
   

اأكرث من 5 مليارات درهم اإجمايل �صفقات اليوم 
الأول يف معر�صي اآيدك�س ونافدك�س 2021

•• اأبوظبي-وام:

�إعالن   2021 ون��اف��دك�����س  �آي��دك�����س  معر�ضي  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �ضهد 
�لقو�ت �مل�ضلحة �لإمار�تية عن توقيع 19 �ضفقة بقيمة 5,030 مليار 
درهم مع �ضركات حملية ودولية, وذلك بالتز�من مع �نطالق فعاليات 

�ملعر�ضني �م�س وي�ضتمر �إىل 25 فرب�ير �جلاري.
�لر�ضمي  �ملتحدث  �حل�ضاين,  خمي�س  حممد  ركن  �لعميد  �ضعادة  وق��ال 
بلغت  �خل��ارج��ي��ة  �ل�ضفقات  �إج��م��ايل  �إن  ون��اف��دك�����س  �آي��دك�����س  ملعر�ضي 
1.091 مليار درهم, و�لتي متثل %22 من �إجمايل قيمة �ل�ضفقات, 
فيما بلغت قيمة �ل�ضفقات �ملحلية 3.939 مليار درهم بن�ضبة 78%.
و�أ�ضار �حل�ضاين �إىل �أن �لعقود �خلارجية توزعت على 7 �ضركات خارجية, 
�لذي  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر  �لع��الن خالل  �ضركة حملية. جاء هذ�  و12 
عقد بح�ضور �لعميد ركن بحري فهد نا�ضر �لذهلي, و�ملقدم ركن مايا 
ر��ضد �ملزروعي �ملتحدثني �لر�ضميني با�ضم معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 
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�أجرت 197,701 فح�صا ك�صفت عن 2,250 �إ�صابة
»ال�صحة« تعلن �صفاء 3,684 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

خالل  ج��رع��ة   951 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�ضحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�ضاعات �ل� 24 �ملا�ضية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها 
جرعة   56.16 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   5,554,342 �م�س  حتى 
لقاح  لتوفري  �ل����وز�رة  خطة  م��ع  متا�ضيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �ضخ�س.   100 لكل 
كوفيد19- و�ضعياً �إىل �لو�ضول �إىل �ملناعة �ملكت�ضبة �لناجتة عن �لتطعيم 
و�لتي �ضت�ضاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�ضيطرة على فريو�س كوفيد - 

�س10( )�لتفا�ضيل           .19

يف �ضيدين )� ف  فايزر  لقاح  من  �لأوىل  �جلرعة  عاًما(  رئي�س �لوزر�ء �لأ�ضرت�يل �ضعيد بتلقي جني مالي�ضياك )84 

ح�ضور لفت للد�ضاترة يف �ضو�ضة

و�ضول لقاحات �ضينوفارم من �ل�ضني �إىل مطار زمبابوي

تفقد �لأجنحة �لوطنية ��لد�لية �مل�صاركة يف �آيدك�س 2021 ���صتقبل عدد� من �لوزر�ء �ر�ؤ�صاء �لوفود

حممد بن زايد: �صناعة الدفاع رافد مهم للتنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

تفقد �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة �أم�س عدد� من �لأجنحة �لوطنية 
�لدويل  �ل��دف��اع  ملعر�س  ع�ضرة  �خلام�ضة  �ل���دورة  يف  �مل�ضاركة  و�لدولية 

�آيدك�س 2021 �لذي يقام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�ل�ضركات  �بتكار�ت  �أح��دث  على  �لتفقدية  �جلولة  خ��الل  �ضموه  و�طلع 
�لتحكم وتقنيات  و�أن��ظ��م��ة  �مل��ت��ط��ورة  �لآل���ي���ات  م��ن  و�إن��ت��اج��ه��ا  و�ل����دول 

�لر�د�ر�ت �لدفاعية و�لع�ضكرية وغريها .
وقال �ضموه بهذه �ملنا�ضبة .. �إن معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �أ�ضبح 
�أحد �أهم �ملن�ضات �لعاملية �ملعنية بحا�ضر �ل�ضناعات �لدفاعية وم�ضتقبلها 
ويتيح فر�ضة �لطالع على �أحدث �لنظم �لتي تعر�ضها �ل�ضركات �لعاملية 
على �ضعيد �ل�ضناعات �لدفاعية و�لع�ضكرية و�لأمنية �لتي باتت �ليوم 
تنظيم  �أن  �إىل  م�ضري�   .. �ل�ضطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  خمتلف  توظف 
�ملعر�س يف موعده وحجم �مل�ضاركات فيه يج�ضد�ن قدرة دولة �لإمار�ت 

وكفاءتها با�ضت�ضافة �لأحد�ث �لعاملية يف خمتلف �لظروف.
من جهة �خرى ��ضتقبل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
على  �أم�����س-  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
 - 2021 �آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  15 ملعر�س  �ل��دورة  هام�س فعاليات 
كال على حدة - �للورد �إدو�رد لي�ضرت مبعوث رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
م�ضت�ضاري  كبري  �ضامب�ضون  مارتن  جوي  و�لفريق  �خلليج  منطقة  �إىل 
وز�رة �لدفاع �لربيطانية لل�ضرق �لأو�ضط و�لفريق برهانو جول رئي�س 
مانتوروف  ديني�س  ومعايل  �إثيوبيا  جمهورية  يف  �لوطني  �لدفاع  قو�ت 
وزير �ل�ضناعة و�لتجارة يف جمهورية رو�ضيا �لحتادية ومعايل نيكول�س 

باناجيوتوبول�س وزير �لدفاع يف جمهورية �ليونان.
  حممد بن ز�يد خالل ��ضتقباله مبعوث رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �ىل منطقة �خلليج  و�لفريق جوي مارتن �ضامب�ضون كبري م�ضت�ضاري وز�رة �لدفاع �لربيطانية لل�ضرق �لأو�ضط )و�م()�لتفا�ضيل �س2(

بريطانيا تطعم كل �لبالغني بلقاح كور�نا بنهاية يوليو

وزير بريطاين: بداأنا يف احلد من انت�صار �صاللتي الربازيل وجنوب اأفريقيا
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير �ل�ضحة �لربيطاين مات 
�حلدودية  �ل��ت��د�ب��ري  �إن  ه��ان��ك��وك 
�لأك���ر ���ض��ر�م��ًة و�إج�����ر�ء�ت تعزيز 
ت��ت��ب��ع �مل��خ��ال��ط��ني جن��ح��ت ع��ل��ى ما 
�ضاللتي  �نت�ضار  من  �حلد  يف  يبدو 
ف���ريو����س ك����ورون����ا �مل��ك��ت�����ض��ف��ت��ني يف 

�لرب�زيل وجنوب �أفريقيا.
وقال هناك دليل على �أن �لإجر�ء�ت 
تعقب  تعزيز  ���ض��و�ء  نتخذها,  �لتي 
�لأكر  �لإج������ر�ء�ت  �أو  �مل��خ��ال��ط��ني 

�ضر�مة على �حلدود, ناجحة. 
�لربيطاين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وق���ال 
بوري�س جون�ضون �إنه �ضيتم تطعيم 
جميع �لبالغني يف بريطانيا بجرعة 
بحلول  كوفيد19-  لقاح  من  �أوىل 

نهاية يوليو متوز .
طريق  خارطة  جون�ضون  و�ضيحدد 
باإجنلرت�  عام  عزل  ثالث  لتخفيف 
�ل����ي����وم �لث����ن����ني ب���ع���د حت���ق���ي���ق ما 
تطعيم  م��ن  �حل��ك��وم��ة  ��ضتهدفته 
�لفئات  من  بريطاين  مليون   15
منت�ضف  بحلول  �خل��ط��ورة  عالية 

فرب�ير �ضباط.

من ربع �ضكانها �لبالغ عددهم 67 
مليون ن�ضمة .

و�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات م��ع��ه��د روب����رت 
�أن  ل��الأم��ر����س �ملعدية �لأح���د  ك��وخ 
�مل���وؤك���دة بفريو�س  ع���دد �لإ���ض��اب��ات 
كورونا يف �أملانيا �رتفع �إىل مليونني 
 7676 و386559 بعد ت�ضجيل 
بيانات  و�أو���ض��ح��ت  ج��دي��دة.  �إ�ضابة 
�لوفيات  ع�����دد  �أن  �أي�������ض���ا  �مل���ع���ه���د 
ت�ضجيل  بعد  �إىل67841  �رت��ف��ع 
و�أعلنت جلنة  145 حالة جديدة. 
�لأحد  �ل�ضني  يف  �لوطنية  �ل�ضحة 
ت�ضجيل �ضبع حالت �إ�ضابة جديدة 
يف  �لرئي�ضي  �ل��رب  يف  بكوفيد19- 
�ضباط مقارنة بثماين  فرب�ير   20
�ل�����ض��اب��ق. وقالت  �ل��ي��وم  ح����الت يف 
�للجنة يف بيان �إن جميع �لإ�ضابات 
�جل��دي��دة و�ف���دة م��ن �خل����ارج. ومل 

يتم ت�ضجيل حالت وفاة جديدة.
حالت  �ضت  �أي�ضا  �ل�ضني  و�ضجلت 
 13 �أع��ر����س مقابل  ب��دون  جديدة 
ت�ضنف  ول  �ل�ضابق.  �ليوم  حالة يف 
�ل���ت���ي ل تظهر  �حل������الت  �ل�����ض��ني 
ع��ل��ي��ه��ا �أع���ر�����س ع��ل��ى �أن���ه���ا حالت 

�إ�ضابة موؤكدة بكوفيد19-.

وق��ال��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �إن 
�إعطاء  �إىل  �لآن  ت��ه��دف  بريطانيا 
لكل من جت��اوز عمره  �أوىل  جرعة 
50 عاما بحلول 15 �أبريل ني�ضان 
بعد �أن �أ�ضارت �ضابقا �إىل رغبتها يف 

تطعيمهم باللقاح بحلول مايو.

�ملركز  ب��ري��ط��ان��ي��ا  �ح���ت���الل  وب���ع���د 
�خل��ام�����س م��ن ح��ي��ث ع���دد �لوفيات 
�لعامل  م�ضتوى  على  ر�ضمي  ب�ضكل 
حت��رك��ت ح��ك��وم��ة ج��ون�����ض��ون ب�ضكل 
�إمد�د�ت  لتاأمني  �لغرب  من  �أ�ضرع 

�للقاح , مما منحها �ل�ضبق.

جتنب  �ضرورة  �إىل  جون�ضون  ونبه 
�أن��ه لن يتم رفع  �ل��رت�خ��ي م�ضيفا 

�لعزل �لعام �إل ببطء.
بريطانيا  �أع����ط����ت  �لآن  وح����ت����ى 
�إىل  �ل��ل��ق��اح  م���ن  �لأوىل  �جل���رع���ة 
�أكر  �أي  �ضخ�س  م��ل��ي��ون   17.2

�قفة �حتجاجية للد�صتوري �حلّر

عبري مو�صي: نعي�س معركة ك�صر عظم بني راأ�صي ال�صلطة

�إير�ن تبد�أ تقلي�س عمل �ملفت�صني �لد�ليني غدً�

طهران ت�صري ملقرتح اأوروبي لجتماع مع وا�صنطن

الكويت متدد حظر دخول غري 
اآخر اإ�صعار  حتى  الكويتيني 

•• الكويت-وام:
للطري�ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أع��ل��ن��ت 
�ل���ك���وي���ت���ي���ة مت����دي����د حظر  �مل�������دين 
�إ�ضعار  حتى  �لكويتيني  غري  دخ��ول 
 - �لطبية  �لأط��ق��م  با�ضتثناء  �آخ���ر 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س - و�أع�ضاء 
من  و�أقاربهم  �لدبلوما�ضي  �ل�ضلك 
�ملنزلية  و�لعمالة  �لأوىل  �ل��درج��ة 
�مل��ر�ف��ق��ة. وق��ال��ت �ل��ط��ري�ن �ملدين 
�ل�ضلطات  تعليمات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �إن���ه 
�لعمل  مت����دي����د  ت����ق����رر  �ل�������ض���ح���ي���ة 
ب����ق����ر�ر م���ن���ع دخ������ول �ل����رك����اب غري 
��ضتمر�ر  مع  �لبالد  �إىل  �لكويتيني 
�لكويتيني  �لركاب  بدخول  �ل�ضماح 
يف  �مل��وؤ���ض�����ض��ي  للحجر  وخ�����ض��وع��ه��م 
�أيام   7 مل��دة  �ملعتمدة  �ل��ف��ن��ادق  �أح���د 

و7 �أيام �أخرى يف �ملنزل.

اللجنة الع�صكرية الليبية: �صرت م�صتعدة 
الربملان لتوحيد  النواب  كل  ل�صتقبال 

•• طرابل�س-وكاالت:

�لليبية  �لع�ضكرية  �للجنة  ق��ال��ت 
�لأحد,  �أم�����س  للعربية,  �مل�ضرتكة 
كل  ل�ضتقبال  م�ضتعدة  ���ض��رت  �إن 
�ل����ربمل����ان, و�إن  ل��ت��وح��ي��د  �ل����ن����و�ب 
�ل���ظ���روف �لأم���ن���ي���ة م��ه��ي��اأة لعقد 

جل�ضة �لربملان يف �ضرت.
�لتنفيذية  �ل�������ض���ل���ط���ة  وع����ق����دت 
�أوىل  �لأح���د,  ليبيا,   �جل��دي��دة يف 
�جتماعاتها �لر�ضمية يف طر�بل�س.

�إنه مثل �صم�صون بد�ن �صعره
حمروم من تويرت, هل لرتامب م�صتقبل �صيا�صي؟

•• الفجر –خرية ال�صيباين

���ض��يء. منذ  ث��م ل  �أرب���ع �ضنو�ت م��ن �لأخ��ب��ار بو��ضطة �لتغريد,  �أك��ر م��ن 
�ل�ضبكات  �إىل  �لو�ضول  على  ق���ادًر�  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  يعد  مل  ون�ضف,  �ضهر 
�لرئي�س  يتحدث  �ل��ذي  تويرت,  موقع  �أوق��ف  فقد  �لرئي�ضية.  �لجتماعية 
88 مليون م�ضرتك, ح�ضابه ب�ضكل د�ئم,  �إىل  �ل�ضابق من خالله مبا�ضرة 
متهما �إياه بتحري�س �أن�ضاره على �أعمال �لعنف �ضد مبنى �لكابيتول يف 6 
يناير. وقبل ب�ضعة �أيام, �أغلقت �ل�ضبكة �لجتماعية �لباب �أمام تخفيف هذ� 
�لإجر�ء غري �مل�ضبوق: قال نيد �ضيغال, �ملدير �ملايل لتويرت: "�ضيا�ضاتنا ل 

ت�ضمح للنا�س بالعودة" بعد ��ضتبعادهم.
ا ��ضتخد�م في�ضبوك, حيث كان لديه �أكر  ل ي�ضتطيع دونالد تر�مب �أي�ضً
�مل�ضتقل  �لإ�ضر�ف  �أن يتخذ جمل�س  �ملقرر  30 مليون م�ضرتك. ومن  من 
للمجموعة )جمل�س مر�قبة في�ضبوك( قر�ًر� نهائًيا بحلول منت�ضف �أبريل, 
للملياردير  �ل�ضماح  لعدم  �لجتماعية  �ل�ضبكة  على  تتز�يد  �ل�ضغوط  لكن 
ا  �أي�ضً �إىل ح�ضاباته على في�ضبوك و�ن�ضتغر�م )�ململوكة  با�ضتعادة �لو�ضول 
ح�ضاب  تعليق  ا  �أي�ضً يوتيوب  �إد�رة  م��ددت  يناير,  نهاية  ويف  للمجموعة(. 

دونالد تر�مب �إىل �أجل غري م�ضمى.              )�لتفا�ضيل �س13(

•• الفجر -تون�س:

�لد�ضتوري  �عتربت رئي�ضة �حلزب 
�حل���ر ع��ب��ري م��و���ض��ي خ���الل جتمع 
�ضعبي حلزبها ب�ضو�ضة �أم�س �لأحد 
هو  تون�س  يح�ضل حاليا يف  ما  �أن 
ر�أ�ضي  ب���ني  ع���ظ���ام  ك�����ض��ر  م��ع��رك��ة 

�ل�ضلطة, وفق ترجيحها. 
�لقومي  �ملجل�س  �جتماع  وو�ضفت 
�لخري باإ�ضر�ف رئي�س �جلمهورية 
عالقة  يف  ت����وب����ي����خ«  ب����»ج���ل�������ض���ة 
م�ضتغربة  �ل��������وز�ري,  ب��ال��ت��ح��وي��ر 
����ض���م���ت رئ���ي�������س �جل����م����ه����وري����ة يف 
�لتحوير ومنذ  �لبد�ية بخ�ضو�س 
يناير �ىل 25 يناير 2021   16
�لقومي  �لم��ن  جمل�س  عقد  قبل 
للتحوير  �لثقة  منح  جل�ضة  ع�ضية 

�لوز�ري. 
�ضعيد  �لرئي�س  رف�����س  �إن  وق��ال��ت 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال عبا�س عر�قجي, نائب وزير �خلارجية �لإير�ين, �إن 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  رئي�س  ر�فائيل غرو�ضي  رحلة 
�لذرية �إىل طهر�ن ل عالقة لها بقر�ر �إير�ن, و�إن قر�ر 
�لرقابة  �لوكالة على  ق��درة  �أن  و�أ���ض��اف  �ضينفذ.  �إي��ر�ن 
�ملئة  يف  و30   20 ن��ح��و  ب��ني  ي����رت�وح  مب��ا  �ضتنخف�س 
�إي��ر�ن تدر�س  �أن  نتيجة تنفيذ ق��ر�ر �ل��ربمل��ان. و�أ���ض��اف 
�قرت�حا من �لحتاد �لأوروبي بعقد �جتماع غري ر�ضمي 
بني �لأع�ضاء �حلاليني يف �تفاق طهر�ن �لنووي �ملربم 
ت��رد عليه  لكنها مل  �مل��ت��ح��دة,  و�ل���ولي���ات   2015 ع��ام 

بعد.
�لأح��د مع  �أج��رت مباحثات مثمرة  �أنها  �إي��ر�ن  و�أعلنت 
�ل��ذري��ة �لذي  �ل��دول��ي��ة للطاقة  ل��ل��وك��ال��ة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
يزورها قبل يومني من بدء تطبيق قانون يقّل�س عمل 
�ملفت�ضني �لدوليني بحال عدم رفع �لعقوبات �لأمريكية 

يوم �لثالثاء �ملقبل.
هذ� فيما �تهم وزير �خلارجية �لإي��ر�ين جو�د ظريف, 
�ضلفه  �ضيا�ضة  ب��ات��ب��اع  ب��اي��دن  ج��و  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س 
مقابلة  يف  ظريف  �إي��ر�ن.وه��اج��م  حيال  ترمب,  دونالد 
�لإي��ر�ن��ي��ة �حلكومية, مو�قف  ت��ي يف(  )ب��ر���س  قناة  م��ع 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن, قائال �إنه يعلن معار�ضته 

ل�ضيا�ضات دونالد ترمب, لكنه يف �لو�قع يتبعها.
�إىل  تن�ضم  �أن  ميكنها  ل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  و�أ����ض���اف: 

�إفريقيا ��باء كوفيد-19:
هكذا حتّول ال�صني لقاحها اإىل �صالح دبلوما�صي !

•• الفجر –خرية ال�صيباين

�ل�ضيد �ل�ضفري, كن ل�ضاين لدى �ضديقي �ضي جني بينغ لتنقل �ليه خال�س 
�ضكري. من مدرج مطار بليز دياين, حتدث �لرئي�س �ل�ضنغايل ماكي �ضال, 
م�ضاء �لأربعاء, يف كلمة مت بثها على �لهو�ء مبا�ضرة على �ضا�ضة �لتلفزيون. 
خلفه, �فر�غ �لطائرة �لتي هبطت للتو. على متنها؟ �أول 200 �ألف جرعة 
من �للقاحات �مل�ضادة لفريو�س كوفيد يف �لبالد تاأتي مبا�ضرة من �ل�ضني.

�للقاحات  �رتفعت �ضحنات  �ل�ضنغال لي�س ظاهرة عابرة.  �إىل  �لت�ضليم  هذ� 
من �ل�ضني �إىل �لدول �لأفريقية يف �لأ�ضابيع �لأخرية. تلقت م�ضر و�ملغرب 
زميبابوي,  وتلقت  �لثمني.  �ل�ضيني  �للقاح  و�ضي�ضل  �ل�ضتو�ئية  وغينيا 
�لثنني, 200 �ألف جرعة من لقاح �ضينوفارم, تربعت به �ل�ضني, قبل �أن 

تلتزم ب�ضر�ء ما يقرب من مليوين جرعة.     )�لتفا�ضيل �س14(

�لتنازع  ب�ضبب  و�من��ا  مبدئيا  لي�س 
�أن  �ىل  م�����ض��رية  �ل�����ض��ل��ط��ات,  ب���ني 
�مل����ع����رك����ة �حل����ال����ي����ة ت��������دور ح���ول 
�ل�ضالحيات و�ل�ضلطة ومن يحكم, 

وفق تعبريها. 

موؤ�ض�ضات  ت��ع��ط��ي��ل  �ىل  و������ض����ارت 
�ل���دول���ة و���ض��غ��ور ح��ق��ائ��ب وز�ري����ة 
�ضيادية وعلى ر�أ�ضها �لد�خلية رغم 
تهديد�ت �لو�ضع �لأمني يف عالقة 

بالإرهاب.   )�لتفا�ضيل �س11(

�لتفاق �لنووي ما مل ترفع �لعقوبات. يجب رفع جميع 
�لعقوبات.

�لوكالة  ب�ت�ضريبات  و�ضفها  ما  حول  ظريف  �حتج  كما 
�لدولية للطاقة �لذرية حول �أن�ضطة �إير�ن �لنووية, يف 
�إ�ضارة �إىل �لتقرير �لأخري للوكالة �لذي �أكد وجود �آثار 

�ليور�نيوم يف موقعني م�ضبوهني.
كما �نتقد �جلانب �لأوروب��ي قائال: �إن قلق �أوروب��ا �إز�ء 
برنامج �إير�ن �لنووي نوع من �لنفاق ونفى ظريف �ضعي 
ن��ووي قائال: لدينا فتوى  �إي��ر�ن للح�ضول على �ضالح 

تن�س على حترمي حيازة و�إنتاج �لأ�ضلحة �لنووية.
وقال وزير �خلارجية �لإير�ين, �إن �إنهاء عملية �لتفتي�س 
�لتفاق  ينتهك  ل  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  للوكالة  �مل��ف��اج��ئ 
�لعدول عن �خلطو�ت  �ملمكن  �أنه من  �لنووي, م�ضيفا 

�لتي �تخذتها �إير�ن خارج نطاق �لتفاق �لنووي.
هذ� فيما قال 220 نائبا �إير�نيا يف بيان م�ضرتك �لأحد, 
�إن �لقر�ر �خلا�س بخف�س �للتز�مات �لنووية يجب �أن 
ينفذ �عتبار� من 23 فرب�ير, ول يحق للحكومة تاأخري 

تنفيذه باأي �ضكل من �لأ�ضكال.
وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع زي����ارة �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��ل��وك��ال��ة �لدولية 
�ل�ضبت,  طهر�ن  �إىل  غرو�ضي  ر�فاييل  �ل��ذري��ة  للطاقة 
علي  �لإي��ر�ن��ي��ة,  �لذرية  �لطاقة  منظمة  رئي�س  ولقاءه 
�أكرب �ضاحلي, ملناق�ضة �إعالن �إير�ن قرب وقف عمليات 
�لتفتي�س, تظاهر �لع�ضر�ت من ميلي�ضيات �لبا�ضيج �أمام 

مكان �لجتماع �ضد �لزيارة.

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

مواقــيت ال�صالة
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جديد من برق الإمارات

اأخبار الإمارات

هابيمو�ص دراغي، اأو حتولت 
ال�سيا�سة الإيطالية...!

عربي ودويل

خ�سارة اأتلتيكو ت�سعل 
املناف�سة على لقب الليغا 

الفجر الريا�سي

خماوف من حرب اأهلية 
باأياد تركية يف ال�صومال

•• مقدي�صو-وكاالت:

�أ����ض���و�ت ط��ل��ق��ات �لر�ضا�س  �ل�����ض��وم��ال��ي��ة م��ق��دي�����ض��و, ح��ي��ث دوت  �ل��ع��ا���ض��م��ة  ����ض��ت��ع��ل��ت 
�لإرهابية,  و�لنفجار�ت, مما يثري �ملخاوف من عودة �ضبح �حلرب �لأهلية و�لهجمات 

ليت�ضح �أن قو�ت خا�ضة تدربها تركيا تقف ور�ء هذ� �ل�ضيناريو �ملرعب.
�لأهلية  �حل��رب  منذ  مبا�ضرة  �نتخابات  �أول  تنظيم  �لبد�ية  يف  يعتزم  �ل�ضومال  وك��ان 
�لتي �ندلعت يف 1991, لكن تعر �لإعد�د وهجمات حركة �ل�ضباب �لإرهابية �أجربت 
�ل�ضلطات على �لتخطيط لقرت�ع �آخر غري مبا�ضر. وكان من �ملفرت�س �أن ينتخب �ضيوخ 
�لع�ضائر �لنو�ب يف دي�ضمرب وينتخب �لنو�ب بدورهم رئي�ضا يف �ل�8 من فرب�ير �جلاري

لكن �ختيار �لنو�ب تاأجل بعدما �تهمت �ملعار�ضة �لرئي�س حممد, �لذي ي�ضعى �إىل ولية 
ثانية, مبلء �ملجال�س �لنتخابية �لإقليمية و�لوطنية بحلفائه.

متظاهرون  خ��رج  �لن��ت��خ��اب��ات,  عمليا  ي��وؤخ��ر  �ل���ذي  ف��رم��اج��و,  �لرئي�س  ت�ضرف  و�إز�ء 
غا�ضبون من �أن�ضار �ملعار�ضة, �جلمعة, �إىل �ضو�رع مقدي�ضو.

وقولبت �حتجاجات هوؤلء بقمع �ضديد من طرف قو�ت  تدربها تركيا يف �ل�ضومال.

تر�مب و�ضالح �لتغريد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  تفقد �ضاحب 
�لوطنية  �لأجنحة  من  ع��دد�  �م�س  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�لدويل  �ل��دف��اع  ملعر�س  ع�ضرة  �خلام�ضة  �ل����دورة  يف  �مل�����ض��ارك��ة  و�ل��دول��ي��ة 

)�آيدك�س 2021( �لذي يقام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�ل�ضركات  �ب��ت��ك��ار�ت  �أح���دث  على  �لتفقدية  �جل��ول��ة  خ��الل  �ضموه  و�ط��ل��ع 
و�لدول و�إنتاجها من �لآليات �ملتطورة و�أنظمة �لتحكم وتقنيات �لر�د�ر�ت 

�لدفاعية و�لع�ضكرية وغريها.
وقال �ضموه بهذه �ملنا�ضبة: �إن معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �أ�ضبح �أحد 
�أهم �ملن�ضات �لعاملية �ملعنية بحا�ضر �ل�ضناعات �لدفاعية وم�ضتقبلها ويتيح 
على  �لعاملية  �ل�ضركات  تعر�ضها  �لتي  �لنظم  �أح��دث  على  �لط��الع  فر�ضة 
�ليوم توظف  �لتي باتت  �ل�ضناعات �لدفاعية و�لع�ضكرية و�لأمنية  �ضعيد 
يف  �ملعر�س  تنظيم  �أن  �إىل  م�ضري�  �ل�ضطناعي..  �لذكاء  تقنيات  خمتلف 
وكفاءتها  �لإم����ار�ت  دول��ة  ق��درة  يج�ضد�ن  فيه  �مل�ضاركات  وحجم  م��وع��ده 

با�ضت�ضافة �لأحد�ث �لعاملية يف خمتلف �لظروف.

ج�ضور  وم��د  �ل�ضر�كات  تعزيز  يف  دوره  يو��ضل  �ملعر�س  �أن  �ضموه  و�أ���ض��اف 
�لتو��ضل و�لتعاون بني �لدول.. موؤكد� �أن �ضناعة �لدفاع تعد ر�فد�ً مهماً 
من رو�فد �لتنمية �ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة يف دولة �لإمار�ت و�لعديد من دول 

�لعامل.
لقائه  خ��الل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  وت��ع��رف 
�بتكار�تهم  �أه��م  على  �لعار�ضة..  �ل�ضركات  م�ضوؤويل  وكبار  �ل��دول  ممثلي 
ومعرو�ضاتهم من �لأنظمة �لدفاعية �لذكية و�آخر ما �أنتجته �لتكنولوجيا 
�أهمية  ب�ضاأن  �لأح��ادي��ث  معهم  ت��ب��ادل  كما  �ل��دف��اع..  جم��ال  يف  �لع�ضكرية 

�مل�ضاركة يف معر�س )�آيدك�س( ودوره يف دعم �ملبادر�ت و�ل�ضر�كات �لتي تعقد 
خالله.

و�أعرب �ضموه عن متنياته �لنجاح و�لتوفيق جلميع �لعار�ضني و�مل�ضاركني 
يف )�آيدك�س 2021( و�لز�ئرين للمعر�س.

ر�فق �ضموه خالل جولته يف �ملعر�س.. �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان و�ل�ضيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س 
ويل  دي��و�ن  وكيل  �ملزروعي  مبارك  حممد  و�ضعادة  �أبوظبي  مطار�ت  �إد�رة 

عهد �أبوظبي.

•• اأبوظبي -وام: 

��ضتقبل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة �أم�س- على هام�س فعاليات �لدورة 15 
ملعر�س �لدفاع �لدويل " �آيدك�س 2021" - كال على حدة - �للورد �إدو�رد 
لي�ضرت مبعوث رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �إىل منطقة �خلليج و�لفريق جوي 
مارتن �ضامب�ضون كبري م�ضت�ضاري وز�رة �لدفاع �لربيطانية لل�ضرق �لأو�ضط 
�إثيوبيا  جمهورية  يف  �لوطني  �لدفاع  ق��و�ت  رئي�س  ج��ول  برهانو  و�لفريق 
رو�ضيا  جمهورية  يف  و�لتجارة  �ل�ضناعة  وزي��ر  مانتوروف  ديني�س  ومعايل 
جمهورية  يف  �ل��دف��اع  وزي��ر  باناجيوتوبول�س  نيكول�س  ومعايل  �لحت��ادي��ة 

�ليونان.
�أبوظبي  مركز  يف  ج��رت  �لتي  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��الل   - بال�ضيوف  �ضموه  ورح��ب 

�لوطني للمعار�س - وبحث معهم .. عالقات �ل�ضد�قة و�لتعاون بني دولة 
�لإمار�ت وبلد�نهم يف خمتلف �جلو�نب و�ل�ضوؤون �لدفاعية و�لع�ضكرية.

كما تناول �ضموه و�ل�ضيوف �أهمية معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل " �آيدك�س 
" ودوره يف تعزيز �لتعاون و�لتن�ضيق و�إقامة �ضر�كات بني خمتلف �ل�ضركات 
و�ملوؤ�ض�ضات �لإقليمية و�لعاملية �ملعنية ب�ضناعات �لدفاع �إ�ضافة �إىل �لطالع 
دفاعية  و�أنظمة  تقنيات  من  �ل�ضناعات  ع��امل  �إليه  تو�ضل  ما  �أح��دث  على 

متطورة ت�ضهم يف مو�جهة �لتحديات �مل�ضرتكة �لتي ي�ضهدها �لعامل.
نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�ضيخ من�ضور  �ضمو   .. �للقاء�ت  ح�ضر جانبا من 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة و�ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد 
�ل�ضوؤون  ج��ه��از  رئي�س  �مل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفة  وم��ع��ايل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
وكيل  �ملزروعي  مبارك  حممد  و�ضعادة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�ضو  �لتنفيذية 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

تفقد �لأجنحة �لوطنية ��لد�لية �مل�صاركة يف »�آيدك�س 2021«

حممد بن زايد: �صناعة الدفاع تعد رافدًا مهمًا من روافد التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف الإمارات 
فيه يج�صد�ن قدرة د�لة �لإمار�ت �كفاءتها با�صت�صافة �لأحد�ث �لعاملية يف خمتلف  �مل�صاركات  �حجم  موعده  يف  �ملعر�س  • تنظيم 

حممد بن زايد ي�صتقبل عددا من الوزراء 
وروؤ�صاء الوفود امل�صاركني يف اآيدك�س 2021

الطريان املدين: نتوا�صل مع الطريان املدين 
برتكيا للتحقيق يف تفا�صيل واقعة طائرة ال�صحن

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين �أن طائرة �ل�ضحن �لرتكية �لتي �أقلعت 
ب�ضيط  و�أ�ضيبت بعطل  �إ�ضطنبول  �إىل  �ل��دويل متجهة  �ل�ضارقة  من مطار 

وهي يف �لأجو�ء قد هبطت ب�ضالم يف مطار وجهتها يف تركيا.
م��ع هيئة  بالتو��ضل  ب���د�أت  �إن��ه��ا  �مل���دين  ل��ل��ط��ري�ن  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  وق��ال��ت 
تفا�ضيل  يف  للتحقيق  �ملعنية  �ل��ط��ري�ن  و�ضركة  �لرتكية  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن 
معها  �لتعامل  وكيفية  للو�قعة  �لأ�ضا�ضي  �ل�ضبب  �إىل  و�لتو�ضل  �لو�قعة 
ل�ضمان �لمتثال �لأعلى مل�ضتوى معايري �ل�ضالمة يف �ملجال �جلوي لدولة 

�لإمار�ت ومطار�ت �لدولة.

•• دبي-وام:

وقعت موؤ�ض�ضة دبي خلدمات �لإ�ضعاف �م�س �تفاقية تعاون 
بني  �ل�ضر�كة  لتعزيز  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملخرتعني  جمعية  م��ع 
�لطرفني وحتقيق �ملزيد من �لتن�ضيق يف �ملجالت �لتقنية 
لالإ�ضعاف . و�ضت�ضهم �لتفاقية - �لتي وقعها �ضعادة خليفة 
�لإ�ضعاف  خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ض�ضة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل��در�ي 
�إد�رة  �أح��م��د جم���ان رئ��ي�����س جمل�س  �لإم���ار�ت���ي  و�مل��خ��رتع 
�أ�ضبوع  فعاليات  مع  تز�منا  �لإمار�تية  �ملخرتعني  جمعية 
�لإمار�ت لالإبتكار - يف دعم وتعزيز �لأفكار �لإبتكارية �لتي 
�لت�ضهيالت  وكافة  �لتوجيه  وتوفري  �لفني  �لدعم  تتطلب 
و�خلدمات و�مل�ضورة �لالزمة للمو�هب �لإمار�تية �ملو�طنة 

و�مل��خ��رتع��ني ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �ل��ت��ع��اون �مل�����ض��رتك يف جمال 
�لفعاليات و�لور�س و�ملخترب�ت.

وقال خليفة �لدر�ي �إنه من منطلق روؤية �ملوؤ�ض�ضة خلدمات 
�إ�ضعافية مبتكرة ور�ئدة عامليا قدمت جمموعة متنوعة من 
�لإبتكار�ت �لتخ�ض�ضية �لتي �ضاهمت ب�ضكل فاعل يف حتقيق 
روؤية و�أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة �لإ�ضرت�تيجية وكان لها �لأثر �لكبري 
على �خلدمات �ل�ضعافية �لتي تقدم باحرت�فية و��ضتد�مة 
من   . �ملجتمع  و�إ�ضعاد  �ملتعاملني  و�ضالمة  �ضحة  ل�ضمان 
�لإتفاقية  �إن  �أحمد جم��ان  �لإم��ار�ت��ي  �ملخرتع  ق��ال  جهته 
وهي  �لطرفني  بني  و�ل�ضر�كة  �لعالقة  تعزيز  �إىل  تهدف 
�إط��ار حتقيق روؤى �جلمعية يف دعم  متثل خطوة هامة يف 

�لب�ضرية. بكفاءتها  دبي" �ملعروف  "�إ�ضعاف 

•• ال�صارقة-وام:

�أكدت د�ئرة �لطري�ن �ملدين بال�ضارقة �أن طائرة 
مطار  من  �أقلعت  برتكيا  م�ضجلة  تركية  �ضحن 
�إ�ضطنبول هبطت  �ل�ضارقة �لدويل متوجهة �إىل 
�أي����ة �أ����ض���ر�ر بعد  يف م��ق��ر وج��ه��ت��ه��ا ب�����ض��الم دون 
�لأج����و�ء ومت  وه��ي يف  ب�ضيط  �أ���ض��اب��ه��ا عطل  �أن 

�إ�ضالحه من قبل قائد �لطائرة.
ووفقاً للمعلومات �ل�ضادرة عن �لد�ئرة فاإن قائد 
عطل  عن  بدقيقتني  �إقالعه  بعد  �أبلغ  �لطائرة 

يف �أح���د �مل��ح��رك��ات وب��ع��د ذل��ك ب��ث��الث دق��ائ��ق مت 
�لإبالغ عن �إ�ضالح م�ضكلة �ملحرك.

طريقها  �أكملت  �لطائرة  �أن  �ل��د�ئ��رة  و�أو�ضحت 
�إىل تركيا وهبطت يف �إ�ضطنبول ب�ضالم ..موؤكدة 
�أن م��ا مت ت��د�ول��ه م��ن ف��ي��دي��وه��ات ح���ول خروج 
دخان من �أحد حمركات �لطائرة كان ب�ضبب هذ� 

�لعطل �لب�ضيط �لذي �أ�ضلحه كابنت �لطائرة.
عدم  �إىل  �ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  �ل��د�ئ��رة  ودع���ت 
�ملعلومات من م�ضادرها  و�أخ��ذ  �ل�ضائعات  ت��د�ول 

�لر�ضمية.

الطريان املدين بال�صارقة يوؤكد و�صول طائرة �صحن 
اإىل وجهتها ب�صالم بعد عطل ب�صيط يف الأجواء

تعاون بني اإ�صعاف دبي وجمعية املخرتعني

•• اأبوظبي-وام:

�لقت�ضادي  �ل���ت���و�زن  جم��ل�����س  وق���ع 
و�لبتكار  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت�������و�زن 
�ضركة  مع  �لتفاقيات  من  جمموعة 
.2021 �آيدك�س  "�ضاب" يف معر�س 

وتت�ضمن �لتفاقيات مبا�ضرة "�ضاب" 
يف ع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر يف 
جمال �أنظمة �ل�ضت�ضعار يف �لإمار�ت 
برنامج  يف  م�ضاركتها  �إىل  بالإ�ضافة 
ت�����و�زن ل���ض��ت��د�م��ة وت��ع��زي��ز توطني 

و�لأمنية  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل�������ض���ن���اع���ات 
."SEEDS"

وتعك�س �لتفاقيات �لعالقة �لوثيقة 
�لقت�ضادي  �ل����ت����و�زن  جم��ل�����س  ب���ني 
متكني  �إىل  ي��ه��دف  �ل����ذي  "�ضاب" 
و�لأمنية  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة  �ل�����ض��ن��اع��ات 
�مل�����ض��ت��د�م��ة يف دول����ة �لإم�������ار�ت من 
للتكنولوجيا  ت�������و�زن  وم�����ع  ج���ه���ة, 

و�لبتكار من جهة �أخرى.
ح�������ض���ر ت����وق����ي����ع �لت�����ف�����اق�����ي�����ات يف 
ج��ن��اح ت����و�زن ك��ل م��ن ���ض��ع��ادة طارق 

�لرئي�س  �حل��و���ض��ن��ي  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
�لتنفيذي ملجل�س �لتو�زن �لقت�ضادي 
ومايكل جوهان�ضون �لرئي�س و�ملدير 
كارين  و�آن���ا  �ضاب  ل�ضركة  �لتنفيذي 
"�ضاب  ل�����ض��رك��ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  روزن 

�ملحدودة" يف �لإمار�ت.
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال �����ض����ع����ادة ط�����ارق 
�لرئي�س  �حل��و���ض��ن��ي  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي مل����ج����ل���������س �ل�������ت�������و�زن 
�لقت�ضادي.. " تعد �ضر�كتنا مع �ضاب 
�لناجحة  �لعاملية  لل�ضر�كات  م��ث��اًل 

�ل��ط��رف��ني وكجزء  ل��ك��ال  و�مل���ج���دي���ة 
م��ن �ل��ت��ز�م��ن��ا ن��ح��و �لإم�����ار�ت �ضوف 
ن��و����ض��ل م��ع ���ض��اب ج��ه��ودن��ا �حلثيثة 
�لإمار�تية  �لقدر�ت  وتنمية  لتطوير 
�ملحلية.  و�مل��ه��ار�ت  �لكفاء�ت  وتعزيز 
�ملتز�يدة  �ضاب  م�ضاركة  ي�ضعدنا  كما 

و�لفّعالة يف بر�جمنا �ملتعددة".
ك��اري��ن روزن,  �آن���ا  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
�ملدير �لعام ل�ضركة "�ضاب �ملحدودة".. 
و�لتطوير  �لبحث  عمليات  متثل   "
حم�����ور ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا ل��ل��ن��م��و يف 

�لإمار�ت منذ �فتتاحنا ملركز �لإنتاج 
و�لت�ضنيع يف جممع تو�زن �ل�ضناعي 
ي�ضعدنا   .2018 �لعام  يف  باأبوظبي 
ت��زوي��د �لإم����ار�ت و�لأ����ض���و�ق �لعاملية 
ب��اأن��ظ��م��ة �ل���ض��ت�����ض��ع��ار �ل���ت���ي ميكن 
�ملدنية  �مل��ج��الت  يف  منها  �ل�ضتفادة 
و�لع�ضكرية على حد �ضو�ء. نثمن يف 
�ضاب �ضر�كتنا مع تو�زن �لتي تهدف 
وُنُظم متكاملة  �أُ�ض�س قوية  بناء  �إىل 
يف  و�لأم���ن  �ل��دف��اع  بقطاع  لالرتقاء 

دولة �لإمار�ت".

•• اأبوظبي -وام: 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ضيف  �ل�ضيخ  �ضمو  �لفريق  ز�ر   
حالياً  2021" �ملقام  "�آيدك�س  معر�س   , �أم�س   , �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 

مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س "�أدنيك" مب�ضاركة دولية و��ضعة.
�أح��دث ما تو�ضل  �لتي تعر�س  �لوطنية  �لأجنحة  ع��دد� من  �ضموه  وتفقد 
�إليه قطاع �ل�ضناعات �لدفاعية بالدولة من تكنولوجيا ومعد�ت متطورة 
�لوطنية,  �لدفاعية  �ل�ضناعات  قطاع  يف  �لتطور  تعك�س  و�لتي  ومبتكرة, 
حيث ��ضتمع �ضموه من م�ضوؤويل هذه �لأجنحة ملوجز عما يتم عر�ضه من 

هذه �ل�ضناعات �ملتطورة.
كما �ضملت جولة �ضموه �لطالع يف عدد من �لأجنحة �لعربية و�لدولية على 
�لع�ضكرية و�لدفاعية و�لت�ضالت  �لتي تقدمها يف �ملجالت  �لتقنيات  �أهم 
و�أنظمة �حلماية و�لأمن, وتبادل �ضموه �لأحاديث مع �لعار�ضني وعدد من 
ومعد�ت  و�آليات  وتقنيات  منتجات  من  يقدمونه  ما  �أه��م  حول  �مل�ضوؤولني 
و�لأم���ن  �لع�ضكرية  �ل��ق��و�ت  ���ض��وؤون  وم��ب��ت��ك��رة يف  م��ت��ط��ورة  ح��دي��ث��ة  تقنية 

و�ل�ضالمة و�مل�ضتخدمة كحلول م�ضتد�مة للعمليات �لع�ضكرية.

»توازن, و�صاب« توقعان جمموعة من التفاقيات يف اآيدك�س 2021

�صيف بن زايد يزور معر�س »اآيدك�س  2021 « ويتفقد عددا من الأجنحة الوطنية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

ل�ضاحب  �ل���ك���رمي���ة  �ل���رع���اي���ة  حت����ت 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�هلل",  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�����ض��م��و �ل�ضيخ  ون��ي��اب��ة ع���ن ���ض��اح��ب 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�ضيخ من�ضور  �ضمو  �فتتح  �مل�ضلحة.. 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أم�س,  �لرئا�ضة,  �ضوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�لدورة �ل� 15 ملعر�س �لدفاع �لدويل 
خلم�ضة  ي�ضتمر�ن  �ل��ذي  "�آيدك�س" 
مركز  يف  ف����رب�ي����ر,   25 ح��ت��ى  �أي�������ام, 
ليكون  للمعار�س,  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي 
مرحلة  ي���د����ض���ن  دويل  ح�����دث  �أك������رب 

�لتعايف من "كوفيد19-".
بح�ضور  �لفتتاح  حفل  �ضموه  و�ضهد 
رئي�س  ق����دي����روف  رم�������ض���ان  ف��خ��ام��ة 
وفخامة  �ل�������ض���ي�������ض���ان,  ج���م���ه���وري���ة 
جمهورية  رئي�س  مينخانوف  ر�ضتم 
�ورو�ضكي  �أول��ي��غ  وم��ع��ايل  تتار�ضتان, 
�ل�ضناعات  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س  نائب 
و�لفريق  �أوكر�نيا,  يف  �ل�ضرت�تيجية 
مو�ضى  دق���ل���و  ح����م����د�ن  حم���م���د  �أول 
�لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س �ل�ضيادي 
يف جمهورية �ل�ضود�ن وعدد من كبار 
على  �لفعالية  و�قت�ضرت  �مل�ضوؤولني. 
كبار �ل�ضخ�ضيات �ملدعوة من خمتلف 
دول �لعامل, و�ضط �إجر�ء�ت تنظيمية 
و�لتد�بري  �مل��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  �ل��ت��زم��ت 

�لحرت�زية و�لوقائية.
ز�يد  ب��ن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  وق���ال 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
"معر�س  �إن  �ل��رئ��ا���ض��ة  ����ض���وؤون  وزي���ر 
 "2021 – �آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع 
 – �ل����ب����ح����ري  �ل�����دف�����اع  "معر�س  و 
�أب����رز  مي���ّث���الن   "2021 ن��اف��دك�����س 
�مل���ن�������ض���ات �ل���ع���امل���ي���ة ل���ع���ر����س �أح�����دث 
�ملعد�ت �لع�ضكرية و�لأ�ضلحة �ملتطورة 
مًعا  وُي�����ض��ّك��الن  �حل��رب��ي��ة,  و�لتقنيات 
�لدول  �إقليمًيا ودولًيا جلميع  مرجعا 
�ملجال  ه�����ذ�  يف  �ل�������ض���رك���ات  وك������ربى 

�ل�ضرت�تيجي.
�أن تنظيم �حلدث يعك�س  و�أكد �ضموه 
�ل��ق��درة �ل��ع��ال��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف 
ظل  يف  �ل���دول���ي���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة 
ي�ضهدها  �لتي  �ل�ضتثنائية  �ل��ظ��روف 
�نت�ضار جائحة كورونا,  نتيجة  �لعامل 
�لتوجيهات  ب��ف�����ض��ل  ي����اأت����ي  وذل������ك 
للقيادة  �ل��ث��اق��ب��ة  و�ل���روؤي���ة  �ل��ك��رمي��ة 

�لر�ضيدة.
و�أ�ضاف �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد 

�لبتكار  مت��ن��ح  �ل��دول��ة  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�لتطّور  �����س  �مل��ت��خ�����ضّ و�ل��ت�����ض��ن��ي��ع 
بالغة  و�أهميًة  �أولويًة مطلقة  �لعلمي 
لهذه  مب��ا  منها  �إمي��اًن��ا  �ضيا�ضاتها,  يف 
م�ضتقبل  ل�ضمان  قيمة  من  �ملجالت 
�أبناء  و�ع���د ل��الأج��ي��ال �مل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن 
�لإم�������ار�ت, ودع����م ر���ض��ي��د �لإجن�����از�ت 

�لوطنية.
وكان حفل �لفتتاح قد ��ضتهل بال�ضالم 
�أعقبه عر�س مرئي  للدولة,  �لوطني 
�لتي  و�ل���ري���ادة  �ل��ت��ط��ور  ي���روي ق�ضة 
ت��ق��وده��ا دول���ة �لإم�����ار�ت و�لإجن�����از�ت 
وبخا�ضة  حققتها,  �لتي  �ل�ضتثنائية 
�ضهد  �ل������ذي   2020 �ل����ع����ام  خ�����الل 

�نت�ضار جائحة كوفيد19-.
و�ضهد �حلفل عر�س طري�ن يف �ضماء 
نفذه  �ل��دول��ة  علم  لت�ضكيل  �أب��وظ��ب��ي 
جانب  �إىل  �لإمار�ت"  "فر�ضان  فريق 

عرو�س مو�ضيقية لفرق ع�ضكرية.
�حل���ف���ل تقدمي  ف����ق����ر�ت  وت�����ض��م��ن��ت 
ع�ضكرية  ل����ع����م����ل����ي����ات  �����ض����ي����ن����اري����و 

و���ض��ي��ن��اري��وه��ات وه��م��ي��ة ����ض���ارك فيه 
�لربية  �لع�ضكرية  �لوحد�ت  من  عدد 
فيها  ��ضتعملت  و�لبحرية,  و�جل��وي��ة 
ت��ق��ن��ي��ات م�����ض��ت��خ��دم��ة يف �مل����ن����اور�ت 
�ضلطت  و�ل��ت��ي  و�لأم��ن��ي��ة,  �لع�ضكرية 
�لتقنيات  ع��ل��ى  م��ن خ��الل��ه��ا  �ل�����ض��وء 
�مل��ع��ززة بالو�قع  �حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ط��ورة 
�ل�ضطناعي  و�ل���ذك���اء  �لف���رت�����ض���ي 
و�ل������روب������وت������ات, و�لت�����������ض�����الت عرب 
�ملو�قع  لتحديد  �ل�ضناعية  �لأق��م��ار 

و�لتحركات.
ح�ضر مر��ضم �لفتتاح معايل حممد 
�لدولة  �ل����ب����و�ردي وزي�����ر  �أح���م���د  ب���ن 
ل�ضوؤون �لدفاع ومعايل �لفريق �لركن 
ح��م��د حم��م��د ث���اين �ل��رم��ي��ث��ي رئي�س 
�أركان �لقو�ت �مل�ضلحة وعدد من كبار 

قادة �لقو�ت �مل�ضلحة.
 "2021 "�آيدك�س  م��ع��ر���س  وي��ق��دم 
�لذي تنظمه �ضركة �أبوظبي �لوطنية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  "�أدنيك",  ل��ل��م��ع��ار���س 
للقو�ت  �لعامة  و�لقيادة  �لدفاع  وز�رة 

�إليه قطاع  تو�ضل  ما  �أح��دث  �مل�ضلحة 
تكنولوجيا  من  �لدفاعية  �ل�ضناعات 
وم����ع����د�ت م���ت���ط���ورة وم���ب���ت���ك���رة, �إىل 
ج��ان��ب ت�����ض��ل��ي��ط �ل�����ض��وء ع��ل��ى تطور 
�لوطنية  �لدفاعية  �ل�ضناعات  قطاع 
�ضر�كات  ع��ق��د  وك���ذل���ك  �ل����دول����ة,  يف 
ب���ني خم��ت��ل��ف �جلهات  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملية  �ل�����ض��رك��ات  وك���ربى  �مل�����ض��ارك��ة 

�ملتخ�ض�ضة يف هذه �لقطاعات.
هذ�  "�آيدك�س"  معر�س  دورة  وتتميز 
�أك��رب حدث متخ�ض�س يف  باأنها  �لعام 
�لقطاع �لدفاعي على م�ضتوى �لعامل 
"كوفيد- من  �لتعايف  مرحلة  يد�ضن 
عار�ضة  �ضركة   900 19" مب�ضاركة 
من 59 دولة, و�ضط توقعات بح�ضور 
�أل���ف ز�ئ���ر, �إىل جانب  �أك���ر م��ن 70 
ح�ضورهم,  �أكدو�  دولية  وفود   110
�لتغطية  يف  ي�ضارك  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�لإعالمية ما يزيد عن 500 �إعالمي 

من 64 دولة.
وقال معايل �للو�ء �لركن طيار فار�س 

ل�ضرطة  �لعام  �لقائد  �مل��زروع��ي  خلف 
�أبوظبي, رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
 " و"نافدك�س"..  "�آيدك�س"  ملعر�ضي 
�لعاملي,  �حل��دث  ه��ذ�  بانطالق  نفخر 
باليوبيل  �لذي يتز�من مع �لحتفال 
�لذهبي لحتاد دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة, ليو��ضل �ملعر�ضني م�ضريتهما 
و�ضط  ع��ام��اً,   27 قبل  �نطلقت  �لتي 
بذلك  م��ر���ض��خ��اً  و�����ض���ع,  �إق���ب���ال دويل 
وباعتباره  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة,  م��ك��ان��ت��ه 
وت�ضتقطب  ت�ضتعر�س  عاملية  من�ضة 
�ل�ضناعات  �إل��ي��ه  تو�ضلت  م��ا  �أح����دث 
و�جلوية  و�لبحرية  �لربية  �لدفاعية 
تو�كب  و�ب���ت���ك���ار�ت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ن 

تقنيات �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة.
و�أ������ض�����اف م���ع���ال���ي���ه " جن���ح���ت دول����ة 
�لإمار�ت يف تاأكيد قدر�تها و�إمكاناتها 
م����ن خ�����الل ج��اه��زي��ت��ه��ا �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
�لفعالية  ه����ذه  و����ض��ت�����ض��اف��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
�إىل ما  ب��ال��ن��ظ��ر  �ل����ر�ئ����دة,  �ل���دول���ي���ة 
تتمتع به من كفاء�ت وخ��رب�ت وبنية 

حتظى  عمل  بيئة  للعامل  تقد  حتتية 
و��ضتقطبت  �ل����دويل,  �ملجتمع  بثقة 
على �إثرها م�ضاركة عاملية و��ضعة رغم 
�لظروف �لتي ي�ضهدها �لعامل نتيجة 
�إىل  بالنظر  وذل��ك  �جلائحة,  �نت�ضار 
�لقطاع,  ت��ط��وي��ر  �ل��رئ��ي�����س يف  دوره����ا 
و�ضفقات  عقود  توقيع  يف  و�مل�ضاهمة 

طويلة �لأجل".
�لركن  �للو�ء  �ضعادة  ق��ال  جانبه,  من 
�إ�ضحاق �ضالح حممد �لبلو�ضي,  طيار 
وتطوير  لل�ضناعات  �مل�ضاعد  �لوكيل 
�لدفاع,  ب�����وز�رة  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل���ق���در�ت 
ون����ائ����ب رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �إن 
و"نافدك�س"  "�آيدك�س"  م��ع��ر���ض��ي 
ي��ع��ت��رب�ن نقطة حت���ول ج��دي��دة نحو 
����ض��ت��ئ��ن��اف ق���ط���اع ���ض��ي��اح��ة �لأع���م���ال 
�لتي  �ل�ضاملة  �لتنمية  م�ضرية  ودع��م 
�لإمار�ت  ت�ضهم يف تعزيز مكانة دولة 
�لتي  �ملقبلة  ع��ام��اً  �خلم�ضني  خ���الل 
ت�ضعى لبناء �قت�ضاد قائم على �ملعرفة 

و�لبتكار.

�لدوؤوبة لفرق  ونوه �ضعادته باجلهود 
عملت  �لتي  �ملنظمة  و�للجان  �لعمل 
�لإج���ر�ء�ت  م��ن  جمموعة  و�ضع  على 
�لعاملية  �ل�����ض����رت�ط����ات  �أع����ل����ى  وف�����ق 
و�ضالمة  �أم������ن  ل�����ض��م��ان  و�مل���ح���ل���ي���ة 
و�لزو�ر,  و�مل�ضاركني  �لدولية  �لوفود 
�ل��دورة خالل  �نعقاد هذه  ياأتي  حيث 
�لقيادة  روؤى  بف�ضل  �مل��رح��ل��ة,  ه���ذه 
��ضتبقت  �ل���ت���ي  �ل��ث��اق��ب��ة,  �ل��ر���ض��ي��دة 
و�ح���ت���وت  "كوفيد19-"  ج���ائ���ح���ة 
بالعامل  �نت�ضارها, للرتحيب  خماطر 
�خلطط  م��ن  م�ضتفيدة  ج��دي��د,  م��ن 
م��ف�����ض��ل��ة و�مل����درو�����ض����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م هذه 
�لفر�ضة  و�إتاحة  �ل�ضتثنائية,  �لدورة 
ممار�ضة  يف  ب���ال����ض���ت���م���ر�ر  ل���ل���ع���امل 

�أعمالهم بثقة و�أمان.
من جانبه, قال حميد مطر �لظاهري, 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�ضو 
للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  ل�ضركة 
"�أدنيك" وجمموعة �ل�ضركات �لتابعة 
هذ�  بتنظيم  �أدنيك  يف  " نفخر  لها.. 

�حل�����دث �ل���ض��ت��ث��ن��ائ��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
للفعاليات  �ملنظمة  �ل��ل��ج��ان  خمتلف 
و�ضعت  �ل���ت���ي  �مل��خ��ت�����ض��ة  و�جل����ه����ات 
بدء�ً  �مل��ر�ح��ل  جميع  �ضملت  خ��ط��ط��اً 
من �لت�ضجيل وو�ضوًل �إىل ح�ضورهم 
�مل���ع���ر����ض���ني, ل��ت�����ض��ه��ي��ل �لإج����������ر�ء�ت 
�خلا�ضة بالوفود �لدولية و�لعار�ضني 
و�مل�ضاركني يف  و�ل���زو�ر  و�لإع��الم��ي��ني 
�لتاأ�ضري�ت  �إ���ض��د�ر  ه��ذ� �حل��دث, من 
�خل��ا���ض��ة ب��ال��وف��ود �ل��دول��ي��ة, و�إج���ر�ء 
كوفيد19-  ب���  �خلا�ضة  �لفحو�ضات 

جلميع �لوفود �لدولية".
�لتعاون  ه���ذ�  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أ����ض���اف 
�لأولية  �لنتائج  على  �نعك�س  �ملثمر 
�ملتعلقة بامل�ضاركات �لدولية مبا يفوق 
�لعام  هذ�  ��ضتقطبنا  �لتوقعات, حيث 
5 دول جديدة, ت�ضارك للمرة �لأوىل, 
�لدولية  �ل�����ض��رك��ات  ن�ضبة  وجت�����اوزت 
84 باملائة من جمموع �لعار�ضني, يف 
حني و�ضلت ن�ضبة �ل�ضركات �لوطنية 
16 باملائة من جمموع  �إىل  �لعار�ضة 
مدى  يعك�س  �ل��ذي  �لأم���ر  �ل�ضركات, 
�أيدك�س  مبعر�ضي  �ل���دويل  �له��ت��م��ام 
م�ضاحة  على  ميتد  �ل���ذي  ونافدك�س 
و�ضلت  فيما  مربع  م��رت  �أل��ف   155
و�ملائية  �خلارجية  �لعرو�س  م�ضاحة 
�إىل  لأدن��ي��ك  �لبحري  �لر�ضيف  على 

مربع. مرت  �ألف   81
و�ضالمة  �ضحة  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أك����د 
ملعر�ضي  و�ل������زو�ر  �مل�����ض��ارك��ني  ج��م��ي��ع 
على  تعترب  و"نافدك�س"  "�آيدك�س" 
ر�أ�س �أولويات �ضركة �أبوظبي �لوطنية 
و�ضعت  ح��ي��ث  "�أدنيك",  ل��ل��م��ع��ار���س 
�ل�ضركة بروتوكولت تو�ضح �لتد�بري 
باحلفاظ  �خل���ا����ض���ة  و�لإج��������������ر�ء�ت 
وذلك  �مل�����ض��ارك��ني,  جميع  �ضحة  على 
�ل�ضحية  �ل���ه���ي���ئ���ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ل��ع��الق��ة م��ن خالل  و�ل��رق��اب��ي��ة ذ�ت 
ت��وف��ري م��ر�ك��ز �ل��ف��ح�����س �ل�����دوري يف 
للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
جلميع �لوفود ويف �ضبكة �لفنادق �لتي 
ف�ضاًل  و�مل�ضاركني,  �ل��زو�ر  ت�ضت�ضيف 
عن �لتد�بري �لحرت�زية �لتي يجري 

تطبيقها يف جميع مر�فق �حلدث.
�أن��ه �ضيتم تطبيق  �إىل  جت��در �لإ���ض��ارة 
جمموعة و��ضعة من �إجر�ء�ت �ل�ضحة 
و�ل�����ض��الم��ة و�ل���وق���اي���ة ل�����ض��م��ان �أمن 
و�لزو�ر  و�مل�ضاركني  �ل��وف��ود  و�ضالمة 
�ملعر�ضني  من   2021 �لعام  دورة  يف 
�ملعلومات  م��ن  وللمزيد   .. و�مل��وؤمت��ر 
وت��ف��ا���ض��ي��ل ه���ذه �لإج�������ر�ء�ت, يرجى 
زيارة �ملوقع �لإلكرتوين �لر�ضمي عرب 
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•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  ��ضتقبل 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة, 
�أول حممد ح��م��د�ن دقلو,  �ل��ف��ري��ق  �أم�����س, م��ع��ايل 
�لنتقايل  �ل�ضيادي  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب 
معر�س  هام�س  على  وذل��ك  �ل�����ض��ود�ن,  جلمهورية 
�فتتح  �ل���ذي   2021 �آي��دك�����س   - �ل����دويل  �ل��دف��اع 
�ليوم يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. وبحث 
�ضموه مع معايل �لفريق �أول حممد حمد�ن دقلو 
�لعالقات  وتطوير  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �ضبل 
وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني 
�ل�ضود�ن �ل�ضقيقة يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات, 
مبا يحقق تطلعات �لدولتني و�ل�ضعبني �ل�ضقيقني, 
�إ�ضافة �إىل �مل�ضتجد�ت يف �ملنطقة وعدد من �لق�ضايا 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�ضرتك. ح�ضر 
�ل��ل��ق��اء م��ع��ايل حم��م��د ب��ن �أح��م��د �ل���ب���و�ردي وزير 
�ل���دول���ة ل�����ض��وؤون �ل���دف���اع, و���ض��ع��ادة ح��م��ي��د �ضعيد 

�لرئا�ضة,  �ضوؤون  وزي��ر  مكتب  مدير  نائب  �لنيادي 
جمهورية  �ضفري  �ل��ك��ارب  ع��ب��د�هلل  حممد  و�ضعادة 

�ل�ضود�ن لدى �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضلم �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة, ر�ضالة 
خ��ط��ي��ة, م���ن م��ع��ايل �أ���ض��ك��ار م��ام��ني رئ��ي�����س وزر�ء 
ج��م��ه��وري��ة ك��از�خ�����ض��ت��ان, ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��زي��ز عالقات 
�ل�ضد�قة و�لتعاون بني �لبلدين . جاء ذلك خالل 
مينيليكوف  ماديار  �ضعادة  �أم�س,  �ضموه,  ��ضتقبال 
�ضفري جمهورية كاز�خ�ضتان لدى �لدولة, �لذي قام 
بت�ضليم �لر�ضالة وذلك على هام�س "معر�س �لدفاع 
2021" �ل��ذي �فُتتح �م�س يف  – �آيدك�س  �ل��دويل 
�ضموه  وبحث  للمعار�س.  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
مع �ضعادة ماديار مينيليكوف �ضبل تطوير �لتعاون 
�ل��ث��ن��ائ��ي وت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات ب���ني دول����ة �لإم�����ار�ت 

�ل�ضديقة  كاز�خ�ضتان  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية 
و�ل���ق���ط���اع���ات, مب����ا يحقق  �مل����ج����الت  يف خم��ت��ل��ف 

و�ل�ضعبني  للدولتني  و�ل�ضتقر�ر  و�لتقّدم  �لزدهار 
�ل�ضديقني.

•• اأبوظبي - وام:

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�ضيخ من�ضور  �ضمو  ��ضتقبل 
مادت  �أم�����س, معايل  �لرئا�ضة,  ���ض��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�أذربيجان,  جلمهورية  �لدفاعية  �ل�ضناعات  وزي��ر  غولييف 
وذلك على هام�س "معر�س �لدفاع �لدويل – �آيدك�س 2021" 
�لذي �فُتتح �م�س يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. جرى 
خالل �للقاء بحث �ضبل �لتعاون �لثنائي وتعزيز �لعالقات بني 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �أذربيجان �ل�ضديقة 
يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات, مبا يحقق �لزدهار و�لتقّدم 

و�ل�ضتقر�ر للدولتني و�ل�ضعبني �ل�ضديقني.

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ من�ضور  �ضمو  ��ضتقبل 
وزير  مانتوروف  ديني�س  معايل  �م�س,  �لرئا�ضة,  �ضوؤون  وزير  �ل��وزر�ء 
يف  �لرو�ضي  �لطرف  ورئي�س  �لحت��ادي��ة,  لرو�ضيا  و�لتجارة  �ل�ضناعة 
�لتجاري  للتعاون  �مل�ضرتكة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لرو�ضية  �حلكومية  �للجنة 
– �آيدك�س  �لدويل  �لدفاع  "معر�س  و�لقت�ضادي, وذلك على هام�س 
للمعار�س.  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �م�س  �فُتتح  �ل��ذي   "2021
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �ضبل  م��ان��ت��وروف  ديني�س  م��ع��ايل  م��ع  ���ض��م��وه  وب��ح��ث 
�لثنائي وتطوير �لعالقات بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و رو�ضيا 
يحقق  مب��ا  و�ل��ق��ط��اع��ات,  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل�ضديقة  �لحت��ادي��ة 

�لزدهار و�لتقّدم و�ل�ضتقر�ر للدولتني و�ل�ضعبني �ل�ضديقني.

حتت رعاية رئي�س الدولة ونيابة عن حممد بن زايد .. من�صور بن زايد يفتتح اآيدك�س 2021 

من�صور بن زايد يت�صلم ر�صالة خطية من رئي�س وزراء كازاخ�صتان من�صور بن زايد ي�صتقبل نائب رئي�س املجل�س ال�صيادي النتقايل ال�صوداين

من�صور بن زايد ي�صتقبل وزير ال�صناعة والتجارة الرو�صيمن�صور بن زايد ي�صتقبل وزير ال�صناعات الدفاعية جلمهورية اأذربيجان
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اأخبـار الإمـارات

�صيجنال ت�صتعر�س منتجات جديدة للحرب الإلكرتونية خالل اآيدك�س 2021
•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت �ضركة �ضيجنال �لر�ئدة يف توفري �حللول �ملتعلقة باحلرب �لإلكرتونية 
و�ل�ضتخبار�ت, �م�س منتجني متطورين من �ضاأنهما �أن يقدما ميزة تكتيكية 
لت�ضوي�س  نظام  وه��و   ,V-Protect منتجا  و�ضيكون  �مل�ضتقبل.  مهام  يف 
�ت�ضالت �لرتدد�ت �لر�ديوية من �ضاأنه �أن ي�ضاعد يف حماية �أرو�ح �ل�ضخ�ضيات 
NavControl-G ملهمة و�لقو�فل �لع�ضكرية من �أخطار غري متوقعة, و�

�ملتخ�ض�س يف �لقدر�ت �مل�ضادة للطائر�ت �مل�ضرية بدون طيار "�لدرون" من 
�أهم �حللول �ملوؤثرة يف �ل�ضطالع بنتائج �إيجابية �ضمن �ل�ضناعات �لدفاعية 

�لتي ت�ضهد زيادة مطردة يف �لرقمنة.
وموؤمتر  معر�س  خ��الل  "�يدج"  جناح  يف  �ملنتجني  هذين  ع��ن  �لك�ضف  ومت 

25 فرب�ير �جلاري يف  2021" �لذي يقام لغاية  "�آيدك�س  �لدفاع �لدويل 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س "�أدنيك".

عايل  ومتفاعاًل  ومتقدماً  حمموًل  ت�ضوي�س  نظام   V-Protect ويعترب 
�لطاقة يقوم بحجب �إ�ضار�ت �لرتدد�ت �لر�ديوية �لأر�ضية �ل�ضائعة بالإ�ضافة 
و�أجهزة  �ل��ر�دي��و  ت����ردد�ت  يغطي  �مل��ح��م��ول��ة, حيث  �لت�����ض��الت  م��ع��د�ت  �إىل 
�ملحمولة  �ل��ه��و�ت��ف  وت����ردد�ت   "walkie-talkie" �لال�ضلكي  �لت�����ض��ال 
�ملتفجر�ت  مبكافحة  بجهاز  �لنظام  يتميز  �لال�ضلكي.  �لإن��رتن��ت  و�ت�����ض��ال 
�ملرجتلة و�إجر�ء�ت مكافحة �لطائر�ت بدون طيار, ويتم تثبيت �لنموذج �ضهل 
�لتلقائي  �لت�ضغيل  �إمكانية  يوفر  �لرباعي كما  �لدفع  �ضيار�ت  �ل�ضتخد�م يف 
من خالل ��ضتخد�م 16 قناة وم�ضخمات طاقة عالية �لنبعاث لتعزيز نطاق 

�حلماية ومكافحة �لتهديد�ت �ملختلفة عرب جمال �لرتدد.

ممت  �ضُ م��ت��ط��ورة  �إر�����ض����ال  وح�����دة   NavControl-G ي��ع��د  ح���ني  يف 
خ�ضي�ضاً ملنع �ملركبات �جلوية غري �ملاأهولة من �لتعدي على مو�قع حمددة. 
"�ضيجنال" نظاًما ميكنه  وللم�ضاعدة على حماية �ملناطق �حل�ضا�ضة, طورت 
يف  �أخ��ط��اء  لتوليد  �إ�س"  بي  "جي  �لعاملي  �لتمو�ضع  نظام  �إ���ض��ار�ت  حماكاة 
�ملاأهولة وغري  �ملركبات غري  على  �ل�ضيطرة  �إىل  ي��وؤدي  ما  و�لتوقيت,  �ملوقع 
ُي�ضتعمل  �أن  �ملتعاونة. كما ميكن للنظام �ملغلف يف علبة مقاومة لل�ضدمات, 
�مليد�ن  يف  لال�ضتعمال  �أو  ثابتة  مو�قع  �إم��ا يف  ��ضتخد�مات  عدة  ب�ضال�ضة يف 

عند �حلاجة.
وبهذه �ملنا�ضبة, قال وليد �مل�ضماري نائب رئي�س �إد�رة �لرب�مج يف قطاع �حلرب 
�لإلكرتونية  ق��ط��اع �حل���رب  "ميثل  �ي���دج:  �لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل���ض��ت��خ��ب��ار�ت يف 
و�ل�ضتخبار�ت ع�ضب �أنظمة �لدفاع و�لأمن �حلديثة. وحتتل �ضيجنال مكانة 

ريادية يف �ل�ضطالع بتقنيات متطورة ت�ضاعد عمالءنا على تو�ضعة خيار�تهم 
يف عامل �ضريع �لتغري. وتعد حلولنا �حلديثة �لتي متّكن عمالءنا من �إد�رة 
تركز  �لتي  �ملرنة  عرو�ضنا  على  حياً  مثاًل  �ملعقدة,  و�لأد�ء  �لأم��ن  متطلبات 

طاقاتها حلجب �لأعد�ء وحتييدهم ومهاجمتهم".
وتتمتع �ضيجنال بروح �ل�ضركات �لنا�ضئة يف ت�ضميم و�إنتاج منتجات وخدمات 
على  ومبنية  ��ن��ة  وحم�����َضّ وف��ع��ال��ة  مفتوحة  بنية  ذ�ت  ث��وري��ة  ورق��م��ي��ة  �أم��ن��ي��ة 
نفذت  وقد  �ملنطقة.  يف  و�ل�ضركات  �حلكومات  ل�ضالح  �لر�ديوية,  �ل��رتدد�ت 
�ل�ضركة دورة �ضارمة من حتليل �لتهديد�ت و�لأبحاث و�لتطوير بهدف ر�ضد 
قطاع  من  ج��زء�ً  "�ضيجنال"  وتعد  ومكافحتها.  وحتليلها  �لنا�ضئة  �ملخاطر 
�حلرب �لإلكرتونية و�ل�ضتخبار�ت يف �يدج, جمموعة �لتكنولوجيا �ملتقدمة 

�لتي ُت�ضنف بني �أف�ضل 25 مورد�ً ع�ضكرياً يف �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�ضهد �ليوم �لأول من معر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" 2021 �إعالن �لقو�ت 
مع  دره��م  مليار   5,030 بقيمة  �ضفقة   19 توقيع  عن  �لإمار�تية  �مل�ضلحة 
�ضركات حملية ودولية, وذلك بالتز�من مع �نطالق فعاليات �ملعر�ضني �أم�س 

وي�ضتمر �إىل 25 فرب�ير �جلاري.
وقال �ضعادة �لعميد ركن حممد خمي�س �حل�ضاين, �ملتحدث �لر�ضمي ملعر�ضي 
"�آيدك�س" و"نافدك�س" �إن �إجمايل �ل�ضفقات �خلارجية بلغت 1.091 مليار 
قيمة  بلغت  فيما  �ل�ضفقات,  قيمة  �إج��م��ايل  من   22% متثل  و�لتي  دره��م, 

�ل�ضفقات �ملحلية 3.939 مليار درهم بن�ضبة 78%.
خارجية,  �ضركات   7 على  توزعت  �خلارجية  �لعقود  �أن  �إىل  �حل�ضاين  و�أ�ضار 

و12 �ضركة حملية.
�لعميد ركن  �ملوؤمتر �ل�ضحفي �لذي عقد بح�ضور  جاء هذ� �لع��الن خالل 
ب��ح��ري فهد نا�ضر �ل��ذه��ل��ي, و�مل��ق��دم رك��ن م��اي��ا ر����ض��د �مل��زروع��ي �ملتحدثني 

�لر�ضميني با�ضم معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021.
�لتي  �ل�ضفقات  �أب����رز  �إن  �ل��ذه��ل��ي,  ن��ا���ض��ر  ف��ه��د  ب��ح��ري  رك���ن  �لعميد  وق���ال 
 Calidus Aerospace - Sole" م��ع  �ل��ت��ع��اق��د  ت�ضمنت  ع��ق��دت 
  "B-250" ب���در  ط��ائ��رة   12 ع���دد  ل�����ض��ر�ء   "  Proprietorship
�ضركة  م��ع  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  ت��ع��اق��دت  ك��م��ا   .. دره���م  م��ل��ي��ار   1.697 بقيمة 
و�أ�ضلحة  ذخائر  ل�ضر�ء   "International Golden Group"
و�آليات من �ضركة منر  �إىل جانب �ضر�ء �ضيار�ت  689 مليون دره��م,  بقيمة 

لل�ضيار�ت بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.
و�أ�ضار �لذهلي �إىل �أن �ل�ضفقات �ملحلية ت�ضمنت, �لتعاقد مع �ضركة �مل�ضعود 
لتوريد قطع غيار و�أعمال �ضيانة لدبابة لوكلريك وقطع غيار �لو�ضكو�س 
 Global" و�ضركة  دره���م,  مليون   250 بقيمة  �لعامة  �ل�ضيانة  ل�ضالح 
لنظام  �لفني  �لإ�ضناد  خدمات  لتوفري    "Aerospace Logistics
�ملالحة �جلوية ل�ضالح قيادة �لطري�ن �مل�ضرتك, بقيمة 410 ماليني درهم, 
و�لتعاقد مع �ضركة بن هالل لتوريد قطع �لغيار و�لإ�ضالح و�لإ�ضناد �لفني 

بقيمة 45 مليون درهم .
�ضاحلية  دوري��ة  زو�رق  ل�ضر�ء  �لفتان  �ضركة  مع  �لتعاقد  ج��رى  �أن��ه  و�أو���ض��ح 
 35.494 بقيمة  و�ل�ضو�حل  �حليوية  �ملن�ضاآت  حماية  جهاز  قيادة  ل�ضالح 
مليون درهم, ومع �ضركة �لحتاد لبناء �ل�ضفن لتوفري خدمات �لإ�ضناد �لفني 

وقطع غيار �لزو�رق و�ضفن �لقو�ت �لبحرية بقيمة 60 مليون درهم.
كما جرى �لتعاقد مع �ضركة �آمروك لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية �لطائر�ت 
ل�ضالح قيادة �لطري�ن �مل�ضرتك بقيمة 175.788 مليون درهم, ومع �ضركة 
لرتكيب �أجهزة �لك�ضف �لكيميائي   "Wolf Sbane Wholesale"
و�لإ�ضعاعي و�لإنذ�ر �ملبكر على �لآليات ل�ضالح قيادة �لدفاع �لكيميائي بقيمة 
51.6 مليون درهم, و�لتعقاد مع �ضركة "Maximus Air" ل�ضتئجار 
�مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت  ل�ضالح  �جل��وي  و�ل�ضحن  �لنقل  خ��دم��ات  لتوفري  ط��ائ��ر�ت 

بقيمة 293.840 مليون درهم.
 من جانبها, قالت �ملقدم ركن مايا ر��ضد �ملزروعي �إن �ل�ضفقات �خلارجية �لتي 
 RHEINMETALL" ت�ضمنت,  �مل�ضلحة,  �لقو�ت  مع  توقيعها  جرى 

ELECTRONICS" لتقدمي �لدعم �لفني مل�ضبهات �ل�ضتباك �لتعبوي 
ل�ضالح قيادة �لقو�ت �لربية بقيمة 57.4 مليون درهم, و�لتعاقد مع �ضركة 
"Integrator" بقيمة  �أنظمة �لطائر�ت �مل�ضرية  "INSITU" ل�ضر�ء 
 JUGOIMPORT-SDPR" مع  و�لتعاقد  درهم,  ماليني   405
" ل�ضر�ء قذ�ئف ومد�فع ل�ضالح قيادة �لقو�ت �لربية بقيمة 74.698   J.P
مليار درهم, و�لتعاقد مع �ضركة "Tecnobit" ل�ضر�ء م�ضبهات �ملدفعية 
�ملتكاملة ل�ضالح �لقو�ت �لربية بقيمة 51.9 مليون درهم, و�لتعاقد مع �ضركة 
 " GATR-T " لتطوير نظام �لت�ضال �جلوي "THALES SIX"

ل�ضالح قيادة �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي بقيمة 350.6 مليون درهم.
 DENEL SOC" و�أ���ض��اف��ت �مل���زروع���ي �أن���ه ج���رى ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة م��ع
 SEEKER 400" ل�ضر�ء نظام �لطائرة �مل�ضرية بدون طيار نوع " LTD
�لتعاقد  و�أخري�ً  درهم,  مليون   50 بقيمة  �لرئا�ضة  حر�س  قيادة  " ل�ضالح 
�لوقائية  مهمات  ل�ضر�ء   "  OUVRY SAS" �ضركة  مع  �لتعاقد  مع 

�لفردية ل�ضالح �لدفاع �لكيميائي بقيمة 101.3 مليون درهم.

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي��د  �ل�ضيخ حامد بن  �ضمو  �فتتح 
�أ�م�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�ضو  نهيان 
"نافدك�س  �ل��ب��ح��ري  �ل��دف��اع  معر�س 
�لر�ضيف  على  يقام  �لذي   �� "2021
�لرئي�ضة  للمن�ضة  �مل��ق��اب��ل  �ل��ب��ح��ري 
 ��� للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
�ضمن فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل 

."2021 " �آيدك�س 
�أجنحة   .. �ضملت  بجولة  �ضموه  وق��ام 
�مل�ضاركة  و�لعاملية  �لوطنية  �ل�ضركات 
دورته  يف  �لبحري  �لدفاع  معر�س  يف 
�لأحاديث مع  �ضموه  وتبادل  �ل�ضاد�ضة 
�لعار�ضني حول �آخر �لتقنيات و�لقطع 

�حلديثة �مل�ضاركة يف �ملعر�س.
وي�����ض��ل �إج��م��ايل �ل��ق��ط��ع �مل�����ض��ارك��ة يف 
معر�س " نافدك�س " 17 قطعة بحرية 

وتتنوع ما  �لعامل  ح��ول  دول   10 من 
دوري���ة  وزو�رق  �أل���غ���ام  ك��ا���ض��ح��ات  ب���ني 
بحث  وزو�رق  و�إن�����ز�ل  �إم�����د�د  و���ض��ف��ن 

�أحدث  �إىل  �إ�ضافة   .. وغريها  و�إن��ق��اذ 
�ل�ضو�حل  �أم���ن  �أن��ظ��م��ة  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 

وحلول �لت�ضالت �لبحرية.

�ل�ضركات  ممثلي  م��ن  ���ض��م��وه  و�ط��ل��ع 
�مل�ضاركة على �أهم �لتقنيات �حلديثة يف 
�ل�ضناعات �لبحربة �ملتطورة و�حللول 

�لدفاع  و�مل�ضتجد�ت يف جمال �ضناعة 
�لبحري.

و�أك�����د ���ض��م��وه �أن �إق���ام���ة م��ع��ر���ض��ي " 

هذه  خ��الل   " نافدك�س  و"  �آيدك�س" 
قدرة  يج�ضد  �ل�ضتثنائية  �ل��ظ��روف 
على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

�أ�ض�س  على  �لكربى  �لفعاليات  تنظيم 
قوية من �لأمن و�ل�ضالمة.

�آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ حامد  �ضمو  وق��ال 

�مل��ع��ر���س مي��ث��ل منوذجا  �إن   .. ن��ه��ي��ان 
ل��ل��م��ع��ار���س �ل���ر�ئ���دة يف �ل���ع���امل على 
م�ضتوى �لتنظيم و�مل�ضاركة و�لتطوير 
�مل�������ض���ت���م���ر ف�������ض���ال ع������ن �مل�������ض���م���ون 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات, وه���و مي��ث��ل �ل��ي��وم �أحد 
�أحدث  لعر�س  �لدولية  �ملن�ضات  �أب��رز 
عامليا  وملتقى  �ل��دف��اع,  تكنولوجيات 
�مل���ع���ن���ي���ني بهذه  ب����ني  ل���ل���ح���و�ر  ث���ري���ا 
�ضوء  يف  وم�ضتقبلها  �ملهمة  �ل�ضناعة 
�ل���ت���غ���ري�ت �ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي مي����ر بها 

�لعامل.
ح�ضر �لفتتاح .. �ضعادة �لفريق �لركن 
م��ه��ن��د���س ع��ي�����ض��ى ���ض��ي��ف ب���ن عبالن 
�لقو�ت  �أرك���ان  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي 
طيار  بحري  �لركن  و�ل��ل��و�ء  �مل�ضلحة 
�ل�ضيخ �ضعيد بن حمد�ن بن حممد �آل 
نهيان قائد �لقو�ت �لبحرية وعدد من 

�مل�ضوؤولني.

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أن 
�أج��ل م�ضتقبل ي�ضوده  ب��ارز� من  " يعد جتمعا عامليا   2021 "�آيدك�س  معر�س 

�لتفاوؤل و�لأمل للب�ضرية.
و�أ�ضار �ضموه �إىل �أن دولة �لإمار�ت من خالل ��ضت�ضافتها لهذ� �حلدث �لعاملي 
يف ظل �لظروف �ل�ضتثنائية �لتي توؤثر يف �لعامل �أجمع ب�ضبب جائحة "كوفيد 
19-", ومع �للتز�م بتطبيق كافة �لإجر�ء�ت �لوقائية ل�ضمان �ضحة و�ضالمة 
�مل�ضاركني, توؤكد �أهمية �لعمل يد� بيد من �أجل �مل�ضي قدما يف م�ضار �لتعايف من 
�أجل  �آثارها و�ضرورة تكاتف وتاآزر خمتلف دول �لعامل من  �جلائحة ومعاجلة 

حتقيق هذ� �لهدف.
 "2021 "�آيدك�س  �ضموه يف معر�س  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �جل��ول��ة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�لوطنية  �ل�ضركات  �أجنحة  وتفقد خاللها عدد� من  �أم�س  �أعماله  �فتتح  �لذي 
�إل��ي��ه قطاع  تو�ضل  م��ا  �أح���دث  تعر�س  و�ل��ت��ي  �مل�����ض��ارك��ة  و�ل��دول��ي��ة  و�خلليجية 

�ل�ضناعات �لدفاعية وتكنولوجياته �ملختلفة.

"�آيدك�س  يف  �مل�ضتمر  بالتطور  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  �ضمو  و�أ���ض��اد 
يعد �أحد �أهم و�أكرب �ملعار�س �ملتخ�ض�ضة يف �ملجالت �لدفاعية  2021" �لذي 
�أنه  �إىل  ..م�ضري�  �لعامل  بها على م�ضتوى  �ملرتبطة  �لع�ضكرية  و�لتكنولوجيات 
يعك�س �ملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى بها �لدولة على �ل�ضعيدين �لإقليمي و�لعاملي 

وقدرتها على ��ضت�ضافة وتنظيم �لفعاليات �لدولية وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية.
و��ضتهل �ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان جولته بزيارة جناح �ضركة "�إيدج" 
�لوطنية �ل�ضريك �ل�ضرت�تيجي ملعر�ضي "�آيدك�س" و"نافدك�س" 2021 وت�ضم 
�ل�ضناعات  قطاعات  جميع  يف  متخ�ض�ضة  �ضركة   26 من  �أك��ر  مظلتها  حتت 
جروب  جولدن  "�إنرتنا�ضيونال  جمموعة  جناح  ز�ر  كما   .. و�لأمنية  �لدفاعية 
يف �ل�ضناعات �لدفاعية  متخ�ض�ضة  �ضركة   50 ي�ضم  �لذي  جي"  جي  �آي   –

و�لأمنية و�لتكنولوجية.
 "2021 "�آيدك�س  يف  �ل��و����ض��ع��ة  �لوطنية  بامل�ضاركة  ف��خ��ره  ع��ن  �ضموه  وع��رب 
وتو�جد �لعديد من �ل�ضركات �لوطنية �لر�ئدة على م�ضتوى �لعامل و�لتي تعك�س 

م�ضاركتها ما ت�ضهده دولة �لإمار�ت من تطور يف جمال �ل�ضناعات �لدفاعية.
�لعامل  �أكرب �ضركات �لطري�ن يف  "بوينج" �أحد  �إىل جناح �ضركة  و�نتقل �ضموه 

كما  �لآم��ن  و�لف�ضاء  �لدفاع  و�أنظمة  �لتجارية  �لطائر�ت  �ضناعة  يف  و�لر�ئدة 
لأنظمة  عامليا  �ل��ر�ئ��د  �مل���زود  تكنولوجيز"  "ريثيون  �ضركة  جناح  على  تعرف 
�ملنتجات  2021" جمموعة من  "�آيدك�س  �لطري�ن و�لدفاع و�لتي تعر�س يف 
و�حللول �لتكنولوجية مثل حلول �لليزر ومنظومة �لت�ضالت و�ملالحة �لآمنة. 
"ريثيون  وح���د�ت  �إح���دى  �أيرو�ضبي�س"  "كولينز  �ضركة  ج��ن��اح  �ضموه  ز�ر  كما 

تكنولوجيز" و�لر�ئدة يف جمال �حللول �لذكية و�ملتطورة تقنيا.
جمل�س  ج��ن��اح  م�ضاركة  على  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�ضيخ  �ضمو  و�ط��ل��ع 
م�ضاحة  على  ميتد  و�ل��ذي  �لعام  لهذ�  �آيدك�س  معر�س  يف  �لقت�ضادي  �لتو�زن 
تتجاوز 1600 مرتمربع ويت�ضمن م�ضاريع متخ�ض�ضة وتقنيات متقدمة مت 

تطويرها حمليا وبالتعاون مع عدد من �ل�ضركاء �ل�ضرت�تيجيني.
خالل  تعر�س  �لتي  �لر�ئدة  �لإمار�تية  �ل�ضركة  "كاليد�س"  جناح  �ضموه  وز�ر 

م�ضاركتها يف "�آيدك�س 2021" �أنظمة دفاعية حديثة ومتطورة.
يف  �لرو�ضي  �جلناح  زي��ارة  �إىل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  �ضمو  و�نتقل 
�حلدث  يف  �مل�ضاركة  �لرو�ضية  �ل�ضركات  �أب��رز  على  وتعرف   "2021 "�آيدك�س 
�ل��ع��امل��ي وم���ا ت��ع��ر���ض��ه م��ن م��ن��ت��ج��ات م��ب��ت��ك��رة يف ق��ط��اع �ل�����ض��ن��اع��ات �لدفاعية 

وتكنولوجياته.
كما ز�ر �ضموه جناح �ل�ضركة �ل�ضعودية لل�ضناعات �لع�ضكرية "SAMI" و�لتي 

ت�ضارك يف "�آيدك�س 2021" من خالل �جلناح �ل�ضعودي.
يف  �لبارزة  �ل�ضعودية  بامل�ضاركة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  �ضمو  و�أ�ضاد 
�ملعر�س و�جلناح �ل�ضعودي �لذي ي�ضم حتت مظلته عدد� من كربى �ل�ضركات 

�ملحلية �ملتخ�ض�ضة يف جمال �ل�ضناعات �لع�ضكرية و�لأمنية.
خالل  ت�ضتعر�س  �ل��ت��ي  �إي��رب��ا���س  �ضركة  ج��ن��اح  ب��زي��ارة  جولته  �ضموه  و�خ��ت��ت��م 
م�ضاركتها يف �ملعر�س جمموعة و��ضعة من �لتقنيات و�لقدر�ت و�حللول �ملتطورة 

�لتي توفرها �ضركات �إيربا�س للدفاع و�لف�ضاء و�إيربا�س للطائر�ت �لعمودية.
 60 �آل نهيان بامل�ضاركة �لو��ضعة من نحو  و�أ�ضاد �ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد 
دولة يف "�آيدك�س 2021" وذلك من �أجل تبادل �خلرب�ت و�لتعرف على �أحدث 

ما تو�ضلت �إليه �لتكنولوجيا �حلديثة يف جمال �ل�ضناعات �لدفاعية.
و�لحرت�زية  �لوقائية  ب��الإج��ر�ء�ت  و�ل��زو�ر  �مل�ضاركني  بالتز�م  �ضموه  �أ�ضاد  كما 
�ملطبقة يف �ملعر�س مثمنا جهود �لكو�در �لقائمة على تنظيم �حلدث وفق �أعلى 

�ملعايري �لعاملية �ملعتمدة من �أجل �ضالمة �جلميع.

عبداهلل بن زايد : اآيدك�س 2021 جتمع عاملي بارز من اأجل م�صتقبل ي�صوده التفاوؤل والأمل للب�صرية

اأكرث من 5 مليارات درهم اإجمايل �صفقات اليوم الأول يف معر�صي اآيدك�س ونافدك�س 2021

حامد بن زايد يفتتح معر�س الدفاع البحري نافدك�س 2021
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�أك�������د م����ع����ايل �ل����دك����ت����ور ع���ب���د�هلل 
�لنعيمي  ب���ل���ح���ي���ف  حم����م����د  ب�����ن 
�أن  و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  وزي���ر 
و  "�آيدك�س"  م��ع��ر���ض��ي  ت��ن��ظ��ي��م 
مب�ضاركة   2021 "نافدك�س" 
و����ض��ع��ة م���ن �ل��ع��دي��د م���ن �ل����دول 
ي��ع��ك�����س ث��ق��ة وت���ق���دي���ر �ل���ع���امل يف 
تد�عيات  مع  �لدولة  تعامل  كفاءة 
19" وقدرتها   - "كوفيد  جائحة 
�ملعار�س  �أك����رب  �أح����د  تنظيم  ع��ل��ى 
�لعامل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��دف��اع��ي��ة 
�مل�ضاركة  �ل�����وف�����ود  و�����ض���ت�������ض���اف���ة 
وف���ق �أع��ل��ى �مل��ع��اي��ري و�لإج������ر�ء�ت 

�لحرت�زية و�لوقائية.
وقال معاليه يف ت�ضريحات لوكالة 
مبنا�ضبة  "و�م"  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء 
�نطالق فعاليات �ملعر�ضني : " �إنه 
جائحة  تد�عيات  من  �لرغم  على 
هناك  ك�����ان   "19  – "كوفيد 
حر�س من �لدولة على ��ضت�ضافة 
�لرعاية  �لعاملي حتت  هذ� �حل��دث 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  ل�ضاحب  �ل��ك��رمي��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
"حفظه �هلل" ومع تطبيق  �لدولة 
ج���م���ي���ع �لإج���������������ر�ء�ت �ل���وق���ائ���ي���ة 
�ضالمة  ت�ضمن  �لتي  و�لحرت�زية 
و���ض��ح��ة �مل�������ض���ارك���ني, م����وؤك����د� �أن 
�ملعر�س  هذ�  يف  �لو��ضعة  �مل�ضاركة 

�ل���ث���ق���ة يف هذه  خ����ري دل���ي���ل ع���ل���ى 
�مل�ضاركة  يف  و�ل��رغ��ب��ة  �لإج�����ر�ء�ت 

بهذ� �حلدث �لعاملي �لبارز".

معر�ضي  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ������ض�����اف 
 "2021 و"نافدك�س  "�آيدك�س" 
لرت�ضيخ  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ض��ة  ي���ع���د�ن 
و�ل�ضركات  �ل�����دول  ب���ني  ���ض��ر�ك��ات 
�مل�ضاركة و�إقامة عالقات م�ضتد�مة 
ي�����ض��ه��م يف دعم  �أن  ���ض��اأن��ه  م���ن  م���ا 
�لتعايف  لتحقيق  �لعاملية  �جل��ه��ود 
مكانة  ير�ضخ  وكذلك  �لقت�ضادي 

�لدولة وجهة ل�ضياحة �لأعمال.
  و�أ���ض��ار م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
�إىل  �لنعيمي  بلحيف  حم��م��د  ب��ن 
�أن����ه ت��ز�م��ن��ا م���ع ه��ذي��ن �حلدثني 
دبي  م��رك��ز  ي�ضت�ضيف  �ل��ع��امل��ي��ني 
معر�س  فعاليات  �لعاملي  �لتجاري 
" جلفود 2021 " من�ضة �لتوريد 

و�أول  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  �لأك�����ر  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لأغذية  لقطاع  مبا�ضرة  فعالية 
و�مل�����ض��روب��ات ت��ق��ام م��ن��ذ ن��ح��و عام 
�لدولة  �أي�ضاً قدرة  وهو ما يعك�س 
�لعاملية  �لفعاليات  ��ضت�ضافة  على 

وفق �أعلى �ملعايري.
و�ختتم معاليه بالقول : " �إن دولة 
�لإمار�ت وبروؤية قيادتها �لر�ضيدة 
جنحت يف حتويل معظم �لتحديات 
�إىل فر�س ومع �لحتفاء باليوبيل 
�لذهبي لقيام �لحتاد توؤكد �لدولة 
ت�ضطري  نحو  قدما  �مل�ضي  عزمها 
�لإجناز�ت �ل�ضتثنائية يف �ملجالت 
كافة و�لعمل على تر�ضيخ مكانتها 

�لر�ئدة على خمتلف �لأ�ضعدة".

•• اأبوظبي-وام:

ور�ضة  لوج�ضتيات  يف  �لتدقيق  يظهر 
�لتجهيز ملعر�ضي" �آيدك�س ونافدك�س 
�لكبري  �جل����ه����د  ح���ج���م   "2021
�ل���ذي ب��ذل��ه م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي �لوطني 
�لدفاع  وز�رة  مع  بالتعاون  للمعار�س 
من  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لعامة  و�لقيادة 
ك��ي��ف جنحت  �ل��ع��امل  ي�ضهد  �أن  �أج���ل 
كورونا  جائحة  مو�جهة  يف  �لإم���ار�ت 
عاملية  �ضارة  �أ�ضافت  وكيف   , �لأممية 
�ملعار�س  ���ض��ن��اع��ة  ح��رف��ي��ة  �أخ����رى يف 
و�ل������ق������درة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م �لأح��������د�ث 
�لظروف  �أدق  يف  �ل���ر�ئ���دة  �ل��دول��ي��ة 

و�أكرها �ت�ضال بالأمن و�ل�ضالمة.
وم�ضتوى  �حل�����ض��ور  ح��ج��م  وي��ع��ك�����س 
�مل�ضاركني يف معر�س وموؤمتر �لدفاع 
�جلهد  "�آيدك�س2021"  �ل�����دويل 
�ملعر�س  يكون  �أن  ل�ضمان  بذل  �ل��ذي 
�آمنا  �ل���ذي يعقد وج��ه��ا ل��وج��ه  �حل��ي 
وم���اأم���ون���ا, وه���و �ل��ن�����ض��خ��ة �لأك�����رب يف 
ت���اري���خ �آي���دك�������س �ل�����ذي �ن��ط��ل��ق قبل 
�لأرق��ام ق�ضة  3 عقود. وجت�ضد  نحو 
فاإجمايل  ب��دق��ة,  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ت��م��ي��ز 
�لدول �مل�ضاركة يف �ملعر�ضني و�ملوؤمتر 
بالإ�ضافة  بينها  دول��ة,   60 يزيد عن 
,�لوليات  للحدث  �ملنظمة  لالإمار�ت 
�ل�ضعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة 
ر�عية  �ل��دول  وه��ي  وفرن�ضا  و�ل�ضني 
�أكرب �لأجنحة بجانب م�ضاركة 5 دول 
�إىل  وي�ضاف  �لأوىل.  للمرة  ج��دي��دة 
ذلك م�ضاركة �أكر من 77 وزير دفاع 
من  مهمة  ع�ضكرية  �ضخ�ضية  و79 
�لبحرية  �لقو�ت  وق��ادة  �أرك��ان  رئي�س 
 82 م��ن  وف���ود ع�ضكرية  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
�لقيادية.  �مل�ضتويات  كافة  على  دول��ة 

فاإنه  �ل�ضركات  �أما على م�ضتوى عدد 
يتجاوز 900 �ضركة بينها من كربيات 
�ضركات �لدفاع �لعاملية لوكهيد مارتن 
وليوناردو  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  ور�ي���ث���ي���ون 
�لإيطالية وجمموعة نافال �لفرن�ضية 
وجمموعة بار�ماونت بجنوب �أفريقيا 
�ملعرو�ضات  ت��ت��وزع  ف��ي��م��ا  وغ���ريه���ا.. 
38 جناحا على م�ضاحة عر�س  على 
مرت   133000 �إىل  ت�ضل  �ضافية 
جناح  �أك���رب  ل���الإم���ار�ت  بينها  م��رب��ع, 

ي�ضم �أكر من 140 �ضركة وطنية.
�ل��ع��و���ض��ي ع�ضو جمل�س  وق���ال ح��م��د 
�أبوظبي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة 
فقط  ت��ع��ك�����س  ل  �لأرق���������ام  ه�����ذه  �إن 
" كاأحد  " �آي��دك�����س  �أه��م��ي��ة م��ع��ر���س 
�أبرز �ملعار�س �لدفاعية على م�ضتوى 
�لربي  �لدفاع  و�أك��رب معار�س  �لعامل 
�لع�ضكرية  و�لتخ�ض�ضات  و�ل��ب��ح��ري 
�لأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة  يف  �ملختلفة 
�أي�ضا  يج�ضد  و�إمن��ا  �أفريقيا,  و�ضمال 
�ضناعة  و�لإم����ار�ت يف  �أبوظبي  ري��ادة 
�ل�ضرق  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى  �مل����ع����ار�����س 

�لأو�ضط.

و�أ�ضاف �لعو�ضي : " من ي�ضتطيع عقد 
وبهذه  �حل��ج��م  ب��ه��ذ�  �أمم��ي��ة  منا�ضبة 
�لظروف �لدقيقة , ل بد �أنه �ضيحجز 
كبار  ب��ني  م�ضتد�مة  ع�ضوية  لنف�ضه 
كفاءة  ويف  �ل��ع��امل,  يف  �ملعار�س  �ضناع 
يف  كما  �ل�ضتثمار  وجاذبية  �ل�ضياحة 
و�لرتويج  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ض��اد  دع���م 
"و�حد  "�آيدك�س  فمعر�س   .. للدولة 
من جمموعة معار�س متميزة تقيمها 
�لطري�ن  م��ع��ر���س  ب��ي��ن��ه��ا  �لإم�������ار�ت 
وموؤمتر  وم��ع��ر���س  جلفود  وم��ع��ر���س 
�ل��ط��اق��ة وغ���ريه���ا م���ن �مل��ع��ار���س ويف 
مقدمتها معر�س �إك�ضبو �ملقرر عقده 

يف �ضهر �أكتوبر �لقادم ".
�أهمية  �أن��ه وب��ال��ق��در نف�ضه م��ن  و�أك���د 
�أبوظبي  ريادة  تظهري  " �آيدك�س" يف 
و�لإم����������ار�ت يف ���ض��ن��اع��ة �مل����وؤمت����ر�ت 
�لقت�ضادية  �ل��دورة  وتعزيز  �لدولية 
خروجا من �جلائحة , فاإن �ملعر�ضني 
و�مل���وؤمت���ر ي�����ض��ع��ان ق��ط��اع �ل���دف���اع يف 
دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 
نادي  �ضمن  متقدمة  عاملية  مرحلة 
�لأمنية  �ل����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ات  ����ض���ن���اع 
ت�����ض��ه��م يف حتقيق  �ل��ت��ي  و�ل��دف��اع��ي��ة 
�أنه  �إىل  �لعاملي. ي�ضار  �ل�ضالم  و�إر�ضاء 
وخالل عام 2020 �أحرزت جمموعة 
ما ل  ت�ضم  �لتي   , "�إيدج" �لمار�تية 
نادي  ع�ضوية  ���ض��رك��ة,   25 ع��ن  يقل 
م�ضنعة  عاملية  �ضركة  ع�ضرين  �أك���رب 
�أول  بذلك  وكانت  لل�ضالح.  وم�ضدرة 
و�ضمال  �لأو����ض���ط  �ل�����ض��رق  ���ض��رك��ة يف 
�أف���ري���ق���ي���ا حت����رز ه����ذه �مل���رت���ب���ة وهي 
�ملر�هنة  وري�����ادة مي��ك��ن  ث��ق��ة  ���ض��ه��ادة 
و�لعقود  �ل�����ض��ر�ك��ات  ح��ج��م  يف  عليها 
�لتجارية �لتي �ضتحققها �لإمار�ت يف 

ختام معر�س �لعام �حلايل.

•• دبي-الفجر:

ك�ضف مركز مو��ضالت �لإمار�ت للتدريب, عن جناحه يف تدريب �أكر 
.2015 يف  �ملركز  تد�ضني  منذ  متدرب  �ألف  من 160 

�أن  و�أ�ضار عبد�هلل �ملدحاين مدير مركز مو��ضالت �لإم��ار�ت للتدريب 
وحتقيق  ور�حتهم  �ملنقولني  �ضالمة  ت�ضع  �لإم��ار�ت  مو��ضالت  �ضركة 
�ضعادتهم على ر�أ�س �أولوياتها, لذ� حر�ضت على جت�ضيد ذلك من خالل 
جهودها �مل�ضتمرة ملر�جعة وتطوير �ملنهج �لتعليمي و�لتدريبي و�لرب�مج 
�لتدريبّية �ملعتمدة يف �ملركز, ومبا يتو�فق مع ��ضرت�طات هيئة �لطرق 
و�ملو��ضالت بدبي, و�جلهات �لت�ضريعية ذ�ت �لعالقة يف جمال �لتدريب 
لل�ضركة,  �ل�ضوقية  �حل�ضة  تعزيز  يف  ي�ضهم  مبا  �لدولة,  م�ضتوى  على 
وحت�ضني �ملركز �لتناف�ضي لها عرب تقدمي خدمات تدريب �ضاملة وذكية 
�لدور  ي��ري  ومب��ا  �لعري�ضة  �ل�ضتثمارية  بقاعدتها  وثيقة  �ضلة  ذ�ت 

�لقت�ضادي لل�ضركة ويحقق تطلعاتها نحو �لتنمية �مل�ضتد�مة.

و�لو�ضائل  �لإمكانات  �ل�ضركة �ضخرت كافة  �إّن  �ملدحاين  وتف�ضياًل قال 
و�حرت�فيتهم  �ضائقيها  �أد�ء  ك��ف��اءة  م��ن  ت��ع��زز  �أن  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 
�ضينعك�س  �لذي  �لأمر  و�ملنقولني,  �ملتعاملني  �أمام  �ضفر�ئها  باعتبارهم 
على حتقيق �أهد�فها و��ضتد�مة ريادتها يف هذ� �لقطاع �حليوي و�ملهم 
يف �لدولة, وقدرتها على  جتاوز �لظروف و�لتحديات �لتي جنمت عن 
�نت�ضار كوفيد 19 من خالل جناح �ملركز يف تدريب �ضائقي وم�ضرفات 
�لقطاعات �ل�ضتثمارّية مبو��ضالت �لإمار�ت, �إ�ضافة �إىل حتقيقه ثقة 
جديدة  تدريب  عقود  ��ضتقطاب  عنه  نتج  �لذي  �خلارجيني  �ملتعاملني 
�لتدريب  مركز  �أن  م�ضري�ُ  ب��دب��ي,  و�لليموزين  �لتاك�ضي  �ضركات  م��ع 
عام  �ملركزيف  تد�ضني  منذ  متدرب  �ألف  جنح يف تدريب �أكر من 160 

.2015

للمركز,  و�لإد�رّي�����ة  �ملهنّية  �لع��ت��م��اد�ت  م�ضتوى  على  �مل��دح��اين  و�أّك���د 
تعدد  يف  �ملتمثلة  و�مل��ادي��ة  �لب�ضرية  �ملركز  �إمكانيات  م��دى  على  منوهاً 
�لعتماد�ت �ملهنّية للمحا�ضرين, وكذلك �خلربة �لو��ضعة �لتي متتلكها 
�أن�ضطة  �أهلتها لتت�ضدر مناهج �لتدريب يف  مو��ضالت �لإم��ار�ت و�لتي 
و�لنقل  و�لليموزين  و�لتاك�ضي  �للوج�ضتية  و�خلدمات  �ملدر�ضي  �لنقل 
و�ل�ضيافة  �لت�ضريفات  �أن�ضطة  �إىل  �إ�ضافة  �لنارية,  �لدر�جات  بو�ضاطة 

.)VVIP(�و�ملعروفة ب
ودع����ا �مل���دح���اين ك��اف��ة �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ض�����ض��ات يف �ل��ق��ط��اع��ني �حلكومي 
و�خل��ا���س �ل���ض��ت��ف��ادة م��ن خ��ربة م��و����ض��الت �لإم����ار�ت يف ق��ط��اع �لنقل 
�لتي  �لتدريب  39 عاماً ومنظومة  �لتي متتد لأكر من  و�ملو��ضالت 
�لنقل و�ل�ضالمة من ممار�ضة  �ل�ضائقني وم�ضريف  تتبّناها لتمكني فئة 

ويف  و�لحرت�فية,  و�جل��ودة  �لكفاءة  معايري  وفق  وو�جباتهم  �أدو�ره���م 
خمتلف �لأن�ضطة �ل�ضتثمارّية يف جمال �لنقل.

ي��ذك��ر �أن م��رك��ز م���و�����ض���الت �لإم�������ار�ت ل��ل��ت��دري��ب ع�����ض��و يف �لحت����اد 
حا�ضل  وكذلك   "IFTDO" و�لتطوير  �لتدريب  ملنظمات  �ل��دويل 
ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة �جل��م��ع��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن �حل�����و�دث 
يف  �مل�ضاهمة  �لعاملية  �لتدريبية  �ملر�كز  قائمة  و�ضمن   ,"ROSPA"
و�حلد من  �لأرو�ح  على  �إىل �حلفاظ  �لر�مية  ر�ضالة �جلمعية  حتقيق 
�حلو�دث, كما �إنه معتمد من �جلهات �لت�ضريعّية يف جمال �لتدريب على 
م�ضتوى �لدولة ومنها مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
 ,)QCC( و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  وجمل�س   ,ACTVET""
يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر   ,)KHDA( �لب�ضرية  و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة 
تعزز  وت��ط��وي��ر منظومة خ��دم��ات  بتبّني  �لإم�����ار�ت  م��و����ض��الت  �ل��ت��ز�م 
وم�ضتد�م,  ومنتظم  �آم��ن  نقل  حتقيق  �إىل  و���ض��وًل  �ل�ضالمة  م�ضتوى 

وتر�ضيخ ثقافة �ل�ضالمة �ملرورية لدى جميع �ضر�ئح �ملجتمع.

الإمارات  موا�صالت  مركز  خدمات  من  م�صتفيد  األف   160

•• اأبوظبي-وام:

�لدفاع  ل�ضوؤون  �لدولة  وزي��ر  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  ��ضتقبل معايل حممد 
على  كاًل  2021" �أم�س,  "�آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  هام�س معر�س  على 
�لدفاع  ���ض��وؤون  وزي��ر  �لنعيمي  ب��ن ح�ضني  ع��ب��د�هلل  �ل��رك��ن  �لفريق  ح��دة, 

�لرو�ضي,  و�لتجارة  �ل�ضناعة  وزير  مانرتوف  دني�س  ومعايل  �لبحريني, 
�لأرميني,  �لعالية  �لتكنولوجيا  �ضناعة  وزي��ر  �أر�ضكيان  هاكوب  ومعايل 
بح�ضور �ضعادة مطر �ضامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع وعدد من كبار 

�ل�ضباط و�مل�ضوؤولني يف �لوز�رة, و�لوفود �ملر�فقة.
ورحب معاليه بال�ضيوف وتبادل معهم �لأحاديث حول عالقات �ل�ضد�قة 

 " �إق��ام��ة معر�س  و�ل��ت��ع��اون �لقائمة ب��ني �لإم�����ار�ت وب��ل��د�ن��ه��م, و�أه��م��ي��ة 
�آيدك�س " رغم كل �لتحديات �لتي ي�ضهدها �لعامل, ودوره يف بناء �لقدر�ت 
�لدفاعية  �ل�ضناعات  تطوير  خالل  من  �لوطني  �لقت�ضاد  ركائز  ودع��م 

�لوطنية.
و�أ�ضاد �ل�ضيوف مبعر�س �آيدك�س هذ� �لعام وبامل�ضتوى �لعايل �لذي يتميز 

�أبدو�  كما  للمتخ�ض�ضني,  عاملية  من�ضة  ميثل  كونه  ع��ام,  بعد  ع��ام��اً  ب��ه 
�إعجابهم بالتنظيم وحجم �ملعرو�ضات �لتي ت�ضمنها �ملعر�س.

�لإمار�ت  دول��ة  ب��ني  �لتعاون  ع��الق��ات  ��ضتعر��س  �ل��ل��ق��اء�ت  ج��رى خ��الل 
وبلد�ن �ل�ضيوف و�ضبل تعزيزها, كما مت تبادل وجهات �لنظر حول عدد 

من �لق�ضايا ذ�ت �لهتمام �مل�ضرتك.

البواردي يلتقي عددا من �صيوف اآيدك�س 2021

بلحيف النعيمي لـ)وام(: اآيدك�س ونافدك�س يعك�صان ثقة العامل يف كفاءة تعامل الدولة مع كوفيد- 19اآيدك�س ونافدك�س 2021.. حرفية الإمارات يف �صناعة املعار�س العاملية

)اإك�صالتو الإمارات( تعر�س اأحدث التقنيات املتطورة خالل نافدك�س 2021
•• اأبوظبي-وام:

�لبحري  �ل��دف��اع  معر�س  يف  �لإمار�ت"  "�إك�ضالتو  ت�ضارك 
وتعر�س  �أم�س  �أعماله  �نطلقت  �لذي   "2021 "نافدك�س 
جمموعة متميزة من �ملعد�ت و�لتقنيات من �أكرب �ل�ضركات 

�لعاملية �مل�ضنعة للمعد�ت �لبحرية.
�أكر من 14500 منتج  وتوزع "�إك�ضالتو �لإمار�ت" حالياً 
تطور�ً  �أحدثت  �لتي  �لتجارية  �لعالمات  �أك��رب  من  متطور 
�ل�ضوء خالل م�ضاركتها  �لبحري وت�ضلط  �لقطاع  هائاًل يف 
يف �مل��ع��ر���س ع��ل��ى ع���دد م��ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي تتميز 

باعتمادها على �أحدث �لتقنيات �ملتطورة.
�لإمار�ت" �إن معر�س  "�إك�ضالتو  وقال جون پول مدير عام 
بعد  عاماً  �جلميع  يرتقبه  ر�ئ��د�ً  حدثاً  ي�ضكل  "نافدك�س" 
ي�ضمح  �ل��ع��ام حيث  ه��ذ�  وي��وف��ر فر�ضة جت��اري��ة مهمة  ع��ام 
�لتو�ضيحية  �ل��ع��رو���س  �ضمن  �مل��ع��د�ت  ب��اإدخ��ال  للعار�ضني 

�حلية �لتي تعقد يومياً �أمام �مل�ضاركني يف �حلدث.
و�أ�ضاف " ت�ضمل منتجاتنا �لتي ن�ضارك بها يف �ملعر�س ثالثة 
 HamiltonJet  "قو�رب و�ضيكون قارب "هاميلتون جيت
"�أوك�ضي" يف  وق����ارب  �مل��ي��اه  يف   OXE  "أوك�ضي�" وق����ارب 
�ملعر�س  يف  من�ضتنا  يف  ن��ع��ر���س  ك��م��ا  "نافدك�س"  خ��ي��م��ة 
حمركني  �إىل  �إ�ضافة  جيت" �لربمائية  "هاميلتون  مركبة 
�لإم��ار�ت كانت د�ئما يف مقدمة  دول��ة  �أن  و�أك��د  "�أوك�ضي." 
و�ملمار�ضات  و�حللول  �لتقنية  بالتطور�ت  تهتم  �لتي  �ل��دول 
�ملبتكرة وقد �أ�ضهمت جائحة "كوفيد 19-" ب�ضكل خا�س يف 

ت�ضريع ��ضتخد�م �حللول �لقائمة على �لتكنولوجيا.
ترت�وح  متنوعة  منتجات  �لإمار�ت"  "�إك�ضالتو  وت��ع��ر���س 
للقو�رب  �أم��ان  و�أنظمة  �لنبعاثات  بني حمركات منخف�ضة 
من  ذل��ك  وغ��ري  لل�ضدمات  ة  ما�ضّ ومقاعد  تثبيت  و�أنظمة 

منتجات مبتكرة.
بها  ت�ضارك  �لتي  �لأخ��رى  �ملبتكرة  �ملنتجات  قائمة  وت�ضمل 

"�إك�ضالتو �لإمار�ت" مقاعد "�ضوك�س" /SHOXS/ و�لتي 
�ل�ضدمات  م��ن  للتخفيف  �لتعليق  �أنظمة  �أح���دث  تت�ضمن 
�لبحرية يف �لزو�رق و�ل�ضفن �لع�ضكرية وقو�ت �إنفاذ �لقانون 

�إ�ضافة �إىل �ل�ضفن �لتجارية و�لرتفيهية.
 Scot ���ض��ك��وت   م��ق��اع��د  �لإمار�ت"  "�إك�ضالتو  ت����وزع  ك��م��ا 
وخدمات  �لع�ضكرية  ل��ال���ض��ت��خ��د�م��ات  �مل�ضممة   Seats
�إىل  �إ�ضافة  �لتجاري  �لبحري  �لقطاع  يف  وكذلك  �لطو�رئ 

قطاع �لنفط و�لغاز.
ومن بني �ملنتجات �ملتميزة �لأخرى يف قائمة منتجات �ل�ضركة 
يت�ضمن ثالث  و�ل���ذي  ل��ل��ق��و�رب   BRNKL �أم���ان  ن��ظ��ام 
ميز�ت �أ�ضا�ضية �لأمان و�ملر�قبة و�لت�ضال حول �لعامل حيث 
يعمل �لنظام على �ضبكة خلوية عاملية, كما تت�ضمن منتجات 
"�إك�ضالتو �لإمار�ت" حمركات "هاميلتون جيت" �لتي تعتمد 
�أحدث تقنيات �لدفع بنفث �ملاء و�لتي تعد من �أكر �أنظمة 

�لدفع �لبحري تطور�ً و�بتكار�ً.

••   اأبوظبي-وام:

�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �لدفاع  �ملتخ�ض�ضة يف قطاع  �ملجموعة  �يدج  �أطلقت 
�أم�س �أول جمموعة من �لطائر�ت �حلو�مة على �لأهد�ف متعددة �ملحركات 
وموؤمتر  معر�س  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �ضهد  كما  �إك�س".  "كيو  جمموعة  وه��ي 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  حالياً  2021" �ملقام  "�آيدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع 
و"�ضادو   ,"50 "�ضادو  ملنتجات  �ي��دج  �إط��الق  فرب�ير,   25 لغاية  للمعار�س 
2" �ملوجهة, و�لأنو�ع �جلديدة من جمموعة "�آر دبليو  "ر��س  25", وذخائر 

ت�ضميمها وت�ضنيعها جميعاً يف �أول عام من عمل �ل�ضركة. مت  24" �لتي 
 وجرى �لك�ضف عن �لفئة �لأوىل من �لطائر�ت �مل�ضرية �لعمودية �لكهربائية 
و�لع�ضو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبناي,  في�ضل  �ضعادة  بح�ضور  �ي��دج  جناح  يف 

�ملنتدب يف �يدج, وعلي �ليافعي, �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة �أد��ضي.
طيار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  تكنولوجيا  "حُتدث  �ل��ب��ن��اي:  في�ضل  �ضعادة  ق��ال  و  
�ليوم ثورة يف عاملنا �ملعا�ضر, وما ز�لت �لإمكانيات �لكاملة للقدر�ت �لذ�تية 
لالأنظمة �مل�ضرية قيد �ل�ضتك�ضاف, لي�س فقط يف �لقطاع �لع�ضكري, بل على 
�ل�ضعيد �لتجاري �أي�ضاً. ول �ضك �أن �جليل �لقادم من �لبتكار�ت �لثورية يف 

جمال �لتعاون �لع�ضكري �لتجاري �ضيحدث هنا".
�لطائر�ت  من  �إمار�تية  جمموعة  �أول  �إط��الق  يف  �ي��دج  جن��اح  "�إن   و�أ�ضاف: 
�مل�ضرية �حلو�مة على �لأهد�ف خالل �أول عام من عملنا, ي�ضكل �إجناز�ً هاماً 
لل�ضركة �ملتخ�ض�ضة يف قطاع �لتكنولوجيا و�لتي توؤدي دور�ً حيوياً يف تعزيز 

�لقدر�ت �لذ�تية لالإمار�ت ودمج تقنيات �لذكاء �ل�ضطناعي".
و  ت�ضم جمموعة "كيو �إك�س" من �لطائر�ت �حلو�مة على �لأه��د�ف, �أربعة 
طائر�ت  �إك�س3-" وهي  "كيو  منتجات هي "كيو �إك�س1-", "كيو �إك�س2-", 
و"كيو  و�ملتو�ضطة,  ج���د�ً  �ل�ضغرية  ب��ني  ت���رت�وح  خمتلفة  ب��اأح��ج��ام  م�ضرية 
�إك�س4-" �لتي تتميز باأجنحة ثابتة وقادرة على �لإقالع و�لهبوط �لعمودي. 
وت�ضتخدم هذه �لأنظمة �ملوجهة بدقة, لوغريثمات ذكاء ��ضطناعي معقدة 
لال�ضتهد�ف و�ل�ضرب بدقة ل تتعدى 1 مرت, مع ��ضتهد�ف ي�ضبه �لذخائر 
ممت هذه �ملنتجات لإطالقها يف �أي بيئة �أو ت�ضاري�س,  �لليزرية �ملوجهة. و�ضُ
كما تتميز جمموعة "كيو �إك�س" �لكاملة من �لطائر�ت غري �ملاأهولة بخفة 

وزنها وقابلية حملها, وتتمتع بقدرة على �لإقالع و�لهبوط �لعمودي.

و  ت�ضم �ملجموعة �لثانية من �لطائر�ت �مل�ضرية �حلو�مة على �لهد�ف, كاًل 
من "�ضادو 50" �لتي ميكنها حمل ما ي�ضل �إىل 50 كيلوغر�ماً, و"�ضادو 25" 
�لتي ميكنها حمل ن�ضف �حلمولة �ل�ضابقة و�لتي تعترب نظاماً عايل �ل�ضرعة 
��ضتجابة ق�ضري. وت�ضتخدم هذه  مت جتهيزها مبحرك نفاث وتتميز بوقت 
�ملركبات �مل�ضرية �أنظمة مالحة عاملية بالأقمار �ل�ضناعية, وميكنها �لتحليق 
با�ضتخد�م �أنظمة �ملالحة بالفيديو يف حال عدم توفر �أنظمة �ملالحة �لأقمار 
�ل�ضناعية �أو وجود ت�ضوي�س و�إعاقة يف منطقة �لعمليات, كما متتاز ب�ضربات 

عالية �لدقة �ضد �لأهد�ف �لثابتة ف�ضاًل عن قدر�ت �لتوجيه �ملتقدمة.
�لأول من  �ليوم  �إطالقها يف  �لتي مت   ,"2 "ر��س  �لتوجيه  و  تعترب منظومة 
من  وغريها  �ل��ه��اون  لذخائر  �لأجنحة  ثابتة  توجيه  جمموعة  "�آيدك�س" 
�إىل  �لذخائر  �لتحليق وتوجيه  �مل�ضممة د�خلياً, وهي قادرة على  �حلمولت 
�ملتطلبات  لتلبية  باأحجام خمتلفة  �ملركبة  هذه  وتتوفر  �لأر�ضية.  �لأه��د�ف 
�ملتنوعة ل�ضعة �حلمولة و�ملدى و�لتحمل. و�أبرمت �ضركة �أد��ضي عقد�ً بقيمة 
�إمار�تي لتوريد "ر��س 2" �إىل �لقو�ت �مل�ضلحة �لإمار�تية,  درهم  مليون   55

ما ميثل �لطلبية �لأوىل من هذ� �ملنتج �لذي مت �إطالقه حديثاً.
خالل   "24 "�آر دبليو  �إىل جمموعة  �إ���ض��اف��ات ج��دي��دة  ث��الث  �إط���الق  و  مت 
دبليو  ل�"�آر  �جل��دي��د  �مل�ضت�ضعر  جتهيز  مت  وق��د   .2021 �آي��دك�����س  فعاليات 
24" بباحث حر�ري �أوتوماتيكي يعزز دقة �ل�ضتباك مع �لأهد�ف �ملتحركة 
بو��ضطة �لتوجيه �لتلفزيوين ويح�ضن �لوظائف �ضمن �لبيئات �لتي حُتجب 

."GPS" فيها �إ�ضار�ت نظام �لتمو�ضع �لعاملي
ل�"�آر  �ملطور  �حلربي  �لر�أ�س  وهي  �لطائرة,  لهذه  �ملختلفة  �لأن��و�ع   وت�ضاعد 
24", على زي��ادة �ضعات �حلمولة من  ل�"�آر دبليو  24", و�مل��دى �ملعزز  دبليو 
�لطائرة �مل�ضرية من حمل وقود �إ�ضايف �أو  13 كيلوغر�ماً, مما ميّكن  �إىل   8

زيادة حجم �لر�أ�س �حلربي.
من  �لأه���د�ف  على  �حلو�مة  �لطائر�ت  منتجات  جمموعة  ت�ضميم  مت   وقد 
"كيو �إك�س" و"�ضادو", �إ�ضافة �إىل نظام �لتوجيه "ر��س 2" و�لأنو�ع �جلديدة 
ب�ضكل كامل وفق ج��دول زمني  �لإم���ار�ت  24" وت�ضنيعها يف  دبليو  "�آر  من 

قيا�ضي و�ضل �إىل �أقل من عام.
 �جلدير بالذكر �أن "�يدج" جمموعة �لتكنولوجيا �ملتقدمة ت�ضنف بني �أف�ضل 

�لعامل. يف  ع�ضكرياً  مورد�ً   25

)اآيدك�س..ايدج( تطلق اأول جمموعة من الأ�صلحة الإماراتية احلوامة على الأهداف
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ف���ق���د �مل����دع����و  / د�����ض���ي���ه بت 
�ندوني�ضيا   , م���ارم���ا  وي���رت���ا 
�جل��ن�����ض��ي��ة ج����و�ز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )B5002777(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�ضفارة �لندوني�ضية �و �قرب 

مركز �ضرطة بالمار�ت.
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عماد  �مل����دع����و/م����ال����ك  ف���ق���د 
������ض�����وري�����ا    , �هلل  �ل�����ن�����������ض�����ر 
�جل��ن�����ض��ي��ة ج����و�ز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )N012901261(
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اأخبـار الإمـارات

مب�صاركة �أكرث من 900 عار�س من 60 د�لة, �35 جناحًا

تزامنّا مع اليوبيل الذهبي لالإمارات تنطلق فعاليات معر�صي »اآيدك�س« و »نافدك�س« 2021
•• تغطية : رم�صان عطا

ل�ضاحب  �ل��ك��رمي��ة  �ل��رع��اي��ة  حت���ت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�لدورة  فعاليات  �أم�����س  �نطلقت   ..
و  "�آيدك�س"  معر�ضي  م��ن   15 �ل��� 
ت�ضتمر  و�لتي  "نافدك�س" 2021 
يف  �جل����������اري  ف�����رب�ي�����ر   25 ح����ت����ى 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
و  �ضركة   900 من  �أك��ر  مب�ضاركة 
�نطالق  جديدة.ويتز�من  دول   5
�ليوبيل  م���ع  �مل��ع��ر���ض��ني  ف��ع��ال��ي��ات 
�ملنا�ضبة  وه�����ي  ل���ل���دول���ة  �ل���ذه���ب���ي 
�لعطاء  م��ن  ق��رن  ن�ضف  تتوج  �لتي 
و�ل���ب���ن���اء و�ل���ت���ن���م���ي���ة و�لإجن���������از�ت 
و�لتي  �لأ�����ض����ع����دة,  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
�لدولية  مكانتها  ل��الإم��ار�ت  كفلت 
 " م��ع��ر���ض��ا  وي�ضتعر�س  �مل��رم��وق��ة. 
�أحدث  �آيدك�س" ونافك�س" 2021 
�ل�ضناعات  ق��ط��اع  �إل��ي��ه  ت��و���ض��ل  م��ا 
ومعد�ت  تكنولوجيا  من  �لدفاعية 
ت�ضليط  بجانب  ومبتكرة  متطورة 
�ل�ضوء على تطور قطاع �ل�ضناعات 
�لدفاعية �لوطنية يف �لدولة وكذلك 
ع��ق��د ����ض���ر�ك���ات ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
وكربيات  �مل�ضاركة  �جلهات  خمتلف 
يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ض��رك��ات 

هذه �لقطاعات.
�أك�����د م���ع���ايل �ل����ل����و�ء �ل���رك���ن طيار 
�لعام  �لقائد  �ملزروعي,  فار�س خلف 
�للجنة  رئ��ي�����س  �أب��وظ��ب��ي,  ل�����ض��رط��ة 
»�آيدك�س«  ملعر�ضي  �ملنظمة  �لعليا 

و»نافدك�س«, 
�إن �لدورة �حلالية ملعر�ضي )�آيدك�س 
ونافدك�س 2021( تاأتي يف ظروف 
ب�ضبب  �ل���ع���امل  ت���و�ج���ه  ����ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ج��ائ��ح��ة )ك�����ورون�����ا(, ول���ه���ذ� تبنت 
للمعر�ضني  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
لإد�رة  خم���ت���ل���ف���ة  �����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�ضابقة  �ل������دور�ت  ع��ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
�تخاذ  �أول����ه����ا  ع������دة,  ج����و�ن����ب  م����ن 
�لعديد من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
و�ضالمة  �ضحة  ل�ضمان  و�لوقائية 
�ل��ع��ار���ض��ني و�مل�����ض��ارك��ني و�ل������زو�ر, 
�لعاملية,  �ملعايري  �أف�ضل  وفق  وذلك 
�لدولة  م���ع ج���ه���ود  ي��ن�����ض��ج��م  ومب����ا 
كوفيد  جائحة  مبو�جهة  �خلا�ضة 

.-19
و�أ����ض���اف: مت و���ض��ع �خل��ط��ط �لتي 
�لإج������������ر�ء�ت  ت�������ض���ه���ي���ل  ت�������ض���ه���م يف 
�خل�����ا������ض�����ة ب������ال������وف������ود �ل����دول����ي����ة 
و�لزو�ر  و�لإع��الم��ي��ني  و�لعار�ضني 
ل��ل��م��ع��ر���ض��ني, حيث  و�مل�������ض���ارك���ني 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  �لتن�ضيق  ي��ت��م 
�إجر�ء�ت  لت�ضهيل  �مل�ضلحة  للقو�ت 
�إ�ضد�ر �لتاأ�ضري�ت �خلا�ضة بالوفود 
�لفحو�س  �إج���ر�ء  و�ضيتم  �ل��دول��ي��ة, 
جلميع   )19  - ب�)كوفيد  �خلا�ضة 
�لدولة  �لدولية يف مطار�ت  �لوفود 
�إبر�زهم  بعد  وذلك  و�ضولهم,  حال 
معر�ضي  يف  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل  ل��ت�����ض��ري��ح 
�إ�ضافة  و)ن���اف���دك�������س(,  )�آي���دك�������س( 
لإقامة  مثالية  بيئة  ت��وف��ري  ل��ذل��ك 
�لوفود و�لزو�ر �لدوليني �مل�ضاركني 
يف �ملعر�ضني من خالل ��ضت�ضافتهم 
يف 19 فندقاً حتيط مبركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س, وذلك بالتعاون 
مع �جلهات �ملخت�ضة يف �لإمارة, ومت 
جتهيز هذه �لفنادق مبر�كز فح�س 
بالتعاون مع د�ئرة �ل�ضحة   PCR
يف �أبوظبي, كما �ضيتم توفري خدمة 
�لفنادق  ه��ذه  و�إىل  م��ن  �حل��اف��الت 

للوفود �لدولية.
وت����اب����ع: جت�����ض��د ه����ذه �لإج��������ر�ء�ت 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ح���ر����س 
�ضبل  كافة  توفري  على  للمعر�ضني 
وزو�ر  ل�����ض��ي��وف  �ل����ر�ح����ة  و�أوج�������ه 
�ل����ذي يعك�س  ب��ال�����ض��ك��ل  �مل��ع��ر���ض��ني, 
�ل�ضورة �حل�ضارية لدولة �لإمار�ت, 
من  �لعظيم  �ضعبها  ب��ه  يتميز  وم��ا 

كرم وت�ضامح و�نفتاح و�أ�ضالة
�حلالية  �ل��دورة  �أن  معالية  و�أ�ضاف 
�ل�����ض��اب��ق��ة يف  �ل�����دور�ت  تختلف ع��ن 
�أولها �لظروف  �لعديد من �لأم��ور, 

�مل�ضاركة  �أبوظبي  لطري�ن  �حل��دث 
و�لدولية  �لإقليمية  �ل�ضركات  م��ع 
و�مكانية �إقامة �ضر�كات جديدة من 
�أن ت�ضهم يف تقدمي خرب�تها  �ضاأنها 
خا�ضة  للعامل  وجتاربها  ومهار�تها 
�أن �ضناعة �لطائر�ت �ملروحية تلعب 
دور�ً مهماً يف منو وتطور �لقطاعات 
�لطبية  و  و�مل����دن����ي����ة  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة 
وميهد  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �ل���رتف���ي���ه���ي���ة 
�مل�ضتمر  و�لتطوير  للنمو  �لطريق 

يف هذه �ل�ضناعة.
�أك��������د حم����اف����ظ �ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ع���ام���ة 
�ل�ضعودية,  �لع�ضكرية يف  لل�ضناعات 

�أحمد بن عبد�لعزيز �لعوهلي
ع��ل��ى ه��ام�����س م�����ض��ارك��ت��ه يف موؤمتر 
"�آيدك�س"   2021 �ل��دويل  �لدفاع 
يف �أبوظبي: "دفعتنا جائحة كورونا 
وخ�ضو�ضا  �مل�ضتقبل  ن��ح��و  ���ض��ن��و�ت 
على م�ضتوى �ضال�ضل �لإمد�د, حيث 
غري  نحٍو  على  �لتقنية  توظيف  مت 
�لهيئة  حمافظ  و�أ�ضاف  م�ضبوق", 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����ض��ن��اع��ات �ل��ع�����ض��ك��ري يف 
�جلائحة,  "رغم  ق���ائ���ال:  �مل��م��ل��ك��ة 
�لع�ضكرية  �ل�ضناعات  قطاع  ��ضتمر 
ب��ف��ع��ال��ي��ة على  �ل��ع��م��ل  ب��امل��م��ل��ك��ة يف 
م�����ض��ت��وى ���ض��ال���ض��ل �لإم�����د�د بف�ضل 
�لبنية �لتحتية �للوج�ضتية وتوظيف 
�لتي  �لرقمية  و�لإم��ك��ان��ات  �لتقنية 
ل�ضنو�ت  �مل��م��ل��ك��ة  ف��ي��ه��ا  ����ض��ت��ث��م��رت 

طويلة", على حد تعبريه.
"�ململكة  ق���ائ���ال:  �ل��ع��وه��ل��ي  وت���اب���ع 
لتوطني  ط��م��وح  مب�����ض��روع  �نطلقت 
�ل�ضناعات �لع�ضكرية حددت �أهد�فه 
2030, ونعمل  �ململكة  روؤي��ة  بدقة 
م���ع ح��ل��ف��ائ��ن��ا و�أ���ض��دق��ائ��ن��ا م���ن كل 
�أهد�فنا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء 
و�مل�ضالح  �ملتبادلة  �ملنافع  على  بناء 

�مل�ضرتكة".
جمل�س  ع�ضو  �لعو�ضي  حمد  وق��ال 
�إد�رة غرفة جتارة و�ضناعة �أبوظبي 
�إن م�ضاركة �أكر من 77 وزير دفاع 
ع�ضكرية مهمة من  �ضخ�ضية  و79 
رئي�س �أركان وقادة �لقو�ت �لبحرية 
 82 وفود ع�ضكرية من  �إىل  �إ�ضافة 
دولة على كافة �مل�ضتويات �لقيادية.
 " م��ع��ر���س  �أه��م��ي��ة  ف��ق��ط  ل تعك�س 

�آيدك�س "
�لدفاعية  �مل���ع���ار����س  �أب������رز  ك���اأح���د 
ع����ل����ى م���������ض����ت����وى �ل������ع������امل و�أك�������رب 
�ل���ربي و�لبحري  �ل��دف��اع  م��ع��ار���س 
�ملختلفة  �لع�ضكرية  و�لتخ�ض�ضات 
و�ضمال  �لأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة  يف 
ريادة  �أي�ضا  يج�ضد  و�إمن��ا  �أفريقيا, 
�ضناعة  يف  و�لإم�����������ار�ت  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�ضرق  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  �مل���ع���ار����س 

�لأو�ضط.

عن  �لعميل  عليها  ميليه  مبا  فقط 
وتاأتي  ب��ل  يحتاجها,  �ل��ت��ي  �حل��ل��ول 
�أي�����ض��اً ب��اأف��ك��ار وح��ل��ول ج��دي��دة من 

خارج �ل�ضندوق".
�لدفاعية  �لقطاعات  �ضعادته  ودع��ا 
تبني  �ل��رتدد يف  ع��دم  �إىل  و�لأمنية 
ب�"�إعادة  �إل��ي��ة  �أ���ض��ار  �أو م��ا  �لب��ت��ك��ار, 
�أن  م���و����ض���ح���اً  �لعجلة",  �خ�������رت�ع 
جديدة  دم��اء  حالياً  ترتاده  �لقطاع 
و���ض��اب��ة, مم���ا ي�����وؤدي �إىل ت���ز�ي���د يف 
�إيجابي  وتغيري  �جل��دي��دة  �لأف��ك��ار 
يف ط��ري��ق��ة �ل��ت��ف��ك��ري حت��م��ل ل����و�ءه 
�لأج���ي���ال �ل�����ض��اب��ة م��ن �ل��ع��ام��ل��ني يف 

�لقطاع.
�إ�ضحاق  وق���ال �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار 
�لوكيل  �ل��ب��ل��و���ض��ي,  ���ض��ال��ح حم��م��د 
وتطوير  ل���ل�������ض���ن���اع���ات  �مل�������ض���اع���د 
�لدفاع,  ب���وز�رة  �لدفاعية  �ل��ق��در�ت 
ونائب رئي�س �للجنة �لعليا ملعر�ضي 

»�آيدك�س ونافدك�س2021«
رغم جائحة )كورونا( �لتي فر�ضت 
- ول ت��ز�ل- �ملزيد من �لقيود على 
�لعامل,  يف  و�لتنقل  �حل��رك��ة  حرية 
�ل����دورة  يف  �مل�����ض��ارك��ة  ح��ج��م  �أن  �إل 
�حل��ال��ي��ة مل��ع��ر���ض��ي �ل���دف���اع �ل���دويل 
2021( مل  ون��اف��دك�����س  )�آي��دك�����س 
يتاأثر كثري�ً, حيث ت�ضارك 59 دولة 
ت�ضم حتت مظلتها �أكر من 900 
�ضركة مقارنًة ب� 60 دولة يف �لدورة 
�إجناز  ذ�ت���ه  ح��د  يف  وه���ذ�  �ل�ضابقة, 
�أعد�د  تر�جع  فرغم  �ملقايي�س,  بكل 
�ل�ضركات �مل�ضاركة باملقارنة بالدورة 
�أن هذ� كان متوقعاً يف  �إل  �ل�ضابقة, 

ظل هذه �جلائحة«.  
�نعقاد  �أن  �مل��وؤك��د  �لأم����ر  و�أ����ض���اف: 
�ل������دورة �حل��ال��ي��ة يف م��وع��ده��ا هو 
�لدويل  �ملجتمع  ثقة  يج�ضد  �إجن��از 
يف قدرة �لإمار�ت على تنظيم و�حد 
قطاع  يف  �لعاملية  �ملعار�س  �أه��م  من 
�لظروف  ظ���ل  يف  و�لأم������ن  �ل���دف���اع 
بها  مير  �لتي  �لر�هنة  �ل�ضتثنائية 

�لعامل.
�لدورة  م��الم��ح  �أه���م  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
�حل��ال��ي��ة ه��و م�����ض��ارك��ة خ��م�����س دول 
»�آي����دك���������س  ج�����دي�����دة يف م���ع���ر����ض���ي 
�لأوىل  للمرة  ونافدك�س2021«, 
�إ���ض��ر�ئ��ي��ل ومقدونيا  م���ن:  ك��ل  ه��ي 
�ل�ضمالية, و�أذربيجان, ولوك�ضمبورغ 
�إمنا يعك�س تز�يد  و�لربتغال, وهذ� 
ح���ج���م �ل���ث���ق���ة �ل����دول����ي����ة يف دول����ة 
�لإم��ار�ت وقدرتها على تنظيم هذه 

�ملعار�س بكفاءة و�حرت�فية عالية.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب����وؤمت����ر �ل����دف����اع 
2021, �مل�ضاحب ملعر�ضي  �لدويل 
�للو�ء  لفت  و»نافدك�س«  »�آي��دك�����س« 
باأن  �لبلو�ضي,  �إ�ضحاق  طيار  �لركن 

لكن  فيها,  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�ضتثنائية 
معر�ضي  ت�ضجيل  �ضيتم  �أن��ه  �مل��وؤك��د 
 ,»2021 ون���اف���دك�������س  »�آي����دك���������س 
�ملعار�س  �أول  م����ن  ب���اع���ت���ب���اره���م���ا 
�ل��دف��اع��ي��ة و�ل��ع�����ض��ك��ري��ة �ل��ت��ي يتم 
�لعامل  ��ضتعد�د�ت  ظل  يف  تنظيمها 
ملرحلة �لتعايف من جائحة »كورونا«, 
وهذ� �إجناز يح�ضب لدولة �لإمار�ت, 
يف  تتبناه  �ل���ذي  �ل��ن��اج��ح  وللنموذج 
حيث  ع��امل��ي��اً,  �جل��ائ��ح��ة  ه���ذه  �إد�رة 
�لتي  �ل��ع��امل  دول  مقدمة  يف  ت��اأت��ي 
ملرحلة  و��ضحة  ��ضرت�تيجية  تتبنى 
�أزم��ة جائحة »كوفيد -  �لتعايف من 
�حلالية  �ل���دورة  تتميز  كما   .»19
بالإجر�ء�ت  �ل�ضابقة  �ل���دور�ت  عن 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي مت �ت��خ��اذه��ا لعر�س 
و�لتكنولوجية  �لدفاعية  �ملنتجات 
�إن�ضاء  مت  حيث  �مل�ضاركة,  لل�ضركات 
م���ي���د�ن خم�����ض�����س ل��ع��ر���س ق���در�ت 
�مل�ضاركة  �ل�ضركات  �آليات  و�إمكانات 
يف �حل����دث لإظ���ه���ار ق��در�ت��ه��ا على 
ظل  ويف  �ل����������زو�ر  �أم���������ام  �مل������ن������اورة 
�لطبيعة  ت�ضاري�س خمتلفة حتاكي 
�مل�ضاركني  جت���رب���ة  م���ن  ي���ع���زز  مب���ا 
و�ل��ز�ئ��ري��ن على حد ���ض��و�ء. كما مت 
�لأوىل  للمرة  جاف«  »حو�س  �إن�ضاء 
 110 ب��ط��ول  نافدك�س  معر�س  يف 
40 م��رت�ً, وذلك يف  �أمتار وبعر�س 
�لدفاع  معر�س  م�ضاحة  زي���ادة  ظ��ل 
�لبحري مقارنة بالدور�ت �ل�ضابقة. 
كذلك ما مييز �لدورة �حلالية عن 
�إق���ام���ة موؤمتر  �ل�����ض��اب��ق��ة  �ل������دور�ت 
�مل�ضاحب   2021 �ل���دويل  �ل��دف��اع 
ونافدك�س«  »�آي����دك���������س  مل���ع���ر����ض���ي 

بطريقة هجينة.
�لرحيم  ع��ب��د  ط�����ارق  ����ض���ع���ادة  ق����ال 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل���و����ض���ن���ي, 

ملجل�س �لتو�زن �لقت�ضادي 
�ل�ضمة  ه����و  �ل���ت���ح���ف���ظ  ي�������ز�ل  "ل 
�ل�������ض���ائ���دة ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق �لأم�����ر 
�مل��األ��وف. وق��د جنحنا  باخلروج عن 
خ���الل �لأع�����و�م �مل��ا���ض��ي��ة يف حتديد 
�لحتياجات يف �ملجالت �لع�ضكرية, 
باأكر  نقوم  ب��اأن  مطالبني  �أن��ن��ا  �إل 

من ذلك".
�حلو�ضني  ط�����ارق  ����ض���ع���ادة  و����ض���رب 
ت�ضميمها  �إن  قائاًل  بالطلقة,  مثاًل 
و���ض��ك��ل��ه��ا مل ي��ت��غ��ري م��ن��ذ �أك����ر من 
�ليوم  �لعامل  ب��اأن  ع��ام, مردفاً  مائة 
بحلول  لال�ضتعانة  ما�ضة  حاجة  يف 

�أكر �بتكار�ً.
على  "ينبغي  ق����ائ����اًل:  و�����ض���ت���ط���رد 
كافة  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ت�����ض��ع��ى  �أن  ���ض��رك��ات��ن��ا 
�أي�ضاً  مطالبة  ولكنها  �لحتياجات, 
ب��اأف��ك��ار ج��دي��دة تتمحور  ب��اخل��روج 
تكتفي  و�أل  �لحتياجات  تلك  ح��ول 

ي�ضتطيع  " من   : �لعو�ضي  و�أ�ضاف 
�حلجم  ب��ه��ذ�  �أمم��ي��ة  منا�ضبة  عقد 
وبهذه �لظروف �لدقيقة , ل بد �أنه 
م�ضتد�مة  ع�ضوية  لنف�ضه  �ضيحجز 
�لعامل,  �ملعار�س يف  كبار �ضناع  بني 
وج���اذب���ي���ة  �ل�������ض���ي���اح���ة  ك����ف����اءة  ويف 
�لقت�ضاد  دع���م  يف  ك��م��ا  �ل���ض��ت��ث��م��ار 
�ل���وط���ن���ي و�ل�����رتوي�����ج ل���ل���دول���ة .. 
من  "و�حد  "�آيدك�س  ف��م��ع��ر���س 
تقيمها  متميزة  معار�س  جمموعة 
�لطري�ن  م��ع��ر���س  بينها  �لإم�����ار�ت 
وموؤمتر  ومعر�س  جلفود  ومعر�س 
�مل��ع��ار���س ويف  �لطاقة وغ��ريه��ا م��ن 
�ملقرر  �إك�����ض��ب��و  م��ع��ر���س  م��ق��دم��ت��ه��ا 

عقده يف �ضهر �أكتوبر �لقادم ".
�لرئي�س  ن��ائ��ب  ب�����وري,  ���ض��ل��ي��م  ق���ال 
لند  ل�ضكيور  �لإق��ل��ي��م��ي  و�ل��رئ��ي�����س 
يف  �إي��رب��ا���س  ل��دى  كوميونيكي�ضنز 
ومنطقة  و�أفريقيا  �لأو�ضط  �ل�ضرق 

�آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ
 ي����ح����م����ل ت�����ط�����وي�����ر �لب������ت������ك������ار�ت 
�جلديدة  و�حل���ل���ول  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
منو  مع  بالتز�من  حمورية  �أهمية 
دعم هذه  ي�ضهم  كما   , �لدفاع  �ضوق 
�لهيئات  ق����درة  ت��ع��زي��ز  يف  �جل���ه���ود 
�لتنفيذية  و�ل�����ض��ل��ط��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لإم����ار�ت. ويلعب معر�س  دول��ة  يف 
)�آيدك�س(  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر 
�إيربا�س,  ت��زوي��د  يف  رئ��ي�����ض��ي��اً  دور�ً 
�لعاملية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
�لر�ئدة يف �لقطاع, مبن�ضة مالئمة 
ومنتجاتها  خدماتها  ل�ضتعر��س 
�ل�ضرورية يف جمال �لأمن و�لدفاع. 
�لفعالية  ه���ذه  ��ضت�ضافة  وتعك�س 
�لإم����ار�ت,  ل��دول��ة  �ملتميز  �حل�ضور 
كالعب  خا�ضة,  ب�ضورة  و�أب��وظ��ب��ي 
�لعاملي,  �ل���دف���اع  ق��ط��اع  يف  رئ��ي�����ض��ي 
ك��م��ا ُت�����ض��ل��ط �ل�����ض��وء ع��ل��ى حر�س 
�لإم���ار�ت على تعزيز مكانتها  دول��ة 

�لريادية يف خمتلف �لقطاعات.
"ن�ضتعر�س  ق��ائ��اًل:  ب��وري  و�أ���ض��اف 
حلولنا  ق�������در�ت  �مل���ع���ر����س  خ�����الل 
مهام  دعم  على  �ملتنوعة  ومنتجاتنا 
ف����رق �ل���ض��ت��ج��اب��ة �لأول����ي����ة وق���وى 
فرقنا  و�ضت�ضلط  و�لأم����ن.  �ل��دف��اع 
�مليز�ت  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
�لتكنولوجية �ملتطورة �لتي توفرها 
�لتعاون  تعزيز  يف  ودوره���ا  حلولنا, 
ف�ضاًل  �لعمل,  فرق  بني  و�لتو��ضل 
عمليات  حت�ضني  يف  �مل�����ض��اه��م��ة  ع��ن 
�تخاذ �لقر�ر�ت �حلا�ضمة يف �لوقت 

�ملنا�ضب".
وق���ال �إي���ك ت���اي ك��ي��م, ن��ائ��ب رئي�س 
�ضركة كيا لق�ضم �ملركبات �خلا�ضة: 

"�آيدك�س  يف  م�����ض��ارك��ت��ن��ا  "تعّد 
للتعريف  ق��ّي��م��ة  2021"فر�ضة 

ي�����ض��اه��م يف جمع  �مل����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م 
�خل����رب�ء و�مل��خ��ت�����ض��ني م��ن خمتلف 
�أنحاء �لعامل ملناق�ضة �زدهار وتطور 
و�لتكنولوجيا  �ل�ضطناعي  �لذكاء 
�ملتقدمة يف ع�ضر �لثورة �ل�ضناعية 
ت�ضليط  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �ل���ر�ب���ع���ة, 
�لذي  �مل��ح��وري  �ل���دور  على  �ل�ضوء 
�لنهو�س  يف  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  تلعبه 
�لعاملية  �لدفاعية  �ل�ضناعات  بو�قع 
�لأعمال  �ضياحة  ق��ط��اع  خ��الل  م��ن 
�ل������ذي ي��ت��م��ت��ع ب����امل����رون����ة. �أم������ا عن 
�ل��ت��ن��وع يف �مل��ع��رو���س, ف����اإن �ل����دورة 
لكربيات  ف��ر���ض��ة  �ضتكون  �حل��ال��ي��ة 
�أحدث  لعر�س  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ض��رك��ات 
�ل�ضناعات  ق��ط��اع  �إل��ي��ه  ت��و���ض��ل  م��ا 
ومعد�ت  تكنولوجيا  من  �لدفاعية 
متطورة ومبتكرة, و�أحدث �لأنظمة 

�لدفاعية و�لع�ضكرية.
وق���ال ن���ادر �أح��م��د �حل��م��ادي رئي�س 

جمل�س �إد�رة طري�ن �أبوظبي �إن 
مدى  على  �أ���ض��ه��م  �آي��دك�����س  معر�س 
وتطوير  دع��م  يف  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت 
قطاع �ل�ضناعات �لدفاعية �لوطنية 
لدفع  م��ه��م��اً  ق��ط��اع��اً  ت�ضكل  و�ل��ت��ي 
ع��ج��ل��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ض���ادي���ة يف 
�لإم��������ار�ت حت��ق��ي��ق��اً خل��ط��ة مئوية 
2071 يف تنويع م�ضادر  �لإم��ار�ت 
�لوطنية  �ل��ق��در�ت  وتطوير  �لدخل 
وتاأهيل �لكو�در �لب�ضرية ويف تعزيز 
�ل�ضناعات �ملحلية غري �لنفطية من 
�ل�ضركات  كربيات  ��ضتقطاب  خالل 
وخدمات  ت��ق��ن��ي��ات  يف  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
�ل����دف����اع و�لأم�������ن �جل�����وي و�ل����ربي 
�نعك�س  �ل������ذي  �لأم�������ر  و�ل���ب���ح���ري 
�إيجابيا على �ل�ضناعات �ملحلية غري 

�لنفطية.
�لإم�������ار�ت  �أن  �حل����م����ادي  و�أ�����ض����اف 
ت���ت���ب���و�أ م��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة م���رم���وق���ة يف 
بف�ضل  �ل����ط����ري�ن  ���ض��ن��اع��ة  جم����ال 
و�لتوجيهات  �ل�����ض��ائ��ب��ة  �ل��������روؤى 
باإر�ضاء  �لر�ضيدة  للقيادة  �ل�ضديدة 
�ل�ضليمة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  �أ���ض�����س 
�لهادفة  و�ل���ض��ت��ث��م��ار�ت  و�لأن��ظ��م��ة 
�ملعايري  �أع���ل���ى  �ت���ب���اع  �إىل  �إ����ض���اف���ة 
�ملعتمدة يف جمال �ل�ضالمة و�لأمن 
وجعل  �لب��ت��ك��ار  تفعيل  وم��و����ض��ل��ة 
��ضرت�تيجيا  مكونا  �لطري�ن  قطاع 
ود�عما للنمو �لقت�ضادي يف �لدولة 

لتحقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة.
طري�ن  م�ضاركة  �إن  �حلمادي  وق��ال 
 2021 �آي�����دك�����������س  يف  �أب�����وظ�����ب�����ي 
ت���اأت���ي لأه��م��ي��ة �لط�����الع ع��ل��ى �آخر 
�مل�ضتجد�ت �لتقنية و�أحدث توجهات 
مع  متاما  يتما�ضى  ما  وهو  �لقطاع 
�أبوظبي  ط����ري�ن  ���ض��رك��ة  ت��وج��ه��ات 
�ضيتيح  ح���ي���ث  �خل������ربة  ب���ام���ت���الك 

باأحدث �لتطّور�ت �لتي حققتها كيا 
يف جمال ت�ضميم �ملركبات �لدفاعية 
تطوير  مت  ف����ق����د  �مل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة, 
ليكونا  �مل���ع���رو����ض���ني  �ل���ن���م���وذج���ني 
�ضديدي �ملرونة و�ملتانة, مع �لقدرة 
على ��ضتخد�مهما يف عدد من �أكر 

�لبيئات ق�ضوة يف �لعامل". 
وت��ع��د م�����ض��ارك��ة ك��ي��ا ه����ذ� �ل���ع���ام يف 
�لآن,  ح���ت���ى  �لأك�������رب  "�آيدك�س" 
مهمة  �ضوقاً  �ملنطقة  يف  ت��رى  حيث 
�لع�ضكرية.  للمركبات  ��ضرت�تيجياً 
وكانت كيا قد �ضاركت للمرة �لأوىل 
يف "�آيدك�س" �ضنة 2015, وتت�ضارك 
�ل�ضركة  م���ع  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ج��ن��اح��ه��ا 
�ل�ضقيقة لكيا "هيوند�ي روتيم كو" 
 .)Hyundai Rotem Co(
دك����ت����ور ط���ي���ار ه�ضام  �ل����ل����و�ء  �أك������د 
نا�ضر  باأكادميية  �مل�ضت�ضار  �حللبي, 

�لع�ضكرية �لعليا,
 �أهمية �مل�ضاركة �مل�ضرية يف فعاليات 
�ل����دويل �خلام�س  �ل��دف��اع  م��ع��ر���س 
ع�ضرل »�آيدك�س«  , و�لذي ي�ضاحبه 
»نافدك�س«-  �ل���ب���ح���رى  �مل���ع���ر����س 
�لعا�ضمة  ت�ضت�ضيفهما  �ل��ل��ذي��ن 
�لأم�س  م���ن  �أب���وظ���ب���ي  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وح���ت���ى �خل��ام�����س و�ل��ع�����ض��ري��ن من 

فرب�ير �جلاري. 
ه�ضام  �ل��ع�����ض��ك��ري  �خل���ب���ري  ق����ال  و 
يجري  �أن  �ملنتظر  �إن��ه من  �حللبي, 
مباحثات  �مل�������ض���ري  �ل����دف����اع  وزي�����ر 
معر�ضي  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ث���ن���ائ���ي���ة 
�أبوظبي 2021 مع عدد من وزر�ء 
�لدفاع وكبار �مل�ضوؤولني من خمتلف 
ل��ب��ح��ث عالقات  �مل�����ض��ارك��ة  �ل������دول 
�لتعاون �لع�ضكرى وتبادل �خلرب�ت 
لتجمع  فر�ضة  �ملعر�س  يعد  ,حيث 
�مل�ضاركة  عدد كبري من قادة �لدول 
يف وق��ت و�ح���د يف م��ك��ان و�ح���د, كما 
�لوفد  �ط��الع  فر�ضة  �ملعر�س  يتيح 
م���ا و�ضلت  �أح������دث  ع��ل��ى  �مل�������ض���ري 
بعد  فيما  �لت�ضليح  تكنولوجيا  �إليه 
جائحة كورونا, خا�ضة يف ظل وجود 
عدد كبري من �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة 
و�لع�ضكرية  �لدفاعية  �ل�ضناعات  يف 
حول �لعامل لعر�س �أحدث ما و�ضل 
�ل��ع�����ض��ك��ري يف جمال  �ل��ع��ل��م  �إل���ي���ه 
من  �لع�ضكري  و�لت�ضنيع  �لإن���ت���اج 
دفاعية  وق������در�ت  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
�ملعر�س  �أن  م��و���ض��ًح��ا   , م���ت���ط���ورة 
وموؤمتر�ت  فاعليات  �أي�ضا  يت�ضمن 
ع�����ن �أح���������دث �إ�����ض����ه����ام����ات �ل����ث����ورة 
�ل�ضناعية �لر�بعة يف جمال �لت�ضليح 
�ل�ضطناعي  �ل���ذك���اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
و�أي�ضا  ب��ع��د �جل��ائ��ح��ة,  م��ا  خ��ا���ض��ة 
�ملتطورة  و�حل��و���ض��ب��ة  �لآيل  �لتعلم 
و�ضبكات  �ل�ضرعة  عالية  و�ل�ضبكات 
�ملعلومات  وتاأمني  �خلام�س  �جليل 

و�لأمن �ل�ضيرب�ين .
و�أكد �ملهند�س عبد�لرحمن عبد�هلل 
ل�"�إي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�ضي 

�أو �إ�س" يف �لإمار�ت
يف  بفاعلية  �مل�ضاركة  على  �حل��ر���س 
�لذي   /2021 /�آي��دك�����س  معر�س 
ل�ضريحة  �ل�����ض��رك��ة  و����ض���ول  ي�����ض��ه��ل 

و��ضتعر��س  �ل��ع��م��الء  م���ن  ك��ب��رية 
باخلطط  و�ل���ت���ع���ري���ف  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��و���ض��ع��ي��ة خالل 

�ل�ضنو�ت �ملقبلة.
�لعاملي  �ملعر�س  �إن  �لبلو�ضي  وق��ال 
مع  للتو��ضل  ج��ي��دة  فر�ضة  ي�ضكل 
�ملحتملني  �أو  �حل��ال��ي��ني  �ل�����ض��رك��اء 
�لدفاعية  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
�ل�ضركة  ت���ع���م���ل  �ل����ت����ي  �حل����دي����ث����ة 
�أن  �إىل  ..م�������ض���ري�  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
معر�س  خالل  تقوم  �إ�س"  �أو  "�إي 
�أنظمة   5 ب���ع���ر����س  "�آيدك�س" 
نوع  م��ن  ب��الأ���ض��ل��ح��ة  للتحكم  ب��ري��ة 
 5 ع��ل��ى   "R400"و"R150"
منها  �ث��ن��ني  خمتلفة,  ب��ري��ة  �آل��ي��ات 
�آل��ي��ات غ��ري م��اأه��ول��ة, و�ضيتم  ع��ل��ى 
�ضركات  م���ن�������ض���ات  ع���ل���ى  ع���ر����ض���ه���ا 
�إىل جانب  حملية وعاملية خمتلفة, 
ع��ر���س �أرب���ع���ة �أن��ظ��م��ة ب��ح��ري��ة من 
ثالثة  ع���ل���ى   "R400S" ن������وع 
ت�ضنيعها  مت  حملية  بحرية  زو�رق 
يف �لإم��ار�ت, و�ضيتم عر�ضها خالل 
"نافدك�س  �لبحري  �لدفاع  معر�س 

."2021
�أي�ضاً  ت��ق��وم  �ل�����ض��رك��ة  �أن  و�أ����ض���اف 
�لآيل  �ل���ت���ح���ك���م  ن�����ظ�����ام  ب����ع����ر�����س 
يف  م���رة  لأول  وذل����ك   "R800"
و�ضمال  �لأو����ض���ط  �ل�����ض��رق  منطقة 
�أفريقيا, ويعترب �لنظام من �جليل 
�لآيل  �لتحكم  �أنظمة  م��ن  �جل��دي��د 
�ضالح  �ل��ن��ظ��ام  وي�ضمل  ل��الأ���ض��ل��ح��ة, 
"MK 44" �لأمريكي" و�ل�ضالح 
بالإ�ضافة  ملم"   7.62" �مل��ح��وري 
�إىل �ضو�ريخ م�ضادة للدروع ويتميز 
وزن  يتعدى  ل  حيث  �ل���وزن  بخفة 

�لنظام مع �لأ�ضلحة 800 كجم.
و�أكد �لفريق م حممد هالل �لكعبي 
 " جم��م��وع��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
– �آي  �نرتنا�ضونال جولدن جروب 

جي جي" 
�مل�������ض���ارك���ة يف هذ�  ع���ل���ى  �حل����ر�����س 
لتعزيز  �ل����ه����ام  �ل��������دويل  �حل�������دث 
�ل���ت���ي تعترب  �مل�������ض���ارك���ات �ل��وط��ن��ي��ة 

�لأهم و�لأكرب .
جناح  �حت�ضان  �أهمية  �إىل  م�ضري�ً 
�مل��ج��م��وع��ة ل��ع�����ض��ر�ت �ل�����ض��رك��ات من 
تقدمي  ب�����ض��دد  �ل��ت��ي  م��ت��ع��ددة  دول 
�ل�ضناعات  يف  �مل���ن���ت���ج���ات  �أح�������دث 

�لدفاعية و�لأمنية.
�آيدك�س  م��ع��ر���س  �إن  �لكعبي  وق���ال 
لل�ضركات  ه���ام���ة  م��ن�����ض��ة  ي�����ض��ك��ل 
�ل����ت����ي حت����ر�����س على  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
��ضتعر��س �أحدث منتجاتها �لوطنية 
يف ظل وجود م�ضاركات عاملية كبرية 
�لأمر �لذي يتيح لنا �ملناف�ضة بف�ضل 
�لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  وت�����ض��ج��ي��ع  دع���م 

لل�ضناعات �لدفاعية �لوطنية.
�ملجموعة  ج��ن��اح  ي��ت��ي��ح   : و�أ�����ض����اف 
لل�ضركاء �لتعرف على �آخر تطور�ت 
و�لت�ضنيع  �ل����دف����اع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت���ب���ادل  و  �ل�����ع�����امل  يف  �ل���ع�������ض���ك���ري 
�خلرب�ت و بحث فر�س �لتعاون مع 
�مل�ضنعني و�خلرب�ء و�لعار�ضني من 

خمتلف �لدول.

احلالية بالإجراءات املبتكرة التي مت اتخاذها لعر�س املنتجات الدفاعية  الدورة  تتميز  املزروعي:  • فار�س 
الع�صكرية املجالت  يف  الحتياجات  حتديد  يف  املا�صية  الأعوام  خالل  جنحنا  احلو�صني:  • طارق 

الإمارات قدرة  يف  الدويل  املجتمع  ثقة  يج�صد  اإجناز  هو  موعدها  يف  احلالية  الدورة  انعقاد  البلو�صي:  • اإ�صحاق 
الوطنية الدفاعية  ال�صناعات  قطاع  وتطوير  دعم  يف  املا�صية  ال�صنوات  مدى  على  اأ�صهم  اآيدك�س  معر�س  احلمادي:  • نادر 

الإمداد �صال�صل  م�صتوى  على  بفعالية  العمل  يف  باململكة  الع�صكرية  ال�صناعات  قطاع  ا�صتمر  العوهلي:  • اأحمد 
الأو�صط ال�صرق  م�صتوى  على  املعار�س  �صناعة  يف  والإمارات  اأبوظبي  ريادة  يج�صد  العو�صي:  • حمد 

والدفاع الأمن  جمال  يف  ال�صرورية  ومنتجاتنا  خدماتنا  ل�صتعرا�س  مالئمة  من�صة   : بوري  • �صليم 
الت�صليح جمال  يف  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  اإ�صهامات  اأحدث  عن  وموؤمترات  فاعليات  اأي�صا  يت�صمن  املعر�س  احللبي:  • ه�صام 

• عبدالرحمن البلو�صي: ال�صركة تعر�س نظام التحكم الآيل "R800" لأول مرة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا
العامل يف  الع�صكري  والت�صنيع  الدفاع  تكنولوجيا  تطورات  اآخر  على  التعرف  لل�صركاء  املجموعة  جناح  يتيح  الكعبي:  • حممد 
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•• ابوظبي -وام:

�����ض���ت���ق���ب���ل ����ض���ع���ادة �ل�����ل�����و�ء �ل���رك���ن 
�لعامري  ����ض���ال���ح  حم���م���د  ����ض���ال���ح 
ق���ائ���د �ل����ق����و�ت �ل���ربي���ة مب��ك��ت��ب��ه يف 
�لفريق   ,  2021 �آي��دك�����س  معر�س 
�لقو�ت  قائد  �ضالوكوف  �أول��ي��غ  �أول 
�ل���ربي���ة �ل���رو����ض���ي���ة. وج�����رى خالل 
�لتعاون  عالقات  ��ضتعر��س  �للقاء 
�ل�����ض��دي��ق��ني خا�ضة  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�لع�ضكرية  ب��ال�����ض��وؤون  �ل�����ض��ل��ة  ذ�ت 
و�لدفاعية و�ضبل تعزيزها وتنميتها 

مبا يخدم �مل�ضلحة �مل�ضرتكة.

)اأدا�صي( تك�صف عن مركبة روبوتية م�صلحة ومركبتني اأر�صيتني بغري �صائق يف اآيدك�س 2021
•• اأبوظبي-وام:

�مل�ضتقلة..  و�خل��دم��ات  �لأنظمة  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل�ضركة   - "�أد��ضي"  ك�ضفت 
�م�س عن مركبة روبوتية م�ضلحة ومركبتني �أر�ضيتني جديدتني بغري �ضائق, 

يف معر�س �لدفاع �لدويل "�آيدك�س" 2021.
وتعاونت �أد��ضي مع منر, �ضركتها �ل�ضقيقة �ضمن جمموعة �إيدج, على حتويل 
�آلية عجبان 440A �ملدرعة �ملاأهولة ذ�ت �لأربع �أبو�ب �إىل نظام ذ�تي بغري 
�ضائق يدعى مركبة عجبان �لروبوتية �مل�ضلحة. تقاوم �ملركبة نري�ن �لأ�ضلحة 
�ل��ن��ا���ض��ف��ة, وتبلغ  �مل��دف��ع��ي��ة و�ن��ف��ج��ار �لأل���غ���ام و�ل��ع��ب��و�ت  �خلفيفة وق��ذ�ئ��ف 
�ت�ضالت  �أر�ضية مع مدى  وت��د�ر عرب حمطة حتكم  1200 كلغ  حمولتها 

ميكنها  كما  �ضاعات,  ثماين  مدتها  �ل�ضتمر�ر  على  وق��درة  كلم   12 طوله 
�ل�ضري ب�ضرعة ت�ضل �إىل 50 كلم يف �ل�ضاعة لدعم �لقو�ت �مل�ضلحة بقوة نارية 
�أكرب �إىل جانب �حلد من �خلطر �ملحدق باأرو�ح �جلنود. و�أطلقت �أد��ضي �ليوم 
 SCORPIO-M مركبات �أر�ضية م�ضغرة و�ضغرية بغري �ضائق, تدعى
على  ق��درة  ولها  �لت�ضلل  بطريقة  تعمل  �لتو�يل  SCORPIO-Sعلى  و 
�ضعود �ملنحدر�ت و�ل�ضالمل مبيل مقد�ره 40-45 درجة و�لت�ضال مبحطة 
 SCORPIO-M �لتحكم �لذ�تي �ضمن نطاق ي�ضل �إىل 3 كلم. متتاز 
10 كغ  �ل��وزن وقابلية �لنقل, مع �لقدرة على نقل حمولة ت�ضل �إىل  بخفة 
نقل   SCORPIO-S ت�ضتطيع  بينما  �ضاعتني,  ملدة  بالعمل  و�ل�ضتمر�ر 
حمولة ت�ضل �إىل 100 كغ و�ل�ضتمر�ر بالعمل ملدة �ضت �ضاعات- بالإ�ضافة 

�إىل دعم ذر�ع روبوتي قابل للتمدد بطول 1 م ومزود مبحطة �ضالح مبتكرة 
وخفيفة �لوزن للتحكم عن بعد. و�ضممت �ملركبتني لكي تدعم �نت�ضار �لقو�ت 
�لهدف  و�لر�ضد وحتديد  �ل�ضتخبار�ت  بعمليات  �مل�ضغرة  تقوم  �إذ  �خلا�ضة, 
و�ل�ضتطالع يف �لبيئات �حل�ضرية �لد�خلية و�خلارجية, وت�ضتخدم �ل�ضغرية 
يف �لعمليات �لتكتيكية �ملزدوجة بالليل و�لنهار. وقال �ضعادة في�ضل �لبناي, 
�لرئي�س �لتنفيذي و�لع�ضو �ملنتدب ملجموعة �إيدج.. " تتطور �ضوق �ملركبات 
�لذ�تي  �لتحكم  ب�ضرعة, يف ظل م�ضتويات جديدة من  �ضائق  �لأر�ضية بغري 
�أولوية  �لأمتتة  �إن  �ملعقدة.  �ملهمات  �ملزيد من  �أكرب لدعم  تتيح فر�ضا  �لتي 
�أنظمة  لثالثة  �أد����ض��ي  �إط��الق  ويعد  �إي���دج,  ملجموعة  بالن�ضبة  ��ضرت�تيجية 
م�ضتقلة- بالتعاون �لإ�ضايف مع منر- دليال على تركيزنا وقدر�تنا ومثابرتنا 

�جلماعية". من جانبه قال علي �ليافعي, �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة �أد��ضي.. 
 2021- �آيدك�س  يف  جديدة  منتجات  ثالثة  عن  بالك�ضف  �أد����ض��ي  تفخر   "
�ل�ضقيقة  �ضركتنا  مع  بالتعاون  �مل�ضلحة  �لروبوتية   440A عجبان  مركبة 
ميزة  ت�ضيفان  SCORPIO-S�للتني  SCORPIO-Mو  و  منر, 
كهدف  �جلنود  �أرو�ح  حماية  مع  �لقتال,  بيئات  يف  عملية  ومرونة  تكتيكية 
�لأنظمة  �إن ما ت�ضهده  و�أ�ضاف  �لذ�تي".  �لتحكم  با�ضتعمال تقنيات  �أ�ضا�ضي 
�لإمكانات  على  منفتح  �لقطاع  �أن  على  دليل  كثرية  ت��ط��ور�ت  من  �مل�ضتقلة 
للقو�ت  �لذ�تي من فو�ئد جمة  �لتحكم  يتيحه  �ملن�ضات وما  �ملتنامية لهذه 
�مل�ضلحة. يذكر �أن �أد��ضي جزء من قطاع �ملن�ضات و�لأنظمة يف جمموعة �إيدج, 

�ضركة �لتكنولوجيا �ملتقدمة يف قطاع �لدفاع.

•• اأبوظبي-وام:

طحنون  بن  خليفة  �ل�ضيخ  ��ضتقبل 
مكتب  ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
ويل  دي��و�ن  يف  �ل�ضهد�ء  �أ�ضر  �ضوؤون 
عهد �أبوظبي �أم�س يف و�حة �لكر�مة 
م�����ع�����ايل �ل����ف����ري����ق ب����وب����وج����ون����وف 
ر�ز�كوفيت�س وزير �ل�ضوؤون �لد�خلية 
يقوم  �لذي  �أوزباك�ضتان,  جلمهورية 

بزيارة ر�ضمية للدولة.
و�حة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و����ض���ول  ول����دى 
�لكر�مة ��ضتعر�س مع �ل�ضيخ خليفة 
بن طحنون �آل نهيان مر��ضم حر�س 
�ل�ضرف ثم و�ضع �إكليال �أمام ن�ضب 
�ل�ضهيد �لذي يتكون من 31 لوحا 

كرمز  �لآخ���ر  على  منها  ك��ل  ي�ضتند 
و�لت�ضامن  و�ل���ت���ك���ات���ف  ل���ل���وح���دة 
ب��ني ق��ي��ادة دول���ة �لإم����ار�ت و�ضعبها 

وجنودها �لأبطال.
وجت������ول م���ع���ايل ر�ز�ك���وف���ي���ت�������س يف 
م�ضتمعا  �ل���و�ح���ة  �أج��ن��ح��ة  خم��ت��ل��ف 
خليفة  �ل�����ض��ي��خ  م��ن  مف�ضل  ل�����ض��رح 
�لو�حة  ع��ن  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن 
تفا�ضيلها  جت�ضد  �ل��ت��ي  وم��ر�ف��ق��ه��ا 
بطولت �أبناء دولة �لإمار�ت �لبو��ضل 
وت�ضحياتهم وتعرب عن �لكثري من 
�لوطنية �جلليلة.  و�لدللت  �لقيم 
ويف ختام �جلولة قام وزير �ل�ضوؤون 
�أوزباك�ضتان  جلمهورية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
بت�ضجيل كلمة يف �ضجل �لزو�ر عرب 

ف��ي��ه��ا ع���ن ت��ق��دي��ره ل�����ض��ه��د�ء دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ل���ك���ر�م���ة  و�ح��������ة  �أن  �إىل  ي�������ض���ار 

ت��ع��د م��ع��ل��م��ا وط��ن��ي��ا وح�����ض��اري��ا يف 
�أبوظبي حيث مت ت�ضييده  �لعا�ضمة 
�لإمار�ت  �ضهد�ء  لبطولت  تخليد� 

وت�����ض��ح��ي��ات��ه��م يف ���ض��ب��ي��ل �ل���دف���اع 
مكت�ضباته  وح���م���اي���ة  �ل���وط���ن  ع���ن 

ومنجز�ته.

•• اأبوظبي-وام:

��ضتقبل معايل �لفريق �لركن حمد 
�أركان  �لرميثي رئي�س  حممد ثاين 
يف  مبكتبه  �أم�����س  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت 
" �آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س 
معايل  ح��دة..  على  كال   "2021
�لدفاع  وزي�����ر  ���ض��ي��دي  ول����د  ح��ن��ن��ه 
�لوطني لدى �جلمهورية �لإ�ضالمية 
�ملوريتانية و�لفريق �أول ركن حممد 
عثمان �حل�ضني رئي�س هيئة �لأركان 
للقو�ت �مل�ضلحة �ل�ضود�نية و�لفريق 
فلورو�س  ك��و���ض��ت��ان��دي��ن��و���س  �أول 
�لوطني  �لدفاع  �أرك��ان  هيئة  رئي�س 
�إينزو  طيار  �أول  و�لفريق  �ليوناين 

فيت�ضاريلي رئي�س �أركان �لدفاع لدى 
�جلمهورية �لإيطالية و�لفريق �أول 
رئي�س  زيرفا�ضك�س  دوميكريتو�س 
للحر�س  �ل���ع���ام���ة  �لأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة 

�لوطني بجمهورية قرب�س.
��ضتعر��س  �للقاء�ت  خ��الل  وج��رى 
ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ي ت��رب��ط بني 
�ل�ضيوف  ودول  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
بال�ضوؤون  �ل�������ض���ل���ة  ذ�ت  خ���ا����ض���ة 
و�ضبل  و�ل����دف����اع����ي����ة  �ل���ع�������ض���ك���ري���ة 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مب����ا يخدم  ت���ع���زي���زه���ا 

�مل�ضلحة �مل�ضرتكة.
ومت ت��ب��ادل �لأح��ادي��ث ح��ول �أهمية 
تنظيم مثل هذه �ملعار�س �لدفاعية 
مقدمتها  ويف  ع��امل��ي��ا  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة 

�ل���دويل  �ل���دف���اع  م��ع��ار���س  �ضل�ضلة 
"�آيدك�س".

و�أ�ضاد �ل�ضيوف �مل�ضاركون مبعر�س 

�آيدك�س ونافدك�س 2021 و�إقامته 
�ل�ضتثنائية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  خ��الل 
يج�ضد ق��درة �لم��ار�ت على تنظيم 

و��ضت�ضافه  �ل���ك���ربى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�������وف�������ود وف��������ق �أع������ل������ى م���ع���اي���ري 
و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية.

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  �ل��دف��اع  معر�س  يف  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  ت�����ض��ارك 
12 �ضركة �ضعودية  مظلته  حتت  ي�ضم  "�آيدك�س2021" بجناح 
حتت  وذل��ك  و�لأمنية  �لدفاعية  �ل�ضناعات  جمال  يف  متخ�ض�ضة 

�ضعار "��ضتثمر يف �ل�ضعودية".
حمافظ  �لعوهلي  عبد�لعزيز  ب��ن  �أح��م��د  �ملهند�س  م��ع��ايل  وق���ال 
�ل�ضعودي  �ل��وف��د  رئ��ي�����س  �لع�ضكرية  لل�ضناعات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
�مل�ضارك يف "�آيدك�س" يف ت�ضريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م".. 
�ل�ضقيقية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �ل��ث��اين  بلدنا  يف  بتو�جدنا  ���ض��ع��د�ء   "
وم�ضاركتنا يف فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س بهدف �إبر�ز 
�لطموح �لكبري �لتي تعمل على حتقيقه �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 

يف ت�ضنيع وتوطني �ل�ضناعات �لع�ضكرية".
و�أ�����ض����اف م��ع��ال��ي��ه �أن �ل�����ض��رك��ات �ل�����ض��ع��ودي��ة ت�����ض��ت��ع��ر���س �أح����دث 
و�جلوية  و�لبحرية  �ل��ربي��ة  �مل��ج��الت  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�إ�ضافة �إىل �لذخائر معرب� عن تطلعاته �إىل �لعمل مع �ل�ضركات 
�مل�ضاركة يف هذ� �حلدث لفتح فر�س و�عدة  �لأجنبية و�لإقليمية 

لال�ضتثمار يف �ل�ضناعات �لع�ضكرية باململكة.
�أنه �ضيتم توقيع عدة �تفاقيات يف جمال �ل�ضناعات  و�أكد معاليه 
�لأجنبية  �ل�ضعودية ومثيالتها  �ل�ضركات  و�لأمنية بني  �لدفاعية 
لعدة  �لع�ضكرية  لل�ضناعات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  توقيع  �إىل  �إ���ض��اف��ة 

�تفاقيات مهمة خالل معر�س �آيدك�س 2021.
وقال �إن روؤية �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 2030 ت�ضتهدف توطني 
�لنفاق �حلكومي على �خلدمات و�ملعد�ت �لع�ضكرية  من   50%
كان  �ضو�ء  �ضركائنا  جميع  مع  نعمل  حيث   2030 �لعام  بحلول 
حكومات  من  �خلارجية  �جلهات  �إىل  �إ�ضافة  �مل�ضتفيدة  �جلهات 
على  للعمل  �ملحلية  و�ل�ضركات  و�مل�ضتثمرين  م�ضنعة  و���ض��رك��ات 

توطني هذه �ل�ضناعة.
 11 10 �ضنو�ت لتوطني  �أن �ململكة و�ضعت خطة مدتها  و�أ�ضاف 
و�لتطوير  ب��الأب��ح��اث  تخت�س  منظومات  و7  �ضناعية  منظومة 
ريال  م��ل��ي��ار   37 �إىل  ت�����ض��ل  ����ض��ت��ث��م��ار�ت  ه��ن��اك  �أن  �إىل  م�����ض��ري� 
�لبحوث  ع��ل��ى  �لإن���ف���اق  زي����ادة  ف��ق��ط يف ظ��ل خ��ط��ط  �ل�ضناعة  يف 
�ضعي  �إىل  بالإ�ضافة   4% �إىل   0.2% من  �لع�ضكرية  و�لتقنيات 
�لتحول  دع��م  �إىل  �ل��و����ض��ح��ة  ��ضرت�تيجيته  خ��الل  م��ن  �ل��ق��ط��اع 

�لرقمي يف �ضال�ضل �لإمد�د.
�أن �لهيئة �لعامة لل�ضناعات �لع�ضكرية تعمل مع �ضركات  و�أو�ضح 
�إمار�تية نفتخر بالعمل معهم �إذ هناك توقيع لعدد من �لتفاقيات 
مع �لأ�ضقاء يف �لإم��ار�ت بني �ضركة �ضامي و�ضركة منر �لتابعة ل� 

"�يدج".
ويف �ضياق مت�ضل �فتتح معايل حمافظ �لهيئة �لعامة لل�ضناعات 
�لوفد  رئي�س  �لعوهلي  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  �ملهند�س  �لع�ضكرية 
�ل�ضعودي �ليوم جناح �ململكة �لعربية �ل�ضعودية يف معر�س �لدفاع 

�لدويل "�أيدك�س 2021".
و���ض��ه��د �ف��ت��ت��اح �جل��ن��اح �ل�����ض��ع��ودي ح�����ض��ور م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق نا�ضر 
عبد�هلل  بن  تركي  �ضعادة  و  �ل��دول��ة,  �أم��ن  رئي�س  وكيل  �ل�ضيخان 
وعدد  �ل��دول��ة  ل��دى  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �ضفري  �ل��دخ��ي��ل 
�لع�ضكرية  �ل�ضناعات  قطاع  يف  �مل�ضتثمرين  وم��ن  �مل�ضوؤولني  من 

�لدفاعية و�لأمنية.
�لوطنية  �ملنتجات  �أب���رز  على  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  معاليه  و�ط��ل��ع 
�ملعرو�ضة, حيث ت�ضتعر�س �ل�ضركات �ل�ضعودية يف �ملعر�س �أحدث 
�إليها �لقطاع يف �ململكة, كما تبحث  �ملنتجات و�ملعد�ت �لتي و�ضل 
فر�س �ل�ضر�كات �لنوعية مع �أبرز �لالعبني يف �لقطاع عاملياً, حيث 
مذكر�ت  من  ع��دِد  توقيع  �ل�ضعودي  �جلناح  ي�ضهد  �أن  �ملقرر  من 
و�ل�ضركات  �ملحلية  �ل�ضركات  من  ع��دد  بني  و�لتفاقيات  �لتفاهم 

�لعاملية.
�أحمد  �ملهند�س  �لع�ضكرية  �ل�ضناعات  هيئة  و�أك��د معايل حمافظ 
�مل�ضارك  �ل�����ض��ع��ودي  �جل��ن��اح  ع��رب  �ململكة  م�����ض��ارك��ة  �أن  �ل��ع��وه��ل��ي, 
يف  �ل�ضناعة  لتطوير  نوعية  من�ضة  مُيثل   , �آي��دك�����س  معر�س  يف 
�لقطاع عرب خلق �ضر�كات بني �لالعبني يف �ملجال, وتبادل �ملعارف 
�إن �ململكة ُتويل قطاع �لدفاع  و�خلرب�ت, ونقل �لتقنية.. م�ضيفاً 
و�لأمن �لوطني �أولويًة كبرية؛ حيث جاء توجه �لقيادة �لر�ضيدة 
�لهادف �إىل توطني �ل�ضناعات �ملختلفة يف �ململكة لتكون م�ضدر�ً 
لإثر�ء �قت�ضادنا �لوطني و�ضبباً لزدهاره �مل�ضتد�م, ومن هنا جاء 
تاأ�ضي�س �لهيئة �لعامة لل�ضناعات �لع�ضكرية لتكون �جلهة �مل�ضوؤولة 
عن توطني وتنظيم ومتكني قطاع �ل�ضناعات �لع�ضكرية يف �ململكة. 
و�أ�ضار �ملهند�س �لعوهلي �إىل �أن م�ضاركة �ململكة يف �ملعر�س ت�ضتهدف 
�لع�ضكرية  �ل�ضناعات  ل�ضوق  دخولهم  وت�ضهيل  �مل�ضتثمرين  دعم 
و�لأمنية �ل�ضعودية و�لتعريف بالفر�س �ل�ضتثمارية �لو�عدة فيه, 
حيث ت�ضعى منظومة قطاع �ل�ضناعات �لع�ضكرية يف �ململكة ممثلة 
�إىل  و�خلا�س,  �حلكومي  �لقطاعني  من  �ضركائها  وكافة  بالهيئة 
�لعمل على حتقيق �لهدف �ل�ضرت�تيجي وهو توطني �ل�ضناعات 
�إنفاق �ململكة على  %50 من  �لع�ضكرية يف �ململكة مبا يزيد عن 

�ملعد�ت و�خلدمات �لع�ضكرية بحلول 2030.
وتقدم حمافظ هيئة �ل�ضناعات �لع�ضكرية بو�فر �ل�ضكر و�لتقدير 
�لبلدين من  به عالقة  تت�ضم  ما  على  م��وؤك��د�  �لإم���ار�ت  حلكومة 
�لتعاون  على  مبني  متو��ضل  وتن�ضيق  و�ن�ضجام  وتعا�ضد  تر�بط 
�مل�ضرتك,  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�ضوعات  كافة  يف  �مل�ضتمر  و�لت�ضاور 
م�ضتندين يف ذلك على روؤى تاريخية و��ضحة وجلية, وما يجمع 
�إرث تاريخي كبري, و�أفق م�ضتقبلي يجمعهما �ضويا,  �لبلدين من 
�قت�ضادية  و�إم��ك��ان��ات  ب�ضرية  ك���و�در  م��ن  �ل��ب��ل��د�ن  يحت�ضنه  وم��ا 

مزدهرة, يجعل من تكاملهما �أمر� طبيعيا على كافة �لأ�ضعدة.

خليفة بن طحنون ي�صتقبل وزير ال�صوؤون الداخلية الأوزباك�صتاين يف واحة الكرامة

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة ي�صتقبل عددا من �صيوف اآيدك�س

قائد القوات البحرية ي�صتقبل عددا من �صيوف معر�س اآيدك�س 2021
•• ابوظبي -وام: 

بن  ح��م��د�ن  ب��ن  �ضعيد  �ل�ضيخ  طيار  بحري  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �ضعادة  ��ضتقبل 
�لدفاع  �أم�س مبكتبه يف معر�س  �لبحرية,  �لقو�ت  قائد  نهيان,  �آل  حممد 
�لدويل "�آيدك�س 2021" يف قيادة �لقو�ت �لبحرية كال على حدة �لفريق 
�لأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  �لبحرية يف  �لقو�ت  بابارو قائد  �أول �ضامويل 
�لبحرية  �ل��ق��و�ت  قائد  �لع�ضم  يو�ضف  حممد  و�ل��ل��و�ء  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  يف 
�لبحرينية و�للو�ء مايكل روثوبل قائد �ملهام �مل�ضرتكة 633 و�للو�ء كيندو 
جيزو قائد �لقو�ت �لبحرية �لثيوبية و�للو�ء كرييل يود�نوف قائد �لقو�ت 

�لبحرية �لبلغارية.
�لبحرية  �لقو�ت  �لتي ح�ضرها عدد من كبار �ضباط  �للقاء�ت  ومت خالل 
ع��دد من  ومناق�ضة  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  ��ضتعر��س  �ل��ز�ئ��رة  �ل��وف��ود  و�أع�����ض��اء 

�ملو��ضيع �لع�ضكرية �مل�ضرتكة.

رئي�س الوفد ال�صعودي يف اآيدك�س: ن�صتهدف توطني 
2030 بحلول  باململكة  الع�صكري  النفاق  % من   50

•• ابوظبي-الفجر:

�ف��ت��ت��ح �ل��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر �ل��ك��ع��ب��ي, رئ��ي�����س �لهيئة 
فعاليات  �أوىل  و�لأوق���اف  �لإ�ضالمية  لل�ضوؤون  �لعامة 
"�أ�ضبوع  �أي��ام  م��د�ر  على  �لهيئة  تنظمها  �لتي  �لبتكار 
�ملرئية,  �لف��رت����ض��ي��ة  �لتقنية  ع��رب  تبتكر"  �لإم����ار�ت 
�ملبتكرة.   �مل�����ض��اري��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د  ف��ي��ه��ا  و�ضت�ضتعر�س 
لل�ضوؤون  �لتنفيذي  و�ملدير  �لعام  �ملدير  وذلك بح�ضور 
�لإ�ضالمية, ومدر�ء �لفروع و�لإد�ر�ت و�ملوظفني. وحث 
�لكعبي �لعاملني يف �لهيئة على �تباع �أف�ضل �لأ�ضاليب 

و�إ�ضاعة  �لبتكار  ثقافة  وتعزيز  �لعمل  يف  و�ملمار�ضات 
و��ضع  ب��اأف��ق  �مل�ضتقبل  وق����ر�ءة  و�ل���ري���ادة  �لإب�����د�ع  روح 
�لر�ضيدة  قيادتنا  ب��روؤى  م�ضتنريين  طموحة,  و�أف��ك��ار 
دولتنا  مكنت  �ل��ت��ي  �ل�ضتباقية  �لنوعية  وم��ب��ادر�ت��ه��ا 
من حتقيق �إجن��از�ت علمية عززت من مكانتها كمركز 
و�لنه�ضة  للتطور  من��وذج��ا  وجعلتها  لالبتكار,  عاملي 
بها  و�لرت���ق���اء  �لنف�س  ت��ط��وي��ر  �أن  مبينا  �حل�����ض��اري��ة, 
متغري�ت  فهم  على  و�حل��ر���س  وثقافيا  وعلميا  فكريا 
مو�كب  م�ضرق  م�ضتقبل  �ضنع  يف  �لأ�ضا�س  هي  �لع�ضر 

للطفرة �ملعرفية و�لتكنولوجية �لتي يعي�ضها �لعامل.

•• نيويورك-وام:

�لهام  �ل��دور  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ضددت 
حتقيق  ت�ضريع  جم��ال  يف  �لرقمية  �لتقنيات  تلعبه  �ل��ذي 
وحا�ضم,  م�ضبق  ب�ضرط  ولكن  �مل�ضتد�مة,  �لتنمية  �أه��د�ف 
�لتقنيات وباأ�ضعار معقولة  �إىل هذه  �لو�ضول  وهو �ضهولة 
ل�ضمان حتقيق �أق�ضى قدر ممكن من طموحات �لتقنيات 
�ضعادة  ب��ه  �أدل���ت  �ل���ذي  �لبيان  ذل��ك خ��الل  �لرقمية. ج��اء 
ح�����ض��ة ت��ه��ل��ك, وك��ي��ل �ل������وز�رة �مل�����ض��اع��د ل�����ض��وؤون �لتنمية 
�لجتماعية يف وز�رة تنمية �ملجتمع, عرب �لت�ضال �ملرئي 
�ملتحدة  �لأمم  للجنة  و�خلم�ضني  �لتا�ضعة  �ل����دورة  �أم���ام 
�لجتماعي  عنو�ن" �لتحول  "حتت  �لجتماعية,  للتنمية 
�لتقنيات �لرقمية يف  �مل�ضتد�مة: دور  �لتنمية  �لعادل نحو 

�لتنمية �لجتماعية وحتقيق �لرفاه للجميع".
�لتي  �لإجن�����از�ت  �إىل   - �ل��ب��ي��ان  خ��الل   - �ضعادتها  ولفتت 
حققتها دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال, مبا يف ذلك �عتمادها 
كاأ�ضا�س  و�لنا�ضئة  �جلديدة  �لتقنيات  على  تاأ�ضي�ضها  منذ 
لنهجها �لتنموي, ولتعزيز �لتنمية �لجتماعية و�لب�ضرية 
مل  �أع��م��ال  بيئة  وخلق  �حل��ي��اة,  نوعية  وحت�ضني  للجميع, 
ي�ضبق لها مثيال.. لفتة �إىل تقدم �لإمار�ت كدولة ر�ئدة يف 
هذ� �ملجال, حتى قبل جائحة "كوفيد - 19 " حيث د�أبت 

على توفري �لبيئة �ملنا�ضبة لحت�ضان �ملبتكرين و�ملفكرين 
ومهار�تهم  معارفهم  تطوير  على  لتحفيزهم  �مل��ب��دع��ني 
وزير  �أول   2017 ع��ام  بتعيينها  ذل��ك  على  مثال  و�أعطت 
م�ضوؤول عن �لذكاء �ل�ضطناعي, وو�ضعت م�ضوؤولياته منذ 
�لعمل  وتطبيقات  �لرقمي  �لقت�ضاد  لت�ضمل   2020 عام 
" يعترب �لتحول �لرقمي �أحد �لعنا�ضر  عن بعد. وقالت: 
�لإمار�ت"  2021" و"مئوية  �لإم���ار�ت  "روؤية  يف  �لهامة 
و�لتي تركز على حتويل دولة �لإم��ار�ت �إىل جمتمع قائم 
يف  و�ل�ضتثمار  �لب��ت��ك��ار  ت�ضجيع  خ��الل  م��ن  �ملعرفة  على 
ولفتت  �لر�ئدة",  �لتقنيات  وتبني  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لأب��ح��اث 
�إمار�ت  جميع  يف  وجلية  و��ضحة  �لتطبيقات  هذه  �أن  �إىل 
�لدولة. و�أكدت حر�س دولة �لإمار�ت على �لتعاون يف هذ� 
 2018 ع��ام  تعاونت  حيث  �ل���دويل,  �ل�ضعيد  على  �ملجال 
فريقه  لتاأ�ضي�س  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ني  مكتب  م��ع 
رف��ي��ع �مل�����ض��ت��وى �مل��ع��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون �ل��رق��م��ي, وذل���ك �إميانا 
منها ب�ضرورة �ل�ضتفادة من �أف�ضل �لإمكانيات �ملتاحة يف 
خماطرها  من  و�لتخفيف  و�لنا�ضئة,  �جل��دي��دة  �لتقنيات 
�لبيان  �ملحتملة يف �لوقت نف�ضه. وقالت �ضعادتها يف ختام 
: " يف �لوقت �لذي يتم فيه �لرتكيز على �لتعايف من �آثار 
�أي�ضا ترك جمتمعات  �جلائحة, ي�ضتطيع �ملجتمع �لدويل 

مهياأة و�أكر ��ضتعد�د� لالأجيال �ملقبلة".

قائد القوات الربية ي�صتقبل قائد القوات الربية الرو�صية

ال�صوؤون الإ�صالمية تد�صن م�صاريعها البتكارية

الإمارات توؤكد اأهمية دور التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية امل�صتدامة
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�صارقة يعتمد 500 مليون درهم لإن�صاء �صبكة �صرف �صحي وحمطة معاجلة متكاملة يف مويلح

•• ال�صارقة-وام:

�عتمد �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو 
�ضبكة �ضرف  لإن�ضاء  درهم  مليون   500 �ل�ضارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�ضحي متكاملة يف منطقة مويلح �لتي تعد من �أكر �ملناطق �ل�ضريعة يف 

�لتطور �لعمر�ين و�لكثافة �ل�ضكانية.
�لعامة  �لأ�ضغال  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�ضويدي  �ضاهني  بن  علي  �ملهند�س  وق��ال 
بال�ضارقة : ت�ضافرت جهود �لد�ئرة مع �ضركائها �ل�ضرت�تيجيني بو�ضع 
لتطوير   2040 ع��ام  حتى  �ل�ضارقة  مدينة  يف  لل�ضرف  متكاملة  خطة 
�ل�ضرف لإن�ضاء  تنفيذ م�ضاريع  �أولوية  �ل�ضحي وحتديد  �ل�ضرف  قطاع 
مع  بالتز�من  مدرو�ضة  �قت�ضادية  وبتكلفة  متكامل  �ضحي  �ضرف  نظام 
�لتطور �لعمر�ين و�لكثافة �ل�ضكانية �ملتوقعة يف �ملدينة بهدف �ملحافظة 

على �لبيئة وتقليل عدد �ل�ضهاريج وتخفي�س ن�ضبة �لنبعاث �لكربوين 
ودعم  م�ضتد�م  ح�����ض��اري  �إع��م��ار  لتحقيق  �ل��د�ئ��رة  �ضعي  �إط���ار  يف  وذل���ك 
�جلديدة  و�مل���ب���ادر�ت  �لعمالقة  �مل�����ض��اري��ع  ذل��ك  يف  مب��ا  �مل�ضتمر  �ل��ت��ط��ور 
�لعمر�ين  �لتطور  مع  تتنا�ضب  حتتية  بنية  بناء  مع  و�ملتز�منة  �لأخ��رى 
�أكدت �ملهند�ضة هند �لها�ضمي  و�لنمو �ل�ضكاين يف �لإمارة . من ناحيتها 
خلق  يف  �ضي�ضهم  �مل�����ض��روع  �أن  �ل��د�ئ��رة  يف  �لعامة  �خل��دم��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
�إىل  ..لفتة  و�لعي�س  �لعمل  على  م�ضجعاً  بيئة جاذبة لال�ضتثمار ومكاناً 
نظاما  لي�ضبح  مت  مويلح  يف  �ل�ضحي  �ل�ضرف  نظام  وت�ضميم  در��ضة  �أن 
متكامال ومرنا يو�كب �لتطور �ل�ضكاين �ملتوقع للمنطقة و�لذي �ضي�ضهم 
�لقت�ضادية  �لتنمية  يف  موؤثر�ً  عاماًل  ليكون  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف 

ملدينة �ل�ضارقة.
�ضرف  �ضبكة  على  للمنطقة  �جل��دي��د  �ل�ضحي  �ل�ضرف  نظام  وي�ضتمل 

لتغطية  تفتي�س  غرفة   1155 تتخللها  كيلومرت�ً   58 بطول  �ضحي 
2129 مبنى قائما كمرحلة  منطقة مويلح بالكامل و �ضتخدم �ل�ضبكة 

�أوىل على �أن تخدم يف �مل�ضتقبل 1218 مبنى.
كما يت�ضمن �لنظام حمطة �ل�ضخ �لتي ت�ضتقبل �ملياه غري �ملعاجلة من 
�ضبكة �ل�ضرف �ل�ضحي ب�ضعة 2300 لرت بالثانية و�لتي يتم �ضخها �إىل 

حمطة �ملعاجلة عرب خط �ضخ بطول 10 كيلومرت�ت.
با�ضتخد�م  �مل��ع��اجل��ة  حم��ط��ة  ت�ضميم  ج���رى  �أن���ه  �ل��ه��ا���ض��م��ي  و�أو���ض��ح��ت 
تكنولوجيا �ملعاجلة �لثالثية لت�ضتقبل �ملياه غري �ملعاجلة ب�ضعة 30 �ألف 
مرت مكعب يوميا كمرحلة �أوىل على �أن ت�ضل �ل�ضعة �لق�ضوى �إىل 130 
�ألف مرت مكعب يوميا ما ي�ضمح باإنتاج مياه معاجلة قابلة لال�ضتخد�م 
يف �أغر��س ري �مل�ضطحات �خل�ضر�ء على م�ضاحة 1.5 مليون مرت مربع 
�ضبكة  ت�ضميم  �ملعاجلة مت  ناجت مياه  �أن��ه ولال�ضتفادة من  �إىل  ..م�ضرية 

ويف  �ل��ط��رق  �أط����ر�ف  على  �خل�����ض��ر�ء  �ل��رق��ع��ة  تو�ضيع  يف  للم�ضاهمة  ري 
�أنه مت ت�ضميم نظام �ل�ضرف �ل�ضحي  �إىل  �حلد�ئق و�ملنتزهات. ونوهت 
ملنطقة مويلح باهتمام كبري للمحافظة على �لبيئة ولتكون بيئة جاذبة 
لال�ضتثمار�ت ومكاناً م�ضجعاً على �لعمل و�لعي�س حيث متت مر�عاة جميع 
�ل�ضحي  �ل�ضرف  نظام  لتنفيذ  �لعاملية  �لبيئية  و�ملو��ضفات  �ملتطلبات 
حيث جرى ��ضتخد�م �أحدث �أنو�ع �لتكنولوجيا و�ملعد�ت يف معاجلة �ملياه 

و�لق�ضاء على �لرو�ئح.
�أعد�د  بالتايل  �ضتنخف�س  �ل�ضحي  �ل�ضرف  نظام  تنفيذ  �كتمال  وعند 
�ل�ضرف  �ضبكات  �إن�����ض��اء  م��ع  تتنا�ضب  م��ر�ح��ل  على  �مل��ي��اه  نقل  �ضهاريج 
�لكامل  �لتخل�س  �إىل  و�ضول  �ملعاجلة  حمطة  وتطوير  و�إن�ضاء  �ل�ضحي 
�لبيئة وتغطية  �أثر جيد يف �ملحافظة على  من �ل�ضهاريج ما �ضيكون له 

�حتياجات �ملدينة من مياه �لري �ملعاجلة لزيادة �مل�ضطحات �خل�ضر�ء.

الربملان العربي للطفل ي�صت�صرف البتكار يف اأوىل جل�صات دورته الثانية

�لد�ئرة  م��دي��ر  ب���ن ح��ن��ظ��ل  ع��ي�����ض��ى 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ك��وم��ة �ل�����ض��ارق��ة �إىل 
ج���ان���ب ح�������ض���ور ع�����دد م����ن ممثلي 

�لدول �لعربية �مل�ضاركة .
�لباروت  �أمي��ن عثمان  �ضعادة  ق��ال  و 
�لعربي  ل���ل���ربمل���ان  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
للطفل - يف كلمته �لإفتتاحية: من 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومن 
�إمارة �ل�ضارقة �ملقر �لد�ئم للربملان 
�أرحب  �أن  ي�����ض��رين  للطفل  �ل��ع��رب��ي 
بكم جميعا يف م�ضتهل �لدورة �لثانية 
ب��ع��د م��ا ح��ق��ق��ه �أخوتكم  �أت����ت  �ل��ت��ي 
�لزمالء �ل�ضابقني يف �لدورة �لأوىل 
ت�ضتلمون  �أنتم  من جن��اح كبري وه��ا 

�لأمانة �لتي �أنتم �أهل لها ".
�لربملان  �أه���م���ي���ة  �ل����ب����اروت  �أك�����د  و 
�ملن�ضة  ب��اع��ت��ب��اره  ل��ل��ط��ف��ل  �ل��ع��رب��ي 

�لآمنة للتعبري عن �آمال وطموحات 
وجميل  �أف�ضل  بغد  �لعربي  �لطفل 
وعظيم  �ل�����ض��ك��ر  ج��زي��ل  م��وج��ه��ا   ..
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �إىل �ضاحب  �لمتنان 
�لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي 
ع�ضو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�ضارقة 
على مكارمه �ل�ضخية ودعمه �لكبري 
�لعربي للطفل حتى يكون  للربملان 
عن  للتعبري  �لعرب  لأط��ف��ال  منرب� 
تهم  �لتي  �لق�ضايا  كافة  يف  �آر�ئ��ه��م 
�ل��ع��رب��ي و�ل�����ض��ك��ر مو�ضول  �ل��ط��ف��ل 
و�أمينها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  جل��ام��ع��ة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ك���ن���زي حممد 
�إن مو�ضوع  رئي�ضة �جلل�ضة  عبد�هلل 
�لثانية  �ل��دورة  من  �لأوىل  �جلل�ضة 
�مل�ضتقبل"  م��ن�����ض��ة  " �لب��ت��ك��ار  ه���و 
و�قرتحات  تو�ضيات  �إىل  و�لو�ضول 
�أطفال  ���ض��وؤون  تخدم  وب��ن��اءة  هادفة 
�أكد  ناحيتهم  من   . �لعربي  �لوطن 
�ل��ع��رب��ي للطفل  �ل���ربمل���ان  �أع�������ض���اء 
�أهمية   - م���د�خ���الت���ه���م  خ�����الل   -
�لبناء  �ل��ت��ق��ن��ي��ة يف  م��ن  �ل���ض��ت��ف��ادة 
�ل���ع���رب���ي �مل���وح���د و�ل����ض���ت���ف���ادة من 

�لغيط  �أب������و  �أح����م����د  م���ع���ايل  �ل����ع����ام 
ع��ل��ى م���ا ت��ق��دم��ه م���ن ج��ه��ود لدعم 
وتعزيز  ل��ل��ط��ف��ل  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان 
للجامعة  ت��اب��ع��ة  ك��م��وؤ���ض�����ض��ة  دوره 
�نطالق  �إن  ق��ال  و  �لعامة.  و�أمانته 
ظروف  يف  للربملان  �لأوىل  �جلل�ضة 
جميعا  لنا  حتديا  ي�ضكل  ��ضتثنائية 
كوفيد   " جائحة  تد�عيات  ملو�جهة 
- 19" و�لنت�ضار عليها يف �لقريب 
�لعاجل حتى يت�ضنى لنا جميعا عقد 
�أبنائنا  جل�ضات �لربملان �لقادمة مع 
�لثاين  وطنهم  يف  و�قعيا  �لأع�ضاء 

•• ال�صارقة-وام:

�لعربي  �ل��ربمل��ان  �أع�ضاء  ��ضت�ضرف 
�لأوىل  جل�ضتهم  �نعقاد  مع  للطفل 
�ضمن �أعمال �لدور �لثانية للربملان 
م�ضتقبل �لبتكار يف �لوطن �لعربي 
�لعربي  �ل��ط��ف��ل  ق���درة  م��وؤك��دي��ن   ..
حت�ضيله  خ��الل  من  �مل�ضاهمة  على 
�إبد�ع  يف  و�ل��ث��ق��ايف  و�لعلمي  �مل��ع��ريف 
ط�����رح �مل�������ض���اري���ع وت���ول���ي���د �لأف����ك����ار 

�لبتكارية .
�لتي  م���د�خ���الت���ه���م  يف  و�أ��������ض�������ارو� 
�أقيمت  �لتي  �جلل�ضة  حم��اور  �أث���رت 
�لوطن  �م���ت���الك  �إىل  �ف���رت�����ض���ي���ا 
على  ق���ادرة  مبدعة  لعقول  �لعربي 
�لعربية  �ل����دول  ط��م��وح��ات  حتقيق 
�أ�ضوة  �لب��ت��ك��ار  ن��ح��و  �لإن���ط���الق  يف 
مبا حتققه دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
و�تخاذها  جن���اح���ات  م���ن  �مل���ت���ح���دة 
�لب�ضري  �لعقل  لبناء  كنموذج لفت 

نحو �لبتكار و�لإبد�ع .
�ل��ط��ف��ل��ة كنزي  ت���ر�أ����ض���ت �جل��ل�����ض��ة 
حممد عبد�هلل من جمهورية م�ضر 
�ل��ع��رب��ي��ة وع��اون��ت��ه��ا �ل��ط��ف��ل��ة ريتاج 
�لبحرينية  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن  �ل��ع��ب��ا���ض��ي 
ب��ح�����ض��ور 64 ع�����ض��و� مي��ث��ل��ون 16 
�ضلطان  ب���ن  ف���اه���م  و�ل�����ض��ي��خ  دول�����ة 
�لعالقات  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ض��م��ي 
و�مل�ضت�ضار  �ل�����ض��ارق��ة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 

�ل���ت���ج���ارب �ل��ن��ج��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ويف 
�لإم����ار�ت يف جمال  دول��ة  مقدمتها 
و�إن�ضاء  �لب���ت���ك���ار  �أ����ض�������س  ت��ر���ض��ي��خ 
ودعم  لالبتكار  �حلا�ضنة  �ملوؤ�ض�ضات 
كافة  يف  �لعربية  �لطفولة  م��و�ه��ب 
ت���ع���زي���ز فر�س  ب���ج���ان���ب  �مل�����ج�����الت 
كمدخل  �ملو�هب  و�كت�ضاف  �لتعليم 
و��ضتثمار  �لب��ت��ك��ار  ف��ر���س  لتنمية 
�لتطور�ت  مل��و�ك��ب��ة  �مل��ت��اح��ة  �مل�����و�رد 
�لعاملية يف خمتلف �ملجالت و�أهمية 
ت��ن��م��ي��ة �مل����ه����ار�ت �لب���ت���ك���اري���ة لدى 
�لقر�ءة  �لأطفال بجانب تعزيز دور 
يف هذ� �ملجال ودور �لأ�ضرة و�ملجتمع 
لتنمية  �لتقنيات  خمتلف  وت��وف��ري 

�ملهار�ت �لبتكارية .
�مل�ضاريع  دع���م  �أه��م��ي��ة  �إىل  ل��ف��ت��و�  و 
مطالبني   .. وت��ب��ن��ي��ه��ا  �لب��ت��ك��اري��ة 
مب��ر�ك��ز ت��رع��ى �لب��ت��ك��ار�ت �ملقدمة 
م��ن �ل��ط��ف��ول��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ا يقدمه 
�بتكار خدمات  �لأطفال يف جمالت 
وتطبيقات  ورق���م���ي���ة  �ل���ك���رتون���ي���ة 
م��ن�����ض��ة موجهة  وت���وف���ري  خم��ت��ل��ف��ة 
لت�ضجيع �أطفال �لوطن �لعربي على 
�إجر�ء جتارب عملية ت�ضهم وت�ضجع 
�ملو�هب �لإبد�عية حتت�ضن �مل�ضاريع 
�لبتكارية وتطويعها بال�ضكل �لأمثل 
يف  �لعربي  �لوطن  ل��ري��ادة  تر�ضيخا 
لطموحاتهم  وحتقيقا  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

�لكبرية.

اأحمد بن حميد النعيمي : 
قيادتنا الر�صيدة حري�صة على 

خلق بيئة حمفزة لالبتكار
•• عجمان-وام:

�ل�ضمو حاكم عجمان  �لنعيمي ممثل �ضاحب  بن حميد  �أحمد  �ل�ضيخ  �أكد 
لل�ضوؤون �لإد�ري��ة و�ملالية �أن دولة �لإم��ار�ت لطاملا كانت �ضباقة يف توظيف 

�لبتكار و�لتمّيز يف �ضتى �ملجالت.
و�أكد �ل�ضيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي 
�أ�ضبوع  �ن��ط��الق  مبنا�ضبة  كلمة  يف   -
�أم�س-   "2021 تبتكر  "�لإمار�ت 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  توجيهات  �أن 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
بتخ�ضي�س  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
و�بتكار�ت  بقدر�ت  لالحتفاء  �أ�ضبوع 
يوؤكد  و�خل��ا���ض��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات 
بالدولة  �ل��ر���ض��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
على خلق بيئة حمفزة لالبتكار ت�ضل 

�أ�ضبح  �لبتكار  �أن  و�أو���ض��ح  �ملجال.  ه��ذ�  يف  عاملياً  �ملر�كز  لأوىل  ب��الإم��ار�ت 
با�ضتمر�ر  �لإم���ار�ت تعمل  دول��ة  و�أن  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  متجذر�ً يف ثقافة 
م�ضتقبلية  وم�ضروعات  م��ب��ادر�ت  تطوير  يف  �ملجتمع  م�ضاركة  تعزيز  على 
لن�ضر مفاهيم �لبتكار �لتي من �ضاأنها �أن ت�ضاهم يف تخريج �أجيال و�عدة 
ل��روؤي��ة وطموحات �ل��دول��ة يف  وع��ق��ول ق���ادرة على �لإب����د�ع, وذل��ك حتقيقاً 

�ضمان �لتنمية �مل�ضتد�مة.

علي ال�صام�صي : »الإمارات تبتكر« تر�صخ ثقافة الإبداع وممار�صات البتكار

تت�صمن مبادرة �صتوديو �لبتكار �جل�صات حو�رية عن ُبعد
القيادة العامة ل�صرطة دبي ت�صارك يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�ضام�ضي,  حممد  علي  معايل  �أك��د 
�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�ضية, �أن فعالية "�لإمار�ت 
على  �لر�ضيدة  �لقيادة  حر�س  يعك�س   ,"2021 تبتكر 
تر�ضيخ ثقافة �لإبد�ع بني كافة �أفر�د �ملجتمع, ومنهجية 
ملو�كبة  �ضعيا  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  يف  �لب��ت��ك��ار  مم��ار���ض��ات 
�مل�ضتقبل  ن��ح��و حت��ق��ي��ق ح��ك��وم��ات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات 
�خلالقة. ودعا �ل�ضام�ضي منت�ضبي �لهيئة �إىل �ل�ضتفادة 
على  ب��الط��الع  �لب��ت��ك��ار  �أ���ض��ب��وع  فعاليات  م��ن  �لق�ضوى 
خمتلف  م��ن  و�مل��ت��م��ي��زة  �ل�ضتثنائية  �لآخ���ري���ن  جت���ارب 
�لأكادميية  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات  و�خل��ا���ض��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات 

�مل�ضاركة, وتكثيف �جلهود لتوليد وت�ضميم �أفكار �بتكارية, 
موؤكد� حر�س �لهيئة على تبني تلك �لأفكار, و�لعمل على 
تطبيقها, ودعم وتكرمي �أ�ضحابها, ومبا ي�ضهم يف متكني 
�لكو�در �لوطنية �ل�ضابة ب�ضناعة �مل�ضتقبل �ليوم, وحتقيق 
روؤية �لقيادة �لر�ضيدة يف �ل�ضتعد�د للخم�ضني, ويرتقي 
ممار�ضتها  يف  وريادتها  تناف�ضيتها  ويعزز  �لهيئة  مبكانة 

للنهج �لبتكاري يف �لتقنيات و�خلدمات.
يف  �مل�ضاركني  لكافة  و�لنجاح  �لتوفيق  �ل�ضام�ضي  ومتنى 
تبتكر2021", وثمن جهود �لدولة يف تعزيز  "�لإمار�ت 
�مل�ضاركة �ملجتمعية بت�ضجيع كافة فئات �ملجتمع و�أ�ضحاب 
جودة  حت�ضني  يف  للم�ضاهمة  و�ملتميزة  �خلالقة  �لأفكار 

حياتهم و�ضناعة م�ضتقبلهم.

•• دبي-الفجر:

ت�ضارك �لقيادة �لعامة ل�ضرطة دبي يف 
 "2021 تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات 
�لدولة  �إم���ار�ت  كافة  تنظم يف  و�لتي 
27 فرب�ير  �إىل   21 �ل��ف��رتة م��ن  يف 
�حل�������ايل, وذل������ك ع����رب �إط�������الق عدة 
مبادر�ت للت�ضجيع على �لبتكار منها 
�لهادف  �لبتكار"  "�ضتوديو  م��ب��ادرة 
�إىل ��ضت�ضافة خرب�ء ليقدمو� �ضرحاً 
ح���ول جت��ارب��ه��م ع��رب ف��ي��دي��و م�ضور 
�لتو��ضل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  ن�����ض��ره  �ضيتم 
�لجتماعي, �إىل جانب تنفيذ جل�ضات 
حو�رية عن ُبعد ت�ضت�ضيف ُمبتكرين. 
و�أك��د معايل �لفريق عبد �هلل خليفة 
�أن  دب��ي,  ل�ضرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري 
�مل�ضاركة يف فعاليات "�لإمار�ت تبتكر 
2021" تاأتي يف �إطار حر�س �لقيادة 
�مل�ضاركة  ع��ل��ى  دب���ي  ل�ضرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لبارز  �ل�ضنوي  �ل��وط��ن��ي  �حل���دث  يف 
ثقافة  ون�����ض��ر  تر�ضيخ  �إىل  و�ل���ه���ادف 
�ملجتمعية  �مل�ضاركة  وتعزيز  �لبتكار, 
�ل����ت����ج����ارب  وت����ط����وي����ر  ت�������ض���م���ي���م  يف 
ياأتي  و�ل���ذي  �مل�ضتقبلية,  و�مل���ب���ادر�ت 
بالتز�من مع �ل�ضتعد�د�ت لالحتفال 
ب��ال��ي��وب��ي��ل �ل��ذه��ب��ي ل��ت��اأ���ض��ي�����س دولة 

�لإمار�ت.
�لعامة  �لقيادة  حر�س  معاليه  و�أك��د 
�لعمل  يف  �ل�����د�ئ�����م  دب������ي  ل�������ض���رط���ة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �لب���ت���ك���ار حت��وي��ل��ه �إىل 
كافة  ب��ني  و�أ���ض��ل��وب حياة  منهج عمل 
�ضاحب  توجيهات  تطبيقاً  �ملوظفني 
�آل  ر����ض��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي -رع���اه 
�هلل -�لذي قال: "�لبتكار لي�س ترفاً 
فكرياً بل �ضر جتدد �لدول و�ل�ضعوب, 
�ل��ذي يحدد مكانتنا بني �لأمم  وه��و 
من  للعامل  ن�ضيفها  �ل��ت��ي  و�لقيمة 

حولنا".
وتابع معاليه: �إن فعاليات "�لإمار�ت 
توجهات  ت��ع��ك�����س   "2021 ت��ب��ت��ك��ر 
ت��ع��زي��ز ثقافة  �ل��ر���ض��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة 
�لب��ت��ك��ار يف �مل��ج��ت��م��ع, و�إع������د�د جيل 
�إحد�ث  على  �لقادرين  �ملُبتكرين  من 
�لإن�ضان  ح���ي���اة  يف  �إي���ج���اب���ي  ت��غ��ي��ري 
وم�ضتقبله, و�إننا يف �ضرطة دبي ن�ضعى 
�لبتكاري  �لتفكري  �ضبل  لتبني  د�ئماً 
�لزده���ار  م�ضرية  ����ض��ت��د�م��ة  ل�ضمان 
لتحديات  و�ل����ض���ت���ع���د�د  و�ل��ت��ن��م��ي��ة, 
�مل�����ض��ت��ق��ب��ل وت���ط���وي���ر �مل�������ض���اري���ع عرب 
حتفيز �بتكار حلول ذكية وم�ضتد�مة, 
�لعمل  يف  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  و�����ض���ت�������ض���ر�ف 
�لأم���ن���ي, وت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة و�خل���رب�ت 
و�ل�ضتفادة من �لبتكار�ت �ملتميزة يف 

�إد�رة �مل�ضاريع وتطبيقها.

فعاليات �صرطة دبي
�إبر�هيم  �لدكتور  �ملقدم  �أكد  وب��دوره, 
رئ���ي�������س جمل�س  �مل��������ري,  ����ض���ب���اع  ب����ن 
�ل��ع��ام��ة ل�ضرطة  �ل��ق��ي��ادة  �لب��ت��ك��ار يف 
دبي  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  دب��ي, 
تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات  يف  ت�ضارك 
من  جمموعة  خ��الل  م��ن   "2021
�لفعاليات �أبرزها من بينها " �ضتوديو 
جل�ضات  تنفيذ  جانب  �إىل  �لبتكار", 
و�ل�ضتعد�د  ُب���ع���د,  ع���ن  ح���و�ري���ة  ع���ن 
خ�����الل �لأ�����ض����ب����وع �جل�������اري لإط�����الق 
من�ضة خا�ضة بالبتكار �ضيتم �لإعالن 
عن تفا�ضيلها لحقاً. و�أ�ضار �ملقدم بن 
�ضباع �إىل �أن فعاليات "�لإمار�ت تبتكر 
دبي  �ضرطة  تنفذها  �لتي   "2021
تر�عي تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  و�ضعتها  �لتي 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث ملو�جهة 
جائحة فريو�س كورونا �ملً�ضتجد, �لتي 
و�رتد�ء  �لجتماعي,  �لتباعد  ت�ضمل 
�لتعقيم  �أدو�ت  وت��وف��ري  �ل��ك��م��ام��ات, 
حلماية �أفر�د �ملجتمع, مبا ي�ضاهم يف 

تعزيز �ل�ضالمة �لعامة.

بلدية دبي ت�صارك يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021
•• دبي-وام: 

ت�ضارك بلدية دبي يف فعاليات "�لإمار�ت تبتكر 2021" 
�لتي تنظمها �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
27 فرب�ير �جلاري  21 حتى  �لفرتة من  دب��ي خ��الل 
وذلك تعزيز� لتوجهات �لبلدية نحو تعزيز قيم �لإبد�ع 

و�لبتكار يف خمتلف �لقطاعات.

بلدية  �لهاجري مدير عام  د�وود  �ملهند�س  �ضعادة  و�أك��د 
دبي حر�س �لد�ئرة على �مل�ضاركة يف فعاليات "�لمار�ت 
وترجمة  لتج�ضيد  حمفاًل  تعد  �لتي   "2021 تبتكر 
توجيهات �لقيادة �لر�ضيدة نحو حتقيق �ل�ضعادة و�أعلى 
خالل  م��ن  �ملجتمع  لأف���ر�د  �لعي�س  رفاعية  م�ضتويات 
�أ�ضلوب عمل وب�ضمة للتطوير �حلكومي  �لبتكار  جعل 

ور�فد �أ�ضا�ضي للتنمية و�ل�ضتد�مة.

مدير عام �صرطة اأبوظبي: البتكار والتميز يعززان ريادة اأبوظبي ملوؤ�صرات الأمان عامليا

يف  �لأكادميية,  و�ملوؤ�ض�ضات  �خلا�س 
فرب�ير   27 �إىل   21 م��ن  �ل��ف��رتة 
�جل�������اري, ت��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���ي���ا على 
�ل�ضرطية  �لأج���ه���زة  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز 
و�لأمنية يف �مل�ضي بخطو�ت و�ثقة 

نحو ��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل .
ولفت �إىل �أن �ضرطة �أبوظبي عملت 
على حتديث خطتها �ل�ضرت�تيجية 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����د ����ض���ع���ادة �ل����ل����و�ء م��ك��ت��وم علي 
�ضرطة  ع������ام  م����دي����ر  �ل�������ض���ري���ف���ي 
�أبوظبي  ���ض��رط��ة  ح��ر���س  �أب��وظ��ب��ي 
وممار�ضات  منهجية  تر�ضيخ  على 
�لبتكار ل�ضتك�ضاف �آفاق م�ضتقبلية 
و�عدة تعزز �لريادة و�لتميز للعمل 

�ل�ضرطي و�لأمني.
مبنا�ضبة  ك���ل���م���ة  يف   - و�أ��������ض�������اد 
�ن����ط����الق �أ����ض���ب���وع �لب���ت���ك���ار حتت 
 "2021 تبتكر  "�لإمار�ت  �ضعار 
�لر�ضيدة  �ل���ق���ي���ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات   -
ودعمها يف تبني ��ضرت�تيجية �أمنية 
�ضاملة لها �لدور �لأ�ضا�ضي يف ريادة 
�ل�ضتقر�ر,  وب�ضط  �لأم��ن��ي,  �لأد�ء 
�ملتقدمة  �ل��ن��ه�����ض��ة  م���ع  ل��ي��ت��ن��ا���ض��ب 
و�حة  ليغدو  �لوطن  يحققها  �لتي 

�أمن و�أمان.
�أبوظبي  �ضرطة  حر�س  �إىل  و�أ���ض��ار 
���ض��ع��ور �جلمهور  ن�����ض��ب��ة  ع��ل��ى رف���ع 
و�لثقة  �ل��رو�ب��ط  وتعزيز  ب��الأم��ان 
ب�����ني �ل�������ض���رط���ة و�مل����ج����ت����م����ع, من 
�ضاملة,  ��ضرت�تيجيات  تبني  خالل 
طموحة,  �ب���ت���ك���اري���ة  وم������ب������ادر�ت 
��ضتباقية متميزة  وتقدمي خدمات 
تعزز من ريادة �لدولة يف موؤ�ضر�ت 
�أن  م���وؤك���د�   .. �ل��ع��امل��ي��ة  �لتناف�ضية 
�أبوظبي  ل�ضرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
بخطو�ت  �ل���ط���ري���ق  ع���ل���ى  ت�����ض��ري 
عامليا  �لأمنية  �ل��ري��ادة  نحو  و�ثقة 

وبا�ضتباقية ونهج ت�ضاركي.
وذكر �أن �نطالق فعاليات "�لإمار�ت 
م�ضتوى  ع��ل��ى   ,"2021 ت��ب��ت��ك��ر 
�لدولة مب�ضاركة �جلهات �حلكومية 
�لحت������ادي������ة و�مل���ح���ل���ي���ة و�ل���ق���ط���اع 

عاما  ل���ل���خ���م�������ض���ني  ل����ال�����ض����ت����ع����د�د 
�مل��ق��ب��ل��ة مب���ا ي��ح��ق��ق �ل��ت��ط��ل��ع��ات يف 
�ملزيد  وحتقيق  �مل�ضتجد�ت  مو�كبة 
�لدولة  م�����ض��رية  �مل��ن��ج��ز�ت يف  م���ن 
تو�فق  على  بالرتكيز  �لتطويرية 
 »2057 �أبوظبي  �ضرطة  »مئوية 
مع روؤية »مئوية �لإمار�ت 2071« 
�أجيال  يعي�س  �أن  �إىل  تهدف  و�لتي 
�أ�ضعد  حياة  �لإم����ار�ت  يف  �مل�ضتقبل 
يف ب��ي��ئ��ة �أف�����ض��ل وم���ع ف��ر���س �أكرب 
مع  ت��اأث��ري�  و�أك��ر  �أف�ضل  وتو��ضل 
�لعامل �ضعيا جلعل �لإمار�ت �أف�ضل 

دولة يف �لعامل.
يكمن  �ملوؤ�ض�ضي  �لتميز  �أن  و�أو�ضح 
�لو�حد,  �ل��ف��ري��ق  ب����روح  �ل��ع��م��ل  يف 
�لو�ضائل  �أف�����ض��ل  �ب��ت��ك��ار  �إىل  د�ع��ي��ا 
�خلدمات  ت��ق��دمي  يف  و�لأ���ض��ال��ي��ب 
و�ملر�جعني,  للمتعاملني  �ملتميزة 

 .. �خلدمة  على  �حل�ضول  وتي�ضري 
حققتها  �ل��ت��ي  ب���الإجن���از�ت  م�ضيد� 
�لرتقاء  يف  �مل��ن��ت�����ض��ب��ني  �ب���ت���ك���ار�ت 
مب�ضرية �لعمل �لتطويري ل�ضرطة 
��ضت�ضر�ف  نحو  وتوجهها  �أبوظبي 

�مل�ضتقبل .
�ملتعاملني  �إ�ضعاد  �ل�ضريفي  و�عترب 
�ضرطة  �أول��������وي��������ات  م����ق����دم����ة  يف 
حكومة  ل��روؤي��ة  ��ضتجابة  �أبوظبي, 
�لأد�ء  موؤ�ضر�ت  بتح�ضني  �أبوظبي 
و�لإيجابية, و�لعمل على ��ضت�ضر�ف 
مو�جهة  خ������الل  م����ن  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
وتعزيز  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة,  �ل��ت��ح��دي��ات 
مفهوم �ل�ضر�كة �ملجتمعية, ومو�كبة 
�ملتالحقة,  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل����ت����غ����ري�ت 
�لتي  �لعاملية  �مل�ضتجد�ت  ومتابعة 
�ملبتكرة  �لنموذجية  �لتجارب  تعزز 

يف تطوير �خلدمات �ل�ضرطية.

مرمي املهريي : البتكار 
نهج ر�صخته قيادتنا 

الر�صيدة يف جميع املجالت
•• دبي- وام:

�أك����دت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
دولة  وزي��رة  �ملهريي  ح��ارب  �ضعيد 
�أن �لقيادة  لالأمن �لغذ�ئي و�ملائي 
�ل��ر���ض��ي��دة ر���ض��خ��ت �لب��ت��ك��ار يف كل 
��ضت�ضر�ف  �أج������ل  م����ن  �مل����ج����الت 
فر�س  و�����ض���ت���ك�������ض���اف  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
دولة  يف  �لقادمة  لالأجيال  �أف�ضل 

�لإمار�ت.
�م�س  ت�ضريح  يف  معاليها  وق��ال��ت 
�لإمار�ت  �أ�ضبوع  �نطالق  مبنا�ضبة 
ل���الب���ت���ك���ار : حت�����ول �لب����ت����ك����ار يف 
ونهج  �أ���ض��ل��وب عمل  �إىل  �لإم�����ار�ت 
لتعزيز  �أ���ض��ا���ض��ي��ة  ورك���ي���زة  ح���ي���اة, 
تناف�ضية �لدولة يف كل �لقطاعات, 
يحمل �لبتكار �لعديد من �لأدو�ت 
�ملرنة �لتي متكننا من �إيجاد حلول 

غري تقليدية جلميع �لتحديات".
و�أ�ضافت : " ميثل �لبتكار حمور� 
مهما لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي و�ملائي 
يف �لدولة �نطالقا من �لعديد من 
�لتحديات �لتي يو�جهها هذ� �مللف 
�لعمل  يتطلب  م��ا  وه���و  �حل��ي��وي, 
وفق �آلية فريدة لتوظيف �لبتكار 
ل�ضمان  �حل��دي��ث��ة  و�لتكنولوجيا 
��ضتد�مة توفري �لغذ�ء و�ملاء لأفر�د 
�ملجتمع يف كل �لأوقات حيث نوؤمن 
باأهمية �لبتكار يف حت�ضني حياتنا 
تعزيزه  على  ونعمل  �لإم�����ار�ت  يف 
يف ك���ل �أع��م��ال��ن��ا وم���ب���ادر�ت���ن���ا من 
�لتنمية  م�ضرية  يف  �مل�ضاهمة  �أج��ل 

�ل�ضاملة".

بلدية العني تطلق فعاليات الإمارات تبتكر 2021 ب�صعار من التحدي لالبتكار
•• العني-وام: 

�لقمزي  خليفة  علي  ���ض��ع��ادة  �فتتح 
ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �لعني  م���دي���ر ع�����ام 
 "2021 تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات 
"من  �����ض����ع����ار  �لف�����رت�������ض�����ي حت�����ت 
تقنية  ع����رب  لالبتكار"  �ل���ت���ح���دي 
�لت�����ض��ال �مل���رئ���ي مب�����ض��ارك��ة جهات 
حكومية وخا�ضة وعدد من �ملوؤ�ض�ضات 
وقال   . �لعني  مدينة  يف  �لأكادميية 
�لقمزي يف كلمته : ونحن يف طريقنا 
و�لبد�ع  �لبتكار  جعلنا  للخم�ضني, 
لت�ضميم  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  �ل���رك���ي���زة  ه���و 
يف  �حل��ي��اة  �ضكل  و�ضياغة  �مل�ضتقبل 
دول��ة �لإم����ار�ت �ضمن روؤي���ة �لدولة 
�لعامل  دول  �أف�����ض��ل  �ضمن  لت�ضبح 
لالحتاد,  �ل��ذه��ب��ي  �ليوبيل  بحلول 
هذه  دع�����م  �إىل  �مل���وؤ����ض�������ض���ات  د�ع����ي����ا 
�لروؤية عرب تبني ممار�ضات �لبتكار, 
�لعني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أن  �إىل  ون����وه 
�لمار�ت  �ضهر  تنظيم  على  حر�ضت 
لالبتكار ب�ضكل �ضنوي, و�إن�ضاء مكتب 
متخ�ض�س لالإبد�ع و �لبتكار لتبني 
�لأفكار �لإبد�عية وت�ضنيفها و و�ضع 
�حللول لتطبيقها على �أر�س �لو�قع 
بالإ�ضافة لإقامة �لدور�ت �لتدريبية 
و ور������س �ل��ع��م��ل دع���م���اً ل��الب��ت��ك��ار . 
�لمار�ت  فعاليات  �إط���الق  �أن  و�أك���د 
لالبتكار هذ� �لعام ب�ضكل �فرت��ضي 
يعزز مفهوم �لبتكار مب�ضاريع �أكر 
متيز�ً وب�ضكل يلبي توقعات �ملو�طنني 
�أف�ضل يف مدينة  مل�ضتقبل  و�ملقيمني 
�لعني, وقال : خالل هذه �لفعاليات 
�أ�ضحاب  ج��م��ي��ع  م����ع  ���ض��ن��ت��و����ض��ل 
مبوؤ�ض�ضاتها  �مل��دي��ن��ة  يف  �لب��ت��ك��ار�ت 
من  و  �ضكانها  و  �ملختلفة  �لتعليمية 
ب��امل�����ض��ارك��ة, د�ع��ي��ا �جلمهور  ي��رغ��ب 
�حل�ضور  خ���الل  م��ن  �مل�����ض��ارك��ة  �إىل 

�نطالقنا  �ضوياً  لن�ضهد  �لفرت��ضي 
للخم�ضني بابتكار�ت و �أفكار فريدة. 
تبتكر  "�لمار�ت  فعاليات  وت��ه��دف 
ثقافة  ون�ضر  تر�ضيخ  �إىل   "2021
�مل�ضاركة �ملجتمعية  �لبتكار, وتعزيز 
�ل���ت���ج���ارب  ت�����ض��م��ي��م وت����ط����وي����ر  يف 
�مل�ضتقبلية,  و�مل�ضروعات  و�مل��ب��ادر�ت 
لقيام  �لعام �خلم�ضني  مع  بالتز�من 
مبادر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  و  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
وثقافة  م���ف���اه���ي���م  ت���ع���زز  م���ت���م���ي���زة 
�لب��ت��ك��ار, وحت��ف��ز �لأف����ر�د و�جلهات 
وت�ضميم  �جل����ه����ود  ت��ك��ث��ي��ف  ع���ل���ى 
خمتلف  مبو�جهة  �لكفيلة  �لأف��ك��ار 
�لتحديات. و�أو�ضح مبارك �ل�ضام�ضي 
�لب��ت��ك��ار يف  و  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�لفعاليات  �أن  �ل��ع��ني  مدينة  بلدية 
�فرت��ضية  من�ضات  ث��الث  تت�ضمن 
"من�ضة  ه�����ي  م���ت���ن���وع���ة  رئ���ي�������ض���ي���ة 
جتمع  �ل���ت���ي  �لأفكار"  ����ض��ت��م��ط��ار 
�أف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة م���ن �خل���ي���ال �ملبدع 
�لتي  �مل�ضتقبل  ��ضت�ضر�ف  مل��ج��الت 
تتمحور حول م�ضتقبل �خلدمات يف 
�لت�ضور  و  �لتحتية  و�لبنية  �لبلدية 
مدينة  يف  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ل���ل���ح���د�ئ���ق 
�ضورة  ر�ضم  يف  ت�ضاهم  و�لتي  �لعني 
م�ضتقبل  بناء  و  للمدينة  م�ضتقبلية 
�أف�ضل لالأجيال �لقادمة, �إىل جانب 
�لتي  �لبتكار"  جم��ل�����س  "من�ضة 
مبا�ضرة  تفاعلية  جل�ضات  �ضتت�ضمن 
�لإبد�ع  ثقافة  لن�ضر  مبتكرة  بطرق 
ور�������س عمل   5 ���ض��م��ن  و�لب����ت����ك����ار 
ون�����دو�ت م��ت��ن��وع��ة ت���ب���د�أ ي��وم��ي��ا من 
�ل�ضاعة 11:00 �إىل 12:30 يومياً 
�لبتكار  فعاليات  موقع  ر�ب��ط  ع��رب 
ttps:// �لبتكار"  "جمل�س 
innovationmonth .
وذل�����ك   dmt.gov.ae/ar
�لأف���������ر�د  و�إدر�ك  وع������ي  ل���ت���ع���زي���ز 

و�قعهم  يف  و�أث����ره  �لب��ت��ك��ار  باأهمية 
�لتفكري  وت���ن���م���ي���ة  وم�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��م, 
�لتجربة  على  يقوم  �ل��ذي  �لإبد�عي 
وتطوير  لت�ضميم  �لأف��ك��ار  و�ختبار 
جتارب ومبادر�ت وحلول م�ضتقبلية 
تالم�س حياة �أفر�د �ملجتمع. و�أ�ضاف 
�ل�ضام�ضي باأن �ملن�ضة �لثالثة �ضتكون 
�لتي  �لبتكار"  م���ن���ارة  "معر�س 
�ملبتكرة  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�����ض��ل  ت�����ض��م 
للتحديات  ����ض��ت��ب��اق��ي��ة  ح��ل��ول  ح���ول 
�مل���ل���ّح���ة �ل���ت���ي ���ض��ت��وؤث��ر �إي���ج���اب���ي���اً يف 
����ض���ن���اع���ة �مل�������ض���ت���ق���ب���ل, م�����ن خ���الل 
نخبة  �لعني  مدينة  بلدية  ��ضتقبال 
�ملبتكرة  �لأف��ك��ار  و  �لتطبيقات  م��ن 
�مل��وظ��ف��ني و�ل��ط��ل��ب��ة يف جميع  م���ن 
�ملجتمع  وفئات  �لتعليمية  �مل�ضتويات 
على �أن يقوم فريق خمت�س بدر��ضة 
�لأف�����ك�����ار و�مل����ق����رتح����ات �لإب���د�ع���ي���ة 
ف��ع��ال��ي��ات �لب��ت��ك��ار ملتابعة  ن��ه��اي��ة  يف 

�لبد�عية,  �لأف��ك��ار  �أف�����ض��ل  تطبيق 
وذل���ك ل��دع��م وحت��ف��ي��ز ع��ل��ى تقدمي 
�أفكارهم  �لإبد�عية  �لأفكار  �أ�ضحاب 
لتحويل  �مل���ب���ت���ك���رة  وم�������ض���اري���ع���ه���م 
�لفكرة �إىل حقيقة, وتعزيز �مل�ضاركة 
وتطوير  ت�����ض��م��ي��م  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�مل�ضروعات  و�مل����ب����ادر�ت  �ل��ت��ج��ارب 
�لعام  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة, 

�خلم�ضني لقيام دولة �لإمار�ت.

Date 22/ 02/ 2021  Issue No : 13171
Public Notices to the Defendant

In both Arabic and English languages
In Case No. SHCFICIINJ2020 / 0007615, Summary proceedings

To the defendant: Bonn Sports Equipments Trading LLC
We inform you that the claimant, Imran Hanif Chaudhry is Pakistani, -
He has filed the aforementioned case, so you must appear before the Sharjah 
Court,
The Civil First Instance Court on Tuesday 3/2/2021, at 8:00
To submit your defense and documents, and in the event that you do not 
appear or send an authorized agent to represent you, the court will start the 
legal procedures in your absence.
Customer Happiness Center
The judge /Hisham Ahmed Awadin
Sharjah Court - Civil First Instance Court
//Seal of Ministry of Justice-  The United Arab Emirates//

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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نوف اآل علي اإطفائية جتد �صعادتها يف التواجد بامليدان
•• عجمان -وام:

�إنقاذ , ت�ضحية .. �ضعار يرفعه �لعاملون يف �لإطفاء  حماية , 
�أرو�حهم فد�ء يف �ضبيل حماية  فوق �ضدورهم, ويوؤمنون باأن 

�لأرو�ح و�ملمتلكات .
�ملر�أة  �أثبتت  �لعمل �لطفائي من جهد فقد  ورغم مايتطلبه 
�أثبتته يف جمالت  كما  �مل��ج��ال  ه��ذ�  �لإم��ار�ت��ي��ة ج��د�رت��ه��ا يف 

�أخرى .
�لعن�ضر  ب��ط��الت  �إح�����دى  ع��ل��ي  �آل  ن���وف حم��م��د  �لإط��ف��ائ��ي��ة 
ب��الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف عجمان,  �لن�ضائي يف �مليد�ن 
من  كجزء  �ل�ضعاب  وحت��دي  مهنة�لإطفاء  يف  ق�ضتها  ت��روي 

ت��اأت��ي فجاأة  �إن ح���و�دث �حل��ري��ق  �لنبيلة, وت��ق��ول:  �ملهنة  ه��ذه 
على  د�ئ��م��ا ً وزم��ي��الت��ي  "و�أنا  وم�����ض��اًء  �ضباحاً  م��ق��دم��ات  دون 
�لوقت  �أن  ندرك  �ل�ضاعة.. لننا  وعلى مد�ر  �ل�ضتعد�د,  �أهبة 
و�جلهد �لذي نبذله ُيحدث فارقاً كبري�ً يف حماية �لأرو�ح يف 

�ملقام �لأول و�ملمتلكات".
وت�ضف بد�يات عملها يف �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين عجمان 
من  �هتمام  م��ن  ب��ه  �ضعرت  مل��ا  و�ملتميزة  �جل��دي��دة  بالبد�يات 
�لذين  �لآخرين  وزمالئها  �ملبا�ضر  �ملركز�مل�ضوؤول  �ضابط  قبل 
�لق�ضاء  �لفريق من  بروح  متكنت بف�ضلهم ودعمهم وعملهم 
�إتباع  يف  �ل�ضابقني  خ���رب�ت  م��ن  و�ل���ض��ت��ف��ادة  �لتحديات  على 
�ضاعدها  �لإطفاء  بوظيفة  �ضغفها  �أن  كما  �ل�ضالمة  �إج��ر�ء�ت 

على جتاوز �لتحديات �لكبرية.
�ن�ضمامها  قبل  �لأوىل  �لأي����ام  حديثها,  يف  ن���وف,  وت�ضتذكر 
للعمل يف �لإطفاء, وكيف كان �لبع�س يحاول �أن ي�ضف حجم 
�لتحديات �لتي يو�جهها �لإطفائي يف �حلر�ئق, ولكن �ضغفها 
�لن�ضاين  ودوره���ا  �لنبيلة  �ملهنة  بهذه  وقناعتها  بالتحدي, 
لهذه  �لن�ضمام  �إىل  �أك��رب  ب�ضكل  يحفز�نها  كانا  و�ملجتمعي 

�ملوؤ�ض�ضة �لإن�ضانية يف �ملقام �لأول.
�أعو�م وم�ضاركتها يف مهام خمتلفة تقول"  و�لآن بعد مرور 3 
وجدت يف هذه �ل�ضنو�ت معنى روح �لفريق �لو�حد �لذي يعمل 
دون كلل �أو ملل لإخماد حريق, و�لق�ضاء على �أل�ضنة �للهب من 

�لنت�ضار يف �ملحيط �ملجاور وحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات".

للتعرف على مبادر�تها �م�صاريعها �لطبية �جهودها يف �حتو�ء تد�عيات كور�نا 

جلنة ال�صوؤون ال�صحية باملجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة تزور هيئة ال�صارقة ال�صحية
•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�ضحية  �ل�����ض��وؤون  �ط��ل��ع��ت جل��ن��ة 
�لجتماعية  و�ل�������ض���وؤون  و�ل��ع��م��ل 
ب��امل��ج��ل�����س �ل����ض���ت�������ض���اري لإم������ارة 
�ل�ضارقة خالل زيارتها �ضباح �أم�س 
�ضمن  �ل�ضحية  �ل�����ض��ارق��ة  لهيئة 
�لعادي  �لن��ع��ق��اد  ل����دور  �أع��م��ال��ه��ا 
�لت�ضريعي  �ل��ف�����ض��ل  م���ن  �ل���ث���اين 
ع����ل����ى  خم���ت���ل���ف جهود  �ل���ع���ا����ض���ر 
وب���ر�م���ج �ل��ه��ي��ئ��ة وم���ا ت��ت��وله من 
و�لتاأمني  �لرعاية  جمال  يف  �أدو�ر 

�ل�ضحي وم�ضاريعها �لطبية .
جهود  ع���ل���ى  �ل���ل���ج���ن���ة  وت����ع����رف����ت 
�لهيئة يف �جلائحة وجمهودها يف 
ووقاية  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مكافحة 
�ملجتمع بالتعاون مع �جلهات ذ�ت 

�لطبية  �لفحو�س  �إج���ر�ء  �أهمية 
�ل�����ض��وؤ�ل عن  وك��ذل��ك  �ل�ضن  لكبار 
ملختلف  �ل�ضحي  �لتاأمني  مر�حل 

مو�طني �إمارة �ل�ضارقة  .
و�أك����������د ع�����ب�����د�هلل ع����ل����ي �مل���ح���ي���ان 
ومعاونيه بالهيئة �أنهم حري�ضون 
وز�رة  م����ع  �ل���ت���و�����ض���ل  م����ن  ع���ل���ى 
تلك  ت��وف��ري  على  للعمل  �ل�ضحة 
و�ضاحب  ل���ض��ي��م��ا  �لح���ت���ي���اج���ات 
�ل��دك��ت��ور �ضلطان  �ل�����ض��ي��خ  �ل�����ض��م��و 
بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س 
�لعلى لالحتاد حاكم �ل�ضارقة _ 
حفظه �هلل ورع��اه _ يوجه د�ئما 
�ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة  �أهمية  ب��اإي��الء 
�لهمية وتوفريها وتناول �ملحيان 
�خلطو�ت �لتي تنتهجها �لهيئة يف 
توفري خدمات �لرعاية �ل�ضحية.

علي �ملحيان رئي�س هيئة �ل�ضارقة 
�ل�ضحية بدور �ملجل�س �ل�ضت�ضاري 
لإم�����������ارة �ل���������ض����ارق����ة و�ه���ت���م���ام���ه 
ب�ضورة  �حل��ك��وم��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 

د�ئمة خالل �أدو�ر �نعقاده.
عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  �أع�������رب  ف��ي��م��ا 
مو�ضى �لبلو�ضي رئي�س �للجنة عن 
هيئة  زي����ارة  ع��ل��ى  �للجنة  ح��ر���س 
على  و�لط��الع  �ل�ضحية  �ل�ضارقة 
�أدو�ره������ا وب��ح��ث ت�����ض��اف��ر �جلهود 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات �مل���و�ط���ن���ني يف 
خمتلف �ل�ضوؤون �لطبية و�لد�خلة 

يف �خت�ضا�ضات �لهيئة .
بعدها قدم عبد�هلل �ملحيان ير�فقه 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ���ض��ع��ي��د بن 
خمتلف  عن  �ضرحا  �ملهريي  بطي 
�لهيئة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  �ل���ت���ي  �لدو�ر 

�ل�ضلة .
�ل�ضحية  �ل�������ض���وؤون  جل��ن��ة  ت���ر�أ����س 
�لبلو�ضي  مو�ضى  عبد�هلل  �لدكتور 
رئ���ي�������س �ل���ل���ج���ن���ة وح���������ض����ره كال 
و  �أحمد �لطنيجي  �لدكتور �ضعيد 
وعبيد  �لكتبي  روي��ج��ده  بن  �ضيف 
ب��ج��ان��ب ح�ضور  �ل��ع�����ض��ب  حم��م��د 
���ض��ي��ف ب���ن ���ض��وي��ف �ل��ك��ت��ب��ي �أمني 
وفد  ��ضتقبل  فيما   . �للجنة   �ضر 
�للجنة عبد�هلل علي �ملحيان ع�ضو 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�ضارقة 
�ل�ضحية  �ل�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
بن  �ضعيد  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  و�ل��دك��ت��ور 
بطي �ملهريي مدير هيئة �ل�ضارقة 
�ل�����ض��ح��ي��ة و�أم����ل �ل��ق��ط��ري مدير 

�إد�رة �لتاأمني �ل�ضحي بالهيئة .
عبد�هلل  �أ�ضاد  �لجتماع  بد�ية  ويف 

وز�رة  م��ع  �لتو��ضل  يف  وج��ه��وده��ا 
�ل�����ض��ح��ة و�ل��ع�����ض��وي��ة  يف خمتلف 
�ل���ط���ب���ي���ة وت����ط����رق �إىل  �ل���ل���ج���ان 
للرعاية  �ل�ضارقة  مدينة  م�ضروع 
�لبيئة  خ��ل��ق  يف  ودوره  �ل�����ض��ح��ي��ة 

�ل�ضحية �ملن�ضودة .
ب��ع��ده��ا ت��د�خ��ل �لأع�����ض��اء يف عدد 
�لتي  �ل���ع���الج���ي���ة  �مل�����ح�����اور  م�����ن 
للمو�طنني  ه���ام���ة  ح���اج���ة  مت��ث��ل 
�لتطرق  ومت  �مل��ن��اط��ق  خمتلف  يف 
�أع�ضاء  ق��ب��ل  م���ن  و�ل���ض��ت��ف�����ض��ار 
�للجنة عن خمتلف �أوجه �لتن�ضيق 
لدعم �جلهود �لوطنية بني �لهيئة 
تد�عيات  �حتو�ء  ب�ضاأن  و�ضركائها 
ف���ريو����س ك���ورون���ا و�ل���ت���ط���رق �إىل 
�ل�ضحي  للتاأهيل  مل��ر�ك��ز  �حل��اج��ة 
ل��ك��ب��ار �ل�����ض��ن ع�����الوة ع��ل��ى طرح 

�ملجتمع  ���ض��ح��ة  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
�إىل  �لر�مية  �ضيا�ضتها  خ��الل  من 
�لطرق  ب�ضتى  �لفريو�س  حماربة 
طبيعة  �حل�����ي�����اة  ع��������ودة  ب����ه����دف 

و�لو�ضول �إىل مرحلة �لتعايف .

وجرى �إبر�ز جهود هيئة �ل�ضارقة 
فريو�س  م��ك��اف��ح��ة  يف  �ل�����ض��ح��ي��ة 
كورونا و�أو�ضح �ملحيان باأن �لدولة 
مقارنة  ك����ب����ري�  ����ض���وط���ا  ق���ط���ع���ت 
�للقاحات  تقدمي  �لعامل يف  ب��دول 

�ل�ضحي  �ل��ت��اأم��ني  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
مل��و�ط��ن��ي �إم�����ارة �ل�����ض��ارق��ة �أف����ادت 
�لهيئة باأن �لتاأمني �ل�ضحي �ضيتم 
بناء على توجيهات حاكم �ل�ضارقة 

وجرى �لنتهاء من �إعد�دها .

املركز العربي للدرا�صات اجلينية ينظم �صل�صلة ندوات طبية افرتا�صية
•• دبي-وام: 

ينظم �ملركز �لعربي للدر��ضات �جلينية - �أحد مر�كز جائزة �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد �آل مكتوم للعلوم 
�لطبية - �ضل�ضلة ندو�ت طبية �إفرت��ضية تناق�س مو�ضوعات �جلينات �لب�ضرية وعلم �جلينوم حيث 
علم  �لدولة وخارجها يف جمال  د�خل  �ملتخ�ض�ضني من  و�لباحثني  �لأطباء  �ضيتبادل جمموعة من 

�جلينات خرب�تهم وجتاربهم مع �مل�ضاركني يف �لندو�ت.
وتعقد �لندوة �لأوىل يوم �لأربعاء �ملقبل و�ضتناق�س مو�ضوع "�لعو�مل �جلينية يف �لأمر��س �ملعدية" 
�لتخ�ض�ضي  �جلليلة  مب�ضت�ضفى  �جليني  �ملخترب  مدير  �أبوطيون  �أحمد  �لدكتور  خاللها  ويتحدث 

لالأطفال و�لدكتور يو�ضف �إدغدور �أ�ضتاذ م�ضاعد يف علم �لأحياء بجامعة نيويورك �أبوظبي.
للعلوم  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  ح��م��د�ن  جل��ائ��زة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ضوقات  ب��ن  �هلل  عبد  �ضعادة  و�أ���ض��اد 
�ملعدية خا�ضة خالل  �لأمر��س  �لور�ثية يف  �لعو�مل  �لندوة وتخ�ضي�ضها ملناق�ضة  �لطبية مبو�ضوع 
جائحة "كوفيد19-" لفتا �إىل �أن �مل�ضاركني يف �لندوة �لقادمة �ضيطلعون على خرب�ت كوكبة من 

�ملتخ�ض�ضني و�لباحثني يف جمال علم �لور�ثة �لب�ضرية .

زراعة 200 �صجرة غاف عربي يف جزيرة دملا

وزارة العدل تنظم دورة حول فعالية املحاكمات يف ق�صايا جرائم غ�صل الأموال

»واحة حواء« بالفجرية تطلق برنامج الأ�صرة واملجتمع

•• الظفرة -الفجر:

قامت بلدية منطقة �لظفرة ممثلًة مبركز �لبلدية يف جزيرة دملا وبالتعاون 
200 �ضجرة غاف عربي على �لطريق �لد�ئري  مع �ضركة مبادلة بزر�عة 
�لغاف  �أ���ض��ج��ار  �لبلدية على حماية  دمل���ا.  وحت��ر���س  ب��ج��زي��رة  �مل��ط��ار  غ��رب 
�إد�رة  كفاءة  تعزيز  بهدف  م�ضتمرة.  ب�ضورة  ومتابعتها  ريها  ويتم  باملنطقة 
لتعزيز  فعاليتها  على  و�حلفاظ  �لعامة  و�ملر�فق  �لتحتية  و�لبنى  �لأ�ضول 

و�ملحافظة عليها, حيث  و�إك��ث��اره��ا  �لإم���ارة ومن��ط وج���ودة �حل��ي��اة.  جاذبية 
تعترب �ضجرة �لغاف رمز�ً للت�ضامح. كما ترمز �ضجرة �لغاف ملعاين �ل�ضرب 
و�ل�ضمود بظلها �لوريف وهي يف قلب �ل�ضحر�ء تقاوم �رتفاع درجات �حلر�رة 
من  �لغاف  �أ�ضجار  وتعترب  �ل�ضعبة.  �لبيئية  و�لظروف  �ل�ضحر�ء  وعو�مل 

�ملوروث �لبيئي لدولة �لإمار�ت وتتحمل �لظروف �ملناخية باملنطقة.
وت�ضهم �أ�ضجار �لغاف يف تقليل �لنبعاثات �لكربونية من خالل �مت�ضا�ضها, 

بالإ�ضافة �إىل �إ�ضفاء جمال على مدن �ملنطقة.  

•• اأبوظبي-وام:

نظمت د�ئرة �لتفتي�س �لق�ضائي بالتعاون مع معهد �لتدريب �لق�ضائي يف 
وز�رة �لعدل دورة تدريبية ب�ضاأن فعالية �ملحاكمات يف ق�ضايا جر�ئم غ�ضل 
عدد  بح�ضور  "فاتف" وذل��ك  �مل��ايل  �لعمل  جمموعة  منظور  من  �لأم���و�ل 
�مل�ضت�ضار  قدمها  �لتي  �ملحا�ضرة  و�ضلطت  �لق�ضائية.  �ل�ضلطة  �أع�ضاء  من 
�لدكتور طارق �أحمد �لر��ضد – �ملحامي �لعام لنيابة عجمان �لكلية وع�ضو 
�للجنة �لوطنية ملو�جهة غ�ضل �لأم��و�ل ومكافحة متويل �لإره��اب ومتويل 
غ�ضل  ق�ضايا  ومتابعة  فح�س  جلنة  ورئي�س  �مل�����ض��روع��ة,  غ��ري  �لتنظيمات 
�لأمو�ل مبكتب �لنائب �لعام .. �ل�ضوء على عملية �لتقييم �ملتبادل للدولة 
وموقف  �لأم���و�ل  غ�ضل  �لعدل يف مو�جهة  وز�رة  "فاتف" وجهود  قبل  من 
�لق�ضاء من ��ضتقاللية جرمية غ�ضل �لأمو�ل وطرق �إثباتها و�لقر�ئن �لد�لة 
نظر�ً خلطورة  ور�دع��ة  متنا�ضبة  �لعقوبات  تكون  �أن  و�أهمية  �رتباكها,  على 
جر�ئم غ�ضل �لأمو�ل ودور ذلك يف تعزيز جهود �لدولة يف فعالية �ملحاكمات 
يف مو�جهة جر�ئم غ�ضل �لأمو�ل. وتعليقا على جهود وز�رة �لعدل على هذ� 
�ل�ضعيد, قال �مل�ضت�ضار �لدكتور طارق �أحمد �لر��ضد : " تعمل وز�رة �لعدل 
وكذلك  �لأم��و�ل  غ�ضل  بق�ضايا  و�ملحاكمات  �لتحقيقات  فعالية  تعزيز  على 

�تخذتها  �لتي  �مللمو�ضة  �خل��ط��و�ت  ب��ني  وم��ن  �ل���دويل,  �لق�ضائي  �ل��ت��ع��اون 
�لوز�رة يف �لفرتة �لأخرية �إ�ضد�ر معايل �ضلطان بن �ضعيد �لبادي �لظاهري 
باإن�ضاء حماكم متخ�ض�ضة لنظر جر�ئم غ�ضل  وزير �لعدل ق��ر�ر�ت وز�ري��ة 
�ل�����ض��ارق��ة وع��ج��م��ان و�أم �لقيوين  ب��ال��ق�����ض��اء �لحت����ادي مب��ح��اك��م  �لأم�����و�ل 
و�مل�ضادرة,  �ملجمدة  �لأ���ض��ول  لإد�رة  متخ�ض�ضة  جلنة  و�إن�ضاء  و�لفجرية, 
و�إ�ضد�ر �مل�ضت�ضار �لدكتور حمد �ضيف �ل�ضام�ضي �لنائب �لعام للدولة قر�ره 
باإن�ضاء جلنة فح�س ومتابعة ق�ضايا غ�ضل �لأمو�ل بع�ضوية 22 ع�ضو نيابة 
ومن �أبرز �خت�ضا�ضاتها متابعة �لقر�ر�ت و�لت�ضرفات �ل�ضادرة يف �لتحقيقات 
�خلا�ضة بجر�ئم غ�ضل �لأمو�ل لدى �لنيابات �ملخت�ضة, ومتابعة �لتحقيقات 
يف ق�ضايا غ�ضل �لأمو�ل �لتي يتم حتديدها للو�ضول لتحقيق �لعد�لة باإد�نة 
�أحكام م�ضادرة  و�لر�دعة, ومبتابعة  �ملنا�ضبة  بالعقوبة  �ملتهمني ومعاقبتهم 
�لأمو�ل �أو �ملتح�ضالت �أو �لو�ضائط ب�ضورة روتينية, مبا يحقق �أهد�ف خطة 
�إر�ضادي  �لنيابة �لعامة �لحتادية يف مو�جهة غ�ضل �لأمو�ل, و�إ�ضد�ر دليل 
للق�ضاة ب�ضاأن ق�ضايا غ�ضل �لأمو�ل, ودليل �إر�ضادي لأع�ضاء �لنيابة �لعامة 
ب�ضاأن �إجر�ء�ت �لتحقيق و�لت�ضرف يف ق�ضايا غ�ضل �لأمو�ل, ودليل �إر�ضادي 
�أولوية  موؤ�ضر�ت  وو�ضع  �جلنائية,  �مل�ضائل  يف  �ل��دويل  �لق�ضائي  للتعاون 

لتنفيذ طلبات �لتعاون �لدويل.".

•• الفجرية-الفجر:

�لفجرية  جلمعية  حو�ء" �لتابعة  "و�حة  �أطلقت 
"�لأ�ضرة  برنامج  �أم�����س,  �لثقافية,  �لجتماعية 
و�ملجتمع" يف ن�ضخته �لأوىل, و�لذي ي�ضتمل على 
عدة حماور �أبرزها: "�خلالفات �لأ�ضرية و�أ�ضباب 
و"�ملخدر�ت  �لطفل",  و"حقوق  �لطالق", 
�لعمالة  و"حقوق  �ملجتمع",  ع��ل��ى  و�أ����ض���ر�ره���ا 
�جلمعية  من�ضة  عرب  ُتعر�س  و�لتي  �مل�ضاعدة"؛ 
�إن�ضتجر�م ملدة �ضهر بو�قع حلقة و�حدة كل  على 

�أ�ضبوع.
�ملحامية  ت���ق���دم���ه  �ل������ذي  �ل����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
�ملجتمعية  �ل�����ض��وؤون  قطاع  م��دي��رة  م�ضعود  م��وزة 
ون�ضر  �لأ���ض��رة  بق�ضايا  �لتوعية  �إىل  باجلمعية, 
�لوعي �ملجتمعي باأهمية دورها يف �لتنمية و�لبناء 
�لوطني, وتعزيز �لوعي لدى كل �ضر�ئح �ملجتمع 
حول حقوق �لطفل �لتي تعد ركيزة حلفظ منوه 
بالإ�ضافة  �ضليمة,  وجمتمعية  �أ���ض��ري��ة  بيئة  يف 
�ل�ضباب حول  فئة  �لوعي لدى  رفع م�ضتوى  �إىل 
بحقوق  �لتوعية  جانب  �إىل  �مل��خ��در�ت,  خماطر 
باملعايري  و�لل��ت��ز�م  وحمايتها  �مل�ضاعدة  �لعمالة 

�لإن�ضانية �لعاملية.
وق���ال ���ض��ع��ادة خ��ال��د �ل��ظ��ن��ح��اين, رئ��ي�����س جمل�س 
بر�جمنا  خ���الل  م���ن  "ن�ضعى  �جل��م��ع��ي��ة:  �إد�رة 
كنو�ة  �لأ���ض��رة  بكيان  �له��ت��م��ام  �إىل  �لجتماعية 
من  �حل��د  �ضبل  يف  و�لبحث  �ملجتمع,  يف  حيوية 
كل ما يعيق ��ضتمر�ر ت�ضكلها ومتا�ضكها وعطائها 
�أمان  و�ضمام  �لأوىل  �للبنة  باعتبارها  �لإيجابي 

�ملجتمع و�لأجيال �مل�ضتقبلية".
و�أكد �لظنحاين حر�س �جلمعية على ن�ضر �لوعي 
�لثقايف و�ملجتمعي, �لذي ي�ضاهم يف تعزيز �حرت�م 
حقوق �لطفل و�ل�ضعي �حلثيث يف مار�ثون دحر 
�آفة �ملخدر�ت, و�حرت�م حقوق �لعمالة �مل�ضاعدة, 

�أفر�د  ب��ني  �لثقافة  ه��ذه  �إ���ض��اع��ة  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً 
جمتمعنا  جعل  يف  ي�ضهم  �أن  �ضاأنه  م��ن  �ملجتمع 

�أكر قوة ومتا�ضكاً ورقياً.
م�����وزة م�ضعود:  �مل��ح��ام��ي��ة  �أف������ادت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا, 
حتمل  يف  دورهما  باأهمية  �لزوجني  توعية  "�إن 
ي�ضهم  وو�جباتها  حقوقهما  ومعرفة  �مل�ضوؤولية 
�لعقبات  �ل�����زو�ج وجت���اوزه���ا  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف جن���اح 
عليها  و�ل��ت��غ��ل��ب  �خل��الف��ات  وه�����ض��م  �مل�ضتقبلية 
و�ضمود".  بتما�ضك  م�ضو�رها  �لأ�ضرة  ومو��ضلة 
م�����ض��ريًة �أن���ه ل��وح��ظ يف �ل��ف��رتة �لأخ�����رية تز�يد 
�إدر�ك  دون  �لطرفني  من  �لطالق  طلب  ح��الت 
�لأ�ضرة  على  �لقر�ر  لذلك  �ل�ضلبي  بالأثر  منهما 

و�ملجتمع.
بالنا�ضئة مينح جمتمعاتنا  �لعناية  �أن  و�أو�ضحت 
�ل��ت��ف��وق و�ل����ري����ادة, ف��اأط��ف��ال��ن��ا �أم���ان���ة ي��ج��ب �أن 

حقوقهم  �لأط���ف���ال  من��ن��ح  و�أن  عليهم  ن��ح��اف��ظ 
�لبناء  م�ضعل  حلمل  متكينهم  �أج���ل  م��ن  كاملة 
و�لولء للوطن بكل عزمية و�قتد�ر. و�ضددت على 
�آفة  �ضباك  �لوقوع يف  �ضبابنا من  �ضرورة حماية 
�ملخدر�ت من خالل توعيتهم و�إبعادهم عن هذه 
�ملجتمعي  و�لتطوع  �لهادف  �لرتفيه  �ملتاهة عرب 
يخدم  مب��ا  وتوجيهها  طاقاتهم  و�إط���الق  �لبناء 

�أحالمهم �مل�ضتقبلية.
�أن تكون جمتمعاتنا  �أنه ل ميكن  و�أكدت م�ضعود 
�حرت�م  ثقافة  فيها  ت�ضاع  مل  ما  ور�قية  نا�ضجة 
ح��ق��وق �ل��ع��م��ال��ة �مل�����ض��اع��دة ل��ب��ل��وغ �أرق����ى مر�تب 
�لإن�����ض��ان��ي��ة و���ض��م��ان ح��ق��وق �لإن�����ض��ان �ل���ذي يعد 
ب�ضتى  �إىل حت��ق��ي��ق��ه  �لإن�����ض��ان��ي��ة  ت�����ض��ع��ى  م��ط��ل��ب��اً 
�لو�ضائل, ومنها دولة �لإمار�ت �لتي تقدم جتربة 
��ضتثنائية يحتذى بها يف جمال �حرت�م �لإن�ضان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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فقد �ملدعو  / تغريد ب�ضري 
�لردن     , ط���ل���ف���اح  حم���م���د 
�جلن�ضية - جو�ز �ضفره رقم 
)348647Q( من يجده 
عليه �لت�ضال بتليفون رقم  

0561480999

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و/ ع�����م�����اد 
عبد�حلميد  ���ض��ي��د  حم���م���د 
م�ضر     , ع�����ب�����د�ل�����ل�����ط�����ي�����ف 
�ضفره رقم  �جلن�ضية - ج��و�ز 
من   )16982124A(
يجده عليه �لت�ضال بتليفون 

رقم  0522701224    

فقدان جواز �صفر

هارجيندر   / �مل����دع����و   ف��ق��د 
�ضينغ  ����ض���وخ���وي���ن���در  ���ض��ي��ن��غ 
�لهند   , ���ض��ي��ن��غ  ���ض��وخ��وي��ن��در 
�ضفره رقم  �جلن�ضية - ج��و�ز 
)7074555S( من يجده 
رقم   بتليفون  �لت�ضال  عليه 

    0556954963

فقدان جواز �صفر
فقد �مل��دع��و  / �ح��م��د نو�ز 
�لهند     , �ل��رح��م��ن  ���ض��ع��ي��ب 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )6453784M( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0509918808

فقدان جواز �صفر

ري������ا   / �مل���������دع���������و   ف������ق������د 
�لهند   , دي��ف��ا���ض��ى  ج��ي��ج��و 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )K4297157( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0557477120

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و  /روي�������ن�������ا 
�لفلبني   , ب��ال��وب��ال��و  ب��ال��ي��و�ج 
�جل��ن�����ض��ي��ة ج����و�ز ���ض��ف��ره رقم 
)P2174367B( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمار�ت.
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Date 22/ 02/ 2021  Issue No : 13171
Declaration of the Defendant by Publication

Before Case Management Office of Shariah Civil federal Court of First Instance 
Case No. SHCFICIREA2021/0000410 / Civil (Partial)

To the Defendant: 1- Marimo Noo Sawyer Amanial Sawyer 
Of unknown residence: Emirate of Sharjah - Al Majaz Area
We here by inform you that the plaintiff / Abdullah Ibrahim Muhammad Tawalbeh, has 
filed the above-mentioned case requesting: To oblige the defendant, jointly with another 
one, to pay an amount of AED 100,000.00 (One hundred thousand Emirati dirham) as a 
compensation to the plaintiff against what it incurred of material and moral damages due 
to the error of the first defendant which is related to the second defendant as established 
from papers and to oblige them to pay the legal interest for the decided amount at 9% 
annually from the date of the judgment till full payment in addition to the charges, 
expenses and lawyers' fees under estimation
You are assigned to answer by showing up at the hearing of 04/03/2021before the case 
management office of Al Sharjah Civil Court of First Instance - Office No. (Case manager 
office no. 11) in person or by an approved agent, and to submit a defense memo in the 
case attached to which all documents in order to consider the case of the above mentioned 
number - that is in your capacity as a defendant, through WhatsApp: 065024274
Judicial Services Manager / Shamma Ahmed Rashid Al Salman
Signature // Seal: Ministry of Justice - United Arab Emirates /

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 22/ 02/ 2021  Issue No : 13171
Notification by Publication 

In case no.: 40/2021/20 - commercial plenary
Case subject: To obligate the defendants, jointly and severally, to pay to the claimant, the 
remaining amount of the shares, and to compensate it according to the penalty clause, 
with an amount of USD. 52,401,258.56. (fifty two million four hundred one thousand 
and two hundred fifty eight dollar and fifty six cents, or its equivalent in UAE dirham, 
an amount of AED. 192,480,303.00 (one hundred ninety two million four hundred eighty 
thousand and three hundred three dirhams), and the legal interest, from the claim date 
and until full payment.
Notification applicant: Bilal Ali Bhai - Capacity in the case: Claimant
Recipient: Ali Raza Altaf Hussain - Capacity in the case: Defendant   (Unknown address)
Notification subiect: The case has been filed against you, which subject is, obligate the 
defendants, jointly and severally, to pay to the claimant, the remaining amount of the 
shares, and to compensate it according to the penalty clause, with an amount of USD. 
52,401,258.56. (fifty two million four hundred one thousand and two hundred fifty 
eight dollar and fifty six cents, or its equivalent in UAE dirham, an amount of AED. 
192,480,303.00 (one hundred ninety two million four hundred eighty thousand and three 
hundred three dirhams), and the legal interest, from the claim date and until full payment.
The case is decided to be considered in the hearing session on Sunday 23/2/2021, at 09:30 
am.. therefore, you or your legal representative, is requested to attend, and to provide 
whatsoever you have, in respect of memorandums or documents to the court, at least three 
days prior to such session
Case manager / Asma Hussain Al Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 197,701 فح�صا ك�صفت عن 2,250 �إ�صابة

ال�صحة تعلن �صفاء 3,684 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 951 جرعة من لقاح كوفيد - 19 خالل �لـ 24 �صاعة �ملا�صية 

•• اأبوظبي-وام:

خالل  جرعة   951 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�ضحة  وز�رة  �أعلنت 
�ل�ضاعات �ل� 24 �ملا�ضية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها 
حتى �أم�س 5,554,342 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 56.16 جرعة 
لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�ضيا  ذل��ك  ياأتي  �ضخ�س.   100 لكل 
كوفيد19- و�ضعياً �إىل �لو�ضول �إىل �ملناعة �ملكت�ضبة �لناجتة عن �لتطعيم 

و�لتي �ضت�ضاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�ضيطرة على فريو�س " كوفيد 
- 19". من جهة �أخرى ومتا�ضيا مع خطة وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع 
لتو�ضيع وزيادة نطاق �لفحو�ضات يف �لدولة بهدف �لكت�ضاف �ملبكر وح�ضر 
19" و�ملخالطني  "كوفيد -  �حلالت �مل�ضابة بفريو�س كورونا �مل�ضتجد 
جديد�  فح�ضا   197,701 �إج��ر�ء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم  لهم 
خالل �ل�ضاعات �ل� 24 �ملا�ضية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ضتخد�م 
�أف�ضل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�ضاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�ضي 

و�لفح�س يف �لدولة وتو�ضيع نطاق �لفحو�ضات على م�ضتوى �لدولة يف 
�لك�ضف عن 2,250 حالة �إ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�ضتجد من 
جن�ضيات خمتلفة, وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية �ل�ضحية 

�لالزمة, وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�ضجلة 370,425 حالة.
 كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 17 حالة م�ضابة وذلك من تد�عيات �لإ�ضابة 
بفريو�س كورونا �مل�ضتجد, وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1,125 
حالة.  و�أعربت وز�رة �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع عن �أ�ضفها وخال�س تعازيها 

ومو��ضاتها لذوي �ملتوفني, ومتنياتها بال�ضفاء �لعاجل جلميع �مل�ضابني, 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�ضحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ضالمة �جلميع.
بفريو�س  مل�ضابني  جديدة  حالة   3,684 �ضفاء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت  كما 
كورونا �مل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيهم �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيهم �لرعاية �ل�ضحية �لالزمة منذ دخولهم �مل�ضت�ضفى, وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�ضفاء 359,697 حالة.

�صمن حملة )�أ�صرة ��عية ... جمتمٍع متعاٍف( �دعمًا للجهود �لوطنية

التنمية الأ�صرية تنظم ور�صة بعنوان التطعيم خيارنا نحو التعايف
��جلهود �ملبذ�لة كبارنا  على  حفاظًا  للتها�ن  جمال  ل   : �خلييلي  •  مغري 

�لأمثلة �أر�ع  ت�صرب  �لد�لة  قيادة   : �لكعبي  • علي 
• مرمي �لرميثي : �لتطعيم �لو�صيلة �لأ�صرع للتعايف �عودة �حلياة �لطبيعية

�لنعيمي : �ر�س �لتنمية �لأ�صرية تدعم توجهات �حلكومة للت�صدي للفري��س • مطر 
•• اأبوظبي-وام:

�لأ�ضرية  �لتنمية  موؤ�ض�ضة  نظمت 
بالتعاون مع د�ئرة تنمية �ملجتمع 
�لتقنيات  ع��رب  �فرت��ضية  ور���ض��ة 
"�لتطعيم  ب����ع����ن����و�ن  �حل����دي����ث����ة 
�ضمن  �لتعايف"  ن���ح���و  خ���ي���ارن���ا 
�ملجتمعية  �ل���ت���وع���وي���ة  �حل���م���ل���ة 
�لتي �أطلقتها �ملوؤ�ض�ضة حتت �ضعار 
متعاٍف  جمتمٍع   ... و�ع��ي��ة  �أ���ض��رة 
وي���اأت���ي ذل���ك ت��ز�م��ن��اً م��ع �حلملة 
 , �لتطعيم  �لوطنية ليكن خيارك 
للتوجهات �حلكومية �لتي  ودعماً 
تبذلها �لدولة يف �حلد من �نت�ضار 

فريو�س كورونا كوفيد19-.
كبار  توعية  �إىل  �لور�ضة  وتهدف 
�ملو�طنني ب�ضكل خا�س وجل�ضائهم 
وجميع �أفر�د �لأ�ضرة حول �أهمية 
�ملناعة  �إىل  للو�ضول  �للقاح  تلقي 
�ملكت�ضبة من �لتطعيم حفاظاً على 
�ضحة و�ضالمة �لأفر�د من جميع 

�لفئات �ملجتمعية.
�لدكتور  م��ع��ايل  �ل��ور���ض��ة  ح�����ض��ر 
رئي�س  �خل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري 
و�ضعادة  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة 
مرمي حممد �لرميثي مدير عام 
موؤ�ض�ضة �لتنمية �لأ�ضرية ومدر�ء 
و�خل������رب�ء  و�لإد�ر�ت  �ل�����دو�ئ�����ر 
وعدد  �ملوؤ�ض�ضة  يف  و�مل�ضت�ضارين 
�جلانبني  م�����ن  �مل����وظ����ف����ني  م�����ن 
�ملو�طنني  ك��ب��ار  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
وج��ل�����ض��ائ��ه��م وع������دد م����ن �أف������ر�د 
�لدكتور  �ل��ور���ض��ة  وق����دم  �لأ����ض���ر, 
ع�����ادل ����ض���ج���و�ين �أخ�����ض��ائ��ي طب 
ووقاية  �ل�ضحة  وز�رة  يف  �لأ���ض��رة 
�لدكتور  م��ع��ايل  وق����ال  �مل��ج��ت��م��ع. 
م��غ��ري خ��م��ي�����س �خل��ي��ي��ل��ي, رئي�س 
بد�ية  �ملجتمع: منذ  تنمية  د�ئ��رة 
جائحة كورونا �إىل �ليوم, تو��ضل 
جميع �جلهات �حلكومية جهودها 
للمحافظ على كافة �أفر�د �ملجتمع 
�ملو�طنني  ك���ب���ار  ف��ئ��ة  ف��ي��ه��م  مب���ا 
�لذين ميثلون بركة �لد�ر وثروتها 

على  و�حلفاظ  �ملجتمع,  حت�ضني 
�ل�ضالمة �لعامة.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ض��ع��ادة مرمي 
حم����م����د �ل����رم����ي����ث����ي م����دي����ر ع����ام 
م��وؤ���ض�����ض��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ض���ري���ة �إن 
تنظيم هذه �حلملة ياأتي يف �إطار 
�مل��وؤ���ض�����ض��ة جل��ه��ود �حلكومة  دع���م 
�نت�ضار  م���ن  �حل���د  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لأ�ضر  فريو�س كوفيد19- وحث 
�لوطنية  للدعوة  �ل�ضتجابة  على 
على  حر�ضاً  وذل��ك  �لتطعيم  �إىل 
���ض��الم��ت��ه��م, و�مل��ج��ت��م��ع ب����اأف����ر�ده 
�لفايرو�س  ت���د�ع���ي���ات  م���ن  ك��اف��ة 
�خل���ط���رية. وق���ال���ت ���ض��ع��ادت��ه��ا �إن 
مع  بال�ضر�كة  ت��اأت��ي  �حلملة  ه��ذه 
�لعامة  لل�ضحة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
تعزيز  �أهمية  �نطالقا من  وذل��ك 
�ل�ضر�كات بني �ملوؤ�ض�ضات و�جلهات 
�لتن�ضيق  م���ن  مل���زي���د  �ل��ر���ض��م��ي��ة 
�لوطنية  �لأه���د�ف  �إىل  للو�ضول 
على  و�ضّددت  �لفايرو�س,  ملحاربة 
���ض��رورة ت��ع��اون �أف���ر�د �ملجتمع يف 
للتطعيم  �لدعوة  �إىل  �ل�ضتجابة 
للتعايف  �لأ�ضرع  �لو�ضيلة  باعتباره 
وع�����ودة �حل���ي���اة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �لتي 
ينعم  وط��ن  يف  �جل��م��ي��ع,  يتمناها 
ب��ال�����ض��ح��ة و�ل�����ض��الم��ة, ك��م��ا دعت 
�مل�ضتفيدين  من  �ملوؤ�ض�ضة  جمهور 
من خدماتها وبر�جمها وبخا�ضة 
كبار �ملو�طنني ومن يف حكمهم �إىل 
�لتطعيم  على  �حل�ضول  ���ض��رورة 
ُتعترب  �ل��ت��ي  �ضالمتهم  �أج���ل  م��ن 
�ل��دول��ة يف خطتها  �أول���وي���ات  م��ن 

ملكافحة �لوباء.
و�أكدت �أن دولة �لإمار�ت من �أو�ئل 
توفري  على  حر�ضت  �لتي  �ل��دول 
�ملقيمني  ولكل  ل�ضعبها  �للقاحات 
على �أر�ضها, وذلك بتوجيهات من 
�لقيادة �لر�ضيدة ممثلة يف �ضاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ خليفة  �ل�ضمو 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
�ل�ضمو  ���ض��اح��ب  �أخ���ي���ه  وم��ت��اب��ع��ة 
�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم 

�ل�����ض��ح��ي��ة, و84%  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 
�لتوعوية  ب��اجل��و�ن��ب  در�ي���ة  على 
جتاه �لفريو�س, و%82 ي�ضعرون 
�أكر  حياة  تغريت  بينما  بالقلق, 

من %80 بعد تف�ضي �جلائحة.
و�أكد رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع, 
بتطعيم  �ملخت�ضة  �جلهات  تطلع 
�ل�ضكان  م���ن   50% م���ن  �أك�����ر 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ����الل 
�جل������اري ب��غ��ر���س �ل���و����ض���ول �إىل 
�لتطعيم  م���ن  �مل��ك��ت�����ض��ب��ة  �مل��ن��اع��ة 
���ض��م��ن م�����ض��اع��ي��ه��ا �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�ملجتمع  ���ض��الم��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�أف�����������ر�ده, ومت����ث����ل هذه  و����ض���ح���ة 
�خل��ط��وة ج��زء� م��ن �ل���دور �لكبري 
�لإم���ار�ت لتكون من  �ل��ذي تلعبه 
�ل���دول �ل��ر�ئ��دة يف ت��وف��ري �للقاح 
عرب خطة تعايف متكاملة, م�ضري� 
�لدولة  �مل�ضوؤولني يف  كبار  �أن  �إىل 
�لأ�ضخا�س  م���ق���دم���ة  يف  ك����ان����و� 
�للقاح, �لأمر �لذي  �أخ��ذو�  �لذين 
و�ضالمته  ف��اع��ل��ي��ت��ه  ع��ل��ى  ي���وؤك���د 
�إطالق  ومبنا�ضبة  �جلميع.  على 
و�عية  " �أ���ض��رة  �لتوعوية  �حلملة 
" ..ث���ّم���ن  م���ت���ع���اف  جم���ت���م���ٍع   ...
رئي�س  �لكعبي  �ضامل  علي  معايل 
�لتنمية  موؤ�ض�ضة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�لأ���ض��ري��ة �جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
وباء  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��دول��ة  تبذلها 
كوفيد19- و�لتي تهدف يف �ملقام 
من  �لأف�������ر�د  ح��م��اي��ة  �إىل  �لأول 
م��و�ط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني م���ن خطر 
هذه �جلائحة �لتي جتتاح �لعامل, 
ويت�ضدى �جلميع لوقف �نت�ضارها 
�لتطعيم  تلقي  ع��ل��ى  �حل���ث  ع��رب 
حيث �حتلت دولة �لمار�ت �ملرتبة 
�جلرعات  توزيع  يف  عاملياً  �لأوىل 
على  ق��ادرة  �أنها  و�أثبتت  �ليومية, 
�لتعامل مع  �ل��دول يف  �أن تت�ضدر 
�جلائحة, باإد�رتها �ملثالية لتبعات 

�لأزمة.
على  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لكعبي  وحث 
�ضرورة �ل�ضتجابة �لفورية لدعوة 

���ض��اه��م �جلميع  ل��ق��د  �حل��ق��ي��ق��ة, 
باللتز�م  �ملا�ضية  �ملرحلة  خ��الل 
�لخت�ضا�س  جهات  مع  و�لتعاون 
�لتي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  �ل���ت�������ض���دي  يف 
طر�أت على جمتمعنا, و�أثبتو� روح 
�مل�ضوؤولية من خالل �لتجاوب مع 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية, مما عك�س 
�ل������دور �ل��ف��ع��ال يف و����ض���ول دول���ة 
�لإم��ار�ت �إىل �ملر�كز �لأوىل عاملياً 
يف مو�جهة �جلائحة, وذلك يوؤكد 
�جلهات  ج��م��ي��ع  ج���ه���ود  ت�����ض��اف��ر 
و�لتخطيط �مل�ضبق و�لتعامل �ملرن 
مع تطور�ت �لأزمة لتحديد م�ضار 

عودة �حلياة �إىل طبيعتها.
كلمته  يف   - �خل��ي��ي��ل��ي  و�أ�����ض����اف 
خ���الل �ل��ور���ض��ة - لح��ظ��ن��ا خالل 
زي������ادة يف عدد  �مل��ا���ض��ي��ة  �ل���ف���رتة 
جتاوز  مبعدل  �مل�ضجلة,  �حل��الت 
ما  ي����وم����ي����اً,  ح����ال����ة  �آلف   3 �ل������ 
�لبع�س  قبل  من  �لتهاون  يعك�س 
نقل  يف  رئي�ضياً  �ضبباً  ك���ان  �ل���ذي 
�ل���ع���دوى ل��الآخ��ري��ن ����ض���و�ًء د�خل 
�لعمل  �لزمالء يف  �أو بني  �أ�ضرهم 
من  �لآخ�����ري�����ن  �لأ����ض���خ���ا����س  �أو 
�أ�ضا�ضي من  �ملجتمع, ولأنكم جزء 
حر�ضنا  منطلق  وم��ن  جمتمعنا, 
ندعوكم  و����ض���الم���ت���ك���م,  ع��ل��ي��ك��م 
للم�ضاركة يف حملة "ليكن خيارك 
تخ�ضي�س  مت  ح��ي��ث  �لتطعيم", 
كوفيد- ب��ل��ق��اح  �لتطعيم  م��ر�ك��ز 
و�لإمار�ت  �أبوظبي  �إمارة  يف   19
�لأخ�������������رى جل���م���ي���ع �مل����و�ط����ن����ني 
�ل�ضن  لكبار  �أول��ي��ة  م��ع  و�ملقيمني 
�ملزمنة  �لأم������ر��������س  و�أ�����ض����ح����اب 
و�أ�ضحاب �لهمم, ل�ضمان �لوقاية 
من �مل�ضاعفات �ملر�س, لأنهم �أكر 

�لفئات عر�ضة للم�ضاعفات.
�أنه ومن خالل  و�أو�ضح �خلييلي, 
�لد�ئرة  قامت  �لتي  �ل�ضتبيانات 
ف����رتة جائحة  خ����الل  ب���اإج���ر�ئ���ه���ا 
حتليل  مت  ك�������ورون�������ا,  ف�����ريو������س 
م�ضاركة كبار �ملو�طنني, حيث �أكد 
�أنهم يثقون باجلهات  من   92%

يف  مل��ا  �لتطعيم  لتلقي  �حل��ك��وم��ة 
ل��ه��م ولأ�ضرهم  ذل���ك م��ن ح��م��اي��ة 
نطاق  فيه  يت�ضع  �ل��ذي  �لوقت  يف 
ي�ضكل  مم����ا  �ل���ف���ريو����س  �ن���ت�������ض���ار 
حت���دي���اً �أم������ام م��و�ج��ه��ت��ه و�ل����ذي 
ميكن جتاوزه مبزيد من �لثقافة 
�لتطعيم  �أهمية  ح��ول  �لإيجابية 
يف ح��م��اي��ة ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ني ومن 
�لأ�ضر  �أف����ر�د  وك��ذل��ك  حكمهم  يف 
م���ن �ل��ف��ئ��ات ك���اف���ة, و�ل���ت���ي يجب 
ع��ل��ى �جل��م��ي��ع �ل��ت��ك��ات��ف م��ن �أجل 
�ضليم  �ضحي  مل�ضتقبل  حمايتهم 
�ل����ذي مل يّدخر  ول��وط��ن��ه��م  ل��ه��م 
جهد�ً يف �لوقوف يد�ً بيد من �أجل 

حماية كل من يعي�س على �أر�ضه.
ونّوه �لكعبي �إىل �أن قيادة �لدولة 
مقدمة  يف  ك���ان���ت  �هلل  ح��ف��ظ��ه��ا 
�لفئات �لتي ح�ضلت على �لتطعيم 
�لأمثلة  �أروع  ت�ضرب  بذلك  وه��ي 
�ملجتمع  �ضالمة  على  �حلر�س  يف 
بجودة  ي��ن��ع��م  وط����ن  و�أف��������ر�ده يف 
�حل��ي��اة و�لأم���ان و�لأم���ن �لنف�ضي 
�لو�جب  ف��م��ن  ل���ذ�  و�لط��م��ئ��ن��ان 
على �جلميع �أن يقتدو� مب�ضوؤويل 
�للقاح  ت���ل���ق���و�  �ل����ذي����ن  �ل�����دول�����ة 
يف  باأهميته  لإمي��ان��ه��م  بجرعتيه 
حماية �لإن�����ض��ان �ل��ذي ي��اأت��ي على 
�لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أول���وي���ات  ر�أ����س 
ُت���ب���ذل �جلهود  �أج�����ل ذل����ك  وم����ن 
من قبل كافة �جلهات و�ملوؤ�ض�ضات 
�أن  �إىل  �لدولة, لفتا  �ل�ضحية يف 
موؤ�ض�ضة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
من  ج���زء  ه��ي  �لأ���ض��ري��ة  �لتنمية 
�لدولة  جلهود  �لد�عمة  �ملبادر�ت 
�ضمن  كوفيد19  م��ك��اف��ح��ة  يف 

حملة " ليكن خيارك �لتطعيم".
�لأ�ضرة  �أف������ر�د  �ل��ك��ع��ب��ي  وط���ال���ب 
�ملجتمعية  بامل�ضوؤولية  ب��الل��ت��ز�م 
�لعامة  �ل�ضالمة  على  و�حل��ف��اظ 
وم�ضاندة �جلهود �لوطنية �لكبرية 
حلماية �ضحتهم و�ضرورة �لتوجه 
�إىل �ملر�كز �ل�ضحية �ملقررة لتلقي 
�ضرعة  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  �ل���ل���ق���اح 

لتعزيز  وت����وح����ي����ده����ا  �مل���ج���ت���م���ع 
�لت�ضدي  نحو  �لوطنية  �جل��ه��ود 
�إىل ت�ضجيع  للفريو�س, بالإ�ضافة 
تلقي  باأهمية  و�أ�ضرهم  �ملوظفني 
�جل����رع����ات ل��ل��ح��د م����ن ت����اأث����ري�ت 
�ل���ع���امل���ي���ة, كما  ه������ذه �جل����ائ����ح����ة 
�لوعي  ن�ضر  �إىل  �حل��م��ل��ة  ت��ه��دف 
�لبيانات  من  �لتاأكد  �أهمية  ح��ول 

و�ملعلومات و�لت�ضدي لل�ضائعات.
ونظمت موؤ�ض�ضة �لتنمية �لأ�ضرية 
�أبوظبي  م���رك���ز  م���ع  ب��ال�����ض��ر�ك��ة 
لل�ضحة �لعامة �ضل�ضلة من �لور�س 
توعية  �إىل  تهدف  �لتي  �لتوعوية 
�ملو�طنني  وك��ب��ار  �لأ����ض���رة  �أف�����ر�د 
ور�ضة  منها  �ل��ل��ق��اح  �أه��م��ي��ة  ح���ول 
كوفيد19-,  وم��ر���س  �ل��ل��ق��اح��ات 
و�لتطعيم,   19 كوفيد-  ور�ضة  و 
�ل�ضوء  �ل��ور���س  حم���اور  و�ضلطت 
و�ملناعة  �لوقائية  �ل��ت��د�ب��ري  على 
و�ل���ت���ط���ع���ي���م و�أمن������������اط �حل����ي����اة 
�لأ�ضئلة  �إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضحية, 

�ل�ضائعة حول �للقاح.
�لنعيمي  م���ط���ر  ����ض���ع���ادة  وت����ق����دم 
�ملدير �لعام ملركز �أبوظبي لل�ضحة 
للجهود  �ل�ضكر  بخال�س  �لعامة 
�مل��ب��ذول��ة م��ن �جل��ه��ات �حلكومية 
�جلهود  ك���اف���ة  ن��ح��ي��ي   : ..وق�������ال 
�ل�ضركاء  ج���م���ي���ع  م����ن  �خل�������رية 
هنا  بالذكر  و�أخ�����س  �حلكوميني 
وموؤ�ض�ضة  �ملجتمع  تنمية  د�ئ����رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ض���ري���ة و�ل���ت���ي ومنذ 
ب���د�ي���ة �جل��ائ��ح��ة ت��رب��ط��ن��ا معهم 
تركز  وم�ضرتكه  مبتكرة  ب��ر�م��ج 
ع����ل����ى ����ض���ح���ة و�����ض����الم����ة �أف��������ر�د 
�ضبيل  ع��ل��ى  منها  �أذك����ر  �مل��ج��ت��م��ع, 
�لتوعية  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��م  �مل���ث���ال 
و�ل���ت���ث���ق���ي���ف ل���ك���ب���ار �ل�������ض���ن من 
وهاهم  و�مل���ق���ي���م���ني,  �مل���و�ط���ن���ني 
�ل���ي���وم ي�����ض��اه��م��ون وب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
جمالتها  بكافة  �لتطعيم  حملة 
�أخذ  �إىل  و�لتثقيف  �لتوعية  م��ن 
�إىل  بال�ضكر  ..وت���وج���ه  �لتطعيم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه �هلل",  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
�ل�ضمو  ���ض��اح��ب  و�ه��ت��م��ام  ودع����م 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة, و�خو�نهم 
�أع�ضاء  �ل�ضيوخ  �ل�ضمو  �أ���ض��ح��اب 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل���الإحت���اد حكام 
�لقدوة  ك���ان���و�  �ل���ذي���ن  �لإم�������ار�ت 
�للقاح  ت��ل��ق��ي  يف  �لأع����ل����ى  و�مل���ث���ل 
"ليُكن  �لوطنية  منذ بدء �حلملة 

خيارك �لتطعيم".
ومتا�ضياً  �إن����ه  �ل��رم��ي��ث��ي,  وق���ال���ت 
توفري  يف  �ل������دول������ة  خ����ط����ة  م�����ع 
و�ضعياً  "كوفيد19-"  ل����ق����اح 
�ملكت�ضبة  للمناعة  �ل��و���ض��ول  �إىل 
�لناجتة عن �لتطعيم فقد جنحت 
�لدولة بف�ضل �هلل تعاىل ومن ثم 
دعم �لقيادة �لر�ضيدة وجهود فرق 
�لأوىل  �ملرتبة  �ح��ت��الل  يف  �لعمل 
ع��رب��ي��اً, و�ل��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��اً يف عدد 
وهذ�  �لتطعيم,  على  �حلا�ضلني 
�لأمر يدعونا جميعاُ �إىل �أن نقف 
�ملكافحة  و�ح��دة لدعم جهود  ي��د�ً 

و�ضوًل �إىل جمتمع �ضليم .
وت��ه��دف حملة /�أ���ض��رة و�ع��ي��ة ... 
�ل��ت��ي نظمتها  م��ت��ع��اٍف/  جم��ت��م��ٍع 
م���وؤ����ض�������ض���ة �ل���ت���ن���م���ي���ة �لأ�����ض����ري����ة 
بالتعاون مع د�ئرة تنمية �ملجتمع 
�لعامة  لل�ضحة  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
�لأ����ض���رة وكبار  �أف����ر�د  ت��وع��ي��ة  �إىل 
�للقاح  �أه��م��ي��ة  ح����ول  �مل���و�ط���ن���ني 
�ملكت�ضبة  �مل��ن��اع��ة  �إىل  ل��ل��و���ض��ول 
�ضحة  على  حفاظاً  �لتطعيم  من 
�لأف�������������ر�د م�����ن ج���م���ي���ع �ل���ف���ئ���ات 
�ملجتمعية, كما تهدف �إىل ت�ضجيع 
�أفر�د �لأ�ضرة وكبار �ملو�طنني على 
على  حفاظاً  �للقاح  تلقي  �أهمية 
�لتعاون  �أط��ر  وتعزيز  �ضالمتهم, 
�مل�ضرتك مع �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية 
�لت�ضدي للفريو�س,  و�خلا�ضة يف 
و�أفر�د  �ملوؤ�ض�ضات  جهود  وت�ضافر 

معايل رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع 
مبادر�تهم  على  �ملوظفني  وكافة 
و�لذي  �ملجتمع  �أف����ر�د  خ��دم��ة  يف 
يعزز �لدور �لتكاملي بني �جلهات 
�حلكومية. وقال �لنعيمي : جاءت 
�ضل�ضة �لور�س �لتي �أعدتها موؤ�ض�ضة 
�حلملة  �ضمن  �لأ���ض��ري��ة  �لتنمية 
�لتوعوية �ملجتمعية �لتي �أطلقتها 
حت����ت ����ض���ع���ار /�أ������ض�����رة و�ع����ي����ة... 
للتعاون  ت��ع��زي��ز�ً  متعاٍف  جمتمٍع 
�مل�ضرتك مع �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية 
ودعما  للفريو�س  �لت�ضدي  نحو 
ل���ت���وج���ه���ات �ل�����دول�����ة ل���ل���ح���د من 
كوفيد19-,  ف���ريو����س  �ن��ت�����ض��ار 
�لور�س �جلهود  �ضخرت هذه  وقد 
لتوعية �أفر�د �ملجتمع باأهمية �أخذ 
�لتطعيم لزيادة �ملناعة و�لت�ضدي 
�أفر�د  جميع  م�ضتهدفة  للجائحة 
�ملجتمع, ل�ضيما �أنه لتز�ل هناك 
�ضريحة كبرية من �ملجتمع لتز�ل 
مرتددة من �أخذ �لتطعيم, ونحن 
نوؤمن باأن �ل�ضتمر�رية يف �لتعاون 
وت�ضخري �لكو�در و�جلهود �ضتحقق 
جميع  لتطعيم  �ملرجوة  �لأه��د�ف 

�أفر�د �ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي.
و����ض���م���ن م����ب����ادرة لت�������ض���ل���ون هم 
تو��ضلت موؤ�ض�ضة �لتنمية �لأ�ضرية 
و�ملقيمني  �مل���و�ط���ن���ني  ك���ب���ار  م���ع 
�لطمئنان  بهدف  وذل��ك  هاتفياً, 
وت��ع��زي��ز وعيهم  ���ض��ح��ت��ه��م,  ع��ل��ى 
للحفاظ  �ل��ل��ق��اح  ت��ل��ق��ي  ب��اأه��م��ي��ة 
على �ضحتهم و�ضالمتهم وجتنب 
�لإ�ضابة بفريو�س كورونا كوفيد-
�لتز�مهم  م����ن  و�ل����ت����اأك����د   ,19
ويف  �لوقائية,  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ 
ه��ذ� �لإط����ار ع��رب ك��ب��ار �ملو�طنني 
�لتو��ضل  ب���ه���ذ�  ���ض��ع��ادت��ه��م  ع���ن 
لتلقي  ل��ه��م  ي��ع��د ح����اف����ز�ً  �ل�����ذي 
�ضالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  �ل��ل��ق��اح 
�أفر�د  بني  و�أمانهم  و��ضتقر�رهم 
�ملوؤ�ض�ضة  جهود  مقدرين  �أ�ضرهم 

يف هذ� �جلانب.

يحتوي على كل ما يهم �أفر�د �ملجتمع من قر�ر�ت �فعاليات يف جميع �إمار�ت �لد�لة
الإمارات برق  من  جديد  تطبيق   ..  UAE INFO

امل�صتخدمني خالل البحث عن املطاعم اأو امل�صت�صفيات اأو املدار�س وُي�صهل دفع املواقف على  واجلهد  الوقت  توفري  منها  عديدة  مبزايا  • يتمتع 
باللغتني العربية والإجنليزية بالي  وجوجل  �صتوري  اأبل  على  متوفر  • التطبيق 

من الطالع على كل جديد اأوًل باأول امل�صتخدم  ن  �صُيمكِّ التنبيهات  • تفعيل 

�صحة: التطعيم بلقاح كوفيد- 19 ل يعني التهاون بارتداء الكمامة وتدابري الوقاية

•• ال�صارقة-وام: 

�لإمار�ت"  "برق  موؤ�ض�ضة  �أطلقت 
�لذكية  للهو�تف  ج��دي��د�ً  تطبيقاً 
ي�ضم �لعديد من �ملميز�ت و�لفئات 
�ملهمة ُتتيح للم�ضتخدم �لعديد من 
�خليار�ت لالطالع على كل ما يهم 
�أف��ر�د جمتمع دول��ة �لإم���ار�ت من 
و�ملعلومات  �ل��ق��ر�ر�ت  و�آخ��ر  �أخبار 
عن �أبرز �ملر�فق �إ�ضافة �إىل �إمكانية 
�لدفع للمو�قف �خلا�ضعة للر�ضوم 

يف عدد من �إمار�ت �لدولة.
ي��اأت��ي ذل���ك يف �إط����ار ج��ه��ود "برق 
ووف����ق����اً  �مل�������ض���ت���م���رة  �لإمار�ت" 
�لتي  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خل��ط��ط��ه��ا 
�لذكي  �لتحول  مو�كبة  ت�ضتهدف 
يف دول��ة �لإم����ار�ت, وت��وف��ري حلول 

مبتكرة ومتطورة للم�ضتخدمني.
وق�����ال خ���ال���د ���ض��ف��ر �ل���ه���رم���ودي, 
�لإمار�ت":  ل�"برق  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�لإمار�ت",  "برق  �ن��ط��الق��ة  م��ن��ذ 
حر�ضنا على �أن نو�كب كل جديد, 
م كل ما هو مميز, و�ليوم  و�أن نقدِّ
ُي�ضعدنا �أن نعلن عن �إطالق تطبيق 
يوفر  "UAE INFO" �لذي 

من  فريدًة  جتربًة  للم�ضتخدمني 
ب��ه من  ن��وع��ه��ا, يف ظ��ل م��ا يتمتع 
�لعديد  للم�ضتخدم  ُتتيح  مميز�ت, 
ل����الط����الع على  م����ن �خل������ي������ار�ت 
�لأخبار و�آخر �لقر�ر�ت و�ملعلومات 
ع��ن �أب���رز �مل��ر�ف��ق وك��ذل��ك �ملو�قف 

�ملدفوعة.
وت�ضعى "برق �لإمار�ت" من خالل 
"UAE INFO" �إىل  تطبيق 
ي��ه��م جمتمع دولة  ت��وف��ري ك��ل م��ا 
�آين  ق����ر�ر�ت ب�ضكل  �لإم�����ار�ت م��ن 

فور �ضدورها وعلى مد�ر �ل�ضاعة, 
و�لأخبار  �لفعاليات,  �إىل  �إ���ض��اف��ًة 
وكل ما يتعلَّق باملد�ر�س, و�ملطاعم, 
و�ملر�كز �لتجارية, و�مل�ضت�ضفيات يف 
�أن��ح��اء �ل��دول��ة, و�ل��ت��ي توفر  كافة 
على �مل�ضتخدمني عناء �لبحث عن 
���ض��و�ء موقعها  ب��ه��ا,  يتعّلق  م��ا  ك��ل 
�لتو��ضل  معلومات  �أو  �جل��غ��ر�يف 
�أو �أبرز �لتفا�ضيل عنها, مما يوفر 

�لوقت.
 UAE" ت��ط��ب��ي��ق  ُي�������ض���ه���ل  ك���م���ا 

�مل�ضتخدمني  ع��ل��ى   "INFO
فع للمو�قف �خلا�ضعة للر�ضوم  �لدَّ
يف عدد من �إمار�ت �لدولة, فكل ما 
بيانات  �إدخ���ال  ه��و  �مل�ضتخدم  على 
�ملركبة, و�ختيار �لإم��ارة, ومن ثم 
�لق�ضرية,  �لن�ضية  �لر�ضالة  �إن�ضاء 
مما �ضيوفر عليه جهد �لبحث عن 
�لأرقام وطريقة �لإر�ضال �خلا�ضة 

بكل �إمارة.
 UAE" ت��ط��ب��ي��ق  خ�����الل  وم�����ن 
للم�ضتخدم  مُي��ك��ن   ,"INFO
ت��ف��ع��ي��ل �ل��ت��ن��ب��ي��ه��ات ل��ي�����ض��ل��ه كل 
�لتي  �لفئات  يف  ب���اأول  �أوًل  ج��دي��د 
على  ليبقى  ب��ت��ح��دي��ده��ا,  ���ض��ي��ق��وم 
�مل�ضتجد�ت,  �أبرز  د�ئم على  �طالع 
على  �لتَّعرف  �إمكانية  �إىل  �إ�ضافًة 
قائمة �لإج��از�ت �لر�ضمية يف دولة 
تبعاً  �لأذ�ن  وم��و�ق��ي��ت  �لإم�����ار�ت, 

لكل �إمارة.
 UAE" تطبيق  حتميل  ومُي��ك��ن 
متجري  خ���الل  م��ن   "INFO
بالي"  و"جوجل  �ضتور"  "�آبل 
بنظامي  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  ل��ل��ه��و�ت��ف 
iOS و�أندرويد, ويتوفر �لتطبيق 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.

 •• اأبوظبي-الفجر: 

�أكدت �ضركة �أبوظبي للخدمات �ل�ضحية "�ضحة" 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ضحية  رعاية  �ضبكة  �أك��رب   –
�لوقائية  ب������الإج������ر�ء�ت  �لل����ت����ز�م  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
�ل�ضخ�ضية �لتي ما تز�ل �ضرورية, حتى بالن�ضبة 

لالأ�ضخا�س �لذي تلقو� لقاح كوفيد19-. 
"كوفيد19-",  ���ض��د  بالتطعيم  �لل���ت���ز�م  وُي��ع��ّد 
و�لتي  �لالزمة,  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �تباع  مع 
�ملنتظم  و�ل��ت��ع��ق��ي��م  �ل���ك���م���ام���ات,  �رت������د�ء  ت�����ض��م��ل 
�لطريقة  �جل�����ض��دي,  �لتباعد  وم��ر�ع��اة  لليدين, 

�لأ�ضرع و�لأكر �أماًنا ملكافحة هذه �جلائحة.
�أن��ور �ضالم �ملدير  ويف ه��ذ� �لإط���ار, ق��ال �لدكتور 
"�ضحة":  �ضركة  يف  �لطبية  لل�ضوؤون  �لتنفيذي 
ي���ز�ل  م���ا  �لآن,  وح���ت���ى  �جل��ائ��ح��ة  ب���د�ي���ة  "منذ 
�للتز�م باتباع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية مثل �رتد�ء 
ل��ل��ي��دي��ن, ومر�عاة  �مل��ن��ت��ظ��م  �ل��ك��م��ام��ة و�ل��ت��ع��ق��ي��م 
�أ���ض��ا���ض��ي��ة للحماية  ����ض���رورة  �ل��ت��ب��اع��د �جل�����ض��دي 
م��ن �ل��ف��ريو���س, فما ت���ز�ل خم��اط��ر �إ���ض��اب��ة �أفر�د 
�ملجتمع �لذين مت تطعيمهم بلقاح "كوفيد19-" 
قائمة, وقد يت�ضببون بنقل �لفريو�س �إىل �لفئات 
�لأ���ض��ع��ف م��ث��ل ك��ب��ار �ل�����ض��ن و�ل��ن�����ض��اء �حلو�مل 
�أ�ضرهم  د�ئ��رة  �ضمن  مزمنة  باأمر��س  و�مل�ضابني 
�أو �أ�ضدقائهم. ولذلك نحث جميع �أفر�د �ملجتمع, 
مبا يف ذلك �لأفر�د �لذين تلقو� �للقاح, على عدم 
�لتخلي عن �لتز�مهم بتطبيق �لإجر�ء�ت �لوقائية 
�لوقائية  �لأدو�ت  �أو  �لكمامة  �إرت��د�ء  و�لتاأكد من 
�ملعتمدة �لتي تنا�ضبهم, وذلك من منطلق حر�ضنا 
�لأمر  �ملجتمع,  و�ضالمة  �ضحة  "�ضحة" على  يف 
�لذي يعد من �ضميم عملنا. ون�ضدد على تو�فقنا 
و�إر�ضاد�ت  �حلكومية  �لإج���ر�ء�ت  جميع  مع  �لتام 

�لوقاية و�ل�ضالمة �ل�ضارمة �لتي �أثبتت جد�رتها 
يف خف�س معدل �لإ�ضابات يف �لدولة و�لذي يعد 
وبح�ضب  �لعامل."   م�ضتوى  ع��ل��ى  �لأق����ل  �ضمن 
تقرير منظمة �ل�ضحة �لعاملية عن و�ضع جائحة 
كوفيد19- حول �لعامل, فقد بلغت ن�ضبة �لوفيات 
بالفريو�س يف دولة �لإمار�ت نحو 0,3 باملئة, وهو 
معدل �أقل بكثري من �ملتو�ضط �لعاملي �لذي �ضجل 
ن�ضبة 3 باملئة. و�أجن��زت دولة �لإم��ار�ت �أكر من 
كوفيد- بفريو�س  لالإ�ضابة  فح�س  مليون   29
19. وتعد هذه �لإجناز�ت دلياًل على مدى جناح 
وجناح  للجائحة  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��ضتجابة  جهود 

�لتاآزر �ملجتمعي يف مو�جهة �لفريو�س.
ومنذ �نت�ضار �جلائحة يف دولة �لإم��ار�ت يف �ضهر 
م��ار���س م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ض��ي, �أط��ل��ق��ت حكومة دولة 
�نت�ضار  �مل��ب��ادر�ت للحد من  �لإم���ار�ت �لعديد من 
بها  قامت  �لتي  �جل��ه��ود  ذل��ك  و�ضمل  �ل��ف��ريو���س, 

خط  لتاأ�ضي�س  ومن�ضاآتها  كو�درها  عرب  "�ضحة'' 
�لدفاع �لأول, و�لذي جت�ضد عرب �إن�ضاء �أكر من 
20 مركز م�ضح من �ملركبات, و�طالق �لرد �لآيل 
عرب تطبيق "و�ت�ضاب", وجتهيز ثالث م�ضت�ضفيات 
تطوير  يف  و�مل�ضاهمة  قيا�ضية,  �أزمنة  يف  ميد�نية 
كورونا  ف��ريو���س  خل��ت��ب��ار�ت  "�حل�ضن"  تطبيق 
من  �ملجتمعية  �لتوعية  حمالت  وقيادة  �مل�ضتجد, 
برنامج  يف  ب���ارز�ً  دور�ً  لعبت  كما  �ل�ضالمة,  �أج��ل 
�لتعقيم �لوطني. وتعقيباً على ذلك, قال �لدكتور 
يف  �أ�ضا�ضياً  دور�ً  �ملجتمع  لعب  "لقد  �ضالم:  �أن��ور 
بازرة.  نتائج  م��ن  وم��ا حققنا  ج��ه��ودن��ا  ك��ل  جن��اح 
ومن �أجل مو��ضلة حتقيق �لتقدم �ملن�ضود, ندعو 
وت��وخ��ي �حلذر  ل��الأع��ر����س  �لن��ت��ب��اه  �إىل  �جلميع 
و�للتز�م بتد�بري �لوقاية �ل�ضالمة, حتى ل نتاأخر 
عن حتقيق هدفنا �لأ�ضمى �ملتثمل يف �لق�ضاء �لتام 

على �جلائحة هنا يف دولة �لإمار�ت."
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•• الفجر -تون�س:

�لد�ضتوري  �حل���زب  رئي�ضة  �ع��ت��ربت 
�حل�����ر ع���ب���ري م���و����ض���ي خ�����الل جتمع 
�ضعبي حلزبها ب�ضو�ضة �أم�س �لأحد �أن 
ما يح�ضل حاليا يف تون�س هو معركة 
ك�ضر عظام بني ر�أ�ضي �ل�ضلطة, وفق 

ترجيحها. 
�لقومي  �مل��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع  وو���ض��ف��ت 
�جلمهورية  رئي�س  باإ�ضر�ف  �لخ��ري 
ب�"جل�ضة توبيخ" يف عالقة بالتحوير 
رئي�س  ���ض��م��ت  م�ضتغربة  �ل������وز�ري, 
بخ�ضو�س  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �جل��م��ه��وري��ة 
 25 �ىل  يناير   16 وم��ن��ذ  �لتحوير 
جمل�س  ع��ق��د  ق��ب��ل   2021 ي��ن��اي��ر 
منح  جل�ضة  ع�ضية  �ل��ق��وم��ي  �لم����ن 

�لثقة للتحوير �لوز�ري. 

تنازع بني �ل�صلطات
وقالت �إن رف�س �لرئي�س �ضعيد لي�س 
م��ب��دئ��ي��ا و�من����ا ب�����ض��ب��ب �ل��ت��ن��ازع بني 
�ملعركة  �أن  �ىل  م�����ض��رية  �ل�����ض��ل��ط��ات, 

"�ل�ضالحيات  ح���ول  ت���دور  �حل��ال��ي��ة 
وف����ق  يحكم",  وم�������ن  و�ل�������ض���ل���ط���ة 

تعبريها. 
و��ضارت �ىل تعطيل موؤ�ض�ضات �لدولة 
و�ضغور حقائب وز�رية �ضيادية وعلى 
تهديد�ت  رغ����م  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ر�أ����ض���ه���ا 

�لو�ضع �لأمني يف عالقة بالإرهاب. 
 ك��م��ا رف�����ض��ت ع��ب��ري م��و���ض��ي �حل���و�ر 
�ن����ه �ضيجمع  �أك�����دت  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي 
وطالبت  �ل���ن���ه�������ض���ة  م����ن  �أط������ر�ف������ا 

�حلكومة  لج��ت��م��اع��ات  مبا�ضر  ب��ب��ث 
و�ل�����ض��رك��اء �لج��ت��م��اع��ي��ني يف �إط����ار 
�حلو�ر �لوطني �لذي مل يح�ضم بعُد 
جلوء  م��ن  مو�ضي,  وح���ذرت  ب�ضاأنه.  
�لأط�������ر�ف �حل��اك��م��ة يف ت��ون�����س �إىل 
�حلو�ر �لذي �عتربت �أنه لي�س �ضوى 
ر���ض��ك��ل��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة, وفق 
م�ضاكل  �أن  مو�ضي  وقالت  تعبريها. 
لدى  بالتدقيق  معروفة  �لتون�ضيني 
�ل�����ض��ل��ط��ة, و�أن���ه���ا ت�����ض��ت��وج��ب حلول 

ولي�س حو�ر�, �عتربته مو�ضي م�ضيعة 
للوقت وتغطية على �لف�ضل. 

و�أ�ضافت مو�ضي "�ليوم نقول لهم لن 
ن�ضقط يف هذ� �لفخ, ول للحو�ر مع 
ي�ضف  مل  فاحلو�ر  �لدمار,  �أ�ضحاب 

�ضيئا للمو�طن ومل يحل م�ضاكله".
�لنه�ضة  ق������ر�ر  م���و����ض���ي  وو����ض���ف���ت 
27 فرب�ير  يوم  �ل�ضارع  �ىل  �لنزول 
�لوقفات  �ن  معلنة  �لقذر,  باملخطط 
"ثورة  �إط��ار  �لحتجاجية حلزبها يف 
من  م�������ض���ري�ت  ���ض��ت�����ض��ب��ح  �لتنوير" 

بنزرت وتطاوين. 
ك��ت��ل��ة ح��زب��ه��ا �ضوف  �أن  �ع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
جل�ضة  يف  �لت�ضويت  يف  ت�����ض��ارك  ل��ن 
�نتخاب �ملحكمة �لد�ضتورية �ملتوقعة 
�أن������ه يف ح�����ال ع���ق���د هذه  و�أ�����ض����اف����ت 
�جلل�ضة ف�ضتكون بعد �ضهر على �لقل 
�ل�ضتثنائية  �ل��ت��د�ب��ري  �ن��ت��ه��اء  وب��ع��د 

للجل�ضات يف �لربملان.

�صحب �لثقة من �لغنو�صي
�لد�ضتوري  �حل���زب  رئي�ضة  وج���ّددت 

�ضحب  ل��ل��ن��و�ب �ىل  دع��وت��ه��ا  �حل����ر, 
�ل����ربمل����ان ر��ضد  �ل��ث��ق��ة م���ن رئ��ي�����س 
�لغنو�ضي معتربة �ن ذلك يعني �إز�حة 
جزء من �خلطر.و�عتربت مو�ضي �أن 
رئي�س �لربملان ر��ضد �لغنو�ضي ميثل 
�لد�خلي  �مل�ضتوى  على  كبري�  خطر� 
�لت�ضيري  ���ض��وء  ل��ل��ربمل��ان م��ن خ���الل 
�لعليا  �مل�ضلحة  م�ضتوى  على  و�ي�ضا 
�ضحب  عري�ضة  ج��ع��ل  مم��ا  ل��ل��وط��ن, 

�لثقة منه �ضرورية وم�ضتعجلة.
يوم  "�ضياتي  م��و���ض��ي  ع��ب��ري  وق��ال��ت 
�جلهات  ك��ل  يف  �ل�����ض��و�رع  فيه  نحتل 
لإز�ح����ة  �إ����ض���ارة  يف  يرحلون",  ح��ت��ى 

�لنه�ضة من �مل�ضهد �ل�ضيا�ضي.
�أن �حل����زب  م���و����ض���ي  ع���ب���ري  و�أك��������دت 
�ضو�رع  ���ض��ي��ج��وب  �حل���ر  �ل��د���ض��ت��وري 
�لبالد من بنزرت لتطاوين و�ضريفع 
�ل�ضعب  بحقوق  ويطالب  �ل�ضعار�ت 
للمنظومة  رف�����ض��ه  ع���ن  ول��ل��ت��ع��ب��ري 
�لتنوير  �إىل  و�ل�����دع�����وة  �حل���ال���ي���ة 

�لإ�ضالح. 
" لن نر�ضى  �لقول:  وتابعت مو�ضي 

نركع  ول��ن  ننحني  ول��ن  بال�ضتعمار 
�لقذرة  �ياديكم  �يادينا يف  ولن ن�ضع 
�إىل  �إ����ض���ارة  يف  بالدماء'‘,  �مل��ل��ط��خ��ة 

حركة �لنه�ضة.
�حل�����زب  ف���خ���ر  "بكل  و�أ������ض�����اف�����ت: 
�لد�ضتوري قادر على حتريك �ل�ضارع 
و�حتجاج  و�ضلمية  موؤطرة  بطريقة 
�ل���ي���وم يف ���ض��و���ض��ة خ���ري دل���ي���ل على 

ذلك".

موؤمتر �حلزب
و�علنت عبري مو�ضي عن موعد �نعقاد 

�ملوؤمتر �لنتخابي �حلزب. وقالت �إن 
2021 �ضيكون موعد  13 �وت  يوم 
موؤكدة:  للحزب  �لنتخابي  �مل��وؤمت��ر 
"عبري مو�ضي لن تزيد دقيقة و�حدة 
وهي لي�ضت منتخبة و�لهياكل لي�ضت 
تف�ضي  ��ضتمر  و�إن  حتى  منتخبة... 
باحلمام  ���ض��ن��ت��و����ض��ل  ك���ورون���ا  وب����اء 
�لز�جل و�ضنعقد موؤمترنا". وك�ضفت 
عبري مو�ضي �أن هناك �نقطاع متعمد 
ل�ضبكة �لأنرتنت بالتز�من مع موعد 
ع���ق���د �ج��ت��م��اع��ه��ا �ل�����ض��ع��ب��ي, وذل����ك 
�لجتماع.  على  �ملبا�ضر  �لبث  لقطع 

و�عتربت مو�ضي �أن �لنقطاع متعمد 
�ل�ضعب  ���ض��وت  تعتيم  منه  و�ل��ه��دف 
�أنها يف حلظة  �إىل  �لتون�ضي, م�ضرية 
�أن��ه��ا حتمل م�ضوؤولية  و�أك���دت   . حت��دٍّ
و�لبث  �لأن����رتن����ت  ���ض��ب��ك��ات  �ن��ق��ط��اع 
�مل��ب��ا���ض��ر لوزير  ل��الج��ت��م��اع  �مل��ب��ا���ض��ر 

�لتكنولوجيا و�لت�ضال.
للتنديد  �ل����ت����ح����رك  ه������ذ�  وي�����اأت�����ي 
مب���ا و���ض��ف��ت��ه ع��ب��ري م��و���ض��ي �ملهزلة 
و�لتالعب  و�ل��ف��و���ض��ى  و�مل�����ض��رح��ي��ات 
مب�ضالح �لدولة على خلفية تو��ضل 

�أزمة �لتحوير و�ليمني.

�إجر�ء  �ضباط-فرب�ير   22 من  �عتبار�  �ضتفر�س  �أنها  كند�  �أعلنت 
فحو�س كورونا على �حلدود �لربّية مع �لوليات �ملتحدة مع تز�يد 
لوكالة  بيان  وج��اء يف  �ملتحورة.  �لفريو�س  ن�ضخ  تف�ضي  خ�ضيتها من 
�ضباط-فرب�ير,   22 م��ن  “�عتبار�  �أن���ه  �ل��ك��ن��دي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�ضحة 
لكند� عرب  �مل�ضافرين  �إعفاء, يجب على  �ملتح�ضلني على  وبا�ضتثناء 
�مل��ن��اف��ذ �حل��دودي��ة �ل��ربي��ة �إج����ر�ء فح�س” ك��ورون��ا. و�أع��ل��ن��ت كند� 
�مل�ضرتكة جلميع  �إغالق �حلدود  �ملتحدة �جلمعة متديد  و�لوليات 

�لتنقالت غري �ل�ضرورية حتى 21 �آذ�ر/مار�س 2021.
و�ضتفتح مر�كز فح�س مع بدء �ضريان �لإجر�ء يف �ملر�كز �حلدودية 
�آذ�ر/ من  �ل��ر�ب��ع  يف   11 �إىل  عددها  و�ضريفع  �لأ�ضا�ضية,  �خلم�ضة 

بحجر  �أي�ضا  �لل��ت��ز�م  كند�  �إىل  ب��ر�  �مل�ضافرين  على  ويجب  مار�س. 
�مل�ضافرون عرب  �أما  �لعا�ضر.  �ليوم  �إج��ر�ء فح�س يف  لأ�ضبوعني, مع 
�لطائرة, فيجب عليهم �عتبار� من �لثنني �للتز�م بحجر لثالثة 

�أيام يف فندق على نفقتهم يف �نتظار نتائج فحو�ضهم.
ويجب عليهم ق�ضاء بقية �حلجر باأ�ضبوعني يف منازلهم يف حال جاءت 
�إيجابّية.  �أو يف مركز �ضحة عامة يف حال جاءت  �ضلبّية,  فحو�ضهم 
وقالت مديرة وكالة �ل�ضحة �لعامة �لكندية ترييز� تام �جلمعة �إن 
ن�ضخ كورونا �ملتحورة تهدد بعك�س منحنى �لإ�ضابات �ملرت�جع موؤخر�, 

ودعت �إىل مزيد من �ليقظة و�حرت�م تد�بري �لوقاية.
 
 

تولت وزيرة �ل�ضحة �لأرجنتينية �جلديدة كارل فيت�ضوتي مهامها 
جتاوز  على  �أ�ضدقاء  ي�ضاعد  وهو  �ضبط  �ل��ذي  �ضلفها  ��ضتقالة  بعد 
برنامج حملة �لتلقيح �ضد كورونا. و�أدت فيت�ضوتي �أخ�ضائية �لطب 
�لباطني, �ليمني �أمام �لرئي�س �ألربتو فرنانديز يف مقر �لرئا�ضة يف 
مر��ضم ق�ضرية بثها �لتلفزيون. ومل ت�ضدر �أي بيان بعد ذلك ومل ترد 
على �أ�ضئلة �ل�ضحافيني. وكانت فيت�ضوتي م�ضوؤولة عن تاأمني �للقاح 
�لرو�ضي “�ضبوتنيك-يف” لالأرجنتني ب�ضفتها نائبة لوزير �ل�ضحة. 
�ل�ضابق خيني�س غونز�لي�س غار�ضي يف وقت  �ل�ضحة  و��ضتقال وزير 
 75 �لعمر  �لبالغ من  �لطبيب  �أن هذ�  متاأخر �جلمعة بعدما تبني 

عاما قد �ضاعد �أ�ضدقاء له يف �حل�ضول على �لتطعيم قبل دورهم.
وك�ضفت �لف�ضيحة بعد �أن �أعلن �ل�ضحايف هور��ضيو فريبت�ضكي )71 
عاما( لالإذ�عة �أنه بف�ضل �ضد�قته �لطويلة مع وزير �ل�ضحة, متكن 
من �حل�ضول على لقاح يف مكتبه قبل بقية �ل�ضكان. وحتى �لآن مل 
يتم تطعيم �ضوى �لعاملني يف �لقطاع �ل�ضحي يف �لأرجنتني. وبد�أ 
�أعمارهم عن �ضبعني عاما �لأربعاء يف مقاطعة  تطعيم �لذين تزيد 

بوين�س �آير�س.
 

يتوقع  ب��اأن��ه  �ضالنربغ  �ألك�ضند�ر  �لنم�ضاوي  �خلارجية  وزي��ر  �ضرح 
بعد  رو�ضيا  �لأوروب���ي فر�س عقوبات جديدة �ضد  �لحت��اد  يقرر  �أن 
يف  نافالني  �أليك�ضي  �لكرملني  معار�س  �ضد  �لق�ضائني  �ل��ق��ر�ري��ن 
�أم  “فيلت  ل�ضحيفة  �ضالنربغ  وق���ال  �ل�ضبت.  �لأول  �أم�����س  رو���ض��ي��ا 
زونتاغ” �لأملانية �لأ�ضبوعية يف عددها �ل�ضادر �أم�س �لأحد: “�ضوف 
نناق�س يف جمل�س وزر�ء �خلارجية )ل��دول �لحت��اد �لأوروب���ي( غد�ً 
�أنه  و�أو�ضح  نافالني«.  و�قعة  على  منا�ضب  فعل  ردود  �تخاذ  �لثنني 
يندرج �ضمن ذلك مناق�ضة �تخاذ �إجر�ء�ت هادفة �ضد �أفر�د حمددين 
�ملعاقبة على  �إن�ضاوؤها حديثا بهدف  �لتي مت  �لعقوبات  �أد�ة  �إط��ار  يف 
من  عري�ضة  “�أغلبية  يتوقع  �أنه  و�أ�ضاف  �لإن�ضان,  حقوق  �نتهاكات 
�لدعم” لأجل حتقيق ذلك. ومن �ملحتمل �أن يطلب وزر�ء خارجية 
�ل�ضيا�ضة  ���ض��وؤون  م��ن هيئة  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  �لأوروب�����ي  دول �لحت���اد 
�خلارجية بالحتاد �لأوروبي عر�س قائمة ت�ضم �أ�ضخا�ضاً ومنظمات 
�لأ�ضابيع  �أو جتميد ممتلكات خالل  دخ��ول  �ضوف يخ�ضعون حلظر 
�لقادمة. و��ضتدرك �ضالنربغ: “ولكن يجب �أن تت�ضم عملية �لإدر�ج 
على �لقو�ئم بالذكاء على �مل�ضتوى �ل�ضيا�ضي وتكون حمكمة قانونيا”, 
مو�ضحا �ضبب ذلك باأنه مت �ضطب كثري من �لأ�ضخا�س من �لقائمة 
جمدد�ً ب�ضبب عدم ثبوت �أدلة كافية من �لناحية �لقانونية �ضدهم.

عوا�صم

مونرتيال

بوينو�ص اير�ص

فيينا

خطر نقلها �لفري��س للب�صر يعترب �صعيفا:

�صيول تقرتح اختبار كوفيد للحيوانات الأليفة...!

نيويورك بو�صت: بايدن يكافئ نذالة اإيران
و��ضفة �إياه باأنه تقدمي غ�ضن زيتون �آخر لإير�ن على �لرغم من ��ضتمر�ر �ل�ضلوك �لقاتل 
للنظام �ل�ضرير. ويوم �خلمي�س �ملا�ضي, �أبلغ فريق بايدن م�ضوؤولني �أوروبيني باأنه �ضين�ضم 
�لأمريكي  �لرئي�س  وك��ان   .2015 �ت��ف��اق  تفعيل  �إع���ادة  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل��ح��ادث��ات  يف  �إليهم 
�ل�ضابق دونالد تر�مب قد �ن�ضحب منه �ضنة 2018 م�ضري�ً �إىل �أن �لتفاق �أبطاأ فقط, ومل 
يوقف, �لدولة �لر�عية لالإرهاب يف م�ضعاها للتحول �إىل قوة نووية. من جهته, قال وزير 
�أوباما  �إليه  تو�ضل  �ل��ذي  �لتفاق  �إن  نف�ضه  �ليوم  يف  بلينكن  �أنطوين  �لأمريكي  �خلارجية 
�لغروب  بنود  �أن  من  �لرغم  على  �لأطر�ف”  �ملتعددة  للديبلوما�ضية  �أ�ضا�ضياً  “�إجناز�ً  كان 
�ل�ضيولة مثرية لل�ضحك كما  �إىل  �لفوري  �لو�ضول  �إمكانية  �أعطى طهر�ن  �لذي  لالتفاق 

�أ�ضافت �ل�ضحيفة.
ومن �أجل جعل �لعر�س �أكر جاذبية, قام فريق بايدن ب�ضحب مطالبة �لإد�رة �ل�ضابقة لالأمم 
�إي��ر�ن. كذلك, رفع قيود �ل�ضفر �لتي كانت مفرو�ضة  �ملتحدة باإعادة فر�س �لعقوبات على 

على �مل�ضوؤولني �لإير�نيني �لر�غبني باملجيء �إىل �أمريكا حل�ضور �جتماعات �لأمم �ملتحدة. 
ميلي�ضيا مدعومة  قيام  على  �أي��ام فقط  بعد ثالثة  ه��ذه �خلطو�ت  �إىل  بايدن  �إد�رة  جل��اأت 
متعاقد  �إىل مقتل  �أدى  �لذي  �لأم��ر  �لعر�ق  �أمريكية يف  ع�ضكرية  قاعدة  �إير�نياً مبهاجمة 
وجرح ت�ضعة �آخرين. ردت وز�رة �خلارجية �لأمريكية ببيان فاتر جاء فيه: “بالتن�ضيق مع 

�ضركائنا �لعر�قيني, �ضنحتفظ بحق �لرد يف زمان ومكان من �ختيارنا«.
وتابعت �ل�ضحيفة �أن حمكمة بلجيكية د�نت قبل �أ�ضبوعني ديبلوما�ضياً �إير�نياً ومتو�طئني 
معه بالتخطيط لهجوم �إرهابي يف باري�س �ضنة 2018 باأمر من طهر�ن. و��ضتهدف �ملخطط 
جتمعاً للمعار�ضني ح�ضره خطباء و�ضحافيون من �لغرب مبا فيه �لوليات �ملتحدة. قال 
بايدن �إنه “يحب” تو�ضيع �لتفاق من �أجل تقييد دعم �إير�ن لالإرهاب, لكن �لأخرية ردت 
�إير�ن  �أن  باأن هذ� �ملو�ضوع غري مطروح على طاولة �لتفاو�س. وترى “نيويورك بو�ضت” 

برهنت هذ� �لأمر عرب مو��ضلتها تخطيط وتنفيذ �لهجمات �لقاتلة.

 •• وا�صنطن-وكاالت
على �لرغم من ت�ضاعد �ضلوك �إير�ن �لتخريبي يف �ل�ضرق �لأو�ضط, ل تز�ل �إد�رة �لرئي�س 
�إير�ن و�لتفاو�س معها  �إىل طاولة و�حدة مع  �لأمريكي جو بايدن م�ضممة على �جللو�س 
�إنه  حول خطة �لعمل �ل�ضاملة �مل�ضرتكة �ملعروفة با�ضم �لتفاق �لنووي. قال بايدن �ضابقاً 
�ضيعمل  ذل��ك,  حتقق  بعد  ملوجباتها.  �لمتثال  �إي���ر�ن  م��ع��اودة  مبجرد  �لت��ف��اق  �إىل  �ضيعود 
بايدن على �لتفاو�س مع �ل�ضركاء �لأوروبيني لتمديد بنود �لتفاق ومعاجلة برنامج �إير�ن 
لل�ضو�ريخ �لبال�ضتية ون�ضاطاتها �لإقليمية �خلبيثة. وباتت طهر�ن ت�ضتخدم تلك �لن�ضاطات 
�لنظر  ت�ضرف  �حلالية  �لإد�رة  �أن  يبدو  لكن  و��ضنطن.  مع  �لتفاو�س  �ضقف  لرفع  موؤخر�ً 
عن �ضلوك طهر�ن لتحقيق هدفها �لأ�ضا�ضّي �لكامن يف �إعادة �إحياء �لتفاق. لهذ� �ل�ضبب, 
�نتقدت �ضحيفة “نيويورك بو�ضت” يف �فتتاحيتها قبول بايدن باإطالق �ملحادثات �لنووية, 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
مت �خ���ت���ب���ار ع�����دد ق��ل��ي��ل ج������ًد� من 
�لآن,  ح���د  �إىل  و�ل���ك���الب  �ل��ق��ط��ط 
تق�ضي  ح��ال��ًي��ا حملة  ول��ك��ن جت��ري 
�حليو�نات  ت�ضتهدف  كوفيد19- 
كوريا  عا�ضمة  ���ض��ي��ول,  يف  �لأل��ي��ف��ة 

�أنحاء  جميع  يف  تتو�ضع  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �جلنوبية. 
�لكوريون  �مل�ضوؤولون  وق��ال  �ملقبلة.  �لأي��ام  يف  �لبالد 
�جل��ن��وب��ي��ون �إن���ه���م ���ض��ي��ق��دم��ون �لخ���ت���ب���ار�ت فقط 
للحيو�نات �لتي تظهر عليها �لأعر��س, مثل �حلمى 

�أو �ضعوبة �لتنف�س, بعد مالم�ضة �لب�ضر �مل�ضابني.
    يف كوريا �جلنوبية, يجب عزل �لكالب �أو �لقطط 
منزل  يف  كوفيد19-  بفريو�س  �إ�ضابتها  ثبتت  �لتي 
�أ�ضحابها طيلة �أربعة ع�ضر يوًما. و�إذ� �أ�ضيب �أ�ضحابها 
بالفريو�س, ف�ضيتم و�ضع �حليو�نات يف بيوت �لكالب 
حكومة  وح�ضب  �ملتخ�ض�ضة.  �ل�ضتقبال  م��ر�ك��ز  �أو 
�ضيول �حل�ضرية, فاإن �أول قطة مت �ختبارها �إيجابية 
ل� كوفيد ظهرت عليها يف �لبد�ية �أعر��س مثل �لقيء 
�لأ�ضرة  �أف���ر�د  جميع  �أ�ضيب  وق��د  �لن�ضاط.  ونق�س 

�لذين تعي�س معهم بالفريو�س من قبل.

ينقل �لب�صر �لفري��س �إىل
 �حليو�نات, �لي�س �لعك�س

�ل�ضيطرة  �أف�����ادت م��ر�ك��ز  �مل��ت��ح��دة,  �ل���ولي���ات     ويف 

�أجريت  �لتي  �لتحليالت  �أث��ارت  �لوباء,  بد�ية  ومنذ 
باملر�س  �مل�ضابة  و�ملا�ضية  �لأل��ي��ف��ة  �حل��ي��و�ن��ات  على 

خماوف من �أنها قد تكون “م�ضتودعات للمر�س«.

من  قلياًل  ع��دًد�  �أن  منها,  و�لوقاية  �لأم��ر����س  على 
و��ضا�ضا  كوفيد-19,  ب�  �أ�ضيبت  �لأليفة  �حليو�نات 
بعد �أن كانت على �ت�ضال وثيق مع �لب�ضر �مل�ضابني. 

   ومع ذلك, يقول مركز �ل�ضيطرة 
على  “بناًء  �أن�����ه  �لأم�����ر�������س  ع��ل��ى 
�مل��ع��ل��وم��ات �مل���ح���دودة �مل��ت��اح��ة, فاإن 
بن�ضر  �حل���ي���و�ن���ات  ق��ي��������������������ام  خ��ط��ر 
يعترب  للب�ض���ر  كورون������ا  ف��ريو���س 
معظم  وع������ان������ت  ا”.  منخف�ضً
من  بالفريو�س  �مل�ضابة  �حليو�نات 

مر�س خفيف وتعافت متاًما.
يوجد  “ل  �لأم��ر����س,  على  �ل�ضيطرة  ملركز  ووف��ًق��ا   
دليل على �أن �لفريو�س ميكن �أن ينتقل �إىل �لب�ضر �أو 
�أو �ضعر حيو�ن  �أو فر�ء  �حليو�نات �لأخرى من جلد 

�أليف«.
   يف تقرير على �لإنرتنت �لأ�ضبوع �ملا�ضي, ذكر بارك 
يو مي, رئي�س مكافحة �لأمر��س يف �ضيول, �أنه يجب 
�إبقاء �حليو�نات �لأليفة “على بعد مرتين على �لأقل 
�لتجو�ل”.  �أث��ن��اء  �لأخ���رى  و�حل��ي��و�ن��ات  �لنا�س  م��ن 
و�أظهرت �لأبحاث �أن �لقطط ميكن �أن تن�ضر �ملر�س 

�إىل متجان�ضات �أخرى يف �ملخترب. 
  وخالل عطلة نهاية �لأ�ضبوع, قالت حديقة حيو�ن 
�لغوريال تعافى  �إن قطيع  بارك,  �ضان دييغو �ضفاري 

متاًما بعد �إ�ضابة �لعديد منهم بكوفيد-19. 
�أن  �ملقابل,  يف  �ل�ضيا�ضيون,  �أع��ل��ن  باك�ضتان,  يف  لكن 
 11 �لعمر  يبلغان من  �لبي�ضاء,  �لنمور  منرين من 
�ل�ضهر  �لفريو�س  ب�ضبب  ماتا  �أنهما  يبدو  �أ�ضبوعا, 

�ملا�ضي.

الربملان العربي : مكافحة الإرهاب والفكر املتطرف على راأ�س اأولوياتنا •• القاهرة - وام:

�أكد رئي�س �لربملان �لعربي عادل بن 
عبد�لرحمن �لع�ضومي �أن مكافحة 
�لإرهاب و�لفكر �ملتطرف تاأتي على 
�أولويات �لربملان, م�ضري� �إىل  ر�أ�س 
�أنها كانت يف مقدمة �لق�ضايا �لتي 
بحثها مع �لقياد�ت �لعليا بالحتاد 
زيارته  خ���الل  �ل�����دويل  �ل���ربمل���اين 

�لأخرية �إىل جنيف.
جاء ذلك يف كلمته خالل �لجتماع 
�لإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  ل��ل��ج��ن��ة  �لأول 
�ل���ت���ي عقدت  �ل���ع���رب���ي  ب���ال���ربمل���ان 
باجلامعة  م�������ض���رتك���ا  �ج���ت���م���اع���ا 

لوباتكا  ري���ن���ه���ول���د  م����ع  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل�ضت�ضارية  �مل���ج���م���وع���ة  رئ���ي�������س 
مبكافحة  �ملعنية  �مل�ضتوى  رفيعة 
�لإره�������������اب ب������الحت������اد �ل����ربمل����اين 
�أع�ضاء  �ل��دويل, بح�ضور عدد من 
�ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي و�أع�������ض���اء جلنة 
مكافحة �لإرهاب, و�ل�ضفري خمتار 
بالحتاد  �مل�ضت�ضارين  ك��ب��ري  ع��م��ر 

�لربملاين �لدويل.
�لجتماع  �إن  �ل��ع�����ض��وم��ي  وق������ال 
�ملجموعة  رئ���ي�������س  م����ع  �مل�������ض���رتك 

�ل�ضت�ضارية رفيعة �مل�ضتوى �ملعنية 
مب��ك��اف��ح��ة �لإره������اب مي��ث��ل خطوة 
�لتعاون  تعزيز  نحو  هامة  �إ�ضافية 
ب���ني �ل����ربمل����ان �ل���ع���رب���ي و�لحت�����اد 
�ل���دويل يف ه��ذ� �ملجال,  �ل��ربمل��اين 
موؤكد� حر�س �لربملان �لعربي على 
خالل  م��ن  �ل�ضر�كة  ه��ذه  ماأ�ض�ضة 
توقيع بروتوكول للتعاون �مل�ضرتك 
�أو�ضح  جانبه,  من  �جلانبني.  بني 
من  �ل���ع���دي���د  ه���ن���اك  �أن  ل���وب���ات���ك���ا 
�ل��ق�����ض��اي��ا و�مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي ميكن 

م���ن خ��الل��ه��ا ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون مع 
�لربملان �لعربي, يف مقدمتها �آليات 
حت�ضني �لن�سء �ل�ضغري من �لفكر 

�ملتطرف.
فاقمت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  �إن  وق���ال 
دول  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  من 
�لعامل يف مكافحة �لإرهاب, موؤكد� 
�لعربي  ل��ل��ربمل��ان  ي��ك��ون  �أن  �أه��م��ي��ة 
كافة  ون�����ض��ي��ط يف  ف���اع���ل  ح�����ض��ور 
�لحتاد  ينظمها  �ل��ت��ي  �لفعاليات 
بخ�ضو�س  �ل���������دويل  �ل�����ربمل�����اين 

هذ�  يف  و�أ���ض��ار  �لإره�����اب,  مكافحة 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  �إىل  �خل�����ض��و���س 
ملكافحة �لإره��اب �لتي �ضوف ُتعقد 
2021م  �ل��ق��ادم  �ضبتمرب  �ضهر  يف 

يف جنيف.
عمر  خمتار  �ل�ضفري  �ضّدد  ب���دوره, 
كبري �مل�ضت�ضارين بالحتاد �لربملاين 
و�لفكر  �ل��ت��وج��ه  �أن  ع��ل��ى  �ل����دويل 
�لرئي�س  ي��ت��ب��ن��اه  �ل�����ذي  �جل���دي���د 
�لعربي  ل��ل��ربمل��ان  ج��ع��ل  �لع�ضومي 
قوي  ح�ضور  لها  �إقليمية  منظمة 

وموؤثر على كافة �مل�ضتويات �لعربية 
و�لإقليمية و�لدولية, وهو ما مَثّل 
حافز�ً قوياً لدى �لحتاد �لربملاين 
�لدويل يف تعزيز �أ�ض�س �ل�ضر�كة مع 
تنظيم  �إىل  د�عياً  �لعربي,  �لربملان 
يف  �جلانبني  بني  م�ضرتك  موؤمتر 
ف�ضاًل  �لإره�����اب,  مكافحة  جم���ال 
هام�س  على  �مل�ضتمر  �لتن�ضيق  عن 
لالحتاد  �ل�����ض��ن��وي��ة  �لج���ت���م���اع���ات 
�لربملاين �لدويل, ونوه �إىل مبادرة 
خا�ضة للتعاون بني �جلانبني ب�ضاأن 
�لعاملية  �لربملانية  �ل�ضبكة  تعريب 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب, ل��ب��ن��اء ق���در�ت 

�لربملانيني �لعرب يف هذ� �ملجال.

مت �ختبار هريرة �إيجابًيا ل� كوفيد19- ومت عزلها يف جني جو, كوريا �جلنوبية

تعديل الد�صتور مناورة جديدة لأردوغان
•• عوا�صم-وكاالت

ي�ضعى �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إىل كتابة د�ضنور جديد, مما 
يثري جدًل حول نياته �حلقيقية ور�ء خطوة كهذه. وكتبت �أمربين زمان 
يف موقع “مونيتور”, �أن �أردوغان يدعو �إىل كتابة د�ضتور “دميقر�طي” 
جديد ليحل حمل �لد�ضتور �حلايل, �لذي �ضاغه يف �لأ�ضل �جلرن�لت 

عقب �نقالبهم عام 1980.
وقال �أردوغان يف خطاب �ألقاه يف 10 فرب�ير)�ضباط( �جلاري: “�أعتقد �أن 
د�ضتورنا �جلديد �ضيعك�س �لإر�دة �ل�ضعبية ويتوج �لأهد�ف �لتي حددناها 
للذكرى �ملئوية جلمهوريتنا«. وكلف حزبه, �لعمل على �لد�ضتور �جلديد, 
ودعا �أحز�ب �ملعار�ضة �إىل �لن�ضمام �إىل هذ� �جلهد للتو�ضل �إىل �ضياغة 
�ملئوية لتاأ�ضي�س �جلمهورية �حلديثة على  2023, يف �لذكرى  بحلول 
�لنتخابات  �أي�ضاً  �ضتجري   �2023 ويف  �أت��ات��ورك.  كمال  م�ضطفى  يد 
�لرئا�ضية و�لت�ضريعية �ملقبلة. ومع تدهور �ضعبيته, فاإن �أردوغان يو�جه 
�حتمال �خل�ضارة للمرة �لأوىل منذ و�ضول حزب �لعد�لة و�لتنمية �لذي 
يتزعمه �إىل �ل�ضلطة عام 2002. وعلى غر�ر يونيو )حزير�ن( 2019, 
عندما �أعيدت �لنتخابات �لبلدية يف مدينة ��ضطنبول, يبدو �أن �لهزمية 
�ضتكون حتمية حتى بوجود نظام �نتخابي فا�ضد, عندما تتحد �ملعار�ضة 
�ضده. وعلى هذ� �لأ�ضا�س, يتحدث �أردوغان عن تعديل �لد�ضتور–�لذي 
عدل 19 مرة حتى �لآن-يف حماولة لتقليد �لرئي�س �لرو�ضي فالدميري 
�إعادة �ضياغة بنود يف �لد�ضتور ت�ضب  بوتني. و�لهدف من �لتعديل هو 
يف م�ضلحته. كما ي�ضتهدف من ور�ء ذلك, �ضرف �لنتباه عن ت�ضاعد 

�ل�ضتياء من �رتفاع �لأ�ضعار, وزيادر �لفقر و�لبطالة و�لف�ضاد �مل�ضت�ضري. 
ومع تز�يد �لقمع, يعتقل ع�ضر�ت �لآلف بتهم مزيفة. كما عاد �لتعذيب 
خالل �لتوقيف مع �لنتقام. ويف عام 2020, �ضنفت منظمة “فريدوم 
لل�ضنة  �حلرة”  “غري  �ل����دول  لئ��ح��ة  يف  ت��رك��ي��ا  �لأم��ري��ك��ي��ة  هاو�س” 
�خلام�ضة. وت��رى زم��ان �أن م��اأزق �أردوغ���ان �حل��ايل هو جزئياً من �ضنع 
يديه. فالنظام �لرئا�ضي �لذي مت �لعمل به يف �آخر تعديل د�ضتوري عام 
2017, كان يفرت�س �أن يجعل من �أردوغان زعيماً بال منازع. لكن ذلك 
�إع��ادة �نتخابه من �جلولة �لأوىل  �أجل  جعله معلقاً بخيط رفيع. فمن 
50 ز�ئ��د و�ح��د من  �إىل �لفوز بن�ضبة  �أردوغ��ان  من �لنتخابات, يحتاج 
�لأ�ضو�ت �ل�ضعبية. و�أظهرت �ل�ضتطالعات �لأخرية �أن �أردوغان يح�ضل 
د�ئماً على �أقل من هذه �لن�ضبة. و��ضتناد�ً �إىل ��ضتطالع �أجرته موؤ�ض�ضة 
�ل�ضعبي”  “�لتحالف  ف��اإن  لها,  مقر�ً  �أنقرة  تتخذ  �لتي  “ميرتوبول” 
�لذي ي�ضم حزب �لعد�لة و�لتنمية و�حلركة �لقومية �ليمينية �ملتطرفة 
يف  غالبية  على  �حل�ضول  على  ق��ادر�ً  يكون  لن  به�ضتلي,  دول��ت  بزعامة 
لهذ�  د�ضتوري  تعديل  �أي  و�ضيتطلب  مقعد.   600 من  �ملوؤلف  �لربملان 
�خللل, غالبية من ثلثي �لنو�ب, بينما ي�ضغل حزبا �أردوغان وبه�ضتلي معاً 
337 مقعد�ً يف �لربملان. �إذن كيف �ل�ضبيل للتغلب على هذ� �ملاأزق؟ و�إىل 
�أي مدى �ضيذهب من �أجل �لحتفاظ بال�ضلطة؟ وتو�جه تركيا �حلديثة 
هذ� �لنوع من �مل�ضاعب, وتنق�ضم فيها �لآر�ء. وي�ضر �لكثريون على �أن 
�ل�ضلطة معدودة, و�أن��ه يف طريقه خل�ضارة �لنتخابات  �أردوغ��ان يف  �أي��ام 
�ملقبلة. بينما يحذر �آخرون من �أن �ضعف �أردوغان ل ي�ضكل �ضيئاً ميكن 
به  �ضيدفع  فاإنه  �ضيئاً,  يعني  �ضعفه  كان  ما  و�إذ�  به.  �لتفاخر  ملعار�ضيه 

�إىل �لت�ضرف بق�ضوة ز�ئدة. وي�ضرون على �أن �أردوغان �لبالغ من �لعمر 
66 عاماً �ضيموت يف من�ضبه. ويقول نيكول�س د�نفورث, �ملوؤرخ و�لزميل 
و�خلارجية  �لأوروب��ي��ة  لل�ضيا�ضة  �لهيلينية  �ملوؤ�ض�ضة  يف  �ل��ب��ارز  �لباحث 
يف  �لتقليد  ك�ضر  “�أردوغان  �إن  كثب,  عن  �لرتكي  �ل�ضاأن  يتابع  و�ل��ذي 
لكنه  �مل�ضتبدين,  �حل��ك��ام  م��ن  �لكثري  عرفت  فرتكيا  �ل��رتك��ي.  �لتاريخ 
�لأول �لذي و�ضل �إىل �ل�ضلطة ب�ضكل دميوقر�طي. وتالياً, من �ل�ضعب 
لعبة  وت��رك��ز  �مل�ضتقبل«.  �إىل  بالن�ضبة  �ل��ت��اري��خ  ه��ذ�  يعني  م���اذ�  �ل��ق��ول 
�جلمهوري  �ل�ضعب  ح��زب  بني  �لثالثي  �لتحالف  تفتيت  على  �أردوغ���ان 
�ملعار�س �لرئي�ضي وحزب �أيي )�خلري( �ليميني �ملحافظ وحزب �ل�ضعوب 
�لدميوقر�طي �ملوؤيد لالأكر�د, �لذين �حتدو� يف �لنتخابات �لبلدية عام 
2019. ويتزعم �أردوغان حملة لتجرمي حزب �ل�ضعوب �لدميوقر�طي. 
وقد جرى �حتجاز �ملئات من م�ضوؤوليه. ول يبدو �أن �حلزب قد يتعامل 
م��ع �أردوغ����ان يف ح��ال ت��ودد �لأخ���ري ل��الأك��ر�د. وح���اول �أردوغ����ان مغازلة 
زعيمة حزب “�أيي” مري�ل �أك�ضينري, �لتي تتقدم يف �ل�ضتطالعات على 
و�لتنمية.  �لعد�لة  �لقومية وحزب  �لعمل  �لن�ضقاقات يف حركة  خلفية 

لكن �أك�ضينري رف�ضت عرو�س �لرئي�س �لرتكي.
ويقول د�نفورث �أن “من �ملرجح �أن مي�ضي �أردوغان يف �لنتخابات. لكنها 
لن تكون نزيهة. ويف حال �إجر�ئها, فاإن ثمة فر�ضة �أن يخطئ �لرئي�س 
�لرتكي يف �حل�ضابات و�أن يخ�ضر, �أو �أن يكون حجم �لتزوير �لالزم لفوزه 
�أكرب من �أن ميكن جتاهله”. ويف هذه �ملرحلة, ي�ضيف د�نفورث �أن “ثمة 
�أن تتحد �لقوى �ل�ضيا�ضية كي تقنعه باأن ل جمال �أمامه �ضوى  فر�ضة 

�لتنحي«.

�قفة �حتجاجية للد�صتوري �حلّر

عبري مو�صي: نعي�س معركة ك�صر عظم بني راأ�صي ال�صلطة

عبري تعلن عن موعد موؤمتر حزبها

ح�ضور لفت للد�ضاترة يف �ضو�ضة
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�إعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/د�ر  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبو�دي لل�ضيانة �لعامه
رخ�ضة رقم:CN 2061084 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
�ر  �ل�ض�����ادة/ذ�  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ت�ضوي�س لت�ضميم �لزياء
رخ�ضة رقم:CN 2335715 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لروؤية 

�خليالية لالقم�ضة
رخ�ضة رقم:CN 1903367 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لرنني 

للمقاولت �لعامه
رخ�ضة رقم:CN 1346544 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/ما�ضيمو 

�لعقارية
رخ�ضة رقم:CN 2177334 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/بقالة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هالل �ليحر
رخ�ضة رقم:CN 1127807 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
لل�ضيانة  �ل�ض�����ادة/بريفينتف  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2951524 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة يو�ضف خليفه �ضامل عبد�هلل �ليعقوبي %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ر��ضد علي �ضيف مالطم �آل علي

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/م�ضبغة �ك�ضفورد

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1027968 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة ميز�ن �ل�ضالم حممد عبدول كرمي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف ورثة عادل عبد�لرحيم كويك
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/عمري بن عر�ر و�ولده 

للعقار�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1354172 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة ريد حمد خمي�س �ل�ضرياين �لظاهري %26

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضركة �ركان لد�رة �لعقار�ت
arkan realstate company

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كانرتي لينك لت�ضليح 

�ل�ضيار�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2850105 

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء
نعيم جان ن�ضر �هلل جان من 49% �ىل %31

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة حممد نعيم تيكا خان %18

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/خليج �مل�ضفح للمفرو�ضات �مل�ضتعملة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:3787700 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / متعب �ضعيد على �ل�ضام�ضى من مالك �إىل �ضريك

 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / متعب �ضعيد على �ل�ضام�ضى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد كويا �ر�كولم حممد �ر�كولم  %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

تعديل �إ�ضم جتاري من/ خليج �مل�ضفح للمفرو�ضات �مل�ضتعملة
KHALEEJ ALMUSSAFAH USED FURNITURE

�إىل/ خليج �مل�ضفح للمفرو�ضات �مل�ضتعمل ذ.م.م
KHALEEJ ALMUSSAFAH USED FURNITURE L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/فاوننت للرتفيه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:3859276 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / د�غر دروي�س د�غر دروي�س �ملرر من مالك �إىل �ضريك

 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / د�غر دروي�س د�غر دروي�س �ملرر من 100 % �إىل %52
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة ريان �ضادق حميد �ل �ضالح %48

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ضاحة null * null �ىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
تعديل �إ�ضم جتاري من/ فاوننت للرتفيه

FOUNTAIN EXCURSIONS
�إىل/ فاوننت للرتفيه - ذ م م

FOUNTAIN EXCURSIONS -L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بي�ضت جيفت �ضنرت تريدينج 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ ذ.م.م رخ�ضة رقم:2186877 
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة على عبيد على �ضالح �حليائى  %51

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة م�ضعود كرمي ذ�كر �حمد %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف على عبيد على �ضالح �حليائى

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف م�ضعود كرمي ذ�كر �حمد
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضيد حممد عاملغري كبري �حمد

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

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

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/غفر�ن لطيف حممد لطيف 

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:1719758 

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع 
 �إ�ضافة حمد�ن �حمد حممد �بر�هيم �حلمادى  %51

 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة غفر�ن لطيف حممد لطيف %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف غفر�ن لطيف حممد لطيف

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف غامن حممد �ضيف حممد �ملزروعى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�ضادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/حور�ء للحديد

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:1182114 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ضاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ حور�ء للحديد 

HAWRAA STEEL

�إىل /حور�ء للحديد - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
HAWRAA STEEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/نود للعطور
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�ضة رقم:3789873 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ضاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �إ�ضم جتاري من/ نود للعطور 

NOUD PERFUMES

�إىل /كليمات�س للعطور
CLEMATIS PERFUMES 

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

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

العدد 13171 بتاريخ 2021/2/22 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مطبخ د�يت فود لتوريد �لوجبات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:3844351 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / موزه خبيب خمي�س حممد �لنعيمى من مالك �إىل �ضريك

 تعديل ن�ضب �ل�ضركاء / موزه خبيب خمي�س حممد �لنعيمى من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد نا�ضر عز�ت �ل�ضيد  %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

تعديل �إ�ضم جتاري من/ مطبخ د�يت فود لتوريد �لوجبات
KITCHEN DIET FOOD CATERING

�إىل/ مطبخ د�يت فود لتوريد �لوجبات ذ.م.م
  KITCHEN DIET FOOD CATERING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  فرباير 2021 العدد 13171

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  فرباير 2021 العدد 13171

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  فرباير 2021 العدد 13171
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عربي ودويل

تويرت, �أد�ة �مللياردير 
�لأ�صا�صية يف �صعوده �ل�صيا�صي

يفكر يف �لعودة �إىل �ل�صيا�صة
 �يوؤكـــد �نـه لن يتـــم �إ�صـــكاته

•• الفجر –خرية ال�صيباين
   �أكرث من �أربع �صنو�ت من �لأخبار بو��صطة �لتغريد, 
ثم ل �صيء. منذ �صهر �ن�صف, مل يعد د�نالد تر�مب 
�لجتماعية  �ل�صبكات  �إىل  �لو�صول  على  قـــادًر� 
يتحدث  �لذي  تويرت,  موقع  �أ�قف  فقد  �لرئي�صية. 
88 مليون  �إىل  �ل�صابق من خالله مبا�صرة  �لرئي�س 
م�صرتك, ح�صابه ب�صكل د�ئم, متهما �إياه بتحري�س 
�لكابيتول يف  �لعنف �صد مبنى  �أعمال  �أن�صاره على 

يناير.  6
�لجتماعية  �ل�صبكة  �أغلقت  �أيــام,  ب�صعة  �قبل 
�مل�صبوق:  غري  �لإجــر�ء  هذ�  تخفيف  �أمــام  �لباب 
قال نيد �صيغال, �ملدير �ملايل لتويرت: “�صيا�صاتنا ل 

��صتبعادهم. ت�صمح للنا�س بالعودة” بعد 

ملاذا تاأخر ات�صال بايدن بنتانياهو؟
دونالد تر�مب, ومع عمل �ل�ضفري �لأمريكي ديفيد فريدمان كم�ضجع للتو�ضع 
�ل�ضتيطاين, من �ملمكن �أن يكون �ضعود جو بايدن �إىل �لرئا�ضة جمرد تر�جع 
يف �ملكانة بالن�ضبة لرئي�س �لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي«. وتعترب حقيقة �أن نتاينياهو 
بايدن  م��ن  م��ب��ا���ض��ر�ً  �ت�����ض��اًل  �لأو���ض��ط يتلقى  �ل�����ض��رق  م�����ض��وؤول كبري يف  �أول 
يعتربه  ك��ان  �ل��ذي  للرجل  فقد�نه  عن  �ضئيل  تعوي�س  مبثابة  �لهاتف,  عرب 
ولية  بفرتة  ف��وزه  يف  ياأمل  ك��ان  و�ل��ذي  �لأبي�س  �لبيت  يف  �حلميم  �ضديقه 
ثانية. وي�ضيف ز�كهامي, نائب رئي�س مركز نا�ضونال �نرتي�ضت �لأمريكي �أن 
بنتانياهو مل  تاأخر بايدن يف �لت�ضال هاتفياً  �أن  �لأبي�س ي�ضر على  “�لبيت 
ولكنها  يكن �زدر�ء مق�ضود�ً, و �أن حمادثة بايدن ونتانياهو كانت “مهذبة”, 
حيث �ضدد بايدن على عالقته �لطويلة  “لي�س حمادثة د�فئة ب�ضكل خا�س”, 
و�لودية مع �إ�ضر�ئيل, ولي�س مع رئي�س �لوزر�ء �ضخ�ضياً«. ويرى ز�كهامي �أنه 
�إىل  ر�ضالة  بالفعل  �ملتاأخرة  �لهاتفية  �ملكاملة  تكون  �أن  �ملفرت�س  من  ك��ان  �إذ� 

•• وا�صنطن-وكاالت

�لأمريكي جو  �لرئي�س  �أجرى  �لأمريكية,  �ل�ضيا�ضة  على نحو غري معهود يف 
نتانياهو بعد  �لإ�ضر�ئيلي بنيامني  �ل��وزر�ء  �ت�ضال هاتفي برئي�س  �أول  بايدن 
نحو �ضهر من توّليه من�ضبه, يف تاأخر �أثار جدًل وفتح باباً للتكهنات. وجرت 
�لعادة على �أن يت�ضل �أي رئي�س �أمريكي جديد برئي�س وزر�ء �إ�ضر�ئيل بعد فرتة 
لي�ضت بطويلة من تن�ضيبه, باعتبار �أن تل �أبيب تعد من �أهم حلفاء و��ضنطن 
يف �ملنطقة, حيث �ت�ضل �لرئي�س �لأمريكي �ل�ضابق على �ضبيل �ملثال بنتانياهو 
�أ�ضابيع   4 �أن��ه بعد  وما حدث هو   .2017 بعد يومني فقط من تن�ضيبه يف 
�لرئي�س  من  هاتفياً  �ت�ضاًل  �أخ��ري�ً  نتانياهو  تلقى  بايدن  تن�ضيب  كاملة من 
�لأم��ري��ك��ي �لأرب��ع��اء �مل��ا���ض��ي. ويف ه��ذ� �ل�����ض��اأن, ي��ق��ول �خل��ب��ري �ل�ضرت�تيجي 
تقرير  يف  ز�ك��ه��امي,  دوف  �ضابقاً  �لأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  وكيل  �لأم��ري��ك��ي, 
ن�ضرته جملة “نا�ضونال �نرتي�ضت” �لأمريكية �إن “هذ� �لأمر ��ضتغرق وقتاً 
طوياًل, مما �أثار قلق نتانياهو و�لعديد من �لإ�ضر�ئيليني«. وقال ز�كهامي �إنه 
“بعد 4 �ضنو�ت من ح�ضول نتانياهو على كل ما يريده من �لرئي�س �ل�ضابق 

نتانياهو باأنه مل يعد يحظ بالود من جانب �لبيت �لأبي�س, “فمن �ملوؤكد �أنه 
ي�ضتحق تلقيها«. فقد كان نتانياهو يتملق تر�مب بالطريقة �لتي كان يتملق 
�ضار  نتانياهو  �أن  �إىل  و�أ�ضار  بوتني.  فالدميري  �لرو�ضي  �لرئي�س  تر�مب  بها 
على خطى تر�مب من جميع �لنو�حي �ملمكنة, وذهب �إىل حد ترديد عبار�ت 
طنانة كان تر�مب ي�ضتخدمها مثل “�لأخبار�لكاذبة” عند مهاجمته لو�ضائل 
�لإعالم �خلا�ضة به. ولكن كانت �لطريقة �لتي �ضعى بها للتاأثري على �ل�ضيا�ضة 
�لدميقر�طيني,  من  �لعديد  نفور  �إىل  �أدت  �لتي  هي  �إي��ر�ن  جتاه  �لأمريكية 
ولي�س فقط �أولئك �لذين ينتمون �إىل ما ي�ضمى باجلناح “�لتقدمي” للحزب 
�إ�ضر�ئيل.  لدولة  �ل��ود  �لقليل من  �ضوى  �أي موقف  لديهم يف  يكن  �لذين مل 
�ل��ن��ووي مع  �لت��ف��اق  ك��ل �حل��ق يف معار�ضة  “لنتانياهو  �إن  ز�ك��ه��امي  وي��ق��ول 
�إير�ن, �إل �أنه جتاوز خطاأ �أحمر دبلوما�ضياً عندما “�ألقى حما�ضرة” يف مايو 
)�أيار(2011 على �لرئي�س �لأ�ضبق بار�ك �أوباما يف �ملكتب �لبي�ضاوي يف ظل 

تو�جد و�ضائل �لإعالم, و�عترب �لكاتب ذلك باأنه عمل به “وقاحة” لدرجة �أنه 
�أثار حفيظة �لعديد من �لدميقر�طيني«. وبعد 4 �ضنو�ت من ذلك �لجتماع 
�أوباما,  �إد�رة  يف �ملكتب �لبي�ضاوي, �ضلك نتانياهو مرة �أخرى طريقه لنتقاد 
حيث قبل دعوة رئي�س جمل�س �لنو�ب �آنذ�ك جون بيرن للتحدث �أمام جل�ضة 
م�ضرتكة للكونغر�س دون �أن يكلف نف�ضه عناء �إعطاء �إ�ضعار م�ضبق كاف للبيت 
�لأبي�س. وبفعله ذلك, بناء على ن�ضيحة رون ديرمر, �ضفريه يف و��ضنطن وهو 
�أي  �أمريكي, قو�س نتانياهو ب�ضدة  �إ�ضر�ئيلي  �أنه  ع�ضو جمهوري �ضابق حيث 
م�ضد�قية متبقية بالن�ضبة له لدى �لدميقر�طيني. وقال ز�كهامي �إنه “عالوة 
على ذلك فقد �أهان نتانياهو بايدن �أي�ضاً, وكانت �ملرة �لأوىل يف 2010, خالل 
 1600 لبناء  خطط  عن  �أبيب  تل  �أعلنت  عندما  �إ�ضر�ئيل  �إىل  بايدن  زي��ارة 
وحدة �ضكنية يف �لقد�س �ل�ضرقية, يف حتد لتوجيهات �إد�رة �أوباما �لتي �رتاأت 
عك�س ذلك. و�أ�ضر نتانياهو على �أنه ل يرغب يف �إحر�ج بايدن و�أن �أحد وزر�ئه 
�تخذ �لقر�ر دون علمه«. ولكن تلك �حلجج مل تلق �آذ�ناً �ضاغية يف و��ضنطن, 
يتعلق  فيما  �أو  �ل�ضرقية,  �لقد�س  بالإ�ضكان يف  �لأم��ر  يتعلق  �أن��ه عندما  حيث 

بالتو�ضع �ل�ضتيطاين, مل يكن رئي�س �لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي جمرد متفرج.

ا     ل ي�ضتطيع دونالد تر�مب �أي�ضً
��ضتخد�م في�ضبوك, حيث كان لديه 
م�ضرتك.  م��ل��ي��ون   30 م���ن  �أك����ر 
جمل�س  ي��ت��خ��ذ  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
للمجموعة  �مل�����ض��ت��ق��ل  �لإ������ض�����ر�ف 
في�ضبوك(  م����ر�ق����ب����ة  )جم���ل�������س 
منت�ضف  ب��ح��ل��ول  ن��ه��ائ��ًي��ا  ق�������ر�ًر� 
تتز�يد على  �ل�ضغوط  لكن  �أبريل, 
�ل�ضماح  لعدم  �لجتماعية  �ل�ضبكة 
�إىل  �لو�ضول  با�ضتعادة  للملياردير 
ح�ضاباته على في�ضبوك و�ن�ضتغر�م 
ويف  للمجموعة(.  ا  �أي�ضً )�ململوكة 
يوتيوب  �إد�رة  م��ددت  يناير,  نهاية 
ا تعليق ح�ضاب دونالد تر�مب  �أي�ضً

�إىل �أجل غري م�ضمى.
�ل�������ض���ي���وخ خالل  ب�������ر�أه جم��ل�����س     
�أثبت  �ل���ث���ان���ي���ة,  ع���زل���ه  حم���اك���م���ة 
�لرئي�س �ل�ضابق �أنه ل يز�ل يحتفظ 
بنفوذ كبري بني �جلمهوريني. وعلى 
هذ� �لنحو, ميكنه تغذية طموحاته 
لالنتخابات �لرئا�ضية �ملقبلة, لكنه 
حم����روم م��ن �ب���و�ق���ه �ل��رق��م��ي��ة, ل 
�لوقت  للملياردير �ضوت يف  ي�ضمع 
ف��ه��ل ميكنه يف ظ��ل هذه  �حل����ايل. 
�لظروف �ل�ضتمر�ر يف �لتاأثري على 

م�ضتقبل �لوليات �ملتحدة؟
�����ض����اأك����ون  �أن������ن������ي  يف  »�أ��������ض�������ك     
�لتو��ضل  و���ض��ائ��ل  ب���دون  )رئ��ي�����ًض��ا( 
تر�مب  دونالد  قال  �لجتماعي”, 
�ضادًقا  “لأكون   .2017 ع�����ام 
�أك��������ر م�����ن 100  م���ع���ك���م, ل������دي 

مليون متابع بني في�ضبوك وتويرت 
و�ن�ضتغر�م”, يذكر –يف �لفيناي�ضل 
مليون,   100 م��ن  “�أكر  ت��امي��ز, 
ل�����ض��ت ب���ح���اج���ة ل���ل���ذه���اب ل���روؤي���ة 
ورد�  �لز�ئفة”.  �لإع����الم  و���ض��ائ��ل 
على �ضوؤ�ل من قناة فوك�س بيزن�س, 
يف  �أ�ضا�ضية  نقطة  �جلمهوري  قدم 
مثل  “�إنها  ت��وي��رت,  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ره 
تغريدة,  �أر���ض��ل  -عندما  كاتبة  �آل��ة 
ت�ضعها على �لفور يف برناجمك”. 
�أحدهم  ي��ق��ول  “عندما  و�أ����ض���اف: 
�أذهب”على  �أن  �ضيًئا عني, ميكنني 
بينغ وبينغ وبينغ و�أعتني  تويرت” 
به. بدون ذلك, لن �أمتكن �أبًد� من 

�إي�ضال �لر�ضالة.«

بد�ن تويرت, رمبا 
ما كان لينتخب 2016

تويرت  �أ�ضبح  �ل�ضنو�ت,      مب��رور 
�ل�ضابق,  للرئي�س  �مل��م��ي��زة  �ل�ضمة 
م�ضتقبله  ت��ع��ق��ي��د  م���ن  ي��زي��د  مم���ا 
تر�مب  �أ���ض��ب��ح  “لقد  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي. 
حًقا �إلًها ملعظم موؤيديه �ملخل�ضني, 
و�أحد �لأ�ضياء �لتي يحبونها كثرًي� 
�أن��ه يقود �حل��رب �لثقافية  فيه هو 
ي�ضرح جاريد هولت  �إىل جانبهم”, 
�ل��ب��اح��ث يف �مل��ج��ل�����س �لأط��ل�����ض��ي ل� 

�ل�ضبكة  ف�����اإن  م�����ض��ت��خ��دم,  م��ل��ي��ون 
بعيدة عن �ملثالية لدونالد تر�مب. 
نف�س �ل�ضيء مع تلغر�م �أو �ضينيال, 
�لتي تعاين من خلل �لعمل مبعزل 
�أو م��ن خ���الل �ضبكة  ع��ن غ��ريه��ا. 
�ل�ضفر,  م��ن  �ضيخلقها  �جتماعية 
يف  ا  �أي�ضً طرحها  مت  فر�ضية  وه��ي 
�لأخ��رية. ميكن لدونالد  �لأ�ضابيع 
لقاعدته,  هناك  �لتحدث  ت��ر�م��ب 
لكنه �ضيفقد �لتفاعل مع خ�ضومه 
وو�ضائل  و�ل�ضحفيني  �ل�ضيا�ضيني 
�لعامل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لإع����الم 
وعد, مع ذلك,  “لن يتم �إ�ضكاتنا”, 

وهو يرتك تويرت.

�لعودة من حيث �أتى: �لتلفاز
�لقول  حًقا  �ملبالغة  من  �ضيكون     
���ض��ي��ك��ون غري  ت���ر�م���ب  �إن دون���ال���د 
م�������ض���م���وع. ي�����وم �ل����ث����الث����اء, ذّك�����ر, 
�أنه رغم �نعز�له يف ناديه  ب�ضخب, 
�لختفاء  ي���ن���وي  ل  ف���ل���وري���د�,  يف 
�لأمريكي.  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضهد  م��ن 
زعيم  ه����اج����م  لذع,  ب����ي����ان  ويف 
�ل�ضيوخ,  جمل�س  يف  �جلمهوريني 
�عتربه  �ل����ذي  م��اك��ون��ي��ل,  م��ي��ت�����س 
�لقاتل  �لع��ت��د�ء  ع��ن  “�مل�ضوؤول” 
على �لكابيتول هيل. وقال “ميت�س 

�ملن�ضة  خ�����ض��ارة  “�إن  “فوك�س”. 
�لتي تدور فيها هذه �حلرب يزيل 
تويرت  �ن موقع  �لت�ضويق”.   هذ� 
�إىل  مبا�ضًر�  و�ضوًل  �ي�ضا  مينحه 
ب�ضعبية  حت��ظ��ى  �جتماعية  �ضبكة 
و�ل�ضحفيني.  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ني  ل���دى 
“بدون ذلك, رمبا ما كان لينتخب 
�مل�ضتطلع  ي��ق��ول   ,”2016 ع���ام 
ت����وين ف���اب���ري���زي���و, �ل�����ذي ع��م��ل يف 

حملتيه �لرئا�ضيتني.

ثقل بد�ن تويرت
 معادلة �صعبة

   يف ك��ل �لتاريخ �لأم��ري��ك��ي, فقط 
�نتخب  �ل���ذي  كليفالند,  غ��روف��ر 
 1889 �إىل ع��ام   1885 من ع��ام 

�ملتطرف  �ل��ي��م��ني  ل����دى  ب�����ض��ع��ب��ي��ة 
�لأم����ري����ك����ي, ����ض���رتح���ب ب����ه ب������اأذرع 
ب��ازف��ي��د نيوز,  م��ف��ت��وح��ة. وح�����ض��ب 
بد�أت فرق �لرئي�س �ملنتهية وليته 
حم����ادث����ات م���ع م�����ض��وؤول��ي��ه��ا حتى 
ر�أ�ضمال  يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  يدخل 
ت�ضل  بن�ضبة  �لجتماعية,  �ل�ضبكة 
�إىل 40 باملائة. مل تنجح �ل�ضفقة 
�ت�ضال  قطع  مت  ي��ن��اي��ر,  ويف  �أب����ًد�, 
�م���ازون  ِق��ب��ل م�ضيفها  م��ن  ب��ارل��ر 
�لعنف  �أع��م��ال  بعد  �ضريف�س,  وي��ب 
يف و�����ض���ن���ط���ن. وع�����اد �مل���وق���ع عرب 

�لإنرتنت هذ� �لأ�ضبوع فقط.
�ضخ�ضيات  جل��م��ي��ع  ك����ان  ول��ئ��ن     
ح�ضاب  �ملت�ضدد  �لأمريكي  �ليمني 
 15 �أنهم  بارلر  وتزعم  �ملن�ضة,  يف 

ع���ام  �إىل   1893 ع������ام  م����ن  ث����م 
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  ����ض��ت��ع��اد   ,1897
يت�ضدى  ل���ذل���ك,  ت���رك���ه.  �أن  ب��ع��د 
ل���ت���ح���دي كبري  ت����ر�م����ب  دون�����ال�����د 
مثل  “�إنه  �لرئي�ضي.  ب��دون حليفه 
�ضم�ضون بدون �ضعره, يقارن كاتب 
�ل��ع��م��ود يف و����ض��ن��ط��ن ب��و���ض��ت, بول 
قوته”.  ك��ل  خ�ضر  ل��ق��د  و�ل���دم���ان, 
�ل�ضبكات  �ضتكون  �ل��ف��رتة,  ه��ذه  يف 
لثالثة  ل���ه  م��ف��ي��دة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�أ�ضباب على �لأقل:
قاعدته  توحيد  يف  -�ل�ضتمر�ر   1
ل�ضبكة  ح��دي��ث  ل�ضتطالع  )وف��ًق��ا 
���ض��ي �ن ب���ي ���ض��ي, ي��ري��د م��ن��ه 74 
ب��امل��ائ��ة م��ن �جل��م��ه��وري��ني �أن يظل 

ن�ضًطا بطريقة �أو باأخرى(.

�حل������زب  ع����ل����ى  -�ل���������ض����ي����ط����رة   2
مهاجمة  خ����الل  م���ن  �جل���م���ه���وري 
�ضنو�ت  �أرب�������ع  ط��ي��ل��ة  ف���ع���ل  -ك���م���ا 
-خ�������������ض������وم������ه د�خ��������������ل �حل���������زب 

�جلمهوري.
جو  ولي�����ة  ع��ل��ى  –�لت�ضوي�س   3
ب��اي��دن م��ن خ��الل �ي�����ض��ال �ضوته, 
كما فعل �أثناء ولية بار�ك �أوباما, 
و�لتي كانت مبثابة نقطة �نطالقه 

يف �ل�ضيا�ضة.
   قالت �إد�رة تويرت �إنها لن ت�ضمح 
ل���دون���ال���د ت����ر�م����ب ب���ال���ع���ودة �إىل 
�نتخابه  �أع���ي���د  ل���و  ح��ت��ى  م��ن�����ض��ت��ه 
�ن  مي���ك���ن  ل���ذل���ك  2024؛  ع�����ام 
مكان  عن  للبحث  �مللياردير  يتجه 
�ل��ت��ي حتظى  ب��ارل��ر,  �آخ����ر. من�ضة 

�ضيا�ضي �ضعيف ومتجهم ل يبت�ضم 
جمل�س  �أع�������ض���اء  ب��ق��ي  و�إذ�  �أب������د� 
�ل�����ض��ي��وخ �جل��م��ه��وري��ون م��ع��ه فلن 
�أن��ه ما  مذكر�  �لآن”,  بعد  ي��ف��وزو� 

ز�ل له ر�أي يف م�ضتقبل �حلزب.
�لبعد  بعيد كل  �ل�ضابق  �لرئي�س     
ع���ن ف���ق���د�ن ����ض��ل��ح��ت��ه: ل��ق��د جمع 
دولر  م���ل���ي���ون   250 م����ن  �أك������ر 
ن���وف���م���رب,   3 يف  ه����زمي����ت����ه  م����ن����ذ 
ذل��ك على وجه  �لف�ضل يف  ويرجع 
�لتزوير  �ت��ه��ام��ات  �إىل  �خل�ضو�س 
�لتي �ضاعفها. ومن خالل حملتني 
ميكنه  م���ت���ت���ال���ي���ت���ني,  رئ���ا����ض���ي���ت���ني 
بيانات  قاعدة  على  �لعتماد  ا  �أي�ضً
�رقام  �إل��ك��رتوين,  بريد  )ع��ن��اوي��ن, 
�إذ�  مفيدة  �ضتكون  و�لتي  ه��و�ت��ف( 
كان يرغب يف �لرت�ضح لالنتخابات 

�لتمهيدية للحزب �جلمهوري.
   ورغ��م خالفاته مع قناة فوك�س 
�أنه  �إل  ن��ي��وز يف �لأ���ض��ه��ر �لأخ����رية, 
على  ب�ضهولة  �لعثور  ا  �أي�ضً ميكنه 
نوفمرب,  يف  ه���ن���اك.  ق����دم  م��وط��ئ 
�لقناة,  مالك  �أن  فانيتي فري  كتب 
ي��ف��ك��ر يف عر�س  م������ردوخ,  روب�����رت 
�ضفقة �ضخمة عليه للح�ضول على 
خا�س.  برنامج  ومنحه  م��ذك��ر�ت��ه 
�ألي�س من خالل �ضا�ضة �لتلفزيون, 
�مل���ب���ت���دئ طيلة  ب���رن���ام���ج  وت���ق���دمي 
ع�ضر �ضنو�ت, �أعاد �مللياردير ت�ضكيل 

�ضخ�ضيته؟
لو جورنال دي دميان�س

�إنه مثل �صم�صون بد�ن �صعره

حمروم من تويرت, هل لرتامب م�صتقبل �صيا�صي...؟

تر�مب و�ضالح �لتغريدو�غلق �حل�ضاب

مينحه املوقع و�صوًل مبا�صًرا اإىل �صبكة اجتماعية حتظى ب�صعبية لدى ال�صيا�صيني وال�صحفيني

لن يتم ��ضكاتناتويرت نافذته على قو�عده

الهجرة غري القانونية بني فرن�صا واإيطاليا تبّدل وجهها  •• مونغونيفر- اأ ف ب

ي�ضرّي  �لفرن�ضية,  �لأل���ب  جبال  يف  �خل��ايل  مونغونيفر  �لتزّلج  منتجع  يف 
عنا�ضر �ل�ضرطة ونا�ضطون دوريات بحثاً عن مهاجرين منهكني يحاولون 
م�ضدرها  فاأ�ضبح  معاملها  تغرّيت  هجرة  موجة  يف  �لتفتي�س,  نقاط  جتاوز 

�آ�ضيا بدل �إفريقيا وطغت �لعائالت فيها على �لرجال مبفردهم.
�لعبور  نقاط  �إح��دى  �لأخ���رية  �ل�ضنو�ت  يف  �أ�ضبحت  �لتي  �ملدينة  ه��ذه  يف 
ب�ضكل  متطّوعاً  ع�ضرين  ح��و�ىل  ي�ضارك  وفرن�ضا,  �إيطاليا  بني  �لرئي�ضية 
و�لربد  لالإرهاق  معّر�ضني  ملهاجرين  �مل�ضاعدة  لتقدمي  منتظم يف جولت 
“�أطباء  منظمة  رئي�س  بوتون  دو  فيليب  �لدكتور  يوؤكد  ما  وف��ق  و�جل��وع, 

�لعامل” �ملوجودة منذ قر�بة عامني يف �ملدينة.
ويقول �لرئي�س �مل�ضارك يف منظمة “تو�س ميغر�ن” )جميعنا مهاجرين( 
�أكر, كلما ز�دت �لعقبات  “كلما كانت قو�ت �لأمن حا�ضرة  مي�ضال رو�ضو, 
وت����ويف ثالثة  ل��الل��ت��ف��اف عليها”.  �مل��ب��ع��دي��ن  �لأ���ض��خ��ا���س  وك��ل��م��ا ج����ازف 
بعيد  و2019,   2018 ع��ام��ي  يف  �أل���ب  �أوت  �إق��ل��ي��م  يف  �ضباب  مهاجرين 

عبورهم �حلدود.
�إل �أن رئي�س بلدية قرية كالفيري �لإيطالية �حلدودية فر�نكو كابر� ي�ضري 
�أكرب بكثري من  �أو�خ��ر كانون �لأول/دي�ضمرب عدد  “كان هناك يف  �أنه  �إىل 

عائالت  �إن  �إذ  �ملهاجرين:  يف مو��ضفات  تغرّي�ً  �أي�ضاً  لكن  �لو��ضلني,  عدد 
بكاملها باتت حتاول عبور �حلدود ولي�س فقط رجال.

�ملهاجرون  ك��ان  فيما  يغامرون  �لذين  �لآ�ضيويني  ع��دد  فاأكر  �أك��ر  ي��زد�د 
يف �ل�ضابق ب�ضكل �أ�ضا�ضي من �إفريقيا جنوب �ل�ضحر�ء. �لعام �ملا�ضي, منع 
ُدخول 354 �أفغانياً )+%2000 مقارنة بالعام 2019( و150 �إير�نياً 

)+%650(, بح�ضب �أرقام �إد�رة �ملنطقة.
ويوؤكد �أحد �لإد�ريني يف مركز “روفوج �ضوليدير” للجوء �ألن مو�ضيه �أنه 

“منذ كانون �لثاين/يناير, نرى �لكثري من �لأفغان و�لإير�نيني«
ويبدو �أن عدد �ملهاجرين يرت�جع, �إذ �إن ن�ضبة رف�س �لدخول �إىل �لأر��ضي 
2018. �إل �أن  ب�%60 منذ ذروة موجة �لهجرة عام  �لوطنية �نخف�ضت 
“تو�س ميغر�ن”  �ليقظة. يندد رو�ضو من منظمة  �لأم��ن ل تخفف  قو�ت 
�ملركبات  “مر�قبة  مثل  �لأم���ن  ق���و�ت  ت�ضتخدمها  ترهيب”  ب�”تقنيات 
حيال مهاجرين تتوىل  وعمليات �لتفتي�س �لعديدة و�لغر�مات �لباهظة” 
جمعيته �أمرهم. ويقول �ل�ضكرتري �لإد�ري لحتاد �ل�ضرطة �لوطنية فان�ضان 
مرتكبي  لي�ضو�  �ملهاجرين  �أن  ي��درك��ون  �ل�ضرطة  “عنا�ضر  �إن  غيريمني 

�لآن من �لأ�ضخا�س �لذين ي�ضعون �إىل عبور �حلدود«.
ب��ع��دم ع��ب��ور �حلدود  �ل��ع��ائ��الت  �إق��ن��اع  ي��ح��اول  “�ل�ضليب �لأح��م��ر  وت��اب��ع 
وير�فقها �إىل بلدة �أولك�س �لإيطالية )على بعد 15 كلم من مونغونيفر(, 

حيث ميكن ��ضتقبالهم يف مركز �إيو�ء لكن بع�ضهم يجربون حظهم«.
و�ضل فريوز �لأفغاين �لبالغ 38 عاماً �لذي فّر من �ملعارك يف بالده, �إىل 
بر�ن�ضون على بعد حو�ىل ع�ضرة كيلومرت�ت من مونغونيفر من �جلانب 

�لفرن�ضي. ويقول “�أفكر يف �لذهاب �إىل مار�ضيليا �أو �إىل �نكلرت�«.
 ,2017 عام  بريان�ضون  للجوء يف  �ضوليدير”  “روفوج  �فتتاح مركز  منذ 
��ضتقبل 11500 �ضخ�س. ويح�ضل �ملهاجرون فيه خ�ضو�ضاً على م�ضكن 

ب�ضكل عاجل ورعاية �أولية.
وبالن�ضبة للمهاجرين, �إنها فر�ضة لأخذ ��ضرت�حة بعد رحلة تخللتها حمن 
�ضوليدير”  “روفوج  مركز  وهي متطّوعة يف  د�نيال  ماري  وت�ضرح  كثرية. 
�أن “�لنا�س يروون لنا �لأعمال �لوح�ضية وعمليات  للجوء وتبلغ 71 عاماً 

�ل�ضرقة �لتي تعّر�ضو� لها )�أثناء عبورهم( يف كرو�تيا«.
يف �لأ�ضهر �لأخرية, لحظت دوريات منظمة “�أطباء �لعامل” �نخفا�ضاً يف 

وي�ضيف �أن حو�ىل �ضتني عن�ضر�ً يتعني عليهم مو�جهة �ل�ضغط  جر�ئم”. 
�لذي مُيار�س عليهم بفعل “�حل�ضور �ليومي لنا�ضطني من كافة �جلهات«. 
ب�”�ل�ضغط �ملمار�س على  وينّدد �لنائب �لأوروب��ي د�ميان كارمي من جهته 
قو�ت �لأمن” �لذي ين�ضبه �إىل “�حلكومة �لتي تريد ح�ضد �أ�ضو�ت �ليمني 
�ملتطرف«. ويرّد مدعي �جلمهورية يف مدينة غاب فلور�ن كروي بالقول �إن 
“يف �لعام 2020, مل تتلَق نيابتي �أية �ضكوى �ضد �ضرطة �أو عنا�ضر درك 
�أن  و�أ�ضاف  �أية خمالفة �خرى”.  �أو  �أعمال عنف �رتكبتها �ل�ضرطة  ب�ضبب 
“�لأولية �ملطلقة هي مكافحة �لأ�ضخا�س �لذي ُيدخلون ب�ضكل غري قانوين 

�أجانب �إىل فرن�ضا ل �لأ�ضخا�س �لذين ي�ضتقبلونهم يف فرن�ضا«.
و�ضُيحاكم مهربان يبلغان 28 و31 عاماً, ُي�ضتبه يف �أنهما �ضاعد� مهاجرين 
يف عبور �حلدود, يف 22 ني�ضان/�أبريل يف غاب وهي مركز �إقليم �أوت �ألب. 
قانوين,  غري  ب�ضكل  �أجنبي  �إدخ��ال  يف  بامل�ضاعدة  �ملتهم  �ل�ضخ�س  ويو�جه 

عقوبة �ل�ضجن خلم�س �ضنو�ت ودفع غر�مة قدرها 30 �ألف يورو.
و�لعام �ملا�ضي, �أُوقف 78 مهرباً يف �أوت �ألب, مقابل 30 يف 2019 و31 

عام 2018 و34 عام 2017 و6 عام 2016.
على  �مل�ضاعدة  تعد  مل   ,2018 ع��ام  و�لهجرة  �للجوء  قانون  �إق��ر�ر  ومنذ 
�لتنقل جرماً يف حال كانت هذه �مل�ضاعدة بهدف �إن�ضاين ح�ضر�ً, على غر�ر 

�مل�ضاعدة �ملعي�ضية منذ عام 2012.
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عربي ودويل

جزء من ��صرت�تيجية �لقوة �لناعمة �ل�صينية 
بهــدف �لإغــــو�ء ��إظهــــار �أنهــــا لعـب عاملـي

يف مو�جهة جهاز �لأمم �ملتحدة �ملتاأخر, تريد 
�مرب�طوريـة �لو�صــط تعزيــز قوتهــا �لعامليــة

ميكن لل�صني اأن تن�صر ا�صرتاتيجيتها 
و�صول  ــع  ــوّق وت اإفــريــقــيــا,  خـــارج 
اجلنوبية اأمــريــكــا  اإىل  �صحنات 

   »�ل�صيد �ل�صفري, كن 
�صديقي  لدى  ل�صاين 
ــنــغ  ـــــني بــي �ــــصــــي ج
خال�س  �ليه  لتنقل 
مدرج  من  �صكري”. 
ديـــاين,  بليز  مــطــار 
حتـــــدث �لــرئــيــ�ــس 
�لــ�ــصــنــغــايل مــاكــي 
�لأربعاء  م�صاء  �صال 
مت  كلمة  يف  �ملا�صي 
ــى �لــهــو�ء  بــثــهــا عــل
�صا�صة  على  مبا�صرة 

�لتلفزيون.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

دورة ثانية لالنتخابات الرئا�صية يف النيجر 
�أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  كبري  م�ضوؤول  و�أك���د  �لنيجرييني. 
“خ�ضو�ضا يف �ملناطق �ملعر�ضة  �جلنود ن�ضرو� ل�ضمان �أمن �لقرت�ع  “�آلف” 
 27 لن��ع��د�م �لم����ن«. ب��ع��د ن��ح��و �ضهرين م��ن �ل����دورة �لأوىل �ل��ت��ي ج���رت يف 
مر�ضحني  �أح��د  �لأح��د  �لنيجريون  يختار  �أن  يفرت�س  �لأول/دي�ضمرب,  كانون 
�لنيجري  “�حلزب  �آلة  ��ضتفاد خالل �حلملة �لنتخابية من  �لذي  بازوم  هما 
�حلاكم, ومناف�ضه عثمان �لذي توىل �لرئا�ضة  للدميوقر�طية و�ل�ضرت�كية” 

يف 1993 و1996 ويطمح �إىل �لعودة �إليها.
وكان بازوم قد فاز ب�39,3 باملئة من �لأ�ضو�ت يف �لدورة �لأوىل بينما ح�ضل 

عثمان على حو�ىل 17 باملئة من �لأ�ضو�ت.
و يف بلد مرتبط بالتحالفات �ل�ضيا�ضية �لتي تتغري با�ضتمر�ر ولكنها �ضرورية 
�ملع�ضكر  �إىل  مهمة  �ضيا�ضية  ت�ضكيالت  �ن�ضمت  �ل��دول��ة,  رئا�ضة  �إىل  للو�ضول 
حول  �لتّف  �ل��ذي  �لتحالف  بفوز  ح�ضابيا  ي�ضمح  مما  �لدورتني  بني  �لرئا�ضي 

•• نيامى-اأ ف ب

ماليني   7,4 ح��و�يل  دعي  �لنيجر,  يف  �لأمنية  �ل�ضطر�بات  من  �لرغم  على 
ناخب �أم�س �لأحد �إىل �لت�ضويت يف دورة ثانية من �لنتخابات �لرئا�ضية �لتي 
�إي�ضوفو,  �ملنتهية وليته حممدو  للرئي�س  �مل��و�يل  ب��ازوم  فيها حممد  يتناف�س 

�لأوفر حظا للفوز يف �لقرت�ع, و�لرئي�س �لأ�ضبق ماهاماين عثمان.
�إدري�����ض��ا قادو,  ك��ان  �مل��ح��دد يف نيامي,  �ل��وق��ت  �مل��ر�ك��ز �لتي فتحت يف  �أح��د  ويف 
�لطالب �لبالغ من �لعمر 29 عاما ثاين ناخب يديل ب�ضوته. وقال “من حقي 
“يجب على  و�أ�ضاف  �ملقبل”.  �لرئي�س  �آتي و�أختار  �أن  ومن و�جبي كنيجريي 

جميع �لنيجريني �أن ياأتو� ويختارو� وحدوث ذلك بهذ� �ل�ضكل م�ضدر فخر«.
�لهم  هو  ه��ذ�  �ملتمردين,  �ضد  يتحرك  �أن  �ملقبل  �لرئي�س  على  “يجب  وتابع 

�لأكرب للنيجر �لذي يجب متابعته. نحن نريد �لهدوء و�ل�ضالم«.
�أك��رب حت��د يف هذه  �لأرج���ح  �ل��ب��الد على  �أن��ح��اء  �لت�ضويت يف جميع  و�ضي�ضكل 
تتكرر هجمات جماعات  �ل��ب��الد حيث  غ��رب  �لأم���ن يف  غ��ي��اب  �لن��ت��خ��اب��ات يف 
بوكو حر�م  �عتد�ء�ت جلهاديي  ي�ضهد  �لذي  �ضرقها  ويف  د�ع�س  لتنظيم  تابعة 

�لثالثة  �ملرتبتني  �حتال  �ل��ل��ذ�ن  �ملر�ضحان  خ�ضو�ضا  �إليه  �ن�ضم  وق��د  ب���ازوم. 
و�لر�بعة يف �لدورة �لأوىل �ضييني �أومارو و�ألبادي �أبوبا.

�بر�هيم  وق��ال  �لأح���ز�ب.  �أ�ضو�ت هذه  نقل  فاعلية  ي�ضككون يف  لكن مر�قبني 
يحيى �بر�هيم �لباحث يف جمموعة �لزمات �لدولية لوكالة فر�ن�س بر�س �إن 

“�لفوز بعيد �ملنال«.
نتائج  لكن  �ملعار�ضة,  مل�ضلحة  نيامي  �لعا�ضمة  يف  �لت�ضويت  ياأتي  تاريخيا, 
لي�ضت حم�ضومة. فهذه  �ضرق(  زيندر )جنوب  �لبالد  م��دن  ث��اين  �لق��رت�ع يف 
�أم�ضيا  �للذين  �ملر�ضحني  معقل  هي  مهما  �نتخابيا  خز�نا  تعد  �لتي  �ملنطقة 

�لأيام �لأخرية من حملتيهما فيها ملحاولة ك�ضب تاأييد �لناخبني.
عن  �لك�ضف  ع��دم  طالبا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  حملي  �ضيا�ضي  مر�قب  و�ضرح 

هويته �أن “�لنتيجة يف زيندر �ضتكون حا�ضمة بالن�ضبة لنتيجة �لقرت�ع«.
ون�ضرت �ملجموعة �لقت�ضادية لدول غرب �إفريقيا ع�ضر�ت �ملر�قبني ملتابعة �ضري 

عمليات �لت�ضويت. وقاطعت �ملعار�ضة م�ضاركتها يف �ملفو�ضية �لوطنية �مل�ضتقلة 
لالنتخابات يف �لدورة �لأوىل لكنها �ن�ضمت �إليها موؤخر� للدورة �لثانية.

���ض��يء ج��اه��ز ل�ضمان �ضفافية  “كل  ق��ري��ب م��ن �حل���زب �حل��اك��م  وق���ال م�ضدر 
م�ضري� �إىل �أن �حلملة جرت بهدوء و�ضال�ضة. �لقرت�ع”, 

على �لرغم من ذلك ل يبدو �ل�ضكان متحم�ضني. وقد بلغت ن�ضبة �مل�ضاركة يف 
�لدورة �لأوىل 69,7 باملئة.

ومل يرت�ضح �لرئي�س �حلايل �إي�ضوفو )68 عاما( لولية ثالثة, خالفا للعديد 
من روؤ�ضاء �لدول �لأفريقية �لذين يتم�ضكون بال�ضلطة.

�لبلد  رئي�ضان منتخبان يف هذ�  فيها  يتعاقب  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  و�ضتكون هذه 
�لذي تطغى على تاريخه �ضل�ضة من �لنقالبات منذ ��ضتقالله يف 1960.

لكن �لنجاح �حلقيقي لهذه �لنتخابات يكمن يف قبول �لنتائج من جانب جميع 
�لأطر�ف عند �إعالنها.

فبني دورتي �لقرت�ع, قالت �ملعار�ضة �إنها لن تعرتف بالنتائج �إذ� �ضعرت باأن 
عمليات تزوير �ضابتها. وكانت قد حتدثت عن عمليات تزوير يف �لدورة �لأوىل 

لكن �ملحاكم رف�ضت طعونها.

�إفريقيا ��باء كوفيد-19:

هكذا حتّول ال�صني لقاحها اإىل �صالح دبلوما�صي ...!

�إف��ر�غ �لطائرة �لتي هبطت  خلفه, 
 200 �أول  م��ت��ن��ه��ا؟  ع���ل���ى  ل���ل���ت���و. 
�مل�ضادة  �للقاحات  من  جرعة  �أل��ف 
�ل��ب��الد تاأتي  ل��ف��ريو���س ك��وف��ي��د يف 

مبا�ضرة من �ل�ضني.
     هذ� �لت�ضليم �إىل �ل�ضنغال لي�س 
�ضحنات  �رت��ف��ع��ت  ع���اب���رة.  ظ��اه��رة 
�لدول  �إىل  �ل�ضني  م��ن  �للقاحات 
�لأخرية.  �لأ�ضابيع  يف  �لأفريقية 
وغينيا  و�مل�����غ�����رب  م�������ض���ر  ت���ل���ق���ت 
�ل�ضتو�ئية و�ضي�ضل �للقاح �ل�ضيني 

�لثمني. 
 200 �لثنني,  زميبابوي,  وتلقت 
�ضينوفارم,  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة  �أل���ف 

تلتزم  �أن  قبل  �ل�ضني,  ب��ه  تربعت 
ب�ضر�ء ما يقرب من مليوين جرعة. 
يف ن��ف�����س �ل���وق���ت, ط��ال��ب �لحت����اد 
�لأوروب���ي, �ل��ذي يجد �ضعوبة من 
كافية  �أجل �حل�ضول على جرعات 
بتوزيع  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ل��ن��ف�����ض��ه, 
�جل���رع���ات �مل��خ�����ض�����ض��ة م���ن خالل 
ينتظر  �ل����ت����ي  ك���وف���اك�������س,  ج����ه����از 

ت�ضليمها �إىل �لآن.
    »كان هذ� متوقًعا, يقول ل�ضحيفة 
فريكولون,  ت��ي��ريي  �ل��ب��اري�����ض��ي��ان 
�إفريقيا  مركز  يف  �مل�ضارك  �لباحث 
جنوب �ل�ضحر�ء للمعهد �لفرن�ضي 
�إن������ه جزء  �ل����دول����ي����ة,  ل���ل���ع���الق���ات 
�لناعمة  �ل��ق��وة  ��ضرت�تيجية  م��ن 

�لعامة  �لأ���ض��و�ت يف �جلمعية  رب��ع 
تيريي  ي���ذّك���ر  �ملتحدة,”  ل����الأمم 
بريولت. �لكثري من �لأ�ضو�ت �لتي 
ت�ضمح �ليوم لإمرب�طورية �لو�ضط 
�أرب����ع وكالت  ت��ك��ون ع��ل��ى ر�أ�����س  �أن 

لالأمم �ملتحدة.

نحو �أهد�ف �صينية �أخرى؟
    �مل��و���ض��وع ي��ث��ري �ل��ق��ل��ق. حتدث 
�إمي���ان���وي���ل م���اك���رون م���ع ع���دد من 
ب�����ض��اأن مو�ضوع  �لأف����ارق����ة  �ل���ق���ادة 
�ملا�ضي   �لأرب����ع����اء  ي����وم  �ل��ل��ق��اح��ات 
و�أعرب عن �أ�ضفه من “بطء حملة 
�لفقرية,  �ل���ب���ل���د�ن  يف  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
ميكن  �أم��ر ل  �إفريقيا,  يف  وخا�ضة 

و�إظهار  �لإغ����و�ء  ب��ه��دف  �ل�ضينية 
�أنها لعب عاملي«.

�أن دولة  تثبت  �أن  �ل�ضني  »تريد     
�إي����ج����اد لقاح  ن���ام���ي���ة ق�������ادرة ع���ل���ى 
و�إنتاجه وتوزيعه على نطاق و��ضع, 
�ملتخ�ض�س  بريولت,  تيريي  يقول 
�لأفريقية,  �ل�ضينية  �لعالقات  يف 
�أر����س  ف��رن�����ض��ا,   , نف�ضه  �ل��وق��ت  يف 
�أي  �إخر�ج  با�ضتور, غري قادرة على 
يعني  هذ�  لل�ضني,  بالن�ضبة  �ضيء: 

�لكثري«.

�إفريقيا, �لدعم �ل�صيا�صي
لي�ضت  �إف���ري���ق���ي���ا  يف  �ل�������ض���ني      
�إن  �ل��ق��ول  “ميكن  ج���دي���د�.  �ضيئا 

�ضوق  �أنها  تثبت  �لقادمة,  �ل�ضنو�ت 
�قت�ضادية مهّمة لل�ضني, خا�ضة يف 
و�لريبة يف  �نها تثري �حلذر  �ضياق 

�أماكن �أخرى.
   »هناك عدم تنا�ضق تام: �إفريقيا 
لأ����ض���ب���اب  �ل�������ض���ني  �إىل  ب���ح���اج���ة 
�ق��ت�����ض��ادي��ة, و�ل�����ض��ني ب��ح��اج��ة �إىل 
ي�ضرح  �ضيا�ضية”,  لأ�ضباب  �إفريقيا 
ت����ي����ريي ب������ريول������ت. وم������ن خ���الل 
وب�ضكل  �إف���ري���ق���ي���ا,  “م�ضاعدة” 
�لكّمامات يف بد�ية  ت�ضليم  �أكرب يف 
ت�ضعى  �ل��ل��ق��اح��ات,  و�لآن  �لأزم�����ة, 
من  �لدعم  على  للح�ضول  �ل�ضني 
�إفريقيا... دعم �أ�ضا�ضي: “ �إفريقيا 
ت��ت��ك��ون م���ن 54 دول�����ة, �أك����ر من 

طور  �أن  منذ  م�ضت  عاًما  ع�ضرين 
هناك”,  وج����وده����م  �ل�����ض��ي��ن��ي��ون 
“يعود  فريكولون.  تيريي  يو�ضح 
1989, خالل  ع��ام  �إىل  �ضيء  ك��ل 
�ل�ضني  �أدرك���ت  عندما  تيانامنني, 
�أنه �إذ� متكنت من �لعثور على دعم 
فلن  �لغربية,  �ل��دول  يف  �قت�ضادي 
يحلل  ه��ن��اك,  �ضيا�ضًيا  دع��ًم��ا  جت��د 
ت��ي��ريي ب��ريول��ت, وم��ن��ذئ��ذ, نظرت 
ل��ت��ج��د ذ�ك  �إف��ري��ق��ي��ا  �إىل  �ل�����ض��ني 

�لدعم«.
   منذ مدة, ت�ضارعت �ل�ضتثمار�ت 

�لأفريقية.  �ل���ق���ارة  يف  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة 
وز�رة  عن  �ل�ضادرة  لالأرقام  ووفًقا 
�لتجارة �ل�ضينية, فقد �رتفعت من 
 ,2004 �أق��ل من مليار دولر عام 
 44 �أكر من  �إىل  باأكملها,  للقارة 
ملياًر� عام 2019. وي�ضري تيريي 
فريكولون �إىل �أن “�ل�ضني ت�ضتورد 
وت�ضّدر  �إفريقيا  م��ن  �خل���ام  �مل���و�د 

�ملنتجات �مل�ضنعة �ىل هناك«.
�ل��ت��ي ت�ضهد تنمية  �إف��ري��ق��ي��ا,  �إن     
كاملة, وحيث من �ملتوقع �ن تعرف 
ح������دوث �ن���ف���ج���ار دمي�����وغ�����ر�يف يف 

ورد� على  ي���ط���اق«.     ول  تف�ضريه 
فر�ن�س  يف  �ملا�ضي  �خلمي�س  �ضوؤ�ل 
�خلارجية, جان  وزي��ر  كن�س  �إن��رت, 
�ل�ضينية:  �ل�ضيا�ضة  لودريان,  �إيف 
�للقاح  م���ن  ج���رع���ات  ت�����ودع  �أن   “
ع���ل���ى م������درج �مل����ط����ار ل ي��ع��ن��ي �ن 
باأن  مذكر�  لقاح”,  �ضيا�ضة  لديك 
من  تعتمد  مل  �ل�ضينية  �للقاحات 
�أو  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ض��ح��ة  ق��ب��ل منظمة 

وكالة �لأدوية �لأوروبية.
ت�ضليمها  ت���ر�ف���ق  “�ل�ضني  �إن     
بريولت,  ت��ي��ريي  ي�ضري  ب�����ض��ردي��ة, 
يتم ت�ضوير كل �ضيء, ويبث, ويتم 
توجيه ر�ضائل �ل�ضكر ... ول توجد 
فرن�ضا  ذل���ك:  �أم���ام  �خ���رى  �ضردية 
�ضامتة, و�أوروبا �ضامتة ... مل تعد 
فرن�ضا قادرة على �تخاذ �أي موقف. 
�أف���ري���ق���ي���ا, �خ��ت��ف��اء تام  ه���ن���اك, يف 
للغرب, ولكن عندما ترفع �ل�ضني 

�إ�ضبعها �ل�ضغري, يعلم �جلميع. »
تن�ضر  �أن  ل���ل�������ض���ني  مي����ك����ن     
�إفريقيا.  خ����ارج  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
�إىل  “ميكننا توقع و�ضول �ضحنات 
بلد�ن يف �أمريكا �جلنوبية”, يتكهن 
ت���ي���ريي ف����ريك����ول����ون. يف �لحت�����اد 
ا  �أي�ضً �ل�����ض��ني  �ضجلت  �لأوروب������ي, 
�لرتخي�س  �مل��ج��ر  ق����ررت  ن��ق��اًط��ا: 
و�ضر�ء جرعات من لقاح �ضينوفارم, 
�لأوروبية.  �ملفو�ضية  مو�فقة  دون 
�لهنغاري,  �ل��رئ��ي�����س  ب����ّرر  وط��ب��ع��ا 
فيكتور �أوربان, هذ� �لتغيري ببطء 
�لحتاد �لأوروبي: “كل يوم نق�ضيه 
مائة  �ضنخ�ضر  بروك�ضل,  �نتظار  يف 

حياة جمرية«.
عن لوباري�صيان

ماكرون يكتفي بالت�ضريح و�لكالمت�ضلم �لرئي�س �ل�ضنغايل ماكي �ضال �أول �ضحنة لقاحات من �ل�ضني

و�ضول لقاحات �ضينوفارم من �ل�ضني �إىل مطار زمبابوي �فريقيا تنتظر �للقاح

اإفريقيا, اأكرث من ربع الأ�صوات يف الأمم املتحدة مما �صمح لل�صني برئا�صة اأربع وكالت اأممية 

�إفريقيا بحاجة �إىل �ل�صني لأ�صباب �قت�صادية, ��ل�صني بحاجة �إىل �إفريقيا لأ�صباب �صيا�صية

تك�صا�س ت�صتعيد الكهرباء وتعاين لتاأمني مياه ال�صرب  •• هيو�صنت-اأ ف ب

�أعادت �ضلطات تك�ضا�س �لتيار �لكهربائي �إىل �لولية �لأمريكية ما يخفف من معاناة 
�ل�ضكان بعدما بلغت تدنت درجات �حلر�رة �إىل م�ضتويات غري م�ضبوقة لأيام لكن 
�ملاليني ما ز�لو� غري قادرين على �لو�ضول �إىل مياه �ضاحلة لل�ضرب. وقال �ملدير 
�لتنفيذي للجنة تك�ضا�س لنوعية �لبيئة توبي بيكر لل�ضحافيني خالل �إيجاز متلفز 
بع�س  يف  �ل�ضتخد�م  جهة  من  و�ل�ضغط  �لأنابيب  وجتّمد  �لطاقة  نق�س  “ب�ضبب 
�لأحيان, �ضهدنا �رتفاعا يف عدد �لأنظمة �لتي تو�جه م�ضكالت” يف �ملياه. و�أ�ضار �إىل 
�أن 14,3 مليون من �ضكان �لولية �لبالغ عددهم نحو 29 مليونا تاأّثرو� مب�ضاكل 

�ملياه, يف وقت وّزع م�ضوؤولون �ملياه �لعذبة و�لغذ�ء على �آلف �لأ�ضخا�س.
“جمل�س تك�ضا�س للكهرباء  �إىل طبيعتها, بح�ضب ما ذكر  وعادت �خلدمات �لعامة 
50 يف �ملئة من عمالئه من دون  �أك��ر من  ي��ز�ل  �جلمعة, لكن كان ل  �ملوثوقة” 

�ل�ضبت لتقدمي �مل�ضاعد�ت بعدما جمعت �أكر من 3,7 ماليني دولر خالل ب�ضعة 
�أهايل  لي�ضت م�ضاألة مقت�ضرة على  “هذه  للولية. وقالت يف هيو�ضنت  �أيام كدعم 
و�رتفعت  �لطاقة  و�إن عادت  لكن حتى  باأ�ضره«.  ببلدنا  تتعلق  �إنها م�ضاألة  تك�ضا�س, 
درجات �حلر�رة �ل�ضبت, ل يز�ل �لعمل م�ضتمر� بالإر�ضاد�ت �ل�ضادرة لالأهايل بغلي 
�ملياه قبل تناولها. وقال رئي�س بلدية هيو�ضنت, ر�بع �أكرب مدينة �أمريكية, �ضلف�ضرت 
�إنه قد يتم متديد �لتحذير �ملرتبط بغلي �ملياه حتى يوم �لثنني. و��ضطف  ترنر 
�ل�ضيار�ت,  مو�قف  و  �أو  �ملجتمعية  و�ملر�كز  �لكنائ�س  خارج  عدة  مناطق  يف  �ل�ضكان 
رئي�س  و�أف��اد  �ل�ضرب.  مياه  قو�رير  على  �حل�ضول  �نتظار  يف  وهم  �أحيانا,  ل�ضاعات 
ق�ضم تك�ضا�س لإد�رة �لطو�رئ نيم كيد خالل �إيجاز �إعالمي متلفز �أن “توزيع �ملياه 

�ملعّطلة, وفق موقع  �لفرق جاهدة لإ�ضالح �خلطوط  بينما عملت  �ل�ضبت  كهرباء 
منطقة  يف  �ل��ربد  موجة  �ضحايا  ح�ضيلة  �ت�ضحت  وق��ت  ويف  �إ���س«.  “باور�آوتاج.يو 
جنوب و�ضط �لبالد حيث �ضّجلت نحو 70 وفاة مرتبطة بالطق�س, �أ�ضدر �لرئي�س 

�لأمريكي جو بايدن �إعالن طو�رئ ل�77 من مقاطعات تك�ضا�س �لأكر ت�ضرر�.
وي�ضمح �لإعالن باأن تن�ّضق وز�رة �لد�خلية ووكالة �إد�رة �لطو�رئ �لفدر�لية جهود 
�لإنقاذ يف �حلالت �لطارئة وت�ضريع �إي�ضال �مل�ضاعد�ت. وميّثل �لو�ضع �لذي �ضهدته 
�أنه يرغب بزيارة  �إىل  �أ�ضار  �لذي  �أزمة د�خلية كبرية يو�جهها بايدن  �أول  تك�ضا�س 
�لولية مطلع �لأ�ضبوع �ملقبل, لكنه ل يريد باأن ت�ضتت �أي زيارة له �لنتباه عن جهود 
تك�ضا�س  �إىل  �أوكا�ضيو-كورتيز  �ألك�ضاندريا  �لدميوقر�طية  �لنائبة  �لإنقاذ. توّجهت 

وتوزيع �ملياه �ملعّباأة ل يز�ل �أولويتنا �لق�ضوى«. و�أ�ضاف “منذ �لليلة �ملا�ضية, طلبنا 
9,9 مليون عبوة مياه عرب �ضركائنا �لفدر�ليني )...( مت توزيع 2,1 مليون حتى 
�أكر من خم�ضة ماليني وجبة جاهزة  �ضتطلب  �لولية  �أن  �إىل  كيد  و�أ�ضار  �لآن«. 
 300 للطعام, رغم �أن حالة �لطق�س عّطلت توزيعها. وت�ضّغل �ل�ضلطات �أكر من 
�ل�ضمال  باجّتاه  �لبارد  �لهو�ء  وقت حتّرك  �لولية. ويف  �أنحاء  يف  تدفئة”  “مركز 
و�ل�ضرق �ل�ضبت, بد�أ �أهايل تك�ضا�س �أخري� ي�ضهدون عودة طق�س �أكر دفئا بدرجات 
ح��ر�رة ت��رت�وح من �أك��ر من ع�ضر درج��ات مئوية بقليل �إىل �أك��ر من 20 درجة. 
ومع ذوبان �لثلوج وعودة �لكهرباء, يتوقع �أن ترتفع فو�تري ��ضتهالك �لطاقة �ملقبلة 
لأهايل تك�ضا�س بدرجة كبرية, ما دفع حاكم �لولية غريغ �أبوت لعقد لقاء �ل�ضبت 
مع �لنو�ب ملناق�ضة �إمكانية جتنب حتميل �ل�ضكان “فو�تري خدمية غري منطقية ل 
ميكنهم حتّمل كلفتها ب�ضبب �لرتفاع �لكبري لالأ�ضعار يف �ضوق �لطاقة«. وتك�ضا�س 

هي �لولية �لوحيدة يف �لوليات �ملتحدة �لتي حتظى ب�ضبكة طاقة م�ضتقلة.
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عربي ودويل
 »اأهمية ا�صتثنائية« ملوؤمتر ميونيخ.. اأن�صطة اإيران »حتت املجهر«

•• ميونيخ-وكاالت

ت�ضدر �مل�ضاألة �لإير�نية و�لت�ضدي لأن�ضطة طهر�ن �ملزعزعة لالأمن �لإقليمي و�لدويل, �إىل جانب جائحة كورونا 
وتد�عياتها, �أجندة “موؤمتر ميونيخ لالأمن” �لذي �نعقد �فرت��ضيا  �أول �أول �أم�س �جلمعة وذلك �ضمن مناق�ضات تهدف 

�إىل �إ�ضالح �لعالقة بني �ضفتي �لأطل�ضي و��ضتعادة �لأ�ض�س �مل�ضرتكة بينهما.
و�أكد مدير �ملركز �لأوروبي لدر��ضات مكافحة �لإرهاب و�ل�ضتخبار�ت جا�ضم حممد على �لأهمية “�ل�ضتثنائية” للدورة 
�حلالية ملوؤمتر ميونيخ لالأمن, و�لذي �ضارك فيه �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن و�مل�ضت�ضارة �لأملانية �أنغيال مريكل وقادة 

غربيني �آخرين.
�ملتحدة  �لوليات  بني  �لعالقات  “تقوية  �إىل  يهدف  �لعاملي  �ملنتدى  عربية” �أن  نيوز  ل�”�ضكاي  حديثه  يف  جا�ضم  و�أو�ضح 

وحلفائها �لأوروبيني, بعدما تاأثرت خالل �ضنو�ت �إد�رة دونالد تر�مب للبيت �لأبي�س«.
لذ�, فاإن موؤمتر ميونيخ �لذي ينعقد �ضنويا, منذ عام 1963, ويناق�س �ل�ضيا�ضات �لأمنية �لدولية, يعد يف دورته �حلالية 
�أنه  �لإره��اب, كما  �لأوروب��ي لدر��ضات ومكافحة  �ملركز  �لأطل�ضي”, بح�ضب مدير  �لعالقة بني �ضفتي  “لإ�ضالح  حماولة 

منتدى “�أمريكي �أوروبي بامتياز”, �إذ يحاول �لطرفان �إيجاد مقاربة �ضيا�ضية م�ضرتكة باجتاه �إير�ن و�أي�ضاً �ل�ضني.

�ملقر �لعام لل�ضرطة. و�ألقى �ملتظاهرون زجاجات ومفرقعات 
نارية باجتاه عنا�ضر �ل�ضرطة و�أقامو� متاري�س �أ�ضرمو� فيها 
�لنار, وفق �ضحايف من فر�ن�س بر�س. وحّطم بع�س �ملحتجني 
يف  غر��ضيا” �لتجاري  دي  “با�ضيج  �ضارع  يف  حم��ال  و�ج��ه��ات 
مبنى  هاجمو�  كما  ف��اخ��رة.  ث��ي��اب  حم��ال  ونهبو�  بر�ضلونة, 
بور�ضة بر�ضلونة و�أ�ضرمو� �لنار يف عدة در�جات نارية. وقالت 
�حتجاجات  يف  �عتقلو�  �أ�ضخا�س  ت�ضعة  �إن  �لإق��ل��ي��م  �ضرطة 

كاتالونيا, بينهم �ضتة يف بر�ضلونة.
�أ�ضخا�س,  �ضتة  �إ�ضابة  �لإقليم  يف  �ل��ط��و�رئ  �أج��ه��زة  و�أعلنت 
�ثنان منهم يف بر�ضلونة. وجتمع يف مدريد نحو 400 �ضخ�س 
و�ضط �ملدينة يف ظل ح�ضور �أمني كثيف, ونادو� ب�ضعار�ت على 

غر�ر “�حلرية لبابلو ها�ضل«.

•• بر�صلونة-اأ ف ب

جتددت �ملو�جهات يف بر�ضلونة بني �ل�ضرطة و�آلف �ملحتجني 
ع��ل��ى ���ض��ج��ن م��غ��ن��ي ر�ب ك���ات���ال���وين, ل��ل��ي��ل��ة �خل��ام�����ض��ة على 

�لتو�يل.
 32( ها�ضل  بابلو  �إي��ق��اف  بعد  �لثالثاء  �لتظاهر�ت  وب���د�أت 
�أ�ضهر على خلفية  لت�ضعة  بال�ضجن  �إد�نته  �إثر  و�ضجنه  عاما( 
و�ل�ضرطة  �مللكّية  للموؤ�ض�ضة  �إه��ان��ة  فيها  �أن  �ع��ُت��رِب  تدوينات 
م�ضاء  كبرية  باأعد�د  �ل�ضرطة  و�نت�ضرت  لالإرهاب.  ومتجيد� 
منع  ملحاولة  مدريد  و�لعا�ضمة  بر�ضلونة  ���ض��و�رع  يف  �ل�ضبت 

حو�دث �لعنف.
و�ندلعت �ملو�جهات مع حماولة �آلف �ملحتجني �لتقدم باجتاه 

و�إ�ضبيلية  وقرطبة  مالقة  يف  �لليل  بد�ية  يف  مئات  وجتمهر 
جنوب �لبالد, وفق و�ضائل �إعالم حملّية.

و�أوق��ف يف �لإجمال نحو مئة �ضخ�س منذ �لثالثاء, و�أ�ضيب 
�أمن و�ضابة فقدت عينها يف بر�ضلونة  كثريون بينهم عنا�ضر 

ب�ضبب ر�ضا�ضة مطاطية �أطلقتها �ل�ضرطة على �لأرجح.
وبد�أت �لتظاهر�ت يف بر�ضلونة �لتي يتحدر منها مغني �لر�ب, 
قبل �أن متتد �إىل مدن �أخرى يف �إ�ضبانيا بينها �لعا�ضمة مدريد 
�ضيا�ضيا  توتر�  �لعنف  و�ضبب  )ج��ن��وب(.  وغرناطة  وبلن�ضية 
فاقم �لنق�ضامات �ضمن �لتحالف �حلكومي �لذي يجمع بني 
��ضرت�كيي رئي�س �لوزر�ء بيدرو �ضان�ضيز وحزب “بودميو�س” 
قادة  عرّب  حني  يف  �لعنف,  �ضان�ضيز  ود�ن  �ملتطرف.  �لي�ضاري 

مع �ملتظاهرين. ت�ضامنهم  “بودميو�س” عن 

جتدد املواجهات بني حمتجني وال�صرطة يف اإ�صبانيا

جو�نب  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�ضتحق     
�لإيطالية  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  �حل���ي���اة 
�إل��ي��ه��ا للتعرف  �ل��ن��ظ��ر  �حل��دي��ث��ة 

على حتولتها.
   عام 2018, مت ت�ضكيل حكومة 
لل�ضيا�ضات  �لأوىل  �حلالة  مثلت 
بلد  و�ل�������ض���ي���ادي���ة يف  �ل�����ض��ع��ب��وي��ة 
�أوروب�����������ا �ل��غ��رب��ي��ة... ف�ضلت  م��ن 

�ملحاولة.
للفرتة  �ل���ث���ان���ي���ة  �حل��ك��وم�����������������ة   
�ل��ن��ي��اب��ي��ة ورغ����م وج��������������ود رئي�س 
�ل������وزر�ء ن��ف�����ض��ه  -وه����و حم���ام ل 
جنا  و�ل����ذي  ل��ه  �ضيا�ضية  خ��ربة 
�لتحول  ه����ذ�  م���ن  م���ا  ب��ط��ري��ق��ة 
مع  �ل�ضعبويني  حتالف  -�ضهدت 
و�إ�ضعافا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل���زب 
�ملناه�ضة  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة  ت��دري��ج��ي��ا 
5 جن������وم مع  ل���ل���ن���ظ���ام حل����رك����ة 
�أي  ي�����ض��ان��د  ح����زب  �إىل  حت��ول��ه��ا 
رئي�س حكومة ي�ضمح لها بالبقاء 

يف �ل�ضلطة. 
�ل�ضعبوي  �لدفع  �أن  يبدو  وهكذ� 
وكذلك �ل�ضيادي �لأكر و�ضوًحا 

قد ��ضتنفد.
 ول���ع���ب �لحت������اد �لأوروب��������ي دور 
�مل���������ض����ادة يف �حل���ي���اة  �ل�������ض���ل���ط���ة 

�ل�ضيا�ضية ل�ضبه �جلزيرة.
ت�ضبب  ف����ق����د  ذل����������ك,  وم��������ع     
و�ل�ض������ياديون  �ل�����ض��������������������ع��ب��وي��ون 
خالل ه������ذه �ل�ضنو�ت �لثالث يف 
�لدين  م��ن  -ب������دًء  كبري  �ض�����رر 
مو�جه���������ة  يف  -وب��ح��ي��ث  �ل��ع��ام 

�لوب�����اء..
�ملفو�ضية  ط���ل���ب  ع���ل���ى  وب�����ن�����اًء   
معقولة  خطة  �إع���د�د  �لأوروب���ي���ة 
ل�����ض����ت����خ����د�م خ����ط����ة �لإن����ع����ا�����س 
حكومة  وج���������دت  �لأوروب�����������������ي, 
بني  ج���م���ع���ت  �ل����ت����ي   ,2 ك���ون���ت���ي 
 5 وح��رك��ة  �لدميقر�طي  �حل��زب 
على  جمب�������رة  نف�ض�����ها  جن���وم, 

�ل�ضتقالة.
��ضتطاعت  �ل��ل��ح��ظ��ة,  ت��ل��ك  يف     
�لرئا�ضة ك�ضب �ملعركة يف مو�جهة 
�ل�ضيا�ضية, وطلب  ف�ضل �لأح��ز�ب 
م���ن ماريو  م���ات���اري���ال  �ل��رئ��ي�����س 
للبنك  �ل�ضابق  �لرئي�س  در�غ���ي, 
ت�ضكيل  �لأوروب��������������ي,  �مل�����رك�����زي 
موؤخر�  ح�ضلت  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ة, 
باأكمله  �ل�����ربمل�����ان  ث��ق�����������ة  ع���ل���ى 

تقريًبا.
   ل��ي�����ض��ت ه���ذه ه���ي �مل����رة �لأوىل 

�لتي ت�ضط����ر فيه������ا �جلمهوري���ة 
�للج������وء  �إىل  �لإي��ط��ال��ي��������������������ة 
�أو  �ل��دول��ة  م��وظ��ف��ي  كب������ار  �إىل 
تفل�س  ع���ن���دم���ا  �لق���ت�������ض���ادي���ني 
برملان  يف  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة,  �لأح������ز�ب 
�ضو�ء  ل���ل���ج���دل,  وم���ث���ري  جم������ز�أ 
كارلو  ح���ك���وم���ات  ����ض��ت��ح�����ض��رن��ا 
حكومة  �أو   1993 عام  �ضيامبي 

ماريو مونتي عام 2011.

�لهيمن����ة  ن��ه��اي��������������������������ة  ف��م��ن��ذ     
�لتي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة,  �مل�ضيحية 
����ض��ت��م��رت �أرب����ع����ني ع����اًم����ا, دخل 
�ل���ن���ظ���ام �ل�����ض��ي��ا���ض��ي �لإي����ط����ايل 
�إىل  بعد  توؤد  �نتقالية مل  مرحلة 

�إقامة تو�زن جديد. 
�أ�ضياء  ب���ني  م���ن  ه�����ذ�,  وي��ت�����ض��ح 
حماولة  خ��������������الل  م����ن  �أخ��������رى, 
�لنتخابي  �ل����ق����ان����ون  ت���ع���دي���ل 
�أ�ضفر  �ل�����ذي  �ل���ق���دمي  �ل��ن�����ض��ب��ي 
من  �لنتخاب��������ات  نتائ������ج  ع��ن 
 1993 ع����ام  �إىل   1946 ع����ام 
و�لذي ت�م تعديله منذئ�����ذ خم�س 

مر�ت!
�لطبقة  نوعية  ت��ده��ورت  لقد     

�ل��ن�����ض��ي��ب �لإي����ط����ايل م���ن خطة 
�لنعا�س �لوروبي. 

   لكن �لبالد بحاجة �إىل حكومة 
�أك����ر م���ن ع����ام ملعاجلة  ت�����ض��ت��م��ر 
�ل��ت��ده��ور �ل���ذي ح��دث يف �لعقود 
�مل��ا���ض��ي��ة. وم���ع ذل���ك, يف غ�ضون 
�لرئي�س  ولي������ة  ���ض��ت��ن��ت��ه��ي  ع�����ام 
يكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن  م��ات��اري��ال 
لو  در�غ����ي خ��ل��ف��ه. وح��ت��ى  �ل�ضيد 
ظل على ر�أ�س �ل�ضلطة �لتنفيذية 
�لت�ضريعية,  �ل��ف��رتة  نهاية  حتى 

جميع  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ح�ضلت  -�ل��ت��ي 
�حلا�ضرة  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  �ل����ق����وى 
�ليمني  با�ض�����تثناء  �ل���ربمل���ان  يف 
)فر�تيلي  �مل���ت���ط���رف  �ل���ق���وم���ي 
دي���ت���ال���ي���ا( وع������دد ق��ل��ي��������������������ل من 
�مل��ع��ار���ض��ني م��ن ح��رك��ة 5 جنوم 
على  ق����ادرة  ���ض��ك  ب��ال  -�ض�����تكون 
ح���ل �مل�����ض�����������������اك��ل ق�����ض��رية �مل����دى, 
خ��ا���ض��ة ت��ل��ك �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأزم���ة 
�لوباء,  عن  �لناجتة  �لقت�ضادية 
و�إع���د�د خطة معقولة ل�ضتخد�م 

�خلم�س  خ�������الل  �ل�������ض���ي���ا����ض���ي���ة 
�ملا�ضية, وهو ما  �ض������نة  وع�ضرين 
يف�ض�ر جزئياً �حلاجة, يف �لأوقات 
�ل�ض��تنجاد  �إىل  �ل�����ض��ع��ب�����������������ة, 
تاأتي من قطاعات  �لتي  بالنخبة 
�مل��ج��ت��م��ع خ����ارج ح��ي��اة �لأح�����ز�ب. 
و�أكر من كونه تناوب�ا مع حكومة 
�ل�ضيا�ضية,  �ملناف�ضة  يف  �لفاعلني 
فقد �ضهدنا تناوًبا بني �ضيا�ضيني 
و�لأكادمييني,  �مل��وظ��ف��ني  وك��ب��ار 
لإنقاذ  �جلمهورية  رئي�س  دعاهم 

يف  و�إبقائها  �لإفال�س  من  �لبالد 
�لحتاد �لأوروبي.

�إن �مل�ضوؤولية عن هذ� �لو�ضع      
تكمن, دون �ضك, يف رد�ءة �لعر�س 
�ل�����ض��ي��ا���ض��ي, �ل����ذي ي��ت��ك��ي��ف, بكل 
وتاأكيد  �ل���ط���ل���ب,  م���ع  ب�����ض��اط��ة, 
دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��الي��ك��ات, و�مل���دى 
تهيمن  �أنها  يبدو  �لتي  �لق�ضري, 
ل�ضبه  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  �حل���ي���اة  ع��ل��ى 

�جلزيرة.
در�غي  بقيادة ماريو     �حلكومة 

فاإن عودة �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية �إىل 
�ضتكون  ع��ام��ني  خ���الل  �ل�ضلطة 

�إ�ضكالية.
�لتي  5 جن��وم     خ�ضعت ح��رك��ة 
غريللو  بيبو  �لكوميدي  �أطلقها 
لتغيري عميق ويبدو �أنها �ختارت, 
�أع�ضائها,  ل��غ��ال��ب��ي��ة  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
حتالًفا مع �حلزب �لدميقر�طي, 
�لح���ت���م���الت  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  دون 

�لأخرى.
 م��ن ج��ان��ب��ه, ي��ع��اين ه��ذ� �لخري 
�أن�����ض��ار �لي�ضار  م��ن �ل��ت��م��زق ب��ني 
�أنهم  ي���ب���دو  و�ل����ذي����ن  �ل����ق����دمي, 
م����اك����رون  روؤي���������ة  �إىل  مي���ي���ل���ون 

لتموقعهم �ل�ضيا�ضي.
�إ�ض�����كايل  وب�ض������كل  �لأه��������م,     
من  �ل��ر�ب��ط��ة,  ت��ط��ور  ه��و  �أكث����ر, 
�ل�ضيادية  ���ض��ال��ف��ي��ن��ي  م����و�ق����ف 
�لأوروب�����ي,  لالحتاد  و�ملناه�ض�����ة 
�إىل �لأورب���������ة �لبافارية ل�ضخ�س 
جيورجيتي,  جيانكارل�����و  م��ث��ل 
مهم�����ة  وز�رة  ع��ن  �لآن  �مل�����ض��وؤول 
�لتنمية  در�غ������ي,  ح��ك��وم��������������������ة  يف 
�لق���ت�������ض���ادي���ة, و�مل��ق��������������������ّرب من 
�ل�ضمال  يف  �ل�ضن������اعي  �لعال��م 

�ل�ضرقي. 
�ل�ضابق لأو�ن���ه معرفة ما     م��ن 
���ض��ي��ح��دث ل��ل��ر�ب��ط��ة. وي���ب���دو �أن 
حماولة �ضالفيني لتاأ�ضي�س ر�بطة 
�لنتخابات  ويف  �ضتف�ضل.  وطنية 
�ليمني  ي��ج��د  �أن  ي��ج��ب  �مل��ق��ب��ل��ة, 
�لثالثة:  م��ك��ون��ات��ه  ب���ني  وح�����دة 
�حل����������زب �ل�����ق�����وم�����ي جل����ورج����ي����ا 
م��ي��ل��وين, �ل��ت��ي بقيت وح��ده��ا يف 
برل�ضكوين  وح�����زب  �مل���ع���ار����ض���ة, 
د�ئًما م��وؤي��ًد� لأوروبا,  ك��ان  �ل��ذي 
و�لر�بطة �لتي لها قدم هنا وقدم 

هناك.
�أبعد     يف غ�����ض��ون ع��ام��ني ع��ل��ى 
ت���ق���دي���ر, ���ض��ت�����ض��ت��ع��ي��د �لأح�������ز�ب 
�ل�ضيطرة على �حلياة �ل�ضيا�ضية. 
ميكن  �ل��ذي  �ل�ضجعان,  و�ض�������الم 
�لوقت,  ل��ب��ع�����س  ي�����ض��������������������ت��م��ر  �أن 

�ضينك�ضر.
 �إن عدم ��ضتقر�ر �لنظام �ل�ضيا�ضي 
�ل�ضديد  و�ل��ت��ق��ل��ب  �لإي�����ط�����ايل, 
�لرديئة  و�ل��ن��وع��ي��ة  ل��ل��ن��اخ��ب��ني, 
تب�ضر  ل  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة,  ل��ل��ط��ب��ق��ة 
�إذ�  ذل��ك,  مب�ضتقبل م�ضرق. ومع 
فقد  �لوباء,  على  �ل�ضيطرة  متت 
�لر�حة  ب��ب��ع�����س  �ل���دول���ة  ت��ت��م��ت��ع 

حتى ذلك �حلني.
مدير �لأبحاث يف �ملركز �لقومي 
للبحث �لعلمي -معهد �لدر��صات 

�لعليا يف �لعلوم �لجتماعية 
“مركز رميون �آر�ن للدر��صات 

�لجتماعية ��ل�صيا�صية«

�للجوء �إىل كبار �ملوظفني �أ� �لقت�صاديني لي�س جديد�:

هابيمو�س دراغي, اأو حتولت ال�صيا�صة الإيطالية...!
تكمن �مل�صوؤ�لية عن هذ� �لو�صع يف رد�ءة �لعر�س �ل�صيا�صي �لذي يتكيف مع �لطلب

ت�صبب ال�صعبويون وال�صياديون خالل هذه ال�صنوات الثالث يف �صرر كبري

•• الفجر -با�صكوال با�صكينو 
ترجمة خرية ال�صيباين

يف  بــد�أ  �لــذي  ع�صر,  �لثامن  �لت�صريعي  �ملجل�س     
ثالثة  �إىل  منق�صم  -برملان  �صيئة  بد�ية  �إيطاليا 
�أحز�ب معادية لبع�صها �لبع�س -�صهد �لدة �موت 
حكومتني بلونني متعار�صني, ��صهد يف �لأيام �لأخرية 
تكوين حكومة, تقوم على حقنة كبرية من موظفي 
�لد�لة, ��صالم �صجعان حمتمل بني �أحز�ب �صيا�صية 

كانت يف حالة حرب طيلة ثالث �صنو�ت.

م�ضتقبل �لر�بطة غام�سجورجيا ميلوين بقيت وحدها يف �ملعار�ضة

حركة 5 جنوم  �ملهم �لبقاء يف �ل�ضلطة

در�غي حمل ثقيل �لي�ضار منق�ضم

ــــــــالد  ــــــــب �ل
بــــحــــاجــــة 
حكومة  �إىل 
ـــر  ـــم ـــت ـــص ـــ� ت
�أكــــــــــرث مــن 
ملعاجلة  عــام 
ــــدهــــور  ــــت �ل
حدث  �لـــذي 
ــود  ــق ــع �ل يف 
�ملـــا�ـــصـــيـــة

مـــنـــذ نــهــايــة 
�لــــهــــيــــمــــنــــة 
�ملـــ�ـــصـــيـــحـــيـــة 
�لدميقر�طية, 
يـــنـــجـــح  مل 
�لـــــــنـــــــظـــــــام 
�لـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــي 
ـــــــطـــــــايل  �لإي
�إقــــــامــــــة  يف 
جديد ــــو�زن  ت
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املال والأعمال
غرفة دبي تروج لالإمارة كبوابة لل�صادرات الغذائية الأفريقية اإىل الأ�صواق العاملية

لأو�������ض������ع ����ض���ري���ح���ة مم���ك���ن���ة من 
حتفيزها  يف  ي�ضهم  مما  �جلمهور, 
�ل���ت���ق���دم يف دمج  م���و�����ض���ل���ة  ع���ل���ى 
�أن�ضطتها  يف  �لب���ت���ك���ار  ���ض��ي��ا���ض��ات 
وبالتايل  �ل���ت���ج���اري���ة,  وخ��ط��ط��ه��ا 
يف  وم�ضاهمتها  تناف�ضيتها  تعزيز 

تطور بيئة �لأعمال.
نظاماً  �لقت�ضاد  وز�رة  تطلق  كما 
�ملبتكرة  ل����الأف����ك����ار  �إل����ك����رتون����ي����اً 
و�لق������رت�ح������ات, وه����و ع���ب���ارة عن 
�لقرت�حات  لإد�رة  ذك��ي��ة  من�ضة 
للموظفني  �مل���ب���ت���ك���رة  و�لأف�����ك�����ار 
بفاعلية  و�ل�����ض��رك��اء  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�مل�ضاركة  م��ن  ومتكينهم  وك��ف��اءة, 
و�أفكارهم  مبقرتحاتهم  �لفعالة 
�حلكومي  ب���ال���ع���م���ل  ل����الرت����ق����اء 
و�ملو�ئمة مع �لتوجهات �حلكومية 
ب����ت���������ض����ج����ي����ع ت������ق������دمي �لأف�������ك�������ار 
�لعمل  ل��ت��ح�����ض��ني  و�مل����ق����رتح����ات 
ور�ضة  �ل����وز�رة  وتنظم  �حل��ك��وم��ي. 
عمل بعنو�ن “�آفاق جديدة جلذب 
�ملو�هب  و��ضتقطاب  �مل�ضتثمرين 
�لذهبية”,  �لإق����ام����ة  ن���ظ���ام  ع���رب 
مبتكرة  �آل����ي����ات  مل��ن��اق�����ض��ة  وذل������ك 
من  �ل�ضتفادة  تعزيز  يف  لل�ضر�كة 
�لذهبية  �لإق����ام����ة  ن��ظ��ام  ح���و�ف���ز 
�ملو�هب,  و�أ���ض��ح��اب  للم�ضتثمرين 
�لتحديات  �أه�����م  ع��ل��ى  و�ل����وق����وف 
�لنظام  ه���ذ�  ت��ع��زي��ز خم��رج��ات  يف 
و�أثره على مرونة ومنو �لقت�ضاد 
مبتكرة  حلول  و�ضياغة  �لوطني, 
خلق  يف  �حلكومة  توجهات  تدعم 
ومناف�ضة  جاذبة  ��ضتثمارية  بيئة 

عاملياً.

�ملجال  �مل��ب��ادر�ت من حيث  وتتنوع 
�ل��ذي ت�ضتهدفه لت�ضمل ع��دد�ً من 
�أبرزها  من  و�لأن�ضطة  �لقطاعات 
و�لتطوير  و�ل���ب���ح���ث  �ل�����ض��ي��اح��ة 
�لأعمال  وري���ادة  �لفكرية  و�مللكية 
و�لأن�ضطة  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لقت�ضادية �حلديثة �لقائمة على 
 “  : معاليه  و�أ���ض��اف  �لبيانات”. 
لت�ضاهم  �ملبادر�ت  ت�ضميم هذه  مت 
�ملنجز�ت  على  �ل�ضوء  ت�ضليط  يف 
و�ملمار�ضات �لبتكارية �لتي تطبقها 
خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات يف �ل���دول���ة 
�ليوم, وتعزيز دور �لبتكار يف رفع 
�لتحولت  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى  �ل���ق���درة 
يخ�س  فيما  �لعامل  ي�ضهدها  �لتي 
بنظرة  �لق���ت�������ض���ادي���ة  �ل���ت���ن���م���ي���ة 
�ضركائنا  مع  و�ضنعمل  م�ضتقبلية, 

�ضتاء  �أجمل  حملة  موؤخر�ً  �أبرزتها 
يف �لعامل, و�ضيتم من خالل �ملبادرة 
م��ن��ح �مل��و�ط��ن��ني �حل��ا���ض��ل��ني على 
�إحدى  من  �ضياحي  �إر���ض��اد  رخ�ضة 
�ل�ضلطات �ملحلية يف �لدولة رخ�ضة 
موحدة متكنهم من ممار�ضة �ملهنة 
�ل��وط��ن��ي. وتنظم  �مل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
�لوز�رة بالتعاون مع د�ئرة جمارك 
دبي ملتقى �لبتكار �لدويل �لثاين 
�لفرت��ضي يف 25 فرب�ير بهدف 
�لبتكارية  �مل��ب��ادر�ت  �أف�ضل  تبني 
ون�ضر ثقافة �لبتكار ودعم �أ�ضحاب 
�لخ��رت�ع��ات و�لنتاج �لإب��د�ع��ي يف 
�لأفكار  وت���ب���ادل  و�ل���ع���امل  �ل���دول���ة 
�لب���ت���ك���اري���ة, حيث  و�مل���م���ار����ض���ات 
�فرت��ضية  من�ضة  �مل��ل��ت��ق��ى  ي��وف��ر 
جتمع �مللتقى �ملبدعني و�ملبتكرين 

�لأع�����م�����ال  ورو�د  و�مل����خ����رتع����ني 
و�جلن�ضيات  �ل����دول  خم��ت��ل��ف  م��ن 
خمتلفة  قطاعات  وم��ن  و�لأع��م��ار 
�لقطاع �حلكومي وموؤ�ض�ضات  مثل 
�لتعليم  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وق��ط��اع 
حت��ت م��ظ��ل��ة و�ح����دة ل��ع��ر���س �آخر 
�لتي  و�لخ�����رت�ع�����ات  �لب���ت���ك���ار�ت 

تو�ضلو� �إليها يف باأ�ضلوب جديد.
�ل�������وز�رة خالل  ت��ن��ظ��م  ذل����ك,  �إىل 
ترويجية  حملة  �لب��ت��ك��ار  �أ���ض��ب��وع 
لأف�����ض��ل 50 ���ض��رك��ة م��ب��ت��ِك��رة عن 
ط���ري���ق م�����ض��ارك��ة م��ع��ل��وم��ات عن 
ت��ل��ك �ل�����ض��رك��ات و�مل��وؤ���ض�����ض��ات على 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ض��ل  ح�����ض��اب��ات 
ت�ضجيع  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ل�����ل�����وز�رة, 
و�إب������ر�ز جهودها  �ل�����ض��رك��ات  ه���ذه 
و�إي�ضالها  و�بتكار�تها  و�أن�ضطتها 

هذه  خم��رج��ات  توظيف  لن�ضمن 
�ملبادر�ت لتخدم �لأفر�د و�ل�ضركات 
عملية  ب�ضورة  �لأع��م��ال  وجمتمع 
و�لبتكاري  �لإبد�عي  �لفكر  حتفز 
وت�������ض���ب يف ت���ع���زي���ز ���ض��م��ع��ة دول����ة 
�لإم��������������ار�ت ك���م���خ���ت���رب ل����الأف����ك����ار 
�لبتكارية,  و�مل��م��ار���ض��ات  �خل��الق��ة 
�إقليمي  كمحور  مكانتها  وتر�ضيخ 
وع����امل����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���ق���ائ���م���ة على 
�لطاقات  وب��ن��اء  و�لب��ت��ك��ار  �ملعرفة 
�لب�ضرية وجذب �مل�ضاريع �لريادية 
و�أ�ضحاب  �مل����و�ه����ب  و����ض��ت��ق��ط��اب 
�أجندة  وت�ضم  �ملبدعة”.  �لعقول 
لأ�ضبوع  �لقت�ضاد  وز�رة  فعاليات 
“�لرب�ءة  م��ب��ادرة  �إط��الق  �لبتكار 
حتفيز  ب�����ه�����دف  �لبتكارية” 
�لب���ت���ك���ار ل����دى �مل���خ���رتع���ني, من 

�لقت�ضاد  وز�رة  ت��ط��ل��ق  �أخ������رى, 
عن  ل��الإع��الن  متخ�ض�ضة  من�ضة 
توؤ�ض�س  �ل��ت��ي  و�مل��ن�����ض��اآت  �ل�ضركات 
وتطوير  ب��ح��ث  �أو  �ب��ت��ك��ار  م���ر�ك���ز 
ت��اب��ع��ة ل��ه��ا خ���الل �مل��رح��ل��ة �ملقبلة 
�أكادميية  موؤ�ض�ضات  مع  بالتعاون 
�أو بحثية �أو �أي �أطر�ف �أخرى ذ�ت 
ت�ضليط  �إىل  �ملن�ضة  وتهدف  �ضلة, 
موؤ�ض�ضات  ج���ه���ود  ع���ل���ى  �ل�������ض���وء 
من  ج��زء�ً  �لتي تخ�ض�س  �لأعمال 
ملجالت  و��ضتثمار�تها  �أن�ضطتها 
�ل���ب���ح���ث و�ل���ت���ط���وي���ر و�مل�����ب�����ادر�ت 
من  �مل��زي��د  وت�ضجيع  �لب��ت��ك��اري��ة, 
هذ�  يف  �لن��خ��ر�ط  على  �ل�ضركات 
�لتوجه مبا ينعك�س يف تعزيز مناخ 
�لبتكار �ضمن بيئة �لعمل يف هذه 
م�ضتوى  م���ن  وي���ط���ور  �ل�����ض��رك��ات 

خ�����الل ت��خ��ف��ي�����س �ل���ر����ض���وم على 
خ����دم����ة �ل����������رب�ءة �لب����ت����ك����اري����ة /
لفئات معينة مثل  �ملنفعة/  �ضهادة 
�مل�ضاريع  و�أ���ض��ح��اب  �لأك��ادمي��ي��ني 
لت�ضجيع  و�مل��ت��و���ض��ط��ة,  �ل�����ض��غ��رية 
ورو�د  �مل���خ���رتع���ني  دور  وت���ع���زي���ز 
و�مل�ضاريع  و�لبتكار  �لتكنولوجيا 
على  �ملبنية  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية 
�ملنفعة  �ضهاد�ت  لت�ضجيل  �لبتكار 
عن طريق تخفي�س مبلغ �لر�ضوم 
وت�ضريع  �ل�������ض���ه���اد�ت  ت���ل���ك  ع���ل���ى 
�ضاأنه  �ل��ذي من  �لأم��ر  �إجر�ء�تها, 
�ملنفعة  �ضهاد�ت ومناذج  زيادة عدد 
وتعزيز  �ل�����دول�����ة  يف  �مل���م���ن���وح���ة 
�لعاملية  �مل��وؤ���ض��ر�ت  ع��ل��ى  مرتبتها 
�ملرتبطة بالبتكار و�مللكية �لفكرية 
مبادرة  ويف  و�ل��ت��ط��وي��ر.  و�ل��ب��ح��ث 

يف  وي�ضب  وخدماتها,  �إنتاجيتها 
�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س يف  ت��ع��زي��ز دور 
تطوير منظومة �لبحث و�لتطوير 
ب��ال��دول��ة وت��ع��زي��ز دور �لب��ت��ك��ار يف 

�لنمو �لقت�ضادي.
كما تطلق �لوز�رة مبادرة �لرخ�ضة 
�ل�ضياحي  ل�����الإر������ض�����اد  �مل�����وح�����دة 
متكن  و�لتي  بالدولة,  للمو�طنني 
م����ن مم���ار����ض���ة مهنة  �مل����و�ط����ن����ني 
م�ضتوى  ع��ل��ى  �ل�ضياحي  �لإر����ض���اد 
�لدولة, وتهدف �إىل بناء �لطاقات 
و�إعد�د �لقياد�ت �لوطنية يف جمال 
�ل�ضياحة و�لرتقاء مبهنة �لإر�ضاد 
�ل�ضياحي وتعزيز دور �ملو�طنني يف 
متثيل بلدهم و�لتعريف باملقومات 
و�لثقافية  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لطبيعية 
و�لتاريخية لدولة �لإمار�ت و�لتي 

»القت�صاد« تطلق 7 مبادرات خالل اأ�صبوع الإمارات لالبتكار

و�أ�ضار مدير �ملكاتب �خلارجية يف غرفة دبي  �أمريكي بحلول �لعام 2022. 
�إىل �أن �لغرفة تتوقع �أن ت�ضاهم �تفاقية �لتجارة �حلرة �لقارية �لإفريقية 
بنمو بتجارة دبي غري �لنفطية مع �لدول �لأفريقية بن�ضبة �ضنوية قد ت�ضل 
�لبدء بتطبيق �لتفاقية,  �ل�ضنو�ت �خلم�س �لأوىل بعد  %10 خالل  �إىل 
بالأ�ضو�ق  �لعاملية  �لأ���ض��و�ق  رب��ط  يف  حيوياً  دور�ً  تلعب  �لإم���ارة  �ن  م��وؤك��د�ً 
�لتجارة  خطط  تدعم  متطورة  لوج�ضتية  حتتية  بنية  وتوفري  �لأفريقية, 

�لأفريقية.
و�ضدد خان على �لتز�م غرفة دبي �لتام بدعم �أع�ضائها �لر�غبني بالتو�ضع 
كافة  يف  �ملنت�ضرة  �لأربعة  مكاتبها  خالل  من  وذل��ك  �لأفريقية,  �ل�ضوق  يف 
�أرجاء �لقارة �لأفريقية يف �أثيوبيا وكينيا وموزمبيق وغانا, م�ضري�ً �إىل �أن 
نافذتني  ي�ضكالن  دب��ي   2020 �إك�ضبو  ومعر�س   2021 جلفود  معر�س 

هامتني لل�ضركات �لأفريقية لتعزيز ح�ضورهما يف �لأ�ضو�ق �لعاملية.  

•• دبي-الفجر: 

�أفريقيا  يف  دب��ي  “�أ�ضبوع  فعاليات  يف  دب��ي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  �ضاركت 
�لقر�ر  �ضناع  كبار  م��ن  مب�ضاركة  م��وؤخ��ر�ً  �أعماله  �ختتم  �ل��ذي  كينيا”   -
و�ملهتمني ورجال �لأعمال من دولة �لإمار�ت و�أفريقيا, حيث جاءت م�ضاركة 
�لغرفة يف �لندوة �لنقا�ضية �لتي حملت عنو�ن:” جتارة �لأغذية �حلالل يف 

�ل�ضوق �لدولية«.
�لفعالية  من  �لأخ��ري  �ليوم  يف  �أقيمت  �لتي  �لنقا�ضية  �جلل�ضة  يف  و�ضارك 
جتارة  غرفة  يف  �خلارجية  �ملكاتب  مدير  خ��ان,  عمر  من  كل  �لفرت��ضية 
و���ض��ن��اع��ة دب���ي, و���ض��ال��ح ل��وت��اه, رئ��ي�����س جم��م��وع��ة ع��م��ل ق��ط��اع �ل�ضناعات 
�لغذ�ئية و�مل�ضروبات, �لعاملة حتت مظلة غرفة دبي, و�أمينة �أحمد حممد, 
�ملدير �لتنفيذي ملركز �لإمار�ت �لعاملي لالعتماد, و�ل�ضيد جون�ضون ويرو, 

بريند�  �إىل  بالإ�ضافة  كينيا  و�ل�ضناعة يف  �لتجارة  ب��وز�رة  �لعام  �ل�ضكرتري 
دينو�ضي, مدير عام “بروك�ضايد د�يري«. 

وحت���دث ع��م��ر خ���ان, م��دي��ر �مل��ك��ات��ب �خل��ارج��ي��ة يف غ��رف��ة دب���ي ع��ن �أهمية 
�ل�ضوق �لأفريقية بالن�ضبة لقطاعي �لأغذية و�مل�ضروبات بالإمارة, م�ضري�ً 
ت�ضكل  �أن  على  وق��ادرة  �لغذ�ئي,  لالأمن  متز�يدة  �أهمية  تويل  دبي  �أن  �إىل 
قاعدة لت�ضدير و�إعادة ت�ضدير �ل�ضناعات �لغذ�ئية �لأفريقية �إىل �لأ�ضو�ق 

�لعاملية, وبو�بة لال�ضتثمار�ت �لعاملية يف �لقارة �لأفريقية.
تعزيز  تتمثل يف  �لفريقية  �لأ���ض��و�ق  �لغرفة يف  �أولوية  �ن  �إىل  ولفت خان 
وذلك  �لإ�ضالمي,  �لقت�ضاد  فيها  مبا  �لقطاعات  خمتلف  يف  �ل�ضتثمار�ت 
�لإ�ضالمي, خ�ضو�ضاً  لالقت�ضاد  عا�ضمة  �إىل  بالتحول  دبي  روؤية  لتحقيق 
و�ن قطاع �لأغذية �حلالل �لعاملي هو من �أكر �لقطاعات منو�ً بالقت�ضاد 
دولر  مليار   1.93 �إىل  لي�ضل  �لقطاع  هذ�  بنمو  توقعات  مع  �لإ�ضالمي, 

�حلمادي: موقع �ملنطقة �حلرة �ل�صرت�تيجية �أكد فاعليته يف دعم �صركات �لقطاع 

»دافزا« ت�صتعر�س خدماتها يف قطاع الأغذية وامل�صروبات خالل معر�س جلفود 2021

ت�صتعد ل�صتقبال �لز��ر يف �لربع �لأ�ل من 2021
 % »ِ�صروق« تعلن عن اإجناز 75 
من نزل القمر يف �صحراء مليحة 

•• ال�صارقة-الفجر:

و�لتطوير  لال�ضتثمار  �ل�ضارقة  هيئة  �أعلنت 
%75 من م�ضروع نزل  )�ضروق( عن �إجناز 
�لأثرية,  مليحة  منطقة  �ضحر�ء  يف  �لقمر 
“جمموعة  ع��الم��ة  �ضمن  ���ض��ي��ن��درج  و�ل����ذي 
ل�”�ضروق”  �ل��ت��اب��ع��ة  لل�ضيافة”  �ل�����ض��ارق��ة 
متوقعة  �ضذ�”,  م��ن  “م�ضك  �ضركة  ب����اإد�رة 
م��ن ع�ضاق  �ل���زو�ر  با�ضتقبال  �ل��ن��زل  ي��ب��د�أ  �أن 
�لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  �ل�ضحر�وية  �مل��غ��ام��ر�ت 
�لهيئة  و�أ���ض��ارت   .2021 �لعام �جل��اري  من 
�إىل �أن موعد �فتتاح �لنزل يتز�من مع مو�ضم 

�ل�ضياحة �ل�ضتوي يف �لدولة, حيث ميكن للزو�ر �ل�ضتمتاع بالن�ضاطات �خلارجية 
يف �أح�ضان �لطبيعة و��ضتك�ضاف �لكنوز �لتاريخية �لتي تزخر بها منطقة مليحة, 
�لإ�ضهام يف تر�ضيخ مكانة  �إىل  �لر�مية  “�ضروق”  روؤية  �مل�ضروع يج�ضد  �أن  موؤكدة 
�ملنطقة من  �ل��ر�ئ��دة يف  �ل�ضياحية  �ل��وج��ه��ات  �أب���رز  م��ن  ك��و�ح��دة  �ل�ضارقة  �إم���ارة 
وذلك  �مل�ضتد�مة  �لبيئية  �ل�ضياحة  معايري  �أعلى  جت�ضد  م�ضاريع  تطوير  خ��الل 
با�ضتخد�م ت�ضاميم ومو�د بناء �ضديقة للبيئة. ويعد نزل �لقمر �إ�ضافة جديدًة �إىل 
حمفظة م�ضاريع “�ضروق” �ل�ضياحية �لتي ت�ضم جمموعًة من م�ضاريع �ل�ضيافة 
يندرج  �ل��ذي  م�ضك  من  �لفاية  نزل  و�أبرزها  للنزل,  �ملجاورة  �ملنطقة  يف  �لفاخرة 
�إىل جانب وجهة مليحة لل�ضياحة �لبيئية  �ضمن “جمموعة �ل�ضارقة لل�ضيافة”, 
و�لأثرية ومركز مليحة لالآثار. ويتكون �لنزل من 10 غرف ذ�ت �ضقوف مقببة 
حتتوي كل غرفة �ضرير�ً مفرد�ً, و4 خيم عائلية وخيمتني ب�ضرير مفرد, مزودة 
وخيمة,  غرفة  لكل  خا�ضة  وم�ضو�ة  �لر�حة  وو�ضائل  �ملنزلية  �لتجهيز�ت  باأحدث 
ف�ضاًل عن توفري حمامات �ضباحة خا�ضة لبع�س �خليم و�لغرف, �إىل جانب ردهة 
��ضتقبال �ل�ضيوف ومنطقة م�ضرتكة تت�ضمن موقد�ً لإ�ضعال �لنار و�ل�ضو�ء يجتمع 

حولها �لنزلء لل�ضهر يف ليايل �ل�ضحر�ء �ل�ضاحرة.

�لإ�ضالمي  �لق���ت�������ض���اد  ع���ن  �أو�����ض����ح 
فر�س  ي��ح��دد  كما  و�ل��ع��امل��ي,  �لوطني 
�إىل جانب  �لإ�ضالمي,  �لقت�ضاد  منو 
�لتجارة  �لتمكني, وتدفقات  منظومة 
�حلالل, و�ضهاد�ت و�عتماد�ت �حلالل, 
وغ����ريه����ا مل�������ض���اع���دة �ل�������ض���رك���ات على 
�ل�ضروري  �ل��ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  �حل�����ض��ول 
�ملختلفة  �لأ������ض�����و�ق  �إىل  ل���ل���دخ���ول 
ب���ع���ده���ا.  وحتر�س  �مل��ن��ط��ق��ة وم����ا  يف 
�ضنوي  ب�ضكل  �مل�ضاركة  على  “د�فز�” 
يف فعاليات معر�س �خلليج لالأغذية 
باعتباره و�حدة من بني �أهم �ملن�ضات 
�ملنطقة  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت�����ض��ع��ى  �ل���ت���ي 
�لتي  ب���امل���ز�ي���ا  �ل��ت��ع��ري��ف  �إىل  �حل����رة 
بقطاع  �ملتخ�ض�ضة  لل�ضركات  توفرها 
�لأغذية و�مل�ضروبات, و�لتي تتنوع من 
تاأ�ضي�س  �لرت�خي�س وحو�فز  خدمات 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �لأع����م����ال  و�أد�ء 
�ملتطورة و�ملن�ضات �لرقمية �حلديثة, 
�للوج�ضتية  �خل����دم����ات  ح���ل���ول  �إىل 
و�ل���ت���خ���زي���ن �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ق���در�ت 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ملثل  �ملثالية  �لتربيد 

�ل�ضركات.  

•• اأبوظبي-وام:

ت�صارك �ز�رة �لقت�صاد يف فعاليات �أ�صبوع �لإمار�ت لالبتكار “ �لإمار�ت تبتكر 2021 “ من خالل �إطالق 7 مبادر�ت �بتكارية بالتعا�ن مع عدد �ل�صركاء من 
�حلكومة ��ملوؤ�ص�صات �لبحثية ��لقطاع �خلا�س. �تاأتي م�صاركة �لوز�رة يف فعاليات �أ�صبوع �لإمار�ت لالبتكار يف �إطار ر�ؤيتها �لهادفة �إىل بناء �قت�صاد تناف�صي 
�لتز�مها  �ملتقدم, �من منطلق  متنوع قائم على �ملعرفة ��لبتكار بقيادة كفاء�ت �طنية, �حتقيق م�صتهدفات �لإ�صرت�تيجية �لوطنية لالبتكار ��لبتكار 

بامل�صاهمة يف �جلهود �لوطنية �ملت�صافرة لالرتقاء ببيئة �لبتكار يف �لد�لة لتكون �إحدى �أف�صل �لد�ل �ملبتكرة على �ل�صعيد �لعاملي.
�أ�صبوع �لبتكار �إىل خلق ممار�صات �بتكارية جديدة  �أطلقتها �لوز�رة خالل  �قال معايل عبد�هلل بن طوق �ملري �زير �لقت�صاد :” تهدف �ملبادر�ت �لتي 
تو�كب ر�ؤية �لقيادة �لر�صيدة �م�صتهدفات �لد�لة للخم�صني عامًا �ملقبلة, �تركز على تطوير �لفكر �لبتكاري لدى قطاع �لأعمال ��ل�صركات, ف�صاًل عن 

ت�صجيع �ملمار�صات �لبتكارية يف �لد�لة ��لحتفاء بها �تعزيز ثقافة �لبتكار على �ل�صعيدين �ملوؤ�ص�صي ��لفردي,

•• دبي-الفجر: 

مبطار  �حل��رة  �ملنطقة  �ضلطة  �أعلنت 
يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا  ع����ن  “د�فز�”  دب�����ي 
معر�س  م��ن  �ل�26  �ل���دورة  فعاليات 
 ”2021 “جلفود  لالأغذية  �خلليج 
�حلدث �لأكرب من نوعه على م�ضتوى 
دبي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  و�ل���ذي  �ملنطقة, 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي خ��الل �ل��ف��رتة من 

21 �إىل 25 فرب�ير �جلاري.
وت�ضعى “د�فز�” من خالل م�ضاركتها 
متخ�ض�ضة  مبا�ضرة  فعالية  �أول  يف 
�لأغذية  ق��ط��اع  ي�����ض��ه��ده��ا  ب��ال��ت��وري��د 
�لعام,  قر�بة  منذ  �لعاملي  و�مل�ضروبات 
�إىل �لتعريف باملز�يا و�خلدمات �لتي 
لل�ضركات  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��وف��ره��ا 
�لعاملية يف قطاع �لأغذية و�مل�ضروبات, 
ملو�جهة  و�خلدمات  �لفر�س  �ضيما  ل 
ف��ر���ض��ت��ه��ا جائحة  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

)كوفيد-19( على �لقطاع.
م�ضاركتها  خ��الل  “د�فز�”  وت�ضلط 
�ل�ضوء على �لدور �ملحوري �لذي يلعبه 
ق��ط��اع �لأغ��ذي��ة و�مل�����ض��روب��ات بو�ضفه 

ت�ضكل  و�ل�������ت�������ي 
م����ن   5.5%
�إج���������م���������ايل ع�����دد 
�مل�ضجلة  �ل�ضركات 
�إذ  �مل���ن���ط���ق���ة.  يف 
“د�فز�”  ت�������ض���م 
�إقليمية  م����ق����ار�ً 
ل������ل������ع������دي������د م����ن 
�لهامة  �لعالمات 
���������ض��������م��������ن ه���������ذ� 
حيث  �ل�����ق�����ط�����اع, 
�لعديد  لها  توفر 
م��ن خ��دم��ات دعم 
�ل��ت��ي متكنها من  �مل��ت��م��ي��زة  �لأع���م���ال 
م�ضتوى  على  �مل��وردي��ن  مع  �لتو��ضل 
�للوج�ضتية  �لوحد�ت  و�إد�رة  �ملنطقة 
ل��ه��ا وغ��ريه��ا م��ن م�ضاحات  �ل��ت��اب��ع��ة 
ومن  و���ض��ري��ع.  �ضهل  ب�ضكٍل  �لتجزئة 
�ملنطقة  ت�ضمها  �لتي  �ل�ضركات  ب��ني 
و”هاينز”  “ريدبول”  �ضركة  �حلرة, 
�إفريقيا و�ل�ضرق �لأو�ضط “هري�ضيز” 
�ليابانية,  و”ياكولت”  �لأم��ري��ك��ي��ة, 
و”هاريبو” �لأملانية, و�ضل�ضلة مطاعم 

ح����ول �ل���ع���امل �إىل 
حلول  عن  �لبحث 
ل��وج�����ض��ت��ي��ة �أك����ر 
مرونة وت�ضهيالت 
وبنية  ج���م���رك���ي���ة 
للعمليات  حت��ت��ي��ة 
و�مل����������ن���������������������ض����������ات 

�لرقمية. » 
وتابع: “�أكد �ملوقع 
�ل�����ض����رت�ت����ي����ج����ي 
�ل����ت����ي ت���ت���م���ت���ع به 
�مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة 
مب�����������ط�����������ار دب���������ي 

�أكر �ملطار�ت  بالقرب من و�حٍد من 
�ل��ع��امل فاعليته يف دعم  ح��رك��ة ح��ول 
�ل�ضركات خا�ضة �ضمن قطاع �لأغذية 
و�مل�����ض��روب��ات ع��ل��ى �ل���ض��ت��ج��اب��ة ب�ضكل 
�ل�ضوق  ومتطلبات  لتحديات  �أ���ض��رع 
ف�����ض��اًل ع��ن �ح���ت���و�ء �ل��ط��ل��ب �ملرتفع 
�لب�ضائع.«  من  �لنوع  ه��ذ�  مثل  على 
لعدد  موطناً  د�ف��ز�  “تعترب  و�أ�ضاف: 
�لتي  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�ضركات  من 
و�مل�ضروبات,  �لأغذية  قطاع  يف  تعمل 

�لأمريكية,  ���ض��ت��ي��ك  ف��ي��ل��ي  ت�����ض��ارل��ي��ز 
و�ضل�ضلة مطاعم �آبل بيز �لإجنليزية, 
�أن ي�ضارك يف  وغ��ريه��ا«.  ومن �ملقرر 
�مل��ع��ر���س ممثلني ع��ن م��رك��ز �حلالل 
�خلدمات  مركز  و�لت�ضويق,  للتجارة 
�لتابع  �حل������الل  ل���ق���ط���اع  �مل���ت���ك���ام���ل 
�ضبكة  ل�ضتعر��س  وذل��ك  ل�”د�فز�”, 
�ل�ضرت�تيجيني  �ل�ضركاء  من  �ملركز 
وح�����ض��وره يف ع���دد ك��ب��ري م��ن �لدول 
م���ن خدمات  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  وم��ن��ظ��وم��ت��ه 
�لت�ضويق و�ملبيعات �لتي تدعم �ضركات 
�لأغذية و�مل�ضروبات يف عملياتها على 
ت�ضليط  جانب  �إىل  �ملنطقة,  م�ضتوى 
�ل�����ض��وء ع��ل��ى �ل��ف��ر���س �ل��ت��ي يوفرها 
لتو�ضعة  �ل�������ض���رك���ات  ل���ه���ذه  �مل����رك����ز 
�أ����ض���و�ق جديدة  �إىل  و���ض��ول��ه��ا  ن��ط��اق 
ح���ول �ل���ع���امل.  ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذلك, 
مميز�ت  �مل��رك��ز  ممثلي  �ضي�ضتعر�س 
دليل �ضناعات �حلالل �ل�ضامل “دبي 
�حلالل:  ل�ضناعات  عاملية  ب��و�ب��ة   –
و�لذي ي�ضم  دليلك خطوة بخطوة”, 
�أب����رز �ل��ت��وج��ه��ات �ل��ت��ي ���ض��ت��رتك �أث���ر�ً 
�ضورة  لر�ضم  �ملنطقة  �قت�ضاد  على 

منظومة  يف  �لرئي�ضية  �لركائز  �أح��د 
�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي يف دول����ة �لإم�����ار�ت, 
�لإنتاج  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ري�ً  وم�����ض��اه��م��اً 
�ملحلي من �ل�ضلع �لغذ�ئية �لرئي�ضية. 
كما وت�ضتعر�س �ملنطقة �حلرة مبطار 
دبي �ملر�فق و�لبنية �لتحتية و�ملناولة 
�لأعمال  م���ز�ول���ة  ت�����ض��ه��ي��ل  وح���و�ف���ز 
و�خلدمات  �جلمركية  و�لت�ضهيالت 
لل�ضركات  توفرها  �لتي  �للوج�ضتية 
�لعاملية �لتي تتخذ من �ملنطقة �حلرة 
�إي�ضال  �إىل  ت�ضعى  �لتي  �أو  لها  مقر�ً 
حول  �ل���دول  خمتلف  �إىل  منتجاتها 
�لعامل عرب �إمارة دبي.  وبهذ� �ل�ضدد, 
ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �حل����م����ادي مدير  ق�����ال 
�ملوؤ�ض�ضي  و�لت�����ض��ال  �لت�ضويق  �إد�رة 
دبي  �ملنطقة �حل��رة مبطار  �ضلطة  يف 
�لأغذية  ق��ط��اع  “يعترب  “د�فز�”: 
�لرئي�ضية  �لقطاعات  من  و�مل�ضروبات 
خالل  حتديات  و�جهت  �لتي  �لهامة 
و�حل��ال��ي��ة يف ظل  �ملا�ضية  �ل��ف��رتت��ني 
على   )19 – )كوفيد  جائحة  تاأثري 
�لتجارة  وح���رك���ة  �ل��ت��وري��د  ���ض��ال���ض��ل 
�ل�ضركات  ����ض��ط��ر  م��ا  وه���و  �ل��ع��امل��ي��ة, 

بف�صل �لدعم �ملتكامل للتجارة �لإلكرت�نية 

اقت�صادية دبي واأرامك�س يقدمان جمموعة متنوعة من احللول اللوج�صتية للم�صاريع النا�صئة والأعمال احلرة
•• دبي-الفجر: 

و�لرتخي�س  �لت�ضجيل  قطاع  ت��ع��اون 
�لتجاري يف �قت�ضادية دبي مع �ضركة 
�أر�مك�س, �ملزّود �لر�ئد عاملياً خلدمات 
�ل�ضاملة,  �للوج�ضتية  �لنقل و�حللول 
�ملعنية  تاجر,  رخ�ضة  حاملي  لتزويد 
�لتي  �حل������رة  �لأع�����م�����ال  ب���رتخ���ي�������س 
باإمارة  �لإق���ام���ة  م���ن حم���ل  مُت���ار����س 
دب���ي و�مل�����ض��اري��ع �ل��ن��ا���ض��ئ��ة �ل��ت��ي تد�ر 
�لتو��ضل  م��و�ق��ع  �أو  �لن��رتن��ت  ع��رب 
خم�ض�ضة  ب���ح���ل���ول  �لج����ت����م����اع����ي, 

مل�ضاعدتهم على تنمية م�ضاريعهم. 
وياأتي �لتعاون �مل�ضرتك بني �قت�ضادية 
دبي و�ضركة �أر�مك�س يف �إطار �جلهود 
�مل�ضتمرة جتاه دعم خمتلف �لأن�ضطة 
�لقت�ضاد  وت���ع���زي���ز  �لق���ت�������ض���ادي���ة 
��ضتد�مته,  على  و�حل��ف��اظ  �ل��وط��ن��ي 
�حلكومة  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  ج��ان��ب  �إىل 
�لر�ضيدة يف �لتحول �لرقمي وت�ضهيل 
ممار�ضة �أن�ضطة �لأعمال, �لأمر �لذي 
ي�ضاهم يف تعزيز مكانة دبي يف مرتبة 
وتناف�ضي  ع���امل���ي  ك��م��رك��ز  م��ت��ق��دم��ة 
تقدم  �لتفاقية,  ومبوجب  لالأعمال. 
تاجر  رخ�����ض��ة  حل��ام��ل��ي  “�أر�مك�س” 
من �قت�ضادية دبي جمموعة متنوعة 
�ل�����ض��ري��ع �ملحلي  �ل��ن��ق��ل  م���ن ح���ل���ول 
و�ل��دويل, وخدمات �ل�ضحن و�حللول 

https://  - دب��ي  يف  ��ضتثمر  من�ضة 
 invest.dubai.ae/ar/home
حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أط��ل��ق 
�آل م��ك��ت��وم م���وؤخ���ر�ً من�ضة  ب��ن ر����ض��د 
�لرقمية  �ملن�ضة  دبي”,  يف  “��ضتثمر 
لرت�ضيخ  �لأع��م��ال,  لتاأ�ضي�س  �مل��وّح��دة 
لال�ضتثمار  عاملية  كوجهة  دبي  مكانة 
ورو�د  للم�ضتثمرين  �لأمثل  و�خليار 
بطرح  وذلك  وعاملياً,  حملياً  �لأعمال 
مبا تقدمه �ملن�ضة من جتربة فريدة 
مع  ين�ضجم  بنمط  �لأع��م��ال  مل��ز�ول��ة 
�أ�ضلوب دبي �لذكي, لتكون بذلك �أكرب 
�مل�ضتثمرين  مت��ن��ح  م���وّح���دة  م��ن�����ض��ة 
فر�ضة �حل�ضول على رخ�س جتارية 
معدودة,  دقائق  خالل  �لأعمال  وبدء 
�لوقت  يوفر  و�ضل�س  �ضهل  وباأ�ضلوب 
“��ضتثمر  من�ضة  وت��ع��ت��رب  و�جل���ه���د. 
ملز�ولة  �مل���وح���دة  �ل���ن���اف���ذة  دبي”  يف 
�لأعمال, وت�ضمل خدمات �لرت�خي�س 
كافة  ع���ل���ى  و�حل���������ض����ول  �ل���ت���ج���اري���ة 
يف  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل��و�ف��ق��ات  �ملتطلبات 
�أي  م��ر�ج��ع��ة  دون  م��رك��زي��ة  م��ن�����ض��ة 
م��رك��ز خ���دم���ة, ك��م��ا ت��وف��ر جمموعة 
�لقيمة  ذ�ت  و�خل��دم��ات  �لباقات  م��ن 
�مل�ضروع  يف  �ل��ب��دء  لت�ضهيل  �مل�����ض��اف��ة 
موحدة  من�ضة  �أك��رب  وه��ي  �لتجاري. 
من  �أك���ر  معلومات  ت�ضم  وم��وث��وق��ة 

2000 ن�ضاط جتاري يف �لإمارة. 

�لتي  دب���ي  �ق��ت�����ض��ادي��ة  م��ع  ب�ضر�كتنا 
رو�د  متكني  باأهمية  منا  �إمي��ان��اً  تاأتي 
�لأعمال و�ل�ضركات و�مل�ضاريع �لنا�ضئة 
�لفر�س  خ���ل���ق  ع���ل���ى  وم�����ض��اع��دت��ه��م 
�لدعم  ت���وف���ري  ع����رب  ب���ه���م  �خل���ا����ض���ة 
باأ�ضعار  ل��ه��م  �مل��ط��ل��وب��ة  و�خل����دم����ات 
�أر�مك�س  يف  ون���ح���ر����س  ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة. 
خمتلف  �إىل  �ل��و���ض��ول  ت�ضهيل  ع��ل��ى 
لهذه  �للوج�ضتية  و�حللول  �خلدمات 
ن�ضاهم  بحيث  و�مل�����ض��اري��ع  �ل�����ض��رك��ات 
ب�ضكل فاعل و�إيجابي يف م�ضرية منوها 
�ملناف�ضة  م��ن  تتمكن  حتى  وتطورها 
ومن  �لعاملي.  �ملحلي  �مل�ضتويني  على 
جهة �أخ���رى, ن��ه��دف م��ن خ��الل هذه 
�ضر�كات  وتعزيز  �إيجاد  �إىل  �ل�ضر�كة 
قوية مع خمتلف �لقطاعات و�جلهات 
ل��ت��ول��ي��د قيمة  �مل��ح��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�ضركات  �زده��ار  ت�ضاهم يف  م�ضرتكة 
ينعك�س  مب���ا  �ل��ن��ا���ض��ئ��ة,  و�مل�������ض���اري���ع 

�إيجابياً على �لقت�ضاد �لوطني«.
“تاجر”  ويتم �حل�ضول على رخ�ضة 
�أي  من  م��ع��دودة  دقائق  يف  �إلكرتونياً 
مكان من خالل �لت�ضجيل عرب �ملوقع 
 dedtrader.ae �لإل����ك����رتوين 
و�ت��ب��اع �خل��ط��و�ت من خ��الل ت�ضجيل 
ب���ي���ان���ات �ل���ه���وي���ة �لإم����ار�ت����ي����ة, ومن 
ث���م �خ��ت��ي��ار ن���وع �ل��ن�����ض��اط, وحتديد 
ح�ضابات  وذك������ر  �ل����ت����ج����اري,  �ل�����ض����م 

دبي  �قت�ضادية  و��ضرت�تيجية  لروؤية 
�حلركة  ت�ضهيل  ح��ول  تتمحور  �لتي 
�إمارة  يف  �لأعمال  و�أن�ضطة  �لتجارية 
تعزيز  يف  ذل���ك  ي�����ض��اه��م  بحيث  دب���ي, 
فعال,  ب�ضكل  و��ضتد�متها  �لتناف�ضية 
�لأمر �لذي يوؤكد على مكانة و�ضمعة 
دبي كوجهة مثالية للمال و�لأعمال. 
“�أر�مك�س”  م��ع  �ل�ضر�كة  ���ض��اأن  وم��ن 
�لتجارة  جمال  يف  �لتقدم  عجلة  رفع 
�لإلكرتونية, وت�ضريع تنفيذ وت�ضغيل 
�مل�����ض��اري��ع �مل�����ض��ت��ه��دف��ة, ودع����م عجلة 

�لبتكار«.
و�أ�ضاف �ملهريي: “�أطلقت �قت�ضادية 
ت�ضدر  �ل��ت��ي  تاجر‘,  ’رخ�ضة  دب����ي 
�إل���ك���رتون���ي���اً, يف �إط�����ار ح��ر���ض��ه��ا على 
تعزيز �لتجارة �لإلكرتونية وتناف�ضية 
�إمارة  جنحت  وق��د  �لإم����ارة.  �قت�ضاد 
دبي جنحت بف�ضل بنيتها �للوج�ضتية 
�لإق������ب������ال على  �مل����ت����ط����ورة ون�������ض���ب���ة 
�لفرتة  �مللحوظة  �لإنرتنت  ��ضتخد�م 
�لتحول  تر�ضيخ  يف  �ل�ضابقة  �لقليلة 
�لذكي وحتويله �إىل نهج ناجح, حيث 
من  �لر�بعة  �ل�ضناعية  �لثورة  ع��ززت 
منوذجاً  �لإلكرتونية  �لتجارة  �عتماد 

��ضتثنائياً ملمار�ضة �أن�ضطة �لأعمال«.
�أح����م����د مرعي,  ق�����ال  ج���ان���ب���ه,  وم�����ن 
دولة  �أر�مك�س يف  ل�ضركة  �لعام  �ملدير 
“نت�ضرف  �ملتحدة:  �لعربية  �لإم��ار�ت 

م��و�ق��ع �ل��ت��و����ض��ل �لج��ت��م��اع��ي �لتي 
ع���م���ل���ي���ة عر�س  م�����ن خ���الل���ه���ا  ت���ت���م 
مميز�ت  وت�ضم  و�خلدمات.  �ملنتجات 
من  ك��ل  تاجر  رخ�ضة  على  �حل�ضول 
�ل�ضتفادة  �مل��ن�����ض��اأة,  ب��ط��اق��ة  �إ����ض���د�ر 
�ل��ب��ن��ك��ي��ة, عر�س  �ل��ت�����ض��ه��ي��الت  م���ن 
)�ل�ضركاء(,  �لبيع  منافذ  �ملنتجات يف 
�حل�����ض��ول ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة غ��رف��ة دبي 
على  �حل�ضول  �لتجارية,  لالأن�ضطة 
لت�ضهيل  �جل��م��رك��ي  �مل�����ض��ت��ورد  رم����ز 
�ل����ض���ت���ري�د و�ل��ت�����ض��دي��ر ع���ن طريق 
يف  �مل�ضاركة   ,dubaitrade.ae
�مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت وور����س �لعمل, 
�لتعاقد مع �ضركات �لتوظيف �ملوؤقت, 
)�ل�ضركاء(.  للعمل  م�ضاحات  وتوفري 

�إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضاملة  �للوج�ضتية 
�مل�ضممة  �لإلكرتونية  �لتجارة  حلول 
�حتياجاتهم,  ل���ت���الئ���م  خ�����ض��ي�����ض��اً 
وب���اأ����ض���ع���ار ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة. وي��ت��ع��ني على 
�لر�بط  زي���ارة  ت��اج��ر  رخ�ضة  حاملي 
startups.aramex.com/

�لت�ضال  معلومات  و�إر�ضال   DED
ل��ي��ق��وم ف���ري���ق �ضركة  ب��ه��م  �خل��ا���ض��ة 
�أر�م���ك�������س ب��ال��ت��و����ض��ل م��ع��ه��م لإمت���ام 
وتزويدهم  ح�����ض��اب  ف��ت��ح  �إج��������ر�ء�ت 

باحللول �ملنا�ضبة مل�ضاريعهم.
�إد�رة  م���دي���ر  �مل����ه����ريي,  ع��م��ر  و�أك������د 
�لتطوير و�ملتابعة يف قطاع �لت�ضجيل 
و�لرتخي�س �لتجاري, على �أن �لتعاون 
ياأتي جت�ضيد�ً  “�أر�مك�س”  �ضركة  مع 

Date 22/ 02/ 2021  Issue No : 13171
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2489/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Sormod Rashid Abd El Hussien Masabawy - Nationality Canadian - with an address at 
Emirate of  Abu Dhabi, City, Khalid Darwish Building, Flat No. 103, Mobile No: 0503221126 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 87061
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  for 
the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas the 
respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 87061  
whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the respondent 
did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary legal  on the 
following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
58289

Registered at
Abu Dhabi 

Class
14

Colour
Blue

Man year
2018

Model
Hyundai Tucson
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املال والأعمال

اأبوظبي للزراعة تنجز اأكرث من 549 األف معاملة خالل 2020
•• اأبوظبي-وام:

�أجنزت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية 549364 معاملة للجمهور عرب 
ومر�كز  �لإل��ك��رتوين  و�ملوقع  �لذكي  �لتطبيق  خالل  من  �ملقدمة  �خلدمات  منظومة 
وذلك خالل  �أبوظبي  �إم��ارة  كافة مناطق  و�ملوزعة على  لها  �لتابعة  �ملتعاملني  خدمة 
وبلغ �إجمايل عدد �ملعامالت �لتي �أجنزتها �لهيئة عرب �لتطبيق �لذكي  �لعام 2020. 
�إجمايل  من  �ملائة  يف   98 بن�ضبة  معاملة   538096 نحو  �لإلكرتونية  و�خل��دم��ات 
�لتي مت تقدميها - عن بعد-  بلغ عدد �خلدمات  .. فيما  �لتي مت تنفيذها  �ملعامالت 
�لتز�ماً بالإجر�ء�ت �لحرت�زية للوقاية من �نت�ضار “كوفيد-19 “ وذلك من خالل 

�لتو��ضل هاتفياً مع موظفي �إ�ضعاد �ملتعاملني .. 11268 معاملة.
وبلغت ن�ضبة �خلدمات �لتي قدمتها �لهيئة ملربي �لروة �حليو�نية و�خلدمات �لزر�عية 
ما يقارب 96 يف �ملائة من �إجمايل �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني .. بينما توزع �لباقي 

4100 بالغ و3494 طلبا للمعلومات و3319 طلب خدمة بالإ�ضافة �إىل ما يقارب 
عرب  �لطلبات  ه��ذه  من  �ملائة  يف   93 نحو  �ملركز  وتلقى  مقرتح  و300  �ضكوى  �أل��ف 
�لهاتف فيما توزعت �لطلبات �لأخرى ما بني �لربيد �لإلكرتوين و �خلدمة �لذ�تية 
و�ملحادثة �لإلكرتونية ف�ضال عن �لقنو�ت �لأخرى �لتي يوفرها �ملركز. و�أثنى �لعامري 
�جلمهور  طلبات  تلقي  عملية  تنظيم  يف  �أبوظبي  حكومة  �ت�ضال  مركز  جهود  على 
�ملختلفة �ملتعلقة بال�ضالمة �لغذ�ئية و�لروة �حليو�نية و�لزر�عية بالإمارة و�لتجاوب 
�ملثايل مع �جلمهور و�ل�ضتجابة لطلباتهم يف وقت قيا�ضي .. موؤكد�ً حر�س �لهيئة على 
تلبية �لطلب �ملتز�يد من �جلمهور على كافة خدماتها و�إجناز كافة �ملعامالت بجودة 
�لر�ضا  م�ضتويات  �أعلى  �إىل حتقيق  �لو�ضول  بهدف  وباأقل جهد  وقت  �أ�ضرع  يف  عالية 
لديهم. ودعا �جلمهور للتو��ضل مع �لهيئة يف حال وجود �أية معلومات �أو �ضكاوى تتعلق 
�لتو��ضل  و�ضائل  على  ح�ضاباتها  عرب  و�لزر�عية  �حليو�نية  و�ل��روة  �لغذ�ء  ب�ضالمة 

�لجتماعي �أو على �لرقم �ملجاين حلكومة �أبوظبي 800555.

على خمتلف �خلدمات �لتي تقدمها �لهيئة.  وقال �لدكتور �ضامل بن قنا�س �لعامري 
�لغذ�ئية  و�ل�ضالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  يف  بالإنابة  �ملتعاملني  �إ�ضعاد  �إد�رة  مدير 
�ملتعاملني  ��ضتف�ضار�ت  لتلقي  تو��ضل جديدة  قناة  �ملا�ضي  �لعام  ��ضتحدثت  �لهيئة  �إن 
وذلك من خالل تطبيق و�ت�ضاب �لأعمال بهدف �لتو��ضل �لفوري و�ملبا�ضر معهم حيث 
منذ  �لتطبيق  عرب  �ملتعاملني  من  متنوعاً  ��ضتف�ضار�ً   1180 يقارب  ما  �لهيئة  تلقت 
و�أكد �أن نظام �خلدمات �لإلكرتونية  �إطالقه خالل �لن�ضف �لثاين من �لعام 2020. 
�ضهد حت�ضناً ملحوظاً من ناحية �إقبال �ملتعاملني على ��ضتخد�م �لقنو�ت �لرقمية منذ 
بد�ية توجه �لهيئة �إىل �لتحول �لرقمي يف �لتقدمي على خدماتها �لإلكرتونية.  ولفت 
�ألف طلب من �ملجتمع عرب مركز   12234 �أن �لهيئة تلقت خالل �لعام �ملا�ضي  �إىل 
و�ملعلومات وطلب  و�لزر�عية  �لغذ�ئية  �لبالغات  تنوعت بني  �أبوظبي  �ت�ضال حكومة 
خدمة و�لثناء و�ملقرتحات بالإ�ضافة �إىل �ل�ضكاوى, حيث تركز 89 يف �ملائة منها حول 
�إىل  �نق�ضمت  �لطلبات  �أن  و�أو�ضح   �خلدمات.  وطلبات  و�ملعلومات  �ملختلفة  �لبالغات 

�فتتحت جناحها �مل�صارك يف �حلدث �لأ�صخم على م�صتوى �ملنطقة

حرة احلمرية بال�صارقة تروج حلوافزها ال�صتثمارية
 يف الدورة الـ26 من معر�س اخلليج لالأغذية- جلفود 2021

ت�صليط �ل�صوء على جممع �ل�صارقة لالأغذية �لذي يحت�صن 1700 �صركة متخ�ص�صة بال�صناعات �لغذ�ئية

رئي�س بوينج �ل�صرق �لأ��صط : 439 طائرة عدد �لطلبيات �ملوؤكدة للناقالت �لوطنية �لإمار�تية

قرار ال�صالمة الذي اأ�صدرته الإمارات يعد عالمة فارقة لإعادة طائرات 737 ماك�س اإىل اخلدمة

كيا تعر�س تقنياتها للمركبات الدفاعية يف معر�س اآيدك�س 2021
فقد  �مل�ضتقبلية,  �لدفاعية  �ملركبات  ت�ضميم  جمال  يف  كيا 
�ملرونة  �ضديدي  ليكونا  �ملعرو�ضني  �لنموذجني  تطوير  مت 
�أكر  ��ضتخد�مهما يف ع��دد م��ن  �ل��ق��درة على  و�مل��ت��ان��ة, م��ع 
�لعام يف  كيا هذ�  م�ضاركة  وتعد  �لعامل«.  ق�ضوة يف  �لبيئات 
�لأك��رب حتى �لآن, حيث ترى يف �ملنطقة �ضوقاً  “�آيدك�س” 
قد  كيا  وك��ان��ت  �لع�ضكرية.  للمركبات  ��ضرت�تيجياً  مهمة 
�ضاركت للمرة �لأوىل يف “�آيدك�س” �ضنة 2015, وتت�ضارك 
“هيوند�ي  لكيا  �ل�ضقيقة  �ل�ضركة  مع  �لعام  ه��ذ�  جناحها 
وقامت   .)Hyundai Rotem Co( ك���و«  روت��ي��م 
�خل��ف��ي��ف��ة عرب  �لتكتيكية  �ل�����ض��اح��ن��ة  ب��ت��ط��وي��ر من����وذج  ك��ي��ا 
�لدفاعية”  �مل�ضرتيات  برنامج  “د�ئرة  مع  �لوثيق  �لتعاون 
�لكورية �جلنوبية, و��ضتطاعت كيا بف�ضل �لهيكل �لقاعدي 
�أن توفر طر�ز�ت قيا�ضية وذ�ت قاعدة  �لنموذجي للمركبة 
�مل�ضفحة وغري  �لإ����ض���د�ر�ت  ج��ان��ب  �إىل  ع��ج��الت ط��وي��ل��ة, 
�مل�ضفحة ملختلف �لأغر��س, مبا فيها �لقيادة و�ل�ضتطالع, 
وت��رك��ي��ب �لأ���ض��ل��ح��ة, وم��ر�ق��ب��ة �لأه�����د�ف, و�ل��دع��م متعدد 
�لأغر��س.  وتتميز �ل�ضاحنة �لتكتيكية �خلفيفة بت�ضميمها 
�لفريد, حيث مت تعديل �ملركبة �لتي تت�ضع لأربع �أ�ضخا�س 
من �أجل �ل�ضتخد�م من قبل �لقو�ت �لع�ضكرية, من خالل 
كبري�ً  وع���دد�ً  مبهرة  ومتانة  �جل��ودة  فائق  لنقل  حتقيقها 
�لطويلة  �لعجالت  بقاعدة  �لت�ضميم  �أم��ا  �ل��وظ��ائ��ف.  م��ن 
�لبنى,  خمتلف  م��ع  للمو�ءمة  قابل  خ��ارق  بهيكل  فيتميز 
ومر�كز  �ملتنقلة  �لعمل  وور���س  �مل��ع��د�ت  نقل  �ضناديق  مثل 
�لت�������ض���الت, وت�����ض��ت��ط��ي��ع ه���ذه �مل��رك��ب��ة ن��ق��ل ع�����ض��رة جنود 
كاملي �لت�ضليح, وما ي�ضل �إىل ثالثة �أطنان من �ملعد�ت يف 

حجرتها �خللفية.

•• دبي-الفجر:

مل��رك��ب��ات تكتيكية خفيفة يف  ك��ي��ا من��وذج��اً  ���ض��رك��ة  ع��ر���ض��ْت 
معر�س وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع �ل���دويل )�آي��دك�����س( يف �لإم���ار�ت 
�ل��دويل �لأك��رب يف  �لعربية �ملتحدة, وهو �ملعر�س �لدفاعي 

منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�أفريقيا.
�لتكتيكية  مبركباتها  �جلنوبي  �لكوري  �جلي�س  كيا  وت��زّود 
معيار�ً  م��رك��ب��ات��ه��ا  لت�ضبح   ,2016 ع���ام  م��ن��ذ  �خل��ف��ي��ف��ة 
�لبالد.  يف  �لع�ضكرية  �لعمليات  نظام  يف  �مل��رك��ب��ات  جل��ودة 
�ملعرو�ضة  �جلديدة  �خلفيفة  �لتكتيكية  �ل�ضاحنة  ومن��وذج 
جريء  بت�ضميم  وتتمّيز  مقاعد,  باأربعة  م��زّود  �آيدك�س  يف 
ومهيمن, كما مت جتهيزها بحاوية معد�ت خم�ض�ضة لنقل 
�جلنود �إىل جانب �أ�ضناف متنوعة من �لأ�ضلحة و�لذخائر. 
وتتوقع كيا �أن حتفز زيادة جاذبية مظهر �ل�ضاحنة وطابعها 
و�إىل  �لع�ضكرية.  مركباتها  على  �لطلب  زي���ادة  يف  �لعملي 
يف  �مل��ع��رو���س  �خلفيفة  �لتكتيكية  �ل�ضاحنة  من���وذج  ج��ان��ب 
�ملجّرد«  �لقاعدي  “�لهيكل  كذلك  كيا  تعر�س  “�آيدك�س”, 
ج�ضم  �إز�ل�����ة  وم���ع  ب��ه��ا,  �خل��ا���س   )Bare Chassis(
نقل  جمموعة  �ملجّرد”  �لقاعدي  “�لهيكل  ُيظهر  �ملركبة, 
عن  نظرة  مينح  م��ا  لل�ضاحنة,  �لأ�ضا�ضي  و�لإط���ار  �حل��رك��ة 
�ملن�ضة كقاعدة ملجموعة متنوعة من  �ضعة هذه  قرب على 
�ملركبات  من  ع��دد  بتطوير  كيا  وتقوم  �مل�ضفحة.  �ملركبات 
حول  �نتقائية  �لأك���ر  لعمالئها  �لهيكل  ه��ذ�  على  �ملبنية 
لق�ضم  كيا  �ضركة  رئي�س  نائب  كيم,  تاي  �إيك  وقال  �لعامل. 
 ”2021 “�آيدك�س  يف  م�ضاركتنا  “تعّد  �خلا�ضة:  �ملركبات 
حققتها  �لتي  �ل��ت��ط��ّور�ت  ب��اأح��دث  للتعريف  قّيمة  فر�ضة 

•• ال�صارقة-الفجر:

ت�ضارك هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية 
يف �لدورة �ل� 26 من “معر�س �خلليج 
�لذي   ”2021 ج��ل��ف��ود  ل��الأغ��ذي��ة- 
يف  )�لأح���د(  �أم�س  فعالياته  �نطلقت 
وي�ضتمر  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز 
24 فرب�ير �جلاري, مب�ضاركة  لغاية 

2500 �ضركة من 85 دولة.
وتاأتي م�ضاركة �لهيئة يف هذ� �حلدث 
�لذي يعد �أحد �أهم �ملعار�س �لتجارية 
و�مل�ضروبات  ل���الأغ���ذي���ة  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة 
بتلبية  م��ن��ه��ا  �ل���ت���ز�م���ا  �مل��ن��ط��ق��ة,  يف 
و�لنا�ضئة  �حل���ال���ي���ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
و�لإقليمي  �مل��ح��ل��ي  �لأغ���ذي���ة  ل��ق��ط��اع 
�حلمرية  حرة  تتطلع  حيث  و�لعاملي, 
�لدولية  �لأ�ضماء  �أه��م  حتت�ضن  �لتي 
�لغذ�ئية  �ل�ضناعات  عامل  يف  �لر�ئدة 
تعريف  �إىل  ج���ن���اح���ه���ا  خ������الل  م����ن 
�لفر�س  ع��ل��ى  و�ل�������زو�ر  �ل��ع��ار���ض��ني 
�ملتاحة  �لهائلة  و�لإم��ك��ان��ات  �ل��و�ع��دة 
يف  �لغذ�ئية  �ل�ضناعات  قطاع  �ضمن 
على  �ل�����ض��وء  ت�ضليط  م��ع  �ل�����ض��ارق��ة, 
�ل�ضارقة  “جممع  �ل��ر�ئ��د  م�ضروعها 
و�أك����رب  �أول  ي��ع��د  �ل����ذي  لالأغذية” 
مدينة متكاملة ل�ضناعة وجتارة �ملو�د 
وتغليفها  تعبئتها  و�إع����ادة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
على م�ضتوى �لدولة و�ملنطقة وي�ضم 
نحو 1700 �ضركة, حيث يتكون من 
وم��ك��ات��ب وخدمات  �أر�������س وخم����ازن 
ومر�فق متنوعة, وميتد على م�ضاحة 
قدم  مليون   11 على  تزيد  �إجمالية 
مربع, ويوفر قطع �أر����س �بتد�ء من 
�إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  2500 م��رت م��رب��ع, 
�ل�ضلة  ذ�ت  و�لأن�ضطة  �لرخ�س  كافة 
ب�ضناعة �لأغذية. وبهذه �ملنا�ضبة قال 
�مل��زروع��ي مدير  ���ض��امل  �ضعود  ���ض��ع��ادة 

��ضتقطاب  على  و�لرتكيز  �لقت�ضاد, 
حيوية  بقطاعات  نوعية  ��ضتثمار�ت 
�لإمارة  �إ�ضافة قيمة لقت�ضاد  تعطي 
ويعد  �لنمو.  عجلة  ��ضتد�مة  وت��ع��زز 
�ملدينة  لالأغذية”  �ل�ضارقة  “جممع 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
عو�ئد  يوفر  حيث  �ملنطقة,  م�ضتوى 
�إ���ض��اف��ي��ة ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن م���ن خالل 
�ملو��ضفات  �أرقى  مكاتب جمهزة وفق 
و�أكر من 136 خمزنا من خمتلف 
�لتربيد  �لأح��ج��ام تتنوع بني خم��ازن 
�ضريعة  للب�ضائع  �ملخ�ض�ضة  و�ملخازن 
ت��وف��ر خ��ي��ار�ت متعددة  �ل��ت��ل��ف, حيث 
�إىل   200 م��ن  ت��ب��د�أ  للم�ضتثمرين 
600 مرت مربع, �إ�ضافة �إىل م�ضاكن 
 26 �لهيئة لأك��ر من  للعمال د�خ��ل 
�أل�����ف ع���ام���ل, وغ���ريه���ا �ل���ع���دي���د من 
�خلدمات �لتي يقدمها ق�ضم �لأغذية 
ويقدم  �لأغ��ذي��ة.  ل�ضركات  �لهيئة  يف 
باملعر�س  �مل�������ض���ارك  �مل��ن��ط��ق��ة  ج���ن���اح 
����ض���رح���ا و�ف����ي����ا م����ن ق���ب���ل ن��خ��ب��ة من 
�ل�ضتثمارية  �مل��ز�ي��ا  لأه��م  �ملخت�ضني 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة م����ن حيث 
لل�ضركات  �لت�ضهيالت  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
و�ل�ضركات  �ل���ض��ت��ث��م��ار  يف  �ل��ر�غ��ب��ة 
�ل��ق��ائ��م��ة ل��دي��ه��ا, ع��ن ط��ري��ق ت�ضهيل 
�ل�ضحية  و�ل�ضهاد�ت  �لرخ�س  �إ�ضد�ر 
و�ضهاد�ت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة,  �مل���و�د  لت�ضدير 
�لر�ضمية  و�مل���و�ف���ق���ات  �مل��م��ان��ع��ة  ع���دم 
�ل�ضت�ضار�ت  وت���ق���دمي  و�ل���ت���دري���ب 
�لغذ�ئية,  �مل������و�د  ف��ح�����س  وخ���دم���ات 
بني  و�لربط  �لتو�ضط  �إىل  بالإ�ضافة 
�مل�ضتثمرين و�لهيئات �ملحلية وتوفري 
�لدعم و�لرعاية و�لإر�ضاد و�لتوجيه, 
�إىل جانب �لعديد من �خلدمات ذ�ت 
ق�ضم  يقدمها  �ل��ت��ي  �مل�ضافة  �لقيمة 

�لأغذية يف �لهيئة ل�ضركات �لأغذية.

�للوج�ضتية و�ضل�ضلة �لتوريد �ملتكاملة 
على  �حل��ف��اظ  يف  رئي�ضيان  عن�ضر�ن 
حر�ضت  ل���ذل���ك  �لإم���������د�د,  ���ض��ل�����ض��ل��ة 
لديها  ي��ك��ون  �أن  �حل��م��ري��ة على  ح��رة 
�ملبا�ضر  �لو�ضول  �ضبكة فعالة ت�ضمن 
مر�فق  م���ع  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة  �ل���ط���رق  �إىل 
و�ملو�نئ,  �ملطار�ت  تخزين قريبة من 
�ل�ضناعات  ق���ط���اع  �أن  �ع���ت���ب���ار  ع��ل��ى 
�لغذ�ئية يعترب �ليوم �أحد �لقطاعات 
�ل���رئ���ي�������ض���ي���ة �ل����ت����ي حت����ر�����س �إم�������ارة 
�ل�ضارقة على تطويرها �ضمن �أهد�ف 
��ضرت�تيجية �لدولة �لوطنية لالأمن 
وتوجيهات  ل��روؤى  وتنفيذ�  �لغذ�ئي, 
�لدكتور  �ل�����ض��ي��خ  �ل�����ض��م��و  ����ض���اح���ب 
ع�ضو  �لقا�ضمي,  حممد  ب��ن  �ضلطان 
�ل�ضارقة”  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
تنويع  خطط  باعتماد  �هلل”  حفظه 

يف ق��ط��اع �لأغ��ذي��ة �ل��ر�غ��ب��ني يف بناء 
�لعاملي  �ل��ق��ط��اع  �ضمن  ق��وي  ح�ضور 
�لفر�س  �إىل  و�ل���و����ض���ول  ل���الأغ���ذي���ة 
�ملحلية  �لأ���ض��و�ق  يف  �ملتوفرة  �لو�عدة 
و�ملجاورة, و�لتي جعلت �ملنطقة �ليوم 
بيئة  �خل�ضو�س  وج��ه  على  و�مل��ج��م��ع 
�ل�ضركات  ل��ك��ربى  ح��ا���ض��ن��ة  م��ث��ال��ي��ة 
لكفاءة  ن��ظ��ر�  ب��الأغ��ذي��ة  �ملتخ�ض�ضة 
�جلمركية  و�ل��ت�����ض��ه��ي��الت  �مل����ر�ف����ق 
ف�ضال  �ل���ل���وج�������ض���ت���ي���ة,  و�خل�����دم�����ات 
ع����ن �ل��ت��م��ي��ز ب���ح���ل���ول �ل���ت���خ���زي���ن يف 
�مل�ضتودعات �لتي مت ت�ضميمها لتتمتع 
ب���ق���در�ت ع��ال��ي��ة م��ن �ل��ت��ربي��د و�لتي 

تعترب مثالية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية.
جائحة  �أن  �إىل  �مل�����زروع�����ي,  ول���ف���ت 
�لأم����ن  �أه��م��ي��ة  �أث��ب��ت��ت  كوفيد-19 
�ل����غ����ذ�ئ����ي ح���ي���ث ت�����ض��ك��ل �خل����دم����ات 

“�إن  �ملنطقة �حلرة باحلمرية:  هيئة 
�مل�ضاركة  على  �ضنويا  حتر�س  �لهيئة 
ل���الأغ���ذي���ة_ �خل��ل��ي��ج  “معر�س  يف 

جلفود” ملا ميثله من �أهمية كمن�ضة 
�إبر�ز  على  خاللها  م��ن  نعمل  عاملية 
ومنافذ  �أ���ض��و�ق  و�إي��ج��اد  �ملحلي  �ملنتج 
�لإ�����ض����اءة  ج���ان���ب  �إىل  ل�����ه,  ج����دي����دة 
�لو�عدة  �ل���ض��ت��ث��م��اري��ة  �مل���ز�ي���ا  ع��ل��ى 
�لتي  لل�ضركات  �لهيئة  تقدمها  �لتي 
�ملنطقة  �أن  �إىل  م�ضري�  حتت�ضنها”, 
�حل����رة ب��احل��م��ري��ة ت��وف��ر م���ن خالل 
قاعدة  لالأغذية”  �ل�ضارقة  “جممع 
�لعامليني  لل�ضركاء  متكاملة  �أع��م��ال 
�لغذ�ئية,  �ملنتجات  يف  �ملتخ�ض�ضني 
ح��ي��ث ت���ويل �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� بتوفري 
�لبنية �لتحتية و�حلو�فز �ل�ضتثمارية 
�لتي تلبي تطلعات �لعالمات �لر�ئدة 

�حلالية, حتافظ �خلدمات �حلكومية 
و�أعمال �لدفاع و�لف�ضاء على زخمها 
ن�ضهد  زل��ن��ا  وم��ا  ن�ضبياً  و����ض��ت��ق��ر�ره��ا 
بر�جمنا  ع���ل���ى  ق����وي����اً  ع���امل���ي���اً  ط���ل���ب���اً 

�لرئي�ضية«.
وفيما يخ�س تعزيز �لتعاون بن بوينج 
“ �إنه  قال برنارد دن   .. و”�ضرت�تا” 
�ضرت�تا  جنحت   2020 دي�ضمرب  يف 
يف ت�ضليم �أول �ضحنة للمثبت �لعمودي 
787 ل�����ض��رك��ة ب��وي��ن��ج يف  ل���ط���ائ���ر�ت 
�إجناز مذهل يعك�س قوة �ضر�كتنا �لتي 
��ضتمرت لنحو 10 �ضنو�ت وهو �أي�ضاً 
�لإمار�تية  �ملو�هب  متيز  على  �ضهادة 
�لطري�ن  �لل��ت��ز�م يف �ضناعة  وم��دى 

يف دولة �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

بوينج  �ضركة  رئي�س  دن  ب��رن��ارد  ق��ال 
و�أفريقيا  وتركيا  �لأو�ضط  �ل�ضرق  يف 
للناقالت  �مل��وؤك��دة  �لطلبيات  ع��دد  �أن 
طائر�ت  م���ن  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
من  ط���ائ���رة   439 ي��ب��ل��غ  “بوينج” 
�ملنطقة  �ملوؤكدة يف  �لطلبيات  �إجمايل 
�لتي ت�ضل �إىل 690 طائرة, م�ضيفا 
قائمة  طلبيات  لديها  “بوينج”  �أن 

لأكر من 4000 طائرة جتارية .
و�أو�ضح برنارد دن يف حو�ر مع وكالة 
�ل�ضركة  �أن  “و�م”  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء 
مليار   363 ب��ق��ي��م��ة  ط��ل��ب��ات  ت��ل��ق��ت 
فيما  �مل���ا����ض���ي  �ل����ع����ام  خ�����الل  دولر 
يتعلق  طلبا   184 “بوينج”  تلقت 
�لعمالء  �ل��ت��ج��اري��ة م��ن  ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
ح���ول �ل��ع��امل يف ح��ني ���ض��ّل��م��ت 157 

طائرة جتارية يف عام 2020.
�إي��������ر�د�ت  �إج����م����ايل  �أن  �إىل  و�أ������ض�����ار 
جميع  ع��رب   2020 ل��ع��ام  “بوينج” 
وح�����د�ت �أع��م��ال��ه��ا ب��ل��غ ن��ح��و 58.2 

�ل�����ض��ح��ن ن�����ض��ه��د ح���رك���ة لف���ت���ة مع 
�ل�ضحن  ط��ائ��ر�ت  م��ن  �مل��زي��د  ت�ضغيل 
�ليوم مقارنة بفرتة ما قبل �جلائحة 
ب�����ض��ب��ب ���ض��ع��ة �ل�����ض��ح��ن �مل����ح����دودة يف 

طائر�ت �لركاب �ضابقاً«.
�ل�ضفر  ي�ضتغرق  �أن  دن  برنارد  وتوقع 
���ض��ن��و�ت ق��ب��ل �لعودة  �ل��ث��الث  ق��ر�ب��ة 
ب�ضع  مع   2019 عام  م�ضتويات  �إىل 
���ض��ن��و�ت ب��ع��د ذل���ك ل��ل��ع��ودة �إىل منوه 
طويل �لأجل حيث �ضن�ضهد �لنتعا�س 
ن�ضهد  �أوًل,   .. م���ر�ح���ل  ث���الث  ع��ل��ى 
�ملحلية يف  �لطري�ن  يف حركة  حت�ضناً 
دول مثل �لرب�زيل و�لوليات �ملتحدة 
�لكبرية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�لأ�����ض����و�ق  و�ل��ه��ن��د 
�أن تبد�أ  �لأخ��رى .. ثم من �ملفرت�س 
�لأ�����ض����و�ق �لإق��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ت��ع��ايف مثل 
و�أوروبا  �آ�ضيا  �لرحالت �جلوية د�خل 
و�لأمريكيتني .. ويف �ملرحلة �لأخرية, 

�جلوية  �مل�����ض��ار�ت  ت��ع��ايف  �إىل  �ضن�ضل 
�لدولية �لطويلة و�لتي تتطلب �أكرب 

قدر من �لتن�ضيق.
�آيدك�س ونافك�س  وحول دور معر�ضي 
يف ت�ضهيل مرحلة �لتعايف من كورونا 
لقطاع �لدفاع و�لأمن .. قال برنارد دن 
“ �إن بوينج تتطلع د�ئماً �إىل �مل�ضاركة 
ي�ضكل  ك��ون��ه  “�آيدك�س”  معر�س  يف 
للتو��ضل  لنا  بالن�ضبة  مميزة  فر�ضة 
�لحتياجات  ومناق�ضة  عمالئنا  م��ع 
�أنه  �إىل  م�����ض��ري�  للمنطقة,  �لأم��ن��ي��ة 
على �ل�ضعيد �لإقليمي هناك �إمكانات 
كبرية للنمو ل�ضركة بوينج من خالل 
�ملنا�ضبة  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ق��در�ت  ت��ق��دمي 
و�خلدمات  �لتحتية  �لبنية  وتو�ضيع 
يف �لوقت �ملنا�ضب حيث تظل منطقة 
�ل�����ض��رق �لأو����ض���ط م��ن �لأ����ض���و�ق ذ�ت 
�لأولوية وعلى �لرغم من �لتحديات 

مليار دولر منها 16.2 مليار دولر 
و26.3  �لتجارية  للطائر�ت  لبوينج 
و�لف�ضاء  للدفاع  لبوينج  دولر  مليار 
دولر  م��ل��ي��ار   15.5 ون��ح��و  و�لأم�����ن 

لبوينج للخدمات �لعاملية.
وح�����ول �آخ�����ر م�����ض��ت��ج��د�ت ب��وي��ن��ج يف 
�آيدك�س  �ل�������دويل  �ل����دف����اع  م���ع���ر����س 
�إن   “ دن  ب����رن����ارد  ق�����ال   ..  2021
مع  م��ن��اق�����ض��ات  ���ض��ت��ج��ري  “بوينج” 
�ملتقدمة  �مل��ن�����ض��ات  ح����ول  �ل���ع���م���الء 
 T-7 Advanced Pilot م���ث���ل 
وناقلة   Training System
 KC-46A �جل��و  بالوقود يف  �ل��ت��زود 
�لهليكوبرت  وط���ائ���رة   Pegasus
 AH-64 Apache �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
 CH-47F Chinook وط����ائ����رة 
و�لطائرة  �مل���ه���ام  م��ت��ع��ددة  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ملهام  م��ت��ع��ددة   F-15EX �ل��ق��ت��ال��ي��ة 

�لدفاع و�لأمن.
برفع  �لإم�����ار�ت  ق���ر�ر  وف��ي��م��ا يخ�س 
ماك�س   737 �ل��ط��ائ��رة  ع��ن  �حل��ظ��ر 
لعودتها  �ل�����ض��الم��ة  ق�����ر�ر  و�إ�����ض����د�ر 
رئي�س  ق���ال   .. �لأج�����و�ء  ل��ل��خ��دم��ة يف 
���ض��رك��ة ب��وي��ن��ج يف �ل�������ض���رق �لأو����ض���ط 
�ل�ضالمة  ق��ر�ر  �إن  و�أفريقيا  وتركيا 
للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  عن  �ل�ضادر 
�مل��دين يف دول��ة �لإم���ار�ت يعد عالمة 
�إع������ادة طائر�ت  ن��ح��و  م��ه��م��ة  ف���ارق���ة 
�إذ  �خل��دم��ة  �إىل  ب��اأم��ان  ماك�س   737
ن��و����ض��ل �ل��ع��م��ل م��ع �ل��ه��ي��ئ��ات �لعامة 
للطري�ن �ملدين و�جلهات �لتنظيمية 
 8-737 لإع���ادة  وعمالئنا  �لأخ���رى 
يف  �خل���دم���ة  �إىل  ب���اأم���ان  و9-737 

جميع �أنحاء �لعامل .
على  “كورونا”  تاأثري جائحة  وحول 
قال   .. ع��ام  ب�ضكل  �ل��ط��ري�ن  �ضناعة 

�مل�ضغوط  �ل����ل����ي����زر  �����ض����الح  ون����ظ����ام 
�أي�ضاً  بوينج  و�ضرتكز   ,»CLWS«
�لذ�تية  �لأن���ظ���م���ة  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
 Integrator ER وبخا�ضة  لديها 
�لفرعية  ل�ضركتنا   ScanEagleو
من   Wave Gliderو “�إن�ضيتو” 

قبل �ضركتنا “ليكويد روبوتك�س«.
خالل  ت���رك���ز  ب��وي��ن��ج  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
م�ضاركتها يف “�آيدك�س 2021” على 
حلول �لدعم و�لتدريب ذ�ت �مل�ضتوى 
و�ضبكتها  ت��وري��ده��ا  و�ضل�ضلة  �ل��ع��امل��ي 
�للوج�ضتية و�ضر�كاتها �ملحلية .. وقال 
قيمة  تبلغ  �أن  تتوقع  بوينج  �إن   “  :
�ل��دع��م �حلكومي ملدة  ���ض��وق خ��دم��ات 
10 �ضنو�ت “بني 2020 و2029” 
نحو 1.4 تريليون دولر منها 195 
مع  �لأو�����ض����ط  ل��ل�����ض��رق  دولر  م��ل��ي��ار 
تخ�ضي�س �أكر من %50 خلدمات 

برنارد دن : “ �إن �ل�ضفر �جلوي يت�ضم 
ثقة  على  ونحن  �مل��رون��ة  من  بالكثري 
تامة يف قوة �ل�ضوق على �ملدى �لبعيد, 
م�ضيفا �أنه على �ضعيد �ضوق �لطائر�ت 
�لتجارية وبينما حتافظ �لعديد من 
على  للطري�ن  �لرئي�ضية  �لأ�ضا�ضيات 
نز�ل  ل  �لبعيد  �مل��دى  يف  ��ضتقر�رها 
ن�ضهد �ضغوطات يف �ل�ضوق على �ملدى 
�لقريب ب�ضبب “كوفيد-19” وعلى 
�لرغم من �لتقدم �لقوي على �ضعيد 
�إىل  �ل�ضتة  �لأ�ضهر  �ضتظل  �للقاحات 
�لت�ضعة �ملقبلة �ضعبة للغاية لعمالئنا 
و�ل�ضناعة  �ل����ط����ري�ن  ����ض���رك���ات  م���ن 

باأكملها«.
وق��ال : “ ل ت��ز�ل �مل��خ��اوف �مل�ضتمرة 
�ل�ضفر  وقيود  كوفيد-19”  ب�ضاأن” 
ك���ب���ري�ً ع��ل��ى حركة  ت�����ض��ك��ل ���ض��غ��ط��اً 
�ل���رك���اب وم���ع ذل���ك ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل�ضوق 

ت�صليم »�صرت�تا« �أ�ل �صحنة للمثبت �لعمودي لطائر�ت 787 �إجناز يعك�س قوة �صر�كتنا

منتدى ال�صياحة الرابع بجامعة ال�صارقة يبحث تعايف القطاع بعد كوفيد19
•• ال�صارقة - وام:

بفرع  و�لجتماعية  �لإن�ضانية  و�ل��ع��ل��وم  �لآد�ب  كلية  نظمت 
جامعة �ل�ضارقة مبدينة �لذيد منتدى �ل�ضياحة �لر�بع حتت 
وقوة  �ل�ضتد�مة   : �لفرت��ضية  �ل�ضياحية  “�ملقا�ضد  عنو�ن 

�جلذب” وذلك بالتعاون مع هيئة �ل�ضارقة للمتاحف .
ح�ضر �مل��ن��ت��دى - �ل���ذي ع��ق��د �ف��رت����ض��ي��ا - �ل��دك��ت��ور ح�ضني 
و�لجتماعية,  �لإن�ضانية  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  عميد  �لعثمان 
وممثلون عن منظمة �ل�ضياحة �لعاملية, وجامعة �حل�ضني بن 

طالل يف �لأردن, وجامعة طيبة يف �ل�ضعودية.
“كوفيد19”  جائحة  �آث��ار  �ملنتدى  يف  �مل�ضاركون  و��ضتعر�س 
�حللول  و�أه��م   ,2020 خ��الل  وخا�ضة  �ل�ضياحة  قطاع  على 
�لتقنية �لتي ميكن �أن ت�ضاعد على ��ضتد�مة هذ� �لقطاع من 
خالل تطبيق وممار�ضة مفهوم �ل�ضياحة �لفرت��ضية و�لذي 

ميكن �ل�ضائح من �حل�ضول على جتربة �ضياحية تفاعلية.
�أكد  �ل��ع��ث��م��ان,  �ل��دك��ت��ور ح�ضني  ب���د�أ بكلمة  �مل��ن��ت��دى ق��د  ك���ان 
خاللها �أهمية هذ� �ملنتدى �لذي يعك�س مو�كبة �لأحد�ث �لتي 

�لأن�ضطة  على  كورونا  جائحة  وتاأثري  حاليا  �لعامل  بها  مير 
يف  �مل�ضاركني  ن�ضبة  زي��ادة  يف  �ضاهم  مما  و�ل�ضفر,  �ل�ضياحية 
�ملنتدى من د�خل وخارج �لدولة, م�ضري� �إىل �أهمية �لرتويج 
بعد  ما  وت�ضور  ك��ورون��ا,  جائحة  ظل  يف  �فرت��ضيا  �ل�ضياحي 

هذه �جلائحة, ودور �لتكنولوجيا يف �ل�ضياحة �لفرت��ضية.
ثم بد�أت بعد ذلك جل�ضة �ملنتدى و�لتي �ضارك فيها جمموعة 
من �خلرب�ء و�لأكادمييني من د�خل �لدولة وخارجها, حيث 
�لقت�ضادي  �مل�ضت�ضار  �لبطوطي  �ضعيد  �لدكتور  �ضعادة  تناول 
�ملتحدة  �لأمم  جل��ن��ة  وع�����ض��و  �ل��ع��امل��ي��ة,  �ل�����ض��ي��اح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
�أملانيا,  �لأوروبية ومقرها  �ل�ضفر  �لقت�ضادية لأوروب��ا وجلنة 
يف مد�خلته �حلديث عن �ل�ضياحة �لعاملية وجائحة “كوفيد- 
و�نتعا�س  ت��ع��ايف  �ل�ضياحية  �ل��وج��ه��ات  ت��دع��م  وك��ي��ف   ,“  19
�ل�ضياحة و�ضلط �ل�ضوء على �لو�ضع �لر�هن للحركة �ل�ضياحة 
كل  حتملها  �لتي  �لقت�ضادية  و�لأ�ضر�ر  �لعربية,  �ملنطقة  يف 
تطرق  وبعدها  �جل��وي,  �لنقل  وقطاع  �ل�ضياحي  �لقطاع  من 
�لفرتة  خ��الل  �لعاملية  �ل�ضياحة  �ملنظمة  خ��رب�ء  توقعات  �إىل 

�لقادمة يف ظل �جلائحة وبعد �نتهائها.

�لتخطيط  �إد�رة  م���دي���ر  �ل����درم����ك����ي  ن���ا����ض���ر  ت����ن����اول  ك���م���ا 
للمتاحف,  �ل�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  يف  �ملتحفية  و�لإ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�ل�ضارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  �لف��رت����ض��ي��ة  �مل��ت��اح��ف  جت��رب��ة  كلمته  يف 
و�ل�ضياح  للزو�ر  توفر  �أن  �لهيئة  ��ضتطاعت  وكيف  للمتاحف, 
ما  وخا�ضة  �ل�ضياحي  �لن�ضاط  ل�ضتمر�ر  �ملنطقية  �لبد�ئل 
يتعلق منه باملتاحف, من خالل عر�س �مل�ضاريع و�لأعمال �لتي 
�لثقافية  �لعملية  ��ضتمر�رية  ل�ضمان  �فرت��ضيا  تنفيذها  مت 
وت�ضخري  �ل���زو�ر  لتمكني  جديدة  �آل��ي��ات  وو�ضع  و�ل�ضياحية, 
بال�ضر�كات  و�له��ت��م��ام  �ل��ظ��روف,  ه��ذه  ظ��ل  يف  �لتكنولوجيا 
�لدولة  د�خل  و�ملتاحف  �ل�ضياحية  �ملوؤ�ض�ضات  مع  و�لتفاقيات 

وخارجها.
�مل�ضارك  �ل�ضياحة  �أ���ض��ت��اذ  �لعبابنة,  خمل�س  �ل��دك��ت��ور  وق���دم 
تناول  ورق��ة علمية  �لأردن,  يف جامعة �حل�ضني بن ط��الل يف 
للتنمية  كنموذج  �لفرت��ضية  �ل�ضياحة  �أهمية  خاللها  من 
عن  بديال  تكون  ل��ن  �لفرت��ضية  �ل�ضياحة  و�أن  �ل�ضياحية, 
�ل�ضياحة �لو�قعية, لكنها ت�ضكل بديال جيد� ل�ضتمر�ر �لقطاع 

�إىل حني ��ضتعادته لو�ضعه �لطبيعي ب�ضكل كامل.
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•• املنامة-وام:

�للجنة  رئي�س  �لع�ضيمي  ماجد  وق��ع 
حممد  و�ل�ضيخ  �لآ�ضيوية  �لبار�ملبية 
�للجنة  رئ��ي�����س  خليفة  �آل  دع��ي��ج  ب��ن 
"�آرت  بفندق  �لبحرينية  �لبار�ملبية 
روتانا" �لبحرين �أم�س �لأول �تفاقية 
�لبحرين  مملكة  وتنظيم  ��ضت�ضافة 
�لآ�ضيوية  �لبار�ملبية  �لأل��ع��اب  ل���دورة 
و�لتي   ,2021 دي�����ض��م��رب  ل��ل�����ض��ب��اب 
تاأتي بعد ن�ضخة دبي 2017. ح�ضر 
�ل�ضويعي  ط����ارق  �ل��ت��وق��ي��ع  م��ر����ض��م 
�لبار�ملبية  للجنة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لآ����ض���ي���وي���ة, وع���ل���ي �مل����اج����د �لأم�����ني 
�لبحرينية  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  للجنة  �ل��ع��ام 
و�لالعب  �لقادر  عبد  زينة  و�لالعبة 

�أحمد �لهند�وي.
�لبار�ملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ووج������ه 
�لآ�ضيوية �ل�ضكر �إىل مملكة �لبحرين 
�ملنظمة  و�ل���ل���ج���ن���ة  و����ض���ع���ب���ا  ق����ي����ادة 
برئا�ضة  �ل��ق��اري  �حل��دث  لهذ�  �لعليا 
خليفة,  �آل  دع��ي��ج  ب��ن  حم��م��د  �ل�ضيخ 
جهودها  على  �ملختلفة  �لعمل  وف��رق 
ل�ضت�ضافة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز  يف  �مل��ت��و����ض��ل��ة 
�لأل�������ع�������اب �لآ�����ض����ي����وي����ة م�����ن خ����الل 
ن�ضخة  لتقدمي  �ملتتالية  �لجتماعات 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  ظ��ل  يف  ��ضتثنائية, 
�لهمم"  "�أ�ضحاب  ري��ا���ض��ة  و�ج���ه���ت 
يف �ل���ع���امل ب�����ض��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا, 
تبذلها  �لتي  �لكبرية  �جل��ه��ود  مثمنا 
خالل  �لبحرينية  �لبار�ملبية  �للجنة 
�أجل �لتفاعل مع  �لفرتة �ملا�ضية من 
�ملرتقب و�لذي  �ل��ق��اري  ه��ذ� �حل��دث 
ي�ضتحوذ على قدر كبري من �لأهمية 
متلك  �لبحرين  مملكة  �أن  خ�ضو�ضا 

��ضتثنائي  ح����دث  ت��ن��ظ��ي��م  م���ق���وم���ات 
يحفر يف ذ�كرة �لوفود �مل�ضاركة.

ململكة  �ل���ت���وف���ي���ق  ن��ت��م��ن��ى   : وق�������ال 
��ضت�ضافة  يف  �ل�����ض��ق��ي��ق��ة  �ل��ب��ح��ري��ن 
�لبار�ملبية  �ضت�ضع"  ح��ي��ث  �حل����دث 
�لآ�ضيوية" كل �إمكاناتها حتت ت�ضرف 
�للجنة �ملنظمة, و�ضنعمل معهم بروح 
�مل�ضرق  �إبر�ز �لوجه  �أجل  �لفريق من 
للبحرين يف ريا�ضة " �أ�ضحاب �لهمم 
للعامل  ��ضتثنائية  ن�ضخة  وتقدمي   ,"
رغ���م ك���ل �ل��ت��ح��دي��ات ح��ت��ى ت��ع��ك�����س " 
" لل�ضباب �لتطور �لكبري  �آ�ضيا  �ألعاب 
منطقة  يف  �لهمم  �أ�ضحاب  لريا�ضات 
ب�ضكل  و�آ�ضيا  خا�ضة,  ب�ضفة  �خلليج 

عام.
م�ضوؤولية  �أن  �إىل  �لع�ضيمي  و�أ���ض��ار 
��ضتمر�ر �ألعاب �ل�ضباب يف �أكرب قار�ت 
�أه���د�ف �خلطة  �ضمن  تدخل  �ل��ع��امل 
�لبار�ملبية  للحركة  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل���ق���اري���ة, وف���ق �ل��ن��ه��ج �مل���ر����ض���وم, من 
�مل�ضتقبل,  ج��ي��ل  يف  �ل���ض��ت��ث��م��ار  �أج����ل 
من  �ل�ضباب  �لالعبني  �أن  خ�ضو�ضا 

�أهم �ل�ضتثمار�ت على م�ضتوى �لقارة 
�أن  �إىل  �لآ���ض��ي��وي��ة و�ل���ع���امل, م�����ض��ري� 
"�لبار�ملبية �لآ�ضيوية" ت�ضعى ل�ضمان 
����ض��ت��د�م��ة �ل��ع��م��ل م���ن �أج�����ل تقدمي 
خدمة  جودة  باأعلى  �خلدمات  �أف�ضل 
�لقارة  �ل��ه��م��م يف  �أ���ض��ح��اب  ل��ري��ا���ض��ة 
�لآ���ض��ي��وي��ة, مم���ا ���ض��ي��ك��ون ل���ه �مل����ردود 
�لوطنية  �ل���ل���ج���ان  ع��ل��ى  �لإي���ج���اب���ي 

�لقارية و�لتي �ضتقطف ثمار ذلك.
�لآ�ضيوية  �لبار�ملبية  �للجنة  �إن  وقال 
يف ه���ذ� �لإط����ار رف��ع��ت ���ض��ع��ار تطوير 
�لالعب منذ �لن�سء وحتى �لحرت�ف, 
�أجل حتقيق  بر�ضم طريق و��ضح من 
�ملختلفة  �مل�ضابقات  ط��ري��ق  ع��ن  ذل��ك 
ط���و�ل �مل��و���ض��م وت��اأه��ي��ل �ل��ك��و�در �لتي 
م�ضنفني  م����ن  �ل����الع����ب  م����ع  ت��ع��م��ل 

ومدربني.
بن  حممد  �ل�ضيخ  �أع���رب  جانبه  م��ن 
بتوقيع  �ضعادته  عن  خليفة  �آل  دعيج 
قيادة  ب��رع��اي��ة  م�����ض��ي��د�ً  �لت���ف���اق���ي���ة, 
�أ�ضحاب  لريا�ضات  �لر�ضيدة  �ململكة 

�لهمم, موؤكد�ً على توجيهات

•• ال�صارقة-الفجر:

حقق فريق �لكار�تيه بنادي �ل�ضارقة 
ل���ري���ا����ض���ة �مل����������ر�أة �ل����ذه����ب����ي����ة  و 5 
ميد�ليات ملونة يف بطولة �لإمار�ت 
�ل�ضارقة  ب��ن��ادي  للكار�تيه  �ملفتوحة 
على  كبرية  م�ضاركة  و�ضط  باحلز�نة 
�ل�ضيد�ت و�لرجال, وتوجت  م�ضتوى 
حور�ء  �لالعبة  �لذهبية  بامليد�لية 
�لعجمي يف فردي �لكوميتيه �ضيد�ت 
 50 درج��ة �أوىل و�لتي جرت يف وزن 
ف�ضيات  و3  55كجم,  وح��ت��ى  كجم 

لكل م��ن �ل��ي��ازي��ة خ��ال��د و�ل��ت��ي حلت 
�لعجمي,  ح���ور�ء  لزميلتها  و�ضيفة 
بف�ضية  ���ض��امل  ف��اط��م��ة  ت��وج��ت  فيما 
�أوىل  درج��ة  �ضيد�ت  ف��ردي  كوميتيه 
 68 68 كجم وف��وق وزن  حتى وزن 
كجم, �أما �لف�ضية �لثالثة فكانت من 
م�ضابقة  يف  م��ن�����ض��ور  م���رمي  ن�ضيب 
�ل��ك��ات��ا ف����ردي ���ض��ي��د�ت درج����ة �أوىل, 
وفازت بامليد�لية �لربونزية كل من: 
�ضالمة جا�ضم يف �لكاتا فردي �ضيد�ت 
�لأن�������ض���اري يف  �أوىل, وخ��ول��ة  درج����ة 

�لكاتا فردي �ضيد�ت درجة ثانية.

بطولت  �أوىل  ه��ي  �مليد�ليات  وه��ذه 
عام 2021, ويف �نتظار �لعديد من 
�لبطولت  يف  و�لأل���ق���اب  �مل��ي��د�ل��ي��ات 
�لإمار�ت  بطولة  و�أن  خا�ضة  �ملقبلة 
ع����ودة  ب���ع���د  �لأوىل  ه����ي  �مل���ف���ت���وح���ة 
�لن�ضاط بعد توقف طويل قارب على 
كورونا,  جائحة  ب�ضبب  �ضهر�ً,   12
�ل���ب���ط���ول���ة لع����ب����ات من  �����ض����ارك يف 
�لنف�س  ع��ن  للدفاع  �ل�ضارقة  �أن��دي��ة 
و�ضباب  �لفردية  لالألعاب  و�ل�ضارقة 
�لأهلي ودر�جون �ضبورت �إ�ضافة �إىل 

نادي �ل�ضارقة لريا�ضة �ملر�أة.

وج����رت �مل��ن��اف�����ض��ات و���ض��ط �إج�����ر�ء�ت 
�ح���رت�زي���ة م�����ض��ددة وح�����ض��ره��ا عدد 
بالحتاد  �للعبة  م�ضوؤويل  من  كبري 
عبد  ن��ا���ض��ر  �للو�ء"م"  ي��ت��ق��دم��ه��م 
�لحتادين  رئي�س  �ل��رزوق��ي  �ل����رز�ق 
�لول  �لنائب  و�لآ�ضيوي,  �لم��ار�ت��ي 

لرئي�س �لحتاد �لدويل للكار�تيه.
�لعامري,  م��ي  �أ����ض���ادت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
�إد�ري��������ة ف���ري���ق �ل���ك���ار�ت���ي���ه يف ن���ادي 
بامل�ضتوى  للمر�أة  �لريا�ضي  �ل�ضارقة 
�لنادي  لع��ب��ات  عليه  ظ��ه��رن  �ل���ذي 
�لالعبات  رغبة  توؤكد  قائلة:" عودة 

على  و�ملناف�ضة  �مليد�ليات  حتقيق  يف 
�لألقاب, و�أنهن متعط�ضات للعبة من 
غ��ي��اب طويلة عن  ف��رتة  ج��دي��د بعد 

ب�ضاط �للعبة".
وعربت �لتون�ضية هال �لبودي مدربة 
�ضعادتها  ع���ن  ب���ال���ن���ادي  �ل���ك���ار�ت���ي���ه 
�إنه  قائلة:"  حتققت  �لتي  بالنتائج 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ظ��روف �حلالية 
�ل��ري��ا���ض��ي��ة يقمن  �ل���ف���رق  لع���ب���ات 
مبا�ضرة  ومتابعة  بعد  بالتدريب عن 
�لفني  �ل���ط���اق���م  ق���ب���ل  م����ن  ل��������الأد�ء 
يف  �مل�ضاركة  ومتت  للنادي,  و�لإد�ري 

هذه �لن�ضخة بعدد 11 لعبة".
وقالت هال �لبودي:" يف ظل �لأو�ضاع 

�حلالية ب�ضبب كورونا فاإن �لروزنامة 
و��ضحة  لي�ضت  بالبطولت  �خلا�ضة 

�ضيكون  �ل���ن���ادي  ف���ري���ق  ول���ك���ن  ل���ن���ا, 
جاهز�ً متاما للمناف�ضات �ملقبلة".

توقيع اتفاقية ا�صت�صافة البحرين لـ »اآ�صيوية 
ال�صباب« لأ�صحاب الهمم يف دي�صمرب 2021

يف بطولة �لإمار�ت �ملفتوحة: 

املراأة لريا�صة  ال�صارقة  لكاراتيه  ميداليات   6

فوز »الإمارات« و»اأبوظبي« على »زيدان« 
و»الذئاب« يف كاأ�س دبي »ايفزا« الذهبية للبولو

•• دبي -وام:

ق�����ادت ���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
فريقها  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد 
�إحر�زها  بعد  فوز  �إىل  "�لإمار�ت" 
�ضعب  وق�����ت  يف  ث��م��ي��ن��ني  ه���دف���ني 
"زيد�ن" وبنتيجة  فريق  على  ج��د� 
ت�����ض��ع��ة �أه������د�ف م��ق��اب��ل ث��م��ان��ي��ة يف 
"�يفز�" �لذهبية  دبي  كاأ�س  بطولة 
ل��ل��ب��ول��و ل��ي��ت��ج��دد �أم�����ل �ل��ف��ري��ق يف 
فيما  �ل���ت���ايل  �ل������دور  �إىل  �ل���ت���اأه���ل 
و��ضل حقق "�أبوظبي" فوزه �لثاين 
"ذئاب دبي  على �لتو�يل على فريق 
كافو" وبنتيجة ت�ضعة �أهد�ف مقابل 
�ملجموعة  ف����رق  ل��ي��ت�����ض��در  ث��م��ان��ي��ة 

�لثانية .
"�لإمار�ت"  م������ب������ار�ة  و�����ض����ه����دت 
كبرية  ون���دي���ة  �إث�������ارة  و"زيد�ن" 
�خلام�س  �ل�ضوط  يف  �ل��ذروة  وبلغت 
و�لأخري .. وعلى �لرغم من خطف 
�أن  �إل  �ملبار�ة  �أهد�ف  "زيد�ن" �أول 
�لتعادل  �أدرك  "�لإمار�ت"  ف��ري��ق 
ع��ل��ى �ل���ف���ور ث���م ت��ق��دم وت���ع���ادل مع 
زيد�ن .. وقبل نهاية �ل�ضوط �أ�ضاف 
منهيا  ث��ال��ث��ا  ه���دف���ا  "�لإمار�ت" 
�ل�������ض���وط ب��ن��ت��ي��ج��ة ث���الث���ة �أه�����د�ف 
مقابل هدفني . ويف �ل�ضوط �لثاين 
و�أح�����رز  "�لإمار�ت"  ف���ري���ق  ت���ق���دم 

ر�ئعني  ر�ئعة منهم هدفني  ثالثية 
حممد  بنت  ميثاء  �ل�ضيخة  ل�ضمو 
بن ر��ضد �آل مكتوم ومل ينجح فريق 
�أخرى  �أه��د�ف  �إ�ضافة  يف  "زيد�ن" 
��ضتبد�ل  مت  �لثالث  �ل�ضوط  ويف   .
ب�ضبب �ل�ضابة ليحل  زي��د�ن  عمرو 
رجا  و�ملنقذ  �جل��اه��ز  �لبديل  حمله 
"زيد�ن"  �بو �جلبني وين�ضط فريق 
عليه  ي��رد  ثم  تباعا  هدفني  ويحرز 

"�لإمار�ت" بهدف �ضابع وقبل نهاية 
يف  "زيد�ن"  ف��ري��ق  ينجح  �ل�����ض��وط 
.  و�ضهد  �إ���ض��اف��ة ه��دف��ه �خل��ام�����س 
�ل�������ض���وط �ل����ر�ب����ع ه���دف���ا و�ح�������د� ل� 
"زيد�ن" لريفع به ر�ضيده �إىل �ضتة 
�لفارق هدفا و�حد�  �أهد�ف لي�ضبح 
.. ويف بد�ية �ل�ضوط �خلام�س يدرك 
توما�س  �أن  �إل  �ل��ت��ع��ادل  "زيد�ن" 
هدف  وي��ح��رز  �مل��وق��ف  ينقذ  بانيللو 

"�لإمار�ت"  لفريقه  �لتا�ضع  �لتقدم 
مقابل ثمانية �أهد�ف لفريق زيد�ن 
. �أما مبار�ة "�أبوظبي" و"ذئاب دبي 
و�إثارة  ندية  �أكر  كانت  كافو" فقد 
�لأ�ضو�ط  يف  �ملثري  �لتناف�س  ب�ضبب 
�لثالث  �ل�ضوط  باإ�ضتثناء  �خلم�ضة 
ت��ق��دم��ا لف���ت���ا لفريق  ���ض��ه��د  �ل�����ذي 
مقابل  �أه��د�ف  وب�ضبعة  "�أبوظبي" 
�أه�����د�ف  �أرب����ع����ة  ب���ف���ارق  �أي  ث���الث���ة 

رغم �أن �ل�ضوط �لأول �نتهى ل�ضالح 
�أب���وظ���ب���ي ب���ه���دف���ني م���ق���اب���ل هدف 
و�ل�������ض���وط �ل���ث���اين ب��ث��الث��ة �أه����د�ف 
فار�س  ت��األ��ق  بف�ضل  هدفني  مقابل 
�ليبهوين .. بينما تعادل يف �ل�ضوط 
�أهد�ف  بثمانية  �لفريقني  �خلام�س 
جنح  ك��اب��ي��ل��ال  �أن  �إل  م��ن��ه��م��ا  ل��ك��ل 
لأبوظبي  �ل���ف���وز  ه����دف  خ��ط��ف  يف 

لي�ضمن �لتاأهل للمربع �لذهبي .

•• دبي-الفجر:

 نظم مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث م�ضاء �أم�س �لأول �ل�ضبت �ملو�فق 
ع�ضر لبطولة �ل�ضلق, وذلك  �لر�بعة  للن�ضخة  �لنهائية  �لأ�ضو�ط  فرب�ير,   20
يف ميادين دورة �ملرموم يف دبي, وهي �لبطولة �لتي يقيمها �ضمن جهوده لدعم 
وتعزيز جميع �أنو�ع �لريا�ضات �لرت�ثية و�ل�ضعبية وحتديد�ً هذه �لريا�ضة �لتي 

حتظى بتطور و�إقبال متز�يد كل عام.
�أ�ضفرت عنه  بالنظر عما  �ملثري  و�لتناف�س  بالقوة  �مل�ضهد �خلتامي حافاًل  وجاء 
�أ���ض��و�ط, جاءت   6 �أقيمت  �جل��اري, حيث  �ل�ضهر  �أقيمت مطلع  �لتي  �لت�ضفيات 

نتائجها على �لنحو �لتايل.
�ل�ضاللة  ذك���ور  ���ض��وط  يف  �لأول  �مل��رك��ز  مكتوم,  �آل  �مل��ر  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  حقق 
�لعربية 1000 مرت, بو��ضطة �ل�ضلق "�قتحام", يليه باملركزين �لثاين و�لثالث 

نا�ضر عبيد بن دملوك �لكتبي, بال�ضلق "بايلي" و"جاي تي جيت".
وك�ضب نا�ضر عبيد ر��ضد بن دملوك �لكتبي �ملر�كز �لثالث �لأوىل يف �ضوط �إناث 

�ل�ضاللة �لعربية 1000 مرت, بال�ضلق "�ضيبا", و"�ضو�بي بيبي" و"بين�ضكي".
 2500 ذك��ور �ملحرتفني  �ضلق  �لكتبي, �ضوط  دمل��وك  نا�ضر عبيد بن  كما ك�ضب 
"ر�قي", وثالثاً  "بايل ماك", يليه حمد خالد �لرميحي, بال�ضلق  مرت, بال�ضلق 

�لكتبي �أي�ضاً بال�ضلق "ناهام".
�ضلق  �إن��اث  بالفوز ب�ضوط  �لتفوق,  �لكتبي ثالثية  و�أكمل نا�ضر عبيد بن دملوك 
حمرتفني 2500 مرت, بال�ضلق "�لرمي", يليه �ل�ضيخة ح�ضة بنت �ملر �آل مكتوم, 
بال�ضلق  مكتوم,  �آل  �مل��ر  بنت  لطيفة  و�ل�ضيخة  "نو�در",  بال�ضلق  �لثاين  باملركز 
وتفوق عامر حممد �ملن�ضوري يف �ضوط ذكور �ضلق هو�ة 2500 مرت,  "جندة". 
"ري�ضنق", وثالثاً  "خمباط", يليه ثانياً من�ضور �ضامل �لنعيمي بال�ضلق  بال�ضلق 

عبد �لعزيز �إبر�هيم مر�د بال�ضلق "ذهب".
كما ك�ضب �ملن�ضوري �ضوط �إناث �ضلق هو�ة 2500 مرت, بال�ضلق "جلطة", يليه 
دملوك  بن  عبيد  عبد�هلل  وثالثاً  "معرفه",  بال�ضلق  �ل�ضام�ضي  حمد  �ضيف  ثانياً 

بال�ضلق "�لقاطعة".
و�أكد جمعة �ملهريي, �أن �للجنة �ملنظمة قامت بكافة �لرتتيبات من �أجل �مل�ضهد 
د�خل  م��ن  ���ض��و�ء  و�ل��ه��و�ة  �ملحرتفني  م��ن  نخبة  مب�ضاركة  متيز  �ل��ذي  �لنهائي 
�مل�ضاركني من خارج �لدولة من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي,  �لدولة, و�أي�ضاً 
وهو �لذي ياأتي �ضري�ً لتحقيق جهود مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث, 
يف  �إبر�ز �لريا�ضات �لرت�ثية ون�ضرها �ضو�ء على م�ضتوى �لدولة �أو حتى �ملنطقة 
�أن  ون�ضعى  طويلة,  لع�ضور  �ملمتد  و�ل��رت�ث  و�لتقاليد  بالعاد�ت  تت�ضارك  �لتي 
تتناقله �لأجيال �ل�ضاعدة �لتي نحر�س     على دعمها وتوفري مقومات �لنجاح 

لها من خالل هذه �لبطولت �ل�ضنوية.
كما �عترب �ملهريي, �أن �لنهائيات عك�ضت م�ضتويات �مل�ضاركني �لقوية �لتي ظهرت 
مالحمها يف �لت�ضفيات من خالل مدى جاهزيتهم وحر�ضهم على تقدمي �أقوى 
�مل�ضتويات, فيما حر�ضنا يف �للجنة �ملنظمة على زيادة �أيام �لت�ضفيات وتقليل عدد 
تنفيذ  و�ضالمة �جلميع من خالل  ملر�عاة �ضحة  �لتاأهيلية  �لأ�ضو�ط  �ل�ضلق يف 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية بكل �ضر�مة ومتابعة دقيقة, و�ضهدت �لأ�ضو�ط �لنهائية 
ت�ضجيل �أرقاماً مميزة يف هذ� �لعام بالنظر للتح�ضري�ت و�ل�ضلق �لتي �ضارك بها 

�ملتناف�ضون.

�لرت�ث ملهم لالأجيال
و  �لنهائية  �أ���ض��و�ط  من  �آل مكتوم, جانباً  بن جمعة  بن مكتوم  �مل��ر  �ل�ضيخ  تابع 
�لتاأهيلية, وعرب عن تقديره جلهود �إقامة هذه �لبطولت, وقال: �لرت�ث ملهم 
لالأجيال, لذلك �أحر�س �أن يتم�ضك �أبنائي مبمار�ضة خمتلف �لريا�ضات �لرت�ثية 
�رتبطنا  �لتي  �لأم��ور  �ل�ضقور و�لبحر وغريها من  �ل�ضلق و�ضيد  �لتقليدية يف 
بها على مر �لزمن, وي�ضعدنا �أن نرى هذ� �لكم من �ل�ضباب �مل�ضاركني و�لإقبال 
و�مل�ضتويات �لقوية يف �ملناف�ضات �لتي تعك�س �ضغفهم بالريا�ضات �لرت�ثية, وعلى 
�ل�ضعيد �ل�ضخ�ضي فاإنني �أحر�س على �مل�ضاركة منذ �ضنو�ت �لنطالقة �لأوىل, 

وغر�س هذه �لريا�ضة �لرت�ثية لدى �أبنائي وبناتي �أي�ضاً.

تدريبات على مد�ر �لعام
ك�ضف عامر حممد �ملن�ضوري, �ن �ضر تفوقه يف ح�ضد لقبي �ضوط �لهو�ة, يعود 
للتدريبات و�لتجهيز�ت �لتي قام بها على مد�ر عام كامل من �أجل حت�ضري �ل�ضلق 
لهذ� �ملوعد, وقال: ن�ضكر �ضمو ويل عهد دبي, على رعايته ودعمه لهذه �لبطولة, 
وجلميع �لقائمني عليها �لذين وفرو� جميع �أ�ضباب �لنجاح. وتابع: �أقوم برعاية 
وتدريب �أكر من 20 �ضلق يف �لعزبة �خلا�ضة بنا يف �لعني, وهي ريا�ضة تو�رثتها 

عن �لأجد�د و�لآباء و�أ�ضعى لال�ضتمر�ر بها وتعليمها لأبنائي �أي�ضاً,.

م�صاركة خليجية
و�ضلطنة  و�لبحرين  �ل�ضعودية  م��ن  لفتة  خليجية  م�ضاركة  �لبطولة  �ضهدت 
عمان, و�أكد عبد�هلل حارب �لبلو�ضي, �مل�ضارك من �لبحرين, �أن �لبطولة حمفزة 
د�ئماً وهو يحر�س على �لتو�جد بها منذ عدة �ضنو�ت, ويتطلع يف هذه �لن�ضخة 
�خلا�ضة  �لأج���و�ء  عي�س  هو  �لأ�ضا�ضي  �لهدف  ك��ان  و�إن  �لنتائج  �أف�ضل  لتحقيق 
�ضلق   7 بتدريب  �أق���وم  ع��ام  ب�ضكل  �أخ���رى,  ح�ضابات  ع��ن  �لنظر  بغ�س  ب��احل��دث 

و�أ�ضارك بهم جميعاً باحلدث.

نظمه مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث

ختام حافل يف نهائي بطولة ال�صلق 2021 
�لعربية«  »�ل�صاللة  �صوط  يك�صب  مكتوم  �آل  �ملر  بن  • حممد 

• �لكتبي يح�صد �لثالثية يف »�ملحرتفني« ��ملن�صوري يتفوق بثنائية »�لهو�ة«
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الفجر الريا�ضي

�أ�ضعل ليفانتي �ملناف�ضة على �للقب 
�لثانية هذ�  �أحلق �خل�ضارة  عندما 
مدريد  �أتلتيكو  مب�ضيفه  �مل��و���ض��م 
�ملت�ضدر بالفوز عليه -2�ضفر على 
ميرتوبوليتانو"  "و�ند�  م��ل��ع��ب 
�لر�بعة  �مل���رح���ل���ة  يف  م����دري����د  يف 
�إ�ضبانيا  ب��ط��ول��ة  م���ن  و�ل��ع�����ض��ري��ن 

لكرة �لقدم.
�لأول  ب����ف����وزه  ل��ي��ف��ان��ت��ي  وي����دي����ن 
ملعبه  يف  م���دري���د  �ت��ل��ت��ي��ك��و  ع��ل��ى 
قائده  �ل��ف��وز  ه���ديف  م�ضجلي  �ىل 
مور�لي�س خو�ضيه لوي�س مور�لي�س 
دي  خ�����ورخ�����ي  و�ل����ب����دي����ل   )31(
وح���ار����س   ,)5+90( ف����روت����و�����س 
م���رم���اه د�ن����ي����ال ك���اري���ن���ا����س �ل���ذي 
�لهجمات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ت�����ض��دى 

�ملدريدية.
وجنح ليفانتي يف ك�ضب �أربع نقاط 
�أتلتيكو  من  ممكنة  �ضتة  �أ�ضل  من 
مدريد يف مبار�تني جمعتا بينهما 
يف م���دى ث��الث��ة �أي�����ام ب��ع��دم��ا كان 
�أرغمه على �لتعادل 1-1 �لأربعاء. 
وب����ع����دم����ا ح������رم �ل���ق���ط���ب �ل���ث���اين 
�لب���ت���ع���اد ثماين  م����ن  ل��ل��ع��ا���ض��م��ة 
ليفانتي  �أ����ض���دى  �لرب���ع���اء,  ن��ق��اط 
ريال  �لول  للقطب  ثانية  خ��دم��ة 
��ضتغل  �لذي  �للقب  حامل  مدريد 
بلد  م�ضيفه  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  �ل��ه��دي��ة 
�لفارق  مقل�ضا  -1�ضفر  �ل��ول��ي��د 

�ىل ثالث نقاط.
وبات �أتلتيكو �لذي كان يغرد خارج 
مهدد�  طويلة,  ف��رتة  منذ  �ل�ضرب 
جد� بخ�ضارة �ل�ضد�رة يف �ملرحلتني 
�ملقبلتني كونه مدعو �ىل مو�جهة 
م�ضيفه فياريال �ل�ضابع ومن بعده 
مو�جهة  قبل  مدريد,  ريال  �ضيفه 
مبار�ة  يف  ب��ل��ب��او  �أت��ل��ت��ي��ك  ���ض��ي��ف��ه 
موؤجلة من �ملرحلة �لثامنة ع�ضرة 

يف �لعا�ضر من �آذ�ر/مار�س �ملقبل.
وهي �خل�ضارة �لوىل لأتلتيكو على 
�أر�ضه هذ� �ملو�ضم و�لأوىل منذ 72 

مبار�ة.
لليفانتي  تو�ليا  �لثاين  �لفوز  وهو 
يف �ل��ع��ا���ض��م��ة م��دري��د ب��ع��دم��ا كان 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ري����ال يف �ل��ث��ام��ن من 
�حلادية  �ملرحلة  �ل�ضهر �حلايل يف 

و�لع�ضرين.
لرجال  �لثانية  �خل�����ض��ارة  ه��ي  كما 
�مل������������درب �لرج����ن����ت����ي����ن����ي دي���ي���غ���و 
�لوىل  بعد  �ملو�ضم  هذ�  �ضيمينوي 
�م��ام م�ضيفه وج��اره ري��ال مدريد 

�لول/ ك���ان���ون   12 يف  �ضفر2- 
دي�ضمرب �ملا�ضي.

�أت���ل���ت���ي���ك���و قبل  وج��������اءت خ�������ض���ارة 
�لنكليزي  ت�����ض��ل�����ض��ي  ����ض��ت�����ض��اف��ت��ه 
�ل�������دور ثمن  ذه������اب  �ل���ث���الث���اء يف 
�بطال  دوري  مل�����ض��اب��ق��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي 

�وروبا.
�أب���ح���ث عن  "ل  ���ض��ي��م��ي��وين  وق�����ال 
نحن  علينا  يتوقف  �لأم���ر  �أع����ذ�ر, 
�ل��الع��ب��ني �حللول  مل��ن��ح  �مل���درب���ون 

�لالزمة لتحقيق �لفوز".
على  �ملناف�ضة  بخ�ضو�س  و�أ���ض��اف 
"من �ملهم حتقيق �لأهد�ف  �للقب 
�لأهم  ر�ئع. لكن  �أمر  �إنه  �ملحددة. 
من ذلك هو �ل�ضبيل لتحقيق ذلك. 
هناك �لعديد من �لعقبات, �حلظ 
�ل�ضيء, �حلظ �ل�ضعيد... نحن على 
هذ� �لطريق, ونو�جه عقبات, لكن 
و�مل�ضي  جتاوزها  نحاول  �أن  يجب 

قدًما باأف�ضل طريقة ممكنة".
�لربتغايل  بنجمه  �ضيميوين  ودفع 
جو�و فيليك�س �أ�ضا�ضيا للمرة �لأوىل 
�ملا�ضي  �لثاين/يناير  ك��ان��ون  منذ 
�أدرك  وحتديد� �ضد فالن�ضيا حيث 
�ل��ت��ع��ادل ل��ف��ري��ق �ل��ع��ا���ض��م��ة �لذي 
3-1, وذل��ك ليعو�س  ف��ائ��ز�  خ��رج 
�لبلجيكي  �ل����دويل  �جل��ن��اح  غ��ي��اب 

يانيك كار��ضكو ب�ضبب �لإ�ضابة.
يفعلها من هجمة  وك��اد مور�لي�س 
�أثرها  ع��ل��ى  م���رر  من�ضقة  م��رت��دة 
روب����ن رو���ض��ي��ن��ا ك���رة ط��وي��ل��ة خلف 
�لدفاع من منت�ضف ملعب فريقه 

�ىل م��ور�ل��ي�����س �ل����ذي �ن��ط��ل��ق من 
م��ن��ت�����ض��ف �مل���ل���ع���ب وت����وغ����ل د�خ����ل 
بجو�ر  ي�����ض��دده��ا  �أن  ق��ب��ل  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لقائم �لي�ضر للحار�س �ل�ضلوفيني 

�لعمالق يان �أوبالك )8(.
بت�ضديدة  م���دري���د  �ت��ل��ت��ي��ك��و  ورد 
قوية ل�ضو�ري�س من د�خل �ملنطقة 
�أب��ع��ده��ا �حل���ار����س ك��اردي��ن��ا���س �ىل 

ركنية )14(.
�ملوؤجلة  م��ب��ار�ت��ه��م��ا  غ����ر�ر  وع��ل��ى 
ليفانتي  كان  فالن�ضيا,  �لأرب��ع��اء يف 
�ل���ب���ادئ ب��ال��ت�����ض��ج��ي��ل ع��ن��دم��ا جنح 
ف�ضل  ك��رة  ��ضتغالل  يف  مور�لي�س 
جيوفري  �لفرن�ضي  �لو�ضط  لعب 
ف�ضددها  ت�ضتيتها  يف  كوندوغبيا 
ب��ي��م��ن��اه م���ن د�خ����ل �ملنطقة  ق��وي��ة 
�رت����ط����م����ت مب����د�ف����ع����ني وخ���دع���ت 

�أوبالك )31(.
�لتعادل  ي������درك  ف��ي��ل��ي��ك�����س  وك������اد 
م��ب��ا���ض��رة ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى ك���رة خلف 
فك�ضر  كوندوغبيا  م��ن  �مل��د�ف��ع��ني 
م�ضيدة �لت�ضلل و�ضددها من خارج 
�ل��ع��ار���ض��ة )32(,  ف����وق  �مل��ن��ط��ق��ة 
م��اري��و هريمو�ضو  �مل��د�ف��ع  وج���رب 
�بعدها  ب��ع��ي��دة  ب��ت�����ض��دي��دة  ح��ظ��ه 

كاردينا�س �ىل ركنية )40(.
�ضربة  م���دري���د  �أت��ل��ت��ي��ك��و  وت��ل��ق��ى 
دفاعه  ق���ط���ب  ب���اإ����ض���اب���ة  م���وج���ع���ة 
خو�ضيه  �لوروغ�����وي�����اين  �ل�����دويل 
ف��دخ��ل مكانه  م���اري���ا خ��ي��م��ي��ن��ي�����س 

�لفرن�ضي توما ليمار )54(.
وحرم �لقائم �لمين هد�ف �لليغا 

لوي�س  �لوروغ�������وي�������اين  �ل�������دويل 
برده  �لتعادل  �در�ك  من  �ضو�ري�س 
ركلة  �ثر  بيمناه  �لقوية  ت�ضديدته 
ح���رة م��ب��ا���ض��رة م��ن خ���ارج �ملنطقة 

.)58(
و�أنقذ كاردينا�س مرماه من هدف 
�ليمنى  ب��ق��دم��ه  ب��ت�����ض��دي��ه  حم��ق��ق 
قريبة  م�ضافة  م��ن  فيليك�س  لكرة 
ملاركو�س  ع��ر���ض��ي��ة  مت���ري���رة  �ث����ر 

يورنتي )59(.
وت��اب��ع ك��اردي��ن��ا���س ت��األ��ق��ه وت�ضدى 
لفيليك�س  �لطاير"  "على  ل��ك��رة 
 ,)67( �ملنطقة  د�خ��ل  من  بيمناه 
نف�ضه  ز�حفة لالعب  لت�ضديدة  ثم 

من خارج �ملنطقة )68(.
و�نربى ليمار لركلة حرة مبا�ضرة 
م���ن خ�����ارج �مل��ن��ط��ق��ة ت�����ض��دى لها 

كاردينا�س ب�ضهولة )86(.
و�أنقذ كاردينا�س مرماه من هدف 
ر�ئع بت�ضديه لت�ضديدة قوية "على 
�لطاير" لليمار من خارج �ملنطقة 

قبل �أن ي�ضتتها �لدفاع )2+90(.
�لقا�ضية  �ل�ضربة  ليفانتي  ووج��ه 
�لهدف  باإ�ضافته  مدريد  لأتلتيكو 
من�ضقة  مرتدة  هجمة  �إث��ر  �لثاين 
تلقى على �ثرها دي فروتو�س كرة 
فانطلق  فريقه  ملعب  منت�ضف  يف 
تو�جد  م�ضتغال  �ليمنى  �جلهة  يف 
منطقة  يف  �أوب���الك  �ملرمى  حار�س 
ج���ز�ء �ل�����ض��ي��وف �إث���ر رك��ل��ة ركنية 
و�ضددها من منت�ضف �مللعب د�خل 

�ملرمى �خلايل )5+90(.

»ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن النف�س«: الفوز باملركز الأول 
يف بطولة الإمارات للكاراتيه يعك�س �صحة النهج املتبع

•• ال�صارقة -وام:

�لرحمن  ع���ب���د  �أح����م����د  ����ض���ع���ادة  �أك������د 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ع��وي�����س 
�ل�ضارقة لريا�ضات �لدفاع عن �لنف�س 
وت�ضدر  �لأول  باملركز  �لنادي  فوز  �أن 
بطولة  فرق  ترتيب  للكار�تيه  فريقه 
�لإمار�ت �ملفتوحة للكار�تيه ونيله 14 
ميد�لية بو�قع 7 ذهبيات و5 ف�ضيات 
وبرونزيتني يعك�س �ضحة �لنهج �لذي 
ت�����ض��ري ع��ل��ي��ه �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��دري��ب��ي��ة يف 
�لنادي . و�أع��رب عن تقديره للجهود 
و�لتي  �لنادي  �أ�ضرة  قبل  من  �ملبذولة 
�ضاهمت بالفوز باملركز �لأول .. موؤكد� 
�أن �خلطوة �ملقبلة �ضتكون �لعمل على 
ت��ع��زي��ز ه���ذ� �ل��ن��ج��اح ل��ل��ح��ف��اظ عليه 
وتعزيزه بالفوز مبزيد من �مليد�ليات 
�إد�رة  بجهود  �لعالية  ثقته  م��وؤك��د�   ..
�لتدريب �لريا�ضي باإد�رة عبد �لعزيز 
�حلمادي و�ملدير �لفني �ضالح �لدين 
�ل���زح���ن���وين و�مل�����درب�����ني و�لإد�ري���������ني 

ي�ضاهم  مبا  �لتدريبي  �لعمل  ملو��ضلة 
�أكد  جهته  م��ن  �لإجن����از.  مو��ضلة  يف 
�ل�ضويدي ع�ضو جمل�س  �لع�ضم  عبيد 
�أن  �ل��ك��ار�ت��ي��ه  م�����ض��رف  �ل���ن���ادي  �إد�رة 
�مل���رك���ز �لأول  �ل���ن���ادي ع��ل��ى  ح�����ض��ول 
�لتي حققتها بر�مج  �ملكت�ضبات  ترجم 
�ل���ت���دري���ب ع���ن ب��ع��د وت���ع���اون �أول���ي���اء 
�لعالية  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  و�ل�����روح  �لأم�����ور 

ب��دق��ة وتنفيذ  و�ل��الع��ب��ات  ل��الع��ب��ني 
�مل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل �ملدير  �ل���رب�م���ج 
و�ملدربني مبا يعك�س  للكار�تيه  �لفني 
�أن  �إىل  لفتا   .. �ل��و�ح��د  �لفريق  روح 
يعزز  �لبطولة  هذه  مبيد�ليات  �لفوز 
�ل��ن��ادي يف �لبطولت  �أب��ن��اء  م��ا حققه 
�آخرها  بعد" وك��ان  "عن  �أقيمت  �لتي 

�لفوز ب� 36 ميد�لية يف بطولة �أمريكا 
ما  �فرت��ضيا  �أقيمت  و�لتي  �ملفتوحة 
يوؤكد جد�رة �أبناء �لنادي بال�ضد�رة . 
من ناحيته قدم عبد �لعزيز �حلمادي 
مدير �إد�رة �لتدريب �لريا�ضي يف نادي 
�ل�ضارقة لريا�ضات �لدفاع عن �لنف�س 
�لنادي  �إد�رة  ملجل�س  و�لتقدير  �ل�ضكر 

ل��ل��دع��م و�ل���رع���اي���ة �ل��ت��ي �أ���ض��ه��م��ت يف 
حتقيق هذه �لنقلة �لنوعية لريا�ضات 
و�لكار�تيه  �لنف�س عموما  �لدفاع عن 
ب�ضكل خا�س .. موؤكد� �أن روؤية �لنادي 
ت��رتك��ز ع��ل��ى م��و����ض��ل��ة �ل��ع��م��ل وخلق 
بيئة ريا�ضية تناف�ضية تهدف لتحقيق 

�ملزيد من �ملنجز�ت.

خ�صارة اأتلتيكو ت�صعل املناف�صة 
على لقب الليغا 

�لأرجنتيني  �ل��ك��رة  لنجم  �ملقبلة  �لوجهة  �أح��اط��ت  �لتي  �ل�ضائعات  بعد 
ليونيل مي�ضي, وربطه بنادي باري�س �ضان جرمان, ظهرت تقارير جديدة 
ت�ضري �إىل �أن م�ضوؤويل �لنادي �لفرن�ضي ل ي�ضعون �لتعاقد مع "�أيقونة 

بر�ضلونة" خالل �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل يف قائمة �أولوياتهم.
وذكرت �ضحيفة "موندو ديبورتيفو" �لإ�ضبانية, �أن �ملدير �لفني لباري�س 
�أخرى  �أول��وي��ات  بالفعل  ح��دد  ق��د  بوكيتينو,  ماوري�ضيو  ج��رم��ان,  ���ض��ان 

بخالف مي�ضي, يف �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل.
�لأولويات ت�ضمل جمموعة من �لالعبني,  �أن تلك  �ل�ضحيفة  و�أو�ضحت 

هم:

مبابي
يرى باري�س �ضان جرمان �أن جتديد عقد �لفرن�ضي �لدويل كيليان مبابي, 
طاولة  على  ق�ضوى"  "�أولوية  ميثل  �لباري�ضي,  �لعمالق  هجوم  جن��م 

جمل�س �لإد�رة, ويفوق م�ضاألة �لتعاقد مع مي�ضي من حيث �لأهمية.
)�لرقم  م��ر�ت   6 �لذهبية  �لكرة  جائزة  على  �حلا�ضل  مي�ضي  ويتو�جد 

�لأع��ل��ى م��ن ن��وع��ه ل��الع��ب ك���رة يف �ل���ع���امل(, ع��ل��ى ر�د�ر 
�مل�ضوؤولني يف باري�س �ضان جرمان منذ فرتة طويلة, 

�إل �أنه نظر� لتقدم "�لربغوث" يف �ل�ضن )33 
عاما(, فاإن بطل �لدوري �لفرن�ضي يتطلع �أول 

�إىل �حلفاظ على موهبته �لفرن�ضية �ل�ضابة.
رفقة  �حل��ا���ض��ل  ع��ام��ا(,   22( مبابي  وك���ان 
كاأ�س  بطولة  لقب  "�لديوك" على  منتخب 

رو����ض���ي���ا يف �ضيف  �أق���ي���م���ت يف  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل 
2018, قد �أحرز 3 �أهد�ف "هاتريك" 

�لتي  ب��امل��ب��ار�ة  بر�ضلونة  �ضباك  يف 
م�ضاء  �لفريقني  جمعت 

�لثالثاء �ملا�ضي, يف ذهاب مناف�ضات �لدور �ل�16 من دوري �أبطال �أوروبا, 
و�لتي فاز بها �ملارد �لباري�ضي باأربعة �أهد�ف مقابل هدف.

موي�س كني
وت�ضري تقارير �ضحفية, �إىل �أن باري�س �ضان جرمان ي�ضعى �أي�ضا �إىل تاأمني 
�لإيطايل  وه��و  �ل�ضباب,  جنومه  م��ن  �آخ��ر  جن��م  خ��دم��ات  على  �حل�ضول 
بر�ضلونة يف  �ضباك  لفريقه يف  �لثالث  �لهدف  �أح��رز  �ل��ذي  ك��ني,  موي�س 

�ملبار�ة �لأخرية, وفق ما ذكرت �ضحيفة "�آ�س" �لإ�ضبانية.
�لإع��ارة قادما من  �ضبيل  �ضان جرمان على  باري�س  �لآن مع  ويلعب كني 
نادي �إيفرتون �لإجنليزي, لكن �لنادي �لباري�ضي يرغب يف �لتعاقد معه 

ب�ضفة د�ئمة.

ديلي �آيل
�ضان  باري�س  �أن  �لفرن�ضية,  باريزيان"  "لو  �ضحيفة  ذك��رت  جانبها,  من 
ج��رم��ان ي��وج��ه ر�د�ر�ت����ه �أي�����ض��ا ���ض��وب �لتعاقد م��ع جن��م و���ض��ط توتنهام 

�لإجنليزي ديلي �آيل.
و�ضبق �أن تدرب �لالعب حتت قيادة بوكيتينو حينما كان �لأخري يتوىل 
من�ضب مدرب �ل�ضبريز, و�لذي يوؤمن بقدرته على �إ�ضافة �ملزيد �إىل 

�لعمالق �لباري�ضي.

�صريجيو ر�مو�س
خط  ت��ع��زي��ز  �إىل  �أي�����ض��ا  �لفرن�ضي  �ل��ن��ادي  يف  �مل�����ض��وؤول��ون  يتطلع 
مع  �لتعاقد  ع��رب  �ملقبل,  �ل�ضيفي  �مل��ريك��ات��و  يف  �لفريق  دف��اع��ات 
�ضريجيو ر�مو�س, �ضخرة دفاع وقائد نادي ريال مدريد �لإ�ضباين, 
�لذي �أ�ضحت �أيامه معدودة على ما يبدو د�خل �أ�ضو�ر �لعمالق 

�ملدريدي.
و�ق������رتن �مل������ارد �ل��ب��اري�����ض��ي يف �لآون������ة �لأخ�����رية 
يف  �ل��دويل  �لإ�ضباين  مع  �لتعاقد  باإمكانية 
�نتهاء  عقب  �ملقبل,  �ل�ضيفي  ��ملريكاتو 
30 من  �ل�  عقده مع ري��ال مدريد يف 

يونيو �ملقبل.
�ضريينجيتو"  "�إل  ب��رن��ام��ج  وذك���ر 
�لتليفزيوين �لإ�ضباين, �أن ر�مو�س 
قد �أبلغ رئي�س نادي ريال مدريد, 
برف�س  ب����ريي����ز,  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و 
�أن  و�أخ����ربه  �لتجديد  ع��ر���س 
ي�ضعى  جريمان  �ضان  باري�س 

ل�ضمه.

باري�س �صان جرمان يحدد »اأولوياته«.. 
ومي�صي »ي�صقط من القائمة«

•• دبي –الفجر:

 تتجه �لأنظار �ليوم �لثنني �إىل مبار�تي �لدور ن�ضف �لنهائي لبطولة كاأ�س �ضاحب 
�ل�ضمو رئي�س �لدولة لكرة �لقدم للمو�ضم �لريا�ضي 2020-2021 , حيث يلتقي يف 
�ملبار�ة �لأوىل فريقا بني يا�س و�ضباب �لأهلي با�ضتاد نادي �ل�ضارقة �ل�ضاعة �خلام�ضة 
و�لن�ضف م�ضاء , فيما يلتقي يف �ملبار�ة �لثانية فريقا �ل�ضارقة و�لن�ضر با�ضتاد ر��ضد 

بدبي �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف م�ضاء .
وكانت �لفرق �لأربعة و�ضلت �إىل �لدور ن�ضف �لنهائي بعد جتاوزها مباريات دور �ل�ضتة 

ع�ضر و�لدور ربع �لنهائي , حيث ��ضتطاع فريق بني يا�س �لفوز على �لعروبة بهدفني 
دون مقابل يف دور �ل� 16 , وعلى �لو�ضل بهدف دون مقابل يف دور �لثمانية , فيما جاء 
تاأهل �ضباب �لأهلي بعد فوزه على حتا بثالثية نظيفة يف دور �ل� 16 وبثنائية نظيفة 

على �لإمار�ت يف دور �لثمانية .
يف �ملقابل ح�ضم �ل�ضارقة تاأهله �إىل هذ� �لدور بعد فوزه على خورفكان بثنائية نظيفة 
يف دور �ل� 16 وبرباعية نظيفة على �لظفرة يف دور �ل� 8 , بينما جاء تاأهل �لن�ضر بعد 
جتاوزه عقبة �لوحدة بركالت �جلز�ء �لرتجيحية 4-2 يف دور �ل� 16 وبثنائية دون 

مقابل على عجمان يف دور �ل� 8 .

يف ن�صف نهائي كاأ�س رئي�س �لد�لة

 بني يا�س يواجه �صباب الأهلي وال�صارقة يلتقي الن�صر اليوم

•• اأبوظبي-وام:

ي��ت�����ض��در �ل��ن��ج��م �لإم���ار�ت���ي �إ���ض��م��اع��ي��ل م��ط��ر لع���ب نادي 
لكرة  �لآ���ض��ي��وي  �ل��ذي يجريه �لحت���اد  �ل�ضتفتاء  �ل��وح��دة 
�ل��ق��دم لخ��ت��ي��ار �أف�����ض��ل لع���ب يف �جل��ول��ة 17 م��ن دوري 

�خلليج �لعربي.
�أم�س �لأول �ل�ضبت على  و�أطلق �لحتاد �لقاري �ل�ضتفتاء 
موقعه �لر�ضمي, وتبلغ �لن�ضبة �لتي ح�ضل عليها �إ�ضماعيل 
مطر حتى �لآن 42 % من �إجمايل عدد �لأ�ضو�ت, وياأتي 
بعده فابيو دي ليما لعب �لو�ضل يف �ملركز �لثاين بن�ضبة 
�لثالث  �مل��رك��ز  �لعني يف  لوكا�س لع��ب  كايو  ث��م   ,%  33
بر�ضيد 17 %, ثم نيكول�س خامينيز لعب بني يا�س يف 
�إ�ضماعيل  �لأ�ضو�ت. وكان  % من   8 بن�ضبة  �لر�بع  �ملركز 
نظيفة  بثالثية  �ل��ف��وز  حتقيق  �إىل  فريقه  ق��اد  ق��د  مطر 
و84   23 �لدقيقتني  يف  ه��دف��ني  و�ضجل  خ��ورف��ك��ان  على 
من �ملبار�ة �لتي جرت بينهما على ��ضتاد �آل نهيان, مبا رفع 
ر�ضيد �لفريق �إىل 27 نقطة. ويعد �إ�ضماعيل مطر �ملولود 
�لإمار�تية  �لقدم  �أه��م جنوم كرة  1983 من  يناير   7 يف 
عرب �لتاريخ, منذ كان يف مرحلة �لنا�ضئني و�ل�ضباب, حيث 
�ضبق له �لفوز بالكرة �لذهبية يف كاأ�س �لعامل لل�ضباب عام 
2003, وقاد منتخب �لإمار�ت للفوز بلقب كاأ�س �خلليج 

يف عامي 2007, و2013, وفاز بلقب �أف�ضل لعب عربي 
�أف�ضل لعب  2004, ومت تر�ضيحه للفوز بجائزة  يف عام 
�آ�ضيوي لعام 2006, وفاز بلقب �أف�ضل لعب خليجي عام 
2007, وهد�ف بطولة كاأ�س �خلليج يف �لعام نف�ضه , وثاين 
�أف�ضل لعب �آ�ضيوي عام 2008, وثالث �أف�ضل مهاجم يف 
و�لالعب  �لعاملي/,  2009 /ح�ضب موقع جول  عام  �آ�ضيا 
�لأكر جماهريية يف �لوطن �لعربي عام 2008, و�ضجل 
منتخبنا  �ضفوف  �ضمن   2012 لندن  �أوملبياد  يف  هدفني 
�لوطني �أحدهما يف مرمى �لأوروج��و�ي و�لآخر يف مرمى 

�ل�ضنغال.
و�أكد �ملوقع �لر�ضمي لالحتاد �لآ�ضيوي �أن �جلولة �ل� 17 
جولة  عليها  يطلق  �أن  ميكن  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  دوري  م��ن 
�ل�ضارقة  �لتعادلت يف منطقة �ل�ضد�رة, حيث تعادل فيها 
�ضاحب �ملركز �لأول مع �لظفرة فلم يتقدم �إل نقطة, كما 
�ملو�جهات  بفارق   / �لثاين  �ملركز  �ضاحب  �جلزيرة  تعادل 
�لثالث,  �ملركز  �ضاحب  يا�س  بني  مع  �لأول  عن  �ملبا�ضرة/ 
بني  ر�ضيد  وي�ضبح  نقطة,   37 �جل��زي��رة  ر�ضيد  لي�ضبح 
�أك���د �مل��وق��ع �أن  33 نقطة يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث.. ك��م��ا  ي��ا���س 
�جل��ول��ة �ل���� 17 ك��ان��ت م��ن �أغ����زر �جل����ولت �أه���د�ف���ا حيث 
 4.14 بن�ضبة  مباريات   7 يف  هدفا   29 ت�ضجيل  �ضهدت 

هدف يف كل مبار�ة .

اإ�صماعيل مطر يت�صدر ا�صتفتاء الحتاد الآ�صيوي كاأف�صل 
لعب يف اجلولة 17 من دوري اخلليج العربي



 
�صرقوا فحو�س كورونا.. وباعوها على الإنرتنت

�لآلف  �ضرقة  من  متكنو�  ل�ضو�ضا  �أن  بريطاينة  �ضحيفة  ذك��رت 
على  للبيع  وعر�ضوها  �ل�ضريعة,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �خ��ت��ب��ار�ت  م��ن 
�لإنرتنت. و�أ�ضارت �ضحيفة "مريور", �إىل �أنه عرت على �ضناديق 
ت�ضم هذه �لختبار�ت على موقع "�إي باي" �لتجاري �لإلكرتوين 

و"في�ضبوك" وغريها.
�إىل  �لفحو�س,  من  �لعديد  ي�ضم  �ل��ذي  �ل�ضندوق,  �ضعر  وو�ضل 

400 جنيه �أ�ضرت�ليني )560 دولر( .
وذكرت �ل�ضحيفة �أن هذه �لختبار�ت غري خم�ض�ضة لبيع, لكن ل 

يعرف كيف �ضرقة هذه �لختبار�ت �ل�ضرورية.
دقيقة,   15 خ��الل  نتائج  تعطي  �ل��ت��ي  �لخ��ت��ب��ار�ت,  ه��ذه  وك��ان��ت 

خم�ض�ضة للفئات �لأكر �ضعفا مثل كبار �ل�ضن.
تقرير  بعد  �لق�ضية,  يف  حتقيقا  �لربيطانية  �ل�ضرطة  وفتحت 
�ل�ضحيفة. وقال م�ضدر يف �ل�ضرطة: "من �لو��ضح �أن هناك �أفر�د 
ي�ضرقون �لختبار�ت �لتي يجب ��ضتخد�مها حلماية �لفئات �لأكر 

�ضعفا وحماولة بيعها من �أجل �لربح".
وتابع: "�إنه �أمر مثري لال�ضمئز�ز لكنهم بحاجة �إىل معرفة �أنهم 

لن يفلتو� من �لعقاب".
"�إي باي" �إىل ح��ذف ه��ذه �لخ��ت��ب��ار�ت م��ن قائمة  و���ض��ارع موقع 
 50 ���ض��ر�ء  م��ن  متكنت  �إن��ه��ا  ق��ال��ت  �ل�ضحيفة  لكن  ف��ي��ه,  �ملبيعات 

�ختبار�ت من بائعني من برمغهام.

يحول اأ�صلحة القتل اإىل اأدوات مو�صيقية 
كل �أ�ضبوع, يتجول �لنحات �ل�ضربي نيكول ماكور� يف �ضاحة حتوي 

خملفات ع�ضكرية بحثا عن �لأ�ضو�ت.
ي�ضرب  مهملة,  و�ضو�ريخ  وخ��وذ�ت  بنادق  بني  �لبحث  خالل  من 
باأ�ضابعه على �لأ�ضلحة �لقدمية للعثور على قطع ميكنه نقلها �إىل 

�ل�ضتوديو �خلا�س به وحتويلها �إىل �آلت مو�ضيقية.
�أدو�ت �لتدمري  42 عاما حتويل  �لبالغ من �لعمر  يحاول �لرجل 
�ل�ضابقة هذه �إىل و�ضائل لالإبد�ع يف منطقة ما ز�لت حتمل ندوبا 

من حروب �لت�ضعينات �لتي دمرت يوغو�ضالفيا.
وهو جنح يف حتويل مدفع وقارورة ع�ضكرية للغاز �إىل �آلة ت�ضيلو, 
للجي�س  وخ����وذة   "70 �إم  "ز��ضتافا  بندقية  م��ن  غ��ي��ت��ار�  و���ض��ن��ع 
�إ�ضعافات  �ليوغو�ضاليف, وجمع كمانا من م�ضط ر�ضا�س و�ضندوق 

�أولية, من بني �أ�ضياء �أخرى.
للفنون  �ضاد  ن��ويف  �أك��ادمي��ي��ة  �أ�ضتاذ م�ضاعد يف  م��اك��ور� وه��و  وق��ال 
حماطون  نحن  مكان.  كل  يف  حتيطنا  "�لبنادق  �ضربيا  �ضمال  يف 
بالدمار لدرجة �أننا مل نعد نالحظه". وهناك عدد هائل من �ملو�د 
�لتي ميكن ��ضتخد�مها. فمنذ �نتهاء �حلروب �ملتعاقبة, �أ�ضبح بيع 
�ملعد�ت �لع�ضكرية �خلارجة عن �خلدمة مقابل مبلغ زهيد, م�ضهد� 

ماألوفا يف كل �أنحاء �لبالد.
�لغاز  من  و�قية  و�أقنعة  وقنابل  بنادق  "�ملقابر",  هذه  وحتتوي 
وكذلك مركبات قتالية ور�د�ر�ت وحتى قطع �ضخمة من طائر�ت 

حربية.
�ملنطقة  �أنحاء  جتوب  كاملة  �أورك�ضرت�  �إن�ضاء  هو  �لنحات  وه��دف 
�ضمن  �ضابقني  حم��ارب��ني  وج���ود  م��ع  مو�ضيقية  ع��رو���ض��ا  وت��ق��دم 

�لفرقة.
و�أو�ضح "�أريد منح �أولئك �لذين �ضاركو� يف �حلرب فر�ضة ل�ضتخد�م 

�لأ�ضلحة �لتي ��ضتخدموها يف �حلرب لبتكار �ملو�ضيقى".

   بانوراما
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جرثومة يف املعدة تنتهي ببرت كلتا �صاقيه
مل يكن رجل بريطاين يتوقع �أن تنتهي رحلة تخييم عائلية مبر�س يف معدته �أدى يف نهاية �ملطاف �إىل برت كلتا 

�ضاقيه.
و�أز�ل �جلر�ح نيل هوبر )44 عاماً( �آلف �لأطر�ف خالل م�ضريته �ملهنية, لكنه مل يتوقع �أبًد� �أن يكون على طاولة 
�لعمليات بنف�ضه, حيث بد�أت حمنته يف رحلة عائلية �إىل �لغابات مع زوجته ر��ضيل )42 عاماً( وطفليه �إيفي وهاري 

عندما �أ�ضيب هو و�بنته بجرثومة يف �ملعدة.
�إيفي, �أ�ضيب نيل بالتهاب رئوي, ثم بتعفن يف �لدم, وذلك ب�ضبب �ل�ضتجابة �ل�ضديدة للعدوى وهي  و�أثناء تعايف 
حالة طارئة تهدد �حلياة, و�إذ� مل يتم عالجها ب�ضرعة كافية, فقد توؤدي �إىل تلف �لأن�ضجة وف�ضل �لأع�ضاء و�ملوت.

وت�ضببت هذه �حلالة باإ�ضابة نيل من �ضو�ن�ضي باأ�ضر�ر ل رجعة فيها يف �ضاقيه, مما �أ�ضطر �جلر�حني لبرتهما, 
ويقول نيل عن ذلك "�نتهى بي �لأمر باإجر�ء عملية لإز�لة �أ�ضابع قدمي كلها, وعندما فعل �لأطباء ذلك �أدركو� �أن 

�لأمر كان �أ�ضو�أ بكثري مما كان متوقًعا".
و�أ�ضاف نيل "لقد �أم�ضو� �أ�ضبوًعا يف �إح�ضار جر�حي �لتجميل ملعرفة ما �إذ� كان باإمكانهم �إنقاذ �ضاقي و�ت�ضح �أنهم 
�أن تكون  �ملرجح  �لعمليات ومن  �لكثري من  �ضي�ضمل  �لي�ضرى, لكن ذلك كان  �إنقاذ قدمي  رمبا كانو� قادرين على 

�لنتائج �ضيئة".
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غرق »فو�صيا«  يخت الأثرياء
�لعديد  ملكيته  تناقل  �ل��ذي  فو�ضيا  �ليخت  �أن  �ملاليزية  �ل�ضلطات  �أعلنت 
قبالة  تابي, غرق  برنارد  �لفرن�ضي  �لأعمال  �لأثرياء مبن فيهم رجل  من 

�ضو�حل ماليزيا بعد �أيام قليلة من �ندلع حريق فيه.
وقال خفر �ل�ضو�حل �ملاليزي �إن "فو�ضيا" وهو �ضر�عي يبلغ طوله حو�يل 
75 مرت� غرق �ضباح �جلمعة بالقرب من جزيرة لنكاوي �ل�ضياحية غد�ة 
�هلل  عبد  زو�وي  �ل�ضو�حل حممد  �مل�����ض��وؤول يف خفر  و���ض��رح  دم���ره.  حريق 
لوكالة فر�ن�س بر�س "نعتقد �أنه غرق �جلمعة, حو�يل �خلام�ضة �أو �ل�ضاد�ضة 

�ضباحا", مو�ضحا �أنه مت �إبالغ �لوكيل �مل�ضوؤول عن �ليخت.
باأ�ضر�ر يف هيكل  ت�ضبب  لكنه  �ل�ضيطرة على �حلريق  "متكنا من  و�أ�ضاف 
�أ�ضباب  ملعرفة  حتقيق  فتح  مت  �إن��ه  وق��ال  غرقه".  �ضببت  تكون  قد  �ليخت 

�حلريق. ومتكن فريق �لطو�رئ من �إنقاذ �فر�د �لطاقم �ل�ضبعة.
وُبني �ليخت يف تولون حل�ضاب �ملالح �آلن كول�س يف 1976 ثم ملكه برنارد 
تابي يف ثمانينات وت�ضعينات �لقرن �ملا�ضي. وبعد �إفال�ضه, ��ضرتت �ليخت 
�للبنانية منى �أيوب يف 1997 مقابل 36,5 مليون فرنك )7,5 مليون يورو 

بال�ضعر �حلايل(, ح�ضب و�ضائل �إعالم.

اإيطاليا.. تراجع الزواج والطالق خالل اجلائحة 
باإيطاليا  �لزيجات و�لطالق  �إىل تر�جع كبري يف عدد  �أدت جائحة كورونا 

�لعام �ملا�ضي, يف تعزيز ملنحى متو��ضل منذ �ضنو�ت.
ووفق �أرقام موؤقتة ن�ضرها �ملعهد �لوطني لالإح�ضاء�ت, فاإن �لربع �لأول من 
�لزيجات  تر�جعت  "كوفيد19-"  2020 و�لذي طالته جزئياً جائحة  عام 
بن�ضبة %20 تقريبا مقارنة مع �لربع نف�ضه يف 2019, فيما �ضجلت دعاوى 

�لهجر و�لطالق تر�جعاً بني %11 و20%.
كورونا  بتف�ضي فريو�س  ُطبع  �ل��ذي   2020 ع��ام  �لثاين من  �لربع  وخ��الل 
و�لقيود �ملت�ضلة به بينها تد�بري �إغالق عام ��ضتمرت حو�يل �ضهرين, ح�ضل 
لبع�س   60% من  تقرب  وبن�ضبة  �لزيجات  يف   80% بن�ضبة  كبري  تر�جع 
�ل�ضابق,  �لعام  من  نف�ضه  �لف�ضل  مع  باملقارنة  و�لطالق  �لنف�ضال  �أن��و�ع 
"فر�ن�س بر�س". وبذلك تو��ضل منحى كان ي�ضجل قبل بدء  وفقاً لوكالة 
�جلائحة, �إذ بات �لإيطاليون �أقل مياًل �إىل �لزو�ج يف �ل�ضنو�ت �لأخرية, كما 

�أن متو�ضط �أعمار �ملقبلني على �لزو�ج �آخذ يف �لرتفاع.
 %  6 ن�ضبته  بانخفا�س   ,2019 �ضنة  �إيطاليا  يف  زو�ج���اً   184088 وعقد 
خالل عام, يف مقابل 246613 �ضنة 2008, �أي بانخفا�س يقرب من 25% 

خالل هذه �لفرتة, بح�ضب �ملعهد �لإيطايل.
�ضنة   32.1 من  �رتفع  �إذ  م��ط��رد�ً,  �زدي���اد�ً  �لعر�ئ�س  �أعمار  معدل  وي�ضجل 

للرجال يف 2008 �إىل 33.7 �ضنة يف 2018 و33.9 �ضنة يف 2019.
 29.4 �إذ �رتفع معدل �أعمارهّن من  و�لظاهرة عينها ُت�ضجل لدى �لن�ضاء, 

الأمري ت�صارلز يزور 
والده يف امل�صت�صفى 

�لأمري  و�ل���ده  ت�ضارلز  �لأم���ري  ز�ر 
ف��ي��ل��ي��ب )99 ع���ام���ا( �ل����ذي �أدخ���ل 
يف  �ل�ضابع  �إدو�رد  �مللك  م�ضت�ضفى 

لندن ظهر �لثالثاء "�حرت�زيا".
وو�ضل وريث �لعر�س �إىل �مل�ضت�ضفى 
قر�بة �ل�ضاعة 15,20 ت غ �ل�ضبت, 
وخ���رج م��ن ���ض��ي��ارة و����ض��ع��ا كمامة 
��ضتمرت حو�يل  زي��ارة  بعد  وغ��ادر 
من  ف���رد  �أول  وه���و  ���ض��اع��ة.  ن�ضف 
يزور  �لربيطانية  �مللكية  �لعائلة 
�إليز�بيث  �لأمري فيليب زوج �مللكة 
�مل�ضت�ضفى  �أدخ������ل  م��ن��ذ  �ل��ث��ان��ي��ة 
م�ضاء  �حرت�زي"  "�إجر�ء  يف 

�لثالثاء.
بيان  يف  باكينغهام  ق�ضر  و�أو���ض��ح 
ب�ضورة  �تخذت  �خلطوة  "هذه  �أن 
�حرت�زية بناء على ن�ضيحة طبيب 
وعكة  �إث���ر  �مل��ل��ك��ي  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب 

�ضحّية �أملّت به".
�مللكي  �لق�ضر  يف  م�ضدر  و�أو���ض��ح 
�ل�ضحية  �مل�����ض��ك��الت  �أن  ح��ي��ن��ه  يف 
مرتبطة  لي�ضت  فيليب  ل��الأم��ري 

بكوفيد19-.
�لثاين-يناير,  ك��ان��ون  ب��د�ي��ة  ويف 
�لثانية  �إل���ي���ز�ب���ي���ث  �مل��ل��ك��ة  ت��ل��ق��ت 
�أول  وزوج���ه���ا  ع��ام��ا   94 �ل��ب��ال��غ��ة 
لفريو�س  م�������ض���اد  ل����ق����اح  ج����رع����ة 
وي��ن��د���ض��ور غرب  ق�ضر  ك��ورون��ا يف 
لندن حيث مي�ضيان فرتة �حلجر 

�ل�ضارية حاليا يف بريطانيا.
ب��اك��ي��ن��غ��ه��ام �جلمعة  ق�����ض��ر  وق����ال 
مبدئيا  "�ضيبقى  �إدن����ربه  دوق  �إن 
�لأ�ضبوع  حتى   )...( �مل�ضت�ضفى  يف 
معنوياته  �أن  �إىل  م�ضري�  �ملقبل", 

جيدة.

اأمريكا ت�صلم حار�س 
مع�صكر نازي اإىل اأملانيا

�أعلن �لق�ضاء �لأملاين, �أن �لوليات 
�ملتحدة �ضلمت �أملانيا حار�ضا �ضابقا 
يبلغ  ن�����ازي  �ع���ت���ق���ال  م��ع�����ض��ك��ر  يف 
لتهامه  ع���ام���ا,   95 �ل��ع��م��ر  م���ن 

�لقتل". يف  "بالتو�طوؤ 
وو���ض��ل �لأمل����اين ف��ري��دري�����س كارل 
بريغر �ل��ذي غ��ادر ولي��ة تيني�ضي 
�لأمريكية على منت طائرة طبية, 
�إىل مطار فر�نكفورت ظهر �ل�ضبت, 
من  ��ضتجو�به  �لآن  يتعني  حيث 
ما  ملعرفة  وخا�ضة  �ملحققني,  قبل 
�إذ� كان يريد "�لتحدث حول هذه 
متحدث  ذك��ر  م��ا  وف��ق  �حلقائق", 
كيلي  �لعام يف  �ملدعي  با�ضم مكتب 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
ويتمتع بريغر ب�ضحة جيدة رغم 
قادر�  يجعله  مما  بالعمر,  تقدمه 

على �خل�ضوع للتحقيق.
�ضبيغل"  "دير  جم���ل���ة  وذك��������رت 
�أق����ر خالل  ب��ريغ��ر  �أن  �لأمل���ان���ي���ة, 
ج��ل�����ض��ات �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف �ل���ولي���ات 
�لوقت  لبع�س  ك���ان  �أن���ه  �مل��ت��ح��دة, 
مع�ضكر  يف  ح��ار���ض��ا   1945 ع��ام  يف 
هامبورغ.  من  بالقرب  نوينغامي, 
�إن��ه مل يكن على علم  �أن��ه ق��ال  �إل 
�ضيئة  ملعاملة  �ل�ضجناء  بتعر�س 
�ملعتقلني,  ب��ني  وف��ي��ات  ب��ح��دوث  �أو 
م����وؤك����د� �أن�����ه ك����ان ي��ن��ف��ذ �لأو�م������ر 

فقط.
وم��ع ذل��ك, م��ن غ��ري �مل��وؤك��د م��ا �إذ� 
�أملانيا  يف  ملحاكمة  �ضيخ�ضع  ك���ان 
كيلي  ن��ي��اب��ة  �أ���ض��ق��ط��ت  �إذ  ل,  �أم 
دي�ضمرب  يف  ب��ح��ق��ه  م��الح��ق��ات��ه��ا 

2020 ب�ضبب عدم كفاية �لأدلة.

الأمرية  يد  بخط  ر�صائل   3
ديانا للبيع

�أر�ضلتها  ديانا  �لأم���رية  يد  بخط  ر�ضائل   3 تعر�س 
لأ���ض��دق��ائ��ه��ا �مل��ق��رب��ني �ل��ذي��ن ���ض��اع��دوه��ا يف فرتة 
�نف�ضالها عن �لأمري ت�ضارلز للبيع يف مز�د علني. 
باأنه  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة,  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  و�أف����ادت 
م��ز�د علني يف  �ل�3 يف  �لر�ضائل  بيع هذه  �ملقرر  من 

مقاطعة كورنو�ل �لإجنليزية يف 18 مار�س �ملقبل.
�أن ر�ضائل �لأمرية ديانا ت�ضلط  و�أ�ضافت �ل�ضحيفة 
مبا  لأ�ضدقائها,  �أولتها  �لتي  �لأهمية  على  �ل�ضوء 
�لرب�زيلي  �ل�ضفري  ل��زوج��ة  مر�ضلة  ر�ضالة  ذل��ك  يف 
ليما.  دي  فلي�ضا  لو�ضيا  �آن���ذ�ك,  �ملتحدة  �ململكة  يف 
وو�ضفت ديانا لو�ضيا بعد لقائهما لأول مرة يف �أبريل 
1991 باأنها "�ضيدة ر�ئعة" و�أنه كان لها تاأثري كبري 
يف حياتها. وكتبت ديانا ر�ضالة �أخرى يف مايو 1992 
و�ضتمن�ضرت  ع��م��دة  ب��ر�م��ب��ل,  روج���ر  �ضديقها  �إىل 
�ل�ضابق, حتدثت �لأمرية خاللها عن وجبات �لغد�ء 

و�ل�ضمبانيا �لتي �عتادو� �ل�ضتمتاع بها.

اأ�صمن طفل يفقد 115 كيلو من وزنه 
�أكر  �أن خ�ضر  بعد  ر�ضاقته  �لعامل  �أثقل طفل يف  ��ضتعاد 
من 115 كيلو من وزنه بف�ضل �تباع نظام غذ�ئي �ضارم.

�إىل نحو  ق��د و�ضل  ع��ام��اً(  �أري���ا بريمانا )14  وك��ان وزن 
�لآن  وزن���ه  ل��ك��ن  ف��ق��ط,  ع���ام   11 بعمر  ك��ي��ل��وغ��ر�م   204
من  �لتخل�س  م��ن  ومتكن  كيلو,   88 نحو  �إىل  �نخف�س 

�لكثري من �للحم �لز�ئد.
وكان �لفتى �لذي يعي�س يف قرية �ضغرية يف �أندوني�ضيا قد 
ت�ضدر عناوين �لأخبار قبل 5 �ضنو�ت, عندما و�ضل وزنه 
�إىل نحو 136 كيلو غر�م بعمر 9 �ضنو�ت, وكان يعاين من 
زيادة �لوزن لدرجة �أنه كافح من �أجل �مل�ضي, ومل يتمكن 

من �لن�ضمام �إىل �أ�ضدقائه يف �ملدر�ضة.
�أن��ه مل يتمكن من  �أري��ا �ضخماً ج��د�ً لدرجة  وك��ان حجم 
�ل�ضتحمام ب�ضكل طبيعي, بل كان ي�ضتحم يف حمام �ضباحة 
باخلارج, ومل تكن هناك مالب�س تنا�ضبه, لذلك كان يلف 
نف�ضه يف رد�ئه ويق�ضي �أيامه يف تناول �لوجبات �ل�ضريعة 
لديه.  �ملف�ضلة  �لتح�ضري  �ضريعة  �ملعكرونة  ذلك  يف  مبا 
ولكن مع �تباع نظام غذ�ئي مر�قب عن كثب, وممار�ضة 
�إىل عملية ربط  بالإ�ضافة  بانتظام,  �لريا�ضية  �لتمارين 
�ضنو�ت,  115 كيلوغر�م يف ثالث  �آري��ا نحو  �ملعدة, خ�ضر 
كرة  ويلعب  �ل��ي��وم,  يف  كيلومرت�ت   3 مي�ضي  �لآن  وب���ات 
�لأ�ضجار  ت�ضلق  وميكنه  �لريا�ضات,  من  وغريها  �ل�ضلة 
وركوب �لدر�جة �لنارية لأول مرة, ومتكن من �لعودة �إىل 

�ملدر�ضة قبل �إغالقها ب�ضبب كورونا.

ال�صمكة الوح�س.. حتري العلماء
�أثارت �ضمكة وح�ضية نافقة حرية �لعلماء وخ�ضية �ل�ضكان 
يف  بحرية  �ضاطئ  على  بقاياها  �كت�ضفت  عندما  �ملحليني 
�ملنطقة  ��ضكتلندية تعي�س يف  �ضنغافورة. وقالت مو�طنة 
بالن�ضبة  �لأق���ل  على  �لغريب,  �ملخلوق  على  ع��رت  �إن��ه��ا 
يف  ماكريت�ضي  بحرية  �ضفاف  على  �ملنطقة,  �ضكان  �إىل 
�لعمر  من  �لبالغة  لينغوي,  كارين  و�أ�ضافت  �ضنغافورة. 
ما  ع�ضور  من  وكاأنه  ب��د�  �لغريب  �ملخلوق  �إن  عاما,   31

قبل �لتاريخ.
غ��ري �أن���ه لح��ق��ا, �ت�ضح �أن �مل��خ��ل��وق �ل��غ��ري��ب م��ا ه��و �إل 
�لوليات  جنوب  يف  �لأ�ضلي  موطنها  مت�ضاح",  "�ضمكة 
�ملتحدة, �أي �أنه عر على هذه �ل�ضمكة �لوح�س على بعد 

16 �ألف كيلومرت عن موطنها �لأ�ضلي.
�أنها  �لتم�ضاح  �ل�ضمكة  �أو  �لوح�س  �ل�ضمكة  عن  و�ملعروف 
يكون  �أن  ومي��ك��ن  ���ض��ام��ا,  بي�ضا  وتنتج  رئي�ضي  مفرت�س 
لإطالق مثل هذ� �لنوع من �لأ�ضماك �لغازية يف �لربية 

تاأثري كارثي على �لنظم �لبيئية.
�لأ�ضخا�س  بع�س  هناك  "كان  ليثغوي:  �ل�ضيدة  وقالت 
�إليها بالفعل من �ملمر �خل�ضبي, لكن ذلك كان  ينظرون 

بعيد� جد� عن روؤية ما كان عليه".
"كنا نظن يف �لبد�ية ومن مكاننا �أنه مت�ضاح,  و�أو�ضحت 
�مل�ضار  عن  خرجنا  لذلك  متاما,  �ضحيحا  يكن  مل  لكنه 
لإلقاء نظرة فاح�ضة.. مل يكن مت�ضاحا! كان مثل �ضيء 
قد تر�ه يف حديقة حيو�نات.. بدت كاأنها من ع�ضور ما 

قبل �لتاريخ بفكيها و�أ�ضنانها �لكبرية".

الر�صائل املك�صوفة.. اأزمة وات�صاب تعود للواجهة من جديد
م���ن ج���دي���د ت���ع���ود �أزم�����ة ���ض��رك��ة و�ت�������ض���اب �إىل 
�لو�جهة بعدما �أعلنت �خلمي�س �ملا�ضي, �ملا�ضي 
�لذي  �خل�ضو�ضية,  حت��دي��ث  �ضيا�ضة  يف  ق��دم��ا 
مبوجبه قد تتبادل و�ت�ضاب بيانات �مل�ضتخدمني 
�لأمر  ل��ه��ا,  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل�����ض��رك��ات  في�ضبوك  م��ع 
�لذي �أثار موجة �نتقاد�ت عاملية دفعت �ملاليني 

لهجرة تطبيق �لرت��ضل �لفوري �ل�ضهري.
تكنولوجيا  خ���ب���ري  ي���ق���ول  �ل�������ض���دد  ه�����ذ�  ويف 
�لت�ضالت و�لإعالم �أمين �ضالح �إن "في�ضبوك 
ل��ل��ت��و����ض��ل يف �لعامل  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أك����رب  ل��دي��ه��ا 
وجمموع  وو�ت�������ض���اب  م��ا���ض��ن��ج��ر  "في�ضبوك 
�لعامل  ���ض��ك��ان  ن�����ض��ف  ي���ق���ارب  م�ضتخدميهما 

تقريبا �أ�ضبحت ر�ضائلهم مك�ضوفة".
و�لإعالم  �لت�ضالت  تكنولوجيا  و�أو�ضح خبري 
من  ك��ان  "�إذ�  �أن��ه  عربية",  نيوز  "�ضكاي  ملوقع 
متلكه  فيما  ت�ضاء  كما  �لت�ضرف  في�ضبوك  حق 
هذ�  هجر  �مل�ضتخدمني  حق  فمن  بيانات,  من 

مثال  تليغر�م  مثل  لغريه  و�ل��ذه��اب  �لتطبيق 
�ضيا�ضة  حت��دي��ث  �أن  �إىل  م�ضري�  �ضيغنال",  �أو 
و�ت�ضاب  يف  للجدل  "مثري  �ملزمع  �خل�ضو�ضية 

لكنه هو نف�ضه يف في�ضبوك ما�ضنجر".
�إن  �لقول  في�ضبوك حت��اول  "�ضركة  �أن  و�أ�ضاف 
وهو  �ل��ع��امل  يف  و�ح���دة  �ضتكون  �ضيا�ضاتها  ك��ل 

حترك قانوين �أكر منه تكنولوجي".
�ضامل  �لتقني  �خلبري  ي��رى  نف�ضه,  �ل�ضياق  يف 
�حلربي �أن "�إ�ضر�ر في�ضبوك على هذه �ل�ضيا�ضة 
للمعلنني  �مل�ضتخدمني  معلومات  لبيع  يرجع 

ل�ضتهد�فهم يف �لإعالنات".
ملوقع  ح����دي����ث  يف  �ل���ت���ق���ن���ي  �خل����ب����ري  وت����وق����ع 
و�ت�ضاب  "تطبيق  �أن  عربية"  ن��ي��وز  "�ضكاي 
ل  ع���ادي  تطبيق  �إىل  ف�ضيئا  �ضيئا  يتحول  ق��د 
�خل�ضو�ضية  �ضيا�ضة  ب�ضبب  �مل�ضتخدمني  يهم 
حذف  �أو  �مل��و�ف��ق��ة  على  �مل�ضتخدم  جت��رب  �ل��ت��ي 

ح�ضابه".

تيار�ت من �حلمم �لربكانية �لنارية �حلمر�ء تتدفق يف جبل �إتنا, بايطاليا �هو �لربكان �لأكرث ن�صاًطا يف �أ�ر�با. )ر�يرتز(

�صعر منزل هاندا اأرت�صيل 
يحدث �صجة

�أثار �ضر�ء �لنجمة �لرتكية  هاند� �أرت�ضيل  بيتاً جديد�ً باهظ �لثمن 
جدًل كبري�ً يف  تركيا , فقد ك�ضفت �ل�ضحف �لرتكية �أن �لبيت يبلغ 
ثمنه 10 ماليني لرية تركية, �أي �أكر من مليون و400 �ألف دولر 

�أمريكي.
بفيال  �أ�ضبه  �ثنني,  طابقني  من  يتاألف  �لبيت  �أن  �ل�ضحف  وذك��رت 
بت�ضميم زجاجي ممّيز, م�ضريين �إىل �أن هاند� وّقعت على عقد مع 
�ضركة خا�ضة, لت�ضميم �لديكور �لد�خلي, و�ألزمتهم مبوجب �لعقد, 
م�ضاركة  م��ن  �ملعمارية  �ل�ضركة  تتمكن  ول��ن  �لتامة,  �ل�ضرية  على 
موقع �أو ديكور منزلها يف �أي مكان, �إل بالرجوع �إليها, على �أن تدفع 

�ل�ضركة تعوي�ضاً �ضخماً يف حال �لإخالل بالعقد.


