منطقة املحيطني الهندي والهادئ:

�ص 03

هل التعاون بني فرن�سا و�إندوني�سيا ممكن ؟

وام تنتج فيلم حكاية �أمل الوثائقي احتفاء
ب�إجنازات الدولة العاملية يف قطاع الف�ضاء

•• الفجر �-أندا دجوهانا ويراديكارتا –ترجمة خرية ال�شيباين

لت�شكيل �شراكة ا�سرتاتيجية مع جاكرتا ،يجب على باري�س �أن جتد طريقة تالئم
اجلغرافيا ال�سيا�سية الإندوني�سية :ع��دم االنحياز .بيع راف��ال ي�شهد على ذلك،
ولكن هل ميثل بداية حتالف بني البلدين؟ غري م�ؤكد.
يف � 30أكتوبر بروما ،خالل اجتماع ملجموعة الع�شرين ،التقى �إميانويل ماكرون
برئي�س ال��وزراء الهندي ناريندرا م��ودي والرئي�س الإندوني�سي جوكو ويدودو.
ورك��زت هذه املحادثات على الو�ضع يف منطقة املحيطني الهندي وال�ه��ادئ ،وهي
جزء من التناف�س بني ال�صني والواليات املتحدة ،حيث ت�سعى فرن�سا �إىل تعزيز
نفوذها.
مبجتمعاتها الإقليمية الثالث ،كاليدونيا اجلديدة وبولينيزيا الفرن�سية ووالي�س
وفوتونا ،ناهيك عن كليربتون ،وه��ي جزيرة غري م�أهولة تبلغ م�ساحتها 1.7
كيلومرت مربع يف منطقة تقع على بعد �أك�ثر من  1000كيلومرت من �ساحل
(التفا�صيل �ص)15
املك�سيك ،تتقدّم فرن�سا كقوة يف املحيط الهادئ.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:42 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 13

رو�سيا�-أوكرانيا :عودة
عقيدة ليونيد بريجنيف!...

الفجر الريا�ضي

�ص 18

12:39
03:49
06:16
07:31

الدو�رسي  :الهالل ال�سعودي
ال يخ�شى ت�شيل�سي

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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تلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س الفلبني �أدان فيه الهجوم الإرهابي احلوثي

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد يقدم منحة
�إىل معهد هارفارد للخاليا اجلذعية

حممد بن زايد يهنئ رئي�س ال�سنغال برئا�سة االحتاد الأفريقي
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أج� ��رى ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
ع �ه ��د �أب ��وظ� �ب ��ي ن ��ائ ��ب القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة �أم�س
ات�صا ًال هاتفياً مع فخامة ماكي
�سال رئي�س جمهورية ال�سنغال
ال �� �ص��دي �ق��ة ،ه� �ن� ��أه ف �ي��ه بت�سلم
بالده الرئا�سة الدورية لالحتاد
الإفريقي  ..متمنياً له النجاح يف
قيادة العمل الأفريقي امل�شرتك
خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة امل �ق �ب �ل��ة مل ��ا فيه
م�صلحة ال�شعوب الأفريقية يف
التنمية واال�ستقرار والرخاء.
و�أك� � ��د � �س �م��وه خ�ل��ال االت�صال
حر�ص دولة الإمارات على تعزيز
عالقاتها م��ع ال�ق��ارة الأفريقية
خا�صة على امل�ستويات التي تخدم
التنمية واالزدهار على اجلانبني،
وع�بر عن تطلعه �إىل املزيد من
التطور يف العالقات الإماراتية
 الأف��ري �ق �ي��ة يف ظ��ل الرئا�سةال�سنغالية لالحتاد الأفريقي.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ت�ل�ق��ى �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ويل ع �ه��د �أبوظبي
ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى للقوات

ق��دم ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل عهد
�أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة منحة �إىل معهد
هارفارد للخاليا اجلذعية لدعم وتطوير الأبحاث املتعلقة بتعديل
اجلينات لعالج مر�ض ال�سكري من النوع الأول من خالل ا�ستبدال
خاليا بيتا يف البنكريا�س.
ي��أت��ي ال��دع��م امل�ق��دم �إىل معهد ه��ارف��ارد للخاليا اجلذعية يف �إطار
م �ب��ادرة ب�ل��وغ امل�ي��ل الأخ�ي�ر ال�ت��ي ترتكز �إىل توطيد ال�ع�لاق��ات مع
الأطراف املعنيني من �أجل حتقيق تغيري فعال وم�ستدام  ..وت�ستمد
املبادرة زخمها من الإميان ب�أهمية بناء م�ستقبل ي�ضمن الإ�ستقرار
ويعزز الكرامة الإن�سانية وي�شمل اجلميع( .التفا�صيل �ص)3

حممد بن را�شد خالل لقائه رئي�س وزراء موزمبيق (وام)

زار جناحي اال�ستدامة وهولندا يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد يلتقي رئي�س وزراء موزمبيق يف جناح بالده

•• دبي-وام:

امل�سلحة ام�س ات�صا ًال هاتفياً من
فخامة رودريغو دوتريتي رئي�س
جمهورية الفلبني�..أعرب خالله
ع ��ن �إدان� � ��ة ب �ل��اده وا�ستنكارها
للهجوم الإرهابي الذي تعر�ضت
ل �ه��ا دول � ��ة الإم� � � � ��ارات م ��ن قبل
امليل�شيات احلوثية الإرهابية.
و�أك ��د ال��رئ�ي����س الفلبيني خالل
االت �� �ص��ال �أن ه ��ذه االع� �ت ��داءات

الإج ��رام� �ي ��ة ت �ت �ن��ايف م ��ع جميع
الأع ��راف وال�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة ..
م ��ؤك��داً ت�ضامن ب�ل�اده ودعمها
دول � � ��ة الإم � � � � � ��ارات يف احل� �ف ��اظ
على �أمنها و�سالمة �أرا�ضيها..
معربا ع��ن متنياته دوام الأمن
واال�ستقرار واالزده��ار للإمارات
و�شعبها.
(التفا�صيل �ص)3

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي رع��اه اهلل ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،معايل
كارلو�س �أغو�ستينو دورو�ساريو رئي�س وزراء جمهورية
موزمبيق ،يف جناح بالده يف �إك�سبو  2020دبي.
و�أ��ش��اد �سموه بعمق العالقات التي تربط البلدين
ال�صديقني وم��ا ت�شهده من تطور م�ستمر يف �ضوء
تطابق ال��ر�ؤى واحل��ر���ص املتبادل على تو�سيع �أطر

رومانيا تعلن و�صول باكورة قوات التعزيز الأمريكية

التعاون لت�شمل �شتى القطاعات احليوية.
من جهة �أخرى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ،جناح اال�ستدامة وجناح
مملكة هولندا يف �إك�سبو  2020دبي ،وذلك يف �إطار
حر�ص �سموه على تفقد الأجنحة امل�شاركة يف احلدث
ال�ع��امل��ي امل �ق��ام حت��ت ��ش�ع��ار ت��وا��ص��ل ال�ع�ق��ول و�صنع
امل�ستقبل مب���ش��ارك��ة  192دول ��ة و�أه ��م امل�ؤ�س�سات
وامل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال��دول �ي��ة ون �خ��ب املبتكرين
واملبدعني من خمتلف �أنحاء العامل.
(التفا�صيل �ص)2

الكرملني ينفي وعد بوتني ملاكرون ..وقوات رو�سية تبد�أ مناورات تكتيكية
•• عوا�صم-وكاالت:

قال الكرملني �أم�س� ،إن الت�أكيدات
الفرن�سية ب� ��أن ال��رئ�ي����س الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن وع� ��د الرئي�س
الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ب�أن
مو�سكو لن تقوم مبناورات ع�سكرية
ج��دي��دة ب��ال �ق��رب م��ن �أوك��ران �ي��ا يف
الوقت الراهن غري �صحيحة.
وق ��ال م �� �س ��ؤول ف��رن���س��ي �إن بوتني
قطع ه��ذا ال��وع��د خ�لال حمادثات
مطولة يف مو�سكو م�ساء االثنني
مع ماكرون.
وق��ال دم�ي�تري بي�سكوف املتحدث
با�سم الكرملني �إن رو�سيا وفرن�سا
مل تتمكنا ب�ع��د م��ن ال�ت��و��ص��ل �إىل
ات �ف��اق ع�ل��ى تخفيف ال�ت��وت��ر حول
�أوك ��ران� �ي ��ا ل �ك �ن��ه ق ��ال �إن تخفيف
التوتر مطلوب و�إن االجتماع وفر
الأ��س��ا���س للمزيد م��ن ال�ع�م��ل بهذا
اخل�صو�ص.
وق��ال امل���س��ؤول الفرن�سي نف�سه �إن
ب��وت�ي�ن واف � ��ق ك��ذل��ك ع �ل��ى �سحب
ال � �ق � ��وات امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ت ��دري �ب ��ات
ع�سكرية يف رو��س�ي��ا البي�ضاء قرب
احل ��دود م��ع �أوك��ران �ي��ا ف��ور انتهاء
املناورات يوم  20فرباير (�شباط).
وق��ال بي�سكوف �إن ال �ق��وات �ستعود
لقواعدها يف رو�سيا بعد التدريبات

 13مليون �شخ�ص يواجهون
املجاعة يف القرن الأفريقي
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع �ل��ن ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة العاملي
�أم ����س ال �ث�لاث��اء �أن  13مليون
� �ش �خ ����ص يف ك �ي �ن �ي��ا وال�صومال
واثيوبيا يواجهون خطر جماعة
�� �ش ��دي ��دة ،ف �ي �م��ا ي �� �ش �ه��د القرن
االف ��ري� �ق ��ي �أ� � �س� ��و�أ ج� �ف ��اف منذ
عقود.
وق ��ال ال�برن��ام��ج ال �ت��اب��ع للأمم
املتحدة �إن � 3سنوات مرت بدون
ف �� �ص��ل �أم� �ط ��ار ف �ع �ل��ي واملنطقة
ت�سجل ال �ظ��روف الأ� �ش��د جفافا
منذ .1981
و�أت� ��ى اجل �ف��اف ع�ل��ى املحا�صيل
وت�سبب يف ارت �ف��اع م�ع��دل نفوق
احل �ي��وان��ات ب�شكل غ�ير طبيعي
م��ا �أرغ � ��م ال �ع��ائ�ل�ات امل�ق�ي�م��ة يف
الأري��اف والتي تعي�ش من تربية
احل�ي��وان��ات وال��زراع��ة على هجر
منازلها.

الرئي�س الفرن�سي ونظريه الأوكراين خالل اجتماعهما عقب عودة ماكرون من مو�سكو( .ا ف ب)
وقالت مو�سكو يف دي�سمرب املا�ضي �إن
دون �أن ي�ح��دد م��وع��دا ل��ذل��ك لكنه الوقت احلايل.
�أ�شار �إىل �أن �أحدا مل يقل �أن القوات ون�ق�ل��ت وك� ��االت الأن� �ب ��اء الرو�سية � 3آالف مناورة �ستجرى يف املنطقة
ع��ن م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ق�ي��ادة املنطقة اجلنوبية خالل عام .2022
�ستبقى يف رو�سيا البي�ضاء.
هذا وذكرت وكاالت �أنباء رو�سية �أن ال �ع �� �س �ك��ري��ة اجل �ن��وب �ي��ة ق ��ول ��ه �إن وال �ت �ق��ى ب��وت��ن ب�ن�ظ�يره الفرن�سي
م �ن��اورات ع�سكرية ب��د�أت يف جنوب الأ� �س��اب �ي��ع ال �ث�لاث��ة م��ن امل �ن ��اورات �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف الكرملني،
رو�سيا ،الثالثاء ،وذلك بعد �ساعات التكتيكية الليلية �ست�شمل �أنظمة االث�ن�ين ،وق��ال م�س�ؤول فرن�سي �إن
م ��ن �إع �ل��ان ب��اري ����س �أن الرئي�س �صواريخ ودبابات ومركبات مدرعة .ب��وت��ن وع��د ب�ع��دم �إج� ��راء مناورات
ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت��ن ق��د وعد ومل ي��و��ض��ح الإع�ل��ان ال��رو� �س��ي ما ع�سكرية جديدة ق��رب �أوك��ران�ي��ا يف
ب�ع��دم �إج� ��راء �أي م �ن��اورات جديدة �إذا كانت املناورات تطورا جديدا �أو الوقت احلايل.
وتقع املنطقة الع�سكرية اجلنوبية
بالقرب من احلدود مع �أوكرانيا يف جزءا من خطط طويلة الأمد.

التحالف :نفذنا � 15ضربة �ضد امليلي�شيات يف حجة

معارك عنيفة يف م�أرب ..وخ�سائر فادحة يف �صفوف احلوثيني

•• اليمن-وكاالت:

مع ا�ستمرار املعارك لتحرير كافة مديريات حمافظة
ح�ج��ة يف ال�ي�م��ن� ،أع �ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية تدمري
� 8آليات ع�سكرية وخ�سائر ب�شرية ب�صفوف ميلي�شيا
احلوثي يف حجة .كما �أو�ضح يف بيان �أم�س� ،أنه نفذ 15
ا�ستهدافا �ضد ميلي�شيا احلوثي يف حجة خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية.
كذلك� ،أعلن �أن احلوثيني �أطلقوا � 3صواريخ بالي�ستية
ال�ستهداف املدنيني يف املحافظة.
وحذر امليلي�شيات من ا�ستخدام الأعيان املدنية ،م�ؤكدا
�أن كل خيارات الرد القانونية مفتوحة.
ه��ذا وت�صدت ق��وات اجلي�ش اليمني وامل�ق��اوم��ة لهجوم
�شنته ميلي�شيات احل��وث��ي يف اجلبهة اجلنوبية مل�أرب،
فيما وا��ص�ل��ت م�ق��ات�لات التحالف ا��س�ت�ه��داف جتمعات
و�آليات امليلي�شيات يف املنطقة.
و�أو�ضحت م�صادر ع�سكرية ميدانية لـ العربية احلدث
�أن ق��وات اجلي�ش واملقاومة �أحلقت بامليلي�شيات خ�سائر
جمة �شرق منطقة اللجمة يف اجلبهة اجلنوبية مل�أرب.

كذلك �شنت هجوماً م�ضاداً جت��اه تبة ال�شهيد يف ذات
اجل�ب�ه��ة ،فيما ك�ب��دت م�ق��ات�لات حت��ال��ف دع��م ال�شرعية
ميلي�شيات احل��وث��ي خ�سائر ب�شرية وم��ادي��ة يف اجلبهة
اجلنوبية مل�أرب.
يف موازاة ذلك ،وا�صلت قوات اجلي�ش واملقاومة تقدمها
يف جبهات �شمال غربي م�أرب.
وباتت تتو�سط امل�سافة بني م�أرب و�صنعاء بعد الدخول
�إىل �أط��راف وادي اجلفرة يف مديرية جم��زر ،وتقرتب
�أكرث من اخلط الرابط بني اجلوف و�صنعاء.
ي�شار �إىل �أن جبهات �شمال غربي م�أرب� ،شهدت ا�شتباكات
متوا�صلة ب�ين ق��وات اجلي�ش الوطني وامل�ق��اوم��ة وبني
ميلي�شيا احلوثي املدعومة من �إي��ران منذ فجر الأحد
املا�ضي يف خمتلف املحاور.
ونفذت ق��وات اجلي�ش واملقاومة يف ال�ساد�س من ال�شهر
اجل � ��اري ،يف م � ��أرب ه �ج��وم �اً ع �ل��ى م��واق��ع امليلي�شيات
ال��دف��اع�ي��ة يف �أط ��راف وادي اجل �ف��رة مب��دي��ري��ة جمزر،
ومتكنت من حترير �أحد املواقع ،بالإ�ضافة �إىل اغتنام
�أ�سلحة خفيفة ومتو�سطة مع فرار امليلي�شيات املرابطة
يف املوقع.

لرو�سيا على احل��دود مع �أوكرانيا
وت���ش�م��ل ��ش�ب��ه ج��زي��رة ال �ق��رم التي
�ضمتها مو�سكو م��ن �أوك��ران�ي��ا عام
 .2014لكن قائمة املناطق الع�شر
ال �ت��ي ��س�ت�ج��رى ف�ي�ه��ا امل� �ن ��اورات ال
ت �� �ش �م��ل الأرا�� � �ض � ��ي ال ��واق� �ع ��ة على
احل � ��دود م��ع �أوك ��ران �ي ��ا ب��ل ت�شمل
مناطق يف ج�ن��وب رو��س�ي��ا ومناطق
انف�صالية عن جورجيا.
و�أ�صبح ماكرون �أك�بر زعيم غربي
ي�ج�ت�م��ع م��ع ب��وت��ن م �ن��ذ �أن ب ��د�أت
رو� �س �ي��ا يف ح���ش��د �أك �ث�ر م��ن 100
�ألف جندي بالقرب من احلدود مع
�أوكرانيا.
وت �ت �ه��م ال� �ق ��وى ال �غ��رب �ي��ة رو�سيا
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �غ��زو ،ل �ك��ن مو�سكو
تنفي تلك اخلطط� ،إال �أنها تقول
�إن �ه��ا ق��د ت�ق��وم بعمل ع���س�ك��ري ،مل
حت��دده ،م��ا مل تتم تلبية ع��دد من
امل �ط ��ال ��ب ،م �ن �ه��ا ت �ع �ه��د م ��ن حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي ب �ع��دم ان�ضمام
�أوكرانيا �إىل ع�ضويته.
بدوره ،قال وزير الدفاع الروماين
فا�سيلي دانكو الثالثاء �إن باكورة
ال�ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة لتعزيز الدول
الأع�ضاء يف حلف �شمال الأطل�سي
ب�شرق �أوروب��ا و�صلت �إىل رومانيا،
وذل��ك يف ظل ح�شد رو�سيا لقواتها
على احلدود الأوكرانية.

ال���ع���راق ي��ع��ي��د فتح
باب الرت�شيح للرئا�سة
•• بغداد�-أ ف ب:

�أع �ل��ن جم�ل����س ال �ن��واب العراقي
�أم ����س ال �ث�لاث��اء �إع� ��ادة ف�ت��ح باب
الت�سجيل للرت�شح ملن�صب رئا�سة
اجل �م �ه��وري��ة ،مل� ��دة ث�ل�اث��ة �أي� ��ام
اعتبارا من الأربعاء ،عقب ت�أجيل
جل�سة ت�صويت مل يكتمل خاللها
الن�صاب القانوين.
وت�أجل انتخاب رئي�س للجمهورية
اىل �إ� �ش �ع��ار �آخ� ��ر ،ل �ع��دم اكتمال
الن�صاب خالل جل�سة دعي اليها
الإث� �ن�ي�ن ،ب���س�ب��ب م�ق��اط�ع��ة كتل
�سيا�سية �أبرزها كتلة تيار ال�صدر
التي ف��ازت بعدد املقاعد الأكرب
يف ال�ب�رمل ��ان خ�ل�ال االنتخابات
النيابية الأخرية.
ومل يحدد جمل�س النواب موعد
الن �ت �خ��اب��ات ج ��دي ��دة .ويتطلب
الن�صاب ح�ضور ثلثي عدد النواب
البالغ .329

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

الهالل الأحمر تقدم م�ساعدات �إن�سانية عاجلة
للمت�أثرين من اجلفاف من �أبناء ال�شعب ال�صومايل

•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة �سمو
ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي  ..تقدم دولة الإمارات  -عرب
هيئة الهالل الأحمر  -م�ساعدات �إن�سانية عاجلة للمت�أثرين من
اجلفاف من �أبناء ال�شعب ال�صومايل ال�شقيق( .التفا�صيل �ص)3

قائد القيادة املركزية الأمريكية لـ (وام):

النظام الدفاعي الإماراتي كان فعاال يف الت�صدي للهجمات ال�صاروخية

الإمارات لديها �أحد �أكرث اجليو�ش احرتافية يف املنطقة  ..وهي مكان �آمن للغاية

•• �أبوظبي -وام:

�أك ��د اجل�ن�رال كينيث م��اك�ن��زي ق��ائ��د ال �ق �ي��ادة املركزية
الأم��ري�ك�ي��ة �أن ال�ن�ظ��ام ال��دف��اع��ي الإم ��ارات ��ي ك��ان فعا ًال
يف الت�صدي للهجمات ال�صاروخية ال�ت��ي تعر�ضت لها
الإم ��ارات و�أن ال��والي��ات املتحدة �ستدعم دول��ة الإمارات
لتح�سني نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.
وقال اجلرنال ماكنزي  -يف حوار مع وكالة �أنباء الإمارات
(وام) � -إن ال��والي��ات املتحدة تتعاون مع الإم��ارات ومع
ال�شركاء الإقليميني وال��دول�ي�ين لتطوير ح�ل��ول �أكرث
فعالية لإي�ق��اف الهجمات با�ستخدام ال�ط��ائ��رات بدون
طيار.
و�أ� �ض��اف  :ي�سعدنا �أن ن��رى اال��س�ت�خ��دام ال�ف�ع��ال لنظام
ال��دف��اع امل�ضاد لل�صواريخ (ث��اد) يف الإم ��ارات ،و�أع�ل��م �أن
ذلك يطمئن اجلميع يف دولة الإمارات و�سوف ن�ستمر يف
التعاون مع الإمارات لتطوير �أنظمة دفاعية �أكرث فعالية
يف امل�ستقبل.
وق ��ال اجل �ن�رال م��اك�ن��زي  -ال ��ذي ي���ش��رف ع�ل��ى القوات
الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط  -نحن نعمل مع �شركائنا
يف املنطقة وم��ع �شركات تطوير التقنيات الدفاعية يف

اجلرنال كينيث ماكنزي
ال��والي��ات املتحدة لتطوير حلول من �ش�أنها �أن تتعامل
مع الطائرات بدون طيار قبل �أن يتم �إطالقها  ..ويهدف
هذا النظام �إىل اكت�شاف الطائرات بدون طيار والتعامل
(التفا�صيل �ص)4
معها قبل �إطالقها .

تبيي�ض �أم���وال وجت�س�س..
تهم جديدة تالحق الغنو�شي

•• تون�س-وكاالت:

عملية يل ذراع بني اجلمعية و�سعيد

احتجاجا على قرار حل جمل�س الق�ضاء

تون�س :جمعية الق�ضاة تقرر تعليق العمل يف املحاكم

•• الفجر  -تون�س

دعت جمعية الق�ضاة التون�سيني� ،أم�س الثالثاء� ،إىل تعليق العمل يف املحاكم،
يومي اليوم الأربعاء وغدا اخلمي�س ،احتجاجا على قرار الرئي�س قي�س �سعيد
حل املجل�س الأعلى للق�ضاء يف البالد .واعتربت جمعية الق�ضاة يف بيان ن�شرته
يف �صفحتها على في�سبوك ،قرار الرئي�س التون�سي انتهاكا �صارخا ال�ستقاللية
ال�سلطة الق�ضائية ،وقالت �إن املجل�س الأعلى للق�ضاء هو �آخر �ضمانة للف�صل
بني ال�سلطات وحتقيق التوازن بينها.
كذلك �أعلنت جمعية الق�ضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية �أمام مقر املجل�س
الأعلى للق�ضاء يوم اخلمي�س املقبل ،ودعت جميع الق�ضاة العدليني والإداريني
واملاليني �إىل امل�شاركة فيها بكثافة بزيهم الق�ضائي.
ك�م��ا دع ��ت ك��ل م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وال �ع��ائ �ل��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة واحلقوقية
وال�شخ�صيات الوطنية والقوى احلية امل�ؤمنة واملدافعة عن ا�ستقالل الق�ضاء
ودول��ة القانون �إىل امل�شاركة يف هذه الوقفة االحتجاجية دفاعا عن ال�سلطة
الق�ضائية .كذلك دعت كافة الق�ضاة من الأ�صناف الثالثة العديل والإداري
وامل��ايل يف ه��ذا ال�ظ��رف الدقيق �إىل ر���ص ال�صفوف والتم�سك با�ستقاللية
ال�سلطة الق�ضائية وحمايتها من �أي تدخل.

ف �ي �م��ا ي�ت�رق ��ب �أن ت �ع �ق��د هيئة
الدفاع عن �شكري بلعيد وحممد
ال�ب�راه� �م ��ي م � ��ؤمت� ��راً �صحافياً
ال �ي��وم الأرب� �ع ��اء ،ك�شفت م�صادر
ال �ع��رب �ي��ة -احل � ��دث �أن الهيئة
�ستك�شف عن اجلهاز ال�سري املايل
ل��رئ�ي����س ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة را�شد
ال �غ �ن��و� �ش��ي وت ��ورط ��ه يف جرائم
تبيي�ض الأم��وال واالع�ت��داء على
�أم��ن ال��دول��ة والتج�س�س حل�ساب
�أطراف �أجنبية.
و�أف ��ادت امل�صادر ذاتها � ّأن الهيئة
�ستقدم معطيات تتعلق بارتكاب
الغنو�شي جرائم تبيي�ض الأموال
واالع� � �ت � ��داء ع �ل��ى �أم � ��ن ال ��دول ��ة
الداخلي واخلارجي”� ،إىل جانب
التج�س�س لفائدة �أطراف �أجنبية.
يذكر �أن هيئة الدفاع عن بلعيد
وال�براه�م��ي ،تعقد غ��داً م�ؤمترا
��ص�ح��اف�ي��ا م���ش�ترك��ا م��ع ك��ل من
ال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة للمحامني
واجلمعية التون�سية للمحامني
ال �� �ش �ب��ان ،حت ��ت ع� �ن ��وان اجلهاز
ال�سري املايل للغنو�شي وال�سقوط
امل � ��دوي ل�ل�ح�م��اي��ة الق�ضائية”،
وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة
الغتيال بلعيد.

االربعاء  9فبراير  2022م  -العـدد 13464

�أخبـار الإمـارات

Wednesday 9 February 2022 - Issue No 13464

ال�صحة جتري  482,477فح�صا ك�شفت عن � 1,615إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد و 2,219حالة �شفاء
•• �أبوظبي  -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
ن�ط��اق ال�ف�ح��و��ص��ات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االك�ت���ش��اف امل�ب�ك��ر وح�صر
احل� ��االت امل���ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد “كوفيد ”19 -
واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 482,477
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 ال��دول��ة يف الك�شف عن  1,615حالة
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  860,976حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة  4حاالت م�صابة وذلك من تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
ال��دول��ة  2,269حالة  .و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع

عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها
بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون
م��ع اجل�ه��ات ال�صحية والتقيد بالتعليمات واالل �ت��زام بالتباعد
االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت الوزارة
عن �شفاء  2,219حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد
“كوفيد  ”19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  788,861حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  20,362جرعة من
لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  20,362ج��رع��ة م��ن لقاح
“كوفيد ”19-خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي
مت تقدميها حتى ام�س  23,756,030جرعة ومعدل توزيع اللقاح 240.19
جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد 19-و�سعياً �إىل الو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت
وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.19-

حممد بن را�شد يلتقي رئي�س وزراء موزمبيق يف جناح بالده يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”  ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،معايل كارلو�س �أغو�ستينو
دورو��س��اري��و رئي�س وزراء جمهورية موزمبيق ،يف جناح ب�لاده يف �إك�سبو
 2020دبي.
و�أ�شاد �سموه بعمق العالقات التي تربط البلدين ال�صديقني وما ت�شهده

•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل”  ،جناح
اال�ستدامة وجناح مملكة هولندا يف
�إك�سبو  2020دبي ،وذلك يف �إطار
حر�ص �سموه على تفقد الأجنحة
امل�شاركة يف احل��دث العاملي املقام
حت ��ت �شعار” ت��وا� �ص��ل العقول
و�صنع امل�ستقبل” مب�شاركة 192
دول��ة و�أه ��م امل�ؤ�س�سات واملنظمات
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات ال � ��دول� � �ي � ��ة ون� �خ ��ب
املبتكرين واملبدعني م��ن خمتلف
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل .وا� �س �ت �ه��ل �سموه
اجل��ول��ة ب��زي��ارة ج�ن��اح اال�ستدامة
ريا” ،ال��ذي ي�سلط ال�ضوء
�أو “ت ّ
ع�ل��ى ال �� �ض��رورة امل�ل� ّ�ح��ة للت�صدي
للت�أثريات البيئية ال�سلبية لبع�ض
امل�م��ار��س��ات اخل��اط�ئ��ة ع�ل��ى البيئة
وامل � � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،مب��ا يوفره
اجل�ن��اح ل�ل��زوار م��ن جتربة فريدة
ت�ل�ه�م�ه��م ل�ب�ن��اء م�ستقبل �أف�ضل
و�أك�ثر ا�ستدامة ،حيث ي�ستعر�ض
اجل�ن��اح عالقة الب�شر بالطبيعة،

من تطور م�ستمر يف �ضوء تطابق ال��ر�ؤى واحلر�ص املتبادل على تو�سيع
�أطر التعاون لت�شمل �شتى القطاعات احليوية.
وا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،مع معايل رئي�س وزراء جمهورية موزمبيق ،خالل اللقاء،
�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وخلق م�سارات جديدة لتبادل
اخلربات والأفكار مبا يدعم جهود التنمية �ضمن القطاعات ذات الأولوية،
واملجاالت حمل االهتمام امل�شرتك ،خا�صة االقت�صادية واال�ستثمارية ومبا
يعود باخلري والنفع على البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

من جانبه �أك��د رئي�س وزراء جمهورية موزمبيق عمق عالقات ال�صداقة
والتعاون بني بالده ودولة الإم��ارات ،منوهاً بحر�ص بالده على تطويرها
و�أخ��ذه��ا �إىل �آف��اق جديدة ت�سهم �ضمن �إط��اره��ا الأ�شمل يف تو�سيع دائرة
التعاون العربي الأفريقي بوجه عام.
كما �أ�شاد معايل كارلو�س دورو�ساريو بالتنظيم عايل امل�ستوى لهذه الدورة
اال�ستثنائية من معر�ض “�إك�سبو  2020دبي” الأك�بر يف تاريخه والتي
تقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا ،م�ؤكداً
�أن دبي ودولة الإم��ارات لديها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها نقطة

االنطالق النموذجية للعامل نحو م�ستقبل مزدهر حافل باالبتكار والتقدم
ملا فيه خري ال�شعوب كافة .ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات
و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم وم�ع��ايل رمي بنت
�إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل  ،املدير العام ملعر�ض
“�إك�سبو  2020دبي” ،ومعايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير دولة  ،و�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم ،رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية.

حممد بن را�شد يزور جناحي اال�ستدامة وهولندا يف �إك�سبو 2020

وك�ي�ف�ي��ة ح�ث�ه��م ع�ل��ى ت�غ�ي�ير منط
احل� �ي ��اة م ��ن �أج � ��ل احل� �ف ��اظ على
البيئة .وي�ق��دم ج�ن��اح اال�ستدامة
ع��ر� �ض �اً ل�ت�ج��رب��ة دول� ��ة الإم � ��ارات
مبا لها من مكانة ك�إحدى الدول
الرائدة عاملياً يف جمال اال�ستدامة،

�إعـــالن �إلغاء ترخي�ص
العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

يعلن ال�سادة /ال�صيدلية املركزية امل�سجلة بهيئة ال�صحة
بقيد رقم ( )PF-1025ورخ�صة جتارية �صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية �أبوظبي رقم ( )CN-1017761قد
تقدمو بطلب الغاء الرتخي�ص اعتباراً من 2022/02/08
وبناء عليه �سوف يتم توقف التعامل مع �شركات الت�أمني.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
هيئة ال�صحه خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الهيئة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة.
عن /ال�صيدلية املركزية

�إذ تن�سجم �أج �ن��دة اال��س�ت��دام��ة يف
�إك�سبو  2020دب��ي م��ع الأجندة
ال ��وط �ن �ي ��ة يف ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ،مبا
ي�ست�ضيفه اجل �ن��اح م��ن فعاليات
ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ،وع ��رو� ��ض ع�ل�م�ي��ة ذات
�صلة.

ومت ت�صميم اجلناح بطريقة تربز
مفهومه و�أهدافه الداعمة لفكرة
اال� �س �ت��دام��ة ،ح�ي��ث ي�غ�ط��ي مظلة
ريا  4,912لوحا �شم�سيا ،ويبلغ
ت ّ
عر�ضها  130م�ترا ،بينما ي�ضم
اجل �ن��اح  18م��ن �أ� �ش �ج��ار الطاقة

التي ت�سهم يف �إن�ت��اج  4غيغاواط
يف ال�ساعة من الطاقة البديلة� ،أي
ما يكفي من الكهرباء ل�شحن �أكرث
م��ن � 900أل��ف ه��ات��ف متحرك..
كما ي�ستخدم اجل�ن��اح تقنيات ري
م�ب�ت�ك��رة ،مب��ا فيها ن�ظ��ام لتدوير

امل �ي��اه ال��رم��ادي��ة ،ب �ه��دف تقلي�ص
ا� �س �ت �ه�ل�اك امل � �ي� ��اه يف امل�ساحات
اخل�ضراء بن�سبة  75يف املائة.
 جناح هولندا .ك �م��ا زار � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم جناح

مملكة ه��ول�ن��دا امل ُ�ق��ام يف منطقة
اال� �س �ت��دام��ة حت��ت ��ش�ع��ار “تكامل
امل �ي��اه وال �ط��اق��ة والغذاء” ،حيث
�أطلع �سموه على ما تقدمه مملكة
هولندا من حلول ل�ضمان تنويع
م�صادر الطاقة وحتقيق املزيد من

االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية
وت�أمني وفرة املياه العذبة للزراعة
واال� �س �ت �ه�ل�اك ،وذل� ��ك م��ن خالل
ت�ك��ام��ل ق �ط��اع��ات امل �ي��اه والطاقة
والغذاء .وميثل اجلناح الهولندي
وح��دة بيولوجية متكاملة ،حيث
يعتمد على تقنية ت�بري��د الهواء
ال�ساخن الذي ي�ستخرج منه املاء؛
و ُت�ستخدم تلك املياه لري املزرعة
الر�أ�سية التي ي�ضمها اجلناح ،كما
ي�ت��م ت�ق��دمي ت�ل��ك امل �ي��اه ال�صاحلة
لل�شرب ل ��زوار اجل�ن��اح ك�ج��زء من
جتربة الزائر ،وي�صل انتاج اجلناح
�إىل  2000لرت من املياه يوميا.
ومت االع� �ت� �م ��اد يف ب� �ن ��اء اجلناح
الهولندي بن�سبة  95يف املائة على
م��واد معاد تدويرها ،حيث يحوي
اجل�ن��اح �ستائر م�صنوعة م��ن ن�شا
ال � ��ذرة ،وج � ��دران ح��دي��دي��ة مُعاد
ا�ستخدامها كما �سيتم ا�ستخدامها
م���س�ت�ق�ب�لا يف �أح � ��د امل�شروعات
ال�ك�برى ..وتنتج املزرعة الر�أ�سية
يف اجل �ن��اح ال�ك�ث�ير م��ن النباتات،
مثل الريحان والنعناع والهليون،
وال �ت��ي ُت���س�ت�خ��دم ب�شكل ي��وم��ي يف
اجلناح.

لطيفة بنت حممد 2022-2-22 :تاريخ �إطالق متحف امل�ستقبل بدبي �..أجمل مبنى على وجه الأر�ض
•• دبي -وام:

رفعت حرم �سمو ال�شيخ حممد بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد
ال�ف�ج�يرة � ،سمو ال�شيخة لطيفة
ب�ن��ت حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
راعية جائزة لطيفة بنت حممد بن
را�شد �آل مكتوم لإبداعات الطفولة
امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن ج �م �ع �ي��ة النه�ضة
الن�سائية بدبي � ..أ�سمى التهاين
وال� �ت�ب�ري� �ك ��ات ل �ل �م �ق��ام ال�سامي
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” بالإعالن عن �إطالق
متحف امل�ستقبل بدبي يف -2-22
 2022على �أنه تاريخ ميالد مميز
لأجمل مبنى على وجه الأر�ض و�أن
هذا املتحف حتفه هند�سية ح�صدت
العديد من اجلوائز العاملية.

ج��اء ذل��ك مبنا�سبة �إع�لان �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي “رعاه
اهلل” �إط� �ل��اق م �ت �ح��ف امل�ستقبل
بدبي يف .2022-2-22
و�أ�شارت �سموها �إىل �أن املتحف يعد
لوحة فنية ج�سدت قيما ح�ضارية
را�سخة من بوابات �إم��ارات الت�آخي
ودب ��ي ال �� �س�لام  ،لتحقيق �أه ��داف
��س��ام�ي��ة ون�ب�ي�ل��ة ت �ع��زي��زا لرت�سيخ
م �ت��ان��ة دول� �ت� �ن ��ا ال �غ��ال �ي��ة كمركز
عاملي لتطوير التكنولوجيا ودعم
م� �ب ��ادرات� �ه ��ا وخ �ط �ط �ه��ا ال ��واع ��دة
ت��أ��ص�ي�لا ل�لا��س�ت��دام��ة وا�ستقطاب
العقول املبدعة و�أ�صحاب املواهب
و��ص�ن��اع ال�ت�ق�ن�ي��ات والتكنولوجيا
احلديثة.
و�أ�ضافت  :تتواىل الأف�ك��ار امللهمة
بقراءة مت�أنية وعميقة يف مقوالت

� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال ��وال ��د ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم والتي
زينت امل�ك��ان وامل�ح�ف��ورة على جدار
امل�ت�ح��ف اخل��ارج��ي وال �ت��ي فحواها
“لن نعي�ش م �ئ��ات ال���س�ن�ين ولكن
ميكن �أن نبدع �شيئاً ي�ستمر مئات
ال�سنني”.
ويف مقولة �أخرى ل�سموه جاء فيها
“ امل�ستقبل �سيكون مل��ن ي�ستطيع
ت �خ �ي �ل��ه وت �� �ص �م �ي �م��ه وت �ن �ف �ي ��ذه ،
امل�ستقبل ال ينتظر  ،امل�ستقبل ميكن
ت���ص�م�ي�م��ه وب� �ن ��ا�ؤه اليوم” و�إننا
على يقني �أن متحف امل�ستقبل هو
�أح��د �أك�ثر املباين �إبداعاً وعمقاً يف
العامل.
وقالت �سموها :مما مييز املتحف
�إنه غاية يف الدقة الفنية والتقنية
واملعمارية تزينه لغة القر�آن الكرمي
اللغة العربية ي�ضم بني دفتيه �سبعة
طوابق جت�سد يف ف�ضائها الداخل

�أح��دث تقنيات الواقع االفرتا�ضي
وامل�ع��زز وحتليل البيانات الفخمة
وال��ذك��اء اال�صطناعي والتفاعلي
الآيل الب�شري لتو�ضيح التجارب
ال �ع��امل �ي��ة ال �ث�ري� ��ة ل�ل��إج ��اب ��ة عن
ك��اف��ة ال�ت���س��ا�ؤالت امللحة واملتعلقة
مب �� �س �ت �ق �ب ��ل الإن � � �� � � �س� � ��ان وامل � � ��دن

واملجتمعات الب�شرية واحلياة على
كوكب الأر���ض و�صوال �إىل الف�ضاء
اخل��ارج��ي .ولفتت �إىل �أن متحف
امل�ستقبل ��ص��رح ح���ض��اري ي�صافح
ال � �ع ��ام اجل ��دي ��د  2022بعيون
�إب��داع �ي��ة ح�ل�ق��ت يف � �س �م��اوات دبي
ال�سالم والإب��داع والتميز ويختزن

ب�ي�ن ث �ن��اي��اه ب �ي �ئ��ة م �ب��دع��ة جتمع
بني املعرو�ضات واملن�صات الغامرة
والأجواء امل�شوقة.
و�أ� �ض��اف��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة لطيفة
ب�ن��ت حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
�أن متحف امل�ستقبل بدبي جم�سم
ح���ض��اري ي ��ؤك��د ع�ل��ى م��ر الأزمنة
�أن دب��ي حا�ضنة الإب� ��داع والتفوق
والتميز وال��ري��ادة ول��ذل��ك نتطلع
م ��ن ك ��اف ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات الرتبوية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واجل��ام �ع �ي��ة تنظيم
زي ��ارات مربجمة ملتحف امل�ستقبل
ل�تر��س�ي��خ ق �ي��م ال ��ري ��ادة والإب� � ��داع
وكذلك ن�أمل من كافة امل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة والبحثية والدرا�سية
�إي �ل�اء ه��ذا ال���ص��رح ج��ل االهتمام
لرت�سيخ ر�سالته احل�ضارية خدمة
ل�لا��س�ت��دام��ة وال �ت �ط��ور وا�ستثمار
ك��اف��ة �أجنحته وا��س�ت�خ��دام املتحف
لتعزيز الفكر الإن�ساين الرائد.
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وام تنتج فيلم حكاية �أمل الوثائقي احتفاء ب�إجنازات الدولة العاملية يف قطاع الف�ضاء
•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات “وام” ع��ن فيلمها ال��وث��ائ�ق��ي الثاين
“حكاية �أمل” الذي �أنتجته يف �إطار االحتفاء ب�إجنازات الدولة الرائدة
يف قطاع الف�ضاء ومرور عام على و�صول “م�سبار الأمل” بنجاح �إىل
م��داره حول كوكب املريخ .ويقدم الفيلم ،ال��ذي تبلغ مدته نحو 12
دقيقة� ،إطاللة تاريخية على �إجنازات العرب الرائدة يف العلوم املختلفة
منذ قرون وب�صمة دولة الإمارات التاريخية يف قطاع الف�ضاء العاملي
خا�صة مع و�صول �أول رائد ف�ضاء �إماراتي �إىل حمطة الف�ضاء الدولية
وكذلك تنفيذ �أول مهمة عربية ال�ستك�شاف املريخ بنجاح.
وبهذه املنا�سبة � ..أكد �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة �أنباء
الإمارات “وام” �أنه بعد النجاح الكبري الذي حققه فيلم “”1971

باكورة �أفالم “وام” الوثائقية الذي مت �إطالقه تزامنا مع االحتفاء
بعيد االحتاد اخلم�سني ،جاء �إنتاج فيلم “حكاية �أمل” ليقدم توثيقا
تاريخيا لرحلة تفاين وعمل د�ؤوب قدمتها دولة الإمارات و�شبابها يف
جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء و�إجنازات وطنية رائدة �سطرتها على ال�صعيد
العاملي .وقال �سعادته  :خالل �إعداد هذا الفيلم الوثائقي حر�صنا على
تقدميه ب�شكل �شيق ومبتكر يحاكي جميع الأعمار ،خا�صة و�أن الف�ضاء
يعد من العلوم الرثية املبتكرة التي ت�ستهوي جميع الأعمار ،وت�شهد يف
الوقت احلايل �إقباال كبريا من �أبناء الوطن على درا�ستها.
و�أ� �ش ��ار ��س�ع��ادت��ه �إىل �أن ال�ف�ي�ل��م يت�ضمن ل �ق��اءات م��ع متخ�ص�صني
و�شخ�صيات علمية عربية وع��امل�ي��ة م ��ؤث��رة يف جم��ال ع�ل��وم الف�ضاء،
ليقدموا م�لام��ح م��ن �إجن ��ازات ال�ع��رب العلمية وم���س�يرة الإجن ��ازات
اال�ستثنائية التي حققتها دولة الإم��ارات يف قطاع الف�ضاء ،وجناحها

حممد بن زايد يتلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س الفلبني
�أدان فيه الهجوم الإرهابي احلوثي و�أكد ت�ضامن بالده مع الإمارات

يف ت�أهيل كوكبة من ال�شباب الذين قادوا دفة �إجنازاتها بكفاءة وجدارة
عالية .و�أ�ضاف �أن وكالة �أنباء الإمارات ويف �إطار �شراكتها مع العديد
من و�سائل الإعالم العربية والعاملية� ،ستقوم بعر�ض الفيلم الوثائقي
يف عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية وكذلك دول �أمريكا
اجلنوبية وال�صني ،وذل��ك من �أج��ل �إب��راز الإجن��ازات الإماراتية التي
حتققت يف هذا القطاع على ال�صعيد العاملي خا�صة و�أن العديد من
دول العامل متتلك جتارب م�شابهة يف جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء.
يذكر �أن فيلم “حكاية �أمل” يتم تقدميه بت�سع لغات ت�شمل العربية،
والإجنليزية ،والفرن�سية ،والأملانية ،والإ�سبانية ،والرو�سية ،وال�صينية،
والربتغالية والهندية ،مع توافر ترجمة مقروءة للن�صو�ص وذلك
بهدف الو�صول �إىل �أك�بر �شريحة من امل�شاهدين يف خمتلف �أنحاء
العامل.

خالل ات�صال هاتفي ..حممد بن زايد
يهنئ رئي�س ال�سنغال برئا�سة االحتاد الأفريقي

•• �أبوظبي -وام:

••�أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم ����س ات���ص��ا ًال ه��ات�ف�ي�اً م��ن فخامة
رودريغو دوتريتي رئي�س جمهورية الفلبني�..أعرب خالله عن �إدان��ة بالده
وا�ستنكارها للهجوم الإره��اب��ي ال��ذي تعر�ضت لها دول��ة الإم ��ارات من قبل
امليل�شيات احلوثية الإرهابية .و�أك��د الرئي�س الفلبيني خ�لال االت�صال �أن
هذه االعتداءات الإجرامية تتنايف مع جميع الأعراف والقوانني الدولية ..
م�ؤكداً ت�ضامن بالده ودعمها دولة الإمارات يف احلفاظ على �أمنها و�سالمة
�أرا�ضيها..معربا عن متنياته دوام الأم��ن واال�ستقرار واالزده��ار للإمارات
و�شعبها.
كما �أع��رب عن �شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإم��ارات العربية
املتحده �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف بالده لتعزيز قدراتها وجهودها يف مواجهة
جائحة “ كورونا “ ..م�ؤكدا حر�صه على تعزيز التعاون بني الفلبني ودولة
الإم� � � ��ارات يف خم�ت�ل��ف القطاعات .عالقات البلدين وعدداً من الق�ضايا
وب �ح��ث ��س�م��وه وال��رئ �ي ����س الفلبيني حمل االهتمام امل�شرتك .من جانبه

�أج��رى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة �أم�س ات�صا ًال هاتفياً مع فخامة
ماكي �سال رئي�س جمهورية ال�سنغال ال�صديقة،
هن�أه فيه بت�سلم بالده الرئا�سة الدورية لالحتاد
الإف��ري�ق��ي  ..متمنياً ل��ه النجاح يف ق�ي��ادة العمل
الأف��ري�ق��ي امل�شرتك خ�لال ال�ف�ترة املقبلة مل��ا فيه
م�صلحة ال�شعوب الأفريقية يف التنمية واال�ستقرار
والرخاء.
و�أكد �سموه خالل االت�صال حر�ص دولة الإمارات
على تعزيز عالقاتها مع القارة الأفريقية خا�صة
على امل�ستويات التي تخدم التنمية واالزدهار على
اجلانبني ،وعرب عن تطلعه �إىل املزيد من التطور

••�أبوظبي-وام:

ق��دم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
منحة �إىل معهد ه��ارف��ارد للخاليا
اجلذعية” لدعم وتطوير الأبحاث
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ع��دي��ل اجل �ي �ن��ات لعالج
م��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع الأول
م��ن خ�لال ا��س�ت�ب��دال خ�لاي��ا بيتا يف
البنكريا�س.
ي�أتي الدعم املقدم �إىل معهد هارفارد
للخاليا اجلذعية يف �إطار “مبادرة
ب �ل��وغ امل �ي��ل الأخري” ال �ت��ي ترتكز
�إىل توطيد العالقات مع الأطراف
املعنيني من �أجل حتقيق تغيري فعال
وم�ستدام  ..وت�ستمد املبادرة زخمها
م��ن الإمي ��ان ب�أهمية بناء م�ستقبل
ي�ضمن الإ��س�ت�ق��رار وي�ع��زز الكرامة
الإن�سانية وي�شمل اجلميع.
وت �ع �م��ل م � �ب� ��ادرة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ل��دع��م م �� �ش��اري��ع ال �� �ص �ح��ة العاملية
“بلوغ امليل الأخري” على مكافحة
الأمرا�ض وتعزيز الأنظمة ال�صحية

�أع��رب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان عن �شكره ملبادرة

دولة الإم��ارات متمنياً لبلده و�شعبه
كل اخلري.

يف ال �ع�ل�اق��ات الإم ��ارات� �ي ��ة  -الأف��ري �ق �ي��ة يف ظل
الرئا�سة ال�سنغالية لالحتاد الأفريقي .كما تناول
االت�صال الهاتفي ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
و�سبل دفعها �إىل الأمام يف خمتلف املجاالت �إ�ضافة
�إىل ع��دد من الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل
االهتمام امل�شرتك.
وهن�أ �سموه رئي�س ال�سنغال بفوز الفريق ال�سنغايل
لكرة القدم بك�أ�س الأمم الأفريقية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ع�ب�ر ف �خ��ام��ة م ��اك ��ي �� �س ��ال ،رئي�س
جمهورية ال�سنغال ال�صديقة ،عن �شكره ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان على تهنئته
ونوه بالعالقات الوثيقة التي تربط بالده بدولة
الإمارات.
كما ع�بر ع��ن تقديره ل�ل��دور الإم��ارات��ي التنموي
والإن�ساين داخل القارة الأفريقية.

حممد بن زايد يقدم منحة �إىل معهد هارفارد للخاليا اجلذعية

ب �ج��ان��ب دع �م �ه��ا ت �ط��وي��ر الأب �ح ��اث
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ب�ت�ك��رة لت�شجيع
التقدم يف الق�ضاء على الأمرا�ض.
ووف�ق�اً ملنظمة ال�صحة العاملية ف�إن
نحو  422مليون �شخ�ص يف خمتلف
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل م �� �ص��اب��ون مبر�ض
ال���س�ك��ري ح�ي��ث يت�سبب امل��ر���ض يف
نحو  1.6مليون حالة وفاة مبا�شرة
�سنوياً و�شهدت العقود املا�ضية زيادة
م�ضطردة يف عدد الإ�صابات ومدى
انت�شار مر�ض ال�سكري.
وقال �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد
�أبوظبي � :إن دولة الإمارات العربية
املتحدة حري�صة على تعزيز التعاون
وت�ضافر جهود دعم ال�صحة العاملية
 ..ومي �ث��ل ه ��ذا ال��دع��م �إىل معهد
ه��ارف��ارد للخاليا اجلذعية فر�صة
ل�لان �� �ض �م��ام �إىل م�ه�م�ت��ه لتحقيق
�إجن � � ��از ك �ب�ي�ر يف جم � ��ال مكافحة
مر�ضى ال�سكري من النوع الأول.
و�أكد �سموه �أن دولة الإمارات تدرك

�أه �م �ي��ة االب �ت �ك��ار يف �إي� �ج ��اد حلول
ج��دي��دة ل�ل�ق���ض��اي��ا امل �ل �ح��ة يف �إط ��ار
ال �ت��زام �ه��ا ب��دع��م ق �� �ض��اي��ا ال�صحة
العاملية وحت�سني حياة النا�س حول
ال �ع ��امل .وق� ��ال ال��دك �ت��ور دوغال�س
م �ي �ل �ت��ون  -ال� � ��ذي ي �� �ش �غ��ل كر�سي
�أ��س�ت��اذي��ة زان ��در للخاليا اجلذعية
وعلم الأحياء التجديدي يف جامعة
ه� ��ارف� ��ارد وامل ��دي ��ر امل �� �ش ��ارك ملعهد
ه ��ارف ��ارد ل�ل�خ�لاي��ا اجل��ذع �ي��ة � -إن
النتائج ال��واع��دة التي �شهدناها يف
�أبحاث اخلاليا اجلزرية امل�شتقة من
اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة تب�شر ب�إمكانية
�إي�ج��اد ع�لاج يغري حياة الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ع� ��بء مر�ض
ال �� �س �ك��ري م ��ن ال �ن ��وع الأول مدى
حياتهم  ..وا�ستطعنا حتقيق هذه
النتائج بف�ضل اجلهود طويلة الأمد
ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا ال �ط�ل�اب وف��ري �ق �ن��ا يف
معهد ه��ارف��ارد للخاليا اجلذعية
لتحويل اخلاليا اجلذعية الب�شرية
متعددة الإمكانيات �إىل خاليا بيتا

منتجة للأن�سولني وبالتايل �إنتاج
�إم� � � ��دادات ال ت�ن���ض��ب م ��ن اخلاليا
القابلة للزراعة.
و�أ� � � �ض� � ��اف :ل �ق ��د ح �ق �ق��ت �صناعة
التكنولوجيا احليوية تقدماً كبرياً
يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال م ��ن �أج � ��ل ت�صنيع
اخلاليا واختبار النتائج يف التجارب
ال�سريرية ،وج��اءت النتائج الأوىل
امل �ع �ل �ن��ة م � ��ؤخ� ��راً م �ب �� �ش��رة �إىل حد
كبري  ..فيما يتمثل التحدي التايل
الذي يواجهنا الآن يف حماية خاليا
ب�ي�ت��ا امل ��زروع ��ة م��ن رف ����ض اجلهاز
املناعي للمتلقي  ..ويف حال جنحت
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ن��ا ��س�ي���ص�ب��ح العالج
ب �خ�ل�اي��ا ب �ي �ت��ا م �� �س �ت �ق �ب�لا ال �ع�ل�اج
املعياري للمر�ضى امل�صابني مبر�ض
ال�سكري.
ك �م��ا ت �ت��اح مب��وج��ب ه ��ذه ال�شراكة
ال �ف��ر� �ص��ة الث� �ن�ي�ن م ��ن الباحثني
الإماراتيني لالن�ضمام �إىل “خمترب
دوغ�ل�ا� ��س ميلتون” ل�ل�إ� �س �ه��ام يف
الأبحاث والعمل على تطوير عالج

م�ب�ت�ك��ر مل��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن النوع
الأول .وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة فاطمة
الكعبي املديرة التنفيذية لربنامج
زراعة نخاع العظام يف مركز �أبوظبي
للخاليا اجلذعية �إن فر�صة ان�ضمام
مواطنني �إثنني �إىل خمترب ميلتون
بو�صفهما زميلني بحثيني �ست�سهم
يف حتقيق �إث��راء ثقايف وعلمي هائل
جلميع امل�شاركني  ..كما يقدم هذا
التعاون فر�صة قيمة �إىل الزمالء
امل�شاركني يف ه��ذا البحث من حيث
اك�ت���س��اب اخل�ب�رة وال �ع �ل��م واملعرفة
م��ن خ�لال عملهم يف املخترب حتت
�إ� � �ش ��راف ب��اح��ث ع�ل�م��ي م ��رم ��وق ..
ونتطلع �إىل تر�شيح �أف�ضل الكوادر
م��ن فريقنا العلمي امل��وه��وب وكلنا
�أمل ب�أن ت�سهم م�شاركتهم يف ت�سريع
الأب�ح��اث و�إي�ج��اد ع�لاج ناجع ملر�ض
ال�سكري من النوع الأول.
وي�ن�ت��ج م��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن النوع
الأول ب�سبب االفتقار خلاليا “بيتا”
املنتجة للأن�سولني والتي يدمرها

اجل �ه��از امل�ن��اع��ي ب��وا��س�ط��ة �آل �ي��ات ال
ت��زال غري معروفة  ..وبالرغم من
�أن ��ه مي�ك��ن للمر�ضى ال�ت�ع��اي����ش مع
م��ر���ض ال���س�ك��ري� ،إال �أن ��ه ال يوجد
ل ��ه ع�ل�اج ح��ال �ي �اً و� �س �ت��دع��م املنحة
املقدمة من �سموه امل�شروع الرئي�سي
الأول املتمثل يف ت�صنيع خاليا بيتا
ق ��ادرة على ت�ف��ادي ال�ه�ج��وم املناعي
لها  ..فيما ي�شمل امل���ش��روع الحقاً
حت��دي��د اخل�لاي��ا املناعية امل�س�ؤولة
ع��ن رف����ض خ�لاي��ا بيتا امل�شتقة من
اخل�لاي��ا اجلذعية امل��زروع��ة ،والتي
��س�ت�ت�ي��ح حت��دي��د اخل�ل�اي ��ا املناعية
التي تبد�أ وتوا�صل الهجوم املناعي
و�إي�ج��اد �آل�ي��ة للق�ضاء عليها  ..كما
ي�شمل امل�شروع تطوير مناذج خلاليا
جذعية مماثلة لتلك املوجودة داخل
جيوب يف البنكريا�س ت�سمى “جزر”
لزراعتها يف الإن�سان  ..و�سي�سمح هذا
الربنامج الطموح للخاليا اجلزرية
املنبوذة اال�ستمرار والعمل ل�سنوات
بعد زراعتها يف مر�ضى ال�سكر مما

�سي�سهم يف عالجهم من املر�ض.
وير�أ�س الربنامج البحثي “منظمة
جيه دي �آر �إف اخلريية ــ ”JDRF
وه ��ي م�ن�ظ�م��ة ع��امل �ي��ة رائ � ��دة متول
�أب �ح��اث م��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن النوع
الأول ،والتي �أطلقت يف عام 2021
“مركز ج�ي��ه دي �آر �إف للتميز”
يف �إق�ل�ي��م ن�ي��و �إجن�ل�ان��د بالواليات
امل�ت�ح��دة وه��و ت �ع��اون م��ؤ��س���س��ي بني
كبار اخلرباء يف “ما�سات�شو�ست�س”.
وت �ع �م ��ل م ��ؤ� �س �� �س��ة “جيه دي �آر
�إف” ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ال �� �ش ��رك ��اء
الإ�سرتاتيجيني يف خمتلف �أنحاء
ال �ع��امل ع�ل��ى ت���س��ري��ع الأب �ح ��اث من
خ �ل��ال م� � �ب � ��ادرات حت �ف��ز التعاون
واالب �ت �ك��ار وت�سخر امل� ��وارد وت�شرك
امل��واه��ب النا�شئة  ..وتعمل مراكز
التميز امل�شرتكة على النهو�ض بهذه
اجل �ه��ود ،وت���ش�ك��ل حم� ��وراً �أ�سا�سياً
للإ�سرتاتيجية ال�شاملة مل�ؤ�س�سة “
جيه دي �آر �إف “ يف �إيجاد عالج ناجع
ملر�ض ال�سكري من النوع الأول.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة
�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف منطقة
ال� �ظ� �ف ��رة رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة الهالل
الأح�م��ر الإم��ارات��ي  ..تقدم دولة
الإم� � � ��ارات  -ع�ب�ر ه�ي�ئ��ة الهالل
الأح� �م ��ر  -م �� �س��اع��دات �إن�سانية
ع��اج�ل��ة للمت�أثرين م��ن اجلفاف

ال��رئ�ي����س ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي وم ��ا �أب � ��داه من
م�شاعر تعرب عن ت�ضامن ب�لاده مع

الهالل الأحمر تقدم م�ساعدات �إن�سانية عاجلة للمت�أثرين من اجلفاف من �أبناء ال�شعب ال�صومايل
م ��ن �أب � �ن ��اء ال �� �ش �ع��ب ال�صومايل
ال �� �ش �ق �ي��ق .وي �ت �� �ض �م��ن برنامج
امل �� �س��اع��دات ت���س�ي�ير ج���س��ر جوي
للحد من تداعيات كارثة اجلفاف،
ونقل ع�شرات الأط �ن��ان م��ن امل�ؤن
وامل� � ��واد الإغ ��اث �ي ��ة للمت�ضررين
ح�ي��ث و��ص�ل��ت �أوىل ط��ائ��رات��ه �إىل

•• �أبوظبي  -وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية مبادرة “م�ست�شار يف كل �أ�سرة” بالتعاون
مع دائرة تنمية املجتمع ،وجمل�س �أبوظبي لل�شباب ،واملركز الوطني للت�أهيل،
ودائرة الق�ضاء ،وذلك بهدف توفري الدعم الذاتي االجتماعي النف�سي للأ�سر
بكافة �أو�ضاعها .جاءت املبادرة لت�أهيل فرد �أو �أكرث من �أفراد الأ�سرة �ضمن
منظومة مهارات اجتماعية اقت�صادية قانونية متعددة االجتاهات عرب و�سائل
تفاعلية مبتكرة ،ليكون ق ��ادراً على تقدمي امل�ساندة االجتماعية املنا�سبة
للأ�سرة يف ح��ال تعر�ضها لأي �أزم��ة ،ومتكينها من الو�صول �إىل اخلدمات
والربامج التي توفرها لها الدولة يف كافة مناحي احلياة ،لبث روح التفا�ؤل
والإيجابية لدى الأ�سرة ورفع قدرتها على اال�ستجابة الفاعلة لتجاوز الأزمة
والعودة لأداء وظائفها احليوية ،مما ي�سهم يف دعم ا�ستقرارها.
وقالت الدكتورة فاطمة عبداللـه احلمادي رئي�س ق�سم تنمية مهارات وقدرات
ال�شباب يف م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية�“ :إن مبادرة “م�ست�شار يف كل �أ�سرة”
متكن الأ� �س��رة م��ن تطوير وظائفها مب��رون��ة وب���ص��ورة �إيجابية ال�ستدامة
ال�ع�لاق��ات ب�ين �أف��راده��ا وتعزيز قيم ال�ت��واف��ق والتما�سك الأ� �س��ري ل�ضمان
ا�ستقرارها ،وتفعيل دورها ك�شريك فاعل يف التنمية امل�ستدامة بكافة جوانبها
من خالل تر�سيخ مفهوم الرعاية واحلماية والوقاية االجتماعية الذاتية،

ال�ع��ا��ص�م��ة م�ق��دي���ش��و .ك�م��ا ت�سري
ال �ه �ي �ئ��ة يف وق� ��ت الح� ��ق �سفينة
م�ساعدات لدعم جهودها يف هذا
ال �� �ص��دد وت�خ�ف�ي��ف وط � ��أة املعاناة
عن كاهل الأ�شقاء ال�صوماليني،
ويت�ضمن برنامج الهيئة توفري
امل� �ي ��اه ع�ب�ر ن ��اق�ل�ات و�صهاريج

ل �ل �ن ��ازح�ي�ن ب �� �س �ب��ب اجل � �ف� ��اف يف
مناطق تواجدهم احلالية بجانب
حفر مزيد من �آبار املياه يف املناطق
والأقاليم التي تعاين �شحا �شديدا
يف �إم� � ��دادات امل �ي��اه .و�أك� ��د �سعادة
ال��دك�ت��ور حم�م��د عتيق الفالحي
�أم�ي�ن ع��ام هيئة ال �ه�لال الأحمر

الإم��ارات��ي� ،أن توجيهات القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة يف ه ��ذا ال �� �ص��دد ت�أتي
تعزيزا ملبادرات الدولة الإن�سانية
والإغ ��اث� �ي ��ة وال �ت �ن �م��وي��ة ل�صالح
ال �� �ش �ع��ب ال �� �ص��وم��ايل ،وام � �ت ��داداً
جلهودها امل�ستمرة للحد من وط�أة
املعاناة الإن�سانية .وقال �إن الهيئة

�أع� � ��دت ب��رن��اجم��ا ط �م��وح��ا يلبي
اح�ت�ي��اج��ات امل�ت��أث��ري��ن يف املرحلة
الراهنة ،وي�سهم يف تخفيف الآثار
الناجمة عن كارثة اجلفاف .و�أ�شار
ال �ف�لاح��ي اىل �أن ال�ه�ي�ئ��ة تبذل
ق�صارى جهدها من �أج��ل �إحداث
الفرق املطلوب يف جهود الإغاثة

التنمية الأ�سرية تطلق مبادرة م�ست�شار يف كل �أ�سرة
وتنمية م��وارده��ا وزي��ادة �إنتاجيتها ،بالإ�ضافة �إىل رف��ع كفاءة الأ��س��ر بكافة
�أو�ضاعها على التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجهها من خالل �إطار
اجتماعي اقت�صادي �شمويل ومتكينها من الو�صول �إىل امل��وارد واخلدمات
لتح�سني جودة حياة �أفرادها”.
و�أك��دت احل�م��ادي على حم��اور التدريب الت�أهيلي للمبادرة ،والتي تت�ضمن
مهارات الإ�سعاف النف�سي الأويل وفق املبادئ واملعايري املعتمدة عاملياً ،واملهارات
احلياتية واالجتماعية الأ�سا�سية مهارات حل امل�شكالت وف�ض النزاعات .الخ
 ،ومهارات الك�شف املبكر عن التعاطي واالرتهان للم�ؤثرات العقلية ،ومهارات
الك�شف املبكر عن العنف والإ�ساءة و�آليات التعامل معها ،ومهارات الإدارة املالية
ملوازنة الأ�سرة ،والتوعية القانونية بالت�شريعات ذات العالقة بتنظيم حياة
الأ�سرة ،بالإ�ضافة �إىل التوعية حول اخلدمات التي تقدمها الدولة للأ�سرة
يف كافة القطاعات ،وجل�سات تن�شيطية ل�ضمان جتديد امل�ع��ارف وتر�سيخ
امل�ه��ارات .و�أو�ضحت �أن �آلية التنفيذ تكمن يف تر�شيح واختيار �أف��راد الأ�سر
الذين تتوافر لديهم معايري برنامج /م�ست�شار يف كل �أ�سرة ،/وتقييم م�ستوى
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ق��درات م�ست�شاري الأ��س��رة املر�شحني م��ن خ�لال املقابالت ال�شخ�صية لكل
مر�شح وحتديد م�ستوى املهارات احلياتية واالجتماعية الأ�سا�سية ومهارات
التفاو�ض وح��ل امل�شكالت ،وم�ستوى امل��رون��ة الفكرية ،والثبات االنفعايل،
بالإ�ضافة �إىل متابعة وتقييم م�ستوى تقدم م�ست�شار الأ�سرة الذي مت ت�أهيله
وتقييم الأث��ر على �أ�سرته ،والعمل على �إع��داد خطة ت�أهيلية م�ستمرة لبناء
قدرات م�ست�شار الأ�سرة من خالل و�سائل تفاعلية ابتكارية وفق مفهوم التعلم
االجتماعي العاطفي واملحاكاة االجتماعية.
و�أو�ضحت رئي�س ق�سم تنمية مهارات وق��درات ال�شباب يف م�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية� ،أنه مت الإعالن عن بدء الت�سجيل للدورة التدريبية الأوىل بالتن�سيق
م��ع جمل�س �أب��وظ�ب��ي لل�شباب ،حيث مت �إج ��راء ع��دد  56مقابلة �شخ�صية
للمر�شحني من قبل جلنة خا�صة للمقابالت من اجلهات امل�شاركة على مدى
� 5أي��ام متوا�صلة واعتماد  40م�شاركاً م�ؤه ً
ال للدورة الأوىل وفق الطاقة
اال�ستيعابية النعقاد الور�ش احل�ضورية .يبد�أ الربنامج التدريبي للمجموعة
الأوىل /املهارات الأ�سا�سية /من تاريخ  12دي�سمرب وينتهي يف  23دي�سمرب

الإن���س��ان�ي��ة يف ع��دد م��ن الأقاليم
ال�صومالية الأكرث ت�أثرا بالأو�ضاع
الإن�سانية الراهنة ،م�شددا على �أن
اهتمام دول��ة الإم ��ارات بالأو�ضاع
الإن�سانية لل�شعب ال�صومايل لي�س
جديدا ،بل م�ستمراً منذ عقود من
الزمان ،وي�أتي يف �إطار الدور الذي

وق��ال��ت �إ� �س �ت�ير الت ��رز ن��ائ��ب رئي�س
الأبحاث امل�ساعد يف م�ؤ�س�سة جيه دي
�آر �إف� :إن العالج من خالل توفري
ب��دي��ل خل�لاي��ا بيتا ي ��أت��ي يف طليعة
ال�ع�لاج��ات املمكنة مل��ر���ض ال�سكري
من النوع الأول والربنامج الرائد
مل�ؤ�س�سة جي دي �آر �إف.
وثمنت الت��زر ال��دع��م ال��ذي يقدمه
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زايد �آل نهيان للأبحاث العلمية ..
وقالت  :نرحب بالزمالء اجلدد يف
جم��ال البحث ونتطلع �إىل تطوير
�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات م�ت�ق��دم��ة حلماية
اخل�لاي��ا امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�أن���س��ول�ين ذات
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع��ال �ي��ة م ��ن الرف�ض
املناعي .يذكر �أنه مبنا�سبة الإعالن
ع ��ن ه� ��ذا ال �ت �ع ��اون ��س�ت�ع�ق��د اليوم
ن � ��دوة اف�ت�را� �ض �ي��ة ت���س�ل��ط ال�ضوء
على اجلهود اجلارية التي تدعمها
املنحة و�أه�م�ي��ة ال��زم��االت البحثية
يف املنظومة العلمية  ..فيما ي�شارك
يف ال�ن��دوة الدكتور ميلتون بجانب
ممثلني عن معهد هارفارد للخاليا
اجلذعية ومركز �أبوظبي للخاليا
اجلذعية.

ت���ض�ط�ل��ع ب ��ه ال ��دول ��ة ل�ل�ح��د من
املعاناة الإن�سانية حول العامل ،من
منظور �إن�ساين بحت وال يرتبط
بجن�س �أو عرق �أو طائفة ،بل حتدد
معامله حاجة الإن���س��ان �أينما كان
للدعم وامل�ساندة .يذكر �أن عددا
م��ن ال��والي��ات ال�صومالية تعاين
من اجلفاف ب�سبب �شح الأمطار
لثالثة موا�سم متتالية ،ونتيجة
لذلك يحتاج  4.6مليون �شخ�ص
مل�ساعدات عاجلة ،كما �أدت كارثة
اجل� �ف ��اف �إىل ن � ��زوح � 345أل ��ف
�شخ�ص داخل ال�صومال.

 2021يف مركز ال�شباب – �أبوظبي .و�أ�شار طالل فار�س رئي�س ق�سم الفئات
ال�ضعيفة بقطاع التنمية املجتمعية يف دائ��رة تنمية املجتمع يف �أبوظبي �إىل
�أهمية الرتكيز على الربامج التي ت�ساهم يف دعم وتعزيز دور الأ�سرة ورفع
كفاءتها يف التعامل مع الأزم��ات والتحديات التي تواجهها� ،إىل جانب رفع
الوعي ب�أهمية ال�صحة النف�سية والوقاية من ال�سلوكيات اخلاطئة.
و�أ�ضاف �أن الربنامج يتما�شى مع جهود الدائرة يف تعزيز ال�صحة النف�سية
ل��دى �أف��راد الأ��س��ر ،م��ن خ�لال حتقيق ال�ت��وازن الذهني والنف�سي لهم على
مواجهة خمتلف التحديات املجتمعية ،عرب العمل مع اجلهات ذات العالقة يف
تقدمي الربامج التي تدعم دور الأ�سرة يف التعامل مع الأزمات التي توجهها
ورفع الوعي ب�أهمية ال�صحة النف�سية .ومن جانبها� ،أكدت خولة ال�شنقيطي
ع�ضو جمل�س �أبوظبي لل�شباب على �أهمية هذه املبادرة �ضمن حمور جودة
احلياة والذي يعد �أحد املحاور الأ�سا�سية �ضمن ا�سرتاتيجية جمل�س �أبوظبي
لل�شباب ،حيث ت�أتي هذه املبادرة بهدف حتقيق التمكني الذاتي للأ�سرة وتزويد
جمموعة من ال�شباب باملهارات الالزمة لتحقيق م�ساهمة فاعلة مبنية على
�أ�س�س علمية من �أجل ا�ستقرار الأ�سرة .و�أك��دت ال�شنقيطي على دور جمل�س
�أبوظبي لل�شباب يف خلق ودعم وتفعيل م�شاريع م�ستدامة تخدم قطاع ال�شباب
عن طريق العمل مع خمتلف ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من القطاعني العام
واخلا�ص والأفراد يف �إمارة �أبوظبي.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل القن�صل العام جلمهورية رومانيا
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد
�أم����س� ،سعادة نيكوليتا تيودورفيت�شي ،القن�صل
ال �ع��ام جل�م�ه��وري��ة روم��ان �ي��ا يف دب ��ي والإم� � ��ارات
ال�شمالية ،التي قدمت لل�سالم على �سموه.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�سعادة
القن�صل ،وت �ب��ادل معها الأح��ادي��ث ح��ول تعزيز
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ع�لاق��ات التعاون ب�ين البلدين ال�صديقني على
خمتلف ال�صعد .و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة
التي تربط دول��ة الإم��ارات وجمهورية رومانيا،
وال �ت��ي م��ن � �ش ��أن �ه��ا حت�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن التقدم
والرخاء لل�شعبني.
من جانبها ،عبرّ ت �سعادة نيكوليتا تيودورفيت�شي،
ع��ن ب��ال��غ ��ش�ك��ره��ا وت �ق��دي��ره��ا ل���ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة على ك��رم ال�ضيافة وح�سن
اال�ستقبال ،مثنية على عمق العالقات الثنائية
التي تربط بني البلدين.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�شارقة -وام:

ت ��ر�أ� ��س ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل
العهد نائب حاكم ال�شارقة رئي�س
املجل�س التنفيذي ،وبح�ضور �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة
ن��ائ��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س التنفيذي،
و��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن �أحمد
ب��ن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة ،اجتماع املجل�س التنفيذي
لإم��ارة ال�شارقة ،الذي عقد �صباح
ام�س يف مكتب �سمو احلاكم.
بحث االجتماع عدداً من املو�ضوعات
احلكومية املعنية بتطوير الأعمال التنمية يف كافة املجاالت ،بالإ�ضافة
وحت �� �سي��ن اخل ��دم ��ات مب ��ا ي� ��وازي �إىل م�ن��اق���ش��ة ع ��دد م��ن القرارات

�إمارة ال�شارقة ،وت�ضمن القرار عددا
م��ن البنود القانونية ال�ت��ي تنظم
ا��س�ت�خ��دام الأرا�� �ض ��ي والتزاماتها
وحمظوراتها وجزاءاتها الإدارية.
ك�م��ا �أ� �ص��در امل�ج�ل����س ق� ��راراً ب�ش�أن
ت �� �ش �ك �ي��ل ال �ل �ج �ن ��ة ال �ع �ل �ي ��ا لقوة
ال �� �ش��رط��ة والأم � ��ن وال �� �س�لام��ة يف
�إم��ارة ال�شارقة ،برئا�سة قائد عام
��ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة وع���ض��وي��ة عدد
م��ن ال�ق�ي��ادات ال�شرطية يف �إمارة
ال�شارقة.
واع �ت �م��د امل�ج�ل����س ت��وق �ي��ع مذكرة
ال �ت �ف ��اه ��م امل� ��زم� ��ع �إب� ��رام � �ه� ��ا بني
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة ال�شارقة
و�شركة االحت��اد للقطارات بهدف
والقوانني التي ت�صب يف م�صلحة و�أ�صدر املجل�س قراراً ب�ش�أن تنظيم ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون اال�سرتاتيجي
ا��س�ت�خ��دام الأرا�� �ض ��ي ال��زراع �ي��ة يف ب�ي�ن ال �ط��رف�ين وحت�ق�ي��ق امل�صالح
الإمارة.

امل�شرتكة من خالل تبادل اخلربات
والتجارب العملية ورف��ع م�ستوى
اجلاهزية الأمنية يف كافة املجاالت
املرتبطة بالطرفني.
واطلع املجل�س على العر�ض املقدم

م��ن جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة الريا�ضي
حول فوز ال�شارقة بجائزة االحتاد
العربي للثقافة الريا�ضية عن فئة
عا�صمة الثقافة الريا�ضية العربية،
وذلك لرعايتها وتنظيمها العديد

من الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
والبطوالت املتخ�ص�صة يف ريا�ضات
امل � ��ر�أة و��س�ع�ي�ه��ا لتحقيق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة م��ن خ�ل�ال الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية.

�صقر غبا�ش يرت�أ�س وفد املجل�س الوطني
االحتادي يف زيارة ر�سمية �إىل اململكة املتحدة
•• �أبوظبي-وام:

رئي�س �أركان القوات امل�سلحة ي�ستقبل
قائد القيادة املركزية الأمريكية
وبحث معاليه وامل���س��ؤول الع�سكري الأمريكي خالل
•• �أبوظبي-وام:
اللقاء عالقات التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني دولة
ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ال��رك��ن ح�م��د حم�م��د ثاين الإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية
الرميثي رئي�س �أرك��ان القوات امل�سلحة مبكتبه �أم�س خا�صة يف ال�ش�ؤون وامل�ج��االت الدفاعية والع�سكرية.
ال�ف��ري��ق �أول كينيث م��اك�ن��زي ق��ائ��د ال�ق�ي��ادة املركزية كما تناول اجلانبان ع��ددا من الق�ضايا واملو�ضوعات
الأمريكية.
ذات االهتمام امل�شرتك.

ي�تر�أ���س م�ع��ايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي وفد
املجل�س الذي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل اململكة املتحدة خالل الفرتة من
� 8إىل  10فربايراجلاري بهدف بحث �سبل تعزيز العالقات الثنائية
بني اجلانبني ،جت�سيداً لعالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية القائمة بني
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة واململكة املتحدة ،والتي حتظى بدعم
قيادتي البلدين ال�صديقني.
ويعقد معايل �صقر غبا�ش جل�سة مباحثات مع معايل ال�سري ليند�سي
هويل رئي�س جمل�س العموم الربيطاين ،ويلتقي عددا من امل�س�ؤولني،
ملناق�شة �سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائية يف �شتى املجاالت �سيما
الربملانية منها ،مبا يحقق ر�ؤي��ة قيادتي البلدين وتطلعات ال�شعبني
ال�صديقني .وي�ضم وف��د املجل�س يف ع�ضويته كال من معايل الدكتور
علي را�شد النعيمي و�سعادة كل من الدكتور طارق الطاير و�سارة فلكناز
وم�يرة ال�سويدي وم��روان املهريي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي،
والدكتور عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س.

العور ورئي�س وزراء والية كريال الهندية يبحثان تطوير التعاون يف جماالت العمل
•• دبي-وام:

ا�ستقبل معايل الدكتور عبد الرحمن العور وزير املوارد الب�شرية
والتوطني معايل بيناراي فيجايان رئي�س وزراء والي��ة كريال
الهندية والوفد املرافق له.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء  -ال ��ذي ع�ق��د يف دي ��وان ال� ��وزارة يف دبي
 ا�ستعرا�ض �آف ��اق تطوير ال�ت�ع��اون يف جم��االت العمل وذلكبح�ضور معايل ب��ي .راج�ي��ف وزي��ر ال�صناعة وال�ق��ان��ون بوالية
ك�يراال و�ساجنيه �سودير �سفري جمهورية الهند ل��دى الدولة
و�سيف ال�سويدي وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني ل�ش�ؤون
املوارد الب�شرية ورجل الأعمال يو�سف علي رئي�س جمل�س �إدارة

«جمموعة اللولو العاملية» ،ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي وعدد من املعنيني يف كال اجلانبني.
و�أك��د معايل الدكتور عبد الرحمن العور _ خالل اللقاء _
ترحيب دولة الإم��ارات ب�أبناء اجلالية الهندية من م�ستثمرين
وعاملني يف �سوق العمل مبا يعك�س عمق العالقات التاريخية
التي تربط بني البلدين ال�صديقني.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل حر�ص دول��ة الإم ��ارات على تعزيز �سهولة
الأع �م��ال وت��وف�ير ال�ب�ي�ئ��ة احل��ا��ض�ن��ة واجل��اذب��ة لال�ستثمارات
واخل�ب�رات والأي ��دي العاملة العاملية وذل��ك من خ�لال تطبيق
منظومة �سيا�سات وت�شريعات حتفيزية ت�ضمن يف الوقت نف�سه
م�صالح وحقوق العمل وتعزز ا�ستقرار عالقة العمل منها �إطالق

قانون العمل اجلديد وال��ذي دخل حيز التنفيذ يف الثاين من
�شهر فرباير اجل��اري ،مو�ضحا �أن هذا القانون يعد التحديث
الأك�ب�ر ملنظومة �إدارة �سوق العمل يف ال��دول��ة مب��ا يتواكب مع
تطلعات اخلم�سني عاما القادمة.
من جانبه �،أكد معايل بيناياري فيجايني احلر�ص على تعزيز
العالقات الثنائية مع دولة الإمارات التي تلعب دورا مهما على
امل�ستويني الإقليمي والدويل يف �إطار تطوير ال�شراكات بني كافة
الأطراف املعنية بعالقات العمل وبال�شكل الذي يحقق الفوائد
التنمية امل���ش�ترك��ة  ..م���ش�يرا �إىل �أن ��س��وق ال�ع�م��ل الإماراتي
يعد واح��دا من �أه��م الوجهات الآم�ن��ة للم�ستثمرين والعمالة
الهندية.

قائد القيادة املركزية الأمريكية لـ(وام):

النظام الدفاعي الإماراتي كان ً
فعاال يف الت�صدي للهجمات ال�صاروخية  ..ونحر�ص على تعزيز قدرات الإمارات
• دولة الإمارات لديها �أحد �أكرث اجليو�ش احرتافية يف املنطقة  ..وهي مكان �آمن للغاية
• الواليات املتحدة تتعاون مع الإمارات ومع ال�شركاء الإقليميني والدوليني لتطوير حلول �أكرث فعالية لإيقاف الهجمات با�ستخدام الطائرات بدون طيار
• الواليات املتحدة تعتزم م�ساعدة الإمارات يف تعزيز نظامها الدفاعي اجلوي والت�صدي للطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل �إطالقها
• املدمرة ال�صاروخية املوجهة (يو �إ�س �إ�س كول) التي تتمتع بقدرات دفاعية كبرية �ضد ال�صواريخ البال�ستية �ستقوم بدوريات يف مياه الإمارات
• �سرن�سل �سربا من مقاتالت �إف  22 -املتطورة �إىل الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د اجل�نرال كينيث ماكنزي قائد القيادة املركزية الأمريكية �أن النظام
ال��دف��اع��ي الإم ��ارات ��ي ك��ان ف �ع��ا ًال يف ال�ت���ص��دي للهجمات ال���ص��اروخ�ي��ة التي
تعر�ضت لها الإمارات و�أن الواليات املتحدة �ستدعم دولة الإمارات لتح�سني
نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.
وقال اجلرنال ماكنزي  -يف حوار مع وكالة �أنباء الإمارات "وام" � -إن الواليات
املتحدة تتعاون مع الإم��ارات ومع ال�شركاء الإقليميني والدوليني لتطوير
حلول �أكرث فعالية لإيقاف الهجمات با�ستخدام الطائرات بدون طيار.
و�أ�ضاف  :ي�سعدنا �أن نرى اال�ستخدام الفعال لنظام الدفاع امل�ضاد لل�صواريخ
(ثاد) يف الإم��ارات ،و�أعلم �أن ذلك يطمئن اجلميع يف دولة الإم��ارات و�سوف
ن�ستمر يف ال�ت�ع��اون م��ع الإم� ��ارات لتطوير �أنظمة دفاعية �أك�ث�ر فعالية يف

امل�ستقبل.
وق��ال اجل�ن�رال ماكنزي  -ال��ذي ي�شرف على ال�ق��وات الأمريكية يف ال�شرق
الأو�سط  -نحن نعمل مع �شركائنا يف املنطقة ومع �شركات تطوير التقنيات
ال��دف��اع�ي��ة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لتطوير ح�ل��ول م��ن �ش�أنها �أن تتعامل مع
الطائرات بدون طيار قبل �أن يتم �إطالقها  ..ويهدف هذا النظام �إىل اكت�شاف
الطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل �إطالقها .
و�أك��د �أن زي��ارت��ه احلالية �إىل دول��ة الإم ��ارات ت�أتي يف �سياق تعزيز عالقات
التعاون وال�صداقة مع الإم��ارات ،والت�أكيد على ا�ستمرار دعمها من جانب
الواليات املتحدة الأمريكية.
وقال اجلرنال ماكينزي  :على الرغم من �أن الهجمات على الإمارات العربية
املتحدة مقلقة للغاية بالن�سبة للواليات املتحدة� ،إال �أن دولة الإمارات لديها
�أح��د �أك�ثر اجليو�ش احرتافية يف املنطقة ،و�أعتقد �أن الإم ��ارات مكان �آمن

يف مهاجمة اململكة العربية ال�سعودية.
للغاية.
و�أك��د قائد القيادة املركزية الأمريكية �أن ال��والي��ات املتحدة �سارعت لدعم وب�ش�أن مقتل زعيم تنظيم داع�ش الإرهابي �أبو �إبراهيم الها�شمي القري�شي
�صديقتها الإمارات ،قائال � :أر�سلنا املدمرة ال�صاروخية املوجهة "يو �إ�س �إ�س خ�لال غ��ارة �أمريكية �ضمن جهود مكافحة الإره��اب يف �شمال غ��رب �سوريا
كول" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبرية �ضد ال�صواريخ البال�ستية ،و�ستقوم الأربعاء املا�ضي ،قال ماكنزي� :أعتقد �أن التخل�ص من زعيم داع�ش يجعل من
املدمرة بدوريات يف مياه الإم��ارات ،والعمل عن كثب مع اجلانب الإماراتي ال�صعب على التنظيم تن�سيق �أن�شطته يف جميع �أنحاء العامل.
حلماية ال��دول��ة ،كما �سرن�سل �إىل الإم ��ارات �سربا من مقاتالت �إف  22 -و�أو�ضح قائد القيادة املركزية الأمريكية �أن الواليات املتحدة تريد احتواء
املتطورة بعد �أ�سبوع من الآن ،وهي من �أف�ضل مقاتالت التفوق اجل��وي يف تهديد داع�ش "حمليا و�إقليميا" حتى تتمكن قواتها الأمنية من "التعامل
معهم على الفور ب��د ًال من ال�سماح لهم بتن�سيق �أن�شطتهم يف جميع �أنحاء
العامل.
وبخ�صو�ص التقارير حول �إمكانية �إعادة ت�صنيف احلوثيني كمنظمة �إرهابية ال �ع��امل ،و��ش��ن ه�ج�م��ات ك�ب�يرة ومدمرة" .وبخ�صو�ص �أف�غ��ان���س�ت��ان � ..أكد
والت�أثري املحتمل ملثل هذه اخلطوة ،قال اجلرنال ماكنزي � :س�أترك التطرق اجلرنال ماكنزي �أن الواليات املتحدة تراقب الو�ضع يف ذلك البلد عن كثب،
لهذا املو�ضوع للدبلوما�سيني الأمريكيني  ..لكنني �س�أقول �إن احلوثيني م�شريا �إىل قلق الواليات املتحدة من �إمكانية قيام داع�ش خرا�سان والقاعدة
يت�صرفون ب�شكل طائ�ش وغري م�س�ؤول وهم يهاجمون الإمارات وي�ستمرون بتن�سيق هجمات �ضد الواليات املتحدة وحلفائها.
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�أخبـار الإمـارات

النيابة العامة للدولة :احلب�س عقوبة �إخفاء �أدلة اجلرمية
بق�صد ت�ضليل الق�ضاء �أو �سلطة التحقيق �أو جمع اال�ستدالالت
•• �أبوظبي  -وام:

�أو��ض�ح��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ،م��ن خ�ل�ال تغريدة
ن���ش��رت�ه��ا �أم �� ��س ،ع�ل��ى ح���س��اب��ات�ه��ا يف م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،عقوبة �إخفاء �أدلة اجلرمية بق�صد ت�ضليل
الق�ضاء �أو �سلطة التحقيق �أو جمع اال�ستدالالت.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا للمادة  315من
املر�سوم بقانون احتادي رقم  31ل�سنة  2021ب�إ�صدار
قانون اجلرائم والعقوبات يعاقب باحلب�س كل من غري

حالة الأ�شخا�ص �أو الأم��اك��ن �أو الأ�شياء �أو �أخفى �أدلة
اجل��رمي��ة �أو ق��دم معلومات ك��اذب��ة تتعلق بها وه��و يعلم
عدم �صحتها وكان ذلك بق�صد ت�ضليل الق�ضاء �أو �سلطة
التحقيق �أو جمع اال�ستدالالت.
ي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إط��ار حملة النيابة العامة
للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني �أفراد
املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات امل�ستحدثة واملحدثة
بالدولة ،ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك
بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

Wednesday 9 February 2022 - Issue No 13464

موارد ال�شارقة تختتم برنامج الإ�سعافات الأولية
بالتعاون مع غرفة ال�شارقة

على مدار �شهرين  ،حيث �شملت كل جمموعة مايقارب
•• ال�شارقة -الفجر:
 23موظفاً .
اختتمت دائ ��رة امل� ��وارد الب�شرية ب��ال���ش��ارق��ة برناجماً تناول الربنامج �أ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية ،ومبادئ
تدريبياً يف الإ�سعافات الأولية بالتعاون مع غرفة جتارة العناية الطبية الأولية ،وم�س�ؤوليات امل�سعف الأويل.
و�صناعة ال���ش��ارق��ة ،ا�ستهدف  90م��وظ�ف�اً م��ن جهات وركز على جوانب ال�صحة وال�سالمة املهنية ،والإ�صابات
وهيئات ودوائ��ر حكومة ال�شارقة من كافة امل�ستويات والإ�سعافات الأولية يف �أماكن العمل.
الوظيفية.
وي�ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل رف��ع م�ستوى ال��وع��ي والثقافة
ع� �ق ��د ال �ب�رن� ��ام� ��ج ب� �ن� �ظ ��ام ال � �ت� ��دري� ��ب ع� ��ن ب� �ع ��د عرب ال�صحية لدى املوظفني ،وت�أهيلهم للتعامل مع حاالت
 ، Microsoft Teamsونظم وفق  4جمموعات ال �ط��وارئ واحل� ��وادث ،ومتكينهم م��ن ت�ق��دمي خدمات

الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة ح��ال وق��وع الأزم� ��ات والإ�صابات.
وامل�ساهمة يف �إنقاذ حياة الأ�شخا�ص �أو التخفيف من حدة
�إ�صاباتهم؛ حيث يح�صل امل�شارك عند �إمتام الربنامج
على �شهادات دولية معتمدة و رخ�صة م�سعف.
وتهتم ال��دائ��رة بتنفيذ الربامج التدريبية التي تعنى
بتنمية الكفاءات  ،وتركز على التدريب ل��دوره الفاعل
يف النهو�ض بكافة امل�ج��االت وتطوير منظومة العمل
احل�ك��وم��ي ،وتر�سيخ ثقافة التنمية ال��ذات�ي��ة والتعلم
امل�ستدام.
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حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهالل الأحمر وي�ساهم مببادرة حملة ال�شتاء
•• عجمان  -وام:

اطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م عجمان يف مكتبه ب��ال��دي��وان بح�ضور �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي على خطط وبرامج
و�أن�شطة ومبادرات هيئة الهالل الأحمر الإماراتي الإن�سانية وخا�صة مبادرة
"حملة ال�شتاء " التي �أطلقها الهالل م�ؤخرا بهدف م�ساعدة الالجئني يف كل
مكان خالل فرتة ال�شتاء وتقلبات الطق�س .
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه لوفد من الهالل الأحمر الإماراتي برئا�سة
�سعادة �سامل الري�س العامري نائب الأم�ين العام لل�ش�ؤون املحلية و�سعادة
حممد �سعيد الرميثي م�ست�شار الهالل االحمر وحممد عمر ال�شمري مدير
الهالل االحمر بعجمان وعدد من امل�س�ؤولني .
وا�ستمع �سموه  -خ�لال اللقاء � -إىل خطة الهيئة وب��راجم�ه��ا الإن�سانية
ون�شاطاتها وا��س�ت�ع��دادات�ه��ا لتقدمي ال�ع��ون ملختلف ال�شرائح االجتماعية
املحتاجة يف دولة الإمارات وخارجها وخا�صة يف خميمات الالجئني .
و�أثنى �صاحب ال�سمو حاكم عجمان على �إ�سهامات القيادة الر�شيدة يف دعم

امل�ؤ�س�سات الإن�سانية وحر�صها املتوا�صل على رعاية وم�ساندة املحتاجني
واملعوزين  ..واهتمامها الكبري وم�ساهمتها من �أجل تقدمي و�إي�صال العون
وم�ساعدة اال�سر املتعففة وتخفيف املعاناة عنهم داخ��ل ال��دول��ة وخارجها
وخا�صة الأ�شقاء يف اليمن والالجئني ال�سوريني وكل املحتاجني يف الدول
العربية والإ�سالمية وغريها.
وثمن �سموه متابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر ..للعمل الإن�ساين الذي تقوم به
الهيئة ودعمه املتوا�صل وم�ساندته الدائمة ملراكز الهالل يف �إمارات الدولة
كافة وملا تقوم به من جهود يف خدمة العمل الإن�ساين على م�ستوى الدولة
وخارجها ودور الهالل يف �إي�صال امل�ساعدات التي يقدمها ب�أ�سرع وقت ممكن
للأ�سر املتعففة يف الإم��ارات وغريها  ..م�شيدا بجهود القائمني يف الهيئة
ودورهم يف خدمة العمل الإن�ساين وتقدمي امل�ساعدات لكل حمتاج .
وق��ال �إن واجبنا جت��اه �أ�شقائنا يف ال ��دول العربية وال�لاج�ئ�ين ال�سوريني
املتواجدين يف املخيمات وغريهم من املعوزين يحتم علينا �أن مند لهم يد
العون وامل�ساعدة ليتغلبوا على م�صاعب احلياة والأزم��ات التي يواجهونها
من خالل تنويع اخلدمات ما بني الطبية والتعليمية والإغاثية والغذائية.

ووجه �سموه ب�ضرورة التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
وت�شجيع العمل الإن�ساين يف دولة الإمارات عامة وعجمان خا�صة و�أن يكون
هناك تعاون بني هيئة الهالل الأحمر وامل�ؤ�س�سات العاملة يف �إمارة عجمان يف
جمال العمل الإن�ساين وخا�صة هيئة االعمال اخلريية العاملة .
وتطرق �سموه مع الوفد خالل اللقاء �إىل مهام ومبادرات و�إجن��ازات هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي يف العامل ودورها يف تنفيذ برامج وم�شاريع �إغاثية
تفيد كل حمتاج �إ�ضافة �إىل توفري االحتياجات للأ�سر الإماراتية املتعففة
كما ا�ستمع من وف��د الهالل االحمر اىل �شرح واف ح��ول اط�لاق مبارك "
حملة ال�شتاء " واهدافها التي ت�سعى الهيئة لتحقيقها والتخفيف من معاناة
الالجئني خالل فرتة ال�شتاء والطق�س البارد يف العديد من الدول .
من جانبه ثمن �سعادة �سامل الري�س العامري نائب الأم�ين العام لل�ش�ؤون
املحلية ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم عجمان لوفد الهيئة واهتمامه البالغ
باالطالع على م�شاريعها وبراجمها ومبادراتها املتنوعة  ..م�ؤكدا �أن هذا
اللقاء يعترب مبثابة خطوة ا�سرتاتيجية جديدة على طريق تعزيز �آفاق
العمل الإن�ساين والتنموي بني امل�ؤ�س�سات الوطنية لتحقيق ر�ؤية الإمارات
يف املجال الإن�ساين.

وق��ال �سعادته �إن �سموه �أك��د خالل اللقاء على امل�ساهمة يف مبادرة " حملة
ال�شتاء " ودعمها وامل�شاركة بها ووجه امل�س�ؤولني للتعاون مع هيئة الهالل
بهدف �سرعة تقدمي العون واي�صال امل�ساعدات للمحتاجني خالل ال�شتاء ..
م�شريا اىل ان اال�ستماع لتوجيهات �سموه دعم ملهمتنا امل�ستمرة نحو حتقيق
�أولوياتنا اال�سرتاتيجية واملتمثلة يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ل�سائر
الفئات املحتاجة وموا�صلة جهودنا للحفاظ على مكانة الإمارات و�سمعتها
العاملية التي باتت منوذجا للعمل الإن�ساين.
و�أ��ض��اف �أن الهيئة لديها ب��رام��ج وم�شاريع م�ستقبلية �سيتم م��ن خاللها
حتقيق املزيد من التطلعات ومد يد العون وتقدمي امل�ساعدات والوقوف �إىل
جانب املحتاجني واملعوزين وتخفيف معاناتهم.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان لل�ش�ؤون االداري��ة واملالية ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد
النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي وال�شيخ حممد
بن عبداهلل النعيمي رئي�س دائرة ميناء وجمارك عحمان رئي�س جمل�س �أمناء
هيئة الأعمال اخلريية العاملية وال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير عام
مكتب �ش�ؤون املواطنيني وعدد من كبار امل�س�ؤولني

عمار النعيمي ي�ستقبل �سفرية ا�سرتاليا
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان احلاكم
�أم�س �سعادة هايدي فينامور �سفرية كومنولث ا�سرتاليا ل��دى ال��دول��ة التي
قدمت لل�سالم على �سموه.
ورحب �سمو ويل عهد عجمان بال�سفرية اال�سرتالية ..متمنيا لها طيب الإقامة
والتوفيق والنجاح وال�سداد يف �أداء مهام عملها يف دولة الإمارات مبا ي�سهم يف
توطيد العالقات القائمة بني البلدين ال�صديقني وتعزيز �أوا��ص��ر التعاون
امل�شرتك يف خمتلف الأ�صعدة .جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث حول العالقة
املتينة التي تربط الإمارات وا�سرتاليا يف العديد من املجاالت .و�أعربت �سفرية
ا�سرتاليا عن �سعادتها بلقاء �سمو ويل عهد عجمان ..م�شيدة بعمق العالقات
الثنائية بني دولة الإمارات وبالدها ومبا ت�شهده دولة الإمارات عامة وعجمان
خا�صة من نه�ضة ح�ضارية �شاملة يف كافة امليادين .ح�ضر اللقاء ال�شيخ عبداهلل
بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة يو�سف حممد
النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

�إجنازات تزود �إيزي لي�س مبن�صة �إدارة �أ�سطول م�ؤمتتة
•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت �إي ��زي ل�ي����س�� ،ش��رك��ة ت�أجري
ال � ��دراج � ��ات ال � �ن ��اري ��ة� ،أم � �� ��س عن
توقيع �شراكة مع �إجن ��ازات� ،شركة
التكنولوجيا الإماراتية املتخ�ص�صة
يف جم� � � ��االت ال � �ت � �ح� ��ول ال ��رق� �م ��ي
واخل� ��دم� ��ات ال �� �س �ح��اب �ي��ة والأم � ��ن
ال� ��� �س� �ي�ب�راين ،ل �ت �ط��وي��ر وت�شغيل
ا�سطولها بنظام نقل ذكي من اجليل
املقبل ،وادارة اال�سطول املكون من
ما يزيد عن � 25ألف دراجة.
و�س ُتتيح املن�صة اجلديدة ،باالعتماد
ع�ل��ى تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي
و�إن�ت�رن��ت الأ� �ش �ي��اء ،ل�ع�م�لاء �إيزي
ل� �ي� �� ��س ف ��ر�� �ص ��ة ت� �ت� �ب ��ع وم ��راق� �ب ��ة
دراج��ات �ه��م ال�ن��اري��ة امل ��ؤج��رة بذكاء
ب �ه��دف احل �� �ص��ول ع �ل��ى معلومات
دق �ي �ق��ة وب �ي��ان��ات ق��اب �ل��ة للتطبيق
من �أج��ل حت�سني كفاءة �أ�سطولهم
وتعزيز م�ستويات ال�سالمة واجلودة
التي يتمتع بها.
و ّقع ُك ٌّل من �أ�سامة ذهبية ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإجن� � � � � ��ازات ،و�أح� �م ��د
ال�سادة ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�إي��زي لي�س ،اتفاقية طويلة الأمد
يف خمترب "�إن جيني�س" لالبتكار
التابع لإجنازات يف �أبوظبي.
و� �س �ي �ت �� �س �ن��ى ل �ل �� �ش��رك��ة املخت�صة
بت�أجري الدراجات النارية مبوجب

االت�ف��اق�ي��ة حت���س�ين جت��رب��ة العمل
ل��دي�ه��ا م��ن خ�ل�ال من�صة موحدة
وم�ؤمتتة للت�أجري واحلجوزات.
و�إىل ج��ان��ب ذل� ��ك ،يمُ �ك��ن تعديل
ال �ب��واب��ة ل�ت���ش�م��ل ق � ��دراً �أك�ب��ر من
احل� �ل ��ول ال ��ذك� �ي ��ة ،م �ث��ل املرا�سلة
وال � �ف� ��وت� ��رة ال ��ذك� �ي ��ة ،وال�صيانة
الوقائية و�إ�صالح الأعطال ،وحتديد
ه��وي��ة ال���س��ائ��ق ،وم�ن��ع احل��رك��ة عن
ُب� �ع ��د .و� �س � ُت �� �س��اع��د ه ��ذه ال�شراكة
�إجن� ��ازات على تعزيز ح�ضورها يف
قطاع النقل يف املنطقة ،ال �سيما يف
�ضوء التو�سع امل�ستمر ملحفظتها من
حلول �إنرتنت الأ�شياء.
وقال ذهبية �إن املن�صة �ست�ضاف �إىل
ق��ائ�م��ة ال�ن�ج��اح��ات �ضمن حمفظة
�إجن��ازات من خدمات املدن الذكية،
ال �سيما اخلدمات الكفيلة باالرتقاء
بالبنية الأ�سا�سية الرقمية للدولة
وتطويرها.
و�أع� ��رب ع��ن � �س��روره ب��ال�ت�ع��اون مع
� �ش��رك��ة �إي � ��زي ل �ي ����س ..ال ��رائ ��دة يف
ال�سوق من �أج��ل ن�شر ه��ذه احللول
التقنية امل�ستقبلية الذكية والف ّعالة
من حيث حتقيق التم ّيز الت�شغيلي.
وق� � ��ال �إن ه � ��ذا الإع� �ل� ��ان ي�سلط
ال�ضوء على املكانة العاملية البارزة
ل��دول��ة الإم � ��ارات يف جم��ال �أنظمة
ال �ن �ق��ل ال��ذك �ي��ة ،وال �ث �ق��ة املتزايدة
ب� �ق ��درة ال �� �ش��رك��ات امل��رم��وق��ة على

اعتماد التقنيات املوثوقة والذكية
وحت �ق �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل ف �ي �م��ا بينها.
و�أ� �ش �ع��ر ب�ف�خ��ر ك�ب�ير ع�ن��دم��ا �أمل�س
مدى التقدم الذي تحُ رزه �إجنازات
بف�ضل ه��ذه ال���ش��راك��ات الإبداعية
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،ون�ت�ط�ل��ع ُقدماً
ل�ل�ع�م��ل ي� ��داً ب �ي��د ل �ت �ط��وي��ر وط ��رح
املزيد من احللول الرقمية املبتكرة
ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��ال �ن �ه��و���ض باملجتمعات
و�ضمان ازدهار الأعمال".
وبدوره قال ال�سادة �إن قطاع الت�أجري
ي�شهد مرحلة حت ّولية تعتمد على
اخل �ي��ارات الأك�ث�ر اب �ت �ك��اراً ،ولي�ست
�شراكتنا م��ع �إجن� ��ازات ��س��وى دليل

على مدى التزامنا بتزويد عمالئنا
ب��أف���ض��ل ت�ق�ن�ي��ات ال�ت�ن�ق��ل الذكية"
�سيت�سنى لنا بف�ضل ه��ذه التقنية
�إجن � � ��از ال �ت �ع ��ام�ل�ات ب �� �ش �ك��ل �أك�ث�ر
�سال�سة ب��أق��ل ق��در م��ن التدخالت
ال�ب���ش��ري��ة ..وت ��أت��ي ه ��ذه ال�شراكة
يف �إط� ��ار امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي نطرحها
لتحقيق ر�ؤيتنا كـ "�شركة تتمحور
ح��ول العميل وقائمة على التقنية
ل �ت��زوي��د ع�م�لائ�ن��ا ب�ح�ل��ول التنقل
والتجارب الرقمية".
و�أ�ضاف :مل يكن ليت�سنى لنا العثور
ع�ل��ى ��ش��ري��ك �أف���ض��ل م��ن �إجن� ��ازات
ل �ت �ط��وي��ر �آل� �ي ��ة ��س�ل���س��ة وموثوقة

وم��ري �ح��ة كفيلة ب�ت�ع��زي��ز م�ستوى
�أ� �س �ط��ول �ن��ا امل���س�ت�ق�ب�ل��ي وحت�سينه.
و ُك ّلنا ثقة ب��أنّ هذا النظام اجلديد
�س ُي�ساعدنا على �ضمان ال��ري��ادة يف
قطاع املركبات".
وم��ن ناحيته ،ق��ال �أمي��ن ال�سبيعي،
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل �ن �� �ص��ة ح�صنتك
للمباين وامل�ن���ش��آت وال�ن��ائ��ب الأول
ل��رئ�ي����س �� �ش� ��ؤون امل� ��دن ال��ذك �ي��ة �إن
ال�ع�م�لاء يتطلعون ال�ي��وم العتماد
احل �ل��ول ال�ت�ق�ن�ي��ة امل��ري�ح��ة ب�صورة
مت�سارعة ،ال �سيما تلك التي ُتوفر
م�ستوى �أك�ب�ر م��ن ق��درة الت�شغيل
املتبادل .وتتمتع منظومة �إنرتنت

حتقيق هذه الر�ؤية".
و ُت ��وا�� �ص ��ل �إجن� � � � ��ازات ،باالعتماد
ع �ل��ى دوره� � ��ا ال� ��ري� ��ادي يف عملية
التحول الرقمي ،تكري�س مكانتها
م��ن خ�ل�ال ال���ش��راك��ات ال��وا��س�ع��ة يف
خمتلف ج��وان��ب املنظومة التقنية
العاملية ،مما يجعل ال�شركة اخليار
املُف�ضل بني عمالئها .وتعد من�صة
"ح�صنتك"� ،أول نظام رقمي �آمن
يف ال�ع��امل يجمع ب�ين �أنظمة �إنذار
احل ��رائ ��ق وال �� �س�لام��ة وال�صيانة،
واحدة من �أول مبادرات ال�شركة يف
جمال املدن الذكية والتي تقوم على
تقنية الذكاء اال�صطناعي املتقدمة.
و�أن�ش�أت �إجن��ازات من�صة اخلدمات
ال �� �س �ح��اب �ي��ة امل� �ت� �ع ��ددة واملتكاملة
الأ�شياء ووح��دة امل��دن الذكية لدى الأوىل من نوعها يف منطقة اخلليج
�إجن � � ��ازات مب ��ا ي �ل��زم ل�ت�ط��وي��ر ح ّل ال �ع��رب��ي ،يف ع ��ام  ،2017والتي
�إدارة الأ� �س �ط��ول ال���ش��ام��ل الكفيل تت�ضمن ح�ل��و ًال من��وذج�ي��ة ع��ام��ة /
بتقدمي جت��رب��ة م��وح��دة وم�ؤمتتة خ��دم��ة ذات �ي��ة /وخ��ا��ص��ة وهجينة،
بالكامل ،ف�ض ً
ال عن توفري تدفقات وت�ستخدم تقنيات اجليل اجلديد
متكاملة وحقيقية م��ن املعلومات يف جم� � ��االت الأم � � ��ن ال�سيرباين
لف�سح املجال �أمام �آفاق جديدة من وال��ذك��اء اال�صطناعي وتعلم الآلة
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ع �م�لاء وامل�شغلني وت� �ط ��وي ��ر ت �ط �ب �ي �ق��ات ال�شركات.
على ح��د � �س��واء .يتمحور تركيزنا وت �ت �م �ت��ع ج �م �ي��ع ح� �ل ��ول �إجن � � ��ازات
يف �إجن��ازات على االرتقاء مب�ستوى ال�سحابية بحماية ا�ستباقية فاعلة
التنقل ال��ذك��ي م��ن خ�لال الرتكيز �ضد خ��روق��ات البيانات والهجمات
ع�ل��ى ال�ع�م�لاء وامل��رك �ب��ات املتكاملة ال�سيربانية بف�ضل مركز �إجنازات
واملت�صلة ودع��م االبتكارات ،وتلعب للدمج ال�سيرباين ،الأول من نوعه
املن�صة اجل��دي��دة دوراً حم��وري �اً يف يف املنطقة ،وال ��ذي ي�ق��دم للعمالء

نظرة �شاملة ح��ول عمليات الأمن
ال �� �س �ي�ب�راين ،وي �ت �ي��ح ل �ه��م ت�شغيل
�شركاتهم بكفاءة ودراية �أعلى.
ومت�ت�ل��ك �إي� ��زي ل�ي����س ،ال �ت��ي ت�صل
قيمتها ال�سوقية احلالية �إىل 750
مليون درهم �إماراتي ،ح�صة كبرية
م��ن �سوق ت��أج�ير امل��رك�ب��ات يف دولة
الإم � � ��ارات ،ع�ل�م�اً �أ ّن �ه ��ا م��درج��ة يف
�سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية منذ
دي�سمرب  .2020و ُت�ق��دم ال�شركة
ح� �ل ��ول ت� ��أج�ي�ر ج ��اه ��زة للت�سليم
لتلبية احتياجات �أ�سطول الدراجات
ال� �ن ��اري ��ة ل �ل �ع �م�ل�اء .وم� ��ن ناحية
�أخ��رى ،ت��زود ال�شركة ال�سوق بحل
متكامل ل�شريحة التنقل بوا�سطة
ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ،بحيث ي�شتمل
ع�ل��ى م��راح��ل الت�سجيل والت�أمني
ال�شامل وامل���س��اع��دة الطرقية على
م� ��دار ال �� �س��اع��ة و�إدارة الت�سجيل
والغرامات ،والإك�س�سوارات ،ف�ض ً
ال
ع ��ن غ�ي�ره��ا م ��ن خ ��دم ��ات القيمة
امل�ضافة ب�صفة منتظمة .كما ُتقدم
�إي ��زي لي�س خ��دم��ة ع��ال�ي��ة اجلودة
بف�ضل مراكزها اخلدمية املجهزة
بالكامل واملنت�شرة يف جميع �أنحاء
دولة الإم��ارات لتجعل من ال�شركة
ط��رف �اً رائ� � ��داً يف ق �ط��اع الت�أجري.
و ُت�شكل �شركات التو�صيل واخلدمات
اللوج�ستية ال�شريحة الرئي�سية من
عمالء �إيزي لي�س.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دي  4ام
بي للياقة البدنية رخ�صة رقمCN 3858908:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمري
امي�س لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1009673:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ساعي اخلري العمال
البال�سرت رخ�صة رقم CN 4023634:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمدان حممد عمر بن عمر ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر حممد عمر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جوهرة
االن�صاف للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2674700:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيمبلي كلني الدارة العقارات وال�صيانة العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1759464:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد �سعيد احمد خادم املهريى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد �سعيد احمد خادم املهريى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شرف الدين كودوفا بارامبان
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيمبلي كلني الدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سوبر دراي �ستور ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك �شركة الدار العقارية �ش م ع � Gأبوظبي جزيرة
يا�س جنوب  1ق  3حمل 061-062
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1531716 :

�إعــــــــــالن

AND

PROPERTIES

MANAGEMENT

CLEAN

SIMPLY

GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل �/سيمبلي كلني الدارة العقارات وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SIMPLY CLEAN PROPERTIES MANAGEMENT AND GENERAL
MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة حممد دروي�ش الهند�سية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1026625:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد دروي�ش خلف �شم�س احلو�سنى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد فرقان الدين �شودرى بن على اعظم �شودرى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد دروي�ش خلف �شم�س احلو�سنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد فرقان الدين �شودرى بن على اعظم �شودرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ورثه حممد علي اعظم �شودري
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة حممد دروي�ش الهند�سية ذ م م
MOHAMMED DARWISH ENGINEERING WORKSHOP LLC

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الغد للعالج الطبيعي والت�أهيل
رخ�صة رقم CN 4152174:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�شرف اكرم �سليم عيا�ش %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سامل ر�صا�ص على العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سامل ر�صا�ص على العامرى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة � null*nullإىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز الغد للعالج الطبيعي والت�أهيل

تعديل عنوان  /من العني املعرت�ض عود احل�صاة  469662ال�سيد �سعيد �سلطان �ساملني بن حرمل
و اخرين �إىل العني الظاهر الظاهر  202200253875 202200253875 1مرمي �سامل �سعيد �سامل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هليوبولي�س للديكور
رخ�صة رقم CN 1200339:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف عمر نا�صر على حويل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 0
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /هليوبولي�س للديكور
HELLIOPOLIS DECORATION

�إىل /ترافلجر للإن�شاءات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TRAFALGAR CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إىل/ور�شة حممد دروي�ش الهند�سية ذ.م.م

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/12/15:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم22B80E860C8EA51CFA0:
تاريخ التعديل2022/2/7:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

MOHAMMED DARWISH ENGINEERING WORKING L.L.C

�إعــــــــــالن

ALGHAD REHABILITATION CENTER

�إىل /مركز الغد للعالج الطبيعي والت�أهيل ذ.م.م

ALGHAD REHABILITATION CENTER L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزارع
ال�شهد رخ�صة رقمCN 2828596:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميل
تامي للوجبات اخلفيفه رخ�صة رقمCN 3780373:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:خمترب جلف لفح�ص الرتبة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعية م  4ق  90حمل  2+1املالك �سلطان را�شد
علي ال�شام�سي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1136961 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة �أبوظبي االبتدائية-
املحكمة التجارية بتاريخ  2021/05/03للق�ضاء يف �إمارة �أبوظبي
 - 2تعيني ال�سيد/ة ر�ضا دروي�ش �صالح �آل رحمه كم�صفي ق�ضائي لل�شركة
بتاريخ 2021/05/03
تاريخ التعديل2022/2/08:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان�سيجنيا الدارة
اجلودة واال�ست�شارات� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3897326:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد مطر را�شد مطر القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فريد حممد العبد عبود اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باهي للتجارة العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3682836:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداملجيد بوكاكيالت احما مكار %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاهنه باندابرامبات كوجنو حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اكيوريت خلدمات
الرعايه ال�صحيه ذ.م.م رخ�صة رقمCN 4071872:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد احمد عبداحلي النجار %24
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد �سعيد حممد النجار من  %49اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:نور االق�صى للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مبنى كي ام كي للعقارات ذ.م.م  c65جزيرة ابوظبي �شرق 11
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1149591 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليجينت لتمثيل
ال�شركات رخ�صة رقم CN 1654866:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نو�شاد �شرييا تاييل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حممد علي حممد ح�سني باطوق من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد علي حممد ح�سني باطوق من  %100اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ايطالديكور لالعمال الفنية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب  0 ،10مبنى �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
بن �سلطان
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1433400 :

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/01/03:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم22C0F269A9082DF1D3F:
تاريخ التعديل2022/2/7:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بحر رمال لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1866041:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صاحب زاده كل �شاد %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بحر رمال لل�صيانة العامة
SEA SAND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /الهمزه للمقاوالت العامة  -ذ.م.م

AL HAMZAH GENERAL CONTRACTING - L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة املباين 4329901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/02/06:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205004796:
تاريخ التعديل2022/2/7:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شبكه الهند�سية
للمقاوالت اجنرد� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1032663:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة في�صل عبداهلل خليفه �سليمان ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خليفه �سليمان ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�شرطة �أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع دار زايد للثقافة الإ�سالمية عبداهلل بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان
هاتفيا عالقات ال�صداقة وجماالت التعاون امل�شرتك

•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شرطة �أبوظبي مذكرة تفاهم مع دار زايد للثقافة الإ�سالمية،
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان �ب�ين يف جم ��االت ت �ق��دمي اخلدمات
والدورات وور�ش العمل والربامج الدينية والثقافية والتوعوية لفئات
الأحداث واجلانحني والقا�صرات واحلا�ضنات املودعني ب�أحكام ق�ضائية،
للإ�سهام يف امل�س�ؤولية املجتمعية والإن�سانية .وق��ع املذكرة من جانب
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،العميد �أحمد م�سعود املزروعي مدير
قطاع �أم��ن املجتمع ،ومن جانب دار زاي��د للثقافة الإ�سالمية الدكتور
ن�ضال حممد الطنيجي م��دي��ر ع��ام ال ��دار  .ورح��ب م��دي��ر ق�ط��اع �أمن
املجتمع بال�شراكة بني اجلانبني ،والتي حتقق �أهداف القيادة ال�شرطية
يف رفع روح امل�شاركة املجتمعية وتفعيل �إ�سهاماتها ،وق��ال �إن��ه مبوجب

امل��ذك��رة يتم تعزيز ال�شراكة بني اجلانبني يف دع��م وحت�سني اخلدمات
التي يقدمانها مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة بينهما وت�شكيل فرق العمل
الفنية والإداري ��ة التي تتوىل مهام متابعة تنفيذ �أه��داف ه��ذه املذكرة
والعمل على ا�ستمرارها ،والتن�سيق يف تقدمي برامج م�شرتكة للفئات
املنوه عنها ون�شر املعرفة والثقافة وتر�سيخ تعاليم الدين الإ�سالمي مبا
يعود بالفائدة ع ىل املجتمع.
وقالت �سعادة الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام لدار زايد
للثقافة الإ��س�لام�ي��ة �إن م��ذك��رة التفاهم ت��أت��ي يف �إط ��ار احل��ر���ص على
ال�شراكة املجتمعية لتحقيق ر�ؤي��ة حكومة �أب��وظ�ب��ي ،وحتقيق املبادئ
والأه��داف امل�شرتكة بني دار زايد للثقافة الإ�سالميـة والقيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي من خالل التعاون والتن�سيق يف جمال تقدمي اخلدمات
الدينية والثقافية للأحداث اجلانحني.

•• �أبوظبي -وام:

بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل
خالل ات�صال هاتفي مع معايل ميالين جويل وزيرة خارجية كندا العالقات
الثنائية بني دولة الإم��ارات وكندا و�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت
كافة .كما بحث اجلانبان عددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك بالإ�ضافة �إىل تطورات الأو�ضاع يف املنطقة .و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل
ب��ن زاي��د �آل نهيان على عمق ع�لاق��ات ال���ص��داق��ة ب�ين دول��ة الإم� ��ارات وكندا
واحلر�ص على تطوير وتنمية �آفاق التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة.

حتت رعاية �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

07

«جل�سة �سمر» افرتا�ضية نظمتها مدر�سة القهوة
وال�سنع �ضمن برنامج الأم�سيات ال�شعرية
•• العني  -الفجر

حت��ت رع��اي��ة ال���ش�ي�خ��ة د�� .ش�م��ا بنت
حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
جمل�س �إدارة م��رك��ز ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن خالد �آل نهيان الثقايف  ،نظمت
مدر�سة القهوة وال�سنع �ضمن برنامج
الأم�سيات ال�شعرية " جل�سة �سمر"

اف�ترا��ض�ي��ة �أح�ي�ت�ه��ا و� �ش��ارك��ت فيها
نخبة من ال�شاعرات الإم��ارات�ي��ات يف
جمال ال�شعر النبطي وهن :ال�شاعرة
م � ��رمي ال �ن �ق �ب��ي وال� ��� �ش ��اع ��رة نايلة
الأحبابي وال�شاعرة عالية احلمريي
فيما �أدارت جل�سة ال�سمر ال�شاعرة
النبطية ماجدة اجلراح .
وق��د ��ص��دح��ت ال���ش��اع��رات بالعديد

م ��ن ال �ق �� �ص��ائ��د ال� �ت ��ي ت �ن��وع��ت بني
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي تغنت ب�ح��ب الوطن
و�إجن ��ازات ��ه ودور ال �ق �ي��ادة احلكيمة
يف و� �ص��ول دول� ��ة الإم � � ��ارات مل�صاف
وم�ق��دم��ة دول ال�ع��امل  ،كما تناولت
ال���ش��اع��رات ق�صائد اجتماعية جزل
الق�صيد يف ال�ق���ص��ائ��د االجتماعية
املكتنزة يف القيم والعادات والتقاليد

والأخ�ل�اق احلميدة التي يتميز بها
جمتمع دولة الإمارات العربية  ،فيما
ك��ان لل�شعر النبطي العاطفي حيز
�ضمن الأم�سية ،فتناولت ال�شاعرات
املو�ضوع بطريقة راقية مثقفة مما
لقي �إعجاب وا�ستح�سان احلا�ضرين
الذين جمعهم احلب وال�شغف لل�شعر
النبطي الأ�صيل املمتد .

وت �خ �ل��ل ج�ل���س��ة ال �� �س �م��ر مداخالت
�شعرية ونقدية من خ�لال احل�ضور
مما �أث��رى الأم�سية وزاد من تفاعل
وحما�س ال�شاعرات واحل�ضور .
ويف ختام الأم�سية �أث�ن��ت ال�شاعرات
واحل �� �ض ��ور ع �ل��ى اجل� �ه ��ود املتميزة
ال�ت��ي تبذلها ال�شيخة د� .شما بنت جمل�س الإدارة على م��ا تقدمه من
حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س دعم للأدب ب�شكل عام وللرتاث على

وجه اخل�صو�ص مبا يخدم كافة فئات
املجتمع ع�بر ال�برام��ج امل�ق��دم��ة من

م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد �آل
نهيان الثقافية والتعليمية للمجتمع

التطوير احلكومي يطلق مبادرة بال�شراكة مع �إيرن�ست ويونغ وم�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم لتمكني � 10آالف طالبة مدر�سة
•• دبي -وام:

�ضمن م�ب��ادرة �شراكات امل�ستقبل� ،أطلق مكتب التطوير احلكومي وامل�ستقبل
يف حكومة دول��ة الإم � ��ارات ،بال�شراكة م��ع �شركة "�إيرن�ست ويونغ" العاملية،
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم ،مبادرة "بناء مواهب امل�ستقبل" ،لبناء
مهارات � 10آالف من طالبات املدار�س احلكومية الإماراتية ،يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،عرب تطبيق ذكي تفاعلي ي�ضم �أكرث من
 450دورة تدريبية مبتكرة ،تقدمها �أكرث من 16جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية
مرموقة مثل وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" ،وجامعة كاليفورنيا بريكلي،
وجامعة بن�سلفانيا ،وعدد من املنظمات الدولية مثل املنتدى االقت�صادي العاملي،
ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو".
وت�ه��دف م �ب��ادرة ب�ن��اء م��واه��ب امل�ستقبل �إىل تعزيز ج��اه��زي��ة ط��ال�ب��ات املدار�س
احلكومية ،وزي��ادة ن�سبة م�شاركتهن ومتثيلهن يف املجاالت العملية امل�ستقبلية
املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،التي تعد من �أهم حماور
وتوجهات دولة الإمارات للم�ستقبل ،باال�ستفادة مما يوفره التطبيق الذكي من
دورات تدريبية وم�سابقات تتبنى �أ�سلوباً مبتكراً يقوم على التعلم باللعب لتحفيز
الطالبات وتعزيز �شغفهن مبجاالت العلوم والتكنولوجيا.
وي�ضم التطبيق ال��ذك��ي ث�لاث ح��زم ح��واف��ز مبتكرة للطالبات امل���ش��ارك��ات يف
املبادرة ،يتم منحها بناء على النقاط التي يكت�سبنها من امل�شاركة يف الدورات
التدريبية ،تت�ضمن جوائز عينية� ،إ�ضافة �إىل فر�ص للم�شاركة يف ور���ش عمل
�إر�شاد وظيفي وتعليمي مع نخبة املخت�صني واخلرباء العامليني والكوادر املتميزة
يف �شركة "�إيرن�ست ويونغ" ،و�إمكانية حتويل النقاط املكت�سبة �إىل تربعات
تقدمها امل�شاركات لدعم املبادرات الإن�سانية جلمعية الهالل الأحمر الإماراتي
ومبادرات حممد بن را�شد العاملية .وي�شمل التطبيق الذكي  17حموراً رئي�سيا
�سيتم بناء مهارات الطالبات امل�شاركات فيها� ،أهمها :م�ستقبل العمل ،وم�ستقبل

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وال��روب��وت��ات والأمت �ت��ة ،وال�ب�ل��وك ت���ش�ين ،وم�ستقبل الف�ضاء،
والتكنولوجيا اخل���ض��راء ،و�شبكات اجليل اخلام�س ،والتكنولوجيا النا�شئة،
وم�ستقبل الثورة ال�صناعية� ،إ�ضافة �إىل املهارات ال�شخ�صية كالإبداع واالبتكار
واملرونة والتكيف و�إدارة التغيري ،ومهارات التوا�صل الفعال.
و�أكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل
�أن مبادرة بناء مواهب امل�ستقبل لطالبات املدار�س احلكومية الإماراتية ،ت�سعى
�إىل تعزيز جاهزية الدولة للم�ستقبل من خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف
بناء مهارات امل�ستقبل لدى الأجيال اجلديدة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ،التي تعد من �أهم حماور توجهات الدولة امل�ستقبلية.
وقالت عهود الرومي �إن مبادرة بناء مواهب امل�ستقبل تهدف لبناء مهارات طالبات
امل��دار���س احلكومية الإم��ارات�ي��ة وخرباتهن وتعزيز جاهزيتهن ملتطلبات �سوق
العمل امل�ستقبلي ،وزيادة متثيلهن يف قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
وال��ري��ا��ض�ي��ات ،م�شرية �إىل �أن الإن ��اث ميثلن م��ا ن�سبته  70%م��ن خريجي
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة ،و�أكرث من ن�صف خريجي تخ�ص�صات العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،لكن م�شاركتهن يف �سوق العمل يف هذه
املجاالت ال تتعدى ن�سبة .15%
و�أ�ضافت �أن امل�ب��ادرة ت�سعى لإح��داث �أث��ر �إيجابي يف م�ستقبل امل��ر�أة الإماراتية
ب��ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ب �ن��اء م �ه��ارات ال�ط��ال�ب��ات وت �ع��زي��ز وع�ي�ه��ن و��ش�غ�ف�ه��ن يف تعلم
التخ�ص�صات واملهارات امل�ستقبلية ،مبا يتما�شى مع توجهات الدولة للخم�سني
عاماً املقبلة ،وينعك�س �إيجاباً على جهود بناء مهارات القرن الواحد والع�شرين
للأجيال اجلديدة على �أ�س�س م�ستدامة ،ترتقي بجاهزيتهم وتناف�سيتهم يف
املجاالت املطلوبة للم�ستقبل.
و�أ�شارت وزي��رة دول��ة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل �إىل �أن املبادرة ت�أتي �ضمن
"�شراكات امل�ستقبل" التي متثل من�صة للتعاون وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
لدعم جاهزية احلكومة يف قطاعات امل�ستقبل ،و�شكرت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم

املدر�سي و�شركة �إيرن�ست ويونغ العاملية على ال�شراكة املثمرة يف �إطالق مبادرة
بناء مواهب امل�ستقبل .من جهتها� ،أ�شادت معايل جميلة بنت �سامل م�صبح املهريي
وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعليم العام رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم
املدر�سي ،بالتعاون البناء مع مكتب التطوير احلكومي وامل�ستقبل ،مبا يخدم
م�سرية طلبة املدار�س احلكومية وفق �صيغ ت�ستلهم �أف�ضل املمار�سات العاملية
االبتكارية يف جمال التعليم ،التي من �ش�أنها �إعداد الأجيال املقبلة ال�ستحقاقات
امل�ستقبل ،مبا يلبي تطلعات الدولة وخططها التنموية على كافة ال�صعد.
وق��ال��ت جميلة امل�ه�يري �إن �إط�ل�اق تطبيق ب�ن��اء امل �ه��ارات امل�ستقبلية لطالبات
امل��دار���س احلكومية يف الإم ��ارات� ،سي�سهم عرب ما يت�ضمنه من حمتوى علمي
ومهاري وتكنولوجي متقدم من رفع م�ستوى الطالبات يف �أكرث املجاالت التي
باتت حتظى باهتمام عاملي متزايد ،نظرا لأهميتها ودوره��ا امل�ح��وري يف ر�سم
مالمح امل�ستقبل ،كالذكاء اال�صطناعي وعلوم الروبوت وغريها ،فهي �أ�ضحت
من �أهم املكونات املعرفية التي يجب �أن ميتلكها الطلبة ليتمكنوا من موا�صلة
متيزهم وتفردهم وحتقيق الفارق املن�شود ملجتمعهم ودولتهم.
ونوهت �إىل �أن التطبيق يحمل �أفكارا تعليمية وتربوية ابتكارية متنوعة ،ويحاكي
مب�ضامينه �آفاقا م�ستقبلية واع��دة لطالباتنا ،عرب ما ي�شتمل عليه من علوم
ومعارف متطورة ذات �صبغة عاملية ،من �ش�أنها االرتقاء بتناف�سية طالباتنا ،كما
يقدم لهن جتربة تعليمية رائدة وملهمة كفيلة ب�أن حتقق لهن الفائدة املرجوة.
و�أو�ضحت �أن التطبيق الذي ي�أتي �ضمن مبادرات �شراكات امل�ستقبل ،يعترب �إحدى
املحطات التي من خاللها ن�سعى �إىل حتقيق اال�ستثمار الأمثل يف الأجيال املقبلة،
و�سيعمل على الرتكيز على ع��دد من الطالبات يف امل��دار���س احلكومية ،وذلك
�إىل جانب ما تتيحه م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي لهن ولكافة الطلبة
من برامج ومن�صات متخ�ص�صة يف املجاالت العلمية واملهارية املختلفة ،وذلك
من �أج��ل تطوير مهارات الطالبات وامل�ضي بها قدما نحو ال�صدارة ،ان�سجاما
مع توجهات الدولة الرامية �إىل حتقيق ريادة امل��ر�أة الإماراتية ،ورفدها بكافة

مقومات متيزها بدءا من خمتلف مراحل التعليم العام و�صوال �إىل باقي املراحل
التعليمية والعملية يف امل�ستقبل.
وقال عبد العزيز ال�سويلم الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة يف �إرن�ست
ويونغ يف ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا" :نحن فخورون بهذا التعاون مع
حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة والذي من خالله �سنتمكن من تو�سيع
نطاق م�شاركتنا خلرباتنا مع اجليل القادم ال �سيما يف جم��االت التكنولوجيا
والرقمنة" .و�أ� �ض��اف ال�سويلم" :ن�ؤمن ب ��أن ال�ت��أث�ير الإي�ج��اب��ي الأك�ب�ر على
اقت�صاداتنا �سي�أتي من خالل متكني ال�شباب لي�صبحوا قادة �أعمال الغد .وت�شكل
� ،EY STEM appإحدى مبادراتنا املجتمعية ،من�صة متكاملة مل�ساعدة
طالباتنا يف التعرف على التقنيات اجلديدة يف جم��االت العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات� ،إ�ضافة اىل املهارات التي �سيحتجنها لت�صميم م�ستقبل
�أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة" .و�أعلن �أن �شركة "�إيرن�ست ويونغ" �ستقدم لأف�ضل 10
طالبات من امل�شاركات يف املبادرة منحة تدريبية �شاملة مدتها � 6أ�شهر يف �أي من
مكاتب ال�شركة يف املنطقة ،فيما �ستمنح جائزة لأف�ضل مدر�سة حكومية على
م�ستوى م�شاركات الطالبات يف مبادرة بناء مواهب امل�ستقبل.
وي�ضم التطبيق الذكي عددا من ال�شركاء العامليني من نخبة امل�ؤ�س�سات الأكادميية
واملجتمعية واملنظمات الدولية ،الذين �سيعملون على تقدمي حمتوى تدريبي
تخ�ص�صي ،وت�ضم قائمة ال�شركاء جامعة كاليفورنيا بريكلي ،وكلية الهند�سة
والعلوم التطبيقية يف جامعة بن�سلفانيا ،واملركز الأطل�سي للعلوم ،وم�ؤ�س�سة
جمتمع النوايا احل�سنة ،ومبادرة "القادة املتنامون" ،وم�شروع التنقل احل�ضري
وخمترب الروبوتات احليوية يف جامعة وا�شنطن ،وكلية كولبي ،ووكالة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" ،وم�ؤ�س�سة �سياتل للهند�سة ،ومعهد
�ستوكهومل للبيئة ،و�صندوق �أم��ازون اخل�يري ،واملنتدى االقت�صادي العاملي،
وغريها.

 27مليون م�ستخدم لو�سائل النقل التابعة لهيئة
حفل تخريج «اخلم�سني» يف �ساحة
النقل عجمان خالل عام 2021
ينطلق اليوم

الو�صل يف «�إك�سبو  2020دبي»

•• عجمان -الفجر:

ك �� �ش ��ف امل� �ه� �ن ��د� ��س �� �س ��ام ��ي علي
اجلالف املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
امل��وا��ص�لات ال�ع��ام��ة والرتاخي�ص
بهيئة النقل يف عجمان ان اجمايل
ع ��دد ال ��رك ��اب وامل���س�ت�ف�ي��دي��ن من
خ ��دم ��ات ال �ن �ق��ل ال �ت��اب �ع��ة لهيئة
ال�ن�ق��ل – ع�ج�م��ان ل �ع��ام 2021
ح� �ي ��ث ب� �ل ��غ ع � ��دد امل�ستخدمني
 26,647,435راك � � � ��ب ،
وب �ل �غ��ت ن���س�ب��ة ال ��زي ��ادة ع��ن عام
 2020لت�صل �إىل  30%و
ت���س�ع��ى ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت�ط��وي��ر و�سائل
النقل التابعة لها ب�شكل دائم من
خالل حتديث جتربة املتعاملني ،
و ذلك للو�صول اىل جتربة مثالية
مما ي�ساهم يف رفع م�ستوى جودة
اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة لهم  .و �أ�شار
املهند�س �سامي :عدد م�ستخدمي
ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ل�سنة  2021نحو
2,523,073بن�سبة زيادة 75%
ع��ن ع ��ام  2020ح�ي��ث ب�ل��غ عدد
امل�ستخدمني  1,439,730راكب
،ام��ا ع��دد رح�لات ح��اف�لات النقل
ال�ع��ام للعام املا�ضي 131,759
رحلة و بن�سبه زي��ادة  33%عن
عام 2020حيث بلغ عدد رحالته
 98,998رح �ل��ة  .ك�م��ا ك�شفت
الهيئة عن نقل  29,183راكب
ل�ل�ح��دث ال �ع��امل��ي اك���س�ب��و 2020
م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ان � �ط �ل�اق املعر�ض

•• دبي-الفجر:

ال�ع��امل��ي يف �شهر �أك�ت��وب��ر 2021
 .فيما نقلت م��رك�ب��ات الأج ��رة يف
ع�ج�م��ان  23,844,255راكب
خالل عام  2021وو�صلت ن�سبه
ال� ��زي� ��ادة ع ��ن ال� �ع ��ام ال �� �س��اب��ق له
 26%حيث ان عدد م�ستخدمي
مركبات الأج��رة لعام  2020بلغ
 18,873,090راك� ��ب ،وعدد
رح �ل�ات م��رك �ب��ات الأج � ��رة للعام
امل ��ا�� �ض ��ي 7,948,085رحلة
بن�سبه زي� ��ادة  .26%و�أ�ضاف:
ان اج� � � � � � ��رة ع � � �ج � � �م � ��ان ن� �ق� �ل ��ت
 4,070,868م�ستخدم خالل
العام املا�ضي و بن�سبه زياده و�صلت
اىل 16%عن ال �ع��ام ال���س��اب��ق و
ب��إج�م��ايل ع��دد رح�لات و�صل اىل

1,356,956رحلة .
و� �ش �ه��د ال �ن �ق��ل ال� �ب� �ح ��ري زي � ��ادة
ك�ب�يره ع��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي يف عدد
امل �� �س �ت �خ��دم�ين ال � ��ذي و� �ص ��ل اىل
 115,792راك��ب بن�سبة زيادة
 29%و ب �ع��دد رح�ل�ات و�صلت
اىل  8,822ب��زي��ادة 38%عن
ع ��دد رح �ل�ات ع ��ام  2020التي
ب�ل�غ��ت  6,371رح �ل��ه  ،و يتميز
النقل البحري التابع لهيئة النقل
عجمان بطابعة الرتاثي والذييعك�س تاريخ اماره عجمان .
وك�م��ا ت�ق��دم هيئة ال�ن�ق��ل خدمات
ال �ن �ق��ل ل �ل �ع��ائ�ل�ات و ال �ن �� �س��اء و
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب��ال��راح��ة والأم � ��ان
و اخل �� �ص��و� �ص �ي��ة  ،ح �ي��ث �شهدت

ب��الآون��ة الأخ�ي��رة اق �ب��ال متزايد
و ب �ل��غ ع� ��دد م���س�ت�خ��دم��ي النقل
ال �ن �� �س��ائ��ي  106,148بن�سبه
زي��ادة و�صلت اىل 20%ع��ن عام
 2020الذي بلغ فيه 88,650
راك � ��ب  ،وو� �ص �ل ��ت ع � ��دد رح�ل�ات
م �ه��ره لل��أج��رة 53,074رحله
ع��ن ع ��ام  2021ب��زي��ادة و�صلت
اىل  20%ع� ��ن ع� � ��ام 2020
ال��ذي بلغ فيه ع��دد رح�لات مهره
للأجرة  44,325رحلة  ،كما و
ميكن طلب خدمة النقل الن�سائي
م � ��ن خ �ل ��ال ت �ط �ب �ي��ق route
 taxiاو م��ن خ�ل�ال االت�صال
على ال��رق��م  600599997و
ا� �ش��ارت الهيئة ان خ��دم��ة حافلة

حتت الطلب ajmanBOD
�شهدت زيادة يف عدد امل�ستخدمني
من مقيمي و زائري �إمارة عجمان
حيث بلغ عدد م�ستخدمي اخلدمة
ال�ت��ي مت اط�لاق�ه��ا م��ع ب��داي��ة عام
2021لي�صل اىل 58,167
م�ستخدم  ،و تتميز خدمة حافله
حت ��ت ال �ط �ل��ب ب ��إم �ك��ان �ي��ة طلب
ال��رح�ل��ة وحت��دي��د ال��وج�ه��ة امل ��راد
الذهاب �إليها عن طريق التطبيق
ال� ��ذك� ��ي ،ح �ي��ث ي� �ق ��وم التطبيق
ب�ت�ح��دي��د �أق� ��رب ح��اف�ل��ة وتوجيه
العميل لأق��رب موقف افرتا�ضي،
ع�ل�م��ا ب ��أن ��ه ق ��د مت حت��دي��د اكرث
م ��ن  2000م��وق��ف افرتا�ضي
للخدمة.

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را��ش��د �آل مكتوم،
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب � ��ي -رع � � ��اه اهلل-
وبتنظيم من القيادة العامة ل�شرطة
دب��ي وحت��ت م�ظ� ّل��ة وزارة الداخلية،
ت �ن �ط �ل��ق ف �ع��ال �ي��ات ح �ف��ل "تخريج
اخلم�سني" اليوم الأرب�ع��اء املوافق 9
م��ن ف�براي��ر وذل��ك يف �ساحة الو�صل
ب�إك�سبو  2020دبي يف متام ال�ساعة
 6:15م�ساءً.
ويحمل حفل التخريج �شعار "حفل
ت �خ��ري��ج اخلم�سني" ،ت ��زام� �ن� �اً مع
اح �ت �ف��ال دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س
االحت ��اد ،و�سيت�ضمن تخريج 702
مر�شحاً ومر�شحة ،من بينهم 425
من كلية ال�شرطة يف �أبوظبي ،منهم
 245م��ر� �ش �ح �اً و 167جامعياً
و 13جامعية ،و 248مر�شحاً من
�أك��ادمي�ي��ة �شرطة دب��ي ،بينهم 185
م��ر��ش�ح�اً و 63م��ر��ش�ح��ة� ،إىل جانب
 29خريجاً ومر�شحاً من �أكادميية
العلوم ال�شرطية يف ال�شارقة.
ويُقام حفل التخريج يف �ساحة الو�صل
يف م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي،
ويتميز بكونه �أوّل تخريج موحد على
م�ستوى ال�ع��امل ي�شمل ث�لاث كليات

و�أكادمييات �شرطية ،ف�ض ً
ال عن كونه
�أوّل حفل تخريج لل�شرطة يقام خارج
احلرم الأكادميي.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ي���ش�ه��د حفل
ه��ذا ال�ع��ام تخريج الدفعتني الأوىل
والثانية من ال�شرطة الن�سائية على
�صعيد ال��دول��ة ،وت�ق��دمي �أول عر�ض
ع���س�ك��ري ل�ل�م��ر��ش�ح��ات م��ن العن�صر
الن�سائية يف ال�شرق الأو�سط.
ويحظى حفل هذا العام باهتمام كبري،
وذلك للأهمية اخلا�صة له من حيث

امل�ك��ان وال�ت��وق�ي��ت ،وك��ذل��ك م��ن حيث
ع��دد الطلبة املر�شحني واملر�شحات
على م�ستوى الكليات الثالث.
و��س�ي���ش�ه��د ح �ف��ل ال �ت �خ��ري��ج العديد
م��ن ال �ع��رو���ض التقنية والع�سكرية
ال�ت��ي مت الإع � ��داد ل�ه��ا ع�ل��ى م�ستوى
ع ��الٍ م��ن احل��رف�ي��ة مب���ش��ارك��ة جميع
اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وذل � ��ك م ��ن �أج ��ل
�إخراجه بال�صورة املثلى التي ترتقي
�إىل م�ستوى ر�ؤى وتطلعات القيادة
الر�شيدة.
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انطالق الدورة الثانية من مهرجان ال�سدر للأفالم البيئية  24فرباير

•• �أبوظبي-وام:

ينطلق مهرجان ال�سدر ل�ل�أف�لام البيئية  2022يف دورت��ه الثانية يف منارة
ال�سعديات يف الفرتة من  -27 24فرباير بتنظيم م�شرتك من جامعة زايد
وهيئة البيئة � -أبوظبي وبدعم من �شركة " �أدنوك " واملجل�س الثقايف الربيطاين
يف الدولة .
و يقدم املهرجان جمموعة منتقاة م��ن الأف�ل�ام الإم��ارات�ي��ة والعاملية احلائزة
على جوائز والتي تتناول �أزم��ة املناخ وت�أثري التلوث احل�ضري وم�شكلة نق�ص
املياه العاملية والعديد من الق�ضايا البيئية واالجتماعية تتاح جميع العرو�ض
والفعاليات للجمهور ب�شكل جماين طيلة �أيام املهرجان.
و تركز الدورة اجلديدة من املهرجان هذا العام على مو�ضوع "املفارقة يف الواحة
" وتطرح العديد من الق�ضايا البيئية املتعلقة بالواحات التي تعد عن�صراً
�أ�سيا�سياً يف تاريخ وجغرافية دولة الإمارات .
ً
عرو�ضا ح�ضورية جمانية ملجموعة متنوعة ومتميزة من
كما يقدم املهرجان
الأفالم الق�صرية والطويلة ويفتتح فعالياته بعر�ض فيلم "ع�سل ومطر وغبار"
 2017احلائز على عدة جوائز للمخرجة الإماراتية جنوم الغامن وتعر�ض
فيه نخبة منتقاة كفيلم "�أنا غريتا"  2020وهو فيلم وثائقي مت �إنتاجه دول ًيا
باال�شرتاك مع فريدريك هاينينج و�سي�سيليا ني�سني وي�ستعر�ض ال�صعود امللفت

للنا�شطة يف جمال تغري املناخ جريتا ثونربج وفيلم "كويااناقات�سي" /1982/
من �إخ��راج جودفري ريجيو والذي يعد �أحد �أ�شهر الأف�لام البيئية يف التاريخ،
حيث يركز على الطبيعة والإن�سان والعالقة بينهما.
ويت�ضمن املهرجان فيلمني روائيني ،هما الفيلم اللبناين "كو�ستا برافا" 2021
للمخرجة مونيا عقيل وفيلم "ابن امللوك" لألك�سي�س جامبي�س الأ�ستاذ بجامعة
نيويورك �أبوظبي .ويعر�ض يف املهرجان فيلم "ال�شياطني غري املرئية" للم�ؤلف
الهندي راه��ول جاين ،وال��ذي عر�ض يف مهرجان ك��ان للمرة الأوىل 2021
ويختتم املهرجان �أعماله بعر�ض فيلم من جورجيا بعنوان "تروي�ض احلديقة"
الذي �أخرجه �سالومي جا�شي . 2021
وق��ال��ت �سعادة ال��دك�ت��ورة �شيخة �سامل الظاهري الأم�ي�ن ال�ع��ام لهيئة البيئة -
�أبوظبي �إن الإعالم والفنون املرئية من �أكرث الأدوات عمقاً وفاعلية يف حتريك
النا�س و�إحداث التغيريات ال�سلوكية ال�ضرورية لذا �أ�صبح �إنتاج الأفالم الوثائقية
والروائية �أم ًرا �أ�سا�س ًيا لت�سليط ال�ضوء على املو�ضوعات البيئية وحتقيق تقدم
�إيجابي وم�ؤثر،حيث ت�سهم الأفالم يف رفع الوعي باملو�ضوعات املهمة كتغري املناخ
والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الطبيعة وذلك على �سبيل املثال ال
احل�صر .و�أ�ضافت  :نحن نواجه قائمة طويلة من التحديات العاملية اخلا�صة
بالبيئة ،وميكن لفعاليات مثل مهرجان ال�سدر للأفالم البيئية �أن تدعم هذه
الق�ضايا بطريقة ديناميكية وجذابة وذات قيمة تعليمية كبرية ".

و�أو�ضحت �أن ال�شباب يتفاعل ب�شكل �أف�ضل مع الفنون املرئية و�شباب اليوم هم
املنوطون مب�ستقبل البيئة ومن خالل الأفالم ميكنهم فهم التهديدات البيئية
العاملية ب�شكل �أ�سهل و�أف�ضل وميكنهم تعلم �سبل التخفيف منها من خالل العمل
اال�ستباقي ..وقد مت اختيار مو�ضوع املهرجان هذا العام و هو "املفارقة يف الواحة
" والذي يعك�س الرتاث الطبيعي للواحات يف الإمارات ويت�سق مع �أولوياتنا ،كما
يعرب عن �ضرورة �إيجاد توازن بني الطبيعة والتنمية الب�شرية  .ولكل منا دوره
يف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية حماية البيئة ومن خالل مهرجان ال�سدر ميكننا
حتقيق هذا الهدف ".
من جهته قال الدكتور فار�س هواري عميد كلية العلوم الطبيعية وال�صحية يف
جامعة زاي��د �إن الكلية تهدف من املهرجان �إىل مناق�شة علوم البيئة وق�ضايا
اال�ستدامة بني املجتمعات املتنوعة يف دولة الإمارات.
من ناحيته قال الدكتور نزار �أنداري �أ�ستاذ العلوم الإن�سانية واالجتماعية واملدير
الفني للمهرجان� " :أردنا هذا العام حتت قيادة هيئة البيئة� -أبوظبي وجامعة
زايد �أن تطرح �أفالم املهرجان على �أذهان امل�شاهدين ت�سا�ؤالت عميقة وحترك
م�شاعرهم يف �سياق زيادة وعيهم بالبيئة وق�ضاياها و�إثارة خيال جمتمعنا املحلي
للتفاعل مع البيئة وذلك يف قالب �سينمائي راقي حيث يهتم مهرجان ال�سدر
ل�ل�أف�لام البيئية بالتثقيف والرتفيه على ح��د ��س��واء وي�سعى لتوفري جتربة
م�ؤثرة فريدة لع�شاق الأفالم واملتحم�سني للبيئة ".

ويعمل مهرجان ال�سدر ل�ل�أف�لام البيئية  2022على اجلمع ب�ين املجتمع
املحلي وح�شد العمل ب�ش�أن الق�ضايا البيئية واالجتماعية املهمة لذلك ت�شمل
الأن�شطة الأخرى يف املهرجان بالإ�ضافة لعرو�ض الأفالم عقد حلقات نقا�شية
ت�ت�ن��اول ه��ذا ال�ع��ام ق�ضايا م�ث��ل :التفكري يف ال�غ�لاف اجل��وي وب�ن��اء امل�ستقبل
اجلغرايف االجتماعي.
ي�شارك يف احلوارات نخبة من العلماء متعددي التخ�ص�صات وخرباء ال�سيا�سة
والفنانني حت��ت �إ��ش��راف ال��دك�ت��ورة �ألك�سندرا كوتوفانا �أ�ستاذ م�ساعد العلوم
الإن�سانية واالجتماعية يف جامعة زايد حيث يناق�شوا جمموعة من املو�ضوعات
امل�ه�م��ة ك ��دور ال�سيا�سات يف االه�ت�م��ام ب��امل�ن��اخ وال��راب �ط��ة اجل��ام�ع��ة ب�ين الب�شر
والبيئة.
و يقدم املهرجان لأول مرة �أعمال الفنان �أدري��ان �شيكلونا والأ�ستاذة امل�ساعدة
يف اجلامعة الأمريكية يف دبي الدكتورة بريجيت هوارث.كما �سينظم عرو�ضاً
افرتا�ضية ملجموعة خمتارة من الأف�لام يف خمتلف مدار�س �أبوظبي لإ�شراك
الطالب يف احلوار حول تغري املناخ وحفظ البيئة.
و�سيناق�ش الدكتور جا�سنت توما�س ع��امل النف�س ال�شهري والكاتب والأ�ستاذ
امل�ساعد يف جامعة زاي��د العالقة بني تغري املناخ وال�شعور باحلزن كما �سيقدم
طالب الدرا�سات البيئية يف جامعة زايد حلقات نقا�شية تت�سق مع مو�ضوعات
الأفالم ومو�ضوعاتها جلمهور املهرجان.

علي النعيمي يلتقي رئي�س الكني�ست الإ�سرائيلي
•• تل �أبيب  -وام:

التقى معايل الدكتور علي را�شد
ال �ن �ع �ي �م��ي رئ �ي ����س وف � ��د املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي ال � ��ذي يقوم
بزيارة �إىل �إ�سرائيل ،معايل ميكي
ل �ي �ف��ي رئ �ي ����س ال �ك �ن �ي �� �س��ت بدولة
�إ�سرائيل.
ح�ضر اللقاء وفد املجل�س �سعادة كل
م��ن ��س��ارة حممد فلكناز ،ومروان
ع�ب�ي��د امل �ه�ي�ري ،ع���ض��وي املجل�س
الوطني االحتادي.
ج� ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث �سبل
تعزيز ع�لاق��ات التعاون والت�أكيد
على �أه�م�ي��ة االت �ف��اق الإبراهيمي
امل��وق��ع ب�ين دول��ة الإم� ��ارات ودولة

�إ� �س��رائ �ي��ل وم ��ا مي�ث�ل��ه م��ن خطوة
لفتح العديد من فر�ص وم�سارات
ال� � �ت� � �ع � ��اون ،خ ��ا�� �ص ��ة يف اجل ��ان ��ب
الربملاين.
و�أ�شار معايل رئي�س الكني�ست �إىل
�أن ه��ذه ال��زي��ارة ت�ع�ت�بر تاريخية
ك��ون�ه��ا �أول زي ��ارة ب��رمل��ان�ي��ة لدولة
�إ��س��رائ�ي��ل ،الف�ت��ا �إىل �أن الكني�ست
قام بت�شكيل جلنة �صداقة برملانية
م��ع دول��ة الإم ��ارات و�أب��دى الكثري
من الأع�ضاء رغبتهم باالن�ضمام
�إل �ي �ه��ا ،وق� ��ال �إن دول� ��ة الإم � ��ارات
�أ� �ص �ب �ح��ت م��ن �أك �ث�ر ال � ��دول التي
ي� ��رغ� ��ب ال� ��� �ش� �ع ��ب اال�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي
ب ��زي ��ارت� �ه ��ا وف� �ق ��ا لال�ستبيانات
الأخ�يرة .ويف نهاية حديثه � ..أكد

معاليه �أهمية �أن تلعب الربملانات
دورا ك �ب�يرا يف ت�ط��وي��ر العالقات
الثنائية بني البلدين ،ووجه دعوة
ر�سمية �إىل معايل رئي�س املجل�س
لزيارة دولة �إ�سرائيل .و�أكد معايل
الدكتور علي النعيمي على �أهمية

االت�ف��اق الإب��راه�ي�م��ي ،م�شريا �إىل
�أن ه��ذا االت �ف��اق ه��دف��ه الأ�سا�سي
تعزيز اجلهود الرامية �إىل حتقيق
ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
ون �ب��ذ ال �ت �ط��رف وال �ك��راه �ي��ة من
خ�ل�ال دع ��م االزده � ��ار يف املنطقة

واع�ط��اء �أم��ل لل�شباب .و�أم��ا ب�ش�أن
ال���س�لام يف ال���ش��رق االو� �س��ط� ،أكد
اجل��ان �ب��ان �أه �م �ي��ة �إن �ه��اء ال�صراع
الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،وحتقيق
ال �� �س�لام ال���ش��ام��ل يف امل�ن�ط�ق��ة مع
�ضمان العي�ش الكرمي للجميع.

�إيدج تك�شف عن �أحدث الأنظمة غري امل�أهولة امل�صنعة بالإمارات يف يومك�س 2022
•• �أبوظبي-وام:

ت���ش��ارك "�إيدج" ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة يف
م �ع��ر���ض وم� ��ؤمت ��ر الأن �ظ �م��ة غري
امل � ��أه� ��ول� ��ة "يومك�س "2022
بو�صفها ال���ش��ري��ك اال�سرتاتيجي
الر�سمي للحدث ،و�أك�بر جمموعة
للتكنولوجيا املتقدمة يف املنطقة
للدفاع وجماالت �أخرى ،و�أحد �أكرب
 25موردا ع�سكريا يف العامل.
وت �ع��ر���ض "�إيدج" �أك�ث��ر م ��ن 20
ح�ل ً�ا وم�ن�ت�ج�اً م�ب�ت�ك��راً يف جماالت
اخل��دم��ات والأن�ظ�م��ة غ�ير امل�أهولة
والأن� �ظ� �م ��ة امل��وج �ه��ة ب��دق��ة خالل
ال��دورة اخلام�سة من احلدث الذي

ي�ستمر من � 21إىل  23فرباير يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
"�أدنيك".
وق � � ��ال م �ن �� �ص��ور امل� �ل ��ا ،الرئي�س
التنفيذي والع�ضو املنتدب ملجموعة
"�إيدج"  :ت�شمل �أول��وي��ات �أعمالنا
ال��رئ�ي���س�ي��ة ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى قدراتنا
يف جم ��ال الأن �ظ �م��ة ذات �ي��ة القيادة
ب �غ ��ر� ��ض ت �ع ��زي ��ز ق� � � ��درات ال ��دف ��اع
ال��وط �ن��ي والإق �ل �ي �م��ي ،والت�صدير
ل �ل��أ� � �س� ��واق ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،ونبحث
ب��ا� �س �ت �م��رار ع��ن جم� ��االت �إ�ضافية
ميكننا فيها ا�ستثمار �إمكاناتنا يف
البحث والتطوير وه��ذا ينعك�س يف
قدرتنا على تقدمي امل��زي��د واملزيد

و�أ�ضاف :يف حني تعد �أدا�سي وهالكن
�شركتان رائدتان �ضمن هذا القطاع،
يتيح لنا معر�ض يومك�س فر�صة
فريدة للتعريف بخدماتنا ،وعر�ض
منتجاتنا �أم��ام �أ��ص�ح��اب امل�صلحة،
وجني الفوائد املرتتبة على م�سعانا
اجلماعي نحو �صنع م�ستقبل �آمن.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إط �ل�اق منتجات
جديدة� ،ستعر�ض "�إيدج" جمموعة
م � ��ن الأن� � �ظ� � �م � ��ة غ �ي��ر امل � ��أه� ��ول� ��ة
والأن � �ظ � �م� ��ة امل ��وج� �ه ��ة ب ��دق ��ة من
ه��ال �ك��ن ،م�ث��ل ذخ �ي�رة RW-24
من الطائرات بدون طيار والذخائر اجل��وال��ة؛ وال �ط��ائ��رات ب��دون طيار
ال��ذك �ي��ة والأن �ظ �م��ة الأخ � ��رى غري  Shadow 25و Shadow
امل�أهولة �إىل ال�سوق ب�سرعة.
50؛ و��س�ل���س�ل��ة HUNTER

م��ن ال �ط��ائ��رات امل �� �س�يرة و�أنابيب
الإط�ل�اق؛ والطائرة القتالية غري
امل� ��أه ��ول ��ة  REACH-Sالتي
مت �إطالقها م��ؤخ� ًر؛ ونظام حاوية
ال �ت �ح �ك��م ع ��ن ب �ع��د ،/RCCS/
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعر�ض "�إيدج"
منتجات �أدا�سي مثل �سل�سلة QX
ل �ل �ط��ائ��رات ب � ��دون ط� �ي ��ار ،وعائلة
 SCORPIOم� ��ن الآل � �ي� ��ات
الأر� �ض �ي��ة امل���س�يرة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
طائرة قرمو�شة بدون طيار ،و�آلية
ع �ج �ب��ان ال��روب��وت �ي��ة امل���س�ل�ح��ة من
"منر".
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن "يومك�س" هو
احلدث الوحيد يف ال�شرق الأو�سط

املخ�ص�ص ل�ل�ط��ائ��رات ب ��دون طيار
والروبوتات والأنظمة غري امل�أهولة
ومكوناتها  ..وي�ستقطب املعر�ض
وامل�ؤمتر الذي يقام كل �سنتني وفودًا

دولية و�صناع قرار من قطاع الدفاع وي� �ق ��دم "يومك�س" ال �ف��ر� �ص��ة لـ
والطريان ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولني "�إيدج" لعر�ض �أح��دث �إمكانياتها
رفيعي امل�ستوى من م�ؤ�س�سات كربى وحلولها ال��رائ��دة ،مم��ا ي�ضعها يف
طليعة امل�ستقبل.
يف القطاع احلكومي واخلا�ص .

جامعة دبي ترحب بالطلبة اجلدد لف�صل الربيع 2022-2021
•• دبي-الفجر:

نظمت جامعة دبي حفال ال�ستقبال طلبتها اجلدد لف�صل الربيع -2021
� 2022أقامه ق�سم �إدارة اخلدمات الطالبية حتت عنوان بدايات بحرم
اجلامعة يف مدينة دبي الأكادميية.
ح�ضر احل�ف��ل ع��دد كبري م��ن الطلبة والهيئتني الأك��ادمي �ي��ة والإداري� ��ة
وا�ستهدف تعريفهم بكليات اجلامعة وبراجمها وتخ�ص�صاتها وقاعاتها
ال��درا� �س �ي��ة وخم�ت�برات�ه��ا امل�ج�ه��زة ب ��أح��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ا��ض��اف��ة لالن�شطة
والفعاليات التعليمية والرتفيهية والرتحيب بهم من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س والإدارة.

وهن�أ الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س جامعة دب��ي ،الطلبة خ�لال كلمته وحتدث الدكتور ح�سني الأحمد نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية كما قام هيثم املعيني مدير ق�سم �إدارة اخلدمات الطالبية ،بت�سليط ال�ضوء
ع��ن ع��دد م��ن اجل��وان��ب الأك��ادمي�ي��ة وع��ن �أه�م�ي��ة تعزيز م �ب��ادىء القيادة على �أهمية الرتابط االجتماعي وبناء العالقات خالل الفرتة الدرا�سية
الرتحيبية عرب تطبيق "زووم" ،على اختيارهم جامعة دبي.
والتفاعل م��ع املوظفني والطلبة واال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب�رات �أع���ض��اء هيئة
وق��ال  :نحن نعمل كعائلة واح��دة يف هذه اجلامعة التي تدعم الطلبة يف والإبداع.
وقال :يتمثل دورنا يف بناء قاعدة �صلبة لقادة امل�ستقبل .كما نهدف لتهيئة التدري�س يف اجلامعة.
�شتى املجاالت وحتفزهم على التوا�صل والإبداع واالبتكار.
و�أكد �أن اجلامعة ت�سعى دائما ال�ستقطاب الطلبة املتميزين من مواطنني بيئة ت�شجع الطلبة على االبتكار و�إط�لاق العنان لإمكانياتهم وطاقاتهم اختتم احل�ف��ل بق�ص�ص ال�ن�ج��اح ال�ت��ي رواه ��ا خريجي اجل��ام�ع��ة وطلبتها
احلاليني بالإ�ضافة �إىل توزيع اجلوائز.
ومقيمني وم��ن جميع اجل�ن���س�ي��ات ،ويف ه��ذا الإط� ��ار خ�ص�صت اجلامعة الإبداعية.
منحا درا�سية للطلبة املتفوقني لدرا�سة �إدارة الأعمال والهند�سة وتقنية و�أكد الدكتور نا�صر املرقب نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ي�شار �إىل �أن برامج �إر�شاد الطلبة اجلدد جنحت هذا العام وخالل ال�سنوات
على �أهمية اال�ستمتاع والتفاعل مع احلياة اجلامعية وااللتزام باملواعيد املا�ضية ،يف �إعدادهم لالنتقال �إىل احلياة اجلامعية وب��دء الدرا�سة .كما
املعلومات.
و�أ�ضاف ”جذور حملية ،تطلعات عاملية" هذا �شعارنا ال��ذي نرفعه عالياً لتحقيق النجاح على جميع امل�ستويات واجلوانب ،ورحب بالطلبة اجلدد وفرت لهم الفر�صة ملقابلة الطلبة احلاليني واكت�ساب املعرفة من جتاربهم
خالل فرتة الدرا�سة اجلامعية.
ونحر�ص على حتقيقه للحفاظ على املعايري العاملية يف التعليم وجودته .يف جامعة دبي .
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جامعة الإمارات ُت ّ
نظم حفل توزيع جوائز الرئي�س الأعلى لالبتكار  10فرباير
•• �أبوظبي  -الفجر

ُت ّ
نظم جامعة الإم��ارات العربية املتحدة حفل توزيع جوائز
الرئي�س الأعلى لالبتكار يوم غد اخلمي�س  10فرباير اجلاري
 .ت�ه��دف ه��ذه اجل��وائ��ز �إىل ت�ع��زي��ز م�ستوى ال��وع��ي ب�أهمية
االبتكار ودع��م املبتكرين ،وت�شجيعهم على امل�ساهمة الف ّعالة
يف بناء اقت�صاد معريف لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة من
خالل م�شاريع ابتكارية قابلة للتطبيق االقت�صادي وت�ساهم يف
حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة
للدولة.
و�أ�شار القائمون على تنظيم فعاليات جوائز الرئي�س الأعلى

لالبتكار �إىل �أن �إدارة جامعة الإمارات العربية املتحدة حتر�ص
على ا�ستقطاب الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني يف
اجلامعة للم�شاركة يف كافة جم��االت اجلائزة ،وذل��ك يف �إطار
يدعم التفكري االبتكاري والبحث العلمي من �أجل تعزيز دور
االبتكارات القائمة �أو التي يت ّم ا�ستحداثها لتوفري احللول
الف ّعالة ملواجهة التحديات يف القطاعات ذات الأولوية الوطنية
كالطاقة املتجددة ،النقل ،التعليم ،القطاع ال�صحي ،املوارد
املائية ،علوم الف�ضاء والتكنولوجيا.
وكانت جامعة الإمارات قد �أدرجت �ضمن فعاليات �شهر االبتكار
لعام  2022العديد من امل�سابقات مثل :م�سابقات لأف�ضل
عر�ض لطالب الدرا�سات العليا بق�سم اجليولوجيا ،البيولوجي،

الريا�ضيات ،الفيزياء والكيمياء� ،إ�ضافة �إىل م�سابقة �أف�ضل
فكرة مُبتكرة لتطبيقات جامعة الإمارات العربية املتحدة.
كما ت�شتمل اجل��ائ��زة �أي���ض�اً جم��االت املناف�سة على االبتكار
الإداري وت�ق��دمي ح�ل��ول مبتكرة متعلقة بعمليات �أو روتني
�أو هياكل �أو �أنظمة العمل امل�ؤ�س�سي لتدعيم ق��درة امل�ؤ�س�سة
على �أداء واجباتها م��ن خ�لال زي��ادة كفاءتها �أو فاعليتها يف
تقدمي خدمة �أو منتج .ف�ض ً
ال عن املناف�سة يف جمال االبتكار
االجتماعي ال��ذي يت�ض ّمن تقدمي احل�ل��ول املبتكرة للهيئات
االجتماعية والبيئية ال�ت��ي تعالج الق�ضايا املتعلقة بتنمية
املجتمع ،والتلوث البيئي ،وحماية الكائنات ،والأمن ،والظروف
املعي�شية ،واال�ستثمار االجتماعي ،والعمالة.

ور�شة عمل لــ «تريندز» حول «الإعالم وحوار الأديان»
•• �أبوظبي  -الفجر

ن � � َّ�ظ � ��م م � ��رك � ��ز ت� ��ري � �ن� ��دز للبحوث
واال�ست�شارات ور�شة عمل حتت عنوان
"الإعالم وحوار الأديان" �شارك فيها
كل من الأ�ستاذ حممد احلمادي رئي�س
م�ن�ظ�م��ة ج �� �س��ور ال��دول �ي��ة للإعالم
والتنمية ،والدكتور روب��رت��و فالفيو
�سيمونا م��دي��ر امل �� �ش��روع وال�ب�ح��ث يف
املنظمة غري احلكومية ال�سوي�سرية.
وق��د افتتح ال��دك�ت��ور حممد عبداهلل
العلي الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات الور�شة بكلمة
�أك��د فيها �أن الإع�لام يلعب دوراً بالغ
الأهمية يف تعزيز احلوار بني الأديان؛
�إذ ه��و و��س�ي�ل��ة �أ��س��ا��س�ي��ة م��ن و�سائل
توعية ال��ر�أي العام وتوجيهه ،ودوره
حموري يف مواجهة خطابات الكراهية
وال�ت�ط��رف ،ويف تعزيز قيم الت�سامح
واحل ��وار والأُ ُخ � �وَّة الإن���س��ان�ي��ة� ،إذا ما
ال�ت��زم ب��أخ�لاق�ي��ات املهنة و�ضوابطها
الإن�سانية.
و�شدد الدكتور العلي على �أن احلوار
ب�ي�ن الأدي� � � ��ان ه ��و ال �ط��ري��ق لإيجاد
القوا�سم امل�شرتكة بني �أتباع الديانات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وكيفية حتقيق التعاي�ش
ال�سلمي امل �� �ش� َ
ترك ،واحل�ي�ل��ول��ة دون
ا�ستغالل الأديان �أو توظيفها من قبل
امل�ت�ط��رف�ين لن�شر ال�ف��و��ض��ى والعنف
وال�ت�ط��رف ،مو�ضحاً �أن ال�ه��دف من

د .حممد العلي  :احلوار بني الأديان طريق القوا�سم امل�شرتكة بني الب�شر
حممد احلمادي  :عالقة وطيدة تربط الإعالم باحلوار
د .روبرتو فالفيو  :احلوار بني الأديان والتوا�صل مع الآخر يعيد اكت�شاف �ضمائرنا وطرق التعاي�ش امل�شرتك
احل� ��وار ب�ين الأدي � ��ان وال �ث �ق��اف��ات هو
ت�ع�م�ي��ق ال�ف�ه��م وامل �ع��رف��ة واالح�ت��رام
لثقافاتنا املتنوعة ،ولأهمية التعاي�ش
ال�سلمي امل�ش َ
رتك ،م��ؤك��داً �أن ه��ذا ما
�أكدته وثيقة الأخ �وّة الإن�سانية التي
رعت توقيعها دولة الإم��ارات العربية
املتحدة.

ونوّه يف هذا ال�صدد �إىل �أهمية �إعالء
قيمة احل ��وار ،كمطلب �أك��دت��ه جميع
ال�شرائع ال�سماوية ،وجميع احل�ضارات
والثقافات واملواثيق الدولية ،باعتباره
�صمام �أمان للجميع.
ويف تقدميه لور�شة العمل� ،أكد الأ�ستاذ
حممد احل �م��ادي م��دي��ر ال��ور��ش��ة� ،أن

العالقة بني الإعالم واحلوار وطيدة،
و�أن الإعالم يلعب دوراً حيوياً ومهماً
يف تعزيز احلوار بني الأديان ،مو�ضحاً
�أن��ه ال ي�ستطيع �أي �شخ�ص ال�سيطرة
ع �ل��ى الإع �ل ��ام ،ول �ك��ن ع �ل��ى الإع�ل��ام
االل�ت��زام باملواثيق الأخ�لاق�ي��ة ،كي ال
يُ�ستغل لتحقيق �أجندات دينية معينة

تنفي الآخ��ر وت�ضطهده ،م�شرياً �إىل
وجود العديد من النماذج الإعالمية
التي ح َّر�ضت على العنف والتطرف.
امل�ج�ت�م�ع��ات ت�ن���ش��ط ت��اري �خ �ي �اً يف جو
احل��ري��ة وا��س�ت�ه��ل ال��دك �ت��ور روبرتو
فالفيو �سيمونا ور�شة العمل ،بالت�أكيد
على �أن املجتمعات تاريخياً تن�شط يف

جو من احلرية ،و�أن الدين �شارك يف
ذل ��ك ،وك��ذل��ك الإع �ل��ام ،ح�ي��ث يدفع
ك�لاه�م��ا ال�ن��ا���س للتفكري يف احلرية
و�إيجاد طريقة للعي�ش .و�أ�شار �إىل �أنه
يف معظم الدول امل�سلمة ودول االحتاد
ح�س �إن�ساين
ال�سوفيتي ال�سابق ،ثمة ّ
تعك�سه احلرية املوجودة لدى الذين

التقاهم هناك ،وكذلك �ساعد �إدراكه
للحرية يف هذه املناطق كتابات بع�ض
املفكرين العرب مثل ابن �سينا.
وق� � ��ال �إن احل� � ��رب يف �� �س ��وري ��ا �أدت
�إىل م�ق�ت��ل الآالف م��ن الأ�شخا�ص،
وامل�لاي�ين م��ن ال�لاج�ئ�ين والفقراء.
وهذا يدلل على ت�أثري الأيديولوجيا
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اجل ��ام ��دة واال� �س �ت �ب��داد ال �ل��ذي��ن �أدي ��ا
�إىل ا��ض�ط�ه��اد ه� ��ؤالء ال�ن��ا���س .و�شدد
على �أن��ه ��ص��ار م��ن ال�صعب ال�ي��وم �أن
ي �ك��ون الإن �� �س��ان ح ��راً ،ف�ق��د �أ�صبحت
ال��وظ��ائ��ف ،على �سبيل امل�ث��ال ،تعتمد
على �أ�شخا�ص ق��د ال يفهمون املعنى
احلقيقي للحرية ،كما �أ�صبح �إدراك
ال��دي��ن يعتمد ك �ث�يراً ع�ل��ى الإع �ل�ام،
وخا�صة و�سائل التوا�صل االجتماعي
ال�ت��ي ت�ق��دم اجل��ان��ب ال�شكلي للدين
دون الفهم احلقيقي له.
و�أو�ضح املحا�ضر الذي تطرق �إىل عدة
جت��ارب ل��دي��ة� ،أن احل�ي��اة خ�لال املائة
�سنة املا�ضية كانت مهتمة بال�سلطة
وامل�صالح ،وحتقيق �أه��داف ذاتية� ،أما
الأم � ��ور ال��روح��ان �ي��ة ال �ت��ي ت��دف��ع �إىل
التقدم وال��رخ��اء ،فقد ت��راج��ع دورها
ب�شكل كبري يف ع��امل ال �ي��وم ،واختتم
ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن ��ه م��ن �أج ��ل �إع ��ادة
اكت�شاف العامل ،ف�إنه من ال�ضروري
�أن ن�ع�ي��د اك �ت �� �ش��اف � �ض �م��ائ��رن��ا ،عرب
احلوار بني الأديان ،والتوا�صل يف ظل
عالقات مت ّكن من التفاعل مع الآخر
والتعاي�ش معه.
ويف خ�ت��ام ال��ور��ش��ة ج��رى ح��وار حول
�أب��رز م��ا ورد فيها حيث �أك��د اجلميع
�أن احل ��وار ط��ري��ق ال�ن�ج��اة ،و�أن على
الإع �ل�ام م���س��ؤول�ي��ة ك�ب�رى يف تعزيز
الفهم امل�شرتك ون�شر قيم الت�سامح
واخلري ونبذ العنف والكراهية.

�أكادميية �أبوظبي احلكومية ت�شارك يف فعاليات «الإمارات تبتكر  »2022مبجموعة من امل�شاريع املبتكرة
•• �أبوظبي – الفجر:

�أعلنت �أكادميية �أبوظبي احلكومية ،املن�صة احلكومية ال��رائ��دة لتطوير
الكفاءات الب�شرية يف �إمارة �أبوظبي ،والتابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي ،عن
م�شاركتها يف فعاليات "الإمارات تبتكر  ،"2022احل��دث ال�سنوي البارز
الذي ي�ستهدف تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف
ت�صميم وتطوير التجارب وامل�ب��ادرات امل�ستقبلية ،مبجموعة من امل�شاريع
املبتكرة وور�ش العمل لت�سليط ال�ضوء على جتربتها الريادية يف �إعداد جيل
من املبتكرين القادرين على �إح��داث تغيري �إيجابي يف املجتمع من حولهم
والإ�سهام يف بناء اقت�صاد معريف متنوع تقوده كفاءات من حكومة �أبوظبي.
وتت�ضمن م�ب��ادرات الأك��ادمي�ي��ة �إط�لاق خمترب افرتا�ضي لالبتكار ،وذلك
بالتعاون مع "حكومة  ،"01املن�صة العربية املتخ�ص�صة يف االبتكار احلكومي.
وي�شهد املخترب الذي �سينطلق يف �شهر فرباير احل��ايل ،م�شاركة جمموعة
من امل��دراء واملوظفني من خمتلف القطاعات احلكومية يف �إم��ارة �أبوظبي.
ويتيح املخترب الفر�صة للم�شاركني لال�ستفادة من من�صة "كودي�سك" التي
طورتها "حكومة  ،"01املن�صة الرقمية الإم��ارات�ي��ة والعربية الأوىل من
نوعها الرامية �إىل تعزيز االبتكار ومتكني العمل عن بعد يف مرحلة ما بعد
جائحة كورونا ،ف�ض ً
ال عن توفري ميزات متنوعة لتنظيم جل�سات التخطيط
اال�سرتاتيجي والع�صف الذهني والتوا�صل املبا�شر بني الفرق امل�شاركة.
وتعليقاً على هذه املبادرة ،قالت �سعادة �سمية عبد العزيز احلو�سني ،عميد

�أكادميية �أبوظبي احلكومية" :يحظى �شهر االبتكار هذا العام ب�أهمية خا�صة
كونه يتزامن مع ا�ستعدادات الدولة للخم�سني عاماً القادمة .ون�سعى من
خ�لال م�شاركتنا يف ه��ذا احل��دث الوطني الهام �إىل تعزيز اجلهود لإعداد
اجليل القادم من املبتكرين القادرين على قيادة م�ستقبلنا نحو املزيد من
االزدهار والتقدم .و�سنوا�صل العمل مع �شركائنا لتطوير برامج ومبادرات
تعليمية غنية وتفاعلية لتعزيز قدرات الكوادر احلكومية من جميع امل�ستويات
الوظيفية ومتكينهم من مواكبة التحوالت املت�سارعة من حولنا ولعب دور
حموري يف تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة لالبتكار والتميز".
ويف �إط��ار جهودها لتعزيز االبتكار� ،ستقوم الأكادميية ب��إط�لاق جمموعة
ممار�سات مهنية لالبتكار على م�ستوى اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي
لإت��اح��ة الفر�صة �أم ��ام اخل�ب�راء و�أ��ص�ح��اب الإجن� ��ازات يف جم��ال االبتكار،
ال�ستعرا�ض خرباتهم وق��درات�ه��م والإ��س�ه��ام يف تفعيل م �ب��ادرات وم�شاريع
حكومية تعزز الريادة واالبتكار واال�ستعداد للخم�سني عاماً القادمة.
و�ستت�ضمن م�شاركة الأكادميية يف فعاليات "الإمارات تبتكر  "2022الك�شف
عن  98م�شروعاً مبتكراً قام بتنفيذها  889م�شاركاً يف الدفعات الأوىل
والثانية والثالثة من برنامج �أكادميية �أبوظبي احلكومية للكفاءات العامة،
وال�ت��ي ت�ستهدف تطوير م�ستوى اخل��دم��ات احلكومية يف �إم ��ارة �أبوظبي
واالرتقاء بها متا�شياً مع اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار الرامية لتحقيق
تطلعات القيادة الر�شيدة يف تعزيز ريادة دولة الإم��ارات ،وبناء بيئة حمفزة
لذوي الأفكار اخلالقة لتحويل م�شاريعهم �إىل واقع ملمو�س.

كما نظمت �أكادميية �أبوظبي احلكومية �سل�سلة من ور�ش العمل التدريبية
ملنت�سبي برنامج الكفاءات العامة حتت عنوان"م�شروع االبتكار يف اخلدمات
احلكومية  -معاً نبتكر جلودة حياة تزدهر" ،وذلك بهدف تعريفهم بكيفية
توظيف املهارات املكت�سبة من الربنامج يف تطوير وابتكار خدمات جديدة،
وتعزيز التعاون امل�شرتك بني موظفي القطاعات احلكومية املختلفة ،ف�ض ً
ال
ع��ن حتويل مفهوم االبتكار �إىل عمل وثقافة م�ؤ�س�سية فاعلة ودائ�م��ة يف
حكومة �أبوظبي.
ويف هذه املنا�سبة ،قال �سعادة حممد غياث ،القائم ب�أعمال مدير عام �أكادميية
�أبوظبي احلكومية" :تعك�س م�شاركتنا يف فعاليات الإم��ارات تبتكر  2022الكفاءات القيادية يف �إمارة �أبوظبي من خالل توفري برامج ريادية تتما�شى
التزامنا بت�شجيع االبتكار وتقدمي برامج عاملية امل�ستوى من �أجل تخريج و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال��دول�ي��ة �صممت خ�صي�صاً لتنا�سب اح�ت�ي��اج��ات �سوق
كفاءات م�ؤهلة معرفياً وتقنياً وعلمياً قادرة على توظيف قدراتها يف خدمة العمل ،والإ�سهام يف تهيئة بيئة حمفزة للبحث واالبتكار ،ومتكني الكفاءات
توجه الدولة نحو تعزيز التفوق التقني والرقمي و تطوير م�شاريع مبتكرة احلكومية من امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية الإم��ارة نحو بناء اقت�صاد م�ستدام
تدعم تطلعات وطموحات الدولة للأعوام اخلم�سني القادمة".
ومنفتح عاملياً يتمتع بقدرات تناف�سية.
و�أ�ضاف" :ي�سرنا �أن نتيح للم�شاركني يف براجمنا التعليمية الفر�صة لإطالق مت �إط�لاق �أ�سبوع الإم ��ارات لالبتكار يف �أغ�سط�س  2015بتوجيهات من
العنان لطاقاتهم الإب��داع�ي��ة وق��درات�ه��م الفكرية وترجمتها �إىل م�شاريع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
مبتكرة .و�سنوا�صل العمل مع �شركائنا لتطوير وطرح برامج تعليمية متميزة جمل�س الوزراء حاكم دبي ،متا�شياً مع �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
لت�شجيع االبتكار والإب��داع وبناء جيل جديد من املبتكرين وقادة امل�ستقبل بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة  -حفظه اهلل -عام  2015عاماً لالبتكار يف
باعتبارهم ركيزة �أ�سا�سية لدفع عجلة التقدم والتنمية واالزدهار".
الدولة .وتتيح املبادرة فر�صة م�شاركة القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص،
وتوا�صل �أكادميية �أبوظبي احلكومية جهودها لرت�سيخ مفهوم االبتكار والأفراد للم�ساعدة يف ن�شر ثقافة الإبداع يف الدولة ،وتعزيز مكانتها كمركز
متا�شياً مع املحاور الوطنية لر�ؤية دولة الإمارات  2021وتطوير مهارات عاملي لالبتكار.

� 8أن�شطة ومبادرات مقرتحة من جامعة زايد يف الأ�سبوع
الثاين من فعاليات الإمارات تبتكر 2022

ت�ن�ظ��م ج��ام �ع��ة زاي� ��د ح��زم��ة من
الأن� ��� �ش� �ط ��ة وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات خالل
الأ� �س �ب��وع ال �ث��اين ل�شهر االبتكار
والتي �سيتم من خاللها تعريف
الطلبة وجميع امل�شاركني ب�أحدث
امل �ب��ادرات املبتكرة ال�ت��ي تطرحها
ال �ك �ل �ي��ات والإدارات م ��ن خالل
ور�شات عمل افرتا�ضية ،وجل�سات
ل �ل �ع �� �ص��ف ال ��ذه� �ن ��ي وع � � ��دد من
اجلل�سات احلوارية امللهمة والتي

تعزز من روح االبتكار يف جمتمع
اجلامعة وخارجها.
و�أكد نائب مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور كاليتون ماكينزي على
حر�ص جامعة زايد على امل�شاركة
الفعالة ب�شهر االبتكار من خالل
ق��ائ �م��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ن امل� �ب ��ادرات
والفعاليات التي تقدم ب�شكل �شبه
يومي ،وا�صفا االبتكار ب�أنه �أحد
العوامل الرئي�سية التي مت ّيز بني
امل��ؤ��س���س��ات ال�ت��ي ت��وا��ص��ل التطور
يف ع� ��امل � �س��ري��ع ودائ� � ��م التغري،

وت �ل ��ك ال �ت ��ي ت� �ت� ��أرج ��ح وتتباعد
ع ��ن ال� �ت� �ط ��ورات مب � ��رور الوقت،
و ي ��ؤك��د على �أن ارت �ق��اء م�ستوى
الطلبة يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
االبتكار يف �أ�ساليب نقل املعرفة ،و
حت�سينها ب�شكل م�ستمر لتنا�سب
العلم املتجدد".
وق��ال نائب مدير اجلامعة " :يف
�سياق �سعينا للم�شاركة يف فعاليات
الإم � � ��ارات ت�ب�ت�ك��ر  ،2022فقد
�أر��س�ي�ن��ا ��ض�م��ان��ات ع��ال�ي��ة للجودة
وال �ت �م �ي��ز م ��ن خ �ل�ال مبادراتنا

االبتكارية لهذا العام والتي و�صل
ع��دده��ا ح ��وايل  30م���ش��روع��ا و
مبادرة ،و�أ�ضاف قائال " :ك ّلي ثقة
ب�أن جمموعة الفعاليات واملُبادرات
التي ننظمها خالل �شهر االبتكار
��س��وف ُت�سهم يف تطوير وحتفيز
عملية دفع عجلة التنمية والنجاح
لدولة الإمارات".
ي �ب��د�أ الأ� �س �ب��وع ال �ث��اين ب�سل�سلة
م ��ن ور�� �ش ��ات ع �م��ل حت ��ت عنوان
"ابتكر جن ��اح ��ك الوظيفي"،
تهدف لإع��داد الطلبة للتدريب

والنجاح املهني ،كما �سيتم خالل
الأ� �س �ب��وع ت�ن�ظ�ي��م ح�ل�ق��ة نقا�شية
بعنوان ابتكارات خريجي جامعة
زايد":الإلهام والت�أثري" لعر�ض
ق�ص�ص جن��اح ع��دد م��ن خريجي
جامعة زايد املبدعني� ،إىل جانب
ج�ل���س��ة ح ��واري ��ة ح ��ول "حماكاة
العلوم املهتمة بالبحث يف ت�صميم
وا��س�ت�خ��دام امل�ح��اك��اة التفاعلية"
ل�ت�ع��زي��ز ف�ه��م ال�ط�ل�ب��ة ل�ل ��أدوات
ال �ف �ع��ال��ة ل�ل�ت�ع�ل��م وامل� �� �ش ��ارك ��ة يف
ال�ت�ج��ارب العلمية وامل�ح��اك��اة عرب

الإنرتنت.
وا� �ش �ت �م��ل الأ�� �س� �ب ��وع ال� �ث ��اين من
ال���ش�ه��ر اجل ��اري ف�ع��ال�ي��ة "حتدي
دورات االبتكار" وه � ��و ثمرة
التعاون املثمر بني كل من جامعة
زاي ��د وم��ؤ��س���س��ة ع �ب��داهلل الغرير
للتعليم وال��وزارة امل��وارد الب�شرية
والتوطني �ضمن برنامج الغرير
للمفكرين اليافعني وال��ذي ركز
ع �ل��ى مت �ك�ين ال�ط�ل�ب��ة م��ن خالل
 3دورات �شاملة ومتكاملة على
من�صة تفاعلية افرتا�ضية تربز

�أهمية االبتكار لتعزيز قابليتهم
للتوظيف يف جميع القطاعات.
ه� ��ذا و�إ�� �ض ��اف ��ة جل�ل���س��ة حوارية
حول �أهمية ومزايا الن�شر املفتوح
لأب�ح��اث جامعة زاي��د ،بالإ�ضافة
�إىل تقييم �أ�سلوب التعلم لنتائج
تعليمية �أف�ضل مقدمة من �إدارة
الت�سهيالت الطالبية البتكار �سبل
دعم �أ�صحاب الهمم �أثناء مراحل
التعليم ،ويختتم الأ�سبوع بجل�سة
ن �ق��ا� �ش �ي��ة ب� �ع� �ن ��وان�" :إن�شاءات
م� �ب� �ت� �ك ��رة ع � �ل ��ى �� �س� �ط ��ح امل ��ري ��خ

با�ستخدام اخلر�سانة الكربيتية"،
و�أخ � ��رى ت �ت �ن��اول ط ��رح ع ��دد من
الأف�ك��ار االبتكارية مثل :بطاقة
العمل االف�ترا��ض�ي��ة وال�ت��ي تنهي
م �ب��د�أ ال�ت�ع��ام��ل ب�ب�ط��اق��ات العمل
املطبوعة ورقيا �أو بال�ستيكيا فهي
مفعلة وب�شكل كامل على التعامل
الرقمي عرب الهواتف الذكية.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /عبدالرحمن
اب��ا� �ش �ي �ت��و اب� � � ��اوارى  ،اثيوبيا
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )EP4922280يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة االث�ي��وب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د موينول
ا�سالم عبدال�ستار  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )EH0007224يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ازه��ار احمد
ق� �م ��ر اح� �م ��د  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()1156512UJ
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0589399550

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ه �ي �ث��م ف � ��ؤاد
ع � � �ب� � ��دال� � ��رح � � �م� � ��ن حم� �م ��د
ال� � �ع� � �ب � ��ادل � ��ه  ،فل�سطني
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )00187960Pمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0528494608

فقد امل��دع��و  /حممد �ساجاد
اهلل و� � �ص� ��اي� ��ا  ،ب��اك �� �س �ت��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )CK5579993يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د ندمي
غ� �ل ��ام ف� ��ري� ��د  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )cN9454872يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و  /ك ��اروب� �ي ��اه
فاداماالى فاداماالى  ،الهند
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج � ��واز �سفره
رق� � ��م ()p5543715
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0506664703

ت فقدان �شهادة �أ�سهم
فقدت �شهادة ا�سهم با�سم ال�سيد/
علي �ساعد حممد املهريي �صادرة
م��ن ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة القاب�ضة
���ش م ع (ا��س�م��اك) رق��م ال�شهادة
A S M A K 1 7 2 7 3 "0
بعدد � 1200سهم الرجاء على
من يجدها ارجاعها اىل ال�شركة
امل��ذك��ورة اوالإت���ص��ال على الرقم
0506666637

•• �أبوظبي – الفجر
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•• كييف-وكاالت

ر�أى الكاتب دمييرتي ك� .سيمز �أن قلق الغرب من غزو �شامل لأوكرانيا،
لي�س يف حمله ،و�إمنا مبني على قراءة خط�أ لتفكري رو�سيا و�أولوياتها
وو�ضع العمليات.
وقال �إن االفرتا�ض ب�أن مو�سكو �ستتحرك بهجوم �شامل ب�أرتال دباباتها
مبا�شرة نحو دف��اع��ات �أوك��ران�ي��ا القوية من �صواريخ جافلني امل�ضادة
ل�ل��دروع ،وب ��أن ذل��ك �سيحدث قريباً ،ورمب��ا ه��ذا ال�شهر ،هو يف �أف�ضل
الأحوال �أمر م�شكوك فيه.

10

�سجلّ بوتني
ويذكر الكاتب ب�أن �سجل الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف ا�ستخدام
القوة الع�سكرية ،ي�شري �إىل �أنه يف العادة يتحرك رداً على بع�ض الأعمال
العنيفة من خ�صوم رو�سيا ،بد ًال من املبادرة �إىل عمل ع�سكري بنف�سه.
وهو اكت�سب ال�شرعية �أول الأمر يف مو�سكو عام  1999ب�صفته رئي�س

الغزو الرو�سي لأوكرانيا ..لي�س و�شيك ًا
وزراء الرئي�س بوري�س يلت�سني ،عندما �أر�سل اجلي�ش الرو�سي لقتال
الغزو ال�شي�شاين لداغ�ستان .ويف ع��ام ( 2008وك��ان رئي�ساً للوزراء
�أي�ضاً) ،قاد بوتني الهجوم الرو�سي املعاك�س �ضد جورجيا ،عقب هجوم
اجل�ي����ش اجل��ورج��ي ع�ل��ى ق ��وات ح�ف��ظ ال���س�لام ال��رو��س�ي��ة يف �أو�سيتيا
اجلنوبية .وع��ام  ،2014ورداً على خلع الرئي�س الأوك ��راين فيكتور
يانوكوفيت�ش املوايل ملو�سكو ،ن�شر بوتني اجلي�ش الرو�سي لل�سيطرة على
القرم وتقدمي م�ساعدة ع�سكرية لالنف�صاليني يف منطقة دونبا�س.
ويف عام  ،2015فاج�أ بوتني العامل عندما �أر�سل قوات رو�سية لدعم
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ��س��د ال��ذي ك��ان حما�صراً واحلليف القدمي
ملو�سكو.
ويف مثال حديث هذه ال�سنة ،عمد بوتني مع حلفائه يف معاهدة منظمة
الأم��ن اجلماعي ،مب��ا فيها دول يف �آ�سيا الو�سطى وبيالرو�سيا � -إىل

�إر�سال كتيبة �صغرية من قوات حفظ ال�سالم �إىل كازاخ�ستان ،رداً على ما
و�صفه الرئي�س الكازاخي قا�سم-جومارت توكاييف ،بالتمرد املتطرف.
ال مربر كافي ًا لعملية ع�سكرية
واليوم ،يُعترب التطور ال�سيا�سي يف �أوكرانيا و�إدارة �ش�ؤونها اخلارجية،
مثريين للقلق لدى القيادة الرو�سية ،لكن ما من دليل على وجود مربر
كاف ،ل�شن عملية ع�سكرية رو�سية وا�سعة.
�إن اخلطر القادم من رو�سيا ج��دي وحقيقي ،لكن يختلف كثرياً عما
يفرت�ض التفكري التقليدي العادي .وعو�ض عن قيام رو�سيا ب�شن غزو
�شامل من دون �سبب حمدد ،ف�إنها على الأرجح �ستلتزم ال�صرب-واالنتظار
حتى ي�صدر عن �أوكرانيا ما يعترب ا�ستفزازاً .ويف الوقت نف�سه ،ف�إنها
ت�ستعد للرد على “العقوبات القا�سية” للغرب على �أنها معادل للحرب-

بايدن يتعهد بوقف «نورد �سرتمي � »2إذا غزت رو�سيا �أوكرانيا

�صراع ع�سكري يهدد �أوروبا« ..حتذير خطري» من بوتن للجميع

مما يعني �أنه بد ًال من الردود التقليدية وعدمية الفائدة ،ت�ستعد رو�سيا
لطيف وا�سع من الإجراءات التي ت�ستهدف االقت�صادات والبنى التحتية
الغربية و�أفراداً يعتقد �أنهم متورطون يف ن�شاطات عدائية �ضد رو�سيا.
ع�ضوية الأطل�سي
و�سيكون منا�سباً متاماً االع�تراف يف نهاية املطاف ب�أن ال �أوكرانيا وال
جورجيا جاهزتان لع�ضوية الأطل�سي من حيث املعايري املو�ضوعية،
و�أنه �سي�ستغرقهما �سنوات قبل �أن يوقعا الإن�ضمام �إىل احللف .وال �شيء
مينع ال�سعي �إىل �صيغة ديبلوما�سية ت�ضع هذه احلقيقة يف وثيقة ما.
و�سيكون الرد الرو�سي �أول االمر فاتراً .لكنه �إذا �أظهر الغرب قوة وخيرّ
مو�سكو بني الت�سوية �أو ال �شيء ،ف�إن بوتني على الأرجح �سي�أخذ الأمر يف
الإعتبار .وكحد �أدنى كما ت�أمل الواليات املتحدة ،ف�إنه �سيكون م�ستعداً
خلف�ض الت�صعيد ومنح فر�صة للديبلوما�سية.
ويح�ض الكاتب على التفكري يف امل�س�ألة عو�ض �إطالق م�سار خطري من
الت�صعيد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نزاع مفتوح مع قوة نووية رئي�سية.

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

تايوان :ماذا لو انت�صرت بكني
بف�ضل  ...هجوم قانوين؟
•• �ألي�س �إكمان

•• عوا�صم-وكاالت

ح��ذر الرئي�س ال��رو��س��ي فالدميري
ب��وت��ن ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة م��ن �أنها
“�ستنجر �إىل � �ص��راع ع�سكري �إذا
ان���ض�م��ت �أوك ��ران� �ي ��ا �إىل الناتو”،
وذل ��ك ب�ع��د اج�ت�م��اع��ه م��ع الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون.
وق� ��ال ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت��ن �إن� ��ه “لن
ي�ك��ون ه�ن��اك منت�صرون يف الأزمة
احلالية” ،وذل ��ك ب�ع��د ل�ق��ائ��ه مع
ن �ظ�ي�ره ال �ف��رن �� �س��ي يف الكرملني،
ل �ل �م �ح��ادث��ات ال �ت��ي و��ص�ف�ه��ا ب�أنها
“مفيدة ومو�ضوعية وعملية».
و� �س��اف��ر �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون �إىل
مو�سكو لإج ��راء حم��ادث��ات ،و�سط
خم� � � ��اوف م � ��ن ان� � � � ��دالع ح � � ��رب يف
امل �ن �ط �ق��ة ،يف ح � ��ال غ � ��زت رو�سيا
�أوكرانيا ،مع ا�ستمرارها يف احل�شد
الع�سكري على احلدود.
ويف م��ؤمت��ر �صحفي م�شرتك بعد
امل�ح��ادث��ات ،ق��ال بوتن �إن ع��ددا من
�أفكار ماكرون املتعلقة بالأمن كانت
“واقعية” ،و�أن االثنني �سيتحدثان
م� ��رة �أخ� � ��رى مب� �ج ��رد �أن ي�سافر
م��اك��رون �إىل كييف للقاء القيادة
الأوكرانية.
وق � ��ال“ :هناك ع ��دد م ��ن �أف �ك ��اره
وم �ق�ترح��ات��ه ،ال �ت��ي رمب ��ا ال تزال
مبكرة للحديث عنها ،لكن �أعتقد
�أنه من املمكن متاما �أن ن�ضع �أ�سا�سا
خلطواتنا امل�شرتكة الإ�ضافية».

و�أ�� �ض ��اف“ :اتفقنا ع �ل��ى �أن� ��ه بعد
رحلته �إىل العا�صمة الأوكرانية،
�سنت�صل ببع�ضنا البع�ض مرة �أخرى
ونتبادل الآراء ب�ش�أن هذا الأمر».
كما �شدد على �أن رو�سيا “�ستبذل
ق �� �ص��ارى ج �ه��ده��ا لإي� �ج ��اد حلول
و�سط تنا�سب اجلميع».
وخ �ل ��ال امل � �ح� ��ادث� ��ات ،ق � ��ال بوتن
ملاكرون�“ :أدرك �أننا نت�شارك القلق
ب�ش�أن ما يجري يف �أوروبا يف املجال
الأم�ن��ي» .من جانبه ،ق��ال ماكرون
�إنه “مت�أكد من �أنه �سيح�صل على
بع�ض النتائج ،حتى لو مل يكن من
ال�سهل ت�أمينها».
ودعا ماكرون خالل للمحادثات �إىل
وق��ف الت�صعيد ،م�ضيفا“ :احلوار
�ضروري لأن هذا هو ال�شيء الوحيد
ال��ذي �سي�ساعد ،من وجهة نظري،
يف بناء �سياق للأمن واال�ستقرار يف
القارة الأوروبية».
وو�� �ص ��ف امل �ت �ح ��دث ب��ا� �س��م بوتن،
دم�ي�تري بي�سكوف ،ال��زي��ارة ب�أنها
“مهمة للغاية” ،ل �ك �ن��ه �سعى
�إىل تخفيف ال�ت��وق�ع��ات ،ق��ائ�لا �إن
“الو�ضع م�ع�ق��د ل�ل�غ��اي��ة ب�ح�ي��ث ال

ميكن توقع انفراجة حا�سمة بعد
اجتماع واحد فقط يف غ�ضون ذلك،
ح� ��ذرت وزارة ال ��دف ��اع الأمريكية
(البنتاغون) من �أن رو�سيا توا�صل
�إ� � �ض� ��اف� ��ة ق � � ��وات “كبرية” على
ط ��ول احل � ��دود الأوك ��ران� �ي ��ة ،حيث
ق ��ال م�ت�ح��دث �إن ��ه “مع م ��رور كل
ي��وم ،مينح ب��وت��ن نف�سه امل��زي��د من
اخليارات الع�سكرية».
ب��دوره ،قال الرئي�س الأمريكي جو
بايدن �إن خط �أنابيب الغاز (نورد
� �س�ت�رمي � � )2س �ي �ت��وق��ف �إذا غزت
رو�سيا �أوكرانيا و�شدد على الوحدة
م��ع �أملانيا يف ال��وق��ت ال��ذي يحت�شد
فيه الغرب لتجنب حرب يف �أوروبا.
ويف م�ؤمتر �صحفي بالبيت الأبي�ض
مع امل�ست�شار الأملاين اجلديد �أوالف
�شولت�س ،قال بايدن �إن عبور القوات
الرو�سية �إىل �أوكرانيا �سي�ؤدي �إىل
�إغالق اخلط.
وبايدن معار�ض قدمي مل�شروع خط
الأن��اب�ي��ب ال��ذي ب ��د�أت رو��س�ي��ا مده
قبل ع�شر �سنوات �إىل �أملانيا.
و�أ� �ض��اف ب��اي��دن “�إذا غ��زت رو�سيا،
وي �ع �ن��ي ه� ��ذا ع �ب ��ور ال ��دب ��اب ��ات �أو

ال � �ق� ��وات ...ح� ��دود �أوك ��ران� �ي ��ا مرة
�أخ��رى ،فعندئذ لن يكون هناك...
نورد �سرتمي � .2سنكتب نهايته».
وردا على ��س��ؤال ع��ن كيفية تنفيذ
ذل� � ��ك يف ظ� ��ل خ� ��� �ض ��وع امل� ��� �ش ��روع
ل�سيطرة �أملانيا ،قال بايدن “�أعدكم،
�سنكون قادرين على القيام بذلك».
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق � ��ال � �ش��ول �ت ����س �إن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أمل��ان �ي��ا تتبعان
النهج نف�سه جتاه �أوكرانيا ورو�سيا
وال�ع�ق��وب��ات ،لكنه مل ي��ؤك��د ب�شكل
م�ب��ا��ش��ر اخل �ط��ط اخل��ا� �ص��ة بنورد
�سرتمي � 2أو يذكر خ��ط الأنابيب
ع�ل�ن��ا ب��اال� �س��م خ�ل�ال زي ��ارت ��ه التي
ا�ستمرت يوما كامال.
و�أ�صبح ما �إذا كان موقف الواليات
امل �ت �ح��دة و�أمل��ان �ي��ا م�ت�ط��اب�ق��ا ب�ش�أن
امل �� �ش ��روع ال � ��ذي ت �ب �ل��غ ك�ل�ف�ت��ه 11
م�ل�ي��ار دوالر � �س ��ؤاال ح��ا��س�م��ا ،لأن
البلدين يقودان �أع�ضاء حلف �شمال
الأط �ل �� �س��ي يف م��واج �ه��ة الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني.
وح � �� � �ش ��دت رو� � �س � �ي ��ا زه� � � ��اء 100
�أل ��ف ج �ن��دي ب��ال�ق��رب م��ن احل��دود
الأوك��ران �ي��ة .وت�ن�ف��ي م��و��س�ك��و �أنها

تخطط للغزو .وي�ق��ول م�س�ؤولون
�أم��ري�ك�ي��ون �إن ال�ه�ج��وم ق��د يقع يف
غ�ضون �أيام �أو �أ�سابيع.
ويف حديثه لل�صحفيني يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن ،قال �شولت�س،
الذي يتعر�ض النتقادات من الداخل
واخلارج ب�سبب ما ُتعترب قيادة غري
كافية ل�ل�أزم��ة� ،إن رو��س�ي��ا �ستدفع
ثمنا باهظا �إذا غ��زت �أوك��ران �ي��ا ،يف
وق ��ت �أع �ل��ن ف�ي��ه وزي ��ر دف��اع��ه عن
خطط لإر�سال ما ي�صل �إىل 350
جنديا �إ�ضافيا �إىل ليتوانيا.
و�أ�ضاف �شولت�س باللغة الإجنليزية
“�سنكون متحدين� .سنعمل معا.
و�سنتخذ كل اخلطوات الالزمة».
وحتى قبل �أن ي�ب��د�أ خ��ط الأنابيب
��ض��خ ال �غ��از ،ك��ان��ت �أمل��ان�ي��ا ت�ستخدم
ال� �غ ��از ال ��رو�� �س ��ي ل �ت �غ �ط �ي��ة ن�صف
احتياجاتها .و�أج�ل��ت املوافقة على
خ��ط �أن��اب�ي��ب ن��ورد �سرتمي  2حتى
ال�ن���ص��ف ال �ث��اين م��ن ع ��ام 2022
ع�ل��ى الأق � ��ل ،ل�ك�ن�ه��ا رف���ض��ت �إلغاء
امل�شروع �شبه املكتمل.
ومن املقرر �أن يزور الزعيم الأملاين
كال من �أوكرانيا ورو�سيا الأ�سبوع
امل�ق�ب��ل ،يف �أع �ق��اب اج�ت�م��اع��ات��ه هذا
الأ� �س �ب��وع م��ع ب��اي��دن وم�س�ؤولني
م ��ن االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي ور�ؤ�� �س ��اء
دول البلطيق .وانخف�ضت �شعبية
�شولت�س  17يف املئة خالل الأ�سابيع
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة يف ظ��ل ت�صاعد
التوتر مع مو�سكو.

ماذا يعني رفع بع�ض العقوبات الأمريكية عن �إيران؟

•• القد�س-وكاالت

ر�أى الكاتب يوناه جريميي بوب يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست”
الإ�سرائيلية �أن الإدارة الأمريكية �أعلنت �أخباراً �صادمة يف عطلة
نهاية الأ�سبوع ،من خالل رفع بع�ض العقوبات عن �إيران التي ال
تزال ترف�ض ،حتى الآن ،العودة �إىل التزام الإتفاق النووي لعام
 .2015و�سارعت �إ�سرائيل كما معار�ضو خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة �إىل اعتبار ذلك� ،إ�شارة �سيئة على ظهور اتفاق �ضعيف.
لكن �إىل �أي مدى من ال�سوء �سيكون؟ و�شرح الكاتب دالالت القرار
الأمريكي ،قائ ً
ال �إنه “عالمة وا�ضحة على �أن الواليات املتحدة
حت��اول التو�صل �إىل ات�ف��اق بحلول منت�صف ف�براي��ر �-شباط،
ع�ن��دم��ا �ست�صدر ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة تقريرها
التايل� ،أو بحلول  7مار�س �-آذار عندما �سيجتمع حكام الوكالة
الذرية .وهاتان فر�صتان تتاحان فقط كل ثالثة �أ�شهر ،من �أجل

ممار�سة �ضغط �إ�ضايف على اجلمهورية الإ�سالمية» .وبب�ساطة،
ف�إن الرافعة التي متلكها وا�شنطن حلمل �آي��ات اهلل على العودة
�إىل التزام بنود االتفاق النووي ،هي العقوبات املوجودة .و�إذا ما
�شرعت الواليات املتحدة يف رفع العقوبات من دون �أن تقدم �إيران
�أي �شيء يف املقابل ،فلماذا يتعني على اجلمهورية الإ�سالمية
�إظهار اال�ستعداد للم�ساومة؟ ويتما�شى هذا مع �إ�شارات �أخرى
�صدرت م�ؤخراً ،مثل االنق�سام داخل فريق التفاو�ض الأمريكي،
حيث ا�ستقال ثالثة من �أع�ضائه لأنهم يعتقدون �أن املقاربة التي
تعمتدها �إدارة الرئي�س جو بايدن ،مرنة �أكرث من الالزم ومتيل
نحو طهران.
ومنذ �أ�سبوع� ،أ�شارت ت�سريبات ل�صحيفة “وول �سرتيت جورنال”
الأم��ري �ك �ي��ة� ،إىل �أن �أع �� �ض��اء ف��ري��ق ال�ت�ف��او���ض ال�ث�لاث��ة الذين
ا�ستقالوا ،كانوا م�ستا�ؤون من العودة �إىل الإتفاق النووي ،الذي
�سيرتك �إي��ران �أم��ام �ستة �أ�شهر فقط لتجاوز عتبة التخ�صيب

النووي بينما كان يلزمها يف االتفاق الأ�صلي مدة �سنة كي ت�صل
�إىل ه��ذه العتبة .ولفت الكاتب �إىل �أن الإع �ف��اء م��ن العقوبات
اع�ت�ب��اراً م��ن نهاية الأ��س�ب��وع ت�شمل مفاعل �آراك لتحويل املاء
الثقيل ،ومفاعل طهران املخ�ص�ص للأبحاث .وال ي�ساعد رفع
هذه العقوبات االقت�صاد الإيراين مقدار ذرة .كما �أنه ال ي�ساهم
يف تقدم الربنامج ال�ن��ووي الإي��راين على الإط�ل�اق .وكانت كل
ه��ذه ال�ب�ن��ود ج ��زءاً م��ن خطة العمل ال�شاملة امل���ش�ترك��ة ،وهي
�إج��راءات للحفاظ على قدرة �إي��ران على امتالك برنامج نووي
�سلمي ،ومنعه من التحول �إىل اخليارات الع�سكرية .وكانت �إدارة
الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب اتخذت ق��رار فر�ض
ه��ذه العقوبات يف مايو �-أي��ار � ،2020أي قبل �أ�شهر ع��دة من
االنتخابات الرئا�سية يف نوفمرب-ت�شرين الثاين  .2020لكن
رفعها ك��ان �أم ��راً غ��ري�ب�اً .فهو ال ي�خ��دم �أي ه��دف ��س��وى توفري
خمرج لإيران للعودة �إىل االتفاق النووي �إذا ما رغبت.

عادت تايوان �إىل �صدارة امل�شهد الدويل منذ عام
 .2020وتتم مراقبة �إدارتها لأزمة كوفيد19-
بعناية ،وكذلك ردود �أفعالها على ال�صني يف عهد
�شي جني بينغ .وقد �أ�شارت ال�سلطات التايوانية
�صراح ًة �إىل “خطر ن�شوب حرب” من الآن وحتى
ع��ام  .2025و�شرعت وزارات ال��دف��اع يف العديد
من الدول الأوروبية يف توقع �سيناريوهات احلرب،
ك� ��إج ��راء وق ��ائ ��ي ،ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ت���ص�ع�ي��د حمتمل
للتوترات يف امل�ضيق .وجتري مناق�شات مماثلة يف
وا�شنطن �أو طوكيو.
ومن بني ال�سيناريوهات املتخيلة ،هجوم �صيني
حم ��دود ع�ل��ى الأرا� �ض��ي ال�ت��اي��وان�ي��ة -ع�ل��ى �سبيل
املثال ا�ستيالء بكني على جزر براتا�س .وهو خيار
ُنوق�ش داخل ًيا يف ال�صني ،ولكنه غري مطروح االن،
وفق ما ذكره ت�شني مينغ تونغ ،املدير العام ملكتب
الأمن القومي التايواين.
ولئن كانت ه��ذه املناق�شات م�شروعة ،يف �سياق
تكاثر االخ�ت�راق��ات اجل��وي��ة وال�ب�ح��ري��ة م��ن قبل
جي�ش التحرير ال�شعبي يف امل�ضيق ،ف�لا ينبغي
�أن ُتن�سينا ب�أنّ لل�صني �أدوات �أخرى غري ع�سكرية
لتعزيز م�صاحلها :االقت�صادية �أو ًال وقبل كل �شيء
مع ا�ستمرار الرغبة يف تقدمي ال�سوق ال�صينيةع�ل��ى �أن �ه��ا ��ض��روري��ة لنمو ت��اي��وان؛ وتكنولوج ًيا
� ً
أي�ضا – اىل جانب قدرات الهجمات الإلكرتونية،
و�إط�ل�اق حمالت الت�ضليل ،التي تهدد اجلزيرة
بانتظام ،ومن املتوقع �أن تتفاقم يف الفرتة التي
ت���س�ب��ق االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ال �ت��اي��وان �ي��ة لعام
.2024
ت�سليم املطلوبني باجلملة
لكن ،ب�إمكان بكني لعب ورقة �أخرى يف ال�سنوات
املقبلة ،غال ًبا ما يتم التقليل من �ش�أنها ،من خالل
�شن هجوم ق��ان��وين .م��ن ال�صعب حتويل اعتماد
قانون الأم��ن القومي وتنفيذه ال�سريع وال�صارم
يف هونغ كونغ �صيف � ،2020إىل ت��اي��وان نظ ًرا
الخ �ت�ل�اف و� �ض��ع امل�ن�ط�ق�ت�ين .وم ��ع ذل� ��ك ،ميكن
لل�صني ا�ستخدام القانون بطرق خمتلفة لتعزيز
م�صاحلها جتاه تايبيه .يف الواقع ،ت�ستخدم بكني
ه��ذا ال�ق��ان��ون منذ ع��ام  :2016مت ت�سليم عدة
مئات من التايوانيني امل�شتبه يف ارتكابهم عمليات
احتيال هاتفية واعتقالهم يف اخل��ارج (�إ�سبانيا
وكينيا وكمبوديا� )...إىل �أرا�ضي جمهورية ال�صني
ال�شعبية ،وتعترب العدالة ال�صينية نف�سها خمت�صة

•• كييف�-أ ف ب

ي ��زور ال��رئ�ي����س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون كييف حيث �سيلتقي نظريه
ف� ��ول� ��ودمي �ي�ر زي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي بعدما
ع��ر���ض يف مو�سكو اق�تراح��ات��ه لنزع
ف�ت�ي��ل الأزم � ��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�أوكرانيا
ف�ي�م��ا �أع �ل �ن��ت رو� �س �ي��ا �أن �ه��ا م�ستعدة
“لت�سويات» .وتخ�شى الدول الغربية
ح���ص��ول غ ��زو لأوك��ران �ي��ا م��ع ح�شد
ع���ش��رات �آالف اجل �ن��ود ال��رو���س عند
ح��دوده��ا .بعد ذل��ك يلتقي ماكرون
يف ب��رل�ين امل���س�ت���ش��ار الأمل� ��اين اوالف
�شولت�س ال�ع��ائ��د للتو م��ن وا�شنطن
يف �إط ��ار �سل�سلة ج�ه��ود دبلوما�سية
�أوروب �ي��ة خ�لال الأ��س�ب��وع�ين الراهن
واملقبل .و�أف��ادت الرئا�سة الفرن�سية
�أن اق�تراح��ات ماكرون ت�شمل التزام
عدم اتخاذ مبادرات ع�سكرية جديدة
من اجلانبني ومبا�شرة حوار يتناول
خ�صو�صا االنت�شار الع�سكري الرو�سي
وم �ف��او� �ض��ات � �س�لام ح ��ول ال �ن��زاع يف
�أوكرانيا وبداية حوار ا�سرتاتيجي.
وق��ال الرئي�س الرو�سي االثنني �إثر

حم��ادث��ات ا�ستمرت �أك�ثر م��ن خم�س
�ساعات م��ع م��اك��رون �إن “بع�ضا من
�أفكار” نظريه الفرن�سي “قد ت�شكل
�أ� �س��ا� �س��ا لإح � � ��راز ت �ق ��دم م�شرتك”
و�سيتحدث جمددا �إىل ماكرون بعد
زي��ارت��ه ل�ك�ي�ي��ف .وق ��ال م��اك��رون �إن
الرئي�س ب��وت�ين “�أ ّكد يل ا�ستعداده

ال�ت��زام ه��ذا املنطق ورغبته يف حفظ
اال�ستقرار ووحدة �أرا�ضي �أوكرانيا».
وقال بوتني “يف ما يتعلق بنا� ،سنبذل
�أق�صى جهودنا للتو�صل اىل ت�سويات
تالئم اجلميع” ،م�ضيفا �أنه ونظريه
ال�ف��رن���س��ي ال ي��رغ�ب��ان يف ح��رب بني
رو��س�ي��ا وح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي لن

ي�خ��رج منها �أي ط��رف “منت�صرا».
ل �ك �ن��ه مل ي �ت �ط��رق �إىل م�شاريعه
ب�ش�أن ع�شرات �آالف اجلنود الرو�س
امل�ن�ت���ش��ري��ن ع �ن��د ح� ��دود �أوك��ران �ي��ا.
ون��دد ب��وت�ين جم��ددا برف�ض الدول
الغربية امل��واف�ق��ة على �شرطه وقف
تو�سع حلف �شمال الأطل�سي �شرقا

تايوان “منطقة �إدارية خا�صة”؟
كما بو�سع بكني �أن تقرر � ً
أي�ضا اتخاذ املزيد من
الإجراءات الهجومية ،م�ستخدمة القانون ك�سالح
تكتيكي :على �سبيل امل�ث��ال ب��ات�خ��اذ ق��رار �أحادي
اجلانب ي�ص ّنف تايوان على �أنها “منطقة �إدارية
خا�صة” (و�ضع هونغ كونغ وماكاو ،منذ 1997
و 1999ع�ل��ى ال �ت ��وايل) �أو ت�ب�ن��ي ف �ج ��أة قانون
“توحيد” �أكرث دقة و�صرامة من قانون مناه�ضة
االنف�صال.
وعلى نطاق �أو�سع ،ف�إن فكرة الوالية الق�ضائية
خ��ارج احل��دود الإقليمية هي التي حت��رز تقدما.
م�ستلهمة ج��زئ� ًي��ا م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،تعترب
ال�صني �أن تطبيق ال�ق��ان��ون ال�صيني يف اخلارج
م�شروع للدفاع عن م�صاحلها ب�شكل �أف�ضل �ضد
وا�شنطن وحلفائها ،ويجب �أن يتمدد دون �إحراج.
ووفقًا للمادة  38من قانون الأمن القومي ،ف�إن
الأجانب الذين يرتكبون � اً
أفعال تنتهك هذا الن�ص
خارج هونغ كونغ والأرا�ضي ال�صينية ب�شكل عام،
�سيكونون م�س�ؤولني جنائياً ،ومي�ك��ن اعتقالهم
عند و�صولهم �إىل هونغ كونغ� .إن مبد�أ الوالية
الق�ضائية خ��ارج احل��دود الإقليمية هو مبد�أ من
مبادئ القانون الدويل العام يرتبط غال ًبا باحلرب
االقت�صادية ،لكن حالة هونغ كونغ تذ ّكرنا ب�أنه
ميكن ا�ستخدامه لأغرا�ض �سيا�سية بحتة .و�أكرث
من �أي وقت م�ضى ،يف هونغ كونغ ،ولكن � ً
أي�ضا يف
ت��اي��وان و�أم��اك��ن �أخ��رى خ��ارج املنطقة الآ�سيوية،
يجب �أن ي�ؤخذ ال�سالح القانوين يف االعتبار ب�شكل
كامل يف حتليل النزاعات احلالية وامل�ستقبلية.

ترجمة خرية ال�شيباين

عاملة �سينولوجيا وحمللة م�س�ؤولة عن �آ�سيا يف معهد االحتاد الأوروبي للدرا�سات الأمنية.
وهي م�ؤلفة كتاب “الأحمر ال�ساطع -املثل ال�شيوعي ال�صيني” “فلماريون”2021 ،
-جائزة اوجوردوي وجائزة الكتاب اجليو�سيا�سي.

بعد رو�سيا ..ماكرون يف �أوكرانيا يف حماولة لنزع فتيل الأزمة
و�سحب جنوده ومن�ش�آته الع�سكرية
م ��ن �أوروب � � � ��ا ال �� �ش��رق �ي��ة ،ن��اف �ي��ا �أن
يكون ه��دد �أوك��ران�ي��ا .وحمل جمددا
�أوكرانيا م�س�ؤولية الطريق امل�سدود
التي تو�صلت �إليها حمادثات ال�سالم
يف ال�ن��زاع ب�ين كييف واالنف�صاليني
املوالني لرو�سيا يف �شرق البالد.
ور ّد بوتني على الرئي�س الأوكراين
ال��ذي انتقد بع�ض بنود خطة �سالم
مت التفاو�ض ب�ش�أنها ال�ع��ام 2015
ب�ي�ن ك�ي�ي��ف وم��و� �س �ك��و ع�ب�ر و�ساطة
فرن�سية�-أملانية ،قائال “�إن �أعجبك
الأمر �أو مل يعجبك عليك �أن تتحمّل،
يا جميل” ،يف عبارة غري م�ستحبة
باللغة الرو�سية حتمل �إيحاءات عنف
جن�سي .و�ضمّت رو�سيا �شبه جزيرة
ال�ق��رم يف �أوك��ران�ي��ا بعد �أن �سيطرت
ع�ل�ي�ه��ا ال �ع ��ام  .2014وم �ن��ذ تلك
ال�سنة ،يتواجه انف�صاليون مدعومون
م��ن مو�سكو م��ع اجلي�ش الأوك ��راين
يف �شرق ال�ب�لاد .وك��ان م��اك��رون �أول
رئي�س لدولة غربية يلتقي فالدميري
بوتني منذ ت�صاعد التوتر يف كانون
الأول-دي �� �س �م�بر .ويلتقي امل�ست�شار

للحكم ع�ل�ي�ه��م ،يف معار�ضة
مبا�شرة للحكومة التايوانية،
ال �ت��ي ت�ط��ال��ب ب ��إع��ادت �ه��م �إىل
ال ��وط ��ن .ومي �ك��ن �أن ت���س�ت�خ��دم ب�ك�ين القانون
ب�شكل ا�سرتاتيجي �أك�ثر يف امل�ستقبل .بالإ�ضافة
�إىل ق��ان��ون “مناه�ضة االنف�صال” املعتمد عام
 ،2015وال � ��ذي ي��وف��ر ل�ب�ك�ين �إط � � ��ا ًرا قانون ًيا
ل�سيا�ستها جتاه تايوان ،ميكن لل�سلطات ال�صينية
�أن تعتمد ت�شريعات �أك�ث�ر ا�ستهدا ًفا ت�ه��دف �إىل
م�ع��اق�ب��ة الأف � ��راد ال�ت��اي��وان�ي�ين ال��ذي��ن تعتربهم
ال���س�ل�ط��ات “انف�صاليني” (ال��� ّ�س��ا��س��ة ،ون�شطاء
م�ؤيدون للدميقراطية ،ال��خ .)...وقد �سبق و�ضع
قائمة �سوداء �أوىل لـ “االنف�صاليني” وداعميهم
املاليني من قبل النظام ال�شيوعي ع��ام ،2020
ومنذ العام املا�ضي ،يخ�ضع العديد منهم لعقوبات
(حظر دخ��ول ال�صني ،والتعاون مع املنظمات �أو
املواطنني ال�صينيني).

الأملاين �أوالف �شولت�س بدوره بوتني
يف م��و��س�ك��و يف � 15شباط-فرباير
بعد حمطة له يف كييف �أي�ضا .وحذر
الأم�ي�رك �ي��ون والأوروب � �ي� ��ون رو�سيا
من عواقب وخيمة جدا �إذا هاجمت
�أوك��ران�ي��ا جم��ددا م��ع �إق ��رار عقوبات
م� ��دم� ��رة .و�أك � � ��د �أوالف �شولت�س
خ�لال زي��ارت��ه وا�شنطن االث�ن�ين �أن
الواليات املتحدة و�أملانيا “متحدتان
ب�شكل مطلق” ب�ش�أن العقوبات التي
ي�ن�ب�غ��ي �أن ت�ف��ر���ض ع�ل��ى رو� �س �ي��ا �إذا
هاجمت �أوك��ران�ي��ا و�سيتخذ البلدان
“الإجراءات نف�سها» .و�أك��د الرئي�س
الأمريكي �أن هجوما رو�سيا �سيعني
“نهاية” خط �أنابيب الغاز الرو�سي
الأملاين اال�سرتاتيجي “نورد �سرتمي
 ”2الذي يثري جدال.
وك��ان��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و�أملانيا
وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة �أر� �س �ل��ت تعزيزات
ع �� �س �ك��ري��ة �إىل اوروب� � � � � ��ا .و�أك � � ��دت
اال�ستخبارات الأمريكية �أن االنت�شار
الع�سكري الرو�سي ال�ضروري ل�شن
هجوم كبري على �أوكرانيا بات جاهزا
بن�سبة .% 70

ب�سبب الإرهاب 230 ..مليون دوالر
غرامة على �سالح اجلو الأمريكي

•• وا�شنطن�-أ ف ب

قا�ض فدرايل يف الواليات املتحدة �سالح اجلو الأمريكي بدفع �أكرث من
�أمر ٍ
 230مليون دوالر كتعوي�ضات للناجني و�أقارب �ضحايا حادث �إطالق نار
يف تك�سا�س العام  2017لعدم الإبالغ عن ال�سجل اجلنائي ملنفذ الهجوم.
وقتل � 26شخ�صا و�أ�صيب � 22آخرون عندما فتح ديفني باتريك كيلي النار
على كني�سة يف �ساذرالند �سربينغز يف تك�سا�س يف ت�شرين الثاين-نوفمرب
 ،2017يف �أ�سو�أ حادث �إطالق نار يف تاريخ الوالية.
وك��ان لكيلي ،وه��و جم��رم م��دان� ،سوابق عنف منزيل ويعاين م�شكالت يف
ال�صحة العقلية .وقد عرث عليه ميتا بعد امل�أ�ساة ،بعدما �أطلق النار على
نف�سه .و�أقامت عائالت ال�ضحايا والناجني دعوى ق�ضائية على احلكومة
الأمريكية قائلة �إنه كان ب�إمكانها منع مطلق النار من حيازة �أ�سلحة نارية
ب�شكل قانوين.
وجاء يف احلكم وجدت املحكمة �أن احلكومة ف�شلت يف ممار�سة حذر معقول
من خالل ابالغ مكتب التحقيقات الفدرايل ب�سوابق كيلي و�أن احلكومة
م�س�ؤولة بن�سبة  60يف املئة عن الأذى الالحق مبقدمي الدعوى.
وال ي�سمح عموما للمجرمني املدانني بحيازة �أ�سلحة نارية ،ويتوجب على
البائعني املرخ�صني التحقق من قواعد البيانات الوطنية قبل �إمتام عملية
البيع .وال�ق��وان�ين املتعلقة بالأ�سلحة يف تك�سا�س ه��ي م��ن الأك�ث�ر تراخيا
يف ال �ب�لاد .وجن��ا كيلي م��ن ن�ظ��ام التحقق م��ن اخللفية لأن ��س�لاح اجلو
الأمريكي الذي خدم فيه مل يبلغ عن �إدان َتيه بالعنف املنزيل قبل خم�س
�سنوات من ذلك.
وقالت الناطقة با�سم �سالح اجلو الأمريكي �آن �ستيفانيك �إن هذا اجلهاز
يعتزم ا�ستئناف احلكم ،بح�سب �صحيفة “نيويورك تاميز».
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رئي�س وزراء مايل يتهم فرن�سا بال�سعي �إىل تق�سيم بالده
••باماكو�-أ ف ب

اتهم رئي�س وزراء مايل �شوغل كوكاال مايغا �أمام دبلوما�سيني
معتمدين يف باماكو فرن�سا ب�أنها عملت على تق�سيم بالده
من خالل وجودها الع�سكري فيه.
وح�م��ل مايغا ال��ذي عينه املجل�س الع�سكري احل��اك��م �إثر
انقالبني متتاليني يف �آب-اغ�سط�س  2020وح��زي��ران-
يونيو  ،2021على فرن�سا مدة  45دقيقة �أمام دبلوما�سيني
دع��اه��م �إىل مقر احل�ك��وم��ة ،م��ن دون �أن يطالب �صراحة
بان�سحاب قوة برخان التي تكافح الإرهابيني بقيادة فرن�سا.
وق ��ال م��اي�غ��ا “بعد ف�ت�رة ال�ب�ه�ج��ة واحلما�سة” يف العام

 2013عندما ح��رر اجلنود الفرن�سيون �شمال م��ايل من
قب�ضة اجلماعات الإرهابية“ ،ا�ستحال التدخل يف مرحلة
ثانية عملة تق�سيم ملايل بحكم الأم��ر الواقع ا�ستندت �إىل
�إقامة مالذ على جزء من �أرا�ضينا �أتاح الوقت للإرهابيني
للجوء �إليه و�إعادة تنظيم �صفوفهم للعودة بقوة اعتبارا من
.»2014
ويف ظل توتر �شديد بني باري�س وباماكو� ،أقام مايغا مقارنة
مب��ا ح�صل يف احل��رب العاملية الثانية ق��ائ�لا “�أمل يحرر
الأمريكيون باري�س؟ عندما ر�أى الفرن�سيون (�أن الوجود
الأمريكي) مل يعد �ضروريا طلبوا من الأمريكيني الرحيل،
هل بد�أ الأمريكيون عندها ب�شتم الفرن�سيني؟»

ومنذ فر�ضت اجلماعة االقت�صادية ل��دول غ��رب �إفريقيا
(�إيكوا�س) عقوبات على مايل يف التا�سع من كانون الثاين-
يناير دعمتها فرن�سا وال ��دول ال�شريكة الأخ� ��رى ،ي�شدد
املجل�س الع�سكري احلاكم يف باماكو على �سيادة البالد.
وتتهم ال�سلطات املالية فرن�سا قوة اال�ستعمار ال�سابقة يف
البالد ،ب�أنها ت�ستغل �إيكوا�س لتحقيق �أهدافها.
وقال مايغا �إن الهدف “هو يف ت�صويرنا على �أننا منبوذون
م��ع ه��دف غ�ير معلن على امل��دى الق�صري يقوم على خنق
االقت�صاد للتو�صل �إىل زعزعة اال�ستقرار وقلب امل�ؤ�س�سات
االنتقالية حل�ساب م��ن نعرف جميعا” .و�أك��د “ال ميكن
�إخ�ضاعنا وال ميكن ا�ستعبادنا انتهى هذا الزمن” يف �إ�شارة

�إىل اال�ستعمار .وحمل مايغا �أي�ضا على جمموعة تاكوبا
الأوروبية للوحدات اخلا�صة التي �شكلت مببادرة من فرن�سا
وت �ه��دف �إىل ال��وق��وف ب�ج��ان��ب اجل�ي����ش امل ��ايل يف مواجهة
اجلماعات الإرهابية .ور�أى �أن تاكوبا “تهدف �إىل تق�سيم
مايل».
وت��أخ��ذ فرن�سا وال���ش��رك��اء الأوروب �ي��ون والأم��ري�ك�ي��ون على
املجل�س الع�سكري احلاكم ت�أخري عودة املدنيني �إىل احلكم
واال�ستعانة مبجموعة “فاغرن” الرو�سية للمرتزقة وهو
�أم ��ر ينفي املجل�س �أن ي�ك��ون �أق ��دم ع�ل�ي��ه .وط ��رد املجل�س
الع�سكري احلاكم يف باماكو مطلع �شباط-فرباير ال�سفري
الفرن�سي يف مايل.

بني الأمن واالقت�صاد ..تفا�صيل لقاء ال�سي�سي ورئي�س جيبوتي
•• عوا�صم-وكاالت

� �ش �ه��دت امل �ب��اح �ث��ات ال �ت��ي ُع �ق ��دت يف
ال� �ق ��اه ��رة ،ب�ي�ن ال��رئ �ي ����س امل�صري
ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح ال �� �س �ي �� �س��ي ،ون� �ظ�ي�ره
اجل �ي �ب��وت��ي �إ� �س �م��اع �ي��ل ع �م��ر جيلة،
مناق�شة العديد من امللفات الأمنية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا ق�ضايا
ال � �ق� ��رن الإف� ��ري � �ق� ��ي و�أم � � ��ن البحر
الأحمر� ،إ�ضافة لأزمة �سد النه�ضة.
و�أك� ��د ال���س�ي���س��ي ح��ر���ص م���ص��ر على
ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات وت��ر��س�ي��خ التعاون
اال�سرتاتيجي م��ع جيبوتي يف �شتى
امل�ج��االت؛ لإق��ام��ة �شراكة م�ستدامة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،مب ��ا ي�ع�ك����س مزيداً
م��ن التن�سيق وال�ت�ع��اون فيما يتعلق
ب�ق���ض��اي��ا الأم� ��ن الإق�ل�ي�م��ي والعمل
التكاملي لإر�ساء ال�سالم واال�ستقرار
يف املنطقة.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أع ��رب رئ�ي����س جيبوتي
عن تطلع ب�لاده لتطوير العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة م ��ع م �� �ص��ر ع �ل��ى خمتلف
الأ��ص�ع��دة ،خا�صة يف الوقت ال��راه��ن ال��ذي ت�شهد فيه
منطقة ال �ق��رن الإف��ري �ق��ي وال�ب�ح��ر الأح �م��ر حتديات
متالحقة.
و�أو� �ض��ح جيلة �أن ه��ذا الأم��ر يفر�ض تكثيف التعاون
والتن�سيق مع م�صر وقيادتها على خلفية الثقل املحوري
الذي متثله م�صر يف املنطقة ب�أ�سرها على �صعيد �صون
ال�سلم والأم��ن ،م�شيدًا باملواقف امل�صرية الهادفة �إىل
حتقيق اال�ستقرار يف منطقة القرن الإفريقي ،والتي
انعك�ست على الدعم امل�صري الكبري جليبوتي خالل
املرحلة املا�ضية .واعترب دبلوما�سيون ومراقبون �أن
زي ��ارة رئي�س جيبوتي للقاهرة حتمل �أه�م�ي��ة خا�صة
من ناحية الأمن القومي امل�صري ،يف �ضوء حالة عدم
اال�ستقرار الأمني املوجود يف امل�شهد الإقليمي وخا�صة
بالقرن الإفريقي والبحر الأحمر.
•• هافانا�-أ ف ب

�صادف �أم�س االثنني مرور  60عاما
على احل�صار االقت�صادي الأمريكي
ع�ل��ى ك��وب��ا ،ال ��ذي �أ ّث� ��ر ب�شكل كبري
ع�ل��ى ث� ��روات ال��دول��ة ال���ش�ي��وع�ي��ة يف
ظل غياب �أي م�ؤ�شرات على �إمكانية
رفعه.
ودخل احلظر على التجارة الثنائية
ال ��ذي �أم ��ر ب��ه ال��رئ�ي����س الأمريكي
ال ��راح ��ل ج ��ون ك�ي�ن�ي��دي يف الثالث
م��ن ��ش�ب��اط-ف�براي��ر  ،1962ح ّيز
التطبيق بعد �أرب�ع��ة �أي��ام على ذلك
التاريخ.
وك � ��ان ال� �ه ��دف م �ن ��ه ،ب �ح �� �س��ب �أم ��ر
كينيدي التنفيذي ،خف�ض التهديد

امل�صلحة امل�صرية
وقال م�ساعد وزير اخلارجية امل�صري ال�سابق ،ح�سني
هريدي ،لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن زيارة جيلة جت�سد
الأه�م�ي��ة اال�سرتاتيجية امل�ت��زاي��دة جليبوتي بالن�سبة
للأمن القومي امل�صري وال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية،
يف ظل التداعيات الإقليمية واال�ضطراب الذي ت�شهده
منطقة ال �ق��رن الإف��ري �ق��ي .واع �ت�بر ه��ري��دي �أن ��ه من
م�صلحة م�صر �أن تكون لديها عالقات وثيقة للغاية مع
جيبوتي مبا ي�سمح للقاهرة ب�أن تكون يف واجهة �أف�ضل
لت�أمني املدخل اجلنوبي لقناة ال�سوي�س ،و�إحباط �أي
تهديدات �سوا ًء كانت من جانب دول �أو جماعات �إرهابية
�أو ملي�شيات م�سلحة مل�ضيق باب املندب .و�شدد على �أن
زيارة جيلة ت�أتي لتبادل املعلومات ووجهات النظر مع
م�صر ح��ول الأو��ض��اع يف القرن الإفريقي وم��ا ت�شهده
من عمليات �إرهابية ،و�أم��ن البحر الأح�م��ر ،وك��ل هذا

ي�صب يف امل�صلحة امل�صرية .ولفت �إىل �أن الزيارة �شهدت
ع ��ددًا م��ن االت�ف��اق�ي��ات وم��ذك��رات التفاهم يف اجلانب
االق�ت���ص��ادي؛ لتعميق ال�ت�ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،خا�صة
�أن مل�صر خ�برات كبرية يف م�سائل الت�شييد والإعمار
والبنى التحتية ،وعلى �أمت اال�ستعداد لو�ضع خرباتها
يف تلك املجاالت املهمة حتت ت�صرف جيبوتي .ويف ختام
املباحثات بني ال�سي�سي وجيلة� ،شهد الرئي�سان مرا�سم
التوقيع على ع��دد م��ن م��ذك��رات التفاهم يف جماالت
الت�شاور ال�سيا�سي ،والطاقة وامل��وارد املتجددة ،و�إن�شاء
املنطقة اللوج�ستية امل�صرية يف جيبوتي .و�أكد ال�سي�سي
�أهمية تطوير م�شروعات التعاون بني اجلانبني خالل
ال �ف�ت�رة امل�ق�ب�ل��ة ،م��ع ت��ذل�ي��ل ك��ل ال�ع�ق�ب��ات ال��س�ي�م��ا يف
البنية التحتية والطاقة وال�صحة والطريان والتعليم
وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،و زيادة اال�ستثمارات
البينية واالرتقاء مبعدالت التبادل التجاري.

�سد النه�ضة
بدوره� ،أو�ضح اخلبري اال�سرتاتيجي
�سمري راغب ،يف حديث ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن زي��ارة جيلة ت�أتي
ردًا على زيارة ال�سي�سي �إىل بالده يف
مايو املا�ضي� ،إذ كانت الزيارة الأوىل
لرئي�س م�صري �إىل جيبوتي.
و�أ�ضاف راغب �أن جيبوتي دولة مهمة
يف ال�ق��رن الإف��ري�ق��ي وه��ي م�شرتكة
مع م�صر يف حتالف البحر الأحمر
وخليج عدن ،وبالتايل كان �شعار هذه
الزيارة احلفاظ على الأمن القومي
امل�صري والإقليمي.
ول�ف��ت �إىل �أن جيبوتي �إح ��دى دول
ريا مبا
القرن الإفريقي ،وتت�أثر كث ً
يحدث يف �إثيوبيا ،وبالتايل من املهم
التن�سيق معها يف �أزمة �سد النه�ضة،
باعتبارها دول��ة ج��وار ل��دول حو�ض
النيل ،خا�صة �أن م�صر تتحرك يف كل
املحاور اخلا�صة بالأزمة للعمل على
تذليلها .ويف م��ؤمت��ر �صحفي عقب
امل�ب��اح�ث��ات ،ق��ال ال�سي�سي �إن��ه تطرق
يف لقائه م��ع جيلة �إىل ت �ط��ورات ملف �سد النه�ضة،
والت�أكيد على ما تتحلى به م�صر من �إرادة �سيا�سية
تهدف �إىل التو�صل الت�ف��اق ق��ان��وين ملزم ح��ول ملء
وت�شغيل �سد النه�ضة يف �إطار زمني منا�سب ،مبا يعزز
من الأم��ن واال�ستقرار الإقليمي ،ا�ستنادًا �إىل قواعد
القانون ال��دويل ومقررات جمل�س الأم��ن .وعاد راغب
للقول �إن “تراكم الزيارات املتبادلة بني م�صر وجيبوتي
ي�ؤكد التفاهمات حول الق�ضايا الإقليمية ويف مقدمتها
اال�ستقرار يف منطقة القرن الإفريقي الذي يعاين من
م�شاكل �أخرى بخالف �أزمة �سد النه�ضة ،خا�صة تزايد
الن�شاط الإرهابي ،وبالتحديد يف ال�صومال» .ولفت �إىل
�أن الرئي�س ال�سي�سي دائ ًما ما ي�سعى لتعميق االنتماء
الإفريقي مبا يخدم امل�صالح امل�صرية ،ويدرك الأهمية
اجليوا�سرتاتيجية جليبوتي.

العقوبات الأمريكية على كوبا تكمل عقدها ال�ساد�س
ال��ذي ميثله “ا�صطفاف (كوبا) مع
قوى �شيوعية».
ورغ��م ف�شلها يف �إج�ب��ار ه��اف��ان��ا على
تبديل نهجها مذاك� ،إال �أن العقوبات
م � ��ا زال� � � ��ت م� �ف ��رو�� �ض ��ة ب� �ع ��د �ستة
ع�ق��ود وحت� ّم�ل�ه��ا ال�سلطات الكوبية
م�س�ؤولية الت�سبب ب�أ�ضرار القت�صاد
البالد ت�صل قيمتها �إىل نحو 150
مليار دوالر .وتعي�ش كوبا �أ�سو�أ �أزمة
اقت�صادية متر عليها منذ  30عاما،
�إذ بلغ معدل الت�ضخم  70يف املئة يف
ظل نق�ص �شديد يف الأغذية والأدوية
فيما �سدد وباء كوفيد �ضربة موجعة

مل�صدر الدخل الأ�سا�سي :ال�سياحة.
وب��ات ا�صطفاف ال�سكان يف طوابري
طويلة للح�صول على الأ�سا�سيات
�أمرا معهودا ،فيما انخف�ضت واردات
امل ��واد الغذائية على خلفية تق ّل�ص
احتياطيات احلكومة .وحت ّمل هافانا
العقوبات امل�س�ؤولية عن جميع �أزمات
اجل ��زي ��رة .ورف �ع��ت ال���س�ل�ط��ات على
مدى �أ�شهر �شعار “احل�صار فريو�س
�أي�ضا” ،فيما ��س�ّي رّ ت ق��واف��ل ت�ضم
� �س �ي��ارات ودراج � ��ات ه��وائ �ي��ة ونارية
ل�ت�ج��وب ال �ب�لاد وت �ن��دد بالعقوبات.
لكن معار�ضني يرجعون الأزمة �أي�ضا

�إىل عدم الكفاءة وامل�شاكل البنيوية
يف اقت�صاد ال��دول��ة اخلا�ضعة حلكم
احلزب الواحد.
وتعترب النا�شطة روزا ماريا بايا من
جمموعة ال�ضغط “كوبا دي�سايد”
(ك ��وب ��ا ق � ��رري) ال �ت��ي ت��دي��ره��ا من
املنفى �أن “احل�صار احلقيقي فر�ضته
الدولة الكوبية».
وت��رى �أن احل�صار لن يُرفع �إال من
خ�لال “االنتقال �إىل دميوقراطية
ممثلة للجميع».
وتفتقر كوبا �إىل ال�ق��درة الإنتاجية
وتعتمد على الواردات يف حواىل 80

يف املئة من احتياجاتها الغذائية.
و�أدى �إ��ص�لاح نقدي �أطلق قبل عام
لتخفيف ال�ضغوط على الكوبيني
�إىل ارت �ف��اع كبري يف الأج ��ور يف بلد
ي�ع�م��ل م�ع�ظ��م م��وظ�ف�ي��ه يف القطاع
العام ،لكن الأم��ر ترافق مع ت�ضخم
كبري يف الأ�سعار.
ومنذ العام  ،2000ا�س ُتثنيت املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة م��ن احل���ص��ار الأمريكي.
وب�ي�ن ال �ع��ام�ين  2000و،2015
ا��س�ت��وردت ك��وب��ا �أغ��ذي��ة بقيمة 1,5
م�ل�ي��ار دوالر ت�ق��ري�ب��ا م��ن جارتها.
ل �ك �ن �ه��ا ا� �ض �ط��رت لإمت� � ��ام عمليات

ال �� �ش��راء م���س�ب�ق��ا ون� �ق ��دا ،وه ��و �أمر
�صعب بالن�سبة لبلد تعد احتياطاته
حم� � � ��دودة .وب��ال �ن �� �س �ب��ة لكارلو�س
غويرييز ،وهي كوبي �أمريكي �شغل
يف املا�ضي من�صب وزي��ر التجارة يف
ال��والي��ات املتحدة ،ثبت �أن احل�صار
�أتى بـ”نتائج عك�سية».
وق��ال “مل يتم احل�صول على �شيء
�إطالقا من هافانا».
وب� � ��دال م ��ن ال� �ت� �ن ��ازل� � ،س �ع��ت كوبا
للح�صول على دعم خ�صوم الواليات
املتحدة مثل ال�صني ورو�سيا.
وق �ب��ل �أ� �س �ب��وعي��ن ،ن��اق ����ش الرئي�س
الكوبي ميغيل دياز كانيل “ال�شراكة
اال�سرتاتيجية” يف ات�صال هاتفي مع
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني.

«ال جمال للمناورة»� ..ضغط دويل لإمتام انتخابات لبنان مبوعدها
•• بريوت-وكاالت

قالت ال�سفرية الأمريكية يف ب�يروت ،دوروث��ي �شيا� ،إن
هناك “�إجماعا” يف املجتمع الدويل على �ضرورة �إجراء
االنتخابات النيابية اللبنانية يف موعدها ،م�ؤكدة على
�أن��ه “ال جم��ال للمناورة” ،بعد تلميحات م��ن حلفاء
حزب اهلل ،بعدم جدواها و�أنها لن تغري �شيئا.
والأ�سبوع املا�ضي� ،شدد جمل�س الأمن الدويل ،يف بيان،
على “�أهمية �إج ��راء انتخابات ح��رة ونزيهة و�شفافة
و�شاملة يف املوعد املحدد لها».
وت�سود حالة من الرتقب يف الأو�ساط ال�سيا�سية داخل
لبنان وخارجها عن م�صري االنتخابات املقررة يف مايو
املقبل ،خا�صة بعد �إعالن رئي�س الوزراء الأ�سبق� ،سعد
احلريري ،ان�سحابه من احلياة ال�سيا�سية ،ودعوة كتلته
يف “تيار امل�ستقبل” الت �خ��اذ اخل �ط��وة نف�سها وعدم
ال�تر��ش��ح لالنتخابات النيابية� ،أو ع��دم ال�ت�ق��دم ب�أي
تر�شيحات.
و�أي���ض��ا يف ظ��ل ت�صريحات م��ن ميلي�شيات ح��زب اهلل
وحلفائها ،تقلل من �أهمية االنتخابات وتقول �إنها لن
ت�شهد تغيريات جذرية يف ت�شكيلة جمل�س النواب ،التي
�ستحملها االنتخابات املقبلة.
وتعد االنتخابات املرتقبة يف مايو املقبل ه��ي الأوىل
الخ�ت�ي��ار  128ع���ض��وا يف ال�ب�رمل��ان م�ن��ذ احتجاجات
�أكتوبر  ،2019والتي ُقدرت �أعداد امل�شاركني فيها يف
بع�ض الأحيان مبئات الآالف ،يف دولة عدد �سكانها 6
ماليني ن�سمة ،م�ستهدفة النخب ال�سيا�سية التي يراها
الكثريون �سببا للف�ساد و�سوء الإدارة على مدى عقود.
مناورات حزب اهلل وحلفائه
وتعليقا ع�ل��ى ت�صريحات ال���س�ف�يرة الأم�يرك �ي��ة لدى
لبنان ،ق��ال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اللبناين ،فادي
عاكوم“ :ت�صريحاتها موجهة �إىل حزب اهلل وحلفائه،

خا�صة �أنه يبدو �أن هناك مناورات فعلية على الأر�ض
لت�أجيل االنتخابات النيابية لفرتة غري حمددة ،و�صوال
�إىل �إلغائها» .و�أ�ضاف يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن��ه “رغم م��ا يظهره حلفاء ح��زب اهلل من
ت�أكيدهم على �ضرورة �إجراء االنتخابات ،ف�إنها �صورة
غري حقيقية؛ لكون عدم انعقادها ي�أتي مب�صلحتهم».
و�أ�شار �إىل �أنه “حتى �إذا متت االنتخابات �ستكون هناك
ح��ال��ة ت�لاع��ب بن�سب ال�ت���ص��وي��ت واحل �� �ش��د الطائفي
وال��دي �ن��ي؛ ل�ك��ون ح��زب اهلل وح�ل�ف��ائ��ه الأك�ث�ر متويال
و�سيطرة على الأر� ��ض» .و�أو��ض��ح ع��اك��وم �أن “املواقف
الدولية ت�أتي بعد تقاطعات �سيا�سية دولية ،وم�س�ألة
�إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات م��ن عدمها ق��د ترتبط ب�صفقات
�إقليمية ودولية قد جت��ري يف الفرتة القليلة املقبلة،

وبالتايل قد يتعر�ض لبنان خل�ضات �سيا�سية �أك�ثر �أو
ق��د ينعم بحالة م��ن ال�ه��دوء ،التي ق��د ت�سمح ب�إجراء
االنتخابات يف البالد ،التي �أ�صبحت يف قب�ضة الراعي
الإي ��راين ،وق��د ال ي�ستطيع باقي ال��رع��اة �سحب لبنان
م��ن القب�ضة الإي��ران�ي��ة لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية
و�أم �ن �ي��ة» .ول �ف��ت �إىل �أن ��ه “�سبق و�أن ج��رب��ت ال ��دول
الغربية ووا�شنطن العقوبات وال�ضغوط وللأ�سف مل
ت�أتِ ب�أي نتيجة ،ورغم �أنها ت�ؤذي ب�شكل �أو �آخر ال�شعب
ال�ل�ب�ن��اين ،لكنها ك��ان��ت و�سيلة �ضغط على املجرمني
احلقيقيني ،لكننا ر�أينا �أنه ال قيمة للدولة اللبنانية �أو
املواطن اللبناين عندهم ،بل كل همهم فقط م�شروعهم
ال�سيا�سي الداخلي وتنفيذ �أجندة طهران».
وت��اب��ع“ :النتيجة �ستكون ف�ق��ط م��ن خ�ل�ال �صفقات

�سيا�سية ،قد متكن �أ�صدقاء لبنان الفعليني من ممار�سة
�ضغوط للح�صول على �أكرب قدر من املكا�سب».
ال جمال للمناورة
وك��ان��ت ال�سفرية الأم�يرك�ي��ة يف ب�ي�روت ،دوروث ��ي �شيا،
ق��د قالت يف ت�صريحات �صحفية� ،إن��ه “يتعني �إجراء
االنتخابات الربملانية يف لبنان يف موعدها” ،م�شددة
على �أنه “ال جمال للمناورة».
وع ّلق مدير معهد العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س
يو�سف يف ب�ي�روت ،ك��رمي بيطار ،بالقول�“ :إن حركة
�أم ��ل ال�ت��ي ينتمي �إل�ي�ه��ا رئ�ي����س جمل�س ال �ن��واب نبيه
بري� ،إ�ضافة �إىل التيار الوطني احلر الذي ينتمي �إليه
الرئي�س مي�شال عون� ،سيكونان �أكرب اخلا�سرين ،وقد
يدفعان باجتاه الت�أجيل” ،الفتا �إىل �أن حليفي حزب
اهلل يرتاجعان منذ عام .2019
و�أ� �ض��اف بيطار“ :عندما ي��رى ح��زب اهلل �أن حليفيه
الرئي�سيني يف موقف �ضعف ،فقد يكون ذلك دافعا له
�أي�ضا للعمل على ت�أجيل االنتخابات ،يف حالة وجود
تهديد بفقدان الأغلبية الربملانية».
وقبل �أيام ،قال نائب �أمني عام حزب اهلل ،نعيم قا�سم:
“�أجرينا ا�ستطالعات ر�أي يف الدوائر الـ 15االنتخابية،
بطريقة علمية ،ح�ت��ى ال ي�ك��ون تقييمنا مبنيا على
ت�صورات ،فتبني لنا �أن نتائج االنتخابات �ستكون قريبة
م��ن تركيبة املجل�س احل��ايل ،م��ع تغيريات طفيفة ال
ت�ؤثر على البنية العامة لهذا املجل�س».
و�أ� �ض��اف“ :وعليه ،نقول مل��ن يبني �آم��اال ك�ث�يرة� ،ضع
رجليك على الأر� ��ض؛ لأن النتائج �ستكون قريبة مع
بع�ض التغيريات ،وال�سبب �أن القوى ال�سيا�سية التي
ر�شحت يف املا�ضي وح�صلت على املجل�س النيابي هي
عينها ال�ق��وى ال�سيا�سية التي تر�شح ،و�ست�أخذ نوابا
وي �ك��ون ل�ه��ا مم�ث�ل��ون يف امل�ج�ل����س ال�ن�ي��اب��ي� � ،س��واء كان
ا�سمهم �سلطة �أو معار�ضة �أو غري ذلك».
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عوا�صم
بروك�سل
�أعلنت املفو�ضية الأوروبية �أم�س الثالثاء �أنها �أبلغت بولندا ب�أنها
�ست�أخذ من الأم��وال الأوروب�ي��ة التي �ستتقا�ضاها الأخ�ي�رة ،غرامة
ُفر�ضت عليها لعدم احرتامها قرارا ملحكمة العدل التابعة لالحتاد
الأوروبي ،يف �إجراء غري م�سبوق .و�أو�ضح الناطق باال�س اوفاري �أن
املفو�ضية �ستعمد �إىل احل�صول على ه��ذه الغرامات الناجمة عن
الت�أخر يف �إغالق منجم للفحم “يف غ�ضون ع�شرة �أيام عمل».
و�أ� �ض��اف �أن ال�غ��رام��ة م�ستحقة ب�ين � 20أيلول�-سبتمرب 2021
والتا�سع ع�شر من ت�شرين الأول-اكتوبر � 2021أي ما يوازي 15
مليون يورو .وامتنع الناطق حتديد �أي �أموال �أوروبية �س ُتح�سم منها
هذه الغرامة .وهذه الغرامات م�ستحقة مع �أن وار�سوا وبراغ وقعتا
يف الثالث من �شباط-فرباير اتفاقا حول منجم �ضخم يف توروف
عند احلدود الت�شيكية الأملانية ي�ضع حدا للخالف بينهما.
و�أك��د الناطق “من خ�لال احل�صول على ه��ذا التعوي�ض ،متار�س
املفو�ضية واجبها القانوين باحل�صول على غرامات مالية فر�ضتها
حمكمة” العدل ورف�ضت بولندا ت�سديدها .يف �أيار-مايو ،2021
�أمرت حمكمة العدل التابعة لالحتاد الأوروبي احلكومة البولندية
يف �إطار قرار �أمام قا�ضي الأمور امل�ستعجلة ،ب�إغالق منجم توروف
ب�سبب ت�أثريه امل�ضر بالبيئة ،بانتظار ق��رار يف جوهر الق�ضية .يف
�أيلول�-سبتمرب �أمرت املحكمة وار�سو بدفع غرامة قدرها � 500ألف
يورو يف اليوم �إىل حني �إغالق املنجم.

�سول
دع��ت ال��والي��ات املتحدة كوريا ال�شمالية �إىل وق��ف متويل براجمها
النووية وتلك اخلا�صة بال�صواريخ البالي�ستية و�إع�ط��اء الأولوية
الحتياجات �شعبها ،بينما �ألقت رو�سيا وال�صني باللوم على العقوبات
يف تفاقم الو�ضع الإن�ساين يف الدولة الآ�سيوية املعزولة .و�سلطت
رو��س�ي��ا ال���ض��وء على ال�ع�ق��وب��ات يف جمل�س الأم ��ن ال ��دويل يف �إطار
رئا�ستها للمجل�س امل�ؤلف من  15ع�ضوا خالل فرباير �شباط .ومع
ذلك ،قال دبلوما�سيون �إن �سفري رو�سيا لدى الأمم املتحدة فا�سيلي
نيبينزيا مل ي�ستطع رئا�سة االجتماع لإ�صابته بكوفيد.19-
وق��ال��ت ال���س�ف�يرة االم��ري�ك�ي��ة ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة ل�ي�ن��دا توما�س
ج��ري �ن �ف �ي �ل��د ي� ��وم االث� �ن�ي�ن “ندعو ج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا ال�شعبية
ال��دمي�ق��راط�ي��ة �إىل �إظ �ه��ار ال�ت��زام�ه��ا ب��رف��اه�ي��ة �شعبها م��ن خالل
احرتام حقوق الإن�سان ووقف متويل برنامج �أ�سلحة الدمار ال�شامل
وال�صواريخ البالي�ستية غري امل�شروعة و�إعطاء الأولوية الحتياجات
�شعبها -الكوريني ال�شماليني ال�ضعفاء» .وجمهورية كوريا ال�شعبية
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ه��و ا��س��م ك��وري��ا ال�شمالية ال��ر��س�م��ي .وه��ي تخ�ضع
لعقوبات الأمم املتحدة منذ عام  2006ب�سبب براجمها النووية
وال�صاروخية .و�أح�ي��ت رو�سيا وال�صني يف نوفمرب ت�شرين الثاين
امل��ا��ض��ي م�سعى ب ��د�أ يف  2019لتخفيف ع�ق��وب��ات الأمم املتحدة
على كوريا ال�شمالية فيما و�صفتاه ب�أنها حماولة لتح�سني الو�ضع
الإن�ساين .ومل جتد هذه اخلطوة دعما �أو م�شاركة تذكر بني �أع�ضاء
املجل�س ،لذلك مل تطرحها ال�صني ورو�سيا للت�صويت.

وا�شنطن
�أعلنت �إدارة املحفوظات الوطنية الأمريكية ا�سرتدادها � 15صندوقا
من ال�سجالت نقلت ب�شكل غري الئق من البيت الأبي�ض �إىل منزل
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف فلوريدا ،بينها “ر�سائل احلب”
التي تلقاها ترامب من الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون.
وبح�سب القانون كان على ترامب يف نهاية واليته ت�سليم هذه الوثائق
والتذكارات التي ت�ضمنت �أي�ضا مرا�سالت للرئي�س الأمريكي ال�سابق
باراك �أوباما اىل �إدارة املحفوظات ،ولكن بدال من ذلك و�صلت اىل
منتجعه يف ماراالغو يف بامل بيت�ش.
وق��ال ديفيد ف�يري��رو امل���س��ؤول ع��ن “�إدارة املحفوظات وال�سجالت
الوطنية” (نارا) يف الواليات املتحدة لوكالة فران�س بر�س �إن الإدارة
تالحق �أي �سجالت تعلم �أنها “�أزيلت ب�شكل غري الئق �أو مل يتم نقلها
ب�شكل منا�سب �إىل ح�سابات ر�سمية» .و�أ�ضاف “�إن حفظ ال�سجالت �أو
نقلها يف الوقت املنا�سب �إىل املحفوظات الوطنية مع انتهاء الوالية
ال ي�شك يحتاج اىل مثابرة ويقظة .ال�سجالت مهمة» .و�أفادت �إدارة
املحفوظات لفران�س بر�س �أنها مل حت�صل على هذه الوثائق حتى
منت�صف كانون الثاين-يناير� ،أي بت�أخري قرابة العام.

تايوان ت�شيد ب�إبرام ثاين
�صفقة �أ�سلحة مع وا�شنطن

•• تايبيه�-أ ف ب

�أع��رب��ت ت��اي��وان عن �شكرها للواليات املتحدة �أم�س الثالثاء التي وافقت
على بيعها م�ع��دات ع�سكرية وخ��دم��ات بقيمة  100مليون دوالر لدعم
�أنظمتها للدفاع اجلوي وال�صاروخي ،يف وقت تكثف فيه املقاتالت ال�صينية
توغالتها يف املجال اجلوي للجزيرة .وتعي�ش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي
حتت وط�أة تهديد م�ستمر من غزو �صيني ،اذ تطالب بكني بال�سيادة عليها
وتعتربها جزءا من �أرا�ضيها وتعد باال�ستيالء عليها يوما ما حتى لو تطلب
الأم��ر ا�ستخدام القوة الع�سكرية .و�ضاعفت بكني ب�شكل كبري من وترية
توغالتها اجلوية يف املجال اجل��وي التايواين يف الأ�شهر الأخ�ي�رة ،فيما
�شهد الربع الأخري من العام  2021ارتفاعا هائال يف عدد االخرتاقات.
والثالثاء �أعربت تايبيه عن “امتنانها” للواليات املتحدة التي وافقت على
بيعها معدات ع�سكرية بقيمة  100مليون دوالر �ست�ساعدها على �صيانة
منظومة باتريوت للدفاع اجلوي التي متلكها .وقال الناطق با�سم الرئا�سة
التايوانية كزافييه ت�شانغ يف بيان “هذه ثاين �صفقة �أ�سلحة لتايوان منذ
توىل الرئي�س جو بايدن من�صبه ،واملرة الأوىل هذا العام» .و�أ�ضاف “�إنها
تعك�س ال�شراكة املتينة بني تايوان والواليات املتحدة».
و�أ��ش��ارت وزارة ال��دف��اع التايوانية اىل �أن��ه من املتوقع �أن تدخل ال�صفقة
حيز التنفيذ يف �آذار-مار�س املقبل .وبح�سب بيان �صادر عن وكالة التعاون
الأمني الدفاعي الأمريكية ،ف�إن ال�صفقة ت�شمل الدعم الهند�سي و�صيانة
�أنظمة الدفاع اجلوي و”�ضمان اجلاهزية للعمليات اجلوية».
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ال�صني تفر�ض �إغالقا على مدينة ب�سبب كوفيد19-
•• بكني-رويرتز

�أم ��رت ال�سلطات يف مدينة باي�سه بجنوب غ��رب ال�صني
ال�سكان بالتزام منازلهم اعتبارا من االثنني وجتنب ال�سفر
غري ال�ضروري مع فر�ض بع�ض من �أ�شد القيود يف ال�صني
ملكافحة الإ�صابات املحلية املتزايدة بكوفيد.19-
وي�ع��د ه��ذا التف�شي ��ص�غ�يرا ب��امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ل�ك��ن هذه
القيود التي مت فر�ضها على املدينة التي يبلغ عدد �سكانها
نحو  3.6مليون ن�سمة والتي ت�شمل حظر الرحالت غري
ال���ض��روري��ة داخ��ل وخ ��ارج ال�ب�لاد تتم�شي م��ع الإر�شادات
العامة ب�سرعة احتواء �أي تف�ش للمر�ض .وتكت�سب هذه
اجلهود �أهمية �إ�ضافية خالل انطالق دورة الألعاب الأوملبية
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ال�شتوية التي بد�أت يوم اجلمعة وت�ستمر حتى  20فرباير
�شباط بالإ�ضافة �إىل مو�سم ال�سفر املزدحم لعطلة ر�أ�س
ال�سنة القمرية اجلديدة .و�أظهرت بيانات جلنة ال�صحة
الوطنية ت�سجيل باي�س الواقعة ب�إقليم جواجن�شي 37
�إ�صابة منقولة حمليا يوم الأحد ارتفاعا من �ست �إ�صابات
يف اليوم ال�سابق .و�أو�ضحت اللجنة يف بيان ت�سجيل 45
�إ�صابة منقولة حمليا مقابل  13قبل يوم .وقالت اللجنة
�أم�س االثنني ت�سجيل � 79إ�صابة جديدة بكوفيد 19-يوم
الأحد ارتفاعا من  43يف اليوم ال�سابق .و�سجلت ال�صني
� 51إ�صابة جديدة مل تظهر عليها �أع��را���ض ارتفاعا من
 40يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك احلاالت على
�أنها �إ�صابات م�ؤكدة.

م�ست�شار كبري يف البيت الأبي�ض
ي�ستقيل ب�سبب اتهامات بالتنمر

•• وا�شنطن�-أ ف

ا�ستقال كبري امل�ست�شارين العلميني يف البيت الأبي�ض �إريك الندر �أم�س الأول االثنني بعدما
اتهم بالتنمر على املوظفني العاملني يف جهازه ،وهو ت�صرف وعد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
عند توليه ال�سلطة عدم الت�سامح معه بتاتا .وكتب �إريك الندر مدير مكتب ال�سيا�سات العلمية
والتكنولوجية يف ر�سالة اال�ستقالة “�أنا حزين ج��دا لأنني ت�سببت ب��الأذي��ة لزمالء �سابقني
وحاليني ب�سبب الطريقة التي حتدثت بها �إليهم» .و�أ�ضاف “�سعيت �إىل دفع نف�سي وزمالئي
�إىل حتقيق �أهدافنا امل�شرتكة” مقرا “لقد جت��اوزت احل��دود» .وك��ان الن��در ي�شرف خ�صو�صا
على مبادرة �أحياها بايدن �أخريا تهدف �إىل خف�ض الوفيات املرتبطة بال�سرطان ،بالن�صف على
الأق��ل خالل ال�سنوات اخلم�س والع�شرين املقبلة .وغ��داة تن�صيبه ،حذر الرئي�س اجلمهوري
�أجهزته من انه لن ي�سمح ب�أي انحرافات يف ال�سلوك.

•• عوا�صم-وكاالت

ا��س�ت�ه��ل ال��زم �ي��ل امل�ق�ي��م يف معهد
ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة بفيينا �إيفان
ك��را� �س �ت �ي��ف م �ق��ال��ه يف �صحيفة
“نيويورك تاميز” بطرفة
ت �ل �خ ����ص االن �ق �� �س��ام احل � ��ايل بني
�أم��ري�ك��ا و�أوروب� ��ا ح�ي��ال الو�ضع يف
�أوكرانيا.
تقول الطرفة �إنه وخالل الأ�سابيع
الأخرية من احلرب العاملية الأوىل،
�أر� �س ��ل ج �ن�رال �أمل� ��اين ب��رق�ي��ة �إىل
حلفائه النم�سويني تظهر تطور
الأو� �ض��اع ل��دي��ه .ج��اء يف الربقية
�أن الو�ضع كان “خطرياً ،لكن غري
كارثي” .ف�أتاه الرد“ :هنا الو�ضع
كارثي ،لكن غري خطري».
افرتا�ض احليلة
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ال ��والي ��ات املتحدة
ورئ�ي���س�ه��ا ج��و ب��اي��دن ال ��ذي وافق
على ن�شر ق��وات �أمريكية يف �شرق
�أوروب � � ��ا ،ك ��ان االج �ت �ي��اح الرو�سي
لأوك ��ران� �ي ��ا “�إمكانية بارزة”.
بالن�سبة �إىل �أوروب� � ��ا ،االحتمال
لي�س كبرياً �إىل هذا احلد .خل�ص
دي�ب�ل��وم��ا��س��ي �أمل� ��اين ك�ب�ير فحوى
االخ� � �ت �ل��اف“ :تظن ال� ��والي� ��ات
امل�ت�ح��دة �أن ب��وت�ين �سي�شن حرباً
�شاملة .الأوروب�ي��ون يعتقدون �أنه
يخادع” .رمبا يجب �أن يكون هذا
الأم ��ر متوقعاً وف�ق�اً لكرا�ستيف.
ف ��احل ��رب ال �ك��ام �ل��ة ال �ن �ط��اق غري
مت�صورة لدى اجلمهور الأوروبي
الغربي .مرت عقود �سالم طويلة
يف �أوروبا الغربية مقرتنة باعتماد
عميق ل�ل�ق��ارة ع�ل��ى واردات الغاز
وال �ن �ف��ط م ��ن رو�� �س� �ي ��ا ،وه � ��ذا ما
ي��دف��ع امل �� �س ��ؤول�ين �إىل افرتا�ض

�أن اخلطوات الرو�سية العدوانية
يجب �أن تكون حيلة.
تف�سري مفاجئ ومتناق�ض
�أ�� �ض ��اف ال �ك��ات��ب �أن م �ي��ل �أوروب � ��ا
ال�ستيعاب رو��س�ي��ا ال يف�سر �سبب
ت�ق��ا��س��م امل �� �س ��ؤول�ين الأوكرانيني
وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر نف�سها م��ع �أوروب� ��ا
ب�ع��دم��ا ك��ان��وا قلقني يف البداية.
منذ ق��راب��ة �أ��س�ب��وع ،قلل الرئي�س
الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي
ال�ت�ه��دي��د ال �ف��وري ب�ن���ش��وب حرب
مقرتحاً �أن الو�ضع كان “خطرياً،
ل �ك��ن غام�ضاً” .ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل
دول ��ة ي�ه��دده��ا � 130أل ��ف جندي
رو� �س��ي ع �ل��ى ح ��دوده ��ا ،ي �ع��د هذا
ال�ت���ص��ري��ح � �ص��ادم �اً .ت�ف���س�ير هذا
الت�صريح مفاجئ وحتى متناق�ض
بح�سب ك��را��س�ت�ي��ف .الأوروب� �ي ��ون
والأوك��ران �ي��ون م�شككون باجتياح
رو� �س��ي ك�ب�ير يف �أوك ��ران �ي ��ا .لي�س

حني تدعو الدب �إىل رق�صة

هل يخبئ بوتني لأوروبا ما هو �أ�سو�أ من احلرب؟
�سبب ذلك �أنهم ميلكون وجهة نظر
�أكرث اعتد ً
اال جتاه بوتني باملقارنة
م��ع ر�ؤي ��ة نظرائهم الأمريكيني.
على العك�س م��ن ذل��ك ،ه��م يرون
بوتني �أك�ثر خبثاً .وف�ق�اً لر�أيهم،
احل� ��رب ل�ي���س��ت ل�ع�ب��ة الكرملني.
عو�ضاً عن ذلك ،اللعبة عبارة عن
جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة م��ن التكتيكات
امل���ص�م�م��ة ع�ل��ى زع��زع��ة ا�ستقرار
ال �غ��رب .بالن�سبة �إىل �أوروب � ��ا� ،إن
ت�ه��دي��د احل ��رب مي�ك��ن �أن ي�صبح
�أكرث تدمرياً من احلرب نف�سها.
االتفاق واالختالف
�أمريكا و�أوروب��ا لي�ستا منق�سمتني

فيتنام تفتح املدار�س بعد �إغالقها ملدة عام
•• هانوي-رويرتز

قالت وزارة ال�صحة يف فيتنام �إن �أكرث من  17مليون
طالب �سيبد�أون يف العودة �إىل املدار�س لأول مرة منذ
نحو �سنة م��ع �إع�ل�ان ال�سلطات خططا ل�ب��دء تطعيم
الأطفال من �سن اخلام�سة �ضد كوفيد.19-
و�أل �غ��ت فيتنام ك�ث�يرا م��ن ال�ق�ي��ود امل�ف��رو��ض��ة ملكافحة
فريو�س كورونا يف �أكتوبر ت�شرين الأول .واقت�صر تلقي
كل الطالب تقريبا الدرا�سة عرب الإنرتنت منذ �أوائل
العام املا�ضي.
وقالت وزارة ال�صحة يف بيان �إن من املقرر �إع��ادة فتح
م�ع�ظ��م امل��دار���س يف ال �ب�لاد ب�ح�ل��ول منت�صف فرباير
�شباط.
وق��ال��ت احلكومة يف بيان منف�صل يف مطلع الأ�سبوع
••مونرتيال�-أ ف ب

�أع �ل��ن رئ�ي����س ب�ل��دي��ة �أوت� ��اوا حال
ال �ط��وارئ يف العا�صمة الكندية
امل���ش�ل��ول��ة م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن �أ�سبوع
ب�سبب احتجاجات ملعار�ضي القيود
ال�صحية ،معتربا �أن الو�ضع بات
“خارجا عن ال�سيطرة” .وامتدت
االحتجاجات التي بد�أت يف �أوتاوا
يف  29ك ��ان ��ون الثاين/يناير
�إىل م��دن كندية رئي�سية �أخرى
خ�لال عطلة نهاية الأ��س�ب��وع ،يف
حني وا�صلت ع�شرات ال�شاحنات
وم� �ت� �ظ ��اه ��رون � �ش��ل احل ��رك ��ة يف
و�سط العا�صمة الأحد.
نتيجة ذلك� ،أعلن رئي�س البلدية
ج�ي��م وات �� �س��ون ب�ع��د ال�ظ�ه��ر حال
ال� � �ط � ��وارئ يف �أوت � � � ��اوا “ب�سبب
التظاهرة اجلارية».
وق� ��ال� ��ت ال� �ب� �ل ��دي ��ة يف ب� �ي ��ان �إن
ال�ق��رار “يعك�س اخلطر اجل�سيم
وال �ت �ه ��دي ��د ال� � ��ذي ت �ت �ع��ر���ض له
��س�لام��ة ال���س�ك��ان و�أم �ن �ه��م جراء
االح�ت�ج��اج��ات امل���س�ت�م��رة ،وي�ؤكد
احل��اج��ة �إىل دع��م م��ن ال�سلطات
الق�ضائية وال�ه�ي�ئ��ات احلكومية
الأخرى».
و�أ�ضافت �أن الإجراء “يوفر �أي�ضا
قدرا �أكرب من املرونة داخل �إدارة
ال�ب�ل��دي��ة ل�ل���س�م��اح مل��دي�ن��ة �أوت� ��اوا
مبوا�صلة العمل من �أجل توفري
اخل��دم��ات الأ�سا�سية” لل�سكان.
واع �ت�بر وات �� �س��ون يف وق ��ت �سابق
الأح � ��د �أن “الو�ضع ب ��ات خارج

�إنها تعتزم �شراء  21.9مليون جرعة من لقاح فايزز-
بيونتيك للأطفال الذين ت�تراوح �أعمارهم بني  5و
 12عاما.
وتلقى �أك�ثر من  75يف املئة من �سكان فيتنام البالغ
عددهم  98مليونا جرعتني على الأقل من اللقاحات
وتهدف ال�سلطات �إىل �إعطاء جرعة تن�شيطية جلميع
ال�سكان البالغني بحلول نهاية �شهر مار�س �آذار.
وا��س�ت�ط��اع��ت ف�ي�ت�ن��ام اح �ت��واء ف�يرو���س ك��ورون��ا طوال
معظم عام  2020قبل �أن تت�سبب �ساللة دلتا يف زيادة
الإ�صابات العام املا�ضي.
وقالت وزارة ال�صحة �إن البالد �سجلت � 14112إ�صابة
جديدة يوم الأح��د .وب�شكل عام �سجلت فيتنام 2.34
مليون �إ�صابة بكوفيد 19-و�أكرث من  38300حالة
وفاة.

ح��ول م��ا ي��ري��ده ب��وت�ين :انف�صال
رمزي عن حقبة الت�سعينات ودفن
ن �ظ��ام م ��ا ب �ع��د احل � ��رب ال� �ب ��اردة.
ق ��د ي �ت �خ��ذ ذل � ��ك � �ش �ك��ل هند�سة
�أم �ن �ي��ة ج��دي��دة لأوروب � � ��ا تعرتف
ب��ال�ن�ف��وذ ال��رو� �س��ي يف ال�ف���ض��اء ما
بعد ال�سوفياتي ،كما �شكل رف�ض
�شمولية القيم الغربية.
ع ��و�� �ض� �اً ع ��ن ا� �س �ت �ع ��ادة االحت � ��اد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي ،ي �ك �م��ن ال� �ه ��دف يف
ا�سرتجاع م��ا ينظر �إل�ي��ه الرئي�س
الرو�سي على �أنه رو�سيا التاريخية.
و� �ص �ل��ت ال��ر� �س��ال��ة �إىل وا�شنطن
وبروك�سل.
ث� �م ��ة ات � �ف� ��اق ع� � ��ام ع� �ل ��ى �ضفتي
•• �سيدين�-أ ف ب

الأطل�سي ب��أن الكرملني لن يظل
�ساكناً ب�صرف النظر عما قد يفعله
تالياً .لن ترتاجع رو�سيا بب�ساطة.
ل �ك��ن ب �ي �ن �م��ا مي �ي��ل الأمريكيون
ل�لاع�ت�ق��اد ب� ��أن ب��وت�ين ي�ح�ت��اج �إىل
ح��رب �ساخنة لتحقيق طموحاته
ال� �ك� �ب�ي�رة ،ي �ع �ت �ق��د الأوروب � � �ي� � ��ون
والأوك ��ران� �ي ��ون �أن ح��رب �اً هجينة
ت���ش�م��ل احل �� �ش��د ال �ع �� �س �ك��ري على
احل��دود وع�سكرة تدفقات الطاقة
وال� �ق� �ي ��ام ب �ه �ج �م��ات �سيبريانية
�ستخدمه ب�شكل �أف�ضل.
�أ�سا�س منطقي؟
وف �ق �اً لكرا�ستيف ،ي�ستند حتليل

ال�سياحة املهم يف ال�ب�لاد و�أث ��ارت نقا�شات يف بع�ض الأحيان
ب�ش�أن و�ضع �أ�سرتاليا كبلد منفتح وع�صري.
وذكرت غرفة التجارة وال�صناعة الأ�سرتالية �أن �إغالق احلدود
يكلف الأعمال التجارية مبلغا تقدر قيمته بحواىل  2,6مليار
دوالر �أمريكي كل �شهر.
ومت بالتدريج تخفيف القيود بالن�سبة للأ�سرتاليني وال�سكان
الذين يحملون ت�أ�شريات �إقامة طويلة الأمد والطلبة.
و�سيتم مب��وج��ب ال�ق��رار الأخ�ي�ر رف��ع جميع القيود تقريبا.
وي�أتي ذلك بعدما تخلت �أ�سرتاليا عن �سيا�سة “�صفر �إ�صابات
بكوفيد” واثر انهيار نظام تعقّب املخالطني للم�صابني على
وقع موجة الإ�صابات باملتحورة �أوميكرون.
ومل تعد �إال ب�ضعة دول تغلق ح��دوده��ا �أم ��ام ال�سياح ،بينها
اليابان وال�صني ونيوزيلندا وعدة دول جزرية يف الهادئ.
ورح ��ب ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة وال���س�ف��ر الأ�� �س�ت�رايل ،ال ��ذي واجه
�صعوبات مع تراجع عدد ال��زوار بحواىل  98يف املئة مقارنة

طوارئ يف كندا عقب تظاهرات �ضد القيود ال�صحية

ن � �ط ��اق ال �� �س �ي �ط ��رة مت ��ام ��ا (يف
�أوت� ��اوا) .نحن نخ�سر املعركة...
يجب �أن ن�ستعيد مدينتنا».
كما و�صف رئي�س البلدية �سلوك
املتظاهرين ب�أنه “غري مقبول”
ب�إغالقهم طرقات و�سط املدينة
و�إطالق �أبواق �شاحناتهم الثقيلة
ب�شكل م�ستمر.
ب ��دوره ��ا �أع �ل �ن��ت � �ش��رط��ة �أوت � ��اوا
ال�ت��ي ان� ُت�ق��دت لعجزها ع��ن منع
ّ
�شل و�سط العا�صمة ،حظر �إمداد
امل �ح �ت �ج�ي�ن ب ��ال ��وق ��ود .وح � ��ذرت

ال�شرطة يف تغريدة على تويرت
من �أن “�أي �شخ�ص يحاول تقدمي
دع��م م��ادي (ع�ل��ى غ��رار الوقود)
للمتظاهرين يخاطر بالتعر�ض
ل�لاع�ت�ق��ال .ه��ذا الإج� ��راء �ساري
املفعول الآن».
وع �ق��ب ه ��ذا الإع� �ل��ان ،ذك ��رت يف
امل�ساء �أنها نفذت “عدة عمليات
توقيف».
وكانت احلركة التي �أطلق عليها
ا�سم “قافلة احلرية” تهدف يف
الأ�صل لالحتجاج على قرار �إلزام

�أمل لبوتني؟
يرى كرا�ستيف �أنّ �أملانيا مل تتغري

�أ�سرتاليا تعيد فتح حدودها  21فرباير

�أعلن رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت
م��وري���س��ون �أن ب�ل�اده �ستعيد يف 21
��ش�ب��اط-ف�براي��ر ف�ت��ح ح��دوده��ا �أمام
ال�سياح امللقحني بالكامل ،بعدما فر�ضت قيودا على ال�سفر
كانت من بني الأكرث ت�شددا يف العامل.
وق ��ال م��وري���س��ون “مر م��ا ي�ق��رب م��ن ع��ام�ين م�ن��ذ �أن قررنا
�إغ�ل�اق ح��دود �أ�سرتاليا” .و�أ��ض��اف �أن احل��دود �ستفتح �أمام
جميع حاملي الت�أ�شريات “يف � 21شباط-فرباير من العام
اجلاري” ،م�ؤكدا “�إذا كنت ملقّحا بجرعتني ،نتطلع للرتحيب
بك جمددا يف �أ�سرتاليا».
و�أغلقت �أ�سرتاليا حدودها يف �آذار-مار�س  2020على خلفية
الفريو�س.
وع �ل��ى م ��دى م�ع�ظ��م ال �ف�ترة ال �ت��ي ت �ل��ت ،م�ن��ع الأ�سرتاليون
من امل�غ��ادرة ومل مينح �إال ع��ددا قليال من ال��زوار ا�ستثناءات
للزيارة.
وعلق مواطنون يف اخل��ارج ج��راء القيود التي �أدت �أي�ضا �إىل
انف�صال عائالت عن بع�ضها البع�ض و�سددت �ضربة لقطاع

�سائقي ال�شاحنات منذ منت�صف
ك ��ان ��ون ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر املا�ضي
ب��ال�ت�ط�ع�ي��م � �ض��د ك��وف �ي��د لعبور
احل � � ��دود ب�ي�ن ك� �ن ��دا وال� ��والي� ��ات
املتحدة ،لكنها �سرعان ما حتولت
�إىل حركة �ضد القيود ال�صحية
ككل و�ضد حكومة رئي�س الوزراء
جا�سنت ترودو.
ي � � �ق � ��ول امل � � �ت � � �ظ � ��اه � ��رون �إن � �ه� ��م
�سيوا�صلون احتجاجهم حتى يتم
رفع القيود ال�صحية.
خ � �ل� ��ال اج� � �ت� � �م � ��اع ط � � � � ��ارئ مع

الأوروب � �ي�ي��ن والأوك ��ران � �ي �ي�ن �إىل
لا رو�سياً
بع�ض امل�ن�ط��ق� .إن ت��وغ� ً
يف �أوكرانيا ميكن �أن ينقذ النظام
الأوروب��ي احل��ايل .لن يكون حلف
�شمال الأطل�سي �أم��ام خيار �سوى
ال ��رد ب �ح��زم ع�ب�ر ف��ر���ض عقوبات
� �ص��ارم��ة وال �ت �ح��رك ع�ب�ر �إظهار
وحدة حا�سمة.
م ��ن خ�ل�ال ت �ع��زي��ز ال� �ن ��زاع ميكن
�أن ي ��ؤ� �س ����س ب��وتي��ن جت��ان �� �س �اً بني
خ�صومه .بينما ب�إمكان الرتاجع
�أن ي �ح��دث ن�ت�ي�ج��ة م�ع��اك���س��ة� .إن
�سيا�سة ال�ضغط الأق�صى التي ال
ت�صل �إىل حد االجتياح قد تنتهي
بتق�سيم و�شل الناتو.

ملعرفة كيفية تظهر ذل��ك ،يحتاج
املرء �إىل �إلقاء نظرة على �أملانيا.
ق�ب��ل الأزم � ��ة ،ك��ان��ت �أمل��ان �ي��ا �أق ��رب
حليف يف �أوروب ��ا �إىل �أمريكا وقد
تفاخرت بعالقة خا�صة مع مو�سكو
ك �م��ا ك��ان��ت �أه� ��م � �ش��ري��ك لأوروب � ��ا
ال�شرقية والو�سطى .اليوم� ،شكك
البع�ض يف وا�شنطن برغبة �أملانيا
يف مواجهة رو�سيا ،بينما تتدهور
ع�لاق��ة ب��رل�ين م��ع مو�سكو ب�شكل
�سريع .وال�ع��دي��د م��ن الأوروبيني
ال�شرقيني م�ت��وت��رون م��ن �إحجام
�أمل��ان �ي��ا ال��وا� �ض��ح ع��ن دع �م �ه��م� .إن
��ص�ع��وب��ات �أمل��ان �ي��ا ه��ي تلميح عما
ميكن �أن يحدث �إذا وا�صل بوتني
�سيا�سة حافة الهاوية من دون �أن
يوفر ت��أك�ي��داً على ح��دوث اجتياح
فعلي.

– لكن العامل ال��ذي تتحرك فيه
ه ��و ال� ��ذي ت �غ�ي�ر .ال� �ي ��وم ،تتحدد
القوة اجليو�سيا�سية ال بال�سلطة
االقت�صادية التي متتلكها الدولة
ب��ل بحجم الأمل ال��ذي ميكنها �أن
تتحمله .ال�ع��دو ال�ي��وم ،بعك�س ما
ك��ان ح��ا��ص� ً
لا يف احل ��رب الباردة،
ل�ي����س ��ش�خ���ص�اً ي �ق��ف خ �ل��ف �ستار
حديدي بل �شخ�صاً يتاجر الغرب
م �ع��ه وي �ح �� �ص��ل م �ن��ه ع �ل��ى الغاز
ويبيعه �سلعاً متطورة تقنياً .لقد
�أف�سحت القوة الناعمة املجال �أمام
املرونة .وهذه م�شكلة بالن�سبة �إىل
�أوروبا.
�إذا كان جناح بوتني �سيتحدد بقدرة
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى حماية
نف�سها من �ضغوط �أ�سعار الطاقة
امل��رت �ف �ع��ة وامل� �ع� �ل ��وم ��ات امل�ضللة
وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي على
مدى فرتة طويلة ،ف�إنّ لديه �سبباً
وجيهاً لل�شعور بالأمل� .أوروبا غري
م�ستعدة ملواجهة ه��ذه التحديات
وفقاً لكرا�ستيف .يجب �أن ين�صب
ع�ل��اج ذل� ��ك ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار يف
الإم � �ك ��ان ��ات ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،تنويع
م���ص��ادر ال�ط��اق��ة وب �ن��اء التما�سك
االجتماعي.
الأوروب �ي ��ون حم�ق��ون يف االعتقاد
ب�أن اجتياح رو�سيا لأوكرانيا لي�س
ح�ت�م�ي�اً – وق��د ي�ت�ب�ين �أن �ه��م على
حق حيال �أن االجتياح لي�س حتى
ال�سيناريو الأك�ث�ر اح�ت�م��ا ًال .لكن
لي�س ب�إمكان �أوروب��ا خ��داع نف�سها
ب�ش�أن �إمكانية التخلي عن اختبار
املرونة.
وي�خ�ت��م ك��را��س�ت�ي��ف م�ق��ال��ه مبثل
رو�� �س ��ي ي� �ق ��ول�“ :إذا دع � ��وت دب� �اً
للرق�ص ،فلن تكون �أنت من يقرر
موعد نهاية الرق�صة� .إنه الدب».

م �� �س ��ؤول�ين حم�ل�ي�ين منتخبني،
ا�شتكى قائد �شرطة �أوت ��اوا بيرت
�سلويل ال�سبت م��ن �أن��ه ال ميلك
الو�سائل الكافية النهاء ما و�صفه
بـ”حالة احل�صار” طالباً “املزيد
من املوارد».
��س�ت�ت�ل�ق��ى � �ش��رط��ة �أوت� � ��اوا قري ًبا
ت �ع��زي��زات ق��وام�ه��ا ح ��وايل 250
م ��ن ع �ن��ا� �ص��ر � �ش��رط��ة اخليالة
ال �ك �ن��دي��ة امل �ل �ك �ي��ة� ،أح� � ��د ق� ��وات
ال�شرطة الفدرالية.
وخ ��رج ��ت اح �ت �ج��اج��ات مماثلة

ولكن على نطاق �أ�صغر يف العديد
من املدن الكندية الكربى ال�سبت،
من بينها تورنتو وكيبك ووينيبيغ
وا� �س �ت �م��رت الأح� � ��د يف كيبيك.
ويف ع��ا��ص�م��ة امل�ق��اط�ع��ة الناطقة
بالفرن�سية ،كان عدد املتظاهرين
�أقل مما كان عليه ال�سبت .ورحب
املنظمون ب�سلمية االحتجاجات
واعلنوا �أن�ه��م �سيغادرون املدينة
م�ساء الأح��د على �أن يعودوا بعد
�أ�سبوعني ،مبجرد انتهاء كرنفال
كيبك اجلاري حال ًيا.
وذك� ��رت ��ش��رط��ة ك�ي�ب��ك يف امل�ساء
ع�ل��ى ت��وي�تر �أن “كل ال�شاحنات
املتوقفة” غادرت املدينة.
و�أعلن منظمو التظاهرة يف �أوتاوا
�صباحاً ،يف “بادرة ح�سن نية”،
ع��زم�ه��م ع ��دم اط�ل�اق الزمامري
م��ن ال �� �ش��اح �ن��ات ل�ب���ض��ع �ساعات
الأحد احرتاما لـ “يوم الرب».
وقالت �شرطة �أوت��اوا �إنها حررت
نحو  450خمالفة منذ �صباح
ال �� �س �ب��ت ،ب�ي�ن�ه��ا اح � ��داث �صخب
�أو ا� �س �ت �خ��دام الأل� �ع ��اب النارية،
م�ضيفة �أن املتظاهرين �شاركوا
يف �سلوك م�شاغب �أو غري قانوين
خ�ل�ال ال�ل�ي��ل مم��ا ��ش�ك��ل تهديدا
ل�ل�أم��ن ال�ع��ام �أو ف��اق��م “حمنة”
ال�سكان.
رف��ع �سكان �أوت ��اوا ال��ذي��ن �ضاقوا
ذرع� � �اً ب��ال�ف��و��ض��ى ال �ت��ي �سببتها
احلركة ،دعوى تعوي�ض جماعية
قيمتها  10ماليني دوالر كندي
( 7ماليني يورو) �ضد املنظمني.

مب�ستويات ما قبل الوباء ،بالأنباء.
وق � � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال � � �ع � ��ام ملجموعة
“كويك�سلفر” ال�ت��ي ت�ش ّغل رحالت
��س�ي��اح�ي��ة ب �ح��ري��ة و�أن �� �ش �ط��ة غو�ص
ومنتجعات يف احل ّيد املرجاين العظيم
توين ووكر “ن�شعر بحما�س بالغ لقدرتنا على �إع��ادة الفتح».
و�أف��اد فران�س بر�س “كانت ال�سنوات القليلة املا�ضية �صعبة
للغاية بالن�سبة لنا” ،داعيا النا�س �إىل “القدوم للزيارة».
وق ّل�صت ال�شركة عدد موظفيها خالل فرتة الوباء من 650
�إىل .300
و�أو��ض��ح ووك��ر �أن��ه يتوقع “ب�أن ي�ستغرق التعايف وقتا” بعد
العامني املا�ضيني.
وتعاين العديد من ال�شركات العاملة يف قطاع ال�سياحة يف
�أنحاء �أ�سرتاليا من نق�ص يف املوظفني ،نظرا �إىل العدد القليل
من الزوار القادمني �إىل �أ�سرتاليا.
ورغم الإعالن ،ما زال ال�سفر �ضمن �أ�سرتاليا خا�ضعا لقيود.
وبقيت والية غرب �أ�سرتاليا مغلقة �أمام غري املقيمني .ويعد
ال�سفر حاليا من �سيدين �إىل باري�س �أ�سهل من ال�سفر من
�سيدين �إىل برث.

الكونغر�س الأمريكي يعتزم
تفادي �إغالق حكومي حمتمل

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ت�ق��دم ال��دمي�ق��راط�ي��ون مب���ش��روع ق��رار �إن �ف��اق ق�صري الأج ��ل يتيح متويل
احلكومة الأمريكية قبيل �إغالق حمتمل الأ�سبوع املقبل مع نفاد الأموال
املخ�ص�صة �سابقا يف امليزانية للوكاالت الفدرالية.
وت � ��ؤدي ع�م�ل�ي��ات الإغ �ل��اق ع ��ادة اىل وق ��ف م �ئ��ات الآالف م��ن املوظفني
احلكوميني عن العمل ،كما تقفل احلدائق العامة واملتاحف وم�ؤ�س�سات
فدرالية �أخرى �أبوابها.
وم� ��ع اق� �ت��راب ن �ف��اد ال �ت �م��وي�ل�ات يف � � 18ش �ب ��اط-ف�ب�راي ��ر ،مل يتمكن
الدميوقراطيون واجلمهوريون من التو�صل اىل اتفاق على �أرقام الإنفاق
لعام  .2022وتقدمت روزا ديالورو رئي�سة جلنة املخ�ص�صات يف جمل�س
النواب مب�شروع قرار ل�سد الفجوة يعرف با�سم “قرار املتابعة” �أو “�سي �آر”
من �ش�أنه موا�صلة الإنفاق حتى � 11آذار-مار�س.
وقالت “بلدنا يحتاج اىل اتفاق حكومي للتمويل خللق وظائف ذات �أجور
جيدة وخلق فر�ص لأبناء الطبقة املتو�سطة وحماية �أمننا القومي».
و�أ�ضافت “نحن على و�شك التو�صل �إىل اتفاق �إط��ار للتمويل احلكومي،
لكننا �سنحتاج �إىل وقت �إ�ضايف لالنتهاء من الت�شريعات بالكامل».
ومتنح املهلة املقرتحة حتى �آذار-مار�س �أع�ضاء الكونغر�س فر�صة اللتقاط
�أنفا�سهم والتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن حزمة �إنفاق �أعلى وطويلة الأجل تغطي
ال�سنة املالية حتى � 30أيلول�-سبتمرب.
ومن املتوقع �أن ي�صوت جمل�س النواب على م�شروع ق��رار االنفاق ق�صري
الأجل قبل �أن يتم ار�ساله اىل جمل�س ال�شيوخ هذا الأ�سبوع.
ووافق الطرفان بح�سب تقارير �إعالمية على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو
 25مليار دوالر ،وهو التمويل املطلوب يف م�شروع قانون تفوي�ض الدفاع
ال�سنوي الذي �أقر يف املجل�سني بغالبية قوية من احلزبني.
ويطالب الدميوقراطيون ب�أكرث من  25مليار دوالر اي�ضا كتمويل �إ�ضايف
لربامج اجتماعية ،يف حني يعار�ض اجلمهوريون م�س�ألة �أن يكون هناك
تكاف�ؤ يف الإنفاق بني الأمور الدفاعية وغري الدفاعية.
وهذه هي املرة الثالثة التي يتم فيها اللجوء اىل قرار متابعة للإنفاق خالل
والية الرئي�س جو بايدن ،يف وقت يتطلع فيه الدميوقراطيون للتو�صل اىل
اتفاق لعام كامل كون هذا الإجراء يحافظ على م�ستويات الإنفاق كما كانت
عليه �سابقا يف عهد الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
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رمبا الرتوي�س هو الرهان النهائي

رو�سيا�-أوكرانيا :عودة عقيدة ليونيد بريجنيف!...

•• الفجر -ريت�شارد روبرت –ترجمة خرية ال�شيباين

�إن انبهار دعاة ال�سيادة الأوروبيني برو�سيا بوتني ينطوي
على م��ف��ارق��ة ،ت���زداد و���ض��وحً ��ا مب��رور ال�سنني :يف م�سائل
العالقات ال��دول��ي��ة ،تقرتب ه��ذه الأخ�ي�رة �أك�ثر ف���أك�ثر من
“نظرية ال�سيادة املحدودة” التي �صاغها االحتاد ال�سوفياتي

عام  1968لتربير تدمري ربيع براغ� .إن الطريقة الب�سيطة
التي �أجريت بها املفاو�ضات ب�ش�أن �أوكرانيا ،كما لو �أن الأطراف
الرئي�سية املعنية لي�س لها �صوت يف املو�ضوع ،تعطي فكرة جيدة
عن ذل��ك ،حتى لو كنا يف ه��ذه احلالة املحددة �سن�شري �إىل
بع�ض التنا�سق بني مو�سكو ووا�شنطن التي عادت ب�شكل عفوي
�إىل ع��ادات احل��رب ال��ب��اردة .لكن هناك فر ًقا جوهريًا بني

العا�صمتني :اال�ستهانة الأمريكية ال متنع االعرتاف الأ�سا�سي
بحق ال�شعوب يف تقرير امل�صري ،بينما الرو�س منخرطون يف
مراجعة هذا املفهوم املركزي يف العالقات الدولية.
هل قلتم غريب؟
من امل�ؤكد �أن العبارات الرو�سية هند�سة متغرية ،بل ومرنة

ب�شكل ملحوظ يف ه��ذا امل��و���ض��وع .وت�شري بع�ض التدخالت
اخلارجية اىل ذلك على �أنه مبد�أ ّ
مقد�س .ن�ستح�ضر التدخل
عام  2008يف جورجيا “للدفاع” عن الأو�سيتيني والأبخازيني،
واال�ستفتاء اخلاطف الذي �سمح ب�ضم �شبه جزيرة القرم عام
 ،2014ومنذ ما يقرب من ثماين �سنوات “للدفاع” عن �سكان
دونبا�س امل�ضطهدين من قبل “الفا�شيني” يف كييف.
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تظاهر بوتني عام  2021باخلوف
من “�إبادة جماعية” يف دونبا�س .فهل
ان رو�سيا ه��ي امل��داف��ع ع��ن ال�شعوب؟
لن�ستمع �إىل وزير اخلارجية الرو�سي
�سريجي الف��روف يف فرباير 2014
يف م ��ؤمت��ر م�ي��ون�ي��خ الأم �ن��ي �“ :أود
�أي �� ً��ض��ا �أن �أ��س�ت���ش�ه��د ب�ك�ل�م��ات املمثل
الر�سمي لوزارة اخلارجية الأمريكية
يف ق �م��ة ال �ن��ات��و يف ب��وخ��ار� �س��ت ،عام
 ،2008وال �ت��ي ح�ف��رت يف ذاكرتي:
‘ت�أمل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أن ت�شكل
�أوك ��ران �ي ��ا ح �ك��وم��ة ت���ض�م��ن الوحدة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالزده� � ��ار االقت�صادي،
ب��دع��م م��ن � �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل،
وا�ستجابة لتطلعات ال�شعب الأوكراين
نحو امل�ستقبل الأوروبي’� .إذا كان هذا
ت�أكيدًا على حرية االختيار ،فعندئذ
ي �ت��م ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ح ��ري ��ة ال�شعب
الأوك� � � ��راين ب �ط��ري �ق��ة غ��ري �ب��ة ،لأن ��ه
يف ال��واق��ع يتم ف��ر���ض خ�ي��ار ،وه��و ما
ال ت��ري��ده رو��س�ي��ا ول��ن تفعله �أب � �دًا».
مل��وق��ف الف ��روف منطقه ،وبالت�أكيد
موقف غريب �أي��ً��ض��ا ،غ�ير ان الوقت
�أثبت ذلك .ومبا ان االرتباك الن�سبي
ال ��ذي ��س��اد يف ف�براي��ر  2014تبدّد
الآن� ،سرن ّكز هنا على ت�أكيدين ات�ضح
�أنهما غري �صحيحني« .يتم فر�ض
خيار”؟ ،ال �شيء يف ذلك الوقت ي�سمح
بت�أكيد ذلك بهذه الطريقة احلازمة،
وكل �شيء ي�شري اليوم �إىل �أن ال�شعب
الأوك ��راين اخ�ت��ار ال�غ��رب ب�شكل ذاتي
ك ��ام ��ل« .م��ا ال ت��ري��ده رو��س�ي��ا ولن
تفعله �أبدًا”؟ ،ع��ام � ،2014أدرك
اجل�م�ي��ع �أن ه ��ذا غ�ي�ر ��ص�ح�ي��ح ،بعد
ت�سميم مر�شح رئا�سي ( ،)2004و
“حروب الغاز” الثالث يف -2005
 ،2009وال���ض�غ��وط امل �ت �ع��ددة التي
م ��ور� �س ��ت ل �ل �ت ��أث�ي�ر ع �ل��ى اخل� �ي ��ارات
الأوك��ران �ي��ة وتقييدها خ�لال رئا�سة
ي��ان��وك��وف�ي�ت����ش (.)2014-2010
ومنذ عام  ،2014كانت حركة رو�سيا
لدعم متمردي دونبا�س وال�سعي بكل
الو�سائل لإ�ضعاف الدولة الأوكرانية
وا�ضحة مت��ا ًم��ا وي�ت��م تنفيذها اليوم
ب��وج��ه م�ك���ش��وف .وم��ن امل �ف��ارق��ات �أن
الطبيعة الهائلة وال�صريحة ل�سيا�سة
التقييد ه��ذه ق��د زادت الأوكرانيني
ت�ص ّلبا ،وع � ّززت مب��رور ال�سنني رغبة
متزايدة يف االبتعاد عن رو�سيا ثقافيًا
ولغويًا و�سيا�سيًا وا�سرتاتيجيًا.
ميكن و�صف هذا االختالف ب�شكل
متزايد ب��أن��ه جتمّع لكتل متعار�ضة،
ا� �س �ت �ع��ادت م�ن�ط��ق احل � ��رب ال� �ب ��اردة.
وحتى معاهدة وار�سو البائدة ،تظهر
جم � ��ددا يف � �ش �ك��ل م �ن �ظ �م��ة معاهدة
الأم� � ��ن اجل �م��اع��ي ال �ت ��ي ت �ت��دخ��ل يف
كازاخ�ستان وتقوم مبناورات مالئمة
يف بيالرو�سيا .ع�لاوة على ذل��ك ،ف�إن
�شبكة القراءة هذه هي التي يف�ضلها
الرو�س ،الذين ي�ستعيدون مكانة قوة
عظمى يف هذا البناء لعامل م�ستقطب
بني مو�سكو ووا�شنطن.
ل�ك��ن دون ا�ستبعاد ه��ذا التف�سري،
يجب �أال نتجاهل البعد الإقليمي ملا
هو على املحك .يف هذا امل�ستوى ،ف�إن
اجلغرافيا ال�سيا�سية ه��ي يف الواقع
جوهر امل�شكلة ،ولي�س ت�أثري �أمريكا
�أو ت�ه��دي��د ال�ن��ات��و �أو اجل��اذب �ي��ة التي
ميار�سها االحت��اد الأوروب��ي� .إنها �أو ًال
ال���س�ي��ادة الأوك��ران �ي��ة ،ال�ت��ي يتظاهر
الرو�س بالقلق ب�ش�أنها ،لكنهم ي�سعون
�أو ًال �إىل ت�ق�ل�ي���ص�ه��ا ،وك �م��ا �سرنى،
�إنكارها.
نفي الآخر
ميكننا التمييز ب�ين ثالثة حماور
رئي�سية لهذا االنزالق التدريجي نحو
ما يجب �أن ي�سمى نفي الآخر .الأول،
هو امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية

هدف �إمرباطوري �صريح للرئي�س بوتني

موقف الفروف الغريب

عودة بريجنيف من قربه �سيا�سيا

«مل جند طريقة �أخرى للدفاع عن حدودنا �سوى رو�سيا بوتني هي الوريث املبا�شر لأمراء مو�سكو
تو�ســيعها» ،كتبت كاثـرين الثانيــة �إىل فولتيــر يف :فهـي متت�ص وته�ضـم مــا يحيط بهــا بــال كلل
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل��رو��س�ي��ا ،يف �سياق
�شهد تفك ًكا مفاج ًئا ملنطقة متكاملة
اقت�صاديًا و�سيا�سيًا ودميوغرافيًا عام
 .1991مل تختف الروابط رغم ما
حلقها ،من �شبكات خطوط الأنابيب
اىل تقاطع ال�شتات.
مو�ضوعيا ،هناك م�صالح رو�سية
يف جميع اجل�م�ه��وري��ات ال�سوفياتية
ال �� �س��اب �ق��ة ،ب� ��دء مب��واط �ن��ي االحت� ��اد
الرو�سي .وال��دف��اع عن ه��ذه امل�صالح،
والطموح لتجديد العالقات ،يقعان
يف �صميم ع��دد م��ن امل�شاريع العابرة
ل �ل �ح��دود ،وال �ت ��ي الق ��ت ا�ستح�سا ًنا
م �ت �ن ��و ًع ��ا م� ��ن ق �ب ��ل ج�ي�ران� �ه ��ا .مع
ك�ي�ي��ف ،دارت ت ��وت ��رات ال�ع�ق��د الأول
م��ن ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين حول
�إع��ادة االن��دم��اج ه��ذه ،والتي ك��ان من
امل�م�ك��ن �أن ت �ك��ون �أوك��ران �ي��ا عن�ص ًرا
رئي�سيًا فيها .مت و�ضع د�ستور االحتاد
اجل �م��رك��ي ( )2010ال� ��ذي �أ�صبح
االحت ��اد االق�ت���ص��ادي الأورا�� �س ��ي عام
 ،2015ب��دون �ه��ا ،مم��ا �أث� ��ار ا�ستياء
م��و� �س �ك��و ال �ك �ب�ي�ر ،وال� �ت ��ي م ��ع ذلك
�ضغطت بكل ثقل قوتها ،م�ستخدمة
الع�صا واجلزرة.
ال��داف��ع ال�ث��اين ،ال��ذي ك��ان ح�سا�سً ا
ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص م� �ن ��ذ ع � ��ام 2013
ول �ك �ن��ه ب �ّي�نّ م �ن��ذ ع ��ام  ،2004هو
قلق الكرملني يف مواجهة احلركات
ال��دمي�ق��راط�ي��ة :ال�سيادة الأوكرانية
ع��ال �ق��ة ه �ن��ا يف م �� �ص �ف��اة “الثورات
امللونة” ،وهي بال�ضرورة غري �شرعية
وموجهة من اخلارج يف نظر مو�سكو.
وم ��ن ال��وا� �ض��ح �أن ح��رك��ة االحتجاج
ال � �ت ��ي � �س �ب �ق��ت وت � �ل ��ت االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ل �ع��ام ،2012
�سجّ لت ت�شدد نظام بوتني احلري�ص
ع �ل ��ى جت� � ّن ��ب ال� � �ع � ��دوى .ان البعد
الأيديولوجي للدفاع عن منوذج بديل
للدميقراطيات الليربالية ه��و الآن
م��رك��زي ،ون�لاح��ظ ه�ن��ا ارت � ��دادًا اىل
عقيدة بريجنيف ،ال�ت��ي ك��ان رهانها
امل�ب��ا��ش��ر االن �غ�لاق ال�سيا�سي و�سحق

ال�ت�ط�ل�ع��ات ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال��دول
التابعة لالحتاد ال�سوفياتي.
الدافع الثالث ،هو هدف �إمرباطوري
�صريح ،حمله �أو ًال ج��زء م��ن النخب
الرو�سية ،وال��ذي يبدو �أن��ه لعب دورًا
م �ت��زاي �دًا يف ر�ؤي� ��ة ف�لادمي�ير بوتني
خالل واليتيه الأولني “ .”1مل تعد
الرهانات م�صالح �أو نفو ًذا ،بل القوة،
الإم �ب�راط� ��وري� ��ة ،م �ف��اه �ي��م خمتلفة
�سمحت ب�صياغتها التدريجية.
�إن م �ف �ه��وم “اخلارج القريب”،
(“قريب” و “ما وراء احلدود”)،
�سابق لو�صول ف�لادمي�ير بوتني �إىل
ال�سلطة “ ،”2خم�ص�ص جلمهوريات
االحت � ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ال �� �س��اب��ق (مبا
يف ذل � ��ك �أوك� ��ران � �ي� ��ا وب �ي�ل�ارو� �س �ي ��ا،
وك� ��ازاخ � �� � �س � �ت� ��ان ودول البلطيق
ومولدوفا) .وحتيل هذه الفكرة �إىل
منطقة تكون فيها امل�صالح الرو�سية
على امل�ح��ك م�ب��ا��ش��رة ،وت�ستمد منها
ع�ق�ي��دة م��و ّزع��ة ع�ل��ى ع��دد م�ع�ين من
ال��وث��ائ��ق والإع�ل�ان��ات ،وج��وه��ره��ا هو
�أن لرو�سيا ح ًقا قانونيًا يف التدخل،
يف ح�ي�ن ال� �ق ��وى الأخ � � ��رى مطالبة
بالتحفظ.
ر��س�م� ًي��ا ،يغطي الف�ضاء اخلارجي
القريب رابطة ال��دول امل�ستقلة ،التي
�سبق ت�أ�سي�سها يف دي�سمرب 1991
احل � ّل الر�سمي ل�لاحت��اد ال�سوفياتي
ب�ب���ض�ع��ة �أي � ��ام .ل�ك��ن ل��ن ي �ك��ون لهذه
“اجلماعة” ال�ك�ث�ير م��ن ال�صالبة.
�إن “اخلارج القريب” �أق ��ل ر�سمية
م��ن الناحية القانونية ،ولكنه �أكرث
و�ضوحً ا من الناحية ال�سيا�سية ،على
وج ��ه اخل �� �ص��و���ص ،ول���س�ب��ب ب�سيط:
�إن�ه��ا لي�ست م�ع��اه��دة ت�ضفي الطابع
الر�سمي على حل و�سط ،ولكنها ر�ؤية
فاعل وحيد ،مو�سكو.
ً
غمو�ضا ،ولكن
�أق��رب زمنيّا ،و�أك�ثر
بطريقة ما �أك�ثر طموحً ا ،ي�أتي بعد
ذلك “العامل الرو�سي” ،وهي �صيغة
ج�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة ع �ل��ى ع ��دة م�ستويات
رهانها الرئي�سي املرور غري املح�سو�س

م ��ن ال �ت �ق��ارب ال �ث �ق��ايف والتاريخي،
�إىل التعاي�ش ال�سيا�سي ال��ذي ميكن
�أن يتخذ �شكل ا�ستيعاب .ا�ستخدمه
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين ع ��ام  2014بعد
�ضم �شبه جزيرة القرم ،وعاد بانتظام
منذئذ ،يف اخلطة االت�صالية الر�سمية،
ولكن � ً
أي�ضا يف امل�ح��ادث��ات .يف اللغة
ال��رو� �س �ي��ة ،ي�ح�م��ل ت�ع�ب�ير “رو�سكي
مري” التبا�سا (ظ�ه��ر م��ع الإ�صالح
الإمالئي لعام  :)1918ت�شري مري
�إىل كل من العامل وال�سالم .وبالتايل
ف � ��إن “رو�سكي مري” ل�ي����س العامل
الرو�سي فح�سب ،بل ال�سالم الرو�سي
�أي� �� ً��ض ��ا ،م �ث��ل � �ص ��دى ب �ع �ي��د لل�شكل
الإم�براط��وري الآخ��ر ،باك�س رومانا.
ومري �أخ�يرًا و� ً
أي�ضا ،القرية املن�شودة
ال كمكان ولكن كجماعة.
مت ا�ستخدام امل�صطلح على نطاق
وا��س��ع يف العهد ال�سوفياتي (حمطة
م �ي�ر � �ش ��اه ��د ع �ل ��ى ذل� � � ��ك) ،وحتمل
“قوة ال�سالم” ال �ت��ي اح �ت �ف��ى بها
ال�شيوعيون الفرن�سيون على مدى
عقود ،عالمة لعبة التمثيالت هذه.
لكن هذه اجلماعة امل�ساملة التي ت�شبه
�أبر�شية �أرثوذك�سية ،حتمل يف طياتها
افرتا�ضية �أكرث �إثارة للقلق :االبتعاد
عن العامل الرو�سي هو � ً
أي�ضا ،حرفياً،
االب �ت �ع ��اد ع ��ن ال �� �س�ل�ام ال ��رو�� �س ��ي...
و�صناعة �أعداء.
ب �ي�ن اخل� � � ��ارج ال� �ق ��ري ��ب وال� �ع ��امل
ال��رو��س��ي ،ميكن �أن حت��دث حتوالت.
ع��ام � ،2014سعت دعاية بوتني �إىل
ف��ر���ض ت�ع�ب�ير ن��وف��ورو� �س �ي��ا (رو�سيا
اجل ��دي ��دة) ،ل�ل�إ� �ش��ارة اىل ق�ط��اع من
الأر���ض يقع ب�ين بحر �آزوف والبحر
الأ�� � �س � ��ود .ف �� �ش��ل ال� �ه� �ج ��وم ،و�أ�صبح
امل�صطلح �أقل ا�ستخدامًا اليوم ،ولكن
�إذا ح ��دث ه �ج��وم ج��دي��د ع �ل��ى هذه
امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ا�سرتاتيجية،
ف �ن �ح��ن ن� ��راه� ��ن ع �ل ��ى �أن التعبري
��س�ي�ع��ود ...ت��اري�خ� ًي��ا ،مي�ك��ن متديده
� ً
أي�ضا �إىل نهر الدنيرب.
ن ��رى ه�ن��ا ك �ي��ف ،م��ن خ�ل�ال �سحر

ّ
عزز ال�ضغط مبرور ال�سنني رغبة �أوكرانيا املتزايدة يف
االبتعاد عن رو�سيا ثقاف ًيا ولغو ًيا و�سيا�س ًيا وا�سرتاتيج ًيا

علم الت�سميات وال�شرعية امل�شكوك
ف �ي �ه��ا ل� �ت ��اري ��خ ق � � ��دمي� ،أن اخل � ��ارج
ال�ق��ري��ب ي�ن��دم��ج ب��ال�ك��ام��ل يف العامل
ال ��رو�� �س ��ي .ه� ��ذا االن � � ��زالق ي�ستحق
ال� �ت� ��� �س ��ا�ؤل ،لأن � ��ه ي �ق��ودن��ا �إىل قلب
امل �� �ش �ك �ل��ة .ال �ع �ن��ا� �ص��ر امل ��ذك ��ورة حتى
الآن (ال��دف��اع ع��ن م�صاحلها ،وكبح
الدميقراطية اخل�ط��رة ،و�إع ��ادة دمج
الف�ضاء امل�ف�ك��ك) ،ال تعك�س بالكامل
طموحات رو�سيا بوتني وتطلعاتها.
فكيف ن�سمّي احلركة متعددة الأوجه
وغري املتما�سكة متامًا التي ت�سعى من
خاللها �إىل جذب جريانها؟
«�صبورة جدا وعنيدة»
ل � �ق ��د ا�� �س� �ت� �خ ��دم� �ن ��ا م�صطلح
الإم�ب�راط ��وري ��ة ه �ن��ا .ف�م�ف�ه��وم مثل
الإم�ب�ري ��ال� �ي ��ة ي� �ب ��دو خ � ��ارج الطور
�إىل ح��د م��ا ،لكنه يلقي ال�ضوء على
ج ��وان ��ب م �ع �ي �ن��ة ل ��واق ��ع م �ع �ق��د من
خ�ل�ال ال �ت��ذك�ير ،ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل املثال،
ب��الأه�م�ي��ة التاريخية ،م��ن ن�ظ��ام �إىل
�آخ ��ر ع�بر ال �ت��اري��خ ال��رو� �س��ي ،لدولة
مركزية تطورت من خ�لال الغزوات
املتتالية .ان ال�ت�راث الإمرباطوري
ّ
ين�شط بعمق عالقة رو�سيا بجريانها
الغربيني (مب��ا يف ذل��ك ن�ظ��ام تربير
عمليات �ضمّها الأخرية) ،ولكن � ً
أي�ضا
ب�شكل �أع�م��ق ،العالقة الغريبة التي
حافظت عليها هذه الدولة ال�ضخمة
مع حدود لطاملا ظلت مبثابة درجات
�سلم« .مل جند طريقة �أخرى للدفاع
عن حدودنا �سوى تو�سيعها” ،كتبت
كاثرين الثانية �إىل فولتري .ال �شك �أنه
يجب مراعاة هذا املفهوم الديناميكي
للحدود ،حيث مير الدفاع عرب الغزو،
م��ن �أج ��ل ف�ه��م ال�ت�لاف�ي��ف الرو�سية.
بالطبع ،ال ميكن التوقف ع�ن��ده� ،إال
ل��دخ��ول ع��امل مل ي�ع��د ل�ن��ا ال فكريًا،
وال قانونيًا عامل العالقات الدولية،
ولنعد �إىل حجر زاويته ،حق ال�شعوب
يف تقرير امل�صري.
�إن الإح��ال��ة �إىل عقيدة بريجنيف

م �ن�ي�رة �أي� �� ً��ض ��ا –وخمتلف عليها.
م� �ن�ي�رة ،لأن� �ه ��ا جت �م��ع ب�ي�ن ال ��دف ��اع
ع��ن الإم�براط��وري��ة وم�ع��ار��ض��ة قوية
للدميقراطية ،وك�لاه�م��ا ي��رك��ز على
الغرب اجل��ذاب وامل�ه� ِدّد .ومنرية لأن
حتركات القوات الع�سكرية يف ال�سنوات
الأخرية ت�ستح�ضر بقوة ميثاق وار�سو،
الذراع امل�سلح لهذه العقيدة التي متت
�صياغتها عام  1968لتربير التدخل
يف براغ (جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سيد
ب��وت�ين م��ر ع�بر ب��وداب���س��ت يف فرباير
 ،2015وزار قبور اجلنود ال�سوفيات
املر�سلني ل�سحق انتفا�ضة .)1956
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن الإح��ال��ة �إىل عقيدة
بريجنيف مطعون فيها ،لأنها �صيغت
ل�ت�بري��ر ال�ت��دخ��ل يف الدميقراطيات
ال�شعبية ،يف حني �أن معظم ما يُلعب
اليوم يتعلق باجلمهوريات ال�سوفياتية
ال�سابقة.
لكن هل االختالف يف غاية الو�ضوح
�إذا �أخ��ذن��ا يف االعتبار الديناميكيات
ال �ت��اري �خ �ي��ة؟ ي ��واج ��ه الأوك ��ران� �ي ��ون
اليوم ،بطريقة ثقافية غري مريحة،
�أك �ث�ر م��ن ال�ت���ش�ي��ك �أو البولنديني
ب��الأم����س ،ج� � ّراء تاريخهم ال�سيا�سي
واللغوي ،ما و�صفه ميالن كونديرا،
يف ن�ص م��دوي ُن�شر ع��ام  ،1984بـ
“الرتوي�س ب�صرب و�إ��ص��رار “...“ 3
ورمبا الرهان النهائي هو هذا.
لي�س لرو�سيا طموح ا�ستعادة مكانة
القوة العظمى� ،أو حتديد عالقتها مع
ال�غ��رب ف�ق��ط ،ول�ك��ن اخل�ي��ط املتجدد
ل��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة اال� �س �ت �ي �ع��اب القومي،
واله�ضم البطيء لل�شعوب املجاورة
و�أرا�ضيها.
فهذه االخرية كانت خالية ،ومل تكن
مم ��ا :ه��ذه ال�ب�ل��دان ،ه��ذه ال�شعوب،
�أ ً
�أمم غري م��وج��ودة .و�إال فكيف نفهم
امل�ق��ال امل��ذه��ل ال��ذي ن�شره فالدميري
ب ��وت�ي�ن يف ي��ول �ي��و  ،2021وال� ��ذي
ك�ت��ب ف�ي��ه �أن ال��رو���س والأوكرانيني
“�شعب واحد”؟ فمن وحدويّة �سنوات
“( 2020-2014الدفاع” عن

العرقية الرو�سية التي تعي�ش يف �شرق
�أوكرانيا) ،ننتقل �إىل الإنكار ال�صريح
والب�سيط للهوية الأوكرانية ،وبالتايل
حقيقة الأمّة الأوكرانية.
�إن �ه��ا ه �ن��ا ل�ي���س��ت جم ��رد �صفاقة،
حتى ل��و مل ينخدع �أح��د ب�براع��ة يد
ال�ساحر :ب��دون �شعب ،ال يوجد حق
لل�شعوب يف تقرير امل�صري .لكن لفهم
ال �� �ش �ع��ور ال�ع�م�ي��ق ب��ال���ش��رع�ي��ة ال��ذي
ي �ب��دو �أن ��ه ي���س�ك��ن ف�ل�ادميي��ر بوتني،
ل �� �ش��رح �أك ��اذي ��ب وت �ن��اق �� �ض��ات املوقف
ال��رو� �س��ي ،ن�ح��ن م�ل��زم��ون ب�ف�ه��م هذا
املنظور الطويل ،الذي يتجاوز بوتني
والفروف بعيدا.
يجب �أن ن�ع��ود �إىل امل�ف�ه��وم املذهل
للحدود الذي �صاغته كاترين الثانية
يف ر�سالتها �إىل فولتري ،والتي تعبرّ
ع��ن واق� ��ع ج�ي��و��س�ي��ا��س��ي يف تناق�ض
� �ص��ارخ م��ع ال �ن �ظ��ام الأك �ث��ر �صرامة
للعالقات الدولية :رو�سيا يف الأ�سا�س
بلد ميتد ،لي�س فقط مبعنى امل�ساحة،
ولكن مبعنى ال ّتو�سّ ع� .إن رو�سيا بوتني
هي الوريث املبا�شر لأمراء مو�سكويف:
فهي متت�ص وته�ضم م��ا يحيط بها
بال كلل .وهذه احلركة ،التي بد�أت يف
القرن ال�ساد�س ع�شر ،ال ينبغي اخللط
بينها وبني الإمربيالية احلديثة ،وال
م��ع قومية ال�غ��زو مثل حركة الرايخ
الثالث ،التي ميزت بقوة الفرق بني
الأمل� � ��ان وال �� �س�ل�اف� .إن �ه ��ا ب ��الأح ��رى
عملية “ت�أميم” تاريخية ،على نطاق
وا�سع ،متر عرب الرتوي�س الذي �أثاره
ميالن كونديرا.
من الوا�ضح �أن هذه احلركة لي�ست
ن �ه � ًرا ط ��وي�ًل�اً ه ��اد ًئ ��ا .يف ثالثينات
و�أرب �ع �ي �ن ��ات ال� �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع�شر،
ا�صطدمت بعقبة غ�ير متوقعة ،مع
�صعود ال�شعور القومي فيما �سي�صبح
م��رة �أخ��رى بولندا ويف �أج��زاء �أخرى
من الإمرباطورية “.”4
و�أع� �ي ��دت ح�ي�ن�ه��ا رو� �س �ي��ا اال�ستيعاب
وال �ت��وح �ي��د وال�ت�روي ����س �إىل بُعدها
الإم�ب�راط ��وري و”�سجن ال�شعوب”

هدف �إمرباطوري �صريح ،حمله � ً
أوال جزء من النخب الرو�سية،
ً
متزايــدا يف ر�ؤيــة فـالدمييـر بوتني
ويبــدو �أنـــه لعـب دو ًرا

اجلغرافيا ال�سيا�سية هي يف الواقع جوهر امل�شكلة ،ولي�س ت�أثري �أمريكا �أو تهديد الناتو �أو اجلاذبية التي ميار�سها االحتاد الأوروبي

دعم رو�سي مطلق النف�صاليي دونبا�س

هي حرب ثقافية اي�ضا

(ال���ص�ي�غ��ة م ��أخ��وذة م��ن ل�ي�ن�ين ،لكن
جن��د ه��ذه ال�ف�ك��رة عند كو�ستني عام
 .)1839وردا على �صعود القوميات
ال� ��� �س�ل�اف� �ي ��ة ،ت � �غ�ّي��رّ ت ديناميكية
اال�ستيعاب ر�سميًا يف عهد الإ�سكندر
الثالث� ،إىل �سيا�سة ر�سمية للرتوي�س
الثقايف والديني واللغوي “.»5
وبعد �أن غطاها التاريخ ال�سوفياتي،
ال��ذي �ألغاها و�أعادها يف نف�س الوقت
(بدولنة �شعوب ال�سهوب التي �أ�صبحت
مم � ��ا) ،وب �ع��د ك���س��ره��ا ع ��ام ،1991
�أ ً
ا�ست�ؤنفت هذه احلركة .ومرة �أخرى،
ت�صطدم بربوز �شعور قومي هو بنف�س
القوة التي تتمتع بها ،ويحوز �صالبة
مبقاومتها .كما �أنها ت�صطدم اي�ضا
ب�أمّة ترفع قوانينها والنظام الدويل،
يف مواجهة “الت�ضخم” اجليو�سيا�سي
للتاريخ الرو�سي.
ه � ��ذه امل � �ق� ��اوم� ��ة ،ب��امل �ع �ن��ى امل � ��ادي
للم�صطلح ،ه��ي التي جتهلها رو�سيا
ب��وت�ين (م��ن الرئي�س �إىل ج��زء كبري
من ال�سكان) ،وجتد �صعوبة يف فهمها،
وت�ع�ت�بره��ا ب�ع�م��ق ان�ه��ا غ�ير �شرعية،
وحتاول جاهدة �أن تنكرها� .إن ال�شعب
الأوك� � ��راين ،يف ن�ظ��ر ب��وت�ين ويف لغة
“العامل الرو�سي” ،غ�ي�ر موجود.
لي�س ا�ستقالل �أوكرانيا �أو حتالفاتها
االق�ت���ص��ادي��ة �أو اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة هي
ال �ت��ي ت �ه��دد رو� �س �ي��ا ،و�إمن � ��ا الإن �ك ��ار
امل��رف��وع للعامل الرو�سي ،ه��ذا الكيان
الذي يتو�سع ببطء ويرى نف�سه �أقوى
و�أق� ��دم و�أك �ث�ر ��ش��رع�ي��ة م��ن املفاهيم
ال���س�خ�ي�ف��ة ل�ل�ح��داث��ة ال �غ��رب �ي��ة ،مثل
النظام ال��دويل �أو ال�سيادة �أو حقوق
ال�شعوب ...ال�شعوب؟ �أية �شعوب؟

« »1فيما يتعلق بنقاط التحول  ،حوايل
 ، 2003-2002راج��ع كتاب كاترين
بيلتون � ،شعب بوتني :كيف ا�ستعاد جهاز
املخابرات ال�سوفياتية رو�سيا ثم هاجم
ال��غ��رب ،ن��ي��وي��ورك وف����ارار و�سرتاو�س
وجريو .2020 ،
« »2ج����ان ���س��ي��ل��ف�����س�تر م��وجن��ري��ن�ير
وفران�سواز ثوم  ،اجلغرافيا ال�سيا�سية
ل��رو���س��ي��ا  ،ب����وف ،ال��ط��ب��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة ،
.2018
« »3ميالن كونديرا “ ،الغرب خمتطفا”،
املناظرة  ،نوفمرب  .1983نقتب�س من
طبعة املجلد الذي ن�شرته غاليمار عام
��� ،2021ص-46 .ي�ستح�ضر الكاتب
هنا بولندا ب�شكل �أكرث حتديد ًا ،ومعها
�أوروبا الو�سطى.
و�سع ف�ضاء
لكن بعد ذلك بب�ضع فقرات ّ
املرجع ،م�ستح�ض ًرا رو�سيا “املتجان�سة،
����وح����دة ،امل���رك���زي���ة ،ال��ت��ي ح�� ّول��ت
امل ّ
بت�صميم هائل جميع دول �إمرباطورتيها
(الأوكرانيون ،البيالرو�سيون ،الأرمن،
الالتفيون ،الليثيون� ،إل��خ� .إىل �شعب
رو�سي واحد”(�ص .)48-47
« »4ن�شري هنا �إىل التحليالت الكال�سيكية
لبنديكت �أندر�سون  ،املجتمعات املتخيلة
 :ت���أم�لات يف �أ���ص��ل انت�شار القومية ،
فري�سو .1983 ،
« »5انظر ب� .أندر�سون ،مرجع �سابق
ذكر� ،ص 87 .وما يليها ،من �أجل تاريخ
موجز عن الرتوي�س اللغوي ورهاناته
ال�سيا�سية داخ��ل الإم�براط��وري��ة .من
هذا التاريخ املمتد لقرون ،ف�إن �سيا�سة
بوتني فرع واحد فقط.
ف����رع �آخ�����ر� ،أدب������ي ،ي��ج��د جت�سيده
يف ق�صيدة ب��رود���س��ك��ي ال�����ش��ه�يرة عن
اال�ستقالل الأوك��راين ،حيث يخرتقها
ازدراء ثقايف غري عادي.
*م�ؤرخ للأفكار ،د ّر�س يف ال�سوربون ويف
مدر�سة العلوم ال�سيا�سية بباري�س .يكتب
مقاالت اقت�صادية على موقع تيلو�س،
وهو مركز �أبحاث للي�سار الإ�صالحي،
وي�ساهم يف جملة ا�سربي .من م�ؤلفاته
“الفال�س الأوروب����ي ،امل��راح��ل الثالث
للأزمة».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي ا�س تي �سنابل بني يا�س هايرب ماركت
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1189879:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالرحمن �شريابارامبيل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالرحمن �شريابارامبيل من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد عبداهلل را�شد �سعيد الظاهرى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بي ا�س تي �سنابل بني يا�س هايرب ماركت  -ذ م م

�إعــــــــــالن

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/متكن للخدمات البرتولية والغاز

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرين الين العمال
االملنيوم والزجاج ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1174672:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد جاهد العامل حممد موختري احمد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ا�سالم حممد ابو الكا�شم �شودري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الطبيعي رخ�صة رقم CN 1099809:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 1000000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /متكن للخدمات البرتولية و الغاز الطبيعي

B S T BANIYAS SPIKE HYPER MARKET - LLC

�إىل /بي ا�س تي �سنابل بني يا�س هايرب ماركت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /متكن للخدمات البرتولية والغاز الطبيعي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ن�شاط  /حذف مطعم وجبات �سريعة 5610004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

TMKN PETROLEUM SERVICE & NATURAL GAS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليفت �أب لت�أجري املعدات الثقيلة
رخ�صة رقم CN 2332355:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ن�شور بهاجافاتى بارامبيل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حميد �سامل جمعه مدهو�ش ال�شام�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حميد �سامل جمعه مدهو�ش ال�شام�سى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة � 1*1إىل null*null
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ليفت �أب لت�أجري املعدات الثقيلة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سواد
للديكور والت�صميم الداخلي
رخ�صة رقم CN 1203931:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

LIFT UP HEAVY EQUIPMENT RENTAL

�إىل /ليفت �أب لت�أجري املعدات الثقيلة ذ.م.م

LIFT UP HEAVY EQUIPMENT RENTAL L.L.C

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن كراون الدارة الفنادق
واملنتجعات رخ�صة رقم CN 2241290:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة من�صور خليفه �ساملني خليفه احلمريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خليفه �ساملني خليفه احلمريى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف من�صور خليفه �ساملني خليفه احلمريى
تعديل مدير  /حذف من�صور خليفه �ساملني خليفه احلمريى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

TMKN PETROLEUM SERVICES & NATURAL GAS

B S T BANIYAS SPIKE HYPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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�إعــــــــــالن

العدد  13464بتاريخ 2022/2/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جون كوكريل ديفين�س ا�س
ايه رخ�صة رقم CN 2257590:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل اال�سم ال�شريك من �سي ام اي ديفن�س
CMI DEFENCE

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة اير فري�ش
رخ�صة رقم CN 2715104:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد بدرو �شيتارى ح�سن %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة احمد �سامل احمد كرامه العامرى

اىل /جون كوكريل ديفين�س ا�س ايه

JOHN COCKERILL DEFENSE SA

تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد �سامل احمد كرامه العامرى

�سي ام اي ديفن�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيتارى ح�سن

CMI DEFENCE

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية :
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم169411 :
ب�إ�سم� :سليك�س للكهربائيات ( �ش .ذ.م.م) .
وعنوانه� :ص .ب 56874 .دبي  ،االمارات العربية املتحدة
و امل�سجلة حتت الرقم  169411 :بتاريخ 2013 / 5 / 19 :
�صورة العالمة:
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش.م.ك -دجاج كنتاكي ال�شاخمه مول رخ�صة رقمCN 1949303:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �أمريكانا القاب�ضة للمطاعم الإماراتية ليمتد
Americana Holding for UAE Restaurants

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك  -بيتزاهت -
ال�شاخمه مول KUWAIT FOOD CO (AMERICANA) L.L.C - PIZZA

HUT AL SHAMKHA MALL

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 3فرع �أبو ظبي 6

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 3 - BRANCH OF ABU DHABI 6

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

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراًمن تاريخ 2022/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 61526
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
واحة مريفيعة خلدمات النظافة
رخ�صة رقم CN 1124966:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوكي�شن لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2257090:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*3.70اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /لوكي�شن لت�صليح ال�سيارات
LOCATION FOR AUTO REPAIR

�إىل /لوكي�شن لت�صليح ال�سيارات� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LOCATION FOR AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�صالح مكيفات هواء ال�سيارات 4520021
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �سمكرة املركبات 4520001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة دهان ور�ش املركبات 4520002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464
EAT 181549

EAT 181549

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم170592 :
ب�إ�سم �شركة ال�شايع للتجارة ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
وامل�سجلة حتت الرقم 170592 :بتاريخ2014/12/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 7885 :بتاريخ1994/09/25 :
امل�سجلة بالرقم 7885 :بتاريخ1996/05/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 44254 :بتاريخ2001/09/12 :
امل�سجلة بالرقم 44254 :بتاريخ2002/06/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 39968 :بتاريخ2000/12/20 :
امل�سجلة بالرقم 39968 :بتاريخ2002/06/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2022/03/14 :وحتى
تاريخ2032/03/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :
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EAT 61806

EAT 69029

EAT 69028

EAT 63025

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم46781 :
ب�إ�سم  :هندو�ستان يونيليفر ليمتد
وعنوانه :يونيليفر هاو�س  ،بي .دي� .ساوانت مارج � ،شاكاال � ،أندهريي (�إي�ست)  ،مومباي  ،ماهارا�شرتا
 ، 400099الهند.
وامل�سجلة حتت الرقم 46781 :بتاريخ2003/04/13 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم46780 :
ب�إ�سم  :هندو�ستان يونيليفر ليمتد
وعنوانه :يونيليفر هاو�س  ،بي .دي� .ساوانت مارج � ،شاكاال � ،أندهريي (�إي�ست)  ،مومباي  ،ماهارا�شرتا
 ، 400099الهند.
وامل�سجلة حتت الرقم 46780 :بتاريخ2003/04/13 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171771 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�لازا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171771 :بتاريخ2013/06/16 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم169054 :
ب�إ�سم  :كورال اند�سرتيز ال ال �سي
وعنوانه 6425 :بون�سال درايف  ،ماليبو  ،كاليفورنيا  ، 90265الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 169054 :بتاريخ2014/05/26 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2022/03/23 :وحتى
تاريخ2032/03/23 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2022/03/23 :وحتى
تاريخ2032/03/23 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2022/04/08 :وحتى
تاريخ2032/04/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2022/02/09 :وحتى
تاريخ2032/02/09 :
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عربي ودويل
ا•• لفجر �-أندا دجوهانا ويراديكارتا –ترجمة خرية ال�شيباين
لت�شكيل �شراكة ا�سرتاتيجية مع جاكرتا ،يجب على
باري�س �أن جتد طريقة تالئم اجلغرافيا ال�سيا�سية
الإندوني�سية :عدم االنحياز .بيع رافال ي�شهد على ذلك،
ولكن هل ميثل بداية حتالف بني البلدين؟ غري م�ؤكد.
يف � 30أكتوبر بروما ،خالل اجتماع ملجموعة الع�شرين،
التقى �إميانويل ماكرون برئي�س الوزراء الهندي ناريندرا
م��ودي والرئي�س الإندوني�سي جوكو وي��دودو .وركزت
هذه املحادثات على الو�ضع يف منطقة املحيطني الهندي
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منطقة املحيطني الهندي والهادي:

هل التعاون بني فرن�سا و�إندوني�سيا ممكن...؟

والهادي ،وهي جزء من التناف�س بني ال�صني والواليات
امل��ت��ح��دة ،حيث ت�سعى فرن�سا �إىل تعزيز نفوذها.
مبجتمعاتها الإقليمية الثالث ،كاليدونيا اجلديدة
وبولينيزيا الفرن�سية ووالي�س وفوتونا ،ناهيك عن
كليربتون ،وهي جزيرة غري م�أهولة تبلغ م�ساحتها 1.7
كيلومرت مربع يف منطقة تقع على بعد �أكرث من 1000

كيلومرت من �ساحل املك�سيك ،تتقدّ م فرن�سا كـ “قوة
يف املحيط الهادي” .فهي ع�ضو يف جمموعة املحيط
الهادي ،وهي منظمة دولية للتعاون العلمي والتقني
ت�ضم � ً
أي�ضا  22دولة و�إقلي ًما من جزر املحيط الهادي،
بالإ�ضافة �إىل �أ�سرتاليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة.
ويقع مقرها الرئي�سي يف نوميا ،كاليدونيا اجلديدة.

�أو���ض��ح �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ،ال��ذي مت��ت دع��وت��ه �إىل
نيودلهي يف مار�س � ،2018أن “املعنى من هذه الزيارة
هو جعل الهند �أول �شريك ا�سرتاتيجي لنا يف املنطقة”.
بعد �شهرين ،يف خطاب �ألقاه يف قاعدة جاردن �آيالند
البحرية يف �سيدين ب�أ�سرتاليا ،تبنى الرئي�س الفرن�سي
عالنية تعبري “املحيطني الهندي والهادي” .وقد �أعرب
عن رغبته يف �إن�شاء “حمور ا�سرتاتيجي بني باري�س
ونيودلهي وكانبريا ملواجهة حتديات منطقة املحيطني
الهندي والهادي ،وال �سيما الرغبة يف االمتداد ال�صيني
والإرهاب وتغيرّ املناخ».

15
19
19
طرف” ،وميكن �أن تكون “قوة توازن
ب�ين ال�صني وال��والي��ات امل�ت�ح��دة “...
ت��درك احل�ك��وم��ة الإندوني�سية جيّدا
موقع البالد.

حتليل اخباري
وك��ان الرئي�س الفرن�سي قد و�صف
االت�ف��اق امل��و ّق��ع قبل عامني لبيع 12
غ��وا� �ص��ة لأ� �س�ترال �ي��ا ب ��أن��ه “اخلطوة
الأوىل يف تعميق ال �ت �ع��اون يف جميع
جم ��االت �صناعة ال��دف��اع ،والروابط
بني القيادات ،واملواءمة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن البلدين” .يف � 15سبتمرب،
خ��رق��ت �أ��س�ترال�ي��ا العقد و�أع�ل�ن��ت عن
�إن�شاء اوك��و���س ،وه��و حتالف ع�سكري
ب �ي�ن �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا وامل �م �ل �ك ��ة املتحدة
والواليات املتحدة .ويف �سياق ما و�صفه
اجليو�سيا�سي الفرن�سي رينو جريارد
ب ��أن��ه “�صفعة �أجن �ل��و �سك�سونية”،
التقى ماكرون بالرئي�س الإندوني�سي،
امللقب �شعبيا با�سم “جوكوي»*.
الهندي-الهادي ،ابنة احلرب
العاملية الثانية
يف م �ق��اب �ل��ة م ��ع م�ير� �س��ي �أ .ك ��و يف
جملة الدبلوما�سي الإخبارية ،يو�ضح
جوربريت �س .كورانا ،املدير التنفيذي
للم�ؤ�س�سة البحرية الوطنية الهندية،
�أن مبادرات ال�صني ،خا�صة يف املحيط
الهندي ،تدفع الهند واليابان للتعاون
يف ال �ت �ح �ل �ي��ل اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي .ع��ام
 ،2007ويف خطاب �ألقاه �أمام الربملان
الهندي ،ك��ان رئي�س ال��وزراء الياباين
�شينزو �آبي �أول من ا�ستخدم م�صطلح
“املحيطني الهندي والهادي” يف هذا
ال�سياق.
�إن ع� �ب ��ارة “املحيطني الهندي
والهادي” �أق � ��دم ب��ال �ت ��أك �ي��د :خالل
احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،اع�ت�رف
احل�ل�ف��اء ال��ذي��ن ق��ات�ل��وا �ضد اليابان،
�أي الأم ��ري� �ك� �ي ��ون والأ�� �س�ت�رال� �ي ��ون
وال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ون –كانت ال �ي ��اب ��ان
حتتل ج��زر الهند الهولندية والهند
ال�صينية الفرن�سية -اعرتفوا بالطابع
“الهندي -الهادي” ملنطقة ال�صراع،
ال � �ت ��ي ت �غ �ط��ي امل �ح �ي �ط�ي�ن الهندي
وال�ه��ادي .و�سي�ستخدم الربيطانيون
هذا التعبري حتى ال�ستينات.
م��ع نهاية احل��رب العاملية الثانية،
اح �ت �ل��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة اليابان
وكذلك الن�صف اجلنوبي من كوريا،
ال ��ذي اح�ت�ل�ت��ه ط��وك�ي��و ع ��ام ،1910
واح �ت��ل االحت ��اد ال�سوفياتي الن�صف
الآخر .انتهى احتالل كوريا اجلنوبية
ع��ام  .1948ويف ع��ام  ،1949هزم
ال�شيوعيون ال�صينيون ،ب�ق�ي��ادة ماو
ت�سي ت��ون��غ ،جي�ش جمهورية ال�صني
بقيادة ت�شيانغ ك��اي ت�شيك و�أجربوه
ع�ل��ى ال�ل�ج��وء �إىل ج��زي��رة ت��اي��وان مع
رجاله .عام  ،1950غزا جي�ش كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة ،ب��دع��م م��ن م �ئ��ات الآالف
من “املتطوعني” ال�صينيني ،كوريا
اجلنوبية .تدخلت ال��والي��ات املتحدة
ع���س�ك��ري��ا حت��ت راي ��ة الأمم املتحدة،
وانتهت احلرب الكورية بهدنة .ون�شر
الأمريكيون قوات يف كوريا اجلنوبية
ح�ي��ث ت��وج��د ق��واع��د ج��وي��ة وبحرية.
وب��اجل�ن��ود الأم��ري�ك�ي�ين وال �ق��واع��د يف
اليابان وكوريا اجلنوبية وم�ستعمرتها
ال�سابقة يف الفلبني ،تتمتع الواليات
املتحدة بوجود ع�سكري قوي يف �شرق
�آ�سيا **.
«االنعطاف الآ�سيوي»
يف ن�ه��اي��ة ال���س�ت�ي�ن��ات ،م��ع ال�صعود
االق �ت �� �ص ��ادي وال �� �ص �ن��اع��ي لليابان،
وال �ت��دخ��ل ال �ع �� �س �ك��ري الأم ��ري �ك ��ي يف
ف�ي�ت�ن��ام� ،أ��ص�ب�ح��ت � �ش��رق �آ� �س �ي��ا �أكرث
�أهمية للواليات املتحدة .تر�سخ تعبري
“�آ�سيا -املحيط الهادي” يف ال�سبعينات
والثمانينات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ومت
�إ� �ض �ف��اء ال �ط��اب��ع ال��ر� �س �م��ي ع�ل�ي��ه مع
�إن���ش��اء منظمة ال�ت�ع��اون االقت�صادي
لآ�سيا واملحيط ال�ه��ادي ع��ام ،1989
مب�ب��ادرة م��ن �أ��س�ترال�ي��ا ،م��ن قبل 12
دول ��ة �-أي ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل بروناي،
ك �ن��دا وك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة وال ��والي ��ات
املتحدة و�إندوني�سيا واليابان وماليزيا
ون �ي��وزي �ل �ن��دا وال �ف �ل �ب�ين و�سنغافورة
وت��اي�لان��د .ب�ع��د ذل ��ك� ،ستن�ضم دول
�أخ� � ��رى �إىل ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ة ،منها
ال�صني ورو�سيا ،وكذلك دول �أمريكا
ال�ل�ات �ي �ن �ي ��ة ،ل�ي�رت �ف ��ع ع � ��دد ال � ��دول
الأع�ضاء �إىل  21دولة.
خ �ل�ال ج��ول��ة يف � �ش��رق �آ� �س �ي��ا عام
� ،2009ألقى الرئي�س ب��اراك �أوباما
خطابًا يف طوكيو ق��دم فيه الواليات
املتحدة على �أنها “دولة من دول �آ�سيا
واملحيط الهادي” *** .عام ،2011
كتبت وزيرة خارجيته **** ،هيالري
ك �ل �ي �ن �ت��ون ،يف م �ق��ال ُن �� �ش��ر يف جملة
فورين بولي�سي“ :مع انتهاء احلرب

الرئي�س �إميانويل ماكرون يخطب و ّد الهند

الرئي�سان الفرن�سي �إميانويل ماكرون والإندوني�سي جوكو ويدودو

فرن�سا هي الدولة الثالثة التي �أقامت عالقات دبلوما�سية مع �إندوني�سيا ،بعد الواليات املتحدة والهند
املطلوب ت�صميم �شراكة ال تعتربها �إندوني�سيا �إ�شعا ًرا ر�سم ًيا لالختيار يف مواجهة

يف العراق وبدء �أمريكا يف �سحب قواتها
من �أفغان�ستان ،جتد الواليات املتحدة
نف�سها يف حلظة منعطف من تاريخها.
مت �إط� �ل� ��اق ال �ت �ع �ب�ي�ر “االنعطاف
الآ�سيوي”� .ستزيد الواليات املتحدة
ا�ستثماراتها يف منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادي التي تع ّرفها ب�أنها “متتد من
�شبه ال �ق��ارة ال�ه�ن��دي��ة �إىل ال�سواحل
الغربية للأمريكيتني” ،وفيها حلفاء
ولكن � ً
أي�ضا قوى �صاعدة مثل ال�صني
والهند و�إندوني�سيا .و�أعلن �أوباما �أمام
ال�ب�رمل��ان الأ�� �س�ت�رايل“ :ان الواليات
املتحدة ه��ي �أم��ة م��ن املحيط الهادي
و�ستظل دائمًا «.
يف مقال ُن�شر ع��ام  ،2013تعليقا
على جولة وزير اخلارجية جون كريي
يف كوريا اجلنوبية واليابان وال�صني،
ّ
ف�ضل مات �شيافينزا من جمعية �آ�سيا،
التحدث عن “�إعادة التوازن” مل�صالح
الواليات املتحدة ،من �أوروب��ا وال�شرق
الأو�سط �إىل �شرق �آ�سيا .فعلى امل�ستوى
االق �ت �� �ص��ادي ،يتعلق الأم ��ر بتح�سني
ال �ع�لاق��ات ،ل�ي����س ف�ق��ط م��ع الأ�سواق
القائمة يف طوكيو و�سيول ،ولكن � ً
أي�ضا
مع الأ��س��واق “ال�صاعدة” يف جاكرتا
وم��ان�ي�لا .ويخل�ص �شيافينزا �إىل �أن
“االنعطاف ال رجوع فيه».
��س�م�ت��ان �أ ّدت� � ��ا �إىل ع� ��ودة ع �ب ��ارة “
الهندي-الهادي” .بالن�سبة لنيك
ب�ي���س�ل��ي� ،أ� �س �ت��اذ ال �ع�ل�اق��ات الدولية
بجامعة التروب يف �أ�سرتاليا ،ف�إن هذا
التعبري مربر بالعالقة التي �أن�ش�أتها
العوملة بني املحيط الهندي واملحيط
ال �ه��ادي .وب�ح���س��ب روري ميدكالف،
رئي�س كلية الأمن القومي يف اجلامعة
الوطنية الأ�سرتالية يف كانبريا ،ف�إن
“الهندي-الهادي” ي�سلط ال�ضوء
ع�ل��ى امل�ح�ي��ط ال�ه�ن��دي ب��اع�ت�ب��اره �أهم
طريق جت��اري يف العامل قبل املحيط
الأطل�سي .و�أح��د العوامل الرئي�سية
ه��و ظ �ه��ور ال �� �ص�ين وال �ه �ن��د كقوتني
يزداد ح�ضورهما يف اخلارج .وحتى �إن
مل ي�سمّها ،ف��إن التعبري يعطي مكا ًنا
مركزيًا لآ�سيا البحرية.
عام  ،2013قام باحثان �أوروبيان،
ك��ارل ك��اي��زر ،املدير ال�سابق للمجل�س
الأملاين للعالقات اخلارجية ،ومانويل

مونييز �أ��س�ت��اذ ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف
مدر�سة  IEلل�ش�ؤون العاملية والعامة
يف م��دري��د ،ب��ال��دع��وة اىل “انعطاف
�آ�سيوي” لأوروب � � � ��ا .ب� � ��د�أت فرن�سا
انعطافها اخلا�ص بدافعني رئي�سيني:
التجارة وال�شراكات اال�سرتاتيجية.
من ميرتان �إىل ماكرون
�أك�بر �أرخبيل يف العامل� ،إندوني�سيا
دول ��ة ب�ح��ري��ة ب��ام�ت�ي��از .م��ن ت�أ�سي�س
اال��س�ت�ع�م��ار ال �ه��ول �ن��دي ،ال ��ذي جمع
الأرخ� �ب� �ي ��ل يف ك �ي ��ان �إداري واح� ��د،
�أعلنت ا�ستقاللها ع��ام  ،1945لكن
مل ي �ع�ترف ب�ه��ا امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل �إال
بعد النقل الر�سمي لل�سيادة من قبل
مملكة ه��ول�ن��دا يف دي�سمرب .1949
وفرن�سا هي الدولة الثالثة التي �أقامت
ع�لاق��ات دبلوما�سية م��ع �إندوني�سيا،
بعد ال��والي��ات املتحدة ،التي �ضغطت
ع�ل��ى ه��ول �ن��دا ل�ل�ت�خ�ل��ي ع��ن �سيادتها
على الأرخ�ب�ي��ل ،وال�ه�ن��د ،التي دعمت
الق�ضية الإندوني�سية منذ ا�ستقاللها
عام .1947
زار �سوكارنو� ،أول رئي�س �إندوني�سي،
فرن�سا عام  1961وخليفته �سوهارتو
ع��ام  .1972وك��ان فران�سوا ميرتان
�أول رئي�س فرن�سي ي��زور �إندوني�سيا
عام  .1986و�ستتاح للبلدين فر�صة
ال�ت�ع��اون كرئي�سني م�شاركني مل�ؤمتر
ب��اري����س ح��ول ك�م�ب��ودي��ا ع��ام .1991
ع��ام  1998ان�ت�ه��ى ن�ظ��ام �سوهارتو،
الذي توىل ال�سلطة عام  .1966عبد
الرحمن وحيد� ،أول رئي�س لإندوني�سيا
ينتخب دمي�ق��راط�ي��ا ،زار فرن�سا عام
 .2000بالن�سبة لإندوني�سيا ،فرن�سا
بلد يجب اخذه يف االعتبار.
يف باري�س� ،ستت�صدر ق�ضية عناوين
الأخ� � �ب � ��ار .ع � ��ام  ،2005مت �إل� �ق ��اء
ال�ق�ب����ض يف �إن��دون �ي �� �س �ي��ا ع �ل��ى �سريج
�أت�ل�اوي ،وه��و عامل حل��ام فرن�سي مت
انتدابه لبناء خمترب ات�ضح �أنه من�ش�أة
لإنتاج االك�ستازي ،و”يق�سم املتهم �أنه
ال ي�ع��رف �شي ًئا عنها” ،وحُ �ك��م عليه

بالإعدام عام � .2007أثناء زيارة �إىل
�أذربيجان عام � ،2015أعلن الرئي�س
فران�سوا ه��والن��د حينها �أن��ه “�إذا مت
�إع ��دام ��ه�� ،س�ت�ك��ون ه �ن��اك ع��واق��ب مع
فرن�سا و�أوروبا لأننا ال ن�ستطيع قبول
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن االحكام” ،عواقب
�ستكون �أ�سا�سا “دبلوما�سية” ،م�شريا
اىل تعليق ال�ت�ع��اون م��ع �إندوني�سيا.
وم��ع ذل��ك� ،سيزور الرئي�س الفرن�سي
الأرخ �ب �ي ��ل ع ��ام  ،2017ق �ب��ل وقت
ق���ص�ير م ��ن ان �ت �ه��اء والي �ت ��ه لتوقيع
اتفاقيات يف خمتلف املجاالت.
ح��ال��ة �أخ � ��رى ��س�ت�ط�ب��ع العالقات
الفرن�سية الإندوني�سية :خالل تكرمي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون لأ� �س �ت��اذ التاريخ
واجل �غ��راف �ي��ا � �ص �م��وي��ل ب ��ات ��ي ،ال ��ذي
اغتيل يف � 16أكتوبر  2020على يد
�شاب �شي�شاين ،حت��دث ع��ن “حماربة
الإ��س�لام ال�سيا�سي املتطرف” ،وبعد
�أ� �س �ب��وع�ي�ن يف ج ��اك ��رت ��ا ،يف خطاب،
وه��و حم��اط مبمثلي الديانات ال�ست
امل�ع�ترف بها ر�سميًا م��ن قبل الدولة
الإندوني�سية� ،أعلن جوكو ويدودو� ،أن
“الرئي�س الفرن�سي “� ”...أهان الدين
الإ�سالمي و�أ�ساء للم�سلمني يف جميع
�أنحاء العامل».
فرن�سا ،رافال وعدم االنحياز
يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق� ،أع �ل �ن��ت وزي� ��رة
الدفاع فلورن�س ب��اريل يف بداية �شهر
دي���س�م�بر  2020ع�ل��ى ق �ن��اة ب��ي �إف
�إم الإندوني�سية ،ع��ن نية اندوني�سيا
احل� ��� �ص ��ول ع �ل ��ى ط � ��ائ � ��رات مقاتلة
م��ن ط ��راز دا� �س��و راف� ��ال .ويف فرباير
 ،2021ذك� ��ر م ��وق ��ع الإل� �ي ��زي ��ه �أن
�إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون �أج� ��رى حمادثة
ه��ات �ف �ي��ة م ��ع ن �ظ�ي�ره الإندوني�سي،
ح�ي��ث “اتفق رئ�ي���س��ا ال��دول �ت�ين على
ال��دع��م امل �� �ش�ترك الح �ت��رام القانون
ال��دويل يف منطقة املحيطني الهادي
وال� �ه� �ن ��دي احل� � ��رة وامل �ف �ت ��وح ��ة على
�أ��س��ا���س ال�ت�ع��ددي��ة ال�ف�ع��ال��ة .وم��ن هذا
املنظور� ،سيتكثف التعاون الثنائي يف

قطاعي الدفاع وال�ط�يران وكذلك يف
امل�سائل البحرية” .ويف يونيو� ،سافرت
وزي ��رة ال�ب�ح��ار �أن �ي��ك ج�ي�راردي��ن �إىل
�إندوني�سيا ،حيث وقعت اتفاقيات تعاون
خمتلفة .ومت تقدمي الأرخبيل حينها
على �أن��ه “بلد يف قلب اال�سرتاتيجية
الفرن�سية ملنطقة املحيطني الهندي
والهادي” .ويف نوفمرب ،جاء دور وزير
اخلارجية جان �إيف لودريان للذهاب
�إىل ه �ن��اك ...ت�ب��دي فرن�سا اهتمامًا
متزايدًا ب�إندوني�سيا.
يتمثل التحدي الذي تواجهه فرن�سا،
يف ال �ت �م��وق��ع يف ج �غ��راف �ي��ا �سيا�سية
�إن��دون �ي �� �س �ي��ة ت�ت�م�ي��ز ب �ع��دم االنحياز
املعلن ع��ام  ،1948يف ب��داي��ة احلرب
ال�ب��اردة ،من قبل نائب الرئي�س حتا،
بهذه ال�صيغة“ :التجديف بني اثنني
من ال�شعاب املرجانية” .ويتبنى حتا
وي��داف��ع ع��ن �سيا�سة خ��ارج�ي��ة “حرة
ون�شطة».
بعد اعرتاف املجتمع الدويل بها يف
دي�سمرب � ،1949أق��ام��ت �إندوني�سيا
عالقات دبلوما�سية مع ال�صني ،التي
�أ� �ص �ب �ح��ت ��ش�ي��وع�ي��ة .وع� ��ام ،1955
ا�ست�ضافت م�ؤمتر باندونغ ،وح�ضرته
 29دول��ة �أفريقية و�آ�سيوية ،مل تكن
جميعها من دول عدم االنحياز .فقد
كانت بع�ض ال��دول متحالفة ع�سكريا
م��ع ال��والي��ات املتحدة ،بينما حتالفت
دول �أخ ��رى ب�ق�ي��ادة �أح� ��زاب �شيوعية
م ��ع االحت � ��اد ال �� �س��وف �ي��ات��ي .وعندما
ذهب الرئي�س �سوكارنو �إىل وا�شنطن
ع ��ام  ،1956ك ��ان م���ص�ح��وب��ا بهالة
“املحايد” .ان �إندوني�سيا ه��ي �أحد
الأع���ض��اء اخلم�سة امل�ؤ�س�سني حلركة
عدم االنحياز عام � ،1961إىل جانب
م�صر وغانا والهند ويوغو�سالفيا.
لكن يف ال��واق��ع ،منذ ع��ام ،1957
اق�ت��رب � �س��وك��ارن��و �أك�ث��ر ف ��أك�ث�ر من
ال�صني ،واقرتح ت�شكيل حمور جاكرتا
بنوم بنه -هانوي -بكني -بيونغ يانغ.و�أدى قمع “حركة � 30سبتمرب” عام
 1965م��ن قبل اجل�ن�رال �سوهارتو

وت�سليم الرئي�س �سوكارنو لل�سلطات
ال �ك��ام �ل��ة ل �ه ��ذا الأخ� �ي ��ر� ،إىل و�ضع
ح��د ل�ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة .ق�ط��ع �سوهارتو
ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية م��ع ال�صني،
وان�ق�ل��ب ع�ل��ى �سيا�سة �سلفه ،دون �أن
ينحاز �إىل الواليات املتحدة.
�أع � ��اد ال �ع�ل�اق��ات م��ع ال �� �ص�ين عام
 .1990ولكن يف العام التايل� ،أعلن
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ع�ل��ي ال �ع �ط��ا���س� ،أن
النزاع بني ال�صني وخم�س دول �أخرى
بروناي وماليزيا والفلبني وتايوانوف�ي�ت�ن��ام -ح ��ول ج ��زر � �س�برات �ل��ي ،قد
ي�صبح منطقة ن ��زاع يف ج�ن��وب �شرق
�آ� �س �ي��ا .وم ��ع ذل� ��ك ،ول �ف�ت�رة طويلة،
�ستتظاهر �إندوني�سيا ب�أنها غري معنيّة
بهذه النزاعات ،بينما مطالبة ال�صني
ببحر ال�صني اجلنوبي ،الذي تعتربه
ج��ز ًء م��ن مياهها الإقليمية ،تتعدى
على املنطقة االق�ت���ص��ادي��ة اخلال�صة
***** يف ج � ��زر ن ��ات ��ون ��ا ،التابعة
لإندوني�سيا.
اخلوف من �إثارة اال�ستياء
ع ��ام  ،1999ن�ظ�م��ت �إندوني�سيا
ا��س�ت�ف�ت��اء يف ت�ي�م��ور ال���ش��رق�ي��ة ،وهي
م�ستعمرة برتغالية �سابقة كانت قد
غ��زت�ه��ا و�ضمتها ع��ام  .1975وكان
ما يقرب من  80باملائة من الأ�صوات
ل�صالح انف�صال الأرخبيل .ثم �شرعت
امليلي�شيات املوالية لإندوني�سيا ،بدعم
م��ن ق�ط��اع��ات معينة م��ن اجل�ي����ش ،يف
حملة عنف قادت الواليات املتحدة �إىل
و�ضع �إندوني�سيا حتت حظر ع�سكري.
ورغب ًة منها يف حتديث قوتها اجلوية،
ح�صلت جاكرتا على �ستة ع�شر طائرة
رو��س�ي��ة م��ن ط ��راز ��س��وخ��وي ��س��و 27
و�سو 30-ع��ام  2003لتحل حمل
طائرة دوغال�س �إيه � 4-سكاي هوك�س
الأمريكية التي مت �شرا�ؤها م�ستعملة
م ��ن �إ� �س��رائ �ي��ل ،ب� � ��إذن م ��ن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ،ع ��ام  .1982ولتعوي�ض
ط� � ��راز ن � ��ورث � ��روب اف 5-ال� �ق ��دمي،
الأمريكي � ً
أي�ضا ،من بني العديد من

املر�شحني ،يبدو �أن �سوخوي �سو ،35
وهي ن�سخة متقدمة من �سو ،17-هي
ّ
املف�ضلة .لكن ع��ام � ،2020أجربت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إن��دون �ي �� �س �ي��ا على
التخلي عن هذا ال�شراء ،مو�ضحة �أنه
ميكن �أن يندرج حتت قانون مكافحة
خ�صوم �أمريكا من خ�لال العقوبات.
لذلك اجتهت �إندوني�سيا �إىل طائرات
�أخرى مت النظر فيها ،منها رافال .ويف
هذا ال�سياق ك�شفت وزي��رة الدفاع عن
املباحثات مع �إندوني�سيا .و�أعلنت هذه
الأخرية ر�سميًا التخلي عن الطائرات
ال��رو��س�ي��ة يف دي�سمرب  .2021عدم
االنحياز الإندوني�سي مقيد باخلوف
من ا�ستياء �أحد االطراف.
ك�م��ا ال ت��ري��د �إن��دون�ي���س�ي��ا �أن تثري
ا��س�ت�ي��اء ال �� �ص�ين�� ،ش��ري�ك�ه��ا التجاري
الأول وم�ستثمرها الأول .وي�ضغط
وزير ال�ش�ؤون البحرية ،لوهوت بن�سار
باجنيتان ،باجتاه التقارب مع ال�صني،
وب��ال�ت��ايل ي�برز على �أن��ه م��ؤث��ر ب�شكل
م �ت ��زاي ��د .وي � ��رى حم �م��د ذو الفقار
رح�م��ت� ،أ��س�ت��اذ ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف
اجلامعة الإ�سالمية يف �إندوني�سيا يف
يوجياكارتا� ،إن ه��ذا التقارب يخاطر
من ناحية يف مزيد ارتهان �إندوني�سيا
لل�صني ،ومن ناحية �أخ��رى ،الإ�ضرار
بعالقاتها مع الواليات املتحدة.
هذا هو املنعطف الذي يبدو �أن هذه
العالقات ت�أخذه .يف �أغ�سط�س ،2021
قامت نائبة الرئي�س الأمريكي كاماال
هاري�س برحلة ا�ستغرقت �أرب�ع��ة �أيام
�إىل � �س �ن �غ��اف��ورة وف �ي �ت �ن��ام ،اعتربتها
م�ؤ�س�سة الأبحاث الأمريكية �أورا�سيا
“فارغة” :جت��اه �ل��ت �إندوني�سيا
وم��ال�ي��زي��ا وت��اي�لان��د .وم��ع ذل��ك ،بعد
ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر ،زار وزي� ��ر اخلارجية
�أن� � �ط � ��وين ب �ل �ي �ن �ك�ين ه � ��ذه ال �ب �ل ��دان
ال�ث�لاث��ة .وخل�صت وزي ��رة اخلارجية
الإندوني�سية ه��ذه ال��زي��ارة باحلديث
ع��ن اهتمام ال��والي��ات املتحدة القوي
بال�شراكة مع �إندوني�سيا“ ،خا�صة يف
ال�ب�ن�ي��ة التحتية” .م��ن ج��ان�ب��ه ،قال
وزي��ر ال���ش��ؤون البحرية ل��وه��وت� ،إنه
�أخرب بلينكني �أن “�إندوني�سيا “كانت”
دول� ��ة ع �ظ �م��ى ،ودول � ��ة غ �ن �ي��ة ،ودول ��ة
“بحاجة” �إىل ع��دم االنحياز �إىل �أي

يتمثل التحدي الذي تواجهه فرن�سا يف التموقع يف جغرافيا �سيا�سية �إندوني�سية تتميز بعدم االنحياز املعلن عام 1948
زار �سوكارنو� ،أول رئي�س �إندوني�سي ،فرن�سا عام  ،1961وكان ميرتان �أول رئي�س فرن�سي يزور �إندوني�سيا عام 1986

املقاتلة رافال بوابة باري�س اىل االرخبيل

حلف اوكو�س خلبط الأوراق الفرن�سية يف املنطقة

�شراكة ا�سرتاتيجية �صعبة
يف ه��ذا ال���س�ي��اق ،م��ا م��دى جاذبية
فرن�سا لإندوني�سيا؟ راب��ع �أك�بر دولة
من حيث عدد ال�سكان يف العامل ،حيث
بلغ ع��دد �سكانها  275مليون ن�سمة
عام  ،2021واالقت�صاد ال�ساد�س ع�شر
ب ��إج �م��ايل ن ��اجت حم�ل��ي ب�ل��غ 1.120
مليار دوالر عام  ،2019تتمتع البالد
بفائدة جتارية .وه��ذا ي�ص ّح يف جمال
ال��دف��اع :تخ�ص�ص �إندوني�سيا حاليًا
 0.8باملائة فقط من ناجتها املحلي
الإجمايل للإنفاق الع�سكري ،مقارنة
بـ  1فا�صل  4باملائة يف تايالند ،و2
فا�صل  4باملائة يف فيتنام .و�سيكون
�أحد امل�ؤ�شرات حتقيق �شراء راف��ال ،يف
�شريحة �أوىل من  12طائرة بينما كان
العدد املت�صور يف البداية � ،36أو حتى
 .48ت�ق��دم ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أحدث
ن�سخة من طائراتها اف******15-
ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا اف ،16-ال �ت��ي متتلك
�إن��دون �ي �� �س �ي��ا ح� ��وايل ث�ل�اث�ي�ن ن�سخة
منها .ولأكرث من عام ،قام العديد من
الوزراء الفرن�سيني بزيارة �إندوني�سيا.
ل�ك��ن مت �إل �غ��اء زي ��ارة ل��وزي��رة الدفاع
فلورن�س باريل كان مقررا �إجرا�ؤها يف
نهاية يناير  .2022ويبدو �أن ق�ضية
التعوي�ضات والتمويل مل حت�سم بعد.
��س�ت�ك��ون ال �� �ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
�أك�ث�ر �صعوبة ،م��ن حيث دع��م فرن�سا
للموقف الأمريكي ب�ش�أن م�س�ألة بحر
ال�صني اجل�ن��وب��ي� ،أي ح��ري��ة املالحة
(�أح � ��د امل� �ب ��ادئ الأ� �س��ا� �س �ي��ة للقانون
ال� � ��دويل) .و��س�ي�ك��ون م��ن ال�ضروري
ت�صميم �شراكة ال تعتربها �إندوني�سيا
�إ� �ش �ع��ارًا ر�سميًا لدفعها لالختيار يف
مواجهة ال�صني ،وهو ما ف�شلت حتى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ال�ق�ي��ام ب��ه .لكن
لدى �إندوني�سيا جانبًا يتمتع مبيزة:
�إن��ه جمتمع يحاول بناء دميقراطية،
وميكن لفرن�سا �أن تغريه.

* الكنية �صاغها برنارد �شني ،زبون
فرن�سي جلوكو ويدودو ،الذي ميتلك
م�صنع �أث��اث يف �سولو و�سط جاوة.
وكان اال�ستخدام اجل��اوي �أن يطلق
عليه “جوكو».
** املنطقة التي متتد من �إندوني�سيا
�إىل اليابان ع�بر ب��ورم��ا والفلبني.
وبالتايل ف���إن ه��ذا التعريف لي�س
جغرافيًا فح�سب ،ب��ل � ً
أي�ضا �إثنيًا
وثقافيًا لأن ب��ورم��ا ،حيث يتحدث
معظم ال�����س��ك��ان ال��ل��غ��ات ال�صينية
التيبتية ،لها حدود مع بنغالدي�ش،
ال���ت���ي ت��ن��ت��م��ي ل��غ��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة،
البنغالية� ،إىل العائلة الهندية-
الأوروبية املدرجة يف جنوب �آ�سيا،
�إىل جانب الهند وباك�ستان.
*** ولد �أوباما يف ه��اواي و�أم�ضى
�أربع �سنوات من طفولته يف جاكرتا.
**** يف الواليات املتحدة ،وزير
اخل��ارج��ي��ة ه��و ال��راب��ع يف ترتيب
اخل�لاف��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة (ب��ع��د نائب
ال��رئ��ي�����س ورئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب
ورئي�س جمل�س ال�شيوخ  ،وبالتايل
�أول الوزراء).
***** «متتد املنطقة االقت�صادية
اخل��ال�����ص��ة م��ن خ��ط الأ���س��ا���س �إىل
ح��د �أق�صى يبلغ  200ميل بحري
( 370.4كم  230.2 ،ميل) .تتحكم
الدولة ال�ساحلية يف جميع املوارد
االقت�صادية (على �سبيل املثال� ،صيد
الأ�سماك �أو التعدين �أو التنقيب عن
النفط) داخل منطقتها االقت�صادية
اخلال�صة ،ف�ض ًال عن �أي تلوث لهذه
املوارد».
****** يف الواليات املتحدة  ،منذ
ع��ام  ، 1962يجب على الطائرات
الع�سكرية  ،بغ�ض النظر عن ال�شركة
امل�صنعة (من حيث املبد�أ �أمريكية)
� ،أن تتبع نظريًا نظام تعيني يتكون
من بادئة مكونة من حرف �أو حرفني
ي��ح��ددان وظ��ي��ف��ة ال��ط��ائ��رة ورق��م
ترتيب زمني لتاريخ امل�شروع (حتى لو
مل يتم ت�صنيع الطائرة يف النهاية).
وهكذا فان �إي��ه � 4-سكاي هوك من
دوغال�س (�شركة م�صنعة ابتلعتها
الح ًقا �شركة �أخرى ،ماكدونيل) هي
طائرة هجوم �أر�ضي وطائرة اف-
 15هي مقاتلة �ص ّنعتها ماكدونيل
دوغال�س (�شركة ا�ستوعبتها �شركة
بوينغ منذئذ).
 �أ�ستاذ وباحث يف �إدارة الثقافات�ضمن فريق “الإدارة واملجتمع”.
منذ عام � ،2003أ�صبحت �إندوني�سيا
جمال �أبحاثه.

االربعاء  9فبراير  2022م  -العـدد 13464

Wednesday 9 February 2022 - Issue No 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

16
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464
EAT 181549

EAT 181549

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1564 :بتاريخ1993/08/16 :
امل�سجلة بالرقم 1564 :بتاريخ1996/12/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 12551 :بتاريخ1995/09/09 :
امل�سجلة بالرقم 12551 :بتاريخ2003/09/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 12550 :بتاريخ1995/09/09 :
امل�سجلة بالرقم 12550 :بتاريخ2003/09/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 116836 :بتاريخ2008/07/22 :
امل�سجلة بالرقم 116836 :بتاريخ2010/05/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :
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منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 190472 :بتاريخ2013/04/21 :
امل�سجلة بالرقم 190472 :بتاريخ2014/07/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 190471 :بتاريخ2013/04/21 :
امل�سجلة بالرقم 190471 :بتاريخ2014/07/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 186552 :بتاريخ2013/02/10 :
امل�سجلة بالرقم 186552 :بتاريخ2014/07/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1574 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 1574 :بتاريخ1995/09/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464
EAT 181549

EAT 181549

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2690 :بتاريخ1993/10/13 :
امل�سجلة بالرقم 2690 :بتاريخ1995/11/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 268569 :بتاريخ2017/02/21 :
امل�سجلة بالرقم 268569 :بتاريخ2017/08/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 233000 :بتاريخ2015/05/14 :
امل�سجلة بالرقم 233000 :بتاريخ2015/10/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 232999 :بتاريخ2015/05/14 :
امل�سجلة بالرقم 232999 :بتاريخ2015/10/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464
EAT 181549

EAT 181549

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 28359 :بتاريخ1998/09/24 :
امل�سجلة بالرقم 28359 :بتاريخ2000/09/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 28357 :بتاريخ1998/09/24 :
امل�سجلة بالرقم 28357 :بتاريخ2000/09/05 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2765 :بتاريخ1993/10/16 :
امل�سجلة بالرقم 2765 :بتاريخ1995/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2700 :بتاريخ1993/10/13 :
امل�سجلة بالرقم 2700 :بتاريخ1995/02/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464

EAT 181549

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9فرباير  2022العدد 13464
EAT 181549

EAT 181549

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 33168 :بتاريخ1999/09/29 :
امل�سجلة بالرقم 33168 :بتاريخ2002/04/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 302213 :بتاريخ2018/11/26 :
امل�سجلة بالرقم 302213 :بتاريخ2019/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 302212 :بتاريخ2018/11/26 :
امل�سجلة بالرقم 302212 :بتاريخ2019/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 29253 :بتاريخ1998/12/08 :
امل�سجلة بالرقم 29253 :بتاريخ2002/04/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/08/05 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2022/02/08 :
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الفجر الريا�ضي
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تنظم برعاية من�صور بن زايد

اكتمال اال�ستعدادات النطالق ك�أ�س رئي�س الدولة للقدرة
•• �أبوظبي-وام:

برعاية ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة� ،أكملت قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة
ا�ستعداداتها لتنظيم وا�ست�ضافة الن�سخة ال�ـ  23لبطولة " ك�أ�س �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة للقدرة " مل�سافة  160كلم على  6م��راح��ل ،والتي

تنطلق يوم الأحد املقبل .و�شهدت عمليات الت�سجيل للم�شاركة يف البطولة
�إقبا ًال كبرياً ،حيث ت�سابق الفر�سان والفار�سات للت�سجيل� ،إذ حتظى "ك�أ�س
رئي�س الدولة" ب�سمعة مرموقة داخل الدولة وخارجها.
وق��ال م�سلم العامري املدير العام لقرية الإم ��ارات العاملية للقدرة ،بهذه
املنا�سبة� ،إن دعم ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان لبطولة
ك�أ�س رئي�س الدولة ،متثل م�صدر اعتزاز للم�شاركني يف احل��دث الريا�ضي

الكبري وحافزاً لنجاح تنظيم فعالياته املتنوعة.
و�أ�ضاف �أن فريق العمل بالقرية �أكمل التجهيزات الالزمة لإخراج البطولة
يف �أبهى �صورة من خالل توفري كل ما يحتاجه امل�شاركون وفق �أعلى درجات
اجلودة والرتتيب والتنظيم ،م�شريا �إىل �أنه مت و�ضع اال�شرتاطات وال�ضوابط
املطلوبة ل�ضمان �سالمة و�صحة احل�ضور.
وتعترب ك�أ�س رئي�س الدولة ،البطولة الوحيدة يف الإمارات التي تقام بنظام

الفردي والفرق ،حيث يحق لكل خم�سة فر�سان تكوين فريق على �أن يكمل
الفريق ال�سباق على الأق��ل بثالثة فر�سان ،ويتم احت�ساب �أف�ضل زمن لهم
مما يرفع من وت�يرة التناف�س .من جانبه� ،أك��د حممد احل�ضرمي مدير
الفعاليات بالقرية �أن فريق العمل �أعطى كل وقته وجهده لتجهيز القرية
لوج�ستياً وفنياً ل�ضمان �سالمة الفر�سان واخليول وراح��ة احل�ضور ،ومبا
يتوافق مع الإجراءات االحرتازية املتخذة الحتواء جائحة كورونا.
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البطولة الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل ت�ست�ضيفها دبي نوفمرب املقبل

جمل�س دبي الريا�ضي يبحث اال�ستعدادات النطالقة الن�سخة الأوىل من �سل�سلة اجلائزة الكربى للدراجات الإلكرتونية
•• دبي-الفجر:

ب�ح��ث جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا��ض��ي مع
اللجنة ال��دول�ي��ة املنظمة ل�سل�سة
اجل � ��ائ � ��زة ال� � �ك �ب��رى ل � �ل� ��دراج� ��ات
الإل�ك�ترون�ي��ة "�إي بايك"� ،إطالق
الن�سخة الأوىل من البطولة الأوىل
م ��ن ن��وع �ه��ا ع �ل��ى الإط� �ل ��اق على
م�ستوى ال�ع��امل ال�ت��ي ت�ست�ضيفها
دب ��ي ن�ه��اي��ة ال �ع��ام اجل� ��اري والتي
ت� �ه ��دف �إىل ت �ع��زي��ز اال�ستدامة
واالب� � � �ت� � � �ك � � ��ارات ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة
اجلديدة.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال االج �ت �م��اع الذي
عقد يف مقر جمل�س دبي الريا�ضي
بح�ضور �سعادة �سعيد ح��ارب �أمني
عام جمل�س دبي الريا�ضي ونا�صر و�إلينا كا�ستورينا م�س�ؤول امل�شروع كافة الت�سهيالت التي متكنه من
�أم � ��ان �آل رح �م��ة م���س��اع��د الأم�ي�ن وم �� �ص �م �م��ة م� ��� �س ��ارات ال� ��دراج� ��ات تنظيم بطولة عاملية تليق با�سم دبي
ال �ع��ام ،وخ��ال��د ال �ع��ور م��دي��ر �إدارة الإلكرتونية.
ومبكانة هذه الريا�ضة مبا يف ذلك
الفعاليات الريا�ضية ،و�آندي مو�س ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ا�ستعرا�ض ت�سهيل احل�صول على الرتاخي�ص
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�سل�سلة الإمكانيات الكبرية التي متتلكها ودع��م اجلهات احلكومية املختلفة
اجل � ��ائ � ��زة ال� � �ك �ب��رى ل � �ل� ��دراج� ��ات دب��ي وال�ت��ي جتعلها امل�ك��ان املف�ضل واخل �ب��رات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة الوطنية
االل�ك�ترون�ي��ة "�إي بايك" ومالك لإط� � �ل � ��اق وت� �ن� �ظ� �ي ��م الأح � � � � ��داث امل�ؤهلة لتنظيم �أي حدث عاملي.
��ش��رك��ة ك �ي��وب ال��دول �ي��ة ،وجوديث وال �ب �ط��والت ال��ري��ا��ض�ي��ة الدولية و��س�ت�ك��ون دب��ي ه��ي امل��دي�ن��ة الأوىل
روان م ��دي ��ر امل � �� � �ش� ��روع ال � ��دويل ال �ك�ب�رى� ،إىل ج��ان��ب الت�سهيالت ع � �ل� ��ى م� ��� �س� �ت ��وى ال � � �ع� � ��امل ال� �ت ��ي
ل���ش��رك��ة ك �ي��وب ال��دول �ي��ة ،ودي�ل�ان الكبرية التي تدعم جهود املنظمني ت�ست�ضيف �سل�سلة �سباقات اجلائزة
م��و���س من�سق البيئة واال�ستدامة ال��دول �ي�ين امل�ستثمرين يف املجال ال �ك�برى ل �ل��دراج��ات الإلكرتونية
يف اللجنة املنظمة ،و�أكني �أدام�سون ال��ري��ا��ض��ي ،و�أع ��رب رئي�س اللجنة ال�ت��ي �ستكون ع�ب��ارة � 10سباقات
مدير املكتب الإقليمي يف منطقة املنظمة عن �سعادته بالتعاون الذي ي�ق��ام ك��ل �سباق على م��دار يومني
ال� ��� �ش ��رق الأو� � � �س � � ��ط ،وما�سيمو وج��ده م��ن جمل�س دب��ي الريا�ضي يف �أب ��رز امل��دن ح��ول ال�ع��امل مب��ا يف
ف��وج�ل�ي��ات��ي امل��دي��ر ال �ع��ام مل�صممي وتوا�صله ال��دائ��م على م��دار العام ذل ��ك م ��دن يف �أوروب� � ��ا وال ��والي ��ات
م���ش��روع ال��دراج��ات الإلكرتونية ،املا�ضي ،و�شكر املجل�س على تقدميه املتحدة الأمريكية وجنوب �أفريقيا

وكوريا اجلنوبية وال�صني وتركيا،
وت���ض��م ال���س�ب��اق��ات  10ف ��رق من
�أق��وى الفرق على م�ستوى العامل،
وي�شارك كل فريق يف دورت�ين من
ال��رج��ال وال�ن���س��اء على ح��د �سواء،
وي�ت���ض�م��ن ك ��ل م �� �س��ار منحدرات
خ�صي�صا ومناطق ل�شحن
م�صممة
ً
ال �ط��اق��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل مناطق
ال�سرعة الق�صوى "�سربنت".
الدراجات االلكرتونية هي ريا�ضة
دراج ��ات دول�ي��ة ج��دي��دة ،التي تعد
�أ�� �س ��رع ري��ا� �ض��ة دراج � � ��ات هوائية
و�أك �ث��ره � ��ا ت� �ق ��د ًم ��ا م ��ن الناحية
التكنولوجية يف ال �ع��امل ،وجتمع
ب�ين ال�ق��درة التقليدية على قيادة
الدراجات الهوائية والتكنولوجيا

التي تعمل بالبطاريات ،مما يخلق وت �ع��د دب ��ي م��ن �أك�ث��ر امل� ��دن التي
�أ� �س��رع ري��ا��ض��ة دراج ��ات ه��وائ�ي��ة يف تدعم ممار�سة ريا�ضة الدراجات
العامل و�أكرثها تقد ًما من الناحية ال �ه��وائ �ي��ة ال �ت��ي ت � ��زداد �شعبيتها
التكنولوجية وال�صديقة للبيئة.
ب�ي�ن ك��اف��ة �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ب�شكل
و�سيتم ا�ستخدام نوعية خم�ص�صة م�ت���ص��اع��د ��س�ن��و ًي��ا ب�ف���ض��ل البنية
من الدراجات من قبل جميع الفرق التحتية القوية التي تتمتع بها يف
ومن املقرر �أن تقدم معيا ًرا جديدًا كافة املناطق وتنظيم وا�ست�ضافة
ل�ل��دراج��ات الهوائية الإلكرتونية ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة العاملية
لكل من ع�شاق الدراجات الهوائية للدراجات الهوائية �سنو ًيا ،الأمر
امل�ح�ترف�ين وال �ه��واة ،وت�ع�م��ل هذه ال��ذي �شجع جميع ف�ئ��ات املجتمع
ال ��ري ��ا�� �ض ��ة اجل � ��دي � ��دة م� ��ع امل� ��دن على ممار�سة الريا�ضة ب�شكل عام
امل���س�ت���ض�ي�ف��ة ع �ل��ى زي� � ��ادة الوعي وريا�ضة الدراجات الهوائية ب�شكل
بتحديات التغري املناخي وتعزيز خ��ا���ص �إىل ج��ان��ب االع�ت�م��اد عليها
اال�ستدامة م��ن خ�لال دع��م جهود كو�سيلة نقل �صديقة للبيئة.
امل ��دن ل�ت�ك��ون �أن �ظ��ف ب�ي�ئ� ًي��ا و�أكرث ودب��ي هي �أح��د �أب��رز امل��دن الرائدة
خ�ضرة و�صحة.
يف ال � �ع � ��امل ال � �ت� ��ي ت� �ع ��د جت�سيد

لل��إم �ك��ان �ي��ات واالب� �ت� �ك ��ار ،والتي
ت �ت �ج��ان ����س ر�ؤي� �ت� �ه ��ا م ��ع التطور
الريا�ضي الرائد وخا�صة مع هذا
ال �ن��وع م��ن ال��ري��ا� �ض��ات اجلديدة،
و�ست�ساهم ه��ذه البطولة يف خلق
جت��رب��ة ري��ا��ض�ي��ة ج��دي��دة ومثرية
�إىل جانب تعزيز �إجن ��ازات دب��ي يف
حتقيق اال�ستدامة ،وت�أتي ان�سجاماً
مع ا�سرتاتيجية الإم��ارات للطاقة
 2050ال ��رام� �ي ��ة �إىل خف�ض
انبعاثات ال�ك��رب��ون بن�سبة 16%
بحلول  2021وحت��وي��ل دب��ي �إىل
امل��دي �ن��ة ذات ال�ب���ص�م��ة الكربونية
الأقل يف العامل.
ً
وو�� �ض� �ع ��ت دب � ��ي خ� �ط ��ط ��ا وطنية
�شاملة لدعم اجلهود يف التخفيف

م��ن ح ��دة ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي �شملت
جميع القطاعات ،مثل :خطة دبي
ال�شاملة املرنة للتنقل ،ا�سرتاتيجية
دبي للأمن الغذائي ،دبي نت زيرو
بحلول عام  ،2050ا�سرتاتيجية
دب��ي للحد من انبعاثات الكربون،
ا�سرتاتيجية دبي للتكيف مع تغري
امل�ن��اخ ،ا�سرتاتيجية النقل الذاتي
يف دب��ي ،ا�سرتاتيجية دب��ي للطاقة
النظيفة .و�ستقام البطولة يف عدة
م ��دن ح ��ول ال� �ع ��امل ،ومت ��ر ب�أبرز
املعامل ال�سياحية والرتاثية و�أهم
املواقع الثقافية كجزء من م�شهد
ريا�ضي مثري و�سيتم بث فعالياتها
ع�بر ق �ن��وات ال�ت�ل�ف��زي��ون والإع�ل�ام
الرقمي على م�ستوى العامل.

الأول عربيا � ..أحمد �سكيك يرتقي �إىل الت�صنيف  51عامليا يف فئة هواة اجلولف
•• دبي-وام:

ارت� �ق ��ى الع� ��ب امل �ن �ت �خ��ب الوطني
للجولف �أحمد �أك��رم �سكيك 24/
عاماً� ،/إىل املرتبة الـ  51عاملياً يف
فئة الهواة ،وفق الت�صنيف الأحدث
لالحتاد الدويل للعبة ،ليكون الأول
عربياً الذي ي�صل �إىل هذه املكانة.
ويعود اعتماد الت�صنيف الدويل �إىل
العام  ،2007ويتم خالله حتديد
الرتتيب العاملي لالعبي والعبات
اجل��ول��ف ل�ل�ه��واة ،لكل م��ن الرجال
وال�سيدات ب�شكل دوري ،ب�ن��ا ًء على
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي حققوها ع�ل��ى مدار
الأ�سابيع ال�ـ  104املا�ضية ،خالل
م���ش��ارك��ات�ه��م ب��ال �ب �ط��والت املقامة
حتت مظلة االحتاد الدويل.
وي �ق��ود الت�صنيف ال�ع��امل��ي للرجال
ح��ال �ي �اً ،ال �ي��اب��اين ك�ي�ت��ا ناكاجيما
ال �ف��ائ��ز م � ��ؤخ� ��راً يف ب �ط��ول��ة �آ�سيا
واملحيط الهادي التي نظمها احتاد
�آ� �س �ي��ا وامل �ح �ي��ط ال �ه��ادي ج�ن�ب�اً �إىل
جنب مع بطوالت املا�سرتز والنادي

امللكي القدمي للجولف "،"A&R
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م � ��ع احت � � ��اد اجل ��ول ��ف
الإماراتي يف نوفمرب املا�ضي بنادي
خ ��ور دب ��ي ل�ل�ج��ول��ف وال �ي �خ��وت ،يف
بطولة جنح خاللها �سكيك يف �إنهاء
املناف�سات باملركز .42

ويكمل �سكيك مايو هذا العام �سنته
الدرا�سية الأخ�يرة يف اجلامعة ،ما
مينحه احل���ص��ول على ت�ف��رغ �أكرب
يف التدريبات والرتكيز �أك�ثر على
لعبة اجلولف ،حيث يجتهد �سكيك
طوال الفرتة املا�ضية بني حتديات

ال ��درا�� �س ��ة وال � �ق� ��درة ع �ل��ى تقدمي
م�ستويات تناف�سية يف م�شاركاته
ببطوالت اجلولف ،وهو ما يحدث
حاليا معه حيث يخو�ض االمتحانات
ال��درا� �س �ي��ة يف ن�ف����س ال��وق��ت الذي
ي�شارك فيه ببطولة "ر�أ�س اخليمة"

�ضمن جولة "دي بي ورلد" يف نادي
احلمرا للجولف.
وت �ع �ق �ي �ب �اً ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي��ات التي
ي�ق��دم�ه��ا الع ��ب امل�ن�ت�خ��ب الوطني
�أحمد �سكيك ،ق��ال اللواء "م" عبد
اهلل الها�شمي ،ن��ائ��ب رئي�س احتاد

الإم� � � � ��ارات ل �ل �ج��ول��ف� :إن تفاين
�أح�م��د �سكيك يف التدريبات خالل
الأ�شهر املا�ضية ،كان وراء جناحه يف
االرتقاء على �سلم الت�صنيف العاملي،
وبلوغه املرتبة  51على العامل يف
فئة الهواة ،مدعوماً بالأداء املتطور

الذي قدمه يف م�شاركاته الأخرية،
ب��داي � ًة م��ن ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا واملحيط
ال � �ه� ��ادئ يف �أب� ��وظ � �ب� ��ي ،وان� �ت� �ق ��ا ًال
ل �ن �ت��ائ �ج��ه امل �� �ش��رف��ة يف البطولة
العربية يف م�صر ،وم�ؤخراً الظهور
ب � ��أداء م���ش��رف يف �سل�سلة بطوالت

"جولة دي بي ورلد".
و�أ� �ض ��اف � :سكيك ج ��زء م��ن ر�ؤي ��ة
احت��اد الإم ��ارات للجولف ،وعندما
حظينا ب���ش��رف ا�ست�ضافة بطولة
�آ�سيا واملحيط الهادي �سواء للرجال
�أو ال �� �س �ي��دات ،مت ال�ت�خ�ط�ي��ط لأن
مي�ث��ل ح ��دث اال��س�ت���ض��اف��ة ،فر�صة
�سانحة لالعبي والع�ب��ات الدولة،
الكت�ساب خربات االحتكاك القوي،
جنباً �إىل جنب مع �إتاحة الفر�صة
ل �ت �ح �� �س�ين ت���ص�ن�ي�ف�ه��م ع �ل��ى �سلم
ال�ترت�ي��ب ال ��دويل ،ب��االق�ت�راب من
ق��ائ�م��ة امل���ص�ن�ف�ين ال �ـ  50الأوائ� ��ل
ع��امل �ي �اً ،لننجح يف ف�ت�رة وج �ي��زة يف
حتقيق هذا الإجناز.
و�أ�� � �ض � ��اف :ن � ��أم ��ل �أن ي ��وف ��ر هذا
التكرمي املحلي والإقليمي والعاملي،
ح ��اف ��زاً لأج �ي��ال �ن��ا امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة من
مواهب اجلولف الإماراتي لل�شباب
وال���ش��اب��ات ،ول��ن نبخل يف االحتاد
ل �ت��وف�ير �أف �� �ض��ل ب �ي �ئ��ة م �ث��ال �ي��ة له
ولغريه مبا ي�ضمن �صقل املواهب
وتطوير �أدائها.

م�سجد ال�شيخ زايد الكبري يف الواجهة

«معامل �أبوظبي» مق�صد �أندية وجمهور «ك�أ�س العامل»
•• �أبوظبي-الفجر:

مل يجد ت�شيل�سي الإجنليزي "بطل
�أوروبا"� ،أف�ضل من �صورة "م�سجد
ال�شيخ زايد الكبري" ،للإعالن عن
و�صوله �إىل العا�صمة الإماراتية
�أب ��وظ � �ب ��ي ،ا�� �س� �ت� �ع ��داداً لتد�شني
م �� �ش��واره يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س العامل
ل�ل��أن ��دي ��ة "الإمارات ،2021
ح�ي�ن�م��ا ي��واج��ه م�ن��اف���س��ه الهالل
ال�سعودي "بطل �آ�سيا" ،يف الدور
ن�صف النهائي م�ساء الأربعاء على
ا�ستاد حممد بن زايد.
ون �� �ش��ر ح �� �س��اب ن� � ��ادي ت�شيل�سي

ال��ر� �س �م��ي ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي "تويرت" وال � ��ذي
ي�ح�ظ��ى مب�ت��اب�ع��ة  19.3مليون
�شخ�ص� � ،ص��ورة ل��و��ص��ول الرحلة
التي �أقلته م��ن �إجن�ل�ترا ،وحملت
يف خلفيتها "م�سجد ال�شيخ زايد
الكبري" مب ��آذن��ه العالية و�ألوانه
البي�ضاء ال��زاه�ي��ة ،ل�ل�إع�لان عن
و�صوله �إىل �أبوظبي.
وم�ث�ل��ت "معامل �أبوظبي" ،التي
حت �ت �� �ض��ن م� ��ون� ��دي� ��ال الأن � ��دي � ��ة
ل �ل �م��رة اخل��ام �� �س��ة يف تاريخها،
ب �ع��د �أع� � � ��وام ،2010 ،2009
 ،2018 ،2017م �ق �� �ص ��داً

ل�ن�ج��وم "مونديال الأندية" من
الالعبني واجلماهري التي جاءت
خلف �أن��دي�ت�ه��ا م��ن دول �إجنلرتا،
ال�ب�رازي ��ل ،امل�ك���س�ي��ك ،ال�سعودية،
م�صر ،وتاهيتي ،وغريها.
واح � �ت� ��ل م �� �س �ج��د ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د،
ب �ع �م��ارت��ه الإ� �س�ل�ام �ي��ة البديعة،
و�أل � ��وان رخ��ام��ه الأب �ي ����ض املو�شى
ب� ��الآي� ��ات ال� �ق ��ر�آن� �ي ��ة وال� ��زخ� ��ارف
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة امل �� �ش �غ��ول��ة ي ��دوي � �اً،
واج� �ه ��ة م �ع��امل �أب��وظ �ب��ي الأك �ث�ر
زي� � ��ار ًة م ��ن ج �م��اه�ير "مونديال
الأندية" ،بعدما ت�صدرت �صوره
معظم م��واق��ع وح�سابات الأندية

وج�م��اه�ير ال�ب�ط��ول��ة ع�ل��ى و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
ون �� �ش��ر امل ��وق ��ع ال��ر� �س �م��ي لنادي
م��ون�ت�يري املك�سيكي ،ال��ذي خ�سر
م� �ب ��ارات ��ه الأوىل �أم � � ��ام الأه� �ل ��ي
امل�صري  ،1-0وهو يت�أهب ملواجهة
اجلزيرة م�ساء اليوم الأربعاء يف
�سباق املركز اخلام�س على ا�ستاد �آل
نهيان ،تقريراً مو�سعاً على موقعه
ال��ر� �س �م��ي ع ��ن م� �ع ��امل �أبوظبي
املختلفة ،و"م�سجد ال�شيخ زايد
الكبري".
وا��س�ت�ع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر ،انطباعات
اجلمهور املك�سيكي العري�ض الذي

ج��اء خلف فريقه بعد رحلة �سفر
ط��وي�ل��ة ا��س�ت�غ��رق��ت �أك�ث�ر م��ن 30
� �س��اع��ة ،وت� �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر رحلة
اال� �س �ت �م �ت��اع جل �م��اه�ير ال� �ن ��ادي يف
ال �ع��ا� �ص �م��ة مب �ع��امل �ه��ا ال�سياحية،
وم ��راف� �ق� �ه ��ا امل � �ت � �ط� ��ورة ،وو� �ص ��ف
اجل �م �ه��ور زي� � ��ارة امل �� �س �ج��د بانها
"�أف�ضل اللحظات".
وحظيت �صور متيمة طائر الببغاء
"باراكيت" ب ��أل��وان��ه اخل�ضراء،
وال � ��ذي مي �ث��ل ال �� �ش �ع��ار الر�سمي
ل� �ن ��ادي "باملريا�س الربازيلي"
يف "كورني�ش �أبوظبي" ،بتفاعل
الع�شرات م��ن م�شجعي ال�ن��ادي يف

ظ��ل اجل��دل امل�ستمر م��ا ب�ين �إدارة
النادي التي تف�ضل طائر الببغاء
� �ش �ع��اراً ل �ل �ن��ادي ،ورغ �ب��ة اجلمهور
امل � �� � �ص� ��رة ع� �ل ��ى ج� �ع ��ل اخل� �ن ��زي ��ر

رم ��زاً ل�ه��ا .وت�ف��اع��ل الع�شرات من
م�شجعي ن��ادي الهالل ال�سعودي،
مع �صورة ن�شرها احل�ساب الر�سمي
للنادي باللغة الإجنليزية حل�صة

ت��دري �ب �ي��ة ل� �ـ "الزعيم" يف مقر
�إقامته ب�أحد فنادق �أبوظبي ،وعلق
امل�ت��اب�ع��ون ع�ل��ى "املن�ش�آت املثالية
لفنادق ومالعب �أبوظبي".
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برعاية حمدان بن زايد� ..سباق غنا�ضة للمحامل ال�شراعية ينطلق ال�سبت
•• �أبوظبي  -وام:

ينظم ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية ال�سبت املقبل
�سباق غنا�ضة للمحامل ال�شراعية فئة  60قدماً" ،اجلولة
الثانية" م��ن ه��ذه ال�ف�ئ��ة ،ح�ي��ث مت ف�ت��ح ب��اب الت�سجيل
للبحارة �أم�س الأول االثنني ،و�سيغلق ظهر غد اخلمي�س
ع�ل��ى �أن ي�ت��م اع�ت�م��اد الأع� ��داد وف��ق �آل �ي��ة ال�ل��وائ��ح الفنية
املنظمة للحدث.
يقام ال�سباق برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،مل�سافة  20مي ً
ال بحرياً،
وم��ن املتوقع �أن ي�شهد م�شاركة ك�ب�يرة ت�صل �إىل 100

«�أبوظبي للهيدروفيل» تنطلق اجلمعة

ال�سباق الثاين للمو�سم الرتاثي للنادي ،م�ؤكداً �أن انطالقة
حممل �شراعي.
وتقام املناف�سات وف��ق الإج ��راءات االح�ترازي��ة املتبعة من املو�سم كانت رائعة ب�سباق مهرجان ال�شيخ زايد.
اجلهات املخت�صة لتوفري كافة التدابري الوقائية لكافة و� �ش��دد ع �ل��ى � �ض ��رورة ال �ت ��زام اجل �م �ي��ع ب��ال �ل��وائ��ح الفنية
امل�شاركني .ويخ�ص�ص نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية  4والإجراءات االحرتازية املتعبة ،م�ؤكداً �أنه لن يكون هناك
�أي تهاون يف تطبيق هذه الإجراءات.
ماليني درهم جوائز للفائزين يف ال�سباق.
وك��ان مو�سم ال�ن��ادي ال�تراث��ي ق��د انطلق ال�سبت املا�ضي و�أ�ضاف " :كان امل�شهد رائعا يف ال�سباق الأول وكلنا ثقة �أن
ب�إقامة مهرجان ال�شيخ زايد للفئة نف�سها ،و�شهد م�شاركة يتكرر يف �سباق غنا�ضة الذي يعد واحداً من �أهم �سباقات
كبرية ،ومناف�سة قوية قبل �أن يح�سم املحمل " من��ران " املو�سم" .ووجه الرميثي ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن
زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة على رعاية
اللقب الأول يف املو�سم ل�صاحله.
و�أع��رب �أحمد ث��اين مر�شد الرميثي نائب رئي�س جمل�س �سموه لل�سباق وملختلف ال�سباقات التي ينظمها النادي
�إدارة ال�ن��ادي الع�ضو امل�ن�ت��دب ،ع��ن ثقته التامة يف جناح م�ؤكداً �أن رعاية �سموه ت�ضاعف من �أهمية �أي حدث.
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•• �أبوظبي  -وام:

ت�ن�ط�ل��ق ع �ل��ى ك��ورن �ي ����ش �أب��وظ �ب��ي ي ��وم اجل �م �ع��ة املقبل
مناف�سات بطولة �أبوظبي للهيدروفيل ،وت�ستمر ثالثة
�أي ��ام ،مب�شاركة جمموعة م��ن الالعبني ال��دول�ي�ين من
حمرتيف ريا�ضة الكايت �سريف.
وي �ن �ظ��م احل� ��دث ن� ��ادي �أب��وظ �ب��ي ل �ل��ري��ا� �ض��ات البحرية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع جل�ن��ة الإم � ��ارات للكايت ��س��ري��ف برئا�سة
ال�شيخ �أحمد بن حمدان �آل نهيان رئي�س احت��اد ال�شراع
والتجديف.
وتعد ريا�ضة الكايت �سريف واح��دة من الريا�ضات التي

ت�ط��ورت ب�شكل كبري خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية وحققت
بطوالتها جناحات كبرية على �صعيد امل�شاركة والتفاعل
امل �ج �ت �م �ع��ي ،ال��س�ي�م��ا و�أن ري��ا� �ض��ة رك� ��وب الأم � � ��واج من
الريا�ضات اجلاذبة للكثريين من خمتلف �شرائح املجتمع
ولي�س حمرتيف اللعبة فقط.
ويدعم نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية كافة الفعاليات
ال �ت��ي تنظمها جل�ن��ة الإم� � ��ارات ل�ل�ك��اي��ت � �س�يرف بهدف
امل�ساهمة يف ن�شر وتطوير اللعبة ،وخ��دم��ة املجتمع يف
العا�صمة.و�سبق وينظم النادي �أك�ثر من بطولة �أهمها
بطولة �أبوظبي للكايت �سريف التي تقام ب�شكل �سنوي
بالتعاون مع جلنة الإمارات للكايت �سريف.

الهالل وت�شيل�سي ..مواجهة �ساد�سة يف تاريخ
اللقاءات العربية الأوروبية مبونديال الأندية

•• �أبوظبي -وام:

بلغت املواجهات العربية الأوروبية
يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س ال �ع��امل للأندية،
 5مواجهات ع�بر ت��اري��خ البطولة
املمتد منذ عام  2000وعلى مدار
 17ن�سخة �سابقة ،جنحت الفرق
الأوروبية يف الفوز بها جميعا.
ووف � ��ق ن �ظ ��ام ه� ��ذه ال �ب �ط��ول��ة منذ
ان�ط�لاق�ه��ا ال ��ذي يق�ضي مب�شاركة
ب�ط��ل دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا اعتباراً
من ال��دور ن�صف النهائي مبا�شرة،
فقد انح�صرت امل��واج�ه��ات العربية
الأوروب� � � �ي � � ��ة يف ال � ��دوري � ��ن ن�صف
ال�ن�ه��ائ��ي �أو ال�ن�ه��ائ��ي "مرتني" ،يف
حني �أن الفرق العربية التي تنق�سم
م�شاركتها بني حملهم لقب �أبطال
دوري �آ�سيا �أو �أبطال دوري �إفريقيا،

ال�ي��وم يف ن�صف نهائي ك��أ���س العامل
للأندية "الإمارات  "2021الرقم
 6يف ت ��اري ��خ امل ��واج� �ه ��ات العربية
الأوروبية ،والتي يتطلع فيها الهالل
�إىل ك�سر �سل�سلة التفوق الأوروب��ي
ليكون �أول فريق عربي يحقق �إجناز
الفوز على فريق �أوروبي.
وان� �ط� �ل� �ق ��ت امل� ��واج � �ه� ��ات العربية
الأوروب � �ي� ��ة ب��داي��ة م��ن ن���س�خ��ة عام
 ،2011والتي �أقيمت يف اليابان،
و��ش��ارك فيها فريق ال�سد القطري
ب��اع�ت�ب��اره بطل �آ��س�ي��ا ،وال ��ذي خ�سر
من فريق بر�شلونة الإ�سباين 4 / 0
يف ال��دور ن�صف النهائي ،وف��از بطل
دوري �أوروبا باللقب يف ذلك العام.
املواجهة الثانية كانت يف املغرب التي
�أو م�ست�ضيفني ال �ب �ط��ول��ة ،ف�إنهم و�ستحمل املواجهة التي جتمع بني دوري �أب� �ط ��ال �أوروب � � ��ا م��ع الهالل ا�ست�ضافت البطولة ع��ام ،2013
ي�شاركون من الأدوار الأوىل.
فريقي ت�شيل�سي الإجن�ل�ي��زي ،بطل ال���س�ع��ودي بطل دوري �أب �ط��ال �آ�سيا و�شارك فيها الرجاء ممثال للدولة

امل���ض�ي�ف��ة ،وجن ��ح يف ال��و� �ص��ول �إىل
امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ك�ن��ه خ���س��ر من
بايرن ميونيخ .2 / 0
املواجهة الثالثة كانت يف الإمارات
ع ��ام  ،2017وال �ت��ي � �ش��ارك فيها
اجلزيرة وجنح يف الو�صول �إىل ن�صف
النهائي لكنه ا�صطدم بريال مدريد
الذي فاز عليه بنتيجة  1-2وكانت
املواجهة الرابعة يف الإم��ارات �أي�ضا

ع ��ام  ،2018ع�ن��دم��ا ت ��أه��ل العني
�إىل امل�ب��اراة النهائية ،ك��أح��د �أف�ضل
الإجنازات للفرق العربية على مدار
ت��اري��خ ال�ب�ط��ول��ة ،لكنه واج ��ه ريال
مدريد �أي�ضا ال��ذي ف��از عليه 1-4
�أما املواجهة اخلام�سة فقد كانت يف
الن�سخة املا�ضية  2020التي �أقيمت
يف قطر ،وخ�سر الأهلي امل�صري فيها
من بايرن ميونيخ الأملاين يف ن�صف

النهائي بهدفني نظيفني.
و� �ش �ه��دت ه ��ذه امل��واج �ه��ات اخلم�س
ال���س��اب�ق��ة ت�سجيل  16ه��دف��ا14 ،
م�ن�ه��م مل�صلحة ال �ف��رق الأوروب� �ي ��ة،
يف ح�ي�ن ��س�ج�ل��ت الأن ��دي ��ة العربية
جمتمعة هدفني فقط ،مبعدل هدف
ل�ل�ج��زي��رة يف م��رم��ى ري ��ال مدريد،
وهدف للعني يف مرمى نف�س الفريق
بالن�سخة التالية.

�سجل الهدف  43يف  202مباراة مع فريقه

الدو�سري  :الهالل ال�سعودي ال يخ�شى ت�شيل�سي
•• �أبوظبي-الفجر:

�سجل �سامل ال��دو��س��ري ،اجل�ن��اح الهجومي لفريق الهالل
ال���س�ع��ودي ،ه��دف�اً يف م��رم��ى على خ�صيف ح��ار���س اجلزيرة
الإم��ارات��ي ،يف م�ب��اراة الفريقني ب��رب��ع نهائي ك��أ���س العامل
للأندية ،التي انتهت ل�صالح الهالل ب�ستة �أه��داف لهدف،
لريفع الدو�سري ر�صيده ،مع الزعيم ال�سعودي� ،إىل 43
هدفاً يف كل البطوالت ،خالل م�سريته التي امتدت لنحو
ع�شرة �أع ��وام ،و�سجلت امل�ب��اراة الظهور رق��م  202لالعب
الأزرق ،فيما ُت��وج م��ع ال�ه�لال ب��أرب�ع��ة ع�شر لقباً ،وح�صل

على لقب �أف�ضل العب ب�آ�سيا.
وكان هدف الدو�سري هو الثاين له على �صعيد م�شاركاته
يف ك��أ���س ال�ع��امل ل�ل�أن��دي��ة ،كما �صنع خ�لال م��واج�ه��ة فخر
�أب��و ظبي ،متريرة حا�سمة ( �أ�سي�ست) لريفع ر�صيده من
متريراته احلا�سمة �إىل  38متريرة ،ويتطلع الدو�سري �إىل
حتقيق املزيد من الأرقام والإجنازات يف البطولة احلالية.
وي�ع��ول �أف�ضل الع��ب يف دوري �أب�ط��ال �آ�سيا  , 2021على
م �ب��اراة ت�شيل�سي الإجن �ل �ي��زي ال �ق��ادم��ة ،خل�ط��ف الأ�ضواء،
والت�ألق �أم��ام حامل لقب دوري �أبطال �أوروب��ا ،وي��درك جنم
الكرة ال�سعودية قيمة امل�ب��اراة ،وم��ا تعنيه مواجهة البلوز،

وي ��رى ��س��امل �أن ف��ري�ق��ه ق ��ادر ع�ل��ى حتقيق ال �ف��وز ،وه��و ما
�أك��ده يف ت�صريحات بعد لقاء اجلزيرة ،ب�أنهم مل يح�ضروا
�إىل �أبوظبي من �أجل امل�شاركة ،قائ ً
ال :نعرف كيف نخو�ض
ال�ب�ط��ول��ة؛ لأن �ه��ا لي�ست امل ��رة الأوىل ال �ت��ي ن���ش��ارك فيها،
منوهاً ب�أنهم ال يخ�شون ت�شيل�سي ،و�أنهم كمحرتفني يجب
�أن يخو�ضوا مثل هذه املواجهات الكبرية ،م�ؤكدًا �أن فريقه
�سي�ؤدي برتكيز عالٍ .
وغرد الدو�سري ،بعد مباراة اجلزيرة ،مهنئاً جمهور الهالل
بالفوز ،وواعداً بالأف�ضل ،وتفاعلت اجلماهري مع تغريدته،
وطالبوه بالعمل على هزمية بطل �أوروبا.

 4ذهبيات وف�ضية لالعبي منتخبنا الوطني
يف بطولة الإمارات للمواي تاي
•• دبي-وام:

اختتمت ب�صالة في�ستيفال ارينا يف دبي
مناف�سات "بطولة الإم ��ارات للمواي
تاي" فئة الكبار للجن�سني ،مب�شاركة
 103العبني والعبات ميثلون 29
ن��ادي��ا ري��ا��ض�ي��ا م��ن خم�ت�ل��ف مناطق
ال��دول��ة ،وت�ك�م��ن �أه�م�ي��ة ال�ب�ط��ول��ة يف
رفع م�ستوى الالعبني ،وتوفري فر�ص
االحتكاك لتطوير قدراتهم وتنميتها

من �أجل امل�شاركات امل�ستقبلية.
و�أ�سفرت املناف�سات عن ظهور نتائج
مب�شرة لالعبي منتخبنا الوطني من
خ�لال ف��وزه��م ب�ـ  4ذهبيات وف�ضية،
ح�ي��ث ت ��وج ب��ال��ذه��ب ك��ل م��ن �إليا�س
حبيب علي ،و�إب��راه�ي��م ب�لال ،وعماد
يو�سف ،وحممد �سعيد مر�ضي فيما
ح�صل العب منتخبنا الوطني عبداهلل
احلو�سني على ف�ضية البطولة .قام
بتتويج الفائزين يا�سر �سامل ال�ساعدي

نائب رئي�س االحتاد وخالد ال�سويدي
ع�ضو جمل�س االدارة يف حني �أ�شرف
على ن ��زاالت البطولة ط��اق��م حتكيم
�إماراتي بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
احل�ك��ام املقيمني .وق��ال يا�سر �سامل:
تكت�سب ه��ذه البطولة �أهمية كربى
ك��ون�ه��ا يف ب��داي��ة امل��و��س��م وا�ستقطبت
العديد من الالعبني الذين �أظهروا
م�ستويات ق��وي��ة ،وق��دم��وا �أداء كبريا
ك��ان حمط �أن�ظ��ار اجلميع مبا ي�شكل

قاعدة مميزة ميكن االعتماد عليها يف
�إفراز الكفاءات املطلوبة لدعم عنا�صر
املنتخب الوطني .وجاءت نتائج اليوم
اخلتامي معلنة ع��ن ف��وز �أي��وب املكي
على حيان اجلمية ،وزي�ن��ب بوحمده
على م��رمي ت�شالغوم ،وخ��ال��د �شحادة
على عمر �سيد ،وزه��راء �ساديف على
ن ��ورا ع �م��ر ،وع �ب��دال �ق��ادر ال��رن��ة على
عبود مييني ،و�أب��و احل�سن غرام�شة
ع �ل��ى � �س �ي ��دراث ب��ات �ن��ي ،وع �ل��ي خان

حممدي على كرمي خازندر ،ومهدي
ب��اغ��ادي على �سيف املعيني ،وحممد
دزهاميدوف على عبداهلل احل�سوين،
وع �ب��دال��وه��اب � �س �م �ح��ان ع �ل��ى خماز
يامدوف ،وجونيبك حميدجنوف على
كو�سيمخون ،وحممد طاقنم�س على
�سليمان غافوري ،وعالء ابوجي�ش على
عبداهلل الفالوجي ،و�شارتوت جينيفر
ع�ل��ى م��رمي ن�ع�م��ه ،وحم �م��د طويري
على معاذ عبداجلواد ،وكرييك مبابي

على م��ارك كول�ستريمان ،وغولنورا
ن� ��ور ع �ل��ى ي � ��وري ن �ي �م��وت��و ،و�أح� �م ��د

ن �ع��اين ع�ل��ى �أي� ��وب احل��ات��ي ،ومهدي
اجل�م��اري على ب�شري قا�سم ،وعمران

�آل علي على خالد الأم�ي�ري ،و�إيفان
او�ستابوف على وليد الكحال.

مئات الالعبني والالعبات من خمتلف دول العامل �أكدوا م�شاركتهم

بطولة �أبوظبي الدولية لرابطة حمرتيف اجلوجيت�سو -جولة �أبوظبي تنطلق ال�سبت املقبل من العا�صمة
الظاهري :الإقبال الكبري على الت�سجيل يعك�س مكانة البطوالت التي ينظمها االحتاد ورابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
•• �أبوظبي-الفجر:

ت���ش�ه��د ج��وج�ي�ت���س��و �أري� �ن ��ا مبدينة
زاي��د الريا�ضية يف �أبوظبي انطالقة
مو�سم اجلوجيت�سو اجلديد مع �أجواء
احل �م��ا���س والأداء ال �ق��وي يف بطولة
�أب��وظ �ب��ي ال��دول �ي��ة ل��راب�ط��ة حمرتيف
اجل��وج�ي�ت���س��و -ج��ول��ة �أب��وظ �ب��ي يوم
ال���س�ب��ت امل�ق�ب��ل امل��واف��ق  12فرباير
اجلاري.
وت�شهد البطولة بتنظيم م��ن احتاد
الإم ��ارات للجوجيت�سو بالتعاون مع
رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
م�شاركة مئات الالعبني والالعبات
م� ��ن خم �ت �ل��ف �أن� ��دي� ��ة و�أك� ��ادمي � �ي� ��ات
الدولة واملنطقة من كافة اجلن�سيات
يف فئات النا�شئني وال�شباب والرجال
والأ�ساتذة.
ويف هذا الإطار ه ّن�أ �سعادة حممد �سامل
الظاهري نائب رئي�س احتاد الإمارات
للجوجيت�سو كل ع�شاّق اللعبة و�أ�سرة
اجلوجيت�سو بتد�شني املو�سم اجلديد

وال�ب��داي��ة القوية املنتظرة م��ن بوابة
ب �ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي ال��دول �ي��ة لرابطة
حم�ت�ريف اجل��وج�ي�ت���س��و ال �ت��ي جتمع
ن �خ �ب��ة ال�ل�اع �ب�ي�ن م ��ن � �ش �ت��ى �أن �ح ��اء
العامل.
و�أو�ضح الظاهري �أن الإقبال الكبري
على الت�سجيل يف مناف�سات البطولة
من جميع الأعمار واجلن�سيات ،يعك�س

الثقة اادولية التي حتظى بها بطوالت
االحتاد ورابطة �أبوظبي للمحرتفني،
خا�صة �أنها توفر قاعدة متينة ورا�سخة
ت�ؤهل امل�شاركني فيها للمناف�سة بقوة
يف �ساحات اجلوجيت�سو العاملية.
و�أ�ضاف �أن بداية املو�سم اجلديد مع
ب�ط��ول��ة ب �ه��ذه امل��وا� �ص �ف��ات واملعايري
االح�تراف �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ي ��ؤه��ل العبي

والع�ب��ات الإم ��ارات وممثلي منتخبنا
ال��وط�ن��ي ل�ل��دخ��ول ��س��ري�ع��ا يف �أج ��واء
امل�ن��اف���س��ات وا��س�ت�ك�م��ال ت�ط��وي��ر جودة
الأداء من خالل االحتكاك مع �أف�ضل
ال�لاع �ب�ين وامل ��واه ��ب ع �ل��ى ال�صعيد
الدويل.
وتقام البطولة على مدى يومي 12
و 13ف�ب�راي��ر اجل � ��اري ،ح �ي��ث تبد�أ

ال �ف �ع��ال �ي��ات ي ��وم ال���س�ب��ت مبناف�سات
النا�شئني وال�شباب والأ�ساتذة على �أن
ت�ستكمل فعاليات البطولة يوم الأحد
مبناف�سات فئة الرجال واملحرتفني.
وبدوره قال طارق البحري املدير العام
لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
":البطولة ت ��� ّ�ش �ك��ل حم �ط��ة مهمة
ملنت�سبي الأن��دي��ة والأك��ادمي �ي��ات على

م�ستوى ال��دول��ة ،خ�صو�صا يف بداية
امل��و� �س��م ،ح�ي��ث �أن �ه��ا مت�ن��ح الفائزين
باملركز الأول  600نقطة ت�صنيفية
م� ��ا ي �� �ش �ك��ل دف� �ع ��ة ك� �ب�ي�رة لالعبني
لالرتقاء بت�صنيفهم وموا�صلة التقدم
بخطى واثقة خالل املو�سم".
و�أ��ض��اف البحري �أن ت�ع��اون الرابطة
م ��ع احت � ��اد الإم� � � ��ارات للجوجيت�سو

ق��د �أث�م��ر ب�ط��والت عاملية املوا�صفات،
ت�ستقطب م�شاركات وا�سعة النطاق
كما ه��و احل��ال م��ع ب�ط��والت الرابطة
الأخ� � ��رى ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا يف خمتلف
ق� � ��ارات ال � �ع� ��امل .و�أو� � �ض� ��ح البحري
�أن احت � ��اد الإم � � � ��ارات للجوجيت�سو
ي��وف��ر ك��ل الإم�ك��ان��ات وال �ق��درات التي
ت��ؤه��ل �إىل تنظيم وا�ست�ضافة �أقوى

املناف�سات العاملية ،ويعمل وف��ق ر�ؤية
ت�شكل ال�ضامن الأ�سا�س لتعزيز ريادة
الإم � ��ارات وال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي على
خارطة اجلوجيت�سو العاملية.
وح � ��ول �آراء ال�ل�اع �ب�ي�ن بخ�صو�ص
ب��داي��ة املو�سم ع�ّبررّ ال�لاع��ب ال�صاعد
حم �م��د ال �ع��ول �ق��ي -ح� ��زام �أزرق من
ن��ادي ال�شارقة لريا�ضات ال��دف��اع عن
النف�س عن �سعادته للتواجد جمددا
على الب�ساط م��ؤك��دا �أن��ه يتطلع �إىل
�أن ي�ك��ون امل��و��س��م احل ��ايل م��دخ�لا له
لتحقيق ع��دد م��ن الأل�ق��اب وال�صعود
�إىل من�صات التتويج.
و�أ� �ض ��اف ال�ع��ول�ق��ي �أن اال�ستعدادات
خلو�ض مناف�سات املو�سم ب��د�أت منذ
�شهر وعلى عدة ف�ترات يومية ،الفتا
�إىل �أن ��ه وزم�ل��اءه ي�ت�ب�ع��ون برناجما
تدريبيا مكثفا لتعزيز اللياقة البدنية
واجلاهزية الفنية املطلوبة خ�صو�صا
�أن املو�سم اجلديد حافل بالبطوالت
ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى �أعلى
درجات اجلاهزية.
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الفجر الريا�ضي
الن�صر ينهي عقد الأرجنتيني رامون دياز بالرتا�ضي

املدرب الوطني �سامل ربيع بديال لدياز
•• دبي -وام:

�أعلنت �شركة كرة القدم بنادي الن�صر �إنهاء عقد الأرجنتيني رامون دياز
مدرب الفريق الأول بالرتا�ضي بني الطرفني ،وذلك بعد  368يوما
قاد فيها الفريق .ومل يحقق الن�صر حتت قيادته الفوز خالل املباريات
الـ 10الأخرية وكان �آخرها اخل�سارة �أمام عجمان  0/1باجلولة 14
من م�سابقة دوري �أدنوك للمحرتفني .و�سيقود املدرب الوطني �سامل
ربيع الفريق خالل املباراة املقبلة ،و�ستكون �أوىل مهامه مباراة العروبة
يف م�سابقة الدوري .وودع الن�صر املناف�سة على كل من م�سابقتي ك�أ�س

�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،وك�أ�س رابطة املحرتفني هذا املو�سم ،فيما
يتواجد باملركز التا�سع بر�صيد  18نقطة مع ختام اجلولة 14من
دوري �أدنوك للمحرتفني .و تعاقد الن�صر مع املدرب رامون دياز يف 4
فرباير من العام املا�ضي بعقد ميتد حتى �صيف  ،2022لكن تراجع
نتائج الفريق عجلت برحيله و�أ�صبح رامون دياز �ساد�س مدرب يرحل
عن دوري �أدنوك للمحرتفني هذا املو�سم بعد كل من مدرب ال�شارقة
عبد ال�ع��زي��ز ال�ع�ن�بري ،وامل�غ��رب��ي ط��ارق ال�سكتيوي م��درب الإم ��ارات،
والهولندي تني كات م��درب الوحدة ،وال�سوري حممد قوي�ض مدرب
الظفرة ،والربازيلي كايو زناردي مدرب خورفكان.
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بلباو يوا�صل نتائجة القوية ويقرتب من املقاعد الأوروبية
وا�صل �أتلتيك بلباو ،املنت�شي من �إق�صائه ريال مدريد من ك�أ�س �إ�سبانيا ،نتائجه
القوية يف الدوري املحلي ،بفوزه على �ضيفه �إ�سبانيول � 1-2ضمن ختام مناف�سات
املرحلة الثالثة والع�شرين .وحقق النادي البا�سكي فوزه الثاين توال ًيا يف الدوري
وبقي دون هزمية هذا العام يف الليغا حمق ًقا ثالثة انت�صارات وتعادل.
ودخل بلباو اىل املباراة بعد �أن �أق�صى اخلمي�س ريال مدريد مت�صدر الدوري من
الدور ربع النهائي لك�أ�س �إ�سبانيا بهدف قاتل يف الدقيقة  89ليث�أر من خ�سارته
نهائي الك�أ�س ال�سوبر اال�سبانية �ضد النادي امللكي ال�شهر املا�ضي ،بعد �أن كان �أزاح
� ً
أي�ضا العمالق الآخ��ر بر�شلونة وج��رده من لقبه يف الك�أ�س يف ثمن النهائي بعد
التمديد .ورفع فريق املدرب مار�سيلينو ر�صيده اىل  34نقطة يف املركز الثامن،
على بعد نقطة من فياريال ال�ساد�س� ،صاحب �آخر املراكز االوروبية ،و�أرب��ع عن
بر�شلونة الرابع الذي يحتل �آخر مركز م�ؤهل اىل دوري �أبطال �أوروب��ا ،بعد فوز
االخري على �أتلتيكو مدريد االحد .وا�ستعد بلباو ب�أف�ضل طريقة لذهاب الدور

ن�صف النهائي �ضد فالن�سيا على �أر�ضه اخلمي�س ،على �أن يالقيه �إيابًا يف الثاين
من �آذار-م��ار���س املقبل على ملعب "مي�ستايا" .و�شهدت امل�ب��اراة انطالقة نارية
و�سُ جلت فيها الأه��داف الثالثة يف الدقائق ال�ست ع�شرة االوىل .ويف م�شاركته
االوىل مع الفريق بعد و�صوله يف �سوق االنتقاالت ال�شتوية من كرا�سنودار على
�سبيل االع��ارة� ،سجل الهولندي توين فيلهينا الهدف االفتتاحي بعدما و�صلته
عر�ضية من خايف بوادو داخل املنطقة ،تابعها �صاروخية يف �سقف ال�شباك (� .)3إال
�أن بلباو رد �سريعًا واقتن�ص الكرة من منت�صف امللعب لت�صل اىل راوول غار�سيا،
مررها جميلة مباغتة ف��وق املدافعني اىل �أوي�ه��ان �سان�سيت ال��ذي حلق بها اىل
داخ��ل املنطقة و�سددها بيمناه يف �أ�سفل ال��زاوي��ة اليمنى ( .)5و�ضاعف النادي
البا�سكي تقدمه على ملعب "�سان مامي�س" عندما ارتدت الكرة من �ضربة حرة
من احلائط لت�صل اىل دانيال فيفيان داخل املنطقة ،مررها "على الطائر" اىل
�إينييغو مارتيني�س نحو القائم الثاين تابعها االخري ر�أ�سية يف ال�شباك (.)16

تكرمي احلكام والعاملني باالحتاد

19
19

ابن فطي�س يتوج بطال لرماية الإ�سكيت وبن �ضاوي و�صيفا

•• العني-الفجر

��ش�ه��دت ال�ب�ط��ول��ة الأوىل ل��رم��اي��ة االط �ب��اق م��ن الأب � ��راج " اال�سكيت"
مناف�سات حامية الوطي�س خا�صة ب�ين ثالثي املقدمة وه��م �سيف بن
فطي�س وحممد ح�سن وعبيد بن �ضاوي والذين قدموا م�ستوى متميزا
نال �إعجاب اجلمهور وبات من امل�ؤكد م�شاركة كل من �سيف بن فطي�س
وحممد ح�سن يف بطولة ك�أ�س العامل لرماية االطباق املقبلة يف قرب�ص
واملزمع �إقامتها هناك خالل الفرتة من الثامن وحتى التا�سع ع�شر من

�شهر مار�س املقبل  .وت�أتي البطولة احلالية �ضمن خطة احتاد االمارات
للرماية يف عهده اجلديد �سعيا لتطوير الرماة واالرتقاء باللعبة حمليا
ودوليا .
ورغم �سرعة الرياح التي �أث��رت على معدالت الرمي فقد انتهى الدور
الت�أهيلي "اجلوالت اخلم�س " ب�صدارة �سيف بن فطي�س بر�صيد 116
طبقا وجاء حممد ح�سن يف املركز الثاين بفارق طبق واحد ثم عبيد بن
�ضاوي ثالثا بر�صيد  114طبقا ونال ثالثتهم اجلائزة املالية املقررة وفق
الالئحة ويف النهائيات احتل بن فطي�س املركز الأول ونال ك�أ�س البطولة

وامليدالية الذهبية بعد ان مطاردة �شديدة من بن �ضاوي وحممد ح�سن
وحقق  54طبقا ونال عبيد بن �ضاوي امليدالية الف�ضية بعد �أن حل ثانيا
بر�صيد  52طبقا وجاء حممد ح�سن ثالثا ونال امليدالية الربونزية بعد
�أن حقق  40طبقا ثم �سامل بن حم رابعا و�سلطان املجان خام�سا .
تكرمي حكام البطولة
حر�ص االحت��اد على تكرمي حكام البطولة تثمينا جلهودهم و�شحذا
لهممهم وه��م حكمنا ال��دويل ح�سن ال�شحي وب��در احل�م��ادي وم�سعود

حمدان العي�سائي وماجد ال�شحي و�شمة املهريي ورجا خالد ويا�سمني
املحمدي و�أحمد �إبراهيم اخلويل .
قدم خالد �سعيد الكعبي درع االحتاد ملبارك �سيف العرياين ع�ضو جمل�س
�إدارة ن��ادي العني للفرو�سية والرماية واجل��ول��ف تقديرا جلهود نادي
العني واحت�ضانه البطولة .
وكما هو معروف ف��إن البطولة الثانية التي �سينظمها االحت��اد �ستقام
�أيام اجلمعة وال�سبت والأحد املقبلني املوافقني  18و 19و 20فرباير
اجلاري مبيادين نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف .

ت�شل�سي لتفادي �أي مفاج�أة من الهالل
مبونديال الأندية
ي�سعى ت�شل�سي الإنكليزي بطل �أوروب��ا لتفادي �أي مفاج�أة من وقال مدرب الهالل الربتغايل ليوناردو جاردمي بعد الفوز على
نظريه الهالل ال�سعودي بطل �آ�سيا ،من �أجل بلوغ نهائي ك�أ�س اجلزيرة �إن "نادي ت�شل�سي لي�س بحاجة لأي تعريف ،فهم �أبطال
ال�ع��امل للأندية يف ك��رة ال�ق��دم ،عندما يلتقيان ال�ي��وم الأربعاء �أوروبا ،ولكن نحن �أبطال �آ�سيا � ً
أي�ضا".
يف ن�صف النهائي على ملعب "حممد ب��ن زايد" يف العا�صمة وتابع "ال �شك �أن ت�شل�سي هو املر�شح الأك�بر للفور ولكن كرة
القدم دائ ًما ما حتمل املفاج�آت و�سنبذل ق�صارى جهدنا للو�صول
الإماراتية �أبو ظبي.
وكان النادي اللندين مني بخيبة يف م�شاركته الأوىل عام � 2012إىل املباراة النهائية".
وخ���س��ر ال�ن�ه��ائ��ي �أم ��ام ك��وري�ن�ث�ي��ان��ز ال�برازي �ل��ي ،ل�ي�ك��ون البطل وي�أمل الهالل الذي ا�ستعاد قائده �سلمان الفرج عقب تعافيه من
الأوروب ��ي الوحيد ال��ذي ف�شل يف التتويج باللقب يف ال�سنوات الإ�صابة يف الإفادة من خدماته وحتقيق املفاج�أة.
وي��درك ال�ن��ادي ال�سعودي �أن ت�ك��رار م��ا ق��ام��ه ب��ه �ضد اجلزيرة
الأربع ع�شرة االخرية.
من جهته ،ي�شارك الهالل للمرة الثانية � ً
أي�ضا يف البطولة العاملية عندما حقق �أكرب فوز يف تاريخ البطولة على الإطالق لن يكون
وك��ان بلغ ن�صف النهائي يف العام  2019قبل �أن يخ�سر �ضد واقع ًيا.
فالمنغو الربازيلي  ،3-1وحل راب ًعا بعد خ�سارته مباراة حتديد وق��ال ج��اردمي ( 47ع��ا ًم��ا) "�ستكون مواجهة ت�شل�سي خمتلفة
متامًا و�سنحتاج لرتكيز �أكرب ب�أدائنا الدفاعي ،ولكننا لن نرتدد
املركز الثالث بركالت الرتجيح �ضد مونتريي املك�سيكي.
ويف حني ي�شارك بطل �أوروبا تلقائ ًيا يف املربع الذهبي ،كان على يف الهجوم وخلق الفر�ص � ً
أي�ضا".
ال�ه�لال خ��و���ض ال ��دور رب��ع النهائي حيث وج��ه ر��س��ال��ة �شديدة و�أ�ضاف "الهالل ناد كبري ودائ ًما ما تعودنا على اللعب بطريقة
هجومية ولن نغيرّ هذا النهج يف املباراة القادمة .نتطلع لدعم
اللهجة اىل ت�شل�سي باكت�ساحه اجلزيرة االماراتي
جمهورنا يف املباراة لي�ساندنا وهذا العامل مهم للغاية بالن�سبة
امل�ضيف .1-6
لأي العب حول العامل".
وي�ت�ط� ّل��ع ال �ه�لال مل�خ��ال�ف��ة ال�ت��وق�ع��ات و
م ��ن ج �ه �ت��ه ،و�� �ص ��ل ت���ش�ل���س��ي �إىل العا�صمة
ي�صبح �أول ن��ا ٍد �آ�سيوي يحرز اللقب،
الإماراتية بقوته الكاملة وتقدم البلجيكي
ب�ع��د �أن و��ص��ل ن��ادي��ان �آ� �س �ي��وان اىل
روم �ي �ل��ي ل��وك��اك��و ق��ائ �م��ة ال� �ف ��ري ��ق ،كما
امل � � �ب� � ��اراة ال� �ق� �م ��ة وف� ��� �ش�ل�ا يف
ان�ضم احلار�س ال�سنغايل �إدوار مندي اىل
حتقيق الذهب (كا�شيما �أنتلرز
املجموعة عقب تتويجه مع منتخب بالده
ال�ي��اب��اين وال �ع�ين االم��ارات��ي �ضد
االح��د بلقب ك��أ���س �أمم �إفريقيا على ح�ساب
ريال مدريد اال�سباين يف 2016
م�صر بركالت الرتجيح.
و 2018توال ًيا).
ويف مباراة جتمع فريقني من اللون االزرق،

�سيخو�ض الهالل املباراة بقمي�صه الرئي�سية يف حني �سريتدي
ت�شل�سي الزي اال�صفر.
وت���ض��م ق��ائ�م��ة ال�ب�ل��وز �أب ��رز الع�ب��ي ال�ف��ري��ق م�ث��ل االمل ��اين كاي
هافريت�س واملغربي حكيم زيا�ش والفرن�سي نغولو كانتي واملدافع
الربازيل املخ�ضرم تياغو �سيلفا وماي�سون ماونت ،بالإ�ضافة �إىل
االيطايل جورجينيو �أف�ضل العب يف �أوروبا العام املا�ضي.
و�سيغيب امل��درب االمل��اين توما�س توخل عن الـ"بلوز" لإ�صابته
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا قبل م �ب��اراة ال ��دور ال��راب��ع يف ال�ك��أ���س ال�سبت
الفائت التي �أفلت منها ت�شل�سي �ضد بليموث �أرغايل من امل�ستوى
الثالث وخرج فائ ًزا  1-2بعد التمديد .و�سي�أمل �أن يبلغ فريقه
النهائي املقرر ال�سبت ويكون قد تعافى ليلتحق به.
و�سي�شرف املدربان امل�ساعدان الأملاين �أرنو ميت�شلز واملجري زولت
لو على الفريق.
و�أعلن ت�شل�سي االثنني عن ع��ودة ماونت اىل التمارين بعد �أن
غاب عن احل�صة التدريبية الأوىل يوم الأحد يف �أبو ظبي ب�سبب
�آالم �شعر بها خالل مباراة الك�أ�س.
وقال ماونت يف حديث مع املوقع الر�سمي لناديه "تركيزنا
دائ� ًم��ا على امل�ب��اراة املقبلة...نريد ح ًقا الفوز
بهذه البطولة".
وتابع "مل نفز بها �أبدًا كنادٍ ،لذا نريد �أن
نحقق ذلك ،مثل �أي بطولة ن�شارك فيها.
نريد �أن نحظى بعقلية الفوز ون�أمل يف
�أن تكون رحلة جيدة لنا".
و�أع� �ل ��ن االحت � ��اد ال � ��دويل ل �ك��رة القدم
"فيفا" تعيني احل�ك��م املك�سيكي �سي�سار
رام��و���س لإدارة امل�ب��اراة ،ويعاونه طاقم ي�ضم
حكمني م�ساعدين من بلده بالإ�ضافة اىل
ح�ك�م�ين ف��رن���س�ي�ين .وك ��ان احلكم
امل �ك �� �س �ي �ك��ي ذات � ��ه قاد
م � � �ب� � ��اراة ال� �ه�ل�ال
واجلزيرة يف الدور
ربع النهائي.

مب�شاركة  7فرق وبهانديكاب  8جول

فوز انكورا وبن دري وهي�سكث
يف بطولة املا�سرتز للبولو

•• دبي-الفجر

ت�ستانف اليوم الأرب�ع��اء مبباراتني مناف�سات بطولة
املا�سرتز للبولو على مالعب ن��ادي ومنتجع احلبتور
للبولو وال�ف��رو��س�ي��ة دب��ي الن��د بحيث ت�ق��ام مباراتان
الأوىل يف الثانية والن�صف ظهرا وجتمع بني فريق
البا�شا بقيادة هاين غبا�ش وفريق اي�ست المار بقيادة
ريان العجاجي ويف الرابعة ع�صرا تقود �سمو ال�شيخة
ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم فريقها االمارات
يف مواجهة فريق انكورا بقيادة خالد العمران .
وك��ان��ت ال�ب�ط��ول��ة ق��د انطلقت مب���ش��ارك��ة �سبعة فرق
هي الإم��ارات وانكورا واي�ست المار والبا�شا وبن دري
وهي�سكث ومهرة وبهانديكاب  8جول .
وج��اءت االنطالقة قوية وا�سفرت امل�ب��اري��ات الثالثة
االوىل عن فوز فريق انكورا بقيادة خالد العمران على
فريق مهرة بقيادة طارق احلبتور بنتيجة  8مقابل 5
�أه��داف و�أح��رز جنم فريق ان�ك��ورا ريكار دو جارو�س
� 5أه��داف من الأه��داف الثمانية يف ال�شوط الثالث
ليحدث الفارق بعد �أن كان الفريقان قد �أنهيا ال�شوط

الثاين بالتعادل بثالثة �أهداف لكل منهما .
وك�شر فريق بن دري عن �أنيابه حيث قاد خالد بن دري
فريقه اىل فوز م�ستحق على فريق البا�شا بنتيجة 8
مقابل � 5أهداف يف مباراة وبرغم تقدم فريق البا�شا
بهدفني دون رد �سجلهما ت��وم��ي بريي�سفورد �إال �أن
جهود املحرتف را�ؤول وحممد بن دري رجحت كفة
فريقهما  .ويف امل �ب��اراة الثالثة وال�ت��ي جمعت فريق
الإم� � ��ارات وف��ري��ق هي�سكث ف�ق��د ف ��از ف��ري��ق هي�سكث
ب�صعوبة ب��ال�غ��ة ع�ل��ى ف��ري��ق االم� ��ارات وبنتيجة �ستة
اهدف مقابل خم�سة اهداف بعد مباراة متكافئة فقد
ب��ادر فريق هي�سكث ب��ارح��از اول اه��داف امل�ب��اراة وظل
متقدما يف نتيجة الأ�شواط الثالثة ويف ال�شوط الرابع
�أح��رزت �سمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد �آل
مكتوم هدف التعادل بخم�سة �أهداف لكل فريق وقبل
 30ثانية جنح املت�ألق بال�سيو�س يف خطف هدف
الفوز لهي�سكث .
وكما هو معروف ف��إن البطولة ت�سبق بطولة الك�أ�س
الذهبية التي �ستنطلق يف الرابع ع�شر من �شهر فرباير
وت�ستمر حتى اخلام�س من �شهر مار�س املقبل .
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اكت�شاف �أثري مهم يوثق احلياة اليومية للفراعنة

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع
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اكت�شف علماء الآثار �أكرب جمموعة من “املفكرات” امل�صرية القدمية ،التي توثق احلياة اليومية يف تلك الفرتة
من الزمن .وح�سب ما ذكر موقع “�ساين�س �ألريت” ،ف�إن هذه املفكرات امل�صرية القدمية وجدت منذ بداية القرن
الع�شرين ،وهي عبارة عن �شظايا الفخار ومر�سومة باحلرب ،وتعرف با�سم “�أو�سرتاكا».
و�أو�ضح امل�صدر �أن الباحثني �صنفوا �أكرث من  18000قطعة فخارية منقو�شة وجدت يف مدينة �أثريب�س املفقودة
منذ زمن طويل ،يف و�سط م�صر.
ويعتقد �أنه مت العثور على هذه “املفكرات” داخل مدر�سة قدمية ،وقد كتبها طالب ،كانوا يتعلمون الكتابة والر�سم.
وقال عامل امل�صريات كري�ستيان ليتز ،من جامعة توبنغن يف �أملانيا“ :وجدنا قوائم بالأ�شهر والأرق��ام وامل�شكالت
احل�سابية وقواعد الريا�ضيات» .وكانت كل املالحظات املكت�شفة مكتوبة باللغة الدميوطيقية ،التي كانت ت�ستخدم يف
عهد بطليمو�س الثاين ع�شر “املعروف اليوم با�سم والد كليوباترا” ،الذي حكم من � 81إىل  59قبل امليالد ومرة
�أخرى من � 55إىل  51قبل امليالد .وخالل هذه الفرتة ،كانت مدينة �أثريب�س عا�صمة بلدة م�صرية تقع على طول
نهر النيل .كما وجد العلماء بع�ض املالحظات مكتوبة بالهريوغليفية واليونانية والعربية والقبطية .وقالوا �إن
اللغات املختلفة ت�شري �إىل تاريخ املدينة املتنوع واملتعدد الثقافات.
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ي�شيعون جنازة جدتهم دون جثتها..
َمن يرقد بالنع�ش؟

يخرج من منزله بعد عامني..
فيتعر�ض للطعن

يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ف�ي��ه م���ش��اع��ر احل ��زن ت�خ�ي��م على
امل�شيعني جل�ن��ازة �سيدة م��ن �أم��ري�ك��ا ،حت��ول��ت ف�ج��أة �إىل
موجة وا�سعة من الغ�ضب .واقعة غريبة �شهدتها مدينة
فري�سنو بكاليفورنيا يف �أمريكا� ،أثناء ت�شييع عائلة جلثمان
“اجلدة” �إذ تبني عند فتح النع�ش تغيرّ جثتها.
و�أفادت �صحيفة “ذا فري�سنو بي” ب�أن �أحفاد ال�سيدة “�شري
يل” قالوا �إن الأ�سرة عانت من �صدمة نف�سية ب�سبب هذا
االكت�شاف ال���ص��ادم ،وتقا�ضي الآن امل���س��ؤول ع��ن اخلط�أ
الفادح وتطالب بتعوي�ضات مالية ال تقل عن مليون دوالر.
و�أقام �أفراد عائلة املر�أة املتوفاة م�ؤخراً دعوى ق�ضائية �ضد
كني�سة فري�سنو اجلنائزية بتهمة الإهمال بعد ت�سلمهم
اجل�سد اخلط�أ جلدتهم .وبد ًال من يل ،التي توفيت يف 23
�سبتمرب�-أيلول  ،2021احتوى النع�ش على متوفى من
عائلة خمتلفة متاماً ،مرتديا ملالب�س اجلنازة االحتفالية
لأفراد عائلة “خاجن” والتي كان من املفرت�ض �أن ترتديها
اجلدة املتوفاة .وقالت الأ�سرة يف دعوى ق�ضائية �أقيمت يف
 2فرباير�-شباط اجلاري �إنه يف منت�صف اجلنازة فتحوا
النع�ش ليكت�شفوا اجلثة اخلط�أ.

تعر�ض مراهق بريطاين م�صاب بالتوحد للطعن بوح�شية يف �صدره،
يف اليوم ال��ذي قرر فيه اخل��روج من املنزل ،بعد عامني من العزلة.
وقد متت مهاجمة بيلي باك�سرت ( 16عاماً) �أثناء خروجه من بلدته
الواقعة يف منطقة ب�لاك�برن ،للمرة الأوىل بعد �أن �أم�ضى عامني
يف املنزل ب�سبب خوفه من مواجهة املجتمع .تعر�ض بيلي لطعنات
يف املنطقة الواقعة بني القلب والرئتني ،حيث تركت هذه الطعنات
ندبة بطول � 30سنتيمرتاً يف �صدره .وقالت والدته ،جي�سي براين
 35عاماً ،ب�أن ابنها �أ�صيب بال�صدمة ال�شديدة ب�سبب احلادثة ،و�أن
العائلة تخطط لالنتقال من املنطقة التي �أم�ضت كل حياتها فيها.
ويواجه مهاجم بيلي البالغ من العمر  17عاماً حكماً بال�سجن ملدة
� 28شهراً فقط ب�سبب الهجوم ال��ذي وق��ع الأ�سبوع املا�ضي .وكانت
املحكمة وجهت للمهاجم تهمة ال�شروع يف القتل يف بداية الأمر ،قبل
�أن يتم تغيري التهمة �إىل الت�سبب ب�إيذاء �شخ�ص عمداً .وو�صفت والدة
ال�ضحية ،التهمة ،ب�أنها غري عادلة ومتثل �صفعة للعدالة ،وقالت �إن
ابنها كان يريد �أن ي�صبح �سباكاً وهو الآن يخ�شى اخلروج جمدداً من
املنزل .وت�شعر جي�سي � ً
أي�ضا �أن احلكم الذي �صدر على مهاجم ابنها
لن مينع الأطفال الآخرين من حمل ال�سكاكني يف امل�ستقبل.

رغم الراتب املغري� ..صيدلية
ال جتد ً
مديرا لت�شغيلها

م�صرع ل�ص حاول نهب
�صراف �آيل

ن�شرت بلدة كاو ني�ست يف �أ�سرتاليا �إعالناً عن وظيفة مدير �صيدلية
براتب � 120ألف دوالر يف ال�سنة �إ�ضافة �إىل �شقة مريحة ،غري �أن
�أحداً مل يتقدم للوظيفة بعد �أ�سبوعني من الإعالن .و�أعلن مالك
ال�صيدلية �ساتنام �سينغ �أنه رغم الأج��ر ال�سخي والإقامة املجانية
يف �شقة ح��دي�ث��ة م��ن �أرب ��ع غ��رف ن��وم م��ع غ��رف��ة ن��وم داخ�ل�ي��ة فوق
ال�صيدلية� ،إال �أن ال �أحداً لتقدم للوظيفة بعد .و�أ�ضاف “يوجد يف
البلدة ثالثة �أطباء ولل�صيدلية ن�شاط جتاري جيد ،وال �أتوقع �أن
تظل دون �إدارة ،و�آم��ل �أن جند �شخ�صاً قريباً» .وق��ال كري�س �أوين،
رئي�س فرع نقابة ال�صيدلة يف كوينزالند� ،إن الرتاجع طويل الأمد
يف �أعداد طالب ال�صيدلة ،واحلدود املغلقة ب�سبب الوباء ،والإحجام
ع��ن العمل يف املناطق البعيدة خلقت نق�صا يف ال�ع�م��ال .وبح�سب
رئي�س بلدية توومبا ،بول �أنطونيو،ف�إن بلدات مثل كاو ني�ست تتمتع
ب�أ�سلوب حياة رائع ،لذا يجب ت�شجيع النا�س على التوجه �إىل مثل
هذه املناطق الرائعة ،وفق ديلي ميل الربيطانية.

لقي ل�ص حتفه �أثناء حماولته تفجري �صراف �آيل تابع
لأحد البنوك الرو�سية يف �ضواحي مو�سكو ونهبه.
وذكرت م�صادر �أمنية �أن �شخ�صني حاوال تفجري ال�صراف
الآيل واال�ستيالء على ما بداخله من �أموال ،ما �أ�سفر عن
م�صرع �أحدهما نتيجة االنفجار .كذلك �أدى االنفجار
�إىل اندالع حريق يف اجلهاز و�إحلاق �أ�ضرار بواجهة الفرع
البنكي .وبح�سب معطيات �أولية ،متكن ال�شخ�ص الثاين
م��ن ال �ف��رار ،وال ي��زال البحث عنه ج��اري��ا .وي�ق��ع الفرع
البنكي الذي تعر�ض للحادث يف الطابق الأول من مبنى
�سكني مكون من خم�سة طوابق.

تنفق الآالف لتحويل منزلها
لكب�سولة زمنية

ميتهن ت�شجيع الفهود على
التزاوج حلمايتها من االنقرا�ض

يعمل فن�سنت فان دير مربوي مع الفهود يف حماولة لت�شجيعها على
التزاوج ،بعد �أن لوحظ انخفا�ضا كبريا يف �أعدادها يف عام ،2020
حيث مل يتب َّق �سوى  8000فهد �إفريقي و  50فهداً �آ�سيوياً .يقيم
فن�سنت البالغ من العمر  39عامًا يف كيب ت��اون بجنوب �إفريقيا،
ويعمل ل�صالح  62حممية يف ج�ن��وب �إفريقيا واث�ن�ت��ان يف مالوي
واث�ن�ت��ان يف موزمبيق وواح ��دة يف زام�ب�ي��ا .ويف ح�ين يق�ضي فن�سنت
�أربعة �أ�شهر يف مزرعته يف جنوب �إفريقيا ،ف�إنه مي�ضي بقية ال�سنة يف
حمميات موزمبيق ومالوي وزامبيا لي�ساعد يف ت�شجيع الفهود على
التزاوج.

�إعادة نهاية فيلم «فايت
كلوب» الأ�صلية يف ال�صني
بعدما �أث��ار اقتطاع م�شهد اخلتام
من فيلم “فايت كلوب” ال�شهري
لديفيد فين�شر يف ال�صني ذهوال
ل� � ��دى حم� �ب ��ي ال �� �س �ي �ن �م��ا خ�ل�ال
الأ�سابيع الأخ�يرة ،ع��ادت الن�سخة
الأ�صلية لتبث بالكامل يف البالد.
وال ي �� �س �م��ح ال� �ن� �ظ ��ام ال�شيوعي
ال���ص�ي�ن��ي � �س��وى ب �ب��ث ح�ف�ن��ة من
الأف�لام الأجنبية �سنوياً ،فيما ال
تتوانى ج�ه��ات ال��رق��اب��ة ع��ن �إلغاء
م�شاهد ت�صنفها ب�أنها غري منا�سبة
�أو حتري�ضية.
ل �ك��ن امل �� �ش �ه��د اخل �ت��ام��ي يف فيلم
“فايت كلوب” م��ن بطولة براد
ب �ي��ت و�إدوارد ن� ��ورت� ��ون تعر�ض
ل �ت �ح��وي��ل ك ��ام ��ل ب �ع��د �أك� �ث��ر من
عقدين على طرح العمل الأمريكي
يف ال�صاالت العاملية عام .1999
وخ �ل��ال ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض ��ي� ،أع� ��رب
م�ت��اب�ع��ون ل�ل�أع �م��ال ال�سينمائية
ع� ��ن ذه ��ول� �ه ��م م� ��ن ب� ��ث من�صة
“تن�سنت فيديو” ال�صينية ن�سخة
من الفيلم ال ت�شبه بنهايتها بتاتا
العمل الأ�صلي.
ويف الفيلم ،يق�ضي الراوي “ي�ؤدي
دوره �إدوارد نورتن” على مثيله
االف�ت�را�� �ض ��ي “براد بيت” ،ثم
ي�شهد على تفجري ناطحة �سحاب،
يف جت�سيد لنظرية تدمري العامل
املعا�صر التي يحلم بها البطل.
وكانت الن�سخة الأ�سا�سية التي ُتبث
يف ال�صني تنتهي قبل هذا امل�شهد
م��ع ��ش��ا��ش��ة �� �س ��وداء ون ����ص مفاده
�أن “ال�شرطة �أح�ب�ط��ت املخطط
و�أوق�ف��ت جميع املجرمني ومنعت
تفجري القنابل».

كاثرين ،دوقة كامربيدج الربيطانية ،خالل زيارة ر�سمية �إىل ( PACTالآباء والأطفال م ًعا) يف جنوب لندن( .ا ف ب)

مقال جون كينيدي يعود للظهور بعد  90عاما

بعد نحو  90عاما من كتابته ،انت�شر املقال الذي كتبه الرئي�س الأمريكي
الراحل جون كينيدي ،يف طلب االلتحاق بجامعة هارفارد العريقة ،وذلك
بالتزامن مع تخرج حفيده من اجلامعة نف�سها ،ليثري املقال ردود فعل
متباينة على مواقع التوا�صل االجتماعي .وك��ان جون كينيدي ،الرئي�س
اخلام�س والثالثني للواليات املتحدة ،قد كتب املقال الق�صري عام ،1935
وفقا ملوقع مكتبة جون كينيدي على الإنرتنت ،حيث يتم حفظ الوثيقة.
ويف طلب االلتحاق باجلامعةُ ،وج��د ��س��ؤال ق��ال“ :ملاذا ترغب يف القدوم
�إىل جامعة هارفارد؟” ،والذي رد عليه كينيدي بالقول“ :الأ�سباب التي
تدفعني للرغبة يف الذهاب �إىل هارفارد عديدة� .أ�شعر �أن هارفارد ميكن �أن
تعطيني خلفية �أف�ضل وتعليما ليرباليا �أف�ضل من �أية جامعة �أخرى».
وتابع“ :كنت �أرغ��ب دائما يف الذهاب �إىل هناك ،حيث �شعرت �أنها لي�ست
جمرد كلية �أخرى ،لكنها جامعة لديها �شيء �أكيد لتقدميه� .أي�ضا �أود �أن
�أذه��ب �إىل نف�س كلية وال��دي� .أن �أك��ون (رج��ل ه��ارف��ارد) هو متييز يُح�سد
عليه ،و�أمتنى ب�صدق �أن �أحققه» .وانت�شرت �صورة املقال على موقع تويرت
ب�شكل كبري ،بعد �أن ن�شرتها تغريدة مل�ستخدمة قالت �إنها طالبة دكتوراه يف
جامعة كاليفورنيا ،لتح�صل على �أكرث من � 86ألف �إعجاب و�آالف �إعادة
التغريد.

تذكارات لفرقة «بيتلز» ُتباع بـ� 158ألف دوالر

حقق مزاد عُر�ضت فيه تذكارات لفرقة “بيتلز” على �شكل « »NFTرموز
غري قابلة لال�ستبدال” ،وهي تكنولوجيا للتوثيق الرقميّ ،
نظمه جوليان
لينون يف لو�س �أجنلي�س االثنني �أكرث من � 158ألف دوالر ،على ما �أعلنت
دار “جوليانز �أوك�شنز” للمزادات .و�شملت �أبرز القطع التي طرحها للبيع
اب��ن ج��ون لينون يف م��زاد ّ
نظمته ال ��دار ن�سخة « »NFTم��ن مالحظات
مكتوبة بخط اليد لأغنية “هاي جود” بيعت بـ 76800دوالر .و�أ ّلف
�أغنية الـ”بيتلز” التي كانت معنونة بالأ�صل “هاي جول” بول ماكارتني
يف العام  1968ملوا�ساة جوليان لينون الذي كان مي ّر ب�أوقات �صعبة بعد
انف�صال والده جون عن والدته �سينتيا.
وتظهر املالحظات بن�سخة « »NFTعلى �شكل ر��س��وم متحركة �إذ ُتك َتب
الكلمات تدريجياً على ال�صفحة يرافقها تعليق ب�صوت جوليان لينون
وهو ي�شرحها يف �سياقها التاريخي والعاطفي .وقال جوليان لينون لوكالة
فران�س بر�س “�إذا كنت م�شرتياً ال يه ّمني �أن �أرى ال�صورة فقط .لذلك
�أردت �إ�ضافة مل�سة خا�صة من خالل رواية ق�صة �صغرية تتع ّلق بال�صورة».
وبيعت �أي�ضا ن�سخة « »NFTمن معطف �أفغاين كان يرتديه والده �أثناء
ت�صوير �ألبوم “ماجيكال مي�سرتي تور” يف مقابل � 22ألفا و 400دوالر،
كذلك الأمر بالن�سبة �إىل غيتار �أهداه جون لينون �إىل ابنه يف عيد امليالد،
وهو �سعر �أعلى ب�أربع مرات من التقديرات الأولية.

�سبوتيفاي «�شر ال ّ
بد منه»”
للفنانني املغمورين
مل يخ�سر نيل يونغ وج��وين ميت�شل �شيئاً م��ن اجل��دل حول
ح��ذف �أعمالهما من “�سبوتيفاي” ،لكنّ ه��ذه املن�صة ت�ش ّكل
“�ش ّراً ال ب��د منه” للفنانني الأق��ل �شهر ًة� ،إذ مت ّثل م�صدراً
�أ�سا�سياً ملداخيلهم ومن�صة ال غنى عنها لبث �أعمالهم.
وبينما دفعت م��د ّون��ات جو روغ��ان ال�صوتية املغني نيل يونغ
للتح ّرك ب�سبب ما تت�ضمنه من معلومات ُو�صفت بامل�ضللة يف
�ش�أن كورونا� ،أطلقت كذلك جد ًال �آخر حول النموذج االقت�صادي
للمن�صة الرائدة يف بث املو�سيقى عرب الإنرتنت.
ومن الناحية املثالية ،رمبا ملا كانت �أعمال عازف الغيتار مايكل
فاليانو املو�سيقية موجودة يف “�سبوتيفاي” ،وي�شري املو�سيقي
�إىل �أن��ه ال ي��زال يفكر بني احلني والآخ��ر يف حذفها ،من دون
املبا�شرة يف التنفيذ.
وت�شري و�سائل �إعالم �أمريكية عدّة �إىل �أنّ “�سبوتيفاي” تدفع
يف املتو�سط بني  0.3و � 0.5سنت لكل ا�ستماع �أي ما يعادل بني
ثالثة وخم�سة دوالرات مقابل �ألف بث.
وامللحن واملو�سيقي ومقدّم بودكا�ست “ذي ثريد
ويرى املغني ّ
�ستوري” ليو ��س�يردان �أنّ “�سبوتيفاي” التي ت�ضم 381
مليون م�ستخدم وت�ستحوذ على �أك�ثر من  30%من �سوق
خدمات املو�سيقى بالبث التدفقي ،متثل “�شراً ال بد منه».

�أنفقت امر�أة �أمريكية مهوو�سة بالديكورات الكال�سيكية
�أك�ثر من  9500دوالر لتحويل منزلها �إىل “كب�سولة
زمنية” من ال�سبعينيات.
وا�شرتت توين ك��اران ( 41عامًا) املنزل يف عام 2019
وده�شت لأنه ال يزال ميتلك نف�س الأجهزة منذ ما يقرب
من  50عامًا مبا يف ذلك املوقد والثالجة ،والآن ملأت
املنزل بالعنا�صر التي وجدتها يف متاجر التحف لتح�صل
على جمموعتها ال�شخ�صية التي تتكون من حوايل 200
قطعة �أ�صلية.
وقالت توين التي تعمل ك�أخ�صائية دعم العمالء “دخلت
املنزل ،ور�أيت الأجهزة ،وعرفت للتو �أنني وجدت مكاين.

والد ريان يك�شف عن
�آخر كلمات الطفل داخل البئر
ك�شف خ��ال��د �أورام وال ��د ال�ط�ف��ل املغربي
ري��ان ع��ن �آخ��ر كلمات قالها جنله داخل
البئر� ،أثناء حماوالت �إنقاذه من قاع بئر
ع�م�ي�ق��ة ،يف ق���ص��ة تفا�صيلها م��رع�ب��ة يف
الداخل ولكثريين يف اخلارج.
وق ��ال وال ��د ال�ط�ف��ل �إن ري ��ان ك��ان يبكي،
و�آخ��ر ما قاله ب�صوت �ضعيف“ :طلعوين
طلعوين” .و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه ال يعلم كيف
وق��ع اب �ن��ه ،وع�ن��دم��ا ع��اد م��ن ال���ص�لاة مل
ي �ج��ده ،ب�ح���س��ب م��وق��ع “�شوف ت��ي يف”
املحلي.
و��ش�غ�ل��ت عملية �إن �ق��اذ ري� ��ان ،ال�ب��ال��غ من
العمر � 5سنوات ،والعالق يف منت�صف بئر
عمقها  60مرتا وال يتجاوز قطرها 30
�سم ،يف �ضواحي مدينة �شف�شاون ،ب�شمال
املغرب ،العامل �أجمع.
و�شهدت الواقعة تعاطفا كبريا من جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل ،حيث ن�شر م �غ��ردون على

م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي “تويرت”،
�� �ص ��ور ال �ط �ف ��ل و�أرف � �ق� ��وه� ��ا بتدوينات
ب �ل �غ��ات خم �ت �ل �ف��ة ،ود� �ش �ن��وا ال �ع��دي��د من
الها�شتاغات.
وق�ضى الطفل نحو � 100ساعة داخل
حفرة �ضيقة يف البئر ،عانى خاللها من
نزيف يف ر�أ�سه ب�سبب ارتطامه بال�صخور
�أث �ن ��اء ��س�ق��وط��ه ،ك�م��ا �أظ �ه ��رت املعاينات
ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي �أج ��راه ��ا ال �ف��ري��ق الطبي
ال��ذي دخ��ل �إىل النفق ال�ستخراج الطفل
ريان� ،أنه كان يعاين من ك�سور يف الرقبة
والعمود الفقري.
وترقب املاليني يف املغرب والعامل العربي
نهاية �سعيدة ملحنة الطفل ال��ذي جلبت
ق�صته تعاطفا دول�ي��ا وا��س�ع��ا ،لكن �شاءت
الأق��دار �أن يلفظ �أنفا�سه الأخ�يرة وحيدا
قبل وق��ت قليل م��ن و��ص��ول ف��رق الإنقاذ
�إليه.

ريهانا ت�ستعر�ض حملها بطريق ٍة جديدة
ا�ستعر�ضت النجمة والفنانة العاملية ريهانا حملها �أم��ام العلن ،بطريق ٍة غري الئق ٍة على
الإطالق� ،إذ بدت ب�إطالل ٍة جريئة �إىل �أبعد احلدود.
يف التفا�صيل� ،أحدثت النجمة العامليةريهان ا �ضجة كبرية ب�صور جديدة من حملها ن�شرتها
يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي �إن�ستغرام.
واعتمدت ريهانا �إطاللة اعتربها البع�ض غري حمت�شمة �إذ اعتمدت اللون الأ�سود مبالب�سها
الكاجوال الالفتة مربزة حملها بطريقة الفتة.
وك��ان��ت ك�شفت و�سائل �إع�ل�ام عاملية �أن النجمة العاملية ريهانا ح��ام��ل م��ن زوج�ه��ا �آي�ساب
روكي ،وقد انت�شرت �صور لها على مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ستعر�ض فيها حملها ببطن
مك�شوف.

«ديانا» يكت�سح
تر�شيحات التوتة الذهبية
ا�ستحوذ فيلم (دي��ان��ا) امل�ستوحى
م� ��ن ع �م ��ل م �� �س��رح��ي مو�سيقي
ع ��ن �أم� �ي��رة وي �ل��ز ال ��راح �ل ��ة على
ن �� �ص �ي��ب الأ� � �س� ��د م ��ن تر�شيحات
ج��ائ��زة التوتة الذهبية التي تعد
نقي�ضا جلوائز الأو��س�ك��ار ،وتمُ نح
لأ�سو�أ الأف�لام واملمثلني ،بر�صيد
ت�سعة تر�شيحات .وج��د القائمون
على اجل��وائ��ز يف ن�سختها الثانية
والأربعني �أن املمثل برو�س ويلي�س
ي���س�ت�ح��ق ا� �س �ت �ح��داث ف �ئ��ة خا�صة
با�سمه �إذ ن��ال ثمانية تر�شيحات
لفئة “�أ�سو�أ فيلم لربو�س ويلي�س
يف  ”2021وهي الأفالم الثمانية
التي �شارك فيها هذا العام.
ومل ي� �ف� �ل ��ت جن � ��م ك � � ��رة ال�سلة
الأم ��ري � �ك � �ي ��ة ال �� �ش �ه�ي�ر ل� �ي�ب�رون
جيم�س من “اجلوائز”� ،إذ ح�صل
على �أرب�ع��ة تر�شيحات منها �أ�سو�أ
ممثل ع��ن دوره يف (�سبي�س جام)
وه��و معاجلة جديدة لفيلم حمل
اال� �س��م ن�ف���س��ه م��ن ب �ط��ول��ة العب
ال�سلة املعتزل مايكل جوردان.
وح�صل على خم�سة تر�شيحات كل
م��ن فيلم (ك��اري��ن) ال ��ذي و�صفه
ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى اجل��وائ��ز بالعمل
امليلودرامي البائ�س و(ذا ومان �إن
ذا ويندو) �أو “املر�أة يف النافذة”،
الذي ُو�صف ب�أنه بال هدف.
لكن منظمي اجلوائز اعتربوا �أن
(دي��ان��ا) ي�ح�ل��ق يف ع��امل �آخ ��ر من
الرداءة� ،إذ ُر�شح جلائزة �أ�سو�أ اخراج
و�أ��س��و�أ �سيناريو وجلميع اجلوائز
الكربى تقريبا يف التمثيل ،ومنها
جائزة �أ�سو�أ ممثلة لبطلة الفيلم
جيانا دي وال.

