الإمارات تعرب عن قلقها البالغ
من تدهور الأو�ضاع يف ال�صومال

�ص 05

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ �أعمال املناظر
الطبيعية لدوار احلبارى يف امل�رشف

•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تدهور الأو�ضاع يف العا�صمة ال�صومالية
مقدي�شو ،نتيجة اللجوء �إىل العنف وا�ستخدام القوة املفرطة �ضد املدنيني.
ودعت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها احلكومة امل�ؤقتة وكافة الأطراف
�إىل التحلي ب�أعلى درجات �ضبط النف�س لتحقيق تطلعات ال�صومال يف بناء م�ستقبل
�آمن وم�ستقر يت�سع للجميع.
و�أك��دت دولة الإم��ارات دعمها لكافة اجلهود واملبادرات الدولية لإج��راء انتخابات
�شفافة ونزيهة يف املوعد املحدد ،ودع��ت كافة الأط��راف ال�صومالية �إىل التكاتف
ملواجهة خطر الإرهاب والتطرف.
وع�برت دول��ة الإم��ارات عن �أملها يف �أن يعم اال�ستقرار جمهورية ال�صومال ،مبا
يحفظ �سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات �شعبها ال�شقيق.
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 32صفحة -الثمن درهمان

برعاية رئي�س الدولة

انطالق م�ؤمتر الدفاع الدويل  .. 2021ومعر�ضا
�أيدك�س و نافدك�س  2021ينطلقان اليوم

•• �أبوظبي  -وام:

بتوجيهات رئي�س الدولة  ..حملة الإمارات للتطعيم تقدم
ن�صف مليار جرعة تطعيم لأطفال باك�ستان �ضد �شلل الأطفال

•• �أبوظبي  -وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» ،ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومبتابعة من �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،بتقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية ودعم القطاع ال�صحي وتعزيز براجمه الوقائية
يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية� ،أعلنت �إدارة امل�شروع الإم��ارات��ي مل�ساعدة
باك�ستان عن النتائج ال�سنوية حلملة الإم��ارات للتطعيم �ضد �شلل الأطفال
والتي نفذت بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ( .2020التفا�صيل �ص)2

ملك البحرين خالل ا�ستقباله حممد بن را�شد وحممد بن زايد (وام)

تبادلوا الأحاديث الودية حول العالقات الأخوية املت�أ�صلة بني البلدين

ملك البحرين ي�ستقبل حممد بن را�شد
وحممد بن زايد مبقر �إقامته يف �أبوظبي

دبي (رعاه اهلل) و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
•• �أبوظبي-وام:
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .ونقل �سموهما �إىل جاللة ملك
ا�ستقبل ��ص��اح��ب اجل�لال��ة امل�ل��ك ح�م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة م�ل��ك مملكة البحرين حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
البحرين ال�شقيقة �أم�س -مبقر �إقامته يف �أبوظبي � -صاحب ال�سمو ال�شيخ (حفظه اهلل) ومتنياته جلاللته موفور ال�صحة وال�سعادة ول�شعب البحرين
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم ال�شقيق دوام اخلري واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة( .التفا�صيل �ص)2

حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» انطلقت �أم�س يف �أبوظبي �أعمال م�ؤمتر
ال��دف��اع ال��دويل  2021ال��ذي يقام للمرة الأوىل بن�سخته الهجينة
ليجمع �أكرث من  24خبريا و متخ�ص�صا يف جمال الدفاع وبح�ضور
وم�شاركة �أك�ثر من � 2400شخ�ص من  80دول��ة على �أر���ض الواقع
يف مركز �أدنوك للأعمال وافرتا�ضياً .من جهة �أخرى وحتت الرعاية
الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ  15من معر�ضي �آيدك�س
و نافدك�س  ،2021يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،مب�شاركة
�أكرث من  900عار�ض من  60دولة ،و  35جناحا حيث متثل ال�شركات
الوطنية  % 16و ال�شركات الدولية  % 84مع م�شاركة خم�س دول
للمرة الأوىل و  110وفود دولية بينما يحظى احلدث بتغطية �أكرث
من � 500إعالمي يف حني يتوقع �أن ي�صل عدد زائريه �إىل �أكرث من
� 70ألفا .وي�أتي تنظيم معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س  - 2021اللذين
تتوا�صل فعالياتهما حتى  25فرباير اجلاري وم�ؤمتر الدفاع الدويل
الذي انطلقت �أعماله �أم�س -من قبل �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
�أدن�ي��ك ،بالتعاون مع وزارة ال��دف��اع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة
بدولة الإم��ارات ،ال�ستعرا�ض �أح��دث ما تو�صل �إليه قطاع ال�صناعات
الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة ،وتطوير قطاع
ال�صناعات الدفاعية الوطنية يف الدولة .وبهذه املنا�سبة � ..أ�صدرت
الإدارة التنفيذية لالت�صال الدفاعي ب��وزارة الدفاع من خالل العدد
اخلا�ص ملجلة «درع الوطن» تقريراً �أك��دت فيه �أن املعار�ض الع�سكرية
ر�سخت مكانة دول��ة الإم� ��ارات و دوره ��ا امل �ح��وري يف دع��م ال�صناعات
الدفاعية حملياً و�إقليمياً وعاملياً( ،التفا�صيل �ص)4-3

م�صرع � 24إنقالبي ًا حوثي ًا خالل � 24ساعة

احلكومة اليمنية :امللي�شيات ي�ستخدمون املدنيني دروعا ب�شرية
•• عوا�صم-وكاالت:

ا ّتهمت احلكومة اليمنية ال�شرعية املتم ّردين احلوثيني
�أم����س ال�سبت با�ستخدام املدنيني ك�ـ��دروع ب�شرية يف �إطار
هجومهم على �آخر �أبرز معاقلها يف ال�شمال.
وقال م�س�ؤوالن ع�سكريان مواليان للحكومة لوكالة فران�س
بر�س �إن احلوثيني ي�ستخدمون النازحني املقيمني يف خميم
ال��زور يف منطقة �صرواح يف م ��أرب كـ"دورع ب�شرية .و�أ�شار
امل�صدران �إىل توا�صل املعارك.
وقاال �إن  12مقاتال مواليا للحكومة و 20متم ّردا قتلوا
يف مواجهات خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية يف �شمال وغرب
م�أرب.
وبقيت م ��أرب حتى مطلع ال�ع��ام املا�ضي مب�ن��أى ع��ن �أ�سو�أ

ف�صول احلرب التي يعي�شها اليمن منذ العام .2014
و�أعربت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر عن قلقها البالغ
�إزاء ت�صاعد العنف يف م�أرب.
وقالت على تويرت حتث اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
جميع �أط��راف ال�ن��زاع على اتخاذ كافة الإج ��راءات املمكنة
حلماية املدنيني وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية املدنية
الأ��س��ا��س�ي��ة .وح � � ّذرت الأمم امل�ت�ح��دة ب��دوره��ا م��ن احتمال
حدوث كارثة �إن�سانية يف اليمن.
وق��ال مبعوث الأمم امل�ت�ح��دة �إىل اليمن م��ارت��ن غريفيث
�أمام جمل�س الأمن الدويل �إن ما يح�صل يف اليمن يع ّر�ض
ماليني املدنيني للخطر ،خ�صو�صا مع و�صول القتال �إىل
خم ّيمات النازحني.
ب��دوره ،ق��ال رئي�س �أرك��ان اجلي�ش اليمني ،الفريق الركن

�صغري بن عزيز� ،إن ال�شعب اليمني على موعد مع الن�صر،
والق�ضاء على امليلي�شيات احلوثية املدعومة من �إيران ب�شكل
نهائي يف هذه املعركة.
ولفت �إىل �أن القائد احلقيقي ملعركة احلوثيني هو الإرهابي
املدعو ح�سن �إيرلو (�سفري �إيران لدى ميلي�شيا احلوثي �أو
ما يطلق عليه احلاكم الع�سكري الإيراين يف �صنعاء) ،م�ؤكدا
�أن احلوثيني ما هم �إال �أداة لتنفيذ م�شروع �إيران التدمريي
يف اليمن والوطن العربي.
�إىل ذل��ك ،ج��دد عزيز الت�أكيد �أن��ه ال قلق على اليمن من
ال�ع���ص��اب��ة احل��وث �ي��ة ف��اجل�ي����ش ل �ه��م ب��امل��ر� �ص��اد و�سيحقق
االنت�صار ،م�شريا �إىل �أن اجلي�ش الوطني جنح يف �إخراج
الفئران احلوثية من خمابئها �إىل معركة مفتوحة للق�ضاء
عليها وفق ت�صريحاته لقناة اليمن الف�ضائية.

مفرتق طرق ا�سرتاتيجي

جيبوتي مركز جغرايف عزيز على القوى الأجنبية!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

متتلك العديد من القوى الغربية والآ�سيوية قواعد ع�سكرية على الأرا�ضي اجليبوتية

فرن�سا وال�صني والواليات املتحدة و� ً
أي�ضا اليابان و�أملانيا
و�إيطاليا ،قائمة ال�ق��وات امل�سلحة املنت�شرة يف جيبوتي
طويلة .ولكن يف منطقة تثريها التوترات ،تظهر دولة
��ش��رق �إف��ري�ق�ي��ا ال���ص�غ�يرة ا� �س �ت �ق��رارًا ج��ذا ًب��ا .وموقعها
اجل �غ��رايف ه��و �أي �� ً��ض��ا ف��ر��ص��ة ل�ل�ب�ل��دان ال �ت��ي ت��رغ��ب يف
احلفاظ على ت�أثريها يف املنطقة.

تقر لقاحا جديدا للوقاية من كوفيد19-
رو�سيا ّ

لدينا خلل يف وجودنا هنا ،اعرتف �أحد �أع�ضاء القيادة
العامة للقوات الفرن�سية املتمركزة يف جيبوتي .رغم انه،
بوجود ما يقرب من  1500جندي موزعني على ثالثة
مواقع ،يعترب ح�ضور فرن�سا را�سخا يف البلد .وهي �أكرب
قاعدة للجنود الفرن�سيني خارج الرب الرئي�سي لفرن�سا.
ت�سمح جمموعة القوات التي متثلها القوات الفرن�سية يف
جيبوتي ،لل�سلطة التنفيذية الفرن�سية ب�إ�سقاط القوات
ب�سرعة �أثناء العمليات اخلارجية( .التفا�صيل �ص)13

تطعيم �سكان مائة دولة بـ 200مليون جرعة �ضد كورونا
•• عوا�صم-وكاالت:

ت� ّل�ق��ى ��س�ك��ان  107دول ومناطق
يف ال �ع��امل ع �ل��ى الأق � ��ل �أك�ث��ر من
 200مليون جرعة من اللقاحات
امل�ضادة لفريو�س ك��ورون��ا ،بح�سب
ح���ص�ي�ل��ة �أ ّع ��دت �ه ��ا ف��ران ����س بر�س
ا��س�ت�ن��ادا �إىل م���ص��ادر ر�سمية عند
ال�ساعة  10,00ت غ ال�سبت.
و ّ
مت� ��ت  45يف امل �ئ��ة م��ن عمليات
التطعيم يف دول جمموعة ال�سبع
الأغ� �ن ��ى ،وال �ت��ي ت �ع � ّه��دت اجلمعة
م �� �ش��ارك��ة اجل ��رع ��ات ب���ش�ك��ل �أك�ث�ر
�إن���ص��اف��ا م��ع ال ��دول الأك�ث�ر فقرا.
ومي� � ّث ��ل � �س �ك��ان جم �م��وع��ة ال ��دول
ال�صناعية ال�سبع  10يف املئة فقط
من �سكان
ه��ذا وق��ال رئي�س ال��وزراء الرو�سي
ميخائيل مي�شو�ستني ،ال�سبت� ،إن
ب�لاده �أق��رت لقاحا ثالثا للوقاية
م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا لال�ستخدام
املحلي.

فتاة تطعم بلقاح �أ�سرتازينيكا � -أك�سفورد يف مركز تطعيم� ،شمال �إجنلرتا.
و�أ��ض��اف مي�شو�ستني يف كلمة عرب املا�ضي �أول لقاح لفريو�س كورونا
�شا�شة التلفزيون الر�سمي� ،أن �أول يف ال�ع��امل وحمل ا�سم (�سبوتنيك
� 120ألف جرعة من اللقاح ،الذي يف) ،على ا�سم قمر ا�صطناعي من
�أطلق عليه ا�سم كوفيفاك وينتجه احلقبة ال�سوفيتية.
مركز ت�شوماكوف يف مدينة �سان و�أب �ل ��غ م �ط��ورو ال �ل �ق��اح م�ن��ذ ذلك
ب�ط��ر��س�برغ� ،س ُتطرح لال�ستخدام احل�ين �أن نتائج االخ�ت�ب��ار امل�ؤقتة
�أظ �ه��رت �أن ��ه ف�ع��ال بن�سبة  92يف
املحلي يف مار�س.
وكانت رو�سيا قد �سجلت يف �أغ�سط�س املئة.

ويف �شهر �أك�ت��وب��ر� ،أع�ل��ن الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتن ت�سجيل
رو�سيا لقاحا ثانيا لفريو�س كورونا
با�سم �إبيفاك كورونا.
و�أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة م��راق �ب��ة �صحة
امل�ستهلك يف رو�سيا ،بيناير الفائت،
�أن لقاحها �إبيفاك ك��ورون��ا ،الذي
ط � �وّر م��ن ق �ب��ل م�ع�ه��د ف�ي�ك�ت��ور يف
منطقة �سيبرييا� ،أث �ب��ت فعاليته
بن�سبة  100يف املئة.
ه��ذا وك�شف املتحدث با�سم وزارة
ال���ص�ح��ة ال �ع��راق �ي��ة�� ،س�ي��ف البدر،
ال �� �س �ب��ت� ،أن �إ� �ص��اب��ات ك ��ورون ��ا يف
العراق ت�شهد تزايدا خطريا.
وذكر البدر يف حديث لـ�سكاي نيوز
عربية �أن��ه ج��رى ت�سجيل �إ�صابات
يف � �ص �ف��وف الأط � �ف� ��ال وال�شباب
بال�ساللة املتحورة.
ونا�شدت وزارة ال�صحة العراقيني
ب��االل �ت��زام ب ��الإج ��راءات الوقائية
للحد م��ن تف�شي ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد.

ال�����س��ودان� :إث��ي��وب��ي��ا تت�صرف
بعدوانيةواتهاماتها�إهانةالتغتفر

مبادرة من الربملان حلل االزمة

ر�سالة ل�سعيد من الغنو�شي

ا�ستمرار �أزمة التعديل الوزاري يف تون�س
•• الفجر  -تون�س:

�أعلن جمل�س نواب ال�شعب ام�س ال�سبت � ّأن رئي�سه را�شد
الغنو�شي �أ ّك��د يف يف ر�سالة للرئي�س قي�س �سعيد على
�ضرورة قيامه ب�صفته رم��زا لوحدة الدولة بـتجميع
ال�ف��رق��اء لإي�ج��اد خم��رج وجمموعة م��ن احل�ل��ول عرب
تغليب احل��وار وت�ب��ادل ال ��ر�أي وامل���ش��ورة ح��ول �أو�ضاع
البالد وما تقت�ضي من قرارات ،بالتزامن مع ما تعي�شه
من �أزمات مركبة اقت�صادية واجتماعية و�صحية.
ونقل الربملان يف بالغ �صادر عنه ت�أكيد الر�سالة على
� �ض��رورة ب�ع��ث ر��س��ال��ة �إي�ج��اب�ي��ة لل�شعب ودول العامل
ُت�برز �أن��ه رغ��م اختالف التون�سيني وتنامي خطابات
التحري�ض ،فان لتون�س دولة وم�ؤ�س�سات جديرة بالثقة

وت���ش��دي��ده ع�ل��ى � ّأن ال �ب�لاد يف ح��اج��ة ل�ت��أم�ين ال ��دواء
والغذاء وال�شغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح
الت�ضامن وتو�سيع دائرة امل�شرتك الوطني.
و�أ�ضاف الربملان �أنه اقترُ ح على �سع ّيد عقد لقاء يجمع
الر�ؤ�ساء الثالثة يف �أقرب الآجال.
ي�شار اىل �أن تون�س تعي�ش منذ اكرث من ثالثة ا�سابيع،
على وقع �أزمة �أداء اليمني الد�ستورية للوزراء اجلدد
( 11وزي��را) ال��ذي��ن مت��ت تزكيتهم بالربملان يف 26
يناير املنق�ضي� ،أم��ام توا�صل اح�ت�راز الرئي�س قي�س
�سعيد على طريقة التحوير الوزاري ،ورف�ضه لتعيني
بع�ض الوزراء الذي قال �إنه تعلقت بهم �شبهة ت�ضارب
م�صالح ،مما خلق �أزم��ة �سيا�سية د�ستورية بينه وبني
رئي�س احلكومة.

•• �أدي�س �أبابا  -وكاالت:

و�سط ت�صاعد التوتر بني البلدين
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة احل � ��دود وم �ل��ف �سد
النه�ضة�� ،ش��ددت وزارة اخلارجية
ال�سودانية على �أن ات�ه��ام �إثيوبيا
للخرطوم بالعمالة �إىل طرف ثالث
�إهانة ال تغتفر .كما �أك��دت يف بيان
�أن ال�سلطات الإث�ي��وب�ي��ة تت�صرف
ب �ع��دوان �ي��ة يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق باحلدود
ب�ين البلدين ،م�ضيفة �أن�ه��ا جل�أت
ل�ط��رف ث��ال��ث يف اع�ت��داءات�ه��ا على
الأرا�ضي ال�سودانية.
�إىل ذلك اعتربت �أن �إثيوبيا توظف
�سيا�ستها اخلارجية يف غري م�صلحة
�شعبها وب�شكل غري م�س�ؤول ،الفتة
�إىل �أن احلدود ال�سودانية الإثيوبية
مل تكن قط مو�ضع نزاع �إىل �أن جاء
�إىل وزارة اخلارجية الإثيوبية من
ي�سخرها خلدمة م�صالح �شخ�صية
و�أغرا�ض فئوية ملجموعة حمددة،
مي �� �ض��ى ف �ي �ه��ا م �ق��ام��راً مب�صالح
عظيمة لل�شعب الإثيوبي ،وب�أمنه
وا�ستقراره ،وبجوار مل يخنه.

م��ب��اح��ث��ات ح���ول منهجية
ت�شكيل احل��ك��وم��ة الليبية
•• طرابل�س-وكاالت:

مواجهة بحرية يف االفق

�سباق ت�سلح بني اليابان وال�صني:

�سينكاكو  -جزر دياويو :توترات متزايدة!

•• الفجر � -إدوارد بفليملني – ترجمة خرية ال�شيباين

التوترات القائمة منذ �أكرث من � 10سنوات بني اليابان وال�صني حول جزر
�سينكاكو التي تديرها طوكيو ،ولكن تطالب بها بكني حتت ا�سم دياويو،
زادت يف بداية العام .ال�سبب :يف يناير� ،أ�صدرت ال�صني قانو ًنا ي�سمح خلفر
ال�سواحل با�ستخدام القوة ،حتى دون �سابق �إنذار ،يف املياه اخلا�ضعة للوالية
الق�ضائية ال�صينية .ومع ذلك ،تعترب بكني �أن مياه �سينكاكو مياه �صينية
ونفذت اً
توغل جديدًا ل�سفينتني من حر�س ال�سواحل التابع لقوات ال�شرطة
ال�صينية يف مياه �أرخبيل �سينكاكو يف  6و 7فرباير( .التفا�صيل �ص)10

ب �ح��ث رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة الليبية
ع �ب��د احل �م �ي��د ال��دب �ي �ب��ة ،ال�سبت،
مع املبعوث ال��دويل �إىل ليبيا يان
ك��وب�ي�ت����ش�� ،س�ب��ل امل �� �ض��ي ق��دم��ا يف
خارطة الطريق ،واملنهجية املتبعة
يف ت�شكيل احلكومة الليبية.
وقال عبد احلميد الدبيبة يف بيان،
�إن��ه التقى ي��ان كوبي�ش وع��ددا من
ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين يف ال�ب�ع�ث��ة ،الفتا
�إىل �أن اللقاء "متحور حول �أهمية
امل�ضي ق��دم��ا يف خ��ارط��ة الطريق،
وامل �ن �ه �ج �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة يف ت�شكيل
احلكومة وعملها بعد االعتماد.
و�أك � ��د رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة الليبية
على ال�سعي ال��س�ت�م��رار التوا�صل
وال �ت �ع��اون الإي �ج��اب��ي م��ع البعثة،
مبا يخدم م�صلحة اجلميع .وكان
الدبيبة قد توجه �إىل القاهرة ،يف
�أول زي��ارة ر�سمية له خ��ارج ليبيا،
حيث التقى الرئي�س ال�سي�سي.
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�أجرت  165,357فح�صا ك�شفت عن � 3,158إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  4,298حالة جديدة من كورونا

تقدمي  86,560جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الــ  24املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

02

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  86,560جرعة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية ليبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى
ام�س  5,553,391جرعة ومعدل توزيع اللقاح  56.15جرعة لكل
� 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-
 19و�سعياً �إىل الو�صول للمناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي

�ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
من جهة اخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي ��ادة ن�ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف املبكر وح�صر
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني
لهم وعزلهم �..أعلنت ال ��وزارة عن �إج��راء  165,357فح�صا جديدا
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي

والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف
الك�شف عن  3,158حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من
جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  368,175حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  15حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,108
حاالت.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها

وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  4,298حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  356,013حالة.

تبادلوا الأحاديث الودية حول العالقات الأخوية املت�أ�صلة بني البلدين

ملك البحرين ي�ستقبل حممد بن را�شد وحممد بن زايد مبقر �إقامته يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين ال�شقيقة �أم�س -مبقر �إقامته يف �أبوظبي -
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ونقل �سموهما �إىل جاللة ملك البحرين حتيات �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
ومتنياته جلاللته موفور ال�صحة وال�سعادة ول�شعب البحرين
ال�شقيق دوام اخلري واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.
ج��رى خ�لال اللقاء ت�ب��ادل الأح��ادي��ث ال��ودي��ة ح��ول العالقات
الأخ��وي��ة امل�ت��أ��ص�ل��ة ال�ت��ي جت�م��ع ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات ومملكة
البحرين و�سبل تنميتها وتعزيزها يف جميع جوانبها مبا يعود
باخلري والرخاء واالزدهار على �شعبيهما ال�شقيقني.
و عرب جاللة امللك حمد بن عي�سى عن �سعادته بلقاء �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ

حممد بن زاي��د �آل نهيان م��ؤك��دا متانة العالقات والروابط
الأخوية امل�شرتكة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني واحلر�ص
امل�شرتك على تعزيزها مبا ي�سهم يف حتقيق تطلعاتهما.
ح�ضر اللقاء�..سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي و �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد
�آل نهيان و �سعادة ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن زايد �آل نهيان
�سفري الدولة لدى مملكة البحرين و ال�شيخ حممد بن حمد
بن طحنون رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي و عدد من
ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.

بتوجيهات رئي�س الدولة  ..حملة الإمارات للتطعيم تقدم ن�صف مليار جرعة تطعيم لأطفال باك�ستان �ضد �شلل الأطفال
•• �أبوظبي  -وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ودعم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة ،ومب �ت��اب �ع��ة م ��ن �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،بتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية والتنموية ودعم القطاع
ال�صحي وتعزيز براجمه الوقائية
يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
�أع�ل�ن��ت �إدارة امل���ش��روع الإماراتي
مل �� �س��اع��دة ب��اك���س�ت��ان ع��ن النتائج
ال�سنوية حلملة الإمارات للتطعيم
�ضد �شلل الأط �ف��ال وال�ت��ي نفذت
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن ع ��ام 2014
ولغاية نهاية ع��ام  ،2020حيث
جنحت احلملة يف �إع �ط��اء 508
ماليني و � 92ألفا و 472جرعة
تطعيم �ضد مر�ض �شلل الأطفال
خ�لال �� 7س�ن��وات لأك�ث�ر م��ن 86
مليون طفل باك�ستاين.
و�أ��ش��ارت �إدارة امل�شروع الإماراتي
مل���س��اع��دة باك�ستان �إىل �أن حملة
الإم � ��ارات للتطعيم تنفذ �ضمن
�إط � � ��ار م � �ب� ��ادرة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ال�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال
يف العامل ،حيث ت�أتي مبادرة �سموه
يف �إط ��ار ال�ن�ه��ج الإن �� �س��اين لدولة
الإمارات العربية املتحدة بالتعاون
مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
لتطوير برامج التنمية الب�شرية،
واحلد من انت�شار الأوبئة والوقاية
من الأمرا�ض ،وتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية وال�صحية للمجتمعات
وال �� �ش �ع��وب امل�ح�ت��اج��ة والفقرية،
ودعم املبادرات العاملية ال�ستئ�صال
مر�ض �شلل الأطفال.
وك� � ��ان � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،قد خ�ص�ص منذ
ع��ام  2011مبلغ  250مليون
دوالر �أمريكي ،م�ساهمة من �سموه
ب��اجل �ه��ود الإن �� �س��ان �ي��ة واخلريية
لتوفري اللقاحات ومتويل حمالت
ال �ت �ط �ع �ي��م � �ض��د � �ش �ل��ل الأط� �ف ��ال،
وب �خ��ا� �ص��ة يف ال � ��دول امل�ستهدف
باملبادرة وهي جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية و جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية.

وتف�صي ً
ال لنتائج احلملة  ..ذكرت
�إدارة امل�شروع الإم��ارات��ي مل�ساعدة
ب��اك �� �س �ت��ان �أن ح �م �ل��ة الإم� � � ��ارات
للتطعيم ��ض��د �شلل الأط �ف��ال يف
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
جن �ح��ت خ �ل�ال ف �ت�رة � 7سنوات
وم�ن��ذ ع��ام  2014وح�ت��ى نهاية
عام  ،2020بالو�صول �إىل �أكرث
م��ن  86م�ل�ي��ون ط �ف��ل ،وتقدمي
ع ��دد  508م�ل�اي�ي�ن و� 92ألفا
و 472ج� ��رع� ��ة ت �ط �ع �ي ��م �ضد
مر�ض �شلل الأطفال لهم ،كما �أن
احل�م�ل��ة ويف ظ��ل تف�شي فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد"-19
وحتدياته امليدانية ،متكنت منذ
�شهر يوليو  2020وم��ن خالل
 5حمالت �شهرية للتطعيم من
ال ��و�� �ص ��ول حل � ��وايل  16مليون
ط�ف��ل ،و�إع�ط��ائ�ه��م �أك�ث�ر م��ن 52
مليونا و � 515ألف جرعة تطعيم
�ضد املر�ض.
وق��د �شملت التغطية اجلغرافية
حل�م�ل��ة الإم� � ��ارات للتطعيم �ضد
�شلل الأط �ف��ال ع��دد  94منطقة
م��ن امل �ن��اط��ق ال���ص�ع�ب��ة والعالية
اخل� �ط ��ورة ب�ج�م�ه��وري��ة باك�ستان
الإ�سالمية ،حيث ت�ضمن النطاق
اجلغرايف للحملة تغطية عدد 34
منطقة ب�إقليم خيرب بختونخوا
واملناطق القبلية ح�صل الأطفال
فيها على  267مليونا و 254
�أل �ف��ا و 84ج��رع��ة تطعيم ،و33
م �ن �ط �ق��ة يف �إق �ل �ي ��م بلو�ش�ستان
ح���ص��ل الأط� �ف ��ال ف�ي�ه��ا ع�ل��ى 78
مليونا و � 690ألفا و 114جرعة
ت�ط�ع�ي��م ،و 24منطقة يف �إقليم
ال�سند ح�صل الأط�ف��ال فيها على
 148مليونا و � 568ألفا و 85

ج��رع��ة ت �ط �ع �ي��م ،و 3م �ن��اط��ق يف
�إق�ل�ي��م ال�ب�ن�ج��اب ح�صل الأطفال
فيها على  13مليونا و � 580ألفا
و  189جرعة تطعيم.
و�أو�ضحت �إدارة امل�شروع الإماراتي
مل �� �س��اع��دة ب��اك �� �س �ت��ان �أن اجلهود
امليدانية لتنفيذ حمالت التطعيم
يف خمتلف الأقاليم الباك�ستانية،
مت��ت مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن 103
�آالف � �ش �خ �� ��ص م � ��ن الأط� � �ب � ��اء
واملراقبني و�أع�ضاء فرق التطعيم،
و�أك�ث��ر م��ن � 82أل �ف��ا م��ن �أف� ��راد
احل �م��اي��ة والأم � ��ن وف ��رق الإدارة
وال�ت�ن���س�ي��ق ،مت ت��رك�ي��ز جهودهم
امل �ي��دان �ي��ة وت��وزي �ع �ه��م لإي�صال
ال� �ل� �ق ��اح ��ات وت �ط �ع �ي��م الأط � �ف ��ال
امل�ستهدفني بطريقتني من طرق
ال�ت�ن�ف�ي��ذ واالجن � � ��از ،الأوىل من
خ�ل�ال ف��رق التطعيم ال�ث��اب�ت��ة يف
امل��راك��ز ال���ص�ح�ي��ة ،وال �ث��ان �ي��ة من
خالل فرق التطعيم املتنقلة التي
خ�ص�صت لتغطية املناطق والقرى
وخم�ي�م��ات ال�ن��ازح�ين والالجئني
التي ال ي�ستطيع �سكانها الو�صول
�إىل م ��راك ��ز ال �ت �ط �ع �ي��م الثابتة،
وت�غ�ط�ي��ة ع�م�ل�ي��ات التطعيم على
ال �ط��رق وع �ن��د امل�ع��اب��ر احلدودية
ال �ف��ا� �ص �ل��ة ب�ي�ن الأق ��ال �ي ��م وامل ��دن
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،وامل �ع��اب��ر احلدودية
الدولية مع جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية ،كما خ�ص�صت احلملة
ف � ��رق ت �ط �ع �ي��م خ ��ا�� �ص ��ة لتوفري
اللقاحات وتطعيم �أكرث من 597
�أل ��ف ط�ف��ل م��ن �أب �ن ��اء الالجئني
الأفغان يتواجدون يف  22خميماً
لالجئني.
وقد �شمل نطاق ومنط الدعم الذي
تقدمه �إدارة امل���ش��روع الإماراتي

مل� ��� �س ��اع ��دة ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان حلمالت
التطعيم جميع مكونات احلملة
من خالل متويل برامج التدريب
وت �ك��ال �ي��ف الإدارة واالت�صاالت
وال� � ��دع� � ��م ال� �ل ��وج� ��� �س� �ت ��ي ون� �ق ��ل
ال�ل�ق��اح��ات وت�خ��زي�ن�ه��ا ،وتكاليف
اجل �ه��د امل �ي��داين ل �ف��رق التطعيم
وال�ف��رق الأمنية وامل��راق�ب�ين .كما
مت تنفيذ خطة �سنوية للتوعية
الإع�لام �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،حتت
�� �ش� �ع ��ار "ال�صحة ل �ل �ج �م �ي��ع ..
م�ستقبل �أف�ضل" ل��رف��ع م�ستوى
ال ��وع ��ي وامل �ع��رف��ة ل ��دى ال�سكان
بخطورة وباء �شلل الأطفال ،حيث
جن�ح��ت �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة احل�م�ل��ة يف
التوا�صل املبا�شر مع �أفراد املجتمع
ب�ج�م�ي��ع ف �ئ��ات��ه وط �ب �ق��ات��ه لبناء
��ش��راك��ة جمتمعية ف��اع�ل��ة تهدف
لتفنيد ال�شائعات ،وتغيري املفاهيم
اخلط�أ ،وبث احلقائق واملعلومات
ال���ص�ح�ي�ح��ة ،وت���ش�ج�ي��ع املجتمع
وح �ث �ه��م ع �ل��ى امل � �ب� ��ادرة بتطعيم
�أبنائهم ،واحلد من حاالت التمنع
وال��رف����ض ،م��ن خ�لال ب�ن��اء ج�سر
م ��ن ال �ث �ق��ة ،وخ �ل ��ق ب �ي �ئ��ة حمبة
وم � ��ودة ب�ي�ن ال �ف �ئ��ات امل�ستهدفة
و�أع�ضاء فرق التطعيم.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة ع � �ب� ��داهلل خليفة
الغفلي مدير امل�شروع الإماراتي
مل �� �س��اع��دة ب��اك �� �س �ت��ان يف ت�صريح
ل ��ه ب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة �إن النجاح
اال�ستثنائي ال ��ذي حققته حملة
الإم � � � ��ارات ل�ل�ت�ط�ع�ي��م � �ض��د �شلل
الأطفال بتقدمي �أك�ثر من ن�صف
م� �ل� �ي ��ار ج� ��رع� ��ة ت �ط �ع �ي��م خ�ل�ال
�سبع �سنوات ،يربهن للعامل ب�أن
اجل� �ه ��ود وامل� � �ب � ��ادرات الإن�سانية
لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة

ب �ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة احلكيمة
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،ودع � ��م �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة،
ومبتابعة من �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر �� �ش� ��ؤون
الرئا�سة ،فعالة ومتميزة يف حتقيق
�أهدافها الإن�سانية النبيلة وتعزيز
تنمية �صحة الإن�سان وحمايته من
الأمرا�ض والأوبئة ،كما ي�ؤكد على
ال ��دور ال�ق�ي��ادي ل��دول��ة الإم ��ارات
يف دع��م اجل�ه��ود الدولية وبرامج
ه �ي �ئ��ة الأمم امل� �ت� �ح ��دة لوقاية
املجتمعات من الأمرا�ض والأوبئة
والأزم� � � � ��ات وال� � �ك � ��وارث وت� ��أم�ي�ن
احل�ي��اة الكرمية ل�ل�إن���س��ان .و�أكد
الغفلي �أن ال�ت��وج�ي�ه��ات الكرمية
للقيادة ال��ر��ش�ي��دة يف جم��ال دعم
وت� �ط ��وي ��ر ال� ��رع� ��اي� ��ة ال�صحية
الوقائية للأطفال ،متثل منوذجاً
ح�ضارياً و�إن�سانياً رائداً و راقياً يف
االهتمام ب�سالمة حياة الأطفال
الفقراء وال�ضعفاء ،ووقايتهم من
ال�ت��داع�ي��ات ال�سلبية للأمرا�ض،
و�� �ض� �م ��ان � �ص �ح �ت �ه��م وعافيتهم
و�أمان م�ستقبلهم وتلبية حقوقهم
الأ�سا�سية.
ك�م��ا �أك� ��د �أن ال ��ر�ؤي ��ة الإن�سانية
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب ��ن زاي� � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة ،والدعم ال�سخي
ال� � ��ذي ي �ق��دم��ه � �س �م��وه للجهود
العاملية للق�ضاء على مر�ض �شلل

الأط � �ف � ��ال ،ت �ع �ت�بر م ��ن الركائز
الأ�سا�سية واحلا�سمة التي �ساهمت
يف احل� � ��د م� ��ن ان� �ت� ��� �ش ��ار امل ��ر� ��ض
ب�ي�ن �أط� �ف ��ال ال �� �ش �ع��وب الفقرية
واملحتاجة مبختلف دول العامل،
حيث تعترب مبادرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ال�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال يف
العامل ،من �أهم املبادرات ال�صحية
الإن�سانية ال�ت��ي �أث�ب�ت��ت فعاليتها
وجناحها ب�أ�صعب و�أك�بر املناطق
احل��ا��ض�ن��ة ل�ل�م��ر���ض يف باك�ستان
و�أفغان�ستان ،وا�ستطاعت حتقيق
�أهدافها الإن�سانية النبيلة ،بتعزيز
وتنمية �سالمة و�صحة الأطفال
الأب� ��ري� ��اء وت� ��أم�ي�ن م�ستقبلهم،
وح�م��اي�ت�ه��م م��ن الأم ��را� ��ض ودرء
خم��اط��ره��ا ع��ن ك��اه��ل ال�ضعفاء
منهم .و�أو�ضح الغفلي �أن مبادرة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ال�ستئ�صال
م��ر���ض ��ش�ل��ل الأط �ف��ال يف العامل
�ساهمت دولياً يف حتقيق حتالفات
�إن�سانية و��ش��راك��ات ا�سرتاتيجية
�إيجابية مع احلكومات واملنظمات
التابعة لل��أمم املتحدة كمنظمة
"يوني�سيف" وم�ن�ظ�م��ة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اخلريية
ال��دول�ي��ة كم�ؤ�س�سة بيل ومليندا
غ �ي �ت ����س ب � ��ال � ��ر�ؤي � ��ة والأه � � � � ��داف
الإن���س��ان�ي��ة ،ك�م��ا ��س��اه�م��ت حملياً
يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
وم ��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون والتن�سيق
ب�ي�ن ج �م �ي��ع امل� �ك ��ون ��ات امل�شاركة
ف�ي�ه��ا ب�ت�ط��وي��ر م �ب��ادئ و�أ�ساليب
ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �ف �ي��ذ امليداين
حل � �م �ل�ات ال �ت �ط �ع �ي ��م و�إع� � �ط � ��اء
اللقاحات للأطفال امل�ستهدفني،

وتفعيل خطط احلماية والأمن،
وب��رن��ام��ج ال���س�ي�ط��رة واالت�صال،
وحت � � ��دي � � ��ث خ� � �ط � ��ط ال� �ب��رام� � ��ج
الزمنية حل�م�لات التطعيم �ضد
��ش�ل��ل الأط � �ف� ��ال ،ورف� ��ع م�ستوى
الأداء لأع �� �ض��اء ف ��رق التطعيم،
و�إدام��ة وتوثيق �سجالت البيانات
واملعلومات ال�صحية للأطفال.
و�أ� � �ش� ��اد � �س �ع��ادة ع� �ب ��داهلل خليفة
الغفلي ب��دور وج�ه��ود وت�ضحيات
ف� � ��رق ال �ت �ط �ع �ي��م م� ��ن الأط � �ب� ��اء
وامل �م��ر� �ض�ين وع�ن��ا��ص��ر الأم� ��ن يف
ج �م �ي��ع ال � �ظ � ��روف وال �ت �ح ��دي ��ات
امل�ي��دان�ي��ة ال���ص�ع�ب��ة ،وال �ت��ي كانت
العامل الرئي�سي والأهم يف حتقيق
النجاح والإجناز املتميز ،مو�ضحاً
ب�أن حملة الإم��ارات للتطعيم �ضد
�شلل الأطفال تغطي �شهرياً عدد
 94م�ن�ط�ق��ة ،ومب���س��اح��ة تعادل
ن �� �س �ب �ت �ه��ا  59%م� ��ن �إج� �م ��ايل
م�ساحة باك�ستان ،فيها �أك�ثر من
 16مليون طفل باك�ستاين تعيق
ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��م جم �م��وع��ة من
العقبات واملعا�ضل امليدانية ،منها
ال�ت���ض��اري����س ال���ص�ع�ب��ة ،واملخاطر
الأم� �ن� �ي ��ة ،وال � �ظ � ��روف املناخية
القا�سية ،بالإ�ضافة �إىل مع�ضلة
حركة النزوح ال�سكانية امل�ستمرة،
ك �م��ا ي �ح �ت��اج الأط� � �ف � ��ال يف ه��ذه
امل�ن��اط��ق للح�صول ع�ل��ى لقاحات
م�ضاعفة على م��دار العام ب�سبب
� �س ��وء ال �ت �غ��ذي��ة و� �ض �ع��ف املناعة
وال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،والبيئة
احلا�ضنة للفريو�س ،وه��ذا الأمر
يجعل وظيفة كل ع�ضو من �أع�ضاء
فرق التطعيم �صعبة و�أكرث حتدياً
للتقدم وال��و� �ص��ول �إىل الأطفال
الأب��ري��اء ب�سرعة ت�ت�ج��اوز �سرعة

ان�ت���ش��ار ال �ف�يرو���س ،وق ��ال �إن �أي
ط �ف��ل ي �خ �ف��ق يف ال ��و� �ص ��ول �إليه
�سيكون م�ع��ر��ض�اً بطريقة �أليمة
وحمزنة للإ�صابة ب�شلل الأطفال
�أو ال ��وف ��اة ،م �� �شي�راً �إىل �أن� ��ه مت
ت��دري��ب ف��رق التطعيم وت�أهيلهم
ب ��الأ�� �س� �ل ��وب ال �� �ص �ح �ي��ح مل� �ه ��ارات
ال �ت��وا� �ص��ل م��ع الآب � ��اء والأم� �ه ��ات
وكيفية اق�ن��اع�ه��م ب�ق�ب��ول تطعيم
�أط�ف��ال�ه��م� ،إ��ض��اف��ة �إىل تدريبهم
ع� �ل ��ى ط ��ري� �ق ��ة ج� �م ��ع البيانات
وتوثيقها وكيفية و�ضع العالمات
والإ��ش��ارات على املنازل والأطفال
امل�ط�ع�م�ين ،ويف ظ��ل ت�ف���ش��ي وباء
"كوفيد "-19مت ا�ستثمار خربة
ف ��رق ال�ت�ط�ع�ي��م ب �ت��دري �ب �ه��م على
التقنيات وال�سلوكيات الوقائية
اجل ��دي ��دة ال� �س �ت �ئ �ن��اف احلمالت
و�إي� ��� �ص ��ال ال �ل �ق��اح��ات للأطفال
الأبرياء.
و�أكد عبداهلل الغفلي �أنه وبالرغم
من جميع ال�صعوبات والتحديات
وامل� �ع ��ا�� �ض ��ل امل� �ي ��دان� �ي ��ة ،توا�صل
ح�م�ل��ة الإم� � ��ارات للتطعيم بنهج
ور�ؤي��ة القيادة الر�شيدة امل�ساهمة
الإيجابية واال�ستثنائية يف الق�ضاء
على فريو�س �شلل الأطفال وحماية
�أطفال العامل من خماطره ،حيث
جن �ح��ت احل �م �ل��ة م �ي��دان �ي �اً خالل
عمليات الر�صد واملتابعة ،وتكثيف
احل� �م�ل�ات يف امل �ن ��اط ��ق امل ��وب ��وءة
واملناطق الأخرى يف احتواء م�شكلة
ان �ت �� �ش��ار ال� �ف�ي�رو� ��س والت�صدي
ملخاطره ال�صحية التي كان عليها
ق �ب��ل ب ��دء احل �م �ل��ة ع ��ام ،2014
واحلد من �سرعة انت�شاره حملياً
وخ��ارج �ي �اً ،ح�ي��ث �أظ �ه��رت بيانات
امل��وق��ع ال��ر��س�م��ي ملنظمة ال�صحة
العاملية ل�شرق املتو�سط ب ��أن عدد
حاالت الإ�صابة ب�شلل الأطفال يف
ال�ع��امل ق��د انخف�ض ع��ام 2020
�إىل  140حالة� ،سجل منها 84
حالة يف باك�ستان و  56حالة يف
�أفغان�ستان ،وه��و م�ؤ�شر �إيجابي
ن�ح��و ال�ق���ض��اء ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى هذا
امل��ر���ض ،االم ��ر ال ��ذي ي�ت��واف��ق مع
الأه��داف اال�سرتاتيجية وخطط
منظمة ال�صحة العاملية والأمم
امل �ت �ح��دة يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال ،والتي
ت��ؤك��د بياناتها ب ��أن ال�ع��امل �أحرز
ت�ق��دم�اً م��ذه� ً
لا ��ص��وب ا�ستئ�صال
�شلل الأط�ف��ال ،حيث مت تخفي�ض
عدد ح��االت الإ�صابة بهذا املر�ض
ب�ن���س�ب��ة  99,9%يف ال�سنوات
ال�ث�لاث�ين امل��ا��ض�ي��ة ب�ي��د �أن ��ه نَّ
تبي
�أنّ اخل �ط��وات الأخ �ي��رة للق�ضاء
على هذا املر�ض هي الأ�صعب.

�أخبـار الإمـارات
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برعاية رئي�س الدولة  ..معر�ضا �أيدك�س و نافدك�س  2021ينطلقان اليوم مب�شاركة �أكرث من  900عار�ض من  60دولة
•• �أبوظبي-وام:

حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،تنطلق اليوم فعاليات ال��دورة ال�ـ  15من معر�ضي
"�آيدك�س و نافدك�س  ،"2021يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،مب�شاركة
�أك�ثر من  900عار�ض من  60دول��ة ،و  35جناحا حيث متثل ال�شركات
الوطنية  % 16و ال�شركات الدولية  % 84مع م�شاركة خم�س دول للمرة
الأوىل و  110وف��ود دولية بينما يحظى احل��دث بتغطية �أك�ثر من 500
�إعالمي يف حني يتوقع �أن ي�صل عدد زائريه �إىل �أكرث من � 70ألفا.
وي��أت��ي تنظيم معر�ضي "�آيدك�س ونافدك�س  - "2021اللذين تتوا�صل
فعالياتهما حتى  25فرباير اجلاري وم�ؤمتر الدفاع الدويل الذي انطلقت
�أع�م��ال��ه �أم ����س -م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة �أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن�ي��ة للمعار�ض "�أدنيك"،
بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات،
ال�ستعرا�ض �أحدث ما تو�صل �إليه قطاع ال�صناعات الدفاعية من تكنولوجيا
ومعدات متطورة ومبتكرة ،وتطوير قطاع ال�صناعات الدفاعية الوطنية
يف الدولة .وبهذه املنا�سبة � ..أ�صدرت الإدارة التنفيذية لالت�صال الدفاعي
بوزارة الدفاع من خالل العدد اخلا�ص ملجلة "درع الوطن" تقريراً �أكدت فيه
�أن املعار�ض الع�سكرية ر�سخت مكانة دولة الإمارات و دورها املحوري يف دعم
ال�صناعات الدفاعية حملياً و�إقليمياً وعاملياً ،م�شرية �إىل �أن قطاع ال�صناعات
الدفاعية يعترب اليوم من الركائز االقت�صادية الهامة للدول ال�صناعية
الكربى� ،إذ جنحت هذه الفعاليات احليوية يف التحول �إىل من�صات عاملية
ال�ستعرا�ض �أح��دث الأنظمة الدفاعية املبتكرة ،وتتناف�س من خاللها �أبرز
ال�شركات العاملية.
و�أك ��د التقرير �أن املعر�ضني وامل ��ؤمت��ر ب��دورت�ه�م��ا احل��ال�ي��ة ي�ع��دان فر�صة
مثالية لالطالع على �أحدث تطورات ال�صناعات الدفاعية من تكنولوجيا
ومعدات متطورة ومبتكرة ،يف ظل م�شاركة ق��ادة ال�صناعات الدفاعية من
جميع �أنحاء العامل ،للبحث يف التحديات التي ي�شهدها العامل ،وتطوير
ا�سرتاتيجيات �أمنية ودفاعية ت�سهم يف حتقيق و�إر�ساء ال�سالم العاملي ،مبديا
التطلع لنجاح احلدث وتوجيه ر�سالة للعامل مفادها "حان الوقت ليجتمع
العامل من جديد يف �أبوظبي" .و�أ�شار التقرير �إىل اجلاهزية التامة من قبل
القائمني على تنظيم املعر�ضني حيث تتمتع الدولة ببنية حتتية و�إمكانات
عاملية امل�ستوى وخ�ب�رات متميزة ت�ؤهلها ال�ست�ضافة وتنظيم ه��ذا النوع
من الفعاليات الدولية ،وا�ستقبال العامل من جديد والرتحيب بهم رغم
الظروف التي فر�ضتها جائحة "كورونا" ،مع االلتزام ب�إجراءات ال�سالمة
والوقاية ،وهو ما يعترب م�ؤ�شراً حقيقياً على عودة التعايف ملختلف القطاعات
االقت�صادية ،بالنظر �إىل م�ستوى احلجوزات امل�سجلة.
و�أو�ضح التقرير �أنه ومع ا�ستعداد دولة الإمارات لالنطالق نحو اخلم�سني
عاما القادمة والتخطيط ملرحلة التعايف من "كوفيد ،"-19ارت�أت القيادة
الر�شيدة امل�ضي قدماً نحو احت�ضان معر�ضي "�آيدك�س ونافدك�س "2021
يف العا�صمة �أبوظبي بعد درا�سة امل�ؤ�شرات التي كانت �إيجابية وم�شجعة،
وذلك بالنظر �إىل القدرات والإمكانيات والبنية التحتية القوية القادرة على
تنظيم واحت�ضان كربى الفعاليات يف خمتلف الظروف.
وج��اء يف التقرير �أن دول��ة الإم��ارات برهنت يف ال�سابق قدرتها على تنظيم
امل�ع��ار���ض الدفاعية الكبرية بحجم �آي��دك����س ون��اف��دك����س ،وامل�ع��ر���ض القادم
يف  2021هو امتداد لنجاحات الدولة يف تنظيم هذا احلدث العاملي يف
ظروف ا�ستثنائية وبتنظيم ا�ستثنائي ،لت�ؤكد دولة الإمارات جمدداً على �أنها
ال تعرف امل�ستحيل وقادرة على تقدمي النموذج امللهم للآخرين يف �صناعة
النجاح من العا�صمة �أبوظبي.
وي�ضم ج�ن��اح الإم� ��ارات امل���ش��ارك يف املعر�ضني وال ��ذي ي�شرف على �إدارت ��ه
جمل�س الإم� ��ارات لل�شركات الدفاعية معرو�ضات لأك�ث�ر م��ن � 15شركة
وطنية متخ�ص�صة يف خمتلف ال�صناعات املتعلقة بخدمات قطاع الطريان
مثل الت�صنيع والأنظمة امل�ستقلة واخلرائط وال�صيانة والإ�صالح والعمرة
واالت�صاالت واخلدمات اللوج�ستية والتطوير التقني وغريها.
وفيما يلي �أب��رز ال�شركات الوطنية امل�شاركة يف احل��دث ال ��دويل :جمل�س
الإم��ارات لل�شركات الدفاعية  ،/EDCC/و جمل�س التوازن االقت�صادي،
وجمموعة �إي��دج  ،/EDGE Group PJSC/وط�ي�ران �أب��وظ�ب��ي ،و
�شركة �أبوظبي اال�ستثمارية للأنظمة الذاتية "�أدا�سي" ،و "اجل�سور" Al/
 ،/Jassorو "الطارق" ،و�شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية /الياه �سات،/
و "�أم ُرك"  ،AMMROCو �شركة "الف ّتان القاب�ضة لال�ستثمار" Al/
 ،/Fattan Holding Investmentو�شركة "�أك�سوم مارين"
 ،Aksum Marineو��ش��رك��ة �أب��وظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال�سفن «."ADSB
وت �� �ش��ارك يف احل ��دث ال ��دويل خم�س دول ل�ل�م��رة الأوىل ه��ي �إ� �س��رائ �ي��ل ،و
لوك�سمبورغ ،و الربتغال ،و �أذربيجان ،و مقدونيا ال�شمالية لريتفع �إجمايل
ال��دول امل�شاركة �إىل �أك�ثر من  60دول��ة ،وبواقع � 1300شركة ،ما ير�سخ
امل�ك��ان��ة ال��دول�ي��ة لأب��وظ�ب��ي وق��درت�ه��ا على ا�ستقطاب خمتلف دول العامل
للم�شاركة يف واحد من �أهم الفعاليات الدولية املتخ�ص�صة بقطاع ال�صناعات
الدفاعية ،وذلك رغم الظروف والتحديات التي فر�ضتها جائحة كوفيد-
 19على م�ستوى العامل .و�أكدت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك"
�أن �إجراءات ال�سالمة تعترب حجر الزاوية يف جميع �أن�شطتها وعملياتها ،و�أن
�صحة و�سالمة ال��زوار على ر�أ���س �أولوياتها حيث �ستقوم "�أدنيك" بتنفيذ
العديد من بروتوكوالت و�إج��راءات ال�سالمة التي ت�ضمن �صحة و رفاهية
ال�ضيوف وامل�شاركني ،وذلك من خالل تنفيذ �إجراءات ال�سالمة اخلا�صة بها
على ثالث مراحل منف�صلة ،قبل احلدث و�أثناء احلدث وبعده ،حيث تتوىل
"�أبوظبي الوطنية للمعار�ض" قبل احلدث تدريباً �صارماً جلميع املوظفني
يف املوقع ،وتنفيذ فح�ص �شامل يف املوقع ،و�ضمان متكني التباعد اجل�سدي
يف جميع �أنحاء ال�شركة بالإ�ضافة �إىل �أنه �سيتم تنفيذ جمموعة كبرية من

الإج ��راءات للحفاظ على �سالمة ال��زوار ،وي�شمل ذل��ك التباعد اجل�سدي،
واالرت� ��داء الإل��زام��ي للكمامة ،و�إن���ش��اء مم��رات وم��داخ��ل وخم ��ارج �أحادية
االجت ��اه منوهة ب�ت��واف��ق ال�بروت��وك��والت م��ع �إر� �ش��ادات ال�سلطات ال�صحية
الدولية واملحلية.
كما �أك��دت "�أدنيك" �أن كل �شخ�ص يرغب يف زي��ارة املعر�ض �سيحتاج �إىل
نتيجة فح�ص �سلبية لكوفيد ،-19ل�ل��دخ��ول �إىل ن�ق��اط ال��دخ��ول ال�ست
املخ�ص�صة ،و�ستكون هناك خم�س نقاط خروج خم�ص�صة.
و�أو�ضح التقرير �أن م�ؤمتر الدفاع الدويل الذي انطلقت �أعماله اليوم للمرة
الأوىل بن�سخته "الهجينة" ،يجمع �أك�ثر م��ن  26متحدثا م��ن اخلرباء
واملتخ�ص�صني من خمتلف �أنحاء العامل على �أر�ض الواقع يف مركز �أدنوك
للأعمال وافرتا�ضياً من خالل من�صات التوا�صل العاملية ملناق�شة ازدهار
وت�ط��ور ال��ذك��اء اال�صطناعي والتكنولوجيا املتقدمة وحمايتهم يف ع�صر
الثورة ال�صناعية الرابعة.
و�أم��ا معر�ض "نافدك�س" فيعد م��ن املعار�ض الدفاعية البحرية الرائدة
يف العامل ،وال��ذي يقام بالتزامن مع معر�ض الدفاع ال��دويل �آيدك�س ،وهو
متخ�ص�ص يف �ش�ؤون القوات البحرية والأمن وال�سالمة البحرية ،و ُت�شارك
فيه القوات البحرية و�أبرز ال�شركات املخت�صة بهذا القطاع من جميع �أنحاء
العامل ،ال�ستعرا�ض �أح��دث التكنولوجيا التي تتم اال�ستعانة بها للو�صول
حللول م�ستدامة للعمليات البحرية .
وينعقد معر�ض "نافدك�س  " 2021يف مر�سى "�أدنيك" املخ�ص�ص للفعاليات
املائية ،والذي يوفر م�ساحات عر�ض خارجية تتجاوز الـ � 30ألف مرت مربع،
بعدد م�شاركات ي�صل �إىل � 70شركة ،من  16دولة ،وت�ستقبل امل�ساحة املائية
وميناء زايد � 17سفينة وقطعة بحرية مثل ال�سفن بحجم "كورفت" و�سفن
ال�صواريخ وال�سفن امل�سلحة والزوارق ال�صغرية ،والفرقاطات و�سفن الإ�سناد
واخلدمة وال�سفن الكبرية امل�شاركة.
و�أعلنت اللجنة البحرية ملعر�ض ال��دف��اع البحري "نافدك�س" ،عن ت�أكيد
م�شاركة عدد كبري من القطع البحرية وال��زوارق من خمتلف دول العامل،
حيث و�صلت ه��ذه امل��رك�ب��ات تباعاً خ�لال ف�براي��ر احل��ايل ،و�سيتم عر�ضها
يف القناة املائية اخلا�صة ب�أدنيك خالل فعاليات املعر�ض ،كما تقوم حالياً
باالنتهاء من اخلطط اخلا�صة بتد�شني عدد من القطع البحرية اجلديدة
خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ة امل �ع��ر���ض .وف�ي�م��ا ي�ل��ي �أه ��م امل �� �ش��ارك��ات ال��دول �ي��ة يف احلدث
 - :امل���ش��ارك��ه النم�ساوية �" -أدفانتج النم�سا" ADVANTAGE
 .AUSTRIAوتقدم �شركة ،ADVANTAGE AUSTRIA
التي ت�ضم حوايل  100مكتب يف �أكرث من  70دولة ،جمموعة من خدمات
تطوير الأعمال واملعلومات اال�ستخباراتية لل�شركات النم�ساوية و�شركائها
التجاريني ال��دول�ي�ين على ح��د ��س��واء  ..وب��إم�ك��ان ح��وايل  800موظف و
 35م�ست�شاراً حول العامل امل�ساعدة على حتديد مواقع املوردين وال�شركاء
التجاريني النم�ساويني  ..كما تنظم ال�شركة حوايل  1200فعالية �سنوياً
للجمع بني جهات االت�صال يف جمال الأعمال.
 امل�شاركه الإ�سرائيلية  -جمموعة الطريان.وتعترب جمموعة ال�ط�يران اال�سرائيلية Aeronautics Group
مطورا وم�صنعا رائدا للحلول الدفاعية القائمة على الأنظمة اجلوية غري
امل�أهولة و�أنظمة اال�ستخبارات واملراقبة وحتديد الأه ��داف واال�ستطالع
 /ISTAR/امل�ت�ق��دم��ة  ..وت �ق��دم امل�ج�م��وع��ة خ��دم��ات متكاملة وكاملة
الإجن��از على �أ�سا�س احللول غري امل�أهولة واحلموالت واالت�صاالت للدفاع،
وب ��روت ��وك ��والت ن �ق��ل ��ش�ب�ك��ة ال �ب��ث امل �� �س �ت �ن��دة �إىل ،/HTTP /HLS
والتطبيقات املدنية  ..وتقدم املحفظة الوا�سعة ملنتجات املجموعة حلو ًال
قتالية ملهام اال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع ./ISR/
 �شركة �أنظمة �إلبيت ./Elbit Systems/وهي �شركة دولية ذات تقنية عالية ،تعمل يف جمموعة وا�سعة من برامج
الدفاع والأمن الداخلي والربامج التجارية يف جميع �أنحاء العامل.
وتعمل ال�شركة ،التي ت�ضم �أنظمة �إلبيت وال�شركات التابعة لها ،يف جماالت
ال �ط�يران والأن �ظ �م��ة ال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة وال �ق �ي��ادة وال�ت�ح�ك��م واالت�صاالت
و�أج�ه��زة احلا�سوب واال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع /"C4ISR"/
و�أنظمة الطائرات دون طيار والب�صريات الإلكرتونية ،و�أنظمة الف�ضاء
الكهرو�ضوئية ،وجم�م��وع��ات احل��رب الإل�ك�ترون�ي��ة ،و�أن�ظ�م��ة ا�ستخبارات
الإ�شارة ،وروابط البيانات و�أنظمة االت�صاالت ،و�أجهزة الال�سلكي ،والأنظمة
ال�سيربانية ،والذخرية.
 امل�شاركة الأمريكية � -إيه �إم جرنال .AM Generalوتنتج ال�شركة  NXT 360مركبة تكتيكية خفيفة من اجليل التايل ،وهي
حم�سنة ،وكذلك هي مركبة
جمهزة بقوة �أكرب ،ووزن �إجمايل �أعلى ،وحماية ّ
تكتيكية خفيفة م��ع حماية على م�ستوى  ،MRAPوه��ي مثال للقدرة
على البقاء  ..وي�سلط هذا املنتج اجلديد ال�ضوء على التغريات التطويرية
ملن�صة املركبات عالية احلركة متعددة الأغرا�ض  /HMMWV/التي
�أثبتت كفاءتها بالفعل  ..وميكن ت�سليم  NXT 360كمركبة جديدة
كاملة ميكن �إ�شراكها يف مهام جديدة� ،أو كمجموعة ترقية ميكن دجمها يف
�أ�ساطيل املركبات احلالية الكت�ساب نف�س القدرات املتقدمة.
 �شركة «�أركتورو�س يو �إيه يف� ،إنك .Arcturus UAV, Inc ».وتقوم�شركة  Arcturus UAVبت�صنيع الطائرة دون طيار JUMP-20
 ..وهي طائرة �إقالع وهبوط عمودي  /VTOL/وتتميز ب�أف�ضل حمولة
وق��درة حت� ُّ�م��ل وموثوقية يف فئتها  ..وت�ستطيع ه��ذه ال�ط��ائ��رة دون طيار
امل�صممة خ�صي�صاً لال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع  /ISR/الع�سكرية
حمل ع��دة م�ست�شعرات و�إجن ��از فيديو ف��وري ب�ج��ودة يف �ضوء النهار ومن

الدفاع البحري والعباً عاملياً رئي�سيا  ..وبف�ضل اخلربة وامل��وارد ال�صناعية
خالل الأ�شعة حتت احلمراء بحيث تناف�س من�صات �أكرب منها بكثري.
اال�ستثنائية التي متتلكها ال�شركة ،تتوىل ت�صميم وبناء وتكامل وتفكيك
وتقدمي الدعم طول العمر االفرتا�ضي للغوا�صات وال�سفن ال�سطحية ..
 �أرنولد ديفين�س .وهي �شركة الت�صميم والت�صنيع الرائدة عاملياً لأنظمة قاذفات ال�صواريخ وبف�ضل املجموعة �أي�ضاً� ،أ�صبحت فرن�سا �ضمن النخبة من الدول القادرة
 2.75بو�صة  70/م�ل��م ،/وت�ق��وم ب�ت��وري��د ق��اذف��ات ال���ص��واري��خ للعمالء على �إنتاج الغوا�صات النووية البالي�ستية ./SSBN/
يف جميع �أنحاء العامل على م��دى �أك�ثر من  55عاماً .يف �أبريل ،2019
�أعلنت ال�شركة ع��ن تقدمي �أول طلب "�إثبات املفهوم" لـلقاذفة الأر�ضية ومن �أهم امل�شاركات العربية - :ا�سيل�سان ال�شرق الأو�سط  -ايه ام.
"فليت�شر"  .. FLETCHERويف يونيو � ،2020أعلنت �شركة  BAEتعترب جمموعة الإلكرتونيات والب�صريات الكهربائية وهي �شركة ذات تقنية
 Systemsع��ن �إط �ل�اق م�ب��ا��ش��ر ن��اج��ح ل���ص��واري�خ�ه��ا امل��وج �ه��ة بالليزر عالية ومتعددة املنتجات ،تعمل على ت�صميم وتطوير و�إنتاج �أحدث �أنظمة
الر�ؤية الليلية والت�صوير احلراري للجي�ش والتطبيقات املهنية  ..و�ستكون
 APKWSبا�ستخدام قاذفة  FLETCHERالأر�ضية.
ال�شركة مركزاً حملياً �أي�ضاً لإ�صالح و�صيانة منتجاتها .تتكون ال�شركة من
جمموعة الإلكرتونيات والب�صريات الكهربائية الأردنية /الأردن /وا�سيل�سان
 �شركة «بوينغ» . /Boeing/وهي �أكرب �شركة طريان يف العامل ،وهي ال�شركة الرائدة يف �صناعة الطائرات /تركيا /ومكتبها يف اململكة الأردنية الها�شمية.
التجارية و�أنظمة الدفاع والف�ضاء والأمن ،ومزود خدمات دعم ما بعد البيع  -املجموعة الأردنية لال�ستثمار ./JIG/
 ..ومبا �أن ال�شركة تع ّد �أكرب م�صدّر �صناعي يف �أمريكا ،ف�إنها تقدم الدعم مت ت�أ�سي�س املجموعة الأردنية لال�ستثمار  /JIG/كذراع ا�ستثماري ملكتب
ل�شركات الطريان والعمالء احلكوميني للواليات املتحدة واحللفاء يف �أكرث الت�صميم والتطوير الأردين ،وذلك �ضماناً للقدرة التقنية التناف�سية ،من
م��ن  150دول��ة  ..وت�شمل منتجات بوينغ وخدماتها امل�صممة خ�صي�صاً خ�لال تنفيذ التطوير التقني اال�ست�شرايف امل�ستقبلي ،وت�ق��دمي املنتجات
الطائرات التجارية والع�سكرية ،والأقمار ال�صناعية ،والأ�سلحة ،والأنظمة واخل��دم��ات يف جم��ال الأم��ن الوطني .وه��ي ت�سعى �إىل �أن ت�صبح ال�شريك
الإلكرتونية والدفاعية و�أنظمة الإط�لاق و�أنظمة املعلومات واالت�صاالت املف�ضل يف جميع �أنحاء العامل ،حيث تقدم جمموعة متزايدة من التقنيات
واحللول املتقدمة.
املتقدمة ،واخلدمات اللوج�ستية القائمة على الأداء والتدريب.
 �شركة «كولينز �أيرو�سبي�س» ./Collins Aerospace/�إح��دى وح��دات  ،Raytheon Technologiesوه��ي �شركة رائدة
يف جم��ال احللول الذكية واملتطورة تقنياً التي ت�ساعد على �إع��ادة تعريف
�صناعة الطريان والدفاع  ..ومت �إن�شاء �شركة "كولينز �أيرو�سبي�س" يف عام
 2018من خالل دمج �شرك َتي UTC Aerospace Systems
و  ،Rockwell Collinsوه��ي تتمتع ب��ال�ق��درات ومبحفظة �شاملة
وباخلربة الالزمة لتلبية متطلبات ال�سوق العاملية  ..وت�ضم قائمة عمالئها
ال�شركات امل�ص ّنعة للمعدات الأ�صلية ،وم�ص ّنعي املحركات ،و�شركات الطريان،
وامل �ط��ارات ،و�أ�صحاب وم�شغلي ط�يران �أرب��اب الأع�م��ال� ،إىل جانب وزارات
الدفاع والوكاالت احلكومية واملقاولني.
 امل�شاركة ال�صينية  - :امل�ؤ�س�سة الوطنية ال�صينية ال�سترياد وت�صديرالآالت الدقيقة ./CPMIEC/
 �شركة «جرنال �أتوميك�س �أيرونوتيكال �سي�ستمز»  General/وه��ي م�ؤ�س�سة جت��ارة خارجية على امل�ستوى الوطني ،جتمع ب�ين التجارة./Atomics Aeronautical Systems
وال�صناعة والتكنولوجيا  ..وتعترب قناة رئي�سية مرخ�صة من قبل احلكومة
وتتوىل �شركة «جرنال �أتوميك�س �أيرونوتيكال �سي�ستمز»  ،/GA-ASI/ال�صينية ال�سترياد وت�صدير منتجات التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا
�إح� ��دى ال �� �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل���ش��رك��ة «ج �ن�رال �أتوميك�س" � General/شركة  .. China Aerospaceوتتعامل ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي يف
 ،/Atomicsت�صميم وت�صنيع �أنظمة الطائرات املوجهة عن بُعد  /ا�سترياد وت�صدير �أنظمة �أ�سلحة ال�صواريخ الدفاعية ،ومعدات تكنولوجيا
 /RPAالتي �أثبتت كفاءتها وموثوقيتها ،وال� ��رادارات و�أنظمة املهام الف�ضاء ،وتكنولوجيا الأقمار ال�صناعية ومنتجاتها التطبيقية ،والأجهزة
الإلكرتو�-ضوئية والأنظمة ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك رادار  Lynxمتعدد اخلا�صة ،والآالت الدقيقة ،والأج�ه��زة الب�صرية ،واملنتجات الإلكرتونية،
الو�ضعيات  ..وقد �سجلت �سل�سلة طائرات بريداتور �أكرث من �ستة ماليني واملركبات اخلا�صة وتقنياتها املنا�سبة.
�ساعة طريان.
 امل�شاركة الأ�سرتالية ./Electro Optic Systems Pty Ltd /EOS - : �شركة «امرباير» ./Embraer/وهي �شركة تكنولوجية �أ�سرتالية رائ��دة تعمل يف �أ�سواق الف�ضاء والدفاع
وهي �شركة رائ��دة يف جمال �صناعة الطريان والدفاع يف �أمريكا الالتينية  ..وت�شتمل منتجاتها على تطبيقات كهرو�ضوئية متقدمة تعتمد على
 ..وبالإ�ضافة �إىل طائرة التدريب الهجومية اخلفيفة واملتقدمة  A-29تقنيات الأنظمة الكهرو�ضوئية  EOSالأ�سا�سية يف الربجميات والليزر
 Super Tucanoوطائرة النقل الع�سكرية متعددة املهام  C-390والإلكرتونيات والإلكرتونيات ال�ضوئية واحلامل ذي املحورين والتل�سكوبات
 ،Millenniumف� ��إن ال���ش��رك��ة ت��وف��ر جم�م��وع��ة ك��ام�ل��ة م��ن احللول وخمارج احلزمة و�آليات الدقة  ..كذلك تدير ال�شركة مركزين بحثيني يف
والتطبيقات املتكاملة؛ مثل مركز القيادة والتحكم  /C4I/وال ��رادارات �أ�سرتاليا ،ولديها مرافق �إنتاج مهمة يف كل من �أ�سرتاليا والواليات املتحدة.
واال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع  /ISR/والف�ضاء  ..وتوجد منتجات
وحلول �شركة "�إمرباير للدفاع والأمن" يف �أكرث من  60دولة.
 امل�شاركة الأ�سبانية � -أنظمة .EXPALوهي �شركة دفاع و�أمن عاملية ،تقدم منتجات وخدمات وحلو ًال تقنية متطورة
لتلبية احتياجات ال�ق��وات امل�سلحة اجل��وي��ة وال�بري��ة والبحرية  ..وتدير
 امل�شاركة الفرن�سية � -أركو�س «  "ARQUUSالفرن�سية.وتعترب الع�ب�اً رئي�س ّياً يف ال�صناعة الفرن�سية ،حيث ي�ت�راوح ن�شاطها ما ال�شركة دورة احلياة الكاملة للذخرية ،من البحث والتطوير والت�صنيع �إىل
بني ت�صميم املركبات �إىل الدعم ،حيث ت�سهم ب�أ�سطول ي�ضم ما يقرب من خدمات ال�صيانة والتكامل.
 25,000مركبة داخل اجلي�ش الفرن�سي ،ويتم دعم  20,000منها ب�شكل
مبا�شر من قبل ال�شركة  ..و  ARQUUSهي واحدة من ثالثة �أع�ضاء � -شركة نافانتيا ./Navantia S.A., S.M.E/
يف احتاد �شركات ق�صري الأمد م�س�ؤول عن تطوير وت�صنيع املركبات القتالية ترافق مرجعية ال�شركة الإ�سبانية اململوكة للدولة - NAVANTIA
اجلديدة للجي�ش الفرن�سي ،و�شرك َتي  Griffonو  .Jaguarوال�شركة يف ت�صميم وبناء ال�سفن الع�سكرية واملدنية عالية التقنية  -العميل طوال
م�س�ؤولة �أي�ضاً عن تطوير و�إنتاج عائلة هورنت املكونة من ثالث حمطات دورة حياة املنتج ب�أكملها ،وتقدم حلو ًال ح�سب الطلب يف جميع الأوقات بنا ًء
ل�ل�أ��س�ل�ح��ة ال�ت��ي ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م فيها ع��ن ُب�ع��د  /RCWS/وال �ت��ي جتهز على احتياجات العميل الفردية .وت�سهم املجموعة الوا�سعة من اخلدمات
الإ��ض��اف�ي��ة ال�ت��ي تقدمها / Navantiaالت�صميم  /ت��دري��ب املدربني،
اجلي�ش.
وال�ب�ن��اء ،والتطوير ،وتكامل الأن�ظ�م��ة ،والإ� �ص�لاح ودع��م دورة احل�ي��اة /يف
متكني وتو�سيع ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�صناعة وال�ع�م�لاء ،و�إن���ش��اء حلول عاملية
 �شركة «�سيال�س» ./CILAS/ولأك �ث�ر م��ن  50ع��ام �اً ،ك��ان��ت ��ش��رك��ة «��س�ي�لا���س»  ،/CILAS/التابعة طويلة الأم��د  ..ويحق ل�شركة � Navantiaأن تفخر بامتالكها القدرة
ملجموعة  ،ArianeGroupيف طليعة ق�ط��اع التكنولوجيا احلديثة على الدمج والتكامل بني جميع �أنواع املعدات والأنظمة جلميع �أنواع ال�سفن
بف�ضل خرباتها يف جمال الليزر والإلكرتونيات ال�ضوئية .وتقوم ال�شركة والوحدات غري البحرية وخ�صائ�ص املرافق والأفراد يف �أحوا�ض بناء ال�سفن
بتطوير وت�صنيع وت�سويق جمموعة من املنتجات والأنظمة للدفاع والأمن يف مدن "فريول" و "كاديز" و "قرطاجنة".
 ..كما ت�شارك ال�شركة �أي�ضاً يف برامج الليزر العلمية وال�صناعية  ..وت�شمل
الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة :حمددات الأهداف الليزرية للذخرية املوجهة  -امل�شاركة الإيطالية  - :فني كانتيريي �إ�س بي �إيه . /Fincantieri Spa/
بالليزر واملراقبة وك�شف ب�صريات الليزر لأجل القن�ص امل�ضاد ،واال�ستخبارات تعترب ف�ين كانتيريي �إ���س ب��ي �إي��ه �شركة رائ ��دة يف ت�صميم وب�ن��اء ال�سفن
امل�ضادة وحماية البنية التحتية احليوية  ،/SLD 500/ونظام الليزر ال�سياحية ،والعباً مرجع ّياً يف قطاعات �صناعة بناء ال�سفن عالية التقنية ،من
ال�سفن البحرية �إىل ال�سفن ال�ساحلية ،ومن ال�سفن اخلا�صة عالية التعقيد
للطائرات من دون طيار./C-UAV /HELMA-P
وال�ع� ّب��ارات �إىل اليخوت ال�ضخمة ،وك��ذل��ك يف �إ��ص�لاح ال�سفن وحتويلها،
و�إنتاج الأنظمة ومعدات املكونات امليكانيكية والكهربائية ،واحللول الداخلية
 نافال جروب ./Naval Group/وجمموعة م�ق��اوالت �صناعية وت�صميم وتكامل �أج�ه��زة لل�سفن احلربية لل�سفن ال�سياحية ،والأنظمة الإلكرتونية والربجميات ،والبنية التحتية
و�أن�ظ�م��ة القتال بكاملها ،وه��ي تع ّد ال�شركة الأوروب �ي��ة ال��رائ��دة يف جمال والإن�شاءات البحرية.
 امل�شاركة الربيطانية � - :شركة «بي �إيه �إي �سي�ستمز» ./BAE Systems/ت�ساعد ب��ي �إي��ه �إي �سي�ستمز  BAE Systemsال�ع�م�لاء على البقاء
يف الطليعة عندما يتعلق الأم��ر بحماية الأف��راد والأم��ن الوطني والبنية
التحتية احليوية واملعلومات احل�سا�سة  ..وتوفر ال�شركة حلو ًال متقدمة
للدفاع وال �ط�يران والأم ��ن تعتمد على التكنولوجيا وت��وظ��ف ق��وة عاملة
ماهرة قوامها � 85,800شخ�صاً يف �أكرث من  40دولة .وال تتوقف ال�شركة
مطلقاً عن االبتكار ،من اكت�شاف التهديدات الإلكرتونية �إىل �أنظمة التحكم
يف الطريان ،وذلك �ضماناً الحتفاظ العمالء بتميزهم.

مركز النقل املتكامل يف �أبوظبي يعلن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل خالل معر�ض �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلن مركز النقل املتكامل ب�إمارة �أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل،
عن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل اخلا�صة بفعاليات دورة العام 2021
من م�ؤمتر ومعر�ض الدفاع الدويل �آيدك�س والدفاع البحري نافدك�س التي
تعقد يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض خالل الفرتة املمتدة من � 21إىل
 25فرباير احلايل.
ونظرا للأهمية الكبرية التي يتمتع بها هذا احلدث ،وانطالقا من حر�صه
الدائم على دعم الفعاليات املحلية التي تعزز م�سرية الأعمال والأن�شطة
االقت�صادية يف الإم��ارة وت�سهيل الو�صول �إىل مكان انعقادها �أو�ضح مركز
النقل املتكامل �أنه �أع ّد خطة �شاملة يخ�ص�ص من خاللها عددا من حافالت
النقل العام ومركبات الأجرة لتوفري خدمات نقل متكاملة ،مريحة و�آمنة،
ت�سهل و�صول الزوار من و�إىل مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.

و �أعلن املركز �أنه �سيخ�ص�ص  10حافالت من حافالت النقل العام خلدمة
جمهور تلك الفعاليات على مدار �أيام انعقادها ونقل الزوار من ال�ساعة 8
�صباحا و حتى ال�ساعة  6م�ساءً ،من منطقة امليناء يف �أبوظبي �إىل مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض ذهابا و�إيابا و تتوفر هذه اخلدمة كل  30دقيقة
وم��ن مدينة زاي��د الريا�ضية �إىل مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ذهابا
و�إياباً ،وبفرتة تواتر زمني تبلغ  15دقيقة.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد مركز النقل املتكامل �أنه �سيتم تطبيق كافة التدابري
االحرتازية والإجراءات الوقائية ل�ضمان �أمن و�سالمة امل�ستخدمني ،حيث
�سيتم تخفي�ض الطاقة اال�ستيعابية للحافالت �إىل  ،50%واتباع معايري
التباعد اجل�سدي داخلها وارت��داء الكمامات من قبل ال�سائقني والركاب
يف جميع الأوق ��ات ،فيما تخ�ضع احل��اف�لات لعملية تعقيم دوري ��ة� ،شاملة
ومتكاملة ،قبل وبعد كل رحلة وب�شكل مكثف يف الفرتة امل�سائية بعد االنتهاء
من تقدمي اخلدمات اليومية ،مع احلفاظ على جميع �إج��راءات ال�سالمة

والوقاية باعتبارها على ر�أ�س الأولويات منذ بدء جائحة فريو�س كورونا.
و �أو�ضح املركز �أن  100%من �سائقي احلافالت ح�صلوا على لقاح �ضد
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد .. -19منوها �إىل �أنه وبالإ�ضافة �إىل حافالت
النقل العام ف�إنه �سيوفر نحو  800مركبة �أجرة خلدمة زوار تلك الفعاليات
وت�سهيل حركة تنقلهم من و�إىل مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،وذلك من
ال�ساعة � 8صباحا �إىل ال�ساعة  6م�ساءً ..وميكن للمتعاملني حجز مركبة
�أجرة عرب االت�صال بـ � 600535353أو عرب تطبيق �أجرة �أبوظبي يف حني
يت�سنى للمتعامل دفع تعرفة املركبة من خالل التطبيق �أو ا�ستخدام خا�صية
�أبل باي """ Apple Payو�سام�سوجن باي " "Samsung Payبعد
االنتهاء من الرحلة مبا�شرة بطريقة �سهلة و�آمنة ومريحة بد ًال من الدفع
نقداً ،وذلك �ضمن �سعي املركز لتوفري تنقل �آمن و�سهل للجمهور.
ويف �سياق مت�صل �أكد املركز �أن جميع مركبات الأجرة تخ�ضع لعملية تعقيم
�شاملة ومتكاملة من الداخل واخلارج مرتني يوميا من �أجل احلفاظ على

�صحة للركاب وال�سائقني عل ًما ب�أنه ال يُ�سمح للمركبة بنقل �أكرث من راكبني
يف املقعد اخللفي ،فيما �ألزم ال�سائقني بارتداء الكمامات و�إجراء فحو�صات
دورية لهم للت�أكد من �سالمتهم ال�صحية.
على �صعيد �آخر ،ويف �إطار خطته ال�شاملة لتعزيز ان�سيابية احلركة املرورية
�أث�ن��اء انعقاد تلك الفعاليات� ،سيقوم مركز التحكم امل ��روري التابع ملركز
النقل املتكامل ،وبالتن�سيق والتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني �أ�صحاب
العالقة ،ب��إدارة احلركة املرورية خلدمة جمهور الفعاليات و�ضمان �أمنهم
و�سالمتهم .وت�شمل اخلطة �إدارة التقاطعات قرب موقع الفعاليات ونقاط
التوقف والإ�شارات ال�ضوئية مع تعديل توقيتات عملها لتخفيف االزدحام
وتفعيل اللوحات الإلكرتونية والإر��ش��ادي��ة امل��ؤدي��ة �إىل املوقع وب��ث ر�سائل
توعوية متغرية لل�سائقني للتنبيه بال�سرعات ،ف�ضال عن توفري دوريات
خدمة م�ساندة الطرق لرفع م�ستوى ال�سالمة املرورية يف املنطقة امل�ؤدية
�إىل واملحيطة مبركز �أبوظبي الوطني للمعر�ض.
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•• �أبوظبي-وام:

�أخبـار الإمـارات

Sunday

�إي �أو �إ�س للأنظمة الدفاعية ت�شارك يف �آيدك�س 2021

ت�شارك "�إي �أو �إ�س" للأنظمة الدفاعية ،والتي تتخذ من مدينة
�أب��وظ�ب��ي /ت� ��وازن /م �ق��راً ل�ه��ا ،يف م�ع��ر���ض ال��دف��اع ال ��دويل "�آيدك�س
 "2021املقرر انطالقته اليوم وي�ستمر حتى  25فرباير احلايل ،يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .
و�أكد املهند�س عبدالرحمن عبداهلل البلو�شي الرئي�س التنفيذي لـ"�إي
�أو �إ�س" يف االمارات احلر�ص على امل�شاركة بفاعلية يف معر�ض �/آيدك�س
 /2021الذي ي�سهل و�صول ال�شركة ل�شريحة كبرية من العمالء
وا�ستعرا�ض منتجاتها والتعريف باخلطط اال�سرتاتيجية التو�سعية
خالل ال�سنوات املقبلة.
وق��ال البلو�شي �إن املعر�ض العاملي ي�شكل فر�صة جيدة للتوا�صل مع

ال�شركاء احلاليني �أو املحتملني للتعريف بالتقنيات الدفاعية احلديثة
التي تعمل ال�شركة على تطويرها ..م�شريا �إىل �أن "�إي �أو �إ�س" �ستقوم
خ�لال معر�ض "�آيدك�س" بعر�ض � 5أنظمة برية للتحكم بالأ�سلحة
من ن��وع ""R150و" "R400على � 5آليات برية خمتلفة ،اثنني
منها على �آليات غري م�أهولة ،و�سيتم عر�ضها على من�صات �شركات
حملية وعاملية خمتلفة� ،إىل جانب عر�ض �أربعة �أنظمة بحرية من
ن��وع " "R400Sعلى ثالثة زوارق بحرية حملية مت ت�صنيعها يف
الإم��ارات ،و�سيتم عر�ضها خالل معر�ض الدفاع البحري "نافدك�س
 ."2021و�أ�ضاف �أن ال�شركة �ستقوم �أي�ضاً بعر�ض نظام التحكم
الآيل " "R800وذلك لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،ويعترب النظام من اجليل اجلديد من �أنظمة التحكم الآيل
للأ�سلحة ،وي�شمل النظام �سالح " "MK 44الأمريكي" وال�سالح

املحوري " 7.62ملم" بالإ�ضافة �إىل �صواريخ م�ضادة للدروع ويتميز
بخفة الوزن حيث ال يتعدى وزن النظام مع الأ�سلحة  800كجم.
كما تعر�ض ال�شركة يف من�صتها لأول مرة نظاما متكامال للت�صدي
للطائرات دون طيار ،وي�شمل هذا النظام �أ�سلحة خمتلفة منها� ،سالح
الليزر املتطور وال��ذي يعترب الأح��دث ح��ول ال�ع��امل ،ويتميز النظام
بالدقة الكبرية والقدرة العالية على تدمري طائرات الدرونز خمتلفة
الأحجام على م�سافات ت�صل �إىل ثمانية كيلومرتات.
وتعر�ض ال�شركة كذلك منتجات �أخرى يف جمال الف�ضاء واالت�صاالت
و��س�ت�ق��وم بتوقيع ع��دة ات�ف��اق�ي��ات م��ع ��ش��رك��ات حملية وع��امل�ي��ة �سيتم
االعالن عنها خالل املعر�ض.
و�أكد البلو�شي� ،أن ال�شركة ت�ستهدف التو�سع يف �أ�سواق واعدة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وق��ال  :عازمون على اال�ستثمار يف

البحث والتطوير خالل عام  2021يف �إط��ار خطط تطوير �أنظمة
دفاعية جديدة تعتمد على تكنولوجيا التقنيات املتطورة.
و�أ� �ض��اف �أن ال�شركة تلعب دوراً مهماً يف ت�ق��دمي ال��دع��م اللوج�ستي
والفني واال�ست�شاري لعمالئها يف ع��دد من دول املنطقة ،كما تركز
على ا�ستقطاب العنا�صر الإماراتية ال�شابة ودعمها يف جمال الأبحاث
والتطوير لتكون نواة م�ستقبلية ملثل هذه االبتكارات الهامة يف هذا
القطاع احليوي.
جدير بالذكر �أن "�إي �أو �إ�س" الإماراتية مقرها جممع توازن ال�صناعي
يف �أبوظبي ،وه��ي ف��رع من ال�شركة الأ�سرتالية الأم "�إلكرتو �أوبتك
�سي�ستمز" الرائدة يف جمال الف�ضاء وال�صناعات الدفاعية والتي بد�أت
بتطوير �أنظمة التحكم عن بعد لأنواع خمتلفة من الأ�سلحة منذ العام
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حت��ت ال��رع��اي��ة ال �ك��رمي��ة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
ان�ط�ل�ق��ت �أم ����س يف �أب��وظ �ب��ي �أعمال
م� ��ؤمت ��ر ال ��دف ��اع ال� � ��دويل 2021
ال��ذي ي�ق��ام للمرة الأوىل بن�سخته
"الهجينة" ليجمع �أك�ثر من 24
خ � �ب �ي�را و م �ت �خ �� �ص �� �ص��ا يف جم ��ال
ال��دف��اع وب�ح���ض��ور وم���ش��ارك��ة �أكرث
م��ن � 2400شخ�ص م��ن  80دولة
على �أر���ض ال��واق��ع يف م��رك��ز �أدنوك
للأعمال وافرتا�ضياً.
ي�أتي انعقاد امل��ؤمت��ر ال��ذي يتمحور
ح � ��ول "ازدهار وت � �ط� ��ور ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي والتكنولوجيا املتقدمة
وحمايتهم يف ع�صر الثورة ال�صناعية
الرابعة" وتنظمه ��ش��رك��ة �أبوظبي
ال��وط �ن �ي ��ة ل �ل �م �ع��ار���ض "�أدنيك"
وجم �ل �� ��س ال� � �ت � ��وازن االق �ت �� �ص ��ادي
"توازن" بالتعاون مع وزارة الدفاع
وال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة
ق�ب�ي��ل ان �ط�ل�اق م�ع��ر��ض��ي "�أيدك"
و"نافدك�س"  2021اللذين يقامان
يف الفرتة من � 21إىل  25فرباير
اجل��اري يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.
اف �ت �ت��ح امل� ��ؤمت ��ر م �ع��ايل حم �م��د بن
�أح � �م ��د ال � � �ب � ��واردي وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل �� �ش ��ؤون ال ��دف ��اع ب�ك�ل�م��ة ترحيبية
� �س �ل��ط خ�ل�ال �ه��ا ال �� �ض��وء ع �ل��ى دور
دولة الإم��ارات الرئي�س يف النهو�ض
بواقع ال�صناعات الدفاعية العاملية
ت�لاه ان�ع�ق��اد �أرب ��ع جل�سات رئي�سية
مب���ش��ارك��ة ك��وك�ب��ة م��ن ال�شخ�صيات
الإم��ارات�ي��ة والعاملية املتخ�ص�صة يف
�ش�ؤون الدفاع والتكنولوجيا املتقدمة
والثورة ال�صناعية الرابعة.
و ق ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن دول ��ة الإم � ��ارات
متكنت من ت�سخري الإمكانيات كافة
ب��ا��س�ت�خ��دام التكنولوجيا املتقدمة
وال ّذكاء اال�صطناعي ملواجهة �أزمة
اجل��ائ �ح��ة حم �ل �ي �اً وع��امل �ي �اً بكفاءة
عالية وا�ستمرت بتحقيق املزيد من
املنجزات العلمية واحل�ضارية ومدت
ير م��ن دول العامل
ي��د ال �ع��ون ل�ك�ث� ْ
مُ�ستخل�ص ًة ال�ع��دي��د م��ن الدُرو�س
املُ�ستفادة ،ل ُت�صبح الإم��ارات منوذجاً
لإرادة التحدي والتقدم احل�ضاري
وع ��ا�� �ص� �م� � ٌة ل �ل �ت �� �س��ام��ح الإن� ��� �س ��اين
والتعايُ�ش ال�سلمي فكل ما حققته
هو �إجناز للب�شرية".
و�أ� � � �ض � ��اف "�إن م � ��ؤمت� ��رن� ��ا ال� �ي ��وم
ي�ع��د ُف��ر��ص��ة ذه�ب�ي��ة مل�ن��اق���ش��ة �أبعاد
حماية ت� ُ�ط��ور ال��ذك��اء اال�صطناعي
والتكنولوجيا الفائقة لي�شمل ذلك
ان �ع �ك��ا� �س��ات اجل��ائ �ح��ة ع �ل��ى و�سائل
الإم ��داد العاملية خا�ص ًة ال�صناعات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة م� �ث ��ل ال ��رع ��اي ��ة
ال�صحية والنقل وبالطبع ال�صناعات
الدفاعية الأم��ر ال��ذي يحتم علينا
�إعادة النظر يف نظام التوريد بهدف
ج�ع�ل��ه �أك �ث�ر م��رون��ة �أم � ��ام خمتلف
التحديات يف امل�ستقبل ..من جانب
�آخر ُتعترب تقنيات الثورة ال�صناعية
الرابعة �أم��را بالغ الأهمية مل�ستقبل
قدراتنا الدفاعية ال �سيما و�أن �إنتاج
ال �ع��دي��د م��ن ت�ق�ن�ي��ات ه ��ذه الثورة
يتم بعيدا عن ال�صناعات الدفاعية
التقليدية اخلا�ضعة للرقابة ولهذا
علينا �أن نبحث عن و�سائل و�أ�ساليب
حلمايتها م��ن االن�ت�ق��ال �إىل �أيدي
اخل� ��� �ص ��وم والإره � � � � ��اب وه� �ن ��ا تربز

�أه�م�ي��ة ت�ع��اون�ن��ا ال��دف��اع��ي والأمني
مع خمتلف اجلهات املعنية لت�سريع
االب�ت�ك��ار وتبني التقنيات املتقدمة
والتكنولوجيا احلديثة".
و�أو�ضح معاليه �أنه يف ظل املُتغريات
املُت�سارع ُة واملُعقدة تربز �أهمية تعزيز
ج��وان��ب البحث والتطوير املتعلقة
بال�صناعات الدفاعية مب��ا يف ذلك
�أهمية ال�ت�ع��اون ب�ين م��راك��ز البحث
و التطوير يف القطاعني احلكومي
واخل ��ا� ��ص والأو� � �س� ��اط الأكادميية
ل� �ت ��وح� �ي ��د اجل� � �ه � ��ود يف م ��واج� �ه ��ة
التحديات ول�ضمان ا�ستمرار م�سرية
ت �ط��ور ت�ق�ن�ي��ات ال �ث ��ورة ال�صناعية
الرابعة وتطبيقاتها الدفاعية ويف
ه ��ذا ال �� �ص��دد ي�ع�ت�بر �إن �� �ش��اء مراكز
لالختبار والتقييم املكثف �أمرا بالغ
الأهمية.
و�أ�ضاف :وهنا البد من �إلقاء نظرة
�شامل ٍة على �أ�ساليب متا�شي الأمن
ال�سيرباين مع التحول التكنولوجي
و ذلك بت�سليط ال�ضوء على طبيعة
حروب امل�ستقبل يف جماالت الف�ضاء
والطيف الكهرومغناطي�سي خا�ص ًة
امل �ج��ال ال �� �س �ي�براين ن �ظ��را لت�سارع
ا�ستخداماته لإجن��از كافة الأعمال
وامل�ه��ام اال�سرتاتيجية والت�شغيلية
وال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة م � � ْ�ن ق� �ب ��ل اجل� �ه ��ات
احلكومية وغ�ير احلكومية ونظراً
لأن عاملنا مرتابط �إلكرتونيا تربز
�أه �م �ي��ة �أم ��ن ال�ف���ض��اء الإلكرتوين
خا�صة يف جمال الدفاع.
وعقدت اجلل�سة الأوىل من امل�ؤمتر
حت��ت ع�ن��وان الفر�ص االبتكارية يف
�إدارة �أنظمة �سل�سلة التوزيع حلقبة
ما بعد كورونا مب�شاركة معايل �سهيل
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير
ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية ومعايل
امل �ه �ن��د���س �أح� �م ��د ب ��ن عبدالعزيز
ال�ع��وه�ل��ي حم��اف��ظ ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل�ل���ص�ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة ال�سعودية
وه�ي�ل�م��وت راوخ ،ال��رئ�ي����س واملدير
التنفيذي ل�شركة دييل الدفاعية،
وت�ي��م كاهيل ،ن��ائ��ب الرئي�س الأول
يف لوكهيد م��ارت�ين �إنرتنا�شونال..
و�أدار اجلل�سة ب��در ال�ع�ل�م��اء املدير
التنفيذي �صناعة ال�ط�يران� ،شركة
مبادلة لال�ستثمار.
ب��دوره قال معايل �سهيل بن حممد
املزروعي خالل م�شاركته :عملنا يف
دول��ة الإم ��ارات خ�لال ال�ع��ام املا�ضي
ع�ل��ى ا��س�ت�ك�م��ال ��ص�ي��اغ��ة ومناق�شة
م � ��واد م �� �ش��روع ال �ق ��ان ��ون البحري
اجلديد ،ونحن حالياً ب�صدد العمل
ع�ل��ى �إجن ��از اج� ��راءات اع�ت�م��اده كما
�أ�صدرنا  5ق��رارات وزاري��ة لتنظيم

ال�ع�م��ل ال�ب�ح��ري يف ال��دول��ة ،والتي
ت�أتي يف �إطار �سعينا ملواكبة اجلوانب
الت�شريعية وال �ت �ط��ورات ال�سريعة
التي ي�شهدها القطاع البحري.
و �أ��ض��اف معاليه :حققت الإمارات
ال �ع��دي��د م��ن الإجن � � ��ازات النوعية،
�أب ��رزه ��ا االن �� �ض �م��ام مل �ج �م��وع��ة من
االت� �ف ��اق� �ي ��ات ال �ب �ح��ري��ة ال��دول �ي��ة
و� �س��اع��دت االت �ف��اق �ي��ات والقوانني
وال �ت �� �ش��ري �ع��ات ع �ل��ى حت �ق��ق دول ��ة
الإمارات مراكز متقدمة يف م�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية �إىل جانب حت�سن
امل� ��ؤ�� �ش ��ر ال �ب �ح��ري ال� � ��دويل للعلم
الإم��ارات��ي م��ن � % 44إىل 94%
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات اخل�م����س املا�ضية
وه��و م��ؤ��ش��ر دويل ت���ص��دره الغرفة
الدولية للنقل البحري ويقي�س �أداء
الإدارات ال�ب�ح��ري يف رف��ع م�ستوى
ثقة امل�ستثمرين وم�لاك ال�سفن يف
م��وان��ئ ال ��دول ��ة ،وب��ال �ت��ايل جذبهم
ل �ت �� �س �ج �ي��ل � �س �ف �ن �ه��م ل ��رف ��ع العلم
الإم��ارات��ي واملحافظة على جاذبية
القطاع البحري.
و ل �ف��ت م �ع��ال �ي��ه �إىل �أن ال � � ��وزارة
ت �ق ��وم ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع القطاعني
احلكومي واخلا�ص ومراكز البحث
وال�ت�ط��وي��ر ب��درا� �س��ة جم�م��وع��ة من
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ورف �ع �ه��ا للمنظمات
الدولية لالعتماد و�أبرزها ا�ستخدام
ال�سفن ذاتية القيادة ،وكذلك تقنية
ال�ط�ب��اع��ة ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد لطباعة
بع�ض قطع الغيار الالزمة لل�سفينة
وه ��ي يف ع��ر���ض ال�ب�ح��ر بالإ�ضافة
�إىل ا��س�ت�خ��دام التقنيات الرادارية
لقيا�س ن�سب الكربون ال�صادر من
ع��ادم ال�سفن للت�أكد م��ن متا�شيها
م��ع املتطلبات ال��دول�ي��ة وا�ستخدام
الغوا�صة املوجهة دون طاقم لفح�ص
ب��دن ال���س�ف��ن حت��ت امل ��اء �إىل جانب
ال���س�ع��ي �إىل �إن �� �ش��اء ق��اع��دة بيانات
ب�ح��ري��ة وط�ن�ي��ة م��وح��دة ت�ستهدف
تطوير القطاع البحري االماراتي
وت�سهيل املعامالت التجارية ،الأمر
ال��ذي �سيعزز م��ن �سال�سة احلركة
امل�ل�اح �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن موانئ
الدولة ب�صورة �أكرث �شمولية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال م �ع��ايل املهند�س
�أح �م��د ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز العوهلي:
ا�ستمر ق�ط��اع ال��دف��اع ال���س�ع��ودي يف
العمل بفعالية ط��وال ف�ترة الوباء،
ما يدل على فعالية ومرونة �سال�سل
التوريد بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيات
وخ � �ط ��ط االح � �ت � �ف� ��اظ ب ��امل� �خ ��زون،
و�سنوا�صل الرتكيز على هذا املجال
وح��اج�ت�ن��ا امل���س�ت�م��رة ل�ل�ع�م��ل ب�شكل
م�ستقل وكذلك مع حلفائنا.

و �أ�ضاف معاليه :لقد دفعتنا �أزمة
انت�شار كوفيد –  19نحو امل�ستقبل
م ��ن خ �ل�ال ت �� �س��ري��ع االن �ت �ق��ال �إىل
الرقمنة يف �إدارة �سل�سلة التوريد،
حيث يعترب اال�ستثمار التعاوين يف
ن�ظ��ام التكنولوجيا امل��ايل والبحث
والتطوير �أم � ًرا �أ�سا�س ًيا للتميز يف
خمتلف امل�ي��ادي��ن ال�ع���س�ك��ري��ة ..كما
�أن ��ه ��ض�م��ن �أه � ��داف ر�ؤي� ��ة ،2030
ب� � ��د�أت احل �ك��وم��ة ب��رن��ام��ج توطني
ال��دف��اع ق�ب��ل ان�ت���ش��ار ال��وب��اء بهدف
توطني �أكرث من  50%من نفقاتنا
الع�سكرية وزي ��ادة ميزانية البحث
والتطوير من � 0.2%إىل  ."4%و
�أ�شار معاليه �إىل �أن املناف�سة مفيدة
للكفاءة والإب� ��داع ..وم��ع ذل��ك ،ف�إن
التعاون يف ه��ذا امل�ج��ال لي�س خيارًا
لكنه �ضروري ال�ستكمال االبتكارات
و��س�ل���س�ل��ة ال �ت ��وري ��د والتوظيف..
وج ��رى ت�ط��وي��ر ب�ع����ض االبتكارات
را يف
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة الأك� �ث ��ر ت� �غ�ي� ً
احل� �ي ��اة م �ث��ل الأق � �م� ��ار ال�صناعية
لتحديد املواقع العاملية والإنرتنت
وال� ��روب� ��وت� ��ات ال �ط �ب �ي��ة واملركبات
غري امل�أهولة والأج�ه��زة امل�ستقلة يف
الأ�صل لقطاع الدفاع .
ويف اجلل�سة الثانية التي عقدت حتت
ع�ن��وان حماية ال��ذك��اء اال�صطناعي
وتقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة
الأخرى يف ع�صر التعاون وامل�شاركة
حت � ��دث ك� ��ل م� ��ن م� �ع ��ايل ع �م��ر بن
�سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي واالق �ت �� �ص��اد الرقمي
وتطبيقات العمل عن بعد و مايكل
ج��وه��ان �� �س��ون ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة �ساب ،وهايدي غرانت مدير
وك��ال��ة التعاون الأم�ن��ي الدفاعي يف
الواليات املتحدة الأمريكية و�إريك
ب��اب�ي�ن ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س التنفيذي
وم�س�ؤول التقنية واالبتكار جمموعة
نافال.
وق � � ��ال م� �ع ��ايل ع �م ��ر ب� ��ن �سلطان
العلماء خالل م�شاركته يف اجلل�سة:
ت�ست�شرف دول��ة الإم ��ارات امل�ستقبل
وتخطط ب�شكل ا�ستباقي للتعامل
م��ع امل �ت �غ�يرات ب ��د ًال م��ن رد الفعل،
ون �ن �ظ��ر �إىل ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
ب ��اع � �ت � �ب ��اره � �س �ي �غ�ي�ر م � ��ن ال� �ع ��امل
ال ��ذي ن�ع��رف��ه� ،إذ ن�شهد امل��زي��د من
الأنظمة الهامة التي تقدم الفائدة
والإنتاجية يف االقت�صاد ،لذلك ف�إنه
من ال�ضروري حماية هذه الأنظمة
مثل حماية �سيادة الدولة.
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه :ل��دي �ن��ا رئي�س
للأمن ال�سيرباين الذي يعمل على
حماية هذه الأنظمة وا�ستثمرنا يف

�شركة  Guardiarisال�سلوفينية تعر�ض يف �آيدك�س 2021

املركبات القتالية و�أنظمة املحاكاة ومعدات التدريب
•• �أبوظبي-الفجر:

تعر�ض �شركة  Guardiarisال�سلوفينية ،والتي ُتع ّد �إحدى ال�شركات
املتخ�ص�صة يف جم��ال تطوير منتجات التدريب املحاكي للواقع� .أحدث
معدالتها الدفاعية يف معر�ض ايدك�س . 2021
وتقدمي ال�شركة ال�سلوفينية العريقة ر�ؤيتها التي ت�سعى من خاللها �إىل
توفري �أف�ضل تدريب يف بيئة واقعية الكت�ساب �أرق��ى م�ستوى من املهارات
واخل�برة للحرا�سة واحلماية ،وتقول ال�شركة يف بيان �أنها �سوف ت�ضمن
لعمالئها يف دولة االمارات ومنطقة اخلليج وال�شرق االو�سط مع فريقها من
تخ�ص�صني يف الربجمة ،توفري �أدوات تدريب متط ّورة و�أنظمة لل ُمحاكاة
امل ُ ّ
ف ّعالة ومنا�سبة من حيث التكلفة ال مثيل لها يف جميع الأ�سواق العاملية.
وذك��رت ال�شركة انها �سوف تتيح خالل م�شاركتها يف هذا احلدث الدفاعي
العاملي يف ابوظبي ل�صناع ال�ق��رار من ق��ادة ال��دف��اع اكت�شاف �أح��دث برامج
املحاكاة وحتليالت التدريب املتقدمة  -املتوافقة مع مدرب داخلي فريد .

و�أو�ضحت �شركة  Guardiarisانها �سوف تعر�ض جمموعات تدريب
عالية امل�ستوى ،وت�صميمات داخلية قابلة للتخ�صي�ص بالكامل جنباً �إىل
جنب مع جمموعة من الأ�شكال املتغرية لتمكني املُتدربني من �إتقان كافة
التفا�صيل الدقيقة املطلوبة.
وت�شمل منتجات ال�شركة الرئي�سية �أنظمة ال�ت��دري��ب املتنقلة ،وحماكاة
الأ�سلحة املختلفة ،وحمطات الأ�سلحة عن بعد .كما تعر�ض ال�شركة �ضمن
من�صة جناح جمموعة "ت�سليح القاب�ضة" الإم��ارات�ي��ة� ،أب��رز منتجاتها "
املركبات القتالية" املختلفة ،التي ت�شتهر با�ستخداماتها املُتعدّدة ،حماكاتها
ل�ل��واق��ع احل�ق�ي�ق��ي ،وق��درت�ه��ا ال�ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى ت��دري��ب ال�ف���ص��ائ��ل ،واملدربني،
واملدفعي والقائد وغري ذلك من خمتلف التدريبات الع�سكرية.
وذكرت ال�شركة يف بيان انها �سعيدة بالتواجد يف االم��ارات ،لتقدمي �أحدث
ابتكاراتها املتط ّورة يف جمال الدفاع .وذلك من خالل م�شاركتها يف �آيدك�س
� 2021أكرب معر�ض وم�ؤمتر دفاعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا،

العديد من ال�شركات التي �ست�ستثمر
ب ��دوره ��ا يف الأب � �ح ��اث والتطوير،
ون �خ �ط��ط ل�ن���ض�م��ن �أن �ن��ا يف مكانة
متقدمة على �صعيد كيفية حماية
ه��ذه الأن�ظ�م��ة ..ه�ن��اك العديد من
ال �ت �ح��دي��ات ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق الأم� ��ر
بن�شر الذكاء اال�صطناعي من بينها
اجلهل �ضمن عملية اتخاذ القرار..
وه �ن��اك حت��د �آخ ��ر يظهر ع�ن��دم��ا ال
يجري حتديد املتغريات ما يفر�ض
على العمل �ضمن بيئة فيها العديد
من العوامل املتغرية.
و قال معاليه� :أم��ا التحدي الثالث
فيظهر عندما ال يتم تطوير الذكاء
اال�صطناعي على امل�ستوى الوطني
�أو �أن ال��دول��ة ال ت���ش��ارك يف عملية
التطوير حيث م��ن املمكن اخرتاق
هذه الأنظمة �أو قيام البع�ض بتغيري
جمموعات بيانات معنية ،مبا ي�ؤثر
على الأن�ظ�م��ة ب�شكل �سلبي وي�ؤدي
�إىل ال �� �ض��رر بالدولة" .و �أ�ضاف
م �ع��ال �ي��ه" :يُعد ال �ع��ام��ل الب�شري
م ��ن ب�ي�ن ال� �ع ��وام ��ل �أي �� �ض ��ا مب ��ا يف
ذل ��ك وج� ��ود ال � �ق ��درات والكفاءات
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال ��وط �ن ��ي ال� �ق ��ادرة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ه ��ذه الأن �ظ �م��ة� ..أما
العامل الآخ��ر هو الأجهزة والتمتع
ب��ال �ق��درات احل��ا� �س��وب �ي��ة والربامج
ال�ل�ازم ��ة ل���ض�م��ان ال�ن���ش��ر الفعال
ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف الدولة".
�أم��ا اجلل�سة الثالثة ال�ت��ي انطلقت
حتت عنوان "تعزيز جوانب البحث
والتطوير يف ال�صناعات الدفاعية يف
ظ��ل التغريات املت�سارعة واملعقدة"
فتحدث خاللها� سعادة في�صل البناي،
الرئي�س التنفيذي الع�ضو املنتدب يف
جم�م��وع��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
"ايدج" ،و�سعادة طارق عبدالرحيم
احل ��و� �س �ن ��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ملجل�س التوازن االقت�صادي "توازن"،
والدكتور ع��وزي روب�ين ،باحث �أول
يف م�ع�ه��د ال�ق��د���س لال�سرتاتيجية
والأم� ��ن ،وك �ي��م ،ي��ون ��س�ي��وك ،نائب
وزير مكتب القوة الع�سكرية و�إدارة
امل��وارد يف كوريا اجلنوبية ،والفريق
ث �ي��ودورو���س الج�ي��و���س ه��اف ،املدير
العام للمديرية العامة لال�ستثمارات
الدفاعية والت�سليح .و�أدار اجلل�سة
الدكتور نوح رافور ،رئي�س العالقات
الدولية يف م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.
و م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال�ع�م�ي��د الركن
مهند�س خليفة علي الكعبي ،رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة مل� ��ؤمت ��ر ال ��دف ��اع
ال��دويل " :2021نفخر بانطالق
ف �ع��ال �ي��ات م ��ؤمت��ر ال ��دف ��اع ال ��دويل
يف �أب��وظ �ب��ي ،وجن��اح��ه با�ستقطاب

وا�ست�ضافة قادة ال�صناعات الدفاعية
العامليني على ال��رغ��م م��ن الظروف
ال�ت��ي ي�شهدها ال �ع��امل �إث ��ر جائحة
كوفيد –  ..19كما �أن هذا احلدث
لي�س جم��رد م ��ؤمت��ر ينعقد لطرح
�أوراق العمل وتبادل وجهات النظر،
ب��ل ه��و مب�ث��اب��ة من�صة ا�ست�شرافية
للم�ستقبل ،وي�ضع اخل�براء و�صناع
ال �ق��رار ع�ل��ى ط��اول��ة ال�ن�ق��ا���ش التي
�ست�سهم يف �إط�ل�اق اخل�ط��ط ور�سم
خارطة الطريق توفر احللول لأبرز
الق�ضايا والتحديات العاملية امللحة،
من خالل طرح نوعي وعميق".
و �أ� �ض��اف الكعبي" :يتمتع امل�ؤمتر
ب��أه�م�ي��ة ا�سرتاتيجية بالنظر �إىل
ت�سليطه ال�ضوء على �أهمية التعاون
ال � � ��دويل يف م ��واج� �ه ��ة التحديات
التكنولوجية احلالية وامل�ستقبلية،
ومناق�شة م�ستجدات قطاعات الدفاع
والأم� � ��ن وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وتعزيز
الأنظمة والبنى التحتية الدفاعية
ل�ضمان ان�سجامها م��ع التوجهات
العاملية نحو اعتماد تقنيات الثورة
ال�صناعية ال��راب �ع��ة ،وم��ا مي�ك��ن �أن
نلم�سه من خالل م�ستوى امل�شاركة
الدولية �سواء على �صعيد املتحدثني
�أو اخل�ب�راء واحل���ض��ور م��ن خمتلف
�أن� �ح ��اء العامل" .م ��ن ج �ه �ت��ه ،قال
ال��دك �ت��ور ي �ح �ي��ى امل� ��رزوق� ��ي ،نائب
رئي�س اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر
امل�ست�شار يف مكتب الرئي�س التنفيذي
ملجل�س ال �ت ��وازن االق �ت �� �ص��ادي" :يف
ال��وق��ت ال ��ذي ي�شهد خ�لال��ه قطاع
الدفاع على م�ستوى العامل تطورات
ا�ستثنائية م��ن حيث التكنولوجيا
امل� �ت� �ط ��ورة ،ف ��إن �ن��ا ع �ل��ى م��وع��د مع
ف��ر��ٍ�ص وت�ه��دي��دات ج��دي��دة على حد
��س��واء ،ل��ذا يعد ه��ذا ال��وق��ت حا�س ًما
ملناق�شة م�ستقبل قطاع الدفاع بني
اخلرباء".
و�أ��ض��اف امل��رزوق��ي" :م�ؤمتر الدفاع
ال��دويل ي�سلط ال�ضوء على ارتباط
القطاع ال��دف��اع��ي ب�صناعات هامة،
م��ر� �س �خ �اً ب��ذل��ك م �� �س �ت��وى املرونة
ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا ال�ق�ط��اع و�ضرورة
البحث يف التعقيدات التي تواجهه
وانعكا�سات ذلك على الأمن العاملي،
لذا ف�إن اجتماع قادة هذه ال�صناعة
معاً من جميع �أنحاء العامل حل�ضور
امل ��ؤمت ��ر� ،سي�سهم يف ب �ن��اء ومتكني
�أ��س����س ال�ت�ع��اون ال ��دويل ال��ذي بد�أه
امل� ��ؤمت ��ر ل�ل�ت��و��ص��ل �إىل امل ��زي ��د من
ال�ق��رارات املتعلقة بعدة مو�ضوعات
حا�سمة".
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��ال ح �م �ي ��د مطر
الظاهري ،الع�ضو املنتدب والرئي�س

التنفيذي ل�شركة �أبوظبي الوطنية
ل �ل �م �ع��ار���ض "�أدنيك" وجمموعة
ال �� �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه ��ا" :نفخر
ب��ان�ع�ق��اد م��ؤمت��ر ال��دف��اع ال ��دويل يف
�أبوظبي ،يف خطوة تعزز من جهودنا
الرامية �إىل الرتحيب بالعامل من
جديد ،وحتقيق م�ساهمتنا الفاعلة
يف م �� �س�يرة ن �ق��ل وت ��وط�ي�ن املعرفة
ب��ال �ن �ظ��ر �إىل م �� �س �ت��وى ال �ك �ف��اءات
واخلربات العاملية التي تواجدت على
�أر�ض الواقع وافرتا�ضياً يف الن�سخة
الهجينة الأوىل من امل�ؤمتر".
و�أ�� �ض ��اف ال �ظ��اه��ري� " :إن انعقاد
م� ��ؤمت ��ر ال� ��دف� ��اع ال� � ��دويل بح�سب
اجلدول الزمني املعتمد ويف موعده،
ي��ر��س��خ �إم �ك��ان��ات �أب��وظ�ب��ي وقدرتها
على ا�ستقطاب وتنظيم امل�ؤمترات
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال��دول�ي��ة ال�ك�برى وفق
�أعلى م�ستويات املرونة والكفاءة ،ما
ي�ؤكد ثقة املجتمع الدويل ب�أبوظبي
ك��وج �ه��ة ع��امل �ي��ة �آم � �ن ��ة ،جن �ح��ت يف
التعامل مع جائحة "كوفيد"-19
واح�ت��وائ�ه��ا ،بالنظر �إىل جمموعة
ال �ت��داب�ي�ر والإج� � � � ��راءات الوقائية
التي ت�ضمن �صحة و�سالمة جميع
امل�شاركني وال��وف��ود يف امل�ؤمتر وفقاً
لأع �ل��ى امل �ع��اي�ير ال �ع��امل �ي��ة ،ليتمكن
احل���ض��ور م��ن االج�ت�م��اع وموا�صلة
الأع� �م ��ال ،وت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة �أبوظبي
كعا�صمة �إق�ل�ي�م�ي��ة ل�ق�ط��اع �سياحة
الأعمال".
و�أخ�ت�ت��م امل ��ؤمت��ر �أع�م��ال��ه باجلل�سة
ال��راب �ع��ة ال �ت��ي ع �ق��دت حت��ت عنوان
"نظرة �شاملة لكيفية متاهي الأمن
ال� ��� �س� �ي�ب�راين م ��ع ح �ق �ب��ة التحول
الرقمي" ،مب�شاركة �سعادة الدكتور
حم �م��د ال �ك ��وي �ت ��ي ،رئ �ي ����س الأم � ��ن
ال�سيرباين حلكومة الإمارات واللواء
ب �ح��ري دي�ن�ي����ش ك��وم��ار تريفادي،
املدير العام للعمليات البحرية و�أدار
اجلل�سة الدكتورة ب�شرى البلو�شي،
مديرة الأب�ح��اث واالبتكار يف مركز
دبي للأمن الإلكرتوين.
و حول �أعمال م�ؤمتر الدفاع الدويل
.. 2021قال العميد الركن بحري
فهد نا�صر �سيف الذهلي املتحدث
ال��ر��س�م��ي مل�ع��ر���ض ال��دف��اع البحري
"نافدك�س� "2021إن م�ؤمتر
ال��دف��اع ال� ��دويل  2021بن�سخته
"الهجينة" يعك�س م��ا تتمتع به
الإم � ��ارات م��ن ق ��درات ع�ل��ى تنظيم
الفعاليات العاملية وفق �أعلى املعايري
ال�ع��امل�ي��ة  ..م���ش�يرا �إىل �أن معر�ض
نافدك�س ي�شهد يف دورت��ه ال�ساد�سة
م�شاركة حملية وعاملية فاعلة من
كربيات ال�شركات �إ�ضافة �إىل الوفود

الدولية امل�شاركة والزائرة للحدث.
ب ��دوره ق��ال العميد حممد خمي�س
احل �� �س��اين امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م م�ؤمتر
ال��دف��اع ال��دويل "�آيدك�س "2021
�إن م��ؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل 2021
ي �ن��اق ����ش حم � ��اور م �ه �م��ة ت�ت�م�ث��ل يف
ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة والذكاء
اال�صطناعي ملرحلة ما بعد "كورونا"
وذلك �ضمن �أربع جل�سات رئي�سية.
و �أ��ض��اف �أن �إق��ام��ة امل��ؤمت��ر ي��أت��ي يف
ظ��ل ظ� ��روف ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ي�شهدها
العامل �أجمع جراء جائحة "كورونا"
م ��ؤك��دا �أن �أب��وظ �ب��ي ا��س�ت�ط��اع��ت يف
ع ��ام ال �ت �ع��ايف م��ن " ك��وف�ي��د "-19
ا�ست�ضافة هذا احلدث الكبري وب�شكل
واقعي وافرتا�ضي يف ظل احلر�ص
ع�ل��ى ��ص�ح��ة و� �س�لام��ة اجل�م�ي��ع من
م�شاركني وزوار.
من جانبها نوهت املقدم رك��ن مايا
را�� �ش ��د امل� ��زروع� ��ي امل �ت �ح��دث با�سم
معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س 2021
ب��ان �ط�ل�اق �أع� �م ��ال م ��ؤمت ��ر الدفاع
ال��دويل امل�صاحب ملعر�ضي �آيدك�س
ون��اف��دك ����س لأول م ��رة يف تاريخه
ب�صورة "هجينة" وال��ذي ي�ضم 24
متحدثا م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني
و�صناع ال�ق��رار واملفكرين يف قطاع
الدفاع.
و�أ��ض��اف��ت �أن امل��ؤمت��ر �شهد ح�ضورا
واق �ع �ي��ا لأك�ث�ر م��ن  400م�شارك
وح �� �ض��ورا اف�ترا� �ض �ي��ا مل��ا ي��زي��د عن
 2000م �� �ش ��ارك ع�ب�ر من�صات
التوا�صل العاملية لـ  80دول��ة حول
العامل �إذ يهدف امل��ؤمت��ر �إىل تبادل
امل�ع��رف��ة وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون يف املجال
الأم� �ن ��ي م��ن خ�ل�ال ال�ترك �ي��ز على
�أرب�ع��ة حم��اور رئي�سية وه��ي الذكاء
اال�صطناعي و الأم��ن ال�سيرباين و
�سل�سلة التوريد و البحث والتطور
يف ال�صناعات الدفاعية.
و �أ�شارت �إىل �أن امل�ؤمتر ي�شكل نقطة
ان �ط�لاق ل�ن���ش��اط ��س�ي��اح��ة الأعمال
جمددا يف املنطقة كونه ير�سخ الدور
املحوري الذي تلعبه دولة الإمارات
يف ق� �ط ��اع ال � ��دف � ��اع والأم � � � ��ن على
م�ستوى العامل .بدورها قالت املقدم
طيار �سارة حمد عبداهلل احلجري
�إن ان�ط�لاق �أع �م��ال م��ؤمت��ر الدفاع
ال� ��دويل  2021مب���ش��ارك��ة دولية
وا�سعة �إ�ضافة �إىل امل�شاركة الفعالة
م��ن ال�ع�ن���ص��ر ال�ن���س��ائ��ي الإم ��ارات ��ي
��س��واء ك��ن متحدثات �أو ح�ضورا يف
هذا احلدث بن�سخته "الهجينة".
و�أ�� �ض ��اف ��ت احل� �ج ��ري �أن العن�صر
ال�ن���س��ائ��ي ي�ت��واج��د ب�ق��وة يف ال ��دورة
احل ��ال� �ي ��ة م ��ن م �ع��ر� �ض��ي �آيدك�س
ونافك�س  2021حيث تربز امل�شاركة
الن�سائية يف خمتلف املواقع الوطنية
والعاملية وهو ما يعزز ريادة الإمارات
يف متكني املر�أة يف كافة املواقع.
جدير بالذكر �أن "�أدنيك" واللجان
امل� �ن� �ظ� �م ��ة مل� �ع ��ر�� �ض ��ي "�أيدك�س"
و"نافدك�س" وم�ؤمتر الدفاع الدويل
طبقت ع ��دداً م��ن الإج � ��راءات التي
ت�سهل دخول امل�شاركني والعار�ضني
وال��زوار الدوليني ودعم م�شاركتهم
يف امل�ؤمتر� ،إىل جانب توفري �أق�صى
معايري ال�صحة وال�سالمة للجميع،
حيث توجب على جميع امل�شاركني
وال � ��وف � ��ود �إب � � � ��راز ن �ت �ي �ج��ة فح�ص
"كوفيد� "PCR" "-19سلبية..
ك �م��ا مت ت�ط�ب�ي��ق م �ع��اي�ير التباعد
االجتماعي وارت��داء كمامات الوجه
خالل جميع جل�سات امل�ؤمتر.

 17قطعة بحرية عمالقة من  10دول تر�سو يف �أبوظبي للم�شاركة يف نافدك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

و�صلت �إىل �أب��وظ�ب��ي �صباح �أم����س الدفعة الثانية م��ن القطع الع�سكرية
البحرية العمالقة امل�شاركة يف الدورة ال�ساد�سة من معر�ض الدفاع البحري
"نافدك�س" وال��ذي يعقد بالتزامن مع معر�ض الدفاع ال��دويل "�أيدك�س
 "2021ويبد�أ فعالياته غدا يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
ور�ست اليوم  12قطعة ع�سكرية بحرية عمالقة �ضمن الوحدات امل�شاركة يف
معر�ض الدفاع البحري "نافدك�س  " 2021يف منطقة العرو�ض اخلا�صة
يف ميناء زاي��د والر�صيف البحري املقابل ملن�صة "�أدنيك" لي�صل �إجمايل
القطع الع�سكرية البحرية العمالقة امل�شاركة يف "معر�ض نافدك�س 2021
" �إىل  17قطعة بحرية من  10دول حول العامل.
ورح�ب��ت جل��ان اال�ستقبال التابعة للقوات امل�سلحة الإم��ارات�ي��ة بالوحدات
البحرية امل�شاركة يف نافدك�س  2021من خالل عر�ض للفرقة املو�سيقية
الع�سكرية لدولة الإمارات �أثناء ر�سو ال�سفن على الر�صيف البحري و�سط
ا�ستقبال وترحيب كبري من البحرية الإماراتية وذلك �ضمن الربوتوكوالت
ال�ب�ح��ري��ة املتبعة خ�ل�ال ا�ستقبال ال��وح��دات ال�ب�ح��ري��ة بح�ضور ع��دد من
امل�س�ؤولني يف القوات امل�سلحة.

وق��ال العميد ال��رك��ن بحري فهد نا�صر �سيف الذهلي املتحدث الر�سمي
ملعر�ض الدفاع البحري "نافدك�س � "2021إن الوحدات البحرية امل�شاركة
يف ال��دورة احلالية م��ن معر�ض "نافدك�س" م��ن دول " الإم ��ارات ومملكة
البحرين ال�شقيقة و�أمريكا وباك�ستان وبريطانيا وبنغالدي�ش و�إيطاليا
وجنوب �أفريقيا والهند واليونان" ما يعك�س �أهمية معر�ض نافدك�س على
ال�صناعات الدفاعية البحرية والأمنية ك�أحد �أهم الأحداث امل�ؤثرة يف هذا
القطاع احليوي.
وت���ش��ارك الإم� ��ارات يف معر�ض نافدك�س  2021بالعديد م��ن ال�شركات
املتخ�ص�صة يف تكنولوجيا الأم��ن البحري بالإ�ضافة �إىل ال��زوارق متعددة
املهام كما �سيتم تد�شني قطع ع�سكرية بحرية جديدة.
وتتنوع القطع الع�سكرية البحرية امل�شاركة يف الدورة ال�ساد�سة من معر�ض
الدفاع البحري "نافدك�س" ما بني كا�سحات �ألغام و زوارق �صواريخ و زوارق
دورية و�سفن �إمداد و�إنزال وزوارق بحث و�إنقاذ ومدمرات وفرقاطات.
جدير بالذكر �أن القطع الع�سكرية البحرية الـ� 17ستقدم عرو�ضا حية
يوميا بالإ�ضافة �إىل من�صات عر�ض ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض التي
ت�ستعر�ض �آخ��ر ابتكاراتها التكنولوجية يف جم��ال �أم��ن ال�سواحل و الأمن
البحري ويف عمليات البحث والإنفاذ والتحكم عن بعد.
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بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ �أعمال املناظر الطبيعية لدوار احلبارى يف امل�شرف
•• �أبوظبي -الفجر:

�ضمن خطتها اال�سرتاتيجية للحفاظ على املظهر العام
جلزيرة �أبوظبي ،ومواكبة للتطور والنمو العمراين يف
املنطقة ،ن�ف��ذت بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي ،التابعة لدائرة
البلديات والنقل� ،أعمال املناظر الطبيعية لدوار احلبارى
يف منطقة امل�شرف بجزيرة �أبوظبي ،وذل��ك حفاظاً على
الرتاث واملعامل البيئية والتنوع اجلغرايف الإماراتي.
و�أن �� �ش ��أت ال�ب�ل��دي��ة ��ض�م��ن امل �� �ش��روع جم���س�م��ات لل�صقور

واحل �ب��ارى مت تثبيتها يف مناطق ب��ال��دوار مت جتهيزها
ل�ت�ح��اك��ي ال �ب �ي �ئ��ات ال �� �ص �ح��راوي��ة وال ��زراع �ي ��ة واجلبلية
والتناغم البيئي واجلغرايف الذي تتميز به دولة الإمارات،
ح�ي��ث مت ت��رك�ي��ب  6جم�سمات لل�صقور و 27جم�سماً
للحبارى ،كما مت تنفيذ �أعمال خر�سانية جتميلية على
�شكل كثبان رملية ،و�إن�شاء نافورة مائية.
وت�ضمنت الأعمال كذلك �إن�شاء �أحوا�ض زراع��ة ،وزراعة
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ب��ات��ات ،وف��ر���ش احل�ج��ر التجميلي داخل
�أح��وا���ض ال��زراع��ة ،وتركيب �شبكة ال��ري ،وكذلك تركيب

�شبكة �إن��ارة للأعمال التجميلية ،و�إن�شاء غرفة م�ضخات
ل�ل�ن��اف��ورة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت��رك�ي��ب ��ص�خ��ور ك�ب�يرة داخل
النافورة ويف ال��دوار ب�شكل متنا�سق يتما�شى مع ال�شكل
اجلمايل العام للدوار.
كما مت تن�سيق الأل ��وان اخلا�صة ب��الإن��ارة التزيينية مع
الأع �م��ال املنفذة مب��ا ي�ضمن اكتمال ال���ص��ورة اجلمالية
ل �ل��دوار خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل���س��ائ�ي��ة ،ب �ه��دف ت�ع��زي��ز املظهر
اجلمايل و�إدخ��ال ال�سعادة على نفو�س مرتادي الطريق
من �أفراد املجتمع.

الأر�شيف الوطني يثقف موظفيه يف «التعددية اللغوية وخرائط اللغات الب�شرية»
•• �أبوظبي-الفجر:

ن �ظ��م الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي حما�ضرة
تثقيفية بعنوان "التعددية اللغوية
وخ��رائ��ط ال�ل�غ��ات الب�شرية" �أقيمت
ع�ب�ر و� �س��ائ��ل ال �ت �ق �ن �ي��ات التفاعلية
مراعاة للتدابري الوقائية يف مواجهة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د ،وقدمها
الدكتور �صديق جوهر خبري الرتجمة
يف الأر� �ش �ي��ف ،وحت ��دث فيها ع��ن دور
الإمارات البارز يف املحافظة على اللغة
العربية بو�صفها لغة وطنية ورمزاً
للهوية ،م�شيداً بحر�صها على نه�ضة
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا ،وتعزيز
م�ك��ان�ت�ه��ا ع��امل �ي �اً ،وذل� ��ك باالن�سجام
مع �إتاحة تعدد اللغات ملا له من �أثر

وا��ض��ح يف ن�شر الت�سامح ل��دى الفرد
واملجتمع.
ورك � ��ز امل �ح��ا� �ض��ر ع �ل��ى �أه �م �ي��ة تعدد
ال�ل�غ��ات ب��و��ص�ف��ه ع�ن���ص��راً �أ��س��ا��س�ي�اً يف
ال�ت��وا��ص��ل احل �� �ض��اري ب�ين ال�شعوب،
والتعاي�ش والت�سامح ،م�شرياً �إىل �أن
ذلك كله حت ّقق يف دولة الإمارات التي
ت�ست�ضيف جاليات من �أكرث من مئتي
جن�سية م��ن خمتلف �أن �ح��اء العامل،
وك��ل جن�سية يتفاهم �أبنا�ؤها بلغتهم
الأم ،وب ��ذل ��ك ف � ��إن دول� ��ة الإم� � ��ارات
ت���س�ت�ف�ي��د م��ن خم�ت�ل��ف ال �ث �ق��اف��ات يف
جم ��ال ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ومل ��ا فيه
اخلري والتطور وال�سالم.
وا�ستعر�ض املحا�ضر خريطة انت�شار
اللغات يف الوقت الراهن ،مربهناً على

�أن �آالف اللغات متداولة على الأر�ض،
وال ميكن ح�صرها ح�سابياً ،ثم انتقل
ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن اخل� ��رائ� ��ط اللغوية
والهيمنة ال�سيا�سية ،وك��ان للحديث
عن ال�صراع اللغوي يف �أفريقيا ن�صيب
كبري يف املحا�ضرة ،حيث قال الدكتور
ج��وه��ر �إن��ه ال ي��وج��د م�ك��ان يف العامل
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ت �ن��وع ل �غ��وي �أك �ب�ر من
جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى،
حيث تنت�شر �آالف اللغات ال�شفاهية
واملكتوبة ،التي زاد امل�ستعمر يف �صنع
ال� �ف ��وارق ب�ي�ن�ه��ا م��ن �أج ��ل تق�سيمها
وال�سيطرة عليها ،ويرجّ ح �أن ال�شعوب
الأفريقية كانت تعتمد على ذاكرتها
يف ال �ت �� �س �ج �ي��ل وال � �ت ��دوي ��ن ولذلك
ان �ت �� �ش��رت ال �ل �غ��ات ال���ش�ف��اه�ي��ة ،ولكن

عبداهلل �آل حامد :الإمارات مت�ضي قدما على
طريق االبتكار بدعم القيادة الر�شيدة
•• �أبوظبي-وام:

قال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد
�آل ح��ام��د رئ�ي����س دائ� ��رة ال���ص�ح��ة -
�أب��وظ�ب��ي �إن ��ه يف ال��وق��ت ال ��ذي �أثرت
فيه جائحة كوفيد -19على العامل
�أج �م ��ع ب� ��رزت �أب��وظ �ب��ي بتوجيهات
ق�ي��ادت�ه��ا ال��ر��ش�ي��دة بنهجها املتفرد
ال � ��ذي ال ي �ت��وق��ف �أم � ��ام التحديات
ب��ل ي�ح��ول�ه��ا �إىل ف��ر���ص و�إجن � ��ازات
باالبتكار لتم�ضي يف طريقها لو�ضع
حلول ت�سهم يف املقام الأول باحلفاظ
على �صحة و�سالمة املجتمع و�ضمان
م��وا��ص�ل��ة ح���ص��ول�ه��م ع�ل��ى الرعاية
ال�صحية ذات اجل��ودة املتميزة �أينما
احتاجوا �إليها.
و�أو�ضح معاليه يف ت�صريح له مبنا�سبة

بدء فعاليات الإمارات تبتكر 2021
غدا �أنه" :يف خ�ضم التحديات كانت
ه�ن��اك الفر�ص ففي ظ��ل التحديات
ال��راه �ن��ة ال �ت��ي ن�ت�ج��ت ع ��ن جائحة
كوفيد -19مت ت�سريع وترية م�سرية

ال�صحة الرقمية م��ن خ�لال توفري
ح�ل��ول و�أدوات تكنولوجية متميزة
ت���ض�م��ن ��ص�ح��ة اجل �م �ي��ع وت���س�ه��م يف
احلد من انت�شار فريو�س كوفيد-19
متثلت يف تطبيقات خمتلفة لتقدمي
اال�ست�شارات الطبية عن بعد ونتائج
الفح�ص وطرق احل�صول عليه وتتبع
املخالطني واحلجر املنزيل و جميعها
ك��ان��ت ن�ت��اج ن�ه��ج االب�ت�ك��ار ال ��ذي يعد
�أ�سا�سا را�سخا تتبناه الدولة لتطورها
وازدهارها ولتكون يف مقدمة الدول
يف جميع امليادين".
و�أك� ��د م���ض��ي دول ��ة الإم� � ��ارات قدما
على طريق االبتكار يف ظل قيادتها
الر�شيدة التي حتمل ر�ؤية ا�ست�شرافية
التي �أر�ست من خاللها نهج االبتكار
�أ�سلوب حياة لدى �أبناء الإمارات.

�إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة ر�أ�س اخليمة �ضبطت
 1125كيلوجراما من املواد املخدرة العام املا�ضي
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

جنح رجال �إدارة مكافحة املخدرات يف �شرطة ر�أ�س اخليمة
خالل العام املا�ضي يف �ضبط  1125كيلوجراما من املواد
املخدرة اخلام تبلغ قيمتها ال�سوقية  25مليون درهم رغم
الظروف الإ�ستثنائية التي فر�ضتها جائحة تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد .19
و �أو��ض��ح العقيد �إب��راه�ي��م جا�سم الطنيجي م��دي��ر �إدارة
مكافحة املخدرات يف �شرطة ر�أ�س اخليمة �أن رجال املكافحة
متكنوا من خ�لال عزميتهم و�إ��ص��راره��م التي ا�ستطاعوا
من خاللها التغلب على الظروف املحيطة الناجمة عن
جائحة ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن ال�ق�ي��ام بواجباتهم املهنية
والوظيفية بكل كفاءة واقتدار ما انعك�س يف جناحهم يف

�ضبط طن و 125كليوجراما من املواد املخدرة بالتعاون
م��ع ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني يف ال�ق�ي��ادات ال�شرطية يف
الإم��ارات الأخ��رى .ولفت �إىل �أن �أك�بر �ضبطية متثلت يف
�ضبط  763كيلوجراما م��ن خم��در الأف �ي��ون يف عملية
واح ��دة م��ا ج�سد اجل �ه��ود ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا فريق
عمل �إدارة مكافحة امل �خ��درات ال��ذي ي�سهر �أف ��راده على
�أمن و�سالمة الوطن واملواطن واملقيم ويت�صدى بكل حزم
لتجار ومروجي ال�سموم الذين ال هم لهم �سوى حتقيق
ريا �إىل �أهمية
مكا�سب مادية بطرق غري م�شروعة  ،م�ش ً
التعاون القائم ب�ين ال�ق�ي��ادات ال�شرطية يف ال��دول��ة حتت
مظلة وزارة الداخلية يف اف�شال حماوالت جتار ومروجي
املواد املخدرة مبختلف �أنواعها وحماية �أفراد املجتمع من
ال�سقوط يف �شرك الإدمان .

اللغات اال�ستعمارية ظلت ترتبع على
قمة الهرم اللغوي كون لغة اال�ستعمار
جت�ع��ل ال�ن�خ��ب امل�ح�ل�ي��ة حت��اف��ظ على
م�صاحلها ومكت�سباتها.
وق � ��دم امل �ح��ا� �ض��ر ع��ر� �ض �اً واف� �ي� �اً عن
ال�ل�غ��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�ت�ع��ددي��ة اللغوية
يف جمهورية ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا مربزاً
ال �� �ص��راع ب�ي�ن ال�ل�غ�ت�ين الأفريكانية
والإجنليزية فيها ،وحماوالت تهمي�ش
اللغة الأفريكانية ،كما �سلط الباحث
ال�ضوء على امل�شهد اللغوي يف عهد ما
بعد العن�صرية.
ويف حديثه عن "هيمنة لغة امل�ستعمر
ع�ل��ى امل���ش�ه��د الأف��ري �ق��ي يف ع���ص��ر ما
بعد اال�ستعمار" تطرق املحا�ضر �إىل
اللغات الإقليمية املركزية والفرعية

م ��ؤك ��داً �أن ��ه ك�ل�م��ا ازداد ع ��دد اللغات
الأ�صلية واللهجات املحلية املعروفة
بالرطانات ازدادت لغة امل�ستعمر قوة
و� �ش��را� �س��ة ،و�أ��ص�ب�ح��ت �أك�ث�ر انت�شاراً
و�سيطرة على ال�ساحة ،وظلت هكذا
ح �ت��ى � �ض��رب��ت ب �ج��ذوره��ا يف �أعماق
ال �ت�راب الأف��ري �ق��ي ب�ع��د �أن ا�ستقلت
معظم ال��دول الأفريقية يف �ستينيات
القرن املا�ضي ،وا�ستطاعت �أن تتعاي�ش
م��ع ال�ل�غ��ات الأ��ص�ل�ي��ة امل��رك��زي��ة الأم،
وحتولت لغات اال�ستعمار �أحياناً �إىل
لغة �أوىل �أو ثانية م��ع م��رور الزمن،
و� �ص��ار �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي �ن �ظ��رون �إىل
وظ �ي �ف��ة مم �ي��زة �أو م �ك��ان��ة مرموقة
يحر�صون على تعلم اللغة املهيمنة،
وهذا ما كان ي�سهم يف تدمري امل�صلحة

العامة مبقابل �أغرا�ض �شخ�صية.
و�أ� �ش��ار املحا�ضر يف ختام حديثه �إىل
�أن بع�ض ال��دول النا�شئة ح��اول��ت �أن
ت�ش ّرع القوانني اخلا�صة باملمار�سات

اللغوية ،ونا�ضلت من �أجل تبني �أداة
لغوية واح��دة لال�ستخدام الر�سمي،
وم �ث �ل �ه��ا ال � ��دول ال �ت��ي ح���ص�ل��ت على
ا�ستقاللها ،وذل��ك انطالقاً من كون
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ال�ل�غ��ة �أداة تعبري ع��ن ال ��روح العامة
والهوية امل�شرتكة ،وهي جت�سد معنى
ال��وط�ن�ي��ة ،وه��ي ك � ��أداة ات���ص��ال تخدم
الدولة واالقت�صاد.

النائب العام للدولة :مبادئ العدالة االجتماعية ت�شكل ركنا
�أ�سا�سيا يف امل�سرية احل�ضارية لدولة الإمارات
•• �أبوظبي  -وام:

�أك��د امل�ست�شار ال��دك�ت��ور حمد �سيف
ال�شام�سي ،النائب العام للدولة �أن
مبادئ العدالة االجتماعية ت�شكل
ركنا �أ�سا�سيا يف امل�سرية احل�ضارية
ل��دول��ة الإم� � ��ارات م�ن��ذ ن���ش��أت�ه��ا ما
جعلها من��وذج��ا للتعاي�ش ال�سلمي
والت�سامح واال�ستقرار االجتماعي
�إذ ا�ستطاعت الإمارات حتقيق ن�سب
عاملية غري م�سبوقة يف تطبيق مبادئ
العدالة االجتماعية بني مواطنيها
واملقيمني على �أر��ض�ه��ا وال�ت��ي تعد
ب��دوره��ا ح�صيلة اجل�ه��ود املخل�صة

وال��ر�ؤي��ة احلكيمة للقائد امل�ؤ�س�س
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان " طيب اهلل ثراه " القائمة
على تر�سيخ مبادئ العدل وامل�ساواة
بني جميع �أفراد املجتمع وهي القيم
ذاتها التي وا�صلت القيادة الر�شيدة
ال���س�ير ع�ل��ى نهجها ع�بر حر�صها
ال ��د�ؤوب على �إر� �س��اء دع��ائ��م العدل
وو� �ض ��ع �أ� �س ����س م�ت�ي�ن��ة ومرتكزات
قوية تقوم عليها منظومة الق�ضاء
والعدالة للدولة.
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام ل� �ل ��دول ��ة يف
ت�صريح له مبنا�سبة "اليوم العاملي
للعدالة االجتماعية ال��ذي يوافق

ي�أتي يف �إطار حر�صها على دعم جهود
املجتمع ال��دويل يف حتقيق العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،باعتبارها
م�ب��د�أ �أ�سا�سيا م��ن م�ب��ادئ التعاي�ش
ال�سلمي والت�سامح بني الأمم ،فهي
�أ�سا�س اال�ستقرار الوطني واالزدهار
العاملي ،منوها �إىل �أن اجلهود التي
ت�ب��ذل�ه��ا دول ��ة الإم � � ��ارات ع�ل��ى هذا
ال ���ص�ع�ي��د حم �ل �ي��ا ودول � �ي� ��ا ،جعلها
يف م���ص��اف ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة التي
تناف�س على ريادة م�ؤ�شرات العدالة
االجتماعية عامليا.
 20فرباير من كل عام" �إن احتفال و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن م��وا� �ص �ل��ة ت�صدر
دولة الإمارات بهذه املنا�سبة العاملية الإم��ارات ال��دول العربية واالرتقاء

يف امل � ��ؤ� � �ش� ��رات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل�سيادة
ال �ق��ان��ون ،ي�ب�ين �أن ��س�ي��ادة القانون
وحت �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة االجتماعية،
دع��ام��ات �أ�سا�سية يكفلها الد�ستور
واملنظومة الت�شريعية للدولة والتي
ت���ض��ع الأ� �س ����س ال��را� �س �خ��ة ل�ضمان
ح �ف��ظ ح �ق��وق ك��ل ف �ئ��ات املجتمع،
وينطلق هذا كله من املوقع املحوري
لل��إن �� �س��ان يف ال� ��ر�ؤي� ��ة التنموية
العادلة ل�ل�إم��ارات ،وهي ر�ؤي��ة ترى
�أن الإن�سان هم �أهم عنا�صر التنمية
وال�ث��روة احلقيقية ل �ل��دول��ة ،التي
ي�ج��ب احل �ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا وتطويرها
وتنميتها.

ال�صحفيني الإماراتية تعتمد قواعد منح الدرا�سات اجلامعية والعليا وتطوير اللغة
•• دبي -د .حممود علياء.

قرر جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني
برئا�سة حممد احلمادي يف اجتماعه
ع� ��دداً م��ن امل �ب��ادئ وال �ق��واع��د للمنح
اخلا�صة بالدرا�سات اجلامعية والعليا
وتطوير اللغة للزمالء ال�صحفيني
�أع�ضاء اجلمعية العاملني يف قطاعي
ال�صحافة والإعالم.
وق��ال��ت �أم �ن��ة ال�ك�ت�ب��ي ع���ض��و جمل�س
الإدارة رئي�سة جلنة التدريب ،حر�صاً
م��ن جمعية ال�صحفيني الإماراتية
وحت �ق �ي �ق��ا لأه � � � ��داف ت ��أ� �س �ي �� �س �ه��ا يف
ت�ن�م�ي��ة م� �ه ��ارات خ �ب��رات و�إمكانات
ال�صحفيني ال�ت��ي �أطلقتها اجلمعية
منذ عام  2015لربنامج الدرا�سات
اجلامعية والعليا والدورات الدرا�سية
ال��ذي ا�ستفاد منه ع��دد من الأع�ضاء
وال�ع���ض��وات وب�ل��غ �إج �م��ايل امل�صروف
منه حتى العام املا�ضي  2020مبلغ

وقيمته " مليون ون�صف املليون درهم
" وا�ستفاد منه  20ع�ضوا.
و�أ��ض��اف��ت ،اعتمد جمل�س االدارة �أن
يتم تقدم اخلدمة للأع�ضاء العاملني،
وتقدم اخلدمة لكل ع�ضو ملرة واحدة
ف �ق��ط ،ومت �ن��ح اخل��دم��ة مل��ن ال يزيد
راتبهم ال�شهري عن � 40أل��ف درهم،

و�أن تكون اجلامعة معتمدة من وزارة
الرتبية والتعليم �أو اجلهة املخولة
عن التعليم العايل بدولة الإمارات.
وت ��اب �ع ��ت ،وي� �ق ��دم ال ��راغ ��ب باملنحة
عر�ضا ر�سمياً بتكاليف الدرا�سة ،على
�أن ت�ت�ح�م��ل اجل�م�ع�ي��ة ن���س�ب��ة 50%
من تكاليف الدرا�سة ،وي��وايف الع�ضو

الدار�س اجلمعية بن�سخ معتمدة من
� �ش �ه��ادات ال �ت �خ��رج ،وي�ت�ع�ه��د الع�ضو
ب��إع��ادة قيمة املنحة ب�شيك مقدم �إذا
مل ي�ستكمل الدرا�سة.
و�أ�شارت الكتبي ،ب�أن تخ�ص�ص اخلدمة
يف ال��درا� �س��ة اجل��ام�ع�ي��ة لتخ�ص�صات
الإع� �ل ��ام واالت� ��� �ص ��ال اجلماهريي،

ويف ال� ��درا� � �س� ��ات ال �ع �ل �ي��ا تخ�ص�ص
يف ال ��درا� �س ��ات ال �ت��ي ت �خ��دم الإع �ل�ام
واالت�صال اجلماهريي.
وبينت� ،أنه يف حاالت ت�أجيل امل�ستفيد
ال ��درا�� �س ��ة �أال ت �ت �ع��دى ع� ��ام درا� �س��ي
واجل �م �ع �ي��ة ال ت�ت�ح�م��ل �أي تكاليف
�إ�ضافية قد تقررها امل�ؤ�س�سة التعليمية
عليه ،على �أن يقدم امل�ستفيدون من
الدرا�سات العليا ن�سخة من ر�سائلهم
وع��ر��ض��ا لتو�صياتها �ضمن �أن�شطة
اجل�م�ع�ي��ة .و�أو� �ض �ح��ت رئ�ي���س��ة جلنة
ال�ت��دري��ب� ،أن ال�ه��دف م��ن ه��ذه املنح
ه ��و رف ��ع امل �� �س �ت��وى ال�ع�ل�م��ي واملهني
ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين والإع �ل�ام � �ي �ي�ن ال ��ذي
ينعك�س �إيجابيا على مهنة ال�صحافة
والإع �ل��ام ال �ت��ي ت�ت�ط��ور ب�شكل كبري
خ�ل�ال ال �ف�ترة ال��راه�ن��ة وم��ا ب�ه��ا من
�أح��داث ا�ضطرت العاملني فيها �إىل
تطوير �أنف�سهم مبا يتواكب مع نظام
الإعالم الرقمي احلديث.

بتكلفة ملياري درهم ..امل�شروع يخدم �أكرث من  1.5مليون ن�سمة

طرق دبي تنجز  60%من م�شروع تطوير طريق دبي -العني
• مطر الطاير :مبتابعة حمدان بن حممد ..توا�صل الهيئة تنفيذ م�شاريع حيوية تخدم املجتمع وتدعم م�سرية التنمية يف الإمارة
• اجل�سور على تقاطع �شارع ال�شيخ حممد بن زايد وطريق دبي-العني ت�ستوعب  36000مركبة يف ال�ساعة- .
زيادة الطاقة اال�ستيعابية من  6000مركبة يف ال�ساعة �إىل  12000مركبة بعد انتهاء جميع مراحل امل�شروع
•• دبي -وام:

�أع�ل�ن��ت هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات يف
دبي �إجناز  60%من م�شروع تطوير
ط ��ري ��ق دب ��ي-ال � �ع �ي�ن ،ب �ت �ك �ل �ف��ة تبلغ
ملياري درهم وال��ذي ي�أتي تنفيذه يف
�إط��ار اخلطة اخلم�سية التي �أطلقها
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" لتلبية احتياجات التو�سع
واالن �ت �� �ش��ار ال���س�ك��اين وال �ع �م��راين يف
الإم��ارة ،وحتقيق ال�سعادة والرفاهية
لل�سكان ،ل�ت�ك��ون دب��ي �أف���ض��ل مدينة

ل �ل �ح �ي��اة .ي���س�ه��م ال �ت �ط��وي��ر اجلديد
للطريق يف حتقيق ان�سيابية احلركة
امل��روري��ة وت�ع��زي��ز حم ��اور ال��رب��ط مع
�� �ش ��ارع ر�أ� � ��س اخل � ��ور و�� �ش ��ارع ال�شيخ
حم� �م ��د ب� ��ن زاي � � ��د و�� � �ش � ��ارع ال�شيخ
زاي� ��د ب��ن ح �م��دان �آل ن�ه�ي��ان و�شارع
الإم ��ارات� ،إىل جانب خدمة امل�شاريع
التطويرية القائمة وامل�ستقبلية على
جانبي طريق دبي-العني .كما ي�سهم
ع�ن��د اك�ت�م��ال��ه يف م���ض��اع�ف��ة الطاقة
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل�ل�ط��ري��ق م��ن 6000
مركبة يف ال�ساعة يف ك��ل اجت ��اه� ،إىل
 12000مركبة� ،إ�ضافة �إىل خف�ض
زمن الرحلة على طريق دبي-العني،

املمتد من تقاطع بوكدرة �إىل تقاطعه
مع �شارع الإمارات ،من  16دقيقة �إىل
 8دقائق ،وحل م�شكلة االزدحام الذي
كان ميتد �أحياناً بطول كيلومرتين،
�إذ يُقدَّر عدد امل�ستفيدين من م�شروع
ت�ط��وي��ر ه��ذا ال�ط��ري��ق ب �ح��وايل 1.5
مليون ن�سمة .و بهذه املنا�سبة ،قال
م�ع��ايل م�ط��ر حم�م��د ال�ط��اي��ر ،املدير
العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة
الطرق واملوا�صالت �إنه مبتابعة �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س
التنفيذي ،توا�صل الهيئة العمل على
تنفيذ م�شاريع حيوية تخدم املجتمع

وت��دع��م م�سرية التنمية يف الإم ��ارة،
ع�بر تعزيز واح��دة م��ن �أك�ث�ر �شبكات
ال�ط��رق ك�ف��اءة يف املنطقة ،مب��ا متثله
الطرق من �أهمية كعن�صر رئي�س يف
تطوير جودة احلياة وحتقيق ال�سعادة
لل�سكان ،و�سعياً �إىل تعزيز مكانة دبي
بني �أكرث مدن العامل �أماناً يف جمال
ال�سالمة املرورية عرب زي��ادة الطاقة
اال�ستيعابية للطرق ورف��ع كفاءتها،
يف �إط��ار خطة ا�سرتاتيجية مدرو�سة
ت��واك��ب م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ن�م��و العمراين
واالقت�صادي امل�ستمر للإمارة ،ووفق
�أرقى املوا�صفات العاملية .و�أكد معاليه،
انتهاء ال�شركات املنفذة للم�شروع من

ج�سرة على تقاطع
�إجناز الو�صالت امل ُ ّ
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد مع �شارع
دبي-العني يف كل االجتاهات ،وفتحه
للحركة امل��روري��ة ب�شكل كامل ،الفتاً
�إىل �أن العمل جا ٍر حالياً على تطوير
اجل���س��ر ال��رئ�ي����س يف ال�ت�ق��اط��ع نف�سه
لي�شمل حركات االلتفاف �إىل جميع
االجت� ��اه� ��ات الأخ� � � ��رى� ،إ� �ض ��اف ��ة �إىل
ا�ستكمال ت�ق��اط��ع ��ش��ارع ال�شيخ زايد
بن حمدان �آل نهيان ،حيث �ستكتمل
عملية الربط بني �شارع ال�شيخ زايد
بن حمدان �آل نهيان احلايل وامتداده
ال��ذي افتتح ع��ام  ،2018وذل��ك من
خالل �إن�شاء جديد ج�سر فوق طريق

دبي-العني يت�ألف من �أربعة م�سارات
يف ك��ل اجت� ��اه م��ع �إم �ك��ان �ي��ة تو�سعيه
م �� �س �ت �ق �ب� ً
لا �إىل خ �م �� �س��ة م� ��� �س ��ارات،
وت�ط��وي��ر ال��و��ص�ل��ة امل�ج��� ّ�س��رة القائمة
لتخدم احلركة املرورية القادمة من
جممع دبي الند ال�سكني املتجهة غرباً
�إىل طريق دب��ي  -العني باجتاه دبي،
جم�سرة جديدة خلدمة
و�إن�شاء و�صلة ّ
احل��رك��ة امل ��روري ��ة ال �ق��ادم��ة م��ن دبي
املتجهة ��ش�م��ا ًال للمدينة الأكادميية
وواحة دبي لل�سيلكون ،مع �إن�شاء طرق

خدمية على جانبي ال���ش��ارع و�إن�شاء
و� � �ص �ل�ات ال �ت �ف��اف �ي��ة خل ��دم ��ة باقي
احلركات وامل�شاريع التطويرية حيث
م��ن امل �ت��وق��ع ان �ت �ه��اء الأع� �م ��ال خالل
الربع الثاين من العام القادم.
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه" :ي�شمل امل�شروع
ت �ط��وي��ر ت �ق��اط��ع ن ��د ال �� �ش �ب��ا اجل ��اري
خل��دم��ة احل��رك��ة امل��روري��ة م��ن طريق
دب��ي  -ال�ع�ين �إىل منطقة ن��د ال�شبا
والعك�س �إ��ض��اف��ة �إىل حت�سينات على
الطرق ال�سطحية الداخلة واخلارجة

يف منطقة ن��د ال�شبا وت��وق��ع االنتهاء
م�ن��ه خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��اين م��ن العام
احل � ��ايل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ق��اط��ع �شارع
امليدان مع طريق دبي-العني وربطه
مع �شارع املنامة ،حيث �سيجري �إن�شاء
ج�سر يت�ألف من �أربعة م�سارات يف كل
اجتاه للربط بني �شارع امليدان و�شارع
املنامة ،وكذلك تطوير اجل�سر القائم
ع �ل��ى � �ش��ارع��ي امل� �ي ��دان ودبي-العني
خلدمة امل�شاريع التطويرية التابعة
لـميدان.
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«زايد للثقافة الإ�سالمية» ت�شارك يف فعاليات «الإمارات تبتكر »2021
•• �أبوظبي -وام:

ت�شارك دار زايد للثقافة الإ�سالمية احتفاء بفعاليات الإم��ارات تبتكر
 2021بحزمة من املبادرات والفعاليات يف هذا احلدث الوطني الذي
يحتفي باالبتكار يف جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة ويهدف
�إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار ،وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف ت�صميم
وتطوير التجارب واملبادرات وامل�شروعات امل�ستقبلية ،بالتزامن مع العام
اخلم�سني لقيام دولة الإمارات.
وت�ستهدف هذه الفعاليات �أف��راد املجتمع واملهتدين اجل��دد واملهتمني
بالثقافة الإ�سالمية بتعزيز وعي �أفراد املجتمع ب�أهمية االبتكار و�أثره
يف م�ستقبلهم ،و�سيت�ضمن برنامج ال��دار تنظيم ال��ور��ش��ة االبتكارية

06

يف خدمات ال��دار والتي �ستتحدث عن كيفية تقدمي خدمات مبتكرة �ألعاب ذكاء ت�سهم يف تعزيز تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ويتم للتحديات من خالل االطالع على �أف�ضل املمار�سات با�ستخدام �أدوات
للمتعاملني ،وم�ف�ه��وم االب�ت�ك��ار يف �إ��س�ع��اد املتعاملني وكيفية توليد تنفيذها بالتعاون م��ع القطاع اخل��ا���ص يف ع��دة �أم��اك��ن مثل املطاعم االبتكار املتنوعة مب��ا يحقق توجهات دار زاي��د للثقافة الإ�سالمية و
تطلعات حكومة الإمارات.
وحتفيز الأف�ك��ار املبتكرة ،بالإ�ضافة �إىل عقد ور�شة بعنوان "االبتكار ومراكز الت�سوق وحمطات انتظار احلافالت.
يف منهج الثقافة الإماراتية" بهدف بحث فر�ص وحتديات و �إعداد وحتقيقاً لر�ؤيتها يف �أن تكون م�ؤ�س�سة رائدة يف التعريف بجوهر الثقافة وقالت الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام للدار  :احتفالنا
و تطبيق منهج مبتكر للثقافة الإم��ارات�ي��ة وقيا�سه ،و�إي�ج��اد احللول اال�سالمية تنظم ال��دار �أي�ضاً مبادرة "عرب ب�إبداعاتك الفنية" تعنى هذا العام مميز كونه يتزامن مع احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي،
للتحديات باالطالع على �أف�ضل املمار�سات با�ستخدام �أدوات االبتكار بطرح �أحاديث نبوية مرتبطة بالقيم اال�سالمية والتعبري عنها ب�أ�سلوب فم�شاركتنا اليوم يف الإمارات تبتكر ت�أتي جت�سيداً لتوجهات ور�ؤية قيادة
املتنوعة كالع�صف الذهني و البحث و التطوير و حتليل الأفكار ،مبا فني ي�ضم الر�سم والت�صوير والت�صميم الفوتوغرايف وذلك على مواقع الدولة يف تبني االبتكار منهج عمل وثقافة حكومية وجمتمعية ،فهذا
التوا�صل االجتماعي بهدف تعزيز قيم التعاي�ش واح�ترام الآخر التي احلدث ال�سنوي يهدف �إىل تعزيز ريادة الدولة عاملياً ،وتعزيز مكانتها
يحقق توجهات الدار.
وي�شتمل برنامج الدار على فعالية تدعم تعليم اللغة العربية للناطقني تر�سخها الدولة ولها �أثر �إيجابي يف املجتمع� ،إىل جانب تنظيم ور�شة كمركز عاملي لالبتكار من خ�لال بناء ال�ق��درات ون�شر ثقافة االبتكار
بغريها من خالل و�سائل تعليمية ترفيهية ت�ستهدف �أفراد املجتمع من بعنوان "االبتكار يف الت�سامح و التعدد الثقايف" تخت�ص ببحث فر�ص يف الدولة ،ويتحقق ذلك من خالل تبني اجلهات احلكومية والقطاع
اجلاليات املختلفة املقيمة على �أر���ض دولة االم��ارات ،من خالل ابتكار و حتديات الت�سامح و التعدد الثقايف يف دولة الإمارات و �إيجاد احللول اخلا�ص و�أفراد املجتمع ممار�سات االبتكار.

حتتفي باملبتكرين وق�ص�ص النجاح وت�ستعر�ض �إجنازات الدولة يف االبتكار

«الإمارات تبتكر  »2021تنطلق اليوم مب�شاركة وا�سعة من احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم الأح��د ،فعاليات "الإمارات تبتكر  "2021التي تنظم يف كافة
�إمارات الدولة يف الفرتة من � 21إىل  27فرباير احلايل ،مب�شاركة وا�سعة من
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية و�شركات القطاع
اخلا�ص وخمتلف فئات املجتمع ،يف منا�سبة وطنية �سنوية حتتفي باالبتكار
وق�ص�ص النجاح يف دولة الإم��ارات وت�ستعر�ض الإجن��ازات وامل�شاريع املبتكرة يف
كافة القطاعات.
وي�ه��دف احل��دث الوطني ال�سنوي ال�ب��ارز �إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار،
وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف ت�صميم وتطوير التجارب واملبادرات امل�ستقبلية،
وي�أتي بالتزامن مع اال�ستعدادات لالحتفال ياليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دولة

الإمارات.
وت�شهد فعاليات "الإمارات تبتكر  "2021تكرمي الفائزين بجائزة "الإمارات
تبتكر" التي �أطلقها مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي ،ترجمة لتوجهات
حكومة دولة الإمارات يف دعم الأفكار املبتكرة وتطبيقها ،والتي حتتفي يف دورتها
الأوىل باالبتكارات التي �أ�سهمت يف تعزيز جهود مواجهة تبعات جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد ،"-19والتي �سيتم �إعالن الفائزين بها �ضمن فعاليات
م�ؤمتر "الإمارات تبتكر  "2021الذي يعقد يف موقع "�إك�سبو  2020دبي"
يوم اخلمي�س  25فرباير احلايل.
وت�ت���ض�م��ن ج��ائ��زة "الإمارات ت�ب�ت�ك��ر � "2021أرب� ��ع ف �ئ��ات رئ�ي���س�ي��ة حتتفي
باالبتكارات احلكومية ،التي �أ�سهم تطبيقها يف تعزيز ا�ستمرارية الأعمال،
واالقت�صاد الوطني ،والتعليم وخمتلف القطاعات ،وهي :فئة �أف�ضل ابتكار من

حيث احلداثة ،وفئة �أف�ضل ابتكار قابل للتكرار ،و�أف�ضل ابتكار من حيث الأثر يف
خدمة املجتمع� ،إ�ضافة �إىل فئة �أ�سرع ابتكار مت تطبيقه ملواجهة "كوفيد."-19
و�سيتم تنظيم م�ؤمتر "الإمارات تبتكر  "2021االفرتا�ضي باالعتماد على
من��وذج هجني يجمع ب�ين اجلل�سات احل��واري��ة على �أر� ��ض ال��واق��ع ،وفعاليات
افرتا�ضية تعر�ض عرب من�صة رقمية يف موقع "�إك�سبو  2020دبي" ،ويركز
امل ��ؤمت��ر ع�ل��ى ال�ت�ح��والت امل�ب�ت�ك��رة ،واالق�ت���ص��اد امل�ب�ت�ك��ر ،وي�سلط ال���ض��وء على
احلكومات املتميزة التي وظفت االبتكار يف �إحداث قفزات كبرية.
وت�شهد "الإمارات تبتكر � "2021إط�ل�اق م �ب��ادرات ت�ه��دف لتعزيز الوعي
املجتمعي ب�أهمية االبتكار و�أث��ره يف واقع �أف��راده وم�ستقبلهم ،وتنمية التفكري
الإبداعي ال��ذي يقوم على التجربة واختبار الأفكار ما ي�سهم يف �إيجاد حلول
مبتكرة للتحديات و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.

وتت�ضمن الفعاليات ع��دداً من امل�ب��ادرات التي يتم تنظيمها على �أر���ض الواقع
وافرتا�ضياً ،بهدف ا�ستقطاب �أكرب عدد من امل�شاركات ،وتنظم �إم��ارة �أبوظبي
 118فعالية ومبادرة ،وتنظم �إمارة دبي  60فعالية داخلية وخارجية ،و�إمارة
ر�أ���س اخليمة �أك�ثر من  60فعالية ،وتنظم �إم��ارة عجمان ع��دداً من املبادرات
والفعاليات وور���ش العمل ،فيما تنظم اجلهات املحلية يف �إم��ارة الفجرية �أكرث
من  30فعالية ،كما تنظم اجلهات املحلية يف �إمارة �أم القيوين نحو  20فعالية
مبتكرة.
وتلتزم فعاليات "الإمارات تبتكر" بتطبيق الإجراءات االحرتازية التي و�ضعتها
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث ملواجهة جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد ،التي ت�شمل التباعد االجتماعي ،وارت��داء الكمامات ،وتوفري
�أدوات التعقيم حلماية �أفراد املجتمع.

م�شاركة قيا�سية يف م�سابقة الروبوتات املوحدة  2021للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن الأوملبياد اخلا�ص الإم��ارات��ي عن م�شاركة قيا�سية يف م�سابقة الروبوتات
امل��وح��دة  ،2021حيث يتناف�س  375طالباً م��ن  44مدر�سة على م�ستوى
دول��ة الإم ��ارات افرتا�ضياً من خ�لال ف��رق موحدة لإمت��ام مهام �أ�سبوعية عرب
م�صممة خ�صي�صاً للم�سابقة.
من�صات الكرتونية ت�ستخدم تقنيات التلعيب ُ
وتعترب م�سابقة الروبوتات املوحدة � 2021أكرب م�سابقة للروبوتات ت�ستهدف
الطالب من ذوي القدرات املختلفة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
وت�شمل فئتني عمريتني هما بني  8و 11عاماً ،ومن  12عاماً فما فوق ،وتنق�سم
املناف�سة على يومني ،يوم  13مار�س القادم لطالب املرحلة االبتدائية ويوم 20

مار�س لطالب املرحلة الثانوية.
وت�ضم الفرق املوحدة طالباً من ذوي القدرات املختلفة بالتعليم الأ�سا�سي العبني
جنباً �إىل جنب مع �أقرانهم من ال�شركاء املوحدين مبدار�سهم ليتعاونوا �سوياً
طوال مدة امل�سابقة كفريق واحد لإمت��ام املهام املوكلة �إليهم ..فاملهام املطلوبة
منهم ال تعمل فقط على تعزيز معرفتهم املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات وال��روب��وت��ات ،و�إمن��ا �أي�ضاً تعمل على حت�سني مهارات
التوا�صل والعمل اجلماعي ومهارات اتخاذ القرار بني الطالب من ذوي القدرات
املختلفة يف مناخ ي ُتيح للجميع امل�شاركة املت�ساوية واال�ستمتاع بتجربة �إيجابية.
وتقام مرا�سم ت�سليم اجلوائز عرب الإنرتنت يف يوم � 17أبريل املقبل حيث يتم
الإعالن عن �أ�سماء الفائزين �ضمن الفئات التقنية وغري التقنية �أي�ضاً .و�ستتاح

�أمام مدر�سة واحدة فر�صة الفوز باجلائزة االفتتاحية لالبتكار من �أجل الدمج
والتي �ستمنح للمدر�سة التي تنجح يف �إبراز و�إظهار كيف ميكن ا�ستخدام �أن�شطة
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات مثل الروبوتات املوحدة لتعزيز
قيم ال�شمول وال��دم��ج بداخلها ب�شكل فاعل وم�ستدام .وق��ال ط�لال الها�شمي
املدير الوطني مل�ؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�ص الإم��ارات��ي" :لقد �أ�سعدتنا ا�ستجابة
امل��دار���س واملعلمني املده�شة مل�سابقة ال��روب��وت��ات امل��وح��دة  2021للأوملبياد
اخلا�ص الإماراتي ،ال�سيما يف ظل ال�ضغط الذي يعانيه قطاع التعليم ب�شكل عام
نظراً للظروف الراهنة حيث �إن للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي دورا مهما يف تعزيز
نقاط القوة و�إمكانيات الطالب من ذوي القدرات املختلفة ليح�صلوا على قدر
�أكرب من التقدير ،وذلك من خالل خلق فر�ص متكنهم وت�ساعدهم على التفاعل

مع �أقرانهم والتعاون معاً داخل جمتمعهم املدر�سي".
يذكر �أنه يف عام ُ ،2019نظمت �أوىل فعاليات الروبوتات املوحدة خارج الواليات
املتحدة الأمريكية ب�أبوظبي حيث �شارك ما يقارب  200طالب من  20مدر�سة
يف الدولة ،واجتمعوا �سوياً لبناء روبوتات على مدار �ستة �أ�سابيع لتتوج امل�سابقة
يف حفل وُزع ��ت خ�لال��ه اجل��وائ��ز وذل��ك يف  16نوفمرب  .2019ويف نوفمرب
 ،2020مت تنظيم تدريب افرتا�ضي للروبوتات املوحدة والذي ا�ستقطب 196
طالبا �ضمن  58فريقا موحدا من  25مدر�سة على م�ستوى الدولة.
وتنظم م�سابقة الروبوتات املوحدة  2021بالتعاون مع ال�شركاء التعليميني،
�آت�لاب ال�شرق الأو��س��ط و�شركة ال��دار للتعليم ،ال�شريك التعليمي الر�سمي يف
�أبوظبي والعني.

 20جهة حكومية و�شبه حكومية بر�أ�س منى املطرو�شي � :أ�سبوع االبتكار يالم�س الف�ضاء ويتزامن مع اال�ستعداد للخم�سني

اخليمة ت�شارك يف فعاليات الإمارات تبتكر
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أعلنت الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي يف ر�أ�س اخليمة
م�شاركة  20جهة حكومية و�شبه حكومية حملية بالإمارة
يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021خالل الفرتة من 21
�إىل  27فرباير اجلاري من بينها �شريكان �إعالميان هما
املكتب الإعالمي حلكومة ر�أ�س اخليمة وهيئة �إذاعة ر�أ�س
اخليمة.
و�أك� ��دت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س �أن ن�سبة ك�ب�يرة من
ال�ف�ع��ال�ي��ات االب�ت�ك��اري��ة يف دورة  2021ب��الإم��ارة تنظم
"افرتا�ضيا" �إىل جانب فعاليات �أخرى حتت�ضنها الدوائر
وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف مقارها و�سط �سل�سلة من التدابري
الوقائية امل�شددة ،يف �إطار التقيد بالإجراءات االحرتازية
التي �أقرتها اجلهات املعنية يف الدولة.
وق��ال الدكتور حممد عبداللطيف خليفة الأم�ين العام
للمجل�س التنفيذي يف ر�أ�س اخليمة� :إن فعاليات "الإمارات
تبتكر" ،يف الإم��ارة خالل الن�سخة اجلديدة هذا العام،
تت�ضمن  82فعالية متنوعة من �أبرزها م�سابقة �أف�ضل
تطبيق ذك��ي خا�ص بر�أ�س اخليمة و�أخ��رى لأجمل �صور
رقمية ل�ل�إم��ارة تطلقهما هيئة احلكومة الإلكرتونية،
و"�شجرة االبتكار" وه��و راب��ط �إل�ك�تروين مبتكر يوثق
الأف �ك ��ار واالب �ت �ك��ارات تطلقه دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ة ،وم�ؤمتر
االبتكار من تنظيم هيئة ر�أ�س اخليمة للموا�صالت ،التي
تطلق �أي�ضا نظاما لر�صد �سلوكيات ال�سائقني ،و"فيديو

اخليال" ،ال��ذي ي�ضع ت�صورا م�ستقبليا لدائرة املوارد
الب�شرية يف ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ع��ام  ،2071وور� ��ش مهنية
ابتكارية تنظمها دائرة التنمية االقت�صادية.
و�أ�ضاف �إن الفعاليات تت�ضمن كذلك مبادرة �إطالق كتيب
�إل�ك�تروين لدائرة اجلمارك �إىل جانب معر�ض ابتكاري
لعر�ض �أنظمة العمل املبتكرة يف دائرتي النيابة العامة
واملحاكم ،وجائزة االبتكار يف الطريان لدائرة الطريان
امل��دين ،وع��ر���ض ت��راث��ي مبتكر ل��دائ��رة الآث ��ار واملتاحف،
وم �ب ��ادرة "مرايا الإمارات" لإع � ��ادة ال �ت��دوي��ر تطلقها
هيئة حماية البيئة والتنمية ،وعر�ض م�شاريع مبتكرة
للطلبة وف�صول افرتا�ضية ذكية لثانوية التكنولوجيا
التطبيقية.
و�أو�� �ض ��ح �أن ال�ف�ع��ال�ي��ات ت���ش�م��ل �أي �� �ض��ا خم�ت�بر االبتكار
االج�ت�م��اع��ي جل�م�ع�ي��ة الإم� � ��ارات للتنمية االجتماعية،
وم�ه��رج��ان االب�ت�ك��ار م��ن ج��ان��ب دائ��رة اخل��دم��ات العامة،
و�إطالق تقنية الإ�ضاءة الذكية و�أنظمة لك�شف "النعا�س"
ل ��دى ال���س��ائ�ق�ين م��ن ق�ب��ل اجل��ام �ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة بر�أ�س
اخليمة ،وفعالية بعنوان /االبتكار ب�أبعاد جديدة ومهارات
متجددة /يف غرفة جتارة و�صناعة ر�أ�س اخليمة ومنتدى
االبتكار وريادة الأعمال لكليات التقنية .و ت�أتي فعاليات
هذه الدورة لت�ضيف �إىل النجاحات التى حققتها الدورات
ال�سابقة و�صوال �إىل تر�سيخ ثقافة االبتكار وجعله �أ�سلوب
ح�ي��اه ومم��ار��س��ة عمل ول�ت��ؤك��د تناف�سية ال��دول��ة يف هذا
امليدان و الإ�سهام يف ر�ؤية اخلم�سني �سنة القادمة.

•• عجمان  :الفجر

�أ�شارت �سعادة منى �صقر املطرو�شي
مدير ع��ام جمعية عجمان للتنمية
االجتماعية والثقافية على الرغم
م��ن ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا وما
مير به العامل من حالة ا�ستثنائية
�إال �أن دول ��ة الإم� � ��ارات مت�ك�ن��ت من
امل���ض��ي ق��دم��ا ن�ح��و حت�ق�ي��ق الآم ��ال
وال� �ط� �م ��وح ��ات م ��ن خ�ل��ال �أ�سبوع
االب� �ت� �ك ��ار ال� � ��ذي ج � ��اء بتوجيهات

��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة،
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،حاكم دبي،
ويواكب هذا العام مع حلول اليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل �ت ��أ� �س �ي ����س ال� ��دول� ��ة ،كما
يتزامن م��ع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
ب� ��أن ت �ك��ون ال��دول��ة يف م���ص��اف دول
العامل املتقدمة.
و�شهد ال�ع��امل على ت�ق��دم الإم ��ارات
وو��ص��ول�ه��ا ب��امل�ع��رف��ة والتكنولوجيا
واالبتكار �إىل قمة التقدم والتطور،

واث�ب�ت��ت الإم� ��ارات ب��أن�ه��ا ق ��ادرة على
ك �ت��اب��ة ال� �ت ��اري ��خ ب �ف �� �ض��ل ك ��وادره ��ا
ال�ب���ش��ري��ة يف اط�ل�اق م���س�ب��ار الأمل
الذي يعد واحد من نتائج االبتكار،
ف �� �ض�ل�ا ع ��ن ب � ��دء ت �� �ش �غ �ي��ل حمطة
ت�شغيل ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ال�سلمية
لإنتاج الكهرباء ،وغريها من امل�شاريع
املبتكرة التى و�ضعت على الأجندة
اال�سرتاتيجية للحكومة واال�ستفادة
م��ن �أب �ن��اء ال��دول��ة وق��درات �ه��م على
الإب ��داع .منذ اط�لاق �شهر االبتكار

و��س�ق��ف ال�ط�م��وح��ات ارت �ف��ع وا�صبح
ك ��ل م ��ن ي �ح �ل��م ب �� �ش��يء ب� �ق ��ادر على
تفعيله وتنفيذه خا�صة وان املبدعني
يجدوا الدعم ال�لاحم��دود من قبل
اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة وت �ب �ن��ي الأفكار
م��ع ت��ذل�ي��ل ك��ل ال���ص�ع��اب واملعوقات
�أم��ام كل مبتكر و�صاحب فكر يفيد
املجتمع ويعود على الدولة والعامل
بخري ،ف��الإم��ارات تعمل حاليا على
ن�شر وتر�سيخ مفهوم االب�ت�ك��ار بني امل � �ب� ��ادرات ال �ت��ى خ��رج��ت �أب �ع ��د من
ال�شعوب م��ن خ�لال ال�تروي��ج لهذه حدود الوطن.

�أم القيوين تر�سخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل امل�ؤ�س�سي
مواجهة التحديات املختلفة يف امل�ستقبل .وقالت كليثم �آل علي التطويرية ال�ت��ي ت�خ��دم �أف ��راد املجتمع وتي�سر عمل العمل
•• �أم القيوين -وام:
يف حوارها مع وكالة �أنباء الإم��ارات " وام " مبنا�سبة انطالق احل�ك��وم��ي .وفيما يخ�ص تنظيم فعاليات "االمارات تبتكر
عملت حكومة �أم القيوين خالل ال�سنوات الأخرية على تر�سيخ ف�ع��ال�ي��ات "االمارات تبتكر � "2021إن املجل�س التنفيذي  "2021يف ظل جائحة كورونا ..قالت كليثم �آل علي �إن دوائر
ثقافة االبتكار فى بيئة العمل امل�ؤ�س�سي �إىل جانب االرتقاء برئا�سة �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم احلكومية يف �أم القيوين حر�صت على امل�شاركة يف فعاليات
بجودة احلياة واعتبار االبتكار �أحد املحاور الوطنية يف العمل القيوين يدعم منظومة االبتكار يف م�ؤ�س�سات ودوائر �إمارة �أم ا�سبوع االبتكار يف ظل جائحة كورونا كوفيد  19 -ومن هذا
احلكومي وذلك توافقاً مع ا�سرتاتيجية دولة الإمارات ور�ؤية القيوين كونها عن�صرا ا�سا�سيا يف ا�سرتاتيجية الإمارة ،وذلك املنطلق عمل املجل�س التنفيذي على التن�سيق مع الراغبني
 2021ب�أن تكون �ضمن �أف�ضل دول العامل بحلول اليوبيل ملا له من �أثر يف �إيجاد حلول تطويرية ت�سهم يف عجلة التنمية يف امل�شاركة لت�سهيل م�شاركتهم ..م�ضيفة �أن��ه �ست�شارك 8
الذهبي لالحتاد.
جهات حكومية هذا العام يف فعاليات �أ�سبوع "الإمارات تبتكر
امل�ستدامة يف الإمارة والدولة ب�صورة عامة.
و�أو��ض�ح��ت كليثم خمي�س امبطوي �آل علي امل��دي��ر التنفيذي وح��ول �آل�ي��ة عمل حكومة �أم القيوين يف فعاليات "االمارات  ،"2021و�سيتم تنفيذ عدد من الفعاليات ب�شكل افرتا�ضي
لالبتكار يف املجل�س التنفيذي ب�أم القيوين �أن حكومة الإمارة تبتكر" قالت كليثم �آل علي �إنه يتم �سنوياً ت�سليط ال�ضوء على ع�ب�ر م�ن���ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م��واف �ق��ة املجل�س
عملت على تعزيز ون�شر ثقافة االبتكار يف م�ؤ�س�ساتها احلكومية �أهم ابتكارات اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات التنفيذي لبع�ض امل�ؤ�س�سات على تنفيذ الفعاليات ب�شكل واقعي
واملحلية وت�شجيع امل���ش��ارك��ة املجتمعية ب�ين �أف ��راد املجتمع ،التعليمية يف الإم��ارة من خالل معر�ض االبتكار التي ينظمه مع �ضرورة الت�أكيد يف تطبيق جميع الإج��راءات االحرتازية
ف�ضال ع��ن ان�ه��ا تبنت ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات ال�ت��ي ت�ساهم يف املجل�س التنفيذي ويتم خالله عر�ض �أف�ضل االفكار واخلدمات التي و�ضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

ترخي�ص الآليات ب�شرطة ال�شارقة تفح�ص � 331ألفا و 726مركبة خالل 2020
املن�صرم  2020يف جميع مراكز الفح�ص الفني على م�ستوى �إم��ارة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:
والبالغ عددها  12مركز فح�ص كما بلغ �إجمايل املركبات التي مت جتديدها
�أكد املقدم خالد حممد الكي مدير �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني ب�شرطة يف الفرتة من تاريخ  1يناير حتى  31دي�سمرب من العام -273369 2020
ال�شارقة �سعي القيادة الدائم واملتوا�صل نحو تقدمي �أف�ضل اخلدمات املقدمة مركبة حيث �شملت  67523مركبة عرب مراكز اخلدمة و 172906مركبة
للجمهور وت�سهيل الإج��راءات املتبعة عند تقدمي اخلدمة و�سعيها الدائم �إىل عرب التطبيقات الذكية و 32940مركبة عرب خدمة جهاز �سهل.
تطوير خدماتها مبا يتوافق مع �أهداف وزارة الداخلية لتعزيز ر�ضا املتعاملني و�أ�ضاف �أنه يف �إطار حر�ص القيادة على االرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور
ب��اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة .و�أو� �ض��ح �أن��ه مت فح�ص  331726مركبة خ�لال العام مبا يتما�شى والتوجه احلكومي الرامي �إىل �إ�سعاد املتعاملني وفق �أف�ضل املعايري

لتعزيز ج��ودة احلياة فقد مت افتتاح ع��دد من احل��ارات لفح�ص للمركبات من
طراز  2015حتى العام احلايل من دون نزول قائد املركبة.
وا�ستكما ًال للحملة امل��روري��ة "جدد مركبتك" ال�ت��ي اطلقتها ال�ق�ي��ادة العامة
ل�شرطة ال�شارقة ممثلة بـ�إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني بالتعاون مع �إدارة
املرور والدوريات وال�شركاء اال�سرتاتيجيني عرب من�صات التوا�صل االجتماعي
ب�شرطة ال�شارقة وو�سائل الإعالم املحلية قال املقدم الكي �إن احلملة تهدف �إىل
جتديد املركبات املنتهية بالإمارة حر�صاً من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة

على �سالمة قائدي املركبات وم�ستخدمي الطريق من التعر�ض حلوادث ال�سري
واملرور ب�سبب وجود مركبات منتهية الرتخي�ص على الطريق.
ولفت �إىل �أن احلملة تتيح لأ�صحاب املركبات املنتهية �إمكانية فح�صها جماناً
عرب النقاط امل�صاحبة للحملة وذلك قبل الفح�ص النهائي للتجديد ت�شجيعاً
لهم على جتديد مركباتهم حفاظاً على �سالمتهم و�سالمة م�ستخدمي الطريق
وت�ع��زي��زاً جلهود القيادة يف حتقيق ال�سالمة امل��روري��ة واملن�سجمة م��ع الهدف
اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية الرامي �إىل جعل الطرق �أكرث �أمناً.
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�أخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك يزور مدينة برجيل الطبية مبدينة حممد بن زايد يف �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

زار م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن �ه �ي��ان ب��ن م �ب��ارك �آل ن �ه �ي��ان وزير
الت�سامح و التعاي�ش ام�س مدينة برجيل الطبية مبدينة
حم�م��د ب��ن زاي ��د يف �أب��وظ �ب��ي .ك ��ان يف ا��س�ت�ق�ب��ال معاليه
الدكتور �شام�شري فالييل الع�ضو املنتدب ملجموعة (يف.
ب��ي�.إ���س للرعاية ال�صحية) و عمران اخل��وري الرئي�س -
تطوير الأع �م��ال للمجموعة .وجت��ول معاليه يف �أق�سام
املدينة و�أجنحتها و اطلع على �أح��دث الأجهزة الطبية و
التكنولوجيا املتقدمة التي ت�ستخدمها يف �إطار املنظومة
الطبية املتقدمة و املتميزة التي تتوافر يف �إم��ارة �أبوظبي

بتوجيهات القيادة الر�شيدة يف �إط��ار حر�صها على �صحة
املواطنني واملقيمني وال��زوار بوجه عام و يف �ضوء اجلهود
املبذولة من قبل الدولة يف الوقت الراهن ملواجهة فريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد .19 -و �أ�شاد معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان مبا �شاهده يف مدينة برجيل الطبية
م��ن �أخ��ذ ب�أف�ضل التكنولوجيا الطبية و�أح ��دث �أ�ساليب
العالج م�ؤكدا �أن ما ت�شهده دولة الإمارات العربية املتحدة
بوجه ع��ام و�إم ��ارة �أبوظبي بوجه خا�ص من تطور هائل
على امل�ستوى ال�صحى و الطبي يعود �إىل توجيهات القيادة
الر�شيدة التي ال ت�ألو جهدا يف �سبيل احلفاظ على �صحة
املواطنني واملقيمني على حد �سواء.
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كهرباء ال�شارقة توقع اتفاقية لإن�شاء حمطة �أر�صاد جوية متطورة يف املنطقة الو�سطى
•• ال�شارقة -وام:

وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة اتفاقية مع �شركة
بونديرا كون�سلت الهولندية لإن�شاء حمطة �أر��ص��اد جوية
متطورة يف املنطقة الو�سطى بهدف جتميع البيانات و�إن�شاء
قاعدة معلومات مناخية لال�ستفادة منها يف �إع��داد درا�سات
ح ��ول م���ش��روع��ات ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة م��ن ال��ري��اح والطاقة
ال�شم�سية .وق��ع االت�ف��اق�ي��ة ع��ن ب�ع��د ��س�ع��ادة �سعيد باجليو
ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة بح�ضور
املهند�س حمد الطنيجي مدير �إدارة نقل الطاقة بالهيئة
وايريك �أرن�ست مدير �شركة بونديراكون�سلت الهولندية.
وق ��ال � �س �ع��ادة ��س�ع�ي��د ب��اجل�ي��و ال �� �س��وي��دي �إن ال�ه�ي�ئ��ة تعمل

بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على تعزيز
اال��س�ت��دام��ة وتطوير ا�سرتاتيجية �شاملة للطاقة و�إيجاد
�أف�ضل احللول والتقنيات لكفاءة الطاقة وفق �أعلى املعايري
من خالل تفعيل التعاون مع كافة اجلهات لتطبيق �أحدث
التكنولوجيا يف جماالت الطاقة واال�ستدامة البيئية وتوفري
�أف�ضل اخل��دم��ات ل�سكان �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة .و�أك��د �أن الطلب
املتزايد على الطاقة يحتم امل�ضي قدما يف �إي�ج��اد احللول
املنا�سبة وو�ضع ا�سرتاتيجية ت�شكل ر�ؤية م�ستقبلية لدرا�سات
الطاقة املتجددة من امل�صادر املتوافرة ب�إمارة ال�شارقة مثل
الطاقة ال�شم�سية وال��ري��اح ملواكبة الطلب امل�ستمر للطاقة
وم�شاركة دول العامل يف خف�ض االنبعاثات الكربونية .من

جانبه �أ�شار املهند�س حمد الطنيجي �إىل �أن الهيئة تتطلع
للبدء يف �إعداد درا�سات متخ�ص�صة لتنفيذ عدد من امل�شروعات
اجل��دي��دة يف جم��ال الطاقة البديلة وامل�ت�ج��ددة م��ن الرياح
والطاقة ال�شم�سية ومت اختيار �أف�ضل موقع لرتكيب حمطة
الأر�صاد اجلوية يف املنطقة الو�سطى وميكن �أن تخدم املحطة
كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية من خ�لال البيانات
التي توفرها عن حالة الطق�س و�سرعة الرياح .و�أكد ايريك
�أرن�ست �أن ال�شركة حتر�ص على تفعيل �سبل التعاون مع هيئة
كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة وتنمية عالقات ال�شراكة وتبادل
املعلومات واخل�برات بني الطرفني من خالل خطة حمددة
و�ستعمل على �إن�شاء املحطة وفق �أف�ضل املوا�صفات و�ستوفر
�أجهزة ر�صد بيانات حديثة ومتطورة.

الإمارات الأوىل عربي ًا والـ  31عاملي ًا يف م�ؤ�شر العمل عن بعد
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عمر �سلطان العلماء :التطوير امل�ستدام والتفكري اال�ست�شرايف وت�صميم �أفكار خارج ال�صندوق كلمة ال�سر يف ريادة حكومة الإمارات
•• دبي-الفجر:

�أكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير
الدولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،أن
حكومة دولة الإمارات بقيادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم� ،أ� �ص �ب �ح��ت من ��وذج� �اً ملهماً
حلكومات العامل ال�ساعية لالنتقال

�إىل امل�ستقبل ،يف م��رون��ة ال�سيا�سات
واجل��اه��زي��ة العالية واال�ستباقية يف
مواجهة التحديات ،نتيجة جلهودها
يف ت��رج�م��ة ر�ؤى ��س�م��وه وتوجيهاته
بالتطوير امل�ستدام وبتبني التفكري
اال��س�ت���ش��رايف وت�صميم �أف �ك��ار "خارج
ال�صندوق" ،متكن احلكومة من تعزيز
ريادتها عاملياً وخدمة جمتمعها بكل
كفاءة وفاعلية ،ما ميثل "كلمة ال�سر"

يف النجاح احلكومي املتوا�صل.
ج��اء ذل��ك ،تعقيباً على حتقيق دولة
الإم��ارات املركز الأول عربياً والـ 31
عاملياً يف م�ؤ�شر العمل عن بعد ال�صادر
عن �شركة "�سريكل لوب" الربيطانية
حللول وخدمات التكنولوجيا ،متفوق ًة
على �إي�ط��ال�ي��ا وال�ي��اب��ان وه��ون��غ كونغ
و�إيرلندا وماليزيا ورو�سيا والواليات
املتحدة وال�صني ،فيما حققت الدولة

امل��رك��ز ال�ث��اين ب�ين �أف�ضل ال��دول من
حيث �سرعة وكفاءة �شبكات الإنرتنت.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه�" :شهد ال �ع��امل خالل
العام املا�ضي تغيريات كبرية �أفرزتها
ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو� ��س كورونا
امل�ستجد "كوفيد ،"-19وانعك�ست
ع�ل��ى ج�م�ي��ع ن��واح��ي احل �ي��اة ،و�أك ��دت
�أهمية ق��درة احلكومات على الت�أقلم
ال�سريع م��ع امل�ت�غ�يرات غ�ير املتوقعة

والطارئة ،وق��د متكنت حكومة دولة
الإم � � ��ارات م ��ن خ�ل�ال ت�ب�ن�ي�ه��ا نهجا
ا��س�ت�ب��اق�ي��ا م��درو� �س��ا ،م��ن �أن ت�ضمن
ا�ستمرارية خدماتها مع احلفاظ على
�صحة و�سالمة مواردها الب�شرية عرب
متكني  95%منهم م��ن العمل عن
بعد يف ذروة تف�شي اجلائحة" .و�أ�ضاف
ع�م��ر �سلطان ال�ع�ل�م��اء �أن الت�صنيف
املتقدم ال��ذي حققته دول��ة الإم ��ارات

يف م�ؤ�شر العمل عن بعد ،يعد نتاجا
لآل�ي��ات اال�ستجابة اال�ستباقية التي
اب�ت�ك��رت�ه��ا م��دع��وم��ة بالتكنولوجيا
املتقدمة والبنية التحتية الرقمية
املتطورة ،وتبني نظام "هجني" يعتمد
�أحدث التقنيات وي�سخر كل الإمكانات
ل�ت�م�ك�ين ك ��وادرن ��ا ال�ب���ش��ري��ة وتعزيز
الريادة احلكومية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن دول ��ة الإم� ��ارات

جن �ح��ت ب�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال �ع �م��ل عن
ب �ع��د و� �ض �م��ان ا� �س �ت �م��راري��ة الأعمال
وتقدمي اخلدمات يف خمتلف اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ،معتمدة على
ما متتلكه من مقومات وبنية حتتية
رق�م�ي��ة و�أن�ظ�م��ة م �ع��ززة بتكنولوجيا
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وق ��د �أثبتت ال ��دول ��ة ل �ل �ح��د م ��ن ت�ف���ش��ي جائحة
ق� ��درة وك� �ف ��اءة ع��ال �ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف فريو�س كورونا واحلفاظ على �سالمة
ظل الإج��راءات الوقائية التي تبنتها املجتمع.

اخلارجية و�شرطة �أبوظبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي-الفجر:

و ّق �ع��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل وال �ق �ي��ادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي م��ذك��رة ت�ف��اه��م لتعزيز ال�ت�ع��اون امل�شرتك
ب�ين اجل�ه�ت�ين ان�ط�لا ًق��ا م��ن ت��وج�ي�ه��ات ال �ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف
�ش�أن التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني كل اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية االحتادية واملحلية ،وتعزيز العالقات الفاعلة من
�أجل حتقيق الر�ؤية والأهداف امل�شرتكة بني اجلهتني وت�ضافر
اجلهود وتبادل اخلربات التدريبية.
وج��رت مرا�سم توقيع امل��ذك��رة يف دي��وان ع��ام وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل يف �أبوظبي حيث وقعها ك ّل من �سعادة خالد
عبداهلل بالهول ،وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وعن
�شرطة �أبوظبي �سعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام

�شرطة �أبوظبي.
و�أك��د �سعادة ال�ل��واء مكتوم علي ال�شريفي مدير ع��ام �شرطة
�أبوظبي حر�ص القيادة العامة واهتمامها بتعزيز �شراكاتها
م��ع خمتلف اجل�ه��ات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية وحتقيق
التوا�صل والتن�سيق امل�ستمر مع خمتلف اجلهات احلكومية
باعتباره مبد�أ مهما من املبادئ الإ�سرتاتيجية التي تنتهجها
�شرطة �أبوظبي يف تنفيذ ر�ؤيتها وتطلعاتها امل�ستقبلية.
و�أ�ضاف �إن �شرطة �أبوظبي تنفذ توجيهات القيادة الر�شيدة يف
�سعيها نحو التكامل والتعاون وتبادل اخلربات والتجارب مع
كافة اجلهات االحتادية واملحلية واال�ستفادة منها مبا يرتقي
باجلهود التطويرية يف م�سرية الأمن والأمان وحتقيق ال�صالح
العام وتقدمي اخلدمات املتطورة ب�أف�ضل امل�ستويات من خالل
ال�شراكات التي حتقق التطلعات يف خدمة الوطن.

وق��ال �سعادة خ��ال��د ع�ب��داهلل ب��ال�ه��ول ،وك�ي��ل وزارة اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال ��دويل �إن ف��رق ال� ��وزارة تعمل ك�ف��ري��ق واح ��د مع
امل�ن�ظ��وم��ة احل�ك��وم�ي��ة االحت��ادي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ب�أكملها م��ن �أجل
حتقيق الأه��داف وال��ر�ؤى امل�شرتكة واملحافظة على املكت�سبات
الوطنية وحتقيق املزيد من الإجنازات.
وتهدف املذكرة �إىل التعاون الفعال يف تبادل اخلربات والتجارب
يف امل�ج��االت التطويرية ،التدريبية واخل��دم��ات االلكرتونية
وت�سهيل الإجراءات واتفق الطرفان على ت�شكيل جلنة تن�سيقية
للإ�شراف على و�ضع الآليات املنا�سبة للعمل باملذكرة ،وح�ضر
مرا�سم التوقيع العميد الدكتور را�شد بور�شيد نائب مدير
عام �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية و�سعادة
حممد القطام الزعابي مدير �إدارة �ش�ؤون الرعايا الأجانب
بوزارة اخلارجية.

من �ضمنها حاالت حوادث الغو�ص

�شرطة دبي تعالج  26حالة يف غرفة ال�ضغط بالأك�سجني
•• دبي-الفجر:

قدمت القيادة العامة ل�شرطة دبي
العالج املجاين لـ  26حالة مر�ضية
ب��ا� �س �ت �خ��دام الأك �� �س �ج�ي�ن يف غرفة
ال���ض�غ��ط ال�ت��اب�ع��ة ل� �ل ��إدارة العامة
للنقل واالن �ق��اذ وال�ت��ي تقع بجانب
مركز �شرطة دبي ال�صحي ،وذلك يف
العام .2020
وقال الرائد �إ�سماعيل ح�سن حممود،
م�س�ؤول غرفة العالج بالأك�سجني،
�إن غرفة ال�ع�لاج بالأك�سجني حتت
ال �� �ض �غ��ط وال� �ت ��ي ت �ع �ت�بر احلجرة
الأوىل يف الأج �ه��زة ال�شرطية على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط والوحيدة
يف دب� ��ي واالم � � � ��ارات ال �� �ش �م��ال �ي��ة يف
التعامل مع حوادث الغو�ص ،متكنت
بنجاح من عالج  26حالة مر�ضية
بع�ضها ك��ان��ت مُتقدمة و�صلت �إىل
ح��د الإ� �ص��اب��ة ب��ال���ش�ل��ل ،وب �ع��د عدد
من اجلل�سات داخ��ل غرفة ال�ضغط
متكنوا من ال�سري مرة �أخرى.
و�أو� �ض��ح ال��رائ��د �إ��س�م��اع�ي��ل حممود
�أن ال �ـ  26ح��ال��ة م��ر��ض�ي��ة م�ن�ه��ا 8

�إ� �ص��اب��ات ح ��االت حل� ��وادث الغو�ص
ال �ت��ي ت���ص�ي��ب ال �غ��وا� �ص�ي�ن مم ��ن ال
يلتزمون ب�إجراءات الأمن وال�سالمة
وذلك من خالل تقدمي  43جل�سة
عالجية مب�ع��دل �� 51س��اع��ة ،بينما
احل � � ��االت ال� � �ـ  18الأخ � � � ��رى فهي
لأم ��را� ��ض �أخ� ��رى م�ث��ل م�ضاعفات
مر�ض ال�سكري ،التهاب الأع�صاب
ال� �ط ��رف� �ي ��ة ،واجل� �ل� �ط ��ات وغ�ي�ره ��ا
م��ن الأم��را���ض ب��واق��ع  191جل�سة
مبعدل � 191ساعة ،بينما بلغ عدد
احل��االت املر�ضية التي مت عالجها
منذ بداية العام احلايل  10حاالت
مر�ضية من خالل  86جل�سة بواقع
� 90ساعة عالجية وم��ن �ضمنها
حالة واحدة حلادث غو�ص.
ودع��ا الرائد �إ�سماعيل جميع �أفراد
امل�ج�ت�م��ع �إىل ال �ت��وا� �ص��ل ع �ل��ى رقم
الطوارئ  999يف احلاالت الطارئة
لطلب تلقي العالج يف غرفة ال�ضغط،
ويف احلاالت غري الطارئة االت�صال
ع �ل��ى ال��رق��م  044166666يف
�أوقات الدوام الر�سمي.
الأمرا�ض التي ميكن معاجلتها

وم ��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ال��دك �ت��ور �صدام
املعمري� ،أخ�صائي �أمرا�ض الغو�ص
وال �ع�ل�اج ب��الأك���س�ج�ين� ،إن طريقة
ال �ع�لاج ب��الأوك���س�ج�ين داخ ��ل غرف
ال�ضغط تنا�سب جميع الأمرا�ض
ال � �ت� ��ي ت �ت �� �س �ب��ب يف ع� � ��دم و�� �ص ��ول
الأوك�سجني �إىل اخلاليا والأن�سجة،
ال�صمم
وم��ن ب�ين ه��ذه الأم ��را� ��ض ّ
املفاجئ ،الغرغرينا ،الت�سمم ب�أول
�أك�سيد الكربون ،مر�ض طنني الأذن
والأم� ��را�� ��ض ال �ن��اج �م��ة ع��ن العالج
الإ�شعاعي ،و�أم��را���ض العظام وعند

ال�ت�ع��ر���ض جل ��روح �أو ب�ع��د عمليات
زراعة اجللد غري الناجحة ،وزراعة
الأع� ��� �ض ��اء اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة �أو عند
معاجلة احلروق وفقر الدم ال�شديد،
وخ� � ��راج ال� ��دم� ��اغ ،وم ��ر� ��ض ت�صلب
االع�صاب املتعدد(.) MS
و�أ�� �ض ��اف �أن ال �غ��رف��ة ت�ع��ال��ج �أي�ضاً
ح��وادث الغو�ص املُختلفة وحوادث
الغو�ص والتي حتدث عندما ال يلتزم
بع�ض الغوا�صني بالإجراءات العاملية
املتبعة للغو�ص ع�بر ق�ضاء �ساعات
طويلة حتت املاء �أو ال�صعود ال�سريع
دون االلتزام بالتوقفات املو�صى بها،
�أو ال �غ��و���ص ب���ش�ك��ل ع�م�ي��ق ومتكرر
والتعر�ض لتيارات قوية حيث تتكون
فقاعات من النيرتوجني يف جمرى
دم ج�سم الغوا�ص ،وه��ذه الفقاعات
ت �ب ��د�أ ب��ال �ت �ح��رك م ��ن م�ن�ط�ق��ة �إىل
�أخرى يف اجل�سم ،وتت�سبب يف ان�سداد
ال �� �ش��راي�ي�ن والأن �� �س �ج��ة الدموية،
وط �ب �ي �ع��ة �إ� �ص ��اب ��ة ال �غ ��وا� ��ص تكون
بح�سب مكان توقف الفقاعة ،ومنها
ما يتوقف يف العمود الفقري� ،أو املخ،
�أو الأذن الداخلية وغريها.

وب�ّي�نّ الدكتور املعمري �أن �أعرا�ض
الإ� �ص��اب��ة ت �ب��د�أ ب��ال�ظ�ه��ور تدريجياً
بعد اخل ��روج �إىل ال�سطح ،وتتمثل
يف الإ�� �ص ��اب ��ة ب ��الإع� �ي ��اء ،الإره � � ��اق،
طفح ج�ل��دي ،حكة ،اح�م��رار اجللد،
ال �� �س �ع��ال ،وخ ��ز ك ��الإب ��ر يف اجل�سم،
ف�ق��دان ال �ت��وازن ،ت�شجنات ،وبع�ض
احل� � ��االت ف �ق��د ل �ل��وع��ي والإ� �ص ��اب ��ة
بال�شلل ،مو�ضحاً �أن كل ذلك يكون
رهناً مبكان توقف الفقاعة يف ج�سد
امل�صاب.
حجرة املعاجلة بالأك�سجني
وق��ال الدكتور ع�لاء �شتا� ،أخ�صائي
�أمرا�ضالغو�صوالعالجبالأك�سجني،
�إن غ��رف��ة ال�ع�لاج بال�ضغط تت�ألف
م ��ن ا� �س �ط��وان��ة م �ع��دن �ي��ة ،يق�ضي
ف�ي�ه��ا امل���ص��اب��ون ع��دة ��س��اع��ات وفقاً
حلالتهم ال�صحية ،ويتنف�سون على
ف�ترات متقطعة بالأك�سجني النقي
بن�سبة  ،100%حتت �ضغط جوي
�أع�ل��ى م��ن ال�ضغط اجل��وي املحيط
ب �ن ��ا ،وت� �ك ��ون ه� ��ذه غ ��رف ��ة حمكمة
الغلق �أثناء العالج� ،أما مدة العالج

فت�ستغرق عدة جل�سات منها ما ي�صل الإ�� �ض ��اف� �ي ��ة امل� ��ؤق� �ت ��ة ع �ل��ى حتفيز
م�ستويات الأك�سجني الطبيعية يف
�إىل  10جل�سات ف�أكرث.
و�أ� �ض��اف :ك��ل جل�سة ت�ستغرق عدة الأن �� �س �ج��ة ،ح�ت��ى ب�ع��د االن �ت �ه��اء من
� �س��اع��ات ق ��د ت �� �ص��ل �إىل  5و أ�ك �ث��ر ،العالج.
ك ��ل ذل � ��ك ي �ت �ح��دد وف� �ق� �اً لطبيعة
احلالة ،حتى يتم �إذاب��ة كمية كبرية جتربتان ملر�ض
م ��ن الأك �� �س �ج�ي�ن يف ب�ل�ازم ��ا ال ��دم ووجهت ال�سيدة ماليندا جون�ستون،
ل�ضمان و��ص��ول��ه �إىل جميع خاليا �أ�سرتالية اجلن�سية ،وهي من هواة
اجل�سم و�أن�سجته ،و تزيد املعاجلة الغو�ص� ،شكرها وتقديرها للقيادة
ب��الأك �� �س �ج�ي�ن حت ��ت ال �� �ض �غ��ط من ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي ،ع�ل��ى �سرعة
ك�م�ي��ة الأك �� �س �ج�ين ال �ت��ي مي �ك��ن �أن اال� �س �ت �ج��اب��ة ل �ع�لاج �ه��ا ،ح �ي��ث �أنها
يحملها ال��دم ،وم��ع جل�سات العالج � �ش �ع��رت ب �ح��ال��ة م ��ن ع� ��دم ال� �ت ��وازن
املتكررة تعمل م�ستويات الأك�سجني ودوخة وتنميل يف الأطراف و�صداع

��ش��دي��د و��ض�ع��ف يف ال�ع���ض�لات بعد
عملية ال�غ��و���ص ل�ع��دة م ��رات ،ومن
خ� �ل ��ال ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن اجل �ل �� �س ��ات
حت�سنت �صحتها ورجعت �إىل حالتها
الطبيعية.
وم � ��ن ج ��ان� �ب ��ه � �ش �ك��ر ب� �ه ��ي ال ��دي ��ن
حم � � �م� � ��ود ،م � �� � �ص� ��ري اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة،
�شرطة دب��ي يف ع�لاج��ه م��ن التهاب
الأع�صاب الطرفية وق�صور الدورة
ال��دم��وي��ة الطرفية نتيجة �إ�صابته
بجلطة ،حيث حت�سنت حالته ب�شكل
ملحوظ نتيجة بعد جل�سات العالج
بالأك�سجني لفرتة من الزمن.

عقدت اجتماعها الدوري الثاين يف منفذ خطم مالحة احلدودي بكلباء

اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية يف ال�شارقة تناق�ش
�آليات تطوير العمل واالرتقاء بالأداء العام ملنافذ الإمارة
•• ال�شارقة-الفجر:

ع�ق��دت اللجنة التنظيمية للمنافذ
وال� �ن� �ق ��اط احل� ��دودي� ��ة يف ال�شارقة
اج �ت �م��اع �ه��ا ال � � ��دوري ال� �ث ��اين للعام
2021م يف م�ن�ف��ذ خ �ط��م مالحة
احل� � ��دودي مب��دي �ن��ة ك �ل �ب��اء ،ناق�شت
خ�لال��ه ال �ع��دي��د م��ن امل��وا� �ض �ي��ع التي
تتعلق بتطوير �سري العمل لالرتقاء
ب� ��الأداء ال�ع��ام لكافة منافذ الإم ��ارة،
�إىل جانب ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات
اخلا�صة بالعمل يف املنافذ احلدودية
ال�ت��ي ت��وا��ص��ل �أع�م��ال�ه��ا م�ت�خ��ذ ًة كافة
الإج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة لتي�سري تدفق
ال�سلع واخل��دم��ات وف��ق �أعلى املعايري

وليد حممد النهم رئي�س ق�سم �شرطة
م�ن��اف��ذ امل �ن��اط��ق اخل��ارج �ي��ة ب�شرطة
ال�شارقة واملهند�س �إ�سماعيل ح�سني
ممثل وزارة التغري املناخي والبيئة،
وجمعة عبيد امل��را��ش��دة ممثل دائرة
� �ش ��ؤون ال�ب�ل��دي��ات وال��زراع��ة والرثوة
احل�ي��وان�ي��ة ،وع�ب��د ال��رح�م��ن عبد اهلل
الكندي م��ن هيئة ال�شارقة للموانئ
واجل� �م ��ارك وامل �ن��اط��ق احل� ��رة مقرر
اللجنة� ،إىل ج��ان��ب ممثل ع��ن جهاز
�أمن الدولة.

الوقائية و�إجراءات ال�سالمة.
وتر�أ�س االجتماع الذي انعقد م�ؤخرا،
�سعادة حممد �إبراهيم الرئي�سي مدير
� �ش ��ؤون امل �ن��اف��ذ وال �ن �ق��اط احلدودية
رئ�ي����س اللجنة التنظيمية للمنافذ
والنقاط احلدودية ب�إمارة ال�شارقة،
وح���ض��ره ي��ا��س��ر ع�ل��ي ال���ش�ح��ي مدير
م�ك�ت��ب ال �� �س��اح��ل ال �� �ش��رق��ي بالهيئة
العامة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق
احل��رة نائب رئي�س اللجنة ،و�أع�ضاء
اللجنة العقيد رك��ن �إب��راه�ي��م �سيف
الزعابي قائد القطاع ال�شمايل بقيادة
جمموعة حر�س احلدود واملقدم حمد النهو�ض ب�أداء املنافذ احلدودية
�سيف امل��زروع��ي مدير مركز مراقبة ورح � � ��ب �� �س� �ع ��ادة حم� �م ��د �إب ��راه� �ي ��م
ج��وازات منفذ خطم مالحة ،واملقدم الرئي�سي ،بال�سادة الأع���ض��اء م�ؤكدا

�إيجابا على جودة اخلدمات املقدمة يف
ظل تداعيات وحتديات �أزمة كوفيد_
 19والذي ج�سد �أي�ضا روح التكامل
واالن�سجام بني كافة اجلهات الأمنية
واحلكومية وال�صحية وف��رق العمل
ال �ت �ط��وع �ي��ة ،داع� �ي ��ا م��وظ �ف��ي املنفذ
�إىل اال��س�ت�م��رار بتقدمي الت�سهيالت
واخل��دم��ات املتميزة لكافة املتعاملني
والتي�سري عليهم اعتمادا على توظيف
�أح � ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ع��امل �ي��ة وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات املتبعة.

ح��ر���ص ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف حكومة
ال�شارقة على النهو�ض ب ��أداء املنافذ
والنقاط احلدودية بالإمارة واالرتقاء
بجودة اخلدمات املقدمة من خاللها،
م�شريا �إىل �أن اللجنة تهدف �إىل تعزيز
�آليات التعاون والتن�سيق بني اجلهات
املخت�صة العاملة يف املنافذ والنقاط
احل��دودي��ة التابعة ل�ل�إم��ارة ،و�ضمان
تفعيل ال�ضوابط والإجراءات الأمنية
واجلمركية والوقائية ،وتنظيم حركة
دخ��ول وخ��روج الأ�شخا�ص والب�ضائع
ف �ي �ه��ا ،م �� �ش �ي��دا ب �ج �ه��ود ك ��اف ��ة فرق
وطواقم العمل يف منفذ خطم مالحة التقيد بالإجراءات
وم �ن �ف��ذ دب � ��ا احل �� �ص��ن احل ��دودي �ي�ن وت���ض�م��ن االج �ت �م��اع امل �� �ص��ادق��ة على
وم�ؤكدا �أن العمل بروح الفريق انعك�س ت��و� �ص �ي��ات حم���ض��ر االج �ت �م��اع الأول

الذي انعقد يف يناير املا�ضي ،كما متت
مناق�شة نتائج وت��و��ص�ي��ات االجتماع
ال��ذي انعقد مع الوفد العماين قبل
�أ�سبوعني يف مدينة دبا احل�صن والذي
�ضم ع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين العمانيني
مبحافظة م�سندم وذلك بهدف تبادل
الآراء حول جماالت التعاون القائمة
ب�ين اجل��ان�ب�ين والت�سهيالت املقدمة

لدخول وخ��روج الب�ضائع عرب منفذ
دبا احل�صن احل��دودي .وعلى هام�ش
االجتماع ك ّرم رئي�س و�أع�ضاء اللجنة
العقيد رك��ن �إب��راه�ي��م �سيف الزعابي
مب�ن��ا��س�ب��ة ت��رق �ي �ت��ه �إىل رت �ب��ة عقيد
متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق والنجاح،
كما �أجرت اللجنة جولة تفقدية ملنفذ
خطم مالحة احل��دودي حيث اطلعت

ع�ل��ى م ��دى ج�ه��وزي�ت��ه وك �ف��اءة بنيته
التحتية باعتباره واح��داً م��ن �أف�ضل
املنافذ الربية املتميزة على م�ستوى
ال� ��دول� ��ة يف ه � ��ذا اخل� ��� �ص ��و� ��ص� ،إىل
جانب الت�أكد من الت�سهيالت املقدمة
لدخول الب�ضائع والأفراد مع التقيد
ب ��الإج ��راءات االح�ت�رازي��ة والوقائية
الالزمة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13170بتاريخ 2021/2/21
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة كارتيال للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني �صناعية العني الرابع �شقة بناية حممد احمد
بر�شيد الظاهري واخرون
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2118471 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليدر
للنقليات العامة رخ�صة رقمCN 1157646:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

الأحد  21فرباير  2021العدد 13171

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/01/19:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم 2158000733:تاريخ التعديل2021/02/20:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة

تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  24فرباير  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة
املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMويف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έΎΗγ έηΗϭϳϓ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ΔϧϳΩϣϟ ΕέϣΎϐϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ έΎΗγ έηΗϭϳϓ
(ϡ.ϡ.Ϋ.ε) ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϡΎηϟ ΔΑϭΑ
έΎϛ ίϳϭϣ ϪϳΩόγ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έΟΎϬϟ
εϳΗΎγ έΎϣϭϛ εϳϠϳΎγ
ϥϳΩ ϡΎϳϗ ϡέϛ ΩϣΣϣ
ΩϣΣϣ ϲϔρϟ ϲϧγΣ ΩϣΣ
.ϡ.Ϋ.ε ϪϳέΣΑϟ ΕΎϣΩΧϠϟ Εγϳ ϝΩϳϣ ϙϳϔϳγΎΑ
ϟΎλ ΩϣΣ Ωϳόγ ΩϣΣ Ωϳί
ϥϳγΣ ίΎΗϣϣ Ωϳγ ϥϳγΣ ΓέΎγ
ϯϭΑϣ Ύϛϧ ΩϣΣϣ
Ρ ϡ ϡ ΞϧΩϳέΗ ϙϧϳϠϳγ
ϑϳρϟ ϑϳρϟ ϡϳϠγ
ϥϳγΣ ΩϣΣϣ ΩϳΣϭϟΩΑϋ
έϳϔγ ΩϣΣϣ ΩϣΣ ΩΎηέ
ϲϧϳϠϘόΑϟ ϲϠϳ ΩϧέϏ
έΩΎϗ ϥϳΩϟ ϰΣϣ έΩΎϗ ΩϣΣϣ Ύϧϳϧ
ϡ ϡ Ϋ ΔϳγΎγϻ ΔϳϋΎϧλϟ ΕΎϳϭΎϣϳϛϟ ΓέΎΟΗϟ ϥϳϻ έΎΗγ
ϕϭέί έϛΑΎΑ Ρϼλ ΔϳΩΎη
ΩΣϭϟ ϡϭϳϟ ΔΣέΟϟ ϲΑέόϟ ϲΑϭέϭϻ ϰϔηΗγϣϟ
ΩϣΣ ϡϳϠΣϟ ΩΑϋ ΏΎϫϭϟ ΩΑϋ ΩϣΣϣ ΩϣΣϣ
Ϫϳρϋ ΩϣΣ έϭϧ ϱΩϫ
έΎϣϭϛ εϳϧϳΩ
ϥϭϋ ϡέϛ ϥΎΟ
ΎϧϳΑϼϳΩ αϳέΎϔϟ αϳγϧέϓ
Ωϳγ ϡϳϫέΑ ϥγΣ ௌΩΑϋ
ϥΎϔϳϠγϭ ϲϧϭρϧ έΗϳΑ
Ύϧηϳέϛ ϻΎΑϭΟ ΕϳΟϭγ
ϲΣηϟ ΩϣΣϣ ΩϣΣ αϳϣΧ ΔϳέΩΑ
ϪγΎϳΑ ΩϟΎΧ ΩϣΣϣ
έϭϋΎϓ ϲϠϋ ϱΩΎϫ
ϲϧγϭΣϟ ϡϳέϛϟΩΑϋ ϡέϛ ϡϟΎγ ௌΩΑϋ
ΩϣΣ έϳηΑ ΩϣΣ έϳλϧ
αϳέΩ ΩϭϣΣϣ ϥΎϣΛϋ ΩϣΣϣ
ϱΩΩϬη ϑγϭϳ ϡϳϫέΑ έΧΎϓ
αϭΗϳέΑ ΎϳγϧϳέϭϠϓ
έϛΎη ΩϣΣϣ ϥϭέϣ ΩϣΣϣ
ΔΣϠγϣϟ ΓέΎΟϧϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ˯ΎϧϬϟ
ϱΩέϼϳϓ ϭη ϑϟέ
ϡ ϡ Ϋ ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϑΎϛϟ
ϡ ϡ Ϋ ΔϳΧΑρϣϟ ΓίϬΟϻϭ Εϻϻ ΔϋΎϧλϟ ϥΎϣΟϋ
ϲϠϋ έΎϘϔϟ ϭΫ έΎϘϔϟ ϭΫ ϥΎϣόϧ
ΕΎηϭέϔϣϟ ΓέΎΟΗϟ ΔϳΑέϟ
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϧΑϟ Ωϭϣϟ ϙϳΗϧΎϛγ
ΎϛϧΎϣγϭ ΎϛϧΎΑϭγ ϥΎΛΎΑ
ϥϳγΣ ϡϼϏ έΑϣϗ ΩΩϣ
Φϳη ϕίέϟ ΩΑϋ ϱέΎΑϟ ΩΑϋ
ΩϣΣ ϥϳΩϟ ϥϳΩϣ ϲϧΩϣ ΩϣΣ ϕέΎη
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϡϬγϟ
ΝέΎϔϠϳγ ΝέΎϔϠϳγ εϳϧϳΩ
ϲϳΎϳέϭϭ ϲΗέΑϳϟ
έΎϣϭϛ ϡέΟϳϟΎη έΎϣϭϛ ϥϳΑϳΑ
έΗϧϓ ϥϣέΎϛ
έϣΎϋ ϥΑ αϳϣΧ ϑγϭϳ ΏϭϘόϳ ϪΟϭί ϰϠϋ ϪϣρΎϓ
ϙϳΎΣϟ ϑϳΎϧ ΩϣΣϣ ϑϳΎϧ
ϡ ϡ Ϋ ε ϲϧΎΑϣϟ ϑϳυϧΗ ΕΎϣΩΧϟ ϲϟέϭη
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϳοέϻ ΏϳϛέΗϭ ΓέΎΟϧϟ ϝΎϣϋϻ ϡ ϲϛ α
ϱέΩϭη ϙϧγ ϡέ ϱέΩϭη ϙϧγ ΕϳΟ
αϳϣϭΟ έϭΗϧϓ ϝϳϭΟϳϣ ϭέΩϳΑ
έϭϧ ΩϣΣϣ ΩϫΎη ΩϣΣϣ
ϲϠϋϭΑ ϡΎηϫ
ϱέϳϬϣϟ ίέϛ ΩϣΣϣ ϱέλόϟ ϥΩϣΣ
ϲϧϭϠϳϓ ίϭϧΎϣ ϲϧϳέΛΎϛ
ϭϳϧϭρϧ ϼϳϔγϭγ ϥϻ
έΑϭϫ ΕέΑϭέ ϥϔϳϛ
ϥϳΩϟ έλϧ Ωϭϓ έϣΎϋ
. ϲΑϫϭ ϕέΎρ
έΎϛϳγ έΎϛϳγ ϥΎϓΎΗΎϣ ϻϭϛϭΟ ϭΟϻ
ϭΟγέ ΎΟϳϓ ϝϳέΟ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ϑϳυϧΗϟ Ωϭϣ ΓέΎΟΗϟ αϣηϟ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ϑϳυϧΗϟ Ωϭϣ ΓέΎΟΗϟ αϣηϟ

ϡϳϳϘΗϟ έόγ
18000
18000
25000
30000
25000
7000
77000
18000
23000
70000
150000
18000
11000
40000
7000
16000
18000
24000
8000
12000
15000
14000
14000
28000
25000
45000
38000
20000
55000
16000
13000
30000
40000
60000
35000
21000
50000
19000
22000
50000
19000
38000
16000
12000
23000
23000
72000
20000
16000
55000
21000
17000
21000
65000
37000
70000
32000
36000
40000
12000
100000
42000
9000
55000
16000
28000
20000
22000
120000
21000
36000
0
0

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ
58597 ϲΑΩ I
48732 ϲΑΩ G
57547 ϲΑΩ I
45396 ϲΑΩ R
78616 ϲΑΩ Q
30424 ϲΑΩ P
52188 16 ϲΑυϭΑ
18575 νϳΑ ΔϗέΎηϟ
34709 17 ϲΑυϭΑ
16414 ϲΑΩ O
58163 17 ϲΑυϭΑ
92006 ϲΑΩ C
63431 17 ϲΑυϭΑ
23072 1 ΔϗέΎηϟ
65401 1 ΔϗέΎηϟ
80481 ϲΑΩ M
19508 17 ϲΑυϭΑ
45107 ϲΑΩ U
20656 1 ΔϗέΎηϟ
94962 6 ϲΑυϭΑ
63892 12 ϲΑυϭΑ
13384 1 ΔϗέΎηϟ
64887 14 ϲΑυϭΑ
93530 ϲΑΩ V
6184 ϲΑΩ G
43167 ϲΑΩ W
36847 ϲΑΩ U
38003 1 ΔϗέΎηϟ
51421 ϲΑΩ P
95425 15 ϲΑυϭΑ
1121 ΔϣϳΧϟ αέ N
53094 1 ΔϗέΎηϟ
22910 13 ϲΑυϭΑ
51901 3 ΔϗέΎηϟ
99416 16 ϲΑυϭΑ
60531 ϲΑΩ G
37227 ϲΑΩ D
87861 3 ΔϗέΎηϟ
57427 16 ϲΑυϭΑ
79781 1 ΔϗέΎηϟ
36918 17 ϲΑυϭΑ
37293 2 ΔϗέΎηϟ
42802 νϳΑ ΔϗέΎηϟ
54649 ϥΎϣΟϋ B
47365 νϳΑ ΔϗέΎηϟ
13715 ΓέϳΟϔϟ C
13601 ΔϣϳΧϟ αέ C
41476 ϲΑΩ F
98303 3 ΔϗέΎηϟ
58189 ϲΑΩ W
17732 3 ΔϗέΎηϟ
49053 13 ϲΑυϭΑ
47285 7 ϲΑυϭΑ
16349 ϲΑΩ V
87721 ϲΑΩ S
20327 12 ϲΑυϭΑ
61974 7 ϲΑυϭΑ
50552 ϲΑΩ T
31935 ϲΑΩ W
85835 ϲΑΩ D
83186 ϲΑΩ C
86462 ϲΑΩ G
86312 17 ϲΑυϭΑ
98346 16 ϲΑυϭΑ
28307 16 ϲΑυϭΑ
49987 ϲΑΩ v
22793 ϲΑΩ O
71088 ϲΑΩ C
79884 7 ϲΑυϭΑ
28249 ϲΑΩ S
35903 ϲΑΩ M
49523 ΔϣϳΧϟ αέ C
21660 ΔϣϳΧϟ αέ A

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
564/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
563/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
567/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
568/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
565/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
566/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
594/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
738/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
643/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
742/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
644/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
737/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
730/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
739/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
728/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
736/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
729/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
734/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
726/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
735/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
727/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
733/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
757/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
756/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
732/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
755/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
752/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
771/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
753/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
751/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
768/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
769/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
772/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
770/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
754/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
749/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
785/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
750/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
773/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
748/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
778/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
740/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
741/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
775/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
743/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
747/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
776/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
746/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
774/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
745/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
744/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
780/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
845/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
839/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
840/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
645/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
841/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
837/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
853/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
842/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
851/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
838/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
868/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
852/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
848/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
849/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
850/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
847/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
846/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
844/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
843/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
161/2020ΫϳϔϧΗ
161/2020ΫϳϔϧΗ

Δϛέϣϟ ωϭϧ
2016 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
2016 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
H12016 ϱΩϧϭϳϫ
2016 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
XF2015 έϭϛΎΟ
2014 έϛϳϣ ϥΎγϳϧ
X52016 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
2015 ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
2015 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2016 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2020 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2017 έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
2016 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2013 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
2014 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
EX72017 ϲϠϳΟ
2017 ΎΗϳΟ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
2012 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2014 έΩϧϼΗϭ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2014 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2016 αέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
2017 Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
V402014 ϭϔϟϭϓ
MKX2015 ϥϟϭϛϧϳϟ
·Q302018 ϲΗϳϧϳϔϧ
2017 ϭέϳΗϧϭϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2018 ϭϧϳϟΎΑ ϲϛϭίϭγ
A82016 ϱΩϭ
2019 ϝϭΑϣϳγ ϭϧϳέ
·EX352012 ϲΗϳϧϳϔϧ
2016 ϲϓ ΎΗϧΎγ ϱΩϧϭϳϫ
E3502014 αΩϳγέϣ
201886 ΎΗϭϳϭΗ
2018 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2014 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2017 ΕέϭΑγϭϛϳ· Ωέϭϓ
2016 ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
2014 έΗγϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ES2502013 αίϛϟ
20142400 ϥΎγϳϧ
2015 αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
QKR2016 ϭίϭγϳ
L2002016 ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 ϭΩέΑ ΎΗϭϳϭΗ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2017 έϭΗΑΎϛ ϭϧϳέ
2017 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
20184 ϑέ ΎΗϭϳϭΗ
2015 ϲϛϭέϳη ΩϧέΟ ΏϳΟ
2016 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2019 έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
2016 ϲγϳΩϭ Ωϧϭϫ
2017 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
20153 ΩίΎϣ
2019 ϲϛϭέϳη ΩϧέΟ ΏϳΟ
2017 έΟϧϟΎηΗ ΝΩϭΩ
2012 ΕΎγΎΑ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
2018 ΎϣϳγϛΎϣ ϥΎγϳϧ
2016 ΕέϭΑγϭϛϳ· Ωέϭϓ
2018 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ
2014 ϱί 370 ϥΎγϳϧ
2016 ϭέϳΗϧϭϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
·QX802019 ϲΗϳϧϳϔϧ
2015 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
2017 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
ϭγϭϓ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حممد �سرياز العمال النجارة
رخ�صة رقم CN 1167114:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حممد �سرياز العمال النجاره
MOHAMMED SIRAZ CARPENTRY WOORKS

�إىل /حممد �سرياز لأعمال احلدادة واللحام
MOHAMMED SIRAZ SMITHERY AND WELDING WORKS

تعديل عنوان  /من منطقة الظفرة منطقة الظفرة بدع زايد -قطعة � - 144شرق 19
مبنى -3مكتب  235907 34الهديل الدارة العقارات �إىل �أبوظبي امل�صفح م 474505 37 474505ال�سيد عبيد �سلطان عبيد و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال النجارة امل�سلحة 4390004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زميا
لال�ست�شارات رخ�صة رقمCN 3707560:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بال حدود للمقاوالت
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2755081:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد انفاق عالم من  %49اىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نويد �شهزاد ملك وحيد احمد %25
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلا�سر
وهارتالند �إت�ش �سي �آر رخ�صة رقمCN 2918886:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال بيال لتجارة املالب�س
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2427431:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة توريه بو�شعيب ق�ساوى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد علي �سعيد حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

العدد  13170بتاريخ 2021/2/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برامي ا�سيت خلدمات الرقابة والتفتي�ش
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2953939:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سلطان على �سلطان �شمالن الزعابى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سلطان على �سلطان �شمالن الزعابى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ربى فواد حممد ال�شيخ على
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /برامي ا�سيت خلدمات الرقابة والتفتي�ش ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املار�س لتجارة االثاث
رخ�صة رقم CN 1783808:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عو�ض م�صبح البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف لطيفة مبارك �شعفان رميدان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

PRIME ASSET INSPECTION & AUDIT SERVICES L.L.C

�إىل /برامي ا�سيت خلدمات الرقابة والتفتي�ش � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PRIME ASSET INSPECTION & AUDIT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ع�صفور الكناريا العمال اال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1135260:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سورية الدولية لل�سقاالت والعدد

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

املعدنية رخ�صة رقم CN 1479052:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عمر ابراهيم القا�سم
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سورية الدولية لل�سقاالت والعدد املعدنية
INTERNATIONAL SYRIAN METAL EQUIPMENTS & SCAFFOLDS

�إىل /ال�سورية الدولية لل�سقاالت والعدد املعدنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
INTERNATIONAL SYRIAN METAL EQUIPMENTS & SCAFFOLDINGS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
abdalmaqsud@hotmail.com

احكي يا تاريخ ..العرب و�صلوا املريخ
ال ��ش��يء م�ستحيل يف بلد لها ح�ك��ام وق ��ادة وق ��دوة لكل ال�شباب املبدعني
يثبتون لنا يوماً بعد يوم �أن هناك �أم ً
ال وطريقاً من نور ميتد �أمام خطوات
كل ال�شباب الواعي الطموح ال��ذي اجتهد و�أج��اد و�أب��دع حتت قياده حكيمة
تلهمهم وتطمئنهم دائما �أنهم كحدقات الأعني.
م�شروع عبقري بعقول و�صلت العاملية واخ�ترق��ت ك��ل ال�صعاب وترجمت
احلدث الأكرب بو�صول م�سبار الأمل
�إىل املريخ ،ومنذ انطالق امل�سبار يف
مهمته بتاريخ ومبتابعة �شخ�صية من
قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
على م��دار ال�ساعة وبتفانى الفريق
الإم��ارات��ي الواعد ال��ذي اعتمد على
م�ه��ارات��ه وج�ه��وده امل�ب��ذول��ة يف ك�سب
خ�ب�رات وم �ع��ارف ذات ال�صلة بعلوم
ا�ستك�شاف الف�ضاء وتطبيقها حرفيا
حيث ت�شرف وكالة االمارات للف�ضاء
على امل�شروع ومتوله بالكامل ،عمل
جبار ب�أيا ٍد وطنية حرة حلمها رفعة �ش�أن الوطن وكتابة تاريخ و�سمعة طيبة
لأبنائه وتر�سيخ روح الوطنية واملثابرة للو�صول �إىل احللم.
حقيقه الأم��ر يف حني يعبث البع�ض بن�شر �إ�شاعات مغر�ضة للتقليل من
�ش�أن الأوطان العربية ووطنيتها ترفع دولة االمارات العربية علمها وعلمها
وكوادرها لأعلى الدرجات تزداد تهاليل املحبة وتنرث ورود الفرح يف �سماء
الإمارات احلبيبة ،مبارك لنا جمي ًعا و�صول م�سبار الأمل �إىل املريخ .
نهلة خر�ستوفيد�س/كاتبة

الكتاتيب

جمموعة م��ن الكتب وبع�ض امل�صاحف و�أح�ي��ان��ا قربة م��اء يتحلق حولها
ال�صبية يف انتباه وترقب ملا ي�صدر من املط ّوع ،هكذا كان حال التعليم قدميًا
يف ال��دول اخلليجية ويتم ب�أ�سلوب ع�صري مب�سط دون ر�سوم ت�سجيل �أو
ا�شرتاطات م�سبقة ،وفور و�صول الطالب تبد�أ الدرا�سة مقابل ما جتود به
الأ�سر ع�شية اخلمي�س "اخلمي�سية" ،وعلى الرغم من ب�ساطة التعليم �آنذاك
ال��ذي كان يطلق عليه الكتاتيب �إال �أن��ه �أ�سهم يف تخرج عباقرة يف خمتلف
التخ�ص�صات وا�صلوا تعليمهم �إىل ما بعد اجلامعة.
ونظ ًرا الن�شغال الآب��اء يف البحث عن لقمة العي�ش �أثناء مو�سم الغو�ص �أو
الأ�سفار يف الرب والبحر �سع ًيا وراء ال��رزق ،فقد كانت امل��ر�أة هي التي تتوىل
مهمة ت�سجيل الأبن للدرا�سة على يد
�أح��د املطوعني يف الفريج وتخطره
برغبة الأ�سرة يف تعليم �أبنها عنده،
وب �ه ��ذا ي �ب ��د�أ دور امل �ط ��وع يف تعليم
وت��رب�ي��ة ال��ول��د وت�ه��ذي�ب��ه �أو ت�أديبه،
و�إذا �أخل الولد بواجباته �أو ت�أخر يف
الدرا�سة �أو ب��درت منه خطيئة ،ف�إن
هذا يعر�ضه لل�ضرب املربح واحلب�س
ع �ل��ى ي��د امل� �ط ��وع ،وك� ��ان الأه � ��ايل يف
ال���س��اب��ق ي ��ؤي��دون ط��ري�ق��ة امل �ط��وع يف
ت ��أدي��ب ال��ول��د وع ��دم ت��رك��ه لأهوائه
ون��زوات��ه ،وي��ويل املطوع الولد الذي
خا�صا
ح�ضر ل�ت��وه للتعليم اه�ت�م��ا ًم��ا ً
وعناية فائقة حتى يلحق بباقي زمالئه يف ال��در���س ،كما ي�سرتعى الولد
اجلديد انتباه الدار�سني فيعملون على م�ساعدته وتدريبه على حفظ الآيات
القر�آنية الكرمية .وعند ح�ضور الأوالد �إىل املطوع يحمل كل واحد منهم
زجاجة بها م��اء لل�شرب حتتوي على عالمات حمراء �أو �صفراء �أو زرقاء
وذلك لتميزها عن بع�ضها ً
بع�ضا ويدفن كل واحد زجاجته يف الطني حتى
يظل املاء ب��اردًا وال يتعر�ض حلرارة ال�شم�س .ويالحظ �أمام كل ولد وجود
�أداة ت�سمى "املرفع" عبارة عن قطعتني من اخل�شب مثبتتني على �شكل �إك�س
يو�ضع عليها القر�آن الكرمي ت�ستعمل يف حمل امل�صحف �أو "اجلزور" اجلزء
ال��ذي يحتوي على ��س��ورة �أو �سورتني م��ن ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي .وامل��رف��ع نوعان
الأول من خ�شب ال�ساج والثاين عبارة عن �أنابيب من ال�صفيح من �صفائح
الكريو�سني .ويف يوم الأرب�ع��اء من كل �أ�سبوع ينادي املطوع على تالميذه
ويذكرهم ب�إح�ضار "اخلمي�سية" وهي الأج��رة الأ�سبوعية التي يتقا�ضاها
املطوع ويقول "باك ًرا اخلمي�س �إيل ما يغيب يخمي�س" .ويف يوم اخلمي�س
يُجري املطوع اختبا ًرا للتالميذ ي�ستمع فيه �إىل حفظ الدرو�س ال�سابقة ف�إذا
اجتاز التلميذ ه��ذا االختبار يقولون "فالن غيب" وه��ي كلمة تطلق على
الولد الذي جنح يف حفظ القر�آن الكرمي �أو �أجزاء منه.
هكذا كانت الكتاتيب "املطوع" ت�ؤدي ر�سالتها يف دول اخلليج العربي بل يف
الدول العربية كافة و�إن اختلف ا�سمها من دولة لأخرى �إىل جانب املدار�س
�شبه احلديثة .كان املطوع هو �صاحب ال�صوت امل�سموع كما كان ي�ؤخذ ويُعتد
ب�آرائه ودوره الإ�صالحي يف املجتمع اخلليجي.
وتعترب الكتاتيب تراثاً �شعبياً الآن حيث �أنها �أمن��اط �أدى تفاعلها يف بيئة
جغرافية خمتلفة �إىل تنوع الإرث احل���ض��اري ال��ذي خلفته ع�بر الأزمنة
املا�ضية .والكتاتيب تعترب ��ص��و ًرا من �إب��داع��ات املا�ضي العريق يف الرتاث
الإن�ساين الذي خلفه الأجداد.
التهجي ،من �أول
واملطوع هو �صاحب الك ّتاب وكان يبد�أ بتعليم النا�شئة علم
ّ
جزء يف القر�آن الكرمي وهو جزء "ع ّم" ويبد�أ من �سورة الفاحتة حتى �سورة
"عم" يت�ساءلون عن النب�أ العظيم" و�أول التهجية هو احلروف املعروفة من
الألف �إىل الياء وتعليمها يكون جمزءاً �أو متكام ً
ال ح�سب مقدرة الطفل على
اال�ستيعاب.
ومنذ دخول الطالب الكتاب لدى املطوع يت�صرف يف تعليمه ح�سب ما يراه
منا�س ًبا وبعدها ي�ستكمل ال�صبي حفظ احل��روف وي�ب��د�أ قراءتها حمركة
بالن�صب واخلف�ض والرفع واجلزم والتنوين �شي ًئا ف�شي ًئا.
هكذا كانت الدرا�سة �سواء ل��دى املطوع �أو يف حلقات الذكر �أو "احللقات
العلمية" ،ولقد نبغ عدد من املطوعني ومتيزوا فيما بينهم حيث كان هناك
املطوع ّ
املطلع واملثقف ولديه دراية وا�سعة بالثقافة الدينية فيفيد طلبته من
علمه و�سعة �أفقه ،وهناك مطوعون يعلمون حفظ القر�آن الكرمي ويركزون
فقط على تالوته وجتويده ,و�أحيا ًنا يتو�سعون يف تدري�س الفرائ�ض والنحو
ومبادئ احل�ساب وما �إىل ذلك مما يفيد من العلوم النافعة فيظهر ال�صبي
فاه ًما ومتدر ًبا ومطل ًعا.
وك��ان التالميذ يف بع�ض الكتاتيب يتعلمون الكتابة على �أل��واح من خ�شب
ال�صناديق و�أخ�شاب ال�سفن التي تر�سو يف املوانئ القريبة من املنطقة ومنهم
من ي�ستخدم اخلرق واجللود.

09
�أما الأقالم فكانت ت�صنع من �أعواد نبات الذرة �أو الق�صيباء وهي نبات مثل هناك م�شاجرات وغ�ضباً ين�شب بني الأهل ب�سبب تعليق على مواقع (التباعد
اخليزران كان ينبت عند موار املياه ،واحلرب امل�ستخدم كان ال�سواد الناجت عن االجتماعي) قد ي�صل للقطيعة وامل�شاجرة الكربى ،هذا هو احلال الطبيعي
ال�سراج �أو من الفحم �أو من �صمغ �شجرة الطلح يمُ زج ببع�ض املواد وتطبخ لت�سليمنا �أنف�سنا للهوى ون�سيان الف�ضل و�أهمية العائلة.
حتى ي�صبح مدادًا.
حممد علي
مازن متيم /كاتب �صحفي

�سور ال�صني

�أعجبت بفيلم ق�صري �أخ��ذ م��ن �سور ال�صني العظيم مدخال لطرح فكرة
اخرتاق املجتمعات ،هكذا جاء يف الفيلم � ،صورة �سور ال�صني العظيم بني من
�أجل احلفاظ على الدولة و�أن يكون خط دفاع متيناً �أمام الغزاة والطامعني
يف الدولة ،و�أ�شار الفيلم �أن ارتفاع ال�سور مينع بالفعل امل�شاة من جتاوزه،
لكن املفاج�أة �أن ال�صينيني بنوا ال�سور ون�سوا بناء احلار�س ،ف�أخذ احلار�س
ر�شوة ودخل الغزاة من الباب بدون ت�سلق اجلدار.
ورك��ز الفيلم على خطة ه��دم الدول
و�إ�ضعافها ،وو�ضع ثالثة حم��اور �أن
تهدم الأ��س��رة ب ��أن جتعل الأم تخجل
من كونها رب��ة بيت ،و�أن تهني املعلم
وجتعله بني الطلبة �أ�ضحوكة فينهار
التعليم وب��ذل��ك ال جت��د متعلمني �أو
�أ�صحاب فكر م�ستنري ،واملحور الثالث
فقد املثل العليا والقدوة من العلماء
وامل �ف �ك��ري��ن ،وال �ت �ق �ل �ي��ل م��ن �ش�أنهم
وو�ضعهم يف مو�ضع الت�شكيك الدائم
و�أن كالمهم مردود عليهم.
بهذه املحاور الثالثة ينهار �أي جمتمع
ولو كان مرتابطا ،فهذا العمل يعترب
خطة طويلة املدى لهدم املجتمع ونزع ال�شهامة واملروءة من داخله ،وتغييب
العادات والتقاليد من بني �أيد اجلميع ،كان فيلما ق�صرياً لكنه معرب وقد
�أو�صل ر�سالة على �أن نتحد ونبني الكوادر الب�شرية قبل املباين والأ�سوار.
حممد ا�سامة

الفراق

ما وجدت �أ�صعب من فراق بني �شخ�صني ارتبطا بكل معاين الألفة واملودة
وتقارب الأفكار لأي �سبب من الأ�سباب ،فال�سبب الوحيد الذي يك�سر القلب
هو ال�ف��راق الأب��دي ب�سبب امل��وت وه��ذا �أ�شد ال�ع��ذاب� ،أم��ا ال�ف��راق لغ�ضب �أو
اختالف بني الأفكار واملعامالت فيعود �إىل تخطي وجتاوز امل�شكلة ،ويتوقف
على مدى العالقة بني الأثنني ودور كل منها يف �إزالة هذا ال�سبب.
الفراق احلتمي من التباعد اجل�سدي باملوت ،يحول ال��روح الن�ضرة التي
متتلىء حيوية بانك�سار وحزن حتى لو �أبدى للمجتمع ابت�سامته وبينَ الر�ضا
على وجهه و�إمنا بداخله قلب يعت�صر وحزن دفني يكاد يقتله لأن الذكرى
تتابعه يف كل �أح��وال��ه ،خا�صة عندما ينفرد بنف�سه وي��رى ت��و�أم��ه يخاطبه
ويت�شاور معه.
احلب ب�إخال�ص يبني عالقة طيبة بني
�أفراد املجتمع ،وال�صديقان يتقاربان
يف كل �شئ حتى يف االختالف يلتقيان،
مي � ��دان ب�ع���ض�ه�م��ا ب��ال �ق��وة والإخ� � ��اء
ويكونا عونا لبع�ضهما وق��ت الرخاء
ووق ��ت ال���ش��دة ،ومن ��اذج ال���ص��داق��ة يف
امل ��وروث ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي كثرية
وخ �� �ص��ائ �� �ص �ه��ا م �ع �ل��وم��ة ،ح �ي��ث �أن
ال���ص��داق��ة م��ن ن�ع��م اهلل ع�ل��ى الب�شر
ل��ذل��ك التم�سك بها واج��ب و�إذا حل
ال �ف��راق الب��د �أن ت�ك��ون ه�ن��اك ذكرى
ط�ي�ب��ة بينهما وع �م��ل م��ا ك ��ان يحبه
امل�ف��ارق وت�ق��دمي م��ا ك��ان ي��ري��ده وحب
من كان يحبه ،فهذا هو ا�سمى معاين املحبة والإخال�ص والوفاء.
حممد �شعيب

الأ�سرة املمتدة

الأ�سرة املمتدة لي�ست م�صطلحا قدميا و�إمنا جاء مع املتغريات االجتماعية،
وم��ا ك��ان ل�ه��ذا امل�صطلح وج ��ود ق�ب��ل ��س�ن��وات قليلة م��ن الآن ،لأن احلياة
الطبيعية كان اجلميع ميار�سها ب��دون ت�صنيف للأفعال ،لأن وقتها كانت
الأ�سرة تتكون من �أب وام وجد وجدة من الطرفني وخاالت وعمات و�أخوال
و�أعمام ثم �أبنائهم من اجلانبني وهذا ناجت عن الرتابط الأ�سري ومفهوم
االمتداد يف العالقات االجتماعية.
فيما �سبق ك��ان �إذا ا�شتكى ف��رد من العائلة وج��د بجواره العديد من �أبناء
الأ�سرة يقفون بجانبه ويقدمون امل�ساعدات الفورية ،والزيارات الروتينية
بني �أبناء الأ�سرة املمتدة تزيد من الرتابط ومتنح القوة وال�صالبة وتوطد
العالقة ب�ين الأب �ن��اء لتمتد �إىل ن�ق��اط ع��دي��دة بف�ضل ال��زي��ارات املتقاربة
والتوا�صل اجل�سدي عو�ضا عن االت�صال وتناقل الأخبار ،ويف املنا�سبات جتد
تقاربا حميميا بني اجلميع.
�أما اليوم جاء هذا امل�صلح ليكون ملن
مل ي�ع��رف معنى ال�ع��ائ�ل��ة �أو الأ�سرة
املمتدة ،وي�شرح جمال ه��ذا التالحم
وقوته وت�أثريه على املجتمع ب�أكمله،
مل ن�سمع عن العنو�سة يف هذه احلقبة
الزمنية وذل��ك للتعارف واالندماج
الأ��س��ري ال�سليم وم��راع��اة امل�صاريف
الباهظة حاليا م��ن تكاليف الزواج،
ومل يظهر بني العائلة فقري لوجود
ت �ك��اف��ل ب�ي�ن�ه��م وم ��راع ��اة ل �ك��ل � �ش��ئ ،
حتى املناف�سات ال�شريفة بني الأبناء
يف التح�صيل العلمي ك��ان ل�ه��ا الأثر
الطيب يف حتقيق النجاح والرقي.
�أم��ا اليوم فتقطعت الأوا��ص��ر وتفتت العائلة لأ�سر متباعدة ج��دا ،مل تعد
تنتقل ل�ضم الأ�سر بني الأعمام والأخوال ورمبا مل يعرف بع�ضهم بع�ضاً وال
ما هى ال�صلة االجتماعية بينهم ،فتنقطع عالقة البنت ب�أهلها فور زواجها
وتبني �أ�سرتها مع زوج ابتعد عن �إخوانه و�أ�سرته ،وبالتابعية ال يعرف �أبناء
اخلال �أبناء عمتهم و�أبناء العم كذلك ،وهذا التباعد ناجت من جينات خمتلفة
تلوثت مع الوقت مبتطلبات احلياة واالن�شغال العام بامل�شكالت والتدخل
التكنولوجي يف �أدق التفا�صيل ،فا�ستبدلت الزيارات بليك �أو �إعجاب حتى �أن

اله�شا�شة النف�سية

ازدادت يف الأونة الأخرية بع�ض امل�صطلحات منها اله�شا�شة النف�سية الدالة
على االنك�سار النف�سي وحتطيم ال��ذات جراء بع�ض ال�سمات التى تتوفر يف
من يعاين من هذا ال�شعور الطارئ ،وغالبا ما حتدث هذه اله�شا�شة النف�سية
للأ�شخا�ص الذين يتمتعون باحل�س املرهف ويتعر�ضون للمحن وامل�شكالت
ال�صعبة التى يظن البع�ض �أنها نهاية العامل وال يقدر على مواجهتها ،مما
ي�شعره بالقلق والتوتر وعدم الرغبة يف مواجهة احلياة ورمبا و�صلت لدرجة
االعتزال املبكر جدا للتعاي�ش مع املجتمع.
وق��د حت��دث اله�شا�شة النف�سية ب �ن��ا ًء ع�ل��ى احل��ال��ة ال�سيئة ال�ت��ى مي��ر بها
ال�شخ�ص �أثناء تلقيه الأخبار املتنوعة من ال�سو�شيال ميديا والتى غالبا
ال تخ�صه لكنها مت��ده بالطاقات ال�سلبية ط��وال الوقت والتحول ال�سريع
للج�سد وك�أنه �أ�سفنجة حتتفظ بكميات هائلة من امل�شاعر احل�سية ال�سلبية
ما ي�ؤدي يف النهاية �إىل ال�شعور بالوهن والك�سل ورمبا ال�شعور بعدم التحرك،
والإح�سا�س الدائم بالإرهاق الذهني والت�شتت الب�صري.
وم ��ن ال �ع��وام��ل ال��رئ�ي���س�ي��ة حل ��دوث
اله�شا�شة النف�سية ا�ستقبال امل�شكلة
ب ��أك�بر م��ن حجمها الطبيعي بدون
ر� �س��م خ��ري�ط��ة حل�ل�ه��ا �أو ع�ل��ى الأق ��ل
حماولة �شحن الذات تلقائيا وال�صمود
�أمامها لفرتة وجيزة ت�ؤهله للتفكري
ال �� �س��دي��د ،ل�ك��ن ل�ل�أ� �س��ف � �س��رع��ان ما
ي�صبح ال�شخ�ص قاب ً
ال للك�سر وك�أنه
ب ��رواز م��ن زج ��اج �شفاف ج ��دا ،وهذه
ال�شفافية متثل وج��دان��ه و�أحا�سي�سه
ال� �ت ��ى � �ش �ك �ل��ت ��ش�خ���ص�ي�ت��ه املحيطة
باحلنان والطم�أنينة وال�صدق وفج�أة
يحدث ما هو �أكرب من ت�صوره فيتحول �إىل ج�سد حمطم نف�سيا يحتاج �إىل
ترتيب مرة �أخرى �إما من خالل احلوار الذاتي �أو مبعاونة �أ�شخا�ص مقربني
منه.
ك�م��ا وج��د ال�ب��اح�ث��ون �أن �أ� �س �ب��اب ه��ذه اله�شا�شة ت�ع��ود ل�ل�ن���ش��أة والرتبية،
فاملجتمعات العربية حتت�ضن الأط�ف��ال وخا�صة الفتيات بنوع من احلجز
و�سلب �إرادت �ه��م يف االخ�ت�ي��ار وال�ت��دخ��ل يف �ش�ؤونهم ب�شكل ع��ام م��ن اختيار
اال�صدقاء واملدار�س وكل ما يخ�ص الأبناء ،ف�ضال عن الرتكيز املغاىل فيه
جت��اه الفتيات بحجة احلفاظ عليهن واالطمئنان على �أحوالهن ،غافلني
�صحتهن النف�سية ،وتعويدهن على التواكل و�أنهن دائما يع�شن حتت �سيطرة
�شخ�ص م�س�ؤول عنهن ،لدرجة �أنهن ينتقلن من بيت الأ�سرة �إىل بيتهن وهن
ال يعرفن حل امل�شكالت الب�سيطة التى تواجههن ،فالأ�سرة تقدم للأبناء
الرفاهية واملتطلبات مهما كانت مت�صورين �أن هذه هي احلياة اجليدة التى
ين�شدها الأبناء ،وللأ�سف نحن ندمرهم بتحقيق كل متطلباتهم ونعودهم
على عدم حتمل امل�س�ؤولية ونقلل من �صالبتهم جتاه م�شكالت احلياة.
وجد الباحثون �أن العوامل امل�ضادة لله�شا�شة النف�سية تكمن يف الذات نف�سها،
لأن اجل�سد قادر على التكيف و�إعادة نف�سه بنف�سه ،فمن يتعر�ض لهذه الهزة
النف�سية يت�أنى يف اللجوء �إىل الطبيب النف�سي وي�ترك احل��زن وذل��ك من
خالل ملء �أوق��ات الفراغ بالرتويح عن النف�س وممار�سة الريا�ضة وترك
امل�ؤثرات الداعمة للذاكرة ال�سلبية ،وحماولة جتنب الأدوي��ة فهي غالبا ما
ت�ضعف املناعة النف�سية وت�ضع املري�ض يف قالب نف�سي �سيئ فيكفي ال�شعور
ب ��أن��ه م��رب����ض وي�ت�ع��اط��ى ع�لاج��ا ،يف ح�ين �أن اجل���س��م ي�ق��وم مب�ق��اوم��ة هذه
امل�ؤثرات لإعادة التكيف الذاتي وا�ستدعاء الطاقة الإيجابية للتخل�ص من
ال�شعور بامل�شكلة ،وللدعاء والروحانيات املتعلقة بالعبادات ت�أثري قوي يف
اخلروج من هذا ال�شعور النف�سي املدمر.
�سمر مو�سى/كاتبة

وال�ن�ق����ص �سلبية ت�ب��ث ل�ل�ك��ون ت� ��رددات منخف�ضة ل��ذل��ك ان�ت�ب��ه للطريقة
التي تفكر بها وح��اول �أن تفكر مب�شاعر وف��رة وا�ستحقاق لأن امل�شاعر هي
املغناطي�س احلقيقي للجذب وكلما ازداد �شعورك باال�ستحقاق ازدادت فر�ص
النجاح وا�ستطعت حتقيق املزيد.
ال تكن �أكرب عدو لنف�سك بل ارفع من ا�ستحقاقك و زد من وعيك النف�سي
يف خطة �صناعة �أه��داف��ك دون �أن ت�شد القب�ضة على امل�خ��اوف �أو الف�شل
واحلرمان بل راقب �سلوكياتك وركز على الإيجابيات وابتعد عن التفكري
بال�سلبيات ،مار�س الت�أمل وتخيل نف�سك يف �أف�ضل �صورة تتمناها ثم اك�سر
حاجز التحديات التي تقف بينك وب�ين الو�صول لها ف�أنت امل�سيطر الآن
و�أنت ت�ستحق الأف�ضل دوماَ وتذكر �أنه كلما ارتفع اال�ستحقاق قل التدمري
الذاتي.
منال احلبال�/إعالمية

القانون يحمي املغفلني

يعتقد البع�ض �أن عبارة " القانون ال يحمي املغفلني" عبارة �صحيحة بل
و�صارت �سائدة وتتناقل بني املجتمعات مع اختالف الثقافات ،ولكن املق�صود
من هذه العبارة �أن القانون يحمي اجلميع ولكن ال يحمي من يفرط يف حقه
قا�ض ملدعي باحلق
فال عذر ملن يجهل القانون ،ويقال �إن هذه العبارة قالها ٍ
املدين على �أحد الذين ن�صب عليه.
وتقول احلكاية �إن �إعالناً ن�شر يف �صحيفة ن�صه من يريد �أن ي�صبح مليونريا
ير�سل ا�سمه وعنوانه يف ر�سالة و��س��وف ي��رد عليه لو�ضع اخلطة املنا�سبة
للرثاء ال�سريع وعلى كل من ير�سل ا�سمه ي�ضع يف الظرف  3دوالر  ،وبالفعل
جمع مبلغاً كبرياً جدا ورد املعلن على اجلميع يف ن�ص واحد فقط وهو اعمل
مثلي بال�ضبط ،تقبل الكثري املوقف �إال �شخ�ص رف��ع ق�ضية وك��ان احلكم
القانون ال يحمي املغفلني.
لكن لي�س ال�ه��دف م��ن ال�تروي��ج للعبارة �إال توعية املجتمع و�أخ ��ذ احلذر
والدراية بالثقافة القانونية حتى ال يتورط ويتوجب على اجلميع االنتباه يف
هذا ال�ش�أن ،فالوقوع يف هذا الفخ غالبا
ملن يحرر وكالة ومل يعرف بنودها ومل
يخ�ص�صها لغر�ض حمدد وال ينبغي �أن
يو�سع فيه �صالحيات الوكيل ،ويف�ضل
حتديد توقيت الوكالة وتنحي مو�ضوع
الثقة جانبا لأن عدم احلذر �سي�ؤدي �إىل
نتائج وخيمة ولأن��ه بب�ساطة القاعدة
الأ�سا�سية تقول :اجلهل بالقانون ال
يعفي من امل�س�ؤولية.
وه ��ذا ي��أخ��ذن��ا �إىل االه�ت�م��ام بالوعي
ال �ق��ان��وين وي �ج�ب�رن��ا ع �ل��ى ا�ست�شارة
املتخ�ص�صني واال�ستعانة ب�أهل القانون
عندما يتعلق العمل �أو املعاملة يف حيز �أو �شكل قانوين ،فاملحامي �أو املخول
على الرد باال�ستف�سار �سيفيد ال�سائل وينبهه من الناحية القانونية الواجب
اتباعها لتجنب االخطاء والوقوع يف حالة ن�صب واحتيال واالعتماد فيها
�سيكون مبني على عدم الدراية الكافية مبواد القانون اخلا�صة باملعاملة.
ولكي ال نقع يف فخ الثقة ونعترب ممن ا�صبحوا من املغفلني ،علينا �أن ن�ضع
ثقتنا يف �أي �شخ�ص وال ن�سلم �أوراق �اً ر�سمية واختاماً معتمدة ب��دون �سند
قانوين لأ القاعدة القانونية تقول :ال يجوز اجلهل بالقانون ،وهذا ال يعني
�أن اجلميع يدر�س قانون و�إمنا ي�ستعني عند احلاجة لإجراء ب�أهل القانون
و�أ�صحاب اخل�برات ،وقد �أثبتت عبارة ح�سن النية حتمي �صاحبها ف�شلها،
لأنه باخت�صار تتيح للمحتال ا�ستغالل تلك النية احل�سنة وامل�ضي قدما نحو
اال�ستغالل والتجني بل واحل�صول على يريد با�سم القانون و�إن كان ح�سن
النية يفيد يف بع�ض املخالفات باجلهل بالقانون ولكنها يف عدد حمدود من
احلاالت وتعترب ا�ستثنائية ،فاملفرط يف حقوقه هو �أول اخلا�سرين ،فمعظم
ق�ضايا الن�صب واالحتيال املايل ت�صنف على �أنها جرمية ال�سلب بالر�ضى
التى يقع فيها البع�ض مثل �شركات توظيف الأموال وغريها من الأ�ساليب.
ومن هذا املنطلق نو�صي اجلميع بتوخي احلذر وو�ضع الثقة جانبا واال�ستناد
�إىل �أه��ل االخت�صا�ص ملعرفتهم بالقواعد و�إدراك �ه��م بالقانون ولتتحقق
العدالة املن�شودة بالتعامالت ب�ين �أف��راد املجتمع على اخ�ت�لاف توجهاته
وقدراته ومكانته العلمية.
التدمري ال��ذات��ي ه��و ال�شعور الداخلي يف العمق بعدم ا�ستحقاق الفر�ص
�سامي حممد /م�ست�شار قانوين
الإيجابية ينتج عنه تدمري احل�صول على هذه الفر�ص ،يتجلى هذا ال�شعور
يف امل�ستوى الالواعي ويولد ترددات وذبذبات منخف�ضة تتنا�سب مع الطاقات
ال�سلبية وجتعل الفر�ص الإيجابية اجليدة تنفر وتبتعد .يحدث هذا التدمري
الذاتي ب�سبب القناعات والربامج لدى ال�شخ�ص بعدم ا�ستحقاقه للأ�شياء كلنا ميتلك جمموعة من ال�صور قد تعود �إىل �سن �صغرية جدا ،رمبا ملا قبل
الإيجابية رغم �أن��ه يتمنى احل�صول عليها و�أن يعي�ش بطريقة جيدة لكن ال�شهر وتتواىل ال�صور وتتحول الأ�شكال وتتغري املالمح ،ومع كل مرحلة
�شعوره هذا ير�سل ترددات �سلبية �إىل الكون الذي بدوره ي�أخذ هذه الفر�ص عمرية نكت�شف �أنف�سنا من جديد ون��رى ما مل نكن ن��راه يف املرحلة التى
الإيجابية ويعطيها ملن تتناغم تردداتهم املرتفعة وا�ستحقاقهم العايل معها �سبقتها ،لكن مع الوقت ندرك �أن احلياة عبارة عن �صورة وموقف وبع�ض
ح�سب القوانني الكونية.
الأ�شياء التى تكون تاريخا �شخ�صياً.
وتعترب ف�ترة الطفولة م��ن �أه��م ال�ف�ترات ال�ت��ي تتم فيها ب��رجم��ة العقل وع�ن��دم��ا ن�ت��أم��ل مالحمنا ون�ح��ن �صغار وفيها ال�ب�راءة واللهفة واخلوف
ال �ب��اط��ن ف �ي �ج��ب االن� �ت� �ب ��اه م ��ن زرع
وال�ط�م��وح ،وم��ع املرحلة الثانية واالدراك والعلم وامل�ع��رف��ة ،واخل��روج �إىل
ال�برام��ج ال�سلبية وت�ك��رار الت�أكيدات
املجتمع لنحتك به ومبن يف نف�س اجليل نعرف �أكرث وتبنى عالقات ان�سانية
ال�سلبية للطفل لأنها �ست�صبح قناعات
ج��دي��دة م��ع اق��ران �ن��ا ،ون�ت�ع�ل��م كيفية
و�سيعاين من التدمري ال��ذات��ي حيث
االخ �ت �ي��ار ون�ل�ت�ق��ط ال �� �ص��ور وننتظر
�سي�شعر �أنه ال ي�ستحق العي�ش ب�صورة
لنحم�ضها ومع التقنية احلديثة �صار
�أف �� �ض��ل م ��ن احل� �ي ��اة امل �ت��اح��ة �ضمن
الأمر �سهل وال�صورة فورية.
منطقة ال��راح��ة النف�سية ل��دي��ه كما
ال �� �ص��ور ال �ك �ث�يرة واخ� �ت�ل�اف املالمح
�ستكون م�صدر الذبذبات التي ت�سبب
م��ع ال��وق��ت ،ي�ه��ون ك�ث�يرا م��ن اخلوف
ق �ت��ل ال �ف��ر���ص الإي �ج��اب �ي��ة وان� �ع ��دام
م��ن ال�ف��راق ومعرفة املعنى احلقيقي
النجاح والتميز والإب ��داع يف احلياة.
ل �ل �م��وت ،ف�ك�ل�ن��ا مي ��وت �أك�ث�ر م��ن مرة
ومن عالمات التدمري الذاتي املبالغة
يف ال �ع �م��ر ،ن ��رى � �ص��ورت �ن��ا ون �ح��ن يف
يف م�شاعر ال�ف��رح عند احل�صول على
الرو�ضة ومن��وت عندما نكرب ونرتك
فر�صة جيدة الن هذه املبالغة تدل �أنك ل�ست م�ستحق لهذه الفر�صة وتراها امل��رح �ل��ة ن��دخ��ل يف م��رح �ل��ة ال�شباب
�أعلى و�أكرب قيمة منك بل يجب االتزان مب�شاعر الفرح وا�ست�شعار الإيجابية فيموت الطفل فينا ،حتى ال�شاب ميوت
ال�ستقبال القيم العليا ل�ه��ذه الفر�صة على �أن�ه��ا هبة م��ن اهلل ل��ك لأنك عندما ي�شيب ال�شعر ويظهر علينا الهرم ،وميوت الهرم وتذوب الذكرى مع
ت�ستحقها ولي�س للقيم املادية التي ت�شعرك �أنك �أدنى منها مع حمد اهلل لأن اختفائنا من املجتمع واعتزالنا احلياة وبنا الروح تدب وتعلوا ب�صوتها ،لكن
م�شاعر االمتنان وال�شكر تزيد من ال�شيء نف�سه تبعاَ لقوانني الكون.
يظن البع�ض مع ن�سياننا ونحن �أحياء ب�أننا �أموات يف ذاكرة النا�س.
ومن العالمات �أي�ضاَ هو تكرار �ضياع الفر�ص الإيجابية ولي�س �صدفة ملرة هذا الألبوم احلي ب�أحداث ال�صور وروح من ينام بني جملده ،يحاكي تاريخ
واح��دة لأن هذا التكرار يدل �أن هناك خل ً
ال يف التوازن الداخلي ت�سبب يف ال�شخ�ص ويظهر وجدانه ف�ضال عن التغريات الوا�ضحة يف املالمح والتعابري
�ضياع ه��ذه الفر�ص مما يدفعك �إىل ت�أويلها ب�إ�سقاطات متعددة كاحل�سد النف�سية من خ�لال ال�صور املبت�سمة واحلزينة والتى التقطت على غفلة
والعني واحلظ ال�سيء دون �أن ت�صل �إىل امل�سبب الذاتي احلقيقي ودون �أن واثناء اللعب �أو اجل��ري �أو حتى على مائدة الطعام ،وكل هذه االنفعاالت
تتقبل وتتحمل �أنك �أنت امل�س�ؤول عن �ضياع هذه الفر�ص لأن اخلط�أ م�صدره تو�ضح ال�شخ�صية وتبني �أن الإن�سان يخاف من وهم املوت يف حني �أنه ميوت
من داخلك �أنت.
يف حياته �أكرث من مرة ،غري موته كل يوم �أثناء النوم.
ويح�صل �أي�ضاَ عند م�شاعر احلرمان ال�شديد من �شيء لأن م�شاعر االحتياج
حممد �إبراهيم
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م�ؤيدو نافالني يواجهون حرمانهم من العمل يف رو�سيا
•• مو�سكو�-أ ف ب
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ما زال �أليك�سييف غري قادر على فهم كيف مت ف�صله يف التا�سع من �شباط/
فرباير من عمله ك�أ�ستاذ فيزياء فور م�شاركته كما يقول ،يف التظاهرات التي
جرت يف �سيبرييا دعما للمعار�ض الرو�سي املوقوف �أليك�سي نافالني .ومن
نوفو�سيبري�سك ثالث ك�برى م��دن رو�سيا ،ق��ال عرب الهاتف “�إين م�صدوم
من هذه الإهانة� .سيكون العثور على عمل يف القطاع العام �صعبا جدا ب�سبب
مربرات هذا الت�سريح».
وتتهمه �إدارته بالرتويج �أمام طالبه لتظاهرات غري مرخ�صة يف  23و 31
كانون الثاين/يناير لدعم نافالني ،الذي �أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف مو�سكو
ال�سبت بحقه حكما بال�سجن لعامني ون�صف ال�ع��ام بتهمة انتهاك �شروط
املراقبة الق�ضائية .ويقول املعلم البالغ من العمر  38عاما “مل �أحتدث

مطلقا عن ال�سيا�سة مع طالبي� ،أعلم �أنه يجب التزام �أكرب قدر من احلذر.
عندما �س�ألوين �إذا كنت �أ�ؤي��د نافالني� ،أجبتهم “تعلموا كيف تفكروا تلقاء
�أنف�سكم» .وبح�سب �سجل العمل الذي اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س ،يعزى
�سبب ف�صله ر�سميا �إىل “االخالل املتكرر وغري املربر بواجباته املهنية» .مل
جتب وزارة الرتبية والتعليم املحلية على �أ�سئلة وكالة فران�س بر�س املتعلقة
باملخالفات املعنية واالتهامات املوجهة �إىل �أليك�سييف .ومت قمع التظاهرات
غرياملرخ�صة التي خرجت يف �أواخ ��ر ك��ان��ون الثاين/يناير و�أوائ ��ل �شباط/
فرباير ت�أييدا لنافالني ،العدو اللدود للكرملني ،دون هوادة .و�أوقف �أكرث من
� 11ألف �شخ�ص وفر�ضت غرامات وعقوبات بال�سجن ملدة ق�صرية ورفعت نحو
مئة دع��وى جنائية يُعاقب عليها ب�أحكام قا�سية .كما مت الإب�لاغ عن حاالت
ت�سريح عقابي �أو ا�ستقاالت ق�سرية ،خا�صة يف القطاع العام.
واو��ض��ح �ألك�سييف �أن��ه ��ش��ارك على �صفحته يف موقع التوا�صل االجتماعي

“فيكونتاكتي” ،املرادف الرو�سي لفي�سبوك� ،صورة له وهو يتظاهر مع �أرقام
منظمة “�أو يف دي�-إنفو” التي ت�ساعد املتظاهرين املوقوفني والتحقيق �ضد
الف�ساد ال��ذي يقوم به نافالني وي�ستهدف فالدميري بوتني مبا�شرة .وقال
�إن��ه مت �إب�لاغ �إدارت��ه بهذه املن�شورات .وك��ان على خ�لاف معها بالفعل ب�سبب
اعرتا�ضه على نق�ص املوارد يف هذه امل�ؤ�س�سة .واعترب �أن “الهدف هو ترهيب
املعلمني حتى ال ي�شاركوا �آرائ�ه��م �إط�لاق��ا ،وال حتى على �شبكات التوا�صل
االجتماعية» .على بعد كيلومرتات� ،أُج�بر �ألك�سندر ريابت�شوك على تقدمي
�إ�ستقالته يف مدر�سة عامة تقع يف رو�ستوف �سور لو دون بجنوب غرب رو�سيا،
حيث كان يدر�س مادة التاريخ منذ �سبعة �أعوام .و�أكد ال�شاب البالغ من العمر
 31عاما “طلبت مني الإدارة حذف من�شوراتي التي كنت �أ�ؤيد فيها املعار�ضة
على �إن�ستغرام» .ا�ضاف “لكنني رف�ضت .ف�ضلت التم�سك مببادئي بد ًال من
وظيفتي �أحتدث عن الدميوقراطية يف درو�سي عن اليونان القدمية� .أنا �أ�ؤمن

بفكرة واجب املواطنة .و�أريد تطبيق ما �أقوم بتدري�سه».
وي�شري �سجل عمله �إىل �أن��ه مت �إنهاء عقده “مببادرة منه” .لكنه ي�ؤكد �أنه
�أج�بر على ت��رك وظيفته ،بعد تعر�ضه ل�ضغوط م��ن ال�شرطة التي جاءت
لتفتي�ش منزله ،قبل �أن يُ�سجن ملدة خم�سة �أي��ام ب�سبب م�شاركته يف تظاهرة
غري مرخ�صة .ومل ترد وزارة الرتبية الإقليمية على طلب وكالة فران�س بر�س
بالتعليق .وتكثف ال�سلطات الرو�سية ب�شكل عام رقابتها على �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،مهددة املن�صات وامل�ستخدمني مبالحقات ق�ضائية فيما �أ�صبحت
م��واق��ع ان���س�ت�غ��رام وفي�سبوك وت�ي��ك ت��وك م�ل�ا ًذا حل��ري��ة التعبري وم�صدراً
للمعلومات بالن�سبة لل�شباب الذين ال يتابعون و�سائل الإعالم التقليدية التي
ت�سيطر عليها الدولة.
كما ُت َتهم ال�سلطات الرو�سية مبمار�سة ال�ضغط على ال�شركات التي دعم
م�س�ؤولوها نافالني.

�سباق ت�سلح بني اليابان وال�صني:

�سينكاكو  -جزر دياويو :توترات متزايدة!...
•• الفجر �-إدوارد بفليملني –ترجمة خرية ال�شيباين
التوترات القائمة منذ �أكرث من � 10سنوات بني اليابان وال�صني حول جزر
�سينكاكو التي تديرها طوكيو ،ولكن تطالب بها بكني حتت ا�سم دياويو ،زادت
يف بداية العام .ال�سبب :يف يناير� ،أ�صدرت ال�صني قانو ًنا ي�سمح خلفر ال�سواحل
با�ستخدام القوة ،حتى دون �سابق �إنذار ،يف املياه اخلا�ضعة “للوالية الق�ضائية
ال�صينية”.
ومع ذلك ،تعترب بكني �أن مياه �سينكاكو مياه �صينية ونفذت توغلاً جديدً ا
ل�سفينتني من حر�س ال�سواحل التابع لقوات ال�شرطة امل�سلحة ال�صينية يف مياه
�أرخبيل �سينكاكو يف  6و 7فرباير.
عودة �إىل هذه «الأزمة»
وردود الفعل اليابانية.
بعد اال�صطدام بني �سفينة �صيد
��ص�ي�ن�ي��ة و� �س �ف��ن خ �ف��ر ال�سواحل
ال �ي��اب��ان �ي��ة يف ال �ب �ح��ر الإقليمي
ال�ي��اب��اين املحيط ب�ج��زر �سينكاكو
يف � 7سبتمرب  ،2010بد�أت �سفن
احلكومة ال�صينية يف الإب�ح��ار يف
املياه املحيطة باجلزر ب�شكل متكرر
�أكرث من ذي قبل.
يف �أغ���س�ط����س  ،2011دخلت
��س�ف�ي�ن�ت��ان ح�ك��وم�ي�ت��ان �صينيتان
البحر الإقليمي الياباين املحيط
بجزر �سينكاكو ،و�سبقت �إحداهما
يف مار�س  2012و�أرب��ع يف يوليو
من ذلك العام.
يف � 11سبتمرب  ،2012مت نقل
ملكية ث�ل�اث م��ن ج��زر �سينكاكو
(ج ��زر �أووت �� �س��وري وكيتاكوجيما
وميناميكوجيما) م��ن مواطنني
ع��ادي�ين �إىل احل �ك��وم��ة اليابانية
وف � ًق��ا ل �ل �ق��ان��ون امل� ��دين الوطني.
واعتبا ًرا من � 14سبتمرب ،بحجة
االح �ت �ج��اج ع�ل��ى عملية االنتقال
ه� � � ��ذه ،ب � � � ��د�أت � �س �ف ��ن احل �ك ��وم ��ة
ال�صينية يف دخول املنطقة املجاورة
لليابان يوم ًيا تقري ًبا.
وم�ن��ذ ذل��ك ال�ت��اري��خ ،م��ا انفكت
عمليات التوغل ت ��زداد ،مم��ا خلق
توترات �شديدة دون �إثارة احلرب،

مل تقع حوادث عنيفة �أو مميتة ،ولكن يو�صف الو�ضع ب�أنه «�صراع رمادي» �أو «منطقة رمادية»
جتهز ال�صني نف�سها ب�سفن كبرية ب�شكل متزايد وتزداد بحريتها قوة من حيث العتاد
ح�ي��ث مل ت�ق��ع ح� ��وادث ع�ن�ي�ف��ة �أو
مميتة ،ولكن يو�صف الو�ضع ب�أنه
“�صراع رمادي”� ،أو “منطقة
رمادية».
وم� ��ع ذل � ��ك� � ،ش �ع��رت احلكومة
اليابانية امل �ه��ددة ب��أن�ه��ا م�ضطرة
لتغيري م��وق�ف�ه��ا ال��دف��اع��ي الذي
�أع �ي��د ت��وج�ي�ه��ه م��ن ال���ش�م��ال �إىل
اجل �ن��وب ال �غ��رب��ي م��ن الأرخبيل
الياباين.
وك �م��ا ي���ش�ير ال �ك �ت��اب الأبي�ض
للدفاع لعام “ :2020من �أجل
تعزيز بنيتها الدفاعية يف املنطقة
اجلنوبية الغربية� ،أن���ش��أت قوات
ال��دف��اع ال��ذات��ي اجل��وي��ة( ،القوة
اجل��وي��ة) اجل �ن��اح اجل ��وي التا�سع
يف يناير  ،2016ثم قوات الدفاع

�شعرت احلكومة اليابانية املهددة ب�أنها م�ضطرة لتغيري موقفها الدفاعي

اجلوي اجلنوبية الغربية يف يوليو
 :2017ق ��ام ��ت ق � ��وات ال ��دف ��اع
ال ��ذات ��ي ال�ب�ري ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
وحدة يوناجوين ملراقبة ال�سواحل
التي مت ت�شكيلها يف مار�س 2016
ووح � � � ��دات �أخ � � ��رى مت ت�شكيلها
حدي ًثا ،ب�إن�شاء لواء انت�شار �سريع
ب��رم��ائ��ي ب � �ق ��درات ع �م �ل �ي��ات �ي��ة يف
مار�س .2018
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ن�شرت
قوات الدفاع الذاتى الربية بع�ض
الوحدات ،منها وحدة �أمن املنطقة
يف �أم��ام��ي �أو��ش�ي�م��ا ،ووح ��دة �أمن
املنطقة يف جزيرة مياكوجيما ،يف

م��ار���س  .2019ومت ن�شر وحدة
�صواريخ �أر�ض -جو ووحدة �سطح
�سفينة ،وح��دة �صواريخ موجهةيف ج��زي��رة مياكوجيما يف مار�س
« .2020
ب�شكل ع ��ام ،اكت�سبت البحرية
ال�ي��اب��ان�ي��ة زخ �م��ا .وخ�ل�ال الفرتة
�ستتلقى
،2023-2019
ال �ب �ح��ري��ة �� 23س�ف�ي�ن��ة .الهدف
ه ��و ال �ت �م �ك��ن م ��ن االع �ت �م��اد على
�أرب� � ��ع جم �م��وع��ات ب �ح��ري��ة ،وهي
مدمرة حاملة طائرات هليكوبرت
وم� ��دم� ��رت� ��ان م� � ��زودت� � ��ان بنظام
�إي� �ج� �ي� �� ��س امل� ��� �ض ��اد لل�صواريخ،

وال� �ت ��ي مت ت �ط��وي��ر �صواريخها
باال�شرتاك مع الواليات املتحدة،
والتي �ست�ضاف �إليها جمموعتان
جم �ه��زت��ان مب ��دم ��رات م��ن النوع
اجل��دي��د (اف اف ام) م��ع قدرات
التخفي متعددة املهام.
يف نف�س الوقت� ،ست�ستمر البحرية
يف زي��ادة ع��دد غوا�صاتها -بهدف
 22وح��دة .وبعد الغوا�صات من
ط ��راز ��س��وري��و� ،سيتم ت�ق��دمي نوع
جديد م��ن الغوا�صات الهجومية
من فئة تايغي عام .2022
لكن البحرية تتجه �أي�ضا اىل ان
تكون “هجومية �أكرث .وهي تقوم

ح��ال� ًي��ا بتكييف م��دم��رات حاملة
ط� ��ائ� ��رات ال �ه �ل �ي �ك��وب�تر م ��ن فئة
ايزومو �-سفن يبلغ ارتفاعها 248
م ً
رتا -لطائرات ال�شبح “اف35-
بي” ذات الإق�ل�اع العمودي التي
ا��ش�ترت�ه��ا م��ن ال��والي��ات املتحدة،
ح �ت��ى ت �ك��ون ط��وك �ي��و ق � ��ادرة على
�ضرب خ�صومها �أك�ث�ر ،وه�ك��ذا مت
انذار بكني بطريقة ما!
ت���س�ت�م��ر � �س �ي��ا� �س��ة ال ��دف ��اع عن
اجل��زر اجلنوبية الغربية .وذكرت
�صحيفة جابان تاميز يف منت�صف
ف �ب�راي� ��ر � ،2021أن ال� �ي ��اب ��ان
توا�صل اكت�ساب الزخم يف مواجهة

ه��ذا ال�ت�ه��دي��د .و�ست�شرتي قوات
ال��دف��اع ال��ذات��ي ال�بري��ة اليابانية
�سفن نقل يف �سياق �صعود ال�صني
ال�صاروخي.
و� �س �ي �ك��ون ه ��ذا ه��و �أول �إم� ��داد
من هذه ال�سفن �إىل قوات الدفاع
ال ��ذات ��ي ال�ب�ري ��ة ،مم��ا ي � ��ؤدي �إىل
حت�سني ق��درات ال��رد للتعامل مع
ال�ت�ح��دي��ات الأم �ن �ي��ة اجل��دي��دة يف
بحر ال�صني ال�شرقي.
ك �ل �ف��ة ال �� �س �ف��ن ال� �ث�ل�اث -بني
 )1( 2000و 400طن (– )2
�ستتنزل يف ميزانية ع��ام 2022
وو�ضعها يف اخلدمة عام .2024
والهدف هو امتالك القدرة على
ن �ق��ل ال� �ق ��وات ب �� �س��رع��ة �إىل هذه
املنطقة املهددة � ...إذا لزم الأمر.

تتجه البحرية اليابانية �إىل �أن تكون هجومية �أكرث مبا مي ّكن طوكيو من �ضرب خ�صومها

تظل اجلزر �شوكة يف الدفاع الياباين ونقطة توتر رئي�سية يف العالقات ال�صينية اليابانية

اجلزر �شوكة يف الدفاع الياباين
•• نيامى�-أ ف ب

مواجهة بحرية يف االفق

هل انتفى دور الدبلوما�سية

النيجر بلد غني باليورانيوم يعاين من عدم اال�ستقرار

تعد النيجر التي تنتخب رئي�سها دولة
غ�ير م�ستقرة وف�ق�يرة ج��دا تقع يف
منطقة ال�ساحل وتعاين من هجمات
�إرهابية و�أزمات غذائية.
تقع النيجر التي ال تطل على �أي بحر وت�شكل ال�صحراء ثلثي �أرا�ضيها ،يف
قلب منطقة ال�ساحل حيث حتدها اجلزائر وليبيا وت�شاد ونيجرييا وبنني
وبوركينا فا�سو ومايل.
ك��ان ع��دد �سكانها  22,4م�ل�ي��ون ن�سمة يف ( 2018ال�ب�ن��ك ال ��دويل)
معظمهم م�سلمون .يف  2019كان  41,4يف املئة من ال�سكان يعي�شون
يف فقر مدقع (البنك الدويل).
وهي حتتل املرتبة الأخرية يف العامل على م�ؤ�شر التنمية الب�شرية الذي
و�ضعه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
قبل انت�شار فريو�س كورونا الذي �أدى �إىل �إغالق احلدود ،كانت النيجر
دولة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الو�صول �إىل �أوروبا.
متر النيجر التي �شهدت جماعتني يف �سبعينات القرن املا�ضي وثمانيناته
ب�أزمات غذائية متكررة .وت�سببت في�ضانات بني حزيران/يونيو وت�شرين
الأول�/أكتوبر ب�أزمة �إن�سانية جديدة وبات  2,2مليون �شخ�ص يحتاجون
�إىل م�ساعدات �إن�سانية ح�سب الأمم املتحدة.
وتبقى الزراعة التي متثل �أك�ثر من �أربعني يف املئة من �إجمايل الناجت
الداخلي ويعمل فيها نحو ثمانني يف املئة من ال�سكان العاملني ،معر�ضة
لآثار تغريات املناخ ،كما يقول بنك التنمية الإفريقي.

وي�شكل اليورانيوم الذي حتتل النيجر املرتبة الرابعة بني الدول املنتجة
له ،ال�سلعة الرئي�سية يف �صادراتها .وت�ستثمر املجموعة النووية الفرن�سية
“�أورانو” (�أريفا ال�سابقة) با�ستغالل اليورانيوم ملدة خم�سني عاما يف
�شمال البالد.
�أ�صبحت النيجر من الدول ال�صغرية املنتجة للذهب يف  2004والنفط
يف .2011
وقبل وب��اء كوفيد ،19-كانت الآف��اق االقت�صادية على الأم��د الق�صري
واملتو�سط جيدة ،ح�سب بنك التنمية الإفريقي الذي يتوقع �أن يرتاوح
�إجمايل الناجت الداخلي يف  2020بني  1,1+يف املئة وناق�ص  0,7يف
املئة.
بعد ا�ستقاللها عن فرن�سا ع��ام  ،1960مل ت�شهد تناوبا دميوقراطيا
�سلميا على ال�سلطة منذ االنتخابات الدميوقراطية الأوىل يف .1993
و�أف�ضت كل الأزمات ال�سيا�سية اخلطرية �إىل انقالبات.
و�شهدت ال�ب�لاد �أي�ضا حركتي مت��رد للطوارق مت قمعهما يف ت�سعينات
القرن املا�ضي ثم بني  2007و.2009
ومل يرت�شح الرئي�س املنتهية واليته حممدو �إي�سوفو ال��ذي انتخب يف
 2011و�أعيد انتخابه يف  ،2016لوالية ثالثة.
ورف�ض تر�شيح املعار�ض الرئي�سي هاما �أم��ادو ال��ذي كان قد حكم عليه
 2017بال�سجن مل��دة ع��ام يف ق�ضية اجت��ار ب�أطفال ر�ضع و�صفها ب�أنها

م�ؤامرة �سيا�سية .تعاين البالد منذ
العام  2011من هجمات جهادية
ت�ك�ث�ف��ت م�ن��ذ  ،2015ال ��س�ي�م��ا يف
ال�غ��رب (ال�ق��ري��ب م��ن م��ايل) ،حيث
يوجد تنظيم داع����ش  ،ويف اجلنوب
ال�شرقي املتاخم لبحرية ت�شاد ونيجرييا ،املنطقة التي �أ�صبحت معقال
جلماعة بوكو حرام النيجريية.
يف نهاية  2019وبداية � ،2020أ�سفرت هجمات ا�ستهدفت مع�سكرات
يف �إينات�س ثم يف �شينيغودار تبناها تنظيم داع�ش عن مقتل  160جنديا،
حمدثة �صدمة يف البالد.
وتلقى النيجر دعما من العديد من ال��دول الغربية مبا يف ذلك فرن�سا
والواليات املتحدة.
وتقول الأمم املتحدة �إن الهجمات اجلهادية التي تتداخل يف �أغلب الأحيان
مع نزاعات بني املجتمعات املحلية� ،أ�سفرت عن مقتل �أربعة �آالف �شخ�ص
يف مايل والنيجر وبوركينا فا�سو يف .2019
كانت حممية ك��وري (جنوب) املعروفة بزرافاتها من املعامل ال�سياحية
الرئي�سية لكنها �أغلقت بعد مقتل ثمانية �أ�شخا�ص بينهم �ستة عنا�صر
�إغاثة فرن�سيني من املنظمة غري احلكومية “�أكتيد” يف �آب�/أغ�سط�س،
يف هجوم تبناه تنظيم داع�ش.
وت�ع��ود مدينة �أغ��ادي��ز التاريخية (�شمال) �إىل القرنني اخلام�س ع�شر
وال�ساد�س ع�شر .وه��ي معروفة خ�صو�صا مب�سجدها و�أدرجتها منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يون�سكو) على الئحة الرتاث
العاملي.

وال �شك �أن هذا رد على ت�صعيد
م �ت��زاي��د ل�ل��و��س��ائ��ل والتهديدات
ال�صينية.
وي��ذك��ر �أي��ً��ض��ا �أن خ�ف��ر ال�سواحل
ال�صيني يجهز نف�سه ب�سفن كبرية
ب�شكل متزايد ،و�أن البحرية تزداد
قوة مع حوايل عام  2025حاملة
ط ��ائ ��رات ع�م�ل�ي��ة ث��ال �ث��ة ،ناهيك
ع��ن امل��دم��رات ال�ق��وي��ة وغوا�صات
�أك�ثر ك�ف��اءة و�سفن �إن ��زال يف عدد
متزايد.
ت �ظ��ل ج ��زر ��س�ي�ن�ك��اك��و  -دياويو
�شوكة يف ال��دف��اع الياباين ونقطة
توتر رئي�سية يف العالقات ال�صينية
اليابانية مم��ا ي ��ؤدي للأ�سف �إىل
�سباق ت�سلح ع�ق�ي��م ...ه��ل العودة
�إىل الدبلوما�سية ممكنة يف هذا
ال�سياق؟
باحث م�شارك يف معهد العالقات
الدولية واال�سرتاتيجية.
ت�شمل جماالت خربته ال�سيا�سة
الدفاعية اليابانية والق�ضايا
اجليو�سرتاتيجية يف �شرق �آ�سيا.
كما �أنه مهتم باالحتاد الأوروبي،
وال �سيما �سيا�سة الأمن والدفاع
الأوروبية .كما عمل على التكامل
النقدي الأوروبي ،وهو � ً
أي�ضا
حما�ضر يف العالقات الدولية
بجامعة باري�س -Xنانتري ،وله
العديد من الكتب واملقاالت.

ال�صني تكثف ح�ضورها يف املنطقة

عبور دفعة �أوىل من طالبي اللجوء
احلدود املك�سيكية الأمريكية

•• تيخوانا�-أ ف ب

عربت جمموعة �أوىل ت�ضم  25من طالبي اللجوء احلدود الأمريكية يف
�إط��ار �إ�صالحات وا�سعة يف جم��ال الهجرة �أعلنها الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن ،فيما ال يزال الآالف ينتظرون يف املك�سيك على �أمل اللحاق بهم.
واج�ت��ازت املجموعة احل��دود على منت حافلة من مدينة تيخوانا برفقة
ممثلني ع��ن املفو�ضية العليا الالجئني التابعة ل�ل�أمم املتحدة ،بح�سب
�صحايف من وكالة فران�س بر�س .ويف وقت الحق �أكد م�س�ؤول يف مركز �إيواء
يف �سان دييغو ،طلب عدم الك�شف عن ا�سمه� ،أن املجموعة و�صلت �إىل فندق
يف املدينة ،علما ب�أن الوجهة النهائية لها غري معروفة .ومبوجب برنامج
الهجرة الذي طبقته �إدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب وعرف بـ”ابقوا
يف املك�سيك”� ،أعيد ع�شرات �آالف املهاجرين غري املك�سيكيني ،وغالبيتهم
من �أمريكا الو�سطى ،عرب احل��دود بانتظار البت يف طلباتهم .لكن �إدارة
بايدن �سارعت �إىل �إلغاء الربنامج املثري للجدل وامل�ع��روف ر�سميا با�سم
“بروتوكول حماية املهاجرين” ،وب ��د�أت �أوىل امل��راح��ل اجلمعة .ورحب
“احتاد احلريات املدنية الأمريكية” بو�صولهم واعترب ذلك “خطوة مهمة
يف �إعادة بناء” نظام اللجوء الأمريكي.
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عربي ودويل
•• وا�شنطن-وكاالت

دع��ا �أول وزي��ر للأمن الداخلي يف ال��والي��ات املتحدة ط��وم ري��دج دول العامل �إىل
�إدانة النظام الإيراين ب�سبب جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها طوال العقود
املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل خمططه الأخ�ي�ر بتفجري جتمع للمعار�ضة الإي��ران�ي��ة يف
فرن�سا .ا�ست�شهد ريدج يف �صحيفة “وا�شنطن تاميز” برواية الأديب الربيطاين
وليام �شيك�سبري “تاجر البندقية” التي جاء فيها �أن احلقيقة �ستنك�شف دوماً.
ويف الرابع من فرباير (�شباط) احلايل ،ظهرت حقيقة النظام الإيراين الإرهابي.
يدين العامل بالف�ضل لل�شعب البلجيكي وم�ؤ�سّ �ساته الأمنية والق�ضائية .حكمت
حمكمة بلجيكية ب�أن الديبلوما�سي الإيراين �أ�سداهلل �أ�سدي خطط ل�شن اعتداء
�إرهابي �ضد جتمع نظمه املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية يف يونيو (حزيران)
 2018بالقرب من باري�س .كانت هذه امل��رة الأوىل التي يحا َكم فيها م�س�ؤول
بارز من طهران لتورطه املبا�شر يف خمطط �إرهابي ترعاه الدولة ،و�سوف يكون
هذا احلكم معد ًال لقواعد اللعبة .و�أ�ضاف ريدج ،وهو �أي�ضاً حاكم �سابق لوالية
بن�سلفانيا� ،أن �أ�سدي عمل بال�شراكة مع ثالثة متواطئني لتحقيق هدف و�ضعه
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هل تغيرّ بلجيكا قواعد اللعبة مع �إيران؟

قادة �إيران وخ�صو�صاً وزارة الأمن واال�ستخبارات لتفجري التجمع الذي ح�ضره
الآالف من الأف��راد من �ضمنهم ديبلوما�سيون من دول عدة كالواليات املتحدة.
وكانت رئي�سة املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية مرمي رجوي الهدف الأ�سا�سي
للمخطط .املجل�س الوطني هو �أكرب بدالء النظام الثيوقراطي الإيراين و�أكرثهم
تنظيماً و�شعبية .على مدى �سنوات ،جذب دفاعه عن �إيران �سلمية ودميقراطية
وخالية من ال�سالح النووي دعماً داخلياً ودولياً متعاظماً ،وهذا ما �أ�شار �إليه العدد
املذهل من املمثلني ال�سيا�سيني الذين ح�ضروا �إىل االحتفال من جميع �أنحاء
العامل .وكان التفجري املخطط له مرعياً من الدولة الإيرانية .يرى ريدج �أنه �آن
الأوان جلميع الدول املتمدنة واملحبة للحرية حول العامل �أن تلحظ رعاية النظام
اخلطرية للإرهاب والتي تو�سعت لت�شمل �أوروبا .وك�شفت التحقيقات البلجيكية
�أن �أ�سدي �سافر �إىل مئات مراكز النظام يف �أوروبا لينظم وميول اخلاليا الإرهابية
النائمة واملخربين ال�سريني.

يف خطاب االحت��اد �سنة  ،2002دان الرئي�س الأ�سبق ج��ورج بو�ش االب��ن النظام
الإيراين ب�سبب م�سعاه العدواين نحو �أ�سلحة الدمار ال�شامل .وو�صف قيادة النظام
ب�أنها “قلة غري منتخبة �ساعية �إىل قمع �آمال ال�شعب الإيراين باحلرية».
ي�شري ريدج �إىل �أن �آمال ال�شعب الإيراين تعززت مبرور كل عام .طوال ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية ،اعتمد النظام الإي��راين الوح�شية لقمع احلقيقة و�إلغاء كل
اجلهود الرامية �إىل �إط�لاق الدميوقراطية واحل��ري��ات .على الرغم من ذلك،
ف�شل النظام يف قتل �سعي ال�شعب الإي��راين لنيل احل��ري��ة .على �ضوء ما �صدر
عن املحكمة البلجيكية منذ حوايل �أ�سبوعني ،ينبغي على العامل عموماً وحلفاء
الواليات املتحدة خ�صو�صاً �أن يذكروا �أنف�سهم ب�أن �إي��ران وا�صلت دعم الإرهاب
ووكالئها يف ال�شرق الأو�سط و�سجن واغتيال املعار�ضني الدميوقراطيني وتعزيز
تكنولوجيا ال�صواريخ البال�ستية وت�سريع تخ�صيب اليورانيوم.
وكتب ريدج �أن خمطط التفجري كان عملية قادتها دولة �إرهابية ت�ستمر يف العمل

Sunday

بعنجهية وازدراء للجن�س الب�شري والأع��راف الأ�سا�سية للمجتمع املدين ،لكنها
تفلت من العقاب .وطلب من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي والدول الأخرى
�أن ت�شيد ب�أداء و�إ�صرار احلكومة البلجيكية وق�ضائها و�شعبها على ك�شف احلقيقة
و�إدان��ة ال�سلوك الإي��راين الإرهابي ب�شكل �صارخ .لكن الإدان��ة الكالمية من دون
خطوات عملية لن تتمتع بت�أثري كبري على النظام امل��ارق ال��ذي كان غري راغب
بتاتاً بتغيري �سلوكه .يجب على ال��دول التي كاد مواطنوها �أن ي�سقطوا �ضحية
املخطط �أن تخف�ض عالقاتها الديبلوما�سية مع �إيران كما تابع ريدج .وطالبها
�أي�ضاً بت�صنيف وزارة اال�ستخبارات الإيرانية على الئحة الإره��اب ،ومبحا�سبة
وزي��ر اخلارجية الإي ��راين حممد ج��واد ظريف .لقد ا�ستخدم النظام احلقيبة
الديبلوما�سية لنقل املتفجرات وال�سلك الديبلوما�سي وال�سفارات من �أجل تنفيذ
�أن�شطة �إرهابية .و�شدد ريدج على �ضرورة �أال يتلقى النظام الإدانة ب�سبب املخطط
الإره��اب��ي الأخ�ير وح�سب بل ب�سبب �إره��اب��ه وقمعه ط��وال العقود املا�ضية وعلى
�ضرورة ا�صطفاف دول العامل �إىل جانب �آم��ال ال�شعب الإي��راين باحلرية .ويف
اخلتام ،نظر الكاتب �إىل االعرتاف باملجل�س الوطني للمعار�ضة الإيرانية كبديل
للنظام املوجود على �أنه الإدانة النهائية لإرهاب طهران.
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عوا�صم
�إ�سالم اباد

رئي�س الربملان العربي يفتتح الدبلومة التطبيقية الأوىل حول الدبلوما�سية الربملانية العربية
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•• القاهرة-الفجر:
اف �ت �ت ��ح � �ص ��اح ��ب امل � �ع� ��ايل ال�سيد
ع��ادل ب��ن عبدالرحمن الع�سومي
رئي�س ال�برمل��ان العربي الدبلومة
ال � �ت � �ط � �ب � �ي � �ق � �ي ��ة الأوىل ح � ��ول
الدبلوما�سية الربملانية العربية،
والتي ي�سعى من خاللها الربملان
ال �ع��رب��ي �إىل مت �ك�ين الربملانيني
ك�سفراء وممثلني لدولهم واملنطقة
ال �ع��رب �ي��ة يف امل �ح��اف��ل الربملانية
الإقليمية وال��دول�ي��ة ،مو�ضحاً �أن
الن�سخة الأوىل من الدبلومة ت�ضم
ما يقرب من  100برملاين عربي،
من  16دول��ة عربية ،ومعرباً عن
ثقته يف �أن ه��ذا ال�ت�ن��وع الكبري يف
امل �� �ش��ارك��ة م��ن غ��ال�ب�ي��ة الربملانات
وامل� �ج ��ال� �� ��س ال� �ع ��رب� �ي ��ة � �س � ُي�ث�رى
ال �ن �ق��ا� �ش��ات ع �ل��ى ن �ح��و ي� � ��ؤدي �إىل
بلورة �صورة متميزة للدبلوما�سية
ال�ب�رمل��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة يف املحافل
الربملانية الإقليمية والدولية.
و�أل� �ق ��ى رئ �ي ����س ال�ب�رمل ��ان العربي
بهذه املنا�سبة كلمة �أك��د فيها على
�أن ال�ب�رمل��ان ال �ع��رب��ي ُي� ��ويل ،وفقاً
لإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ع �م �ل��ه اجل ��دي ��دة،
�أه � �م � �ي � � ًة ك � �ب �ي�ر ًة للدبلوما�سية
الربملانية ويعتمدها ك�أداة حمورية
يف مم��ار� �س��ة م �ه��ام��ه ،رغ� �ب� � ًة منه
يف االن�ت�ق��ال ب ��دوره و�أن�شطته �إىل
أرحب و�إىل مكان ٍة �أكرث رفع ًة
�آفاق � ْ
وتقدماً يف التعبري عن وجهة نظر
ال���ش�ع��ب ال �ع��رب��ي �أم� ��ام امل�ؤ�س�سات
الإقليمية والدولية.

وح��دد رئي�س الربملان العربي عدة
�أه� ��داف رئ�ي���س�ي��ة ،ي�سعى الربملان
ال�ع��رب��ي �إىل حتقيقها م��ن �إطالق
دب�ل��وم��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة الربملانية
ال�ع��رب�ي��ة ،وم��ن �أه�م�ه��ا اال�ستفادة
م ��ن ال �ق��ام��ات ال �ع��رب �ي��ة يف جمال
الدبلوما�سية الربملانية ،واجلمع
بني جناحي الدبلوما�سية الربملانية
والر�سمية على امل�ستويات الوطنية
وال� �ع ��رب� �ي ��ة ،خ��ا� �ص��ة �أن برنامج
الدبلومة يت�ضمن م�شاركة لبع�ض
وزراء اخل��ارج�ي��ة ال�سابقني وعدد
م��ن ال �� �س �ف��راء وامل�م�ث�ل�ين جلامعة
الدول العربية� ،إ�ضافة �إىل توظيف
الدبلوما�سية الربملانية يف التعامل
م ��ع ال �ق �� �ض��اي��ا وامل��و� �ض��وع��ات ذات
الأولوية بالن�سبة للدول وال�شعوب

بوينو�س �أير�س
ق �دّم وزي��ر ال�صحة الأرجنتيني ا�ستقالته ن��زوال عند طلب رئي�س
البالد بعد الك�شف عن تلقي �أ�صدقاء للوزير اللقاح قبل بدء احلملة
الر�سمية للتح�صني �ضد كوفيد .19-ووج��ه غيني�س غونزالي�س
غار�سيا ال��وزي��ر والطبيب البالغ  75ر�سالة اىل الرئي�س �ألربتو
فرنانديز قال فيها “يف ر ّد على طلبك العاجل� ،أتقدّم با�ستقالتي من
من�صب وزير ال�صحة» .ويتو ّقع �أن حت ّل مكان الوزير امل�ستقيل نائبته
كارال فيتزوتي البالغة  48عاما والتي كانت م�س�ؤولة عن ت�أمني لقاح
�سبوتنيك-يف الرو�سي للأرجنتني� ،أول دولة ت�صادق عليه يف امريكا
اجلنوبية وت�ستخدمه .وخرجت ف�ضيحة تلقي ا�صدقاء الوزير اللقاح
ب�شكل م�سبق اىل العلن بعد �إع�لان ال�صحايف هورا�سيو فريبت�سكي
البالغ  71عاما يف لقاء �إذاعي �أنه يدين ل�صديقه الوزير مت ّكنه من
�أخذ اللقاح يف مكتبه قبل ال�سكان .وحتى الآن مل يعط اللقاح �سوى
للعاملني ال�صحيني يف الأرجنتني ،والأربعاء بد�أ حت�صني الأ�شخا�ص
الذين تزيد �أعمارهم على  70عاما يف مقاطعة بوين�س �آير�س.
وذكرت و�سائل �إعالم حملية �أن �أ�شخا�صا �آخرين مقربني من وزراء
يف احلكومة تلقوا اللقاح يف وزارة ال�صحة.

ال �ع��رب �ي��ة ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا مكافحة
الإرهاب والفكر املتطرف ،ومواجهة
خطاب الكراهية ومكافحة الف�ساد
والوقاية منه ،م�ضيفاً �أن الدبلومة
�ست�شمل �أي���ض�اً بع�ض املو�ضوعات
الأخرى مثل العلوم والتكنولوجيا،
وتنفيذ �أه��داف التنمية امل�ستدامة
 ،2030والتغري املناخي.
و�أل � �ق� ��ى �أوىل حم ��ا�� �ض ��رات ه ��ذه
الدبلومة الأ��س�ت��اذ الدكتور �أحمد
فتحي �سرور م�ؤ�س�س الدبلوما�سية
الربملانية العربية ورئي�س االحتاد
الربملاين ال��دويل الأ�سبق ،ورئي�س
جمل�س ال�شعب امل���ص��ري الأ�سبق،
وك ��ان ��ت حم��ا� �ض��رت��ه حت ��ت عنوان
“الدبلوما�سية الربملانية :خربات
ودرو�س م�ستفادة».

بعد عام على ت�شكيل حكومة وحدة
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بعد عام على ت�شكيل حكومة الوحدة
الوطنية ،ما زال �شبح احلرب الأهلية
م ��اث�ل�ا يف ج� �ن ��وب ال� ��� �س ��ودان ال ��ذي
يعاين من نزاعات على ر�أ�س ال�سلطة
�إىل �أع �م��ال ال�ع�ن��ف ب�ين املجموعات
ال�سكانية واجلوع.
ففي � 22شباط/فرباير  ،2020وحتت �ضغط دويل
وب �ع��د ع ��ام م��ن امل �ف��او� �ض��ات وامل �م��اط �ل��ة ق � ِب��ل العدوان
ال�ل��دودان �سلفا كري وري��اك م�شار باحلكم معا ،للمرة
الثالثة منذ ا�ستقالل البالد يف  ،2011على �أن يكون
الأول رئي�سا والثاين نائبا للرئي�س.
وح��دد م�ب��د�أ تقا�سم ال�سلطة ه��ذا يف ات�ف��اق ��س�لام مت
توقيعه يف  2018لإن�ه��اء خم�س �سنوات م��ن احلرب
الأهلية التي خلفت �أكرث من � 380ألف قتيل و�أربعة
ماليني نازح.
ل�ك��ن ب�ع��د م ��رور ع ��ام ،مل ي�ح�ترم �أي م��ن االلتزامات
الأخرى املقررة .فالربملان مل يجتمع
وما زالت هناك منا�صب وزارية تثري
خ�ل�اف ��ات � �ش��اغ��رة ومل ي �ت��م توحيد
ق��وات ك��ل م��ن ك�ير وم���ش��ار يف جي�ش
واحد م�شرتك.
وحذرت جمموعة الأزمات الدولية يف
تقرير م�ؤخرا من �أنه “مع موا�صلة
ال��رج �ل�ين ق �ي��ادة ق��وات�ه�م��ا مي�ك��ن �أن
تنزلق البالد �إىل احلرب ب�سرعة».
بعد زي��ارة عدد من املع�سكرات خالل
ال �� �ش �ه��ر اجل � � ��اري ،ر�أى وف� ��د ي�ضم
ممثلني ح�ك��وم�ي�ين وع���س�ك��ري�ين �أنه
“مل يتم �إحراز �أي تقدم” يف تنظيم
اجلي�ش اجل��دي��د بعد �أك�ث�ر م��ن 18
�شهرا من املوعد املحدد النت�شاره.
وت �ع��اين امل��راك��ز ال �ت��ي ك ��ان يفرت�ض
�أن ت�ضمن تدريب القوات من نق�ص
كبري (الأغ��ذي��ة والأدوي� ��ة والبزات)
ب �ي �ن �م��ا ف ��ر ع� ��دد ك �ب�ي�ر م ��ن اجلنود
احلكوميني واملتمردين.

ك �م��ا ت �� �ص��اع��دت اال� �ش �ت �ب ��اك ��ات بني
املجموعات ال�سكانية يف العديد من
الواليات التي انت�شرت فيها الفو�ضى
بانتظار �أن يتفق يف جوبا املع�سكران
املتناحران على تعيني حكام.
وت�ق��ول الأمم املتحدة �إن �أك�ث�ر من
�أل ��ف �شخ�ص ق�ت�ل��وا وخ�ط��ف 400
�آخ��رون يف ن��زاع��ات ب�ين جمموعات �سكانية ب�ين �أي��ار/
م��اي��و وت���ش��ري��ن ال�ث��اين/ن��وف�م�بر  2020ال �سيما يف
واليتي واراب (�شمال) وجونقلي (�شرق).
وحذر املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة جلنوب ال�سودان
دي�ف�ي��د � �ش�يرر “نخ�شى �أن ي � ��ؤدي ب��طء الإ�صالحات
املقررة يف اتفاق ال�سالم �إىل تفاقم الو�ضع بينما يتدخل
�أط��راف على امل�ستوى الوطني ب�أعمال العنف املحلية
ويغذونها».
�إىل ج ��ان ��ب ال �ع �ن��ف ،ع ��ان ��ى امل ��دن� �ي ��ون م ��ن اجلفاف
والفي�ضانات وغزوات اجلراد التي دمرت املحا�صيل.
وتتوقع ال�سلطات املحلية ووك��االت الأمم املتحدة �أن
ي�ع��اين �أك�ث�ر م��ن  7,2م�لاي�ين من
��س�ك��ان ج �ن��وب ال �� �س��ودان �أي حوايل
�ستني باملئة من �سكان البالد من �سوء
تغذية حاد يف منت�صف .2021
ور�أى ب��رن��ام��ج ال �غ��ذاء ال �ع��امل��ي هذا
الأ�سبوع �أن بع�ض املناطق تعاين من
حرمان ي�شبه اجلوع.
وي�سود �شعور بالي�أ�س يف �أحدث دولة
يف العامل مل ت�شهد �سوى احلرب منذ
ا�ستقاللها يف .2011
وك �ت �ب��ت ��ش�خ ���ص�ي��ات م ��ن الكني�سة
وامل�ج�ت�م��ع امل ��دين يف ن ��داء م�شرتك
خ� �ل ��ال ال� ��� �ش� �ه ��ر اجل � � � � ��اري “هذه
لي�ست امل��رة الأوىل التي ندعو فيها
ه� ��ؤالء ال �ق��ادة �أن�ف���س�ه��م �إىل الوفاء
مب�س�ؤولياتهم جتاه بلدنا ومواطني
هذه الأمة».
و�أ� �ض��اف��ت “للأ�سف ه��ذه النداءات
مل جتلب �أي تغيري يذكر يف الأزمة
احلالية «.

�شبح حرب �أهلية ما زال قائما يف جنوب ال�سودان
و�أكد الكولونيل جيم�س كور م�ساعد املدرب يف مع�سكر
الرجاف بجنوب البالد �أن  26جنديا ماتوا جوعا يف
الأ�شهر الأخرية.
وروى �أبراهام ماغايا �ألو اجلندي يف القوات احلكومية
املتمركز يف هذه الثكنة “لي�س لدينا دواء� .أع��اين من
الإ�سهال والتيفوئيد لكن عندما �أذه��ب �إىل العيادة ال
يوجد �شيء .ن�أكل �أرزا عاديا وال �شيء �آخر».
و�أو��ض��ح �أن��ه يح�صل على �أج��ر يبلغ ح��واىل �أل��ف جنيه
( 1,40ي��ورو) �شهريا وه��و مبلغ ت�ضاءل ج��دا ب�سبب
ارتفاع الت�ضخم.
وقال اجلرنال ت�شارلز تاي جيتواي رئي�س “مفو�ضية
املراقبة و�إعادة الإعمار” بالوكالة ،الهيئة التي ت�شرف

حت��دث م �� �س ��ؤول��ون ع���س�ك��ري��ون �أم�يرك �ي��ون وب��اك���س�ت��ان�ي��ون ك �ب��ار يف
�إ��س�لام �أب��اد ح��ول �إمكانية ت�أجيل ق��رار ان�سحاب ال�ق��وات الأجنبية
م��ن �أفغان�ستان ال��ذي تنكب �إدارة الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و بايدن
على مراجعته .وج��اء يف بيان للجي�ش الأم�يرك��ي �أن قائد القوات
الأم�يرك �ي��ة يف ال���ش��رق الأو� �س��ط اجل �ن�رال كينيث م��اك�ي�ن��زي �شكر
باك�ستان على “امل�ساهمة يف م�سار ال�سالم الأفغاين الداخلي” وتعهّد
“بحث جماالت تعاون جديدة” معها.
و�أ��ض��اف البيان �أن قائد �أرك��ان اجلي�ش الباك�ستاين اجل�ن�رال قمر
ج��اوي��د ب��اج��وا �أع� ��اد ت��أك�ي��د “التزام ب��اك���س�ت��ان ب�ج�ه��ود ال���س�لام يف
�أفغان�ستان لأهميتها يف ال�سالم” الداخلي .وت�أتي ه��ذه امل�شاورات
يف وقت يُنتظر �أن ت�صدر �إدارة بايدن يف الأي��ام املقبلة قرارها حول
االن�سحاب الع�سكري من �أفغان�ستان املقرر يف �أيار/مايو وفق بنود
االتفاق التاريخي املربم مع حركة طالبان يف �شباط/فرباير 2020
بالعا�صمة القطرية الدوحةُ .
وخ ّف�ض عديد القوات الأمريكية يف
�أفغان�ستان �إىل  2500عن�صر مطلع  ،2021لكن �أعلنت �إدارة
جو بايدن مراجعة االت�ف��اق مع طالبان ال �سيما “لإعادة تقييم”
التزام املتمردين بتعهداتهم .واعترب اجلرنال ماكينزي �أنه مل يتم
ا�ستيفاء �شروط االن�سحاب الذي قد ي�ؤدي �إىل ازدياد نفوذ اجلماعات
اجلهادية يف �أفغان�ستان ويهدد ب�إطاحة احلكومة الأفغانية.

ع�ل��ى تنفيذ عملية ال �� �س�لام� ،إن “الت�أخري الطويل
وال��وق��ت ال��ذي م��ر م��ن دون �إح��راز �أي تقدم يقو�ضان
�إمكانية �إحالل �سالم دائم يف جنوب ال�سودان».
تعاين ال�ب�لاد م��ن عنف متزايد .و�أك��دت جلنة حقوق
الإن���س��ان جل�ن��وب ال���س��ودان التابعة لل��أمم املتحدة يف
بيان اجلمعة �أن “اتفاق ال�سالم الذي مت �إحيا�ؤه �سمح
بتهدئة الأعمال العدائية على امل�ستوى الوطني ،لكن
مل يكن له ت�أثري يذكر على امل�ستوى املحلي” ،ودانت
م�ستويات العنف املرتفعة.
وا�ستعرت احلرب يف جنوب خط اال�ستواء حيث تقاتل
القوات احلكومية املتمردين الذين يرف�ضون عملية
ال�سالم.

وا�شنطن
�أعلن ال�سناتور الدميوقراطي جو مانت�شن �أن��ه �سيعار�ض تثبيت
نريا تاندن ،التي اختارها الرئي�س جو بايدن لرت�ؤ�س مكتب الإدارة
واملوازنة ،ما ي�شكل �ضربة لفر�صها يف تويل املن�صب .وتع ّر�ضت تاندن،
�أول ام��ر�أة من �أ�صول هندية يتم اختيارها للمن�صب� ،إىل انتقادات
من احلزبني منذ �أعلن بايدن تر�شيحها يف ت�شرين الثاين/نوفمرب.
وبينما تواجه تنديدات من اجلمهوريني ب�سبب تغريداتها الالذعة
على تويرت� ،إال �أنها تع ّر�ضت �إىل انتقادات �أي�ضا من اجلناح التقدمي
يف احل��زب ال��دمي��وق��راط��ي .وق��ال ال��دمي��وق��راط��ي املعتدل مانت�شن
“�أعتقد �أنه �سيكون لت�صريحاتها املتح ّزبة ب�شكل مبالغ فيه تداعيات
�سامّة و�سلبية على ع�لاق��ة العمل املهمة ب�ين �أع���ض��اء الكونغر�س
وم��دي��ر مكتب الإدارة وامل��وازن��ة املقبل» .و�أ��ض��اف “لهذا ال�سبب ال
ميكنني �أن �أ�ؤيد تعيينها» .ويعد مكتب الإدارة واملوازنة هيئة نافذة
م�س�ؤولة عن تطوير ميزانية الرئي�س وتقييم م�شاريع وم�صاريف
وزرائه .ويحظى الدميوقراطيون بغالبية �ضئيلة يف جمل�س ال�شيوخ،
الذي ميلك �سلطة تثبيت �أو رف�ض مر�شحي الرئي�س� ،إذ ي�سيطرون
على  50مقعدا مقابل  50للجمهوريني بينما ب�إمكانهم االعتماد
على �صوت نائبة الرئي�س كاماال هاري�س .لكن مبعار�ضة مان�شنت
تعيينها� ،ستحتاج تاندن على الأرجح �إىل �صوت جمهوري واحد على
الأقل ليتم تثبيتها ،وهو �أمر ي�ستبعد �أن حت�صل عليه.

�إ�سرائيل توافق على تطعيم
� 100ألف عامل فل�سطيني
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�أعلنت ال�سلطة الفل�سطين ّية �أنّ �إ�سرائيل وافقت على تطعيم � 100ألف
عامل فل�سطيني يعملون يف الدولة العربية التي ُتعترب حملتها اجلماع ّية
للتلقيح �ض ّد فريو�س كورونا الأ�سرع يف العامل.
ال�صحة الفل�سطين ّية يف بيان �إىل انعقاد “اجتماع بني وزار َتي
و�أ�شارت وزارة
ّ
ال�صحة الفل�سطين ّية والإ�سرائيل ّية لبحث احل��د م��ن انت�شار ال�سالالت
ّ
اجلديدة لكورونا” ،م�ضيفة �أ ّنه “ ّ
مت اال ّتفاق على تطعيم مائة �ألف عامل
فل�سطيني من الذين يعملون يف �إ�سرائيل».
وقالت ال��وزارة �إنّ اجلانبني ا ّتفقا على “التعاون الف ّني للح ّد من انت�شار
ال�سالالت اجلديدة لكورونا» .ومل تحُ دّد الوزارة تاريخ بدء حملة التطعيم
هذه �أو املعايري التي �سيت ّم على �أ�سا�سها اختيار الع ّمال .ومل ت�ؤ ّكد وزارة
ن�سق ال�ش�ؤون املدن ّية مع
ّ
ال�صحة الإ�سرائيل ّية وال الوحدة الع�سكر ّية التي ُت ّ
الفل�سطين ّيني لوكالة فران�س بر�س على الفور ح�صول هذا اال ّتفاق .لكنّ
ال�صحة الإ�سرائيل ّية �أ�صدرت بياناً قالت فيه �إنّ اجتماعاً عقِد مع
وزارة
ّ
م�س�ؤولني فل�سطين ّيني يف مدينة رام اهلل بال�ض ّفة الغرب ّية املحت ّلة ،ملناق�شة
م�س�ألة انت�شار الفريو�س .وجاء االجتماع “انطالقاً من التفاهم على �أنّ
�إ��س��رائ�ي��ل والفل�سطين ّيني يعي�شون يف وح��دة �إقليم ّية” ،بح�سب البيان
الذي �أ�شار �إىل �أنّ انت�شار فريو�س كورونا يف الأرا�ضي الفل�سطين ّية ميكن
�أن ي�ؤ ّثر على الإ�سرائيل ّيني ،دون �أن ي�أتي على ذكر ا ّتفاق التطعيم .ومنذ
كانون الأ ّول/دي�سمرب ،قدّمت �إ�سرائيل جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك
�إىل  4,25ماليني �شخ�ص� ،أي نحو  47يف املئة من �س ّكانها البالغ عددهم
ال�صحة.
ت�سعة ماليني ن�سمة ،ح�سب �أحدث �أرقام وزارة
ّ
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مفرتق طرق ا�سرتاتيجي

جيبوتي مركز جغرايف عزيز على القوى الأجنبية!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
فرن�سا وال�صني والواليات املتحدة و� ً
أي�ضا اليابان
و�أملانيا و�إيطاليا ،قائمة القوات امل�سلحة املنت�شرة يف
جيبوتي طويلة .ولكن يف منطقة تثريها التوترات،
تظهر دولة �شرق �إفريقيا ال�صغرية ا�ستقرا ًرا جذا ًبا.

وموقعها اجلغرايف هو � ً
أي�ضا فر�صة للبلدان التي
ترغب يف احلفاظ على ت�أثريها يف املنطقة.
«لدينا خلل يف وجودنا هنا” ،اعرتف �أحد �أع�ضاء
القيادة العامة للقوات الفرن�سية املتمركزة يف
جيبوتي .رغ��م ان��ه ،ب��وج��ود م��ا يقرب م��ن 1500
جندي موزعني على ثالثة م��واق��ع ،يعترب ح�ضور

فرن�سا را�سخا يف البلد .وهي �أك�بر قاعدة للجنود
الفرن�سيني خارج الرب الرئي�سي لفرن�سا.
ت�سمح جمموعة القوات التي متثلها القوات الفرن�سية
يف جيبوتي ،وال �سيما مع فوج الأ�سلحة امل�شرتكة
اخلام�س يف اخلارج ،الذي مت �إن�شا�ؤه يف جيبوتي منذ
عام  ،1969ت�سمح لل�سلطة التنفيذية الفرن�سية

ب�إ�سقاط القوات ب�سرعة �أثناء العمليات اخلارجية،
كما كان احلال مع �سانغاري�س يف جمهورية �إفريقيا
الو�سطى عام  ،2015و�ش ّمال العراق  2014و2015
ؤخرا برخان يف قطاع ال�ساحل وال�صحراء
�أو حتى م� ً
عام  .2015لكن فرن�سا ،التي تتواجد يف املنطقة
منذ ما يقرب من  140عا ًما ،لي�ست وحدها.
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متتلك العديد من القوى الغربية والآ�سيوية قواعد ع�سكرية على الأرا�ضي اجليبوتية
ب� ��د�أ ج�ي����ش ال �ت �ح��ري��ر ال�شعبي
ال �� �ص �ي �ن��ي ،ع ��ام  ،2017ببناء
ق��اع��دة ع���س�ك��ري��ة ب�ج��ان��ب ميناء
دورال�ي��ه متعدد الأغ��را���ض ،على
م�شارف العا�صمة.
مل يتم حتديد الأرق��ام بو�ضوح،
لكن ع��دد جنود جي�ش التحرير
ال���ش�ع�ب��ي امل �ت �م��رك��ز يف جيبوتي
يقدر بنحو  1000جندي.
يف ال��وق��ت احل � ��ايل ،ال توجد
ه �ن��اك � �س��وى ط��ائ��رة هليكوبرت
�صينية ب�شكل متقطع ،لكن بناء
ر�صيف ميكنه ا�ستيعاب �سفينة
حربية ينذر برغبة �أكرب.
“لن ي �ك��ون م �ف��اج � ًئ��ا �أن ت�صل
ط��ائ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رات ج�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ����ش التحريـر
ال���ش�ع�ب��ي يف ن �ه��اي��ة امل �ط��اف �إىل
ج�ي�ب��وت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي ،ي�ح�ـ�ـ�ل��ل �أنطـــــوان
ب��ون��داز ،ال�ب��اح��ث املتخ�ص�ص يف
ال �� �ص�ي�ن يف م ��ؤ� �س �� �س��ة البحوث
اال�سرتاتيجية ،فمن م�صلحــــــة
ال �� �ص�ين �إث� �ب ��ات �أن ل��دي �ه��ا الآن
قدرات االنت�شار».
وعندما ُ�سئل الباحث ملاذا هذا
البلد“ :جيبوتي ح��ددت جميع
امل ��رب� �ع ��ات ،ه �ن ��اك ا� �ص�ل�ا وج ��ود
�أج �ن �ب��ي ق ��وي ه� �ن ��اك ،وبالتايل
ه� � ��ذا ي �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �م��ح ل� �ه ��ا بتخفيف
حجم ان�ت�ق��ادات ال ��دول الأخرى
ل �ق��اع��دت �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا الأول �ـ �ـ �ـ �ـ ��ى خ ��ارج
البالد».
ولئن مل يتم توقيع �أي اتفاقية
�أمنية مع ال�سلطات اجليبوتية،
ف��ان ال�صني منحتها يف املقابل،
ً
قرو�ضا كبرية.
وق ��در ال �ق��ائ��د ال���س��اب��ق للقيادة
الأمريكية يف �إفريقيا ،اجلرنال
ت ��وم ��ا� ��س د .وال � � ��ده � � ��اوزر ،عام
� ،2018أن ج �ي �ب��وت��ي مدينة
مب��ا ي�صل �إىل  1.2مليار دوالر
لل�صني.
وك �م �ث��ال ع �ل��ى ه ��ذه ال�شراكة
االقت�صادية ،مت تركيب ع�شرات
م� ��ن ك � ��ام �ي��رات امل� ��راق � �ب� ��ة على
م�ف�ترق ط��رق امل�ن��اط��ق ال�سكنية
ل �ل �� �س �ف��ارات وع� �ل ��ى م �ق��رب��ة من
ال�ق��اع��دة البحرية الفرن�سية يف
لو هريون.
وي�ت��م ت�شغيلها ،ر�سميا م��ن قبل
ق� ��وات الأم � ��ن اجل �ي �ب��وت �ي��ة ،لكن
مت � �ش��را�ؤه��ا م��ن ال �� �ص�ين ،التي
��ص�ن�ع�ت�ه��ا“ .ال ن �ع��رف ح � ًق��ا من
الذي ي�شاهد ال�صور ،وخ�صو�صا،
م��ن يت�سلمها” ،ي���ش��رح جندي
فرن�سي متمركز هنا.
مفرتق طرق ا�سرتاتيجي
و�إدرا ًك� ��ا منها لأهمية مفرتق
ال � �ط� ��رق اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ه� ��ذا،
ح ��اول ��ت ف��رن �� �س��ا ،يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة� ،إح �ك��ام قب�ضتها على
الإقليم.
ع�ل��ى ع�ين امل �ك��ان ،تنفق القوات
الفرن�سية يف جيبوتي م��ا يقرب
م��ن  130مليون ي��ورو ك��ل عام،
وه��و م��ا ميثــل تقريبا  4باملائة
م ��ن ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل
للبالد.

قاعدة جوية �صينية يف جيبوتي

لئن مل يتم توقيع �أي اتفاقية �أمنية مع ال�سلطات اجليبوتية ،ف�إن ال�صني منحتها يف املقابلً ،
قرو�ضا كبرية

مت توقيع �أول اتفاقية دفاعية
ب �ي��ن ف ��رن� ��� �س ��ا وج� �ي� �ب ��وت ��ي ع ��ام
 ،1977وه � ��و ع � ��ام ا�ستقالل
ال��دول �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة امل�ل�ق�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ب� �ـ “دولة
النثار”.
ومت جت� ��دي� ��د االت� �ف ��اق� �ي ��ة ع ��ام
 ،2011وهي تن�ص ب�شكل خا�ص
ع�ل��ى تعهد فرن�سا ب��ال��دف��اع عن
جيبوتي يف ح��ال ح��دوث عدوان
خارجي (املادة .)4
وحتى ل��و تقل�ص ع��دد اجلنود
ال �ف��رن �� �س �ي�ين يف �أرب � �ع �ي�ن عا ًما
( 4300ع ��ام  1978مقابل
 1500ع � ��ام  ،)2021ف � ��إن
ال �ق��درات الع�سكرية الفرن�سية
ت�سمح برد فعل جيد.
“ميكننــــــا دائ �م �ـ��ا �أن نطلب
امل��زي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د �إذا ك�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا بحاجــــــة
�إىل املزيــــــد ونعلــــــم �أن ذلك
�ســـــــيحدث ب�سرعة” ،ي�ؤكـــــــد

ف�����رن�����������س�����ا
وال�����������ص��ي��ن
وال������والي������ات
املتحدة و� ً
أي�ضا
اليابان و�أملانيا
و�إيطاليا ،قائمة
اجل����ي����و�����ش يف
جيبوتي طويلة

بعد �أن ُحرمت من جيبوتي ،اختارت رو�سيا التمركز يف ال�سودان

اجل�ن��رال ��س�ت�ي�ف��ان دوب� ��ون قائد
القوات الفرن�ســــية املتمركزة يف
جيبوتي.
ب � ��الإ�� � �ض � ��اف � ��ة �إىل فرن�سا
ي�سجل
واجل� �ي� �� ��ش ال �� �ص �ي �ن ��يّ ،
الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ون ح�ضورهـــــم
�أي� � �� �ً ��ض � ��ا م � �ن� ��ذ ع � � ��ام .2002
ي�ستوعب مع�سكر ليمونيه ر�سم ًيا
 4االف ج� �ن ��دي م� ��ن اجلي�ش
الأمريكي بالإ�ضافة �إىل العمال
املتعاقدين .وهذا هو املكان الذي
ت��وج��د ف�ي��ه ق��وة امل �ه��ام امل�شرتكة
القرن الأفريقي ،وهي القيادةالعامة االمريكية التي تخطط
وتنفذ جميع العمليات يف القرن
الأف� ��ري � �ق� ��ي م� ��ن ق� �ب ��ل اجلي�ش
الأمريكي ،القوات التقليدية �أو

اخلا�صة.
من هناك ،ميكن لوزارة الدفاع
الأم��ري �ك �ي��ة �أن ت �� �ش��ع يف جميع
�أن�ح��اء املنطقة ،جلمع املعلومات
اال� �س �ت �خ �ب��اري��ة وال �ق �ي��ام بغارات
�سرية عن ق�صد.
م ��ن م�ع���س�ك��ر ل �ي �م��ون �ي��ه ،نفذت
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وح�ل�ف��ا�ؤه��ا ما
ي �ق��رب م��ن  200ع�م�ل�ي��ة برية
�ضد جماعة ال�شباب الإرهابية،
امل � ��وج � ��ودة يف ال� ��� �ص ��وم ��ال ،بني
 2017و.2018
يف ال� ��واق� ��ع ،ت�ت�م�ت��ع جيبوتي
با�ستقرار متميز ع��ن جريانها.
يف ق��و���س الأزم � � ��ة ال � ��ذي متثله
ج �م �ه��وري��ة �إف��ري �ق �ي��ا الو�سطى
وال���ص��وم��ال و�إري�ت�ري ��ا و�إثيوبيا

واليمن ،يبدو �أن “دولة النثار”
معف ّية .ومتتد �أهمية هذا املحور
اجل� �غ ��رايف ،ال �ع��زي��ز ع�ل��ى القوى
الأجنبية ،يف البحر ،فم�ضيق باب
امل �ن��دب ال ��ذي ي��رب��ط خليج عدن
ج�ن��وب�اً بالبحر الأح �م��ر �شما ًال،
ي�شهد عبور ما يقرب من خم�سة
م�ل�اي�ي�ن ب��رم �ي��ل ن �ف��ط يوميا.
وبنف�س القدر من الأهمية ،ف�إن
 15باملائة من الب�ضائع املتداولة
يف العامل عرب املمرات البحرية،
متر عرب هذا امل�ضيق ،بالكاد يبلغ
عر�ضه  28كيلومرتًا.
املطار الدويل
مركز االهتمام
ف��رن �� �س��ا وال �� �ص�ي�ن وال ��والي ��ات

امل �ت �ح��دة ،ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا عنا�صر
م��ن اجلي�ش الإي �ط��ايل والأملاين
حا�ضرة.
وي�شارك هذان البلدان الأخريان
يف عملية �أتاالنتا .وتعتمد مهمة
مكافحة القر�صنة الع�سكرية،
وه � ��ي م � �ب� ��ادرة ت��اب �ع��ة لالحتاد
الأوروب � ��ي ،ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ،على
طائرات ا�ستطالع بحرية �أملانية
و�إي �ط��ال �ي��ة م �ت �م��رك��زة يف مطار
جيبوتي.
وت �ق��ع ال �ق ��اع ��دة اجل ��وي ��ة 188
( )BA 188التابعة ل�سالح اجلو
الفرن�سي بجانبه:
ويتـــــــم ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�خ��دام املـــــدرج
ال � � �ف� � ��ردي ،ال � � ��ذي ي�ســــتخدم
لإقــــــــالع وه�ب��وط الطائـــرات،

من قبل كل من احلركة املدنية
والع�سكرية.
هذا املوقــــع ،الذي يجمع بالتايل
ب�ي�ن ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة املدنية
وال�ع���س�ك��ري��ة ،ه��و م��رك��ز حقيقي
للحركة اجلوية الإقليمية.
ف �م��ن ب� ��رج امل ��راق �ب ��ة املتوا�ضع،
ي�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وم م���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�غ�ل��و جيبوتــــي
ب �ت��وج �ي �ـ��ه ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن و�إىل
مطــار جيبوتي الدويل.
لكن اجلنود الفرن�سيني هم الذين
ي� ّؤمنون فعل ّيا ،من خالل رادارهم
للمراقبة ،تن�سيق الن�شاط اجلوي
الع�سكري الدويل.
وه��ذا ي�سمح ،بتكتـــــم مدرو�س،
م �ل��اح� � �ظ � ��ة جم� � � � ��يء وذه� � � � ��اب
الطائرات الأجنبية.
تقلع الطائرات الأمريكية دون
ط�ي��ار م��ن ق��اع��دة ت�شابلي ،التي
ي�ق��ع م��درج �ه��ا ع�ل��ى ب�ع��د حوايل

القاعدة اجلوية  188يف جيبوتي

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

جنود فرن�سيون خالل مناورة ع�سكرية يف �صحراء غراند بارا جنوب جيبوتي

ت�������وج�������د يف
جيبوتي القيادة
العامة الأمريكية
ال���ت���ي تخطط
وت��ن��ف��ذ جميع
ال��ع��م��ل��ي��ات يف
القرن الأفريقي

ع���ش��رة ك�ي�ل��وم�ترات ��ش��رق مطار
جيبوتي الدويل.
وت� �ت� � ّم �إدارة امل � �غ� ��ادرة م ��ن قبل
اجل �ن��ود امل�ت�م��رك��زي��ن يف �شابلي،
ول� �ك ��ن مب� �ج ��رد و�� �ص ��ول� �ه ��ا �إىل
ارت �ف��اع �ه��ا امل� �ح ��دد ،ي �ت��م ت�شغيل
الطائرة دون طيار من الواليات
املتحدة .مل يتم الإبالغ عن عدد
طلعاتها ،ولكن يتابعها امل�شغلون
الفرن�سيون يف قاعدة .188
رو�سيا لي�ست بعيدة
رو��س�ي��ا ،م��ن جانبها ،ا�ستقرت
على بعد حوايل  1000كيلومرت
اً
�شمال يف بورت�سودان.
يف وث�ي�ق��ة ب�ت��اري��خ  16نوفمرب
�� ،2020س�م��ح رئ �ي ����س االحت ��اد
ال � ��رو�� � �س � ��ي ف �ل��ادمي �ي��ر ب ��وت�ي�ن
ب�ت��رك � �ي� ��ب جم� � � ّم � ��ع “الدعم
اللوج�ستي”.
ت �ع �ب�ي�ر غ ��ام� �� ��ض ل �ك �ن��ه ثقيل
ب� ��امل � �ع� ��اين :ف� �ه ��و �أول ق ��اع ��دة
ع�سكرية رو�سية �أُن�شئت يف القارة
الأفريقية منذ �سقوط االحتاد
ال�سوفياتي.
يف ع �ق��ده��ا ،ت�ف��او��ض��ت رو�سيا
ب�ش�أن الو�صول الكامل �إىل البنية
التحتية للمطارات ال�سودانية،
دون حق التدقيق من ال�سلطات
املحلية.
ويف ال ��وق ��ت احل � ��ايل ،ال يتوفر
�سوى القليل من املعلومات حول
هذا املج ّمع ،لكن بع�ض املراقبني
ي � �ق ��درون �أن � ��ه �� �س� �ي� ��ؤوي ح ��وايل
 300فرد.
“هذه �إ��ش��ارة ق��وي��ة� ،إن�ه��ا تعطي
م�صداقية مل��وق��ف ال �ع��ودة الذي
ي �� �س �ع��ى ال ��رو� ��س �إىل تر�سيخه
يف �إفريقيا” ،ي��و� �ض �ـ �ـ��ح �إيغور
دي�ل�ان ��وي ،ن��ائ��ب م��دي��ر املر�صد
ال�ف��رن���س��ي ال��رو� �س��ي يف مو�سكو
وامل�ت�خ���ص����ص يف ق���ض��اي��ا الدفاع
الرو�سية:
�إذا مل تكن رو�سيا ق ��ادرة على
ت��ر� �س �ي��خ وج ��وده ��ا يف جيبوتي،
ف��ذل��ك لأن ال �� �س �ل �ط��ات املحلية
رف �� �ض��ت دخ��ول �ه��ا ع ��ام .2010
ل�ك��ن ب��ورت �� �س��ودان� ،إىل ال�شمال
�أك �ث��ر ،ي �ق��ع �أي �� �ض��ا ،ع �ن��د نقطة
ا�سرتاتيجية.
“تتيح لهم هذه املنطقة احلفاظ
على �شراكتهم م��ع دول اخلليج،
بينما متنحهم الفر�صة لتطوير
عالقاتهم الأمنية واالقت�صادية
مع دول �إفريقيا جنوب ال�صحراء
الكربى” ،ي� ��و� � �ض� ��ح �إي� � �غ � ��ور
ديالنوي.
�إذن ،ت��وا��ص��ل ج�ي�ب��وت��ي ،ولكن
� ً
أي�ضا منطقتها ب�أكملها ،جتميع
ال �ع��دي��د م��ن ال �ق��وى الع�سكرية
املهمة.
وي�ؤكد اجل�نرال �ستيفان دوبون،
ق ��ائ ��د ال� � �ق � ��وات ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف
جيبوتي “جيبوتي �ستكون ب�ؤرة
الأخبار الرئي�سية غدًا” ...وماذا
ل��و �أن ه ��ذا ال �غ��د يف ال��واق��ع هو
اللحظة الراهنة؟
عن �سالت اف ار
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�أيزيديون جنوا من داع�ش تن ّكل بهم ميلي�شيات تركيا
•• عوا�صم-وكاالت

م��ا ك��اد خطر تنظيم “داع�ش” ي�تراج��ع ع��ن الأقلية الأي��زي��دي��ة يف العراق،
حتى ب��د�أت امليلي�شيات املوالية لرتكيا ب�شمال �سوريا ،ت�ضطهد �أع�ضاء هذه
الطائفة .وكتبت مايا كارال يف موقع نا�شيونال “�إنرت�ست الأمريكي”� ،أنه يف
 6فرباير (�شباط)  ،2014مت دفن بقايا � 104أيزيديني يف قرية كوجو
بعدما ك��ان تنظيم “داع�ش” قتلهم ع��ام  .2014ولقي ه ��ؤالء حتفهم قبل
�ستة �أعوام عندما اقتحم مقاتلو التنظيم الإرهابي ب�شرا�سة ق�ضاء �سنجار يف
�شمال العراق .والإيزيديون الذين حاولوا الفرار �إىل �سل�سلة جبال قريبة ،مت
�أ�سرهم من قبل ميلي�شيات “داع�ش” وتعذيبهم �أو قتلهم.
وتفيد التقديرات �أنه من بني � 550ألف �أيزيدي كانوا يعي�شون يف العراق قبل
حملة التطهري العرقي يف  ،2014قتل “داع�ش” ثالثة �آالفرجل منهم ،و�سبا
� 7آالف من ن�سائهم و�أوالدهم ،ونزح من كان قادراً على الفرار �أو ال�سعي �إىل

اللجوء .وال يزال التحقيق جارياً اليوم يف ما و�صفته الأمم املتحدة بالإبادة
اجلماعية .ومت الك�شف عن �أكرث من  80قرباً جماعياً يف �سنجار بينما ال تزال
�آالف الن�ساء والفتيات من الأيزيديات ،مفقودات.
وواج�ه��ت الطائفة الإي��زي��دي��ة يف �سوريا ،م��ن �ضمن �أقليات �أخ��رى ،م�صرياً
م�شابهاً ب�سبب غ�ضب اجلماعات املتطرفة يف املنطقة ،مبن فيها امليلي�شيات
املدعومة من تركيا .ويف يناير (كانون الثاين) � ،2018شن اجلي�ش ال�سوري
احلر املدعوم من تركيا عملية �أطلق عليها “غ�صن الزيتون” يف ق�ضاء عفرين
مبحافظة حلب ب�شمال غرب �سوريا .وكانت ت�سيطر على هذه املنطقة وحدات
حماية ال�شعب الكرية ال�سورية املدعومة من الواليات املتحدة.
وتعترب تركيا وحدات حماية ال�شعب فرعاً من “حزب العمال الكرد�ستاين”،
ال��ذي يقاتل من �أج��ل احلكم الذاتي يف تركيا منذ عقود ،ومت ت�صنيفه على
لوائح الإرهاب يف تركيا واالحتاد الأوروبي والواليات املتحدة .وعلى رغم ذلك،

ف�إن وحدات حماية ال�شعب تنفي �أي �صلة لها ب”حزب العمال الكرد�ستاين”،
وتعترب الواليات املتحدة �أن هذه الوحدات حليف �ضروري لقتال “داع�ش».
وخ�لال عملية “غ�صن الزيتون” ،قتل مئات املدنيني يف الوقت ال��ذي كانت
امليلي�شيات املدعومة من تركيا تلقي القنابل على العديد من القرى على نح ٍو
ع�شوائي .والكثري من املدنيني الذين قتلوا كانوا من الأيزيديني وامل�سيحيني
الذين نزحوا عن �أرا�ضيهم يف وقت �سابق هرباً من حمالت “داع�ش” يف العراق
وجل�ؤوا �إىل عفرين .وبعد هذه احلملة الوح�شية� ،أرغم نحو مئة �ألف مدين
بينهم � 6آالف �أيزيدي على اللجوء �إىل خميمات يف املدن املجاورة.
وقالت تركيا �إن ه��دف ه��ذه العملية هو االنتقام “ من  700هجوم �شنته
“وحدات حماية ال�شعب” .لكن احلقيقة ه��ي �أن  15ه�ج��وم�اً فقط كان
م�صدرها عفرين قبل عام من �إطالق عملية “غ�صن الزيتون».
ول��دى الرئي�س ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ ��ان �سجل حافل يف احل��دي��ث عن

�سيا�سات بايدن مع احللفاء ..نهج مت�سق للتعاون الوثيق
•• وا�شنطن�-أ ف ب

فيما يتناول الرئي�س الأمريكي
جو بايدن �أزم��ات من �إي��ران �إىل
ب��ورم��ا م ��رورا ب��ال�ت�غ�ير املناخي،
تك�شف �سيا�ساته عن نهج مت�سق
الف��ت قائم على التعاون الوثيق
مع احللفاء.
بعد �شهر يف البيت الأب�ي����ض قد
يكون من ال�سابق لأوانه التحدث
ع� ��ن “عقيدة بايدن” لكنه
ب��ادر ب�سرعة �إىل �إل�غ��اء �سيا�سات
“�أمريكا �أوال” التي اتبعها �سلفه
دون��ال��د ت��رام��ب ال ��ذي ك��ان ي�سر
ب�إغ�ضاب قادة ودودين.
يف �أول خ� �ط ��اب ل� ��ه يف حمفل
دويل ،تعهد بايدن �أم��ام اجتماع
افرتا�ضي مل�ؤمتر ميونيخ الأمني
بالعمل “عن كثب م��ع حلفائنا
و�شركائنا” .وقال “دعوين �أزيل
�أي � �ش �ك��وك م�ت�ب�ق�ي��ة :الواليات
امل �ت �ح��دة ��س�ت�ع�م��ل ع ��ن ك �ث��ب مع
��ش��رك��ائ�ن��ا يف االحت� ��اد الأوروب � ��ي
وال�ع��وا��ص��م يف �أن �ح��اء ال �ق��ارة --
م��ن روم��ا �إىل ريغا  --للت�صدي
ل� �ل� �ت� �ح ��دي ��ات امل� ��� �ش�ت�رك ��ة التي
نواجهها».
�أع � ��اد ب ��اي ��دن جم � ��ددا ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة �إىل ات �ف��اق �ي��ة باري�س
ل�ل�م�ن��اخ ،وو� �ض��ع ح��دا الن�سحاب
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن منظمة
ال�صحة العاملية ،واعترب التعاون
ال� ��دويل � �ض��روري��ا لتحقيق �أهم
�أول� ��وي� ��ات� ��ه امل �ت �ع �ل �ق��ة مبكافحة
ج��ائ �ح��ة كوفيد 19-والتغري
املناخي.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��اخل�ط��وة الأوىل
لإدارت ��ه ال�ع��ودة مل�سار دبلوما�سي
م � ��ع �إي� � � � � ��ران ،ان� �ط� �ل� �ق ��ت وزارة
اخل��ارج�ي��ة م��ن م�ق�ترح لالحتاد
الأوروب � ��ي ي�ع��ر���ض ع�ق��د اجتماع
غري ر�سمي ب�ش�أن االتفاق النووي
املوقع ع��ام  ،2015وال��ذي يكاد

ينهار بعد ان�سحاب ترامب منه.
وب �ع��د االن� �ق�ل�اب ال �ع �� �س �ك��ري يف
ب ��ورم ��ا�� ،س�ع��ى وزي� ��ر اخلارجية
�أنتوين بلينكن �إىل �إقامة جبهة
م ��وح ��دة م ��ع ال �� �ش��ري �ك�ين الهند
وال � �ي� ��اب� ��ان ،ال� �ل� �ت�ي�ن ترتبطان
ب� �ع�ل�اق ��ات �أف� ��� �ض ��ل م ��ع ال ��دول ��ة
ال �ت��ي ت���س�ع��ى ال ��والي ��ات املتحدة
لإقناعها.
ك �م ��ا ت �خ �ل��ى ب� ��اي� ��دن ع� ��ن خطة
ل�ترام��ب تق�ضي ب�سحب القوات
الأم�يرك�ي��ة م��ن �أمل��ان�ي��ا احلليفة،
و�سعى �إىل ت�سوية خ�لاف مايل
مع كوريا اجلنوبية يتعلق بالدعم
ال ��ذي ت��وف��ره ق��اع��دة �أمريكية،
وبد�أ م�شاورات مع اليابان وكوريا
اجل �ن��وب �ي��ة ،احل �ل �ي �ف�ين اللذين
ت�شهد ال�ع�لاق��ات بينهما توترا،
لر�سم خارطة طريق ب�ش�أن كوريا
ال�شمالية.
وحول مواجهة ال�صني املتنامية
ال �ن �ف��وذ وال��زع �ي��م ال �ي �� �س��اري يف
فنزويال نيكوال�س م��ادورو ،ف�إن

��س�ي��ا��س��ات ب��اي��دن ال ت�ع��د تغيريا
ل�سيا�سات ت��رام��ب ب�ق��در م��ا هي
وع��د ل�ضمان م��زي��د م��ن الدعم
الدويل.
وق � � ��ال م � �� � �س � ��ؤول �أمريكيبعد
حم� ��ادث� ��ة ه��ات �ف �ي��ة ب �ي�ن ب ��اي ��دن
ون�ظ�يره ال�صيني �شي جينبينغ
�إن “الرئي�س ب��اي��دن مل ينتقد
ا�سرتاتيجية ت��رام��ب لأن�ه��ا غري
م �ت �� �ش��ددة ح �ي��ال ال �� �ص�ين ب�ش�أن
التجارة ،بل لأنه كان يقوم بذلك
مبفرده ويف الوقت نف�سه يحارب
حلفائنا و�شركائنا».
وبالعك�س ابتعد بايدن رمزيا عن
العديد من احللفاء الذين دعموا
ت��رام��ب لكن �سيا�ساتهم تختلف
م� ��ع ب �ع ����ض �أه � � � ��داف �سيا�سات
�إدارته ،ومن بينهم قادة �إ�سرائيل
وال�سعودية وتركيا.
و� � �س � �ع ��ي ب � ��اي � ��دن الت� � �ب � ��اع نهج
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ل�ي����س م�ستغربا.
ف �خ�لال ن���ص��ف ق��رن م��ن العمل
يف �أروق��ة وا�شنطن ،تباهى ببناء

عالقات وو�ضع �صراحة م�س�ألة
�إعادة �إحياء التحالفات يف مقدمة
برنامج حملته.
و�أظ �ه ��رت درا� �س��ة �أج��ري��ت العام
امل��ا��ض��ي ح��ول م���س��اع��دي بايدن،
وم � ��ن ب �ي �ن �ه��م ج �ي ��ك �ساليفان
م���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت���ش��اره احل � ��ايل للأمن
ال �ق��وم��ي� ،أن ال ��والي ��ات املتحدة
ب�ح��اج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة “ال�ســــــتعادة ثقــــة
احل � �ل � �ف� ��اء وال�شركاء” و�أن
تطمئنهم �إىل �أن ال�ســــــيا�سات
واالت �ف��اق �ي��ات ال ت�ت�غ�ير ب�شـــــكل
جـــذري مع كل �إدارة.
وان � �ب� ��رى ب � ��اي � ��دن ل� ��ذل� ��ك على
الفور .وقال �سفري �إحدى الدول
احل �ل �ي �ف��ة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة يف
وا�شنطن ب�سرور �إنه على توا�صل
�شبه يومي ،رغ��م �أن��ه افرتا�ضي،
م��ع الإدارة .ف�ي�م��ا ق ��ال بلينكن
يف مقابلة م��ع الإذاع ��ة الوطنية
العامة مازحا �إن وزارة اخلارجية
حم �ظ��وظ��ة لأن �ه��ا م��درج��ة على
“برنامج العائالت” للفواتري

الهاتفية.
وم���س��ؤول��و �إدارة ب��اي��دن “عكفوا
ع�ل��ى مت�ضية ال���س�ن��وات القليلة
املا�ضية يف التطلع نحو فر�صة
لتعزيز حتالفات..
لذا �أعتقد �أنها م�ساع من�سقة”،
بح�سب زاك � ��اري ه��و� �س �ف��ورد من
م ��ؤ� �س �� �س��ة “جريمان مار�شال
فاند” ل�لاب �ح��اث يف ال ��والي ��ات
املتحدة.
و� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ك��ون م���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اع��ي بايدن
م��و� �ض��ع ت��رح �ي��ب م��ن القـــــــادة
ال��ذي��ن “اعتقـــــــدوا �أن الرئي�س
ترامب نظــــــــر �إىل التحـالفـــــات
ب�شكل �شبه ح�صـري ،من منظار
امل� �ب ��ادالت التجارية” ،بح�سب
هو�سفورد.
ل �ك��ن جت��رب��ة ال��رئ �ي ����س ال�سابق
باراك اوباما تك�شف عدم مبالغة
يف تقدير التحالفات.
وك � ��ان �أوب� ��ام� ��ا ي �ح �ظ��ى ب�شعبية
وا�سعة لدى اجلمهور الأوروبي،
ل�ك�ن�ـ�ـ�ـ��ه خ��ا���ض خ�ل�اف ��ات حامية
و�إن كانت مهذبة ،مع قادة حلفاء
ح��ول م�سائل م��ن بينها التجارة
وال �� �س �ي��ا� �س��ات امل��ال �ي��ة والإن� �ف ��اق
ال��دف��اع��ي واحل��رب�ين ال�شر�ستني
يف ليبيا و�سوريا.
وي �ت��وق��ع ه��و� �س �ف��ورد �أن ين�سق
ب��اي��دن ب�ي��ان��ات��ه م��ع ح�ل�ف��اء لكنه
ق��ال �إن الإدارة �ست�شجع �أي�ضا
على تن�سيق اجلهود ،مثل فر�ض
ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى منتهكي حقوق
االن�سان.
وق ��ال “ميكن �أن نحقق ت�أثريا
�أك�بر بكثري ،لي�س فقط ب�صورة
رم��زي��ة ،لكن يف ح��االت يحتفظ
ف �ي��ه امل� ��� �س� ��ؤول ��ون ب � ��الأم � ��وال يف
اخلارج».
و�أ�ضاف “هناك الكثري من العمل
ال�شاق الذي ينبغي القيام به لأن
التحالفات و�سيلة لتحقيق هدف،
ولي�ست هدفا بحد ذاته».

Sunday

“تهديدات” غري م�ؤكدة ،بغية تربير �شن عمليات يف �سوريا وال�ع��راق .ويف
اخلام�س من فرباير� ،أي ع�شية دفن رفات الأيزيديني الـ 104يف العراق� ،أفاد
“املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان” �أن القوات الرتكية ق�صفت و�شنت غارات
جوية على قرى �شمال حلب .و�أو�ضح �أن هذه القرى هي موطن للأالف من
الأيزيديني ،الذين فروا من التطهري العرقي يف عفرين وا�ضطروا �إىل اللجوء
�إىل مناطق جم��اورة .وبح�سب �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية،
ف�إن م�س�ؤو ًال يف اللجنة الأمريكية للحريات الدينية العاملية ،قال �إن “الآالف
من الأيزيديني ،الذين فروا من عفرين وي�سكنون الآن قرب عفرين هم الآن
عر�ضة لغارات جوية تركية» .ويف الوقت الذي ال يزال العامل يقاتل “داع�ش”
يف العراق و�سوريا ،ف�إنه ال ميكن جتاهل الدور الذي تقوم به تركيا يف ا�ضطهاد
الأيزيديني .ويتعني على الأ�سرة الدولية �أن تندد بالفظائع التي ترتكبها
قوات �أردوغان بحق الأقليات ال�ضعيفة.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

ترامب  :2024ممكن ،لكن!...
•• لوك الليربتي

تط ّلب الأم ��ر ا�ستطالعًا واح� �دًا لإح�ي��اء فكرة
ت��ر�� ّ�ش��ح دون��ال��د ت��رام��ب ع ��ام  .2024..وقريبا
�سيقرتحون علينا ال�شعار!
وفقًا ال�ستطالع بوليتيكو  /مورنينغ كون�سلت،
ال ��ذي مت ن���ش��ر ن�ت��ائ�ج��ه يف وق ��ت ��س��اب��ق م��ن هذا
الأ�� �س� �ب ��وع ،ي �ع �ت �ق��د  59ب��امل��ائ��ة م ��ن الناخبني
اجل�م�ه��وري�ين� ،أن ال��رئ�ي����س اخل��ام����س والأربعني
يجب �أن يلعب دو ًرا مه ًما يف االنتخابات الرئا�سية
املقبلة ،و�أن  54باملائة منهم �سي�صطفون وراءه.
من ال�سابق لأوانه بالطبع قيا�س الدعم الكامل
للرئي�س املنتهية واليته ،فال تزال عالمة ترامب
التجارية حتظى ب�شعبية كبرية .ويف وق��ت �سابق
م��ن ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،كنت مهت ًما ب�تر�� ّ�ش��ح حمتمل
لالرا ترامب ،زوجة �إريك ،وبالنظر �إىل اجلدول،
�ستجدون �أن��ه بينما يحتل دونالد ترامب املرتبة
الأوىل يف نوايا الت�صويت للناخبني اجلمهوريني،
ف ��إن اب�ن��ه دون��ال��د ج��ون�ي��ور يحتل امل��رت�ب��ة الثالثة
�صحبة نيكي هايلي.
و�سواء �أحبوا ذلك �أم ال ،ال يزال امام قادة احلزب
اجل �م �ه��وري وم���س��ؤول�ي��ه امل�ن�ت�خ�ب�ين ،م� ّت���س��ع من
الوقت لقيا�س نفوذ دونالد ترامب وهيمنته على
التنظيم ال�سيا�سي .و�إذ يطرح ال�س�ؤال عن امكانية
الفوز باملراهنة عليه ،ف��إن تق�سيم احل��زب يعادل
�إ�صدار حكم بالبقاء يف املعار�ضة.
ورغ ��م ال���ش��ائ�ع��ات �أو الت�صريحات ال�ت��ي ت�شري
�إىل �إن �� �ش��اء ت���ش�ك�ي��ل ��س�ي��ا��س��ي ج��دي��د� ،إال �أن� ��ه ال
ي �ب��دو يل واق �ع � ًي��ا ال�ت�ف�ك�ير يف ذل ��ك ع �ل��ى امل��دى
الق�صري �أو املتو�سط .يعرف دونالد ترامب �أنه ال
ي�ستطيع الفوز مبفرده ،ويدرك اال�سرتاتيجيون
اجلمهوريون متامًا مدى ت�أثريه .وبالتايل ،ف�إن

تق�سيم الأ� �ص��وات ال ميكن ان ي�ك��ون �إال ل�صالح
اخل�صم امل�شرتك :احلزب الدميقراطي.
هل ميكننا حقًا التفكري يف ّ
تر�شح ترامب عام
2024؟ �سي�شهد م�سار الرئي�س ال�سابق الكثري
من امل��زال��ق حتى ذل��ك احل�ين .نحن نعلم م�سبقا
�أن االعمال العائلية لي�ست يف �أح�سن احوالها ،و�أن
امل��دع�ين العامني ينتهون م��ن حت�ضري ملفاتهم
قبل الدعاوى الق�ضائية �ضد دونالد ترامب.
ع��ام � ،2024سيبلغ بطريرك ع�شرية ترامب
 78عامًا .بالطبع ،الرئي�س احلايل يحكم البالد
يف هذه ال�سن املتقدمة ،ولكن دون اعتبار التقدم يف
ال�سن ،يجوز ان نت�ساءل ما �إذا كانت �صحة الرجلني
�ست�سمح لهما بحملة قوية يف غ�ضون �أربع �سنوات.
وقبل التفكري يف �أن ترامب حقق �إجن��ا ًزا بوالية
ثانية نادرة غري متتالية (فقط غروفر كليفالند
فعلها) ،يجب �أن نتذكر � ً
أي�ضا �أنه من بني �أكرث من
 80مليون ناخب �صوتوا جلو بايدن عام ،2020
قام الكثريون بذلك لي�س من باب احلما�س ،وامنا
لو�ضع حد ل�سريك ال�سنوات الأربع املا�ضية.
لذلك ،ال ي��زال دونالد ترامب يحظى ب�شعبية
ك �ب�ي�رة ب�ي�ن م� ��ؤي ��دي ��ه ،وال ي � ��زال ال�سيا�سيون
اجل �م �ه��وري��ون ،م�ث��ل ليند�سي ج��راه��ام ،ي�سعون
لك�سب ودّه ،لكن �سيتعني على رج��ل الأع�م��ال �أن
يتحمل الإجهاد ،ويف بع�ض الأحيان ،اال�شمئزاز.
ما هو ر�أي غالبية الأمريكيني يف مزاعمه التي
ال �أ�سا�س لها حول تزوير االنتخابات والنقد الذي
يوجهه للم�ؤ�س�سات؟ ما ر�أيهم يف دوره يف الهجوم
على الكابيتول هيل يف  6يناير؟ ما يقرب من 60
باملائة يعتقدون �أنه يجب عزله� ...سيفكرون مليا
قبل �أن يجعلوا منه مر�شح احلزب اجلمهوري عام
.2024

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

حريقان مبخيم لطالبي اللجوء يف اليونان
•• ل�سبو�س�-أ ف ب

�أتى حريقان يبدو �أنهما عر�ضيان على خيمتني دون الت�سبب ب�سقوط �أي
�ضحايا يف خميمني للمهاجرين يف جزيرة ل�سبو�س والرب اليوناين ،حيث
تندد املنظمات غري احلكومية بظروف �إقامتهم ،وفقًا مل�صادر متطابقة.
ويف ل�سبو�س ببحر �إيجه ،قال م�س�ؤول �إعالمي يف خدمة الإطفاء لوكالة
فران�س بر�س �إن احلريق الذي �أُبلغ عنه بعد ظهر اجلمعة يف خيمة يف خميم
كاراتيبي “جنم عن ما�س كهربائي ،رمبا بعد عطل يف ال�سخان».
كما احرتقت خيمة ثانية جم��اورة دون وقوع �ضحايا ،وفق �أحد العاملني

يف املخيم .وم�ساء اجلمعة ،اندلع حريق �آخر امام خيمة يف خميم ديافاتا
�شمال الرب الرئي�سي لليونان ،حيث يعي�ش �أكرث من �ألف طالب جلوء.
وذك��رت خدمة الإط�ف��اء “مت �إخ�م��اد احلريق ب�سرعة ،واح�ترق��ت خيمة”.
وبح�سب املعلومات الأول �ي��ة ،ح��اول طالبو اللجوء �إ��ش�ع��ال ال�ن��ار لتدفئة
�أنف�سهم .وارهقت موجة الربد التي ت�شهدها اليونان منذ بداية الأ�سبوع
ع�شرات الآالف من طالبي اللجوء يف خميمات البالد.
ومت جتهيز خميم كاراتيبي ،الذي ي�ستقبل � 6آالف �شخ�ص ،على عجل يف
�أيلول�/سبتمرب ،يف موقع معر�ض للفي�ضانات والرياح ،بعد �أن دمر حريقان
خميم موريا ،الأكرث اكتظاظا وب�ؤ�سا يف اوروبا.

بايدن يطمئن الأمريكيني ...اللقاحات �آمنة
•• كاالمازو ،مي�شيغان�-أ ف ب

ا�ستغل ال��رئ�ي����س االم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن زي��ارت��ه اىل م�صنع
لقاحات م�ضادة لكوفيد 19-تابع ل�شركة فايزر من �أجل
مترير ر�سالة يطمئن فيها ال�شعب االمريكي ب�أن اللقاحات
�آمنة وهي مفتاح التغلب على اجلائحة .وبايدن الذي تعهد
خ�ل�ال ت��ول�ي��ه من�صبه ق�ب��ل �شهر بجعل م�ك��اف�ح��ة كوفيد-
 19مهمته اال�سا�سية ،ت��وج��ه يف خطابه ب�شكل خ��ا���ص اىل
الأم�يرك �ي�ين امل�شككني ب��ال�ل�ق��اح ال ��ذي مت ت�ط��وي��ره ب�سرعة
قيا�سية .وق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي وه��و يقف �أم��ام معدات
الت�صنيع يف مركز انتاج يف مي�شيغان �إن “اللقاحات �آمنة.
�أرج��وك��م ،م��ن �أج��ل �أنف�سكم وع��ائ�لات�ك��م وجمتمعكم وهذا
البلد ،خذوا اللقاح عندما يحني دوركم ويكون متاحا .بهذه
الطريقة نتغلب على اجلائحة» .و�أ�ضاف �أن ال�شركات التي

ت�صنع اللقاحات “كثرية التدقيق” ،و�أنها “ت�ستغرق وقتا
للقيام ب�إجراءات ال�سالمة �أكرث مما تفعل ل�صنع اللقاح .انهم
دقيقون اىل هذه الدرجة» .وقال “اذا كان هناك من ر�سالة
يجب اي�صالها اىل اجلميع فهي التالية :اللقاحات �آمنة».
ول�ف��ت ب��اي��دن اىل �أن ب��رن��ام��ج اي���ص��ال ال�ل�ق��اح��ات اىل جميع
النا�س معقد مثل التحدي املتمثل بت�صنيعها ،م�ؤكدا انه “مل
يكن هناك �أبدا على الإطالق حتد لوجي�ستي هائل مثل هذا
ال��ذي نحاول القيام به ،لكننا نقوم باجناز العمل» .واعترب
بايدن انه بات من ال�سهل جتاوز هدفه بتلقيح  100مليون
�شخ�ص يف �أول  100ي��وم م��ن رئ��ا��س�ت��ه ،وذل��ك م��ع و�صول
متو�سط اال�شخا�ص الذين يتم تلقيحهم يوميا يف الواليات
املتحدة اىل  1,7مليون .لكن بايدن جتنب اعطاء تكهنات
حول موعد انتهاء الأزمة ال�صحية ،خا�صة �أن كل التوقعات
ت�شري اىل �أن عدد الوفيات �سيتجاوز � 500ألف يف البالد.

نيوزيلندا تطلق حملة
التلقيح �ضد كوفيد19-

•• ويلينغتون�-أ ف ب

�أط�ل�ق��ت ن�ي��وزي�ل�ن��دا �أم ����س ال�سبت
حملة التطعيم �ضد كوفيد19-
لكنها اع�ت�برت �أن الأم ��ر ال يعدو
ك��ون��ه خ �ط��وة ��ص�غ�يرة يف املعركة
الطويلة �ضد اجلائحة.
وق � � ��ال �آ�� �ش� �ل ��ي ب �ل��وم �ف �ي �ل��د كبري
م �� �س ��ؤويل ال���ص�ح��ة يف ال �ب�ل�اد �إن
“هذه ه��ي ب��داي��ة م��ا مي�ك�ن�ن��ا �أن
ن�سميه ف�صال جديدا ولكن ال يزال
�أمامنا طريق طويل نقطعه».
و�أ��ش�ي��د على ن�ط��اق وا��س��ع بتعامل
البالد مع اجلائحة فهي مل ت�سجل
� �س��وى  26وف ��اة ب��ال �ف�يرو���س من
�أ��ص��ل ع��دد �سكانها البالغ خم�سة
ماليني ن�سمة.
وتنطلق احلملة بتلقيح عنا�صر
ج �ه��از ال �ه �ج��رة وم��وظ �ف��ي مراكز
احل�ج��ر ال���ص�ح��ي وال�ن�ق��ل اجلوي
والأ�شخا�ص الذين يعي�شون معهم.
وك��ان لقاح فايزر/بايونتيك �أول
طعم تعتمده ال�سلطات ال�صحية
النيوزيلندية.
وي� �ب ��د�أ ب��رن��ام��ج ال�ت�ط�ع�ي��م ال ��ذي
��س�ي�ت���س��ع ت��دري �ج��ا ل�ي���ش�م��ل بقية
ال� ��� �س� �ك ��ان ،ب �ع ��د �أي� � � ��ام ع �ل ��ى رف ��ع
ال �� �س �ل �ط��ات �إغ�ل�اق ��ا يف �أوك�ل�ان ��د
ا��س�ت�م��ر ث�لاث��ة �أي � ��ام .وا�ستبعدت
ح �ك��وم��ة ن �ي��وزي �ل �ن��دا �أن ي�سمح
لل�سياح الأجانب باملجيء هذا العام
رغم انطالق حملة التطعيم.

توجيه تهم ل�ستة على خلفية هجوم الكابيتول
•• وا�شنطن�-أ ف ب

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ل�ستة �أع�ضاء يف جمموعة “�أوث
ّ
كيربز” (حرا�س الق�سم) املت�شددة اجلمعة على خلفية م�شاركتهم يف هجوم
ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير ال��ذي ن ّفذه �أن�صار الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب على مقر الكابيتول.
و�سبق �أن مت توجيه ا ّتهامات م�شابهة لثالثة �أ�شخا�ص �آخرين من�ضوين
يف “�أوث كيربز” يف وقت ت�سعى ال��وزارة �إىل �إثبات �أن الهجوم الذي �أدى
�إىل �إغالق مقر الكونغر�س و�أ�سفر عن مقتل خم�سة �أ�شخا�ص ،جاء يف �إطار
عملية مت التخطيط لها م�سبقا.
ووج�ه��ت اتهامات للأع�ضاء الت�سعة بالت�آمر لعرقلة �إج ��راءات حكومية
ّ
ر�سمية و�إتالف ممتلكات فدرالية والدخول ب�شكل غري قانوين �إىل مبنى
فدرايل.
و�أفادت الوزارة �أنه مت توقيف غريدون يانغ ( 54عاما) ،والزوجني كيلي
ميغز ( 54عاما) وكوين ميغز ( ،)59وجميعهم من فلوريدا.
كما مت توقيف �شقيقة يانغ وتدعى ل��ورا �ستيل ( 52عاما) يف كاروالينا
ال�شمالية والزوجني �ساندرا روث باركر ( 62عاما) وبيني �ألفني باركر
( 70عاما) ،وهما من �أوهايو.
وي��ذك��ر �أن ل ��دى ال �ع��دي��د م�ن�ه��م ت��اري��خ يف ال�ع�م��ل يف ��ص�ف��وف ال�شرطة
واجلي�ش.
وف�صلت وثائق املحكمة االت�صاالت التي جرت بينهم قبيل هجوم الكابيتول،
ّ
ال��ذي عرقل مل��دة وجيزة جل�سة امل�صادقة على ف��وز جو بايدن بانتخابات
الرئا�سة .وهناك �صور عديدة تظهر امل ّتهمني يف الكابيتول �إذ �شاركوا يف

حت ّرك ّ
منظم القتحام املقر.
ويدعم االتهام ال�شبهات التي �أثريت خالل حماكمة عزل ترامب يف جمل�س
ال�شيوخ ب�أنهم كانوا ي�ستجيبون لدعوة �صدرت عنه يف كانون الأول/دي�سمرب
للنزول �إىل �شوارع وا�شنطن ملنع تويل بايدن الرئا�سة.
ويف من�شور �أواخ��ر كانون الأول/دي���س�م�بر ،نقلت كيلي ميغز عن تغريدة
لرتامب حث فيها �أن�صاره على التوجه �إىل وا�شنطن يف ال�ساد�س من كانون
الثاين/يناير .وكتبت بح�سب الئحة االت�ه��ام��ات “يقول ت��رام��ب �سيكون
التح ّرك �صاخبا!! �سيكون �صاخبا!! يريدنا �أن جنعله �صاخبا .ه��ذا ما
يقوله .دعانا جميعا �إىل الكابيتول ويريدنا �أن جنعله �صاخبا!!».
ومت ت��وج�ي��ه ات�ه��ام��ات ح�ت��ى الآن �إىل � 229شخ�صا ع�ل��ى خلفية هجوم
ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير ،وف��ق برنامج جامعة ج��ورج وا�شنطن
املعني مب�س�ألة التطرف.
ور ّكزت وزارة العدل على م�شاركة “�أوث كيربز” و”براود بويز” وغريهما
من املجموعات يف وقت تعمل على �إثبات �أن هجوم الكابيتول كان متع ّمدا
ال عفويا.
وات �ه��م ال��دمي��وق��راط �ي��ون ت��رام��ب خ�ل�ال �إج � ��راءات ع��زل��ه يف الكونغر�س
بالتحري�ض على التم ّرد عرب �شن الهجوم ،لكن اجلمهوريني يف جمل�س
ال�شيوخ �صوتوا ل�صالح منع �إدانته.
ب��دوره��ا� ،أعلنت �شرطة الكابيتول �أن��ه مت ف�صل �ستة عنا�صر بينما فتح
حتقيق بحق  29على خلفية �سلوكهم خالل الهجوم ،بح�سب و�سائل �إعالم
�أمريكية.
�شجعوهم على
الكابيتول
�شرطة
من
عنا�صر
أن
�
املهاجمني
بع�ض
و�أف��اد
ّ
اقتحام املبنى.
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�أح ��رزت ال�ي��اب��ان�ي��ة ن��اوم��ي �أو� �س��اك��ا امل�صنفة ث��ال�ث��ة ع��امل�ي��ا ،لقبها ال��راب��ع يف
البطوالت الأربع الكربى يف كرة امل�ضرب من �أ�صل �أربع مباريات نهائية ،بعد
فوزها امل�ستحق يف نهائي بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة على الأمريكية جنيفر
برايدي  4-6و 3-6يف  77دقيقة ال�سبت يف ملبورن بح�ضور جماهريي.
وه��ذا التتويج الثاين لأو�ساكا ( 23عاما) يف �أ�سرتاليا بعد  ،2019علما
بانها توّجت �أي�ضا بلقبي فال�شينغ ميدوز الأمريكية يف  2018و.2020
وا�صبحت اليابانية �أوّل الع�ب��ة منذ اليوغو�سالفية-االمريكية مونيكا
�سيلي�ش ( )1991-1990تفوز ب ��أول �أرب��ع مباريات نهائية يف بطوالت
الغراند �سالم �شاركت بها.
و�سرتتقي امل�صنفة �أوىل عامليا �سابقا ،االثنني اىل املركز الثاين وبرايدي اىل
الثالث ع�شر.
وم�ن��ذ تتويجها بلقبها االول على ح�ساب االم�يرك�ي��ة املخ�ضرمة �سريينا
وليام�س� ،أح��رزت �أو�ساكا ن�صف االلقاب يف البطوالت الكربى التي �شاركت
فيها.
يف املقابل ،حققت برايدي ،امل�صنفة  24عامليا� ،أف�ضل نتيجة يف م�شوارها ،بعد

� 4ألقاب يف �أربع نهائيات كربى لليابانية �أو�ساكا

�أن بلغت ن�صف نهائي فال�شينغ ميدوز  2020وخ�سرت �أمام �أو�ساكا بالذات
بثالث جمموعات يف مواجهة حما�سية.
توجّ هت �أو�ساكا ،الريا�ضية الأعلى دخال يف العامل� ،إىل برايدي "لعبنا يف
ن�صف نهائي الواليات املتحدة املفتوحة قبل �أ�شهر قليلة ،وقلت للجميع �أنك
�ستكونني م�شكلة".
تابعت الالعبة ال�ت��ي ان�ق��ذت ك��رت�ين حا�سمتني �أم ��ام اال�سبانية غاربينيي
م��وغ��ورو��س��ا يف ال ��دور ال��راب��ع وك��ان��ت ع�ل��ى �شفري اخل ��روج "وكنت حمقة.
م�شاهدة تطوّرك كان رائعا يف اال�شهر القليلة املا�ضية".
وكانت برايدي ( 25عاما) ،الفائزة بلقب وحيد يف م�سريتها االحرتافية،
كربت وهي تواجه �أو�ساكا يف دورات حملية للنا�شئات يف فلوريدا ،وقد وعدت
نف�سها مبنع خ�صمتها من فر�ض �أ�سلوبها.
لكن املدرّعة اليابانية �سيطرت على املباراة خ�صو�صا املجموعة الثانية ،دون

�أن تقدّم �أف�ضل م�ستوياتها ،لتحقق اللقب �أم��ام �أل��وف اجلماهري العائدة
ن�سبيا �إىل املدرجات بعد انتهاء فرتة اغالق �ضمن البطولة دامت خم�سة �أيام
خوفا من تف�شي فريو�س كورونا.
وك��ان��ت �أو��س��اك��ا ال�ت��ي مل تخ�سر �أي م �ب��اراة بعد جت��اوزه��ا ال ��دور ال��راب��ع يف
البطوالت الكربى� ،أق�صت املخ�ضرمة �سريينا وليام�س يف ن�صف النهائي
بفوزها  3-6و 4-6لتنهي حماولة �أخرى للأمريكية يف م�سعاها ملعادلة
ال��رق��م القيا�سي املطلق يف ع��دد البطوالت ال�ك�برى ل��دى ال�سيدات ()24
امل�سجل با�سم اال�سرتالية مارغاريت كورت.
�أما برايدي ،فخا�ضت البطولة بعد �أن خ�ضعت عند و�صولها اىل ا�سرتاليا
حلجر �صحي ملدة  14يومًا ،حيث مل تتمكن من اخلروج من غرفتها للتدرب
يف حني ح�صل العبون والعبات �آخ��رون على فر�صة اخل��روج لب�ضع �ساعات
من �أجل التمارين.

مل تواجه الالعبة التي مل حتب كرة امل�ضرب قبل دخولها الكلية ،يف طريقها
اىل النهائي �أي العبة �أعلى منها يف الت�صنيف ،بعد خروج كل من مواطنتها
�صوفيا كينني حاملة اللقب والرابعة عامليا والأ�سرتالية �آ�شلي بارتي االوىل
عامليا اللتني اوقعتهما القرعة يف م�سارها.
على ملعب رود ليفر �أري �ن��ا ،دخلت �أو��س��اك��ا امل��واج�ه��ة بعد �سل�سلة م��ن 20
انت�صارًا متتال ًيا متتد منذ العام املا�ضي.
بدت �أكرث ثقة وثباتا يف املجموعة الأوىل من اخلط اخللفي وعلى ار�سالها،
فك�سرت ار�سال خ�صمتها امل�ترددة وتقدمت  .1-3لكن ر ّد الأمريكية جاء
�سريعا بالك�سر وعادلت .3-3
ا�ستفادت �أو�ساكا من تقدم نادر الو�ساكا �إىل ال�شبكة ،فار�سلت كرة �ساقطة
جميلة فوقها لتح�صل على فر�صة ك�سر االر��س��ال ،لكن اليابانية �صمدت
وتقدمت  .4-5ولعب احلظ اىل جانبها عندما �أر�سلت كرة على اخلط ثم
�أه��درت برايدي فر�صة �سانحة على ار�سالها امام ال�شبكة ،لتقلب اليابانية
الأم��ور وحت�سم املجموعة  .4-6ن�سجت �أو��س��اك��ا على امل�ن��وال عينه مطلع
الثانية ،فك�سرت باكرا وتقدمت �2-صفر.

حتت رعاية رئي�س الدولة � ..أول مار�س انطالق املهرجان اخلتامي ال�سنوي ل�سباقات الهجن «الوثبة »2021
•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" و بتوجيهات
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ينطلق
يف الأول م��ن م��ار���س املقبل املهرجان
اخل�ت��ام��ي ال�سنوي ل�سباقات الهجن
"الوثبة  "2021وي���س�ت�م��ر حتى
العا�شر من ال�شهر نف�سه على �أر�ضية
ميدان الوثبة يف العا�صمة �أبوظبي.
يحظى املهرجان مبتابعة �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س

جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
وينظمه احتاد �سباقات الهجن برئا�سة
معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل
نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة.
مي�ث��ل امل �ه��رج��ان اخل�ت��ام��ي �أح ��د �أهم
ال���س�ب��اق��ات ال�تراث�ي��ة يف دول جمل�س
ال� �ت� �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي ك ��ون ��ه اللبنة
احلقيقية جلميع امل�ه��رج��ان��ات حيث
يكمل  41عاما م��ن النجاحات منذ
ت�أ�سي�سه ا�ستمرارا لنهج الوالد امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ث��راه .ك��ان املهرجان
اخلتامي ال�سنوي ل�سباقات الهجن قد
د�شن �أوىل انطالقاته يف عام ،1980

و�أ�صبحت امل�شاركة فيه حتتل مكانة
خا�صة ل��دى م�لاك الهجن لعراقته
ال �ت��اري �خ �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة الكبرية..
وي�شهد كل عام م�شاركة كبرية ملالك
الهجن من �أبناء الدولة ودول جمل�س
التعاون اخلليجي للتواجد واحل�صول
على النامو�س.
و �أع �ل �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
ل�ل�م�ه��رج��ان ب��رئ��ا��س��ة م �ع��ايل ال�شيخ
��س�ل�ط��ان ب��ن ح �م��دان ب��ن حم �م��د �آل
ن �ه �ي��ان ب ��دء ال�ت�ج�ه�ي��ز للتح�ضريات
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�م�ه��رج��ان م��ع انطالقة
عملية الت�سجيل ��ص�ب��اح ام ����س عرب
ب��رن��ام��ج "املركا�ض الذكي" ،والتي
ت�ستمر حتى ال��راب��ع والع�شرين من

ال�شهر اجلاري.
وخ�ص�صت اللجنة املنظمة  36رمزا
للفائزين بالأ�شواط اخلا�صة لهجن
اجلماعة و � 223شوطا منها 208
للمطايا يف الفئات اخلم�س اخلا�صة
ب��ال �� �س �ب��اق��ات ،و� � 15ش��وط��ا لل�سباق
الرتاثي.
و�أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة يف بيانها
ال�صادر اليوم �أن املناف�سات التي ت�ستمر
على مدار � 10أيام مع فئة احلقايق،
والتي �سرتك�ض من خاللها املطايا يف
� 70شوطا ،تتوا�صل التحديات فيها
على مدار يومني� ،إذ �ستح�ضر البداية
مع اليوم الأول و� 30شوطا للحقايق
الإنتاج ،وم�سافة  4كلم ،منها  20يف

ال�ف�ترة ال�صباحية و 10للم�سائية،
و�أن ال � �ي� ��وم ال � �ث� ��اين �� �س ��وف ي�شهد
املهرجان ا�ستمرار مناف�سة احلقايق
ع�ل��ى م ��دار �� 40ش��وط��ا منها  25يف
الفرتة ال�صباحية ،و 15للم�سائية،
ويف اليوم الثالث �سوف تد�شن اللقايا
م�شوارها يف املهرجان مع � 42شوطا
منها  22يف اليوم الأول ،و � 12شوطا
ل�ل�إن �ت��اج يف ال �ف�ت�رة امل���س��ائ�ي��ة ،و20
�شوطا يف اليوم الرابع للمهرجان .ويف
اليوم اخلام�س �سيكون اجلميع على
م��وع��د م��ع ان�ط�لاق��ة �أوىل مناف�سات
ال�سباق الرتاثي ب�إقامة � 10أ�شواط
يف الفرتة ال�صباحية ،و 10للإيذاع
الإن�ت��اج يف الفرتة امل�سائية وت�ستكمل

الإي��ذاع مناف�ساتها يف اليوم ال�ساد�س يف امل�سائية �أول حت��دي��ات فئة الثنايا ف�ئ��ات الهجن امل���ش��ارك��ة يف ال�سباقات
م ��ع � � 26ش��وط��ا ،ت ��وزع ��ت ب�ي�ن  16مل�سافة  8كلم ب�سباقات الإنتاج ،فيما مع احلول والزمول ،والتي �سرتك�ض
�ستكمل الثنايا م�شوارها يف املهرجان م��ن خ�لال�ه��ا امل�ط��اي��ا ع�ل��ى م ��دار 32
لل�صباحية و 10للم�سائية.
و يف ال�ي��وم ال�سابع خ�ص�صت اللجنة مع � 22شوطا منها  12يف ال�صباحية �شوطا منها  18يف اليوم الأول ،و14
املنظمة � 5أ� �ش��واط لل�سباق الرتاثي و 10للم�سائية ،ويف اليومني التا�سع يف اليوم الثاين ال��ذي �سيوافق اليوم
يف ال�ف�ترة ال�صباحية ،على �أن يبد أ� وال �ع��ا� �ش��ر� ،ستنطلق م�ن��اف���س��ات �آخر العا�شر و�آخر �أيام املهرجان.

تنظيم طواف الإمارات يعك�س الدعم الكبري ال�ستئناف احلركة الريا�ضية العاملية

نهيان بن زايد :الدولة تقدم للعامل منوذجا ا�ستثنائيا يف التعايف التدريجي عرب تنظيمها طواف الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
�أن الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
تقدم من��وذج��ا ا�ستثنائيا للعامل مبرحلة التعايف التدريجي م��ن �آث��ار جائحة
كورونا وعودة احلياة ملجرياتها الطبيعية يف ظل الدعم املبا�شر للخطط واجلهود
الوطنية املخل�صة التي عملت ليل نهار من �أجل احلفاظ على املكت�سبات ووقاية
املجتمع ،حتى ت�صدرت امل�ؤ�شرات العاملية يف التعامل الأمثل واجلهود الفاعلة يف
الت�صدي للأزمة العاملية.
و ق��ال �سموه يف ت�صريحات ل��ه" :قادتنا الإدارة احلكيمة �إىل مرحلة مميزة
من مراحل التعايف التدريجي وع��ودة احلياة الطبيعية من خ�لال الإجراءات
االح�ترازي��ة والوقائية وتوفري اللقاح باملجان جلميع �أف��راد املجتمع ،ما كان
له الأث��ر املبا�شر ال�ستئناف جميع الأن�شطة التي ت�سرع عمليات التنمية ورفع
م�ستويات الإنتاجية يف جميع القطاعات ،الأم��ر ال��ذي �شجع جميع املنظمات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية الدولية على الت�سابق من �أجل تنظيم كربيات
الفعاليات الريا�ضية يف �أبوظبي والإم ��ارات ب�صفة ع��ام��ة ،نتيجة للتكامل يف
معايري ال�سالمة واخلطط املحكمة التي ت�سهم يف �إجناح تلك الفعاليات".
و�أ�ضاف �سموه" :الثقة العاملية واملكانة املرموقة من ال�سمات الرئي�سية التي
ارتبطت ب�إ�سم الإم ��ارات وامكانياتها الكبرية وقدراتها اخلالقة يف التعاطي
مع خمتلف الظروف ،وهذا الأمر قاد �أبوظبي ال�ست�ضافة جمموعة كبرية من
الفعاليات العاملية يف غ�ضون �أ�شهر قليلة ،مثل الدوري الهندي املمتاز ،و جوالت

ي��و اف �سي العاملية ،و�سباق ج��ائ��زة االحت��اد ال�ك�برى للفورموال  ،1وبطوالت
الفرو�سية يف القدرة وال�سرعة وقفز احلواجز �إىل جانب بطولة �أبوظبي العاملية
لتن�س املحرتفات وبطولة �أبوظبي ات�ش ا�س بي �سي للجولف ،و�صوال لطواف
الإمارات".
وع�بر �سموه ع��ن الفخر باحت�ضان نخبة البطوالت العاملية يف ظ��ل الظروف
اال�ستثنائية التي مير بها العامل ب�أ�سره وهو ما ميثل دلي ً
ال مهماً على التزام
وري��ادة الإم ��ارات يف دع��م احلركة الريا�ضية العاملية ودوره��ا امل�ح��وري يف عودة
احلياة الريا�ضية من جديد� ،إىل جانب حر�صها الكبري على تقدمي �أف�ضل فر�ص
التالقي والتوا�صل بني ال�شعوب عرب الريا�ضة ولقاء جميع ريا�ضيي العامل يف
موطن ال�سالم والت�سامح.
ورح��ب �سموه ب��ال�ف��رق العاملية امل���ش��ارك��ة ونخبة ال��دراج�ين وجن��وم ال�سباقات
الدولية ومتنى �أن يكون ط��واف الإم ��ارات بوابة النطالقة مو�سم عاملي ثري
وح��اف��ل بالنجاحات والنتائج الإيجابية للجميع ..م�شيدا باجلهود املخل�صة
التي تبذلها اجلهات احلكومية املخت�صة ،و�إ�شرافها على تطبيق الإج ��راءات
االح�ت�رازي��ة وال�ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة ك��اف��ة م��ن �أج��ل ع��ودة الأن���ش�ط��ة والفعاليات
الريا�ضية ،واحلفاظ على املنجزات املهمة التي حققتها الدولة حلماية و�سالمة
اجلميع".
و�أك��د �سموه �أن ط��واف الإم��ارات ميثل مفخرة حقيقية للدولة ل��دوره الريادي
يف حتقيق مزيد من املكت�سبات والإجن��ازات كل عام مو�ضحا �أن الطواف �ساهم
بالكثري من العوائد االقت�صادية والرتويجية وال�سياحية للدولة ،وانعك�س �أثره
جليا على املجتمع حتى غدت ريا�ضة الدراجات الهوائية واحدة من الريا�ضات
ال�شعبية املهمة التي يف�ضلها عموم �أفراد املجتمع �إىل جانب الإجن��ازات املميزة
التي �سجلها فريق الإمارات للدراجات يف املحافل العاملية.
وق��ال �سموه�" :سينقل ط��واف الإم��ارات هذه امل��رة للعامل مدى جناح الإمارات
وقدرتها على التعايف التدريجي ،وع��ودة احلياة من جديد ،و�إدارت�ه��ا املحكمة

لظروف اجلائحة� ،إىل جانب الإجنازات الوطنية املتمثلة بو�صول م�سبار الأمل
�إىل املريخ ،والتطور العمراين والنه�ضة احل�ضارية التي تعا�صرها الدولة يف
خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل التعريف بالتنوع اجلغرايف واملعامل التاريخية
والرتاثية وال�سياحية املتميزة ،وهنا نتقدم بال�شكر والتقدير لكافة ال�شركاء
والرعاة والداعمني ودورهم الكبري يف دعم امل�سرية الناجحة للطواف".
م��ن ناحيته توجه �سعادة ع��ارف حمد ال�ع��واين الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س �أبوظبي
ال��ري��ا��ض��ي ،بال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة لدعمها امل�ستمر  ،ورعايتها
املتوا�صلة خلطط التطوير الريا�ضي ال�ت��ي تثمر جن��اح��ات مهمة واجن ��ازات
مميزة� ،ساهمت ب�إعالء راية الإمارات يف املحافل العاملية ،م�ؤكدا �أن التح�ضريات
التنظيمية كافة اكتملت النطالق طواف الإم��ارات مب�شاركة  20فريقاً عاملياً،
وفق �أعلى معايري ال�سالمة والإجراءات الوقائية التي حتر�ص على �صحة جميع
امل�شاركني واملنظمني.
و�أ�ضاف  " :تفخر �أبوظبي بتنظيم فعاليات ريا�ضية عاملية تواكب الإجنازات
والنجاحات الوطنية التي حتققها الدولة يف م�سرية التنمية و ن�ؤكد �أن تنظيم
طواف الإمارات يف ظل املرحلة احلالية ،داللة مهمة على الإمكانيات والقدرات
التنظيمية الكبرية والبنى التحتية املتينة والتالحم الوطني من قبل جميع
اجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات الوطنية التي تتكاتف م��ن �أج��ل عك�س ال���ص��ورة الطيبة،
وال�سمعة املرموقة للإمارات ،ف�ضال عن جدارتها يف التعامل املثايل مع جائحة
كورونا ،وتطبيقها للإجراءات االحرتازية مبنتهى الدقة للحفاظ على �صحة
و�سالمة الإن�سان".
و �أو�ضح �أنه مع انطالق طواف الإم��ارات �سيتابع العامل مدى جناحات دولتنا
احلبيبة يف العودة التدريجية للحياة الطبيعية ،وا�ستئناف تنظيم الفعاليات
الريا�ضية العاملية بها من جديد و�سط م�شاركة نخبة الريا�ضيني يف خمتلف
ال��ري��ا��ض��ات و��س�ت��ؤك��د الإم� ��ارات تنظيمها املبهر يف ه��ذا ال�ظ��رف اال�ستثنائي.
ويف ال�سياق نف�سه �أك��د �سعادة �سعيد ح��ارب �أم�ين عام جمل�س دبي الريا�ضي �أن

تنظيم الن�سخة الثالثة م��ن "طواف الإم� ��ارات ال�ع��امل��ي ل�ل��دراج��ات الهوائية"
خ�لال ه��ذا العام ومل�سافة  1045كيلومرتا متتد على  7مراحل يف خمتلف
مناطق الدولة ي�ؤكد ثقة االحتادين الدويل والآ�سيوي ،والفرق العاملية ونخبة
الدراجني العامليني بقدرة �أبناء الوطن على �إطالق ن�سخة مميزة وناجحة رغم
كل التحديات التي تفر�ضها اجلائحة على العامل.
وقال حارب�" :أبناء الإمارات الذين �أبهروا العامل وو�صلوا �إىل الف�ضاء واملريخ
ونقلوا للعامل �صورا رائعة عن الكوكب الأحمر �سينظمون حدثا ريا�ضيا عامليا
كبريا وينقلون للعامل �صورا رائعة عن وطننا والنه�ضة احل�ضارية والعمرانية
والعلمية التي يعي�شها لأن الطواف هو تعريف بكل ما هو جديد يف دولة الإمارات
ونقله للعامل ".
و�أ�ضاف�" :إن  20من �أهم الفرق العاملية املحرتفة ميثلها  140درّاجا �سارعت
بالإعالن عن امل�شاركة يف الطواف ورغبتها يف خو�ض املناف�سات الأك�ثر تنوعا
على الإطالق والتي تت�ضمن مناطق خمتلفة الت�ضاري�س ما بني �شوارع حديثة،
ومناطق �سياحية و�سكنية فريدة و�صحاري وجبال الأمر الذي يزيد من الت�شويق
وي�ضيف للمناف�سة بعدا �أكرب و مينح الدراجني الفر�صة للفوز مبراحل ال�سباق
ال�سبعة كونها مراحل تتباين يف تنوعها وقدرات امل�شاركني للفوز بها".
و �أعلن �أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي �أن مرحلة دبي التي �ستكون ال�ساد�سة يف
الت�سل�سل الزمني للطواف �ستمتد مل�سافة  168كيلومرتا و�ستت�ضمن مناطق
جديدة مير بها موكب الطواف ويف مقدمتها "جزر ديرة" التي �ستكون منها
ان�ط�لاق��ة امل��رح�ل��ة ،م ��رورا ب�ع��دد كبري م��ن امل�ن��اط��ق ال��رائ�ع��ة يف خمتلف �أرجاء
دبي مثل دي��رة ،وبر دبي ويف منطقة ال�صفوح ،وجزر جمريا ،وحممية املرموم
الطبيعية الأك�بر من نوعها ،ليكون م�شهد اخلتام يف جزيرة النخلة الفريدة،
وق��د حر�صنا على اختيار املناطق التي مي��ر بها موكب ال�ط��واف بدقة كبرية
كي تنقل كامريات التلفزيون لقطات �أر�ضية وجوية من �أجمل املناطق ،وتقدم
اجلديد من مدننا الرائعة للماليني من امل�شاهدين حول العامل".

انطالق الأدوار التمهيدية مل�سابقة حتدي ال�سرعة
�ضمن بطولة ال�شرطة ال�سنوية للرماية
•• ال�شارقة -وام:

انطلقت �أم�س اجلولة الثالثة من بطولة ال�شرطة ال�سنوية للرماية على
ميادين الرماية باخل�ضرية يف ن�سختها التا�سعة والثالثني التي ينظمها
احتاد ال�شرطة الريا�ضي ،وت�ست�ضيفها القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
وتت�ضمن هذه اجلولة الأدوار التمهيدية مل�سابقة حتدي ال�سرعة لفئة فرق /
رجال /وذلك بح�ضور العميد الدكتور حممد خمي�س العثمني رئي�س اللجنة
العليا املنظمة للبطولة والعميد ع��ارف علي الري�س مدير احت��اد ال�شرطة
الريا�ضي واملقدم الدكتور �سعود �سامل اجلنيبي نائب مدير االحتاد واملقدم
�أحمد عبدالرحمن العوي�س نائب رئي�س اللجنة العليا للبطولة ،وعدد من
ال�ضباط بوزارة الداخلية.
وتقام الأدوار التمهيدية على يومني بواقع  /11/جولة كل يوم وت�ست�أنف يوم

ك�أ�س دبي «ايفزا» الذهبية للبولو « :غنتوت» يتغلب
على «بنجا�ش» ويت�صدر و «احلبتور» يفوز على «مهرة»
•• دبي  -وام:

ت�صدر فريق "غنتوت" فرق املجموعة الأوىل ببطولة ك�أ�س دبي "ايفزا"
الذهبية للبولو �إث��ر ف��وزه الكبري على مناف�سه فريق "بنجا�ش" بنتيجة
 13مقابل � 8أهداف فيما فاز فريق "احلبتور" على فريق "ايفزا مهرة"
بنتيجة  14مقابل � 7أهداف ليتجدد �أمله يف بلوغ املربع الذهبي.
و�شهدت مباريات اجلولة الثانية – التي �أقيمت على مالعب "احلبتور
للبولو والفرو�سية"  -توهجا ب�سبب العرو�ض املتميزة التي قدمتها الفرق
الأربعة و التي تخللتها ملحات فنية من جنوم اللعبة الذي �شاركوا يف �إحراز
 42هدفا يف مباراتني وهو معدل عال ي�شري �إىل �أن الفرق مل تلج�أ للحذر
الدفاعي وحده وكان اللعب مفتوحا وا�ستخدمت هذه الفرق تكتيكا جديدا
يف اللعب زاد من الإثارة .

 24من فرباير اجلاري وهو اليوم اخلتامي للبطولة والذي �سي�شهد جولتي
الدور قبل النهائي واخلتام لتحديد الفائزين باملراكز الأربعة الأوىل.
وتعتمد م�سابقة حتدي ال�سرعة على عن�صر ال�سرعة يف الرك�ض نحو الهدف
حيث يتوجب على الرماة اجل��ري بال�سالح /البندقية /مل�سافة  100مرت
يليها الت�سديد علي الهدف من م�سافة  200مرت من و�ضعية الرقود مما
يتطلب منهم الرتكيز وال��دق��ة العالية يف الت�سديد حيث ميثل التوقيت
الزمني يف ذلك عام ً
ال مهماً يف احت�ساب النتائج ومعرفة الفريق احلا�صل
على �أعلى معدل من النقاط.
و�شهدت جوالت �أم�س حرفية ومهارة كبريتني من جانب رماة الفرق امل�شاركة
مربزة مقدرتهم وح�سن �إعدادهم للتعامل مع �سيناريو امل�سابقة الذي يحاكي
جانباً من مهام رج��ال ال�شرطة والأم��ن الرامية �إىل حفظ الأم��ن وحماية
الأرواح واملمتلكات.
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انطالقة قوية ملو�سم الكاراتيه و «ال�شارقة للدفاع عن النف�س» يتوج بلقب البطولة املفتوحة
•• دبي  -وام:

افتتح احت��اد ال�ك��ارات�ي��ة مو�سمه الريا�ضي � 2021-2020أم����س الأول
ببطولة ال��دول��ة املفتوحة للكاراتيه ل�ف��ردي ال��رج��ال وال���س�ي��دات /ك��ات��ا /
كوميتيه /للدرجتني الأوىل والثانية ،ب�صالة نادي ال�شارقة الريا�ضي فرع
احل��زان��ة و�سط �إج ��راءات اح�ترازي��ة م�شددة ومعتمدة م��ن الهيئة العامة
للريا�ضة واجلهات املخت�صة بالدولة ،و�ضمن بروتوكول الأمن وال�سالمة
املطابق ملعايري الفريق الطبي باالحتاد الدويل للكاراتيه.
و ق��ام ال �ل��واء ن��ا��ص��ر ع�ب��د ال� ��رزاق ال��رزوق��ي رئ�ي����س االحت��ادي��ن الإماراتي
والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه بافتتاح فعاليات
البطولة بح�ضور املهند�س مروان �سنكل نائب الرئي�س و را�شد �آل علي نائب
رئي�س االحت��اد الآ�سيوي الأم�ين العام ل�لاحت��اد ،واملهند�س حميد �شام�س
الأم�ين العام امل�ساعد ،و�إبراهيم النعيمي رئي�س جلنة امل�سابقات ،واحلكم
ال��دويل جابر الزعابي ع�ضو جلنة احلكام باالحتاد الآ�سيوي نائب رئي�س
جلنة احلكام.
و �أبدى الرزوقي ارتياحه للإجراءات املتخذة يف �أول بطولة تقام منذ ظهور

جائحة ك��ورون��ا وثمن اجلهود الكبرية لرئي�س و�أع�ضاء جلنة امل�سابقات،
ورئي�س و�أع�ضاء جلنة الأمن والتدابري االحرتازية ،وجلنة احلكام لإجناح
البطولة ،و�أع��رب ع��ن �إعجابه بظهور ع��دد كبري م��ن الالعبني مب�ستوى
مب�شر من خالل م�شاهدته للنزاالت.
وحر�ص رئي�س االحتاد و�أع�ضاء جمل�س الإدارة على امل�شاركة يف مرا�سم تتويج
الفائزين باملراكز الأوىل  ..و عرب عن �شكره للمهند�س �سليمان الهاجري
رئي�س �إدارة الألعاب الفردية بنادي ال�شارقة وجمل�س �إدارة النادي ب�شكل عام
على ا�ست�ضافتهم لفعاليات البطولة التي �شارك بها  110العبني والعبات
من � 9أندية هي �شباب الأهلي ،وال�شارقة للألعاب الفردية ،والذيد ،واحتاد
كلباء ،وعجمان ،وال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س ،وال�شارقة لريا�ضة
املر�أة ،و دراجون �سبورت ،ومركز الهيلي .و �أ�سفرت املناف�سات عن ت�صدر نادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س يف البطولة بعد �أن جمع  14ميدالية
ملونة بواقع  7/ذهبيات ،و  5ف�ضيات وبرونزيتني ،/وحل نادي احتاد كلباء
ثانيا بر�صيد  12ميدالية بواقع  3/ذهبيات 3 ،ف�ضيات 6 ،برونزيات،/
وج��اء ن��ادي ال�شارقة للألعاب الفردية ثالثا بر�صيد  12ميدالية موزعة
على  3/ذهبيات ،وف�ضيتني ،و  7برونزيات./

 140دراج ًا ميثلون  20فريق ًا عاملي ًا يف انطالقة املو�سم الدويل

العامل على موعد مع انطالقة «طواف الإمارات» اليوم
مرحلة �أدنوك تبد�أ من ح�صن الظفرة وتنتهي مبدينة املرف�أ
•• �أبوظبي-وام:

تتجه �أن �ظ��ار ال �ع��امل ال �ي��وم الأحد
�إىل مناف�سات طواف الإمارات التي
تنطلق مبرحلة �أدن��وك الأوىل من
ح�صن الظفرة ،و�صو ًال ملدينة املرف�أ
ال�ساحلية يف منطقة الظفرة وذلك
مل�سافة  176كلم وم�شاركة 140
دراجاً ميثلون  20فريقاً عامليا.
يقام احلدث على مدار � 7أيام ،دون
ح�ضور جماهريي وب�أعلى معايري
ال �� �س�ل�ام��ة وال� �ت ��داب�ي�ر الوقائية
والإج� � � � � ��راءات االح �ت��رازي � ��ة وفق
ب��روت��وك��ول ��ص�ح��ي حم�ك��م يهدف
ل�ضمان �سالمة جميع امل�شاركني
واملنظمني يف ظل تداعيات املرحلة
الراهنة.
وي�ب�ره ��ن  /ط � ��واف الإم� � � � ��ارات /
ال�سباق العاملي الوحيد يف ال�شرق

الأو� �س��ط ،ال��ذي يقام يف افتتاحية
�أج �ن��دة ��س�ب��اق��ات االحت� ��اد ال ��دويل
للدراجات الهوائية لعام ،2021
ع �ل��ى م �ك��ان��ة ال� ��دول� ��ة وق ��درات� �ه ��ا
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ك �ب�يرة وتعاملها
املثايل يف �إدارة االزم��ات ،وحر�صها
الكبري على االل�ت��زام جت��اه الأ�سرة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،با�ستئناف
ال �ن �� �ش��اط ال��ري��ا� �ض��ي يف ظ��ل دعم
القيادة الر�شيدة للريا�ضة ،ودورها
الكبري يف حتقيق التقارب والتالقي
ب�ين ال�شعوب يف الإم� ��ارات موطن
ال�سالم والت�سامح.
و تتميز م�سارات الن�سخة الثالثة
ل�ط��واف الإم� ��ارات ،بتنوع مراحله
مب��ا ي�ن��ا��س��ب ج�م�ي��ع امل�ت���س��اب�ق�ين /
ال���س��رع��ة ،ال�ق�م��م اجل�ب�ل�ي��ة ،القوة
وال �ت �ح �م��ل .. /و ت�ن�ط�ل��ق املرحلة
االفتتاحية للطواف بتمام ال�ساعة

 12:25ظ�ه��راً ب�شعار /مرحلة م��ن ح�صن الظفرة ،وم��ن ث��م مير
�أدن� � � ��وك ،/وت �ع��د م��رح �ل��ة �سريعة امل �� �س��ار مب �ن��اط��ق /م� ��ول الظفرة،
مل�سافة  176كلم و�ستكون البداية م��دي �ن��ة زاي � � ��د ،م ��در� �س ��ة �أدن � � ��وك،

 ..ومن املتوقع �أن ي�صل الدراجون
ل�ن�ق�ط��ة اخل �ت ��ام يف مت ��ام ال�ساعة
 4:26ع�صرا.
وت���ض��م ق��ائ�م��ة ال �ف��رق امل �� �ش��ارك��ة :
الب�سني فينيك�س البلجيكي الأعلى
ت �� �ص �ن �ي �ف �اً ب�ي�ن ال� �ف ��رق يف املو�سم
املا�ضي يف احلدث العاملي املرتقب،و
�� AG2Rس�ي�تروي��ن الفرن�سي،
و�أ��س�ت��ان��ا ب��رمي�ير ت�ي��ك الكازاخي،
والبحرين فيكتوريو�س البحريني،
وب� � ��ورا  -ه��ان��زغ��روه��ي الأمل� � ��اين،
وكوفيدي�س الفرن�سي ،وديكوينك
ك ��وي ��ك � �س �ت �ي��ب ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ،و�أي
اف ادي��وك�ي���ش��ن-ن�ي�ب��و الأمريكي،
وجروباما -اف دي جي الفرن�سي،
و�إنيو�س جرانديري�س الربيطاين،
ج��زي��رة �صري بني ي��ا���س ،الروي�س و�إن�ت��رم� ��ار� � �ش� ��ي �أري� � � ��د ج ��وب�ي�رت
م��ول ،ج��زي��رة ال�شويهات وم��ن ثم م��ات��ري��وك����س ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ،و�ستارت
اخلتام يف كورني�ش �شاطئ املرف�أ� /أب ني�شن الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،وجامبو

ف�ي��زم��ا ال�ه��ول�ن��دي ،ول��وت��و �سودال
البلجيكي ،وم��ويف �ستار الإ�سباين،
وب ��اي ��ك اك �� �س �� �ش �ي �ن��ج الأ� � �س�ت��رايل،
ودي ا�� ��س ام الأمل � � � ��اين ،وكوبيكا
�أ��س��و���س اجل�ن��وب �أف��ري�ق��ي ،وتريك
�سيجافريدو الأمريكي ،والإمارات
الإماراتي.
و ي �ج �م��ع ال � �ط� ��واف ن �خ �ب��ة جنوم
ال�سباقات العاملية مثل ال�سلوفيني
ب ��رمي ��وز روج �ل �ي �ت ����ش دراج فريق
ج��ام �ب��و ف �ي��زم��ا وب� �ط ��ل الن�سخة
الأوىل من الطواف ،والربيطاين
�آدم ي �ت ����س دراج ف ��ري ��ق اينو�س
ج ��ران ��دي ��ري� �� ��س ب� �ط ��ل الن�سخة
ال �ث��ان �ي��ة ،وت� ��ادي ب��وج��ات���ش��ار دراج
ف��ري��ق الإم � ��ارات وال �ف��ائ��ز بطواف
ف��رن �� �س��ا  ،2020و الربيطاين
كري�س فروم دراج فريق �/ستارت �آب
ني�شن /الإ�سرائيلي والفائز بطواف

ف��رن �� �س��ا ل� �ل ��دراج ��ات �أرب� � ��ع م ��رات
�إىل ج��ان��ب مت�سابقي ال�سربينت
�أم �ث��ال الأ�� �س�ت�رايل ك��ال�ي��ب اي ��وان،
والإيرلندي �سام بينيت ،والأملاين
با�سكال �أك��رم��ان ،والإي �ط��ايل اليا
فيفياين ،والكولومبي فريناندو
ج��اف�يرا .و تبلغ �إج �م��ايل امل�سافة
ال�ت��ي �سيقطعها ال��دراج��ون خالل
امل��راح��ل ال���س�ب�ع��ة 1045كلم ،يف
امل�ق��اب��ل ي��رت��دي القمي�ص الأحمر
الذي ترعاه �أدنوك ملت�صدر الرتتيب
ال �ع��ام ب��ال��زم��ن امل�سجل ب��داي��ة من
املرحلة الثانية ،والقمي�ص الأخ�ضر
ب ��رع ��اي ��ة ات � �� � �ص� ��االت للمت�صدر
ب��ال �ن �ق��اط ،وال �ق �م �ي ����ص الأبي�ض
برعاية نخيل لأف�ضل مت�سابق �شاب
حتت � 23سنة ،والقمي�ص الأ�سود
برعاية طريان �أبو ظبي للمت�صدر
للمراحل ال�سريعة املتو�سطة.

عمري املهريي بطال لـ «املحرتفني» والها�شمي �أول «املبتدئني» يف
اجلولة الأوىل لبطولة الإمارات للتزلج على املاء
قرار مبابي يكلف �سان جريمان
 35مليون يورو

•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان م�ست�شار
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي �أبوظبي الدويل
للريا�ضات البحرية ومبتابعة ال�شيخ حممد ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�ن��ادي ..اختتمت م�ساء �أول �أم�س الأول
مناف�سات اجل��ول��ة الأوىل م��ن بطولة الإم� ��ارات للتزلج على امل ��اء ،و�سط
م�شاركة كبرية يف خمتلف الفئات .و قدم  20مت�سابقا ا�ستعرا�ضا خياليا
يف �أج��واء حما�سية و مميزة على كورني�ش القرم و�شاطئه مبحاذاة منطقة
املاجنروف .وجنح عمري بن ثاين يف انتزاع لقب فئة املحرتفني ،بعد �أن قدم

ا�ستعرا�ضا مبهرا ح�صد من خالله  45نقطة ،يف حني حل ثانيا خمي�س
ال�شام�سي وثالثا خالد �سباع .و يف فئة املبتدئني حل يف املركز الأول �أحمد
الها�شمي ،وجاء ثانيا �سلطان املرزوقي ،وثالثا �أحمد �سامل الرميثي .و مما
�ساهم يف جن��اح تلك اجلولة  ..االنطالقة القوية ملناف�سات فئة ال�سيدات
مب�شاركة فتيات من الإم ��ارات حيث حلت يف املركز الأول ح�صة القبي�سي
تلتها يف املركز الثاين ن��ورا ال�شمالن ،ثم ميثاء املهريي يف املركز الثالث.
و �شهد ال�سباق مبختلف مراحله تطبيق الإج��راءات االح�ترازي��ة املطلوبة
املعتمدة من اجلهات املخت�صة ،والتفا�صيل املتعلقة بالوقاية من فريو�س
كوفيد  19ومنها التباعد االجتماعي ،والتعقيم امل�ستمر ملختلف الأجهزة
وموقع ال�سباق بالإ�ضافة �إىل �صرامة �إج��راءات الدخول ،وااللتزام بوجود

فح�ص حديث لكوفيد .19
م��ن جهته هن�أ �سامل الرميثي مدير ع��ام ال�ن��ادي الفائزين يف اجل��ول��ة ،و
كل امل�شاركني و �أكد �أنها جولة ا�ستثنائية من ناحية عدد امل�شاركني ،وقوة
املناف�سة ،وااللتزام بتطبيق الربوتوكول ال�صحي ..وتوقع �أن يزيد العدد �أكرث
يف امل�سابقات القادمة ،خا�صة مع ال�شعبية الكبرية التي تتمتع بها البطولة
وزيادة انت�شارها يف �أو�ساط ال�شباب وقال  " :ن�ستهدف �أن ن�صل بالعدد لأكرث
من خم�سني مت�سابقا خالل املو�سم املقبل ،ويف حال جنحنا يف ذلك �سوف
نقوم بتوزيع املناف�سات على مدار يومني من الت�صفيات الت�أهيلية.
وتوجه الرميثي بال�شكر �إىل "الدار العقارية" التي وفرت كل ما يلزم لنجاح
امل�سابقة التي �أقيمت على �شاطىء القرم.

ينتظر اجلميع القرار النهائي لالعب �سان جريمان ،كليان مبابي ،فيما يخ�ص
م�ستقبله مع الفريق ،حيث �أكدت التقارير الفرن�سية �أن هذا �سوف يعتمد ب�شكل
خا�ص على دفع  35مليون يورو.
منذ �أداء الالعب اخل��رايف �أم��ام بر�شلونة ب��دوري �أبطال �أوروب��ا ،ف��إن احلديث
ريا جمددًا.
حول م�ستقبل العب باري�س �سان جريمان بد�أ يتزايد كث ً
وردًا على ��س��ؤال بعد امل�ب��اراة� ،أو��ض��ح الفرن�سي ب�أنه ما زال يفكر بعمق ،وهو
ت�صريح مل يهدئ وترية ال�شائعات املتعلقة مب�ستقبله.
ومن ناحية �أخرى� ،أعلن البع�ض �أن التفا�ؤل �سوف يزيد يف باري�س �سان جريمان
لبقاء الالعب ،والبع�ض الآخ��ر ي��راه قريباً من الرحيل ،وحتديداً لالنتقال
لنادي ريال مدريد �سواء يف ال�صيف� ،أو يف عام  2022عندما ينتهي عقده.
وفيما يتعلق مب�ستقبل مبابي� ،سوف تقدم �صحيفة ليكيب� ،أم����س ال�سبت،
تو�ضحيات كبرية حيث �سي�ؤثر اختيار الالعب على �سعر انتقاله.
وكان �سان جريمان �ضم مبابي من موناكو مقابل  180مليون يورو ،حيث كان
نادي العا�صمة الفرن�سية قد دفع  145مليون يورو فقط ،يتبقى  35مليون
يورو من قيمة ال�صفقة مل يتم دفعها بعد.
وبح�سب ما �أكدته ال�صحف الفرن�سية ،ف��إن الأم��ر متوقف على ق��رار مبابي،
ف��إذا مت جتديد عقد الالعب يف الفرتة املقبلة �سوف يتعني على باري�س �سان
جريمان دفع  35مليون ي��ورو �إىل موناكو ،ويف حال رحيل الالعب �صاحب
الـ 22عاماً يف عام  2022جماناً ،فلن يتعني على الإدارة الباري�سية دفعها.
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�إ�سدال ال�ستار على رايل دبي ال�صحراوي

املت�سابق ال�سعودي الراجحي يت ّوج بط ً
ال لرايل دبي ال�صحراوي
•• دبي-الفجر:

ت ّوج املت�سابق ال�سعودي يزيد الراجحي �أم�س بط ً
ال لرايل دبي ال�صحراوي
لأول مرة ،و�أ�سفرت مناف�سات فئة الدراجات النارية (فيم) عن فوز الدراج
الربيطاين املقيم يف الإمارات �سام �سميث على منت دراجة كيه تي �أم بلقب
هذه الفئة ،بينما فاز الدراج الإماراتي من�صور ال�سويدي بلقب فئة دراجات
الكواد�س بالدفع باربع عجالت على منت دراجة كواد�س ياماها.
وف��از الراجحي بلقب اجلولة الثانية من بطولة ك�أ�س العامل للراليات
ال�صحراوية لل�سيارات مع مالحه الربيطاين مايكل �أور على منت �سيارة
تويوتا هايلوك�س �أوف��ردراي��ف ب�ف��ارق  33دقيقة و 49ثانية ع��ن �أقرب
مناف�س الإماراتي ال�شيخ عبداهلل القا�سمي ومالحه االمل��اين ديرك فون
زيتزيفيت�س ب�سيارة فريق �أبوظبي ري�سينغ بيجو  3008دي كيه �آر.
وبعد �أن هيمن الراجحي على الق�سم الأول من الرايل بفارق  21دقيقة،
وا�صل �سيطرته على الطليعة عرب الق�سم الثاين مرحلة ال�شركة العربية
لل�سيارات ني�سان البالغ م�سافتها  194كم واقيمت يف �صحراء القدرة
ب��دب��ي .وان�ت��زع القا�سمي امل��رك��ز ال�ث��اين م��ن ال�سعودي يا�سر ب��ن �سعيدان
ومالحه اليك�س كوزمي�ش بعد �أن ا�صطدم ب�سيارة �سعيدان امليني جون
كوبر ورك�س رايل التي حلت يف املركز الثالث.
وح��دث الت�صادم عندما انزلقت �سيارة القا�سمي على الكثبان الرملية
وا�صطدمت ب�سيارة امليني التي بدورها غرزت يف الرمال الناعمة.
وحل يف املركز الرابع الفرن�سي بيري �شاوميه ومالحه لوي�س ميناودير
ب�سيارة بي ات�ش �سبورت زفري ،وانتزعا بذلك لقب الفئة تي  3ل�سيارات
الباغي .وج��اء خام�ساً بافيل ليبيديف وك�يري��ل �شوبني ب�سيارة ك��ان �أم
مافريك ليفوزا بلقب فئة تي .4
وكان ال��دراج الربيطاين �سميث يحتل املركز الثالث يف الق�سم الأول من
ال��رايل وحالفة احل��ظ يف الق�سم ال�ث��اين بنيل مناف�سه العتيد اجلنوب
افريقي مارك �أكرمان عقوبة زمن  20دقيقة ،وخروج مواطنه املدافع
عن اللقب �آرون مري من ال��رايل ب�سبب �أعطال يف حمرك دراجته .وكان
�آرون ق��د ت�صدر املرحلة الأوىل اجلمعة املا�ضية ب�ف��ارق دقيقتني و20
ثانية.
وت�ألق الدراج الت�شيكي مارتن مي�شيك على منت دراجة هو�سكفارنا و�سجل
�أ�سرع زمن يف الق�سم الثاين بفارق  10دقائق خلف �سميث ليحتل املركز
الثاين ،وك��ان مي�شيك قد عانى من �سقوط قوي عن دراجته يف املرحلة

• الدراج الربيطاين �سام �سميث يفوز بلقب فئة الدراجات النارية
• الدراج الإماراتي ال�سويدي يفوز بلقب دراجات الكواد�س
هذا ال�شهر بعد �أن �أعطت ال�سلطات احلكومية املوافقة على اقامة الرايل
ب�شرط االل�ت��زام ال�صارم بتطبيق بروتوكول جائحة كوفيد -19الذي
و�ضعته منظمة الإم��ارات لل�سيارات والدراجات النارية وطالبت بتطبيق
�أق�صى درجات مراعاة االلتزام والرتكيز .وي�ضم الرايل ق�سمني م�سافتهما
 192و  194كم مي��ران عرب الكثبان الرملية وال�سهول ال�سبخية يف
�صحراء القدرة.
ويف هذا ال�سياق ،قال حممد بن �سليم ،رئي�س منظمة الإمارات لل�سيارات
وال ��دراج ��ات ال �ن��اري��ة ،ون��ائ��ب رئ�ي����س االحت ��اد ال ��دويل ل�ل���س�ي��ارات (فيا)
للريا�ضة ،قبل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز يف مقر ال��رايل يف مركز االبتكار التابع
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي" :نحن �سعداء للغاية با�ستعادة بطولة ك�أ�س
العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة �إىل دبي .لقد بذلنا جهودا كبرية
الجناح هذا احلدث العاملي".
وقال الراجحي" :لقد كان رايل دبي ال�صحراوي جيدا لنا بعد �أ�سبوع من
احلظ ال�سيء يف رايل داكار.
لقد كان الرايل �صعبا وتعلمنا الكثري خالل اجتياز مراحله".
و�أ��ض��اف" :مل ن�ضغط كثريا اليوم وقدنا لبع�ض الوقت بعجلتني ،وقام
مالحي مايكل بعمل رائع.
لقد متتعت حقا بهذا الرايل وقد �أتينا لنقدم الدعم وامل�ساندة للمنظمني
خالل �أوقات جائحة كوفيد."-19
وقال �سميث" :لقد كان الق�سم �صعبا اليوم يف الكثبان الرملية البي�ضاء،
ً
وهبوطا وبع�ض القفزات الكبرية� .إن رايل دبي ال�صحراوي جيد
�صعودا
للغاية و�أن��ا �أ�شجع �أولئك الدراجني وال�سائقني يف �أوروب��ا على احل�ضور
وامل�شاركة على الرغم من جائحة كوفيد� ،-19إن هذا حدث رائع! ".

الأوىل.
تال مي�شيك يف املركز الثالث ال��دراج االم��ارات��ي الفائز بلقب الفئة عام
 2018حممد البلو�شي على منت دراج��ة هو�سكفارنا على الرغم من
م�شاكل يف جهاز حتديد امل��وق��ع .وح��ل رابعا ال��دراج الأردين عبداهلل �أبو
عي�شة تاله خام�سا م��ارك �أكرمان ،و�ساد�سا كونراد دبروف�سكي  ،و�سابعا
عبداهلل دخان ،وثامنا م�شعل الغنيم.
والحق �سوء الطالع الدراج الإماراتي �سلطان البلو�شي الذي احتل املركز
الرابع يوم اجلمعة ومت نقله �إىل امل�ست�شفى بطائرة مروحية لعمل �صور
�أ�شعة بعد �سقوطه عن دراجته يف الق�سم الثاين.
ومتكن الدراج الإماراتي من�صور ال�سويدي من الفوز بلقب فئة دراجات
الكواد�س بالدفع ب�أربع عجالت على منت دراجة كواد�س ياماها متقدما
ب�ف��ارق �� 4س��اع��ات و 18دقيقة ع��ن ال ��دراج ال���س�ع��ودي هيثم التويجري
بدراجة ياماها.
وقد انطلق رايل دبي ال�صحراوي ـ اجلولة الثانية من بطولة ك�أ�س العامل
للراليات ال�صحراوية (فيا) وفاحتة جوالت بطولة ك�أ�س العامل للدراجات
النارية (فيم) لهذا العام �صباح �أم�س الأول اجلمعة برعاية �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد �إمارة دبي.
وح�ظ��ي رايل دب��ي ال���ص�ح��راوي  2021ب��دع��م هيئة كهرباء وم�ي��اه دبي
وجممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية وال�شركة العربية
لل�سيارات ني�سان .ونظمته منظمة الإمارات لل�سيارات والدراجات النارية
و�أقيم خالل الفرتة من  20 – 18فرباير .2021
ويقع مقر ال��رايل يف مركز االبتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دب��ي يف
جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية ،ودخل الرايل �سجالت
الأرقام القيا�سية ك�أول رايل يف بطولة ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية
النتائج  -ال�سيارات (فيا)
يقام با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية امل�ستدامة.
وع��اد رايل دب��ي ال�صحراوي �إىل م�سرح الراليات العاملية ه��ذا العام بعد الرتتيب/ال�سائق/الدولة/الزمن 					
�أن ا�ستبعد العام املا�ضي ب�سبب جائحة كوفيد – " 19كورونا" .واقيم ث:د�:س

 1يزيد الراجحي/مايكل �أور/ال�سعودية/بريطانيا/تويوتا هايلوك�س5:22:13
				
اوفردرايف
 2خالد القا�سمي/ديرك ف��ون زيتزيفيت�س/الإمارات�/أملانيا/بيجو5:56:02
			
 3008دي كيه �آر
 3يا�سر بن �سعيدان/الك�سي كوزمي�ش /جون ميني كوبر رايل ورك�س 		6:00:07
		
			
 4بيري ال�شوام/لوي�س ميناودير/فرن�سا/زفري6:18:53
 5بافيل ليبيديف/كرييل �شوبني/رو�سيا/كان �أم مافرييك /تي 		 46:48:46
 6م���ش��اري ال�ظ�ف�يري/ع�ل��ي ح�سن ع �ب �ي��د/ال �ك��وي��ت/الإم��ارات /ك��ان �أممافريك 7:18:16
		
 7كلود فورنيري/زميون /فرن�سا/بولندا/كان �أم مافريك7:33:51
		
 8مايكل فا�ضل/كريج تاي�سون/الإمارات /بوالري�س/تي 38:11:56
 9ليا �سانز/لوكا�س كروز/ا�سبانيا/كان �أم مافريك 			9:12:34
10توما�س بيل/باتريك مكمورين/الإمارات/ني�سان نفارا		9:43:07
النتائج  -الدراجات النارية (فيم)
الرتتيب/الدراج/الدولة/الزمن ث:د�:س
� 1سام �سميث/بريطانيا/كيه تي �أم 5:50:03 2مارتن مي�شيك/ت�شيك/هو�سكفارنا 5:51:34 2حممد البلو�شي/الإمارات/هو�سكفارنا 6:02:59 4عبداهلل �أبو عاي�شة/الأردن/كيه تي �أم 6:04:55 5مارك �أكرمان/جنوب �أفريقيا/هو�سكفارنا 6:09:39 6كونراد دبروف�سكي/بولندا/كيه تي �أم 6:32:40 7عبداهلل دخان/الإمارات/يامارها 6:37:27 8م�شعل الغنيم/ال�سعودية/هو�سكفارنا 6:52:31 9داركو مارا�سوفي�ش/كرواتيا/كيه تي ام 7:00:06 10-مرمي بيل/هولندا/هو�سكفارنا 7:04:06

ملاذا ال يح�صل �صالح على التقدير
بال�صقور
لل�صيد
إمارات
ل
ا
دوري
ختام
الكايف بعامل الكرة..كلوب يجيب
«�أف  »3يتوج بط ًال لـ «ال�شيوخ» وربدان يحتفظ بلقب «العامة»
نظمه نادي �أبوظبي لل�صقارين ومركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

ق��اده للتتويج باللقب ،وق��ال :الدعم
وال��رع��اي��ة وامل �ت��اب �ع��ة م��ن ��س�م��و ويل
عهد دبي ،مقومات رئي�سة تقف وراء
كافة النجاحات وحتديداً الفوز بلقب
الن�سخة الأوىل م��ن فئة ال�شيوخ يف
ال��دوري ،ونحن حر�صنا على انتقاء
و�ضم �أقوى ال�صقور للفريق من �أجل
املناف�سة على اللقب يف هذه الن�سخة
واالن �ط�لاق��ة ب�ق��وة وحت�ق�ي��ق الهدف
املطلوب.

•• دبي-الفجر:

اختتمت �أم�س الأول اجلمعة املوافق
 19فرباير يف �أبوظبي ،مناف�سات
ال�ن���س�خ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل� ��دوري الإم � ��ارات
لل�صيد بال�صقور ،امل�ب��ادرة امل�شرتكة
بني نادي �أبوظبي لل�صقارين ومركز
ح�م��دان ب��ن حممد لإح �ي��اء الرتاث،
وال��ذي امتدت مناف�ساته منذ يناير
امل��ا��ض��ي ب��إق��ام��ة ج ��والت يف �أبوظبي
ودب ��ي ،لفئتي العامة ال�ت��ي تتوا�صل
ل �ل �ع��ام ال �ث ��اين وف �ئ��ة ال �� �ش �ي��وخ التي
تنطلق للمرة الأوىل يف �إ�ضافة مهمة
للمناف�سات.
وت ��وج ف��ري��ق "�أف  "3ل�سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل ع�ه��د دب ��ي ،بلقب ف�ئ��ة ال�شيوخ،
بعدما �أن�ه��ى املناف�سات بر�صيد 13
نقطة ،يليه باملركز الثاين فريق "�أم
 "7بـ  11نقطة ،وثالثاً فريق الظفرة
بر�صيد  10نقاط ،وباملركز الرابع
"�أف � 3-إ�س"  6ن�ق��اط ،ث��م النيف
وبينونة بنقطة لكل فريق.
و�أك � ��د "�أف  "3ف� ��وزه ب��ال�ل�ق��ب بعد
التعادل يف مواجهة حا�سمة �أمام "�إم
 "7بنتيجة  2-2يف اجلولة الأخرية
التي �أقيمت �أم�س اجلمعة ،فيما حقق
ال �ظ �ف��رة ال �ف��وز ع�ل��ى "�أف �3-إ�س"
�4صفر ،وت �ع��ادل ال�ن�ي��ف وبينونة.2-2
واحتفظ ف��ري��ق "ربدان" بلقب فئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ع��ام ال �ث��اين ع�ل��ى التوايل،
بعدما �أنهى املو�سم بالعالمة الكاملة
بتحقيق  9ان�ت���ص��ارات ليجمع 27
ن �ق �ط��ة ،ي�ل�ي��ه ث��ان �ي �اً ف��ري��ق نوما�س
ب��ر��ص�ي��د  19ن�ق�ط��ة ،ث��م ف��ري��ق دبي
ثالثاً بـ  16نقطة.
ويف بقية امل��راك��ز ،ج��اء فريق النخبة
رابعاً بـ  15نقطة ،يليه خام�ساً فريق
الإم��ارات بنف�س الر�صيد لكن يت�أخر
ب �ف ��ارق الأه� � � ��داف ،و� �س��اد� �س��ا الطف
بر�صيد  14نقطة ،و�سابعاً ند ال�شبا
بر�صيد  13نقطة ،وثامناً حب�شان
ب��ر��ص�ي��د  4ن �ق��اط ،وت��ا��س�ع�اً الغربي
بثالث نقاط وع��ا��ش��راً �صقور العني

بنقطة واحدة.
ويف اجل��ول��ة الأخ �ي��رة ،ح�ق��ق رب ��دان
الفوز على الإمارات �4-صفر ،وتفوق
نوما�س على دبي  ،1-3وحقق الطف
الفوز على الغربي �4-صفر ،وحب�شان
ع�ل��ى ��ص�ق��ور ال�ع�ين  ،1-3والنخبة
على �صقور ند ال�شبا بنف�س النتيجة.
ويف خ �ت��ام امل �ن��اف �� �س��ات ،ق ��ام بتتويج
ال �ف��ائ��زي��ن ��س�ل�ط��ان امل �ح �م��ود املدير
التنفيذي لنادي �أبوظبي لل�صقارين،
و را��ش��د ب��ن م��رخ��ان ،ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي مل��رك��ز ح�م��دان ب��ن حممد
لإحياء الرتاث ودميثان بن �سويدان،
رئي�س اللجنة املنظمة لبطولت فزاع
لل�صيد بال�صقور التلواح باملركز.
و�أكد �سلطان املحمود املدير التنفيذي
ل�ن��ادي �أبوظبي لل�صقارين ،ورئي�س
اللجنة املنظمة ل��دوري الإم��ارات� ،أن
جناح هذا املو�سم من دوري الإمارات
ل�ل���ص�ي��د ،ي�ح�ف��زه��م ع �ل��ى م�ضاعفة
اجل�ه��ود ملوا�صلة التطوير م��ن �أجل
ظ�ه��ور امل��و��س��م املقبل بحلة خمتلفة
�أي�ضاً ،وقال :تكاتف اجلهود بني نادي
�أبوظبي لل�صقارين وم��رك��ز حمدان
بن حممد لإحياء الرتاث� ،إمنا ي�ؤكد
��س�ع�ي�ه�م��ا ل�ت�ط��وي��ر ري��ا� �ض��ة ال�صيد
بال�صقور وحر�صهما على توفري كافة
الإم�ك��ان�ي��ات واجل �ه��ود لتحقيق تلك
الغاية املن�شودة .وتابع :نحن �سعداء

مب���س�ت��وى امل�ن��اف���س��ات وال �ق��وة فيها،
خ�صو�صاً فئة ال�شيوخ ال�ت��ي تنطلق
للمرة الأوىل هذا العام وا�ستمر ح�سم
امل��راك��ز فيها حتى اجل��ول��ة الأخرية،
ف �ي �م��ا جن ��ح رب� � ��دان ب ��ان �ت ��زاع اللقب
ل�صاحله قبل جولتني م��ن النهاية،
وب��امل�ج�م��ل ج��اءت امل���س�ت��وي��ات حمفزة
للجميع .وت�ق��دم را��ش��د ب��ن مرخان،
نائب الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان
بن حممد لإحياء الرتاث ،نائب رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل � ��دوري الإم � ��ارات
وممثلها يف دبي ،بال�شكر والتهنئة �إىل
القيادة الر�شيدة ،على جن��اح مو�سم
دوري الإم � ��ارات لل�صيد بال�صقور،
ك�م��ا ن �ب��ارك ل�ل���ص�ق��اري��ن ع�ل��ى جناح
ه��ذه الن�سخة ال�ث��ان�ي��ة لفئة العامة
والأوىل لفئة ال�شيوخ ،وق��ال� :أ�صبح
ه�ن��اك نوعية �صقور حم��ددة للفرق
امل�شاركة يف ال��دوري ،يتم حت�ضريها
والرتكيز عليها االمر الذي كان جلياً
خ�لال ج��والت ال��دوري منذ البداية،
وميكن اعتبار �أن هذه الن�سخة �شهدت
م�شاركة �أف�ضل ال�صقارين وال�صقور.
وتابع :االتفاقية امل�شرتكة بني نادي
�أبوظبي لل�صقارين وم��رك��ز حمدان
بن حممد لإحياء الرتاث ،تركز على
مكون رئي�سي يف الرتاث وهو ريا�ضة
ال���ص�ي��د ب��ال �� �ص �ق��ور ،و�أ� �ص �ب��ح هناك
ا�ستدامة �أك�بر لهذه الريا�ضة و�سط

املجتمع املحلي والإقليمي بفكرة هذا
الدوري ،حيث تلقينا ا�ستف�سارات من
�صقارين خليجني يريدون امل�شاركة
يف مثل هذا الدوري ،وحالياً امل�شاركة
مق�صورة على ال�صقارين املحليني،
ف�ي�م��ا ن�ت�ط�ل��ع ل��و� �ض��ع �آل �ي ��ة جديدة
للدوري يف املو�سم املقبل مع التفكري
مب �ن��ح �أ� �ش �ق��ائ �ن��ا اخل �ل �ي �ج�ين فر�صة
ل�ك�ن�ه��ا يف ق�ي��د ال��درا� �س��ة حل��د الآن،
باملجمل العام ن�شعر بال�سعادة بدرجة
الر�ضا التي نتلقاها من ال�صقارين
امل�شاركني يف الن�سخة الثانية �سواء
طريقة املناف�سات �أو القرعة واختيار
ال �ف��رق و� �ش��واغ��ر ال �� �ص �ق��ور وكيفية
ال �ت �ف��اه��م ب�ي�ن اجل �م �ي��ع مب��ا انعك�س
على جناح احلدث وموا�صلة خطواته
القوية ،كما �أننا نفتح باب التوا�صل
م��ع ال���ص�ق��اري��ن يف خ �ت��ام ك��ل مو�سم
لر�صد االق�تراح��ات ،علماً �أننا ن�ضع
كافة الت�سهيالت من �أجل ال�صقارين
امل�شاركني.
"النامو�س حلمدان"
ت�ق��دم ال�صقار خليفة ب��ن �أح�م��د بن
ال�شيخ ب��ن جم��رن ،قائد فريق "�أف
 "3بال�شكر والعرفان �إىل مقام �سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم" ،حفظه اهلل ورعاه" ،على
دع �م��ه ال �ل�احم� ��دود ل �ل �ف��ري��ق ال ��ذي

جناح ربدان
حافظ فريق "ربدان" لل�صقار خلفان
بطي القبي�سي على لقبه للعام الثاين
ع�ل��ى ال �ت��وايل ،و�أك ��د ال���ص�ق��ار حميد
املن�صوري من فريق ربدان� ،أن الفوز
ب��اجل��ول��ة الأخ� �ي ��رة و�إع� � � ��ادة ح�صد
ال �ل �ق��ب ل �ل �ع��ام ال �ث��اين �أم� ��ر �إيجابي
ل �ل �غ��اي��ة ،وق � ��ال :ق�م�ن��ا ب�ت�غ�ي�ير ا�سم
الفريق من ال�صريمي �إىل رب��دان ،ملا
له من ارتباط خا�ص بنا ك�إماراتيني،
وجن��اح�ن��ا ب��االح�ت�ف��اظ باللقب يعود
ل�ت�ك��ات��ف ال �ف��ري��ق م �ع �اً وال �ع �م��ل من
�أج��ل حتقيق هذا الهدف بكل �إ�صرار
وعزمية.
ردود فعل �إيجابية
ع �ب�ر ال� ��� �ص� �ق ��ارون امل� ��� �ش ��ارك ��ون عن
ت�ق��دي��ره��م جل�ه��ود امل�ن�ظ�م�ين يف هذا
احل � ��دث ،واع �ت�ب�ر ب �ط��ي ب��ن جمرن،
�أن دع��م القيادة الر�شيدة يقف وراء
جن��اح��ات ري��ا��ض��ة ال���ص�ي��د بال�صقور
وم�ن�ه��ا م�سابقة ال ��دوري ال�ت��ي ت�أتي
لتعزز من قوة هذه الريا�ضة ومتنح
ال���ص�ق��اري��ن ح��اف��زاً �إ� �ض��اف �ي �اً للعمل
وال �� �س �ع��ي ل �ت �ق��دمي و�إع � � ��داد �أف�ضل
ال���ص�ق��ور يف م��واج �ه��ات م�ب��ا��ش��رة مع
الفرق الأخرى.
ك�م��ا �أك ��د ح�م��د ب��ن جم ��رن� ،أن الكل
ي �� �س �ع��ى ل �ت �ح �ق �ي��ق امل � ��راك � ��ز الأوىل
وامل �ن ��اف �� �س ��ة ع �ل ��ى ال� �ل� �ق ��ب ،ل �ك ��ن يف
النهاية هذا التجمع رائع بني الأخوة
ال �� �ص �ق��اري��ن وع �ي ����ش ه� ��ذه الأج � ��واء
امل �م �ي��زة يف ب�ط��ول��ة ال � ��دوري املبادرة
الرائدة من نوعها.

ر ّد املدير الفني لنادي ليفربول الإجنليزي ،يورغن كلوب،
وج��ه �إليه يف م�ؤمتر �صحفي ،يتعلق
بانفعال على �س�ؤال ّ
بنجم "الريدز" ،ال��دويل امل�صري حممد �صالح .وخالل
م ��ؤمت��ر �صحفي ق�ب��ل ق�م��ة م��ر��س�ي���س��اي��د ،ب�ين ليفربول
و�إيفرتون ،انفعل كلوب عندما تلقى �س�ؤال عن
�سبب ع��دم ح�صول حممد �صالح
ع�ل��ى ال�ت�ق��دي��ر ال �ك��ايف ل ��دوره
املهم هذا املو�سم.
وق ��ال ك �ل��وب ردا على
�وج��ه من
ال �� �س ��ؤال امل� ّ
�أحد ال�صحفيني" :ال
يجب �أن ت�س�ألني حول
� �س �ب��ب ع ��دم ح�صوله
ع� �ل ��ى ال � �ت � �ق� ��دي� ��ر .ال
�أف �ه��م مل� ��اذا ال يح�صل
ع� �ل ��ى الإ� � � �ش� � ��ادة التي
ي�ستحقها".
و�أ�� � � � �ض � � � ��اف" :من غري
امل �م �ك��ن ت �ف �� �س�ير �سبب
ع � � ��دم ح�صوله

على التقدير الكايف ،ولكن يح�صل عليها هنا يف ليفربول،
ون �ح��ن ن �ق��دره متاما" .وت��اب��ع ك �ل��وب ق��ائ�ل�ا" :الأرقام
وال �ع��رو���ض ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا � �ص�لاح ال ت �ك��ذب وه��ي كفيلة
مبنحه التقدير" ،ح�سبما نقل موقع "ليفربول �إيكو".
وكان �صالح قد جنح مطلع فرباير يف �أن ي�صبح �أول العب
يف ليفربول يحرز  20هدفا على الأقل يف �أربعة
موا�سم خمتلفة منذ فعلها الأ�سطورة �إيان
را�ش.
ك��ذل��ك ف ��از ال�ن�ج��م امل���ص��ري بجائزة
�أف�ضل العب يف �صفوف ليفربول عن
�شهر دي�سمرب املا�ضي.
ويرتبط النجم امل�صري بعقد مع
ليفربول حتى عام  ،2023حيث
ج ��اء �إىل � �ص �ف��وف "الريدز" يف
�صيف عام  ،2017ودف��ع النادي
الإجن� �ل� �ي ��زي م ��ا ي �ق��رب م ��ن 50
مليون ي��ورو لنادي روم��ا من �أجل
�إمتام التعاقد معه.
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يف �إطار جهود مكافحة انت�شار الوباء

تطعيم  2200موظف تابع لفندق ونادي
�ضباط القوات امل�سلحة بلقاح كوفيد19 -

كارفور تعني املزيد من روبوتات تايل
يف فروعها يف الإمارات

�أعلن فندق ونادي �ضباط القوات امل�سلحة ح�صول �أكرث من  90باملئة من موظفيه على لقاح كوفيد 19-يف �إطار
�سعيه للم�ساعدة على احلد من انت�شار الوباء ،وت�أتي هذه اخلطوة متا�شياً مع حملة ليكن خيارك التطعيم التي
�أطلقتها حكومة �إمارة �أبوظبي ،وبالتعاون مع �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية �صحة ،وهو ما ي�ضع فندق ونادي
�ضباط القوات امل�سلحة �ضمن �أكرث الأماكن تطعيماً يف �أبوظبي من حيث عدد املوظفني .ويف معر�ض تعليقها
على هذه املبادرة ،قالت �شيخة الكعبي ،الرئي�س التنفيذي لفندق ونادي �ضباط القوات امل�سلحة :نحن حمظوظون
وممتنون للجهود احلثيثة التي تبذلها حكومة �أبوظبي حلماية �أف��راد املجتمع وتوفري جميع ال�سبل لل�سيطرة
الفعّالة على انت�شار الفريو�س .كما �أننا فخورون بح�صول  90باملئة من فريق عملنا ،مبن فيهم بع�ض �أفراد
عائالتهم ،على اللقاح خالل حمالت التطعيم الثالث التي �أقيمت يف مبنى فندق ونادي �ضباط القوات امل�سلحة.
ومن خالل دعمهم امل�ستمر ،ميكننا احلفاظ على بيئة �آمنة ل�ضيوفنا وتقدمي خدمات �ضيافة فريدة من نوعها.

�أطلق الغالرييا بجزيرة املارية مركز الرتفيه والألعاب
التفاعلي اجلديد مرياج �أميوزمنت�س ،لي�شكل الإ�ضافة
الأحدث على املجموعة املتنوعة من التجارب الرتفيهية
ال�ع��ائ�ل�ي��ة ال �ت��ي يحت�ضنها امل��رك��ز ،ول�ي��وف��ر للأطفال
املزيد من اخل�ي��ارات الرتفيهية خ�لال عطلة منت�صف
العام الدرا�سي .وميتاز املركز الرتفيهي اجلديد ،وهو
�أول مركز تد�شنه �شركة م�يراج �أميوزمنت�س يف �إمارة
�أبوظبي ،مبوقعه املميز يف الطابق الثاين من الغالرييا
يف جزيرة املارية ،ويوفر ثالثة جتارب ترفيهية �صممت
خ�صي�صاً لتمنح العائالت والأطفال من جميع الأعمار
�أعلى م�ستويات املرح والرتفيه يف بيئة ترفيهية مميزة
تراعي �أعلى معايري الأمان وال�سالمة.
وي�ستقبل مركز مرياج �أميوزمنت�س
ال�ت�رف �ي �ه��ي ال �� �ض �ي��وف ب� �ع ��دد من
التجارب الرتفيهية الالفتة ،حيث
ميكن لل�صغار اكت�شاف مهاراتهم
وق ��درات� �ه ��م يف ال �ت �� �ش �ي �ي��د والبناء
م ��ن خ �ل�ال ال �ف �ع��ال �ي��ة الرتفيهية
والتعليمية ()Diggers Lab

امل �� �ص �م �م��ة ع �ل��ى � �ش �ك��ل م ��وق ��ع بناء
م �� �ص �غ��ر مي �ك��ن ل�ل��أط� �ف ��ال خالله
ت�شغيل عدد من �آالت ومعدات البناء
امل �� �ص �غ��رة يف �أج� � ��واء ع��ام��رة باملرح
وال�ترف�ي��ه .وميكن لل�ضيوف �أي�ضاً
اخ �ت �ب��ار م���ش��اع��ر احل �م��ا���س ومتعة
ال �ق �ي��ادة ال��داخ �ل �ي��ة خ�ل�ال فعالية

عطلة نهاية �أ�سبوع يف جزيرة
احلديريات ت�أخذك ً
بعيدا عن امل�ألوف
متتع بق�ضاء ن�ه��ارك على ال�شاطيء و�أم�سياتك حت��ت النجوم املتلألئة
يف باب النجوم� ،أح��دث وجهة للتخييم يف �أبوظبي .يقع باب النجوم على
بعد  20دقيقة فقط من و�سط املدينة وهو جزء من منطقة احلديريات
الرتفيهية التي �أطلقتها م�ؤخراً مدن العقارية ،ف�سواء �أكنت تبحث عن
خيارات اقت�صادية لق�ضاء عطلة �أو عن خميم �شاطئي �أو �صحراوي� ،أو عن
خيمة فاخرة ت�ض ّم م�سبح خا�ص ،ف�إنّ باب النجوم هو مالذك املثايل دون
احلاجة للذهاب بعيداً عن املدينة.
ول��ن تكتمل جتربة التخييم اخلا�صة بك دون خدمة الغرف والنظافة،
ف�أولئك الذين يتطلعون لتجربة تخييم ح�صرية تعد خيمة الطابقني
يف باب النجوم هي خيارهم الأمثل ،فهي تقدم جتربة تخييم ا�ستثنائية
وفاخرة وم�صممة ال�ست�ضافة ما ي�صل �إىل �أربعة �أف��راد ،كما �أنها جمهزة
بالكامل مبطبخ �صغري وحمام خا�ص مع منا�شف ولوازم ا�ستحمام فاخرة
وتكييف وخدمة واي فاي جمانية وم�سبح خا�ص مطل على ال�شاطئ� .أما
خيم ال�شاليه فهي بنف�س الفخامة التي تتمتع بها خيم الطابقني �إال �أنها
ت�ضم م�ساحة �إ�ضافية ال�ستيعاب ما ي�صل �إىل �ستة �أ�شخا�ص بكل راحة.

( ،)Driftyالتي متكن ال�ضيوف
من جميع الأعمار من قيادة ال�سيارة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة يف �أج� � ��واء ترفيهية
�آم � �ن� ��ة ،ح �ي��ث ��س�ي�ت�م�ك��ن الأط� �ف ��ال
م��ن اجل�ل��و���س خ�ل��ف عجلة القيادة
وجتربة حماكاة القيادة على م�سار
�صمم خ�صي�صاً الخ�ت�ب��ار قدراتهم

بعد تعيني �أول ربوت لإدارة املخزون يف عام � ،2019أعلنت
ك��ارف��ور ،ال�ت��ي متلكها وت��دي��ره��ا ��ش��رك��ة م��اج��د ال�ف�ط�ي��م يف
الإم ��ارات ،عن تو�سيع �أ�سطولها من ال��روب��وت��ات ،من خالل
�إ�ضافة  11روب��وت�اً �إ�ضافياً م��ن ال��روب��وت ت��ايل يف ع��دد من
الفروع املختارة يف الإمارات ،لتوفري الدعم يف �إدارة ومراقبة
امل�خ��زون .وتعترب ت��ايل �أول روب��وت مت توظيفه ل��دى متجر
جتزئة يف ال�شرق الأو�سط  ،والذي جنح يف رفع الكفاءة ودعم
منو القطاع عرب الإنرتنت للعالمة التجارية .تزن تايل  30كيلوغراماً وي�صل طولها �إىل 163
�سنتيمرتاً .وقد مت جتهيزها بكامريات و�أجهزة ا�ست�شعار ،جتعلهم قادرين على فح�ص ما ي�صل
�إىل � 15ألف منتج مبعدل ثالث مرات يومياً ،وذلك للتحقق من �أي �أخطاء كنفاذ املنتجات من
املخزون ،عدم تطابق الأ�سعار والأخطاء يف الأرقام الت�سل�سلية و�سوء ا�ستخدام املخزون.

19
19
يا�س ووتروورلد ترحب ً
جمددا بال�ضيوف عرب باقة من العرو�ض املميزة

الغالرييا بجزيرة املارية يك�شف عن
مركز الرتفيه العائلي اجلديد مرياج �أميوزمنت�س

وم �ه��ارات �ه��م يف ال �ق �ي��ادة وامل� �ن ��اورة.
كما ميكن للأطفال قيادة دراجات
ال��رك��وب الآل�ي��ة امل�صممة على �شكل
حيواناتهم املف�ضلة خ�لال فعالية
( ،)Fun Riderح �ي��ث ميكن
للأطفال اختيار جتربتهم من بني
جمموعة وا�سعة من دراجات الركوب

Sunday

الآلية امل�ضاءة ب�ألوان جذابة بتقنية
 ،LEDوامل�صممة با�ستخدام املواد
ال�ق�ط�ن�ي��ة لتمنحهم جت��رب��ة قيادة
��س�ه�ل��ة وم��ري �ح��ة ،ك �م��ا مت �ت��از هذه
ال ��دراج ��ات مب�ت��ان�ت�ه��ا ب�ح�ي��ث ميكن
ا�ستخدامها من قبل ال�صغار والكبار
على حد �سواء.

ت�ستعد يا�س ووت��روورل��د الفتتاح
�أب ��واب �ه ��ا جم � ��دداً �أم � ��ام ال�ضيوف
اعتباراً من يوم غد االثنني املوافق
 22ف�براي��ر اجل ��اري ،و�ست�ستقبل
م��دي�ن��ة الأل �ع��اب امل��ائ�ي��ة ال�ضيوف
من حاملي البطاقات ال�سنوية يوم
�أم����س ال�سبت امل��واف��ق  20فرباير
اجلاري بعد قيامهم باحلجز امل�سبق
ع�بر امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين يف بادرة
اً
واحتفال بالذكرى
�شكر وامتنان.
ال�سنوية الثامنة على افتتاحها،
� �س �ت �ت �ي��ح ع ��رو� ��ض احل� �ج ��ز املبكر
لل�ضيوف م��ن املقيمني احل�صول
ع �ل��ى خ �� �ص��م ب�ق�ي�م��ة  30%على
ت��ذاك��ر ال�ي��وم ال��واح��د ال�ت��ي تتوفر
ب�سعر  175دره� ًم��ا� ،أو اال�ستمتاع
بخ�صم بقيمة  48%على تذاكر
ال�ي��وم ال��واح��د م��ع جتربة الغو�ص
ع�ل��ى ال �ل ��ؤل ��ؤ ب�سعر  195دره ًما
فقط ،على �أن يتم احلجز امل�سبق
ق�ب��ل ت��اري��خ  21ف�براي��ر اجل ��اري.

وتتيح يا�س ووت��روورل��د ل�ضيوفها
الفر�صة لال�ستمتاع مبجموعتها
امل�ت�ن��وع��ة وال �ف��ري��دة م��ن الألعاب
واملغامرات املائية التي ت�ضمن لهم
جت��رب��ة ت��رف�ي�ه�ي��ة مم �ي��زة ومليئة
ب ��امل � �ف ��اج � ��آت .ومي� �ك ��ن لل�ضيوف
االن���ض�م��ام �إىل �شخ�صية دان ��ة يف
رحلتها ال�شائقة للبحث عن الل�ؤل�ؤة

امل �ف �ق��ودة وال �غ��و���ص يف التجارب
الرتفيهية الغامرة والفريدة من
نوعها .وحتمل التجارب الرتفيهية
يف مدينة الأل �ع��اب املائية الرائدة
ع��امل �ي �اً ال���ض�ي��وف يف رح �ل��ة مميزة
ال� �س �ت �ك �� �ش��اف ال� �ت��راث الإم� ��ارات� ��ي
العريق من خالل جتربة الغو�ص
على الل�ؤل�ؤ.

روتانا تطلق حملة البحث عن
�أف�ضل هاوي �شواء باربكيو

اقت�صادية ر�أ�س اخليمة تكرم  79موظف ًا متميز ًا يف حفلها «على العهد نلتقي»

برعاية وح�ضور ال�شيخ حممد بن كايد القا�سمي رئي�س اقت�صادية ر�أ�س اخليمة ،نظمت الدائرة حفلها على العهد نلتقي حل�صاد جهود الن�صف الثاين من العام  2020وتكرمي املتميزين يف
الدائرة .ح�ضر احلفل د .عبدالرحمن ال�شايب النقبي – مدير عام الدائرة -و�سعادة حممد
املحمود م�ساعد املدير العام -وم��دراء الإدارات وخ�براء وم�ست�شاري الدائرة ،يف حني ح�ضر
كافة موظفي الدائرة فقرات احلفل افرتا�ض ًيا التزاما بالتدابري االحرتازية املعتمدة.
واحتفت الدائرة بتكرمي  79موظفاً وفق الفئات املختلفة من جوائز التميز الداخلية للفرتة
املذكورة ،وت�ضمنت :فئة اجلهود املبذولة يف م�ساعدة �إدارة ال�ش�ؤون التجارية يف فرتة انت�شار
جائحة كوفيد 19وبلغ ع��دده��م  22موظفا م��ن خمتلف الإدارات والأق���س��ام ،وفئة نظام
االقرتاحات الإلكرتوين التي بلغ عدد الفائزين بها  22موظفا ،وفئة جوائز التميز الداخلية
الربعية التي �شملت  14موظفا ،و 8موظفني من �ضمن فئة العطاء امل�ستدام ،و 5من فئة
املوظفني احلا�صلني على �شهادات مهنية و�أكادميية ،وا�ستحق  4من موظفي الدائرة الفوز
مب�ستوى فائق التميز على م�ستوى حكومة ر�أ�س اخليمة و 3موظفني على م�ستوى الدائرة،
بالإ�ضافة مل��وظ� ٍ�ف متمي ٍز يف اخل��دم��ة املجتمعية .وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن اقت�صادية ر�أ�س
اخليمة تنظم حفلها مرتني يف كل عام ،لتكرمي متميزيها وا�ستعرا�ض نتائج �سري خططها
الت�شغيلية اجلارية.

تدعو روتانا� ،شركة �إدارة الفنادق
ال � ��رائ � ��دة يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
و�أف ��ري� �ق� �ي ��ا و�أوروب � � � � ��ا ال�شرقية
وت��رك �ي��ا ،ه� ��واة وط �ه��اة ومبدعي
ال �� �ش��واء ال�ب��ارب�ك�ي��و ال���ش�غ��وف�ين يف
جميع �أن�ح��اء الإم ��ارات للم�شاركة
يف حملتها اجل��دي��دة ��س�م��وك �أند
ف �ل �ي �م��ز ،وال� �ت ��ي ت� �ه ��دف لإي� �ج ��اد
�أف�ضل ه��اوي �شواء باربكيو مبدع
يف الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة.
وت�سعى روت��ان��ا م��ن خ�لال �إطالق
ه��ذه املناف�سة التي تعترب الأكرب
من نوعها يف الإمارات �إىل توحيد
امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��ي ،وال �ت��وا� �ص��ل مع
امل��واه��ب امل �خ � ّب ��أة ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل
دع��م يف املنطقة ،وتعزيز مكانتها
ك�شركة رائ ��دة يف ع��امل امل�أكوالت
وامل�شروبات.

القرية العاملية حتقق الرقم القيا�سي  15يف غيني�س للأرقام القيا�سية بالتعاون مع جناح �أفريقيا
كليفالند كلينك �أبوظبي يعني الدكتور
رئي�سا تنفيذ ًيا جدي ًدا
يورغ غوزمان ً

�أعلن م�ست�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي عن تعيني الدكتور يورغ غوزمان
يف من�صب الرئي�س التنفيذي ب��دءًا من  31مار�س � .2021شغل الدكتور
غوزمان من�صب كبري م�س�ؤويل املوظفني يف كليفالند كلينك �أبوظبي منذ
ال�ع��ام  ،2017و�أ� �ش��رف خ�لال تلك امل �دّة على تعيني الأط �ب��اء والعمليات
الت�شغيلية ال�سريرية يف امل�ست�شفى الذي ي�ضم � 400سرير ،وي�ش ّكل جزءًا
من �شبكة مبادلة للرعاية ال�صحية .كما يعمل الدكتور غوزمان كطبيب
م �ع ��ال ��ج يف ك� ��ل م� ��ن م �ع �ه��د ال ��رع ��اي ��ة
احلرجة بكليفالند كلينيك �أبوظبي،
وق�سم الرعاية احلرجة يف كليفالند
كلينك يف �أوه��اي��و بالواليات املتحدة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة .وق� ��د � �س �ب��ق �أن �شغل
ال ��دك� �ت ��ور غ� ��وزم� ��ان م �ن �� �ص��ب نائب
الرئي�س للعمليات الطبية الإقليمية
للم�ست�شفى يف كليفالند كلينك .وكان
مدي ًرا لوحدة العناية املركزة الطبية
يف احلرم الرئي�سي ،ومدي ًرا لعمليات
وحدة العناية املركزة للنظام ال�صحي
يف كليفالند كلينك .وكان قد ُعينّ يف
كليفالند كلينك بالواليات املتحدة يف

متكنت القرية العاملية� ،أح��د �أك�بر املنتزهات
الثقافية يف العامل والوجهة العائلية الأوىل
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال�ت�رف �ي��ه وال �ت �� �س��وق يف املنطقة،
م��ن حتقيق رق��م ج��دي��د يف غيني�س للأرقام
القيا�سية ،حيث ا�ستطاعت يوم االثنني 15
ف�ب�راي��ر  ،2021االق �ت��راب م��ن ه��دف�ه��ا يف
حتقيق  25رق �م �اً قيا�سياً اح�ت�ف��ا ًال مبو�سم
ال�ي��وب�ي��ل ال�ف���ض��ي ،حم�ق�ق��ة  15رق �م �اً حتى
الآن .وا�ستطاعت ال��وج�ه��ة العائلية �إحراز
هذا الإجناز اجلديد بالتعاون مع  26حرفيا
وف �ن��ان��ا ي�ع�م�ل��ون يف ج �ن��اح �أف��ري �ق �ي��ا ،جنحوا
يف حتقيق �أك�ب�ر ع��دد م��ن الأ� �س��اور اخلرزية
ي�صنعها ف��ري��ق خ�لال ��س��اع��ة .وك��ان الفريق
قد حقق الرقم يف املحاولة الثانية له بعد �أن
كانوا قد اقرتبوا من ذلك يف املحاولة الأوىل
ولكن دون �أن ي�صلوا �إىل ال�ه��دف ،م�ؤكدين
على �أهمية قيم االلتزام و العمل اجلماعي يف
حتقيق الأهداف املرجوة.
وا�ستطاع فريق من املتطوعني حتقيق الرقم
القيا�سي ،و�سط ت�شجيع من �ضيوف القرية
ال �ع��امل �ي��ة ال ��ذي ��ن راق� �ب ��وا ب �ح �م��ا���س حماولة
حت �ق �ي��ق ال ��رق ��م �أث� �ن ��اء ت��واج��ده��م يف جناح
�أفريقيا ،حيث مت ت�صميم �� 575س��واراً من
حبات اخل��رز الغنية ب��الأل��وان احليوية التي
حتتفل بالثقافات الإفريقية املتنوعة خالل
�ساعة واحدة ،متخطني احلد الأدنى املطلوب
واملتمثل يف ت�صميم � 375سواراً .وا�ستخدم
يف ت�صميم الأ�� �س ��وارع ��دد ه��ائ��ل م��ن اخلرز
واخليوط والإب��ر ،التي مت تقدميها من قبل
املتاجر واملنافذ امل��وزع��ة داخ��ل اجل�ن��اح ،وهي
معرو�ضة حالياً للبيع يف جناح �أفريقيا.

�أمامك فر�صة لتجربة �سينما
الثلج من فوك�س �سينما يف �سكي دبي

مع اق�تراب انتهاء املو�سم ال�شتوي ي��وم الأح��د  28فرباير ،دع��ت فوك�س
�سينما ،الزوار �إىل اال�ستمتاع بالأيام الأخرية املتبقية لتجربة �سينما الثلج،
�أول �سينما على الثلج يف املنطقة .ولقد �شهدت �سينما الثلج منذ �إطالقها
يف دي�سمرب املا�ضي� ،إق�ب��ا ًال جماهريياً وا�سعاً مع �أك�ثر من � 5آالف طلب
دخول وعدد ال يح�صى من التذاكر املباعة حتى تاريخه ،ونظراً �إىل الإقبال
اجلماهريي املتزايد ،من املقرر �أن ُت�ست�أنف هذه التجربة الغامرة الفريدة
من نوعها يف وقتٍ الحق من هذه ال�سنة.
تتيح �سينما الثلج للزوار فر�صة اال�ستمتاع ب�سحر م�شاهدة الأف�لام على
املنحدرات الثلجية يف �سكي دبي ،التي ح�صدت لل�سنة اخلام�سة على التوايل
على ت�صويت �أف�ضل منتزه تزلج داخلي يف العامل .وميكن لرواد ال�سينما
اال�سرتخاء على املقاعد الطوالنية املريحة واال�ستمتاع مب�شاهدة �أفالمهم
املف�ضلة واحل�صول على الوجبات اخلفيفة ال�شهية التي يتم تو�صيلها
مبا�شر ًة �إىل مقاعد الزوار .كما يتاح للزوار خيار طلب �أ�صناف �إ�ضافية من
قائمة الطعام املميزة ح�سب الطلب ،والتي حتتوي خيارات �شهية ت�شمل
راكليت والهوت دوغ والربغر ،بالإ�ضافة �إىل احللويات املميزة مثل نوتيال
دات�ش بانكيك وجمموعة خمتارة من امل�شروبات ال�ساخنة.

خريطة تفاعلية تف�ضح اجلريان املزعجني

األحد  21فبراير  2021م  -العـدد 13170

بانوراما

21 February 2021 - Issue No 13170
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يت�صاعد اجلدل يف اليابان ب�ش�أن �إطالق خريطة تفاعلية تك�شف الأحياء واملناطق ال�سكنية التي يقطنها "�أطفال
مزعجون" ،بحيث ي�ستطيع الباحثون عن مواقع هادئة جتنب الإقامة فيها.
و�أطلق على اخلريطة ا�سم "دوروزوكو ماب" ،وهو م�صطلح ي�ستخدم يف اليابان للإ�شارة �إىل الأ�شخا�ص الذين
يتحدثون ب�صوت عال يف الأماكن العامة.
ووفق ما ذكرت و�سائل �إعالم يابانية ،ف�إن اخلريطة �ستتيح حتديد "مناطق الإزعاج" بناء على تقييم ال�سكان الذين
�سيكون مبقدورهم �إ�ضافة التعليقات ،واحلديث عن جتاربهم يف الإقامة قرب جريان مزعجني.
ومن بني الت�صنيفات التي تعتمدها اخلريطة الإ�شارة �إىل مناطق مزعجة �سببها الأطفال ،مع تعليقات عن م�صادر
ال�صخب مثل� :ضو�ضاء الأطفال ال�صادرة عند الرك�ض يف امل�ساء ،اللعب على الطريق� ،أطفال ي�صدرون �أ�صوات
مزعجة ،الركوب على لوح تزلج.
وح�سبما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية نقال عن و�سائل �إعالم يابانية ،ف�إن معظم ال�شكاوى يف اخلريطة
تتعلق بالأطفال� ،إال �أن هناك فئات �أخرى م�ستهدفة كاجلريان الف�ضوليني الذين يحدقون يف الأ�شخا�ص ،ويقومون
مبراقبتهم.
ونقلت و�سائل �إعالم يابانية عن م�ؤ�س�س اخلريطة والذي رف�ض الك�شف عن هويته ،ب�أن فكرة �إطالقها جاء بعد
ظهور �أطفال مزعجني �أمام منزله ،الأمر الذي جعله يفقد تركيزه خالل عمله من منزله.
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تكت�شف خيانة زوجها من �صور

ا�ستن�ساخ �أول حيوان مهدد باالنقرا�ض

ن �� �ش��رت ام� � ��ر�أة �� �ص ��وراً ل��زوج �ه��ا ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي تيك ت��وك �أر�سلها �إليها م��ن داخ��ل الفندق
الذي يقيم فيه ،وا�ستطاعت من خاللها اكت�شاف خيانته
لها.
و�أو�ضحت امل�ستخدمة املعروفة با�سم � Shesoughأن
زوجها ذهب �إىل الفندق و�أق��ام فيه ليلة واح��دة ،و�أر�سل
لها بع�ض ال�صور لنف�سه من حمام الغرفة.
وعند فح�ص ال�صور عن كثب� ،سرعان ما اكت�شفت الزوجة
وجود �شيء من غري املفرت�ض �أن يكون موجوداً يف جناح
فندقي ،وه��ذا ما دفعها لالعتقاد �أن��ه مل يكن وحيداً يف
الغرفة ،بل كان برفقة امر�أة �أخرى.
وكتبت �صاحبة املن�شور "�أر�سل يل زوج��ي �صوراً له من
ال�ف�ن��دق ،لكنني الح�ظ��ت �شيئاً غ��ري�ب�اً ،ه��ل ميكنكم �أن
تخمنوا ما هو؟".
ويف ال�صورتني اللتني �أر�سلهما ال��زوج وكالهما �صورة
��س�ي�ل�ف��ي م�ع�ك��و��س��ة وق ��د ق��ام��ت ب�ت�غ�ط�ي��ة وج �ه��ه ،تظهر
�أدوات فرد ال�شعر يف االنعكا�س ،بح�سب �صحيفة ذا �صن
الربيطانية.
و�سارع الكثريون �إىل الإ�شارة يف التعليقات �إىل �أن �أدوات
فرد ال�شعر ال توفرها الفنادق عاد ًة ،لذلك من املحتمل �أن
يكون هناك امر�أة برفقة الزوج يف غرفة الفندق ،والحظ
البع�ض �أي�ضاً �أن ال��زوج مل يكن يرتدي خامت ال��زواج يف
ال�صور.
ومنذ ن�شره على تيك توك ،حظي م�شهد الفيديو ب�أكرث
من  4ماليني م�شاهدة و�أكرث من � 13ألف تعليق.

ا�ستن�سخ العلماء �أول حيوان من الأن ��واع امل�ه��ددة باالنقرا�ض يف
الواليات املتحدة ،وهو من�س �أ�سود القدمني ،مت �أخذ جيناته من
�سلف كان قد نفق منذ �أكرث من  30عاما.
و�سميت �أن�ث��ى النم�س ،ال�ت��ي ول��دت يف  10دي�سمرب و�أع�ل��ن عنها
اخل�م�ي����س�" ،إليزابيث �آن" ،وو��ص�ف�ه��ا ال �ب��اح �ث��ون ب ��أن��ه "فاتنة
ومفرت�سة" ،على عك�س الأم احلا�ضنة املحلية ،التي حملت بها.
وق��ال بيت غوبر ،امل�شرف على عملية تعايف النم�س امل�ستن�سخ يف
وكالة الأ�سماك واحلياة الربية الأمريكية� ،إن احليوان مفرت�س
بطبيعته ،و�أ� �ض ��اف "قد ت�ت�ع��ام��ل م��ع جم�م��وع��ة من��و���س �سوداء
القدمني ،ثم حتاول يف اليوم التايل افرتا�س �إ�صبعك".
وق��د ول��دت "�إليزابيث �آن" وترعرعت يف من�ش�أة وكالة الأ�سماك
واحلياة الربية ،يف مدينة ف��ورت كولينز بوالية ك��ول��ورادو ،وهي
ن�سخة وراثية من من�س يدعى "ويال" تويف عام  1988ومت جتميد
بقاياه يف الأيام الأوىل لتكنولوجيا احلم�ض النووي.
وميكن �أن ي�ؤدي اال�ستن�ساخ �إىل �إعادة �أنواع منقر�ضة من احليوانات
مثل احلمام الزاجل .وتب�شر هذه التقنية حاليا ،مب�ساعدة الأنواع
املهددة باالنقرا�ض ،مبا يف ذلك احل�صان الربي املنغويل الذي مت
ا�ستن�ساخه وولد ال�صيف املا�ضي يف من�ش�أة يف تك�سا�س.

نفوق ع�شرات احليتان يف جنوح جديد
نفق  42حوتا ط�ي��ارا ق�صري ال��زع��ان��ف ،يف جنوح جماعي باملياه
ال�ضحلة يف جزيرة مادورا الإندوني�سية ،قبالة ال�ساحل ال�شمايل
ال�شرقي ملقاطعة جاوة ،فيما جنا  3حيتان فقط .وقال م�س�ؤولون
�إن ث�لاث��ة ف�ق��ط م��ن ب�ين  45ح��وت��ا جن ��وا ،وق��د دف��ع متطوعون
تلك احليتان �إىل البحر على �شاطئ م��ودون��غ ،يف مقاطعة جاوة
ال�شرقية .وقالت حاكمة مقاطعة جاوة ال�شرقية ،خوفيفة �إندار
باراوان�سا� ،إن ال�سلطات حتقق يف �سبب النفوق ،بينما �سيتم دفن
احليتان النافقة حول ال�ساحل ،وفق ما ذك��رت وكالة �أ�سو�شييتد
بر�س .و�أ�ضافت باراوان�سا" :املتطوعون الذين �ساعدوهم يف العودة
�إىل املحيط قالوا �إن بع�ض احليتان عادت �إىل ال�ساحل مرة �أخرى،
لأن �أمهاتها عالقات على ال�شاطئ" .ووفقًا لبيانات موقع "ويل
�سرتاندينغ �إندوني�سيا" ،ك��ان هناك  59حادثا على ال�شاطئ يف
البالد العام املا�ضي ،معظمها لأبقار البحر والدالفني الدوارة.

عط�سة كورونا تقود �شابا لل�سجن

احلكم على رامبو الغابة ال�سوداء بال�سجن
ُحكم على رج��ل ملقب رامبو الغابة ال�سوداء يف �أملانيا بال�سجن
ث�لاث �سنوات ل�سرقته �أ�سلحة ال�شرطيني قبل االختباء قرابة
�أ�سبوع بني الأحراج.
وقد دانت حمكمة �أوفنربغ مبنطقة بادن-فورمتبريغ الأملاين �إيف
راو�ش البالغ  32عاما بتهمة حيازة �أ�سلحة ب�صورة غري قانونية
ومقاومة عنا�صر الأم��ن خ�لال توقيفه و�إحل��اق �أ��ض��رار ج�سدية
وخيمة واحتجاز رهائن.
و�أتت عقوبته خمففة قليال مقارنة مع ما طلبته النيابة العامة
التي دع��ت �إىل �سجنه ث�لاث �سنوات وت�سعة �أ�شهر �إث��ر حماكمة
ا�ستمرت �شهرا.
وك ��ان ال��رج��ل �أوق� ��ف يف منت�صف ي��ول�ي��و يف غ��اب��ة ق��رب احل��دود
الفرن�سية ويف ح��وزت��ه �أ�سلحة ع��دة بعد م�ط��اردة �أث��ارت اهتماما
كبريا يف البالد.
وجندت ال�سلطات يف هذه املهمة حواىل � 2500شرطي باال�ستعانة
بكامريات حرارية وكالب بولي�سية وم ��ؤازرة جوية من طوافات،
على مدى �ستة �أيام حتى توقيفه يف الغابة ال�سوداء.

ال�سكان يخو�ضون يف طريق غمرته املياه يف �أحد �أحياء جاكرتا ،بعد هطول �أمطار غزيرة خالل الليل .ا ف ب

�أو�سلو تنقل جبا ًال من الثلج للت�سلية

كيم كاردا�شيان
تطلب الطالق
ذكر موقع تي�.إم.زد لأخبار امل�شاهري
وجملة فارايتي �أن جنمة تلفزيون
الواقع كيم كاردا�شيان طلبت ر�سميا
ال �ط�لاق م��ن زوج �ه��ا مغني الراب
كاين وي�ست بعد قرابة �سبعة �أعوام
من الزواج .ونقل املوقع عن م�صادر
مل ي�ح��دده��ا �أن االن�ف���ص��ال يجري
ب�شكل ودي و�أن ك��اردا��ش�ي��ان طلبت
احل �� �ض��ان��ة امل �� �ش�ترك��ة لأوالده� �م ��ا
الأربعة .وذكرت فارايتي عن م�صدر
ق�ضائي قوله �إن كاردا�شيان قدمت
�أوراق الطالق اجلمعة.
وتزوج وي�ست بكاردا�شيان يف ،2014
بعد �أعوام من مواعدتها ،ولديهما
م�ع��ا � 4أط� �ف ��ال ،اب�ن�ت�ه��م ن ��ورث (7
�أع��وام) ،وابنهم �ساينت (� 5أعوام)،
واب �ن �ت �ه��م � �ش �ي �ك��اغ��و (� 3أع� � � ��وام)،
وطفلهم �سامل (عام ون�صف) .وقال
م�صدر لـموقع "بيج � "6إن عالقة
الزوجني "انتهت" ،وجت��رى حاليا
حمادثات حول تق�سيم ثروتهما بعد
عي�ش ح�ي��اة منف�صلة خ�لال العام
املا�ضي ،حيث �أم�ضى وي�ست معظم
وقته يف مزرعته يف وايومينغ ،والتي
تقدر قيمتها بـ 14مليون دوالر.

Sunday

يقال �إن الرنوجيني يولدون ويف �أقدامهم زالجات .لكن ندرة ت�ساقط الثلوج
ووباء كوفيد كادا �أن يحبطا �شغفهم بالتزلج هذا العام ،ما دفع ال�سلطات
�إىل تخ�صي�ص حلبات وم�سارات يف احلدائق يف قلب �أو�سلو لهذا الغر�ض.
يف الأ�سابيع الأخرية� ،ألقت ب�ضع �شاحنات قالبة فوق م�ساحات ظلت رغم
حلول ال�شتاء مغطاة بالع�شب الأخ�ضر مئات الأمتار املكعبة من الذهب
الأبي�ض �أنتجتها مدافع الثلج على التالل املحيطة بالعا�صمة.
حتولت كتل الثلج التي ُ�سويت و ُنحتت فيها �أثالم �إىل ملعب لع�شاق خمتلف
الريا�ضات ال�شتوية والتزلج ب�شكل �أ�شكاله جلميع الأعمار� :أطفال �صغار
ً
ن�شاطا �أو حتى موظفون
يف رحلة م��ع الرو�ضة �أو متقاعدون ممتلئون
ي�سرتيحون خ�لال ي��وم عمل عن بعد .يقول ع�ضو املجل�س البلدي عمر
�سامي جمال "منذ ثالثة �أ�شهر و�أو�سلو تخ�ضع لإجراءات �صحية �صارمة
جدًا (الحتواء كوفيد)  ،لكن ما زال ب�إمكاننا اخلروج" ،فيما كانت عربة
م��زودة ب�سال�سل حديدية منهمكة خلفه بت�شكيل منحدر على اجلليد يف
حديقة تور�شوفدالني .وي�ضيف "مبا �أن ال�شتاء مل يجلب لنا الكثري من
الثلج ،فقد حر�صنا على �إح�ضاره للنا�س .لقد جلبنا لهم القليل من املاركا
قري ًبا من منازلهم" .ولكن ما هي "املاركا"؟ �إنها تلك التالل امل�شجرة التي
ريا على
تطل على املدينة ويق�صدها الأه��ايل ال�ستن�شاق الهواء النقي �س ً
الأقدام �أو على الزالجات بعد العمل �أو خالل عطلة نهاية الأ�سبوع.

�صور مذهلة لهبوط «بر�سفرين�س» على �سطح املريخ

قدم علماء �إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�سا) �صورا مبكرة مذهلة
من هبوط مركبة الف�ضاء اجلوالة (بر�سيفرين�س) من بينها �صورة ذاتية
للمركبة ذات ال�ست ع�ج�لات املتدلية ف��وق �سطح ال�ك��وك��ب الأح �م��ر قبل
حلظات من الهبوط.
والتقطت هذه ال�صورة امللونة كامريا مثبتة على "الرافعة �سكاي" والتي
تعمل بالطاقة ال�صاروخية وامل��وج��ودة ف��وق (بر�سيفرين�س) مبا�شر ًة مع
هبوط املركبة الف�ضائية يوم اخلمي�س فوق تربة املريخ.
وك�شف مديرو املهمة تلك ال�صورة خالل �إفادة �إخبارية عرب الإنرتنت من
خمترب الدفع النفاث التابع لنا�سا بالقرب من لو�س �أجنلي�س بعد �أقل من
� 24ساعة من الهبوط.
و ُتظهر ال�صورة املركبة ب�أكملها معلقة م��ن ثالثة ك��اب�لات م��ن الرافعة
�سكاي� ،إىل جانب �سلك ات�صاالت .كما كان ميكن ر�ؤية دوام��ات من الغبار
تتطاير بوا�سطة دافعات �صواريخ الرافعة.
وق��ال��ت �آرون �ستيهورا نائبة قائد فريق الهبوط باملهمة "هذا �شيء مل
ن�شهده من قبل" .ومت التقاط ال�صورة يف نهاية ما و�صف ب�أنها "�سبع دقائق
من الرعب" قبيل هبوط (بر�سيفرين�س) يف قاع حو�ض �شا�سع ي�سمى حفرة
جيزيرو بعد رحلة �إىل املريخ ب�سرعة  12000ميل يف ال�ساعة.

الأمري فيليب باقٍ يف امل�ست�شفى
م��ن امل �ق��رر �أن مي�ك��ث زوج م�ل�ك��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا �إليزابيث
ال �ث��ان �ي��ة الأم �ي��ر ف�ي�ل�ي��ب ( 99ع ��ام� �اً) ي��وم��ي ال�سبت
والأحد يف امل�ست�شفى اللندين الذي �أدخل �إليه الثالثاء
"احرتازياً" على �إثر وعكة �صحية ،على ما �أعلن ق�صر
باكينغهام .و�أو�ضح ق�صر باكينغهام لوكالة فران�س بر�س
�أن دوق �إدنربه "�سيبقى مبدئياً يف امل�ست�شفى ( )...حتى
الأ�سبوع املقبل" ،م�شرياً �إىل �أن معنوياته جيدة .وكان
الأمري فيليب �أدخل �إىل م�ست�شفى امللك �إدوارد ال�سابع
يف ل�ن��دن م�ساء ال�ث�لاث��اء .و�أو� �ض��ح ق�صر باكينغهام يف
بيان �أن "هذه اخلطوة اتخذت ب�صورة اح�ترازي��ة بناء
على ن�صيحة طبيب �صاحب ال�سمو امللكي �إث��ر وعكة
�صح ّية �أمل ّ��ت به" .و�أو��ض��ح م�صدر يف الق�صر امللكي يف
حينه �أن م�شكالت الأم�ي�ر فيليب ال�صحية ال ترتبط
بكوفيد .19 -ويف مطلع ك��ان��ون الثاين/يناير ،تلقت
امللكة �إليزابيث الثانية البالغة  94عاما وزوجها �أول
جرعة لقاح م�ضاد لفريو�س كورونا يف ق�صر ويند�سور
غرب لندن حيث مي�ضيان فرتة احلجر ال�سارية حاليا
يف بريطانيا .وقد اعتزل الأمري فيليب احلياة العامة يف
�آب�/أغ�سط�س  2017بعد م�شاركته يف �أكرث من � 22ألف
التزام عام ر�سمي منذ اعتالء زوجته العر�ش يف .1952

ق�ضت املحكمة العليا ال��دمن��ارك�ي��ة ،ب�سجن �شاب �أربعة
�أ��ش�ه��ر �إث��ر �إدان �ت��ه بـ"حماولة مم��ار��س��ة العنف" يف حق
عنا�صر ر�سميني بعدما عط�س يف وجه �شرطيني على بعد
�سنتيمرتات قليلة منهما �صارخا "كورونا".
وكان ال�شاب ،البالغ من العمر  20عاما ،عائدا من حفلة
عيد ميالد يف مدينة �أره��و���س غ��رب ال��دمن��ارك ،عندما
ا�ستوقفه �شرطيان يف عملية تدقيق عادية يف  29مار�س
الفائت خالل تدابري الإغالق اجلزئي الأوىل يف البالد.
وهتف ال�شاب ال��ذي ك��ان ثمال بع�ض ال�شيء "كورونا"
وعط�س يف وج��ه عن�صرين م��ن ال�شرطة على بعد 50
�سنتيمرتا.
و�أو��ض��ح ال�شاب غري امل�صاب حينها بالفريو�س ،يف وقت
الحق �أن��ه قام بفعلته يف حالة �سكر ،لكن عنا�صر الأمن
مل يجدوا الأمر طريفا و�أوقفوه.
و�إث��ر تربئته يف حمكمة ال�ب��داي��ةُ ،ح�ك��م عليه بال�سجن
ثالثة �أ�شهر يف اال�ستئناف ،يف عقوبة ُ�شددت الحقا �إثر
�إجراءات قانونية جديدة ،بح�سب املحكمة العليا ،ح�سبما
ذك��رت "فران�س بر�س" .وق��ال��ت املحكمة العليا يف بيان
�إن "املادة  119الفقرة  1تن�ص على العنف والأ�شكال
الأخرى من االعتداء اجل�سدي املن�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات الفقرة  ،224وهذا الإجراء الأخري يلحظ نقل
عدوى فريو�س كورونا".

حالة نادرة جتعلها غري قادرة على حتمل �صوت �أنفا�س الآخرين

تعاين امر�أة ا�سكتلندية من حالة نادرة ت�سمى
م�ي���س��وف��ون�ي��ا جت�ع�ل�ه��ا م�ن��زع�ج��ة ل�ل�غ��اي��ة من
�صوت تنف�س الآخرين لدرجة �أنها طلبت ذات
مرة من الأطباء جعلها �صماء جراحيا.
وتو�صف املي�سوفونيا ب�أنها كراهية �شديدة
لأ� �ص��وات معينة ،مم��ا ي� ��ؤدي �إىل ا�ستجابات
عاطفية �أو ف�سيولوجية ق��وي��ة ق��د يعتربها
م�ع�ظ��م ال�ن��ا���س غ�ير م�ع�ق��ول��ة .و ُت �ع��رف هذه
احل��ال��ة �أي �� ً��ض��ا ب��ا��س��م "متالزمة ح�سا�سية
ال�صوت" ،وميكن �أن تثري جميع �أن��واع ردود
الفعل ،من الغ�ضب �إىل الذعر� ،أو احلاجة �إىل
الفرار والهروب.
و�إذا �أردت �أن تفهم هذه احلالة ،فكر يف ال�صوت
الذي يدفعك للجنون ،وا�ضربه مبعامل 100
و�ستح�صل على فكرة عما ي�شعر به مر�ضى
املي�سوفونيا.
ويف حني يعتقد بع�ض النا�س �أن املي�سوفونيا
ناجتة فقط عن �أ�صوات مزعجة ب�شكل عام،
مثل امل�ضغ ب�صوت مرتفع �أو خد�ش الأظافر

على ال�سبورة� ،إال �أنه يف الواقع ميكن �إثارتها
ب�أي �صوت تقري ًبا .على �سبيل املثال ،ظهرت
مري�ضة تدعى كارين من ا�سكتلندا م�ؤخ ًرا يف
الربنامج التلفزيوين الربيطاين هذا ال�صباح
ل�ت�روي تفا�صيل جتربتها م��ع املي�سوفونيا
التي �أثارها �أحد �أكرث الأ�صوات انت�شا ًرا وهو
تنف�س الآخرين.
ومن املثري لالهتمام �أنه لي�س التنف�س الثقيل
�أو اللهاث هو ما يزعج كارين ،ولكن ال�صوت
اخل��اف��ت للتنف�س ال�ط�ب�ي�ع��ي .ولأن النا�س
ب�ح��اج��ة �إىل التنف�س ب�شكل دائ ��م ،ل��ذل��ك ال
يوجد �شيء ميكنها فعله حيال ذلك.
ويف مرحلة ما �ساءت الأم��ور لدرجة �أن املر�أة
�س�ألت الطبيب عما �إذا كان هناك �أي فر�صة
لإج ��راء عملية جراحية لها جلعلها �صماء،
ح �ت��ى ال ت���ض�ط��ر �إىل ال �ت �ع��ام��ل م ��ع �صوت
التنف�س امل��زع��ج بعد الآن ،وم��ن الوا�ضح لن
يقوم �أي طبيب ب��إج��راء مثل ه��ذه اجلراحة،
بح�سب موقع �أوديتي �سنرتال.

كامريون دياز تقاطع التمثيل
�أحدثت املمثلة العاملية كامريون دياز �ضجة يف �صفوف رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي ،بعد �أن �أعلنت يف ت�صريحها على الربنامج
الإذاع� ��ي " ،"Quarantined With Bruceع��ن عدم
رغبتها يف العودة نهائياً �إىل جمال التمثيل وت��رك ابنتها وحيدة،
م�شري ًة �إىل �أنها ال متتلك �أي دافع للعودة �إىل التمثيل وعدم ا�شتياقها
للمجال رغم غيابها عن العمل طوال الـ� 5سنوات املا�ضية ،وقالت "ال
ميكنني تخيل ترك ابنتي وحدها بعيداً عني ملدة � 14ساعة �أو �أكرث
طوال فرتة الت�صوير ،ما قد ي�ؤثر عليها �سلباً" .و�أ�ضافت يف حديثها
�إىل �أنها تف�ضل القيام بواجباتها معها على التمثيل خ�صو�صاً �أنها
ومنذ والدتها يف عام  ،2019وهي ت�شعر مب�شاعر وحلظات مميزة
�أف�ضل بكثري من العمل يف التمثيل.

�سحابة ترابية تخنق
العا�صمة دكار
غ�ط��ت ��س�ح��اب��ة ت��راب �ي��ة حملتها
رياح جافة من ال�صحراء مناطق
�شا�سعة يف غرب وو�سط �أفريقيا
مما ت�سبب يف انخفا�ض الر�ؤية
و�� �ش� �ع ��ور ال� ��� �س� �ك ��ان باالختناق
وتعطل ال�صيد يف دك��ار عا�صمة
ال�سنغال.
ويف ك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ل ع � ��ام ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ب ري� ��اح
�صحراوية جافة حمملة بالأتربة
وتغطي كثريا من غرب �أفريقيا
وخليج غينيا .وحت��دث الظاهرة
ال�سنوية امل�ع��روف��ة با�سم مو�سم
الهرمتان يف الفرتة بني نوفمرب
ومار�س.
وقالت خوديا ناديايي التي تبيع
ال �� �س �م��ك يف � �س��وق ب ��دك ��ار "من
معهم �صغار مثلي ي�ع��ان��ون من
م�ت��اع��ب �صحية ومل يتجاوزوا
عامهم الأول لن ميكنهم العمل
ب��ارت �ي��اح  ...مل �أ��س�ت�ط��ع العمل
�أم�س ب�سبب ال�ت�راب ،ا�ضطررت
للعودة �إىل البيت".
وغطى ال�ضباب عا�صمة ال�سنغال
م �ن��ذ ب��داي��ة الأ� �س �ب��وع مم��ا دفع
وزارة البيئة لتحذير ال�سكان من
�أخطاره على ال�صحة.
وحثت الوزارة ال�سكان يف بيان على
احلد من الأن�شطة الريا�ضية يف
الأماكن املفتوحة وبقاء الأطفال
وك �ب��ار ال���س��ن وم��ر� �ض��ى اجلهاز
التنف�سي يف املنازل.

