يف مواجهة احلرب يف �أوكرانيا

�ص 06

مثلث فاميار ينه�ض من رماده!

حديقة �أم الإمارات حتتفي ب�شهر القراءة

•• الفجر -هانز �ستارك –ترجمة خرية ال�شيباين

مع العديد من الأن�شطة والفعاليات

ميثل الغزو الرو�سي لأوكرانيا �أكرب عملية قطع يف تاريخ ما بعد احلرب الباردة� .إنها
تذهب �إىل ما هو �أبعد من �صدمة هجمات � 11سبتمرب� .إن الهجوم الرو�سي �سيغيرّ
ب�شكل عميق البنية الأمنية الأوروبية ،و�سيكون له ت�أثري كبري للغاية على ال�سيا�سات
الدفاعية والأمنية للدول الأع�ضاء يف الناتو .كما �سيغيرّ التوازن بني �أملانيا وفرن�سا
وبولندا ،و�سيتم ت�أكيد موقف هذه الأخ�يرة متامًا يف عدم ثقتها جتاه مو�سكو ،والذي
تبنته منذ نهاية االحتاد ال�سوفياتي ،وتتقا�سمه مع جريانها يف البلطيق.
ال ميكن لفرن�سا �إال �أن تالحظ ف�شل �سيا�ستها يف االنفتاح على رو�سيا ،و�أن املقاومة التي
يواجهها انخراطها يف منطقة ال�ساحل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إعادة انت�شار جزئي لقواتها
الع�سكرية يف و�سط �أوروبا ،وهو اجتاه يرتجم االن من خالل االلتزام املعزز يف رومانيا.
يرا ،ترى �أملانيا �أن جميع مبادئ �سيا�ستها اخلارجية ما بعد احلرب الباردة مو�ضع
�أخ� ً
ت�سا�ؤل .فالنظام الأوروب��ي ال��ذي �أرادت امل�ساعدة يف بنائه على مبادئ التجارة احلرة
والعمل املتعدد االطراف والرتابط بني االحتاد الأوروبي ورو�سيا ،قد انتهى.
(التفا�صيل �ص)12
مواقــيت ال�صالة الفجر05:27 ........
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الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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بعد منح الثقة للحكومة الليبية
اجلديدة ..ماذا ينتظر با�شاغا؟

�ص 17

الدويل لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

الإمارات تعلن �أولويات �شهر مار�س مع بدء رئا�ستها جمل�س الأمن الدويل

•• �أبوظبي-وام:

�أكد الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث �أن امل�ؤ�شرات الإيجابية ت�ؤكد دخول
الدولة يف مرحلة التعايف من جائحة كوفيد -19وذلك نتيجة انخفا�ض
�أع��داد الإ��ص��اب��ات و ال�سيطرة على ال��وب��اء وم��ا تبعه من �إج ��راءات تتعلق
بتخفيف القيود املتبعة.
و قال الدكتور طاهر الربيك العامري خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة
الإم ��ارات ح��ول م�ستجدات فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد � ،إن دول��ة الإمارات
ا�ستطاعت ادارة حت��دي "كوفيد  "19 -ب�ن�ج��اح م��ن خ�ل�ال اجلاهزية
اال�ستباقية واملرونة يف تفعيل القرارات املبنية على قراءة علمية ودرا�سة
متعمقة وو�ضع ا�سرتاتيجيات تعد من �أجنح النماذج العاملية.
و�أ�ضاف �أن هذه اجلهود �أثمرت عن احتواء اجلائحة بالتعاون مع قطاعات
ال��دول��ة ك��اف��ة وه��ذا م��ا ن��راه ال�ي��وم م��ن انخفا�ض ح��االت الإ��ص��اب��ة ومن
حيث اخلطة امل�ع��دة لتخفيف االج ��راءات وال�ع��ودة التدريجية للطاقات
اال�ستيعابية للأن�شطة.
وذكر �أنه نتيجة لل�سيا�سات والتوجيهات الثابتة ،وبت�ضافر جهود اجلميع،
ت�سري الإم��ارات بخطى حثيثة ومت�سارعة نحو ر�صد متحورات اجلائحة
م��ن خ�لال التخطيط املحكم والتنفيذ ال��دق�ي��ق لو�سائل الت�صدي لها
وت�سخري جميع االمكانيات املتوفرة يف الدولة.
وقال �إن التحـدي الـذي واجهتـه دول العالـم فـي الأ�شهر املا�ضيـة نتيجـة
كوفيـد -19حتـدٍ معقـد مـن حيـث �آثـاره وتداعياتـه ،فقـد دعتنـا الأزمة �إلـى
التفكيـر فـي �سـبل مكافحـة الوبـاء والتكيــف مــع الظــروف التــي فر�ضتهــا
علينــا الأزمة ،و�أي�ضــاً البحــث عــن �ســبل التكييف( .التفا�صيل �ص)6

مدير وكالة الف�ضاء الرو�سية:

�أي اخرتاق لأقمارنا ال�صناعية �سيعد �سببا للحرب

•• مو�سكو-رويرتز:

نقلت وكالة �إنرتفاك�س عن مدير وكالة الف�ضاء الرو�سية قوله �أم�س الأربعاء
�إن رو�سيا �ستتعامل مع �أي اخرتاق لأقمارها ال�صناعية كمربر للحرب.
وقالت الوكالة �إن دميرتي روجوزين مدير عام م�ؤ�س�سة رو�س كو�سمو�س
نفى التقارير الإعالمية التي ذكرت �أن مراكز مراقبة الأقمار ال�صناعية
الرو�سية قد مت اخرتاقها بالفعل و�سط غزو مو�سكو لأوكرانيا يف حني حذر
من �أي حم��اوالت لذلك .ونقلت �إنرتفاك�س عنه قوله �إن تعطيل الأقمار
ال�صناعية التابعة لأي بلد هو يف الواقع � ...سبب للحرب.
و�أ�ضافت الوكالة �أن روجوزين قال �أي�ضا �إن م�ؤ�س�سة رو�س كو�سمو�س تريد
م��ن �شركة التكنولوجيا الربيطانية (وان وي��ب) �أن ت�ق��دم �ضمانات ب�أن
�أقمارها ال�صناعية لن ُت�ستخدم �ضد رو�سيا .ونقلت الوكالة عنه القول �إنه
�إذا مل يتحقق ذلك ف�إن رو�سيا �ستلغي عملية الإطالق املقررة لنحو  36قمرا
�صناعيا ل�شركة وان ويب من قاعدة بايكونور الف�ضائية التي ت�ست�أجرها
رو�سيا من كازاخ�ستان دون تقدمي تعوي�ض لوان ويب.

احلريق الأوكراين:

ال�صحوة الع�سكرية الكربى لأوروبا

•• الفجر -خرية ال�شيباين

كانوا ب�ضع مئات ،من �شباب كنتاكي �أو نيفادا ،و�صلوا �إىل بولندا يف �أوائل
فرباير .قبل ثالثة �أ�سابيع من بدء الغزو الرو�سي لأوكرانيا ،عرب �أع�ضاء
الفرقة الأ�سطورية  82املحمولة جواً املحيط الأطل�سي للدفاع عن �أوروبا،
مثل �أ�سالفهم عام .1944
و�صول الفرقة الأمريكية  82يحمل رمزيّة قويّة للغاية .انهم اجلنود الذين
�شاركوا يف عملية الإنزال على �شواطئ نورماندي ،ومن قاموا بت�أمني مطار
كابول ،تو�ضح �أميلي زمي��ا� ،أخ�صائية الناتو املرتبطة مبركز ثو�سيديد يف
جامعة بانثيون�-آ�سا�س� ،سيا�سيا ،بالن�سبة للبولنديني( .التفا�صيل �ص)10

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي
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�أخبار الإمارات

(التفا�صيل �ص)3

زار منتدى دبي ال�صحي 2022

حممد بن را�شد :الإمارات �أر�ست دعائم متينة للقطاع
الطبي ووفرت �أف�ضل خدمات الرعاية ال�صحية
•• دبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � ��وزراء ح��اك��م دبي
(رع��اه اهلل) �أن دول��ة الإم� ��ارات �أر�ست
دعائم متينة للقطاع الطبي بتوفريها
الإمكانيات والبنى التحتية املتطورة
كافة لتقدمي �أف�ضل خدمات الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ،ب��اال��س�ت�ع��ان��ة ب �ك��وادر طبية
م��درب��ة وع��ال�ي��ة ال �ك �ف��اءة ،ع�ل�اوة على
�شراكات ال��دول��ة مع ك�برى امل�ؤ�س�سات
الطبية ال�ع��امل�ي��ة وق ��ال :يبقى هدفنا
دائ �م �اً احل �ف��اظ ع�ل��ى ��ص�ح��ة و�سالمة
ك ��اف ��ة �أف� � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ويف خمتلف
الأوقات.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة �صاحب ال�سمو
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة ،رئ�ي����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ،ح��اك��م دب � ��ي( ،رع� � ��اه اهلل)،
ف �ع��ال �ي��ات ال� �ي ��وم الأول مل �ن �ت��دى دبي
ال�صحي  2022يف دورته الرابعة.
(التفا�صيل �ص)2

حممد بن را�شد خالل زيارته منتدى دبي ال�صحي ( 2022وام)

الإمارات تعلن تقدمي م�ساعدات �إغاثية
لأوكرانيا بـ  5ماليني دوالر �أمريكي
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
ع��ن تقدميها م�ساعدات �إغ��اث�ي��ة للمدنيني
املت�ضررين يف �أوكرانيا بقيمة خم�سة ماليني
دوالر �أمريكي ،وذلك ا�ستجابة لنداء الأمم
املتحدة العاجل ،وخطة اال�ستجابة الإقليمية
ل�لاج�ئ�ين يف �أوك��ران �ي��ا ،مب��ا يعك�س تركيز
ال��دول��ة على مبادئ الت�ضامن الإن�ساين يف
حاالت النزاع.
وت��ؤك��د دول��ة الإم ��ارات �أهمية الرتكيز على
الو�ضع الإن�ساين املتدهور للمدنيني و�ضمان
حمايتهم ،وك��ذل��ك �إت��اح��ة دخ��ول الوكاالت
الإن�سانية ،و�إن���ش��اء مم��رات �آم�ن��ة ،وال�سماح
لأي �شخ�ص يرغب باملغادرة �أن يفعل ذلك
دون متييز �أو عوائق ،كما ورد يف بيان دولة
الإم��ارات ،وما متت مناق�شته خالل اجتماع
جم�ل����س الأم � ��ن ال� ��ذي ان �ع �ق��د ب �ت��اري��خ 28
ف�براي��ر املا�ضي ب�ش�أن الو�ضع الإن���س��اين يف
�أوكرانيا .وكان معايل �أنطونيو غوتريي�ش،
الأم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة ق ��د �أطلق
�أم�س االول ،ن��داء ر�سميا لتمويل العمليات
الإن�سانية للأمم املتحدة يف �أوكرانيا ،حيث
ذكرت تقارير الأمم املتحدة �أن هذا التمويل
�أم��ر م�ل� ّح مل�ساعدة ودع��م �آالف الأ�شخا�ص
الذين يعانون من نق�ص يف احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية.

الفروف� :إذا اندلعت حرب عاملية ثالثة �ستكون نووية ومدمرة

قوات رو�سيا حتا�صر كييف من كافة اجلهات
•• عوا�صم-وكاالت:

دخلت العملية الع�سكرية الرو�سية
يف �أوك ��ران� �ي ��ا ،الأرب � �ع� ��اء ،يومها
ال���س��اب��ع ،فيما تت�صاعد الأم ��ور
ع �ل��ى الأر� � � ��ض رغ� ��م �ضغوطات
ال�غ��رب على مو�سكو ،م��ن خالل
ع �ق ��وب ��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة موجعة،
�آخ��ره��ا ج��اء من وا�شنطن ،حيث
ت�غ�ل��ق �أم�ي�رك ��ا جم��ال �ه��ا اجل ��وي
بالكامل �أمام الطريان الرو�سي.
ويف �آخر التطورات امليدانية� ،أعلن
حاكم كييف �أن القوات الرو�سية
ت� �ق�ت�رب �أك �ث ��ر م� ��ن العا�صمة
الأوك��ران�ي��ة ،فيما �أف��ادت م�صادر
م �ت �ع��ددة ب� ��أن ال �ق��وات الرو�سية
حتا�صر العا�صمة كييف من كافة
اجلهات.
وذك��رت وكالة الإع�ل�ام الرو�سية
ن �ق�لا ع ��ن وزارة ال ��دف ��اع ام�س
�أن ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة �سيطرت
ع�ل��ى م��دي�ن��ة خ�ير� �س��ون بجنوب
�أوكرانيا.
و�أع �ل��ن ال�ك��رم�ل�ين ،الأرب �ع ��اء� ،أن
الوفد الرو�سي م�ستعد ال�ستئناف
حم��ادث��ات ال�سالم م��ع �أوكرانيا.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م الكرملني،
دميرتي بي�سكوف :وفدنا �سيكون

االحتاد الأوروبي :نرحب بجميع الفارين من احلرب يف �أوكرانيا
•• بروك�سيل-وكاالت:

قالت رئي�سة املفو�ضة الأوروبية� ،أور�سوال فون دير الين ،الأربعاء� ،إن جميع الفارين من العملية الع�سكرية
الرو�سية يف �أوكرانيا مرحب بهم يف �أوروبا.
و�أ�ضافت فون دير الين عرب ح�سابها على تويرت� :سنوفر
احلماية للذين يبحثون عن م��أوى و�سن�ساعد الذين
يبحثون عن طريق �آمن �إىل وطنهم.
وارت �ف��ع ع��دد ال�لاج�ئ�ين ال�ف��اري��ن م��ن �أوك��ران �ي��ا �إىل
ال�ب�ل��دان امل �ج��اورة جم ��ددا ،وو� �ص��ل �إىل � 836ألف
�شخ�ص حتى الأول من مار�س ،بح�سب �إح�صاء �أعدته
مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
�صدر الأربعاء .وبذلك ،ارتفع العدد بـ � 160ألف الجئ
بعدما كان � 677ألفا الثالثاء ب�سحب ما �أعلن املفو�ض
ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني فيليبو غراندي خالل نداء عاجل
لتمويل م�ساعدات �إن�سانية للبالد وللأ�شخا�ص الذين
فروا من املعارك.
ويف وقت �سابق ،قالت املفو�ضية الأوروبية
يف بيان �إن �أكرث من � 650ألف �شخ�ص
ف ��روا م��ن �أوك��ران �ي��ا �إىل دول جماورة
�أع�ضاء يف االحت��اد الأوروب ��ي ،منذ بدء
العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا
�أواخر ال�شهر املا�ضي.

رئي�س املجل�س الأوروبي ورئي�س الوزراء البولندي يتحدثان �إىل ن�ساء �أوكرانيات جل�أن �إىل بولندا (ا ف ب)
جاهزا ملتابعة املحادثات ،م�شريا قولها� :سنجري جولة ثانية من ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين قبل
بدء احلرب.
�إىل �أن ال��وف��د ي�ت��وق��ع ا�ستئناف املحادثات مع رو�سيا اليوم.
و�صرح وزير اخلارجية الأوكراين ه � ��ذا وح � � � � ّذر وزي� � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة
املحادثات م�ساء الأربعاء.
وذك� ��ر ب�ي���س�ك��وف �أن وف ��د بالده دم �ي�ت�رو ك��ول �ي �ب��ا ب �ق��ول��ه :نحن ال ��رو� � �س ��ي� � ،س�ي�رغ��ي الف� � ��روف،
�سيكون جاهزا للمفاو�ضات م�ساء جاهزون للمحادثات ،لكننا غري الأرب�ع��اء ،من �أن احل��رب العاملية
الأربعاء ،دون �أن يك�شف عن موقع م���س�ت�ع��دي��ن ل �ق �ب��ول الإم� �ل��اءات الثالثة �ستكون نووية ومدمرة.
املفاو�ضات �أو �أي تفا�صيل �أخرى .الرو�سية.
ونقلت وك��ال��ة الإع�ل�ام الرو�سية
ويف وق� ��ت الح � ��ق ،ن �ق �ل��ت وكالة و�أو�� �ض ��ح �أن امل �ط��ال��ب الرو�سية ع ��ن الف � � ��روف ق ��ول ��ه �أم� �� ��س �إن
ت��ا���س ع��ن ال��رئ��ا��س��ة الأوكرانية مل ت�ت�غ�ير ع �م��ا �أع �ل �ن��ه الرئي�س �أ�سلحة نووية �ست�ستخدم ،ودماراً

�صنعاء ..ح�صار حوثي خانق يفاقم معاناة ال�سكان

انفجارات عنيفة ملخازن �أ�سلحة حوثية مبعتقل للمختطفني بتعز

•• اليمن-وكاالت:

توا�صل ميلي�شيا احل��وث��ي ،ال ��ذراع الإي��ران�ي��ة يف اليمن ،احتجاز �أكرث
من � 600شاحنة نقل م�شتقات نفطية مبحافظة اجل��وف ،يف وقت
تتفاقم �أزم��ة امل�شتقات النفطية يف �صنعاء واملحافظات امل �ج��اورة لها
على نحو غ�ير م�سبوق .ويف ح�ين ت�صطف �آالف ال�سيارات واملركبات
العامة �أمام عدد من حمطات التعبئة يف �سل�سلة طوابري ي�صل امتدادها
لب�ضعة كيلومرتات قفز �سعر الغالون البنزين �سعة  20لرتا �إىل ما
فوق الـ(� )40ألف ريال ميني ،يف ال�سوق ال�سوداء التي تديرها قيادات
حوثية.
و�أف��ادت مواقع �إخبارية حملية �أن امليلي�شيات احلوثية تتعمد افتعال
�أزمات م�ستمرة يف الوقود يف مناطق �سيطرتها ال�ستغالل ذلك �سيا�سياً
و�إن�سانياً ،وت�سخري الكميات امل�ستوردة املكد�سة التابعة لقياداتها للبيع
يف ال�سوق ال�سوداء ،حيث ت�شهد املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني
ارتفاعاً قيا�سياً هو الأعلى يف تاريخه لأ�سعار الوقود.
ه��ذا وان�ف�ج��رت خم��ازن �أ�سلحة تابعة مليلي�شيا احل��وث��ي الإره��اب �ي��ة ،يف
مدينة ال�صالح مبنطقة احلوبان �شرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن،
والتي حولتها امليلي�شيات �إىل �سجن ومعتقل للمختطفني من معار�ضي
م�شروعها االنقالبي .ون�شرت ال�شبكة اليمنية للحقوق واحلريات مقطع
فيديو النفجارات عنيفة ع��ده يف خم��ازن الأ�سلحة يف مدينة ال�صالح
التابعه للحوثني يف تعز ليلة الأربعاء ..م�ؤكدة �أن االنفجارات ا�ستمرت
من ال�ساعه الواحد بعد منت�صف الليل حتى الثالثه فجراً.

وا� �س �ع �اً �سيحل �إذا ن�شبت حرب
عاملية ثالثة.
وق ��ال الف ��روف �إن رو��س�ي��ا ،التي
� �ش �ن��ت م ��ا و� �ص �ف��ه ب� ��أن ��ه عملية
ع�سكرية خ��ا��ص��ة ��ض��د �أوكرانيا
الأ�سبوع املا�ضي� ،ستواجه خطراً
حقيقياً �إذا ح�صلت كييف على
�أ�سلحة نووية.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة ت��ا���س الرو�سية
ل�ل�أن �ب��اء ع��ن الف� ��روف ق��ول��ه �إن
رو� �س �ي ��ا ل ��ن ت �� �س �م��ح لأوك ��ران� �ي ��ا
بامتالك �أ�سلحة نووية.
كما اتهم وزير اخلارجية الرو�سي
�أوكرانيا باملماطلة يف املفاو�ضات
مع مو�سكو ب�سبب وا�شنطن.
ي ��أت��ي ه ��ذا ب�ي�ن�م��ا دخ ��ل اجلي�ش
الرو�سي �إىل الأرا�ضي الأوكرانية
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ،فيما و�صفته
مو�سكو ب�أنه عملية خا�صة لنزع
�سالح كييف ،وهو تربير رف�ضته
�أوكرانيا والغرب.
يف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ق��ال��ت وزارة
اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ام ����س �أن
مو�سكو �ستوا�صل مطالبة حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي ال �ن��ات��و بعدم
التو�سع يف �شرق �أوروب��ا ،حمذر ًة
من �إمكانية حدوث �صدام مبا�شر
مع حلف الناتو.

�أوكرانيا تدعو �أمهات اجلنود الرو�س
الأ�سرى لديها �إىل القدوم ال�صطحابهم
•• كييف�-أ ف ب:

دع��ا اجل�ي����ش الأوك � ��راين الأربعاء
�أمهات اجلنود الرو�س الذين �أُ�سروا
يف امل�ع��ارك �إىل ال�ق��دوم �إىل كييف
لت�سلم �أبنائهن ،وذل��ك يف حماولة
على ما يبدو لإحراج مو�سكو.
وق ��ال ��ت وزارة ال� ��دف� ��اع يف بيان
�إن ق� ��رارا ات �خ��ذ بت�سليم اجلنود
الرو�س الأ�سرى لأمهاتهم �إذا جئن
لت�سلمهم يف �أوكرانيا ،يف كييف.
بعد �أ�سبوع على الغزو ،تقول كييف
�إن �ه��ا �أ� �س��رت ع���ش��رات الع�سكريني
ال� ��رو�� ��س .وت �ن �ت �� �ش��ر ع �ل��ى امل��واق��ع
االل�ك�ترون�ي��ة ت�سجيالت م�صورة
ب��ال�ه��ات��ف يظهر فيها ��ش�ب��ان بزي
ع���س�ك��ري ي �ب��دو ع�ل�ي�ه��م االرتباك
ومن دون �سالح.
� �س �ع��ت ك �ي �ي��ف ل �ت �ق��وي ����ض الدعم
ال�شعبي الرو�سي للغزو بفتح خط
��س��اخ��ن لل��أه��ايل ال��رو���س ملعرفة
م�صري �أبنائهم وما �إذا كانوا قتلوا
�أو �أُ�سروا.
ون�شرت وزارة الدفاع �أرقام هواتف
وع�ن��وان بريد ال �ك�تروين ،لتوفري
معلومات ب�ش�أن رو�س �أ�سرى ،فيما
دعيت الأم�ه��ات للقدوم �إىل كييف
لت�سلم �أبنائهن املفقودين.
وج � � ��اء يف ب� �ي ��ان ال� � � � ��وزارة �سيتم
ا�ستقبالك و�أخذك �إىل كييف حيث
�سيعاد ابنك لك.

امل����غ����رب ي��ح��ب��ط خم��ط��ط
ه���ج���م���ات ����ض���د �أج���ان���ب
•• الرباط -رويرتز:

�أعلنت ال�سلطات املغربية �أم�س �أنها
اعتقلت �شخ�صا م��وال�ي��ا لتنظيم
داع� �� ��ش الإره � ��اب � ��ي ك ��ان يخطط
لهجمات �ضد �أجانب باملغرب.
وق ��ال امل�ك�ت��ب امل��رك��زي للأبحاث
الق�ضائية ،املخت�ص يف اجلرائم
الكربى ومنها ق�ضايا الإرهاب ،يف
بيان له �أم�س �إنه متكن من توقيف
عن�صر متطرف م��وايل مل��ا ي�سمى
بتنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية ،يبلغ
من العمر  27عاما والذي ي�شتبه
يف ت ��ورط ��ه يف الإع � � � ��داد لتنفيذ
خمططات �إرهابية لها امتدادات
وت � �ق� ��اط � �ع� ��ات ع � ��اب � ��رة ل� �ل� �ح ��دود
الوطنية ،وذل��ك يف �إط��ار م�شروع
ج �م��اع��ي ي �ه��دف ل�ل�م����س اخلطري
ب��ال�ن�ظ��ام ال �ع��ام .و�أ�� �ض ��اف البيان
�أنه مت توقيف امل�شتبه فيه بدائرة
فم �أزكيد ب�ضواحي مدينة طاطا
(جنوب املغرب)

رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي وامل�ست�شار الأملاين خالل م�ؤمترهما ال�صحفي

امل�ست�شار الأملاين من �إ�سرائيل :اتفاق
النووي الإيراين ال يحتمل الت�أجيل

•• القد�س-وكاالت:

�شدد امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولت�س خالل زيارته لإ�سرائيل ،الأربعاء ،على
�أن التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين ال يحتمل الت�أجيل
�أك�ثر م��ن ذل��ك .وق��ال �شولت�س خ�لال م��ؤمت��ر �صحايف م��ع رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي نفتايل بينيت ،الذي يعار�ض االتفاق ب�شدة :نتطلع �إىل التو�صل
�إىل اتفاق يف فيينا ،حان الوقت الآن التخاذ قرار ،ال ينبغي ت�أجيله �أكرث من
ذلك .وبد�أ �شولت�س زيارة ر�سمية لإ�سرائيل وغادر �أوروبا لفرتة وجيزة مع
احتدام �أكرب حرب برية يف القارة منذ �أجيال بني رو�سيا و�أوكرانيا.
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ال�صحة جتري  430,493فح�صا ك�شف عن � 519إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 1,613حالة �شفاء
••�أبوظبي  -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  430,493فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  519حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  880,970حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,301حالة.
و�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,613حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  837,139حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  18,687جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  18,687جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  24,188,896جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  244.57جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�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

فازت دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة ،بجائزة ال�شارقة للتميز للتميز
للدورة  ،2021-2020والتي تنظمها غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة،
عن فئة امل�س�ؤولية املجتمعية ،وي�شارك فيها القطاعان احلكومي واخلا�ص
وتقام على م�ستوى الدولة ودول اخلليج العربي .وعربت ناعمة الزرعوين
مدير �إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي يف الدائرة ،عن �سعادتها باحل�صول على اجلائزة
التي �أ�صبحت من املبادرات الوطنية الداعمة للعمل االجتماعي وامل�ؤ�س�سي
وخالفه يف الإمارات ،والأهم من ذلك �أنها حتفز اجلهات امل�شاركة فيها على
التناف�س ال�صحي فيما بينها لتقدمي الأف�ضل من املبادرات وامل�شاريع التي
تعود باخلري والفائدة على املجتمع والدولة.

•• �أبوظبي -وام:

اجتماعية ال�شارقة تفوز بال�شارقة
للتميز عن فئة امل�س�ؤولية املجتمعية

زار منتدى دبي ال�صحي 2022

حممد بن را�شد :الإمارات �أر�ست دعائم متينة للقطاع الطبي ووفرت �أف�ضل خدمات الرعاية ال�صحية
• الدولة دعمت القطاع بالبنى التحتية املتطورة والكوادر املدربة عالية الكفاءة
• حري�صون على تبني وت�شجيع كافة الأفكار واالبتكارات التي ت�ضمن �سالمة املجتمع وتدفع جهود االرتقاء ب�صحة الإن�سان
•• دبي -وام:

�أك ��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) �أن دولة الإمارات
�أر��س��ت دع��ائ��م متينة للقطاع الطبي بتوفريها
الإم �ك��ان �ي��ات وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة امل �ت �ط��ورة كافة
ل �ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية،
باال�ستعانة بكوادر طبية مدربة وعالية الكفاءة،
عالوة على �شراكات الدولة مع كربى امل�ؤ�س�سات
ال�ط�ب�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة وق � ��ال :ي�ب�ق��ى ه��دف �ن��ا دائماً
احلفاظ على �صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع
ويف خمتلف الأوقات.
جاء ذلك خالل زيارة �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي( ،رعاه
اهلل) ،يرافقه �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية فعاليات اليوم الأول
ملنتدى دب��ي ال�صحي  2022يف دورت��ه الرابعة
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله �إىل مركز

دب��ي ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي م�ع��ايل عبدالرحمن بن
حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووقاية املجتمع،
و�سعادة عو�ض �صغري الكتبي ،مدير ع��ام هيئة
ال�صحة يف دبي.
ي�شارك يف امل�ن�ت��دى،ال��ذي ُتختتم �أعماله اليوم
"اخلمي�س"� ،أك�ث�ر م��ن  2000م���ش��ارك من
 30دولة ،وجمع من كبار م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية داخ��ل الدولة وخارجها ،وح�شد كبري
من �صناع القرار والعلماء والأطباء� ،إىل جانب
م�شاركة جمموعة رائ ��دة م��ن ك�برى ال�شركات
املنتجة للتقنيات واحللول الذكية الطبية.
رح��ب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة،
وق��د ّ
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،حاكم دبي( ،رع��اه اهلل)،
بامل�شاركني يف املنتدى من خمتلف �أنحاء املنطقة
والعامل ،م�ؤكداً حر�ص دولة الإمارات على تبني
وت�شجيع كل الأف�ك��ار واالب�ت�ك��ارات التي ت�ضمن
ال���س�لام��ة للمجتمع ،وت�سهم يف ت�ط��وي��ر ودفع
جهود االرتقاء ب�صحة الإن�سان.
و��ش�ه��د ��س�م��وه ج��ان �ب �اً م��ن اجل�ل���س��ة الرئي�سية
للمنتدى ال��ذي ت�شهد �أج �ن��دة �أع �م��ال متنوعة

بح�ضور ع��دد كبري م��ن امل�س�ؤولني واملخت�صني
وال �ع��ام �ل�ين يف جم� ��االت ال��رف��اه �ي��ة والرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة وم ��راق� �ب ��ة اجل� � ��ودة واال�ست�شارات
والأب� � �ح � ��اث ،وت �ط��وي��ر الأع � �م � ��ال ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
ال�صيادلة والفنيني ال�صحيني ،وطلبة الطب.
�إىل ذل��ك ،تفقّد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،معر�ض التقنيات واحللول
الذكية الطبية امل�صاحب للمنتدى واطلع �سموه
ع�ل��ى �أح� ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة والتجهيزات
احلديثة ،التي عر�ضتها كربى ال�شركات املنتجة
للتكنولوجيا يف العامل.
وزار �سموه جناح هيئة ال�صحة بدبي يف املعر�ض
وا�ستمع �إىل �شرح حول م�شاريع الهيئة وخططها
امل�ستقبلية ومن بينها م�شروع �إن�شاء مركز عاملي
متميز لأمرا�ض وجراحة القلب ،واملخطط له �أن
يكون الأف�ضل والأحدث على م�ستوى املنطقة.
واط �ل ��ع � �س �م��وه ع �ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل م��رك��ز التحكم
ومتابعة املر�ضى يف م�ست�شفى را�شد ،املتخ�ص�ص
يف متابعة مر�ضى القلب يف منازلهم بعد تلقي
العالج الالزم يف امل�ست�شفى.

و��ش�م�ل��ت زي� ��ارة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم كذلك االط�لاع على �أحدث
التقنيات الذكية امل�ستخدمة من ِق َبل م�ؤ�س�سة
دبي خلدمات الإ�سعاف ،مبا يف ذلك تقنية (عني
امل�سعف) ،الأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة،
وتفا�صيل (البورد الذكي) الذي تتعرف م�ؤ�س�سة
دب��ي خلدمات الإ�سعاف من خالله على حركة
وخطوط �سري �سيارات الإ�سعاف يف دبي.
وي���س�ل��ط امل �ن �ت��دى ال �� �ض��وء ع �ل��ى جم �م��وع��ة من
امل��و��ض��وع��ات ملهمة �ضمن  10حم��اور رئي�سية،
يومي انعقاده ،وت�شمل جائحة كوفيد-
وخالل
ّ
 ..19وال��و��ض��ع الطبيعي اجل��دي��د ،والطريق
�إىل ال�شفاء ،ومنهجية فاعلية الرعاية ما بعد
اجلائحة ،وم��ن التطعيم �إىل ال�ع�لاج ،و�أهداف
التنمية امل�ستدامة ،ودور الإع�ل�ام يف مواجهة
جائحة كوفيد ،-19كما �سيتناول املنتدى يف
ي��وم��ه ال �ث��اين ،م��و��ض��وع��ات :ال�صحة الرقمية،
واجلينوم ،وط��ب الف�ضاء ،والبيانات ال�ضخمة
وال��ذك��اء اال�صطناعي ،وال��رع��اي��ة القائمة على
القيمة واقت�صاديات ال�صحة.

برئا�سة من�صور بن زايد

امل�صرف املركزي يعتمد  5000وظيفة للمواطنني يف القطاع امل�صريف والت�أمني بنهاية 2026
•• �أبوظبي -وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س
�إدارة م���ص��رف الإم� � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة امل��رك��زي ،اج�ت�م��اع جمل�س
�إدارة امل�صرف املركزي وال��ذي عُقد
ام�س يف ق�صر الوطن ب�أبوظبي.
ورح� ��ب ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ب��احل���ض��ور ،و�شكر
�سموه امل�صرف املركزي على اجلهود
امل�ب��ذول��ة بكافة قطاعاته و�إدارات ��ه
العليا ،للمحافظة على اال�ستقرار
امل ��ايل يف ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف ،وتابع
� �س �م��وه � �س�ي�ر ال �ع �م��ل ع �ل��ى تنفيذ
اخلطط املو�ضوعة للمرحلة املقبلة
وال � �ت ��ي ت �ت �ن��ا� �س��ب م ��ع التطلعات
االق�ت���ص��اد ّي��ة وامل�ستقبل ّية للدولة
نحو ال�شمول الرقمي والنظام املايل
الأخ �� �ض��ر وال � ��ذي ي�ع�م��ل امل�صرف
امل � ��رك � ��زي ع� �ل ��ى حت �ق �ي �ق��ه ب�أعلى
م���س�ت��وي��ات اجل� ��ودة ومب ��ا يتنا�سب

و�أف�ضل املمار�سات العامل ّية ،ل�ضمان
ري� ��ادة ال��دول��ة �إق�ل�ي�م�ي�اً ودول� �ي� �اً يف
ه��ذا امل�ج��ال .ح�ضر االجتماع نواب
الرئي�س معايل عبدالرحمن �صالح
�آل ��ص��ال��ح وم �ع��ايل ج��ا��س��م حممد
ال ��زع ��اب ��ي ،وم� �ع ��ايل خ��ال��د حممد

بالعمـى حمافظ امل�صرف املركزي،
و�أ��ص�ح��اب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ي��ون ����س ح��اج��ي اخل � ��وري،
و�سامي �ضاعن القمزي ،و د .علي
حممد الرميثي.
واع �ت �م��د جم �ل ����س �إدارة امل�صرف

امل��رك��زي برنامج توطني الوظائف
ال �ق �ي��ادي��ة وال��رئ�ي���س�ي��ة يف القطاع
امل�صريف والت�أمني يف الدولة ،وذلك
بتفعيل م �ب��ادرات امل�صرف املركزي
اخل ��ا�� �ص ��ة ب��ال �ت��وط�ي�ن م� ��ن خ�ل�ال
اع �ت �م��اد  5,000وظ�ي�ف��ة جديدة

بنهاية  ،2026بالتن�سيق مع معهد
االمارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية
وجم �ل ����س �إدارة جم�ل����س تناف�سية
الكوادر الإماراتية وتكليف ومتابعة
املعهد يف حتقيق هذه امل�ستهدفات.
وجرى خالل االجتماع ،ا�ستعرا�ض

ت �ق��ري��ر م �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ق ��رارات
والتوجيهات ال�صادرة عن املجل�س
يف اجتماعاته ال�سابقة ،والقرارات
التي مت اتخاذها بالتمرير.
واطلع املجل�س على بع�ض املوا�ضيع
املقدمة من بع�ض الدوائر والإدارات

يف ق �ط ��اع ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى البنوك
والت�أمني يف امل�صرف املركزي حيث
وافق على طلبات البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل��ال � ّي��ة الأخ� ��رى وات �خ��ذ القرارات
الالزمة ب�ش�أنها ،كما اعتمد املجل�س
تعديل �إ� �ش �ع��ارات امل���ص��رف املركزي

ب���ش��أن احل ��دود ال�ق���ص��وى للر�سوم
والعموالت املفرو�ضة على املن�ش�آت
املال ّية املرخ�صة ،ووافق كذلك على
تعديل ن�ط��اق عمل م��رك��ز املخاطر
امل�صرف ّية بامل�صرف امل��رك��زي ب�ش�أن
نظام ال�شيكات املرجتعة.
كما ا�ستعر�ض املجل�س خطة امل�صرف
املركزي ب�ش�أن التعاون والتوا�صل مع
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املالية
وامل �� �ص��رف �ي��ة واجل� �ه ��ود اجلماعية
امل �ب��ذول��ة مل�ك��اف�ح��ة غ���س��ل الأم � ��وال
ومتويل الإره��اب يف دولة الإمارات،
على ال�صعيدين املحلي وال ��دويل،
ونظام االمتثال املعزز ملكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
وا�� �س� �ت� �ك� �م ��ل امل� �ج� �ل� �� ��س مناق�شة
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة ع�ل��ى جدول
�أع� �م ��ال ��ه ،وال� �ت ��ي ت���ض�م�ن��ت بع�ض
امل��و��ض��وع��ات الإدار ّي� ��ة والت�شغيل ّية،
وات�خ��ذ ال �ق��رارات املنا�سبة ب�ش�أنها،
كما واف��ق املجل�س على �إط��ار العمل
امل � �ط� ��روح م ��ن دائ � � ��رة امل �خ ��اط ��ر يف
امل�صرف املركزي.

هية البيئة � -أبوظبي تو�سع نطاق برناجمها ملراقبة جودة الهواء يف 2021
•• �أبوظبي  -وام:

عملت هيئة البيئة � -أب��وظ�ب��ي خ�لال ال�ع��ام املا�ضي على تو�سيع نطاق عمل
برنامج املراقبة حلماية جودة الهواء يف �إمارة �أبوظبي وذلك من خالل تنفيذ
�سل�سلة من امل�شاريع التي مت اال�ضطالع بها ط��وال العام والتي �أ�سفرت عن
حتقيق العديد من الإجنازات الهامة يف هذا املجال .وجنحت الهيئة يف حتقيق
هذه الإجن��ازات بف�ضل �شبكتها الوا�سعة ملراقبة ج��ودة الهواء والتي تتمحور
حول خمترب معايرة معتمد يعزز �ضمان اجل��ودة وتدابري و�إج��راءات املراقبة
مما ي�ؤدي �إىل جودة عالية يف البيانات .وتتكون �شبكة الهيئة من  20حمطة

ثابتة تراقب عن كثب ج��ودة الهواء وتوفر بيانات عالية الدقة بن�سبة ت�صل
�إىل  99%كما تدير الهيئة حمطتني متنقلتني ت�ستخدمان لإجراء درا�سات
متخ�ص�صة بجودة الهواء يف جميع �أنحاء الإمارة.
وتقوم ال�شبكة بقيا�س  275م�ؤ�شراً وتقدم ما م�ق��داره 130,086,000
نقطة بيانات دقيقة جديدة �سنويًا للإمارة  ..وحتفظ قاعدة البيانات حاليا
�أكرث من  1,561,032,000نقطة بيانات �صاحلة يتم توفريها لأكرث من
ً 70
ن�شاطا تتبع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني مثل الهيئات احلكومية املحلية
واالحت��ادي��ة وك��ذل��ك امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي�ي��ة كما �أن هناك زي��ادة �سنوية تقدر
بن�سبة  30%على طلبات بيانات ج��ودة الهواء من خمتلف اجلهات املعنية.

ويتم توفري البيانات يف الوقت الفعلي احلقيقي لها على املوقع �إلكرتوين
اخلا�ص بجودة الهواء  www.adairquality.aeوالذي �شهد خالل
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي  6861زي ��ارة ع�ل��ى م�ستوى دول ��ة الإم � ��ارات و 78زي ��ارة من
خمتلف دول العامل الأخرى .وقال املهند�س في�صل احلمادي املدير التنفيذي
ب��الإن��اب��ة لقطاع اجل��ودة البيئية بهيئة البيئة � -أب��وظ�ب��ي  :قمنا خ�لال عام
 2021بتو�سيع نطاق عملنا يف برنامج حماية وحت�سني جودة الهواء يف امارة
�أبوظبي واملحافظة على نوعية الهواء يف االمارة وفقاً لأعلى املعايري العاملية
حيث كانت  83%من �أي��ام ع��ام � 2021أو ما يعادل � 303أي��ام تقع �ضمن
احلدود الوطنية مل�ؤ�شر جودة الهواء كما ا�ستمر التعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية

وال�شركاء الدوليني لزيادة الفهم حول امللوثات وتطوير ا�سرتاتيجيات املراقبة
والقيا�س اخلا�صة بالهيئة .و�أ�ضاف احلمادي  :على مدار العام حققنا العديد
من الإجن ��ازات مثل االنتهاء من التقرير ال�سنوي جل��ودة ال�ه��واء املحيط يف
�إمارة �أبوظبي لعام  2020ويعتمد هذا التقرير على بيانات من �شبكة مراقبة
جودة الهواء املحيط التابعة للهيئة  ..وقد مت �ضبط جودة بيانات عام 2020
و�إع��داده��ا ك�أ�سا�س للإح�صاءات املقدمة يف التقرير �إىل جانب مقارنة نتائج
الر�صد النهائية فيه مع نتائج ال�سنوات ال�سابقة.
وتراقب �شبكة الهيئة ما ي�صل �إىل  14ملوثا و 6م�ؤ�شرات للأر�صاد اجلوية
وال�ضو�ضاء يف كل حمطة من حمطاتها ملراقبة جودة الهواء.
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الإمارات تعلن �أولويات �شهر مار�س مع بدء رئا�ستها جمل�س الأمن الدويل
•• نيويورك-وام:

تولت الإم��ارات العربية املتحدة اعتباراً من �أم�س الأول الثالثاء رئا�سة
جمل�س الأم��ن ال��دويل ل�شهر مار�س اجل��اري ،حيث �ستمنح الأولوية يف
عملها لأجندة املر�أة وال�سالم والأمن العاملي ،والأمن املناخي ،والتعاون
بني املجل�س وجامعة ال��دول العربية ،بالإ�ضافة �إىل معاجلة التطورات
الأخرية ب�ش�أن الق�ضايا الأمنية يف جميع �أنحاء العامل.
وقالت معايل النا ن�سيبة ،املندوبة الدائمة ل�ل�إم��ارات العربية املتحدة
ل ��دى الأمم امل �ت �ح��دة :ن�ت�ر�أ���س جم�ل����س الأم� ��ن يف وق ��ت ن�شهد خالله
ا�ضطرابات هائلة على ال�صعيد العاملي ،حيث نواجه عددا من الأزمات
املدرجة على جدول �أعمال املجل�س ..م�ضيفة� :سنعمل على �إدارة جدول

الأعمال باملرونة التي تتطلبها املرحلة احلالية.
وو�ضعت دولة الإمارات ب�صفتها رئي�ساً ،جدول �أعمال جمل�س الأمن ل�شهر
مار�س وذل��ك باالتفاق مع الأع�ضاء الآخ��ري��ن ،حيث �سترت�أ�س الدولة
اجتماعات املجل�س لتطوير اال�ستجابات للتحديات الأمنية العاملية امللحة
ب�شكل جماعي ،مبا ي�شمل ت�سهيل اتخاذ ال�ق��رارات وخمرجات املجل�س
الأخ��رى .و�ستعقد دول��ة الإم��ارات جل�سة نقا�ش مفتوحة على امل�ستوى
ال��وزاري برئا�سة معايل مرمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزيرة
التغري املناخي والبيئة ،حول يوم املر�أة العاملي  ..و�سريكز النقا�ش على
�أهمية الإدم��اج االقت�صادي للمر�أة ،وعقد �شراكات مع القطاع اخلا�ص
ملنع ن�شوب النزاعات وكيفية التعايف منها  ..كما �ست�شارك يف اجلل�سة
�سيما بحوث ،املديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،وكري�ستالينا

جورجيفا ،املديرة العامة ل�صندوق النقد ال��دويل ،وممثل عن املجتمع
امل��دين .من جهة �أخ��رى ،تنظم الإم��ارات يف  9مار�س  2022اجتماعاً
غري ر�سمي ب�صيغة "�آريا" على امل�ستوى الوزاري ملجل�س الأمن� ،سيرت�أ�سه
معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة امل�ب�ع��وث اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم� ��ارات للتغري امل�ن��اخ��ي ،و�سيدور
االجتماع حول كيفية دعم جهود متويل املناخ لبناء ال�سالم وا�ستدامته،
يف حاالت ال�صراع والأزمات وما بعد ال�صراع.
وت�ست�ضيف الإم��ارات يف  23مار�س� ،إحاطة رفيعة امل�ستوى حول تعزيز
التعاون بني جمل�س الأم��ن وجامعة ال��دول العربية لتعزيز اال�ستقرار
الإقليمي  ..و�سيرت�أ�س االجتماع معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة
 ..كما �سيقدم كل من �أنطونيو غوتريي�ش ،الأمني العام للأمم املتحدة،

و�أحمد �أبوالغيط ،الأمني العام جلامعة الدول العربية� ،إحاطتني ،كما
�سي�شارك يف االجتماع ممثل عن ال�شباب ،نظراً لأن  % 60من �سكان
املنطقة تقل �أعمارهم عن  30عاماً.
و�ضمن ج��دول �أعماله املعتاد� ،سيجتمع جمل�س الأم��ن لبحث الأو�ضاع
يف كل من ليبيا ،وال�صومال ،و�سوريا ،واليمن ،والقرار  2334ب�ش�أن
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ،واجلوالن ،ولبنان ،وال�سودان ،وجنوب ال�سودان،
و�أفغان�ستان ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية� ،إىل جانب مناق�شة عدم
االنت�شار يف جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية.
�أما اعتمادات القرارات فت�شمل جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية،
وبعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة �إىل �أفغان�ستان ،وبعثة االحتاد
الأفريقي يف ال�صومال ،وبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.
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الإمارات تبد�أ رئا�ستها ملجل�س الأمن بـ � 3أولويات يت�صدرها ملف املناخ ومتكني املر�أة
•• �أبوظبي-وام:

د�شنت دول��ة الإم ��ارات� ،أم�س االول ،ف�ترة رئا�ستها ملجل�س الأم��ن الدويل
التي ت�ستمر طوال �شهر مار�س اجلاري ،و�سط تفا�ؤل دويل بقدرة الإمارات
على �إدارة عمل املجل�س بطريقة م�ؤثرة وف ّعالة ت�سهم يف بناء ج�سور احلوار
والعمل الدبلوما�سي لتعزيز اال�ستقرار وال�سلم العامليني.
وتعتزم الإمارات عقد ثالث فعاليات ترتبط ب�أولوياتها يف املجل�س ،الأوىل
ح��ول امل ��ر�أة وال���س�لام والأم ��ن وال���ش��راك��ة ،وال�ث��ان�ي��ة ح��ول الأم ��ن املناخي،
والفعالية الثالثة تدور حول تعاون جمل�س الأمن وجامعة الدول العربية.
ويعد جمال متكني املر�أة يف ال�سالم والأمن ،مبا يف ذلك منع ن�شوب النزاعات
وت�سويتها وحفظ وبناء ال�سالم ،من �أول��وي��ات ال�سيا�سة اخلارجية لدولة
الإم��ارات ،حيث �أطلقت يف عام  2019بال�شراكة مع هيئة الأمم املتحدة
للمر�أة مبادرة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني امل��ر�أة يف ال�سالم
والأمن ،والتي قامت بتخريج مئات املجندات من املنطقة العربية و�أفريقيا
و�آ�سيا ،بهدف تعزيز م�شاركة امل��ر�أة الكاملة واملت�ساوية والفعالة يف قطاع
الأمن .وتعبريا عن دعمها وم�ساندتها جلدول �أعمال املر�أة وال�سالم والأمن

يف الأمم املتحدة ،وقعت دول��ة الإم ��ارات و�إدارة ال���ش��ؤون ال�سيا�سية وبناء
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة يف مايو املا�ضي اتفاقية لدعم تنفيذ جدول
�أعمال امل��ر�أة وال�سالم والأم��ن ،لتعزيز �أ�صوات الن�ساء وال�شباب و�أ�صحاب
الهمم يف عمليات ال�سالم التابعة للأمم املتحدة.
و�أ��س�ه�م��ت الإم� ��ارات مببلغ � 800أل��ف دوالر �أم��ري�ك��ي على م��دى �سنتني
لتمويل م�شاريع �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية وبناء ال�سالم لزيادة متثيل املر�أة
وم�شاركتها الفعالة يف عمليات حفظ ال�سالم ويف عمليات ما بعد انتهاء
النزاع ،وال �سيما من خالل ا�ضطالعها ب ��أدوار يف �صنع القرار والو�ساطة
مبا يتما�شى مع قرار جمل�س الأمن التاريخي رقم  ،2000-1325الذي
�أن�ش�أ جدول �أعمال املر�أة وال�سالم والأمن� ،إِذ ي�ؤدي الدور الريادي للمر�أة يف
مثل هذه العمليات �إىل تعزيز ا�ستدامة اتفاقيات ال�سالم والنمو االقت�صادي
يف �أعقاب النزاعات ،و�ستخ�ص�ص امل�ساهمة � ً
أي�ضا لتقدمي الدعم يف عمليات
الو�ساطة وال�سالم واحلوار يف جميع �أنحاء العامل.
ويف امللف الثاين تعترب دولة الإم��ارات �أن تغيرّ املناخ يظل واحدا من �أكرث
التحديات العاملية امللحة لذلك تعتزم تن�شيط ودف��ع املحادثات املرتبطة
بهذه الق�ضية قدما يف املجل�س خالل فرتة رئا�ستها.

ولعبت الإم ��ارات خ�لال ال�سنوات املا�ضية دورا حم��وري��ا يف ح�شد اجلهود
وال�ط��اق��ات العاملية م��ن �أج��ل م��واج�ه��ة حت��دي تغري امل�ن��اخ وط��رح احللول
واملبادرات التي ت�سهم يف ت�سريع جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وكانت الإم��ارات من �أوائ��ل بلدان املنطقة التي ت�صادق وتوقع على اتفاق
باري�س للمناخ يف عام  ،2015والذي التزمت الدول املوقعة عليه بالعمل
للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأر�ض مبقدار  1.5درجة مئوية مقارنة
مب�ستويات م��ا قبل الع�صر ال�صناعي بحلول ال�ع��ام  ،2030كما كانت
الإمارات �أول دولة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تعلن التزامها
بتقلي�ص االنبعاثات �ضمن خمتلف الن�شاطات االقت�صادية.
وت�ستعد الإم��ارات ال�ست�ضافة ال��دورة الثامنة والع�شرين مل�ؤمتر الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري املناخ  COP 28والتي
�ستقام يف ع��ام  ،2023يف خطوة حيث تتطلع �إىل تنظيم دورة متميزة
ت�سهم يف تبني ال �ع��امل ل�ت��وج��ه اق�ت���ص��ادي ي��دع��م ال�ع�م��ل امل�ن��اخ��ي ،وحتفز
املجتمع ال��دويل ملزيد من التعاون وت�سريع وت�يرة جهود مواجهة حتدي
تغري املناخ.
و�أطلقت الإم��ارات املبادرة اال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي ،2050

وكجزء من هذه املبادرة ،تخطط الإم��ارات ال�ستثمار  600مليار درهم يف
م�صادر الطاقة النظيفة واملتجددة بحلول عام . 2050
وت�ؤمن دولة الإمارات �أن انفتاح الدول واملجتمعات على بع�ضها البع�ض من
�ش�أنه �أن يعمق �أوا�صر ال�صداقة والتقارب على نحو يدعم �أج��واء ال�سالم
والتفاهم واحلوار على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،ومن هذا املنطلق تركز
الفعالية الثالثة التي تعتزم الإمارات تنظيمها خالل فرتة توليها لرئا�سة
جمل�س الأم��ن على مو�ضوع التعاون واحل��وار بني جامعة ال��دول العربية
وجمل�س الأم��ن ال��دويل حول العديد من التحديات التي تواجه املنطقة
العربية ومبا ي�ساهم يف تعزيز الأمن واال�ستقرار الإقليمي.
و�إىل جانب احل�ضور الر�سمي �ستتم دع��وة ممثل عن ال�شباب للتحدث يف
الفاعلية ،حيث ميثل ال�شباب يف املنطقة الذين ال تتجاوز �أعمارهم 30
عاما  % 60م��ن ع��دد ال�سكان ،وذل��ك وفقا مل��ا �أورده امل��وق��ع الإلكرتوين
الر�سمي لهيئة الأمم املتحدة  ..لت�ضاف تلك امللفات �إىل ج��دول �أعمال
يحفل بالعديد من الق�ضايا كامللف الأوك��راين وما يواجه ماليني الب�شر
حول العامل من �أو�ضاع يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�سوريا وليبيا والعراق
و�أفغان�ستان.

�سوربون �أبوظبي تنظم منتدى التوظيف ال�سنوي «ا�سرتوالب»
•• �أبوظبي -وام:

نظمت جامعة ال�سوربون �أبوظبي الدورة العا�شرة من منتدى
التوظيف ال�سنوي "ا�سرتوالب" ال��ذي انطلقت �أعماله �أم�س
الأول وي�ستمر ي��وم�ين مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن �� 40ش��رك��ة من
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات اخل��ا��ص��ة واحل�ك��وم�ي��ة ك�ق�ط��اع ال�سياحة
والقانون والتكنولوجيا املالية وامل�صارف والطريان واملوارد
الب�شرية واملتاحف.
ويتما�شى احلدث مع جهود جامعة ال�سوربون �أبوظبي لتمكني
الطلبة واخلريجني مهنيا و�إتاحة الفر�صة لهم ملقابلة �أ�صحاب
الأعمال مبا ي�سهم يف تعزيز فر�ص التوظيف لهم.

و�شهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى العديد من ور�ش العمل
مب�شاركة �أكرث من  400طالب وطالبة.
وحت��دث �سلطان احل��اج��ي � ،أح��د خريجي جامعة ال�سوربون
�أبوظبي ويعمل كنائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون العامة وعالقات
اخلريجني يف جامعة حممد بن زاي��د للذكاء اال�صطناعي ،
خالل م�شاركته يف ور�ش العمل عن �أهمية تعلم اللغة الفرن�سية
يف ��س��وق العمل ال ��دويل وامل�ح�ل��ي  ،كما ق��ام بت�شجيع الطلبة
على بذل اجلهد لتطوير �أنف�سهم و�صقل مهاراتهم للو�صول
لتطلعاتهم الوظيفية.
و�أك� ��دت �سيلفي ف��و���س ،م��دي��رة ق�سم ال�ت��وج�ي��ه ال��وظ�ي�ف��ي يف
جامعة ال�سوربون �أبوظبي حر�ص اجلامعة على تنظيم منتدى

التوظيف ال�سنوي "ا�سرتوالب" والذي عقدت دورته احلالية
يف احلرم اجلامعي وعرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد  ،ويعد
�أح��د �أه��م الفعاليات التي ينظمها مركز التوجيه الوظيفي
مل�ساعدة الطلبة يف تو�سيع �آفاقهم الوظيفية وتعزيز مهاراتهم
املهنية ودورهم الفعال يف �سوق العمل الدويل واملحلي على حد
�سواء.
و�أ�شارت �إىل �أن منتدى التوظيف ال�سنوي "ا�سرتوالب" يتيح
فر�صة التوا�صل م��ع �أ��ص�ح��اب العمل واخل�ب�راء م��ن خمتلف
القطاعات احلكومية واخلا�صة واحل�صول على توجيه وظيفي
يدعم دورهم يف قيادة م�ستقبل �إيجابي عرب حتقيق تطلعاتهم
الوظيفية.

يت�ضمن امل�شروع النموذجي يف �شارع البطني

بلدية مدينة �أبوظبي ت�ؤهل وتطور الزراعات التجميلية على جوانب الطرق يف جزيرة �أبوظبي
•• �أبوظبي –الفجر:

ت��وا� �ص��ل ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أبوظبي،
التابعة لدائرة البلديات والنقل،
م��ن خ�لال ق�ط��اع البنية التحتية
و�أ� �ص��ول ال�ب�ل��دي��ة ،تنفيذ م�شروع
�إع� ��ادة ت��أه�ي��ل وت�ط��وي��ر الزراعات
التجميلية ع�ل��ى ج��وان��ب الطرق
يف ج��زي��رة �أب��وظ �ب��ي ،وت�ع�م��ل على
�إجناز امل�شروع النموذجي يف �شارع
ال�ب�ط�ين ،م��ن ت�ق��اط��ع � �ش��ارع هزاع
ب��ن زاي��د الأول �إىل تقاطع �شارع
زاي� ��د الأول ،وذل� ��ك ��ض�م��ن �إط ��ار
�سعيها نحو تعزيز امل�شهد اجلمايل
وامل�ظ�ه��ر ال�ع��ام ل�ل�م��دن ،واالرتقاء
ب��ال �� �س �م��ات اجل �م��ال �ي��ة املتنا�سقة
ل �ل �� �ش��وارع .وي �ن��درج ه��ذا امل�شروع
�ضمن �إطار رفع م�ستوى اخلدمات،
مم��ا يخلق بيئة عمرانية ت�شجع
على التوا�صل االجتماعي واملكاين،
واالرتقاء بال�صحة العامة وتوفري
�سبل الراحة.
وت���ش�ت�م��ل �أع� �م ��ال ال �ت �ط��وي��ر على
زراع� � ��ات جت�م�ي�ل�ي��ة و� �ص �ل �ب��ة على
اجل � � � ��زر ال ��و�� �س� �ط� �ي ��ة و�أط � � � � ��راف
ال� �ط ��رق،و ��ش�ب�ك��ة ت���ص��ري��ف مياه
الأم� � �ط � ��ار ،وحت �� �س�ي�ن ال�سالمة
امل ��روري ��ة ل �ل �� �ش��ارع ب���ش�ك��ل كامل،
و�إن�شاء �شبكة ت�صريف مياه �أمطار
كاملة للمنطقة وربطها بال�شبكة
الرئي�سية ،و�إن�شاء �أر�صفة وتركيب

البالط املت�شابك ،وال�ب�لاط غري
امل�ن�ظ��م ال���ش�ك��ل ،و�أع� �م ��ال جتميل
طبيعي على جانبي الطريق ،ونقل
وترحيل اخلدمات القائمة (مياه،
ك�ه��رب��اء ،م�ي��اه م�ب�ردة ،ات�صاالت،
� �ش �ب �ك��ات ال� � � ��ري ،وغ �ي��ره � ��ا) �إىل
م�ساراتها املعتمدة �ضمن �شريحة
خدمات منتظمة لل�شارع.
ك �م��ا ت�ت���ض�م��ن الأع � �م� ��ال �إ�ضافة
خ��دم��ات ج��دي��دة ح�سب متطلبات
اجل �ه��ات اخل��دم�ي��ة ،وم��ن �ضمنها
�أع� �م ��ال خ��ا� �ص��ة مب��رك��ز �أبوظبي
ل �ل �م �ت��اب �ع��ة وال� �ت� �ح� �ك ��م ،وت ��وف�ي�ر
مم� ��رات �آم �ن��ة مل �م��ار� �س��ة ريا�ضات
امل�شي وركوب الدراجات الهوائية،

و�إن�شاء م�سار دراج��ات على جانب
ال �ط��ري��ق ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تنفيذ
مناظر جمالية زراع�ي��ة طبيعية،
وت�ق�ل�ي��م وت��رت �ي��ب �أ� �ش �ج��ار الغاف
و�إزالة املت�ضرر منها ،و�إن�شاء منظر
جمايل زراعي �صناعي من �أحجار
��ص�ل�ب��ة ب �ي �� �ض��اء ال� �ل ��ون ومتعددة
الأح �ج��ام ،وت��رك�ي��ب �أث ��اث ال�شارع
ال��ذي يت�ضمن كرا�سي االنتظار،
ومواقف للدراجات الهوائية.
وي �ت��وق��ع �أن ي�ع�ط��ي ه ��ذا امل�شروع
ال �ع��دي��د م��ن ال �ف��وائ��د الإيجابية
،منها رفع م�ستوى اخلدمات ،مما
يخلق بيئة عمرانية ت�شجع على
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي واملكاين،

واالرتقاء بال�صحة العامة ،وتوفري
�سبل الراحة ،واالرتقاء بالظروف
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،وحت���س�ين امل�ظ�ه��ر العام
من خالل ا�ستخدام نباتات البيئة
امل�ح�ل�ي��ة يف ال�ت�ج�م�ي��ل الطبيعي،
مما يخلق متنف�ساً طبيعياً وبيئة
�صحية ومظهراً جمالياً ،وحت�سني
�شبكة مياه الري من حيث (خف�ض
ت �ك��ال �ي��ف ال �ت �� �ش �غ �ي��ل وال�صيانة
وال�ت�ر� �ش �ي��د يف ا� �س �ت �ه�ل�اك مياه
ال� ��ري ،وذل ��ك ب��ا��س�ت�خ��دام �أنظمة
ال��ري احلديثة والأوتوماتيكية)،
وحت �� �س�ين ال ��زراع ��ات التجميلية
وال���ص�ل�ب��ة ،ح�ي��ث �سيكون �صديقاً
للبيئة.

هيئة �أبوظبي للدفاع املدين تنظم حملة توعية �ضمن مهرجان ال�شيخ زايد
•• �أبوظبي-وام:

تنظم هيئة �أبوظبي للدفاع امل��دين� ،ضمن م�شاركتها املُميزة يف فعاليات
مهرجان ال�شيخ زايد" ،حملة توعوية" حول الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية،
و�أهميتها ،وكيفية القيام بها يف حاالت الطوارئ املُ�ستعجلة من �أجل �إنقاذ
الأرواح ،كما ت�ستعر�ض � 4أن��واع من �آلياتها امل�ستخدمة يف جم��ال الدفاع
املدين.
وب��د�أت فعاليات احلملة منذ  20فرباير املا�ضي وت�ستمر حتى  5مار�س
اجل��اري ب�ه��دف تعريف ال ��زوار ب��الآل�ي��ات احلديثة امل�ستخدمة يف الهيئة،
و�إجراءات الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية يف احلفاظ على الأرواح ،خ�صو�صاً
يف حاالت احلروق ،واالختناق ،والأزم��ات القلبية ،والنزيف ،والتي تعد من
�أبرز �أ�سباب الوفيات حول العامل.
وت�شتمل الآليات الأرب��ع املعرو�ضة يف املهرجان على كل من دراج��ة �إ�سعاف
و�إنقاذ رملية ،ودراجة �إطفاء و�إنقاذ رملية؛ واللتني ت�ستخدمان يف املناطق
الرملية وال�صحراوية ،ف�ض ً
ال عن روبوت �إطفاء ي�ستخدم يف حوادث املن�ش�آت
النفطية ،وامل�ستودعات ،وامل�صانع ،واملناطق ال�صناعية ،واملناطق الزراعية
املفتوحة ،ودراجة مُ�ستجيب �إ�سعاف والتي ت�ستخدم يف االزدحامات املرورية،

والأماكن ال�ضيقة من �أجل القيام ببع�ض الإ�سعافات ال�ضرورية قبل و�صول
�سيارة الإ�سعاف.
�أما حملة الإ�سعافات الأولية ،والتي ت�شهد �إقب ً
اال كبرياً من اجلمهور ،ف�إنها
تتناول احلاالت التي حتتاج �إىل �إجرا ٍء �سريع لإنقاذ حياة املري�ض �أو امل�صاب
قبل و�صول �سيارة الإ�سعاف ،وذلك يف حاالت الأزمات القلبية مثل ال�ضغط
املتكرر على �صدر املري�ض والنفخ يف فمه من �أجل �إي�صال الأك�سجني �إىل
الدماغ.
كما ت�ستعر�ض احلملة الإج��راءات والإ�سعافات الأولية يف حاالت االختناق
داخ��ل الأ�سرة التي ميكن �أن حتدث يف الغالب للأطفال وذل��ك من خالل
ال�ضغط على البطن ،وكذلك حاالت النزيف التي ت�ستدعي التدخل ب�شكل
�سريع منعاً لتزايد نزيف الدم.
وتتطلع هيئة �أبوظبي للدفاع امل��دين لأن تكون �إم��ارة �أبوظبي واح��دة من
�أك�ثر م��دن العامل الأق��در على حتقيق احلماية وال�سالمة للمجتمع من
امل�خ��اط��ر ،وذل��ك م��ن خ�لال االرت �ق��اء مب�ستويات اخل��دم��ة املقدمة لأفراد
املجتمع انطالقاً من �سيا�سة حكومة �أبوظبي التي ت�سعى �إىل تطبيق �أعلى
معايري التمييز وفقاً للمعايري العاملية يف تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ
والإ�سعاف بكفاءة عالية.
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�شركة بلووم القاب�ضة �ش.م.خ

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية

ي�س ّر جمل�س �إدارة �شركة بلووم القاب�ضة �ش.م.خ .دعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمع ّية العموم ّية لل�شركة املقررانعقاده يف متام ال�ساعة
الثالثة من م�ساء يوم االربعاء املوافق  16مار�س  2022عرب تقنية االت�صال املرئي  ،ملناق�شة الأمور املدرجة يف جدول الأعمال املبينّ
�أدناه:
�أو ًال :تقلي�ص مدة الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العمومية اىل �أقل من  21يوم .
ثانياً :اال�ستماع �إىل ومناق�شة التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها امل��ايل خالل ال�سنة املال ّية املنتهية يف
 2021/12/31والت�صديق عليه.
ثالثاً :اال�ستماع �إىل تقرير مراجعي احل�سابات اخلارجيني عن ال�سنة املال ّية املنتهية يف  2021/12/31والت�صديق عليه.
رابعاً :مناق�شة ميزان ّية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املال ّية املنتهية يف  2021/12/31والت�صديق عليهما.
خام�ساً :تعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة لعام  2022وحتديد �أتعابهم.
ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجعي احل�سابات اخلارجيني عن امل�س�ؤول ّية عن �أعمالهم خالل ال�سنة املال ّية املنتهية يف
�ساد�ساً� :إبراء ّ
. 2021/12/31
�سابعاً :مقرتح جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح .
ثامناً :مقرتح جمل�س الإدارة بعدم توزيع مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
تا�سعاً� :إنتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة ملدة ثالث �سنوات للفرتة من  2022اىل  ، 2025وفيما يلي �إعالن فتح باب الرت�شح :
�إعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة بلووم القاب�ضة "�شركة م�ساهمة خا�صة" .
يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة بلووم القاب�ضة – �شركة م�ساهمة خا�صة  -ب�إعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية
جمل�س �إدارة ال�شركة وذلك خالل الفرتة من يوم اجلمعة املوافق  2022/03/04حتى يوم الثالثاء املوافق 2022/03/15
 ،وعلى كل من يتوافر فيه �شروط الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن ير�شح نف�سه لع�ضوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به �إىل
�إدارة ال�شركة يف مقرها الرئي�سي الكائن يف :بناية بلووم �سنرتال � ،شارع املطار � ،إمارة� :أبوظبي  ،هاتف رقم ، 026969500 :بريد
�إلكرتوين info@bloom.co.ae :على �أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و�صفة الع�ضوية التي يرغب يف تر�شيح
نف�سه على �أ�سا�سها .
مالحظات :
� - 1سيتم ا�ستخدام الرابط التاىل  Click here to join the meetingلت�سجيل احل�ضور والت�صويت على كافة بنود
جدول الأعمال �أعاله على �أن يتم تفعيل الرابط قبل � 24ساعة من االجتماع.
 - 2يرجى من كل م�ساهم حتديث رقم هاتفه النقال وت�سجيل ح�ضوره عن طريق الرابط  ،يجوز للم�ساهم ادخال اية ا�سئلة
تتعلق ببنود جدول الأعمال خالل يوم العمل ال�سابق النعقاد االجتماع �أي�ضا من خالل الرابط � ،ستتيح ال�شركة �آلية التوا�صل املرئى
وال�صوتى لالجتماع و�سيقوم املجل�س واملدقق اخلارجى بالرد على ا�ستف�ساراتكم ويتم ت�سجيل وقائع االجتماع .
 - 3لكل م�ساهم م�سجل فى �سجل �أ�سهم ال�شركة بتاريخ  2022/01/01حق ح�ضور اجلمعية العمومية لل�شركة الكرتونيا
وله �أن ينيب عنه من يختاره من غري ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة حل�ضور االجتماع �أع�لاه مبوجب توكيل خا�ص ثابت
كتابة على �أ�صل منوذج التوكيل املرفق  ،ويجب �أن ال يكون الوكيل حائزاً بهذه ال�صفة على اكرث من ( )5%من ر�أ�س مال ال�شركة
فيما عدا املمثلني للم�ؤ�س�سات وال�شركات امل�ساهمة فى ال�شركة (وميثل ناق�ص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا) وميكن �أن يتم
�إيداع التوكيل على الربيد الإلكرتوين  aalqudah@bloomholding.comقبل يومني على االقل من التاريخ املحدد
للأجتماع وذلك لتدوينه فى ال�سجالت اخلا�صة فيكون للوكيل احلق فى الت�صويت فى اجلمعية العمومية .
� - 4سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحاً اذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون على االقل ( )50%من جمموع ر�أ�س
مال ال�شركة ،واذا مل يكمل الن�صاب القانونى لهذا االجتماع ف�سوف ينعقد االجتماع الثانى على ال�ساعة الثالثة من يوم اخلمي�س
املوافق  24مار�س  2022بنف�س طريقة الإنعقاد مبن ح�ضر .
 - 5تعترب التوكيالت ال�صادرة حل�ضور االجتماع االول �صحيحة ونافذة لأي اجتماعات الحقة ما مل يتم �إلغا�ؤها �صراحة من
قبل امل�ساهم ب�إ�شعار يوجه اىل �أمني �سجل م�ساهمى ال�شركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد االجتماع الالحق .
 - 6للإ�ستعالم يرجى التوا�صل على رقم موبايل  ،0566882103بريد الكرتوين aalqudah@bloomholding.
com
و�سيتم ار�سال الرابط للم�شاركة يف االجتماع من خالل الربيد االلكرتوين اخلا�ص بامل�ساهمني او من ينوب عنهم بالتن�سيق مع �أمني
�سجل اال�سهم.
لذا يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الراغبني باحل�ضور الدخول اىل الرابط يف املوعد املحدد لعقد االجتماع.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

النيابة العامة للدولة :احلب�س والغرامة عقوبة االعتداء على بيانات �شرطة �أبوظبي تنفذ مبادرة «همتنا يف �صحتنا» تزامنا مع اليوم
املن�ش�آت املالية �أو التجارية �أو االقت�صادية با�ستخدام تقنية املعلومات
الريا�ضي الوطني
•• �أبوظبي-وام:

04

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل مادة فيلمية ن�شرتها �أم�س
على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة االعتداء على
بيانات املن�ش�آت املالية �أو التجارية �أن االقت�صادية با�ستخدام تقنية
املعلومات .
و�أ��ش��ارت النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا للمادة  8من املر�سوم بقانون
احتادي رقم  34ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم
االلكرتونية والتي ن�صت على �أنه يعاقب بال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل

عن � 5سنوات والغرامة التي ال تقل عن � 500ألف درهم وال تزيد على
 3ماليني درهم كل من ح�صل �أو ا�ستحوذ �أو عدل �أو �أتلف �أو �أف�شى
�أو �سرب �أو �ألغى �أو حذف �أو غري �أو ن�سخ �أو ن�شر �أو �أع��اد ن�شر بغري
ت�صريح معلومات �أو بيانات �سرية خا�صة مبن�ش�أة مالية �أو جتارية �أو
اقت�صادية با�ستخدام تقنية املعلومات �أو و�سيلة تقنية معلومات.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار 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.

•• �أبوظبي-وام:

نفذت �شرطة �أبوظبي مبادرة (همتنا يف �صحتنا) ملنت�سبي قطاع �أمن املجتمع
يف مبنى �إدارة رعاية الأحداث وذلك تزامنا مع اليوم الريا�ضي الوطني الذي
ي�صادف  2مار�س من كل ع��ام حتت �شعار "الإمارات جتمعنا" ومب�شاركة
نادي بني يا�س الريا�ضي ومركز الرتبية الريا�ضية ال�شرطيةز و�أكد العميد
�أحمد م�سعود املزروعي مدير قطاع �أم��ن املجتمع اهتمام �شرطة �أبوظبي
بتنظيم فعاليات اليوم الريا�ضي الوطني ل��دوره يف حتفيز املنت�سبني على
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية و�إ�سعادهم ودعم �أبطالنا الريا�ضيني ..الفتاً

�إىل �أن م��ردودات ممار�سة الريا�ضة تنعك�س �إيجابياً يف حتفيز روح املناف�سة
بني املنت�سبني ون�شر الإيجابية.
وق��ال العقيد بهيان حمد العامري مدير �إدارة رع��اي��ة الأح ��داث ب�شرطة
�أبوظبي �أن ممار�سة الريا�ضة مفيدة للج�سم وت�ساعد على تخفيف �ضغوطات
العمل لدى املنت�سبني وت�سهم يف تعزيز الثقة لديهم لزيادة انتاجية العمل.
و�شملت امل�ب��ادرة عر�ض اجليوجي�ستو م��ن قبل مركز الرتبية الريا�ضية
ال�شرطية وحتديات اللياقة البدنية وت�ضمنت ن�شاطات الرك�ض والزحف
واجتياز العوائق و�أقيمت �ضمن �أعلى معايري ال�سالمة والتدابري الوقائية
والإجراءات االحرتازية.

يقام برعاية حممد بن را�شد

حمدان بن حممد يفتتح منتدى دبي ال�صحي  2022ويطلع على �أحدث التقنيات التي ميتلكها القطاع ال�صحي
•• دبي-وام:

ب��رع��اي��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"،
اف �ت �ت��ح ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
�أم� �� ��س� ،أع� �م ��ال ال� � ��دورة الرابعة
ملنتدى دبي ال�صحي ،الذي تنظمه
هيئة ال�صحة بدبي يف مركز دبي
ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي ،وت�ستمر حتى
يوم غد اخلمي�س.
ح�ضر االفتتاح معايل عبدالرحمن
بن حممد العوي�س ،وزير ال�صحة
ووقاية املجتمع ،ومعايل الدكتورة
ل �ي��ا ت��دي �� �س��ي ،وزي � ��رة ال���ص�ح��ة يف
ج �م �ه��وري��ة اث �ي��وب �ي��ا الفيدرالية
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،و� �س �ع ��ادة هالل
��س�ع�ي��د امل � ��ري ،م��دي��ر ع ��ام دائ ��رة
االق �ت �� �ص��اد وال �� �س �ي��اح��ة يف دب ��ي،
و� �س �ع��ادة ع��و���ض ��ص�غ�ير الكتبي،
مدير ع��ام هيئة ال�صحة يف دبي،
و��س�ع��ادة خليفة ب��ن دراي ،املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ� �س �ع��اف� ،إ��ض��اف��ة �إىل جمموعة
كبرية من قادة امل�ؤ�س�سات ال�صحية
وك � �ب� ��ار امل � �� � �س � ��ؤول �ي�ن وال �ع �ل �م ��اء
واخلرباء والأطباء واملتخ�ص�صني
من داخل الدولة وخارجها.
واط �ل��ع �سمو ويل ع�ه��د دب��ي على
م�ع��ر���ض ال�ت�ق�ن�ي��ات والتجهيزات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال� ��ذك � �ي� ��ة امل� ��� �ص ��اح ��ب
للمنتدى ،حيث بد�أ �سموه جولته
باال�ستماع �إىل �شرح حول امل�شروع
الطموح الذي تتبني هيئة ال�صحة
بدبي تنفيذه لإن�شاء مركز عاملي
متميز لأمرا�ض وجراحة القلب،
وت �� �ض �م��ن ال� ��� �ش ��رح ال� � ��ذي قدمه
�سعادة عو�ض �صغري الكتبي ،مدير
عام هيئة ال�صحة بدبي ،تفا�صيل
املركز الذي مت �إعداده وتخطيطه

• �أكرث من  2000عامل وطبيب ومتخ�ص�ص ميثلون  30دولة ي�شاركون يف املنتدى �إىل جانب كربى ال�شركات املنتجة للتقنيات واحللول الذكية الطبية
ً
متحدثا يناق�شون على مدار يومني �أحدث التوجهات الطبية يف  30جل�سة وجمموعة من ور�ش العمل التدريبية واملحا�ضرات واملناق�شات
• 60
ليكون يف م�صاف امل��راك��ز العاملية
املتخ�ص�صة امل��رم��وق��ة ،و�أن يكون
الأف�ضل والأح ��دث على م�ستوى
امل � �ن � �ط � �ق� ��ة ،مب� �ج� �م ��ل تقنياته
وجتهيزاته الذكية ونخبة الأطباء
ال��ذي��ن �سيقومون عليه ،وكذلك
م��ا �سيتميز ب��ه امل��رك��ز م��ن مناخ
ا��س�ت���ش�ف��اء ف��ري��د م��ن ن��وع��ه .كما
اط �ل��ع ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م ��دان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،على
م��رك��ز التحكم وم�ت��اب�ع��ة املر�ضى
يف م�ست�شفى را� �ش��د ،وه��و املركز
امل�ت�خ���ص����ص يف م �ت��اب �ع��ة مر�ضى
ال �ق �ل��ب يف م �ن��ازل �ه��م ب �ع��د تلقي
العالج الالزم يف امل�ست�شفى ،وذلك
عن طريق جمموعة من الأجهزة
وامل�ستلزمات الذكية ،التي تراقب
حالة املري�ض و�صحته بدقة ،مبا
فيها النب�ض ون�سبة الأك�سجني يف
الدم ون�سبة ال�سكر ،وغري ذلك من
امل�ؤ�شرات احليوية ومن ثم �إر�سال

�إ��ش��ارات للطبيب وتنبيهات حالة
ت�ط��ور احل��ال��ة �أو ت��أث��ره��ا �صحياً،
والأم ��ر نف�سه بالن�سبة للحاالت
امل��ر� �ض �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��راج ��ع مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية.
وت��اب��ع ��س�م��وه ج��ول�ت��ه يف املعر�ض
ح� �ي ��ث �� �ش ��اه ��د �أح� � � � ��دث روب � � ��وت
م �� �س �ت �خ��دم يف �إج � � � ��راء عمليات
ال�ق���س�ط��رة ،يف م�ست�شفى را�شد،
وه ��و ُي �ع��د م ��ن روب ��وت ��ات اجليل
ال �ث��اين ،ح�ي��ث ا�ستمع ��س�م��وه من
الدكتور فهد با�صليب ،ا�ست�شاري
�أمرا�ض القلب واملدير التنفيذي
مل�ست�شفى را�� �ش ��د� ،إىل ن �ب��ذة عن
فائدة الروبوت ووظيفته ،و�أهميته
يف �إج��راء عمليات ق�سطرة القلب
بدقة عالية ومعدل �أمان مرتفع.
و� �ش �م �ل��ت ج��ول��ة � �س �م��و ويل عهد
دب��ي ك��ذل��ك االط�ل�اع على �أحدث
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال��ذك �ي��ة امل�ستخدمة
م��ن ِق � َب��ل م�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات

الإ�سعاف ،حيث تع ّرف �سموه �إىل
ت�ق�ن�ي��ة "عني امل�سعف" ،الأوىل
من نوعها على م�ستوى املنطقة،
وه� ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن ن� �ظ ��ارة فائقة
ال��دق��ة ي��رت��دي �ه��ا امل �� �س �ع��ف ،تنقل
ك��ل � �ش��يء ع��ن ح��ال��ة امل��ري ����ض �أو
امل �� �ص��اب ب��ال���ص��وت وال �� �ص��ورة من
املكان املتواجد فيه �إىل الطبيب يف
امل�ست�شفى مبا�شرة ،ومن ثم تكون
لدى الطبيب التفا�صيل الالزمة
ع��ن احل��ال��ة املر�ضية �أو امل�صابة،
الذي يكون جاهزاً للتعامل ب�صورة
�صحيحة وفعالة مع احلالة فور
و��ص��ول�ه��ا �إىل امل���س�ت���ش�ف��ى لتلقي
العالج.
ك �م��ا ت� �ع ��رف � �س �م��وه ع �ل��ى نظام
"كريمونك�س" ال��ذي ت�ستخدمه
�إ�سعاف دبي ،وهو عبارة عن قارئ
ذكي ،لهوية املري�ض ،وا�ستمع �إىل
�شرح قدمته ال��دك�ت��ورة �شما عبد
اهلل بن حماد ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون

ال �ط �ب �ي��ة يف �إ� �س �ع��اف دب � ��ي ،حول
وظ�ي�ف��ة ال�ن�ظ��ام يف �إر� �س��ال جميع
ال �ب �ي��ان��ات ال�ل�ازم ��ة ع��ن املري�ض
وح��ال �ت��ه ال �� �ص �ح �ي��ة وم�ؤ�شراته
احليوية ،والتاريخ املر�ضي له� ،إىل
الطبيب املخت�ص يف امل�ست�شفى،
ل� �ل ��وق ��وف ع �ل ��ى ح ��ال ��ة املري�ض
والطريقة املثلى للتعامل معه.
�إىل ذل � ��ك ،اط� �ل ��ع � �س �م��و ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ،ع �ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل "البورد
الذكي" الذي تديره م�ؤ�س�سة دبي
خل��دم��ات الإ� �س �ع��اف ،م��ن خالله
ح��رك��ة وخ� �ط ��وط � �س�ير �سيارات
الإ�سعاف يف دب��ي ،وتركز وظيفته
على تو�ضيح حالة املري�ض ومتييز
خ � �ط ��ورة احل ��ال ��ة ب� �ل ��ون حم ��دد،
وم��ن ث��م توجيه �سيارة الإ�سعاف
�إىل امل�ست�شفى الأف�ضل والطريق
الأ�سرع للو�صول �إليها.
وتوقف �سمو ويل عهد دب��ي ،عند

�أح��دث روب��وت يف العامل لعمليات
ج��راح��ة ال��رك�ب��ة وامل�ف��ا��ص��ل ،وهو
الوحيد من نوعه خ��ارج الواليات
امل�ت�ح��دة ،ال��ذي ي�ستخدمه مركز
"�أورثوكيو جل ��راح ��ة العظام
واملفا�صل يف دب��ي ،وت�ع��رف �سموه
م� ��ن ال� ��دك � �ت� ��ور ع� �ل ��ي البلو�شي
ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري ج � ��راح � ��ة ال� �ع� �ظ ��ام
واملفا�صل� ،إىل نبذة عن الروبوت،
وم��دى دقة عمله وم�ستوى جناح
العمليات التي يجريها.
ويف نهاية اجلولة التقطت ل�سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،ويل عهد دب��ي �صورة
جماعيه مع رعاة املنتدى.
وك ��ان ��ت �أع� �م ��ال ال� � ��دورة الرابعة
ملنتدى دب��ي ال�صحي قد انطلقت
بكلمة ترحيبية من �سعادة عو�ض
�صغري الكتبي ،املدير العام لهيئة
ال�صحة بدبي ،رفع خاللها �أ�سمى
�آيات ال�شكر والعرفان �إىل �صاحب

ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،لرعاية �سموه الكرمية
للمنتدى.
وق � ��ال  :ل �ع��ل م ��ا م ��ر ب ��ه العامل
ويعي�شه الآن من مراحل للتعايف
م ��ن �أث � ��ر ج��ائ �ح��ة كوفيد،-19
هو ما ي�ؤكد قيمة و�أهمية تبادل
اخل �ب��رات وال �ت �ج��ارب الناجحة،
وتوثيق العالقات بني امل�ؤ�س�سات
ال �� �ص �ح �ي��ة ،وت� �ط ��وي ��ر البحوث
وال��درا� �س��ات وامل�م��ار��س��ات املهنية،
وتو�سيع نطاق ا�ستخدام التقنيات
واحللول الذكية ،وهذه هي �أهداف
منتدى دبي ال�صحي ،التي انطلق
من �أجلها ويعمل على حتقيقها.
و�أ� �ض��اف :ين�صب اه�ت�م��ام العامل
الآن على �صناعة منظومة �صحية
م �ت �ك��ام �ل��ة ،ق � ��ادرة ع �ل��ى مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ..وا�ستيعاب الأزم ��ات

الطارئة والتعامل معها ..وحماية
الإن�سان ومكت�سبات التقدم ،الفتاً
�إىل ال �ف��ر���ص اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة التي
يوفرها املنتدى لبلورة ر�ؤية عاملية
موحدة نحو اال�ستدامة والرفاه
ال���ص�ح��ي .وا� �س �ت �ط��رد ق��ائ�ل ً�ا� :إن
اج �ت �م��اع ه� ��ذا احل �� �ش��د م ��ن ق ��ادة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية و�صناع القرار
والعلماء والأطباء واملتخ�ص�صني،
ي �� �ش �ك��ل ق� � ��وة داف � �ع� ��ة م� ��ن دول� ��ة
الإم � ��ارات ،وت �ع��زي��زاً م�ب��ا��ش��راً من
دب� ��ي ،ن �ح��و ع ��امل �أف �� �ض��ل ،و�آم ��ن
� �ص �ح �ي �اً ،ي �ن �ع��م �أف � � � ��راده ب�أعلى
م�ستويات الرعاية والعناية ،وهذا
م��ا ن��أم�ل��ه ملجتمعنا ول�ك��ل �شعوب
العامل.
وت�شهد �أجندة املنتدى زخماً علمياً
وط�ب�ي�اً ع�ل��ى م�ستوى امل�شاركني،
ال��ذي��ن جت ��اوزا  2000م�شارك،
مي �ث �ل��ون �أك �ث ��ر م ��ن  30دول � ��ة،
ب�ي�ن�ه��م  60م �ت �ح��دث �اً ي�شاركون
ر�ؤاه��م وجتاربهم من خ�لال 30
ج �ل �� �س��ة ،وجم� �م ��وع ��ة م ��ن ور� ��ش
ال�ع�م��ل ال�ت��دري�ب�ي��ة واملحا�ضرات
واملناق�شات.
ويرتكز املنتدى يف دورته هذا العام
على  10حم��اور رئي�سية ،موزعة
على يومي انعقاده ،ويناق�ش اليوم
الأول :جائحة كوفيد -19الو�ضع
الطبيعي اجلديد ،والطريق �إىل
ال�شفاء ،من التطعيم �إىل العالج،
وم�ن�ه�ج�ي��ة ف��اع �ل �ي��ة ال��رع��اي��ة ما
بعد اجل��ائ�ح��ة ،و�أه� ��داف التنمية
امل� ��� �س� �ت ��دام ��ة ،ودور الإع � �ل� ��ام يف
مواجهة جائحة كوفيد.-19
�أم � ��ا ال� �ي ��وم ال� �ث ��اين م ��ن املنتدى
في�سلط ال �� �ض��وء ع�ل��ى جمموعة
املو�ضوعات البالغة الأهمية ،وهي:
ال�صحة الرقمية ،واجلينوم ،وطب
ال �ف �� �ض��اء ،وال �ب �ي��ان��ات ال�ضخمة
وال��ذك��اء اال�صطناعي ،والرعاية
القائمة على القيمة واقت�صاديات
ال�صحة.

تزامنا مع اليوم الريا�ضي الوطني �...شرطة �أبوظبي تنظم م�سريا جبليا يف العني
•• العني-وام:

ن�ظ��م ف��ري��ق ال�ت�ح��دي واملغامرات
ب�شرطة �أب��وظ�ب��ي م�غ��ام��رة امل�سري
اجل � �ب � �ل� ��ي يف م� �ن� �ط� �ق ��ة حفيت
بالعني تزامناً مع اليوم الوطني
ال��ري��ا��ض��ي حت��ت �شعار "الإمارات
جتمعنا" ومب�شاركة � 33شخ�صاً
م� ��ن ع � ��دة ج� �ه ��ات ه� ��ي دار زاي� ��د
للثقافة الإ�سالمية وهيئة الهالل
الأحمر الإماراتي و حديقة العني
للحيوانات.
وا�ستمع امل�شاركون �إىل �شرح مف�صل
حول الأدوات التي يتم ا�ستخدامها
�أث�ن��اء ت�سلق اجل�ب��ال و التعليمات
ح��ول كيفية الت�سلق يف املرتفعات
اجلبلية مل�سافات طويلة وااللتزام
بالإر�شادات من قبل املخت�صني.
و �أو� � �ض ��ح ال � �ل ��واء � �س ��امل �شاهني
ال �ن �ع �ي �م��ي م ��دي ��ر ق� �ط ��اع امل� � ��وارد
الب�شرية �أن مبادرة اليوم الريا�ضي
الوطني ت��أت��ي م��ن منطلق �أهمية
ال��ري��ا��ض��ة واحل��ر���ص ع�ل��ى تبنيها
�أ� �س �ل��وب �اً ل �ل �ح �ي��اة ،مل �م��ار� �س��ة كافة

الأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة والبدنية
 ،وت�ع�ك����س ح��ر���ص ف �ئ��ات و�شرائح
املجتمع على ممار�سة الريا�ضة،
م� ��ؤك ��داً اه �ت �م��ام ��ش��رط��ة �أبوظبي
ب�ت�ف�ع�ي��ل ال �� �ش��راك��ات امل �ث �م��رة مع
ج �م �ي��ع امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات وال �ه �ي �ئ ��ات
واجل �ه��ات ع�ل��ى م���س�ت��وى الدولة،

� �س �ع �ي �اً ل�تر� �س �ي��خ ال �ق �ي��م وامل �ب ��ادئ
النبيلة التي تدعو لها الريا�ضة
م��ن ت �ع��اون وم� ��ودة وت �ن��اغ��م لدى
جميع �أفراد املجتمع.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ه��ذا احل��دث البارز
ي �ع��زز م �ف �ه��وم ال �ه��وي��ة الوطنية
مبعناها احلقيقي ،ويفتح املجال

�أم � � ��ام اجل �م �ي��ع ل �ت �ق��دمي �صورة
ح �� �ض��اري��ة ن��اب �ع��ة م ��ن التالحم
وال� �ت� �ن ��اغ ��م امل � ��وج � ��ود ب �ي�ن فئات
امل�ج�ت�م��ع الإم ��ارات ��ي  ..الف �ت �اً �إىل
�أن ال��ري��ا��ض�ي�ين ميتلكون القدرة
على التعامل مع املواقف املختلفة
ب���ش�ك��ل م ��رن وح ��ث ج�م�ي��ع �أف� ��راد

املجتمع على ممار�سة �أي ن�شاط
ري��ا��ض��ي يف ه��ذا ال �ي��وم ،والتفاعل
معه على �أف�ضل نحو ممكن.
من جهتها قالت �سعادة الدكتورة
ن���ض��ال حم�م��د ال�ط�ن�ي�ج��ي املدير
العام لدار زايد للثقافة الإ�سالمية
�إن تنظيم مغامرة امل�سري اجلبلي

ا�ستك�شف جبل حفيت تزامنا مع
اليوم الريا�ضي الوطني تهدف �إىل
تفعيل ال�شراكات املثمرة مع جميع
امل�ؤ�س�سات والهيئات واجلهات على
م�ستوى ال��دول��ة� ،إ�ضافة �إىل منح
املوظفني فر�صة النتهاج الريا�ضة
وج �ع �ل �ه��ا �أ� � �س � �ل ��وب ح� �ي ��اة يومي

وت��ر� �س �ي��خ ال �� �س �ل��وك واالجت ��اه ��ات
ال�صحية ال�سليمة يف املجتمع .
و�أكدت �أهميتها يف تعزيز التفاعل
امل �ج �ت �م �ع��ي جل �م �ي��ع اجلن�سيات
املقيمة يف ال��دول��ة ودع��م �أن�شطة
وفعاليات اليوم الريا�ضي الوطني،
�إىل جانب تعزيز ج�سور التوا�صل

ال� �ف� �ع ��ال ب �ي�ن اجل ��ال� �ي ��ات يف جو
م��ن ال�ت�ع��اي����ش ،الف �ت��ة �إىل ال ��دور
املحوري ال��ذي تلعبه الريا�ضة يف
ال�ت�ق��ارب ب�ين خمتلف اجلن�سيات
والثقافات.
وع�ب�رت الطنيجي ع��ن تقديرها
للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
واجل � �ه� ��ات امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف امل�سري
اجلبلي التي �أظهرت روحاً ريا�ضية
عالية �أ�سهمت يف �إجناح امل�سري من
خالل م�شاركة فئة املهتدين اجلدد
لتج�سيد وحدة التالحم بني كافة
��ش��رائ��ح واط �ي��اف وف �ئ��ات املجتمع
لتعك�س الألفة واالن�سجام للن�سيج
امل�ت�لاح��م ب�ين ال�ث�ق��اف��ات املتعددة
على �أر�ض الدولة.
و ت �ع��د امل�ن��ا��س�ب��ة ف��ر� �ص��ة لتذكري
النف�س ب�أهمية الن�شاط البدين،
واالهتمام بال�صحة والوقاية من
الأم��را���ض امل��زم�ن��ة ،وتنفيذ ر�ؤية
حكومتنا وقيادتنا امل�شجعة ملمار�سة
كافة �أنواع الريا�ضة وجعلها منط
احلياة اليومية عند جميع الفئات
وقطاعات املجتمع.
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جائزة خادم احلرمني ال�شريفني �ضمن
م�شروع قطعة ال�شهر
•• ال�شارقة  -وام:

ت�سلط دارة الدكتور �سلطان القا�سمي يف مار�س اجلاري و�ضمن
م �� �ش��روع ق�ط�ع��ة ال���ش�ه��ر ال �� �ض��وء ع�ل��ى ج��ائ��زة خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات وبحوث تاريخ
اجلزيرة العربية والتي منحت ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى حاكم

ال�شارقة تقديراً جلهود �سموه يف دع��م حركة البحث العلمي
لتاريخ اجلزيرة العربية ت�أليفاً ون�شراً وجهوده يف خدمة تاريخ
منطقة اخلليج العربي.
جدير بالذكر �أن جائزة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز لدرا�سات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية متنح
للمتميزين م��ن غ�ير ال���س�ع��ودي�ين يف درا� �س��ات وب �ح��وث تاريخ
اجلزيرة العربية.
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حممد ال�شرقي يزور كلية التمري�ض يف جامعة الفجرية ويطلع على �أحدث التجهيزات الطبية فيها
•• الفجرية  -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية،
على الأهمية التي توليها قيادة دولة الإمارات للقطاعني التعليمي والطبي،
م�شريا �إىل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،بتب ّني �أف�ضل املعايري العاملية وتطبيقها يف
التخ�ص�صات احليوية لدعم ركائز التنمية يف الدولة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ��س�م��و ويل ع�ه��د ال �ف �ج�يرة ،ل�ك�ل�ي��ة ال�ت�م��ري����ض يف
جامعة الفجرية ،بح�ضور معايل �سعيد حممد الرقباين رئي�س جمل�س

�أمناء اجلامعة .و�شدد �سمو ويل عهد الفجرية ،على دور مهنة التمري�ض
و�أهميتها الكبرية يف االرتقاء بقطاع ال�صحة يف الدولة ،من ّوهًا �إىل �ضرورة
رفد املهارات التعليمية بالتقنيات احلديثة ،وتطوير جمال التعليم الطبي
والبحث العلمي بتعزيز ال�شراكات واملمار�سات الب ّناءة.
وجتول �سموه يف الأق�سام التي يت�ضمنها مبنى الكلية ،ومنها مركز املحاكاة
الطبي ،الذي يعد �أكرب مركز حماكاة طبي يف �إمارة الفجرية ،وهو عبارة عن
مركز تدريبي متكامل متطور ي�ستخدم املحاكاة ال�سريرية ،ويقدم التدريب
للطلبة وملخت�صي الرعاية ال�صحية يف بيئة تفاعلية �آمنة ،ما يتيح فر�صة
التع ّلم وممار�سة الإجراءات الطبية يف بيئة مماثلة متاماً لبيئة امل�ست�شفى.

ك�م��ا اط�ل��ع ��س�م��وه خ�ل�ال ال��زي��ارة ع�ل��ى خ�ط��ط وم �ب��ادرات كلية التمري�ض
والإم �ك��ان��ات امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ت�سخرها ج��ام�ع��ة ال�ف�ج�يرة لتعزيز العملية
التعليمية و�إعداد طالبها وتطوير مهاراتهم.
وقال معايل �سعيد حممد الرقباين رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة �إنّ برنامج
التمري�ض مت �إطالقه يف الف�صل الدرا�سي الأول من  ،2021م��ؤ ّك�دًا �أن
جهود جامعة الفجرية متوا�صلة لتطوير الكفاءات الب�شرية وجعل �إمارة
الفجرية وجهة رائدة يف املجتمع البحثي والأكادميي يف الدولة.
راف��ق �سموه يف ال��زي��ارة �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد
الفجرية.

املوارد الب�شرية والتوطني 3.6 :مليون عملية توا�صل مع املتعاملني خالل 2021
•• دبي  -وام:

�أعلنت وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني �أن قنوات التوا�صل مع متعامليها
��ش�ه��دت خ�ل�ال ال �ع��ام � 2021أك�ث�ر م��ن  3م�لاي�ين و� 600أل ��ف عملية
توا�صل.
وقال ح�سني العليلي مدير �إدارة عالقات املتعاملني بوزارة املوارد الب�شرية
والتوطني �إن ال��وزارة تقدم حزمة من خدماتها للمتعاملني عرب عدد من
قنوات التوا�صل الفاعلة واملبا�شرة وفقا لأعلى معايري اجل��ودة وت�صنيف
النجوم العاملي وذل��ك تنفيذا ملبادئ وع��د حكومة دول��ة الإم��ارات خلدمات
امل�ستقبل.
و�أكد احلر�ص على تعزيز �سبل توا�صل الوزارة مع املتعاملني ومتكينهم من
�إر�سال ا�ستف�ساراتهم ومقرتحاتهم ومن ثم الإجابة عليها ب�شكل مبا�شر
من خالل تطبيق مبد�أ �إيجاد احللول من �أول توا�صل وذلك توفريا لوقت
وجهد املتعاملني.
و�أو��ض��ح العليلي  -يف تقرير ن�شرته جملة �سوق العمل االلكرتونية التي
ت�صدرها الوزارة � -أن عمليات التوا�صل التي متت من خالل قنوات الوزارة
خالل العام � 2021شملت �أكرث من  3ماليني و� 50ألف عملية توا�صل
عرب مركز االت�صال على الرقم املجاين  80060توزعت ما بني ات�صال
وارد من املتعاملني وات�صاالت �صادرة من املركز ملتابعة طلبات املتعاملني،

ونحو � 250ألف درد�شة مبا�شرة وهي خدمة متوفرة عرب املوقع الإلكرتوين
والتطبيق الذكي للوزارة ،و�أكرث من � 75ألف ر�سالة عرب الربيد االلكرتوين
للوزارة و� 73ألف ات�صال عرب من�صة التوا�صل املرئية ونحو � 7آالف ا�ستف�سار
عرب ح�سابات الوزارة على قنوات التوا�صل االجتماعي و 147نحو معاملة
عرب خدمة �صوت املتعامل ملالحظات واقرتاحات املتعاملني.
و�أ��ش��ار مدير �إدارة عالقات املتعاملني �إىل �أن��ه مت تطوير مركز االت�صال
�ضمن منظومة توا�صل املبتكرة وفقا لأح��دث التقنيات واملعايري العاملية
ذات ال�صلة حيث يتم ت�أهيل ك��وادر ب�شرية مدربة بكفاءة عالية وم�ؤهلة
لال�ستجابة ال�سريعة لكافة املعلومات التي يحتاجها املتعاملون خالل وقت
قيا�سي ل�ضمان تقدمي خدمة متميزة تلبي تطلعاتهم والدعم الالزم لهم،
مو�ضحا �أنه مت تنفيذ �أكرث من � 17ألف �ساعة تدريبية خالل عام 2021
ملوظفي خدمة العمالء ل�ضمان تقدمي اخلدمات بال�شكل الأمثل.
يذكر �أن مركز ات�صال وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني يقدم خدماته من
ال�ساعة الثامنة �صباحا وحتى الثامنة م�ساء من االثنني �إىل اجلمعة بثالث
لغات رئي�سية هي العربية واالجنليزية والأردو حيث ت�شمل هذه اخلدمات
املن�ش�آت والعاملني لديها و�أ�صحاب العمل امل�ستخدمني للعمالة امل�ساعدة
وخ��دم��ات ه��ذه الفئة م��ن العمالة ف�ضال ع��ن خ��دم��ات ال �ك��وادر الوطنية
وخدمات اال�ستعالم عن حالة الطلب واملالحظات واالق�تراح��ات والدعم
الفني واال�ستف�سارات العامة وغريها من اخلدمات.

حتت �شعار «الإمارات تقر�أ»  ...الإمارات منارة ح�ضارية وثقافة عاملية
•• �أبوظبي-وام:

حتتفي دولة الإم��ارات خالل �شهر
مار�س من كل ع��ام ب�شهر القراءة
حت ��ت � �ش �ع��ار " الإم � � ��ارات ت �ق ��ر�أ "
وال� � ��ذي ي �ع �ت�بر واح� � ��دا م ��ن �أب� ��رز
الفعاليات ال�ت��ي �أطلقتها الدولة
ب � �ه� ��دف حت �ق �ي ��ق جم� �م ��وع ��ة من
الأه��داف ال�سامية التي ت�سعى يف
املقدمة �إىل تر�سيخ ثقافة القراءة
و�إعداد جيل مثقف واع الأمر الذي
من �ش�أنه االرتقاء مبكانة املجتمع
الإم � � ��ارات � � ��ي وحت� �ق� �ي ��ق التنمية
امل�ستدامة.
وت��ر� �ص��د وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء االم � ��ارات
"وام" �آراء ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
الذين �أكدوا �أن دولة الإمارات تعد
م �ن��ارة ح���ض��اري��ة وم��رج�ع��ا وطنيا
خالل �شهر القراءة .
وق ��ال � �س �ع��ادة ع�ب��د اهلل م��اج��د �آل
علي مدير ع��ام الأر�شيف واملكتبة
ال��وط�ن�ي��ة ب��الإن��اب��ة ي ��أت��ي اهتمام
الأر�شيف واملكتبة الوطنية ب�شهر
ال � �ق� ��راءة يف �إط � ��ار اجل� �ه ��ود التي
تبذلها ال��دول��ة م��ن �أج��ل ت�أ�صيل
ثقافة ال�ق��راءة بني فئات املجتمع
وحتفيزهم لتحويلها �إىل ممار�سة
يومية كونها الأ��س��ا���س يف تر�سيخ
ثقافة العلم واملعرفة على طريق
بناء الإن���س��ان ال��واع��ي ال�ق��ادر على
ا�ستكمال م�سرية التطور والتقدم
وب�ن��اء اقت�صاد ق��ائ��م على املعرفة
وجم�ت�م��ع ي�ح��ر���ص ع�ل��ى التنمية
امل�ستدامة.
و�أ�� �ض ��اف م��ا ي��زي��د ��ش�ه��ر القراءة
�أه� �م� �ي ��ة يف الأر� � �ش � �ي� ��ف واملكتبة
الوطنية ه��ذا ال�ع��ام �أن��ه ج��اء بعد
�صدور القانون االحتادي رقم 13

لعام  2021وال��ذي يق�ضي ب�ضم
املكتبة الوطنية والأر�شيف الوطني
حتت مظلة واحدة فاملكتبة الوطنية
ث ��روة ث�ق��اف�ي��ة ف��ري��دة م��ن �أوعية
املعلومات الورقية والإلكرتونية
وه ��ي واح ��ة خ�لاب��ة ل �ل �ق��راءة وقد
ج ��اء ��ش�ه��ر ال� �ق ��راءة م�ت��زام�ن��ا مع
م ��رح� �ل ��ة ح ��اف� �ل ��ة بالتخطيط
لإن�شائها لتكون م�ن��ارة ح�ضارية
وثقافية ل�ل��دول��ة وم��رج�ع��ا وطنيا
ومركزا ثقافيا ومعلوماتيا يحفظ
ت� ��راث الإم � � ��ارات وي �ب�رز تطورها
ال�ع�ل�م��ي واحل �� �ض ��اري ع �ل��ى غ ��رار
ك�برى املكتبات العاملية احلا�ضنة
ل �ل�ت�راث الإن �� �س��اين وذل ��ك ح�سب
توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة .
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال��رواب��ط الوثيقة
ب�ين الأر� �ش �ي��ف وامل�ك�ت�ب��ة الوطنية
والقراءة لي�ست وليدة اليوم و�إمنا
هي موجودة منذ الت�أ�سي�س حيث
كانت والدة مكتبة الإمارات مواكبة
لن�ش�أته ومنذ ت�أ�سي�سه �أخذ ي�صدر
ال �ك �ت��ب امل�ت�خ���ص���ص��ة ال �ت��ي حتمل
امل�ع�ل��وم��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة امل��وث�ق��ة عن
الإم� ��ارات ومنطقة اخلليج ،وكما
هو معروف فالكتاب �أق��دم و�أقوى
م �� �ص��ادر ال �ث �ق��اف��ة ،وه� ��و ال ��وع ��اء
الثقايف الأكرث بقاء ،والنافذة التي
يكت�سب منها �أكرب عدد من القراء
املعلومات واملعارف.
وح� � ��ث �� �س� �ع ��ادت ��ه ع� �ل ��ى ال � �ق � ��راءة
املجدية التي تكون �سبيال لتطوير
الإم �ك��ان �ي��ات واك�ت���س��اب م��زي��د من
امل �ه��ارات ول�ت�ك��ون ال �ق��راءة ح�سب
اخت�صا�صات الإن�سان واهتماماته
لكي يحقق املتعة والفائدة معا.

و�أك� � � ��د �أن الأر� � �ش � �ي� ��ف واملكتبة
ال��وط�ن�ي��ة ي�ستقبل �شهر القراءة
بربنامج ثري بالفعاليات الثقافية
والن�شاطات التي تهم جميع �شرائح
امل�ج�ت�م��ع ،وال �ت��ي ��س�ي�ت��م تقدميها
اف�ترا� �ض �ي �اً ح��ر� �ص �اً ع �ل��ى تطبيق
الإج ��راءات االح�ترازي��ة وااللتزام
بالتدابري الوقائية ملواجهة انت�شار
كوفيد. 19
و�أطلق الأر�شيف واملكتبة الوطنية
ب��رن��اجم��ه خ �ل�ال � �ش �ه��ر ال� �ق ��راءة
ال��ذي ي��أت��ي ه��ذا ال�ع��ام حت��ت �شعار
"الإمارات تقر�أ" وال��ذي يت�ضمن
عددا كبريا من الفعاليات الثقافية
وال �ت��ي ت��وع��ي ب��أه�م�ي��ة ال �ق��راءة يف
بناء الإن�سان وامل�ؤ�س�سة واملجتمع
وت �غ �ط��ي ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات معظم
�أي � ��ام ��ش�ه��ر م ��ار� ��س ..وي� ��أت ��ي هذا
االهتمام ب�شهر ال�ق��راءة ان�سجاماً
م��ع ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
التي تويل القراءة اهتماماً كبرياً
�إمياناً منها ب�أهمية ت�أ�صيل ثقافة
ال �ق��راءة الكفيلة با�ستدامة تقدم
الإمارات وتطورها وازدهارها.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن الأر�شيف
وامل� �ك� �ت� �ب ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ق� ��د �صمم
ب��رن��اجم�اً مكثفاً م��ن املحا�ضرات

والفعاليات الثقافية �شبه اليومية
و��س�ي�ت�ي�ح�ه��ا ل�ل�ج�م�ه��ور الداخلي
واخل��ارج��ي و�سيبد�أ برنامج �شهر
ال � �ق� ��راءة مب �ح��ا� �ض��رة عنوانها:
"�شهر القراءة م�س�ؤولية جمتمعية
وم �ب��ادرة وطنية" ت�ع��رف مبكتبة
الإم� � � � � ��ارات وب ��ال �ف �ع ��ال �ي ��ات التي
�سي�شهدها هذا ال�شهر وحما�ضرة
بعنوان" :العالج بالقراءة".
وت �ت��واىل الفعاليات يف ب��اق��ي �أيام
ال�شهر كالتايل :حما�ضرة "قراءة
يف ك �ت��اب امل �ع �ت �ق��دات ال���ش�ع�ب�ي��ة يف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة"
وحم ��ا�� �ض ��رة "مفهوم ّ
ال�ضبط
ال�ب�ي�ب�ل�ي��وغ��رايف ال�ع��امل��ي و�أدواته"
وحما�ضرة "القراءة يف الإم ��ارات
�أ� �س �ل��وب حياة" و��س�ت�ع� ّرف مكتبة
الإم � � ��ارات يف الأر� �ش �ي��ف واملكتبة
الوطني مب�شروع "الكتب العربية
النادرة على اخلط املبا�شر ،وكيفية
ات��اح�ت�ه��ا للباحثني" و"قراءة يف
كتاب ذاكرتهم تاريخنا" وحما�ضرة
يف "دور القراءة و�أهميتها يف حياة
الفرد واملجتمع" ،وحما�ضرة عن
"املركز الإماراتي للرتقيم املعياري
للدوريات" ،وتتحدث الكاتبة جناة
الفار�س عن جتربتها مع القراءة،
وي �� �س �ل��ط ال� ��� �ض ��وء ع �ل��ى الكتاب
الإل� � �ك �ت��روين ،و"ت�أثري و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل احل��دي �ث��ة ع �ل��ى ع ��ادات
القراءة� :شرح يف تطبيق القراءات
اجليدة" ،و"�أنواع القراءة"،
و"مفهوم ال �� �ض �ب��ط اال�ستنادي
و�أهميته يف ا�سرتجاع املعلومات"،
و"القراءة حياة" ،و"دور الأر�شيف
واملكتبة الوطنية يف تعزيز ثقافة
ال � � �ق � ��راءة يف ق� �ط ��اع التعليم"،
و"املعرفة م�س�ؤولية جمتمعية"،

وور� �ش ��ة يف "ا�ستخدام الفهر�س
الإلكرتوين" ،و"�أهمية الفهار�س
امل��وح��دة وب��واب��ات ال��ذاك��رة يف بناء
ال �ن �ظ��ام ال��وط �ن��ي للمعلومات"،
و�ستخ�ص�ص مكتبة الإمارات �أياما
مفتوحة للتعريف مبرافقها.
وع�ل��ى �صعيد �آخ��ر ف ��إن الأر�شيف
واملكتبة الوطنية و�ضمن م�شروعه
التعليمي "وطن يقر�أ" �سيقدم
جمموعة من الفعاليات والأن�شطة
ال �ق��رائ �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة التعليمية
ل �ل �ط �ل �ب��ة؛ ك ��ال ��ور� ��ش القرائية
وال�ف�ن�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،واملحا�ضرات
الوطنية ،ولعبة امل�سرية ،وجوالت
افرتا�ضية ،ومن �أهم املحا�ضرات:
"م�شروع جليل واعد" ،و"االنتماء
والوالء والهوية قيم وطنية عليا"
و"الأفرو الإماراتي" .
و�ستتخلل الفعاليات �صور تاريخية
عن اهتمام دولة الإمارات بالتعليم
وال�ق��راءة ،ون�شرات تثقيفية عامة
عن �شهر القراءة واهتمام الأر�شيف
وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة ب�ه��ا واجلدير
ب ��ال ��ذك ��ر �أن ج �م �ي��ع حما�ضرات
وف� �ع ��ال� �ي ��ات الأر� � �ش � �ي ��ف واملكتبة
الوطنية يف �شهر القراءة �سيقدمها
خرباء وخمت�صون وباحثون وكتاب
وه��ذا م��ا ميثل �إ�ضافة مهمة لكل
من يتابع هذه الفعاليات.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة �ضرار
ب��ال�ه��ول ال�ف�لا��س��ي ع�ضو املجل�س
الوطني االحتادي املدير التنفيذي
مل ��ؤ� �س �� �س��ة وط� �ن ��ي الإم� � � � ��ارات �إىل
�أن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ه��ي م��ن �أق ��دم
ال �ل �غ��ات وه ��ي ل�غ��ة ال� �ق ��ر�آن و�أح ��د
�أرك� ��ان ال�ه��وي��ة وال�ث�ق��اف��ة ل�شعوب
املنطقة العربية التي من خاللها
مت ن �� �ش��ر ال �ث �ق��اف��ات واحل �� �ض ��ارة

للأمم املختلفة ولذلك نرى اليوم
�أهمية تلك اللغة واهتمام قيادتنا
الر�شيدة بها م��ن خ�لال املبادرات
اال�ستثنائية لدعمها واملحافظة
عليها.
و�أ�ضاف نرى اليوم جائزة حممد
بن را�شد للغة العربية �أكرب مثال
على ذلك ومقولة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" :
ب ��أن اللغة العربية ت�ستحق قمما
كثرية لأنها قمة يف اجلمال ووعاء
للح�ضارة بكل �أب�ع��اده��ا ك��ذل��ك ما
��ش�ه��دن��اه يف احل ��دث امل �ه��م �إك�سبو
 2020من �إطالق �سموه "�إعالن
الإم ��ارات للغة العربية" يف جناح
ال��دول��ة بح�ضور �أ��ص�ح��اب املعايل
وزراء الثقافة العرب و�شخ�صيات
ك�ب�يرة  ..الف�ت��ا �إىل �أن الإم� ��ارات
�أك��دت من ه��ذا املكان �أنها حا�ضنة
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وع� �ل ��ى �أهميتها
وم �ل �ت��زم��ة جت��اه �ه��ا ل �غ��ة للهوية
وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم ..م��ن جهتها
قالت مرمي الغفلي مدير م�ؤ�س�سة
ب �ح��ر ال �ث �ق��اف��ة �إن ��ش�ه��ر القراءة
ح��دث �سنوي ثقايف ه��ام ت��رك �أثرا
جميال طوال الأعوام املا�ضية على
خ��ارط��ة الثقافة الإم��ارات �ي��ة ومبا
�أن دول ��ة الإم � ��ارات ه��ي احلا�ضنة
ل�ه��ذا احل��دث �أ�صبح ع�بر الأعوام
مر�سى جميال جتتمع ب��ه مواكب
امل �ع��رف��ة وال �ث �ق��اف��ة وت �ن �ط �ل��ق من
خ�ل�ال �ه��ا امل� � �ب � ��ادرات ال� �ت ��ي تخدم
الكتاب والكاتب والقاريء كي تنري
العقول ب�أنوار املعارف وها هو يعود
ه ��ذا ال �ع��ام وال� �ع ��امل ي�ت�ع��اف��ى من
�سبات كورونا ويعود لأوجه احلياة
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفرية �أ�سرتاليا
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر ب��ن حممد ام����س� ،سعادة ه��اي��دي فينامور� ،سفرية
كومنولث �أ�سرتاليا لدى الدولة ،التي قدمت لل�سالم على �سموه ،مع الوفد املرافق لها.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفرية ،وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز
عالقات التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعمق عالقات ال�صداقة التي تربط دول��ة الإم��ارات و�أ�سرتاليا ،وجهود �سعادة
ال�سفرية يف توطيد ال�شراكة التي ت�شهد تطوراً م�ستمراً بني البلدين.
من جانبها عربت �سعادة هايدي فينامور ،عن بالغ �شكرها وتقديرها ل�صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

06

الإحاطة الإعالمية لـ(كوفيد – :)19

املــ�ؤ�شـــرات تــ�ؤكـــد دخــــول الـــدولة مـرحلــة التعــايف من اجلــائحـــة
•• �أبوظبي-وام:

�أكد الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ و الأزم��ات و الكوارث �أن امل�ؤ�شرات الإيجابية ت�ؤكد دخول
الدولة يف مرحلة التعايف من جائحة كوفيد -19وذل��ك نتيجة انخفا�ض
�أع ��داد الإ� �ص��اب��ات و ال�سيطرة على ال��وب��اء وم��ا تبعه م��ن �إج� ��راءات تتعلق
بتخفيف القيود املتبعة.
و قال الدكتور طاهر الربيك العامري خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة
الإم� ��ارات ح��ول م�ستجدات ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد � ،إن دول��ة الإم ��ارات
ا��س�ت�ط��اع��ت ادارة حت ��دي "كوفيد  "19 -ب�ن�ج��اح م��ن خ�ل�ال اجلاهزية
اال�ستباقية وامل��رون��ة يف تفعيل ال�ق��رارات املبنية على ق��راءة علمية ودرا�سة
متعمقة وو�ضع ا�سرتاتيجيات تعد من �أجنح النماذج العاملية.
و�أ�ضاف �أن هذه اجلهود �أثمرت عن احتواء اجلائحة بالتعاون مع قطاعات
الدولة كافة وه��ذا ما ن��راه اليوم من انخفا�ض ح��االت الإ�صابة ومن حيث
اخلطة املعدة لتخفيف االجراءات والعودة التدريجية للطاقات اال�ستيعابية
للأن�شطة.
وذكر �أنه نتيجة لل�سيا�سات والتوجيهات الثابتة ،وبت�ضافر جهود اجلميع،
ت�سري الإمارات بخطى حثيثة ومت�سارعة نحو ر�صد متحورات اجلائحة من
خالل التخطيط املحكم والتنفيذ الدقيق لو�سائل الت�صدي لها وت�سخري
جميع االمكانيات املتوفرة يف الدولة.
وق��ال �إن التحـدي الـذي واجهتـه دول العالـم فـي الأ�شهر املا�ضيـة نتيجـة
كوفيـد -19حتـدٍ معقـد مـن حيـث �آثـاره وتداعياتـه ،فقـد دعتنـا الأزمة �إلـى
التفكيـر فـي �سـبل مكافحـة الوبـاء والتكيــف مــع الظــروف التــي فر�ضتهــا
علينــا الأزمة ،و�أي�ضــاً البحــث عــن �ســبل التكييف وا�ســتعادة منـط احليـاة قبل
اجلائحة ..م�شريا �إىل �أن جميع الأجهزة يف الدولة توا�صل قراءتها امل�ستمرة
لالزمة حملياً وعاملياً وي�أتي ذلك بهدف احلفاظ �أو ًال على �صحة و�سالمة
جميع �أفراد املجتمع ودعم القرارات املعززة للقطاعات كافة.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ط��اه��ر ال�بري��ك ال �ع��ام��ري ،امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي ع��ن الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث �إن دولة الإمارات ت�صدرت دول
العامل يف التعامل مع اجلائحة خالل �شهري يناير وفرباير املا�ضيني وذلك
وفقاً لنتائج "م�ؤ�شر املرونة يف التعامل مع كوفيد "-19ال�صادر عن وكالة
"بلومبريغ" العاملية.
و�أ� �ض��اف :ج��اء ذل��ك بف�ضل املتابعة احلثيثة م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة وتبني
الدولة منوذجاً فريداً مرتكزاً على التوازن اال�سرتاتيجي بني جميع الأجهزة

الدكتور طاهر الربيك العامري ،املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث:
• مت حتقيق نتائج �إيجابية ومعدالت �سريعة وقيا�سية يف التعايف والنمو والعبور الآمن وامل�ستقر �إىل مرحلة ما بعد كوفيد19 -
• الإمارات ا�ستطاعت �إدارة جائحة كوفيد –  19بنجاح من خالل اجلاهزية اال�ستباقية واملرونة
• �أجهزة الدولة كافة توا�صل قراءتها امل�ستمرة للأزمة حملي ًا وعاملي ًا
• الإمارات ت�صدرت دول العامل يف التعامل مع اجلائحة خالل يناير وفرباير املا�ضيني
• ما و�صلنا �إليه من نتائج مبهرة مرجعه الدور التكاملي والرتابط بني القطاعات املختلفة والتزام املجتمع
الوطنية والتكامل والتناغم بني اجلهات املعنية ب�إدارة �أزمة كوفيد.-19
و�أو�ضح �أن��ه وفقا للتقرير بلغ ر�صيد الإم��ارات  76.2من  100درج��ة يف
نهاية ف�براي��ر امل��ا��ض��ي وذل��ك ا��س�ت�ن��اداً �إىل  12م�ع�ي��اراً ت�ستخدمها وكالة
"بلومبريغ" ما منح الدولة ال�صدارة عاملياً خالل �شهر فرباير و وفقا
للتقرير نف�سه بلغت ن�سبة جرعات اللقاحات �إىل �إجمايل عدد ال�سكان يف
الدولة بلغ  259.1يف املائة حتى نهاية فرباير.
و نوه �إىل �أن امل�ؤ�شرات الإيجابية ت�ؤكد دخ��ول الدولة مرحلة التعايف من
جائحة كوفيد -19وذلك نتيجة انخفا�ض �أعداد الإ�صابات وال�سيطرة على
الوباء ،حيث مت تخفيف القيود املتبعة.
و �أ�شار �إىل �أنه كما مت �إعالنه �سابقا فقد تقرر �إلغاء �إلزامية ارتداء الكمامة
يف الأماكن املفتوحة ،مع اال�ستمرار ب�إلزامية ارتدائها يف الأماكن املغلقة
و�إلغاء التباعد اجل�سدي يف القطاعات االقت�صادية وال�سياحية يف حني �سيتم
الإبقاء على الإجراءات املعمول بها �سابقاً يف املطاعم واملقاهي دون تغيري.
و�أكد ا�ستمرار العمل بالقرار ال�صادر �سابقاً ب�ضرورة �إبراز نظام املرور الأخ�ضر
على تطبيق احل�صن �أو �إب��راز نتيجة فح�ص � PCRسلبية ال تزيد مدتها
عن � 96ساعة حل�ضور جميع الفعاليات واملعار�ض والأن�شطة ،واملنا�سبات
الثقافية ،واالجتماعية بالإ�ضافة �إىل عودة كافة الأن�شطة الريا�ضية جلميع
الفئات العمرية مع �إلزام اجلمهور ب�إبراز املرور الأخ�ضر �أو الفح�ص امل�سبق
( )PCRعلى �أال يتجاوز � 96ساعة بالإ�ضافة �إىل االلتزام بلب�س الكمام
يف الأماكن املغلقة واملفتوحة نظراً حلجم التجمعات واالزدح��ام يف �أماكن
اجلماهري.
و �أ�شار �إىل �أنه مت �إلغاء احلجر ال�صحي للأ�شخا�ص املخالطني العاملني يف
القطاعات املختلفة ،مع �إلزامية �إجراء فح�ص م�سحة الأنف  PCRيومياً

خلم�سة �أيام متتالية م�ؤكدا ا�ستمرار بروتوكول العزل ال�صحي للم�صابني
كما هو معلن عنه م�سبقاً مع �إلغاء �شرط ارتداء ال�ساعة املخ�ص�صة حلاالت
الإ�صابة اجلديدة خالل فرتة العزل.
ولفت �إىل �أنه للم�ستوى املحلي بكل �إمارة املرونة يف حتديد القطاعات واملهن
ح�سب القطاعات احليوية بالدولة مع �ضرورة اتباع الإجراءات االحرتازية
والوقائية وال�ت��ي ت�شمل التقيد بالتباعد اجل�سدي ،ولب�س الكمام طوال
الوقت.
وبني �أنه فيما يخ�ص القادمني �إىل دولة الإم��ارات ،فمن ال�ضروري الت�أكد
من �إب��راز �شهادة تطعيم كوفيد -19معتمدة حتتوي على قارئ  QRوال
يتطلب دخولهم للدولة �أي فحو�صات م�سبقة و لغري املطعمني �إبراز نتيجة
فح�ص  PCRمعتمدة خالل � 48ساعة �أو �شهادة تعايف من �إ�صابة كوفيد-
 19خالل �شهر واحد من موعد ال�سفر حتتوي على نظام قارئ  QRملن
هم ف��وق ال  12ع��ام�اً ،مع �إمكانية القيام بفح�ص  PCRعند الو�صول
لأغرا�ض الت�أكد من الإ�صابات م�شريا �إىل �أنه اعتبارا من اليوم املوافق 3
مار�س اجلاري �س ُتط ّبق هذه الإجراءات على املنافذ الربية يف الدولة.
ون�صح القادمني عرب املنافذ الربية ب�إجراء فح�ص خمربي  PCRخالل
� 24ساعة من الو�صول للدولة ،وذلك للزائرين لأكرث من � 72ساعة وقال
 :نو�صي ب�ضرورة اتباع متطلبات الفحو�صات والتطعيم للدول والوجهات
املراد ال�سفر �إليها من دولة الإمارات.
و�أو�ضح �أن��ه بتوجيهات من القيادة الر�شيدة ،مت ت�شكيل "اللجنة الوطنية
لإدارة وحوكمة مرحلة التعايف من �أزمة جائحة كوفيد "-19يف الأول من
�أكتوبر  2020متا�شياً مع خطة حكومة دولة الإمارات لتعزيز جهودها يف
مكافحة جائحة كوفيد.-19

وذكر �أن "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعايف من �أزمة جائحة
كوفيد "-19ت�ضم يف ع�ضويتها ع ��دداً م��ن ممثلي ال � ��وزارات والهيئات
االحتادية وذلك لتعزيز الإمكانيات والتدابري الالزمة للتعايف وا�ستمرارية
الأعمال واخلدمات.
وق��ال �إن اللجنة تعمل على و�ضع ب��رام��ج دع��م ا�ستباقية للم�ؤ�س�سات من
خالل حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء اال�سرتاتيجية
والت�شغيلية ل�ضمان ع ��ودة احل �ي��اة االع�ت�ي��ادي��ة للمجتمع وو� �ض��ع اخلطة
اال�سرتاتيجية وم�ؤ�شرات الأداء ملرحلة ما بعد كوفيد.19"-
و�أ�ضاف �أنه بف�ضل دعم القيادة الر�شيدة ،مت حتقيق نتائج �إيجابية ومعدالت
�سريعة وقيا�سية يف التعايف والنمو والعبور الآمن وامل�ستقر �إىل مرحلة ما
بعد كوفيد -19م��ؤك��دا �أن��ه مت حتقيق امل�ستهدفات اال�سرتاتيجية التي
ت�ضمنت ا�ستقرار الو�ضع ال�صحي يف اجلهات ال�صحية بالإ�ضافة �إىل منو
عام يف قطاع االقت�صاد بن�سبة  2.5يف املائة وانتعا�ش القطاع ال�سياحي يف
الدولة كما �أن م�ؤ�شر ال�شعور بالتفا�ؤل حول الأو�ضاع املعي�شية مرتفع من
خ�لال ال�برام��ج واال�ستبانات وامل�سوحات املجتمعية وك��ان��ت ال�ع��ودة الآمنة
للتعليم واالختبارات الدولية واملحلية خالل الفرتة ال�سابقة نقلة مهمة يف
هذا املحور كما مت حتقيق امل�ستهدفات اخلا�صة بوفرة املواد الغذائية وتعزيز
منظومة الأمن الغذائي يف الدولة.
و�أكد �أنه يف اجلانب الأمني ،احتلت دولة الإم��ارات �صدارة م�ؤ�شر "القانون
والنظام العام  "2021ال�صادر عن م�ؤ�س�سة "جالوب" البحثية الدولية،
والذي ي�ستند �إىل ا�ستطالعات �شاملة ملواطنني من جميع �أنحاء العامل.
وقال �إن ثقة قادة دولة الإمارات اليوم ال تقع على م�ؤ�س�سات الدولة فقط بل
�أي�ضاً تتعلق باملجتمع بكافة �أطيافه ومكوناته ومدى وعيه مبفهوم احلياة
الطبيعية اجلديدة والتي تتطلب منا جميعاً ممار�سة عادات جديدة اعتدنا
عليها يف ظل جائحة كوفيد.-19
و�أ� �ض��اف �أن م��ا و�صلنا �إل�ي��ه م��ن نتائج مبهرة يرجع �إىل ال��دور التكاملي
وال�تراب��ط ب�ين القطاعات املختلفة وم��دى ال�ت��زام املجتمع وت�ع��اون��ه معها
م�شريا �إىل �أن جناح دولة الإم��ارات ما كان ليتحقق لوال التناغم املجتمعي
الذي كان املحرك للو�صول للم�ستهدفات والعودة للحياة الطبيعية اجلديدة
ب�سرعة ،فلقد كان �أح��د �أه��م عوامل جناح الدولة يف انخفا�ض عدد حاالت
الإ�صابات  ..الدور االيجابي لأفراد املجتمع وااللتزام بالإجراءات الوقائية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ال��دور املجتمعي يف املرحلة املقبلة ال يقل �أهمية ع��ن �أدوار
وم�س�ؤوليات اجلهات املخت�صة واملعنية للتعامل مع اجلائحة وقال  " :نحن
على ثقة كبرية بالتزام اجلمهور بالإجراءات االحرتازية والوقائية كافة".

حديقة �أم الإمارات حتتفي ب�شهر القراءة مع العديد من الأن�شطة والفعاليات
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�ست�ضيف ح��دي �ق��ة �أم الإم � � ��ارات ��س�ل���س�ل��ة من
الفعاليات اح�ت�ف��ا ًء ب�شهر ال �ق��راءة مب��ا يف ذلك
�أن �� �ش �ط��ة ق� � ��راءة ال �ك �ت��ب وج �ل �� �س��ات احلكواتي
واحل �ف�ل�ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة ،ال�ت��ي ُت �ق��ام جميعها يف
ال�ه��واء الطلق خ�لال ال�شهر اجل��اري ،ب��دءاً من
"�سوق احلديقة" ال�شهري ،وم��روراً بالأن�شطة
العائلية ،وو�صو ًال �إىل باقة متنوعة من الربامج
التفاعلية جلميع �أفراد املجتمع.
و��س�ع�ي�اً لتحفيز �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى القراءة
بغية حتويلها �إىل عادة يومية وتعزيز دورها يف
ر�سم مالمح �شخ�صية الفرد وتطوير مهاراته
وقدراته ،وبالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة،
مي �ك��ن مل�ح�ب��ي ال� �ق ��راءة �أي � ��ام اجل �م �ع��ة وال�سبت
والأح��د من �شهر مار�س اكت�شاف جمموعة من
الكتب بلغات خمتلفة م��ن خ�لال مكتبة دائرة
التعليم واملعرفة املتنقلة وميكن للأطفال ارتداء

املالب�س التي ُتعرب عن كتابهم املف�ضل واال�ستماع
�إىل �سرد الكتاب يف احلديقة .وميكن للزوار �أي�ضاً
امل�شاركة يف كتابة ق�ص�صهم اخلا�صة وت�صميم
�أغ�ل�ف��ة الكتب م��ن خ�لال االن���ض�م��ام �إىل ور�شة
عمل ت�صميم الكتب .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيقدم
عدد من م�ؤلفي الكتب جل�سات قراءة للأطفال
يف الهواء الطلق باحلديقة .ويف الفرتة املمتدة
م��ن  17حتى  19م��ار���س  ،2022ت�ست�ضيف
حديقة �أم الإمارات ،بالتعاون مع مركز �أبوظبي
للغة ال�ع��رب�ي��ة ،ب��اق��ة م��ن الأن���ش�ط��ة الرتفيهية
والتفاعلية والتعليمية للأطفال احتفا ًء ب�شهر
ال �ق��راءة .مي�ك��ن لل�صغار االن���ض�م��ام �إىل ور�ش
ق��راءة الق�ص�ص التي تقدمها الدكتورة فاطمة
امل��زروع��ي والكاتبة ح�صة امل�ه�يري ،واال�ستمتاع
بعر�ض ع��زف ال �ع��ود ال ��ذي يقدمه بيت العود،
وامل�شاركة يف ور���ش الر�سم وال�ف��وز بجائزة من
خالل امل�شاركة يف الأ�سئلة وامل�سابقات.
وب��ال �ت �ع��اون م ��ع جم �م��وع��ة �أب��وظ �ب��ي للثقافة

والفنون� ،ستقدم فرقة "باولو فري�سو الثالثية"
يف  6و 7م��ار���س عر�ضني مو�سيقيني فريدين
حت ��ت � �ض ��وء ال �ن �ج��وم ع �ل��ى امل �� �س��رح اخل ��ارج ��ي
حل��دي�ق��ة �أم الإم � ��ارات ب�صحبة ع ��ازف البيانو
الإ�سباين دانيال ليغوريو م�صحوباً بكا�ستانيت
بيلني ك��اب��ان�ي����س و�أداء النجمة ل��ويل مولينا.
وقبل العر�ضني املو�سيقيني ،با�ستطاعة �ضيوف
احلديقة زيارة معر�ض الـ STEAMواملعر�ض
اخلا�ص مب�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم
ال�ل��ذي��ن ي�ن� ّ�ظ�م��ان يف احل��دي �ق��ة .ك�م��ا ب�إمكانهم
اال�ستمتاع بعر�ض دب��ي درام��ز� ،أو ور�شة العمل
املو�سيقية م��ع ف��ري��ق "�إلكرتو زِبالة" وور�شة
عمل خا�صة بفن الر�سم� .أما لل�ضيوف ال�صغار،
فهم على موعد مع عر�ض الدمى الذي يقدّمه
عدنان �سلوم .وي�شهد �شهر مار�س �أي�ضاً ختام
فعاليات ��س��وق احل��دي�ق��ة ل�ه��ذا امل��و��س��م� ،إذ تقام
فعاليات "�سوق احلديقة" يومي ال�سبت والأحد
من الـ 4ع�صراً وحتى الـ 11م�سا ًء حتى نهاية

ال�شهر اجل ��اري ،ليقدم ل �ل��زوار جت��رب��ة عائلية
مليئة باملرح وامل��أك��والت واملنتجات وغريها من
الأن�شطة الرتفيهية .ويوفر "�سوق احلديقة"
ال� �ف ��واك ��ه واخل � �� � �ض ��روات ال �ع �� �ض��وي��ة املحلية،
ومنتجات احلرف اليدوية واملجوهرات والأزياء
اخلا�صة بالكبار وال�صغار على حد �سواء ،ليتمكن
الزوار من دعم امل�شروعات ال�صغرية واال�ستمتاع
ب�ت�ج��رب��ة ت���س��وق م���س�ت��دام��ة .وت��وا� �ص��ل جتربة
"باون�س املتنقلة" يف حديقة �أم الإمارات تقدمي
باقة من الفعاليات الرتفيهية بالهواء الطلق،
حيث ميكن ل��زوار احلديقة اال�ستمتاع بالقفز
وا�ستعرا�ض مهاراتهم يف منطقة القفز احلر "�سفن ويلن�س" و"فلو يوغا" وم��رك��ز "�إيرن
�إ�ضافة �إىل التقاط ال�صور املرحة مع ما�سكوت �سبي�س" للت�أمل .وتهدف اجلل�سات �إىل تعزيز
باون�س املحبوب "بينك” .ويحظى زوار احلديقة م�ع��رف��ة امل���ش��ارك�ين بكيفية اال� �س�ترخ��اء بعيداً
بفر�صة ف��ري��دة لال�سرتخاء ك��ل ي��وم �أرب �ع��اء يف عن �صخب احلياة ،والتحلي بال�سالم الداخلي
مت��ام الـ 6:30م�سا ًء ع�بر امل�شاركة يف جل�سات وحتقيق �أعلى م�ستويات الوعي الذاتي.
اليوغا والت�أمل بني �أح�ضان الباحات اخل�ضراء وميكن لز ّوار احلديقة �أي�ضاً اال�ستمتاع بفعالية
اخل�ل�اب��ة ،وال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ��ش��رك��اء احل��دي�ق��ة يف "�سينما يف احلديقة" ال�ت��ي �ست�شهد عر�ض

جمموعة من الأف�لام العائلية املعروفة خالل
نهاية الأ��س�ب��وع و�أي��ام ال�ث�لاث��اء .وت��أت��ي عرو�ض
الأفالم �إىل جانب باقة من الأن�شطة الرتفيهية
الأخ� � ��رى لل��أط �ف��ال مب ��ا يف ذل� ��ك ور� � ��ش عمل
الأوريغامي ،و�صنع الأ�شكال بالبالونات وغريها.
ت�ستقبل حديقة �أم الإمارات ال�ضيوف يومياً من
الـ� 8صباحاً وحتى الـ 12منت�صف الليل.

تقدم خدمات عالجية ووقائية �شاملة حلماية ال�سمع

«�صحة» ت�ؤكد �أهمية حمافظة الأ�شخا�ص من جميع الأعمار على �صحتهم ال�سمعية واخل�ضوع للفحو�صات املنتظمة لالطمئنان على حا�سة ال�سمع
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك � ��دت � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل �ل �خ��دم��ات ال�صحية
"�صحة"� ،أك�ب�ر �شبكة ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أهمية حمافظة
الأ��ش�خ��ا���ص م��ن جميع الأع �م��ار ع�ل��ى �صحتهم
ال���س�م�ع�ي��ة واخل �� �ض��وع ل�ل�ف�ح��و��ص��ات املنتظمة
لالطمئنان على حا�سة ال�سمع .وتقدم "�صحة"
خدمات عالجية ووقائية �شاملة حلماية ال�سمع
لأفراد املجتمع ،وخدمات فح�ص وعالج ال�سمع
ع�ن��د ال���ص�غ��ار وال �ك �ب��ار ،وي���ش�م��ل ذل ��ك برنامج
الفح�ص ال�شامل للأطفال وبرنامج الفح�ص
ال�شامل لدائرة ال�صحة املخ�ص�ص حلاملي بطاقة
"ثقة" والذي يتم من خالله فح�ص ال�سمع عند
الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  65عاماً.
وتوفر عيادات الأنف والأذن واحلنجرة وعيادات
ال �� �س �م��ع يف اخل ��دم ��ات ال �ع�ل�اج �ي��ة اخلارجية
وم�ست�شفيات الظفرة رعاية �شاملة للمر�ضى،
مبا يف ذلك الو�صفات الطبية ومتابعة الأجهزة
امل�ساعدة على ال�سمع ،وتوفري الرعاية امل�صممة
خ�صي�صاً لأ�صحاب الهمم والإح��ال��ة �إىل وحدة
ع�ل�اج ال�ن�ط��ق وت��وف�ي�ر ال �ع��دي��د م��ن اختبارات
ال�سمع (مبا يف ذلك اختبارات ال�سمع بوا�سطة
ال�ضغط) ،واخل��دم��ات الت�شخي�صية التي تلبي
احتياجات مر�ضى �ضعف ال�سمع وت�أخر الكالم
وط �ن�ين الأذن .ك�م��ا ت��وف��ر ف�ح��و��ص��ات ال�صحة
املهنية للعاملني يف البيئات ال�صاخبة ،ويقدم
م�ست�شفى الكورني�ش ال�ت��اب��ع ل�شركة "�صحة"
خدمات طبية متقدمة حلديثي الوالدة ،ورعاية

ذات ج��ودة ال ت�ضاهى ل�ه��م ،تت�ضمن الفح�ص
ال�شامل واملتكامل.
ومبنا�سبة اليوم العاملي لل�سمع ،الذي يقام هذا
نت ب�سمعك ،وانعم به مدى
العام حتت �شعار "اع ِ
احلياة" �أطلقت اخلدمات العالجية اخلارجية،
�إحدى من�ش�آت �شركة "�صحة" جمموعة وا�سعة
م��ن الأن�شطة ال�ت��وع��وي��ة ،مب��ا يف ذل��ك الندوات
الرقمية لتثقيف �أف��راد املجتمع ح��ول ت�أثريات
ال���ض��و��ض��اء ال���ص��اخ�ب��ة ،ال �سيما ال�ن��اج�م��ة عن
�ألعاب الفيديو ،على ق��درات ال�سمع ،بالإ�ضافة
�إىل تنظيم ج�ل���س��ات ت��وع�ي��ة خ��ا��ص��ة ل�ل��رم��اة يف
نادي العني للرماية لتثقيفهم حول �سبل حماية
�آذان �ه��م ،حيث ميكن �أن يت�سبب ��ص��وت �إطالق
النار يف فقدان ال�سمع وطنني الأذن ب�شكل دائم.
كما تنظم اخلدمات العالجية اخلارجية حملتها
ال�سنوية لتوزيع �أج�ه��زة م�ساعدة على ال�سمع

جماناً ملجموعة خمتارة من املر�ضى املحتاجني
يف �أبوظبي وال�ع�ين بال�شراكة م��ع "تات�ش �أوف
هيلث" ،امل��زود ال��رائ��د للأجهزة امل�ساعدة على
ال�سمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وق��ال الدكتور ظفري �أحمد ،رئي�س ق�سم الأنف
والأذن واحلنجرة بالإنابة واخت�صا�صي الأنف
والأذن واحل �ن �ج ��رة يف اخل ��دم ��ات العالجية
اخلارجية ل��دى "�صحة"" :يعد فقدان ال�سمع
ال�ن��اج��م ع��ن ال���ض��و��ض��اء م��ن احل ��االت املر�ضية
الدائمة ،لكن مع ذلك ميكن الوقاية منه �إىل حد
كبري؛ فالأمر بب�ساطة ي�ستلزم اعتماد ممار�سات
ا�ستماع �آمنة مبا يف ذلك �ضبط م�ستوى ال�صوت
�إىل  60%م��ن احل ��د الأق �� �ص��ى ،وا�ستخدام
� �س �م��اع��ات ال� ��ر�أ�� ��س امل �ج �ه��زة ب �خ��ا� �ص �ي��ة �إل �غ ��اء
ال�ضو�ضاء ،وا�ستعمال �سدادات الأذن يف املناطق
ال�صاخبة ،وجتنب اجللو�س بالقرب من م�صدر

ال�صوت والبحث عن موقع ه��ادئ من وقت �إىل
�آخر� ،إىل جانب اال�ستفادة من تطبيقات مراقبة
التعر�ض لل�صوت و�شراء الأجهزة املزودة مبيزات
اال�ستماع الآمن املدجمة".
و�أ�ضاف �أنه من ال�ضروري �أن يتنبه النا�س �إىل
ال�ع�لام��ات وامل ��ؤ� �ش��رات و�أن يخ�ضعوا للفح�ص
ب��ان �ت �ظ��ام ،ك �م��ا ت��وج��د ال �ع��دي��د م��ن تطبيقات
الفح�ص ال��ذات��ي ،مثل  hearWHOوهي
�سهلة ومريحة ،ميكن للأ�شخا�ص ا�ستخدمها،
و�إذا الح��ظ ال�شخ�ص �أي ع��وار���ض �أو م�ؤ�شرات
�أو يف حال عدم اجتياز الفح�ص الذاتي ،فعندها
ال ب��د م��ن مراجعة طبيب الأ��س��رة �أو �أخ�صائي
الأن � ��ف والأذن واحل �ن �ج��رة لإج� � ��راء الفخ�ص
ال�لازم والإطمئنان على �سالمة ال�سمع،م�ؤكداً
على �أهمية �إخ�ضاع كل مولود جديد الختبارات
ال�سمع لإتاحة التدخل املبكر وحت�سني النتائج
العالجية .يذكر �أن التعر�ض املتكرر للأ�صوات
املرتفعة وال�صاخبة قد يت�سبب ب�أ�ضرار ال ميكن
معاجلتها للخاليا احل�سية يف �أذين الإن�سان ،مما
ي�ؤدي �إىل فقدان ال�سمع الناجم عن ال�ضو�ضاء
�أو طنني الأذن ،ون�ظ��راً لطبيعة ه��ذه الأ�ضرار
الدائمة ،تنح�صر احللول يف ا�ستخدام الأجهزة
امل�ساعدة على ال�سمع وخدمات �إع��ادة الت�أهيل.
ويرتفع خطر الإ�صابة بفقدان ال�سمع الدائم
عند الأ�شخا�ص الذين يعملون يف بيئات �صاخبة،
�أو �أولئك الذين ي�ستمعون بانتظام �إىل املو�سيقى
با�ستخدام �سماعات الر�أ�س �أو �سماعات الأذن� ،أو
الذين ي��زورون الأماكن ال�صاخبة مثل النوادي
واحلفالت املو�سيقية.

�شرطة عجمان تطلق م�شروع البوابات الذكية
•• عجمان  -وام:

وقعت �شرطة عجمان اتفاقية تعاون م�شرتكة مع جمموع
املدينة الآمنة ،لإطالق م�شروع البوابات الذكية يف �إمارة
عجمان والإرت �ق��اء وال�ت�ط��ور وحتقيق �أع�ل��ى م�ستويات
ال�سالمة املرورية يف املنطقة.
ي�أتي ذلك يف �إطار �سعي القيادة العامة ل�شرطة عجمان
لتحقيق الأه� ��داف الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة املتمثلة يف حت�سني
الأم ��ن وال���س�لام��ة ع�ل��ى ال �ط��رق وحت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة من
خالل عقد ال�شراكات .وقع الإتفاقية �سعادة اللواء ال�شيخ
�سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد ع��ام �شرطة عجمان
مع جمموعة املدينة الآمنة ميثلها �سعادة علي حم�سن
املعمري الرئي�س التنفيذي للمجموعة وذل��ك بح�ضور
�سعادة العميد عبداهلل �سيف خلفان املطرو�شي مدير عام
العمليات ال�شرطية ،وع��دد من ال�سادة ال�ضباط مدراء
الإدارات �إىل ج��ان��ب ممثلي جمموعة امل��دي�ن��ة الآمنة.
وتق�ضي الإتفاقية برتكيب بوابات ذكية يف طرق الإمارة

بحيث تعزز القدرات الأمنية يف املجال الأمني واملروري،
وي���ش�م��ل امل �� �ش��روع ع�ل��ى �أح� ��دث الأن �ظ �م��ة وال�ت�ق�ن�ي��ات يف
العامل و�سيحقق نقلة كبرية يف العمل الأمني �إ�ضافة �إىل
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي يف العمل ال�شرطي والتي
ت�ساهم يف عمليات امل��راق�ب��ة الأم�ن�ي��ة واحل��د م��ن وقوع
احلوادث واملخالفات ور�صدها وتعزيز �سرعة اال�ستجابة .
وقال �سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي �أن
توقيع االتفاقية مع جمموعة املدينة الآمنة باعتبارها
مركزاً رائ��دا يف توفري احللول الأمنية املتكاملة ،يدعم
�سعي �شرطة عجمان لتطوير قدراتها الأمنية واملرورية
ب��ا� �س �ت �م��رار ل�ت�ح�ق�ي��ق الأه� � ��داف اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ورفع
م�ستوى ال�سالمة املرورية عن طريق ا�ستخدام الذكاء
الإ��ص�ط�ن��اع��ي وال�ت�ن�ب��ؤ ب��احل��ال��ة الأم�ن�ي��ة وال�ت�ع��ام��ل مع
اجلرمية .من جانبه عرب �سعادة علي حم�سن املعمري
عن �سعادته بالتعاون مع �شرطة عجمان ،م�ؤكداً ا�ستعداد
جمموعة املدينة الآمنة تقدمي كل ما حتتاجه �شرطة
عجمان لدعم العمل الأمني يف الإمارة.
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جمل�س �إدارة هيئة املعا�شات يعقد اجتماعه الأول ل�سنة � 2022سهيل املزروعي :ربط �أبوظبي ودبي بخط قطار مبا�شر
يف الهيئة وهي قطاع اال�ستثمار ،وقطاع املعا�شات ،وقطاع اخلدمات امل�ساندة ،كما
اعتمد البيانات املالية للربع الثالث لعام  ،2021وناق�ش املوا�ضيع الأخرى
ير�سخ مكانة الإمارات الرائدة يف قطاع النقل
ت��ر�أ���س معايل حممد بن ه��ادي احل�سيني وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون املالية رئي�س املدرجة على جدول �أعماله واتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.
•• �أبوظبي-وام:

جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،اجتماع املجل�س
ال��ذي انعقد �أم����س ،وب��د�أ برتحيب معاليه ب�أ�صحاب املعايل وال�سعادة �أع�ضاء
املجل�س متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح يف عملهم.
و�شرع املجل�س يف مناق�شة جدول الأعمال حيث �صادق على حما�ضر اجتماعاته
ال�سابقة واطلع على الإج ��راءات املتخذة من جانب �إدارة الهيئة ب�ش�أن تنفيذ
القرارات والتو�صيات ال�صادرة عنها ،كما اعتمد القرارات والتو�صيات ال�صادرة
عن اللجان املنبثقة عنه ،وهي جلنة اال�ستثمار ،واللجنة العليا للموارد الب�شرية
واملكاف�آت ،وجلنة التدقيق واملخاطر ،كما اعتمد املجل�س تعديل ميثاق عمل جلنة
التدقيق واملخاطر واطلع على تقرير عمل اللجنة عن �أعمالها لعام .2021
كما اطلع املجل�س على تقرير املدير العام عن �أعمال القطاعات الرئي�سية الثالثة

جدير بالذكر �أن �إح�صائيات الهيئة عن �شهر فرباير  2022ت�شري �إىل ارتفاع
يف عدد جهات العمل امل�سجلة يف الهيئة �إىل  7217جهة مقارنة بنحو 6910
جهات عمل يف فرباير من عام  ،2021كما ارتفع عدد امل�شرتكني �إىل 87,007
م�شرتكني ،مقارنة بنحو  85,448م�شرتكاً عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
كما ت�شري الإح�صائيات �إىل ارت�ف��اع ع��دد املتقاعدين �إىل  26,085متقاعدا
مقارنة بنحو  24,972متقاعدا عن فرباير  ،2021كما ارتفع عدد امل�ستحقني
 18,027م�ستحقا ،مقارنة بنحو  16,522م�ستحقا عن نف�س الفرتة من
العام املا�ضي .وعلى م�ستوى النفقات الت�أمينية فقد بلغت 390,207,523
درهما يف فرباير  ،2022مقارنة بنحو  305,261,470درهما عن نف�س
الفرتة من فرباير .2021

•• �أبوظبي -وام:

تقدم معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية بالتهنئة �إىل القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات مبنا�سبة الإجناز
املتميز املتمثل يف اكتمال الربط بني �إمارتي �أبوظبي ودبي بخط ال�سكك
احلديدية الرئي�سي لـ"قطار االحتاد".
كما تقدم معاليه بال�شكر ل�سمو ال�شيخ ذي��اب ب��ن حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االحتاد
للقطارات ،وفريق عمل �شركة االحتاد للقطارات ،على جهودهم اجلبارة
خالل جميع مراحل تنفيذ امل�شروع ،الذي يقربنا �أكرث للريادة العاملية

ومئوية الإمارات .2071
وقال معاليه  ":توا�صل دولة الإمارات جهودها للت�أ�سي�س ملرحلة جديدة
م��ن التنمية امل�ستدامة للخم�سني ع��ام�اً املقبلة ،ب��إط�لاق�ه��ا امل�شاريع
الريادية ذات البعد االقت�صادي واالجتماعي والتجاري والتنموي " .
و�أك��د �أن م�شروع ربط �إمارتي �أبوظبي ودبي بخط قطار مبا�شر �ضمن
�شبكة "قطار االحتاد" ،يعد واح��داً من امل�شاريع ال�ق��ادرة على تر�سيخ
م�ك��ان��ة الإم � ��ارات �إق�ل�ي�م�ي�اً ودول �ي �اً ك�م��رك��ز ع��امل��ي ل �ل��ري��ادة يف املجاالت
التنموية ،وخا�صة النقل الربي واللوج�ستي ،ويعزز من تناف�سية الدولة
عاملياً ،ويدعم �شبكة النقل الربي احلديثة والبنية التحتية التي متتلكها
الإمارات".
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الإمارات تواجه هدر الطعام مببادرات خالقة  ..والرهان على الوعي املجتمعي
•• �أبوظبي-وام:

توا�صل دولة الإمارات ت�صديها لظاهرة هدر الطعام عرب جمموعة من الربامج
واملبادرات املبتكرة التي ت�سهم يف تبني �أف��راد املجتمع ل�سلوكيات �أكرث حكمة يف
ا�ستهالك املواد الغذائية والإنفاق عليها.
وتبذل االم��ارات جهودا كبرية من �أج��ل �إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة لتقلي�ص
كميات الطعام التي يتم هدرها ،حيث يكلف الهدر الغذائي غري امل�س�ؤول ،الدولة
�أكرث من  10مليارات درهم �سنوياً ،فيما يهدر الفرد الواحد �سنوياً  179كيلو
جراماً من الطعام ،وفقا لبيانات و�إح�صائيات ر�سمية.
وجاء �إطالق املبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره "نعمة" لي�شكل �إ�ضافة
نوعية مللف الأمن الغذائي يف الدولة خا�صة و�أن كبح معدالت اال�ستهالك املفرط
للمواد الغذائية بات ي�شكل �ضرورة ملحة ل�ضمان ا�ستدامة امل��وارد الغذائية يف
كل دول العامل.
وتربز �أهمية املبادرة من خالل توجهها �إىل كافة الأطراف املعنية بعملية احلد

م��ن ه��در الطعام يف املجتمع ،حيث تعمل امل�ب��ادرة على تن�سيق جهود الهيئات
احلكومية والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية واملجتمع حتت مظلة
م�شرتكة ،للحد من فقد الغذاء وهدره عرب �سل�سلة الإمداد الغذائية ،ابتدا ًء من
عملية الإنتاج �إىل اال�ستهالك والتي ت�شمل امل��زارع ،ال�شركات ،املوزعني ،بائعي
التجزئة حتى الأفراد.
و�شهدت الإم��ارات خالل الفرتة املا�ضية �إطالق العديد من الربامج واملبادرات
التي ت�ستهدف خف�ض معدالت هدر املواد الغذائية من خالل ن�شر ثقافة تر�شيد
اال�ستهالك بني جميع �أفراد املجتمع.
ويعد بنك الإم ��ارات للطعام ال��ذي ت�أ�س�س يف � 2017أح��د �أب��رز اجلهات التي
تتعامل ب�شكل اح�ت�رايف م��ع فائ�ض الطعام ال�ط��ازج واملعلب ب��إ��ش��راف اجلهات
املعنية املخت�صة �إىل جانب القيام بتوزيعه داخل وخارجها بالتعاون مع �شبكة من
امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية املحلية والدولية.
ويحمل البنك ،ثالثة �أبعاد ،حمليا و�إقليميا ودوليا ،فهو م�ؤ�س�سة غري ربحية،
حتت مظلة م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم يف دبي ،وهو الأول من

نوعه يف الإم ��ارات ،ويعترب منظومة متكاملة تعزز روح التعاون يف املجتمع،
وت�ساهم يف تقليل هدر الطعام وحتقيق الأم��ن الغذائي ،يف �إط��ار عمل يوظف
اجلهود لإر�ساء مفاهيم العطاء ببعد �إن�ساين.
من جهتها توا�صل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تنفيذ "م�شروع حفظ النعمة"
الذي بد�أ منذ عام  ،2004لعالج ظاهرة الإ�سراف يف ا�ستهالك املواد الغذائية
حيث ي�ستقبل امل�شروع تربعات الأطعمة اجلاهزة والوجبات ،التي مل متتد �إليها
الأيدي ،ويتبع معايري وموا�صفات عالية اجلودة يف ال�سالمة وال�صحة الغذائية،
واحلفاظ على الأطعمة الفائ�ضة وطرق �إع��ادة تعبئتها ،ومن ثم توزيعها على
امل�ستفيدين من الأ�سر املعوزة وعمال ال�شركات ب�سيارات جهزت خ�صي�صاً لذلك.
وتطبق الهيئة م��ن خ�لال م�شروع حفظ النعمة� ،إج ��راءات متعددة لتحقيق
اال�ستفادة الق�صوى من كميات الطعام املهدرة ،تقوم على �إعادة تدوير متبقيات
الطعام لتذهب �إىل الأ��س��ر املتعففة و�أن ي�ستفاد م��ن الأغ��ذي��ة غ�ير ال�صاحلة
لال�ستخدام يف �صناعة �أ�سمدة للنباتات وطعام للحيوانات.
بدورها �أ�صدرت هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية ،الدليل الإر�شادي

ب�ش�أن تقليل هدر الغذاء  -قطاع خدمات الطعام والذي مت �إع��داده وفق �أف�ضل
املمار�سات يف �إعداد الت�شريعات التي تنتهجها الهيئة واملت�ضمنة يف دليل �إعداد
الت�شريعات وال�سيا�سات اخلا�ص بالهيئة.
ويوفر الدليل التوجيه وامل�ساعدة لقطاع خدمات الطعام للم�ساهمة يف تعزيز
الأمن الغذائي وحماية البيئة من خالل تقليل خملفات الطعام وتطوير خطط
احلد من ه��دره ،كما يقدم جمموعة من االر�شادات واخلطوات التي تعزز دور
امل�ستهلكني يف هذا املجال من خالل ن�شر الوعي بالإ�ضافة �إىل توفري خيارات
خمتلفة ل�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام وال�ت��ي ميكن �أن ت�ساعد امل�ستهلك على تقليل هدر
الطعام.
يذكر �أن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة "الفاو" ،ت�شري �إىل
�أن  % 14من الغذاء يف العامل يهدر ما بني املزارع و�سوق اجلملة بقيمة 400
مليار دوالر ،بينما يهدر نحو  % 17ما بني بائع التجزئة وامل�ستهلك بقيمة
 700مليار دوالر ،لت�صل قيمة اخل�سائر الغذائية �إىل  1.1تريليون دوالر
�سنويا.

�إ�شادة من اجلامعات بدور املعر�ض يف دعم امل�سرية التعليمية

ح�ضور الفت من الطلبة للن�سخة التا�سعة من معر�ض عجمان الدويل للتعليم
•• عجمان -الفجر

�أ� � � �ش� � ��ادت اجل� ��ام � �ع� ��ات وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
التعليمية امل�شاركة يف فعاليات معر�ض
ع�ج�م��ان ال ��دويل للتعليم والتدريب
 2022يف ن�سخته التا�سعة ب�أهمية
املعر�ض ودوره يف تنمية ودعم القطاع
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،و�إي� �ج ��اد م�ن���ص��ة لتعزيز
التوا�صل املبا�شر بني الطلبة و�أولياء
الأمور مع ممثلي اجلامعات للتعرف
ع�ل��ى ك��اف��ة ال�ت�خ���ص���ص��ات املطروحة
و�أح��دث الربامج الأكادميية املعتمدة
واملتوافقة مع متطلبات �أ�سواق العمل،
�إىل جانب �أهمية املعر�ض يف تعريف

ل�ل�ت�ع��ري��ف بالتخ�ص�صات والربامج
االكادميية وبرامج املنح واخل�صومات
املتوفرة ،و�أ�ضافت �أن املعر�ض فر�صة
لتبادل التعاون وال�شراكة والبحوث
العلمية بني اجلامعات امل�شاركة.
من جانبه �أكد �سعود �سعيد العامري،
م��دي��ر ع� �م ��ادة ال �ق �ب��ول والت�سجيل
بجامعة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
�أن اجل��ام�ع��ة حت��ر���ص ع�ل��ى امل�شاركة
يف معار�ض التعليم ملا لها من �أهمية
يف االل� �ت� �ق ��اء ب��ال �ط �ل �ب��ة والباحثني
ع��ن ا��س�ت�ك�م��ال درا� �س �ت �ه��م اجلامعية
وتعريفهم ب�أهم التخ�ص�صات و�شروط
االلتحاق بكل كلية على حده ،م�شيداً

مب ��ا الم �� �س��ه م ��ن وع � ��ي ك �ب�ي�ر لدى
ط�لاب املرحلة الثانوية واختيارهم
لتخ�ص�صات م��رت�ب�ط��ة ب���ش�ك��ل وثيق
مبتطلبات �سوق العمل.
و�أو�ضح حممد عجم ،حما�ضر م�ساعد
بجامعة عجمان� ،أن املعر�ض فر�صة
لإط�ل�اع طلبة املرحلة الثانوية على
م��ا ت��وف��ره اجل��ام �ع��ات وال�ك�ل�ي��ات من
تخ�ص�صات ،و�أك��د ان جامعة عجمان
ح��ري���ص��ة ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف معر�ض
ع�ج�م��ان ال ��دويل للتعليم والتدريب
ورع��اي�ت��ه منذ �إنطالقته ن�ظ��راً لدور
امل �ع��ر���ض ال ��ري ��ادي يف دع ��م امل�سرية
التعليمية ،و�أك ��د �أن اجل��ام�ع��ة تعزز

ح�ضورها الدائم يف املعر�ض انطالقاً
م ��ن م �ك��ان �ت �ه��ا امل ��رم ��وق ��ة كم�ؤ�س�سة
تعليم ع��ايل خا�ص يف دول��ة الإمارات
واملنطقة.
من جانبه �أو�ضح عبداهلل عبداملح�سن
النعيمي ـ مدير �إدارة عالقات ودعم
الأع �� �ض��اء يف غ��رف��ة ع�ج�م��ان ـ رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة� ،أن امل�ع��ر���ض ي�ضم
�أكرث من  18ور�شة عمل متخ�ص�صة
تقدمها وزارة الرتبية التعليم وعدد
من �شركاء املعر�ض ح��ول "اختبارات
الإم��ارات القيا�سي ،وظائف ومهارات
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،ت �ط��وي��ر ن �ظ ��ام خ �ي ��ارات
التعليم ،التعليم احل��دي��ث ودوره يف

الإن�سان وحتقيق التنمية امل�ستدامة .الربية ،واحل ّد من ت�س ّبب الإن�سان يف
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال ال��دك�ت��ور خالد تقليل �أع��داد الأن��واع ،ملا يف ذلك من
امل�صمودي من كلية الزراعة والطب �آث��ار اقت�صادية وبيئية واجتماعية
ال �ب �ي �ط��ري يف ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات� :سلبية".
"حتر�ص ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات على و�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور خ ��ال ��د " ان دول ��ة
املُ�شاركة يف هذا اليوم العاملي لزيادة الإم��ارات تعد من ال��دول الرائدة يف
الوعي باملزايا التي تعود على النا�س امل�شاريع وامل ُ�ب��ادرات التي تهدف �إىل
من احلفاظ على ذلك التنوّع والغنى حماية احل�ي��اة ال�بري��ة ،حيث تمُ ّثل
يف احل �ي��وان��ات وال �ن �ب��ات��ات ،وه ��و يف ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة و� �ض �م��ان ا�ستدامة
فر�صة ُتذك ّرنا باحلاجة م� � ��وارده� � ��ا ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وت �ن � ّوع �ه ��ا
ذات الوقت ّ
املا�سة ملكافحة اجلرمية �ضد الأحياء البيولوجي للأجيال القادمة �أولوية
ّ

�وج�ه��ات حكومة
يف ا�سرتاتيجية وت� ّ
الإمارات الر�شيدة".
و�أ�� �ض ��اف ق ��ائ�ل ً�ا" :مواكبة جلهود
ال��دول��ة يف ه��ذا الإط� ��ار ،ي�ق��وم ق�سم
ال��زراع��ة املتكاملة يف كلية الزراعة
والطب البيطري بجامعة االمارات
ب �ع��دة م �� �ش��اري��ع ب�ح�ث�ي��ة ت �ه��دف �إىل
ت �ع��زي��ز ج� �ه ��ود ال� ��دول� ��ة يف حماية
النباتات املُهدّدة باالنقرا�ض" .
وذك� ��ر �أن� ��ه م ��ن ب�ي�ن ه ��ذه امل�شاريع
البحثية  ,درا�سة التغريات املناخية

وت��أث�يره��ا على املحا�صيل الزراعية
ح �ت��ى ن �ت �م �ك��ن م ��ن امل �ح��اف �ظ��ة على
الأ�� �ص� �ن ��اف امل � �ه� ��ددة ب ��االن �ق ��را� ��ض،
ا� �س �ت �خ��دام ال �ت �ق��ان��ات احل �ي��وي��ة يف
ا�ستنباط �أ�صناف جديدة من النبات
م�ق��اوم��ة ل�ل�ج�ف��اف وامل �ل��وح��ة .تقيم
قدرة الفطر ( )P. indicaاملحتل
ل�ل�ج��ذور ع�ل��ى رف��ع م�ق��اوم��ة ف�سائل
ال�ن�خ�ي��ل ل�ل�م�ل��وح��ة ال �ع��ال �ي��ة وذل��ك
بفهمنا الآلية اجلزيئية املتحكمة يف
ق ��درة ه��ذا ال�ف�ط��ر ع�ل��ى ت�ع��زي��ز منو

ال � � ��زوار ب ��آل �ي ��ات وخ � �ط ��وات القبول
والت�سجيل وبرامج املنح واخل�صومات
املتوفرة خالل �أيام املعر�ض.
وقالت �سلمى �سيناران ،مدير القبول
والت�سجيل بكلية املدينة اجلامعية،
" �أ� �ص �ب��ح م�ع��ر���ض ع�ج�م��ان ال ��دويل
للتعليم وال �ت��دري��ب ح��دث �اً تعليمياً
ه��ام �اً يجمع اجل��ام �ع��ات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية مع الطلبة و�أولياء االمور،
و�إ��س�ت�م��راري��ة امل�ع��ر���ض �سنوياً تعك�س
جن��اح��ه و�أه�م�ي�ت��ه للقطاع التعليمي
و��س��وق العمل" ،و�أ� �ش��ارت �إىل حر�ص
ك�ل�ي��ة امل��دي�ن��ة اجل��ام�ع�ي��ة ع�ل��ى رعاية
امل� �ع ��ر� ��ض وامل� ��� �ش ��ارك ��ة يف فعالياته

تعزيز االبتكار والتكنولوجيا الرقمية
واال�ستدامة ،الطباعة ثالثية الأبعاد"
وغريها من الور�ش.
ودع � � ��ا ط �ل �ب��ة امل � ��دار� � ��س وال �ه �ي �ئ��ات
التدري�سية وكافة �شرائح املجتمع �إىل
زي��ارة املعر�ض ال��ذي ت�ستمر فعالياته

حتى تاريخ  3مار�س اجلاري يف مركز
االم ��ارات لل�ضيافة مبنطقة اجلرف
يف ع �ج �م��ان ،ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن ور� ��ش
ال �ع �م��ل وال �ت �ع��رف ع �ل��ى ب��رام��ج املنح
واخل�صومات التي توفرها اجلامعات
امل�شاركة للزوار .هذا وتنظم الن�سخة

التا�سعة من املعر�ض مب�شاركة �أكرث
م��ن  25جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية،
ب �� �ش��راك��ة �إ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة م ��ع وزارة
ال�ترب�ي��ة والتعليم وب��رع��اي��ة ك� ً
لا من
"ات�صاالت ،ج��ام�ع��ة ع �ج �م��ان ،كلية
املدينة اجلامعية ،جامعة الإمارات".

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للأحياء الربية

•• العني-الفجر:

حت�ت�ف��ي ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة بيوم الأح�ي��اء ال�بري��ة الذي
�أق� ّرت��ه الأمم املتحدة يف الثالث من
مار�س كل عام لالحتفاء بغنى التنوع
واجل �م��ال يف احل�ي��وان��ات والنباتات،
التي ُت�سهم يف يف اجل��وان��ب البيئية
واجلينية واالجتماعية واالقت�صادية
وال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والثقافية
وال�ت�رف �ي �ه �ي��ة واجل� �م ��ال� �ي ��ة لرفاه

(ايدج) توقع اتفاقية خدمات مع املركز الوطني جلرائم ذوي الياقات البي�ضاء
•• دبي-وام:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة ب�ي�ك��ن رد ،التابعة
مل �ج �م��وع��ة اي� � ��دج وامل� � � ��زود ال ��رائ ��د
للحلول ال��دف��اع�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة التي
تت�صدى لتهديدات الأم��ن القومي
امل�ع�ق��دة ،ام����س ع��ن توقيع اتفاقية
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع امل��رك��ز الوطني
جل ��رائ ��م ذوي ال �ي��اق��ات البي�ضاء
لتقدمي دورات تدريبية يف جمال
�إنفاذ القانون بدولة الإم��ارات� ،إىل
ج��ان��ب ت �ق��دمي ال �ت��وج �ي��ه والدعم
اللوج�ستي ع�ن��د احل��اج��ة .ويعترب
املركز الوطني جلرائم ذوي الياقات
البي�ضاء منظمة دولية غري ربحية
تعمل على توفري التدريب وتطوير عن االتفاقية خ�لال م�ؤمتر  ISSاحلاليني وامل�ستقبليني م��ن خالل ذوي الياقات البي�ضاء بالعمل مع
امل�ن��اه��ج وخ��دم��ات ال��دع��م لوكاالت ال� ��� �ش ��رق الأو� � � �س � ��ط ،وراف � � ��ق ذل��ك ت� �ق ��دمي م �ن��اه��ج ت��دري �ب �ي��ة رائ � ��دة ب�ي�ك��ن رد ل�ت��وف�ير ب��رام��ج تدريبية
حفل توقيع �أق��ام��ه الطرفان بهذه ون �ت �ط �ل��ع �إىل م ��ا ��س�ت�ح�ق�ق��ه هذه عالية اجلودة يف املجال اجلنائي �إىل
التحقيق والعدالة اجلنائية.
ومب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة ،ت�ت��وىل بيكن املنا�سبة .وق��ال دي �أمل�ي��دا :تت�شرف ال �� �ش��راك��ة م ��ن ف ��ائ ��دة ك �ب�ي�رة على جانب التدريبات الرقمية يف جمال
رد توفري دورات التدريب وتطوير بيكن رد بال�شراكة مع املركز الوطني �صعيد دع��م ت�ع��زي��ز ق ��درات القوى ال �ط��ب ال���ش��رع��ي ب��دول��ة الإم � ��ارات
امل �ن��اه��ج ال ��درا� �س �ي ��ة وغ�ي�ره ��ا من جل��رائ��م ذوي ال�ي��اق��ات البي�ضاء يف العاملة يف جم��ال حتقيق اجلرائم ودول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي
وال�شرق الأو�سط .ويف �إط��ار �سعيها
خدمات املركز ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،خطوة �ستمكننا من تقدمي برامج ال�سيربانية يف املنطقة.
�ستوفر ال�شركة خ�برات�ه��ا يف دولة تدريبية عاملية امل�ستوى يف جماالت وق��ال غلني جيرن ،الرئي�س واملدير �إىل التطوير والإر��ش��اد �ضمن عدد
الإم� � ��ارات ل��دع��م ف��ر���ص التدريب ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال���س�ي�بران�ي��ة والطب ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م��رك��ز :ال يتوقف ال يح�صى من ف��روع اال�ستخبارات
ال �ت �ن �م��وي امل �� �ش�ت�رك داخ � ��ل قطاع ال���ش��رع��ي وغ�يره��ا م��ن التدريبات امل�ج��رم��ون واجل��رائ��م عند احلدود والأم � ��ن ال �ق��وم��ي ،ت �ق��دم ب�ي�ك��ن رد
�إنفاذ القانون الإماراتي ،بالإ�ضافة ل�شركائنا يف ق�ط��اع �إن �ف��اذ القانون اجل �غ ��راف �ي ��ة �أو اجليو�سيا�سية ،ح� �ل ��و ًال م �ت �ط��ورة مل �خ��اط��ر الأم� ��ن
�إىل وك ��االت التحقيق ال�سيرباين يف جميع �أنحاء املنطقة  ..و�ستوفر لذلك ف��إن��ه م��ن املهم �أك�ثر م��ن �أي القومي عرب جمموعة ن�شطة من
الأخ� � ��رى ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين املحلي هذه االتفاقية دعماً كبرياً لهدفنا وق ��ت م���ض��ى ب��ال�ن���س�ب��ة للمحققني الأفراد والعمليات والتقنيات.
ب�ت���ش�ك�ي��ل حت��ال �ف��ات ا�سرتاتيجية اجلنائيني يف جميع �أن�ح��اء العامل وت �ع��د ب �ي �ك��ن رد ج � ��زءاً م ��ن قطاع
واالحتادي.
و�أعلن ماوري�سيو دي �أمليدا ،الرئي�س ت��دع��م ر�ؤي �ت �ن��ا  ..وب�صفتنا م ��زوداً �أن يح�صلوا على م��وارد وتدريبات احلرب واال�ستخبارات الإلكرتونية
التنفيذي ل�شركة بيكن رد ،وت�شاك رائ� ��داً ل�برام��ج ال�ت��دري��ب املرتبطة م �ب �ت �ك��رة م� ��ع الأدوات ال�ل�ازم ��ة يف اي� ��دج ،جم�م��وع��ة التكنولوجيا
كوهني ،نائب رئي�س املركز الوطني ب��الأم��ن ال�ق��وم��ي ،فنحن ملتزمون ل�ل�ت�ع��اون وال �ت��وا� �ص��ل يف م��ا بينهم املتقدمة التي ت�صنف �ضمن �أف�ضل
جل��رائ��م ذوي ال �ي��اق��ات البي�ضاء ،بتحقيق قيمة حقيقية لعمالئنا  ..ويفخر امل��رك��ز ال��وط�ن��ي جلرائم  25موردا ع�سكريا يف العامل.

النبات ورفع درجة مقاومته للعوامل
البيئية.
ب��الإ� �ض��اف��ة ايل ت �ط��وي��ر ال ��زراع ��ة
ال�ع���ض��وي��ة وامل �� �س �ت��دام��ة ،ا�ستخدام
النباتات الطبية املحلية ال�ستخراج
اجلزيئات الن�شطة بيولوجياً� ،إ�ضافة
�إىل �إنتاج اخل�ضروات املائية وتطوير
الزراعة العمودية".
وم �� �ض��ى ي �ق��ول" :ويف �إط � ��ار تعزيز
�أم��ن وا��س�ت��دام��ة ال �غ��ذاء ال��ذي ي�أتي
�وج�ه��ات دولة
يف م�ق� ّدم��ة �أول��وي��ات ت� ّ

الإم � ��ارات وامل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ب�ش ّكل
ع��ام ،حتر�ص كلية ال��زراع��ة والطب
ال �ب �ي �ط��ري �أي �� �ض �اً ع �ل��ى �أن ت�شمل
�أبحاثها درا�سة املجتمعات امليكروبية
يف املنطقة املحيطة بجذور النباتات
املحلية و�أ� �ش �ج��ار النخيل املزروعة
حت� ��ت الإج � � �ه� � ��اد امل� �ل� �ح ��ي يف دول� ��ة
االم ��ارات العربية املتحدة .ويهدف
ه� ��ذا امل� ��� �ش ��روع �إىل ال� �ت� �ع� � ّرف على ل �ل �م �� �ض �غ��وط��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة وبالتايل
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ب�ك�ت�يري��ة ال �ت��ي ميكن ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ل �ت �ط��وي��ر ال� ��زراع� ��ة
لها �أن ت��أث��ر على مقاومة النباتات امل�ستدامة يف الرتبة املاحلة".

بالتعاون مع جمل�س �شباب العني

ندوة حوارية ونقا�شية تعزز دور ومفهوم
االبتكار لدى ال�شباب

•• العني-الفجر:

ّ
نظمت جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة بالتعاون مع جمل�س �شباب العني،
جل�سة نقا�شية ح��ول مفهوم االب�ت�ك��ار ل��دى الطلبة حت��ت ع�ن��وان " الإم ��ارات
تبتكر" ،والذي �أطلقته حكومة دولة الإمارات على م�ستوى الدولة ،مب�شاركة
ط�لاب وطالبات جامعة الإم ��ارات م��ن خمتلف التخ�ص�صات ،وط�لاب معهد
العني للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
�شارك يف الندوة كل من الدكتورة خولة الكعبي ،الرئي�س التنفيذي لالبتكار يف
جامعة الإمارات ،عمر الها�شمي ،مدير الإدارة يف بلدية �أبوظبي خريج برنامج
دبلوم االبتكار من كامربيج ،حممد باعبيد ،مدير ق�سم امل�سرع االجتماعي يف
هيئة امل�ساهمات املجتمعية "معاً" رئي�س جمل�س �أبوظبي ،الدكتور عبد الرحمن
يعقوب الرئي�سي ،املدير التنفيذي ملنتزه جامعة الإمارات للعلوم واالبتكار.
و�أ�شارت و�ضحة خلفان الكعبي ،نائب رئي�س جمل�س ال�شباب بالعني ،امل�شرف
على تنظيم الفعالية� ،إىل �أن جمل�س �شباب العني حر�ص من خالل فعاليات
�شهر االبتكار الذي ينظم على م�ستوى الدولة حتت عنوان "الإمارات تبتكر"،
على تنظيم هذه احللقة النقا�شية مب�شاركة نخبة من اخلرباء والأكادمييني

واملخت�صني ،للم�ساهمة يف االرتقاء ب��دور جمال�س ال�شباب من خالل حتقيق
الأه��داف الوطنية ال�ستثمار طاقات ال�شباب يف التنمية الوطنية وتعزيز روح
االنتماء للوطن ،وحتقيق الر�ؤية اال�سرتاتيجية الوطنية حلكومتنا الر�شيدة
يف خدمة امل�ؤ�س�سات الوطنية  ،م�ؤكدة يف الوقت نف�سه على �أهمية دور ال�شباب
يف تنفيذ اخلطط والربامج واالرتقاء باملهارات واخلربات ال�شبابية وا�ستثمارها
بال�شكل الأن�سب .
وناق�شت الندوة عدداً من املحاور الرئي�سية املتعلقة مبفهوم ودور االبتكار  ،حيث
تناول املحور الأول مفهوم االبتكار وكيفية تنمية مهارات االبتكار لدى الطلبة،
وتناول املحور الثاين دور منتزه جامعة الإمارات لتعزيز االبتكار والربامج التي
يت ّم طرحها  ،فيما ٌخ�صِّ �ص املحور الثالث لدور االبتكار يف ال�سيا�سات واحلوكمة
وم�شروع التواجد البلدي ،كما تناول املحور الرابع التحديات ال�صعوبات التي
تواجه جماالت االبتكار واحللول املقرتحة التي حتقق الأهداف اال�سرتاتيجية
والوطنية من �إطالق فعاليات �شهر االبتكار ،الذي بات من�صة �سنوية لإطالق
االبتكارات واالبداعات يف كل املجاالت وم�شاركة خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية.
وعقب ذلك حوار ونقا�ش مفتوح �شارك فيه الطلبة مما �أ�سهم يف �إثراء اجلل�سة
وحتقيق الأهداف املرجوة.
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مبادلة للرعاية ال�صحية ت�ضيف �أحدث االبتكارات الطبية وزير الرتبية يزور جناح الت�شيك يف �إك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي-وام:

08

�أعلنت مبادلة للرعاية ال�صحية عن �شراكة تعد الأوىل من نوعها ت�شمل
تطبيق تقنية "بيو انتيلي�سين�س" وذلك يف �إطار اجلهود الرامية لرت�سيخ
مكانة وريادة الدولة عاملياً يف جمال االبتكار فيقطاع الرعاية ال�صحية.
و�ستعمل مبادلة للرعاية ال�صحية على توظيف تقنيات الرعاية عن بُعد
املبتكرة م��ن "بيو انتيلي�سين�س"ودجمها م��ع من��وذج ال��رع��اي��ة امل�ستمرة
املطبق يف مبادلة للرعاية ال�صحية بهدف تعزيز جودة الرعاية الطبية
املقدمة واملعلومات والنتائج ال�سريرية امل�ستندة �إىل البيانات الطبية.
و�ستتيح هذه التقنية املبتكرة للمر�ضى احل�صول على رعاية طبية فعالة
��س��واء �أث�ن��اء بقائهم داخ��ل امل�ست�شفى �أو �أث�ن��اء تلقيهم خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية يف املنزل.

وق��ال ح�سن جا�سم النوي�س الرئي�س التنفيذي ل�شركة مبادلة للرعاية
ال�صحية  :انطالقاً من ا�سرتاتيجيتنا الهادفة �إىل تقدمي رعاية مبتكرة
ملر�ضانا وبكفاءة عالية ي�سعدنا التعاون مع "بيو انتيلي�سين�س" لتوفري
تقنيات مبتكرة وجديدة و�إتاحتها للمر�ضى لأول مرة يف دولة الإمارات.
و�أ�ضاف � :ستم ّكن هذه التقنية �أطباءنا من الو�صول �إىل املعلومات حول
امل��ؤ��ش��رات والأع��را���ض احليوية للمر�ضى يف اللحظة املنا�سبة وحتديد
التغيريات احليوية وال�ت��دخ��ل ال�ف��وري عند ال���ض��رورة وب��ال�ت��ايل تقدمي
خ��دم��ات رع��اي��ة �صحية تلبي اح�ت�ي��اج��ات ك��ل مري�ض يف امل�ك��ان والزمان
املنا�سبني.
كما �ستم ّكن هذه التقنية املبتكرة االخت�صا�صيني لدينا من تقدمي رعاية
متكاملة و�شاملة تبد�أ من دخول املري�ض �إىل امل�ست�شفى للعالج وت�ستمر ملا
بعد مغادرته امل�ست�شفى �إ�ضافة ملتابعة حالته ال�صحية يف املنزل.

•• دبي -وام:

اط�ل��ع م�ع��ايل ح�سني ب��ن �إب��راه�ي��م احل �م��ادي وزي��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم خالل
زيارته للجناح الت�شيكي يف �إك�سبو  2020دبي على �أبرز امل�ضامني والتوجهات
التي ي�ستعر�ضها اجلناح ،وتعرف على الر�ؤية امل�ستقبلية للدولة وتوجهاتها
التنموية انطالقا من اال�ستثمار يف بناء الإن�سان ومتكينه.
و�أكد معاليه �أن �إك�سبو  2020دبي من�صة عاملية جمعت العامل حتت �سقف
واحد ،حيث التنوع الثقايف واحل�ضاري ،ومد ج�سور التوا�صل الإن�ساين من
�أجل تر�سيخ مرحلة �أكرث تقدما من التعاون وتوثيق الت�شاركية يف جماالت
التنمية واال�ستدامة .و�أ�شار �إىل دور �إك�سبو  2020دبي يف تر�سيخ الت�سامح
وال�سالم والأخوة الناب�ضة بكل املعاين والقيم التي توحد وجتمع ال�شعوب ملا

فيه خريها ومنائها وتقدمها وازده��اره��ا .وع�بر عن �سعادته بزيارة اجلناح
الت�شيكي ،م��ؤك��دا على العالقات الرا�سخة واملتطورة التي جتمع بني دولة
الإمارات وجمهورية الت�شيك.
و�أ�شاد معاليه باهتمام جمهورية الت�شيك بامل�شاركة الفاعلة يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،وت�ق��دمي جتربتها التنموية والتكنولوجية اخلا�صة بتحقيق �أهداف
التنمية امل���س�ت��دام��ة ،و�إت��اح��ة ف�سحة ت��أم��ل ل�ل��زائ��ر ملعرفة ك��ل ذل��ك و�أك�ث�ر،
ومعاي�شة جتربة ممتعة ومتفردة يف هذا اجلناح الذي يت�سم بجمالية املكان
والت�صميم .كما �أ�شاد معاليه ،باجلناح الت�شيكي ،وما يطرحه من ر�ؤى تنموية
ع�صرية ،وطموحات م�ستقبلية ،م�شريا �إىل �أن تطلعاتنا امل�ستقبلية تتمحور يف
حتقيق �شراكة ا�سرتاتيجية ومزيد من التعاون بني البلدين ال�صديقني ،يف
�شتى املجاالت ال �سيما القطاع التعليمي ،ملا فيه م�صلحة وتقدم ال�شعبني.

جناح ال�سعودية يف �إك�سبو دبي ينظم فعاليتني عن م�ستقبل
�صناعة الأفالم و�أهمية القطاع ال�سياحي باململكة

•• دبي-وام:

ا� �س �ت �� �ض��اف ج �ن ��اح امل �م �ل �ك��ة العربية
ال���س�ع��ودي��ة يف �إك���س�ب��و  2020دبي؛
ن��دوة �ضمن فعاليات "ليايل الفيلم
ال�سعودي" ج�م�ع��ت متخ�ص�صني يف
�صناعة الأف�ل�ام ،وت�ن��اول��ت الق�ص�ص
املميزة يف هذا القطاع ،الذي ي�ستفيد
م� ��ن ال� �ت� �ن ��وع اجل � �غ� ��رايف يف اململكة
والفر�ص الكبرية التي توفرها.
وت �ه��دف ل�ي��ايل ال�ف�ي�ل��م ال���س�ع��ودي يف
�إك�سبو  ،2020بالتعاون مع الهيئة
ال �� �س �ع��ودي��ة ل �ل��أف �ل�ام� ،إىل ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى امل �� �ش �ه��د ال�سينمائي
ال �� �س �ع��ودي؛ وت���ض��م ع��رو� �ض��ا لأف�ل�ام
ق�صرية وحلقات نقا�شية .
وحت � ��دث ال ��دك� �ت ��ور ع �� �ص��ام ب �خ ��اري،

ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة مانغا
للإنتاج ،عن التعاون الكبري بني اململكة
وال�ي��اب��ان يف جم��ال �صناعة الأف�ل�ام؛
وت ��وق ��ع �أن ت �ت �ح��ول امل �م �ل �ك��ة خالل
ال���س�ن��وات القليلة املقبلة �إىل مركز
ل�ص ّناع الأفالم واال�ستفادة من
جاذب ُ
املواهب ال�شابة ،والإمكانات ال�ضخمة
واملحتوى املتفرد والأماكن املميزة.
و�أ� �ش��ار �أح �م��د امل�ل�ا ،م��دي��ر مهرجان
ال���س�ي�ن�م��ا ال �� �س �ع��ودي��ة� ،إىل �سهولة
�إج��راءات ت�أ�سي�س �شركات متخ�ص�صة
يف �صناعة الأف�لام؛ كما حتدث املنتج
الفرن�سي دانيل زي�سكيند عن جتربته
يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال� ��ذي ي���ش�ه��د منوا
ّ
مطردا ،وعن الفر�ص التي �أُتيحت له
يف اململكة والأفالم التي مت ت�صويرها
يف نيوم ويف ال�صحراء.

ويف الندوة ،تط ّرق �أندري�س في�سنتي
غوم�س ،منتج فيلم الأبطال ،وماجد
ال�سمان ،رئي�س ق�سم الفنون الأدائية
يف �إثراء ،و�ستيفن �سرتا�شان ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ف�ي�ل��م ال� �ع�ل�ا ،وفي�صل
بالطيور ،الرئي�س التنفيذي ملجل�س
الفيلم ال�سعودي ،وواي��ن ب��ورغ مدير
الإع�لام والرتفيه والثقافة والأزياء
يف ن�ي��وم� ،إىل ق��درة اململكة على بناء
بيئة �إع�لام�ي��ة حملية م��زده��رة وعن
�أه�م�ي��ة م �ب��ادرات ال�صناعة املختلفة
التي �ستدعم النمو.
يف ال�سياق ذاته ،نظم اجلناح ال�سعودي،
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال�سعودية
لل�سياحة ،جل�سات نقا�شية حتت عنوان
"رحلة ع�ب�ر ال�سعودية" ،للحديث
عن �أهمية قطاع ال�سياحة يف اململكة

ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ،وامل�شروعات
واخل�ط��وات اجل��ادة التي تعمل عليها
م��ن �أج��ل حتقيق اال��س�ت��دام��ة يف هذا
القطاع املهم ،والإجنازات التي حتققت
يف ظل اجلائحة ،وذلك يف مركز دبي
ل �ل �م �ع��ار���ض .وق� ��ال ح� ��ازم احلازمي،
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية يف
الهيئة ال�سعودية لل�سياحة" :انطلقت
ال���س�ع��ودي��ة يف رح �ل��ة حت ��ول طموحة
حت��ت م�سمي ر�ؤي ��ة  ،2030وه��ي ال
ت�ه��دف فقط �إىل �ضمان اال�ستدامة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة م ��ن خالل
ال �ت �ن��وي��ع ب �ع �ي��دا ع ��ن االع �ت �م��اد على
ال�ن�ف��ط ،ب��ل ت�شمل �أي���ض��ا ُب �ع��داً مهماً
يف التنمية االجتماعية الهادفة �إىل
حت���س�ين ن��وع�ي��ة احل �ي��اة لل�سعوديني
واملقيمني وال ��زوار ،لتغدو ال�سعودية

بني �أف�ضل خم�س دول على م�ستوى
العامل يف جذب ال�سياح ،وللو�صول �إىل
 100مليون زائر �سنويا ،بالإ�ضافة
�إىل �إن �� �ش��اء م�ل�ي��ون وظ�ي�ف��ة �إ�ضافية
يف ه��ذا القطاع ".وناق�شت اجلل�سات
ت ��أث�ي�ر ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ع �ل��ى قطاع
ال���س�ي��اح��ة ،ال ��ذي ت ��أث��ر ب���ش�ك��ل كبري
بعد �إغ�لاق احل��دود الدولية ،وفر�ض
بروتوكوالت الإغ�لاق يف جميع �أنواع
الأ�سواق ،ف�ضال عن القواعد اجلديدة
لربوتوكوالت ال�صحة وال�سالمة.
وع� ��ن � �س �ع��ي امل �م �ل �ك��ة ل�ت�م�ك�ين قطاع
ال�سياحة وحت�ق�ي��ق اال��س�ت��دام��ة التي
يتطلع �إليها ال�ع��امل يف ه��ذا القطاع،
قالت تراي�سي النزا ،رئي�س جمموعة
تطوير ال�ع�لام��ات التجارية العاملية
لتطوير البحر الأح �م��ر" :ال�سياحة

املتجددة وامل�ستدامة بالن�سبة يل هي
ال�ن��ا���س والأر�� ��ض واالق�ت���ص��اد ،فنحن
ل��دي �ن��ا  20,000ك �ي �ل��وم�تر مربع
نعمل على تطويرها �ضمن م�شروعنا،
ك �م��ا ن �ع �م��ل ع �ل��ى ال� �ت ��زام� �ن ��ا بحياد
الكربون ،و�سنعمل على �إخفاء جميع
�أنواع البال�ستيك �أحادية اال�ستخدام،

ون�ل�ت��زم ب��زراع��ة  25م�ل�ي��ون �شجرة،
وه ��و م��ا اق�ت���ض��ى ت��دري��ب وتوظيف
الأفراد لإدارة الأر�ض".
وق ��ال ��ت م �ي�ل�اين دي �� �س ��وزا ،املدير
التنفيذي للت�سويق يف م�شروع العال:
"ت�ضم منطقة العال معامل تاريخية
غري م�ستك�شفة ،يتجاوز عمرها 200

�أل��ف ع��ام ،ونتبع خطة ونهجا دقيقا
وم�ستداما على املدى الطويل ،يراعي
ال�ت�ن�م�ي��ة احل �� �ض��اري��ة واالقت�صادية
والرتاثية ،مع احلفاظ على الطابع
الطبيعي والتاريخي الرائع للمنطقة،
مع متكني املجتمع املحلي واحلفاظ
على الرتاث".

اجلناح امل�صري يف �إك�سبو  2020دبي ي�ستقطب  1.1مليون زائر
•• دبي -وام:

�أعلن جناح جمهورية م�صر العربية يف �إك�سبو  2020دبي؛ عن و�صول �أعداد
زواره ،منذ انطالق فعاليات احلدث الدويل يف مطلع �أكتوبر املا�ضي حتى
نهاية �شهر ف�براي��ر� ،إىل مليون و� 100أل��ف زائ��ر من خمتلف اجلن�سيات
والأعمار.
و�أ�شادت �إدارة اجلناح امل�صري ،الواقع يف منطقة الفر�ص ،بالنجاح الكبري
الذي حققه �إك�سبو  2020دبي منذ انطالقه ،والذي متكن من جمع كافة
ثقافات العامل وح�ضاراتها حتت مظلة واحدة ،ت�سودها قيم املحبة والت�سامح
وتق ُّبل الآخر.

وي��وا� �ص��ل ز ّوار �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ال �ت��واف��د �إىل م�ق��ر اجل �ن��اح امل�صري
لال�ستمتاع ب��ر�ؤي��ة القطع الأث��ري��ة الفرعونية والعرو�ض الب�صر ّية ،التي
تعبرّ عن النه�ضة الهائلة التي ت�شهدها م�صر يف �شتى املناحي العمرانية
واحل�ضارية والعلمية والثقافية وغريها.
وقال الدكتور خالد ميالد ،مدير جناح جمهورية م�صر العربية يف �إك�سبو
 2020دبي� ،إن و�صول �إجمايل عدد الزوار الذي توافدوا �إىل اجلناح منذ
انطالق فعاليات احلدث الدويل �إىل  1.1مليون زائر يعك�س رغبة العديد
من الز ّوار يف التع ّرف عن قرب �إىل �أ�سرار احل�ضارة امل�صرية ،والتطور الكبري
الذي تعي�شه م�صر يف ظل قيادة فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي.
و�أكد �أن كافة الطواقم الإدارية العاملة يف اجلناح تلعب دوراً مهماً يف توفري

كافة ُ�سبل الراحة للزوار ومتكينهم من التع ّرف عن قرب �إىل كافة حمتويات
اجلناح ،الذي ي�ضم التابوت اخل�شبي للكاهن امل�صري ب�سماتيك ،ون�سخة من
متثال ك��اخ ،وجمموعة من امل�ستن�سخات الأثرية اخلا�صة بامللك توت عنخ
�أم ��ون� ،إ�ضافة �إىل بع�ض العرو�ض الب�صرية ال�ش ّيقة التي ُت�برز الطفرة
الهائلة التي ت�شهدها م�صر يف كافة القطاعات.
و�أ�شاد مدير اجلناح بالنجاح الكبري والهائل الذي حققه �إك�سبو  2020دبي
ب�سواعد �إماراتية؛ وقال "لقد جنحت دولة الإمارات العربية املتحدة يف جذب
�أنظار العامل �إليها من خالل التنظيم الرائع لإك�سبو  2020دبي الذي فاق
التوقعات؛ وهذا من دون �شك فخر لنا كعرب جميعا".
و�أ�شار �إىل �أن اجلناح ،مبا ي�ض ّمه من قطع �أثرية وعرو�ض ب�صرية و�سمعية

وتقنيات علم ّية حديثة ،جنح يف ج��ذب ه��ذا العدد الكبري من ال��ز ّوار منذ
تد�شني فعاليات �إك�سبو  2020دبي ،مثمنا الرعاية التي توفرها اجلهات
املعنية يف دولة الإمارات ،متوقعا زيادة العدد خالل �شهر مار�س اجلاري.
يذكر �أن اجلناح امل�صري �صممه املهند�س املعماري امل�صري ح��ازم حمادة،
وميتد على م�ساحة �ألف مرت مربع ،ويتزين من اخلارج بنقو�ش فرعونية
و�صورة جم�سمة للملك توت عنخ �آمون؛ ويتكون من ثالثة طوابق ،وي�شمل
مدخله الرئي�سي بوابة ثالثية الأ�ضالع حتاكي ت�صميم الأه��رام��ات ،فيما
تتزين قاعة اال�ستقبال بتابوت فرعوين للكاهن ب�سماتيك؛ مت اح�ضاره
خ�صي�صا من املتحف امل�صري ليكون يف ا�ستقبال زوار اجلناح ،ومدخال لهم
�إىل املعر�ض اخلا�ص بالن�سخ الأثرية واحلرف امل�صرية القدمية.

جامعة زايد ت�ستقبل الوزيرة املاليزية ل�ش�ؤون املر�أة والأ�سرة وتنمية املجتمع
•• دبي –الفجر:

ا�ستقبل �أع�ضاء �أ��س��رة جامعة زايد
معايل رينا هارون وزيرة �ش�ؤون املر�أة
والأ�سرة وتنمية املجتمع – ماليزيا،
خ�ل��ال زي� � ��ارة ق ��ام ��ت ب �ه��ا وال ��وف ��د
املرافق لها م�ؤخراً للحرم اجلامعي
يف �إم��ارة دب��ي ،وذل��ك بهدف التطلع
واال�ستفادة من م�ستوى اخلدمات
امل �ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل اجل��ام �ع��ة لدعم
الطلبة خالل مراحل التعليم.
وا�س ُت ِه ّلت ال��زي��ارة بجل�سة تعارفيه
ق� ��دم خ�ل�ال �ه��ا الأ�� �س� �ت ��اذ الدكتور
ك�ل�اي �ت��ون م��اك �ي �ن��زي ن��ائ��ب مدير
ج��ام �ع��ة زاي� ��د ن �ب��ذه ع ��ن اجلامعة
وم ��ا ت�ق��دم��ه م��ن ب��رام��ج �أكادميية
ح��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى اع� �ت� �م ��ادات دول �ي ��ة،
و�أ�شار �إىل ارتفاع ت�صنيف اجلامعة
��ض�م��ن ق��ائ�م��ة (ك �ي��و �إ� ��س العاملية)

ل � �ع� ��ام  ،2022وح �� �ص �ل ��ت على
ت�صنيف رف�ي��ع امل�ستوى للمحتوى
الأك� ��ادمي� ��ي امل �ق ��دم مم ��ا ج�ع�ل�ه��ا يف
م�ق��دم��ة اجل��ام �ع��ات ع�ل��ى م�ستوى
دولة الإمارات واملنطقة.
و�أك��د الدكتور ماكينزي �أن جامعة
زاي � ��د ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر البيئة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

الأك ��ادمي �ي ��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ال �ت��ي ميكن
�أن ت�ن�م��و وت �ت �ط��ور ف�ي�ه��ا البحوث
العلمية ومب��ا يف�ضي �إىل توظيف
خم��رج��ات�ه��ا حل��ل م�شاكل الع�صر.
و�أ��ش��ار �إىل تو�سع جم��االت التعاون
يف ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ب�ي�ن جامعة
زاي� ��د وع� ��دد ك �ب�ير م ��ن اجلامعات

داخ� ��ل ال ��دول ��ة وخ ��ارج �ه ��ا ،ف�ضال
ع��ن الأن�شطة امل�شرتكة التي يقوم
بها �أع�ضاء الهيئة التدري�سية مع
�أق��ران�ه��م يف خمتلف �أرج��اء العامل،
وكذلك م�شاركة طلبة اجلامعة يف
امل�ؤمترات الدولية للبحوث العلمية
الطالبية ،ونوهت بتزايد ح�صيلة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

اعالن بالن�شر
 1567/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عمر بن ب�شري بن �شريف مو�سى ال�شنقيطى
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل  -فرع دبي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )31579درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

ال �ن �� �ش��ر ال �ع �ل �م��ي لأع �� �ض��اء الهيئة
ال�ت��دري���س�ي��ة يف ال ��دوري ��ات العاملية
املتخ�ص�صة.
وعقب انتهاء اجلل�سة ،راف��ق نائب
م��دي��ر اجل��ام�ع��ة وع��دد م��ن �أع�ضاء
�أ��س��رة جامعة زاي��د معايل الوزيرة
رينا هارون والوفد املرافق يف جولة

ب��احل��رم اجل��ام �ع��ي ��ش�م�ل��ت "مركز
خلف احلبتور مل�صادر التكنولوجيا
امل���س��اع��دة ل��دع��م تعلم الطلبة من
�أ�صحاب الهمم" ،حيث اطلع الوفد
ال��زائ��ر على الأج�ه��زة التقنية التي
ي �� �س �ت �خ��دم �ه��ا ال �ط �ل �ب��ة م ��ن ذوات
الإع� ��اق� ��ات ال �ب �� �ص��ري��ة وال�سمعية

حمكمة التنفيذ

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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اعالن بالن�شر
 70/2020/250بيع عقار مرهون

�إعالن قرار بالتنفيذ  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/ا�سكا للمقاوالت ���ش.ذ.م.م رخ�صه جتارية رقم  -2 - 220853جيه كيه العقارية (م�ؤ�س�سة فردية
ملالكها/نا�صر علي حممد الزعابي) رخ�صه جتارية رقم  -3 - 640981جكدي�ش كودو مال جي�سواين (هندي اجلن�سية) يحمل
جواز �سفر رقم -4 - z2060736:بلقي�س حيدر علي الدها  -5-لورنا بالبونا جكدي�ش ج�سواين  -6-برافني جاجدي�ش
جي�سواين  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي
نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (منطقة �سيح �شعيب  2رقم االر�ض  122ورقم البلدية 531.112
والعقار الكائن يف منطقة الو�صل ورقم االر�ض  - 758والعقار الكائن يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة  -ورقم االر�ض
 - 918ورقم البلدية  684.886كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )41.561.961درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات
املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز .

رئي�س ال�شعبة

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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اعالن بالن�شر
 1601/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالرحمن بن عبداهلل بن �سامل الراعي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حيات حممد ادم -وميثله  /عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )84092.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

وال�ب�رام��ج امل�ستخدمة يف خمتلف
العلوم.
وت �� �ض �م �ن��ت اجل ��ول ��ة �أي �� �ض �اً مركز
"دو" للتكنولوجيا املرئية "الإعالم
الرقمي" ،ح�ي��ث ت�ع��رف��ت معاليها
وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق �إىل الن�شاط
الإع�ل�ام��ي ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه الطلبة
من خالل هذا املركز ،ال��ذي متوله
م�ؤ�س�سة دب��ي لالت�صاالت املتكاملة
" دو" وي �� �ض ��م �أج � �ه� ��زة ت�صوير
وم ��ون� �ت ��اج �أف� �ل ��ام وط �ب ��اع ��ة �صور
وغريها ،ويتعلم فيه الطلبة القيام
مب �خ �ت �ل��ف ال �ع �م �ل �ي��ات الإع�ل�ام �ي ��ة

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و  /جو�سيلني
��س��ال�ف��و راف��ان �ي�لا  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()P3999757P
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0568102799

ع �ل��ى ن �ح��و ت �ك��ام �ل��ي م �ث��ل حترير
الأخ� �ب ��ار وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�صحفية
و�إجراء اللقاءات التلفزيونية داخل
اال�ستوديو املجهز بالكامل لإعداد
وت�أهيل �إعالميات قادرات يف مرحلة
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل م ��ع �أح ��دث
تقنيات الإعالم وال�صحافة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي بكل كفاءة.
واخ�ت�ت�م��ت اجل��ول��ة ب��زي��ارة خمترب
كلية الفنون وال�صناعات الإبداعية
للت�صنيع ال��رق�م��ي وال ��ذي يحتوي
على �أدوات تعليمية مبتكرة تعزيز
تعلم الطلبة خارج الف�صل الدرا�سي
وب�شكل تطبيقي ،فهو يتناول ب�شكل
خا�ص تعلم الطلبة جماالت خمتلفة
يف علم الت�صنيع من خالل الطباعة
املحمولة ثالثية الأب �ع��اد والقطع
بالليزر وكيفية ا�ستخدام الروبوتات
والت�صنيع با�ستخدام احلا�سب الآيل
وال�ت�ق�ن�ي��ات الأخ � ��رى ذات ال�صلة.
ح �ي��ث ق� ��ام ب �ع ����ض ال �ط �ل �ب��ة ب�إنتاج
مقاعد من الورق املقوى ومزهرية
كبرية احلجم با�ستخدام جمموعة
م��ن تقنيات الت�صنيع الرقمي �إىل
جانب التجميع اليدوي.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /حممدالدره
ط� � ��ارق ف��ا� �ض��ل ال �ك��رب��وىل
 ،ال � � � � �ع � � � ��راق اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )a17905530من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0505095091

اخلميس  3مارس  2022م  -العـدد 13483

�أخبـار الإمـارات

3 March 2022 - Issue No 13483

Thursday

نور دبي ت�ست�ضيف م�ؤمتر الوكالة الدولية ملكافحة العمى
•• دبي  -وام:

ا�ست�ضافت م�ؤ�س�سة ن��ور دب��ي �أع �م��ال " م��ؤمت��ر ال��وك��ال��ة الدولية
ملكافحة العمى" التي انطلقت �أم�س يف املركز التجاري العاملي يف دبي
مب�شاركة  500خبري وخمت�ص يف جمال �صحة العني والداعمني
لربامج �صحة العني.
ومي�ث��ل امل ��ؤمت��ر  -ال ��ذي ي�ق��ام ع�ل��ى ه��ام����ش م�ن�ت��دى دب��ي ال�صحي
وي�ستمر يومني  -بداية لطموح م�شرتك جديد نحو عام 2030
وحتقيق منظومة كاملة تتوفر فيها خدمات رعاية العيون و�إعادة
الت�أهيل .و ي�ستعر�ض امل�ؤمتر مبادرات ل�صياغة ا�سرتاتيجية الوكالة
الدولية ملكافحة العمى  2030كما ي�ست�ضيف خ�براء �ساهموا
بو�ضع �أهداف ا�سرتاتيجية الر�ؤية  2020والتي تعد �أحد مبادرات

الأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية .كما �سيناق�ش اخلرباء يف
امل�ؤمتر �أهداف التنمية امل�ستدامة والأثر الإيجابي ملبادرات مكافحة
ال�ع�م��ى ع�ل��ى ال�صحة وال��رف��اه�ي��ة .وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة م�ن��ال ترمي،
امل��دي��ر التنفيذي وع�ضو جمل�س �أم�ن��اء م�ؤ�س�سة ن��ور دب��ي ،رئي�س
املجل�س العاملي لأه��داف التنمية امل�ستدامة " :كع�ضو يف الوكالة
الدولية ملكافحة العمى على مدى � 6سنوات املا�ضية ،ي�شرفنا �أن
نتعاون ون�ست�ضيف الوكالة الدولية يف اجتماعها الأول منذ انت�شار
جائحة كوفيد  19 -التي �أثرت على العديد من الربامج واملبادرات
الإن�سانية .وت�شكل اال�ست�ضافة فر�صة لنقل املعرفة والتحاور يف
م�شاريع م�ستقبلية للق�ضاء على م�سببات الإعاقة الب�صرية التي
ميكن الوقاية منها �أو عالجها " .و�أ�ضافت� ،أن ما قدمته م�ؤ�س�سة
نور دبي منذ انطالقتها يف عام  2010من برامج ا�ستطاعت من

خاللها �أن توفر اخل��دم��ات ال�صحية والعالجية لأك�ثر م��ن 30
مليون �شخ�ص حول العامل .وبالإ�ضافة للمخيمات العالجية التي
تقدم العالج اجلراحي للمحتاجني قامت نور دبي بتوفري الدعم
للقطاعات ال�صحية لتح�سني البنية التحتية يف املناطق املحتاجة
وتدريب الكوادر الطبية ل�ضمان اال�ستدامة يف تقدمي اخلدمات.
م��ن جهته ق��ال بيرت ه��ول�ن��د ،امل��دي��ر التنفيذي للوكالة الدولية
ملكافحة العمى  " :ي�سرنا �أن جنتمع مع ال�شركاء من حول العامل
لن�سعى يف �إحداث تغيري جذري ونكون �شراكات جديدة �أ�سا�سية يف
�ضمان �أهدافنا وذل��ك بحلول  2030ال يبقى �شخ�صا يعاين من
االعاقة الب�صرية التي ميكن الوقاية منها .نحن �سعيدين للغاية
بتواجدنا بدبي ونتوجه بال�شكر والتقدير لفريق م�ؤ�س�سة نور دبي
ال�ست�ضافتهم لنا وتعاونهم معنا يف �إجناح الفعالية".
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جناح جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يعر�ض تطلعاته
يف تنفيذ امل�شاريع امل�ستقبلية يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ر�ؤية موحدة مل�ستقبل واعد �شعار اختاره جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
ليعرب عن العالقات بينهم يف �ضوء تر�سيخ العادات والتقاليد والتاريخ امل�شرتك،
حيث يقع اجلناح ب�ساحة منطقة الفر�ص يف �أك�سبو  ، 2020وهذا ال�شعار الذي
يحمل يف طياته �أهم املعاين التى تر�سخ �صور التعاون وامل�شاركة يف وحدة امل�صري
بينهم ،كما ي�سليط اجلناح ال�ضوء على �إجنازات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية يف قالب من التوجه نحو امل�ستقبل املثمر ،ف�ض ً
ال عن عر�ض الإجنازات
التى من �شانها تقدمي جتربة تو�ضح الروابط بني الدول الأع�ضاء يف املجل�س،
مبا يف ذلك تاريخها ودينها وثقافتها امل�شرتكة ،وجاء الت�صميم اخلارجي للجناح
معرباً عن الف�ضاء املت�سع واحلياة املنفتحة ،وقد �سبق اجلناح �ساحة لعر�ض �أهم
املعامل الالثرية يف ال��دول ال�ست ،ب�صور الزعماء والأع�لام التى ت�شري �إىل كل
دول��ة على ح��دى ،ويف ذات ال�سياق ت��ود معلومات مدونة حتت كل دول��ة ت�ساعد

الزائر ملعرفة املزيد من املعلومات عن دول جمل�س التعاون العربي.
ومع بداية رحلة الزائر وقبل الدخول من البوابة الرئي�سية للجناح ،قد و�ضعت
لوحات تعريفية لكل دولة مع �صورة مل�ؤ�س�س الدولة والأعالم الدالة على الهوية
الوطنية ،وو�ضعت على �شكل جمموعتني كل جمموعة ثالثة دول ،الأمارات
والبحرين وال�سعودية يف جانب والكويت وعمان وقطر على اجلانب الأخر،
وكل دولة و�ضعت نبذة عن تاريخها ونظام احلكم ال�سيا�سي فيها ،وابراز الثقافة
والعادات والتقاليد يف �سطور ب�سيطة وب�شكل خمت�صر ،و�أعتمد اجلناح على 4
ركائز �أ�سا�سية ،وهي ،الإرث التاريخي ،ويتعلق بحماية جمل�س التعاون من كافة
التهديدات ،وحتقيق م�ستويات عليا من التنمية الب�شرية ،ودعم وزيادة معدالت
النمو االق�ت���ص��ادي ،وامل �ن �ج��زات ،وت�شتمل على ت�أ�سي�س دول جمل�س التعاون
وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة بينها ،وال���ش��راك��ات اال�سرتاتيجية ،وتت�ضمن التن�سيق
والتكامل ،والأنظمة املتماثلة وامل�شاريع امل�شرتكة ،والتطلعات ،وتهدف �إىل تعزيز
ح�ضور جمل�س التعاون يف املجتمع ال��دويل ،ومتكني املجل�س من التعامل مع

الأزمات بكافة �أنواعها ،والتعايف منها,
واجلناح من الداخل مق�سم �إىل ثالثة �أق�سام يف ق�سمه الأول ،ي�شرح ويو�ضح
اجلناح هيكلة املجل�س وت�أ�سي�سه قبل �أك�ثر من �أرب�ع�ين باعتباره ما�ضياً يعتز
به �أهل اخلليج العربي ،و�إ�سهامه يف �إح��داث نقلة نوعية مل�ستوى العالقات بني
ال��دول ال�ست ،ويكت�شف زائ��ر اجل�ن��اح حقيقة جت�سد ك��ل م��واط��ن خليجي وما
يربطه باملجتمع اخلليجي م��ن خ�لال خيط كبري ا�سمه اخلليج العربي� ،أما
الق�سم الثاين من جناح جمل�س دول التعاون يف �إك�سبو  2020دبي ،فيخت�ص
بعر�ض �إجن��ازات امل�شرتكة ،فكان االزده��ار االقت�صادي ،واالنفتاح على �أ�سواق
العامل ،ودع��م التعليم وال�صحة ،والتعاون الأمني والع�سكري ،واال�ستثمار يف
ال�شباب والعالقات الإن�سانية ،حفاظاً على الإرث وحقوق الإن�سان الذي يعترب
ال�شغل ال�شاغل يف حتقيق �أف�ضل معي�شة للمواطن اخلليجي والو�صول �إىل �أعلى
ن�سبة يف �أ�سعاد ال�شعوب اخلليجية ،واخت�ص الق�سم الثالث من اجلناح بعر�ض
�صور للتعاون وتطلعات دول املجل�س ،وم�شاريعها امل�ستقبلية امل�شرتكة يف البنية

التحتية ،و�سكة احلديد ،والوحدة االقت�صادية ،والتحول الرقمي يف منظومة
عمل املجل�س الد�ؤوبة التي ت�شمل التفكري خارج ال�صندوق لدعم هذه امل�شاريع
بقوة لتحقيق �أعلى املعايري يف جميع املجاالت التنموية.
وي�سعى جمل�س دول التعاون من خالل اجلناح �أن يعرب عن تطلعاته يف تنفيذ
اخل�ط��ة اال�سرتاتيجية وامل���ش��اري��ع امل�ستقبلية واملتمثلة يف م�شروع رب��ط �سكة
احلديد ،واالحت��اد النقدي ،والوحدة االقت�صادية ،وتنمية القدرات التقنية يف
منظومة املجل�س ،والأح��داث العاملية املتنوعة يف منطقة اخلليج العربي ،وفوق
هذه املعلومات التى انت�شرت يف اجلناح على املل�صقات ومن خالل �شا�شات عر�ض
�إال �أن العن�صر الب�شري وال�شباب ك��ان��ه ل��ه ح�ضور ق��وي ومم�ي��ز حيث تواجد
باجلناح �أكرث من مر�شد ومر�شدة لتو�ضيح بال�شرح وتقدمي املعلومات التاريخية
عن الدول من حيث التاريخ والإرث الثقايف امل�شرتك بني �أع�ضاء املركز ،وذلك
من خالل الأرق��ام واملعلومات املوثقة التى ال تدعو جم� ً
اال لل�شك يف الرتابط
الوثيق بني جمل�س دول التعاون العربي

�ألف  -جناح التنقل يف �إك�سبو  2020دبي ي�ستقبل الزائر رقم مليون
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ألِف  -جناح التنقل يف �إك�سبو  2020دبي ،مليون زائر منذ انطالق
احلدث الدويل يف الأول من �أكتوبر 2021؛ وكانت �صاحبة احلظ الزائرة
رقم مليون ،هي الفتاة �سيلينا �سليمان البالغة من العمر �أربعة �أعوام؛ وقد

حظيت بجولة داخ��ل اجلناح ب�صحبة عائلتها ،و ُق� ّدم��ت لها حقيبة هدايا زارت �سيلينا وعائلتها �إك�سبو  2020دبي �ست مرات �إىل الآن؛ وتعتزم العائلة
تكرار الزيارات يف الفرتة املتبق ّية من عمر احلدث الدويل �إىل �أن ينتهوا من
و�شهادة بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
وي�صحب �أ ِل ��ف  -ج�ن��اح التنقل ز ّواره يف رح�ل��ة ع�بر ال��زم��ان وامل �ك��ان ،تتيح تفقد جميع الأجنحة.
لهم ا�ستك�شاف الطريقة التي يتفاعل بها الأ�شخا�ص والب�ضائع والأفكار وقال �شوكت �سليمان ،والد �سيلينا " :من الرائع حقا �أن تكون هنا يف �إك�سبو
 2020دبي ،لأنه مكان ير�سم ال�سعادة والب�سمة دائما على وجوه اجلميع.
والبيانات ب�أ�ساليب �أكرث تعقيدا من �أي وقت م�ضى.

ويع ّد جناح �ألِف حتديدا مكانا مذهال يتيح للزوار فر�صة مثرية لالنتقال
�إىل امل�ستقبل ،كما �أنه يوفر لهم جتربة تعليمية".
ريا – جناح اال�ستدامة
وكان هذا الأ�سبوع حافال بالإجنازات ،حيث ّ
رحب ت ّ
كذلك بزائره رقم مليون ،وو�صل عدد زوار �إك�سبو  2020دبي من طلبة
املدار�س خالل ال�سنة الدرا�سية احلالية �إىل �أكرث من � 500ألف طالب.

يف حما�ضرة مبركز تريندز

امل�ست�شار حممد عبد ال�سالم :وثيقة الأخ َّوة الإن�سانية حمطة تاريخية فارقة ور�سالة نور للعامل
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك ��د امل���س�ت���ش��ار حم�م��د عبدال�سالم،
الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة العليا للأخوّة
الإن�سانية� ،أن وثيقة الأخوّة الإن�سانية
وم �ب��ادئ �ه��ا ت���ش�ك��ل حم�ط��ة ف��ارق��ة يف
تاريخ الب�شرية ،وه��ي ر�سالة و�شعاع
ن ��ور ل�ل�ع��امل يف وق ��ت ��ص�ع��ب مي��ر به
العامل ،حيث ال�صراعات والتحديات
الكبرية.
جاء ذلك يف حما�ضرة نظمها مركز
ت ��ري �ن ��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�ست�شارات
ال� � �ث �ل��اث � ��اء مب� � �ق � ��ره يف �أب� ��وظ � �ب� ��ي
ل �ل �م �� �س �ت �� �ش��ار حم �م ��د عبدال�سالم
بعنوان "وثيقة الأخ��وة الإن�سانية"،
وب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور حممد
ع �ب��داهلل ال�ع�ل��ي ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل �ت�ري � �ن ��دز ،وع � � ��دد م� ��ن الباحثني
ال�شباب واخل �ب�راء ،ا�ستعر�ض فيها
فكرة الوثيقة وميالدها ،وق��ال "�إن
وثيقة الأخوة الإن�سانية ت�شكل عهداً
و�سياقاً لل�شراكة وامل�ح�ب��ة ،ا�ستطاع
الإم� ��ام الأك �ب�ر �أح �م��د ال�ط�ي��ب �شيخ
الأزهر ،وقدا�سة البابا فران�سي�س بابا
الفاتيكان ،من خاللها ،جتاوز حوار
الأدي��ان �إىل ال�شراكة من �أجل احتاد
الإن�سان".

و�أك � ��د يف ه ��ذا ال �� �ص��دد ع �ل��ى الدعم
والدور الكبري ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة يف م �ي�ل�اد ه� ��ذه الوثيقة
ال�ت��اري�خ�ي��ة وت�ط��وره��ا وحت��ول�ه��ا �إىل
ح��راك عاملي .وق��ال �إن هذه الوثيقة
ت�ع�ت�بر ال��وح �ي��دة ال �ت��ي خ � ّل��د العامل
ذك� � ��رى ت��وق �ي �ع �ه��ا ،ح �ي��ث اعتمدت
الأمم املتحدة ي��وم�اً �سنوياً للأخوة
الإن���س��ان�ي��ة ،ه��و ال��راب��ع م��ن فرباير،
ال��ذي يوافق ذك��رى �إع�لان الوثيقة،
وب�ي�ن �أن جل�ن��ة الأخ � � �وّة الإن�سانية

• مراكز البحث العلمي التي ُت�سهم بتطور ونه�ضة الدول لها دورها كذلك يف ن�شر بنود الوثيقة
• الوثيقة نقلت حوار الأديان �إىل ال�شراكة من �أجل احتاد الإن�سان
تعمل على الرتويج للوثيقة وتنفيذ
مبادئها من خ�لال م�ب��ادرات عملية،
م��ن �أب��رزه��ا" :جائزة زاي��د للأخوة
الإن�سانية" ،و"م�ؤمترات ال�شباب"،
وك��ذل��ك االه �ت �م��ام بالتعليم و�إدراج
ن�صو�ص الوثيقة يف املناهج ،مبيناً �أن
جامعة الأزه��ر �أدخلت بنود الوثيقة
يف مناهجها باجلامعة ،وكذلك فعلت

جامعة جورج تاون العريقة ،م�شرياً
�إىل �أن اللجنة ت�سعى لالنفتاح على
عدد من اجلامعات العاملية لإي�صال
ر�سالة الوثيقة ون�شرها.
و��ش��دد الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة الأخ��وة
الإن���س��ان�ي��ة ع�ل��ى �أن ال��وث�ي�ق��ة لي�ست
م�ل�ك�اً لأح� ��د ،ب��ل ه��ي م �� �ش��روع عاملي
ي�ت���ش��ارك اجل�م�ي��ع يف ال�ع�م��ل ب��ه من

�أج ��ل الإن �� �س��ان وخ�ي��ره ،ون���ش��ر قيم
الأخوة والتعاي�ش وال�شراكة .وقال �إن
الأ�سا�س القوي للوثيقة هو الإميان
بحقيقة االخ� �ت�ل�اف ،و�أن القاعدة
الأ�سا�سية هي �أن االختالف موجود،
ول �ك��ن علينا �أن ن �ت �ع��ارف ونتعاي�ش
ونت�شارك ،مو�ضحاً �أن الإ�سالم دين
�سالم و�سماحة ،ودعوته دع��وة �سالم

ول �ي �� �س��ت دع � ��وة ح� ��رب �أو كراهية،
حم � ��ذراً م ��ن �أدع � �ي ��اء ال ��دي ��ن با�سم
احلاكمية وغريها.
وق��ال �إن حت��ال��ف امل�سجد والكني�سة
ميكن �أن يغري الكثري ،حيث ي�ؤدي
ك��ل �شخ�ص واج �ب��ات��ه ال��دي�ن�ي��ة وفق
معتقده ،لكنه يت�شارك مع الآخرين
امل �ح �ب��ة واخل �ي�ر وال �� �س�ل�ام ،و�أن كل

م�سلم ميكنه �أن ي�ك��ون ��س�ف�يراً من
خ� �ل��ال � �س �ل ��وك ��ه وحم� �ب� �ت ��ه للخري
والإن � �� � �س� ��ان ،وح � ��ذر الأم� �ي ��ن العام
للجنة العليا للأخوة الإن�سانية من
ا�ستخدام الدين لبث الكراهية ،وقال
"�إن الوثيقة ن�صت على �أن الأديان
ر�سالة �سالم و�سعادة ،ولي�ست كراهية
وعداء" ،م�ب�ي�ن�اً �أن وث�ي�ق��ة الأخ � �وّة
الإن�سانية م��ن �أه��م و�أق ��وى مراحل
م��واج �ه��ة الإ� �س�ل�ام ��وف ��وب �ي ��ا ،حيث
متكنت من و�ضع العامل يف �صورة �أن
الإ�سالم وامل�سلمني �شركاء يف ال�سالم
واخل�ي�ر ،وت�ع��ري��ف ال�ن��ا���س بحقيقته

ال�سمحة.
و��ش��دد امل�ست�شار حممد عبدال�سالم
ع�ل��ى دور م��راك��ز ال�ب�ح��ث العلمي يف
نه�ضة الأمم ،وق ��ال �إن ل�ه��ا �أدواراً
ع�ظ�ي�م��ة يف ح �ي��اة الإن� ��� �س ��ان ينبغي
ا�ستثمارها واحلر�ص عليها ،م�ؤكداً
�أن البحث هو طريق التقدم والتطور،
و�أن امل �� �س ��ؤول�ين و� �ص � ّن��اع ال �ق ��رار يف
�أم ��� ِّ�س احل��اج��ة �إىل ال ��ر�ؤى البحثية
ال��ر� �ص �ي �ن��ة ،وق � ��ال �إن ك ��ل م�س�ؤول
بحاجة �إىل باحثني علميني ،م�شرياً
�إىل �أن مراكز البحث مطالبة بالقيام
ب��دوره��ا لن�شر مبادئ وثيقة الأخوة
الإن�سانية من خالل ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى م�ب��ادئ�ه��ا ور��س��ال�ت�ه��ا ال�سامية،
م��ن خ�ل�ال ور� ��ش ع�م��ل وحما�ضرات
ون� ��دوات ،و�أو� �ص��ى الباحثني بالثقة
ب��ال�ن�ف����س وم�ت��اب�ع��ة ال�ب�ح��ث العلمي
املوثق.
وكانت الأ�ستاذة عائ�شة الرميثي مدير
�إدارة البحوث وال��درا��س��ات برتيندز
قد قدمت املحا�ضرة ،م�ؤكدة حر�ص
م��رك��ز ت��ري �ن��دز ،م��ن خ�ل�ال �أبحاثه
ودرا�ساته و�أن�شطته وم�سرية عمله،
على ن�شر قيم التعاي�ش والت�سامح
والأخ��وة الإن�سانية ،ومواجهة �أفكار
الكراهية والعنف والتطرف.
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خطط ما بعد �أوكرانيا« ..خريطة لوكا�شينكو» ك�شفت اخلطة ال�سرية
•• عوا�صم-وكاالت

ي��راق��ب ال�ع��امل ع��ن كثب حاليا احل��رب ال��دائ��رة يف
�أوكرانيا ،لكن �إ�شارة واح��دة ُف�سرت باحتمال ات�ساع
دائرة القتال لت�صل �إىل الدولة اجلارة ،مولدوفا.
وج ��اءت ه��ذه الإ� �ش��ارة م��ن ال��رئ�ي����س البيالرو�سي،
�أل�ك���س�ن��در ل��وك��ا��ش�ي�ن�ك��و ،حليف رو� �س �ي��ا ،ال ��ذي قدم
عر�ضا للحرب يف �أوكرانيا عرب خريطة �شرح فيها
التطورات.
وت�ظ�ه��ر اخل��ري�ط��ة م�ن��اط��ق العملية الع�سكرية يف
�أوك��ران �ي��ا ،ك�م��ا �أظ �ه��رت �أن ال�ع�م�ل�ي��ات م��وج��ودة يف
الدولة اجلارة مولدوفا ،بح�سب �صحيفة “ال�صن”

10

الربيطانية .ولوكا�شينكو ،حليف للرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتن ،ا�ستخدمت �أرا�ضي بالده يف احلرب
ال��دائ��رة ب��أوك��ران�ي��ا ،بح�سب م��ا ت�ق��ول ك�ي�ي��ف ،لكن
مين�سك نفت ذلك.
وي�ق��ول م�س�ؤولون �أم�يرك�ي��ون �إن��ه ال يوجد م�ؤ�شر
ح�ت��ى الآن ع�ل��ى �أن ال �ق��وات ال�ب�ي�لارو��س�ي��ة عربت
احلدود حتى الآن.
ويف الأي��ام الأخ�يرة ،قالت تقارير غربية �إن مو�سكو
تو�سع نطاق احل��رب لت�شمل مولدوفا ،الدولة
قد ّ
احلبي�سة ب�ين �أوك��ران �ي��ا وروم��ان �ي��ا ،وه��و م��ا تنفيه
رو�سيا.
و�أعرب وزير اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لودريان

عن خ�شيته من �أن متتد �إىل مولدافيا وجورجيا.
وال�ث�لاث��اء� ،أم��ر الرئي�س البيالرو�سي بن�شر قوات
�إ��ض��اف�ي��ة ع�ل��ى احل� ��دود م��ع ب��ول �ن��دا غ��رب �اً حلماية
ب�ي�لارو��س�ي��ا م��ن �أيّ ه �ج��وم حم�ت�م��ل حل�ل��ف �شمال
الأطل�سي.
وق ��ال“ :ال ي�ج��وز حت��ت �أي ظ��رف ال���س�م��اح لقوات
الأطل�سي بغزو الأرا�ضي البيالرو�سية� ،أو �إجراء �أدنى
عملية على �أرا�ضينا».
وق ��ال �إ ّن ��ه ط�ل��ب م��ن ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي فالدميري
بوتن طلبية �إ�ضافية من �أنظمة �إ�س 400-الرو�سية
امل�ضادة للطائرات لتثبيتها على ح��دود بيالرو�س
الغربية.

احلريق الأوكراين:

بعد الغزو الرو�سي ،ال�صحوة الع�سكرية الكربى لأوروبا

�أدركت �أوروبا �أن احلرب على قارتها ممكنة و�أن نظامها الدفاعي حمدود جدا
••الفجر -خرية ال�شيباين
كانوا ب�ضع مئات ،من �شباب كنتاكي �أو نيفادا،
و�صلوا �إىل بولندا يف �أوائ��ل فرباير .قبل ثالثة
�أ�سابيع من ب��دء الغزو الرو�سي لأوك��ران��ي��ا ،عرب
�أع�ضاء الفرقة الأ�سطورية  82املحمولة جو ًا
املحيط الأطل�سي للدفاع عن �أوروبا ،مثل �أ�سالفهم
عام .1944
«و�� �ص ��ول الفرقة
الأم � ��ري� � �ك� � �ي � ��ة 82
يحمل رم��ز ّي��ة قو ّية
للغاية� .إنهم اجلنود
ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف عملية الإن ��زال
ع �ل��ى � �ش��واط��ئ ن ��ورم ��ان ��دي ،ومن
قاموا بت�أمني مطار كابول ،تو�ضح
�أم �ي �ل��ي زمي � ��ا� ،أخ �� �ص��ائ �ي��ة الناتو
امل��رت �ب �ط��ة مب ��رك ��ز ث��و� �س �ي��دي��د يف
جامعة بانثيون�-آ�سا�س� ،سيا�سيا،
بالن�سبة للبولنديني ،هذا ح�ضور
م �ه��م» .بعد م��رور م��ا يقرب من
ث�م��ان�ين ع��ا ًم��ا ع�ل��ى ن�ه��اي��ة احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ت �ع��زز الواليات
املتحدة وجودها يف �أوروبا يف �ضوء
التهديد الرو�سي ،علما � ّأن لديها
� 80ألف جندي يف القارة العجوز.
وك��رم��ز ق��وي للت�ضامن الغربي،
ي�سلط ه��ذا ال��وج��ود ال���ض��وء على
ال�ضعف الع�سكري لأوروبا“ .تدرك
�أوروب � � ��ا �أن احل � ��رب ع �ل��ى قارتها
مم �ك �ن��ة ،و�أن ن �ظ��ام �ه��ا الدفاعي
حم � ��دود ج � ��دا ،ت �ط��رح جورجينا
راي� ��ت ،م��دي��رة ب��رن��ام��ج �أوروب � ��ا يف
معهد مونتني ،نحن عاجزون على
مواجهة رو�سيا بدون الأمريكيني،
لأن العديد من الدول الأوروبية ال
تزال تعتمد على الناتو».

“ .2029 ...بد�أت
�أوروبا تفهم عامل ما
بعد احل��رب الباردة
اجل��دي��د ،ي��رى بيري
فيمونت ،املمثل اخلا�ص لإميانويل
م��اك��رون ل��رو��س�ي��ا ،لكنها ت�أخرت
ب�شكل خيايل وعليها الآن اللحاق
ب��ال��رك��ب ب�ب��ذل ج�ه��د م�ضاعف!».
�وح��ا ه��و احلالة
امل�ث��ال الأك�ث�ر و��ض� ً
الأملانية :كعمالق اقت�صادي� ،أكرب
دول � ��ة يف االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي من
ح�ي��ث ع ��دد ال �� �س �ك��ان ،ت�ظ��ل �أملانيا
ق��ز ًم��ا ع���س�ك��ر ًي��ا .ب ��أق��ل م��ن 200
�أل��ف جندي ،ف��إن البوند�سوير هو
جي�ش �أ�صغر من جي�ش �أوكرانيا،
على �سبيل املثال“ .اجلي�ش الذي
�أق � ��وده يف ح��ال��ة ك �ف��اف تقريبا”،
كان هذا رد فعل رئي�س الأرك��ان يف
ر�سالة مثرية ُن�شرت على ال�شبكات
االجتماعية يوم اخلمي�س املا�ضي،
يف خ�ضم ال �غ��زو ال��رو� �س��ي .بعد
ث�لاث�ين ع��ا ًم��ا م��ن ف��ك االرتباط

يف �إطار الناتو ،ن�شر جنود �أمريكيني يف بولندا

يعب لبوتني
مادورو رّ
عن «دعمه القوي»

•• كراكا�س�-أ ف ب

�أعرب الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو خالل حمادثة هاتفية مع
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني
ع��ن ع��ن “دعمه القوي” ملو�سكو
ال� �ت ��ي ت ��وا�� �ص ��ل ق ��وات� �ه ��ا غ ��زوه ��ا
لأوكرانيا ،بح�سب ما جاء يف بيان
للكرملني وتغريدة ملادورو.
و�أو�ضح بيان الكرملني �أنّ “مادورو
�أعرب عن دعمه القوي للإجراءات
الرئي�سية لرو�سيا وا�ستنكر ن�شاط
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وح �ل��ف �شمال
الأط �ل �� �س��ي امل ��زع ��زع لال�ستقرار
و��ش�دّد على �أهمية حماربة حملة
الأكاذيب والت�ضليل التي �أطلقتها
الدول الغربية».
و�أ��ض��اف �أنّ بوتني “�شارك ر�ؤيته
ل�ل��و��ض��ع يف م��ا ي�ت�ع� ّل��ق ب�أوكرانيا
و�أ ّكد �أنّ �أهداف العملية الع�سكرية
اخلا�صة تتم ّثل يف حماية ال�سكان
امل��دن �ي�ي�ن يف دون �ب��ا���س واع �ت��راف
ك �ي �ي��ف ب �ج �م �ه��وري �ت��ي دونيت�سك
ولوغان�سك وبال�سيادة الرو�سية
على �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم ،ويف نزع
�سالح الدولة الأوكرانية واجتثاث
نازيتها و��ض�م��ان و�ضعها املحايد
وغري النووي».

الع�سكري والثقة التامة باحلليف
االم��ري�ك��ي ،ت�شرع �أمل��ان�ي��ا يف ثورة:
�أع� �ل ��ن امل �� �س �ت �� �ش��ار �أوالف �شولتز
الأح� � ��د ت�خ���ص�ي����ص  100مليار
ي� ��ورو ل�ت�ح��دي��ث ج�ي���ش�ه��ا و�إن �ف ��اق
ع�سكري �سنوي يزيد عن  2باملائة
م ��ن ن��اجت �ه��ا امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل.
غري م�سبوق“ .ال�سيا�سة الأمنية
الأمل��ان �ي��ة مت��ر ب�ت�غ�ي�ير رادي �ك ��ايل،
“حقبة جديدة” ال�ستخدام كلمات
�أوالف �شولتز ،تعتقد �أميلي زميا،
ان غزو �أوكرانيا ت�سبب يف �صدمة
حقيقية يف البالد».
�إر�سال ال�سالح �إىل
كييف ثورة يف بروك�سل
ل�ك��ن ي�ج��ب ع�ل��ى �أوروب� � ��ا � ً
أي�ضا

ت����أك���ي���د ه�����ش��ا���ش��ة
االحت���اد الأوروب����ي
يف مواجهة اجلي�ش
الرو�سي واعتماده
ال��ع�����س��ك��ري على
ال���والي���ات املتحدة
•• وا�شنطن-وكاالت

يرى الكاتب ال�سيا�سي يف �صحيفة
“لو�س �أجنلي�س تاميز” نيكوال�س
غولدبريغ �أن القوتني العظميني
خ�ل��ال احل �ق �ب��ة ال � �ب� ��اردة جنحتا
ب�شكل عجيب يف ت �ف��ادي ال�صدام
النووي .واليوم ،تتواجه الواليات
املتحدة ورو�سيا ،الدولتان الأكرث
ت�سلحاً ن��ووي �اً ،يف ن ��زاع مت�صاعد
ب�سبب �أوكرانيا .وبد�أت التهديدات
ال �ن��ووي��ة م��ن اجل��ان��ب الرو�سي،
وق ��ال ال��رئ�ي����س ف�لادمي�ير بوتني
اخلمي�س املا�ضي للدول الأجنبية
ال� �ت ��ي ت� �ت� �ج ��ر�أ ع �ل��ى ال� �ت ��دخ ��ل يف
خ �ط �ط��ه لأوك� ��ران � �ي� ��ا�“ :ستكون
العواقب كما مل تروها قط طوال
تاريخكم».
و�إذا مل يكن ذلك وا�ضحاً مبا فيه
الكفاية ،قال بوتني �أي�ضاً“ :تبقى
رو��س�ي��ا واح� ��دة م��ن �أق� ��وى ال��دول
ال �ن��ووي��ة .ل��دي�ه��ا م�ي��زة معينة يف
بع�ض الأ�سلحة فائقة التطور .يف
هذا ال�سياق ،ال يجب �أن هناك �شك
ل ��دى �أح ��د �أن �أي م�ع�ت��د حمتمل
�سيواجه هزمية وع��واق��ب وخيمة
�إذا هاجم دولتنا ب�شكل مبا�شر».
وي ��وم الأح � ��د ،و� �ض��ع ق ��وات ال ��ردع
النووي يف ح��ال “ت�أهب ق�صوى”
رداً على ما قال �إنها “ت�صريحات
عدوانية” من الغرب �ضد رو�سيا.
وي�شري غ��ول��دب�يرغ �إىل �أن ال حد
يبدو مت�أكداً بال�ضبط مما تعنيه

•• هونغ كونغ�-أ ف ب

ن�صحت ال��والي��ات امل ّتحدة رعاياها بعدم ال�سفر �إىل هونغ كونغ ب�سبب القيود ال�صارمة التي
تفر�ضها املدينة ملكافحة جائحة كوفيد والتي ميكن مبوجبها �أن يت ّم ف�صل الأطفال عن ذويهم.
وقالت قن�صلية الواليات امل ّتحدة يف هونغ كونغ يف تغريدة على تويرت �إنّ “وزارة اخلارجية قامت
بتحديث �إر�شادات ال�سفر اخلا�صة بهونغ كونغ �إىل امل�ستوى الرابع“ :ال ت�سافر” ،وذلك ب�سبب
كوفيد 19-والقيود املتعلقة بكوفيد ،19-مبا يف ذلك خطر ف�صل الأطفال عن ذويهم».
و�أو�ضحت �أ ّنه “يف بع�ض احلاالت ،ف�إنّ الأطفال الذين ثبتت �إ�صابتهم بكوفيد يف هونغ كونغ ّ
مت
ف�صلهم عن ذويهم و�إبقا�ؤهم يف العزل �إىل �أن ا�ستوفوا معايري امل�ست�شفيات املح ّلية للخروح».
وتواجه هونغ كونغ حالياً تف�شياً غري م�سبوق للفريو�س �أدّى �إىل �إغراق م�ست�شفياتها بامل�صابني.
وعلى غ��رار ال�صني القارية تهدف ال�سيا�سة امل ّتبعة يف هونغ كونغ �إىل حجر جميع امل�صابني
خم�ص�صة لهذه
بالفريو�س ،مبن فيهم �أولئك الذين ال تظهر عليهم �أي��ة �أعرا�ض ،يف مرافق ّ
الغاية.

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

الرو�س يتورطون!...
•• نورمان لي�سرت

حتليل

«التخلف املذهل”
لالحتاد الأوروبي
من �صدف الروزنامة ،اخلمي�س
 24ف�براي��ر ،بينما �أط�ل��ق اجلي�ش
الرو�سي حملة الق�صف ال�ضخمة
ع �ل��ى �أوك ��ران� �ي ��ا ب ��أك �م �ل �ه��ا ،انتهى
ريا من �صياغة
االحتاد الأوروبي �أخ ً
ع �ق��د ي � � � � ��ورودرون ،وه� ��و برنامج
دف ��اع ��ي �أوروب� � � ��ي ط �م��وح �سيوفر
طائرات بدون طيار م�شرتكة بني
العديد من الدول الأع�ضاء يف �أفق

وا�شنطن تن�صح بعدم ال�سفر لهونغ كونغ

�أن ت��دي��ر امل��دى الق�صري .يف قرار
ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي ،الأح � ��د  27فرباير،
تعهدت بروك�سل بتزويد �أوكرانيا
ب�أ�سلحة بقيمة  450مليون يورو،
يف خ�ضم معركة �ضد رو�سيا.
م �ن��ذ ب ��داي ��ة الأزم � � � ��ة ،مل يخف
ف �ل��ادمي �ي��ر ب� ��وت�ي��ن ت� �ه ��دي ��دات ��ه
لل��أوروب �ي�ي�ن :ل�ق��د ح��ذر ال�سويد
وف� �ن� �ل� �ن ��دا ب �� �ش �ـ �ـ �ـ �ك��ل خ� ��ا�� ��ص من
“العواقـــب الع�ســــكرية” �إذا
ان �� �ض �م��ت ه ��ات ��ان ال ��دول� �ت ��ان �إىل
الناتو.
«�أوك��ران �ي��ا ل�ل�أ��س��ف جت��د نف�سها
وحيدة �ضد رو�سيا ،ولكن هذا لن
ي �ك��ون ه��و احل ��ال ب��ال�ن���س�ب��ة لدول
االحت� � ��اد الأوروب� � � � ��ي ،ي� ��ؤك ��د جان
دومينيك جولياين ،رئي�س م�ؤ�س�سة

روبرت �شومان ،تن�ص املادة 7-42
م��ن امل�ع��اه��دات الأوروب �ي��ة على �أنه
�إذا مل�ست رو�سيا ع�ضوًا يف االحتاد
الأوروب ��ي� ،ستجد نف�سها يف حالة
حرب مع جميع ال��دول الأوروبية،
ولي�س م��ؤك��دا �أن بوتني فهم هذا
جيدًا .»...
ومل �ن��ع ال �ت �ه��دي��د وردع القوات
ال��رو��س�ي��ة ،ن�شرت �أوروب ��ا جنودها
على جانبها ال�شرقي ،من بولندا
�إىل روم��ان�ي��ا .ف��وق دول البلطيق،
ت � �ق� ��وم ال� � �ط � ��ائ � ��رات الفرن�سية
والإ�سبانية والدمناركية بدوريات
الآن .ول� ��� �س� �ب ��ب وج� � �ي � ��ه ،ظلت
التفيا وليتوانيا و�إ�ستونيا تفتقر
للطريان...
عن الك�سربي�س

اوروبا ت�سلم ا�سلحة لأوكرانيا
حالة الت�أهب الق�صوى ،لكن ذلك
ال يب�شر باخلري.
مهما تكن نوايا بوتني ،وقد يكون
يف ذل��ك الكثري من التهويل ،ف�إن
ه��ذه التهديدات النووية خطرية
وغ�ي�ر م���س��ؤول��ة ،و�أك�ث�ر عدوانية
من �أي تهديد �أطلقه زعيم عاملي
منذ عقود.
وب ��وت�ي�ن ل �ي ����س �أي زع �ي��م عاملي.
مت� �ل ��ك دول� � �ت � ��ه �أك � �ب ��ر ع� � ��دد من
الر�ؤو�س النووية باملقارنة مع �أي
دول��ة �أخ ��رى يف ال �ع��امل ،مب��ا فيها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ووف� ��ق احتاد
العلماء الأمريكيني ،متلك رو�سيا
ق��راب��ة � 6آالف ر�أ���س ن��ووي��ة بينما
ل�ل��والي��ات املتحدة �أق��ل بقليل من
.5500
على الأق��ل ،العامل لي�س يف و�ضع
�شبيه ب�أزمة كوبا يف  1962حني
اعتقد الرئي�س ج��ون كينيدي �أن
اح�ت�م��ال ان� ��دالع احل ��رب النووية
يرتاوح بني � 33إىل .50%
يبدو �أن معظم اخلرباء يعتقدون
�أن خ�ط��ر احل ��رب ال �ن��ووي��ة يبقى
متدنياً ،خا�ص ًة ب�سبب امتناع �إدارة
بايدن عن التدخل ع�سكرياً ب�شكل
مبا�شر يف �أوكرانيا.
ويف ح��دي��ث �إىل ن �ي��وي��ورك تاميز
يف الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،ق ��ال �أ�ستاذ
العالقات الدولية يف كلية كينيدي
للحوكمة بجامعة هارفارد �ستيفن
وول ��ت �إن “فر�ص م��وت��ي ب�سبب
ح��رب ن��ووي ال ت ��زال �ضئيلة �إىل

بوتني ي�ضع قواته النووية اال�سرتاتيجية يف
حالة ت�أهب ق�صوى .املبادرة مبالغ فيها بقدر ما
هي طائ�شة ،م�ؤ�شر مقلق على حالته النف�سية.
ا�ستخف �سيد الكرملني بقدرات املقاومة وعناد
الأوكرانيني .وعزم الغرب على دعم كييف باتخاذ
�إجراءات انتقامية اقت�صادية �صارمة �ضد رو�سيا.
هجوم ال�ق��وات امل�سلحة الرو�سية ال ي�سري كما
هو خمطط له .ي�ستمر القتال العنيف يف جميع
�أن�ح��اء ال�ب�لاد ،ول�ك��ن مل يتم اال�ستيالء على �أي
مدينة رئي�سية حتى الآن .كييف وخاركيف� ،أكرب
مدن �أوكرانيا ،والهدف العملياتي الرئي�سي ،ما
زالتا تقاومان.
ويعتقد العديد م��ن املحللني الع�سكريني� ،أن
الرو�س لن يكونوا قادرين على ت�أمني املدن التي
قد يحتلونها .ففي نزاع كهذا ،يتطلب الأمر عددًا
�أكرب من الرجال لل�سيطرة على املدينة وتهدئتها

�أك�ث�ر م��ن ع��دد ال��رج��ال لال�ستيالء عليها .لقد
هاجم الرو�س الكثري من الأهداف وبالتايل �شتتوا
ق��وات�ه��م .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،تف�شل اخلدمات
اللوج�ستية يف املواكبة.
ربح الوقت؟
هل �ستثمر املفاو�ضات عن �أي �شيء؟
يف الوقت احلايل ،مل يتعر�ض �أي من الطرفني
املتحاربني النتكا�سات كبرية �أو ح�صل على مكا�سب
مبا يكفي حلملهما على تقدمي تنازالت للخ�صم
�أو مطالبته بها.
ويُخ�شى �أن يقرر بوتني زيادة رهانه �أكرث ،مع ما
ينطوي عليه ذلك من خماطر .والدليل تقدم رتل
كبري من الدروع الرو�سية نحو كييف.
الرئي�س الأوك��راين زيلين�سكي حمق يف اعتقاده
�أن املقرتح الرو�سي ب��إج��راء مفاو�ضات هو فقط
لك�سب الوقت.

ترجمة خرية ال�شيباين

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

تركيا :رو�سيا �ألغت عبور �سفن حربية �إىل البحر الأ�سود
•• �أنقرة-رويرتز

ق��ال وزي��ر اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو
�إن رو�سيا �ألغت طلبا لعبور �أرب��ع �سفن حربية املياه
ال�ترك�ي��ة �إىل البحر الأ� �س��ود ب�ن��اء على طلب تركيا
و�إن ذلك القرار اتخذ قبل �أن تغلق
�أنقرة امل�ضيق ب�سبب الغزو الرو�سي
لأوكرانيا.
ولرتكيا ع�ضو حلف �شمال الأطل�سي
حدود م�شرتكة مع �أوكرانيا ورو�سيا
يف البحر الأ�سود وتربطها عالقات
ط �ي �ب��ة ب��ال �ب �ل��دي��ن .وق ��ال ��ت �أنقره
�إن �ه��ا �أغ �ل �ق��ت م���ض�ي�ق��ي البو�سفور
وال� ��دردن � �ي� ��ل مب �ق �ت �� �ض��ى اتفاقية
م��ون�ترو ل�ع��ام  1936ال�ت��ي ت�سمح
ل �ه��ا ب�ت�ق�ي�ي��د ع �ب��ور ب�ع����ض ال�سفن
الرو�سية.
وت �ع �ف��ي ت �ل��ك االت �ف ��اق �ي ��ة ال�سفن
العائدة �إىل قواعدها من القيود.
وق��ال جاوي�ش �أوغ�ل��و لقناة خ�بر ت��رك التلفزيونية
م�ساء ي��وم ال�ث�لاث��اء �إن تركيا طلبت م��ن رو�سيا �أال

تعرب ال�سفن قبل �أن تطلق �صفة احلرب على الغزو
الرو�سي يوم الأح��د والتي �أتاحت لها قانونيا تقييد
العبور مبقت�ضى اتفاقية مونرتو.
و�أ��ض��اف “رو�سيا قالت �إن �أرب�ع��ة من �سفنها �ستعرب
امل�ضيق يومي  27و 28فرباير ومنها ث�لاث �سفن
غ�ي�ر م���س�ج�ل��ة ب �ق��واع��د يف البحر
الأ� � �س� ��ود ...ط�ل�ب�ن��ا م��ن رو� �س �ي��ا �أال
تر�سل هذه ال�سفن وقالت رو�سيا �إن
ال�سفن لن تعرب امل�ضيق».
و�أك��د جاوي�ش �أوغ�ل��و ي��وم الثالثاء
جم ��ددا �أن ت��رك�ي��ا ل��ن ت�ن���ض��م �إىل
احللفاء الغربيني يف فر�ض عقوبات
اقت�صادية على رو�سيا.
ورغ��م عالقات التعاون الوثيق مع
رو� �س �ي��ا ف �ق��د ب��اع��ت ت��رك �ي��ا لكييف
ط ��ائ ��رات م �� �س�يرة ووق� �ع ��ت اتفاقا
للم�شاركة يف �إنتاج املزيد منها مما
�أثار غ�ضب مو�سكو .وتعار�ض تركيا
�أي�ضا �سيا�سات رو�سيا يف �سوريا وليبيا
وكذلك قرارها �ضم �شبه جزيرة القرم عام .2014

هل يتحول اجتياح رو�سيا لأوكرانيا �إىل حرب نووية؟
ح��د بعيد ج��داً ،حتى ل��و �أ�صبحت
�أكرب مما كانت عليه بالأم�س».
ق��ال وول��ت لغولدبريغ بعد طلب
�إ��ض��ايف بالتو�ضيح“ :ال �أعتقد �أن
بوتني �أو املقربني منه انتحاريون،
وال يتطلب الأمر عبقرية لت�صور
م��ا �سيخفله ت �ب��ادل ق�صف نووي
على اجلانبني».
و�أ��ض��اف “لهذا ال�سبب ،ال �أتوقع
ا� �س �ت �خ��دام �أ� �س �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة .لكن
احلوادث قد تقع ،والقادة ي�سيئون
احل�سابات �أحياناً ب�شكل �سيئ».
وق� ��ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج املعلومات
ال� � �ن � ��ووي � ��ة يف احت � � � ��اد ال� �ع� �ل� �م ��اء
الأم��ري�ك�ي�ين هان�س كري�ستن�سن،
لغولدبريغ� ،أي�ضاً �إنه مل يكن قلقاً
ب�شكل رهيب من ا�ستخدام الأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة يف ال �ن��زاع “كما يحدث
الآن” .وت��اب��ع “لكن ل��و توا�صل
الت�صعيد و�أ�صبحت عمليات قوات
رو��س�ي��ا ون��ات��و مت�شابكة بطريقة
م��ا ،عندها �سيكون هناك احتمال
حقيقي لت�صعيد �إ� �ض��ايف ،وردود
فعل مبالغ فيها».
يتابع ال�ك��ات��ب مقاله م���ش�يراً �إىل
�أن � ��ه � �س �ي�ترك ال� �ق ��رار للخرباء.
ل�ك��ن للتو�ضيح ي�ضيف �أن ��ه رغم
�أن احتماالت ان��دالع ح��رب نووية
غري مق�صودة� ،ضئيلة ،يبقى �أنه ال

ميكن ا�ستبعادها� .إطالق احلروب
�أ��س�ه��ل م��ن �إي �ق��اف �ه��ا ،وت�صعيدها
�أ�سهل م��ن كبحها .ق��ال ب��وت�ين يف
ال�ب��داي��ة �إن��ه مهتم فقط بحماية
امل �ن ��اط ��ق االن �ف �� �ص��ال �ي��ة يف �شرق
�أوكرانيا ،لكن ذلك كان كذبة.
وي �ط��رح ال�ك��ات��ب �أ��س�ئ�ل��ة �إ�ضافية،
مبجرد �أن ي�ضع الرئي�س الرو�سي
ن�صب عينيه كامل �أوكرانيا فلماذا
�سيتوقف عندها؟ و�إذا كان حري�صاً

ع� �ل ��ى �إل � �غ � ��اء م �ف��اع �ي��ل التفكك
ال��ذي يفرت�ض �أن��ه م��ذل لالحتاد
ال �� �س��وف �ي �ي �ت��ي ،ف �ل �م ��اذا ال يحتل
املزيد من جريانه خا�ص ًة �إذا كان
يعتقد �أن الغرب غري م�صمم على
�إيقافه؟
ذك � ��ر غ ��ول ��دب�ي�رغ �أن ال� ��والي� ��ات
امل �ت �ح��دة ق��ال��ت �إن �ه ��ا ل ��ن تتورط
ع���س�ك��ري�اً يف �أوك��ران �ي��ا .ل�ك��ن ثمة

�أ� �ص��وات يف الكونغر�س ت��دع��و �إىل
الت�صعيد مثل النائب اجلمهوري
�آدم كيزينغر الذي غرد عن �ضرورة
�إع�ل�ان ال��والي��ات امل�ت�ح��دة منطقة
حظر جوي فوق �أوكرانيا.
�إذا ح � ��دث ذل � ��ك ف � ��إن� ��ه �سيجرب
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى �إ�سقاط
ط��ائ��رات رو��س�ي��ة .ويحمد الكاتب
اهلل ،لأن �إدارة بايدن �أ�شارت �إىل �أنها
ال تنوي الإق��دام على �أمر مماثل،

لكن ال تزال هناك نقطة �إ�شكالية.
ي �ب ��دو �أن ال �أح � ��د ي �ف �ه��م تفكري
ب��وت�ي�ن .ه��ل ي���س�ع��ى برباغماتية
وحذر �إىل حتقيق �أهداف وا�ضحة
وحمدودة مثل �إبقاء �أوكرانيا خارج
ن��ات��و ووق��ف “انتهاك” التحالف
حلدود رو�سيا؟ �أم �أن �أهدافه �أكرث
�شمولية وامربيالية تق�ضي ب�إعادة
بناء الإمرباطورية الرو�سية؟
وي� �ت� ��� �س ��اءل ال� �ك ��ات ��ب �أي� ��� �ض� �اً عن
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال� �ت ��ي ت �� �ش�ير �إىل �أن
ال��رئ �ي ����س ال ��رو�� �س ��ي �أ� �ص �ب��ح غري
واق �ع��ي يف ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين من
العزلة ب�سبب اجلائحة.
يقبل الكاتب �أن املواجهة النووية
غري مرجحة �إىل حد بعيد .لكن
م���ش��اه��دة ب��وت�ين ي��دم��ر الأع ��راف
ال��دول�ي��ة يف الأي ��ام املا�ضية تذكر
ب ��أن التهديد ال �ن��ووي ،مل يتبخر
مع انهيار االحتاد ال�سوفييتي.
مت�ل��ك ت���س��ع دول �أ��س�ل�ح��ة نووية،
بينها باك�ستان ،وكوريا ال�شمالية،
ورو� �س �ي ��ا ،وال �� �ص�ي�ن ،ن��اه �ي��ك عن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ال��وح�ي��دة التي
ا��س�ت�خ��دم�ت�ه��ا يف ال �� �س��اب��ق ،وعلى
ال� �ع ��امل م��وا� �ص �ل��ة ال �� �س �ع��ي لنزع
الأ�سلحة النووية ووقف انت�شارها،
�إذ ال مي� �ك ��ن ال � �ف� ��وز ب ��احل ��روب
النووية.
وعلى امل��دى الق�صري ،على الغرب
�أن يكون حذراً للغاية وهو يحاول
�إب� �ع ��اد ب��وت�ي�ن ع ��ن احل ��اف ��ة التي
اقرتب منها بتهور ،وفق الكاتب.
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زيلين�سكي :رو�سيا تريد «حمو» �أوكرانيا وتاريخها
•• كييف�-أ ف ب

ات �ه ��م ال��رئ �ي ����س الأوك � � � ��راين فولودميري
زيلين�سكي �أم�س الأرب�ع��اء مو�سكو بال�سعي
�إىل “حمو” �أوك ��ران �ي ��ا وت��اري �خ �ه��ا داعيا
اليهود �إىل “عدم لزوم ال�صمت” بعد ق�صف
رو�سي قريب من موقع بابي يار الذي �شهد
م��ذب�ح��ة ل�ل�ي�ه��ود ع�ل��ى ي��د ال �ن��ازي�ين خالل
احلرب العاملية الثانية.
وق� � ��ال يف م �ق �ط��ع م �� �ص ��ور “ال يعرفون
�شيئا ع��ن عا�صمتنا .ال يعرفون �شيئا عن
تاريخنا .لكن لديهم �أوامر مبحو تاريخنا

وحمو بلدنا وحمونا جميعا” وح�ض بلدان
العامل على عدم الوقوف على احلياد.
وت ��اب ��ع ال��رئ �ي ����س الأوك� � � ��راين �أن الهجوم
ال�صاروخي الذي ا�ستهدف برج التلفزيون
يف كييف يف موقع �شهد مذبحة نازية طالت
�أك�ث�ر م��ن � 30أل��ف ي�ه��ودي خ�لال احلرب
العاملية الثانية يظهر �أن “كييف بالن�سبة
�إىل كرث يف رو�سيا غريبة متاما».
و�أ� �س �ف��رت ه��ذه ال���ض��رب��ة �أي���ض��ا ع��ن مقتل
خ �م �� �س��ة �أ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ب �ح �� �س��ب ال�سلطات
الأوك��ران �ي��ة ،وبالن�سبة �إىل زيلن�سكي وهو
ي�ه��ودي ،ف ��إن رم��زي��ة امل��وق��ع ت��ؤك��د التهديد

بوينغ تعلن تعليق دعمها اللوج�ستي ل�شركات الطريان الرو�سية

الرو�سي للهوية الأوكرانية .و�أ�شار �إىل �أنه
يف ظ��ل احلكم ال�سوفياتيَ ،ب� َن��ت ال�سلطات
ب��رج التلفزيون وجممعا ريا�ضيا يف “جزء
مم�ي��ز م��ن �أوروب � ��ا ،م �ك��ان ل�ل���ص�لاة ومكان
لإحياء ذكرى».
وقال “�أنا �أخاطب الآن جميع يهود العامل.
�أال ترون ما يحدث؟ لهذا ال�سبب من املهم
ج��دا �أال يلزم ماليني اليهود ح��ول العامل
ال�صمت الآن” .و�أ� �ض��اف “النازية ولدت
يف � �ص �م��ت .ل��ذل��ك ارف� �ع ��وا ال �� �ص��وت حيال
قتل امل��دن�ي�ين .ارف �ع��وا ال���ص��وت ح�ي��ال قتل
الأوكرانيني».

•• نيويورك�-أ ف ب

�أعلنت جمموعة “بوينغ” الأمريكية العمالقة يف جمال �صناعة الطائرات الثالثاء �أ ّنها �ستع ّلق اخلدمات اللوج�ستية التي
تقدّمها ل�شركات الطريان الرو�سية (قطع الغيار وال�صيانة والدعم الف ّني) ،كما �ستوقف “عمليات رئي�سية” يف مو�سكو ،وذلك
ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وقال متحدّث با�سم بوينغ يف ر�سالة تل ّقتها وكالة فران�س بر�س “ع ّلقنا عمليات رئي�سية يف مو�سكو و�أغلقنا م�ؤقتاً مكتبنا يف
كييف” ،م�ضيفاً “نع ّلق �أي�ضاً خدمات قطع الغيار وال�صيانة والدعم الفني ل�شركات الطريان الرو�سية .يف ظ ّل ا�ستمرار
ال�صراع ،تر ّكز طواقمنا على �ضمان �سالمة زمالئنا يف املنطقة» .وي�أتي ان�سحاب بوينغ من ال�سوق الرو�سية يف وقت ذكرت
و�سائل �إع�لام �أمريكية �أ ّن الرئي�س جو بايدن �سيعلن يف خطابه ال�سنوي حول حال االحت��اد م�ساء الثالثاء منع الطائرات
الرو�سية من ا�ستخدام املجال اجلوي الأمريكي.
وهذه العقوبة الأ�سا�سية التي �سيفر�ضها بايدن على قطاع الطريان الرو�سي �سبقه �إليها ك ّل من االحتاد الأوروبي وكندا وذلك
ر ّداً على غزو رو�سيا جارتها �أوكرانيا .وكانت �شركة اخلطوط اجلوية الرو�سية “�آيروفلوت” التي ت�سخدم طرازي بوينغ 737
و� 777أعلنت الأ�سبوع املا�ضي �أ ّنها �ستع ّلق رحالتها �إىل �أوروبا ب�سبب احلظر الذي فر�ضه عليها االحتاد الأوروبي.

بعد منح الثقة للحكومة الليبية اجلديدة ..ماذا ينتظر با�شاغا؟
•• طرابل�س-وكاالت

�صوّت جمل�س النواب الليبي ،على منح
الثقة حلكومة رئي�س ال��وزراء فتحي
با�شاغا ،والتي ح��ازت � 92صو ًتا مِ ن
جمموع  101نائب ح�ضروا اجلل�سة.
وق��ال رئي�س جمل�س ال �ن��واب ،عقيلة
نهائي
�صالح� ،إن املجل�س �أق � ّر ب�شكلٍ
ّ
ب�ع��د ع�م�ل�ي��ة ال�ت���ص��وي��ت مب�ن��ح الثقة
للحكومة ،و�أع�ل��ن �أن�ه��ا تتكون م��ن 3
ن��واب لرئي�س احل�ك��وم��ة و 29وزي ًرا
و 6وزراء دول� ��ة ،و�أن ح�ل��ف اليمني
�سيكون اخلمي�س القادم.
و�أ� �ض��اف �أن احل�ك��وم��ة ه��ي امل�س�ؤولة
الآن �أم ��ام ال�شعب ،و�أن م��دة توليها
امل�س�ؤولية �ستمتد حتى � 14شه ًرا ،على
�أن متهد خالل هذه الفرتة الطريق
لالنتخابات الرئا�سية والربملانية،
وهذا على ر�أ�س �أولوياتها.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال رئ �ي ����س احلكومة
اجلديدة ،فتحي با�شاغا� ،إن حكومته
� �س��وف ت�ستلم م�ه��ام�ه��ا يف العا�صمة
طرابل�س ب�شكل �سلمي و�آمن.
وتابع با�شاغا ،يف كلمة م�صورة ن�شرها
ع�ب�ر �صفحته ع�ل��ى “في�سبوك”“ :با�شرنا ب�إجراء
التدابري القانونية والإداري��ة ،وات�صلنا بجميع اجلهات
الأمنية والع�سكرية ،ولدينا ترتيبات معهم ،و�ستكون
عملية الت�سليم ب�شكل �سل�س و�آمنة بدون �أي م�شكلة».
و�شدّد على �أن حكومته ملتزمة ب�إجراء االنتخابات يف
م��وع��ده��ا امل �ح��دد ح�سب خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق ال�ت��ي �أقرها
ال�برمل��ان و�سيقرها جمل�س ال��دول��ة يف الأي ��ام القادمة،
يرا �إىل �أن حكومته ��س��وف تعمل مب�ب��د�أ امل�شاركة
م���ش� ً
والتعاون مع جمل�سي النواب والدولة وكذلك املجل�س
الرئا�سي.
وح�صلت “�سكاي نيوز عربية” على القائمة الكاملة

للحكومة ،وت�ضمنت ثالث نواب ،وهم علي فرج �إبراهيم
القطراين ،و�سامل معتوق حممد الزادمة ،وخالد علي
حممد الأ��س�ط��ى .و�ضمت قائمة ال� ��وزراء ح��اف��ظ عبد
احل�م�ي��د ق ��دور وزي � � ًرا ل�ل�خ��ارج�ي��ة ،و�أح�م�ي��د ح�م��د علي
ح��وم��ة وزي� � ًرا ل�ل��دف��اع ،وخ��ال��د م�سعود عبد رب��ه وزي ًرا
للعدل ،وع�صام حممد بوزريبة وزي ًرا للداخلية ،و�أ�سامة
�سعد حماد �صالح وزي ًرا للتخطيط ،وعثمان عبد اجلليل
حممد وزي � ًرا لل�صحة ،وجمعة خليفة حممد اجلديد
وزي ًرا للرتبية والتعليم.
ق ��ال خ�ب��راء ،لـ”�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،إن احلكومة
اجلديدة جاءت يف الأ�سا�س للعمل على متهيد الطريق
�أم � ��ام االن �ت �خ��اب��ات و�إجن � ��از م �ل��ف امل �� �ص��احل��ة الوطنية

و�إخراج املرتزقة ب�شكلٍ كاملٍ من البالد ،و�أنها راعت كل
التوازنات ال�سيا�سية.
و�أ ّك � ��د امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي ال�ل�ي�ب��ي �إب��راه �ي��م الفيتوري،
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن الت�شكيلة الوزارية لفتحي
ب��ا��ش��اغ��ا راع ��ت التق�سيم اجل �غ��رايف والإق �ل �ي �م��ي ،و�أنها
بن�سبة كبرية �صاحبها توازن كبري من قبل ال�شخ�صيات
املختارة.
و�أ�ضاف الفيتوري �أن هذه احلكومة �ستكون ا�ستثنائية
لأنها الوحيدة منذ فرتة كبرية التي مرت على �أجهزة
م�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد وال���س�ج�لات اجل�ن��ائ�ي��ة للك�شف عن
�سجالت املر�شحني.
و�أو�ضح الفيتوري �أن ملف االنتخابات وخروج املرتزقة

وتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �سيكون
على ر�أ�س �أولويات احلكومة اجلديدة،
و�أن با�شاغا قادر على �إجناز الكثري يف
خا�صة �أن حكومته جاءت
هذه امللفاتّ ،
نتاج حوار ليبي ليبي دون تدخل.
و�أ�شار الفيتوري �إىل �أن ت�س ّلم العمل
من حكومة الدبيبة هو الأم��ر الذي
ق��د مي� ّث��ل عقبة الآن �أم ��ام احلكومة
اجل��دي��دة ،لكنه ا�ستبعد �أي��ً��ض��ا فكرة
ن�شوب عمل ع�سكري لإخراج الدبيبة
بالقوة ،و�أن الأمر �سيحتاج �إىل مزيد
م��ن ال��وق��ت فقط لإمت ��ام املفاو�ضات
القائمة خلروج الدبيبة.
من جانبه ،ا�ستبعد املحلل ال�سيا�سي
الليبي �سلطان الباروين ،فكرة ن�شوب
ن ��زاع م�سلح ب�ين ال��دب�ي�ب��ة وبا�شاغا،
وتو ّقع ب�أن يتنحى الدبيبة جان ًبا �أمام
احل�ك��وم��ة ،خ��ا�ّ��ص��ة �أن ب��ا��ش��اغ��ا راعى
التق�سيم اجلغرايف الختيار حكومته.
و�أ��ض��اف ال�ب��اروين �أن��ه من املتوقع �أن
ي�ب��د�أ با�شاغا عمله م��ن ��س��رت م�ؤق ًتا
حتى تهدئة الأو�ضاع وخروج الدبيبة
ريا �إىل �أ ّنه د�ستوريًّا
من طرابل�س ،م�ش ً
ب ��ا� �ش ��اغ الآن ه ��و رئ �ي ����س احلكومة
وامل �� �س ��ؤول �أم ��ام املجل�س ع��ن م�صالح ال �ب�لاد .و�أو�ضح
�أن با�شاغا ا�ستطاع فعلاً ما مل ي�ستطِ ع الدبيبة فعله،
فيكفي �أنه ا�ستطاع ت�سمية وزير الدفاع اجلديد وتو ّقع
� ً
أي�ضا �إجن��از ملف املنا�صب ال�سيادية ومتهيد الطريق
لالنتخابات و�إخراج املرتزقة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ه�م��ة ل��ن ت�ك��ون �سهلة خ��ا�ّ��ص � ًة يف ظل
ال �ت �ح��دي��ات ال �ك �ث�يرة ال �ت��ي مت��ر ب �ه��ا ال �ب�ل�اد� ،سيا�س ًّيا
ريا � ً
أي�ضا �إىل �أن تداعيات
واقت�صاديًّا واجتماع ًّيا ،م�ش ً
الأزمة الرو�سية الأوكرانية �س ُتلقي هي الأخرى بظاللها
على ليبيا ،و�أن احلكومة يجب �أن تبد�أ بو�ضع خطة عمل
ملواجهة الأزمات الناجتة عن ذلك.

اجلزائريون واملغاربة يت�صدرون قائمة ال�سجناء الأجانب يف فرن�سا
•• باري�س-وكاالت

ك � �� � �ش� ��ف ت� � �ق � ��ري � ��ر ل �� �ص �ح �ي �ف ��ة
“لوفيغارو” ،ن���س�ب��ة ال�سجناء
الأج � ��ان � ��ب يف ف��رن �� �س��ا ،وح�صة
ال ��دول العربية منها ،ب�ن��اء على
�أرق��ام �صادرة عن �إدارة ال�سجون
الفرن�سية.
وق��ال��ت ال�صحيفة� ،إن ��ه م��ن بني
 69173م �ع �ت �ق�لا م�سجلني
يف ��س�ج��ون ف��رن���س��ا يف � 1أكتوبر
� ،2021سواء كانوا رهن احلب�س
االحتياطي �أو حمكوما عليهم،
هناك � 17198أجنبي منهم.
وبالتايل ،ف�إن الن�سبة الإجمالية
لل�سجناء الأج��ان��ب ارت�ف�ع��ت �إىل
 25يف املئة مقابل  17.2يف املئة
�سنة .2011
ووف � ��ق ال �� �ص �ح �ي �ف��ة الفرن�سية،
ف � � ��إن ح � ��وايل  56يف امل� �ئ ��ة من
ال�سجناء الأجانب ،هم من القارة
الإفريقية.
وي �ح �ت��ل اجل ��زائ ��ري ��ون �� �ص ��دارة

الالئحة بحوايل � 3472سجينا،
وم ��ن ثــــم املغـــــــرب بـ،2220
وتليها تون�س بـ 1117و2984
من بقيــــــة البلــــدان الإفريقية،
بينما ه�ن��اك � 5109ســــــجينا
من �أ�صل �أوروب��ي ،و 1308من
�أمريكا.
ون�ظ��را الرت �ف��اع �أع ��داد املعتقلني
الأج��ان��ب يف ال�سجون الفرن�سية
خ�لال العقد الأخ�ير ،فقد بلغت
ال�ف��ات��ورة ال�سنوية ال�ت��ي ينفقها
ن �ظ��ام ال �� �س �ج��ون ع�ل�ي�ه��م حوايل
 700م �ل �ي��ون ي� � ��ورو ،ع �ل �م��ا �أن
ت�ك�ل�ف��ة الإن � �ف� ��اق ع �ل��ى ال�سجني
ه � ��ي  110ي � � � ��ورو يف ال � �ي� ��وم،
وت�شمل الطعام وامل��اء والتدفئة
وتكاليف املوظفني امل�شرفني على
احتجازه.
وق�ب�ـ�ـ��ل � �ص��دور هــــــذا التقريـر،
كانت �أحــــزاب اليمني الفرن�ســـــية
ق��د �أكـــــــدت ه��ذه الأرق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ام� ،إذ
رب �ط��ت م��ر��ش�ح��ة اجلمهوريني،
فاليـــــري بيكري�س ،يف تغريــــــدة

ع �ل��ى ت ��وي�ت�ر “ف�شل االن ��دم ��اج
باالنحراف».
�إال �أن وزير العدل الفرن�سي� ،إريك
دوب��ون��د م��وري �ت��ي ،ف��وج��ئ بهذه
الن�سب عندما مت��ت ا�ست�ضافته
يف قناة “�إل �سي �آي” الإخبارية،
و�صرح ب�أنه يف�ضل ر�ؤي��ة م�شكلة
الهجرة “بطريقة وا�سعة ،ولي�س
فقط يف ظل اجلنوح».
ووف��ق “لوفيغارو” ،ف ��إن بع�ض
ال �� �س �ج �ن��اء الأج� ��ان� ��ب ف �ق��ط هم
الذين �أعادتهم بلدانهم الأ�صلية
ل �ق �� �ض��اء ال� �ف�ت�رة امل �ت �ب �ق �ي��ة من
عقوبتهم هناك ،تبعا لالتفاقيات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،بن�سبة خ�م���س��ة ع�شر
ك �ح��د �أق �� �ص��ى يف ال �� �س �ن��ة ،والتي
ه��ي يف معظمها م��و��ض��وع �أوامر
توقيف.
ون�ق�ل��ت ال�صحيفة ع��ن م�س�ؤول
تنفيذي يف �إدارة ال�سجن قوله
“�إنه �أم ��ر م ��ؤ� �س��ف لأن ��ه ي�سمح
ل �ه ��ؤالء اجل �ن��اة ب��احل���ص��ول على
�سجل نظيف يف بلدهم».

ومع ذلك �أ�ص ّرت دومينيك بيلد،
ال �ن��ائ �ب��ة ال�ب�رمل��ان �ي��ة ع ��ن حزب
اجلبهة الوطنية اليميني ،على
ط��رد ه� ��ؤالء املعتقلني الأجانب
ب��اع�ت�ب��اره ح�لا “لإف�ساح املجال
وتوفري �أموال الفرن�سيني».
�أك��د املحامي عبد املجيد املغاري
يف ت���ص��ري��ح مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن ال�ق��ان��ون الفرن�سي
مينع �أ�سا�سا الإح���ص��اءات املبنية
على خلفيات عرقية �أو �إثنية �أو
دينية ،لهذا ي�صعب على فرن�سا
حت��دي��د ع ��دد امل �ه��اج��ري��ن ح�سب
اجلن�سيات ب�شكل دق�ي��ق� .إال �أنه
ي�ت�ف��ق يف امل �ق��اب��ل م ��ع �أن �أغلب
الأج��ان��ب املعتقلني يف ال�سجون
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ه� ��م “من امل �غ ��رب
العربي».
و�أ� �ض��اف امل�غ��اري مو�ضحا“ :هم
معتقلون على خلفية احلق العام،
ي�ع�ن��ي ج��رائ��م وج �ن��ح ومتابعات
ق�ضائية ،وتهم ال�سرقة املو�صوفة،
اعتداءات وغريها».

وي �� �ش�ير حت�ق�ي��ق ن �� �ش��ره املر�صد
ال� ��دويل ل�ل���س�ج��ون� ،إىل �أن ��ه عن
ن �ف ����س اجل ��رمي ��ة ال �ت��ي ارتكبها
�أج �ن �ب��ي �أو ف��رن �� �س��ي اجلن�سية،
ف� ��إن الأج �ن �ب��ي ه��و �أك�ث�ر عر�ضة
بثالثة �أ��ض�ع��اف للحكم عليه يف
احل��ال ،خم�س م��رات من املرجح
�أن يتم حب�سه احتياطيا ،وثماين
مرات �أكرث عر�ضة للحكم عليهم
بال�سجن.
وت� �ن� �ف ��ي ف�ي�رج �ي �ن��ى غ� ��وت� ��رون،
الباحثــــــــة واملحا�ضـرة يف القانون
اجل� �ن ��ائ ��ي وال � �ع � �ل ��وم اجلنائية
بجامعـة ن��ان��ت ،وجــــــود “متييز
طوعي” ل� �ل� �ق� ��� �ض ��اة ،ق ��ائ� �ل� �ةـ:
“العدالــــــة ت�ســـــعى قبـــــــل كـل
� �ش��يء �إىل منــــــــع املتهميــــــن
الأجانب من الهروب من العدالة
ع��ن طريــــــــق الفــــــــرار �إىل بلد
�آخر».
وب � � � � ��دوره ،اع � �ت �ب�ر امل� � �غ � ��اري �أن
“الرتحيل غ�ي�ر ق ��ان ��وين ،وال
يوجد مربر د�ستوري مينح هذه

ال �� �ص�لاح �ي��ة لأن� �ه ��م مواطنون
ف��رن �� �س �ي��ون ي �ح �م �ل��ون اجلن�سية
الفرن�سية و�أ��ص��ول�ه��م مغاربية.
غالبيتهم �أب �ن��اء ف��رن���س��ا .ولدوا
ون�ش�أوا بني �أحياء مدنها ،ودر�سوا
يف مدار�سها».
وب �ّي��نّ ق ��ائ�ل�ا“ :لهذا ال�سبب،
ت��رف ����ض ال �� �س �ل �ط��ات اجلزائرية
ق �ط �ع��ا ت��رح �ي �ل �ه��م باعتبارهم
ف��رن���س�ي�ين ول�ي���س��وا جزائريني.
�أما املغرب ،فقد قبل ترحيل عدد
قليل ج��دا م��ن م�ه��اج��ري اجليل
الأول ال��ذي��ن يحملون بطاقات
�إق��ام��ة فقط ومل يح�صلوا على
اجلن�سية الفرن�سية».
واختتم حديثه بالقول“ :يرف�ض
القانون الفرن�سي هذا الإجراء.
ه � ��ذه ق� � � ��رارات �إداري � � � ��ة �صدرت
ب�ع��د ال�ت�ع��دي��ل الأخ�ي�ر يف قانون
الإره� ��اب ال ��ذي �أدخ ��ل جمموعة
من الإجراءات ،و�أعطى للم�صالح
الإداري��ة القدرة على احت��اذ مثل
هذه القرارات».

فورين بولي�س :رو�سيا ن�شرت �سالح ًا مرعب ًا للتقدم يف �أوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت

ن�سبت جملة “الفورين بولي�سي” �إىل م�س�ؤول دفاعي
�أم��ري �ك��ي ك�ب�ير �أن رو��س�ي��ا ن���ش��رت �أن�ظ�م��ة ق� ��ادرة على
�إر�سال �صواريخ حرارية قاتلة على �أه��داف �أوكرانية،
يف �إ��ش��ارة حمتملة �إىل �أن الكرملني يجهز املزيد من
الأ�سلحة املرعبة لبث اخلوف يف نفو�س ال�سكان بعد �أن
�أعاقت العقبات اللوج�ستية املراحل الأوىل من احلملة
الع�سكرية.
ومل ي�ؤكد امل�س�ؤول ،ال��ذي حتدث �شرط حجب هويته
مكان ن�شر رو�سيا قاذفات القنابل احلرارية .ومل ت�ؤكد
وزارة ال��دف��اع و�ضع رو�سيا� ،أو ا�ستخدامها �أي ذخائر
حرارية حتى يوم الثالثاء ،ح�سب امل�س�ؤول.
ل�ك��ن كييف وم��راق�ب�ين ع�ل��ى الأر� ��ض ذه �ب��وا �إىل �أبعد
من ذل��ك� ،إذ ق��ال �سفري �أوكرانيا يف ال��والي��ات املتحدة
وجماعات حقوقية يوم االثنني� ،إن رو�سيا ا�ستخدمت
ال�سالح بالفعل.
و ُتعرف الذخائر احلرارية املعروفة �أي�ضا بـ “القنابل
الفراغية” ،ب �ت �ف��اع��ل ع� ��ايل احل � � ��رارة بامت�صا�ص
الأك�سجني م��ن املنطقة امل�ستهدفة ،م��ا يخلف موجة
انفجار �أطول من القنابل التقليدية.
وقال خرباء ملجلة “فورين بولي�سي” �إن من املرجح �أن
ت�ستخدم رو�سيا الأ�سلحة ،لإره��اب اجلي�ش الأوكراين،
وامل�ق��اوم��ة امل��دن�ي��ة ،يف حم��اول��ة للتغلب على العقبات
اللوج�ستية التي �أعاقت التقدم الع�سكري نحو املدن

الكربى مثل خاركيف ،وكييف.
وقال ميك مولروي ،النائب ال�سابق مل�ساعد وزير الدفاع
و�ضابط وكالة املخابرات املركزية“ :هذه ال�صواريخ
لن توقع قتلى يف املنطقة امل�ج��اورة املبا�شرة فح�سب،
�ستمت�ص الأك�سجني من الهواء وم��ن رئتي القريبني
منها� .إنه �أمر مروع».

وحذرت وزارة الدفاع الرو�سية يوم الثالثاء من �ضربات
و�شيكة عالية الدقة يف العا�صمة الأوكرانية كييف.
ل�ك��ن ن���ش��ر ق ��اذف ��ات ذات ق ��درة ح ��راري ��ة ،م�ث��ل قاذفة
ال �� �ص��واري��خ امل �ت �ع��ددة  TOS-1ا�ستنفر امل�س�ؤولني
واخلرباء ،حت�سباً لتحرك رو�سي نحو �أ�سلحة �أقل دقة
لأنها ت�ستخدم �أ�سلحة دقيقة التوجيه مبعدل مرتفع

Thursday

وتبد�أ يف التفكري يف احل�صار يف احلرب لل�سيطرة على
املدن الكربى.
ويُعتقد �أن رو�سيا ا�ستخدمت هذه الأ�سلحة يف حروب
ال�شي�شان يف ت�سعينيات ال�ق��رن املا�ضي و�أوائ ��ل القرن
احل��ادي والع�شرين ،ما �أث��ار �إدان��ة من جماعات حقوق
الإن�سان ،ويف حملة ال�ستعادة مدينة الغوطة ال�سورية
يف .2018
وتعتمد العقيدة الع�سكرية الرو�سية ب�شكل كبري على
املدفعية والنريان بعيدة امل��دى لتوفري غطاء للقوات
الربية وتقوي�ض معنويات العدو.
وقال دارا ما�سيكوت ،الباحث يف ال�سيا�سة البارز يف �شركة
راند كورب الذي يدر�س القدرات الع�سكرية الرو�سية،
ملجلة “فورين بولي�سي” يوم اجلمعة“ :ن�شهد بالفعل
قاذفات �صواريخ على م�شارف املدن الكربى».
و�أطلقت رو�سيا �أكرث من � 400صاروخ على �أوكرانيا
م�ن��ذ ب��داي��ة ال �� �ص��راع ،وف � ًق��ا ل �ت �ق��دي��رات البنتاغون،
معظمها �صواريخ بالي�ستية ق�صرية املدى.
لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني ي�صرون على �أن القوات
الرو�سية ،ال الأوكرانية ،تعاين من م�شكلة معنوية يف
الوقت احلايل.
وقال امل�س�ؤول الدفاعي الأمريكي الكبري الذي حتدث
�إىل املرا�سلني� ،إن “عدداً كبرياً” من القوات الغازية
ال��رو��س�ي��ة ال�ب��ال��غ ع��دده��ا �أك�ث�ر م��ن � 150أل �ف �اً والتي
جمعت على طول احلدود الأوكرانية ،ون�شر �أكرث من
 80%منها يف الغزو ،كانوا من املجندين ال�شبان.
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عوا�صم
طوكيو

ت�ستعد اليابان لتمديد قيود مكافحة جائحة كوفيد 19-يف بع�ض
املناطق و�سط ارتفاع �أع��داد امل�صابني يف امل�ست�شفيات ب�سبب تف�شي
املتحور �أوميكرون.
وق ��ال ك�ب�ير �أم �ن��اء جمل�س ال� ��وزراء ال�ي��اب��اين ه�ي�روك��ازو مات�سونو
لل�صحفيني �إن احلكومة املركزية تلقت طلبات من خم�س مقاطعات،
منها �أو�ساكا وكيوتو يف غرب اليابان ،لتمديد الإج��راءات التي من
املقرر �أن ينتهي العمل بها يوم الأحد.
وذكرت و�سائل �إعالم �أنه من املتوقع �أن تطلب ع�شر مقاطعات منها
طوكيو العا�صمة متديد القيود لأ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع والتي
ت�شمل تقليل �ساعات العمل واحلد من بيع امل�شروبات الكحولية.
وجتتمع جلنة من خرباء ال�صحة �أم�س الأربعاء ل�صياغة توجيهات
للحكومة فيما يتعلق مبكافحة اجلائحة.
وعلى الرغم من انخفا�ض �أعداد الإ�صابات اجلديدة مقارنة مب�ستوى
قيا�سي م�سجل يف ال�شهر املا�ضي ف ��إن امل�ست�شفيات ال ت��زال تواجه
�ضغوطا لعالج طوفان من املر�ضى امل�صابني ب�أعرا�ض �شديدة.
و��س�ج�ل��ت ال �ي��اب��ان �أع �ل��ى ح���ص�ي�ل��ة وف �ي��ات ب��امل��ر���ض خ�ل�ال فرباير
�شباط بلغت  4856وفاة وفقا ملا ذكرته هيئة الإذاع��ة والتلفزيون
اليابانية.
لندن
�أعلنت بريطانيا �أ ّنها فر�ضت عقوبات على �أربعة م�س�ؤولني ع�سكريني
كبار و�شركتني يف بيالرو�س ب�سبب دع��م ه��ذا البلد للغزو الرو�سي
لأوكرانيا .وقالت وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز ترا�س يف بيان �إنّ
“نظام (الرئي�س البيالرو�سي الك�سندر) لوكا�شنكو ي�ساعد ويح ّر�ض
ب�شكل ن�شط على الغزو غري ال�شرعي لأوكرانيا و�سيتعينّ عليه حت ّمل
العواقب االقت�صادية لدعمه بوتني».
ً
وت�ستهدف العقوبات ذات الأث ��ر ال �ف��وري ،خ�صو�صا رئي�س �أركان
اجليو�ش ونائب وزير الدفاع فيكتور غوليفيت�ش �إ�ضافة �إىل ثالثة
م�س�ؤولني ع�سكريني كبار �آخرين.
ومل يعد يُ�سمح للرجال الأرب�ع��ة بال�سفر �إىل اململكة املتحدة و ّ
مت
جتميد ممتلكاتهم يف البالد ،بح�سب ما جاء يف البيان املن�شور على
موقع احلكومة الربيطانية .كما ُفر�ضت عقوبات على �شركتني
�وج��ه �ضربات
ع�سكريتني ب�ي�لارو��س�ي�ت�ين .وق��ال��ت ت��را���س “�إ ّننا ن� ّ
اقت�صادية �إىل بوتني واملق ّربني منه .ولن نتو ّقف حتى ا�ستعادة �سيادة
�أوكرانيا ووحدة �أرا�ضيها» .وكانت لندن �أعلنت �أ ّنها �ستفر�ض عقوبات
على �أوليغار�شيني مق ّربني من الكرملني وعلى م�صارف رو�سية بينها
�سبريبنك ،وقالت الإثنني �إ ّنها تعتزم “يف الأيام املقبلة” جتميد ك ّل
�أ�صول البنوك الرو�سية املوجودة على �أرا�ضيها.

وا�شنطن
وافق البنك الدويل على تقدمي م�ساعدات �إن�سانية لل�شعب الأفغاين
ب��أك�ثر م��ن مليار دوالر وذل��ك م��ن خ�لال حت��وي��ل وج�ه��ة ا�ستخدام
�أموال من “ال�صندوق اال�ستئماين لإعادة �إعمار �أفغان�ستان».
وقالت امل�ؤ�س�سة التي ت ّتخذ وا�شنطن مق ّراً يف بيان �إنّ هذه امل�ساعدة
املالية �ستكون “يف �شكل منح” لوكاالت الأمم املتحدة ومنظمات غري
حكومية دولية ،م�ؤ ّكدة �أ ّنها “�ستبقى خارج �سيطرة الإدارة املوقتة
لطالبان» .وت�أتي هذه امل�ساعدة بعدما �أعلن البنك ال��دويل يف 10
كانون الأول/دي���س�م�بر تقدمي م�ساعدة لأفغان�ستان بقيمة 280
مليون دوالر ،قائ ً
ال وقتذاك �إن الأمر يتعلق بـ”اخلطوة الأوىل».
و”ال�صندوق اال�ستئماين لإع��ادة �إع�م��ار �أفغان�ستان” هو �صندوق
ائتمان متعدّد املانحني مه ّمته تن�سيق امل�ساعدات الدولية الرامية
�إىل حت�سني حياة ماليني الأفغان.
ويدير البنك الدويل هذا ال�صندوق نيابة عن اجلهات املانحة التي
بلغ عددها حتى اليوم  34مانحاً ،وفقاً ملوقعه الإلكرتوين.
و�إىل �أن ا�ستولت طالبان على ال�سلطة يف كابول ،ظ� ّل “ال�صندوق
اال�ستئماين لإعادة �إعمار �أفغان�ستان �أكرب م�صدر لتمويل التنمية يف
�أفغان�ستان� ،إذ كان مي ّول ما ي�صل �إىل  30%من ميزانية �أفغان�ستان
ويدعم الوظائف احلكومية الأ�سا�سية” ،بح�سب امل�صدر نف�سه.
ومنذ  2002قدّم “ال�صندوق اال�ستئماين لإعادة �إعمار �أفغان�ستان”
دعماً من خالل برامج وطنية ،مثل احل ّد من وفيات ّ
الر�ضع وحت�سني
تعليم الأطفال.

الأردن يبد�أ �إجالء رعاياه من �أوكرانيا

•• عمان�-أ ف ب

�شرع الأردن �أم�س الأرب�ع��اء يف �إج�لاء رعاياه العالقني يف �أوكرانيا و�سط
الغزو الرو�سي لهذا البلد ،مع و�صول �أول طائرة ع�سكرية تنقل � 65أردنيا
مع عائالهم �إىل مطار ماركا الع�سكري يف عمان قادمة من رومانيا ،على
ما �أفاد م�صورو وكالة فران�س بر�س.
وقال بيان �صادر عن وزارة اخلارجية الأردنية �إن “طائرة �سالح اجلو امللكي
الأردين الأوىل قدمت من مطار هرني كوندا يف بوخار�ست برومانيا �إىل
مطار ماركا الع�سكري يف عمان وعلى متنها حوايل � 65أردنيا وعائالتهم».
وحطت الطائرة عند ح��وايل ال�ساعة  12,00( 15,00ت غ) وك��ان يف
ا�ستقبالها �أمني عام وزارة اخلارجية ونائب رئي�س املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات ،وم�س�ؤولني �آخرين.
وبح�سب �سفري الأردن يف رومانيا �سفيان الق�ضاة ،ف��إن “طائرة الإجالء
الثانية التي وجه امللك عبداهلل الثاين ،بها لإج�لاء املواطنني الأردنيني
ال��ذي��ن ع�بروا احل��دود �إىل رومانيا ق��ادم�ين م��ن �أوك��ران�ي��ا� ،ستغادر م�ساء
الأربعاء».
ويقدر ع��دد الأردن�ي�ين املقيمني يف �أوكرانيا بحوايل � 3500شخ�ص من
بينهم طالب جامعات.
و�أك ��دت وزارة اخل��ارج�ي��ة ان � 537أردن �ي��ا ع�ب�روا ح��دود �أوك��ران �ي��ا خالل
الأي��ام املا�ضية ب�إجتاه دول اجل��وار :رومانيا وبولندا و�سلوفاكيا وهنغاريا
ومولدوفا .و�أو�ضحت الوزارة التي �شكلت خلية �أزمة �أنها توا�صل بذل جهود
حثيثة لإيجاد ممرات �آمنة للأردنيني ومتكينهم جميعا من اخلروج ب�أمان
من �أوكرانيا.
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يف مواجهة احلرب يف �أوكرانيا

مثلث فاميار ينه�ض من رماده!...
•• الفجر -هانز �ستارك –ترجمة خرية ال�شيباين
ميثل الغزو الرو�سي لأوكرانيا �أكرب عملية قطع
يف تاريخ ما بعد احل��رب ال��ب��اردة� .إنها تذهب �إىل
م��ا ه��و �أب��ع��د م��ن �صدمة هجمات � 11سبتمرب� .إن
�سيغي ب�شكل عميق البنية الأمنية
الهجوم الرو�سي
رّ

الأوروب���ي���ة ،و�سيكون ل��ه ت���أث�ير كبري للغاية على
ال�سيا�سات الدفاعية والأمنية للدول الأع�ضاء يف
�سيغي التوازن بني �أملانيا وفرن�سا وبولندا،
الناتو .كما رّ
و�سيتم ت�أكيد موقف ه��ذه الأخ�يرة متا ًما يف عدم
ثقتها جتاه مو�سكو ،والذي تبنته منذ نهاية االحتاد
ال�سوفياتي ،وتتقا�سمه مع جريانها يف البلطيق.

ال ميكن لفرن�سا �إال �أن تالحظ ف�شل �سيا�ستها يف
االنفتاح على رو�سيا ،و�أن املقاومة التي يواجهها
انخراطها يف منطقة ال�ساحل ميكن �أن ت���ؤدي �إىل
�إع��ادة انت�شار جزئي لقواتها الع�سكرية يف و�سط
�أوروب��ا ،وهو اجتاه يرتجم الآن من خالل االلتزام
املعزز يف رومانيا.

��ي�را ،ت��رى �أمل��ان��ي��ا �أن جميع م��ب��ادئ �سيا�ستها
�أخ ً
اخلارجية ما بعد احل��رب الباردة مو�ضع ت�سا�ؤل.
فالنظام الأوروب��ي الذي �أرادت امل�ساعدة يف بنائه
على م��ب��ادئ التجـــارة احلـــــرة والعمل املتعدد
الأطراف والرتابط بني االحتاد الأوروبي ورو�سيا،
قد انتهى.
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ماكرون و�شولتز ودودا متحدون من �أجل امن �أوروبا
ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة ،حم��اط��ة بالدول
التي اعتقدت �أن�ه��ا �آم�ن��ة� ،سمحت
ل �ن �ف �� �س �ه��ا مب� ��راج � �ع� ��ة �إن� �ف ��اق� �ه ��ا
ال �ع �� �س �ك��ري ن� � ��زو ًال ط �ي �ل��ة ثالثة
عقود .ويجب عليها الآن مراجعة
اف�ترا� �ض��ات �سيا�ستها الدفاعية
بدقة ،ومراجعة �إنفاقها الع�سكري
�صعودا ويف �سياق زيادات كبرية يف
�إمداداتها الطاقية (�أوقفت برلني
بدء ت�شغيل نورد �سرتمي .)2
�إرث خمتلط
على هذا الأ�سا�س ،ويف مواجهة
ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي ال� ��ذي يعتقد
�أن ح ��دود رو� �س �ي��ا الأب ��دي ��ة يجب
�أن تكون مطابقة حل��دود االحتاد
ال�سوفياتي املنحل ،يبدو �أن والدة
“مثلث فاميار” من جديد باتت
�ضرورية.
جتدر الإ�شارة اىل �أن هذا الأخري
مت �إن� ��� �ش� �ا�ؤه ق �ب��ل ث�ل�اث�ي�ن عامًا
م��ن قبل �أمل��ان�ي��ا وفرن�سا وبولندا
م��ع ط �م��وح امل���س��اه�م��ة يف التغلب
على انق�سام �أوروب��ا وتقريب دول
و��س��ط و��ش��رق �أوروب ��ا م��ن االحتاد
الأوروب ��ي وحلف �شمال الأطل�سي
يف نف�س ال��وق��ت .وق��د حتقق هذا
الهدف على ع��دة م��راح��ل ،خا�صة
بني  1999و .2009ومل مينع
هذا من �إث��ارة م�س�ألة �سبب وجود
“مثلث فاميار».
ل �ق��د ع ��ان ��ى ه� ��ذا الأخ� �ي ��ر من

�سيكون للحرب الأوكرانية ت�أثري كبري على ال�سيا�سات �إن التخلي عن القانون الت�أ�سي�سي رو�سيا الناتو �سيكون
الدف ــاعيـة والأمني ــة لل ـ ــدول الأع�ض ــاء يف الناتــو لـ ــه تداعيــات على العقيــدة النوويــة حللف النــاتـو
ال� �ع�ل�اق ��ات غ �ي�ر امل �ت �ك��اف �ئ��ة بني
ال�ب�ل��دان ال�ث�لاث��ة ،وك ��ان ج�ل� ّي��ا �أن
ب��ول�ن��دا ع��اج��زة ع�ل��ى االت �ق��اء �إىل
م�ستوى فرن�سا و�أملانيا من حيث
م�ستوى املعي�شة �أو الناجت املحلي
الإج� �م ��ايل ،ن��اه�ي��ك ع��ن ت�أثريها
اخلارجي .وال تزال العالقات بني
ال��دول الثالث تعاين من العديد
من العوامل الأخرى.
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ف��رن���س��ا وبولندا
معوقة ب�سبب افتقار فرن�سا �إىل
اال�ستثمار ال�سيا�سي واالقت�صادي
(وامل�صالح) يف املنطقة .ي�ضاف �إىل
ذلك ال�شكوك التي �أبدتها فرن�سا
م��را ًرا وت�ك��را ًرا فيما يتعلق مبزايا
التو�سع �شرقا لالحتاد الأوروبي..
ّ
وفيما يتعلق باالرتباط الأطل�سي
للبولنديني ،والذي تعتربه باري�س
مبالغا فيه.
ناهيك عن الأول��وي��ة التي �أولتها
فرن�سا للق�ضايا الأمنية يف اجلنوب
على تلك املوجودة يف ال�شرق.
تتميز العالقة الأملانية البولندية
ب�شكل �أ�سا�سي بعدم تنا�سق القوة
االقت�صادية ب�ين البلدين ،ولكن
�أي �� ً��ض��ا ،وخ��ا� �ص��ة ،ب��ذك��رى احلرب

�سيغي الهجوم الرو�سي ب�شكل عميق البنية الأمنية الأوروبية
رّ
العاملية الثانية .خالل �ست �سنوات
من الإرهاب الأملاين ،بني 1939
و ،1945فقدت بولندا ما يقرب
م��ن ��س�ت��ة م�لاي�ين م��واط��ن .فقد
دمر النازيون النخبة البولندية،
و�سخروا البالد و�شعبها للعبودية
والإب� � ��ادة ال �ت��دري �ج �ي��ة� .أك �ث�ر من
 700ق� ��ري� ��ة ب ��ول� �ن ��دي ��ة كانت
�ضحايا املذابح اجلماعية الأملانية.
وح�ت��ى ال �ي��وم ،تظل ه��ذه الذاكرة
متجذرة بعمق يف الوعي اجلماعي
البولندي.
ن���ش��أ ي��ارو� �س�لاف كات�شين�سكي
يف وار� �س ��و ،يف �أن �ق��ا���ض العا�صمة
البولندية ،ال�ت��ي دم��رت بالكامل
ت� �ق ��ري� � ًب ��ا ع� � ��ام  .1944وقتل
ال �ف�يرم��اخ��ت وق � ��وات ا� ��س ا� ��س يف
ذل� ��ك ال ��وق ��ت م �ئ��ات الآالف من
النا�س .ومن وجهة النظر املحلية
البولندية ،ف ��إن النزعة القومية
املت�شددة حلكومة ح��زب القانون
والعدالة هي نتيجة لتلك التجربة

اجلماعية يف االقرتاب من املوت.
وت �ن �ب��ع ال �ط �ب �ي �ع��ة ال�سلطوية
لنظامها ال�سيا�سي ،وميلها �إىل
و��ض��ع ال�سلطة ف��وق احل��ري��ة ،من
االعتقاد ب�أن الدولة التي تخ�ضع
حل�ك��م � �ص��ارم وح� ��ازم ه��ي وحدها
ال � �ق� ��ادرة ع �ل��ى ف��ر���ض ن�ف���س�ه��ا يف
عامل مليء باملخاطر الوجودية...
فال مكان لتقا�سم ال�سلطة ،ومن
ه �ن��ا ج � ��اءت جت � � ��اوزات احلكومة
البولندية التي تبدو ،من اخلارج،
ع�ل��ى �أن �ه��ا تعبري ع��ن ق��وم�ي��ة من
ع�صر �آخر.
ي�ضع هذا �أملانيا وفرن�سا� ،إن مل
يكن االحت��اد الأوروب��ي ب�أكمله ،يف
م��واج �ه��ة مع�ضلة ح�ق�ي�ق�ي��ة .من
ن��اح�ي��ة ،ال ينبغي ل��دول��ة تقو�ض
حكومتها �سلطة ال�ق��ان��ون ومبد�أ
الف�صل ب�ين ال�سلطات ،وتتحدى
�سيادة القانون الأوروبي ،وت�سيطر
ع�ل��ى و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ال�ع��ام��ة� ،أن
تظل ع�ض ًوا يف االحت��اد الأوروبي.

م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ،ف ��إن ف�ك��رة �أن
بولندا ميكن �أن جتد نف�سها مرة
�أخ��رى يف منطقة رم��ادي��ة ،خالية
م��ن حماية التحالفات املوثوقة،
بني �أملانيا وبيالرو�سيا لوكا�شينكو
والدولة الرو�سية التي تبحث عن
التو�سع ،هي فكرة مرعبة.
لقد �أظهرت �أزم��ة الهجرة على
احل��دود البولندية البيالرو�سية
ب��و� �ض��وح ه ��ذه امل�ع���ض�ل��ة ،ح�ي��ث �أن
االحت � � ��اد الأوروب � � � � ��ي ،ال � ��ذي كان
م �ل��ز ًم��ا ب� ��إظ� �ه ��ار ال �ت �� �ض��ام��ن مع
وار�سو ،مل يكن قاد ًرا على �إدانة �أو
منع تهمي�ش فرونتك�س ،وال �سيما
�إج� ��راءات الإع ��ادة غ�ير القانونية
ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال� �ت ��ي ن �ف��ذت �ه��ا ق� ��وات
اجلمارك البولندية.
م�ستقبل م�شرتك متليه
احلالة اال�ستعجالية
ل �ئ��ن ،ل�ك��ل ه ��ذه الأ� �س �ب��اب ،مل
يثبت “مثلث فاميار” نف�سه كقوة

�سيا�سية على ال�ساحة الأوروبية،
ف�إنه يبدو اليوم وك�أنه ينه�ض من
رماده من جديد.
يف  8ف�ب�راي ��ر يف ب ��رل�ي�ن ،خالل
م�ؤمتر �صحفي اختتم يومني من
امل�ن��اق���ش��ات املكثفة م��ع الرئي�سني
الرو�سي والأوكراين� ،أكد امل�ست�شار
الأمل� � ��اين وال��رئ �ي �� �س��ان الفرن�سي
وال� �ب ��ول� �ن ��دي “وحدتهما” يف
م��واج �ه��ة رو� �س �ي��ا ال �ت��ي �ستعاين
“من عواقب وخيمة” �إذا هاجمت
�أوكرانيا.
ال ��وح ��دة ال �ف��رن �� �س �ي��ة الأملانية
ال �ب��ول �ن��دي��ة يف م��واج �ه��ة رو�سيا
ن ��ادرة مب��ا يكفي للت�أكيد عليها.
ل�ك��ن خ��ا� �ص��ة ،ان �ه��ا ت��ذه��ب بعيدًا
ه��ذه امل��رة .اتفقت برلني وباري�س
ووار� �س ��و ع�ل��ى �أن ��ه يف ح ��ال الغزو
الرو�سي لأوك��ران�ي��ا ،ف ��إن القانون
ال�ت��أ��س�ي���س��ي رو��س�ي��ا وال �ن��ات��و لعام
 1997مل يعد ��س��ار ًي��ا .ولئن مل
ين�شروا اتفاقهم علنا� ،أ�شار �شولتز

�إىل �أن �أي ع� ��دوان ل��ن ت �ك��ون له
ع��واق��ب اق �ت �� �ص��ادي��ة ف�ح���س��ب ،بل
�ستكون “بالت�أكيد جيو�سرتاتيج ّية
� ً
أي�ضا».
مت ت ��أك �ي��د ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة يف
ح �ل��ف ال� �ن ��ات ��و ،ح �ي��ث اع� �ت�ب�ر �أن
ال� �غ ��زو ال ��رو� �س ��ي لأوك ��ران� �ي ��ا من
�ش�أنه �أن يقو�ض جوهريا البنية
الأم�ن�ي��ة الأوروب �ي��ة اىل درج��ة �أن
ال �ق ��ان ��ون ال �ت ��أ� �س �ي �� �س��ي ل ��ن يكون
ق ��اب�ل ً�ا ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق .وه� ��ذه واح ��دة
م ��ن “الر�سائل القوية” التي
مت �إر�سالها �إىل مو�سكو يف الأيام
الأخرية.
�إن التخلي عن القانون الت�أ�سي�سي
ال��ذي ن�ص على �أن الناتو “لي�سلديه النية وال اخلطة وال ال�سبب
لإن �� �ش��اء م �� �س �ت��ودع��ات للأ�سلحة
النووية على �أرا��ض��ي ه��ذه الدول
الأع�ضاء” �-سيكون ل��ه تداعيات
ع �ل��ى ال �ع �ق �ي��دة ال� �ن ��ووي ��ة حللف
الناتو.
ومي �ك��ن الآن ت�ث�ب�ي��ت الأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف ال�شرق،
وه ��و اف ��ق ��س�ب��ق ان ر� �س �م��ه ين�س
�ستولتنربغ يف نوفمرب .2021

مع بلوغ التوتر الدويل م�ستويات مل يعرفها منذ �سنوات

•• فيينا� -أ .ف .ب

ب �ق �ي��ت م �ب��اح �ث��ات �إح� �ي ��اء االتفاق
ال� �ن ��ووي الإي � � ��راين يف م� �ن� ��أى عن
تبعات الأزم��ة بني مو�سكو والغرب
يف �أعقاب الغزو الرو�سي لأوكرانيا،
لكن خ�ب�راء يخ�شون م��ن �أن يلقي
ال�ن��زاع بظالله ،عاجال �أم عاجال،
ع �ل��ى م� �ف ��او�� �ض ��ات ب �ل �غ��ت مراحل
احل�سم .ت�شهد �أروق��ة فنادق فيينا
مباحثات �شاقة لإحياء اتفاق العام
 .2015ح � ��ول ط ��اول ��ة واح� � ��دة،
يجتمع دبلوما�سيو �إي��ران وممثلو
ال � �ق � ��وى امل� �ن� ��� �ض ��وي ��ة يف االت � �ف� ��اق
(فرن�سا وبريطانيا و�أملانيا ورو�سيا
وال���ص�ين) ،واالحت ��اد الأوروب� ��ي ذي
الدور التن�سيقي.
ي�ج�ل����س ه� � ��ؤالء �أي �� �ض��ا ،با�ستثناء
الإيرانيني ،مع الأمريكيني الذين
ي �� �ش��ارك��ون ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م�ب��ا��ش��ر يف
املباحثات الهادفة لإع��ادة وا�شنطن
اىل االت �ف��اق ال ��ذي ان���س�ح�ب��ت منه
ال � �ع� ��ام  ،2018ورف� � ��ع عقوبات
�أع ��ادت فر�ضها على ط�ه��ران ،لقاء
ع� ��ودة الأخ �ي��رة ل�لام �ت �ث��ال لكامل
التزاماتها مبوجب االتفاق.
بلغت املباحثات مراحل فا�صلة ،وقد
يح�سم م�صريها � -سلبا �أم �إيجابا
 خالل �أي��ام ال �أك�ثر ،وفق املعنينيمب�سارها.
وم� � � ��ع ت � �� � �ص ��اع ��د ح� � � ��دة الأزم � � � � ��ة
اجليو�سيا�سية الدولية نتيجة غزو
�أوك��ران �ي��ا� ،أك��د معنيون مبباحثات
ف�ي�ي�ن��ا �أن م ��ا ت �� �ش �ه��ده العا�صمة
ال �ن �م �� �س��وي��ة ل ��ن ي �ت ��أث ��ر ب�ضجيج
املعارك حول العا�صمة الأوكرانية.
ثمة �سابقة تدعم هذا املوقف :فقد
�شهد ال�ع��ام  2014ب��داي��ة التوتر
ال��دويل ب�ش�أن �أوكرانيا ،مع �إعالن
مو�سكو ��ض� ّم �شبه ج��زي��رة القرم.

مثلث فاميار

هل تت�أثر املحادثات النووية مع �إيران باحلرب يف �أوكرانيا؟
ل�ك��ن ذل ��ك مل ي�ح��ل دون موا�صلة
�إي ��ران وال �ق��وى ال �ك�برى ،مب��ا فيها
الواليات املتحدة ورو�سيا ،املباحثات
ال �ن��ووي��ة وت�ت��وي�ج�ه��ا ب��اب��رام اتفاق
ت��اري�خ��ي يف مت��وز/ي��ول�ي��و ،2015
�أي�ضا يف العا�صمة النم�سوية.
حاليا ،ت�ستمر املباحثات كاملعتاد،
ويجل�س دبلوما�سيو رو�سيا والغرب
اىل الطاولة ذاتها .لكن ما يختلف
هو درجة اال�ستقطاب ،وبلوغ التوتر
ال� ��دويل م���س�ت��وي��ات مل ي�ع��رف�ه��ا يف
.2014
تتابع �إيران ملفي املباحثات والغزو

باهتمام .هي رف�ضت احلرب ،لكنها
ح ّملت وا�شنطن م�س�ؤولية �أ�سبابها،
يف موقف ي��رى حمللون �أن��ه �أقرب
�إىل رو�سيا ،وق��د يكون له ت�أثري يف
مباحثات فيينا.
ويقول الباحث الإيراين يف ال�ش�ؤون
الدولية فيا�ض زاهد لوكالة فران�س
بر�س “املجتمع الدويل يرى �إيران
بطبيعة احل��ال كحليفة لرو�سيا يف
هذه الأزمة».
وي �� �ض �ي ��ف ب � � � ��أن ال� � �ن � ��زاع “ي�ؤثر
ع�ل��ى التوافق” ،وي�ج�ع��ل الو�ضع
“�أكرث ه �� �ش��ا� �ش��ة» .ت��دخ��ل الأزم� ��ة

الأرب �ع��اء يومها ال�سابع ورو�سيا ملّا
حت �ق��ق م �ك��ا� �س��ب م �ي��دان �ي��ة ك�ب�رى،
ع�ل��ى ع�ك����س م��ا ك��ان م�ت��وق�ع��ا نظرا
لتفوقها الع�سكري مقارنة باجلي�ش
الأوكراين .ويح ّذر املحلل الإيراين
ر� �ض��ا ن���ص��ري م��ن �أن �إط ��ال ��ة �أمد
احل ��رب ��س�ي��زي��د ال �ت��وت��ر يف فيينا.
وق��ال ،بح�سب وك��ال��ة “�إ�سنا”� ،إنه
“يف ح ��ال ت�سببت الأزم � ��ة بكارثة
ان���س��ان�ي��ة ،م��واج �ه��ة ع���س�ك��ري��ة بني
الغرب وال��رو���س� ،سي�صبح التعاون
يف فيينا مهددا».
تعد رو�سيا من �أبرز م�صدّري موارد

ال �ط��اق��ة خ���ص��و��ص��ا ال�ن�ف��ط والغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي .وب �ع��د ال �غ ��زو ،ارتفعت
�أ� �س �ع��ار ال �ن �ف��ط اىل م���س�ت��وي��ات مل
تعهدها منذ �سنوات.
و�ساهمت العقوبات الغربية التي
ف��ر� �ض��ت ع �ل��ى م��و� �س �ك��و والتلويح
ب �ف ��ر� ��ض م ��زي ��د م �ن �ه ��ا ،يف زي � ��ادة
اال�ضطراب يف �أ�سعار الطاقة.
هل ي�ؤثر هذا الأمر على املفاو�ضات؟
ال مف ّر من ذلك ،بح�سب حمللني.
ويرى الباحث يف جمموعة “�أورا�سيا
غروب” ه �ن�ري روم� ،إن ارتفاع
النفط “�سي�ضغط على احلكومات

ال�غ��رب�ي��ة ،خ���ص��و��ص��ا الأمريكيني،
الجن � ��از االت� �ف ��اق � �س��ري �ع��ا» .ع ��ودة
وا��ش�ن�ط��ن اىل االت� �ف ��اق ،وبالتايل
رف��ع عقوباتها خ�صو�صا عن قطاع
النفط� ،ستتيح عودة اخلام الإيراين
اىل الأ� � �س ��واق مب��ا ي��زي��د العر�ض
ويخف�ض الأ��س�ع��ار .لكن روم يرى
�أن �إيران قد تكون راهنا� ،أقل عجلة
من الغربيني لإحياء االتفاق.
وع�ك���س��ت ال�ت���ص��ري�ح��ات الإيرانية
مت�سك طهران
يف الأي ��ام املا�ضيةّ ،
ب �ـ “خطوط حمر” خ���ص��و��ص��ا يف
ملفي رف��ع العقوبات و�ضمان عدم

تكرار االن�سحاب الأمريكي .و�شدد
امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م اخل��ارج �ي��ة �سعيد
خ �ط �ي��ب زاده ع �ل��ى �أن وا�شنطن
“�سبق و�أدارت ظهرها خلطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة (اال�سم الر�سمي
لالتفاق) .علينا الت�أكد من �أن ذلك
لن يتكرر مطلقا» .ت�صر �إيران على
ط�ل��ب �آخ ��ر م�ث�ير ل�ل�ج��دل� :إغ�ل�اق
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
م�ل��ف ال�ع�ث��ور ع�ل��ى م ��واد ن��ووي��ة يف
م ��واق ��ع مل ت �� �ص � ّرح ع �ن �ه��ا طهران
م�سبقا.
و�أبدى املدير العام للوكالة الأممية

يذكر � ً
أي�ضا �أن القانون الت�أ�سي�سي
ك� ��ان ي �ه��دف �إىل ال �ت �خ �ف �ي��ف من
التو�سع �شرقا ،حيث تعهد احللف
بعدم ن�شر ق��وات قتالية كبرية يف
ال���ش��رق على �أ��س��ا���س دائ ��م .و�شعر
ال �ن��ات��و ب��االل �ت��زام ب �ه��ذه القاعدة
حتى بعد �ضم �شبه جزيرة القرم،
الأمر الذي كان م�صدر قلق �أملانيا
وف��رن �� �س��ا ع �ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص،
بينما �أ�صرت بولندا على تغيريها.
وه ��ذا ه��و ال�سبب يف �أن ��ه مت ن�شر
فقط ق��وات �أ�صغر م��ن ل��واء حتى
الآن يف دول البلطيق الثالث ويف
بولندا وعلى �أ�سا�س دوري.
ك��ل ه��ذا �أ��ص�ب��ح الآن �شي ًئا من
املا�ضي .ويبدو �أن ال��دول الثالث
ال�شريكة لـ “مثلث فاميار” ،رغم
ك��ل م��ا يف�صل ب�ي�ن�ه��ا ،ت�ت�ف��ق على
ه��ذا التعديل مع عواقب وخيمة.
ووح � ��دة وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ه ��ذه هي
� ً
أي�ضا ترجمة للوحدة الغربية يف
مواجهة مو�سكو.
وم��ع ذل ��ك ،يبقى �أن ن��رى م��ا �إذا
كان ب�إمكان باري�س وبرلني الوثوق
ب �ب��ول �ن��دا ك��ات���ش�ي�ن���س�ك��ي يف جمال
ح�سا�س مثل الأمن يف �أوروبا ،بينما
ت�ستمر ال �ع�لاق��ات ب�ين بروك�سل
ووار�سو يف التدهور.
�أ�ستاذ احل�ضارة الأملانية بجامعة
ال�سوربون وم�ست�شار العالقات
ال��ف��رن�����س��ي��ة الأمل��ان��ي��ة باملعهد
الفرن�سي للعالقات الدولية

راف��اي��ل غرو�سي م��رارا ع��دم ر�ضاه
عن تف�سريات �إيران يف امل�س�ألة التي
ا�ستحالت حمور جتاذب �أ�سا�سي يف
فيينا .و�أكدت املفا ِو�ضة الربيطانية
��س�ت�ي�ف��اين ال �ق��اق ال �ثل��اث��اء رف�ض
ال � ��دول الأوروب � �ي� ��ة “�أي حماولة
ل�ل�ت��أث�ير ع�ل��ى ا�ستقاللية الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
و�أتى ذلك يف �أعقاب حتذير نظريها
ال�ف��رن���س��ي ف�ي�ل�ي��ب �إي ��ري ��را م��ن �أن
�إي� � ��ران “تلعب بالنار” ،م�ؤكدا
� �ض��رورة ع��دم ال��ذه��اب “�أبعد مما
يجب” يف املطالب.
ب ��د�أت امل�ب��اح�ث��ات يف ني�سان�/أبريل
وع � � ّل � �ق� ��ت يف ح� ��زي� ��ران/ي� ��ون � �ي� ��و،
وا� �س �ت ��ؤن �ف��ت جم � ��ددا يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب .وي�ؤكد الغربيون
�ضرورة اال�سراع يف اجنازها يف ظل
ت�سارع �أن�شطة �إيران النووية.
و�أك � � � ��دت اخل ��ارج � �ي ��ة الفرن�سية
ملحة” الجناز
وج ��ود “�ضرورة ّ
امل�ل��ف ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،بينما ح ّذرت
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة م ��ن ترك
طاولة املباحثات “اذا �أب��دت �إيران
عنادا”� .أكد الطرفان الأ�سا�سيان،
�أي �إي� ��ران وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة� ،أن
ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا خ �ط �ت��ه ال �ب��دي �ل��ة يف
ح��ال ف�شل التفاو�ض ،م��ا ق��د يعني
عمليا انهيار االتفاق بك ّليته .لكن
حم �ل �ل�ين ي �� �س �ت �ب �ع��دون �أن تذهب
الأم� ��ور يف ه��ذا امل�ن�ح��ى ،خ�صو�صا
و�أن ال �ن��زاع يف �أوك��ران �ي��ا ق��د يدفع
نحو م�ساومة �أكرب .ويعترب روم �أن
النزاع “قد يزيد من �شكوك �إيران
ب���ش��أن م��ا اذا ك��ان ال �غ��رب م�ستعدا
فعال ل�ترك املباحثات واال�ستغناء
ع ��ن زي � ��ادة ك �م �ي��ات ال �ن �ف��ط اخل ��ام
الإيراين يف الأ�سواق ،يف وقت ترتفع
�أ�سعار النفط و(ي�سود) ع��دم يقني
جيو�سيا�سي مهم».
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ت�صدم �أوروبا وتقلق العامل

احلرب يف �أوكرانيا :فهم دوافع فالدميري بوتني!...
•• الفجر �-سرييل بريت

ترجمة خرية ال�شيباين
ا�سرتاتيجية و�أيديولوجية وتاريخية :مفاتيح
لفهم �أ�سباب العمليات الع�سكرية يف �أوكرانيا.
الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا ي�صدم �أوروبا

ملاذا �أوكرانيا؟
ب � ّرر ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ،م�ساء
االث� � �ن �ي��ن و� � �ص � �ب� ��اح اخل �م �ي ����س،
“العملية الع�سكرية اخلا�صة”
باال�ستناد �أ�سا�سا �إىل ثالث حجج.
ه��ذا اخل�ط��اب الدعائي يقول ما
هي �أوكرانيا يف عينيه.
تتعلق احلجة الأوىل بالطبيعة
ال� �ت ��ي ي �ن �� �س �ب �ه��ا �إىل احلكومة
الأوكرانية :هذه الدولة ،امل�ستقلة
منذ نهاية االحتاد ال�سوفياتي عام
 ،1991ت��دار من قبل “جمل�س
ع�سكري” ،وتخرتقها “حركات
ال � �ن� ��ازي�ي��ن اجلدد” ،وت�شكل
م�ستوطنة لأع ��داء رو��س�ي��ا .هذه
الذرائع املتاخمة للعبثية موجهة
ق�ب��ل ك��ل � �ش��يء �إىل ال� ��ر�أي العام
ال��رو��س��ي� .إن�ه��ا ت�ستند �إىل ر�ؤية
ل�ل�ت��اري��خ مت ن���ش��ره��ا ع�ل��ى نطاق
وا�سع يف رو�سيا منذ عدة �سنوات
من خالل كتب التاريخ املدر�سية
والأف�لام واملثقفني واالحتفاالت
الر�سمية.
م��ن ن��اح�ي��ة ،ت�سلط ال�سلطات
ال��رو��س�ي��ة ب��ان�ت�ظ��ام ال���ض��وء على
حلقة احلرب العاملية الثانية التي
�شهدت ترحيب بع�ض الأوكرانيني
يف غ ��رب ال �ب�ل�اد ب��ال �غ��زاة الأمل ��ان
كمحررين .وغال ًبا ما ت�صر بع�ض
و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ال��رو� �س �ي��ة على
ال ��وج ��ود -احل �ق �ي �ق��ي -حلركات
ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف ال �ت��ي تتعهّد
مناه�ضة ال�شيوعية واالعجاب
بالنظام النازي.
م��ن ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى ،مل تخف
ال�سلطات الرو�سية احلالية عدم
اح�ت�رام� �ه ��ا ل �ل �ط �ب �ق��ة احلاكمة
الأوك��ران �ي��ة منذ رح�ي��ل الرئي�س
الأوك� � � � � ��راين الأخ � �ي� ��ر ،فيكتور
ي ��ان ��وك ��وف� �ي� �ت� �� ��ش ،حت � ��ت �ضغط
��ش�ع�ب��ي ،يف ن�ه��اي��ة ع ��ام .2013
فبالن�سبة للقادة ال��رو���س ب�شكل
ع��ام ،والرئي�س بوتني على وجه
اخل� ��� �ص ��و� ��ص ،ف � � ��إن الرئي�سني
الأوكرانيني املتعاقبني ،بورو�شنكو
( )2019-2014ثم زيلين�سكي
(املنتخب عام  )2019مدعومان
ج �دًا م��ن قبل ال��والي��ات املتحدة
بحيث يتم تقدميهما على �أنهما
جمرد “دمى” وبالتايل كحكومة
غري �شرعية.
باخت�صار“ ،املجل�س الع�سكري”
الذي ن�صبته وا�شنطن لتقوي�ض
رو�سيا على �أعتابها.
ول �ك��ن ،بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن هذه
ال � ��ر�ؤي � ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة املتحيزة
�أي ��دي ��ول ��وج � � ًي ��ا ،وب �� �ش �ك��ل �أك �ث�ر
ج��وه��ري��ة ،ف� ��إن ال �ق��وة الرو�سية
ت �� �س �ت �ه��دف �أوك� ��ران � �ي� ��ا لأ�سباب
هيكلية.
من حيث حجمها ( 40مليون
ن �� �س �م��ة وم �� �س��اح��ة ت �ب �ل��غ �ضعف
م �� �س��اح��ة ف��رن �� �س��ا) ،وم� ��ن خالل
م��وق�ع�ه��ا اجل �غ��رايف (ب�ي�ن رو�سيا
و�أوروب� � � � ��ا ،ب�ي�ن ال �ب �ح��ر الأ�� �س ��ود
ومنطقة القوقاز) وتاريخها (مت
دم��ج �أوك��ران�ي��ا يف الإمرباطورية
الرو�سية يف القرن الثامن ع�شر
ثم يف االحتاد ال�سوفياتي مبوجب
د�ستور ع��ام  ،)1922و�أوكرانيا

ويقلق العامل� .ساعة بعد �ساعة ،ال��ر�أي العام
العاملي يتابع تطور الغزو الرو�سي.
ويف �ضجيج القتال ،ميكن للمرء �أن يغفل عن
الأ�سباب العميقة والأه��داف الهيكلية للدولة
الرو�سية يف �أوكرانيا.
و�ضوحا ،من ال�ضروري
وحتى نرى ب�شكل �أكرث
ً

فح�ص احلجج التي �ساقتها ال�سلطات الرو�سية
لتربير �أفعالها.
لكن التربير ال يعني ال�شرح ،كما �أن التدقيق يف
امل�بررات ال�صريحة ال يجعل من املمكن تف�سري
الدوافع الرو�سية ...بل بالعك�س.
يف حرب �أوكرانيا ،امل�سكوت عنه ال يقلّ �أهمية

عما يقال .وال�سردية الر�سمية ال تقول كل
�شيء ،لكنها يف حد ذاتها بليغة.
و�ضوحا ،لنطرح
وملحاولة الر�ؤية ب�شكل �أكرث
ً
بع�ض الأ�سئلة املخيفة يف ب�ساطتها:
مل��اذا تهاجم �أوكرانيا؟ ومل��اذا الآن؟ ومل��اذا بهذه
الطريقة؟
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امل�سكوت عنه ال يق ّل �أهمية عما يقال

ر�ؤية تاريخية متحيزة �أيديولوج ًيا

بال�سيطرة على �أوكرانيا ،تعيد رو�سيا ت�شكيل «املنطقة اجلليدية الدفاعية» ،التي يفرت�ض �أن حتميها من النفوذ الغربي
بدون �أوكرانيا ،ال ميكن لرو�سيا
�أن تكون قـــوة قاريـــة بالكامــل
عن�صر �أ�سا�سي يف �سردية القوة
ال��رو� �س �ي��ة :ب� ��دون �أوك ��ران� �ي ��ا ،ال
ميكن لرو�سيا �أن تكون قوة قارية
ب��ال�ك��ام��ل ،وب ��دون �أوك��ران �ي��ا ،ف�إن
رو� �س �ي��ا م �ع��زول��ة �إىل ح ��د كبري
ع ��ن امل �� �س��اح��ات اال�سرتاتيجية
اخل� ��ا� � �ص� ��ة ب � �ه� ��ا �إىل اجل � �ن� ��وب
وال� �غ ��رب .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذلك،
متتلك �أوك��ران�ي��ا م��وارد (�أرا�ضي
ال �ق �م��ح ،وال �� �س��واح��ل ،واملناجم)
طاملا ا�ستغلتها رو�سيا.
ب ��اخ �ت �� �ص ��ار ،ت �ه ��اج ��م رو�سيا
الآن �أوك��ران�ي��ا ملنع ه��ذه املنطقة
اال�سرتاتيجية من اال�ستمرار يف
االبتعاد عن رو�سيا.
بالن�سبة للرئا�سة الرو�سية ،يجب
مهاجمة �أوكرانيا ك�أولوية لأنها
ت�شكل حم��ور ن�ف��وذه��ا يف �أوروب ��ا،
يف ات �� �ص��ال م��ع امل �ج��ر ورومانيا
وبولندا.
وم � ��ن خ �ل��ال ال �� �س �ي �ط��رة على
�أوك��ران �ي��ا ،ت�ع�ي��د رو� �س �ي��ا ت�شكيل
“املنطقة اجلليدية الدفاعية”
وال �ت ��ي ،وف � ًق��ا لال�سرتاتيجيني
ال�سوفياتيني ،يفرت�ض �أن حتميها
من النفوذ الغربي.

وان � � �ع� � ��دام ال� �ث� �ق ��ة يف احل� �ل� �ف ��اء
الأوروب � � �ي� �ي��ن .وت� �ق�ت�رب رئا�سة
ماكرون من نهاية فرتتها الأوىل،
وفريق احلكومة الأملانية اجلديد
يف م��رح �ل��ة ال �ت �ث �ب �ي��ت؛ وان� �ه ��ارت
الرئا�سة الأوكرانية ب�سبب ثالث
� �س �ن��وات م ��ن ال �� �س �ل �ط��ة؛ ومكنت
�أ� �س �ع��ار ال �غ��از وال �ن �ف��ط املرتفعة
م�ن��ذ ع��ام رو��س�ي��ا م��ن �إع� ��ادة بناء
احتياطياتها من النقد الأجنبي؛
وال � ��ر�أي ال �ع��ام م���ش�غ��ول بالوباء
واالنتعا�ش االقت�صادي.
ع�لاوة على ذل��ك ،كانت رو�سيا

ملاذا الآن؟
تخ�ضع الروزنامة �إىل اعتبارات
طويلة املدى وق�صرية املدى.
ك��ان��ت ال �ظ��روف الأخ �ي�رة ،من
وج� �ه ��ة ن �ظ��ر م��و� �س �ك��و ،مواتية
ل�شن هجوم اليوم .رئا�سة بايدن
�أ�ضعفت بالرحيل عن �أفغان�ستان
وال ��وب ��اء واخل�ل�اف ��ات الداخلية

تهدف اال�سرتاتيجية املختارة �إىل
ترهيب الأوروبيني و�إثارة �إعجاب ال�صينيني
ت �خ �ت�ب�ر ال� �غ ��رب� �ي�ي�ن مب � �ن� ��اورات
ع�سكرية منذ دي�سمرب ،ووجدت
�أن� � ��ه ال ت ��وج ��د دول� � ��ة م�ستعدة
ل�ل�م�خ��اط��رة مب��واج �ه��ة مبا�شرة
م��ع اجل �ي��و���ش ال��رو� �س �ي��ة .و�أت� ��اح
مطلع العام فر�صة عمل حقيقية
لرو�سيا يف �أوكرانيا.
ك �م��ا ي �خ �� �ض��ع الإي � �ق� ��اع �أي�ضا
الجت��اه��ات �أط� ��ول .ف�م��ن ناحية،
يبدو �أن ال��والي��ات املتحدة تفقد
االهتمام ب��أوروب��ا لت�سخّ ر نف�سها
لآلية القرن احل��ادي والع�شرين
العمالقة :تناف�سها مع ال�صني.

ك�م��ا �أدى �إط�ل��اق ال�ت�ح��ال��ف مع
�أ�سرتاليا (�إوك��و���س) على ح�ساب
امل�صالح الفرن�سية� ،إىل �إثارة قدر
معني م��ن ع��دم الثقة يف �أوروب ��ا.
ونتيجة لذلك ،وقع حلف الناتو
يف �أزم��ة ثقة ج��دي��دة بعد رئا�سة
ترامب.
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ� � ��رى ،ال متثل
الروزنامة ال�سيا�سية الرو�سية �أي
خم��اط��ر حقيقية للرئي�س :بعد
ع�ق��دي��ن يف ال�سلطة ،مت حتديد
و�ضعه ب�شكل نهائي وال�سيطرة
ع� �ل ��ى اخل �ل��اف � ��ات ب �� �ش �ك��ل جيد

�أوكرانيا عن�صر �أ�سا�سي يف �سردية القوة الرو�سية

ال متثـل الروزنـــامـة ال�ســيا�ســية
الرو�سية �أي خماطر حقيقية للرئي�س
للغاية .وعودة رو�سيا �إىل دولتني
رئي�سيتني يف االحتاد ال�سوفياتي
ال �� �س��اب��ق ،ب �ي�لارو� �س �ي��ا م �ن��ذ عام
 2020وك��ازاخ���س�ت��ان م�ن��ذ عام
� ،2021سمحت لالحتاد ب�إيجاد
حتالفات معكو�سة.
�أخ�ي� ً�را ،ورمب ��ا الأه ��م م��ن ذلك،
بد�أت �أوكرانيا يف التعايف بعد �ضم
�شبه جزيرة القرم وب��دء احلرب
يف دونبا�س.
باخت�صار ،ي�أتي الزخم الع�سكري
بعد ثماين �سنوات من ا�ستنزاف
ل �ل �ق��وة الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،وع�شرين

ع��ا ًم��ا م��ن االن�ت�ق��اد حللف �شمال
الأطل�سي.
ملاذا بهذه الطريقة؟
ي ��وم االث �ن�ي�ن ،ع�ن��دم��ا اعرتف
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال ��رو�� �س ��ي باجليوب
االنف�صالية كدول م�ستقلة ،كانت
ث�لاث��ة ��س�ي�ن��اري��وه��ات رئي�سية ال
تزال مفتوحة للتدخل الرو�سي:
�سيناريو احلد الأدنى من التو�سع
يف الأرا�ضي الأوكرانية دون قتال؛
�سيناريو ح��رب حم��دودة لإحكام
القب�ضة على �ساحل البحر الأ�سود
ويف حو�ض دون�ب��ا���س (دونبا�س)،
و� �س �ي �ن��اري��و غ� ��زو م �ت �ط ��رف .مت
اخ �ت �ي��ار احل� ��رب ال �� �ش��دي��دة على
كامل الأرا�ضي الأوكرانية.
مل� ��اذا ه ��ذا احل �ج��م يف احلركة
الع�سكرية وال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة؟ �إنه
ي�ت�ع�ل��ق مب �ف �ه��وم �ه��ا للعقوبات.
�سواء اعتربت تهديدات العقوبات
االقت�صادية الغربية غري مقنعة
�أو م��ا �إذا ك��ان��ت ت�ع�ت�بره��ا تكلفة
دف �ع �ت �ه��ا م���س�ب�ق��ا اىل ح ��د كبري
مقابل تدخلها يف �أوك��ران�ي��ا ،ف�إن
رو�سيا ت��راه��ن ،م��رة �أخ��رى ،على
ت�أثري االحتاد املقد�س للعقوبات:
�سيتلقى �ضربة �أزم��ة اقت�صادية
��ش�ب��ه م� ��ؤك ��دة�� ،س� ُي��دف��ع املجتمع
ال��رو��س��ي م��رة �أخ ��رى نحو زيادة
الت�ضامن مع حكامه -على الأقل
هذا هو ح�ساب فالدميري بوتني.
الأم � � ��ر ن �ف �� �س��ه ي �ن �ط �ب��ق على
عالقتها بقوتها الع�سكرية .منذ
عام  2008واحلرب مع جورجيا،

باخت�صار ،تهاجم رو�سيا الآن �أوكرانيا ملنع هذه املنطقة اال�سرتاتيجية من اال�ستمرار يف االبتعاد عن رو�سيا

اختيار �سيناريو احلرب ال�شاملة

ا�ستهداف �أوكرانيا لأ�سباب هيكلية

قامت رو�سيا بتحديث �أجهزتها
الع�سكرية .نفذت خطتني لتجهيز
جميع قواتها وحتديثها منذ عام
2009؛ لقد مت ّر�ست يف �سوريا،
وا�ستكملت ق��درات �ه��ا الع�سكرية
ب �ق��درات �إل�ك�ترون�ي��ة و�إعالمية،
و�أع� � � � � ��ادت ت �� �ش �ك �ي��ل � �ش �ب �ك��ة من
التحالفات الع�سكرية مع ال�صني
و�آ�سيا الو�سطى وبيالرو�سيا التي
ت���س�م��ح ل �ه��ا ال� �ي ��وم ب�ت�ن�ف�ي��ذ هذا
الهجوم .باخت�صار ،تهاجم رو�سيا
�أوكرانيا ب�شكل مكثف لأنها واثقة
م��ن ق��وات�ه��ا امل�سلحة .وبالن�سبة
لها ،ف�إن هذا االنت�صار الع�سكري
(ال � � ��ذي ي �ع��ر� �ض �ه��ا النتكا�سات
�سيا�سية طويلة امل ��دى) �سيكون
بالت�أكيد م�صدر فخر وطني.
�أخ�ي ً�را ،ورمب��ا الأه��م من ذلك،
تهدف اال�سرتاتيجية املختارة �إىل
ترهيب الأوروبيني و�إثارة �إعجاب
ال�صينيني .بعد تهديدها بنريان
نووية بطريقة خفية �إذا �أعاقت
التحرك الرو�سي ،تراقب الدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي بال
حول وال قوة بينما تتقدم القوات
الرو�سية نحو كييف� .أما بالن�سبة
لل�شراكة مع ال�صني ،ف��إن رو�سيا
تعيد التوازن �إىل و�ضعها ك�شريك
��ص�غ�ير م��ن خ�ل�ال ال�ق�ي��ام بعمل
ع�سكري غري مقيد ومنت�صر.
من ملاذا �إىل من �أجل ماذا؟
باخت�صار ،تغزو رو�سيا �أوكرانيا
لإعادة بناء قوتها ،يف وقت متلك
ف �ي��ه ال � �ق� ��درة ع �� �س �ك��ر ًي��ا وحيث
تتعر�ض ملخاطر ا�سرتاتيجية �أقل.
لكن ماذا �ستفعل بانت�صارها؟ هل
�ستكون را�ضية عن “نزع ال�سالح”
م ��ن �أوك ��ران� �ي ��ا ك �م��ا ت ��دع ��ي؟ هل
�ست�ؤ�س�س ح�ك��وم��ة م��وال�ي��ة لها؟
�أم �أن �ه��ا �ستلتزم ت��دري�ج�ي��ا ب�ضم
ك��ل �أو ج ��زء م��ن �أوك��ران �ي��ا؟ من
التربير الدعائي �إىل �إن�شاء نظام
ا� �س�ترات �ي �ج��ي ج��دي��د ،مي �ك��ن �أن
يكون بعيدًا جدًا.
* �أ�ستاذ حما�ضر يف معهد
الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س،
و�أ�ستاذ �سابق للعلوم ال�سيا�سية
يف جامعة مو�سكو.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احمد التجارية
رخ�صة رقم CN 1025184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عارف علي ابراهيم حممد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم املرزوقي
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:بيت الذهب للمجوهرات وال�ساعات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.1-4مبنى دائرة التخطيط
العمراين والبلديات  -بلدية مدينة �أبوظبي واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1051460 :
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 2022/2/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2224000566:
تاريخ التعديل2022/3/2:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االنوار
الف�ضية لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2017871: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�/شانى
للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 2772317: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميي
فري�ش فود
رخ�صة رقم CN 2764657: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�/أطياب
الزعفرانه للعطور
رخ�صة رقم CN 1259276: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�/ستيم جت لغ�سيل
وكوي املالب�س
رخ�صة رقم CN 1819832:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ح�صه را�شد �سعيد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد را�شد حفيظ املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة ال�سجايا
رخ�صة رقم CN 1331743:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احلاج حميد بخيت �صياح املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رو�ضه �سهيل حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماوتن فيو
رخ�صة رقم CN 3817416:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد حممد عبداهلل البلو�شى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد بن طالب بن خايف بن مطر البدرانى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ماجد �سلطان م�صبح عبداهلل الكعبى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�صل عبداهلل را�شد عبداهلل الكعبى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل غمران جمعه فرحان الظاهرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل غمران جمعه فرحان الظاهرى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممد مبارك مطر املن�صورى %10
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ماوتن فيو
MOUNTAINVIEW
�إىل /ماوتن فيو ذ.م.م
MOUNTAINVIEW 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا لوليا تي
رخ�صة رقم CN 2697783:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�سية ال�شركاء /عتيق �سامل عبيد علي املهريي من
العراق اىل االمارات العربية املتحدة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان عبا�س زبري ح�سن العبيديل
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/م�ؤ�س�سة
نيلي لتجارة االطارات
رخ�صة رقم CN 1130659: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

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:حممد ال�ضحيان للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.3-18مبنى ال�سيد مبارك حممد
جر�ش
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2644013 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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 2022/2/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250005893:
تاريخ التعديل2022/3/1:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة املدن ال�سبع للمقاوالت و

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم مي�س الرمي
رخ�صة رقم CN 1169358:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عابد ح�سني رب نواز %100
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سني حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف مو�سى �سلطان عبداهلل اجلنيبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمموعة علي املال
رخ�صة رقم CN 1461965:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جمموعة علي املال

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALI ALMULLA GROUP

تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة املدن ال�سبع للمقاوالت و ال�صيانة العامة

�إىل /جمموعة علي املال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SEVEN CITIES GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST.

ALI ALMULLA GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /املدن ال�سبع للمقاوالت و ال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

SEVEN CITYS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ال�صيانة العامة رخ�صة رقم CN 1135434:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�سعيد حامد ال�سعيد ا�سماعيل البيلى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سامل حمد جدح العامرى

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  13483بتاريخ 2022/3/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديلوك�س لتجارة مواد البناء
رخ�صة رقم CN 1289157:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �سهيل رانا حممد �شارافات اهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �صالح احمد نا�صر احلارثى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بطى حممد بطى خادم املزروعى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ديلوك�س لتجارة مواد البناء
DELUXE BUILDING MATERIALS TRADING

�إىل /ديلوك�س لتجارة ال�سرياميك ومواد البناء ذ.م.م
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اي زد مد �سوفت كليو للتكنولوجيا
واحللول رخ�صة رقم CN 4129395:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /اي زد مد �سوفت كليو للتكنولوجيا واحللول
EZMEDSOFT CLEO TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS

�إىل  /اي زد مد �سوفت للتكنولوجيا واحللول
EZMEDSOFT TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

DELUXE CERAMICS AND BUILDING MATERIALS L.L.C L.L.C

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

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)

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

�إعــــــــــالن

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو ابرود لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة
رخ�صة رقم CN 1161991:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سياده �شكريا بيجوم �سيد حبيب ح�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد م�ساعد خليفه املرر
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /نيو ابرود لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة
NEW ABROAD TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

�إىل /نيو ابرود لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NEW ABROAD TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�أجري احلافالت 7710003
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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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اندي القاب�ضة
رخ�صة رقم CN 4105521:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 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 /اندي القاب�ضة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم التاريخ ذ.م.م  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1898816-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شريف الدين كيناتينجال �سعيد علوى%100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة جابر ثانى �سهيل ن�صيب العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل �سهيل �سهيل بن قم�شه العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سونا عزالدين جعفر �صالح
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل فرع
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم التاريخ ذ.م.م  -فرع 1

�إىل /اندي القاب�ضة �-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /جنوم الن�سيم غالريي  -فرع

ANDY HOLDING
ANDY HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة متثيل �شركات 7010004
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قوات رو�سية ّ
تنفذ �إنزا ًال يف خاركيف
•• كييف�-أ ف ب

�أعلن اجلي�ش الأوكراين �أ ّن قوات رو�سية حممولة ج ّواً ن ّفذت ليل
ال�ث�لاث��اء-الأرب�ع��اء �إن ��زا ًال يف خاركيف (��ش��رق) ،م ��ؤ ّك��داً �أ ّن قواته
تخو�ض قت ً
اال �ضارياً �ض ّد ه ��ؤالء “الغزاة” يف ث��اين ك�برى مدن
البالد.
وق��ال اجلي�ش الأوك ��راين يف بيان على تطبيق تلغرام �إ ّن “قوات
رو�سية جموقلة هبطت يف خاركيف وهاجمت م�ست�شفى حملياً».
و�أ� �ض��اف “هناك ق�ت��ال ي ��دور الآن ب�ين ال �غ��زاة والأوكرانيني”.
وي�أتي الإع�لان عن ه��ذا الإن��زال يف اليوم ال�سابع للغزو الرو�سي
لأوك��ران �ي��ا وال ��ذي ب ��د�أ يف �� 24ش�ب��اط-ف�براي��ر وا� �ش �ت �دّت حدّته
الثالثاء .وخاركيف مدينة تقع يف �شرق �أوكرانيا قرب احلدود مع

رو�سيا ويبلغ عدد �س ّكانها  1.4مليون ن�سمة ،غالبيتهم ينطقون
بالرو�سية.
ومنذ اليوم الأول لبدء الغزو حت��اول القوات الرو�سية ال�سيطرة
على هذه املدينة وقد ا�ستهدفتها الثالثاء بق�صف عنيف خ ّلف ما
ال يق ّل عن ع�شرة قتلى و�أكرث من  20جريحاً ،بح�سب ال�سلطات
املحلية.
ونقلت و�سائل �إعالم �أوكرانية عن رئي�س بلدية ماريوبول ،املدينة
املرفئية املط ّلة على بحر �آزوف� ،أ ّن �أكرث من مئة �شخ�ص �أ�صيبوا
الثالثاء بجروح من ج� ّراء الق�صف الرو�سي� .أ ّم��ا خري�سون التي
كانت القوات الرو�سية ت�سيطر على مداخلها فقد �شهدت خالل
الليل تقدّماً للقوات املهاجمة التي �أ�صبحت ت�سيطر على حمطة
ال�سكة احل��دي��د وم�ي�ن��اء امل��دي�ن��ة ،بح�سب م��ا نقلت و��س��ائ��ل �إعالم

حملية عن رئي�س بلدية املدينة �إيغور كوليخاييف .ويف بورودينكا
التي تبعد حوايل  50كلم من كييف ،دمّرت �ضربات جوية رو�سية
مبنيني �سكنيني الثالثاء ،وفقاً للنائبة الأوىل لوزير اخلارجية
الأوك��راين �أمينة جباروفا التي ن�شرت مقطع فيديو ظهر فيهما
املبنيان وقد دمّرا جزئياً والنريان تندلع منهما.
وخ�لال الليل �أع��رب��ت وزارة ال��دف��اع الأوك��ران�ي��ة ع��ن خ�شيتها من
هجوم من بيالرو�س.وقالت ال��وزارة يف بيان على في�سبوك “ ّ
مت
و�ضع القوات البيالرو�سية يف حالة ت�أهّب ق�صوى وهي يف مناطق
الرتكيز الأقرب من احلدود مع �أوكرانيا».و�أ�ضافت �أ ّن اال�ستخبارات
الأوكرانية ر�صدت خالل نهار الثالثاء “ن�شاطاً كبرياً” للطائرات
يف املنطقة احلدودية كما �شوهدت قوافل من املركبات وهي تنقل
مواد غذائية وذخرية �إىل هذه املنطقة.

من املتوقع توجيه �ضربات �أخرى لالقت�صاد الرو�سي

15
19
19

تزايد عزلة رو�سيا مع احتدام القتال يف �أوكرانيا
•• كييف-مو�سكو-رويرتز

واجهت رو�سيا �أم�س الثالثاء عزلة
متزايدة ب�سبب غزوها لأوكرانيا
مع حرمان املقاومة ال�شر�سة على
الأر���ض الرئي�س فالدميري بوتني
م��ن حتقيق مكا�سب م�ب�ك��رة على
الرغم من الق�صف العنيف ووجود
ق��اف �ل��ة ع �� �س �ك��ري��ة � �ض �خ �م��ة خ ��ارج
العا�صمة كييف.
و�أخ�ف�ق��ت حم��ادث��ات وق��ف �إطالق
النار بني رو�سيا وجارتها اجلنوبية
�أم�س االثنني يف حتقيق انفراجة
ومل يذكر املفاو�ضون موعد عقد
جولة جديدة.
وواج � � ��ه ب ��وت�ي�ن � �ض �غ��وط��ا دولية
م�ت��زاي��دة يف الأ��س�ب��وع املا�ضي بعد
�شنه �أكرب هجوم على دولة �أوروبية
منذ احلرب العاملية الثانية ،و�أدى
ت�أثري العقوبات الغربية �إىل تراجع
الروبل ما يقرب من  30يف املئة
�أم ����س الأول االث �ن�ين ق�ب��ل تدخل
البنك املركزي لإنقاذ العملة من
�أدنى م�ستوياتها.

وق��ال��ت �شركة الأق �م��ار ال�صناعية
الأم��ري �ك �ي��ة م��اك �� �س��ار �إن رو�سيا
ح�شدت قافلة من املركبات املدرعة
والدبابات ومعدات ع�سكرية �أخرى
متتد لنحو  64كيلومرتا يف �إطار
�سعيها لل�سيطرة على العا�صمة.
وحت� ��دث م �� �س ��ؤول��ون �أوكرانيون
ع��ن ان��دالع قتال عنيف على عدة
جبهات وقالوا �إن الق�صف الرو�سي
خل��ارك �ي��ف ،ث��اين �أك�ب�ر م��دي�ن��ة يف
البالد� ،أ�سفر عن مقتل الع�شرات.
وق� � � ��ال ال� ��� �س� �ن ��ات ��ور اجل� �م� �ه ��وري
الأمريكي ماركو روبيو بعد �إفادة
م��ع ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل �إدارة بايدن
“�أعتقد �أن��ه م��ن امل��ؤك��د متاما �أن
رو�سيا مل حتقق اجل��دول الزمني
الذي و�ضعته.
و�أعتقد �أنهم كانوا يعتقدون �أنهم
�سي�سيطرون على كييف يف غ�ضون
� 72ساعة».
وف� ��ر� � �ض� ��ت ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وح �ل �ف �ا�ؤه��ا ع �ق��وب��ات ع�ل��ى البنك
امل� ��رك� ��زي ال ��رو�� �س ��ي وال�شركات
ال � �ك � �ب �ي�رة وال� �ن� �خ� �ب ��ة احل ��اك� �م ��ة

وامل �� �س ��ؤول�ي�ن ،مب��ن ف�ي�ه��م بوتني
ن �ف �� �س��ه ،وم �ن �ع��ت ب �ع ����ض البنوك
ال��رو� �س �ي��ة م ��ن ا� �س �ت �خ��دام نظام
�سويفت الدويل للمدفوعات.
ووج �ه��ت ت��رك�ي��ا ال�ع���ض��و يف حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي � �ض��رب��ة �أخ ��رى
مل��و� �س �ك��و �أم � ��� ��س الأول االث �ن�ي�ن
بتحذيرها ال ��دول امل�ت�ح��ارب��ة من
ع �ب��ور �سفنها احل��رب �ي��ة م�ضيقي
ال �ب��و� �س �ف��ور وال ��دردن� �ي ��ل اللذين
ي �ف �� �ص�ل�ان ال �ب �ح��ر الأ�� � �س � ��ود عن
البحر املتو�سط مما ي ��ؤدي فعليا
�إىل حتجيم الأ�سطول الرو�سي يف
البحر الأ�سود.
وا�ستبعدت وا�شنطن �إر�سال قوات
مل�ح��ارب��ة رو��س�ي��ا �أو ف��ر���ض منطقة
ح �ظ��ر ط �ي ��ران ب� �ن ��اء ع �ل��ى طلب
�أوكرانيا خ�شية حدوث ت�صعيد بني
�أكرب قوتني نوويتني يف العامل.
ولكن الواليات املتحدة وحلفاءها
وع� � � ��دوا ب � ��دال م� ��ن ذل � ��ك تقدمي
م�ساعدات ع�سكرية �إىل كييف يف
ال��وق��ت ال ��ذي ح��ذر ف�ي��ه الرئي�س
ف � ��ول � ��ودمي �ي��ر زي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي من

�أن ال �ع��ا� �ص �م��ة ت�ت�ع��ر���ض لتهديد
م�ستمر .وقال زيلين�سكي يف ر�سالة
بالفيديو االثنني “بالن�سبة للعدو
ك�ي�ي��ف ه��ي ال �ه��دف الرئي�سي”.
و�أ�� �ض ��اف “مل ن���س�م��ح ل�ه��م بك�سر
دفاع العا�صمة و�إر�سال خمربني...
�سنحيدهم جميعا».
وق��ال زيلين�سكي �إن رو��س�ي��ا ،التي
ت�صف حتركاتها يف �أوكرانيا ب�أنها
“عملية خا�صة” ،كانت ت�ستهدف
حم �ط��ة ط ��اق ��ة ت ��وف ��ر الكهرباء
ملدينة كييف التي يبلغ عدد �سكانها
ثالثة ماليني ن�سمة.
وت �ق ��ول رو� �س �ي��ا �إن حت��رك��ات �ه��ا ال
ت�ه��دف �إىل اح�ت�لال �أرا� ��ض ولكن
ت� ��دم �ي�ر ال � � �ق� � ��درات الع�سكرية
لأوك��ران�ي��ا واعتقال م��ن تعتربهم
قوميني خطرين.
واندلع قتال حول ميناء ماريوبول
ويف مدينة خاركيف ب�شرق البالد
حيث قال م�س�ؤولون �أوكرانيون �إن
الهجمات باملدفعية الرو�سية قتلت
ع�شرات املدنيني بينهم �أطفال .ومل
يت�سن التحقق من هذه الأرقام.

*ان�سحاب القطاع اخلا�ص
ق��ال��ت وك��ال��ة ال�لاج �ئ�ين التابعة
للأمم املتحدة �إن �أكرث من 500
�أل ��ف �شخ�ص ف ��روا م��ن �أوكرانيا
مما يثري �أزمة الجئني مع انتظار
�آالف العبور عند املعابر احلدودية
الأوروبية.
وق ��ال ��ت م�ف��و��ض��ة الأمم املتحدة
حلقوق لإن�سان �إن ما ال يقل عن
 102مدين لقوا حتفهم منذ بدء
ال �غ��زو ي��وم اخل�م�ي����س ل�ك��ن الرقم
احلقيقي قد يكون �أعلى من ذلك
بكثري .وقالت كندا �إنها �ستحظر
واردات النفط اخلام الرو�سي وقال
ال���س�ن��ات��ور اجل�م�ه��وري الأمريكي
ليند�سي ج��راه��ام �إن ��ه ال ب��د و�أن
ت�ستهدف �إدارة الرئي�س جو بايدن
ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ال��رو� �س��ي بفر�ض
ع �ق��وب��ات .ومي �ث��ل ال�ن�ف��ط والغاز
�أك�بر م�صدرين لدخل رو�سيا من
ال�صادرات.
وق��ال ج��راه��ام لل�صحفيني “�إننا
ال ن�ستخدم قطاع الطاقة ك�سالح.
نتقاع�س عن �إ�صابة بوتني يف �أكرث

القطاعات �إيالما له» .ومن املتوقع
زيادة عدد ال�شركات املن�سحبة من
رو� �س �ي��ا وت��وج �ي��ه � �ض��رب��ات �أخ ��رى
القت�صاد البالد.
وق� ��ال� ��ت �� �ش ��رك ��ات �� �ش ��ل وب � ��ي بي
و�إكوينور الرنويجية �إنها �ستخرج
من مواقعها يف رو�سيا.
وق��ام��ت البنوك ال �ب��ارزة و�شركات
ال � � �ط� �ي��ران و� � �ش� ��رك� ��ات �صناعة
ال�سيارات بوقف ال�شحنات و�إنهاء
ال �� �ش ��راك ��ات وو� �ص �ف��ت ت�صرفات

بوليتيكو :بوتني جعل �أوروبا عظيمة مرة �أخرى

•• عوا�صم-وكاالت

ك� � �ت � ��ب ك� � �ب �ي��ر م � ��را�� � �س� � �ل � ��ي جملة
“بوليتيكو” يف �أوروب� � � � ��ا ماثيو
كارنيت�شينغ �أن ال��رئ�ي����س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ح�ق��ق امل�ستحيل،
وحدة �أوروبية حقيقية.
لكن هذه امل��رة ،وعو�ض �سيا�سة فرق
ت�سد� ،أ�س�س الرئي�س ال��رو��س��ي دون
ق���ص��د �أع �ظ��م حت��د ل�ه�ي�م�ن�ت��ه :قارة
م��وح��دة.وح��د االج�ت�ي��اح غ�ير املربر
لأوك��ران�ي��ا� ،أوروب ��ا والف�ضاء العابر
للأطل�سي ب�شكل مل ي�شهده العامل
منذ �سقوط ج��دار ب��رل�ين ،حتى �أن
ح�ل�ف��اء ب��وت�ين ال���س��اب�ق�ين يف القارة
تخلوا عنه يف عطلة نهاية الأ�سبوع
املا�ضي.
وم � ��ن � �ص��وف �ي��ا �إىل �ستوكهومل،

ت�لا��ش��ت االن�ق���س��ام��ات ال��داخ�ل�ي��ة يف
�أوروب��ا على كيفية ال��رد على اعتداء
بوتني بعدما تو�ضحت ب�شكل كامل
الأب �ع��اد التاريخية لالجتياح الذي
ي�شكل �أعظم حتدٍ للهند�سة الأمنية
الغربية.
مع بث �صور الدبابات جتتاز احلدود
الأوكرانية ،و�صور العائالت املتجمعة
يف حمطات مرتو الأنفاق ،تراجعت
امل �خ��اوف يف ال�ع��وا��ص��م ال�غ��رب�ي��ة من
الت�أثري املحلي ل�ل�إج��راءات الأق�سى
� �ض ��د م ��و� �س �ك ��و ،ل �� �ص��ال��ح ت�صميم
م���ش�ترك ع�ل��ى ف�ع��ل م��ا ي�ل��زم لوقف
بوتني.
يف مواجهة ال��واق��ع ال�ب��ارد مل��ا يعنيه
االج �ت �ي��اح ال لأوك��ران �ي��ا ف�ق��ط ،لكن
�أي�ضاً للهند�سة الأمنية على امتداد
�أوروبا ،تبخرت االعرتا�ضات ال�ضيقة
على تلك الإج � ��راءات ،بعدما كانت
�إيطاليا مث ً
ال راغبة يف موا�صلة بيع
ال�سلع الفاخرة �إىل رو�سيا ،و�أملانيا
يف الإبقاء على الو�صول ال�سهل �إىل
الغاز الرو�سي.
وح�ت��ى �أك�ث�ر ح�ل�ف��اء ب��وت�ين وال ًء له
تخلوا ع�ن��ه ،م��ن الرئي�س الت�شيكي
م�ي�ل��و���ش زمي� ��ان م� � ��روراً بالرئي�س
امل�ج��ري فيكتور �أورب ��ان و��ص��و ًال �إىل

زعيمة التجمع ال��وط�ن��ي الفرن�سي
م��اري��ن ل��وب��ان .ب�ح�ل��ول الأح � ��د ،مل
ت��واف��ق �أوروب� ��ا ع�ل��ى ف��ر���ض عقوبات
م��ال�ي��ة ��ش��ام�ل��ة ع�ل��ى رو��س�ي��ا وبوتني
ف�ح���س��ب ،ل�ك��ن غ��ال�ب�ي��ة ال � ��دول ،مبا
فيها املحايدة مثل النم�سا ،وال�سويد،
�أغلقت جمالها اجلوي �أمام الطائرات
الرو�سية� ،أو كانت ت�ستعد لذلك.
وق� ��رر االحت � ��اد الأوروب � � ��ي م �ن��ع بث
�شبكة �آر تي التي ت�شكل �أب��رز و�سيلة
لربوباغندا الكرملني يف اخلارج وفق
كارنيت�شينغ.
وط��ال��ب ال��وزي��ر ال�سويدي لل�ش�ؤون
الأوروبية هان�س دالغرن باملزيد من
الإجراءات لعزل رو�سيا� .أما التحول
الأك�ث�ر دراماتيكية ف�ك��ان يف �أملانيا،
ال��دول��ة التي اتبع فيها ال�سيا�سيون
“حواراً” غري جمدٍ مع بوتني منذ
� �س �ن��وات ،رغ ��م حت ��ذي ��رات احللفاء
ال�صاخبة من الثقة فيه.
وت��اب��ع ك��ارن�ي�ت���ش�ي�ن��غ �أن ��ه ب�ع��د قرار
�أمل��ان�ي��ا تعليق عمل ن��ورد ��س�ترمي 2
املثري للجدل �إىل �أجل غري م�سمى،
خ�ضعت ب��رل�ين ل�ضغوط احللفاء،
ووافقت على اتخاذ موقف �أق�سى من
رو�سيا.
وي � ��وم ال �� �س �ب��ت ،ت �خ �ل��ت �أمل ��ان �ي ��ا عن

مقاومتها لف�صل رو�سيا عن �سويفت،
و�أع �ل �ن��ت �أن �ه��ا �ستتخلى �أي �� �ض �اً عن
رف�ضها القدمي لإر�سال �أ�سلحة �إىل
�أوكرانيا.
وي ��وم الأح� ��د ،ويف متثيل مل��ا ال يقل
ع��ن �أب��رز حت��ول �سيا�سي دراماتيكي
يف ت ��اري ��خ �أمل ��ان �ي ��ا امل �ع��ا� �ص��ر� ،أعلن
امل���س�ت���ش��ار الأمل� ��اين �أوالف �شولت�س
ت��راج �ع �اً ك��ا��س�ح�اً ع��ن م��وق��ف بالده
ال�سابق من الإنفاق الدفاعي .و�أعلن
ت ��أ� �س �ي ����س � �ص �ن��دوق ب �ـ  100مليار
ي ��ورو ل�ت�ح��دي��ث ال���س�لاح مب��ا ميكن
برلني من االمتثال ملوجبات الإنفاق
الدفاعي للدول الأع�ضاء ،يف ناتو.
بعد �سنوات من التباط�ؤ يف الإنفاق
ال��دف��اع��ي ،التزمت برلني بالذهاب
�إىل �أبعد مما كان يطالبها به احللفاء
حني يتعلق املو�ضوع باجلي�ش الأملاين.
ويف جل�سة خا�صة يف الربملان الأملاين،
مل ي�ترك �شولت�س ،ال�سيا�سي غري
امل �ع��روف باملبالغة� ،أي �شك يف ثقل
الأح ��داث ال�ت��ي دف�ع��ت �إىل التحول،
فو�صف االجتياح الرو�سي بـ “نقطة
انعطاف يف تاريخ قارتنا».
وم�ن��ذ �أ��س�ب��وع�ين ،ك��ان بع�ض القادة
الأمل� ��ان ي�ق�ل�ل��ون م��ن خ�ط��ر اخلطوة
ال��رو� �س �ي��ة ،وا� �ص �ف�ي�ن التحذيرات

•• �إ�سطنبول�-أ ف ب

الهند تنهي �أكرب �إغالق يف العامل ب�سبب كوفيد
•• بنجالورو-رويرتز

بعد عامني تقريبا من دخول الهند يف �أكرب �إغالق يف العامل
للحد م��ن تف�شي جائحة كوفيد ،19-ع��اد ال�ط�لاب �إىل
مدار�سهم يف والي��ة ماهارا�شرتا يف غ��رب البالد ،يف �إ�شارة
على ا�ستئناف احلياة الطبيعية مع تراجع معدالت الإ�صابة
باملر�ض� .أظ�ه��رت بيانات وزارة ال�صحة �أن ال�ب�لاد �سجلت
�أم�س الأرب�ع��اء �أق��ل من � 10آالف �إ�صابة يومية بفريو�س
كورونا لليوم الثالث على التوايل وهو �أمر مل يحدث منذ
�أواخ��ر دي�سمرب كانون الأول قبل االنت�شار ال�سريع ملتحور
�أوميكرون .ويف الأ�سبوع املا�ضي قال �أديتيا ثاكريي الوزير
بحكومة والية ماهارا�شرتا �إن املدار�س يف مدينة مومباي
كربى مدن الوالية �ست�ست�أنف ا�ستقبال الطالب مثلما كان

الأمر قبل ظهور كوفيد مع �إعادة جميع الأن�شطة وذلك يف
�ضوء تراجع احلاالت .وقامت الهند بتطعيم �أكرث من 765
مليونا من �أ�صل  940مليونا من ال�سكان البالغني وحوايل
 28مليونا من املراهقني الذين ترتاوح �أعمارهم بني 15
و 18عاما لكنها مل تبد�أ يف تطعيم الأطفال �أقل من 15
ع��ام��ا .ويف والي��ة ج��وج��ارات م�سقط ر�أ� ��س رئي�س ال ��وزراء
ن��اري�ن��درا م ��ودي ،ع��ادت امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة �إىل العمل على
قدم و�ساق بعد توقف طويل .وظهرت دالئل مماثلة كثرية
على عودة احلياة �إىل طبيعتها يف �أنحاء البالد .وازدحمت
الطرق والقطارات مرة �أخرى مع عودة النا�س �إىل �أعمالهم
و�سجلت دور ال�سينما زيادة يف �أع��داد اجلماهري ويف مدينة
جوروجرام القريبة من العا�صمة نيودلهي اكتظت املطاعم
و�صاالت الألعاب الريا�ضية باملواطنني.

بد�أت الطائرات امل�سرية الرتكية التي
تعدها �أنقرة فخر �صناعاتها ،العمل يف
ال�ساعات الأوىل من الغزو الرو�سي.
فهذه الأجهزة ذات الأداء العايل وغري
امل�ك�ل�ف��ة ن�سبيا ك��ان��ت ع��ام�لا حا�سما
خ�ل�ال ن��زاع��ي ن ��اغ ��ورين ق ��ره ب ��اغ �أو
ليبيا ،لكنها ال تبدو جمدية بدرجة
كافية هذه املرة.
وي�ق��ول خب��راء �إن كييف متتلك نحو
ع�شرين م��ن ط��ائ��رات ب�يرق��دار فخر
ال���ص�ن��اع��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ترك�ي��ة التي
ي��ؤك��د الرئي�س رج��ب طيب �إردوغ ��ان
�أنها الأف�ضل يف العامل ومت بيعها �إىل
حوايل  15دولة.
ون�شرت ال�سفارة الأوكرانية يف �أنقرة
على م��وق��ع ت��وي�تر منذ ب��داي��ة النزاع
��ص��ورا الن�ف�ج��ارات ن�سبتها لطائرات
م �� �س�ي�رة ت��رك �ي��ة ا� �س �ت �ه��دف��ت �أرت� � ��ال
�شاحنات ودبابات رو�سية مرفقة بو�سم
“بريقدار -ما �شاء اهلل تي بي 2ا�س”
مع وابل من عبارات املديح.
وق��ال �آرون �شتاين م��ن معهد �أبحاث
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة يف وا�شنطن �إن
“�ضربات ت��ي بي 2ق�ل�ي�ل��ة باملقارنة
مع امل�ع��ارك على الأر���ض لكنها مهمة
للروح املعنوية الأوكرانية لأنها تظهر
�أن رو�سيا ال ت�سيطر على ال�سماء”.
و�أ� �ض��اف “يجب تهنئة الأوكرانيني
لأنهم �أبقوا هذه الطائرات يف اجلو».
لكن �شتاين اكد لوكالة فران�س بر�س
�أنه “فوجئ مثل غريه من اخلرباء”
ب��ال��وج��ود ال�ضعيف ل�ل�ق��وات اجلوية
الرو�سية فوق اوكرانيا .ويف حال دخلت

امل�ت��وا��ص�ل��ة م��ن وا��ش�ن�ط��ن وعوا�صم
�أخ � ��رى ب�ه���س�ت�يري��ا .وت� �ف ��ادى كبار
ال��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي�ين الأمل � ��ان االجتماع
ب��ال���س�ف�ير الأوك � � ��راين ال �� �ص��ري��ح يف
�أمل��ان �ي��ا �أن� ��دري ملنيك ال ��ذي حاول
طيلة �أ��ش�ه��ر �إق �ن��اع ب��رل�ين ب�إ�سقاط
ح�ظ��ره��ا ع�ل��ى ت�صدير ال���س�لاح �إىل
بالده.
يف حلظة م�ؤثرة يف اجلل�سة الربملانية
يوم الأح��د ،قابل النواب �إىل ملنيك
الذي جل�س يف ق�سم كبار ال�شخ�صيات
يف مبنى الرايختاغ ،برتحيب حارٍ،
و��ش�ك��رت��ه وزي ��رة اخل��ارج �ي��ة �أنالينا
بريبوك �شخ�صياً على قدومه.
مل ت� �خ ��فِ ب�ي�رب ��وك ال � ��ذي ينتمي
حزبها “اخل�ضر” �إىل التيار امل�سامل
كيف �أجربتها �أحداث الأيام الأخرية
يف �أوكرانيا على مواجهة وقائع غري
مريحة “ما يحدث يف �أوروبا مل يكن
ليت�صوره �شخ�ص من جيلي».
�أ� �ض��اف ال�ك��ات��ب �أن ح��رب ب��وت�ين يف
�أوكرانيا ذكرت �آخرين بالواقع �أي�ضاً.
كان ذلك �صحيحاً بالتحديد بالن�سبة
�إىل م ��ا ي �� �س �م��ى بـ”اال�ستقاللية
اال�سرتاتيجية”،الفكرة التي تقول
�إن �أوروبا قادرة على ف�صل نف�سها عن
الواليات املتحدة يف امل�سائل الأمنية.

رو� �س �ي��ا ب ��أن �ه��ا غ�ي�ر م �ق �ب��ول��ة مع
ت �ف �ك�ير امل ��زي ��د م ��ن ال �� �ش��رك��ات يف
اتخاذ �إجراءات مماثلة.
وق��ال��ت م��ا��س�ترك��ارد �إن �ه��ا حظرت
العديد من امل�ؤ�س�سات املالية من
�شبكة ال��دف��ع اخلا�صة بها نتيجة
للعقوبات امل�ف��رو��ض��ة على رو�سيا
وق��ال��ت ف�ي��زا �إن �ه��ا �ستتخذ �إج ��راء
�أي�ضا.وامتدت �إجراءات عزل رو�سيا
�إىل الثقافة والريا�ضة �أي�ضا.
وقالت ثالث ا�ستوديوهات رئي�سية

اليابان م�ستعدة ال�ستقبال الأوكرانيني الفارين

•• طوكيو-رويرتز

قال رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا �أم�س الأربعاء �إن اليابان م�ستعدة
ال�ستقبال الأوكرانيني الفارين من الغزو الرو�سي.
وق��ال كي�شيدا �إن��ه تعهد ب��ذل��ك يف مكاملة هاتفية م��ع ن�ظ�يره البولندي
ماتيو�س موراو�سكي.
و�أ�ضاف �إنه �أخرب �أي�ضا الرئي�س الأملاين فرانك فالرت �شتاينماير ،يف مكاملة
هاتفية �أخرى� ،أن اليابان �ستعمل ب�شكل وثيق مع �أملانيا لدعم �أوكرانيا.
�ستجعل الأزم ��ة يف �أوك��ران�ي��ا �أوروبا
�أك�ث�ر اع �ت �م��اداً ع�ل��ى امل�ظ�ل��ة الأمنية
ل��وا� �ش �ن �ط��ن وه� � ��ذا واق� � ��ع �سيجرب
الأم ��ري� �ك� �ي�ي�ن ع �ل��ى �إع� � � ��ادة تقييم
حتولهم اال�سرتاتيجي للرتكيز �أكرث
على ال�صني .حتى يف ال��وق��ت الذي
جت�بر فيه الأح ��داث الغربيني على
التفكري يف مبادئهم اال�سرتاتيجية
وال�سيا�سية ،م��ن امل��رج��ح �أن الرجل
ال� � ��ذي �أط � �ل ��ق ك ��ل ه � ��ذه الأح � � ��داث
�سيواجه �أق�سى �صحوة.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ب��وت�ين �آم ��ن ب�أنه
ق��ادر على دق �إ�سفني يف �أوروب ��ا كما
ف�ع��ل ب�ن�ج��اح ع�ل��ى ج�ب�ه��ات �أخ ��رى يف
ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة .ل�ك��ن ه��ذه املرة،
وع��و���ض ��س�ي��ا��س��ة ف ��رق ت���س��د� ،أ�س�س
الرئي�س الرو�سي دون ق�صد �أعظم
حتد لهيمنته :قارة موحدة.

رئي�س الوزراء الأ�سرتايل يعلن �إ�صابته بكوفيد

•• �سيدين�-أ ف ب

�أعلن رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت موري�سون �أم�س الأول الثالثاء
�أ ّن��ه م�صاب بكوفيد ،19-م�شرياً �إىل �أ ّن��ه �ســــيتابع من احلجـــر املنزيل
�إدارة تداعيــــات الفي�ضانات الهائلــــة التي �ضربت ال�ســــاحل ال�شرقي
للبالد.
وقال موري�سون يف بيان �إنّه عانى �أعرا�ضا
�شبيهة بالإنفلونزا بعدما خ�ضع لفح�ص
كوفيد �أتت نتيجته �إيجابية الثالثاء.
و�أ� �ض��اف يف ب�ي��ان “بينما �أخ���ض��ع للعزل
املنزيل� ،أوا�صل ممار�سة جميع م�س�ؤولياتي
ب�صفتي رئي�ساً للوزراء».
و�أو�ضح �أنّه يتابع اال�ستجابة للفي�ضانات
املميتة يف واليتي كوينزالند ونيو �ساوث
ويلز ،ف�ض ً
ال عن “امل�أ�ساة التي ّ
تتك�شف يف
�أوكرانيا والعدوان الرو�سي املجنون».

ال تكفي لتغيري جمرى النزاع

الطائرات رّ
امل�سية الرتكية مك�سب لأوكرانيا

ه��ذه ال �ق��وات ب�شكل ك�ث�ي��ف ،ف�سيكون
عمل الطائرات امل�سرية حمدودا جدا.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه ي �ت��وق��ع �أن “يطالها
اال�ستنزاف قريبا».
خ�ل�ال ��س�ن��وات ،ر��س�خ��ت ت��رك�ي��ا �سمعة
ط��ائ��رات�ه��ا امل���س�يرة يف ال���س��وق يف عدد
م��ن ال �ن��زاع��ات ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت م�سارح
عر�ض لها.
ف �ف��ي ن ��اغ ��ورين ق ��رة ب ��اغ يف ت�شرين
ال �ث��اين/ن��وف �م�بر � ،2020ساهمت
الطائرات الرتكية امل�سرية يف �إحداث

هي �سوين ودي��زين ووارن��ر براذرز
�إن � �ه ��ا � �س �ت��وق��ف ع ��ر� ��ض الأف� �ل��ام
ال �ق��ادم��ة يف رو��س�ي��ا م��ؤق�ت��ا بينما
حت � ��رك االحت� � � ��اد ال� � � ��دويل لكرة
القدم (الفيفا) واللجنة الأوملبية
الدولية ملنع الفرق والريا�ضيني
الرو�س من املناف�سة.
و�أعلن االحتاد الدويل للتايكوندو
جتريد بوتني من احل��زام الأ�سود
ال�شريف يف اللعبة ب�سبب غزو بالده
لأوكرانيا.

حت��ول حا�سم مل�صلحة �أذرب�ي�ج��ان �ضد
�أرمينيا� .أ�شار مناف�س غربي طلب عدم
ك�شف هويته �إىل “ب�ساطة وم�صداقية
والقدرة على املناف�سة” لهذه الطائرة،
معتربا �أن تركيا “اخرتعت “كال�ش”
القرن احلادي والع�شرين” ،يف �إ�شارة
�إىل ر�شا�ش كال�شنيكوف (ايه كي)47
الرخي�ص الثمن وال�سهل اال�ستعمال.
وه � ��ذه ال� �ط ��ائ ��رات ال �ت��ي ي �ب �ل��غ طول
منوذجها “تي بي ”2نحو � 6,5أمتار،
�أخف مبرتني من مناف�ستها الأمريكية

“ريرب” وق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ت�ح�ل�ي��ق ملدة
ت�صل �إىل � 27ساعة بال توقف ب�سرعة
 220كيلومرتا يف ال�ساعة ،على ارتفاع
ت�شغيلي يراوح بني  18و� 25ألف قدم
ح�سب موقع ال�شركة املنتجة بايكار.
وميكنها �أن حتمل “�أربع ذخائر ذكية
موجهة بالليزر».
وقال �ستيف ميتزر ويو�ست �أولييمان�سو
حمررا مدونة “�أوريك�س” �إن “متكن
ط ��ائ ��رة م �� �س�ي�رة خ �ف �ي �ف��ة ورخي�صة
ن �� �س �ب �ي ��ا ل� �ي� �� ��س ف � �ق� ��ط م � ��ن جتنب

منظومات �صواريخ �أر�ض جو واحلرب
االل�ك�ترون�ي��ة ،ب��ل ر�صدها وتدمريها
�أي�ضا بخ�سائر قليلة يف املقابل” ميثل
“نقطة حتول حا�سمة يف تاريخ احلرب
احلديثة».
وك � ��ان ل ��دى ك �ي �ي��ف ح � ��واىل ع�شرين
ط��ائ��رة “تي بي ”2يف ب��داي��ة النزاع
ح�سب �آرون �شتاين.
وق��ال �سنان �أولغن مدير مركز �إيدام
ل�ل�أب�ح��اث يف ا�سطنبول� ،إن اوكرانيا
خ�سرت �إحدى هذه الطائرات يف الأيام
الأخ �ي�رة .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اتفاقات
مربمة مع ال�شركة امل�صنعة  ،مل يبد�أ
�إن�ت��اج�ه��ا امل�ح�ل��ي يف �أوك��ران �ي��ا ولي�س
من الوا�ضح ما �إذا ك��ان �سيتم ت�سليم
طائرات �أخرى ب�سرعة.
وا�ستخدمت كييف للمرة الأوىل هذه
ال�ط��ائ��رات يف ت�شرين الأول�-أكتوبر
املا�ضي لإ�سكات موقع مدفعي رو�سي
ان �ف �� �ص��ايل ك � ��ان ي �� �س �ت �ه��دف ال� �ق ��وات
الأوكرانية يف دونبا�س.
ل�ك��ن م��ن امل��رج��ح �أن ي�ت�لا��ش��ى ت�أثري
امل �ف��اج ��أة .وق ��ال ��س�ت�ين اوج ��ن مدير
مركز الأبحاث �إي��دام يف ا�سطنبول �إن
“الطائرات امل�سرية كانت ق��ادرة على
�إح��داث فرق يف النزاعات يف ناغورين
ق��رة ب��اغ �أو �سوريا �أو ليبيا ،لكنها لن
تكون ال�شيء نف�سه يف �أوكرانيا».
وا� � �ض ��اف “لتكون ه� ��ذه ال �ط��ائ��رات
امل�سرية فعالة يجب �أن تعمل يف بيئة
خالية م��ن ال�ت�ه��دي��دات اجل��وي��ة .كان
هذا هو احلال يف مواقع النزاعات هذه
لكن الأم��ر ال ينطبق على �أوكرانيا”
ح �ي��ث ت �ن �� �ش��ر رو� �س �ي ��ا �أن �ظ �م ��ة حرب
�إلكرتونية متطورة.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
�سيكريت كوكينج
رخ�صة رقم CN 3665210: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/كافترييا �سويت
وكريب رخ�صة رقم CN 2062882:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شيخه �سامل حممد الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سعيد مبارك �سامل الكتبي
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/حمل املي�س خلياطة
وتطريز املالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1016438:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل قران النوبي مزينه العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عي�سى حبيب �سامل املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة تيكنوكان�سلت انرتنا�شيونال
(يو كيه) ليمتد (اجلن�سية :اململكة املتحدة) قد تقدمت بطلب
�شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة �أبوظبي (العنوان :دملا�-شارع دملا
مع�سكر �آل نهيان� ,ص.ب )93694 :واملقيدة حتت رقم ()1729يف
�سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل �إجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب
املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض �أن يتقدموا
باعرتا�ضهم �إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر
على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد� -إدارة الت�سجيل التجاري�-ص.ب� 901 :أبوظبي
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رودكو للنقليات
رخ�صة رقم CN 1907777:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عمر ح�سن مهاود ح�سن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مروه على مبارك �سليمان ال�شرقى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.20*0.50اىل 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 /رودكو للنقليات
ROADCO TRANSPORT

�إىل /رودكو للنقليات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ROADCO TRANSPORT - 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)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �سوفى مكانى
رخ�صة رقم CN 3789172:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا �سوفى مكانى
SOOFI MAKKANI CAFETERIA

�إىل /مطعم وم�شاوي بيكال فورت

BEKAL FORT RESTAURANT & GRILLS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شاوي علي الفحم (�سفاري) 5621006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة ( اعداد وجبات ) 5629002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم وجبات �سريعة 5610004
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توب ووركر لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1047117:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سلطان مطر حيدر عبداهلل البلو�شى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سلطان مطر حيدر عبداهلل البلو�شى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد حمى الدين نور العام
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /توب ووركر لل�صيانة العامة ذ.م.م
TOP WORKERS GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /توب ووركر لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TOP WORKERS 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)

�إعــــــــــالن

�إدارة الت�سجيل التجاري

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا برجريزر
رخ�صة رقم CN 2996069:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شيخه �سامل حممد الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سعيد مبارك �سامل الكتبي
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

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1148932:باال�سم التجاري:كري�ستال
كون�سبت للنظافة العامة  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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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مع�سكر �أوروبي يجهز منتخب الإمارات لكرة اليد
للم�شاركة يف الدورة اخلليجية
•• �أبوظبي-وام:

�أكد نا�صر احلمادي الأمني العام الحتاد الإمارات لكرة اليد �أنه مت اعتماد جلنة املنتخبات
م�شاركة منتخبنا الوطني يف دورة الألعاب اخلليجية الثالثة بالكويت التي �ستقام يف �شهر
مايو املقبل ،بقائمة ت�ضم  16العبا بح�سب لوائح البطولة.
وق��ال احلمادي يف ت�صريحات لـ "وكالة �أنباء الإمارات"  /وام � /إن امل�شاركة اخلليجية
�ستكون �ضمن خطة �إع ��داد املنتخب م��ن �أج��ل اال�ستحقاقات املقبلة ،خا�صة البطولة

الآ�سيوية ،الفتا �إىل �أن��ه مت االتفاق على �إقامة مع�سكر داخلي للمنتخب قبل امل�شاركة
يف البطولة اخلليجية �إ�ضافة �إىل مع�سكر خارجي من املتوقع �أن يكون ب�إحدى الدول
الأوروب�ي��ة .وفيما يتعلق بنتائج منتخب الإم��ارات الأخ�يرة يف البطولة الآ�سيوية التي
�أقيمت يف اململكة العربية ال�سعودية � ..أك��د �أن��ه متت مناق�شة نتائج املنتخب الأول يف
البطولة من �أجل معاجلة ال�سلبيات لتالفيها خالل امل�شاركات املقبلة.
و�أ�ضاف " :ن�أمل �أن تكون البطولة اخلليجية يف الكويت بداية عودة منتخبنا الوطني �إىل
من�صات التتويج ،خا�صة و�أن لدينا �أف�ضل العنا�صر داخل الفريق ،ونتوقع منهم الكثري

خالل الفرتة القليلة املقبلة".
وعن امل�شاركة يف بطولة �آ�سيا للنا�شئني بالبحرين  ..قال الأمني العام الحتاد الإمارات
لكرة اليد �إن��ه مت خ�لال االج�ت�م��اع الأخ�ي�ر للجنة املنتخبات اعتماد م�شاركة منتخب
الإم��ارات للنا�شئني من مواليد  ،2005-2004يف البطولة الآ�سيوية التي �ستقام يف
�شهر يوليو املقبل ،و�ست�شهد الفرتة املقبلة قبل انطالق البطولة �إقامة مع�سكر خا�ص
لالعبني من �أجل اال�ستعداد للحدث .وفيما يتعلق امل��درب اجلديد ملنتخب اليد � ..أكد
احلمادي �أنه مل يتم اال�ستقرار على ا�سم املدرب حتى الآن.

برعاية حمدان بن زايد ..

17
19
19

حممد بن �سليم  -الدعم احلكومي يعزز
م�ستقبل رايل �أبو ظبي ال�صحراوي الالمع
• رئي�س االحتاد الدويل لل�سيارات اجلديد� :إن طول عمر الرايل يعود لر�ؤية دولة
الإمارات العربية املتحدة يف تقدمي ريا�ضة �سيارات م�ستدامة عاملية امل�ستوى
•• �أبوظبي –الفجر:

برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،
ينطلق رايل �أبوظبي ال�صحراوي يف ن�سخته احلادية والثالثني خالل الفرتة
من  10 – 5مار�س املقبل.
وقال حممد بن �سليم ،رئي�س االحتاد الدويل لل�سيارات ،اليوم �إن رايل �أبوظبي
ال�صحراوي ميتلك تاريخا يبعث على الفخر ي�ستند على ال��دع��م احلكومي
امل�ستمر والذي يظل العامل الرئي�سي يف م�ستقبله الزاهر.
ومع بدء العد التنازيل النطالق الن�سخة احلادية والثالثني من رايل �أبوظبي
ال�صحراوي خالل هذا ال�شهر  ،قال حممد بن �سليم م�ؤ�س�س الرايل ان ا�ستمرار
احل��دث هو تكرمي لر�ؤية الإم��ارات العربية املتحدة يف تعزيز مكانتها العاملية
كمركز لريا�ضة ال�سيارات امل�ستدامة.
و�أ� �ض��اف "خال�صة ال�ق��ول وراء جن��اح رايل �أب��وظ�ب��ي ال���ص�ح��راوي .لقد قدمت
حكومة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة دع�م�اً وت�شجيعاً هائلني ل�ل��رايل على مر
ال�سنوات ،لأن اخلطة كانت دائماً تهدف لالرتقاء بالرايل �إىل امل�ستوى الأعلى،

واملحافظة عليه هناك".
وتابع قائ ً
ال "من دون هذا االلتزام لرمبا كانت م�سرية الرايل قد كافحت من
�أجل البقاء .ومع ذلك ،بات الرايل ميتلك �إرثاً كبرياً ميكن االعتماد عليه ،حيث
و�صل �إىل م�ستوى �آخر كجزء من بطولة العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة
لل�سيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) اجلديدة".
وقد كان حممد بن �سليم ،هو من ا�ستلهم فكرة �إن�شاء مرحلة خا�صة ق�صرية يف
الرايل يف �أبوظبي  ،وقام بتدوين خطته الأ�صلية لتنظيم هذا احلدث .و�أطلقها
عام  ،1991قام با�شراك مرحلة خا�صة يف الرايل يف �أبوظبي يف العام التايل
مبرحلة خا�صة ق�صرية بالقرب من مطار املدينة ،وكانت �أول م�شاركة للرايل يف
العا�صمة �أبوظبي.
وهذه �صورة بالأبي�ض والأ�سود من �أر�شيف منظمة الإمارات لل�سيارات والدراجات
النارية ،الهيئة املنظمة للرايل ،تظهر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي  ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو يعطي �شارة
انطالق ال�سيارات.
ويف العام امل��وايل ،ان�ضم ال��رايل �إىل ك�أ�س العامل ل�سباقات كرو�س كانرتي ،ويف

ع ��ام  1995ب ��د�أ يف ا��س�ت���ض��اف��ة الدراجات
وال���س�ي��ارات ،ويف ع��ام � 1999أ�صبح ج��زءاً م��ن بطولة ك��أ���س ال�ع��امل للراليات
ال�صحراوية الطويلة.
ويعترب ال��رايل الآن �أح��د خم�سة رال�ي��ات نخبة ت�شكل بطولة العامل للراليات
ال�صحراوية اجل��دي��دة ،ليدخل ال ��رايل ع���ص��راً ج��دي��داً حيث ت��وح��دت �أحداث
الراليات ال�صحراوية الطويلة التي ينظمهما االحتاد الدويل لل�سيارات ()FIA
واالحتاد الدويل للدراجات النارية ( )FIMيف بطولة عاملية واحدة لأول مرة.
ويوفر رايل �أبوظبي ال�صحراوي للمناف�سني وف��رق الراليات من �سائر �أنحاء
العامل مناظر طبيعية �صحراوية رائعة .وق��د حظي جم��دداً ه��ذا العام بدعم
حيوي
من جانبها �أعربت منظمة الإم��ارات لل�سيارات والدراجات النارية عن �شكرها
و�إمتنانها ل�شركائها اال�سرتاتيجيني يف �أبوظبي ومنطقة الظفرة للم�ساعدة
ال�ضخمة والدعم الذي يقدمونه لعمليات تنظيم حدث �أكرث ا�ستدامة بيئياً.
هذا وقد قامت القوات امل�سلحة الإماراتية برتكيز خميم ال��رايل امل�ؤقت الذي
�سيحت�ضن الفرق املتناف�سة على ام�ت��داد �أ�سبوع .وتوفر ف��رق البلدية الدعم

على مدار ال�ساعة .وتقوم �شركة تدوير كذلك بدور رئي�سي خالل هذا احلدث
الدويل.
وقد �إلتزم الرايل على مدى �أربعة عقود ،بلوائح ومعايري بطولتي ك�أ�س العامل
لل�سيارات وك�أ�س العامل للدراجات النارية يف الطريق لإدراج��ه �ضمن بطولة
العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة لل�سيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم)
اجلديدة.
و�سي�شعر كل من ال�سائقني والدراجني الذين �سيتجمعون يف حلبة مر�سى يا�س
بالعا�صمة �أبوظبي بالتقدم واملزايا التي يوفرها الرايل وذلك قبل االنطالقة
الر�سمية ل��ه يف  6م��ار���س .و��س��وف ينطلق ال��رايل م��ن العا�صمة �أبوظبي �إىل
منطقة الظفرة الزاخرة باملناظر الطبيعية ال�صحراوية اخلالبة الجتياز خم�س
مراحل تبلغ م�سافتها  264كم و  318كم و  270كم و  257كم و217
كم على التوايل ،م�ضافة �إىل املراحل االنتقالية وم�سافتها  519كم لي�صبح
�إجمايل م�سافة الرايل  1.917كم.
واخ�ت�ت��م حم�م��د ب��ن �سليم "هذا م��ا يجعل املناف�سني ي �ع��ودون ع��ام��ا ب�ع��د عام
للم�شاركة يف م�سرية الرايل اخلا�صة وم�ستقبلها الزاهر ".

كابيت�ش يحرز ذهبية احلزام الأ�سود يف الدوري الدويل لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
•• ليوبليانا-وام:

حققت ج��ول��ة �سلوفينيا م��ن �سل�سلة
ج � ��والت ال � � ��دوري ال� � ��دويل لرابطة
�أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو جناحا
كبريا ،حظي ب��ردود �أف�ع��ال وا�سعة يف
�أوروب� � ��ا يف خم�ت�ل��ف و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام
التقليدية واحلديثة ،يف ظل م�شاركة
 240الع �ب��ا والع �ب��ة م��ن  20دولة
ح� ��ول ال� �ع ��امل .و�أق �ي �م��ت املناف�سات
يف م��دي �ن��ة ل �ي��وب �ل �ي��ان��ا ال�سلوفينية
وح���ض��ره��ا روب �ي�رت ب�يردت����ش رئي�س
االحتاد الأوروب��ي وعدد من م�س�ؤويل
ريا�ضة اجلوجيت�سو يف �أوروبا.
وت �ق �ي ��م راب � �ط� ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ملحرتيف
اجلوجيت�سو �أك�ثر من  120بطولة
حول العامل يف خمتلف القارات لن�شر
وتطوير اللعبة ،واكت�شاف املواهب،
وت�ستهدف ال��و��ص��ول �إىل رق��م 150
بطولة ومناف�سة خالل عام .2023
ويف �ضوء ذلك تعد �أبوظبي �أكرب مطور
يف العامل لريا�ضة اجلوجيت�سو.
و��ش�ه��دت ال �ن��زاالت ت��أل��ق ال�ع��دي��د من
الالعبني والأبطال �أهمهم ال�سلوفيني
امل�ي�ر ك��اب�ي�ت����ش ،ال ��ذي ف��از بامليدالية
الذهبية للحزام الأ��س��ود للبدلة فئة

"الأ�ساتذة  " 2ل��وزن  120كجم،
وماك�س �أرنولد الذي توج بذهبية وزن
 85كجم للمحرتفني فئة احلزام
ال�ب�ن��ي ،وال �ك��روات��ي ل��وك��ا �سكوريت�ش
الذي فاز بامليدالية الذهبية عن وزن
 120كجم للمحرتفني فئة بدون
ب��دل��ة ،والبطلة ال�سلوفانية مارو�سا
�سميجوت�ش التي ف��ازت بذهبية وزن
 55كجم للحزام الأزرق بدون بدلة.
و�شهدت البطولة توزيع  72ميدالية
ذهبية ،و 66ف�ضية ،و  38برونزية،
ف �ي �م��ا ح���ص�ل��ت �أك ��ادمي� �ي ��ة جراي�سي
ب��اه��ا ع�ل��ى ج��ائ��زة امل��رك��ز الأول على
م�ستوى الأكادمييات امل�شاركة ،حيث
ح���ص��دت  15950ن�ق�ط��ة ،مب��ا رفع
ر�صيد �سلوفينيا �إىل  21650نقطة
ل�ت�ح�ت��ل امل��رك��ز الأول ع�ل��ى م�ستوى
ال� � ��دول ،وت �ل �ت �ه��ا ال�ت���ش�ي��ك يف املركز
ال� �ث ��اين ب��ر� �ص �ي��د  12200نقطة،
ثم كرواتيا يف املركز الثالث بر�صيد تطبيق ال�بروت��وك��ول الطبي املعتمد
 11550نقطة ،وتعد �أبرز مكا�سب مبنتهى الدقة ،و�إل��زام كل امل�شاركني
البطولة �أنها �شهدت توافد عدد كبري ب�ك��اف��ة ��ض��واب�ط��ه ،ل�ل�خ��روج باحلدث
م��ن الأب �ط��ال وال �ب �ط�لات الواعدين يف �أف�ضل ��ص��ورة .وتكت�سب البطولة
وال��واع��دات ال��ذي��ن �سيكون لهم �ش�أن �أهمية ك�برى ،وف�ضال ع��ن جوائزها
امل��ال�ي��ة وم�ي��دال�ي��ات�ه��ا� ،إال �أن �ه��ا متنح
كبري يف م�ستقبل هذه الريا�ضة.
وح ��ر�� �ص ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة على ك��ل الع��ب يح�صل على امل��رك��ز الأول

• �سلوفينيا تتوج باملركز الأول ..وجراي�سي باها حت�صل على لقب �أف�ضل �أكادميية
• رئي�س االحتاد الأوروبي� :أبوظبي عالمة فارقة يف تاريخ تطور اللعبة يف العامل
يف ف�ئ�ت��ه  600ن�ق�ط��ة يف الت�صنيف
الدويل ال�سنوي للمناف�سة على جائزة
�أبوظبي العاملية ال�سنوية.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه �أك ��د روب�ي��رت بريدت�ش
رئي�س االحتاد الأوروب��ي للجوجيت�سو
�أن �أبوظبي �أحدثت نقلة نوعية كبرية
يف اجلوجيت�سو على امل�ستوى العاملي،

و�أن م��ا تقوم ب��ه م��ن تطبيق لأف�ضل
ب ��رام ��ج يف ال� �ع ��امل ل �ن �� �ش��ر وتطوير
ال �ل �ع �ب��ة ،واك �ت �� �ش��اف امل ��واه ��ب يف �سن
مبكرة ،و�صناعة الأبطال ،وتنظيم �أهم
بطوالت يف العامل ،يلهم كل االحتادات
الوطنية والقارية لال�ستفادة من تلك
ال�ب�رام��ج وامل� �ب ��ادرات ،وي��وف��ر �أف�ضل

بيئة تناف�سية لالعبني م��ن خمتلف
دول ال �ع��امل ،م���ش�يرا �إىل �أن ريا�ضة
اجلوجيت�سو وك��ل املنتمني لها كانوا
ي�شعرون بالتهمي�ش يف ال�سابق ،ولكن
م�ن��ذ دخ ��ول �أب��وظ�ب��ي ع�ل��ى خ��ط تلك
الريا�ضة ،تغري امل�شهد متاما ،وحدث
�إثراء �شامل لكل املمار�سات يف الربامج

امل �ت �ب �ع��ة وال� �ب� �ط ��والت االح�ت�راف� �ي ��ة،
وااله�ت�م��ام الإع�لام��ي الكبري ،ف�ضال
ع��ن �أن �ه��ا ت �ق��ود اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة يف
اعتماد اللعبة يف كل املنظمات.
وقال بريديت�ش " :نتقدم بال�شكر �إىل
��س�ع��ادة ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�ه��ا��ش�م��ي رئي�س
االحتادين الإماراتي والآ�سيوي النائب
الأول لرئي�س االحت��اد ال��دويل ،و�إىل
رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
على �سل�سلة بطوالت الدوري الدويل
يف خم �ت �ل��ف دول ال � �ع� ��امل ،وك��ذل��ك
� �س �ل �� �س �ل��ة ج� � ��والت �أب ��وظ� �ب ��ي جراند
� �س�لام للجوجيت�سو ،ح�ي��ث �ساهمت
ه��ذه ال�ب�ط��والت يف اك�ت���ش��اف العديد
م��ن النجوم والنجمات ،ووف��رت لهم
ال��داف��ع ملوا�صلة التدريبات م��ن �أجل
التتويج يف ك��ل بطولة ،واملناف�سة يف
النهاية على جائزة �أبوظبي العاملية،
ول� �ه ��ذا ف� � ��إن ك ��ل حم �ب��ي ومنت�سبي
وم �� �س ��ؤويل اجل��وج�ي�ت���س��و يف العامل،
يدركون �أن تاريخ تلك اللعبة ينق�سم
�إىل مرحلتني ،مرحلة ما قبل دخول
�أبوظبي لدائرة الت�أثري فيها ،ومرحلة
ما بعد دخول �أبوظبي بثقلها مبا حقق
نقلة نوعية �شاملة يف ك��ل اجلوانب.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه �أك � ��د ط � ��ارق البحري

م��دي��ر ع��ام راب �ط��ة �أب��وظ �ب��ي ملحرتيف
اجلوجيت�سو �أن املتابعة احلثيثة من
�سعادة عبداملنعم الها�شمي لكل جوالت
وبطوالت الرابطة ،وتعليماته امل�ستمرة
بالتطوير والتحديث ،وراء النجاحات
امل�ت��وا��ص�ل��ة لفعاليات ال��راب�ط��ة حول
العامل ،م�شريا �إىل �أن الرابطة تنظر
دائما على م�ؤ�شرات الأداء كل �شهر ،يف
البطوالت والفعاليات التي تنظمها
ح ��ول ال� �ع ��امل ،ل���ض�م��ان ال �ت��واج��د يف
ك��ل م �ك��ان ،مب��ا ي�ع��زز م�ك��ان��ة �أبوظبي
ك �ع��ا� �ص �م��ة ل �ل �ج��وج �ي �ت �� �س��و ال �ع ��امل ��ي،
وي ��ؤك��د للجميع �أن �ه��ا ال�ق��اط��رة التي
جت��ر خلفها ك��ل ب��رام��ج وم�شروعات
ومبادرات التطوير.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ب �ح��ري اجل ��ول ��ة املقبلة
م� ��ن ال� � � � ��دوري ال � � � ��دويل � �س �ت �ق ��ام يف
�أم � �� � �س�ت��ردام ومت االط �م �ئ �ن ��ان على
اك �ت �م��ال اال�� �س� �ت� �ع ��دادات النطالقها
يف  5م��ار���س اجل ��اري ،وذل��ك ب�ع��د �أن
مت �إغ �ل�اق ب��اب الت�سجيل ل�ه��ا �أم�س
الثالثاء ،و�ستت�ضمن مناف�ساتها كل
الفئات الرباعم والأ�شبال والنا�شئني
وال�شباب والأ��س��ات��ذة ،وهناك توا�صل
مع املنظمني املحليني الخراج احلدث
ب�أف�ضل �صورة.

جلنة بـ «الوطني االحتادي» تناق�ش �سيا�سة الهيئة العامة
للريا�ضة بح�ضور ممثلي املجال�س الريا�ضية
•• دبي -وام:

وا�� �ص� �ل ��ت جل �ن��ة � � �ش � ��ؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب والريا�ضة
والإع � �ل � ��ام يف امل �ج �ل ����س الوطني
االحت � ��ادي خ�ل�ال اج �ت �م��اع عقدته
ب ��رئ ��ا�� �س ��ة �� �س� �ع ��ادة ع� ��دن� ��ان حمد
احل �م��ادي رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ،يف مقر
الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجل�س بدبي،
مناق�شة م��و��ض��وع �سيا�سة الهيئة

العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم قطاع
الريا�ضة بالدولة ،بح�ضور ممثلي
املجال�س الريا�ضية يف �أبوظبي ودبي
وال�شارقة.
ح�ضر االج �ت �م��اع �أع �� �ض��اء اللجنة،
�سعادة كل من� :شذى �سعيد النقبي
م� �ق ��ررة ال �ل �ج �ن��ة ،و� � �س� ��ارة حممد
ف�ل�ك�ن��از ،وال��دك �ت��ورة ��ش�ي�خ��ه عبيد
الطنيجي ،وعائ�شة ر��ض��ا البريق،
ون��ا��ص��ر حم�م��د ال�ي�م��اح��ي� ،أع�ضاء

•• �أبوظبي-وام:

يتوا�صل التناف�س بني الأندية العربية داخل امل�ستطيل الأخ�ضر بني الأكرث
تتويجا بالدوريات القارية والدوريات املحلية ،وخارج امل�ستطيل الأخ�ضر
بني الأندية الأعلى من حيث القيمة ال�سوقية.
وحافظ فريق الهالل ال�سعودي على �صدارته لأغلى الأندية العربية من
حيث القيمة ال�سوقية لالعبيه يف مطلع �شهر مار�س اجلاري وذلك بح�سب
موقع تران�سفري ماركت املتخ�ص�ص يف �أرقام واح�صائيات الفرق والالعبني،
فيما ظ��ل الأه�ل��ي امل�صري باملركز الأول بح�سب الأك�ث�ر تتويجا ب�ألقاب
الدوري املحلي والقاري ،يف الوقت نف�سه الذي يحتل فيه الفريق امل�صري
املركز اخلام�س من ناحية القيمة ال�سوقية لأغلى الأندية العربية.
ويف التقرير التايل تر�صد وكالة �أنباء الإمارات "وام" �أبرز الأندية العربية

املجل�س الوطني االحتادي.
وق��ال��ت ��س�ع��ادة ��ش��ذى ال�ن�ق�ب��ي � ،إن
اللجنة �ضمن خطة عملها ملناق�شة
م��و� �ض��وع ��س�ي��ا��س��ة ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل��ري��ا� �ض��ة يف � � �ش � ��أن دع � ��م قطاع
الريا�ضة ب��ال��دول��ة ،ع�ق��دت لقاءات
مع ممثلي اجلهات املعينة بالقطاع
ال��ري��ا� �ض��ي يف ال� ��دول� ��ة ،لالطالع
على التحديات التي تعيق تطوير
ال ��ري ��ا� �ض ��ة يف ال� ��دول� ��ة وال � �ك� ��وادر

ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ورع��اي��ة امل��وه��وب�ين يف
خمتلف �أنواع الريا�ضات.
و�أ�ضافت �أنه مت يف االجتماع مناق�شة
ممثلي امل�ج��ال����س ال��ري��ا��ض�ي��ة حول
�سبل تذليل هذه التحديات لتنفيذ
اخلطط اال�سرتاتيجية التي تهدف
�إىل تطوير قطاع الريا�ضة يف كل
�إم� � ��ارة ،ك �م��ا اط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة على
�آلية التن�سيق بني خمتلف املجال�س
ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف ال ��دول ��ة واجلهات

امل �ع �ن �ي��ة ب��ال��ري��ا� �ض��ة ،ومت كذلك
مناق�شة ع��دد من املالحظات التي
تبينت للجنة خالل اطالعها على
ت�ق��اري��ر ودرا� �س��ات حتليلية خا�صة
ب��امل��و��ض��وع ،م�شرية �إىل �أن اللجنة
�ستعقد لقاءات مع اللجنة الأوملبية
حم ��اور :ال���س�ي��ا��س��ات والت�شريعات يف الدولة ،ومتكني الكوادر املواطنة التحتية للأندية الريا�ضية ،ودور
الوطنية واالحتادات الريا�ضية.
وتناق�ش اللجنة م��و��ض��وع �سيا�سة التكاملية لدعم وتطوير الريا�ضة يف ال� �ق� �ط ��اع ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ورع ��اي ��ة الهيئة يف بناء ال�شراكات اخلارجية
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة يف �ش�أن ب ��ال ��دول ��ة ،وم� � �ب � ��ادرات ال �ه �ي �ئ��ة يف امل��وه��وب�ين ال��ري��ا��ض�ي�ين ،ومبادرات وتعزيز ال�ق��درات املالية التمويلية
دعم قطاع الريا�ضة بالدولة ،وفق تطوير وتعزيز الريا�ضات املختلفة وبرامج الهيئة يف �ش�أن تطوير البنى لالحتادات الريا�ضية.

الأندية العربية الأكرث تتويجا والأعلى قيمة �سوقية ..
الأهلي امل�صري والهالل ال�سعودي يت�صدران امل�شهد
الأعلى يف القيمة ال�سوقية ،وكذلك �أبرز الأندية العربية من حيث حتقيق
الإجنازات والألقاب املحلية والقارية.
وبح�سب اح�صائيات موقع تران�سفري ماركت املتخ�ص�ص يف �أرقام واح�صائيات
الالعبني والأندية ،يت�صدر الهالل ال�سعودي قائمة �أغلى الأندية العربية
بقيمة �سوقية قدرها  60.43مليون ي��ورو ،فيما ي�أتي الن�صر ال�سعودي
باملركز الثاين بقيمة �سوقية تبلغ  55.68مليون يورو ،وثالثا ي�أتي الريان

القطري بقيمة �سوقية تبلغ  33.33مليون يورو ،ثم االحتاد ال�سعودي
بقيمة بلغت  32.48م�ل�ي��ون ي ��ورو ،ويليهم الأه �ل��ي امل���ص��ري يف املركز
اخلام�س بقيمة �سوقية تبلغ  31.85مليون يورو.
ويف م�سابقة ال��دوري الإماراتي يحتل نادي العني مت�صدر جدول ترتيب
الدوري حتى الآن املركز الأول يف قائمة �أغلى فرق دوري �أدنوك للمحرتفني،
بقيمة �سوقية تبلغ  25.65مليون ي��ورو ،يليه ال�شارقة بقيمة 24.48

مليون ي��ورو ،ثم الو�صل بقيمة  20.66مليون ي��ورو ،ثم الوحدة بقيمة
 20.65مليون يورو ،ثم الن�صر بقيمة  19.54مليون يورو.
�أم��ا بالن�سبة لقائمة �أف�ضل الأن��دي��ة العربية من حيث �إح��راز البطوالت
القارية واملحلية ،فيت�صدر الأهلي امل�صري قائمة الأكرث تتويجا بالبطوالت
القارية مبجموع  24لقبا قاريا ،بينما ي�أتي الزمالك ثانيا مبجموع 13
لقبا ،ويليه ال��رج��اء امل�غ��رب��ي ثالثا مبجموع � 9أل �ق��اب ق��اري��ة ،ث��م النجم
ال�ساحلي التون�سي مبجموع � 9ألقاب قارية ثم الهالل ال�سعودي خام�سا
مبجموع � 8ألقاب قارية بالت�ساوي مع الرتجي التون�سي.
ويف م��ا يتعلق ببطوالت ال ��دوري املحلي فيت�صدر الأه�ل��ي امل�صري �أي�ضا
القائمة بر�صيد  42لقبا ،ث��م الفي�صلي الأردين وامل �ح��رق البحريني
بعدد  34لقبا لكل منهما ،ثم الرتجي التون�سي بعد  31لقبا ،والهالل
ال�سوداين بعدد  27لقبا.
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«الإمارات للدراجات» يتوج باملركز الأول يف �سباق لو�سامني يف بلجيكا
•• بروك�سل  -وام:

18

�أح��رز الإيطايل ماتيو ترينتني دراج فريق الإم��ارات ف��وزه ال�شخ�صي
الأول ،والعا�شر للفريق هذا املو�سم ،بعد فوزه باملركز الأول يف �سباق لو
�سامني الذي �أقيم �أم�س يف بلجيكا على م�سار بطول  209كم ،انطالقاً
من كوارينيون و�صو ًال �إىل دور.
ومت � ّك��ن الإي �ط��ايل ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  32ع��ام �اً م��ن االن���ض�م��ام �إىل
املجموعة املتقدمة التي ت�ألفت م��ن  8دراج�ي�ن ،قبل �أن ينطلق مع
الو�صول �إىل اجلزء املر�صوف باحل�صى يف �آخر  20كم لينتزع الفوز
باملركز الأول.
وق��ال ماتيو ترينتني " :ك��ان ال�سباق ج�ي��داً رغ��م �صعوبته وم�ستوى
املناف�سة ال�شديد منذ حلظاته الأوىل .وهدفنا يف الفريق تركز على

جتنب �سباق �سرعة نهائي بني جمموعة كبرية من الدراجني ،فالعديد
من الدراجني امل�شاركني يتمتعون بقدرات كبرية يف �سباقات ال�سرعة.
وبد�أ الدراجون يف االنطالق قبل  50كم من خط النهاية ،حيث ت�شكلت
جمموعة متقدمة من  25دراجاً ،قبل �أن تتقل�ص املجموعة وتقت�صر
على عدد حمدود من الدراجني فقط� .أنا �سعيد بهذه النتيجة ،فقد
�أثمرت جهود الفريق وانتهى ال�سباق ل�صاحلنا يف النهاية".
وكان ترينتني قد ا�ستفاد من م�ستوى لياقته يف الكيلومرتات الأخرية
من ال�سباق ،حيث متكن من مواجهة مناف�سه فيكتور كامبنارت "لوتو-
�سودال" ال��ذي بذل ق�صارى جهده للحاق بالنجم الإي�ط��ايل ،قبل �أن
ينطلق الأخري ب�أق�صى �سرعته يف �أداء هجومي مذهل م ّكنه من الفوز
ب��امل��رك��ز الأول متقدماً ب�ف��ارق �ضئيل ع��ن مناف�سه الفرن�سي هوغو
هوف�ستيرت "�أركيا�-سام�سيك" الذي حل ثانياً.

قبل نهائي الرت�ضية

ال�شيخة عليا تفوز على غنتوت وزيدان يتخطى عقبة بنجا�ش
•• دبي-الفجر

جن��ح ف��ري��ق اي��ه ام بقيادة ال�شيخة عليا �آل مكتوم يف الفوز
على فريق غنتوت بقيادة يو�سف بن د�سمال وبنتيجة ت�سعة
مقابل �سبعة �أه��داف يف مباراة قوية ومثرية مل ي�ستفد فيها
فريق غنتوت من اللعب على ملعبه وو�سط جمهوره بعد �أن
مت نقل امل�ن�ب��اراة م��ن دب��ي الن��د اىل غنتوت لتلعب يف الفرتة
ال�صباحية وبهذه النتيجة �أ�صبح طرفا يف امل�ب��اراة النهائية
على ك�أ�س الرت�ضية ليالقي فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان
بعد ف��وزه على فريق بنجا�ش بقيادة حيدر بنجا�ش وبنتيجة
ت�سعة �أهداف مقابل �سبعة �أهداف وذلك ظهر يوم ال�سبت قبل
املباراة اخلتامية لك�أ�س دبي الذهبية .

ففي املباراة ال�صباحية بني غنتوت واي��ه ام فقد تقدم ايه ام
يف ال�شوط الأول بهدفني دون رد ويف ال�شوط الثاين ي�ضيف
هدفني بينما يحرز فريق غنتوت ثالثة �أه ��داف تباعا ويف
ال�شوط الثالث ي�ضيف كل فريق هدفا واحدا .
�أما ال�شوط الرابع فقد جاء مغايرا حيث رجحت كفة فريق
ايه ام بعد �أن جنح يف ا�ضافة هدفني لريفع ر�صيده اىل �سبعة
اهداف بينما يحرز غنتوت هدفا واحدا لي�صبح خم�سة اهداف
وي�شهد ال���ش��وط اخل��ام����س واالخ�ي�ر ارب�ع��ة اه ��داف منا�صفة
بينهما لينتهي اللقاء بفوز فريق ايه ام بت�سعة اهداف مقابل
�سبعة اهداف لغنتوت وقد احرز كل من ال�شيخة عليا �آل مكتوم
وبنجامني �أوركويزا وبابلو لورينتي � 3أهداف .
وعلى ملعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية حقق

ف��ري��ق زي ��دان ف ��وزا م�ستحقا ع�ل��ى مناف�سه العنيد بنجا�ش
وبت�سعة اه��داف مقابل �سبعة اه��داف بعد م�ب��اراة �صعبة مل
حت�سم اال يف �شوطها اخل��ام����س ب��رغ��م ان ف��ري��ق زي ��دان ظل
م�ت�ق��دم��ا ط ��وال امل �ب��اراة ح�ي��ث ان�ه��ي ال���ش��وط االول بنتيجة
ه��دف�ين مقابل ه��دف��ا واح��دا وت�ع��ادال معا يف ال�شوط الثاين
بثالثة اه��داف لكل منهما وفقد زي��دان التقدم يف ال�شوط
الثالث بعد ان انتهى ل�صالح بنجا�ش بنتيجة خم�سة اهداف
مقابل اربعة ويحافظ بنجا�ش على تقدمه يف ال�شوط الرابع
وبنتيجة �سبعة مقابل �ستة اهداف اما ال�شوط اخلام�س فقد
ان�ح��از لفريق زي ��دان بف�ضل ت��أل��ق النجم امل�ح�ترف توما�س
بانيلو( 6اهداف) لتنتهي املباراة بفوز زيدان بت�سعة اهداف
مقابل �سبعة �أهداف لبنجا�ش .

�شرطة �أبوظبي تنفذ مبادرة «همتنا يف �صحتنا»
تزامن ًا مع اليوم الريا�ضي الوطني
•• �أبوظبي-الفجر:

ن �ف ��ذت � �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي م �ب ��ادرة
"همتنا يف �صحتنا " ملنت�سبي قطاع
�أم��ن املجتمع وذل��ك يف مبنى �إدارة
رعاية الأح��داث وت�أتي تزامناً مع
ال �ي��وم ال��ري��ا��ض��ي ال��وط �ن��ي وال ��ذي
ي���ص��ادف  2م��ن م��ار���س حت��ت �شعار
«الإم��ارات جتمعنا» ومب�شاركة نادي حت�ف�ي��ز امل�ن�ت���س�ب�ين ع �ل��ى ممار�سة
بني يا�س الريا�ضي ومركز الرتبية الأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة و�إ�سعادهم
ودع ��م �أب�ط��ال�ن��ا ال��ري��ا��ض�ي�ين الفتاً
الريا�ضية ال�شرطية .
و�أكد العميد �أحمد م�سعود املزروعي �إىل �أن م��ردودات ممار�سة الريا�ضة
م��دي��ر ق�ط��اع �أم ��ن املجتمع اهتمام ت�ن�ع�ك����س �إي �ج��اب �ي �اً يف حت�ف�ي��ز روح
��ش��رط��ة اب��وظ�ب��ي بتنظيم فعاليات امل �ن��اف �� �س��ة ب�ي�ن امل �ن �ت �� �س �ب�ين ون�شر
اليوم الريا�ضي الوطني ل��دوره يف الإيجابية.

وق��ال العقيد بهيان حمد العامري
مدير �إدارة رعاية الأحداث ب�شرطة
�أب��وظ �ب��ي �إن مم��ار� �س��ة الريا�ضة
م� �ف� �ي ��دة ل �ل �ج �� �س��م وت� ��� �س ��اع ��د على
ت �خ �ف �ي��ف � �ض �غ��وط��ات ال �ع �م��ل لدى
املنت�سبني وت�سهم يف تعزيز الثقة
لديهم لزيادة �إنتاجية العمل .

و�شملت املبادرة عر�ض اجليوجي�ستو
م��ن قبل مركز الرتبية الريا�ضية
ال�شرطية وحتديات اللياقة البدنية
وت�ضمنت ن�شاطات الرك�ض والزحف
و اج�ت�ي��از ال �ع��وائ��ق و�أق �ي �م��ت �ضمن
�أع�ل��ى معايري ال�سالمة والتدابري
الوقائية والإجراءات االحرتازية .

فعاليات متنوعة الحتاد الكرة يف «اليوم الريا�ضي الوطني»
•• دبي-الفجر:

نظم احت��اد الإم ��ارات لكرة القدم،
مب� �ق ��ره يف دب� � ��ي ،جم �م��وع��ة من
الفعاليات املتنوعة� ،ضمن امل�شاركة
يف "الن�سخة ال���س��اب�ع��ة م��ن اليوم
الريا�ضي الوطني" ،بح�ضور حمد
حممد اجلنيبي املدير التنفيذي
لقطاع الأعمال امل�ساندة  ،ومدراء
الإدارات  ،وموظفي االحتاد ،الذين
ح��ر��ص��وا ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة الفاعلة،
بارتداء ال��زي الريا�ضي وقم�صان
الفعالية.
وت�ضمنت فعاليات احتاد الكرة عقد
حما�ضرة ح��ول "�أهمية الريا�ضة
و�أثرها على �صحة اجل�سم"� ،ألقاها
را�شد عامر البدواوي مدير الإدارة
الفنية ودع��م املنتخبات الوطنية،
�إ�ضافة �إىل التدريبات الريا�ضية
للموظفني على مالعب االحتاد،
حت��ت �إ�� �ش ��راف م��درب��ي منتخبات
املراحل ال�سنية ،و�إجراء مناف�سات
وم�سابقات ترفيهية� ،شهدت �إقب ً
اال
كبرياً يف �أجواء ريا�ضة ودية.
وت� ��أت ��ي م �� �ش��ارك��ة احت� ��اد ال �ك��رة يف

فعاليات اليوم الريا�ضي ،ا�ستجابة
ل �ل �م �ب��ادرة ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س
جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي ،رعاه
اهلل ،بهدف الت�شجيع على ممار�سة

الأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة والرتاثية
املختلفة ،ودعوة �سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية،
رئي�س اللجنة العليا ملبادرة اليوم
ال��ري��ا��ض��ي ال��وط�ن��ي جلميع فئات

امل �ج �ت �م��ع وامل ��ؤ� �س �� �س��ات واجلهات
والهيئات.
و�أكد حممد عبداهلل هزام الظاهري
الأمني العام ،حر�ص احتاد الكرة،
بو�صفه �أحد �أهم قالع الريا�ضة يف
الإمارات ،على امل�شاركة امل�ستمرة يف

"فعاليات الن�سخة ال�سابعة من
اليوم الريا�ضي الوطني" .
وقال الظاهري�" :سعينا �إىل تنويع
برنامج وفعاليات امل�شاركة ،خالل
الن�سخة ال�سابعة لليوم الريا�ضي
ال��وط�ن��ي ،يف �إط ��ار دع��م وت�شجيع

الأه� ��داف ال��رائ��د ل�ل�م�ب��ادرة ،التي وثمن الأم�ين العام الحت��اد الكرة،
ت�سعى جلعل الريا�ضة ج��زءاً من ح ��ر� ��ص م ��وظ �ف ��ي االحت � � ��اد على
�أ�سلوب احل�ي��اة وال�سلوك اليومي �إجن��اح فعاليات امل�ب��ادرة ،و�أ�ضاف:
ل �ل �ج �م �ي��ع ،ل � ��دوره � ��ا ال� �ك� �ب�ي�ر يف "الرغبة العالية لدى اجلميع يف
احل �ف��اظ ع�ل��ى ال�صحة اجل�سدية امل�شاركة خالل الفعاليات املتنوعة
والذهنية".
تن�سجم و��ش�ع��ار ال �ي��وم الريا�ضي

ال��وط �ن��ي ،وامل�ت�م�ث��ل يف "الإمارات
جتمعنا" ،الف�ت�اً �إىل �أن الأن�شطة
املختلفة والفعاليات التي انتظمت
ك��ل امل��راف��ق على م�ستوى الدولة،
ت�سهم يف تطبيق مفاهيم ال�صداقة
والتعاون والإخاء.
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العني للريا�ضات الذهنية يحتفي برئي�س ال�شطرجن امل�صري
•• العني-الفجر

اح�ت�ف��ى ن� ��ادي ال �ع�ين ل�ل���ش�ط��رجن والأل� �ع ��اب ال��ذه�ن�ي��ة ،
بالدكتور ه�شام اجلندي رئي�س االحتاد امل�صري لل�شطرجن
رئي�س احتاد البحر الأحمر وخليج عدن لل�شطرجن وذلك
مبنا�سبة زيارته للنادي عقب �إعادة �إنتخابه لدورة ثالثة
يف رئا�سة �أكرب و�أقدم االحتادات العربية  ،االحتاد امل�صري
الذي ت�أ�س�س عام . 1894
ح�ضر احل�ف��ل ال��ذي �أق�ي��م مبقر ال �ن��ادي مبدينة العني
�� ،س�ع��ادة حم�م��د �أم�ي�ن ب��ن ع �ب��داهلل ال��زرع��وين الرئي�س

التنفيذي للنادي واملهند�س ط��ارق علي الطاهر املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون الفنية
وقد �أه��دى الزرعوين درع النادي �إىل الدكتور اجلندي
تعبريا عن عمق العالقات التي تربط النادي باالحتاد
امل �� �ص��ري ورئ�ي���س��ه امل�ن�ت�خ��ب وذل� ��ك يف �إط� ��ار العالقات
املتميزة يف خمتلف امل �ج��االت وال �سيما الريا�ضية بني
الإم� ��ارات وم���ص��ر .ورح��ب ال��زرع��وين يف كلمته برئي�س
االحت ��اد امل���ص��ري يف داره متمنيا ل��ه التوفيق يف دورته
الثالثة لتحقيق مزيدا من التقدم واالزده��ار لل�شطرجن
امل�صري.

من جانبه توجه الدكتور ه�شام اجلندي بوافر ال�شكر
والإمتنان �إىل ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان بن
�شخبوط �آل نهيان رئي�س االحت��اد الأ�سيوي لل�شطرجن
رئي�س النادي  ،م�ؤكدا على عمق العالقات التي تربطه
بنادي العني لل�شطرجن والألعاب الذهنية  ،مثمنا حفل
التكرمي ال��ذي ي�ضاعف حر�صه على ا�ستمرار التعاون
وال �� �ش��راك��ة امل���س�ت��دام��ة ب�ي�ن االحت� ��اد امل �� �ص��ري والنادي
العيناوي الكبري قلعة ال�شطرجن والألعاب الذهنية الذي
ت��وج مدينة العني لتكون عا�صمة ال�شطرجن والألعاب
الذهنية يف قارة �آ�سيا.
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يف ختام بطولة ك�أ�س ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد

�أبو ظبي الريا�ضي يحرز لقب حتت  12و�شامبيون حتت � 14سنة

فيها فريق �أكادميية نادي �أبوظبي الريا�ضي بلقب فئة حتت � 12سنة بفوزه على
•• �أبوظبي-الفجر
فريق �أكادميية با�س الو�صيف يف املباراة النهائية بنتيجة  2/5بقيادة املدرب
اختتمت م�ساء �أم�س الأول مبالعب �أكادميية نادي �أبوظبي الريا�ضي مبنطقة عالء دروي�ش من�سق البطولة واملدير الفني للفريق الكابنت �سارة ح�سنني ،وحل
امل�شرف يف �أبوظبي ،بطولة ك�أ�س ال�شيخ زايد بن هزاع بن زايد �آل نهيان ،الثانية يف املركز الثالث لتلك الفئة فريق �أكادميية كرة القدم للجميع بفوزه على فريق
ع�شرة لأك��ادمي�ي��ات الأ�شبال حتت  14و� 12سنة ،التي نظمها ن��ادي �أبوظبي �أكادميية �سلي�ساو الرابع �/3صفر  .و�شهدت فئة حتت � 14سنة تتويج فريق
الريا�ضي ب�إ�شراف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي مب�شاركة  16فريقا ،والتي توج �أكادميية �شامبيون بقيادة املدرب ح�سن ف�ؤاد بفوزه املثري علي فريق �أكادميية

نادي �أبوظبي الريا�ضي الو�صيف بركالت اجلزاء الرتجيحية  3/4بعد التعادل
يف الزمن الر�سمي والإ�ضايف بنتيجة  ، 1/1وحل يف املركز الثالث فريق �أكادميية
تراك بفوزه على �أكادميية الدعم الريا�ضي  .. 2/3ويف ختام البطولة قام
ال�سيد �سعيد املهريي ممثل جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي ترافقه دميا االبراهيم
مديره البطولة و�سط ح�ضور كبري من �أولياء الأمور بتتويج الفائزين الأوائل
من كل فئة بجانب جنوم البطولة ويف مقدمتهم حار�س فئة حتت � 12سنة زين

تعادل خميب لقطبي ميالنو يف ك�أ�س �إيطاليا الأوكرانية �سفيتولينا
تهزم الرو�سية بوتابوفا

ق�ط�ب��ا م �ي�لان��و �إي � �س��ي م �ي�ل�ان و�إن� �ت��ر ،ب �ط��ل ال � ��دوري،
نتائجهما املتذبذبة يف الآونة الأخرية بتعادل �سلبي خميب
يف دربي "ديال مادونينا" على ملعب �سان �سريو يف ذهاب
الدور ن�صف النهائي مل�سابقة ك�أ�س �إيطاليا يف كرة القدم.
ويلتقي الفريقان �إياباً يف  20ني�سان�/أبريل املقبل على
ملعب "جو�سيبي ميات�سا" .وت�ق��ام م �ب��اراة ذه��اب ن�صف
النهائي الثانية بني يوفنتو�س حامل اللقب وفيورنتينا.
ويتناف�س ميالن ال�ساعي اىل لقبه ال�ساد�س يف م�سابقة
ال�ك��أ���س والأول منذ  ،2003و�إن�ت�ر ،البطل �سبع مرات
�آخ��ره��ا يف مو�سمي  2010-2009و،2011-2010
على لقب الدوري مع نابويل الذي يت�صدر الرتتيب بفارق
االه� ��داف ع��ن الأول وب �ف��ارق نقطتني ع��ن ال �ث��اين الذي
ميلك م�ب��اراة م�ؤجلة �ضد بولونيا .وتنتظر ميالن قمة
نارية االحد املقبل �ضد نابويل .ورغم تر�سانته الهجومية
القوية ف�شل �إن�تر يف هز ال�شباك للمباراة الرابعة توالياً
يف خمتلف امل�سابقات .وعلق مدرب �سيموين �إينزاغي قائال
"ما زلنا �أف�ضل هجوم يف الدوري الإيطايل ،مل ن�سجل يف
�أرب��ع مباريات لكننا �سنعود" يف ا��ش��ارة اىل هز مهاجميه
لل�شباك  55م��رة يف ال ��دوري �أي الأق ��وى �أم ��ام الت�سيو
( )54وميالن ( )53وهيال�س فريونا ( )52و�أتاالنتا
( .)50كما هي املباراة اخلام�سة توالياً التي يعجز
ف�ي�ه��ا ع��ن حت�ق�ي��ق ال �ف��وز يف خم�ت�ل��ف امل�سابقات
وحت��دي��داً منذ تغلبه على روم��ا �2-صفر يف
رب��ع نهائي امل�سابقة حيث ت�ع��ادل بعدها مع
نابويل  1-1وخ�سر �أمام �ضيفه ليفربول
االنكليزي �صفر -2يف ذهاب ثمن نهائي
م�سابقة دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا ،ث��م �أمام
�ضيفه �سا�سوولو بالنتيجة ذاتها وتعادل
�سلباً مع جنوى يف ال ��دوري .يف املقابل
�سقط ميالن يف فخ التعادل الثالث توالياً
بعد م�ضيفه �سالرينيتانا  2-2و�ضيفه
�أودي� �ن� �ي ��زي  1-1يف ال � � ��دوري .وجت��دد
ال � �ل � �ق� ��اء ب �ي��ن م �ي�ل�ان
و�إنرت بعد قرابة
ث �ل ��اث� � ��ة

�أ�سابيع من فوز الأول على الثاين  1-2يف عقر دار االخري
يف ال��دوري .وك��ان الغرميان التقيا يف ال��دور ربع النهائي
م��ن امل�سابقة يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي وف ��از �إن�ت�ر  1-2بهدف
قاتل يف الدقيقة ال�سابعة من الوقت بدل ال�ضائع �سجله
الدمناركي كري�ستيان �إريك�سن من ركلة ثابتة .وقبل مباراة
الدربي اليوم ،حمل م�شجعو الفريقني �أورا ًقا كتبت عليها
كلمة "�سالم" بخ�صو�ص غزو رو�سيا لأوكرانيا ،ومت عر�ض
ر�سالة عرب الفيديو من �أ�سطورة ميالن ال�سابق الدويل
الأوك ��راين �أن��دري �شيفت�شنكو طالب فيها ب�إنهاء احلرب
يف �أوكرانيا على �شا�شة ملعب �سان �سريو الكبرية .وقال
�شيفت�شنكو و�سط ت�صفيق اجلميع "الأ�صدقاء الإيطاليون،
�أرج ��وك ��م اج �ع �ل��وا �أ� �ص��وات �ك��م م���س�م��وع��ة ...الأوكرانيون
يريدون ال�سالم لأن ال�سالم ال ح��دود له" .وك��ان ميالن
�صاحب االف�ضلية واخلطورة يف بداية املباراة وكاد يفتتح
الت�سجيل يف منا�سبتني يف مدى دقيقة واحدة الأوىل عرب
الدويل البلجيكي �أليك�سي �ساملاكرز الذي تهي�أت �أمامه كرة
عند حافة املنطقة بعد خط�أ يف التمرير بني حار�س املرمى
ال�سلوفيني �سمري هاندانوفيت�ش وامل��داف��ع ال�سلوفاكي
م�ي�لان �شكرينيار ف���س��دده��ا ق��وي��ة �أب�ع��ده��ا احل��ار���س من
ب��اب امل��رم��ى ( ،)10والثانية بت�سديدة للمدافع الدويل
ال �ف��رن �� �س��ي ث �ي��و ه��رن��ان��دي��ز من
داخ� � ��ل امل �ن �ط �ق��ة بجوار
القائم االمين (.)11
وت �ل �ق��ى م �ي�ل�ان �ضربة
م��وج �ع��ة ب ��إ� �ص��اب��ة قائده
وق �ط ��ب دف ��اع ��ه �ألي�سيو
روم��ان �ي��ويل ع�ن��دم��ا �أبعد
ك ��رة ب��ر�أ� �س��ه م ��ن �أم ��ام
ر�أ���س ال��دويل البو�سني
�إدي � � � � � � ��ن دج� � �ي� � �ك � ��و اث � ��ر
متريرة عر�ضية يف توقيت
منا�سب ( ،)23فرتك مكانه
للفرن�سي بيار كالولو (.)26
و�أنقذ هاندانوفيت�ش مرماه من
ه ��دف حم�ق��ق ب�ت���ص��دي��ه لت�سديدة
ق��وي��ة ل �ل �ي��او م��ن خ� ��ارج املنطقة
( .)47وج � ��رب �ألي�ساندرو
ف�ل��ورن�ت���س��ي ح�ظ��ه بت�سديدة
من خ��ارج املنطقة بني يدي
هاندانوفيت�ش (.)63
ودفع مدرب �إنرت �سيموين
�إي� �ن ��زاغ ��ي بالت�شيليني
�أرتورو فيدال و�أليك�سي�س
�سان�شي�س م�ك��ان نيكولو
ب� ��اري�ل��ا واالرج �ن �ت �ي �ن��ي
الوت � � � � � ��ارو م��ارت �ي �ن �ي ����س
( .)65رد عليه �ستيفانو
ب � �ي� ��ويل ب � �ث �ل�اث ت �ب ��دي�ل�ات
ب��ا��ش��راك��ه اال� �س �ب��اين ابراهيم
دي ��ا� ��س وال�ب�رازي� �ل ��ي جونيور
م��ا� �س �ي��ا���س وال� �ك ��روات ��ي �أنتي
ريبيت�ش مكان البو�سني رادي
كرونيت�ش و��س��امل��اك��رز ولياو
( .)67وت ��اب ��ع امل ��درب ��ان
تبديالتهما حيث �أ�شرك
�إينزاغي االرجنتيني �أنخل
ك��وري��ا وم��ات �ي��و دراميان
واالمل ��اين روب��ن غوزن�س،
وبيويل دافيدي كاالبريا
من دون جدوى.

تغلبت الأوك��ران�ي��ة �إيلينا �سفيتولينا ،امل�صنفة  15عامل ًيا ،على الرو�سية
�أنا�ستازيا بوتابوفا يف ال��دور الأول م��ن دورة مونتريي املك�سيكية لكرة
امل�ضرب و�أعلنت �أنها �ستهدي كل الأرباح التي حتققها اىل جي�ش بالدها يف
ظل الغزو من الدولة املجاورة.
وكانت �سفيتولينا �أعلنت �أنها لن تواجه العبات من رو�سيا �أو بيالرو�س� ،إال
�إذا ناف�سن حتت علم حمايد.
و�أعلنت رابطتا الالعبني املحرتفني والالعبات املحرتفات قبل �ساعات
من املباراة الثالثاء �أنهما �ست�سمحان لالعبني من رو�سيا وبيالرو�س يف
اال�ستمرار يف مناف�ساتها ولكن "لي�س حتت علم بالدهم حتى �إ�شعار �آخر".
وو�سط ت�شجيع اجلماهري ،حققت امل�صنفة �أوىل يف ال��دورة وبطلة العام
 2020فو ًزا �سهال بنتيجة � 2-6 ،1-6أمام ابنة الـ 21عامًا وامل�صنفة
 80عامل ًيا.
كان احلزن باد ًيا على وجهها طيلة املباراة وو�ضعت يدها على قلبها مرات
عدة بعد الفوز ،كما انها �صافحت مناف�ستها مع نهاية املباراة على ال�شبكة.
ب �ت �ن��ورة زرق� ��اء وق�م�ي����ص �أ� �ص �ف��ر ي��رم��زان اىل ل� �ونيَ ع�ل��م ب�ل�اده��ا ،قالت
�سفيتولينا وهي مت�أثرة يف املقابلة على �أر���ض امللعب "هذه ال��دورة مميزة
جدًا بالن�سبة...كل االرب��اح التي �أحققها هنا �ستذهب للجي�ش الأوكراين،
لذا �أ�شكركم على دعمكم".
وقالت الحقًا �أم��ام ال�صحفيني "�إنه فوز مميز ب�سبب ما نعانينه الآن يف
�أوكرانيا� .إن��ه �أم��ر مرعب...بالن�سبة يل� ،أن��ا ال �ألعب لنف�سي فقط� .ألعب
من �أجل بلدي� ،ألعب مل�ساعدة اجلي�ش الأوك��راين واملحتاجني .كل انت�صار
�س�أحققه �سيكون ممي ًزا للغاية".
كما ت�أهلت اىل الدور املقبل امل�صرية ميار �شريف بفوزها على اال�سرتالية
�سيوين ميندي�س ( 211عامل ًيا) .4-6 ،)7/2( 7-6 ،1-6
و�أزال موقع رابطة الالعبات املحرتفات "دبليو تي ايه" �أعالم الالعبات
من رو�سيا وبيالرو�س �إىل جانب �أ�سمائهن يف الت�صنيف.

ديوكوفيت�ش ينف�صل عن
مدربه فايدا بعد  15عا ًما
ك�شف ال���ص��رب��ي ن��وف��اك ديوكوفيت�ش ال��ذي خ�سر مطلع الأ��س�ب��وع �صدارته
للت�صنيف العاملي� ،أنه انف�صل عن مدربه ال�سلوفاكي ماريان فايدا �إثر عالقة
دامت  15عامًا ،بعد البطولة اخلتامية يف تورينو نهاية العام املا�ضي.
وج��اء يف بيان على املوقع الر�سمي للم�صنف ثان ًيا عامل ًيا "بعد  15عامًا من
العمل الرائد معًا ،ميكننا �أن ن�ؤكد �أن ماريان فايدا ونوفاك ديوكوفيت�ش �أنهيا
�شراكتهما املهنية" .وتابع "اتفق الثنائي على �إنهاء �شراكتهما العام املا�ضي ،بعد
البطولة اخلتامية يف تورينو .لعب ماريان دورًا �أ�سا�س ًيا داخل فريق نوفاك،
ودعمه لتحقيق  20لقبًا يف البطوالت الأرب��ع الكربى وتربعه على �صدارة
الت�صنيف ملدة � 361أ�سبوعًا ،يف �سابقة من نوعها".
بد�أ ديوكوفيت�ش ( 34عامًا) العمل مع ال�سلوفاكي يف العام  2006عندما كان
ال يزال مراه ًقا ،عل ًما �أنهما انف�صال ملدة عام يف .2017
يرا على امل��وق��ع "كان م��اري��ان اىل جانبي خالل
ق��ال امل�ت��وج بع�شرين لقبًا ك�ب� ً
�أهم و�أجمل �أوقات م�سريتي .حققنا �سويًا �أ�شياء مذهلة و�أنا ممنت ل�صداقته
والتزامه خالل  15عامًا".
وتوقف فايدا عن العمل مع "نويل" بعد البطولة اخلتامية التي خرج منها
ال�صربي من الدور ن�صف النهائي .مل يكن متواجدًا يف فريق ديوكوفيت�ش يف
�أ�سرتاليا مطلع هذا العام قبل ترحيل الالعب ومنعه من الدفاع عن لقبه يف
�أوىل البطوالت االربع الكربى ،ب�سبب خالف ب�ش�أن الت�أ�شرية لعدم تلقيه اللقاح
امل�ضاد لفريو�س كورونا .قال فايديا " 56عامًا" "خالل الفرتة التي ق�ضيتها
ً
حمظوظا لر�ؤيته يتحول اىل الالعب الذي هو عليه اليوم.
مع نوفاك ،كنت
�س�أنظر �إىل هذه الأوقات �سويًا بكل فخر".

�شريف (نادي �أبوظبي) و�أف�ضل حار�س يف فئة حتت � 14سنة املت�ألق جواو العب
(فريق �أكادميية �شامبيون) ،ونال لقب هداف فئة حتت � 12سنة الالعب لوي�س
( �أكادميية با�س )وهداف فئة حتت � 14سنة العب �أكادميية نادي �أبو ظبي م�سلم
البلو�شي ،ون��ال لقب �أف�ضل العب يف فئة حتت � 12سنة زياد حافظ م�صطفي
( نادي �أبوظبي ) ويف فئة حتت � 14سنة الثنائي وائل خلوف (نادي �أبوظبي)
وحممود جفلة (نادي الدعم الريا�ضي ).

جوارديوال :من الأف�ضل للمدافع
الأوكراين زينت�شنكو موا�صلة اللعب
قال بيب جوارديوال مدرب مان�ش�سرت �سيتي �إن املدافع
�أولك�سندر زينت�شنكو مر بفرتة �صعبة للغاية عقب الغزو
الرو�سي لبالده لكن موا�صلة اللعب كان �أف�ضل �شيء
لالعب البالغ عمره  25عاما.
وجل�س زينت�شنكو وهو يغالب الدموع على مقعد البدالء
ومل ي �ل �ع��ب يف انت�صار
��س�ي�ت��ي �1-صفر
ع�ل��ى �إيفرتون
يف ال � � � � ��دوري
الإجن � �ل � �ي � ��زي
امل �م �ت��از مطلع
الأ�� �س� �ب ��وع لكنه
ع � � ��اد ل� �ق� �ي ��ادة
ال� � � � �ف � � � ��ري � � � ��ق
يف ال � � � �ف� � � ��وز
�2صفر يومال � �ث �ل��اث � ��اء على
م � �ل � �ع ��ب ب � �ي �ت�رب ��ره
ب�ع��د �أن �سلمه

القائد الأ�سا�سي فرناندينيو �شارة القيادة.
وقال جوارديوال ل�شبكة �آي.ت��ي.يف �سبورت قبل املباراة
"قرر قائدنا منح �شارة القيادة له لإظهار مدى �أهمية
املوقف.
"نحن جميعا يف النادي ن�ساند ه��ذه اللفتة الطيبة
ونقف وراء قائدنا الذي ميثل بالده".
وقالت الأمم املتحدة يوم الثالثاء �إن  136مدنيا على
الأق��ل قتلوا يف الغزو لكن من املرجح �أن يكون العدد
احلقيقي �أعلى .وفر مئات الآالف من الأوكرانيني من
القتال .وت�صف رو�سيا �أفعالها يف �أوكرانيا ب�أنها "عملية
ع�سكرية خا�صة" تقول �إنها ال تهدف الحتالل الأرا�ضي
ولكن لتدمري القدرات الع�سكرية جلارتها اجلنوبية
والقب�ض على من تعتربهم قوميني خطرين .وقال
جوارديوال �إن زينت�شنكو تلقى الكثري من الدعم.
و�أ�ضاف "مل يتلق (دعما من اجلماهري) فقط ،ولكن
م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل واململكة املتحدة ب�سبب هذا
الو�ضع اجلنوين الذي نعي�شه الآن.
"موا�صلة اللعب �أف�ضل طريقة له .و�صلنا �إىل
ال ��دور ال �ت��ايل وك��ان��ت ليلة رائ �ع��ة ونعرف
م� ��دى � �ص �ع��وب��ة امل� �ب ��اري ��ات خ ��ارج
الأر� � � ��ض يف ك� ��أ� ��س االحت� ��اد
الإجنليزي".
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خاليا اجلمع والطرح يف الدماغ خمتلفة

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع
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تعي�س احلظ ..تويف قبل اكت�شافه الفوز بجائزة يان�صيب

تك�سب النقود من تنظيم خزائن مالب�س امل�شاهري

تويف �أ�سكتلندي يبلغ من العمر  59عاما ،قبل �أن يعرف
بفوزه بجائزة يان�صيب كبرية� ،إجمايل قيمتها املالية 7.9
مليون �إ�سرتليني� ،أي ما يعادل تقريبا  10ماليني دوالر.
ولقي �أن��درو جيل ،م�صرعه بعدما �سقط من على درج
مبنزل �أحد �أ�صدقائه ،ليت�سبب ذلك بك�سر رقبته ووفاته
بعد ذلك ب�أيام .وبينما كانت ليزا توما�س ،ابنة الراحل،
حزينة على موت والدها املفاجئ ،تفاج�أت بو�صول مغلف
ملنزلها ال��واق��ع يف �شمال النارك�شاير .وك��ان��ت ال�صدمة
بالن�سبة ل�ل�ي��زا �أن �ه��ا اكت�شفت ف��وز وال��ده��ا �إىل جانب
�شخ�ص �آخر باجلائزة الكربى ليان�صيب الربيد ،والتي
تبلغ قيمتها  10ماليني دوالر .واعتربت ليزا اجلائزة
مبثابة الهدية الأخ�ي�رة م��ن وال��ده��ا ،وق��ال��ت ل�صحيفة
"ديلي ريكورد" الأ�سكتلندية�" :أ�شعر باحلزن لأن والدي
لي�س هنا لال�ستمتاع بهذا املبلغ الكبري من املال".
و�أ�ضافت" :مل نقرر بعد ماذا �سنفعل بهذا املبلغ ،لكن من
املرجح �أننا �سنق�ضي عطلة يف فلوريدا" ،ح�سبما نقلت
�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية.

ركت معلمة بريطانية عملها يف التدري�س وانتقلت للعمل بدوام
كامل يف تنظيف وترتيب خزائن مالب�س امل�شاهري.
وتتقا�ضى لو�سي مان�سي ( 35ع��ام�اً)  45جنيه �إ�سرتليني (60
دوالر) يف ال���س��اع��ة ل�ترت�ي��ب خ��زائ��ن امل�لاب ����س وخ��زائ��ن املطبخ
الفو�ضوية وغرف نوم الأطفال الفو�ضوية ،و�ساعدت فيي ترتيب
خزائن منازل جنمة تلفزيون الواقع ميلي ماكينتو�ش ،واملقدمة
�أجنيال �سكانلون ،واملمثل الكوميدي مو جيليجان واملمثلة تامزين
�أوثويت ،من بني مئات �آخرين.
وتقول لو�سي "لدي �شغف كبري بالتنظيم ،وال �أ�صدق �أنه وظيفتي،
ومي�ك��ن �أن ت�ساعد امل�ساحة املرتبة يف حت�سني �صحتك العقلية
إح�سا�سا بالهدوء .لهذا ال�سبب ب��د�أت بهذا العمل� .أحب
وتخلق � ً
عملي وال �أ�صدق يف الواقع �أن النا�س يدفعون يل مقابل القيام
بذلك" .لو�سي متزوجة من مدير التدقيق جريي ( 38عامًا)،
ولديهما ثالثة �أطفال ،وبد�أت عملها خالل �أكتوبر-ت�شرين الأول
 2020و�سط انت�شار الوباء ،وت�ضيف "كان لدي �شغف بالتنظيم
منذ �أن كنت �صغرية ،وخالل فرتة احلظر خطرت يل هذه الفكرة.
لقد بد�أت مب�ساعدة الأ�صدقاء والعائلة يف تنظيم منازلهم ،و�أدركت
�أنه ميكنني القيام بعمل جتاري من هذا الن�شاط".

حالة جتعل �شعر طفل كرة ق�ش
يعاين طفل بريطاين �صغري يبلغ م��ن العمر �أق��ل من
عامني من حالة نادرة جداً جتعل �شعره ينمو ب�شكل جامح
يف جميع االجتاهات ،وي�صبح من ال�صعب مت�شيطه.
ب��د�أ �شعر لوكالن البالغ من العمر � 17شه ًرا يف النمو
يف عمر خم�سة �أ�شهر والحظ وال��داه ب�أن �شعره له قوام
غريب .وتقول والدته ،كيتلني �سامبلز ( 33عاماً) من
�أتالنتا ،جورجيا� ،إن��ه عندما ب��د�أ �شعر ابنها لوكالن يف
النمو ،اعتقدت ب�أن �شعره �سيكون جمعداً.
ولكن بعد ب�ضعة �أ�شهر ،عندما اق�ترح �شخ�ص ما على
�إن�ستغرام� ،أن��ه ميكن �أن يكون م�صا ًبا مبتالزمة ال�شعر
غري القابل للتم�شيط ،قامت كيتلني بفح�ص طفلها من
قبل �أخ�صائي ،وعلمت �أنه م�صاب باملتالزمة النادرة ،و�أنه
واحد من بني حوايل  100حالة فقط مت الإبالغ عنها يف
العامل .وبح�سب كيتلني ف�إن الطبيبة �أخربتها ب�أنها مل
تر حالة مماثلة حلالة طفلها ط��اول  20عاماً �أم�ضتها
يف جمال الطب ،و�أن هذه احلالة ت�ؤدي �إىل �شذوذ بنيوي
لل�شعر ي�ؤدي �إىل منوه يف جميع االجتاهات ويجعل من
ال�صعب تنظيفه �أو مت�شيطه .يُطلق على ه��ذه احلالة
�أي���ض�اً ،ا��س��م ال�شعر ال��زج��اج��ي امل �غ��زول ،وع��ادة م��ا يكون
بلون الق�ش مع ملم�س باهت ،وحتت املجهر ،يكون ال�شعر
مثلثي ال�شكل ولي�س �أ�سطوانياً.

ببغاء ل�ص ..وم�صور رائع !
�سرق ببغاء كامريا  GoProمن منزل عائلة يف حديقة فيوردالند
الوطنية بنيوزيلندا ،والتقط الطائر م�شاهد رائعة �أثناء التحليق.
وبح�سب الربنامج التلفزيوين  ،Seven Sharpفقد حلق الطائر
يف خط م�ستقيم فوق بع�ض الأ�شجار قبل �أن يهبط على الأر�ض.
كما �أن العائلة متكنت من ا�ستعادة الكامريا اخلا�صة بها ،وذلك
عرب تعقب �صوت الطائر �أثناء حتليقه.
وهذا الببغاء من ف�صيلة  ،alpine parrotالتي ت�شتهر بطبيعتها
الف�ضولية وامل��ؤذي��ة ،فهي �سرقة احلقائب واملجوهرات ووجبات
الغداء وم�ساحات الزجاج الأمامي وغريها من الأ�شياء الثمينة
من ال�سياح يف منطقة فيورد الند.

م�ست�شفى يرف�ض عالج طفل والنتيجة كارثية
تويف طفل بريطاين يبلغ من العمر  13عامًا ب�سبب م�شاكل �صحية
متعلقة بال�سمنة ،بعد �أن رف�ضت �إحدى امل�ست�شفيات عالجه ب�سبب
بدانته امل�ف��رط��ة .وك��ان ط��ال��ب امل��در��س��ة �أدري ��ان ب��ال��وج ي�ع��اين من
ال�سمنة املفرطة ،مما �أدى �إىل وفاته ،بعد �أن قال الأطباء �إنهم لن
ي�ستطيعوا تقدمي �أي �شيء له �سوى بع�ض العالجات الب�سيطة،
ب�سبب وزنه .كان �أدري��ان يعاين من ال�سمنة منذ �سن الثالثة ومت
نقله �إىل امل�ست�شفى ب�سبب اعتالل ع�ضلة القلب التو�سعي ،وهي
حالة يف�شل فيها القلب من �ضخ ال��دم �إىل �أنحاء اجل�سم ب�شكل
�صحيح .بعد ذل��ك تبني ب ��أن �أدري ��ان م�صاب بنق�ص ال�صفيحات
الدموية الناجم عن الهيبارين ،وهو ا�ضطراب يف الدم ميكن �أن
ي�سبب ح��دوث اجللطات .وب�سبب وزن��ه ،مل يكن الطفل م�ؤه ً
ال
لإجراء عملية زرع قلب� ،أو حتى �أي �إجراءات م�ؤقتة لإنقاذه.
قبل �أ�سابيع من وفاته ،مت نقل �أدريان من م�ست�شفى الأطفال امللكي
يف مان�ش�سرت �إىل م�ست�شفى فرميان ،نيوكا�سل ،حيث قرر الأطباء
ب ��أن حالته ال ميكن التعامل معها �أب� ��داً ،و�أع �ي��د �إىل م�ست�شفى
مان�ش�سرت حيث خ�ضع للرعاية التلطيفية حتى فارق احلياة.

غرق �سفينة �شحن حتمل �آالف ال�سيارات الفارهة

املمثلة جودي جرير حت�ضر فعالية للم�سل�سل التلفزيوين  The Thing About Pamيف بيفريل هيلز ،كاليفورنيا.رويرتز

جنم هوليوود يفر من �أوكرانيا �سري ًا على الأقدام روبرت باتين�سون ي�ؤدي دور بامتان

ليدي غاغا ت�أخذ
�سيلفي من دون فلرت
ن �� �ش��رت ال�ن�ج�م��ة ال �ع��امل �ي��ة ليدي
غاغا � �ص ��ورة ��س�ي�ل�ف��ي ل �ه��ا على
و�سائل التوا�صل االجتماعي تربز
ملم�س ب�شرتها احلقيقي لأنها مل
ت�ضع الفلرت.
وظ �ه��رت غ��اغ��ا يف ال���ص��ورة وهي
ت�ضع ماكياجاً على عينيها من
ال�ك�ح��ل الأ� �س ��ود م��ع ظ��ل �أبي�ض
على جفونها .علقت غ��اغ��ا على
ال�صورة قائلة ما معناه� :أمنيتي
احل�ق�ي�ق�ي��ة ال�ل�ي�ل��ة ه��ي �أن �أك ��ون
ا�ستطعت ملدة �ساعتني �أنا وزمالئي
امل �م �ث �ل�ين يف � sagawardsأن
ان���ش��ر االب�ت���س��ام��ة .ي�شرفني �أن
�أك��ون يف احتفال ،sagawards
�إن ��ه ل���ش��رف يل �أن �أك ��ون فنانة.
ه �ن ��اك ع� ��دة �أ�� �س� �ب ��اب يف العامل
تدفعنا لعدم االبت�سام� .أدعو اهلل
الليلة من �أج��ل �أوكرانيا و�أر�سل
االبت�سامات جلميعكم.

بعد �أي��ام من زي��ارة العا�صمة الأوك��ران�ي��ة كييف لت�صوير م�شاهد لفيلمه
الوثائقي عن الغزو الرو�سي ،وج��د املمثل واملخرج الهوليوودي �شون بن
نف�سه بني �آالف الالجئني الفارين �إىل بولندا ،لين�ضم �إىل النازحني �سريا
على الأق ��دام .ون�شر ب��ن ( 61ع��ام��ا) ��ص��ورة ع�بر ح�سابه على تويرت يوم
االثنني يظهر فيها النجم ال�سينمائي وهو يحمل حقيبة ظهر ويجر �أخرى
على عجالت وهو مي�شي على طريق وبجانبه �صف من ال�سيارات ميتد �إىل
م�سافة بعيدة .وق��ال بن يف التغريدة مع ال�صورة "م�شيت �أن��ا واثنان من
زمالئي لأميال �إىل احل��دود البولندية بعد �أن تركنا �سيارتنا على جانب
الطريق ...تقريبا جميع ال�سيارات املوجودة يف هذه ال�صورة حتمل ن�ساء
و�أطفاال فقط ،ومعظمها ال يبدو عليه �أنه يحمل �أي �أمتعة ،وال�سيارة هي
ال�شيء الوحيد الذي ميتلكونه له قيمة" .ومل تو�ضح التغريدة �سبب �إجبار
املمثل احلائز على جائزة الأو�سكار ورفاقه على التخلي عن �سيارتهم .وقالت
املتحدثة يف لو�س �أجنلي�س مارا بوك�سباوم لرويرتز عرب الربيد الإلكرتوين
يوم الثالثاء �إن بن "جنح يف اخل��روج من �أوكرانيا ب�أمان" .ورف�ضت الرد
على �أ�سئلة �أخرى حول مكان وجوده �أو ظروف مغادرته لأوكرانيا.

مكاف�أة خا�صة مقابل تدمري املعدات الرو�سية
يف فيديو �أراد من خالله بث احلما�سة يف �صفوف املواطنني مبنطقته يف
مواجهة "الغزو"� ،أعلن م�س�ؤول �أوك��راين عن "مكاف�أة خا�صة" لكل من
يُدمر معدات ع�سكرية لـ "العدو" �أو يقتل �أو يقوم ب�أ�سر �أي من عنا�صر
القوات الرو�سية.
وك�شف رئي�س بلدية ت�شرينيهيف (مدينة تاريخية يف �شمال �أوكرانيا)
فالدي�سالف �أترو�شينكو ،عرب فيديو بثه على �صفحته مبوقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي "في�سبوك" ال�ث�لاث��اء ،ع��ن �أن��ه خ�ص�ص "جائزة �شخ�صية"
يقدمها ملن يدمر معدات رو�سية ،وح��دد "ت�سعرية" بقيمة اجلائزة على
ح�سب نوع الآلية الع�سكرية التي يتم تدمريها.
وق��ال امل�س�ؤول الأوك ��راين" :جائزة �شخ�صية مني على كل حاملة �أفراد
مدرعة حمرتقة � 150أل��ف هريفنا ( 4993دوالر) ،و� 200أل��ف هريفنا
( 6658دوالر) لكل مركبة قتال م�شاة ،و� 250ألف هريفنا ( 8322دوالر)
لكل دبابة".
بينما ح��دد قيمة اجل��ائ��زة املتعلقة بقتل �أو �أ��س��ر �أي م��ن عنا�صر القوات
الرو�سية بـ  300دوالر للفرد الواحد .داعياً ال�سكان �إىل تنظيم �أنف�سهم،
وامل�ساعدة يف الدفاع عن املدينة بكل الطرق املمكنة.

مل ي��رغ��ب روب ��رت باتين�سون ي��وم�اً ب�ت��أدي��ة دور �أحد
الأب �ط��ال اخل��ارق�ين قبل �أن يتخ ّلى ب��ن �أفليك فج�أة
عن دور الرجل ال��وط��واط ،ال��ذي �سريتديه باتي�سون
يف �أح��دث فيلم من �سل�سلة "بامتان" ينطلق عر�ضه
اجلمعة يف ال�صاالت الأمريكية.
وبعدما �أم�ضى العقد املا�ضي يف العمل ب�شكل �أ�سا�سي
على �أفالم فنية نالت ا�ستح�سان النقاد ،طلب روبرت
باتين�سون املعروف بدوره يف "تواياليت" موعداً للقاء
املخرجني املكلفني من �شركة "وارنر براذرز" ،ليطرح
�إعادة �إحياء ال�سل�سلة املحبوبة.
ويقول املنتج دي�لان ك�لارك �إنّ باتي�سون "لقد بحث
ع� �ن ��ي ...وت� �ط� � ّرق �إىل ب ��امت ��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال ��ذي
جمعنا".
وي�ضيف �أنّ املمثل البالغ  35عاماً حتى لو بدا "قلقاً
بع�ض ال�شيء" م��ن امل���ش��ارك��ة يف "فيلم هوليوودي
�ضخم" مرة جديدة� ،إال �أ ّنه "�أعرب عن اهتمام كبري
ب�شخ�صية بامتان".
ويو�ضح كالرك �أن �شكل ّ
فك باتي�سون �ساعد يف اتخاذ
القرار.

ق��ال م���س��ؤول مب�ي�ن��اء ب��رت�غ��ايل �إن �سفينة حت�م��ل �آالف
ال�سيارات الفارهة ،منها �سيارات بور�ش و�أودي وبنتلي،
غرقت �أم�س الأول الثالثاء بعد نحو �أ�سبوعني من ا�شتعال
النريان بها ،قبالة �ساحل جزر الأزور الربتغالية.
وق ��ال خ ��واو مينديز ك��اب�ي�ك��ا���س ،رئ�ي����س �أق ��رب م�ي�ن��اء يف
جزيرة فايال الأزوري��ة لرويرتز� ،إن ال�سفينة فلي�سيتي
�إي����س ،التي ترفع علم بنما ،غرقت عندما ب��د�أت جهود
قطرها ،ب�سبب م�شكالت يف الهيكل نتجت عن احلريق
وارتفاع املوج.

�أداة تتعرف على مر�ضى كورونا املهددين باملوت
ح��ددت �أداة جديدة لتحليل البيانات طورها
ب��اح�ث��ون يف ج��ام�ع��ة ي�ي��ل �أن ��وا ًع ��ا معينة من
اخل�ل�اي��ا امل�ن��اع�ي��ة ال �ت��ي مي�ك��ن ا�ستخدامها
ملعرفة الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر متزايد
ل�ل��وف��اة م��ن ك��ورون��ا ،بح�سب م�ق��ال ن�شر يوم
�أول من �أم�س الأول االثنني يف جملة "نيت�شر
بيوتيكنوروجلي"
ق��ال الباحثون �إن الأداة متعددة النطاقات
ميكنها حتليل م�لاي�ين اخل�لاي��ا يف غ�ضون
دقائق با�ستخدام خوارزمية ت�سمى "فيت"،
وتمُ � ّك��ن ال�ب��اح�ث�ين م��ن تتبع ت�ط��ور اخلاليا
وحت��دي��د ال �ت �غ�يرات يف �إن �ت ��اج اخل�ل�اي��ا على
الفور.
با�ستخدام الأداة ،قام الباحثون بتحليل 55
ً
مري�ضا
مليون خلية دم م ��أخ��وذة م��ن 163
م���ص��ا ًب��ا ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا احل ��اد ب�ع��د �أن مت
�إدخ��ال �ه��م �إىل م�ست�شفى "ييل ن�ي��و هيفني"

�شاكريا تك�شف �سبب �شجارها
مع بيكيه

ك�شفت الفنانة الكولومبية من �أ�صل لبناين�شاكريا املتزوجة من العب كرة القدم
جريارد بيكيه� ،أن ما يخلق �شجار بينهما هو طريقة تعاملهما مع الوقت� .شاكريا
البالغة من العمر  45عاماً ال تتعامل مع الوقت مثل زوجها بيكيه البالغ من العمر
 35عاماً والذي يلعب يف فريق كرة قدم .انتماء بيكيه اىل فريق ريا�ضي جعله يعتاد
على جدول �صارم وهو ال يحب االنتظار.
ميكن �أن نقول �أن االغنية االخرية للفنانة  Don't wait upتنطبق اف�ضل ما
يكون على زوجها وحبيبها بيكيه ال��ذي ال يحب االنتظار� .أ�ضافت �شاكريا �أنها
�أ�صبحت �أك�ثر دق��ة منذ �أن التقت بيكيه ،وال�سبب املرتبط ب�شجارهما دائماً هو
عندما تكون مت�أخرة ويتعب من انتظارها.
�شاكريا وبيكيه يعي�شان معاً منذ  2011ولديهما ولدان.

ووج ��دوا �أن امل�ستويات العالية م��ن اخلاليا
التائية �ساعدت يف منع املوت ب�سبب املر�ض.
وعلى العك�س من ذل��ك� ،أظهرت البيانات �أن
امل�ستويات املرتفعة من نوعني من خاليا الدم
البي�ضاء امل�ع��روف��ة با�سم اخل�لاي��ا احلبيبية
والوحيدات ،ارتبطت بزيادة خطر الوفاة لدى
الأ�شخا�ص امل�صابني بعدوى كورونا احلادة.
من خ�لال قيا�س م�ستويات ه��ذه اخلاليا يف
الدم ،توقع باحثو جامعة ييل بدقة ما �إذا كان
املر�ضى قد عا�شوا �أو ماتوا بن�سبة .،83%
ق��ال��ت ��س�م�ي�ت��ا ك��ري �� �ش �ن��ا� �س��وام��ي ،الأ� �س �ت ��اذة
امل�ساعدة يف علم ال��وراث��ة وع�ل��وم الكمبيوتر
ب�ج��ام�ع��ة ي �ي��ل و�أح � ��د م �ط��وري �أداة "فيت"
متعددة النطاقات ":من الناحية النظرية،
مي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام الأداة اجل ��دي ��دة لتحليل
البيانات ل�ضبط تقييم املخاطر يف جمموعة
من الأمرا�ض".

�سريك جمال احللو
يعود �إىل بغداد
بحركات خطرية تتحدى اجلاذبية
و�أ� �س��ود تقفز ع�بر حلقات ت�شتعل
فيها ال�ن�يران وع��رو���ض ملهرجني،
ي �ع��ود � �س�ي�رك ج �م��ال احل �ل��و �إىل
بغداد و�سط �ضجة كبرية.
ف�ب�ع��د غ �ي��اب دام ن �ح��و رب ��ع قرن
ي�ق��دم ال���س�يرك ال �ق��ادم م��ن م�صر
عرو�ضه على مدى �أكرث من �شهر
يف العراق.
وب� ��ان � �ب � �ه� ��ار ي� ��� �ش ��اه ��د اجل� �م� �ه ��ور
ال �ع��رو���ض ،ح�ي��ث يح�ضر العديد
م��ن ال�شباب والأط �ف��ال يف البالد
ع��رو���ض ال���س�يرك ب�شكل مبا�شر
لأول مرة يف حياتهم.
و�أو��ض�ح��ت كاميليا ج�م��ال احللو،
مديرة �إدارة ال�سريك� ،أن �سريك
ج� �م ��ال احل� �ل ��و ق � ��دم ع ��رو�� �ض� �اً يف
بغداد عام  1997لكنه مل يعد لها
منذ ذل��ك ال��وق��ت ب�سبب احلروب
وال�صراعات التي �شهدها العراق.
وق��ال��ت "كنا م��وج��ودي��ن بالعراق
منذ � 25سنة ،يف نادي الكرخ �سنة
 ،1997ج�ئ��ت و�أن ��ا طفلة واليوم
ج�ي��ت ب���س�يرك وال� ��دي يف مدينة
�سندباد الند نقدم التجربة .الفرق
ط�ب�ع��ا ن�ف����س احل �ف��اوة ال �ل��ي كانت
م��وج��ودة منذ � 25سنة ه��ي نف�س
احل �ف��اوة ،طبعا ال�شعب العراقي
وا�ستقبالهم لنا كان ك�أننا يف �أهلنا،
ك�أننا يف بلدنا".

