
   

برعاية رئي�س الدولة
انطالق م�ؤمتر الدفاع الدويل 2021 .. ومعر�ضا 

اأيدك�س و نافدك�س 2021 ينطلقان الي�م 
•• اأبوظبي - وام:

حتت �لرعاية �لكرمية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
موؤمتر  �أعمال  �أبوظبي  يف  �أم�س  �نطلقت  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
�لهجينة  بن�شخته  �لأوىل  للمرة  يقام  �ل��ذي   2021 �ل���دويل  �ل��دف��اع 
�لدفاع وبح�شور  24 خبري� و متخ�ش�شا يف جمال  �أكرث من  ليجمع 
�أر���س �لو�قع  80 دول��ة على  2400 �شخ�س من  �أك��رث من  وم�شاركة 
يف مركز �أدنوك للأعمال و�فرت��شياً. من جهة �أخرى وحتت �لرعاية 
�لكرمية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آيدك�س  معر�شي  من  حفظه �هلل، تنطلق �ليوم فعاليات �لدورة �ل� 15 
مب�شاركة  للمعار�س،  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف   ،2021 نافدك�س  و 
�أكرث من 900 عار�س من 60 دولة، و 35 جناحا حيث متثل �ل�شركات 
�لوطنية 16 % و �ل�شركات �لدولية 84 % مع م�شاركة خم�س دول 
للمرة �لأوىل و 110 وفود دولية بينما يحظى �حلدث بتغطية �أكرث 
500 �إعلمي يف حني يتوقع �أن ي�شل عدد ز�ئريه �إىل �أكرث من  من 
70 �ألفا. وياأتي تنظيم معر�شي �آيدك�س ونافدك�س 2021 - �للذين 
تتو��شل فعالياتهما حتى 25 فرب�ير �جلاري وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
�لذي �نطلقت �أعماله �أم�س- من قبل �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  و�لقيادة  �ل��دف��اع  وز�رة  مع  بالتعاون  �أدن��ي��ك، 
�ل�شناعات  �إليه قطاع  تو�شل  ما  �أح��دث  �لإم���ار�ت، ل�شتعر��س  بدولة 
قطاع  وتطوير  ومبتكرة،  متطورة  ومعد�ت  تكنولوجيا  من  �لدفاعية 
�أ�شدرت   .. �ملنا�شبة  وبهذه  �لدولة.  يف  �لوطنية  �لدفاعية  �ل�شناعات 
�لعدد  �لدفاع من خلل  ب��وز�رة  �لدفاعي  �لتنفيذية للت�شال  �لإد�رة 
�لع�شكرية  �ملعار�س  �أن  فيه  �أك��دت  تقرير�ً  �لوطن«  »درع  �خلا�س ملجلة 
�ل�شناعات  دع��م  �مل��ح��وري يف  دوره���ا  و  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مكانة  ر�شخت 

�لدفاعية حملياً و�إقليمياً وعاملياً،   )�لتفا�شيل �س4-3(

متتلك �لعديد من �لقوى �لغربية و�لآ�شيوية قو�عد ع�شكرية على �لأر��شي �جليبوتية

فتاة تطعم بلقاح �أ�شرت�زينيكا - �أك�شفورد يف مركز تطعيم، �شمال �إجنلرت�. 

بت�جيهات رئي�س الدولة .. حملة الإمارات للتطعيم تقدم 
ن�ضف مليار جرعة تطعيم لأطفال باك�ضتان �ضد �ضلل الأطفال

•• اأبوظبي - وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل«، ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ومبتابعة من �شمو �ل�شيخ من�شور 
�لرئا�شة، بتقدمي  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد  بن 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لتنموية ودعم �لقطاع �ل�شحي وتعزيز بر�جمه �لوقائية 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت  �لإ�شلمية،  باك�شتان  جمهورية  يف 
�لأطفال  �شلل  �شد  للتطعيم  �لإم���ار�ت  حلملة  �ل�شنوية  �لنتائج  عن  باك�شتان 

�س2( )�لتفا�شيل  و�لتي نفذت بجمهورية باك�شتان �لإ�شلمية 2020. 

ملك �لبحرين خلل ��شتقباله حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد   )و�م(

تبادلوا الأحاديث الودية حول العالقات الأخوية املتاأ�صلة بني البلدين

ملك البحرين ي�ضتقبل حممد بن را�ضد
وحممد بن زايد مبقر اإقامته يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

مملكة  م��ل��ك  خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  �مل��ل��ك  �جل��لل��ة  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
�أبوظبي - �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �إقامته يف  �أم�س- مبقر  �لبحرين �ل�شقيقة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 

�آل نهيان ويل عهد  دبي )رعاه �هلل( و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. ونقل �شموهما �إىل جللة ملك 
�لبحرين حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
)حفظه �هلل( ومتنياته جلللته موفور �ل�شحة و�ل�شعادة ول�شعب �لبحرين 
�ل�شقيق دو�م �خلري و�لزدهار يف ظل قيادته �حلكيمة.     )�لتفا�شيل �س2(

م�صرع 24 اإنقالبيًا حوثيًا خالل 24 �صاعة

احلك�مة اليمنية: امللي�ضيات ي�ضتخدم�ن املدنيني دروعا ب�ضرية
•• عوا�صم-وكاالت:

�حلوثيني  �ملتمّردين  �ل�شرعية  �ليمنية  �حلكومة  �ّتهمت 
�إطار  يف  ب�شرية  ك�����دروع  �ملدنيني  با�شتخد�م  �ل�شبت  �أم�����س 

هجومهم على �آخر �أبرز معاقلها يف �ل�شمال.
وقال م�شوؤولن ع�شكريان مو�ليان للحكومة لوكالة فر�ن�س 
بر�س �إن �حلوثيني ي�شتخدمون �لنازحني �ملقيمني يف خميم 
و�أ�شار  ب�شرية.  ك�"دورع  م��اأرب  يف  �شرو�ح  منطقة  يف  �ل��زور 

�مل�شدر�ن �إىل تو��شل �ملعارك.
12 مقاتل مو�ليا للحكومة و20 متمّرد� قتلو�  �إن  وقال 
يف مو�جهات خلل �ل�شاعات �ل�24 �ملا�شية يف �شمال وغرب 

ماأرب.
�أ�شو�أ  ع��ن  مب��ن��اأى  �ملا�شي  �ل��ع��ام  مطلع  حتى  م���اأرب  وبقيت 

�شغري بن عزيز، �إن �ل�شعب �ليمني على موعد مع �لن�شر، 
و�لق�شاء على �مليلي�شيات �حلوثية �ملدعومة من �إير�ن ب�شكل 

نهائي يف هذه �ملعركة.
ولفت �إىل �أن �لقائد �حلقيقي ملعركة �حلوثيني هو �لإرهابي 
�ملدعو ح�شن �إيرلو )�شفري �إير�ن لدى ميلي�شيا �حلوثي �أو 
ما يطلق عليه �حلاكم �لع�شكري �لإير�ين يف �شنعاء(، موؤكد� 
�أن �حلوثيني ما هم �إل �أد�ة لتنفيذ م�شروع �إير�ن �لتدمريي 

يف �ليمن و�لوطن �لعربي.
من  �ليمن  على  قلق  ل  �أن��ه  �لتاأكيد  عزيز  ج��دد  ذل��ك،  �إىل 
ب��امل��ر���ش��اد و�شيحقق  ل��ه��م  ف��اجل��ي�����س  �ل��ع�����ش��اب��ة �حل��وث��ي��ة 
�إخر�ج  يف  جنح  �لوطني  �جلي�س  �أن  �إىل  م�شري�  �لنت�شار، 
�لفئر�ن �حلوثية من خمابئها �إىل معركة مفتوحة للق�شاء 

عليها وفق ت�شريحاته لقناة �ليمن �لف�شائية.

ف�شول �حلرب �لتي يعي�شها �ليمن منذ �لعام 2014.
و�أعربت �للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر عن قلقها �لبالغ 

�إز�ء ت�شاعد �لعنف يف ماأرب.
�لأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  تويرت حتث  على  وقالت 
�ملمكنة  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ل��ن��ز�ع على  �أط���ر�ف  جميع 
حلماية �ملدنيني وممتلكاتهم وجميع �لبنى �لتحتية �ملدنية 
ب��دوره��ا م��ن �حتمال  �مل��ت��ح��دة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة. وح����ّذرت �لأمم 

حدوث كارثة �إن�شانية يف �ليمن.
غريفيث  م��ارت��ن  �ليمن  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مبعوث  وق���ال 
�أمام جمل�س �لأمن �لدويل �إن ما يح�شل يف �ليمن يعّر�س 
�إىل  �لقتال  للخطر، خ�شو�شا مع و�شول  �ملدنيني  مليني 

خمّيمات �لنازحني.
�لركن  �لفريق  �ليمني،  �جلي�س  �أرك���ان  رئي�س  ق��ال  ب���دوره، 

رو�صيا تقّر لقاحا جديدا للوقاية من كوفيد-19 

تطعيم �ضكان مائة دولة بـ200 ملي�ن جرعة �ضد ك�رونا

ر�صالة ل�صعيد من الغنو�صي

ا�ضتمرار اأزمة التعديل ال�زاري يف ت�ن�س
•• الفجر - تون�س:

�أعلن جمل�س نو�ب �ل�شعب �م�س �ل�شبت �أّن رئي�شه ر��شد 
على  �شعيد  قي�س  للرئي�س  ر�شالة  يف  يف  �أّك��د  �لغنو�شي 
ب�تجميع  �لدولة  لوحدة  رم��ز�  ب�شفته  قيامه  �شرورة 
�ل��ف��رق��اء لإي��ج��اد خم��رج وجمموعة م��ن �حل��ل��ول عرب 
�أو�شاع  �ل���ر�أي و�مل�����ش��ورة ح��ول  تغليب �حل���و�ر وت��ب��ادل 
�لبلد وما تقت�شي من قر�ر�ت، بالتز�من مع ما تعي�شه 

من �أزمات مركبة �قت�شادية و�جتماعية و�شحية.
تاأكيد �لر�شالة على  ونقل �لربملان يف بلغ �شادر عنه 
�لعامل  ودول  لل�شعب  �إي��ج��اب��ي��ة  ر���ش��ال��ة  ب��ع��ث  ���ش��رورة 
خطابات  وتنامي  �لتون�شيني  �ختلف  رغ��م  �أن��ه  ُت��ربز 
�لتحري�س، فان لتون�س دولة وموؤ�ش�شات جديرة بالثقة 

وت�����ش��دي��ده ع��ل��ى �أّن �ل��ب��لد يف ح��اج��ة ل��ت��اأم��ني �ل���دو�ء 
و�لغذ�ء و�ل�شغل و�لأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح 

�لت�شامن وتو�شيع د�ئرة �مل�شرتك �لوطني.
و�أ�شاف �لربملان �أنه �قرُتح على �شعّيد عقد لقاء يجمع 

�لروؤ�شاء �لثلثة يف �أقرب �لآجال.
ي�شار �ىل �أن تون�س تعي�س منذ �كرث من ثلثة ��شابيع، 
�أد�ء �ليمني �لد�شتورية للوزر�ء �جلدد  على وقع �أزمة 
 26 بالربملان يف  تزكيتهم  �ل��ذي��ن مت��ت  وزي���ر�(   11(
قي�س  �لرئي�س  �ح���رت�ز  تو��شل  �أم���ام  �ملنق�شي،  يناير 
�شعيد على طريقة �لتحوير �لوز�ري، ورف�شه لتعيني 
بع�س �لوزر�ء �لذي قال �إنه تعلقت بهم �شبهة ت�شارب 
وبني  بينه  د�شتورية  �شيا�شية  �أزم��ة  م�شالح، مما خلق 

رئي�س �حلكومة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ومناطق  دول   107 ���ش��ك��ان  ت��ّل��ق��ى 
يف �ل���ع���امل ع��ل��ى �لأق������ل �أك�����رث من 
200 مليون جرعة من �للقاحات 
بح�شب  ك��ورون��ا،  لفريو�س  �مل�شادة 
ف���ر�ن�������س بر�س  �أّع���دت���ه���ا  ح�����ش��ي��ل��ة 
عند  ر�شمية  م�����ش��ادر  �إىل  ����ش��ت��ن��اد� 

�ل�شاعة 10،00 ت غ �ل�شبت.
عمليات  م���ن  �مل��ئ��ة  يف   45 ومّت����ت 
�ل�شبع  جمموعة  دول  يف  �لتطعيم 
ت��ع��ّه��دت �جلمعة  و�ل���ت���ي  �لأغ���ن���ى، 
م�����ش��ارك��ة �جل���رع���ات ب�����ش��ك��ل �أك���رث 
�إن�����ش��اف��ا م��ع �ل���دول �لأك���رث فقر�. 
ومي���ّث���ل ���ش��ك��ان جم��م��وع��ة �ل����دول 
�ل�شناعية �ل�شبع 10 يف �ملئة فقط 

من �شكان 
�ل���وزر�ء �لرو�شي  ه��ذ� وق��ال رئي�س 
�إن  �ل�شبت،  مي�شو�شتني،  ميخائيل 
للوقاية  ثالثا  لقاحا  �أق���رت  ب��لده 
لل�شتخد�م  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 

�ملحلي.

تت�ضرف  اإثــيــ�بــيــا  ــ�دان:  ــض ــ� ال
بعدوانية واتهاماتها اإهانة ل تغتفر

•• اأدي�س اأبابا - وكاالت:

�لبلدين  �لتوتر بني  و�شط ت�شاعد 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة �حل�����دود وم���ل���ف �شد 
�خلارجية  وز�رة  ���ش��ددت  �لنه�شة، 
�إثيوبيا  �ت��ه��ام  �أن  على  �ل�شود�نية 
للخرطوم بالعمالة �إىل طرف ثالث 
�أك��دت يف بيان  �إهانة ل تغتفر. كما 
تت�شرف  �لإث��ي��وب��ي��ة  �ل�شلطات  �أن 
باحلدود  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ب��ع��دو�ن��ي��ة يف 
جلاأت  �أن��ه��ا  م�شيفة  �لبلدين،  ب��ني 
ل��ط��رف ث��ال��ث يف �ع��ت��د�ء�ت��ه��ا على 

�لأر��شي �ل�شود�نية.
�إىل ذلك �عتربت �أن �إثيوبيا توظف 
�شيا�شتها �خلارجية يف غري م�شلحة 
�شعبها وب�شكل غري م�شوؤول، لفتة 
�إىل �أن �حلدود �ل�شود�نية �لإثيوبية 
مل تكن قط مو�شع نز�ع �إىل �أن جاء 
�لإثيوبية من  �إىل وز�رة �خلارجية 
ي�شخرها خلدمة م�شالح �شخ�شية 
حمددة،  ملجموعة  فئوية  و�أغر��س 
مب�شالح  م���ق���ام���ر�ً  ف��ي��ه��ا  مي�����ش��ى 
وباأمنه  �لإثيوبي،  لل�شعب  عظيمة 

و��شتقر�ره، وبجو�ر مل يخنه.

عرب  كلمة  يف  مي�شو�شتني  و�أ���ش��اف 
�أول  �أن  �لر�شمي،  �لتلفزيون  �شا�شة 
�ألف جرعة من �للقاح، �لذي   120
��شم كوفيفاك وينتجه  �أطلق عليه 
�شان  مدينة  يف  ت�شوماكوف  مركز 
لل�شتخد�م  �شُتطرح  ب��ط��ر���ش��ربغ، 

�ملحلي يف مار�س.
وكانت رو�شيا قد �شجلت يف �أغ�شط�س 

كورونا  لفريو�س  لقاح  �أول  �ملا�شي 
)�شبوتنيك  ��شم  وحمل  �ل��ع��امل  يف 
يف(، على ��شم قمر ��شطناعي من 

�حلقبة �ل�شوفيتية.
و�أب���ل���غ م���ط���ورو �ل��ل��ق��اح م��ن��ذ ذلك 
�ملوؤقتة  �لخ��ت��ب��ار  نتائج  �أن  �حل��ني 
92 يف  بن�شبة  ف��ع��ال  �أن���ه  �أظ��ه��رت 

�ملئة.

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

مواقــيت ال�صالة
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بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال املناظر 
الطبيعية لدوار احلبارى يف امل�رشف  

اأخبار الإمارات

�شبح حرب اأهلية ما زال 
قائما يف جنوب ال�شودان 

عربي ودويل

العامل على موعد مع انطالقة 
»طواف الإمارات« اليوم

الفجر الريا�شي

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ
من تده�ر الأو�ضاع يف ال�ض�مال 

•• اأبوظبي-وام:

�أعربت دولة �لإمار�ت عن قلقها �لبالغ من تدهور �لأو�شاع يف �لعا�شمة �ل�شومالية 
مقدي�شو، نتيجة �للجوء �إىل �لعنف و��شتخد�م �لقوة �ملفرطة �شد �ملدنيني.

ودعت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف بيان لها �حلكومة �ملوؤقتة وكافة �لأطر�ف 
�إىل �لتحلي باأعلى درجات �شبط �لنف�س لتحقيق تطلعات �ل�شومال يف بناء م�شتقبل 

�آمن وم�شتقر يت�شع للجميع.
�نتخابات  �لدولية لإج��ر�ء  و�ملبادر�ت  لكافة �جلهود  �لإم��ار�ت دعمها  دولة  و�أك��دت 
�لتكاتف  �إىل  �ل�شومالية  �لأط���ر�ف  كافة  ودع��ت  �ملحدد،  �ملوعد  يف  ونزيهة  �شفافة 

ملو�جهة خطر �لإرهاب و�لتطرف.
�ل�شومال، مبا  �ل�شتقر�ر جمهورية  يعم  �أن  �أملها يف  �لإم���ار�ت عن  دول��ة  وع��ربت 

يحفظ �شيادتها �لوطنية ويحقق تطلعات �شعبها �ل�شقيق.

مفرتق طرق ا�صرتاتيجي

جيب�تي مركز جغرايف عزيز على الق�ى الأجنبية!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

ا �ليابان و�أملانيا  فرن�شا و�ل�شني و�لوليات �ملتحدة و�أي�شً
جيبوتي  يف  �ملنت�شرة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  قائمة  و�إيطاليا، 
دولة  تظهر  �لتوتر�ت،  تثريها  ولكن يف منطقة  طويلة. 
���ش��رق �إف��ري��ق��ي��ا �ل�����ش��غ��رية ����ش��ت��ق��ر�ًر� ج���ذ�ًب���ا. وموقعها 
��ا ف��ر���ش��ة ل��ل��ب��ل��د�ن �ل��ت��ي ت��رغ��ب يف  �جل���غ���ر�يف ه���و �أي�����شً

�حلفاظ على تاأثريها يف �ملنطقة.

�لقيادة  �أع�شاء  �أحد  �عرتف  هنا،  لدينا خلل يف وجودنا 
�لعامة للقو�ت �لفرن�شية �ملتمركزة يف جيبوتي. رغم �نه، 
بوجود ما يقرب من 1500 جندي موزعني على ثلثة 
مو�قع، يعترب ح�شور فرن�شا ر��شخا يف �لبلد. وهي �أكرب 

قاعدة للجنود �لفرن�شيني خارج �لرب �لرئي�شي لفرن�شا.
ت�شمح جمموعة �لقو�ت �لتي متثلها �لقو�ت �لفرن�شية يف 
جيبوتي، لل�شلطة �لتنفيذية �لفرن�شية باإ�شقاط �لقو�ت 
ب�شرعة �أثناء �لعمليات �خلارجية.   )�لتفا�شيل �س13(

�صباق ت�صلح بني اليابان وال�صني:
�ضينكاك� - جزر دياوي�: ت�ترات متزايدة!

•• الفجر - اإدوارد بفليملني – ترجمة خرية ال�صيباين

�لتوتر�ت �لقائمة منذ �أكرث من 10 �شنو�ت بني �ليابان و�ل�شني حول جزر 
دياويو،  ��شم  حتت  بكني  بها  تطالب  ولكن  طوكيو،  تديرها  �لتي  �شينكاكو 
ز�دت يف بد�ية �لعام. �ل�شبب: يف يناير، �أ�شدرت �ل�شني قانوًنا ي�شمح خلفر 
�ل�شو�حل با�شتخد�م �لقوة، حتى دون �شابق �إنذ�ر، يف �ملياه �خلا�شعة للولية 
مياه �شينية  �شينكاكو  مياه  �أن  بكني  تعترب  ذلك،  ومع  �ل�شينية.  �لق�شائية 
ونفذت توغًل جديًد� ل�شفينتني من حر�س �ل�شو�حل �لتابع لقو�ت �ل�شرطة 

�ل�شينية يف مياه �أرخبيل �شينكاكو يف 6 و7 فرب�ير.  )�لتفا�شيل �س10(

منهجية  حـــ�ل  ــات  ــث ــاح ــب م
الليبية احلــكــ�مــة  ت�ضكيل 

•• طرابل�س-وكاالت:

�لليبية  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 
�ل�شبت،  �ل��دب��ي��ب��ة،  �حل��م��ي��د  ع��ب��د 
يان  ليبيا  �إىل  �ل��دويل  �ملبعوث  مع 
ك��وب��ي��ت�����س، ���ش��ب��ل �مل�����ش��ي ق��دم��ا يف 
خارطة �لطريق، و�ملنهجية �ملتبعة 

يف ت�شكيل �حلكومة �لليبية.
وقال عبد �حلميد �لدبيبة يف بيان، 
�إن��ه �لتقى ي��ان كوبي�س وع��دد� من 
ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف �ل��ب��ع��ث��ة، لفتا 
�إىل �أن �للقاء "متحور حول �أهمية 
�لطريق،  خ��ارط��ة  يف  ق��دم��ا  �مل�شي 
ت�شكيل  يف  �مل���ت���ب���ع���ة  و�مل���ن���ه���ج���ي���ة 

�حلكومة وعملها بعد �لعتماد.
�لليبية  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  و�أك������د 
�لتو��شل  ل���ش��ت��م��ر�ر  �ل�شعي  على 
�لبعثة،  م��ع  �لإي��ج��اب��ي  و�ل��ت��ع��اون 
مبا يخدم م�شلحة �جلميع. وكان 
�إىل �لقاهرة، يف  �لدبيبة قد توجه 
ليبيا،  خ��ارج  له  ر�شمية  زي��ارة  �أول 

حيث �لتقى �لرئي�س �ل�شي�شي.

�لرئي�س  �أع��ل��ن  �أك��ت��وب��ر،  �شهر  ويف 
ت�شجيل  بوتن  فلدميري  �لرو�شي 
رو�شيا لقاحا ثانيا لفريو�س كورونا 

با�شم �إبيفاك كورونا.
و�أع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ة م��ر�ق��ب��ة �شحة 
�مل�شتهلك يف رو�شيا، بيناير �لفائت، 
�لذي  ك��ورون��ا،  �إبيفاك  لقاحها  �أن 
ط����ّور م���ن ق��ب��ل م��ع��ه��د ف��ي��ك��ت��ور يف 
فعاليته  �أث��ب��ت  �شيبرييا،  منطقة 

�ملئة. يف  بن�شبة 100 
وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وك�شف  ه��ذ� 
�لبدر،   ���ش��ي��ف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل�����ش��ح��ة 
�إ����ش���اب���ات ك���ورون���ا يف  �أن  �ل�����ش��ب��ت، 

�لعر�ق ت�شهد تز�يد� خطري�.
وذكر �لبدر يف حديث ل��شكاي نيوز 
�إ�شابات  ت�شجيل  ج��رى  �أن��ه  عربية 
و�ل�شباب  �لأط�����ف�����ال  ����ش���ف���وف  يف 

بال�شللة �ملتحورة.
�لعر�قيني  �ل�شحة  وز�رة  ونا�شدت 
�لوقائية  ب����الإج����ر�ء�ت  ب��الل��ت��ز�م 
كورونا  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  للحد 

�مل�شتجد.

مبادرة من �لربملان حلل �لزمة

مو�جهة بحرية يف �لفق
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 165,357 فح�صا ك�صفت عن 3,158 اإ�صابة 

»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 4,298 حالة جديدة من ك�رونا
تقدمي 86,560 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل ال�صاعات الــ 24 املا�صية 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 86،560 جرعة خلل 
�ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية ليبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى 
لكل  56.15 جرعة  �للقاح  توزيع  5،553،391 جرعة ومعدل  �م�س 
100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد-

�لتطعيم و �لتي  �لناجتة عن  �ملكت�شبة  �لو�شول للمناعة  �إىل  19 و�شعياً 

�شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.
من جهة �خرى ومتا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع 
وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق  وزي���ادة 
19" و�ملخالطني  "كوفيد -  �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
جديد�  فح�شا   165،357 �إج���ر�ء  عن  �ل���وز�رة  ..�أعلنت  وعزلهم  لهم 
خلل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م 
�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي 

و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف 
�لك�شف عن 3،158 حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من 
جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية 

�للزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 368،175 حالة.
 كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 15 حالة م�شابة وذلك من تد�عيات �لإ�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،108 
حالت.  و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س تعازيها 

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

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة �جلميع.
بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   4،298 �شفاء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت   كما 
�أعر��س �ملر�س بعد  كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيهم �لتام من 
تلقيهم �لرعاية �ل�شحية �للزمة منذ دخولهم �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 356،013 حالة.

بت�جيهات رئي�س الدولة .. حملة الإمارات للتطعيم تقدم ن�ضف مليار جرعة تطعيم لأطفال باك�ضتان �ضد �ضلل الأطفال

�حلكيمة  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�شاحب  ودع�����م  �هلل"،  "حفظه 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
ومبتابعة من �شمو �ل�شيخ من�شور 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�لرئا�شة، فعالة ومتميزة يف حتقيق 
�أهد�فها �لإن�شانية �لنبيلة وتعزيز 
تنمية �شحة �لإن�شان وحمايته من 
�لأمر��س و�لأوبئة، كما يوؤكد على 
�ل����دور �ل��ق��ي��ادي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
وبر�مج  �لدولية  �جل��ه��ود  دع��م  يف 
لوقاية  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  ه���ي���ئ���ة 
�ملجتمعات من �لأمر��س و�لأوبئة 
و�لأزم�����������ات و�ل������ك������و�رث وت���اأم���ني 
و�أكد  ل��لإن�����ش��ان.  �لكرمية  �حل��ي��اة 
�لكرمية  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  �أن  �لغفلي 
دعم  جم��ال  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  للقيادة 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  وت����ط����وي����ر 
�لوقائية للأطفال، متثل منوذجاً 
ح�شارياً و�إن�شانياً ر�ئد�ً و ر�قياً يف 
�لأطفال  حياة  ب�شلمة  �لهتمام 
�لفقر�ء و�ل�شعفاء، ووقايتهم من 
للأمر��س،  �ل�شلبية  �ل��ت��د�ع��ي��ات 
وعافيتهم  ���ش��ح��ت��ه��م  و����ش���م���ان 
و�أمان م�شتقبلهم وتلبية حقوقهم 

�لأ�شا�شية.
�لإن�شانية  �ل���روؤي���ة  �أن  �أك����د  ك��م��ا 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شخي  و�لدعم  �مل�شلحة،  للقو�ت 
للجهود  ����ش���م���وه  ي���ق���دم���ه  �ل������ذي 
�شلل  مر�س  على  للق�شاء  �لعاملية 

ج���رع���ة ت��ط��ع��ي��م، و3 م��ن��اط��ق يف 
�لأطفال  ح�شل  �ل��ب��ن��ج��اب  �إق��ل��ي��م 
فيها على 13 مليونا و 580 �ألفا 

و 189 جرعة تطعيم.
و�أو�شحت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي 
�جلهود  �أن  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�مليد�نية لتنفيذ حملت �لتطعيم 
�لباك�شتانية،  �لأقاليم  خمتلف  يف 
مت���ت مب�����ش��ارك��ة �أك����رث م���ن 103 
�لأط������ب������اء  م������ن  ����ش���خ�������س  �آلف 
و�ملر�قبني و�أع�شاء فرق �لتطعيم، 
و�أك�����رث م���ن 82 �أل���ف���ا م���ن �أف����ر�د 
�لإد�رة  وف����رق  و�لأم�����ن  �حل��م��اي��ة 
جهودهم  ت��رك��ي��ز  مت  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق، 
لإي�شال  وت���وزي���ع���ه���م  �مل���ي���د�ن���ي���ة 
�ل���ل���ق���اح���ات وت���ط���ع���ي���م �لأط����ف����ال 
طرق  من  بطريقتني  �مل�شتهدفني 
من  �لأوىل  و�لجن�������از،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل��ث��اب��ت��ة يف  �لتطعيم  ف���رق  خ���لل 
�مل���ر�ك���ز �ل�����ش��ح��ي��ة، و�ل��ث��ان��ي��ة من 
خلل فرق �لتطعيم �ملتنقلة �لتي 
خ�ش�شت لتغطية �ملناطق و�لقرى 
و�للجئني  �ل��ن��ازح��ني  وخم��ي��م��ات 
�لتي ل ي�شتطيع �شكانها �لو�شول 
�لثابتة،  �ل��ت��ط��ع��ي��م  م���ر�ك���ز  �إىل 
على  �لتطعيم  ع��م��ل��ي��ات  وت��غ��ط��ي��ة 
�مل��ع��اب��ر �حلدودية  وع��ن��د  �ل��ط��رق 
�ل��ف��ا���ش��ل��ة ب���ني �لأق���ال���ي���م و�مل����دن 
�حلدودية  و�مل���ع���اب���ر  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، 
�أفغان�شتان  جمهورية  مع  �لدولية 
�لإ�شلمية، كما خ�ش�شت �حلملة 
لتوفري  خ���ا����ش���ة  ت���ط���ع���ي���م  ف������رق 
�للقاحات وتطعيم �أكرث من 597 
�أب���ن���اء �للجئني  �أل����ف ط��ف��ل م���ن 
�لأفغان يتو�جدون يف 22 خميماً 

للجئني.
وقد �شمل نطاق ومنط �لدعم �لذي 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  تقدمه 

و�لأمن،  �حلماية  خطط  وتفعيل 
و�لت�شال،  �ل�����ش��ي��ط��رة  وب��رن��ام��ج 
وحت��������دي��������ث خ�����ط�����ط �ل������رب�م������ج 
�شد  �لتطعيم  حل��م��لت  �لزمنية 
م�شتوى  ورف�����ع  �لأط����ف����ال،  ���ش��ل��ل 
�لتطعيم،  ف���رق  لأع�����ش��اء  �لأد�ء 
�لبيانات  �شجلت  وتوثيق  و�إد�م��ة 

و�ملعلومات �ل�شحية للأطفال.
خليفة  ع���ب���د�هلل  ����ش���ع���ادة  و�أ�����ش����اد 
وت�شحيات  وج��ه��ود  ب��دور  �لغفلي 
ف������رق �ل���ت���ط���ع���ي���م م�����ن �لأط�����ب�����اء 
و�مل��م��ر���ش��ني وع��ن��ا���ش��ر �لأم�����ن يف 
ج���م���ي���ع �ل�����ظ�����روف و�ل���ت���ح���دي���ات 
�مل��ي��د�ن��ي��ة �ل�����ش��ع��ب��ة، و�ل��ت��ي كانت 
�لعامل �لرئي�شي و�لأهم يف حتقيق 
�ملتميز، مو�شحاً  و�لإجناز  �لنجاح 
باأن حملة �لإم��ار�ت للتطعيم �شد 
عدد  �شهرياً  تغطي  �لأطفال  �شلل 
تعادل  ومب�����ش��اح��ة  م��ن��ط��ق��ة،   94
�إج����م����ايل  م����ن   59% ن�����ش��ب��ت��ه��ا 
من  �أك��رث  فيها  باك�شتان،  م�شاحة 
تعيق  باك�شتاين  طفل  مليون   16
�ل���و����ش���ول �إل���ي���ه���م جم��م��وع��ة من 
منها  �مليد�نية،  و�ملعا�شل  �لعقبات 
و�ملخاطر  �ل�����ش��ع��ب��ة،  �ل��ت�����ش��اري�����س 
�ملناخية  و�ل�����ظ�����روف  �لأم����ن����ي����ة، 
مع�شلة  �إىل  بالإ�شافة  �لقا�شية، 
�مل�شتمرة،  �ل�شكانية  �لنزوح  حركة 
ك���م���ا ي���ح���ت���اج �لأط�����ف�����ال يف ه���ذه 
لقاحات  ع��ل��ى  للح�شول  �مل��ن��اط��ق 
ب�شبب  �لعام  م��د�ر  على  م�شاعفة 
�ملناعة  و����ش���ع���ف  �ل���ت���غ���ذي���ة  ����ش���وء 
و�لبيئة  �ل�������ش���ح���ي���ة،  و�ل����رع����اي����ة 
�لأمر  وه��ذ�  للفريو�س،  �حلا�شنة 
يجعل وظيفة كل ع�شو من �أع�شاء 
فرق �لتطعيم �شعبة و�أكرث حتدياً 
�لأطفال  �إىل  و�ل��و���ش��ول  للتقدم 
�شرعة  ت��ت��ج��اوز  ب�شرعة  �لأب���ري���اء 

وتف�شيًل لنتائج �حلملة .. ذكرت 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  �إد�رة 
�لإم��������ار�ت  ح��م��ل��ة  �أن  ب���اك�������ش���ت���ان 
يف  �لأط���ف���ال  �شلل  ���ش��د  للتطعيم 
�لإ�شلمية،  باك�شتان  جمهورية 
�شنو�ت   7 ف����رتة  خ����لل  جن��ح��ت 
نهاية  وح��ت��ى   2014 ع���ام  وم��ن��ذ 
�أكرث  �إىل  بالو�شول   ،2020 عام 
وتقدمي  ط��ف��ل،  م��ل��ي��ون   86 م���ن 
�ألفا  و92  م���لي���ني   508 ع����دد 
�شد  ت���ط���ع���ي���م  ج�����رع�����ة  و472 
�أن  مر�س �شلل �لأطفال لهم، كما 
فريو�س  تف�شي  ظ��ل  ويف  �حل��م��ل��ة 
"كوفيد19-"  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
منذ  متكنت  �مليد�نية،  وحتدياته 
خلل  وم��ن   2020 يوليو  �شهر 
من  للتطعيم  �شهرية  حملت   5
مليون   16 حل������و�يل  �ل���و����ش���ول 
ط��ف��ل، و�إع��ط��ائ��ه��م �أك���رث م��ن 52 
مليونا و 515 �ألف جرعة تطعيم 

�شد �ملر�س.
�جلغر�فية  �لتغطية  �شملت  وق��د 
�شد  للتطعيم  �لإم������ار�ت  حل��م��ل��ة 
منطقة   94 ع���دد  �لأط���ف���ال  �شلل 
و�لعالية  �ل�����ش��ع��ب��ة  �مل��ن��اط��ق  م���ن 
باك�شتان  ب��ج��م��ه��وري��ة  �خل���ط���ورة 
�لنطاق  ت�شمن  حيث  �لإ�شلمية، 
�جلغر�يف للحملة تغطية عدد 34 
بختونخو�  خيرب  باإقليم  منطقة 
�لأطفال  ح�شل  �لقبلية  و�ملناطق 
 254 و  مليونا   267 على  فيها 
و33  تطعيم،  ج��رع��ة  و84  �أل��ف��ا 
بلو�ش�شتان  �إق���ل���ي���م  يف  م��ن��ط��ق��ة 
ح�����ش��ل �لأط���ف���ال ف��ي��ه��ا ع��ل��ى 78 
مليونا و 690 �ألفا و114 جرعة 
�إقليم  يف  منطقة  و24  ت��ط��ع��ي��م، 
على  فيها  �لأط��ف��ال  ح�شل  �ل�شند 
و 568 �ألفا و 85  مليونا   148

�لركائز  م����ن  ت��ع��ت��رب  �لأط�����ف�����ال، 
�لأ�شا�شية و�حلا�شمة �لتي �شاهمت 
يف �حل������د م�����ن �ن���ت�������ش���ار �مل���ر����س 
�لفقرية  �ل�����ش��ع��وب  �أط����ف����ال  ب���ني 
�لعامل،  دول  مبختلف  و�ملحتاجة 
حيث تعترب مبادرة �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف 
�لعامل، من �أهم �ملبادر�ت �ل�شحية 
فعاليتها  �أث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي  �لإن�شانية 
�ملناطق  و�أك��رب  باأ�شعب  وجناحها 
باك�شتان  يف  ل��ل��م��ر���س  �حل��ا���ش��ن��ة 
حتقيق  و��شتطاعت  و�أفغان�شتان، 
�أهد�فها �لإن�شانية �لنبيلة، بتعزيز 
�لأطفال  و�شحة  �شلمة  وتنمية 
م�شتقبلهم،  وت����اأم����ني  �لأب�����ري�����اء 
وح��م��اي��ت��ه��م م��ن �لأم���ر�����س ودرء 
�ل�شعفاء  ك��اه��ل  ع���ن  خم��اط��ره��ا 
مبادرة  �أن  �لغفلي  و�أو�شح  منهم. 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ل�شتئ�شال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لعامل  ���ش��ل��ل �لأط���ف���ال يف  م��ر���س 
�شاهمت دولياً يف حتقيق حتالفات 
��شرت�تيجية  و���ش��ر�ك��ات  �إن�شانية 
�إيجابية مع �حلكومات و�ملنظمات 
كمنظمة  �ملتحدة  ل���لأمم  �لتابعة 
�ل�شحة  وم��ن��ظ��م��ة  "يوني�شيف" 
�خلريية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل���ع���امل���ي���ة 
ومليند�  بيل  كموؤ�ش�شة  �ل��دول��ي��ة 
غ���ي���ت�������س ب�����ال�����روؤي�����ة و�لأه�����������د�ف 
�لإن�����ش��ان��ي��ة، ك��م��ا ���ش��اه��م��ت حملياً 
�لإ�شلمية  باك�شتان  جمهورية  يف 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  خ���لل  وم���ن 
�مل�شاركة  �مل���ك���ون���ات  ج��م��ي��ع  ب����ني 
و�أ�شاليب  م��ب��ادئ  ب��ت��ط��وي��ر  ف��ي��ه��ا 
�مليد�ين  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
حل����م����لت �ل���ت���ط���ع���ي���م و�إع�����ط�����اء 
�مل�شتهدفني،  للأطفال  �للقاحات 

حلملت  ب���اك�������ش���ت���ان  مل���������ش����اع����دة 
�حلملة  مكونات  جميع  �لتطعيم 
من خلل متويل بر�مج �لتدريب 
و�لت�شالت  �لإد�رة  وت��ك��ال��ي��ف 
و�ل�������دع�������م �ل����ل����وج���������ش����ت����ي ون���ق���ل 
وتكاليف  وت��خ��زي��ن��ه��ا،  �ل��ل��ق��اح��ات 
�لتطعيم  ل��ف��رق  �مل���ي���د�ين  �جل��ه��د 
كما  و�مل��ر�ق��ب��ني.  �لأمنية  و�ل��ف��رق 
للتوعية  �شنوية  خطة  تنفيذ  مت 
�لإع��لم��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة، حتت 
 .. ل���ل���ج���م���ي���ع  "�ل�شحة  ����ش���ع���ار 
م�شتوى  ل��رف��ع  �أف�شل"  م�شتقبل 
�ل�شكان  ل����دى  و�مل���ع���رف���ة  �ل���وع���ي 
بخطورة وباء �شلل �لأطفال، حيث 
جن��ح��ت �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �حل��م��ل��ة يف 
�لتو��شل �ملبا�شر مع �أفر�د �ملجتمع 
لبناء  وط��ب��ق��ات��ه  ف��ئ��ات��ه  ب��ج��م��ي��ع 
تهدف  ف��اع��ل��ة  جمتمعية  ���ش��ر�ك��ة 
لتفنيد �ل�شائعات، وتغيري �ملفاهيم 
و�ملعلومات  �حلقائق  وبث  �خلطاأ، 
�ملجتمع  وت�����ش��ج��ي��ع  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة، 
بتطعيم  �مل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م 
�أبنائهم، و�حلد من حالت �لتمنع 
و�ل��رف�����س، م��ن خ��لل ب��ن��اء ج�شر 
م����ن �ل���ث���ق���ة، وخ���ل���ق ب��ي��ئ��ة حمبة 
�مل�شتهدفة  �ل���ف���ئ���ات  ب���ني  وم������ودة 

و�أع�شاء فرق �لتطعيم.
خليفة  ع����ب����د�هلل  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
�لإمار�تي  �مل�شروع  مدير  �لغفلي 
ت�شريح  يف  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�������ش���اع���دة 
�لنجاح  �إن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ل����ه 
حملة  حققته  �ل���ذي  �ل�شتثنائي 
�شلل  ���ش��د  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  �لإم���������ار�ت 
�أك��رث من ن�شف  �لأطفال بتقدمي 
م����ل����ي����ار ج����رع����ة ت���ط���ع���ي���م خ����لل 
باأن  للعامل  يربهن  �شنو�ت،  �شبع 
�لإن�شانية  و�مل�����ب�����ادر�ت  �جل���ه���ود 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، ودعم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�شمو  م����ن  �مل�����ش��ل��ح��ة، ومب���ت���اب���ع���ة 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة، بتقدمي �مل�شاعد�ت 
�لإن�شانية و�لتنموية ودعم �لقطاع 
�ل�شحي وتعزيز بر�جمه �لوقائية 
يف جمهورية باك�شتان �لإ�شلمية، 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لنتائج  ع���ن  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�ل�شنوية حلملة �لإمار�ت للتطعيم 
نفذت  و�ل��ت��ي  �لأط��ف��ال  �شلل  �شد 
�لإ�شلمية  باك�شتان  بجمهورية 
خ���لل �ل���ف���رتة م���ن ع���ام 2014 
حيث   ،2020 ع��ام  نهاية  ولغاية 
 508 �إع��ط��اء  يف  �حلملة  جنحت 
مليني و 92 �ألفا و472 جرعة 
�لأطفال  �شلل  تطعيم �شد مر�س 
خ��لل 7 ���ش��ن��و�ت لأك���رث م��ن 86 

مليون طفل باك�شتاين.
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أ���ش��ارت 
حملة  �أن  �إىل  باك�شتان  مل�����ش��اع��دة 
�شمن  تنفذ  للتطعيم  �لإم������ار�ت 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ب����ادرة  �إط�������ار 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لأطفال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال 
يف �لعامل، حيث تاأتي مبادرة �شموه 
�إط����ار �ل��ن��ه��ج �لإن�����ش��اين لدولة  يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالتعاون 
�لدولية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملنظمات  مع 
�لب�شرية،  �لتنمية  بر�مج  لتطوير 
و�حلد من �نت�شار �لأوبئة و�لوقاية 
من �لأمر��س، وتقدمي �مل�شاعد�ت 
للمجتمعات  و�ل�شحية  �لإن�شانية 
و�لفقرية،  �مل��ح��ت��اج��ة  و�ل�����ش��ع��وب 
ودعم �ملبادر�ت �لعاملية ل�شتئ�شال 

مر�س �شلل �لأطفال.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�مل�شلحة، قد خ�ش�س منذ  للقو�ت 
مليون   250 مبلغ   2011 ع��ام 
دولر �أمريكي، م�شاهمة من �شموه 
و�خلريية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ب��اجل��ه��ود 
لتوفري �للقاحات ومتويل حملت 
�ل��ت��ط��ع��ي��م ���ش��د ���ش��ل��ل �لأط����ف����ال، 
�مل�شتهدف  �ل������دول  يف  وب��خ��ا���ش��ة 
باك�شتان  جمهورية  وهي  باملبادرة 
�لإ�شلمية و جمهورية �أفغان�شتان 

�لإ�شلمية.

�أي  �إن  �ل��ف��ريو���س، وق����ال  �ن��ت�����ش��ار 
�إليه  �ل���و����ش���ول  يف  ي��خ��ف��ق  ط��ف��ل 
�أليمة  بطريقة  م��ع��ر���ش��اً  �شيكون 
وحمزنة للإ�شابة ب�شلل �لأطفال 
مت  �أن�����ه  �إىل  م�������ش���ري�ً  �ل����وف����اة،  �أو 
وتاأهيلهم  �لتطعيم  ف��رق  ت��دري��ب 
ب����الأ�����ش����ل����وب �ل�����ش��ح��ي��ح مل����ه����ار�ت 
�ل��ت��و����ش��ل م���ع �لآب������اء و�لأم���ه���ات 
تطعيم  ب��ق��ب��ول  �ق��ن��اع��ه��م  وكيفية 
تدريبهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أط��ف��ال��ه��م، 
�لبيانات  ج���م���ع  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى 
وتوثيقها وكيفية و�شع �لعلمات 
و�لأطفال  �ملنازل  على  و�لإ���ش��ار�ت 
وباء  ت��ف�����ش��ي  �مل��ط��ع��م��ني، ويف ظ���ل 
خربة  ��شتثمار  "كوفيد19-" مت 
ف����رق �ل��ت��ط��ع��ي��م ب��ت��دري��ب��ه��م على 
�لوقائية  و�ل�شلوكيات  �لتقنيات 
�حلملت  ل���ش��ت��ئ��ن��اف  �جل����دي����دة 
للأطفال  �ل���ل���ق���اح���ات  و�إي���������ش����ال 

�لأبرياء.
و�أكد عبد�هلل �لغفلي �أنه وبالرغم 
و�لتحديات  �ل�شعوبات  من جميع 
تو��شل  �مل����ي����د�ن����ي����ة،  و�مل���ع���ا����ش���ل 
بنهج  للتطعيم  �لإم������ار�ت  ح��م��ل��ة 
�مل�شاهمة  �لر�شيدة  �لقيادة  وروؤي��ة 
�لإيجابية و�ل�شتثنائية يف �لق�شاء 
على فريو�س �شلل �لأطفال وحماية 
�أطفال �لعامل من خماطره، حيث 
جن��ح��ت �حل��م��ل��ة م��ي��د�ن��ي��اً خلل 
عمليات �لر�شد و�ملتابعة، وتكثيف 
�حل����م����لت يف �مل���ن���اط���ق �مل����وب����وءة 
و�ملناطق �لأخرى يف �حتو�ء م�شكلة 
و�لت�شدي  �ل���ف���ريو����س  �ن���ت�������ش���ار 
ملخاطره �ل�شحية �لتي كان عليها 
 ،2014 ب����دء �حل��م��ل��ة ع����ام  ق��ب��ل 
حملياً  �نت�شاره  �شرعة  من  و�حلد 
�أظ��ه��رت بيانات  وخ��ارج��ي��اً، ح��ي��ث 
�ل�شحة  ملنظمة  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��وق��ع 
عدد  ب��اأن  �ملتو�شط  ل�شرق  �لعاملية 
حالت �لإ�شابة ب�شلل �لأطفال يف 
 2020 ق��د �نخف�س ع��ام  �ل��ع��امل 
 84 �شجل منها  140 حالة،  �إىل 
يف  حالة   56 و  باك�شتان  يف  حالة 
�إيجابي  موؤ�شر  وه��و  �أفغان�شتان، 
ن��ح��و �ل��ق�����ش��اء �ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى هذ� 
�مل��ر���س، �لم���ر �ل���ذي ي��ت��و�ف��ق مع 
وخطط  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف 
و�لأمم  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
و�لتي  �مل����ج����ال،  ه����ذ�  يف  �مل���ت���ح���دة 
�أحرز  �ل��ع��امل  ب���اأن  بياناتها  ت��وؤك��د 
��شتئ�شال  ���ش��وب  م��ذه��ًل  ت��ق��دم��اً 
�شلل �لأط��ف��ال، حيث مت تخفي�س 
�ملر�س  بهذ�  �لإ�شابة  ح��الت  عدد 
�ل�شنو�ت  يف   99،9% ب��ن�����ش��ب��ة 
�ل��ث��لث��ني �مل��ا���ش��ي��ة ب��ي��د �أن���ه تبنينَّ 
للق�شاء  �لأخ�����رية  �خل���ط���و�ت  �أّن 

على هذ� �ملر�س هي �لأ�شعب.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �جلللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك 
 - �أبوظبي  يف  �إقامته  مبقر  �أم�س-  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة 
�آل مكتوم نائب رئي�س  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
ونقل �شموهما �إىل جللة ملك �لبحرين حتيات �شاحب �ل�شمو 

"حفظه �هلل"  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
ومتنياته جلللته موفور �ل�شحة و�ل�شعادة ول�شعب �لبحرين 

�ل�شقيق دو�م �خلري و�لزدهار يف ظل قيادته �حلكيمة.
ج��رى خ��لل �للقاء ت��ب��ادل �لأح��ادي��ث �ل��ودي��ة ح��ول �لعلقات 
�لأخ���وي���ة �مل��ت��اأ���ش��ل��ة �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت ومملكة 
�لبحرين و�شبل تنميتها وتعزيزها يف جميع جو�نبها مبا يعود 

باخلري و�لرخاء و�لزدهار على �شعبيهما �ل�شقيقني.
و عرب جللة �مللك حمد بن عي�شى عن �شعادته بلقاء �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

و�لرو�بط  �لعلقات  متانة  م��وؤك��د�  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لأخوية �مل�شرتكة بني �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني و�حلر�س 

�مل�شرتك على تعزيزها مبا ي�شهم يف حتقيق تطلعاتهما.
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �للقاء..�شمو  ح�شر 
مكتوم ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد 
�آل نهيان و �شعادة �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
�شفري �لدولة لدى مملكة �لبحرين و �ل�شيخ حممد بن حمد 
و عدد من  �أبوظبي  �إد�رة مطار�ت  رئي�س جمل�س  بن طحنون 

�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني.

تبادلوا الأحاديث الودية حول العالقات الأخوية املتاأ�صلة بني البلدين

ملك البحرين ي�ضتقبل حممد بن را�ضد وحممد بن زايد مبقر اإقامته يف اأب�ظبي
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اأخبـار الإمـارات

برعاية رئي�س الدولة .. معر�ضا اأيدك�س و نافدك�س 2021 ينطلقان الي�م مب�ضاركة اأكرث من 900 عار�س من 60 دولة
•• اأبوظبي-وام:

حتت �لرعاية �لكرمية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
15 من معر�شي  �ل���  �ل���دورة  فعاليات  �ليوم  تنطلق  "حفظه �هلل"،  �ل��دول��ة 
"�آيدك�س و نافدك�س 2021"، يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س، مب�شاركة 
35 جناحا حيث متثل �ل�شركات  60 دول��ة، و  900 عار�س من  �أك��رث من 
�لوطنية 16 % و �ل�شركات �لدولية 84 % مع م�شاركة خم�س دول للمرة 
 500 �أك��رث من  110 وف��ود دولية بينما يحظى �حل��دث بتغطية  �لأوىل و 

�إعلمي يف حني يتوقع �أن ي�شل عدد ز�ئريه �إىل �أكرث من 70 �ألفا.
تتو��شل  �للذين   -  "2021 ونافدك�س  "�آيدك�س  معر�شي  تنظيم  وي��اأت��ي 
فعالياتهما حتى 25 فرب�ير �جلاري وموؤمتر �لدفاع �لدويل �لذي �نطلقت 
"�أدنيك"،  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  �أم�����س-  �أع��م��ال��ه 
بالتعاون مع وز�رة �لدفاع و�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة بدولة �لإمار�ت، 
ل�شتعر��س �أحدث ما تو�شل �إليه قطاع �ل�شناعات �لدفاعية من تكنولوجيا 
�لوطنية  �لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  وتطوير  ومبتكرة،  متطورة  ومعد�ت 
�أ�شدرت �لإد�رة �لتنفيذية للت�شال �لدفاعي  يف �لدولة. وبهذه �ملنا�شبة .. 
بوز�رة �لدفاع من خلل �لعدد �خلا�س ملجلة "درع �لوطن" تقرير�ً �أكدت فيه 
�أن �ملعار�س �لع�شكرية ر�شخت مكانة دولة �لإمار�ت و دورها �ملحوري يف دعم 
�ل�شناعات �لدفاعية حملياً و�إقليمياً وعاملياً، م�شرية �إىل �أن قطاع �ل�شناعات 
�ل�شناعية  للدول  �لهامة  �لقت�شادية  �لركائز  من  �ليوم  يعترب  �لدفاعية 
عاملية  �إىل من�شات  �لتحول  �لفعاليات �حليوية يف  �إذ جنحت هذه  �لكربى، 
�أبرز  خللها  من  وتتناف�س  �ملبتكرة،  �لدفاعية  �لأنظمة  �أح��دث  ل�شتعر��س 

�ل�شركات �لعاملية.
فر�شة  ي��ع��د�ن  �حل��ال��ي��ة  ب��دورت��ه��م��ا  و�مل��وؤمت��ر  �ملعر�شني  �أن  �لتقرير  و�أك���د 
تكنولوجيا  �لدفاعية من  �ل�شناعات  �أحدث تطور�ت  مثالية للطلع على 
من  �لدفاعية  �ل�شناعات  ق��ادة  م�شاركة  ظل  يف  ومبتكرة،  متطورة  ومعد�ت 
وتطوير  �لعامل،  ي�شهدها  �لتي  �لتحديات  يف  للبحث  �لعامل،  �أنحاء  جميع 
��شرت�تيجيات �أمنية ودفاعية ت�شهم يف حتقيق و�إر�شاء �ل�شلم �لعاملي، مبديا 
�لتطلع لنجاح �حلدث وتوجيه ر�شالة للعامل مفادها "حان �لوقت ليجتمع 
�لعامل من جديد يف �أبوظبي". و�أ�شار �لتقرير �إىل �جلاهزية �لتامة من قبل 
�لقائمني على تنظيم �ملعر�شني حيث تتمتع �لدولة ببنية حتتية و�إمكانات 
�لنوع  ه��ذ�  وتنظيم  ل�شت�شافة  توؤهلها  متميزة  وخ���رب�ت  �مل�شتوى  عاملية 
رغم  بهم  و�لرتحيب  جديد  من  �لعامل  و��شتقبال  �لدولية،  �لفعاليات  من 
�ل�شلمة  باإجر�ء�ت  �للتز�م  "كورونا"، مع  �لتي فر�شتها جائحة  �لظروف 
و�لوقاية، وهو ما يعترب موؤ�شر�ً حقيقياً على عودة �لتعايف ملختلف �لقطاعات 

�لقت�شادية، بالنظر �إىل م�شتوى �حلجوز�ت �مل�شجلة.
و�أو�شح �لتقرير �أنه ومع ��شتعد�د دولة �لإمار�ت للنطلق نحو �خلم�شني 
�رتاأت �لقيادة  "كوفيد19-"،  �لتعايف من  عاما �لقادمة و�لتخطيط ملرحلة 
�لر�شيدة �مل�شي قدماً نحو �حت�شان معر�شي "�آيدك�س ونافدك�س 2021" 
وم�شجعة،  �إيجابية  كانت  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  در��شة  بعد  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
وذلك بالنظر �إىل �لقدر�ت و�لإمكانيات و�لبنية �لتحتية �لقوية �لقادرة على 

تنظيم و�حت�شان كربى �لفعاليات يف خمتلف �لظروف.
�ل�شابق قدرتها على تنظيم  �أن دول��ة �لإم��ار�ت برهنت يف  �لتقرير  وج��اء يف 
�لقادم  و�مل��ع��ر���س  ون��اف��دك�����س،  �آي��دك�����س  بحجم  �لكبرية  �لدفاعية  �مل��ع��ار���س 
يف  �لعاملي  �حلدث  هذ�  تنظيم  يف  �لدولة  لنجاحات  �متد�د  هو  يف 2021 
ظروف ��شتثنائية وبتنظيم ��شتثنائي، لتوؤكد دولة �لإمار�ت جمدد�ً على �أنها 
ل تعرف �مل�شتحيل وقادرة على تقدمي �لنموذج �مللهم للآخرين يف �شناعة 

�لنجاح من �لعا�شمة �أبوظبي.
�إد�رت���ه  على  ي�شرف  و�ل���ذي  �ملعر�شني  يف  �مل�����ش��ارك  �لإم�����ار�ت  ج��ن��اح  وي�شم 
�شركة   15 م��ن  لأك���رث  معرو�شات  �لدفاعية  لل�شركات  �لإم����ار�ت  جمل�س 
�لطري�ن  �ملتعلقة بخدمات قطاع  �ل�شناعات  وطنية متخ�ش�شة يف خمتلف 
و�لعمرة  و�لإ�شلح  و�ل�شيانة  �مل�شتقلة و�خلر�ئط  و�لأنظمة  �لت�شنيع  مثل 

و�لت�شالت و�خلدمات �للوج�شتية و�لتطوير �لتقني وغريها.
جمل�س  �ل���دويل:  �حل��دث  يف  �مل�شاركة  �لوطنية  �ل�شركات  �أب���رز  يلي  وفيما 
�لإم��ار�ت لل�شركات �لدفاعية /EDCC/، و جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي، 
و  �أب��وظ��ب��ي،  وط���ري�ن   ،/EDGE Group PJSC/ إي���دج� وجمموعة 
 Al/ "شركة �أبوظبي �ل�شتثمارية للأنظمة �لذ�تية "�أد��شي"، و "�جل�شور�
و "�لطارق"، و�شركة �لياه للت�شالت �لف�شائية /�لياه �شات/،   ،/Jassor
 Al/ "و �شركة "�لفّتان �لقاب�شة لل�شتثمار ،AMMROC "و "�أمُرك
مارين"  "�أك�شوم  و�شركة   ،/Fattan Holding Investment
 ."ADSB« �ل�شفن  ل��ب��ن��اء  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة   ،Aksum Marine
و  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  ل��ل��م��رة �لأوىل ه��ي  �ل����دويل خم�س دول  وت�����ش��ارك يف �حل���دث 
لوك�شمبورغ، و �لربتغال، و �أذربيجان، و مقدونيا �ل�شمالية لريتفع �إجمايل 
1300 �شركة، ما ير�شخ  60 دول��ة، وبو�قع  �أك��رث من  �إىل  �مل�شاركة  �ل��دول 
�لعامل  دول  خمتلف  ��شتقطاب  على  وق��درت��ه��ا  لأب��وظ��ب��ي  �ل��دول��ي��ة  �مل��ك��ان��ة 
للم�شاركة يف و�حد من �أهم �لفعاليات �لدولية �ملتخ�ش�شة بقطاع �ل�شناعات 
كوفيد- جائحة  فر�شتها  �لتي  و�لتحديات  �لظروف  رغم  وذلك  �لدفاعية، 
19 على م�شتوى �لعامل. و�أكدت �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س "�أدنيك" 
�أن �إجر�ء�ت �ل�شلمة تعترب حجر �لز�وية يف جميع �أن�شطتها وعملياتها، و�أن 
"�أدنيك" بتنفيذ  �شتقوم  حيث  �أولوياتها  ر�أ���س  على  �ل��زو�ر  و�شلمة  �شحة 
�لعديد من بروتوكولت و�إج��ر�ء�ت �ل�شلمة �لتي ت�شمن �شحة و رفاهية 
�ل�شيوف و�مل�شاركني، وذلك من خلل تنفيذ �إجر�ء�ت �ل�شلمة �خلا�شة بها 
على ثلث مر�حل منف�شلة، قبل �حلدث و�أثناء �حلدث وبعده، حيث تتوىل 
"�أبوظبي �لوطنية للمعار�س" قبل �حلدث تدريباً �شارماً جلميع �ملوظفني 
يف �ملوقع، وتنفيذ فح�س �شامل يف �ملوقع، و�شمان متكني �لتباعد �جل�شدي 
يف جميع �أنحاء �ل�شركة بالإ�شافة �إىل �أنه �شيتم تنفيذ جمموعة كبرية من 

�جل�شدي،  �لتباعد  ذل��ك  وي�شمل  �ل���زو�ر،  �شلمة  على  للحفاظ  �لإج���ر�ء�ت 
�أحادية  و�إن�����ش��اء مم���ر�ت وم��د�خ��ل وخم���ارج  �لإل��ز�م��ي للكمامة،  و�لرت����د�ء 
�ل�شحية  �ل�شلطات  �إر����ش���اد�ت  م��ع  �ل��ربوت��وك��ولت  ب��ت��و�ف��ق  منوهة  �لجت���اه 

�لدولية و�ملحلية.
�إىل  �شيحتاج  �ملعر�س  زي��ارة  يف  يرغب  �شخ�س  كل  �أن  "�أدنيك"  �أك��دت  كما 
�ل�شت  �ل��دخ��ول  ن��ق��اط  �إىل  ل��ل��دخ��ول  لكوفيد19-،  �شلبية  فح�س  نتيجة 

�ملخ�ش�شة، و�شتكون هناك خم�س نقاط خروج خم�ش�شة.
و�أو�شح �لتقرير �أن موؤمتر �لدفاع �لدويل �لذي �نطلقت �أعماله �ليوم للمرة 
�خلرب�ء  م��ن  متحدثا   26 م��ن  �أك��رث  يجمع  "�لهجينة"،  بن�شخته  �لأوىل 
�أدنوك  �لو�قع يف مركز  �أر�س  �لعامل على  �أنحاء  و�ملتخ�ش�شني من خمتلف 
�زدهار  ملناق�شة  �لعاملية  �لتو��شل  من�شات  خلل  من  و�فرت��شياً  للأعمال 
ع�شر  يف  وحمايتهم  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  وت��ط��ور 

�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
�لر�ئدة  �لبحرية  �لدفاعية  �ملعار�س  م��ن  فيعد  "نافدك�س"  معر�س  و�أم���ا 
�آيدك�س، وهو  �ل��دويل  �لدفاع  بالتز�من مع معر�س  يقام  و�ل��ذي  �لعامل،  يف 
متخ�ش�س يف �شوؤون �لقو�ت �لبحرية و�لأمن و�ل�شلمة �لبحرية، وُت�شارك 
فيه �لقو�ت �لبحرية و�أبرز �ل�شركات �ملخت�شة بهذ� �لقطاع من جميع �أنحاء 
للو�شول  بها  �ل�شتعانة  تتم  �لتي  �لتكنولوجيا  �أح��دث  ل�شتعر��س  �لعامل، 

حللول م�شتد�مة للعمليات �لبحرية .
وينعقد معر�س "نافدك�س 2021 " يف مر�شى "�أدنيك" �ملخ�ش�س للفعاليات 
�ملائية، و�لذي يوفر م�شاحات عر�س خارجية تتجاوز �ل� 30 �ألف مرت مربع، 
بعدد م�شاركات ي�شل �إىل 70 �شركة، من 16 دولة، وت�شتقبل �مل�شاحة �ملائية 
وميناء ز�يد 17 �شفينة وقطعة بحرية مثل �ل�شفن بحجم "كورفت" و�شفن 
�ل�شو�ريخ و�ل�شفن �مل�شلحة و�لزو�رق �ل�شغرية، و�لفرقاطات و�شفن �لإ�شناد 

و�خلدمة و�ل�شفن �لكبرية �مل�شاركة.
تاأكيد  عن  "نافدك�س"،  �لبحري  �ل��دف��اع  ملعر�س  �لبحرية  �للجنة  و�أعلنت 
م�شاركة عدد كبري من �لقطع �لبحرية و�ل��زو�رق من خمتلف دول �لعامل، 
و�شيتم عر�شها  �حل���ايل،  ف��رب�ي��ر  خ��لل  تباعاً  �مل��رك��ب��ات  ه��ذه  و�شلت  حيث 
حالياً  تقوم  كما  �ملعر�س،  فعاليات  خلل  باأدنيك  �خلا�شة  �ملائية  �لقناة  يف 
بالنتهاء من �خلطط �خلا�شة بتد�شني عدد من �لقطع �لبحرية �جلديدة 
خ���لل ف��ع��ال��ي��ة �مل��ع��ر���س. وف��ي��م��ا ي��ل��ي �أه���م �مل�����ش��ارك��ات �ل��دول��ي��ة يف �حلدث 
 ADVANTAGE �لنم�شا"  "�أدفانتج   - �لنم�شاوية  �مل�����ش��ارك��ه   -  :
 ،ADVANTAGE AUSTRIA وتقدم �شركة .AUSTRIA
�لتي ت�شم حو�يل 100 مكتب يف �أكرث من 70 دولة، جمموعة من خدمات 
و�شركائها  �لنم�شاوية  لل�شركات  �ل�شتخبار�تية  و�ملعلومات  �لأعمال  تطوير 
800 موظف و  وب��اإم��ك��ان ح��و�يل   .. ���ش��و�ء  �ل��دول��ي��ني على ح��د  �لتجاريني 
�مل�شاعدة على حتديد مو�قع �ملوردين و�ل�شركاء  35 م�شت�شار�ً حول �لعامل 
�لتجاريني �لنم�شاويني .. كما تنظم �ل�شركة حو�يل 1200 فعالية �شنوياً 

للجمع بني جهات �لت�شال يف جمال �لأعمال.

- امل�صاركه الإ�صرائيلية - جمموعة الطريان.
 Aeronautics Group �ل�شر�ئيلية  �ل��ط��ري�ن  جمموعة  وتعترب 
مطور� وم�شنعا ر�ئد� للحلول �لدفاعية �لقائمة على �لأنظمة �جلوية غري 
و�ل�شتطلع  �لأه���د�ف  وحتديد  و�ملر�قبة  �ل�شتخبار�ت  و�أنظمة  �ملاأهولة 
وكاملة  متكاملة  خ��دم��ات  �مل��ج��م��وع��ة  وت��ق��دم   .. �مل��ت��ق��دم��ة   /ISTAR/
للدفاع،  و�لت�شالت  �ملاأهولة و�حلمولت  �أ�شا�س �حللول غري  �لإجن��از على 
 ،/HTTP /HLS �إىل  �مل�����ش��ت��ن��دة  �ل���ب���ث  ���ش��ب��ك��ة  ن��ق��ل  وب����روت����وك����ولت 
حلوًل  �ملجموعة  ملنتجات  �لو��شعة  �ملحفظة  وتقدم   .. �ملدنية  و�لتطبيقات 

./ISR/ قتالية ملهام �ل�شتخبار�ت و�ملر�قبة و�ل�شتطلع

./Elbit Systems/ صركة اأنظمة اإلبيت� -
بر�مج  من  و��شعة  جمموعة  يف  تعمل  عالية،  تقنية  ذ�ت  دولية  �شركة  وهي 

�لدفاع و�لأمن �لد�خلي و�لرب�مج �لتجارية يف جميع �أنحاء �لعامل.
وتعمل �ل�شركة، �لتي ت�شم �أنظمة �إلبيت و�ل�شركات �لتابعة لها، يف جمالت 
�ل��ط��ري�ن و�لأن��ظ��م��ة �ل��ربي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ق��ي��ادة و�ل��ت��ح��ك��م و�لت�شالت 
 /"C4ISR"/ و�ل�شتطلع  و�ملر�قبة  و�ل�شتخبار�ت  �حلا�شوب  و�أج��ه��زة 
�لف�شاء  و�أنظمة  �لإلكرتونية،  و�لب�شريات  طيار  دون  �لطائر�ت  و�أنظمة 
��شتخبار�ت  و�أن��ظ��م��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �حل���رب  وجم��م��وع��ات  �لكهرو�شوئية، 
�لإ�شارة، ورو�بط �لبيانات و�أنظمة �لت�شالت، و�أجهزة �لل�شلكي، و�لأنظمة 

�ل�شيرب�نية، و�لذخرية.

.AM General امل�صاركة الأمريكية - اإيه اإم جرنال -
وتنتج �ل�شركة NXT 360 مركبة تكتيكية خفيفة من �جليل �لتايل، وهي 
جمهزة بقوة �أكرب، ووزن �إجمايل �أعلى، وحماية حم�ّشنة، وكذلك هي مركبة 
للقدرة  مثال  وه��ي   ،MRAP م�شتوى  على  حماية  م��ع  خفيفة  تكتيكية 
على �لبقاء .. وي�شلط هذ� �ملنتج �جلديد �ل�شوء على �لتغري�ت �لتطويرية 
�لتي   /HMMWV/ لأغر��س� �ملركبات عالية �حلركة متعددة  ملن�شة 
جديدة  كمركبة   NXT 360 ت�شليم  وميكن   .. بالفعل  كفاءتها  �أثبتت 
كاملة ميكن �إ�شر�كها يف مهام جديدة، �أو كمجموعة ترقية ميكن دجمها يف 

�أ�شاطيل �ملركبات �حلالية لكت�شاب نف�س �لقدر�ت �ملتقدمة.
- �شركة »�أركتورو�س يو �إيه يف، �إنك.« Arcturus UAV، Inc. وتقوم 
 JUMP-20 بت�شنيع �لطائرة دون طيار Arcturus UAV شركة�
.. وهي طائرة �إقلع وهبوط عمودي /VTOL/ وتتميز باأف�شل حمولة 
طيار  دون  �ل��ط��ائ��رة  ه��ذه  وت�شتطيع   .. فئتها  يف  وموثوقية  ��ل  حت��مُّ وق���درة 
�مل�شممة خ�شي�شاً لل�شتخبار�ت و�ملر�قبة و�ل�شتطلع /ISR/ �لع�شكرية 
ومن  �لنهار  �شوء  يف  ب��ج��ودة  ف��وري  فيديو  و�إجن���از  م�شت�شعر�ت  ع��دة  حمل 

خلل �لأ�شعة حتت �حلمر�ء بحيث تناف�س من�شات �أكرب منها بكثري.

- اأرنولد ديفين�س .
�ل�شو�ريخ  قاذفات  لأنظمة  عاملياً  �لر�ئدة  و�لت�شنيع  �لت�شميم  �شركة  وهي 
للعملء  �ل�����ش��و�ري��خ  ق��اذف��ات  ب��ت��وري��د  وت��ق��وم  م��ل��م/،   70/ بو�شة   2.75
 ،2019 �أبريل  عاماً. يف   55 �أك��رث من  م��دى  على  �لعامل  �أنحاء  يف جميع 
�لأر�شية  ل�لقاذفة  �ملفهوم"  "�إثبات  طلب  �أول  تقدمي  ع��ن  �ل�شركة  �أعلنت 
 BAE ويف يونيو 2020، �أعلنت �شركة .. FLETCHER "فليت�شر"
بالليزر  �مل��وج��ه��ة  ل�����ش��و�ري��خ��ه��ا  ن��اج��ح  م��ب��ا���ش��ر  �إط����لق  ع��ن   Systems

قاذفة FLETCHER �لأر�شية. با�شتخد�م   APKWS

. /Boeing/ »صركة »بوينغ� -
وهي �أكرب �شركة طري�ن يف �لعامل، وهي �ل�شركة �لر�ئدة يف �شناعة �لطائر�ت 
�لتجارية و�أنظمة �لدفاع و�لف�شاء و�لأمن، ومزود خدمات دعم ما بعد �لبيع 
�أمريكا، فاإنها تقدم �لدعم  �أكرب م�شّدر �شناعي يف  �أن �ل�شركة تعّد  .. ومبا 
ل�شركات �لطري�ن و�لعملء �حلكوميني للوليات �ملتحدة و�حللفاء يف �أكرث 
خ�شي�شاً  �مل�شممة  وخدماتها  بوينغ  منتجات  وت�شمل   .. دول��ة   150 م��ن 
و�لأنظمة  و�لأ�شلحة،  �ل�شناعية،  و�لأقمار  و�لع�شكرية،  �لتجارية  �لطائر�ت 
و�لت�شالت  �ملعلومات  و�أنظمة  �لإط��لق  و�أنظمة  و�لدفاعية  �لإلكرتونية 

�ملتقدمة، و�خلدمات �للوج�شتية �لقائمة على �لأد�ء و�لتدريب.

./Collins Aerospace/ »صركة »كولينز اأيرو�صبي�س� -
ر�ئدة  �شركة  وه��ي   ،Raytheon Technologies وح��د�ت  �إح��دى 
تعريف  �إع��ادة  على  ت�شاعد  �لتي  تقنياً  و�ملتطورة  �لذكية  �حللول  جم��ال  يف 
"كولينز �أيرو�شبي�س" يف عام  �إن�شاء �شركة  �شناعة �لطري�ن و�لدفاع .. ومت 
 UTC Aerospace Systems �شركَتي  دمج  خلل  من   2018
�شاملة  ومبحفظة  ب��ال��ق��در�ت  تتمتع  وه��ي   ،Rockwell Collins و 
وباخلربة �للزمة لتلبية متطلبات �ل�شوق �لعاملية .. وت�شم قائمة عملئها 
�ل�شركات �مل�شّنعة للمعد�ت �لأ�شلية، وم�شّنعي �ملحركات، و�شركات �لطري�ن، 
وز�ر�ت  جانب  �إىل  �لأع��م��ال،  �أرب���اب  ط��ري�ن  وم�شغلي  و�أ�شحاب  و�مل��ط��ار�ت، 

�لدفاع و�لوكالت �حلكومية و�ملقاولني.

 General/ �صي�صتمز«  اأيرونوتيكال  اأتوميك�س  »جرنال  �صركة   -
./Atomics Aeronautical Systems

 ،/GA-ASI/ �شي�شتمز«  �أيرونوتيكال  �أتوميك�س  »جرن�ل  �شركة  وتتوىل 
 General/ �أتوميك�س"  »ج����رن�ل  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��رك��ات  �إح����دى 
/ ُبعد  عن  �ملوجهة  �لطائر�ت  �أنظمة  وت�شنيع  ت�شميم   ،/Atomics

�ملهام  و�أنظمة  و�ل����ر�د�ر�ت  وموثوقيتها،  كفاءتها  �أثبتت  �لتي   /RPA
Lynx متعدد  ر�د�ر  ذلك  �ل�شلة، مبا يف  ذ�ت  و�لأنظمة  �لإلكرتو-�شوئية 
�لو�شعيات .. وقد �شجلت �شل�شلة طائر�ت بريد�تور �أكرث من �شتة مليني 

�شاعة طري�ن.

./Embraer/ »صركة »امرباير� -
�أمريكا �للتينية  ر�ئ��دة يف جمال �شناعة �لطري�ن و�لدفاع يف  وهي �شركة 
 A-29 و�ملتقدمة  �خلفيفة  �لهجومية  �لتدريب  طائرة  �إىل  وبالإ�شافة   ..
 C-390 �ملهام  متعددة  �لع�شكرية  �لنقل  وطائرة   Super Tucano
�حللول  م��ن  ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة  ت��وف��ر  �ل�����ش��رك��ة  ف����اإن   ،Millennium
و�ل���ر�د�ر�ت   /C4I/ و�لتحكم  �لقيادة  مركز  مثل  �ملتكاملة؛  و�لتطبيقات 
و�ل�شتخبار�ت و�ملر�قبة و�ل�شتطلع /ISR/ و�لف�شاء .. وتوجد منتجات 

وحلول �شركة "�إمرب�ير للدفاع و�لأمن" يف �أكرث من 60 دولة.

- امل�صاركة الفرن�صية - اأركو�س » ARQUUS" الفرن�صية.
ما  ن�شاطها  ي���رت�وح  حيث  �لفرن�شية،  �ل�شناعة  يف  رئي�شّياً  لع��ب��اً  وتعترب 
باأ�شطول ي�شم ما يقرب من  �إىل �لدعم، حيث ت�شهم  بني ت�شميم �ملركبات 
25،000 مركبة د�خل �جلي�س �لفرن�شي، ويتم دعم 20،000 منها ب�شكل 
مبا�شر من قبل �ل�شركة .. و ARQUUS هي و�حدة من ثلثة �أع�شاء 
يف �حتاد �شركات ق�شري �لأمد م�شوؤول عن تطوير وت�شنيع �ملركبات �لقتالية 
و�ل�شركة   .Jaguar و   Griffon و�شركَتي  �لفرن�شي،  للجي�س  �جلديدة 
�ملكونة من ثلث حمطات  و�إنتاج عائلة هورنت  �أي�شاً عن تطوير  م�شوؤولة 
ُب��ع��د /RCWS/ و�ل��ت��ي جتهز  �ل��ت��ح��ك��م فيها ع��ن  ي��ت��م  �ل��ت��ي  ل��لأ���ش��ل��ح��ة 

�جلي�س.

./CILAS/ »صركة »�صيال�س� -
�لتابعة   ،/CILAS/ »���ش��ي��ل���س«  ���ش��رك��ة  ك��ان��ت  ع���ام���اً،   50 م��ن  ولأك����رث 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  ق��ط��اع  طليعة  يف   ،ArianeGroup ملجموعة 
�ل�شركة  وتقوم  �ل�شوئية.  و�لإلكرتونيات  �لليزر  جمال  يف  خرب�تها  بف�شل 
بتطوير وت�شنيع وت�شويق جمموعة من �ملنتجات و�لأنظمة للدفاع و�لأمن 
.. كما ت�شارك �ل�شركة �أي�شاً يف بر�مج �لليزر �لعلمية و�ل�شناعية .. وت�شمل 
�لأن�شطة �لرئي�شية لل�شركة: حمدد�ت �لأهد�ف �لليزرية للذخرية �ملوجهة 
بالليزر و�ملر�قبة وك�شف ب�شريات �لليزر لأجل �لقن�س �مل�شاد، و�ل�شتخبار�ت 
�لليزر  ونظام   ،/SLD 500/ �حليوية  �لتحتية  �لبنية  وحماية  �مل�شادة 

./C-UAV /HELMA-Pللطائر�ت من دون طيار

./Naval Group/ نافال جروب -
�حلربية  لل�شفن  �أج��ه��زة  وتكامل  وت�شميم  �شناعية  م��ق��اولت  وجمموعة 
جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لأوروب��ي��ة  �ل�شركة  تعّد  وه��ي  بكاملها،  �لقتال  و�أن��ظ��م��ة 

.. وبف�شل �خلربة و�مل��و�رد �ل�شناعية  رئي�شيا  عاملياً  �لدفاع �لبحري ولعباً 
وتفكيك  وتكامل  وبناء  ت�شميم  تتوىل  �ل�شركة،  متتلكها  �لتي  �ل�شتثنائية 
 .. �ل�شطحية  و�ل�شفن  للغو��شات  �لفرت��شي  �لعمر  طول  �لدعم  وتقدمي 
�لقادرة  �لدول  �لنخبة من  �أ�شبحت فرن�شا �شمن  �أي�شاً،  �ملجموعة  وبف�شل 

./SSBN/ على �إنتاج �لغو��شات �لنووية �لبالي�شتية

ومن اأهم امل�صاركات العربية: - ا�صيل�صان ال�صرق الأو�صط - ايه ام.
تعترب جمموعة �لإلكرتونيات و�لب�شريات �لكهربائية وهي �شركة ذ�ت تقنية 
�أنظمة  �أحدث  و�إنتاج  �ملنتجات، تعمل على ت�شميم وتطوير  عالية ومتعددة 
�لروؤية �لليلية و�لت�شوير �حلر�ري للجي�س و�لتطبيقات �ملهنية .. و�شتكون 
�ل�شركة مركز�ً حملياً �أي�شاً لإ�شلح و�شيانة منتجاتها. تتكون �ل�شركة من 
جمموعة �لإلكرتونيات و�لب�شريات �لكهربائية �لأردنية /�لأردن/ و��شيل�شان 

/تركيا/ ومكتبها يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية.

./JIG/ املجموعة الأردنية لال�صتثمار -
ملكتب  ��شتثماري  كذر�ع   /JIG/ لل�شتثمار  �لأردنية  �ملجموعة  تاأ�شي�س  مت 
�لتناف�شية، من  �لتقنية  للقدرة  �لأردين، وذلك �شماناً  �لت�شميم و�لتطوير 
�ملنتجات  وت��ق��دمي  �مل�شتقبلي،  �ل�شت�شر�يف  �لتقني  �لتطوير  تنفيذ  خ��لل 
�ل�شريك  ت�شبح  �أن  �إىل  ت�شعى  وه��ي  �لوطني.  �لأم��ن  و�خل��دم��ات يف جم��ال 
�ملف�شل يف جميع �أنحاء �لعامل، حيث تقدم جمموعة متز�يدة من �لتقنيات 

و�حللول �ملتقدمة.

./BAE Systems/ »امل�صاركة الربيطانية : - �صركة »بي اإيه اإي �صي�صتمز -
�لبقاء  على  �ل��ع��م��لء   BAE Systems �شي�شتمز  �إي  �إي���ه  ب��ي  ت�شاعد 
و�لبنية  �لوطني  و�لأم��ن  �لأف���ر�د  بحماية  �لأم��ر  يتعلق  عندما  �لطليعة  يف 
متقدمة  حلوًل  �ل�شركة  وتوفر   .. �حل�شا�شة  و�ملعلومات  �حليوية  �لتحتية 
عاملة  ق��وة  وت��وظ��ف  �لتكنولوجيا  على  تعتمد  و�لأم���ن  و�ل��ط��ري�ن  للدفاع 
ماهرة قو�مها 85،800 �شخ�شاً يف �أكرث من 40 دولة. ول تتوقف �ل�شركة 
مطلقاً عن �لبتكار، من �كت�شاف �لتهديد�ت �لإلكرتونية �إىل �أنظمة �لتحكم 

يف �لطري�ن، وذلك �شماناً لحتفاظ �لعملء بتميزهم.

- امل�صاركة ال�صينية : - املوؤ�ص�صة الوطنية ال�صينية ل�صترياد وت�صدير 
./CPMIEC/ الآلت الدقيقة

�لتجارة  ب��ني  جتمع  �لوطني،  �مل�شتوى  على  خارجية  جت��ارة  موؤ�ش�شة  وه��ي 
و�ل�شناعة و�لتكنولوجيا .. وتعترب قناة رئي�شية مرخ�شة من قبل �حلكومة 
وتكنولوجيا  �لفائقة  �لتكنولوجيا  منتجات  وت�شدير  ل�شتري�د  �ل�شينية 
يف  �أ�شا�شي  ب�شكل  �ل�شركة  وتتعامل   ..  China Aerospace �شركة 
تكنولوجيا  ومعد�ت  �لدفاعية،  �ل�شو�ريخ  �أ�شلحة  �أنظمة  وت�شدير  ��شتري�د 
و�لأجهزة  �لتطبيقية،  ومنتجاتها  �ل�شناعية  �لأقمار  وتكنولوجيا  �لف�شاء، 
�لإلكرتونية،  و�ملنتجات  �لب�شرية،  و�لأج��ه��زة  �لدقيقة،  و�لآلت  �خلا�شة، 

و�ملركبات �خلا�شة وتقنياتها �ملنا�شبة.

./Electro Optic Systems Pty Ltd /EOS - : امل�صاركة الأ�صرتالية -
و�لدفاع  �لف�شاء  �أ�شو�ق  يف  تعمل  ر�ئ��دة  �أ�شرت�لية  تكنولوجية  �شركة  وهي 
على  تعتمد  متقدمة  كهرو�شوئية  تطبيقات  على  منتجاتها  وت�شتمل   ..
و�لليزر  �لربجميات  يف  �لأ�شا�شية   EOS �لكهرو�شوئية  �لأنظمة  تقنيات 
و�لإلكرتونيات و�لإلكرتونيات �ل�شوئية و�حلامل ذي �ملحورين و�لتل�شكوبات 
وخمارج �حلزمة و�آليات �لدقة .. كذلك تدير �ل�شركة مركزين بحثيني يف 
�أ�شرت�ليا، ولديها مر�فق �إنتاج مهمة يف كل من �أ�شرت�ليا و�لوليات �ملتحدة.

.EXPAL امل�صاركة الأ�صبانية - اأنظمة -
وهي �شركة دفاع و�أمن عاملية، تقدم منتجات وخدمات وحلوًل تقنية متطورة 
وتدير   .. و�لبحرية  و�ل��ربي��ة  �جل��وي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �حتياجات  لتلبية 
�ل�شركة دورة �حلياة �لكاملة للذخرية، من �لبحث و�لتطوير و�لت�شنيع �إىل 

خدمات �ل�شيانة و�لتكامل.

./Navantia S.A., S.M.E/ صركة نافانتيا� -
 - NAVANTIA تر�فق مرجعية �ل�شركة �لإ�شبانية �ململوكة للدولة
�لعميل طو�ل  �لتقنية -  �لع�شكرية و�ملدنية عالية  �ل�شفن  يف ت�شميم وبناء 
دورة حياة �ملنتج باأكملها، وتقدم حلوًل ح�شب �لطلب يف جميع �لأوقات بناًء 
�خلدمات  من  �لو��شعة  �ملجموعة  وت�شهم  �لفردية.  �لعميل  �حتياجات  على 
�ملدربني،  ت��دري��ب   / /�لت�شميم   Navantia تقدمها  �ل��ت��ي  �لإ���ش��اف��ي��ة 
�لأن��ظ��م��ة، و�لإ���ش��لح ودع��م دورة �حل��ي��اة/ يف  و�ل��ب��ن��اء، و�لتطوير، وتكامل 
عاملية  حلول  و�إن�����ش��اء  و�ل��ع��م��لء،  �ل�شناعة  ب��ني  �ل��ع��لق��ات  وتو�شيع  متكني 
�لقدرة  بامتلكها  �أن تفخر   Navantia ل�شركة  .. ويحق  �لأم��د  طويلة 
على �لدمج و�لتكامل بني جميع �أنو�ع �ملعد�ت و�لأنظمة جلميع �أنو�ع �ل�شفن 
و�لوحد�ت غري �لبحرية وخ�شائ�س �ملر�فق و�لأفر�د يف �أحو��س بناء �ل�شفن 

يف مدن "فريول" و "كاديز" و "قرطاجنة".

. /Fincantieri Spa/ امل�صاركة الإيطالية : - فني كانتيريي اإ�س بي اإيه -
�ل�شفن  وب��ن��اء  ت�شميم  يف  ر�ئ���دة  �شركة  �إي���ه  ب��ي  �إ����س  كانتيريي  ف��ني  تعترب 
�ل�شياحية، ولعباً مرجعّياً يف قطاعات �شناعة بناء �ل�شفن عالية �لتقنية، من 
�ل�شفن �لبحرية �إىل �ل�شفن �ل�شاحلية، ومن �ل�شفن �خلا�شة عالية �لتعقيد 
وحتويلها،  �ل�شفن  �إ���ش��لح  يف  وك��ذل��ك  �ل�شخمة،  �ليخوت  �إىل  و�ل��ع��ّب��ار�ت 
و�إنتاج �لأنظمة ومعد�ت �ملكونات �مليكانيكية و�لكهربائية، و�حللول �لد�خلية 
�لتحتية  و�لبنية  و�لربجميات،  �لإلكرتونية  و�لأنظمة  �ل�شياحية،  لل�شفن 

و�لإن�شاء�ت �لبحرية.

مركز النقل املتكامل يف اأب�ظبي يعلن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل خالل معر�س اآيدك�س 2021
•• اأبوظبي - وام: 

�لبلديات و�لنقل،  �لتابع لد�ئرة  �أبوظبي  باإمارة  �ملتكامل  �لنقل  �أعلن مركز 
عن جاهزيته لتلبية �حتياجات �لتنقل �خلا�شة بفعاليات دورة �لعام 2021 
من موؤمتر ومعر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س و�لدفاع �لبحري نافدك�س �لتي 
تعقد يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س خلل �لفرتة �ملمتدة من 21 �إىل 

�حلايل. فرب�ير   25
ونظر� للأهمية �لكبرية �لتي يتمتع بها هذ� �حلدث، و�نطلقا من حر�شه 
و�لأن�شطة  �لأعمال  م�شرية  تعزز  �لتي  �ملحلية  �لفعاليات  دعم  على  �لد�ئم 
مركز  �أو�شح  �نعقادها  مكان  �إىل  �لو�شول  وت�شهيل  �لإم��ارة  يف  �لقت�شادية 
�لنقل �ملتكامل �أنه �أعّد خطة �شاملة يخ�ش�س من خللها عدد� من حافلت 
�لنقل �لعام ومركبات �لأجرة لتوفري خدمات نقل متكاملة، مريحة و�آمنة، 

ت�شهل و�شول �لزو�ر من و�إىل مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.

و �أعلن �ملركز �أنه �شيخ�ش�س 10 حافلت من حافلت �لنقل �لعام خلدمة 
جمهور تلك �لفعاليات على مد�ر �أيام �نعقادها ونقل �لزو�ر من �ل�شاعة 8 
مركز  �إىل  �أبوظبي  يف  �مليناء  منطقة  من  م�شاًء،   6 �ل�شاعة  حتى  و  �شباحا 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س ذهابا و�إيابا و تتوفر هذه �خلدمة كل 30 دقيقة 
ذهابا  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  �إىل  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  وم��ن 

و�إياباً، وبفرتة تو�تر زمني تبلغ 15 دقيقة.
�أنه �شيتم تطبيق كافة �لتد�بري  �أكد مركز �لنقل �ملتكامل  ويف هذ� �ل�شياق، 
�لحرت�زية و�لإجر�ء�ت �لوقائية ل�شمان �أمن و�شلمة �مل�شتخدمني، حيث 
و�تباع معايري   ،50% �إىل  للحافلت  �ل�شتيعابية  �لطاقة  �شيتم تخفي�س 
و�لركاب  �ل�شائقني  قبل  من  �لكمامات  و�رت���د�ء  د�خلها  �جل�شدي  �لتباعد 
�شاملة  دوري���ة،  تعقيم  لعملية  �حل��اف��لت  تخ�شع  فيما  �لأوق����ات،  جميع  يف 
ومتكاملة، قبل وبعد كل رحلة وب�شكل مكثف يف �لفرتة �مل�شائية بعد �لنتهاء 
�ل�شلمة  �إج��ر�ء�ت  �ليومية، مع �حلفاظ على جميع  من تقدمي �خلدمات 

و�لوقاية باعتبارها على ر�أ�س �لأولويات منذ بدء جائحة فريو�س كورونا.
�شد  لقاح  على  ح�شلو�  �حلافلت  �شائقي  من   100% �أن  �ملركز  �أو�شح  و 
فريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19- .. منوها �إىل �أنه وبالإ�شافة �إىل حافلت 
�لنقل �لعام فاإنه �شيوفر نحو 800 مركبة �أجرة خلدمة زو�ر تلك �لفعاليات 
وت�شهيل حركة تنقلهم من و�إىل مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س، وذلك من 
للمتعاملني حجز مركبة  6 م�شاًء.. وميكن  �ل�شاعة  �إىل  8 �شباحا  �ل�شاعة 
�أجرة عرب �لت�شال ب� 600535353 �أو عرب تطبيق �أجرة �أبوظبي يف حني 
يت�شنى للمتعامل دفع تعرفة �ملركبة من خلل �لتطبيق �أو ��شتخد�م خا�شية 
�أبل باي ""Apple Pay "و�شام�شوجن باي "Samsung Pay" بعد 
�لنتهاء من �لرحلة مبا�شرة بطريقة �شهلة و�آمنة ومريحة بدًل من �لدفع 

نقد�ً، وذلك �شمن �شعي �ملركز لتوفري تنقل �آمن و�شهل للجمهور.
ويف �شياق مت�شل �أكد �ملركز �أن جميع مركبات �لأجرة تخ�شع لعملية تعقيم 
�شاملة ومتكاملة من �لد�خل و�خلارج مرتني يوميا من �أجل �حلفاظ على 

�شحة للركاب و�ل�شائقني علًما باأنه ل ُي�شمح للمركبة بنقل �أكرث من ر�كبني 
يف �ملقعد �خللفي، فيما �ألزم �ل�شائقني بارتد�ء �لكمامات و�إجر�ء فحو�شات 

دورية لهم للتاأكد من �شلمتهم �ل�شحية.
على �شعيد �آخر، ويف �إطار خطته �ل�شاملة لتعزيز �ن�شيابية �حلركة �ملرورية 
ملركز  �لتابع  �مل���روري  �لتحكم  مركز  �شيقوم  �لفعاليات،  تلك  �نعقاد  �أث��ن��اء 
�أ�شحاب  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع  و�لتعاون  وبالتن�شيق  �ملتكامل،  �لنقل 
�أمنهم  �لفعاليات و�شمان  �ملرورية خلدمة جمهور  ب��اإد�رة �حلركة  �لعلقة، 
�إد�رة �لتقاطعات قرب موقع �لفعاليات ونقاط  و�شلمتهم. وت�شمل �خلطة 
�لزدحام  �ل�شوئية مع تعديل توقيتات عملها لتخفيف  و�لإ�شار�ت  �لتوقف 
ر�شائل  وب��ث  �ملوقع  �إىل  �مل��وؤدي��ة  و�لإر���ش��ادي��ة  �لإلكرتونية  �للوحات  وتفعيل 
دوريات  توفري  عن  ف�شل  بال�شرعات،  للتنبيه  لل�شائقني  متغرية  توعوية 
�ملوؤدية  �ملنطقة  �ملرورية يف  �ل�شلمة  م�شتوى  لرفع  �لطرق  م�شاندة  خدمة 

�إىل و�ملحيطة مبركز �أبوظبي �لوطني للمعر�س.
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اأخبـار الإمـارات
اإي اأو اإ�س لالأنظمة الدفاعية ت�ضارك يف اآيدك�س 2021

•• اأبوظبي-وام:

مدينة  من  تتخذ  و�لتي  �لدفاعية،  للأنظمة  �إ�س"  �أو  "�إي  ت�شارك 
�أب��وظ��ب��ي /ت�����و�زن/ م��ق��ر�ً ل��ه��ا، يف م��ع��ر���س �ل��دف��اع �ل����دويل "�آيدك�س 
�ليوم وي�شتمر حتى 25 فرب�ير �حلايل، يف  2021" �ملقرر �نطلقته 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س .
و�أكد �ملهند�س عبد�لرحمن عبد�هلل �لبلو�شي �لرئي�س �لتنفيذي ل�"�إي 
�أو �إ�س" يف �لمار�ت �حلر�س على �مل�شاركة بفاعلية يف معر�س /�آيدك�س 
�لعملء  من  كبرية  ل�شريحة  �ل�شركة  و�شول  ي�شهل  �لذي   /2021
�لتو�شعية  �ل�شرت�تيجية  باخلطط  و�لتعريف  منتجاتها  و��شتعر��س 

خلل �ل�شنو�ت �ملقبلة.
مع  للتو��شل  جيدة  فر�شة  ي�شكل  �لعاملي  �ملعر�س  �إن  �لبلو�شي  وق��ال 

�ل�شركاء �حلاليني �أو �ملحتملني للتعريف بالتقنيات �لدفاعية �حلديثة 
�لتي تعمل �ل�شركة على تطويرها ..م�شري� �إىل �أن "�إي �أو �إ�س" �شتقوم 
بالأ�شلحة  للتحكم  برية  �أنظمة   5 "�آيدك�س" بعر�س  معر�س  خ��لل 
�ثنني  خمتلفة،  برية  �آليات   5 "R150"و"R400" على  ن��وع  من 
�شركات  من�شات  على  عر�شها  و�شيتم  ماأهولة،  غري  �آليات  على  منها 
من  بحرية  �أنظمة  �أربعة  عر�س  جانب  �إىل  خمتلفة،  وعاملية  حملية 
يف  ت�شنيعها  مت  حملية  بحرية  زو�رق  ثلثة  على   "R400S" ن��وع 
"نافدك�س  �لبحري  �لدفاع  معر�س  خلل  عر�شها  و�شيتم  �لإم���ار�ت، 
�لتحكم  نظام  بعر�س  �أي�شاً  �شتقوم  �ل�شركة  �أن  و�أ�شاف   ."2021
�لآيل "R800" وذلك لأول مرة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا، ويعترب �لنظام من �جليل �جلديد من �أنظمة �لتحكم �لآيل 
"MK 44" �لأمريكي" و�ل�شلح  �شلح  �لنظام  وي�شمل  للأ�شلحة، 

�ملحوري "7.62 ملم" بالإ�شافة �إىل �شو�ريخ م�شادة للدروع ويتميز 
بخفة �لوزن حيث ل يتعدى وزن �لنظام مع �لأ�شلحة 800 كجم.

للت�شدي  متكامل  نظاما  مرة  لأول  من�شتها  يف  �ل�شركة  تعر�س  كما 
للطائر�ت دون طيار، وي�شمل هذ� �لنظام �أ�شلحة خمتلفة منها، �شلح 
�لنظام  ويتميز  �ل��ع��امل،  ح��ول  �لأح���دث  يعترب  و�ل���ذي  �ملتطور  �لليزر 
بالدقة �لكبرية و�لقدرة �لعالية على تدمري طائر�ت �لدرونز خمتلفة 

�لأحجام على م�شافات ت�شل �إىل ثمانية كيلومرت�ت.
وتعر�س �ل�شركة كذلك منتجات �أخرى يف جمال �لف�شاء و�لت�شالت 
�شيتم  وع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ات حملية  م��ع  �ت��ف��اق��ي��ات  ع���دة  بتوقيع  و���ش��ت��ق��وم 

�لعلن عنها خلل �ملعر�س.
و�أكد �لبلو�شي، �أن �ل�شركة ت�شتهدف �لتو�شع يف �أ�شو�ق و�عدة يف منطقة 
يف  �ل�شتثمار  على  عازمون   : وق��ال  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 

�أنظمة  �إط��ار خطط تطوير  2021 يف  عام  و�لتطوير خلل  �لبحث 
دفاعية جديدة تعتمد على تكنولوجيا �لتقنيات �ملتطورة.

�للوج�شتي  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �ل�شركة  �أن  و�أ���ش��اف 
تركز  كما  �ملنطقة،  دول  من  ع��دد  يف  لعملئها  و�ل�شت�شاري  و�لفني 
على ��شتقطاب �لعنا�شر �لإمار�تية �ل�شابة ودعمها يف جمال �لأبحاث 
هذ�  يف  �لهامة  �لبتكار�ت  هذه  ملثل  م�شتقبلية  نو�ة  لتكون  و�لتطوير 

�لقطاع �حليوي.
جدير بالذكر �أن "�إي �أو �إ�س" �لإمار�تية مقرها جممع تو�زن �ل�شناعي 
�أوبتك  "�إلكرتو  �لأم  �لأ�شرت�لية  �ل�شركة  من  ف��رع  وه��ي  �أبوظبي،  يف 
�شي�شتمز" �لر�ئدة يف جمال �لف�شاء و�ل�شناعات �لدفاعية و�لتي بد�أت 
بتطوير �أنظمة �لتحكم عن بعد لأنو�ع خمتلفة من �لأ�شلحة منذ �لعام 

.1993

برعاية رئي�س الدولة.. م�ؤمتر الدفاع الدويل 2021 ينطلق يف اأب�ظبي مب�ضاركة 80 دولة

�لعديد من �ل�شركات �لتي �شت�شتثمر 
و�لتطوير،  �لأب����ح����اث  يف  ب����دوره����ا 
مكانة  �أن���ن���ا يف  ل��ن�����ش��م��ن  ون��خ��ط��ط 
حماية  كيفية  �شعيد  على  متقدمة 
ه��ذه �لأن��ظ��م��ة.. ه��ن��اك �لعديد من 
�ل���ت���ح���دي���ات ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق �لأم����ر 
بن�شر �لذكاء �ل�شطناعي من بينها 
�لقر�ر..  �جلهل �شمن عملية �تخاذ 
وه��ن��اك حت��د �آخ���ر يظهر ع��ن��دم��ا ل 
يفر�س  ما  �ملتغري�ت  يجري حتديد 
على �لعمل �شمن بيئة فيها �لعديد 

من �لعو�مل �ملتغرية.
�لثالث  �لتحدي  �أم��ا  قال معاليه:  و 
فيظهر عندما ل يتم تطوير �لذكاء 
�لوطني  �مل�شتوى  على  �ل�شطناعي 
عملية  يف  ت�����ش��ارك  ل  �ل��دول��ة  �أن  �أو 
�خرت�ق  �ملمكن  م��ن  حيث  �لتطوير 
هذه �لأنظمة �أو قيام �لبع�س بتغيري 
يوؤثر  بيانات معنية، مبا  جمموعات 
ويوؤدي  �شلبي  ب�شكل  �لأن��ظ��م��ة  على 
�أ�شاف  و  بالدولة".  �ل�����ش��رر  �إىل 
�لب�شري  �ل��ع��ام��ل  "ُيعد  م��ع��ال��ي��ه: 
م����ن ب����ني �ل����ع����و�م����ل �أي�������ش���ا مب����ا يف 
و�لكفاء�ت  �ل����ق����در�ت  وج�����ود  ذل����ك 
ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �ل���وط���ن���ي �ل����ق����ادرة 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه���ذه �لأن���ظ���م���ة.. �أما 
و�لتمتع  �لأجهزة  هو  �لآخ��ر  �لعامل 
و�لرب�مج  �حل��ا���ش��وب��ي��ة  ب���ال���ق���در�ت 
�لفعال  �ل��ن�����ش��ر  ل�����ش��م��ان  �ل���لزم���ة 
�لدولة".  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
�نطلقت  �ل��ت��ي  �لثالثة  �جلل�شة  �أم���ا 
�لبحث  "تعزيز جو�نب  حتت عنو�ن 
و�لتطوير يف �ل�شناعات �لدفاعية يف 
و�ملعقدة"  �ملت�شارعة  �لتغري�ت  ظ��ل 
فتحدث خللها  �شعادة في�شل �لبناي، 
�لرئي�س �لتنفيذي �لع�شو �ملنتدب يف 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم��م��وع��ة 
عبد�لرحيم  طارق  و�شعادة  "�يدج"، 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل���و����ش���ن���ي، 
ملجل�س �لتو�زن �لقت�شادي "تو�زن"، 
�أول  باحث  روب��ني،  ع��وزي  و�لدكتور 
لل�شرت�تيجية  �ل��ق��د���س  م��ع��ه��د  يف 
و�لأم�����ن، وك��ي��م، ي���ون ���ش��ي��وك، نائب 
و�إد�رة  �لع�شكرية  �لقوة  مكتب  وزير 
و�لفريق  �مل��و�رد يف كوريا �جلنوبية، 
ث��ي��ودورو���س لج��ي��و���س ه���اف، �ملدير 
�لعام للمديرية �لعامة لل�شتثمار�ت 
�جلل�شة  و�أد�ر  و�لت�شليح.  �لدفاعية 
�لدكتور نوح ر�فور، رئي�س �لعلقات 
�لدولية يف موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

�ل��ع��م��ي��د �لركن  ق����ال  و م���ن ج��ان��ب��ه 
�لكعبي، رئي�س  مهند�س خليفة علي 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة مل����وؤمت����ر �ل���دف���اع 
بانطلق  "نفخر   :2021 �ل��دويل 
ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر �ل���دف���اع �ل����دويل 
با�شتقطاب  وجن���اح���ه  �أب���وظ���ب���ي،  يف 

�ل���دول���ة، و�لتي  �ل��ب��ح��ري يف  �ل��ع��م��ل 
تاأتي يف �إطار �شعينا ملو�كبة �جلو�نب 
�ل�شريعة  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لت�شريعية 

�لتي ي�شهدها �لقطاع �لبحري.
�لإمار�ت  حققت  معاليه:  �أ���ش��اف  و 
�لنوعية،  �لإجن�������از�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�أب����رزه����ا �لن�������ش���م���ام مل��ج��م��وع��ة من 
�لت����ف����اق����ي����ات �ل���ب���ح���ري���ة �ل���دول���ي���ة 
و�لقو�نني  �لت���ف���اق���ي���ات  و����ش���اع���دت 
و�ل���ت�������ش���ري���ع���ات ع���ل���ى حت���ق���ق دول����ة 
�لإمار�ت مر�كز متقدمة يف موؤ�شر�ت 
�لتناف�شية �لعاملية �إىل جانب حت�شن 
للعلم  �ل�������دويل  �ل���ب���ح���ري  �مل���وؤ����ش���ر 
 94% % �إىل   44 �لإم��ار�ت��ي م��ن 
�ملا�شية  �خل��م�����س  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���لل 
�لغرفة  ت�����ش��دره  دويل  م��وؤ���ش��ر  وه���و 
�لدولية للنقل �لبحري ويقي�س �أد�ء 
م�شتوى  رف��ع  يف  �ل��ب��ح��ري  �لإد�ر�ت 
يف  �ل�شفن  وم��لك  �مل�شتثمرين  ثقة 
�ل���دول���ة، وب��ال��ت��ايل جذبهم  م���و�ن���ئ 
�لعلم  ل����رف����ع  ���ش��ف��ن��ه��م  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
جاذبية  على  و�ملحافظة  �لإم��ار�ت��ي 

�لقطاع �لبحري.
�ل�������وز�رة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ل���ف���ت  و 
�لقطاعني  م����ع  ب���ال�������ش���ر�ك���ة  ت���ق���وم 
�لبحث  ومر�كز  و�خلا�س  �حلكومي 
و�ل��ت��ط��وي��ر ب��در����ش��ة جم��م��وع��ة من 
للمنظمات  ورف���ع���ه���ا  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�لدولية للعتماد و�أبرزها ��شتخد�م 
�ل�شفن ذ�تية �لقيادة، وكذلك تقنية 
�لأب���ع���اد لطباعة  ث��لث��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة 
بع�س قطع �لغيار �للزمة لل�شفينة 
بالإ�شافة  �ل��ب��ح��ر  ع��ر���س  يف  وه���ي 
�لر�د�رية  �لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل 
من  �ل�شادر  �لكربون  ن�شب  لقيا�س 
متا�شيها  م��ن  للتاأكد  �ل�شفن  ع���ادم 
و��شتخد�م  �ل��دول��ي��ة  �ملتطلبات  م��ع 
�لغو��شة �ملوجهة دون طاقم لفح�س 
�مل����اء �إىل جانب  �ل�����ش��ف��ن حت��ت  ب���دن 
بيانات  ق���اع���دة  �إن�����ش��اء  �إىل  �ل�����ش��ع��ي 
ت�شتهدف  م���وح���دة  وط��ن��ي��ة  ب��ح��ري��ة 
�لمار�تي  �لبحري  �لقطاع  تطوير 
�لأمر  �لتجارية،  �ملعاملت  وت�شهيل 
�حلركة  �شل�شة  م��ن  �شيعزز  �ل���ذي 
مو�نئ  ب���ني  و�ل���ت���ج���اري���ة  �مل���لح���ي���ة 

�لدولة ب�شورة �أكرث �شمولية.
�ملهند�س  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لعوهلي:  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن  �أح���م���د 
�ل�����ش��ع��ودي يف  �ل��دف��اع  ��شتمر ق��ط��اع 
�لوباء،  ف��رتة  ط��و�ل  بفعالية  �لعمل 
ما يدل على فعالية ومرونة �شل�شل 
�لتوريد بالإ�شافة �إىل ��شرت�تيجيات 
وخ����ط����ط �لح����ت����ف����اظ ب����امل����خ����زون، 
و�شنو��شل �لرتكيز على هذ� �ملجال 
ل��ل��ع��م��ل ب�شكل  �مل�����ش��ت��م��رة  وح��اج��ت��ن��ا 

م�شتقل وكذلك مع حلفائنا.

�لوطنية  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي 
وجمموعة  "�أدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س 
"نفخر  ل���ه���ا:  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل�������ش���رك���ات 
ب��ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر �ل��دف��اع �ل����دويل يف 
�أبوظبي، يف خطوة تعزز من جهودنا 
من  بالعامل  �لرتحيب  �إىل  �لر�مية 
�لفاعلة  م�شاهمتنا  وحتقيق  جديد، 
�ملعرفة  وت���وط���ني  ن��ق��ل  م�����ش��رية  يف 
�ل���ك���ف���اء�ت  م�����ش��ت��وى  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
و�خلرب�ت �لعاملية �لتي تو�جدت على 
�أر�س �لو�قع و�فرت��شياً يف �لن�شخة 

�لهجينة �لأوىل من �ملوؤمتر".
�نعقاد  �إن   " �ل���ظ���اه���ري:  و�أ�����ش����اف 
بح�شب  �ل�������دويل  �ل����دف����اع  م����وؤمت����ر 
�جلدول �لزمني �ملعتمد ويف موعده، 
�أب��وظ��ب��ي وقدرتها  �إم��ك��ان��ات  ي��ر���ش��خ 
�ملوؤمتر�ت  وتنظيم  ��شتقطاب  على 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ك��ربى وفق 
�أعلى م�شتويات �ملرونة و�لكفاءة، ما 
يوؤكد ثقة �ملجتمع �لدويل باأبوظبي 
ك���وج���ه���ة ع���امل���ي���ة �آم����ن����ة، جن���ح���ت يف 
"كوفيد19-"  جائحة  مع  �لتعامل 
جمموعة  �إىل  بالنظر  و�ح��ت��و�ئ��ه��ا، 
�لوقائية  و�لإج�����������ر�ء�ت  �ل���ت���د�ب���ري 
جميع  و�شلمة  �شحة  ت�شمن  �لتي 
وفقاً  �ملوؤمتر  يف  و�ل��وف��ود  �مل�شاركني 
ليتمكن  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��ع��اي��ري  لأع���ل���ى 
ومو��شلة  �لج��ت��م��اع  م��ن  �حل�����ش��ور 
�أبوظبي  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  �لأع���م���ال، 
�شياحة  ل��ق��ط��اع  �إق��ل��ي��م��ي��ة  كعا�شمة 

�لأعمال".
باجلل�شة  �أع��م��ال��ه  �مل��وؤمت��ر  و�أخ��ت��ت��م 
�ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت حت���ت عنو�ن 
�شاملة لكيفية متاهي �لأمن  "نظرة 
�لتحول  ح���ق���ب���ة  م����ع  �ل�������ش���ي���رب�ين 
�لدكتور  �شعادة  مب�شاركة  �لرقمي"، 
حم���م���د �ل���ك���وي���ت���ي، رئ���ي�������س �لأم�����ن 
�ل�شيرب�ين حلكومة �لإمار�ت و�للو�ء 
تريفادي،  ك���وم���ار  دي��ن��ي�����س  ب���ح���ري 
�ملدير �لعام للعمليات �لبحرية و�أد�ر 
�لبلو�شي،  ب�شرى  �لدكتورة  �جلل�شة 
مركز  يف  و�لبتكار  �لأب��ح��اث  مديرة 

دبي للأمن �لإلكرتوين.
و حول �أعمال موؤمتر �لدفاع �لدويل 
..قال �لعميد �لركن بحري   2021
�ملتحدث  �لذهلي  �شيف  نا�شر  فهد 
�لبحري  �ل���دف���اع  مل��ع��ر���س  �ل��ر���ش��م��ي 
موؤمتر  �إن  "نافدك�س2021" 
بن�شخته   2021 �ل�����دويل  �ل���دف���اع 
به  تتمتع  م��ا  يعك�س  "�لهجينة" 
�لإم������ار�ت م��ن ق����در�ت ع��ل��ى تنظيم 
�لفعاليات �لعاملية وفق �أعلى �ملعايري 
معر�س  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�شاد�شة  دورت��ه  يف  ي�شهد  نافدك�س 
من  فاعلة  وعاملية  حملية  م�شاركة 
كربيات �ل�شركات �إ�شافة �إىل �لوفود 

و�لأمني  �ل��دف��اع��ي  ت��ع��اون��ن��ا  �أه��م��ي��ة 
مع خمتلف �جلهات �ملعنية لت�شريع 
�ملتقدمة  �لتقنيات  وتبني  �لب��ت��ك��ار 

و�لتكنولوجيا �حلديثة".
و�أو�شح معاليه �أنه يف ظل �ملُتغري�ت 
�ملُت�شارعُة و�ملُعقدة تربز �أهمية تعزيز 
�ملتعلقة  و�لتطوير  �لبحث  ج��و�ن��ب 
ذلك  يف  مب��ا  �لدفاعية  بال�شناعات 
�لبحث  م��ر�ك��ز  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أهمية 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �لتطوير  و 
�لأكادميية  و�لأو�����ش����اط  و�خل���ا����س 
م���و�ج���ه���ة  �جل������ه������ود يف  ل���ت���وح���ي���د 
�لتحديات ول�شمان ��شتمر�ر م�شرية 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ور 
ويف  �لدفاعية  وتطبيقاتها  �لر�بعة 
�إن�����ش��اء مر�كز  ه���ذ� �ل�����ش��دد ي��ع��ت��رب 
للختبار و�لتقييم �ملكثف �أمر� بالغ 

�لأهمية.
و�أ�شاف:  وهنا لبد من �إلقاء نظرة 
�لأمن  متا�شي  �أ�شاليب  على  �شاملٍة 
�ل�شيرب�ين مع �لتحول �لتكنولوجي 
و ذلك بت�شليط �ل�شوء على طبيعة 
حروب �مل�شتقبل يف جمالت �لف�شاء 
خا�شًة  �لكهرومغناطي�شي  و�لطيف 
لت�شارع  ن��ظ��ر�  �ل�����ش��ي��رب�ين  �مل���ج���ال 
�لأعمال  كافة  لإجن��از  ��شتخد�ماته 
و�لت�شغيلية  �ل�شرت�تيجية  و�مل��ه��ام 
و�ل���ت���ك���ت���ي���ك���ي���ة م������ْن ق���ب���ل �جل���ه���ات 
ونظر�ً  �حلكومية  وغ��ري  �حلكومية 
تربز  �إلكرتونيا  مرت�بط  عاملنا  لأن 
�لإلكرتوين  �ل��ف�����ش��اء  �أم����ن  �أه��م��ي��ة 

خا�شة يف جمال �لدفاع.
�ملوؤمتر  �لأوىل من  �جلل�شة  وعقدت 
يف  �لبتكارية  �لفر�س  ع��ن��و�ن  حت��ت 
حلقبة  �لتوزيع  �شل�شلة  �أنظمة  �إد�رة 
ما بعد كورونا مب�شاركة معايل �شهيل 
بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير 
ومعايل  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
عبد�لعزيز  ب����ن  �أح����م����د  �مل���ه���ن���د����س 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ع��وه��ل��ي حم��اف��ظ 
�ل�شعودية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
و�ملدير  �ل��رئ��ي�����س  ر�وخ،  وه��ي��ل��م��وت 
�لدفاعية،  دييل  ل�شركة  �لتنفيذي 
�لأول  �لرئي�س  ن��ائ��ب  كاهيل،  وت��ي��م 
�إنرتنا�شونال..  م��ارت��ني  لوكهيد  يف 
�ملدير  �ل��ع��ل��م��اء  ب���در  �جلل�شة  و�أد�ر 
�شركة  �ل��ط��ري�ن،  �شناعة  �لتنفيذي 

مبادلة لل�شتثمار.
ب��دوره قال معايل �شهيل بن حممد 
�ملزروعي خلل م�شاركته: عملنا يف 
دول��ة �لإم����ار�ت خ��لل �ل��ع��ام �ملا�شي 
ومناق�شة  ���ش��ي��اغ��ة  ����ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى 
�لبحري  �ل���ق���ان���ون  م�������ش���روع  م�����و�د 
�لعمل  ب�شدد  �جلديد، ونحن حالياً 
ع��ل��ى �إجن����از �ج�����ر�ء�ت �ع��ت��م��اده كما 
لتنظيم  وز�ري���ة  ق���ر�ر�ت   5 �أ�شدرنا 

و��شت�شافة قادة �ل�شناعات �لدفاعية 
�لظروف  م��ن  �ل��رغ��م  على  �لعامليني 
جائحة  �إث���ر  �ل��ع��امل  ي�شهدها  �ل��ت��ي 
كوفيد – 19.. كما �أن هذ� �حلدث 
لطرح  ينعقد  م��وؤمت��ر  جم���رد  لي�س 
�لنظر،  �لعمل وتبادل وجهات  �أور�ق 
��شت�شر�فية  من�شة  مب��ث��اب��ة  ه��و  ب��ل 
و�شناع  �خل��رب�ء  وي�شع  للم�شتقبل، 
�ل���ق���ر�ر ع��ل��ى ط��اول��ة �ل��ن��ق��ا���س �لتي 
ور�شم  �خل��ط��ط  �إط���لق  يف  �شت�شهم 
خارطة �لطريق توفر �حللول لأبرز 
�مللحة،  �لعاملية  و�لتحديات  �لق�شايا 

من خلل طرح نوعي وعميق".
�ملوؤمتر  "يتمتع  �لكعبي:  �أ���ش��اف  و 
�إىل  بالنظر  ��شرت�تيجية  ب��اأه��م��ي��ة 
ت�شليطه �ل�شوء على �أهمية �لتعاون 
�لتحديات  م���و�ج���ه���ة  يف  �ل��������دويل 
و�مل�شتقبلية،  �حلالية  �لتكنولوجية 
ومناق�شة م�شتجد�ت قطاعات �لدفاع 
وتعزيز  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  و�لأم�������ن 
�لدفاعية  �لتحتية  و�لبنى  �لأنظمة 
�لتوجهات  م��ع  �ن�شجامها  ل�شمان 
�لثورة  تقنيات  �عتماد  نحو  �لعاملية 
�أن  مي��ك��ن  وم���ا  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�شناعية 
�مل�شاركة  م�شتوى  خلل  من  نلم�شه 
�لدولية �شو�ء على �شعيد �ملتحدثني 
�أو �خل���رب�ء و�حل�����ش��ور م��ن خمتلف 
قال  ج��ه��ت��ه،  م���ن  �لعامل".  �أن����ح����اء 
�مل�����رزوق�����ي، نائب  ي��ح��ي��ى  �ل���دك���ت���ور 
للموؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�س 
�مل�شت�شار يف مكتب �لرئي�س �لتنفيذي 
"يف  �لق��ت�����ش��ادي:  �ل���ت���و�زن  ملجل�س 
قطاع  خ��لل��ه  ي�شهد  �ل����ذي  �ل��وق��ت 
�لدفاع على م�شتوى �لعامل تطور�ت 
�لتكنولوجيا  حيث  م��ن  ��شتثنائية 
�مل���ت���ط���ورة، ف���اإن���ن���ا ع��ل��ى م���وع���د مع 
ف��ر���ٍس وت��ه��دي��د�ت ج��دي��دة على حد 
���ش��و�ء، ل��ذ� يعد ه��ذ� �ل��وق��ت حا�شًما 
بني  �لدفاع  قطاع  م�شتقبل  ملناق�شة 

�خلرب�ء".
�لدفاع  "موؤمتر  �مل��رزوق��ي:  و�أ���ش��اف 
�رتباط  على  �ل�شوء  ي�شلط  �ل��دويل 
هامة،  ب�شناعات  �ل��دف��اع��ي  �لقطاع 
�ملرونة  م�����ش��ت��وى  ب���ذل���ك  م��ر���ش��خ��اً 
و�شرورة  �ل��ق��ط��اع  ب��ه��ا  يتمتع  �ل��ت��ي 
تو�جهه  �لتي  �لتعقيد�ت  يف  �لبحث 
و�نعكا�شات ذلك على �لأمن �لعاملي، 
�ل�شناعة  �جتماع قادة هذه  فاإن  لذ� 
معاً من جميع �أنحاء �لعامل حل�شور 
ومتكني  ب��ن��اء  يف  �شي�شهم  �مل���وؤمت���ر، 
�أ���ش�����س �ل��ت��ع��اون �ل���دويل �ل���ذي بد�أه 
�مل���زي���د من  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  �مل���وؤمت���ر 
مو�شوعات  بعدة  �ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت 

حا�شمة".
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال ح���م���ي���د مطر 
�لظاهري، �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 

�أزمة  دفعتنا  لقد  معاليه:  �أ�شاف  و 
�نت�شار كوفيد – 19 نحو �مل�شتقبل 
م���ن خ����لل ت�����ش��ري��ع �لن���ت���ق���ال �إىل 
�لتوريد،  �شل�شلة  �إد�رة  يف  �لرقمنة 
يف  �لتعاوين  �ل�شتثمار  يعترب  حيث 
و�لبحث  �مل���ايل  �لتكنولوجيا  ن��ظ��ام 
يف  للتميز  �أ�شا�شًيا  �أم���ًر�  و�لتطوير 
كما  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة..  �مل��ي��ادي��ن  خمتلف 
�أن����ه ���ش��م��ن �أه�����د�ف روؤي����ة 2030، 
ب���رن���ام���ج توطني  ب������د�أت �حل���ك���وم���ة 
�ل��دف��اع ق��ب��ل �ن��ت�����ش��ار �ل��وب��اء بهدف 
توطني �أكرث من %50 من نفقاتنا 
�لبحث  ميز�نية  وزي���ادة  �لع�شكرية 
و�لتطوير من %0.2 �إىل %4". و 
�أن �ملناف�شة مفيدة  �إىل  �أ�شار معاليه 
فاإن  ذل��ك،  للكفاءة و�لإب����د�ع.. وم��ع 
خياًر�  لي�س  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لتعاون 
�لبتكار�ت  ل�شتكمال  �شروري  لكنه 
و�لتوظيف..  �ل���ت���وري���د  و���ش��ل�����ش��ل��ة 
�لبتكار�ت  ب��ع�����س  ت��ط��وي��ر  وج����رى 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �لأك�������رث ت����غ����رًي� يف 
�ل�شناعية  �لأق����م����ار  م��ث��ل  �حل���ي���اة 
و�لإنرتنت  �لعاملية  �ملو�قع  لتحديد 
و�ملركبات  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل����روب����وت����ات 
يف  �مل�شتقلة  و�لأج��ه��زة  �ملاأهولة  غري 

�لأ�شل لقطاع �لدفاع .
ويف �جلل�شة �لثانية �لتي عقدت حتت 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  حماية  ع��ن��و�ن 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  وتقنيات 
�لأخرى يف ع�شر �لتعاون و�مل�شاركة 
حت������دث ك����ل م����ن م����ع����ايل ع���م���ر بن 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلماء  �شلطان 
�لرقمي  و�لق��ت�����ش��اد  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
مايكل  و  بعد  عن  �لعمل  وتطبيقات 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ج��وه��ان�����ش��ون، 
ل�شركة �شاب، وهايدي غر�نت مدير 
يف  �لدفاعي  �لأم��ن��ي  �لتعاون  وك��ال��ة 
و�إريك  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ب���اب���ني 
وم�شوؤول �لتقنية و�لبتكار جمموعة 

نافال.
�شلطان  ب�����ن  ع���م���ر  م����ع����ايل  وق�������ال 
�لعلماء خلل م�شاركته يف �جلل�شة: 
�مل�شتقبل  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�شت�شرف 
للتعامل  ��شتباقي  ب�شكل  وتخطط 
�لفعل،  ب���دًل م��ن رد  �مل��ت��غ��ري�ت  م��ع 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  �إىل  ون��ن��ظ��ر 
ب����اع����ت����ب����اره ����ش���ي���غ���ري م�����ن �ل����ع����امل 
�مل��زي��د من  ن�شهد  �إذ  ن��ع��رف��ه،  �ل���ذي 
�لفائدة  تقدم  �لتي  �لهامة  �لأنظمة 
و�لإنتاجية يف �لقت�شاد، لذلك فاإنه 
من �ل�شروري حماية هذه �لأنظمة 

مثل حماية �شيادة �لدولة.
رئي�س  ل���دي���ن���ا  م���ع���ال���ي���ه:  و�أ������ش�����اف 
للأمن �ل�شيرب�ين �لذي يعمل على 
يف  و��شتثمرنا  �لأنظمة  هذه  حماية 

•• اأبوظبي - وام:

ل�شاحب  �ل��ك��رمي��ة  �ل���رع���اي���ة  حت���ت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�أعمال  �أب��وظ��ب��ي  �أم�����س يف  �ن��ط��ل��ق��ت 
 2021 �ل������دويل  �ل����دف����اع  م���وؤمت���ر 
بن�شخته  �لأوىل  للمرة  ي��ق��ام  �ل���ذي 
 24 من  �أك��رث  ليجمع  "�لهجينة" 
جم���ال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ا  و  خ����ب����ري� 
�ل���دف���اع وب��ح�����ش��ور وم�����ش��ارك��ة �أكرث 
دولة   80 م��ن  �شخ�س   2400 م��ن 
�أدنوك  �ل��و�ق��ع يف م��رك��ز  �أر����س  على 

للأعمال و�فرت��شياً.
يتمحور  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  �نعقاد  ياأتي 
�ل����ذك����اء  وت�����ط�����ور  "�زدهار  ح������ول 
�ل�شطناعي و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
وحمايتهم يف ع�شر �لثورة �ل�شناعية 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  وتنظمه  �لر�بعة" 
"�أدنيك"  ل���ل���م���ع���ار����س  �ل���وط���ن���ي���ة 
وجم���ل�������س �ل������ت������و�زن �لق���ت�������ش���ادي 
وز�رة �لدفاع  مع  "تو�زن" بالتعاون 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
"�أيدك"  م��ع��ر���ش��ي  �ن���ط���لق  ق��ب��ي��ل 
و"نافدك�س" 2021 �للذين يقامان 
فرب�ير  يف �لفرتة من 21 �إىل 25 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �جل���اري 

للمعار�س.
�ف��ت��ت��ح �مل����وؤمت����ر م���ع���ايل حم��م��د بن 
�أح����م����د �ل������ب������و�ردي وزي�������ر �ل����دول����ة 
ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  �ل���دف���اع  ل�������ش���وؤون 
���ش��ل��ط خ���لل���ه���ا �ل�������ش���وء ع���ل���ى دور 
دولة �لإم��ار�ت �لرئي�س يف �لنهو�س 
�لعاملية  �لدفاعية  �ل�شناعات  بو�قع 
رئي�شية  جل�شات  �أرب���ع  �ن��ع��ق��اد  ت��له 
�ل�شخ�شيات  م��ن  ك��وك��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 
يف  �ملتخ�ش�شة  و�لعاملية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�شوؤون �لدفاع و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 

و�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
�إن دول����ة �لإم�����ار�ت  و ق���ال م��ع��ال��ي��ه 
متكنت من ت�شخري �لإمكانيات كافة 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�أزمة  ملو�جهة  �ل�شطناعي  و�لّذكاء 
بكفاءة  وع���امل���ي���اً  حم��ل��ي��اً  �جل���ائ���ح���ة 
�ملزيد من  و��شتمرت بتحقيق  عالية 
�ملنجز�ت �لعلمية و�حل�شارية ومدت 
�لعامل  دول  م���ن  ل��ك��ث��رْي  �ل���ع���ون  ي���د 
�لُدرو�س  م��ن  �ل��ع��دي��د  ُم�شتخل�شًة 
�لإم��ار�ت منوذجاً  �ملُ�شتفادة، لُت�شبح 
�حل�شاري  و�لتقدم  �لتحدي  لإر�دة 
وع���ا����ش���م���ٌة ل��ل��ت�����ش��ام��ح �لإن�������ش���اين 
حققته  ما  فكل  �ل�شلمي  و�لتعاُي�س 

هو �إجناز للب�شرية".
�ل���ي���وم  م����وؤمت����رن����ا  "�إن  و�أ�������ش������اف 
�أبعاد  مل��ن��اق�����ش��ة  ُف��ر���ش��ة ذه��ب��ي��ة  ي��ع��د 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ت��ُط��ور  حماية 
ذلك  لي�شمل  �لفائقة  و�لتكنولوجيا 
و�شائل  ع��ل��ى  �جل��ائ��ح��ة  �ن��ع��ك��ا���ش��ات 
�ل�شناعات  خا�شًة  �لعاملية  �لإم���د�د 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة م���ث���ل �ل���رع���اي���ة 
�ل�شحية و�لنقل وبالطبع �ل�شناعات 
علينا  يحتم  �ل��ذي  �لأم���ر  �لدفاعية 
�إعادة �لنظر يف نظام �لتوريد بهدف 
ج��ع��ل��ه �أك����رث م���رون���ة �أم�����ام خمتلف 
جانب  من  �مل�شتقبل..  يف  �لتحديات 
�آخر ُتعترب تقنيات �لثورة �ل�شناعية 
مل�شتقبل  �لأهمية  بالغ  �أم��ر�  �لر�بعة 
قدر�تنا �لدفاعية ل �شيما و�أن �إنتاج 
�لثورة  ه����ذه  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لدفاعية  �ل�شناعات  عن  بعيد�  يتم 
ولهذ�  للرقابة  �خلا�شعة  �لتقليدية 
علينا �أن نبحث عن و�شائل و�أ�شاليب 
�أيدي  �إىل  �لن��ت��ق��ال  م��ن  حلمايتها 
�خل�������ش���وم و�لإره�����������اب وه���ن���ا تربز 

�لدولية �مل�شاركة و�لز�ئرة للحدث.
خمي�س  حممد  �لعميد  ق��ال  ب���دوره 
ب��ا���ش��م موؤمتر  �مل��ت��ح��دث  �حل�����ش��اين 
 "2021 "�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع 
�إن م��وؤمت��ر �ل��دف��اع �ل���دويل 2021 
ي��ن��اق�����س حم�����اور م��ه��م��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
و�لذكاء  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة 
�ل�شطناعي ملرحلة ما بعد "كورونا" 

وذلك �شمن �أربع جل�شات رئي�شية.
و �أ���ش��اف �أن �إق��ام��ة �مل��وؤمت��ر ي��اأت��ي يف 
ي�شهدها  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ظ�����روف  ظ���ل 
�لعامل �أجمع جر�ء جائحة "كورونا" 
م���وؤك���د� �أن �أب��وظ��ب��ي ����ش��ت��ط��اع��ت يف 
ع���ام �ل��ت��ع��ايف م���ن " ك��وف��ي��د 19-" 
��شت�شافة هذ� �حلدث �لكبري وب�شكل 
�حلر�س  ظل  يف  و�فرت��شي  و�قعي 
ع��ل��ى ���ش��ح��ة و���ش��لم��ة �جل��م��ي��ع من 

م�شاركني وزو�ر.
مايا  رك��ن  �ملقدم  نوهت  جانبها  من 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  �مل�����زروع�����ي  ر������ش����د 
معر�شي �آيدك�س ونافدك�س 2021 
�لدفاع  م���وؤمت���ر  �أع����م����ال  ب���ان���ط���لق 
�آيدك�س  ملعر�شي  �مل�شاحب  �ل���دويل 
تاريخه  يف  م����رة  لأول  ون��اف��دك�����س 
 24 "هجينة" و�ل��ذي ي�شم  ب�شورة 
و�ملخت�شني  �خل����رب�ء  م��ن  متحدثا 
قطاع  يف  و�ملفكرين  �ل��ق��ر�ر  و�شناع 

�لدفاع.
ح�شور�  �شهد  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
م�شارك   400 م���ن  لأك����رث  و�ق��ع��ي��ا 
وح�����ش��ور� �ف��رت����ش��ي��ا مل���ا ي��زي��د عن 
من�شات  ع����رب  م�������ش���ارك   2000
حول  دول��ة   80 ل�  �لعاملية  �لتو��شل 
تبادل  �إىل  �مل��وؤمت��ر  يهدف  �إذ  �لعامل 
�مل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون يف �ملجال 
�لأم���ن���ي م���ن خ����لل �ل��رتك��ي��ز على 
�لذكاء  وه��ي  رئي�شية  �أرب��ع��ة حم��اور 
و  �ل�شيرب�ين  �لأم��ن  و  �ل�شطناعي 
و�لتطور  �لبحث  و  �لتوريد  �شل�شلة 

يف �ل�شناعات �لدفاعية.
و �أ�شارت �إىل �أن �ملوؤمتر ي�شكل نقطة 
�لأعمال  ���ش��ي��اح��ة  ل��ن�����ش��اط  �ن��ط��لق 
جمدد� يف �ملنطقة كونه ير�شخ �لدور 
�لإمار�ت  دولة  تلعبه  �لذي  �ملحوري 
على  و�لأم����������ن  �ل�����دف�����اع  ق����ط����اع  يف 
م�شتوى �لعامل. بدورها قالت �ملقدم 
�حلجري  عبد�هلل  حمد  �شارة  طيار 
�لدفاع  م��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �ن��ط��لق  �إن 
دولية  مب�����ش��ارك��ة   2021 �ل�����دويل 
�لفعالة  �مل�شاركة  �إىل  �إ�شافة  و��شعة 
م���ن �ل��ع��ن�����ش��ر �ل��ن�����ش��ائ��ي �لإم���ار�ت���ي 
يف  ح�شور�  �أو  متحدثات  ك��ن  ���ش��و�ء 

هذ� �حلدث بن�شخته "�لهجينة".
�لعن�شر  �أن  �حل���ج���ري  و�أ����ش���اف���ت 
�ل��ن�����ش��ائ��ي ي��ت��و�ج��د ب��ق��وة يف �ل����دورة 
�آيدك�س  م���ع���ر����ش���ي  م����ن  �حل���ال���ي���ة 
ونافك�س 2021 حيث تربز �مل�شاركة 
�لن�شائية يف خمتلف �ملو�قع �لوطنية 
و�لعاملية وهو ما يعزز ريادة �لإمار�ت 

يف متكني �ملر�أة يف كافة �ملو�قع.
"�أدنيك" و�للجان  �أن  جدير بالذكر 
"�أيدك�س"  مل���ع���ر����ش���ي  �مل���ن���ظ���م���ة 
و"نافدك�س" وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
�لتي  �لإج������ر�ء�ت  م��ن  ع����دد�ً  طبقت 
و�لعار�شني  �مل�شاركني  دخول  ت�شهل 
م�شاركتهم  ودعم  �لدوليني  و�ل��زو�ر 
�أق�شى  يف �ملوؤمتر، �إىل جانب توفري 
معايري �ل�شحة و�ل�شلمة للجميع، 
�مل�شاركني  جميع  على  توجب  حيث 
فح�س  ن���ت���ي���ج���ة  �إب����������ر�ز  و�ل������وف������ود 
�شلبية..   "PCR" "كوفيد19-" 
�لتباعد  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  مت  ك��م��ا 
�لوجه  كمامات  و�رت��د�ء  �لجتماعي 

خلل جميع جل�شات �ملوؤمتر.

2021 نافدك�س  يف  للم�ضاركة  اأب�ظبي  يف  تر�ض�  دول   10 من  عمالقة  بحرية  قطعة   17 �صركة  Guardiaris ال�صلوفينية تعر�س يف اآيدك�س 2021

•• اأبوظبي-وام:املركبات القتالية واأنظمة املحاكاة ومعدات التدريب

�لع�شكرية  �لقطع  م��ن  �لثانية  �لدفعة  �أم�����س  �شباح  �أب��وظ��ب��ي  �إىل  و�شلت 
�لبحرية �لعملقة �مل�شاركة يف �لدورة �ل�شاد�شة من معر�س �لدفاع �لبحري 
"�أيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  معر�س  مع  بالتز�من  يعقد  و�ل��ذي  "نافدك�س" 

يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. غد�  فعالياته  2021" ويبد�أ 
ور�شت �ليوم 12 قطعة ع�شكرية بحرية عملقة �شمن �لوحد�ت �مل�شاركة يف 
معر�س �لدفاع �لبحري "نافدك�س 2021 " يف منطقة �لعرو�س �خلا�شة 
�إجمايل  "�أدنيك" لي�شل  ملن�شة  �ملقابل  �لبحري  و�لر�شيف  ز�ي��د  ميناء  يف 
�لقطع �لع�شكرية �لبحرية �لعملقة �مل�شاركة يف "معر�س نافدك�س 2021 

دول حول �لعامل.  10 من  بحرية  قطعة   17 " �إىل 
بالوحد�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لتابعة  �ل�شتقبال  جل��ان  ورح��ب��ت 
�لبحرية �مل�شاركة يف نافدك�س 2021 من خلل عر�س للفرقة �ملو�شيقية 
�لع�شكرية لدولة �لإمار�ت �أثناء ر�شو �ل�شفن على �لر�شيف �لبحري و�شط 
��شتقبال وترحيب كبري من �لبحرية �لإمار�تية وذلك �شمن �لربوتوكولت 
من  ع���دد  بح�شور  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���وح���د�ت  ��شتقبال  خ���لل  �ملتبعة  �ل��ب��ح��ري��ة 

�مل�شوؤولني يف �لقو�ت �مل�شلحة.

�لر�شمي  �ملتحدث  �لذهلي  �شيف  نا�شر  فهد  بحري  �ل��رك��ن  �لعميد  وق��ال 
ملعر�س �لدفاع �لبحري "نافدك�س 2021" �إن �لوحد�ت �لبحرية �مل�شاركة 
" �لإم����ار�ت ومملكة  دول  "نافدك�س" م��ن  م��ن معر�س  �ل���دورة �حلالية  يف 
و�إيطاليا  وبنغلدي�س  وبريطانيا  وباك�شتان  و�أمريكا  �ل�شقيقة  �لبحرين 
�أهمية معر�س نافدك�س على  �أفريقيا و�لهند و�ليونان" ما يعك�س  وجنوب 
�أهم �لأحد�ث �ملوؤثرة يف هذ�  �ل�شناعات �لدفاعية �لبحرية و�لأمنية كاأحد 

�لقطاع �حليوي.
�ل�شركات  م��ن  بالعديد   2021 نافدك�س  معر�س  يف  �لإم�����ار�ت  وت�����ش��ارك 
متعددة  �ل��زو�رق  �إىل  بالإ�شافة  �لبحري  �لأم��ن  تكنولوجيا  يف  �ملتخ�ش�شة 

�ملهام كما �شيتم تد�شني قطع ع�شكرية بحرية جديدة.
وتتنوع �لقطع �لع�شكرية �لبحرية �مل�شاركة يف �لدورة �ل�شاد�شة من معر�س 
�لدفاع �لبحري "نافدك�س" ما بني كا�شحات �ألغام و زو�رق �شو�ريخ و زو�رق 

دورية و�شفن �إمد�د و�إنز�ل وزو�رق بحث و�إنقاذ ومدمر�ت وفرقاطات.
حية  عرو�شا  �شتقدم  �ل�17  �لبحرية  �لع�شكرية  �لقطع  �أن  بالذكر  جدير 
�لتي  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �ل�شركات  عر�س  من�شات  �إىل  بالإ�شافة  يوميا 
�لأمن  و  �ل�شو�حل  �أم��ن  جم��ال  يف  �لتكنولوجية  �بتكار�تها  �آخ��ر  ت�شتعر�س 

�لبحري ويف عمليات �لبحث و�لإنفاذ و�لتحكم عن بعد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�شركات  �إحدى  ُتعّد  و�لتي  �ل�شلوفينية،   Guardiaris �شركة   تعر�س 
�أحدث  للو�قع.  �ملحاكي  �لتدريب   منتجات  تطوير  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة 

معدلتها �لدفاعية يف معر�س �يدك�س 2021 .
�إىل  خللها  من  ت�شعى  �لتي  روؤيتها  �لعريقة  �ل�شلوفينية  �ل�شركة  وتقدمي 
�ملهار�ت  م�شتوى من  �أرق��ى  و�قعية لكت�شاب  بيئة  تدريب يف  �أف�شل  توفري 
�شوف  ت�شمن  �أنها  بيان  �ل�شركة يف  و�خل��ربة للحر��شة و�حلماية،  وتقول 
لعملئها يف دولة �لمار�ت ومنطقة �خلليج و�ل�شرق �لو�شط مع فريقها من 
�شني يف �لربجمة، توفري �أدو�ت تدريب متطّورة و�أنظمة للُمحاكاة  �ملُتخ�شّ

فّعالة ومنا�شبة من حيث �لتكلفة ل مثيل لها يف جميع �لأ�شو�ق �لعاملية.
�نها �شوف تتيح خلل م�شاركتها يف هذ� �حلدث �لدفاعي  �ل�شركة  وذك��رت 
بر�مج  �أح��دث  �كت�شاف  �ل��دف��اع  ق��ادة  �ل��ق��ر�ر من  ل�شناع  �بوظبي  �لعاملي يف 

�ملحاكاة وحتليلت �لتدريب �ملتقدمة - �ملتو�فقة مع مدرب د�خلي فريد .

تدريب  جمموعات  تعر�س  �شوف  �نها   Guardiaris �شركة  و�أو�شحت 
�إىل  جنباً  بالكامل  للتخ�شي�س  قابلة  د�خلية  وت�شميمات  �مل�شتوى،  عالية 
�إتقان كافة  جنب مع جمموعة من �لأ�شكال �ملتغرية لتمكني �ملُتدربني من 

�لتفا�شيل �لدقيقة �ملطلوبة.
وحماكاة  �ملتنقلة،  �ل��ت��دري��ب  �أنظمة  �لرئي�شية  �ل�شركة  منتجات  وت�شمل 
�لأ�شلحة �ملختلفة، وحمطات �لأ�شلحة عن بعد. كما تعر�س �ل�شركة �شمن 
 " منتجاتها  �أب���رز  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لقاب�شة"  "ت�شليح  جمموعة  جناح  من�شة 
�ملركبات �لقتالية" �ملختلفة، �لتي ت�شتهر با�شتخد�ماتها �ملُتعّددة، حماكاتها 
ل��ل��و�ق��ع �حل��ق��ي��ق��ي، وق��درت��ه��ا �ل��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ت��دري��ب �ل��ف�����ش��ائ��ل، و�ملدربني، 

و�ملدفعي و�لقائد وغري ذلك من خمتلف �لتدريبات �لع�شكرية.  
�أحدث  وذكرت �ل�شركة يف بيان �نها �شعيدة بالتو�جد يف �لم��ار�ت، لتقدمي 
�بتكار�تها �ملتطّورة يف جمال �لدفاع. وذلك من خلل م�شاركتها يف �آيدك�س 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  دفاعي  وموؤمتر  معر�س  �أكرب   2021

�إفريقيا،
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اأخبـار الإمـارات

• مطر الطاير: مبتابعة حمدان بن حممد.. توا�صل الهيئة تنفيذ م�صاريع حيوية تخدم املجتمع وتدعم م�صرية التنمية يف الإمارة  
• اجل�صور على تقاطع �صارع ال�صيخ حممد بن زايد وطريق دبي-العني ت�صتوعب 36000 مركبة يف ال�صاعة. - 
زيادة الطاقة ال�صتيعابية من 6000 مركبة يف ال�صاعة اإىل 12000 مركبة بعد انتهاء جميع مراحل امل�صروع

•• اأبوظبي - وام:

�شيف  حمد  �ل��دك��ت��ور  �مل�شت�شار  �أك��د 
�أن  للدولة  �لعام  �لنائب  �ل�شام�شي، 
ت�شكل  �لجتماعية  �لعد�لة  مبادئ 
�حل�شارية  �مل�شرية  يف  �أ�شا�شيا  ركنا 
ل���دول���ة �لإم�������ار�ت م��ن��ذ ن�����ش��اأت��ه��ا ما 
�ل�شلمي  للتعاي�س  من��وذج��ا  جعلها 
�لجتماعي  و�ل�شتقر�ر  و�لت�شامح 
�إذ ��شتطاعت �لإمار�ت حتقيق ن�شب 
عاملية غري م�شبوقة يف تطبيق مبادئ 
�لجتماعية بني مو�طنيها  �لعد�لة 
تعد  و�ل��ت��ي  �أر���ش��ه��ا  على  و�ملقيمني 
�ملخل�شة  �جل��ه��ود  ح�شيلة  ب��دوره��ا 

�ملوؤ�ش�س  للقائد  �حلكيمة  و�ل��روؤي��ة 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
�آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " �لقائمة 
على تر�شيخ مبادئ �لعدل و�مل�شاو�ة 
بني جميع �أفر�د �ملجتمع وهي �لقيم 
ذ�تها �لتي و��شلت �لقيادة �لر�شيدة 
حر�شها  ع��رب  نهجها  ع��ل��ى  �ل�����ش��ري 
�إر���ش��اء دع��ائ��م �لعدل  �ل����دوؤوب على 
ومرتكز�ت  م��ت��ي��ن��ة  �أ���ش�����س  وو����ش���ع 
�لق�شاء  تقوم عليها منظومة  قوية 

و�لعد�لة للدولة.
وق������ال �ل���ن���ائ���ب �ل����ع����ام ل���ل���دول���ة يف 
�لعاملي  "�ليوم  مبنا�شبة  له  ت�شريح 
يو�فق  �ل���ذي  �لجتماعية  للعد�لة 

20 فرب�ير من كل عام" �إن �حتفال 
دولة �لإمار�ت بهذه �ملنا�شبة �لعاملية 

ياأتي يف �إطار حر�شها على دعم جهود 
�لعد�لة  �ل��دويل يف حتقيق  �ملجتمع 
باعتبارها  ل��ل��ج��م��ي��ع،  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتعاي�س  م��ب��ادئ  م��ن  �أ�شا�شيا  م��ب��د�أ 
�ل�شلمي و�لت�شامح بني �لأمم، فهي 
�أ�شا�س �ل�شتقر�ر �لوطني و�لزدهار 
�لتي  �أن �جلهود  �إىل  �لعاملي، منوها 
ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة �لإم�������ار�ت ع��ل��ى هذ� 
جعلها  ودول����ي����ا،  حم��ل��ي��ا  �ل�����ش��ع��ي��د 
�لتي  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل�����دول  يف م�����ش��اف 
تناف�س على ريادة موؤ�شر�ت �لعد�لة 

�لجتماعية عامليا.
ت�شدر  م��و����ش��ل��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
و�لرتقاء  �لعربية  �ل��دول  �لإم���ار�ت 

ل�شيادة  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل�����وؤ������ش�����ر�ت  يف 
�لقانون  ���ش��ي��ادة  �أن  ي��ب��ني  �ل��ق��ان��ون، 
�لجتماعية،  �ل���ع���د�ل���ة  وحت���ق���ي���ق 
�لد�شتور  يكفلها  �أ�شا�شية  دع��ام��ات 
و�ملنظومة �لت�شريعية للدولة و�لتي 
ل�شمان  �ل��ر����ش��خ��ة  �لأ���ش�����س  ت�����ش��ع 
�ملجتمع،  ف���ئ���ات  ك���ل  ح���ق���وق  ح��ف��ظ 
وينطلق هذ� كله من �ملوقع �ملحوري 
�لتنموية  �ل�����روؤي�����ة  يف  ل���لإن�������ش���ان 
�لعادلة ل��لإم��ار�ت، وهي روؤي��ة ترى 
�أن �لإن�شان هم �أهم عنا�شر �لتنمية 
�لتي  ل��ل��دول��ة،  �حلقيقية  و�ل�����رثوة 
وتطويرها  ع��ل��ي��ه��ا  �حل���ف���اظ  ي��ج��ب 

وتنميتها.

•• دبي- د. حممود علياء. 

قرر جمل�س �إد�رة جمعية �ل�شحفيني 
برئا�شة حممد �حلمادي يف �جتماعه 
ع����دد�ً م��ن �مل���ب���ادئ و�ل��ق��و�ع��د للمنح 
�خلا�شة بالدر��شات �جلامعية و�لعليا 
�ل�شحفيني  للزملء  �للغة  وتطوير 
�أع�شاء �جلمعية �لعاملني يف قطاعي 

�ل�شحافة و�لإعلم.
وق��ال��ت �أم��ن��ة �ل��ك��ت��ب��ي ع�����ش��و جمل�س 
�لإد�رة رئي�شة جلنة �لتدريب، حر�شاً 
�لإمار�تية  �ل�شحفيني  جمعية  م��ن 
وحت���ق���ي���ق���ا لأه���������د�ف ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف 
و�إمكانات  خ�����رب�ت  م����ه����ار�ت  ت��ن��م��ي��ة 
�جلمعية  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل�شحفيني 
�لدر��شات  2015 لربنامج  عام  منذ 
�جلامعية و�لعليا و�لدور�ت �لدر��شية 
�لأع�شاء  ع��دد من  ��شتفاد منه  �ل��ذي 
�مل�شروف  �إج��م��ايل  وب��ل��غ  و�ل��ع�����ش��و�ت 
2020 مبلغ  �ملا�شي  �لعام  منه حتى 

وقيمته " مليون ون�شف �ملليون درهم 
ع�شو�.  20 منه  " و��شتفاد 

�أن  �لد�رة  جمل�س  �عتمد  و�أ���ش��اف��ت،   
يتم تقدم �خلدمة للأع�شاء �لعاملني، 
وتقدم �خلدمة لكل ع�شو ملرة و�حدة 
ف��ق��ط، ومت��ن��ح �خل���دم���ة مل���ن ل يزيد 
�أل��ف درهم،   40 �ل�شهري عن  ر�تبهم 

و�أن تكون �جلامعة معتمدة من وز�رة 
�ملخولة  �جلهة  �أو  و�لتعليم  �لرتبية 
�لإمار�ت.  بدولة  �لعايل  �لتعليم  عن 
باملنحة  �ل����ر�غ����ب  وي���ق���دم  وت���اب���ع���ت، 
عر�شا ر�شمياً بتكاليف �لدر��شة، على 
 50% ن�����ش��ب��ة  �جل��م��ع��ي��ة  ت��ت��ح��م��ل  �أن 
�لع�شو  وي��و�يف  �لدر��شة،  تكاليف  من 

من  معتمدة  بن�شخ  �جلمعية  �لد�ر�س 
�لع�شو  وي��ت��ع��ه��د  �ل��ت��خ��رج،  ���ش��ه��اد�ت 
�إذ�  مقدم  ب�شيك  �ملنحة  قيمة  ب��اإع��ادة 

مل ي�شتكمل �لدر��شة.
و�أ�شارت �لكتبي، باأن تخ�ش�س �خلدمة 
لتخ�ش�شات  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل��در����ش��ة  يف 
�جلماهريي،  و�لت���������ش����ال  �لإع��������لم 

تخ�ش�س  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل�����در�������ش�����ات  ويف 
يف �ل���در�����ش���ات �ل��ت��ي ت��خ��دم �لإع����لم 

و�لت�شال �جلماهريي. 
وبينت، �أنه يف حالت تاأجيل �مل�شتفيد 
در�����ش���ي  ع����ام  ت��ت��ع��دى  �أل  �ل���در�����ش���ة 
تكاليف  �أي  ت��ت��ح��م��ل  ل  و�جل��م��ع��ي��ة 
�إ�شافية قد تقررها �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية 
من  �مل�شتفيدون  يقدم  �أن  على  عليه، 
ر�شائلهم  من  ن�شخة  �لعليا  �لدر��شات 
�أن�شطة  �شمن  لتو�شياتها  وع��ر���ش��ا 
�جل��م��ع��ي��ة. و�أو����ش���ح���ت رئ��ي�����ش��ة جلنة 
�ل��ت��دري��ب، �أن �ل��ه��دف م��ن ه��ذه �ملنح 
و�ملهني  �ل��ع��ل��م��ي  �مل�����ش��ت��وى  رف����ع  ه���و 
ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني و�لإع����لم����ي����ني �ل����ذي 
�ل�شحافة  �إيجابيا على مهنة  ينعك�س 
كبري  ب�شكل  ت��ت��ط��ور  �ل��ت��ي  و�لإع�����لم 
خ���لل �ل��ف��رتة �ل��ر�ه��ن��ة وم���ا ب��ه��ا من 
�إىل  فيها  �لعاملني  ��شطرت  �أح���د�ث 
تطوير �أنف�شهم مبا يتو�كب مع نظام 

�لإعلم �لرقمي �حلديث.

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد 
�آل ح��ام��د رئ��ي�����س د�ئ�����رة �ل�����ش��ح��ة - 
�أب��وظ��ب��ي �إن���ه يف �ل��وق��ت �ل���ذي �أثرت 
�لعامل  على  كوفيد19-  فيه جائحة 
بتوجيهات  �أب���وظ���ب���ي  ب�����رزت  �أج���م���ع 
�ملتفرد  بنهجها  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
�لتحديات  �أم������ام  ي��ت��وق��ف  ل  �ل�����ذي 
ب���ل ي��ح��ول��ه��ا �إىل ف��ر���س و�إجن������از�ت 
لو�شع  لتم�شي يف طريقها  بالبتكار 
حلول ت�شهم يف �ملقام �لأول باحلفاظ 
على �شحة و�شلمة �ملجتمع و�شمان 
�لرعاية  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م  م��و����ش��ل��ة 
�أينما  �ملتميزة  �جل��ودة  ذ�ت  �ل�شحية 

�حتاجو� �إليها.
و�أو�شح معاليه يف ت�شريح له مبنا�شبة 

بدء فعاليات �لإمار�ت تبتكر 2021 
"يف خ�شم �لتحديات كانت  �أنه:  غد� 
�لتحديات  ظ��ل  ففي  �لفر�س  ه��ن��اك 
ن��ت��ج��ت ع���ن جائحة  �ل���ت���ي  �ل���ر�ه���ن���ة 
كوفيد19- مت ت�شريع وترية م�شرية 

توفري  خ��لل  م��ن  �لرقمية  �ل�شحة 
متميزة  تكنولوجية  و�أدو�ت  ح��ل��ول 
ت�����ش��م��ن ���ش��ح��ة �جل��م��ي��ع وت�����ش��ه��م يف 
�حلد من �نت�شار فريو�س كوفيد19- 
متثلت يف تطبيقات خمتلفة لتقدمي 
ونتائج  بعد  عن  �لطبية  �ل�شت�شار�ت 
�لفح�س وطرق �حل�شول عليه وتتبع 
�ملخالطني و�حلجر �ملنزيل و جميعها 
ك��ان��ت ن��ت��اج ن��ه��ج �لب��ت��ك��ار �ل���ذي يعد 
�أ�شا�شا ر��شخا تتبناه �لدولة لتطورها 
�لدول  ولتكون يف مقدمة  و�زدهارها 

يف جميع �مليادين".
و�أك�����د م�����ش��ي دول����ة �لإم�������ار�ت قدما 
قيادتها  ظل  يف  �لبتكار  طريق  على 
�لر�شيدة �لتي حتمل روؤية ��شت�شر�فية 
�أر�شت من خللها نهج �لبتكار  �لتي 

�أ�شلوب حياة لدى �أبناء �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-الفجر:

حما�شرة  �ل��وط��ن��ي  �لأر����ش���ي���ف  ن��ظ��م 
�للغوية  "�لتعددية  بعنو�ن  تثقيفية 
�أقيمت  �لب�شرية"  �ل��ل��غ��ات  وخ��ر�ئ��ط 
�لتفاعلية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  و����ش���ائ���ل  ع���رب 
مر�عاة للتد�بري �لوقائية يف مو�جهة 
�مل�����ش��ت��ج��د، وقدمها  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
�لدكتور �شديق جوهر خبري �لرتجمة 
�لأر���ش��ي��ف، وحت���دث فيها ع��ن دور  يف 
�لإمار�ت �لبارز يف �ملحافظة على �للغة 
ورمز�ً  وطنية  لغة  بو�شفها  �لعربية 
بحر�شها على نه�شة  للهوية، م�شيد�ً 
وتعزيز  وح��م��اي��ت��ه��ا،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
بالن�شجام  وذل�����ك  ع���امل���ي���اً،  م��ك��ان��ت��ه��ا 
�أثر  له من  ملا  �للغات  تعدد  �إتاحة  مع 

�لفرد  ل��دى  �لت�شامح  ن�شر  يف  و����ش��ح 
و�ملجتمع.

ورك�����ز �مل��ح��ا���ش��ر ع��ل��ى �أه���م���ي���ة تعدد 
�ل��ل��غ��ات ب��و���ش��ف��ه ع��ن�����ش��ر�ً �أ���ش��ا���ش��ي��اً يف 
�ل�شعوب،  ب��ني  �حل�����ش��اري  �ل��ت��و����ش��ل 
�أن  �إىل  م�شري�ً  و�لت�شامح،  و�لتعاي�س 
ذلك كله حتّقق يف دولة �لإمار�ت �لتي 
ت�شت�شيف جاليات من �أكرث من مئتي 
�لعامل،  �أن���ح���اء  خمتلف  م��ن  جن�شية 
بلغتهم  �أبناوؤها  يتفاهم  جن�شية  وك��ل 
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  ف�����اإن  وب���ذل���ك  �لأم، 
ت�����ش��ت��ف��ي��د م���ن خم��ت��ل��ف �ل��ث��ق��اف��ات يف 
جم���ال �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة ومل���ا فيه 

�خلري و�لتطور و�ل�شلم.
�نت�شار  خريطة  �ملحا�شر  و��شتعر�س 
�للغات يف �لوقت �لر�هن، مربهناً على 

�أن �آلف �للغات متد�ولة على �لأر�س، 
ول ميكن ح�شرها ح�شابياً، ثم �نتقل 
�للغوية  �خل�����ر�ئ�����ط  ع����ن  ل���ل���ح���دي���ث 
للحديث  وك��ان  �ل�شيا�شية،  و�لهيمنة 
عن �ل�شر�ع �للغوي يف �أفريقيا ن�شيب 
كبري يف �ملحا�شرة، حيث قال �لدكتور 
ج��وه��ر �إن���ه ل ي��وج��د م��ك��ان يف �لعامل 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��ن��وع ل��غ��وي �أك����رب من 
�لكربى،  �لأفريقية  �ل�شحر�ء  جنوب 
�ل�شفاهية  �للغات  �آلف  تنت�شر  حيث 
�شنع  يف  �مل�شتعمر  ز�د  �لتي  و�ملكتوبة، 
تق�شيمها  �أج����ل  م���ن  ب��ي��ن��ه��ا  �ل���ف���و�رق 
و�ل�شيطرة عليها، ويرّجح �أن �ل�شعوب 
ذ�كرتها  على  تعتمد  كانت  �لأفريقية 
ولذلك  و�ل����ت����دوي����ن  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  يف 
�ن��ت�����ش��رت �ل��ل��غ��ات �ل�����ش��ف��اه��ي��ة، ولكن 

�للغات �ل�شتعمارية ظلت ترتبع على 
قمة �لهرم �للغوي كون لغة �ل�شتعمار 
جت��ع��ل �ل��ن��خ��ب �مل��ح��ل��ي��ة حت��اف��ظ على 

م�شاحلها ومكت�شباتها. 
وق�����دم �مل��ح��ا���ش��ر ع���ر����ش���اً و�ف����ي����اً عن 
�للغوية  و�ل��ت��ع��ددي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ل��غ��ات 
مربز�ً  �أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  جمهورية  يف 
�لأفريكانية  �ل��ل��غ��ت��ني  ب���ني  �ل�����ش��ر�ع 
و�لإجنليزية فيها، وحماولت تهمي�س 
�لباحث  �شلط  كما  �لأفريكانية،  �للغة 
�ل�شوء على �مل�شهد �للغوي يف عهد ما 

بعد �لعن�شرية.
ويف حديثه عن "هيمنة لغة �مل�شتعمر 
ع��ل��ى �مل�����ش��ه��د �لأف��ري��ق��ي يف ع�����ش��ر ما 
�إىل  �ملحا�شر  تطرق  �ل�شتعمار"  بعد 
و�لفرعية  �ملركزية  �لإقليمية  �للغات 

�للغات  ع���دد  �زد�د  ك��ل��م��ا  �أن����ه  م���وؤك���د�ً 
�ملعروفة  �ملحلية  و�للهجات  �لأ�شلية 
قوة  �مل�شتعمر  لغة  �زد�دت  بالرطانات 
�نت�شار�ً  �أك����رث  و�أ���ش��ب��ح��ت  و���ش��ر����ش��ة، 
هكذ�  وظلت  �ل�شاحة،  على  و�شيطرة 
�أعماق  يف  ب���ج���ذوره���ا  ���ش��رب��ت  ح��ت��ى 
��شتقلت  �أن  ب��ع��د  �لأف��ري��ق��ي  �ل����رت�ب 
�شتينيات  يف  �لأفريقية  �ل��دول  معظم 
�لقرن �ملا�شي، و��شتطاعت �أن تتعاي�س 
م��ع �ل��ل��غ��ات �لأ���ش��ل��ي��ة �مل��رك��زي��ة �لأم، 
�إىل  �أحياناً  �ل�شتعمار  لغات  وحتولت 
�لزمن،  م��رور  م��ع  ثانية  �أو  �أوىل  لغة 
و����ش���ار �أول���ئ���ك �ل���ذي���ن ي��ن��ظ��رون �إىل 
مرموقة  م��ك��ان��ة  �أو  مم���ي���زة  وظ��ي��ف��ة 
�ملهيمنة،  �للغة  تعلم  على  يحر�شون 
وهذ� ما كان ي�شهم يف تدمري �مل�شلحة 

�لعامة مبقابل �أغر��س �شخ�شية.
�إىل  حديثه  ختام  يف  �ملحا�شر  و�أ���ش��ار 
�أن  ح��اول��ت  �لنا�شئة  �ل���دول  بع�س  �أن 
باملمار�شات  �خلا�شة  �لقو�نني  ت�شّرع 

�أد�ة  تبني  �أجل  من  ونا�شلت  �للغوية، 
�لر�شمي،  لل�شتخد�م  و�ح���دة  لغوية 
وم��ث��ل��ه��ا �ل������دول �ل���ت���ي ح�����ش��ل��ت على 
كون  من  �نطلقاً  وذل��ك  ��شتقللها، 

�لعامة  �ل����روح  ع��ن  تعبري  �أد�ة  �ل��ل��غ��ة 
و�لهوية �مل�شرتكة، وهي جت�شد معنى 
�ل��وط��ن��ي��ة، وه���ي ك����اأد�ة �ت�����ش��ال تخدم 

�لدولة و�لقت�شاد.

•• دبي- وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة �ل��ط��رق و�مل��و����ش��لت يف 
دبي �إجناز %60 من م�شروع تطوير 
تبلغ  ب��ت��ك��ل��ف��ة  دب����ي-�ل����ع����ني،  ط���ري���ق 
ملياري درهم و�ل��ذي ياأتي تنفيذه يف 
�أطلقها  �لتي  �خلم�شية  �خلطة  �إط��ار 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
"رعاه �هلل" لتلبية �حتياجات �لتو�شع 
و�لن��ت�����ش��ار �ل�����ش��ك��اين و�ل���ع���م���ر�ين يف 
و�لرفاهية  �ل�شعادة  وحتقيق  �لإم��ارة، 
مدينة  �أف�����ش��ل  دب���ي  ل��ت��ك��ون  لل�شكان، 

�ل��ت��ط��وي��ر �جلديد  ي�����ش��ه��م  ل��ل��ح��ي��اة. 
�حلركة  �ن�شيابية  حتقيق  يف  للطريق 
�مل���روري���ة وت��ع��زي��ز حم���اور �ل��رب��ط مع 
�ل�شيخ  و�����ش����ارع  �خل�����ور  ر�أ�������س  ����ش���ارع 
�ل�شيخ  و������ش�����ارع  ز�ي��������د  ب�����ن  حم���م���د 
و�شارع  ن��ه��ي��ان  �آل  ح���م���د�ن  ب���ن  ز�ي����د 
�مل�شاريع  خدمة  جانب  �إىل  �لإم���ار�ت، 
على  و�مل�شتقبلية  �لقائمة  �لتطويرية 
ي�شهم  دبي-�لعني. كما  جانبي طريق 
�لطاقة  م�����ش��اع��ف��ة  يف  �ك��ت��م��ال��ه  ع��ن��د 
�ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��ط��ري��ق م���ن 6000 
�إىل  �جت���اه،  ك��ل  يف  �ل�شاعة  يف  مركبة 
�إىل خف�س  �إ�شافة  12000 مركبة، 
دبي-�لعني،  على طريق  �لرحلة  زمن 

�ملمتد من تقاطع بوكدرة �إىل تقاطعه 
مع �شارع �لإمار�ت، من 16 دقيقة �إىل 
8 دقائق، وحل م�شكلة �لزدحام �لذي 
كيلومرتين،  بطول  �أحياناً  ميتد  كان 
ر عدد �مل�شتفيدين من م�شروع  �إذ ُيقدنَّ
ت��ط��وي��ر ه���ذ� �ل��ط��ري��ق ب��ح��و�يل 1.5 
قال  �ملنا�شبة،  بهذه  و  ن�شمة.  مليون 
م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د �ل��ط��اي��ر، �ملدير 
�لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة 
�إنه مبتابعة �شمو  �لطرق و�ملو��شلت 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم، 
�لتنفيذي، تو��شل �لهيئة �لعمل على 
�ملجتمع  تنفيذ م�شاريع حيوية تخدم 

�لإم����ارة،  يف  �لتنمية  م�شرية  وت��دع��م 
�أك���رث �شبكات  ع��رب تعزيز و�ح���دة م��ن 
ك��ف��اءة يف �ملنطقة، مب��ا متثله  �ل��ط��رق 
يف  رئي�س  كعن�شر  �أهمية  من  �لطرق 
تطوير جودة �حلياة وحتقيق �ل�شعادة 
�إىل تعزيز مكانة دبي  لل�شكان، و�شعياً 
�أماناً يف جمال  بني �أكرث مدن �لعامل 
�لطاقة  زي��ادة  عرب  �ملرورية  �ل�شلمة 
كفاءتها،  ورف���ع  للطرق  �ل�شتيعابية 
مدرو�شة  ��شرت�تيجية  خطة  �إط��ار  يف 
�لعمر�ين  �ل��ن��م��و  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���و�ك���ب 
ووفق  للإمارة،  �مل�شتمر  و�لقت�شادي 
�أرقى �ملو��شفات �لعاملية. و�أكد معاليه، 
�نتهاء �ل�شركات �ملنفذة للم�شروع من 

�إجناز �لو�شلت �ملُج�ّشرة على تقاطع 
�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد مع �شارع 
دبي-�لعني يف كل �لجتاهات، وفتحه 
لفتاً  كامل،  ب�شكل  �مل��روري��ة  للحركة 
�أن �لعمل جاٍر حالياً على تطوير  �إىل 
�ل��ت��ق��اط��ع نف�شه  �ل��رئ��ي�����س يف  �جل�����ش��ر 
جميع  �إىل  �للتفاف  حركات  لي�شمل 
�لجت����اه����ات �لأخ��������رى، �إ����ش���اف���ة �إىل 
ز�يد  �ل�شيخ  ���ش��ارع  ت��ق��اط��ع  ��شتكمال 
�شتكتمل  حيث  نهيان،  �آل  حمد�ن  بن 
ز�يد  �ل�شيخ  �شارع  بني  �لربط  عملية 
بن حمد�ن �آل نهيان �حلايل و�متد�ده 
2018، وذل��ك من  �ل��ذي �فتتح ع��ام 
�إن�شاء جديد ج�شر فوق طريق  خلل 

م�شار�ت  �أربعة  من  يتاألف  دبي-�لعني 
تو�شعيه  �إم��ك��ان��ي��ة  م���ع  �جت����اه  ك���ل  يف 
م�������ش���ار�ت،  خ��م�����ش��ة  �إىل  م�����ش��ت��ق��ب��ًل 
�لقائمة  �مل��ج�����ّش��رة  �ل��و���ش��ل��ة  وت��ط��وي��ر 
من  �لقادمة  �ملرورية  �حلركة  لتخدم 
جممع دبي لند �ل�شكني �ملتجهة غرباً 
دبي،  باجتاه  �لعني   - دب��ي  �إىل طريق 
و�إن�شاء و�شلة جم�ّشرة جديدة خلدمة 
�حل��رك��ة �مل���روري���ة �ل��ق��ادم��ة م��ن دبي 
�لأكادميية  للمدينة  ���ش��م��اًل  �ملتجهة 
وو�حة دبي لل�شيلكون، مع �إن�شاء طرق 

و�إن�شاء  �ل�����ش��ارع  جانبي  على  خدمية 
باقي  �ل���ت���ف���اف���ي���ة خل����دم����ة  و�����ش����لت 
حيث  �لتطويرية  و�مل�شاريع  �حلركات 
م���ن �مل��ت��وق��ع �ن��ت��ه��اء �لأع���م���ال خلل 

�لربع �لثاين من �لعام �لقادم.
�مل�شروع  "ي�شمل  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
ت��ط��وي��ر ت��ق��اط��ع ن���د �ل�����ش��ب��ا �جل����اري 
خل��دم��ة �حل��رك��ة �مل��روري��ة م��ن طريق 
�ل�شبا  ن��د  منطقة  �إىل  �ل��ع��ني   - دب���ي 
على  حت�شينات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لعك�س 
�لطرق �ل�شطحية �لد�خلة و�خلارجة 

�لنتهاء  وت��وق��ع  �ل�شبا  ن��د  منطقة  يف 
م��ن��ه خ���لل �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �لعام 
�شارع  ت��ق��اط��ع  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �حل�����ايل، 
وربطه  دبي-�لعني  طريق  مع  �مليد�ن 
مع �شارع �ملنامة، حيث �شيجري �إن�شاء 
ج�شر يتاألف من �أربعة م�شار�ت يف كل 
�جتاه للربط بني �شارع �مليد�ن و�شارع 
�ملنامة، وكذلك تطوير �جل�شر �لقائم 
ودبي-�لعني  �مل����ي����د�ن  ����ش���ارع���ي  ع��ل��ى 
�لتابعة  �لتطويرية  �مل�شاريع  خلدمة 

ل�ميد�ن. 

الأر�ضيف ال�طني يثقف م�ظفيه يف »التعددية اللغ�ية وخرائط اللغات الب�ضرية«

بتكلفة ملياري درهم.. امل�صروع يخدم اأكرث من 1.5 مليون ن�صمة

طرق دبي تنجز %60 من م�ضروع تط�ير طريق دبي- العني

•• اأبوظبي -الفجر:

�لعام  �ملظهر  على  للحفاظ  �ل�شرت�تيجية  خطتها  �شمن 
يف  �لعمر�ين  و�لنمو  للتطور  ومو�كبة  �أبوظبي،  جلزيرة 
لد�ئرة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت  �ملنطقة، 
�لبلديات و�لنقل، �أعمال �ملناظر �لطبيعية لدو�ر �حلبارى 
على  حفاظاً  وذل��ك  �أبوظبي،  بجزيرة  �مل�شرف  منطقة  يف 

�لرت�ث و�ملعامل �لبيئية و�لتنوع �جلغر�يف �لإمار�تي.
�مل�����ش��روع جم�����ش��م��ات لل�شقور  �ل��ب��ل��دي��ة ���ش��م��ن  و�أن�������ش���اأت 

جتهيزها  مت  ب��ال��دو�ر  مناطق  يف  تثبيتها  مت  و�حل��ب��ارى 
و�جلبلية  و�ل���زر�ع���ي���ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ات  ل��ت��ح��اك��ي 
و�لتناغم �لبيئي و�جلغر�يف �لذي تتميز به دولة �لإمار�ت، 
جم�شماً  و27  لل�شقور  جم�شمات   6 ت��رك��ي��ب  مت  ح��ي��ث 
على  جتميلية  خر�شانية  �أعمال  تنفيذ  مت  كما  للحبارى، 

�شكل كثبان رملية، و�إن�شاء نافورة مائية.
وزر�عة  زر�ع��ة،  �أحو��س  �إن�شاء  كذلك  �لأعمال  وت�شمنت 
�ل��ن��ب��ات��ات، وف��ر���س �حل��ج��ر �لتجميلي د�خل  �ل��ع��دي��د م��ن 
�ل��ري، وكذلك تركيب  �شبكة  �ل��زر�ع��ة، وتركيب  �أح��و����س 

و�إن�شاء غرفة م�شخات  �لتجميلية،  �إن��ارة للأعمال  �شبكة 
ل��ل��ن��اف��ورة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ت��رك��ي��ب ���ش��خ��ور ك��ب��رية د�خل 
�ل�شكل  مع  يتما�شى  متنا�شق  ب�شكل  �ل���دو�ر  ويف  �لنافورة 

�جلمايل �لعام للدو�ر.
مع  �لتزيينية  ب��الإن��ارة  �خلا�شة  �لأل����و�ن  تن�شيق  مت  كما 
�جلمالية  �ل�����ش��ورة  �كتمال  ي�شمن  مب��ا  �ملنفذة  �لأع��م��ال 
ل���ل���دو�ر خ���لل �ل���ف���رتة �مل�����ش��ائ��ي��ة، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز �ملظهر 
�لطريق  مرتادي  نفو�س  على  �ل�شعادة  و�إدخ���ال  �جلمايل 

من �أفر�د �ملجتمع.

بلدية مدينة اأب�ظبي تنفذ اأعمال املناظر الطبيعية لدوار احلبارى يف امل�ضرف  

•• راأ�س اخليمة -وام:

جنح رجال �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة ر�أ�س �خليمة 
خلل �لعام �ملا�شي يف �شبط 1125 كيلوجر�ما من �ملو�د 
�ملخدرة �خلام تبلغ قيمتها �ل�شوقية 25 مليون درهم رغم 
�لظروف �لإ�شتثنائية �لتي فر�شتها جائحة تف�شي فريو�س 

كورونا �مل�شتجد كوفيد 19.
�إد�رة  م��دي��ر  �لطنيجي  جا�شم  �إب��ر�ه��ي��م  �لعقيد  �أو���ش��ح  و 
مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة ر�أ�س �خليمة �أن رجال �ملكافحة 
��شتطاعو�  �لتي  و�إ���ش��ر�ره��م  عزميتهم  خ��لل  من  متكنو� 
عن  �لناجمة  �ملحيطة  �لظروف  على  �لتغلب  خللها  من 
�ملهنية  بو�جباتهم  �ل��ق��ي��ام  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  جائحة 
يف  جناحهم  يف  �نعك�س  ما  و�قتد�ر  كفاءة  بكل  و�لوظيفية 

�شبط طن و125 كليوجر�ما من �ملو�د �ملخدرة بالتعاون 
يف  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��اد�ت  يف  �لإ�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  م��ع 
�لإم���ار�ت �لأخ��رى. ولفت �إىل �أن �أك��رب �شبطية متثلت يف 
عملية  يف  �لأف��ي��ون  خم��در  م��ن  كيلوجر�ما   763 �شبط 
و�ح����دة م��ا ج�شد �جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا فريق 
على  �أف����ر�ده  ي�شهر  �ل���ذي  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  عمل 
�أمن و�شلمة �لوطن و�ملو�طن و�ملقيم ويت�شدى بكل حزم 
حتقيق  �شوى  لهم  هم  ل  �لذين  �ل�شموم  ومروجي  لتجار 
�أهمية  �إىل  م�شرًي�   ، م�شروعة  غري  بطرق  مادية  مكا�شب 
حتت  �ل��دول��ة  يف  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��اد�ت  ب��ني  �لقائم  �لتعاون 
مظلة وز�رة �لد�خلية يف �ف�شال حماولت جتار ومروجي 
�ملو�د �ملخدرة مبختلف �أنو�عها وحماية �أفر�د �ملجتمع من 

�ل�شقوط يف �شرك �لإدمان .

عبداهلل اآل حامد: الإمارات مت�ضي قدما على 
طريق البتكار بدعم القيادة الر�ضيدة 

النائب العام للدولة: مبادئ العدالة الجتماعية ت�ضكل ركنا 
اأ�ضا�ضيا يف امل�ضرية احل�ضارية لدولة الإمارات

ال�ضحفيني الإماراتية تعتمد ق�اعد منح الدرا�ضات اجلامعية والعليا وتط�ير اللغة 
اإدارة مكافحة املخدرات ب�ضرطة راأ�س اخليمة �ضبطت 

املا�ضي العام  املخدرة  امل�اد  من  كيل�جراما   1125
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان : الفجر 

�ملطرو�شي  �شقر  منى  �شعادة  �أ�شارت 
للتنمية  عجمان  جمعية  ع��ام  مدير 
�لرغم  على  و�لثقافية  �لجتماعية 
م��ن ت��د�ع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وما 
��شتثنائية  حالة  من  �لعامل  به  مير 
�لإم������ار�ت مت��ك��ن��ت من  دول����ة  �أن  �إل 
�مل�����ش��ي ق��دم��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق �لآم����ال 
�أ�شبوع  خ�����لل  م����ن  و�ل���ط���م���وح���ات 
بتوجيهات  ج�����اء  �ل�������ذي  �لب����ت����ك����ار 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 
دبي،  حاكم  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
ويو�كب هذ� �لعام مع حلول �ليوبيل 
�ل���ذه���ب���ي ل��ت��اأ���ش��ي�����س �ل�����دول�����ة، كما 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي���ة  م��ع  يتز�من 
ب����اأن ت��ك��ون �ل���دول���ة يف م�����ش��اف دول 

�لعامل �ملتقدمة.
�لإم����ار�ت  ت��ق��دم  على  �ل��ع��امل  و�شهد 
و�لتكنولوجيا  ب��امل��ع��رف��ة  وو���ش��ول��ه��ا 
و�لتطور،  �لتقدم  قمة  �إىل  و�لبتكار 

و�ث��ب��ت��ت �لإم�����ار�ت ب��اأن��ه��ا ق���ادرة على 
ك���ت���اب���ة �ل���ت���اري���خ ب��ف�����ش��ل ك����و�دره����ا 
�ل��ب�����ش��ري��ة يف �ط����لق م�����ش��ب��ار �لأمل 
�لبتكار،  نتائج  و�حد من  يعد  �لذي 
ف�������ش���ل ع����ن ب�����دء ت�����ش��غ��ي��ل حمطة 
�ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  ت�شغيل 
لإنتاج �لكهرباء، وغريها من �مل�شاريع 
�لأجندة  على  و�شعت  �لتى  �ملبتكرة 
�ل�شرت�تيجية للحكومة و�ل�شتفادة 
م���ن �أب���ن���اء �ل���دول���ة وق���در�ت���ه���م على 
�لبتكار  �شهر  �ط��لق  منذ  �لإب����د�ع. 

�رت��ف��ع و��شبح  �ل��ط��م��وح��ات  و���ش��ق��ف 
ك���ل م���ن ي��ح��ل��م ب�����ش��يء ب���ق���ادر على 
تفعيله وتنفيذه خا�شة و�ن �ملبدعني 
قبل  �ل��لحم��دود من  �لدعم  يجدو� 
�لأفكار  وت��ب��ن��ي  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل���ه���ات 
�ل�����ش��ع��اب و�ملعوقات  ك��ل  ت��ذل��ي��ل  م��ع 
يفيد  فكر  و�شاحب  مبتكر  كل  �أم��ام 
و�لعامل  �لدولة  على  ويعود  �ملجتمع 
على  حاليا  تعمل  ف��الإم��ار�ت  بخري، 
بني  �لب��ت��ك��ار  مفهوم  وتر�شيخ  ن�شر 
لهذه  �ل��رتوي��ج  خ��لل  م��ن  �ل�شعوب 

�مل����ب����ادر�ت �ل���ت���ى خ���رج���ت �أب���ع���د من 
حدود �لوطن. 

•• اأبوظبي-وام: 

�لروبوتات  م�شابقة  يف  قيا�شية  م�شاركة  عن  �لإم��ار�ت��ي  �خلا�س  �لأوملبياد  �أعلن 
م�شتوى  على  مدر�شة   44 م��ن  طالباً   375 يتناف�س  حيث   ،2021 �مل��وح��دة 
�أ�شبوعية عرب  ف��رق موحدة لإمت��ام مهام  �لإم���ار�ت �فرت��شياً من خ��لل  دول��ة 
للم�شابقة.  خ�شي�شاً  ممة  م�شُ �لتلعيب  تقنيات  ت�شتخدم  �لكرتونية  من�شات 
2021 �أكرب م�شابقة للروبوتات ت�شتهدف  وتعترب م�شابقة �لروبوتات �ملوحدة 
�لطلب من ذوي �لقدر�ت �ملختلفة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، 
وت�شمل فئتني عمريتني هما بني 8 و11 عاماً، ومن 12 عاماً فما فوق، وتنق�شم 
�ملناف�شة على يومني، يوم 13 مار�س �لقادم لطلب �ملرحلة �لبتد�ئية ويوم 20 

مار�س لطلب �ملرحلة �لثانوية.
وت�شم �لفرق �ملوحدة طلباً من ذوي �لقدر�ت �ملختلفة بالتعليم �لأ�شا�شي لعبني 
�ل�شركاء �ملوحدين مبد�ر�شهم ليتعاونو� �شوياً  �أقر�نهم من  �إىل جنب مع  جنباً 
�ملطلوبة  ..فاملهام  �إليهم  �ملوكلة  �ملهام  و�حد لإمت��ام  �مل�شابقة كفريق  طو�ل مدة 
و�لتكنولوجيا  بالعلوم  �ملرتبطة  معرفتهم  تعزيز  على  فقط  تعمل  ل  منهم 
مهار�ت  حت�شني  على  تعمل  �أي�شاً  و�إمن��ا  و�ل��روب��وت��ات،  و�لريا�شيات  و�لهند�شة 
�لتو��شل و�لعمل �جلماعي ومهار�ت �تخاذ �لقر�ر بني �لطلب من ذوي �لقدر�ت 

�ملختلفة يف مناخ يُتيح للجميع �مل�شاركة �ملت�شاوية و�ل�شتمتاع بتجربة �إيجابية.
وتقام مر��شم ت�شليم �جلو�ئز عرب �لإنرتنت يف يوم 17 �أبريل �ملقبل حيث يتم 
�لإعلن عن �أ�شماء �لفائزين �شمن �لفئات �لتقنية وغري �لتقنية �أي�شاً. و�شتتاح 

�أمام مدر�شة و�حدة فر�شة �لفوز باجلائزة �لفتتاحية للبتكار من �أجل �لدمج 
و�لتي �شتمنح للمدر�شة �لتي تنجح يف �إبر�ز و�إظهار كيف ميكن ��شتخد�م �أن�شطة 
لتعزيز  �ملوحدة  �لروبوتات  مثل  و�لريا�شيات  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�لها�شمي  ط��لل  وق��ال  وم�شتد�م.  فاعل  ب�شكل  بد�خلها  و�ل��دم��ج  �ل�شمول  قيم 
��شتجابة  �أ�شعدتنا  "لقد  �لإم��ار�ت��ي:  �خلا�س  �لأوملبياد  ملوؤ�ش�شة  �لوطني  �ملدير 
للأوملبياد   2021 �مل��وح��دة  �ل��روب��وت��ات  مل�شابقة  �ملده�شة  و�ملعلمني  �مل��د�ر���س 
�خلا�س �لإمار�تي، ل�شيما يف ظل �ل�شغط �لذي يعانيه قطاع �لتعليم ب�شكل عام 
نظر�ً للظروف �لر�هنة حيث �إن للأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي دور� مهما يف تعزيز 
نقاط �لقوة و�إمكانيات �لطلب من ذوي �لقدر�ت �ملختلفة ليح�شلو� على قدر 
�أكرب من �لتقدير، وذلك من خلل خلق فر�س متكنهم وت�شاعدهم على �لتفاعل 

مع �أقر�نهم و�لتعاون معاً د�خل جمتمعهم �ملدر�شي".
يذكر �أنه يف عام 2019، ُنظمت �أوىل فعاليات �لروبوتات �ملوحدة خارج �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية باأبوظبي حيث �شارك ما يقارب 200 طالب من 20 مدر�شة 
يف �لدولة، و�جتمعو� �شوياً لبناء روبوتات على مد�ر �شتة �أ�شابيع لتتوج �مل�شابقة 
نوفمرب  2019. ويف  نوفمرب   16 وذل���ك يف  �جل��و�ئ��ز  خ��لل��ه  ُوزع���ت  يف حفل 
2020، مت تنظيم تدريب �فرت��شي للروبوتات �ملوحدة و�لذي ��شتقطب 196 

طالبا �شمن 58 فريقا موحد� من 25 مدر�شة على م�شتوى �لدولة.
�لتعليميني،  �ل�شركاء  بالتعاون مع   2021 �ملوحدة  �لروبوتات  وتنظم م�شابقة 
يف  �لر�شمي  �لتعليمي  �ل�شريك  للتعليم،  �ل��د�ر  و�شركة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �آت��لب 

�أبوظبي و�لعني.

•• دبي-الفجر: 

كافة  يف  تنظم  2021" �لتي  تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات  �لأح��د،  �ليوم  تنطلق 
�إمار�ت �لدولة يف �لفرتة من 21 �إىل 27 فرب�ير �حلايل، مب�شاركة و��شعة من 
�لقطاع  و�شركات  �لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملحلية  �جلهات �حلكومية �لحتادية 
بالبتكار  حتتفي  �شنوية  وطنية  منا�شبة  يف  �ملجتمع،  فئات  وخمتلف  �خلا�س 
وق�ش�س �لنجاح يف دولة �لإم��ار�ت وت�شتعر�س �لإجن��از�ت و�مل�شاريع �ملبتكرة يف 

كافة �لقطاعات.
�لبتكار،  ثقافة  ون�شر  تر�شيخ  �إىل  �ل��ب��ارز  �ل�شنوي  �لوطني  �حل���دث  وي��ه��دف 
�مل�شتقبلية،  �لتجارب و�ملبادر�ت  �ملجتمعية يف ت�شميم وتطوير  �مل�شاركة  وتعزيز 
دولة  لتاأ�شي�س  �لذهبي  ياليوبيل  للحتفال  �ل�شتعد�د�ت  مع  بالتز�من  وياأتي 

�لإمار�ت.
وت�شهد فعاليات "�لإمار�ت تبتكر 2021" تكرمي �لفائزين بجائزة "�لإمار�ت 
تبتكر" �لتي �أطلقها مركز حممد بن ر��شد للبتكار �حلكومي، ترجمة لتوجهات 
حكومة دولة �لإمار�ت يف دعم �لأفكار �ملبتكرة وتطبيقها، و�لتي حتتفي يف دورتها 
�لأوىل بالبتكار�ت �لتي �أ�شهمت يف تعزيز جهود مو�جهة تبعات جائحة فريو�س 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد19-"، و�لتي �شيتم �إعلن �لفائزين بها �شمن فعاليات 
2020 دبي"  "�إك�شبو  2021" �لذي يعقد يف موقع  "�لإمار�ت تبتكر  موؤمتر 

يوم �خلمي�س 25 فرب�ير �حلايل. 
حتتفي  رئ��ي�����ش��ي��ة  ف��ئ��ات  2021" �أرب�����ع  ت��ب��ت��ك��ر  "�لإمار�ت  ج���ائ���زة  وت��ت�����ش��م��ن 
�لأعمال،  ��شتمر�رية  تعزيز  يف  تطبيقها  �أ�شهم  �لتي  �حلكومية،  بالبتكار�ت 
و�لقت�شاد �لوطني، و�لتعليم وخمتلف �لقطاعات، وهي: فئة �أف�شل �بتكار من 

حيث �حلد�ثة، وفئة �أف�شل �بتكار قابل للتكر�ر، و�أف�شل �بتكار من حيث �لأثر يف 
خدمة �ملجتمع، �إ�شافة �إىل فئة �أ�شرع �بتكار مت تطبيقه ملو�جهة "كوفيد19-".

على  بالعتماد  �لفرت��شي   "2021 تبتكر  "�لإمار�ت  موؤمتر  تنظيم  و�شيتم 
وفعاليات  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  �حل��و�ري��ة  �جلل�شات  ب��ني  يجمع  هجني  من���وذج 
ويركز  دبي"،   2020 "�إك�شبو  موقع  رقمية يف  من�شة  تعر�س عرب  �فرت��شية 
�مل��وؤمت��ر ع��ل��ى �ل��ت��ح��ولت �مل��ب��ت��ك��رة، و�لق��ت�����ش��اد �مل��ب��ت��ك��ر، وي�شلط �ل�����ش��وء على 

�حلكومات �ملتميزة �لتي وظفت �لبتكار يف �إحد�ث قفز�ت كبرية.
�لوعي  لتعزيز  ت��ه��دف  م���ب���ادر�ت  �إط����لق   "2021 تبتكر  "�لإمار�ت  وت�شهد 
�لتفكري  �أف��ر�ده وم�شتقبلهم، وتنمية  و�أث��ره يف و�قع  باأهمية �لبتكار  �ملجتمعي 
حلول  �إيجاد  يف  ي�شهم  ما  �لأفكار  و�ختبار  �لتجربة  على  يقوم  �ل��ذي  �لإبد�عي 

مبتكرة للتحديات و�شناعة م�شتقبل �أف�شل للأجيال �لقادمة.

�لو�قع  �أر���س  على  تنظيمها  يتم  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  ع��دد�ً  �لفعاليات  وتت�شمن 
�أبوظبي  �إم��ارة  وتنظم  �مل�شاركات،  من  عدد  �أكرب  ��شتقطاب  بهدف  و�فرت��شياً، 
60 فعالية د�خلية وخارجية، و�إمارة  118 فعالية ومبادرة، وتنظم �إمارة دبي 
�ملبادر�ت  ع��دد�ً من  �إم��ارة عجمان  60 فعالية، وتنظم  �أك��رث من  ر�أ���س �خليمة 
�أكرث  �إم��ارة �لفجرية  �ملحلية يف  �لعمل، فيما تنظم �جلهات  و�لفعاليات وور���س 
من 30 فعالية، كما تنظم �جلهات �ملحلية يف �إمارة �أم �لقيوين نحو 20 فعالية 

مبتكرة.
وتلتزم فعاليات "�لإمار�ت تبتكر" بتطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي و�شعتها 
فريو�س  جائحة  ملو�جهة  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
وتوفري  �لكمامات،  و�رت��د�ء  �لجتماعي،  �لتباعد  ت�شمل  �لتي  �مل�شتجد،  كورونا 

�أدو�ت �لتعقيم حلماية �أفر�د �ملجتمع.

•• ال�صارقة- وام: 

ب�شرطة  و�ل�شائقني  �لآليات  �إد�رة ترخي�س  �لكي مدير  �ملقدم خالد حممد  �أكد 
�ملقدمة  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي  نحو  و�ملتو��شل  �لد�ئم  �لقيادة  �شعي  �ل�شارقة 
�إىل  �لد�ئم  و�شعيها  �خلدمة  تقدمي  عند  �ملتبعة  �لإج���ر�ء�ت  وت�شهيل  للجمهور 
تطوير خدماتها مبا يتو�فق مع �أهد�ف وز�رة �لد�خلية لتعزيز ر�شا �ملتعاملني 
�لعام  خ��لل  331726 مركبة  �أن���ه مت فح�س  و�أو���ش��ح  �مل��ق��دم��ة.  ب��اخل��دم��ات 

�ل�شارقة  �إم��ارة  �لفني على م�شتوى  �لفح�س  2020 يف جميع مر�كز  �ملن�شرم 
جتديدها  مت  �لتي  �ملركبات  �إجمايل  بلغ  كما  فح�س  مركز   12 عددها  و�لبالغ 
يف �لفرتة من تاريخ 1 يناير حتى 31 دي�شمرب من �لعام 2020 273369- 
مركبة حيث �شملت 67523 مركبة عرب مر�كز �خلدمة و172906 مركبة 

عرب �لتطبيقات �لذكية و32940 مركبة عرب خدمة جهاز �شهل.
للجمهور  �ملقدمة  �لرتقاء باخلدمات  �لقيادة على  �إطار حر�س  �أنه يف  و�أ�شاف 
مبا يتما�شى و�لتوجه �حلكومي �لر�مي �إىل �إ�شعاد �ملتعاملني وفق �أف�شل �ملعايري 

للمركبات من  �حل��ار�ت لفح�س  ع��دد من  �فتتاح  ج��ودة �حلياة فقد مت  لتعزيز 
طر�ز 2015 حتى �لعام �حلايل من دون نزول قائد �ملركبة.

�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �طلقتها  �ل��ت��ي  مركبتك"  "جدد  �مل��روري��ة  للحملة  و��شتكماًل 
�إد�رة  بالتعاون مع  و�ل�شائقني  �لآليات  ترخي�س  ب�اإد�رة  �ل�شارقة ممثلة  ل�شرطة 
�ملرور و�لدوريات و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني عرب من�شات �لتو��شل �لجتماعي 
ب�شرطة �ل�شارقة وو�شائل �لإعلم �ملحلية قال �ملقدم �لكي �إن �حلملة تهدف �إىل 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من  حر�شاً  بالإمارة  �ملنتهية  �ملركبات  جتديد 

على �شلمة قائدي �ملركبات وم�شتخدمي �لطريق من �لتعر�س حلو�دث �ل�شري 
و�ملرور ب�شبب وجود مركبات منتهية �لرتخي�س على �لطريق.

جماناً  فح�شها  �إمكانية  �ملنتهية  �ملركبات  لأ�شحاب  تتيح  �حلملة  �أن  �إىل  ولفت 
�لنهائي للتجديد ت�شجيعاً  �لفح�س  �مل�شاحبة للحملة وذلك قبل  �لنقاط  عرب 
لهم على جتديد مركباتهم حفاظاً على �شلمتهم و�شلمة م�شتخدمي �لطريق 
�لهدف  م��ع  و�ملن�شجمة  �مل��روري��ة  �ل�شلمة  حتقيق  يف  �لقيادة  جلهود  وت��ع��زي��ز�ً 

�ل�شرت�تيجي لوز�رة �لد�خلية �لر�مي �إىل جعل �لطرق �أكرث �أمناً.

ترخي�س الآليات ب�ضرطة ال�ضارقة تفح�س 331 األفا و726 مركبة خالل 2020

م�ضاركة قيا�ضية يف م�ضابقة الروب�تات امل�حدة 2021 لالأوملبياد اخلا�س الإماراتي

حتتفي باملبتكرين وق�ص�س النجاح وت�صتعر�س اإجنازات الدولة يف البتكار

»الإمارات تبتكر 2021« تنطلق الي�م مب�ضاركة وا�ضعة من احلك�مة والقطاع اخلا�س واملجتمع

 •• اأم القيوين- وام:

عملت حكومة �أم �لقيوين خلل �ل�شنو�ت �لأخرية على تر�شيخ 
�لرتقاء  جانب  �إىل  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  بيئة  فى  �لبتكار  ثقافة 
بجودة �حلياة و�عتبار �لبتكار �أحد �ملحاور �لوطنية يف �لعمل 
�حلكومي وذلك تو�فقاً مع ��شرت�تيجية دولة �لإمار�ت وروؤية 
بحلول �ليوبيل  �لعامل  دول  �أف�شل  �شمن  تكون  باأن   2021

�لذهبي للحتاد.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي  �آل  �مبطوي  خمي�س  كليثم  و�أو���ش��ح��ت 
للبتكار يف �ملجل�س �لتنفيذي باأم �لقيوين �أن حكومة �لإمارة 
عملت على تعزيز ون�شر ثقافة �لبتكار يف موؤ�ش�شاتها �حلكومية 
�ملجتمع،  �أف����ر�د  ب��ني  �ملجتمعية  �مل�����ش��ارك��ة  وت�شجيع  و�ملحلية 
�ل��ت��ي ت�شاهم يف  �مل��ب��ادر�ت  �ل��ع��دي��د م��ن  �ن��ه��ا تبنت  ف�شل ع��ن 

مو�جهة �لتحديات �ملختلفة يف �مل�شتقبل. وقالت كليثم �آل علي 
يف حو�رها مع وكالة �أنباء �لإم��ار�ت " و�م " مبنا�شبة �نطلق 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �إن   "2021 تبتكر  "�لمار�ت  ف��ع��ال��ي��ات 
برئا�شة �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعل ويل عهد �أم 
�لقيوين يدعم منظومة �لبتكار يف موؤ�ش�شات ودو�ئر �إمارة �أم 
�لقيوين كونها عن�شر� ��شا�شيا يف ��شرت�تيجية �لإمارة، وذلك 
ملا له من �أثر يف �إيجاد حلول تطويرية ت�شهم يف عجلة �لتنمية 

�مل�شتد�مة يف �لإمارة و�لدولة ب�شورة عامة.
"�لمار�ت  فعاليات  يف  �لقيوين  �أم  حكومة  عمل  �آل��ي��ة  وح��ول 
تبتكر" قالت كليثم �آل علي �إنه يتم �شنوياً ت�شليط �ل�شوء على 
�أهم �بتكار�ت �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�شة و�ملوؤ�ش�شات 
�لتعليمية يف �لإم��ارة من خلل معر�س �لبتكار �لتي ينظمه 
�ملجل�س �لتنفيذي ويتم خلله عر�س �أف�شل �لفكار و�خلدمات 

�لعمل  عمل  وتي�شر  �ملجتمع  �أف����ر�د  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �لتطويرية 
تبتكر  "�لمار�ت  فعاليات  تنظيم  يخ�س  وفيما  �حل��ك��وم��ي. 
2021" يف ظل جائحة كورونا ..قالت كليثم �آل علي �إن دو�ئر 
فعاليات  يف  �مل�شاركة  على  حر�شت  �لقيوين  �أم  يف  �حلكومية 
19 ومن هذ�  ��شبوع �لبتكار يف ظل جائحة كورونا كوفيد - 
�لر�غبني  مع  �لتن�شيق  على  �لتنفيذي  �ملجل�س  عمل  �ملنطلق 
 8 �شت�شارك  �أن���ه  ..م�شيفة  م�شاركتهم  لت�شهيل  �مل�شاركة  يف 
"�لإمار�ت تبتكر  �أ�شبوع  �لعام يف فعاليات  جهات حكومية هذ� 
�فرت��شي  ب�شكل  �لفعاليات  من  عدد  تنفيذ  و�شيتم   ،"2021
�ملجل�س  م��و�ف��ق��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ت��و����ش��ل،  م��ن�����ش��ات  ع���رب 
�لتنفيذي لبع�س �ملوؤ�ش�شات على تنفيذ �لفعاليات ب�شكل و�قعي 
�لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  جميع  تطبيق  يف  �لتاأكيد  �شرورة  مع 

�لتي و�شعتها �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات.

•• اأبوظبي -وام:

تبتكر  �لإم��ار�ت  بفعاليات  �حتفاء  �لإ�شلمية  للثقافة  ز�يد  د�ر  ت�شارك 
2021 بحزمة من �ملبادر�ت و�لفعاليات يف هذ� �حلدث �لوطني �لذي 
يحتفي بالبتكار يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويهدف 
�إىل تر�شيخ ون�شر ثقافة �لبتكار، وتعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية يف ت�شميم 
وتطوير �لتجارب و�ملبادر�ت و�مل�شروعات �مل�شتقبلية، بالتز�من مع �لعام 

�خلم�شني لقيام دولة �لإمار�ت.
و�ملهتمني  �جل��دد  و�ملهتدين  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لفعاليات  هذه  وت�شتهدف 
�أفر�د �ملجتمع باأهمية �لبتكار و�أثره  بالثقافة �لإ�شلمية بتعزيز وعي 
�لبتكارية  �ل��ور���ش��ة  تنظيم  �ل���د�ر  برنامج  و�شيت�شمن  م�شتقبلهم،  يف 

مبتكرة  خدمات  تقدمي  كيفية  عن  �شتتحدث  و�لتي  �ل��د�ر  خدمات  يف 
توليد  وكيفية  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  يف  �لب��ت��ك��ار  وم��ف��ه��وم  للمتعاملني، 
"�لبتكار  بعنو�ن  ور�شة  عقد  �إىل  بالإ�شافة  �ملبتكرة،  �لأف��ك��ار  وحتفيز 
�إعد�د  و  وحتديات  فر�س  بحث  بهدف  �لإمار�تية"  �لثقافة  منهج  يف 
�حللول  و�إي��ج��اد  وقيا�شه،  �لإم��ار�ت��ي��ة  للثقافة  مبتكر  منهج  تطبيق  و 
�لبتكار  �أدو�ت  با�شتخد�م  �ملمار�شات  �أف�شل  على  بالطلع  للتحديات 
�لأفكار، مبا  و حتليل  �لتطوير  و  �لبحث  و  �لذهني  كالع�شف  �ملتنوعة 

يحقق توجهات �لد�ر.
وي�شتمل برنامج �لد�ر على فعالية تدعم تعليم �للغة �لعربية للناطقني 
بغريها من خلل و�شائل تعليمية ترفيهية ت�شتهدف �أفر�د �ملجتمع من 
�أر���س دولة �لم��ار�ت، من خلل �بتكار  �جلاليات �ملختلفة �ملقيمة على 

�ألعاب ذكاء ت�شهم يف تعزيز تعلم �للغة �لعربية للناطقني بغريها ويتم 
�ملطاعم  مثل  �أم��اك��ن  ع��دة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  م��ع  بالتعاون  تنفيذها 

ومر�كز �لت�شوق وحمطات �نتظار �حلافلت.
وحتقيقاً لروؤيتها يف �أن تكون موؤ�ش�شة ر�ئدة يف �لتعريف بجوهر �لثقافة 
تعنى  �لفنية"  باإبد�عاتك  "عرب  مبادرة  �أي�شاً  �ل��د�ر  تنظم  �ل�شلمية 
بطرح �أحاديث نبوية مرتبطة بالقيم �ل�شلمية و�لتعبري عنها باأ�شلوب 
فني ي�شم �لر�شم و�لت�شوير و�لت�شميم �لفوتوغر�يف وذلك على مو�قع 
�لتي  �لآخر  �لتعاي�س و�ح��رت�م  �لتو��شل �لجتماعي بهدف تعزيز قيم 
�إىل جانب تنظيم ور�شة  �إيجابي يف �ملجتمع،  �أثر  تر�شخها �لدولة ولها 
فر�س  ببحث  �لثقايف" تخت�س  �لتعدد  و  �لت�شامح  يف  "�لبتكار  بعنو�ن 
و حتديات �لت�شامح و �لتعدد �لثقايف يف دولة �لإمار�ت و �إيجاد �حللول 

�أدو�ت  با�شتخد�م  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �لطلع  للتحديات من خلل 
و  �لإ�شلمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  توجهات  يحقق  مب��ا  �ملتنوعة  �لبتكار 

تطلعات حكومة �لإمار�ت.
وقالت �لدكتورة ن�شال حممد �لطنيجي �ملدير �لعام للد�ر : �حتفالنا 
�لذهبي،  باليوبيل  �لدولة  �لعام مميز كونه يتز�من مع �حتفالت  هذ� 
فم�شاركتنا �ليوم يف �لإمار�ت تبتكر تاأتي جت�شيد�ً لتوجهات وروؤية قيادة 
�لدولة يف تبني �لبتكار منهج عمل وثقافة حكومية وجمتمعية، فهذ� 
�حلدث �ل�شنوي يهدف �إىل تعزيز ريادة �لدولة عاملياً، وتعزيز مكانتها 
�لبتكار  ثقافة  ون�شر  �ل��ق��در�ت  بناء  خ��لل  من  للبتكار  عاملي  كمركز 
و�لقطاع  تبني �جلهات �حلكومية  �لدولة، ويتحقق ذلك من خلل  يف 

�خلا�س و�أفر�د �ملجتمع ممار�شات �لبتكار.

»زايد للثقافة الإ�ضالمية« ت�ضارك يف فعاليات »الإمارات تبتكر 2021«

•• راأ�س اخليمة-وام:

�أعلنت �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي يف ر�أ�س �خليمة 
م�شاركة 20 جهة حكومية و�شبه حكومية حملية بالإمارة 
يف فعاليات �لإمار�ت تبتكر 2021خلل �لفرتة من 21 
�إىل 27 فرب�ير �جلاري من بينها �شريكان �إعلميان هما 
�ملكتب �لإعلمي حلكومة ر�أ�س �خليمة وهيئة �إذ�عة ر�أ�س 

�خليمة.
من  ك��ب��رية  ن�شبة  �أن  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  و�أك����دت 
تنظم  ب���الإم���ارة   2021 دورة  يف  �لب��ت��ك��اري��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
"�فرت��شيا" �إىل جانب فعاليات �أخرى حتت�شنها �لدو�ئر 
و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف مقارها و�شط �شل�شلة من �لتد�بري 
�لوقائية �مل�شددة، يف �إطار �لتقيد بالإجر�ء�ت �لحرت�زية 

�لتي �أقرتها �جلهات �ملعنية يف �لدولة.
�لعام  �لأم��ني  خليفة  عبد�للطيف  حممد  �لدكتور  وق��ال 
للمجل�س �لتنفيذي يف ر�أ�س �خليمة: �إن فعاليات "�لإمار�ت 
�لعام،  هذ�  �جلديدة  �لن�شخة  خلل  �لإم��ارة  يف  تبتكر"، 
�أف�شل  م�شابقة  �أبرزها  من  متنوعة  فعالية   82 تت�شمن 
�شور  لأجمل  و�أخ��رى  �خليمة  بر�أ�س  خا�س  ذك��ي  تطبيق 
�لإلكرتونية،  �حلكومة  هيئة  تطلقهما  ل��لإم��ارة  رقمية 
يوثق  مبتكر  �إل��ك��رتوين  ر�ب��ط  وه��و  �لبتكار"  و"�شجرة 
وموؤمتر  �ل��ب��ل��دي��ة،  د�ئ����رة  تطلقه  و�لب���ت���ك���ار�ت  �لأف���ك���ار 
�لبتكار من تنظيم هيئة ر�أ�س �خليمة للمو��شلت، �لتي 
و"فيديو  �ل�شائقني،  �شلوكيات  لر�شد  نظاما  �أي�شا  تطلق 

�ملو�رد  لد�ئرة  م�شتقبليا  ت�شور�  ي�شع  �ل��ذي  �خليال"، 
مهنية  وور�����س   ،2071 ع���ام  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف  �لب�شرية 

�بتكارية تنظمها د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية.
و�أ�شاف �إن �لفعاليات تت�شمن كذلك مبادرة �إطلق كتيب 
�بتكاري  معر�س  جانب  �إىل  �جلمارك  لد�ئرة  �إل��ك��رتوين 
�لعامة  �لنيابة  د�ئرتي  يف  �ملبتكرة  �لعمل  �أنظمة  لعر�س 
�لطري�ن  لد�ئرة  �لطري�ن  يف  �لبتكار  وجائزة  و�ملحاكم، 
ل��د�ئ��رة �لآث���ار و�ملتاحف،  ت��ر�ث��ي مبتكر  �مل���دين، وع��ر���س 
تطلقها  �ل��ت��دوي��ر  لإع�����ادة  �لإمار�ت"  "مر�يا  وم���ب���ادرة 
مبتكرة  م�شاريع  وعر�س  و�لتنمية،  �لبيئة  حماية  هيئة 
�لتكنولوجيا  لثانوية  ذكية  �فرت��شية  وف�شول  للطلبة 

�لتطبيقية.
�لبتكار  �أي�����ش��ا خم��ت��رب  ت�����ش��م��ل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أن  و�أو����ش���ح 
�لجتماعية،  للتنمية  �لإم�������ار�ت  جل��م��ع��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي 
وم��ه��رج��ان �لب��ت��ك��ار م��ن ج��ان��ب د�ئ���رة �خل��دم��ات �لعامة، 
و�إطلق تقنية �لإ�شاءة �لذكية و�أنظمة لك�شف "�لنعا�س" 
ل���دى �ل�����ش��ائ��ق��ني م���ن ق��ب��ل �جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة بر�أ�س 
�خليمة، وفعالية بعنو�ن /�لبتكار باأبعاد جديدة ومهار�ت 
متجددة/ يف غرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة ومنتدى 
تاأتي فعاليات  و  �لتقنية.  لكليات  �لأعمال  وريادة  �لبتكار 
هذه �لدورة لت�شيف �إىل �لنجاحات �لتى حققتها �لدور�ت 
�ل�شابقة و�شول �إىل تر�شيخ ثقافة �لبتكار وجعله �أ�شلوب 
�ل��دول��ة يف هذ�  تناف�شية  ول��ت��وؤك��د  ح��ي��اه ومم��ار���ش��ة عمل 

�مليد�ن و �لإ�شهام يف روؤية �خلم�شني �شنة �لقادمة.

براأ�س  حك�مية  و�ضبه  حك�مية  جهة   20
اخليمة ت�ضارك يف فعاليات الإمارات تبتكر

منى املطرو�ضي : اأ�ضب�ع البتكار يالم�س الف�ضاء ويتزامن مع ال�ضتعداد للخم�ضني

اأم القي�ين تر�ضخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل امل�ؤ�ض�ضي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

�أكد معايل عمر �شلطان �لعلماء وزير 
�لدولة للذكاء �ل�شطناعي و�لقت�شاد 
�لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد، �أن 
حكومة دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
ملهماً  من����وذج����اً  �أ���ش��ب��ح��ت  م���ك���ت���وم، 
للنتقال  �ل�شاعية  �لعامل  حلكومات 

�ل�شيا�شات  م��رون��ة  يف  �مل�شتقبل،  �إىل 
يف  و�ل�شتباقية  �لعالية  و�جل��اه��زي��ة 
جلهودها  نتيجة  �لتحديات،  مو�جهة 
وتوجيهاته  ���ش��م��وه  روؤى  ت��رج��م��ة  يف 
�لتفكري  وبتبني  �مل�شتد�م  بالتطوير 
"خارج  �أف��ك��ار  وت�شميم  �ل���ش��ت�����ش��ر�يف 
�ل�شندوق"، متكن �حلكومة من تعزيز 
بكل  جمتمعها  وخدمة  عاملياً  ريادتها 
كفاءة وفاعلية، ما ميثل "كلمة �ل�شر" 

يف �لنجاح �حلكومي �ملتو��شل.  
دولة  حتقيق  على  تعقيباً  ذل���ك،  ج��اء 
 31 و�ل�  �ملركز �لأول عربياً  �لإم��ار�ت 
عاملياً يف موؤ�شر �لعمل عن بعد �ل�شادر 
عن �شركة "�شريكل لوب" �لربيطانية 
حللول وخدمات �لتكنولوجيا، متفوقًة 
�إي��ط��ال��ي��ا و�ل��ي��اب��ان وه��ون��غ كونغ  على 
و�لوليات  ورو�شيا  وماليزيا  و�إيرلند� 
�ملتحدة و�ل�شني، فيما حققت �لدولة 

�مل��رك��ز �ل��ث��اين ب��ني �أف�شل �ل���دول من 
حيث �شرعة وكفاءة �شبكات �لإنرتنت.
�ل��ع��امل خلل  "�شهد  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
�أفرزتها  كبرية  تغيري�ت  �ملا�شي  �لعام 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ت���د�ع���ي���ات 
و�نعك�شت  "كوفيد19-"،  �مل�شتجد 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ن��و�ح��ي �حل���ي���اة، و�أك����دت 
�لتاأقلم  على  �حلكومات  ق��درة  �أهمية 
�ملتوقعة  غ��ري  �مل��ت��غ��ري�ت  م��ع  �ل�شريع 

دولة  حكومة  متكنت  وق��د  و�لطارئة، 
�لإم��������ار�ت م���ن خ����لل ت��ب��ن��ي��ه��ا نهجا 
ت�شمن  �أن  م��ن  م��درو���ش��ا،  ����ش��ت��ب��اق��ي��ا 
��شتمر�رية خدماتها مع �حلفاظ على 
�شحة و�شلمة مو�ردها �لب�شرية عرب 
عن  �لعمل  م��ن  منهم   95% متكني 
بعد يف ذروة تف�شي �جلائحة". و�أ�شاف 
�لت�شنيف  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  �شلطان  ع��م��ر 
�لإم���ار�ت  دول��ة  حققته  �ل��ذي  �ملتقدم 

نتاجا  يعد  بعد،  عن  �لعمل  موؤ�شر  يف 
�لتي  �ل�شتباقية  �ل�شتجابة  لآل��ي��ات 
بالتكنولوجيا  م��دع��وم��ة  �ب��ت��ك��رت��ه��ا 
�لرقمية  �لتحتية  و�لبنية  �ملتقدمة 
�ملتطورة، وتبني نظام "هجني" يعتمد 
�أحدث �لتقنيات وي�شخر كل �لإمكانات 
وتعزيز  �ل��ب�����ش��ري��ة  ك���و�درن���ا  ل��ت��م��ك��ني 

�لريادة �حلكومية.
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، �أن دول���ة �لإم����ار�ت 

جن��ح��ت ب��ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام �ل��ع��م��ل عن 
�لأعمال  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  و���ش��م��ان  ب��ع��د 
وتقدمي �خلدمات يف خمتلف �جلهات 
على  معتمدة  و�خل��ا���ش��ة،  �حل��ك��وم��ي��ة 
وبنية حتتية  ما متتلكه من مقومات 
بتكنولوجيا  م��ع��ززة  و�أن��ظ��م��ة  رق��م��ي��ة 
�أثبتت  وق����د  �ل���ش��ط��ن��اع��ي،  �ل����ذك����اء 
ق����درة وك���ف���اءة ع��ال��ي��ة، خ�����ش��و���ش��اً يف 
تبنتها  �لتي  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  ظل 

ت��ف�����ش��ي جائحة  م���ن  ل��ل��ح��د  �ل����دول����ة 
فريو�س كورونا و�حلفاظ على �شلمة 

�ملجتمع.

كهرباء ال�ضارقة ت�قع اتفاقية لإن�ضاء حمطة اأر�ضاد ج�ية متط�رة يف املنطقة ال��ضطى
•• ال�صارقة -وام:

�شركة  �تفاقية مع  �ل�شارقة  وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز 
جوية  �أر���ش��اد  حمطة  لإن�شاء  �لهولندية  كون�شلت  بوندير� 
متطورة يف �ملنطقة �لو�شطى بهدف جتميع �لبيانات و�إن�شاء 
در��شات  �إع��د�د  يف  منها  مناخية لل�شتفادة  قاعدة معلومات 
ح���ول م�����ش��روع��ات �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة م��ن �ل���ري���اح و�لطاقة 
باجليو  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ب��ع��د  ع��ن  �لت��ف��اق��ي��ة  وق���ع  �ل�شم�شية. 
�ل�شويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة بح�شور 
بالهيئة  �لطاقة  نقل  �إد�رة  مدير  �لطنيجي  حمد  �ملهند�س 

و�يريك �أرن�شت مدير �شركة بوندير�كون�شلت �لهولندية.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د ب��اجل��ي��و �ل�����ش��وي��دي �إن �ل��ه��ي��ئ��ة تعمل 

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
تعزيز  على  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
و�إيجاد  للطاقة  �شاملة  ��شرت�تيجية  وتطوير  �ل���ش��ت��د�م��ة 
�ملعايري  �أعلى  �لطاقة وفق  �أف�شل �حللول و�لتقنيات لكفاءة 
�أحدث  لتطبيق  كافة �جلهات  �لتعاون مع  تفعيل  من خلل 
�لتكنولوجيا يف جمالت �لطاقة و�ل�شتد�مة �لبيئية وتوفري 
�لطلب  �أن  و�أك���د  �ل�����ش��ارق��ة.  �إم���ارة  ل�شكان  �خل��دم��ات  �أف�شل 
�حللول  �إي��ج��اد  يف  قدما  �مل�شي  يحتم  �لطاقة  على  �ملتز�يد 
�ملنا�شبة وو�شع ��شرت�تيجية ت�شكل روؤية م�شتقبلية لدر��شات 
مثل  �ل�شارقة  باإمارة  �ملتو�فرة  �مل�شادر  من  �ملتجددة  �لطاقة 
للطاقة  �مل�شتمر  �لطلب  ملو�كبة  و�ل��ري��اح  �ل�شم�شية  �لطاقة 
من  �لكربونية.  �لنبعاثات  خف�س  يف  �لعامل  دول  وم�شاركة 

تتطلع  �لهيئة  �أن  �إىل  �لطنيجي  حمد  �ملهند�س  �أ�شار  جانبه 
للبدء يف �إعد�د در��شات متخ�ش�شة لتنفيذ عدد من �مل�شروعات 
�لرياح  م��ن  و�مل��ت��ج��ددة  �لبديلة  �لطاقة  جم��ال  يف  �جل��دي��دة 
و�لطاقة �ل�شم�شية ومت �ختيار �أف�شل موقع لرتكيب حمطة 
�لأر�شاد �جلوية يف �ملنطقة �لو�شطى وميكن �أن تخدم �ملحطة 
�لبيانات  خ��لل  من  و�ملجتمعية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
�لتي توفرها عن حالة �لطق�س و�شرعة �لرياح. و�أكد �يريك 
�أرن�شت �أن �ل�شركة حتر�س على تفعيل �شبل �لتعاون مع هيئة 
كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة وتنمية علقات �ل�شر�كة وتبادل 
�ملعلومات و�خل��رب�ت بني �لطرفني من خلل خطة حمددة 
�أف�شل �ملو��شفات و�شتوفر  �إن�شاء �ملحطة وفق  و�شتعمل على 

�أجهزة ر�شد بيانات حديثة ومتطورة.

•• دبي-الفجر: 

دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  قدمت 
�لعلج �ملجاين ل� 26 حالة مر�شية 
غرفة  يف  �لأك�������ش���ج���ني  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لعامة  ل������لإد�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��غ��ط 
بجانب  تقع  و�ل��ت��ي  و�لن��ق��اذ  للنقل 
مركز �شرطة دبي �ل�شحي، وذلك يف 

�لعام 2020.
وقال �لر�ئد �إ�شماعيل ح�شن حممود، 
بالأك�شجني،  �لعلج  غرفة  م�شوؤول 
حتت  بالأك�شجني  �ل��ع��لج  غرفة  �إن 
�حلجرة  ت��ع��ت��رب  و�ل����ت����ي  �ل�����ش��غ��ط 
على  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة  يف  �لأوىل 
و�لوحيدة  �لأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى 
يف دب�����ي و�لم����������ار�ت �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف 
�لتعامل مع حو�دث �لغو�س، متكنت 
26 حالة مر�شية  بنجاح من علج 
�إىل  و�شلت  ُمتقدمة  ك��ان��ت  بع�شها 
ح���د �لإ����ش���اب���ة ب��ال�����ش��ل��ل، وب��ع��د عدد 
�ل�شغط  غرفة  د�خ��ل  �جلل�شات  من 

متكنو� من �ل�شري مرة �أخرى.
و�أو����ش���ح �ل��ر�ئ��د �إ���ش��م��اع��ي��ل حممود 
26 ح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة م��ن��ه��ا 8  �أن �ل���� 

�لغو�س  ح����الت حل�����و�دث  �إ����ش���اب���ات 
�ل���ت���ي ت�����ش��ي��ب �ل���غ���و�����ش���ني مم���ن ل 
يلتزمون باإجر�ء�ت �لأمن و�ل�شلمة 
43 جل�شة  وذلك من خلل تقدمي 
بينما  ���ش��اع��ة،   51 مب��ع��دل  علجية 
فهي  �لأخ���������رى   18 �ل�������  �حل��������الت 
م�شاعفات  م��ث��ل  �أخ�����رى  لأم���ر�����س 
�لأع�شاب  �لتهاب  �ل�شكري،  مر�س 
�ل���ط���رف���ي���ة، و�جل����ل����ط����ات وغ���ريه���ا 
191 جل�شة  ب��و�ق��ع  م��ن �لأم��ر����س 
191 �شاعة، بينما بلغ عدد  مبعدل 
علجها  مت  �لتي  �ملر�شية  �حل���الت 
منذ بد�ية �لعام �حلايل 10 حالت 
مر�شية من خلل 86 جل�شة بو�قع 
�شمنها  وم��ن  علجية  �شاعة   90

حالة و�حدة حلادث غو�س. 
�أفر�د  جميع  �إ�شماعيل  �لر�ئد  ودع��ا 
رقم  ع��ل��ى  �ل��ت��و����ش��ل  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع 
�لطو�رئ 999 يف �حلالت �لطارئة 
لطلب تلقي �لعلج يف غرفة �ل�شغط، 
�لطارئة �لت�شال  ويف �حلالت غري 
يف   044166666 �ل���رق���م  ع��ل��ى 

�أوقات �لدو�م �لر�شمي. 
�لأمر��س �لتي ميكن معاجلتها

وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��دك��ت��ور �شد�م 
�لغو�س  �أمر��س  �أخ�شائي  �ملعمري، 
طريقة  �إن  ب��الأك�����ش��ج��ني،  و�ل���ع���لج 
�ل��ع��لج ب��الأوك�����ش��ج��ني د�خ����ل غرف 
�لأمر��س  جميع  تنا�شب  �ل�شغط 
ت���ت�������ش���ب���ب يف ع�������دم و�����ش����ول  �ل����ت����ي 
�لأوك�شجني �إىل �خلليا و�لأن�شجة، 
مم  ب��ني ه���ذه �لأم���ر�����س �ل�شّ وم���ن 
باأول  �لت�شمم  �لغرغرينا،  �ملفاجئ، 
�أك�شيد �لكربون، مر�س طنني �لأذن 
�لعلج  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  و�لأم����ر������س 
وعند  �لعظام  و�أم��ر����س  �لإ�شعاعي، 

عمليات  ب��ع��د  �أو  جل����روح  �ل��ت��ع��ر���س 
زر�عة �جللد غري �لناجحة، وزر�عة 
عند  �أو  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة  �لأع�������ش���اء 
معاجلة �حلروق وفقر �لدم �ل�شديد، 
ت�شلب  وم���ر����س  �ل����دم����اغ،  وخ������ر�ج 

.) MS(لع�شاب �ملتعدد�
�أي�شاً  ت��ع��ال��ج  �ل��غ��رف��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
وحو�دث  �ملُختلفة  �لغو�س  ح���و�دث 
�لغو�س و�لتي حتدث عندما ل يلتزم 
بع�س �لغو��شني بالإجر�ء�ت �لعاملية 
�شاعات  ق�شاء  ع��رب  للغو�س  �ملتبعة 
طويلة حتت �ملاء �أو �ل�شعود �ل�شريع 
دون �للتز�م بالتوقفات �ملو�شى بها، 
ومتكرر  ع��م��ي��ق  ب�����ش��ك��ل  �ل��غ��و���س  �أو 
و�لتعر�س لتيار�ت قوية حيث تتكون 
فقاعات من �لنيرتوجني يف جمرى 
�لفقاعات  وه��ذه  �لغو��س،  ج�شم  دم 
ت���ب���د�أ ب��ال��ت��ح��رك م���ن م��ن��ط��ق��ة �إىل 
�أخرى يف �جل�شم، وتت�شبب يف �ن�شد�د 
�لدموية،  و�لأن�������ش���ج���ة  �ل�������ش���ر�ي���ني 
�ل���غ���و�����س تكون  �إ����ش���اب���ة  وط��ب��ي��ع��ة 
بح�شب مكان توقف �لفقاعة، ومنها 
ما يتوقف يف �لعمود �لفقري، �أو �ملخ، 

�أو �لأذن �لد�خلية وغريها.

�أعر��س  �أن  �ملعمري  �لدكتور  وب��نّي 
تدريجياً  ب��ال��ظ��ه��ور  ت��ب��د�أ  �لإ���ش��اب��ة 
وتتمثل  �ل�شطح،  �إىل  �خل���روج  بعد 
يف �لإ����ش���اب���ة ب����الإع����ي����اء، �لإره�������اق، 
�ح��م��ر�ر �جللد،  ج��ل��دي، حكة،  طفح 
�جل�شم،  يف  ك���الإب���ر  وخ���ز  �ل�����ش��ع��ال، 
وبع�س  ت�شجنات،  �ل���ت���و�زن،  ف��ق��د�ن 
�حل������الت ف��ق��د ل��ل��وع��ي و�لإ����ش���اب���ة 
يكون  ذلك  كل  �أن  مو�شحاً  بال�شلل، 
رهناً مبكان توقف �لفقاعة يف ج�شد 

�مل�شاب.

حجرة املعاجلة بالأك�صجني
�أخ�شائي  �شتا،  ع��لء  �لدكتور  وق��ال 
�أمر��س �لغو�س و�لعلج بالأك�شجني، 
تتاألف  بال�شغط  �ل��ع��لج  غ��رف��ة  �إن 
يق�شي  م���ع���دن���ي���ة،  �����ش���ط���و�ن���ة  م����ن 
ف��ي��ه��ا �مل�����ش��اب��ون ع���دة ���ش��اع��ات وفقاً 
على  ويتنف�شون  �ل�شحية،  حلالتهم 
�لنقي  بالأك�شجني  متقطعة  ف��رت�ت 
%100، حتت �شغط جوي  بن�شبة 
�ملحيط  �جل���وي  �ل�شغط  م��ن  �أع��ل��ى 
ب���ن���ا، وت����ك����ون ه�����ذه غ���رف���ة حمكمة 
�لعلج  �أما مدة  �لعلج،  �أثناء  �لغلق 

فت�شتغرق عدة جل�شات منها ما ي�شل 
�إىل 10 جل�شات فاأكرث.

عدة  ت�شتغرق  جل�شة  ك��ل  و�أ����ش���اف: 
و�أك�����رث،   5 �إىل  ت�����ش��ل  ق���د  ����ش���اع���ات 
لطبيعة  وف����ق����اً  ي���ت���ح���دد  ذل�����ك  ك����ل 
�إذ�ب��ة كمية كبرية  �حلالة، حتى يتم 
م����ن �لأك�������ش���ج���ني يف ب����لزم����ا �ل����دم 
خليا  جميع  �إىل  و���ش��ول��ه  ل�شمان 
�ملعاجلة  تزيد  و  و�أن�شجته،  �جل�شم 
ب���الأك�������ش���ج���ني حت����ت �ل�������ش���غ���ط من 
ك��م��ي��ة �لأك�����ش��ج��ني �ل���ت���ي مي��ك��ن �أن 
�لعلج  جل�شات  وم��ع  �ل���دم،  يحملها 
�لأك�شجني  م�شتويات  تعمل  �ملتكررة 

ع���ل���ى حتفيز  �مل����وؤق����ت����ة  �لإ����ش���اف���ي���ة 
يف  �لطبيعية  �لأك�شجني  م�شتويات 
�لأن�����ش��ج��ة، ح��ت��ى ب��ع��د �لن��ت��ه��اء من 

�لعلج.

جتربتان ملر�س
ووجهت �ل�شيدة ماليند� جون�شتون، 
هو�ة  من  وهي  �جلن�شية،  �أ�شرت�لية 
للقيادة  وتقديرها  �شكرها  �لغو�س، 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي، ع��ل��ى �شرعة 
�أنها  ح��ي��ث  ل��ع��لج��ه��ا،  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
���ش��ع��رت ب��ح��ال��ة م���ن ع����دم �ل���ت���و�زن 
ودوخة وتنميل يف �لأطر�ف و�شد�ع 

���ش��دي��د و���ش��ع��ف يف �ل��ع�����ش��لت بعد 
م����ر�ت، ومن  ل��ع��دة  �ل��غ��و���س  عملية 
خ�������لل �ل�����ع�����دي�����د م������ن �جل���ل�������ش���ات 
حت�شنت �شحتها ورجعت �إىل حالتها 

�لطبيعية. 
وم������ن ج���ان���ب���ه ����ش���ك���ر ب���ه���ي �ل���دي���ن 
حم������م������ود، م���������ش����ري �جل���ن�������ش���ي���ة، 
�لتهاب  م��ن  ع��لج��ه  دب��ي يف  �شرطة 
�لدورة  وق�شور  �لطرفية  �لأع�شاب 
�إ�شابته  نتيجة  �لطرفية  �ل��دم��وي��ة 
بجلطة، حيث حت�شنت حالته ب�شكل 
�لعلج  بعد جل�شات  نتيجة  ملحوظ 

بالأك�شجني لفرتة من �لزمن.    

•• ال�صارقة-الفجر:

للمنافذ  �لتنظيمية  �للجنة  ع��ق��دت 
�ل�شارقة  يف  �حل�����دودي�����ة  و�ل���ن���ق���اط 
للعام  �ل����ث����اين  �ل��������دوري  �ج��ت��م��اع��ه��ا 
ملحة  خ��ط��م  م��ن��ف��ذ  يف  2021م 
ناق�شت  ك���ل���ب���اء،  مب��دي��ن��ة  �حل�������دودي 
خ��لل��ه �ل��ع��دي��د م���ن �مل��و����ش��ي��ع �لتي 
للرتقاء  �لعمل  �شري  بتطوير  تتعلق 
�لإم����ارة،  منافذ  لكافة  �ل��ع��ام  ب����الأد�ء 
�إىل جانب ��شتعر��س �آخر �مل�شتجد�ت 
�حلدودية  �ملنافذ  يف  بالعمل  �خلا�شة 
�ل��ت��ي ت��و����ش��ل �أع��م��ال��ه��ا م��ت��خ��ذًة كافة 
تدفق  لتي�شري  �ل���لزم���ة  �لإج������ر�ء�ت 
�ملعايري  �أعلى  وف��ق  و�خل��دم��ات  �ل�شلع 

�لوقائية و�إجر�ء�ت �ل�شلمة.
وتر�أ�س �لجتماع �لذي �نعقد موؤخر�، 
�شعادة حممد �إبر�هيم �لرئي�شي مدير 
�حلدودية  و�ل��ن��ق��اط  �مل��ن��اف��ذ  ����ش���وؤون 
للمنافذ  �لتنظيمية  �للجنة  رئ��ي�����س 
�ل�شارقة،  باإمارة  �حلدودية  و�لنقاط 
وح�����ش��ره ي��ا���ش��ر ع��ل��ي �ل�����ش��ح��ي مدير 
بالهيئة  �ل�����ش��رق��ي  �ل�����ش��اح��ل  م��ك��ت��ب 
�لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق 
و�أع�شاء  �للجنة،  رئي�س  نائب  �حل��رة 
�شيف  �إب��ر�ه��ي��م  رك��ن  �لعقيد  �للجنة 
�لزعابي قائد �لقطاع �ل�شمايل بقيادة 
جمموعة حر�س �حلدود و�ملقدم حمد 
مر�قبة  مركز  مدير  �مل��زروع��ي  �شيف 
و�ملقدم  ج��و�ز�ت منفذ خطم ملحة، 

وليد حممد �لنهم رئي�س ق�شم �شرطة 
ب�شرطة  �خل��ارج��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  م��ن��اف��ذ 
ح�شني  �إ�شماعيل  و�ملهند�س  �ل�شارقة 
و�لبيئة،  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  ممثل 
د�ئرة  ممثل  �مل��ر����ش��دة  عبيد  وجمعة 
���ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ات و�ل���زر�ع���ة و�لرثوة 
�حل��ي��و�ن��ي��ة، وع��ب��د �ل��رح��م��ن عبد �هلل 
للمو�نئ  �ل�شارقة  هيئة  م��ن  �لكندي 
و�جل����م����ارك و�مل���ن���اط���ق �حل�����رة مقرر 
جهاز  ع��ن  ممثل  ج��ان��ب  �إىل  �للجنة، 

�أمن �لدولة.

النهو�س باأداء املنافذ احلدودية
ورح��������ب �����ش����ع����ادة حم���م���د �إب����ر�ه����ي����م 
موؤكد�  �لأع�����ش��اء  بال�شادة  �لرئي�شي، 

ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف حكومة 
�ملنافذ  ب���اأد�ء  �لنهو�س  على  �ل�شارقة 
و�لنقاط �حلدودية بالإمارة و�لرتقاء 
بجودة �خلدمات �ملقدمة من خللها، 
م�شري� �إىل �أن �للجنة تهدف �إىل تعزيز 
و�لتن�شيق بني �جلهات  �لتعاون  �آليات 
و�لنقاط  �ملنافذ  يف  �لعاملة  �ملخت�شة 
و�شمان  ل��لإم��ارة،  �لتابعة  �حل��دودي��ة 
تفعيل �ل�شو�بط و�لإجر�ء�ت �لأمنية 
و�جلمركية و�لوقائية، وتنظيم حركة 
و�لب�شائع  �لأ�شخا�س  وخ��روج  دخ��ول 
ف���ي���ه���ا، م�����ش��ي��د� ب���ج���ه���ود ك���اف���ة فرق 
وطو�قم �لعمل يف منفذ خطم ملحة 
وم���ن���ف���ذ دب�����ا �حل�������ش���ن �حل����دودي����ني 
وموؤكد� �أن �لعمل بروح �لفريق �نعك�س 

�إيجابا على جودة �خلدمات �ملقدمة يف 
ظل تد�عيات وحتديات �أزمة كوفيد_ 
�أي�شا روح �لتكامل  ج�شد  و�لذي   19
و�لن�شجام بني كافة �جلهات �لأمنية 
�لعمل  وف���رق  و�ل�شحية  و�حلكومية 
�ملنفذ  م��وظ��ف��ي  د�ع���ي���ا  �ل��ت��ط��وع��ي��ة، 
�لت�شهيلت  بتقدمي  �ل���ش��ت��م��ر�ر  �إىل 
�ملتعاملني  لكافة  �ملتميزة  و�خل��دم��ات 
و�لتي�شري عليهم �عتماد� على توظيف 
وتطبيق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 

�أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة.

التقيد بالإجراءات
وت�����ش��م��ن �لج���ت���م���اع �مل�����ش��ادق��ة على 
�لأول  ت��و���ش��ي��ات حم�����ش��ر �لج���ت���م���اع 

�لذي �نعقد يف يناير �ملا�شي، كما متت 
�لجتماع  وت��و���ش��ي��ات  نتائج  مناق�شة 
قبل  �لعماين  �لوفد  مع  �نعقد  �ل��ذي 
�أ�شبوعني يف مدينة دبا �حل�شن و�لذي 
�لعمانيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  �شم 
مبحافظة م�شندم وذلك بهدف تبادل 
�لقائمة  �لتعاون  �لآر�ء حول جمالت 
�ملقدمة  و�لت�شهيلت  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 

منفذ  عرب  �لب�شائع  وخ��روج  لدخول 
وعلى هام�س  �حل��دودي.  دبا �حل�شن 
�للجنة  و�أع�شاء  رئي�س  كّرم  �لجتماع 
�لزعابي  �شيف  �إب��ر�ه��ي��م  رك��ن  �لعقيد 
عقيد  رت���ب���ة  �إىل  ت��رق��ي��ت��ه  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
و�لنجاح،  �ل��ت��وف��ي��ق  دو�م  ل��ه  متمنني 
كما �أجرت �للجنة جولة تفقدية ملنفذ 
خطم ملحة �حل��دودي حيث �طلعت 

ع��ل��ى م���دى ج��ه��وزي��ت��ه وك���ف���اءة بنيته 
�أف�شل  م��ن  و�ح���د�ً  باعتباره  �لتحتية 
م�شتوى  على  �ملتميزة  �لربية  �ملنافذ 
�إىل  �خل�������ش���و����س،  ه�����ذ�  �ل�����دول�����ة يف 
جانب �لتاأكد من �لت�شهيلت �ملقدمة 
لدخول �لب�شائع و�لأفر�د مع �لتقيد 
و�لوقائية  �لح���رت�زي���ة  ب���الإج���ر�ء�ت 

�للزمة.

••  اأبوظبي-الفجر:

�لعامة  �ل����دويل و�ل��ق��ي��ادة  وّق��ع��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
ب��ني �جل��ه��ت��ني �ن��ط��لًق��ا م��ن ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  كل  بني  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون  �شاأن 
من  �لفاعلة  �لعلقات  وتعزيز  و�ملحلية،  �لحتادية  �حلكومية 
�أجل حتقيق �لروؤية و�لأهد�ف �مل�شرتكة بني �جلهتني وت�شافر 

�جلهود وتبادل �خلرب�ت �لتدريبية.
وز�رة �خلارجية  ع��ام  دي��و�ن  �مل��ذك��رة يف  وج��رت مر��شم توقيع 
و�لتعاون �لدويل يف �أبوظبي حيث وقعها كّل من �شعادة خالد 
عبد�هلل بالهول، وكيل وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل وعن 
�أبوظبي �شعادة �للو�ء مكتوم علي �ل�شريفي مدير عام  �شرطة 

�شرطة �أبوظبي.
�شرطة  ع��ام  مدير  �ل�شريفي  علي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  �شعادة  و�أك��د   
�شر�كاتها  بتعزيز  و�هتمامها  �لعامة  �لقيادة  حر�س  �أبوظبي 
وحتقيق  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
�حلكومية  �جلهات  خمتلف  مع  �مل�شتمر  و�لتن�شيق  �لتو��شل 
�لتي تنتهجها  �لإ�شرت�تيجية  �ملبادئ  باعتباره مبد�أ مهما من 

�شرطة �أبوظبي يف تنفيذ روؤيتها وتطلعاتها �مل�شتقبلية.
 و�أ�شاف �إن �شرطة �أبوظبي تنفذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف 
�لتكامل و�لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب مع  �شعيها نحو 
كافة �جلهات �لحتادية و�ملحلية و�ل�شتفادة منها مبا يرتقي 
باجلهود �لتطويرية يف م�شرية �لأمن و�لأمان وحتقيق �ل�شالح 
�لعام وتقدمي �خلدمات �ملتطورة باأف�شل �مل�شتويات من خلل 

�ل�شر�كات �لتي حتقق �لتطلعات يف خدمة �لوطن.

وك��ي��ل وز�رة �خلارجية  ب��ال��ه��ول،  ع��ب��د�هلل  �شعادة خ��ال��د  وق���ال   
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل �إن ف���رق �ل�����وز�رة تعمل ك��ف��ري��ق و�ح���د مع 
�أجل  م��ن  باأكملها  و�مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة �حل��ك��وم��ي��ة �لحت���ادي���ة 
حتقيق �لأه��د�ف و�ل��روؤى �مل�شرتكة و�ملحافظة على �ملكت�شبات 

�لوطنية وحتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت.
وتهدف �ملذكرة �إىل �لتعاون �لفعال يف تبادل �خلرب�ت و�لتجارب 
�للكرتونية  و�خل��دم��ات  �لتدريبية  �لتطويرية،  �مل��ج��الت  يف 
وت�شهيل �لإجر�ء�ت و�تفق �لطرفان على ت�شكيل جلنة تن�شيقية 
للإ�شر�ف على و�شع �لآليات �ملنا�شبة للعمل باملذكرة، وح�شر 
مدير  نائب  بور�شيد  ر��شد  �لدكتور  �لعميد  �لتوقيع  مر��شم 
عام �أكادميية �شيف بن ز�يد للعلوم �ل�شرطية و�لأمنية و�شعادة 
�لأجانب  �لرعايا  �شوؤون  �إد�رة  مدير  �لزعابي  �لقطام  حممد 

بوز�رة �خلارجية.

من �صمنها حالت حوادث الغو�س

�ضرطة دبي تعالج 26 حالة يف غرفة ال�ضغط بالأك�ضجني 

عقدت اجتماعها الدوري الثاين يف منفذ خطم مالحة احلدودي بكلباء 

اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية يف ال�ضارقة تناق�س 
اآليات تط�ير العمل والرتقاء بالأداء العام ملنافذ الإمارة 

اخلارجية و�ضرطة اأب�ظبي ت�قعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون امل�ضرتك

•• اأبوظبي- وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  ز�ر 
�لطبية مبدينة  �م�س مدينة برجيل  �لتعاي�س  و  �لت�شامح 
�أب��وظ��ب��ي. ك���ان يف ����ش��ت��ق��ب��ال معاليه  حم��م��د ب��ن ز�ي����د يف 
)يف. ملجموعة  �ملنتدب  �لع�شو  فالييل  �شام�شري  �لدكتور 

 - �لرئي�س  �خل��وري  عمر�ن  و  �ل�شحية(  للرعاية  ب��ي.�إ���س 
�أق�شام  يف  معاليه  وجت���ول  للمجموعة.  �لأع��م��ال  تطوير 
و  �لطبية  �لأجهزة  �أح��دث  على  �طلع  و  و�أجنحتها  �ملدينة 
�ملنظومة  �إطار  يف  ت�شتخدمها  �لتي  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لطبية �ملتقدمة و �ملتميزة �لتي تتو�فر يف 

�شحة  على  حر�شها  �إط��ار  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات 
�ملو�طنني و�ملقيمني و�ل��زو�ر بوجه عام و يف �شوء �جلهود 
�ملبذولة من قبل �لدولة يف �لوقت �لر�هن ملو�جهة فريو�س 
كورونا �مل�شتجد كوفيد- 19. و �أ�شاد معايل �ل�شيخ نهيان 
بن مبارك �آل نهيان مبا �شاهده يف مدينة برجيل �لطبية 
�أ�شاليب  و�أح���دث  �لطبية  �لتكنولوجيا  باأف�شل  �أخ��ذ  م��ن 
�لعلج موؤكد� �أن ما ت�شهده دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هائل  تطور  من  خا�س  بوجه  �أبوظبي  و�إم���ارة  ع��ام  بوجه 
على �مل�شتوى �ل�شحى و �لطبي يعود �إىل توجيهات �لقيادة 
�لر�شيدة �لتي ل تاألو جهد� يف �شبيل �حلفاظ على �شحة 

�ملو�طنني و�ملقيمني على حد �شو�ء.

نهيان بن مبارك يزور مدينة برجيل الطبية مبدينة حممد بن زايد يف اأب�ظبي

الإمارات الأوىل عربيًا والـ 31 عامليًا يف موؤ�صر العمل عن بعد

عمر �ضلطان العلماء: التط�ير امل�ضتدام والتفكري ال�ضت�ضرايف وت�ضميم اأفكار خارج ال�ضندوق كلمة ال�ضر يف ريادة حك�مة الإمارات 
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العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

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

CN 1157646:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

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

CN 3707560:لل�شت�شار�ت رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

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

ع�شفور �لكناريا لعمال �ل�شباغ
 رخ�شة رقم:CN 1135260 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

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

 CN 2918886:وهارتلند �إت�س �شي �آر رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ل بيل لتجارة �مللب�س 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2427431 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة توريه بو�شعيب ق�شاوى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ز�يد علي �شعيد حممد �ملزروعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملار�س لتجارة �لثاث 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1783808 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عو�س م�شبح �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف لطيفة مبارك �شعفان رميد�ن �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بل حدود للمقاولت  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2755081 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �نفاق علم من 49% �ىل %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نويد �شهز�د ملك وحيد �حمد %25
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد �شري�ز لعمال �لنجارة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1167114 
تعديل �إ�شم جتاري من/ حممد �شري�ز لعمال �لنجاره 

MOHAMMED SIRAZ CARPENTRY WOORKS 

�إىل /حممد �شري�ز لأعمال �حلد�دة و�للحام 
MOHAMMED SIRAZ SMITHERY AND WELDING WORKS

  تعديل عنو�ن / من منطقة �لظفرة منطقة �لظفرة بدع ز�يد- قطعة 144 - �شرق 19 
-مبنى 3-مكتب 34 235907 �لهديل لد�رة �لعقار�ت �إىل �أبوظبي �مل�شفح م 37 474505 

474505 �ل�شيد عبيد �شلطان عبيد و �خرين
تعديل ن�شاط / �إ�شافة ور�شة حد�دة وحلام 2592011.1
تعديل ن�شاط / حذف �أعمال �لنجارة �مل�شلحة 4390004

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�مي ��شيت خلدمات �لرقابة و�لتفتي�س 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2953939 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شلطان على �شلطان �شملن �لزعابى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شلطان على �شلطان �شملن �لزعابى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ربى فو�د حممد �ل�شيخ على

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ بر�مي ��شيت خلدمات �لرقابة و�لتفتي�س ذ.م.م 

PRIME ASSET INSPECTION & AUDIT SERVICES L.L.C

�إىل /بر�مي ��شيت خلدمات �لرقابة و�لتفتي�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
PRIME ASSET INSPECTION & AUDIT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعــــــــــالن
و�لعدد  لل�شقالت  �لدولية  �ل�ش�����ادة/�ل�شورية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملعدنية رخ�شة رقم:1479052 

تعديل مدير / �إ�شافة عمر �بر�هيم �لقا�شم

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شورية �لدولية لل�شقالت و�لعدد �ملعدنية

INTERNATIONAL SYRIAN METAL EQUIPMENTS & SCAFFOLDS 

�إىل /�ل�شورية �لدولية لل�شقالت و�لعدد �ملعدنية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 

 INTERNATIONAL SYRIAN METAL EQUIPMENTS & SCAFFOLDINGS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13170 بتاريخ 2021/2/21 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة كارتيل للمقاولت �لعامة ذ.م.م
�حمد  حممد  بناية  �شقة  �لر�بع  �لعني  �شناعية  �ل�شركة:�لعني  عنو�ن 

بر�شيد �لظاهري و�خرون
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2118471 

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

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت �ل�شريبية   2
بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/19  لل�شركة  قانوين  كم�شفي    ، ذ.م.م 
كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على 

�لعدل بالرقم:2158000733 تاريخ �لتعديل:2021/02/20
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  فرباير 2021 العدد 13171

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  فرباير 2021 العدد 13171

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  فرباير 2021 العدد 13171

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لمور �مل�شتعجلة – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م 
يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء�ً يوم �لأربعاء �ملو�فق 24 فرب�ير 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة 

�ملوقع �للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�شم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2016  564/2021   58597 I 18000 . . .     
2016  563/2021   48732 G 18000 . . .     
H1 2016 567/2021   57547 I 25000         

2016  568/2021   45396 R 30000 ( . . . )    
XF 2015 565/2021   78616 Q 25000   
2014  566/2021   30424 P 7000   
X5 2016   594/2021   52188 16 77000   
2015  738/2021   18575  18000    
2015  643/2021   34709 17 23000    
2016  742/2021   16414 O 70000 . . .      
2020  644/2021   58163 17 150000     
2017  737/2021   92006 C 18000     
2016  730/2021   63431 17 11000   
2015  739/2021   23072 1 40000     
2013  728/2021   65401 1 7000   
2014  736/2021   80481 M 16000   
EX 7 2017 729/2021   19508 17 18000    

2017   734/2021   45107 U 24000   
2012  726/2021   20656 1 8000      

2014  735/2021   94962 6 12000         
2014  727/2021   63892 12 15000    
2016  733/2021   13384 1 14000      

2017  757/2021   64887 14 14000       
V40 2014 756/2021   93530 V 28000    
MKX 2015 732/2021   6184 G 25000  
Q 30 2018 755/2021   43167 W 45000   

2017  752/2021   36847 U 38000    
2018  771/2021   38003 1 20000    
A8 2016 753/2021   51421 P 55000   

2019  751/2021   95425 15 16000   
EX35 2012 768/2021   1121  N 13000     
2016   769/2021   53094 1 30000   
E 350 2014 772/2021   22910 13 40000   

2018 86 770/2021   51901 3 60000     
2018  754/2021   99416 16 35000    

2016  749/2021   60531 G 21000    
2014  785/2021   37227 D 50000    

2017  750/2021   87861 3 19000  
2016  773/2021   57427 16 22000    

2014  748/2021   79781 1 50000    
2016  778/2021   36918 17 19000   
ES 250 2013 740/2021   37293 2 38000      
2014 2400 741/2021   42802  16000        
2015  775/2021   54649 B 12000      
QKR 2016 743/2021   47365  23000   

L200 2016 747/2021   13715 C 23000      
2016  776/2021   13601  C 72000   
2015  746/2021   41476 F 20000    
2017  774/2021   98303 3 16000     

2017  745/2021   58189 W 55000      
2016  744/2021   17732 3 21000   
2015  780/2021   49053 13 17000   

2016  845/2021   47285 7 21000   
2018 4  839/2021   16349 V 65000    

2015   840/2021   87721 S 37000   
2016  645/2021   20327 12 70000        
2019  841/2021   61974 7 32000    
2016  837/2021   50552 T 36000        

2017  853/2021   31935 W 40000           
2015 3 842/2021   85835 D 12000      

2019   851/2021   83186 C 100000    
2017  838/2021   86462 G 42000    

2012   868/2021   86312 17 9000   
2018  852/2021   98346 16 55000     
2016  848/2021   28307 16 16000   
2018  849/2021   49987 v 28000   

2014  370 850/2021   22793 O 20000   
2016  847/2021   71088 C 22000    
QX 80 2019 846/2021   79884 7 120000 .  
2015  844/2021   28249 S 21000     
2017  843/2021   35903 M 36000   

  161/2020 49523  C 0 . . .     
  161/2020 21660  A 0 . . .     
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م�صاحة ن�صتعر�س فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

احكي يا تاريخ.. العرب و�صلوا املريخ
�ملبدعني  �ل�شباب  لكل  وق���دوة  وق���ادة  ح��ك��ام  لها  بلد  يف  م�شتحيل  ���ش��يء  ل 
يثبتون لنا يوماً بعد يوم �أن هناك �أمًل وطريقاً من نور ميتد �أمام خطو�ت 
�ل��ذي �جتهد و�أج��اد و�أب��دع حتت قياده حكيمة  �ل�شباب �لو�عي �لطموح  كل 

تلهمهم وتطمئنهم د�ئما �أنهم كحدقات �لأعني. 
وترجمت  �ل�شعاب  ك��ل  و�خ��رتق��ت  �لعاملية  و�شلت  بعقول  عبقري  م�شروع 

�حلدث �لأكرب بو�شول  م�شبار �لأمل 
يف  �مل�شبار  �نطلق  ومنذ  �ملريخ،  �إىل 
مهمته بتاريخ ومبتابعة �شخ�شية من 
قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�لفريق  وبتفانى  �ل�شاعة  م��د�ر  على 
�ل��ذي �عتمد على  �لو�عد  �لإم��ار�ت��ي 
م��ه��ار�ت��ه وج��ه��وده �مل��ب��ذول��ة يف ك�شب 
بعلوم  �ل�شلة  ذ�ت  وم��ع��ارف  خ���رب�ت 
��شتك�شاف �لف�شاء وتطبيقها حرفيا 
حيث ت�شرف وكالة �لمار�ت للف�شاء 
عمل  بالكامل،  ومتوله  �مل�شروع  على 

جبار باأياٍد وطنية حرة حلمها رفعة �شاأن �لوطن وكتابة تاريخ و�شمعة طيبة 
لأبنائه وتر�شيخ روح �لوطنية و�ملثابرة للو�شول �إىل �حللم. 

من  للتقليل  مغر�شة  �إ�شاعات  بن�شر  �لبع�س  يعبث  حني  يف  �لأم��ر  حقيقه 
�شاأن �لأوطان �لعربية ووطنيتها ترفع دولة �لمار�ت �لعربية علمها وعلمها 
وكو�درها لأعلى �لدرجات تزد�د  تهاليل �ملحبة وتنرث ورود �لفرح يف �شماء 

�لإمار�ت �حلبيبة، مبارك لنا جميًعا و�شول م�شبار �لأمل �إىل �ملريخ .
نهلة خر�صتوفيد�س/كاتبة

الكتاتيب
حولها  يتحلق  م��اء  قربة  و�أح��ي��ان��ا  �مل�شاحف  وبع�س  �لكتب  م��ن  جمموعة 
�ل�شبية يف �نتباه وترقب ملا ي�شدر من �ملطّوع، هكذ� كان حال �لتعليم قدمًيا 
�أو  ت�شجيل  ر�شوم  دون  مب�شط  ع�شري  باأ�شلوب  ويتم  �خلليجية  �ل��دول  يف 
��شرت�طات م�شبقة، وفور و�شول �لطالب تبد�أ �لدر��شة مقابل ما جتود به 
�لأ�شر ع�شية �خلمي�س "�خلمي�شية"، وعلى �لرغم من ب�شاطة �لتعليم �آنذ�ك 
�أ�شهم يف تخرج عباقرة يف خمتلف  �أن��ه  �إل  �لكتاتيب  �ل��ذي كان يطلق عليه 

�لتخ�ش�شات و��شلو� تعليمهم �إىل ما بعد �جلامعة. 
�أو  �أثناء مو�شم �لغو�س   ونظًر� لن�شغال �لآب��اء يف �لبحث عن لقمة �لعي�س 
�لأ�شفار يف �لرب و�لبحر �شعًيا ور�ء �ل��رزق، فقد كانت �مل��ر�أة هي �لتي تتوىل 

مهمة ت�شجيل �لأبن للدر��شة على يد 
وتخطره  �لفريج  يف  �ملطوعني  �أح��د 
عنده،  �أبنها  تعليم  يف  �لأ�شرة  برغبة 
تعليم  يف  �مل���ط���وع  دور  ي���ب���د�أ  وب���ه���ذ� 
تاأديبه،  �أو  وت��ه��ذي��ب��ه  �ل��ول��د  وت��رب��ي��ة 
�أو تاأخر يف  و�إذ� �أخل �لولد بو�جباته 
فاإن  خطيئة،  منه  ب��درت  �أو  �لدر��شة 
هذ� يعر�شه لل�شرب �ملربح و�حلب�س 
ع��ل��ى ي���د �مل���ط���وع، وك����ان �لأه������ايل يف 
�ل�����ش��اب��ق ي���وؤي���دون ط��ري��ق��ة �مل��ط��وع يف 
ت��رك��ه لأهو�ئه  �ل��ول��د وع���دم  ت��اأدي��ب 
�لذي  �لولد  �ملطوع  وي��ويل  ون��زو�ت��ه، 

ا  خا�شً �ه��ت��م��اًم��ا  للتعليم  ل��ت��وه  ح�شر 
�لولد  ي�شرتعى  كما  �ل��در���س،  يف  زملئه  بباقي  يلحق  حتى  فائقة  وعناية 
�جلديد �نتباه �لد�ر�شني فيعملون على م�شاعدته وتدريبه على حفظ �لآيات 
�لقر�آنية �لكرمية.  وعند ح�شور �لأولد �إىل �ملطوع يحمل كل و�حد منهم 
زرقاء  �أو  �شفر�ء  �أو  حمر�ء  علمات  على  حتتوي  لل�شرب  م��اء  بها  زجاجة 
ا ويدفن كل و�حد زجاجته يف �لطني حتى  وذلك لتميزها عن بع�شها بع�شً
�أمام كل ولد وجود  ب��ارًد� ول يتعر�س حلر�رة �ل�شم�س. ويلحظ  يظل �ملاء 
�أد�ة ت�شمى "�ملرفع" عبارة عن قطعتني من �خل�شب مثبتتني على �شكل �إك�س 
يو�شع عليها �لقر�آن �لكرمي ت�شتعمل يف حمل �مل�شحف �أو "�جلزور" �جلزء 
�ل��ك��رمي. و�مل��رف��ع نوعان  �ل��ق��ر�آن  �أو �شورتني م��ن  ���ش��ورة  �ل��ذي يحتوي على 
�أنابيب من �ل�شفيح من �شفائح  �لأول من خ�شب �ل�شاج و�لثاين عبارة عن 
�ملطوع على تلميذه  ينادي  �أ�شبوع  كل  �لأرب��ع��اء من  يوم  �لكريو�شني.  ويف 
يتقا�شاها  �لتي  �لأ�شبوعية  �لأج��رة  وهي  "�خلمي�شية"  باإح�شار  ويذكرهم 
�خلمي�س  يوم  ويف  يخمي�س".  يغيب  ما  �إيل  �خلمي�س  "باكًر�  ويقول  �ملطوع 
ُيجري �ملطوع �ختباًر� للتلميذ ي�شتمع فيه �إىل حفظ �لدرو�س �ل�شابقة فاإذ� 
على  تطلق  كلمة  "فلن غيب" وه��ي  يقولون  �لختبار  ه��ذ�  �لتلميذ  �جتاز 

�لولد �لذي جنح يف حفظ �لقر�آن �لكرمي �أو �أجز�ء منه.
هكذ� كانت �لكتاتيب "�ملطوع" توؤدي ر�شالتها يف دول �خلليج �لعربي بل يف 
�لدول �لعربية كافة و�إن �ختلف ��شمها من دولة لأخرى �إىل جانب �ملد�ر�س 
�شبه �حلديثة. كان �ملطوع هو �شاحب �ل�شوت �مل�شموع كما كان يوؤخذ وُيعتد 

باآر�ئه ودوره �لإ�شلحي يف �ملجتمع �خلليجي.
�أدى تفاعلها يف بيئة  �أمن��اط  �أنها  �لآن حيث  �شعبياً  �لكتاتيب تر�ثاً   وتعترب 
�لأزمنة  ع��رب  خلفته  �ل��ذي  �حل�����ش��اري  �لإرث  تنوع  �إىل  خمتلفة  جغر�فية 
�لرت�ث  يف  �لعريق  �ملا�شي  �إب��د�ع��ات  من  ���ش��وًر�  تعترب  و�لكتاتيب  �ملا�شية. 

�لإن�شاين �لذي خلفه �لأجد�د.
و�ملطوع هو �شاحب �لكّتاب وكان يبد�أ بتعليم �لنا�شئة علم �لتهّجي، من �أول 
جزء يف �لقر�آن �لكرمي وهو جزء "عّم" ويبد�أ من �شورة �لفاحتة حتى �شورة 
"عم" يت�شاءلون عن �لنباأ �لعظيم" و�أول �لتهجية هو �حلروف �ملعروفة من 
�لألف �إىل �لياء وتعليمها يكون جمزء�ً �أو متكامًل ح�شب مقدرة �لطفل على 

�ل�شتيعاب. 
ومنذ دخول �لطالب �لكتاب لدى �ملطوع يت�شرف يف تعليمه ح�شب ما ير�ه 
حمركة  قر�ءتها  وي��ب��د�أ  �حل���روف  حفظ  �ل�شبي  ي�شتكمل  وبعدها  منا�شًبا 

بالن�شب و�خلف�س و�لرفع و�جلزم و�لتنوين �شيًئا ف�شيًئا.
"�حللقات  �أو  �لذكر  حلقات  يف  �أو  �ملطوع  ل��دى  �شو�ء  �لدر��شة  كانت  هكذ�   
�لعلمية"، ولقد نبغ عدد من �ملطوعني ومتيزو� فيما بينهم حيث كان هناك 
�ملطوع �ملّطلع و�ملثقف ولديه در�ية و��شعة بالثقافة �لدينية فيفيد طلبته من 
علمه و�شعة �أفقه، وهناك مطوعون يعلمون حفظ �لقر�آن �لكرمي ويركزون 
فقط على تلوته وجتويده، و�أحياًنا يتو�شعون يف تدري�س �لفر�ئ�س و�لنحو 
ومبادئ �حل�شاب وما �إىل ذلك مما يفيد من �لعلوم �لنافعة فيظهر �ل�شبي 

فاهًما ومتدرًبا ومطلًعا.
خ�شب  من  �أل��و�ح  على  �لكتابة  يتعلمون  �لكتاتيب  بع�س  يف  �لتلميذ  وك��ان 
�ل�شناديق و�أخ�شاب �ل�شفن �لتي تر�شو يف �ملو�نئ �لقريبة من �ملنطقة ومنهم 

من ي�شتخدم �خلرق و�جللود. 

 �أما �لأقلم فكانت ت�شنع من �أعو�د نبات �لذرة �أو �لق�شيباء وهي نبات مثل 
�خليزر�ن كان ينبت عند مو�ر �ملياه، و�حلرب �مل�شتخدم كان �ل�شو�د �لناجت عن 
�ل�شر�ج �أو من �لفحم �أو من �شمغ �شجرة �لطلح مُيزج ببع�س �ملو�د وتطبخ 

حتى ي�شبح مد�ًد�. 
مازن متيم  /كاتب �صحفي   �صور ال�صني 
فكرة  لطرح  مدخل  �لعظيم  �ل�شني  �شور  م��ن  �أخ��ذ  ق�شري  بفيلم  �أعجبت 
�خرت�ق �ملجتمعات، هكذ� جاء يف �لفيلم ، �شورة �شور �ل�شني �لعظيم بني من 
�أجل �حلفاظ على �لدولة و�أن يكون خط دفاع متيناً �أمام �لغز�ة و�لطامعني 
�مل�شاة من جتاوزه،  بالفعل  �ل�شور مينع  �رتفاع  �أن  �لفيلم  و�أ�شار  �لدولة،  يف 
�ل�شور ون�شو� بناء �حلار�س، فاأخذ �حلار�س  �أن �ل�شينيني بنو�  �ملفاجاأة  لكن 

ر�شوة ودخل �لغز�ة من �لباب بدون ت�شلق �جلد�ر.
�لدول  ه��دم  خطة  على  �لفيلم  ورك���ز 
�أن  حم��اور  ثلثة  وو�شع  و�إ�شعافها، 
�لأم تخجل  ب��اأن جتعل  �لأ���ش��رة  تهدم 
�ملعلم  تهني  و�أن  بيت،  رب��ة  كونها  من 
وجتعله بني �لطلبة �أ�شحوكة فينهار 
�أو  متعلمني  جت��د  ل  وب��ذل��ك  �لتعليم 
�أ�شحاب فكر م�شتنري، و�ملحور �لثالث 
فقد �ملثل �لعليا و�لقدوة من �لعلماء 
�شاأنهم  م���ن  و�ل��ت��ق��ل��ي��ل  و�مل���ف���ك���ري���ن، 
وو�شعهم يف مو�شع �لت�شكيك �لد�ئم 

و�أن كلمهم مردود عليهم.
بهذه �ملحاور �لثلثة ينهار �أي جمتمع 
ولو كان مرت�بطا، فهذ� �لعمل يعترب 

خطة طويلة �ملدى لهدم �ملجتمع ونزع �ل�شهامة و�ملروءة من د�خله، وتغييب 
�أيد �جلميع، كان فيلما ق�شري�ً لكنه معرب وقد  �لعاد�ت و�لتقاليد من بني 

�أو�شل ر�شالة على �أن نتحد ونبني �لكو�در �لب�شرية قبل �ملباين و�لأ�شو�ر. 
حممد ا�صامة 

الفراق 
ما وجدت �أ�شعب من فر�ق بني �شخ�شني �رتبطا بكل معاين �لألفة و�ملودة 
وتقارب �لأفكار لأي �شبب من �لأ�شباب، فال�شبب �لوحيد �لذي يك�شر �لقلب 
هو �ل��ف��ر�ق �لأب���دي ب�شبب �مل��وت وه��ذ� �أ�شد �ل��ع��ذ�ب، �أم��ا �ل��ف��ر�ق لغ�شب �أو 
�ختلف بني �لأفكار و�ملعاملت فيعود �إىل تخطي وجتاوز �مل�شكلة، ويتوقف 

على مدى �لعلقة بني �لأثنني ودور كل منها يف �إز�لة هذ� �ل�شبب.
�لتي  �لن�شرة  �ل��روح  يحول  باملوت،  �جل�شدي  �لتباعد  من  �حلتمي  �لفر�ق 
متتلىء حيوية بانك�شار وحزن حتى لو �أبدى للمجتمع �بت�شامته وبنَي �لر�شا 
على وجهه و�إمنا بد�خله قلب يعت�شر وحزن دفني يكاد يقتله لأن �لذكرى 
يخاطبه  ت��و�أم��ه  وي��رى  بنف�شه  ينفرد  عندما  خا�شة  �أح��و�ل��ه،  كل  يف  تتابعه 

ويت�شاور معه.
�حلب باإخل�س يبني علقة طيبة بني 
يتقاربان  و�ل�شديقان  �ملجتمع،  �أفر�د 
يف كل �شئ حتى يف �لختلف يلتقيان، 
مي�����د�ن ب��ع�����ش��ه��م��ا ب���ال���ق���وة و�لإخ������اء 
�لرخاء  وق��ت  لبع�شهما  عونا  ويكونا 
ووق���ت �ل�����ش��دة، ومن����اذج �ل�����ش��د�ق��ة يف 
�مل����وروث �ل��ع��رب��ي و�لإ���ش��لم��ي كثرية 
�أن  وخ�����ش��ائ�����ش��ه��ا م���ع���ل���وم���ة، ح���ي���ث 
ن��ع��م �هلل ع��ل��ى �لب�شر  �ل�����ش��د�ق��ة م��ن 
حل  و�إذ�  و�ج���ب  بها  �لتم�شك  ل��ذل��ك 
�ل��ف��ر�ق لب���د �أن ت��ك��ون ه��ن��اك ذكرى 
يحبه  ك���ان  م��ا  وع��م��ل  بينهما  ط��ي��ب��ة 

�مل��ف��ارق وت��ق��دمي م��ا ك��ان ي��ري��ده وحب 
من كان يحبه، فهذ� هو ��شمى معاين �ملحبة و�لإخل�س و�لوفاء. 

حممد �صعيب

الأ�صرة املمتدة
�لأ�شرة �ملمتدة لي�شت م�شطلحا قدميا و�إمنا جاء مع �ملتغري�ت �لجتماعية، 
�حلياة  لأن  �لآن،  م��ن  قليلة  ���ش��ن��و�ت  ق��ب��ل  وج���ود  �مل�شطلح  ل��ه��ذ�  ك���ان  وم���ا 
كانت  وقتها  لأن  للأفعال،  ت�شنيف  ب��دون  ميار�شها  �جلميع  كان  �لطبيعية 
�لأ�شرة تتكون من �أب و�م وجد وجدة من �لطرفني وخالت وعمات و�أخو�ل 
�أبنائهم من �جلانبني وهذ� ناجت عن �لرت�بط �لأ�شري ومفهوم  و�أعمام ثم 

�لمتد�د يف �لعلقات �لجتماعية.
�أبناء  �لعديد من  بجو�ره  وج��د  �لعائلة  ف��رد من  ��شتكى  �إذ�  ك��ان  �شبق  فيما 
�لروتينية  و�لزيار�ت  �لفورية،  �مل�شاعد�ت  ويقدمون  بجانبه  يقفون  �لأ�شرة 
بني �أبناء �لأ�شرة �ملمتدة تزيد من �لرت�بط ومتنح �لقوة و�ل�شلبة وتوطد 
�ملتقاربة  �ل��زي��ار�ت  بف�شل  ع��دي��دة  ن��ق��اط  �إىل  لتمتد  �لأب��ن��اء  ب��ني  �لعلقة 
و�لتو��شل �جل�شدي عو�شا عن �لت�شال وتناقل �لأخبار، ويف �ملنا�شبات جتد 

تقاربا حميميا بني �جلميع.
�مل�شلح ليكون ملن  �ليوم جاء هذ�  �أما 
�لأ�شرة  �أو  �ل��ع��ائ��ل��ة  معنى  ي��ع��رف  مل 
�لتلحم  ه��ذ�  جمال  وي�شرح  �ملمتدة، 
باأكمله،  �ملجتمع  على  وتاأثريه  وقوته 
مل ن�شمع عن �لعنو�شة يف هذه �حلقبة 
و�لندماج  للتعارف  وذل���ك  �لزمنية 
�مل�شاريف  وم��ر�ع��اة  �ل�شليم  �لأ���ش��ري 
�لزو�ج،  تكاليف  م��ن  حاليا  �لباهظة 
لوجود  فقري  �لعائلة  بني  يظهر  ومل 
ت��ك��اف��ل ب��ي��ن��ه��م وم����ر�ع����اة ل��ك��ل ���ش��ئ ، 
�لأبناء  بني  �ل�شريفة  �ملناف�شات  حتى 

�لأثر  ل��ه��ا  ك���ان  �لعلمي  �لتح�شيل  يف 
�لطيب يف حتقيق �لنجاح و�لرقي.

تعد  مل  ج��د�،  متباعدة  لأ�شر  �لعائلة  وتفتت  �لأو����ش��ر  فتقطعت  �ليوم  �أم��ا 
تنتقل ل�شم �لأ�شر بني �لأعمام و�لأخو�ل ورمبا مل يعرف بع�شهم بع�شاً ول 
ما هى �ل�شلة �لجتماعية بينهم، فتنقطع علقة �لبنت باأهلها فور زو�جها 
وتبني �أ�شرتها مع زوج �بتعد عن �إخو�نه و�أ�شرته، وبالتابعية ل يعرف �أبناء 
�خلال �أبناء عمتهم و�أبناء �لعم كذلك، وهذ� �لتباعد ناجت من جينات خمتلفة 
و�لتدخل  بامل�شكلت  �لعام  و�لن�شغال  �حلياة  مبتطلبات  �لوقت  مع  تلوثت 
�لتكنولوجي يف �أدق �لتفا�شيل، فا�شتبدلت �لزيار�ت بليك �أو �إعجاب حتى �أن 

هناك م�شاجر�ت وغ�شباً ين�شب بني �لأهل ب�شبب تعليق على مو�قع )�لتباعد 
�لجتماعي( قد ي�شل للقطيعة و�مل�شاجرة �لكربى، هذ� هو �حلال �لطبيعي 

لت�شليمنا �أنف�شنا للهوى ون�شيان �لف�شل و�أهمية �لعائلة.
حممد علي 

اله�صا�صة النف�صية
�زد�دت يف �لأونة �لأخرية بع�س �مل�شطلحات منها �له�شا�شة �لنف�شية �لد�لة 
�لتى تتوفر يف  �ل�شمات  �ل��ذ�ت جر�ء بع�س  �لنف�شي وحتطيم  على �لنك�شار 
من يعاين من هذ� �ل�شعور �لطارئ، وغالبا ما حتدث هذه �له�شا�شة �لنف�شية 
للأ�شخا�س �لذين يتمتعون باحل�س �ملرهف ويتعر�شون للمحن و�مل�شكلت 
�ل�شعبة �لتى يظن �لبع�س �أنها نهاية �لعامل ول يقدر على مو�جهتها، مما 
ي�شعره بالقلق و�لتوتر وعدم �لرغبة يف مو�جهة �حلياة ورمبا و�شلت لدرجة 

�لعتز�ل �ملبكر جد� للتعاي�س مع �ملجتمع.
بها  مي��ر  �ل��ت��ى  �ل�شيئة  �حل��ال��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  �لنف�شية  �له�شا�شة  حت���دث  وق���د 
غالبا  و�لتى  ميديا  �ل�شو�شيال  من  �ملتنوعة  �لأخبار  تلقيه  �أثناء  �ل�شخ�س 
�ل�شريع  و�لتحول  �لوقت  ط��و�ل  �ل�شلبية  بالطاقات  مت��ده  لكنها  تخ�شه  ل 
للج�شد وكاأنه �أ�شفنجة حتتفظ بكميات هائلة من �مل�شاعر �حل�شية �ل�شلبية 
ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل �ل�شعور بالوهن و�لك�شل ورمبا �ل�شعور بعدم �لتحرك، 

و�لإح�شا�س �لد�ئم بالإرهاق �لذهني و�لت�شتت �لب�شري.
وم����ن �ل���ع���و�م���ل �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة حل���دوث 
�مل�شكلة  ��شتقبال  �لنف�شية  �له�شا�شة 
بدون  �لطبيعي  حجمها  م��ن  ب��اأك��رب 
ر���ش��م خ��ري��ط��ة حل��ل��ه��ا �أو ع��ل��ى �لأق���ل 
حماولة �شحن �لذ�ت تلقائيا و�ل�شمود 
للتفكري  توؤهله  وجيزة  لفرتة  �أمامها 
�ل�����ش��دي��د، ل��ك��ن ل��لأ���ش��ف ���ش��رع��ان ما 
وكاأنه  للك�شر  قابًل  �ل�شخ�س  ي�شبح 
ب���رو�ز م��ن زج���اج �شفاف ج���د�، وهذه 
و�أحا�شي�شه  وج��د�ن��ه  متثل  �ل�شفافية 
�ملحيطة  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه  ���ش��ك��ل��ت  �ل���ت���ى 
باحلنان و�لطماأنينة و�ل�شدق وفجاأة 

يحدث ما هو �أكرب من ت�شوره فيتحول �إىل ج�شد حمطم نف�شيا يحتاج �إىل 
ترتيب مرة �أخرى �إما من خلل �حلو�ر �لذ�تي �أو مبعاونة �أ�شخا�س مقربني 

منه.
و�لرتبية،  ل��ل��ن�����ش��اأة  ت��ع��ود  �له�شا�شة  ه���ذه  �أ���ش��ب��اب  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وج���د  ك��م��ا 
�حلجز  من  بنوع  �لفتيات  وخا�شة  �لأط��ف��ال  حتت�شن  �لعربية  فاملجتمعات 
�ختيار  م��ن  ع��ام  ب�شكل  �شوؤونهم  و�ل��ت��دخ��ل يف  �لخ��ت��ي��ار  �إر�دت��ه��م يف  و�شلب 
�ل�شدقاء و�ملد�ر�س وكل ما يخ�س �لأبناء، ف�شل عن �لرتكيز �ملغاىل فيه 
غافلني  �أحو�لهن،  على  و�لطمئنان  عليهن  �حلفاظ  بحجة  �لفتيات  جت��اه 
�شحتهن �لنف�شية، وتعويدهن على �لتو�كل و�أنهن د�ئما يع�شن حتت �شيطرة 
�شخ�س م�شوؤول عنهن، لدرجة �أنهن ينتقلن من بيت �لأ�شرة �إىل بيتهن وهن 
للأبناء  تقدم  فالأ�شرة  تو�جههن،  �لتى  �لب�شيطة  �مل�شكلت  حل  يعرفن  ل 
�لرفاهية و�ملتطلبات مهما كانت مت�شورين �أن هذه هي �حلياة �جليدة �لتى 
ين�شدها �لأبناء، وللأ�شف نحن ندمرهم بتحقيق كل متطلباتهم ونعودهم 

على عدم حتمل �مل�شوؤولية ونقلل من �شلبتهم جتاه م�شكلت �حلياة.
وجد �لباحثون �أن �لعو�مل �مل�شادة لله�شا�شة �لنف�شية تكمن يف �لذ�ت نف�شها، 
لأن �جل�شد قادر على �لتكيف و�إعادة نف�شه بنف�شه، فمن يتعر�س لهذه �لهزة 
وذل��ك من  �حل��زن  وي��رتك  �لنف�شي  �لطبيب  �إىل  �للجوء  يتاأنى يف  �لنف�شية 
وترك  �لريا�شة  وممار�شة  �لنف�س  عن  بالرتويح  �لفر�غ  �أوق��ات  ملء  خلل 
�ملوؤثر�ت �لد�عمة للذ�كرة �ل�شلبية، وحماولة جتنب �لأدوي��ة فهي غالبا ما 
ت�شعف �ملناعة �لنف�شية وت�شع �ملري�س يف قالب نف�شي �شيئ فيكفي �ل�شعور 
ب��اأن��ه م��رب�����س وي��ت��ع��اط��ى ع��لج��ا، يف ح��ني �أن �جل�����ش��م ي��ق��وم مب��ق��اوم��ة هذه 
للتخل�س من  �لإيجابية  �لطاقة  و��شتدعاء  �لذ�تي  �لتكيف  لإعادة  �ملوؤثر�ت 
يف  قوي  تاأثري  بالعباد�ت  �ملتعلقة  و�لروحانيات  وللدعاء  بامل�شكلة،  �ل�شعور 

�خلروج من هذ� �ل�شعور �لنف�شي �ملدمر.
�صمر مو�صى/كاتبة 

التدمري الذاتي
�لفر�س  ��شتحقاق  بعدم  �لعمق  يف  �لد�خلي  �ل�شعور  ه��و  �ل��ذ�ت��ي  �لتدمري 
�لإيجابية ينتج عنه تدمري �حل�شول على هذه �لفر�س، يتجلى هذ� �ل�شعور 
يف �مل�شتوى �للو�عي ويولد تردد�ت وذبذبات منخف�شة تتنا�شب مع �لطاقات 
�ل�شلبية وجتعل �لفر�س �لإيجابية �جليدة تنفر وتبتعد. يحدث هذ� �لتدمري 
�لذ�تي ب�شبب �لقناعات و�لرب�مج لدى �ل�شخ�س بعدم ��شتحقاقه للأ�شياء 
لكن  جيدة  بطريقة  يعي�س  و�أن  عليها  �حل�شول  يتمنى  �أن��ه  رغم  �لإيجابية 
�شعوره هذ� ير�شل تردد�ت �شلبية �إىل �لكون �لذي بدوره ياأخذ هذه �لفر�س 
�لإيجابية ويعطيها ملن تتناغم تردد�تهم �ملرتفعة و��شتحقاقهم �لعايل معها 

ح�شب �لقو�نني �لكونية.
�لعقل  ب��رجم��ة  تتم فيها  �ل��ت��ي  �ل��ف��رت�ت  �أه���م  م��ن  �لطفولة  ف��رتة   وتعترب 

�ل���ب���اط���ن ف��ي��ج��ب �لن���ت���ب���اه م����ن زرع 
�لتاأكيد�ت  وت��ك��ر�ر  �ل�شلبية  �ل��رب�م��ج 
�ل�شلبية للطفل لأنها �شت�شبح قناعات 
حيث  �ل��ذ�ت��ي  �لتدمري  من  و�شيعاين 
�شي�شعر �أنه ل ي�شتحق �لعي�س ب�شورة 
�أف�������ش���ل م���ن �حل���ي���اة �مل���ت���اح���ة �شمن 
كما  ل��دي��ه  �لنف�شية  �ل��ر�ح��ة  منطقة 
ت�شبب  �لتي  �لذبذبات  �شتكون م�شدر 
ق��ت��ل �ل���ف���ر����س �لإي���ج���اب���ي���ة و�ن���ع���د�م 
�حلياة.  يف  و�لإب���د�ع  و�لتميز  �لنجاح 
ومن علمات �لتدمري �لذ�تي �ملبالغة 

على  �حل�شول  عند  �ل��ف��رح  م�شاعر  يف 
فر�شة جيدة لن هذه �ملبالغة تدل �أنك ل�شت م�شتحق لهذه �لفر�شة وتر�ها 
�أعلى و�أكرب قيمة منك بل يجب �لتز�ن مب�شاعر �لفرح و��شت�شعار �لإيجابية 
لأنك  ل��ك  �هلل  م��ن  هبة  �أن��ه��ا  على  �لفر�شة  ل��ه��ذه  �لعليا  �لقيم  ل�شتقبال 
ت�شتحقها ولي�س للقيم �ملادية �لتي ت�شعرك �أنك �أدنى منها مع حمد �هلل لأن 

م�شاعر �لمتنان و�ل�شكر تزيد من �ل�شيء نف�شه تبعاَ لقو�نني �لكون. 
ومن �لعلمات �أي�شاَ هو تكر�ر �شياع �لفر�س �لإيجابية ولي�س �شدفة ملرة 
ت�شبب يف  �لد�خلي  �لتو�زن  �أن هناك خلًل يف  �لتكر�ر يدل  و�ح��دة لأن هذ� 
كاحل�شد  متعددة  باإ�شقاطات  تاأويلها  �إىل  يدفعك  مما  �لفر�س  ه��ذه  �شياع 
�أن  �مل�شبب �لذ�تي �حلقيقي ودون  �إىل  �أن ت�شل  �ل�شيء دون  و�لعني و�حلظ 
تتقبل وتتحمل �أنك �أنت �مل�شوؤول عن �شياع هذه �لفر�س لأن �خلطاأ م�شدره 

من د�خلك �أنت. 
ويح�شل �أي�شاَ عند م�شاعر �حلرمان �ل�شديد من �شيء لأن م�شاعر �لحتياج 

للطريقة  �ن��ت��ب��ه  ل��ذل��ك  منخف�شة  ت����ردد�ت  ل��ل��ك��ون  ت��ب��ث  �شلبية  و�ل��ن��ق�����س 
�مل�شاعر هي  و��شتحقاق لأن  وف��رة  تفكر مب�شاعر  �أن  وح��اول  بها  تفكر  �لتي 
�ملغناطي�س �حلقيقي للجذب وكلما �زد�د �شعورك بال�شتحقاق �زد�دت فر�س 

�لنجاح و��شتطعت حتقيق �ملزيد.
ل تكن �أكرب عدو لنف�شك بل �رفع من ��شتحقاقك و زد من وعيك �لنف�شي 
�لف�شل  �أو  �مل��خ��اوف  على  �لقب�شة  ت�شد  �أن  دون  �أه��د�ف��ك  �شناعة  خطة  يف 
�لتفكري  عن  و�بتعد  �لإيجابيات  على  وركز  �شلوكياتك  ر�قب  بل  و�حلرمان 
بال�شلبيات، مار�س �لتاأمل وتخيل نف�شك يف �أف�شل �شورة تتمناها ثم �ك�شر 
�لآن  �مل�شيطر  فاأنت  لها  �لو�شول  وب��ني  بينك  تقف  �لتي  �لتحديات  حاجز 
و�أنت ت�شتحق �لأف�شل دوماَ وتذكر �أنه كلما �رتفع �ل�شتحقاق قل �لتدمري 

�لذ�تي.
 منال احلبال/اإعالمية 

القانون يحمي املغفلني
بل  �ملغفلني" عبارة �شحيحة  " �لقانون ل يحمي  عبارة  �أن  �لبع�س  يعتقد 
و�شارت �شائدة وتتناقل بني �ملجتمعات مع �ختلف �لثقافات، ولكن �ملق�شود 
من هذه �لعبارة �أن �لقانون يحمي �جلميع ولكن ل يحمي من يفرط يف حقه 
فل عذر ملن يجهل �لقانون، ويقال �إن هذه �لعبارة قالها قا�ٍس ملدعي باحلق 

�ملدين على �أحد �لذين ن�شب عليه.
وتقول �حلكاية �إن �إعلناً ن�شر يف �شحيفة ن�شه من يريد �أن ي�شبح مليونري� 
�ملنا�شبة  �خلطة  لو�شع  عليه  ي��رد  و���ش��وف  ر�شالة  يف  وعنو�نه  ��شمه  ير�شل 
للرث�ء �ل�شريع وعلى كل من ير�شل ��شمه ي�شع يف �لظرف 3 دولر ، وبالفعل 
جمع مبلغاً كبري�ً جد� ورد �ملعلن على �جلميع يف ن�س و�حد فقط وهو �عمل 
�حلكم  وك��ان  ق�شية  رف��ع  �شخ�س  �إل  �ملوقف  �لكثري  تقبل  بال�شبط،  مثلي 

�لقانون ل يحمي �ملغفلني.
�حلذر  و�أخ���ذ  �ملجتمع  توعية  �إل  للعبارة  �ل��رتوي��ج  م��ن  �ل��ه��دف  لي�س  لكن 
و�لدر�ية بالثقافة �لقانونية حتى ل يتورط ويتوجب على �جلميع �لنتباه يف 

هذ� �ل�شاأن، فالوقوع يف هذ� �لفخ غالبا 
ملن يحرر وكالة ومل يعرف بنودها ومل 
يخ�ش�شها لغر�س حمدد ول ينبغي �أن 
يو�شع فيه �شلحيات �لوكيل، ويف�شل 
حتديد توقيت �لوكالة وتنحي مو�شوع 
�لثقة جانبا لأن عدم �حلذر �شيوؤدي �إىل 
�لقاعدة  بب�شاطة  ولأن��ه  وخيمة  نتائج 
ل  بالقانون  �جلهل  تقول:  �لأ�شا�شية 

يعفي من �مل�شوؤولية.
بالوعي  �له��ت��م��ام  �إىل  ي��اأخ��ذن��ا  وه���ذ� 
��شت�شارة  ع��ل��ى  وي���ج���ربن���ا  �ل���ق���ان���وين 
�ملتخ�ش�شني و�ل�شتعانة باأهل �لقانون 

عندما يتعلق �لعمل �أو �ملعاملة يف حيز �أو �شكل قانوين، فاملحامي �أو �ملخول 
على �لرد بال�شتف�شار �شيفيد �ل�شائل وينبهه من �لناحية �لقانونية �لو�جب 
فيها  و�لعتماد  و�حتيال  ن�شب  حالة  يف  و�لوقوع  �لخطاء  لتجنب  �تباعها 

�شيكون مبني على عدم �لدر�ية �لكافية مبو�د �لقانون �خلا�شة باملعاملة.
ولكي ل نقع يف فخ �لثقة ونعترب ممن ��شبحو� من �ملغفلني، علينا �أن ن�شع 
�شند  ب��دون  معتمدة  و�ختاماً  ر�شمية  �أور�ق���اً  ن�شلم  ول  �شخ�س  �أي  يف  ثقتنا 
قانوين لأ �لقاعدة �لقانونية تقول: ل يجوز �جلهل بالقانون، وهذ� ل يعني 
�أن �جلميع يدر�س قانون و�إمنا ي�شتعني عند �حلاجة لإجر�ء باأهل �لقانون 
ف�شلها،  �شاحبها  حتمي  �لنية  ح�شن  عبارة  �أثبتت  وقد  �خل��رب�ت،  و�أ�شحاب 
لأنه باخت�شار تتيح للمحتال ��شتغلل تلك �لنية �حل�شنة و�مل�شي قدما نحو 
�ل�شتغلل و�لتجني بل و�حل�شول على يريد با�شم �لقانون و�إن كان ح�شن 
�لنية يفيد يف بع�س �ملخالفات باجلهل بالقانون ولكنها يف عدد حمدود من 
�حلالت وتعترب ��شتثنائية، فاملفرط يف حقوقه هو �أول �خلا�شرين، فمعظم 
بالر�شى  �ل�شلب  جرمية  �أنها  على  ت�شنف  �ملايل  و�لحتيال  �لن�شب  ق�شايا 
�لتى يقع فيها �لبع�س مثل �شركات توظيف �لأمو�ل وغريها من �لأ�شاليب.

ومن هذ� �ملنطلق نو�شي �جلميع بتوخي �حلذر وو�شع �لثقة جانبا و�ل�شتناد 
ولتتحقق  بالقانون  و�إدر�ك���ه���م  بالقو�عد  ملعرفتهم  �لخت�شا�س  �أه���ل  �إىل 
توجهاته  �خ��ت��لف  على  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  بالتعاملت  �ملن�شودة  �لعد�لة 

وقدر�ته ومكانته �لعلمية. 
�صامي حممد /م�صت�صار قانوين 

البوم �صور 
 كلنا ميتلك جمموعة من �ل�شور قد تعود �إىل �شن �شغرية جد�، رمبا ملا قبل 
مرحلة  كل  ومع  �مللمح،  وتتغري  �لأ�شكال  وتتحول  �ل�شور  وتتو�ىل  �ل�شهر 
�لتى  �ملرحلة  يف  ن��ر�ه  نكن  مل  ما  ون��رى  جديد  من  �أنف�شنا  نكت�شف  عمرية 
�أن �حلياة عبارة عن �شورة وموقف وبع�س  �شبقتها، لكن مع �لوقت ندرك 

�لأ�شياء �لتى تكون تاريخا �شخ�شياً.
و�خلوف  و�للهفة  �ل����رب�ءة  وفيها  �شغار  ون��ح��ن  ملحمنا  ن��ت��اأم��ل  وع��ن��دم��ا 
�إىل  و�خل���روج  و�مل��ع��رف��ة،  و�لعلم  و�لدر�ك  �لثانية  �ملرحلة  وم��ع  و�ل��ط��م��وح، 
�ملجتمع لنحتك به ومبن يف نف�س �جليل نعرف �أكرث وتبنى علقات �ن�شانية 

ج���دي���دة م���ع �ق���ر�ن���ن���ا، ون��ت��ع��ل��م كيفية 
وننتظر  �ل�����ش��ور  ون��ل��ت��ق��ط  �لخ���ت���ي���ار 
لنحم�شها ومع �لتقنية �حلديثة �شار 

�لأمر �شهل و�ل�شورة فورية.
�مللمح  و�خ���ت���لف  �ل��ك��ث��رية  �ل�����ش��ور 
م��ع �ل��وق��ت، ي��ه��ون ك��ث��ري� م��ن �خلوف 
�حلقيقي  �ملعنى  ومعرفة  �ل��ف��ر�ق  م��ن 
ل��ل��م��وت، ف��ك��ل��ن��ا مي���وت �أك����رث م���ن مرة 
يف �ل���ع���م���ر، ن����رى ���ش��ورت��ن��ا ون���ح���ن يف 
ونرتك  نكرب  عندما  ومن��وت  �لرو�شة 
�ل�شباب  م��رح��ل��ة  يف  ن���دخ���ل  �مل���رح���ل���ة 
فيموت �لطفل فينا، حتى �ل�شاب ميوت 

عندما ي�شيب �ل�شعر ويظهر علينا �لهرم، وميوت �لهرم وتذوب �لذكرى مع 
�ختفائنا من �ملجتمع و�عتز�لنا �حلياة وبنا �لروح تدب وتعلو� ب�شوتها، لكن 

يظن �لبع�س مع ن�شياننا ونحن �أحياء باأننا �أمو�ت يف ذ�كرة �لنا�س.
هذ� �لألبوم �حلي باأحد�ث �ل�شور وروح من ينام بني جملده، يحاكي تاريخ 
�ل�شخ�س ويظهر وجد�نه ف�شل عن �لتغري�ت �لو��شحة يف �مللمح و�لتعابري 
غفلة  على  �لتقطت  و�لتى  و�حلزينة  �ملبت�شمة  �ل�شور  خ��لل  من  �لنف�شية 
�لنفعالت  هذه  وكل  �لطعام،  مائدة  على  حتى  �أو  �جل��ري  �أو  �للعب  و�ثناء 
تو�شح �ل�شخ�شية وتبني �أن �لإن�شان يخاف من وهم �ملوت يف حني �أنه ميوت 

يف حياته �أكرث من مرة، غري موته كل يوم �أثناء �لنوم.
حممد اإبراهيم 

اآراء الكتاب
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مطلقا عن �ل�شيا�شة مع طلبي، �أعلم �أنه يجب �لتز�م �أكرب قدر من �حلذر. 
تلقاء  تفكرو�  كيف  “تعلمو�  �أجبتهم  نافالني،  �أوؤي��د  كنت  �إذ�  �شاألوين  عندما 
�أنف�شكم«. وبح�شب �شجل �لعمل �لذي �طلعت عليه وكالة فر�ن�س بر�س، يعزى 
�ملهنية«. مل  �ملتكرر وغري �ملربر بو�جباته  “�لخلل  �إىل  �شبب ف�شله ر�شميا 
جتب وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ملحلية على �أ�شئلة وكالة فر�ن�س بر�س �ملتعلقة 
�لتظاهر�ت  قمع  ومت  �أليك�شييف.  �إىل  �ملوجهة  و�لتهامات  �ملعنية  باملخالفات 
�شباط/ و�أو�ئ���ل  �لثاين/يناير  ك��ان��ون  �أو�خ���ر  يف  خرجت  �لتي  غري�ملرخ�شة 

فرب�ير تاأييد� لنافالني، �لعدو �للدود للكرملني، دون هو�دة. و�أوقف �أكرث من 
11 �ألف �شخ�س وفر�شت غر�مات وعقوبات بال�شجن ملدة ق�شرية ورفعت نحو 
�لإب��لغ عن حالت  قا�شية. كما مت  باأحكام  ُيعاقب عليها  دع��وى جنائية  مئة 

ت�شريح عقابي �أو ��شتقالت ق�شرية، خا�شة يف �لقطاع �لعام.
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  يف  �شفحته  على  ���ش��ارك  �أن��ه  �ألك�شييف  و�و���ش��ح 

بفكرة و�جب �ملو�طنة. و�أريد تطبيق ما �أقوم بتدري�شه«.
�أنه  يوؤكد  لكنه  “مببادرة منه”.  �إنهاء عقده  �أن��ه مت  �إىل  �شجل عمله  وي�شري 
جاءت  �لتي  �ل�شرطة  م��ن  ل�شغوط  تعر�شه  بعد  وظيفته،  ت��رك  على  �أج��رب 
ب�شبب م�شاركته يف تظاهرة  �أي��ام  ُي�شجن ملدة خم�شة  �أن  لتفتي�س منزله، قبل 
غري مرخ�شة. ومل ترد وز�رة �لرتبية �لإقليمية على طلب وكالة فر�ن�س بر�س 
بالتعليق. وتكثف �ل�شلطات �لرو�شية ب�شكل عام رقابتها على �شبكات �لتو��شل 
�لجتماعي، مهددة �ملن�شات و�مل�شتخدمني مبلحقات ق�شائية فيما �أ�شبحت 
وم�شدر�ً  �لتعبري  حل��ري��ة  م����لًذ�  ت���وك  وت��ي��ك  وفي�شبوك  �ن�����ش��ت��غ��ر�م  م��و�ق��ع 
للمعلومات بالن�شبة لل�شباب �لذين ل يتابعون و�شائل �لإعلم �لتقليدية �لتي 

ت�شيطر عليها �لدولة.
دعم  �لتي  �ل�شركات  على  �ل�شغط  مبمار�شة  �لرو�شية  �ل�شلطات  ُتَتهم  كما 

م�شوؤولوها نافالني.

•• مو�صكو-اأ ف ب

�أليك�شييف غري قادر على فهم كيف مت ف�شله يف �لتا�شع من �شباط/ ما ز�ل 
فرب�ير من عمله كاأ�شتاذ فيزياء فور م�شاركته كما يقول، يف �لتظاهر�ت �لتي 
ومن  نافالني.  �أليك�شي  �ملوقوف  �لرو�شي  للمعار�س  دعما  �شيبرييا  يف  جرت 
م�شدوم  “�إين  �لهاتف  عرب  ق��ال  رو�شيا،  م��دن  ك��ربى  ثالث  نوفو�شيبري�شك 
من هذه �لإهانة. �شيكون �لعثور على عمل يف �لقطاع �لعام �شعبا جد� ب�شبب 

مربر�ت هذ� �لت�شريح«.
وتتهمه �إد�رته بالرتويج �أمام طلبه لتظاهر�ت غري مرخ�شة يف 23 و 31 
��شتئناف مو�شكو  �أ�شدرت حمكمة  �لذي  نافالني،  �لثاين/يناير لدعم  كانون 
�شروط  �نتهاك  بتهمة  �ل��ع��ام  ون�شف  لعامني  بال�شجن  حكما  بحقه  �ل�شبت 
�أحتدث  “مل  عاما   38 �لعمر  من  �لبالغ  �ملعلم  ويقول  �لق�شائية.  �ملر�قبة 

�ملر�دف �لرو�شي لفي�شبوك، �شورة له وهو يتظاهر مع �أرقام  “فيكونتاكتي”، 
منظمة “�أو يف دي-�إنفو” �لتي ت�شاعد �ملتظاهرين �ملوقوفني و�لتحقيق �شد 
وقال  مبا�شرة.  بوتني  فلدميري  وي�شتهدف  نافالني  به  يقوم  �ل��ذي  �لف�شاد 
�ملن�شور�ت. وك��ان على خ��لف معها بالفعل ب�شبب  �إد�رت���ه بهذه  �إب��لغ  �إن��ه مت 
�عرت��شه على نق�س �ملو�رد يف هذه �ملوؤ�ش�شة. و�عترب �أن “�لهدف هو ترهيب 
�لتو��شل  �شبكات  على  حتى  ول  �إط��لق��ا،  �آر�ئ��ه��م  ي�شاركو�  ل  حتى  �ملعلمني 
تقدمي  على  ريابت�شوك  �ألك�شندر  �أُج��رب  كيلومرت�ت،  بعد  على  �لجتماعية«. 
�إ�شتقالته يف مدر�شة عامة تقع يف رو�شتوف �شور لو دون بجنوب غرب رو�شيا، 
حيث كان يدر�س مادة �لتاريخ منذ �شبعة �أعو�م. و�أكد �ل�شاب �لبالغ من �لعمر 
31 عاما “طلبت مني �لإد�رة حذف من�شور�تي �لتي كنت �أوؤيد فيها �ملعار�شة 
من  بدًل  �لتم�شك مببادئي  ف�شلت  رف�شت.  “لكنني  ��شاف  �إن�شتغر�م«.  على 
وظيفتي �أحتدث عن �لدميوقر�طية يف درو�شي عن �ليونان �لقدمية. �أنا �أوؤمن 

م�ؤيدو نافالني ي�اجه�ن حرمانهم من العمل يف رو�ضيا 

   عودة اإىل هذه »الأزمة« 
وردود الفعل اليابانية.

   بعد �ل�شطد�م بني �شفينة �شيد 
�ل�شو�حل  خ��ف��ر  و���ش��ف��ن  ���ش��ي��ن��ي��ة 
�لإقليمي  �ل��ب��ح��ر  يف  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�شينكاكو  ب��ج��زر  �ملحيط  �ل��ي��اب��اين 
يف 7 �شبتمرب 2010، بد�أت �شفن 
يف  �لإب��ح��ار  يف  �ل�شينية  �حلكومة 
�ملياه �ملحيطة باجلزر ب�شكل متكرر 

�أكرث من ذي قبل.
دخلت   ،2011 �أغ�����ش��ط�����س  يف     
�شينيتان  ح��ك��وم��ي��ت��ان  ���ش��ف��ي��ن��ت��ان 
�ملحيط  �لياباين  �لإقليمي  �لبحر 
�إحد�هما  و�شبقت  �شينكاكو،  بجزر 
2012 و�أرب��ع يف يوليو  يف مار�س 

من ذلك �لعام.
2012، مت نقل  11 �شبتمرب   يف 
�شينكاكو  ج���زر  م��ن  ث���لث  ملكية 
وكيتاكوجيما  �أووت�����ش��وري  )ج���زر 
مو�طنني  م��ن  وميناميكوجيما( 
�ليابانية  �حل��ك��وم��ة  �إىل  ع��ادي��ني 
�لوطني.  �مل����دين  ل��ل��ق��ان��ون  وف���ًق���ا 
�شبتمرب، بحجة   14 و�عتباًر� من 
�لنتقال  عملية  ع��ل��ى  �لح��ت��ج��اج 
ه��������ذه، ب����������د�أت ����ش���ف���ن �حل���ك���وم���ة 
�ل�شينية يف دخول �ملنطقة �ملجاورة 

لليابان يومًيا تقريًبا.
   وم��ن��ذ ذل��ك �ل��ت��اري��خ، م��ا �نفكت 
خلق  مم��ا  ت���زد�د،  �لتوغل  عمليات 
�إثارة �حلرب،  توتر�ت �شديدة دون 

ح��ي��ث مل ت��ق��ع ح�����و�دث ع��ن��ي��ف��ة �أو 
باأنه  �لو�شع  مميتة، ولكن يو�شف 
“منطقة  �أو  رمادي”،  “�شر�ع 

رمادية«.
�حلكومة  ���ش��ع��رت  ذل�����ك،  وم����ع     
م�شطرة  ب��اأن��ه��ا  �مل��ه��ددة  �ليابانية 
�لذي  �ل��دف��اع��ي  م��وق��ف��ه��ا  لتغيري 
�أع���ي���د ت��وج��ي��ه��ه م���ن �ل�����ش��م��ال �إىل 
�لأرخبيل  م���ن  �ل��غ��رب��ي  �جل���ن���وب 

�لياباين.
�لأبي�س  �ل��ك��ت��اب  ي�����ش��ري  وك���م���ا     
�أجل  “من   :2020 لعام  للدفاع 
تعزيز بنيتها �لدفاعية يف �ملنطقة 
قو�ت  �أن�����ش��اأت  �لغربية،  �جلنوبية 
)�لقوة  �ل���ذ�ت���ي �جل���وي���ة،  �ل���دف���اع 
�لتا�شع  �جل���وي  �جل��ن��اح  �جل��وي��ة( 
يف يناير 2016، ثم قو�ت �لدفاع 

قو�ت  و�شت�شرتي  �ل��ت��ه��دي��د.  ه���ذ� 
�ليابانية  �ل��ربي��ة  �ل��ذ�ت��ي  �ل��دف��اع 
�ل�شني  �شياق �شعود  نقل يف  �شفن 

�ل�شاروخي.
�إم����د�د  �أول     و���ش��ي��ك��ون ه����ذ� ه���و 
�لدفاع  �إىل قو�ت  �ل�شفن  من هذه 
�ل���ذ�ت���ي �ل���ربي���ة، مم���ا ي�����وؤدي �إىل 
مع  للتعامل  �ل��رد  ق���در�ت  حت�شني 
�ل��ت��ح��دي��ات �لأم��ن��ي��ة �جل���دي���دة يف 

بحر �ل�شني �ل�شرقي.
�ل���ث���لث -بني  �ل�����ش��ف��ن      ك��ل��ف��ة 
 – 2000 )1( و400 طن )2( 
 2022 ع��ام  ميز�نية  يف  �شتتنزل 
 .2024 وو�شعها يف �خلدمة عام 
على  �لقدرة  �متلك  هو  و�لهدف 
هذه  �إىل  ب�����ش��رع��ة  �ل����ق����و�ت  ن��ق��ل 

�ملنطقة �ملهددة ... �إذ� لزم �لأمر. 

�جلوي �جلنوبية �لغربية يف يوليو 
�ل���دف���اع  ق������و�ت  ق���ام���ت   :2017
�ل���ذ�ت���ي �ل���ربي���ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
وحدة يوناجوين ملر�قبة �ل�شو�حل 
�لتي مت ت�شكيلها يف مار�س 2016 
ت�شكيلها  مت  �أخ��������رى  ووح���������د�ت 
�شريع  �نت�شار  لو�ء  باإن�شاء  حديًثا، 
ب���رم���ائ���ي ب����ق����در�ت ع��م��ل��ي��ات��ي��ة يف 

مار�س 2018.
ن�شرت  ذل�����ك،  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة      
قو�ت �لدفاع �لذ�تى �لربية بع�س 
�لوحد�ت، منها وحدة �أمن �ملنطقة 
�أو���ش��ي��م��ا، ووح����دة �أمن  �أم���ام���ي  يف 
مياكوجيما، يف  �ملنطقة يف جزيرة 

حاملة  م���دم���ر�ت  بتكييف  ح��ال��ًي��ا 
ط����ائ����ر�ت �ل��ه��ل��ي��ك��وب��رت م����ن فئة 
�يزومو -�شفن يبلغ �رتفاعها 248 
“�ف-35  مرًت� -لطائر�ت �ل�شبح 
�لتي  �لعمودي  �لإق���لع  ذ�ت  بي” 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  م��ن  ����ش��رتت��ه��ا 
ح��ت��ى ت���ك���ون ط��وك��ي��و ق������ادرة على 
وه��ك��ذ� مت  �أك���رث،  �شرب خ�شومها 

�نذ�ر بكني بطريقة ما!
   ت�����ش��ت��م��ر ���ش��ي��ا���ش��ة �ل����دف����اع عن 
وذكرت  �لغربية.  �جلنوبية  �جل��زر 
�شحيفة جابان تاميز يف منت�شف 
�ل���ي���اب���ان  �أن   ،2021 ف����رب�ي����ر 
تو��شل �كت�شاب �لزخم يف مو�جهة 

وحدة  ن�شر  ومت   .2019 م��ار���س 
�أر�س -جو ووحدة �شطح  �شو�ريخ 
موجهة  �شو�ريخ  وح��دة  -�شفينة، 
مار�س  يف  مياكوجيما  ج��زي��رة  يف 

«  .2020
�لبحرية  �كت�شبت  ع���ام،  ب�شكل     
�ل��ي��اب��ان��ي��ة زخ��م��ا. وخ���لل �لفرتة 
�شتتلقى   ،2023-2019
�لهدف  ���ش��ف��ي��ن��ة.   23 �ل��ب��ح��ري��ة 
ه���و �ل��ت��م��ك��ن م���ن �لع���ت���م���اد على 
�أرب������ع جم���م���وع���ات ب���ح���ري���ة، وهي 
هليكوبرت  طائر�ت  حاملة  مدمرة 
بنظام  م������زودت������ان  وم�����دم�����رت�����ان 
لل�شو�ريخ،  �مل���������ش����اد  �إي���ج���ي�������س 

�شو�ريخها  ت���ط���وي���ر  مت  و�ل����ت����ي 
�ملتحدة،  �لوليات  مع  بال�شرت�ك 
جمموعتان  �إليها  �شت�شاف  و�لتي 
�لنوع  م���ن  جم��ه��زت��ان مب���دم���ر�ت 
قدر�ت  م��ع  �م(  �ف  )�ف  �جل��دي��د 

�لتخفي متعددة �ملهام.
    يف نف�س �لوقت، �شت�شتمر �لبحرية 
-بهدف  غو��شاتها  ع��دد  زي���ادة  يف 
من  �لغو��شات  وبعد  وح���دة.   22
نوع  ت��ق��دمي  �شيتم  ���ش��وري��و،  ط���ر�ز 
�لهجومية  �لغو��شات  م��ن  جديد 

من فئة تايغي عام 2022.
   لكن �لبحرية تتجه �أي�شا �ىل �ن 
“هجومية �أكرث. وهي تقوم  تكون 

   ول �شك �أن هذ� رد على ت�شعيد 
و�لتهديد�ت  ل��ل��و���ش��ائ��ل  م��ت��ز�ي��د 

�ل�شينية. 
�ل�شو�حل  خ��ف��ر  �أن  ��ا  �أي�����شً وي��ذك��ر 
�ل�شيني يجهز نف�شه ب�شفن كبرية 
ب�شكل متز�يد، و�أن �لبحرية تزد�د 
قوة مع حو�يل عام 2025 حاملة 
ناهيك  ث���ال���ث���ة،  ع��م��ل��ي��ة  ط����ائ����ر�ت 
وغو��شات  �ل��ق��وي��ة  �مل���دم���ر�ت  ع��ن 
�إن���ز�ل يف عدد  �أك��رث ك��ف��اءة و�شفن 

متز�يد.
دياويو   - ���ش��ي��ن��ك��اك��و  ج����زر  ت��ظ��ل    
ونقطة  �لياباين  �ل��دف��اع  يف  �شوكة 
توتر رئي�شية يف �لعلقات �ل�شينية 
�إىل  للأ�شف  ي���وؤدي  مم��ا  �ليابانية 
�لعودة  ه��ل  ع��ق��ي��م...  ت�شلح  �شباق 
هذ�  يف  ممكنة  �لدبلوما�شية  �إىل 

�ل�شياق؟
باحث م�صارك يف معهد العالقات 

الدولية وال�صرتاتيجية. 
ت�صمل جمالت خربته ال�صيا�صة 

الدفاعية اليابانية والق�صايا 
اجليو�صرتاتيجية يف �صرق اآ�صيا. 
كما اأنه مهتم بالحتاد الأوروبي, 
ول �صيما �صيا�صة الأمن والدفاع 

الأوروبية. كما عمل على التكامل 
ا  النقدي الأوروبي, وهو اأي�صً
حما�صر يف العالقات الدولية 
بجامعة باري�س X-نانتري, وله 

العديد من الكتب واملقالت.

مل تقع حوادث عنيفة اأو مميتة, ولكن يو�صف الو�صع باأنه »�صراع رمادي« اأو »منطقة رمادية«

�صباق ت�صلح بني اليابان وال�صني:

�ضينكاك� - جزر دياوي�: ت�ترات متزايدة...!
•• الفجر -اإدوارد بفليملني –ترجمة خرية ال�صيباين

جزر  حول  وال�صني  اليابان  بني  �صنوات   10 من  اأكرث  منذ  القائمة  التوترات    
�صينكاكو التي تديرها طوكيو, ولكن تطالب بها بكني حتت ا�صم دياويو, زادت 
يف بداية العام. ال�صبب: يف يناير, اأ�صدرت ال�صني قانوًنا ي�صمح خلفر ال�صواحل 
با�صتخدام القوة, حتى دون �صابق اإنذار, يف املياه اخلا�صعة “للولية الق�صائية 

ال�صينية”.
جديًدا  توغاًل  ونفذت  �صينية  مياه  �صينكاكو  مياه  اأن  بكني  تعترب  ذلك,  ومع   
ل�صفينتني من حر�س ال�صواحل التابع لقوات ال�صرطة امل�صلحة ال�صينية يف مياه 

اأرخبيل �صينكاكو يف 6 و7 فرباير.

 تظل اجلزر �ض�كة يف الدفاع الياباين ونقطة ت�تر رئي�ضية يف العالقات ال�ضينية اليابانية

تتجه البحرية اليابانية اإىل اأن تك�ن هج�مية اأكرث مبا ميّكن ط�كي� من �ضرب خ�ض�مها 

جتهز ال�صني نف�صها ب�صفن كبرية ب�صكل متزايد وتزداد بحريتها قوة من حيث العتاد
�ضعرت احلك�مة اليابانية املهددة باأنها م�ضطرة لتغيري م�قفها الدفاعي 

�ل�شني تكثف ح�شورها يف �ملنطقة

مو�جهة بحرية يف �لفق

هل �نتفى دور �لدبلوما�شية �جلزر �شوكة يف �لدفاع �لياباين

النيجر بلد غني بالي�راني�م يعاين من عدم ال�ضتقرار  •• نيامى-اأ ف ب

تعد �لنيجر �لتي تنتخب رئي�شها دولة 
غ��ري م�شتقرة وف��ق��رية ج��د� تقع يف 
منطقة �ل�شاحل وتعاين من هجمات 

�إرهابية و�أزمات غذ�ئية.
تقع �لنيجر �لتي ل تطل على �أي بحر وت�شكل �ل�شحر�ء ثلثي �أر��شيها، يف 
قلب منطقة �ل�شاحل حيث حتدها �جلز�ئر وليبيا وت�شاد ونيجرييا وبنني 

وبوركينا فا�شو ومايل.
�ل���دويل(  )�ل��ب��ن��ك   2018 يف  ن�شمة  م��ل��ي��ون   22،4 �شكانها  ع���دد  ك���ان 
�ملئة من �ل�شكان يعي�شون  41،4 يف  2019 كان  معظمهم م�شلمون. يف 

يف فقر مدقع )�لبنك �لدويل(.
وهي حتتل �ملرتبة �لأخرية يف �لعامل على موؤ�شر �لتنمية �لب�شرية �لذي 

و�شعه برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي.
قبل �نت�شار فريو�س كورونا �لذي �أدى �إىل �إغلق �حلدود، كانت �لنيجر 

دولة عبور للمهاجرين �لذين يحاولون �لو�شول �إىل �أوروبا.
متر �لنيجر �لتي �شهدت جماعتني يف �شبعينات �لقرن �ملا�شي وثمانيناته 
باأزمات غذ�ئية متكررة. وت�شببت في�شانات بني حزير�ن/يونيو وت�شرين 
�لأول/�أكتوبر باأزمة �إن�شانية جديدة وبات 2،2 مليون �شخ�س يحتاجون 

�إىل م�شاعد�ت �إن�شانية ح�شب �لأمم �ملتحدة.
�لناجت  �إجمايل  �ملئة من  �أربعني يف  �أك��رث من  �لتي متثل  �لزر�عة  وتبقى 
�لد�خلي ويعمل فيها نحو ثمانني يف �ملئة من �ل�شكان �لعاملني، معر�شة 

لآثار تغري�ت �ملناخ، كما يقول بنك �لتنمية �لإفريقي.

موؤ�مرة �شيا�شية. تعاين �لبلد منذ 
جهادية  هجمات  من   2011 �لعام 
���ش��ي��م��ا يف  ل   ،2015 م��ن��ذ  ت��ك��ث��ف��ت 
�ل��غ��رب )�ل��ق��ري��ب م��ن م���ايل(، حيث 
�جلنوب  ويف   ، د�ع�����س  تنظيم  يوجد 
معقل  �أ�شبحت  �لتي  �ملنطقة  ونيجرييا،  ت�شاد  لبحرية  �ملتاخم  �ل�شرقي 

جلماعة بوكو حر�م �لنيجريية.
��شتهدفت مع�شكر�ت  �أ�شفرت هجمات   ،2020 وبد�ية   2019 نهاية  يف 
يف �إينات�س ثم يف �شينيغود�ر تبناها تنظيم د�ع�س عن مقتل 160 جنديا، 

حمدثة �شدمة يف �لبلد.
�لغربية مبا يف ذلك فرن�شا  �ل��دول  �لعديد من  �لنيجر دعما من  وتلقى 

و�لوليات �ملتحدة.
وتقول �لأمم �ملتحدة �إن �لهجمات �جلهادية �لتي تتد�خل يف �أغلب �لأحيان 
مع نز�عات بني �ملجتمعات �ملحلية، �أ�شفرت عن مقتل �أربعة �آلف �شخ�س 

يف مايل و�لنيجر وبوركينا فا�شو يف 2019.
�ل�شياحية  �ملعامل  من  بزر�فاتها  �ملعروفة  )جنوب(  ك��وري  حممية  كانت 
عنا�شر  �شتة  بينهم  �أ�شخا�س  ثمانية  مقتل  بعد  �أغلقت  لكنها  �لرئي�شية 
�آب/�أغ�شط�س،  يف  “�أكتيد”  �ملنظمة غري �حلكومية  �إغاثة فرن�شيني من 

يف هجوم تبناه تنظيم د�ع�س.
ع�شر  �خلام�س  �لقرنني  �إىل  )�شمال(  �لتاريخية  �أغ��ادي��ز  مدينة  وت��ع��ود 
منظمة  و�أدرجتها  مب�شجدها  خ�شو�شا  معروفة  وه��ي  ع�شر.  و�ل�شاد�س 
�لرت�ث  لئحة  على  )يون�شكو(  و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم 

�لعاملي.
 

وي�شكل �ليور�نيوم �لذي حتتل �لنيجر �ملرتبة �لر�بعة بني �لدول �ملنتجة 
له، �ل�شلعة �لرئي�شية يف �شادر�تها. وت�شتثمر �ملجموعة �لنووية �لفرن�شية 
يف  عاما  خم�شني  ملدة  �ليور�نيوم  با�شتغلل  �ل�شابقة(  )�أريفا  “�أور�نو” 

�شمال �لبلد.
�أ�شبحت �لنيجر من �لدول �ل�شغرية �ملنتجة للذهب يف 2004 و�لنفط 

يف 2011.
�لق�شري  �لأم��د  على  �لقت�شادية  �لآف���اق  كانت  كوفيد-19،  وب��اء  وقبل 
يرت�وح  �أن  يتوقع  �لذي  �لإفريقي  �لتنمية  بنك  ح�شب  جيدة،  و�ملتو�شط 
0،7 يف  وناق�س  �ملئة  يف   1،1+ بني   2020 يف  �لد�خلي  �لناجت  �إجمايل 

�ملئة.
دميوقر�طيا  تناوبا  ت�شهد  مل   ،1960 ع��ام  فرن�شا  عن  ��شتقللها  بعد 
 .1993 �لأوىل يف  �ل�شلطة منذ �لنتخابات �لدميوقر�طية  �شلميا على 

و�أف�شت كل �لأزمات �ل�شيا�شية �خلطرية �إىل �نقلبات.
ت�شعينات  يف  قمعهما  مت  للطو�رق  مت��رد  حركتي  �أي�شا  �ل��ب��لد  و�شهدت 

�لقرن �ملا�شي ثم بني 2007 و2009.
يف  �نتخب  �ل��ذي  �إي�شوفو  حممدو  وليته  �ملنتهية  �لرئي�س  يرت�شح  ومل 

2011 و�أعيد �نتخابه يف 2016، لولية ثالثة.
عليه  قد حكم  كان  �ل��ذي  �أم��ادو  هاما  �لرئي�شي  �ملعار�س  تر�شيح  ورف�س 
باأنها  و�شفها  ر�شع  باأطفال  �جت��ار  ق�شية  يف  ع��ام  مل��دة  بال�شجن   2017

عب�ر دفعة اأوىل من طالبي اللج�ء 
احلدود املك�ضيكية الأمريكية 

•• تيخوانا-اأ ف ب

عربت جمموعة �أوىل ت�شم 25 من طالبي �للجوء �حلدود �لأمريكية يف 
جو  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أعلنها  �لهجرة  جم��ال  يف  و��شعة  �إ�شلحات  �إط��ار 

بايدن، فيما ل يز�ل �لآلف ينتظرون يف �ملك�شيك على �أمل �للحاق بهم.
برفقة  تيخو�نا  مدينة  من  حافلة  منت  على  �حل��دود  �ملجموعة  و�ج��ت��ازت 
بح�شب  �ملتحدة،  ل��لأمم  �لتابعة  �للجئني  �لعليا  �ملفو�شية  ع��ن  ممثلني 
�شحايف من وكالة فر�ن�س بر�س. ويف وقت لحق �أكد م�شوؤول يف مركز �إيو�ء 
يف �شان دييغو، طلب عدم �لك�شف عن ��شمه، �أن �ملجموعة و�شلت �إىل فندق 
يف �ملدينة، علما باأن �لوجهة �لنهائية لها غري معروفة. ومبوجب برنامج 
�لهجرة �لذي طبقته �إد�رة �لرئي�س �ل�شابق دونالد تر�مب وعرف ب�”�بقو� 
وغالبيتهم  �ملك�شيكيني،  �ملهاجرين غري  �آلف  ع�شر�ت  �أعيد  �ملك�شيك”،  يف 
�إد�رة  لكن  �لبت يف طلباتهم.  بانتظار  �حل��دود  �لو�شطى، عرب  �أمريكا  من 
با�شم  ر�شميا  و�مل��ع��روف  للجدل  �ملثري  �لربنامج  �إلغاء  �إىل  �شارعت  بايدن 
ورحب  �جلمعة.  �مل��ر�ح��ل  �أوىل  وب���د�أت  �ملهاجرين”،  حماية  “بروتوكول 
“�حتاد �حلريات �ملدنية �لأمريكية” بو�شولهم و�عترب ذلك “خطوة مهمة 

يف �إعادة بناء” نظام �للجوء �لأمريكي.
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حت���دث م�����ش��وؤول��ون ع�����ش��ك��ري��ون �أم��ريك��ي��ون وب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون ك��ب��ار يف 
�لأجنبية  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب  ق��ر�ر  تاأجيل  �إمكانية  ح��ول  �أب���اد  �إ���ش��لم 
بايدن  ج��و  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �إد�رة  تنكب  �ل���ذي  �أفغان�شتان  م��ن 
�لقو�ت  قائد  �أن  �لأم��ريك��ي  للجي�س  بيان  يف  وج��اء  مر�جعته.  على 
�لأو����ش���ط �جل����رن�ل كينيث م��اك��ي��ن��زي �شكر  �ل�����ش��رق  �لأم��ريك��ي��ة يف 
باك�شتان على “�مل�شاهمة يف م�شار �ل�شلم �لأفغاين �لد�خلي” وتعّهد 

“بحث جمالت تعاون جديدة” معها.
قمر  �جل���رن�ل  �لباك�شتاين  �جلي�س  �أرك���ان  قائد  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف 
ج��اوي��د ب��اج��و� �أع����اد ت��اأك��ي��د “�لتز�م ب��اك�����ش��ت��ان ب��ج��ه��ود �ل�����ش��لم يف 
�مل�شاور�ت  ه��ذه  وتاأتي  �لد�خلي.  �ل�شلم”  يف  لأهميتها  �أفغان�شتان 
�إد�رة بايدن يف �لأي��ام �ملقبلة قر�رها حول  �أن ت�شدر  يف وقت ُينتظر 
بنود  وفق  �أيار/مايو  يف  �ملقرر  �أفغان�شتان  من  �لع�شكري  �لن�شحاب 
�لتفاق �لتاريخي �ملربم مع حركة طالبان يف �شباط/فرب�ير 2020 
يف  �لأمريكية  �لقو�ت  عديد  وُخّف�س  �لدوحة.  �لقطرية  بالعا�شمة 
�إد�رة  �أعلنت  لكن   ،2021 مطلع  عن�شر   2500 �إىل  �أفغان�شتان 
تقييم”  “لإعادة  �شيما  ل  طالبان  مع  �لت��ف��اق  مر�جعة  بايدن  جو 
�أنه مل يتم  �لتز�م �ملتمردين بتعهد�تهم. و�عترب �جلرن�ل ماكينزي 
��شتيفاء �شروط �لن�شحاب �لذي قد يوؤدي �إىل �زدياد نفوذ �جلماعات 

�جلهادية يف �أفغان�شتان ويهدد باإطاحة �حلكومة �لأفغانية.

رئي�س  طلب  عند  ن��زول  ��شتقالته  �لأرجنتيني  �ل�شحة  وزي��ر  ق��ّدم 
�لبلد بعد �لك�شف عن تلقي �أ�شدقاء للوزير �للقاح قبل بدء �حلملة 
غونز�لي�س  غيني�س  ووج��ه  كوفيد-19.  �شد  للتح�شني  �لر�شمية 
�ألربتو  �لرئي�س  �ىل  ر�شالة   75 �لبالغ  و�لطبيب  �ل��وزي��ر  غار�شيا 
فرنانديز قال فيها “يف رّد على طلبك �لعاجل، �أتقّدم با�شتقالتي من 
من�شب وزير �ل�شحة«. ويتوّقع �أن حتّل مكان �لوزير �مل�شتقيل نائبته 
كارل فيتزوتي �لبالغة 48 عاما و�لتي كانت م�شوؤولة عن تاأمني لقاح 
�شبوتنيك-يف �لرو�شي للأرجنتني، �أول دولة ت�شادق عليه يف �مريكا 
�جلنوبية وت�شتخدمه. وخرجت ف�شيحة تلقي ��شدقاء �لوزير �للقاح 
�ل�شحايف هور��شيو فريبت�شكي  �إع��لن  بعد  �لعلن  �ىل  م�شبق  ب�شكل 
�لبالغ 71 عاما يف لقاء �إذ�عي �أنه يدين ل�شديقه �لوزير متّكنه من 
�أخذ �للقاح يف مكتبه قبل �ل�شكان. وحتى �لآن مل يعط �للقاح �شوى 
للعاملني �ل�شحيني يف �لأرجنتني، و�لأربعاء بد�أ حت�شني �لأ�شخا�س 

�لذين تزيد �أعمارهم على 70 عاما يف مقاطعة بوين�س �آير�س.
وذكرت و�شائل �إعلم حملية �أن �أ�شخا�شا �آخرين مقربني من وزر�ء 

يف �حلكومة تلقو� �للقاح يف وز�رة �ل�شحة.
 
 

تثبيت  �شيعار�س  �أن��ه  مانت�شن  جو  �لدميوقر�طي  �ل�شناتور  �أعلن   
نري� تاندن، �لتي �ختارها �لرئي�س جو بايدن لرتوؤ�س مكتب �لإد�رة 
و�ملو�زنة، ما ي�شكل �شربة لفر�شها يف تويل �ملن�شب. وتعّر�شت تاندن، 
�نتقاد�ت  �إىل  للمن�شب،  �ختيارها  يتم  �أ�شول هندية  �م��ر�أة من  �أول 
من �حلزبني منذ �أعلن بايدن تر�شيحها يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب. 
وبينما تو�جه تنديد�ت من �جلمهوريني ب�شبب تغريد�تها �للذعة 
على تويرت، �إل �أنها تعّر�شت �إىل �نتقاد�ت �أي�شا من �جلناح �لتقدمي 
�ملعتدل مانت�شن  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  وق���ال  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي.  يف �حل���زب 
“�أعتقد �أنه �شيكون لت�شريحاتها �ملتحّزبة ب�شكل مبالغ فيه تد�عيات 
�لكونغر�س  �أع�����ش��اء  ب��ني  �ملهمة  �لعمل  ع��لق��ة  على  و�شلبية  �شاّمة 
ل  �ل�شبب  “لهذ�  و�أ���ش��اف  �ملقبل«.  و�مل��و�زن��ة  �لإد�رة  مكتب  وم��دي��ر 
�أوؤيد تعيينها«. ويعد مكتب �لإد�رة و�ملو�زنة هيئة نافذة  �أن  ميكنني 
وم�شاريف  م�شاريع  وتقييم  �لرئي�س  ميز�نية  تطوير  عن  م�شوؤولة 
وزر�ئه. ويحظى �لدميوقر�طيون بغالبية �شئيلة يف جمل�س �ل�شيوخ، 
�لذي ميلك �شلطة تثبيت �أو رف�س مر�شحي �لرئي�س، �إذ ي�شيطرون 
باإمكانهم �لعتماد  50 للجمهوريني بينما  50 مقعد� مقابل  على 
مان�شنت  مبعار�شة  لكن  هاري�س.  كامال  �لرئي�س  نائبة  �شوت  على 
تعيينها، �شتحتاج تاندن على �لأرجح �إىل �شوت جمهوري و�حد على 

�لأقل ليتم تثبيتها، وهو �أمر ي�شتبعد �أن حت�شل عليه.

عوا�صم

اإ�شالم اباد

بوينو�ص اأير�ص

وا�شنطن

اإ�ضرائيل ت�افق على تطعيم 
100 األف عامل فل�ضطيني 

•• القد�س-اأ ف ب

�ألف   100 تطعيم  على  و�فقت  �إ�شر�ئيل  �أّن  �لفل�شطينّية  �ل�شلطة  �أعلنت 
عامل فل�شطيني يعملون يف �لدولة �لعربية �لتي ُتعترب حملتها �جلماعّية 

للتلقيح �شّد فريو�س كورونا �لأ�شرع يف �لعامل.
و�أ�شارت وز�رة �ل�شّحة �لفل�شطينّية يف بيان �إىل �نعقاد “�جتماع بني وز�رَتي 
�ل�شللت  �نت�شار  م��ن  �حل��د  لبحث  و�لإ�شر�ئيلّية  �لفل�شطينّية  �ل�شّحة 
م�شيفة �أّنه “مّت �لّتفاق على تطعيم مائة �ألف عامل  �جلديدة لكورونا”، 

فل�شطيني من �لذين يعملون يف �إ�شر�ئيل«.
�نت�شار  للحّد من  �لفّني  “�لتعاون  �ّتفقا على  �إّن �جلانبني  �ل��وز�رة  وقالت 
�ل�شللت �جلديدة لكورونا«. ومل حُتّدد �لوز�رة تاريخ بدء حملة �لتطعيم 
وز�رة  توؤّكد  ومل  �لعّمال.  �ختيار  �أ�شا�شها  على  �شيتّم  �لتي  �ملعايري  �أو  هذه 
�ل�شّحة �لإ�شر�ئيلّية ول �لوحدة �لع�شكرّية �لتي ُتن�ّشق �ل�شوؤون �ملدنّية مع 
لكّن  �لّتفاق.  �لفور ح�شول هذ�  لوكالة فر�ن�س بر�س على  �لفل�شطينّيني 
مع  عِقد  �جتماعاً  �إّن  فيه  قالت  بياناً  �أ�شدرت  �لإ�شر�ئيلّية  �ل�شّحة  وز�رة 
م�شوؤولني فل�شطينّيني يف مدينة ر�م �هلل بال�شّفة �لغربّية �ملحتّلة، ملناق�شة 
�أّن  على  �لتفاهم  من  “�نطلقاً  �لجتماع  وجاء  �لفريو�س.  �نت�شار  م�شاألة 
�لبيان  بح�شب  �إقليمّية”،  وح���دة  يف  يعي�شون  و�لفل�شطينّيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�لفل�شطينّية ميكن  �لأر��شي  �نت�شار فريو�س كورونا يف  �أّن  �إىل  �أ�شار  �لذي 
�ّتفاق �لتطعيم. ومنذ  �أن ياأتي على ذكر  �أن يوؤّثر على �لإ�شر�ئيلّيني، دون 
كانون �لأّول/دي�شمرب، قّدمت �إ�شر�ئيل جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك 
�إىل 4،25 مليني �شخ�س، �أي نحو 47 يف �ملئة من �شّكانها �لبالغ عددهم 

ت�شعة مليني ن�شمة، ح�شب �أحدث �أرقام وز�رة �ل�شّحة.

بعد عام على ت�صكيل حكومة وحدة  

�ضبح حرب اأهلية ما زال قائما يف جن�ب ال�ض�دان 

هل تغرّي بلجيكا ق�اعد اللعبة مع اإيران؟
قادة �إير�ن وخ�شو�شاً وز�رة �لأمن و�ل�شتخبار�ت لتفجري �لتجمع �لذي ح�شره 
�لآلف من �لأف��ر�د من �شمنهم ديبلوما�شيون من دول عدة كالوليات �ملتحدة. 
وكانت رئي�شة �ملجل�س �لوطني للمقاومة �لإير�نية مرمي رجوي �لهدف �لأ�شا�شي 
للمخطط. �ملجل�س �لوطني هو �أكرب بدلء �لنظام �لثيوقر�طي �لإير�ين و�أكرثهم 
تنظيماً و�شعبية. على مدى �شنو�ت، جذب دفاعه عن �إير�ن �شلمية ودميقر�طية 
وخالية من �ل�شلح �لنووي دعماً د�خلياً ودولياً متعاظماً، وهذ� ما �أ�شار �إليه �لعدد 
�أنحاء  جميع  من  �لحتفال  �إىل  ح�شرو�  �لذين  �ل�شيا�شيني  �ملمثلني  من  �ملذهل 
�لعامل. وكان �لتفجري �ملخطط له مرعياً من �لدولة �لإير�نية. يرى ريدج �أنه �آن 
�لأو�ن جلميع �لدول �ملتمدنة و�ملحبة للحرية حول �لعامل �أن تلحظ رعاية �لنظام 
�خلطرية للإرهاب و�لتي تو�شعت لت�شمل �أوروبا. وك�شفت �لتحقيقات �لبلجيكية 
�أن �أ�شدي �شافر �إىل مئات مر�كز �لنظام يف �أوروبا لينظم وميول �خلليا �لإرهابية 

�لنائمة و�ملخربين �ل�شريني.

2002، د�ن �لرئي�س �لأ�شبق ج��ورج بو�س �لب��ن �لنظام  يف خطاب �لحت��اد �شنة 
�لإير�ين ب�شبب م�شعاه �لعدو�ين نحو �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل. وو�شف قيادة �لنظام 

باأنها “قلة غري منتخبة �شاعية �إىل قمع �آمال �ل�شعب �لإير�ين باحلرية«.
ي�شري ريدج �إىل �أن �آمال �ل�شعب �لإير�ين تعززت مبرور كل عام. طو�ل �ل�شنو�ت 
كل  و�إلغاء  �حلقيقة  لقمع  �لوح�شية  �لإي��ر�ين  �لنظام  �عتمد  �ملا�شية،  �لع�شرين 
ذلك،  من  �لرغم  على  و�حل��ري��ات.  �لدميوقر�طية  �إط��لق  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
�شدر  ما  �شوء  على  �حل��ري��ة.  لنيل  �لإي���ر�ين  �ل�شعب  �شعي  قتل  يف  �لنظام  ف�شل 
عن �ملحكمة �لبلجيكية منذ حو�يل �أ�شبوعني، ينبغي على �لعامل عموماً وحلفاء 
�لإرهاب  دعم  و��شلت  �إي��ر�ن  باأن  �أنف�شهم  يذكرو�  �أن  خ�شو�شاً  �ملتحدة  �لوليات 
ووكلئها يف �ل�شرق �لأو�شط و�شجن و�غتيال �ملعار�شني �لدميوقر�طيني وتعزيز 

تكنولوجيا �ل�شو�ريخ �لبال�شتية وت�شريع تخ�شيب �ليور�نيوم.
وكتب ريدج �أن خمطط �لتفجري كان عملية قادتها دولة �إرهابية ت�شتمر يف �لعمل 

لكنها  �ملدين،  للمجتمع  �لأ�شا�شية  و�لأع��ر�ف  �لب�شري  للجن�س  و�زدر�ء  بعنجهية 
تفلت من �لعقاب. وطلب من �لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي و�لدول �لأخرى 
�أن ت�شيد باأد�ء و�إ�شر�ر �حلكومة �لبلجيكية وق�شائها و�شعبها على ك�شف �حلقيقة 
و�إد�ن��ة �ل�شلوك �لإي��ر�ين �لإرهابي ب�شكل �شارخ. لكن �لإد�ن��ة �لكلمية من دون 
�ل��ذي كان غري ر�غب  �مل��ارق  �لنظام  بتاأثري كبري على  خطو�ت عملية لن تتمتع 
ي�شقطو� �شحية  �أن  كاد مو�طنوها  �لتي  �ل��دول  �شلوكه. يجب على  بتغيري  بتاتاً 
�ملخطط �أن تخف�س علقاتها �لديبلوما�شية مع �إير�ن كما تابع ريدج. وطالبها 
ومبحا�شبة  �لإره���اب،  لئحة  على  �لإير�نية  �ل�شتخبار�ت  وز�رة  بت�شنيف  �أي�شاً 
�حلقيبة  �لنظام  ��شتخدم  لقد  ظريف.  ج��و�د  حممد  �لإي���ر�ين  �خلارجية  وزي��ر 
�لديبلوما�شية لنقل �ملتفجر�ت و�ل�شلك �لديبلوما�شي و�ل�شفار�ت من �أجل تنفيذ 
�أن�شطة �إرهابية. و�شدد ريدج على �شرورة �أل يتلقى �لنظام �لإد�نة ب�شبب �ملخطط 
�ملا�شية وعلى  �لعقود  �إره��اب��ه وقمعه ط��و�ل  ب�شبب  �لأخ��ري وح�شب بل  �لإره��اب��ي 
ويف  باحلرية.  �لإي���ر�ين  �ل�شعب  �آم��ال  جانب  �إىل  �لعامل  دول  ��شطفاف  �شرورة 
�خلتام، نظر �لكاتب �إىل �لعرت�ف باملجل�س �لوطني للمعار�شة �لإير�نية كبديل 

للنظام �ملوجود على �أنه �لإد�نة �لنهائية لإرهاب طهر�ن.

•• وا�صنطن-وكاالت

�إىل  �ل��ولي��ات �ملتحدة ط��وم ري��دج دول �لعامل  �أول وزي��ر للأمن �لد�خلي يف  دع��ا 
�إد�نة �لنظام �لإير�ين ب�شبب جميع �لأعمال �لإرهابية �لتي �رتكبها طو�ل �لعقود 
يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  للمعار�شة  جتمع  بتفجري  �لأخ���ري  خمططه  �إىل  �إ�شافة  �ملا�شية، 
فرن�شا. ��شت�شهد ريدج يف �شحيفة “و��شنطن تاميز” برو�ية �لأديب �لربيطاين 
�شتنك�شف دوماً.  �أن �حلقيقة  �لتي جاء فيها  �لبندقية”  “تاجر  �شيك�شبري  وليام 
ويف �لر�بع من فرب�ير )�شباط( �حلايل، ظهرت حقيقة �لنظام �لإير�ين �لإرهابي. 
يدين �لعامل بالف�شل لل�شعب �لبلجيكي وموؤ�ّش�شاته �لأمنية و�لق�شائية. حكمت 
حمكمة بلجيكية باأن �لديبلوما�شي �لإير�ين �أ�شد�هلل �أ�شدي خطط ل�شن �عتد�ء 
�إرهابي �شد جتمع نظمه �ملجل�س �لوطني للمقاومة �لإير�نية يف يونيو )حزير�ن( 
م�شوؤول  فيها  يحاَكم  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  هذه  كانت  باري�س.  من  بالقرب   2018
بارز من طهر�ن لتورطه �ملبا�شر يف خمطط �إرهابي ترعاه �لدولة، و�شوف يكون 
�شابق لولية  �أي�شاً حاكم  و�أ�شاف ريدج، وهو  �للعبة.  هذ� �حلكم معدًل لقو�عد 
�أ�شدي عمل بال�شر�كة مع ثلثة متو�طئني لتحقيق هدف و�شعه  �أن  بن�شلفانيا، 

•• القاهرة-الفجر:

�ل�شيد  �مل����ع����ايل  ����ش���اح���ب  �ف���ت���ت���ح 
�لع�شومي  عبد�لرحمن  ب��ن  ع���ادل 
�لدبلومة  �لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س 
ح������ول  �لأوىل  �ل����ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة 
�لعربية،  �لربملانية  �لدبلوما�شية 
�لربملان  خللها  من  ي�شعى  و�لتي 
�لربملانيني  مت��ك��ني  �إىل  �ل���ع���رب���ي 
ك�شفر�ء وممثلني لدولهم و�ملنطقة 
�لربملانية  �مل���ح���اف���ل  يف  �ل���ع���رب���ي���ة 
�أن  مو�شحاً  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 
�لن�شخة �لأوىل من �لدبلومة ت�شم 
ما يقرب من 100 برملاين عربي، 
عن  ومعرباً  عربية،  دول��ة   16 من 
يف  �لكبري  �ل��ت��ن��وع  ه��ذ�  �أن  يف  ثقته 
�لربملانات  غ��ال��ب��ي��ة  م���ن  �مل�����ش��ارك��ة 
و�مل����ج����ال���������س �ل����ع����رب����ي����ة ����ش���ُي���رثى 
�ل��ن��ق��ا���ش��ات ع��ل��ى ن��ح��و ي������وؤدي �إىل 
للدبلوما�شية  متميزة  �شورة  بلورة 
�ملحافل  يف  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ربمل���ان���ي���ة 

�لربملانية �لإقليمية و�لدولية.
�لعربي  �ل����ربمل����ان  رئ��ي�����س  و�أل����ق����ى 
على  فيها  �أك��د  كلمة  �ملنا�شبة  بهذه 
وفقاً  ُي����ويل،  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان  �أن 
لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ع��م��ل��ه �جل���دي���دة، 
للدبلوما�شية  ك����ب����ريًة  �أه����م����ي����ًة 
�لربملانية ويعتمدها كاأد�ة حمورية 
م���ه���ام���ه، رغ���ب���ًة منه  يف مم���ار����ش���ة 
�إىل  و�أن�شطته  ب���دوره  �لن��ت��ق��ال  يف 
�أكرث رفعًة  �أرحْب و�إىل مكانٍة  �آفاق 
وتقدماً يف �لتعبري عن وجهة نظر 
�ملوؤ�ش�شات  �أم�����ام  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ع��ب 

�لإقليمية و�لدولية.

عدة  �لعربي  �لربملان  رئي�س  وح��دد 
�لربملان  ي�شعى  رئ��ي�����ش��ي��ة،  �أه�����د�ف 
�إطلق  م��ن  حتقيقها  �إىل  �ل��ع��رب��ي 
�لربملانية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  دب��ل��وم��ة 
�ل�شتفادة  �أه��م��ه��ا  وم���ن  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ل��ع��رب��ي��ة يف جمال  �ل���ق���ام���ات  م���ن 
و�جلمع  �لربملانية،  �لدبلوما�شية 
بني جناحي �لدبلوما�شية �لربملانية 
و�لر�شمية على �مل�شتويات �لوطنية 
برنامج  �أن  خ���ا����ش���ة  و�ل���ع���رب���ي���ة، 
لبع�س  يت�شمن م�شاركة  �لدبلومة 
وعدد  �ل�شابقني  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء 
و�مل��م��ث��ل��ني جلامعة  �ل�����ش��ف��ر�ء  م���ن 
�لدول �لعربية، �إ�شافة �إىل توظيف 
�لدبلوما�شية �لربملانية يف �لتعامل 
م���ع �ل��ق�����ش��اي��ا و�مل���و����ش���وع���ات ذ�ت 
�لأولوية بالن�شبة للدول و�ل�شعوب 

مكافحة  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�لإرهاب و�لفكر �ملتطرف، ومو�جهة 
�لف�شاد  ومكافحة  �لكر�هية  خطاب 
و�لوقاية منه، م�شيفاً �أن �لدبلومة 
�ملو�شوعات  بع�س  �أي�����ش��اً  �شت�شمل 
�لأخرى مثل �لعلوم و�لتكنولوجيا، 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  وتنفيذ 

2030، و�لتغري �ملناخي. 
ه���ذه  حم����ا�����ش����ر�ت  �أوىل  و�أل�����ق�����ى 
�أحمد  �لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  �لدبلومة 
فتحي �شرور موؤ�ش�س �لدبلوما�شية 
�لحتاد  ورئي�س  �لعربية  �لربملانية 
ورئي�س  �لأ�شبق،  �ل��دويل  �لربملاين 
�لأ�شبق،  �مل�����ش��ري  �ل�شعب  جمل�س 
عنو�ن  وك���ان���ت حم��ا���ش��رت��ه حت���ت 
خرب�ت  �لربملانية:  “�لدبلوما�شية 

ودرو�س م�شتفادة«.

•• جوبا-اأ ف ب

بعد عام على ت�شكيل حكومة �لوحدة 
�لوطنية، ما ز�ل �شبح �حلرب �لأهلية 
م���اث���ل يف ج���ن���وب �ل���������ش����ود�ن �ل����ذي 
يعاين من نز�عات على ر�أ�س �ل�شلطة 
�ملجموعات  ب��ني  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال  �إىل 

�ل�شكانية و�جلوع.
2020، وحتت �شغط دويل  22 �شباط/فرب�ير  ففي 
وب��ع��د ع���ام م��ن �مل��ف��او���ش��ات و�مل��م��اط��ل��ة ق��ِب��ل �لعدو�ن 
للمرة  معا،  باحلكم  م�شار  وري��اك  �شلفا كري  �ل��ل��دود�ن 
�لثالثة منذ ��شتقلل �لبلد يف 2011، على �أن يكون 

�لأول رئي�شا و�لثاين نائبا للرئي�س.
���ش��لم مت  �ت��ف��اق  �ل�شلطة ه��ذ� يف  م��ب��د�أ تقا�شم  وح���دد 
�حلرب  م��ن  �شنو�ت  خم�س  لإن��ه��اء   2018 يف  توقيعه 
�ألف قتيل و�أربعة   380 �أكرث من  �لأهلية �لتي خلفت 

مليني نازح.
�أي م��ن �للتز�مات  ي��ح��رتم  ب��ع��د م���رور ع���ام، مل  ل��ك��ن 

�لأخرى �ملقررة. فالربملان مل يجتمع 
وما ز�لت هناك منا�شب وز�رية تثري 
توحيد  ي��ت��م  ومل  ���ش��اغ��رة  خ���لف���ات 
ق���و�ت ك��ل م��ن ك��ري وم�����ش��ار يف جي�س 

و�حد م�شرتك.
وحذرت جمموعة �لأزمات �لدولية يف 
“مع مو��شلة  �أنه  تقرير موؤخر� من 
�ل��رج��ل��ني ق��ي��ادة ق��و�ت��ه��م��ا مي��ك��ن �أن 

تنزلق �لبلد �إىل �حلرب ب�شرعة«.
بعد زي��ارة عدد من �ملع�شكر�ت خلل 
ي�شم  وف����د  ر�أى  �جل�������اري،  �ل�����ش��ه��ر 
�أنه  وع�����ش��ك��ري��ني  ح��ك��وم��ي��ني  ممثلني 
“مل يتم �إحر�ز �أي تقدم” يف تنظيم 
 18 �أك���رث م��ن  �جلي�س �جل��دي��د بعد 

�شهر� من �ملوعد �ملحدد لنت�شاره.
وت��ع��اين �مل���ر�ك���ز �ل��ت��ي ك���ان يفرت�س 
�لقو�ت من نق�س  �أن ت�شمن تدريب 
و�لبز�ت(  و�لأدوي����ة  )�لأغ��ذي��ة  كبري 
ب��ي��ن��م��ا ف����ر ع�����دد ك���ب���ري م����ن �جلنود 

�حلكوميني و�ملتمردين.

�لطويل  “�لتاأخري  �إن  �ل�����ش��لم،  عملية  تنفيذ  ع��ل��ى 
�أي تقدم يقو�شان  �إح���ر�ز  �ل��ذي م��ر م��ن دون  و�ل��وق��ت 

�إمكانية �إحلل �شلم د�ئم يف جنوب �ل�شود�ن«.
و�أك���دت جلنة حقوق  متز�يد.  م��ن عنف  �ل��ب��لد  تعاين 
�ملتحدة يف  ل���لأمم  �لتابعة  �ل�����ش��ود�ن  �لإن�����ش��ان جل��ن��وب 
بيان �جلمعة �أن “�تفاق �ل�شلم �لذي مت �إحياوؤه �شمح 
لكن  �لوطني،  �مل�شتوى  على  �لعد�ئية  �لأعمال  بتهدئة 
ود�نت  �ملحلي”،  �مل�شتوى  تاأثري يذكر على  له  يكن  مل 

م�شتويات �لعنف �ملرتفعة.
و��شتعرت �حلرب يف جنوب خط �ل�شتو�ء حيث تقاتل 
عملية  يرف�شون  �لذين  �ملتمردين  �حلكومية  �لقو�ت 

�ل�شلم.

و�أكد �لكولونيل جيم�س كور م�شاعد �ملدرب يف مع�شكر 
26 جنديا ماتو� جوعا يف  �أن  �لبلد  �لرجاف بجنوب 

�لأ�شهر �لأخرية.
وروى �أبر�هام ماغايا �ألو �جلندي يف �لقو�ت �حلكومية 
�أع��اين من  “لي�س لدينا دو�ء.  �لثكنة  �ملتمركز يف هذه 
�لعيادة ل  �إىل  �أذه��ب  لكن عندما  و�لتيفوئيد  �لإ�شهال 

يوجد �شيء. ناأكل �أرز� عاديا ول �شيء �آخر«.
و�أو���ش��ح �أن��ه يح�شل على �أج��ر يبلغ ح��و�ىل �أل��ف جنيه 
ب�شبب  ج��د�  ت�شاءل  مبلغ  وه��و  �شهريا  ي��ورو(   1،40(

�رتفاع �لت�شخم.
“مفو�شية  ت�شارلز تاي جيتو�ي رئي�س  وقال �جلرن�ل 
�ملر�قبة و�إعادة �لإعمار” بالوكالة، �لهيئة �لتي ت�شرف 

ك���م���ا ت�������ش���اع���دت �ل����ش���ت���ب���اك���ات بني 
من  �لعديد  يف  �ل�شكانية  �ملجموعات 
�لوليات �لتي �نت�شرت فيها �لفو�شى 
�أن يتفق يف جوبا �ملع�شكر�ن  بانتظار 

�ملتناحر�ن على تعيني حكام.
من  �أك���رث  �إن  �ملتحدة  �لأمم  وت��ق��ول 
 400 وخ��ط��ف  ق��ت��ل��و�  �شخ�س  �أل���ف 
�أي��ار/ ن��ز�ع��ات ب��ني جمموعات �شكانية ب��ني  �آخ���رون يف 
�شيما يف  2020 ل  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب  وت�����ش��ري��ن  م��اي��و 

وليتي و�ر�ب )�شمال( وجونقلي )�شرق(.
وحذر �ملبعوث �خلا�س للأمم �ملتحدة جلنوب �ل�شود�ن 
�لإ�شلحات  ب���طء  ي����وؤدي  �أن  “نخ�شى  ���ش��رير  دي��ف��ي��د 
�ملقررة يف �تفاق �ل�شلم �إىل تفاقم �لو�شع بينما يتدخل 
�ملحلية  �لعنف  باأعمال  �لوطني  �مل�شتوى  على  �أط��ر�ف 

ويغذونها«.
�جلفاف  م����ن  �مل���دن���ي���ون  ع���ان���ى  �ل���ع���ن���ف،  ج���ان���ب  �إىل 

و�لفي�شانات وغزو�ت �جلر�د �لتي دمرت �ملحا�شيل.
�أن  �ملتحدة  �لأمم  ووك���الت  �ملحلية  �ل�شلطات  وتتوقع 
ي��ع��اين �أك���رث م��ن 7،2 م��لي��ني من 
�أي حو�يل  �ل�������ش���ود�ن  ج��ن��وب  ���ش��ك��ان 
�شتني باملئة من �شكان �لبلد من �شوء 

تغذية حاد يف منت�شف 2021.
هذ�  �ل��ع��امل��ي  �ل���غ���ذ�ء  ب��رن��ام��ج  ور�أى 
�لأ�شبوع �أن بع�س �ملناطق تعاين من 

حرمان ي�شبه �جلوع.
وي�شود �شعور بالياأ�س يف �أحدث دولة 
يف �لعامل مل ت�شهد �شوى �حلرب منذ 

��شتقللها يف 2011.
�لكني�شة  م���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ات  وك��ت��ب��ت 
ن����د�ء م�شرتك  �مل����دين يف  و�مل��ج��ت��م��ع 
“هذه  �جل�����������اري  �ل���������ش����ه����ر  خ��������لل 
فيها  ندعو  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت 
�لوفاء  �إىل  �أن��ف�����ش��ه��م  �ل���ق���ادة  ه����وؤلء 
ومو�طني  بلدنا  جتاه  مب�شوؤولياتهم 

هذه �لأمة«.
�لند�ء�ت  ه���ذه  “للأ�شف  و�أ���ش��اف��ت 
�لأزمة  �أي تغيري يذكر يف  مل جتلب 

�حلالية ».

رئي�س �لربملان �لعربي يفتتح �لدبلومة �لتطبيقية �لأوىل حول �لدبلوما�شية �لربملانية �لعربية

رئي�س الربملان العربي يفتتح الدبل�مة التطبيقية الأوىل ح�ل الدبل�ما�ضية الربملانية العربية
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عربي ودويل

فـــــرنـــــ�ـــــضـــــا 
ـــــني  ـــــض ـــــ� وال
والــــــ�ليــــــات 
ا  واأي�ضً املتحدة 
واأملانيا  اليابان 
قائمة  واإيطاليا, 
اجلــــيــــ��ــــس يف 
ط�يلة جيب�تي 

ـــــــد يف  ـــــــ�ج ت
القيادة  جيب�تي 
العامة الأمريكية 
تخطط  الـــتـــي 
جميع  ــذ  ــف ــن وت
ــات يف  ــي ــل ــم ــع ال
الأفريقي القرن 

 موقعها اجلغرايف هو فر�صة للبلدان التي ترغب يف احلفاظ على نفوذها يف املنطقة

�ل�شعبي  �ل��ت��ح��ري��ر  ج��ي�����س  ب�����د�أ   
ببناء   ،2017 ع����ام  �ل�����ش��ي��ن��ي، 
ب��ج��ان��ب ميناء  ق��اع��دة ع�����ش��ك��ري��ة 
�لأغ��ر����س، على  دور�ل��ي��ه متعدد 

م�شارف �لعا�شمة.
 مل يتم حتديد �لأرق��ام بو�شوح، 
�لتحرير  جي�س  جنود  ع��دد  لكن 
جيبوتي  يف  �مل��ت��م��رك��ز  �ل�����ش��ع��ب��ي 

يقدر بنحو 1000 جندي.
توجد  �حل�����ايل، ل  �ل���وق���ت     يف 
هليكوبرت  ط���ائ���رة  ���ش��وى  ه��ن��اك 
بناء  لكن  متقطع،  ب�شكل  �شينية 
�شفينة  ��شتيعاب  ميكنه  ر�شيف 

حربية ينذر برغبة �أكرب.
ت�شل  �أن  م��ف��اج��ًئ��ا  ي��ك��ون  “لن   
�لتحري�ر  ج��ي�����������������������س  ط��ائ�����������������ر�ت 
�مل���ط���اف �إىل  �ل�����ش��ع��ب��ي يف ن��ه��اي��ة 
�أنط�����و�ن  ي��ح��������ل��ل  ج��ي��ب��وت�����������������ي، 
يف  �ملتخ�ش�س  �ل��ب��اح��ث  ب���ون���د�ز، 
�لبحوث  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  �ل�������ش���ني 
م�شلح������ة  فمن  �ل�شرت�تيجية، 
�لآن  ل��دي��ه��ا  �أن  �إث���ب���ات  �ل�����ش��ني 

قدر�ت �لنت�شار«.
   وعندما �ُشئل �لباحث ملاذ� هذ� 
جميع  ح���ددت  “جيبوتي  �لبلد: 
�مل���رب���ع���ات، ه���ن���اك �����ش���ل وج���ود 
وبالتايل  ه���ن���اك،  ق����وي  �أج���ن���ب���ي 
بتخفيف  ل���ه���ا  ي�����ش��������������م��ح  ه������ذ� 
�لأخرى  �ل���دول  �ن��ت��ق��اد�ت  حجم 
ل��ق��اع��دت��ه�����������������ا �لأول�������������������ى خ����ارج 

�لبلد«.
    ولئن مل يتم توقيع �أي �تفاقية 
�جليبوتية،  �ل�شلطات  مع  �أمنية 
�ملقابل،  يف  منحتها  �ل�شني  ف��ان 

ا كبرية. قرو�شً
للقيادة  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ق��ائ��د  وق����در   
�جلرن�ل  �إفريقيا،  يف  �لأمريكية 
عام  و�ل�������ده�������اوزر،  د.  ت���وم���ا����س 
مدينة  ج��ي��ب��وت��ي  �أن   ،2018
دولر  مليار   1.2 �إىل  ي�شل  مب��ا 

لل�شني.
�ل�شر�كة  ه����ذه  ع��ل��ى  وك��م��ث��ال     
ع�شر�ت  تركيب  مت  �لقت�شادية، 
�مل����ر�ق����ب����ة على  ك�����ام�����ري�ت  م�����ن 
�ل�شكنية  �مل��ن��اط��ق  ط���رق  م��ف��رتق 
ل���ل�������ش���ف���ار�ت وع���ل���ى م���ق���رب���ة من 
يف  �لفرن�شية  �لبحرية  �ل��ق��اع��دة 

لو هريون. 
قبل  م��ن  ر�شميا  ت�شغيلها،  وي��ت��م 
ق����و�ت �لأم�����ن �جل��ي��ب��وت��ي��ة، لكن 
�لتي  �ل�����ش��ني،  ����ش���ر�وؤه���ا م���ن  مت 
“ل ن��ع��رف ح��ًق��ا من  ���ش��ن��ع��ت��ه��ا. 
�لذي ي�شاهد �ل�شور، وخ�شو�شا، 
جندي  ي�����ش��رح  يت�شلمها”،  م���ن 

فرن�شي متمركز هنا.

مفرتق طرق ا�صرتاتيجي
لأهمية مفرتق  منها  و�إدر�ًك�����ا     
�ل����ط����رق �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي ه����ذ�، 
�ل�شنو�ت  يف  ف���رن�������ش���ا،  ح����اول����ت 
على  قب�شتها  �إح���ك���ام  �لأخ������رية، 

�لإقليم.
�لقو�ت  تنفق  �مل��ك��ان،  ع��ني  ع��ل��ى   
يقرب  م��ا  جيبوتي  يف  �لفرن�شية 
ي��ورو ك��ل عام،  130 مليون  م��ن 
باملائة   4 تقريبا  ميث��ل  م��ا  وه��و 
م����ن �ل����ن����اجت �مل���ح���ل���ي �لإج����م����ايل 

للبلد. 

�أول �تفاقية دفاعية     مت توقيع 
ب�����ني ف���رن�������ش���ا وج����ي����ب����وت����ي ع����ام 
��شتقلل  ع�����ام  وه�����و   ،1977
“دولة  ب����  �مل��ل��ق��ب�����������������������ة  �ل��دول�����������������ة 

�لنثار”. 
ع����ام  �لت����ف����اق����ي����ة  جت����دي����د  ومت 
2011، وهي تن�س ب�شكل خا�س 
عن  ب��ال��دف��اع  فرن�شا  تعهد  ع��ل��ى 
عدو�ن  ح��دوث  ح��ال  يف  جيبوتي 

خارجي )�ملادة 4(.
ل��و تقل�س ع��دد �جلنود     وحتى 
عاًما  �أرب����ع����ني  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني 
مقابل   1978 ع����ام   4300(
ف����اإن   ،)2021 ع������ام   1500
�لفرن�شية  �لع�شكرية  �ل���ق���در�ت 

ت�شمح برد فعل جيد.
نطلب  �أن  د�ئ���م�������ا  “ميكنن������ا   
بحاج������ة  ك��ن��������������������ا  �إذ�  �مل��زي�����������������د 
ذلك  �أن  ونعل������م  �ملزي������د  �إىل 
يوؤك�������د  ب�شرعة”،  �ش�������يحدث 

�ملدنية  �حلركة  من  كل  قبل  من 
و�لع�شكرية.

   هذ� �ملوق����ع، �لذي يجمع بالتايل 
�ملدنية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ب����ني 
و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة، ه��و م��رك��ز حقيقي 

للحركة �جلوية �لإقليمية. 
�ملتو��شع،  �مل���ر�ق���ب���ة  ب����رج  ف��م��ن 
جيبوت����ي  م�����ش��������������غ��ل��و  ي��ق��������������������وم 
�ل���ط���ائ���ر�ت م���ن و�إىل  ب��ت��وج��ي�����ه 

مط��ار جيبوتي �لدويل. 
لكن �جلنود �لفرن�شيني هم �لذين 
يوؤّمنون فعلّيا، من خلل ر�د�رهم 
للمر�قبة، تن�شيق �لن�شاط �جلوي 

�لع�شكري �لدويل.
مدرو�س،  بتكت�����م  ي�شمح،  وه��ذ�   
م������لح������ظ������ة جم�����������يء وذه�����������اب 

�لطائر�ت �لأجنبية.
   تقلع �لطائر�ت �لأمريكية دون 
�لتي  ت�شابلي،  ق��اع��دة  م��ن  ط��ي��ار 
ي��ق��ع م��درج��ه��ا ع��ل��ى ب��ع��د حو�يل 

�جل�����رن�ل ���ش��ت��ي��ف��ان دوب�����ون قائد 
يف  �ملتمركزة  �لفرن�ش����ية  �لقو�ت 

جيبوتي.
فرن�شا  �إىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة     
ي�شّجل  �ل�������ش���ي���ن���ي،  و�جل����ي���������س 
ح�شوره�����م  �لأم�����ري�����ك�����ي�����ون 
 .2002 ع��������ام  م����ن����ذ  �����ا  �أي�����������شً

 

ي�شتوعب مع�شكر ليمونيه ر�شمًيا 
�جلي�س  م�����ن  ج����ن����دي  �لف   4
�لعمال  �إىل  بالإ�شافة  �لأمريكي 
�ملتعاقدين. وهذ� هو �ملكان �لذي 
ت��وج��د ف��ي��ه ق���وة �مل��ه��ام �مل�شرتكة 
�لقيادة  وهي  �لأفريقي،  -�لقرن 
تخطط  �لتي  �لمريكية  �لعامة 
�لقرن  �لعمليات يف  وتنفذ جميع 
�جلي�س  ق���ب���ل  م����ن  �لأف����ري����ق����ي 
�أو  �لتقليدية  �لقو�ت  �لأمريكي، 

عنا�شر  ���ا  �أي�������شً ول��ك��ن  �مل���ت���ح���دة، 
و�لأملاين  �لإي��ط��ايل  �جلي�س  م��ن 

حا�شرة.
 وي�شارك هذ�ن �لبلد�ن �لأخري�ن 
يف عملية �أتالنتا. وتعتمد مهمة 
�لع�شكرية،  �لقر�شنة  مكافحة 
للحتاد  ت���اب���ع���ة  م�����ب�����ادرة  وه�����ي 
على  �أ���ش��ا���ش��ي،  ب�شكل  �لأوروب������ي، 
�أملانية  بحرية  ��شتطلع  طائر�ت 
مطار  يف  م��ت��م��رك��زة  و�إي���ط���ال���ي���ة 

جيبوتي.
 وت���ق���ع �ل���ق���اع���دة �جل���وي���ة 188 
)BA 188( �لتابعة ل�شلح �جلو 

�لفرن�شي بجانبه:
�مل�����درج  ����ش��������������������ت��خ��د�م  ويت�������م   
ي�ش����تخدم  �ل��������ذي  �ل������ف������ردي، 
�لطائ���ر�ت،  وه��ب��وط  لإق��������لع 

�خلا�شة.
   من هناك، ميكن لوز�رة �لدفاع 
جميع  يف  ت�����ش��ع  �أن  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�ملعلومات  جلمع  �ملنطقة،  �أن��ح��اء 
بغار�ت  و�ل���ق���ي���ام  �ل���ش��ت��خ��ب��اري��ة 

�شرية عن ق�شد. 
ل��ي��م��ون��ي��ه، نفذت  م��ع�����ش��ك��ر  م����ن 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا ما 
برية  ع��م��ل��ي��ة   200 م���ن  ي���ق���رب 
�لإرهابية،  �ل�شباب  جماعة  �شد 
بني  �ل���������ش����وم����ال،  يف  �مل�����وج�����ودة 

2017 و2018.
جيبوتي  ت��ت��م��ت��ع  �ل����و�ق����ع،  يف     
جري�نها.  ع��ن  متميز  با�شتقر�ر 
�ل�����ذي متثله  �لأزم�������ة  ق���و����س  يف 
�لو�شطى  �إف���ري���ق���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
و�إثيوبيا  و�إري���رتي���ا  و�ل�����ش��وم��ال 

�لنثار”  “دولة  �أن  يبدو  و�ليمن، 
معفّية. ومتتد �أهمية هذ� �ملحور 
�ل��ع��زي��ز ع��ل��ى �لقوى  �جل���غ���ر�يف، 
�لأجنبية، يف �لبحر، فم�شيق باب 
ي��رب��ط خليج عدن  �ل���ذي  �مل��ن��دب 
�شماًل،  �لأح��م��ر  بالبحر  ج��ن��وب��اً 
ي�شهد عبور ما يقرب من خم�شة 
يوميا.  ن���ف���ط  ب���رم���ي���ل  م���لي���ني 
فاإن  �لأهمية،  من  �لقدر  وبنف�س 
15 باملائة من �لب�شائع �ملتد�ولة 
�لبحرية،  �ملمر�ت  �لعامل عرب  يف 
متر عرب هذ� �مل�شيق، بالكاد يبلغ 

عر�شه 28 كيلومرًت�.

املطار الدويل
 مركز الهتمام

   ف��رن�����ش��ا و�ل�������ش���ني و�ل����ولي����ات 

ع�����ش��رة ك��ي��ل��وم��رت�ت ���ش��رق مطار 
جيبوتي �لدويل. 

قبل  م���ن  �مل����غ����ادرة  �إد�رة  وت���ت���ّم 
�شابلي،  يف  �مل��ت��م��رك��زي��ن  �جل��ن��ود 
�إىل  ول����ك����ن مب����ج����رد و����ش���ول���ه���ا 
ت�شغيل  ي��ت��م  �مل���ح���دد،  �رت��ف��اع��ه��ا 
�لوليات  �لطائرة دون طيار من 
�ملتحدة. مل يتم �لإبلغ عن عدد 
�مل�شغلون  يتابعها  ولكن  طلعاتها، 

�لفرن�شيون يف قاعدة 188.

رو�صيا لي�صت بعيدة
��شتقرت  م��ن جانبها،  رو���ش��ي��ا،     
على بعد حو�يل 1000 كيلومرت 

�شماًل يف بورت�شود�ن.
نوفمرب   16 ب��ت��اري��خ  وث��ي��ق��ة   يف 
�لحت����اد  رئ��ي�����س  ���ش��م��ح   ،2020
�ل�����رو������ش�����ي ف������لدمي������ري ب���وت���ني 
“�لدعم  جم������ّم������ع  ب�����رتك�����ي�����ب 

�للوج�شتي”.
ثقيل  ل���ك���ن���ه  غ���ام�������س  ت���ع���ب���ري   
ق����اع����دة  �أول  ف����ه����و  ب�����امل�����ع�����اين: 
ع�شكرية رو�شية �أُن�شئت يف �لقارة 
�لحتاد  �شقوط  منذ  �لأفريقية 

�ل�شوفياتي.
رو�شيا  ت��ف��او���ش��ت  ع��ق��ده��ا،     يف 
ب�شاأن �لو�شول �لكامل �إىل �لبنية 
�ل�شود�نية،  للمطار�ت  �لتحتية 
�ل�شلطات  من  �لتدقيق  حق  دون 

�ملحلية. 
يتوفر  ل  �حل������ايل،  �ل���وق���ت  ويف 
�شوى �لقليل من �ملعلومات حول 
هذ� �ملجّمع، لكن بع�س �ملر�قبني 
ي����ق����درون �أن������ه ����ش���ي���وؤوي ح����و�يل 

300 فرد.
 “هذه �إ���ش��ارة ق��وي��ة، �إن��ه��ا تعطي 
�لذي  �ل��ع��ودة  مل��وق��ف  م�شد�قية 
تر�شيخه  �إىل  �ل����رو�����س  ي�����ش��ع��ى 
�إيغور  ي��و���ش��������ح  �إفريقيا”،  يف 
�ملر�شد  م��دي��ر  ن��ائ��ب  دي���لن���وي، 
مو�شكو  يف  �ل��رو���ش��ي  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�لدفاع  ق�����ش��اي��ا  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����س 

�لرو�شية:
على  ق���ادرة  رو�شيا  تكن  �إذ� مل     
جيبوتي،  يف  وج����وده����ا  ت��ر���ش��ي��خ 
�ملحلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  لأن  ف���ذل���ك 
 .2010 ع����ام  رف�����ش��ت دخ��ول��ه��ا 
�ل�شمال  �إىل  ب��ورت�����ش��ود�ن،  ل��ك��ن 
�أك������رث، ي��ق��ع �أي�������ش���ا، ع��ن��د نقطة 

��شرت�تيجية.
 “تتيح لهم هذه �ملنطقة �حلفاظ 
�خلليج،  دول  م��ع  �شر�كتهم  على 
لتطوير  �لفر�شة  بينما متنحهم 
و�لقت�شادية  �لأمنية  علقاتهم 
مع دول �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء 
�إي�����غ�����ور  ي����و�����ش����ح  �لكربى”، 

ديلنوي.  
ت��و����ش��ل ج��ي��ب��وت��ي، ولكن  �إذن،     
جتميع  باأكملها،  منطقتها  ا  �أي�شً
�لع�شكرية  �ل��ق��وى  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�ملهمة. 
دوبون،  �شتيفان  �جل��رن�ل  ويوؤكد 
ق����ائ����د �ل�����ق�����و�ت �ل���ف���رن�������ش���ي���ة يف 
بوؤرة  �شتكون  “جيبوتي  جيبوتي 
وماذ�  �لأخبار �لرئي�شية غًد�”... 
�ل���و�ق���ع هو  �ل��غ��د يف  �أن ه���ذ�  ل���و 

�للحظة �لر�هنة؟
عن �صالت اف ار

ا كبرية لئن مل يتم توقيع اأي اتفاقية اأمنية مع ال�صلطات اجليبوتية, فاإن ال�صني منحتها يف املقابل, قرو�صً
قاعدة جوية �شينية يف جيبوتيمتتلك �لعديد من �لقوى �لغربية و�لآ�شيوية قو�عد ع�شكرية على �لأر��شي �جليبوتية

جنود فرن�شيون خلل مناورة ع�شكرية يف �شحر�ء غر�ند بار� جنوب جيبوتي

�لقاعدة �جلوية 188 يف جيبوتي

بعد اأن ُحرمت من جيبوتي, اختارت رو�صيا التمركز يف ال�صودان

مفرتق طرق ا�صرتاتيجي

جيب�تي مركز جغرايف عزيز على الق�ى الأجنبية...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

اليابان  ا  واأي�صً املتحدة  والوليات  وال�صني  فرن�صا     
واأملانيا واإيطاليا, قائمة القوات امل�صلحة املنت�صرة يف 
جيبوتي طويلة. ولكن يف منطقة تثريها التوترات, 
تظهر دولة �صرق اإفريقيا ال�صغرية ا�صتقراًرا جذاًبا. 

التي  للبلدان  فر�صة  ا  اأي�صً هو  اجلغرايف  وموقعها 
ترغب يف احلفاظ على تاأثريها يف املنطقة.

اعرتف اأحد اأع�صاء     »لدينا خلل يف وجودنا هنا”, 
يف  املتمركزة  الفرن�صية  للقوات  العامة  القيادة 
 1500 مــن  يقرب  مــا  بــوجــود  ــه,  ان رغــم  جيبوتي. 
ح�صور  يعترب  مــواقــع,  ثالثة  على  موزعني  جندي 

للجنود  قاعدة  اأكــرب  وهي  البلد.  يف  را�صخا  فرن�صا 
الفرن�صيني خارج الرب الرئي�صي لفرن�صا.

   ت�صمح جمموعة القوات التي متثلها القوات الفرن�صية 
امل�صرتكة  الأ�صلحة  فوج  مع  �صيما  ول  جيبوتي,  يف 
اخلام�س يف اخلارج, الذي مت اإن�صاوؤه يف جيبوتي منذ 
الفرن�صية  التنفيذية  لل�صلطة  ت�صمح   ,1969 عام 

باإ�صقاط القوات ب�صرعة اأثناء العمليات اخلارجية, 
اإفريقيا  جمهورية  يف  �صانغاري�س  مع  احلال  كان  كما 
الو�صطى عام 2015, و�صّمال العراق 2014 و2015 
اأو حتى موؤخًرا برخان يف قطاع ال�صاحل وال�صحراء 
لكن فرن�صا, التي تتواجد يف املنطقة  عام 2015.    

منذ ما يقرب من 140 عاًما, لي�صت وحدها.
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عربي ودويل

اأيزيدي�ن جن�ا من داع�س تنّكل بهم ميلي�ضيات تركيا
�ليوم يف ما و�شفته �لأمم �ملتحدة بالإبادة  �للجوء. ول يز�ل �لتحقيق جارياً 
�جلماعية. ومت �لك�شف عن �أكرث من 80 قرب�ً جماعياً يف �شنجار بينما ل تز�ل 

�آلف �لن�شاء و�لفتيات من �لأيزيديات، مفقود�ت.
م�شري�ً  �أخ���رى،  �أقليات  �شمن  م��ن  �شوريا،  يف  �لإي��زي��دي��ة  �لطائفة  وو�ج��ه��ت 
�مليلي�شيات  فيها  مبن  �ملنطقة،  يف  �ملتطرفة  �جلماعات  غ�شب  ب�شبب  م�شابهاً 
�ملدعومة من تركيا. ويف يناير )كانون �لثاين( 2018، �شن �جلي�س �ل�شوري 
�حلر �ملدعوم من تركيا عملية �أطلق عليها “غ�شن �لزيتون” يف ق�شاء عفرين 
مبحافظة حلب ب�شمال غرب �شوريا. وكانت ت�شيطر على هذه �ملنطقة وحد�ت 

حماية �ل�شعب �لكرية �ل�شورية �ملدعومة من �لوليات �ملتحدة.
وتعترب تركيا وحد�ت حماية �ل�شعب فرعاً من “حزب �لعمال �لكرد�شتاين”، 
�لذ�تي يف تركيا منذ عقود، ومت ت�شنيفه على  �أج��ل �حلكم  �ل��ذي يقاتل من 
لو�ئح �لإرهاب يف تركيا و�لحتاد �لأوروبي و�لوليات �ملتحدة. وعلى رغم ذلك، 

•• عوا�صم-وكاالت
�لعر�ق،  �لأي��زي��دي��ة يف  �لأقلية  ع��ن  ي��رت�ج��ع  “د�ع�س”  تنظيم  ك��اد خطر  م��ا 
هذه  �أع�شاء  ت�شطهد  �شوريا،  ب�شمال  لرتكيا  �ملو�لية  �مليلي�شيات  ب��د�أت  حتى 
�أنه يف  �لطائفة. وكتبت مايا كارل يف موقع نا�شيونال “�إنرت�شت �لأمريكي”، 
كوجو  قرية  يف  �أيزيديني   104 بقايا  دفن  مت   ،2014 )�شباط(  فرب�ير   6
قبل  ه��وؤلء حتفهم  ولقي   .2014 ع��ام  قتلهم  “د�ع�س”  تنظيم  ك��ان  بعدما 
�شتة �أعو�م عندما �قتحم مقاتلو �لتنظيم �لإرهابي ب�شر��شة ق�شاء �شنجار يف 
�شمال �لعر�ق. و�لإيزيديون �لذين حاولو� �لفر�ر �إىل �شل�شلة جبال قريبة، مت 

�أ�شرهم من قبل ميلي�شيات “د�ع�س” وتعذيبهم �أو قتلهم.
وتفيد �لتقدير�ت �أنه من بني 550 �ألف �أيزيدي كانو� يعي�شون يف �لعر�ق قبل 
حملة �لتطهري �لعرقي يف 2014، قتل “د�ع�س” ثلثة �آلفرجل منهم، و�شبا 
7 �آلف من ن�شائهم و�أولدهم، ونزح من كان قادر�ً على �لفر�ر �أو �ل�شعي �إىل 

فاإن وحد�ت حماية �ل�شعب تنفي �أي �شلة لها ب”حزب �لعمال �لكرد�شتاين”، 
وتعترب �لوليات �ملتحدة �أن هذه �لوحد�ت حليف �شروري لقتال “د�ع�س«.

�ل��ذي كانت  �لوقت  �ملدنيني يف  قتل مئات  �لزيتون”،  “غ�شن  وخ��لل عملية 
�مليلي�شيات �ملدعومة من تركيا تلقي �لقنابل على �لعديد من �لقرى على نحٍو 
ع�شو�ئي. و�لكثري من �ملدنيني �لذين قتلو� كانو� من �لأيزيديني و�مل�شيحيني 
�لذين نزحو� عن �أر��شيهم يف وقت �شابق هرباً من حملت “د�ع�س” يف �لعر�ق 
وجلوؤو� �إىل عفرين. وبعد هذه �حلملة �لوح�شية، �أرغم نحو مئة �ألف مدين 

بينهم 6 �آلف �أيزيدي على �للجوء �إىل خميمات يف �ملدن �ملجاورة.
�شنته  هجوم   700 “ من  �لنتقام  هو  �لعملية  ه��ذه  ه��دف  �إن  تركيا  وقالت 
كان  فقط  ه��ج��وم��اً   15 �أن  ه��ي  �حلقيقة  لكن  �ل�شعب”.  حماية  “وحد�ت 

م�شدرها عفرين قبل عام من �إطلق عملية “غ�شن �لزيتون«.
�أردوغ����ان �شجل حافل يف �حل��دي��ث عن  �ل��رتك��ي رج��ب طيب  �لرئي�س  ول��دى 

ويف  و�ل��ع��ر�ق.  �شوريا  عمليات يف  �شن  بغية تربير  موؤكدة،  غري  “تهديد�ت” 
�خلام�س من فرب�ير، �أي ع�شية دفن رفات �لأيزيديني �ل�104 يف �لعر�ق، �أفاد 
“�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان” �أن �لقو�ت �لرتكية ق�شفت و�شنت غار�ت 
جوية على قرى �شمال حلب. و�أو�شح �أن هذه �لقرى هي موطن للألف من 
�لأيزيديني، �لذين فرو� من �لتطهري �لعرقي يف عفرين و��شطرو� �إىل �للجوء 
�لإ�شر�ئيلية،  بو�شت”  “جريوز�ليم  �شحيفة  وبح�شب  جم��اورة.  مناطق  �إىل 
فاإن م�شوؤوًل يف �للجنة �لأمريكية للحريات �لدينية �لعاملية، قال �إن “�لآلف 
من �لأيزيديني، �لذين فرو� من عفرين وي�شكنون �لآن قرب عفرين هم �لآن 
عر�شة لغار�ت جوية تركية«. ويف �لوقت �لذي ل يز�ل �لعامل يقاتل “د�ع�س” 
يف �لعر�ق و�شوريا، فاإنه ل ميكن جتاهل �لدور �لذي تقوم به تركيا يف ��شطهاد 
ترتكبها  �لتي  بالفظائع  تندد  �أن  �لدولية  �لأ�شرة  على  ويتعني  �لأيزيديني. 

قو�ت �أردوغان بحق �لأقليات �ل�شعيفة.

�ضيا�ضات بايدن مع احللفاء.. نهج مت�ضق للتعاون ال�ثيق 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�لأمريكي  �لرئي�س  يتناول  فيما 
�إي���ر�ن �إىل  �أزم���ات من  جو بايدن 
�ملناخي،  ب��ال��ت��غ��ري  م����رور�  ب��ورم��ا 
مت�شق  نهج  عن  �شيا�شاته  تك�شف 
�لوثيق  �لتعاون  على  قائم  لف��ت 

مع �حللفاء.
قد  �لأب��ي�����س  �لبيت  يف  �شهر  بعد 
يكون من �ل�شابق لأو�نه �لتحدث 
لكنه  بايدن”  “عقيدة  ع�����ن 
�شيا�شات  �إل��غ��اء  �إىل  ب�شرعة  ب��ادر 
“�أمريكا �أول” �لتي �تبعها �شلفه 
دون��ال��د ت��ر�م��ب �ل���ذي ك���ان ي�شر 

باإغ�شاب قادة ودودين.
حمفل  يف  ل����ه  خ����ط����اب  �أول  يف 
�جتماع  �أم��ام  بايدن  تعهد  دويل، 
�فرت��شي ملوؤمتر ميونيخ �لأمني 
حلفائنا  م��ع  كثب  “عن  بالعمل 
�أزيل  “دعوين  وقال  و�شركائنا”. 
�لوليات  م��ت��ب��ق��ي��ة:  ���ش��ك��وك  �أي 
�مل���ت���ح���دة ���ش��ت��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب مع 
���ش��رك��ائ��ن��ا يف �لحت�����اد �لأوروب������ي 
و�ل��ع��و����ش��م يف �أن��ح��اء �ل��ق��ارة -- 
للت�شدي   -- ريغا  �إىل  روم��ا  م��ن 
�لتي  �مل���������ش����رتك����ة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 

نو�جهها«.
�أع������اد ب���اي���دن جم�����دد� �ل���ولي���ات 
باري�س  �ت���ف���اق���ي���ة  �إىل  �مل���ت���ح���دة 
ح���د� لن�شحاب  وو���ش��ع  ل��ل��م��ن��اخ، 
م���ن منظمة  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
�لتعاون  و�عترب  �لعاملية،  �ل�شحة 
�أهم  لتحقيق  ���ش��روري��ا  �ل����دويل 
مبكافحة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �أول����وي����ات����ه 
و�لتغري  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 

�ملناخي.
�لأوىل  ب��اخل��ط��وة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
دبلوما�شي  مل�شار  �ل��ع��ودة  لإد�رت���ه 
وز�رة  �ن���ط���ل���ق���ت  �إي�������������ر�ن،  م�����ع 
�خل��ارج��ي��ة م��ن م��ق��رتح للحتاد 
ي��ع��ر���س ع��ق��د �جتماع  �لأوروب������ي 
غري ر�شمي ب�شاأن �لتفاق �لنووي 
يكاد  و�ل��ذي   ،2015 ع��ام  �ملوقع 

�لهاتفية.
“عكفو�  ب��اي��دن  �إد�رة  وم�����ش��وؤول��و 
�لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  مت�شية  ع��ل��ى 
فر�شة  نحو  �لتطلع  يف  �ملا�شية 

لتعزيز حتالفات..
من�شقة”،  م�شاع  �أنها  �أعتقد  لذ�   
من  ه��و���ش��ف��ورد  ز�ك�����اري  بح�شب 
مار�شال  “جريمان  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل���ولي���ات  يف  ل��لب��ح��اث  فاند” 

�ملتحدة.
بايدن  م�����ش�����������������اع��ي  و���ش��������������ت��ك��ون 
�لق�������ادة  م���ن  ت��رح��ي��ب  م��و���ش��ع 
�لرئي�س  �أن  “�عتق�������دو�  �ل��ذي��ن 
�لتح�الف�����ات  �إىل  نظ��������ر  تر�مب 
منظار  من  ح�ش�ري،  �شبه  ب�شكل 
بح�شب  �لتجارية”،  �مل����ب����ادلت 

هو�شفورد.
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  جت���رب���ة  ل��ك��ن 
بار�ك �وباما تك�شف عدم مبالغة 

يف تقدير �لتحالفات.
ب�شعبية  ي��ح��ظ��ى  �أوب����ام����ا  وك�����ان 
�لأوروبي،  �جلمهور  لدى  و��شعة 
خ���لف���ات حامية  خ���ا����س  ل��ك��ن�����������ه 
و�إن كانت مهذبة، مع قادة حلفاء 
�لتجارة  بينها  م��ن  م�شائل  ح��ول 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �مل���ال���ي���ة و�لإن����ف����اق 
�ل�شر�شتني  و�حل��رب��ني  �ل��دف��اع��ي 

يف ليبيا و�شوريا.
ين�شق  �أن  ه���و����ش���ف���ورد  وي���ت���وق���ع 
ب��اي��دن ب��ي��ان��ات��ه م��ع ح��ل��ف��اء لكنه 
�أي�شا  �شت�شجع  �لإد�رة  �إن  ق���ال 
تن�شيق �جلهود، مثل فر�س  على 
حقوق  منتهكي  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��وب��ات 

�لن�شان.
تاأثري�  نحقق  �أن  “ميكن  وق���ال 
ب�شورة  فقط  لي�س  بكثري،  �أك��رب 
يحتفظ  ح���الت  لكن يف  رم��زي��ة، 
ف���ي���ه �مل�������ش���وؤول���ون ب�����الأم�����و�ل يف 

�خلارج«.
و�أ�شاف “هناك �لكثري من �لعمل 
�ل�شاق �لذي ينبغي �لقيام به لأن 
�لتحالفات و�شيلة لتحقيق هدف، 

ولي�شت هدفا بحد ذ�ته«.

ني�زيلندا تطلق حملة 
التلقيح �ضد ك�فيد-19 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

�ل�شبت  �أم�����س  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  �أط��ل��ق��ت 
كوفيد-19  �شد  �لتطعيم  حملة 
يعدو  ل  �لأم���ر  �أن  �ع��ت��ربت  لكنها 
�ملعركة  ���ش��غ��رية يف  خ��ط��وة  ك��ون��ه 

�لطويلة �شد �جلائحة.
ب��ل��وم��ف��ي��ل��د كبري  �آ�����ش����ل����ي  وق�������ال 
م�����ش��وؤويل �ل�����ش��ح��ة يف �ل���ب���لد �إن 
�أن  م���ا مي��ك��ن��ن��ا  ب���د�ي���ة  ه���ي  “هذه 
ن�شميه ف�شل جديد� ولكن ل يز�ل 

�أمامنا طريق طويل نقطعه«.
ن��ط��اق و����ش��ع بتعامل  و�أ���ش��ي��د على 
�لبلد مع �جلائحة فهي مل ت�شجل 
���ش��وى 26 وف����اة ب��ال��ف��ريو���س من 
خم�شة  �لبالغ  �شكانها  ع��دد  �أ���ش��ل 

مليني ن�شمة.
عنا�شر  بتلقيح  �حلملة  وتنطلق 
�ل��ه��ج��رة وم��وظ��ف��ي مر�كز  ج��ه��از 
�حل��ج��ر �ل�����ش��ح��ي و�ل��ن��ق��ل �جلوي 
و�لأ�شخا�س �لذين يعي�شون معهم. 
�أول  فايزر/بايونتيك  لقاح  وك��ان 
�ل�شحية  �ل�شلطات  تعتمده  طعم 

�لنيوزيلندية.
وي����ب����د�أ ب���رن���ام���ج �ل��ت��ط��ع��ي��م �ل���ذي 
ل��ي�����ش��م��ل بقية  ت���دري���ج���ا  ���ش��ي��ت�����ش��ع 
�ل�������ش���ك���ان، ب���ع���د �أي��������ام ع���ل���ى رف���ع 
�ل�����ش��ل��ط��ات �إغ����لق����ا يف �أوك���لن���د 
و��شتبعدت  �أي�����ام.  ث��لث��ة  ����ش��ت��م��ر 
ي�شمح  �أن  ن���ي���وزي���ل���ن���د�  ح���ك���وم���ة 
لل�شياح �لأجانب باملجيء هذ� �لعام 

رغم �نطلق حملة �لتطعيم.

ينهار بعد �ن�شحاب تر�مب منه.
وب���ع���د �لن����ق����لب �ل��ع�����ش��ك��ري يف 
�خلارجية  وزي�����ر  ���ش��ع��ى  ب���ورم���ا، 
جبهة  �إقامة  �إىل  بلينكن  �أنتوين 
�لهند  �ل�����ش��ري��ك��ني  م���ع  م���وح���دة 
ترتبطان  �ل���ل���ت���ني  و�ل�����ي�����اب�����ان، 
ب���ع���لق���ات �أف�������ش���ل م����ع �ل���دول���ة 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 

لإقناعها.
ك���م���ا ت���خ���ل���ى ب����اي����دن ع����ن خطة 
�لقو�ت  ب�شحب  تق�شي  ل��رت�م��ب 
�أمل��ان��ي��ا �حلليفة،  �لأم��ريك��ي��ة م��ن 
مايل  خ��لف  ت�شوية  �إىل  و�شعى 
مع كوريا �جلنوبية يتعلق بالدعم 
�أمريكية،  ق���اع���دة  ت���وف���ره  �ل����ذي 
وبد�أ م�شاور�ت مع �ليابان وكوريا 
�للذين  �حل��ل��ي��ف��ني  �جل���ن���وب���ي���ة، 
توتر�،  بينهما  �ل��ع��لق��ات  ت�شهد 
لر�شم خارطة طريق ب�شاأن كوريا 

�ل�شمالية.
�ملتنامية  �ل�شني  مو�جهة  وحول 
�ل���ن���ف���وذ و�ل���زع���ي���م �ل���ي�������ش���اري يف 
فاإن  م���ادورو،  نيكول�س  فنزويل 

ت��ع��د تغيري�  ب��اي��دن ل  ���ش��ي��ا���ش��ات 
هي  م��ا  ب��ق��در  ت��ر�م��ب  ل�شيا�شات 
�لدعم  م��ن  م��زي��د  ل�شمان  وع���د 

�لدويل.
�أمريكيبعد  م���������ش����وؤول  وق��������ال 
حم����ادث����ة ه���ات���ف���ي���ة ب����ني ب���اي���دن 
جينبينغ  �شي  �ل�شيني  ون��ظ��ريه 
ينتقد  مل  ب��اي��دن  “�لرئي�س  �إن 
غري  لأن��ه��ا  ت��ر�م��ب  ��شرت�تيجية 
ب�شاأن  �ل�����ش��ني  ح���ي���ال  م��ت�����ش��ددة 
�لتجارة، بل لأنه كان يقوم بذلك 
مبفرده ويف �لوقت نف�شه يحارب 

حلفائنا و�شركائنا«.
وبالعك�س �بتعد بايدن رمزيا عن 
�لعديد من �حللفاء �لذين دعمو� 
تختلف  �شيا�شاتهم  لكن  ت��ر�م��ب 
�شيا�شات  �أه����������د�ف  ب���ع�������س  م����ع 
�إد�رته، ومن بينهم قادة �إ�شر�ئيل 

و�ل�شعودية وتركيا.
نهج  لت������ب������اع  ب������اي������دن  و�����ش����ع����ي 
م�شتغربا.  ل��ي�����س  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ف��خ��لل ن�����ش��ف ق���رن م��ن �لعمل 
ببناء  تباهى  و��شنطن،  �أروق��ة  يف 

م�شاألة  �شر�حة  وو�شع  علقات 
�إعادة �إحياء �لتحالفات يف مقدمة 

برنامج حملته.
�أج���ري���ت �لعام  و�أظ���ه���رت در�����ش���ة 
�مل��ا���ش��ي ح���ول م�����ش��اع��دي بايدن، 
�شاليفان  ج���ي���ك  ب��ي��ن��ه��م  وم�����ن 
للأمن  �حل������ايل  م�����ش��������������������ت�����ش��اره 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أن  �ل��ق��وم��ي، 
ثق����ة  “ل�ش������تعادة  ب��ح��اج�����������������ة 
و�أن  و�ل�شركاء”  �حل����ل����ف����اء 
�ل�ش������يا�شات  �أن  �إىل  تطمئنهم 
ب�ش�����كل  ت��ت��غ��ري  ل  و�لت��ف��اق��ي��ات 

ج���ذري مع كل �إد�رة.
ل����ذل����ك على  ب�����اي�����دن  و�ن����������ربى 
�لفور. وقال �شفري �إحدى �لدول 
�حل��ل��ي��ف��ة ل���ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
و��شنطن ب�شرور �إنه على تو��شل 
�فرت��شي،  �أن��ه  رغ��م  يومي،  �شبه 
بلينكن  ق���ال  ف��ي��م��ا  �لإد�رة.  م���ع 
�لوطنية  �لإذ�ع����ة  م��ع  مقابلة  يف 
�لعامة مازحا �إن وز�رة �خلارجية 
حم��ظ��وظ��ة لأن���ه���ا م���درج���ة على 
للفو�تري  �لعائلت”  “برنامج 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

فكرة  لإح��ي��اء  و�ح���ًد�  ��شتطلًعا  �لأم���ر  تطّلب     
وقريبا   .2024.. ع���ام  ت��ر�م��ب  دون���ال���د  ت��ر���ّش��ح 

�شيقرتحون علينا �ل�شعار!
   وفًقا ل�شتطلع بوليتيكو / مورنينغ كون�شلت، 
�ل����ذي مت ن�����ش��ر ن��ت��ائ��ج��ه يف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن هذ� 
�لناخبني  م����ن  ب���امل���ائ���ة   59 ي��ع��ت��ق��د  �لأ�����ش����ب����وع، 
و�لأربعني  �خل��ام�����س  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �جل��م��ه��وري��ني، 
يجب �أن يلعب دوًر� مهًما يف �لنتخابات �لرئا�شية 

�ملقبلة، و�أن 54 باملائة منهم �شي�شطفون ور�ءه. 
   من �ل�شابق لأو�نه بالطبع قيا�س �لدعم �لكامل 
للرئي�س �ملنتهية وليته، فل تز�ل علمة تر�مب 
�شابق  وق��ت  ويف  كبرية.  ب�شعبية  حتظى  �لتجارية 
ب��رت���ّش��ح حمتمل  �لأ���ش��ب��وع، كنت مهتًما  ه��ذ�  م��ن 
للر� تر�مب، زوجة �إريك، وبالنظر �إىل �جلدول، 
�ملرتبة  تر�مب  دونالد  يحتل  بينما  �أن��ه  �شتجدون 
�لأوىل يف نو�يا �لت�شويت للناخبني �جلمهوريني، 
�ب��ن��ه دون��ال��د ج��ون��ي��ور يحتل �مل��رت��ب��ة �لثالثة  ف���اإن 

�شحبة نيكي هايلي.
   و�شو�ء �أحبو� ذلك �أم ل، ل يز�ل �مام قادة �حلزب 
�جل��م��ه��وري وم�����ش��وؤول��ي��ه �مل��ن��ت��خ��ب��ني، م��ّت�����ش��ع من 
�لوقت لقيا�س نفوذ دونالد تر�مب وهيمنته على 
�لتنظيم �ل�شيا�شي. و�إذ يطرح �ل�شوؤ�ل عن �مكانية 
يعادل  �حل��زب  تق�شيم  ف��اإن  عليه،  باملر�هنة  �لفوز 

�إ�شد�ر حكم بالبقاء يف �ملعار�شة.
ت�شري  �ل��ت��ي  �لت�شريحات  �أو  �ل�����ش��ائ��ع��ات  ورغ���م     
�أن����ه ل  �إل  ���ش��ي��ا���ش��ي ج���دي���د،  ت�����ش��ك��ي��ل  �إن�����ش��اء  �إىل 
ي���ب���دو يل و�ق���ع���ًي���ا �ل��ت��ف��ك��ري يف ذل����ك ع��ل��ى �مل���دى 
�لق�شري �أو �ملتو�شط. يعرف دونالد تر�مب �أنه ل 
�ل�شرت�تيجيون  ويدرك  مبفرده،  �لفوز  ي�شتطيع 
فاإن  وبالتايل،  تاأثريه.  مدى  متاًما  �جلمهوريون 

ل�شالح  �إل  ي��ك��ون  �ن  ميكن  ل  �لأ����ش���و�ت  تق�شيم 
�خل�شم �مل�شرتك: �حلزب �لدميقر�طي.

عام  تر�مب  تر�ّشح  يف  �لتفكري  حًقا  ميكننا  هل     
�لكثري  �ل�شابق  �لرئي�س  م�شار  �شي�شهد  2024؟ 
�مل��ز�ل��ق حتى ذل��ك �حل��ني. نحن نعلم م�شبقا  من 
�أن �لعمال �لعائلية لي�شت يف �أح�شن �حو�لها، و�أن 
ملفاتهم  حت�شري  م��ن  ينتهون  �لعامني  �مل��دع��ني 

قبل �لدعاوى �لق�شائية �شد دونالد تر�مب.
تر�مب  ع�شرية  بطريرك  �شيبلغ   ،2024 ع��ام     
78 عاًما. بالطبع، �لرئي�س �حلايل يحكم �لبلد 
يف هذه �ل�شن �ملتقدمة، ولكن دون �عتبار �لتقدم يف 
�ل�شن، يجوز �ن نت�شاءل ما �إذ� كانت �شحة �لرجلني 
�شت�شمح لهما بحملة قوية يف غ�شون �أربع �شنو�ت.    
بولية  �إجن���اًز�  حقق  تر�مب  �أن  يف  �لتفكري  وقبل 
ثانية نادرة غري متتالية )فقط غروفر كليفلند 
ا �أنه من بني �أكرث من  فعلها(، يجب �أن نتذكر �أي�شً
80 مليون ناخب �شوتو� جلو بايدن عام 2020، 
قام �لكثريون بذلك لي�س من باب �حلما�س، و�منا 

لو�شع حد ل�شريك �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية.
ب�شعبية  تر�مب يحظى  دونالد  ي��ز�ل     لذلك، ل 
�ل�شيا�شيون  ي������ز�ل  ول  م����وؤي����دي����ه،  ب����ني  ك���ب���رية 
ي�شعون  ج���ر�ه���ام،  ليند�شي  م��ث��ل  �جل��م��ه��وري��ون، 
�أن  �لأع��م��ال  رج��ل  على  �شيتعني  لكن  وّده،  لك�شب 

يتحمل �لإجهاد، ويف بع�س �لأحيان، �ل�شمئز�ز.
   ما هو ر�أي غالبية �لأمريكيني يف مز�عمه �لتي 
ل �أ�شا�س لها حول تزوير �لنتخابات و�لنقد �لذي 
يوجهه للموؤ�ش�شات؟ ما ر�أيهم يف دوره يف �لهجوم 
على �لكابيتول هيل يف 6 يناير؟ ما يقرب من 60 
باملائة يعتقدون �أنه يجب عزله... �شيفكرون مليا 
قبل �أن يجعلو� منه مر�شح �حلزب �جلمهوري عام 

.2024
ترجمة خرية �ل�شيباين

ترامب 2024: ممكن, لكن...!

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني

ت�جيه تهم ل�ضتة على خلفية هج�م الكابيت�ل 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

“�أوث  جمموعة  يف  �أع�شاء  ل�شتة  �تهامات  �لأمريكية  �لعدل  وز�رة  وّجهت 
كيربز” )حر��س �لق�شم( �ملت�شددة �جلمعة على خلفية م�شاركتهم يف هجوم 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أن�شار  نّفذه  �ل��ذي  �لثاين/يناير  كانون  من  �ل�شاد�س 

�ل�شابق دونالد تر�مب على مقر �لكابيتول.
من�شوين  �آخرين  �أ�شخا�س  لثلثة  م�شابهة  �ّتهامات  توجيه  مت  �أن  و�شبق 
�أدى  �أن �لهجوم �لذي  �إثبات  �إىل  �ل��وز�رة  يف وقت ت�شعى  “�أوث كيربز”  يف 
�إىل �إغلق مقر �لكونغر�س و�أ�شفر عن مقتل خم�شة �أ�شخا�س، جاء يف �إطار 

عملية مت �لتخطيط لها م�شبقا.
حكومية  �إج����ر�ء�ت  لعرقلة  بالتاآمر  �لت�شعة  للأع�شاء  �تهامات  ووّج��ه��ت 
ر�شمية و�إتلف ممتلكات فدر�لية و�لدخول ب�شكل غري قانوين �إىل مبنى 

فدر�يل.
و�أفادت �لوز�رة �أنه مت توقيف غريدون يانغ )54 عاما(، و�لزوجني كيلي 

ميغز )54 عاما( وكوين ميغز )59(، وجميعهم من فلوريد�.
كارولينا  يف  عاما(   52( �شتيل  ل��ور�  وتدعى  يانغ  �شقيقة  توقيف  مت  كما 
باركر  �ألفني  وبيني  عاما(   62( باركر  روث  �شاندر�  و�لزوجني  �ل�شمالية 

)70 عاما(، وهما من �أوهايو.
�ل�شرطة  ���ش��ف��وف  �ل��ع��م��ل يف  ت���اري���خ يف  م��ن��ه��م  �ل��ع��دي��د  ل���دى  �أن  وي���ذك���ر 

و�جلي�س.
لت وثائق �ملحكمة �لت�شالت �لتي جرت بينهم قبيل هجوم �لكابيتول،  وف�شّ
بانتخابات  بايدن  جو  ف��وز  على  �مل�شادقة  جل�شة  وجيزة  مل��دة  عرقل  �ل��ذي 
يف  �شاركو�  �إذ  �لكابيتول  يف  �ملّتهمني  تظهر  عديدة  �شور  وهناك  �لرئا�شة. 

•• ل�صبو�س-اأ ف ب

�أي  �أنهما عر�شيان على خيمتني دون �لت�شبب ب�شقوط  �أتى حريقان يبدو 
�شحايا يف خميمني للمهاجرين يف جزيرة ل�شبو�س و�لرب �ليوناين، حيث 

تندد �ملنظمات غري �حلكومية بظروف �إقامتهم، وفًقا مل�شادر متطابقة.
لوكالة  �لإطفاء  �إعلمي يف خدمة  قال م�شوؤول  �إيجه،  ببحر  ل�شبو�س  ويف 
فر�ن�س بر�س �إن �حلريق �لذي �أُبلغ عنه بعد ظهر �جلمعة يف خيمة يف خميم 

كار�تيبي “جنم عن ما�س كهربائي، رمبا بعد عطل يف �ل�شخان«.
�أحد �لعاملني  كما �حرتقت خيمة ثانية جم��اورة دون وقوع �شحايا، وفق 

حتّرك منّظم لقتحام �ملقر.
ويدعم �لتهام �ل�شبهات �لتي �أثريت خلل حماكمة عزل تر�مب يف جمل�س 
�ل�شيوخ باأنهم كانو� ي�شتجيبون لدعوة �شدرت عنه يف كانون �لأول/دي�شمرب 

للنزول �إىل �شو�رع و��شنطن ملنع تويل بايدن �لرئا�شة.
تغريدة  عن  ميغز  كيلي  نقلت  �لأول/دي�����ش��م��رب،  كانون  �أو�خ���ر  من�شور  ويف 
لرت�مب حث فيها �أن�شاره على �لتوجه �إىل و��شنطن يف �ل�شاد�س من كانون 
�شيكون  ت��ر�م��ب  “يقول  �لت��ه��ام��ات  لئحة  بح�شب  وكتبت  �لثاين/يناير. 
ما  ه��ذ�  �شاخبا.  جنعله  �أن  يريدنا  �شاخبا!!  �شيكون  �شاخبا!!  �لتحّرك 

يقوله. دعانا جميعا �إىل �لكابيتول ويريدنا �أن جنعله �شاخبا!!«.
هجوم  خلفية  ع��ل��ى  �شخ�شا   229 �إىل  �لآن  ح��ت��ى  �ت��ه��ام��ات  ت��وج��ي��ه  ومت 
و��شنطن  ج��ورج  جامعة  برنامج  وف��ق  �لثاين/يناير،  كانون  من  �ل�شاد�س 

�ملعني مب�شاألة �لتطرف.
ورّكزت وز�رة �لعدل على م�شاركة “�أوث كيربز” و”بر�ود بويز” وغريهما 
من �ملجموعات يف وقت تعمل على �إثبات �أن هجوم �لكابيتول كان متعّمد� 

ل عفويا.
�إج������ر�ء�ت ع��زل��ه يف �لكونغر�س  ت��ر�م��ب خ���لل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  و�ت��ه��م 
جمل�س  يف  �جلمهوريني  لكن  �لهجوم،  �شن  عرب  �لتمّرد  على  بالتحري�س 

�ل�شيوخ �شوتو� ل�شالح منع �إد�نته.
فتح  بينما  عنا�شر  �شتة  ف�شل  مت  �أن��ه  �لكابيتول  �شرطة  �أعلنت  ب��دوره��ا، 
حتقيق بحق 29 على خلفية �شلوكهم خلل �لهجوم، بح�شب و�شائل �إعلم 

�أمريكية.
على  �شّجعوهم  �لكابيتول  �شرطة  من  عنا�شر  �أن  �ملهاجمني  بع�س  و�أف���اد 

�قتحام �ملبنى.

يف �ملخيم. وم�شاء �جلمعة، �ندلع حريق �آخر �مام خيمة يف خميم ديافاتا 
�شمال �لرب �لرئي�شي لليونان، حيث يعي�س �أكرث من �ألف طالب جلوء.

�إخ��م��اد �حلريق ب�شرعة، و�ح��رتق��ت خيمة”.  “مت  �لإط��ف��اء  وذك��رت خدمة 
لتدفئة  �ل��ن��ار  �إ���ش��ع��ال  �للجوء  طالبو  ح���اول  �لأول��ي��ة،  �ملعلومات  وبح�شب 
�لأ�شبوع  �ليونان منذ بد�ية  �لتي ت�شهدها  �أنف�شهم. و�رهقت موجة �لربد 

ع�شر�ت �لآلف من طالبي �للجوء يف خميمات �لبلد.
ومت جتهيز خميم كار�تيبي، �لذي ي�شتقبل 6 �آلف �شخ�س، على عجل يف 
�أيلول/�شبتمرب، يف موقع معر�س للفي�شانات و�لرياح، بعد �أن دمر حريقان 

خميم موريا، �لأكرث �كتظاظا وبوؤ�شا يف �وروبا.

•• كاالمازو، مي�صيغان-اأ ف ب

زي��ارت��ه �ىل م�شنع  ب��اي��دن  �لم��ريك��ي ج��و  �ل��رئ��ي�����س  ��شتغل 
�أجل  من  فايزر  ل�شركة  تابع  لكوفيد-19  م�شادة  لقاحات 
�للقاحات  باأن  �ل�شعب �لمريكي  مترير ر�شالة يطمئن فيها 
�آمنة وهي مفتاح �لتغلب على �جلائحة. وبايدن �لذي تعهد 
كوفيد- م��ك��اف��ح��ة  بجعل  �شهر  ق��ب��ل  من�شبه  ت��ول��ي��ه  خ���لل 
�ىل  خ��ا���س  ب�شكل  خطابه  يف  ت��وج��ه  �ل�شا�شية،  مهمته   19
ب�شرعة  ت��ط��وي��ره  مت  �ل���ذي  ب��ال��ل��ق��اح  �مل�شككني  �لأم��ريك��ي��ني 
معد�ت  �أم���ام  يقف  وه��و  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  وق��ال  قيا�شية. 
�آمنة.  “�للقاحات  �إن  مي�شيغان  يف  �نتاج  مركز  يف  �لت�شنيع 
وهذ�  وجمتمعكم  وع��ائ��لت��ك��م  �أنف�شكم  �أج���ل  م��ن  �أرج���وك���م، 
�لبلد، خذو� �للقاح عندما يحني دوركم ويكون متاحا. بهذه 
�لتي  �ل�شركات  �أن  و�أ�شاف  �جلائحة«.  على  نتغلب  �لطريقة 

وقتا  “ت�شتغرق  و�أنها  �لتدقيق”،  “كثرية  �للقاحات  ت�شنع 
للقيام باإجر�ء�ت �ل�شلمة �أكرث مما تفعل ل�شنع �للقاح. �نهم 
“�ذ� كان هناك من ر�شالة  دقيقون �ىل هذه �لدرجة«. وقال 
�آمنة«.  �للقاحات  �لتالية:  فهي  �جلميع  �ىل  �ي�شالها  يجب 
ول��ف��ت ب��اي��دن �ىل �أن ب��رن��ام��ج �ي�����ش��ال �ل��ل��ق��اح��ات �ىل جميع 
�لنا�س معقد مثل �لتحدي �ملتمثل بت�شنيعها، موؤكد� �نه “مل 
يكن هناك �أبد� على �لإطلق حتد لوجي�شتي هائل مثل هذ� 
و�عترب  �لعمل«.  باجناز  نقوم  لكننا  به،  �لقيام  نحاول  �ل��ذي 
بايدن �نه بات من �ل�شهل جتاوز هدفه بتلقيح 100 مليون 
م��ع و�شول  وذل���ك  رئ��ا���ش��ت��ه،  م��ن  ي��وم   100 �أول  �شخ�س يف 
متو�شط �ل�شخا�س �لذين يتم تلقيحهم يوميا يف �لوليات 
تكهنات  �عطاء  جتنب  بايدن  لكن  مليون.   1،7 �ىل  �ملتحدة 
�أن كل �لتوقعات  حول موعد �نتهاء �لأزمة �ل�شحية، خا�شة 

ت�شري �ىل �أن عدد �لوفيات �شيتجاوز 500 �ألف يف �لبلد.

بايدن يطمئن الأمريكيني... اللقاحات اآمنة 

حريقان مبخيم لطالبي اللج�ء يف الي�نان
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
بتوجيهات  و  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  من �شاحب 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ينطلق 
�ملهرجان  �ملقبل  م��ار���س  م��ن  �لأول  يف 
�لهجن  ل�شباقات  �ل�شنوي  �خل��ت��ام��ي 
حتى  وي�����ش��ت��م��ر   "2021 "�لوثبة 
�أر�شية  �لعا�شر من �ل�شهر نف�شه على 

ميد�ن �لوثبة يف �لعا�شمة �أبوظبي.
يحظى �ملهرجان مبتابعة �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

�لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
وينظمه �حتاد �شباقات �لهجن برئا�شة 
�آل  حمد�ن  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل 
رئي�س  �ل�شمو  نهيان م�شت�شار �شاحب 

�لدولة.
مي��ث��ل �مل��ه��رج��ان �خل��ت��ام��ي �أح����د �أهم 
دول جمل�س  �ل��رت�ث��ي��ة يف  �ل�����ش��ب��اق��ات 
�للبنة  ك����ون����ه  �خل���ل���ي���ج���ي  �ل����ت����ع����اون 
حيث  �مل��ه��رج��ان��ات  جلميع  �حلقيقية 
منذ  �لنجاحات  م��ن  عاما   41 يكمل 
تاأ�شي�شه ��شتمر�ر� لنهج �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�ملهرجان  ك��ان  ث��ر�ه.  نهيان طيب �هلل 
�خلتامي �ل�شنوي ل�شباقات �لهجن قد 
د�شن �أوىل �نطلقاته يف عام 1980، 

مكانة  حتتل  فيه  �مل�شاركة  و�أ�شبحت 
لعر�قته  �لهجن  م��لك  ل��دى  خا�شة 
�لكبرية..  و�ل����رت�ث����ي����ة  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
وي�شهد كل عام م�شاركة كبرية مللك 
�لهجن من �أبناء �لدولة ودول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي للتو�جد و�حل�شول 

على �لنامو�س.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع���ل���ن���ت  و 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د �آل 
للتح�شري�ت  �ل��ت��ج��ه��ي��ز  ب����دء  ن��ه��ي��ان 
�نطلقة  م���ع  ل��ل��م��ه��رج��ان  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
عرب  �م�����س  ���ش��ب��اح  �لت�شجيل  عملية 
و�لتي  �لذكي"،  "�ملركا�س  ب��رن��ام��ج 
من  و�لع�شرين  �ل��ر�ب��ع  حتى  ت�شتمر 

�ل�شهر �جلاري.
رمز�   36 �ملنظمة  �للجنة  وخ�ش�شت 
لهجن  �خلا�شة  بالأ�شو�ط  للفائزين 
 208 منها  �شوطا   223 و  �جلماعة 
�خلا�شة  �خلم�س  �لفئات  يف  للمطايا 
لل�شباق  ���ش��وط��ا  و15  ب��ال�����ش��ب��اق��ات، 

�لرت�ثي.
بيانها  يف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�ل�شادر �ليوم �أن �ملناف�شات �لتي ت�شتمر 
�أيام مع فئة �حلقايق،   10 على مد�ر 
و�لتي �شرتك�س من خللها �ملطايا يف 
فيها  �لتحديات  تتو��شل  �شوطا،   70
على مد�ر يومني، �إذ �شتح�شر �لبد�ية 
مع �ليوم �لأول و30 �شوطا للحقايق 
20 يف  4 كلم، منها  �لإنتاج، وم�شافة 

للم�شائية،  و10  �ل�شباحية  �ل��ف��رتة 
ي�شهد  �����ش����وف  �ل����ث����اين  �ل����ي����وم  و�أن 
�حلقايق  مناف�شة  ��شتمر�ر  �ملهرجان 
25 يف  ���ش��وط��ا منها   40 م���د�ر  ع��ل��ى 
للم�شائية،  و15  �ل�شباحية،  �لفرتة 
ويف �ليوم �لثالث �شوف تد�شن �للقايا 
�شوطا   42 �ملهرجان مع  م�شو�رها يف 
منها 22 يف �ليوم �لأول، و 12 �شوطا 
ل��لإن��ت��اج يف �ل���ف���رتة �مل�����ش��ائ��ي��ة، و20 
�شوطا يف �ليوم �لر�بع للمهرجان. ويف 
على  �جلميع  �شيكون  �خلام�س  �ليوم 
مناف�شات  �أوىل  �ن��ط��لق��ة  م��ع  م��وع��د 
�أ�شو�ط   10 باإقامة  �لرت�ثي  �ل�شباق 
للإيذ�ع  و10  �ل�شباحية،  �لفرتة  يف 
وت�شتكمل  �مل�شائية  �لفرتة  يف  �لإن��ت��اج 

�ل�شاد�س  �ليوم  يف  مناف�شاتها  �لإي��ذ�ع 
 16 ب����ني  ت����وزع����ت  ����ش���وط���ا،   26 م����ع 

لل�شباحية و10 للم�شائية.
�للجنة  خ�ش�شت  �ل�شابع  �ل��ي��وم  يف  و 
�لرت�ثي  لل�شباق  �أ���ش��و�ط   5 �ملنظمة 
يبد�أ  �أن  على  �ل�شباحية،  �ل��ف��رتة  يف 

�لثنايا  فئة  حت��دي��ات  �أول  �مل�شائية  يف 
فيما  �لإنتاج،  ب�شباقات  كلم   8 مل�شافة 
�ملهرجان  يف  م�شو�رها  �لثنايا  �شتكمل 
مع 22 �شوطا منها 12 يف �ل�شباحية 
�لتا�شع  �ليومني  للم�شائية، ويف  و10 
�آخر  م��ن��اف�����ش��ات  �شتنطلق  و�ل��ع��ا���ش��ر، 

�ل�شباقات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �لهجن  ف��ئ��ات 
مع �حلول و�لزمول، و�لتي �شرتك�س 
م��ن خ��لل��ه��ا �مل��ط��اي��ا ع��ل��ى م����د�ر 32 
�شوطا منها 18 يف �ليوم �لأول، و14 
�ليوم  �شيو�فق  �ل��ذي  �لثاين  �ليوم  يف 

�لعا�شر و�آخر �أيام �ملهرجان.

•• ال�صارقة -وام:

على  للرماية  �ل�شنوية  �ل�شرطة  بطولة  من  �لثالثة  �جلولة  �أم�س  �نطلقت 
ينظمها  �لتي  و�لثلثني  �لتا�شعة  ن�شختها  يف  باخل�شرية  �لرماية  ميادين 

�حتاد �ل�شرطة �لريا�شي، وت�شت�شيفها �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة.
وتت�شمن هذه �جلولة �لأدو�ر �لتمهيدية مل�شابقة حتدي �ل�شرعة لفئة فرق /

رجال/ وذلك بح�شور �لعميد �لدكتور حممد خمي�س �لعثمني رئي�س �للجنة 
�ل�شرطة  �حت��اد  مدير  �لري�س  علي  ع��ارف  و�لعميد  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا 
و�ملقدم  نائب مدير �لحتاد  �شامل �جلنيبي  �شعود  �لدكتور  و�ملقدم  �لريا�شي 
للبطولة، وعدد من  �لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  �لعوي�س  �أحمد عبد�لرحمن 

�ل�شباط بوز�رة �لد�خلية.
وتقام �لأدو�ر �لتمهيدية على يومني بو�قع /11/ جولة كل يوم وت�شتاأنف يوم 

24 من فرب�ير �جلاري وهو �ليوم �خلتامي للبطولة و�لذي �شي�شهد جولتي 
�لدور قبل �لنهائي و�خلتام لتحديد �لفائزين باملر�كز �لأربعة �لأوىل.

وتعتمد م�شابقة حتدي �ل�شرعة على عن�شر �ل�شرعة يف �لرك�س نحو �لهدف 
مرت   100 مل�شافة  /�لبندقية/  بال�شلح  �جل��ري  �لرماة  على  يتوجب  حيث 
200 مرت من و�شعية �لرقود مما  �لت�شديد علي �لهدف من م�شافة  يليها 
�لتوقيت  ميثل  حيث  �لت�شديد  يف  �لعالية  و�ل��دق��ة  �لرتكيز  منهم  يتطلب 
�حلا�شل  �لفريق  ومعرفة  �لنتائج  �حت�شاب  يف  مهماً  عامًل  ذلك  يف  �لزمني 

على �أعلى معدل من �لنقاط.
و�شهدت جولت �أم�س حرفية ومهارة كبريتني من جانب رماة �لفرق �مل�شاركة 
مربزة مقدرتهم وح�شن �إعد�دهم للتعامل مع �شيناريو �مل�شابقة �لذي يحاكي 
�لأم��ن وحماية  �إىل حفظ  �لر�مية  و�لأم��ن  �ل�شرطة  رج��ال  مهام  من  جانباً 

�لأرو�ح و�ملمتلكات.

انطالق الأدوار التمهيدية مل�ضابقة حتدي ال�ضرعة 
�ضمن بط�لة ال�ضرطة ال�ضن�ية للرماية

كاأ�س دبي »ايفزا« الذهبية للب�ل� : »غنت�ت« يتغلب 
على »بنجا�س« ويت�ضدر و »احلبت�ر« يف�ز على »مهرة«

•• دبي - وام:

"�يفز�"  دبي  كاأ�س  ببطولة  �لأوىل  �ملجموعة  "غنتوت" فرق  فريق  ت�شدر 
"بنجا�س" بنتيجة  فريق  مناف�شه  على  �لكبري  ف��وزه  �إث��ر  للبولو  �لذهبية 
"�حلبتور" على فريق "�يفز� مهرة"  8 �أهد�ف فيما فاز فريق  13 مقابل 

بنتيجة 14 مقابل 7 �أهد�ف ليتجدد �أمله يف بلوغ �ملربع �لذهبي.
"�حلبتور  ملعب  على  �أقيمت  – �لتي  �لثانية  �جلولة  مباريات  و�شهدت 
للبولو و�لفرو�شية" - توهجا ب�شبب �لعرو�س �ملتميزة �لتي قدمتها �لفرق 
�لأربعة و �لتي تخللتها ملحات فنية من جنوم �للعبة �لذي �شاركو� يف �إحر�ز 
42 هدفا يف مبار�تني وهو معدل عال ي�شري �إىل �أن �لفرق مل تلجاأ للحذر 
�لدفاعي وحده وكان �للعب مفتوحا و��شتخدمت هذه �لفرق تكتيكا جديد� 

يف �للعب ز�د من �لإثارة .

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
�أن �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن ر��شد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
جائحة  �آث���ار  م��ن  �لتدريجي  �لتعايف  مبرحلة  للعامل  ��شتثنائيا  من��وذج��ا  تقدم 
كورونا وعودة �حلياة ملجرياتها �لطبيعية يف ظل �لدعم �ملبا�شر للخطط و�جلهود 
�لوطنية �ملخل�شة �لتي عملت ليل نهار من �أجل �حلفاظ على �ملكت�شبات ووقاية 
�ملجتمع، حتى ت�شدرت �ملوؤ�شر�ت �لعاملية يف �لتعامل �لأمثل و�جلهود �لفاعلة يف 

�لت�شدي للأزمة �لعاملية.
مميزة  مرحلة  �إىل  �حلكيمة  �لإد�رة  "قادتنا  ل��ه:  ت�شريحات  يف  �شموه  ق��ال  و 
�لإجر�ء�ت  خ��لل  من  �لطبيعية  �حلياة  وع��ودة  �لتدريجي  �لتعايف  مر�حل  من 
كان  ما  �ملجتمع،  �أف���ر�د  جلميع  باملجان  �للقاح  وتوفري  و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة 
ورفع  �لتنمية  عمليات  ت�شرع  �لتي  �لأن�شطة  جميع  ل�شتئناف  �ملبا�شر  �لأث��ر  له 
�ملنظمات  جميع  �شجع  �ل��ذي  �لأم��ر  �لقطاعات،  جميع  يف  �لإنتاجية  م�شتويات 
�أجل تنظيم كربيات  �لت�شابق من  و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �لدولية على 
يف  للتكامل  نتيجة  ع��ام��ة،  ب�شفة  و�لإم����ار�ت  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  �لفعاليات 

معايري �ل�شلمة و�خلطط �ملحكمة �لتي ت�شهم يف �إجناح تلك �لفعاليات".
�لتي  �لرئي�شية  �ل�شمات  من  �ملرموقة  و�ملكانة  �لعاملية  "�لثقة  �شموه:  و�أ�شاف 
�لتعاطي  يف  �خللقة  وقدر�تها  �لكبرية  و�مكانياتها  �لإم���ار�ت  باإ�شم  �رتبطت 
مع خمتلف �لظروف، وهذ� �لأمر قاد �أبوظبي ل�شت�شافة جمموعة كبرية من 
�لفعاليات �لعاملية يف غ�شون �أ�شهر قليلة، مثل �لدوري �لهندي �ملمتاز، و جولت 

وبطولت   ،1 للفورمول  �ل��ك��ربى  �لحت���اد  ج��ائ��زة  و�شباق  �لعاملية،  �شي  �ف  ي��و 
�لفرو�شية يف �لقدرة و�ل�شرعة وقفز �حلو�جز �إىل جانب بطولة �أبوظبي �لعاملية 
للجولف، و�شول لطو�ف  �شي  بي  ��س  �ت�س  �أبوظبي  وبطولة  �ملحرتفات  لتن�س 

�لإمار�ت".
�لظروف  ظ��ل  يف  �لعاملية  �لبطولت  نخبة  باحت�شان  �لفخر  ع��ن  �شموه  وع��رب 
�لتز�م  على  دليًل مهماً  باأ�شره وهو ما ميثل  �لعامل  بها  �لتي مير  �ل�شتثنائية 
�مل��ح��وري يف عودة  �لعاملية ودوره���ا  �لريا�شية  �لإم���ار�ت يف دع��م �حلركة  وري���ادة 
�حلياة �لريا�شية من جديد، �إىل جانب حر�شها �لكبري على تقدمي �أف�شل فر�س 
�لتلقي و�لتو��شل بني �ل�شعوب عرب �لريا�شة ولقاء جميع ريا�شيي �لعامل يف 

موطن �ل�شلم و�لت�شامح.
�ل�شباقات  وجن���وم  �ل��در�ج��ني  ونخبة  �مل�����ش��ارك��ة  �لعاملية  ب��ال��ف��رق  �شموه  ورح���ب 
ثري  عاملي  مو�شم  لنطلقة  بو�بة  �لإم���ار�ت  ط��و�ف  يكون  �أن  ومتنى  �لدولية 
�ملخل�شة  باجلهود  م�شيد�  للجميع..  �لإيجابية  و�لنتائج  بالنجاحات  وح��اف��ل 
�لإج���ر�ء�ت  تطبيق  على  و�إ�شر�فها  �ملخت�شة،  �حلكومية  �جلهات  تبذلها  �لتي 
�لح���رت�زي���ة و�ل��ت��د�ب��ري �ل��وق��ائ��ي��ة ك��اف��ة م��ن �أج���ل ع���ودة �لأن�����ش��ط��ة و�لفعاليات 
�لريا�شية، و�حلفاظ على �ملنجز�ت �ملهمة �لتي حققتها �لدولة حلماية و�شلمة 

�جلميع".
�أن ط��و�ف �لإم��ار�ت ميثل مفخرة حقيقية للدولة ل��دوره �لريادي  و�أك��د �شموه 
�أن �لطو�ف �شاهم  يف حتقيق مزيد من �ملكت�شبات و�لإجن��از�ت كل عام مو�شحا 
بالكثري من �لعو�ئد �لقت�شادية و�لرتويجية و�ل�شياحية للدولة، و�نعك�س �أثره 
جليا على �ملجتمع حتى غدت ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية و�حدة من �لريا�شات 
�ل�شعبية �ملهمة �لتي يف�شلها عموم �أفر�د �ملجتمع �إىل جانب �لإجن��از�ت �ملميزة 

�لتي �شجلها فريق �لإمار�ت للدر�جات يف �ملحافل �لعاملية.
�لإمار�ت  �مل��رة للعامل مدى جناح  �لإم���ار�ت هذه  "�شينقل ط��و�ف  وق��ال �شموه: 
�ملحكمة  و�إد�رت��ه��ا  جديد،  من  �حلياة  وع��ودة  �لتدريجي،  �لتعايف  على  وقدرتها 

لظروف �جلائحة، �إىل جانب �لإجناز�ت �لوطنية �ملتمثلة بو�شول م�شبار �لأمل 
يف  �لدولة  تعا�شرها  �لتي  �حل�شارية  و�لنه�شة  �لعمر�ين  و�لتطور  �ملريخ،  �إىل 
�لتاريخية  بالتنوع �جلغر�يف و�ملعامل  �لتعريف  �إىل  بالإ�شافة  خمتلف �ملجالت، 
�ل�شركاء  لكافة  و�لتقدير  بال�شكر  نتقدم  وهنا  �ملتميزة،  و�ل�شياحية  و�لرت�ثية 

و�لرعاة و�لد�عمني ودورهم �لكبري يف دعم �مل�شرية �لناجحة للطو�ف".
�أبوظبي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل��ع��و�ين  حمد  ع��ارف  �شعادة  توجه  ناحيته  م��ن 
ورعايتها   ، �مل�شتمر  لدعمها  �لر�شيدة  للقيادة  و�لتقدير  بال�شكر  �ل��ري��ا���ش��ي، 
و�جن���از�ت  مهمة  جن��اح��ات  تثمر  �ل��ت��ي  �لريا�شي  �لتطوير  خلطط  �ملتو��شلة 
مميزة، �شاهمت باإعلء ر�ية �لإمار�ت يف �ملحافل �لعاملية، موؤكد� �أن �لتح�شري�ت 
20 فريقاً عاملياً،  �لتنظيمية كافة �كتملت لنطلق طو�ف �لإم��ار�ت مب�شاركة 
وفق �أعلى معايري �ل�شلمة و�لإجر�ء�ت �لوقائية �لتي حتر�س على �شحة جميع 

�مل�شاركني و�ملنظمني.
�لإجناز�ت  تو�كب  عاملية  ريا�شية  فعاليات  بتنظيم  �أبوظبي  " تفخر   : و�أ�شاف 
و�لنجاحات �لوطنية �لتي حتققها �لدولة يف م�شرية �لتنمية و نوؤكد �أن تنظيم 
طو�ف �لإمار�ت يف ظل �ملرحلة �حلالية، دللة مهمة على �لإمكانيات و�لقدر�ت 
جميع  قبل  من  �لوطني  و�لتلحم  �ملتينة  �لتحتية  و�لبنى  �لكبرية  �لتنظيمية 
�لطيبة،  �ل�����ش��ورة  عك�س  �أج��ل  م��ن  تتكاتف  �لتي  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات 
و�ل�شمعة �ملرموقة للإمار�ت، ف�شل عن جد�رتها يف �لتعامل �ملثايل مع جائحة 
�لدقة للحفاظ على �شحة  كورونا، وتطبيقها للإجر�ء�ت �لحرت�زية مبنتهى 

و�شلمة �لإن�شان".
�لإم��ار�ت �شيتابع �لعامل مدى جناحات دولتنا  �أنه مع �نطلق طو�ف  �أو�شح  و 
�لفعاليات  تنظيم  و��شتئناف  �لطبيعية،  للحياة  �لتدريجية  �لعودة  يف  �حلبيبة 
خمتلف  يف  �لريا�شيني  نخبة  م�شاركة  و�شط  جديد  من  بها  �لعاملية  �لريا�شية 
�ل�شتثنائي.  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  يف  �ملبهر  تنظيمها  �لإم�����ار�ت  و���ش��ت��وؤك��د  �ل��ري��ا���ش��ات 
�أن  �لريا�شي  �أم��ني عام جمل�س دبي  �أك��د �شعادة �شعيد ح��ارب  �ل�شياق نف�شه  ويف 

�لهو�ئية"  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��امل��ي  �لإم����ار�ت  "طو�ف  م��ن  �لثالثة  �لن�شخة  تنظيم 
خمتلف  يف  مر�حل   7 على  متتد  كيلومرت�   1045 ومل�شافة  �لعام  ه��ذ�  خ��لل 
مناطق �لدولة يوؤكد ثقة �لحتادين �لدويل و�لآ�شيوي، و�لفرق �لعاملية ونخبة 
�لدر�جني �لعامليني بقدرة �أبناء �لوطن على �إطلق ن�شخة مميزة وناجحة رغم 

كل �لتحديات �لتي تفر�شها �جلائحة على �لعامل.
وقال حارب: "�أبناء �لإمار�ت �لذين �أبهرو� �لعامل وو�شلو� �إىل �لف�شاء و�ملريخ 
ونقلو� للعامل �شور� ر�ئعة عن �لكوكب �لأحمر �شينظمون حدثا ريا�شيا عامليا 
كبري� وينقلون للعامل �شور� ر�ئعة عن وطننا و�لنه�شة �حل�شارية و�لعمر�نية 
و�لعلمية �لتي يعي�شها لأن �لطو�ف هو تعريف بكل ما هو جديد يف دولة �لإمار�ت 

ونقله للعامل ".
و�أ�شاف: "�إن 20 من �أهم �لفرق �لعاملية �ملحرتفة ميثلها 140 دّر�جا �شارعت 
تنوعا  �لأك��رث  �ملناف�شات  خو�س  يف  ورغبتها  �لطو�ف  يف  �مل�شاركة  عن  بالإعلن 
على �لإطلق و�لتي تت�شمن مناطق خمتلفة �لت�شاري�س ما بني �شو�رع حديثة، 
ومناطق �شياحية و�شكنية فريدة و�شحاري وجبال �لأمر �لذي يزيد من �لت�شويق 
وي�شيف للمناف�شة بعد� �أكرب و مينح �لدر�جني �لفر�شة للفوز مبر�حل �ل�شباق 

�ل�شبعة كونها مر�حل تتباين يف تنوعها وقدر�ت �مل�شاركني للفوز بها".
و �أعلن �أمني عام جمل�س دبي �لريا�شي �أن مرحلة دبي �لتي �شتكون �ل�شاد�شة يف 
مناطق  و�شتت�شمن  كيلومرت�   168 مل�شافة  �شتمتد  للطو�ف  �لزمني  �لت�شل�شل 
منها  �شتكون  �لتي  "جزر ديرة"  جديدة مير بها موكب �لطو�ف ويف مقدمتها 
�ن��ط��لق��ة �مل��رح��ل��ة، م���رور� ب��ع��دد كبري م��ن �مل��ن��اط��ق �ل��ر�ئ��ع��ة يف خمتلف �أرجاء 
�ملرموم  �ل�شفوح، وجزر جمري�، وحممية  دي��رة، وبر دبي ويف منطقة  دبي مثل 
�لفريدة،  �لنخلة  ليكون م�شهد �خلتام يف جزيرة  نوعها،  �لأك��رب من  �لطبيعية 
كبرية  بدقة  �ل��ط��و�ف  موكب  بها  مي��ر  �لتي  �ملناطق  �ختيار  على  حر�شنا  وق��د 
كي تنقل كامري�ت �لتلفزيون لقطات �أر�شية وجوية من �أجمل �ملناطق، وتقدم 

�جلديد من مدننا �لر�ئعة للمليني من �مل�شاهدين حول �لعامل".

تنظيم طواف الإمارات يعك�س الدعم الكبري ل�صتئناف احلركة الريا�صية العاملية

نهيان بن زايد: الدولة تقدم للعامل من�ذجا ا�ضتثنائيا يف التعايف التدريجي عرب تنظيمها ط�اف الإمارات

حتت رعاية رئي�س الدولة .. اأول مار�س انطالق املهرجان اخلتامي ال�ضن�ي ل�ضباقات الهجن »ال�ثبة 2021«

�أو���ش��اك��ا �مل�شنفة ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��ا، لقبها �ل��ر�ب��ع يف  �ل��ي��اب��ان��ي��ة ن��اوم��ي  �أح����رزت 
�لبطولت �لأربع �لكربى يف كرة �مل�شرب من �أ�شل �أربع مباريات نهائية، بعد 
�أ�شرت�ليا �ملفتوحة على �لأمريكية جنيفر  فوزها �مل�شتحق يف نهائي بطولة 

بر�يدي 6-4 و6-3 يف 77 دقيقة �ل�شبت يف ملبورن بح�شور جماهريي.
علما   ،2019 بعد  �أ�شرت�ليا  يف  عاما(   23( لأو�شاكا  �لثاين  �لتتويج  وه��ذ� 

بانها تّوجت �أي�شا بلقبي فل�شينغ ميدوز �لأمريكية يف 2018 و2020.
مونيكا  �ليوغو�شلفية-�لمريكية  منذ  لع��ب��ة  �أّول  �ليابانية  و��شبحت 
بطولت  يف  نهائية  مباريات  �أرب���ع  ب���اأول  تفوز   )1991-1990( �شيلي�س 

�لغر�ند �شلم �شاركت بها.
و�شرتتقي �مل�شنفة �أوىل عامليا �شابقا، �لثنني �ىل �ملركز �لثاين وبر�يدي �ىل 

�لثالث ع�شر.
�شريينا  �ملخ�شرمة  �لم��ريك��ي��ة  ح�شاب  على  �لول  بلقبها  تتويجها  وم��ن��ذ 
�لتي �شاركت  �أو�شاكا ن�شف �للقاب يف �لبطولت �لكربى  �أح��رزت  وليام�س، 

فيها.
يف �ملقابل، حققت بر�يدي، �مل�شنفة 24 عامليا، �أف�شل نتيجة يف م�شو�رها، بعد 

�أن بلغت ن�شف نهائي فل�شينغ ميدوز 2020 وخ�شرت �أمام �أو�شاكا بالذ�ت 
بثلث جمموعات يف مو�جهة حما�شية.

يف  "لعبنا  بر�يدي  �إىل  �لعامل،  يف  دخل  �لأعلى  �لريا�شية  �أو�شاكا،  توّجهت 
ن�شف نهائي �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة قبل �أ�شهر قليلة، وقلت للجميع �أنك 

�شتكونني م�شكلة".
غاربينيي  �ل�شبانية  �أم���ام  حا�شمتني  ك��رت��ني  �ن��ق��ذت  �ل��ت��ي  �للعبة  تابعت 
"وكنت حمقة.  �ل��ر�ب��ع وك��ان��ت ع��ل��ى �شفري �خل����روج  �ل����دور  م��وغ��ورو���ش��ا يف 

م�شاهدة تطّورك كان ر�ئعا يف �ل�شهر �لقليلة �ملا�شية".
بلقب وحيد يف م�شريتها �لحرت�فية،  �لفائزة  بر�يدي )25 عاما(،  وكانت 
كربت وهي تو�جه �أو�شاكا يف دور�ت حملية للنا�شئات يف فلوريد�، وقد وعدت 

نف�شها مبنع خ�شمتها من فر�س �أ�شلوبها.
لكن �ملدّرعة �ليابانية �شيطرت على �ملبار�ة خ�شو�شا �ملجموعة �لثانية، دون 

�لعائدة  �جلماهري  �أل��وف  �أم��ام  �للقب  لتحقق  م�شتوياتها،  �أف�شل  تقّدم  �أن 
ن�شبيا �إىل �ملدرجات بعد �نتهاء فرتة �غلق �شمن �لبطولة د�مت خم�شة �أيام 

خوفا من تف�شي فريو�س كورونا.
وك��ان��ت �أو���ش��اك��ا �ل��ت��ي مل تخ�شر �أي م��ب��ار�ة بعد جت��اوزه��ا �ل���دور �ل��ر�ب��ع يف 
�لنهائي  ن�شف  يف  وليام�س  �شريينا  �ملخ�شرمة  �أق�شت  �لكربى،  �لبطولت 
ملعادلة  م�شعاها  يف  للأمريكية  �أخرى  حماولة  لتنهي  و4-6  بفوزها 3-6 
 )24( �ل�شيد�ت  ل��دى  �ل��ك��ربى  �لبطولت  ع��دد  يف  �ملطلق  �لقيا�شي  �ل��رق��م 

�مل�شجل با�شم �ل�شرت�لية مارغاريت كورت.
�أن خ�شعت عند و�شولها �ىل ��شرت�ليا  �أما بر�يدي، فخا�شت �لبطولة بعد 
حلجر �شحي ملدة 14 يوًما، حيث مل تتمكن من �خلروج من غرفتها للتدرب 
�آخ��رون على فر�شة �خل��روج لب�شع �شاعات  يف حني ح�شل لعبون ولعبات 

من �أجل �لتمارين.

مل تو�جه �للعبة �لتي مل حتب كرة �مل�شرب قبل دخولها �لكلية، يف طريقها 
�ىل �لنهائي �أي لعبة �أعلى منها يف �لت�شنيف، بعد خروج كل من مو�طنتها 
�شوفيا كينني حاملة �للقب و�لر�بعة عامليا و�لأ�شرت�لية �آ�شلي بارتي �لوىل 

عامليا �للتني �وقعتهما �لقرعة يف م�شارها.
 20 م��ن  �شل�شلة  بعد  �مل��و�ج��ه��ة  �أو���ش��اك��ا  دخلت  �أري��ن��ا،  ليفر  رود  ملعب  على 

�نت�شاًر� متتالًيا متتد منذ �لعام �ملا�شي.
بدت �أكرث ثقة وثباتا يف �ملجموعة �لأوىل من �خلط �خللفي وعلى �ر�شالها، 
جاء  �لأمريكية  رّد  لكن   .1-3 وتقدمت  �مل��رتددة  خ�شمتها  �ر�شال  فك�شرت 

�شريعا بالك�شر وعادلت 3-3.
�شاقطة  كرة  فار�شلت  �ل�شبكة،  �إىل  لو�شاكا  نادر  تقدم  من  �أو�شاكا  ��شتفادت 
�شمدت  �ليابانية  لكن  �لر���ش��ال،  ك�شر  فر�شة  على  لتح�شل  فوقها  جميلة 
وتقدمت 5-4. ولعب �حلظ �ىل جانبها عندما �أر�شلت كرة على �خلط ثم 
�ليابانية  لتقلب  �ل�شبكة،  �مام  �ر�شالها  على  �شانحة  فر�شة  بر�يدي  �أه��درت 
مطلع  عينه  �مل��ن��و�ل  على  �أو���ش��اك��ا  ن�شجت   .4-6 �ملجموعة  وحت�شم  �لأم���ور 

�لثانية، فك�شرت باكر� وتقدمت -2�شفر.

اأو�ضاكا  لليابانية  كربى  نهائيات  اأربع  يف  األقاب   4
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�لأحد  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  �أن��ظ��ار  تتجه 
�إىل مناف�شات طو�ف �لإمار�ت �لتي 
�أدن��وك �لأوىل من  تنطلق مبرحلة 
ح�شن �لظفرة، و�شوًل ملدينة �ملرفاأ 
�ل�شاحلية يف منطقة �لظفرة وذلك 
 140 وم�شاركة  كلم   176 مل�شافة 

در�جاً ميثلون 20 فريقاً عامليا.
يقام �حلدث على مد�ر 7 �أيام، دون 
معايري  وباأعلى  جماهريي  ح�شور 
�لوقائية  و�ل����ت����د�ب����ري  �ل�������ش���لم���ة 
وفق  �لح������رت�زي������ة  و�لإج�������������ر�ء�ت 
ب���روت���وك���ول ���ش��ح��ي حم��ك��م يهدف 
�مل�شاركني  جميع  �شلمة  ل�شمان 
و�ملنظمني يف ظل تد�عيات �ملرحلة 

�لر�هنة.
وي����ربه����ن / ط������و�ف �لإم����������ار�ت / 
�ل�شرق  يف  �لوحيد  �لعاملي  �ل�شباق 

�فتتاحية  يف  يقام  �ل��ذي  �لأو���ش��ط، 
�أج���ن���دة ���ش��ب��اق��ات �لحت�����اد �ل���دويل 
 ،2021 لعام  �لهو�ئية  للدر�جات 
ع���ل���ى م���ك���ان���ة �ل����دول����ة وق���در�ت���ه���ا 
وتعاملها  �ل��ك��ب��رية  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�لزم��ات، وحر�شها  �إد�رة  �ملثايل يف 
�لأ�شرة  �لل��ت��ز�م جت��اه  �لكبري على 
با�شتئناف  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي يف ظ���ل دعم  �ل��ن�����ش��اط 
�لقيادة �لر�شيدة للريا�شة، ودورها 
�لكبري يف حتقيق �لتقارب و�لتلقي 
موطن  �لإم�����ار�ت  يف  �ل�شعوب  ب��ني 

�ل�شلم و�لت�شامح.
�لثالثة  �لن�شخة  م�شار�ت  تتميز  و 
مر�حله  بتنوع  �لإم�����ار�ت،  ل��ط��و�ف 
مب���ا ي��ن��ا���ش��ب ج��م��ي��ع �مل��ت�����ش��اب��ق��ني /
�ل��ق��م��م �جل��ب��ل��ي��ة، �لقوة  �ل�����ش��رع��ة، 
�ملرحلة  ت��ن��ط��ل��ق  و   .. و�ل��ت��ح��م��ل/ 
�ل�شاعة  بتمام  للطو�ف  �لفتتاحية 

/مرحلة  ب�شعار  ظ��ه��ر�ً   12:25
�شريعة  م��رح��ل��ة  وت���ع���د  �أدن��������وك/، 
176 كلم و�شتكون �لبد�ية  مل�شافة 

ث��م مير  �لظفرة، وم��ن  م��ن ح�شن 
�لظفرة،  /م�����ول  مب��ن��اط��ق  �مل�����ش��ار 
م���دي���ن���ة ز�ي�������د، م���در����ش���ة �أدن�������وك، 

�لروي�س  ي��ا���س،  بني  �شري  ج��زي��رة 
ثم  وم��ن  �ل�شويهات  ج��زي��رة  م���ول، 
�ملرفاأ/  �شاطئ  كورني�س  يف  �خلتام 

.. ومن �ملتوقع �أن ي�شل �لدر�جون 
�ل�شاعة  مت����ام  يف  �خل���ت���ام  ل��ن��ق��ط��ة 

ع�شر�.  4:26
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة �ل���ف���رق �مل�����ش��ارك��ة : 
�لب�شني فينيك�س �لبلجيكي �لأعلى 
�ملو�شم  يف  �ل���ف���رق  ب���ني  ت�����ش��ن��ي��ف��اً 
�ملا�شي يف �حلدث �لعاملي �ملرتقب،و 
�لفرن�شي،  ���ش��ي��رتوي��ن   AG2R
�لكاز�خي،  ت��ي��ك  ب��رمي��ري  و�أ���ش��ت��ان��ا 
و�لبحرين فيكتوريو�س �لبحريني، 
وب������ور� - ه���ان���زغ���روه���ي �لأمل������اين، 
وديكوينك  �لفرن�شي،  وكوفيدي�س 
و�أي  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي،  ���ش��ت��ي��ب  ك���وي���ك 
�لأمريكي،  �دي��وك��ي�����ش��ن-ن��ي��ب��و  �ف 
�لفرن�شي،  دي جي  -�ف  وجروباما 
�لربيطاين،  جر�نديري�س  و�إنيو�س 
و�إن�����رتم�����ار������ش�����ي �أري���������د ج���وب���ريت 
و�شتارت  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي،  م��ات��ري��وك�����س 
وجامبو  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  ني�شن  �أب 

�ل��ه��ول��ن��دي، ول��وت��و �شود�ل  ف��ي��زم��ا 
�لإ�شباين،  �شتار  وم��ويف  �لبلجيكي، 
وب����اي����ك �ك�����ش�����ش��ي��ن��ج �لأ������ش�����رت�يل، 
وكوبيكا  �لأمل���������اين،  �م  �������س  ودي 
�أ���ش��و���س �جل��ن��وب �أف��ري��ق��ي، وتريك 
و�لإمار�ت  �لأمريكي،  �شيجافريدو 

�لإمار�تي.
ن��خ��ب��ة جنوم  �ل����ط����و�ف  ي��ج��م��ع  و 
�ل�شلوفيني  مثل  �لعاملية  �ل�شباقات 
فريق  در�ج  روج��ل��ي��ت�����س  ب���رمي���وز 
�لن�شخة  وب���ط���ل  ف���ي���زم���ا  ج���ام���ب���و 
و�لربيطاين  �لطو�ف،  من  �لأوىل 
�ينو�س  ف����ري����ق  در�ج  ي���ت�������س  �آدم 
�لن�شخة  ب���ط���ل  ج����ر�ن����دي����ري���������س 
�ل��ث��ان��ي��ة، وت�����ادي ب��وج��ات�����ش��ار در�ج 
ف��ري��ق �لإم������ار�ت و�ل��ف��ائ��ز بطو�ف 
�لربيطاين  و   ،2020 ف��رن�����ش��ا 
كري�س فروم در�ج فريق /�شتارت �آب 
ني�شن/ �لإ�شر�ئيلي و�لفائز بطو�ف 

ف��رن�����ش��ا ل����ل����در�ج����ات �أرب�������ع م����ر�ت 
�ل�شربينت  مت�شابقي  ج��ان��ب  �إىل 
�أم���ث���ال �لأ����ش���رت�يل ك��ال��ي��ب �ي����و�ن، 
و�لأملاين  بينيت،  �شام  و�لإيرلندي 
�ليا  و�لإي���ط���ايل  �أك���رم���ان،  با�شكال 
فريناندو  و�لكولومبي  فيفياين، 
�مل�شافة  �إج��م��ايل  تبلغ  و  ج��اف��ري�. 
خلل  �ل��در�ج��ون  �شيقطعها  �ل��ت��ي 
يف  1045كلم،  �ل�����ش��ب��ع��ة  �مل���ر�ح���ل 
�لأحمر  �لقمي�س  ي��رت��دي  �مل��ق��اب��ل 
�لذي ترعاه �أدنوك ملت�شدر �لرتتيب 
ب��د�ي��ة من  �مل�شجل  ب��ال��زم��ن  �ل��ع��ام 
�ملرحلة �لثانية، و�لقمي�س �لأخ�شر 
للمت�شدر  �ت���������ش����الت  ب����رع����اي����ة 
�لأبي�س  و�ل��ق��م��ي�����س  ب���ال���ن���ق���اط، 
برعاية نخيل لأف�شل مت�شابق �شاب 
�لأ�شود  و�لقمي�س  �شنة،   23 حتت 
برعاية طري�ن �أبو ظبي للمت�شدر 

للمر�حل �ل�شريعة �ملتو�شطة.

•• اأبوظبي-وام:

م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لدويل  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  ومبتابعة  �لبحرية  للريا�شات 
�لأول  �أم�س  �أول  م�شاء  �ختتمت  �ل��ن��ادي..  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
و�شط  �مل���اء،  على  للتزلج  �لإم�����ار�ت  بطولة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  مناف�شات 
خياليا  ��شتعر��شا  مت�شابقا   20 قدم  و  �لفئات.  خمتلف  يف  كبرية  م�شاركة 
�لقرم و�شاطئه مبحاذ�ة منطقة  �أج��و�ء حما�شية و مميزة على كورني�س  يف 
�ملاجنروف. وجنح عمري بن ثاين يف �نتز�ع لقب فئة �ملحرتفني، بعد �أن قدم 

ثانيا خمي�س  نقطة، يف حني حل   45 مبهر� ح�شد من خلله  ��شتعر��شا 
�أحمد  �ل�شام�شي وثالثا خالد �شباع. و يف فئة �ملبتدئني حل يف �ملركز �لأول 
�لها�شمي، وجاء ثانيا �شلطان �ملرزوقي، وثالثا �أحمد �شامل �لرميثي. و مما 
�ل�شيد�ت  فئة  ملناف�شات  �لقوية  �لنطلقة   .. �جلولة  تلك  جن��اح  يف  �شاهم 
�لقبي�شي  ح�شة  �لأول  �ملركز  يف  حلت  حيث  �لإم���ار�ت  من  فتيات  مب�شاركة 
�لثالث.  �ملركز  يف  �ملهريي  ميثاء  ثم  �ل�شملن،  ن��ور�  �لثاين  �ملركز  يف  تلتها 
�ملطلوبة  �لح��رت�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت  �ل�شباق مبختلف مر�حله تطبيق  �شهد  و 
فريو�س  من  بالوقاية  �ملتعلقة  و�لتفا�شيل  �ملخت�شة،  �جلهات  من  �ملعتمدة 
�لأجهزة  ملختلف  �مل�شتمر  و�لتعقيم  �لجتماعي،  �لتباعد  ومنها   19 كوفيد 
بوجود  و�للتز�م  �لدخول،  �إج��ر�ء�ت  �إىل �شر�مة  بالإ�شافة  �ل�شباق  وموقع 

فح�س حديث لكوفيد 19.
و  �جل��ول��ة،  يف  �لفائزين  �ل��ن��ادي  ع��ام  مدير  �لرميثي  �شامل  هناأ  جهته  م��ن 
وقوة  �مل�شاركني،  ناحية عدد  ��شتثنائية من  �أنها جولة  �أكد  و  �مل�شاركني  كل 
�ملناف�شة، و�للتز�م بتطبيق �لربوتوكول �ل�شحي.. وتوقع �أن يزيد �لعدد �أكرث 
يف �مل�شابقات �لقادمة، خا�شة مع �ل�شعبية �لكبرية �لتي تتمتع بها �لبطولة 
وزيادة �نت�شارها يف �أو�شاط �ل�شباب وقال : " ن�شتهدف �أن ن�شل بالعدد لأكرث 
�شوف  ذلك  �ملقبل، ويف حال جنحنا يف  �ملو�شم  مت�شابقا خلل  من خم�شني 

نقوم بتوزيع �ملناف�شات على مد�ر يومني من �لت�شفيات �لتاأهيلية.
وتوجه �لرميثي بال�شكر �إىل "�لد�ر �لعقارية" �لتي وفرت كل ما يلزم لنجاح 

�مل�شابقة �لتي �أقيمت على �شاطىء �لقرم.

الدويل املو�صم  انطالقة  يف  عامليًا  فريقًا   20 ميثلون  دراجًا   140

العامل على م�عد مع انطالقة »ط�اف الإمارات« الي�م
مرحلة اأدنوك تبداأ من ح�صن الظفرة وتنتهي مبدينة املرفاأ

عمري املهريي بطال لـ »املحرتفني« والها�ضمي اأول »املبتدئني« يف 
اجل�لة الأوىل لبط�لة الإمارات للتزلج على املاء

•• دبي - وام:

�لأول  �أم�����س   2021-2020 �لريا�شي  مو�شمه  �ل��ك��ار�ت��ي��ة  �حت���اد  �فتتح 
 / /ك��ات��ا  و�ل�����ش��ي��د�ت  �ل��رج��ال  ل��ف��ردي  للكار�تيه  �ملفتوحة  �ل��دول��ة  ببطولة 
كوميتيه/ للدرجتني �لأوىل و�لثانية، ب�شالة نادي �ل�شارقة �لريا�شي فرع 
�لعامة  �لهيئة  م��ن  ومعتمدة  م�شددة  �ح��رت�زي��ة  �إج����ر�ء�ت  و�شط  �حل��ز�ن��ة 
و�ل�شلمة  �لأمن  بروتوكول  بالدولة، و�شمن  �ملخت�شة  و�جلهات  للريا�شة 

�ملطابق ملعايري �لفريق �لطبي بالحتاد �لدويل للكار�تيه.
و ق���ام �ل��ل��و�ء ن��ا���ش��ر ع��ب��د �ل����رز�ق �ل���رزوق���ي رئ��ي�����س �لحت���ادي���ن �لإمار�تي 
و�لآ�شيوي �لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لدويل للكار�تيه بافتتاح فعاليات 
�لبطولة بح�شور �ملهند�س مرو�ن �شنكل نائب �لرئي�س و ر��شد �آل علي نائب 
�شام�س  حميد  و�ملهند�س  ل��لحت��اد،  �لعام  �لأم��ني  �لآ�شيوي  �لحت��اد  رئي�س 
و�حلكم  �مل�شابقات،  جلنة  رئي�س  �لنعيمي  و�إبر�هيم  �مل�شاعد،  �لعام  �لأم��ني 
رئي�س  نائب  �لآ�شيوي  بالحتاد  �حلكام  جلنة  ع�شو  �لزعابي  جابر  �ل��دويل 

جلنة �حلكام.
و �أبدى �لرزوقي �رتياحه للإجر�ء�ت �ملتخذة يف �أول بطولة تقام منذ ظهور 

�مل�شابقات،  جلنة  و�أع�شاء  لرئي�س  �لكبرية  �جلهود  وثمن  ك��ورون��ا  جائحة 
ورئي�س و�أع�شاء جلنة �لأمن و�لتد�بري �لحرت�زية، وجلنة �حلكام لإجناح 
مب�شتوى  �للعبني  م��ن  كبري  ع��دد  بظهور  �إعجابه  ع��ن  و�أع���رب  �لبطولة، 

مب�شر من خلل م�شاهدته للنز�لت.
وحر�س رئي�س �لحتاد و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة على �مل�شاركة يف مر��شم تتويج 
�لهاجري  .. و عرب عن �شكره للمهند�س �شليمان  �لفائزين باملر�كز �لأوىل 
رئي�س �إد�رة �لألعاب �لفردية بنادي �ل�شارقة وجمل�س �إد�رة �لنادي ب�شكل عام 
على ��شت�شافتهم لفعاليات �لبطولة �لتي �شارك بها 110 لعبني ولعبات 
من 9 �أندية هي �شباب �لأهلي، و�ل�شارقة للألعاب �لفردية، و�لذيد، و�حتاد 
كلباء، وعجمان، و�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س، و�ل�شارقة لريا�شة 
�ملر�أة، و در�جون �شبورت، ومركز �لهيلي. و �أ�شفرت �ملناف�شات عن ت�شدر نادي 
�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س يف �لبطولة بعد �أن جمع 14 ميد�لية 
ملونة بو�قع /7 ذهبيات، و 5 ف�شيات وبرونزيتني/، وحل نادي �حتاد كلباء 
برونزيات/،   6 ف�شيات،   3 ذهبيات،  بو�قع /3  12 ميد�لية  بر�شيد  ثانيا 
موزعة  ميد�لية   12 بر�شيد  ثالثا  �لفردية  للألعاب  �ل�شارقة  ن��ادي  وج��اء 

على /3 ذهبيات، وف�شيتني، و 7 برونزيات/.

انطالقة ق�ية مل��ضم الكاراتيه و »ال�ضارقة للدفاع عن النف�س« يت�ج بلقب البط�لة املفت�حة

قرار مبابي يكلف �ضان جريمان 
ي�رو ملي�ن   35

ينتظر �جلميع �لقر�ر �لنهائي للعب �شان جريمان، كليان مبابي، فيما يخ�س 
م�شتقبله مع �لفريق، حيث �أكدت �لتقارير �لفرن�شية �أن هذ� �شوف يعتمد ب�شكل 

خا�س على دفع 35 مليون يورو.
�أم��ام بر�شلونة ب��دوري �أبطال �أوروب��ا، ف��اإن �حلديث  �أد�ء �للعب �خل��ر�يف  منذ 

حول م�شتقبل لعب باري�س �شان جريمان بد�أ يتز�يد كثرًي� جمدًد�.
وهو  بعمق،  يفكر  ز�ل  ما  باأنه  �لفرن�شي  �أو���ش��ح  �مل��ب��ار�ة،  بعد  ���ش��وؤ�ل  على  ورًد� 

ت�شريح مل يهدئ وترية �ل�شائعات �ملتعلقة مب�شتقبله.
ومن ناحية �أخرى، �أعلن �لبع�س �أن �لتفاوؤل �شوف يزيد يف باري�س �شان جريمان 
للنتقال  وحتديد�ً  �لرحيل،  من  قريباً  ي��ر�ه  �لآخ��ر  و�لبع�س  �للعب،  لبقاء 

لنادي ريال مدريد �شو�ء يف �ل�شيف، �أو يف عام 2022 عندما ينتهي عقده.
�ل�شبت،  �أم�����س  ليكيب،  �شحيفة  تقدم  �شوف  مبابي،  مب�شتقبل  يتعلق  وفيما 

تو�شحيات كبرية حيث �شيوؤثر �ختيار �للعب على �شعر �نتقاله.
وكان �شان جريمان �شم مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو، حيث كان 
مليون  نادي �لعا�شمة �لفرن�شية قد دفع 145 مليون يورو فقط، يتبقى 35 

يورو من قيمة �ل�شفقة مل يتم دفعها بعد.
ق��ر�ر مبابي،  �لأم��ر متوقف على  ف��اإن  �لفرن�شية،  �ل�شحف  �أكدته  ما  وبح�شب 
ف��اإذ� مت جتديد عقد �للعب يف �لفرتة �ملقبلة �شوف يتعني على باري�س �شان 
�للعب �شاحب  �إىل موناكو، ويف حال رحيل  ي��ورو  35 مليون  دفع  جريمان 
دفعها. �لباري�شية  �لإد�رة  على  يتعني  فلن  جماناً،  �ل�22 عاماً يف عام 2022 



األحد   21  فبراير   2021  م   -   العـدد   13170  
Sunday    21  February   2021   -  Issue No   13170الفجر الريا�ضي

1818

رّد �ملدير �لفني لنادي ليفربول �لإجنليزي، يورغن كلوب، 
يتعلق  �شحفي،  موؤمتر  يف  �إليه  وّج��ه  �شوؤ�ل  على  بانفعال 
�مل�شري حممد �شلح. وخلل  �ل��دويل  "�لريدز"،  بنجم 
ليفربول  ب��ني  م��ر���ش��ي�����ش��اي��د،  ق��م��ة  ق��ب��ل  �شحفي  م��وؤمت��ر 

�شوؤ�ل عن  �نفعل كلوب عندما تلقى  و�إيفرتون، 
�شلح  حممد  ح�شول  ع��دم  �شبب 

ع��ل��ى �ل��ت��ق��دي��ر �ل���ك���ايف ل���دوره 
�ملهم هذ� �ملو�شم.

على  رد�  ك��ل��وب  وق����ال 
�ل�������ش���وؤ�ل �مل���وّج���ه من 
�أحد �ل�شحفيني: "ل 

يجب �أن ت�شاألني حول 
ح�شوله  ع����دم  ���ش��ب��ب 
ع����ل����ى �ل����ت����ق����دي����ر. ل 

يح�شل  ل  مل�����اذ�  �أف���ه���م 
�لتي  �لإ��������ش�������ادة  ع���ل���ى 

ي�شتحقها".
غري  "من  و�أ����������ش���������اف: 

�شبب  ت��ف�����ش��ري  �مل���م���ك���ن 
ح�شوله  ع��������دم 

على �لتقدير �لكايف، ولكن يح�شل عليها هنا يف ليفربول، 
"�لأرقام  ق���ائ���ل:  ك��ل��وب  وت���اب���ع  متاما".  ن���ق���دره  ون��ح��ن 
و�ل��ع��رو���س �ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ���ش��لح ل ت��ك��ذب وه���ي كفيلة 

مبنحه �لتقدير"، ح�شبما نقل موقع "ليفربول �إيكو".
 وكان �شلح قد جنح مطلع فرب�ير يف �أن ي�شبح �أول لعب 
يف ليفربول يحرز 20 هدفا على �لأقل يف �أربعة 
�إيان  �لأ�شطورة  فعلها  منذ  خمتلفة  مو��شم 

ر��س.
ك��ذل��ك ف���از �ل��ن��ج��م �مل�����ش��ري بجائزة 
�أف�شل لعب يف �شفوف ليفربول عن 

�شهر دي�شمرب �ملا�شي.
مع  بعقد  �مل�شري  �لنجم  ويرتبط 
ليفربول حتى عام 2023، حيث 
يف  "�لريدز"  ���ش��ف��وف  �إىل  ج����اء 
�لنادي  ودف��ع   ،2017 عام  �شيف 
�لإجن���ل���ي���زي م���ا ي���ق���رب م���ن 50 
�أجل  لنادي روم��ا من  ي��ورو  مليون 

�إمتام �لتعاقد معه.

•• دبي-الفجر:

 �ختتمت �أم�س �لأول �جلمعة �ملو�فق 
مناف�شات  �أبوظبي،  يف  فرب�ير   19
�ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل����دوري �لإم�����ار�ت 
�مل�شرتكة  �مل��ب��ادرة  بال�شقور،  لل�شيد 
بني نادي �أبوظبي لل�شقارين ومركز 
�لرت�ث،  ب��ن حممد لإح��ي��اء  ح��م��د�ن 
يناير  منذ  مناف�شاته  �متدت  و�ل��ذي 
�أبوظبي  ج���ولت يف  ب��اإق��ام��ة  �مل��ا���ش��ي 
تتو��شل  �ل��ت��ي  �لعامة  لفئتي  ودب���ي، 
ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين وف���ئ���ة �ل�����ش��ي��وخ �لتي 
تنطلق للمرة �لأوىل يف �إ�شافة مهمة 

للمناف�شات.
�ل�شيخ  ل�شمو   "3 "�أف  ف��ري��ق  وت���وج 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
�ل�شيوخ،  ف��ئ��ة  بلقب  دب���ي،  ع��ه��د  ويل 
 13 بر�شيد  �ملناف�شات  �أن��ه��ى  بعدما 
"�أم  �لثاين فريق  باملركز  يليه  نقطة، 
7" ب� 11 نقطة، وثالثاً فريق �لظفرة 
�لر�بع  وباملركز  نقاط،   10 بر�شيد 
�لنيف  ث��م  ن��ق��اط،  �إ�س" 6   3- "�أف 

وبينونة بنقطة لكل فريق.
بعد  ب��ال��ل��ق��ب  3" ف�����وزه  "�أف  و�أك�����د 
"�إم  �أمام  �لتعادل يف مو�جهة حا�شمة 
7" بنتيجة 2-2 يف �جلولة �لأخرية 
�لتي �أقيمت �أم�س �جلمعة، فيما حقق 
-3�إ�س"  "�أف  ع��ل��ى  �ل���ف���وز  �ل��ظ��ف��رة 
وبينونة  �ل��ن��ي��ف  وت���ع���ادل  -4�شفر، 

.2-2
فئة  بلقب  "ربد�ن"  ف��ري��ق  و�حتفظ 
�ل��ث��اين ع��ل��ى �لتو�يل،  ل��ل��ع��ام  �ل��ع��ام��ة 
بعدما �أنهى �ملو�شم بالعلمة �لكاملة 
 27 ليجمع  �ن��ت�����ش��ار�ت   9 بتحقيق 
نوما�س  ف���ري���ق  ث���ان���ي���اً  ي��ل��ي��ه  ن��ق��ط��ة، 
ب��ر���ش��ي��د 19 ن��ق��ط��ة، ث��م ف��ري��ق دبي 

ثالثاً ب� 16 نقطة.
�لنخبة  �مل��ر�ك��ز، ج��اء فريق  بقية  ويف 
ر�بعاً ب� 15 نقطة، يليه خام�شاً فريق 
�لإم��ار�ت بنف�س �لر�شيد لكن يتاأخر 
ب���ف���ارق �لأه��������د�ف، و���ش��اد���ش��ا �لطف 
ند �ل�شبا  14 نقطة، و�شابعاً  بر�شيد 
حب�شان  وثامناً  نقطة،   13 بر�شيد 
�لغربي  وت��ا���ش��ع��اً  ن��ق��اط،   4 ب��ر���ش��ي��د 
�لعني  �شقور  وع��ا���ش��ر�ً  نقاط  بثلث 

بنقطة و�حدة.
ويف �جل���ول���ة �لأخ������رية، ح��ق��ق رب���د�ن 
�لفوز على �لإمار�ت -4�شفر، وتفوق 
نوما�س على دبي 3-1، وحقق �لطف 
�لفوز على �لغربي -4�شفر، وحب�شان 
و�لنخبة   ،1-3 �ل��ع��ني  ���ش��ق��ور  ع��ل��ى 
على �شقور ند �ل�شبا بنف�س �لنتيجة.

بتتويج  ق����ام  �مل��ن��اف�����ش��ات،  خ���ت���ام  ويف 
�ملدير  �مل��ح��م��ود  ���ش��ل��ط��ان  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لتنفيذي لنادي �أبوظبي لل�شقارين، 
و ر����ش��د ب��ن م��رخ��ان، ن��ائ��ب �لرئي�س 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  مل��رك��ز  �لتنفيذي 
لإحياء �لرت�ث ودميثان بن �شويد�ن، 
�ملنظمة لبطولت فز�ع  �للجنة  رئي�س 

لل�شيد بال�شقور �لتلو�ح باملركز.
و�أكد �شلطان �ملحمود �ملدير �لتنفيذي 
ورئي�س  لل�شقارين،  �أبوظبي  ل��ن��ادي 
�للجنة �ملنظمة ل��دوري �لإم��ار�ت، �أن 
جناح هذ� �ملو�شم من دوري �لإمار�ت 
م�شاعفة  ع��ل��ى  ي��ح��ف��زه��م  ل��ل�����ش��ي��د، 
�أجل  م��ن  �لتطوير  ملو��شلة  �جل��ه��ود 
خمتلفة  بحلة  �ملقبل  �مل��و���ش��م  ظ��ه��ور 
�أي�شاً، وقال: تكاتف �جلهود بني نادي 
حمد�ن  وم��رك��ز  لل�شقارين  �أبوظبي 
بن حممد لإحياء �لرت�ث، �إمنا يوؤكد 
�ل�شيد  ري��ا���ش��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��ع��ي��ه��م��ا 
بال�شقور وحر�شهما على توفري كافة 
تلك  لتحقيق  و�جل��ه��ود  �لإم��ك��ان��ي��ات 
�شعد�ء  نحن  وتابع:  �ملن�شودة.  �لغاية 

�مل��ن��اف�����ش��ات و�ل���ق���وة فيها،  مب�����ش��ت��وى 
تنطلق  �ل��ت��ي  �ل�شيوخ  فئة  خ�شو�شاً 
للمرة �لأوىل هذ� �لعام و��شتمر ح�شم 
�لأخرية،  �جل��ول��ة  حتى  فيها  �مل��ر�ك��ز 
�للقب  ب���ان���ت���ز�ع  رب������د�ن  ف��ي��م��ا جن���ح 
�لنهاية،  م��ن  جولتني  قبل  ل�شاحله 
وب��امل��ج��م��ل ج���اءت �مل�����ش��ت��وي��ات حمفزة 
مرخان،  ب��ن  ر����ش��د  وت��ق��دم  للجميع. 
نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملركز حمد�ن 
بن حممد لإحياء �لرت�ث، نائب رئي�س 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل�����دوري �لإم������ار�ت 
وممثلها يف دبي، بال�شكر و�لتهنئة �إىل 
مو�شم  جن��اح  على  �لر�شيدة،  �لقيادة 
بال�شقور،  لل�شيد  �لإم������ار�ت  دوري 
ك��م��ا ن���ب���ارك ل��ل�����ش��ق��اري��ن ع��ل��ى جناح 
�لعامة  لفئة  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�شخة  ه���ذه 
�أ�شبح  وق��ال:  �ل�شيوخ،  لفئة  و�لأوىل 
للفرق  حم���ددة  �شقور  نوعية  ه��ن��اك 
حت�شريها  يتم  �ل���دوري،  يف  �مل�شاركة 
و�لرتكيز عليها �لمر �لذي كان جلياً 
خ��لل ج��ولت �ل��دوري منذ �لبد�ية، 
وميكن �عتبار �أن هذه �لن�شخة �شهدت 
م�شاركة �أف�شل �ل�شقارين و�ل�شقور. 
نادي  �مل�شرتكة بني  �لتفاقية  وتابع: 
حمد�ن  وم��رك��ز  لل�شقارين  �أبوظبي 
بن حممد لإحياء �لرت�ث،  تركز على 
مكون رئي�شي يف �لرت�ث وهو ريا�شة 
ب��ال�����ش��ق��ور، و�أ����ش���ب���ح هناك  �ل�����ش��ي��د 
و�شط  �لريا�شة  لهذه  �أك��رب  ��شتد�مة 

�ملجتمع �ملحلي و�لإقليمي بفكرة هذ� 
�لدوري، حيث تلقينا ��شتف�شار�ت من 
�مل�شاركة  يريدون  خليجني  �شقارين 
يف مثل هذ� �لدوري، وحالياً �مل�شاركة 
�ملحليني،  �ل�شقارين  على  مق�شورة 
�آل���ي���ة جديدة  ل��و���ش��ع  ن��ت��ط��ل��ع  ف��ي��م��ا 
للدوري يف �ملو�شم �ملقبل مع �لتفكري 
فر�شة  �خل��ل��ي��ج��ني  �أ���ش��ق��ائ��ن��ا  مب��ن��ح 
�ل���در�����ش���ة حل���د �لآن،  ل��ك��ن��ه��ا يف ق��ي��د 
باملجمل �لعام ن�شعر بال�شعادة بدرجة 
�ل�شقارين  من  نتلقاها  �لتي  �لر�شا 
�شو�ء  �لثانية  �لن�شخة  يف  �مل�شاركني 
�أو �لقرعة و�ختيار  �ملناف�شات  طريقة 
وكيفية  �ل�����ش��ق��ور  و����ش���و�غ���ر  �ل���ف���رق 
�نعك�س  ب���ني �جل��م��ي��ع مب���ا  �ل��ت��ف��اه��م 
على جناح �حلدث ومو��شلة خطو�ته 
�لتو��شل  باب  نفتح  �أننا  كما  �لقوية، 
م��ع �ل�����ش��ق��اري��ن يف خ��ت��ام ك��ل مو�شم 
ن�شع  �أننا  علماً  �لق��رت�ح��ات،  لر�شد 
كافة �لت�شهيلت من �أجل �ل�شقارين 

�مل�شاركني.

"النامو�س حلمدان"
بن  �أح��م��د  ب��ن  خليفة  �ل�شقار  ت��ق��دم 
"�أف  فريق  قائد  جم��رن،  ب��ن  �ل�شيخ 
3" بال�شكر و�لعرفان �إىل مقام �شمو 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
"حفظه �هلل ورعاه"، على  �آل مكتوم، 
دع���م���ه �ل����لحم����دود ل��ل��ف��ري��ق �ل���ذي 

�لدعم  وق��ال:  باللقب،  للتتويج  ق��اده 
و�ل���رع���اي���ة و�مل��ت��اب��ع��ة م���ن ���ش��م��و ويل 
عهد دبي، مقومات رئي�شة تقف ور�ء 
كافة �لنجاحات وحتديد�ً �لفوز بلقب 
يف  �ل�شيوخ  فئة  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة 
�نتقاء  على  حر�شنا  ونحن  �ل���دوري، 
و�شم �أقوى �ل�شقور للفريق من �أجل 
�لن�شخة  �للقب يف هذه  �ملناف�شة على 
و�لن��ط��لق��ة ب��ق��وة وحت��ق��ي��ق �لهدف 

�ملطلوب.

جناح ربدان
حافظ فريق "ربد�ن" لل�شقار خلفان 
بطي �لقبي�شي على لقبه للعام �لثاين 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، و�أك����د �ل�����ش��ق��ار حميد 
�ملن�شوري من فريق ربد�ن، �أن �لفوز 
و�إع���������ادة ح�شد  �لأخ��������رية  ب���اجل���ول���ة 
�إيجابي  �أم�����ر  �ل���ث���اين  ل��ل��ع��ام  �ل��ل��ق��ب 
ل��ل��غ��اي��ة، وق�����ال: ق��م��ن��ا ب��ت��غ��ي��ري ��شم 
�لفريق من �ل�شريمي �إىل رب��د�ن، ملا 
له من �رتباط خا�س بنا كاإمار�تيني، 
يعود  باللقب  ب��الح��ت��ف��اظ  وجن��اح��ن��ا 
ل��ت��ك��ات��ف �ل��ف��ري��ق م���ع���اً و�ل��ع��م��ل من 
�إ�شر�ر  بكل  �لهدف  �أج��ل حتقيق هذ� 

وعزمية.

ردود فعل اإيجابية
ع����رب �ل���������ش����ق����ارون �مل���������ش����ارك����ون عن 
ت��ق��دي��ره��م جل��ه��ود �مل��ن��ظ��م��ني يف هذ� 
�حل�����دث، و�ع���ت���رب ب��ط��ي ب���ن جمرن، 
ور�ء  يقف  �لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  �أن 
بال�شقور  �ل�����ش��ي��د  ري��ا���ش��ة  جن��اح��ات 
تاأتي  �ل��ت��ي  �ل����دوري  م�شابقة  وم��ن��ه��ا 
ومتنح  �لريا�شة  هذه  قوة  من  لتعزز 
للعمل  �إ���ش��اف��ي��اً  �ل�����ش��ق��اري��ن ح���اف���ز�ً 
�أف�شل  و�إع��������د�د  ل��ت��ق��دمي  و�ل�����ش��ع��ي 
�ل�����ش��ق��ور يف م��و�ج��ه��ات م��ب��ا���ش��رة مع 

�لفرق �لأخرى.
ك��م��ا �أك���د ح��م��د ب��ن جم���رن، �أن �لكل 
�لأوىل  �مل�����ر�ك�����ز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ي�������ش���ع���ى 
و�مل���ن���اف�������ش���ة ع���ل���ى �ل���ل���ق���ب، ل���ك���ن يف 
�لنهاية هذ� �لتجمع ر�ئع بني �لأخوة 
�ل�����ش��ق��اري��ن وع��ي�����س ه����ذه �لأج������و�ء 
�ملبادرة  �ل�����دوري  ب��ط��ول��ة  يف  �مل��م��ي��زة 

�لر�ئدة من نوعها.

•• دبي-الفجر: 

تّوج �ملت�شابق �ل�شعودي يزيد �لر�جحي �أم�س بطًل لر�يل دبي �ل�شحر�وي 
لأول مرة، و�أ�شفرت مناف�شات فئة �لدر�جات �لنارية )فيم( عن فوز �لدر�ج 
�لربيطاين �ملقيم يف �لإمار�ت �شام �شميث على منت در�جة كيه تي �أم بلقب 
هذه �لفئة، بينما فاز �لدر�ج �لإمار�تي من�شور �ل�شويدي بلقب فئة در�جات 

�لكو�د�س بالدفع باربع عجلت على منت در�جة كو�د�س ياماها.
للر�ليات  �لعامل  كاأ�س  بطولة  من  �لثانية  �جلولة  بلقب  �لر�جحي  وف��از 
�ل�شحر�وية لل�شيار�ت مع ملحه �لربيطاين مايكل �أور على منت �شيارة 
�أقرب  ع��ن  ثانية  و49  دقيقة   33 ب��ف��ارق  �أوف��ردر�ي��ف  هايلوك�س  تويوتا 
فون  ديرك  �لمل��اين  �لقا�شمي وملحه  �ل�شيخ عبد�هلل  �لإمار�تي  مناف�س 

زيتزيفيت�س ب�شيارة فريق �أبوظبي ري�شينغ بيجو 3008 دي كيه �آر.
وبعد �أن هيمن �لر�جحي على �لق�شم �لأول من �لر�يل بفارق 21 دقيقة، 
و��شل �شيطرته على �لطليعة عرب �لق�شم �لثاين مرحلة �ل�شركة �لعربية 
�لقدرة  �شحر�ء  يف  و�قيمت  كم   194 م�شافتها  �لبالغ  ني�شان  لل�شيار�ت 
�شعيد�ن  ب��ن  يا�شر  �ل�شعودي  م��ن  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �لقا�شمي  و�ن��ت��زع  ب��دب��ي. 
جون  �مليني  �شعيد�ن  ب�شيارة   ��شطدم  �أن  بعد  كوزمي�س  �ليك�س  وملحه 

كوبر ورك�س ر�يل �لتي حلت يف �ملركز �لثالث.
�لرملية  �لكثبان  على  �لقا�شمي  �شيارة  �نزلقت  عندما  �لت�شادم  وح��دث 

و��شطدمت ب�شيارة �مليني �لتي بدورها غرزت يف �لرمال �لناعمة.
ميناودير  لوي�س  وملحه  �شاوميه  بيري  �لفرن�شي  �لر�بع  �ملركز  يف  وحل 
ل�شيار�ت   3 �لفئة تي  و�نتزعا بذلك لقب  �شبورت زفري،  �ت�س  ب�شيارة بي 
�أم  ك��ان  ب�شيارة  �شوبني  وك��ريي��ل  ليبيديف  بافيل  خام�شاً  وج��اء  �لباغي. 

مافريك ليفوز� بلقب فئة تي 4.
�ل��در�ج �لربيطاين �شميث يحتل �ملركز �لثالث يف �لق�شم �لأول من  وكان 
�جلنوب  �لعتيد  مناف�شه  بنيل  �ل��ث��اين  �لق�شم  يف  �حل��ظ  وحالفة  �ل���ر�يل 
�ملد�فع  مو�طنه  وخروج  دقيقة،   20 �أكرمان عقوبة زمن  �فريقي مارك 
�أعطال يف حمرك در�جته. وكان  �ل��ر�يل ب�شبب  �آرون مري من  عن �للقب 
و20  دقيقتني  ب��ف��ارق  �ملا�شية  �جلمعة  �لأوىل  �ملرحلة  ت�شدر  ق��د  �آرون 

ثانية.
وتاألق �لدر�ج �لت�شيكي مارتن مي�شيك على منت در�جة هو�شكفارنا و�شجل 
�أ�شرع زمن يف �لق�شم �لثاين بفارق 10 دقائق خلف �شميث ليحتل �ملركز 
�ملرحلة  در�جته يف  �شقوط قوي عن  وك��ان مي�شيك قد عانى من  �لثاين، 

�لأوىل.
عام  �لفئة  بلقب  �لفائز  �لم��ار�ت��ي  �ل���در�ج  �لثالث  �ملركز  يف  مي�شيك  تل 
�لرغم من  هو�شكفارنا على  در�ج��ة  منت  على  �لبلو�شي  حممد   2018
�أبو  عبد�هلل  �لأردين  �ل���در�ج  ر�بعا  وح��ل  �مل��وق��ع.  م�شاكل يف جهاز حتديد 
و�شابعا   ، دبروف�شكي  كونر�د  و�شاد�شا  �أكرمان،  م��ارك  خام�شا  تله  عي�شة 

عبد�هلل دخان، وثامنا م�شعل �لغنيم.
ولحق �شوء �لطالع �لدر�ج �لإمار�تي �شلطان �لبلو�شي �لذي �حتل �ملركز 
�لر�بع يوم �جلمعة ومت نقله �إىل �مل�شت�شفى بطائرة مروحية لعمل �شور 

�أ�شعة بعد �شقوطه عن در�جته يف �لق�شم �لثاين.
�لفوز بلقب فئة در�جات  �ل�شويدي من  ومتكن �لدر�ج �لإمار�تي من�شور 
باأربع عجلت على منت در�جة كو�د�س ياماها متقدما  �لكو�د�س بالدفع 
�لتويجري  هيثم  �ل�����ش��ع��ودي  �ل����در�ج  ع��ن  دقيقة  و18  ���ش��اع��ات   4 ب��ف��ارق 

بدر�جة ياماها.
وقد �نطلق ر�يل دبي �ل�شحر�وي � �جلولة �لثانية من بطولة كاأ�س �لعامل 
للر�ليات �ل�شحر�وية )فيا( وفاحتة جولت بطولة كاأ�س �لعامل للدر�جات 
�أم�س �لأول �جلمعة برعاية �شمو �ل�شيخ  �لنارية )فيم( لهذ� �لعام �شباح 

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد �إمارة دبي.
دبي  وم��ي��اه  ب��دع��م هيئة كهرباء   2021 �ل�����ش��ح��ر�وي  دب��ي  وح��ظ��ي ر�يل 
�ل�شم�شية و�ل�شركة  �لعربية  �آل مكتوم للطاقة  وجممع حممد بن ر��شد 
لل�شيار�ت ني�شان. ونظمته منظمة �لإمار�ت لل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية 

و�أقيم خلل �لفرتة من 18 – 20 فرب�ير 2021.
يف  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتابع  �لبتكار  مركز  يف  �ل��ر�يل  مقر  ويقع 
جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية، ودخل �لر�يل �شجلت 
�لأرقام �لقيا�شية كاأول ر�يل يف بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية 

يقام با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية �مل�شتد�مة.
بعد  �لعام  ه��ذ�  �لعاملية  �لر�ليات  م�شرح  �إىل  �ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل  وع��اد 
و�قيم  "كورونا".   19 – كوفيد  جائحة  ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  ��شتبعد  �أن 

هذ� �ل�شهر بعد �أن �أعطت �ل�شلطات �حلكومية �ملو�فقة على �قامة �لر�يل 
�لذي  كوفيد19-  جائحة  بروتوكول  بتطبيق  �ل�شارم  �لل��ت��ز�م  ب�شرط 
�لنارية وطالبت بتطبيق  و�لدر�جات  لل�شيار�ت  �لإم��ار�ت  و�شعته منظمة 
�أق�شى درجات مر�عاة �للتز�م و�لرتكيز. وي�شم �لر�يل ق�شمني م�شافتهما 
�ل�شبخية يف  و�ل�شهول  �لرملية  �لكثبان  عرب  مي��ر�ن  كم   194 و   192

�شحر�ء �لقدرة.
ويف هذ� �ل�شياق، قال حممد بن �شليم، رئي�س منظمة �لإمار�ت لل�شيار�ت 
و�ل���در�ج���ات �ل��ن��اري��ة، ون��ائ��ب رئ��ي�����س �لحت����اد �ل����دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت )فيا( 
�لتابع  �لبتكار  مركز  يف  �ل���ر�يل  مقر  يف  �جل��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  قبل  للريا�شة، 
كاأ�س  بطولة  با�شتعادة  للغاية  �شعد�ء  "نحن  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
�إىل دبي. لقد بذلنا جهود� كبرية  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل 

لجناح هذ� �حلدث �لعاملي".
وقال �لر�جحي: "لقد كان ر�يل دبي �ل�شحر�وي جيد� لنا بعد �أ�شبوع من 

�حلظ �ل�شيء يف ر�يل د�كار. 
لقد كان �لر�يل �شعبا وتعلمنا �لكثري خلل �جتياز مر�حله".

وقام  بعجلتني،  �لوقت  لبع�س  وقدنا  �ليوم  كثري�  ن�شغط  "مل  و�أ���ش��اف: 
ملحي مايكل بعمل ر�ئع. 

لقد متتعت حقا بهذ� �لر�يل وقد �أتينا لنقدم �لدعم و�مل�شاندة للمنظمني 
خلل �أوقات جائحة كوفيد19-".

وقال �شميث: "لقد كان �لق�شم �شعبا �ليوم يف �لكثبان �لرملية �لبي�شاء، 
�إن ر�يل دبي �ل�شحر�وي جيد  �شعود� وهبوًطا وبع�س �لقفز�ت �لكبرية. 
�حل�شور  على  �أوروب��ا  يف  و�ل�شائقني  �لدر�جني  �أولئك  �أ�شجع  و�أن��ا  للغاية 

و�مل�شاركة على �لرغم من جائحة كوفيد19-، �إن هذ� حدث ر�ئع! ".

النتائج - ال�صيارات )فيا(
�لرتتيب/�ل�شائق/�لدولة/�لزمن      

ث:د:�س 

هايلوك�س  �أور/�ل�شعودية/بريطانيا/تويوتا  �لر�جحي/مايكل  يزيد   1-
5:22:13 �وفردر�يف    

زيتزيفيت�س/�لإمار�ت/�أملانيا/بيجو  ف��ون  �لقا�شمي/ديرك  خالد   2-
5:56:02 �آر    كيه  دي   3008

�شعيد�ن/�لك�شي كوزمي�س/ جون ميني كوبر ر�يل ورك�س   بن  يا�شر   3-
6:00:07   

بيري ل�شو�م/لوي�س ميناودير/فرن�شا/زفري     4-
6:18:53  

ليبيديف/كرييل �شوبني/رو�شيا/كان �أم مافرييك/ تي 4   بافيل   5-
6:48:46

�أم  م�����ش��اري �ل��ظ��ف��ريي/ع��ل��ي ح�شن ع��ب��ي��د/�ل��ك��وي��ت/�لإم��ار�ت/ ك��ان   6-
7:18:16 مافريك 

مافريك   �أم  فرن�شا/بولند�/كان  فورنيري/زميون/  كلود   7-
7:33:51  

  3 بولري�س/تي  تاي�شون/�لإمار�ت/  فا�شل/كريج  مايكل   8-
8:11:56

مافريك    �أم  كروز/��شبانيا/كان  �شانز/لوكا�س  ليا   9-
9:12:34

نفار�   مكمورين/�لإمار�ت/ني�شان  بيل/باتريك  -10توما�س 
9:43:07  

النتائج - الدراجات النارية )فيم(
�لرتتيب/�لدر�ج/�لدولة/�لزمن    ث:د:�س

5:50:03 �أم   تي  �شميث/بريطانيا/كيه  �شام   1-
مارتن مي�شيك/ت�شيك/هو�شكفارنا  5:51:34  2-

6:02:59 �لبلو�شي/�لإمار�ت/هو�شكفارنا   حممد   2-
6:04:55 �أم   تي  عاي�شة/�لأردن/كيه  �أبو  عبد�هلل   4-

6:09:39 �أفريقيا/هو�شكفارنا  �أكرمان/جنوب  مارك   5-
دبروف�شكي/بولند�/كيه تي �أم  6:32:40 كونر�د   6-

6:37:27 دخان/�لإمار�ت/يامارها   عبد�هلل   7-
6:52:31 �لغنيم/�ل�شعودية/هو�شكفارنا   م�شعل   8-
مار��شوفي�س/كرو�تيا/كيه تي �م  7:00:06 د�ركو   9-

7:04:06 بيل/هولند�/هو�شكفارنا    مرمي   10-

ملاذا ل يح�ضل �ضالح على التقدير 
الكايف بعامل الكرة..كل�ب يجيب

اإ�صدال ال�صتار على رايل دبي ال�صحراوي

املت�ضابق ال�ضع�دي الراجحي يتّ�ج بطاًل لرايل دبي ال�ضحراوي
يفوز بلقب فئة الدراجات النارية  �صميث  �صام  الربيطاين  • الدراج 

دراجات الكواد�س بلقب  يفوز  ال�صويدي  الإماراتي  • الدراج 

نظمه نادي اأبوظبي لل�صقارين ومركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

ختام دوري الإمارات لل�ضيد بال�ضق�ر
»اأف 3« يتوج بطاًل لـ »ال�صيوخ« وربدان يحتفظ بلقب »العامة«
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جمتمع االمارات

كليفالند كلينك اأب�ظبي يعني الدكت�ر
 ي�رغ غ�زمان رئي�ًضا تنفيذًيا جديًدا

�أعلن م�شت�شفى كليفلند كلينك �أبوظبي عن تعيني �لدكتور يورغ غوزمان 
�لدكتور  �شغل   .2021 31 مار�س  ب��دًء� من  �لتنفيذي  �لرئي�س  يف من�شب 
�أبوظبي منذ  غوزمان من�شب كبري م�شوؤويل �ملوظفني يف كليفلند كلينك 
و�لعمليات  �لأط��ب��اء  تعيني  على  �مل���ّدة  تلك  خ��لل  و�أ���ش��رف   ،2017 �ل��ع��ام 
جزًء�  وي�شّكل  �شرير،   400 ي�شم  �لذي  �مل�شت�شفى  يف  �ل�شريرية  �لت�شغيلية 
كطبيب  غوزمان  �لدكتور  يعمل  كما  �ل�شحية.  للرعاية  مبادلة  �شبكة  من 
م���ع���ال���ج يف ك����ل م����ن م���ع���ه���د �ل���رع���اي���ة 
�حلرجة بكليفلند كلينيك �أبوظبي، 
�لرعاية �حلرجة يف كليفلند  وق�شم 
�ملتحدة  بالوليات  �أوه��اي��و  يف  كلينك 
�شغل  �أن  ���ش��ب��ق  وق�����د  �لأم����ري����ك����ي����ة.  
نائب  م��ن�����ش��ب  غ�����وزم�����ان  �ل����دك����ت����ور 
�لإقليمية  �لطبية  للعمليات  �لرئي�س 
للم�شت�شفى يف كليفلند كلينك. وكان 
مديًر� لوحدة �لعناية �ملركزة �لطبية 
يف �حلرم �لرئي�شي، ومديًر� لعمليات 
وحدة �لعناية �ملركزة للنظام �ل�شحي 
يف كليفلند كلينك. وكان قد ُعنّي يف 
كليفلند كلينك بالوليات �ملتحدة يف 

�ملنتزهات  �أك��رب  �أح��د  �لعاملية،  �لقرية  متكنت 
�لأوىل  �لعائلية  و�لوجهة  �لعامل  �لثقافية يف 
�ملنطقة،  يف  و�ل��ت�����ش��وق  و�ل���رتف���ي���ه  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
للأرقام  غيني�س  يف  ج��دي��د  رق��م  حتقيق  م��ن 
 15 �لثنني  يوم  ��شتطاعت  حيث  �لقيا�شية، 
2021، �لق�����رت�ب م���ن ه��دف��ه��ا يف  ف���رب�ي���ر 
مبو�شم  �ح��ت��ف��اًل  قيا�شياً  رق��م��اً   25 حتقيق 
�ل��ي��وب��ي��ل �ل��ف�����ش��ي، حم��ق��ق��ة 15 رق��م��اً حتى 
�إحر�ز  �لعائلية  �ل��وج��ه��ة  و��شتطاعت  �لآن. 
هذ� �لإجناز �جلديد بالتعاون مع 26 حرفيا 
وف��ن��ان��ا ي��ع��م��ل��ون يف ج��ن��اح �أف��ري��ق��ي��ا، جنحو� 
�لأ����ش���اور �خلرزية  �أك���رب ع��دد م��ن  يف حتقيق 
�لفريق  وك���ان  ���ش��اع��ة.  خ��لل  ف��ري��ق  ي�شنعها 
قد حقق �لرقم يف �ملحاولة �لثانية له بعد �أن 
كانو� قد �قرتبو� من ذلك يف �ملحاولة �لأوىل 
موؤكدين  �ل��ه��دف،  �إىل  ي�شلو�  �أن  دون  ولكن 
على �أهمية قيم �للتز�م و �لعمل �جلماعي يف 

حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة. 
و��شتطاع فريق من �ملتطوعني حتقيق �لرقم 
�لقرية  �شيوف  من  ت�شجيع  و�شط  �لقيا�شي، 
ب��ح��م��ا���س حماولة  �ل���ذي���ن ر�ق����ب����و�  �ل��ع��امل��ي��ة 
ت���و�ج���ده���م يف جناح  �أث����ن����اء  �ل���رق���م  حت��ق��ي��ق 
من  ���ش��و�ر�ً   575 ت�شميم  مت  حيث  �أفريقيا، 
�لتي  �حليوية  ب��الأل��و�ن  �لغنية  �خل��رز  حبات 
خلل  �ملتنوعة  �لإفريقية  بالثقافات  حتتفل 
�شاعة و�حدة، متخطني �حلد �لأدنى �ملطلوب 
و��شتخدم  �شو�ر�ً.   375 ت�شميم  يف  و�ملتمثل 
�خلرز  م���ن  ه��ائ��ل  �لأ����ش���و�رع���دد  ت�شميم  يف 
و�خليوط و�لإب��ر، �لتي مت تقدميها من قبل 
�جل��ن��اح، وهي  د�خ��ل  �مل��وزع��ة  و�ملنافذ  �ملتاجر 

معرو�شة حالياً للبيع يف جناح �أفريقيا. 

اقت�ضادية راأ�س اخليمة تكرم 79 م�ظفًا متميزًا يف حفلها »على العهد نلتقي«
2020 وتكرمي �ملتميزين يف  �ل�شيخ حممد بن كايد �لقا�شمي رئي�س �قت�شادية ر�أ�س �خليمة، نظمت �لد�ئرة حفلها على �لعهد نلتقي حل�شاد جهود �لن�شف �لثاين من �لعام  برعاية وح�شور 

�لد�ئرة. ح�شر �حلفل د. عبد�لرحمن �ل�شايب �لنقبي – مدير عام �لد�ئرة -و�شعادة حممد 
�لد�ئرة، يف حني ح�شر  �لإد�ر�ت وخ��رب�ء وم�شت�شاري  �لعام -وم��در�ء  �ملدير  �ملحمود م�شاعد 

كافة موظفي �لد�ئرة فقر�ت �حلفل �فرت��شًيا �لتز�ما بالتد�بري �لحرت�زية �ملعتمدة. 
و�حتفت �لد�ئرة بتكرمي 79 موظفاً وفق �لفئات �ملختلفة من جو�ئز �لتميز �لد�خلية للفرتة 
�ملذكورة، وت�شمنت: فئة �جلهود �ملبذولة يف م�شاعدة �إد�رة �ل�شوؤون �لتجارية يف فرتة �نت�شار 
نظام  وفئة  و�لأق�����ش��ام،  �لإد�ر�ت  خمتلف  م��ن  موظفا   22 ع��دده��م  وبلغ  كوفيد19  جائحة 
�لقرت�حات �لإلكرتوين �لتي بلغ عدد �لفائزين بها 22 موظفا، وفئة جو�ئز �لتميز �لد�خلية 
�لربعية �لتي �شملت 14 موظفا، و8 موظفني من �شمن فئة �لعطاء �مل�شتد�م، و5 من فئة 
4 من موظفي �لد�ئرة �لفوز  �ملوظفني �حلا�شلني على �شهاد�ت مهنية و�أكادميية، و��شتحق 
مب�شتوى فائق �لتميز على م�شتوى حكومة ر�أ�س �خليمة و3 موظفني على م�شتوى �لد�ئرة، 
ر�أ�س  �قت�شادية  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  وم��ن  �ملجتمعية.  �خل��دم��ة  يف  متميٍز  مل��وظ��ٍف  بالإ�شافة 
نتائج �شري خططها  و��شتعر��س  لتكرمي متميزيها  تنظم حفلها مرتني يف كل عام،  �خليمة 

�لت�شغيلية �جلارية.

عطلة نهاية اأ�ضب�ع يف جزيرة
 احلديريات تاأخذك بعيدًا عن املاأل�ف 

�ملتلألئة  �لنجوم  حت��ت  و�أم�شياتك  �ل�شاطيء  على  ن��ه��ارك  بق�شاء  متتع   
�لنجوم على  باب  �أبوظبي. يقع  �أح��دث وجهة للتخييم يف  �لنجوم،  باب  يف 
بعد 20 دقيقة فقط من و�شط �ملدينة وهو جزء من منطقة �حلديريات 
عن  تبحث  �أكنت  ف�شو�ء  �لعقارية،  مدن  موؤخر�ً  �أطلقتها  �لتي  �لرتفيهية 
خيار�ت �قت�شادية لق�شاء عطلة �أو عن خميم �شاطئي �أو �شحر�وي، �أو عن 
خيمة فاخرة ت�شّم م�شبح خا�س، فاإّن باب �لنجوم هو ملذك �ملثايل دون 

�حلاجة للذهاب بعيد�ً عن �ملدينة.
و�لنظافة،  �لغرف  خدمة  دون  بك  �خلا�شة  �لتخييم  جتربة  تكتمل  ول��ن 
�لطابقني  خيمة  تعد  ح�شرية  تخييم  لتجربة  يتطلعون  �لذين  فاأولئك 
��شتثنائية  تخييم  جتربة  تقدم  فهي  �لأمثل،  خيارهم  هي  �لنجوم  باب  يف 
�أنها جمهزة  �أف��ر�د، كما  �أربعة  �إىل  وفاخرة وم�شممة ل�شت�شافة ما ي�شل 
بالكامل مبطبخ �شغري وحمام خا�س مع منا�شف ولو�زم ��شتحمام فاخرة 
وتكييف وخدمة و�ي فاي جمانية وم�شبح خا�س مطل على �ل�شاطئ. �أما 
خيم �ل�شاليه فهي بنف�س �لفخامة �لتي تتمتع بها خيم �لطابقني �إل �أنها 

ت�شم م�شاحة �إ�شافية ل�شتيعاب ما ي�شل �إىل �شتة �أ�شخا�س بكل ر�حة.

اأمامك فر�ضة لتجربة �ضينما
 الثلج من ف�ك�س �ضينما يف �ضكي دبي 

28 فرب�ير، دع��ت فوك�س  ي��وم �لأح��د  �ل�شتوي  �ملو�شم  �نتهاء  �ق��رت�ب   مع 
�شينما، �لزو�ر �إىل �ل�شتمتاع بالأيام �لأخرية �ملتبقية لتجربة �شينما �لثلج، 
�أول �شينما على �لثلج يف �ملنطقة. ولقد �شهدت �شينما �لثلج منذ �إطلقها 
طلب  �آلف   5 من  �أك��رث  مع  و��شعاً  جماهريياً  �إق��ب��اًل  �ملا�شي،  دي�شمرب  يف 
دخول وعدد ل يح�شى من �لتذ�كر �ملباعة حتى تاريخه، ونظر�ً �إىل �لإقبال 
�جلماهريي �ملتز�يد، من �ملقرر �أن ُت�شتاأنف هذه �لتجربة �لغامرة �لفريدة 

من نوعها يف وقٍت لحق من هذه �ل�شنة.
على  �لأف��لم  م�شاهدة  ب�شحر  �ل�شتمتاع  فر�شة  للزو�ر  �لثلج  �شينما  تتيح 
�ملنحدر�ت �لثلجية يف �شكي دبي، �لتي ح�شدت لل�شنة �خلام�شة على �لتو�يل 
على ت�شويت  �أف�شل منتزه تزلج د�خلي يف �لعامل. وميكن لرو�د �ل�شينما 
�ل�شرتخاء على �ملقاعد �لطولنية �ملريحة و�ل�شتمتاع مب�شاهدة �أفلمهم 
تو�شيلها  يتم  �لتي  �ل�شهية  �خلفيفة  �لوجبات  على  و�حل�شول  �ملف�شلة 
مبا�شرًة �إىل مقاعد �لزو�ر. كما يتاح للزو�ر خيار طلب �أ�شناف �إ�شافية من 
ت�شمل  �شهية  خيار�ت  حتتوي  و�لتي  �لطلب،  ح�شب  �ملميزة  �لطعام  قائمة 
ر�كليت و�لهوت دوغ و�لربغر، بالإ�شافة �إىل �حللويات �ملميزة مثل نوتيل 

د�ت�س بانكيك وجمموعة خمتارة من �مل�شروبات �ل�شاخنة.

روتانا تطلق حملة البحث عن 
اأف�ضل هاوي �ض�اء باربكي�

�لفنادق  �إد�رة  �شركة  روتانا،  تدعو 
�ل���������ش����رق �لأو������ش�����ط  �ل������ر�ئ������دة يف 
�ل�شرقية  و�أوروب�����������ا  و�أف����ري����ق����ي����ا 
ومبدعي  وط���ه���اة  ه�����و�ة  وت���رك���ي���ا، 
�ل�����ش��و�ء �ل��ب��ارب��ك��ي��و �ل�����ش��غ��وف��ني يف 
للم�شاركة  �لإم���ار�ت  �أن��ح��اء  جميع 
�أند  ���ش��م��وك  �جل��دي��دة  حملتها  يف 
ف���ل���ي���م���ز، و�ل����ت����ي ت���ه���دف لإي���ج���اد 
مبدع  باربكيو  �شو�ء  ه��اوي  �أف�شل 
�ملتحدة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  يف 
�إطلق  م��ن خ��لل  روت��ان��ا  وت�شعى 
�لأكرب  تعترب  �لتي  �ملناف�شة  ه��ذه 
من نوعها يف �لإمار�ت �إىل توحيد 
�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي، و�ل��ت��و����ش��ل مع 
�مل��و�ه��ب �مل��خ��ّب��اأة �ل��ت��ي حت��ت��اج �إىل 
مكانتها  وتعزيز  �ملنطقة،  يف  دع��م 
�ملاأكولت  ع��امل  يف  ر�ئ���دة  ك�شركة 

و�مل�شروبات.

كارف�ر تعني املزيد من روب�تات تايل 
يف فروعها يف الإمارات 

 بعد تعيني �أول ربوت لإد�رة �ملخزون يف عام 2019، �أعلنت 
ك���ارف���ور، �ل��ت��ي متلكها وت��دي��ره��ا ���ش��رك��ة م��اج��د �ل��ف��ط��ي��م يف 
�ل��روب��وت��ات، من خلل  �أ�شطولها من  تو�شيع  �لإم���ار�ت، عن 
ت��ايل يف ع��دد من  �ل��روب��وت  م��ن  �إ�شافياً  11 روب��وت��اً  �إ�شافة 
�لفروع �ملختارة يف �لإمار�ت، لتوفري �لدعم يف �إد�رة ومر�قبة 
�أول روب��وت مت توظيفه ل��دى متجر  �مل��خ��زون. وتعترب ت��ايل 
جتزئة يف �ل�شرق �لأو�شط ، و�لذي جنح يف رفع �لكفاءة ودعم 

منو �لقطاع عرب �لإنرتنت للعلمة �لتجارية. تزن تايل 30 كيلوغر�ماً وي�شل طولها �إىل 163 
�شنتيمرت�ً. وقد مت جتهيزها بكامري�ت و�أجهزة ��شت�شعار، جتعلهم قادرين على فح�س ما ي�شل 
�إىل 15 �ألف منتج مبعدل ثلث مر�ت يومياً، وذلك للتحقق من �أي �أخطاء كنفاذ �ملنتجات من 

�ملخزون، عدم تطابق �لأ�شعار و�لأخطاء يف �لأرقام �لت�شل�شلية و�شوء ��شتخد�م �ملخزون. 

القرية العاملية حتقق الرقم القيا�ضي 15 يف غيني�س لالأرقام القيا�ضية بالتعاون مع جناح اأفريقيا

يا�س ووتروورلد ترحب جمدًدا بال�ضي�ف عرب باقة من العرو�س املميزة 

يف اإطار جهود مكافحة انت�صار الوباء
تطعيم 2200 م�ظف تابع لفندق ونادي 
�ضباط الق�ات امل�ضلحة بلقاح ك�فيد- 19 

 �أعلن فندق ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة ح�شول �أكرث من 90 باملئة من موظفيه على لقاح كوفيد-19 يف �إطار 
�شعيه للم�شاعدة على �حلد من �نت�شار �لوباء، وتاأتي هذه �خلطوة متا�شياً مع حملة ليكن خيارك �لتطعيم �لتي 
�أطلقتها حكومة �إمارة �أبوظبي، وبالتعاون مع �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة، وهو ما ي�شع فندق ونادي 
تعليقها  �ملوظفني.  ويف معر�س  �أبوظبي من حيث عدد  يف  �لأماكن تطعيماً  �أكرث  �مل�شلحة �شمن  �لقو�ت  �شباط 
على هذه �ملبادرة، قالت �شيخة �لكعبي، �لرئي�س �لتنفيذي لفندق ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة: نحن حمظوظون 
لل�شيطرة  �ل�شبل  جميع  وتوفري  �ملجتمع  �أف��ر�د  حلماية  �أبوظبي  حكومة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  للجهود  وممتنون 
�أفر�د  بع�س  فيهم  مبن  عملنا،  فريق  من  باملئة   90 بح�شول  فخورون  �أننا  كما  �لفريو�س.  �نت�شار  على  �لفّعالة 
عائلتهم، على �للقاح خلل حملت �لتطعيم �لثلث �لتي �أقيمت يف مبنى فندق ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة. 

ومن خلل دعمهم �مل�شتمر، ميكننا �حلفاظ على بيئة �آمنة ل�شيوفنا وتقدمي خدمات �شيافة فريدة من نوعها. 

ل�شيوفها  ووت��روورل��د  يا�س  وتتيح 
مبجموعتها  لل�شتمتاع  �لفر�شة 
�لألعاب  م���ن  و�ل���ف���ري���دة  �مل��ت��ن��وع��ة 
و�ملغامر�ت �ملائية �لتي ت�شمن لهم 
ومليئة  مم��ي��زة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  جت��رب��ة 
لل�شيوف  ومي����ك����ن  ب����امل����ف����اج����اآت. 
يف  د�ن����ة  �شخ�شية  �إىل  �لن�����ش��م��ام 
رحلتها �ل�شائقة للبحث عن �للوؤلوؤة 

�لتجارب  يف  و�ل���غ���و����س  �مل���ف���ق���ودة 
من  و�لفريدة  �لغامرة  �لرتفيهية 
نوعها. وحتمل �لتجارب �لرتفيهية 
�لر�ئدة  �ملائية  �لأل��ع��اب  مدينة  يف 
�ل�����ش��ي��وف يف رح��ل��ة مميزة  ع��امل��ي��اً 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف �ل������رت�ث �لإم����ار�ت����ي 
�لغو�س  جتربة  خلل  من  �لعريق 

على �للوؤلوؤ.

�مل�����ش��م��م��ة ع���ل���ى ���ش��ك��ل م���وق���ع بناء 
ل���لأط���ف���ال خلله  م�����ش��غ��ر مي���ك���ن 
ت�شغيل عدد من �آلت ومعد�ت �لبناء 
باملرح  ع���ام���رة  �أج������و�ء  يف  �مل�����ش��غ��رة 
�أي�شاً  لل�شيوف  وميكن  و�ل��رتف��ي��ه. 
�حل��م��ا���س ومتعة  م�����ش��اع��ر  �خ��ت��ب��ار 
فعالية  خ����لل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل���ق���ي���ادة 

وم��ه��ار�ت��ه��م يف �ل��ق��ي��ادة و�مل���ن���اورة. 
در�جات  قيادة  للأطفال  ميكن  كما 
�شكل  على  �مل�شممة  �لآل��ي��ة  �ل��رك��وب 
فعالية  خ��لل  �ملف�شلة  حيو�ناتهم 
ميكن  ح��ي��ث   ،)Fun Rider(
بني  من  جتربتهم  �ختيار  للأطفال 
جمموعة و��شعة من در�جات �لركوب 

�ل�شيوف  متكن  �لتي   ،)Drifty(
من جميع �لأعمار من قيادة �ل�شيارة 
ترفيهية  �أج�������و�ء  يف  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  
�آم����ن����ة، ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م��ك��ن �لأط����ف����ال 
�لقيادة  عجلة  خ��ل��ف  �جل��ل��و���س  م��ن 
م�شار  على  �لقيادة  حماكاة  وجتربة 
قدر�تهم  لخ��ت��ب��ار  خ�شي�شاً  �شمم 

�لآلية �مل�شاءة باألو�ن جذ�بة بتقنية 
�ملو�د  با�شتخد�م  و�مل�شممة   ،LED
قيادة  جت��رب��ة  لتمنحهم  �ل��ق��ط��ن��ي��ة 
���ش��ه��ل��ة وم���ري���ح���ة، ك��م��ا مت���ت���از هذه 
�ل����در�ج����ات مب��ت��ان��ت��ه��ا ب��ح��ي��ث ميكن 
��شتخد�مها من قبل �ل�شغار و�لكبار  

على حد �شو�ء. 

وي�شتقبل مركز مري�ج  �أميوزمنت�س 
�ل���رتف���ي���ه���ي �ل�������ش���ي���وف ب����ع����دد من 
حيث  �للفتة،  �لرتفيهية  �لتجارب 
مهار�تهم  �كت�شاف  لل�شغار  ميكن 
و�لبناء  �ل��ت�����ش��ي��ي��د  يف  وق����در�ت����ه����م 
�لرتفيهية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  خ����لل  م���ن 
 )Diggers Lab( و�لتعليمية 

�أطلق �لغالرييا بجزيرة �ملارية مركز �لرتفيه و�لألعاب 
�أميوزمنت�س، لي�شكل �لإ�شافة  �لتفاعلي �جلديد مري�ج 
�لأحدث على �ملجموعة �ملتنوعة من �لتجارب �لرتفيهية 
للأطفال  ول��ي��وف��ر  �مل���رك���ز،  يحت�شنها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة 
منت�شف  عطلة  خ��لل  �لرتفيهية  �خل��ي��ار�ت  من  �ملزيد 
وهو  �جلديد،  �لرتفيهي  �ملركز  وميتاز  �لدر��شي.  �لعام 
�إمارة  يف  �أميوزمنت�س  م��ري�ج  �شركة  تد�شنه  مركز  �أول 
�أبوظبي، مبوقعه �ملميز يف �لطابق �لثاين من �لغالرييا 
يف جزيرة �ملارية، ويوفر ثلثة جتارب ترفيهية �شممت 
خ�شي�شاً لتمنح �لعائلت و�لأطفال من جميع �لأعمار 
�أعلى م�شتويات �ملرح و�لرتفيه يف بيئة ترفيهية مميزة 

تر�عي �أعلى معايري �لأمان و�ل�شلمة.

لفتتاح  ووت��روورل��د  يا�س  ت�شتعد   
�ل�شيوف  �أم������ام  جم������دد�ً  �أب���و�ب���ه���ا 
�عتبار�ً من يوم غد �لثنني �ملو�فق 
و�شت�شتقبل  �جل���اري،  ف��رب�ي��ر   22
�ل�شيوف  �مل��ائ��ي��ة  �لأل���ع���اب  م��دي��ن��ة 
من حاملي �لبطاقات �ل�شنوية يوم 
فرب�ير   20 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  �أم�����س 
�جلاري بعد قيامهم باحلجز �مل�شبق 
�مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين يف بادرة  ع��رب 
بالذكرى  و�حتفاًل  و�متنان.  �شكر 
�فتتاحها،  على  �لثامنة  �ل�شنوية 
�ملبكر  �حل���ج���ز  ع����رو�����س  ���ش��ت��ت��ي��ح 
�حل�شول  �ملقيمني  م��ن  لل�شيوف 
على   30% ب��ق��ي��م��ة  خ�����ش��م  ع��ل��ى 
ت��ذ�ك��ر �ل��ي��وم �ل��و�ح��د �ل��ت��ي تتوفر 
�ل�شتمتاع  �أو  دره��ًم��ا،   175 ب�شعر 
تذ�كر  على   48% بقيمة  بخ�شم 
�لغو�س  �ل��و�ح��د م��ع جتربة  �ل��ي��وم 
درهًما   195 ب�شعر  �ل��ل��وؤل��وؤ  ع��ل��ى 
�مل�شبق  �حلجز  يتم  �أن  على  فقط، 
ق��ب��ل ت��اري��خ 21 ف��رب�ي��ر �جل���اري.  

الغالرييا بجزيرة املارية يك�ضف عن 
مركز الرتفيه العائلي اجلديد مرياج اأمي�زمنت�س



 
ا�ضتن�ضاخ اأول حي�ان مهدد بالنقرا�س 

يف  بالنقر��س  �مل��ه��ددة  �لأن���و�ع  من  حيو�ن  �أول  �لعلماء  ��شتن�شخ 
�أخذ جيناته من  �أ�شود �لقدمني، مت  �لوليات �ملتحدة، وهو من�س 

�شلف كان قد نفق منذ �أكرث من 30 عاما.
عنها  و�أع��ل��ن  دي�شمرب   10 يف  ول���دت  �ل��ت��ي  �لنم�س،  �أن��ث��ى  و�شميت 
"فاتنة  ب���اأن���ه  �ل��ب��اح��ث��ون  وو���ش��ف��ه��ا  �آن"،  "�إليز�بيث  �خل��م��ي�����س، 

ومفرت�شة"، على عك�س �لأم �حلا�شنة �ملحلية، �لتي حملت بها.
يف  �مل�شتن�شخ  �لنم�س  تعايف  عملية  على  �مل�شرف  غوبر،  بيت  وق��ال 
�إن �حليو�ن مفرت�س  �لأمريكية،  �لربية  و�حلياة  �لأ�شماك  وكالة 
�شود�ء  من��و���س  جم��م��وع��ة  م��ع  ت��ت��ع��ام��ل  "قد  و�أ����ش���اف  بطبيعته، 

�لقدمني، ثم حتاول يف �ليوم �لتايل �فرت��س �إ�شبعك".
�لأ�شماك  وكالة  من�شاأة  يف  �آن" وترعرعت  "�إليز�بيث  ول��دت  وق��د 
ك��ول��ور�دو، وهي  بولية  كولينز  ف��ورت  �لربية، يف مدينة  و�حلياة 
ن�شخة ور�ثية من من�س يدعى "ويل" تويف عام 1988 ومت جتميد 

بقاياه يف �لأيام �لأوىل لتكنولوجيا �حلم�س �لنووي.
وميكن �أن يوؤدي �ل�شتن�شاخ �إىل �إعادة �أنو�ع منقر�شة من �حليو�نات 
مثل �حلمام �لز�جل. وتب�شر هذه �لتقنية حاليا، مب�شاعدة �لأنو�ع 
�ملهددة بالنقر��س، مبا يف ذلك �حل�شان �لربي �ملنغويل �لذي مت 

��شتن�شاخه وولد �ل�شيف �ملا�شي يف من�شاأة يف تك�شا�س.

نف�ق ع�ضرات احليتان يف جن�ح جديد
باملياه  جماعي  جنوح  يف  �ل��زع��ان��ف،  ق�شري  ط��ي��ار�  حوتا   42 نفق 
�ل�شمايل  �ل�شاحل  �لإندوني�شية، قبالة  �ل�شحلة يف جزيرة مادور� 
�ل�شرقي ملقاطعة جاوة، فيما جنا 3 حيتان فقط. وقال م�شوؤولون 
�إن ث��لث��ة ف��ق��ط م��ن ب��ني 45 ح��وت��ا جن���و�، وق���د دف���ع متطوعون 
جاوة  مقاطعة  يف  م��ودون��غ،  �شاطئ  على  �لبحر  �إىل  �حليتان  تلك 
�إند�ر  خوفيفة  �ل�شرقية،  جاوة  مقاطعة  حاكمة  وقالت  �ل�شرقية. 
دفن  �شيتم  بينما  �لنفوق،  �شبب  �ل�شلطات حتقق يف  �إن  بار�و�ن�شا، 
�أ�شو�شييتد  وكالة  ذك��رت  ما  وفق  �ل�شاحل،  حول  �لنافقة  �حليتان 
بر�س. و�أ�شافت بار�و�ن�شا: "�ملتطوعون �لذين �شاعدوهم يف �لعودة 
�إىل �ملحيط قالو� �إن بع�س �حليتان عادت �إىل �ل�شاحل مرة �أخرى، 
"ويل  موقع  لبيانات  ووفًقا  �ل�شاطئ".  على  عالقات  �أمهاتها  لأن 
يف  �ل�شاطئ  على  حادثا   59 هناك  ك��ان  �إندوني�شيا"،  �شرت�ندينغ 

�لبلد �لعام �ملا�شي، معظمها لأبقار �لبحر و�لدلفني �لدو�رة.

احلكم على رامب� الغابة ال�ض�داء بال�ضجن 
بال�شجن  �أملانيا  يف  �ل�شود�ء  �لغابة  ر�مبو  ملقب  رج��ل  على  ُحكم 
قر�بة  �لختباء  قبل  �ل�شرطيني  �أ�شلحة  ل�شرقته  �شنو�ت  ث��لث 

�أ�شبوع بني �لأحر�ج.
وقد د�نت حمكمة �أوفنربغ مبنطقة بادن-فورمتبريغ �لأملاين �إيف 
�أ�شلحة ب�شورة غري قانونية  بتهمة حيازة  32 عاما  �لبالغ  ر�و�س 
�أ���ش��ر�ر ج�شدية  و�إحل���اق  توقيفه  خ��لل  �لأم��ن  ومقاومة عنا�شر 

وخيمة و�حتجاز رهائن.
�لنيابة �لعامة  و�أتت عقوبته خمففة قليل مقارنة مع ما طلبته 
حماكمة  �إث��ر  �أ�شهر  وت�شعة  �شنو�ت  ث��لث  �شجنه  �إىل  دع��ت  �لتي 

��شتمرت �شهر�.
�أوق����ف يف منت�شف ي��ول��ي��و يف غ��اب��ة ق���رب �حل���دود  وك����ان �ل��رج��ل 
�هتماما  �أث���ارت  م��ط��اردة  بعد  ع��دة  �أ�شلحة  ح��وزت��ه  ويف  �لفرن�شية 

كبري� يف �لبلد.
وجندت �ل�شلطات يف هذه �ملهمة حو�ىل 2500 �شرطي بال�شتعانة 
وم��وؤ�زرة جوية من طو�فات،  بولي�شية  بكامري�ت حر�رية وكلب 

على مدى �شتة �أيام حتى توقيفه يف �لغابة �ل�شود�ء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خريطة تفاعلية تف�ضح اجلريان املزعجني
"�أطفال  يت�شاعد �جلدل يف �ليابان ب�شاأن �إطلق خريطة تفاعلية تك�شف �لأحياء و�ملناطق �ل�شكنية �لتي يقطنها 

مزعجون"، بحيث ي�شتطيع �لباحثون عن مو�قع هادئة جتنب �لإقامة فيها.
�لذين  �لأ�شخا�س  �إىل  للإ�شارة  �ليابان  يف  ي�شتخدم  م�شطلح  وهو  ماب"،  "دوروزوكو  ��شم  �خلريطة  على  و�أطلق 

يتحدثون ب�شوت عال يف �لأماكن �لعامة.
ووفق ما ذكرت و�شائل �إعلم يابانية، فاإن �خلريطة �شتتيح حتديد "مناطق �لإزعاج" بناء على تقييم �ل�شكان �لذين 

�شيكون مبقدورهم �إ�شافة �لتعليقات، و�حلديث عن جتاربهم يف �لإقامة قرب جري�ن مزعجني.
ومن بني �لت�شنيفات �لتي تعتمدها �خلريطة �لإ�شارة �إىل مناطق مزعجة �شببها �لأطفال، مع تعليقات عن م�شادر 
�أ�شو�ت  ي�شدرون  �أطفال  �لطريق،  على  �للعب  �مل�شاء،  يف  �لرك�س  عند  �ل�شادرة  �لأطفال  �شو�شاء  مثل:  �ل�شخب 

مزعجة، �لركوب على لوح تزلج.
وح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية نقل عن و�شائل �إعلم يابانية، فاإن معظم �ل�شكاوى يف �خلريطة 
تتعلق بالأطفال، �إل �أن هناك فئات �أخرى م�شتهدفة كاجلري�ن �لف�شوليني �لذين يحدقون يف �لأ�شخا�س، ويقومون 

مبر�قبتهم.
�إعلم يابانية عن موؤ�ش�س �خلريطة و�لذي رف�س �لك�شف عن هويته، باأن فكرة �إطلقها جاء بعد  ونقلت و�شائل 

ظهور �أطفال مزعجني �أمام منزله، �لأمر �لذي جعله يفقد تركيزه خلل عمله من منزله.
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اأو�ضل� تنقل جباًل من الثلج للت�ضلية
يقال �إن �لرنوجيني يولدون ويف �أقد�مهم زلجات. لكن ندرة ت�شاقط �لثلوج 
ووباء كوفيد كاد� �أن يحبطا �شغفهم بالتزلج هذ� �لعام، ما دفع �ل�شلطات 

�إىل تخ�شي�س حلبات وم�شار�ت يف �حلد�ئق يف قلب �أو�شلو لهذ� �لغر�س.
يف �لأ�شابيع �لأخرية، �ألقت ب�شع �شاحنات قلبة فوق م�شاحات ظلت رغم 
�لذهب  من  �ملكعبة  �لأمتار  مئات  �لأخ�شر  بالع�شب  مغطاة  �ل�شتاء  حلول 

�لأبي�س �أنتجتها مد�فع �لثلج على �لتلل �ملحيطة بالعا�شمة.
حتولت كتل �لثلج �لتي �ُشويت وُنحتت فيها �أثلم �إىل ملعب لع�شاق خمتلف 
�أطفال �شغار  �لأعمار:  �أ�شكاله جلميع  ب�شكل  و�لتزلج  �ل�شتوية  �لريا�شات 
موظفون  حتى  �أو  ن�شاًطا  ممتلئون  متقاعدون  �أو  �لرو�شة  م��ع  رحلة  يف 
عمر  �لبلدي  �ملجل�س  ع�شو  يقول  بعد.  عن  عمل  ي��وم  خ��لل  ي�شرتيحون 
�شامي جمال "منذ ثلثة �أ�شهر و�أو�شلو تخ�شع لإجر�ء�ت �شحية �شارمة 
باإمكاننا �خلروج"، فيما كانت عربة  ز�ل  ، لكن ما  جًد� )لحتو�ء كوفيد( 
يف  �جلليد  على  منحدر  بت�شكيل  خلفه  منهمكة  حديدية  ب�شل�شل  م��زودة 
�ل�شتاء مل يجلب لنا �لكثري من  �أن  "مبا  حديقة تور�شوفد�لني. وي�شيف 
�لثلج، فقد حر�شنا على �إح�شاره للنا�س. لقد جلبنا لهم �لقليل من �ملاركا 
قريًبا من منازلهم". ولكن ما هي "�ملاركا"؟ �إنها تلك �لتلل �مل�شجرة �لتي 
على  �شرًي�  �لنقي  �لهو�ء  ل�شتن�شاق  �لأه��ايل  ويق�شدها  �ملدينة  على  تطل 

�لأقد�م �أو على �لزلجات بعد �لعمل �أو خلل عطلة نهاية �لأ�شبوع.

�ض�ر مذهلة لهب�ط »بر�ضفرين�س« على �ضطح املريخ 
قدم علماء �إد�رة �لطري�ن و�لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( �شور� مبكرة مذهلة 
من هبوط مركبة �لف�شاء �جلو�لة )بر�شيفرين�س( من بينها �شورة ذ�تية 
قبل  �لأح��م��ر  �ل��ك��وك��ب  �شطح  ف��وق  �ملتدلية  ع��ج��لت  �ل�شت  ذ�ت  للمركبة 

حلظات من �لهبوط.
"�لر�فعة �شكاي" و�لتي  و�لتقطت هذه �ل�شورة �مللونة كامري� مثبتة على 
مع  مبا�شرًة  )بر�شيفرين�س(  ف��وق  و�مل��وج��ودة  �ل�شاروخية  بالطاقة  تعمل 

هبوط �ملركبة �لف�شائية يوم �خلمي�س فوق تربة �ملريخ.
وك�شف مديرو �ملهمة تلك �ل�شورة خلل �إفادة �إخبارية عرب �لإنرتنت من 
خمترب �لدفع �لنفاث �لتابع لنا�شا بالقرب من لو�س �أجنلي�س بعد �أقل من 

24 �شاعة من �لهبوط.
�لر�فعة  م��ن  ك��اب��لت  ثلثة  م��ن  معلقة  باأكملها  �ملركبة  �ل�شورة  وُتظهر 
�شكاي، �إىل جانب �شلك �ت�شالت. كما كان ميكن روؤية دو�م��ات من �لغبار 

تتطاير بو��شطة د�فعات �شو�ريخ �لر�فعة.
مل  �شيء  "هذ�  باملهمة  �لهبوط  فريق  قائد  نائبة  �شتيهور�  �آرون  وق��ال��ت 
ن�شهده من قبل". ومت �لتقاط �ل�شورة يف نهاية ما و�شف باأنها "�شبع دقائق 
من �لرعب" قبيل هبوط )بر�شيفرين�س( يف قاع حو�س �شا�شع ي�شمى حفرة 

جيزيرو بعد رحلة �إىل �ملريخ ب�شرعة 12000 ميل يف �ل�شاعة.

كيم كاردا�ضيان 
تطلب الطالق 

ذكر موقع تي.�إم.زد لأخبار �مل�شاهري 
تلفزيون  �أن جنمة  فار�يتي  وجملة 
�لو�قع كيم كارد��شيان طلبت ر�شميا 
�لر�ب  مغني  زوج��ه��ا  م��ن  �ل��ط��لق 
كاين وي�شت بعد قر�بة �شبعة �أعو�م 
من �لزو�ج. ونقل �ملوقع عن م�شادر 
�لن��ف�����ش��ال يجري  �أن  ي��ح��دده��ا  مل 
طلبت  ك��ارد����ش��ي��ان  و�أن  ودي  ب�شكل 
�حل�����ش��ان��ة �مل�����ش��رتك��ة لأولده����م����ا 
�لأربعة. وذكرت فار�يتي عن م�شدر 
�إن كارد��شيان قدمت  ق�شائي قوله 

�أور�ق �لطلق �جلمعة.
وتزوج وي�شت بكارد��شيان يف 2014، 
�أعو�م من مو�عدتها، ولديهما  بعد 
م��ع��ا 4 �أط���ف���ال، �ب��ن��ت��ه��م ن����ورث )7 
�أعو�م(،   5( �شاينت  و�بنهم  �أع��و�م(، 
�أع��������و�م(،  ���ش��ي��ك��اغ��و )3  و�ب���ن���ت���ه���م 
وطفلهم �شامل )عام ون�شف(. وقال 
علقة  �إن   "6 "بيج  م�شدر ل�موقع 
حاليا  وجت��رى  "�نتهت"،  �لزوجني 
حمادثات حول تق�شيم ثروتهما بعد 
�لعام  خ��لل  منف�شلة  ح��ي��اة  عي�س 
�أم�شى وي�شت معظم  �ملا�شي، حيث 
وقته يف مزرعته يف و�يومينغ، و�لتي 

تقدر قيمتها ب�14 مليون دولر.

�ضحابة ترابية تخنق 
العا�ضمة دكار

ت��ر�ب��ي��ة حملتها  ���ش��ح��اب��ة  غ��ط��ت 
رياح جافة من �ل�شحر�ء مناطق 
�أفريقيا  وو�شط  غرب  يف  �شا�شعة 
�لروؤية  �نخفا�س  يف  ت�شبب  مما 
بالختناق  �ل�������ش���ك���ان  و�����ش����ع����ور 
عا�شمة  دك��ار  يف  �ل�شيد  وتعطل 

�ل�شنغال.
ري����اح  ت��������������ه��ب  ع������ام  ك��������������������ل  ويف 
�شحر�وية جافة حمملة بالأتربة 
�أفريقيا  وتغطي كثري� من غرب 
�لظاهرة  وحت��دث  غينيا.  وخليج 
مو�شم  با�شم  �مل��ع��روف��ة  �ل�شنوية 
�لهرمتان يف �لفرتة بني نوفمرب 

ومار�س.
وقالت خوديا ناديايي �لتي تبيع 
"من  ب���دك���ار  ����ش���وق  �ل�����ش��م��ك يف 
من  ي��ع��ان��ون  مثلي  �شغار  معهم 
يتجاوزو�  ومل  �شحية  م��ت��اع��ب 
�لعمل  �لأول لن ميكنهم  عامهم 
�لعمل  �أ���ش��ت��ط��ع  مل   ... ب��ارت��ي��اح 
��شطررت  �ل���رت�ب،  ب�شبب  �أم�س 

للعودة �إىل �لبيت".
وغطى �ل�شباب عا�شمة �ل�شنغال 
م��ن��ذ ب���د�ي���ة �لأ����ش���ب���وع مم���ا دفع 
وز�رة �لبيئة لتحذير �ل�شكان من 

�أخطاره على �ل�شحة.
وحثت �لوز�رة �ل�شكان يف بيان على 
�حلد من �لأن�شطة �لريا�شية يف 
�لأماكن �ملفتوحة وبقاء �لأطفال 
�ل�����ش��ن وم��ر���ش��ى �جلهاز  وك���ب���ار 

�لتنف�شي يف �ملنازل.

الأمري فيليب باٍق يف امل�ضت�ضفى 
�إليز�بيث  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ل��ك��ة  زوج  مي��ك��ث  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 
�ل�شبت  ي���وم���ي  ع���ام���اً(   99( ف��ي��ل��ي��ب  �لأم�����ري  �ل��ث��ان��ي��ة 
و�لأحد يف �مل�شت�شفى �للندين �لذي �أدخل �إليه �لثلثاء 
�إثر وعكة �شحية، على ما �أعلن ق�شر  "�حرت�زياً" على 
باكينغهام. و�أو�شح ق�شر باكينغهام لوكالة فر�ن�س بر�س 
�أن دوق �إدنربه "�شيبقى مبدئياً يف �مل�شت�شفى )...( حتى 
وكان  معنوياته جيدة.  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لأ�شبوع �ملقبل"، 
�ل�شابع  �إدو�رد  �مللك  �إىل م�شت�شفى  �أدخل  �لأمري فيليب 
يف  باكينغهام  ق�شر  و�أو���ش��ح  �ل��ث��لث��اء.  م�شاء  ل��ن��دن  يف 
بناء  �ح��رت�زي��ة  ب�شورة  �تخذت  �خلطوة  "هذه  �أن  بيان 
وعكة  �إث���ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  طبيب  ن�شيحة  على 
يف  �مللكي  �لق�شر  يف  م�شدر  و�أو���ش��ح  به".  �أملّ���ت  �شحّية 
ترتبط  ل  �ل�شحية  فيليب  �لأم���ري  م�شكلت  �أن  حينه 
تلقت  �لثاين/يناير،  ك��ان��ون  مطلع  ويف   .19 بكوفيد- 
�أول  وزوجها  عاما   94 �لبالغة  �لثانية  �إليز�بيث  �مللكة 
جرعة لقاح م�شاد لفريو�س كورونا يف ق�شر ويند�شور 
غرب لندن حيث مي�شيان فرتة �حلجر �ل�شارية حاليا 
يف بريطانيا. وقد �عتزل �لأمري فيليب �حلياة �لعامة يف 
�آب/�أغ�شط�س 2017 بعد م�شاركته يف �أكرث من 22 �ألف 
�لتز�م عام ر�شمي منذ �عتلء زوجته �لعر�س يف 1952.

تكت�ضف خيانة زوجها من �ض�ر  
�لتو��شل  ع��ل��ى م���وق���ع  ل��زوج��ه��ا  �م������ر�أة ����ش���ور�ً  ن�����ش��رت 
�لفندق  د�خ��ل  م��ن  �إليها  �أر�شلها  ت��وك  تيك  �لجتماعي 
�لذي يقيم فيه، و��شتطاعت من خللها �كت�شاف خيانته 

لها.
�أن   Shesough با�شم  �ملعروفة  �مل�شتخدمة  و�أو�شحت 
�إىل �لفندق و�أق��ام فيه ليلة و�ح��دة، و�أر�شل  زوجها ذهب 

لها بع�س �ل�شور لنف�شه من حمام �لغرفة.
وعند فح�س �ل�شور عن كثب، �شرعان ما �كت�شفت �لزوجة 
وجود �شيء من غري �ملفرت�س �أن يكون موجود�ً يف جناح 
�أن��ه مل يكن وحيد�ً يف  فندقي، وه��ذ� ما دفعها للعتقاد 

�لغرفة، بل كان برفقة �مر�أة �أخرى.
من  له  �شور�ً  زوج��ي  يل  "�أر�شل  �ملن�شور  �شاحبة  وكتبت 
�أن  ميكنكم  ه��ل  غ��ري��ب��اً،  �شيئاً  لح��ظ��ت  لكنني  �ل��ف��ن��دق، 

تخمنو� ما هو؟".
�شورة  وكلهما  �ل���زوج  �أر�شلهما  �للتني  �ل�شورتني  ويف 
���ش��ي��ل��ف��ي م��ع��ك��و���ش��ة وق���د ق��ام��ت ب��ت��غ��ط��ي��ة وج���ه���ه، تظهر 
�أدو�ت فرد �ل�شعر يف �لنعكا�س، بح�شب �شحيفة ذ� �شن 

�لربيطانية.
�أدو�ت  �أن  و�شارع �لكثريون �إىل �لإ�شارة يف �لتعليقات �إىل 
فرد �ل�شعر ل توفرها �لفنادق عادًة، لذلك من �ملحتمل �أن 
يكون هناك �مر�أة برفقة �لزوج يف غرفة �لفندق، ولحظ 
�ل��زو�ج يف  �ل��زوج مل يكن يرتدي خامت  �أن  �أي�شاً  �لبع�س 

�ل�شور.
ومنذ ن�شره على تيك توك، حظي م�شهد �لفيديو باأكرث 

من 4 مليني م�شاهدة و�أكرث من 13 �ألف تعليق.

عط�ضة ك�رونا تق�د �ضابا لل�ضجن 
�أربعة  �شاب  ب�شجن  �ل��دمن��ارك��ي��ة،  �لعليا  �ملحكمة  ق�شت 
�لعنف" يف حق  ب�"حماولة مم��ار���ش��ة  �إد�ن��ت��ه  �إث���ر  �أ���ش��ه��ر 
عنا�شر ر�شميني بعدما عط�س يف وجه �شرطيني على بعد 

�شنتيمرت�ت قليلة منهما �شارخا "كورونا".
وكان �ل�شاب، �لبالغ من �لعمر 20 عاما، عائد� من حفلة 
�ل��دمن��ارك، عندما  �أره��و���س غ��رب  عيد ميلد يف مدينة 
��شتوقفه �شرطيان يف عملية تدقيق عادية يف 29 مار�س 
�لفائت خلل تد�بري �لإغلق �جلزئي �لأوىل يف �لبلد.

"كورونا"  �ل�شيء  بع�س  ثمل  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شاب  وهتف 
 50 بعد  على  �ل�شرطة  م��ن  عن�شرين  وج��ه  يف  وعط�س 

�شنتيمرت�.
وقت  يف  بالفريو�س،  حينها  �مل�شاب  غري  �ل�شاب  و�أو���ش��ح 
�لأمن  �أن��ه قام بفعلته يف حالة �شكر، لكن عنا�شر  لحق 

مل يجدو� �لأمر طريفا و�أوقفوه.
بال�شجن  عليه  ُح��ك��م  �ل��ب��د�ي��ة،  حمكمة  يف  تربئته  و�إث���ر 
�إثر  �ُشددت لحقا  �ل�شتئناف، يف عقوبة  �أ�شهر يف  ثلثة 
�إجر�ء�ت قانونية جديدة، بح�شب �ملحكمة �لعليا، ح�شبما 
بيان  يف  �لعليا  �ملحكمة  وق��ال��ت  بر�س".  "فر�ن�س  ذك��رت 
و�لأ�شكال  �لعنف  على  تن�س   1 �لفقرة   119 "�ملادة  �إن 
�لأخرى من �لعتد�ء �جل�شدي �ملن�شو�س عليها يف قانون 
�لعقوبات �لفقرة 224، وهذ� �لإجر�ء �لأخري يلحظ نقل 

عدوى فريو�س كورونا".

حالة نادرة جتعلها غري قادرة على حتمل �ض�ت اأنفا�س الآخرين
تعاين �مر�أة ��شكتلندية من حالة نادرة ت�شمى 
م��ي�����ش��وف��ون��ي��ا جت��ع��ل��ه��ا م��ن��زع��ج��ة ل��ل��غ��اي��ة من 
�شوت تنف�س �لآخرين لدرجة �أنها طلبت ذ�ت 

مرة من �لأطباء جعلها �شماء جر�حيا.
�شديدة  كر�هية  باأنها  �ملي�شوفونيا  وتو�شف 
��شتجابات  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  معينة،  لأ���ش��و�ت 
يعتربها  ق��د  ق��وي��ة  ف�شيولوجية  �أو  عاطفية 
م��ع��ظ��م �ل��ن��ا���س غ��ري م��ع��ق��ول��ة. وُت���ع���رف هذه 
ح�شا�شية  "متلزمة  ب��ا���ش��م  ��ا  �أي�����شً �حل���ال���ة 
ردود  �أن��و�ع  جميع  تثري  �أن  وميكن  �ل�شوت"، 
�لفعل، من �لغ�شب �إىل �لذعر، �أو �حلاجة �إىل 

�لفر�ر و�لهروب.
و�إذ� �أردت �أن تفهم هذه �حلالة، فكر يف �ل�شوت 
�لذي يدفعك للجنون، و��شربه مبعامل 100 
مر�شى  به  ي�شعر  عما  فكرة  على  و�شتح�شل 

�ملي�شوفونيا.
�ملي�شوفونيا  �أن  �لنا�س  يعتقد بع�س  ويف حني 
عام،  ب�شكل  مزعجة  �أ�شو�ت  عن  فقط  ناجتة 
�لأظافر  �أو خد�س  �مل�شغ ب�شوت مرتفع  مثل 

على �ل�شبورة، �إل �أنه يف �لو�قع ميكن �إثارتها 
ظهرت  �ملثال،  �شبيل  على  تقريًبا.  �شوت  باأي 
مري�شة تدعى كارين من ��شكتلند� موؤخًر� يف 
�لربنامج �لتلفزيوين �لربيطاين هذ� �ل�شباح 
�ملي�شوفونيا  م��ع  جتربتها  تفا�شيل  ل���رتوي 
�نت�شاًر� وهو  �لأ�شو�ت  �أكرث  �أحد  �أثارها  �لتي 

تنف�س �لآخرين.
ومن �ملثري للهتمام �أنه لي�س �لتنف�س �لثقيل 
�أو �للهاث هو ما يزعج كارين، ولكن �ل�شوت 
�لنا�س  ولأن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي.  للتنف�س  �خل���اف���ت 
ل  ل��ذل��ك  د�ئ����م،  ب�شكل  �لتنف�س  �إىل  ب��ح��اج��ة 

يوجد �شيء ميكنها فعله حيال ذلك.
ويف مرحلة ما �شاءت �لأم��ور لدرجة �أن �ملر�أة 
�أي فر�شة  كان هناك  �إذ�  �لطبيب عما  �شاألت 
�شماء،  جلعلها  لها  جر�حية  عملية  لإج���ر�ء 
�شوت  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �إىل  ت�����ش��ط��ر  ل  ح��ت��ى 
لن  �لو��شح  وم��ن  �لآن،  بعد  �مل��زع��ج  �لتنف�س 
ب��اإج��ر�ء مثل ه��ذه �جلر�حة،  �أي طبيب  يقوم 

بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.

ال�صكان يخو�صون يف طريق غمرته املياه يف اأحد اأحياء جاكرتا, بعد هطول اأمطار غزيرة خالل الليل. ا ف ب

كامريون دياز تقاطع التمثيل
�أحدثت �ملمثلة �لعاملية  كامريون دياز  �شجة يف �شفوف رو�د مو�قع 
�لربنامج  على  ت�شريحها  يف  �أعلنت  �أن  بعد  �لجتماعي،  �لتو��شل 
عدم  ع��ن   ،" Quarantined With Bruce " �لإذ�ع����ي 
وحيدة،  �بنتها  وت��رك  �لتمثيل  جمال  �إىل  نهائياً  �لعودة  يف  رغبتها 
م�شريًة �إىل �أنها ل متتلك �أي د�فع للعودة �إىل �لتمثيل وعدم ��شتياقها 
للمجال رغم غيابها عن �لعمل طو�ل �ل�5 �شنو�ت �ملا�شية، وقالت "ل 
ميكنني تخيل ترك �بنتي وحدها بعيد�ً عني ملدة 14 �شاعة �أو �أكرث 
طو�ل فرتة �لت�شوير، ما قد يوؤثر عليها �شلباً". و�أ�شافت يف حديثها 
�أنها  �أنها تف�شل �لقيام بو�جباتها معها على �لتمثيل خ�شو�شاً  �إىل 
ت�شعر مب�شاعر وحلظات مميزة  ومنذ ولدتها يف عام 2019، وهي 

�أف�شل بكثري من �لعمل يف �لتمثيل.


