ميلي�شيا احلوثي تن�سف
مدر�سة وتقمع فناين اليمن

�ص 02

زوار متحف امل�ستقبل ..موعد مع رحلة �إىل
م�ستقبل جديد للإن�سانية ت�صنعه الإمارات اليوم

•• اليمن-وكاالت:

فجرت ميلي�شيات احلوثي الإرهابية ،مدر�سة � 26سبتمرب يف مديرية اجلراحي،
جنوب حمافظة احلديدة ،غربي اليمن .وذكرت م�صادر حملية �أن ميلي�شيات احلوثي
ن�سفت املدر�سة الواقعة يف قرية بني احل�شا�ش ،جنوب مديرية اجلراحي باملتفجرات.
وكانت ميلي�شيات احلوثي فجرت الأ�سبوع املا�ضي خ��زان مياه قرية بني احل�شا�ش
الربجي ،والذي كان ي�ستفيد منه ما يقارب � 1700أ�سرة من �أهايل تلك القرية.
ومل تكتف ميلي�شيات احلوثي يف اليمن ب�إطالق خميمات �صيفية ومناهج مدر�سية
وحتى خطابات �إعالمية للتحري�ض على الكراهية والقتل ،بل امتد ذلك �إىل كل ما
يتعلق بالفرح والأم��ل ،فال حفالت مو�سيقية وال عرو�ض م�سرحية �أو �أعمال فنية
على الإطالق �إال �إذا كانت على هوى امليلي�شيا .فقد ك�شف ممثل ميني طلب عدم ذكر
ا�سمه لأنه ما زال يف �صنعاء ويخ�شى بط�ش اجلماعة� ،أن الفنانني �سواء �أكانوا ممثلني
�أو غنائيني ال ي�ستطيعون قول كلمة .و�أ�ضاف �أن ه�ؤالء الفنانني يعي�شون يف ح�صار
مطبق ،م�شرياً �إىل �أنه حتى متثيل امل�سل�سالت ل�صالح �شركات �إنتاج يتعر�ض للمنع.
مواقــيت ال�صالة
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عربي ودويل

امل�س�ألة �أكرب من �أوكرانيا ..رو�سيا
تتحرك نحو هدف ثمني وتاريخي
�ص 18

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

وزير اخلارجية الأمريكي خالل م�ؤمتر �صحفي مع نظرييه الكوري والياباين( .رويرتز)
ت ��رت� �ك ��ز ع� �ل ��ى ت �� �س ��وي ��ة الأزم � � ��ة بالتح�ضري ل �غ��زو ،باله�سترييا ،وع �ل��ى وق� ��ع ت �� �ص��اع��د ال �ت��وت��ر يف يف ه ��ون ��ول ��ول ��و ،ب �ع��د اجتماعه
نافيا �صحتها .و�أو� �ض��ح امل�س�ؤول امل �ل��ف ال��رو� �س��ي الأوك � � ��راين� ،أكد م��ع ن�ظ�يري��ه ال �ي��اب��اين والكوري
الأوكرانية ونزع فتيل التوتر.
ت ��أت��ي ت�ل��ك ال ��زي ��ارة م��ع ت�صاعد يف الكرملني ي��وري �أو�شاكوف �أن وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين اجلنوبي ،بح�سب ما نقلت وكالة
الأزم ��ة ب�ين رو��س�ي��ا وال �غ��رب على ب��وت�ين �أب �ل��غ ال��رئ�ي����س الأمريكي بلينكن ام�س الأح��د� ،أن احتمال روي�ت�رز «�أ� �ص��درن��ا �أوام ��ر برحيل
خلفية امل�ل��ف الأوك� ��راين ،وو�سط يف ات�صال هاتفي �أم����س ب ��أن الرد ق�ي��ام رو��س�ي��ا بعمل ع�سكري بات معظم الأمريكيني الذين ما زالوا
ت�ل��وي��ح �أم�ي�رك��ي ب�ع�ق��وب��ات كبرية الأم�يرك��ي على املطالب الأمنية و�شيكاً وكبرياً ،مبا يكفي لتربير يف ال�سفارة الأم�يرك�ي��ة يف كييف،
على الرو�س �إن �أقدموا على غزو ال��رو� �س �ي��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة مل ي�أخذ م � �غ ��ادرة ال �ك �ث�ي�ر م ��ن املوظفني ال�سيما و�أن احتمال قيام رو�سيا
بعني االعتبار امل�خ��اوف الرو�سية ال�سفارة الأمريكية يف العا�صمة بعمل ع�سكري �أ��ص�ب��ح ك�ب�يرا مبا
الأرا�ضي الأوكرانية.
يكفي واخلطر بات و�شيكا للدرجة
ف�ي�م��ا و� �ص��ف ال �ك��رم �ل�ين ال�سبت الأ�سا�سية ،م�شددا على �أن مو�سكو الأوكرانية كييف.
االتهامات الأمريكية والأوروبية �سرتد قريبا.
كما �أ�ضاف خالل م�ؤمتر �صحفي التي تقت�ضي معها احلكمة القيام

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 32صفحة -الثمن درهمان

�أملانيا مت�شائمة :ال نتوقع نتائج من املحادثات مع بوتني
•• عوا�صم-وكاالت:

الفجر الريا�ضي

را�شد بن حميد� :أبوظبي تركت ب�صمة عاملية
بالن�سخة اخلام�سة لبطولة ك�أ�س العامل للأندية

بلينكن :احتمال حترك رو�سيا ع�سكريا على حدود �أوكرانيا كبري

يبدو �أن الآمال الأوروبية بخف�ض
ال�ت���ص�ع�ي��د ال��رو� �س��ي الأوك� � ��راين
ترتاجع .فقد �أعلنت �أملانيا �أم�س
الأح ��د �أن �ه��ا ال ت�ت��وق��ع ن�ت��ائ��ج من
حمادثات م�ست�شارها مع الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني
ّ
لكن م�صدراً ر�سمياً �أملانياً رفيعاً،
�أو� �ض��ح يف ال��وق��ت ع�ي�ن��ه �أن ��ه من
املهم �إج ��راء ح��وار ب�ين الطرفني
من �أج��ل فهم خم��اوف �أو �شواغل
مو�سكو ب�شكل �أف�ضل.
كما �أو��ض��ح �أن امل�ست�شار الأملاين،
�أوالف �شولت�س� ،سيبلغ بوتني �أن
ن�شر القوات الرو�سية على حدود
�أوكرانيا ال ميكن �إال �أن ينظر �إليه
كتهديد خطري.
�إىل ذل ��ك ،ل�ف��ت امل �� �ص��در بح�سب
م��ا ن�ق�ل��ت وك��ال��ة روي �ت�رز �إىل �أن
�شولت�س �سيناق�ش خ�لال زيارته
املقبلة �إىل كييف �سبل ا�ستقرار
االقت�صاد الأوكراين.
ويتوقع �أن يزور امل�ست�شار الأملاين
الثالثاء املقبل مو�سكو بعد زيارات
م��رت�ق�ب��ة �إىل ك��ل م��ن وا�شنطن
وكييف حيث �سيجري حمادثات

�أخبار الإمارات

بهذا ال�شيء».
�إال �أن��ه �أ��ش��ار يف ال��وق��ت عينه �إىل
�أن امل�سار الدبلوما�سي مع مو�سكو
ب �� �ش ��أن �أوك��ران �ي��ا ال ي ��زال قائما،
معتربا �أن ال�سبيل للم�ضي فيه
ه��و �أن تعمل رو��س�ي��ا على تهدئة
الأو�ضاع.
�أت � � ��ت ت� �ل ��ك ال �ت �� �ص ��ري �ح ��ات بعد
حت��ذي��ر ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي جو
ب��اي��دن م��و��س�ك��و م��ن غ��زو اجلارة
الأوك � ��ران� � �ي � ��ة ،م �ل��وح��ا بعواقب
وخيمة .وكانت وا�شنطن �أ�صدرت
�أوام��ر يف وق��ت �سابق �أم�س الأول
ال�سبت ملعظم موظفي �سفارتها
مبغادرة كييف على الفور ب�سبب
تزايد خطر حدوث غزو رو�سي.
كما طالبت اخلارجية الأمريكية
م��واط �ن �ي �ه��ا مب � �غ ��ادرة الأرا� � �ض ��ي
الأوكرانية على الفور.
ي ��ذك ��ر �أن � � ��ه م� �ن ��ذ �أ�� �ش� �ه ��ر تتهم
وا�شنطن مو�سكو بح�شد �أكرث من
� 100ألف جندي على احلدود،
مبا ينذر بغزو و�شيك للأرا�ضي
الأوكرانية.
يف ح �ي��ن ي� �ن� �ف ��ي ال� � ��رو�� � ��س تلك
االتهامات معتربين التحذيرات
الأمريكية �أ�شبه بالـه�سترييا،

رفع الطاقة اال�ستيعابية يف �صاالت ال�سينما
�إىل احلد الأق�صى اعتبارا من غد

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن مكتب تنظيم الإع�ل�ام يف وزارة الثقافة وال�شباب رف��ع الطاقة
اال�ستيعابية امل�سموح بها يف �صاالت ال�سينما �إىل احلد الأق�صى اعتباراً من
يوم الثالثاء  15فرباير اجل��اري وذل��ك متا�شياً مع التعليمات ال�صادرة
عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث بخ�صو�ص �إلغاء
القيود على الطاقة اال�ستيعابية وبتدرج على كافة الأن�شطة والفعاليات
يف الدولة على �أن تتوىل جلان وفرق �إدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث
املحلية م�س�ؤولية حتديد الأرقام والن�سب املقررة يف كل �إمارة .وقال �سعادة
ال��دك�ت��ور را��ش��د خلفان النعيمي امل��دي��ر التنفيذي ملكتب تنظيم الإعالم
�إن الإم��ارات قدمت منذ بداية اجلائحة منوذجاً رائ��دا يف التعامل املرن
واالحرتايف مع �أزمة «كوفيد – ( . »19التفا�صيل �ص)7

يف �إطار خطة دبي احل�ضرية 2040

حممد بن را�شد للإ�سكان تبد�أ بناء  803م�ساكن
للمواطنني بقيمة مليار و 185مليون درهم

•• دبي  -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان ب��دء بناء م�شروع م�ساكن
منطقة اخلوانيج الثانية بدبي الذي ي�شمل  667م�سكناً للمواطنني
بقيمة مليار دره��م و م���ش��روع م�ساكن منطقة ال��ورق��اء ب��دب��ي الذي
يت�ضمن  136م�سكناً للمواطنني بقيمة  185مليون دره��م ،لتبلغ
جمموع امل�ساكن املنجزة يف امل�شروعني عند انتهائهما  803م�ساكن،
بقيمة �إجمالية قدرها مليار و 185مليون درهم(.التفا�صيل �ص)3

املبعوثة الأممية يف طرابل�س ..والدبيبة يتم�سك باالنتخابات

قافلة م�سلحة تدعم رئي�س الوزراء امل�ؤقت و�سط غليان يف طرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت:

توا�صل املبعوثة الأممية �إىل ليبيا
�ستيفاين وليامز ،م�ساعيها بهدف
تهدئة نريان الأزمة التي تفاقمت
جمددا خالل الأيام املا�ضية.
ف�ق��د ال�ت�ق��ت �أم ����س الأح ��د ،رئي�س
ح �ك��وم��ة ال ��وح ��دة ع �ب��د احلميد
الدبيبة يف طرابل�س ،بح�سب ما
�أع� �ل ��ن ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م احلكومة
حممد حمودة.
و�أ��ش��ار يف ت�صريح ملن�صة فوا�صل
امل �ح �ل �ي��ة �إىل �أن ول �ي ��ام ��ز زارت
الدبيبة يف مقر رئ��ا��س��ة ال ��وزراء،
دون �أن ي �ك �� �ش��ف �أي تفا�صيل
�إ�ضافية.
وك ��ان رئ�ي����س احل �ك��وم��ة �أع �ل��ن يف
وق��ت �سابق� ،أن م��ا و�صفه بقطار
االن�ت�خ��اب��ات ان�ط�ل��ق ،ول��ن يتوقف
�إال ب�سلطة �شرعية منتخبة.
ه��ذا وو� �ص��ل رت��ل ي�ضم مقاتلني
من مدينة م�صراتة �إىل العا�صمة
الليبية ط��راب�ل����س ،ل��دع��م رئي�س
ال� � ��وزراء امل� ��ؤق ��ت و� �س��ط حماولة
من الربملان للإطاحة به ل�صالح
مر�شحها.
وي�ؤكد و�صول القافلة خطر جتدد

ب��رخ��ان :نهاية العملية
الفرن�سيةيفمايلم�س�ألة�أيام

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ب �ع ��د خ �م �� �س��ة ع �� �ش��ر ي� ��و ًم� ��ا من
ال� �ت� �ف� �ك�ي�ر ،ي � �ب� ��دو �أن فرن�سا
و�شركائها الأوروبيني املنخرطني
يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �س��اح��ل يتقاربون
الآن ب�ش�أن نف�س القرار :مغادرة
مايل.
لقد جرت مناق�شات يوم اجلمعة
ب�ين وزراء دف ��اع ال ��دول املعنية،
وي ��وم الإث �ن�ي�ن � �س � ُي�ترك ل ��وزراء
ال� ��� �ش� ��ؤون اخل ��ارج� �ي ��ة مناق�شة
را ،م�ساء الأربعاء،
الأم ��ر ،و�أخ�ي� ً
ع�شية القمة الأوروبية الإفريقية
التي �ستعقد يف بروك�سل� ،سيجمع
�إميانويل ماكرون يف باري�س قادة
�أوروبيني و�أفارقة منخرطني يف
القتال �ضد اجلهاديني.
الإع� �ل��ان ع ��ن ان �� �س �ح��اب ح ��وايل
 5100ج� �ن ��دي م� ��ن عملية
ب � ��رخ � ��ان و 900م � �� � �ش� ��ارك يف
ت � ��اك � ��وب � ��ا ،جم � �م ��وع ��ة ال � �ق� ��وات
اخلا�صة الأوروب �ي��ة التي اغلبها
م��ن ال�ف��رن���س�ي�ين ،مي�ك��ن �أن تتم

و�صول عنا�صر من اجلي�ش لدعم �إجراء انتخابات برملانية ورئا�سية ،يف �ساحة ال�شهداء بطرابل�س( .رويرتز)
القتال يف ليبيا مع ان��دالع الأزمة ال��دم��اء وال�ف��و��ض��ى يف ليبيا على ال�سلم منذ انتفا�ضة عام ،2011
التي دعمها حلف �شمال الأطل�سي
يف �أع �ق��اب حت��رك��ات يف الأ�سابيع مدى ال�سنوات املا�ضية.
املا�ضية من ف�صائل م�سلحة تدعم وي� �ت� �ه ��م ع �ق �ي �ل��ة �� �ص ��ال ��ح رئي�س �ضد معمر القذايف وانق�سامها يف
الربملان الدبيبة بالف�ساد وال�سعي  2014بني ف�صائل متحاربة يف
�أطرافا �سيا�سية خمتلفة.
وو��ص�ل��ت ق��اف�ل��ة ،ال���س�ب��ت ،امل�ؤلفة ال�� �س� �ت� �خ ��دام م �ن �� �ص �ب��ه لتحقيق ال�شرق والغرب.
م��ن �أك�ثر م��ن  100مركبة ،بعد �أغرا�ضه اخلا�صة بدال من �إحداث ومت تن�صيب الدبيبة العام املا�ضي
�أن ات �ه��م ال��دب�ي�ب��ة يف وق ��ت �سابق انتقال فعلي.
رئي�سا حلكومة الوحدة الوطنية،
ال�ب�رمل ��ان ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع��ن �إراق� ��ة ومل ت�شهد ليبيا ق��درا ي��ذك��ر من وه ��ي ه�ي�ئ��ة ج ��رى ت�شكيلها عرب

ع�م�ل�ي��ة دع �م �ت �ه��ا الأمم املتحدة
ل �ت��وح �ي��د امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات الليبية
املنق�سمة والإ��ش��راف على الفرتة
التي ت�سبق االنتخابات التي كان
من املقرر �إجرا�ؤها يف دي�سمرب.
وبعد انهيار العملية االنتخابية
و� �س��ط خ�ل�اف ��ات ب�ي�ن الف�صائل
ح��ول ق��واع��ده��ا ،حت��رك الربملان
لل�سيطرة على العملية ال�سيا�سية
ب ��إع�ل�ان خ��ري�ط��ة ط��ري��ق جديدة
لالنتخابات وا�ستبدال احلكومة
امل�ؤقتة.
وطلب الربملان قبل �أيام من با�ش�أغا
ت�شكيل حكومة جديدة بعد جل�سة
قال فيها رئي�س الربملان �إن املر�شح
الآخ��ر الوحيد ان�سحب ثم جرى
اختيار وزي��ر الداخلية ال�سابق يف
ت�صويت �سريع برفع الأيدي.
وتوجه با�ش�أغا �إىل طرابل�س جوا
ليلة اخلمي�س قبل عملية ت�شكيل
احلكومة التي ت�ستغرق �أ�سبوعني،
وقال �إنه يتوقع �أن يُ�سلم الدبيبة
ال�سلطة �سلميا.
وي �ق��ول ال��دب�ي�ب��ة �إن ��ه �سيعلن من
جانبه خالل �أي��ام خريطة طريق
للبالد تف�ضي �إىل انتخابات هذا
ال�صيف.

�إحباط تفجري �أرتال الدعم اللوج�ستي للتحالف يف العراق

الق�ضاة يعار�ضون ويحتجون

يحظر الإ�ضراب وتعطيل �سري العمل باملحاكم

ا�ستحداث جمل�س �أعلى م�ؤقت للق�ضاء يف تون�س

•• الفجر -خرية ال�شيباين

قرر الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد ا�ستحداث جمل�س
�أعلى م�ؤقت للق�ضاء يحل حمل املجل�س احلايل رغم
ما �سبق ان اث��اره طرح فكرة حل املجل�س يف ن�سخته
القدمية من جدل وتباين يف الآراء.
ف �ق��د � �ص��در يف ال ��رائ ��د ال��ر� �س �م��ي ،جم �ل ����س يتمتع
باال�ستقاللية الوظيفية والإداري��ة واملالية ،يُ�شرف
على �ش�ؤون الق�ضاء العديل والإداري وامل��ايل ،يح ّل
حم ّل املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وي�س ّمى املجل�س الأعلى
امل�ؤ ّقت للق�ضاء ومقّره تون�س العا�صمة.
وت�ض ّمنت تركيبته ق�ضاة مبا�شرون ب�صفاتهم وق�ضاة
م �ت �ق��اع��دون ،وب�ح���س��ب ال�ترك�ي�ب��ة اجل ��دي ��دة فقط،
ّ
مت �إل�غ��اء ع�ضوية املحامني والأ��س��ات��ذة اجلامعيني
واخلرباء.

ويتك ّون املجل�س الأعلى امل�ؤ ّقت للق�ضاء من املجل�س
امل ��ؤ ّق��ت للق�ضاء ال�ع��ديل واملجل�س امل ��ؤ ّق��ت للق�ضاء
الإداري واملجل�س امل�ؤ ّقت للق�ضاء املايل.
وي�تر�أ���س املجل�س الأع�ل��ى امل��ؤق��ت للق�ضاء الرئي�س
الأ ّول ملحكمة التعقيب ول��ه نائبان �أولهما الرئي�س
الأول للمحكمة الإداري ��ة وثانيهما رئي�س حمكمة
املحا�سبات.
ويف حالة ال�شغور النهائي يف تركيبة املجل�س امل�ؤقت
للق�ضاء تتم �إح��ال��ة قائمة ال�تر��ش�ح��ات �إىل رئي�س
اجلمهورية طبق مقت�ضيات الف�صلني  6و 19من
هذا املر�سوم يف �أجل ال يتجاوز واح��دا وع�شرين من
تاريخ ح�صول ال�شغور النهائي.
وبانق�ضاء الأج��ل املذكور بالفقرة ال�سابقة ،لرئي�س
ممن تتوفر فيه ال�شروط
اجلمهورية تعيني من يراه ّ
املن�صو�ص عليها بهذا املر�سوم( .التفا�صيل �ص)15

الق�ضاء العراقي يق�صي زيباري من ال�سباق على الرئا�سة
•• بغداد-وكاالت:

ع�ثرت ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة العراقية
� �ص �ب��اح �أم ����س الأح � ��د ،ع �ل��ى عبوة
ن��ا��س�ف��ة م �ع��دة ال� �س �ت �ه��داف �أرت ��ال
ال� ��دع� ��م ال �ل��وج �� �س �ت��ي للتحالف
ال � � � ��دويل �� �ض ��د داع� � �� � ��ش ،بقيادة
ال��والي��ات املتحدة يف حمافظة ذي
قارن جنوب البالد.
ونقلت وكالة �شفق نيوز العراقية
عن م�صدر �أمني �أن القوات الأمنية
ق �ط �ع��ت م� ��ؤق� �ت� �اً ط ��ري ��ق تقاطع
ال�ب�ط�ح��اء يف م��دي�ن��ة النا�صرية،
بعد العثور على عبوة نا�سفة معدة
للتفجري وا�ستهداف �أرت��ال الدعم
اللوج�ستي للتحالف.
�إىل ذلك ،ق�ضت املحكمة االحتادية
يف ال �ع��راق ،الأح ��د ،ب�ع��دم �شرعية
تر�شيح ه��و��ش�ي��ار زي �ب��اري ملن�صب
رئا�سة اجلمهورية.
وذك� ��رت وك��ال��ة الأن �ب ��اء الر�سمية

زيباري يتحدث لل�صحفيني من املنطقة اخل�ضراء ببغداد (رويرتز)
ال �ع ��راق �ي ��ة (واع)� ،أن املحكمة ملن�صب رئا�سة العراق.
االحت ��ادي ��ة ال�ع�ل�ي��ا ع �ق��دت جل�سة وك � � ��ان زي� � �ب � ��اري م ��ر�� �ش ��ح احل� ��زب
ال� �ب ��ت ب ��ال ��دع ��وى امل� �ق ��ام ��ة �ضد الدميقراطي الكرد�ستاين لرئا�سة
تر�شيح هو�شيار زي�ب��اري لرئا�سة العراق ،وكان يتناف�س على املن�صب
مع الرئي�س احلايل مر�شح االحتاد
اجلمهورية.
وق��ال��ت �إن املحكمة ق ��ررت احلكم الوطني الكرد�ستاين برهم �صالح.
ب �ع��دم ت��ر� �ش �ي��ح ه��و� �ش �ي��ار زيباري وهناك مر�شحون �آخرون يتناف�سون

على املن�صب ،الذي يق�ضي العرف
منذ ع��ام  2003ب ��أن ي��ذه��ب �إىل
الأك � � � ��راد ،ل �ك��ن ح �ظ��وظ �ه��م تبدو
حم� ��دودة ،وع�ل�ي��ه ت�ب��دو الطريقة
معبدة �أم��ام �صالح لال�ستمرار يف
من�صبه .وكان  5نواب يف الربملان
العراقي رفعوا دعاوى �ضد تر�شيح
زي �ب��اري ،بينهم النائبة ع��ن حزب
االحت � ��اد ال��وط �ن��ي الكرد�ستاين،
دي�ل�ان غ �ف��ور ،وال �ن��ائ��ب ع��ن قوى
الإط� ��ار التن�سيقي ال�شيعي ،علي
ت��رك��ي .وت�ت�ع�ل��ق ب�ع����ض الدعاوى
بتهم بالف�ساد امل��ايل ،خ�لال تويل
زي �ب��اري من�صب وزي��ر امل��ال�ي��ة بني
عامي  .2016 – 2014وقالت
�إح��دى وثائق الدعاوى �إن زيباري
ال تتوفر فيه ال�شروط الد�ستورية
للرت�شح للمن�صب؛ نتيجة �إقالته
م ��ن وزارة امل��ال �ي��ة ع� ��ام 2016
لال�شتباه بتورطه يف ملفات تتعلق
بالنزاهة.

ً
خمططا
املو�ساديحبط12
�ضد �إ�سرائيليني يف تركيا
•• القد�س-وكاالت:

ال�سعي اىل بو�صلة �أوروبية دفاعية واحدة

املطلوب اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية

النقاط الع�شر حول الدفاع الأوروبي عام 2022

•• جي�سني ويرب -ترجمة خرية ال�شيباين

توقعت ال��روزن��ام��ة ذل��ك .وج ��اءت الأح� ��داث لتطرق ال�ب��اب قبل ذلك
بقليل.
عام � ،2022سيتعني على الأوروبيني الت�أقلم مـــع عــــودة احلـــرب .فمــــا
وراء اخلطب والقمم والبو�صلـة ،املفيـــدة يف حتديــــد موقــف م�شـرتك،
يقـــف االحتـــــاد عنــد نقطـــة حتـول:
ريا الوقت التخاذ قرارات ا�سرتاتيجية؟  10نقاط لر�سم
هل حان �أخ ً
(التفا�صيل �ص)13-12
الإجابة.

نقلت ال�ق�ن��اة  12الإ�سرائيلية �أن
ج �ه��از اال� �س �ت �خ �ب��ارات الإ�سرائيلي
املو�ساد �ساعد يف �إحباط  12م�ؤامرة
�ضد �إ�سرائيليني يف تركيا يف العامني
املا�ضيني ،وفقاً ل�صحيفة تاميز �أوف
�إ�سرائيل .وذكرت القناة �أن الروابط
ب�ين امل��و��س��اد وج�ه��از اال�ستخبارات
ال��وط �ن �ي��ة ال�ت�رك �ي��ة ،ال �ت��ي تعززت
يف ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة رغ��م التوتر
الدبلوما�سي بني الدولتني� ،ساهم
يف �إحباط الهجمات.
ووفقاً لبيانات القناة التي مل تك�شف
م�صدرها ،ف ��إن معظم املخططات
ك ��ان م��ن ت�ن�ظ�ي��م داع ����ش الغتيال
�إ�سرائيليني منهم رجال �أعمال.
وذكر التقرير �أن وفداً رفيع امل�ستوى
م��ن م �� �س ��ؤويل امل��و� �س��اد زار تركيا
�أخ�ي��راً ،ع�ل��ى ر�أ� �س��ه رئ�ي����س اجلهاز
اال��س�ت�خ�ب��ارات ديفيد ب��ارن�ي��ا الذي
ي���ش��رف ��ش�خ���ص�ي�اً ع�ل��ى العالقات
اال�ستخباراتية مع تركيا.
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ال�صحة جتري  454,763فح�صا ك�شفت عن � 1,266إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا امل�ستجد و 2,513حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر
احل��االت امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء 454,763
فح�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 1,266
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة 868,237
حالة.
 كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,285حالة.
 و�أع��رب��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص

تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ،مهيبة ب��أف��راد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  2,513حالة جديدة مل�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام
م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية الالزمة
منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء
 800,884حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  34,499جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ت�ق��دمي  34,499ج��رع��ة م��ن ل�ق��اح "كوفيد"-19
خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س
 23,875,092جرعة ومعدل توزيع اللقاح  241.40جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة 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

الإمارات و تركيا ..عالقات ا�سرتاتيجية متنامية

•• �أبوظبي-وام:

ت�شكل الزيارة املرتقبة لفخامة الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان �إىل
الإم ��ارات ال�ي��وم خطوة هامة على طريق تعزيز العالقات اال�سرتاتيجية
املتنامية بني دولة الإمارات وجمهورية تركيا ال�صديقة و نقلها �إىل م�ستوى
�أكرث تقدما.
و �شهدت العالقات الإماراتية  -الرتكية يف نهاية عام  2021نقلة نوعية
تزامنت مع زيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لرتكيا تلبية لدعوة وجهها
الرئي�س الرتكي ل�سموه لتكون هذه الزيارة حمطة رئي�سية يف م�سرية تعزيز
العالقات بني البلدين و التي ترتكز على امل�صالح امل�شرتكة بينهما.
و بف�ضل الر�ؤية احلكيمة لقيادة دولة الإم��ارات ،وحر�صها الدائم على بناء
عالقات �إيجابية مع دول العامل كافة وتعزيز التعاون يف املجاالت املختلفة،
�أ�صبحت ال��دول��ة وجهة �سيا�سية واقت�صادية حيوية ج��اذب��ة على خريطة
العامل ت�ستقبل بحفاوة على �أر�ضها القيادات ال�سيا�سية الإقليمية والدولية،

وت�سعى �إىل تبادل وجهات النظر معهم حول خمتلف الق�ضايا ،مبا يحقق
اال�ستقرار واالزدهار للجميع.
و ت�شهد العالقات بني دولة الإمارات واجلمهورية الرتكية ال�صديقة تطورا
م�ستمرا يف العديد م��ن القطاعات احليوية ويعك�س ه��ذا التطور حر�ص
قيادتي ال��دول�ت�ين على تطوير العمل امل���ش�ترك ،والتطلع �إىل امل��زي��د من
فر�ص التعاون الثنائي ،مبا يحقق التنمية واالزده��ار للبلدين و�شعبيهما
ال�صديقني.
و حتر�ص قيادتا الدولتني وممثلو حكومتيهما على تبادل ال��زي��ارات من
�أجل دفع العالقات الثنائية نحو �آفاق جديدة وا�سعة من التعاون املثمر بني
اجلانبني.
و ت�ؤمن قيادة دولة الإمارات ب�أن تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين لن
ي�سهم فقط يف احلفاظ على امل�صالح امل�شرتكة ولكنه يعزز �أي�ضا من ازدهار
املنطقة ،وحتقيق اال�ستقرار وال�سالم الإقليميني.
و �شهدت الفرتة ال�سابقة توقيع العديد من االتفاقيات اال�سرتاتيجية و
مذكرات التفاهم بني البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ،منها  10اتفاقيات

ومذكرات تعاون �أمنية واقت�صادية وتكنولوجية.
و ي�شكل اجلانب االقت�صادي �أحد �أبرز ركائز التعاون املتنامي بني البلدين
حيث تعود ن�ش�أة العالقات االقت�صادية القوية بني الإمارات وتركيا �إىل فرتة
ت�أ�سي�س االحتاد �أخذة يف التطور والنمو عرب ال�سنوات.
ففي ع��ام  1984وقعت ال��دول�ت��ان اتفاقية ال�ت�ع��اون االقت�صادي والفني،
تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون االقت�صادي و التجاري بني البلدين..
وبلغت قيمة التجارة بني البلدين يف الن�صف الأول من عام � 2021أكرث من
 26.4مليار درهم بقفزة منو بلغت  100يف املائة مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام .2020
و �أعلنت دول��ة الإم ��ارات م�ؤخرا عن ت�أ�سي�س �صندوق ا�ستثمار بقيمة 10
مليارات دوالر �أمريكي يف تركيا يركز على اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية وعلى
ر�أ�سها القطاعات اللوج�ستية ومنها الطاقة وال�صحة والغذاء.
وت�شارك تركيا يف �إك�سبو  2020دبي و يقع جناحها مبنطقة اال�ستدامة،
ومت ت�صميمه حتت �شعار " �صنع امل�ستقبل من �أ�صل احل�ضارات".
و ت�أتي تركيا يف املرتبة الـ  11بني �أكرب ال�شركاء التجاريني لدولة الإمارات

فيما متثل الإمارات ال�شريك التجاري الثاين ع�شر لرتكيا عامليا وال�شريك
التجاري الأكرب لرتكيا على م�ستوى منطقة اخلليج.
و يوجد ما يقارب � 400شركة يف تركيا م�ؤ�س�سة بر�أ�س مال �إماراتي ويعترب
قطاع العقارات على ر�أ�س قائمة اال�ستثمارات الإماراتية يف تركيا �إىل جانب
ا�ستثمارات كبرية يف قطاع امل�صارف ،وت�شغيل املوانئ والقطاع ال�سياحي.
وبلغ �إجمايل تدفقات اال�ستثمار الإماراتي �إىل تركيا نحو  18.4مليار درهم
يف نهاية عام  ،2020فيما بلغ ر�صيد اال�ستثمارات الرتكية يف دولة الإمارات
حتى بداية ع��ام � 2020أك�ثر من  1.3مليار دره��م ،وتركز اال�ستثمارات
الرتكية على قطاعات البناء والت�شييد ،والعقارات ،والقطاع املايل والت�أمني،
وال�صناعة ،وتكنولوجيا املعلومات.
و ترحب الإمارات بزيارة الرئي�س الرتكي املرتقبة عرب جمموعة من املظاهر
االحتفالية منها عر�ض مرئي على واجهة برج خليفة ،و�إ�ضاءة �أهم املعامل
وامل�ؤ�س�سات واملباين الأيقونية الإماراتية ب�ألوان العلمني الإماراتي والرتكي،
�إىل جانب تفعيل اللوحات الإلكرتونية يف الطرقات الرئي�سية ال�ستعرا�ض
ر�سائل االحتفاء بال�شراكة بني البلدين.

خم�س جتارب رئي�سية تنقل الزائر �إىل عامل امل�ستقبل واكت�شاف روائعه

زوار متحف امل�ستقبل ..موعد مع رحلة �إىل م�ستقبل جديد للإن�سانية ت�صنعه الإمارات اليوم
•• دبي-وام:

• متحف امل�ستقبل ي�ضع زواره �أمام ابتكارات فريدة وي�أخذهم يف رحلة ملهمة لت� ّصور امل�ستقبل
• جتارب املتحف يف جماالت اال�ستدامة والبيئة واالبتكار والعلوم تعك�س النموذج التنموي الرائد لدولة الإمارات
• املتحف ير�سخ موقع دبي مركز ًا عاملي ًا الختبار وتطوير احللول املبتكرة التي تخدم الإن�سانية

ال تكتفي دب��ي ،يف م�سريتها التنموية ،ب�ترق��ب امل�ستقبل ،وال�ت�ع��ام��ل مع
حت��دي��ات��ه ،وق��ت ح��دوث�ه��ا ،ب��ل اخ�ت��ارت �أن ت�صنع ُه ب�شكلٍ يومي م��ن خالل
ع�شرات امل�شاريع التي ت�سابق بها الزمن ،والتقنيات املتقدمة التي توظفها
يف خدمة الب�شرية ورفع جودة احلياة ،كما هو احلال يف "متحف امل�ستقبل"،
الذي ي�ضع زواره �أمام ابتكارات فريدة وي�أخذهم يف رحلة ملهمة مت ّكنهم
من ت�ص ّور امل�ستقبل الذي يتطلعون اليه ،وذلك عرب جتربة تفاعلية غري
م�سبوقة ترثي احلوا�س وتدمج ب�شكل متكامل العلم مع التكنولوجيا ،ليكون حقق �إجن��ازا فريدا يف تاريخ عمليات ا�ستك�شاف الف�ضاء العربية والعاملية
الزائر جزءاً من ا�ست�شراف امل�ستقبل وت�صوراته املفتوحة على احتماالت ال بو�صوله �إىل م��دار كوكب امل��ري��خ ،لت�صبح الإم ��ارات ال��دول��ة الأوىل عربياً
حدود لها �ست�ساهم يف ت�شكيل العامل من الآن وو�صو ًال �إىل العام  . 2071واخلام�سة عاملياً التي حتقق هذا الإجناز العلمي.
و يف حني �أن م�شروع م�سبار الأمل يعك�س الكثري من ال��دالالت حول ر�ؤية
دول��ة الإم��ارات ونظرتها اال�سرتاتيجية و�إدراك قيادتها الر�شيدة لأهمية
جتارب ا�ستثنائية تعك�س ريادة الإمارات.
من خ�لال ت�صميمه الإب��داع��ي الفريد وهيكله اال�ستثنائي امللهم ،والذي ا�ستك�شاف الف�ضاء واال�ستثمار فيه مبا يواكب التحوالت العاملية املت�سارعة
يحفز زواره ويثري �شغفهم لبدء رحلة عميقة ب��اجت��اه ا�ستك�شاف عوامل ويدعم �أهداف الدولة للخم�سني عاماً املقبلة ،ف�إن املحطة الف�ضائ ّية املدارية
جديدة ،مي ّثل متحف امل�ستقبل معر�ضاً دائماً ال�ستعرا�ض جوانب خمتلفة – �أمل"  ،OSS Hopeالتي يحت�ضنها متحف امل�ستقبل ،ت�ؤكد �أن �آفاقاً
من م�ستقبل الإن�سانية و�أهم التقنيات التي تنتظر الب�شر يف العقود املقبلة ،م�ستقبلية واع ��دة تنتظر العلماء وال�ب��اح�ث�ين وال�شغوفني بقطاع علوم
كما ميثل املتحف مركزاً فكرياً عاملياً من نو ٍع جديد ،ويت�ضمن خم�س جتارب الف�ضاء ،مبا يحمل املزيد من "الأمل" يف موا�صلة الب�شرية حماوالتها
الناجحة يف ا�ستك�شاف الف�ضاء ،من خالل الأيقونة العلمية واحل�ضارية
رئي�سية ت�أخذ الزائر �إىل عامل امل�ستقبل.
الإماراتية الأحدث" :متحف امل�ستقبل".
املحطة الف�ضائية املدارية – �أمل .OSS Hope
و ينقل املعر�ض الأول "املحطة الف�ضائ ّية املدارية – �أمل"  OSS Hopeخمترب "�إعادة ت�أهيل الطبيعة".
الزوار يف رحلة �إىل الف�ضاء الختبار العي�ش و�أداء املهام على منت حمطات و ي�ق��دم خمترب "�إعادة ت�أهيل الطبيعة" ،جت��رب��ة ف��ري��دة ل��زوار "متحف
الف�ضاء ،قبل عودتهم �إىل الأر�ض ،لكن بعد  50عاماً من اليوم ،ليكت�شفوا امل�ستقبل" ،فعند عودتهم من الف�ضاء الوا�سعّ ،
يحط ال��زوار على �سطح
كيف �أ�صبح العامل يف العام  2071مع اجلهود املبذولة ال�ستعادة النظام الأر���ض في�ستقبلهم املخترب ببيئته التي توظف تقنيات حماكاة الواقع.
وي�سمح املخترب ل�ل��زوار ب��إج��راء العديد م��ن التجارب التفاعلية� ،أبرزها
الطبيعي وا�ستدامة الكوكب.
وحتمل املحطة ا�سم "�أمل" لتعيد �إىل الذاكرة م�شروع "م�سبار الأمل" الذي التجارب التي تت�ضمن ا�ستخدام عينات احلم�ض ال�ن��ووي لإع��ادة ت�أهيل

الكائنات الفطرية.
و يعك�س املخترب الأولوية التي توليها دولة الإم��ارات لق�ضايا اال�ستدامة
البيئية وحماية الطبيعة ،حيث كانت الإمارات بني �أوائل الدول التي تعلن
التزامها بتحقيق احلياد املناخي بحلول  ،2050كما ت�ست�ضيف الدولة
الدورة  28مل�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ  /COP 28/يف �أبوظبي عام .2023
الواحة.
و بعد مغادرة خمترب "�إعادة ت�أهيل الطبيعة" يكون زوار متحف امل�ستقبل
�أم��ام جتربة �أخ��رى فريدة ،توفرها لهم "الواحة" ،والتي يكت�شفون فيها
عاملاً يغمرهم بال�شعور بالراحة عرب حتفيز حوا�سهم اخلم�س من خالل
الرتكيز على امل�ستوى ال�شخ�صي ،فيغو�صون يف �أعماق داخلهم ،ويبتعدون
عن العوامل اخلارجية التي ت�شغل انتباههم.
�أبطال امل�ستقبل.
ح�صتهم �أي��ً��ض��ا يف املتحف امل�م� ّي��ز� ،إذ ت�ه��دف من�صة "�أبطال
ول�ل�أط�ف��ال ّ
امل�ستقبل" ،امل�صممة للأطفال دون �سن العا�شرة� ،إىل حتفيز عقول ال�صغار
على ا�ستك�شاف �أمور جديدة عن �أنف�سهم وعن العامل من حولهم .و يت�ضمن
امل�ستوى الأول منه ،جمموعة من الن�شاطات التي تركز على �ست مهارات

يحتاجونها الكت�شاف امل�ستقبل هي :الف�ضول ،والإبداع ،والثقة ،والتوا�صل،
وال�ت�ع��اون ،والتفكري النقدي ،مقدّم ًة مزيجاً م��ن الأل �ع��اب الالحمدودة
والتحديات التي تتطلب مهارات حل امل�شاكل والتعاون.
و تعد من�صة �أبطال امل�ستقبل �أكرث من جمرد مكان للتعلم واللعب ،فهي
م�ساحة ي�ضع فيها جيل امل�ستقبل حجر الأ��س��ا���س مل�ستقبله ،ويطلق من
خاللها العنان لقدراته.
امل�ستقبل اليوم.
و ي�ستقطب معر�ض "امل�ستقبل اليوم" �أكرث من ً 50
عار�ضا من ال�شركات
الرائدة واجلامعات وامل�صممني الذين ير�سمون مالمح امل�ستقبل ،ويقدمون
نظرة عامة عما ميكن �أن حتمله �إلينا ال�سنوات الع�شر املقبلة.
و ي�شكل املعر�ض منا�سبة ال�ستك�شاف الطرق املتباينة التي ميكن للتكنولوجيا
�أن تر�سم من خاللها امل�ستقبل واحللول الكثرية واملتنوعة التي قد توفرها
ملواجهة التحديات املفرو�ضة على كوكبنا وجمتمعاتنا يف الوقت الراهن
وامل�ستقبل ،ك�م��ا ي��دع��و ال ��زوار �إىل ا�ستك�شاف ال�ت�غ�ي�يرات ال�ت��ي تفر�ضها
التكنولوجيا على امل�ستقبل.
�صناعة الغد ..الآن.
هذه املعرو�ضات والتجارب املبتكرة التي يحفل بها متحف امل�ستقبل تهدف
�إىل فتح �آفاق ت�صور اجلمهور عن احلا�ضر وامل�ستقبل ،و�إ�شراكه يف جتربة
ملهمة مفعمة بالإيجابية يف بناء غد �أكرث �إ�شرا ًقا.
وقد تكون احللقة الداخلية التي تتو�سط ت�صميم مبنى "متحف امل�ستقبل"
ذلك الفراغ الذي يرمز �إىل بوابة ممتدة نحو م�ستقبل واعد ،واحتماالته
الال نهائية ،متثل يف جمملها جزءاً من ر�ؤية م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،التي
ت�أ�س�ست لتخ ّيل م�ستقبل دبي وت�صميمه وتنفيذه ،بهدف حتويل مدينة دبي
�إىل مركز عاملي الختبار وتطوير احللول املبتكرة التي تخدم الإن�سانية
وت�ساهم يف بناء م�ستقبل �أف�ضل للمنطقة والعامل.

ق�ضاء �أبوظبي متنح الدفعة الـ  13من موظفي اجلهات
احلكومية تراخي�ص مزاولة مهنة الكاتب العدل
•• �أبوظبي -وام:

�أدى �أح ��د ع�شر م��ن ك�ت��اب ال �ع��دل اجل ��دد يف اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ،اليمني
القانونية� ،أمام �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي ،وكيل دائرة الق�ضاء يف
�أبوظبي لبدء ت�أدية مهامهم يف �إطار العمل بالقانون رقم  11لعام 2017
ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إم��ارة �أبوظبي ،وق��رار �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة
الق�ضاء ،رقم  38لعام  ،2017باعتماد الئحة الكاتب العدل اخلا�ص ونظام
موظفي اجلهات احلكومية املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة الكاتب العدل.
وقال �سعادة امل�ست�شار يو�سف العربي �إن منح تراخي�ص الدفعة الثالثة ع�شرة
من موظفي اجلهات احلكومية ملزاولة مهنة الكاتب العدل احلكومي ،يف
القيادة العامة ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي ،و�إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية
االحت ��ادي ��ة ،ي ��أت��ي يف �إط ��ار اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ب�ه��دف تي�سري ال��و� �ص��ول �إىل
اخلدمات العدلية ،و�إتاحة خيارات متعددة �أمام جمهور املتعاملني .و �أ�شار
�إىل �أن �إجمايل عدد املرخ�ص لهم مبمار�سة مهنة الكاتب العدل يف اجلهات

احلكومية ،ي�صل حاليا �إىل  36كاتب ع��دل حكوميا موزعني على خم�س
جهات ت�شمل ،وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،دائرة
البلديات والنقل� ،سوق �أبوظبي العاملي ،و�إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية
االحتادية .و �أو�ضح امل�ست�شار يو�سف العربي� ،أن الرتخي�ص لعدد من املوظفني
احلكوميني لأداء مهام كاتب ال�ع��دل ،بعد اجتيازهم ال�برام��ج التدريبية
املتخ�ص�صة ،يتيح �إمتام املعامالت العدلية مبا�شرة من مقار تلك اجلهات يف
�إطار اخت�صا�صاتها ،مبا يوفر الوقت واجلهد على املراجعني ال�سيما يف ظل
توافر البنية التقنية املتطورة التي ت�ضمن �سرعة الإجناز و�سهولة الو�صول
ال�شامل ملختلف خدمات دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي.
ول�ف��ت �إىل �أن ال�برن��ام��ج ال�ت��أه�ي�ل��ي التخ�ص�صي ل��دى �أك��ادمي �ي��ة �أبوظبي
الق�ضائية ،ي�ستهدف تزويد امل�شاركني باملعارف واالجت��اه��ات وال�سلوكيات
والقدرات ،وت�أهيلهم ملمار�سة وظيفة الكاتب العدل ب�صفة عامة واحلكومي
على وج��ه اخل�صو�ص ،ومب��ا يجعلهم قادرين على حفظ احلقوق وتطبيق
ال�ق��ان��ون يف م��ا يخ�ص �إج ��راء الت�صديقات على امل �ح��ررات املتعلقة بجهات
عملهم.
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الك�شف عن �إطالق امل�سابقة الطالبية جتربة على القمر خالل عام  2024يف �إك�سبو دبي
•• دبي-وام:

�أعلن برنامج الف�ضاء امل��داري باال�شرتاك مع كليات
التقنية العليا ب��ال���ش��ارق��ة �إط�ل�اق م�سابقة طالبية
"جتربة على القمر" يف ع��ام  2024ك ��أول مهمة
طالبية للطالب العرب ال�ستك�شاف القمر وذلك علي
هام�ش �أ�سبوع "الإمارات تبتكر" بجناح الفر�ص يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
تهدف الفعالية �إىل ت�شجيع ومتكني الطالب لتطوير
وت�صميم و�إج��راء جتارب من �أجل زي��ادة الوعي ب�ش�أن

مهمات الف�ضاء و�إمكانيات البيئة هناكً ،و ت�أثري علوم
الف�ضاء على الإن�سانية.
و�أك ��دت ن��دي ال�شمري ق��ائ��د ف��ري��ق ب��رن��ام��ج الف�ضاء
امل��داري بكليات التقنية العليا ال�شارقة احلر�ص على
توفري الفر�ص التعليمية والعلمية لل�شباب التي من
�ش�أنها تطوير قدراتهم يف البحث العلمي و�إيجاد حلول
للتحديات وتطوير مهاراتهم يف قيادة و�إدارة امل�شاريع
العلمية يف جمال علوم الف�ضاء لتحقيق حلم الطالب
ب�إكمال هذه التجربة وتوفري جميع املعدات املطلوبة
وخلق بيئة منا�سبة لهم.

و�أ�ضافت "ال�شمري" يف ت�صريح خا�ص لوكالة �أنباء
الإمارات "وام " � ":أدعو الطالب من جميع اجلامعات
�إىل التقدمي للم�سابقة الطالبية "جتربة على القمر"
وال يتعني عليك امتالك �أي خربة خا�صة �أو معرفة
خا�صة لأنها متثل فر�صة تعليمية للطالب ،من خالل
ت�شكيل ال�ف��ري��ق اخل��ا���ص ب��ك وجت�ه�ي��ز ف�ك��رت��ك قبل
 28مايو املقبل والإعالن عن الفائز يف  16يوليو
ال �ق��ادم ،وال�ت�ح���ض�يرات ت�ستمر ح�ت��ي ي�ن��اي��ر 2023
عرب اختبارات عدة للو�صول �إىل جتربة الإطالق �إىل
القمر".

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يزور املر�ضى الإماراتيني يف لندن

03

�صقر غبا�ش :التوا�صل مع املواطنني �أينما كانوا نهج قيادة دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها
•• لندن-الفجر:

زار م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ �ب��ا���ش رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي ،املر�ضى
الإماراتيني الذين يتلقون العالج
يف م���س�ت���ش�ف��ى غ ��ري ��ت �أورم ��ون ��د
� �س�ت�ري��ت وم ��رك ��ز زاي � ��د لأب �ح ��اث
الأم� ��را�� ��ض ال � �ن� ��ادرة وم�ست�شفى
بورتالند وم�ست�شفي ويلينغتون
وذلك على هام�ش الزيارة الر�سمية
التي يقوم بها معاليه علي ر�أ�س
وف � ��د ب ��رمل ��اين م ��ن امل �ج �ل ����س �إىل
اململكة املتحدة .وقال معايل �صقر
غبا�ش ت�أتي ال��زي��ارة ،لالطمئنان
على املواطنني الإماراتيني الذين
يتلقون ال�ع�لاج خ��ارج ال��دول��ة ،يف
اطار حر�ص املجل�س علي التوا�صل
م� ��ع امل� ��واط � �ن �ي�ن داخ � � ��ل ال ��دول ��ة
وخارجها ،مبا ميكن املجل�س من
تعزيز امل�شاركة املجتمعية وجت�سيد
دوره كممثل ل�شعب االحت��اد و�أكد

معايل �صقر غبا�ش �أن التوا�صل
مع املواطنني اينما كانوا هو نهج
قيادة دولة الإم��ارات منذ تا�سي�س
الدولة علي يد املغفور له ال�شيخ

زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" ،وي��وا� �ص��ل ه��ذا النهج
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة

"حفظة اهلل" و�أخ� �ي ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ،و�أخية

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي،
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة واخوانهم اع�ضاء املجل�س

االع �ل��ي ح�ك��ام االم � ��ارات  .م�ؤكدا
ع�ل��ي �أن ق �ي��ادة ال��دول��ة احلكيمة
واحل �ك��وم��ة ال��ر� �ش �ي��دة واملجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي يت�شاركون

يف ه ��دف واح � ��د� ،أن ت �ك��ون دول ��ة
االم� � ��ارات دائ �م��ا يف ال ��ري ��ادة وان
يكون �شعب الإم��ارات �أ�سعد �شعب
علي م�ستوي العامل  .ومن جانبهم

عرب عدد من املر�ضى الإماراتيني
ع ��ن � �ش �ك��ره��م وت �ق��دي��ره��م لوفد
امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي على
ح��ر��ص��ه ع�ل��ى زي��ارت �ه��م واالط�ل�اع
ع�ل��ى �أح��وال �ه��م واالط�م�ئ�ن��ان على
�أو� �ض��اع �ه��م ال�ط�ب�ي��ة ،ك�م��ا �أعربوا
ع ��ن � �س �ع��ادت �ه��م ب� �ه ��ذه ال� ��زي� ��ارة ،
وت� �ق ��دي ��ره ��م ال �ع �م �ي��ق للقيادة
احل �ك �ي �م��ة واحل �ك ��وم ��ة الر�شيدة
وللمجل�س الوطني االحتادي على
االهتمام ب�أبناء الوطن وحر�صهم
على متابعة وتفقد �أحوالهم �أينما
ك��ان��وا� .ضم وف��د املجل�س الوطني
االحت � ��ادي م �ع��ايل ال��دك �ت��ور علي
را� �ش��د ال�ن�ع�ي�م��ي و� �س �ع��ادة ك��ل من
ال ��دك �ت ��ور ط � ��ارق ح �م �ب��د الطاير
و� �س��ارة حم �م��د ف�ل�ك�ن��از وم ��روان
امل�ه�يري �أع���ض��اء املجل�س الوطني
االحت� ��ادي  ،وال��دك �ت��ور ع�م��ر عبد
ال��رح�م��ن النعيمي الأم�ي�ن العام
للمجل�س.

تبد�أ بناء  803م�ساكن للمواطنني بقيمة مليار و 185مليون درهم يف �إطار خطة دبي احل�ضرية 2040

حممد بن را�شد للإ�سكان تقدم خ�صومات تتجاوز  114مليون درهم لـ  1100م�ستفيد من مبادرة ال�سداد املبكر ومكاف�آت مالية لكل حالة
عمر بو�شهاب :مبادرة عو�ض حققت منذ �إطالقها فائدة مهمة لقطاع كبري من امل�ستفيدين
•• دبي  -وام:

�أع�ل�ن��ت م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را�شد
ل�ل��إ�� �س� �ك ��ان ب� � ��دء ب � �ن� ��اء م �� �ش ��روع
م�ساكن منطقة اخلوانيج الثانية
ب��دب��ي ال��ذي ي�شمل  667م�سكناً
للمواطنني بقيمة مليار دره��م و
م���ش��روع م�ساكن منطقة الورقاء
بدبي الذي يت�ضمن  136م�سكناً
للمواطنني بقيمة  185مليون
دره� � ��م ،ل �ت �ب �ل��غ جم� �م ��وع امل�ساكن
امل � �ن � �ج� ��زة يف امل � �� � �ش� ��روع�ي��ن عند
انتهائهما  803م�ساكن ،بقيمة
�إج �م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا م �ل �ي��ار و185
مليون درهم.
و ق��ال �سعادة عمر حمد بو�شهاب،
امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد
ب��ن را� �ش��د ل�ل�إ��س�ك��ان � ،إن ��ه تنفيذاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة ،رئ �ي ����س جمل�س
ال ��وزراء حاكم دب��ي " رع��اه اهلل " ،
بتعزيز اجلهود ال�ستكمال النموذج
التنموي واحل���ض��ري لإم ��ارة دبي

ال��ذي يقوم يف جوهره على �سعادة
الإن���س��ان ،بتعزيز مقومات احلياة
ال�ك��رمي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ،ل�ك��ي تكون
دب��ي "املدينة الأف���ض��ل للحياة يف
ال� �ع ��امل ،وب� ��إ�� �ش ��راف ��س�م��و ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املكتب
التنفيذي و �سمو ال�شيخ مكتوم بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب ��ي ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء وزير املالية و�ضمن برنامج
�إ� �س �ك��ان امل��واط �ن�ي�ن ،ال ��ذي ي�شرف
عليه ��س�م��وه�م��ا�� ،ش��رع��ت م�ؤ�س�سة
حممد ب��ن را��ش��د ل�ل�إ��س�ك��ان ،ببناء
 803م�ساكن للمواطنني ،بقيمة
�إج �م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا م �ل �ي��ار و185
م�ل�ي��ون دره ��م ،م��وزع��ة ب�ين 667
م�سكناً يف منطقة اخلوانيج الثانية
بقيمة مليار درهم ،و 136م�سكناً
يف منطقة ال��ورق��اء ،بقيمة 185
مليون درهم.
و �أك ��د امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د لل��إ� �س �ك��ان �أن
امل�شروعني ي�أتيان يف �إط��ار تعزيز

اجلهود لتنفيذ خطة دبي احل�ضرية
 2040ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ال�ست�شراف م�ستقبل املدن
والبحث عن احللول واالحتياجات
الإ�سكانية امل�ستقبلية التي حتقق
اال�ستقرار الأ�سري وت�ضمن توفري
�سبل احلياة الكرمية للمواطنني.
و نوه بو�شهاب �إىل الزخم امللحوظ
ال� ��ذي ت���ش�ه��ده خم�ت�ل��ف مبادرات
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
مب ��ا يف ذل ��ك امل � �ب� ��ادرات املرتبطة
ب��ال �ق��رو���ض ذات ال���ص�ل��ة برنامج
�إ�� �س� �ك ��ان امل ��واط � �ن �ي�ن ،وال � �ت ��ي من
�ش�أنها تعزيز جهود توفري احلياة
ال �ك��رمي��ة وامل �� �س �ك��ن امل�ل�ائ��م الذي
يلبي اح�ت�ي��اج��ات الأ� �س��ر املواطنة،
واالرت�ق��اء بجودة حياتهم ،وتعزيز
ا��س�ت�ق��راره��م االج�ت�م��اع��ي و�إدخ ��ال
ال�سعادة على قلوبهم.
و �أ��ش��ار بو�شهاب ب�شكل خا�ص �إىل
م �ب��ادرة " ال���س��داد املبكر " ،والتي
ت�ضمن م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را�شد
ل�ل��إ�� �س� �ك ��ان م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا اع� �ف ��اء

املقرت�ض بن�سبة مئوية من املبلغ
املتبقي من القر�ض يف حالة قيامه
ب���س��داده قبل انق�ضاء امل ��دة ،فيما
ت��وف��ر امل�ؤ�س�سة م��ن خ�لال مبادرة
"عو�ض" م �ك��اف ��أة م��ال �ي��ة تمُ نح
للم�ستفيد التي �صدرت له موافقة
ق��ر���ض ب �ن��اء وق ��ام ب ��إجن��از امل�سكن
دون اال�ستفادة من �صرف القر�ض
املمنوح له من امل�ؤ�س�سة.
و �أ�ضاف " :تعزز كل من مبادرة "
ال�سداد املبكر " ومبادرة "عو�ض"
النموذج التنموي ال�شامل وامل�ستدام
لإمارة دبي يف قطاع الإ�سكان ،فيما
ت���س�ع��ى ك��اف��ة م � �ب� ��ادرات م�ؤ�س�سة
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ل�ل�إ� �س �ك��ان� ،إىل
ت��وف�ير ��ص��ال��ح جميع امل�ستفيدين
من براجمها املختلفة ،وامل�ساهمة
بفعالية يف �إجناز م�ستهدفات خطة
دبي احل�ضرية  ،2040وفق �أعلى
املعايري العاملية املتبعة ،مبا ير�سخ
م�ك��ان��ة �إم� ��ارة دب ��ي ل�ت�ك��ون املدينة
الأف�ضل للحياة يف العامل ،وي�ضمن
مت �ت��ع امل��واط �ن��ون ب ��أع �ل��ى معايري
ج��ودة احلياة ،ويحقق ا�ستقرارهم

االجتماعي.
و فيما يتعلق مب �ب��ادرة " ال�سداد
امل�ب�ك��ر "� ،أ� �ش��ار ب��و ��ش�ه��اب �إىل �أن
امل� �ب ��ادرة ت���ض�م��ن اع �ف��اء املقرت�ض
بن�سبة م�ئ��وي��ة م��ن امل�ب�ل��غ املتبقي
م� ��ن ال� �ق ��ر� ��ض يف ح ��ال ��ة �� �س ��داده
للقر�ض قبل انق�ضاء امل��دة ،حيث
ي�ت��م اح�ت���س��اب قيمة اخل���ص��م بناء
ع�ل��ى ع ��دد ال �� �س �ن��وات امل�ت�ب�ق�ي��ة من
ال�ق��ر���ض ،والقيمة املتبقية كذلك
منه ،وت�صل قيمة اخل�صم امل�سموح
بها يف �إطار هذه املبادرة �إىل 300
�ألف درهم ،وذلك دون احت�ساب �أي
خ�صومات على مت�أخرات القر�ض
غري امل�سددة.
و قال بو�شهاب �إن �أكرث من 1100
م�ستفيد ا��س�ت�ف��ادوا م��ن م �ب��ادرة "
ال�سداد املبكر " منذ �إطالقها ومت
خ �� �ص��م �أك �ث��ر م ��ن  114مليون
دره��م ،وت�ستهدف امل �ب��ادرة حتقيق
خ �� �ص��وم��ات م �� �ض��اع �ف��ة مل��زي��د من
امل�ستفيدين خالل املرحلة املقبلة.
و ح� ��ول م� �ب ��ادرة "عو�ض" �أ�شار
بو�شهاب �إىل �أن املبادرة حتقق فائدة

مهمة لقطاع كبري من امل�ستفيدين،
ح�ي��ث ت��وف��ر م �ك��اف ��أة م��ال�ي��ة تقوم
امل�ؤ�س�سة مبنحها للم�ستفيد التي
� �ص ��درت ل ��ه م��واف �ق��ة ق��ر���ض بناء
وقام ب�إجناز امل�سكن دون اال�ستفادة
من �صرف القر�ض املمنوح له من
امل�ؤ�س�سة ،وترتاوح قيمة اال�ستفادة
من هذه املبادرة من � 75ألف درهم
وحتى � 375ألف درهم.
و�أ�ضاف " :ترتاوح ن�سبة اال�ستفادة
الفعلية م��ن م �ب��ادرة "عو�ض" ما
ب�ي�ن � 3%إىل  42%م��ن قيمة
ال �ق��ر���ض ،وذل � ��ك وف� ��ق ال�شروط
املعتمدة لال�ستفادة م��ن املبادرة،
وعدد �سنوات القر�ض ،وهو ما يوفر
خ �ي��اراً م�ه�م�اً �آخ ��ر داع �م �اً خلطط
امل�ستفيدين م��ن ب��رام��ج م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد للإ�سكان.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � � ��وزراء ح��اك��م دب � ��ي ،رع � ��اه اهلل،
اعتمد ميزانية �إ�سكانية تاريخية
بقيمة  65مليار دره��م للع�شرين

عاماً القادمة للمواطنني يف �إمارة
دبي .و وجه �سموه مب�ضاعفة عدد
امل�ستفيدين م��ن برنامج الإ�سكان
يف دب��ي �أرب�ع��ة �أ�ضعاف ،وم�ضاعفة
الأرا�� � �ض � ��ي امل �خ �� �ص �� �ص��ة لإ�سكان
املواطنني يف دبي لت�صل �إىل مليار
و�سبعمائة مليون قدم مربع تكفي
ل�سد احتياجات املواطنني للع�شرين
عامًا القادمة.
وج��اءت توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
يف ظ��ل ج �ه��ود ا��س�ت�ك�م��ال النموذج
ال� �ت� �ن� �م ��وي واحل � �� � �ض� ��ري لإم � � ��ارة
دب� ��ي ،مب��ا ي �ع��زز احل �ي��اة الكرمية
ل�ل�م��واط�ن�ين وي��ر� �س��خ م �ك��ان��ة دبي
لتكون املدينة الأف�ضل للحياة يف
العامل .كما �أمر �سموه بتخ�صي�ص
وب��دء ت��وزي��ع  2000قطعة �أر�ض
للمواطنني ب�شكل فوري يف منطقة
وادي ال�ع�م��ردي وال�ع��وي��ر الثانية،
وتخ�صي�ص جممع �سكني متكامل
اخل� ��دم� ��ات "قرية الأ�سرة" يف

منطقة حمي�صنة الرابعة للأ�سر
غ�ي�ر امل �م �ت��دة و�أ� �ص �ح��اب احل ��االت
ال �ف��ردي��ة ،و�إع� �ف ��اء �أ� �س��ر املتوفني
من �سداد قرو�ض �إ�سكانية بقيمة
 33م �ل �ي��ون دره� � ��م .و حر�صت
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
ومبتابعة من �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
على تنفيذ توجيهات �سموه بكفاءة
م� �ل� �ح ��وظ ��ة ،م� ��ن خ �ل��ال تطبيق
�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وعرب
�آل�ي��ة تنفيذية ت�ع��زز ال�شراكة بني
القطاعَني العام واخلا�ص ،من �أجل
�صالح املواطن ،ومبا يدعم حتقيق
ال ��ر�ؤي ��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة لإ�سكان
امل��واط �ن�ي�ن يف �إم � ��ارة دب� ��ي ،ويعزز
م��ن واق ��ع ت���ص��در الإم� ��ارة لقائمة
�أف�ضل املدن للعي�ش واال�ستقرار يف
العامل.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICICV2021 /0007139مدين (جزئي)

�صحة دبي ت�ستعر�ض �أحدث تقنيات التدريب الطبي خالل
الإمارات تبتكر 2022
•• دبي-وام:

ا�ستعر�ضت هيئة ال�صحة بدبي ممثلة ب� ��إدارة التعليم
الطبي والأبحاث �ضمن م�شاركتها يف فعاليات "الإمارات
تبتكر  "2022يف مقر "�إك�سبو  2020دبي" �أحدث
التقنيات امل�ستخدمة يف ال�ت��دري��ب الطبي املهني من
خ�لال جهاز "فريتي" ال��ذي يعر�ض واق�ع�اً افرتا�ضياً
لتدريب مقدمي الرعاية ال�صحية على خمتلف املهارات

واملمار�سات الطبية وتقييم وحت�سني وتطوير قدرات
الأط �ب��اء ع�بر ق�ص�ص تفاعلية م��درو��س��ة بالتعاون مع
�شركة تراي �سي.
يتميز ج �ه��از ال��واق��ع االف�ترا� �ض��ي "فريتي" بتقدمي
حم�ت��وى تعليمي ث�ن��ائ��ي الأب �ع��اد ي��وف��ر جت��رب��ة حتاكي
الواقع بهدف متكني الأطباء املتدربني من التعامل مع
خمتلف ال�سيناريوهات الواقعية املختلفة للمر�ضى.
يقدم الربنامج �سيناريوهات خمتلفة حل��االت مر�ضية

وهمية يتم ا�ستخدامها لتقييم طلبة الطب والإقامة
مب�ست�شفيات هيئة ال�صحة ب��دب��ي ومن�ش�آتها الطبية
املختلفة .و يقوم اجلهاز بت�سجيل وتوثيق التفا�صيل
ال��دق�ي�ق��ة املتعلقة ب � ��أداء امل �ت��درب يف ال��وق��ت املخ�ص�ص
للتدريب م��ن خ�لال حتليل ال�ب�ي��ان��ات م��ا ي�ساعد على
�إن���ش��اء التقارير واق�ت�راح التح�سينات ال�لازم��ة لزيادة
كفاءة الطبيب املتدرب والفريق الطبي ب�شكل عام.
و�أك ��دت ال��دك �ت��ورة ودي �ع��ة حم�م��د ��ش��ري��ف م��دي��رة �إدارة

التعليم الطبي والأب�ح��اث بهيئة ال�صحة بدبي �أهمية
ه��ذه التقنية ودوره��ا الفاعل يف تعزيز برامج التعليم
الطبي ال��ذي توليه هيئة ال�صحة بدبي بالغ الإهتمام
ملواكبة وتطبيق �أع�ل��ى املعايري وامل�م��ار��س��ات العاملية يف
التدريب والتعليم الطبي ومبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على �أداء مقدمي الرعاية ال�صحية وتعزيز قدراتهم
للتعامل مع خمتلف احلاالت املر�ضية خالل م�سريتهم
املهنية.

�إىل املدعي عليه  :فايز عبداهلل عبد العيفان
جمهول حمل الإقامة  :دولة الكويت  -مدينة الكويت  -ق�صر العدل  -طريق الدائري الأول � -شارع �أبو بكر �شماال � -شارع
علي ال�سامل �شرقا � -شارع حممد ال�سامل جنوبا � -شارع الهالل غربا  -منطقة الرقمي  -منطقة رقم  14ق�صيمة رقم 69
واىل املدعى عليه /عيد عيفان عبداهلل عيد العفيان.
وایل املدعى عليها /و�سيمه �سعد من�شان النم�شان.
واىل املدعى عليه /منریه عیفان عبداهلل عيد العفيان
وايل املدعى عليه� /سعد عيفان عبداهلل عيد العفيان
واىل املدعى عليه /عبدالرحمن عيفان عبداهلل عيد العفيان.
واىل املدعى عليه /رمي عيفان عبداهلل عيد العفيان.
واىل املدعى عليه /ح�سناء عيفان عبداهلل عيد العفيان .واىل املدعى علبه /هيا عيفان عبداهلل عيد العفيان.
واىل املدعى عليه /دالل عبداهلل عيد العيفان.
واىل املدعى عليه /نوال عبداهلل عيد العيفان.
واىل املدعى عليه /عذل عبداهلل عيد العيفان.
واىل املدعى عليه /اجلازي عبداهلل عيد العيفان.
واىل املدعى عليه /جراح نا�صر عبداهلل عيد عيفان.
وايل املدعى عليه /عبداهلل نا�صر عبداهلل عيد عيفان.
واىل املدعى عليه /قوت نا�صر عبداهلل عيد عيفان
واىل املدعى عليه /نا�صر نا�صر عبداهلل عيد عيفان.
ررفعت املدعية /بن دملوك للإ�ست�شارات الهند�سية وميثلها مالكها  /حممد حميد عبداهلل دملوك النعيمي،
تطالب فيها املدعى عليهم  .1و�سيمه �سعد من�شان النم�شان  -الكويتي اجلن�سية .2 -عبداهلل عيفان عبداهلل عيد العفيان
الكويتي اجلن�سية  )3عيد عيفان عبداهلل عيد العفيان  -الكويتي اجلن�سية � )4سعد عيفان عبداهلل عيد العفيان.
الكويتي اجلن�سية  )5منریه عیفان عبداهلل عيد العفيان .الكويتي اجلن�سية  )6رمي عيفان عبداهلل عيد العفيان .الكويتي
اجلن�سية  )7عبدالرحمن عيفان عبداهلل عيد العفيان .الكويتي اجلن�سية  )8ح�سناء عيفان عبداهلل عيد العفيان.
لكويتي اجلن�سية  )9هيا عیفان عبداهلل عيد العفيان .الكويتي اجلن�سية  )10فايز عبداهلل عيد العيفان .كويتي اجلن�سية
 )11نوال عبداهلل عيد العيفان .كويتي اجلن�سية  )12دالل عبداهلل عيد العيفان .كويتي اجلن�سية  )13اجلازي
عبداهلل عيد العيفان .كويتي اجلن�سية  )14عذل عبداهلل عيد العيفان .كويتي اجلن�سية )15.عبداهلل نا�صر عبداهلل عيد
عيفان .الكويتي اجلن�سية  )16جراح نا�صر عبداهلل عيد عيفان .الكويتي اجلن�سية  )17نا�صر نا�صر عبداهلل عيد عيفان.
الكويتي اجلن�سية  )18قوت نا�صر عبداهلل عيد عيفان .الكويتي اجلن�سية  ،تطالب فيها بالتايل� :أوال  :قبول الئحة
الت�صحيح ب�إدخال اخل�صوم اجلدد “ورثة املتويف �إىل رحمة اهلل تعايل “ املدعي عليه الأول “ عیفان عبداهلل عيد العيفان “
 ،وت�صحيح اخلط�أ املادي الوارد با�سماء املدعي عليهم من الأول حتى ال�ساد�سة .ثانيا  :الق�ضاء بـــــ  :ف�سخ �إتفاقية الت�صميم
امل�ؤرخة يف  2007/05/05املربمة بني املدعية ومورثة املدعي عليهم  ،وف�سخ �إتفاقية الت�صميم واتفاقية الإ�شراف
الفني امل�ؤرخني يف  2008/07/08املربمني بني املدعية ومورثة املدعي عليهم  ،والزام املدعي عليهم مت�ضامنني ب�أن
ي�ؤدوا للمدعية مبلغ �إجمايل وقدره  13,109,742.50درهم “ثالثة ع�شر مليون ومائة وت�سعة �ألف و�سبعمائة �أثنني
و�أربعون درهما وخم�سون فل�سا” “امل�ستحق الدفع وال�سداد من تركة مورثتهم املرحومة  /ح�سنه عو�ض بطي الر�شيدي.
كال ً بقدر ن�صيبه ال�شرعي من تلك الرتكة  ،وهو عبارة عن املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املدعية والفائدة القانونية بواقع
 12%من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،و�إلزام املدعي عليهم مت�ضامنني ب�أن ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره
 3,000,000.00درهم “ثالثة ماليني درهما” “ من تركة مورثتهم املرحومة/ح�سنه عو�ض بطي الر�شيدي .كال
ً بقدر ن�صيبه ال�شرعي تعوي�ضا ً عما حلقها من �أ�ضرار وخ�سائر وما فاته من ك�سب جراء �إخالل مورثتهم بالتزاماتها
الواردة بالعقود واالتفاقيات املربمة فيما بينها وبني املدعية مو�ضوع الدعوي  ،مع �إلزام املدعي عليهم مت�ضامنني
بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/02/23أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا ً �أو بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/10م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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زكي ن�سيبة ي�شيد بالإجنازات االبتكارية جلامعة الإمارات خالل �شهر االبتكار 2022
•• العني-الفجر:

04

�أ��ش��اد معايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات" بالإجنازات االبتكارية الرائدة التي حقّقتها
جامعة الإمارات خالل �شهر االبتكار . 2022
ويف ت�صريح ل��ه ب�ه��ذه املنا�سبة ،ث� ّم��ن م�ع��ايل زك��ي ن�سيبة ج�ه��ود �أع���ض��اء الهيئة
التدري�سية والأكادميية والإداري ��ة والعلماء والباحثني ،الطلبة والقائمني على
تنظيم كافة الفعاليات واملُ�سابقات يف جمال االبتكار داخ��ل اجلامعة ويف جناحها
ب�إك�سبو  2020دب��ي ،الذين يعملون ب��روح الفريق الواحد لإب��راز مكانة جامعة
الإم ��ارات "جامعة امل�ستقبل" وريادتها املتوا�صلة يف جم��االت البحث والتطوير

واالبتكار وروح التحدي من �أجل تط ّور وتقدّم دولة الإمارات " .
وقال معاليه�" :أ�شعر بالفخر لر�ؤية جميع هذه الإمكانيات الرائدة وتف ّوقها يف
�إبراز البيئة التعليمية االبتكارية التي حتظى بها جامعة الإم��ارات ،ومبا يتما�شى
مع ر�ؤية القيادة وتط ّلعاتها الوطنية يف تخريج �أجيالٍ مُبتكرة ومُبدعة ُت�سهم يف
مُعاجلة التحديات و ُترثي االبتكارات على امل�ستويني املحلي والعاملي ،وتدعم م�سرية
وتوجهاتها ب�أن تكون مركزاً عاملياً لالبتكار على مدار اخلم�سني
الدولة الريادية ّ
عاماً املُقبلة� .أجيالٍ قادرة ومُتم ّكنة من مواجهة حتدّيات امل�ستقبل ،وما يحمله معه
من تخ�ص�صات وابتكارات علمية ،وتواكب عن كثب كافة املُتغيرّ ات العاملية والتطور
التكنولوجي الذي ن�شهده يومياً".
و�أردف معايل زكي ن�سيبة" :ت�ؤ ّكد ا�سرتاتيجية جامعة الإم��ارات العربية املتحدة

على �أهمية �إعداد جيلٍ من املُبتكرين ،يُ�سهمون يف حتقيق النمو واالزدهار للإن�سان،
ودعم مكانة الدولة يف الإب��داع والتم ّيز ،وت�سخري كافة الإمكانات لرتجمة جميع
ملمو�س يُ�سهم يف نه�ضة املُجتمعات وبناء
ه��ذه االبتكارات والإجن ��ازات �إىل واق� ٍ�ع
ٍ
الأوطان" .واختتم معايل الرئي�س الأع�ل��ى جلامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
ت�صريحه بالقول" :ونفتخر ب�أن جامعة الإمارات ت�ض ّم بني جنباتها نخبة مُتم ّيزة
م��ن الإداري �ي�ن ،الباحثني و�أع���ض��اء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة احلري�صني
للتو�صل �إىل م�شروعات وابتكارات
على العمل والتعاون والت�ضامن ك�أ�سرة واحدة
ّ
خ ّ
القةُ ،ت�سهم يف التعريف بدور اجلامعة يف جمال البحث العلمي ،التطوير التقني
واالبتكار ،و�إب��راز مكانتها كبيئة حا�ضنة لالبتكار واملُبدعني واملُتم ّيزين الذين
يُ�ش ّكلون �شركاء امل�ستقبل يف امل�سرية التنموية الريادية لوطننا الغايل ".

القرقاوي :جائزة التميز احلكومي العربي نقلة نوعية لتعزيز ثقافة التميز احلكومي يف العامل العربي وخلق فكر قيادي يتبنى مبادئ التميز

•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز احلكومي
ال �ع��رب��ي �إط�ل��اق ال � ��دورة الثانية
م ��ن اجل ��ائ ��زة ال �ت��ي ت �ع��د الأوىل
والأكرب من نوعها عربيا يف جمال
التطوير الإداري والتميز امل�ؤ�س�سي
احلكومي ،وحتفيز الفكر القيادي،
واالح �ت �ف��اء ب��ال�ت�ج��ارب وامل�شاريع
الإداري ��ة واحلكومية الناجحة يف
الوطن العربي ،وتكرمي املتميزين
من موظفي احلكومات العربية.
وانطلقت ال��دورة الثانية للجائزة
ب �ع �ق ��د ال � �ف ��ري ��ق امل� �ن� �ظ ��م ل� �ه ��ا و
ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل�ن�ظ�م��ة العربية
للتنمية الإداري��ة التابعة جلامعة
الدول العربية �سل�سلة من الور�ش
وال �ن��دوات االفرتا�ضية بالتعاون
م��ع ع��دد م��ن احل�ك��وم��ات العربية
ب�ه��دف ت�ط��وي��ر م �ه��ارات ومعرفة
الكوادر احلكومية العربية ،ونقل
امل �ع��رف��ة ل �ه��م يف جم� ��ال اجل� ��ودة
والتميز ،بالإ�ضافة �إىل تدريبهم
على �أح��دث امل�ستجدات واملفاهيم
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �م �ي��ز ،مب ��ا ي�ضمن
ت� �ع ��زي ��ز امل� ��� �ش ��ارك ��ات يف ال � � ��دورة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن اجل ��ائ ��زة وتطوير
ال � �ق� ��درات احل �ك��وم �ي��ة يف ال� ��دول
ال �ع��رب �ي��ة وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
�أهمية حتقيق التميز احلكومي،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة اىل دع� ��م التجارب
وامل �م��ار� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة العربية
املتميزة.
و �أك��د م�ع��ايل حممد ب��ن عبداهلل
ال �ق��رق��اوي ،رئي�س جمل�س �أمناء
جائزة التميز احلكومي العربي،
وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون جم�ل����س ال � � ��وزراء ،
�أن "جائزة ال �ت �م �ي��ز احلكومي
العربي" ��ش�ك�ل��ت ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف
جمال التطوير احلكومي والتميز
الإداري يف املنطقة العربية لت�صبح
م�ن���ص��ة ف �ع��ال��ة ل �ت �ب��ادل اخل�ب�رات
وتنمية القدرات واملهارات وقال :
"ت�شكل اجلائزة نقلة نوعية نحو
تعزيز ثقافة التميز احلكومي يف
العامل العربي ،وخلق فكر قيادي
يتبنى م�ب��ادئ ال�ت�م�ي��ز ...ونهدف
م��ن خ�لال�ه��ا �إىل �إح � ��داث حراك
ع��رب��ي م� ��ؤث ��ر يف جم� ��ال الإدارة
وال �ت �م �ي��ز احل� �ك ��وم ��ي ،وت�سليط

ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ن �م ��اذج املتفردة
وال �ت �ج��ارب ال�ن��اج�ح��ة يف املنطقة
العربية واالحتفاء بها ومبنجزها،
واال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ه ��ذه اخل�ب�رات
على نطاق �أو�سع يف كافة البلدان
العربية".
و �أ�ضاف القرقاوي" :تركز اجلائزة
على تعزيز ثقافة التميز احلكومي
وخلق فكر ق�ي��ادي �إيجابي يتبنى
مبادئ التميز والتطوير املتوا�صل
مب ��ا مي �ك��ن احل �ك ��وم ��ات العربية
م��ن التعامل ب�ك�ف��اءة م��ع خمتلف
املتغريات وامل�ستجدات ويعزز من
م�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ت�ل�ب�ي��ة تطلعاتها
وطموحاتها للم�ستقبل".
و �أ�� �ش ��ار ال �ق��رق��اوي �إىل �ضرورة
م��وا� �ص �ل��ة ال �ت �ط��وي��ر احلكومي
على كافة امل�ستويات ومب��ا ي�شمل
العن�صر الب�شري والبنى التحتية
وال�ل��وج���س�ت�ي��ة م ��ؤك��دا �أن التميز
امل ��ؤ� �س �� �س��ي وجت ��دي ��د العمليات
وال� �ن� �ظ ��م ال �ق ��ائ �م ��ة با�ستخدام
التقنيات الذكية يعد �أف�ضل الطرق
لتنفيذ ال��ر�ؤى واال�سرتاتيجيات
احلكومية امل�ستقبلية.
نا�صر القحطاين :ن�شر ثقافة
اجلودة والتميز من خالل جائزة
التميز احلكومي العربي.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ال��دك �ت��ور نا�صر
ال �ه �ت�لان ال�ق�ح�ط��اين م��دي��ر عام
املنظمة العربية للتنمية الإدارية
ع �� �ض ��و جم �ل �� ��س �أم� � �ن � ��اء ج ��ائ ��زة
التميز احلكومي العربي �أهمية
ن���ش��ر ث�ق��اف��ة اجل� ��ودة وال�ت�م�ي��ز يف
امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة العربية
يف ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،م ��ن خالل
امل�شاركة ب��ال��دورة الثانية جلائزة
التميز احلكومي العربي يف الفئات
امل��ؤ��س���س�ي��ة وال �ف��ردي��ة ،مب��ا يعزز
الأداء الأف�ضل للم�ؤ�س�سات العربية
ومبا يحقق ر�ضا امل�ستفيدين عن
خدمات هذه امل�ؤ�س�سات ..علما ب�أن
اجلائزة ومعايريها ت�شكل خارطة
ط��ري��ق مي�ك��ن اال��س�ت�ف��ادة منها يف
تطوير �أداء امل�ؤ�س�سات.
و ق� ��ال ال �ق �ح �ط��اين �إن ال ��ور� ��ش
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا فريق
اجل � ��ائ � ��زة يف جم� � ��ال التعريف
ب��اجل��ائ��زة وف �ئ��ات �ه��ا ومعايريها،

و�آل�ي��ة تقدمي الطلبات يف النظام
الإلكرتوين للجائزة ،واملو�ضوعات
الأخ � � ��رى ذات ال �� �ص �ل��ة بتطوير
ورق �م �ن��ة اخل ��دم ��ات احلكومية،
وال�ق�ي��ادة الإي�ج��اب�ي��ة و�أث��ره��ا على
ال �� �س �ل��وك الإب � ��داع � ��ي ،ومفاهيم
ومنهجيات التميز ،جميعها تعمل
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز م���ش��ارك��ة احلكومات
وامل��ؤ��س���س��ات العربية يف اجلائزة،
وتنمي معارف ومهارات امل�شاركني
يف جمال التميز امل�ؤ�س�سي.
و�أ�شاد القحطاين بجهود حكومة
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف
دعم اجلائزة التي حتظى برعاية
كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
ودورها يف بناء فكر قيادي �إيجابي
و�إح� ��داث ح��راك ونقلة نوعية يف
جمال التميز امل�ؤ�س�سي العربي.
م��رمي احل �م��ادي :اجل��ائ��زة ت�شكل
�إ�� �ض ��اف ��ة ن��وع �ي��ة مل �� �س�يرة التميز
احلكومي يف الوطن العربي.
و ق��ال��ت ��س�ع��ادة م��رمي احلمادي،
�أمني عام جائزة التميز احلكومي
ال �ع��رب��ي" :ا�ستطاعت اجلائزة
يف دورت � �ه ��ا الأوىل ال �ت ��أك �ي��د �أن
م�سرية التميز احلكومي العربي
ال ت� ��زال م �� �س �ت �م��رة ،و�أن تطوير
ر�ؤي � ��ة ع��رب �ي��ة م �� �ش�ترك��ة للتميز
احلكومي �أم��ر � �ض��روري ..يتمثل
هدفنا يف دعم التجارب احلكومية
العربية املتميزة وتطويرها مبا
ينعك�س ايجابيا على املجتمعات
وي���س�ه��م يف خ�ل��ق من ��اذج حكومية
ملهمة يف الوطن العربي ،وهو ما
مل�سناه خ�لال ال ��دورة الأوىل من
اجلائزة.".
و�أك � � ��دت احل� �م ��ادي �أن ال� � ��دورات
ال �ت ��دري �ب �ي ��ة ت� �ه ��دف �إىل �صقل
ال �ت �ج ��ارب وامل � �ه� ��ارات واخل �ب��رات
احلكومية العربية وذل��ك لتعزيز
امل���ش��ارك��ات يف ال ��دورة الثانية من
اجل��ائ��زة و�إب ��راز ال�ن�م��اذج املتميزة
على �صعيد امل��وظ�ف�ين وامل�شاريع
والتجارب واجلهات واخلدمات..
و�أ��ض��اف��ت" :ما مل�سناه م��ن تفاعل
واه �ت �م��ام امل �� �ش��ارك�ين يف خمتلف

و يتم عقد �سل�سلة الندوات والور�ش
التدريبية بالتعاون مع امل�س�ؤولني
واملعنيني ومن�سقي التميز وجودة
الأداء وال� �ت� �ط ��وي ��ر يف اجل �ه ��ات
احلكومية بالدول العربية ،وذلك
من �ضمن اجلهود املبذولة لتحفيز
احلكومات العربية على امل�شاركة
بفعالية ولإب��راز النماذج املتميزة
من املوظفني وامل�شاريع والتجارب
اجلهات واخلدمات وت�أثريها على
خدمة املواطنني.
الندوات والور�ش التدريبية ي�ؤكد
ال�ع��زم ال��دائ��م وامل�ستمر لإحداث
نقلة نوعية يف العمل احلكومي،
وت �ع��زي��ز روح امل �ن��اف �� �س��ة لتقدمي
�أف�ضل اخل��دم��ات التي من �ش�أنها
االرت� �ق ��اء ب��امل�ج�ت�م�ع��ات العربية،
والتمهيد ملرحلة جديدة التطوير
الإداري احلكومي ،وهو ما نتطلع
�إل� �ي ��ه م ��ن خ �ل��ال امل� ��� �ش ��ارك ��ات يف
ال��دورة الثانية من جائزة التميز
احلكومي العربي".
وق ��ال ��ت � �س �ع��ادت �ه��ا" :ت�شارك يف
ال � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة جل��ائ��زة التميز
احلكومي العربي  20دول عربية،
و��س�ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا ت �ك��رمي 15
ف��ائ��زا ب�ف�ئ��ات اجل��ائ��زة امل�ؤ�س�سية
وال� �ف ��ردي ��ة ،ع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا تكرمي
�أف�ضل وزير و�أف�ضل وزارة عربية
و�أف�ضل هيئة �أو م�ؤ�س�سة حكومية،
�إىل جانب �أف�ضل حمافظ عربي
ومدير عام عربي و�أف�ضل موظف
وم��وظ�ف��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى العربي
وتكرمي �أف�ضل امل�شاريع والتجارب
احلكومية الرائدة عربيا".
ور�������ش ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ج���ارب
واملمار�سات احلكومية.
و ت�ضمنت ور� ��ش ال�ع�م��ل ال�ت��ي مت
تنظيمها ل�شرح معايري اجلائزة
وف�ئ��ات�ه��ا و�آل �ي��ة ت �ق��دمي الطلبات
عرب النظام الإلكرتوين للجائزة،
�إ�ضافة �إىل ور�ش يف جمال تطوير
اخل� ��دم� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،و�إدارة
امل�شاريع والتميز الوظيفي.
و ت �� �س��اه��م ال� ��ور�� ��ش التدريبية
وال� � �ن � ��دوات يف ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات
وم �ع��رف��ة ك��اف��ة ال� �ك ��وادر املعنية،
ب ��الإ� � �ض ��اف ��ة �إىل ن� �ق ��ل املعرفة

وال �ت��دري��ب ع�ل��ى مفاهيم اجلودة
والتميز ون�شر �أح��دث امل�ستجدات
وامل �ف��اه �ي��م امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�م�ي��ز يف
اجل � �ه� ��ات احل �ك ��وم �ي ��ة العربية،
وت �ه��دف م��ن خ�ل�ال ذل��ك لتعزيز
ال � �ق� ��درات امل� �ت ��واج ��دة يف ال� ��دول
ال �ع��رب �ي��ة وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
�أهمية حتقيق التميز احلكومي،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة اىل دع� ��م التجارب
وامل �م��ار� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة العربية
املتميزة.
ومت عقد �أكرث من  50ور�شة عمل
خ�ل�ال م��رح �ل��ة ال ��دول ��ة احلالية
الثانية للجائزة ب��د�أت منذ �شهر
مار�س  2021املا�ضي ،مب�شاركة
ف��ري��ق امل�ن�ظ�م��ة واجل ��ائ ��زة وعدد
م ��ن اخل� �ب��راء يف جم� ��ال اجل� ��ودة
والتميز امل�ؤ�س�سي ،وبح�ضور �أكرث
م ��ن  9000م��وظ��ف وم�س�ؤول
يف ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي م��ن معظم
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وه � ��ي اململكة
العربية ال�سعودية ،و�سلطنة عمان
ودولة الكويت ،ومملكة البحرين،
وفل�سطني ،وموريتانيا ،واملغرب
واجل ��زائ ��ر وت��ون ����س وال�صومال
وج �ي �ب��وت��ي ،وك� ��ان ه �ن��اك ح�ضور
الف � � ��ت م � ��ن امل� �م� �ل� �ك ��ة الأردن � � �ي� � ��ة
الها�شمية ومن جمهورية العراق
وجمهورية م�صر العربية.
و ت�ضمنت �سل�سلة الندوات والور�ش
ث�لاث��ة حم� ��اور رئ�ي���س�ي��ة متعلقة
ب��ال �ت �م �ي��ز وال �ت �ط��وي��ر امل�ؤ�س�سي
ل �ل �ج �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة ،وم �ن �ه��ا ما
يتعلق بالتميز الوظيفي ،و�أخرى
بالتميز يف �إدارة امل���ش��اري��ع ،وكان
�أهمها ور�شة الريادة يف اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة ال� �ت ��ي الق� ��ت جتاوبا
كبريا من امل�شاركني.

الدورة الأوىل للجائزة.
و تلقت اجلائزة �أكرث من 5000
م �� �ش��ارك��ة ع��رب �ي��ة خ �ل�ال دورتها
الأوىل ،وما يزيد عن  1500طلب
ت��ر��ش�ي��ح ،حت�م��ل جميعها ق�ص�ص
جناح و�أمثلة ملهمة لنماذج عربية
ا�ستطاعت �أن تقدم فكرا مبتكرا
ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م ��ل احل� �ك ��وم ��ي يف
العديد من البلدان العربية ب�شكل
يعك�س �إم�ك��ان��ات وط��اق��ات مبدعة
يجب العناية بها وحتفيزها على
املزيد من االبتكار.
ومت خ �ل�ال ال � � ��دورة الأوىل من
اجل��ائ��زة الإع�ل��ان ع��ن الفائزين
يف اجل� ��وائ� ��ز ال� �ف ��ردي ��ة وتكرمي
الأف��راد ذوي الأداء املميز والذين
ا�ستطاعوا ترك �أث��ر كبري وتغيري
�إيجابي على اجلهات التي ينتمون
�إل �ي �ه��ا �أو ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات التي
يعملون بها.
ففي اجلوائز امل�ؤ�س�سية فاز خالل
ال ��دورة الأوىل م��ن اجل��ائ��زة بفئة
�أف�ضل وزارة عربية ،وزارة التجارة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،فيما
ح� ��ازت ه�ي�ئ��ة ال� �غ ��ذاء وال� � ��دواء يف
اململكة العربية ال�سعودية جائزة
�أف���ض��ل هيئة /م�ؤ�س�سة حكومية
عربية.
ويف فئة اجلوائز الفرعية للجائزة،
ح��از م�شروع "اال�ستخدام الأمثل
ل�ل�م���ض��ادات احليوية" م��ن وزارة
ال�صحة يف مملكة البحرين على
ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل م �� �ش��روع حكومي
عربي لتطوير القطاع ال�صحي،
وح�صلت ك��ل م��ن خ��دم��ة حوكمة
املعلومات االقت�صادية واجلمركية
لت�سهيل التجارة "�أفق" من �ش�ؤون
اجل� �م ��ارك ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة يف

مملكة البحرين ،وخدمة "فرجت"
التابعة للمديرية العامة لل�سجون
لوزارة الداخلية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وخ��دم��ة "الرتخي�ص
املتنقل" ال�ت��اب�ع��ة مل��دي��ري��ة الأمن
العام يف اململكة الأردنية الها�شمية
على جائزة �أف�ضل مبادرة  /جتربة
تطويرية حكومية.
كما ح�صل م�شروع بنبان للطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة – ال �� �ش��رك��ة امل�صرية
لنقل ال�ك�ه��رب��اء ل ��وزارة الكهرباء
وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة يف جمهورية
م�صر العربية على جائزة �أف�ضل
م���ش��روع ح�ك��وم��ي ع��رب��ي لتطوير
البنية التحتية ،وم�شروع �صناعة
النخبة من وزارة ��ش��ؤون ال�شباب
وال��ري��ا� �ض��ة يف مم�ل�ك��ة البحرين
على جائزة �أف�ضل م�شروع حكومي
عربي لتمكني ال�شباب.
وح���ص��د ك��ل م��ن م �� �ش��روع الدعم
ال �ت �ك �م �ي �ل��ي "تكافل" ب�صندوق
املعونة الوطنية يف اململكة الأردنية
ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة ،وم� ��� �ش ��روع "خطوة
للم�شاريع املنزلية" ب��وزارة العمل
والتنمية االج�ت�م��اع�ي��ة يف مملكة
ال �ب �ح��ري��ن ع �ل��ى ج ��ائ ��زة �أف�ضل
م �� �ش��روع ح �ك��وم��ي ع��رب��ي لتنمية
املجتمع.
ونالت منظومة االبتكار يف وزارة
ال �ع �م��ل ب���س�ل�ط�ن��ة ع� �م ��ان جائزة
�أف �� �ض��ل م �� �ش��روع ح �ك��وم��ي عربي
لتطوير التعليم ،ويف جائزة �أف�ضل
تطبيق حكومي عربي ذك��ي ،فقد
فاز بها كل من تطبيق "امل�ست�شار
العقاري" م��ن ��ص�ن��دوق التنمية
ال� �ع� �ق ��اري ��ة يف امل �م �ل �ك��ة العربية
ال�سعودية ،وتطبيق النظام الوطني
للمقرتحات وال�شكاوى "توا�صل"
ل �ه �ي �ئ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات واحل� �ك ��وم ��ة
الإلكرتونية يف مملكة البحرين،
وتطبيق "�أ�س�س �شركتك" التابعة
ل��وزارة التجارة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
�أم � ��ا يف اجل ��وائ ��ز ال� �ف ��ردي ��ة فقد
ف� � ��ازت م� �ع ��ايل ال� ��دك � �ت� ��ورة هالة
حلمي ال�سعيد ،وزي��رة التخطيط
والتنمية االقت�صادية يف جمهورية
م�صر العربية بجائزة �أف�ضل وزير
عربي ،والتي مت تقييمها من قبل
�شركة خارجية حمايدة وتطبيق

م �ع��اي�ير ت���ض��اه��ي ج��ائ��زة �أف�ضل
وزي��ر يف ال �ع��امل ،كما ف��از بجائزة
�أف�ضل حمافظ عربي اللواء عادل
حممد �إبراهيم الغ�ضبان حمافظ
حمافظة بور�سعيد يف جمهورية
م �� �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ،وف � ��از بجائزة
�أف�ضل مدير عام لهيئة �أو م�ؤ�س�سة
عربية� ،سعادة املهند�س حممد بن
�أحمد املوكلي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة امل�ي��اه الوطنية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وح�صد �سعادة
�أح �م��د ع �ب��داهلل ��ص��ال��ح املنفوحي
مدير بلدية الكويت جائزة �أف�ضل
م��دي��ر ب �ل��دي��ة يف امل� ��دن العربية،
فيما ن��ال اجل��ائ��زة يف فئة �أف�ضل
م��وظ��ف ح �ك��وم��ي ع��رب��ي العقيد
�صالح الدين الطراب�شه ا�ست�شاري
ج ��راح ��ة ال �ق �ل��ب يف م��رك��ز امللكة
علياء لأم��را���ض وج��راح��ة القلب
م��ن اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية،
وج��ائ��زة �أف�ضل موظفة حكومية
عربية ملنى حممد �سلمان م�شعل،
ب��اح��ث رئ�ي����س وم�ست�شار ل�ش�ؤون
وق��اي��ة ال�ن�ب��ات يف امل��رك��ز الوطني
ل �ل �ب �ح��وث ال ��زراع� �ي ��ة يف اململكة
الأردن �ي��ة الها�شمية ،ونهى �أحمد
ال�سيد ،مدير املركز التكنولوجي
ب �ح��ي م �ن �ت��زه �أول يف جمهورية
م�صر العربية.
جائزة التميز احلكومي العربي.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر �أن � ��ه مت �إط�ل��اق
ج��ائ��زة التميز احل�ك��وم��ي العربي
يف �شهر م��اي��و  ،2019بالتعاون
ب�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة للتنمية
الإدارية يف جامعة الدول العربية
وحكومة دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،وب �ه��دف �إح� ��داث حراك
عربي يف العمل الإداري ،وتعزيز
ثقافة التميز امل�ؤ�س�سي يف خمتلف
ق�ط��اع��ات ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي ،عرب
تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف ه��ذا امل�ج��ال ،وخلق فكر قيادي
�إيجابي لتبني التميز يف اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة ال �ع��رب �ي��ة� ،إىل جانب
الرتكيز على حت�سني الأداء العام
وال �ت �ط��وي��ر امل���س�ت�م��ر يف الأجهزة
احلكومية العربية ،و�إبراز وتقدير
واالح �ت �ف��اء ب��اجل �ه��ود احلكومية
املتميزة يف الدول العربية.

مركز تريندز واجلامعة الإ�سالمية الرو�سية ي�ستعر�ضان �آفاق التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي -الفجر:

ب�ح��ث "مركز ت��ري�ن��دز للبحوث
و"اجلامعة
واال�ست�شارات"
الإ��س�لام�ي��ة الرو�سية" يف قازان
�آف� ��اق ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك و�سبل
مد ج�سور التعاون بني اجلانبني
مبا يحقق الأه��داف امل�شرتكة يف
املجاالت البحثية واملعرفية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام
بها ،م�ؤخراً ،الدكتور رفيق حممد
� �ش�ي�ن ،رئ �ي ����س جم �ل ����س التعليم
الإ��س�لام��ي يف االحت ��اد الرو�سي،
رئي�س اجلامعة ،والوفد املرافق
مل �ق��ر "مركز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال�ست�شارات" يف �أب ��وظ� �ب ��ي
بح�ضو ر الدكتور �سيف ال�شعايل،
ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام�ع��ة حم�م��د بن

زاي� ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة ،حيث
ا�ستمع الوفد من الأ�ستاذ �سلطان
ماجد نائب رئي�س قطاع البحث
العلمي �إىل ع��ر���ض م��وج��ز حول
"مركز تريندز " و�إداراته وجمال
عمله واهتماماته ،ال�سيما جانب
البحث العلمي وخا�صة ما يت�صل
ب��الإ��س�لام ال�سيا�سي ،ومو�سوعة
الإخوان امل�سلمني.
ب� � ��دوره ،ق � ��دم ال ��دك� �ت ��ور حممد
رفيق �شني ،عر�ضاً حول اجلامعة
ال ��رو�� �س� �ي ��ة ،وجم � � ��االت عملها،
مو�ضحاً �أن�ه��ا تعمل على �إحياء
ال� �ت� ��راث الإ� � �س�ل��ام� ��ي املعتدل
يف رو� �س �ي��ا وف ��ق م �ع��اي�ير علمية
ر��ص�ي�ن��ة ،ك�م��ا ت �ط��رق �إىل تاريخ
الإ�سالم يف منطقة قازان ورو�سيا
عموماً.

م��و��ض�ح�اً �أن ��ه ع��ري��ق وي �ع��ود �إىل
�أكرث من �ألف �سنة.
وق � ��د �أب� � � ��دى رئ� �ي� �� ��س اجلامعة
الإ�سالمية يف قازان رغبة �شديدة
يف التعاون مع "مركز تريندز"،
مثمناً جهوده و�سمعته العلمية،

وان��ه ي�شكل من�صة بحثية عاملية
ر�صينة .م�ؤكداً �أن اجلامعة على
ا�ستعداد للتعاون مع "تريندز"
يف جم� ��ال الإ� � �س�ل��ام ال�سيا�سي
والإخ��وان امل�سلمني ،وك�شف زيف
�أفكارهم ،وكذلك ترجمة كتب يف

كهرباء ال�شارقة تنجز � 529ألف معاملة رقمية يف2021
•• ال�شارقة  -وام:

�أجنزت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة � 529.328ألف معاملة رقمية
على بوابة اخل��دم��ات الإلكرتونية والتطبيق الذكي خ�لال العام 2021
ت�ضمنت ال��دف��ع ال��ذك��ي ل�ل�ف��ات��ورة وحت��دي��ث امل�ل��ف ال�شخ�صي للم�شرتكني
والت�سجيل يف البوابة الإلكرتونية والتطبيق الذكي و طلب تو�صيل الغاز
مبتو�سط زيادة بلغت  2.34باملائة مقارنة بعام . 2020
فيما مت ا�ستقبال قرابة  14,000ملف طلب على خدمة " حتت �أمرك "
الرقمية و التي مت �إطالقها يف بداية  2021وتخت�ص بتزويد امل�شرتكني
باخلدمات الأ�سا�سية مثل خدمة بدء و�إغالق ح�ساب وتغيري التعرفة واملزيد
من اخلدمات يف حني مت ت�سجيل � 36.542ألف م�ستخدم جديد يف خدمة

ح�سابي مع على البوابة الإلكرتونية اخلا�صة بالهيئة والتطبيق الذكي.
و �أو�ضحت املهند�سة فاطمة علي �أ�صغر مدير �إدارة تقنية املعلومات والإت�صال
�أن الهيئة تعمل على التحول الرقمي لتقدمي اخلدمات للم�شرتكني بهدف
توفري وقتهم وجهدهم وت�شجيعهم على ا�ستخدام ال�ط��رق الإلكرتونية
لإنهاء معامالتهم وت�سديد فواتريهم ب�سهولة وي�سر وب�أمان حيث وفرت
العديد من ط��رق الدفع االل�ك�تروين ت�شمل املوقع االل�ك�تروين www.
 sewa.gov.aeوالتطبيق الذكي  SEWA Appوماكينات ات�صاالت
ومراكز ال�صرافة وماكينات الدفع االلكرتوين  MBMAو�أكرث من 17
بنكا.
و �أ�ضافت فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�صال
والأن�ظ�م��ة الداخلية تعمل �إدارة تقنية املعلومات واالت���ص��ال على مواكبة

التطور التكنولوجي و�إحداث نقلة نوعية من خالل التحول من ا�ستخدام
الربامج التقليدية �إىل ا�ستخدام �أف�ضل الأنظمة والتقنيات احلديثة ملمار�سة
الأعمال وزيادة الكفاءة الإنتاجية و�سرعة �إجناز املهام وتبذل الإدارة جهودا
متوا�صلة لتوفري ال��دع��م ال�ل�ازم جلميع امل�ستخدمني بالهيئة وت�سهيل
العمليات والإجراءات املعمول بها .
ونوه �إىل �أنه مت العمل على عدة م�شاريع حيوية و�إطالق بع�ض منها خالل
عام  2021و منها م�شاريع تطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات وجاري
العمل على م�شاريع �أخرى خالل هذا العام.
من جانبها �أ�شارت مروة ال�سويدي رئي�س ق�سم �إدارة اخلدمات الذكية ب�إدارة
تقنية املعلومات والإت�صال �إىل �أن االدارة �أطلقت خالل عام  2021عددا من
اخلدمات الذكية والإلكرتونية �شملت �إطالق الت�صميم الإلكرتوين اجلديد

هذا املجال وامل�شاركة يف بحوثها،
م���ش�يراً �إىل �أن اجل��ام�ع��ة لديها
�شراكات مع جامعات وم�ؤ�س�سات
�أكادميية عدة ،و�سيكون "تريندز
" �أول مركز بحثي تربم اجلامعة
�شراكة وتعاوناً معه.

للفاتورة اخل�ضراء على الربيد الإلكرتوين للعمالء و مت �إ�ضافتها �إىل خدمة
الر�سائل الن�صية للتمكن من ت�صفح الفاتورة ب�شكل مبا�شر عند ا�ستقبالها
على الهاتف املتحرك عن طريق الر�سائل الن�صية �إىل جانب �إطالق خدمة
الإي�صال الرقمي عند دفع الفاتورة ال�شهرية عن طريق الر�سائل الن�صية
و كذلك �إطالق خدمة �شهادة عدم ممانعة لتو�صيل التيار الكهربائي على
الر�سائل الن�صية للمالك واملقاولني بالتعاون مع �إدارة خدمات الكهرباء.
و �أ�ضافت �أن الهيئة �أطلقت �أي�ضا خدمة التقييم ال�شامل للخدمات عن طريق
الر�سائل الن�صية والربيد الإلكرتوين فور تخلي�ص �أية معاملة �إلكرتونية
على املوقع �أو التطبيق الذكي  ..وت�سعى الهيئة لتطوير خدماتها من خالل
درا�سة مالحظات و �آراء اجلمهور امل�ستخدمني لهذه اخلدمات والربامج
للعمل على تلبية متطلبات و �إحتياجات العمالء ب�شكل يفوق التوقعات.
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�إ�سعاف دبي ودبي للثقافة تبحثان �آفاق التعاون وتطوير ال�شراكات
•• دبي  -وام:

بحثت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف �آفاق تطوير ال�شراكات والتعاون
امل�شرتك مع هيئة الثقافة والفنون يف دبي بهدف حتقيق �أف�ضل عالقة
تكاملية بني الطرفني تدعم جودة احلياة يف دبي.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ج�م��ع ��س�ع��ادة خليفة ال� ��دراي املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف و�سعادة هالة بدري املديرة
العامة لهيئة الثقافة وال�ف�ن��ون يف دب��ي وذل��ك يف مقر �إ��س�ع��اف دبي
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني.
و �أك ��د خليفة ال� ��دراي ح��ر���ص امل��ؤ��س���س��ة ع�ل��ى �إي �ج��اد �صيغة �شراكة

ا�ستثنائية بني الطرفني مبا ي�شكل �إ�ضافة نوعية يف جمال التعاون
امل�شرتك و�إ�سعاد �أف��راد املجتمع معربا عن ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة لتقدمي
خدمات نوعية متخ�ص�صة للهيئة و جاهزيتها لتغطية الفعاليات
وامل��واق��ع والأح � ��داث وامل���ش��اري��ع ال�ت��ي ت�شرف عليها وت��دي��ره��ا "دبي
للثقافة" ب�شكل عام.
م��ن جانبها رحبت هالة ب��دري ب��إق��ام��ة �شراكة ب�ين "دبي للثقافة"
و"�إ�سعاف دبي" وذل��ك انطالقا م��ن �إمي��ان الهيئة ب�أهمية التعاون
والتكامل مع جميع م�ؤ�س�سات الدولة احلكومية واخلا�صة من �أجل
حتقيق الأه ��داف الإ�سرتاتيجية للهيئة يف دع��م الإب ��داع واملبدعني
وال��ر�ؤي��ة الأو��س��ع ل�ل�إم��ارة ال �سيما املتعلقة برت�سيخ مكانتها مركزا

عامليا للثقافة وحا�ضنة للإبداع وملتقى للمواهب م�شرية �إىل الدور
احليوي الذي تلعبه "�إ�سعاف دبي" كخط الدفاع الأول يف الإمارة من
خالل خدماتها االحرتافية املبتكرة والرائدة.
بدورها حتدثت الدكتورة عائ�شة املطوع مديرة مكتب الإ�سرتاتيجية
مبـــــــ�ؤ�س�سة دب��ي خلـــــــدمات الإ�ســــــعاف عن جـــــــودة احلياة يف دبي
وال � ��دور امل��ؤ��س���س��ات��ي امل �� �ش�ترك ب�ي�ن اجل �ه��ات ل�ت�ع��زي��ز ا�سرتاتيجية
وتوجهات القــــــيادة الر�شيــــــدة فيما يخ�ص التواجد على خريطة
الإب ��داع من خ�لال �إط�لاق م�شــــــاريع م�شرتكة مبتكرة وا�ستثنائية
مب��ا ي��واك��ب طموح �إم��ارة دب��ي اخل��ا���ص جت��اه ر�ضا و�إ��س�ع��اد املواطنني
واملقيمني والزائرين.

مت خالل الزيارة عر�ض مادة فيلمية عن �أف�ضل املمار�سات واخلدمات
التخ�ص�صية التي تقدمها م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف للمتعاملني
واملجتمع ب�شكل عام ودور امل�ؤ�س�سة البارز يف مواجهة الأزمات خ�صو�صا
�أزمة "كوفيد "-19وكيفية تعاملها معها بكل احرتافية ومهنية من
خ�لال ك��وادره��ا الب�شرية وجتهيزات �أ�سطولها املتطورة وخدماتها
املختلفة املتميزة .
بالإ�ضافة للأنظمة والربامج الإلكرتونية والتطبيقات الذكية التي
مت تطويرها من قبل امل�ؤ�س�سة واالبتكارات التي تتنا�سب مع ظروف
اجل��ائ�ح��ة ف�ضال ع��ن ا��س�ت�ع��را���ض �أ� �س �ط��ول م��رك�ب��ات الإ� �س �ع��اف على
اختالف �أنواعها.
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عمار النعيمي يهنئ �إدارة الدفاع املدين حل�صولها على املركز الأول يف التمارين اال�سرتاتيجية للمرة الثانية على التوايل
•• عجمان-وام:

هن�أ �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
ال �ن �ع �ي �م��ي ويل ع� �ه ��د عجمان
� ..سعـــــادة ال�ع�ق�ي��د رائ ��د عبيد
الزعابي مدير عام الدفاع املدين
يف عجمان ومنت�سبي الإدارة على
ح�صولهم ع�ل��ى امل��رك��ز الأول يف
ال �ت �م��اري��ن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة على
م�ستوى ال��دول��ة ل�ل�م��رة الثانية
علـــــى ال� �ت ��وايل ب�ن���س�ب��ة 96.3
باملئة .
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه
بديوان احلاكم � ..سعادة العقيد
رائ ��د ع�ب�ي��د ال��زع��اب��ي وع ��دد من
��ض�ب��اط �إدارة ال��دف��اع امل ��دين ..
م�شيدا بهذا الإجن��از ال��ذي يدل
على اجلهود الكبرية التي بذلهتا
الإدارة و كافة منت�سبيها الذين
�أثبتوا قدرتهم على ال��دخ��ول يف
مناف�سة ��ش��ري�ف��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل
هذه االجناز التي يت�شرف به كل
�أفراد االدارة .
وقال �سموه �إن الفوز بالركز الأول
ال ي�أتي �إال من خالل اال�ستمرار

يف االرت �ق��اء ب ��الأداء وب��ذل املزيد
من اجلهود وموا�صلة التدريب
والت�أهيل لكل �أفراد االدارة �سواء
كانوا �ضباطا �أو �أف ��رادا  ..داعيا
العاملني يف ال��دف��اع امل��دين كافة
�إىل اال�ستفادة من هذه الإجنازات
ل �ت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د م �ن �ه��ا ،خ�ل�ال
تكاتف اجلميع والتن�سيق فيما

بينهم لتبادل املبادرات واخلربات
و�إجناز املهام بكل دقة و�أمانة.
وو� �ص��ف ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �م��ار بن
حميد النعيمي ه��ذا ال�ف��وز ب�أنه
ث �م��رة ل�لاه�ت�م��ام وال��دع��م الذي
ت�ت�ل�ق��اه �أج �ه��زت �ن��ا اخل��دم �ي��ة من
قيادتنا العليا ونتيج التوجيهات
واجل � �ه ��ود ال �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا وزارة

الداخلـــــية بقـــــــيادة الفــــــريق
�سمو ال���ش�ي��خ �سيف ب��ن زاي ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية الذي جعل التميز
يف الأداء هدفا ا�سرتاتيجيا ي�أتي
يف مقــــــدمة �أول �ـ �ـ �ـ��وي��ات العمل
الأمني واحلفاظ على املمتلكات
واالرواح .

و�أكد �سموه �أن هذا الفوز امل�ستحق
يعد م�صدر فخر واعتزاز جلميع
منت�سبي ادارة ال��دف��اع امل��دين يف
عجمان وداف�ع��ا ملوا�صلة م�سرية
العمل وال�ع�ط��اء لتطوير الأداء
كما ي�ضع منت�سبي الدفاع املدين
�أمام ا�ستحقاقات جديدة تدفعهم
�إىل ب � ��ذل امل� ��زي� ��د م� ��ن اجلهود

لتقدمي الأف�ضل يف امل�ستقبل.
وم��ن ج��ان�ب��ه ت�ق��دم العقيد رائد
ع�ب�ي��د ال��زع��اب��ي ب�ج��زي��ل ال�شكر
واالم �ت �ن��ان وال �ت �ق��دي��ر ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حميد ب��ن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح ��اك ��م ع �ج �م��ان و� �س �م��و ال�شيخ
ع �م��ار ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ويل

ع�ه��د ع�ج�م��ان ع�ل��ى م��ا يقدمانه
م ��ن دع ��م وم �� �س��ان��دة ل �ل��دف��اع ..
م�ث�م�ن��ا ا� �س �ت �ق �ب��ال � �س �م��و ال�شيخ
عمار بن حميد النعيمي منت�سبي
ال ��دف ��اع امل� ��دين وال � ��ذي �سيكون
حافزا لتقدمي املزيد من العمل
اجل��اد وتقدمي م�ب��ادرات متميزة
ل�لارت �ق��اء ب� ��االداء  ..م ��ؤك��دا �أن

ال �ف��وز ب��امل��رك��ز الأول ع�ل��ى مدى
عامني متتاليني مل ي��أت �إال من
خالل توجيهات ودعم وم�ساندة
وت���ش�ج�ي��ع ��س�م��وه�م��ا للح�صول
على امل��زي��د م��ن امل��راك��ز املتقدمه
ال �ت��ي ت��رف��ع م ��ن ��س�م�ع��ة و�ش�أن
�إم � ��ارة ع �ج �م��ان  .وق� ��ال العقيد
رائد عبيد الزعابي �إن التمارين
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ت���س��اه��م ب�شكل
ف�ع��ال يف رف��ع ال�ك�ف��اءة وجاهزية
ع�ن��ا��ص��ر ال��دف��اع امل ��دين وقيا�س
اال� �س �ت �ج��اب��ة وت�ن�م�ي��ة مهاراتهم
وحت�سني قدراتهم وقيا�س فعالية
املعدات يف مواجهة الأخطار .
و�أ�ضاف �أن الإدارة نفذت متارين
خم�ت�ل�ف��ة ��ش�م�ل��ت م �ه��ام وق� ��درات
و�إمكانية الدفاع املدين مب�ساندة
ال���ش��رك��اء يف �أ��ص�ع��ب ال �ظ��روف و
�أعقد ال�سيناريوهات.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ عبداهلل
ب��ن م��اج��د ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر عام
مكتب �ش�ؤون املواطنيني و�سعادة
يو�سف حممد النعيمي مدير عام
الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من
كبار امل�س�ؤولني.

خالل اجتماعها الأول للدورة الـ19

اللجنة املنظمة بدبا احل�صن تبحث اال�ستعدادات اخلا�صة ب�أيام ال�شارقة الرتاثية
•• دبا احل�صن-الفجر:

عقدت اللجنة املنظمة لفعاليات
�أي � � � ��ام ال� ��� �ش ��ارق ��ة ال �ت�راث � �ي� ��ة يف
م��دي�ن��ة دب ��ا احل���ص��ن �إجتماعها
الأول ،وذل ��ك ل�ب�ح��ث ومناق�شة
اال�ستعدادات اخلا�صة بالن�سخة
التا�سعة ع�شر من �أي��ام ال�شارقة
ال�تراث �ي��ة ،ال �ت��ي ينظمها معهد
ال � �� � �ش� ��ارق� ��ة ل� � �ل �ت��راث �� �س� �ن ��وي� �اً،
ل�لاح �ت �ف��ال ب��امل �ظ��اه��ر الرتاثية
وال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن ع ��ادات وتقاليد
�أ�صيلة متوارثة يف دولة الإمارات

واملنطقة والعامل.
ت��ر�أ���س االج �ت �م��اع � �س �ع��ادة �أحمد
�سلطان الظهوري رئي�س اللجنة
املنظمة لأي��ام ال�شارقة الرتاثية
يف مدينة دب��ا احل�صن ،بح�ضور
ك��ل م��ن � �س �ع��ادة ط��ال��ب عبداهلل
ال �ي �ح �ي��ائ��ي م ��دي ��ر ب� �ل ��دي ��ة دب ��ا
احل�صن ،و�أع�ضاء اللجنة املنظمة
لأي��ام ال�شارقة الرتاثية باملدينة
الفا�ضلة.
ً
ون��اق ����ش امل �ج �ت �م �ع��ون ع � ��ددا من
ب��ال�برام��ج وال��ور���ش والفعاليات
امل �� �ص��اح �ب��ة ل� �ـ "�أيام ال�شارقة

الرتاثية" ب��امل��دي �ن��ة الفا�ضلة،
والتي تقام حتت �شعار "الرتاث
وامل�ستقبل" يف الفرتة املقرتحة
م��ن � 16إىل  20م��ار���س املقبل،
يف القرية الرتاثية مبدينة دبا
احل�صن.
واع� �ت� �م ��د امل �ج �ت �م �ع��ون خمطط
ال �ق��ري��ة ال�ت�راث �ي��ة امل�ست�ضيفة
ل �ف �ع��ال �ي��ات "الأيام" ،وال � ��ذي
ي�ت���ض�م��ن رك ��ن خ��ا���ص للدوائر
احلكومية امل�شاركة ،وع ��دداً من
الأركان اخلا�صة باحلرف املعربة
ع ��ن ال �ب �ي �ئ��ة ال�ت�راث� �ي ��ة الربية

والبحرية وامل�شغوالت اليدوية،
و�أب ��رزه ��ا ��ص�ن��اع��ة ال�ف�خ��ار وفلق
املحار ،وركن ع�سل النحل ،و�أق�سام
للأ�سر املنتجة وامل�أكوالت ال�شعبية
املتنوعة ،وامل�سرح التفاعلي الذي
�سينفذ م��ن خ�لال��ه ال�ع��دي��د من
الأن�شطة والعرو�ض الفلكلورية
وال���ش�ع�ب�ي��ة وال ��ور� ��ش التعليمية
والربامج التثقيفية والريا�ضية،
�إىل جانب امل�سابقات والفعاليات
الثقافية ال�شيقة واملمتعة.
�أو�� �ض ��ح � �س �ع��ادة �أح� �م ��د �سلطان
الظهوري رئي�س اللجنة املنظمة

لأي ��ام ال���ش��ارق��ة ال�تراث�ي��ة يف دبا
احل�صن �إن �أيام ال�شارقة الرتاثية
ت �ع��د ن��اف��ذة ح �� �ض��اري��ة وتراثية
عاملية ت�سلط ال�ضوء على �أ�صالة
املا�ضي وع��راق��ة احل��ا��ض��ر ،حيث
ت ��وف ��ر ل �ل �� �س �ك��ان وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن يف
املدينة الفا�ضلة فر�صة للتعرف
على العادات والتقاليد الأ�صيلة
امل � �ت� ��وارث� ��ة يف دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
واملنطقة والعامل� ،إىل جانب ما
حتتويه م��ن فعاليات م�صاحبة
تت�ضمن عرو�ض الغناء والرق�ص
وفنون الن�سيج والعزف واحلناء

وال� �ف� �ن ��ون ال�ت�راث� �ي ��ة وال ��ور� ��ش
التعليمية وال�برام��ج الريا�ضية

وامل�سابقات وغريها ،وذلك و�سط
الإج� ��راءات االح�ترازي��ة املعمول

ب�ه��ا يف دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة.

�شرطة �أبوظبي ت�ستعر�ض من خالل برنامج «بالدنا �أمانة» ابتكاراتها ل�صناعة امل�ستقبل خم�سون متربعا للدم �ضمن حملة جمل�س �ضاحية الرحمانية على التربع بالدم
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستعر�ضت �شرطة �أبوظبي جهودها يف جمال االهتمام باالبتكار ال�شرطي
ل�صناعة امل�ستقبل يف حلقتها ال�ساد�سة من برنامج بالدنا �أمانة عرب �أثري
�إذاعة �أبوظبي  FMتزامنا مع �شهر الإمارات لالبتكار حتت �شعار "الإمارات
تبتكر  . 2022و�أكد املقدم الدكتور م�صعب عمري ال�شرياين مدير �إدارة
االبتكار وا�ست�شراف امل�ستقبل يف �شرطة ابوظبي �أن دولة الإم��ارات جنحت
يف حتويل االبتكار �إىل ثقافة حياة ونهج �إداري لتطوير العمل احلكومي
وتعزيز التنمية االقت�صادية امل�ستدامة وفق خطط وا�سرتاتيجيات طويلة
امل��دى ووا�ضحة امل�ع��امل� ،أث�م��رت ع��ن تربعها على امل��رك��ز الأول عرب ًيا و الـ
 34عامل ًيا يف م�ؤ�شر االبتكار العاملي لعام  2020متقدمة مرتبتني على
الت�صنيف العام للم�ؤ�شر عن عام  2019وحافظت على املركز الأول على
م�ستوى الدول العربية وذلك للعام اخلام�س على التوايل.
ولفت �إىل اهتمام �شرطة �أبوظبي امل�ستمر بتقدمي �أف�ضل املمار�سات الذكية
التي تخدم املجتمع ،وتعريف املتعاملني ب�أهم املبادرات وامل�شاريع التقنية
والذكية التي تتبناها جت�سيداً ال�سرتاتيجية �إم��ارة �أبوظبي نحو التح ّول
ال��ذك��ي يف تقدمي اخل��دم��ات م�شرياً �إىل �أن �أزم��ة كوفيد� 19أك��دت �أهمية
االبتكار يف تعزيز فعالية وكفاءة حكومة دولة الإمارات يف مواجهة تداعيات
اجلائحة ف��الإم��ارات تبتكر ل�صناعة الغد بف�ضل وتوجيهات قادتها وهمة
�أبنائها ونظرتها امل�ستقبلية .وذك��ر الرائد حممد جا�سم احلو�سني رئي�س
ق�سم االبتكار يف �إدارة االبتكار وا�ست�شراف امل�ستقبل �أنه �سيتم �إطالق مبادرات
للتوعية باالبتكار عرب خمتلف القنوات الإعالمية لالطالع على االبتكارات

ال�شرطية وامل�شاركة بالأفكار االبتكارية  .و�أ�شار �إىل �أان نتائج االبتكارات
يف �شرطة �أبوظبي انعك�ست ايجابياً يف خدمة الأم��ن والأم��ان و تعزيز ثقة
اجلمهور يف اخلدمات ال�شرطية املقدمة ح�سب العديد من امل�ؤ�شرات االمنية
مثل ما جاء م�ؤخرا يف "م�ؤ�شر نومبيو" لأمان املدن  2022بح�صول �إمارة
�أب��وظ�ب��ي على تقييم املدينة الأك�ث�ر �أم��ان �اً يف ال�ع��امل للعام ال�ساد�س على
ال�ت��وايل .و�أ��ض��اف  " :تنفذ �شرطة �أبوظبي العديد من الفعاليات خالل
�شهر الإمارات لالبتكار وت�شمل �إطالق من�صة التحديات يف دورتها الثانية
على برنامج مركز الأفكار االلكرتوين لإ�شراك �أفراد املجتمع يف و�ضع حلول
وتنظيم ملتقى االبتكار ال�شرطي االفرتا�ضي يف دورت��ه الثانية �إىل جانب
ور�ش عن كيفية االنتقال من فكرة ابتكارية �إىل منتج �أو خدمة و جل�سات
ح��واري��ة وور� ��ش عمل وخم �ت�برات لالبتكار .و �أو� �ض��ح �أن �شرطة �أبوظبي
عملت على بناء النموذج ال�شرطي لل�شراكة مع املجتمع و اعتماده وت�سجيله
كنموذج عمل حا�صل على ملكية فكرية من وزارة االقت�صاد وي�شمل 42
معياراً على  8حماور رئي�سية من �أبرزها تعزيز القيم والثقافة امل�ؤ�س�سية
ال�لازم��ة لبناء ال�شراكة مع املجتمع  .و ا�ستعر�ض �أب��رز مرتكزات الدورة
الثانية ملن�صة التحديات م��ن خ�لال حت��دي�ين الأول كيف ميكن ل�شرطة
�أبوظبي تطوير منظومة االبتكار يف العمل ال�شرطي �أم��ا التحدي الثاين
فهو كيف ميكن ل�شرطة �أبوظبي الت�صدي جلرائم العملة الرقمية وميكن
للجمهور الدخول على من�صة التحديات من خالل املوقع االلكرتوين �أو
التطبيق الذكي و �إ�ضافة مالحظات تطويرية على الأفكار وبعد انتهاء فرتة
ا�ستالم املقرتحات يف  20مار�س املقبل �سيتم حتويل جميع الأفكار لفريق
العمل املتخ�ص�ص و من ثم تكرمي الفائزين .

•• ال�شارقة -الفجر:

�شهدت فعالية التربع بالدم والتي نظمها جمل�س
�ضاحية الرحمانية التابع لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي
والقرى يف مقره مبدينة ال�شارقة بالتعاون مع
مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بال�شارقة �إقبا ًال
كبرياً من �أهايل ال�ضاحية وبلغ عدد من املتربعني
خم�سون متربعا .
وج��رى تنظم هذه احلملة يف �إط��ار خطة املجل�س
لتعزيز �أن�شطتها يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية،
ودعم العمل التطوعي ت�أكيداً على �أهمية التربع
بالدم باعتباره �سلوكاً نبي ً
ال ومبادرة �إن�سانية.
ومت اعتماد �شعار " قطرة من دمك حياة لغريك"
للفت االنتباه �إىل الأدوار التي ت�ضطلع بها نظم
ال �ت�برع ال�ط��وع��ي يف ت�شجيع ال�ن��ا���س ع�ل��ى رعاية
بع�ضهم البع�ض وتعزيز متا�سك املجتمع.
وتوافد عدد كبري من �أهايل ال�ضاحية والراغبني
يف ال�ت�برع ب��ال��دم للم�ساهمة يف ه��ذه احلملة من
خالل حر�صهم على �إج��راء الفحو�صات الالزمة
ث��م م�شاركتهم يف ال �ت�برع ليبلغ ع��دد امل�شاركني

 50متربعا بالدم يف ظل الإمكانات التي وفرها
جمل�س �ضاحية الرحمانية بجانب خدمات نقل
الدم والأبحاث .ويف هذا الإطار �أ�شاد �سعادة عاطف
�أح�م��د ك��راين ع�ضو جمل�س �ضاحية الرحمانية
من�سق ع��ام احلملة بامل�شاركة ال�ك�ب�يرة للأهايل
والتربع بالدم طواعية لإنقاذ حياة الآخرين و�أ�شار

�إىل �أن الأه ��ايل ت��واف��دوا ل�ل�ت�برع �سعياً ل�ضمان
توفري �إمدادات كافية من الدم للمر�ضى وم�صابي
احل ��وادث وم���س��ان��دة امل�ح�ت��اج�ين لنقل ال ��دم .ويف
نهاية احلملة قام كراين بتكرمي فريق العمل من
قبل مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بال�شارقة
وبارك �أدوارهم وم�ساعيهم يف هذا املجال.
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مدير عام �شرطة �أبوظبي :الإذاعات املحلية �شريك هام
يف تعزيز الوعي الأمني للمجتمع
•• �أبوظبي-الفجر:

06

�أك��د �سعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي على ال��دور الكبري
الذي تقوم به و�سائل الإعالم يف ن�شر الوعي الأمني واملروري والتثقيف والتوعية مبختلف
الق�ضايا الأمنية م�شيداً بدور الإذاعات املحلية يف حتقيق تطلعات �شرطة �أبوظبي بوقاية
املجتمع من اجلرمية .
و�أ�ضاف يف كلمة مبنا�سبة يوم الإذاعة العاملي والذي ي�صادف  13فرباير من كل عام �إن
�شرطة �أبوظبي تثمن دور الر�سالة الإعالمية التي ت�صل �إىل ماليني اجلماهري عرب

االذاعة والتي تعد من �أكرث الو�سائط الإعالمية جذباً للم�ستمعني يف دولة الإمارات و بقنواتهم وو�سائلهم املختلفة هم �شركاء رئي�سيني للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي يف
ن�شر الوعي وزيادة ثقة املجتمع مبختلف اخلدمات التي تقدم لهم وحتقيق تطلعات
�أرجاء العامل كافة.
ولفت �إىل حر�ص �شرطة �أبوظبي على تعزيز ال�شراكة مع خمتلف الإذاعات املحلية و القيادة الر�شيدة يف االرتقاء مب�سرية العمل امل�ؤ�س�سي وقيا�س اجتاهاته وفقا ملناهج عاملية
�آخرها مع �شركة �أبوظبي للإعالم عرب الربنامج الإذاع��ي "بالدنا �أمانة" والذي بد�أ ريادية  .و�أ�شار �إىل تنويع �شرطة �أبوظبي نطاق املادة الإذاعية اليومية والر�سائل العاجلة
بثه عرب �أث�ير �إذاع��ة �أبوظبي  FMاعتباراً من �شهر يناير  .2022ب�إ�شراف و �إعداد لتنبيه اجلمهور بامل�ستجدات بالإ�ضافة لبث فقرات �إذاعية تركز على التوعية الأمنية
�إدارة الإع�لام الأمني وتقدمي منت�سبي �شرطة �أبوظبي  ،لت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا واملجتمعية والإر�شادية يف خمتلف الق�ضايا االجتماعية مثل خماطر املخدرات و�أ�ضرارها
واملوا�ضيع التي تتعلق ب�أمن و�سالمة املجتمع ،وخدمات �شرطة �أبوظبي �سوا ًء عرب القنوات و�ضرورة االلتزام بالقوانني املرورية ،والتوعية بالوقاية من اجلرمية وخماطر بع�ض
املبا�شرة �أو من�صاتها الذكية .وحيا �سعادته الإعالميني يف كل موقع الفتاً �إىل �أنهم الظواهر وال�سلوكيات.

نورة الكعبي تزور جناح رو�سيا يف �إك�سبو  2020دبي
م�صدر �إبداع ال ين�ضب ،والذي يتميز بت�صميمه الإبداعي ،مبحاكاته وجت�سديه
•• دبي-الفجر:
لل�سرعة واحل��رك��ة يف ت��دف��ق الأف �ك��ار وامل�ع��رف��ة .ويجمع اجل�ن��اح ال��رو��س��ي بني
زارت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب جناح رو�سيا يف الطابع الرتويجي للفر�ص اال�ستثمارية واالقت�صادية يف جماالت اال�ستدامة؛
معر�ض �أك�سبو دبي  2020واملُقام يف منطقة التنقل ،ويحمل �شعار رو�سيا  -وال�ت�ع��ري��ف بثقافة رو��س�ي��ا وت��راث �ه��ا؛ �إىل ج��ان��ب �أح ��دث اب�ت�ك��ارات�ه��ا يف جمال

ال�صناعات والتكنولوجيا املتقدمة..
واطلعت معاليها على التجارب التكنولوجية املتطورة لرو�سيا ،وتعرفت �أكرث
�إىل ما يعر�ضه اجلناح عن م�ستقبل التقنية احلديثة من وجهة النظر الرو�سية،
فيما ا�ستعر�ض �ألك�سندر جتمان  ،مدير جناح رو�سيا� ،أمام معاليها الإجنازات

الرو�سية املتميزة يف جماالت ال�صناعة والعلوم والتكنولوجيا؛ ومالمح الأن�شطة
املتنوعة التي ينظمها اجلناح �أثناء فرتة امل�شاركة ،والتي ت�ضم نحو  50حدثاً
خمتلفاَ حول مو�ضوعات متنوعة ت�شمل الطاقة والتمويل واال�ستثمار والعمران
والف�ضاء والنقل واملناخ والتعليم والطب والرعاية ال�صحية.

افتتاح مهرجان مبزرة اخل�ضراء يف العني
•• العني-وام:

افتتحت بلدية مدينة العني م�ساء �أم����س الأول مهرجان
مبزرة اخل�ضراء  2022مبنطقة مبزرة اخل�ضراء و ي�ستمر
حتى نهاية �شهر �أبريل  ،2022وذلك بح�ضور �سعادة را�شد
البلو�شي وكيل دائ��رة التنمية االقت�صادية و �سعادة را�شد
املنعي امل��دي��ر التنفيذي لقطاع البنية التحتية و�أ�صول
البلدية ببلدية مدينة العني والعميد فا�ضل ال�شام�سي
مدير مركز زاخر مبديرية �شرطة العني.
ي��أت��ي ه��ذا امل�ه��رج��ان �ضمن ا�سرتاتيجية دائ ��رة البلديات
والنقل الرامية �إىل تعزيز املظهر العام وزي��ادة امل�ساحات
اخل�ضراء �إ�ضافة �إىل حتقيق اال�ستغالل الأمثل للأ�صول
م��ن خ�لال ال�شراكة الفاعلة م��ع القطاع اخل��ا���ص و تلبية
االحتياجات واملتطلبات ال�سكانية لالرتقاء بجودة احلياة
من خالل �إ�ضافة مرافق ترفيهية يف العني.

و �أك��د �أح�م��د ع�م��ران العامري رئي�س جلنة ت�سيري �أعمال
مكتب اال�ستثمار ببلدية مدينة العني �أن املهرجان يعترب
من املبادرات التي تقوم بها دائرة البلديات والنقل متمثلة
ببلدية مدينة العني وال�ت��ي ت�ساهم يف ال�تروي��ج للمواقع
ال�سياحية والرتفيهية ودعم ال�سياحة الداخلية يف منطقة
العني �إىل جانب دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والأ�سر
امل�ن�ت�ج��ة ورواد الأع �م��ال وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير �أماكن
وم�ساحات منا�سبة لهم لعر�ض منتجاتهم وخدماتهم لزوار
يف املهرجان .و �أو�ضح �أحمد العامري �أن املهرجان تتخلله
ع��رو���ض للم�سرح وال�ف��رق الفلكلورية املحلية واجلاليات
ال�ع��رب�ي��ة وم���س��اب�ق��ات جلميع ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة و �أن�شطة
ريا�ضية خمتلفة ملحبي الريا�ضة �إىل جانب توفري منطقة
�إب��داع�ي��ة ي�ستطيع الأط �ف��ال م��ن خاللها ممار�سة �أن�شطة
و�أل �ع��اب��ا بطريقة �إب��داع �ي��ة جت�ع��ل جت��رب��ة زي ��ارة املهرجان
ممتعة ومفيدة لهم .وقال  " :يتكون املهرجان من منطقة

ال�ق��ري��ة ال�تراث�ي��ة وامل���س��رح وال�ف�ع��ال�ي��ات وال�ع��رو���ض احلية
املتجولة ومنطقة الألعاب التي ت�ست�ضيف �أب��رز الفعاليات
على م��دار ف�ترة املهرجان  ..كما يوجد حم��ال للت�سوق /
ف�ستيفال ماركت /و�شارع للم�أكوالت تتوفر فيه ع��دد من
عربات الطعام املتنقلة والأك�شاك �إ�ضافة �إىل عربة جمعية
العني التعاونية ./mini market/
ون��وه �إىل �أوق��ات زي��ارة املهرجان تبد�أ من ال�ساعة 4:00
م�ساء وحتى ال�ساعة  11:00م�ساء خ�لال �أي��ام الأ�سبوع
مو�ضحا �أن البلدية ح��ددت �ساعات زي��ارة املهرجان خالل
�إج ��ازة نهاية الأ� �س �ب��وع وال�ع�ط�لات الر�سمية م��ن ال�ساعة
 3:00م�ساء وحتى ال�ساعة  01:00بعد منت�صف الليل
وذل ��ك ل�لا��س�ت�م�ت��اع ب ��الأج ��واء وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي يقدمها
امل�ه��رج��ان وتطبق البلدية على جميع ال ��زوار والعاملني
الإج ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية وذل��ك للمحافظة على
�سالمتهم.

مب�شاركة  250فرد ًا من جميع فئات املجتمع

�شرطة دبي تنظم ملتقى «الروح الإيجابية»
•• دبي-الفجر:

نظمت القيادة العامة ل�شرطة دبي
ملتقى "الروح الإيجابية" للأفراد
امل�ج�ت�م��ع وذل ��ك يف ح��دي�ق��ة �إدارة
ال�ش�ؤون الريا�ضية بالإدارة العامة
لإ�سعاد املجتمع.
و�أكد العقيد علي خلفان املن�صوري،
م ��دي ��ر الإدارة ال �ع��ام��ة لإ�سعاد
امل�ج�ت�م��ع ب ��الإن ��اب ��ة ،رئ �ي ����س جلنة

مبادرة ال��روح الإيجابية بالإنابة،
�أن امللتقى ج��اء بتوجيهات معايل
ال �ف��ري��ق ع �ب��د اهلل خ�ل�ي�ف��ة امل ��ري
القائد العام ل�شرطة دبي ،وترجمة
لأهداف مبادرة "الروح الإيجابية"
املجتمعية  ،املتمثلة يف االرتقاء
ب�ج��ودة احل�ي��اة وت�ع��زي��ز االن�سجام
االجتماعي وحتقيق حياة �سعيدة
يف الأحياء ال�سكنية ،والعمل على
ن�شر ال��وع��ي واالرت �ق��اء بال�سلوك

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13468بتاريخ 2022/2/14

االجتماعي� ،إىل جانب تر�سيخ عدة
قيم منها الت�سامح والتعاي�ش بني
�أف��راد املجتمع واح�ت�رام الآخرين
وت�ق�ب�ل�ه��م م ��ع ن �ب��ذ ك��اف��ة �أ�شكال
الكراهية� ،إ�ضافة �إىل ن�شر الثقافة
الريا�ضية واال�ستفادة من الريا�ضة
ك ��أداة اجتماعية فعالة ال�ستغالل
�أوقات الفراغ مبا يعود بالنفع على
كل �أفراد املجتمع مبختلف فئاتهم
و�أعمارهم ،وهو ما حتر�ص �شرطة

دبي لتحقيقه من خالل الأن�شطة
والفعاليات التي تنظمها �سنويا.
وق� ��دم ال�ع�ق�ي��د امل �ن �� �ص��وري �شكره
ل�ل ��إدارات ال�ع��ام��ة ��ش��رك��اء املبادرة
ال��داع �م�ين لأه� ��داف امل�ل�ت�ق��ى وهم
االدارة العامة ملكافحة املخدرات
واالدارة العامة للعمليات واالدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور وج��ام�ع��ة عجمان
وج �م �ع �ي��ة �أه � � ��ايل ذوي الإع ��اق ��ة
وجمل�س �أ�صحاب الهمم يف �شرطة

70197

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى رقم  7840/2021/60امر اداء

املنظورة يف � :أوامر االداء و�إنفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل فيما بينهما ب�سداد مبلغ وقدره 98,000
ثمانية وت�سعون الف درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعى  :نبيل نزيه درغام
عنوانه  :عنوانه � :إمارة دبي ويتخذ حمل �إقامة خمتار حلاجات هذه الدعوى مكتب وكيله القانوين دار البيان للمحاماة
والإ�ست�شارات القانونية عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س برج امل�صرف مكتب 2102
وميثله  :روكز جورج حبيقه
املطلوب �إعالنهما  - 1توب الند للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته  :مدعي عليه
 -2اندريو بيرت فاولكنري � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/12/27
بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية بالت�ضامن مبلغا وقدره  98.000ثمانية وت�سعون الف درهم والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم مقابل اتعاب
املحاماة .ورف�ضت النفاذ املعجل .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13468بتاريخ 2022/2/14

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003785جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عبدال�صمد مياه �سرياج اال�سالم
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الرا�شدية  3ال�سوان  -رقم مكاين  4249409869جوال
0547187846
(باللغتني العربية والإجنليزية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/31م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

دب��ي .من جانبها� ،أ�شارت ال�سيدة
فاطمة بوحجري ،من�سقة مبادرة
ال��روح الإيجابية� ،أن امللتقى ي�أتي
لرت�سخ ال��دور املجتمعي ل�شرطة
دب��ي و��ش�ع��وره��ا ب��امل���س��ؤول�ي��ة جتاه
الن�شء والأ�سرة ب�ضرورة ا�ستثمار
وق � �ت � �ه ��م يف خم� �ت� �ل ��ف امل � �ج� ��االت
التعليمية والريا�ضية والتوعوية،
ملا يف ذلك من �أثر �إيجابي يف بناء
�شخ�صيتهم .وع�ب�رت �أبوحجري
عن �شكرها �إىل  250م�شاركا يف
امللتقى وتعاونهم يف �إجن��اح و�إثراء
اجلانب املعريف بني احل�ضور وكما
متت الإجابة على ت�سا�ؤالت �أولياء
الأم � ��ور واحل �� �ض��ور .وم ��ن جهته
�أ� �ش��ار النقيب ع��و���ض م �ب��ارك �إىل
�أن امل�ل�ت�ق��ى تت�ضمن ال �ع��دي��د من
ال�ب�رام��ج ال�ت��وع��وي��ة وحما�ضرات
وور���ش عمل عن �أ��ض��رار املخدرات
وط ��رق ال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا بالإ�ضافة
اىل اخل � ��دم � ��ات الأم � �ن � �ي� ��ة التي
ت ��وف ��ره ��ا � �ش ��رط ��ة دب � ��ي لإ� �س �ع ��اد
املجتمع وخطورة التنمر ال �سيما
و�أن � ��ه ي�ف���ض��ي �إىل جم �م��وع��ة من
ال� �ت� ��أث�ي�رات ال �� �س �ل �ب �ي��ة بطريقة
هادفة �إىل توعية ال�شباب والفئات

ال�سنية ال�صغرية بالقيم والأخالق
احل� �م� �ي ��دة وت� �ق ��ال� �ي ��د جمتمعنا
الأ�صيلة التي ت�سهم يف تن�شئتهم
بال�صورة املطلوبة وت�صنع منهم

رج��اال نافعني لأنف�سهم و�أ�سرهم
و�أوطانهم يف امل�ستقبل ،كما ت�سهم
يف � �ص �ق��ل � �ش �خ �� �ص �ي��ات �ه��م وتعزز
ال�ث�ق��ة ل��دي�ه��م �إىل ج��ان��ب تنظيم

امل�ن��اف���س��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي تعود
ع�ل��ى �أف� ��راد املجتمع بالكثري من
الفوائد ال�صحية والنف�سية وتعزز
العالقات االجتماعية.

االثنني  14فبراير  2022م  -العـدد 13468

�أخبـار الإمـارات
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مكتب تنظيم الإعالم :رفع الطاقة اال�ستيعابية امل�سموح بها يف �صاالت ال�سينما �إىل احلد الأق�صى اعتبارا من غد
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن مكتب تنظيم الإع�ل�ام يف وزارة الثقافة وال�شباب رف��ع الطاقة
اال�ستيعابية امل�سموح بها يف �صاالت ال�سينما �إىل احلد الأق�صى اعتباراً
من يوم غد الثالثاء  15فرباير اجل��اري وذلك متا�شياً مع التعليمات
ال �� �ص��ادرة ع��ن الهيئة ال��وط�ن�ي��ة لإدارة ال �ط��وارئ والأزم � ��ات والكوارث
بخ�صو�ص �إل�غ��اء القيود على الطاقة اال�ستيعابية وب�ت��درج على كافة
الأن�شطة والفعاليات يف الدولة على �أن تتوىل جلان وفرق �إدارة الطوارئ

والأزمات والكوارث املحلية م�س�ؤولية حتديد الأرقام والن�سب املقررة يف
كل �إمارة.
وقال �سعادة الدكتور را�شد خلفان النعيمي املدير التنفيذي ملكتب تنظيم
الإعالم �إن الإمارات قدمت منذ بداية اجلائحة منوذجاً رائدا يف التعامل
املرن واالح�ترايف مع �أزم��ة "كوفيد –  "19م�ؤكدا �أن هذا القرار يدل
على جناح جهود اجلهات املعنية يف مكافحة انت�شار الفريو�س �إىل جانب
امتثال �أف ��راد املجتمع لل��إج��راءات االح�ترازي��ة واالل �ت��زام بامل�س�ؤولية
املجتمعية ل�ضمان �سالمة و�صحة اجلميع و احلد من انت�شار الفريو�س.

و �شدد على �ضرورة االلتزام الكامل ب��الإج��راءات الوقائية املو�صى بها
من �أجل �ضمان �أعلى م�ستويات احلماية يف مواجهة كوفيد -19مبا يف
ذلك موا�صلة االلتزام بلب�س الكِمامة واالبتعاد عن الأماكن املزدحمة
والتعقيم الدائم مع �أخذ التطعيمات واجلرعات الداعمة.
و �أك��د النعيمي �أن مكتب تنظيم الإع�ل�ام �سيك ّثف جهوده للتحقق من
التقيد الكامل ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة املطبقة حفاظاً على ال�صحة
العامة �إىل جانب االلتزام بتطبيق الت�صنيف العمري املعتمد على رواد
ال�صاالت ال�سينمائية .جدير بالذكر �أن هيئة الطوارئ والأزم��ات �ألغت

القيود التي كانت مفرو�ضة على الطاقة اال�ستيعابية بالتدرج بالن�سبة
لكافة الأن�شطة والفعاليات يف الدولة ويف خمتلف املرافق االقت�صادية
وال�سياحية والرتفيهية ومراكز الت�سوق وو�سائل النقل للو�صول �إىل
�أق�صاها بحلول منت�صف فرباير اجل��اري وي�أتي ذل��ك وفقاً النخفا�ض
م��ؤ��ش��رات الو�ضع ال��وب��ائ��ي لفريو�س كوفيد -19يف ال��دول��ة وتعزيزاً
للإمكانيات والتدابري الالزمة للتعايف  ..وم��ن منطلق احلر�ص على
ا�ستدامة التوازن اال�سرتاتيجي بني خمتلف القطاعات ودعماً ال�ستمرار
الأن�شطة املختلفة يف الدولة.
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طوال �أيام املهرجان يف مركز �إك�سبو ال�شارقة

م�صورو اك�سبوجر ينقلون خرباتهم وجتاربهم للزوار يف �سل�سلة ور�ش �إبداع ّية تفاعلية
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ق��دم امل�ه��رج��ان ال ��دويل للت�صوير
"اك�سبوجر" يف دورت� ��ه ال�ساد�سة
التي تقام يف مركز �إك�سبو ال�شارقة
حتى  15فرباير اجل��اري ،باقة من
ور���ش العمل التفاعلية املتخ�ص�صة
ل�ل�م���ص��وري��ن امل �ح�ترف�ين وال� �ه ��واة،
موفراً لهم فر�صة لإث��راء معارفهم
و�صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم
من خالل التعلم من خرباء الفنون
الب�صرية و�أف�ضل م�صوري العامل.
ر�ؤى فريدة جلوانب فن الت�صوير
املختلفة يف  14فرباير
ي �ن��اق ����ش امل �� �ص��ور حم �م��د حمي�سن
�أخ�ل�اق �ي��ات ال�ت���ص��وي��ر وي�ستك�شف
�سبل بناء الثقة وتعزيز الروابط مع
النا�س قبل التقاط �صورهم يف ور�شة

عمل بعنوان "حلظات عرب الزمن"،
وي ��ؤك��د امل���ص��ور احل��ائ��ز على جائزة
بوليتزر مرتني على �أهمية "التعرف
على الأ��ش�خ��ا���ص قبل ت�صويرهم"،
وي� �ق ��ول�" :إن ال �ط��ري �ق��ة الرئي�سة
لتحقيق ذل��ك ه��ي �إظ�ه��ار التعاطف
معهم واالهتمام بق�ضيتهم ،وبعدها
مي�ك��ن �أن ن�ت�رك ال �ك�لام لل�صور".
وي �ن��اق ����ش امل� ��� �ص� � ّور م ��اي ��ك ب � ��روان
التداخل بني الإبداع والكامريا الذي
ي�ت�ي��ح ل�ل�م���ص� ّور �أن ي �ح��ول الأ�شياء
ال�ع��ادي��ة �إىل �صور مذهلة يف ور�شة
عمل بعنوان "كيمياء ال�صورة" ،يف
حني يقدم ديفيد نيوتن ور�شة عمل
"الفقاعات املبتكرة" يوجه خاللها
ن�صائح و�إر� �ش��ادات ويناق�ش تقنيات دييغو �إيبارا �سان�شيز ور�شة بعنوان ف�ي�م��ا ي �ق��دم م��وج�ين ت ��رول ،العامل وي�شارك ر�ؤيته القي ّمة حول توثيق
ال �ت �ق��اط ع ��امل ال �ف �ق��اع��ات ،و�ستعاد "كيفية �إن� �ت ��اج م �� �ش��روع ت�صوير امل�ت�خ���ص����ص ب�ع�ل��م احل� �ي ��وان ال ��ذي ال���ش�خ���ص� ّي��ة ال �ف��ري��دة ل�ك��ل حيوان
هاتان الور�شتان يف اليوم اخلتامي طويل الأمد" وي�ستعر�ض خاللها �أ�صبح م�صوراً للحياة الربية ،ور�شة ع�ل��ى ح ��دة ،فيما ي�ستعر�ض �إياليا
للمهرجان يف  15ف�براي��ر .ويقدم ط��رق تعزيز التفاعل م��ع املحتوى" ،التقاط � �ص��ور احل �ي ��اة الرب ّية" ل ��وك ��اردي �أح� ��دث �أدوات التحرير

ودورها يف تعزيز �أثر ال�صورة �ضمن
ور�� �ش ��ة ب �ع �ن��وان "�صور م� ��ؤث ��رة –
ن�صائح حتريرية ب�سيطة".
ت��ف��ا���ص��ي��ل الإ�����ض����اءة والبعد
ال����ب�����ؤري وال��ت�����ص��وي��ر داخ���ل
اال�ستديو يف  15فرباير
ويناق�ش مايك براون �أهمية الإ�ضاءة
ودورها يف مت ّيز ال�صورة بغ�ض النظر
عن جماليات تركيبها يف ور�شة "لغز
ال �� �ض��وء ال�ساحر" ،وي �ق��دم ور�شة
�أخ� ��رى ب �ع �ن��وان "التعريف بالبعد
الب�ؤري" ،وي �ت �ن��اول دي�ف�ي��د نيوتن
ال�ل�ب�ن��ات الأ� �س��ا� �س � ّي��ة ل ��رواي ��ة ق�صة
متكاملة العنا�صر يف ور�شة بعنوان
"بدايات م�شاريع الفيديو" ،يف حني
يقدم كولني هوكينز على مدار �أربع
� �س��اع��ات ور� �ش��ة "ت�صوير املنتجات
باال�ستديو".

تدريب امل�شاركني على التفكري
الإبداعي
و� �س �ب��ق �أن ن �ظ��م امل �ه ��رج ��ان ور�شة
بعنوان "حتديات ال�ضوء والرتكيب
يف ت�صوير املناظر الطبيعية" ناق�ش
فيها دانيال كوردان تفا�صيل تركيب
ال�صورة و�إع��دادات الإ�ضاءة وم�صدر
ال�ضوء ،ون�صح امل�شاركني بالتفكري
ال �ن �ق��دي والإب� ��داع� ��ي ع �ن��د تركيب
� �ص��ورة امل �ن��اظ��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وق ��ال:
"اليوم� ،أ�صبحنا ن�شاهد ال�صور ذاتها
م ��راراً وت �ك��راراً ،ول�ه��ذا �أخ �ت��ار عادة
مكاناً برياً يف موقع بعيد لت�صوير
منظر فريد وخمتلف".
ويف ور�� � �ش � ��ة "فن �إث � � � � ��راء اللغة
الب�صرية" التي ت�ضمنت جولة يف
قاعات املهرجان ناق�ش فينيت فوهرا
كافة جوانب ت�صوير ال�شارع م�ؤكداً
�أهمية التقاط ع��دد �أق��ل وم�شاهدة

ع ��دد �أك�ب�ر م��ن ال �� �ص��ور ،ويف ور�شة
ع�ل��ى م ��دار ي��وم�ين� ،أ� �ش��رف �ساجني
� �س��ا� �س �ي��داران ع �ل��ى ج��ول��ة ت�صوير
خ ��ارج� �ي ��ة يف "بيت احلكمة" يف
ال�شارقة ،تبعها جل�سة حول معاجلة
امللفات ب�صيفة ( )rawوحتويلها
�إىل ��ص��ور جمالية فنية بالأبي�ض
والأ�سود.
وق� � ��دم ب �ي �ن��و �� �س ��ارادزي� �ت� �� ��ش ور�شة
"الت�صوير بتقنية الفا�صل الزمني"
رك��ز خ�لال�ه��ا ع�ل��ى ه��ذه التقنية يف
ال �ت �� �ص��وي��ر ال �� �س �ي �ن �م��ائ��ي ،و�أك � ��د �أن
امل �� �ص � ّور ي���س�ت�ط�ي��ع ا� �س �ت �خ��دام هذه
ال�ت�ق�ن�ي��ة يف �أي ك��ام�يرا رق �م �ي��ة� ،أو
حتى هاتف حممول تقريباً ،ولكن
ال ينبغي ت�صوير كافة الأ�شياء بها
بهذه التقنية ،ومع املمار�سة واخلربة
�سيتعلم امل�صور الأ�شياء ال�صحيحة
التي ميكن ت�صويرها.

�ضمن املعار�ض الفردية يف اك�سبوجر 2022

ً
ً
ونا�شطا يف احلفاظ على احلياة الربية
�سفريا للنوايا احل�سنة
لقاء بوب ..يوميات م�صورة لطائر �أ�صبح
عليه ،لذا ف�إنه ي�شعر براحة �شديدة
يف املاء.

•• ال�شارقة-الفجر:

من الغريب �أن يغدو طائر ما �سفرياً
للنوايا احل�سنة ،ولكن هذا ما ح�صل
مع "بوب" طائر الفالمينغو الذي
واجه ظروفاً �صحية �صعبة بعد �أن
ارتطم بواجهة �أحد الفنادق ،حيث
�شكلت احل��ادث��ة منعطفاً ك�ب�يراً يف
حياته� ،إذ تكفلت الطبيبة البيطرية
�أودي� � ��ت ب �ع�لاج��ه� ،إال �أن� ��ه مل يعد
م�ؤه ً
ال للعودة �إىل م�سكنه الطبيعي،
ف�صار م��ع الأي ��ام �سفرياً للجمعية
اخل�ي�ري��ة امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن التوعية
ب��احل �ف��اظ ع�ل��ى احل �ي��اة ال�ب�ري��ة يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .هذا
م��ا يج�سده م�ع��ر���ض "لقاء بوب"،
امل �ك��ون م��ن (� � )20ص��ورة ،وال ��ذي
ي�شارك من خالله امل�صور جا�سرب
دو�ست يف مهرجان ال�شارقة الدويل
ل�ل�ت���ص��وي��ر ال� ��دويل "�إك�سبوجر"،
خ�لا��ص��ة جت��رب��ة ب���ص��ري��ة ق�ضاها
مع ذلك الطائر ووثق من خاللها
حياته التي باتت ملهمة للكثريين،
ح �ي��ث ي�ن���ش��ر ال ��وع ��ي ع �ل��ى �صعيد
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي ب ��أه �م �ي��ة حماية

احلياة الربية يف جزيرة كورا�ساو.

 .2016ويف ط��ري�ق��ه �إىل عمله
ال �ت��وع��وي ت��ر��ص��د ع��د��س��ة جا�سرب
ج �ل��و���س "بوب" يف ح���ض��ن �أودي� ��ت
�أثناء رحلتها الرتويجية للجمعية
اخلريية ،وه��و يت�أمل ما �آل��ت عليه
احل�ي��اة على اجل��زي��رة ع�بر الزجاج
الأمامي لل�سيارة.

بعد توعوي
م� ��ع احل � ��رك � ��ات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة التي
مي��ار� �س �ه��ا ط ��ائ ��ر ال �ف�لام �ي �ن �غ��و يف
ال �� �ص��ور ،ك�ت�ن�ظ�ي�ف��ه ري �� �ش��ه ليكون
بحالة جيدة ،ف�إنها مع ذل��ك متثل
بعداً توعوياً بعد �أن تغيرّ ت حياته
ً
و�أ�صبحت بعيدة عن امل�ألوف نظرا تثقيف الأطفال
ل �ل �ح��ادث ال ��ذي ت�ع��ر���ض ل��ه يف عام وب�صفته �سفرياً للأعمال اخلريية،

ي� ��زخ� ��ر ج � � ��دول �أع� � �م � ��ال "بوب" للطالب ،كما يف تلك ال�صورة التي
بن�شاطات كثرية ،وغالباً ما يرافق ت�صغي فيها الطفلة �إىل �ضربات
�أودي � ��ت �إىل امل ��دار� ��س ،للم�ساعدة قلب الطائر.
يف تثقيف الأط �ف ��ال ح ��ول احلياة
ال�بري��ة امل�ح�ل�ي��ة و�أه �م �ي��ة احلفاظ هواية ال�سباحة
ع �ل��ى ب �ي �ئ �ت �ه��م ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،حيث ت�صطحب �أوديت كل ب�ضعة �أ�سابيع
تتعر�ض ط�ي��ور الفالمينغو فيها بع�ض الطيور البحرية التي تنقذها
للأذى ب�سبب املل ّوثات البال�ستيكية لل�سباحة �أو التنزه على ال�شاطئ.
وم�ع��دات ال�صيد املهملة ،كما يعد وعلى الرغم من �أنها ّ
تف�ضل ر�ؤية
ب��وب م��ن عنا�صر التثقيف املعريف ب��وب يف بيئته الطبيعية� ،إال �أنها

ت� ��درك �أن� ��ه ل ��ن ي���س�ت�ط�ي��ع النجاة
ه �ن��اك ،وت �ع � ّزي �ه��ا ف �ك��رة �أ ّن� ��ه يقدم
دوراً م�ه�م�اً يف �سبيل ن�شر الوعي
ح��ول �أهمية املحافظة على طيور
ال �ف�ل�ام �ن �غ��و يف م �ن �ط �ق��ة البحر
ال �ك��اري �ب��ي ،ك�م��ا �أن �ه �م��ا ي�ستمتعان
ب�أجمل الأوق ��ات م�ع�اً ،كما يف تلك
ال�صورة التي يبدو فيها ب��وب وهو
ي�سبح ب��رف�ق��ة طبيبته ال�ت��ي تبدو
�أقدامها فقط على �سطح املاء.

عودة م�ستحيلة
ويف ��ص��ورة �أخ ��رى ،ي�ب��دو "ال�سفري
الطائر" وه��و يتج ّولأ م��ع طائ َري
فالمنغو �آخ��ري��ن ك��ل منهما خ�سر
جناحيه مبتورة ،وبات من امل�ستحيل
�أن يعودا �إىل الربية ،في�ستمتع بوب
بال�سباحة يف البحر الكاريبي ،وذلك
لأن داء املفا�صل الذي �أ�صيب به من
ج��راء احل ��ادث يجعل امل�شي �صعباً

جوارب الطائر امل�صاب
ت �ع �م��ل �أودي � � ��ت ب �ك��ل ط��اق �ت �ه��ا على
ح �م��اي��ة ط� �ي ��ور ال �ف�لام �ن �ي �غ��و من
الإ�صابات التي تتعر�ض لها ،ور�صد
ال�صورة التي تظهر الطائر ال�صغري
وهو يتفقد اجلوارب التي ابتكرتها
الطبيبة البيطرية ملعاجلة الأ�ضرار
التي حلقت بقدميه ،بعد �أن �أ�شرفت
على ع�لاج��ه يف م��رك��زه��ا وابتكرت
جوارب خا�صة تنا�سب قدمي الطري
وجتنّبه ال�ضغط على اجلروح التي
تلتئم.
ت� ��أم ��ل �أودي� � � ��ت م ��ن خ �ل��ال �إل� �ه ��ام
الأج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة يف غ��ر���س بذرة
ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى احلياة
ال�بري��ة يف امل�ستقبل .خ��ا��ص��ة �أنها
اكت�شفت خ�لال ف�ترة �إع��ادة ت�أهيله
�أنّ ب��وب �أ�صبح معتاداً على الب�شر،
و�أن �إ��ص��اب�ت��ه ال��دائ �م��ة حت��ول دون
ف��ر��ص��ة ب�ق��ائ��ه ع�ل��ى ق�ي��د احل �ي��اة يف
الربية ،ف�أ�صبح الآن �سفرياً للطيور
ويتجول بك ّل �أناقة.

لالرتقاء بقطاع الآداب يف دبي ودولة
الإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة،
وج���س��راً للتوا�صل امل �ع��ريف والثقايف
بني املبدعني يف �شتى جماالت الأدب
والثقافة من داخل وخارج الدولة".
وت��وج��ت ال�ف�ع��ال�ي��ات اخل��ا��ص��ة بعودة
�أم�سية "�أبيات من �أعماق ال�صحراء"،
الأم�سية املميزة التي ينتظرها ع�شاق
ال�شعر والطبيعة ال�ساحرة كل عام..
وم ��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات اخل��ا� �ص��ة املميزة،
االحتفال بعيد ميالد الكاتب ت�شارلز
دي�ك�ن��ز ،يف ال���س��اب��ع م��ن ف�براي��ر ،مع
دع ��وة حل���ض��ور ح�ف��ل زف ��اف الآن�سة
هافي�شام ،وا�ست�ضافة خا�صة للكاتبة
ل��و��س�ي�ن��دا دي�ك�ن��ز ه��وك���س�ل��ي ،حفيدة
ال �ك��ات��ب دي �ك �ن��ز ..و�أم �� �س �ي��ة �ساحرة
يف �إك�سبو  2020دب��ي م��ع مبدعي
الكلمة ،ك��ارل��و���س �أن��دري����س غوميز،
وال�شاعرة الدكتورة عفراء عتيق من
دب��ي ،برفقة املغني وم��ؤل��ف الأغاين
القادم من نا�شفيل ،برنت �شاتلوورث.
وقدم كل من �آيل �سبارك�س ،بن بيلي
�سميث ،بويل دنبار ،بن ميلر ،والر�سام
روب بيدولف وليني ريدمان جل�سات
وور�ش وفعاليات للأطفال.
و �شهد مهرجان الإمارات لهذا العام
�إطالق كتاب خمتارات ق�ص�ص اجلولة
الثانية من �أ�صوات �أجيال امل�ستقبل
مل�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط� ،إ�ضافة
�إىل الإع�لان عن الفائزين بالدفعة

الأوىل ل��زم��ال��ة "الف�صل الأول-
و�صدِّيقي
زم��ال��ة الإم� ��ارات ل�ل��آداب ِ
للك ّتاب" ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الإع �ل�ان
عن الفائز بجائزة "Emirates
 "LitFestللكتابة.
ف �ي �م��ا ت ��واف ��د امل� �ئ ��ات م ��ن الطالب
حل�ضور فعاليات ي��وم التعليم ،مع
ب ��ث ع� ��دد م ��ن اجل �ل �� �س��ات مبا�شرة
�إىل �آالالف ال �ط�ل�اب يف �صفوفهم
املدر�سية ..ومت الإعالن عن الفائزين
مب�سابقات الأط�ف��ال ،م�سابقة رويال
ج��رام��ر ج �ي �ل �ف��ورد -دب ��ي للأطفال
لكتابة الر�سائل اخلطية ،م�سابقة دار
جامعة �أك���س�ف��ورد للطباعة والن�شر
ل �ك �ت��اب��ة ال �ق �� �ص��ة ،وك� ��أ� ��س �شيفرون
للق ّراء ،وم�سابقة بنك الإم��ارات دبي
الوطني -ال�شعر للجميع ،واالحتفاء
بهم يف امل�ه��رج��ان .و تقدم املنظمون
ب �ج��زي��ل ال �� �ش �ك��ر ل �ل��راع��ي الر�سمي
طريان الإم��ارات ،وال�شريك امل�ؤ�س�س
ه �ي �ئ��ة ال �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون يف دب ��ي،
الهيئة املخت�صة ب��ال�تراث والفنون
والثقافة يف �إم��ارة دب��ي ،على دعمهم
وم�ساندتهم للمهرجان وم�سريته..
وك��ذل��ك ل �ف �ن��ادق احل �ب �ت��ور �سيتي..
فندق حبتور باال�س وفنادق هيلتون
دب��ي ال�ست�ضافة امل�ه��رج��ان وجلميع
امل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال �ت ��ي ترعى
وتقدم الدعم للمهرجان وفعالياته
املختلفة.

مهرجان طريان الإمارات للآداب يختتم فعاليات الدورة الـ 14بنجاح منقطع النظري

•• دبي -وام:

اخ�ت�ت��م م �ه��رج��ان ط�ي�ران الإم � ��ارات
ل �ل� ��آداب ف �ع��ال �ي��ات دورت� � ��ه الرابعة
ع�شرة و ال��ذي نظم ب��رع��اي��ة كرمية
��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" وبالتعاون مع ال�شركاء
امل�ؤ�س�سني ،ط�يران الإم ��ارات وهيئة
ال �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون يف دب � ��ي "دبي
للثقافة" ،الهيئة املخت�صة بالرتاث
والفنون والثقافة يف �إمارة دبي.
و حققت دورة  2022الأك�ب�ر منذ
ان �ط�لاق امل �ه��رج��ان جن��اح �اً منقطع
ال�ن�ظ�ير ،مب�شاركة �أك�ث�ر م��ن 180
كاتباً من  47دولة.
ك��ان��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ل�ط�ي�ف��ة بنت
حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،رئي�س
هيئة الثقافة وال�ف�ن��ون يف دب��ي ،قد
�شهدت حفل االفتتاح الر�سمي الذي
انطلق يف الرابع من فرباير اجلاري
ب�ح���ض��ور م �ع��ايل ن� ��ورة ب �ن��ت حممد
الكعبي ،وزيرة الثقافة وال�شباب.
ا��ش�ت�م��ل احل �ف��ل ع �ل��ى ع��رو���ض �أداء
وق � ��راءات مل�ب��دع�ين م���ش�ه��وري��ن مثل
��س��ا��ش��ا ب�ي�ت����س ،ودان��اب �ي��ل جوترييز،
�أرق � ��م ،و�أم � ��ل ال �� �س �ه�ل�اوي ،و�سلمى
� �س�ي�ري ،و�أ�� �ش ��رف ال �ع �� �ش �م��اوي ،وبن
ميلر ح��ول مو�ضوع ال��دورة الرابعة

ع���ش��رة "ها ه��ي ت���ش��رق ال�شم�س" و
تبع القراءات عر�ض مو�سيقي متميز
ق��دم�ت��ه ف��رق��ة ك� ��ورال دب ��ي لل�شباب
وجوقة مدر�سة ريبتون.
و�أع � ��رب � ��ت �أح� �ل ��ام ب �ل ��وك ��ي ،مديرة
امل�ه��رج��ان ع��ن ب��ال��غ �سعادتها بدورة
امل �ه��رج��ان وق��ال��ت " :لقد ك ��ان هذا
امل �ه��رج��ان جت��رب��ة رائ �ع��ة ،واكت�سبت
ه��ذه ال� ��دورة �أه�م�ي��ة �إ��ض��اف�ي��ة حيث
عاي�شنا مدى التعط�ش لأجواء الإبداع
والأدب والثقافة �إذ ك��ان م��ن امللفت
�أن اجل�م��اه�ير متكث بعد اجلل�سات
وت�ت�ف��اع��ل ب�ع�ف��وي��ة م��ع غ�يره��م من
ال��زوار وينخرط اجلميع يف حوارات
ح��ول موا�ضيع حتفز التفكري ،وهو
ما يتطلع �إليه املهرجان حقاً ..لقد
مل املهرجان �شمل الك ّتاب وقرائهم
م��ن جديد" .و �أ� �ض��اف��ت" :البد يل
�أن �أذكر ب�أننا لوال دعم جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة الإم ��ارات لل��آداب ورعاتنا،
وال �سيما ال��راع��ي الرئي�س ،طريان
الإم � ��ارات و�شريكنا امل��ؤ��س����س ،هيئة
الثقافة والفنون يف دبي ،ملا كان لهذا
ال�ن�ج��اح �أن يتحقق ،و�أود �أن �أتوجه
ب�أ�سمى �آي��ات ال�شكر وال�ع��رف��ان لكل
من �ساعدنا يف هذا االحتفاء بالثقافة
والأدب ب�أجمل و�أرقى حلة ..ويتطلب
ه � ��ذا احل� � ��دث ال �ك �ب�ي�ر ال �ك �ث�ي�ر من
العمل ال��د�ؤوب لذلك �أتقدم بال�شكر
اجلزيل لكل املتطوعني الذين تفانوا

ب��ال�ع�م��ل لإجن ��اح امل �ه��رج��ان ،وب�شكل
خ ��ا� ��ص ف ��ري ��ق م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � ��ارات
للآداب ،الذين عملوا بال كلل طوال
ال�ع��ام لتقدمي امل�ه��رج��ان ب�أف�ضل ما
ميكن" .وق��د ن�ف��دت ت��ذاك��ر العديد
من اجلل�سات خ�لال املهرجان وكان
الإقبال منقطع النظري على العديد
م ��ن اجل �ل �� �س��ات وال � ��ور� � ��ش� ،أب ��رزه ��ا
ف �ع��ال �ي��ات ،ال �ك��ات��ب دي �ف �ي��د واليامز
م�ت�ع��دد امل ��واه ��ب ،وال�ع���ش��اء اخلا�ص
م ��ع م��اي �� �س�ترو ال �ط �ه��و الإي� �ط ��ايل،
�ألي�ساندرو بورغيزي ،وجل�سة ملهمة
مع رائد الأعمال غاري فاينريت�شوك،
وك��ذل��ك ج�ل���س��ات ال�ك��ات��ب املتمر�س،
�أح�م��د م ��راد ،وم�صممة املجوهرات

ال�شهرية ،ع��زة فهمي ،واليوتيوبر،
�أح� �م ��د ال� �غ� �ن ��دور ،ور�� �س ��ام الر�سوم
امل�ت�ح��رك��ة ال�ف��رن���س��ي ال �ي��اب��اين ،كني
�أرتو ،والكاتب تو�شيكازو كاواجوت�شي،
والكاتبة ��س��ارة غ��اي ف��وردن ،م�ؤلفة
"دار غوت�شي" والكاتبة جوليا كوين،
م ��ؤل �ف��ة ��س�ل���س�ل��ة "بريدجريتون".
كما القت جل�سة ال�سفر �إىل الف�ضاء
م ��ع رائ � � ��دة ال �ف �� �ض��اء ل � ��دى وكالة
نا�سا ،نيكول �ستوت ،ورائ��د الف�ضاء
الإم ��ارات ��ي ،ه ��زاع امل�ن���ص��وري �إقباال
كبرياً من قبل الزوار.
وق��ال بطر�س ب�ط��ر���س ،ن��ائ��ب رئي�س
�أول ط� �ي ��ران الإم � � � � � ��ارات ل ��دائ ��رة
االت �� �ص ��االت وال �ت �� �س��وي��ق والعالمة

ال �ت �ج��اري��ة" :انطالقاً م ��ن كوننا
داعمني للمهرجان منذ بدايته ،ف�إن
اجلمع بني هواة القراءة والآداب مع
كتابهم وم�ؤلفيهم املف�ضلني يبقى
يف �صميم رعايتنا ..لقد ا�ستقطبت
دورة هذا العام من مهرجان طريان
الإم � ��ارات ل �ل��آداب بع�ضاً م��ن �أ�شهر
ك � ّت��اب ال ��رواي ��ة وال�ق���ص��ة وامل�ؤلفني
ال�ع��امل�ي�ين ،ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا �أفكارهم
ور�ؤاه��م مع اجلمهور لتخيل العامل
ب�صورة ج��دي��دة ..ونحن نتطلع �إىل
تكرار النجاح يف دورة �أخرى يف العام
املقبل ملوا�صلة �إثراء ال�ساحة الأدبية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة".
و يف ال �ث��ال��ث م��ن ف�ب�راي��ر اجل� ��اري،

احت�ضن اليوم الإماراتي ،الذي يعنى
ب��ال�ك� ّت��اب الإم��ارات �ي�ي�ن ،ع ��دداً كبرياً
م��ن امل�ب��دع�ين الإم��ارات �ي�ين� ،أبرزهم
� �س �ع��ادة ع �م��ر � �س �ي��ف غ �ب��ا���ش ،ال ��ذي
ك��ان ل��ه م�شاركة �شيقة ح��ول حياته
وعمله ،وجمموعة من القراءات مع
ال�ك� ّت��اب �إب��راه�ي��م علي خ��ادم ،ونادية
النجار و�صاحلة عبيد �إ�ضافة ملقابلة
م��ع خ�ل��ف �أح �م��د احل�ب�ت��ور وغريهم
الكثري.
وع�ّب��رّ ال��دك �ت��ور ��س�ع�ي��د م �ب ��ارك بن
خ��رب��ا���ش ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقطاع
ال �ف �ن��ون والآداب يف ه�ي�ئ��ة الثقافة
وال � �ف � �ن� ��ون يف دب � � ��ي ،ع� ��ن اع � �ت� ��زازه
بالنجاح ال��ذي حققته ه��ذه الدورة
م��ن املهرجان ال��ذي ر�أى �أن��ه "يثبت
ع��ام �اً ب�ع��د ع��ام مكانته امل�ه�م��ة لدى
�أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ب�ج�م�ي��ع �أطيافهم،
مل��ا ي��وف��ره م��ن فر�صة رائ�ع��ة لع�شاق
الثقافة والأدب للتوا�صل والتفاعل
م��ع امل �ب��دع�ين م��ن �أن �ح ��اء العامل".
و�أ�ضاف" :وا�صلنا رعايتنا هذا العام
�أي�ضاً ملواهبنا الإماراتية املتميزة يف
ال�ي��وم الإم��ارات��ي ال��ذي �شهد �إقبا ًال
الفتاً على �أن�شطته وجل�ساته الرثية..
و نتطلع �إىل مزيد من الألق والإبداع
ل�ل�م�ه��رج��ان وف �ع��ال �ي��ات��ه يف ن�سخته
القادمة التي �سنحر�ص ،بكل ت�أكيد،
ع �ل��ى ت���س�خ�ير ط��اق��ات �ن��ا لإجناحها
ك��ي ي�ب�ق��ى امل �ه��رج��ان من�صة فريدة
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دبي ت�ست�ضيف امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س لإ�صابات وك�سور العظام اخلمي�س
•• دبي-وام:

08

ت�ست�ضيف دب��ي امل��ؤمت��ر ال��دويل ال�ساد�س جلراحة العظام والك�سور
ال��ذي يعد �أك�ب�ر جتمع �إقليمي لأط �ب��اء الإ� �ص��اب��ات وك���س��ور العظام
مب�شاركة  2500طبيب ومتخ�ص�ص من خمتلف دول العامل وذلك
يوم اخلمي�س املقبل يف فندق "مريديان دبي" .
و قال الدكتور بالل اليافاوي ا�ست�شاري ورئي�س ق�سم جراحة العظام
والك�سور يف م�ست�شفى را�شد رئي�س امل�ؤمتر �إن جائحة "كوفيد "-19
�أث ��رت على التجمعات العلمية لكننا يف دول ��ة االم� ��ارات ا�ستكملنا

م�سريتنا و�أداء مهمتنا جت��اه قطاع جراحة العظام و التي تعد من
�أك�ثر التخ�ص�صات املتطلبة للتعليم الطبي امل�ستمر م�شريا �إىل �أن
امل�ؤمتر �سيمنح امل�شاركني به � 21ساعة معتمدة من هيئة ال�صحة
بدبي ل�سد الفجوة التي ح�صلت خالل العامني املا�ضيني يف التعليم
الطبي وال ��ذي يعترب م��ن �أه��م معايري جت��دي��د الرتخي�ص ملزاولة
املهنة.
و �أو� �ض��ح �أن ت ��أث�ير اجل��ائ�ح��ة و م��ا فر�ضته م��ن ق�ي��ود ع�ل��ى ال�سفر
و�إقامة امل�ؤمترات والور�ش التعليمية خالل ال�سنتني املا�ضيتني �أثر
ب�شكل كبري على متابعة التعليم الطبي امل�ستمر للكثري من الأطباء

لذا �إرت�أت �إدارة امل�ؤمتر هذا العام �إقامة  8ور�ش عمل تطبيقية على
م��دى �أرب�ع��ة �أي��ام �ستقام يف نقل حي ومبا�شر لإت��اح��ة الفر�صة �أمام
�أك�ب�ر م��ن احل�ضور للإ�ستفادة والإط�ل�اع على �أح ��دث التقنيات يف
جراحة الإ�صابات والك�سور لتطوير مهاراتهم اجلراحية الفتا �إىل
�أن م�ست�شفى را�شد يعد �أول مركز تدريبي يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف املنظمة العاملية جلراحة الإ�صابات والك�سور التي تتخذ
من "دافو�س" ب�سوي�سرا مقرا لها.
و ذكر �أنه �سيتم خالل امل�ؤمتر تقدمي  115حما�ضرة من قبل 43
متحدثا عامليا حول خمتلف طرق احلديثة يف التعامل مع جراحة

العظام والك�سور مو�ضحا �أن امل�ؤمتر بات على مدى ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية وجهة جلميع العاملني بقطاع ط��ب وج��راح��ة العظام من
داخ��ل الدولة وخارجها ون��وه �إىل �أن ق�سم جراحة العظام والك�سور
يف م�ست�شفى را�شد جنح يف احل�صول على موافقة املجل�س العربي
للإخت�صا�صات الطبية لتدريب الأطباء للح�صول على البورد العربي
يف جراحة العظام والك�سور .
و�أ��ش��ار الدكتور ب�لال اليافاوي �إىل �أن��ه �سيقام على هام�ش امل�ؤمتر
معر�ض طبي م�صاحب ت���ش��ارك فيه � 15شركة عاملية م��ن كربى
ال�شركات املتخ�ص�صة يف جراحة العظام واملفا�صل.

املركز ي�ستهدف حمو �أمية الأطفال الذين حرموا من التعليم يف بلدانهم الأ�صلية جراء الأزمات

جواهر القا�سمي تزور مركز القلب الكبري التعليمي وتلتقي بالطلبة واملعلمني
•• ال�شارقة-الفجر:

�أكدت قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي ،رئي�سة م�ؤ�س�سة القلب الكبري واملنا�صرة البارزة للأطفال الالجئني
لدى املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني� ،أن الإن�سان الواعي
واملت�سلح بالعلم واملعرفة هو �أ�سا�س تطور املجتمعات وبناء ح�ضارة الأمم،
وقد ا�ستطاعت �إمارة ال�شارقة �أن تثبت دورها الإن�ساين يف احت�ضان كل من
يبحث عن فر�صة التزود بالعلم التي فقدها لأ�سبابٍ خارجة عن �إرادته،
عرب توفري حا�ضنات تعليمية مبناهج متخ�ص�صة مواكبة للتغريات العلمية
واحلياتية ،والتي من �ش�أنها �صقل مهارات الفرد و�شخ�صيته �إىل �أن يغدو
ع�ضواً فاع ً
ال يف جمتمعه ،لت�صبح ال�شارق ُة منه ُل العلم الذي ميد الإن�سان
بالثقافة واملعرفة على امل�ستويني املحلي والعاملي.
جاء ذلك خالل زيارة �سموها ملركز القلب الكبري التعليمي ،الذي افتتحته
امل�ؤ�س�سة يف العام  2019بهدف تقدمي الت�أهيل الأكادميي واملعريف والتمكني
املهني الالزم للمقيمني الذين حرموا من االلتحاق باملدار�س نتيجة الظروف
اال�ستثنائية التي عاي�شوها يف بلدانهم الأ�صلية ب�سبب ال�صراعات والأزمات.
وتفقدت �سموها خالل الزيارة �أق�سام املركز والف�صول الدرا�س ّية واملهنية
واملرافق املختلفة ،واطلعت على التجهيزات واملناهج التي يوفرها لتعليم
وت�أهيل الطالب ،كما ا�ستمعت من الكوادر الإداري��ة والتدري�س ّية �إىل �شر ٍح
مف�صل ح��ول امل�ه��ام ال�ت��ي ي��ؤدي�ه��ا امل��رك��ز يف ت�ق��دمي ح�ل��ول تعليمية فعالة
للأطفال لت�أهليهم لاللتحاق بالتعليم النظامي يف الدولة من خالل برامج
حمو الأمية للأطفال الذين مل يتلقوا التعليم يف دولهم الأ�صلية ومتكينهم
من اجتياز االختبارات النظامية لاللتحاق باملدار�س ،واطلعت �سموها �أي�ضاً
على برامج التمكني املهني التي يقدمها املركز لفئة ال�شباب.
والتقت �سموها الطالبات والطلبة املنت�سبني للمركز ،وا�ستمعت الحتياجاتهم
ومدى ا�ستفادتهم من مناهج التعليم املتبعة ،حيث �أكدت لهم �سموها حر�صها

وحر�ص م�ؤ�س�سة القلب الكبري على مرافقتهم طوال م�سريتهم الت�أهيلية
ليتمكنوا من تطوير قدراتهم ومهاراتهم ،واالنتقال �إىل ف�صولهم الدرا�سية
النظامية ومتابعة م�سرية حت�صيلهم العلمي.
وقالت �سموها خماطب ًة الطالبات والطلبة والكادر التعليمي�" :إن (مركز
القلب الكبري التعليمي) هو جت�سيد لثقافة املجتمع الإماراتي يف التالحم
والتعاون والوقوف مع كل حمتاج مهما كانت حاجته ،وب�شكل خا�ص حاجة
التعليم ،الذي ي�ش ِّكل حمركاً لنمو املجتمعات ونه�ضتها ،وعام ً
ال �أ�سا�سياً يف
تقدّمها وا�ستقرارها ،هكذا علمتنا جتربتنا يف الإمارات ،وهكذا ن�ستثمر هذه
التجربة يف خدمة كل من هو على �أر�ضنا �أو خارجها من حمتاجي العامل".
و�أ�ضافت �سموها" :لقد افتتحنا هذا املركز لتعوي�ض ما فاتكم من تعليم
يف بلدانكم ،ونقول لكم �إن الوقت مل يفت بعد ،و�إن التعليم يخت�صر الزمن
ويعو�ض املفقود منه ،نحن واثقون من قدرتكم على حتقيق التم ّيز ،ونحن
ندعمكم من �أجل حتقيق ذلك؛ لأن ال�شارقة وطن الإن�سانية ووطن العلوم
والثقافة ،ولأن م�شروع ال�شارقة احل�ضاري جوهره الإن�سان وحقه وكرامته
�أينما كان".
وتقدمت �سمو ال�شيخة بال�شكر والتقدير لكادر املركز التعليمي على جهودهم
وتفانيهم خلدمة الأطفال وال�شباب املنت�سبني للمركز ،كما �شكرت الطلبة
على التزامهم و�إرادتهم ملوا�صلة عملية التعليم وتطوير �أنف�سهم ،وقالت:
"التعليم هو على ر�أ�س �أولويات حقوق الإن�سان ولكل طفل احلق يف احل�صول
على التعليم واملعرفة ،نحن هنا يف ال�شارقة والإمارات نعي متاماً هذا احلق
وملتزمون جتاهكم حتى لو مل تتلقوا تعليمكم يف بلدانكم التي �أتيتم منها
لأي ظرف ك��ان ،ولأننا ن�ؤمن �أي�ضاً ب��أن التعليم واج��ب على كل فرد ي�شعر
باالنتماء واملواطنة للمجتمع الذي يعي�ش فيه وبني �أهله ب�أمان نتوقع منكم
دوماً �أن تكونوا على قدر حمبتنا لكم وحر�صنا عليكم".
ونوهت �سموها �إىل �أن الآثار ال�سلبية الكبرية على الفرد والعائلة واملجتمع
ج ��راء �إه �م��ال �أي ط�ف��ل يف �أي جمتمع دون حا�ضنة تعليمية ،م ��ؤك��دة يف

الوقت ذاته �ضرورة تعاون ودعم خمتلف الفئات املجتمعية وامل�ؤ�س�سية ملثل
هذه املبادرات الإن�سانية الرائدة وامل�ستدامة والتي تندرج �ضمن امل�س�ؤولية
املجتمعية والوطنية للجميع ،و�أ�شادت �سموها مبا قدمته "م�ؤ�س�سة الطنيجي
العقارية" من دعم كبري ملركز القلب الكبريالتعليمي من خالل تقدمي مقر
للمركز على نفقته.
و�أكدت �سمو ال�شيخة جواهر القا�سمي� ،أن منجزات دولة الإمارات يف جمال
التعليم وتنمية امل �ه��ارات ،ت�ش ّكل حم�ف��زاً للم�ؤ�س�سات املجتمع ّية والهيئات
واملنظمات للم�ساهمة يف دعم م�سرية التعليم وتوفري مقوماته وم�صادره
للجميع وب��دون ا�ستثناء ،وب�شكل خا�ص من خ�لال دع��م ومتكني العائالت
التي عاي�شت ظروفاً �صعبة يف بلدانها قبل القدوم �إىل الدولة حالت دون
ح�صول �أبنائها على التعليم املنا�سب� ،أو �أدت �إىل انقطاعهم ل�سنوات عن
التعليم.
وقالت �سموها" :منذ ت�أ�سي�سها ،تويل دولة الإمارات العربية املتحدة اهتماماً
خا�صاً بالتعليم امل�ت�ق��دم ،فبنت بالعلم �أج �ي��ا ًال �أح�سنت ا�ستثمار مواردها
لالرتقاء باملجتمع عرب توجيه عائداتها نحو تر�سيخ القيم النبيلة وتعزيز
العالقات وا�ستدامة التنمية ،فلي�س كل �أمة متلك املوارد جنحت فيما جنحت
به دولتنا احلبيبة ،مرتجمة بذلك حكمة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،عندما قال� :إن حجم الدول ال يقا�س بالرثوة واملال ،و�إن املال ما
هو �إال و�سيلة لغايات عظيمة ال يحققها �إال العلم وقدرة الدول على توفري
احلياة الكرمية والآمنة لأبنائها ،ونحن هنا يف دولة الإمارات نعطي �أهمية
للعلم والعلماء يف �شتى املجاالت".
كما �شددت �سموها خالل الزيارة على الأهمية البالغة لتعليم اللغة العربية
للأطفال و�ضرورة ا�ستخدامهم ال�صحيح لها كونها لغتنا الأم وجزء �أ�صيل
من هويتنا العربية ،وهذا ال يقلل �أبداً من �ش�أن و�ضرورة تعلم و�إتقان اللغات
الأجنبية الأخ��رى التي بال �شك ت�ساهم �إىل جانب اللغة العربية يف دخول
�سوق العمل ويف التوا�صل مع خمتلف جمتمعات العامل ،ولكن اللغة الأم

الإمارات ال�شريك التجاري الأول لل�سودان

• �إك�سبو دبي من�صة ذهبية لنا للعودة �إىل ال�سوق العاملي مرة �أخرى
• منتلك �أكرب م�ساحات زراعية وثروة حيوانية بالعامل ..و  80%من االحتياطي العاملي لل�صمغ العربي

•• دبي  -وام:

ثمنت نبوية حممد حمجوب املفو�ض
العام جلناح ال�سودان املو�ضوعات التي
ي�ط��رح�ه��ا م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و 2020
دب��ي وق��ال��ت �إن دول��ة الإم ��ارات متثل
ال���ش��ري��ك ال �ت �ج��اري الأول لل�سودان
وا� �ص �ف��ة �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي ب�أنه
فر�صة ذهبية لالنفتاح على الأ�سواق
العاملية.
و�أو�� �ض� �ح ��ت امل �ف ��و� ��ض ال� �ع ��ام جلناح
ال���س��ودان يف �إك�سبو دب��ي يف ح��وار مع
وكالة �أنباء الإمارات " وام" " :يحاول
ال�سودان من خالل جناحه باملعر�ض
العاملي االنفتاح علي الأ�سواق العاملية
 ..وم�شاركتنا يف �إك�سبو دب��ي فر�صة
�سانحة جلذب امل�ستثمرين وفتح �أبواب
اال�ستثمار يف ال�سودان ،واالندماج يف
االقت�صاد العاملي من جديد  ..وجناح
ال �� �س��ودان ف��ر��ص��ة ع�م�ل�ي��ة لل�شركات
الراغبة يف دخول ال�سوق ال�سوداين".
وح � ��ول ال �ف �ك ��رة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة جلناح
ال � �� � �س ��ودان يف �إك �� �س �ب��و دب� � ��ي ،قالت
"حمجوب" " :ال�ترك�ي��ز الأ�سا�سي
يتمثل يف عر�ض �إمكانيات ال�سودان من
خالل �شعارنا "ال�سودان بلد الفر�ص
الالمتناهية" ومنتلك ال�ع��دي��د من
ال �ق �ط��اع��ات ال ��واع ��دة والإمكانيات
املب�شرة خا�صة يف قطاعات الزراعة
والري والرثوة احليوانية و التعدين

الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ال�شريك
ال�ت�ج��اري الأول م��ع ال���س��ودان عربيا
تليها اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ..
كما �أن غالبية التجارة ال�سودانية تتم
م��ن خ�لال جبل علي و م��واينء دبي
العاملية ،ول��دي الإم ��ارات ا�ستثمارات
كبرية يف القطاع الزراعي  ..ونطمح
�إىل زي ��ادت� �ه ��ا م ��ع الإم � � � ��ارات ودول
العامل امل�شاركة يف �إك�سبو دبي يف كل
القطاعات احليوية".
و ك�شفت نبوية حممد حمجوب عن
ق��وان�ين ج��دي��دة لال�ستثمار و�آخرى

ب �� �ش ��أن ال �� �ش ��راك ��ات ب �ه ��دف ت�سهيل
�إج� ��راءات اال�ستثمار داخ��ل ال�سودان
وت� � �ق � ��دمي ج� �م� �ي ��ع امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات عن
اخلريطة اال�ستثمارية لرواد الأعمال
وتقدمي حوافز يف كل القطاعات.
وقالت" :نعر�ض يف �إك�سبو م�شروعات
ت �ل��ائ � ��م اال�� � �س� � �ت � ��دام � ��ة م � ��ن خ �ل�ال
م�شروعات الطاقة النظيفة من طاقة
ال���ش�م����س وال ��ري ��اح ،واحل ��ر� ��ص علي
ث��روات �ن��ا الطبيعية وه��و م��ا يتوافق
م ��ع ر�ؤي � ��ة �إك �� �س �ب��و  2020ولدينا
م��ن امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ال �ت��ي �أبدعت

"مركز القلب الكبري التعليمي"
وكانت "م�ؤ�س�سة القلب الكبري" قد �أطلقت املركز بالتعاون مع مركز "روافد
للتطوير والتعليم" ،ويقع املركز يف منطقة الريموك ب�إمارة ال�شارقة على
م�ساحة تبلغ  6000م�تر م��رب��ع ،حيث مت جتهيزه ب��ال�ك��وادر الوظيفية
والأدوات واملعدات الالزمة التي مت ِّكنه من حتقيق �أهدافه.
وي�ستهدف املركز من خالل برنامج تعليمي وت�أهيلي الأطفال واليافعني
وال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  10و 26عاماً �ضمن فئتني :الأوىل
ت�شمل �أبناء العائالت التي قدمت للدولة ومل تتح لهم ظروف بلدانهم قبل
دخولهم �إىل دولة الإمارات مواكبة ال�صفوف الدرا�سية ،حيث توفر "القلب
الكبري" م��ن خ�ل�ال امل��رك��ز ال�ت��أه�ي��ل امل �ع��ريف ال�ل�ازم ال ��ذي مي� ّك��ن الطالب
والطالبات من االلتحاق مبدار�س الدولة ال�ستكمال حت�صيلهم العلمي.
�أم��ا الفئة الثانية فت�ضم الطالب الذين �أنهوا درا�ستهم الثانوية ومل تتح
لهم ظروفهم االلتحاق بالكليات واجلامعات ال�ستكمال درا�ستهم� ،أو ال�شباب
الذين جت��اوزوا �سن االلتحاق باملدر�سة ،حيث يوفر "مركز القلب الكبري
التعليمي" الت�أهيل املهني الالزم له�ؤالء ال�شباب مبا مي ِّكنهم من الدخول
�إىل �سوق العمل.

عرثوا على مقتنيات منها حمافظ و�ساعات ثمينة وهواتف

مفو�ض جناح ال�سودان يف �إك�سبو ل ِـ(وام) :احلدث العاملي من�صة ذهبية لنا للعودة �إىل ال�سوق العاملي
 ،وال�سياحة التي تعد قطاعا واعدا
بحكم التنوع البيئي يف ال�سودان من
�سياحة �أث��ري��ة و تاريخية و غط�س و
�صيد و �سفاري من ال�صحراء و�صوال
�إىل الغابات".
و�أ�ضافت نبوية حممد حمجوب " :
وه�ب�ن��ا اهلل نعما ك�ث�يرة ل��دي�ن��ا النيل
و�أن� �ه ��ار ف��رع�ي��ة وم �ي��اه ج��وف�ي��ة وكل
م �ق��وم��ات ال ��زراع ��ة ومن �ت �ل��ك غابات
ك�ث�يرة ل��دي�ن��ا ح ��زام ال���ص�م��غ العربي
ومي� �ث ��ل �إن �ت ��اج �ن ��ا م �ن��ه  80%من
االحتياطي العاملي و ال��ذي يدخل يف
�إنتاج ال�صناعات الدوائية ،والغذائية
 ،والتجميل كما �أن لدينا "حممية
الدندر" القومية و هي �أكرب حممية
طبيعية على احل ��دود ب�ين ال�سودان
و�إثيوبيا ومتتد على م�سافة واليتني
وت� �ع ��د واح � � ��دة م ��ن �أك �ب��ر حمميات
�أفريقيا الطبيعية ذات التنوع احليوي
و منتلك �أي���ض��ا �أك�ب�ر ث��روة حيوانية
..و ي�ع��د ال �� �س��ودان م��ن �أك�ب�ر ال ��دول
العربية والأفريقية يف �إنتاج كل �أنواع
احل�ي��وان��ات م��ا ميثل امل��ورد الرئي�سي
ل �� �ص �ن��اع��ة اجل� �ل ��ود  ،ول��دي �ن��ا م� ��وارد
معدنية ه��ام��ة كاجلب�س واجلرانيت
والرخام وال�سرياميك والنحا�س".
و بخ�صو�ص ال�ع�لاق��ات املتميزة بني
الإم� ��ارات وال �� �س��ودان ،لفتت املفو�ض
العام جلناح ال�سودان �إىل �أن العالقات
ب�ين البلدين م��زده��رة وتعترب دولة

تبقى دوماً الأ�صل لكافة املجتمعات على مدار التاريخ.
ويف ختام الزيارة وجهت �سمو ال�شيخة �إدارة م�ؤ�س�سة القلب الكبري باالهتمام
باحل�ص�ص التعليمية للمو�سيقى وال��ري��ا��ض��ة ومتابعة الطلبة فيها على
امل�ستوى النظري والتطبيقي ،ملا لهما من دور كبري وفعال يف تنمية مواهب
و�آفاق الأطفال �إىل جانب املواد الأكادميية التي يتلقونها يف املركز.
راف��ق �سموها خ�لال ال��زي��ارة ك��ل م��ن �سعادة ال��دك�ت��ورة حم��دث��ة الها�شمي،
رئي�س هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ،و�سعادة نورة النومان ،رئي�س املكتب
التنفيذي ل�سمو ال�شيخة جواهر القا�سمي ،ومرمي احلمادي ،مدير م�ؤ�س�سة
القلب الكبري.

يف م��و� �ض��وع��ات االب� �ت� �ك ��ار ،ال�شباب
ال �� �س��وداين اب�ت�ك��ر م���ش��روع��ات تعتمد
على غ��از ال�ه�ي��دروج�ين ال��ذي يعتمد
ع�ل��ي ا��س�ت�خ��راج ال�ط��اق��ة م��ن امل ��اء يف
اال� �س �ت �ع �م��ال ال �ي��وم��ي م��ا ي � ��ؤدي �إىل
توفري طاقة نظيفة ورخي�صة".
من جانبه قال حممد �أدم �أبو الب�شر
م��دي��ر ج �ن��اح ال� ��� �س ��ودان �إن الهدف
الرئي�سي للجناح يف �إك�سبو دبي عر�ض
الفر�ص اال�ستثمارية لل�سودان وهو
ما و�ضح جليا من ت�صميم اجلناح..
لدينا فر�ص واع��دة يف كل القطاعات
وجن �ه��ز خ�ط�ط��ا و ب��رام��ج وم�شاريع
لفتح �آف��اق الفر�ص بها و ننتظر ر�أي
متخذي ال�ق��رار ال�سوداين  ..كما �أن
القوانني ال�سودانية اجلديدة ت�ساعد
علي تقدمي حزمة من احلوافز و�إزالة
�أي��ة م�ع��وق��ات ت�ع��وق اال�ستثمار داخل
ال�سودان.
و�أو� � �ض� ��ح "�أبوالب�شر" �أن لديهم
م�شروعات يف جمال ال��ري �سواء نهر
ال�ن�ي��ل �أو امل�ط��ر ويف جم��ال التعدين
ح� �ف ��رة ال �ن �ح��ا���س ب �ج �ن��وب دارف� � ��ور
وال�ن�ف��ط م ��ؤك��دا �سعي ال �� �س��ودان �إىل
حت�سني البنية التحتية  ..الفتا �إىل �أن
والي��ة البحر الأحمر بوابة ال�سودان
ال�ب�ح��ري��ة مليئة ب��ال�ف��ر���ص الواعدة
وقال  " :نحتاج لتعريف امل�ستثمرين
ب�ه��ا ل�ت�ك��ون ال �ب��واب��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة �إىل
العامل.

�شرطة دبي تكرم موظفي وزوار
�إك�سبو  2020دبي لأمانتهم

•• دبي-الفجر

كرم العميد جمال �سامل اجلالف مدير الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية يف �شرطة دبي ،حرا�س
الأم��ن واملوظفني وزوار �إىل معر�ض �إك�سبو 2020
دب ��ي ،مم��ن ع�ث�روا ع�ل��ى م �ع �ث��ورات ق� ّي�م��ة يف احلدث
العاملي ،و�سلموها �إىل �إدارة املعثورات متهيداً لإعادتها
�إىل �أ�صحابها.
و�أثنى العميد اجلالف على الأمانة العالية للمكرمني
الذين عرثوا على مقتنيات ثمينة منها حمافظ فيها
حتتوي مبالغ نقدية ،و�ساعات م��ن م��ارك��ات عاملية،
و�أج �ه��زة ه��وات��ف ذك�ي��ة ،م ��ؤك��داً �أن �سلوكهم الطيب
ينعك�س على �سمعة دب��ي يف م�ؤ�شر الأم ��ن والأم ��ان،
وي�ساهم يف ا��س�ع��اد زوار �إك�سبو  2020دب��ي الذي
يجمع يف كنفه �أكرث من  192دولة يف مكان واحد.
كما و�أك��د العميد اجل�لاف �أن التكرمي ي�أتي يف �إطار
حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي الدائم على تكرمي

�أف��راد املجتمع ،تقديراً لدورهم الإيجابي يف تعزيز
القيم ال�سامية واحلفاظ على الأمانات.
و��س�ل��م ال�ع�م�ي��د اجل�ل�اف ��ش�ه��ادة ت�ك��رمي وه��دي��ة �إىل
امل�ك��رم�ين ،فيما ع�بر امل�ك��رم��ون ع��ن �شكرهم للقيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي ع�ل��ى ال�ت�ك��رمي وح��ر��ص�ه��ا على
التوا�صل.
ويذكر �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي وفرت برناجماً
ذكياً خا�صاً باملعثورات املفقودة يف  22نقطة خلدمة
العمالء مبختلف �أرجاء �إك�سبو  2020دبي ،للتعامل
مع املعثورات وت�سجيلها وتوثيقها وحفظها �إلكرتونياً،
�إىل �أن يتم ت�سليمها لأ�صحابها ،كما و�أن �شرطة دبي
وب��ال �ت �ع��اون م��ع ال���ش��رك��اء يف "مكتب �إك���س�ب��و دبي"،
عملت على ت�أهيل الأ�شخا�ص واملوظفني العاملني
من رجال الأمن اخلا�ص واملوظفني واملتطوعني ،يف
كيفية م�ساعدة النا�س الذين فقدوا �أ�شيا ًء يف املعر�ض،
والأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ع�ث�روا ع�ل��ى �أ� �ش �ي��اء ،يف كيفية
ت�سجيلها وت�سليمها.
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ثقافة ال�شارقة تطلق مهرجان نواك�شوط لل�شعر العربي  21فرباير كهرباء دبي متدد قرابة  394كيلومرتا من القنوات اخلارجية للألياف الب�صرية
•• ال�شارقة -وام:

ت�شهد العا�صمة املوريتانية يف  21فرباير اجل��اري انطالق الن�سخة
ال�سابعة م��ن م�ه��رج��ان ن��واك���ش��وط لل�شعر ال�ع��رب��ي ال ��ذي ي�ق��ام حتت
رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س حاكم ال�شارقة وتتوا�صل فعاليات ِه على م��دى ثالثة
�أيام مب�شاركة �شعراء من موريتانيا وال�سنغال ومايل وغامبيا والوطن
العربي.
و قال �سعادة عبداهلل العوي�س رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة  " :يعد
ت�أ�سي�س بيوت ال�شعر يف الوطن عمال ثقافيا رياديا م�ستلهما من ر�ؤية
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة م�ؤ�س�س هذه املبادرة التاريخية ا�ستهدف

دعم املبدعني وت�شجيع املواهب ال�شعرية وتقدير القامات الأدبية ..
و�ساهمت فعاليات البيوت املتنوعة يف تعزيز احلراك الثقايف العربي ..
فيما تعد مهرجانات ال�شعر نتاج جهد هذه البيوت" .و �أ�شار العوي�س
�إىل �أن مهرجان نواك�شوط لل�شعر العربي حجز مكانة مهمة يف ال�ساحة
الثقافية املوريتانية مو�ضحاً �أن هذه الأهمية ت�ؤ�شر �إىل خ�صو�صية
املهرجان ال��ذي يعزز من ح�ضور الق�صيدة العربية ويعيد �إىل ديوان
العرب ح�ضوره و�ألقه .
و �أو�ضح �أن ما مييز الن�سخة ال�سابعة م�شاركة �شعراء من ال�سنغال ومايل
وغامبيا وهو ما ي�ؤكد انفتاح وتن ّوع بيت ال�شعر على جميع الثقافات
املجاورة ملوريتانيا الفتا �إىل �أن ح�ضور ال�شارقة ت�أكي ٌد على ر�سالتها
الثقافية احل�ضارية التي تدعو �إىل خطاب الآخر بالكلمة املثقفة.

•• دبي-وام:

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من متديد  394كيلومرتا من القنوات
اخلارجية للألياف الب�صرية خالل العام  2021يف مناطق خمتلفة
يف دب��ي لي�صل بذلك �إجمايل ط��ول ه��ذا النوع من القنوات التي قامت
بتمديدها منذ العام  2015وحتى نهاية العام املا�ضي �إىل 3,275
كيلومرتا.
و ت�سهم القنوات اخلارجية يف حماية وتوجيه كابالت الألياف الب�صرية
امل�ستخدمة يف االت�صاالت ونقل البيانات والعمليات عن بعد ما يعزز
بنية الهيئة التحتية اخلا�صة ب�شبكة الألياف الب�صرية و�شبكتها الذكية
ويدعم ت�سريع التحول الرقمي يف الهيئة .و �أو�ضح معايل �سعيد حممد

الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن
امل�شروع ي��أت��ي يف �إط��ار جهود الهيئة امل�ستمرة لتو�سيع �شبكة الألياف
الب�صرية اخل��ا��ص��ة بها و ال�ت��ي تت�سم ب��الأم��ان و امل��وث��وق�ي��ة و ال�سرعة
ال�ف��ائ�ق��ة و امل�ساهمة يف ت�ع��زي��ز م�ستقبل رق�م��ي ج��دي��د لإم� ��ارة دب��ي يف
املجاالت الرئي�سية ..م�شريا �إىل �أن تطوير الألياف الب�صرية يف البنية
التحتية للهيئة يعترب ج��زءاً من م�شروع �/إنفرا � /Xإح��دى ال�شركات
التابعة للهيئة �ضمن "ديوا الرقمية" ذراع الهيئة الرقمي مب��ا يتيح
تطبيق خدمة الر�صد املرئي  /VSaaS/ومن�صة الواجهة االفرتا�ضية
للم�ستخدم  /Virtual Desktop Interface/واملتوفرة عرب
املن�صة الرقمية ملركز البيانات للحلول املتكاملة "مورو" التابع �أي�ضا
لـ "ديوا الرقمية".
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�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية تطلق حملة ا�ستقطاب الطلبة اجلدد من دبلوما�سيي امل�ستقبل
•• �أبوظبي -الفجر:

�أع �ل �ن ��ت �أك ��ادمي� �ي ��ة �أن � � ��ور قرقا�ش
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،امل ��رك ��ز الإقليمي
ال��رائ��د واملخت�ص بتنمية القدرات
وال� �ك� �ف ��اءات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة� ،أم�س
ع� ��ن �إط � �ل� ��اق ح �م �ل �ت �ه��ا ال�سنوية
اجلديدة ال�ستقطاب الطلبة اجلدد
� �ض �م��ن ب��رن��ام��ج دب� �ل ��وم الدرا�سات
العليا يف الدبلوما�سية الإماراتية
والعالقات الدولية ،داعية ال�شباب
الإماراتي الطامح للعمل يف ال�سلك
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي �إىل ت �ق��دمي طلبات
ال�ت�ح��اق�ه��م ق�ب��ل ت��اري��خ  13مار�س
.2022
ويف خ�ضم االهتمام الفريد لل�شباب
الإم ��ارات ��ي يف ال�ع�م��ل الدبلوما�سي
وال� � ��� � �ش� � ��ؤون اخل � ��ارج� � �ي � ��ة ،تتوقع
الأكادميية �أن تلقى حملتها اجلديدة
التي تنظم حتت �شعار "دبلوما�سيو
امل�ستقبل" اقبا ًال مميزاً من الطلبة
امل�ستقبليني ،خا�صة و�أنها كانت قد
ا�ستقبلت ع��دداً قيا�سياً م��ن طلبات
االلتحاق يف حملة العام املا�ضي.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى ف �ت��ح ب ��اب ا�ستقبال
ال�ط�ل�ب��ات ،ق��ال ��س�ع��ادة عبدالنا�صر
ال�شعايل ،م�ساعد ال��وزي��ر لل�ش�ؤون
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج ��اري ��ة ب � ��وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دويل" :على
م � ��دار الأع � � � ��وام امل��ا� �ض �ي��ة� ،شهدنا
اهتماماً متزايداً يف �أو�ساط ال�شباب
الإم ��ارات ��ي ب��ال�ع�م��ل الدبلوما�سي،
الأم ��ر ال ��ذي ي��دل م��ا متتلكه دولة
الإم� � � � ��ارات دور ب � ��ارز ع ��امل� �ي� �اً ،وما
جن��اح��ات �ه��ا ال �ف �ع��ال��ة جت ��اه حتقيق
توجهاتها اال�سرتاتيجية يف جماالت

ال�سيا�سة اخلارجية".
و�أ�ضاف �سعادته�" :إن تنمية وتو�سعة
ال �ك��ادر الدبلوما�سي الإم��ارات��ي هو
م��ن �أب��رز توجهات وزارة اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال��دويل ،وه��و م��ا تقوم به
من خالل تزويد ال�شباب الإماراتي
ال �ط��ام��ح ب��ال �ع �م��ل الدبلوما�سي؛
باملعرفة واملهارات النظرية والعملية
ال �ت��ي مت�ك�ن��ه م��ن م��وا��ص�ل��ة تر�سيخ
مكانة دولة الإمارات عاملياً".
و�أ�ضاف �سعادته�" :أود دعوة ال�شباب
الإم � ��ارات � ��ي م ��ن ال ��ذك ��ور والإن� � ��اث
ال��ذي��ن يتطلعون للعمل يف ال�سلك
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي �إىل ال�ت�ق��دم بطلبات
التحاقهم ب��الأك��ادمي�ي��ة التي تلتزم
ب� � ��إع � ��داده � ��م وت �ه �ي �ئ �ت �ه��م خلدمة
وط �ن �ه��م ،وك��ذل��ك م�ن�ح�ه��م فر�صة

ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ح��دي��ات الأك�ث��ر
�أه �م �ي��ة يف ع� ��امل ال� �ي ��وم ع�ب�ر بيئة
تعليمية ن�شطة وتفاعلية ".قال
�سعادة نيكوالي م�لادي�ن��وف ،املدير
ال �ع��ام ب��الإن��اب��ة اجل��دي��د لأكادميية
�أنور قرقا�ش الدبلوما�سية" :متتلك
دول ��ة الإم� � ��ارات يف ال��وق��ت الراهن
م�ساهمة ذات زخم كبري يف عدد من
�أب��رز الق�ضايا العاملية؛ مبا يف ذلك
الت�صدي للتغري املناخي والكوارث
ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة ،وت � �ق � ��دمي امل� ��� �س ��اع ��دات
الإن���س��ان�ي��ة والإغ��اث �ي��ة ،وت�ست�ضيف
�إك�سبو  2020دب��ي ،يف حني �سوف
ت�ست�ضيف الدورة الثامنة والع�شرين
م ��ن م� ��ؤمت ��ر ال� � ��دول الأط� � � ��راف يف
ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة الإط��اري��ة
ب�ش�أن تغري املناخ "كوب  ،"28وذلك

ت��زام �ن �اً م��ع ع���ض��وي�ت�ه��ا ال �ت��ي متتد
ل �ع��ام�ين يف جم�ل����س الأم � ��ن التابع
ل�ل��أمم املتحدة" .و�أ� �ش��ار �سعادته
�إىل �أن هذا الن�شاط الدويل يتطلب
ن �خ �ب��ة م ��ن ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي�ي�ن ذوي
امل�ع��رف��ة ال��را��س�خ��ة وامل �ه��ارات عالية
اجل ��ودة – بحيث ي�ك��ون ب�إمكانهم
متثيل دولة الإمارات بكل �شرف وقوة
ونزاهة – ال �سيما يف �أوقات الأزمات
والتحديات .وقال مالدينوف" :من
ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،حت��ر���ص �أكادمييتنا
على ت�ق��دمي ت��وج��ه را��س��خ يف جمال
ال�ش�ؤون اخلارجية ،ور�ؤى وا�ضحة
ح��ول الق�ضايا الإقليمية والعاملية
امل �ع��ا� �ص��رة ذات ال �ت ��أث�ير ع�ل��ى دولة
الإم ��ارات واملنطقة ككل .كما تلتزم
الأكادميية بدعم �أه��داف وتطلعات

ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات،
ع�بر ت��زوي��د دب�ل��وم��ا��س�ي��ي امل�ستقبل
باملعرفة وامل �ه��ارات الأ�سا�سية التي
متكنهم م��ن خ��دم��ة وط�ن�ه��م ب�شكل
فعال يف خمتلف املحافل الدولية".
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��دك �ت��ور حممد
�إبراهيم الظاهري ،نائب مدير عام
الأكادميية اجلديد" :مع ما يزيد من
 245خريجاً �ضمن برنامج دبلوم
ال��درا� �س��ات العليا يف الدبلوما�سية
الإماراتية والعالقات الدولية منذ
الت�أ�سي�س ،تفخر الأكادميية بدورها
يف دع ��م ت��وج �ه��ات دول� ��ة الإم� � ��ارات
ع�بر �إع ��داد دبلوما�سيني متميزين
وق� ��ادري� ��ن ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة تر�سيخ
م�ك��ان��ة ال��دول��ة ع��امل�ي�اً – خ��ا��ص��ة يف
ظ��ل االه�ت�م��ام ال�ف��ري��د باال�ستعداد

للخم�سني عاماً املقبلة من م�ستقبل
الدولة .اليوم ،تعد الأكادميية قوة
داف �ع��ة ل �ل �م �ب��ادرات اال�سرتاتيجية
العاملية التي تطمح دول��ة الإمارات
�إىل التفاعل معها وترك �أثر �إيجابي
فيها ".و�أ�شار الظاهري ال��ذي يعد
�أح ��د خ��ري�ج��ي الأك��ادمي �ي��ة� ،إىل ما
تعتمده ال�سيا�سة اخلارجية لدولة
الإم � � ��ارات م��ن م �ب��ادئ ق��ائ �م��ة على
حتقيق الأمن وال�سالم ،وبناء ج�سور
الت�سامح والتعاي�ش والتعاون  -على
الرغم من موقعها اجلغرايف الذي
ي�شهد حتديات خمتلفة.
وق� � ��ال" :من ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،تنبع
�أه�م�ي��ة ام �ت�لاك دب�ل��وم��ا��س�ي�ين ذوي
م � �ه� ��ارات ف ��ري ��دة وع� �ل ��ى م�ستوى
ع��الٍ م��ن ال�ق��درة على فهم �أ�ساليب

ب �ن��اء وت��وط �ي��د ال �ع�لاق��ات الثنائية
وم �ت �ع��ددة الأط � ��راف ح ��ول العامل،
خ��ا��ص��ة و�أن دول ��ة الإم� � ��ارات متتاز
ب�سيا�ستها ال���ش�ف��اف��ة ال�ق��ائ�م��ة على
الت�سامح والتعاون – وهو ما يجب
�أن ي �ك��ون ال���س�م��ة الأب � ��رز لطلبتنا
ودبلوما�سيينا" .وتقدم الأكادميية
م�ساقات متنوعة يف خمتلف جماالت
الدبلوما�سية وال�ع�لاق��ات الدولية
�سعياً لإع��داد دبلوما�سيني مميزين
وذوي �شغف جت��اه العمل يف جمال
ال�سيا�سة اخلارجية والدبلوما�سية.
وت �ت �ن��وع ت�ل��ك امل �� �س��اق��ات ب�ي�ن م��ا هو
ن� �ظ ��ري وم � ��ا ه ��و ق ��ائ ��م ع �ل��ى بناء
امل �ه��ارات ،ف� ً
ضال ع��ن برنامج اللغة
الثالثة وال ��ذي يتيح للطلبة تعلم
لغة �إ�ضافية كال�صينية ،والفرن�سية،

والأمل ��ان� �ي ��ة ،وال �ع�ب�ري��ة ،والرو�سية
والإ�سبانية .وتتيح حملة ا�ستقطاب
ال�ط�ل�ب��ة اجل� ��دد امل �ج��ال �أم� ��ام كافة
الإم��ارات �ي�ي�ن م��ن ال��ذك��ور والإن� ��اث
ل�ت�ق��دمي ط�ل�ب��ات�ه��م ف�ي�م��ا �إذا كانت
�أعمارهم  35عاماً �أو �أقل ،وحا�صلني
ع �ل��ى درج � ��ة ال �ب �ك��ال��وري��و���س �أو ما
يعادلها �أو متوقع تخرجهم بحلول
يونيو  2022ومب�ع��دل تراكمي ال
ي�ق��ل ع��ن  .3.0ك�م��ا ي�ت��وج��ب على
امل �ت �ق��دم�ين احل �� �ص��ول ع �ل��ى درج ��ة
 6.5كحد �أدن��ى يف اختبار مهارات
ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة "�آيلت�س" قبل
ان �ط�ل�اق ال �ع��ام ال��درا� �س��ي ،يف حني
�سيطلب من املتقدمني الذكور من
�إرف� � ��اق � �ش �ه��ادة ا� �س �ت �ك �م��ال اخلدمة
الوطنية �أو الإعفاء منها.

بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت العلمية والتدريبية

�أكادميية �أبوظبي احلكومية ومن�صة يودا�ستي توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق برامج االرتقاء باملواهب
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �أكادميية �أبوظبي احلكومية،
املن�صة احلكومية الرائدة لتطوير
الكفاءات الب�شرية يف �إمارة �أبوظبي،
والتابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي،
ام ����س ع��ن ت��وق�ي��ع م��ذك��رة تفاهم
م��ع م�ن���ص��ة "يودا�ستي" ،من�صة
التعليم الإل�ك�ترون�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،يف
خطوة تهدف �إىل تعزيز التعاون يف
امل�ج��االت العلمية والتدريبية ذات
االهتمام امل�شرتك.
وتهدف املذكرة �إىل توحيد اجلهود
لإط�ل�اق ب��رام��ج متميزة م�صممة
خ�صي�صاً للك�شف ع��ن الإمكانات
القيادية والرقمية ملوظفي حكومة
�أبوظبي ،وال�شباب و�أف��راد املجتمع
يف الإم��ارة ،والعمل على �سد فجوة
امل � �ه� ��ارات ال��رق �م �ي��ة امل�ستقبلية.
وتتما�شى هذه اخلطوة مع التزام
�أك ��ادمي� �ي ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي احلكومية
بتعزيز م�ه��ارات الكفاءات العاملة
يف �إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي و�إت��اح��ة املجال
�أم��ام�ه��ا ل�ل�إ��س�ه��ام ب�شكل ف��اع��ل يف

حت �ق �ي��ق ر�ؤي� � ��ة ح �ك��وم��ة �أبوظبي
املتمثلة يف ب�ن��اء اقت�صاد تناف�سي
قائم على املعرفة.
ووق� ��ع االت �ف��اق �ي��ة ك��ل م��ن �سعادة
حممد غياث ،القائم ب�أعمال مدير
عام �أكادميية �أبوظبي احلكومية؛
وغ ��اب ��ري ��ال دال� �ب ��ورت ��و ،الرئي�س
التنفيذي ملن�صة "يودا�ستي".
وت�سعى امل��ذك��رة �إىل تعزيز تبادل
اخل�ب�رات وامل �ع��ارف ب�ين �أكادميية
�أب� ��وظ � �ب� ��ي احل� �ك ��وم� �ي ��ة ومن�صة
"يودا�ستي" ،ف���ض�ل ً
ا ع��ن تنظيم
ال �ن��دوات ،وامل� ��ؤمت ��رات ،وال� ��دورات
التدريبية وور�ش العمل امل�شرتكة،
والأن���ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات املتنوعة.
ك�م��ا �سيعمل ك�ل�ا ال �ط��رف�ين على
�إع � ��داد وت �ق��دمي ب��رام��ج م�صممة "يودا�ستي" ع�ل��ى ت��وف�ير قنوات
خ���ص�ي���ص�اً ل�ل�ك���ش��ف ع ��ن امل� �ه ��ارات خم�ص�صة لت�سهيل و�صول الفئات
ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وال ��رق� �م� �ي ��ة للفئات امل �� �س �ت �ه��دف��ة ل� �ل�ب�رام ��ج وت� �ق ��دمي
امل�ستهدفة ،والعمل على تزويدهم ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال ال��دع��م ل�ه��ا .وتغطي
ب ��امل � �ه ��ارات ال�ل��ازم� ��ة مب ��ا ي�سهم االتفاقية �أي�ضاً امل�شاركة يف برنامج
يف مت�ك�ي�ن�ه��م م��ن حت�ق�ي��ق التميز "�أبوظبي الكت�ساب اخلربات" من
الوظيفي م�ستقب ً
خ�ل��ال دع� ��م وت �� �ش �ج �ي��ع �أ�صحاب
ال.
ومبوجب االتفاقية� ،ستعمل من�صة الإم �ك��ان��ات ال�ع��ال�ي��ة م��ن موظفي

ح �ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي خل��و���ض رحلة
ت� ��دري� ��ب وت� �ع� �ل ��م ع �م �ل �ي��ة عاملية
امل�ستوى.
وتعليقاً على االتفاقية ،قال �سعادة
حممد غياث ،القائم ب�أعمال مدير
عام �أكادميية �أبوظبي احلكومية:
"جتمعنا � �ش��راك��ة ط��وي�ل��ة الأم ��د
م ��ع م �ن �� �ص��ة ي ��ودا�� �س� �ت ��ي ،ونفخر

اليوم بالتعاون معهم م��رة �أخرى
للعمل على توفري جتربة تعليمية
افرتا�ضية �شاملة ومتكاملة ملوظفي
حكومة �أب��وظ�ب��ي و�أف� ��راد املجتمع
وال �� �ش �ب��اب ،وامل �� �س��اه �م��ة يف تعزيز
ك �ف��اءات �ه��م وت��زوي��ده��م باملهارات
التي �ستمكنهم من حتقيق التميز
الوظيفي م�ستقبال".

و�أ�� � �ض � ��اف �� �س� �ع ��ادت ��ه" :نلتزم يف
�أكادميية ابوظبي احلكومية بتعزيز
��ش��راك��ات�ن��ا م��ع �أف �� �ض��ل امل�ؤ�س�سات
الأك� ��ادمي � �ي� ��ة امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول �ي ��ة
واملن�صات التعليمية االفرتا�ضية
م��ن ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل ،حيث
ي� ��أت ��ي ت��وق �ي��ع ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة يف
�إط ��ار ج�ه��ودن��ا امل�ت��وا��ص�ل��ة لتوفري

جت � ��ارب ت�ع�ل�ي�م�ي��ة � �ش��ام �ل��ة عاملية
امل �� �س �ت��وى مل��وظ �ف��ي ح �ك��وم��ة دول ��ة
الإم� ��ارات ،والتزامنا بدعم جهود
حت �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
امل�ستدامة القائمة على املعرفة يف
دول��ة الإم��ارات ودع��م ا�سرتاتيجية
�أبوظبي للتحول الرقمي".
من جهته ،قال غابريال دالبورتو،
ال� ��رئ � �ي � ��� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ملن�صة
"يودا�ستي"�" :ست�ساهم هذه
االتفاقية يف �إحداث ت�أثري �إيجابي
يف م�سرية التنمية االقت�صادية التي
ت�شهدها �إم��ارة �أبوظبي من خالل
تعزيز امل�ه��ارات الرقمية للكفاءات
ال� �ع ��ام� �ل ��ة يف الإم� � � � � ��ارة .وجت�سد
�أكادميية �أبوظبي احلكومية ر�ؤية
متميزة ت�ست�شرف م�ستقبل املنطقة
من خالل ا�ستثماراتها يف ر�أ�س املال
الب�شري باعتباره جوهر للنجاح.
وت�ع��د ه��ذه امل �ب��ادرة م�ث��ا ًال يحتذى
ب��ه م��ن ��ش��أن��ه ت�شجيع احلكومات
الأخ ��رى التي ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س
برامج لالرتقاء باملهارات الرقمية
التخاذ خطوات مماثلة".

وتعد �أكادميية �أبوظبي احلكومية
املن�صة احلكومية الرائدة لتطوير
ال � �ك � �ف� ��اءات ال �ب �� �ش��ري��ة يف �إم� � ��ارة
�أبوظبي ،والتابعة لدائرة الإ�سناد
احلكومي ،وامل���س��ؤول��ة ع��ن تطوير
وتوفري فر�ص تعلم متنوعة وفق
�أف�ضل املمار�سات العاملية ومبا يلبي
احتياجات �إم��ارة �أبوظبي ويتوافق
مع ر�ؤيتها وخططها امل�ستقبلية.
وتعترب "يودا�ستي" من�صة عاملية
ل �ل�ارت � �ق� ��اء ب� ��امل� ��واه� ��ب الرقمية
تتمتع بالقدرة على �إح��داث تغيري
�إيجابي يف حياة الأف��راد وم�ستقبل
ال �� �ش��رك��ات وامل �ج �ت �م �ع��ات .وتقدم
املن�صة حم�ت��وى ه ��ادف للكفاءات
الراغبة بالعمل يف جماالت الذكاء
اال�صطناعي ،والتعلم الآيل ،وعلوم
ال �ب �ي��ان��ات ،والأن� �ظ� �م ��ة امل�ستقلة،
واحلو�سبة ال�سحابية ،والعديد من
التخ�ص�صات الأخ � ��رى .وتتعاون
"يودا�ستي" مع نخبة من ال�شركات
ال� ��رائ� ��دة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف القوى
ال �ع��ام �ل��ة ل��دي �ه��ا وت� �ق ��دمي برامج
تنمية املواهب ذات الأثر.

ي�ضم � 200سرير ويفتتح العام املقبل

م�ست�شفى جديد لـ(ال�سعودي الأملاين) يف
دبي بـ 450مليون درهم
•• دبي -الفجر:

�أع� �ل� �ن ��ت جم� �م ��وع ��ة م�ست�شفيات
ال�سعودي االمل ��اين� ،أك�ب�ر جمموعة
رع��اي��ة ��ص�ح�ي��ة خ��ا��ص��ة يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إفريقيا،
عزمها افتتاح م�ست�شفى جديد ي�ضم
� 200سريرا يف منطقة مردف بدبي

بقيمة  450مليون درهم.
وق� ��ال� ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة رمي عثمان،
ال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي الإقليمي
للمجموعة :م��ن امل�خ�ط��ط �أن يتم
افتتاح امل�شروع العام املقبل ،م�شرية
اىل �أن امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ي �� �ض��م 200
��س��ري��را و��س�ي�ق��دم خ��دم��ات��ه ب�أحدث
التقنيات واملعدات الطبية واخلربة

الرقمية لتعزيز ال��رع��اي��ة الطبية
للمر�ضى وت�ق��دمي اف�ضل خدمات
�صحية لهم.
وت ��اب �ع ��ت :ب ��إف �ت �ت��اح امل���س�ت���ش�ف��ى يف
م �ن �ط �ق��ة م� � � ��ردف �� �س� �ي� �ك ��ون ل ��دى
جم�م��وع��ة م���س�ت���ش�ف�ي��ات ال�سعودي
الأمل��اين يف الإم��ارات  6م�ست�شفيات
�إ� �ض��اف��ة اىل  3م��راك��ز تخ�ص�صية

م��ن امل�ت��وق��ع افتتاحها نهاية العام
اجلاري.
و�أك� ��دت ال��دك �ت��ورة رمي �أن القطاع
ال�صحي ب��الإم��ارات ميلك مقومات
ك � �ب �ي�رة وب� �ن� �ي ��ة حت �ت �ي��ة متميزة،
م�شرية �إىل �أن الإم��ارات تعد وجهة
ج ��اذب ��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات ،خ�صو�صا
ال�صحية ،بف�ضل م��ا تتمتع ب��ه من

�أم ��ن وا� �س �ت �ق��رار ��ش��ام��ل ع�ل��ى كافة
امل�ستويات .وذكرت �أن العامل يتجه
حاليا �إىل تطبيق انظمة الرعاية عن
بعد والأنظمة الطبية التكنولوجية
احل��دي�ث��ة ،وه��و م��ا تدعمه اجلهات
ال���ص�ح�ي��ة يف الإم� � � ��ارات ،وحتر�ص
على تطبيقه جمموعة م�ست�شفيات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ط �ب �ي��ة امل �ت �ي��زة يف مبا ي�ضمن تقديك املعايري الطبية
ال�سعودي الأمل��اين ،حيث يتم ادخال ك��اف��ة خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية ،بكفاءة عالية ومنح املر�ضى امكانية

الو�صول جلميع اخل�ب�رات الطبية
بطريقة دقيقة و�سريعة وفعالة.
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�إمارات التحدي
تعاملت دولة الإم��ارات مع كوفيدا  ١٩ب�أ�سلوب علمي وبتقنية عالية ،وذلك
فور ح��دوث اجلائحة �إىل التعاي�ش معها ب�شكل يومي وبحذر كبري ،فمنذ
اندالعها كالنار يف اله�شيم وانتقالها من بلد لبلد ومن دولة لدولة ،وقفت
الإم � ��ارات للت�صدي ل�ه��ذا ال��وب��اء م�ستعينة ب��ال �ك��وادر الب�شرية واخلطط
اال�سرتاتيجية الداعمة التخاذ االجراءات االحرتازية للحد منها والوقوف
�ضدها ،وا�ستعد اجلي�ش الأبي�ض خلو�ض املعركة مبا ميتلكه من خربة يف هذا
امل�ج��ال ،فمنهم م��ن وق��ف يف امليدان
ي�ستقبل املر�ضى وامل�صابني ،ومنهم
ف��رق للتوعية وف ��رق اخ ��رى جتري
االبحاث والدرا�سات ،واجلميع ي�صب
يف اع�ل�ان االح���ص��ائ�ي��ات واالت�صال
املبا�شر مع القيادة الر�شيدة التخاذ
ال� �ق ��رارات ال �ت��ى ت���ص��ب يف م�صلحة
الدولة.
جاء احلظر و�إعالن القيادة عن توفر
كل �شىء وال ي�شلون ه��م ،ولأن دولة
الإم� � ��ارات ب� ��د�أت م�ن��ذ ف�ت�رة طويلة
م��و� �ض��وع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالهتمام
ب ��ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي وم� ��ا ي ��دور
يف دول العال من قدم وتنمية م�ستدامة ،ولأنها ادرك��ت �أن العلم والثقافة
واتطور من �سمات الدول املتقدمة فكانت قد �شرعت يف احلوكمة التى بدورها
ج�سدت العمل عن بعد يف جميع القطاعات ،منها الرتبية والتعليم التى
مل تتوقف وا�ستمرت الدرا�سة عن بعد والأعمال املهمة لتحقيق اخلدمات
وتقدمي الق�ضايا التى مت�س املجتمع كله كان من خالل التطبيقات التى
كانت يف الأ�صل موجودة.
ومع الوقت ومن �أول الدول التى �صرحت ب�أن الفح�ص جماين كانت الإمارات،
ومل تقت�صر جمانية الفح�ص على املواطنني بل جلميع فئات املجتمع من
مقيمني وزائرين حفاظا عن حياة الإن�سان ،والقيادة احلكيمة متكنت من
ح�صر اخلطر وحتجيمه مع الكوادر الب�شرية املدربة من اجلي�ش الأبي�ض
وامل�س�ؤولني يف جميع القطاعات احليوية وكال يف جماله ،مبا فيهم هيئة
التدري�س التى كر�ست جهودها لتعليم الطالب واخلروج من الأزمة ،وهذا
على امل�ستويني التعليم ما قبل جلامعي والتعليم اجلامعي ،حتى �أن الدولة
راع��ة التفا�صيل ال�صغرية التى تخ�ص جتديد فح�ص املركبات وا�ستخراج
رخ�ص القيادة وغريها من الأوراق املهمة التى تهم املجتمع.
ويف ال��وق��ت احل��ايل تعترب دول��ة الإم� ��ارات م��ن ال ��دول ال�ت��ى م��ازال��ت تتخذ
التدابري االح�ترازي��ة الالزمة للحفاظ على حياة الإن�سان ،وع��ادة احلياة
تدريجيا مع االل�ت��زام بقوانني ال��دول��ة واح�ت�رام القواعد املتخذة حلماية
امل�صالح العامة ،التى من �ش�أنها بناء قاعدة معلومات حتقق الهدف من
الت�صدي لهذا الوباء العاملي.
�آيات عاطف

�سمات النجاح
من �أهم عوامل النجاح ،احرتام املواعيد واحرتام ميثاق ال�شرف والإح�سا�س
بامل�س�ؤولية ،فكلما اهتم ال�شخ�ص باملوعد املحدد كان منتظما ومرتبا ويعطي
انطباعا طيبا للتعامل ،بخالف من ي�ستهني باملوعد وال يقدر عامل الوقت،
فمن يقوم بهذه اخل�صال �ضروري يكون م�ستهرتاً غري مهتم باملو�ضوع و�أنه
على هام�ش ال�شعور بالن�سبة له ،بالعك�س يعطي ال�شخ�ص املنتظر نوعاً من
اال�ستهتار والفتور وعدم الالمباالة،
ب ��ل ي ��زي ��د م ��ن ت ��وت ��ره وانخفا�ض
م�ع��دل ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل ،لأن
هناك زمناً مهدوراً يف االنتظار جعل
املنتظر يتوتر ويفقد جزءاً كبرياً من
حما�سه.
ولي�س ه��ذا فقط و�إمن ��ا جعل املهتم
ب��امل��و� �ض��وع ي �ق��ف ع �ن��د ح ��د اخل ��وف
م��ن اك �ت �م��ال امل �� �ش��روع م�ث�لا �أو عدم
االك� � �ت� ��راث ب ��ال �ن �ت ��ائ ��ج مم� ��ا ي�ت�رك
ان�ط�ب��اع يف ع��دم االل �ت��زام بالتوريد
�إذا ك��ان الأم ��ر متعلقاً ب�ه��ذا الأم ��ر،
كما �أن اح�ترام ميثاق ال�شرف يعد واح��داً من �أه��م ركائز النجاح العملي،
فكلما �آمن ال�شخ�ص بقدراته واهتمامه باملعايري امللزمة لعمله واحرتامها
كلما نال تقدير العمالء واملتعاملني معه ،فالقوانني التى و�ضعت للحفاظ
على التعامالت بني �أفراد املجتمع من مهامها تنظيم العالقة بني �صاحب
اخلدمة املقدمة وطالب اخلدمة ،فيما كان مقدم اخلدمة طبيبا �أو موظفا
�صغريا بدائرة �أو م�ؤ�س�سة فالكل يحرتم هذا امليثاق ويقدم خدماته على
�أكمل وجه ،وهنا يدرك الكثريون ويقرون بنجاح �صاحب هذا املبد�أ.
وال�شعور بامل�س�ؤولية والإح�سا�س بها من �أعلى مراتب ال�شخ�ص الناجح ،لأنه
يقدم خدماته بوعي و�إدراك ولي�س جمرد �آلة ت�ؤدي املطلوب بدون الإح�سا�س
مبعاناة املقدم له اخلدمة ،فاملو�ضوع ال ينح�صر يف الأداء التقليدي ،ولكن
امل�س�ؤولية حتتم على من يدركها ر�سم ابت�سامة يف وج��ه الطالب وتقدمي
اخلدمة ب�سرعة واتقان منقطعي النظري ،ولأن امل�س�ؤولية حتتم على الناجح
ع��دم التخلي ع��ن دوره وم��واج�ه��ة الق�ضايا ال�ت��ى ت��ؤث��ر على �سري العمل،
والتفكري خارج ال�صندوق لإيجاد احللول التى تالئم اخلدمة دون الت�أثري
على قانون �أو ت�شريع �أي يتعامل بروح القانون وال يقف عند م�شكلة ب�سيطة
ممكن لها �أن يتم حلها مبرونة ،لذلك اهتمت ال��دول املتقدمة مبا ي�سمى
ا�سعاد املتعاملني وقيا�س ر�ضاهم ،وهذا الأ�سلوب املتح�ضر يحقق الهدف من
ت�أكيد حقوق الإن�سان ،فكلما كان الناجح مهتم مبن يقدم لهم �إبداعه كلما
ازداد املجتمع رقيا وتقدما.
م�صطفى عبيد

املحتوى

ما من ق�ضية تثار يف املجتمع � ،إال ور�أينا رواد مواقع التوا�صل االجتماعي

�أن تنظم مثل هذه الفعاليات العاملية
ي�ت�ن��اول��ون�ه��ا ك�ل�ا ب ��أ� �س �ل��وب��ه ،ولأننا
الكربى ،و�أن �أك�سبو الذي فتح �أبوابه
نعي�ش زمن الفو�ضى اخلربية بعيدا
يف بداية �أكتوبر املا�ضي و�ضم �أكرث
ع��ن ال��و��س��ائ��ل الر�سمية م��ن �صحف
م ��ن  ١٩٢دول � � ��ة ،ج � ��ذب املواطنني
ورقية والكرتونية وقنوات ف�ضائية
وامل �ق �ي �م�ي�ن ع �ل��ى �أر� � � ��ض الإم� � � ��ارات
حمرتفة تعتمد يف النهاية على دور
وزوارها ،بل �أتاحت الفر�صة للجميع
امل �ح��رر �أو ال�صحفي ال ��ذي يخ�ضع
�أن يزور دول العامل باملجان على مدار
مل�ع��اي�ير عمله و�أ� �س ����س مهنته ،ولأن
�ستة �شهور متوا�صلة.
ه �ن ��اك اخ �ت�راع ��ا ج ��دي ��دا لوظيفة
ه��ذه الفر�صة الكربى كانت مبثابة
�إعالمية ه�شة ت�سمى �صحفي ال�شارع،
ال �ت �ج��رب��ة احل �ي��وي��ة ل� � � ��زواره ،ففي
ه��ذه املهنة اجل��دي��دة التي لي�س لها
املعر�ض دول ما كنا نعرفها �أ�سا�سا،
�أي �صفة قانونية ولي�س لها معايري
ل�ي����س ل �ك��ون �ن��ا ب �ع �ي��دي��ن ع�ن�ه��ا و�إمن ��ا
حتكمها.
فكل وظيفة هذا ال�صحفي التقاط �صورة وت�صديرها من وجهة نظره للر�أي لوجودها �ضمن اجلزر البعيدة والتي تقع خارج اهتماماتنا ،ف�أك�سبو حدث
العام ،وعلى القنوات الر�سمية �أن حتللها وت�ضيع فيها وقتها وزم��ن البث عظيم متكنت دولة الإم��ارات من تنظيمه يف ظل مكافحة فريو�س كوفيدا
لإلقاء ال�ضوء على خرب قد يكون يف الأ�سا�س �إ�شاعة �أو موقفاً غري منا�سب  ،١٩وجنحت يف احتواء هذه اجلرثومة التي �أرهقت االقت�صاد العاملي ،وهذا
للن�شر والرتويج ،فبع�ض الأمور قد مت�س دو ًال وت�ؤثر على اقت�صادها ملجرد التنظيم يعترب حتدياً كبرياً جدا �أمام العامل ،حيث �أن عدد الزوار زاد عن
خرب كاذب �أو حتى حقيقة فر�ؤ�ساء التحرير لديهم من الوعي واخلربة ما املاليني� ،صحيح لي�س لدي العدد بالتحديد ولكن امل�ستهدف يزيد عن �أكرث
يفرقون بني املمكن والغري ممكن ،فهم مل ي�صلوا هذه املراكز من فراغ و�إمنا من ع�شر مليون زائر.
جلهد ولعلم كبريين ،فالدول تهتم مبا هو �إيجابي وحتل ق�ضاياها ب�أ�سلوب التخفي�ض يف هذا ال�سعر وامليزة الكبرية التى منحتها �إدارة اك�سبو لأفراد
�إمكانياتها وح�سب ر�ؤيتها واتفاقياتها مع دول العامل ،لذلك يجب على من املجتمع جعلت �أك�سبو قبلة للرتفيه وملتقى الأ��س��ر والنزهة الأ�سبوعية
امل�ستمرة ،فهذه الفكرة جيدة جدا ويف منتهى اجلمال ف�سوف تتيح لل�شخ�ص
يكتب حمتوى �أن يراعي املهنية وما تخلفه هذه النتائج من �سلبية.
وال�شاهد �أن الأ�سبوع املا�ضي تعر�ض العامل العربي لق�ضية ري��ان الطفل زيارة املعر�ض �أكرث من مرة على مدار الأيام املتبقية.
�سحر الألفي
الذي �سقط يف البئر وتناولت مواقع التوا�صل االجتماعي ق�ضيته� ،سمعت
يف القنوات الر�سمية ،وف��ور االنتهاء من الأزم��ة وافتقار �أ�صحاب املحتوى
للمادة والبحث عن �إطالة يف �سرد الق�ص�ص والروايات لكتابة ا�سم ال�ضحية
واحل�صول يف م�ؤ�شر البحث عن عدد م�شاهدات ،ا�ستمروا يف حتليل الإ�سقاط التمثيل ه��و تق ّم�ص �أدوار ال�شخ�صيات يف فيلم� ،أو م�سرح ّية� ،أو برنامج
تلفزيوين� ،أو �إذاعي ،فالتمثيل هو فن الأداء الذي ُت�ستخدم فيه احلركات،
والهدف منه وو�صل بهم اخليال �أن يجعلوها م�ؤامرة كبرية ،ال�س�ؤال املنطقي
والإمي � � ��اءات ،وال�ت�ن�غ�ي��م ،ب �ه��دف حتقيق �شخ�ص ّية خ�ي��ال�ي��ة ،ح�ي��ث �إن دور
والطبيعي ،من �أي��ن ج��اءوا بهذه املعلومات وعلى ل�سان �أي من امل�س�ؤولني ،ال�شخ�صية الذي يتق ّم�صه املم ّثل يهدف �إىل �إي�صال نوايا الكاتب ،وتداعيات
فهي عبارة عن ا�ستنتاجات واهية و�سرد غري متقن باملرة ،لكن الغريب �أن الن�ص ،وروح ال�شخ�صية ،وم�شاعرها.
جتد بوابات �إلكرتونية وغرفاً تتبنى الفكرة لي�س حبا يف �إظهار الق�ضية ويتدرب العديد من املم ّثلني املحرتفني جيداً ب�شكلٍ م�ستمر على التمثيل
بقدر اال�ستمرار يف نه�ش ج�سد برئ القى ربه ،ويخرج علينا �أحد املنتفعني لتح�سني مهارتهم فيه ،فهم يلتحقون
على قناته بامليديا ليحلل وينظر وك�أنه ح�ضر اخلطة ودب��ر مع املدبرين ،ب�صفوف التمثيل ،ويدر�سون جتارب
يتحدث وك�أنه حار�س الكون وم�صلح الب�شرية ،يف حني �أنه حتى خارج الوطن احلياة ،ويعملون مع مد ّربي التمثيل
العربي وت�صله الأخبار كما ت�صلنا ،لكن الفرق بيننا وبينه� ،أنه متكن من واحلوار ،لأنهم يعرفون ج ّيداً �أنه حتى
الك�سب وتعود على الربح من �أوج��اع النا�س ،كمقال العمال �أو الرتحيلة بعد العمل وال��درا� �س��ة ب�شكل مك ّثف
ف�إنهم قد ال ي�صلون �أبداً �إىل الكمال،
الذين عرفناهم يف روايات وق�ص�ص يو�سف �إدري�س.
من امل�ؤكد �أن املحتوى ال��رديء يجد �صدى عند املجتمع ،وينت�شر ب�سرعة ل��ذا ينبغي ع�ل��ى الأ� �ش �خ��ا���ص الذين
الربق ،كما حدث يف ق�ضية انف�صال مطربة �أو موت فنان م�شهور ،كل هذه يرغبون بدخول هذا املجال ،والنجاح
املحتويات ال ترتقى بالن�شر والإعالن عنها وال�سبب �أنها تعكر ال�سلم العام ف�ي��ه ال�ق�ي��ام ب ��ذات ال���ش��يء ،والتدرب
ع�ل��ى جم�م��وع� ٍة وا��س�ع��ة م��ن �أ�ساليب
وتتنافى مع القيم واملبادئ التى نن�شدها ونرجو �أن تعود �إىل جمتمعاتنا بال
التمثيل مع جمموعاتٍ خمتلفة من
زيف �أو ت�شويه.
النا�س ،وجتربة خمتلف الأن��واع من
ال�شيماء حممد /اخت�صا�صية �صحافة و�إعالم الأدوار ال�ك��وم�ي��د ّي��ة �إىل م�سرحيات
�شك�سبري؛ فك ّلما تد ّرب ال�شخ�ص �أكرث
اقرتب من هدفه ،وينبغي على الأ�شخا�ص الذين يريدون الدخول يف جمال
التمثيل حتديد تو ّقعاتهم ،والأمور التي تنتظرهم ،ويجب �أن يكون لديهم
ً ً
تتوقف عقارب ال�ساعة متاما عندما نكون منتظرين حدثا جلال �سي�سعدنا ،علم ب�أنّ احل�صول على مهنة مُربحة و�ساحرة يف جمال التمثيل يتط ّلب وقتاً
كلقاء بعد غيبة طويلة� ،أو موعد قد حت��دد بوقت ومل ي�صل بعد ،يف تلك كبرياً ،وميكن لل�شخ�ص �شق طريقه خالل فرتة احل�صول على فر�صة يف
اللحظة ن�شعر ب ��أن الزمن ميتطى �سلحفاة ،وال�ك��ون يقف ليت�أمل لهفتنا هذا املجال بالعمل يف وظيفة �إ�ضافية مثل الإعالنات التجارية� ،أو القيام
وتعط�شنا للقاء ،ينظر �إلينا ونحن ن�شد حبال الوقت لنجذبها ويخرج النهار بالتعليق ال�صوتي ،كما يجب ت��و ّق��ع ق�ضاء الكثري م��ن ال��وق��ت واجل�ه��د يف
من رح��م الظالم الدام�س ،كل ه��ذه امل�شاعر تقف على م�سافة واح��دة من البحث عن الأدوار لتمثيلها ،و�سيكون من ال�صعب العثور على عمل منتظم،
ال�شعور ببطء الوقت وترنحه ،وه��و ال يبايل بلهفة املنتظر ،وه��ذا يت�ضح وتعترب ال�سرية الذات ّية من �أهم الأمور التي يجب االهتمام بها عند التقدّم
عندما يلعب فريقان �أحدهما ن�شجعه ون��رج��و �أن ينتهى ال��وق��ت ال�ضائع لتجربة �أداء ،لأن�ه��ا �أول م��ا ي��راه امل��دي��ر� ،أو وكيل الأداء عند تقييم طلب
املحت�سب ب�سرعة حتى يخرج من�صراً ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ن��رى �أن الدقيقة املتقدّمني ،وميكن �أن ت�شمل ال�سرية الذاتية التدريب واملهارات ال�شخ�صية،
مثل الطالقة يف لغة �أجنبية� ،أو القدرة على القيام ببع�ض الأعمال اجلريئة،
�أ�صبحت �أثقل من الدهر.
بالإ�ضافة �إىل اخل�برات املهن ّية املحرتفة� ،أو خربات التمثيل على م�ستوى
املده�ش �أن الوقت هو الوقت ال يتغري
الكلية ،كما ينبغي �إرفاق �صورة �شخ�ص ّية للوجه يف ال�سرية الذاتية ،وحتديث
�أب��دا ،لأن ع��دد لفات الكرة الأر�ضية
ال�سرية بانتظام من �أجل �إب��راز التجارب الأك�ثر مت ّيزاً للمتقدّمني ،ويقوم
ثابتة وتتابع ال�شم�س والقمر مرهون
املتقدّمون يف جتارب الأداء بقراءة مقتطفات من ال�سيناريوهات ال�سينمائية،
بزمن مقدر ال ينحرف وال يتقدم �أو
و�أدائها �أمام املدراء ،ووكالء الأداء ،حتى يتم ّكنوا من اختيار املم ّثل الأف�ضل
يت�أخر ،لكن ال�شعور باختالف الزمن
للدور ،ولزيادة الفر�ص يف احل�صول على الدور يمُ كن للمتقدّمني التد ّرب
وت�ضاربه ،يتوقف على �أهمية الوقت
عليه م�سبقاً� ،أو ارتداء املالب�س التي ت�شبه ال�شخ�صيات يف ال�سيناريو ،وميكن
حل�ظ��ة ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ،ف�ت�م��ر ال�ساعة
�أن يجد املمثلون هذه الأدوار عن طريق توظيف وكالء �أو مدراء موهوبني،
يف غ�ضون دقيقة عند من يرجو �أن
�أو من خالل الإعالنات واملن�شورات التجارية.
الوقت يقف ،فال�شعور بهذه احلالة
معاذ الطيب /خمرج
مرهون بالعامل النف�سي ،فيجل�سان
ب� �ج ��وار ب�ع���ض�ه�م��ا� ،أح��ده �م��ا ي�شعر
النف�سي
فالعامل
ال�ساعة،
حبي�س
الوقت
ب�سرعة الوقت والآخ��ر ي��رى �أن
غالباً ما يُنظر للج�سد على �أن��ه جم��رد ج�سم فيزيائي بل عائق للو�صول
واحلالة هما املتحكم الرئي�سي يف مثل هذه النظريات الب�سيطة.
للأرواح ويتم التعامل مع هذه البنية �إما برتف يتمثل بالإ�شباع �أو بالتجاهل
للوقت
نظرته
غالبا ما ينتمي الوقت �إىل احتياجنا �إليه ،فامل�سافر تختلف
والزهد ،لكن ملاذا ال يتم التعامل مع �أج�سادنا باحلكمة والنظر �إليها على
باختالف وجهته ،فمن يذهب للقاء الأحبة بعد �شوق ي�شعر بتوقف الزمن �أنها م�سكناً وموطناً للروح فهذا اجل�سد هو بوابة مقد�سة حتمي الروح،
وعدم حترك الوقت� ،أما من كانت وجهته مغايرة وترك من خلفه الأحبة وميكن ت�أمني توا�صل بني هذا اجل�سد
�صار الوقت �أ�سرع ،هكذا يقا�س الوقت بامل�شاعر واالحتياج وامل�ضمون الذي وال��روح عن طريق ممار�سات روحية
نريده من الوقت.
تعرف با�سم الروحانية املج�سدة تولد
احلياة مرتبطة بالوقت ومرهونة بالزمن ،لأن لكل �أجل كتاب معلوم ومقدر �شعور عميق ب��اخل��روج م��ن احلوا�س
 ،واحلقيقة �أننا نولد بزمن عك�سي ،ولأننا مل ندرك ومل نعلم اليوم الذي املادية والعودة �إليها مرة �أخرى .هذه
تكتب فيه النهاية ،فاحت�سب العمر من حلظة الوالدة مع �أن حلظة الوالدة التجارب الروحية تثبت �أنه ال يوجد
هي نقطة النهاية ولي�ست البداية ،فلو مقدر ل�شخ�ص �أن يعي�ش مائة عام انف�صال بني اجل�سد والروح فاجل�سد
ومعلوم نهايته فهذا يعني �أنه يولد وعنده مائة عام ،وكلما مر عام وهو على ه��و خم ��زن ال �� �ص��دم��ات والذكريات
قيد احلياة قل يوم من عمره  ،ومازال ينق�ص من املائة حتى ي�صل للنهاية وامل�شاعر والأفكار والتي ت�ؤثر جميعها
ع �ل��ى احل ��ال ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة والنف�سية
املحتومة.
حممد �أ�سامة وال��روح �ي��ة ح�ي��ث ال ي��وج��د انف�صال
بني العقل �أو اجل�سد وبني الذكريات
واملواقف والدليل �أن اجل�سد يتفاعل
و�صلتني ر�سالة على �صفحتي تعلن عن �أن �أك�سبو � ، ٢٠٢٠أ�صدر تذكرة دخول عندما نتذكر موقف �أو جتربة خمزنة يف الذاكرة ويرتجم هذا التفاعل على
غ�ير حم��دودة بقيمة خم�سني دره�م�اً للمدة الباقية على انتهاء املعر�ض هيئة دم��وع �أو �ضحكات �أو على �شكل �أم��را���ض ،وتعمل الروحانية املج�سدة
ال��دويل ،فهذا احل��دث الكبري �آث��ار �إعجاب زواره ،وجعل الوطن العربي يف عرب رحلة التنقل بني املا�ضي وامل�ستقبل على تفريغ ذلك املخزون للم�ضي
منطقة �أخرى متاما ،من حيث قدرة الدول العربية وعلى ر�أ�سها الإمارات يف حياتنا ب�شكل �سليم ولن�صل لأرواح�ن��ا عرب ج�سدنا بوابة احلكمة فهذه

التمثيل

الزمن

الروحانية املج�سدة

ب�شرى �سارة

املمار�سات والتجارب الروحية تعمل على تخفيف ال�صدمات وحمو الذكريات
ال�سيئة لتخفيف �آالم اجل�سد وعذابه وتخلي�صه من التعب املرتاكم .ومن
�أ�شكال الروحانيات املج�سدة اال�سرتخاء والتوا�صل مع الطبيعة والعالج
بالوخز لأنه يعتمد على حتفيز نقاط معينة يف اجل�سد للعالج الفيزيائي،
وممار�سة الت�أمل مع الرتكيز على التنف�س حيث ي�ساعد الت�أمل الذهني
على �صفاء ذهنك وهدوء �أفكارك لت�صل لال�سرتخاء اجل�سدي ،و بالريا�ضة
والرق�ص وممار�سة اليوغا وهي �أق��وى �أ�شكال هذه املمار�سات ت�أثرياُ لأنها
طريقة ت�أملية ج�سدية ت�ساعد على زيادة الرتكيز واالنتباه وتطوير الوعي
الذاتي وفهم وحتديد نقاط ال�ضعف والقوة يف منط ال�شخ�صية وروحها
حيث جند ممار�سي اليوغا �أ�سرع يف اال�ست�شفاء النف�سي اجل�سدي والروحي.
�إن ممار�سة الروحانية املج�سدة ب�أي �شكل من �أ�شكالها يزيد من الرتكيز على
اللحظة والتوقف واال�ست�سالم ملا يدور حولك و مراقبة نف�سك من الداخل
واخل��ارج واال�صغاء ل�صوتك الداخلي ور�ؤي��ة جمال الأل��وان بكافة اطيافها
وال�سماح وتقبل ما مير بحياتك ليعرب ب�سال�سة وهدوء وللتعامل معه ب�شكل
�سليم وحترير الأحا�سي�س دون �إجبارها ب�أية قيود ،عندها فقط �ستخلق
عاملك اخلا�ص تكون �أن��ت �سيد القرار فيه ولن ت�سمح لأح��د �أن يعكر �صفو
عاملك هذا او �أن ينتزع �شغفك و�ستعي�ش فيه بب�ساطة �أنيقة تنعك�س وتتجلى
يف قلبك و�أفكارك وروحك قبل ج�سدك ومظهرك ،لن ت�سع فيه للمثالية بل
�ستكون حقيقياً حتى لو �أ�صبحت غريباً واكتفيت ب�صحبة نف�سك �أو كتابك
وفنجان قهوتك.
منال احلبال /كاتبة

ف�صول ال�سنة

املعمر انح�صر بني الف�صول الأربعة
بني ال�شتاء وال�شعور باجلفاء
فالبعد والهجر برد قار�ص
والربيع يغذي الروح
بن�سيم ال�شوق
وي�ستقر بني زهوره
قلب ينب�ض باحلنني
روح تهيم بني الغ�صون
و�شوق ي�سري يف العروق
مثل كلمات العبري
وال�صيف ولفحة دفئ
تغرد لها الطيور
حتت �شم�س نامت على �أ�شعتها
الغ�صون
وورق اجلر يحجبها
ون�سمة هواء ت�شجي الأنني
واخلريف عندما ي�أتي
يذكرنا بال�سنني
ويك�شف عن حجب العمر
وم�شيب ال�شعر واحلنني

امل�ستقبل

حممد �شعيب

االهتمام بامل�ستقبل �سنة من �سنن احلياة و يف ح��االت كثرية ن�شعر بالقلق
جتاهه احلديث عن املا�ضي �ضعف والكالم عن امل�ستقبل جتديد و تفا�ؤل،
لكننا نن�سى �أن نرتب يومنا هذا ،علينا �أن ال ننغم�س يف ذكريات املا�ضي ،و
ال نفكر بامل�ستقبل البعيد كل ما علينا
�أن نعي�ش يومنا و نخطط للم�ستقبل،
�أو �أن ن�صلح يومنا في�صلح امل�ستقبل
وخا�صة على امل��دى الق�صري لأن��ه ال
ميكن التنبوء بامل�ستقبل البعيد دون
وقوع مفاج�آت.
ل ��ذل ��ك ع �ل �ي �ن��ا ال �ت �خ �ط �ي��ط ملعظم
املجاالت بدون افراط لأنه هو امتداد
للحا�ضر ،اخرت �أمورك بعناية وحكمة
وا�ستفد من وقتك ،درب عقلك لعمل
ك��ل ��ش��يء و ا�ستخدم هاتفك الذكي
ال ��ذي ي�ع�م��ل �أرب� ��ع وع���ش��ري��ن �ساعة
يف اليوم و ب��دون �أوراق فهو م�ؤثر ب�شكل ال ي�صدق ،هل تعلم كم املعلومات
التي ت�ستطيع احل�صول عليها و ي�ستوعبها عقلك ،و حتتفظ بها يف الذاكرة
لت�ستعني بها وقت احلاجة نحن فقط جنري ات�صاالت و نر�سل ر�سائل ن�صية،
و نتوا�صل مع �شبكات التوا�صل االجتماعي لكن علينا �أن ن�ضع توزاناً بني
احلياة العملية واحلياة االجتماعية من وجهة نظري ال تكفي التكنولوجيا
للنجاح.
علينا �أن نعمل بجهد لنكون �أكرث �إنتاجية و حتى نكون منتجني علينا عدم
ا�ضاعة الوقت و اال�ستفادة منه بطريقة �صحيحة حتى نحقق �أق�صى ا�ستفادة
و �أي�ضاً تغري بع�ض ال�ع��ادات ،و ه��ذا يجعلك ت�سيطر على وقتك و حياتك
معاً ،كما �أن عليك اال�ستفادة من املعلومات التي ح�صلت عليها ،و ت�ستخدمها
يف احلياة الواقعية و ه��ذا يعني �أن ننتقل من جمع املعلومات �إىل تطبيق
املهارات ،من واقع اخلربة من ي�صلون �إىل النجاح يبذلون �أف�ضل ما عندهم
و �أي�ضاً �أق�صى م��ايف و�سعهم لرتتيب يومهم من حيث الأول��وي��ات يعني ال
ينجزون كل ما هو مطلوب بل ينجزون �أه��م الأم��ور كل يوم و لكي ت�ساعد
نف�سك هناك �س�ؤالني �أجب عليهما قبل النوم ،ما هي �أهم ثالثة �أ�شياء يجب
�أن �أجنزها غداً ؟
ما املهمة الوحيدة التي يجب �أن �أجنزها يف اليوم ؟ هذه الطريقة تعطيك
توجيهاً و ترتيباً للأولويات ،خا�صة عندما تبد�أ يومك �ستكون على علم ب�أهم
ثالثة �أ�شياء يجب �أن تنجزها بنهاية اليوم و على علم ب��أي الأ�شياء تبد�أ،
و تعطيه الأولوية الكبرية الأك�ثر متيزاً بينها ،وقتها �ستنده�ش من مدى
قدرتك على �إدارة حياتك ب�شكل وا�ضح و مرتب مع ا�ستخدام وقتك ب�شكل
�أكرث كفاءة احلياة حلوة و حتتاج تنظيم باتخاذ خطوات يومية ب�سيطة
ندى فرني
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عربي ودويل

�أ�سرتاليا جتلي �آخر املوظفني من �سفارتها يف كييف
•• �سيدين�-أ ف ب

�أعطت �أ�سرتاليا توجيهاتها لإجالء جميع موظفي �سفارتها
املتبقني يف كييف ،وفق ما �أعلن رئي�س ال��وزراء الأ�سرتايل
�سكوت موري�سون الأحد ،فيما توا�صل رو�سيا ح�شد قواتها
على حدودها مع �أوكرانيا.
وي�أتي قرار الإجالء هذا يف �أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وك �ن��دا ،و�إث ��ر م�ساع دبلوما�سية مكثفة
ال�سبت ف�شلت يف تخفيف التوتر الإقليمي.
وت�صاعد التوتر بعد حتذير وا�شنطن من غزو رو�سي �شامل
لأوكرانيا قد يبد�أ “يف �أي يوم” ،يف حني بد�أت رو�سيا �أكرب
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�أوكرانيا :ال جدوى من �إغالق املجال اجلوي

مناوراتها البحرية منذ �سنوات يف البحر الأ� �س��ود .وقال
م��وري���س��ون �إن �أ��س�ترال�ي��ا �ستحول عملياتها �إىل الفيف،
وهي مدينة قريبة من حدود �أوكرانيا مع بولندا .و�أ�ضاف
“الو�ضع ،كما ت�سمعون جميعا ،يتدهور وي�صل �إىل مرحلة
خطرة ج��دا» .ون��دد رئي�س ال��وزراء الأ��س�ترايل بـ”الأفعال
اال�ستبدادية الأحادية لرو�سيا” ،منتقدا ال�صني “اللتزامها
ال�صمت املخيف حيال ح�شد القوات الرو�سية على احلدود
الأوكرانية».
من جهتها كررت وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية ماريز باين
دعوة الأ�سرتاليني �إىل مغادرة �أوكرانيا فورا ،حمذرة من �أن
“الظروف الأمنية قد تتغري يف وقت ق�صري».

•• كييف-وكاالت

ق��ال ميخائيلو ب��ودول�ي��اك �أح��د م�ست�شاري مدير مكتب الرئي�س
الأوك� ��راين �أم����س الأح ��د �إن �أوك��ران�ي��ا ال ت��رى ج��دوى م��ن �إغالق
جمالها اجل��وي يف ظ��ل الت�صعيد م��ع رو��س�ي��ا .و�أ� �ض��اف لرويرتز
“النقطة الأه � ��م ه��ي �أن �أوك��ران �ي��ا ن�ف���س�ه��ا ال ت ��رى �أي جدوى
م��ن �إغ�ل�اق امل�ج��ال اجل ��وي ،ه��ذا ه ��راء ،ويف ر�أي ��ي ي�شبه ن��وع�اً من
احل�صار اجلزئي» .ب��دوره �أكد �سفري رو�سيا لدى ال�سويد فيكتور
تاتارنت�سيف� ،أن مو�سكو “ال تبايل” بالتعر�ض لعقوبات غربية
�إذا غ��زت �أوكرانيا .وق��ال تاتارنت�سيف ل�صحيفة “�أفتونبالديت”
ال�سويدية يف مقابلة على موقعها يف وقت مت�أخر �أم�س الأول ال�سبت

“ال نبايل �إط�لاق��ا بعقوباتهم» .و�أ� �ض��اف الدبلوما�سي املخ�ضرم
“خ�ضعنا يف الأ�سا�س للعديد من العقوبات وكان لذلك �أثراً �إيجابياً
على اقت�صادنا وزراعتنا» .وتابع “بات اكتفا�ؤنا الذاتي �أكرب ومتكنا
من زي��ادة �صادراتنا ،ال �أجبان �إيطالية� ،أو �سوي�سرية لدينا ،لكننا
تعلمنا �صناعة �أج�ب��ان رو�سية بنف�س اجل��ودة با�ستخدام و�صفات
�إيطالية ،و�سوي�سرية” ،و�أو��ض��ح� ،أن “العقوبات اجل��دي��دة لي�ست
�أمراً �إيجابياً لكنها لي�ست بال�سوء الذي يتحدث عنه الغرب» .واتهم
الغرب باجلهل بالعقلية الرو�سية ،وقال“ :كلما �ضغط الغرب �أكرث
على رو�سيا� ،سيكون الرد الرو�سي �أقوى” ،وج��اءت ت�صريحاته يف
وقت تتهم فيه ال��دول الغربية مو�سكو بالتح�ضري لغزو �أوكرانيا،
بعدما حا�صرتها تقريباً ب�أكرث من مئة �ألف جندي.

م�صراتة« ..ناقو�س خطر» قادم من م�سقط ر�أ�س الدبيبة وبا�ش�أغا

ميلك ق��وة ع�سكرية يف العا�صمة ،ويف م�سقط ر�أ�سه
م�صراتة � ً
أي�ضا.

•• طرابل�س-وكاالت

رف�ض �أعيان وق��ادة ون�شطاء من م�صراتة ،ال��زج با�سم
املدينة يف ال�صراعات ال�سيا�سية ،معربين عن دعمهم
لت�سمية رئي�س حكومة يوفر اخلدمات ،ويوحد البالد،
ويقودها لال�ستحقاق االنتخابي.
و�أك� ��د ال �ب �ي��ان ال ��ذي � �ص��در ،ال���س�ب��ت م��ن �أم� ��ام �ساحة
ال�شهداء ،على ت�أييد كافة اخلطوات املتخذة من قبل
جمل�س ال �ن��واب وتر�سيمه خل��ري�ط��ة �سيا�سية تقطع
الطريق �أمام التدخالت الأجنبية.
كما �شدد �أعيان وقادة املدينة على �أن م�صراتة �أبعد ما
يكون عن ال�صراعات والت�صادمات ،و�أن اختالفها مهما
ا�شتد لي�س خالفاً.
وي�أتي البيان بعد �ساعات من �إعالن عدد من الت�شكيالت
امل�سلحة يف املدينة رف�ضها قرار جمل�س النواب تن�صيب
رئي�سا للحكومة والت�صويت على تعديل
فتحي با�ش�أغا ً
الإعالن الد�ستوري ،معترب ًة �أن الربملان انفرد بال�ش�أن
ال�سيا�سي والد�ستوري.
وح ��ذر ال�ب�ي��ان ج�م�ي��ع الأط � ��راف م��ن امل���س��ا���س بامل�سار
ال�سيا�سي املتفق عليه؛ للحفاظ على مدنية الدولة
والتداول ال�سلمي لل�سلطة ،واحل�شد واحل�شد امل�ضاد يف
م�صراتة هذه املرة ولي�س العا�صمة طرابل�س ،بح�سب
اخلرباء.
ناقو�س خطر يف م�صراتة
مدينة م�صراتة الليبية تعد ثالث �أك�بر مدينة بعد
العا�صمة طرابل�س وبنغازي ،لكنها تكت�سب �أهمية بالغة
لعدة �أ�سباب ،ف�إىل جانب موقعها اال�سرتاتيجي ،تتمتع
ب�أهمية اقت�صادية كبرية ،ويرتكز فيها عدد كبري من
رجال الأعمال.
وح�سب ق��راءة امل�شهد احل��ايل يف م�صراتة ،عقب قرار
•• عوا�صم-وكاالت

دف�ع��ت ال�ت�ح��ذي��رات والتهديدات
املتبادلة ب�ين وا�شنطن ومو�سكو
خ ��ا�� �ص� � ًة� ،أوك� ��ران � �ي� ��ا �إىل حافة
الهاوية ،حتى �أ�صبحت العمليات
ال�ع���س�ـ�ك��ري��ة ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب ق��و� �س�ين� ،أو
�أدنى.
ووفق �صحف عربية �أم�س الأحد،
�أ�صبحت امل�س�ألة الأوكرانية اليوم
تت�أرجح ،بني الدعاية ال�سيا�سية
ال � �� � �س� ��وداء ،واخل � �ط� ��ر الرو�سي
ال ��داه ��م ،وب�ي�ن حم� ��اوالت �إع ��ادة
ت�شكيل الأم��ن الأوروب��ي والعاملي
م��ن ج��دي��د ،و�إع� ��ادة ب�ن��اء النظام
ال �ع��امل��ي اجل ��دي ��د ،امل� � ��وروث منذ
ن�ه��اي��ة احل ��رب ال� �ب ��اردة ،وانهيار
املع�سكر ال�شرقي ال�سابق.

ال�برمل��ان الأخ�ي�ر اخل��ا���ص ب��احل�ك��وم��ة ،ي�ق��ول الباحث
ال���س�ي��ا��س��ي حم�م��د ال� �ه�ل�اوي� ،إن خ�ل�اف��ات الرجلني
“الدبيبة” و”با�ش�أغا” تهدد متا�سك م�صراتة ،التي
تعد رئي�سية يف املعادلة الليبية ،وهي املدينة نف�سها التي
ينتمي �إليها الرجالن.
و�أو��ض��ح الأك��ادمي��ي الليبي ،يف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن الدبيبة ب��د�أ عملية احل�شد امل���ض��اد من
م���س�ق��ط ر�أ� �س ��ه م���ص��رات��ة يف حم��اول��ة ل�ق�ل��ب املعادلة
و�إ�شعالها ،على حد تعبريه.
وقاد الدبيبة اجلمعة من م�صراتة مظاهرة احتجاجية،
و�أكد �أنه “لن يتنازل عن مبادئ ثورة  17فرباير».
وع �ق��ب ال �ت �ج �م��ع� � ،س��ارع ع���ض��و ال �ف��ري��ق اال�ست�شاري

والإعالمي للدبيبة بالقول �إن مدينة م�صراتة بجميع
مكوناتها ت��رف����ض احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة ،م�ت��وع��داً ب�أن
“القوة الع�سكرية جاهزة للدفاع عن ال�شرعية” �ضد
“احلكومة امل��وازي��ة التي كلف ال�برمل��ان فتحي با�شاغا
بت�شكيلها».
حت��رك��ات و�صفها الأك��ادمي��ي الليبي مبحاولة �إ�شعال
ال��و��ض��ع يف م�صراتة بعد ف�شل الدبيبة يف طرابل�س،
وتابع قائلاً “ :بيان �أعيان املدينة يدل على الوعي ملا
يحاك من الدفع بها �إىل �صراعات �سيا�سية �شخ�صية
بعيدًا عن م�صلحة الوطن واملواطن».
ولفت الهالوي �إىل �أن حم��اوالت الدبيية يف م�صراتة
ال تعني �أن با�ش�أغا ال ي�ستند �إىل حلف قوي �آخر؛ فهو

�سيناريوهات مقبلة
يف �سياق ال�ت�ط��ورات التي ي�شهدها امللف الليبي ،قال
ع�ضو جمل�س النواب علي التكبايل� ،إن��ه �سيتم ت�سليم
ال�سلطة ب�شكل �سل�س ودون �أي قتال؛ فال�شارع الليبي
يدرك �أهمية اال�ستقرار يف الوقت احلايل.
واجلمعة� ،أك��د رئي�س احلكومة الليبية املكلف فتحي
ب��ا� �ش ��أغ��ا� ،أن احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة � �س �ت �ك��ون للجميع
و”�ستعمل ع�ل��ى ن���ش��ر ال���س�لام واملحبة” ،ك�م��ا تعهد
ب�إقامة عالقات مع كل دول العامل على �أ�سا�س االحرتام
املتبادل والعمل امل�شرتك والتن�سيق الدائم.
وذك ��ر ال �ت �ك �ب��ايل ،خ�ل�ال ت���ص��ري�ح��ات��ه لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن “اجلميع ي ��أم��ل يف احل�ك��وم��ة اجلديدة
للدفع نحو عملية اال�صطفاف الوطني واال�ستقرار
وه��ذا م��ا نتوقعه ..نعقد الآم ��ال على تلك احلكومة
من �أج��ل و�ضع �أ�سا�س لعملية ا�ستقرار ودميقراطية
حقيقة يف ليبيا» .ال�ب��اح��ث ال�سيا�سي �إدري ����س حميد
يتفق مع ع�ضو النواب التكبايل ،حول �أهمية حلحلة
الو�ضع ال�سيا�سي الراهن والدفع نحو التوافق و�إجراء
انتخابات وبناء م�ؤ�س�سات الدولة.
و�أبرز حميد لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن حكومة با�شاغا
�أمامها ملفات كبرية “لي�ست االنتخابات فح�سب ،بل
الو�ضع االقت�صادي امل�ت�ردي ،واخل��دم��ات التي يعاين
منها ال�شارع الليبي».
و�أكد �أن اجلميع ينظر ب�أمل يف الداخل؛ من �أجل حدوث
ان�ف��راج��ة حقيقية يف الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي
مو�ضحا �أن بيان �أعيان
الذي عانى منه ال�شارع الليبي،
ً
م���ص��رات��ة ي�ع��د ��ص��وت ليبيا ب��ال�ك��ام��ل ول�ي����س املدينة،
فاجلميع ي�سعى لال�ستقرار وبناء م�ؤ�س�سات الدولة.

�أوكرانيا �إىل حافة الهاوية ..االنفجار قاب قو�سني
من العراق �إىل �أوكرانيا
يف �صحيفة العرب اللندنية ،قال
علي ال���ص��راف“ :ما م��ن �أح��د يف
ال��والي��ات املتحدة �إال ويعتقد �أن
رو��س�ي��ا ��س�ت�غ��زو �أوك��ران �ي��ا ب�ع��د 5
دقائق».
و�أ�ضاف “يعود الإعالم الأمريكي
لري�سم �صورة احل��دث لي�س كما
ي�ح�ل��و للع�شوائية �أن ت �ك��ون ،بل
كما يحلو لله�سترييا ال�سيا�سية
ال �ت��ي ت�ت�ع��ام��ل ب�ه��ا وا��ش�ن�ط��ن مع
من تريد �شيطنتهم ،لقد فعلوا
ذلك من قبل مع العراق� ،صنعوا
الأك� ��اذي� ��ب وك� ��رروه� ��ا ،و�أج �ب��روا
العامل على ت�صديقها».

وت ��اب ��ع “دول الأك � ��اذي � ��ب ع ��ادت
لت�ست�أنف احلملة �ضد رو�سيا هذه
امل��رة ،واالنطباعات التي يرتكها
البيت الأبي�ض ت�شري �إىل �أن الغزو
الرو�سي لأوكرانيا واقع ال حمالة
و�أنه ميكن �أن يحدث يف �أي وقت،
ب �ع��د دق �ي �ق��ة رمب� ��ا ،ول �ي ����س حتى
بعد  5دق��ائ��ق» .و�أو� �ض��ح الكاتب
�أن رو� �س �ي��ا حت���ش��د ق��وات �ه��ا على
م�ق��رب��ة م��ن احل ��دود الأوكرانية
ف�ع�ل ً
ا ،واحل���ش��ود لي�ست جمانية
وال هي بريئة ،ذلك �أن “الرئي�س
بوتني كان وا�ضحاً منذ البداية،
بالقول �إن ان�ضمام �أوكرانيا �إىل
احللف الأطل�سي يعني مواجهة

ع���س�ك��ري��ة م �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن احللف
ورو�سيا� ،إذا حاولت كييف ا�ستعادة
�شبه جزيرة القرم بالقوة ،وهو ما
يعني حرباً عاملية».
رهانات بوتني
ويف �صحيفة ال�شرق الأو�سط ،قال
�إي ��اد �أب��و �شقرا“ :ي�ستحيل فهم
�شخ�صية فالدميري بوتني و�أبعاد
تفكريه ال�سيا�سي والأمني مبعزل
ع��ن فهمه للتاريخ واجلغرافيا،
وقناعاته حيال ا�ستن�سابية الوالء
وتكلفة ال��ردع .هنا ،عند النقطة
الأخ�ي�رة� ،أي تكلفة ال ��ردع ،يقف
العامل اليوم».

و ُي �� �ض �ي��ف ال �ك��ات��ب �أن “املعركة
ال�ت��ي يخو�ضها ب��وت�ين لإ�سقاط
م��ا ي �ع �ت�بره الأح ��ادي ��ة القطبية
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ب ��ات ��ت ت �ل �ق��ى دعماً
وا�ضحاً من جهتني :الأوىل ،قوى
ت���س�ع��ى لأدوار ع��امل�ي��ة و�إقليمية
�أك�بر كال�صني و�إي��ران .والثانية،
ت��راج��ع الثقة عند ع��دد م��ن دول
العامل ،خا�صة ،يف �أوروبا وال�شرق
الأو�� �س ��ط وال �� �ش��رق الأق �� �ص��ى ،يف
رغبة وا�شنطن يف �أن تظل حليفاً
موثوقاً ُيعتمد عليه يف املُل ّمات».
ويعترب الكاتب� ،أن بوتني ُيدرك
�أن دول ال �غ��رب خ��ا� �ص � ًة ،عاجزة
عن احل�سم ،وع��ن اتخاذ قرارات

�صعبة ،كما يك�شفه تنامي حركة
املناه�ضني للقاحات �ضد كورونا،
وتردد حكومات الغرب يف التعامل
م�ع�ه��ا ،ذل��ك �أن “من � �ش ��أن تردد
احل �ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة يف احل�سم
يف مواجهة مظاهرات مناه�ضي
التلقيح ،زي��ادة ثقة بوتني ب�أنها
عاجزة عن خو�ض مواجهة معه
وفق ح�ساباتها للتكلفة الب�شرية
واملالية وال�سيا�سية .و�إذا ما نحينا
جانباً مواقف وا�شنطن والقوى
الغربية �إزاء �أفغان�ستان و�إيران،
ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ال احل�صر،
ف� ��إن ال �ق �ي��ادات ال�غ��رب�ي��ة ال تبدو
فقط ع��اج��زة ع��ن �ضبط تطرف
مناه�ضي التلقيح ،بل نراها تقدم
لهم التنازالت اال�سرت�ضائية على
ح�ساب ال�صحة العامة.».

امل�س�ألة �أكرب من �أوكرانيا ..رو�سيا تتحرك نحو هدف ثمني وتاريخي

•• عوا�صم-وكاالت

مع ت�صاعد التوتر على احل��دود الرو�سية الأوكرانية
والتحذيرات املتوالية من وق��وع هجوم رو�سي و�شيك
على �أوكرانيا ،يرى خرباء ومراقبون �أن امل�س�ألة �أعقد
و�أبعد من كونها جمرد خالفات حدودية وح�سا�سيات
قومية بني مو�سكو وكييف.
ويقول املحللون �إن ثمة لعبة �أمم كربى ت��دور رحاها
الآن يف ه��ذا اجل��زء احل�سا�س م��ن ال�ع��امل ،خا�صة �أنه
��ش� ّك��ل ع�ل��ى ال� ��دوام ��ص��اع��ق تفجري وخ��ط مت��ا���س قلق
تاريخيا بني رو�سيا والدول الغربية.
ويرون �أن هذا ما يف�سر �أي�ضا حدة املواقف الأمريكية
والأوروب � �ي� ��ة امل� �ح ��ذرة م��و��س�ك��و م��ن م�غ�ب��ة اجتياحها
للأرا�ضي الأوكرانية ،والتي يبدو �أنها حتولت �ساحة
لت�صفية ح�سابات معقدة ومتداخلة بني العبني دوليني
ك �ب��ار ،وم��دخ�لا مل �ح��اوالت م��و��س�ك��و ا��س�ت�ع��ادة جمالها
احل�ي��وي يف حدائقها اخللفية التاريخية ال�سوفيتية
والقي�صرية .
«امل�س�ألة �أكرب �أوكرانيا»
وي� �ق ��ول ي �ق��ول روالن � ��د بيجاموف،
امل �ح �ل��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال ��رو� �س ��ي ملوقع
“�سكاي ن� �ي ��وز عربية”“ :طبعا
امل �� �س ��أل��ة �أك�ب��ر م��ن �أوك ��ران� �ي ��ا ،وهي
تخ�ص �إعادة االعتبار للدور الرو�سي
على قاعدة كون رو�سيا دولة �أوروبية
حمورية وقوة عظمى ا�ستعادت قوتها
ومكانتها ،ومل تعد �ضعيفة كما كان
احلال يف بداية الت�سعينات من القرن
املن�صرم».
وت��اب��ع ب �ي �ج��ام��وف“ :رو�سيا ت�شعر
الآن �أن �ه��ا م �ه��ددة وم���س�ت�ه��دف��ة بعد
خم�س موجات من تو�سع حلف �شمال
الأط �ل �� �س��ي ال �ن��ات��و وت �ق��دم��ه �شرقا،
م��ا مي �ث��ل ت �ه��دي��دا م �ب��ا� �ش��را وداهما
لرو�سيا ،لهذا تريد �ضمانات مكتوبة
م��ن ال �ن��ات��و ووا� �ش �ن �ط��ن ب��وق��ف هذا
التو�سع و�أن تعود الأم ��ور كما كانت
يف العام  1997عند توقيع الوثيقة

الناظمة للعالقات بني رو�سيا والناتو» .وقال اخلبري
الرو�سي �إن حلف �شمال الأطل�سي انتهك هذه االتفاقية
م��رارا ،م�ؤكدا “الو�ضع تغري ومو�سكو تريد �ضمانات
لتطبيقها جمددا».
رو��س�ي��ا لي�ست ط��ام�ع��ة م�ث�لا يف ج�م�ه��وري��ات البلطيق
ال�ث�لاث ،التي باتت دول م�ستقلة �ضمن حلف الناتو،
كما يقول بيجاموف ،متابعا ”:لكنها تريد �أوكرانيا
كدولة جارة حيادية و�صديقة ،وهي �أ�صال دولة �شقيقة
وتربطها برو�سيا رواب��ط القربى العرقية واللغوية
والثقافية والتاريخية والكثري من امل�صالح امل�شرتكة
الالمتناهية».
ويتابع“ :الدول الأوروبية و�أمريكا تقوم ب�ضخ الأ�سلحة
لأوك��ران�ي��ا وحتري�ضها على لعب دور �سلبي ومعادي
جلارتها رو�سيا وبتغذية امل�شاعر القومية املتطرفة
�ضد الرو�س عامة واملناه�ضة لذوي الأ�صول الرو�سية
خا�صة يف �أوكرانيا ،وهذا مبثابة لعب بالنار وا�ستفزاز
ملو�سكو وانتهاك ملبد�أ الأمن للجميع».

ويقول�“ :أوكرانيا ال يجب �أن تن�ضم للناتو واحللف
�أ�صال يجب �أن ال ي�سعى ل�ضمها كون ذلك ي�شكل تهديدا
مبا�شرا لرو�سيا ،وهو ما �سرتف�ضه مو�سكو ومتنعه».
«تغيري قواعد اللعبة»
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ق��ول ال�ك��ات��ب وال�ب��اح��ث ،ج�م��ال �آري ��ز ،يف
حديث مع �سكاي نيوز عربية ”:يبدو �أن مو�سكو تعمل
على تغيري قواعد اللعبة واال�شتباك ،التي كانت �سائدة
على مدى نحو  3عقود بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي
بداية عقد الت�سعينات املا�ضي».
وي�ت��اب��ع“ :وهي ع�بر ه��ذه الأزم ��ة حت��اول �إع ��ادة مللمة
�شتات هيبتها و�سطوتها يف مناطق نفوذها التقليدية
وجمالها احل�ي��وي ،وال �سيما يف دول �أوروب��ا ال�شرقية
املحاذية لها والل�صيقة بها ،وحت��دي��دا �أوك��ران�ي��ا التي
تبدو كما ولو �أنها القلعة الأخ�يرة التي ت�سعى رو�سيا
ملنع �سقوطها».
واملق�صود بذلك ،بح�سب �آريز ،هو “منع التحاق �أوكرانيا

بحلف ال�ن��ات��و كنظرياتها ب��ول�ن��دا وب�ل�غ��اري��ا ورومانيا
وبقية اجلمهوريات اال�شرتاكية الدائرة �سابقا ،يف فلك
�سلف رو�سيا احلالية ،االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق».
وي�ضيف“ :نحن �أمام م�شهد معقد وكافة االحتماالت
وال�سيناريوهات مفتوحة ،فمو�سكو تتحدث عن تو�سعية
�أطل�سية ،فيما تتحدث يف املقابل وا�شنطن والعوا�صم
احلليفة لها عن تو�سعية رو�سية معاك�سة وهادفة العادة
ب�سط ال�سيطرة الرو�سية على ال��دول واجلمهوريات
التي كانت �إما جزءا من االحت��اد ال�سوفياتي كما حال
�أوكرانيا� ،أو من�ضوية حتت لوائه يف اطار حلف وار�سو،
كما حال بولندا مثال �أو رومانيا».
حرب على ورق
و�شهد عام  1997توقيع اتفاقية بني رو�سيا واحللف
الأطل�سي لتنظيم العالقات بني الطرفني ،عرب بناء
الثقة ،لكن هذه االتفاقية كانت �سيا�سية وغري ملزمة.
وتعهد الناتو حينها بتنفيذ املهام الدفاعية ،عو�ضا عن
التمركز الدائم لقوات قتالية كبرية
يف �أرا�ضي دول �أع�ضاء �سابقا يف حلف
وار� �س��و ،غ�ير �أن االت �ف��اق بقي حربا
ع�ل��ى ورق ،يف ظ��ل ات �ه��ام ك��ل طرف
للآخر بانتهاك االتفاقية.
و�سرعان ما بد�أ حلف الناتو خطوات
�ضم  3دول يف حلف وار�سو ال�سابق،
هي هنغاريا والت�شيك وبولندا ،ومت
الأمر ب�شكل كامل عام .1999
ويف ع��ام �� ،2004ض��م احل�ل��ف دول
ك �ب �ل �غ��اري��ا وروم ��ان� �ي ��ا و�سلوفاكيا
و� �س �ل��وف �ي �ن �ي��ا ،وك ��ان ��ت ه� ��ذه ال� ��دول
�أي �� �ض��ا م�ن���ض��وي��ة يف ال �� �س��اب��ق حتت
ح�ل��ف وار� �س��و ال ��ذي ت��زع�م��ه االحتاد
ال �� �س��وف �ي �ت��ي ال �� �س��اب��ق .ف �� �ض�لا عن
ج� �م� �ه ��وري ��ات ال �ب �ل �ط �ي��ق ال �ث�ل�اث ��ة،
ل�ي�ت��وان�ي��ا والت �ف �ي��ا و�أ� �س �ت��ون �ي��ا ،التي
ك��ان��ت م��ن اجل�م�ه��وري��ات ال�سوفيتية
ال�سابقة  .وا�ستمر احللف الأطل�سي
يف �ضم دول يف �شرق �أوروبا حتى عام
 ،2017ع�ن��دم��ا ��ض��م �إىل �صفوفه
ج�م�ه��وري��ة اجل �ب��ل الأ�� �س ��ود ،م��ا �أثار
غ�ضب مو�سكو حينها.
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عوا�صم
�صنعاء
قالت الأمم املتحدة �إن خم�سة م��ن موظفيها اختطفوا يف جنوب
اليمن �أثناء عودتهم �إىل عدن بعد مهمة ميدانية.
وقال را�سيل جيكي املتحدث با�سم كبري م�س�ؤويل الأمم املتحدة يف
اليمن �إن عملية االختطاف حدثت يوم اجلمعة يف حمافظة �أبني.
و�أ�ضاف �أن “الأمم املتحدة على ات�صال وثيق مع ال�سلطات من �أجل
�إطالق �سراحهم».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية عن بيان ملجل�س الوزراء قوله
�إن احلكومة اليمنية املعرتف بها دوليا ومقرها جنوب اليمن توا�صل
ال�ع�م��ل “لتحرير املختطفني و��ض�م��ان �سالمتهم ب�شكل عاجل”
و�أ�شارت �إىل �أنهم تعر�ضوا للخطف على يد م�سلحني جمهولني.
وقال م�س�ؤول مبكتب الأمم املتحدة يف عدن �إن من بني املختطفني
�أربعة مينيني.
وي�شهد اليمن �أعمال عنف منذ �أطاحت ملي�شيا احلوثي املتحالفة
مع �إيران باحلكومة من العا�صمة �صنعاء يف �أواخر عام .2014
و�أودت احلرب بحياة ع�شرات الآالف وت�سببت يف �أزمة �إن�سانية حادة �إذ
يعتمد  80يف املئة من �سكان اليمن على امل�ساعدات.

مو�سكو
�أعلنت وزارة ال��دف��اع الرو�سية �أن م��دم��رة تابعة لأ�سطول املحيط
الهادي طردت غوا�صة نووية �أمريكية خارج مياهها الإقليمية قبالة
جزر الكوريل ،يف حني نفت وا�شنطن احلادث.
وكانت املدمرة الرو�سية “مار�شال �شابو�شنيكوف” بثت ر�سالة حتت
امل�ي��اه ت��أم��ر فيها الغوا�صة الأم�يرك�ي��ة بـ”ال�صعود �إىل ال�سطح”.
وبعد رف�ضها ،ا�ستخدمت “و�سائل” مل حتدد لإجبار الغوا�صة على
“مغادرة املياه الإقليمية الرو�سية ب�أق�صى �سرعة” ،بح�سب بيان
�صادر عن الوزارة �أورد �أن احلادث وقع ال�سبت ال�ساعة  07,40ت غ.
ور��ص��دت الغوا�صة الأم�يرك�ي��ة خ�لال م �ن��اورات روتينية لأ�سطول
املحيط الهادي التابع للبحرية الرو�سية قرب جزيرة �أوروب ،بح�سب
وزارة الدفاع الرو�سية .ووقع احلادث قبل �ساعات من بدء حمادثة
هاتفية ب�ين الرئي�سني الرو�سي ف�لادمي�ير بوتني والأم�يرك��ي جو
بايدن مع بلوغ التوترات الرو�سية-الأمريكية حول �أوكرانيا ذروتها.
وجتري البحرية الرو�سية مناورات وا�سعة النطاق يف كثري من البحار
واملحيطات .من جهته� ،أ�صدر اجلي�ش الأمريكي بيانا جاء فيه �أن
“ال �صحة للمزاعم الرو�سية ب�ش�أن عملياتنا يف مياههم الإقليمية».
وقال املتحدث با�سم القيادة الأمريكية يف املحيطني الهندي والهادي
الكابنت كايل راينز �إن��ه لن يعلق على امل��واق��ع الدقيقة للغوا�صات
الأمريكية .لكن راينز �أ�ضاف “نحن نطري ونبحر ونعمل ب�أمان يف
املياه الدولية».
كابول

دع��ا الرئي�س الأف�غ��اين ال�سابق حامد ك��رزاي �أم�س الأح��د الرئي�س
الأمريكي ،جو بايدن� ،إىل �إعادة النظر يف قراره ،بتق�سيم  7مليارات
دوالرت �أمريكية ،من الأموال الأفغانية املجمدة ،بني �ضحايا هجمات
� 11سبتمرب  ،2001واملعونات الإن�سانية.
ويف م��ؤمت��ر �صحفي ،يف ك��اب��ول ،ق��ال ك ��رزاي �إن��ه يتعني ا�ستخدام
الأم��وال املجمدة ل�ضمان ا�ستقرار العملة الأفغانية والنظام املايل
يف البالد.
و�أ�ضاف “ال�شعب الأفغاين الكثري منه هو ال�ضحية مثل تلك الأ�سر،
التي فقدت �أحباءها ،حجب الأموال� ،أو اال�ستيالء عليها ،عمل غري
عادل وظامل ووح�شي �ضد ال�شعب الأفغاين».
ودعا الرئي�س الأفغاين ال�سابق الأمريكيني �إىل االع�تراف مبعاناة
ال�شعب الأفغاين .وذكر كرزاي �أن ال�شعب الأفغاين يدفع الثمن ،رغم
�أن �أ�سامة بن الدن ،العقل املدبر لهجمات � 11سبتمرب �-أيلول ،ق�ضى
بع�ض الوقت يف �أفغان�ستان ،لكنه عاد الحقا �إىل باك�ستان ،حيث قتل
يف نهاية الأمر.
ومل يكن هناك �أي �أفغان بني الإرهابيني ،الذين تورطوا يف الهجوم
على مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف  . 2001ودع��ا البنك
امل��رك��زي الأف�غ��اين ال�سبت� ،إىل ال�تراج��ع ع��ن ال�ق��رار والإف ��راج عن
الأموال ،قائ ً
ال �إنها لي�ست ملكاً حلكومات ،وال �أطراف وال جماعات.

�إدانة �أمريكية يابانية كورية جنوبية
الختبارات بيونغ يانغ ال�صاروخية

•• هونولولو�-أ ف ب

�أك��د وزراء خارجية اليابان وكوريا اجلنوبية وال��والي��ات املتحدة وقوفهم
�صفا واح��دا �ضد ك��وري��ا ال�شمالية التي �أج��رت ع��دة اخ�ت�ب��ارات ل�صواريخ
بال�ستية م�ؤخرا.
وبعد ي��وم من االجتماعات يف هونولولو ،دان وزي��ر اخلارجية الأمريكي
�أن�ت��وين بلينكن وال �ك��وري اجلنوبي ت�شانغ �أوي يونغ وال�ي��اب��اين هايا�شي
ي��و��ش�ي�م��ا��س��ا ع�م�ل�ي��ات �إط �ل��اق ال �� �ص��وارخ ال���س�ب��ع ب��اع �ت �ب��اره��ا “مزعزعة
لال�ستقرار” ،وفق بيان م�شرتك.
و�أفادوا �أن على بيونغ يانغ “وقف �أن�شطتها غري القانونية واالنخراط بدل
من ذلك يف احلوار».
وق ��ال بلينكن يف م ��ؤمت��ر �صحفي �إىل ج��ان��ب ب��اق��ي وزراء اخل��ارج�ي��ة �إن
“جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية يف مرحلة ا�ستفزاز ...نوا�صل
العمل لإيجاد طرق ملحا�سبتها” ،م�شريا �إىل �آخر حزمة عقوبات فر�ضت
على ثمانية �أ�شخا�ص وكيانات مرتبطة بحكومة كوريا ال�شمالية.
و�شدد الدبلوما�سيون الثالثة على التزامهم نزع الأ�سلحة النووية يف �شبه
اجلزيرة الكورية ب�أكملها وا�ستعدادهم ال�ستئناف املحادثات مع بيونغ يانغ،
التي مل ت�ستجب مل�ساعي �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن للتقارب على
مدى العام املا�ضي.
وقالوا يف بيان �إن “وزراء اخلارجية �شددوا على �أن ال نوايا معادية من
قبلهم جتاه جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية و�أكدوا �أنهم ما زالوا
منفتحني على ترتيب اجتماعات معها من دون �شروط م�سبقة».
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املطلوب اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية

النقاط الع�شر حول الدفاع الأوروبي عام !...2022
•• الفجر -جي�سني ويرب
ترجمة خرية ال�شيباين
توقعت الروزنامة ذلك .وج��اءت الأحداث
لتطرق الباب قبل ذلك بقليل.
عام � ،2022سيتعني على الأوروبيني الت�أقلم

مـــع عــــودة احلـــرب .فمــــا وراء اخلطب
وال��ق��م��م والبو�صلـة ،املفيـــدة يف حتديــــد
موقــف م�شـرتك ،يقـــف االحتـــــاد عنــد نقطـــة
حتـول:
أخ��ي��را ال���وق���ت الت���خ���اذ ق����رارات
ه���ل ح���ان �
ً
ا�سرتاتيجية؟  10نقاط لر�سم الإجابة.

�- 1سي�ضطر االحتاد الأوروبي �إىل �إعادة
التفكري يف احلرب يف �أوروبا
حتى قبل التطورات اجليو�سيا�سية الأخرية،
ك��ان جل ّيا �أن ع��ام � 2022سيكون عا ًما حافلاً
بالأمن والدفاع الأوروبيني� :سل�سلة من القمم
الرئي�سية -قمة ال��دف��اع الأوروب���ي يف تولوز،

ومنتدى الأمن يف االحتاد الأوروبي ،والواليات
املتحدة ،وقمة االحتاد والبلقان املقررة يف مايو
بالإ�ضافة �إىل اعتماد البو�صلة اال�سرتاتيجيةيف مار�س ،كل هذا من املفرت�ض �أن يعطي دفعة
جديدة للدفاع الأوروب��ي ،مع ال�سماح للفاعلني
الأوروبيني بتحديد ا�سرتاتيجياتهم و�أدواتهم.

12
لقد حولت الأزم ��ة الأوكرانية
ه� ��ذه امل �م��ار� �س��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة �إىل
� �ض��رورة م�ل�م��و��س��ة ،ح�ي��ث �إن �ه��ا ال
جترب الدول الأوروبية فقط على
حتديد دوره��ا يف ال�صراع ،ولكنها
تو�ضح � ً
أي�ضا �أن االحت��اد يجب �أن
يختار موقعه يف رقعة ال�شطرجن
اجل�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة ل �ل �ق��ارة .ولئن
ك��ان يُنظر دائ� ًم��ا �إىل رو�سيا على
�أن� �ه ��ا ت �ه��دي��د و� �ش��ري��ك يف نف�س
ال��وق��ت ل�لاحت��اد ،ف ��إن �أي م�سالة
تتعلق ب��الأم��ن وال��دف��اع اجلماعي
ت �ت � ّم م�ع��اجل�ت�ه��ا م��ن ق�ب��ل الناتو،
ب�سبب افتقار االحتاد �إىل القدرات
احلا�سمة -بينما يقت�صر العمل
الع�سكري لالحتاد �أكرث على �إدارة
الأزم��ات يف �أفريقيا .بينما يو�ضح
ع��دم اال� �س �ت �ق��رار يف � �ش��رق القارة
الأوروب �ي��ة� ،أن ال��ره��ان��ات الأمنية
ال تق�ضي فقط بجهود التخفيف
من الأثر الأمني لعدم اال�ستقرار
الدويل يف القارة ،بل تظهر بو�ضوح
�أن احتمال ن�شوب حرب يف �أوروبا
�أم��ر حقيقي .وه��ذا يتطلب درجة
جديدة من التوقع اال�سرتاتيجي
م��ن ال ��دول الأع���ض��اء يف االحتاد،
ويفرت�ض � ً
أي�ضا تو ّفر القدرة على
تقدمي جواب على �س�ؤال رئي�سي:
هل لدى االحت��اد الأوروب��ي ،الذي
يريد �أن يكون ق��وة جيو�سيا�سية
وم�ع�ي��اري��ة يف ال��وق��ت نف�سه� ،أفق
ع�سكري � ً
أي�ضا؟
�- 2ست�سمح البو�صلة
اال�سرتاتيجية لالحتاد
الأوروبي بتحديد امل�سار
لأمنه ودفاعه -ب�شرط
ا�ستخدامها
وف� � ًق ��ا ل� �ل ��روزن ��ام ��ة احلالية،
� �س �ي �ت �ب �ن��ى امل �ج �ل ����س الأوروب � � � � ��ي،
يف اج� �ت� �م ��اع ��ه ن� �ه ��اي ��ة م� ��ار�� ��س،
ب��و��ص�ل��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة .مقارنة
ب��ال��وث��ائ��ق اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
حت��دد اخل �ط��وط اال�سرتاتيجية
ال�ع��ري���ض��ة ل�ل�احت��اد� ،أي �سيا�سة
الأم � � ��ن الأوروب � � �ي� � ��ة ()2003
واال� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ال �� �ش ��ام �ل ��ة
( ،)2016ت � �ق� ��دم البو�صلة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ف��ر��ص��ة حقيقية
لإحراز تقدم ملمو�س فيما يتعلق
بالأمن والدفاع .فبنا ًء على حتليل
امل �خ��اط��ر ال � ��ذي �أج� ��رت� ��ه ال� ��دول
الأع �� �ض��اء يف ،2021-2020
يجهز االحتاد نف�سه ب�أداة حقيقية
لتحديد م�سار امل�ستقبل .يف الواقع،
لن حتدد البو�صلة اال�سرتاتيجية
م�ستوى طموح االحت��اد فح�سب،
بل �ست�شمل � ً
أي�ضا تدابري ملمو�سة
تتعلق ب� � ��إدارة الأزم � ��ات واملرونة

وال�شراكات وتنمية القدرات.
ن �ت �ي �ج��ة مل �� �س��ار ع �م��ل ب � ��د�أ عام
 ،2020مي � �ك� ��ن ل �ل �ب ��و� �ص �ل ��ة
ً
خيطا
اال�سرتاتيجية �أن ت�صبح
�إر� � � �ش� � ��اد ًي� � ��ا ل �ل �ع �م ��ل اخل� ��ارج� ��ي
ل�ل�احت��اد ��-ش��ري�ط��ة �أن تعتربها
ال��دول الأع���ض��اء�� ،س��ادة ال�سيا�سة
اخلارجية والأمنية لالحتاد� ،أداة
�شرعية وملزمة �سيا�س ًيا .و�إذا ف�شل
االحت� ��اد ،رغ��م الأزم � ��ات العديدة
يف ج� ��واره وال �ت �ح��دي��ات الهجينة
التي يواجهها ،يف حماولة تطبيق
البو�صلة بطريقة منهجية ،فلن
ي � ��ؤدي ذل��ك ف�ق��ط �إىل الت�شكيك
يف البو�صلة يف ح��د ذات �ه��ا ،ولكن
م ��ن م �ن �ظ��ور �أو� � �س� ��ع �أي � �� ً��ض ��ا ،يف
�أهمية جهود التن�سيق بني الدول
الأع� ��� �ض ��اء يف االحت � ��اد يف جمال
الأمن والدفاع .وبهذا املعنى ،رمبا
متثل البو�صلة الفر�صة الأخرية
لالحتاد لإعادة التموقع وتر�سيخ
ن�ف���س��ه ك�ل�اع��ب ف��اع��ل يف الأم� ��ن
الدويل .وتعترب الأزمة الأوكرانية
من االن االختبار الأول لالحتاد
من �أجل �إظهار رغبته يف تكري�س
خطوات ملمو�سة لكالمه.
- 3ميكن �أن ت�شكل الرئا�سة
الفرن�سية ملجل�س االحتاد
الأوروبي فر�صة �سانحة
لتعزيز اال�ستقاللية
اال�سرتاتيجية الأوروبية يف
امل�سائل الدفاعية يف �سياق
�أو�سع لـ “ال�سيادة الأوروبية»
خالل خطاب جامعة ال�سوربون
ع � ��ام � ،2017أث� � � ��ار م�صطلح
اال� �س �ت �ق�ل�ال �ي��ة اال�سرتاتيجية
الأوروب� � �ي � ��ة ن �ق��ا���شً ��ا ح �ي��و ًي��ا بني
ال��دول الأوروب �ي��ة ،و�سلط ال�ضوء
ع �ل��ى ال �ف �ج��وات ب�ي�ن ال � ��دول ذات
ال �ث �ق��اف��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة التي
ت��و� �ص��ف ب ��أن �ه��ا “�أوروبية”� ،أي
�أول�ئ��ك ال��ذي��ن يف�ضلون التكامل
الأوروبي من حيث الأمن والدفاع
داخل االحتاد ،وما ي�سمى بالدول
“الأطل�سية” التي تف�ضل تكامل
الدفاع الأوروبي داخل الناتو.
وم � ��ع ذل � � ��ك ،خ �ل��ال الأ�� �ش� �ه ��ر
القليلة املا�ضية ،هد�أ هذا النقا�ش،
وي� �ب ��دو �أن ال� ��ر�ؤي� ��ة الفرن�سية
ل�لا� �س �ت �ق�لال �ي��ة اال�سرتاتيجية
الأوروب� � �ي � ��ة ق ��د مت ت�ب�ن�ي�ه��ا على
نطاق وا�سع ،دون �أن يتم الإعالن
ع ��ن ذل � ��ك ،م ��ن ق �ب��ل امل�ؤ�س�سات
الأوروب� �ي ��ة ،وح�ت��ى م��ن ق�ب��ل دول
�أع�ضاء ترف�ض مع ذلك ا�ستخدام
م�صطلح “اال�ستقاللية” .وهكذا
�أ� �ش��ار امل�م�ث��ل ال���س��ام��ي ب��وري��ل �إىل
�أن اال� �س �ت �ق�لال اال�سرتاتيجي،

ك �م��ا ح � ��دده امل �ج �ل ����س الأوروب� � � ��ي
ع ��ام  ،2016ه��و “القدرة على
الت�صرف ب�شكل م�ستقل حيثما كان
ذلك �ضرور ًيا ،ومع ال�شركاء حيثما
�أمكن ذلك” .وحتى ال��دول التي
ترتدد ب�شدة يف ا�ستخدام م�صطلح
اال�ستقاللية ،مثل �أملانيا �أو بولندا،
ب��ات��ت ت ��ؤك��د ح��اج��ة االحت � ��اد �إىل
زيادة قدرته على العمل يف العديد
م ��ن امل� � �ج � ��االت .ع �ن��د الإع �ل��ان
ع��ن �أول��وي��ات الرئا�سة الفرن�سية
ملجل�س االحت��اد ،والتي �ستتج�سد
خ �ل�ال ال �ن �� �ص��ف الأول م ��ن عام
� ،2022أ��ص��ر الرئي�س ماكرون
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال���س�ي��ادة الأوروب �ي ��ة،
يف ح�ي�ن مل ي �ت��م ذك� ��ر م�صطلح
اً
حتول
اال�ستقاللية .ويُظهر هذا
ريا يف النموذج ميكن �أن ت�ستفيد
كب ً
منه قدرة االحتاد على العمل� :إن
التخلي عن م�صطلح اال�ستقاللية
�سي�ضع حداً للمناق�شات الداللية
ال �ت��ي ال ت�ن�ت�ه��ي ،وب��ال �ت��ايل ميكن
را م��ن الدول
�أن يجمع ج��ز ًء ك�ب�ي ً
الأع�ضاء حول مفهوم احتاد �أقوى
و�أك�ثر ك�ف��اءة .من جهة اخرى،
ف ��إن ا�ستخدام م�صطلح ال�سيادة
الأوروب�ي��ة يعني بالن�سبة للعديد
م��ن ال��دول الأع���ض��اء متديد هذا
امل�صطلح لي�شمل جم��االت �أخرى
غ�ير ال ��دف ��اع ،م�ث��ل االق�ت���ص��اد �أو
ال�ت�ق�ن�ي��ات اجل��دي��دة �أو ال�صحة.
ومب��ا ان مقاربة متكاملة جلميع
ه � ��ذه امل � �ج� ��االت �أم� � ��ر ح ��ا� �س ��م يف
حت��دي��د دور �أوروب � � ��ا يف العامل،

ميكن �أن يتبع التغيري يف االت�صال
تغيري حقيقي يف املقاربة .ويبقى
�أن ن ��أم��ل �أن تغتنم ف��رن���س��ا هذه
الفر�صة ال�سانحة.
- 4ائتالفات جديدة من
الدول القادرة والراغبة
�ست�ستمر يف و�سم الفكر
اال�سرتاتيجي لالحتاد
ل�ئ��ن يبقى ال�ث�ن��ائ��ي الفرن�سي
الأمل � � ��اين مي �ث��ل ع�ل�اق ��ة حا�سمة
ل �ل �ن �ه��و���ض ب � ��االحت � ��اد يف جم ��ال
الأم��ن وال��دف��اع والعتماد قرارات
ا�سرتاتيجية كربى ،فقد �أظهرت
ال���س�ن��وات القليلة املا�ضية تطور
�أه �م �ي��ة دول �أع �� �ض ��اء �أخ� � ��رى يف
االحت � ��اد يف ه ��ذا امل� �ج ��ال .قدمت
ه��ول �ن��دا ،ع�ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص،
م�ساهمة كبرية يف تعزيز التفكري
اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي الأوروب � � � ��ي� :إىل
جانب فرن�سا و�أملانيا ،تبنت هولندا
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب �� �ش ��أن املحيطني
الهندي والهادئ تنعك�س عنا�صرها
ال � �ع� ��دي� ��دة يف اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
الأوروبية التي ُن�شرت يف �سبتمرب.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ن�شرت هولندا،
باال�شرتاك مع �إ�سبانيا ،ورقة غري
ر��س�م�ي��ة ح ��ول ال ��دف ��اع الأوروب � ��ي
يف م��ار���س 2021؛ وي �ق��دم هذا
امل�صطلح ت �� �ص��و ًرا لال�ستقاللية
اال�سرتاتيجية الأوروب �ي��ة قري ًبا
ج� �دًا م��ن الن�سخة ال�ت��ي قدمتها
فرن�سا .وباملثل ،تعمل �إيطاليا ،يف
ظل حكومة دراجي اجلديدة ،على

الدفاع االوروبي واملخا�ض ال�صعب
تعزيز �شراكاتها ب�شكل منهجي،
كما يت�ضح من معاهدة كويرينال
م ��ع ف��رن �� �س��ا امل��وق �ع��ة يف نوفمرب
� ،2021أو امل�ن��اق���ش��ات الثالثية
مع فرن�سا و�أملانيا التي عُقدت يف
منت�صف دي�سمرب  .2021ومن
امل�ح�ت�م��ل �أن ت�ستمر ه��ذه الدول
يف ت�ع��زي��ز ج�ه��وده��ا ل�ل�ت��أث�ير على
القرارات املتعلقة بالأمن والدفاع
الأوروبي.
ريا ،يتجلى االجتاه نحو ظهور
�أخ ً
حتالفات جديدة للدول الأوروبية
يف امل�ساهمات الع�سكرية يف فرقة
عمل ت��اك��وب��ا ،وه��ي وح��دة مكونة
م��ن ق� ��وات �أوروب� �ي ��ة متخ�ص�صة
مدجمة بالكامل يف مهمة برخان
الفرن�سية .ولئن مت ت�شكيل هذه
ال �ق��وة خ ��ارج ال�ه�ي��اك��ل امل�ؤ�س�سية
ل�لاحت��اد ،ف��إن�ه��ا �ستزيد م��ع ذلك
من قدرات العمليات البينية وقد
تعزز ،على املدى املتو�سط  ،ظهور
ث �ق��اف��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م�شرتكة
للدول امل�شاركة.
و��س��واء كانت �أورا ًق ��ا �أو عمليات
م�شرتكة ،و�سواء مت التعاون داخل
�أو خ��ارج هياكل االحت��اد ،ف�سيكون
لذلك ت�أثري مبا�شر على التفكري
اال�سرتاتيجي والأول��وي��ات داخل
االحت ��اد .وب��ال�ت��ايل ،ف ��إن الرئا�سة
الفرن�سية لالحتاد االوروبي ،التي
�ستمنح فرن�سا دو ًرا تن�سيق ًيا بني
ال ��دول الأوروب �ي ��ة ،ت�شكل فر�صة
مهمة لفرن�سا لتعزيز ال�شراكات
وت �ع��زي��ز الأغ �ل �ب �ي��ات امل��رن��ة حول

ق�ضايا الدفاع .ويف خطوة تالية،
ميكن �أن تتج�سد هذه �إما يف �شكل
حت��ال �ف��ات ،وف � ًق��ا ل�ل�م��ادة  44من
امل�ع��اه��دة الأوروب �ي ��ة ،ال�ت��ي ت�سمح
ب�ت�ف��وي����ض م �ه��ام ��س�ي��ا��س��ة الأم ��ن
وال��دف��اع امل�شرتكة �إىل جمموعة
م��ن ال��دول الأع���ض��اء� ،أو يف �إطار
تن�سيقات خارج الهياكل امل�ؤ�س�سية
لالحتاد.
�- 5سيتعني على االحتاد
�إثبات قدرته على �أن يكون
حماور ًا ذا م�صداقية وكف�ؤا
يف م�سائل الأمن والدفاع
الدوليني
ط �ي �ل��ة ع� � ��دة � � �س � �ن� ��وات ،كانت
املقاربة الأمريكية جت��اه اجلهات
الأمنية الأوروب �ي��ة وا�ضحة :يتم
التفاو�ض على امل�سائل الع�سكرية
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة داخ� ��ل الناتو،
بينما يكون التن�سيق مع االحتاد
ب�ش�أن ق�ضايا احلكم واال�ستقرار.
وبالتايل ،ف�إن املنتدى الأمني بني
االحت��اد وال��والي��ات املتحدة ،الذي
�سيعقد يف بداية العام ،ي�شكل نقلة
ن��وع�ي��ة حقيقية .فعندما ي�صبح
حماوراً مبا�شراً للواليات املتحدة
ب �� �ش ��أن ال �ق �� �ض��اي��ا الأم� �ن� �ي ��ة ،ف� ��إن
االحت��اد يخ�ضع لتعزيز كبري من
قبل القوة الأمريكية .و�إذا �سبق ان
لعب دو ًرا مه ًما خالل مفاو�ضات
االت�ف��اق ال�ن��ووي الإي ��راين �أو من
�أج��ل ا�ستقرار الأزم��ات يف جواره،
ف�إن املنتدى الأمني بني الواليات

امل �ت �ح��دة واالحت� � ��اد ��س�ي�ج�ع��ل من
الأخري حماو ًرا قي ًما يف عدد كبري
م��ن ره��ان��ات الأم ��ن وال��دف��اع .وال
�شك �أن �أح��د الأه ��داف الرئي�سية
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ل�ه��ذا املنتدى،
�� �س� �ي� �ك ��ون ا�� �ص� �ط� �ف ��اف االحت � � ��اد
ح��ول ا�سرتاتيجيتها “املناف�سة
ال�شر�سة” م� ��ع ال� ��� �ص�ي�ن ،وه��و
م��و� �ض��وع ي �ه��دد ب � ��إث� ��ارة توترات
ك�ب�يرة ع�بر الأط �ل �� �س��ي .يو�ضح
ه ��ذا امل �ن �ت��دى �أي �� ً��ض��ا �أن ق�ضايا
الأم ��ن ال ��دويل ،ن�ظ� ًرا لطبيعتها
امل�خ�ت�ل�ط��ة وامل �ع �ق��دة يف ك�ث�ير من
الأح �ي��ان ،ي�صعب معاجلتها دون
م �� �ش��ارك��ة االحت� � ��اد ،ب��ال �ن �ظ��ر اىل
ث�ق�ل��ه االق �ت �� �ص��ادي ،ال ��ذي ي�شكل
راف �ع ��ة م �ه �م��ة .و��س�ي�ظ��ل الناتو،
ب��ال �ت ��أك �ي��د ،ع �ل��ى امل� ��دى املتو�سط
ع�ل��ى الأق � ��ل ،امل��ؤ��س���س��ة ال �ت��ي يتم
فيها معاجلة الق�ضايا الع�سكرية
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،ل �ك��ن املنتدى
الأم� �ن ��ي ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات املتحدة
واالحت� � ��اد الأوروب � � � ��يُ ،ي �ظ �ه��ر �أن
ه��ذا االخ�ي�ر ي�صل� ،شي ًئا ف�شي ًئا،
�إىل ال�ق��درة على العمل .وخا�صة
ال �ت ��أث�ي�ر ع �ل��ى ن �ط��اق دويل� .أم ��ا
بالن�سبة للعنا�صر الأخرى املذكورة
�أعاله ،ف�سيتمثل االختبار احلا�سم
ل�ل�احت ��اد يف ت��رج �م��ة مفاهيمه
ووثائقه اال�سرتاتيجية �إىل عمل
م �ل �م��و���س ،لأن دوره ك �م �ح��اور يف
م�سائل الأم��ن وال��دف��اع �سيتحدد
يف املقام الأول من خالل ر�صيده
و�سجله.

�- 6سي�ضطر الأوروبيون �إىل
(�إعادة) اخرتاع �صناعة
الدفاع الأوروبية
�إن امل�ق��ارب��ة الأم��ري�ك�ي��ة ،يف ظل
�إدارة ب��اي��دن ،ال�ت��ي يهيمن عليها
التطلع �إىل و�ضع “�سيا�سة خارجية
ل�ل�ط�ب�ق��ة الو�سطى” ،والهو�س
باملناف�سة مع ال�صني ،قد ُترجمت
ب�سيا�سة “�أمريكا �أو ًال” يف جمال
امل �ه��ارات الع�سكرية .فبالإ�ضافة
�إىل �أزمة الغوا�صات ،التي �سمحت
للواليات املتحدة باحل�صول على
عقد لبيع �أنظمة ع�سكرية و�إقامة
م �ي �ث��اق دف ��اع ��ي ،ف � ��إن م ��ا ي�سمى
ق��ان��ون “ ب ��اي �أمريكا”(قانون
ال�شراء االمريكي) ي�ؤكد �أن هذا
يرتجم � ً
أي�ضا �إىل �سيا�سة “البيع
الأمريكي” يف جمال الدفاع ،مبا
يف ذلك للدول الأوروبية.
يف دي�سمرب ،قررت فنلندا �شراء
ط��ائ��رات مقاتلة م��ن ط ��راز اف-
 ،35م��ن �إن� �ت ��اج � �ش��رك��ة لوكهيد
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،ل �ت �ح��دي��ث قواتها
امل�سلحة ،وت�ستخدم ه��ذا النظام
�أي ��ً��ض��ا دول �أوروب �ي ��ة �أخ ��رى مثل
ال��دمن��ارك وال�نروي��ج و�سوي�سرا.
وقد تكون احلجة القائلة ب�أن هذا
القرار مبن ًيا على منطق ال�سوق،
وال �ط��ائ��رة ال �ت��ي �أن�ت�ج�ت�ه��ا �شركة
ل��وك�ه�ي��د ذات ج� ��ودة �أف �� �ض��ل من
ال �ع��رو���ض امل�ق��دم��ة م��ن �إيربا�ص
�أو دا�سو �أو �ساب� ،صحيحة ،ولكن
ي�ج��ب �أي ��ً��ض��ا ف�ه��م ه��ذا ال �ق��رار يف
�سياقه ال�سيا�سي .ففي الوقت الذي
ي�خ��و���ض ف�ي��ه االحت� ��اد الأوروب � ��ي
نقا�شا حول تعزيز قدراته ،وعندما
تكثف ال��دول الأوروب �ي��ة جهودها
لتعزيز �صناعة الدفاع الأوروبية،
ف�إن مثل هذا القرار من قبل دولة
ع�ضو يف االحتاد ي�شكك بجدية يف
�أهمية امل�شاريع ال�سيا�سية.
غ
تت
أن
�
ومبا �أنه من غري املحتمل
يرّ
املقاربة الأمريكية ملبيعات �أنظمة
الأ�سلحة لل�شركاء الأوروبيني عام
 ،2022ي�ج��ب ع�ل��ى الأوروبيني
التك ّيف �إذا كانوا يريدون الوفاء
ب��وع��وده��م فيما يتعلق بال�سيادة
الأوروب� � � �ي � � ��ة يف جم � ��ال �صناعة
ال ��دف ��اع .م�ن��ذ ع ��ام  ،2017كان
�إط�لاق �صندوق الدفاع الأوروبي
�أو امل��راج �ع��ة ال��دف��اع�ي��ة ال�سنوية
املن�سقة ،مبادرات واع��دة لتحديد
الثغرات من حيث قابلية التوافق
العملياتي وال�تروي��ج للم�شاريع
امل � �� � �ش �ت�رك ��ة اجل � � ��دي � � ��دة .ول� �ك ��ن
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع امل �ج��االت الأخ ��رى،
ف��إن اال�ستثمارات املخطط لها يف
��ص�ن��دوق ال��دف��اع الأوروب � ��ي تظل
� �ض �ئ �ي �ل��ة يف خطة

�سيكون التحدي الأكرب �أمام االحتاد هو حتديد دوره وم�ستوى م�شاركته يف �إدارة الأزمات مبا يتجاوز ا�ستقرار الدول اله�شة
ال�سعي اىل بو�صلة �أوروبية دفاعية واحدة

اوكرانيا االختبار االوروبي االول
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الواليات املتحدة تعيد فتح �سفارتها يف جزر �سليمان
•• نادي�-أ ف ب

�ستعيد الواليات املتحدة فتح �سفارتها يف جزر �سليمان ،على ما �أعلن
وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن يف وقت ت�سعى وا�شنطن
�إىل تعزيز وجودها يف املنطقة ملواجهة النفوذ ال�صيني املتزايد.
وج��اء �إع�ل�ان بلينكن خ�لال زي ��ارة جل��زي��رة فيجي حيث عقد عرب
الفيديو لقاءات مع قادة  18دولة جزرية يف املحيط الهادي لت�أكيد
اهتمام وا�شنطن باملنطقة يف م�سعى لكبح النفوذ املتنامي لل�صني.
وزيارة بلينكن لفيجي هي الأوىل التي يجريها وزير خارجية �أمريكي
للجزيرة منذ  37عاما.
ورغم انهماكها بالتوتر املت�صاعد مع رو�سيا يف ملف �أوكرانيا ت�شدد
�إدارة الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن على �أهمية منطقة املحيطني

الهندي والهادي بالن�سبة �إليها.
وكان م�س�ؤول يف الإدارة قد قال قبيل زيارة بلينكن �إن “ما �سيتعني
علينا القيام به ب�شكل متزايد هو و�ضع ا�سرتاتيجية متعددة الوجه
تكون اقت�صادية وا�سرتاتيجية تتطلب انخراطا دبلوما�سيا ي�صل �إىل
مناطق نائية على غرار فيجي».
ويف فيجي �أجرى بلينكن حمادثات ثنائية مع رئي�س الوزراء بالوكالة
�أي��از �س ّيد خيوم مبا �أن فرانك باينيماراما ال��ذي يقود البالد منذ
انقالب العام  2000ال ي��زال يتعافى من جراحة يف القلب خ�ضع
لها يف �أ�سرتاليا.
ويف لقاء عرب الفيديو مع  17من ق��ادة جزر املحيط الهادي �شدد
بلينكن على �إيالء وا�شنطن اهتماما �أكرب مب�شاكل هذه الدول على
غ��رار ال�صيد غري امل�شروع والتغيرّ املناخي ،متعهّدا تعزيز الدعم

الأمريكي لها.
وكانت ال�سفارة الأمريكية يف هونيارا �أغلقت �أبوابها العام 1993
و�أبقت قن�صلية تعتمد على ال�سفارة الأمريكية يف بورت مور�سبي يف
بابوا غينيا اجلديدة.
وجاءت اخلطوة الأمريكية على �أثر اندالع �أعمال �شغب يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب يف هذا البلد البالغ عدد �سكانه � 800ألف ن�سمة.
وح��اول متظاهرون اقتحام ال�برمل��ان ثم �شاركوا يف �أع�م��ال تخريب
ا�ستمرت ثالثة �أي ��ام ،و�أح��رق��وا ج��زءا كبريا م��ن احل��ي ال�صيني يف
هونيارا.
و�أدى الفقر والبطالة وامل�شاكل بني جزر البالد �إىل خروج احتجاجات
�ضد رئي�س الوزراء مانا�سيه �سوغافاري الذي ا ُتهم �أي�ضا بالرغبة يف
�إق��ام��ة عالقات �أوث��ق مع بكني بعدما قطع فج�أة يف العام 2019

العالقات املقامة منذ فرتة طويلة مع تايوان.
و ُتعار�ض ال�صني �أي اعرتاف دبلوما�سي بتايوان التي تعتربها جزءا
من �أرا�ضيها.
وتبذل بكني وفقا مل�س�ؤولني �أمريكيني ،جهدا خا�صا لتعزيز نفوذها
يف عدد من الدول اجلزرية يف املنطقة.
و�أعلنت ال�صني يف كانون الأول/دي�سمرب �أنها �سرت�سل ُمد ّربي �شرطة
وم �ع��دات ملكافحة ال�شغب �إىل ج��زر �سليمان ،يف وق��ت ب ��د�أت قوات
حفظ ال�سالم الأجنبية مغادرة الأرخبيل بعد انتهاء االحتجاجات
الدموية.
وقالت حكومة جزر �سليمان �إنها قبلت عر�ض ال�صني �إر�سال �ستة
“�ضباط ات�صال” ل�ت��دري��ب ق ��وات ال���ش��رط��ة وت��وف�ير دروع وخوذ
وهراوات و�سواها من العتاد “غري الفتاك».
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حتى الدول التي ترتدد ب�شدة يف ا�ستخدام م�صطلح اال�ستقاللية ،ت�ؤكد حاجة االحتاد �إىل زيادة قدرته على العمل يف عديد املجاالت
ال �ت �ع ��ايف ل �ل��احت � ��اد .و�إذا كان
تن�سيق ق��درات ال��دول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي جز ًء من �أهداف
ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال ��دف ��اع �ي ��ة لالحتاد
الأوروب ��ي ،ف�سيتعني على �صانعي
ال�ق��رار الأوروب �ي�ين ،ع��ام ،2022
حت��دي��د امل �� �س��ار وات� �خ ��اذ ق � ��رارات
ا�سرتاتيجية -من الناحية املثالية
م��ع خ�ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة تتجاوز
ال�ت��داب�ير والأدوات مثل �صندوق
الدفاع الأوروبي �أو التعاون املنظم
الدائم يف الدفاع ،ولكن مع �أهداف
ق� ��� �ص�ي�رة وم �ت��و� �س �ط��ة وطويلة
امل� ��دى ل�ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا .وب � ��دون مثل
ه��ذه امل�ب��ادرة ،ف��إن �صناعة الدفاع
الأوروب� � �ي � ��ة ،وب��ال �ت��ايل ال� �ق ��درات
الأوروبية ،تخاطر بالبقاء جمز�أة
ع�ل��ى ح���س��اب ال�سيا�سة الأمنيةلالحتاد.
- 7غياب نقاط التقارب
بني البو�صلة اال�سرتاتيجية
لالحتاد الأوروبي واملفهوم
اال�سرتاتيجي حللف
الناتو يعدّ فر�صة
مهدورة للدفاع الأوروبي
�أرب ��ع وع �� �ش��رون دول ��ة ع���ض��و يف
االحتاد الأوروبي هي � ً
أي�ضا �أع�ضاء
يف الناتو ،الذي ي�ضم حال ًيا ثالثني
دولة ع�ضو .وك�شفت قمة الناتو يف
ب��روك���س��ل يف ي��ون�ي��و  2020عن
�أول ��وي ��ات ال�ن��ات��و م��ن الآن وحتى
ع��ام  ،2030والتي تتن ّزل �ضمن
ال �ت �ف��وي ����ض ال �ك�لا� �س �ي �ك��ي حللف
الناتو ،مثل الردع �أو بناء القدرات
الع�سكرية ،مع الت�أكيد � ً
أي�ضا على
التحديات اجلديدة مثل التقنيات
اجل��دي��دة ،وت�ع��زي��ز �صمود الدول
الأوروب� � �ي � ��ة ،وح �ت��ى ت �غ�ير املناخ.
و�ستكون قمة مدريد ،املقرر عقدها
يف نهاية يونيو  ،2022فر�صة
لتقدمي املفاهيم اال�سرتاتيجية
حللف الناتو ،والتي من املرجح �أن
يكون الكثري منها م�ستوحى من
الأولويات املحددة لعام .2030
يف ��ض��وء ه��ذه ال��روزن��ام��ة ،ف�إن
ت ��أك �ي��دات م���س��ؤويل ال�ن��ات��و ب�ش�أن
التمييز بني العمل على البو�صلة
اال�سرتاتيجية ل�لاحت��اد واملفهوم
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي حل� �ل ��ف الناتو
وغ�ي��اب التقاربات املحتملة يبدو
�أمرا متناق�ضا .يحتل حلف الناتو
م �ك��ان��ة م �ه �م��ة يف اجل � ��زء املتعلق
ب�شراكات االحتاد ،وقد تكون بع�ض
عنا�صر البو�صلة ،مثل التحديات
ال�سيربانية �أو الهجينة �أو املناخ،
دون ��ش��ك م��و��ض��وع ت �ع��اون وثيق.
لكن حقيقة �أن عددا قليال جدًا من
عنا�صر التقارب بني العمليتني مت
البحث بن�شاط عنها ،ت�شكل فر�صة
مهدورة للدفاع الأوروبي يف �سياق
�أو� �س��ع� .إن اجل��دل ب�ين املناف�سة
وال�ت�ك��ام��ل ف�ي�م��ا يتعلق بعالقات
االحت��اد الأوروب��ي مع الناتو لي�س
ج��دي�دًا .ولطاملا �أ��ص� ّرت الواليات
امل �ت �ح��دة وامل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة وعدد
ق�ل�ي��ل م��ن ال �ب �ل��دان ذات الثقافة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأط�ل���س�ي��ة ،مثل
ب��ول �ن��دا ،ع �ل��ى ف���ص��ل وا� �ض��ح بني
الناتو ،املت�صور كمنظمة للأمن
ال �ع �� �س �ك��ري وال � ��دف � ��اع امل� �ت� �ب ��ادل،
واالحت ��اد ال��ذي يتم تعريفه ب�أنه
قوة مدنية م�س�ؤولة يف املقام الأول
عن تعزيز اال�ستقرار والأم��ن من
خ�لال الو�سائل غ�ير الع�سكرية.
غري ان املمار�سة ال�سيا�سية ُتظهر
�أن امل��ؤ��س���س�ت�ين ت �ع �م�لان م � ًع��ا يف
العديد من امل�ج��االت ،على �سبيل
امل�ث��ال ،يف �سياق مهامها البحرية
يف ال �ب �ح��ر الأب� �ي� �� ��ض امل �ت��و� �س��ط ،
و�أن ال �ف �� �ص��ل ال ��وا� �ض ��ح ل �ي ����س يف

م�صلحة الفاعلني .وهكذا ،ف�إن
ال� �ت ��زام ��ن ب�ي�ن ع�م�ل�ي�ت��ي تطوير
البو�صلة اال�سرتاتيجية واملفهوم
اال� �س�ت�رات �ي �ج ��ي ،ك� ��ان مي �ك��ن �أن
ي �� �ش � ّك��ل ف��ر� �ص��ة م �ه �م��ة مل ��واءم ��ة
اال�سرتاتيجيات وتقوية التقارب.
وتعترب البو�صلة اال�سرتاتيجية
بال �شك عملية مهمة داخل �أوروبا
لأن �ه��ا ت�ت�ي��ح ل �ل��دول الأع �� �ض��اء يف
االحت� ��اد حت��دي��د االجت� ��اه واملهام
التي ميكن �أن ينفذها االحتاد دون
احلاجة �إىل االعتماد على قدرات
ال�ن��ات��و .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن االفتقار
�إىل الإرادة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ملواءمة
هاتني العمليتني اال�سرتاتيجيتني
وال���س�ع��ي �إىل ال �ت �ق��ارب ،ي�شهد يف
املقام الأول على عدم قدرة اجلهات
الأمنية والدفاعية الأوروبية على
ت�صورها بطريقة �شاملة .لذلك
يبقى �أن ن��أم��ل �أن يتيح الإعالن
امل�شرتك لالحتاد الأوروبي وحلف
�شمال الأطل�سي ،املتوقع يف غ�ضون
�أ�سابيع قليلة ،م��لء ه��ذا الفراغ،
ورمبا دجمه يف الن�سخة النهائية
للبو�صلة.
- 8بينما تركز الواليات
املتحدة على منطقة
املحيطني الهندي والهادي،
�سيتعني على االحتاد
الأوروبي �إظهار قدرته على
العمل يف جواره وتنفيذ
عمليات �إدارة الأزمات
ب��ان �� �س �ح��اب ال ��والي ��ات املتحدة
م ��ن �أف �غ ��ان �� �س �ت ��ان� ،أن � �ه ��ت �إدارة
ب��اي��دن ف�ترة طويلة م��ن الزعامة
الأمريكية يف العمليات اخلارجية
وال �ت��دخ�لات ال�ع���س�ك��ري��ة .وبينما
كانت ال��والي��ات املتحدة قد �أخذت
زمام املبادرة يف الأبعاد الع�سكرية
واال�سرتاتيجية لهذه العمليات،
ك ��ان الأوروب � �ي ��ون م���س��ؤول�ين عن
مهام حتقيق اال�ستقرار بو�سائل
غ�ير ع�سكرية �أو دع��م لوج�ستي
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة .وك ��ان و�صول
�إدارة بايدن �إىل ال�سلطة ،خا�صة،
هو الذي جعل الأوروبيني يدركون
�أن “االنعطاف نحو �آ�سيا” ،الذي
�سبق الإع�ل�ان عنه يف عهد �إدارة
�أوباما ،والأولوية املطلقة املعطاة
للتناف�س مع ال�صني ،قد �أ�صبحا
ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى عقيدة
ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل ��ارج �ي ��ة اجلديدة
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة .ول �ئ��ن لعبت
الواليات املتحدة منذ �سنوات دو ًرا
ح��ا��س� ًم��ا يف اال��س�ت�ق��رار الع�سكري

ويظل االمن االوروبي حتت مظلة االطل�سي

حتول منطق التعاون عرب الأطل�سي يف جمال الأمن
والدفاع من تقا�سـم الأعباء �إىل تقا�سم امل�س�ؤولية
ل �ل �ج��وار الأوروب � � � ��ي ،ال ��س�ي�م��ا يف
�سياق الأزم��ات يف ليبيا �أو �سوريا،
ف��إن ان�سحاب اجلنود الأمريكيني
م��ن ه��ذه امل�ن��اط��ق ي�سلط ال�ضوء
ع�ل��ى حقيقة �أن ه� ��ؤالء يعتربون
منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا ح��دي�ق��ة خلفية
لأوروب��ا -وبالتايل كمنطقة يجب
�أن ي �� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا الأوروب� � �ي � ��ون
�أك�ث�ر ،مب��ا يف ذل��ك ع�ل��ى امل�ستوى
ال�ع���س�ك��ري .وه �ك��ذا حت��ول منطق
ال�ت�ع��اون ع�بر الأطل�سي يف جمال
الأمن والدفاع من تقا�سم الأعباء
�إىل تقا�سم امل�س�ؤولية� ،أي تقا�سم
امل �� �س ��ؤول �ي��ات ب�ي�ن ال �� �ش��رك��اء عرب
املحيط الأطل�سي .وتعترب �إدارة
الأزم��ة يف م��ايل مثا ًال ب��ار ًزا :فقد
توىل الأوروبيون ،بف�ضل االلتزام
الفرن�سي بال �شك� ،إدارة املجاالت
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة والع�سكرية،
بينما ي�ق��دم الأم��ري �ك �ي��ون الدعم
ال� �ل ��وج� ��� �س� �ت ��ي ال � �ل � ��ازم لتنفيذ
الأه� ��داف الع�سكرية .وبالت�أكيد
�أن املهمة ل��ن ت�ك��ون ممكنة بدون
ه ��ذا ال ��دع ��م ،ول �ك��ن ب��ال�ن�ظ��ر �إىل
�أن �ه��ا الأوىل ل�ف��رن���س��ا باعتبارها
دول � ��ة�-إط � ��ا ًرا ل�ع�م�ل�ي��ة خارجية،
ت � �� � �ش� ��ارك ف� �ي� �ه ��ا ح� ��� �ص ��ر ًي ��ا دول
�أوروب �ي��ة �أخ ��رى ،ف��إن�ه��ا تظهر �أن
الديناميكيات ب ��د�أت يف التطور.

وحتى لو متكن الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون من احل�صول،
يف �أع �ق��اب �أزم ��ة ال�غ��وا��ص��ات ،على
ت�ن��ازل �أم��ري�ك��ي مب��ا ان ج��و بايدن
�أكد له تعزيز امل�شاركة الأمريكية
يف منطقة ال�ساحل ،ف ��إن ه��ذا لن
يغري الديناميكية الرئي�سية فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ات الأوروب� �ي ��ة
والأمريكية يف منطقة ال�ساحل.
ب �� �ش �ك��ل م �ل �م��و���س ،ف� � ��إن االل� �ت ��زام
الأمريكي �سريتبط �أكرث بالدعم
اللوج�ستي �أو التكنولوجي ،ومن
ال�صعب للغاية تربير ن�شر كبري
ل �ل �ج �ن��ود الأم ��ري� �ك� �ي�ي�ن يف مايل
يف �إط � ��ار “ال�سيا�سة اخلارجية
للطبقة ال��و��س�ط��ى الأمريكية”.
لذلك من املحتمل ج�دًا �أن يُعهد
بجهود حتقيق اال�ستقرار �أكرث �إىل
الأوروب�ي�ين يف ال�سنوات القادمة؛
وتعترب ف��رق��ة عمل ت��اك��وب��ا مثا ًال
�أول � ًي��ا ع�ل��ى زي ��ادة ت��واج��د القوات
الأوروب �ي��ة على الأر� ��ض م��ن �أجل
تنظيم ان�سحاب حمتمل للجنود
الفرن�سيني .ومع وجود خطر كامن
من اندالع �أزم��ات �أمنية �أخرى يف
اجل��وار الأوروب ��ي اجلنوبي� ،سواء
يف ليبيا �أو البو�سنة ،يجب على
الأوروب � �ي �ي�ن اال� �س �ت �ع��داد لتعزيز
ال �ت��زام �ه��م ووج ��وده ��م الع�سكري
م ��ن �أج� ��ل ا� �س �ت �ق��رار الأزم � � ��ات يف

ج��واره��م .وميكن �أن تكون �أحكام
البو�صلة اال�سرتاتيجية املتعلقة
ب � � ��إدارة الأزم� � ��ات وج �ه��ود حتقيق
اال� �س �ت �ق��رار ،اع �ت �م��ادًا ع�ل��ى تطور
الو�ضع يف اجل��وار الأوروب� ��ي ،هي
الأحكام الأوىل التي يجب �أن تثبت
قدرة االحتاد على العمل ومتابعة
تطلعاته اجلديدة التي �صيغت يف
الوثيقة .ويف هذا ال�سياق� ،سيكون
ال �ت �ح��دي الأك �ب��ر ال� ��ذي يواجهه
االحتاد هو حتديد دوره وم�ستوى
م���ش��ارك�ت��ه يف �إدارة الأزم � ��ات مبا
يتجاوز ا�ستقرار الدول اله�شة �-أي
نهجه ال�سيا�سي والع�سكري جتاه
الأزمات ذات الآثار اجليو�سيا�سية،
م�ث��ل �أوك��ران �ي��ا .وم��ع ذل ��ك ،يبدو
م��ن امل��رج��ح �أن �أي م�س�ألة تتعلق
بق�ضايا ال��ردع وال��دف��اع اجلماعي
��س�ت�ت��م م�ن��اق���ش�ت�ه��ا م ��ع ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة وامل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،داخل
الناتو؛ ومن هنا ت�أتي احلاجة �إىل
تعاون وثيق بني امل�ؤ�س�ستني.
�- 9ستكون بريطانيا العاملية
حتد ًيا لـ “التعاون املنظم
الدائم يف الدفاع” ،لكن
احلوار على جميع امل�ستويات
يظل حا�س ًما ل�ضمان متا�سك
العمل الدويل الأوروبي
رمب� ��ا ت �ك ��ون امل��رح �ل��ة الأك�ث��ر

تعقيدًا من الربيك�سيت قد مرت،
ولكن يف غياب اتفاقيات �سيا�سية
يف املجاالت الرئي�سية ،مبا يف ذلك
الأم��ن وال��دف��اع ،يعد ع��ام 2022
ب ��أن يكون عامًا �صع ًبا لل�سيا�سات
اخل��ارج�ي��ة والأم�ن�ي��ة على �ضفتي
امل��ان ����ش ،وع �ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص
ل �� �ض �م��ان ان الإج � � � � � ��راءات التي
يتخذها �أحد الطرفني ال تتعار�ض
مع الأهداف امل�شرتكة.
وت �ع��د م���ش��ارك��ة امل�م�ل�ك��ة املتحدة
يف م �ي �ث��اق �أوك � ��و� � ��س ،اىل جانب
�أ�سرتاليا والواليات املتحدة ،مثا ًال
على ذلك:
بينما تعترب اململكة املتحدة ،التي
ترى نف�سها � ً
أي�ضا “�أمة م�ساملة”،
�أن ه� ��ذا االت� �ف ��اق �أداة لتحقيق
�أه��داف �ه��ا يف املحيطني ال�ه�ن��دي-
الهادي ،فانه يُنظر �إليه يف باري�س
ع �ل��ى �أن � ��ه “طعنة يف الظهر”،
لأن � ��ه ك� ��اد ي �ق �� �ض��ي ت �ق��ري �ب��ا على
الركيزة الأ�سا�سية لال�سرتاتيجية
الفرن�سية يف منطقة املحيطني
الهندي وال �ه��ادي ،وه��ي ال�شراكة
مع �أ�سرتاليا.
ب��ال �ت ��أك �ي��د �أن �أوك ��و� ��س ه ��ي يف
امل �ق��ام الأول �أزم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة فرن�ســـــية
�أمريكية لأن�ه��ا م�ب��ادرة �أمريكية،
والأم��ري �ك �ي��ون ه��م ال��ذي��ن ف ��ازوا
بعقد �أ�سلحة كبري.

لكن م�شاركة اململكة املتحدة يف
اتفاقية �أوكو�س ُتظهر �أن بريطانيا
العاملية هي � ً
أي�ضا مقاربة بريطانية
ج��دي��دة تتعلق بتحالفاتها ،و�أن
مراعاة امل�صالح الأمنية لل�شركاء
الأوروبيني لي�ست الأولوية يف هذه
املقاربة.
يف اف ��ق �أو�� �س ��ع ،مي�ك��ن �أن يظل
مثل ه��ذا النق�ص يف التن�سيق� ،إن
را للغاية
مل ي�صبح ،حت��د ًي��ا ك �ب�ي ً
ل�سيا�سة الأمن والدفاع يف االحتاد،
ول�ك��ن �أي �� ً��ض��ا ،م��ن م�ن�ظ��ور �أو�سع،
للدور اجلغرا�-سيا�سي لأوروبا.
�إن التوترات الناجتة عن ق�ضية
ال �غ��وا� �ص��ات ،ه��ي �أك �ث�ر �إ�شكالية
لأن ال ��دول الأع �� �ض��اء يف االحتاد
وامل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة ت �� �ش�ترك��ان يف
ال�ع��دي��د م��ن امل���ص��ال��ح يف منطقة
امل �ح �ي �ط�ي�ن ال� �ه� �ن ��دي وال � �ه� ��ادي
وال �ت ��ي ت�ت�ط�ل��ب ت�ن���س�ي� ًق��ا وثيقًا،
�سواء ك��ان ذل��ك لتعزيز العالقات
م��ع ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني يف
امل�ن�ط�ق��ة �أو ��ض�م��ان ح��ري��ة النقل
البحري .ومع ذلك ،ف�إن االفتقار
�إىل التن�سيق اال�سرتاتيجي يعقّد
حتقيق �أهدافه امل�شرتكة ،وب�سبب
م��وق��ف امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة م ��ا بعد
الربيك�سيت ،ف ��إن ال�ت�ب��ادالت بني
اململكة املتحدة واالحت��اد حمدودة
للغاية.
ورغم �أنه ميكن �ضمان التعاون
ال�ع�م�ل�ي��ات��ي م��ن خ�ل�ال التن�سيق
داخ��ل الناتو �أو التن�سيقات املرنة
خ ��ارج امل��ؤ��س���س��ات ،ف� ��إن القرارات
اال�سرتاتيجية تتطلب التن�سيق
مع ال�شركاء الأع�ضاء وم�ؤ�س�سات
االحت� � � ��اد الأوروب � � � � � ��ي ،م� ��ن �أج� ��ل
� �ض �م��ان ع ��دم ت�ع��ري����ض الأه � ��داف
امل���ش�ترك��ة ومت��ا��س��ك ع�م��ل الدول
الأوروب � �ي� ��ة ل �ل �خ �ط��ر� .إن تعيني
وزي��ر جديد للربيك�ست ،وحقيقة
�أن وزارة اخل��ارج�ي��ة الربيطانية
الآن م�س�ؤولة عن �إدارة العالقات
اخلارجية للبالد بعد الربيك�سيت
ق��د ي�غ�يران ق��واع��د اللعبة ،اال ان
ال�ع�لاق��ات م��ع اململكة امل�ت�ح��دة يف
جم ��ايل الأم� ��ن وال ��دف ��اع �ستبقى
ب�لا ��ش��ك مب�ث��اب��ة ق�ضية حا�سمة
بالن�سبة لالحتاد ،يف عام 2022
وما بعده.
�- 10سيتم تعزيز
قدرة �أوروبا على العمل
من خالل �صيغ مرنة
�سيكون عام  2022على الأرجح
ع��ام التعزيز ملا �سبق �أن الحظناه

هل لدى االحتاد الأوروبي ،الذي يريد �أن يكون قوة جيو�سيا�سية ومعيارية يف الوقت نف�سه � ،أفق ع�سكري � ً
أي�ضا؟

تاكوبا جتربة اوروبية يف منطقة ال�ساحل

�إن الأزم�������ة
الأوك���ران���ي���ة
ه��ي االختبار
الأول لالحتاد
م���������ن �أج���������ل
�إظ��ه��ار رغبته
يف ت��ك��ري�����س
�أق����������وال����������ه
ب�����خ�����ط�����وات
م����ل����م����و�����س����ة

م �ن��ذ ع ��دة � �س �ن��وات� ،أي التعاون
الدفاعي الأوروب��ي خ��ارج الهياكل
امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ل�ل�احت ��اد الأوروب � � ��ي
وح� �ل ��ف ال� �ن ��ات ��و .ح �ت��ى الآن ،مت
�إن �� �ش��اء م�ث��ل ه��ذه الأ� �ش �ك��ال ،التي
غال ًبا ما تو�صف ب�أنها “حتالفات
الراغبني” ،يف م���ض�ي��ق هرمز،
ح �ي��ث ي �� �س �ع��ى حت ��ال ��ف �إميا�سوه
من ت�سع دول �أوروبية �إىل �ضمان
حرية امل�لاح��ة� ،أو ال�ساحل ،حيث
ان��دجم��ت فرن�سا يف ق��وة تاكوبا،
وه � ��ي ف ��رق ��ة ع� �م ��ل ،م �ك��ون��ة من
ال �ق ��وات اخل��ا� �ص��ة الأوروب � �ي� ��ة ،يف
مهمة ب��رخ��ان ،لتقدمي ال��دع��م يف
مكافحة الإرهاب.
ول �ئ��ن ان �ت �ق��دت ع ��دة دول هذه
ال�صيغ ،خوفا من �أن ه��ذا ال�شكل
م��ن ال�ت�ك��ام��ل الأوروب� � ��ي املتمايز
ال ميكن �أن ي ��ؤدي اال �إىل تفتيت
الأمن والدفاع الأوروبيني وو�ضع
ح��د ل�ل�ج�ه��ود امل���ش�ترك��ة ل�سيا�سة
دف� ��اع و�أم � ��ن م���ش�ترك��ة لالحتاد،
ف��ان��ه خ�ي��ار ��س�ي��زداد جل��وء الدول
الأوروب � � �ي � � ��ة ال� �ي ��ه يف ال�سنوات
القادمة.
ل �ق��د �أث� �ب ��ت ه � ��ذا ال �� �ش �ك��ل من
ال �ت �ع��اون ف�ع��ال�ي�ت��ه م��ن ح�ي��ث �أنه
ي�سمح ل�ل��دول الأوروب �ي��ة القادرة
وال��راغ �ب��ة ب�ت��وف�ير اج��وب��ة عملية
للتحديات الأمنية ل�لاحت��اد دون
مواجهة عقبات م�ؤ�س�سية� ،أثناء
�إن �� �ش ��اء جم �م��وع��ات ج ��دي ��دة من
ال� ��دول م�ث��ل ف��ري��ق ع�م��ل تاكوبا.
وي�سمح هذا للدول الأع�ضاء فقط
يف االحت� ��اد ،م�ث��ل ال���س��وي��د ،وتلك
ال �ع �� �ض��وة ف �ق��ط يف ال �ن��ات��و ،مثل
الرنويج �أو اململكة املتحدة ،بتعزيز
قدراتها يف العمليات اخلارجية.
ع �ل��ى امل� � ��دى ال� �ط ��وي ��ل ،ميكن
ل� �ه ��ذا �أن ي �ف �ي��د ظ� �ه ��ور ثقافة
ا�سرتاتيجية وعملياتية م�شرتكة
بني الأوروب �ي�ين ،ب�شرط �أن نكون
م �� �س �ت �ع��دي��ن ل�ل�ت�ف�ك�ير يف الأم� ��ن
الأوروب � � ��ي مب��ا ي �ت �ج��اوز ع�ضوية
الدولة يف االحتاد �أو الناتو.
ومع ذلك ،من الأهمية مبكان �أن
ت��درك ال ��دول الأوروب �ي��ة �أن مثل
ه��ذه الأ��ش�ك��ال ال ميكن �أن ت�شكل
��س��وى �إ� �ض��اف��ة� ،أي دع�م��ا �إ�ضافيا
للدفاع الأوروب��ي ،لأن قدرات مثل
ه��ذه الأ� �ش �ك��ال ال ت��زال حم��دودة.
مي�ك�ن�ه��ا �أن ت �ك��ون مب�ث��اب��ة �أدوات
لإدارة الأزم � ��ات م��ن ح�ين لآخر،
ولكن يف غياب ر�ؤية طويلة املدى،
ف ��إن �ه��ا ب��ال �ك��اد �ستحل حم��ل دفاع
�أوروبي يتمتع بتفكري ا�سرتاتيجي
و�أهداف وا�ضحة.
وم � � ��ع ذل � � � ��ك ،وح � �ت� ��ى يُظهر
الأوروب� �ي ��ون �إرادت� �ه ��م ال�سيا�سية
يف �أن ي�ترج��م االحت� ��اد م�ث��ل هذا
التفكري اال�سرتاتيجي �إىل �أفعال،
مي �ك��ن �أن ت���ش�ك��ل ه ��ذه الأ�شكال
امل��رن��ة م�ساهمة مهمة يف الدفاع
الأوروب � � � � � ��ي ،ب� ��ل وت� ��وف� ��ر ح ��اف� � ًزا
مل��زي��د م��ن ال�ت�ع��اون ال��دف��اع��ي بني
الأوروب� � �ي �ي��ن داخ � ��ل امل�ؤ�س�سات.
والواقع� ،أن املادة  44من معاهدة
االحتاد الأوروبي تن�ص فعال على
�إم �ك��ان �ي��ة ت�ف��وي����ض م�ه�م��ة تتعلق
ب�سيا�سة الأم��ن والدفاع امل�شرتكة
مل �ج �م��وع��ة م ��ن ال � ��دول الأع�ضاء
الراغبة والقادرة؛
وبالتايل ميكن �أن تعمل التحالفات
املنا�سبة خ��ارج االحت ��اد الأوروب ��ي
على التحقّق م��ن ا�ستخدام هذه
املادة يف امل�ستقبل.
*من�سقة برنامج �صندوق
مار�شال الأملاين يف باري�س
ومتخ�ص�صة يف ال�سيا�سة الأمنية
وتعمل كمحللة ملجموعة
الدرا�سات اجليو�سيا�سية.
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�شرودر يحرج �أملانيا بعالقته مع بوتني
•• فرانكفورت�-أ ف ب

14
18

ّ
غ�ضت �أملانيا النظر على مدى �سنوات عن عالقة م�ست�شارها ال�سابق
غريهارد �شرودر مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني وتعامالته
امل��ال�ي��ة امل��رب�ح��ة م��ع رو��س�ي��ا .لكن يف ظ��ل امل �خ��اوف م��ن غ��زو رو�سي
حمتمل لأوكرانيا وال�شكوك ال�سائدة حيال موقف �أملانيا الباهت،
يُنظر ب�شكل متزايد �إىل �شرودر على �أنه عبء على امل�ست�شار اجلديد
املنتمي �إىل احلزب “اال�شرتاكي الدميوقراطي” الذي ينتمي �إليه
�أي�ضا �أوالف �شولت�س ،ما يغذي املطالبات بقطع العالقة مع امل�س�ؤول
ال�سابق الداعم بن�شاط للكرملني.
وانعك�س الأمر يف مقال ملجلة “دير �شبيغل” الأ�سبوعية التي كتبت
“�شرودر عبء على ال�سيا�سة اخلارجية الأملانية وعلى حزبه ال�سابق...

لديه �أهداف وا�ضحة .ال لبالده ،بل لنف�سه” .وقوبل حتذير �شرودر
لأوكرانيا �أخ�يرا بالتوقف عن “عر�ض قوتها” ب�صدمة وا�سعة يف
�أملانيا ،حتى يف �أو�ساط ال�شخ�صيات املق ّربة تاريخيا له �ضمن �صفوف
احلزب اال�شرتاكي الدميوقراطي (ي�سار و�سط).
وت��راف��ق ذل��ك م��ع �إع�ل�ان الأ��س�ب��وع املا�ضي ب ��أن ��ش��رودر ( 77عاما)
�سيتوىل مقعدا يف جمل�س �إدارة جمموعة “غازبروم” الرو�سية
العمالقة للطاقة ،بينما ك�شفت تقارير �أن��ه عقد ال�شهر املا�ضي
حم��ادث��ات ب�ش�أن رو�سيا مع م�س�ؤول يف وزارة الداخلية ينتمي �إىل
احلزب اال�شرتاكي الدميوقراطي .وي�أتي اجلدل يف فرتة حمرجة
ل�شولت�س الذي يواجه اختبارا مهما الأ�سبوع املقبل عندما يتوجه �إىل
مو�سكو لعقد �أول حمادثات مبا�شرة مع بوتني منذ توليه ال�سلطة.
وا ُّتهم �شولت�س بالبطء يف التدخل يف ال�سجال الدبلوما�سي املرتبط

ب�أزمة �أوكرانيا فيما اعتربت ر�سالة �أملانيا غام�ضة ب�ش�أن وقوفها �صفا
واحدا مع حلفائها �ضد التهديد الرو�سي.
وحتت �ضغط الواليات املتحدة وحلفاء �آخرين� ،شدد �شولت�س �أخريا
موقفه حيال رو�سيا �إذا غزت �أوكرانيا وحت�دّث عن عقوبات ت�شمل
وقف خط �أنابيب غاز “نورد �سرتمي  ”2التابع لـ”غازبروم” �إذا
غزت �أوكرانيا .وكان �شرودر الذي �شغل من�صب امل�ست�شار من العام
 1998وحتى  ،2005من �أق��ر �أول خط �أنابيب “نورد �سرتمي”
بني رو�سيا و�أملانيا يف �أ�سابيعه الأخ�يرة يف املن�صب .واليوم يرت�أ�س
جلنة �أ�صحاب الأ�سهم يف �شركة “نورد �سرتمي».
كما �أنه رئي�س جمل�س �إدارة �شركة “رو�سنفت” الرو�سية العمالقة
للنفط .ونفى �شولت�س يف مقابلة تلفزيونية �أي ت�أثري ل�شرودر عليه
قبيل زيارته ملو�سكو.

مبادرة الإطار ..بوادر حلل الأزمة يف العراق �أم مراوغة �سيا�سية

•• بغداد-وكاالت

ط��رح��ت م��ا ت�ع��رف ب�ق��وى “الإطار
ال�ت�ن���س�ي�ق��ي ال�شيعي” يف العراق
م � �ب� ��ادرة � �س �ي��ا� �س �ي��ة ج ��دي ��دة قالت
�إن �ه��ا ت �ه��دف �إىل ف�ت��ح ب ��اب احل ��وار
وال �ت ��وا� �ص ��ل ب�ي�ن خم �ت �ل��ف القوى
ال�سيا�سية ،بينما اعتربها حمللون
حم ��اول ��ة ج ��دي ��دة لإث � �ن� ��اء التيار
ال �� �ص��دري ع ��ن امل �� �ض��ي يف حكومة
�أغلبية �ضمن �سيا�سة ك�سر العظام
و�سط توقعات مب�شهد �أكرث تعقيدا
خالل الفرتة املقبلة.
وي�شهد العراق �أزمة �سيا�سية وا�سعة
م �ن��ذ خ �� �س��ارة �أح� � ��زاب امليلي�شيات
ب��االن�ت�خ��اب��ات ال�برمل��ان �ي��ة ،و�إ�صرار
زع �ي��م ال�ك�ت�ل��ة ال �� �ص��دري��ة ،مقتدى
ال �� �ص ��در ،ع �ل��ى امل �� �ض��ي يف حكومة
�أغلبية وطنية و�إبعاد قوى “الإطار
التن�سيقي” ،وهو ما �أدخل البالد يف
ف��راغ د�ستوري وفتح ب��اب الرت�شيح
من جديد.
ك�سر عظام
وتعقيبا ع�ل��ى امل �ب��ادرة ،ق��ال املحلل
ال� �ع ��راق ��ي ،ه��ا� �ش��م ع �ب��د ال� �ك ��رمي،
�إن�ه��ا “لن تلقى ق�ب��وال ل��دى التيار
ال �� �ص��دري خ��ا� �ص��ة �أن �ه��ا مل تطرح
�أي ح��ل ل�سبب اخل�ل�اف اجلوهري
ب �ي�ن اجل ��ان� �ب�ي�ن ،وه � ��و �أن التيار
ل ��ن ي�ق�ب��ل ب �ك��ل ق ��وى الإط � � ��ار ،ويف
ذات ال ��وق ��ت ي��رف ����ض الأخ� �ي��ر �أي
حم� � ��اوالت ل�ت�ف�ك�ي�ك��ه ،وم� ��ن ث ��م ال
نقطة تالق بني الطرفني» .و�أ�ضاف
ع�ب��د ال �ك��رمي مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن “قوى الإط��ار حتاول
بكل الطرق ثني ال�صدر عن حكومة

�أغ �ل �ب �ي��ة وط �ن �ي��ة ب �ه ��دف احلفاظ
ع �ل��ى م�ك�ت���س�ب��ات�ه��م وامتيازاتهم،
وكذلك خ�شية فتح امللفات ال�شائكة
وحما�سبتهم على جرائم ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة» .و�أ� �ش��ار �إىل �أن “املبادرة
مب �ث��اب��ة رم � ��اد ت �ن�ث�ره امليلي�شيات
لإخماد نار الإخفاقات التي �شهدتها
م�ن��ذ ان�ت�خ��اب��ات ت���ش��ري��ن املا�ضي”،
الفتا �إىل �أنها “ت�أتي بعد زيارة قائد
فيلق ال�ق��د���س الإي� ��راين �إ�سماعيل
قا�آين للعراق ،وكذلك يف ظل حالة
من اال�ضطرابات والغليان ت�شهدها
حم ��اف �ظ ��ة م �ي �� �س��ان � �ض �م��ن ح ��رب
تك�سري العظام وال�ضغط امل�ستمر».
ب� ��دوره ،ق��ال الأك ��ادمي ��ي العراقي،
و�سام العبيدي� ،إن “هناك حماوالت
داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة م��ن ِق�ب��ل �إي ��ران
و�أذرعها يف العراق حل�صار ال�صدر،
غ�ير �أن ت�غ��ري��دة زع�ي��م ال�ت�ي��ار بعد
لقاء قا�آين �أطلقت �إ�شارات ب�أنه ثابت
ُتم�سك
ع�ل��ى م��وق�ف��ه ال�سيا�سي وم ّ
ب�ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة �أغ �ل �ب �ي��ة وطنية
يف ال �ع ��راق» .و�أو� �ض��ح �أن “ال�صدر
ل�ي���س��ت ل��دي��ه م���ش�ك�ل��ة م��ع غالبية
ق��وى الإط� ��ار التن�سيقي با�ستثناء
زعيم ائتالف دول��ة القانون رئي�س
ال � � ��وزراء الأ� �س �ب ��ق ،ن� ��وري املالكي،
وهو ما ترف�ضه قوى الإط��ار ب�شدّة
بدعوى عدم تفكيك التحالف ،وهو
ما دف��ع التيار نحو حكومة �أغلبية
رغ��م �أ ّن�ه��ا لي�ست رغ�ب�ت��ه» .و�أك��د �أن
ال�ع��راق “مقبل على ت�صعيد كبري
م��ن ِق �ب��ل وك�ل��اء �إي � ��ران ال��ذي��ن ال
ي� �ك�ت�رث ��ون ل �ل��أو� � �ض ��اع الداخلية
�أو م���ص��ال��ح ال �ع��راق ال ��ذي يُحاول
ال�ن�ه��و���ض م��ن ك �ب��وات مُتالحقة”،
متوقعا ب��أن “ت�شهد الفرتة املقبلة

�شخ�صا منذ مطلع العام يف منطقة يف �شمال �شرق
ُقتل 86
ً
كولومبيا متاخمة لفنزويال �أ�صبحت يف الأ�سابيع الأخرية
�إح��دى ب��ؤر العنف واملواجهات يف البالد ،ح�سبما قال م�صدر
ر�سمي ال�سبت.
وعقد وزير الدفاع الكولومبي دييغو موالنو ووزير الداخلية
جمل�سا �أمن ًيا ال�سبت يف منطقة تامي وهي
دانيال باالثيو�س
ً
�إح��دى املناطق الأك�ث�ر ت��وت� ًرا يف �إقليم �أراوك ��ا على بعد نحو
 400كيلومرت من �شمال �شرق العا�صمة الكولومبية بوغوتا،

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

الأزمة الأوكرانية واملحور الرو�سي ال�صيني
•• نورمان لي�سرت

مزيدا من املناكفات بني اجلانبني
يف ظ��ل �إ�� �ص ��رار ال �� �ص��در ع�ل��ى عدم
ال �ت �ح��ال��ف م��ع امل��ال �ك��ي وتلميحات
م��ن ق��وى الإط ��ار نحو ال��دخ��ول يف
د ّوام ��ة َم��ن ه��ي الكتلة الأك�ب�ر رغم
رف�ض املحكمة االحتادية دعوى من
قبل قوى الإطار حول ذات الأمر”،
الفتا �إىل �أن “انتخاب رئي�س للبالد
��س�ي�ك��ون ب�صي�ص �أم ��ل وي��ر��س��م كل
ال�سيناريوهات املقبلة».
مبادرة من  3نقاط
ووف��ق وكالة الأن�ب��اء العراقية ،ف�إن
امل � �ب� ��ادرة ت �ت �� �ض �م��ن ث�ل��اث نقاط؛
�أولها “دعوة كل القوى ال�سيا�سية
وال���ش�خ���ص�ي��ات ال��وط �ن �ي��ة �إىل بدء
م ��رح �ل ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن التوا�صل

واحل � � ��وار لإجن� � ��از اال�ستحقاقات
ال��د� �س �ت��وري��ة وا� �س �ت �ك �م��ال امل ��واق ��ع
ال���س�ي��ادي��ة»� .أم ��ا ال�ن�ق�ط��ة الثانية،
فقالت ق��وى الإط ��ار“ :مند �أيدينا
�إىل ال � �ق ��وى ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة املعنية
ب�ت���ش�ك�ي��ل ال�ك�ت�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة الأك�ث�ر
ع ��ددا ،ون�خ����ص ب��ال��ذك��ر الأخ� ��وة يف
التيار ال�صدري والكيانات ال�سيا�سية
وال�شخ�صيات النيابية امل�ستقلة �إىل
اجل�ل��و���س وال �ل �ق��اء وال �ت �ح��اور حول
ت�شكيل الكتلة الأك�ث�ر ع��ددا ب�شكل
ج ��دي ��د خل ��دم ��ة ال ��وط ��ن وامل� �ك ��ون
ال ��وط� �ن ��ي الأك� �ب� ��ر ،ل�ل�اب �ت �ع��اد عن
منطق املحا�ص�صة وتق�سيم الغنائم،
واعتماد معيار الكفاءة والإخال�ص
يف اخل ��دم ��ة ال� �ع ��ام ��ة» .وتابعت:
“ثالثا ،اتفاق الكتلة النيابية الأكرث

ع ��ددا ع�ل��ى م�ع��اي�ير اخ�ت�ي��ار رئي�س
وزراء قوي وكفء وحكيم وقادر على
عبور املرحلة ،وموا�صفات ت�شكيل
ال�ك��اب�ي�ن��ة احل�ك��وم�ي��ة وف ��ق معايري
النزاهة والكفاءة لتكون �أمينة على
القرار ال�سيادي ال��ذي يحفظ �أمن
ال� �ع ��راق وا� �س �ت �ق�لال��ه وق � ��ادرة على
ات �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات اال�سرتاتيجية
التي تنه�ض بواقع البالد اخلدمي،
ون �ح��ن م ��ن ن��اح �ي �ت �ن��ا ن �ع �ل��ن كامل
ا�ستعدادنا للتفاعل ب�إيجابية تامة
مع كل الطروحات والأفكار والر�ؤى
التي �س ُتقدّم من �شركائنا يف الوطن
وال� ��ذي� ��ن ي �ج �م �ع �ن��ا م �ع �ه��م م�صري
واحد وتقع علينا جميعا م�س�ؤولية
م�شرتكة يف �إن �ه��اء ح��ال��ة االن�سداد
ال�سيا�سي التي يعاين منها البلد».

ً 86
قتيال با�شتباكات يف منطقة كولومبية حدودية مع فنزويال

•• تامي�-أ ف ب

وقال “مل �أطلب منه �أي ن�صيحة ومل يعطني هو كذلك �أي ن�صيحة...
هناك م�ست�شار واحد فقط هو �أنا».
وقالت املحللة ال�سيا�سية �أور�سوال موين�ش لوكالة فران�س بر�س �إن
بوتني و��ش��رودر �أق��ام��ا على ما يبدو “�صداقة حقيقية مبنية على
الثقة” عندما كان امل�ست�شار ال�سابق يف ال�سلطة.
و�أ��ض��اف��ت “�إنها م�شكلة عندما ي�ستغل م�ست�شار �سابق ن�شاطاته
ال�سيا�سية املا�ضية وعالقاته جلني املال».
وداف� ��ع احل ��زب اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي��وق��راط��ي ت��اري�خ�ي��ا ع��ن �إقامة
ع�لاق��ات وثيقة م��ع رو��س�ي��ا ،وه��و م��وق��ف ج��اء نتيجة ا�سرتاتيجية
“�أو�ستبوليتيك” للتقارب واحل��وار مع االحت��اد ال�سوفياتي والتي
و�ضعها امل�ست�شار الأ�سبق املنتمي �إىل احلزب فيلي برانت يف �سبعينات
القرن املا�ضي.

بح�سب فريق لوكالة فران�س بر�س متواجد يف املكان .وي�شهد
�إقليم �أراوكا الكثري من عمليات االجتار والتهريب ويت�ضمن
طريقًا مه ًما لت�صدير املخدرات امل�ص ّنعة يف كولومبيا .و�أ�صبح
م�سرحا ال�شتباكات
الإقليم ،منذ مطلع كانون الثاين/يناير،
ً
ب�ين م�سلحني م��ن جي�ش التحرير ال��وط�ن��ي� ،آخ��ر جمموعة
م�س ّلحة ال ت��زال نا�شطة يف كولومبيا ،ومن�شقّني عن القوات
امل�سلحة الثورية الكولومبية (ف��ارك) رف�ضوا اتفاق ال�سالم
الذي �أبرمته احلركة مع بوغوتا يف .2016
�شخ�صا يف الإقليم منذ مطلع العام،
و ُقتل ما جمموعه 86
ً
ح�سبما �أع�ل��ن ب��االث�ي��و���س يف م��ؤمت��ر �صحفي .و�أ� �ض��اف “�إن

قوات الأم��ن (الكولومبية) يف حالة هجوم ل�ضمان الأم��ن يف
املنطقة احلدودية» .وبح�سب ال�سلطات ،ف�إنّ نحو �سبعة �آالف
ج�ن��دي منت�شرون يف الإق�ل�ي��م م��ن �أج��ل “حماية الن�شاطات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وال �ط��رق الرئي�سية” ،فيما ت�ك� ّث��ف �أجهزة
املخابرات عملياتها.
ويقدر عدد املن�شقني عن القوات الثورية الذين يرف�ضون اتفاق
ال�سالم التاريخي املربم عام  2016مع الدولة الكولومبية،
بحواىل  5200مقاتل بينهم  85%من املجندين اجلدد
بح�سب معهد ال��درا� �س��ات م��ن �أج ��ل التنمية وال �� �س�لام ،وهو
م�ؤ�س�سة كولومبية م�ستقلة.

ميكن للعقوبات القا�سية التي تهدد الواليات
املتحدة بفر�ضها على رو�سيا �أن ت�ضر ب�شدة ،لي�س
ف�ق��ط الأول�ي�غ��ار��ش�ي��ة وال��رو���س ال �ع��ادي�ين ،و�إمنا
�سيكون لها �أي��ً��ض��ا ت��أث�ير م��دمّ ��ر على االقت�صاد
العاملي.
يعتقد العديد من املتخ�ص�صني� ،أن العقوبات
“ال�سريعة وال�شديدة” �ضد دول��ة بحجم رو�سيا
من �ش�أنها �أن تعطل االقت�صادات الكربى ،مبا يف
ذلك تلك املوجودة يف �أوروب��ا ،بل وتهدد ا�ستقرار
النظام امل��ايل ال��دويل .ويكاد يكون من امل�ؤكد �أن
رو�سيا �سرتد بقطع �شحنات الغاز الطبيعي �إىل
�أوروبا والهجمات الإلكرتونية.
وحل�سن احل��ظ ،ي�ب��دو �أن�ن��ا نتجه نحو خف�ض
الت�صعيد .لكن مهما حدث ،ف�إن الأزمة يف �أوكرانيا
�ستفيد ال���ص�ين .ع��ام  ،2014دف�ع��ت العقوبات
االنتقامية ل�ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم مو�سكو
�إىل �أح �� �ض��ان ب �ك�ين .وم �ن��ذئ��ذ ،ت���ض��اع�ف��ت ح�صة
ال�صني يف التجارة اخلارجية لرو�سيا من � 10إىل
 20يف املائة .و�إذا فر�ضت الواليات املتحدة و�أوروبا
عقوبات ج��دي��دة على رو��س�ي��ا ،ف�ست�صبح مو�سكو
�أكرث ارتهانا لبكني.
املحور الع�سكري بني مو�سكو
وبكني يف مواجهة الناتو
يحظى بوتني بدعم الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ .يف  15دي�سمرب ،اختتم �شي قمة افرتا�ضية
م��ع ب��وت�ي�ن ،ق��ائ�ل ً�ا �إن “عالقتهما ت �ف��وق حتى
التحالف ج � ّراء قربه وفعاليته” .وجت��دد اللقاء
يوم اجلمعة بني الزعيمني يف بكني يف حفل افتتاح
الأوملبياد .ودعمت بكني رو�سيا يف جمل�س الأمن
الدويل هذا الأ�سبوع.
ع�سكريا ،و�صل التعاون بني مو�سكو وبكني الآن
م�ستوى ي�ضاهي م�ستوى �أع�ضاء الناتو .وينظم

ال�ب�ل��دان ت��دري�ب��ات م�شرتكة بانتظام ،ويتعاونان
يف ت�ط��وي��ر �أ��س�ل�ح��ة ج��دي��دة ،وي �ت �ب��ادالن الوفود
الع�سكرية.
و�أف��اد حمللون �أنهما يتعاونان � ً
أي�ضا يف البنية
التحتية الف�ضائية :تت ّبع ال�صواريخ وتوجيهها،
وتطوير �أنظمة اال�ستهداف .كما �أنهما يعمالن
على دمج �أنظمة املالحة عرب الأقمار ال�صناعية
ال�ع��امل�ي��ة اخل��ا��ص��ة بهما م��ن �أج ��ل جت ��اوز النظام
الأمريكي “جي بي ا�س».
القوات امل�سلحة الرو�سية وال�صينية قادرة الآن
على العمل معا يف ح��روب حقيقية .و�إذا قررت
ال���ص�ين ��ض��م ت��اي��وان ب��ال�ق��وة وت��دخ�ل��ت الواليات
املتحدة ،ف�إن رو�سيا �ستدعم ال�صني بالت�أكيد.
هل تعرفون هالفورد ماكيندر؟
يف � �ص��راع ال �ق��وى ال�ع�ظ�م��ى م��ن �أج ��ل الهيمنة
ع�ل��ى ال �ك��وك��ب ال ��ذي ن���ش�ه��ده ،ت�ن�ط�ب��ق �أطروحة
م�ؤ�س�س اال�سرتاتيجية اجليو�سيا�سية واجلغرافيا
ال�سيا�سية ،هالفورد ماكيندر ،التي اقرتحها عام
 ،1904متامًا.
بالن�سبة ملاكيندر ،تنق�سم ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة �إىل
منطقتني“ ،هارتالند” ،وه��ي امل��رك��ز الع�صبي
للعامل ،و “الأرا�ضي البحرية” الطرفية� .إنها
ت�ف�تر���ض �أنّ م��ن ي�سيطر ع�ل��ى و� �س��ط �أورا�سيا
�سي�سيطر على الكوكب.
وال�ت�ح��ال��ف احل ��ايل ب�ين رو��س�ي��ا وال���ص�ين �ضد
ال��والي��ات املتحدة يخلق ال�ظ��روف اجليو�سيا�سية
واجليوا�سرتاتيجية لتحقيق �أطروحة ماكيندر.
ويف كل الأحوال ،ي�ؤمن ال�صينيون بذلك .ووا�ضح
�أن� ��ه يف ه ��ذا امل �ن �ظ��ور ،ي �ت �ن��زل “طريق احلرير
اجلديد” ال�صيني “مبادرة احل��زام والطريق”
العزيزة جدًا على الرئي�س �شي.
�سرنى يف ال�سنوات القليلة املقبلة ما �إذا �ست�ؤكد
الوقائع نظرية ماكيندر.

* كاتب �صحفي ،وم�ؤلف كتب وا�سعة االنت�شار منها “الكتاب الأ�سود لكندا الإجنليزية”،
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”�أ�سرار خيار كندا” ،و”ق�ضية جريار بول”
و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية».

ً
�ضغوطا كثرية لكي ُتلغيها
الواليات املتحدة مار�ست

العثور على جثة
�أح����د ال��ط��ي��ا َري��ن
اليابانيني املفقو َدين

»�سيء ً
جدا»
حمللون :توقيت زيارة بول�سونارو لرو�سيا ّ

•• ريو دي جانريو�-أ ف ب

يتوجه الرئي�س الربازيلي جايري
ّ
ب ��ول� ��� �س ��ون ��ارو �إىل رو�� �س� �ي ��ا غ� ��داً
الثالثاء يف زيارة مربكة مل تتم ّكن
وا� �ش �ن �ط��ن م ��ن م�ن�ع�ه��ا يف خ�ض ّم
الأزمة حول �أوكرانيا.
ويعترب املحللون �أن رحلة الرئي�س
ال�ب��رازي � �ل� ��ي  -ال � � ��ذي �سيذهب
اخلمي�س �إىل املجر للقاء حليفه
فيكتور �أوربان  -مل يكن من املمكن
�أن ت�أتي يف وق��ت �أ��س��و�أ وت�ستجيب
ملخاوف ال�سيا�سة املحلية.
وي�ق��ول املحلل ال�سيا�سي غيلريم

ك� ��ا� � �س� ��ارو�� ��س م � ��ن “فونداثاو
جيتوليو فارغا�س” �إن “التوقيت
�سيء جدًا».
ّ
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ع �ت�بر الأ�� �س� �ت ��اذ يف
العالقات الدولية يف جامعة �ساو
باولو فيليبي لوريرو �أن “الواليات
ً
�ضغوطا كثرية لكي
املتحدة مار�ست
ُت�ل�غ��ى ه��ذه الزيارة” .واعرت�ض
�أي �� ً��ض��ا ع ��دد م��ن ال� � ��وزراء عليها.
غري �أن �إلغاء الزيارة “قد يُر�سل
�إ�شارة ب�أن الربازيل دُمية للواليات
املتحدة” بح�سب لوريرو.
وي�ضيف “�سيغ�ضب بوتني جدًا �إذا
�ألغى بول�سونارو زيارته” باعتبار
�أن��ه ال يريد �أن يظهر نف�سه على
�أنه معزول.
��س�ي���س�ت���ض�ي��ف �إ ًذا ب��وت�ي�ن نظريه
ال�برازي �ل��ي م��ن ال�ي�م�ين املتط ّرف
الأرب �ع��اء يف ال�ك��رم�ل�ين ب�ع��د دعوة
رو� �س �ي��ة ل �ب��ول �� �س��ون��ارو يف نهاية

ت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر يف حني
ك��ان��ت ق��د ب � ��د�أت ال �ت��وت��رات حول
�أوكرانيا.
ّ
وي��رى املحلل �أن بول�سونارو قرر
ال ��ذه ��اب �إىل م��و� �س �ك��و م ��ن �أج ��ل
“حت�سني ال �ع�لاق��ات التجارية”
وه��و “على دراي ��ة بامل�شاكل التي
تواجهها بع�ض الدول مع رو�سيا».
وال تريد القوة الأوىل يف �أمريكا
ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة �أن ت � �ت ��ورط يف هذا
ال�صراع ،وتدعو �إىل “احلوار».
وي��رى غيلريم كا�سارو�س �أن لي�س
هناك اي اتفاق كبري متو ّقع و�أن
داف��ع ال��زي��ارة ه��و “انتخابي” يف
وق ��ت ت���ض��ع ا��س�ت�ط�لاع��ات ال� ��ر�أي
الأخ� �ي��رة ب��ول �� �س��ون��ارو يف مرتبة
ث��ان �ي��ة ب �ف ��ارق ك �ب�ير ع ��ن خ�صمه
امل��رج��ح يف االن �ت �خ��اب��ات املرتقبة،
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ال�ي���س��اري لويز
�إينا�سيو لوال دا �سيلفا.

وي �ع �ت�ب�ر ك ��ا�� �س ��ارو� ��س �أن “لي�س
لبول�سونارو عمل ًيا �أي �شيء يظهره
ب �ع��د ث�ل��اث � �س �ن ��وات م ��ن احلكم
ويعترب زي��ارة رو�سيا الآن م�ؤ�شرا
على عظمته” ،فهو خلق “عدا ًء
م ��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال�صني
و�أوروب � ��ا» .ل��ذا ي�سعى بول�سونارو
�إىل “توجيه ��ض��رب��ة دبلوما�سية
�أخرية” ،وهو “بحاجة �إىل طم�أنة
م �ن��ا� �ص��ري��ه الراديكاليني” من
خالل زيارة قادة ا�ستبداديني مثل
بوتني و�أوربان ،ما “�سريوق لقطاع
الأع� �م ��ال الزراعية” وملجموعة
ال�ضغط فيه.
وي���ش�ير ف�ي�ل�ي�ب��ي ل ��وري ��رو �إىل �أن
“هدف بول�سونارو الأ�سا�سي من
ه��ذه الرحلة ال يتع ّلق باالقت�صاد
�أو ب��ال��زراع��ة (� )...إنمّ � ��ا متع ّلق
متامًا برغبة بول�سونارو بتعطيل
االنتخابات الربازيلية».

تظاهرة لأن�صار مادورو و�أخرى للمعار�ضة يف كراكا�س
•• كراكا�س -ا ف ب

تظاهر الآالف دعما للرئي�س نيكوال�س مادورو يف كراكا�س مبنا�سبة اليوم
العاملي لل�شباب ،وهو حدث �سنوي مهم يف فنزويال ،يف حني اجتذبت تظاهرة
للمعار�ضة حوايى � 500شخ�ص.
بقرع الطبول ورق�ص ال�سال�سا والتلويح بالأعالم الفنزويلية ،وا�ستعر�ض
�أن�صار مادورو قوتهم يف �شوارع العا�صمة ،وقد ح�شد احلزب احلاكم �أن�صاره
وا�ست�أجر حافالت لإح�ضار ن�شطاء من خمتلف مناطق البالد.
واختتم الرئي�س م��ادورو التظاهرة بالقاء خطاب قال فيه “�أطلب منكم
(ال�شباب) م�ساعدتي� ...ضد الف�ساد والبريوقراطية� ...أتيت لأطلب منكم

امل�ساعدة».
مل يعرتف ق�سم من املجتمع ال��دويل ب��إع��ادة انتخاب الرئي�س نيكوال�س
مادورو يف انتخابات العام  2018التي قاطعتها املعار�ضة.
وع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن م��وق��ع ت�ظ��اه��ر �أن���ص��ار ال�سلطة ،جت�م��ع ح ��واىل 500
حمتج بينهم زعيم املعار�ضة خوان غوايدو .و�ألقى الأخري خطابا دعا فيه
خ�صو�صا �إىل “الوحدة” بعد ثالثة �أ�شهر من هزمية املعار�ضة املنق�سمة يف
انتخابات �إقليمية.
وقال غوايدو “نحن ملتزمون اليوم بالن�ضال ...يجب �أن نعزز الوحدة”،
ووع ��د با�ستئناف ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي ه��زت ال �ب�لاد ع��ام  .2019و�أ�ضاف
“�سنعود� ...إىل املكان الذي متار�س فيه احلريات :ال�شارع».

وي�ضيف “نعلم �أن رو�سيا متم ّر�سة
ج� � �دًا يف ال �ه �ج �م��ات املعلوماتية
واملعلومات امل�ضللة».
و�أف� � � � � � ��اد م � �� � �ص� ��در دب� �ل ��وم ��ا�� �س ��ي
ب��رازي �ل��ي ب � ��أن ال �ل �ق��اء �سيتمحور
ح ��ول اال� �س �ت �ث �م��ارات ال��رو� �س �ي��ة يف
الهيدروكربونات والبنى التحتية
يف الربازيل والتبادالت التجارية.
وت ��ز ّود رو��س�ي��ا ال�ب�رازي��ل ب�أ�سمدة
زراع �ي ��ة ف�ي�م��ا ت���ش�تري م��ن دولة
�أم�ي�رك ��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة حل ��وم البقر
وال��دواج��ن وف ��ول ال���ص��وي��ا والنب
وال� �ف ��ول ال� ��� �س ��وداين ،ول �ك��ن ذلك
ال مي� ّث��ل �أك�ث�ر م��ن  0,74%من
ال�صادرات الربازيلية.
و�أ�صبحت الربازيل وهي ع�ضو مع
رو�سيا يف جمموعة بريك�س (الهند
وال�صني وجنوب �إفريقيا) ع�ض ًوا
غري دائم يف جمل�س الأمن التابع
ل�ل�أمم املتحدة مل��دة عامني ،حيث

ترجمة خرية ال�شيباين

ميكن �أن تقف �إىل ج��ان��ب بوتني
يف م�س�ألة �أزم��ة �أوك��ران�ي��ا ،بعد �أن
ك��ان��ت دع �م��ت ال ��والي ��ات املتحدة
ق�ب��ل �أ� �س �ب��وع .وق ��د ت�ت�ح��ول زي ��ارة
بول�سونارو �إىل كابو�س دبلوما�سي
يف حال و�صلت �أوكرانيا �إىل طاولة
املفاو�ضات.
وي�ق��ول ل��وري��رو “ال ميكن التنب�ؤ
ب�ت���ص��رف��ات ب��ول���س��ون��ارو و�إذا قال
�أي � �ش��يء ي �ب��دو م� ��ؤ ّي� �دًا لرو�سيا
ف�سيخلق ذلك الكثري من امل�شاكل
خ�صو�صا م��ع الواليات
ل�ل�برازي��ل
ً
املتحدة و�أوروبا».
و�أ� �ص �ب �ح��ت ال� �ع�ل�اق ��ات الثنائية
ب�ين ال��والي��ات املتحدة والربازيل
ب� ��اردة م�ن��ذ �أن غ� ��ادر اجلمهوري
دون��ال��د ت��رام��ب ال�ب�ي��ت الأبي�ض،
ومل يتحدث خلفه الدميوقراطي
ج��و ب��اي��دن ح�ت��ى الآن م��ع جايري
ب��ول �� �س��ون��ارو ،ب�ح�ي��ث �أن “قنوات

•• طوكيو�-أ ف ب

االت�صال اخلا�صة بهما م�سدودة”،
بح�سب كا�سارو�س .وبف�ضل قرب
بول�سونارو م��ن ت��رام��ب ،ا�صبحت
ال�برازي��ل “حلي ًفا �أ�سا�س ًيا حللف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي دون �أن تكون
ع�ض ًوا فيه».
� اّإل �أن ال �ب �ع �ث��ة الدبلوما�سية
الأم�يرك�ي��ة يف برازيليا ال متتلك
ريا �أم�يرك� ًي��ا على ر�أ��س�ه��ا منذ
�سف ً
منت�صف  .2021ويعترب املحللون
�أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب � ��ا ال
تتو ّقعان الكثري من برازيليا قبل
بدء والية رئا�سية جديدة يف كانون
الثاين/يناير .2023

�أع�ل��ن ��س�لاح اجل��و ال�ي��اب��اين �أم�س
الأح � ��د �أن� ��ه ع�ث�ر ع �ل��ى ج �ث��ة �أحد
ال� �ط� �ي ��ا َري ��ن ال �ل ��ذي ��ن ف� �ق ��دا قبل
�أ�سبوعني بعد اختفاء طائرتهما
احلربية عن �أجهزة الرادار.
وك��ان��ت امل�ق��ات�ل��ة م��ن ط ��راز “�إف-
 ”15يف مهمة ت��دري�ب�ي��ة يف 31
كانون الثاين/يناير عندما اختفت
ع��ن ال � � ��رادارات ب�ع��د وق ��ت ق�صري
من �إقالعها من قاعدة كومات�سو
اجل� ��وي� ��ة يف م �ن �ط �ق��ة �إ�� �ش� �ي� �ك ��اوا
(و� �س��ط) ،لتنطلق عملية للبحث
عن طاقمها.
و�أف � ��اد � �س�لاح اجل ��و �أن البحرية
اليابانية عرثت على اجلثة خالل
عمليات بحث يف بحر اليابان.
و�أو� �ض��ح اجل�ي����ش ب ��أن��ه حت�ق��ق من
ه��وي��ة اجل�ث��ة لكنه مل يك�شف عن
ا�سم الطيار فيما البحث م��ا زال
متوا�صال عن م�ساعده.
ومل تت�ضح ظروف و�أ�سباب حتطم
الطائرة لكن وزارة الدفاع وا�صلت
ت�شغيل مقاتالت “�إف ”15-غداة
احلادثة.
و�شهدت اليابان يف املا�ضي حوادث
م��رت�ب�ط��ة ب���س�لاح اجل ��و .ويف عام
ّ ،2019
حتطمت مقاتلة �شبح من
ط��راز “�إف� 35-أيه” يف البحر
ب�ع��دم��ا ف�ق��د ال�ط�ي��ار ق��درت��ه على
�إدراك امل �ك��ان ،ل�ت���س��ارع ال�سلطات
ل �ل �ع �ث��ور ع �ل ��ى اجل� �ث ��ة وامل � �ع� ��دات
الع�سكرية احل�سا�سة ال�ت��ي كانت
على منت الطائرة.
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التجارة بكل �شيء« ..كلمة ال�سر» وراء انتعا�شة داع�ش الأخرية
•• عوا�صم-وكاالت

مع ت��وايل ال�ضربات على ر�أ���س تنظيم “داع�ش” الإره��اب��ي ،و�آخرها
مقتل زعيمه واعتقال امل�شرف امل��ايل له وحما�صرة م�صادر متويله،
ف�إن ا�ستمرار انت�شاره وهجماته م�ؤ�شرات لقدرته على ا�ستمرار جمع
الأموال الباهظة ليعود من جديد ،فمن �أي الطرق يجمعها؟
ّ
يو�ضح خبريان يف الإرهاب الدويل ،خالل حديثهما ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن “داع�ش” ينوع ويجدد م�صادر متويله ،و�أحدثها تزوير
جوازات ال�سفر وا�ستخدام العمالت امل�شفرة� ،إ�ضافة �إىل امل�صدر الأكرب
وهو التهريب ،بجانب جت��ارة الأع�ضاء الب�شرية واخلطف واالبتزاز
اًّ
م�ستغل الفو�ضى يف البالد التي يخرتقها.
والإتاوات،
وقتلت غ��ارة �أم�يرك��ي يف �شمال �سوريا زع�ي��م التنظيم �أب��و �إبراهيم

الها�شمي ال�ق��ر��ش��ي ،مطلع ف�براي��ر ،واعتقلت ال�سلطات العراقية
امل�شرف املايل له �سامي اجلبوري منت�صف �أكتوبر املا�ضي.
و�شدّد وكيل الأمني العام للأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ،فالدميري
ف��ورون�ك��وف ،على خطورة ع��ودة التنظيم المتالكه �أم � اً
�وال بع�شرات
ماليني الدوالرات ،كما اعترب املدير التنفيذي بالإنابة للجنة مكافحة
الإرهاب وايك�سيونغ ت�شني� ،أن جتفيف املوارد املالية لـ”داع�ش” �أولوية
للمجتمع الدويل.
نقلت �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” �أن �شمال �شرقي �سوريا �شهد
تكثيف “داع�ش” عمليات االبتزاز والتهريب �أخريا.
ويرى الكاتب ال�صحفي �شيار خليل ،مدير حترير جريدة “ليفانت”
اللندنية� ،أن هجوم “داع�ش” على �سجن غويران يف احل�سكة �شمال
�شرقي �سوريا وعلى دياىل العراقيةُ ،ي�شري �إىل حماوالت عودة تعتمد

الق�ضاة يعار�ضون ويحتجون1

•• الفجر -خرية ال�شيباين
قرر الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد ا�ستحداث جمل�س
�أعلى م�ؤقت للق�ضاء يحل حمل املجل�س احلايل رغم ما
�سبق �أن �أثاره طرح فكرة حل املجل�س يف ن�سخته القدمية
من جدل وتباين يف الآراء .فقد �صدر يف الرائد الر�سمي،
جمل�س يتمتع باال�ستقاللية الوظيفية والإدارية واملالية،
يُ�شرف على �ش�ؤون الق�ضاء العديل والإداري واملايلّ ،
يحل
ّ
حمل املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وي�س ّمى “املجل�س الأعلى
امل�ؤ ّقت للق�ضاء” وم ّقره تون�س العا�صمة.
وت� ��� �ض� � ّم� �ن ��ت ت ��رك� �ي� �ب� �ت ��ه ق�ضاة
م �ب��ا� �ش��رون ب �� �ص �ف��ات �ه��م وق�ضاة
م�ت�ق��اع��دون ،وبح�سب الرتكيبة
اجلديدة فقطّ ،
مت �إلغاء ع�ضوية
املحامني والأ��س��ات��ذة اجلامعيني
واخلرباء .ويتك ّون املجل�س الأعلى
امل�ؤ ّقت للق�ضاء من املجل�س امل�ؤ ّقت
للق�ضاء العديل واملجل�س امل�ؤ ّقت
للق�ضاء الإداري واملجل�س امل�ؤ ّقت
للق�ضاء املايل.
وي�تر�أ���س املجل�س الأع�ل��ى امل�ؤقت
للق�ضاء الرئي�س الأ ّول ملحكمة
ال �ت �ع �ق �ي��ب ول� ��ه ن��ائ �ب��ان �أولهما

ال ��رئ � �ي � �� ��س الأول للمحكمة
الإداري��ة وثانيهما رئي�س حمكمة
املحا�سبات.
ويف ح��ال��ة ال �� �ش �غ��ور ال �ن �ه��ائ��ي يف
تركيبة املجل�س امل��ؤق��ت للق�ضاء
ت �ت��م �إح ��ال ��ة ق��ائ �م��ة الرت�شحات
�إىل رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة طبق
مقت�ضيات الف�صلني  6و 19من
ه��ذا امل��ر��س��وم يف �أج ��ل ال يتجاوز
واح� � � ��دا وع� ��� �ش ��ري ��ن م� ��ن ت ��اري ��خ
ح�صول ال�شغور النهائي.
وبانق�ضاء الأجل املذكور بالفقرة
ال �� �س��اب �ق��ة ،ل��رئ�ي����س اجلمهورية

ع�ل��ى م���ص��ادر مت��وي��ل وا��س�ع��ة .وم��ن ه��ذه امل �� �ص��ادر� ،شبكات لتهريب
الأ�شخا�ص ع�بر احل��دود ال�سورية–الرتكية و�إىل �أوروب ��ا ،وتهريب
املخدرات والآثار ،ف�ضلاً عن فر�ض الإتاوات على ال�سكان.
وجل��أ “داع�ش” �إىل العمالت امل�شفرة ،بالتزامن مع غ�سل الأموال
ونقلها بو�سائل حم ّرمة ،ح�سب خليل.
وتقول الباحثة يف املركز الأوروب��ي ملكافحة الإره��اب واال�ستخبارات،
ب�سمة فايد“ :بجانب عمليات اخلطف وتهريب الأ�سلحة التي يديرها
ف�صيل “�أبو القعقاع” ف�إن جتارة الأع�ضاء الب�شرية م�صدر للتمويل
حيث �أ�صدر فتوى عام  2015بجواز بيع �أع�ضاء املختطفني ب�أرقام
باهظة».
وم��ع ت�ضييق اخل�ن��اق على التنظيم ،اتجّ ��ه �إىل حيل للتمويل ،منها
ج ��وازات ال�سفر امل� ��ز ّورة ب�ت��أ��ش�يرات ر�سمية �سمحت لأ��ش�خ��ا�� ٍ�ص ذات

ي�ضم الق�ضاة فقط
ّ

بعد خم�سة ع�شر يومًا من التفكري،
يبدو �أن فرن�سا و�شركائها الأوروبيني
امل �ن �خ��رط�ي�ن يف م �ن �ط �ق��ة ال�ساحل
يتقاربون الآن ب�ش�أن نف�س القرار:
م�غ��ادرة م��ايل .لقد ج��رت مناق�شات
ي��وم اجلمعة ب�ين وزراء دف��اع الدول
املعنية ،ويوم الإثنني �سيُرتك لوزراء
ال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة مناق�شة الأمر،
و�أخريًا ،م�ساء الأربعاء ،ع�شية القمة
الأوروبية الإفريقية التي �ستعقد يف
بروك�سل� ،سيجمع �إميانويل ماكرون
يف ب��اري����س ق ��ادة �أوروب �ي�ي�ن و�أفارقة
منخرطني يف القتال �ضد اجلهاديني.

ختم مر�سوم يتع ّلق ب�إحداث جمل�س �أعلى م�ؤقت للق�ضاء
ه ��ذا امل��ر� �س��وم االع �ت�را� ��ض على اجلمهورية ،معتربا ذل��ك �ضربا
ت�سمية ق�ضاة ،وتعوي�ض ق�ضاة ،ل�ل�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة ل �ل��رت��ب الق�ضائية
والتدخل يف امل�سالة الت�أديبية يف و� �ض��رب مل �ب��د�أ االن �ت �خ��اب ،قائال
�ش�أنهم ،م�ضيفا انه خمالف للأمر “نحن متخوفون جدا جدا على
 117يف حد ذاته املتعلق بتنظيم م�ستقبل الق�ضاء يف تون�س”.
ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية ،و� �ش��دد يف ال���س�ي��اق ذات ��ه ،ع�ل��ى �أن
معتربا ان م��ا زاد على ذل��ك من رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ووزي� � ��رة العدل
ا� �ص�ل�اح��ات ال مي �ك��ن ان يندرج ��س�ي�ت�ح�ك�م��ان يف ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ويف
�إال يف اط��ار الف�صل  22من هذا احل��رك��ة الق�ضائية ويف الت�أديب
امل��ر� �س��وم امل�ت�ع�ل��ق بالإ�صالحات ويف اع � �ف� ��اء ال� �ق� ��� �ض ��اة دون اي
ال�سيا�سية ال�ت��ي يعتزم الرئي�س � �ض �م��ان��ات ،ق��ائ�ل�ا “نخ�شى من
اجن��ازه��ا ب�ع��د اجن ��از اال�ست�شارة وج� ��ود ن �ي��ة لإح� � ��داث جم� ��زرة يف
وغ�ي�ره ��ا وف� ��ق ق ��ول ��ه .و�أك� � ��د ان الو�سط الق�ضائي ب�إعفاء الق�ضاة
ه ��ذا امل��ر� �س��وم ي�ن�ه��ي ال�ضمانات بطريقة اح��ادي��ة م��ن قبل رئي�س
ال� ��ذي ل��ه ع �ن��دئ��ذ ��س�ل�ط��ة اتخاذ املتعلقة با�ستقالل الق�ضاء لأنه اجلمهورية لأن��ه ه��و ال��ذي يعني
مل يعد هناك ف�صل بني ال�سلطة وي�صادق على احلركة الق�ضائية
قرار الإعفاء.
الق�ضائية والتنفيذية على حد وي� �ع�ت�ر� ��ض ع �ل �ي �ه��ا وي� �ع�ي�ن من
تقديره.
ي � � ��راه �� �ص ��احل ��ا يف � � �ص� ��ورة ع ��دم
خمالفة احكام الد�ستور
ويف رد ف � �ع� ��ل ع � �ل� ��ى اخل � �ط� ��وة م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ان ����س احلمادي اال�ستجابة” ،على حد قوله.
ال��رئ��ا��س�ي��ة ،ق ��ال رئ�ي����س املجل�س رئي�س جمعية الق�ضاة التون�سيني ،وت��اب��ع احل �م��ادي“ ،نحن نرف�ض
االع�ل��ى للق�ضاء امل�ن�ح��ل ،يو�سف �إن امل��ر��س��وم “ي�ؤكد ك��ل املخاطر مت���ش��ي رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة ويف
ب � ��وزاخ � ��ر ،يف ت �� �ص��ري��ح �إذاع � � ��ي ال�ت��ي نبهت اليها اجلمعية وهو �إط� � � ��ار خ �ل �ي��ة االزم� � � ��ة ال� �ت ��ي مت
�أم ����س الأح ��د ان امل��ر� �س��وم خالف يثبت نية الرئي�س يف و�ضع يده احداثها واالع�ل�ان عنها ال�سبت
احكام الد�ستور بتمكني ال�سلطة على ال�سلطة الق�ضائية” وفق يف االج� �ت� �م ��اع ال � �ع ��ام للق�ضاة،
التنفيذية من التدخل يف امل�سارات ت �ع �ب�يره .ول �ف��ت �إىل �أن تركيبة �سنحدد اال�شكال الن�ضالية املقبلة
املهنية للق�ضاة ،وبالتايل ميكن املجل�س امل��ؤق��ت تك�شف ان جميع و�سنم�ضي قدما يف حماية �سلطتنا
لرئي�س اجلمهورية ح�سب ف�صول اع �� �ض ��ائ ��ه ي �خ �� �ض �ع��ون لرئي�س الق�ضائية النزيهة والعادلة”.

يحظر الإ�ضراب وتعطيل �سري العمل
باملحاكم وللرئي�س احلق يف طلب �إعفاء الق�ضاة

مم��ن تتوفر فيه
تعيني من ي��راه ّ
ال�شروط املن�صو�ص عليها بهذا
املر�سوم.
حتجري الإ�ضراب
وك��ان الرئي�س ،قد ت��وىل ال�سبت،
خ �ت��م م��ر� �س��وم ي �ت �ع � ّل��ق ب� ��إح ��داث
جمل�س �أعلى م�ؤقت للق�ضاء ّ
يحل
ّ
حمل املجل�س الذي كان قائما.
وق ��د ن ��� ّ�ص ال�ف���ص��ل ال�ت��ا��س��ع من
املر�سوم الرئا�سي املتع ّلق ب�إحداث
امل �ج �ل ����س امل � ��ؤق� ��ت ،ع �ل��ى حتجري
الإ� � � �ض� � ��راب ع �ل ��ى ال �ق �� �ض ��اة من

يحجر
خمتلف الأ� �ص �ن��اف .ك�م��ا ّ
ع �ل��ى ال �ق �� �ض��اة ،مب�ق�ت���ض��ى هذا
امل ��ر�� �س ��ومّ ،
“كل ع �م��ل جماعي
مُ ّ
نظم من �ش�أنه �إدخال ا�ضطراب
�أو تعطيل يف �سري العمل العادي
باملحاكم”.
كما مَنح املر�سوم الرئا�سي املتع ّلق
ب ��إح��داث املجل�س امل ��ؤ ّق��ت ،رئي�س
اجلمهورية احل��قّ يف طلب �إعفاء
قا�ض ُيخّ ل بواجباته املهنية
ك� ّ�ل ٍ
بناء على تقرير مع ّلل من رئي�س
احلكومة �أو وزير العدل.
و�أو�� �ض ��ح ال �ف �� �ص��ل  20م ��ن هذا

برخان :نهاية العملية الفرن�سية يف مايل م�س�ألة �أيام
•• الفجر –خرية ال�شيباين
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تون�س� :إحداث جمل�س �أعلى م�ؤقت للق�ضاء
ا�ستبعاد ع�ضوية املحامني والأ�ساتذة اجلامعيني واخلرباء

ع�شية القمة الأوروبية الإفريقية
الإعالن عن ان�سحاب حوايل 5100
ج �ن��دي م��ن ع�م�ل�ي��ة ب��رخ��ان و900
م�شارك يف تاكوبا ،جمموعة القوات
اخلا�صة الأوروب�ي��ة التي اغلبها من
الفرن�سيني ،ميكن �أن تتم مبا�شرة.
“�سي�ستغرق الأم��ر ما ي�ستدعيه من
وقت ،يو�ضح الإليزيه ،لكن يف الواقع
هي م�س�ألة �أيام ولي�س �أ�سابيع”.
ولئن يبدو �أن رحيل تاكوبا وبرخان
ق��د ت �ق � ّرر ،ف� ��إن االن���س�ح��اب الفعلي
للجنود الفرن�سيني �سي�ستغرق عدة
�أ� �ش �ه��ر ح�ي��ث ��س�ي�ك��ون ح��ل املعادالت
اللوج�ستية ثقيال ومره ًقا .يف نف�س
ال��وق��ت�� ،س�ت�ط��رح م���س��ال��ة م�ستقبل
البعثة الأوروب� �ي ��ة ل�ت��دري��ب اجلنود

�صلة بـ”داع�ش” مغادرة �سوريا والعراق �إىل �أوروب��ا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة للبحث عن متويل جديد ،وو�صل ثمن بيع جواز
ال�سفر املز ّيف لنحو � 15ألف دوالر ،ح�سب الباحثة.
وع��ن �أ��س�ب��اب جمع “داع�ش” �أغ�ل��ب �أم��وال��ه يف ال �ع��راق ،يجد خليل
�أن ال�ع��راق نقطة جتميع مركزية لأم��وال التنظيم ب�سبب الفو�ضى
ال�سيا�سية والع�سكرية هناك ،والعراق نقطة التقاء حمورية ل�سهولة
حتركات التنظيم بني احلدود مع دول اجلوار.
وتتفق ب�سمة ف��اي��د م�ع��ه ،م�ضيفة �أن خ�لاي��ا “داع�ش” النائمة يف
ّ
ت�ستغل الثغرات الأمنية بني احل��دود لنقل الأموال
�صحراء العراق
وامل�سلحني.
ونهاية ال�شهر املا�ضي� ،ضبطت القوات العراقية � 4إرهابيني يفر�ضون
�إتاوات يف نينوى �شمال البالد.

املاليني ،ولكن خا�صة ،مينو�سما ،قوة
الأمم املتحدة املكونة من 12000
رجل والتي توفر لها برخان احلماية
الأ�سا�سية عند احلاجة.
خمطط �إعادة االنت�شار
لكن فرن�سا ،مثل ال��دول الأوروبية
الأخرى امل�شاركة يف تاكوبا ،ال ترغب
يف مغادرة ال�ساحل .وتعتقد �أن مهمتها
يف مكافحة الإره ��اب ت��ؤت��ي ثمارها،
كما يت�ضح م��ن عملية ج��دي��دة يوم
اخلمي�س ق�ضت يف بوركينا فا�سو على
 40جهاديًا متورطني يف الهجمات
الأخرية يف بنني ،والتي ُقتل خاللها
مواطن فرن�سي يف حمميّة طبيعية
يف �شمال البالد .ومن ال��وارد ان يتم

الك�شف عن خمطط �إع��ادة االنت�شار
يف نف�س وق��ت الإع �ل�ان ع��ن مغادرة
مايل.
يف ال��وق��ت احل � ��ايل ،ت�ع�ت�بر النيجر
م �� �س��ار ال�ت�راج ��ع امل �ف �� �ض��ل ،خا�صة
بالن�سبة لتاكوبا ،حتى لو ان الرئي�س
حممد ب��ازوم ال يرغب يف ا�ستقبالها
على �أر�ضه ب�شكلها احلايل .كما �سيتم
احل �ف ��اظ ع �ل��ى ال ��وج ��ود الع�سكري
الفرن�سي يف ت�شاد ،املقر احلايل لقيادة
برخان ،بينما ميكن �أن ت�ستفيد دول
خ�ل�ي��ج غ�ي�ن�ي��ا (ب �ن�ين وك� ��وت ديفوار
وتوغو) ،املهددة بعدوى العنف ،من
زيادة الدعم رغم تك ّتمها.

عن لو جورنال دي دميان�ش

قد يتم الك�شف عن خمطط �إعادة االنت�شار يف نف�س وقت الإعالن عن مغادرة مايل

امل��ر� �س��وم �أ ّن� � ��ه ،يف ه ��ذه احلالة،
ُي �� �ص��در امل �ج �ل ����س امل �ع �ن��ي امل ��ؤ ّق ��ت
للق�ضاء فورا قرارا بالإيقاف عن
العمل �ض ّد القا�ضي املعني ،ويبتّ
يف طلب الإع�ف��اء يف �أج��ل �أق�صاء
�شهر واح��د من تاريخ تعهّد بعد
ت ��وف�ي�ر ال �� �ض �م��ان��ات القانونية
للمعني ب��الأم��ر ،ويف ��ص��ورة عدم
ال �ب��تّ  ،يف الأج ��ل امل �ح �دّد لرئي�س
احلكومة �أو وزي��ر العدل التعهّد
بامللف لإج��راء الأب�ح��اث الالزمة
خ�ل�ال خ�م���س��ة ع���ش��ر ي��وم��ا قبل
�إح��ال�ت��ه على رئي�س اجلمهورية

مكافحة الإرهاب متر عرب حما�سبة �إيران
•• الريا�ض-وكاالت

�شدد الكاتب ال�سيا�سي الدكتور جميد رفيع زاده على �ضرورة ربط �أي ا�سرتاتيجية
فعالة ملكافحة الإرهاب بالت�صدي جلذر امل�شكلة .وكتب يف �صحيفة “�أراب نيوز”
ال�سعودية �أن البع�ض يرى يف العملية التي �أدت �إىل مقتل زعيم تنظيم داع�ش يف
�شمال �سوريا انت�صاراً لإدارة بايدن يف جمال الأمن القومي .لكن رفيع زاده �أكد �أن
العامل بعيد عن �إحلاق الهزمية النهائية بالإرهاب الدويل .ولفت �إىل تقرير �أممي
عن الأ�شهر ال�ستة الأخرية من  ،2021خل�ص �إىل �أنه “ال ميكن ا�ستبعاد عودة
بروز داع�ش يف نهاية املطاف يف املنطقة الأ�سا�سية” �أي �سوريا ،والعراق� .أ�ضاف
الكاتب �أنه طاملا مل يواجَ ه النظام الإيراين بقوة� ،ستظل جمموعات �إرهابية كثرية
ت�شكل تهديداً للأمن وال�سالم وال��دول�ي�ين ،و�ستوا�صل �شن ن�شاطات �إرهابية.
تكمن �إحدى امل�شاكل يف �أن قادة طهران وم�ؤ�س�ساتها الع�سكرية يحظون ب�شرعية
نظام ال��دول��ة الأم��ة ال��ذي �أق��رت��ه الأمم املتحدة .نتيجة لذلك ،ف ��إن التدخالت
واملغامراتية الع�سكرية واجلرائم �ضد الإن�سانية التي يرتكبها احلر�س الثوري،
وفيلق القد�س ،تلفت االهتمام ب�شكل �أقل .لقد �أفلت رجال الدين احلاكمون من
العقاب على �أفعالهم الوح�شية طوال �أربعة عقود تقريباً لأنهم ميلكون “حكومة».
ي�ؤكد الكاتب �أن �إيران �أبرز راع للإرهاب حول العامل ،تدعم العديد من امليلي�شيات
واملجموعات الإرهابية ع�سكرياً ومالياً ،وت�ؤ�س�س ب�شكل منتظم جمموعات �إرهابية
جديدة .ومهما �أنفقت احلكومات الأخ��رى من م��وارد على مكافحة املجموعات
الإره��اب�ي��ة والق�ضاء عليها ،يجد النظام الإي ��راين �أ�ساليب لت�أ�سي�س تنظيمات
جديدة لتعزيز م�صاحله الثورية ال�ضيقة .ووفقاً لأبحاث رفيع زاده يف جامعة
ه��ارف��ارد ،ي�ساعد النظام الإي��راين وح��ده قرابة ن�صف املجموعات امل�صنفة على
الئحة الإره ��اب ح��ول ال�ع��امل .وب��ال�ت��ايل ،م��ن امل��رج��ح �أن يكون النظام الإيراين

م�س�ؤو ًال عن �إراقة الدماء يف العديد من الدول ،وعن عدد ال يح�صى من �ضحايا
الإرهاب .وزرعت طهران جوا�سي�س وجمموعات �ضغط ووكالء يف دول العامل ،من
بينها الواليات املتحدة .ينتقل رفيع زاده لتفح�ص العالقة بني النظام الإيراين
وتنظيم القاعدة الذي يعد واحداً من �أقوى املجموعات الإرهابية يف العامل .تعود
الروابط بني الطرفني �إىل �أوائل الت�سعينات .عندما نظرت طهران �إىل القاعدة
مثلما نظرت �إىل تنظيمات �إرهابية �أخرى من خالل عد�سة االنتهازية ال�سيا�سية
والأيديولوجية .من وجهة نظر قادة �إيران ،كانت القاعدة جماعة �إرهابية دولية
ال تقدر بثمن ميكن �أن ت�ساعدهم على حتقيق �أهدافهم الثالثة ،مناه�ضة �أمريكا،
وتقوي�ض م�صالح ال�سعودية يف املنطقة ،وزعزعة ا�ستقرار ال�شرق الأو��س��ط ما
ميكن طهران من ا�ستغالل الفو�ضى ،وغياب اال�ستقرار.
ي ��ؤدي تقارب امل�صالح بني النظام الإي��راين والتنظيمات الإرهابية عموماً �إىل
ازدهار العالقات بني الطرفني .على �سبيل املثال ،عقدت �إيران �صفقة مع القاعدة
يف الت�سعينات ،وا�ستخدمت حزب اهلل لتوفري الأموال والأ�سلحة واملتفجرات.
ون�صح �أ�سامة بن الدن �أتباعه باحرتام النظام الإي��راين وكتب �أن طهران كانت
“ال�شريان الرئي�سي للأموال والعنا�صر واالت�صاالت” عند القاعدة.
�إيران نف�سها تعرتف يبدو �أن ثالث م�ؤ�س�سات �إيرانية �أ�سا�سية لعبت دوراً حيوياً
يف م�ساعدة املجموعات امليلي�شيوية الإرهابية هي ،احلر�س الثوري ،وفيلق القد�س،
ووزارة اال�ستخبارات .حتى القادة الإيرانيون اعرتفوا بعالقاتهم مع التنظيمات
الإرهابية .على �سبيل املثال ،يتابع رفيع زاده ،ك�شف اجلرنال ال�سابق يف احلر�س
ال �ث��وري �سعيد قا�سمي يف  ،2019معلومة مفاجئة ح�ين ق��ال �إن احلكومة
الإيرانية �أر�سلت وكالء �إىل البو�سنة ،لتدريب عنا�صر من القاعدة ،و�أخفى ه�ؤالء
ال��وك�لاء هويتهم بالتظاهر ب�أنهم يعملون يف املجال الإن�ساين ل�صالح جمعية
الهالل الأحمر الإيراين.

ال�شرطة الأ�سرتالية متهل املحتجني ملغادرة العا�صمة

•• كانبريا -رويرتز

برخان ...باي باي مع ال�سالمة

�أمهلت ال�شرطة الأ�سرتالية �آالف املحتجني حتى نهاية
�أم�س الأح��د مل�غ��ادرة املناطق التي يحتلونها يف العا�صمة
كانبريا ،وذلك مع توا�صل االحتجاجات امل�ستمرة منذ �أيام
على �إلزامية التطعيم �ضد كوفيد .19-وق��ال متحدث
با�سم �شرطة منطقة العا�صمة الأ�سرتالية لرويرتز �إن عدة
�آالف من املحتجني مل يربحوا �أماكنهم يف �أر�ض املعار�ض
الرئي�سية يف كانبريا بينما جتمع �أقل من  100متظاهر
بالقرب من مبنى الربملان االحتادي .ومل يتم اعتقال �أحد
يف كانبريا حتى الآن بعد اعتقال ثالثة �أم�س الأول ال�سبت.
وقال املتحدث با�سم ال�شرطة “يجب �أن يغادروا اليوم”.
وامتنع عن االف�صاح عن الإجراء الذي �ستتخذه ال�سلطات
�إذا رف�ض املتظاهرون االمتثال للمطالب .ويف العا�صمة
النيوزيلندية ويلنجتون ،جتمع متظاهرون يعار�ضون
التطعيم الإجباري �ضد كوفيد 19-قرب الربملان ل�ساد�س
يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية.
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ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

بطولة فخر الأجيال لل�صيد بال�صقور تر�سخ تعاقب الأجيال
عفراء الكتبي تزاحم ال�صدارة بـ «الثنائية» وح�ضور بارز لل�صقارين ال�صغار
•• دبي-الفجر:

تر�سخت عملية تعاقب الأجيال وتناقل املوروث ال�شعبي بينها بكل فخر
واعتزاز ب�أبهى �صورها يف مناف�سات "النا�شئني" التي �أقيمت �أم�س الأول
ال�سبت  12فرباير� ،ضمن بطولة فخر الأجيال لل�صيد بال�صقور ،التي
ينظمها مركز ح�م��دان ب��ن حممد لإح�ي��اء ال�ت�راث ،يف منطقة الروية
بدبي.
وتوافد ال�صقارون ال�صغار الذين �شاركوا بـ  217طرياً ،ليتناف�سوا يف 8
�أ�شواط على مدار يوم حافل ب�أكرث من جمرد البحث عن الفوز ،بقدر
تعلم مهارات ال�صقارة والتطلع نحو التميز يف امل�ستقبل.
ومل يقت�صر احل�ضور يف املركز الأول على الذكور فقط ،حيث تفوقت
عفراء �سامل �سيف الكتبي ،التي ت�شارك منذ عدة �سنوات ،وحققت الريادة
يف �شوط تبع فرخ رئي�سي ،بالطري "تي  "2بزمن  19,995ثانية ،يليها
عمري را�شد الكتبي بالطري "معزم" بـ  20,204ثانية ،ثم حمدان �سهيل
الكندي بالطري "كلورز" بـ  21,210ثانية.
كما ك�سبت عفراء �شوط تبع جرنا�س رئي�سي ،بالطري " "202بزمن

 20,138ثانية ،يليها را��ش��د ح�م��دان الكندي بالطري "وح�ش "2
ب�ـ  20,231ث��ان�ي��ة ،ث��م حممد ع�م��ران النعيمي بالطري "خطري" بـ
 20,259ثانية.
وك�سب حمد را�شد الكندي� ،شوط تبع جري ف��رخ ،بالطري "ع�ضالت"
بزمن  18,285ثانية ،يليه خالد م��روان الكندي بالطري "مرياج"
ب�ـ  18,434ثانية ،وحقق نف�سه امل��رك��ز الثالث بالطري "تي  "10بـ
 18,525ثانية.
وف ��از خ��ال��د م� ��روان ال �ك �ن��دي ب���ش��وط ج�ي�ر ج��رن��ا���س رئ�ي���س��ي ،بالطري
"الواري" بزمن  18,710ثانية ،يليه حمدان خليفة امل��رر بالطري
"مدريد  "137بـ  18,828ثانية ،ثم خالد مروان الكندي بالطري
"جي  "320بـ  19,015ثانية.
وف ��از م��اج��د � �س��امل م��اج��د ال�ك�ت�ب��ي ،ب���ش��وط ت�ب��ع ف ��رخ ن �ق��دي ،بالطري
"الن�شمي" بزمن  21,147ثانية ،يليه علي �سلطان املزروعي بالطري
" "01ب�ـ  21,353ثانية ،ث��م علي را��ش��د امل��زروع��ي بالطري " "21بـ
 21,377ثانية.
وف ��از حم�م��د را� �ش��د امل�ن���ص��وري ب���ش��وط ت�ب��ع ج�ير ف��رخ ن �ق��دي ،بالطري

"ال�شميمي" بزمن  19,255ثانية ،ثم علي �سلطان املزروعي بالطري
"تي  "1ب�ـ  19,268ثانية ،يليه ح�م��دان عي�سى خربا�ش بالطري
"مطفوق" بـ  19,787ثانية.
وف ��از حم�م��د �أح �م��د ال� �ب ��واردي ب���ش��وط ت�ب��ع ج��رن��ا���س ن �ق��دي ،بالطري
"ال�شبابي" بزمن  19,863ثانية ،يليه ماجد �سامل الكتبي بالطري
"�شداد" ب�ـ  19,928ثانية ،ث��م م�ضحى را��ش��د املن�صوري بالطري
"جمرم" بـ  20,223ثانية.
وك�سب حممد را�شد املن�صوري �شوط تبع جرنا�س نقدي ،بالطري "تي
 "10بزمن  17,747ثانية ،يليه حمدان خربا�ش بالطري "رمز" بـ
 17,947ثانية ،ثم �سيف حممد القمزي بالطري "�سرجن" بـ 18,195
ثانية .وع�بر دميثان ب��ن ��س��وي��دان ،رئي�س اللجنة املنظمة ،ع��ن فخره
بامل�ستويات التي ظهر عليها ال�صقارون النا�شئون ،من حيث االحرتايف
والدقة يف امل�شاركة ،لت�سري الأ�شواط الثمانية وفق الرتتيب الزمني بكل
دقة ،وهو ما يجعلنا نعزز م�ساعينا جلعل هذا املوروث ال�شعبي حا�ضرا
دائماً وتتناقله الأجيال من بوابة هذه البطولة التي ت�أتي من �أجل �أبناء
املجتمع.

مناف�سات مثرية قوية يف ثالث �أيام بطولة ك�أ�س حاكم ال�شارقة الدولية لقفز احلواجز
•• ال�شارقة-وام:

توا�صلت �أم����س مناف�سات البطولة
الرئي�سة من فئة اخلم�س جنوم التي
ينظمها نادي ال�شارقة للفرو�سية و
ال�سباق و التي �ستختتم فعالياتها
ال �ي��وم مب�ن��اف���س��ة اجل��ائ��زة الكربى
لبطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو حاكم
ال���ش��ارق��ة ال��دول �ي��ة ل�ق�ف��ز احلواجز
على ميدان ال�صالة املغطاة مبركز
ال�شارقة للفرو�سية.
و ي�شهد يوم اخلتام مناف�سة جائزة
لوجنني الكربى للبطولة الدولية
م ��ن ف �ئ��ة ال�ن�ج�م�ت�ين ون �ه��ائ��ي فئة
ال�شباب وجولة اخلتام خليول القفز
ال�صغرية بدول املجموعة الإقليمية
ال�سابعة.
و �شهد م �ي��دان ال���ص��ال��ة امل�غ�ط��اة يف
ث��ال��ث �أي � ��ام ال �ب �ط��ول��ة �أم ����س االول
مناف�سة من جولة واحدة مع جولة
ل�ل�ت�م��اي��ز ع�ل��ى ك ��أ���س ه�ي�ئ��ة الإمن ��اء
التجاري وال�سياحي بال�شارقة والتي
ر� �ص��دت ل�ه��ا ج��وائ��ز ب�ل��غ جمموعها
 /52.000/يورو و�صمم م�سارها
بحواجز بلغ ارتفاعها � /150/سم
مب�شاركة  35فار�ساً وفار�سة �صعد
منهم  16فار�ساً �إىل جولة التمايز
ووف� � ��ق يف �إك �م ��ال �ه ��ا دون خ� �ط� ��أ 6
فر�سان وفر�ض عامل الزمن كلمته
للف�صل بني مراكز فر�سان املقدمة
و�أف� ��� �ض ��ل زم� ��ن يف ج ��ول ��ة التمايز
��س�ج�ل��ه ال �ف��ار���س ال �ه��ول �ن��دي كيفن
جو�شيم مع الفر�س "كواتنكا" بلغ
 /37.45/ثانية نال به ك�أ�س املركز
الأول و ن��ال امل��رك��ز ال�ث��اين الفار�س

ال�بري�ط��اين دون��ال��د ويتكر باجلواد
"فنينو" و�أك �م��ل ال�ت�م��اي��ز يف زمن
م�ن��اف����س ع�ل��ى ال �� �ص��دارة ب�ق��وة وبلغ
 /37.54/ثانية ونال جائزة املركز
ال �ث��ال��ث م��واط �ن��ه ال �ف��ار���س ويليام
فونيل مكمال التمايز م��ع الفر�س
"�إكوين �أم�يرك��ا بيلي بيكادور" يف
 /37.6/ثانية و �أف�ضل مركز ظفر
ب��ه الفر�سان الإم��ارات �ي��ون يف جولة
التمايز هو املركز ال�ساد�س وحققه
الفار�س عبد اهلل حميد املهريي مع
اجلواد "�ألينتغو".
و حقق الفار�س الأومل�ب��ي ال�سعودي
رم� ��زي ال��ده��ام��ي ج ��ائ ��زة لوجنني
ملناف�سة ال���س��رع��ة م��ن ف�ئ��ة اخلم�س
جن� � � ��وم ال� � �ت � ��ي ب� �ل� �غ ��ت ج� ��وائ� ��زه� ��ا
 /25.500/ي� � � � ��ورو وج� � � ��اءت
مبوا�صفات اجلولة ال��واح��دة وفيها
حت � ّول الأخ �ط��اء �إىل �أزم �ن��ة ت�ضاف
�إىل ر�صيد الفار�س وقبل حتدياتها

 28ف��ار� �س �اً و�أف �� �ض��ل زم ��ن حققه
الفار�س رمزي الدهامي مع اجلواد
"هاي كوالتي جيه" بلغ /57.06/
ث��ان�ي��ة وح�ق��ق ج��ائ��زة امل��رك��ز الثاين
الفار�س الهولندي جور فريلنغ مع
اجل��واد "�شابادا" و�أك�م��ل اجلولة يف
زمن بلغ  /57.75/ثانية بعد زيادة
 3ث��وانٍ ون��ال جائزة املركز الثالث
الفار�س امل�صري مُودة زيادة باجلواد
"غالنذو�س ا���س ات�ش كيه" و�أكمل
اجل ��ول ��ة يف زم ��ن ب �ل��غ /58.08/
ثانية.
و ان� �ت ��زع ال� �ف ��ار� ��س الأردين هاين
ب�شارات على �صهوة اجلواد "�شاتينو"
ك�أ�س الفوز بجائزة م�صرف ال�شارقة
الإ�سالمي ملناف�سة حتدي احلاجزين
بجوائز بلغ جمموعها /18.000/
ي ��ورو ع�ل��ى ارت �ف��اع �� /170/س��م يف
اجل��ول��ة ال��رئ�ي���س��ة وق�ب��ل حتدياتها
 7فر�سان جنح منهم  3فر�سان يف

ال�ق�ف��ز ف ��وق احل��اج��زي��ن دون خط�أ
وبلغ الإرتفاع � /182/سم يف جولة
التمايز الأوىل و �أكملها  3فر�سان
ب��ر��ص�ي��د  4ن�ق��اط ج ��زاء ويف جولة
التمايز الثانية بلغ االرتفاع /193/
�سم وانتقل �إليها فار�سان وفاز بك�أ�س
املركز الأول الفار�س الأردين هاين
ب� ��� �ش ��ارات ب �ع��د ان �� �س �ح��اب الفار�س
ك��ري �� �س �ت��اب ����س ن�يرت �ن �ك ����س ب ��اجل ��واد
"فالور" من التفيا ونال جائزة املركز
الثالث الفار�س الربيطاين ويليام
فونيل باجلواد "اكوين �أمريكا" .و
يف مناف�سة دولية من فئة النجمتني
مبوا�صفات اجلولة ال��واح��دة �صمم
م �� �س��اره��ا ب �ح��واج��ز ب �ل��غ ارتفاعها
� /140/سم وبرعاية هيئة الإمناء
ال �ت �ج ��اري وال �� �س �ي��اح��ي بال�شارقة
وال �ت��ي ب�ل��غ جم�م��وع ج��وائ��زه��ا /8/
�آالف ي ��ورو ع�ل��ى امل �ي��دان اخلارجي
مب�شاركة  42فار�ساً وفار�سة و�أكمل

اجلولة دون خط�أ  12فار�ساً وبفارق
التوقيت جنح فار�س ن��ادي ال�شارقة
للفرو�سية حممد �أحمد العوي�س يف
�إحراز ال�صدارة مع الفر�س "لي�ستون
ميلورد ترمب�س" و�أكمل اجلولة يف
زم��ن �سريع بلغ  /60.14/ثانية
وح��از ج��ائ��زة امل��رك��ز ال�ث��اين الفار�س
الإيرلندي تريفور برين مع اجلواد
"تويغر" يف زم��ن بلغ /63.01/
ثانية ومن �سوريا ت ّوج الفار�س عمرو
ح�م���ش��و م��ع اجل� ��واج "دي اك ����س بي
ليجند" والزمن  /65.13/ثانية.
و ت ّوج فار�س نادي ال�شارقة مبخوت
عوي�ضة الكربي بلقب ك�أ�س الفر�سان
الأ�شبال من دول املجموعة الإقليمية
ال�سابعة بالإحتاد الدويل للفرو�سية
برعاية م�ست�شفى ال�شارقة للخيول
وج ��وائ ��زه ��ا  /11.000/ي ��ورو
وال� �ت ��ي ج � ��اءت ف �ك��رت �ه��ا م ��ن �إدارة
ن��ادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق

ومت ط��رح�ه��ا ع�ل��ى الإحت� ��اد الدويل
للفرو�سية و مت �إعتمادها م��ن قبل
الإحتاد الدويل للفرو�سية و�أ�صبحت
البطولة الأوىل من نوعها يف املنطقة
لفر�سان القفز من فئة الأ�شبال و/
اجلونيورز /وال�شباب وخيول القفز
ال�صغرية عمر  6و� 7سنوات وبد�أ
تنظيمها منذ العام .2018
وجاءت مناف�سة النهائي مبوا�صفات
اجلولتني على حواجز بلغ ارتفاعها
� /115/سم تناف�س فيها  12فار�ساً
من الأ�شبال وجنح فار�سان من دولة
الإم ��ارات يف �إك�م��ال اجل��ول��ة الثانية
دون خط�أ �أولهما الفار�س مبخوت
عوي�ضة الكربي باجلواد "زاندوكان
�سي" و�أكمل اجلولة الثانية يف زمن
ب�ل��غ  /36.63/ث��ان�ي��ة والفار�سة
فاطمة يو�سف املال و�أكملت اجلولة
الثانية مع اجل��واد "م�سرت نيبل�س"
يف زم��ن بلغ  /39.90/ثانية ويف

املركز الثالث الفار�س الأردين عبد
ال��رح�م��ن كري�شه و� �ش��ارك بالفر�س
"كول كا�سينا" و�أن �ه��ى اجل��ول��ة يف
زمن بلغ  /37.24/ثانية بر�صيد
 4ن�ق��اط ج��زاء ارتكبها يف اجلولة
الثانية.
و ذه ��ب ك ��أ���س ل �ق��ب ال �ف��ر� �س��ان من
فئة /اجل��ون�ي��ورز /ب��دول املجموعة
الإق �ل �ي �م �ي��ة ال���س��اب�ع��ة �إىل الفار�س
ال�سعودي عثمان ب��اك��رم��ان وجاءت
مناف�سة النهائي من جولتني برعاية
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي و ر�صد
لها جوائز بقيمة  /13.000/يورو
و�صمم م�سارها بحواجز بلغ ارتفاعها
� /125/سم تناف�س فيها  14فار�ساً
وفار�سة وانفرد من بينهم الفار�س
ب��اك��رم��ان و�أك �م ��ل اجل��ول �ت�ين ب � ��أداء
نظيف دون خط�أ على �صهوة اجلواد
"�ألتيمو مالوين" وت � � ّوج باملركز
الثاين مواطنه الفار�س عبد العزيز

العيد باجلواد "كاين �أوف دي روكي
ماونتني" و�أنهى اجلولة الثانية يف
زمن بلغ  /36.87/ثانية بر�صيد
 4ن�ق��اط ج ��زاء يف اجل��ول��ة الثانية
وب�ن�ف����س م �ع��دل ن �ق��اط اجل� ��زاء ت ّوج
الفار�س الفل�سطيني فار�س ع ّزوين
و� �ش��ارك ب�صحبة اجل ��واد "تورانو"
و�أك�م��ل اجل��ول��ة الثانية يف زم��ن بلغ
 /39.79/ثانية.
و ��ش�ه��دت اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة لنهائي
اخليول ال�صغرية تناف�ساً قوياً بني
امل�شاركني يف الفئة العمرية  6و7
��س�ن��وات واجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة للخيول
عمر � 6سنوات مبوا�صفات اجلولة
ال� ��واح� ��دة ع �ل��ى ح ��واج ��ز /125/
� �س��م مب �� �ش��ارك��ة  14خ �ي�ل ً�ا جنحت
م�ن�ه��ا  8خ �ي��ول يف �إك� �م ��ال اجلولة
دون خ �ط ��أ ومت ت��رح �ي��ل نتائجها
�إىل ج��ول��ة اخل �ت ��ام وب��امل �ث��ل ج ��اءت
مناف�سة اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة للخيول
ال�صغرية عمر � 7سنوات من جولة
واحدة و�صمم م�سارها بحواجز بلغ
ارتفاعها � /135/سم مب�شاركة 16
خ�ي�ل ً
ا جنحت منها  3خ�ي��ول ب�أداء
نظيف خال من نقاط اجل��زاء ويتم
ترحيل نتائجها �إىل مناف�سة اخلتام
ام�س الأحد .وخا�ض ثمانية فر�سان
حتديات املناف�سة الت�أهيلية الثانية
ل�ف�ئ��ة ال �ف��ر� �س��ان ال �� �ش �ب��اب م��ن دول
املجموعة الإقليمية ال�سابعة وجاءت
م��ن ج��ول��ة واح ��دة و��ص�م��م م�سارها
بحواجز بلغ ارتفاعها � /135/سم
جنح يف �إكمالها نظيفة دون خط�أ 4
فر�سان يف انتظار جولة اخلتام التي
�ستقام بامليدان اخلارجي.

بح�ضور م�س�ؤويل الفيفا والأمناء العامني لغرب �آ�سيا

ختام ناجح لور�شة عمل «الدوريات والأندية املحرتفة»

•• �أبوظبي-الفجر

و�سط ح�ضو ٍر الفت ،اختتمت �أم�س الأول بالعا�صمة الإماراتية "�أبوظبي"،
ور�شة عمل "الدوريات والأندية املحرتفة" ،التي نظمها االحتاد الدويل لكرة
القدم "فيفا" ،بالتعاون مع اللجنة العليا املنظمة ملونديال الأندية ،واحتاد
الإم ��ارات لكرة ال�ق��دم ،وجمل�س �أب��و ظبي الريا�ضي ،الحت��ادات غ��رب �آ�سيا،
وذل��ك على هام�ش بطولة ك�أ�س العامل للأندية "الإمارات  ،"2021التي
�أ�سدل عليها ال�ستار م�ساء ال�سبت.

و�شهدت الور�شة ،التي �أقيمت على م��دار يومني ،بح�ضور الأمناء العامني
الحت��ادات غرب �آ�سيا ،وامل�س�ؤولني يف الدوريات املحرتفة الحت��ادات املنطقة،
بجانب م�س�ؤويل االحت��اد ال��دويل ،واحت��اد الإم��ارات لكرة القدم ،حما�ضرات
قيمة ،قدمها كيني جينماري مدير دائ��رة �ش�ؤون الأع�ضاء بالفيفا ،بجانب
الفرن�سي �آر�سني فينجر ،مدرب �أر�سنال الإجنليزي ال�سابق ،مدير التطوير
احلايل يف االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا".
و�أ�شاد حممد عبداهلل ه��زام الظاهري ،الأم�ين العام الحت��اد الإم��ارات لكرة
القدم ،باملناق�شات اجلادة واملثمرة خالل �أعمال الور�شة ،التي ناق�شت حتليل

الو�ضع القائم بالن�سبة للدوريات يف منطقة غرب �آ�سيا ،وا�ستعر�ضت مناذج
واقعية من دوريات ودول العامل املختلفة.
وث�م��ن الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد ال�ك��رة ال ��دور ال��رائ��د للفيفا ،يف �إط ��ار التعاون
امل�شرتك مع احت��ادات غ��رب �آ�سيا ،م�شيداً يف الوقت ذات��ه مبجهودات دائرة
احرتاف كرة القدم باالحتاد الدويل ،ومكتب الفيفا الإقليمي يف دبي ،بجانب
احل�ضور املميز من امل�شاركني يف دبلوم الفيفا لإدارة الأندية املحرتفة.
وقال بن هزام يف كلمته ،يف ختام الور�شة�" :سعدنا يف الإمارات ،ويف �أبوظبي
عا�صمة الأم��ن والريا�ضة العاملية ،با�ست�ضافة فعالية مهمةُ ،تعنى بتطوير

اللعبة على م�ستوى املنطقة ،من خالل ور�شة الدوريات والأندية املحرتفة،
وذل��ك على هام�ش احل��دث العاملي يف مونديال الأن��دي��ة ،ال��ذي ج��ذب ،على
مدار �أكرث من � 10أي��ام ،الآالف من امل�شجعني ،الذين احت�شدوا يف مالعب
البطولة ،التي جذبت �أي�ضاً اهتمام املاليني حول العامل".
وج��دد الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد ال�ك��رة "حر�ص الإم� ��ارات على ا�ست�ضافة مثل
هذه الفعاليات ،التي ت�سهم يف عملية تطوير اللعبة ب�شكل عام على م�ستوى
املنطقة ،جنباً �إىل جنب مع جناحات الإمارات يف ا�ست�ضافة كربى البطوالت
الدولية ،بنجاح منقطع النظري ،ب�شهادة كل امل�شاركني".
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الفجر الريا�ضي
وا��ص�ل��ت ف��رق فينيك�س �صنز وم�ي��ام��ي هيت و�شيكاغو ب��ول��ز االنت�صارات
املتتالية ،وا�ستعاد غولدن �ستايت ووري��رز يف دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني.
و�أك ��رم فينيك�س �صنز وف��ادة �ضيفه �أورالن ��دو ماجيك عندما تغلب عليه
 105-132حمققا فوزه اخلام�س تواليا والـ 46يف  56مباراة هذا املو�سم
فعزز موقعه يف �صدارة الدوري واملنطقة الغربية.
وقدم العبو فينيك�س �صنز �أداء جماعيا رائعا لأن ت�سعة منهم بلغوا حاجز
النقاط الع�شر على الأق��ل بينهم اخلما�سي الأ�سا�سي يف مقدمتهم النجم
دي �ف��ن ب��وك��ر ��ص��اح��ب  26ن�ق�ط��ة م��ع خ�م����س م�ت��اب�ع��ات وم�ث�ل�ه��ا متريرات
حا�سمة.
و�أ� �ض��اف دي��أن��دري��ه �أي�ت��ون  17نقطة م��ع  10متابعات وميكال بريدجز
والبديل كريغ توراي  14نقطة ،فيما برز جالني �ساغ�س يف �صفوف اخلا�سر
بر�صيد  20نقطة.
وحذا ميامي هيت حذو �صنز وحقق فوزه اخلام�س تواليا عندما تغلب على
�ضيفه بروكلني نت�س  111-115بف�ضل اللعب اجلماعي لنجومه حيث
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�صنز وهيت وبولز توا�صل انت�صاراتها وووريرز ي�ستعيد توازنه
بلغ �سبعة من الت�سعة الذين �شاركوا يف املباراة حاجز النقاط الع�شر على
الأق��ل �أب��رزه��م ب��ام �أديبايو ال��ذي حقق "دابل دابل" مع  19نقطة و14
متابعة.
وعانى هيت يف الربع االخري بعدما كان يتقدم بفارق  21نقطة وكاد يدفع
ثمن انتفا�ضة نت�س الذي جنح يف تقلي�ص فارق اىل نقطة واحدة قبل 38
ثانية من نهاية امل�ب��اراة بف�ضل  18نقطة متتالية للنجم كايري �إرفينغ
وثالثية للواعد كام توما�س.
وع��زز هيت موقعه يف ��ص��دارة املنطقة ال�شرقية بر�صيد  37ف��وزا يف 57
م�ب��اراة معمقا ج��راح �ضيفه بروكلني نت�س ال��ذي مني باخل�سارة احلادية
ع�شرة تواليا والـ 27يف  56مباراة هذا املو�سم.
وتابع �شيكاغو بولز �صحوته ومطاردته لهيت يف غياب جنميه امل�صابني زاك

الفني و�صانع االلعاب لونزو بول بتغلبه على �ضيفه اوكالهوما �سيتي ثاندر
 101-106بف�ضل الثنائي دميار ديروزان �صاحب  38نقطة واملونتينيغري
نيكوال فوت�شيفيت�ش الذي �سجل  31نقطة مع  15متابعة.
وا�ستعاد غولدن �ستايت ووريرز توازنه بفوز �صعب على لو�س �أجنلي�س ليكرز
 .115-117ويدين ووريرز بفوزه الأول بعد خ�سارتني متتاليتني والـ42
يف  57م�ب��اراة ه��ذا املو�سم �إىل جنمه العائد من الإ�صابة بعد غياب ملدة
عامني كالي طوم�سون الذي �سجل  33نقطة وهي �أعلى غلة له هذا املو�سم
(خا�ض  14مباراة فقط)بينها  16نقطة يف الربع الأخري.
و�أ�ضاف النجم الآخر �ستيفن كوري  24نقطة والكندي �أندرو ويغينز 19
نقطة والكونغويل الدميوقراطي جوناثان كومينغا  18نقطة.
وفر�ض "امللك" ليربون جيم�س نف�سه جنما يف �صفوف ليكرز بت�سجيله

 26نقطة مع  15متابعة ،وبات �أف�ضل م�سجل يف تاريخ الدوري والأدوار
الإق�صائية رافعا ر�صيده اىل  44152نقطة ماحيا الرقم القيا�سي ال�سابق
لكرمي عبد اجلبار  44149نقطة ( 38387يف الدوري املنتظم و5762
نقطة يف البالي �أوف) .لكن جيم�س فرط يف فر�صة �إدراك التعادل لفريقه
و�إج �ب��ار �أ��ص�ح��اب الأر� ��ض على التمديد عندما �أه ��در رميتني ح��رت�ين يف
الثانيتني الأخريتني.
ومني ليكرز بخ�سارته الثالثة تواليا والـ 31يف  57مباراة هذا املو�سم.
وت��اب��ع ال�ك��ام�يروين ج��وي��ل �إم�ب�ي��د ت��أل�ق��ه وق��اد فريقه فيالدلفيا �سفنتي
�سيك�سرز اىل الفوز على �ضيفه كليفالند كافاليريز  97-103بتحقيقه
"تريبل دابل" مع  40نقطة و 14متابعة و 10متريرات حا�سمة.
ويف باقي املباريات ،خ�سر تورونتو رابتورز �أمام دنفر ناغت�س ،110-109
وت���ش��ارل��وت ه��ورن�ت����س �أم ��ام ممفي�س غ��ري��زل�ي��ز  ،125-118ووا�شنطن
ويزاردز �أمام �ساكرامنتو كينغز  ،123-110ونيو �أورليانز بيليكانز �أمام
�سان انتونيو �سبريز  ،124-114فيما فاز بورتالند ترايل باليزرز على
نيويورك نيك�س .103-112

برعاية فالح بن زايد
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غنتوت (ب) يتوج بلقب ك�أ�س مهرجان يوم الأمل اخلريي
•• �أبوظبي-الفجر

ف��از ف��ري��ق غنتوت ب��ول��و (ب) على
ف��ري��ق غ�ن�ت��وت (�أ) بنتيجة 6/7
 ،يف امل�ب��اراة ال��ودي��ة اال�ستعرا�ضية
االح �ت �ف��ال �ي��ة ال �ت��ي �أق �ي �م��ت م�ساء
�أم ����س الأول مبلعب ال���ش�ي��خ زايد
بنادي غنتوت للبولو برعاية �سمو
ال���ش�ي��خ ف�ل�اح ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي غنتوت
ل �� �س �ب��اق اخل �ي��ل وال �ب��ول��و وبدعم
م��ن جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي
والعديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
والتي ج��اءت حتت �شعار مهرجان
يوم الأمل لأ�صحاب الهمم للبولو
،والذي �شمل مراكز �أ�صحاب الهمم
(فئة ال�ت��وح��د) وال�ه�لال الأحمر
الإم��ارات��ي (ف�ئ��ة الأي �ت��ام �أبوظبي
) ،وه��و االح�ت�ف��ال ال���س�ن��وي الذي
درج ن� ��ادي غ �ن �ت��وت ع �ل��ى تنظيمه
��س�ن��وي��ا ب��رع��اي��ة وت��وج�ي�ه��ات �سمو
رئ�ي����س ال �ن��ادي  ،وال� ��ذي خ�ص�ص
ري � �ع ��ه اخل� �ي ��ري م� ��ن ال� �ت�ب�رع ��ات

وامل���س��اه�م��ات اخل�يري��ة ل��دع��م تلك
الفئة املتميزة من املجتمع  ،وذلك
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة زاي��د العليا
لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م وم ��رك ��ز العني
لرعاية وت�أهيل ذوي االحتياجات
اخلا�صة .
وجاءت املباراة االحتفالية لتحمل
�أك�ثر من ر�سالة تربوية و�إن�سانية
وم�ع�ن��وي��ة ا�ستمتع ب�ه��ا احل�ضور،
وم �ث��ل ف��ري��ق غ�ن�ت��وت (ب)و�سجل
ل��ه ف��ار���س ال�ي�ب�ه��وين ،وع�ل��ي املري
و��س�ن�ت�ي��اغ��و (ه��دف�ين ل�ك��ل منهم)
وج�ي�رو ك��اري��ل ه��دف��ا  ..ولفريق
غنتوت (�أ) فهد القبي�سي وبابلو
(� 3أه��داف لكل منهما) ،ويو�سف
بن د�سمال وماركو�س وادارها كيان
هول.
و� �ش �ه��دت ف� �ق ��رات م �ه��رج��ان يوم
الأم � ��ل لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م للبولو
ال�ع��دي��د م��ن ال �ع��رو���ض والربامج
ال�ترف �ي �ه �ي��ة  ،ال �ت��ي ا��س�ت�م�ت��ع بها
الأط�ف��ال خا�صة من خ�لال �ألعاب
قرية الأط �ف��ال التي مت ت�شييدها

خ�صي�صا لهم و�سط ح�ضور كبري
م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن ورج � ��ال ال�سلك
الدبلوما�سي والريا�ضيني واولياء
االم� ��ور يف جت ��اوب �سطر ب�أحرف
م��ن ن��ور �صدق امل�شاعر جت��اه تلك

الفئة ال�ت��ي ع�برت ع��ن م�شاعرها
بالإ�شارات واالبت�سامات والتقاط
ال �� �ص��ور ال �ت��ذك��اري��ة م ��ع النجوم
وامل �� �ش��اه�ير واخل �ي��ال��ة واخل �ي��ول ،
وك��ان��ت امل�ت�ع��ة م��ن خ�ل�ال عرو�ض

ال�ك�لاب البولي�سية ال�ت��ي قدمتها
وح � � ��دة  K9ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل�شرطة
�أبوظبي �ضمن املبادرات املجتمعية
التي ظلت ت�سهم بها القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي .

ويف ختام االحتفال قامت ال�شيخة
عائ�شة بنت فالح بن زايد �آل نهيان
بح�ضور �سعادة �سعيد ب��ن حوفان
املن�صوري نائب رئي�س نادي غنتوت
ل���س�ب��اق اخل �ي��ل وال �ب��ول��و و�سعادة

حمد عبد الرحمن ال�شيخ املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
املنظمة للمهرجان والكابنت نا�صر
ال�شام�سي ع�ضو جمل�س الإدارة
قامت ال�شيخة بت�سليم م�ساهمتها
لأ�� �ص� �ح ��اب ال� ��� �ش� ��أن ،ك ��ذل ��ك عده
ج �ه��ات م��ن بينها"CAPEX،
،"PROVIS، CAPITAL
و�شمل التكرمي الفريقني واحلكام
بالدروع والهدايا التذكارية تقديرا
مل�شاركتهم يف االحتفالية اخلريية
الإن���س��ان�ي��ة  ..ك�م��ا �شمل التكرمي
اجل �ه��ات ال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف �إجن ��اح
االح �ت �ف��ال ويف مقدمتها القيادة
العامة ل�شرطة �أب��و ظبي واملكتب
الإع �ل��ام � ��ي حل �ك��وم��ة �أب� � ��و ظبي
وم��ؤ��س���س��ة زاي ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ�صحاب
ال�ه�م��م وال �ه�ل�ال الأح �م��ر "مركز
�أب��و ظبي" وم��رك��ز ال�ع�ين لرعاية
وت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
وال �� �ش��رك��ات امل���س��اه�م��ة والرعاية
وبع�ض ال�شخ�صيات .وق��ال �سعادة
�سعيد بن حوفان املن�صوري نائب

رئي�س ن��ادي غنتوت ل�سباق اخليل
والبولو بان توجيهات ورعاية �سمو
رئ �ي ����س ال� �ن ��ادي �أ� �س �ه �م��ت يف جناح
مهرجان ي��وم الأم��ل للبولو الذي
خ�ص�ص ريعه اخلريي ل�صالح تلك
الفئات املتميزة بعد �أن درج النادي
ع�ل��ى تنظيمه كم�شاركة �إن�سانية
جمتمعية ل�ه��ا �أب �ع��اده��ا الرتبوية
ال � �ت ��ي ان �ع �ك �� �س��ت خ� �ل��ال ف� �ق ��رات
امل �ه ��رج ��ان ال � ��ذي � �ش �ه��د م�شاركة
رائعة وج��دت االرت�ي��اح .من جهته
�شكر �سعادة حمد عبد الرحمنال���ش�ي��خ امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي جمل�س
�أب��و ظبي الريا�ضي برئا�سة �سمو
ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن زاي ��د �آل نهيان
لدعمه امل�ستمر ملثل هذه املبادرات
 ..كما �شكر مراكز �أ�صحاب الهمم
وال� �ه�ل�ال الأح� �م ��ر مل���ش��ارك�ت�ه��م يف
االح�ت�ف��ال�ي��ة ،و��ش�ك��ر ك��اف��ة العبي
نادي غنتوت مل�شاركتهم الإن�سانية
اخلريية االحتفالية التي ال فائز
وال خا�سر فيها م�ساهمة يف هذه
املنا�سبة ال�سنوية.

جمل�س دبي الريا�ضي ينظم ملتقى املدراء التنفيذيني مب�شاركة ديفد دين اليوم
•• دبي-الفجر:

ينظم جمل�س دبي الريا�ضي �صباح
اليوم االثنني  14فرباير اجلاري
يف م �ق��ره ب �ح��ي دب� ��ي ل�ل�ت���ص�م�ي��م ،
ملتقى املدراء التنفيذيني ل�شركات
ك� ��رة ال� �ق ��دم ،ح �ي��ث � �س �ي �ت �ح��دث يف
امللتقى "ديفد دين" ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة ن��ادي �آر�سنال واحتاد
كرة القدم الإجنليزي �سابقاً و�سفري
الدوري الإجنليزي املمتاز.
وي�أتي تنظيم امللتقى �ضمن جهود
جم�ل����س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي يف متكني
العاملني يف خمتلف التخ�ص�صات يف
الأندية و�شركات كرة القدم يف دبي
م��ن خ�لال ال ��دورات وور���ش العمل
وامل �ل �ت �ق �ي��ات وال �ل �ق��اء م��ع �أ�صحاب
ال �ت �ج��ارب االح�ت�راف �ي��ة الناجحة
وال �ت �ع��رف ع �ل��ى �أجن� ��ح املمار�سات
االح�تراف�ي��ة و�سبل تكوين منوذج
يتنا�سب مع �أنديتنا و�شركات كرة
ال�ق��دم ،حيث ق��ام املجل�س ي��وم 10
فرباير اجلاري بالتعاون مع �شرطة
دبي بتنظيم ور�شة عمل حول �أمن
املالعب حتدث فيها خمت�صون من
�إيطاليا وا�سبانيا وفرن�سا والواليات
املتحدة الأمريكية.
وي� � �ع � ��د دي� � �ف � ��د دي � � ��ن �أح � � � ��د �أه� � ��م

ال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ت��ي ت��ول��ت مهاما
ق�ي��ادي��ة يف ال�ك��رة الإجن�ل�ي��زي��ة منذ
 1983حيث و�ضع ب�صمة وا�ضحة
يف ت �ك��وي��ن من � ��وذج ن � ��ادي ار�سنال
ب�شكل ع�صري ومنوذجي كما تعاقد
م��ع امل ��درب �آر� �س�ين فينجر ليك ّونا
م�ع��ا من��وذج��ا مثاليا ل�ل�ت�ع��اون بني
قيادة النادي واملدير الفني ،و�صنعا
معا جن��اح��ات كثرية على م�ستوى
الأل � �ق ��اب وع �ل��ى م �� �س �ت��وى ت�شييد
�أح ��د م��راك��ز ال �ت��دري��ب ث��م ت�شييد

�ستاد الإم��ارات وعقد رعاية طويلة
وناجحة مع ط�يران الإم��ارات مما
� �س��اه��م يف رف ��ع ال�ق�ي�م��ة ال�سوقية
ل �ل �ن��ادي وت��و� �س �ي��ع ن �ط��اق �أعماله
وزي ��ادة جماهرييته على م�ستوى
العامل ،كما �ساهم من خالل دوره
ك �ن��ائ��ب رئ �ي ����س احت� ��اد ك ��رة القدم
الإجنليزي وكذلك يف رابطة دوري
امل �ح�ت�رف�ي�ن الإجن �ل �ي ��زي ��ة يف رفع
م�ستوى وقيمة الدوري الإجنليزي
امل �م �ت��از واحل �� �ص��ول ع �ل��ى عائدات

مالية كبرية للأندية امل�شاركة يف
امل�سابقات.
و�سيقدم ديفد دين خال�صة جتاربه
وم�ساهماته يف تطوير امل�سابقات
واال� �س �ت �ث �م��ار الأم� �ث ��ل ل �ل �م��وارد يف
حما�ضرته التي حتمل عنوان "دور
امل��دراء التنفيذيني يف جن��اح �أندية
و� �ش��رك��ات ك ��رة القدم" ،و�ستكون
ف��ر� �ص��ة ل�ل�ح��ا��ض��ري��ن م ��ن امل� ��دراء
ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين لل��أن��دي��ة و �شركات
كرة القدم وع��دد من املخت�صني يف

خمتلف جماالت العمل الإداري يف
الأندية و�شركات كرة القدم بدبي،
من امل��دراء الريا�ضيني ،وم�س�ؤويل
اال�ستثمار ،وم��دراء الفريق الأول،
وم � � ��دراء الأك� ��ادمي � �ي� ��ات ،وامل� � ��دراء
الفنيني لأك��ادمي �ي��ات ك��رة القدم،
وم���س��ؤويل االح �ت�راف ،وم�س�ؤويل
ال �ت �� �س��وي��ق ،وم �� �س ��ؤويل االت�صال،
وغ�يره��ا  ،للتعرف ع��ن ك�ث��ب على
�أ� �س �ل ��وب ال �ع �م��ل الأم� �ث ��ل يف عامل
االح�تراف وو�ضع خطط التطوير

والنمو ومواجهة التحديات ،كذلك
ال �ت �ع��رف ع �ل��ى جت��رب��ة دي ��ن الذي
قاد �أر�سنال ملواجهة كربى الأندية
الإجن�ل�ي��زي��ة والأوروب �ي ��ة يف جمال
ا� �س �ت �ق �ط��اب ال�ل�اع �ب�ي�ن وامل ��درب�ي�ن
وتكوين الأك��ادمي�ي��ات كما جن��ح يف
الوقت ذاته يف بناء عالقات احرتام
م� �ت� �ب ��ادل م ��ع اجل �م �ي��ع رغ � ��م قوة
التناف�س وح��ر���ص ك��ل منهم على
خدمة م�صالح ناديه.
كما تعد املحا�ضرة التي �سيقدمها

ديفد دين اليوم من �أهم املحا�ضرات
التي ميكن لقيادي الأندية و�شركات
كرة القدم وامل�س�ؤولني التنفيذيني
فيها ح���ض��وره��ا واال��س�ت�ف��ادة منها
ن� �ظ ��را ل �ل �ع��دي��د م� ��ن الإجن � � � ��ازات
التي �صنعها لنادي �أر�سنال والتي
جعلته �شريكا م�ساهما يف ملكية
ال �ن��ادي �أي �� �ض��ا ،ول �ك��ون��ه حما�ضرا
دوليا معتمدا على م�ستوى الكرة
الأوروب � �ي� ��ة وال �ع��امل �ي��ة وحما�ضرا
�أي�ضا يف جمال حتفيز ال�شخ�صيات

العاملة يف الأن��دي��ة ،ولديه الكثري
من امل�ب��ادرات واجلوانب الإبداعية
يف العمل الإداري التي يحر�ص على
التعريف بها يف جميع حما�ضراته،
وهي اجلوانب التي �أهلته لأن يكون
�سفريا ل��دى االحت��اد ال��دويل لكرة
ال�ق��دم ول��دى ال ��دوري الإجنليزي
املمتاز  ،واىل جانب كونه ال�شريك
ال �� �س��اب��ق يف م�ل�ك�ي��ة ن� ��ادي �أر�سنال
ون��ائ��ب رئي�س ن��ادي �أر��س�ن��ال لكرة
القدم ونائب رئي�س احتاد كرة القدم
ال���س��اب��ق ،ف��إن��ه يعد �أي��ً��ض��ا م�ؤ�س�س
م�شروع التو�أمة بني الأندية الذي
�أ�صبح من��وذج��ا عامليا ناجحا ،كما
�أن��ه م��ن رواد ت�شجيع امل�ستثمرين
العامليني على �ضخ الأم ��وال لدعم
الأندية ومتلكها وتطويرها جلعلها
�أندية عاملية امل�ستوى.
كما �شغل من�صب رئي�س جمموعة
 G-14التي كانت ت�ضم �أكرب 14
ناديا يف كرة القدم الأوروبية ،و�شغل
ع�ضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد
الأوروب� � ��ي ل �ك��رة ال �ق��دم وع�ضوية
العديد من اللجان التابعة لالحتاد
الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية
طوال فرتة عمله التي انتهت ر�سميا
مع �أر�سنال با�ستقالته وبيع �أ�سهمه
يف العام .2007

ح�صدوا �سبع ك�ؤو�س بينها ك�أ�س �سلطان بن زايد

عيال «بن دري» �أ�ساتذة البولو
 2022بالإمارات
•• دبي-الفجر

ت��وج ف��ري��ق ب��ن دري بطال لبطولة
املا�سرتز  2022للبولو بالإمارات
بعد ف��وزه يف امل�ب��اراة النهائية على
فريق انكورا وبت�سعة �أهداف مقابل
�ستة �أه��داف لت�صبح ك�أ�س املا�سرتز
هي الك�أ�س ال�سابعة التي يح�صدها
عيال "بن دري" لي�سطروا ملحمة
وي�صبحوا ظاهرة ريا�ضية ت�ستحق
االهتمام فقد ب��د�أ احل�صاد بالفوز
ب�ك��أ���س ب�ط��ول��ة اك�سبو  2020ثم

الفوز بك�أ�س بطولة ن��ادي احلبتور
ل�شهر نوفمرب  2021ث��م الفوز
بك�أ�س اليوم الوطني ثم الفوز بك�أ�س
ال�سري ون�ستون ت�شر�شل ثم الفوز
بك�أ�س نون ثم الفوز بك�أ�س �سلطان
بن زايد يف �أبوظبي .
ول�ع��ل �أداء ف��ري��ق ب��ن دري واللعب
اجل�م��اع��ي ال��ذي مي�ي��زه دون غريه
م ��ن ال� �ف ��رق ب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر عن
ال�ه��ان��دي�ك��اب ي�ث�ير الإع �ج��اب �سواء
خ��ال��د ب��ن دري" في�صل يربودي"
�صاحب ه��دف اخل�ت��ام �أو را��ش��د بن

دري �أو حممد بن دري �أو املاي�سرتو
را�ؤول حيث يقدم الفريق منظومه
م �ت �ك��ام �ل��ة م � ��ن الأداء امل � �ق� ��رون
ب��اجل�م��ال�ي��ة وامل �ت �ع��ة وبديناميكية
يف ال�ل�ع��ب �أي ��س��رع��ة ال�ت�ح��ول من
الهجوم �إىل ال��دف��اع والعك�س وهو
�أهم ما مييز لعبة البولو .
و�إذا ك��ان فريق ب��ن دري ق��د ح�صد
لقب املا�سرتز ف�إن هذا ال يقلل من
�أداء خ�صمه ف��ري��ق ان �ك��ورا بقيادة
خ ��ال ��د ال� �ع� �م ��ران وحم� �م ��د خالد
وريكاردو وبابلو الفريق الذي لعب

ب�ج��دي��ة وا��ض�ح��ة ومل ي �ه��د�أ حلظة
م �ن��ذ ب��داي��ة امل� �ب ��اراة وح �ت��ى نهاية
ال���ش��وط ال��راب��ع و� �ش��ارك يف تقدمي
�سيمفونية اخل �ت��ام ال �ت��ي تف�صلنا
عن �أقوى بطولة بال�شرق الأو�سط
"بطولة ك�أ�س دبي الذهبية" والتي
تنطلق ي ��وم ال �ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل على
م�لاع��ب ن� ��ادي وم�ن�ت�ج��ع احلبتور
للبولو والفرو�سية .
وع � �ق� ��ب امل � � �ب� � ��اراة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ق ��ام
ف�ي�ل�ي��ب دع ��ام ��ات م��دي��رع��ام فندق
ن � ��ادي وم �ن �ت �ج��ع احل �ب �ت��ور للبولو

والفرو�سية بتتويج فريق "المار"
ال�ف��ائ��ز ب�ك��أ���س ال�تر��ض�ي��ة وبنتيجة
املباراة اخلتامية �أمام فريق البا�شا
وب�ستة �أهداف مقابل خم�سة �أهداف
يف امل � �ب� ��اراة ال� �ت ��ي � �س �ب �ق��ت امل� �ب ��اراة
الرئي�سية ك�م��ا ق��ام ب�ت�ت��وي��ج فريق
ان�ك��ورا و�صيف البطولة ث��م فريق
بن دري البطل ونال املهر بيكو فلور
ل��ري �ك��اردوج��ارو���س ج��ائ��زة �أف�ضل
خيل
و�أع � ��رب رج ��ل الأع� �م ��ال ح�م�ي��د بن
دري �أح��د مو�س�سي اللعبة بالدولة

ع��ن ��س�ع��ادت��ه ال�ب��ال�غ��ة ب�ف��وز فريقه
م�ؤكدا حر�صه على تكرمي الفريق
عقب ه��ذه االن�ت���ص��ارات املتالحقة
وامل �� �س �ت��وى امل �ت �م �ي��ز ال � ��ذي قدمه

الالعبون هذا املو�سم .
مت�ث��ل �أع �ل��ى م�ستوى ف�ن��ي ت�شهده
ووجه بن دري الدعوة ملحبي وع�شاق مالعب الإم ��ارات اع�ت�ب��ارا م��ن يوم
البولو ب��الإم��ارات ب�ضرورة ح�ضور غد الثالثاء بنادي ومنتجع احلبتور
مباريات ك�أ�س دب��ي الذهبية والتي للبولو والفرو�سية بدبي الند .
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برعاية حمدان بن زايد« ..زالزال» يرتبع على قمة «غنا�ضة» للمحامل ال�شراعية كلوب :ميلرن لن يعتزل نهاية املو�سم
•• �أبوظبي -وام:

18

ت��وج " زل��زال " لل�شيخ زاي��د بن حمدان بن زاي��د �آل نهيان بط ً
ال
ل�سباق غنا�ضة للمحامل ال�شراعية فئة  60قدماً ،ال��ذي نظمه
ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية حتت رعاية كرمية من �سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
وح�صل البطل على � 240أل��ف دره��م جائزة مالية ،فيما ح�صل
"الطف" ملحمد را�شد م�صبح الرميثي على مركز الو�صيف وجائزة
مالية قدرها � 210آالف دره��م ..وك��ان املركز الثالث من ن�صيب
"منران" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان وح�صل على
� 200ألف درهم جائزة مالية ،فيما حل رابعاً "طوفان" لأحمد
�إ�سماعيل �أحمد امل��رزوق��ي ،وح�صل على � 145أل��ف دره��م جائزة

مالية ،وخام�ساً ح��ل "ح�شيم" لل�شيخ زاي��د ب��ن ح�م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان وح�صل على � 140أل��ف دره��م جائزة مالية� ،أم��ا املركز
ال�ساد�س فكان من ن�صيب "مربك" ل�سامل �سعيد �سامل الرميثي
وح�صل على � 130ألف درهم ،و�سابعاً جاء "براق" ملعايل الفريق
م�صبح را�شد م�صبح الفتان وح�صل على � 125أل��ف دره��م ،فيما
ك��ان "الفتان" مل�ع��ايل ال�ف��ري��ق م�صبح را��ش��د ال�ف�ت��ان �أي���ض�اً ثامناً
وح�صل على � 120أل��ف دره��م ،ويف املركز التا�سع ج��اء "�أطل�س"
لأح�م��د را��ش��د جمعة ال�سويدي وح�صل على � 115أل��ف درهم..
وع��ا��ش��راً ح��ل "اليازي" لعبد اهلل �صباح حممد ك��دا���س الرميثي
وح�صل على � 110آالف دره��م .ت��وج الفائزين باملراكز الثالثة
الأوىل �أحمد ثاين مر�شد الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي
�أبوظبي للريا�ضات البحرية الع�ضو املنتدب وماجد عتيق املهريي

و�سامل الرميثي من ادارة النادي .و جاء ال�سباق مثرياً من البداية
للنهاية حيث تناف�س البحارة مل�سافة  20مي ً
ال بحرياً كانت حافلة
بالندية من �أجل ح�صد لقب اجلولة الثانية لفئة  60قدماً .ووجه
�أح�م��د ث��اين الرميثي ال�شكر �إىل امل�شاركني على اللوحة الفنية
الرتاثية الرائعة التي خرج عليها ال�سباق ،م�ؤكداً �أن التزام اجلميع
وراء النجاح وال�شكل احل�ضاري لل�سباق .و وجه التهنئة لل�شيخ زايد
بن حمدان بن زاي��د �آل نهيان على ح�صد "زلزال" للقب ال�سباق
ف� ً
ضال عن تفوق عدد كبري من حمامله التي احتلت العديد من
امل��راك��ز املتقدمة م��ن ب�ين الع�شرة الأوائ ��ل ،و��ش��دد على �أن رعاية
ودعم القيادة الر�شيدة ال�سبب الأول وراء النجاحات التي تتحقق
يف خمتلف فعاليات الرتاث البحري وكافة البطوالت وال�سباقات
التي ي�ست�ضيفها وينظمها نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية.

�أكد مدرب ليفربول ،يورغن كلوب� ،أن العب الو�سط جيم�س ميلرن حري�ص متاماً على اال�ستمرار
يف اللعب ،و�أنه بكل ت�أكيد لن يعتزل يف نهاية املو�سم احلايل .لعب الإجنليزي ( 36عاماً) لأندية
ليدز يونايتد ،ونيوكا�سل يونايتد ،و�أ�ستون فيال ،ومان�ش�سرت �سيتي ،قبل االن�ضمام �إىل ليفربول
ب�صفقة جمانية يف  2015وخ�لال وج��وده يف �صفوف ليفربول ،لعب ميلرن دوراً حم��وري�اً يف
الفريق ،وخا�ض معه  273مباراة ،وف��از مع النادي بلقبي ال��دوري الإجنليزي ،ودوري �أبطال
�أوروبا .وقال كلوب لل�صحفيني قبل مباراة فريقه �أم�س الأحد �أمام برينلي" :بكل ت�أكيد لن يعتزل
ميلرن� ،إنه حري�ص متاماً على اال�ستمرار يف اللعب ،و�أن��ا ب�صراحة �أتفهم ذلك" .و�أ�ضاف�" :إذا
حالفك احلظ مبا يكفي ،وبقيت يف �صحة جيدة ،ف�إن احلياة بعد انتهاء امل�سرية املهنية تكون �أطول
كثرياً من �سنوات امل�سرية املهنية ،ولذا فعليك اال�ستمرار يف امل�سرية املهنية لأطول فرتة ممكنة،
ولو كان بو�سعك لعب كرة القدم فهذا �أف�ضل من �أ�شياء �أخرى" .و�أردف�" :سيكون ميلرن على ما
يرام بعد انتهاء م�سريته املهنية �أي�ضاً ،لكنه بالت�أكيد يحب ما يفعله الآن ،وبالت�أكيد �سيلعب كرة
القدم يف العام املقبل".

مدربا ت�شيل�سي وباملريا�س �سعيدان مبا قدمه الفريقان يف ك�أ�س العامل للأندية «الإمارات »2021

توخيل ي�صف فريقه بـ «املحظوظ» ..وفرييرا يحث العبيه على �ضرورة االحتفال
•• �أبوظبي-وام:

ات �ف��ق م��درب��ا ت�شيل�سي الإجنليزي
وباملريا�س الربازيلي ،على تقدير كل
منهما لعطاء وجهد الطرف الثاين،
ومنحه حقه فيما بذله من جهد على
م��دار  120دقيقة كاملة ه��ي زمن
املباراة النهائية لك�أ�س العامل للأندية
"الإمارات  "2021التي ا�ستمرت
حتى الأوق ��ات الإ�ضافية�� ،س��واء كان
ف��ائ��زاً �أو خ��ا��س��راً ،م��ع ت�أكيدهما �أن
فريقيهما خ��رج��ا ف��ائ��زي��ن باجلهد
والعطاء املبذول من الالعبني حتى
الثانية الأخرية من اللقاء.
و ح �� �س��م ت���ش�ي�ل���س��ي ل �ق��ب الن�سخة
الثامنة ع�شرة لك�أ�س العامل للأندية
مل�صلحته بتغلبه على باملريا�س 1-2
يف ال��وق��ت الإ� �ض��ايف بعد انتهاء زمن
امل � �ب ��اراة الأ� �ص �ل��ي ب��ال �ت �ع��ادل ،1-1
ليحقق الفريق الإجنليزي �أول لقب
ل��ه يف ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ،يف م�شاركته
الثانية عرب تاريخها.
ف�م��ن جهته اع�ت�بر الأمل ��اين توما�س
ت��وخ�ي��ل ،م��درب ت�شيل�سي �أن فريقه
كان "حمظوظاً" يف الأوقات ال�صعبة

م��ن ال �ل �ق��اء ،ك��ي ي�ح�ق��ق ال �ف��وز بهذا
ال�ل�ق��ب ع�بر رك �ل��ة ج ��زاء ق�ب��ل نهاية
زم��ن ال��وق��ت الإ� �ض��ايف ال �ث��اين ،على
ف��ري��ق ق ��وي ق ��دم ك �ث�يرا م��ن اجلهد
والت�ضحيات طوال املباراة لكن الفوز
ك� ��ان ح�ل�ي�ف��ه ه ��و يف ه� ��ذه املواجهة
ال�صعبة ،وهو ما يجعله فوزاً رائعاً.
و ق��ال  " :عانينا يف ال���ش��وط الأول

ومل ن �� �س �ت �ط��ع � �ص �ن��اع��ة ك �ث�ي�ر من
ال�ف��ر���ص ن �ظ��راً ل�ل�ح��ر���ص ع�ل��ى عدم
�إت� ��اح� ��ة م �� �س ��اح ��ات �أم � � ��ام املناف�س
ل�ي���س�ت�غ�ل�ه��ا وي���ش�ك��ل م�ن�ه��ا خطورة،
ل�ك��ن ك��ان امل�ه��م يف ال��وق��ت نف�سه �أن
نح�صل على اال�ستحواذ ،ورغم �سعينا
ل�ت�ع��دي��ل ط��ري�ق��ة ل�ع�ب�ن��ا يف ال�شوط
ال �ث ��اين وجن��اح �ن��ا يف ال �ت �ق��دم ،لكن

ه��دف ال�ت�ع��ادل ل�ب��امل�يرا���س م��ن ركلة
ج��زاء �أع��ادن��ا �إىل نقطة البداية من
جديد".
و�أ� �ض ��اف " " ب ��دالء ال�ف��ري��ق الذين
ا�ستعنا بهم يف ال��وق��ت الإ� �ض��ايف من
امل �ب��اراة ك��ان��وا على م�ستوى احلدث،
ث��م ح�صلنا ع�ل��ى رك�ل��ة ج ��زاء اعترب
نف�سنا حمظوظني بها لأنها جاءت يف

ثالثي ت�شيل�سي يكتب التاريخ يف �أبوظبي
•• �أبوظبي  -وام:

كانت العا�صمة �أبوظبي �شاهدة على كتابة تاريخ جديد لفريق ت�شيل�سي
الإجنليزي بتتويجه بطال لك�أ�س العامل للأندية للمرة الأوىل يف تاريخه
وذلك بعد الفوز الذي حققه على باملريا�س الربازيلي يف املباراة النهائية
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت م�ساء �أم����س االول ال�سبت على ا��س�ت��اد حممد ب��ن زاي��د يف
�أبوظبي.
وفاز ت�شيل�سي على باملريا�س بنتيجة  2/1و�سط ح�ضور جماهريي قارب
� 33ألف م�شجع.
الفوز والإجن��از التاريخي للفريق الإجنليزي بطل الن�سخة املا�ضية من
دوري �أبطال �أوروبا ،تبعه حتقيق العديد من الأرقام القيا�سية وت�سجيل
تاريخ جديد لالعبيه .
ف�خ�لال �أق��ل م��ن �أ��س�ب��وع وع�ق��ب تتويج منتخب ال�سنغال ب�ك��أ���س الأمم

الأفريقية للمرة الأوىل يف تاريخه بوجود احلار�س �إدوارد ميندي ،قدم
�إىل �أبوظبي مع فريقه للم�شاركة يف مونديال الأندية ليتوج معه باللقب
للمرة الأوىل يف تاريخه �أي�ضا.
�أم��ا الأمل��اين ك��اي هافريتز وال��ذي ق��اد ت�شيل�سي للتتويج بلقب الن�سخة
املا�ضية من دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا بالهدف ال��ذي �سجله يف مرمى فريق
مان�ش�سرت �سيتي جاء �إىل �أبوظبي لي�سجل الهدف الثاين لفريقه �أمام
باملريا�س ال��ذي �أدرك التعادل ،ويقود ت�شيل�سي �إىل لقب جديد يحققه
لأول مرة يف تاريخه.
و ا�ستطاع البلجيكي روميلو لوكاكو العب ت�شيل�سي �أن يعود للتهديف بعد
غياب دام لـ 526دقيقة ح�سب املوقع الر�سمي لالحتاد الدويل لكرة القدم
"فيفا" لي�سجل هدف الفوز لفريقه يف مرمى الهالل ال�سعودي يف لقاء
ن�صف النهائي ويت�أهل �إىل املباراة النهائية وي�سجل الهدف الأول �أي�ضا
لفريقه يف مرمى باملريا�س الربازيلي يف النهائي.

كلوب يدعم �صالح يف ملف التجديد
عرب م��درب ليفربول ،الأمل��اين يورغن كلوب ،عن متنياته بالتو�صل
قريباً لت�سوية ب�ش�أن جتديد عقد النجم امل�صري ،حممد �صالح ،م�ؤكداً
�أن الالعبني قد ي�صلون �إىل قمة م�ستواهم فى عمر هداف الفريق.
ينتهي عقد �صالح مع ليفربول فى يونيو -حزيران املقبل 2023
بعد � 18شهراً ،و�سط حم��ادث��ات متوا�صلة ب�ش�أن العقد اجلديد،
وكان �صالح تردد �أنه طلب عرب ممثليه احل�صول على 400
�ألف جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوعياً ،لتجديد عقده.
وق ��ال ك �ل��وب ف��ى ت���ص��ري�ح��ات �صحفية تعقيباً على
عمر حممد �صالح ال��ذي حتدثت عنه الإدارة،
يف ت�خ��وف�ه��ا م��ن منحه ع �ق��داً ج��دي��داً ،وقال
امل� ��درب الأمل � ��اين دع �م �اً لـ"الفرعون" �ضد
الإدارة" :كان هناك  3مر�شحني جلائزة
ال �ك��رة ال��ذه �ب �ي��ة يف ع �م��ر � 34أو �أكرب
فى ال�سنوات املا�ضية ،ليفاندوف�سكي
يف ال �ث��ال �ث��ة وال �ث�ل�اث�ي�ن ،ث��م مي�سي
ورون ��ال ��دو ف��ى ال��راب �ع��ة والثالثني
وال�سابعة والثالثني".
و�أ� � �ض� ��اف" :الذروة والأف�ضلية
ال � �ق � �� � �ص� ��وى ت� � �ك � ��ون ف� � ��ى �أوائ � � � ��ل
ال� � �ث �ل��اث� � �ي� � �ن� � �ي � ��ات ،وم� �ن� �ت� ��� �ص ��ف
ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ات ،و�أي الع ��ب ب�إمكانه
ا�ستغالل ذلك فى �أن ي�صبح �أف�ضل مما
كان عليه قبل ب�ضعة �أعوام ،ال يوجد �سقف
للعمر".
فى الوقت نف�سه� ،أك��دت �صحيفة �صنداي
وورل ��د الإجن�ل�ي��زي��ة� ،أن ليفربول ي�ستعد
لإج� � � ��راء حم� ��ادث� ��ات م ��ع حم �م��د �صالح
وم�ست�شاريه ،م��ن �أج��ل ح�سم م�ستقبله يف
"�أنفيلد" ب�أقرب وقت ممكن ،لإنهاء التكهنات
احلالية.
و�أو� �ض �ح��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة� ،أن � �ص�لاح مل يتخذ
قراراً بعد ب�ش�أن ما �إذا كان �سيوقع ما قد يكون
�آخر عقد كبري يف م�سريته املهنية� ،أم �سيف�ضل
الرحيل.

ت��وق �ي��ت � �ص �ع��ب وق �ب��ل ال �ل �ج��وء �إىل
ركالت الرتجيح".
و التحق توخيل بفريقه قبل �ساعات
ق�ل�ي�ل��ة م��ن ان �ط�ل�اق ال �ن �ه��ائ��ي ،بعد
ح�صوله على نتيجة فح�ص �سلبية
لفريو�س كوفيد ،-19وهو ما حال
دون و��ص��ول��ه م��ع ف��ري�ق��ه م��ن بداية
رحلته ،حيث كان يتابع اال�ستعدادات

ع��ن ط��ري��ق االت �� �ص��االت امل��رئ �ي��ة مع
جهازه املعاون.
و�أو�� �ض ��ح م� ��درب ت�شيل�سي �أن� ��ه كان
يتمنى �أن ين�ضم �إىل فريقه مبكراً
وكان على ا�ستعداد للذهاب �إىل املطار
يف �أي حل�ظ��ة لل�سفر �إىل �أبوظبي،
لكن ذل��ك مل يتحقق �إال م�ساء يوم
اجلمعة ،م�شرياً �إىل �أن �أ�صعب �شعور

واجهه عندما كان يتابع مباراة ن�صف
النهائي �أم��ام الهالل ال�سعودي وهو
يف لندن وال يتمالك �أع�صابه ،مي�شي
ذهاباً و�إياباً يف الغرفة ،ويتوا�صل مع
الفريق كل  10دقائق تقريبا.
و على اجلهة الأخرى عرب الربتغايل
�آب � �ي� ��ل ف�ي��ري� ��را م � � ��درب ب ��امل�ي�را� ��س
ال�ب�رازي� �ل ��ي ع ��ن ف �خ ��ره مب ��ا قدمه

فريقه يف نهائي ك�أ�س العامل للأندية
"الإمارات  "2021رغ��م خ�سارته
�أم� ��ام ف��ري��ق ت�شيل�سي و� �ض �ي��اع حلم
التتويج بهذا اللقب ،م�شريا �إىل �أن
جميع العبيه مل يدخروا جهدا �سعياً
نحو حتقيق ه��ذا احل�ل��م ،لكنها كرة
القدم.
وقال فرييرا � " :أود �أن �أهنىء العبي
ف��ري �ق��ي ع �ل��ى اجل �ه��د ال �ك �ب�ير الذي
بذلوه يف هذه املباراة� ،أنا فخور بهم،
و� �س �ـ ��أح��ر���ص ع�ل��ى �أن ي�ح�ت�ف�ل��وا مبا
حققوه ،و�س�أحفزهم على ه��ذا ،فما
حققوه لي�س بالأمر القليل ،واملناف�س
هو فريق ت�شيل�سي الذي قدم مباراة
ك �ب�يرة ،ول�ع��ب بطريقة ع��ادل��ة وفاز
�أي�ضا بطريقة عادلة" .و �أو�ضح مدرب
ب��امل�يرا���س �أن خ�سارة النهائي وقعت
ب�سبب بع�ض التفا�صيل ال�صغرية،
ال�ت��ي مل ي�ستطع الع�ب��وه ال�سيطرة
عليها مثل حركة يد املدافعني داخل
منطقة اجل��زاء ،وه��ي اجلزئية التي
ت�سببت يف احت�ساب ركلة ج��زاء على
فريقه يف الوقت الإ�ضايف �أحرز منها
ت���ش�ي�ل���س��ي ه��دف��ه ال �ث��اين يف الوقت
الإ�ضايف وفاز باملباراة.

�أ�شاد بالتنظيم وطالب با�ستغالل هذا النجاح

را�شد بن حميد� :أبوظبي تركت ب�صمة عاملية
بالن�سخة اخلام�سة لبطولة ك�أ�س العامل للأندية

• دعم القيادة الر�شيدة وراء املظهر امل�شرف للبطولة والإجناز على �أر�ض الواقع
• احل�ضور اجلماهريي وااللتزام بالإجراءات الوقائية �أهم مكا�سب احلدث الدويل الكبري
•• �أبوظبي  -الفجر

�أع� � ��رب ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ب ��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا
امل �ن �ظ �م��ة ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أ� ��س العامل
لل��أن��دي��ة "الإمارات ،"2021
رئ� �ي� �� ��س احت � � ��اد الإم � � � � � ��ارات لكرة
القدم ،عن �سعادته مبا حتقق من
جناحات يف الن�سخة اخلام�سة التي
ا�ست�ضافتها ال�ع��ا��ص�م��ة �أبوظبي،
يف ت��اري��خ ك ��أ���س ال �ع��امل للأندية،
والتي حتمل الرقم  18يف م�سرية
املونديال.
وق � ��ال :ال �ب �ط��ول��ة ح�ق�ق��ت جناحاً
ا�ستثنائياً مل�سناه منذ اليوم الأول،
يف التنظيم واحل�ضور اجلماهريي
وامل�ستوي الفني للفرق امل�شاركة،
مما ي�ؤكد �أننا �أمام ن�سخة خمتلفة
يف م�سرية املونديال.
وت� �ق ��دم ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ب ��ن حميد
النعيمي بال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ
ن�ه�ي��ان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،م�ؤكداً
�أن ال�ت�ع��اون والتفاهم الكامل مع
جمل�س �أب��وظ�ب��ي الريا�ضي ودوره
الكبري يف تهيئة �أف�ضل الظروف
لهذه اال�ست�ضافة ،م�ؤكداً �أن جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي وبقية املجال�س
الريا�ضية يف الدولة ،تتقدم �أدواراً
بالغة الأه�م�ي��ة يف ت�ق��دم الريا�ضة
الإماراتية ،ودفعها للأمام على كل
امل�ستويات ،فنية وتنظيمية.
ك �م��ا ت �ق��دم ب��ال���ش�ك��ر �إىل القيادة
الر�شيدة يف دولة الإم��ارات ،م�ؤكداً
�أن الدعم الذي حظيت به البطولة
على ك��اف��ة امل�ستويات وراء املظهر
امل�شرف والإجن ��ازات التي حتققت
ع�ل��ى �أر�� ��ض ال ��واق ��ع ،وق� ��ال :نحن
حم�ظ��وظ��ون بقيادتنا ال�ت��ي تقدم
للو�سط الريا�ضي دعماً غري حمدود
من �أج��ل �أن يحقق �أه��داف��ه ،و�أ�شار
�إيل �أن اجل�م�ي��ع ي�شهد لأبوظبي
بالتميز يف التنظيم وخ�صو�صاً تلك
الن�سخة ،و�أن البطولة حمظوظة
ب�أبوظبي ،كما تقدم رئي�س اللجنة

العليا املنظمة بالتهنئة �إىل نادي
ت���ش�ي�ل���س��ي الإجن� �ل� �ي ��زي مبنا�سبة
ف��وزه بلقب البطولة ،و�أ��ش��اد ب�أداء
ب ��امل�ي�را� ��س ال �ب�رازي � �ل ��ي والأه � �ل ��ي
امل�صري �أ�صحاب املركزين الثاين
والثالث.
و�أ�� � �ض � ��اف رئ �ي ����س احت� � ��اد ال� �ك ��رة:
احل�ضور اجل�م��اه�يري والت�شجيع
امل� �ث ��ايل واالل� � �ت � ��زام ب � ��الإج � ��راءات
الوقائية ،ك��ان �أف�ضل ما حتقق يف
ال �ب �ط��ول��ة ،ول �ه��ذا ا��س�ت�ح�ق��ت تلك
الن�سخة �إ� �ش��ادة م���س��ؤويل االحتاد
الدويل لكرة القدم "فيفا" ،م�شدداً
على �أن الإم��ارات ق��ادرة دائماً علي
ت�ق��دمي ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ،و�إبهار
العامل بتنظيم مثايل
و�أ� � �ش � ��اد ب��ال �� �س �ل��وك اجلماهريي
والتنظيم ،م�ؤكداً �أن اجلماهري هي
العن�صر الفعال يف جناح الأحداث
ال �ك�برى ،خ�صو�صاً و�أن البطولة
تقام وفق �أعلى املعايري العاملية �إزاء
الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة لفريو�س
كورونا ،م�ؤكداً �أن الإم��ارات �أثبتت
�أن ل��دي �ه��ا ال�ب�روت ��وك ��ول الأن�سب
للتعامل بال�شكل الأم �ث��ل م��ع كل
ال� �ظ ��روف امل �ح �ي �ط��ة بالفريو�س،
ومبا ي�ضمن للجمهور والالعبني

�أن يعي�شوا جتربة رائعة يف �أجواء
منا�سبة و�آمنة.
و�أب� � ��دى ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي ��س�ع��ادت��ه ب��امل�ظ�ه��ر العام
وال �ت �ج �ه �ي��زات واال�� �س� �ت� �ع ��دادات يف
م �ل �ع �ب��ي �آل ن �ه �ي��ان وحم� �م ��د بن
زاي ��د ،م ��ؤك��داً �أن اللجنة املنظمة
وج�م�ي��ع ف ��رق ال�ع�م��ل ق��ام��وا بدور
كبري يف التح�ضريات وعلى مدار
�أي��ام البطولة ،م��ن �أج��ل �أن تخرج
اال�ست�ضافة للن�سخة اخلام�سة من
ال�ب�ط��ول��ة ال �ك�برى ب �ه��ذه ال�صورة
ال��رائ�ع��ة ،وت��اب��ع :ه��ذا الأم ��ر لي�س
بغريب على الإم ��ارات ،حيث �سبق
للعا�صمة �أن تركت ب�صمتها على
ت �ل��ك ال �ب �ط��ول��ة ب��ال �ت �ح��دي��د ،من
خ�لال ا�ست�ضافة  4ن�سخ ،حققت
جميعها جن��اح�اً م�ب�ه��راً ،م��ا �شجع
االحت ��اد ال ��دويل ل�ك��رة ال�ق��دم على
منح �أبوظبي حق التنظيم جمدداً،
و�ساهم يف زيادة التفاهم والتعاون
من جانبنا مع الفيفا.
وت ��اب ��ع :ه �ن��اك �أع� � ��داد ك �ب�ي�رة من
اجل� �م ��اه�ي�ر ح� ��� �ض ��رت خ�صي�صاً
للدولة ملتابعة البطولة رغ��م بعد
امل�سافات ،وه��و م��ا يعد دل�ي�ل ً
ا على
جناح التنظيم ،لقد �شاهدنا و�صول

�أعداد هائلة من جماهري باملريا�س
ال�برازي �ل��ي وم��ون�ت�يري املك�سيكي،
وك��ذل��ك الأه�ل��ي امل�صري والهالل
ال�سعودي وت�شيل�سي الإجنليزي،
الأمر الذي يعك�س ثقة كل ال�شعوب
يف دول� ��ة الإم � � ��ارات� ،أر� � ��ض اخلري
والتي تفتح دائماً �أبوابها للرتحيب
بكل زائ��ري�ه��ا .وق��ال ال�شيخ را�شد
بن حميد النعيمي  :حالة الزخم
الناجتة عن م�شاركة  3فرق عربية
ذات ت ��اري ��خ وج �م��اه�يري��ة كبرية،
واحل�ضور القوي وكذلك الإ�شادات
م� ��ن ج� ��ان� ��ب م � �� � �س � ��ؤويل االحت� � ��اد
الدويل "فيفا" ،ي�ؤكد �أن البطولة
تركت ب�صمة عاملية ،و�أن�ن��ا �سنبد�أ
م��ن ال�ي��وم التفكري فيما ه��و قادم،
م��ع ا� �س �ت �غ�لال جن ��اح ه ��ذا احلدث
لالنطالق دائ�م�اً نحو الأم ��ام كما
ه��و عهد الإم� ��ارات والإماراتيني.
وتوجه رئي�س اللجنة العليا بال�شكر
والتحية لكل فرق البطولة ،متمنياً
�أن يكون اجلميع قد حقق �أهدافه،
و�أن ي �ك��ون اجل �م �ي��ع ق ��د ا�ستمتع
ب�أجواء الإم��ارات خ�صو�صاً يف هذا
ال�ت��وق�ي��ت امل �ث��ايل م��ن ال �ع��ام ،حيث
متتلك دولتنا احلبيبة �أجمل �شتاء
يف العامل.
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الفجر الريا�ضي
غورو راندهاوا يلهب امل�سرح الرئي�سي
يف القرية العاملية مع �أجمل �أغاين البوب
�أ�شعل جنم الغناء البنجابي ال�شهري غورا راندهاوا حما�سة ال�ضيوف الذين احت�شدوا حل�ضور
احلفل املميز الذي �أقيم يوم ال�سبت  12فرباير على امل�سرح الرئي�سي يف القرية العاملية .وقد
ا�ستمتع طيف كبري من ال�ضيوف بالأداء املثري ملجموعة من الأغاين املتميزة للنجم مثل :الهور،
وه��اي رايتد غابرو ،ودان�س مريي راين ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الأنغام الآ�سرة ،وجمموعة
من �أغاين بوليوود املف�ضلة مثل� :سوت �سوت .حتتفي القرية العاملية ،الوجهة العائلية الأوىل
والأبرز للثقافة والت�سويق والرتفيه يف املنطقة ،بالبلدان والثقافات من خالل تقدمي احلفالت
املو�سيقية والعرو�ض احل ّية من خمتلف �أنحاء العامل .حيث تقدّم جميع العرو�ض واحلفالت
املو�سيقية جماناً على امل�سرح الرئي�سي لكل �ضيف يحمل تذكرة دخ��ول �إىل الوجهة عن طريق
املوقع الإلكرتوين �أو عرب تطبيق القرية العاملية للهواتف الذكية.
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جتارب ح�صرية مُوم ّيزة لـيوم الفالنتاين يف ق�صر الإمارات
يدعو ق�صر الإم��ارات الأزواج لإحياء م�شاعر احلب وامل��ودّة خالل االحتفال بيوم الفالنتاين املوافق اليوم االثنني
 14فرباير اجلاري  ,و�شهر احلب الذي ي�ستمر لغاية
نهاية فرباير . 2022
حيث ميكنهم اال�ستمتاع ب ��أروع الأوق ��ات م��ن خالل
ق��ائ�م��ة ُم�ن��� ّ�س�ق��ة بعناية لأ��ش�ه��ى امل ��أك ��والت  ،وجبات
ال�ع���ش��اء احل�م�ي�م��ة ،ال �ن��زه��ات حت��ت ال�ن�ج��وم وباقات
خ�ص�صة يف �أكواخ ال�شاطئ مع باقات �إقامة
العافية امل ُ ّ
رومان�سية.
��س��وف ينغم�س ال�ضيوف والأح �ب��ة يف �أج ��واء حافلة
ب��ال�ف�خ��ام��ة واحل ��ب ال�لام�ت�ن��اه��ي داخ ��ل ه ��ذه املعلم
ال�شهري جلعل احتفالهم هذا العام ال يُن�سى.

توجه ريع حملة كعك لأجلهم لدعم ً 90
مر�شدات ال�شارقة ّ
طالبا من �أ�صحاب الإعاقة ال�سمعية
اخ �ت �ت �م��ت م �ف��و� �ض �ي��ة م ��ر� �ش ��دات
ال�شارقة حملة كعك لأجلهم التي
انطلقت يف �أك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي ،وبلغ
�إجمايل ريعها � 20ألف دره��م ،مت
تخ�صي�صها مل�ساندة ت�سعني طالباً
يف م��در��س��ة ورو� �ض��ة الأم ��ل لل�صم
التابعة ملدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية ،من خالل �شراء �أجهزة
�سمع طبية متكنهم من موا�صلة
حت �� �ص �ي �ل �ه��م ال� ��درا� � �س� ��ي ب�صورة
�أف�ضل.
وت � ��أت� ��ي ح �م �ل��ة امل �ف��و� �ض �ي��ة التي
تقيمها �سنوياً ،يف �إط��ار مبادراتها
و�أن���ش�ط�ت�ه��ا ال �ه��ادف��ة �إىل تنمية
روح ال �ع �ط��اء ل� ��دى منت�سباتها
وت�شجيعهن ع�ل��ى ث�ق��اف��ة املبادرة
وتبني الأعمال اخلريية ،ومتا�شياً
م ��ع ت �ق �ل �ي��د امل �ف��و� �ض �ي��ة ال�سنوي
ال � � ��ذي ت �� �س �ع��ى م� ��ن خ�ل�ال ��ه �إىل
تعزيز م�ه��ارات الفتيات يف جمال
ت�سويق الكعك ،وجمع التربعات

للأغرا�ض الإن�سانية.
�شاركت يف احلملة  20منت�سبة من
الزهرات  10-7عاماً ،واملر�شدات
 14-11ع � ��ام� � �اً ،وامل� ��ر� � �ش� ��دات

�إطالق تطبيق مين�سا كارد mensa card
الإماراتي اجلديد املتخ�ص�ص ب�ألعاب الورق
�أعلنت �شركة مين�سا تكنولوجي الإم��ارات�ي��ة  -ال�شركة ال��رائ��دة يف قطاع
التكنولوجيا ومقرها دبي – عن �إطالق تطبيق مين�سا كارد mensa
 cardال��ذي يت�ضمن ع��دداً من �أل�ع��اب ال��ورق الإلكرتونية ،والتي تتيح
للأ�صدقاء والأفراد ممار�سة الألعاب ب�شكل افرتا�ضي با�ستخدام ال�صورة
وال�صوت يف الوقت ذاته .
وحتر�ص �شركة مين�سا تكنولوجي الإماراتية على اطالق تطبيقات و�ألعاب
تتنا�سب م��ع مواطني دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج
العربي وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يف ظل االفتقار �إىل تطبيقات
ممتعة لالفراد وامل�ستخدمني ،الأمر الذي و�ضع ال�شركة �أمام حتدٍ كبري
لتوفري تطبيق نوعي ومميز ي�ضم جمموعة من الألعاب االلكرتونية التي
يبحث عنها الأفراد وتتنا�سب مع جميع الأعمار .ويت�ضمن تطبيق مين�سا
كارد  mensa cardحالياً لعبتان وهما  :بلوت و هاند ،و �سي�ضاف �إىل
التطبيق يف املرحلة الثانية جمموعة من االلعاب الأخرى مثل تريك�س و
طرنيب و ليخا و غريها من الألعاب الأخرى.

املتقدمات  18-15عاماً اللواتي
عملن على �صناعة وبيع الكعك،
وذلك بالتعاون مع مطعم و متجر
حلويات بيرب فيغ الذي كان نقطة

البيع الأ�سا�سية لت�سويق الكعك.
وا� �س �ت �ب �ق��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة احلملة
ب�ت�ن�ظ�ي��م  5ور�� ��ش ع �م��ل لتدريب
امل �� �ش��ارك��ات ع �ل��ى ب �ع ����ض مهارات

الت�سويق ،وج�م��ع ال�ت�برع��ات� ،إىل
ج��ان��ب توعيتهن ب��امل�ب��ادئ العامة
لريادة الأعمال وتنمية خرباتهن
يف جم ��ال ال �ت �� �س��وي��ق ،وتعليمهن

ال � �ق� ��واع� ��د والأ� � �س � �� � ��س املتعلقة
بالأن�شطة اخلريية القائمة على
ال �ع �م��ل ب � ��روح ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د،
م��ن خ�لال تعلم امل�ه��ام يف احلملة
ب�ين �إع ��داد وخبز الكعك وتهيئته
للبيع.
وق��ال��ت �شيخة ال�شام�سي ،مديرة
م�ف��و��ض�ي��ة م��ر� �ش��دات ال�شارقة:
ت�ت�ج��دد ح�م�ل��ة ك�ع��ك لأج �ل �ه��م يف
مبادرة �سنوية نهدف من خاللها
�إىل �أن تكون ثقافة العمل اخلريي
وال�ت�ط��وع جلمع امل���س��اع��دات �سمة
�أ��س��ا��س�ي��ة تبقى م�غ��رو��س��ة يف وعي
منت�سبات املفو�ضية ،ومن خاللها
نركز على قيمة العمل الإن�ساين،
ب��اع�ت�ب��اره��ا �أح ��د م�ك��ون��ات الهوية
الأ�صيلة ملجتمعنا ،ومن هنا تت�أكد
�أهمية موا�صلة غر�س حب اخلري
يف ن �ف��و���س م�ن�ت���س�ب��ات املفو�ضية
وحتفيزهن على بذل اجلهد لأجل
م�ساعدة الآخرين.
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جزيرة يا�س تطلق باقة من العرو�ض املميزة مبنا�سبة يوم احلب

�أعلنت جزيرة يا�س �أبوظبي� ،إحدى �أبرز وجهات الرتفيه والت�سلية يف العامل ،عن
�إط�لاق باقات من العرو�ض املميزة احتفا ًال بيوم احل��ب .وتقدم الوجهة الرائدة
للراغبني بق�ضاء �أوق��ات ال ُتن�سى مع الأح�ب��ة �أو الأ�صدقاء ت�شكيل ًة متنوعة من
العرو�ض التي تلبي جميع الأذواق والتف�ضيالت وب�أ�سعار تنا�سب اجلميع ،وت�ضم
م��ا ي�ل��ي :ت�ق��دم ج��زي��رة ي��ا���س ب��اق��ة الإق��ام��ة واللعب ب��اق��ة الإق��ام��ة واللعب املميزة
لتتيح ل��زواره��ا الفر�صة لق�ضاء �أوق��ات ا�ستثنائية برفقة العائلة والأ��ص��دق��اء� ،إذ
تت�ضمن الباقة الفر�صة للح�صول على تذاكر دخول يومية �إىل املدن الرتفيهية
التي حتت�ضنها اجل��زي��رة ،و�إمكانية ترقية ال�غ��رف الفندقية �إىل الفئة الأعلى،
�إىل جانب خدمة �إج��راء فح�ص  PCRجمانية لل�سياح القادمني من خ��ارج دولة
الإمارات يف غرفهم الفندقية .ومتنح الباقة زوار اجلزيرة الفر�صة لرتقية غرفهم
الفندقية �إىل الفئة الأعلى عند �إج��راء حجوزاتهم عرب املوقع الر�سمي للوجهة
 yasisland.comقبل  15ف�براي��ر  ،2022للإقامة يف اجل��زي��رة حتى
تاريخ � 30أبريل .2022

ال مري ت�ست�ضيف �أكرب
مهرجان ثقايف �أوكراين

ً
عرو�ضا ترفيهية مذهلة يف يوم الفالنتني
نخلة جمريا ت�شهد

ت�ستعد نخلة جمريا لالحتفال بـيوم الفالنتني الذي يرمز �إىل احلب والرومان�سية وال�صداقة والروابط العائلية و�سط �أجواء زاخرة بالأن�شطة الرتفيهية واللوحات اجلميلة التي تقدمها �أكرب نافورة
يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل عرو�ض امل�أكوالت ال�شهية التي تتيحها املطاعم واملقاهي املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء ذي بوينت وبامل وي�ست بيت�ش وكلوب في�ستا ماريُ .ت�ضفي ذي بوينت املزيد من الرومان�سية
م��ن خ�لال ال�ع��رو���ض اجل��دي��دة كلياً التي قدمتها وتقدمها
نافورة النخلة يومي  13و 14فرباير اجل��اري اعتباراً من
حلظات غ��روب ال�شم�س حتى منت�صف الليل ،حيث تتمايل
�أعمدتها املائية على �أنغام �أجمل الأحلان املو�سيقية والأغاين
مثل � You’re the one that I wantأنت الذي �أريده من
فيلم  .Greaseوي�ستمتع زوار بامل وي�ست بيت�ش مب�شاهدة
العمل الفني املبهر كونكتيفيتي  Connectivityامل�شغول
من طبقتني من احلبال املُعاد تدويرها واملُث ّبتة بك�شل قطري
املج�سم املُبكرت حتى نهاية �شهر
بعناية فائقة .ويُعر�ض هذا ّ
مار�س املقبل يف امل�ساحة الفا�صلة بني فرباير  30وكوكو باي.
تتميز هذه الوجهات الثالث �أي�ضاً بتقدمي عرو�ض و�صفقات
ح�صرية بـيوم الفالنتني عرب منافذ امل��أك��والت وامل�شروبات
املتنوعة والفريدة من نوعها.

ت�ست�ضيف ال مري يف فرباير احلايل
�أك �ب��ر م �ه��رج��ان ث �ق��ايف �أوك � ��راين
حيث تتحول ال��وج�ه��ة ال�شاطئية
عاملية امل�ستوى �إىل مق�صد رئي�سي
ال�ستك�شاف �أوك��ران�ي��ا قلباً وقالباً
م� ��ن خ� �ل��ال ع� ��رو�� ��ض وم� ��واه� ��ب
متميزة يف جماالت الفن والثقافة
والأزي � � � ��اء وامل� � ��أك � ��والت واملجتمع
واملو�سيقى والأوبرا.
ويعد هذا املهرجان فر�صة مثالية
للجالية الأوك��ران�ي��ة وغ�يره��ا من
اجلاليات العا�شقة للمرح يف دولة
الإم � ��ارات ،حيث ميكن للمرء �أن
ينغم�س مبا فيه من روح وتقاليد
وح�سن �ضيافة.
وي �� �س �ت �ه��دف امل� �ه ��رج ��ان الثقايف
الأوك � � � � ��راين ع �ل��ى م � ��دى يومني
ال� �ع ��ائ�ل�ات وال � � � ��زوار م ��ن جميع
الأعمار حيث ي�ستقبلهم بعرو�ض
و�أجواء �أوكرانية حملية �أ�صيلة.

ديرفيلدز مول يكرم الطالب املبدعني الفائزين مب�شروع الغزالن

افتتاح مبنى كلية االت�صال
باجلامعة القا�سمية
�أك��د �سعادة جمال الطريفي رئي�س اجلامعة القا�سمية �أن كلية االت�صال
�صرح �إع�لام��ي فريد يج�سد ال��ر�ؤي��ة التي �أر�ساها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة،
وهي ر�ؤي��ة جتعل اجلامعة القا�سمية منارة لت�أهيل الطلبة من كافة دول
العامل وتزويدهم باملعرفة والثقافة وتعزيز روح الإب��داع لديهم؛ ليكونوا
�سفراء للقا�سمية يف �أجمل �صورها و�أبهى مالحمها.
جاء ذلك خالل افتتاح مبنى كلية االت�صال بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �أمناء
اجلامعة و مدير اجلامعة القا�سمية ون��واب مدير اجلامعة وم�ساعدوه
وعمداء الكليات ولفيف من املدعوين من ال�شخ�صيات الإعالمية.
و�أ�ضاف الطريفي� :إن ر�سالة اجلامعة القا�سمية تتوا�صل من �أج��ل بناء
وت�أهيل الطلبة من  103جن�سيات ب�أحدث املعارف والعلوم واخلربات،
ومتكني دار��س��ي االت�صال م��ن التعامل م��ع تكنولوجيا الإع�ل�ام احلديث
و�إم��داده��م ب��امل�ع��ارف وامل �ه��ارات ال�ت��ي ت�ؤهلهم للعمل يف جم��االت الإذاع ��ة
والتلفزيون ،الت�صميم اجلرافيكي ،ال�صحافة والإعالم الرقمي والعالقات
العامة ،بالإ�ضافة �إىل تدريب الطالب وت�أهيلهم للممار�سة الإعالمية
باحرتاف وتلبية حاجة �سوق العمل العاملية والإقليمية من امل�ؤهلني يف
جماالت االت�صال اجلماهريي.

�أع �ل ��ن دي��رف �ي �ل��دز م ��ول ع ��ن تكرمي
الفائزين مب�سابقة م�شروع الغزالن
الفنية التي �أقيمت م�ؤخراً للمدار�س
املحلية ومنحهم اجلوائز.
و� �ش �ه��دت امل���س��اب�ق��ة م �� �ش��ارك��ة ثالثة
�آالف ط ��ال ��ب وط ��ال� �ب ��ة م� ��ن ع�شر
مدار�س حملية للفوز بجوائز مالية
خم�ص�صة لق�سم الفنون والت�صميم
يف تلك امل��دار���س .وح�ظ��ي ز ّوار املول
بفر�صة االطالع على الأعمال الفنية
قبل الت�صويت لعملهم املف�ضل على
ح�ساب امل��ول على �إن�ستاجرام؛ حيث
مت الك�شف ع��ن �أ��س�م��اء ال�ف��ائ��زي��ن يف
دي�سمرب  .2021وتنطوي امل�سابقة
التي تهدف �إىل ت�شجيع املبدعني ال�صغار على فئتني عمريتني ،الأوىل
للم�شاركني بني  6و� 10أع��وام والثانية للم�شاركني بني  11و 16عاماً؛
كما يحظى امل�شاركون بفر�صة الفوز بجائزة قدرها � 12ألف درهم �إماراتي
خم�ص�صة ملدار�سهم ،يف حني يخ�ص�ص
للطلبة الفائزين جوائز فردية تبلغ
 2,500درهم �إماراتي للمركز الأول
و 1000دره� ��م �إم� ��ارات� ��ي للمركز
الثاين و 500درهم �إماراتي للمركز
الثالث.
وف � ��ازت م��در� �س��ة ال �� �س�لام ومدر�سة
�أم� �ي� �ت ��ي ال ��دول� �ي ��ة ب� �ج ��ائ ��زة املركز
الأول ،حيث ح�صلت ٌ
كل منهما على
 12,000درهم �إماراتي لدعم ق�سم
ال �ف �ن��ون وال�ت���ص�م�ي��م ف�ي�ه�م��ا؛ بينما
ح�صلت ال�ع�ن��ود ن��اج��ي م��ن مدر�سة
ال �� �س�لام ع �ل��ى ج��ائ��زة امل��رك��ز الأول

للفئة العمرية الأ�صغر ،بني  6و� 10أعوام ،بعد ح�صول عملها الفني على
� 780إع�ج��اب�اً .كما ح�صل حمد حممد م��ن مدر�سة ال��وط��ن على جائزة
املركز الثاين يف الفئة ذاتها بعد �أن ح�صد عمله الفني � 329إعجاباً ،يف
حني ح�صل مايد عادل من مدر�سة �سعد بن معاذ على املركز الثالث ونال

ّزوار مم�شى ال�سعديات على موعد مع
�أروع الأم�سيات املو�سيقية مبنا�سبة عيد احلب

يحتفل مم�شى ال�سعديات ،املجمع ال�شاطئي املميز والوجهة ال�سياحية
الأح� ��دث يف �أب��وظ �ب��ي ،بعيد احل��ب ه��ذا ال �ع��ام ع�بر ا�ست�ضافة ب��اق��ة من
العرو�ض الرتفيهية الرائعة حتت عنوان املو�سيقى يف املم�شى Music at
 the Boardwalkم�ساء كل ي��وم اعتباراً من  11ولغاية  14فرباير
 .2022وتكر�س هذه االحتفالية مكانة املو�سيقى يف الإمارة بعد ح�صولها
ر�سمياً على لقب مدينة املو�سيقى من �شبكة املدن الإبداعية التابعة ملنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�سكو.
وي�ساهم نيل لقب مدينة املو�سيقى يف تر�سيخ امل�شهد املو�سيقي املزدهر
واال�ستثنائي ل�ل�إم��ارة .وعلى م��دار �أي��ام الفعالية� ،ستعمل جمموعة من
ال�ف�ن��ان�ين امل �ع��روف�ين وامل�ع��ا��ص��ري��ن وال���ش�غ��وف�ين باملو�سيقى ع�ل��ى �إر�ضاء
الذائقة املو�سيقية لل�ضيوف عرب تقدمي باقة من الإبداعات الكال�سيكية
الرومان�سية لأهم الفنانني العامليني �أمثال �سيلني ديون و�أديل وغريهما.
وم��ع ت�ق��دمي ث�لاث��ة ع��رو���ض ل�ث�لاث��ة ف�ن��ان�ين خمتلفي الأمن� ��اط يومياً،
�سيطرب ال��زوار ب�سماع �أع��ذب الإيقاعات ط��وال فرتة امل�ساء فيما ميتعون
�أنظارهم بالإطاللة ال�شاطئية ال�ساحرة ملم�شى ال�سعديات.
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

كانت �سما رامي  20عاما ت�شارك زمالئها جل�سة ت�صوير حفل زفاف لأ�صحاب متالزمة داون ،لكنها فوجئت ب�شخ�ص
يتنمر عليهم على موقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" ،وحينما حاولت التوا�صل معه لوقف هذا التنمر كان رده
�أكرث ا�ستهزاء ما جعلها تتحرك للإبالغ عنه ،واحل�صول على حكم ق�ضائي �ضده ،لي�صبح ذلك �أول تطبيق لقانون
مواجهة التنمر يف م�صر .جمل�س النواب امل�صري كان قد وافق يف يناير املا�ضي ،على تعديل القانون لتغليظ عقوبة
التنمر �ضد الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وت�ضمن م�شروع القانون ،مادة واحدة بخالف مادة الن�شر ،ويهدف �إىل تغليظ عقوبة التنمر على الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،لت�صل �إىل احلب�س � 5سنوات ،كما �أ�ضاف التعديل مادة جتعل احلد الأدنى لعقوبة التنمر على
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة احلب�س ملدة �سنة والغرامة بحد �أدنى � 50ألف جنيه وحد �أق�صى � 100ألف
جنيه �أو �إحدى العقوبتني .ا�ستفادت �سما رامي من هذا التعديل حلماية نف�سها ،وانتزعت حكما.
وتقول �سما رامي ل�سكاي نيوز عربية" :تعر�ضت للتنمر عندما دخل �شخ�ص على �صفحتي على الفي�سبوك وتنمر
علي وعلى �أ�صدقائي وو�صفنا بكلمات غري الئقة ت�سخر من ذوي الهمم ،فحاولت التوا�صل مع ه��ذا ال�شخ�ص
للتفاهم معه ،ومنعه من �سلوكه ،فما كان منه �إال توجيه املزيد من ال�شتائم يل ،ورف�ض قبول �أي تفاهم معي ،ووجه
كالما غري الئق �سخر فيه مرة �أخرى من ذوي الهمم ،وعندها قلت له �إن ما فعله جرمية عقوبتها ال�سجن ،رد ب�أنه
قادر على �سجني و�أين لن �أ�ستطيع فعل �أي �شيء ملنعه من التنمر".
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م�أ�ساة عائلة قتلت ب�سبب درجات املدر�سة

االنتقام� ..صر�صار يرد االعتبار للحبيب املهجور

�أفادت ال�شرطة الإ�سبانية ب�أنها �أوقفت فتى يف اخلام�سة
ع�شرة لال�شتباه يف �إطالقه النار على والديه و�شقيقه
البالغ ع�شر �سنوات ب�سبب �شجار يف �ش�أن نتائجه املدر�سية
ال�سيئة .ووقعت امل�أ�ساة م�ساء الثالثاء املا�ضي يف منطقة
ريفية بالقرب من �إلت�شي ،على بعد  20كيلومرتاً من
مدينة �أليكانتي ال�ساحلية (جنوب �شرق �إ�سبانيا)� ،إال
�أنها مل ُتكت�شف �إال م�ساء اجلمعة بف�ضل قريبة جاءت �إىل
منزل العائلة لالطمئنان �إليها.
و�أو��ض��ح ناطق با�سم ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س �أن
"�شقيقة الأم جاءت �إىل املنزل لأن �أخبار العائلة انقطعت
عنها ،وعندها قال لها ابن اختها �إنه قتل والده ووالدته
و�شقيقه" .وعرثت ال�شرطة بعد �إخطارها مبا ح�صل على
 3جثث يف املنزل .واعتقلت "قا�صرا يبلغ  15عاما" بقي
وحده يف املنزل مع اجلثث ملدة ثالثة �أيام.
وقال املراهق �إنه "دخل يف �شجار مع والدته حول درجاته
يف املدر�سة" ثم ا�ستخدم بندقية والده لقتلها ،ثم �أطلق
النار على �شقيقه البالغ ع�شر �سنوات و�أخرياً على والده.

مل يعد العا�شقون ال��ذي��ن هجرهم ��ش��رك��ا�ؤه��م يهتمون بتمزيق
مالب�س الع�شاق ال�سابقني �أو التخل�ص من الأ�شياء التي تركوها
وراءهم للتعبري عن االنتقام منهم.
ب�إمكانهم الآن االنتقام ب�إطالق ا�سم الع�شيق ال�سابق على �صر�صار
يف عيد احلب .وبالفعل تدفقت الطلبات من جميع �أنحاء العامل
ع�ل��ى م��رك��ز "هيم�سلي ك��ون�ف�يرزي���ش��ن �سنرت" يف ج �ن��وب �شرق
�إجنلرتا ،الذي يدير امل�شروع كو�سيلة جلمع التربعات.
وق��ال مدير العمليات ،هرني وي��دون�" :إذا كنت م��ررت بانف�صال
�صعب وحتتاج �إىل ما ي�سري عنك ف�إن ذلك (ال�شيء الذي نفعله)
ط��ري�ق��ة ج �ي��دة لت�ضحك م��ن ق�ل�ب��ك ب�ي�ن��ك وب�ي�ن نف�سك �أو مع
�أ�صدقائك".
واملركز م�ستعد �أي�ضاً ال�ستخدام �أ�سماء ال�سيا�سيني يف هذا املجال.
وق��ال وي ��دون" :نرحب بجميع الأ� �س �م��اء ،وك��ل هدفنا ه��و جمع
التربعات للم�شروعات التي ننفذها هنا يف حديقة احليوان".

يجمع  1500ربطة عنق 63 ..عاما من الهو�س

تنجو من املوت بعدما ده�ستها �سيارة مرتني

على مدار  63عاماً د�أب املواطن الرتكي بدر �آق بولوط على ارتداء
ربطة العنق طيلة الوقت حتى �أنه ال يخلعها وهو نائم.
وبح�سب ما ذكره املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة "�صباح" الرتكية،
بد�أ بولوط ارت��داء ربطة العنق وهو يف ال�سابعة من عمره ،ومنذ
ذلك احلني حر�ص على جعلها جزءاً ال يتجز�أ من حياته اليومية.
وي�ق�ي��م �آق ب��ول��وط ( 70ع��ام �اً) يف م��زرع��ة "بدر باي" بق�ضاء
"غوربنار" التابع لوالية وان �شرقي تركيا.
و�أو�ضح �أنه نتيجة هو�سه بربطات العنق بات ميتلك نحو 1500
منها ،جمعها على مدار  6عقود.
وذكر بح�سب امل�صدر �أن �شغفه بارتداء ربطات العنق بد�أ مع تلقيه
ربطة عنق كهدية يف �سن ال�سابعة من عمره ،الف ًتا �إىل �أن��ه منذ
ذلك احلني �أخذ يواظب على ارتدائها خالل رعي الأغنام �أو العمل
يف احلقل ،وخالل الأعمال املنزلية وحتى �أثناء النوم.
كما ذكر �أنه ميتلك  100طقم من املالب�س وال يخرج من املنزل
دون ارتداء ربطة عنق ،مبي ًنا �أن امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني يف املنطقة،
ممن يعرفون �شغفه هذا يقومون ب�إهدائه ربطات عنق با�ستمرار،
حتى بات ال يجد مكاناً يف املنزل لتخزينها.

�أظهرت لقطات فيديو مروعة اللحظة التي ده�س فيها
�سائق �سيارة امر�أة م�سنة مرتني على التوايل عن طريق
اخلط�أ ،ظناً منه ب�أنها جمرد كتلة ثلجية.
وحل�سن احلظ جنت املر�أة التي تبلغ من العمر  77عاماً
من املوت دون �أن ت�صاب ب�أذى يذكر.
وي �ظ �ه ��ر امل �ق �ط ��ع امل� ��� �ص ��ور ال � � ��ذي ال �ت �ق ��ط يف مدينة
زيلينودول�سك ،ب�ـ "ترت�ستان" ،امل ��ر�أة وه��ي تقف خلف
ال�سيارة ،قبل �أن تعود ال�سيارة �إىل اخللف وتده�سها حتت
عجالتها .وبعد �أن بقيت ال�سيارة متوقفة لب�ضع ثوان،
تقدمت �إىل الأمام قلي ً
ال مما دفع املر�أة ملحاولة النهو�ض
قبل �أن تباغتها ال�سيارة مرة �أخ��رى وتدفعها بقوة �إىل
اخللف .يف النهاية ،حتركت ال�سيارة للأمام مرة �أخرى
وتوقفت ،وظهر ال�سائق وه��و ينزل منها ليتفقد املر�أة
بعد �أن �أدرك ب�أنه ده�سها .وينتهي الفيديو عندما يتوجه
ال�سائق �إىل املر�أة لالطمئنان على حالتها .مت نقل املر�أة
�إىل امل�ست�شفى ،حيث فوجئ الأطباء ب�أنها مل ت�صب ب�أي
�إ�صابات .ويعتقد ب�أن وجود كميات كبرية من الثلوج على
الطريق رمبا �ساعد املر�أة يف جتنب املوت امل�ؤكد.

�إنقاذ تلميذة �سقطت يف بئر
جنحت قوات احلماية املدنية يف تون�س يف �إنقاذ تلميذة تبلغ من
العمر � 17سنة �سقطت يف بئر عمقه  14مرتا بجهة نع�سان التابعة
لوالية بن عرو�س.
وذكرت و�سائل �إعالم تون�سية �أن التلميذة تدعى ملكة احل�سناوي
وكانت رفقة زمالئها ب�صدد الهروب من �شخ�ص خمتل عقليا خالل
عودتها �إىل منزلها ،لتنزلق قدميها وتقع داخل بئر هجورة.
و�أفادت و�سائل الإعالم ب�أنه مت على الفور �إعالم احلماية املدنية
التي حتولت ملوقع احل��ادث وجنحت بعد عملية ا�ستغرقت قرابة
ال�ساعتني من �إخراج التلميذة وهي على قيد احلياة.
ومت نقل التلميذة �إىل م�ست�شفى �شارل نيكول بالعا�صمة تون�س
حيث تتلقى حاليا العناية الطبية �إثر تعر�ضها لبع�ض الكدمات
وال�ك���س��ور .و�أك ��د احل��ر���س ال��وط�ن��ي �أن��ه فتح بحثا ملعرفة �أ�سباب
احلادثة ،داعيا �إىل مزيد االنتباه وخا�صة �إغالق الآبار املهجورة.

طفلة تعاين من التهابات
�شديدة ب�سبب قبلة
حذرت ام��ر�أة �أ�سرتالية يف من�شور
لها على الإن�ت�رن��ت ،م��ن العدوى
امل ��روع ��ة ال �ت��ي �أ� �ص ��اب ��ت طفلتها
ال���ص�غ�يرة ب�ع��د �أن قبلتها ام ��ر�أة
حتمل فريو�س الهرب�س من فمها.
يف من�شور على موقع تايني هارت
�إي��دي��وك�ي���ش��ن ،حت��دث��ت ليا جرين
عن �إ�صابة ابنتها �سادي البالغة من
العمر � 21شه ًرا بعدوى هرب�س يف
الفم والتي ت�سبب تقرحات م�ؤملة
دامت قرابة ثالثة �أ�سابيع.
وكتبت ليا يف من�شورها على املوقع:
" ا�ستمعوا وتعلموا من جتربتي
ال�شخ�صية� ،أن�صحكم بعدم ال�سماح
لأح ��د بتقبيل �أط �ف��ال �ك��م .فقبلة
واحدة ميكن �أن تت�سبب ب�أذى كبري
لهم ،كما حدث مع طفلتي �سادي"
و�أ��ض��اف��ت " :انتقلت ال�ع��دوى من
قبل امر�أة بالغة م�صابة بفريو�س
ال �ه��رب ����س ال � ��ذي ي���ص�ي��ب ح ��وايل
 80%م ��ن ال �ب ��ال �غ�ي�ن ،وعندما
يكون ً
ن�شطا ،ميكن �أن يت�سبب يف
ظ�ه��ور بقع �صغرية ت�شبه البثور
يف الفم �أو حوله تكون معدية من
خ�ل�ال م�لام���س��ة اجل �ل��د حل��وايل
�أ�سبوعني".
وب �ح �� �س��ب ل� �ي ��ا ،ظ� �ه ��رت بقعتان
��ص�غ�يرت��ان ع�ل��ى �شفتي � �س��ادي يف
بداية الأم��ر ،ثم �أ�صيبت باحلمى
وارت �ف �ع��ت درج ��ة ح��رارت �ه��ا ب�شكل
ك �ب�ير ،وخ�ل�ال � �س��اع��ات ،انت�شرت
ال�ب�ق��ع ع�ل��ى وج�ه�ه��ا وظ �ه��رت بقع
بي�ضاء يف فمها.

حاولوا �إنقاذ مراهق فحدث ما مل يكن متوقعا

ملكة جمال �أمريكا � 2021إميا برويلز تقف على ال�سجادة احلمراء قبل تقدمي جوائز  NFL Honorsيف م�سرح
 .YouTubeلو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا .ا ف ب

عناكب �سامة يف �سلع البقالة
اكت�شف مت�سوقون عناكب حمراء الظهر قاتلة خمب�أة يف �أكيا�س من العنب
مت �شرا�ؤها من متجري �سوبر ماركت خمتلفني يف �أ�سرتاليا.
وج��رى ال���ش��راء ي��وم الأرب �ع��اء يف �سوبر م��ارك��ت  Colesيف Runaway
 ،Bayكوينزالند ،ويف متاجر �أخرى ل�سل�سلة البيع بالتجزئة يف Tweed
 ،Headsنيو �ساوث ويلز ،ح�سبما ذكرت .9News
وقال ال�شرطي املتقاعد �أندرو بيل� ،إن ابنته ر�صدت عنكبوتا "حيا" عندما
كانت ت�شرتي الفاكهة .وقال بيل�" :آخر �شيء تتوقعه هو ظهور عنكبوت
�أحمر يف العنب" .وقال توين مار�شيل ،عميل �آخر �سيئ احلظ� ،إن العنكبوت
"مل يكن �ضخما ،لكنه رمبا كان كبريا مبا يكفي ليلدغ".
وقال مار�شيل لـ " :9Newsكنت قلقا للغاية من �أن الأمهات ي�ضعن عناقيد
العنب يف علب غذاء �أطفالهن وهذا قد يكون �سيئا للغاية".
وو�صف متحدث با�سم  Colesالعناكب املختبئة يف املحا�صيل ب�أنها "م�شكلة
على م�ستوى ال�صناعة" ،وق��ال �إن ب��ائ��ع التجزئة ي�ب��ذل ق�صارى جهده
للتخل�ص من "�أي وجود للآفات".
ومي�ك��ن �أن جت�ل��ب ل��دغ��ات م��ن الإن ��اث ذات ال�ظ�ه��ر الأح �م��ر ،وه��ي �أق ��ارب
لعنكبوت الأرم�ل��ة ال�سوداء ،مر�ضا خطريا وت�سبب ال��وف��اة ،و�إن ك��ان ذلك
نادرا ،وفقا للمتحف الأ�سرتايل .وميكن �أن تنتج اللدغة جمموعة وا�سعة
من الأعرا�ض غري ال�سارة ،من الأمل ال�شديد �إىل الغثيان وال�صداع.

�أ�سرة تك�سر االعتقاد ال�شهري ..بعدد �أوالدها

يعتقد ك�ث�يرون يف ال�ع��امل العربي �أن العائلة يف ال�غ��رب قليلة ال�ع��دد ،وال
ينجب الزوجان �أكرث من ولدين ،لكن �أ�سرة بريطانية ك�سرت هذا االعتقاد،
و�أجنبت ب�أكرث مما تنجب العائالت العربية عادة.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن �أكرب عائلة يف بريطانيا من
حيث �أعدد الأفراد �ست�صبح �أكرب حجما.
وقالت ابنة �سو ونيول رادفورد �إنها تتوقع �أن ترزق بطفلها الثاين قريبا.
وميلي رادفور البالغة من العمر ( 20عاما) هي �سابع �أكرب الأبناء يف عائلة
رادف��ور البالغ عددهم  22ابنا وابنة .و�سيكون ابن ميلي احلفيد التا�سع
�أو العا�شر .و�شاركت �إميلي �صورتها على موقع "�إن�ستغرام" ،وتظهر بطنها
منتفخا ،وحتمل يف يدها الي�سرى ابنتها �أوفيليا.
وقالت�" :أوفيليا مهوو�سة ب�أخيها ال�صغري بالفعل".
وي�أتي هذا التطور بعدما �أعلنت �شقيقتها الكربى كلوي ( 26عاما) �أنها
تتوقع طفلها الأوىل .وت�تراوح �أعمار �أبناء عائلة رادف��ورد بني ع��ام و32
عاما .وال تزال ميلي تعي�ش مع عائلتها اكبرية يف املنزل املكون من  10غرف
نوم ،يف بلدة موركامب مبقاطعة النك�شاير �شمايل �إجنلرتا.
وا�شرتى الوالدان �سو ونويل رادفورد منزلهما يف عام  2004مقابل 240
�ألف جنيه �إ�سرتليني (� 325ألف دوالر).

مايلي �ساير�س تثري اجلدل
ب�أحدث �صور لها
�أثارت النجمة العامليةمايلي �ساير�س اجلدل بني متابعيها
بعد ن�شرها �صور جديدة لها ظهرت فيها بلوك اعتربه
البع�ض غريب وغام�ض.
واعتمدت مايلي �إط�لال��ة ك��اج��وال �إذ ارت��دت جامب�سوت
باللون البيج و�سرحت �شعرها بطريقة غري اعتيادية� ،إال
�أن �صور مايلي لقيت �إعجاب عدد كبري من املتابعني.
وك��ان��ت م��اي �ل��ي ن �� �ش��رت م� ��ؤخ ��راً يف ��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخلا�صة
على م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي �أح��دث��ت م��ن خاللها
�ضجة كبرية لظهورها بنحافة مفرطة ح�سبما الحظ
املتابعون.
وظ �ه��رت م��اي�ل��ي يف غ��رف��ة مظلمة وا� �ض �ع � ًة ع�ل��ى ر�أ�سها
�سماعات ذات حجم كبري ،وقد �أ�شار املتابعون يف تعليقاتهم
على ال�صورة �أن وجه مايلي بدا نحيفاً جدا وعنقها رفيعا
و�أنها خ�سرت بع�ض الكيلوغرامات وقد اختلفت عما كانت
عليه �سابقاً.

هب �أربعة من رجال ال�شرطة مل�ساعدة طفل كان ي�ستغيث
من الغرق يف بحرية متجمدة بوالية يوتا الأمريكية.
ل �ك��ن امل �ه �م��ة مل ت �ك��ن ��س�ه�ل��ة ،ف �غ��رق � �ض �ب��اط ال�شرطة
الأمريكية الأربعة لبع�ض الوقت قبل �أن يتم �إنقاذهم.
وذك ��رت �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية �أم����س الأول
ال�سبت �أن ال�ضابط الأربعة بالإ�ضافة �إىل املراهق خرجوا
من هذه املحنة �ساملني.
ووثق �شريط فيديو اقرتاب عنا�صر ال�شرطة من املراهق
ال��ذي ك��ان يف ح�ف��رة و��س��ط ال�ب�ح�يرة املتجمدة ،قبل �أن
يعلقوا معه.
وبعد قليل ،اقرتب �شرطي �آخر حاول �سحب زمالئه عرب
حبل كان معه ،لكنه �سرعان ما وقع يف املياه املتجمدة.

�شائعات الزواج والطالق تطارد امل�شاهري

دائ � �م � �اً م ��ا حت��ا� �ص��ر جن� ��وم ال �ف ��ن �شائعات
مغلوطة و�شواهد كاذبة ال دليل ل�صحتها من
�سبيل ،حتى بات هذا الأمر طبيع ًّيا بالن�سبة
للعاملني بالو�سط الف ّني؛ لدرجة يعتربها
البع�ض منهم �ضريبة ال�شهرة.
وب�ين التجاهل وال ��ر ّد على تلك ال�شائعات،
قيا�سا على حجم
تت�أرجح مواقف الفناننيً ،
ان�ت���ش��ار ال���ش��ائ�ع��ة ،وت ��أث�ي�ره��ا ع�ل��ى م�صري
ال�ف�ن��ان ال�ف� ّن��ي ،و�آخ��ره��م امل�ط��رب��ة امل�صرية
�شريين عبد الوهاب.
�شريين من النوع الثاين الذي �آثر الر ّد على
ال�ت�ج��اه��ل؛ ب�ع��د ج��دل وا� �س��ع ب���ش��أن عودتها
لزوجها ال�سابق ح�سام حبيب بعد انف�صالٍ
دام �شهرين ،وخ��رج��ت �شريين ع��ن �صمتها
ون �ف��ت ال��رج��وع �إىل طليقها وع ��دم �صحة
الأخبار املتداولة ب�ش�أن حياتها ال�شخ�صية،
و�أنها وحدها من متلك الإعالن عن �أي خرب

يخ�ص حياتها الزوجية.
�شريين مل تكن الأوىل؛ فقد �سبقتها املمثلة
امل�صرية يا�سمني عبد العزيز وزوجها الف ّنان
�أح�م��د العو�ضي ،اللذين طالتهما �شائعات
ال �ط�لاق ب�ع��د م��ر���ض "يا�سمني" و�سفرها
مو�ضحا
للعالج باخلارج ،ور ّد �أحمد العو�ضي
ً
�سبب ع��دم �سفره م��ع يا�سمني عبد العزيز
حل���ص��ول��ه ع�ل��ى اجل��رع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن لقاح
"كورونا" ،وعدم ا�ستكمال �أوراق ال�سفر.
امل�ط��رب��ة اللبنانية نان�سي ع�ج��رم الحقتها
�أي��ً��ض��ا ح��ال��ة م��ن اجل��دل ال�ت��ي �أث�ي�رت حول
انف�صالها عن زوجها فادي ،ونف ّيا � ً
أي�ضا تلك
ال�شائعة.
ك �م��ا �أث � ��ارت ��ش��ائ�ع��ة زواج ال�ف�ن��ان��ة ن�سرين
ط��اف����ش ،م��ن امل�خ��رج ط��ارق ال�ع��ري��ان ،اً
جدل
وا��س� ًع��ا ،ورب��ط اجل�م�ه��ور ب�ين تلك ال�شائعة
وانف�صاله عن زوجته ال�سابقة.

بهذه الفكرة الغريبة يحتفل كاردي بي و�أوف�ست بعيد احلب

ق��ررت جنمة ال��راب كاردي بي االحتفال بطريقة غريبة بعيد احل��ب م��ع زوج�ه��ا النجم
�أوف�ست.
ن�شرت كاردي بي على �صفحتها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو وهي تتعلم
الو�شم على ذراع زوجها .وقالت كاردي بي ملتابعيها" :مرح ًبا يا رفاق� ،س�أفعل �شي ًئا جمنو ًنا
لزوجي يف عيد احلب" � ،أو�ضحت يف مقطع قبل احللقة�" .س�أعطيه و�شماً  ،كما تعلمون ،
�أريد �أن �أفعل �شي ًئا ممي ًزا حقًا ،لذا ت�أكدوا يا رفاق من م�شاهدة هذه احللقة حيث �أتعر�ض
للو�شم �أنا و ".Set
بعد �أن دخل الزوجان �إىل متجر الو�شم ال��ذي ي�تردد عليه �أوف�ست  ،تخربه ك��اردي ب�أنها
ال تريد فقط احل�صول على و�شم معه فح�سب ،بل تريد عمل الو�شم بنف�سها".من
املفرت�ض �أن تثق بي � -أن��ا زوجتك!" تقول ك��اردي  ،بعد �إج��راء ب�ضع جوالت
تدريبية على جلد ا�صطناعي قابل للو�شم قامت كاردي بعد ذلك بو�شم �أرقام
تاريخ زفافهما  20-9 - 17على يد �أوف�ست على �أن تقوم بالو�شم نف�سه
على يدها.

�إلغاء قرار ترامب
ب�ش�أن الذئاب الرمادية
�أ�صبحت الذئاب الرمادية جمدداً
من الأنواع املحمية يف معظم �أنحاء
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ب�ع��دم��ا �أ�صدر
قا�ض فيدرايل يف كاليفورنيا قراراً
ٍ
يلغي مفعول �إج��راء اتخذته �إدارة
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
واع �ت�ب�ر ال�ق��ا��ض��ي ج�ي�ف��ري وايت
يف حكمه �أن الهيئة ال�ت��ي تتوىل
�إدارة احلياة الربية وحمايتها يف
الواليات املتحدة "مل ت��را ِع ب�شكل
كاف التهديدات التي تتعر�ض لها
الذئاب خارج جتمعاتها الأ�سا�سية
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ح�ي�رات العظمى
ومناطق جبال روكي ال�شمالية من
خ�لال �سحب احل�م��اي��ة ع��ن النوع
ب�أكمله" ،وف ��ق م��ا �أوردت وكالة
"فران�س بر�س".
وكان �إدارة ترامب قررت يف �أكتوبر
� 2020أن جت ّرد الذئاب الرمادية
من ت�صنيفها العائد �إىل �سبعينات
ال� �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن ب�ي�ن الأن� � ��واع
املحمية لكونها ك��ان��ت ع��ر��ض��ة يف
تلك احلقبة خلطر االنقرا�ض.
وم� ��ع �أن ال � �ق� ��رار ات �خ ��ذ يف عهد
ترامب ،ا�ستمرت �إدارة جو بايدن يف
الدفاع عن الإجراء �أمام الق�ضاء.
والح � �ظ � ��ت ك ��ول� �ي ��ت �أدك� � �ن � ��ز من
م��رك��ز التنوع البيولوجي "رغبة
ل��دى احل�ك��وم�ت�ين الدميقراطية
واجلمهورية على ال�سواء لو�ضع
حد لإحياء الذئاب".
و�أ� �ض��اف��ت "�إنه �أم ��ر حم�ب��ط لأن
القانون الذي يحكم حالة الأنواع
املحمية ين�ص على ا�ستعادة هذه
احل�ي��وان��ات حتى تتمكن م��ن �أداء
دورها يف النظام البيئي".

