جائــزة عامليــة اأو اأكــرث يف جمــال تخ�ص�صــه ور�صــالة تو�صيــة من اجلهــات احلكومية 

املخت�صــة يف هــذه املجاالت يف الدولة.

ضوابط ومزايا اجلنسية
حــددت التعديــالت وفــق الالئحــة ملكت�صــب اجلن�صــية التزامــه بعــدد مــن ال�صوابــط 
قبل ا�صتالم اجلن�صية تت�صمن ق�صم ميني الوالء للدولة، والتعهد بااللتزام بالقوانني 
ال�صــارية يف الدولــة، واإبــالغ االإدارة املخت�صــة يف حالــة اكت�صــابه جلن�صــية اأخــرى اأو 
فقدانــه الأي جن�صــية يحملهــا، فيمــا حــدد القــرار عــددا من املزايا التي يتم اكت�صــابها 
مع اجلن�صية تت�صمن تاأ�صي�ص ومتلك ال�صركات واملوؤ�ص�صات التجارية، و�صراء ومتلك 
االأرا�صي وامل�صاكن والعقارات وفقًا للقوانني ال�صارية، واأية مزايا اأخرى متنح له من 
اجلهــات االحتاديــة بعــد موافقــة جمل�ــص الــوزراء اأو مــن اجلهــات املحليــة يف اإمــارات 
الدولــة، كمــا ن�ــص القــرار علــى جــواز �صــحب اجلن�صــية متــى فقد مكت�صــبها �صــرطًا اأو 
اأكــرث مــن �صــروط منــح اجلن�صــية اأو اأخــل بالتزامه.وت�صمــن قــرار منح اجلن�صــية اآلية 
احل�صول على اجلن�صية وذلك من خالل تر�صيح ال�صخ�صيات املوؤهلة للجن�صية عرب 
دواوين احلكام واأولياء العهود واملجال�ــص التنفيذية لالإمارات االأع�صاء يف االحتاد، 

وجمل�ــص الــوزراء بنــاًء على تر�صــيحات اجلهــات االحتادية املعنية.
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ــدور  ــذي ت ــاب عاملــي ال�صغــري ال ــي اإطــالق كت ياأت
ق�ص�صه اخلم�ــص حول جتارب ومغامرات مرحلة 
الطفولــة وال�صــباب، ينا�صــب اجلمهــور امل�صــتهدف 
بهــذا العمــل، وهــم الن�ــصء مــن �صــن 6 اإىل 9 
زيــادة  علــى  �صــموه  اإطــار حر�ــص  �صــنوات.. يف 
الوعــي بــني الن�ــصء وال�صــباب، واإعــداد جيــل واٍع 
ومثقــف وقــادر علــى حتّمــل م�صــوؤولية التطويــر يف 
امل�صــتقبل.. وتت�صــدر الكتــاب كلمــات ل�صاحــب 
ال�صــمو ال�صــيخ حممد بن را�صــد اآل مكتوم يخاطب 
فيهــا القــّراء ال�صغــار، يقــول فيهــا �صــموه: اإىل 
اأبنائي وبناتي، عندما كنت �صغريًا، �صعيت دائمًا 
لتعلُّــم مهــارات جديدة، وخ�صت مغامرات عديدة 
يف الــرب والبحــر، وهــا اأنــا انقلهــا لكــم يــا اأبنائــي 
لتتعرفــوا  القــراءة..  متعــة  ومتنحكــم  لُتلهمكــم 
مــن خاللهــا علــى ق�ص�ــص م�صــتفادة مــن جتربتــي 
وتربينــا..  تعلمنــا  املا�صــي.. هكــذا  وحياتــي يف 
ويختتم �صموه كلماته بعبارة: "تعّلموا اأن االأحالم 
العظيمــة ال حــدود لهــا"، يف اإ�صــارة وا�صحــة مــن 
�صــموه اإىل اأهميــة االجتهــاد وال�صــعي وموا�صلــة 

التعلــم مــن اأجــل حتقيــق االأهــداف.
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أفكار كبرية 
ــر العــام للمكتــب االإعالمــي  ــعادة منــى غــامن املــّري، املدي ــبة، قالــت �ص وبهــذه املنا�ص
حلكومــة دبــي: "كتــاب "عاملــي ال�صغــري" يحمل اأفــكارًا كبرية ينقلهــا اإىل ال�صغار بلغة 
�صــهلة واأ�صــلوب �صل�ــص ملنحهــم  درو�صــًا مفيــدة حــول ما�صيهــم وم�صــتقبلهم، وذلــك مــن 
خالل ا�صتعرا�ص جمموعة من التجارب املهمة من ذاكرة قائد ُملِهم يقدمها الكتاب 
يف �صــورة مب�ّصــطة حتّفــز خميلــة الطفــل وتقــود خطواتــه االأوىل علــى طريــق التميــز 
با�صــتعرا�ص جمموعــة مواقــف ترتبــط بذاكــرة �صــموه وجتاربــه الرثيــة خــالل تفاعلــه 
مــع البيئــة مــن حولــه يف مرحلــة عمريــة مبكــرة وهــو ي�صــق طريقــه نحــو معرفــة احليــاة 

ــل". بالتجربــة والتعّلــم والتاأمُّ
واأ�صافــت �صــعادتها: "الكتــاب يعك�ــص مــدى اهتمــام �صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن 
را�صد اآل مكتوم بنقل جانب من م�صريته احلافلة بالدرو�ص والِعرَب لالأجيال اجلديدة 
ــه معلومــات نافعــة  ــتوعبون مــن خالل ــلوب ب�صــيط لتكــون م�صــدر اإلهــام لهــم ي�ص باأ�ص
ومفيــدة، ال�صــيما واأن �صــموه حري�ــص كل احلر�ــص علــى جعــل القــراءة عــادة جمتمعيــة 

را�صــخة لــدى الكبــار وال�صغــار علــى حد �صــواء".
ــع يف  ــاب ي�ص ــي اأن الكت ــب االإعالمــي حلكومــة دب ــر عــام املكت ــعادة مدي واأو�صحــت �ص
متنــاول االأطفــال بع�ــص درو�ــص احليــاة التــي تعّلمهــا �صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن 
را�صــد اآل مكتوم يف اأيام طفولته و�صــبابه، واالأحداث واملوؤثرات التي كونت �صــخ�صيته، 
وذلك من خالل الق�ص�ص التي يت�صمنها الكتاب وتعك�ــص باأ�صــلوب �صــهل نظرة �صــموه 

للحياة، وحبه للطبيعة والقيم االإن�صانية النبيلة التي ن�صاأ وتربى عليها، كما يقدم 
الكتــاب للطفــل مالمــح واقعية من الطبيعة يف البيئة ال�صحراوية بق�ص�ص ملهمة 
ّمــم  تــرثي فهــم القــراء ال�صغــار لطبيعــة احليــاة يف دولــة االإمــارات، يف حــني �صُ
الكتــاب ليكــون متوافقــًا مــع نظام التعليم املحلي، وداعمًا للوعي املجتمعي املتزايد 

باأهمية غر�ــص حب القراءة يف نفو�ــص الن�ــصء.

مخس قصص
ــيخ  ــمو ال�ص ــاول �صاحــب ال�ص ــم جمموعــة "عاملــي ال�صغــري" خم�ــص ق�ص�ــص يتن وت�ص
حممد بن را�صد اآل مكتوم فيها مواقف اأثرت يف طفولته احلافلة بالتحدي واالإ�صرار، 
واأ�صــهمت يف جمموعهــا يف ر�صــم مالمــح �صــخ�صيته وتكويــن فكــره وروؤيتــه، م�صــتعيدًا 
مــن خاللهــا ذكريــات وجتارب متالأ الذاكــرة بال�صور واالنطباعات املحفزة على تعلم 
مهــارات مهمــة، وامل�صــجعة علــى التحلــي بــروح املغامــرة لالكت�صــاف والتعلــم واكت�صــاب 

معــارف جديدة كل يوم.
 ومــن خــالل ق�صــة "النــوم مــع العقــارب"، يتحــدث �صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن 
را�صــد اآل مكتوم عن تفاعله مع ُمعِلِمه البدوي حميد والدرو�ــص التي تعلمها منه، ومن 
بينهــا كيفيــة ال�صيــد بال�صقــور ومهــارات البقــاء والعي�ــص يف عمــق ال�صحــراء وبيئتهــا 
ال�صعبــة. ويف ق�صــة اأخــرى عــن التفــاين والعمــل اجلــاد بعنــوان "خيلــي االأوىل" يــروي 
�صــموه، كيــف تعلَّــم الفرو�صــية، ويو�صــح للقــراء ال�صغــار كيف دّرب اأول فر�ــص له خالل 
ــة يف  ــوة الالزمــة للمناف�ص ــتعادة الق ــتطاعت ا�ص ــى ا�ص ــة حت فــرتة النقاهــة مــن اإ�صاب
ال�صباقات مرة اأخرى، وحتمل هذه الق�صة بني طياتها مالمح من حب �صموه للتحدي 

وال�صــعي دومــًا للو�صــول اإىل التميــز وحتقيــق الرقــم "واحــد".
ويف ق�صــة بعنــوان "�صديقــي االأ�صــد"، ي�صــتذكر �صــموه تلــك الليلــة ال�صيفيــة التــي 
ق�صاها يف املزرعة عندما فتح عينيه لريى اأ�صدًا يف غرفته، وهو االأ�صد الذي رباه منذ 
�ــص  كان �صــباًل �صغــريًا، وكيــف حــاول بعــدة طــرق اأن ُيخرجــه مــن الغرفــة، حيــث ُيلخِّ
�صموه من خالل هذه الق�صة كيفية التعامل مع بع�ص التحديات التي تواجه االإن�صان، 

واأن اأف�صــل احللــول الأكــرب التحديــات رمبــا تكــون اأ�صــهلها.
ومــن ذكريــات �صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن را�صــد عــن البيــت الــذي ن�صــاأ فيــه، 
واملاثلــة تفا�صيلــه يف عقلــه وقلبــه، يتحــدث �صــموه يف ق�صــة بعنــوان "كهفــي ال�صغــري"، 
عــن اختيــار �صــموه حتويــل الغرفــة التــي منحها والده له لي�صــتخدمها يف اأ�صــياء مفيدة، 
اإىل م�صــاحة خا�صــة للتفكــري والتاأّمــل وخمتــرب للتجــارب وتدوين االفكار واالكت�صــافات 
الرائعة.و�صمــن كتــاب "عاملــي ال�صغــري" يتحــدث �صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن 
را�صــد اآل مكتــوم يف واحــدة مــن الق�ص�ــص حتــت عنــوان "مــن ُي�صــبهك يــا اأمــي" عــن 
م�صاعر االأمومة وحنان االأم من خالل موقف من طفولة �صموه عندما عرث على غزال 
�صغــري هجرتــه اأمــه يف ال�صحــراء فحمله اإىل والدته التي اعتنت به حتى اأ�صبح غزااًل 
يافعًا قويًا، مت�صــائاًل �صــموه يف نهاية الق�صة: من مثلك يا اأمي، من ي�صــبهك يا اأمي".  

جديــر بالذكــر اأن املكتــب االإعالمــي حلكومــة دبــي قــد ا�صــتعان يف اإ�صــدار هــذا الكتاب 
مبواهــب اإماراتيــة متميــزة مــن ذوي اخلــربات املتنوعــة يف جمــال ق�ص�ــص الطفــل، 
حيــث مت اإ�صــدار الكتــاب عــن دار الن�صــر والتوزيــع االإماراتيــة "الهدهــد" فيمــا تاأتــي 
الق�ص�ــص �صمــن خم�صــة جملــدات ق�ص�صيــة �صغــرية حتتوي كل ق�صة علــى ما يقارب 
15 �صفحــة مــن القطــع املتو�صــط، م�صحوبــًة بر�صــومات تعــني الطفــل علــى ا�صــتيعاب 
م�صمــون كل منهــا باإبداعــات مــن ري�صــة الفنــان االإماراتــي عبــداهلل ال�صــرهان. وقد مت 
ت�صنيــف الكتــاب �صمــن الفئــة العمريــة للق�ص�ــص مــن 6 - 9 �صــنوات وفقــًا لنظــام 

الت�صنيــف العمــري ال�صــادر عــن املجل�ــص الوطنــي لالإعالم. 
مىن غامن املّري، املدير العام للمكتب اإلعالمي حلكومة ديب
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يتــم العمــل علــى وضــع املنتخــب األول علــى الطريــق الصحيــح الســتعادة زمــام املبــادرة يف التصفيــات 
اآلســيوية املشــتركة املؤهلــة لنهائيــات كأس العــامل 2022، وكأس آســيا 2023، وحتقيــق االســتقرار 
الفــي واإلداري لباقــي املنتخبــات يف املراحــل الســنية املختلفــة، واعتمــاد اآلليــات املناســبة لدعــم 
مســرية األنديــة يف مشــاركاهتا اخلارجيــة ســواء كانــت اإلقليميــة أو القاريــة، وتعزيــز العالقــات مــع 

املؤسســات واملنظمــات الدوليــة والقاريــة واإلقليميــة، ورفــع كفــاءة املنظومتــني اإلداريــة والفنيــة.

17-16



اإلجنازات
خــالل اخلم�صــني �صــنة املا�صيــة حققــت كرة االإمــارات العديد من االإجنــازات اخلالدة 
�صواء على �صعيد املنتخبات اأو االأندية اأو ال�صخ�صية لالأفراد �صواء العبني اأو اإداريني 

وحكام، فيما يلي اأهم االإجنازات:

1 - حققــت املنتخبــات الوطنيــة العديــد مــن االجنــازات واالألقــاب خــالل م�صــريتها 
اأهمهــا تتويــج منتخــب ال�صــباب بلقــب بطولــة غــرب اآ�صــيا بنيبــال 1982 منا�صفــة مع 

منتخــب العراق.

إجنازات األندية
اأما االأندية االإماراتية فلها اأي�صًا �صجل حافل باالإجنازات:

1 - تتويــج نــادي �صــباب االأهلــي بلقــب بطولة االأنديــة اخلليجية 3 
مرات اأعوام 1992 و 2011 و 2015

2 - تتويــج نــادي العــني بلقــب بطولــة االأنديــة اخلليجيــة 2001 
والتتويــج بلقــب دوري اأبطــال اآ�صــيا 2003 للمــرة االأوىل حتــى 

االآن.
اخلليجيــة  االأنديــة  بطولــة  بلقــب  اجلزيــرة  نــادي  تتويــج   -  3

2007
4 - تتويج نادي الو�صل بلقب بطولة االأندية اخلليجية 2009

5 - تتويــج نــادي بنــي يا�ــص بلقــب بطولــة االأنديــة اخلليجيــة 
2013

6 - تتويج نادي الن�صر بلقب بطولة االأندية اخلليجية 2014
العــامل لالأنديــة  كاأ�ــص  االأهلــي يف بطولــة  �صــباب  7 - م�صــاركة 

2009
8 - م�صاركة نادي الوحدة يف كاأ�ص العامل لالأندية 2010

9 - م�صاركة نادي اجلزيرة يف كاأ�ص العامل لالأندية 2017
10 - اإحــراز نــادي العــني املركــز الثــاين يف بطولــة كاأ�ــص العــامل 

ــة 2018. لالأندي

ــامل 1990 يف اإيطاليــا،  ــات كاأ�ــص الع ــب الوطنــي االأول اإىل نهائي ــل املنتخ 2 - تاأه
بعــد اجتيــاز الت�صفيــات التــي اأقيمــت بنظــام التجمــع يف �صــنغافورة، ولــن ين�صــى حمبو 
اإذ كان �صــاهدًا علــى االإجنــاز االأثمــن   ،1989 اأكتوبــر   28 يــوم  كــرة االإمــارات 
للكــرة االإماراتيــة علــى �صعيــد املنتخــب االأول، بالتاأهــل ر�صــميًا اإىل مونديــال اإيطاليــا 
1990، بعــد التعــادل بهــدف مــع كوريــا اجلنوبيــة، وبراأ�صــية )�صــهرية( لالعــب 
عدنان الطلياين، وينال الفريق ا�صتقبااًل ر�صميًا من املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ 
زايــد بــن �صــلطان اآل نهيــان طيب اهلل ثراه، ويف امل�صــاركة الوحيــدة عامليًا لالآن، �صمت 
جمموعــة منتخــب االإمــارات يف مونديــال 1990 باإيطاليــا، كاًل مــن اأملانيــا الغربيــة 
)الفائزة مبونديال اإيطاليا( وكولومبيا ويوغ�صــالفيا، و�صــجل املنتخب خالل البطولة 
هدفني، اأحرز الهدف االأول خالد اإ�صماعيل يف مرمى اأملانيا الغربية، والهدف الثاين 

اأحــرزه علــي ثــاين يف مرمى يوغ�صــالفيا.
3 - كمــا فــاز الفريــق باملركــز الثــاين يف بطولــة كاأ�ــص اآ�صــيا عــام 1996 وكان قــاب 
قو�صــني اأو اأدنى من الظفر باللقب، حيث جل�ــص 60 األف م�صــجع يف �صــتاد مدينة زايد 
الريا�صية يف حالة �صمت تام، وهم يراقبون هّداف فريقهم ح�صن �صعيد يف البطولة، 
ي�صدد الكرة على القائم، ويحرم االإمارات من حتقيق انت�صار تاريخي يف نهائي كاأ�ص 

اآ�صــيا 1996، �صــد االأ�صــقاء ال�صــعوديني.

4 - جنــاح منتخــب النا�صــئني يف الفــوز ببطولــة اخلليــج اأعــوام 2006 و 2009 و 
2009 يف نيجرييــا. اإىل مونديــال  2013 والتاأهــل  و   2010

5 - تتويــج املنتخــب الوطنــي بلقــب خليجــي 18 التــي اأقيمــت يف اأبوظبــي 2007، 
وخليجــي 21 التــي اأقيمــت يف البحريــن 2013 ولقــي املنتخــب احتفــاالت ر�صــمية 

و�صــعبية بعــد الظفــر باللقبني.
6 - تتويــج منتخــب ال�صــباب ببطولــة كاأ�ــص اآ�صــيا لل�صــباب 2008، والتاأهــل اإىل 

مونديــال 2009
بامليداليــة  والفــوز   ،2010 اخلليــج  بطولــة  بلقــب  االأوملبــي  املنتخــب  تتويــج   -  7

.2018 الربونزيــة  وامليداليــة   2010 االآ�صــيوية  االألعــاب  دورة  يف  الف�صيــة 
8 - تتويج منتخب ال�صيدات بلقب بطولة غرب اآ�صيا عامي 2010 و 2011

9 - تاأهــل املنتخــب االأوملبــي اإىل دورة االألعــاب االأوملبيــة لنــدن 2012 الأول مــرة 
يف تاريــخ الكــرة االإماراتية.

10 - م�صاركة املنتخب الوطني للكرة ال�صاطئية يف �صت ن�صخ من كاأ�ص العامل.
11 - اأحــرز "االأبي�ــص" املركــز الثالــث يف بطولــة كاأ�ــص اأمم اآ�صــيا 2015 التــي 

اأقيمت يف اأ�صرتاليا، بفوزه على نظريه العراقي بنتيجة )3 – 2(.
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االستضافات
اأمــا علــى �صعيــد اأبــرز االأحــداث الكرويــة التــي ا�صــت�صافتها االإمــارات، فتمثلــت يف 
دورة كاأ�ــص اخلليــج العربــي للمنتخبــات 1982 و 1994 و 2007، ونهائيــات 
كاأ�ــص اآ�صــيا لل�صــباب 1985 و 1992 و 2012 ونهائيــات كاأ�ــص اآ�صــيا للنا�صــئني 
1990 ونهائيــات كاأ�ــص اآ�صــيا للكبــار 1996 و 2019 ، ونهائيــات كاأ�ــص العــامل 
لل�صــباب 2003 ونهائيــات كاأ�ــص العــامل للنا�صــئني 2013، وبطولــة غــرب اآ�صــيا 
لل�صــيدات  2010 و 2011 ونهائيات كاأ�ــص اآ�صــيا لكرة ال�صاالت 2012 وكاأ�ــص 
العــامل لالأنديــة 2009 و 2010 و 2017  و 2018 وكاأ�ــص القــارات للكــرة 

ال�صــاطئية وحفــل جوائــز االحتاد االآ�صــيوي عامــي 2006 و 2016.

إجنازات شخصية
ويف جانــب االأرقــام الفرديــة واالإجنــازات التاريخيــة لالعبــني فقــد ح�صــل اإ�صــماعيل 
مطــر علــى جائــزة اأف�صــل العب يف كاأ�ــص العامل لل�صــباب 2003، كمــا ح�صل اأحمد 
خليــل علــى جائــزة اأف�صــل العــب �صــاب يف قــارة اآ�صــيا 2008 وجائــزة اأف�صــل العــب 
ــيوي 2016  ــل العــب اآ�ص ــزة اأف�ص ــال عمــر عبدالرحمــن جائ ــيوي 2015، ون اآ�ص
وعلــي مبخــوت جائــزة هــداف كاأ�ــص اأمم اآ�صــيا 2015 وجائــزة اأف�صــل هــداف علــى 

امل�صــتوى الدويل 2019.

إجنازات حتكيمية
اأمــا االإجنــازات التحكيميــة للحــكام االإماراتيــني فتمثلــت يف تواجــد احلكــم الــدويل 
علــي بوج�صــيم يف كاأ�ــص العــامل 1994 و 1998 و 2002 وامل�صــاعد الــدويل 
عي�صــى دروي�ــص يف نهائيات كاأ�ــص العامل 2006 وامل�صــاعد الدويل �صالح املرزوقي 
يف نهائيات كاأ�ص العامل 2010 وطاقم اإماراتي �صمن احلكام امل�صاركني يف اإدارة 
مباريــات نهائيــات كاأ�ــص العــامل 2018 بقيــادة حممــد عبــداهلل ح�صــن وحممــد 

اأحمد يو�صــف وح�صــن املهري.

خليجي 21
تــوج منتخــب االإمــارت بكاأ�ــص خليجــي 21 للمــرة الثانيــة يف تاريخــه، بعــد فــوز 
م�صــتحق علــى نظــريه العراقــي بهدفــني لهــدف، يف مبــاراة امتــدت اإىل االأ�صــواط 
2013 وحقــق االأبي�ــص يف هــذه  االإ�صافيــة يف البطولــة التــي اأقيمــت يف ينايــر 
البطولة اإجنازًا تاريخيًا اآخر، بتحقيق الفوز يف جميع مبارياته للمرة االأوىل، بينما 
ــارات مقابــل هزميــة واحــدة اأمــام  تــوج باللقــب يف عــام 2007 بعــد اأربعــة انت�ص

عمان.

 رئيس الدولة يستقبل العيب منتخب اإلمارات الفائزين بكأس خليجي 21

 منتخب اإلمارات املشارك يف مونديال 1990

 منتخب اإلمارات األول لكرة القدم

 نادي العني حيرز املركز الثاين يف بطولة كأس العامل لألندية 2018.

 تتويج منتخب اإلمارات بـ "خليجي 21" اليت استضافتها البحرين عام 2013 
 حممد بن راشد يتوج فريق نادي الوحدة بطال لكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2017

 حممد بن زايد يستقبل فريق نادي الوحدة لكرة القدم احلائز
 على كأس رئيس الدولة 2017
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ال�صــمو  �صاحــب  ا�صــتقبل   2021 العــام  مطلــع  يف 
ال�صــيخ حممــد بــن زايــد اآل نهيــان ويل عهــد اأبوظبــي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، يف ق�صر ال�صاطئ 
جيــاين اإنفانتينــو رئي�ــص االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم 
دولــة  يف  فيفــا  برئي�ــص  �صــموه  ورحــب  الـ"فيفــا".. 

ــًا لــه التوفيــق يف زيارتــه. االإمــارات، متمني
والتن�صــيق  التعــاون  اللقــاء  خــالل  اجلانبــان  وبحــث 
امل�صــرتك بــني اجلهــات الريا�صيــة املعنيــة يف الدولــة 
وفيفا، مبا يعزز ريا�صة كرة القدم االإماراتية واالرتقاء 
بها اإ�صافة اإىل دورها يف تر�صيخ قيم الت�صامح والتعاون 
والتعارف بني ال�صعوب كونها لغة �صالم وحمبة وتوا�صل 
عامليــة.. وتطــرق �صــموه واإنفانتينــو اإىل اأهــم التحديــات 
املناف�صــات  ا�صــتمرارية  واجهتهــا  التــي  وال�صعوبــات 
ــة والعامليــة خــالل عــام  ــة االإقليمي والبطــوالت الريا�صي

2020 يف ظــل جائحــة كورونــا.
وثّمــن رئي�ــص فيفــا حر�ــص دولــة االإمــارات علــى موا�صلــة 

حميــد  بــن  را�صــد  ال�صــيخ  ثّمــن 
النعيمــي رئي�ــص احتــاد الكــرة، دعــم 
�صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن 
زايــد اآل نهيــان ويل عهــد اأبوظبــي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، 
للريا�صة االإماراتية، واهتمام �صــموه 
الأهميتهــا  القــدم،  بكــرة  املتوا�صــل 
ــالم  ــامح وال�ص ــم الت�ص ــيخ قي يف تر�ص

ــعوب العــامل. والتقــارب بــني �ص
حميــد  بــن  را�صــد  ال�صــيخ  واأكــد 
�صاحــب  ا�صــتقبال  اأن  النعيمــي، 
ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن زايــد اآل 
نهيــان، رئي�ــص  فيفــا، انفانتينــو يوؤكد 
اهتمــام �صــموه بكــرة القــدم املحليــة 
والدوليــة، حيــث اإنه، بف�صل اهلل، ثم 
جهود �صموه، عادت الروح لالأن�صطة 

راشد النعيمي ُيثمن دعم محمد بن زايد للرياضة اإلماراتية

الريا�صية بالدولة، مبا فيها كرة القدم، كما اأن الريا�صة االإماراتية حققت العديد من االإجنازات، بف�صل دعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، فعلى الرغم من 
م�صــوؤوليات �صــموه اجل�صــام، اإال اأنه يويل الريا�صة االهتمام الكبري، ويقدم لها كل الدعم، من اأجل اأن تتقدم وتتطور وحتقق االإجنازات.. واأ�صــاد رئي�ــص احتاد الكرة بتوجيهات 

�صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن زايــد اآل نهيــان، موؤكــدًا اأن اأ�صــرة كــرة القــدم االإماراتيــة، �صــتعمل بــكل طاقتهــا، مــن اأجــل حتقيــق اأهــداف التطــور.

محمد بن زايد يستقبل رئيس فيفا

ا�صــت�صافتها اأبــرز امللتقيــات واملن�صــات الريا�صيــة العامليــة التــي جتمــع جنــوم الريا�صــات وحمبيهــا واملعنيــني بهــا مــن خمتلــف دول العــامل ملناق�صــة �صــبل تطويــر الريا�صــة يف جميــع 
جوانبها من خالل اال�صــتماع اإىل التجارب املختلفة وطرح احللول واالأفكار االإبداعية و�صــبل تطبيقها واال�صــتفادة منها.وح�صر اللقاء �صــمو ال�صــيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل 
نهيان، وال�صــيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�ــص جمل�ــص اإدارة مطارات اأبوظبي، وال�صــيخ را�صــد بن حميد النعيمي رئي�ــص احتاد االإمارات لكرة القدم، وخلدون خليفة 

املبــارك رئي�ــص جهــاز ال�صــوؤون التنفيذيــة ع�صو املجل�ــص التنفيذي، وحممــد مبارك املزروعي وكيل ديــوان ويل عهد اأبوظبي.

 حممد بن زايد يستقبل رئيس االحتاد الدويل لكرة القدم حبضور راشد بن محيد النعيمي وخلدون املبارك
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ــميًا يف عــام 1971 حينمــا تراأ�ــص اأول  ــة م�صــريتها ر�ص ــداأت كــرة القــدم االإماراتي ب
احتــاد للعبــة املغفــور لــه ال�صــيخ مبــارك بن حممــد اآل نهيان خالل الفــرتة من 1971 
اإىل 1973، و�صــهدت تلك احلقبة ت�صــكيل اأول منتخب وطني لكرة القدم وامل�صــاركة 
يف دورة كاأ�ــص اخلليــج الثانيــة يف اململكــة العربيــة ال�صــعودية عــام 1972، باالإ�صافــة 

اإىل االن�صمــام لع�صويــة االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم "الفيفــا" يف نف�ــص العــام.
* تــوىل امل�صــوؤولية �صــعادة غــامن غبا�ــص رحمــه اهلل رئا�صــة االحتــاد خــالل الفــرتة مــن 
1973 اإىل 1974، ومــن اأبــرز اإجنــازات تلــك املرحلــة الق�صــرية ان�صمــام االحتــاد 

االإماراتي لكرة القدم اىل ع�صوية االحتادين العربي واالآ�صــيوي.
* كان ال�صــيخ مانــع بــن خليفــة اآل مكتــوم هــو الرئي�ــص الثالث الحتاد كــرة القدم الذي 
تــوىل امل�صــوؤولية خــالل الفــرتة مــن 1974 اإىل 1976، وقــد �صــهدت تلــك املرحلــة 
ا�صــتحداث اغلــى البطــوالت الكرويــة املحليــة وهــي بطولــة كاأ�ــص �صاحب ال�صــمو رئي�ــص 
الدولــة وتنظيمهــا ب�صــكل ي�صــهم يف تعزيــز مكانتهــا ويدعــم حوافز االأنديــة على تطوير 

نف�صــها مــن اأجل املناف�صــة علــى لقبها الغايل.
* كان املغفــور لــه ال�صــيخ �صــلطان بــن زايــد اآل نهيان هو الرئي�ــص الرابــع الحتاد الكرة 
ــك  ــهدت تل ــد �ص ــوؤولية خــالل الفــرتة مــن 1976 اإىل 1981، وق ــوىل امل�ص ــث ت حي
الفــرتة تطــورا يف االأفــكار وات�صــاعا يف الــروؤى فيمــا يخ�ــص البنيــة التحتيــة وا�صــت�صافة 
املحافل الكروية، حيث مت تاأ�صي�ص �صتاد مدينة زايد الريا�صية، تلبية لروؤية املغفور له 

ال�صــيخ زايــد بــن �صــلطان اآل نهيــان التي طرحهــا يف عام 1980.
ــدة  ــة جدي ــة يف حقب ــت كــرة القــدم االإماراتي ــول اإىل عــام 1984 دخل * مــع الو�ص
مــن التطــور عندمــا توىل رئا�صــة االحتاد �صــمو ال�صــيخ حمدان بن زايــد اآل نهيان ممثل 
احلاكــم يف منطقــة الظفــرة خــالل الفــرتة مــن 1984 حتــى 1993، ومــن اأبــرز 
اإجنازات تلك احلقبة التاأهل التاريخي ملونديال كاأ�ص العامل يف اإيطاليا عام 1990 
حيــث اأ�صــرف �صــمو ال�صــيخ حمــدان بــن زايــد اآل نهيــان الرئي�ــص اخلام�ــص الحتــاد كــرة 
القــدم علــى اإعــداد املنتخب والتعاقد مع املدرب الربازيلي كارلو�ــص األبريتو، ومواطنه 
ماريو زاجالو الذي �صعد باملنتخب اإىل املونديال، ف�صطر جنوم اجليل الذهبي للكرة 

االماراتية ا�صــماءهم باأحرف من ذهب يف �صــماء الكرة االإماراتية.
* كان �صــمو ال�صــيخ عبــداهلل بــن زايــد اآل نهيــان وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الــدويل هو 
الرئي�ــص ال�صاد�ــص الحتاد كرة القدم حيث توىل امل�صــوؤولية خالل الفرتة من 1993 

ــل  ــي احت ــيا 1996، والت ــات كاأ�ــص اآ�ص ــك الفــرتة تنظيــم نهائي ــى 2001، و�صــهدت تل حت
ــة كاأ�ــص القــارات  بهــا املنتخــب الوطنــي املركــز الثــاين و�صــارك يف العــام 1997 يف بطول
بعــودة   1998 عــام  تاريخيــًا  قــرارًا  �صــموه  ا�صــدر  كمــا  ال�صــعودية،  العربيــة  باململكــة 

الالعبــني االأجانــب اإىل الــدوري االإماراتــي.
* يف عــام 2001 تــوىل امل�صــوؤولية يف رئا�صــة احتــاد الكــرة �صــمو ال�صــيخ �صــعيد بــن زايــد اآل 
نهيان ممثل حاكم اأبوظبي، ويف تلك احلقبة توا�صل العطاء والتميز، وا�صت�صافت االإمارات 
نهائيــات كاأ�ــص العــامل لل�صــباب والتــي تاأهــل فيهــا منتخبنــا الوطني اإىل الدور ربــع النهائي يف 

عام 2003.
* ثم توىل رئا�صــة االحتاد بعد ذلك �صــعادة يو�صــف يعقوب ال�صــركال فرتته االأوىل من عام 
2004 اإىل عــام 2008، والتــي �صــهدت تطويــر امل�صــابقات املحليــة واالجتــاه اإىل التحــول 
مــن الهوايــة لالحــرتاف، وتنظيــم دوري املحرتفــني والفوز بكاأ�ــص اخلليج عــام 2007 الأول 

. ة مــر
* كان الرئي�ــص التا�صــع الحتــاد الكــرة معــايل حممــد خلفــان الرميثــي الــذي تــوىل امل�صــوؤولية 
خــالل الفــرتة مــن 2008 اإىل 2011، وكانــت مرحلــة حافلــة باالإجنــازات اخلليجيــة 
والقارية على م�صتوى منتخبي ال�صباب واالأوملبي وا�صت�صافة كاأ�ص العامل لالأندية يف ن�صختي 

2009 و 2010 الأول مــرة يف منطقــة ال�صــرق االأو�صــط.
* يف عــام 2012 يعــود �صــعادة يو�صــف ال�صــركال لتــويل رئا�صــة احتــاد الكــرة حتــى عــام 
2016 وتتوا�صــل م�صــرية االإجنــازات اخلليجيــة والقاريــة فكانــت اأبــرز االإجنــازات الفــوز 

بخليجــي 21 بالبحريــن وحتقيــق املركــز الثالــث يف بطولــة اأمم اآ�صــيا با�صــرتاليا 2015.
*اعتبــارًا مــن عــام 2016 تــوىل امل�صــوؤولية �صــعادة مــروان بــن غليطــة حتى عــام 2019، 
وبــذل جهــدًا كبــريًا مــن اجــل تطوير كرة القــدم االإماراتية خا�صة على �صعيــد النهج االإداري 
واملوؤ�ص�صــي، جنحــت االمــارات خــالل تلــك الفــرتة يف تنظيــم كاأ�ــص العــامل لالنديــة عامــي 

.2019 اآ�صــيا  اأمم  ونهائيــات   2018 و   2017
*  دخلت كرة القدم االإماراتية حقبة جديدة حتت رئا�صــة ال�صــيخ را�صــد بن حميد النعيمي 
ليكــون الرئي�ــص رقــم 11 يف م�صــرية احتــاد االإمــارات لكــرة القــدم منــذ تاأ�صي�صــه يف عــام 
1971.. وكرة القدم االإماراتية باإ�صراف فار�صها اجلديد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
تتحلــى بروؤيــة جديــدة ي�صــتهدف منهــا حتقيــق قيمــة م�صافــة ونقلــة نوعيــة يف م�صــرية اللعبة.
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وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة -
 رئيس مجموعة "أدنوك" اإلماراتية

 : "Brand Finance " 

صنفت "Brand Finance" الوكالة العاملية املتخصصة يف تقييم األعمال.. الرئيس التنفيذي ملجموعة أدنوك الدكتور 
سلطان بن أمحد اجلابر يف املرتبة األوىل بني الرؤساء التنفيذيني يف منطقة الشرق األوسط، واملرتبة األوىل بني 

الرؤساء التنفيذيني يف قطاع النفط والغاز على مستوى العامل، واملرتبة 13 بني الرؤساء التنفيذيني على مستوى العامل 
يف مجيع القطاعات املختلفة، وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من دولة اإلمارات على هذا الصعيد العاملي حىت اآلن.. 
كما صنف تقرير وكالة "براند فاينانس" العاملية املتخصصة يف تقييم العالمات التجارية.. شركة "أدنوك" يف املرتبة 

الثانية كأكثر العالمات التجارية قيمًة يف املنطقة مبا يعادل 10.8 مليار دوالر أمريكي.

كانت  شركة "أدنوك" اليت تأسست عام 1971 لطاملا العبا عامليا مؤثرا يف إنتاج الطاقة ودافعا قويا للنمو 
االقتصادي يف دولة اإلمارات على مدار العقود املاضية، واستطاعت املجموعة حتقيق النجاح تلو األخر منذ بداية 
مرحلة التطوير يف العام 2016 حيث رسخت مكانتها حتت إدارة رئيسها التنفيذي معايل الدكتور سلطان بن أمحد 
اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة، لتصبح عالمة جتارية عاملية موثوقة ذات رؤية استراتيجية متسقة 
وواضحة، وهو ما ساعد الشركة يف اجتذاب العديد من املؤسسات االستثمارية العاملية حىت بلغت قيمة الشراكات 

أكثر من 64 مليار دوالر أمريكي وذلك منذ تأسيس الشركة وحىت الوقت الراهن.

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي األول فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــرق األوســـــط
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نقلة نوعية
قــال الدكتــور �صــلطان بــن اأحمــد اجلابــر وزيــر ال�صناعــة والتكنولوجيــا املتقدمــة 
الرئي�ــص التنفيــذي ل�صــركة بــرتول اأبوظبــي الوطنيــة "اأدنــوك" وجمموعــة �صــركاتها: 
"ياأتــي هــذا االإجنــاز نتيجــة لروؤيــة وحكمــة القيــادة الر�صــيدة يف دولــة االإمــارات والتــي 
وجهتنــا بتنفيــذ النقلــة النوعيــة التــي �صــهدتها اأدنــوك خــالل االأعــوام املا�صيــة، والتــي 
ــة العالمــة  ــى مكان مّكنتنــا مــن تخطــي حتديــات جائحــة كوفيــد19- واملحافظــة عل

التجارية الأدنوك وتعزيز دورها حمركًا اأ�صا�صيًا ومهمًا للنمو االقت�صادي يف دولة 
االإمــارات.. كمــا يعك�ــص هــذا الت�صنيــف تكاتــف جهــود فــرق العمــل يف "اأدنــوك" 
والتي اأظهرت التزامًا عاليًا ومرونة كبرية �صاهمت يف تعزيز م�صاهماتنا يف دفع 
عجلــة التنميــة امل�صــتدامة يف اإمــارة اأبوظبــي ودولــة االإمارات..واليــزال اأمامنــا يف 
اأدنــوك الكثــري لتقدميــه واإجنازه، واأنا فخور بدوري مع زمالئي يف اإدارة ال�صــركة 

وبالنمــو والنجــاح الــذي حتققه".

العالامة التجارية األوىل
حافظــت �صــركة بــرتول اأبوظبــي الوطنيــة "اأدنــوك" يف عــام 2021 
ــة  ــة االأكــرث قيمــة يف دول ــى مكانتهــا باعتبارهــا العالمــة التجاري عل
االإمــارات للعــام الثالــث علــى التــوايل، وذلــك وفقــًا لتقريــر اأ�صدرتــه 
"براند فاينان�ــص" التي تعد موؤ�ص�صــة عاملية م�صــتقلة ومتخ�ص�صة يف 
تقييم العالمات التجارية واال�صت�صــارات اال�صــرتاتيجية لل�صــركات.. 
10.8 مليــار دوالر  التجاريــة بقيمــة  اأدنــوك  تقييــم عالمــة  ومت 
"39.7 مليــار درهــم اإماراتــي " ممــا ي�صعهــا يف املرتبــة الثانيــة 
بــني العالمــات التجاريــة يف دول جمل�ــص التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة و�صمــن قائمــة العالمــات التجاريــة الع�صــر االأعلــى ت�صنيفــًا 
ف قيمــة العالمــة  علــى �صعيــد �صــركات النفــط والغــاز العاملية.وتُعــَرّ
التجاريــة باأنهــا �صــايف العائد االقت�صادي الــذي يح�صل عليه املالك 
عنــد ترخي�ــص عالمتــه التجاريــة يف ال�صــوق املفتوحــة.. ويتــم تقييــم 
قوة العالمة التجارية من خالل جمموعة من املعايري والعوامل التي 
ــاهمني،  ــوق امل�ص ــة، وحق ــغيلي والتجــاري، واملرون ــمل االأداء الت�ص ت�ص
واالأداء التجاري، واأن�صطة الت�صويق واالت�صال. ويتم ا�صتخدام قيمة 
العالمــة التجاريــة يف حتديــد ن�صــبة م�صــاهمة قــوة العالمــة التجارية 

يف اإيــرادات ال�صــركة.

أفضل املمارسات
وعلــى مــدار االإثنــي ع�صــر �صــهرًا املا�صيــة، ا�صــتطاعت اأدنــوك املحافظــة علــى ترتيــب 
عالمتهــا التجاريــة مــن خــالل التزامهــا باأف�صــل املمار�صــات علــى م�صــتوى املجموعــة، 
و�صــجلها يف جمــال ال�صحــة وال�صــالمة والبيئــة وتركيزهــا علــى االأمــن وال�صــالمة يف 
مواجهــة التحديــات التــي فر�صتهــا جائحــة "كوفيــد - 19" متا�صــيًا مــع االإجــراءات 
والتعليمــات املطبقــة يف دولــة االإمــارات، وجنــاح براجمهــا لتعزيــز القيمــة املحليــة 

امل�صافــة وا�صــتقطاب اال�صــتثمارات االأجنبيــة املبا�صــرة.
و اجلديــر بالذكــر اأن "اأدنــوك " تعمــل علــى تنفيــذ ا�صــرتاتيجية طموحــة للنمــو الذكــي 

تهــدف مــن خاللهــا اإىل حتقيــق اال�صــتفادة الق�صــوى مــن املــوارد الهيدروكربونيــة يف 
اإمــارة اأبوظبــي وتعزيــز القيمــة وزيــادة الربحيــة والعائــد االقت�صادي لدولــة االإمارات، 
وذلك من خالل زيادة اأن�صــطة اال�صتك�صــاف والتطوير واالإنتاج والتو�صــع يف ن�صــاطاتها 
يف جمــاالت الت�صــويق واالإمــداد والتــداول والتكريــر والبرتوكيماويــات.. وكان املجل�ــص 
االأعلى للبرتول يف اأبوظبي قد اأعتمد خطة "اأدنوك " لزيادة ا�صتثماراتها الراأ�صمالية 
اإىل 448 مليــار درهــم خــالل ال�صــنوات اخلم�ــص املقبلــة لتمكني تنفيذ ا�صــرتاتيجيتها 

املتكاملــة للنمو الذكي 2030.



تداعيات تغري املناخ 
ويف �صــياق مت�صــل اأكــد معــايل الدكتــور �صــلطان اأحمــد اجلابــر، وزيــر ال�صناعــة 
والتكنولوجيــا املتقدمــة والرئي�ــص التنفيــذي الأدنــوك وجمموعة �صــركاتها، التزام دولة 
االإمــارات باحلــد مــن تداعيــات تغــري املنــاخ، م�صــريًا اإىل اأن االإمــارات كانــت اأول دولــة 
يف املنطقــة توقــع علــى اتفاقيــة باري�ــص ب�صــاأن تغــري املنــاخ، واالأوىل التــي تلتــزم بخف�ص 
االنبعاثات على م�صــتوى جميع القطاعات وذلك يف اأعقاب ت�صــليمها ثاين م�صــاهماتها 
املحــددة وطنيــًا ب�صــاأن تغــري املنــاخ اإىل االأمم املتحــدة.. و�صــدد معاليــه، خــالل الــدورة 
اخلام�صــة مــن منتــدى الطاقــة العاملــي للمجل�ــص االأطل�صــي الــذي انعقــد افرتا�صيــًا 
يف العا�صمــة اأبوظبــي �صمــن فعاليــات اأ�صــبوع اأبوظبــي لال�صــتدامة، علــى اأن التعــاون 
وال�صــراكة بــني الــدول وبــني القطاعات االقت�صادية، مبا يف ذلــك قطاع النفط والغاز، 
متثــل عامــاًل مهمــًا لتحقيــق اأهداف اتفاقية باري�ــص.واأو�صح معاليه اأنــه يجب اأن يكون 
قطــاع النفــط والغــاز يف �صلــب احلــوار حــول تغــري املنــاخ، واأن القطاع يلعــب دورًا مهمًا 
يف االنتقــال اإىل م�صــتقبل منخف�ــص الكربــون، الفتــًا اإىل اأن العــامل �صــيبقى بحاجــة اإىل 
النفط والغاز لعقود عديدة قادمة، كما اأ�صار معاليه اإىل اأن دولة االإمارات ت�صتثمر يف 

خف�ــص انبعاثــات الكربــون يف عملياتهــا يف قطــاع النفــط.

الريادة البيئية
وقــال معاليه:متتلــك دولــة االإمــارات ميــزة مزدوجــة يف هــذا املجــال، فقــد اأر�صــت 
قيادتنــا الر�صــيدة مبــادئ الريــادة البيئية كجزء اأ�صا�صــي من اقت�صادنــا. ولدينا اأي�صًا 
ميــزة طبيعيــة جعلــت مــوارد النفــط والغــاز لدينا من االأقــل عامليًا بالن�صــبة لالنبعاثات 
الكربونيــة.. ونحــن نعمــل علــى تعزيــز هــذه املكانــة مــن خــالل خف�ــص كثافــة م�صــتويات 
انبعاثــات الكربــون بن�صــبة %25 اإ�صافيــة علــى مــدى ال�صــنوات الع�صــر املقبلــة مــن 
خــالل تعزيــز الكفــاءات وتو�صــيع املن�صــاأة التــي اأقمناهــا اللتقــاط وا�صــتخدام وتخزيــن 

ثــاين اأك�صــيد الكربــون، والتــي تعــد االأوىل واالأكــرب يف املنطقــة.

إنتاج اهليدروجني 
مثــل  امل�صــتقبلي،  الوقــود  اآفــاق  ت�صتك�صــف  االإمــارات  دولــة  اأن  معاليــه  واأو�صــح 
الهيدروجــني، الــذي ميكــن اأن يحــدث حتــواًل يف قطــاع الطاقــة. وقــال معاليــه: اإن 
اأدنــوك تنتــج حاليــًا نحــو 300 األــف طــن من الهيدروجني �صــنويًا كجزء مــن عملياتها 
ال�صناعية، وهي ت�صتك�صــف الفر�ص التجارية يف هذا املجال يف اأ�صــواق اآ�صــيا واأوروبا، 
وذلك لو�صع درا�صــة جدوى متكنها من اأن ت�صبح موردًا رئي�صــيًا للهيدروجني االأزرق.
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اإلمارات والواليات املتحدة
واأكــد معاليــه قــوة العالقــات الثنائيــة اال�صــرتاتيجية التــي تربــط بــني دولــة االإمــارات 
والواليــات املتحــدة االأمريكيــة.. واأ�صــار معاليــه خــالل جل�صــة تفاعليــة مــع اآمو�ــص 
هو�صــتاين، املبعــوث االأمريكــي اخلا�ــص واملن�صــق ال�صــابق ل�صــوؤون الطاقــة الدوليــة يف 
الواليــات املتحــدة االأمريكيــة، اأن دولــة االإمــارات والواليات املتحــدة تربطهما عالقات 
متينة تقوم على املبادئ والقيم امل�صــرتكة وامل�صالح اال�صــرتاتيجية، معربًا عن تفاوؤله 
ب�صــاأن تعزيــز العالقــات التجاريــة يف خمتلــف القطاعــات.. كمــا اأ�صــار اإىل تطلــع دولــة 
االإمــارات للعمــل عــن قــرب مــع الواليــات املتحــدة االأمريكيــة بهــدف توحيــد اجلهــود 
العاملية للت�صدي لتداعيات تغري املناخ وت�صريع التعايف االقت�صادي يف مرحلة ما بعد 

كوفيد.
وقــال معاليــه: متتلــك دولــة االإمــارات والواليــات املتحــدة عالقــات ثنائيــة وثيقــة 
ومتعــددة اجلوانــب ت�صــمل ال�صــوؤون الدبلوما�صــية واالأمن والطاقة والتجــارة والثقافة.. 
وميتلك البلدان نظرة متماثلة حول اأهمية حتقيق ال�صلم وتوفري الفر�ص ومتكني النمو 
واالزدهــار. ويعــد توقيــع معاهدة ال�صــالم االإبراهيمية مثااًل علــى ذلك، حيث مت بدعم 
مــن الدبلوما�صــية االأمريكيــة، والأول مــرة، مــد ج�صــور التوا�صــل والتعــاون بني اإ�صــرائيل 
ــادي للمنطقــة  ــهم يف اإتاحــة فر�ــص النمــو االقت�ص ــة ت�ص ــج. هــذه االتفاقي ودول اخللي

باأ�صرها.

ما بعد كوفيد- 19 
واأ�صــاف معاليــه: كذلــك متتلك دولة االإمارات عالقات ا�صــرتاتيجية قوية مع الواليات 
املتحــدة يف جمــال الطاقــة، وفيمــا ي�صــتعد كل مــن البلديــن ال�صديقــني ملرحلــة مــا بعــد 
كوفيــد- 19، اأعتقــد اأن هنالــك فر�صــًا عديــدة لتعزيــز التعــاون وال�صــراكة يف خمتلف 
جمــاالت وجوانــب قطــاع النفط والغاز والعديد من القطاعات االأخرى.. ولدينا حاليًا 
اتفاقيات امتياز و�صراكات ا�صرتاتيجية يف جمال اال�صتك�صاف مع عدد من ال�صركات 

االأمريكية من بينها اإك�صون واأوك�صي وبيكر هيوز.. وهناك اأي�صًا فر�ص لتعزيز التعاون 
يف جمــال اإنتــاج النفــط والغــاز مــن املــوارد غــري التقليديــة التــي نعمــل علــى ا�صتك�صــاف 
املزيــد منهــا يف اأبوظبــي.. وتابــع: هنــاك املزيــد مــن الفر�ــص لال�صــتفادة مــن التعــاون 
الثنائــي يف جمــال تقنيــات تعزيــز ا�صــتخال�ص النفــط، وم�صادر الطاقــة اجلديدة مثل 
الهيدروجني وتقنيات التقاط الكربون، وكذلك يف جمال الطاقة النظيفة والتي ميكن 

اأن تقــدم حلــواًل عمليــة لتحديات ظاهــرة التغري املناخي.

تنويع االقتصاد
وقــال: واإىل جانــب التعــاون يف قطــاع الطاقــة، ويف �صــوء تركيــز دولــة االإمــارات علــى 
تنويع اقت�صادها، هناك املزيد من فر�ص اال�صتثمارات املحتملة يف قطاع ال�صناعات 
احلديثة يف دولة االإمارات مثل التكنولوجيا احليوية، وقطاعات ال�صحة والتكنولوجيا 
ــتثمارات  ــتثمارية و�صناديــق اال�ص ــًة واأن العديــد مــن ال�صــركات اال�ص الزراعيــة، خا�ص
اخلا�صــة تنظــر اإىل دولــة االإمــارات باعتبارهــا وجهــة اأعمــال اآمنــة وموثوقــة ومثاليــة 
ــذكاء  ــاون يف جمــال ال ــز التع ــًا اإىل تعزي ــع اأي�ص ــال.. ونتطل ــتثمرين ورواد االأعم للم�ص
اال�صطناعي والتكنولوجيا املتقدمة وتو�صــعة نطاق ال�صــراكة يف هذا املجال من خالل 
جامعــة حممــد بــن زايــد للــذكاء اال�صطناعــي "ومراكــز البحــوث االأخــرى يف الدولة".

االستثمار الذكي
ودعــا معاليــه اإىل اال�صــتثمار الذكــي يف م�صــادر الطاقــة اجلديــدة خللــق مزيــج متنــوع 
مــن م�صــادر الطاقــة، مو�صحــًا نهــج دولــة االإمــارات يف هــذا املجــال �صمــن جهودهــا 
لتحقيــق التنميــة امل�صــتدامة والت�صــدي لتداعيــات تغــري املناخ.. وقــال معاليه: "قدمت 
دولــة االإمــارات م�صــاهمات اإيجابيــة عديــدة يف اإيجــاد حلــول للعديــد مــن التحديــات 
العامليــة، مبــا فيهــا تداعيــات تغــري املناخ. وقامت قيادتنا الر�صــيدة باإطــالق "م�صدر" 

مهمــًا  مركــزًا  اليــوم  لت�صبــح  عامــًا   15 قبــل 
ــة  ــا النظيفــة والطاقــة املتجــددة يف دول للتكنولوجي
االإمــارات والعــامل ومقــرًا للوكالــة الدوليــة للطاقــة 

املتجــددة اآيرينــا.
ا�صــتثمارات  اليــوم  "م�صــدر"  "متتلــك  واأ�صــاف: 
يف م�صــاريع الطاقــة املتجــددة يف 30 دولــة حــول 
العــامل، مبــا فيهــا دولــة االإمــارات، فنحــن نوؤمــن 
باالأفعــال، وراأينــا على مدى ال�صــنوات املا�صية كيف 
ميكــن لال�صــتثمار الذكي يف تنويــع مزيج الطاقة اأن 
يوؤتــي ثمــاره.. واأ�صــار معاليــه اإىل اأنــه عنــد تاأ�صي�ــص 
طاقــة  اإىل  ُينظــر  كان   2006 عــام  يف  م�صــدر 
ال�صم�ــص والريــاح علــى اأنهــا ذات اإمكانــات حمدودة 
دولــة  ا�صــتطاعت  وباملقارنــة،  التكلفــة،  وباهظــة 
االإمارات موؤخرًا حتقيق رقم قيا�صــي جديد للطاقة 
ال�صم�صية منخف�صة التكلفة بتعرفة قدرها 1.35 
�صــنت لــكل كيلــوواط �صــاعة، وذلــك يف اأكــرب جممــع 
للطاقــة ال�صم�صــية يف العــامل والــذي مت اإطالقــه يف 

منطقــة الظفــرة يف اأبوظبــي.

التنمية واملناخ
الدكتــور  معــايل  تبــادل  حديثــه،  ختــام  ويف 
النظــر  ووجهــات  االآراء  اجلابــر  اأحمــد  �صــلطان 
حــول كيفيــة حتقيــق التــوازن بــني �صــرورة حتقيــق 
النا�صــئة،  االقت�صــادات  يف  االقت�صاديــة  التنميــة 
واحلاجــة التخــاذ اإجــراء عاملــي اإزاء تغــري املنــاخ.. 
وقــال معاليه:باعتقــادي اأنــه ميكننــا ت�صــريع وتــرية 
التقدم ب�صــاأن اأهداف تغري املناخ و�صمان حتقيقها 
اإذا جتنبنــا ت�صميــم �صيا�صــات موّحــدة تتبــع نف�ــص 
النهــج، حيــث ينبغي اأن تاأخــذ اجلهود العاملية للحد 
مــن تغــري املناخ يف االعتبار تفــاوت معدالت التنمية 

ــع اأنحــاء العــامل. ــة يف جمي االقت�صادي
واأ�صاف:نحــن متفقــون علــى اأن احلد مــن انبعاثات 
الكربــون يعــد هدفــًا م�صــرتكًا، ولكــن ال ينبغــي اأن 
يقو�ــص هــذا الهــدف قــدرة االقت�صــادات النا�صــئة 
على النمو ومنح �صــعوبها م�صــتقباًل اأف�صل، مو�صحًا 
اأن العامل بحاجة اإىل اإن�صاء االآليات ال�صحيحة من 
حيــث التمويل ومزيج الطاقــة والتنمية االقت�صادية 
بــني  ال�صــروري  التــوازن  حتقــق  التــي  ال�صــاملة 
التنميــة االقت�صاديــة واحلــد مــن تداعيــات تغــري 
املنــاخ.. واأكــد معاليــه اأنــه ومتا�صــيًا مــع التــزام دولة 
االإمارات بدورها وم�صــوؤولياتها يف املجتمع الدويل، 
فاإنها �صت�صتمر يف ح�صد اجلهود الدولية وتوحيدها 

ودفعهــا لتحقيــق التقــدم العاملــي.
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محمد بن زايد يؤكد عمق العالقات اإلماراتية - الهندية 
وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما

ثّمــن �صــمو ال�صــيخ عبــداهلل بــن زايــد اآل نهيــان، وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الــدويل، 
جهود فريق عمل الوزارة يف مواجهة جائحة فريو�ــص كورونا امل�صــتجد "كوفيد- 19" 
موؤكــدًا �صــموه اأن االلتــزام والوعــي وت�صافــر اجلهــود وتبنــي العلــم هــو ال�صــبيل لتجنــب 
تداعيــات اجلائحــة ال�صحيــة.. جــاء ذلــك، خــالل ا�صــت�صافة �صــموه نخبة مــن موظفي 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل )اجلنود املجهولون(، يف جل�صة عرب تقنية االت�صال 

املرئــي عــن بعــد وذلــك تقديــرًا جلهودهــم القّيمة خالل جائحــة "كوفيد- 19".
وعرّب �صــموه يف م�صــتهل كلمته عن بالغ اعتزازه وامتنانه الكبري جلهودهم وحما�صــهم 
على مدار العام املا�صي، وقال �صموه: اإن كل فرد منكم واأ�صرته ي�صتحقون من البالد 

ال�صكر واالمتنان..
 واأ�صــاف �صــموه: جميعكــم �صحــى بوقتــه وجهــده و�صحتــه، وتفانــى يف خدمــة البــالد، 

وخدمــة املواطــن واملقيــم، وجت�صــيد معنــى االإمارات العربيــة املتحدة.
وقــال �صــمو ال�صــيخ عبــداهلل بــن زايــد اآل نهيــان: لــوال وجــود زمــالء مثلكــم يف وزارة 
اخلارجيــة والتعــاون الــدويل، وزمالئكــم يف املوؤ�ص�صــات االأخــرى، �صــواء مواطنــني اأو 
مقيمــني، موظفــني ومتطوعــني، اإ�صافــة اإىل توافــر البنيــة الالزمــة يف الدولــة، التــي 
ال نعنــي بهــا اخلدمــات فح�صــب، واإمنــا االإن�صــان، كان ميكــن اأن نكــون يف و�صع �صعب.. 

اأكــد �صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممــد بــن زايــد اآل نهيــان ويل عهــد اأبوظبــي نائــب 
القائــد االأعلــى للقــوات امل�صــلحة، خــالل ات�صــال هاتفــي، مــع نارينــدرا مــودي رئي�ــص 
وزراء جمهوريــة الهنــد ال�صديقــة، عمــق العالقــات االإماراتيــة - الهنديــة يف خمتلــف 
املجــاالت، وحر�ــص دولــة االإمــارات علــى تنميتهــا مل�صلحــة البلديــن و�صــعبيهما، خا�صة 
يف املجــاالت االقت�صاديــة والتجاريــة والتكنولوجيــا والطاقــة وغريهــا.. وبحــث �صــموه 
خــالل االت�صــال، العالقــات الثنائيــة و�صــبل تعزيزهــا وتو�صــيع اآفاقهــا يف ظل ال�صــراكة 
اال�صــرتاتيجية ال�صــاملة بني البلدين، اإ�صافة اإىل عدد من الق�صايا االإقليمية والدولية 

حمــل االهتمــام امل�صــرتك.
التطــورات  ب�صــاأن  النظــر  وجهــات  الهاتفــي،  االت�صــال  خــالل  اجلانبــان،  وتبــادل 

االإقليميــة والدوليــة، وم�صــتجدات جائحــة فريو�ــص "كوفيــد 19" يف البلديــن والعــامل، 
اإ�صافــة اإىل التعــاون الفاعــل بــني دولــة االإمــارات وجمهوريــة الهنــد يف الت�صــدي لهــذا 
الفريو�ص، وتبادل اخلربات يف هذا اخل�صو�ص.وهناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايــد اآل نهيــان - خــالل االت�صــال الهاتفــي - نارينــدرا مــودي، بـــ "يــوم اجلمهوريــة" 
الــذي وافــق ال�صاد�ــص والع�صــرين مــن �صــهر ينايــر 2021، معــربًا عــن متنياتــه للهنــد 
و�صعبها ال�صديق دوام التقدم واال�صتقرار واالزدهار.. من جانبه اأعرب رئي�ص وزراء 
الهنــد، عــن �صــكره وتقديــره ل�صاحــب ال�صــمو ال�صــيخ حممد بــن زايد اآل نهيــان لتهنئته 
بيــوم اجلمهوريــة.. م�صــريًا اإىل اهتمــام الهنــد الكبــري بتطوير عالقاتها مــع االإمارات، 

وا�صــتثمار الفر�ــص املتاحــة يف م�صــار هذه العالقــات يف خمتلف املجاالت.

فجميعكم التزم احلذر، وا�صتمع ل�صوت العلم.. واأ�صاف �صموه: كل �صخ�ص منكم له 
منــي كل االعتــزاز والتقديــر، وفخــور باأنــه جتمعنــي معكــم موؤ�ص�صــة واحــدة، وقــد تكــون 
الكلمــات عاجــزة عــن التعبــري عــن مــدى امتنــاين لكــم، ولكــن اأمتنــى اأن نــرى منــاذج 
عديــدة مثلكــم يف بالدنــا، لي�ــص فقط يف االأزمات واملحــن، واإمنا يف الظروف الطيبة.. 
وتابع �صموه: كنت اأتطلع اإىل لقائكم لي�ص من خلف ال�صا�صات، كما اأتطلع اأن يكون كل 
�صــخ�ص منكــم قــدوة، لي�ــص فقــط يف العمل، واإمنــا اأي�صًا يف االلتزام مبعايري ال�صــالمة 

ون�صــر الوعي. 
واأكد �صــمو ال�صــيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان: اإننا ال ن�صــتطيع جتنب تداعيات جائحة 
�صحيــة اإال مــن خــالل الوعــي وت�صافــر اجلهــود وتبنــي العلــم، وقــال �صــموه: "قــد تكــون 
خدماتكــم مرتبطــة بخدمــة موؤ�ص�صــة اأو اأفــراد اأو اأ�صــخا�ص خــارج الدولــة اأو داخلهــا، 
وت�صهيل مهمات املوؤ�ص�صات الوطنية اأو البعثات اخلارجية.. اإال اأن خدمتكم االأكرب يف 

احلقيقــة هــي اإبــراز معــادن �صاحلــة طيبــة نفتخــر بهــا..
وزارة اخلارجيــة  اإدارات  مــن خمتلــف  40 موظفــًا  مــن  اأكــرث   وجمعــت اجلل�صــة 
والتعــاون الــدويل، الذيــن تفانــوا يف اأداء واجبهــم، وتغلبــوا علــى التحديــات كافــة التــي 

واجهتهــم، ولبــوا نــداء الواجــب جتــاه وطنهــم منــذ بدايــة اجلائحــة.

ثّمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مواجهة الجائحة
عبدالله بن زايد: الوعي وتبني العلم سبيلنا لتجنب تداعيات "كوفيد19-"
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اأكــدت االإمــارات العربيــة املتحــدة ترحيبهــا باجلهــود امل�صــرتكة لتهدئــة التوتــرات وجتديــد احلــوار 
االإقليمي، م�صــددة على اأنها �صــتعمل ب�صــكل وثيق مع اإدارة الرئي�ــص االأمريكي جو بايدن على نهج �صــامل 
لل�صــالم واال�صــتقرار يف ال�صــرق االأو�صــط.. وقال معايل يو�صــف مانع العتيبة �صــفري الدولة لدى الواليات 
املتحــدة، اإن االإمــارات ترحــب باجلهــود امل�صــرتكة لتهدئــة التوتــرات وجتديــد احلــوار االإقليمــي.. واأكــد 
معاليه يف رده على قرار اإدارة بايدن مراجعة �صفقة بيع مقاتالت "اإف 35" لالإمارات، ن�صــره ح�صــاب 
�صــفارة الدولة على "تويرت"، اأن "االإمارات �صــتعمل ب�صــكل وثيق مع اإدارة بايدن على نهج �صــامل لل�صــالم 

واال�صــتقرار يف ال�صــرق االأو�صط.
و�صــدد �صــفري الدولــة لــدى الواليــات املتحــدة، على اأن االإمــارات "توقعت مراجعة ال�صيا�صــات احلالية من 
قبــل االإدارة االأمريكيــة اجلديــدة علــى وجه التحديد" و�صــدد معايل يو�صــف مانع العتيبــة على اأن "حزمة 
بيــع طائــرات اإف 35، هــي اأكــرث بكثــري من بيع املعدات الع�صــكرية ل�صــريك مثل الواليــات املتحدة، فهي: 
ت�صمح لالإمارات باحلفاظ على رادع قوي للعدوان، وبالتوازي مع احلوار اجلديد والتعاون االأمني، فاإنها 
ت�صــاعد اأي�صــًا علــى طماأنــة ال�صــركاء االإقليميــني".. ونــوه معاليــه اإىل اأن بيــع طائــرات اإف 35 ميّكــن 
االإمــارات مــن حتمــل املزيــد من العبء االإقليمــي لالأمن اجلماعي، وحترير االأ�صــول االأمريكية لتحديات 

اأكــد ويل العهــد البحرينــي االأمــري �صــلمان بــن حمــد اآل خليفــة اأن 
ال�صــراكة اال�صــرتاتيجية التــي جتمــع اململكــة والواليات املتحدة ت�صــتند 
ــى مــا  ــاء عل ــة البن ــة موا�صل ــة ورا�صــخة، م�صــريًا اإىل اأهمي ــٍص قوي الأ�ص�
حتقــق يف خمتلــف االأ�صعــدة خا�صــة يف املجالــني الع�صــكري والدفاعــي 
مبــا ي�صــهم يف الدفــع بهــذه العالقــات نحــو م�صــتويات اأرحــب ل�صالــح 
البلديــن وال�صــعبني ال�صديقــني مبا يخدم االأمن وال�صــالم يف املنطقة.

وجــاءت ت�صريحــات االأمــري �صــلمان بــن حمــد خــالل لقائــه يف ق�صــر 
الرفاع ، الفريق اأول كينيث ماكينزي قائد القيادة املركزية االأمريكية، 
حيــث نــوه بالــدور الــذي ت�صطلع بــه الواليات املتحــدة اإىل جانب الدول 
ال�صــقيقة وال�صديقــة يف حتقيــق االأمــن واال�صــتقرار الدوليني.. وخالل 
اللقاء، مت ا�صــتعرا�ص عدد من الق�صايا ذات االهتمام امل�صــرتك على 

ال�صعيديــن االإقليمي والدويل.
ويف �صــياق مت�صــل، ا�صــتقبل امل�صــري الركــن ال�صــيخ خليفة بــن اأحمد اآل 
خليفــة القائــد العــام لقــوة دفاع البحريــن يف القيادة العامــة ماكينزي 
والوفد املرافق.. وخالل اللقاء رحب امل�صــري الركن ال�صــيخ خليفة بن 

اأكــد رئي�ــص الــوزراء الكويتــي ال�صــيخ �صبــاح اخلالــد، اأن مكافحــة الف�صــاد متثــل اأولويــة 
للحكومــة، مو�صحــًا اأنــه عندمــا ُكلــف برئا�صــة احلكومــة كان التوجيــه املبا�صــر مــن اأمــري 
البــالد ال�صــيخ نــواف االأحمــد ب�صــرورة ا�صــتكمال كافــة املتطلبات للق�صاء على الف�صــاد.. 
وتابع: اأولوياتنا موا�صلة مكافحة الف�صاد والتعدي على املال العام، ولقد قام وزير العدل 
مع اجلهات املخت�صة بو�صع دليل اإر�صادي يلتزم اجلميع به ال�صتيفاء �صحة االإجراءات 

و�صــالمة البــالغ املقــدم قبــل اإحالتــه اإىل هيئة نزاهــة والنيابة العامة.
واأ�صــار اخلالــد لــدى لقائــه روؤ�صــاء حتريــر ال�صحــف، اإىل اأن واجبــه هــو التوا�صــل مــع 
جمل�ــص االأمة والقوى ال�صيا�صــية واملجتمع املدين، مبينًا اأنه �صــوف ي�صــمع منهم ويجل�ــص 
معهــم يف املرحلــة املقبلــة.. واأ�صــاف: �صحيــح اأن العمليــة ال�صيا�صــية ت�صــهد توتــرًا، ولكــن 
طاملا عندي د�صتور وقانون، فاأنا يف الطريق ال�صليم، وهذا ما نحر�ص عليه، وما اأق�صمنا 
عليــه.. واأعلــن عــن عــدة خطــوات تتمثــل يف اللقــاءات مــع اأع�صاء جمل�ــص االأمــة، وحتديد 
االأولويــات وبرنامــج عمــل احلكومــة، اإ�صافــة اإىل لقاءات مع جمعيــات نفع عام وخرباء.. 
وقــال: نلتقــي ونتفــق، واأحتــاج اإىل اأن اأجل�ــص معهــم ونتفاهــم علــى الكثري مــن الق�صايا".

وعــن ملــف العفــو عــن النــواب ال�صــابقني الذين �صدرت بحقهــم اأحكام ق�صائيــة وغادروا 
اإىل خــارج البــالد، اأكــد اخلالــد اأن العفــو وا�صــح يف الد�صــتور واملــادة )75( منــه ن�صــت 
على اأن العفو اخلا�ص حق اأ�صيل الأمري البالد ال ينازع فيه والن�ص الد�صتوري حدد العفو 
ال�صامل بقانون ومن حق النواب تقدمي اقرتاح بقانون يف هذا ال�صاأن و�صوف تتعامل معه 

االدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
بجرم "اإلهمال الوظيفي وإساءة األمانة"

عامليــة اأخــرى".. ولفــت �صــفري الدولــة لــدى الواليــات املتحــدة اإىل اأنــه لطاملــا حاربــت االإمــارات اإىل جانــب الواليــات املتحــدة، ومــن خــالل مئات املهمات امل�صــرتكة وامل�صــاركة يف �صــتة 
جهود للتحالف بقيادة الواليات املتحدة.وتابع معايل يو�صــف مانع العتيبة: علمنا اأن مفتاح التن�صــيق الع�صــكري هو قابلية الت�صــغيل البيني مع نف�ــص املعدات والتدريب، لذا يجب اأن 

تكــون القــوات االأمريكيــة واالإماراتيــة اأكــرث فعاليــة معــًا متــى واأينمــا كان االأمــر مهمًا.

رئيــس الــوزراء الكويتــي: أولوياتنــا 
مكافحة الفساد واإلصالح االقتصادي

احلكومة وفق ال�صوابط الد�صــتورية والقانونية.واأو�صح اخلالد: بداأنا االإ�صالح يف البيت احلكومي و�صن�صــتمر يف هذا النهج الإكمال ما هو مطلوب واالنتقال اإىل خطوات اأخرى يف 
طريــق االإ�صــالح االقت�صــادي«، م�صيفــًا: »يتــم الرتكيــز يف البيــت احلكومــي على عملية اختيار القيادات عرب تر�صــيح عدد مــن الكفاءات للمنا�صب القياديــة واإخ�صاعهم الختبارات 
لتحديد االأكفاأ.و�صدد اخلالد على اأن املواطن معزز مكرم ولن مي�ص جيبه ونطمح لتقدمي خدمات اأف�صل له وتلبية كل احتياجاته دون مّن واأذى.. وتابع: نواجه خلاًل يف االقت�صاد 
قبل ظروف اأزمة فريو�ص كورونا ولدينا يف املقابل مالءة مالية ممتازة، ويف حال ا�صتمرار هذا اخللل دون اإ�صالح واإعادة هيكلة لالقت�صاد ف�صيوؤثر ذلك على هذه املالءة املالية.. 
و�صدد لن نقبل اأن نتعامل مع لقاح غري معتمد وغري اآمن واأوؤكد قدرة وزارة ال�صحة يف الوقت احلايل على اإعطاء اللقاح لع�صرة اآالف �صخ�ص يف اليوم.. ولفت اإىل اأن االأزمة الثانية 
التي ت�صببت بها جائحة كورونا، هي اأزمة التعليم، م�صريًا اإىل اأن احلاجة االآن هي الإنقاذ التعليم ولي�ص ا�صتمرار التعليم، م�صتعر�صًا ما حدث يف بع�ص الدول من عودة اإىل املدار�ص 

ثم التعطيل جمددًا.

ادعــت النائبــة العامــة اال�صــتئنافية يف جبــل لبنــان القا�صيــة غادة عــون ، على حاكم 
م�صرف لبنان ريا�ص �صالمة، وم�صوؤولة يف البنك املركزي بجرم االإهمال الوظيفي 
واإ�صــاءة االأمانــة يف عمليــة اإدارة الــدوالر املدعــوم، وفــق مــا اأفــاد م�صــدر ق�صائــي.. 
وعلــى وقــع االنهيــار االقت�صــادي املتمــادي منــذ العــام 2019، فقدت اللــرية قرابة 
ثمانــني يف املئــة مــن قيمتهــا مقابــل الدوالر يف ال�صــوق ال�صــوداء، فيما ال يزال ال�صــعر 
الر�صــمي مثبتــًا علــى 1507 لــريات، مــا اأدى اإىل ارتفــاع جنــوين يف اأ�صــعار املــواد 
امل�صــتوردة، وخ�صو�صــًا الغذائيــة منها.وقــال امل�صــدر الق�صائــي اإن عــون ادعت على 
�صــالمة ورئي�صــة جلنــة الرقابــة علــى امل�صــارف مايــا دّبــاغ بجــرم االإهمــال الوظيفــي 
واإ�صاءة االأمانة.. كما ادعت على مي�صال مكّتف، وهو �صاحب �صركة ت�صتورد الدوالر 
مــن اخلــارج وعلــى ال�صــّراف عبــد الرحمــن الفايــد بجــرم خمالفــة قــرار اإداري، 
واأحالتهــم جميعــًا علــى قا�صــي التحقيــق االأول يف جبل لبنان القا�صــي نقوال من�صور 

ال�صتجوابهم.
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اأعــرب الرئي�ــص �صــوكت مريزيوييــف رئي�ــص جمهوريــة اأوزبك�صــتان، عــن امتنانــه العميــق حلكومــة 
االإمــارات، علــى الدعــم وامل�صــاعدات الطبية التي قدمتها لل�صــعب االأوزبك�صــتاين خــالل جائحة كوفيد 
 ،PCR 19، والتــي بلغــت 51 طنــًا مــن االإمــدادات واملعــدات الطبيــة، وجمموعــة اختبــارات الـــ
ومعــدات الوقايــة ال�صــخ�صية وغريهــا، الفتــًا اإىل اأن االإمــارات وقفــت بجانــب بــالده خــالل اجلائحــة.
ويف خطــاب اإىل االأمــة يف الربملــان االأوزبكــي، قــال الرئي�ــص مريزيوييــف: ي�صــعدنا اأن جنــد دولــة 
االإمارات العربية املتحدة، من بني ال�صــركاء اال�صــرتاتيجيني، والتي ارتقت اإىل �صــراكة ا�صــرتاتيجية، 
بجانــب الواليــات املتحــدة االأمريكيــة وال�صني ورو�صــيا واليابــان.. واأ�صاف: "اإنه كان عامــًا �صعبًا على 

اأكــد اأحــدث ا�صــتطالع للــراأي يف تركيــا تراجــع اأ�صــوات حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم وحليفــه حــزب 
احلركة القومية بني الناخبني االأتراك.. واأعرب اأغلب امل�صاركني اأي�صًا عن رغبتهم يف اإجراء انتخابات 
مبكــرة نظــرًا للظــروف التــي متــر بهــا البــالد، وك�صــفوا عن قلقهم من اآثار �صــلبية قد تطــال بالدهم اأثناء 

فــرتة الرئي�ــص االأمريكي اجلديــد جو بايدن.
وقالــت �صــركة MAK لالأبحــاث وا�صــتطالعات الــراأي، يف نتائــج ا�صــتطالعها االنتخابــي االأول لعــام 
2021، اإن نتائــج اال�صــتطالعات التــي اأجريــت خــالل الفــرتة مــن 14 اإىل 26 ينايــر 2021 اأكــدت 
ح�صول حتالف ال�صعب الذي ي�صم حزب العدالة والتنمية احلاكم وحزب احلركة القومية على 44.1 

يف املئــة، اأقــل بـــ 6 نقــاط مــن الن�صــبة التــي ح�صــل عليهــا التحالف يف انتخابــات 2018.
واأ�صافــت ال�صــركة اأنــه بالنظــر اإىل اأن هنــاك بنــد العتبــة االنتخابيــة الــذي ين�ــص علــى ح�صــول االأحــزاب 
ــه اإذا جــرت  ــًا اأن ــج اأي�ص ــوات لدخــول الربملــان، فقــد اأظهــرت النتائ ــة مــن االأ�ص ــبة 10 يف املئ ــى ن�ص عل
انتخابــات يف تركيــا "غــدًا" فــاإن حــزب احلركــة القوميــة وحــزب ال�صــعوب الدميقراطــي )حــزب معار�ــص 

كل مــن اأوزبك�صــتان والعــامل باأ�صــره، حيــث اختــربت اجلوائــح، والكــوارث الطبيعيــة، والتحديــات االقت�صاديــة اخلطــرية، قوة امل�صــار اال�صــرتاتيجي للتنميــة، الذي اختارته اأوزبك�صــتان، 
موؤكــدًا اأن اأوزبك�صــتان مل جتتــز االختبــارات والتحديــات ال�صعبــة يف العــام املا�صــي فح�صــب، بــل حققــت اأي�صــًا عــددًا مــن االإجنــازات املهمة.واأ�صــاف اأن اإجنــازات الدولــة وجناحاتهــا 
يف عــام 2020، ميكــن تلخي�صهــا يف اأنــه متــت ال�صــيطرة علــى تف�صــي عــدوى فريو�ــص كورونا فبعــد التغلب على بع�ص االرتبــاك يف البداية، متكن نظام الرعايــة ال�صحية لدينا، حتت 
اإ�صــراف رئي�ــص اجلمهوريــة مــن التعبئــة يف وقــت قيا�صــي، حيــث مت تنظيــم نحــو 30 األــف �صــرير، و�صــارك اأكــرث مــن 200 األــف عامــل طبــي و 150 متخ�ص�صــًا اأجنبيــًا، واليــوم، ال 
تتجــاوز الزيــادة اليوميــة يف االإ�صابــات 70 �صــخ�صًا، وهــذا املعــدل، هــو واحــد مــن اأدنــى املعــدالت يف العامل.وقــال الرئي�ــص مريزيوييــف: اإننــا قمنــا يف العــام املا�صــي وحــده بت�صديــر 
مــا قيمتــه مليــار دوالر اأمريكــي مــن الفواكــه واخل�صــراوات، يف اأف�صــل ال�صــنوات املا�صيــة، مل نح�صــل علــى الكثــري لت�صديــر األيــاف القطــن، كمــا مت توفــري الوظائف، وو�صلــت التقنيات 
واملعدات الزراعية اجلديدة اإىل البالد، والتي توفر اليوم املياه والطاقة، وت�صــاعد على تنمية املنتجات ال�صديقة للبيئة، مذكرًا مب�صــروع اإن�صــاء جممع زراعي يف اأوزبك�صــتان، الذي 
بداأتــه �صــركة "جمموعــة االبتــكار ال�صناعــي" ومقرهــا اإمــارة ال�صــارقة.واأ�صاف اأنــه مت رفــع م�صــتوى تغطيــة ال�صــباب بالتعليــم العــايل اإىل 25 %، وقبــل اأربــع �صــنوات، مل يتجــاوز هذا 
الرقــم 9 %، ووفقــًا لهــذا املوؤ�صــر، كانــت البــالد يف نهايــة الت�صنيــف العاملــي، ومــع افتتــاح موؤ�ص�صــات تعليميــة جديــدة، وفــروع جلامعــات اأجنبيــة رائــدة، يتم حــل املهمة االأكــرث اأهمية، 
لت�صــكيل احتياطــي مطلــوب مــن املتخ�ص�صــني علــى نطــاق وا�صــع، والتــي ن�صــاأت ب�صــكل مو�صوعــي منــذ فــرتة طويلة نق�ص حــاد.. ويف هذا االجتــاه، مت التعاون بني جامعــة خليفة يف دولة 
االإمــارات، وجامعــة ط�صــقند التقنيــة احلكوميــة، وقــد مت تطويــر برامــج لتح�صــني موؤهــالت الــكادر الطبــي، مــن قبل الكليــة الدولية كليــة اخلوارزمي، فيما ي�صتك�صــف اجلانــب االأوزبكي 
جماالت واعدة للتعاون، مع جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي.يف الوقت نف�صه، مل يكتِف الرئي�ص يف خطابه بتلخي�ص نتائج العمل املنجز، فقد مت االإعالن عن برنامج وا�صع 
النطاق ملزيد من االإ�صالحات، ومن ال�صمات املميزة له، تركيزه على النتائج االأكرث حتديدًا ودقة للغاية، واأ�صار ب�صكل منف�صل اإىل تطور قطاع الطاقة يف البالد يف هذا القطاع، بداأ 
بنــاء 6 حمطــات طاقــة جديــدة، علــى اأ�صا�ــص �صــراكات بــني القطاعــني العام واخلا�ص، مع م�صــتثمرين اأجانــب، بتكلفة اإجمالية بلغــت 2 مليار دوالر، وتبلغ طاقتهــا االإجمالية 2700 
ميغاوات.. واأ�صــار اإىل اأن 2 من هذه امل�صــاريع ال�صــتة، يجري تنفيذها مع �صــركة "م�صدر" االإماراتية، واأن هذه هي التجربة االأوىل الأوزبك�صــتان يف جمال الطاقة املتجددة، وخا�صة 

الطاقة ال�صم�صــية وطاقة الرياح، على اأ�صا�ــص ال�صــراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

ذكر م�صــوؤول ر�صــمي يف وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون(، اأن اإدارة الرئي�ــص جو بايدن بداأت مبراجعة عدد كبري من القرارات ذات الطابع اال�صــرتاتيجي التي  اتخذها الرئي�ــص 
ال�صابق، دونالد ترامب.. واأو�صح امل�صوؤول، اأن هذه القرارات ت�صمل �صحب القوات االأمريكية من اأفغان�صتان وغلق القواعد الع�صكرية االأمريكية يف اأملانيا ونقلها اإىل بولندا واإيطاليا.

ويرتقب العامل مالمح ال�صيا�صــة اخلارجية اجلديدة للرئي�ــص بايدن، الذي وقع عددًا 
مــن االأوامــر التنفيذيــة، الأجــل اإلغــاء قــرارات �صــادرة عــن ترامــب.. ويرجــح متابعــون 
اأن يكــون بايــدن اأكــرث تقاربــًا مــع احللفــاء االأوروبيــني، فيمــا كان ترامــب يتهمهــم بعدم 
�صــداد الواجبــات املطلوبــة يف اإطــار حلــف �صــمايل االأطل�صــي الناتــو.. واأعــاد الرئي�ــص 
الدميقراطي، بالده اإىل اتفاق باري�ص للمناخ، كما ان�صم جمددًا اإىل منظمة ال�صحة 

العامليــة التي ان�صــحب منها ترامب.. 
لكــن بايــدن قــد يتاأخــر بع�ــص ال�صــيء يف حتريــك بع�ــص امللفــات اخلارجيــة، بح�صــب 
متابعني، نظرا اإىل انهماكه يف ق�صايا داخلية ملحة على راأ�صها اأزمة كورونا وما كان 

لهــا من تاأثري علــى االقت�صاد.

علي باباجان: نحضر لنظام برلماني قوي
استطالع للرأي في تركيا : تراجع جديد في أصوات حزب أردوغان وحليفه

مــواٍل لالأكــراد( لــن يدخــال الربملــان.. هــذا واأكــدت MAK اأن 2850 �صــخ�صًا مــن 51 واليــة، بينهــا 30 مدينــة كــربى، �صــاركوا يف ا�صــتطالع الــراأي، واعتمــد اال�صــتطالع منــوذج 
امل�صــح املتعــدد.. وت�صمنــت نتائــج اال�صــتطالع ح�صــول حــزب العدالــة والتنميــة احلاكــم علــى 32.2 يف املئــة من اأ�صــوات الناخبني، وحزب ال�صــعب اجلمهوري، اأكرب حــزب معار�ص يف 

ــة. ــى 12.3 يف املئ ــوات، وحــزب اخلــري عل ــة مــن االأ�ص ــى 22.5 يف املئ ــالد، عل الب
واأ�صــار اال�صــتطالع اإىل اأّن حــزب ال�صــعوب الدميقراطــي ح�صــل علــى 8 يف املئــة مــن اأ�صــوات امل�صــاركني يف اال�صــتطالع، وحــزب احلركــة القوميــة 7.7 يف املئــة، وحــزب امل�صــتقبل الذي 
اأ�ص�صه رئي�ص الوزراء االأ�صبق اأحمد داوود اأوغلو 2.2 يف املئة، وحزب الدميقراطية والتقدم الذي اأ�ص�صه نائب رئي�ص الوزراء االأ�صبق ووزير االقت�صاد واخلارجية االأ�صبق علي باباجان 

2 يف املئــة مــن اأ�صــوات امل�صــاركني باال�صــتطالع، فيمــا بلغــت ن�صــبة املرتدديــن الذيــن مل يح�صــموا قراراهــم بعــد 10 يف املئــة.
�صروريــة  مبكــرة  عامــة  انتخابــات  اأن  تعتقــدون  "هــل  اال�صــتطالع:  يف  امل�صــاركني   MAK �صــركة  �صــوؤال  وعنــد 
لبالدنــا؟"، اأجــاب 49 باملئــة مــن امل�صــاركني علــى هــذا ال�صــوؤال باالإيجــاب، بينمــا ذكــر 41 باملئــة اأنهــم ال يعتقــدون اأن 
اإجراء انتخابات مبكرة اأمر �صروري، فيما قال 10 يف املئة من امل�صاركني اإنهم مل يقرروا بعد..  وكان اأحد االأ�صئلة يف 
اال�صــتطالع حول فرتة رئا�صــة بايدن للواليات املتحدة، حيث قال 46 يف املئة من امل�صــاركني اأنه �صــتكون هناك تطورات 
�صــلبية ب�صــاأن تركيا يف فرتة واليته.. وعندما ُطرح عليهم �صــوؤال حول الهجمات االأخرية على ال�صحافيني وال�صيا�صــيني 
يف اأنقــرة، اأعــرب 28 باملئــة منهــم عــن قلقهــم مــن اأن تركيــا قد تندفع اإىل �صراع داخلي، "فيمــا اعترب 41 يف املئة اأنها 
حوادث متفرقة.من جهته قال زعيم حزب الدميقراطية والتقدم الرتكي املعار�ص علي باباجان، اإن حزبه باال�صرتاك 
مــع بقيــة اأحــزاب املعار�صــة يقومــون بالتح�صــري لنظــام برملاين قــوي.. ويف موؤمتر �صحايف جمعه مع زعيم حزب ال�صــعب 
اجلمهوري، كمال كيلت�صدار اأوغلو ، قال باباجان: "كما تعلمون فاإن العديد من االأحزاب تقوم بالتح�صري لنظام برملاين 
قــوي، وحزبنــا اأي�صــًا و�صــل ملرحلــة مهمــة يف هــذا االأمــر، ولكــن قبــل عر�صــه علــى الــراأي العــام، نريــد اأن ندر�ــص اإمكانيــة 
تطبيقــه اجتماعيــًا.. واأ�صــاف: بالدنــا تعــاين مــن امل�صــاكل ب�صــبب النظــام والعقليــة التــي حتكمهــا، اإن التح�صــري لنظــام 
جديــد اأمــر مهــم جــدًا، لقــد قررنــا البــدء بهكــذا مرحلــة الأجــل دميقراطيتنــا.ويف اإجابتهمــا عــن �صــوؤال اأحــد ال�صحافيني 
حول االنتخابات املبكرة، اأفاد الزعيمان بجاهزيتهما فيما اإذا ح�صلت انتخابات مبكرة، وقال باباجان: نحن جاهزون 
لالنتخابــات املبكــرة.. بــدوره، قــال كيلت�صــدار اأوغلــو: ليعلنــوا االنتخابــات متــى مــا اأرادوا، نحــن جاهــزون لالنتخابــات.. 
وكان الرئي�ص رجب طيب اأردوغان نفى يف كلمة له اإمكانية حدوث انتخابات مبكرة كما تطالب املعار�صة، وقال يف هذا 
ال�صــياق لــن تكــون هنــاك انتخابــات مبكــرة، اإنهــم يطالبــون باإجــراء انتخابــات مبكــرة، م�صيفــًا اإذا كان لديكــم �صــرب ف�صــتنتظرون حتــى يونيــو 2023، لدينــا الكثــري لنفعلــه حتــى ذلــك 
احلني.ويف نهاية املوؤمتر ال�صحايف بني باباجان وكيلت�صدار اأوغلو، انتقد باباجان نظام رئي�ص اجلمهورية املتحزب"، موؤكدًا اأن هذا النظام زاد من االأزمات يف تركيا.. وقال باباجان: 
منذ و�صع �صــعار حزب العدالة والتنمية بجانب �صــعار رئا�صــة اجلمهورية، واالأزمات يف تركيا يف ازدياد، وازداد االحتدام بني االأحزاب اأي�صًا، هنالك مناف�صــة ظاملة وغري عادلة، منذ 
بدء نظام رئي�ــص اجلمهورية املتحزب واأزماتنا يف ازدياد.. وتابع اأ�صبح هنالك حاالت انتحار ب�صــبب الفقر، واأ�صبح هنالك ما ي�صــمى �صــباب البيوت ب�صــبب البطالة، هذه هي امل�صــائل 

االأهــم يف تركيــا، يجــب علــى هــذه احلكومــة اأن تــرتك كل االأمــور جانبــًا، وتتجــه فورًا حلل م�صــاكل هذا البلد، م�صــاكل البطالة والفقــر، غالء احلياة، العنف ال�صيا�صــي، واالقت�صاد.

 أردوغان يعاين تراجع شعبيته
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ح��ذرت الهن��د م��ن اأن عالقته��ا م��ع ال�ص��ن مت��ر مبنعط��ف خط��ر نتيج��ة املواجه��ة 
الع�ص��كرية الدائ��رة من��ذ �ص��هور يف املناط��ق احلدودي��ة اجلبلي��ة الت��ي اأحدث��ت توت��رًا 
�ص��ديدًا يف العالق��ات ب��ن البلدي��ن.. وق��ال وزي��ر ال�ص��وؤون اخلارجي��ة �ص��وبراهمانيام 
جاي�صانكار يف كلمة األقاها اأمام موؤمتر يناق�ش العالقات بن الهند وال�صن: ال�صالم 
واله��دوء يف املناط��ق احلدودي��ة ه��و اأ�صا���ش تنمية العالقات يف املج��الت الأخرى.. اإذا 

توت��رت احل��دود، ف��اإن ذل��ك يلق��ي بظالل��ه، دون �ص��ك، عل��ى بقي��ة املج��الت.
واأ�ص��اف جاي�ص��انكار: اخلي��ارات الت��ي يج��ري اتخاذه��ا �ص��يكون له��ا تداعي��ات عميق��ة، 
لي���ش فق��ط عل��ى الدولت��ن ولك��ن عل��ى الع��امل باأ�ص��ره".. وجت��ددت ال�ص��تباكات ب��ن 
اجلن��ود الهن��ود وال�صيني��ن موؤخ��رًا يف منطق��ة ناك��و ل بولي��ة �ص��يكيم، �ص��مال �ص��رق 
الهن��د، عق��ب مقت��ل 20 جندي��ًا هندي��ًا الع��ام املا�ص��ي يف ا�ص��تباك م��ع جن��ود �صيني��ن 
با�صتخدام الهراوات واحلجارة يف منطقة اأخرى من احلدود املتنازع عليها.. وُيعتقد 
اأن ال�صن �ص��هدت اأي�صًا �ص��قوط عدد من جنودها خالل ال�ص��تباكات، لكنها مل تعلن 

تفا�صي��ل. اأي 
العق��ود  ب�ص��كل مط��رد يف  التجاري��ة  العالق��ات  م��ع من��و  اأن��ه  واأو�ص��ح جاي�ص��انكار 
املا�صي��ة، اأ�صبح��ت ال�ص��ن واح��دة م��ن اأك��ر ال�ص��ركاء التجاري��ن للهن��د، وم�ص��درًا 
مهم��ًا لال�ص��تثمار والتكنولوجي��ا، وم�ص��اركًا يف م�ص��روعات البني��ة التحتي��ة بالإ�صاف��ة 
لتحولها اإىل وجهة رئي�صية لل�صياحة والتعليم.. واأ�صار اإىل اأن الهند مل تتلق حتى الآن 
تف�ص��رًا موثوق��ًا ب�ص��اأن التغ��ر يف موق��ف ال�ص��ن اأو اأ�ص��باب ح�ص��د الق��وات يف املناط��ق 

تعه��د وزي��ر اخلارجي��ة الأمرك��ي اجلدي��د اأنت��وين بلينكن، بع��ودة الوليات املتحدة لقي��ادة العامل.. 
وقال بلينكن، عند و�صوله اإىل وزارة اخلارجية غداة موافقة جمل���ش ال�ص��يوخ على تعيينه باأغلبية 
كب��رة، "الع��امل بحاج��ة اإىل قي��ادة اأمركي��ة، و�ص��ن�صمنها، لأن الع��امل �ص��يمكنه ح��ل م�ص��اكله 
ومواجه��ة حتديات��ه عندم��ا ت�ص��تجيب الولي��ات املتح��دة".. وانتق��د، خالل حفل مقت�صب، �صيا�ص��ة 
الناأي بالنف�ش والنزعة الأحادية للدبلوما�صية.واأكد اأنه يوم جديد لأمركا، اإنه يوم جديد للعامل، 
م�ص��ددًا مل ن�ص��هد ق��ط ف��رة كه��ذه. الرئي���ش م�صم��م عل��ى اخل��روج منه��ا باأ�ص��رع وق��ت ممك��ن.. 
واأو�ص��ح بلينك��ن اأن الع��امل "يرق��ب م��ا اإذا كن��ا �ص��نقوده بف�ص��ل ق��وة منوذجنا، م�صيفًا وم��ا اإذا كنا 
�ص��نجنح اإىل الدبلوما�ص��ية م��ع حلفائن��ا و�ص��ركائنا ملواجه��ة حتدي��ات ع�صرن��ا الك��رى، مث��ل الوباء 
وتغر املناخ والأزمة القت�صادية والتهديد الذي يواجه الدميقراطيات والن�صال من اأجل العدالة 
العرقية واملخاطر التي ي�ص��كلها مناف�ص��ونا وخ�صومنا على اأمننا وعلى ال�ص��تقرار العاملي.وطماأن 
وزير اخلارجية الأمركي املجتمع الدويل بعد الأحداث التي �صبقت تن�صيب الرئي�ش جو بايدن.. 
وقال العامل يريد معرفة ما اإذا كان باإمكاننا ت�صميد جراحنا كاأمة.. وقال بلينكن، الذي اأم�صى 
ج��زًءا م��ن حيات��ه املهني��ة يف وزارة اخلارجي��ة حي��ث كان نائب��ًا لوزي��رة اخلارجي��ة يف نهاي��ة ولي��ة 
الرئي���ش الأ�ص��بق ب��اراك اأوبام��ا، اإن��ه �ص��عر باأن��ه ع��اد اإىل منزل��ه". لكن��ه اأق��ر ب��اأن الع��امل تغ��ر من��ذ 
غ��ادر ال��وزارة قب��ل اأرب��ع �ص��نوات، م�ص��رًا ب�ص��كل خا���ش اإىل الوب��اء واإىل احلواج��ز الت��ي ُن�صب��ت 
يف وا�ص��نطن بع��د الهج��وم العني��ف ال��ذي �ص��نه اأن�ص��ار الرئي���ش ال�ص��ابق دونال��د ترام��ب عل��ى مبنى 

الكوجنر���ش )الكابيت��ول( .

اأك��د الرئي���ش الرو�ص��ي فالدمي��ر بوت��ن، اأن��ه ميك��ن لل��دول الأوروبي��ة ورو�ص��يا اأن ي�صبح��ا 
�ص��ريكن يف ح��ال تخل�ص��ا م��ن املخ��اوف وتفاع��ال ب�ص��كل اأك��ر قرب��ًا.. وق��ال بوت��ن، يف 
املنت��دى القت�ص��ادي العامل��ي ع��ر الإنرن��ت: يج��ب اأن نتح��اور باأ�ص��لوب نزي��ه، واأن 
نتخل���ش م��ن فوبي��ا املا�ص��ي.. و�ص��دد عل��ى اأن رو�ص��يا واأوروب��ا �ص��ريكان اقت�صادي��ان 
وثقافي��ان بالفط��رة.. ويعتم��د الحت��اد الأوروب��ي عل��ى الغ��از الطبيع��ي وغ��ره م��ن الوق��ود 

الأحف��وري م��ن رو�ص��يا.
غ��ر اأن دور رو�ص��يا يف ال�ص��راع الأوك��راين وا�ص��تخدامها املزع��وم لالأ�ص��لحة الكيميائي��ة 
اأث��ار توت��رات وعقوب��ات م��ن الحت��اد الأوروب��ي.. وحت��وم �ص��بهات اأي�ص��ًا ح��ول حم��اولت 
لال�ص��تخبارات الرو�ص��ية بالتاأث��ر عل��ى النتخاب��ات يف ال��دول الغربي��ة.. وبرغ��م اأن بوتن 
حتدث عن حوار، فاإنه اتهم قوى كرى بالبحث عن كبا�ش فداء خارجية لتحويل النتباه 
ع��ن م�ص��كالتها الجتماعي��ة املحلي��ة املتزاي��دة.. وق��ال اإن احلواج��ز التجاري��ة والعقوبات 
ت�ص��تخدم لل�صغ��ط عل��ى ال��دول الت��ي ل توافق عل��ى اخل�صوع، واأن تتحول اإىل توابع ي�ص��هل 
ال�ص��يطرة عليها.ولف��ت بوت��ن اإىل اأن مث��ل تل��ك اللعب��ة ب��دون قواع��د تزي��د ب�ص��كل درام��ي 
خماط��ر ال�ص��تخدام الأح��ادي للق��وة الع�ص��كرية اخلط��رة للغاية.. وقال القائد الرو�ص��ي 

احلدودي��ة. واأ�ص��اف: قواتن��ا ردت ب�ص��كل منا�ص��ب و�صم��دت يف ظ��روف �صعب��ة للغاي��ة.
وا�ص��تمرت املواجه��ة رغ��م ت�ص��ع ج��ولت م��ن الجتماع��ات �ص��ارك فيه��ا قادة ع�ص��كريون 
حمليون وحمادثات �صيا�ص��ية �ص��ارك فيها وزيرا اخلارجية والدفاع من كال البلدين.. 
وح�ص��د اجلانبان ع�ص��رات الآلف من اجلنود واملدفعية والطائرات املقاتلة على طول 
احلدود املتنازع عليها واملعروفة با�صم "خط ال�صيطرة الفعلي" الذي يف�صل الأرا�صي 
التي ت�ص��يطر عليها ال�صن والهند من لداك يف الغرب اإىل ولية اأرونات�ص��ال برادي���ش 
يف �صرق الهند، والتي تزعم ال�صن، ملكيتها لها. وخا�صت الهند وال�صن حربًا حول 

هذه املناطق احلدودية عام 1962.

ق��ال رئي���ش ال��وزراء الريط��اين بوري���ش جون�ص��ون اإن��ه يتحم��ل كام��ل امل�ص��وؤولية عم��ا قام��ت ب��ه حكومت��ه بع��د اأن تخط��ت 
البالد حاجز املائة األف وفاة بفرو�ش كورونا امل�صتجد، مما ي�صكل احل�صيلة الأكر للوفيات يف اأوروبا باأكملها.. وقال 
جون�ص��ون يف موؤمت��ر �صحف��ي يف داونن��غ �ص��ريت: اإنن��ي اآ�ص��ف ب�ص��دة ل��كل روح تزه��ق، وبالتاأكيد ب�صفتي رئي�ص��ًا للوزراء، 

اأحتم��ل امل�ص��وؤولية كامل��ة ع��ن كل م��ا قامت به احلكومة".. وفقًا ل�"�ص��كاي نيوز".
وع��ر ع��ر جون�ص��ون ع��ن اأ�ص��فه ع��ن فق��دان تل��ك الأرواح بالق��ول اإن "م��ن ال�صع��ب ح�ص��اب احل��زن ال��ذي حتمل��ه ه��ذه 
الإح�صائي��ة القامت��ة.. وق��دم رئي���ش احلكوم��ة الريطاني��ة "اأعم��ق تعازي��ه" لأولئ��ك الذي��ن فق��دوا اأحباءه��م، مبن فيهم 
"الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والعديد من الأجداد الذين رحلوا ب�صبب الإ�صابة باجلائحة".. 
وق��ال جون�ص��ون اإن مع��دل الإ�صاب��ة بالفرو���ش ظ��ل "مرتفع��ًا للغاي��ة" على الرغم من قيود الإغالق التي كانت �ص��ارية يف 
اإجنل��را من��ذ 5 يناير.واأ�ص��ار اإىل اأن��ه �صيك�ص��ف ع��ن املزي��د م��ن التفا�صي��ل يف "الأي��ام والأ�ص��ابيع القليل��ة املقبل��ة" ح��ول 
"متى وكيف �صيتم فتح البالد مرة اأخرى".. وكانت قد اأظهرت احل�صيلة اليومية لوزارة ال�صحة الريطانية ت�صجيل 

1631 وف��اة اإ�صافي��ة، م��ا يرف��ع احل�صيل��ة الإجمالي��ة للوب��اء اإىل 100 األ��ف و 162  وف��اة.

اإن��ه رغ��م اأن��ه م��ن امل�ص��تحيل ح��دوث ح��رب عاملي��ة جدي��دة ف��اإن الو�ص��ع ق��د يتط��ور ب�ص��كل غ��ر متوق��ع وب�ص��كل خ��ارج عن ال�ص��يطرة يف ح��ال مل نتح��رك لتجنبه��ا.. واتفق بوتن والرئي���ش 
الأمريك��ي ج��و باي��دن عل��ى متدي��د معاه��دة احل��د م��ن الأ�ص��لحة الهجومي��ة ال�ص��راتيجية )�ص��تارت- 3( غ��ر اأن بوت��ن مل يذك��ر هذا اإل ب�ص��كل عاب��ر يف املنتدى القت�ص��ادي العاملي.. 

ويق��ام املنت��دى ع��ر الإنرن��ت م��ن ج��راء جائح��ة كورونا بدًل من التجمع املعتاد لقادة الدول وروؤ�ص��اء ال�ص��ركات يف دافو���ش ب�صوي�ص��را.

وبت�ص��جيل اململك��ة املتح��دة حل�صيل��ة وفي��ات تتج��اوز 100 األ��ف وف��اة بفرو���ش كورون��ا، ت�صب��ح بذل��ك اأ�صغ��ر دول��ة ت�ص��هد مث��ل ه��ذه احل�صيل��ة القامت��ة.. وعل��ى م��ا يب��دو ف��اإن بريطاني��ا 
م�ص��تعدة لإ�ص��دار اأوام��ر لبع���ش امل�ص��افرين القادم��ن م��ن اخل��ارج بالع��زل يف فن��ادق عل��ى نفقته��م اخلا�ص��ة، يف حماول��ة لوق��ف دخول اأي �ص��اللة جديدة لفرو���ش كورونا امل�ص��تجد، اىل 
البالد.واأ�صار ناظم الزهاوي امل�صوؤول عن اللقاحات يف بريطانيا اإنه �صيكون هناك اإعالن عن خطط لت�صديد الإجراءات على احلدود.. وذكرت هيئة الإذاعة الريطانية اأن مواطني 
اململك��ة املتح��دة واملقيم��ن القادم��ن م��ن معظ��م جن��وب اإفريقي��ا واأمري��كا اجلنوبي��ة، وكذل��ك الرتغ��ال، �ص��ي�صطرون اإىل ع��زل اأنف�ص��هم يف فندق مل��دة 10 اأيام على نفقته��م اخلا�صة.. 
وكان ق��د مت ا�ص��تخدام فن��ادق احلج��ر ال�صح��ي للح��د م��ن انتق��ال الفرو���ش يف دول مث��ل اأ�ص��راليا ونيوزيلندا وال�صن والهند و�ص��نغافورة، لكن مل يتم اعتماد هذه املمار�ص��ة على نطاق 
وا�ص��ع يف اأوروب��ا.ومل يق��دم الزه��اوي تفا�صي��ل الإع��الن املخط��ط ل��ه، لكن��ه ق��ال اإن ت�ص��ديد القواع��د احلدودي��ة كان "ال�ص��يء ال�صحي��ح ال��ذي يجب القيام ب��ه.. بينما نق��وم بتلقيح املزيد 
م��ن ال�ص��كان البالغ��ن، اإذا كان��ت هن��اك �ص��اللت جدي��دة مث��ل اجلن��وب اإفريقي��ة اأو الرازيلي��ة، فاإن��ه يج��ب اأن نك��ون حذري��ن للغاي��ة".. ومت حتدي��د قواع��د الإغالق احلالي��ة، املفرو�صة 
لإبطاء انت�صار ال�صاللة اجلديدة، لأول مرة يف جنوب �صرق اإجنلرا، وحتظر على الريطانين ال�صفر لق�صاء عطالت باخلارج، بالرغم من ال�صماح بال�صفر ال�صروري.. وُيطلب من 

الأ�ص��خا�ش القادم��ن م��ن اخل��ارج بالفعل عزل اأنف�ص��هم يف بريطانيا، لك��ن التنفيذ غر مكتمل.
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اأك��د الرئي���ش ال�صين��ي �ص��ي ج��ن بين��غ اأن بالده �ص��توا�صل م�ص��اركتها الن�ص��طة يف التع��اون الدويل 
م��ن اأج��ل مكافح��ة جائح��ة كورون��ا " كوفي��د- 19 " .. و �ص��دد عل��ى اأن الب�ص��رية �ص��تنت�صر عل��ى 
اجلائح��ة و تخ��رج منه��ا اأق��وى م��ن ذي قبل.وق��ال الرئي���ش ال�صين��ي يف كلم��ة ل��ه خ��الل الفعالي��ة 
الفرا�صي��ة للمنت��دى القت�ص��ادي العامل��ي لأجن��دة دافو���ش  اإن تف�ص��ى جائح��ة كورون��ا �ص��كل 
تهدي��دا خط��را عل��ى ال�صح��ة العام��ة العاملي��ة واأوق��ع القت�ص��اد العامل��ي يف الرك��ود وواجه��ت 
الب�ص��رية ب�ص��ببه اأزم��ات متع��ددة ن��ادرا م��ا حت��دث يف التاري��خ.. ون��وه اإىل اأن ال�ص��ن �ص��توا�صل 
تنفي��ذ ا�ص��راتيجية النفت��اح القائم��ة عل��ى اأ�صا���ش املنفع��ة املتبادل��ة و الك�ص��ب امل�ص��رك و تعزي��ز 
التنمية امل�صتدامة وتطوير العلوم والتكنولوجيا والبتكار اإىل جانب العمل على اإقامة نوع جديد 
م��ن العالق��ات الدولية.ونقل��ت  جمموع��ة ال�ص��ن لالإعالم عن الرئي���ش ال�صين��ي مطالبته العامل 
يف ه��ذا ال�ص��اأن باإجن��از مه��ام اأرب��ع تت�صم��ن تعزي��ز التن�ص��يق يف ال�صيا�ص��ات القت�صادي��ة الكلي��ة، 
وت�صاف��ر اجله��ود لتحقي��ق النم��و الق��وي وامل�ص��تدام واملت��وازن وال�ص��امل لالقت�ص��اد العامل��ي ونب��ذ 

اأث��ارت اإج��راءات حماكم��ة دونال��د ترامب بتهمة التحري�ش على العتداء يف ال�صاد���ش 
م��ن يناي��ر كان��ون الث��اين 2021 عل��ى مبن��ى الكابيت��ول مق��ر الكوجنر���ش الأمريك��ي 
تكهن��ات عل��ى الإنرن��ت اأن��ه ق��د يفق��د بع�ص��ًا م��ن المتي��ازات املخ�ص�ص��ة للروؤ�ص��اء 
ال�صابقن..غر اأن خراء �صابقن يقولون اإن ترامب �صيحتفظ وفقًا للقوانن ال�صارية 
حالي��ا بامتي��ازات مث��ل معا���ش التقاع��د ومكت��ب خا���ش وفري��ق اأمن��ي حت��ى اإذا ح��دث 
امل�صتبعد واأدانه جمل�ش ال�صيوخ يف املحاكمة.. والف�صل يف ذلك يرجع اإىل قانون غر 

مع��روف ن�ص��بيا هو قانون الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن.

قانون الرؤساء السابقني
ه��و قان��ون �ص��در ع��ام 1958 لتوف��ر امتي��ازات م��دى احلي��اة للروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن.. 
وم��ن ه��ذه المتي��ازات م�ص��احة مكتبي��ة لئق��ة وحماي��ة يوفره��ا جه��از اخلدم��ة ال�ص��رية 
وح��وايل 100 األ��ف دولر �ص��نويًا للم�ص��اعدة يف تغطي��ة نفق��ات فري��ق م��ن العامل��ن 

التحيز الأيديولوجي وال�ص��ر على طريق التعاي���ش ال�ص��لمي واملنفعة املتبادلة والك�ص��ب امل�ص��رك و جتاوز الفجوة بن الدول املتقدمة والدول النامية والعمل �ص��ويا على تعزيز التنمية 
والزده��ار يف ال��دول كاف��ة اإىل جان��ب العم��ل �ص��ويا عل��ى مواجه��ة التحدي��ات الكوني��ة وخل��ق م�ص��تقبل اأجم��ل للب�ص��رية.

ومعا���ش تقاع��د يع��ادل حالي��ًا نح��و 220 األ��ف دولر �ص��نويًا.. �ص��در ه��ذا القانون لتوفر اإعانة مالية للرئي���ش ال�ص��ابق ه��اري ترومان الذي ترك من�صبه ع��ام 1953 وواجه ديونا من 
ج��راء الدخ��ول يف م�ص��روعات اأعم��ال غ��ر ناجح��ة ترج��ع اإىل ما قبل تولي��ه املن�صب.

وبالن�ص��بة لرام��ب م��ن املرج��ح اأن تتج��اوز القيم��ة ال�ص��نوية له��ذه المتي��ازات امللي��ون دولر.. اإذ يو�ص��ح تقري��ر للموؤ�ص�ص��ة الوطني��ة لحت��اد دافع��ي ال�صرائ��ب وه��ي موؤ�ص�ص��ة رقابية تتابع 
اإنفاق احلكومة اأنه يتم اإنفاق حوايل اأربعة مالين دولر �صنويًا من اأموال دافعي ال�صرائب على الروؤ�صاء الأربعة على قيد احلياة حاليًا.. ويو�صح التقرير اأن اأعلى المتيازات قيمة 
هو املخ�ص�ش للم�ص��احة املكتبية اإذ ح�صل كل من الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن بيل كلينتون وجورج دبليو بو���ش وباراك اأوباما على ما يربو على 500 األف دولر من اأموال دافعي ال�صرائب 

لتغطي��ة الإيجار املكتبي يف 2020.

هل ميكن جتريد الرؤساء من االمتيازات؟
ق��ال براي��ن كول��ت اأ�ص��تاذ القان��ون بجامع��ة ولي��ة مي�ص��يجان اإن الإجاب��ة نع��م اإذا مت ع��زل الرئي���ش م��ن املن�ص��ب اأثن��اء تولي��ه الرئا�ص��ة.. ول توؤث��ر م�ص��اءلة الرئي���ش يف جمل���ش الن��واب 
على هذه المتيازات.. وكان عدد كبر من النواب وال�ص��خ�صيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئا�ص��ة خالل اأيامه الأخرة يف البيت الأبي�ش لكنه تفادى هذا امل�صر ولذا فاإن 
المتيازات باقية.لكن هناك اأمرًا واحدًا ينبغي التح�ص��ب له: فالقانون ميكن اأن يتغر دائمًا.. ويقول بع�ش املعار�صن اإن قانون الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن ميثل عبئا ماليا ل لزوم له واإن 
الروؤ�صاء يف الع�صر احلديث تتاح لهم فر�ش جمزية للح�صول على الدخل ول يحتاجون مل�صاعدة من الدولة بعد ترك منا�صبهم.. ويف 2016 طرح اجلمهوريون يف الكوجنر�ش 
م�صروع قانون لفر�ش قيود على امليزانيات اخلا�صة بالروؤ�صاء ال�صابقن.. وا�صتخدم اأوباما يف اأواخر فرته الثانية يف الرئا�صة حق النق�ش )الفيتو( لإ�صقاط امل�صروع.وقال اأوباما 
اإن��ه يتف��ق م��ع ال��راأي القائ��ل ب�ص��رورة الإ�ص��الح لك��ن الت�ص��ريع بال�صيغ��ة الت��ي ُطرح بها كان �ص��يفر�ش "اأعباء باهظة وغر معقولة" على مكاتب الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن.. وقال كولت اإنه 
اإذا عمد الكوجنر���ش اإىل اإ�صالح قانون الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن فيجب اأن يفعل ذلك بطريقة ل ت�ص��تهدف ترامب وحده. واأ�صاف اأن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غر م�ص��روع 

ل�ص��حب الأهلية اأو قانونا لإدانة �ص��خ�ش بعينه.

من يقرر موقع مكتب ترامب؟
ق��ال كول��ت اإن القان��ون يتي��ح لرام��ب اختي��ار موق��ع مكتب��ه بنف�ص��ه. واإذا ق��رر ترام��ب اإقام��ة مكتب��ه عل��ى اأمالك تابعة له ف�ص��يدفع دافع��و ال�صرائب فعلي��ا اأموال لرام��ب لتاأجر عقار 
ميلك��ه.. و�ص��تتوىل اإدارة اخلدم��ات العام��ة وه��ي هيئ��ة حكومي��ة احتادي��ة م�ص��وؤولية تزويد املكتب بالأثاث املنا�ص��ب.. وقد غادر ترامب وا�ص��نطن اإىل منتجع م��ارا لجو الذي ميلكه يف 
ب��امل بيت���ش بولي��ة فلوري��دا �صب��اح ي��وم 20 يناي��ر  2021 قب��ل �ص��اعات م��ن تن�صي��ب باي��دن.. ويف بي��ان �صدر يف 25 يناير اأعلن ترامب اأنه �ص��يفتح مكتبا خا�صا به كرئي���ش �ص��ابق 

يف مق��ر اإقامت��ه باملنتج��ع عل��ى اأن يعمل م�ص��اعدوه من مبنى منف�صل يف املنتجع.

ما وضع تقارير املخابرات؟
ثم��ة م�ص��عى متن��ام ب��ن الدميقراطي��ن حلرم��ان ترام��ب م��ن اأح��د امتيازات الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقن يف الع�ص��ر احلديث وهو الإط��الع على تقارير املخاب��رات واملعلومات ال�ص��رية.. وقال 
النائ��ب اآدم �ص��يف رئي���ش جلن��ة املخاب��رات مبجل���ش الن��واب يف مقابل��ة م��ع �ص��بكة "�صي.بي.اإ���ش" يف 17 يناي��ر "ل يوج��د ح��ال ي�ص��تدعي اأن يح�ص��ل ه��ذا الرئي���ش عل��ى تقري��ر اآخ��ر 
م��ن املخاب��رات.. ل اأعتق��د اأن��ه ميك��ن ائتمان��ه عل��ى ذلك.وعل��ى النقي���ش م��ن المتي��ازات الأخ��رى فاإن هذا المتي��از اأ�صبح عرفًا ولي���ش واردًا يف القانون.. وميكن للرئي���ش جو بايدن 
اأن يق��رر م��ن ط��رف واح��د من��ع اإط��الع ترام��ب عل��ى التقاري��ر.. وقالت جن �ص��اكي املتحدثة ال�صحفية با�ص��م البيت الأبي���ش لل�صحفين يف 22 يناير  اإن بايدن �صي�صت�ص��ر اخلراء 

يف جم��ال املخاب��رات يف هذا الأمر.
 دونالد ترامب

 رؤساء أمريكا السابقون األحياء



�صاح��ب  اأك��د   ،2019 اآب  اأغ�صط���ش/  يف 
ال�ص��مو ال�ص��يخ حمم��د ب��ن را�ص��د اآل مكت��وم نائ��ب 
رئي���ش الدول��ة رئي���ش جمل���ش ال��وزراء حاك��م دب��ي، 
اأن معر���ش اإك�ص��بو 2020 دب��ي �ص��يكون ال��دورة 
 168 ل���  املمت��د  املعر���ش  تاري��خ  يف  الأف�ص��ل 
عام��ًا.. ويوؤك��د الواق��ع عل��ى الأر���ش، اأن الإم��ارات 
اإىل �صخام��ة  بالنظ��ر  بالفع��ل  تعهده��ا  �ص��تحقق 
2020"و  "اإك�ص��بو  ل���  التحتي��ة  البني��ة  م�ص��اريع 
الت��ي مت النته��اء منه��ا.. واحل��دث ال��ذي ينطل��ق 
الع��امل،  ح��ول  دول��ة   190 م��ن  اأك��ر  مب�ص��اركة 
يحظ��ى باهتم��ام كب��ر يف الإم��ارات الت��ي تتمت��ع 
دورة  لإقام��ة  الكافي��ة  اللوج�ص��تية  بالق��درات 

تاريخي��ة.

اللمسات النهائية
موؤخ��رًا ا�ص��تاأنفت جلن��ة متابع��ة جاهزي��ة مدين��ة 
دبي ل�صت�صافة اإك�صبو 2020، عقد اجتماعاتها 
الدوري��ة، �ص��عيًا لتكام��ل الأدوار وامل�ص��وؤوليات ب��ن 
جمي��ع اجله��ات.. وتاأت��ي ه��ذه الجتماع��ات للتاأك��د 
م��ن ا�ص��تكمال التجهي��زات وتكام��ل ا�ص��تعدادات 
احل��دث  ل�ص��ت�صافة  دب��ي  يف  املختلف��ة  اجله��ات 
الدويل.. وجرى خالل الجتماع، ا�صتعرا�ش اآليات 
التن�ص��يق والتع��اون م��ع اجله��ات املعني��ة وحتدي��د 
الإط��ار التف�صيل��ي للمه��ام وال�صالحي��ات، �ص��عيًا 
لتكام��ل الأدوار وامل�ص��وؤوليات ب��ن جمي��ع اجله��ات 
�ص��واء  ح��ٍد  عل��ى  والحتادي��ة  املحلي��ة  املخت�ص��ة 
ج��دول  وت�صّم��ن   ..2020 اإك�ص��بو  ل�ص��ت�صافة 
اأعمال اجتماع اللجنة الأول حتديد منظومة املهام 
وامل�صوؤوليات ل�صرطة دبي لتاأمن ا�صت�صافة احلدث 
ال��دويل، بالإ�صاف��ة اإىل ا�ص��تعرا�ش منظومة املهام 
وامل�ص��وؤوليات لهيئة الطرق واملوا�صالت بدبي فيما 

يتعل��ق بامل�ص��اريع املرتبط��ة باإك�ص��بو 2020.
مار���ش  يف  اأعماله��ا  ب��داأت  ق��د  اللجن��ة  وكان��ت 
2019 بع��د اأن اأ�ص��در ال�ص��يخ اأحم��د ب��ن �ص��عيد 
اآل مكت��وم رئي���ش هيئ��ة دب��ي للط��ران الرئي���ش 
الأعل��ى ملجموع��ة ط��ران الإم��ارات، رئي���ش اللجن��ة 
العلي��ا لإك�ص��بو 2020 دب��ي، ق��رارا بت�ص��كيل جلنة 
تت��وىل الإ�ص��راف الع��ام عل��ى متابع��ة ا�ص��تعدادات 
املدين��ة ل�ص��ت�صافة اإك�ص��بو 2020 دب��ي عل��ى اأمت 

وجه.
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التركيز على املستقبل
يف كلمت��ه خ��الل افتت��اح فعالي��ات قم��ة "اأ�ص��بوع اأبوظب��ي لال�ص��تدامة" اأك��د الدكت��ور 
�ص��لطان ب��ن اأحم��د اجلاب��ر وزي��ر ال�صناع��ة والتكنولوجي��ا املتقدم��ة املبع��وث اخلا���ش 
لدولة الإمارات للتغر املناخي، عزم الإمارات على اإقامة احلدث.. وقال: يف اأواخر 
هذا العام �ص��رحب دولة الإمارات بالعامل يف "اإك�ص��بو دبي" حيث يقام هذا احلدث 
للم��رة الأوىل يف منطقتن��ا، و�ص��تكون ال�ص��تدامة والركي��ز عل��ى امل�ص��تقبل من املحاور 
الرئي�ص��ة لهذا احلدث".. واأكد الدكتور �ص��لطان اجلابر رئي���ش جمل���ش اإدارة �ص��ركة 
"م�ص��در" ، الت��زام دول��ة الإم��ارات بجه��ود التنمي��ة امل�ص��تدامة العاملي��ة بع��د جائح��ة 

األقاه��ا. 19"، وذل��ك خ��الل كلم��ة  "كوفي��د - 
واأ�ص��اف: "توا�ص��ل دول��ة الإم��ارات القي��ام بدوره��ا الرائ��د وامل�ص��وؤول يف املجتم��ع 
ال��دويل للح��د م��ن النبعاثات الكربونية، و�صت�ص��خر عالقاتها وتكر���ش قدراتها لتكون 
ق��وة لتكات��ف اجله��ود وحتقي��ق التق��دم".. م��ن جانب��ه ق��ال اأحم��د اخلطي��ب الرئي���ش 
التنفي��ذي للتطوي��ر والت�ص��ليم العق��اري يف اإك�ص��بو 2020 يف ت�صري��ح لوكال��ة اأنب��اء 
الإم��ارات "وام" اإن الإم��ارات ملتزم��ة با�ص��ت�صافة احل��دث يف الوق��ت املح��دد واتب��اع 

كاف��ة الإج��راءات الحرازية..
 كم��ا اأك��د جهوزي��ة الإم��ارات جلمي��ع ال�ص��يناريوهات املحتمل��ة ع��ن طري��ق التخطي��ط 
امل�ص��بق وم��ن خ��الل احلج��ز امل�ص��بق ع��ن طري��ق الإنرن��ت.. واأو�ص��ح: �ص��يتم اإدارة 
املواعي��د وتواج��د ال��زوار مب��ا ي�صم��ن تطبي��ق جمي��ع الإج��راءات الحرازي��ة ومنه��ا 

املحافظ��ة عل��ى التباع��د.

وزيــر  اجلابــر  أمحــد  بــن  ســلطان  د.   *
الصناعــة والتكنولوجيــا املتقدمــة: اإلمــارات 
ملتزمــة جبهــود التنميــة املســتدامة العامليــة 

بعــد جائحــة "كوفيــد - 19" 

توظيف االبتكار
البت��كار  بتوظي��ف  للتحدي��ات  احلل��ول  اإيج��اد  عل��ى  دب��ي   2020 اإك�ص��بو  ويرك��ز 
وت�صخر التكنولوجيا املتقدمة وتعزيز التعاون وتبادل الأفكار وتوفر املن�صات امللهمة 
و املحفزة على الإبداع ل�صمان ا�ص��تمرار التقدم الب�ص��ري يف جميع املجالت، وخا�صة 
فيما يتعلق بالقطاع ال�صناعي ال�صديق للبيئة.. وبينما يقف العامل على اأعتاب حتول 
ل �ص��ابق ل��ه بف�ص��ل الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة، ي�ص��لط اإك�ص��بو 2020 ال�ص��وء بق��وة 
عل��ى وع��د مب�ص��اهمة كب��رة لالبت��كار والتكنولوجي��ا يف حل اأهم التحدي��ات التي تواجه 
الع��امل حاليًا.وبالإ�صاف��ة اإىل توف��ر �ص��بكات اجلي��ل اخلام���ش لالت�ص��الت م��ن قب��ل 
�ص��ركة ات�صالت، وهي �ص��ريك اأول ر�ص��مي للحدث، فاإن الروبوتات املوجودة يف املوقع 
واأح��دث البت��كارات �ص��تتيح لل��زوار جت��ارب ممي��زة.. كم��ا �ص��يرز اإك�ص��بو م��دى الدعم 
ال��ذي يح�ص��ل علي��ه املبتك��رون م��ن خ��الل برنامج منح البت��كار املوؤثر وبرنامج اإك�ص��بو 
لي��ف، وكيفي��ة اختي��ار الأف��كار اجلدي��دة م��ن اأج��ل برنامج اأف�ص��ل املمار�ص��ات العاملية، 
وهي كلها برامج تعمل على م�صاعدة املالين يف املجتمعات املهم�صة يف خمتلف اأنحاء 
الع��امل.. ويق��ام اإك�ص��بو 2020 عل��ى م�ص��احة اإجمالي��ة تبل��غ 4.38 كيلوم��ر مرب��ع، 
و�ص��يدعم القت�صاد الإماراتي باإجمايل قيمة م�صافة تبلغ 122.6 مليار درهم بن 
عام��ي 2013 و 2031، و�ص��يدعم م��ا ي�ص��ل اإىل 905.200 �ص��نة عم��ل ب��ن 

عام��ي 2013 و 2031، وه��و م��ا ي�ص��اوي نح��و 49 األف��ًا و 700 وظيف��ة ب��دوام 
كامل �صنويًا، وفقًا لدرا�صة م�صتقلة اأجرتها �صركة التدقيق وال�صت�صارات املالية اإرن�صت 

ويوجن.

"ترّيا" يفتح أبوابه 
اأف��اد مكت��ب "اإك�ص��بو 2020 دب��ي" ب��اأن العر���ش الأول لأجنح��ة "اإك�ص��بو 2020 
دب��ي" �ص��يمنح ال��زوار فر�ص��ة، ليكون��وا يف طليع��ة م�صتك�ص��في جن��اح ال�ص��تدامة "ت��ّرا" 
2021، م�ص��رًا  اأبري��ل   10 يناي��ر حت��ى   22 م��ن  للجمه��ور  اأبواب��ه  افتت��ح  حي��ث 
اإىل اأن كلفة اإجناز جناح ال�ص��تدامة، فقط، و�صلت اإىل مليار درهم.. واأ�صاف املكتب 
اأن العر���ش الأول لالأجنح��ة فر�ص��ة حم��دودة امل��دة، لي�ص��اهد ال��زوار ع��ن كث��ب اأجنح��ة 
املو�صوع��ات يف "اإك�ص��بو 2020" ف�ص��اًل ع��ن اأن��ه �ص��يقدم ملح��ة عم��ا ميك��ن توقع��ه 
عندم��ا تنطل��ق فعالي��ات "اإك�ص��بو 2020" اأول اإك�ص��بو دويل ُيق��ام يف منطق��ة ال�ص��رق 
الأو�ص��ط واإفريقي��ا وجن��وب اآ�ص��يا، يف الف��رة م��ن الأول م��ن اأكتوب��ر 2021، اإىل 31 

.2022 مار���ش 
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جناح االستدامة
وذك��ر اأن جن��اح ال�ص��تدامة "ت��را"، �ص��يفتح اأبواب��ه للجمه��ور ابت��داء م��ن 22 يناي��ر 
2021، و�ص��يتبعه يف وق��ت لح��ق بالرب��ع الأول م��ن الع��ام اجل��اري، جن��اح التنق��ل 
"اأِل��ف"، وجن��اح الفر���ش "ع��امل الفر���ش"، م�ص��رًا اإىل اأن��ه ب��داأ حج��ز تذاك��ر العر���ش 
ملكت��ب  الع��ام  املدي��ر  وقال��ت   ..2021 يناي��ر   16 م��ن  ابت��داء  لالأجنح��ة،  الأول 
"اإك�ص��بو 2020 دب��ي" وزي��رة الدول��ة ل�ص��وؤون التع��اون ال��دويل، رمي بن��ت اإبراهي��م 
الها�ص��مي: "ُي�ص��ّرنا ا�ص��تهالل ع��ام 2021 عل��ى نح��و اإيجاب��ي، برحيبن��ا مبجتمع دولة 
الإم��ارات ليكون��وا اأول م��ن ي�صتك�ص��ف )ت��ّرا( جن��اح ال�ص��تدامة، يف اأوق��ات مل ي�ص��هد 
تاريخن��ا مثي��اًل له��ا م��ن قب��ل عل��ى �صعي��د تاأثره��ا يف الب�ص��رية.واأ�صافت: "ه��ذه الف��رة 
من التغير ال�صريع الوترة، الذي ل �صابق له، ت�صحبها حاجة ملّحة اإىل اإعادة النظر 
يف طريق��ة عي�ص��نا، وي��زداد ه��ذا التغي��ر �ص��رعة اإثر اأزمة �صحية عاملي��ة، طالت كل فرد 
م��ن �ص��كان كوك��ب الأر���ش. وم��ع العل��م باأنن��ا ق��د نتذك��ر ع��ام 2020 عل��ى اأن��ه الع��ام 
ال��ذي قل��ب حياتن��ا راأ�ص��ًا على عقب اإىل الأبد، اإل اأن��ه منح املجتمع العاملي فر�صة هائلة 
لالحت��اد، واإيج��اد حل��ول لتحدياتن��ا الأك��ر اإحلاح��ًا".. وتابع��ت: "تظ��ل هذه ه��ي الغاية 
املحوري��ة ل�)اإك�ص��بو 2020 دب��ي(، ولروؤي��ة قي��ادة دول��ة الإم��ارات، فيم��ا حت��ث اأجنح��ة 
املو�صوع��ات لدين��ا: )الفر���ش والتنقل وال�ص��تدامة( على العم��ل اجلماعي ملعاجلة هذه 
التحدي��ات به��دف �صن��ع م�ص��تقبل اأف�ص��ل للب�ص��رية باأ�ص��رها".قالت الها�ص��مي: "كان��ت 
ال�صح��ُة وال�ص��المُة م��ن اأه��م مقوم��ات الإع��داد له��ذا احل��دث ال��دويل، وه��ذا ل ينطب��ُق 
عل��ى اأجنح��ِة املو�صوع��اِت وم�ص��احاِتنا العام��ِة فح�ص��ب، ب��ل ينطب��ق اأي�ص��ًا عل��ى جه��وِد 
م�ص��اركينا الدولي��ن و�ص��ركاِئنا، اأي اأك��ر م��ن 200 دول��ٍة ومنظم��ٍة اأك��دت التزامه��ا 
جت��اه اإك�ص��بو، وعمل��ت ِبن��اء عل��ى ذل��َك اللت��زام".. واأ�صاف��ت: "اإننا يف دول��ة الإمارات، 
َلنخط��و اأوىل ُخطواِتن��ا يف ع��ام 2021 ب��روٍح م��ن الثق��ِة والأم��ل والتع��اوِن والإيجابية.. 
فكما ا�صتطاعت دولُتنا جتاوَز التحدياِت ال�صابقة، �صنتمكُن من مواجهِة اأي عقباٍت يف 
املرحل��ِة القادمة.وتابع��ت: اإنن��ا به��ذِه ال��روِح، وم��ع دخولن��ا ع��اَم 2021، ع��اَم اليوبي��ِل 
الذهب��ِي لدول��ِة الإم��ارات، نق��دُم ِخدماِتن��ا بو�صفن��ا من�ص��ًة للتع��اون العامل��ي والتنمي��ِة 
امل�ص��ركة.. واإك�ص��بو 2020 دب��ي فر�صُتن��ا لنحت�ص��ن العامل من جديد، بعد �ص��هور من 
العزل��ِة وانع��داِم اليق��ن.. اإن��ه فر�ص��ة لالحتف��اِل وحتفي��ِز الت�صام��ِن والت��اآزر الإن�ص��ايّن، 
ولإعط��اء الأولوي��ِة لالنفت��اح وال�ص��مول، ولتقدير التقدم املُحرز يف �ص��تى جمالِت العلوِم 

والتقنية.

التنمية اخلضراء
2020 دب��ي"  "اإك�ص��بو  الزائ��ر يف  لتجرب��ة  التنفي��ذي  الرئي���ش  قال��ت  اإىل ذل��ك، 
مرج��ان فري��دوين: "�ص��عى )اإك�ص��بو 2020 دب��ي( اإىل اأن يك��ون واح��دًا م��ن اأك��ر 
ن�ص��خ اإك�ص��بو ال��دويل ا�ص��تدامة يف التاري��خ، ويدع��م جه��ود دول��ة الإم��ارات يف ري��ادة 
التنمي��ة اخل�ص��راء، ل��ذا م��ن املالئ��م اأن ي�ص��تمتع زوارن��ا الأوائ��ل بالعر���ش الأول جلناح 
ال�ص��تدامة، ال��ذي يج�ّص��د جترب��ة تفاعلي��ة و�ص��خ�صية ت�ص��لط ال�ص��وء عل��ى �ص��رورة 
معاجل��ة جمموع��ة م��ن اأك��ر التحدي��ات البيئي��ة يف الع��امل".. واأ�صاف��ت: "�ص��يمّكن 
)اإك�ص��بو 2020( ال��زوار م��ن جمي��ع اجلن�ص��يات، والأعم��ار، والهتمام��ات من اتخاذ 

* رمي اهلامشــي املديــر العــام ملكتــب "إكســبو 
التعــاون  لشــؤون  الدولــة  وزيــرة  2020 ديب" 
 2021 خنطــو أوىل خطواِتنــا عــام  الــدويل: 
بــروح مــن الثقــة واألمــل والتعــاون واإلجيابيــة

وق��ال الرئي���ش التنفي��ذي للتطوي��ر والت�ص��ليم العق��اري يف معر���ش "اإك�ص��بو 2020 
اإىل  اإجن��از جن��اح ال�ص��تدامة، فق��ط، و�صل��ت  "كلف��ة  اإن  اأحم��د اخلطي��ب،  دب��ي" 
ملي��ار دره��م" م�ص��رًا اإىل اأن ال�ص��تدامة واح��د م��ن املو�صوع��ات الرئي�ص��ة يف "اإك�ص��بو 

2020 دب��ي" و�ص��يكون من�ص��ة لإح��داث التغي��ر، وم�ص��اركة احلل��ول.

قرارات وخيارات اأكر ا�صتدامة يف حياتهم اخلا�صة، وذلك عر عر�ش الفر�ش التي 
ُتوّحدن��ا، واآلي��ة عملن��ا اجلماع��ي لإح��داث تغي��ر اإيجاب��ي".

وبح�ص��ب املكتب، �ص��يحظى الزوار بفر�صة ا�صتك�ص��اف "تّرا" وال�ص��تمتاع بامل�ص��احات 
العام��ة الفري��دة املحيط��ة ب��ه، الت��ي ت�صم ملعبًا لالأطف��ال، ومتجرًا للهداي��ا، ومطاعم، 

وغرها الكثر.. 
و�ص��يوفر "ت��ّرا" )وه��ي كلم��ة لتيني��ة تعن��ي كوك��ب الأر���ش( رحل��ة غام��رة ع��ر 
عجائ��ب الطبيع��ة، مب��ا يف ذل��ك جولة تفاعلية حت��ت جذور الغابة، توؤثر فيها كل خطوة 

عل��ى �ص��بكة الأخ�ص��اب العنكبوتي��ة.. 
مم��ت التجربة امل�ص��حونة بالعاطفة، عر ك�ص��فها الآث��ار امل�صرة اخلفية خلياراتنا،  و�صُ
حل��ّث ال��زوار م��ن جميع الفئات العمرية، ل�ص��يما من اجلي��ل ال�صاعد، على اأخذ تاأثر 
�ص��لوكهم على البيئة بعينالعتبار، وك�ص��ر حلقة ال�ص��لوك ال�ص��تهالكي، ما ميّكنهم من 
اأن ي�صبح��وا دع��اة للتغي��ر. ويوفر جناح "تّرا" جتربة مرحة ا�صتك�ص��افية، و�ص��ي�صبح 

يف مرحلة "الإرث"مركزًا للعلوم، بحيث يلهم اخليارات امل�ص��تدامة لالأجيال املقبلة.
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�صممت جناح ال�ص��تدامة �ص��ركة "غرمي�ص��و اأركيتكت���ش" على اأن يكون مطابقًا ملعاير 
املب��اين اخل�ص��راء، احلا�صل��ة عل��ى �ص��هادة "ليي��د" البالتيني��ة للري��ادة يف ت�صميم��ات 

الطاق��ة والبيئة.. 
وي�ص��تمد ال�ص��كل الديناميك��ي للجن��اح الإله��ام م��ن العملي��ات الطبيعي��ة، مث��ل التمثي��ل 
ال�صوئ��ي، وه��و م��ا يخ��دم وظيفت��ه، اإذ ي�ص��تخل�ش الطاقة من اأ�ص��عة ال�صم���ش، ويح�صد 

امل��اء الع��ذب من رطوب��ة الهواء.
و�ص��ُتنتج الطاق��ة األواح��ًا كهرو�صوئي��ة عل��ى اأعل��ى املوا�صف��ات، بينه��ا 1055 لوح��ًا 
ب��ة عل��ى مظل��ة ال�ص��قف البال��غ عر�صه��ا 130 م��رًا، وكذل��ك اأعل��ى �صل�ص��لة م��ن  ُمرتَّ
اأ�ص��جار الطاق��ة املنت�ص��رة �صم��ن املناظ��ر الطبيعي��ة.. وت�ص��تمد مظل��ة جناح ال�ص��تدامة 

الإله��ام م��ن �ص��جرة الغ��اف، الت��ي ترمز اإىل جتربة اجلناح بالكامل.. ول تنبت �ص��جرة 
الغاف �صوى يف املناطق املناخية الأكر جفافًا، وحتتاج اإىل كميات قليلة جدًا من املاء 

للبق��اء، وتتمت��ع بالق��درة عل��ى العي���ش يف البيئ��ات ال�صحراوية..
 ويّتب��ع ت�صمي��م ال�ص��قف مب��ادئ الطبيع��ة، لي�ص��م اأك��ر م�ص��احة ممكن��ة م��ن الأل��واح 
ال�صم�ص��ية، وي�ص��هل عملي��ة التنظي��ف.. وحتي��ط اأ�ص��جار الطاق��ة تل��ك باملبن��ى، لتغطي��ة 
امل�ص��احات اخلارجي��ة بالظ��ل، و�ص��تتبع م�ص��ار ال�صم���ش لتولي��د اأك��ر ق��در ممك��ن م��ن 

الطاق��ة..
 ويف املجم��ل، �ص��تنتج تقني��ة املبن��ى 4 غيغاواط/ �ص��اعة م��ن الكهرب��اء �ص��نويًا، وه��ذه 
الكمي��ة كافي��ة لقي��ادة �ص��يارة "ني�ص��ان لي��ف" الكهربائي��ة مل�ص��افة تعادل ن�صف امل�ص��افة 

الت��ي تف�صلنا ع��ن كوكب املريخ.



* أمحد بن طحنون بن حممد آل هنيان:
قادة اإلمارات ووضعوا نصب أعينهم أولوية 
حتقيق األمنوإدامة االستقرار وبناء دولة 

قوية على املستويني اإلقليمي والعاملي.

بن��اًء عل��ى توجيه��ات �صاح��ب ال�ص��مو ال�ص��يخ حمم��د ب��ن زاي��د اآل نهي��ان ويل عه��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، �صيتم تدريب وتاأهيل الدفعة ال�15 
من جمندي اخلدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية و�صرطة دبي وباإ�صراف 
هيئ��ة اخلدم��ة الوطني��ة والحتياطي��ة، للم�ص��اركة يف تنظي��م معر���ش "اإك�ص��بو 

2020 دب��ي".
وثم��ن الل��واء الرك��ن طي��ار ال�ص��يخ اأحم��د ب��ن طحن��ون ب��ن حمم��د اآل نهي��ان رئي���ش 
هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية، توجيهات القيادة الر�صيدة بتن�صيب جمندي 
اخلدم��ة الوطني��ة والحتياطي��ة الدفع��ة ال��� 15 للم�ص��اركة يف تنظي��م معر���ش 
"اإك�ص��بو 2020 دب��ي" وذل��ك بالتع��اون م��ع وزارة الداخلي��ة و�ص��رطة دب��ي ومكتب 

"اإك�ص��بو دب��ي 2020".

ق��ال الل��واء الرك��ن طي��ار ال�ص��يخ اأحم��د بن طحنون ب��ن حممد اآل نهي��ان: "حظيت دولة 
الإمارات العربية املتحدة بحكومة ر�ص��يدة وقيادات ع�ص��كرية ووطنية خمل�صة.. قادة 
امتلك��وا نظ��رة ثاقب��ة ا�صت�ص��رفت اآفاق امل�ص��تقبل وو�صعوا ن�صب اأعينه��م اأولوية حتقيق 

الأمن واإدامة ال�ص��تقرار وبناء دولة قوية على امل�ص��توين الإقليمي والعاملي".
ج��اء ذل��ك خ��الل ا�ص��تقبال مرك��ز تدري��ب �ص��يح اللحم��ة يف الق��وات امل�ص��لحة، �ص��باب 
الوط��ن م��ن جمن��دي الدفع��ة ال��� 15 للخدم��ة الوطنية التاأ�صي�ص��ية "املجموع��ة الثانية" 
و�صط اإجراءات وقائية واحرازية ل�صمان �صالمتهم، واتخاذ الإجراءات كافة لتوفر 
احلماي��ة الق�ص��وى ل��كل جمن��دي اخلدمة الوطنية من اأج��ل احلفاظ عليهم وحمايتهم 
م��ن اجلائح��ة.. وه��ي اأولوي��ة تتاب��ع ب�ص��كل مبا�ص��ر م��ن قب��ل الل��واء الرك��ن طي��ار ال�ص��يخ 

اأحم��د ب��ن طحن��ون بن حمم��د اآل نهيان.
وق��د اأع��رب رئي���ش هيئ��ة اخلدم��ة الوطني��ة والحتياطي��ة ع��ن فخ��ره واعت��زازه به��ذه 
الأف��واج م��ن اأبن��اء الوط��ن، مم��ن التحق��وا خلدمة وطنه��م، موؤكدًا اأهمية ه��ذه املرحلة 
م��ن حياته��م، ودوره��ا الرئي�ص��ي يف بن��اء وتر�ص��يخ القي��م النبيل��ة وال��ولء والن�صب��اط 
واللتزام واجلدية يف نفو�صهم، وتعزيز قدراتهم الع�صكرية، وتن�صئة الأجيال القادمة 
تن�ص��ئة وطني��ة �ص��ليمة، وم�ص��اعدتها عل��ى اإدراك التحدي��ات الت��ي ق��د تواجهه��ا وكيفي��ة 

الت�ص��دي له��ا مبنته��ى امل�ص��وؤولية واحلذر.

الضبط العسكري
ويرك��ز برنام��ج اخلدم��ة الوطني��ة يف املرحل��ة الأوىل من��ه عل��ى حتوي��ل املجندي��ن م��ن 
ال�صبغة املدنية اإىل ال�صبغة الع�صكرية من خالل التدريبات الع�صكرية وحمل ال�صالح 
وا�صتخدامه، وتعويدهم ال�صبط والربط الع�صكري، وتعزيز م�صتوى لياقتهم البدنية، 
وتر�ص��يخ القي��م الوطني��ة يف نفو�ص��هم، و�صق��ل مهاراتهم القيادي��ة وتطويرها لتبداأ بعد 
ذل��ك مرحل��ة التدري��ب التخ�ص�ص��ي الت��ي يت��م التدري��ب فيه��ا عل��ى مه��ن وتخ�ص�ص��ات 
حم��ددة تخ��دم وزارة الداخلي��ة والقي��ادة العام��ة ل�ص��رطة دب��ي، ليت��م توزيعه��م يف 
"اإك�ص��بو  معر���ش  تاأم��ن  يف  م�ص��اركتهم  تت�صم��ن  والت��ي  املختلف��ة  التخ�ص�ص��ات 
2020" ليمار�ص��وا وب�ص��ورة فعلي��ة ه��ذه امله��ن والتخ�ص�ص��ات بحرفي��ة عالي��ة، جنبًا 
اإىل جن��ب م��ع اإخوانه��م العامل��ن يف �ص��رطة دب��ي، اإىل جان��ب العدي��د م��ن املحا�ص��رات 
الت��ي �ص��يتلقونها عل��ى اأي��دي مدرب��ن متخ�ص�ص��ن، به��دف تعزي��ز القي��م الإ�ص��المية 

والوطني��ة وتع��زز لديه��م قي��م ال��ولء والنتم��اء للوطن.

احلدث العاملي
وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن القي��ادة العام��ة ل�ص��رطة دب��ي ومكت��ب "اإك�ص��بو دب��ي 2020" 
ق��د ثمن��ا توجيه��ات القيادة الر�ص��يدة بتن�ص��يب جمن��دي اخلدمة الوطني��ة والحتياطية 
وذل��ك  دب��ي"،   2020 "اإك�ص��بو  معر���ش  تنظي��م  يف  للم�ص��اركة   15 ال���  الدفع��ة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية و�صرطة دبي.. واأ�صاد اجلانبان بدعم الفريق �صمو ال�صيخ 
�ص��يف ب��ن زاي��د اآل نهي��ان نائ��ب رئي���ش جمل���ش ال��وزراء وزي��ر الداخلي��ة، والل��واء الركن 
طي��ار ال�ص��يخ اأحم��د ب��ن طحن��ون ب��ن حمم��د اآل نهي��ان رئي���ش هيئ��ة اخلدم��ة الوطني��ة 
والحتياطية لكافة اجلهود ال�صرطية والتنظيمية والإدارية لفعاليات "اإك�صبو 2020 
دب��ي" م��ن اأج��ل اإخ��راج احل��دث العامل��ي مب��ا يلي��ق ب�ص��معة ومكان��ة دول��ة الإم��ارات يف 

تنظي��م اأف�ص��ل واأ�صخم الفعالي��ات الدولية.
م��ن جانب��ه، ق��ال الل��واء الدكت��ور ال�ص��الل �ص��عيد ب��ن هوي��دي الفال�ص��ي، م�ص��اعد 
القائ��د الع��ام ل�ص��وؤون الإدارة والدع��م اللوج�ص��تي يف �ص��رطة دب��ي ورئي���ش قطاع الدعم 
املجل���ش  وع�ص��و   ،"2020 "اإك�ص��بو  ح��دث  لتاأم��ن  الأمني��ة  اللجن��ة  والإ�ص��ناد يف 
الأمني للتح�صر ل�صت�صافة معر�ش "اإك�صبو" الدويل، اإن الرنامج التدريبي ملجندي 

ــواء الركــن طيــار الشــيخ أمحــد بــن طحنــون بــن حممــد آل  الل
ــة ــان رئيــس هيئــة اخلدمــة الوطنيــة واالحتياطي هني

اخلدم��ة الوطني��ة والحتياطي��ة يف �ص��رطة دب��ي �ص��يلتحق به 1955 جمن��دًا - الدفعة 
ال� 15، على اأن يتلقوا تدريبات اإدارية اأمنية، وفنية تخ�ص�صية، وتدريبات عملية يف 
موق��ع "اإك�ص��بو 2020 دب��ي"، مبين��ًا اأن��ه م��ن املتوق��ع اأن يت��م تخريج الدفع��ة الأوىل يف 

�ص��هر مايو املُقبل.

الربنامج التدرييب
واأ�ص��اف اأن جُمن��دي اخلدم��ة الوطني��ة �ص��يتوزعون عل��ى قطاع��ي العملي��ات بواق��ع 
1738 جمن��دًا موزع��ن عل��ى الإدارة العام��ة لأم��ن املط��ارات، والإدارة العام��ة لأم��ن 
الهيئ��ات واملن�ص��اآت والط��وارئ، والإدارة العام��ة للم��رور، وقطاع البح��ث اجلنائي بعدد 
217 جمن��دًا موزع��ن يف الإدارة العام��ة للتحري��ات واملباح��ث اجلنائي��ة، ومراك��ز 
ال�ص��رطة، لفت��ًا اإىل اأن الرنام��ج التدريب��ي �ص��يعقد يف بداي��ة اأبري��ل املقب��ل عل��ى م��دار 

اأ�ص��هر.  5
واأ�ص��ار اإىل اأن الرنام��ج التدريب��ي ملجن��دي اخلدم��ة الوطني��ة الدفع��ة ال��� 15 يت�صم��ن 
�صل�ص��لة م��ن ال��دورات التخ�ص�صي��ة واملتقدم��ة الت��ي تاأت��ي يف اإطار مواكبة ا�ص��راتيجية 
الدول��ة نح��و متك��ن الكوادر الوطني��ة ورفدها باملهارات التخ�ص�صي��ة واملهنية، و�صمن 
عالق��ات ال�ص��راكة والتع��اون ب��ن القي��ادة العام��ة ل�ص��رطة دب��ي والهيئة العام��ة للخدمة 

الوطني��ة والحتياطي��ة يف القوات امل�ص��لحة.
واأو�ص��ح الل��واء الدكت��ور ال�ص��الل �ص��عيد ب��ن هوي��دي الفال�ص��ي، اأن الرنام��ج التدريب��ي 
ال��ذي �ص��يقدمه فري��ق التدري��ب يف قط��اع الدع��م والإ�ص��ناد �ص��يُمد املجندي��ن باملعرف��ة 
والعل��م فيم��ا يخت���ش باإج��راءات اخلا�ص��ة بتاأم��ن ح��دث "اإك�ص��بو دب��ي" ال��دويل، ه��ذا 
اإىل جان��ب اإحلاقه��م خ��الل الع��ام ذات��ه مبحا�ص��رات وور���ش عم��ل ومتاري��ن وتدريب��ات 
خمتلفة.واأك��د ع��دد م��ن اأولي��اء الأم��ور اأنه��م ي�ص��عرون بالفخر وال�ص��عادة ك��ون اأبناءهم 
هن��اك  اأن  وي��رون   "2020 "اإك�ص��بو  معر���ش  يف  لالإم��ارات  �ص��فراء  �ص��يكونون 
م�ص��وؤولية كب��رة تق��ع عل��ى عاتقهم، فعليهم متثيل الدول��ة اأف�صل متثيل يليق بالإمارات 

واإجنازاته��ا.
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الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة  مجموعة
 شركات "ماتيتو" العالمية  

              معتز غندور: 
األمن المائي أولوية مطلقة للحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومات فـي العالم 

* معتز غندور : 
مستمرون يف ريادة املشهد 
بتطوير مشاريع حيوية 
عاملية  عمالقةمبقاييس 

بأوقات قياسية رغم 
التحديات

ــث  ــة.. حي ــرة تارخيي ــامل بفت ــر الع مي
 COVID-19 تطــورات  اســتحوذت 
علــى اهتمــام اجلميــع بــال منــازع - 
حكومــات ومواطنيــني - وتبقــى اخلــربة 
الســبيلني  األزمــات  إدارة  يف  واملرونــة 
األكثــر ثقــة للتنقل عرباملجهــول والعمل 
علــي النهــوض والنمــو بــال تراخــي رغم 
التحديــات.. ومــن أهــم ملفــات املرحلــة 
ذات الصلــة هــو ملــف األمــن املائــي 
حيــث أن املــاء يبقــى دائمــً وأبــدًا خــط 
الدفــاع األول وشــريان حيــاة للبشــرية، 
بغــض النظرعــن الوضــع  ســواء كان 
ــوث أو األوبئــة  ــاخ ، أوالتل التغــري يف املن
ــو احلــال  ــا ه ــة كم ــح الصحي ، أواجلوائ

ــد 19. ــة الكوفي ــع جائح م

مــن هــذا املنطلــق كان هــذا اللقــاء مــع واحــد مــن أهــم رواد صناعــة 
امليــاه يف العــامل، واحلاصــل علــى   لقــب "املديــر التنفيــذي صاحــب 
ســجل اخلدمــة األطــول يف صناعــة امليــاه علــى مســتوى العــامل" مــن 

.GWI  "جملــة "غلوبــال ووتــر إنتيليجيــز
هــو معتــز غنــدور، الرئيــس التنفيــذي ورئيــس جملــس ادارة 

العامليــة.  ماتيتــو  جمموعــة شــركات 
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* حتظــى "ماتيتــو" باعتــراف عاملــي كوهنــا عالمــة موثوقــة 
واملــزود املفضــل حللــول إدارة امليــاه والطاقــة البديلــة الذكيــة.. 
ــة،  ــاريع يف 46 دول ــربة واملش ــن اخل ــا م ــن 60 عام ــر م ــع أكث وم
حيــث تقــود الشــركة القطــاع مــع حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات 
باإلشــادة  الطريــق وخنتــص  طــول  علــى  لإلعجــاب  املثــرية 
ــا  ــتمرة ليومن ــنة 2020 واملس ــرية يف س ــركة الكب ــات الش بنجاح
ــتمرارية  ــاح واالس ــن النج ــف ميك ــة 2021.. كي ــع بداي ــذا م ه
برغــم كل الظــروف الطارئــة الــي ميــر هبــا العــامل والــي أرهقت 

ــة ؟ ــرى عمالق ــركات أخ ــات دول و ش حكوم

- املرون��ة، اخل��رة، الإدارة الذكي��ة وق��وة املوق��ف امل��ايل م��ع توف��ر راأ���ش امل��ال.. ه��ذه ه��ي 
عوام��ل النج��اح يف جمي��ع الأوق��ات ولي���ش فق��ط يف وقت الأزم��ات.. اأما بالن�ص��بة ل�"ماتيتو" 
فنح��ن نتمت��ع بنم��وذج اأعم��ال خا���ش للغاي��ة مم��ا يتي��ح لن��ا فر���ش اأكرللتخطي��ط املبك��ر 
لل�ص��يناريوهات الت��ي م��ن �ص��اأنها التاأث��ر عل��ي �ص��ر الأعم��ال والعم��ل عل��ى درئه��ا وم��ن ث��م 

ال�ص��تجابة ال�ص��ريعة والعملي��ة لتط��ورات ال�ص��وق املحلي��ة والعاملي��ة.  
وم��ع التط��ور ال�ص��ريع للجائح��ة ، اأثم��رت ال�ص��راتيجية التقدمي��ة لل�ص��ركة فيم��ا يخت���ش 
بتواج��د مكات��ب ت�ص��غيلية واإداري��ة يف اأك��ر م��ن 22 دول��ة ح��ول الع��امل وخ��رة يف اأك��ر م��ن 
46 دول��ة عل��ى جناح��ات غ��ر م�ص��بوقة يف �ص��نة 2020.. ه��ذه ال�ص��راتيجية التناف�ص��ية 
اأمن��ت لل�ص��ركة �ص��ر الأعم��ال وامل�ص��اريع املحلي��ة ب�ص��تى املناط��ق ب��ال توق��ف اأو تاأخ��ر حي��ث 
تعم��ل "ماتيت��و" بكام��ل طاقته��ا م��ع ف��رق اإدارة امل�ص��اريع املحلي��ة والعم��ل م��ع �ص��بكة هائل��ة 
م��ن املوردي��ن املحلي��ن والعاملي��ن.. ه��ذا اإىل جان��ب الدع��م ع��ن بع��د يف م��ا يخ�ش جمايل 
الت�صميم والهند�صة مع ا�صتثمارال�صركة يف الأدوات والتقنيات اجلديدة لتعزيز العمل عن 
بع��د، وت�ص��هيل الأعم��ال يف ال��دول الت��ي فيها اإجراءات �صحة و�ص��المة اأكر حتفظًا وي�ص��مل 

ذلك احل�صول على اأجهزة كمبيوتر حممولة اإ�صافية ؛ زيادة عر�ش النطاق الرددي 
وتق��دمي املزي��د م��ن اخلي��ارات لأدوات الت�ص��ال الأمث��ل ع��ر الإنرن��ت والجتماع��ات 
الفرا�صي��ة.. كل ه��ذه الإج��راءات لعب��ت دورًا اأ�صا�ص��يًا يف ع��زل عملياتن��ا �ص��د فرات 
النكما���ش يف الأ�ص��واق العاملي��ة.. واأخ���ش بالذك��ر الدع��م الكب��ر ال��ذي حظين��ا ب��ه من 
 International قبل �صركائنا البنك الدويل املتمثل يف موؤ�ص�صة التمويل الدولية
اأن  Finance Corporation  وجمموع��ة ميت�صوبي�ص��ي وعمالئن��ا، حي��ث 
الثق��ة الت��ي منحوه��ا لن��ا ع��ززت قدرتن��ا عل��ى املوا�صلة والنج��اح وال�ص��تمرار يف تقدمي 

قيم��ة م�صافة جلمي��ع الأطراف.

- مل��ف الأم��ن املائ��ي ه��و م��ن اأولوي��ات احلكوم��ات خا�ص��ة يف ال��دول الت��ي به��ا من��و 
عم��راين و�ص��كاين والطاحم��ة للنم��و.. وم��ع ثق��ة احلكومات والعمالء يف �ص��تى املجالت 
ب�"ماتيت��و" جنح��ت ال�ص��ركة بالقي��ام بواجبه��ا بنج��اح يف ه��ذا املج��ال عل��ى م��دار 
تاريخن��ا و�ص��نة 2020 و 2021 خ��ر دلي��ل عل��ى ه��ذا..  وهن��اك اأمثلة عدة مل�ص��اريع 
ذات اأهمي��ة اإقليمي��ة وعاملي��ة، ولكن��ي �ص��اأخ�ش بالذك��ر بع�ش هذه امل�ص��اريع على �ص��بيل 

املث��ال ل احل�صر:
يف الســعودية: وا�صل��ت ماتيت��و جناحاته��ا يف تطوي��ر م�ص��اريع ا�ص��راتيجية لبع���ش 
اهم اجلهات باململكة مثل: م�ص��روع الت�صميم والهند�ص��ة وامل�ص��ريات ملحطة التنا�صح 
العك�ص��ي ملي��اه البح��ر )SWRO( يف "اجلبي��ل 2" باململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية 

ــرية..  ــة كب ــاريع عاملي ــن مش ــالن ع ــو" باإلع ــت "ماتيت * قام
ــت  ــاريع يف وق ــذه املش ــض ه ــغيل بع ــر وتش ــل مت تطوي وبالفع
قياســي.. دعنــا نلقــي الضــوء علــى بعــض هــذه املشــاريع 

وأمهيتهــا..؟
ب�ص��عة 400 األ��ف م��ر مكع��ب يومي��ًا م��ن املي��اه املح��الة.. وه��ذا امل�ص��روع بتكلي��ف م��ن 
و�ص��تكون   "3 "�ص��يبكو  كوربوري�ص��ن  كون�صرك�ص��ن  ب��اور  اليكري��ك  �ص��يبكو  �ص��ركة 
املوؤ�ص�ص��ة العام��ة لتحلي��ة املي��اه املاحلة )SWCC( امل�ص��تخدم النهائي للم�ص��روع.. 
ويعد امل�صروع من اأهم امل�صاريع املحلية ومن املقرر النتهاء منه يف مدة اأق�صاها 24 
�ص��هرًا حيث ينتظر اأن يبداأ الت�ص��غيل باملحطة يف فراير 2022، و�ص��يخدم امل�ص��روع 
مدينة اجلبيل يف املنطقة ال�ص��رقية من اململكة العربية ال�ص��عودية، موطن اأكر مدينة 

�صناعي��ة يف العامل. 
وم�ص��روع حمط��ة معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي يف الدم��ام، املط��روح م��ن �ص��ركة 
امل��اء والكهرب��اء ال�ص��عودية)SWPC( ب�ص��عة ت�صميمي��ة ت�ص��ل اإىل 350 األ��ف 
م��ر مكع��ب يومي��ًا، ويخ��دم منطق��ة غرب الدم��ام، ليكون اأول م�ص��روع م�ص��تقل ملعاجلة 

مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي يف اململك��ة، يط��رح عل��ى امل�ص��تثمرين بنظ��ام الإن�ص��اء والتملك 
والت�ص��غيل واإع��ادة الت�ص��ليم ونق��ل امللكي��ة )BOOT( ، وف��از ب��ه حتال��ف ال�ص��ركات 
ال��ذي تق��وده جمموع��ة ماتيت��و )ماتيت��و( وال��ذي ي�ص��م �ص��ركة "ماتيت��و" و�ص��ركة "م��وه" 

و�ص��ركة "اأورا�ص��كوم لالإن�ص��اءات" ومت الإغ��الق امل��ايل للم�ص��روع يف ماي��و 2020.

ــر:  تنف��ذ �ص��ركة ماتيت��و العدي��د م��ن امل�ص��روعات يف م�ص��ر، وه��ي �ص��ريك  يف مص
للحكومة امل�صرية يف م�ص��روعات تنقية املياه، وحتلية مياه البحر، وكذلك م�ص��روعات 

ال�ص��رف ال�صح��ي، واأجن��زت ال�ص��ركة العدي��د م��ن امل�ص��روعات القومي��ة منه��ا:
- حمط��ة املح�ص��مة ملعاجل��ة وتدوي��ر واع��ادة ا�ص��تخدام مي��اه ال�ص��رف الزراع��ي 
بالإ�ص��ماعيلية ملي��ون م��ر مكع��ب يومي��ًا وه��ي تعد اأك��ر حمطة من نوعها على م�ص��توى 
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* من جناح إىل جناح... ماذا بعد لـ"ماتيتو".. وما هي رؤيتك للفترة القادمة ؟
- م��ع التحدي��ات تظه��ر الفر���ش ولطامل��ا حتل��ت ماتيت��و بالروؤي��ة البعي��دة امل��دى وع��ززت التن��وع ب�ص��تى عملياته��ا م��ا يجعلن��ا اأق��وى يف وج��ه ال�صطراب��ات العاملي��ة واك��ر ق��درة ع��ل النم��و 
والزدهار واقتنا�ش فر�ش ا�صتثمارية هامة من �صاأنها اأن حتفظ جناحات ال�صركة ومنو حجم الأعمال.. ولدى - ماتيتو- نظرة متفائلة ومدرو�صة للم�صتقبل القريب والبعيد و�صتلعب 
القيادة والإدارة ذات اخلرة، وقدرات ال�صركة الرقمية والتكنولوجيا وتواجد راأ�ش املال امل�صتدام دورًا رئي�صيًا يف جناح هذه اخلطط.. و�صن�صتمر يف النمو بالأ�صواق التي نعمل فيها 
حالي��ًا و�ص��وف ن�ص��تمر يف ا�صتك�ص��اف ودخ��ول اأ�ص��واق جدي��دة ب�ص��كل م��واز م��ع العم��ل عل��ى ال�ص��تثمار امل�ص��تمر يف امل��وارد الب�ص��رية وحتدي��ث ومتك��ن عملياتن��ا باأح��دث الو�ص��ائل ل�صم��ان 

الإ�ص��تدامة واجلودة واملرونة يف الإدارة.

الع��امل ب�ص��عة ملي��ون م��ر مكع��ب يومي��ا ومقامة علي م�ص��احة 42 األ��ف مربع مبحافظة 
الإ�ص��ماعيلية.. و�صت�ص��هم املحط��ة يف احلف��اظ عل��ى م��وارد املي��اه الطبيعي��ة م��ن خ��الل 
ا�ص��تخدام مياه ال�صرف املعاجلة كحل بديل وم�ص��تدام لتلبية احتياجات الري ل� 70 
األف فدان يف �صيناء كما �صت�صهم يف احلفاظ على البيئة الطبيعية يف بحرة التم�صاح 
غ��رب قن��اة ال�صوي���ش والإنت��اج ال�ص��مكي بالبحرة حيث اأنه كان يت��م التخل�ش من مياه 
ال�ص��رف يف البح��رة ط��وال ال�ص��نوات املا�صي��ة.. ومت تنفي��ذ امل�ص��روع حت��ت اإ�ص��راف 
الهيئ��ة الهند�ص��ية للق��وات امل�ص��لحة امل�صري��ة وبال�ص��راك م��ع حتال��ف �ص��ركتي ماتيت��و 
وح�ص��ن ع��الم لالإن�ص��اءات ال��ذي ق��ام بالأعم��ال الهند�ص��ية والإن�ص��ائية والت�ص��غيلية م��ع 

م�ص��وؤولية اإدارة املحط��ة ملدة خم���ش �ص��نوات. 
م�ص��روع املح�ص��مة عالم��ة فارق��ة يف مل��ف الأم��ن املائ��ي مب�ص��ر وميث��ل نقل��ة نوعي��ة 
يف جم��ال معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف الزراع��ي م��ن خ��الل م�ص��اريع به��ذا احلج��م وال�ص��عة 
باأفريقيا.. ومت النتهاء من امل�ص��روع بوقت قيا�ص��ي يف 10 اأ�ص��هر بدل من 24 �ص��هرًا 
- مدة التعاقد - وهى مدة قيا�صية بالنظر اإىل �صخامة املحطة ومع حتقيق اأكر من 

2.5 ملي��ون �ص��اعة عم��ل ب��دون اإ�صاب��ات اأو وق��ت �صائ��ع.
- حمط��ة اجلالل��ة وال��ذي انته��ت منه��ا "ماتيت��و" يف وق��ت قيا�ص��ي، وه��ي اأك��ر حمط��ة 
لتحلي��ة مي��اه البح��ر يف م�ص��ر بطاق��ة اإنتاجية تقدر ب��� 150 األف مر مكعب يف اليوم، 

وذلك بال�صراكة مع الهيئة الهند�صية للقوات امل�صلحة.
- حمط��ة مي��اه الي�ص��ر يف مدين��ة الغردق��ة، وه��و من اأهم امل�ص��اريع نظرًا لك��ون الغردقة 

من اأكر املدن ال�صياحية كثافة يف عدد ال�صكان. 
- وكذل��ك نعم��ل يف م�ص��روع حمط��ة حتلي��ة مي��اه البح��ر مبنطق��ة �ص��رق بور�ص��عيد وه��ي 
Ultra-  واح��دة م��ن اأك��ر املحط��ات يف الع��امل الت��ي تعتم��د عل��ى ا�ص��تخدام تقني��ة

م  األ��ف   150 تبل��غ  اإنتاجي��ة  بطاق��ة  البح��ر  مي��اه  حتلي��ة  يف   -Filtration
3/ي��وم، ونعم��ل كذل��ك حالي��ًا يف حمط��ة حتلي��ة مي��اه البح��ر يف منطق��ة العري���ش م��ع 
اأورا�ص��كوم ب�ص��مال �ص��يناء والت��ي �ص��تقوم بتحلي��ة مي��اه البح��ر ب�ص��عة 100 األ��ف م��ر 

مكع��ب يف الي��وم.

- وبالن�ص��بة ملج��ال ال�ص��رف ال�صح��ي ف�ص��ركة "ماتيت��و" تعم��ل على ت�صمي��م وتنفيذ 
حمط��ة و�ص��بكات معاجل��ة مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي مبدين��ة العلم��ن اجلدي��دة بقيم��ة 
1.8 ملي��ار جني��ه والت��ي م��ن املق��رر النته��اء منه��ا اأوائ��ل 2021، كم��ا ن�ص��ارك 
يف تنفي��ذ حمط��ات معاجل��ة مي��اه ال�صرف ال�صحي بعدد م��ن املحافظات امل�صرية.

كما وت�صتمر ال�صركة بتنمية اأعمالها وفتح اأ�صواق جديدة مثل:
- يف بنجالدي���ش، حي��ث اأنن��ا فخ��ورون بقيادتن��ا احت��ادًا يتم منحه اأك��ر واأول عر�ش 
تناف�ص��ي دويل يف بنغالدي���ش مل�ص��روع الطاق��ة ال�صم�ص��ية عل��ى نط��اق املراف��ق  حت��ت 
نظام �صراكة القطاعن العام واخلا�ش يف راجنونيا.. والتعرفة املقدمة - الفائزة-  
حققت رقمًا قيا�صيًا جديدًا بالدولة مما ميهد الطريق مل�صاريع جديدة وافاق اكر.
- يف تركي��ا ا�ص��تحوذت ال�ص��ركة عل��ى %75 م��ن اأ�ص��هم اإنف��و ج��روب ، �ص��ركة 
تركي��ة تق��دم ال�صت�ص��ارات واخلدم��ات والدع��م الفن��ي للكيماوي��ات املتخ�ص�ص��ة 
واحلل��ول واأنظم��ة التحك��م واملعاجل��ة وتب��ع ذل��ك قي��ام ال�ص��ركة بافتت��اح فرع ال�ص��ركة 
بركي��ا بالعا�صم��ة ا�ص��طنبول لتاأم��ن قاع��دة ت�ص��غيلية جدي��دة باملنطق��ة ومزي��د م��ن 

التو�ص��ع .
- ويف اأوروب��ا، ف��ازت �ص��ركة "ماتيت��و" بعق��د تطوي��ر حمط��ة ملعاجل��ة مي��اه ال�ص��رف 
ال�صح��ي وه��ي الأك��ر م��ن حي��ث الق��درة يف �صربي��ا حت��ت نظ��ام �ص��راكة القطاع��ن 
الع��ام واخلا���ش بقيم��ة 32 ملي��ون ي��ورو ب�ص��عة 25000 م��ر مكع��ب / ي��وم يف 
زرجنان��ن.. وحت��ددت م��دة التفاقي��ة لتك��ون 25 �ص��نة تليه��ا اإع��ادة الأ�ص��ول اإىل 
  )EmSerb Water( احلكومة.. وبناء عليه اأ�ص�صت ال�صركة اأم �صرب للمياه
يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة كمن�ص��ة خا�ص��ة لال�ص��تثمار والت�ص��غيل يف قط��اع 
املي��اه بال�ص��وق ال�صربي��ة.. كم��ا �ص��تقدم ال�ص��ركة تكنولوجي��ا املي��اه املتقدم��ة من دولة 
الإم��ارات مم��ا يتما�ص��ى م��ع العالق��ة ال�ص��راتيجية ب��ن حكوم��ة الإم��ارات العربي��ة 
املتح��دة وحكوم��ة �صربي��ا ودعم��ًا للمعاهدات الثنائية اجلاري��ة التي تهدف اإىل دعم 
تطوير امل�ص��اريع امل�ص��تدامة يف جمهورية �صربيا لدعم م�ص��ارها نحو ع�صوية يف دول 

الإحت��اد الأوروب��ي . 
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عا�ص��ت ب��روت ف��رات ماأ�ص��اوّية، �ص��هدت فيه��ا الكث��ر م��ن ال�ص��تباكات والتفج��رات 
والغتي��الت من��ذ نهاي��ة احل��رب الأهلي��ة الت��ي عا�ص��تها الب��الد ب��ن عام��ي 1975 و 
1990.. ف��ال ي��كاد مّي��ر ع��ام اإل ويق��ع يف املدين��ة ح��دث موؤ�ص��ف.. اإل اأن 2020 
كان��ت ال�ص��نة الأ�ص��واأ حي��ث و�ص��ل فيه��ا لبن��ان اإىل طري��ق م�ص��دود �صيا�ص��يًا واقت�صادي��ًا 

واجتماعي��ًا.. وه��ذا م��ا ن�ص��تعر�صه يف ه��ذه ال�ص��طور:

احلراك الشعيب 
�صل�ص��لة  اللبناني��ة  العا�صم��ة  يف  ب��داأت   2019 الأول  اأكتوبر/ت�ص��رين   17 من��ذ 
احتجاج��ات �ص��عبية لالعرا���ش عل��ى ق��رارات احلكوم��ة برف��ع اأ�ص��عار بع���ش ال�ص��لع 
وا�صتحداث �صريبة جديدة على ا�صتخدام تطبيقات املكاملات الهاتفية على الإنرنت 
مث��ل "وات���ش اآب" لك��ن يف واق��ع الأم��ر كان��ت ه��ذه املظاه��رات مت��ردًا �ص��د الطبق��ة 
ال�صيا�ص��ية احلاكمة التي ا�ص��تحوذت على ال�ص��لطة لثالثة عقود.. وخالل الحتجاجات 
�صقط الع�صرات من املدنين ومئات اجلرحى اإثر ا�صتباكات اندلعت بن قوات اجلي�ش 

شهور "كورونا"  واملدني��ن، كم��ا تق��دم رئي���ش ال��وزراء �ص��عد احلري��ري با�ص��تقالته.
عل��ى الرغ��م م��ن اأن لبن��ان كان متخبط��ًا يف اأزم��ات اقت�صادي��ة خطرة بداأت قبل تف�ّص��ي 
كورون��ا.. اإل اأن اجلائح��ة ج��اءت لُتفاق��م الو�ص��ع ل�ص��يما م��ع ال�صعوب��ات والتحدي��ات 
القائمة بالفعل.. واأ�صارت منظمة العمل الدولية اإىل عدة اآثار �صلبية خلفتها تلك الأزمة 
على العمال ال�صعفاء واملن�ص��اآت ال�صغرة يف لبنان.. حيث يعي���ش ن�صف ال�ص��كان حاليًا 
حت��ت خ��ط الفق��ر، وق��د اأ�صب��ح الأم��ن الغذائ��ي يف خطر، وانه��ار النظام ال�صحي ب�ص��كل 

ت��ام، ويعتم��د القت�ص��اد اللبناين حاليًا على امل�ص��اعدات الدولية.
فالنكما���ش احلا�ص��ل يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل بن�ص��بة 12 باملائةربح�ص��ب تقدي��رات 
وزارة املالي��ة م��ن املتوّق��ع اأن يتوا�ص��ل يف ال�ص��نوات الث��الث القادم��ة لي�ص��ل اإىل ن�ص��بة 
تراكمي��ة ق��د تتخط��ى 30 باملائ��ة، م��ا ي��وؤدي اإىل ارتف��اع الأ�ص��عار وتقلي���ش الق��درة 
املعي�صّية للمقيمن.. كما اأ�صار ا�صتطالع اأجراه "املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والتوثيق" 
ح��ول تداعي��ات الأزم��ة املالي��ة والإغ��الق ب�ص��بب فرو���ش كورون��ا اإىل اأن 30.8 يف املائة 
م��ن املوؤ�ص�ص��ات ا�ص��تغنت ع��ن عماله��ا، كم��ا اأن اأك��ر م��ن 33 يف املائ��ة م��ن العامل��ن يف 

القط��اع اخلا���ش توقف��ت رواتبه��م بالكام��ل و 35  يف املائ��ة ُخف�ص��ت اأجوره��م.

وب�ص��بب ع��دة اأزم��ات متالحق��ة ط��راأت عل��ى ال�ص��احة اللبناني��ة، مل يكت��ب له��ذا احلراك 
ال�ص��تمرار كث��رًا، م��رورًا بالقم��ع الذي مار�ص��ه النظام وانهيار العمل��ة املحلية والنظام 
امل�ص��ريف وتف�ص��ي فرو���ش كورون��ا امل�ص��تجد، وكذل��ك تفاق��م الأو�ص��اع القت�صادي��ة بع��د 
انفج��ار مرف��اأ ب��روت.. وبع��د اأن م��رت �ص��نة كامل��ة علي��ه، ب��ات من الوا�ص��ح اأن احلراك 

ال�ص��عبي غر قادر على خلق �ص��لطة �صيا�ص��ية بديلة داخل لبنان حتى الآن.

أسبوع الغضب
م��ع مطل��ع �ص��نة 2020، ن�ص��بت ا�ص��تباكات عنيف��ة ب��ن ال�ص��رطة وحمتج��ن يف بداي��ة 
م��ا �ص��مي ب��� "اأ�ص��بوع الغ�ص��ب"، وذل��ك عل��ى خلفي��ة ا�ص��تهداف عدة م�ص��ارف يف بروت 
من قبل حمتجن.. وجاء ذلك بعد اأن فر�صت امل�صارف �صقفًا منخف�صًا على عمليات 
ال�ص��حب النق��دي والئتم��اين، ف�ص��اًل ع��ن تده��ور �ص��عر �ص��رف الل��رة اللبناني��ة اأم��ام 

ال��دولر الأمريك��ي بعدم��ا فق��دت اأك��ر من 40 يف املئ��ة من قيمتها.

 أزمة "اليوروبوندز"
ق��ّرر لبن��ان يف 7 مار���ش/اآذار املا�ص��ي، التوق��ف ع��ن دف��ع �ص��ندات "اليوروبون��دز"، 
امل�ص��تحقة وتبل��غ قيمته��ا 1.2 ملي��ار دولر.. و"اليوروبون��دز" ه��ي دي��ون عل��ى الدول��ة 
اللبناني��ة بال��دولر، وه��و م��ا اعت��ره حملل��ون باأنه��ا خط��وة اأخ��رى ت�ص��ر اإىل عم��ق الأزمة 
القت�صادي��ة يف الب��الد.. وح�ص��ب م��ا اأ�ص��ارت اإلي��ه ع��دة �صح��ف لبناني��ة اآن��ذاك، ف��اإن 
الب��الد دخل��ت مرحل��ة جدي��دة قد تقود اإىل اإعادة �صياغ��ة نظامها القت�صادي واملايل.. 
فالأول مرة يتخلف لبنان عن �صداد ديونه يف تاريخ تعامالته املالية، �صواء مع اخلارج اأو 
م��ع الداخ��ل.. واعت��رت اأن ق��رار احلكومة ه��و مبثابة مفرق الطرق اخلطر الذي تقف 
عل��ى اأعتاب��ه الب��الد.. فاإم��ا �ص��لوك خيار الإنق��اذ والبحث عن خي��ارات اقت�صادية اأخرى 
غ��ر تل��ك الت��ي اأو�صلت اإىل انهيار مت�ص��ارع، واإّما اإ�صاع��ة الفر�صة واإعادة تعومي النظام 
القت�ص��ادي احل��ايل ب�صي��ٍغ جدي��دة، اأك��ر �صرا�ص��ة يف �ص��حق ال�ص��عب وتعمي��ق الف��روق 

الطبقي��ة والنق�ص��امات الطائفي��ة واملذهبية.

انفجار مرفأ بريوت
يف الراب��ع م��ن اأغ�صط���ش/ اآب املا�ص��ي، وق��ع انفج��ار �صخ��م يف عن��ر رق��م 12 مبرف��اأ 
ب��روت، ووف��ق تقدي��رات ر�ص��مية فاإن��ه كان يح��وي نح��و 2750 طنًا من م��ادة "نرات 
الأموني��وم" �ص��ديدة النفج��ار، حي��ث كان��ت ُم�ص��ادرة م��ن �ص��فينة وخُمزن��ة من��ذ ع��ام 
2014.. وق��د اأحل��ق النفج��ار اأ�ص��رارا بالغ��ة يف العا�صم��ة، وقتل وجرح و�ص��رد مئات 
الآلف م��ن املواطن��ن، مم��ا ا�ص��تدع حت��رك دويل بع��د اإط��الق ال�ص��لطات املحلي��ة ن��داء 
ا�ص��تغاثة.فاأكر م��ن 170 �ص��هيدًا ونح��و 6000 جري��ح واأ�ص��رار مادي��ة ج�ص��يمة 
ُتق��ّدر ب��� 15 ملي��ار دولر، ه��ي ح�صيل��ة اخل�ص��ائر الناجم��ة ع��ن انفج��ار املرف��اأ وال��ذي 
كان من املمكن تفاديه، بح�ص��ب راأي الكثرين.. وا�ص��تقالت حكومة ح�ص��ان دياب بعد 
اأ�ص��بوع من النفجار، كما قدم م�صطفى اأديب ا�ص��تقالته لحقًا بعد الف�ص��ل يف ت�ص��كيل 
حكوم��ة م�ص��تقلة.. ويف وق��ت لح��ق وج��ه املحقق العديل يف ق�صية انفج��ار مرفاأ بروت 
ف��ادي �ص��وان دع��وى ق�صائي��ة بح��ق رئي���ش حكوم��ة ت�صري��ف الأعم��ال ح�ص��ان دي��اب، 
وثالث��ة وزراء �ص��ابقن بتهم��ة "الهم��ال والتق�ص��ر والت�ص��بب بوف��اة" وج��رح مئ��ات 
الأ�ص��خا�ش.. وق��د �ص��هد لبن��ان موج��ة هج��رة وا�ص��عة بع��د انفج��ار مرف��اأ ب��روت، حي��ث 
غام��ر مئ��ات الأ�ص��خا�ش باله��روب ع��ر البحر الأبي�ش املتو�ص��ط بحثا ع��ن فر�ش حياة 

اأف�ص��ل، ح�ص��ب م��ا اأف��ادت ب��ه منظمة "اأنق��ذوا الأطفال" غ��ر احلكومية.

اللرية تواصل هبوطها
يف �ص��هر اأبري��ل املا�ص��ي، ا�ص��تعلت الحتجاج��ات م��رة اأخ��رى يف بع���ش امل��دن اللبناني��ة 
واأ�صفرت عن مقتل متظاهر �صاب ووقوع عدد من اجلرحى، وذلك بعد ت�صجيل اللرة 
اللبنانية مزيدًا من الهبوط اأمام الدولر ما ت�ص��بب يف زيادة غالء ال�ص��لع الأ�صا�ص��ية.. 
حي��ث فق��دت العمل��ة اللبناني��ة اأك��ر م��ن ن�ص��ف قيمته��ا واأ�صب��ح له��ا اأربع��ة اأ�ص��عار: 
ال�ص��عر الر�ص��مي، �ص��عر حم��الت ال�صرف��ة، �ص��عر ال�صراف��ن غ��ر املرخ�ص��ن، و�ص��عر 
امل�ص��ارف.. ويف ذل��ك الوق��ت، حّم��ل ع��دد م��ن املحتج��ن الطبق��ة ال�صيا�ص��ية بكامله��ا 
م�ص��وؤولية انهي��ار العمل��ة الوطني��ة وم��ا األت اإليه الأو�صاع داخل البالد، فيما قال رئي���ش 
ال��وزراء ح�ص��ان دي��اب يف ت�صريح��ات اإعالمي��ة اآن��ذاك، اإن خط��ة الإ�ص��الح احلكومي��ة 
تعت��زم النتق��ال اإىل �ص��عر �ص��رف م��رن، ينخف���ش عل��ى اأث��ره ال�ص��عر اإىل 4297 ل��رة 

مقاب��ل ال��دولر بحل��ول 2024.



هتديدات ماكرون 
ه��دد الرئي���س الفرن�س��ي اإميانوي��ل ماك��رون، الطبق��ة ال�سيا�س��ية يف لبن��ان بع��دم 
تق��دمي اأي��ة م�س��اعدات مالي��ة قبل ت�س��كيل حكوم��ة جديدة واإج��راء اإ�سالحات.. 
وج��اءت ت�سريح��ات الرئي���س الفرن�س��ي على هام���س افتتاح موؤمت��ر دويل لدعم 
لبنان بعد مرور اأربعة اأ�سهر على انفجار مرفاأ بريوت ويف توقيت تتوا�سل فيه 

خالفات امل�س��وؤولني اللبنانيني.

احلريري واحلكومة املعطلة
يف 9 دي�س��مرب/ كان��ون الأول 2020  ق��دم رئي���س ال��وزراء اللبن��اين املكل��ف 
�س��عد احلري��ري، قائم��ة ت�س��م 18 وزي��رًا للرئي���س مي�س��ال ع��ون بعد �س��هور من 

الت�س��احن ال��ذي ح��ال دون التف��اق عل��ى حكوم��ة جدي��دة..   

.. يف النهاي��ة، ه��ل �سي�س��هد الع��ام 2021 خطط��ًا عاجل��ة وت�س��كيل حكوم��ة توافقي��ة تنق��ذ م��ا ميك��ن اإنق��اذه يف لبن��ان، اأم �سيت�س��مر الو�س��ع كم��ا ه��و علي��ه يف من��ع القي��ام باإ�سالح��ات 
تلب��ي طموح اللبنانيني، ب�س��بب تركيبة النظ��ام الطائفية واملذهبية...!

طــارق املحجــوب، رئيــس أســواق اإلمــارات العربية 
املتحــدة وُعمــان يف إنفســتكورب للثــروات اخلاصة

اأعلن��ت اإنف�س��تكورب، املوؤ�س�س��ة املالي��ة العاملي��ة املتخ�س�س��ة يف ال�س��تثمارات البديل��ة، الي��وم اأن �س��ركة كاليغ��و هولنغ��ز ليمت��د التابع��ة ملحفظتها ال�س��تثمارية، وه��ي اأول مزود خلدمات 
البيان��ات املُ��دارة م��ن ط��رف اإىل ط��رف يف الع��امل، ا�س��تحوذت عل��ى "نت��وورك اإنتيغريت��ي �سريفي�س��ز" Network Integrity Services، وه��ي �س��ركة مقره��ا اململك��ة 

املتح��دة تق��ّدم خدم��ات اإدارة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واحلل��ول التكنولوجية، ولديها مقّرات يف مان�س�س��ر وبرمنغهام ولي�س��ر وهيميل هيمب�س��تيد.
اأُن�س��ئت "كاليغ��و"، الت��ي يق��ع مقره��ا الرئي�س��ي يف جزي��رة ج��ريزي، ع��ام 2012، وه��ي ت�س��ع البيان��ات وخ�سو�سيته��ا يف �سل��ب جمموع��ة فري��دة م��ن خدم��ات البيان��ات املُ��دارة 
لل�س��ركات الت��ي تعم��ل عل��ى حت�س��ني البيان��ات وحمايته��ا يف كل نقط��ة م��ن م�س��ارها ع��رب املوؤ�س�س��ة. وت�س��مل اأن�س��طة ال�س��ركة اخلدم��ات املعلوماتي��ة املُ��دارة التي تركز عل��ى اخل�سو�سية 
والأم��ان؛ اأول من�س��ة �س��حابية عام��ة يف الع��امل مت ت�سميمه��ا م��ع مراع��اة اخل�سو�سي��ة؛ خدم��ات اللت��زام بخ�سو�سي��ة البيان��ات املتط��ورة؛ وخدم��ات واأدوات التعل��م الآيل م��ع مراعاة 

"اخل�سو�سي��ة خ��الل الت�سميم".
ميث��ل ا�س��تحواذ "كاليغ��و" عل��ى "نت��وورك اإنتيغريت��ي �سريفي�س��ز التا�س��ع له��ا يف ث��الث �س��نوات والراب��ع ع��ام 2020، مم��ا يعك���س الت��زام ال�س��ركة امل�س��تمر بتطوي��ر خرباتها يف ال�س��وق 
الن�س��طة خلدمات البيانات املُدارة. وي�س��كل �سم نتوورك اإنتيغريتي �سريفي�س��ز جزءًا را�س��خًا من طموحات كاليغو لتعزيز وجودها املحلي يف جميع اأنحاء اململكة املتحدة يف موازاة 
تعزي��ز امله��ارات والق��درات الت��ي ميك��ن توفريه��ا لعمالئه��ا يف جمي��ع اأنح��اء اأوروب��ا واأم��ريكا ال�س��مالية، وتطوي��ر عملي��ة تق��دمي كل م��ا يف جمموعته��ا م��ن خدم��ات البيان��ات امل��دارة.

ا�س��تثمرت اإنف�س��تكورب تكنولوج��ي بارت��رز، م��ن خ��الل �سن��دوق اإنف�س��تكورب التكنولوج��ي الراب��ع، يف �س��ركة كاليغ��و ع��ام 2016، ومن��ذ ذل��ك احل��ني �سّخ��ت اأك��ر م��ن 20 ملي��ون 

شركة "كاليغو" التابعة لـ "إنفستكورب" تستحوذ على 
"نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز"

االستحواذ هو األول يف اململكة املتحدة والرابع أوروبيا الذي تقوم به "كاليغو" عام 2020، مبا يعّزز موقعها يف 
تقدمي خدمات البيانات امُلدارة

دولر اأمريك��ي يف ال�س��ركة للم�س��اعدة يف ت�س��ريع ابت��كار منتجاته��ا وخط��ط تو�س��عها الدولي��ة، �س��واء من الناحي��ة الع�سوية اأو 
من خالل عمليات ال�ستحواذ ال�سراتيجية. كما توؤكد ال�سفقة مكانة اإنف�ستكورب الرا�سخة كم�ستثمر رائد يف ال�سوق يف 

�س��ركات التكنولوجيا لل�س��وق املتو�س��طة الدنيا التي ترّكز على البيانات والتحليالت.
تعليقًا على ذلك، قال غيلربت كاميني�سكي، املدير التنفيذي ورئي�س ق�سم ال�ستثمار يف ال�سركات اخلا�سة يف اإنف�ستكورب 
تكنولوج��ي: ا�س��تثمرنا يف كاليغ��و ب�س��بب مكانته��ا القوي��ة 
يف ال�س��وق اجلذاب��ة للغاي��ة للخدم��ات امل��دارة وخ�سو�سي��ة 
البيان��ات. ويع��زز ه��ذا ال�س��تحواذ وجه��ة نظرن��ا القائل��ة اإن 
م��ا تقّدم��ه كاليغ��و وفري��ق الإدارة املتمر���س �س��يوا�سل توف��ري 
فر�س النمو الع�سوية وغري الع�سوية. ونحن �سعداء بكيفية 
قي��ام الفري��ق املاه��ر يف كاليغ��و بر�س��يخ ال�س��ركة ك�س��ركة 
عاملي��ة رائ��دة يف �س��وق اخلدم��ات امل��دارة الت��ي ترك��ز عل��ى 
اخل�سو�سية وموا�سلة حتديد اأهداف ال�ستحواذ يف البيئة 

احلالية.
م��ن جهت��ه، ق��ال ط��ارق املحج��وب، رئي���س اأ�س��واق الإم��ارات 
العربي��ة املتح��دة وعم��ان يف اإنف�س��تكورب لل��روات اخلا�سة: 
الت��ي اجتذب��ت  النم��و  ت��داأب كاليغ��و عل��ى تق��دمي فر���س 
اإنف�س��تكورب اإىل ال�س��تثمار فيه��ا ع��ام 2016. وق��د اأدت 

اخلربة العميقة يف �س��وق التكنولوجيا لفريقنا جنًبا اإىل جنب مع اجلهود الدوؤوبة لفريق اإدارة كاليغو لتو�س��يع ال�س��ركة اإىل عام مثري لالإعجاب من النمو القائم على ال�س��تحواذ. 
ونح��ن نتطل��ع اإىل م�س��اعدة ال�س��ركة يف ال�س��تفادة م��ن ه��ذا الزخ��م الق��وي يف الع��ام اجلدي��د.

جدير بالذكر اأن �س��ركة اإنف�س��تكورب اختّطت لنف�س��ها موقعًا رائدًا يف ال�س��وق لال�س��تثمار يف �س��ركات التكنولوجيا يف ال�س��وق املتو�س��طة الدنيا، وحتديدًا تلك التي متلك �س��جاًل من 
النج��اح يف قطاع��ات البيان��ات / التحلي��الت، اأم��ن تكنولوجي��ا املعلوم��ات، والتكنولوجي��ا املالي��ة / الدف��ع. وت�س��مل ا�س��تثمارات اإنف�س��تكورب يف التكنولوجي��ا احلديث��ة: اأفريا، ال�س��ركة 
املتع��ددة اجلن�س��يات املتخ�س�س��ة يف حل��ول الأم��ن ال�س��يرباين؛ وكوتنت�س��ريف، م��زود حل��ول لإدارة املعلوم��ات ع��ن املنتج��ات؛ اأوبين�سن���س من�س��ة برجمي��ات لأجه��زة ال�ست�س��عار؛ 
�س��وفتغاردن، مزود الربجميات اخلا�سة باملوارد الب�س��رية؛ اأغريا���س، وهي �س��وق اإلكرونية جتمع بني ال�س��ركات ال�سغرية واملتو�س��طة ومقدمي اخلدمات املحرفني؛ اإمبريو، مزود 

حلل��ول �س��المة الدرا�س��ة ع��رب الإنرنت وبرامج اإدارة ال�س��بكات والف�سول الدرا�س��ية.

 غيلــرت كامينيســكي، املديــر التنفيــذي ورئيــس 
يف  اخلاصــة  الشــركات  يف  االســتثمار  قســم 

تكنولوجــي. إنفســتكورب 
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عندما ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاب التنصيب يف 20 يناير/ كانون الثاين عام 2017 أكد أنه الوحيد 
القادر على إصالح أمة معطلة تواجه واقعا كئيبا.. ومع اختتام رئاسته بعد أربع سنوات، خلف ترامب وراءه 
بلدًا أكثر انقسامًا ميوت فيه اآلالف يوميًا بوباء كوفيد19- فضاًل عن اقتصاد تضرر بشدة وعنف سياسي 
متصاعد.. ومع مغادرة ترامب البيت األبيض، فإن جزءا رئيسيا من إرثه سيكون على األرجح شعبا أكثر 

تباعدا  عن بعضه البعض سياسيا وثقافيا عما كان عليه األمر عندما توىل السلطة.



موفق��ًا  حظ��ًا  اأخ��ريًا  متن��ى  اأن��ه  رغ��م 
ف��ان  فيدي��و،  ر�س��الة  يف  باي��دن  لإدارة 
امللياردير املتقلب مل يهنىء اأبدًا الرئي���س 
املنتخب وهو اأمر غري م�سبوق منذ 150 
عام��ًا وق��رر ع��دم ح�س��ور حف��ل تن�سيب��ه 
يف وا�س��نطن.. �س��يدخل ه��ذا الي��وم كت��ب 
التاري��خ يف الولي��ات املتح��دة خ�سو�س��ًا 
ب�س��بب و�س��ول ام��راأة اإىل من�س��ب نائ��ب 
اأك��رب  تاري��خ  يف  الأوىل  للم��رة  الرئي���س 
ق��وة يف الع��امل.. حي��ث اأ�سبح��ت كام��ال 
م��ن  ام��راأة  اأول  عام��ًا(   56( هاري���س 

اأ�س��ول هندي��ة تت��وىل ه��ذا املن�س��ب.

جمتمع منقسم
عندم��ا �س��ار اآلف م��ن اأن�س��ار ترام��ب الغا�سب��ني، وه��م يف غالبيته��م العظم��ى م��ن 
البي���س، �س��وب مبن��ى الكونغر���س )الكابيت��ول( يف ال�ساد���س م��ن يناير/كان��ون الث��اين 
كان��وا مدفوع��ني مبزاع��م كاذب��ة ردده��ا ترام��ب ع��ن �س��رقة النتخاب��ات، م��ا نت��ج عن��ه 
اأح��داث �س��غب ت�س��ببت يف مقت��ل �ساب��ط �س��رطة واأربع��ة اأ�س��خا�س اآخري��ن واإ�ساب��ة 
الع�س��رات، واأحدثت هزة عنيفة يف وجدان ال�س��عب الأمريكي.. ويقول خ�سوم ترامب 
اإن العرق ميثل املحور الرئي�س��ي لهذا النق�س��ام.. ففي اأوائل فرته الرئا�س��ية قاوم يف 
ب��ادئ الأم��ر التندي��د بالقومي��ني البي���س بعد جتمع للبي�س اأعقبته ا�س��تباكات دامية يف 
ت�سارلوت�س��فيل بولي��ة فرجيني��ا ع��ام 2017، مم��ا اأذك��ى تكهن��ات باأن��ه يتعاط��ف م��ع 
ق�سيتهم.وغالب��ًا م��ا كان خطاب��ه ال�س��عبوي املفع��م بالعب��ارات الرنانة ي��وؤدي اإىل تفاقم 
الأزم��ات العرقي��ة الت��ي جنم��ت ع��ن مقت��ل مواطن��ني �س��ود عل��ى اأي��دي ال�س��رطة.. ونف��ى 
ترام��ب م��رارًا اأي ن��وازع عن�سري��ة.. ويج��ادل اأن�س��اره باأن��ه ج��اء لي�سح��ح م��ا فعلت��ه 
الإدارات ال�س��ابقة م��ن احلزب��ني والت��ي اأهمل��ت الفق��راء والطبق��ة العامل��ة واملناط��ق 
الريفي��ة الت��ي عان��ت كث��ريًا ط��وال العق��ود املا�سي��ة.. وقاع��دة التاأيي��د ه��ذه م��ا زال��ت 

وا�س��عة، وه��و اإرث اآخ��ر عل��ى الأرج��ح م��ن حقب��ة ترام��ب.
ول �س��ك اأن اإبق��اء الب��الد يف حال��ة تاأه��ب، وم��ا ا�س��تتبعه ذل��ك م��ن عملي��ات اإغ��الق 
اأمني��ة يف وا�س��نطن وعوا�س��م الولي��ات الأمريكي��ة، يث��ري القل��ق م��ن اأن ي�س��جع ح�س��ار 
الغوغاء من اأن�سار ترامب للكابيتول يف ال�ساد���س من يناير/كانون الثاين املتطرفني 
اليمينيني على ارتكاب املزيد من اأعمال العنف يف امل�ستقبل.. ويقول اآرون ديفيد ميلر 
وه��و م�ست�س��ار �س��ابق ب��وزارة اخلارجية خدم م��ع اإدارات دميقراطية وجمهورية ويعمل 
الآن م��ع موؤ�س�س��ة كارنيغ��ي لل�س��الم ال��دويل يف وا�س��نطن مل ي�س��هد التاري��خ احلدي��ث 

رئا�س��ة )كه��ذه( جتل��ى فيه��ا اخت��الل اأمريكا بهذا ال�س��كل.
ورف���س املتح��دث با�س��م البي��ت الأبي���س ج��ود دير فك��رة اأن اإرث ترام��ب اإرث مهرئ.. 
ويف بي��ان مكت��وب اإىل "روي��رز" ق��دم "دي��ر" قائم��ة مل��ا و�سف��ه باإجن��ازات ترام��ب 
القت�سادية مثل و�سع البالد على طريق النتعا�س اإ�سافة اإىل اإجراءات مثل تخفيف 
القيود على انبعاثات ال�سيارات والتنقيب عن النفط. لكنه اأحجم يف البيان عن الرد 

عل��ى التهام��ات بالعن�سرية املوجه��ة لرامب.

تغيريات داخلية عميقة
اأعط��ى ترام��ب يف الواق��ع ع��ددًا م��ن الأولوي��ات حلزب��ه اجلمه��وري.. وبالتع��اون م��ع 
زعي��م الأغلبي��ة اجلمهوري��ة مبجل���س ال�س��يوخ ميت���س ماكوني��ل اأج��رى ترام��ب تغي��ريات 
عل��ى الق�س��اء الأمريك��ي لي�سف��ي علي��ه �سبغ��ة حمافظ��ة اأك��ر بتعي��ني ثالث��ة م��ن ق�س��اة 

املحكم��ة العلي��ا والتعجي��ل بتعي��ني اأك��ر م��ن 200 م��ن الق�س��اة الحتادي��ني.
كم��ا اتخ��ذ ق��رارات باإعف��اءات �سريب��ة وا�س��عة لل�س��ركات.. وتو�س��ع القت�س��اد بوت��رية 
اأ�س��رع مم��ا ح��دث يف عه��د �س��لفه ب��اراك اأوبام��ا وهبط��ت مع��دلت البطال��ة  لن�س��ب 
قيا�س��ية.. لك��ن القت�س��اد ال��ذي كان ترام��ب ياأم��ل ب��اأن ي�سب��ح اأق��وى ب��وق دعاي��ة له يف 
حمل��ة اإع��ادة انتخاب��ه ته��اوى حت��ت وط��اأة �سل�س��لة م��ن اإج��راءات العزل الع��ام وعمليات 
الإغالق لكبح جائحة كورونا التي األقت بالبالد يف اأتون اأ�سواأ انكما�س منذ نحو مائة 
ع��ام، م��ع ارتف��اع قيا�س��ي يف مع��دلت البطال��ة. كم��ا اأن الدي��ن الع��ام ال��ذي ت�سخ��م يف 

عه��ده زاد اأك��ر يف عام��ه الأخ��ري يف الرئا�س��ة.

أمريكا أواًل !
يف اخل��ارج ق��ام ترام��ب بتفعي��ل اأجندت��ه الت��ي حتم��ل �س��عار )اأمري��كا اأوًل(.. وق��ام 
باإلغ��اء اأو تعطي��ل اتفاق��ات متع��ددة الأط��راف، فان�س��حب م��ن اتفاقي��ة باري���س للمن��اخ 
الت��ي تل��زم كل دول��ة تقريب��ًا بخف���س انبعاثات الغازات امل�س��ببة لرتفاع حرارة الأر�س، 
وان�س��حب م��ن التف��اق الن��ووي مع اإيران الذي خفف العقوب��ات املفرو�سة عليها مقابل 
فر�س قيود على برناجمها النووي.. كما قو�ست اإدارته حتالفات را�سخة مثل منظمة 

حلف �س��مال الأطل�س��ي وا�س��تعَدت �س��ركاء تقليديني وا�س��ر�ست حكاما �س��موليني.
لك��ن ترام��ب حظ��ي باإ�س��ادة اجلمهوري��ني وكث��ري م��ن الدميقراطي��ني لتخ��اذه موقف��ًا 
اأ�س��د �سرام��ة اإزاء ال�س��ني، لك��ن اإدارت��ه واجه��ت انتق��ادات ب�س��بب اإ�س��عال فتي��ل ح��رب 
جتارية مع بكني وانتهاج خطاب حما�سي يعج بلغة طنانة تعود لزمن احلرب الباردة.. 
كم��ا لق��ي ترامب اإ�س��ادة لتو�س��طه يف اتفاق��ات تاريخية لتطبيع العالقات بني اإ�س��رائيل 
واأرب��ع دول عربي��ة كان��ت يوم��ًا م��ن اأعدائه��ا.. وخف���س الق��وات الأمريكي��ة يف مناط��ق 
ال�س��راع مث��ل اأفغان�س��تان والع��راق و�س��وريا عل��ى الرغ��م م��ن اأن��ه اأخف��ق يف الن�س��حاب 

متام��ًا م��ن ح��روب ب��ال نهاي��ة مثلم��ا وع��د يف حملت��ه النتخابية ع��ام 2016.

بطل شعيب
يق��ول حملل��ون اإن ق��وة ترام��ب ال�سيا�س��ية تنب��ع يف جان��ب منه��ا م��ن قدرته عل��ى ت�سوير 
نف�س��ه عل��ى اأن��ه بط��ل �س��عبي، م�س��تغاًل �س��خطًا يعتم��ل عل��ى م��دى �س��نوات يف نفو���س 
الريفي��ني البي���س واأبن��اء الطبق��ة العامل��ة بع��د اأن اأ�سبح��ت الولي��ات املتح��دة جمتمع��ا 
اأكر تعددية عرقيًا وا�ست�سعرت مناطقهم اأمل العوملة.. كما ان�سوى حتت راية ترامب 
بع���س جماع��ات اليم��ني املتط��رف.. وكان م��ن ب��ني مث��ريي ال�س��غب الذي��ن جتمعوا عند 
مبن��ى الكابيت��ول عنا�س��ر اأك��ر تطرف��ًا يف قاعدت��ه ال�س��عبية مث��ل اأع�س��اء حرك��ة )كي��و 
اآن��ون( الت��ي تعتن��ق نظري��ة موؤام��رة تزعم اأن ترام��ب يحارب زمرة م��ن الدميقراطيني 

م��ن عب��دة ال�س��يطان املتحر�س��ني بالأطف��ال واآكل��ي حلوم الب�س��ر.
ونف��ى ترام��ب اأي تاآل��ف م��ع مث��ل هذه اجلماعات اأو الرحي��ب باأع�سائها بني اأن�ساره.. 
ويف ع��ام 2019 ق��ال "اأن��ا اأق��ل �س��خ�س عن�س��ري ميك��ن اأن جت��ده يف اأي م��كان يف 
الع��امل".. وامت��دت التهام��ات املوجه��ة لرام��ب بكراهي��ة الأجان��ب اإىل �سيا�س��اته 

اخلا�س��ة بالهج��رة.. وق��ال م�س��وؤول ب�"البي��ت الأبي���س" ل�"روي��رز" طالب��ًا ع��دم ن�س��ر 
ا�س��مه لق��د كان "ف�س��اًل ذريع��ًا" عندم��ا قام��ت الإدارة ع��ام 2018 بف�س��ل اآلف 
الأطف��ال، وبينه��م ر�س��ع، ع��ن اآبائه��م غ��ري امل�س��جلني عن��د احل��دود م��ع املك�س��يك.. 
وانت�س��رت �س��ور ال�سغ��ار املكد�س��ني الباك��ني يف اأنح��اء الع��امل.. وياأت��ي النتق��ال غ��ري 
املنظم لل�سلطة الرئا�سية على خلفية انت�سار متزايد جلائحة كورونا التي هّون ترامب 

م��ن �س��اأنها ف�س��ال ع��ن م�ساع��ب مالي��ة متزاي��دة اأدت اإىل ك�س��اد عني��ف.

أنصار مهمشون
وعل��ى الرغ��م م��ن ابتع��اد بع���س اأن�س��ار ترام��ب عن��ه من��ذ الهج��وم عل��ى الكونغر���س، 
ظ��ل معظمه��م مت�س��بثًا ب��ه على ما يب��دو.. واأظهر ا�س��تطالع اأجرته "رويرز/اإب�سو���س" 
بعد ح�سار مبنى الكابيتول مبا�سرة اأن 70 يف املئة من اجلمهوريني ما زالوا موالني 
لرام��ب.. ويق��ول ن�س��طاء كث��ريون اإنه��م م�س��تعدون لرك احلزب يف حالة اأي ا�س��تهانة 
بزعيمهم.. وقال اأحد موؤيدي ترامب من اأوكالهوما ويدعى ويل وليامز "اأرى ترامب 
حماربًا من اأجل ال�سعب يعمل بحق من اأجل تعزيز مكانة بالده.. �ساأظل اأذكره كرجل 

عظيم اأجهز على الف�س��اد يف هذا البلد.
وخ��الل خط��اب تن�سيب��ه، ا�س��تخدم ترام��ب تعب��ري "املذبح��ة الأمريكي��ة يف اإ�س��ارة اإىل 
طبق��ات مهم�س��ة م��ن الأمريكي��ني يف �س��ورة بائ�س��ة اعتربه��ا كث��ري م��ن الدميقراطي��ني 
ت�سخيم��ًا لكنه��ا لقي��ت �س��دى وا�س��عًا ل��دى ه��ذه القاع��دة واأي�س��ًا ل��دى فق��راء الري��ف 
الأمريك��ي.. وق��ال ترام��ب اإن اأح��الم ه��وؤلء اأجه�سته��ا املحن��ة القت�سادي��ة واجلرمي��ة 
واملخ��درات وفق��دان الوظائ��ف حل�س��اب دول اأخ��رى.. وق��ال ترام��ب اآن��ذاك فلتتوق��ف 
ه��ذه املذبح��ة الأمريكي��ة هن��ا والآن.ويق��ول معار�س��و ترام��ب، ال��ري واملط��ور العق��اري 
ال�س��ابق، اإن��ه مل يفع��ل �س��يئا يذك��ر م��ن اأجله��م.. وق��د �س��عى ترامب م��رارًا للق�ساء على 
م�س��روع الرعاية ال�سحية ال�س��املة املعروف با�س��م )اأوباما كري( الذي �س��اعد ماليني 

الأمريكي��ني عل��ى احل�س��ول عل��ى تاأم��ني �سحي.

اجلمهوريون والبحث عن الذات
بعدم��ا اأ�سب��ح ترام��ب اأول رئي���س يف تاري��خ الولي��ات املتح��دة يواج��ه امل�س��اءلة مرت��ني، 
اأحدثهم��ا بتهم��ة التحري���س عل��ى اأعم��ال ال�س��غب الت��ي �س��هدها الكونغر���س، ي�س��وب 
الغمو���س ال�س��ديد م�س��تقبل احل��زب اجلمه��وري.. والآن وبع��د اأن وج��د اجلمهوري��ون 
اأنف�س��هم يف مقاعد املعار�سة مبجل���س ال�س��يوخ، فاإن ال�س��وؤال الذي يطرح نف�س��ه هو ما 
اإذا كانت �س��يطرة ترامب على احلزب �ست�س��تمر يف وقت مل تعد لديه مقاليد ال�س��لطة 

احلكومية.
وم��ا زال��ت قاع��دة ترام��ب ق��وة انتخابي��ة ذات ثق��ل، فق��د منحت��ه اأ�س��وات نح��و 74 
ملي��ون ناخ��ب، اأي اأك��ر م��ن اأي جمه��وري اآخ��ر يف التاري��خ.. وجتل��ى اخل��وف م��ن 
ا�س��تعداء ه��وؤلء عندم��ا اأي��د نح��و ن�س��ف اجلمهوري��ني مبجل���س الن��واب حماولة فا�س��لة 
ملن��ع الت�سدي��ق عل��ى فوز بايدن بالرئا�س��ة.. لكن ظهرت بع���س الت�سدعات يف �سفوف 
اجلمهوري��ني ردا عل��ى الفو�س��ى الت��ي حدث��ت داخل مبنى الكابيت��ول ورمبا مير احلزب 
بف��رة بح��ث ع��ن ال��ذات. كم��ا اأن م�س��تقبل ترامب نف�س��ه يف خطر.. فاإذا اأدانه جمل���س 
ال�س��يوخ يف م�س��اءلة �س��تجرى بع��د رحيل��ه ع��ن البي��ت الأبي���س، فقد يتم منع��ه من تويل 

املن�س��ب م��رة اأخرى.
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كالع��ادة �س��يعكف املوؤرخ��ون الرئا�س��يون عل��ى تقيي��م اإرث الرئي���س الأك��ر اإث��ارة للجدل 
يف تاري��خ الولي��ات املتح��دة، حي��ث قال��ت وكال��ة "اأ�سو�س��يتيد بر���س" الإخباري��ة اإن��ه 
رمب��ا ي�س��خر املوؤرخ��ون م��ن الرك��ة الت��ي يخلفه��ا ورائ��ه الرئي���س اخلام���س والأربع��ني 

لأمري��كا اإذا ج��رى تقييمه��ا بالأرق��ام.
وق��د ا�س��تعر�ست الوكال��ة الإخباري��ة اإرث الرئي���س املنتهي��ة وليت��ه يف الأرق��ام، مب��ا يف 
ذل��ك ع��دد قتل��ى فريو���س كورون��ا امل�س��تجد، والأميال الت��ي اأراد بناء اجل��دار احلدودي 
بني املك�سيك وبالده عليها، وكذلك اآلف التغريدات التي كتبها خالل �سنواته الأربعة 

يف الرئا�سة.
وفيما يلي نظرة على اإرث ترامب بالأرقام..

400 ألــف - )والع��دد ل ي��زال يرتف��ع(: ح�سيل��ة وفي��ات الولي��ات املتح��دة ج��راء 
كوفي��د- 19.

6 - ع��دد اللقاح��ات الت��ي ج��رى تطويره��ا اأو توزيعه��ا يف اإط��ار عملي��ة "اأوبري�س��ني 
راب �س��بيد" الت��ي اأطلقه��ا الرئي���س للبح��ث عن لقاح.

2 - لقاح��ات �س��د فريو���س كورون��ا الت��ي طورته��ا �س��ركتا فاي��زر- بيونتي��ك، ولق��اح 
موردن��ا ال��ذي وافق��ت وا�س��نطن عل��ى توزيع��ه وا�س��تخدامه للح��الت الطارئ��ة.

0 - خط��ط الإ�س��الح ال�س��املة للرعاي��ة ال�سحي��ة الت��ي قدمه��ا ترام��ب رغ��م وع��وده 
املتك��ررة با�س��تبدال نظ��ام الرعاي��ة ال�سحي��ة ال��ذي يع��ود لف��رة حكم اأوبام��ا باآخر من 

�س��اأنه تق��دمي كاف��ة المتي��ازات باأ�س��عار اأقل.
3 - ق�س��اة ان�سم��وا اإىل املحكم��ة الُعلي��ا، م��ا يع��زز كّف��ة املحافظ��ني ويجعله��م اأغلبي��ة 

بن�س��بة 6 اإىل 3.
221 - ق�ساة ان�سموا اإىل املحاكم الحتادية وال�ستئناف يف النظام الق�سائي.

3.1 تريلي��ون - عج��ز ميزاني��ة 2020، وه��و الأك��رب م��ن حي��ث القيم��ة الدولري��ة يف 
تاريخ الوليات املتحدة.. تعهد ترامب خالل حملته النتخابية لعام 2016 بت�سييق 
الفج��وة ب��ني النفق��ات الفيدرالي��ة والعائدات.. و�س��اهمت التخفي�س��ات ال�سريبية التي 
�س��ّنها ترام��ب يف ع��ام 2017 يف اخت��الل الت��وازن، وت�سخم��ت اأك��ر بع��د موافق��ة 
الكوجنر���س عل��ى اإعف��اء اقت�س��ادي بقيم��ة 2.4 تريلي��ون دولر يف وق��ت �س��ابق م��ن 
ه��ذا الع��ام لتق��دمي امل�س��اعدات للعاطل��ني ع��ن العم��ل، واأ�سحاب الأعم��ال وغريهم من 

اأج��ل مواجه��ة التداعي��ات املالي��ة الناجمة عن تف�س��ي جائح��ة كورونا.
3 - اجتماع��ات عقده��ا الرئي���س املنتهي��ة وليت��ه م��ع الزعي��م الك��وري ال�س��مايل كي��م 

جون��غ اأون، يف �س��نغافورة، فيتن��ام، واملنطق��ة الكوري��ة املنزوع��ة ال�س��الح.

مل يك��ن الأم��ر تقليدي��ًا، لك��ن الرئي���س الأمريك��ي املنتهي��ة وليت��ه دونال��د ترام��ب، ومن��ذ 
تر�س��حه ل�س��باق الرئا�س��ة يف الولي��ة الأوىل، اخت��ار "توي��ر ليك��ون ملعب��ه، للتوا�س��ل 

املبا�س��رة م��ع ال��راأي الع��ام الداخل��ي واخلارج��ي.. 
وط��وال �س��نوات ا�س��تخدم ترام��ب "توي��ر" مبثاب��ة ناف��ذة لالإع��الن ع��ن قرارات��ه 
واأجندت��ه واأوام��ره التنفيذي��ة، ولذل��ك فم��ن اأراد معرف��ة توجه��ات ترام��ب واأجندت��ه 

تغريدات��ه. يتاب��ع  اأن  بب�س��اطة  علي��ه  كان  التنفيذي��ة،  واأوام��ره  وق��رارات 
لك��ن العالق��ة ب��ني الرئي���س و"التطبي��ق مل تخ��ل م��ن �س��جالت، قب��ل اأن ت�س��ل اإىل 
حمطته��ا الأخ��رية باإع��الن توي��ر اإغالق �سفحة ترامب نهائيًا ب�س��بب خطر املزيد من 

التحري���س عل��ى العن��ف.. 
وردًا عل��ى ق��رار توي��ر اته��م ترام��ب املوق��ع مب��ا و�سف��ه بالتاآم��ر لإ�س��كاته، م�سيف��ًا اأن��ه 

�س��ينظر يف بن��اء من�ست��ه اخلا�س��ة، بع��د اإيق��اف ح�س��ابه نهائيًا.. 
وفيما يلي ملخ�س ملا جرى بني الطرفني خالل ال�سهور الأخرية العا�سفة.

مايو 2020
احت��دت املعرك��ة ب��ني اجلانب��ني م��ع انط��الق حم��الت ال�س��باق الرئا�س��ي الأخ��ري، فف��ي 
مايو املا�سي ن�سب خالف بينهما، بعد و�سع املوقع يف �سابقة من نوعها، اإخطارًا على 
�س��كل عالم��ة تعج��ب زرق��اء، اأ�س��فل تغريدة لرامب، زعم فيه��ا احتمال وقوع تزوير يف 

النتخاب��ات ب�س��بب القراع بالربيد.

تركة ترامب باألرقام .. 
هذا ما خلفه بعد مغادرته البيت األبيض

حج��م  جت��اوز  وال��ذي  دي�س��مرب،  يف  الفي��درايل  الدي��ن  دوالر:  تريليــون   21
القت�س��اد لأول م��رة يف التاري��خ من��ذ احل��رب العاملي��ة الثاني��ة.

4 - م�سوؤولني عملوا كوزراء دفاع، وهو اأكرب عدد يف تاريخ الإدارات الأمريكية.
203 - اأي��ام عمل��ت فيه��ا وزارة الدف��اع الأمريكي��ة )البنتاج��ون( دون وزي��ر دف��اع 

ُمعتم��د م��ن جمل���س ال�س��يوخ، وه��ي اأط��ول ف��رة يف تاري��خ ال��وزارة.
450 - اأمي��ال اجل��دار احل��دودي الف��ولذي ال��ذي تعه��د ترام��ب ببنائ��ه عل��ى ط��ول 

احل��دود املك�س��يكية الأمريكي��ة واملتوق��ع انتهائ��ه بحل��ول نهاي��ة الع��ام.
%39 - متو�س��ط ن�س��بة تاأيي��د ترام��ب ب��ني البالغ��ني الأمريكي��ني وفق��ًا ل�س��تطالعات 

AP-NORC عل��ى م��دار ف��رة رئا�س��ته.
ــار دوالر - النم��و املتوق��ع يف ميزاني��ة الدف��اع يف عه��د ترام��ب.. بلغ��ت  135 ملي
ميزاني��ة الدف��اع النهائي��ة للرئي���س الأ�س��بق ب��اراك اأوبام��ا لع��ام 2017 ح��وايل 605 
ملي��ار دولر.. وبلغ��ت ميزاني��ة الدف��اع النهائي��ة لرام��ب ع��ام 2021 والت��ي واف��ق 

عليه��ا الكوجنر���س يف دي�س��مرب 740 ملي��ار دولر.
4 - ارب��ع اتفاقي��ات �س��حب ترام��ب الولي��ات املتح��دة منه��ا، وه��ي التف��اق الن��ووي 
م��ع اإي��ران، اتفاقي��ة باري���س للمن��اخ، مع��ادة ال�س��ماوات املفتوح��ة، ومعاه��دة ال�سواريخ 

النووي��ة متو�س��طة امل��دى.
13 - عملي��ات الإع��دام الفيدرالي��ة املُق��ررة من��ذ يولي��و، بع��د ا�س��تئناف الإدارة تنفي��ذ 
حك��م الإع��دام بع��د توق��ف ا�س��تمر 17 عام��ًا، م��ا يجع��ل الرئي���س الأمريك��ي �ساح��ب 
اأك��ر ق��رارات اع��دام يف اأك��ر م��ن 130 عام��ًا.. م��ن املق��رر تنفي��ذ عملي��ات الإع��دام 
الفيدرالي��ة حت��ى قب��ل ي��وم 20 يناي��ر املُقب��ل، اأي قب��ل تن�سي��ب الرئي���س املُنتخ��ب ج��و 

بايدن ر�س��ميًا.
418 - عدد الأيام التي زار فيها ترامب العقارات التي ميتلكها.

1 - القوة الف�سائية التي اأعلن ترامب ت�سكيلها.
%15 - انخفا���س يف العج��ز التج��اري م��ع ال�س��ني ب��ني يناي��ر و�س��بتمرب 2020 
وقب��ل ع��ام.. ج��اء ذل��ك يف اأعق��اب انخفا���س الن�س��بة مبق��دار 19 % يف 2019 اإىل 

208 ملي��ار دولر، وه��و املع��ّدل الأدن��ى من��ذ 2013.
ــا )والع��دد ل ي��زال يرتف��ع( - ع��دد التغري��دات، مب��ا يف ذل��ك التغري��دات  25 ألف
الأ�سلي��ة واأخ��رى ُمع��اد ن�س��رها، كتبه��ا ترام��ب عل��ى ح�س��ابه الر�س��مي ع��رب توي��ر من��ذ 

.2017 20 يناي��ر  تولي��ه الرئا�س��ة ر�س��ميًا يف 

مايو 2020
ه��دد بعده��ا ترام��ب باإغ��الق كل املواق��ع، ووق��ع اأم��رًا تنفيذي��ًا يه��دف اإىل اإلغ��اء بع���س 

جوان��ب احلماي��ة القانوني��ة املمنوحة ل�س��ركات التوا�س��ل الجتماعي.
مايو 2020

�سنف��ت اإدارة املوق��ع بع��د ذل��ك تغري��دة لرام��ب باأنه��ا "متج��د العن��ف" كان ق��د ق��ال 
فيه��ا اإن��ه عندم��ا تب��داأ عملي��ات ال�س��طو، يب��داأ اإط��الق النار، مم��ا ميكن تاأويل��ه على اأنه 

حتري���س لقوات الأمن على ا�س��تعمال الأ�س��لحة.
يونيو 2020

يف يوني��و املا�س��ي �س��ن ترام��ب هجوم��ا اآخ��ر �س��د "توي��ر" بع��د و�سعه عالم��ة حتذيرية 
على تغريدة اأخرى �س��كك فيها بنزاهة فرز الأ�سوات يف النتخابات اجلارية.

أكتوبر 2020
ع��اد ترام��ب ليهاج��م ب�س��دة املوق��ع بع��د حذف��ه مق��اًل للمتحدث��ة با�س��م البي��ت الأبي���س 

يته��م املر�س��ح الدميقراط��ي حينه��ا جو بايدن بق�سايا ف�س��اد.
ديسمر 2020

ا�س��تمرت املناكف��ات ب��ني الطرف��ني حت��ى نهاي��ة الع��ام املن�س��رم، ح��ني ق��ال ترام��ب يف 
تغري��دة اإن توي��ر يتج��ه نح��و اجلن��ون ويح��اول جاه��دًا قم��ع احلقيقة، بح�س��ب تعبريه.. 
لكن ترامب مل يتخل عن من�سة التوا�سل، اإىل اأن قررت توير اأن تفعل، بوقف ح�سابة 

نهائيًا.. وتعليق ح�س��اب الرئا�س��ة الأمريكية موؤقتًا.



احلياة بعد البيت األبيض.. ترامب إىل أين؟ 
ج��رت الع��ادة اأن يغ��ادر معظ��م الروؤ�س��اء ال�س��ابقني البي��ت الأبي���س باجت��اه مالع��ب 
الغول��ف واأن يقوم��وا باإن�س��اء م�س��اريعهم اخلا�س��ة، اإ�ساف��ة اإىل ق�س��اء معظ��م اأوقاته��م 
يف كتاب��ة املذك��رات، واإلق��اء كلم��ات مدفوعة الأجر ون�س��ر الكتب، لكن الو�سع بالن�س��بة 
لرام��ب ق��د يك��ون خمتلف��ًا بع���س ال�س��يء، ويتوق��ع اأن يفع��ل �س��يئًا مل يفعل��ه اأي رئي���س 
اأمريك��ي م��ن قب��ل.. وحت��ى ه��ذه الأثناء، ل اأحد يعلم ما ال��ذي ينوي ترامب القيام به.. 
ول املكان الذي يخطط للعي�س فيه.. ويعترب بع�س جريانه يف جممع "بامل بيت�س" اأنه 

ل��ن يق��وى عل��ى العي���س يف فلوريدا ب�س��كل دائم.

عامل األعمال وصفقات باملاليني؟
ذك��رت �سحيف��ة بوليتك��و الأمريكي��ة يف وق��ت �س��ابق، اأن ترام��ب �س��يعود اإىل اإب��رام 
�سفقات مباليني الدولرات مع حكومات و�س��ركات اأجنبية ل�سالح �س��ركته اخلا�سة.. 
وم��ن املرتق��ب اأن يع��ود اإىل عامل الأعمال، واأن يقوم با�س��تكمال جميع الن�س��اطات التي 

توق��ف من��ذ دخول��ه مع��رك احلياة ال�سيا�س��ية منذ 4 �س��نوات ع��ن متابعتها.

ترامب يف السجن؟
بع��د اقتح��ام اأن�س��ار ترام��ب يف ال�ساد���س م��ن يناي��ر/ كان��ون الث��اين مبن��ى الكابيت��ول، 
�س��وت جمل���س الن��واب عل��ى توجي��ه الته��ام لرام��ب ب���" التحري�س عل��ى الع�سيان" ما 
ق��د يعر�س��ه ملحاكم��ة ثاني��ة.. وق��د مينع��ه من الر�س��ح لولي��ة ثاني��ة يف 2024.. وقبل 
اأح��داث ال�س��غب الت��ي وقع��ت يف مبن��ى الكابيت��ول، واج��ه ترام��ب العدي��د م��ن الدع��اوى 
الق�سائي��ة. اإل اأن ادعاءات��ه امل�س��تمرة ع��ن تزوي��ر النتخاب��ات والتحري���س عل��ى اأعمال 
ال�س��غب زادت من امل�س��اكل القانونية التي يواجهها. وهناك احتمال حقيقي اأن ينتهي 

الأمر به يف ال�س��جن.

البحث عن خيارات بديلة بعد حرمانه من "تويتر"
بع��د ق��رار "توي��ر" ح��ذف ح�س��اب ترام��ب، يف خط��وة مّت تربيره��ا بو�س��ع ح��ّد لدع��وة 
الأخ��ري اأن�س��اره ع��رب �سفحت��ه وحتري�سه��م عل��ى التم��ّرد، واتخ��اذ كل م��ن ان�س��تغرام 
وفي�س��بوك خط��وات م�س��ابهة.. وحرمان��ه م��ن "مك��ربات ال�س��وت" الكب��رية اخلا�س��ة 
ب��ه عل��ى الإنرن��ت، عل��ى الرئي���س البح��ث ع��ن خي��ارات بديل��ة ملخاطب��ة موؤيدي��ه ورمب��ا 
ال�س��تفادة منه��م.. يف وق��ت يتوق��ع في��ه البع���س اأن يت��م اأي�س��ا ا�س��تبعاده ع��ن و�س��ائل 
الإع��الم، ل��ذا عل��ى الرئي���س املنتهي��ة وليت��ه اإيج��اد البديل ليبقى على ات�س��ال دائم مع 

. حمبيه
اإلعالم وإنشاء قناة خاصة

يعت��رب البع���س اأن طم��وح ترام��ب ه��و العم��ل يف جم��ال الإع��الم، وم��ن املمك��ن اأن يق��وم 
الرئي�س املنتهية وليته باإطالق قناة خا�سة به اأو التعاون مع �سبكة تلفزيونية موجودة 

اأ�ساًل.

عالقات متوترة مع ميالنيا
يف اآخ��ر �س��اعات ترام��ب يف البي��ت الأبي���س، ك��رت الأحادي��ث ع��ن العالق��ة املتوت��رة 
التي جتمع زوجته ميالنيا، وابنته اإيفانكا.. فبح�سب و�سائل اإعالم اأمريكية تنوي ابنة 
الرئي���س الف��وز باأح��د مقع��دي فلوري��دا يف جمل���س ال�س��يوخ يف الع��ام 2022.. وع��ن 
م�س��ادر مقرب��ة م��ن "ابن��ة اأبيه��ا"، ذك��رت �س��بكة "CNN" الأمريكي��ة، اأن العالقة 

ب��ني اإيفان��كا وميالنيا اأ�سبحت ه�س��ة ويف حالة ميوؤو���س منها.
واأي�س��ا تتكاث��ر التكهن��ات ح��ول م�س��ري عالق��ة ترام��ب مبيالني��ا، خا�س��ة بع��د ر�س��الة 
الوداع التي توجهت بها اإىل الأمريكيني.. ومل تذكر ال�سيدة الأوىل يف خطاب مدته 6 
دقائق، زوجها اإل ب�سكل عابر وهي ت�سيد بعائالت الع�سكريني وعنا�سر الفرق الطبية 
الذي��ن يكافح��ون وب��اء كوفي��د19- وجمي��ع الذين يقدمون امل�س��اعدة ل�سحايا الإدمان 

على املخدرات.
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تعتر جزيرة يــاس يف مدينة 
ابوظــيب ، مــن أرقــى وأفخــم 
جــزر اإلمــارات، تتميــز مبوقع 
فريــد وإطــالالت مميــزة علــى 
ــن  ــد م ــريب، وتع ــج الع اخللي
أهــم املناطــق الســياحية يف 
ــرة  ــم جزي ــارات .. وتض االم
أماكــن  ابوظــيب  يف  يــاس 
متعــددة،  مذهلــة  ترفيهيــة 
ومركــز  هادئــة،  شــواطئ 
راقــي، كمــا تضــم  جتــاري 

املطاعــم املميــزة.

تقــع جزيــرة يــاس علــى بعــد 
20كــم مــن إمــارة أبوظــيب 
اإلمــارات  دولــة  عاصمــة 
العربّيــة املتحــدة، أي حــوايل 
بالســيارة،  ســاعة  نصــف 
العديــد  إجنــاز  مّت  وقــد 
مــن املشــاريع فيهــا بتمويــل 
ــة  ــدار" القّيم ــركة "ال ــن ش م
وبقيمــة تفــوق 130 مليــار 
صغــرية  مســاحتها  درهــم، 
غــري  كــم2   25 تتعــّدى  ال 
كبــريا  عــددا  أّنهــا جتــذب 
مــن الســّياح وحمّبــي املناطــق 
الترفيهّية،واملغامــرات املائّيــة، 
املقــال  هــذا  يف  وســنذكر 
ــي  ــرة ال ــامل اجلزي ــّم مع أه
تعــّد مقصــدا ســياحيا يــدّر 
مليــارات العوائــد املاليــة علــى 

املســتثمرين.



* ياس لينكس   
جوائ��ز،  عل��ى  احلائ��ز  اجلول��ف  ملع��ب   
 112 اأول ملع��ب يف الإم��ارات ي�س��م  يع��د 
عل��ى  رائع��ة  باإطالل��ة  يتمت��ع  م�س��تودعًا، 
بح��ر الع��رب م��ن كل م��كان، كم��ا يحي��ط ب��ه 
نبات��ات الأيك��ة ال�س��احلية اخل�سب��ة، فاغتن��م 
الفر�س��ة ومار���س ريا�ست��ك املف�سل��ة يف ه��ذا 
امللع��ب الفري��د م��ن نوع��ه.. ويق��ع امل�سم��ار 
وه��و  للجزي��رة  الغربي��ة  ال�س��واطئ  عل��ى 
خا���سّ بالعب��ي اجلول��ف، وق��د ح�س��ل عل��ى 
ع��ّدة جوائ��ز عاملي��ة، ه��ذا بالإ�ساف��ة اإىل اأّن��ه 
م��ن اأف�س��ل ع�س��رة م�سام��ري عاملي��ة ح�س��ب 
ت�سني��ف جمّل��ة جول��ف جمازي��ن الأمريكّي��ة.

* "ياس ووتر وورلد"   
 ا�س��تمتع باأجم��ل املغام��رات املائي��ة، والأك��ر اإث��ارة يف ه��ذا امل��كان املمت��ع، حي��ث ي�س��م 
45 لعب��ة م��ن الألع��اب املذهل��ة واملنزلق��ات املائي��ة الرائع��ة، واملراف��ق الرفيهي��ة الت��ي 

تنا�س��ب جمي��ع الأعم��ال، �س��تحظى بالكث��ري من البهجة واملتع��ة يف ووتر وورلد.
وه��ي عب��ارة ع��ن مدين��ة مائي��ة �سخم��ة ي�س��ل ارتف��اع الأم��واج فيه��ا اإىل ثالث��ة اأمت��ار 
تعم��ل بالطاق��ة الهيدومغناطي�س��ية، وم��ن الألع��اب املوج��ودة فيه��ا م��ا ياأت��ي: لعب��ة بابل��ز 
باري��ل وه��ي عب��ارة ع��ن اأعلى اأمواج على م�س��توى العامل �ساحل��ة للتزّلج.. لعبة الزلقة 
املائّية الإع�سارّية. الأفعوانية.. اإلقاء القنابل املائية.. لعبة جبل دروب.. را�س رايدل 
ملحب��ي مغام��رة رك��وب الأم��واج.. لعب��ة ليوا ل��وب وهي اأّول منزلقة على م�س��توى منطقة 
ال�س��رق الأو�س��ط.. لعب��ة باندي��ت بوم��رب وه��و عب��ارة ع��ن اأط��ول قط��ار اأفع��واين عل��ى 
م�س��توى منطقة ال�س��رق الأو�سط اأي�سًا. ال�سوق، واملطاعم، ومعار�س الغط�س اخلا�سة 

با�س��تخراج اللوؤلوؤ.
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* عامل فرياري  
اأول متن��زه ترفيهي��ي يف الع��امل بت�سمي��م م�س��توحي 
م��ن ف��رياري، م��ع جمموع��ة م��ن الألع��اب املذهل��ة 
جترب��ة  �س��تخو�س  القيا�س��ية،  لالأرق��ام  املحطم��ة 
فري��دة م��ن نوعه��ا بق�س��اء ي��وم مفع��م بامل��رح ل��كل 
العائلة، كما يوفر املتنزه اأماكن الت�سوق، واملطاعم.

�س��باق  ملحب��ي  م   2009 ع��ام  اإجنازه��ا  مت 
�س��يارات الفورم��ول ذات املقع��د الف��ردي والعجالت 
ال�س��يارة  �س��رعة  اأّن  بالذك��ر  املفتوح��ة، واجلدي��ر 
ال�س��اعة،  يف  ك��م   320 تتخّط��ى   ال�س��باق  يف 
وعوائ��د احللب��ة القت�سادّية هائلة وبذلك فهي تدّر 
اأموًل طائلة على اجلزيرة ككّل، كونها تتيح اإمكانية 
خو���س جت��ارب القي��ادة، وجت��ارب قي��ادة �س��ائق 
��ة لتعّل��م القي��ادة،  حم��رف، وبرام��ج جت��ارب خا�سّ

ودورة رخ�س��ة القي��ادة لل�س��باقات.
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* "ياس مول"  
 م��ن اأرق��ى جت��ارب الت�س��وق املمتع��ة الت��ي ميك��ن اأن تق��وم به��ا، ي�س��م امل��ول العدي��د م��ن 
املتاج��ر ذات العالم��ات التجاري��ة الرائ��دة يف الع��امل، ومنطق��ة خم�س�س��ة لالألع��اب 
الرفيهيه العائلية، كما ي�سم 20 �سا�سة من دور ال�سينما احلديثة حتت اإدارة فوك�س 

* "ياس مارينا"   
ت�س��م العدي��د م��ن اأوج��ه ال�س��تمتاع والتمي��ز والكث��ري من الأن�س��طة حي��ث يوجد منطقة 
األع��اب الأطف��ال، واملطاع��م الفاخ��رة، كم��ا ميكن��ك اأن حتل��ق يف الطائ��رات املائي��ة 
الرائع��ة، وت�س��تمتع برح��الت اليخ��وت املبهج��ة، اأو التجديف بني الأ�س��جار ال�س��توائية.

* حلبة جزيرة ياس   
 اإذا كن��ت م��ن املحرف��ني اأو اله��واه، �س��تجد ط��رق عدي��دة لال�س��تمتاع بج��و �س��باق 
الفورمي��ال 1، �س��واء ال�س��تمتاع باملناظ��ر والأ�س��وات الرائع��ة ل�س��باق جائ��زة اأبوظب��ي 
الك��ربى، اأو الذه��اب جلول��ة ب�س��يارة عالي��ة الأداء، اأو الت�س��ابق ب�س��يارة م��ع الأ�سدق��اء.

�س��ينما..وهو عب��ارة ع��ن مرك��ز ت�س��ّوق ه��و الث��اين من حيث امل�س��احة يف دول��ة الإمارات 
العربي��ة املتح��دة قاطب��ة، يفت��ح اأبوابه للزوار وال�س��كان املحليني على حّد �س��واء، بحيث 

يغّط��ي جمي��ع احتياجات ال�س��ائح واملقيم.
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* شاطئ جزيرة ياس  
ميكن��ك ال�س��تمتاع بالطبيع��ة ال�س��احرة عل��ى ه��ذا ال�س��اطئ مل��ا ميي��زه م��ن ه��دوء وجم��ال، اق�س��ي وق��ت ممي��ز ب��ني املي��اه البلوري��ة ال�سافي��ة والرمال البي�س��اء الناعم��ة وحولك 

الكث��ري م��ن الأ�س��جار ال�س��توائية الرائع��ة، كم��ا ي�سم بركة ال�س��باحة الأنيقة، ال�س��اليهات اخلا�س��ة، واملطاعم.

* "ميدان دو"  
 مق��ر لأك��رب العرو���س املبا�س��رة يف املدين��ة، اأ�سب��ح 
ه��ذا امل��كان اخلارج��ي جمه��ز لإقامة احلف��الت طوال 
الع��ام، ا�س��ت�ساف ه��ذا املي��دان اأعظ��م الفاني��ني م��ن 
اأرج��اء الع��امل، ا�س��تمتع بنجم��ك املف�س��ل يف مي��دان 

دو املمي��ز.

* مرسى ياس
واليخ��وت  واملطاع��م  املقاه��ي  م��ن  العدي��د  ي�س��ّم 
ال�سخم��ة، بالإ�ساف��ة اإىل ج�س��ر عائ��م فوق املاء بطول 
400 م��رًا، ناهي��ك ع��ن عرو���س اللي��زر الليلي��ة، 

وج��ولت �س��ي وينج��ز البحري��ة.
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اختتم��ت جزي��رة يا���س اأبوظب��ي ع��ام 2020 بنج��اح باه��ر، حي��ث ح��ازت امل��دن 
جان��ب  اإىل  التحتي��ة  البني��ة  وم�س��روعات  ال�س��ياحية  اجل��ذب  ومناط��ق  الرفيهي��ة 
35 جائ��زة وتك��رمي.. وكان��ت جزي��رة  امل�س��روعات التطويري��ة يف اجلزي��رة عل��ى 
يا�س اأبوظبي قد ُاختريت، ومرافقها الرفيهية، �سمن قائمة املر�سحني للفوز بجوائز 
ال�س��فر العاملي��ة لع��ام 2020، حي��ث ح�سل��ت جزي��رة يا���س عل��ى جائ��زة "م�س��روع 
التطوي��ر ال�س��ياحي الرائ��د يف ال�س��رق الأو�س��ط لع��ام 2020".. تقدي��رًا مل�س��روعاتها 

املتمي��زة يف جم��ال امل��دن واملراف��ق الرفيهي��ة وامل�س��روعات التطويري��ة.
وح��ازت مدين��ة "ع��امل ف��رياري اأبوظب��ي"، الت��ي ت�س��م الأفعواني��ة الأ�س��رع يف الع��امل، 
جائ��زة "اأف�س��ل مدين��ة ترفيهي��ة يف ال�س��رق الأو�س��ط 2020"، وتوجت بلق��ب "اأف�سل 
مدين��ة ترفيهي��ة يف الع��امل لع��ام 2020" �سم��ن جوائ��ز ال�س��فر العاملي��ة، كم��ا ح��ازت 
جائزة "اأف�سل مبادرة للم�سوؤولية الجتماعية" يف مبادرة التعايف ال�سريع من جمل�س 
الرفيه يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )مينالك(، بالإ�سافة اإىل ح�سولها على 

 وتكريمًا خالل عام 2020
ً
جزيرة ياس: 35 جائزة

جائزة "اختيار امل�س��افرين" من موقع "تريب اأدفايزر".
وح�سل��ت يا���س ووت��ر وورل��د اأبوظبي، مدينة الألعاب املائي��ة ذات الت�سميم الإماراتي، 
على جائزة "اأف�سل حديقة مائية يف العامل" للعام الثالث على التوايل، بالإ�سافة اإىل 
ح�سوله��ا عل��ى جائ��زة "اأف�س��ل حديق��ة مائي��ة يف ال�س��رق الأو�س��ط" لع��ام 2020 م��ن 

قبل جوائز ال�س��فر العاملية.
ويف ع��ام 2020، ح�سل��ت ع��امل وارن��ر ب��راذرز اأبوظب��ي، اأكرب مدين��ة ترفيهية مغلقة 
يف الع��امل، عل��ى ثم��اين جوائ��ز.. كم��ا ح�سدت املدين��ة الرفيهية جائ��زة اأف�سل مدينة 
ترفيهي��ة يف ال�س��رق الأو�س��ط وح��ازت جائ��زة "احل��دث الرفيه��ي املف�س��ل يف الذك��رى 
ال��� 80 لظه��ور �س��خ�سية بامت��ان".. وحط��م يا���س م��ول رقم��ًا قيا�س��يًا عاملي��ًا جدي��دًا 
يف مو�س��وعة غيني���س لالأرق��ام القيا�س��ية ع��رب �سن��ع زجاج��ة عمالق��ة بف��ن الرم��ل، اإذ 
ت��وىل فري��ق م��ن الفنان��ني املحرف��ني ت�سميم هذا العمل، الذي احتف��ى باليوم الوطني 

لدولة الإمارات.
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بال�ش���ؤون  املتخ�ش���ص  الأمريك��ي   Live Science م�ق��ع  ق��ال 
م��ن  ج��زء  الف�ش��ل  ه��ذا  اأن   2021 الث��اين  كان���ن   19 يف  العلمي��ة 
خمط�ط��ة �ش��هرية كان ي�ش��تخدمها امل�شري���ن القدم��اء لإر�ش��اد املت�فى يف 
عب���ره اإىل احلي��اة الآخ��رة.. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن العلم��اء يق�م���ن حالي��ًا 
بتحلي��ل الن���ص، فق��د مت بالفع��ل ف��ك رم�ز ن�ش��خ اأخ��رى من الف�شل ال�ش��ابع 
ع�ش��ر حتت���ي عل��ى �شل�ش��لة م��ن الأ�ش��ئلة الت��ي تق���ل الأ�ش��اطري الديني��ة اأنه��ا 

�شت�ش��األ للمت�ف��ى وكذل��ك اأج�ب��ة حمتمل��ة تنق��ذه م��ن الع��ذاب.
مت الإع��ان ع��ن ه��ذا الكت�ش��اف بع��د اأي��ام قليل��ة م��ن اكت�ش��اف معب��د امللك��ة 
نيت زوجة بيبي الثاين اأول مل�ك الأ�شرة ال�شاد�شة التي حكمت م�شر بني 
2323 و 2150 قب��ل املي��اد.. كم��ا اكت�ش��فت ع�ش��رات الت�ابي��ت يرج��ع 
تاريخها اإىل ع�شر الدولة احلديثة، بالإ�شافة اإىل فاأ�ص من الربونز واألعابًا 
ل�حية ومتاثيل لأوزيري���ص اإلهة البعث واحل�ش��اب والعديد من امل�مياوات.. 
ويف ال�ش��ن�ات الأخ��رية، روج��ت م�ش��ر ب�ش��كل كب��ري لاكت�ش��افات الأثري��ة 
اجلدي��دة ل��دى و�ش��ائل الإع��ام الدولي��ة والدبل�ما�ش��يني عل��ى اأم��ل ج��ذب 
املزيد من ال�شياح اإىل الباد، يف وقت يعاين فيه هذا القطاع احلي�ي من 
�ش��ن�ات م��ن ال�شط��راب ال�شيا�ش��ي والعن��ف يف اأعق��اب انتفا�ش��ة 2011 

والإطاح��ة بالرئي���ص الأ�ش��بق ح�ش��ني مب��ارك.
وكان الدكت���ر م�شطف��ى وزي��ري الأم��ني الع��ام للمجل���ص الأعل��ى لاآث��ار، 
ق��د �ش��رح باأن البعثة امل�شرية امل�ش��ركة بني املجل���ص الأعل��ى لاآثار ومركز 
زاه��ي ح�ا���ص للم�شري��ات مبكتب��ة الإ�ش��كندرية والت��ي تعم��ل يف منطقة اآثار 
�ش��قارة بج���ار ه��رم املل��ك تيت��ي اأول مل���ك الأ�ش��رة ال���  19م��ن الدول��ة 
احلديث��ة، �ش��تعلن ع��ن اكت�ش��افات اأثري��ة هام��ة تع���د اإىل الدول��ة القدمي��ة 

واحلديث��ة والع�ش���ر املتاأخ��رة.

50 تابوتا خشبيا
واأك��د ح�ا���ص عل��ى اأن البعث��ة ع��رت عل��ى املعب��د اجلنائ��زي اخلا���ص بامللكة 
نعرت زوجة امللك تتي، والذي مت الك�شف عن جزء منه يف الأع�ام ال�شابقة 
للبعث��ة، م�ش��ريًا اإىل اأن البعث��ة ع��رت اأي�ش��ًا على تخطيط املعب��د، بالإ�شافة 
اإىل ث��اث خم��ازن مبني��ة م��ن الط���ب الل��ن يف الناحية اجلن�بية ال�ش��رقية 
من��ه، لتخزي��ن القراب��ني والأدوات الت��ي كان��ت ت�ش��تخدم يف اإحي��اء عقي��دة 
امللك��ة.. كم��ا مت العث���ر عل��ى 52 بئ��رًا ت��راوح اأعماقه��ا م��ا ب��ني 10 اإىل 
12 م��رًا، بداخله��ا اأك��ر م��ن 50 تاب�ت��ًا خ�ش��بيًا م��ن ع�ش��ر الدول��ة 
احلديث��ة.. وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل الت��ي يت��م العث���ر فيه��ا مبنطق��ة �ش��قارة 
عل��ى ت�ابي��ت يع���د عمرها اإىل ثاث��ة اآلف عام.. وهذه الت�ابيت ذات هيئة 
اآدمية وممثل على �شطحها العديد من مناظر الآلهة التي كانت تعبدخال 
ه��ذه الف��رة بالإ�شاف��ة اإىل اأج��زاء خمتلفة من ن�ش��ص كت��اب امل�تى والتي 

ت�ش��اعد املت�ف��ى عل��ى اجتي��از رحلت��ه اإىل العامل الآخر.
وق��د ع��رت البعث��ة داخ��ل الآب��ار عل��ى اأع��داد كب��رية م��ن امل�ش��غ�لت الأثري��ة 
ومتاثيل على هيئة املعب�دات مثل الإله اأوزير، وبتاح، و�ش�كر، واأوزير، هذا 
بالإ�شاف��ة اإىل جمم�ع��ة م��ن الأقنع��ة اخل�ش��بية وكذل��ك مق�ش���رة الإل��ه 
اأن�بي���ص اإله اجلبانة، وعر له على متاثيل بحاله جيدة وكذلك العديد من 
الألع��اب الت��ي كان يلع��ب به��ا املت�ف��ى يف الع��امل الآخ��ر مث��ل لعب��ة )ال�ش��نت( 
الت��ي ت�ش��به ال�ش��طرجن حالي��ًا، وكذل��ك لعب��ة الع�ش��رين م�ش��جل عليه��ا ا�ش��م 

ال�ش��خ�ص ال��ذي كان يلع��ب بها.

مومياوات مريضة
كم��ا قام��ت البعث��ة بدرا�ش��ة م�مي��اء اإح��دى ال�ش��يدات والت��ي تب��ني اأن �شاحبته��ا 
كان��ت تع��اين م��ن مر���ص يعرف با�ش��م "حمى البح��ر الأبي�ص املت��ش��ط" اأو "احلمى 
اخلنازيرية" وه� مر�ص ياأتي من الت�شال املبا�شر باحلي�ان وي�ؤدي اإىل خراج يف 
الكبد وه� مر�ص مزمن مدى احلياة.. وقد قامت د. �ش��حر �ش��ليم اأ�ش��تاذة الأ�ش��عة 
بالق�ش��ر العين��ي، بعم��ل الدرا�ش��ات الازم��ة عل��ى امل�مي��اوات املكت�ش��فة والت��ي م��ن 
بينه��ا م�مي��اء لطف��ل، وق��د ح��ددت الدرا�ش��ات اأ�ش��باب ال�ف��اة وعم��ر املت�ف��ى وق��ت 

ال�فاة.
واأ�ش��ار الدكت���ر ح�ا���ص اإىل اأن البعث��ة ك�ش��فت ع��ن مق�ش���رة �شخم��ة م��ن الط���ب 
الل��ن ترج��ع اإىل ع�ش��ر الدول��ة احلديث��ة ذات بئ��ر ي�ش��ل عمق��ه حت��ى الآن اإىل 24 
م��رًا ومل ن�ش��ل بع��د اإىل نهايت��ه، وم��ن املت�ق��ع اأن ينته��ي بحج��رة للدف��ن.. ور�شفت 
اأر�شية تلك املق�ش�رة بكتل من احلجر اجلريي امل�شق�ل �شقًا جيدًا، وقد غطى 
اجل��زء العل���ي م��ن ف�ه��ة البئ��ر بالأحج��ار.. ول ي��زال العم��ل جاري��ًا.. ويعتقد زاهي 
ح�ا���ص اأن ه��ذا البئ��ر مل ي�ش��ل اإلي��ه الل�ش����ص و�ش���ف يت��م الك�ش��ف عن��ه كام��ًا.. 
وي�ؤكد ح�ا���ص على اأن هذا الك�ش��ف يعترب من اأهم الكت�ش��افات الأثرية لهذا العام 
و�ش���ف يجع��ل �ش��قارة م��ع الكت�ش��افات الأخ��رى مق�ش��دًا �ش��ياحيًا وثقافي��ًا هام��ًا، 

و�ش���ف يعي��د كتاب��ة تاري��خ �ش��قارة يف ع�ش��ر الدول��ة احلديثة.

مصطفى وزيري األمني العام للمجلس األعلى لألثار يعاين امليمياوات
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التاري��خ الفرع���ين زاخ��ر بالألغ��از والكت�ش��افات املث��رية لاهتم��ام، ورغ��م الأبح��اث 
املمت��دة عل��ى م��دار ال�ش��ن�ات، تظ��ل بع���ص الأ�ش��ئلة بحاج��ة لإجابات مثل: ه��ل قتل ت�ت 

عن��خ اآم���ن..؟ مل��ن يرم��ز اأب�اله���ل..؟ وم��ا �ش��ر الهتم��ام بذقن املل��كات واملل�ك..؟

ذهب حقيقي  
اأ�ش��اطري ونظري��ات عدي��دة خمتلف��ة ت��دور ح���ل ت���ت غن��خ اآم���ن، ل تتعل��ق يف الأ�شا���ص 
بف��رة حكم��ه خا�ش��ة واأن��ه ت�ف��ى يف عم��ر 18 عام��ًا وبالت��ايل مل يك��ن يتمك��ن من و�شع 
عام��ات كب��رية خ��ال فرة حكمه.. لكن الأ�ش��اطري املرتبط��ة ب�فاته املبكرة ومقربته 
املليئ��ة بالكن���ز والذه��ب اخلال���ص، جعلت��ه اإىل جان��ب رم�شي���ص الث��اين م��ن اأ�ش��هر 

الفراعن��ة عل��ى م�ش��ت�ى العامل.

صدفة يف الوقت الضائع 
اكت�ش��اف مق��ربة ت���ت عن��خ اآم���ن ع��ام 1922 كان م��ن الأح��داث الت��ي حب�ش��ت 
اأنفا���ص الع��امل.. ي�مه��ا ق��ادت ال�شدف��ة الباح��ث الربيطاين ه�ارد كارت��ر، ملقربة ت�ت 
عنخ اآم�ن التي و�شفها يف ر�شالة تلغرافية لل�رد كارنارف�ن، مم�ل عملية البحث، باأن 
به��ا "ذهب��ًا يلم��ع يف كل م��كان".. بح��ث كارت��ر ع��ن املقربة كان مرتبط��ا بتم�يل الل�رد 
كارنارف�ن، الذي اأعطاه مهلة اأخرية قبل وقف التم�يل، اكت�شف خالها كارتر املقربة 

التي مل مت���ص من قبل، يف وادي املل�ك.

ممنوع التصوير هنا
م�مي��اء ت���ت عن��خ اآم���ن الت��ي يزي��د عمره��ا عل��ى 3300 �ش��نة، �ش��ديدة احل�شا�ش��ية 
لل�ش�ء واحلرارة، لذا فاإن اللم���ص والت�ش�ير من املحظ�رات ب�ش��دة لل�ش��ائحني الذين 
يت�اف��دون ب�ش��غف عل��ى املق��ربة.. اتخ��ذ العلم��اء ه��ذه الإج��راءات ال�شارم��ة، بع��د اأن 
حتلل��ت حمت�ي��ات مقاب��ر اأخ��رى مت اكت�ش��افها خ��ال القرن��ني ال��� 19 وال��� 20، بع��د 

اأن مت الك�ش��ف عنه��ا دون اإج��راءات حماي��ة خا�ش��ة من ال�ش���ء واحلرارة.

أين توجد املقتنيات الذهبية؟
با�ش��تثناء امل�مي��اء امل�ج���دة داخ��ل التاب���ت احلج��ري، انتقل��ت حمت�ي��ات مق��ربة ت���ت 
عن��خ اآم���ن اإىل املتح��ف امل�ش��ري يف العا�شم��ة القاه��رة.. املقتني��ات الثمين��ة حمف�ظة 

ب�ش��كل منا�ش��ب حلمايته��ا وميك��ن للزوار م�ش��اهدتها من خ��ال معر�ص دائم.

الترميم للباحثني املصريني 
يعتق��د البع���ص اأن جمي��ع عملي��ات ترمي��م مقتني��ات ت���ت عن��خ اآم���ن يق���م به��ا علم��اء 
م�شري�ن ب�شكل ح�شري، وهي معل�مة غري �شحيحة، فهناك تبادل م�شتمر بني فرق 
بحثي��ة دولي��ة، فيم��ا يخ���ص عملي��ات الرمي��م.. ويف ع��ام 2015 عمل خب��ري الرميم 
الأملاين كري�ش��تيان اإيكمان ب�ش��كل مبا�ش��ر على ترميم القناع الذهبي للفرع�ن ال�ش��اب 

داخ��ل املتح��ف امل�شري يف القاهرة.

لصق ذقن توت عنخ آمون بالصمغ؟
م�ش��اركة كري�ش��تيان اإيكم��ان يف ترمي��م ذق��ن ت�ت عن��خ اآم�ن حظي��ت باهتمام اإعامي 
بال��غ، خا�ش��ة واأنه��ا ج��اءت بع��د واقع��ة اأث��ارت الكث��ري م��ن اجل��دل، بع��د اأن مت اكت�ش��اف 
ل�ش��ق الذق��ن مب��ادة �شمغي��ة غ��ري منا�ش��بة عل��ى الإط��اق، اإث��ر تعر�شه��ا للك�ش��ر اأثن��اء 

عملي��ات تنظي��ف، واقع��ة اأث��ارت الكث��ري م��ن اجلدل يف م�ش��ر وقتها.

ما سر ارتباط الذقن بالفراعنة ؟
الذق��ن ج��زء مه��م م��ن التماثي��ل الن�شفي��ة للفراعن��ة، ظاهرة كانت ن���اة فكرة معر�ص 
"الذق��ن، ب��ني الطبيع��ة  2015 بعن���ان  اأقي��م يف العا�شم��ة الأملاني��ة برل��ني ع��ام 
واحلاق��ة".. اجت��ذب املعر���ص، ال��ذي يتط��رق للتاري��خ الثق��ايف لفك��رة الذق��ن عن��د 
الرج��ال، الكث��ري م��ن ال��زوار وكان من بني معرو�شاته متثال حلت�شب�ش���ت، اإذ اأن فكرة 

الذق��ن يف م�ش��ر القدمي��ة كان��ت ترم��ز للمل���ك وامللكات على حد �ش���اء.

أبواهلول..ملك أم ملكة؟
راأ���ص اإن�ش��ان وج�ش��م اأ�ش��د وب��دون ذق��ن ول 
اأن��ف، يق��ف اأب��� اله���ل يف نف���ص امل��كان من��ذ 
نح��� اأربع��ة اآلف ع��ام ويجتذب ال�ش��ائحني من 
كل م��كان وميث��ل يف ال�ق��ت نف�ش��ه لغ��زا كب��ريا 
ي�ش��غل الباحث��ني، فم��ن غ��ري ال�ا�ش��ح ب�ش��كل 
قاط��ع حت��ى الآن، ال�ش��خ�شية الت��ي يرم��ز له��ا 
التمث��ال ال��ذي يبل��غ ط�ل��ه 73 م��را وارتفاع��ه 
ب��ني  ربط��ت  النظري��ات  بع���ص  م��رًا..   20
اأب�اله�ل و�شخ�شيات تاريخية خمتلفة، لكنها 
غ��ري م�ؤك��دة. نظريات اأخرى ترى يف اأب�اله�ل 

�ش��خ�شية اأ�ش��ط�رية.

مات أم قتل ؟
البح��ث ع��ن ال�ش��بب املحتم��ل وراء ال�ف��اة املبك��رة لت���ت عن��خ اآم���ن، �ش��كلت لغ��زًا 
�ش��غل العلم��اء م��ن جم��الت خمتلف��ة.. حتلي��ل احلم���ص الن���وي مل�مياء ت�ت عن��خ اآم�ن 
اأرج��ع اأ�ش��باب ال�ف��اة املحتمل��ة اإىل املاري��ا واإىل مر���ص يف العظ��ام.. ر�ش��د اخل��رباء 
اأي�شًا وج�د ك�ش���ر عديدة يف ج�ش��د الفرع�ن ال�ش��اب ورجح�ا اأنها حدثت خال فرة 
حيات��ه.. ه��ذه الك�ش���ر حتدي��دًا عززت من نظريات اأخ��رى ترجع رحيل ت�ت عنخ اآم�ن 

يف ه��ذا العم��ر املبك��ر، لعملي��ة قتل.
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استفحال الثراء
كالع��ام ال�ش��ابق، ت�ش��در الأمريك��ي، جي��ف بيزو���ص، قائم��ة اأث��رى اأثري��اء الع��امل، حي��ث 
كانت �ش��ركته الرئي�ش��ية "اأمازون"، امل�ش��تفيد الأكرب من تدابري الإقفال التي فر�شتها 
ال��دول مل�اجه��ة اجلائح��ة، وذلك ب�ش��بب م��ن الإقبال الكثيف على التجارة وامل�ش��ريات 
الإلكروني��ة، م��ا اأدى اإىل ارتف��اع قيم��ه اأ�ش��هم ال�ش��ركة بن�ش��بة %75، وبل��غ راأ�ش��مالها 
1600 ملي��ار دولر.. ويفي��د التقري��ر ب��اأن ث��روة بيزو���ص بلغ��ت 194 ملي��ار دولر 

نهاي��ة الع��ام املا�ش��ي، اأي بزي��ادة قدرها 79 ملي��ار دولر عن عام 2019.
وح��ل يف املرتب��ة الثاني��ة الأمريك��ي م��ن اأ�ش��ل جن���ب اإفريق��ي، اإيل���ن ما�ش��ك، م�ؤ�ش���ص 
�ش��ركة "تي�ش��ا" لل�ش��يارات الكهربائية، التي جتاوزت قيمتها يف ال�ش���ق املالية 100 
ملي��ار دولر م��ع نهاي��ة الع��ام الفائ��ت، لتبل��غ ثروت��ه 161 ملي��ار دولر. وكان��ت ث��روة 
ما�ش��ك ق��د ازدادت من��ذ بداي��ة اجلائح��ة حت��ى نهاي��ة ال�ش��هر املا�ش��ي مبق��دار 133 
ملي��ار دولر، اأي بن�ش��بة %482 ع��ن ع��ام 2019، لي�شب��ح ث��اين اأغني��اء الع��امل.

ويف املرتب��ة الثالث��ة، ج��اء بي��ل غيت���ص ال��ذي زادت ثروت��ه مبق��دار 18 ملي��ار دولر 
يف ع��ام اجلائح��ة، لت�ش��ل اإىل 131 ملي��ار دولر، يخ�ش���ص ق�ش��مًا منه��ا مل�ؤ�ش�ش��ته 
اخلريية النا�ش��طة يف مت�يل م�ش��اريع اإمنائية و�شحية يف بلدان العامل النامي. وتت�قع 
اأو�ش��اط مالية اأن حتقق ثروة بيل غيت���ص قفزة كبرية خال هذا العام بعد اأن ا�ش��تثمر 
مبال��غ �شخم��ة يف �ش��راء اأ�ش��هم وح�ش���ص يف �ش��ركات الأدوي��ة التي تنت��ج لقاحات �شد 
فريو���ص ك�رونا.لك��ن �شاح��ب القف��زة الأك��رب يف قائم��ة كب��ار اأثري��اء العامل خال �ش��نة 
ك�في��د19-، كان ال�شين��ي زون �شان�ش��ان، ال��ذي مل يك��ن معروف��ًا يف الع��ام املا�ش��ي، 
ومتك��ن م��ن م�شاعف��ة ثروت��ه 11 م��رة يف اأق��ل م��ن 12 �ش��هرًا بف�ش��ل املبيع��ات 
القيا�ش��ية الت��ي حققته��ا �ش��ركته لتعبئ��ة املي��اه املعدني��ة الأك��ر مبيع��ًا يف ال�ش��ني.. وق��د 
ازدادت ثروة هذا ال�شحايف ال�شابق بن�شبة %997، لتبلغ 68 مليار دولر، وينتظر 
اأن يحقق ه� اأي�شًا اأرباحًا قيا�شية هذا العام بعد اأن ا�شتثمر ق�شمًا كبريًا من ثروته يف 

�ش��ركات اإنت��اج اللقاح��ات وخمت��ربات تط�ي��ر اجلي��ل اجلديد م��ن الأدوية.
ويحت��ل الرج��ال 17 مرك��زًا يف قائم��ة اأ�شح��اب ال��روات الع�ش��رين الك��ربى بع��د اأن 
كان���ا 16 يف الع��ام املا�ش��ي. وق��د حل��ت الفرن�ش��ية فرن�ش���از بيتانك�ر، �شاحبة �ش��ركة 
"ل�ري��ال" مل�ش��تح�شرات التجمي��ل يف املرتب��ة الأوىل ب��ني اأث��رى ن�ش��اء الع��امل، بع��د اأن 

زادت ثروته��ا بن�ش��بة %30 ع��ن الع��ام املا�ش��ي، لتبل��غ 67 ملي��ار دولر.
وج��اء ترتي��ب الأمريكي��ة األي���ص والت���ن �شاحب��ة �ش��ركة "وول م��ارت"، ثانية بني الن�ش��اء 
%18 ع��ن الع��ام املا�ش��ي.. وحل��ت  62 ملي��ار دولر، اأي بزي��ادة  ب��روة قدره��ا 
بعده��ا الأمريكي��ة اأي�ش��ًا ماكنزي �ش��ك�ت، زوجة جيف بيزو���ص ال�ش��ابقة، التي ح�شلت 
عل��ى %4 م��ن اأ�ش��هم �ش��ركة "اأم��ازون" مب�ج��ب عق��د طاقه��ا، م��ا اأدى اإىل زي��ادة 
ثروته��ا مبق��دار 23 ملي��ار دولر يف �ش��نة اجلائح��ة.. وجت��در الإ�ش��ارة اأن معظ��م 

50 مليارديرًا جديدًا  
عل��ى الرغ��م م��ن تاأث��ري وب��اء ك�رون��ا ب�ش��كل كب��ري عل��ى اقت�ش��ادات دول الع��امل خ��ال 
ع��ام 2020، اإل اأن��ه ت�ش��بب يف ارتف��اع ث��روات ع��دد كب��ري م��ن امللياردي��رات اجل��دد، 
معظمهم من ال�شني، البلد الذي ن�شاأ فيه ال�باء.. وقد اأدرجت جملة "ف�رب�ص" 50 

�ش��خ�شًا يف قط��اع الرعاي��ة ال�شحي��ة يف ع��ام 2020.  
اأب��رز امللياردي��رات اجل��دد له��ذا الع��ام هم��ا اأوج���ر �ش��اهني و�ش��تيفان بان�ش��ل، العامل��ان 
امل�ش���ؤولن ع��ن اأجن��ح لقاح��ي لفريو���ص ك�رون��ا "فاي��زر � بي�نتي��ك" و"م�ديرن��ا" اللذان 
�ش��هدا ارتفاع��ًا �شاروخي��ًا يف �ش��ايف ثرواتهم��ا من��ذ يناي��ر.. فف��ي اأوائ��ل ع��ام 2020 
ي��كاد يك�ن��ان غ��ري معروف��ني، اإل اأن كليهم��ا الآن م��ن اأ�شح��اب امللي��ارات، �ش��اهني 
الرئي���ص التنفي��ذي ل�ش��ركة بي�نتي��ك، يبل��غ �ش��ايف ثروت��ه الآن 4.2 ملي��ار دولر، فيم��ا 
تبل��غ ث��روة بان�ش��ل، نظ��ريه الفرن�ش��ي م��ن �ش��ركة الأدوي��ة م�ديرن��ا 4.1 ملي��ار دولر.

وت�ش��بب �شع���د م�درن��ا ال�ش��ريع يف ظه���ر اثن��ني م��ن امللياردي��رات من بني امل�ش��تثمرين 
الأوائ��ل، الأ�ش��تاذ بجامع��ة هارف��ارد تيم�ث��ي �ش��ربجنر والع��امل مبعه��د ما�شات�ش��شت���ص 
للتكن�ل�جي��ا روب��رت لجن��ر.. وبف�ش��ل ملي��ارات الق�اري��ر الزجاجي��ة الت��ي تطلبه��ا 
اللقاح��ات املتط���رة لنقله��ا باأم��ان، اأ�شب��ح الإيط��ايل �ش��ريجي� �ش��تيفانات�، امل�ش��اهم 
ا�ش��تفادت  كم��ا  جدي��دًا..  ملياردي��رًا  ج��روب"  "�ش��تيفانات�  جمم�ع��ة  يف  الأك��رب 
ال�ش��ركات الت��ي تط���ر عاج��ات لك�رون��ا بالأج�ش��ام امل�ش��ادة والعقاق��ري م��ن جن���ن 
ال�ش���ق، من بني ه�ؤلء كارل هان�ش��ن، الرئي���ص التنفيذي ل�ش��ركة التكن�ل�جيا احلي�ية 
الكندي��ة AbCellera ، تبل��غ ثروت��ه الآن 2.9 ملي��ار دولر بع��د ط��رح �ش��ركته 

دي�ش��مرب.  11 يف  الع��ام  لاكتت��اب 
وينح��در اأباط��رة الأعم��ال اجل��دد م��ن 11 دول��ة خمتلف��ة؛ لك��ن معظمهم م��ن ال�شني، 
الت��ي ت�ش��م الآن م��ا يق��رب م��ن ثاثني من املليارديرات مرتبط��ني بالطب وال�شناعات 
الدوائي��ة.. اأهمه��م ه��� ه��� ك���ن، رئي���ص �ش��ركة ك�نتي��ك ميدي��كال �شي�ش��تمز امل�شنع��ة 
لاأجه��زة الطبي��ة، والت��ي مت طرحه��ا للجمه���ر يف �ش��ينزن يف اأغ�شط���ص املا�ش��ي.. 
وارتفع��ت اأ�ش��هم �ش��ركة ك�نتي��ك بن�ش��بة %150 تقريب��ا ب�ش��بب املبيع��ات اخلارجي��ة 
الق�ي��ة للمنتج��ات الت��ي ت��راوح م��ن اأجه��زة قيا���ص الأك�ش��جني يف ال��دم اإىل اأجه��زة 

التنف���ص ال�شناع��ي الت��ي ت�ش��تخدم يف احل��الت املتاأخ��رة ملر�ش��ي ك�في��د 19.

�ش��ركة  �شاح��ب  اأورتيغ��ا،  اأمان�ش��ي�  الإ�ش��باين،  كان 
اإينديتك���ص للملب��ش��ات ه��� ال��ذي �ش��جلت ثروت��ه اأك��رب 
ملي���ن   7300 مبق��دار  تراجع��ت  اإذ  اخل�ش��ارات، 
دولر، فيم��ا كان الفرن�ش��ي برن��ارد اآرن��� �شاحب جمم�عة 
غ��ري  ال�حي��د  الفاخ��رة  للمنت�ج��ات   "LVMH"
الأمريك��ي عل��ى قائم��ة ال��روات الع�ش��ر الأوىل يف الع��امل.

املدرجني على قائمة اأ�شحاب الروات الع�شرين الكربى يف العامل قد ا�شتثمروا مبالغ 
�شخم��ة خ��ال الع��ام املا�ش��ي ل�ش��راء اأ�ش��هم وح�ش���ص يف �ش��ركات ل�شناع��ة الأدوي��ة، 
واإنت��اج م�ش��تلزمات ال�قاي��ة ال�شحي��ة، ومن�شات التجارة الإلكرونية، و�ش��ركات اإنتاج 

وت�زي��ع امل�اد الغذائي��ة الع�ش�ية.
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القائمة التالية تضم أهم 10 مليارديرات جدد الذين نمت ثرواتهم خالل عام 2020.
- اأوغ�ر �شاهني )اأملانيا(

�شايف الروة: 4.2 مليار دولر
م�شدر الروة: �شركة بي�نتيك

- �شتيفان بان�شل )فرن�شا(
�شايف الروة: 4.1 مليار دولر

م�شدر الروة: م�درنا
- ي�ان ليبينج )كندا(

�شايف الروة: 4.1 مليار دولر
م�شدر الروة: الأدوية

- ه� ك�ن )ال�شني(
�شايف الروة: 3.9 مليار دولر

م�شدر الروة: املعدات الطبية
- كارل هان�شن )كندا(

�شايف الروة: 2.9 مليار دولر
AbCellera : م�شدر الروة

- تيم�ثي �شربجنر )اأمريكا(
�شايف الروة: 2 مليار دولر

م�شدر الروة: م�درنا
- �شريجي� �شتيفانات� )اإيطاليا(
�شايف الروة: 1.8 مليار دولر

م�شدر الروة: تغليف طبي
- روبرت لجنر )اأمريكا(

�شايف الروة: 1.5 مليار دولر
م�شدر الروة: م�درنا

- برمي�شاند ج�دها )الهند(
�شايف الروة: 1.4 مليار دولر

م�شدر الروة: الأدوية
- ترويندل اأغ�شط�ص )اأمريكا(
�شايف الروة: 1.3 مليار دولر

م�شدر الروة: اخلدمات ال�شيدلنية
- يل ج�ان ت�شي�ان والعائلة )ه�جن ك�جن(

�شايف الروة: 7.9 مليار دولر
م�شدر الروة: املنتجات اجلراحية
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101-100

اإذا كن��ت مم��ن يعتق��دون اأن اإج��راءات الإغ��اق 
الت��ي مت اتخاذه��ا ح���ل الع��امل م��ن اأج��ل مكافحة 
انت�ش��ار فريو���ص ك�رون��ا امل�ش��تجد، ق��د ت�ش��ببت 
يف اإحل��اق ال�ش��رر ب�ش��لع ال��رف املختلف��ة، فاإن��ك 
خمطىء وعليك اإعادة النظر يف اعتقادك.. ففي 
ه��ذا ال�ش��دد، تق���ل وكالة "بل�م��ربغ" لاأنباء اإن 
املبيع��ات يف ق�ش��م الأزي��اء وامل�شن�ع��ات اجللدية 
ارتفع��ت  الراقي��ة،  فيت���ن"  "ل�ي���ص  ب�ش��ركة 
حت��ركات  احت�ش��اب  دون   -  12% بن�ش��بة 
اأ�شعار ال�شرف - خال الربع الثالث من العام، 
وذل��ك بن�ش��ب ل تختل��ف كث��ريًا ع��ن الن�ش��ب الت��ي 
كان��ت حتققه��ا يف ف��رة م��ا قب��ل تف�ش��ي جائح��ة 

ك�رون��ا العاملي��ة.
وكان هن��اك اإجم��اع ب�ش��اأن ت�قع��ات املحلل��ني يف 
وكال��ة "بل�م��ربغ" لاأنب��اء يف م��ا يتعل��ق ب��اأداء 
ال�ش�ق خال هذه الفرة، وه� ت�شجيل انخفا�ص 
يف املبيع��ات بن�ش��بة %0.9، ولي���ص ارتفاعه��ا.. 
وُيظه��ر ذل��ك الأداء يف املبيعات كيف عاد الطلب 
على ال�شلع باهظة الثمن، والتي تت�شمن حقائب 
متك��ن  مبج��رد  وال�ش��يارات،  وال�ش��اعات  الي��د 
امل�ش��تهلكني الأثري��اء م��ن اخل��روج م��ن منازله��م، 
كما يظهر حجم اإنفاقهم جلزء من الأم�ال التي 

ادخروه��ا اأثن��اء ف��رة الإغاق.
ميث��ل  اأن  املمك��ن  م��ن  الت��ي  ال�ش��ني،  يف  اأم��ا 
زبائ��ن  م��ن   45% ن�ش��بة  فيه��ا  امل�ش��تهلك�ن 
الكمالي��ات الفاخ��رة ه��ذا الع��ام، بح�ش��ب بيان��ات 
�ش��ركة "جيفري��ز"، فق��د ق��ام املت�ش���ق�ن بتدلي��ل 
اأنف�ش��هم، عندم��ا اأع��ادت املتاج��ر فت��ح اأب�ابه��ا.. 
وق��د انت�ش��رت ه��ذه الظاه��رة - الت��ي حتمل ا�ش��م 
ال�لي��ات  اإىل  لت�ش��ل   - النتقام��ي"  "الإنف��اق 
املتح��دة، وحت��ى اأوروب��ا، حي��ث يق���م الأثرياء من 
الأف��راد باإنف��اق الأم���ال الت��ي كان���ا يعتزم���ن 
اإنفاقها خال فرة ق�شاء الإجازات يف اخلارج، 
وتناوله��م الطع��ام داخ��ل �ش��الت املطاع��م، يف 
املحال الراقية، بح�شب ما ذكرته وكالة بل�مربغ 

لاأنب��اء.

جائحة "كورونا" تكشف 
ظاهرة "اإلنفاق االنتقامي" 

عند أثرياء العالم



ف��از ال�ش��يد ال�ش��يد دعي��ج جه��اد الرويع��ي بجائ��زة يف �شم��ن 
برنام��ج "مب��ادرة" ملنت�ش��بي وزارة اخلارجي��ة وه��ي تق��رح 
اإن�ش��اء نظام ربط اإلكروين مبا�ش��ر جلميع معامات بعثات 
مملك��ة البحري��ن يف اخل��ارج ونظ��ام ربط اإلك��روين لإ�شدار 
ت�شاري��ح الط��ريان وال�ش��فن، بحي��ث يت��م العم��ل عل��ى اإن�ش��اء 
نظ��ام خا���ص ببعث��ات مملك��ة البحري��ن يف اخل��ارج يخت���ص 
باإدخ��ال البيان��ات اخلا�ش��ة ب��كل معامل��ة جلمي��ع م�اطن��ي 
ب�ش��كل  البعث��ات  طلب��ات  اأو  اخل��ارج  البحري��ن يف  مملك��ة 
ا�ش��تمارة اإلكروني��ة م�شنف��ة عل��ى ح�ش��ب ن���ع املعاملة �ش���اء 
كانت تتعلق ب�شك�ى م�اطن باخلارج اأو متابعة ق�شايا واأم�ر 
م�اطني جمل���ص التعاون والدول العربية والأجنبية املقيمني 
يف اململك��ة وغريه��ا م��ن املعام��ات، ويف ه��ذه احلال��ة يق���م 
امل�ظ��ف يف كل بعث��ة با�ش��تخدام النظ��ام امل�ح��د باإدخ��ال 
البيان��ات اخلا�ش��ة بامل�اطن اأو طل��ب اجلهات املخت�شة ببلد 
املق��ر اأو ال�ش��فارات الت��ي تغطيه��ا بعث��ات مملك��ة البحري��ن.. 
وال�ش��يد دعي��ج جه��اد الرويع��ي ه��� اب��ن ال�ش��يد جه��اد دعي��ج 
الرويع��ي ال��ذي كّرم��ه جالة امللك حمد بن عي�ش��ى اآل خليفة 
عاه��ل البحري��ن كاأح��د رج��الت مملك��ة البحري��ن املعطائني 
وال��ذي يعت��رب نربا�ش��ًا لاأجي��ال القادم��ة ي�ش��يء له��م درب 
البناء والعطاء وي�شجعهم على بذل املزيد من اجلهد..حيث 
و�ش��ع الرويع��ي امكانات��ه وخربات��ه يف خدم��ة اململك��ة، وكان 

من�ذج��ًا للعط��اء والكف��اءة، وواح��دًا م��ن الرج��ال الأكّف��اء.
مت  بحريني��ة  �ش��خ�شية   54 ب��ني  م��ن  الرويع��ي  وكان 
كرميه��ا يف احتف��الت اأقيم��ت م�ؤخرًا وترافق��ت مع الحتفال 
مبنا�ش��بة العي��د ال�طن��ي املجي��د ململكة البحري��ن، وبالذكرى 

ال�شاد�ش��ة ع�ش��رة لت���يل جال��ة املل��ك مقالي��د احلك��م.

لل�ش��يد  القلبي��ة  الته��اين  باأح��ر  تت�ج��ه  ال�شي��اد"  "دار 
دعي��ج جه��اد الرويع��ي عل��ى ه��ذا التك��رمي ال��ذي ي�ش��تحقه، 
م��ع التمني��ات ب��دوام ال�شح��ة والعافي��ة ملزي��د م��ن العطاءات 

البحري��ن. في��ه خ��ري ململك��ة  مل��ا  والإجن��ازات 

 اأعلن��ت اإنف�ش��تك�رب، امل�ؤ�ش�ش��ة املالي��ة العاملي��ة املتخ�ش�ش��ة يف ال�ش��تثمارات البديل��ة، الي���م اأنه��ا اأبرم��ت اتفاق��ًا لا�ش��تح�اذ عل��ى "ي�نيل���غ" Unilog ، وه��ي �ش��ركة رائ��دة يف 
تقدمي حل�ل التجارة الإلكرونية القائمة على الربجميات كخدمة SaaS لل�ش��ركات ال�شغرية واملت��ش��طة يف ال�ليات املتحدة. و�ش���ف يدعم راأ���ص املال الذي ت�فره اإنف�ش��تك�رب 

ابت��كار املزي��د م��ن املن�شات واكت�ش��اب العماء. ومل يتم الإف�شاح عن �ش��روط ال�شفقة.

اإن "ي�نيل�غ" هي �شركة عاملية للتكن�ل�جيا، تقدم حل�ل جتارة اإلكرونية فعالة وباأ�شعار معق�لة وخدمات اإثراء بيانات املنتج ل�ش�ق التعامات بني ال�شركات. يقع مقرها الرئي�شي 
يف فيادلفيا ب�لية بن�ش��لفانيا الأمريكية، ومقرها الرئي�ش��ي العاملي يف مدينة بنغال�ر الهندية. وت�ش��اعد من�شة التجارة امل�ش��تندة اإىل احل��ش��بة ال�ش��حابية وخدمات اإثراء البيانات 

اخلا�شة باملنتجات من ي�نيل�غ امل�زعني وامل�شنعني وجتار اجلملة على زيادة املبيعات عرب الإنرنت وتقليل تكلفة اخلدمة وحت�شني قن�اتهم الرقمية.

تتعام��ل ي�نيل���غ حالي��ًا م��ع اأك��ر م��ن 350 م�ؤ�ش�ش��ة �شغ��رية ومت��ش��طة يف �ش���ق يق��ارب حجمه��ا 10 ملي��ارات دولر اأمريك��ي، وت�ف��ر حل���ل الربجمي��ات ل�ش��ركات الت�زي��ع والتجزئ��ة 
العاملة يف ال�ليات املتحدة. وبقيادة الرئي���ص التنفيذي لل�ش��ركة �ش��ش��يت بات�ش��ايل، منت اإيرادات ي�نيل�غ من تقدمي الربجميات كخدمة ثاث مرات منذ ال�ش��نة املالية 2018.

وق��ال غ���راف �ش��ارما، رئي���ص ق�ش��م ال�ش��تثمار يف ال�ش��ركات اخلا�ش��ة ل��دى اإنف�ش��تك�رب الهن��د:  تق��دم ي�نيل���غ 
فر�شة جذابة لأنها تن�شط يف �ش�ق كبري ومتناٍم ومتاح، يدفعه العتماد ال�ا�شع على التجارة الإلكرونية الذي 
ت�ش��ارعت وتريت��ه يف ظ��ل جائح��ة ك�في��د - 19. ونعتق��د اأن ي�نيل���غ يف و�ش��ع جي��د للغاي��ة لا�ش��تفادة م��ن ه��ذا 

الجتاه ال�شخم ب�ج�د فريق اإداري متمر���ص وخبري بقيادة ال�ش��يد �ش��ش��يت بات�ش��ايل.

م��ن جهت��ه، ق��ال ط��ارق املحج���ب، رئي���ص اأ�ش���اق 
الإمارات العربية املتحدة وُعمان يف اإنف�شتك�رب 
اإنف�ش��تك�رب،  يف  "نح��ن  اخلا�ش��ة:  لل��روات 
منل��ك معرف��ة م�ؤ�ش�ش��ية ق�ي��ة بقط��اع برجمي��ات 
ولدين��ا  ال�ش��ركات،  ب��ني  الرقمي��ة  التج��ارة 
اخت�شا�شي���ن يحمل���ن اأك��ر م��ن 15 عام��ًا م��ن 
اخلربة يف ال�شتثمار يف هذا القطاع. ونعتقد اأن 
ي�نيل���غ ه��ي يف و�ش��ع جي��د للغاية لا�ش��تفادة من 
تغرّي اأمناط ال�شتهاك والتبني ال�شريع للتجارة 
الإلكروني��ة يف ظ��ل جائح��ة ك�في��د - 19. ول 
�ش��ك يف اأن ي�نيل���غ ت�ش��م فريق��ًا اإداري��ًا متمّر�ش��ًا 
ميل��ك اأ�شا�ش��يات عم��ل �شلب��ة، ونح��ن نتطل��ع اإىل 

ال�ش��راكة معه��م.

اأج��رت اإنف�ش��تك�رب من��ذ تاأ�شي�ش��ها نح��� 200 ا�ش��تثمار يف �ش��ركات خا�ش��ة يف ال�لي��ات املتح��دة واأوروب��ا وال�ش��رق الأو�ش��ط و�ش��مال اإفريقي��ا واآ�ش��يا ع��رب جمم�ع��ة م��ن القطاع��ات. 
وحققت لنف�ش��ها م�قعًا رائدًا يف ال�ش���ق لا�ش��تثمار يف �ش��ركات التكن�ل�جيا يف ال�ش���ق املت��ش��طة الدنيا، وحتديدًا تلك التي ترّكز على قطاعات الربجميات، البيانات / التحليات، 

اأم��ن تكن�ل�جي��ا املعل�مات، والتكن�ل�جيا املالية / الدفع.
ويف الهن��د، ت�ش��تثمر اإنف�ش��تك�رب يف �ش��ركات ال�ش���ق املت��ش��طة ع��رب القطاع��ات املرتبط��ة بال�ش��تهاك يف كل اأنح��اء الب��اد. وت�ش��تهدف الفر���ص املتاح��ة ع��رب قطاع��ات التكن�ل�جي��ا 
ال�ش��تهاكية والرعاية ال�شحية واخلدمات املالية والتكن�ل�جيا. ومتثل "ي�نيل�غ" ال�ش��تثمار العا�ش��ر لإنف�ش��تك�رب يف الهند خال ال�ش��ن�ات الأربع الأخرية، علمًا اأن ال�ش��تثمارات 
 ،Intergrow Brands بران��دز  "اإنرغ��رو   ،Citykart "�ش��يتيكارت"   ،Zolo "زول���"   ،ASG ج��ي"  اإ���ص  "اآي   ،InCred "اإنكري��د"  ت�ش��مل:  ال�ش��ابقة 
 .XpressBees و"اإك�شرب�ش��بيز"   ،FreshToHome  ، ه���م"  ت���  "فر���ص   ،NephroPlus "نيفروبا���ص"   ،Bewakoof.com "بي�اك�ف.ك���م" 

وين�ش��ب الركي��ز عل��ى ا�ش��تهداف رواد الأعم��ال اجل��دد الذي��ن ي��ش��ع�ن نط��اق الأعم��ال التجاري��ة با�ش��تخدام من��اذج الأ�ش���ل الراأ�ش��مالية اخلفيف��ة والأداء الإيجاب��ي الرا�ش��خ.

يف  االســتثمار  قســم  رئيــس  شــارما،  غــوراف 
اهلنــد إنفســتكورب  لــدى  اخلاصــة  الشــركات  طــارق املحجــوب، رئيــس أســواق اإلمــارات العربية 

املتحــدة وُعمــان يف إنفســتكورب للثــروات اخلاصة



 من الطبيعي جدًا اأن ل يطمئن الغرب للم�ش��لمني؛ بل وي�ش��عر باخل�ف جتاههم؛ فالغرب ل زال يتذكر جحافل خي�لهم - قبل اأكر من األف عام - وهي تدك ح�ش�نهم، وتقتل 
رجالهم وت�شبي ن�شاءهم، حاملة �شعار الإ�شام يف خمادعة وا�شحة وجلية هلل ولاأنف�ص والنا�ص.

لي���ص ثم��ة م��ن ميك��ن اأن ين�ش��ى م��ا ارُتك��ب م��ن جرائ��م اإن�ش��انية با�ش��م الإ�ش��ام وحت��ت يافط��ة "الفت�ح الإ�ش��امية" والتي مل تك��ن يف حقيقتها غري حمات ت��ش��عية اأ�ش��د جرما من 
احلم��ات ال�شليبية الاحقة.

ل ي��زال الأوروبي���ن ي�ش��تذكرون ق�ش��اوة املحت��ل يف ج��زر اإ�ش��بانيا، ل يزال���ن يذك��رون تعط���ص حمل��ة تل��ك الراي��ات للدم��اء يف معرك��ة "ب�اتيي��ه" اأو "ب��اط ال�ش��هداء" عل��ى تخ���م 
فرن�ش��ا.وكذلك ت��ش��ع الإمرباط�ري��ة العثماني��ة ال��ذي احت���ى ثاث��ة اأرب��اع اأوروب��ا، وال��ذي مت على اأنه��ر من الدم والنهب وال�ش��رقة.

اإن التاري��خ ي��كاد يتك��رر الي���م ع��رب ع�شاب��ات الإرهابي��ني واملتطرف��ني والت��ي مل تدخ��ر جه��دًا يف ه��دم احل�ش��ارة الغربي��ة، ب��ل والإن�ش��انية عم�م��ًا؛ م��ن خ��ال كل اأ�ش��كال العن��ف 
واجلرمي��ة؛ وه��� م��ا حّف��ز الذاك��رة الأوروبي��ة - والغربي��ة عم�م��ًا- عل��ى ا�ش��رجاع ذل��ك التاري��خ الأ�ش���د ال��ذي عان��ت من��ه تل��ك الأم��ة كل ال�ي��ات واخل��راب والدم��ار.

اإن الأوروبيني الي�م حني ي�اجه�ن هذه املجم�عات ال�ش��ريرة، التي جاءت لتحارب ح�شارتهم وتفجر مدنهم وتقتل الأبرياء، حاملة نف���ص ال�ش��عار الذي ُغزوا به من قبل "ل اإله 
اإل اهلل حممد ر�ش�ل اهلل" ي�شرجع�ن ذلك التاريخ، وما مثله لهم من نهب وتدمري وخراب.

اإنهم ي�شتعيدون �ش�رة تلك الع�شابة العثمانية ال�شاعية يف الأر�ص ف�شادًا وخرابًا ودمارًا.
لذل��ك طبيع��ي ج��دًا اأن ينزعج���ا وي�شت�ش��عروا اخلط��ر، خ�ش��ش��ا اأن ه��ذه الع�شاب��ات "القاع��دة وداع���ص وب�ك��� ح��رام" مت�له��ا وتدعمه��ا دول م��ا ب��ني ال�شال��ع تاريخي��ًا يف تل��ك 
املمار�ش��ات "مث��ل تركي��ا" وم��ا ب��ني املمج��د وامل��ربر له��ا "مث��ل قط��ر" وه��ذا امل�ق��ف الأوروبي مفه�م كث��ريًا؛ اإذ كيف به��م اأن يقف�ا م�قف املتف��رج من هذه الع�شابات وهم �ش��اهدوا 

باأعينه��م كي��ف دم��رت تل��ك الع�شاب��ات بلدانه��م واأحرقت الأخ�شر والياب���ص بها.
ْق��َ�ىٰ   َوَل َتَعاَوُن���ا َعَل��ى اْلإِْث��ِم َواْلُع��ْدَواِن  ّ َوالَتّ لك��ن املح��ري يف الأم��ر، ه��� اأي اإ�ش��ام ي�ؤم��ن ب��ه اأولئ��ك املجرم���ن، واهلل ح��رم عليه��م الع��دوان ف��ى ق�ل��ه �ش��بحانه "َوَتَعاَوُن���ا َعَل��ى اْل��رِبِ

”)املائ��دة 2( وه��ذا الأم��ر لي���ص م�جه��ا للم�ش��لمني فق��ط، اإمن��ا ه��� م�ج��ه ل��كل النا���ص دون ا�ش��تثناء.
فمن حق الأوروبيني - اأق�لها كلمة حق- اأن يرتاب�ا من امل�ش��لمني الذين �شنف�ا اأنف�ش��هم ميثل�ن الإ�ش��ام، ولبد من ف�شحهم وك�ش��فهم، لأنهم يدمرون الب�ش��رية اأوًل، وي�ش���ه�ن 
�ش�رة الرحمة والعدل واحلرية وحق�ق الإن�شان فى الإ�شام من دع�ة لل�شام والإح�شان وحترمي الظلم والتعامل مع كل الب�شر بالكلمة الطيبة والت�شامح واحل�شنى، فا ينبغي 

لنا كم�شلمني اأن تاأخذنا العزة بالإثم.
لق��د اأج��رم امل�ش��لم�ن يف املا�ش��ي.. ويع���د بع�شه��م الي���م لريتك��ب نف���ص احلرائ��ق الب�ش��عة الت��ى نه��ى اهلل عنه��ا، حيث ح��رم العتداء على النا���ص وعل��ى اأماكهم وحياته��م، واأمرنا 

باإعم��ار الأر�ص وزرع املحبة وال�ش��ام عليها.

بقلم املفكر العريب علي حممد الشرفاء
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