
   

رئي�س املجل�س الأوروبي ورئي�س الوزراء البولندي يتحدث�ن اإىل ن�س�ء اأوكراني�ت جل�أن اإىل بولندا  )ا ف ب( 

رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي وامل�ست�س�ر الأمل�ين خالل موؤمترهم� ال�سحفي 

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأك��د 
الدولة  رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء ح����ك���م دبي 
اأر�ست  الإم�����رات  دول���ة  اأن  )رع����ه اهلل( 
دع�ئم متينة للقط�ع الطبي بتوفريه� 
املتطورة  التحتية  والبنى  الإمك�ني�ت 
الرع�ية  خدم�ت  اأف�سل  لتقدمي  ك�فة 
ال�����س��ح��ي��ة، ب���ل���س��ت��ع���ن��ة ب���ك���وادر طبية 
م��درب��ة وع���ل��ي��ة ال��ك��ف���ءة، ع���الوة على 
املوؤ�س�س�ت  ك��رى  مع  ال��دول��ة  �سراك�ت 
هدفن�  يبقى  وق�����ل:  ال��ع���مل��ي��ة  الطبية 
دائ���م����ً احل��ف���ظ ع��ل��ى ���س��ح��ة و�سالمة 
خمتلف  ويف  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد  ك����ف���ة 

الأوق�ت.
ج���ء ذل��ك خ��الل زي���رة �س�حب ال�سمو 
ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة، رئ��ي�����س جمل�س 
ال���������وزراء، ح����ك���م دب�����ي، )رع�������ه اهلل(، 
دبي  مل��ن��ت��دى  الأول  ال���ي���وم  ف��ع���ل��ي���ت 

ال�سحي 2022 يف دورته الرابعة.
)التف��سيل �س2(

الفروف: اإذا اندلعت حرب عاملية ثالثة �ستكون نووية ومدمرة 

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

دخلت العملية الع�سكرية الرو�سية 
يومه�  الأرب����ع�����ء،  اأوك���ران���ي����،  يف 
الأم���ور  تت�س�عد  فيم�  ال�����س���ب��ع، 
�سغوط�ت  رغ�����م  الأر���������س  ع���ل���ى 
خالل  م��ن  مو�سكو،  على  ال��غ��رب 
موجعة،  اق���ت�������س����دي���ة  ع���ق���وب����ت 
وا�سنطن، حيث  اآخ��ره��� ج���ء من 
ت��غ��ل��ق اأم����ريك����� جم���ل��ه��� اجل���وي 

ب�لك�مل اأم�م الطريان الرو�سي.
ويف اآخر التطورات امليدانية، اأعلن 
الرو�سية  القوات  اأن  كييف  ح�كم 
الع��سمة  م����ن  اأك�������ر  ت����ق����رب 
اأف����دت م�س�در  الأوك��ران��ي��ة، فيم� 
الرو�سية  ال���ق���وات  ب����أن  م��ت��ع��ددة  
حت��سر الع��سمة كييف من ك�فة 

اجله�ت.
الرو�سية  الإع���الم  وك�لة  وذك��رت 
ام�س  ال����دف�����ع  وزارة  ع���ن  ن��ق��ال 
�سيطرت  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة خ��ري���س��ون بجنوب 

اأوكراني�.
واأع��ل��ن ال��ك��رم��ل��ن، الأرب���ع����ء، اأن 
الوفد الرو�سي م�ستعد ل�ستئن�ف 
اأوكراني�.  م��ع  ال�سالم  حم���دث���ت 
الكرملن،  ب������س��م  ال��ن���ط��ق  وق����ل 
دميري بي�سكوف: وفدن� �سيكون 

حرب  ن�سبت  اإذا  �سيحل  وا���س��ع���ً 
ع�ملية ث�لثة.

التي  اإن رو���س��ي���،  وق����ل لف����روف 
ب�����أن����ه عملية  و����س���ف���ه  م�����  ���س��ن��ت 
اأوكراني�  ���س��د  خ������س��ة  ع�سكرية 
خطراً  �ستواجه  امل��سي،  الأ�سبوع 
على  كييف  ح�سلت  اإذا  حقيقي�ً 

اأ�سلحة نووية.
الرو�سية  ت��������س  وك����ل���ة  ون��ق��ل��ت 
ل��الأن��ب���ء ع��ن لف����روف ق��ول��ه اإن 
رو����س���ي���� ل����ن ت�����س��م��ح لأوك���ران���ي���� 

ب�متالك اأ�سلحة نووية.
كم� اتهم وزير اخل�رجية الرو�سي 
املف�و�س�ت  يف  ب�ملم�طلة  اأوكراني� 

مع مو�سكو ب�سبب وا�سنطن.
ي����أت���ي ه����ذا ب��ي��ن��م��� دخ����ل اجلي�س 
الرو�سي اإىل الأرا�سي الأوكرانية 
و�سفته  فيم�  امل������س��ي،  الأ���س��ب��وع 
لنزع  خ��سة  عملية  ب�أنه  مو�سكو 
�سالح كييف، وهو ترير رف�سته 

اأوكراني� والغرب.
وزارة  ق����ل���ت  م��ت�����س��ل،  ���س��ي���ق  يف 
اخل����رج���ي���ة ال��رو���س��ي��ة ام�������س اأن 
حلف  مط�لبة  �ستوا�سل  مو�سكو 
ال��ن���ت��و بعدم  ���س��م���ل الأط��ل�����س��ي 
اأوروب����، حمذرًة  �سرق  التو�سع يف 
من اإمك�نية حدوث �سدام مب��سر 

مع حلف الن�تو.

م�سريا  املح�دث�ت،  ملت�بعة  ج�هزا 
ا�ستئن�ف  ي��ت��وق��ع  ال��وف��د  اأن  اإىل 

املح�دث�ت م�س�ء الأربع�ء.
بالده  وف����د  اأن  ب��ي�����س��ك��وف  وذك����ر 
�سيكون ج�هزا للمف�و�س�ت م�س�ء 
الأربع�ء، دون اأن يك�سف عن موقع 
املف�و�س�ت اأو اأي تف��سيل اأخرى.

وك�لة  ن��ق��ل��ت  لح������ق،  وق�����ت  ويف 
الأوكرانية  ال��رئ������س��ة  ع��ن  ت������س 

قوله�: �سنجري جولة ث�نية من 
املح�دث�ت مع رو�سي� اليوم.

و�سرح وزير اخل�رجية الأوكراين 
دم���ي���رو ك��ول��ي��ب��� ب���ق���ول���ه: نحن 
غري  لكنن�  للمح�دث�ت،  ج�هزون 
م�����س��ت��ع��دي��ن ل��ق��ب��ول الإم������الءات 

الرو�سية.
الرو�سية  امل��ط���ل��ب  اأن  واأو����س���ح 
الرئي�س  اأع��ل��ن��ه  ع��م���  ت��ت��غ��ري  مل 

ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ن قبل 
بدء احلرب.

ه������ذا وح��������ّذر وزي�������ر اخل����رج���ي���ة 
ال����رو�����س����ي، ����س���ريغ���ي لف������روف، 
الع�ملية  اأن احل��رب  الأرب��ع���ء، من 

الث�لثة �ستكون نووية ومدمرة.
الرو�سية  الإع���الم  وك���ل��ة  ونقلت 
ع����ن لف�������روف ق���ول���ه اأم���������س اإن 
اأ�سلحة نووية �ست�ستخدم، ودم�راً 

امل�صت�صار الأملاين من اإ�صرائيل: اتفاق 
النووي الإيراين ل يحتمل التاأجيل    

•• القد�س-وكاالت:

�سدد امل�ست�س�ر الأمل�ين اأولف �سولت�س خالل زي�رته لإ�سرائيل، الأربع�ء، على 
اأن التو�سل اإىل اتف�ق ب�س�أن الرن�مج النووي الإيراين ل يحتمل الت�أجيل 
الوزراء  ذل��ك. وق���ل �سولت�س خ��الل م��وؤمت��ر �سح�يف م��ع رئي�س  اأك��ر م��ن 
الإ�سرائيلي نفت�يل بينيت، الذي يع�ر�س التف�ق ب�سدة: نتطلع اإىل التو�سل 
اإىل اتف�ق يف فيين�، ح�ن الوقت الآن لتخ�ذ قرار، ل ينبغي ت�أجيله اأكر من 
ذلك. وبداأ �سولت�س زي�رة ر�سمية لإ�سرائيل وغ�در اأوروب� لفرة وجيزة مع 

احتدام اأكر حرب برية يف الق�رة منذ اأجي�ل بن رو�سي� واأوكراني�.

اأمهات اجلنود الرو�س  اأوكرانيا تدعو 
الأ�صرى لديها اإىل القدوم ل�صطحابهم 

•• كييف-اأ ف ب:

الأربع�ء  الأوك������راين  اجل��ي�����س  دع���� 
اأمه�ت اجلنود الرو�س الذين اأُ�سروا 
اإىل كييف  ال��ق��دوم  اإىل  امل��ع���رك  يف 
وذل��ك يف حم�ولة  اأبن�ئهن،  لت�سلم 

على م� يبدو لإحراج مو�سكو.
بي�ن  يف  ال�����دف������ع  وزارة  وق�����ل����ت 
اجلنود  بت�سليم  ات��خ��ذ  ق�����رارا  اإن 
الرو�س الأ�سرى لأمه�تهم اإذا جئن 

لت�سلمهم يف اأوكراني�، يف كييف.
بعد اأ�سبوع على الغزو، تقول كييف 
الع�سكرين  ع�����س��رات  اأ����س���رت  اإن��ه��� 
ال�����رو������س. وت��ن��ت�����س��ر ع���ل���ى امل���واق���ع 
م�سورة  ت�سجيالت  الل��ك��رون��ي��ة 
بزي  ���س��ب���ن  فيه�  يظهر  ب���ل��ه���ت��ف 
الرتب�ك  ع��ل��ي��ه��م  ي��ب��دو  ع�����س��ك��ري 

ومن دون �سالح.
الدعم  ل��ت��ق��وي�����س  ك��ي��ي��ف  ���س��ع��ت 
خط  بفتح  للغزو  الرو�سي  ال�سعبي 
ال���رو����س ملعرفة  ل���الأه����يل  ���س���خ��ن 
اإذا ك�نوا قتلوا  م�سري اأبن�ئهم وم� 

اأو اأُ�سروا.
ون�سرت وزارة الدف�ع اأرق�م هواتف 
لتوفري  ال��ك��روين،  بريد  وع��ن��وان 
اأ�سرى، فيم�  معلوم�ت ب�س�أن رو�س 
كييف  اإىل  للقدوم  الأم��ه���ت  دعيت 

لت�سلم اأبن�ئهن املفقودين.
�سيتم  ال�����������وزارة  ب����ي�����ن  يف  وج��������ء 
ا�ستقب�لك واأخذك اإىل كييف حيث 

�سيع�د ابنك لك.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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حديقة اأم الإمارات حتتفي ب�شهر القراءة 
مع العديد من الأن�شطة والفعاليات

اأخبار الإمارات

بعد منح الثقة للحكومة الليبية 
اجلديدة.. ماذا ينتظر با�شاغا؟

عربي ودويل

كابيت�ص يحرز ذهبية احلزام الأ�شود يف الدوري 
الدويل لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو

الفجر الريا�شي

يف مواجهة احلرب يف اأوكرانيا
مثلث فاميار ينه�س من رماده!

•• الفجر -هانز �صتارك –ترجمة خرية ال�صيباين

اإنه�  الب�ردة.  اأكر عملية قطع يف ت�ريخ م� بعد احلرب  الغزو الرو�سي لأوكراني�  ميثل 
�سيغرّي  الرو�سي  الهجوم  اإن  �سبتمر.   11 اأبعد من �سدمة هجم�ت  هو  م�  اإىل  تذهب 
ال�سي��س�ت  على  للغ�ية  كبري  ت�أثري  له  و�سيكون  الأوروبية،  الأمنية  البنية  عميق  ب�سكل 
وفرن�س�  اأمل�ني�  بن  التوازن  �سيغرّي  كم�  الن�تو.  يف  الأع�س�ء  للدول  والأمنية  الدف�عية 
ت�أكيد موقف هذه الأخ��رية مت�ًم� يف عدم ثقته� جت�ه مو�سكو، والذي  وبولندا، و�سيتم 

تبنته منذ نه�ية الحت�د ال�سوفي�تي، وتتق��سمه مع جريانه� يف البلطيق.
ل ميكن لفرن�س� اإل اأن تالحظ ف�سل �سي��سته� يف النفت�ح على رو�سي�، واأن املق�ومة التي 
يواجهه� انخراطه� يف منطقة ال�س�حل ميكن اأن توؤدي اإىل اإع�دة انت�س�ر جزئي لقواته� 

الع�سكرية يف و�سط اأوروب�، وهو اجت�ه يرجم الن من خالل اللتزام املعزز يف روم�ني�.
الب�ردة مو�سع  �سي��سته� اخل�رجية م� بعد احلرب  اأن جميع مب�دئ  اأمل�ني�  اأخ��رًيا، ترى 
احلرة  التج�رة  مب�دئ  على  بن�ئه  يف  امل�س�عدة  اأرادت  ال��ذي  الأوروب���ي  ف�لنظ�م  ت�س�وؤل. 

والعمل املتعدد الطراف والرابط بن الحت�د الأوروبي ورو�سي�، قد انتهى.
)التف��سيل �س12(

الإمارات تعلن تقدمي م�صاعدات اإغاثية 
لأوكرانيا بـ 5 ماليني دولر اأمريكي

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������رات  دول�����ة  اأع��ل��ن��ت 
للمدنين  اإغ���ث��ي��ة  م�س�عدات  تقدميه�  ع��ن 
املت�سررين يف اأوكراني� بقيمة خم�سة مالين 
الأمم  لنداء  ا�ستج�بة  وذلك  اأمريكي،  دولر 
املتحدة الع�جل، وخطة ال�ستج�بة الإقليمية 
تركيز  يعك�س  مب���  اأوك���ران���ي����،  يف  ل��الج��ئ��ن 
يف  الإن�س�ين  الت�س�من  مب�دئ  على  ال��دول��ة 

ح�لت النزاع.
اأهمية الركيز على  الإم����رات  وت��وؤك��د دول��ة 
الو�سع الإن�س�ين املتدهور للمدنين و�سم�ن 
الوك�لت  دخ���ول  اإت���ح��ة  وك��ذل��ك  حم�يتهم، 
وال�سم�ح  اآم��ن��ة،  مم��رات  واإن�����س���ء  الإن�س�نية، 
ذلك  يفعل  اأن  ب�ملغ�درة  يرغب  �سخ�س  لأي 
اأو عوائق، كم� ورد يف بي�ن دولة  دون متييز 
الإم���رات، وم� متت من�ق�سته خالل اجتم�ع 
جم��ل�����س الأم�����ن ال�����ذي ان��ع��ق��د ب��ت���ري��خ 28 
يف  الإن�����س���ين  الو�سع  ب�س�أن  امل��سي  ف��راي��ر 
غوتريي�س،  اأنطونيو  مع�يل  وك�ن  اأوكراني�. 
الأم������ن ال���ع����م ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ق���د اأطلق 
العملي�ت  لتمويل  ر�سمي�  ن��داء  الول،  اأم�س 
حيث  اأوكراني�،  يف  املتحدة  لالأمم  الإن�س�نية 
ذكرت تق�رير الأمم املتحدة اأن هذا التمويل 
الأ�سخ��س  اآلف  ودع���م  مل�س�عدة  م��ل��ّح  اأم���ر 
على  احل�سول  يف  نق�س  من  يع�نون  الذين 

اخلدم�ت الأ�س��سية.

االإمارات تعلن اأولويات �سهر مار�ص مع بدء رئا�ستها جمل�ص االأمن الدويل )التفا�سيل �ص3(االإمارات تعلن اأولويات �سهر مار�ص مع بدء رئا�ستها جمل�ص االأمن الدويل )التفا�سيل �ص3(

مدير وكالة الف�ساء الرو�سية: 
اأي اخرتاق لأقمارنا ال�صناعية �صيعد �صببا للحرب 

•• مو�صكو-رويرتز:

نقلت وك�لة اإنرف�ك�س عن مدير وك�لة الف�س�ء الرو�سية قوله اأم�س الأربع�ء 
اإن رو�سي� �ستتع�مل مع اأي اخراق لأقم�ره� ال�سن�عية كمرر للحرب.

كو�سمو�س  رو�س  موؤ�س�سة  ع�م  روجوزين مدير  دميري  اإن  الوك�لة  وق�لت 
ال�سن�عية  الأقم�ر  مراقبة  مراكز  اأن  ذكرت  التي  الإعالمية  التق�رير  نفى 
الرو�سية قد مت اخراقه� ب�لفعل و�سط غزو مو�سكو لأوكراني� يف حن حذر 
الأقم�ر  تعطيل  اإن  قوله  عنه  اإنرف�ك�س  ونقلت  لذلك.  حم���ولت  اأي  من 

ال�سن�عية الت�بعة لأي بلد هو يف الواقع ... �سبب للحرب.
واأ�س�فت الوك�لة اأن روجوزين ق�ل اأي�س� اإن موؤ�س�سة رو�س كو�سمو�س تريد 
ب�أن  �سم�ن�ت  ت��ق��دم  اأن  وي���ب(  )وان  الريط�نية  التكنولوجي�  �سركة  م��ن 
اأقم�ره� ال�سن�عية لن ُت�ستخدم �سد رو�سي�. ونقلت الوك�لة عنه القول اإنه 
اإذا مل يتحقق ذلك ف�إن رو�سي� �ستلغي عملية الإطالق املقررة لنحو 36 قمرا 
ت�ست�أجره�  التي  الف�س�ئية  ب�يكونور  ق�عدة  من  ويب  وان  ل�سركة  �سن�عي� 

رو�سي� من ك�زاخ�ست�ن دون تقدمي تعوي�س لوان ويب.

احلريق االأوكراين:
ال�صحوة الع�صكرية الكربى لأوروبا

•• الفجر -خرية ال�صيباين

اأوائل  بولندا يف  اإىل  نيف�دا، و�سلوا  اأو  كنت�كي  �سب�ب  ب�سع مئ�ت، من  ك�نوا 
اأع�س�ء  الرو�سي لأوكراني�، عر  الغزو  بدء  اأ�س�بيع من  فراير. قبل ثالثة 
الفرقة الأ�سطورية 82 املحمولة جواً املحيط الأطل�سي للدف�ع عن اأوروب�، 

مثل اأ�سالفهم ع�م 1944.
و�سول الفرقة الأمريكية 82 يحمل رمزّية قوّية للغ�ية. انهم اجلنود الذين 
�س�ركوا يف عملية الإنزال على �سواطئ نورم�ندي، ومن ق�موا بت�أمن مط�ر 
يف  ثو�سيديد  مبركز  املرتبطة  الن�تو  اأخ�س�ئية  زمي���،  اأميلي  تو�سح  ك�بول، 
ج�معة ب�نثيون-اآ�س��س، �سي��سي�، ب�لن�سبة للبولندين.  )التف��سيل �س10(

•• بروك�صيل-وكاالت:

ق�لت رئي�سة املفو�سة الأوروبية، اأور�سول فون دير لين، الأربع�ء، اإن جميع الف�رين من العملية الع�سكرية 
الرو�سية يف اأوكراني� مرحب بهم يف اأوروب�.

واأ�س�فت فون دير لين عر ح�س�به� على توير: �سنوفر 
الذين  و�سن�س�عد  م���أوى  عن  يبحثون  للذين  احلم�ية 

يبحثون عن طريق اآمن اإىل وطنهم.
وارت��ف��ع ع��دد ال��الج��ئ��ن ال��ف���ري��ن م��ن اأوك��ران��ي��� اإىل 
األف   836 اإىل  امل���ج����ورة جم����ددا، وو���س��ل  ال��ب��ل��دان 
�سخ�س حتى الأول من م�ر�س، بح�سب اإح�س�ء اأعدته 

الالجئن  ل�سوؤون  ال�س�مية  املتحدة  الأمم  مفو�سية 
�سدر الأربع�ء. وبذلك، ارتفع العدد ب� 160 األف لجئ 

املفو�س  اأعلن  م�  ب�سحب  الثالث�ء  األف�   677 ك�ن  بعدم� 
ال�س�مي ل�سوؤون الالجئن فيليبو غراندي خالل نداء ع�جل 

لتمويل م�س�عدات اإن�س�نية للبالد ولالأ�سخ��س الذين 
فروا من املع�رك.

ويف وقت �س�بق، ق�لت املفو�سية الأوروبية 
يف بي�ن اإن اأكر من 650 األف �سخ�س 
جم�ورة  دول  اإىل  اأوك���ران���ي����  م��ن  ف����روا 
اأع�س�ء يف الحت���د الأوروب���ي، منذ بدء 
العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكراني� 

اأواخر ال�سهر امل��سي.

ــط خمــطــط  ــب ــح املــــغــــرب ي
ـــب  ـــان هـــجـــمـــات �ـــصـــد اأج

•• الرباط- رويرتز:

اأعلنت ال�سلط�ت املغربية اأم�س اأنه� 
لتنظيم  م��وال��ي���  �سخ�س�  اعتقلت 
داع�������س الإره������ب�����ي  ك�����ن يخطط 

لهجم�ت �سد اأج�نب ب�ملغرب.
لالأبح�ث  امل���رك���زي  امل��ك��ت��ب  وق�����ل 
اجلرائم  يف  املخت�س  الق�س�ئية، 
الكرى ومنه� ق�س�ي� الإره�ب، يف 
بي�ن له اأم�س اإنه متكن من توقيف 
ي�سمى  مل���  م��وايل  متطرف  عن�سر 
يبلغ  الإ�سالمية،  ال��دول��ة  بتنظيم 
من العمر 27 ع�م� والذي ي�ستبه 
لتنفيذ  الإع���������داد  يف  ت����ورط����ه  يف 
امتدادات  له�  اإره�بية  خمطط�ت 
وت�����ق������ط�����ع������ت ع�������ب������رة ل���ل���ح���دود 
م�سروع  اإط����ر  يف  وذل��ك  الوطنية، 
ج��م���ع��ي ي��ه��دف ل��ل��م�����س اخلطري 
البي�ن  واأ����س����ف  ال���ع����م.  ب���ل��ن��ظ���م 
امل�ستبه فيه بدائرة  اأنه مت توقيف 
ط�ط�  مدينة  ب�سواحي  اأزكيد  فم 

)جنوب املغرب(

�سنعاء.. ح�سار حوثي خانق يفاقم معاناة ال�سكان
انفجارات عنيفة ملخازن اأ�صلحة حوثية مبعتقل للمختطفني بتعز

•• اليمن-وكاالت:

اأكر  احتج�ز  اليمن،  يف  الإي��ران��ي��ة  ال���ذراع  احل��وث��ي،  ميلي�سي�  توا�سل 
وقت  يف  اجل��وف،  مبح�فظة  نفطية  م�ستق�ت  نقل  �س�حنة   600 من 
له�  امل��ج���ورة  واملح�فظ�ت  �سنع�ء  يف  النفطية  امل�ستق�ت  اأزم���ة  تتف�قم 
واملركب�ت  ال�سي�رات  اآلف  ت�سطف  ح��ن  ويف  م�سبوق.  غ��ري  نحو  على 
الع�مة اأم�م عدد من حمط�ت التعبئة يف �سل�سلة طوابري ي�سل امتداده� 
م�  اإىل  لرا   20 �سعة  البنزين  الغ�لون  �سعر  قفز  كيلومرات  لب�سعة 
األف ري�ل ميني، يف ال�سوق ال�سوداء التي تديره� قي�دات  فوق ال�)40( 

حوثية.
افتع�ل  تتعمد  احلوثية  امليلي�سي�ت  اأن  حملية  اإخب�رية  مواقع  واأف����دت 
اأزم�ت م�ستمرة يف الوقود يف من�طق �سيطرته� ل�ستغالل ذلك �سي��سي�ً 
للبيع  لقي�داته�  الت�بعة  املكد�سة  امل�ستوردة  الكمي�ت  وت�سخري  واإن�س�ني�ً، 
احلوثين  ل�سيطرة  اخل��سعة  املن�طق  ت�سهد  حيث  ال�سوداء،  ال�سوق  يف 

ارتف�ع�ً قي��سي�ً هو الأعلى يف ت�ريخه لأ�سع�ر الوقود.
الإره���ب��ي��ة، يف  احل��وث��ي  مليلي�سي�  ت�بعة  اأ�سلحة  وان��ف��ج��رت خم����زن  ه��ذا 
مدينة ال�س�لح مبنطقة احلوب�ن �سرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن، 
والتي حولته� امليلي�سي�ت اإىل �سجن ومعتقل للمختطفن من مع�ر�سي 
م�سروعه� النقالبي. ون�سرت ال�سبكة اليمنية للحقوق واحلري�ت مقطع 
ال�س�لح  مدينة  يف  الأ�سلحة  خم���زن  يف  ع��ده  عنيفة  لنفج�رات  فيديو 
الت�بعه للحوثن يف تعز ليلة الأربع�ء.. موؤكدة اأن النفج�رات ا�ستمرت 

من ال�س�عه الواحد بعد منت�سف الليل حتى الث�لثه فجراً.

الحتاد الأوروبي: نرحب بجميع الفارين من احلرب يف اأوكرانيا

االإحاطة االإعالمية لـ)كوفيد – 19(: 
املوؤ�صرات توؤكد دخول الدولة 

مرحلة التعايف من اجلائحة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور ط�هر الريك الع�مري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية 
لإدارة الطوارئ و الأزم�ت و الكوارث اأن املوؤ�سرات الإيج�بية توؤكد دخول 
الدولة يف مرحلة التع�يف من ج�ئحة كوفيد19- وذلك نتيجة انخف��س 
اإج���راءات تتعلق  ال��وب���ء وم��� تبعه من  ال�سيطرة على  اأع���داد الإ���س���ب���ت و 

بتخفيف القيود املتبعة.
و ق�ل الدكتور ط�هر الريك الع�مري خالل الإح�طة الإعالمية حلكومة 
الإم�رات  دول��ة  اإن   ، امل�ستجد  ك��ورون���  ح��ول م�ستجدات فريو�س  الإم����رات 
اجل�هزية  خ���الل  م��ن  ب��ن��ج���ح   "19  - "كوفيد  حت���دي  ادارة  ا�ستط�عت 
املبنية على قراءة علمية ودرا�سة  القرارات  ال�ستب�قية واملرونة يف تفعيل 

متعمقة وو�سع ا�سراتيجي�ت تعد من اأجنح النم�ذج الع�ملية.
واأ�س�ف اأن هذه اجلهود اأثمرت عن احتواء اجل�ئحة ب�لتع�ون مع قط�ع�ت 
ال��دول��ة ك���ف��ة وه���ذا م��� ن���راه ال��ي��وم م��ن انخف��س ح����لت الإ���س���ب��ة ومن 
للط�ق�ت  التدريجية  وال��ع��ودة  الج����راءات  لتخفيف  امل��ع��دة  اخلطة  حيث 

ال�ستيع�بية لالأن�سطة.
وذكر اأنه نتيجة لل�سي��س�ت والتوجيه�ت الث�بتة، وبت�س�فر جهود اجلميع، 
الإم���رات بخطى حثيثة ومت�س�رعة نحو ر�سد متحورات اجل�ئحة  ت�سري 
له�  الت�سدي  لو�س�ئل  ال��دق��ي��ق  والتنفيذ  املحكم  التخطيط  خ��الل  م��ن 

وت�سخري جميع المك�ني�ت املتوفرة يف الدولة.
نتيج�ة  امل��سي�ة  الأ�سهر  ف�ي  الع�ل�م  ال�ذي واجهت�ه دول  التح�دي  اإن  وق�ل 
كوفي�د19- حت�ٍد معق�د م�ن حي�ث اآث��ره وتداعي�ت�ه، فق�د دعتن�� الأزمة اإل�ى 
التفكي�ر ف�ي �س�بل مك�فح�ة الوب��ء والتكي��ف م��ع الظ��روف الت��ي فر�سته��� 

علين��� الأزمة، واأي�س���ً البح��ث ع��ن �س��بل التكييف.   )التف��سيل �س6(

زار منتدى دبي ال�سحي 2022 

حممد بن را�صد: الإمارات اأر�صت دعائم متينة للقطاع 
الطبي ووفرت اأف�صل خدمات الرعاية ال�صحية  

حممد بن را�سد خالل زي�رته منتدى دبي ال�سحي 2022     )وام(
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اأخبـار الإمـارات

برئا�سة من�سور بن زايد  

امل�صرف املركزي يعتمد 5000 وظيفة للمواطنني يف القطاع امل�صريف والتاأمني بنهاية 2026

بنه�ية 2026، ب�لتن�سيق مع معهد 
الم�رات للدرا�س�ت امل�سرفية وامل�لية 
تن�ف�سية  جم��ل�����س  اإدارة  وجم��ل�����س 
 الكوادر الإم�راتية وتكليف ومت�بعة 
امل�ستهدف�ت.  هذه  حتقيق  يف  املعهد 
ا�ستعرا�س  الجتم�ع،  خالل  وجرى 

املركزي،  امل�سرف  حم�فظ  ب�لعم�ى 
جمل�س  اأع�س�ء  ال�سع�دة  واأ���س��ح���ب 
اخل�����وري،  ح����ج���ي  ي��ون�����س  الإدارة 
علي  د.  و  القمزي،  �س�عن  و�س�مي 

حممد الرميثي.
امل�سرف  اإدارة  جم��ل�����س  واع���ت���م���د 

البنوك  ع���ل���ى  ال���رق����ب���ة  ق���ط����ع  يف 
املركزي حيث  امل�سرف  والت�أمن يف 
وافق على طلب�ت البنوك واملوؤ�س�س�ت 
القرارات  وات��خ��ذ  الأخ�����رى  امل���ل��ّي��ة 
الالزمة ب�س�أنه�، كم� اعتمد املجل�س 
املركزي  امل�����س��رف  اإ���س��ع���رات  تعديل 

ل�سم�ن  الع�ملّية،  املم�ر�س�ت  واأف�سل 
ري������دة ال���دول���ة اإق��ل��ي��م��ي���ً ودول���ي����ً يف 
نواب  الجتم�ع  ح�سر  امل��ج���ل.  ه��ذا 
الرئي�س مع�يل عبدالرحمن �س�لح 
ج������س��م حممد  وم���ع����يل  ���س���ل��ح  اآل 
ال���زع����ب���ي، وم���ع����يل خ����ل���د حممد 

ت��ق��ري��ر م��ت���ب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات 
املجل�س  عن  ال�س�درة  والتوجيه�ت 
والقرارات  ال�س�بقة،  اجتم�ع�ته  يف 

التي مت اتخ�ذه� ب�لتمرير.
واطلع املجل�س على بع�س املوا�سيع 
املقدمة من بع�س الدوائر والإدارات 

الوظ�ئف  توطن  برن�مج  امل��رك��زي 
القط�ع  يف  وال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ق��ي���دي��ة 
امل�سريف والت�أمن يف الدولة، وذلك 
املركزي  امل�سرف  م��ب���درات  بتفعيل 
اخل��������س���ة ب����ل���ت���وط���ن م����ن خ���الل 
جديدة  وظ��ي��ف��ة   5،000 اع��ت��م���د 

•• اأبوظبي -وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئ��سة رئي�س جمل�س 
العربية  الإم��������رات  م�����س��رف  اإدارة 
امل��ت��ح��دة امل���رك���زي، اج��ت��م���ع جمل�س 
ُعقد  وال��ذي  املركزي  امل�سرف  اإدارة 

ام�س يف ق�سر الوطن ب�أبوظبي.
ورح�����ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
و�سكر  ب���حل�����س��ور،  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د 
�سموه امل�سرف املركزي على اجلهود 
واإدارات����ه  قط�ع�ته  بك�فة  امل��ب��ذول��ة 
ال�ستقرار  على  للمح�فظة  العلي�، 
وت�بع  امل�����س��ريف،  ال��ق��ط���ع  امل�����يل يف 
تنفيذ  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ����س���ري  ����س���م���وه 
اخلطط املو�سوعة للمرحلة املقبلة 
التطلع�ت  م����ع  ت��ت��ن������س��ب  وال����ت����ي 
للدولة  وامل�ستقبلّية  الق��ت�����س���دّي��ة 
نحو ال�سمول الرقمي والنظ�م امل�يل 
امل�سرف  ي��ع��م��ل  وال������ذي  الأخ�������س���ر 
ب�أعلى  حت���ق���ي���ق���ه  ع���ل���ى  امل������رك������زي 
يتن��سب  ومب����  اجل�����ودة  م�����س��ت��وي���ت 

للر�سوم  ال��ق�����س��وى  احل����دود  ب�����س���أن 
املن�س�آت  على  املفرو�سة  والعمولت 
ووافق كذلك على  املرخ�سة،  امل�لّية 
املخ�طر  م��رك��ز  عمل  ن��ط���ق  تعديل 
ب�س�أن  امل��رك��زي  ب�مل�سرف  امل�سرفّية 

نظ�م ال�سيك�ت املرجتعة.
كم� ا�ستعر�س املجل�س خطة امل�سرف 
املركزي ب�س�أن التع�ون والتوا�سل مع 
امل�لية  واملوؤ�س�س�ت  اخل��س  القط�ع 
اجلم�عية  واجل����ه����ود  وامل�����س��رف��ي��ة 
امل���ب���ذول���ة مل��ك���ف��ح��ة غ�����س��ل الأم�����وال 
ومتويل الإره���ب يف دولة الإم�رات، 
وال���دويل،  املحلي  ال�سعيدين  على 
ونظ�م المتث�ل املعزز ملك�فحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإره�ب.
من�ق�سة  امل����ج����ل���������س  وا�����س����ت����ك����م����ل 
امل��و���س��وع���ت امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
ت�����س��م��ن��ت بع�س  وال����ت����ي  اأع����م�����ل����ه، 
والت�سغيلّية،  الإدارّي�����ة  امل��و���س��وع���ت 
ب�س�أنه�،  املن��سبة  ال��ق��رارات  وات��خ��ذ 
اإط���ر العمل  كم� واف��ق املجل�س على 
امل����ط����روح م����ن دائ�������رة امل���خ����ط���ر يف 

امل�سرف املركزي.

ال�صحة جتري 430,493 فح�صا ك�صف عن 519 اإ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا و1,613 حالة �صفاء 

••   اأبوظبي - وام: 

مت��سي� مع خطة وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع لتو�سيع وزي�دة نط�ق 
الفحو�س�ت يف الدولة بهدف الكت�س�ف املبكر وح�سر احل�لت امل�س�بة 
بفريو�س كورون� امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخ�لطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 430،493 فح�س� جديدا خالل ال�س�ع�ت 
اأف�سل  ب��ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ���ت  على  امل��سية   24 ال��� 

واأحدث تقني�ت الفح�س الطبي.
  و�س�هم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نط�ق 
اإ�س�بة  519 ح�لة  الفحو�س�ت على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعه�  خمتلفة،  جن�سي�ت  من  امل�ستجد  كورون�  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرع�ية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���لت 

جمموع احل�لت امل�سجلة 880،970 ح�لة.
  كم� اأعلنت وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع عدم ت�سجيل اأي ح�لة وف�ة 
خالل الأربع والع�سرين �س�عة امل��سية، وبذلك يبلغ عدد الوفي�ت يف 

الدولة 2،301 ح�لة.
1،613 ح�لة جديدة مل�س�بن بفريو�س  �سف�ء  ال��وزارة عن  واأعلنت 
اأعرا�س املر�س  19" وتع�فيه� الت�م من  "كوفيد -  كورون� امل�ستجد 
بعد تلقيه� الرع�ية ال�سحية الالزمة منذ دخوله� امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع ح�لت ال�سف�ء 837،139 ح�لة.

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

•• اأبوظبي- وام: 

من  جرعة   18،687 تقدمي  عن  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  امل��سية   24 ال�  ال�س�ع�ت  "كوفيد19-" خالل  لق�ح 
ومعدل  جرعة   24،188،896 ام�س  حتى  تقدميه�  مت  التي  اجل��رع���ت 

توزيع اللق�ح 244.57 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ي�أتي ذلك مت��سي� مع خطة الوزارة لتوفري لق�ح "كوفيد19-" و�سعي�ً اإىل 
الو�سول اإىل املن�عة املكت�سبة الن�جتة عن التطعيم والتي �ست�س�عد يف تقليل 

اأعداد احل�لت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

اجتماعية ال�صارقة تفوز بال�صارقة 
للتميز عن فئة امل�صوؤولية املجتمعية

•• ال�صارقة -وام:
ف�زت دائرة اخلدم�ت الجتم�عية يف ال�س�رقة، بج�ئزة ال�س�رقة للتميز للتميز 
ال�س�رقة،  و�سن�عة  جت�رة  غرفة  تنظمه�  والتي   ،2021-2020 للدورة 
عن فئة امل�سوؤولية املجتمعية، وي�س�رك فيه� القط�ع�ن احلكومي واخل��س 
وتق�م على م�ستوى الدولة ودول اخلليج العربي. وعرت ن�عمة الزرعوين 
مدير اإدارة الأداء املوؤ�س�سي يف الدائرة، عن �سع�دته� ب�حل�سول على اجل�ئزة 
التي اأ�سبحت من املب�درات الوطنية الداعمة للعمل الجتم�عي واملوؤ�س�سي 
وخالفه يف الإم�رات، والأهم من ذلك اأنه� حتفز اجله�ت امل�س�ركة فيه� على 
التن�ف�س ال�سحي فيم� بينه� لتقدمي الأف�سل من املب�درات وامل�س�ريع التي 

تعود ب�خلري والف�ئدة على املجتمع والدولة.

هية البيئة - اأبوظبي تو�صع نطاق برناجمها ملراقبة جودة الهواء يف 2021
•• اأبوظبي - وام: 

عمل  نط�ق  تو�سيع  على  امل��سي  ال��ع���م  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة  عملت 
برن�مج املراقبة حلم�ية جودة الهواء يف اإم�رة اأبوظبي وذلك من خالل تنفيذ 
عن  اأ�سفرت  والتي  الع�م  ط��وال  به�  ال�سطالع  مت  التي  امل�س�ريع  من  �سل�سلة 
حتقيق العديد من الإجن�زات اله�مة يف هذا املج�ل. وجنحت الهيئة يف حتقيق 
تتمحور  والتي  الهواء  ج��ودة  ملراقبة  الوا�سعة  �سبكته�  بف�سل  الإجن���زات  هذه 
حول خمتر مع�يرة معتمد يعزز �سم�ن اجل��ودة وتدابري واإج��راءات املراقبة 
مم� يوؤدي اإىل جودة ع�لية يف البي�ن�ت. وتتكون �سبكة الهيئة من 20 حمطة 

ت�سل  بن�سبة  الدقة  ع�لية  بي�ن�ت  وتوفر  الهواء  ج��ودة  كثب  تراقب عن  ث�بتة 
اإىل %99 كم� تدير الهيئة حمطتن متنقلتن ت�ستخدم�ن لإجراء درا�س�ت 

متخ�س�سة بجودة الهواء يف جميع اأنح�ء الإم�رة.
 130،086،000 م��ق��داره  م�  وتقدم  موؤ�سراً   275 بقي��س  ال�سبكة  وتقوم 
نقطة بي�ن�ت دقيقة جديدة �سنوًي� لالإم�رة .. وحتفظ ق�عدة البي�ن�ت ح�لي� 
اأكر من 1،561،032،000 نقطة بي�ن�ت �س�حلة يتم توفريه� لأكر من 
70 ن�س�ًط� تتبع اأ�سح�ب امل�سلحة الرئي�سين مثل الهيئ�ت احلكومية املحلية 
تقدر  �سنوية  زي����دة  هن�ك  اأن  كم�  الأك���دمي��ي��ة  املوؤ�س�س�ت  وك��ذل��ك  والحت���دي��ة 
املعنية.  اجله�ت  الهواء من خمتلف  ج��ودة  بي�ن�ت  على طلب�ت   30% بن�سبة 

اإلكروين  املوقع  على  له�  احلقيقي  الفعلي  الوقت  يف  البي�ن�ت  توفري  ويتم 
�سهد خالل  والذي   www.adairquality.ae الهواء   بجودة  اخل��س 
6861 زي�����رة ع��ل��ى م�ستوى دول���ة الإم������رات و78 زي�����رة من  امل������س��ي  ال��ع���م 
خمتلف دول الع�مل الأخرى. وق�ل املهند�س في�سل احلم�دي املدير التنفيذي 
ع�م  خ��الل  قمن�   : اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  بهيئة  البيئية  اجل���ودة  لقط�ع  ب���لإن���ب��ة 
2021 بتو�سيع نط�ق عملن� يف برن�مج حم�ية وحت�سن جودة الهواء يف ام�رة 
اأبوظبي واملح�فظة على نوعية الهواء يف الم�رة وفق�ً لأعلى املع�يري الع�ملية 
اأي���م تقع �سمن   303 اأو م� يع�دل   2021 ع���م  اأي���م  %83 من  حيث ك�نت 
احلدود الوطنية ملوؤ�سر جودة الهواء كم� ا�ستمر التع�ون مع املوؤ�س�س�ت املحلية 

وال�سرك�ء الدولين لزي�دة الفهم حول امللوث�ت وتطوير ا�سراتيجي�ت املراقبة 
والقي��س اخل��سة ب�لهيئة. واأ�س�ف احلم�دي : على مدار الع�م حققن� العديد 
املحيط يف  ال��ه��واء  ال�سنوي جل��ودة  التقرير  النته�ء من  الإجن����زات مثل  من 
اإم�رة اأبوظبي لع�م 2020 ويعتمد هذا التقرير على بي�ن�ت من �سبكة مراقبة 
جودة الهواء املحيط الت�بعة للهيئة .. وقد مت �سبط جودة بي�ن�ت ع�م 2020 
نت�ئج  مق�رنة  ج�نب  اإىل  التقرير  يف  املقدمة  لالإح�س�ءات  ك�أ�س��س  واإع��داده��� 

الر�سد النه�ئية فيه مع نت�ئج ال�سنوات ال�س�بقة.
14 ملوث� و6 موؤ�سرات لالأر�س�د اجلوية  وتراقب �سبكة الهيئة م� ي�سل اإىل 

وال�سو�س�ء يف كل حمطة من حمط�ته� ملراقبة جودة الهواء.

زار منتدى دبي ال�سحي 2022 

حممد بن را�صد: الإمارات اأر�صت دعائم متينة للقطاع الطبي ووفرت اأف�صل خدمات الرعاية ال�صحية  

•• دبي -وام:

اأك����د ���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل 
الوزراء ح�كم دبي )رع�ه اهلل( اأن دولة الإم�رات 
بتوفريه�  الطبي  للقط�ع  متينة  دع���ئ��م  اأر���س��ت 
الإم��ك���ن��ي���ت وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��ط��ورة ك�فة 
ال�سحية،  ال���رع����ي���ة  خ���دم����ت  اأف�����س��ل  ل��ت��ق��دمي 
ب�ل�ستع�نة بكوادر طبية مدربة وع�لية الكف�ءة، 
عالوة على �سراك�ت الدولة مع كرى املوؤ�س�س�ت 
ي��ب��ق��ى ه��دف��ن��� دائم�ً  ال��ع���مل��ي��ة وق������ل:  ال��ط��ب��ي��ة 
احلف�ظ على �سحة و�سالمة ك�فة اأفراد املجتمع 

ويف خمتلف الأوق�ت.
ج�ء ذلك خالل زي�رة �س�حب ال�سمو ن�ئب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، ح�كم دبي، )رع�ه 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  اهلل(، يرافقه �سمو 
ن���ئ��ب رئي�س  ن���ئ��ب ح���ك��م دب��ي  اآل مكتوم  را���س��د 
جمل�س الوزراء وزير امل�لية فع�لي�ت اليوم الأول 
الرابعة  دورت��ه  2022 يف  ال�سحي  دب��ي  ملنتدى 
وك�ن يف ا�ستقب�ل �سموه لدى و�سوله اإىل مركز 

م��ع���يل عبدالرحمن بن  ال��ع���مل��ي  ال��ت��ج���ري  دب��ي 
املجتمع،  ووق�ية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد 
هيئة  ع���م  مدير  الكتبي،  �سغري  عو�س  و�سع�دة 

ال�سحة يف دبي.
اليوم  اأعم�له  ُتختتم  امل��ن��ت��دى،ال��ذي  يف  ي�س�رك 
من  م�����س���رك   2000 م��ن  اأك���ر  "اخلمي�س"، 
املوؤ�س�س�ت  م�سوؤويل  كب�ر  من  وجمع  دولة،   30
كبري  وح�سد  وخ�رجه�،  الدولة  داخ��ل  ال�سحية 
اإىل ج�نب  من �سن�ع القرار والعلم�ء والأطب�ء، 
ال�سرك�ت  ك��رى  م��ن  رائ���دة  جمموعة  م�س�ركة 

املنتجة للتقني�ت واحللول الذكية الطبية.
الدولة،  رئي�س  ن�ئب  ال�سمو  �س�حب  رّح��ب  وق��د 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، ح�كم دبي، )رع���ه اهلل(، 
ب�مل�س�ركن يف املنتدى من خمتلف اأنح�ء املنطقة 
والع�مل، موؤكداً حر�س دولة الإم�رات على تبني 
ت�سمن  التي  والب��ت��ك���رات  الأف��ك���ر  كل  وت�سجيع 
ودفع  ت��ط��وي��ر  يف  وت�سهم  للمجتمع،  ال�����س��الم��ة 

جهود الرتق�ء ب�سحة الإن�س�ن.
الرئي�سية  اجل��ل�����س��ة  م���ن  ج���ن��ب���ً  ���س��م��وه  و���س��ه��د 
متنوعة  اأع��م���ل  اأج��ن��دة  ت�سهد  ال���ذي  للمنتدى 

واملخت�سن  امل�سوؤولن  م��ن  كبري  ع��دد  بح�سور 
والرع�ية  ال��رف���ه��ي��ة  جم������لت  يف  وال��ع���م��ل��ن 
وال�ست�س�رات  اجل�������ودة  وم���راق���ب���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
والأب������ح�������ث، وت���ط���وي���ر الأع�����م������ل، ف�������س���اًل عن 

ال�سي�دلة والفنين ال�سحين، وطلبة الطب.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  تفّقد  ذل��ك،  اإىل 
واحللول  التقني�ت  اآل مكتوم، معر�س  را�سد  بن 
الذكية الطبية امل�س�حب للمنتدى واطلع �سموه 
والتجهيزات  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  اأح����دث  ع��ل��ى 
احلديثة، التي عر�سته� كرى ال�سرك�ت املنتجة 

للتكنولوجي� يف الع�مل.
وزار �سموه جن�ح هيئة ال�سحة بدبي يف املعر�س 
وا�ستمع اإىل �سرح حول م�س�ريع الهيئة وخططه� 
امل�ستقبلية ومن بينه� م�سروع اإن�س�ء مركز ع�ملي 
متميز لأمرا�س وجراحة القلب، واملخطط له اأن 

يكون الأف�سل والأحدث على م�ستوى املنطقة.
ت��ف������س��ي��ل م���رك���ز التحكم  ���س��م��وه ع��ل��ى  واط���ل���ع 
ومت�بعة املر�سى يف م�ست�سفى را�سد، املتخ�س�س 
تلقي  بعد  من�زلهم  القلب يف  مت�بعة مر�سى  يف 

العالج الالزم يف امل�ست�سفى.

و���س��م��ل��ت زي�����رة ���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأحدث  اآل مكتوم كذلك الط��الع على  را�سد  بن 
موؤ�س�سة  ِقَبل  من  امل�ستخدمة  الذكية  التقني�ت 
دبي خلدم�ت الإ�سع�ف، مب� يف ذلك تقنية )عن 
امل�سعف(، الأوىل من نوعه� على م�ستوى املنطقة، 
وتف��سيل )البورد الذكي( الذي تتعرف موؤ�س�سة 
حركة  على  خالله  من  الإ�سع�ف  خلدم�ت  دب��ي 

وخطوط �سري �سي�رات الإ�سع�ف يف دبي.
وي�����س��ل��ط امل��ن��ت��دى ال�����س��وء ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
رئي�سية،  حم����ور   10 �سمن  ملهمة  امل��و���س��وع���ت 
كوفيد- ج�ئحة  وت�سمل  انعق�ده،  يومّي  وخالل 
والطريق  اجل��دي��د،  الطبيعي  وال��و���س��ع   ..19
بعد  م�  الرع�ية  ف�علية  ومنهجية  ال�سف�ء،  اإىل 
واأهداف  ال��ع��الج،  اإىل  التطعيم  وم��ن  اجل�ئحة، 
مواجهة  يف  الإع����الم  ودور  امل�ستدامة،  التنمية 
يف  املنتدى  �سيتن�ول  كم�  كوفيد19-،  ج�ئحة 
الرقمية،  ال�سحة  م��و���س��وع���ت:  ال��ث���ين،  ي��وم��ه 
ال�سخمة  والبي�ن�ت  الف�س�ء،  وط��ب  واجلينوم، 
على  الق�ئمة  وال��رع���ي��ة  ال�سطن�عي،  وال��ذك���ء 

القيمة واقت�س�دي�ت ال�سحة.

الكفاءة عالية  املدربة  والكوادر  املتطورة  التحتية  بالبنى  القطاع  دعمت  • الدولة 
الإن�صان ب�صحة  الرتقاء  جهود  وتدفع  املجتمع  �صالمة  ت�صمن  التي  والبتكارات  الأفكار  كافة  وت�صجيع  تبني  على  • حري�صون 



اخلميس   3  مارس    2022  م   -    العـدد   13483  
 Thursday    3  March   2022   -  Issue No   13483

03

اأخبـار الإمـارات
الإمارات تعلن اأولويات �صهر مار�س مع بدء رئا�صتها جمل�س الأمن الدويل

•• نيويورك-وام:

تولت الإم���رات العربية املتحدة اعتب�راً من اأم�س الأول الثالث�ء رئ��سة 
ال��دويل ل�سهر م�ر�س اجل���ري، حيث �ستمنح الأولوية يف  جمل�س الأم��ن 
عمله� لأجندة املراأة وال�سالم والأمن الع�ملي، والأمن املن�خي، والتع�ون 
التطورات  اإىل مع�جلة  ب�لإ�س�فة  العربية،  ال��دول  املجل�س وج�معة  بن 

الأخرية ب�س�أن الق�س�ي� الأمنية يف جميع اأنح�ء الع�مل.
املتحدة  العربية  ل��الإم���رات  الدائمة  املندوبة  ن�سيبة،  لن�  مع�يل  وق�لت 
ن�سهد خالله  وق���ت  الأم����ن يف  ن���راأ����س جم��ل�����س  امل��ت��ح��دة:  الأمم  ل���دى 
الأزم�ت  نواجه عددا من  الع�ملي، حيث  ال�سعيد  ا�سطراب�ت ه�ئلة على 
املدرجة على جدول اأعم�ل املجل�س ..م�سيفة: �سنعمل على اإدارة جدول 

الأعم�ل ب�ملرونة التي تتطلبه� املرحلة احل�لية.
وو�سعت دولة الإم�رات ب�سفته� رئي�س�ً، جدول اأعم�ل جمل�س الأمن ل�سهر 
الدولة  �ستراأ�س  حيث  الآخ��ري��ن،  الأع�س�ء  مع  ب�لتف�ق  وذل��ك  م�ر�س 
اجتم�ع�ت املجل�س لتطوير ال�ستج�ب�ت للتحدي�ت الأمنية الع�ملية امللحة 
املجل�س  وخمرج�ت  ال��ق��رارات  اتخ�ذ  ت�سهيل  ي�سمل  مب�  جم�عي،  ب�سكل 
امل�ستوى  على  نق��س مفتوحة  الإم����رات جل�سة  دول��ة  و�ستعقد  الأخ���رى. 
املهريي وزيرة  �سعيد ح���رب  برئ��سة مع�يل مرمي بنت حممد  ال��وزاري 
التغري املن�خي والبيئة، حول يوم املراأة الع�ملي .. و�سريكز النق��س على 
اخل��س  القط�ع  مع  �سراك�ت  وعقد  للمراأة،  القت�س�دي  الإدم���ج  اأهمية 
اجلل�سة  يف  �ست�س�رك  كم�   .. منه�  التع�يف  وكيفية  النزاع�ت  ن�سوب  ملنع 
�سيم� بحوث، املديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، وكري�ست�لين� 

املجتمع  ال��دويل، وممثل عن  النقد  ل�سندوق  الع�مة  املديرة  جورجيف�، 
امل��دين. من جهة اأخ��رى، تنظم الإم���رات يف 9 م�ر�س 2022 اجتم�ع�ً 
غري ر�سمي ب�سيغة "اآري�" على امل�ستوى الوزاري ملجل�س الأمن، �سيراأ�سه 
والتكنولوجي�  ال�سن�عة  وزير  اجل�بر  اأحمد  بن  �سلط�ن  الدكتور  مع�يل 
و�سيدور  امل��ن���خ��ي،  للتغري  الإم������رات  ل��دول��ة  اخل������س  امل��ب��ع��وث  املتقدمة 
الجتم�ع حول كيفية دعم جهود متويل املن�خ لبن�ء ال�سالم وا�ستدامته، 

يف ح�لت ال�سراع والأزم�ت وم� بعد ال�سراع.
وت�ست�سيف الإم���رات يف 23 م�ر�س، اإح�طة رفيعة امل�ستوى حول تعزيز 
ال�ستقرار  لتعزيز  العربية  ال��دول  وج�معة  الأم��ن  جمل�س  بن  التع�ون 
دولة  وزير  املرر  �س�هن  و�سيراأ�س الجتم�ع مع�يل خليفة   .. الإقليمي 
.. كم� �سيقدم كل من اأنطونيو غوتريي�س، الأمن الع�م لالأمم املتحدة، 

اإح�طتن، كم�  العربية،  الدول  الع�م جل�معة  الأمن  اأبوالغيط،  واأحمد 
�سك�ن  % من   60 لأن  ال�سب�ب، نظراً  �سي�س�رك يف الجتم�ع ممثل عن 

املنطقة تقل اأعم�رهم عن 30 ع�م�ً.
الأو�س�ع  لبحث  الأم��ن  جمل�س  �سيجتمع  املعت�د،  اأعم�له  ج��دول  و�سمن 
ب�س�أن   2334 والقرار  واليمن،  و�سوري�،  وال�سوم�ل،  ليبي�،  من  كل  يف 
امل�ستوطن�ت الإ�سرائيلية، واجلولن، ولبن�ن، وال�سودان، وجنوب ال�سودان، 
واأفغ�ن�ست�ن، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، اإىل ج�نب من�ق�سة عدم 

النت�س�ر يف جمهورية كوري� الدميقراطية ال�سعبية.
اأم� اعتم�دات القرارات فت�سمل جمهورية كوري� الدميقراطية ال�سعبية، 
الحت�د  وبعثة  اأفغ�ن�ست�ن،  اإىل  امل�س�عدة  لتقدمي  املتحدة  الأمم  وبعثة 

الأفريقي يف ال�سوم�ل، وبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.

الإمارات تبداأ رئا�صتها ملجل�س الأمن بـ 3 اأولويات يت�صدرها ملف املناخ ومتكني املراأة
•• اأبوظبي-وام:

الدويل  الأم��ن  ملجل�س  رئ��سته�  ف��رة  الول،  اأم�س  الإم�����رات،  دول��ة  د�سنت 
التي ت�ستمر طوال �سهر م�ر�س اجل�ري، و�سط تف�وؤل دويل بقدرة الإم�رات 
على اإدارة عمل املجل�س بطريقة موؤثرة وفّع�لة ت�سهم يف بن�ء ج�سور احلوار 

والعمل الدبلوم��سي لتعزيز ال�ستقرار وال�سلم الع�ملين.
وتعتزم الإم�رات عقد ثالث فع�لي�ت ترتبط ب�أولوي�ته� يف املجل�س، الأوىل 
ح��ول امل����راأة وال�����س��الم والأم����ن وال�����س��راك��ة، وال��ث���ن��ي��ة ح��ول الأم���ن املن�خي، 
والفع�لية الث�لثة تدور حول تع�ون جمل�س الأمن وج�معة الدول العربية.

ويعد جم�ل متكن املراأة يف ال�سالم والأمن، مب� يف ذلك منع ن�سوب النزاع�ت 
لدولة  اخل�رجية  ال�سي��سة  اأول��وي���ت  من  ال�سالم،  وبن�ء  وحفظ  وت�سويته� 
املتحدة  الأمم  ب�ل�سراكة مع هيئة   2019 ع�م  اأطلقت يف  الإم����رات، حيث 
ال�سالم  امل��راأة يف  لتمكن  بنت مب�رك  ف�طمة  ال�سيخة  �سمو  مب�درة  للمراأة 
والأمن، والتي ق�مت بتخريج مئ�ت املجندات من املنطقة العربية واأفريقي� 
قط�ع  يف  والفع�لة  واملت�س�وية  الك�ملة  امل��راأة  م�س�ركة  تعزيز  بهدف  واآ�سي�، 
الأمن. وتعبريا عن دعمه� وم�س�ندته� جلدول اأعم�ل املراأة وال�سالم والأمن 

وبن�ء  ال�سي��سية  ال�����س��وؤون  واإدارة  الإم�����رات  دول��ة  وقعت  املتحدة،  الأمم  يف 
ال�سالم الت�بعة لالأمم املتحدة يف م�يو امل��سي اتف�قية لدعم تنفيذ جدول 
واأ�سح�ب  وال�سب�ب  الن�س�ء  اأ�سوات  لتعزيز  والأم��ن،  وال�سالم  امل��راأة  اأعم�ل 

الهمم يف عملي�ت ال�سالم الت�بعة لالأمم املتحدة.
�سنتن  م��دى  اأم��ري��ك��ي على  دولر  األ���ف   800 الإم������رات مببلغ  واأ���س��ه��م��ت 
لتمويل م�س�ريع اإدارة ال�سوؤون ال�سي��سية وبن�ء ال�سالم لزي�دة متثيل املراأة 
انته�ء  بعد  م�  عملي�ت  ويف  ال�سالم  حفظ  عملي�ت  يف  الفع�لة  وم�س�ركته� 
والو�س�طة  القرار  ب���أدوار يف �سنع  �سيم� من خالل ا�سطالعه�  النزاع، ول 
مب� يتم��سى مع قرار جمل�س الأمن الت�ريخي رقم 1325-2000، الذي 
اأن�س�أ جدول اأعم�ل املراأة وال�سالم والأمن، اإِذ يوؤدي الدور الري�دي للمراأة يف 
مثل هذه العملي�ت اإىل تعزيز ا�ستدامة اتف�قي�ت ال�سالم والنمو القت�س�دي 
� لتقدمي الدعم يف عملي�ت  يف اأعق�ب النزاع�ت، و�ستخ�س�س امل�س�همة اأي�سً

الو�س�طة وال�سالم واحلوار يف جميع اأنح�ء الع�مل.
ويف امللف الث�ين تعتر دولة الإم���رات اأن تغرّي املن�خ يظل واحدا من اأكر 
املرتبطة  املح�دث�ت  ودف��ع  تن�سيط  تعتزم  لذلك  امللحة  الع�ملية  التحدي�ت 

بهذه الق�سية قدم� يف املجل�س خالل فرة رئ��سته�.

اجلهود  ح�سد  يف  حم��وري���  دورا  امل��سية  ال�سنوات  خ��الل  الإم�����رات  ولعبت 
امل��ن���خ وط���رح احللول  اأج���ل م��واج��ه��ة حت��دي تغري  وال��ط���ق���ت الع�ملية م��ن 

واملب�درات التي ت�سهم يف ت�سريع جهود حم�ية البيئة والتنوع البيولوجي.
اتف�ق  على  وتوقع  ت�س�دق  التي  املنطقة  بلدان  اأوائ��ل  الإم����رات من  وك�نت 
2015، والذي التزمت الدول املوقعة عليه ب�لعمل  ب�ري�س للمن�خ يف ع�م 
لالإبق�ء على ارتف�ع درجة حرارة الأر�س مبقدار 1.5 درجة مئوية مق�رنة 
ك�نت  كم�   ،2030 ال��ع���م  بحلول  ال�سن�عي  الع�سر  قبل  م���  مب�ستوي�ت 
الإم�رات اأول دولة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي� تعلن التزامه� 

بتقلي�س النبع�ث�ت �سمن خمتلف الن�س�ط�ت القت�س�دية.
الأطراف  ملوؤمتر  والع�سرين  الث�منة  ال��دورة  ل�ست�س�فة  الإم���رات  وت�ستعد 
والتي   COP 28 املن�خ  تغري  ب�س�أن  الإط���ري��ة  املتحدة  الأمم  اتف�قية  يف 
متميزة  دورة  تنظيم  اإىل  تتطلع  حيث  خطوة  يف   ،2023 ع���م  يف  �ستق�م 
امل��ن���خ��ي، وحتفز  ال��ع��م��ل  ي��دع��م  اق��ت�����س���دي  ل��ت��وج��ه  ال��ع���مل  ت�سهم يف تبني 
حتدي  مواجهة  جهود  وت��رية  وت�سريع  التع�ون  من  ملزيد  ال��دويل  املجتمع 

تغري املن�خ.
 ،2050 املن�خي  املب�درة ال�سراتيجية لتحقيق احلي�د  الإم���رات  واأطلقت 

وكجزء من هذه املب�درة، تخطط الإم���رات ل�ستثم�ر 600 ملي�ر درهم يف 
م�س�در الط�قة النظيفة واملتجددة بحلول ع�م 2050 .

وتوؤمن دولة الإم�رات اأن انفت�ح الدول واملجتمع�ت على بع�سه� البع�س من 
ال�سالم  اأج��واء  يدعم  نحو  على  والتق�رب  ال�سداقة  اأوا�سر  يعمق  اأن  �س�أنه 
والتف�هم واحلوار على امل�ستوى الإقليمي والع�ملي، ومن هذا املنطلق تركز 
الفع�لية الث�لثة التي تعتزم الإم�رات تنظيمه� خالل فرة توليه� لرئ��سة 
العربية  ال��دول  التع�ون واحل��وار بن ج�معة  الأم��ن على مو�سوع  جمل�س 
املنطقة  تواجه  التي  التحدي�ت  العديد من  ال��دويل حول  الأم��ن  وجمل�س 

العربية ومب� ي�س�هم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار الإقليمي.
يف  للتحدث  ال�سب�ب  عن  ممثل  دع��وة  �ستتم  الر�سمي  احل�سور  ج�نب  واإىل 
 30 اأعم�رهم  تتج�وز  ل  الذين  املنطقة  يف  ال�سب�ب  ميثل  حيث  الف�علية، 
الإلكروين  امل��وق��ع  اأورده  مل���  وفق�  وذل��ك  ال�سك�ن،  ع��دد  % م��ن   60 ع�م� 
اأعم�ل  ج��دول  اإىل  امللف�ت  تلك  لت�س�ف   .. املتحدة  الأمم  لهيئة  الر�سمي 
الب�سر  يواجه مالين  الأوك��راين وم�  ك�مللف  الق�س�ي�  ب�لعديد من  يحفل 
حول الع�مل من اأو�س�ع يف اأفريقي� وال�سرق الأو�سط و�سوري� وليبي� والعراق 

واأفغ�ن�ست�ن.

�صوربون اأبوظبي تنظم منتدى التوظيف ال�صنوي »ا�صرتولب«
•• اأبوظبي -وام:

نظمت ج�معة ال�سوربون اأبوظبي الدورة الع��سرة من منتدى 
اأم�س  اأعم�له  انطلقت  "ا�سرولب" ال��ذي  ال�سنوي  التوظيف 
���س��رك��ة من   40 م��ن  اأك���ر  ي��وم��ن مب�����س���رك��ة  وي�ستمر  الأول 
ال�سي�حة  ك��ق��ط���ع  واحل��ك��وم��ي��ة  اخل������س��ة  ال��ق��ط���ع���ت  خمتلف 
واملوارد  والطريان  وامل�س�رف  امل�لية  والتكنولوجي�  والق�نون 

الب�سرية واملت�حف.
ويتم��سى احلدث مع جهود ج�معة ال�سوربون اأبوظبي لتمكن 
الطلبة واخلريجن مهني� واإت�حة الفر�سة لهم ملق�بلة اأ�سح�ب 

الأعم�ل مب� ي�سهم يف تعزيز فر�س التوظيف لهم.

و�سهدت فع�لي�ت اليوم الأول للمنتدى العديد من ور�س العمل 
مب�س�ركة اأكر من 400 ط�لب وط�لبة.

ال�سوربون  ج�معة  خريجي  اأح��د   ، احل���ج��ي  �سلط�ن  وحت��دث 
اأبوظبي ويعمل كن�ئب رئي�س اجل�معة لل�سوؤون الع�مة وعالق�ت 
 ، ال�سطن�عي  للذك�ء  زاي��د  بن  حممد  ج�معة  يف  اخلريجن 
خالل م�س�ركته يف ور�س العمل عن اأهمية تعلم اللغة الفرن�سية 
الطلبة  بت�سجيع  ق���م  كم�   ، وامل��ح��ل��ي  ال���دويل  العمل  ���س��وق  يف 
للو�سول  اأنف�سهم و�سقل مه�راتهم  لتطوير  بذل اجلهد  على 

لتطلع�تهم الوظيفية.
ال��وظ��ي��ف��ي يف  ال��ت��وج��ي��ه  م��دي��رة ق�سم  ف��و���س،  �سيلفي  واأك�����دت 
ج�معة ال�سوربون اأبوظبي حر�س اجل�معة على تنظيم منتدى 

"ا�سرولب" والذي عقدت دورته احل�لية  التوظيف ال�سنوي 
يف احلرم اجل�معي وعر تقنية الت�س�ل املرئي عن بعد ، ويعد 
الوظيفي  التوجيه  مركز  ينظمه�  التي  الفع�لي�ت  اأه��م  اأح��د 
مل�س�عدة الطلبة يف تو�سيع اآف�قهم الوظيفية وتعزيز مه�راتهم 
املهنية ودورهم الفع�ل يف �سوق العمل الدويل واملحلي على حد 

�سواء.
"ا�سرولب" يتيح  ال�سنوي  التوظيف  اأن منتدى  اإىل  واأ�س�رت 
خمتلف  م��ن  واخل���راء  العمل  اأ���س��ح���ب  م��ع  التوا�سل  فر�سة 
القط�ع�ت احلكومية واخل��سة واحل�سول على توجيه وظيفي 
يدعم دورهم يف قي�دة م�ستقبل اإيج�بي عر حتقيق تطلع�تهم 

الوظيفية.

يت�سمن امل�سروع النموذجي يف �سارع البطني

بلدية مدينة اأبوظبي توؤهل وتطور الزراعات التجميلية على جوانب الطرق يف جزيرة اأبوظبي
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��وا���س��ل 
والنقل،  البلدي�ت  لدائرة  الت�بعة 
التحتية  البنية  ق��ط���ع  خ��الل  م��ن 
م�سروع  تنفيذ  ال��ب��ل��دي��ة،  واأ���س��ول 
الزراع�ت  وت��ط��وي��ر  ت���أه��ي��ل  اإع�����دة 
الطرق  ج��وان��ب  ع��ل��ى  التجميلية 
يف ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي، وت��ع��م��ل على 
النموذجي يف �س�رع  امل�سروع  اإجن�ز 
ال��ب��ط��ن، م��ن ت��ق���ط��ع ���س���رع هزاع 
�س�رع  تق�طع  اإىل  الأول  زاي���د  ب��ن 
اإط����ر  ���س��م��ن  وذل����ك  الأول،  زاي����د 
�سعيه� نحو تعزيز امل�سهد اجلم�يل 
ل��ل��م��دن، والرتق�ء  ال��ع���م  وامل��ظ��ه��ر 
املتن��سقة  اجل��م���ل��ي��ة  ب���ل�����س��م���ت 
ل��ل�����س��وارع.  وي��ن��درج ه���ذا امل�سروع 
�سمن اإط�ر رفع م�ستوى اخلدم�ت، 
ت�سجع  عمرانية  بيئة  يخلق  مم��� 
على التوا�سل الجتم�عي واملك�ين، 
والرتق�ء ب�ل�سحة الع�مة وتوفري 

�سبل الراحة.
وت�����س��ت��م��ل اأع���م����ل ال��ت��ط��وي��ر على 
زراع��������ت جت��م��ي��ل��ي��ة و���س��ل��ب��ة على 
اجل���������زر ال����و�����س����ط����ي����ة واأط�����������راف 
ت�����س��ري��ف مي�ه  ���س��ب��ك��ة  ال����ط����رق،و 
ال�سالمة  وحت�������س���ن  الأم������ط�������ر، 
ك�مل،  ب�����س��ك��ل  ل��ل�����س���رع  امل����روري����ة 
واإن�س�ء �سبكة ت�سريف مي�ه اأمط�ر 
ب�ل�سبكة  وربطه�  للمنطقة  ك�ملة 
الرئي�سية، واإن�س�ء اأر�سفة وتركيب 

ج�نب  على  دراج���ت  م�س�ر  واإن�س�ء 
تنفيذ  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  ال��ط��ري��ق، 
طبيعية،  زراع��ي��ة  جم�لية  من�ظر 
الغ�ف  اأ���س��ج���ر  وت��ق��ل��ي��م وت��رت��ي��ب 
واإزالة املت�سرر منه�، واإن�س�ء منظر 
جم�يل زراعي �سن�عي من اأحج�ر 
ومتعددة  ال���ل���ون  ب��ي�����س���ء  ���س��ل��ب��ة 
ال�س�رع  اأث����ث  الأح���ج����م، وت��رك��ي��ب 
النتظ�ر،  كرا�سي  يت�سمن  ال���ذي 

ومواقف للدراج�ت الهوائية.
امل�سروع  ه���ذا  ي��ع��ط��ي  اأن  وي��ت��وق��ع 
الإيج�بية   ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د 
،منه� رفع م�ستوى اخلدم�ت، مم� 
على  ت�سجع  عمرانية  بيئة  يخلق 
واملك�ين،  الج��ت��م���ع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

غري  وال��ب��الط  املت�س�بك،  البالط 
امل��ن��ظ��م ال�����س��ك��ل، واأع���م����ل جتميل 
طبيعي على ج�نبي الطريق، ونقل 
وترحيل اخلدم�ت الق�ئمة )مي�ه، 
ات�س�لت،  م����ردة،  م��ي���ه  ك��ه��رب���ء، 
اإىل  ال��������ري، وغ�����ريه������(  ����س���ب���ك����ت 
�سريحة  �سمن  املعتمدة  م�س�راته� 

خدم�ت منتظمة لل�س�رع.
اإ�س�فة  الأع����م�����ل  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��� 
متطلب�ت  ح�سب  ج��دي��دة  خ��دم���ت 
اجل��ه���ت اخل��دم��ي��ة، وم���ن �سمنه� 
اأبوظبي  مب���رك���ز  خ������س��ة  اأع���م����ل 
ل��ل��م��ت���ب��ع��ة وال���ت���ح���ك���م، وت���وف���ري 
ري��س�ت  مل��م���ر���س��ة  اآم���ن���ة  مم����رات 
الهوائية،  الدراج�ت  وركوب  امل�سي 

والرتق�ء ب�ل�سحة الع�مة، وتوفري 
ب�لظروف  والرتق�ء  الراحة،  �سبل 
امل��ظ��ه��ر الع�م  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وحت�����س��ن 
من خالل ا�ستخدام نب�ت�ت البيئة 
الطبيعي،  ال��ت��ج��م��ي��ل  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
وبيئة  طبيعي�ً  متنف�س�ً  يخلق  مم� 
�سحية ومظهراً جم�لي�ً، وحت�سن 
�سبكة مي�ه الري من حيث )خف�س 
وال�سي�نة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ت���ك����ل���ي���ف 
مي�ه  ا����س���ت���ه���الك  يف  وال���ر����س���ي���د 
اأنظمة  ب������س��ت��خ��دام  وذل����ك  ال����ري، 
والأوتوم�تيكية(،  احلديثة  ال��ري 
التجميلية  ال����زراع�����ت  وحت�����س��ن 
�سديق�ً  �سيكون  ح��ي��ث  وال�����س��ل��ب��ة، 

للبيئة.

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين تنظم حملة توعية �صمن مهرجان ال�صيخ زايد
•• اأبوظبي-وام: 

فع�لي�ت  يف  املُميزة  م�س�ركته�  �سمن  امل��دين،  للدف�ع  اأبوظبي  هيئة  تنظم 
مهرج�ن ال�سيخ زايد، "حملة توعوية" حول الإ�سع�ف�ت الأولية ال�سرورية، 
اإنق�ذ  اأجل  املُ�ستعجلة من  القي�م به� يف ح�لت الطوارئ  واأهميته�، وكيفية 
الدف�ع  جم���ل  يف  امل�ستخدمة  اآلي�ته�  من  اأن���واع   4 ت�ستعر�س  كم�  الأرواح، 

املدين.
م�ر�س   5 حتى  وت�ستمر  امل��سي  فراير   20 منذ  احلملة  فع�لي�ت  وب���داأت 
الهيئة،  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  ب���لآل��ي���ت  ال���زوار  تعريف  ب��ه��دف  اجل����ري 
واإجراءات الإ�سع�ف�ت الأولية ال�سرورية يف احلف�ظ على الأرواح، خ�سو�س�ً 
يف ح�لت احلروق، والختن�ق، والأزم���ت القلبية، والنزيف، والتي تعد من 

اأبرز اأ�سب�ب الوفي�ت حول الع�مل.
اإ�سع�ف  املعرو�سة يف املهرج�ن على كل من دراج��ة  الأرب��ع  وت�ستمل الآلي�ت 
واإنق�ذ رملية، ودراجة اإطف�ء واإنق�ذ رملية؛ واللتن ت�ستخدم�ن يف املن�طق 
الرملية وال�سحراوية، ف�ساًل عن روبوت اإطف�ء ي�ستخدم يف حوادث املن�س�آت 
الزراعية  واملن�طق  ال�سن�عية،  واملن�طق  وامل�س�نع،  وامل�ستودع�ت،  النفطية، 
املفتوحة، ودراجة ُم�ستجيب اإ�سع�ف والتي ت�ستخدم يف الزدح�م�ت املرورية، 

والأم�كن ال�سيقة من اأجل القي�م ببع�س الإ�سع�ف�ت ال�سرورية قبل و�سول 
�سي�رة الإ�سع�ف.

اأم� حملة الإ�سع�ف�ت الأولية، والتي ت�سهد اإقب�ًل كبرياً من اجلمهور، ف�إنه� 
تتن�ول احل�لت التي حتت�ج اإىل اإجراٍء �سريع لإنق�ذ حي�ة املري�س اأو امل�س�ب 
قبل و�سول �سي�رة الإ�سع�ف، وذلك يف ح�لت الأزم�ت القلبية مثل ال�سغط 
اإىل  الأك�سجن  اإي�س�ل  اأجل  والنفخ يف فمه من  املري�س  املتكرر على �سدر 

الدم�غ.
الأولية يف ح�لت الختن�ق  والإ�سع�ف�ت  الإج��راءات  ت�ستعر�س احلملة  كم� 
وذل��ك من خالل  الغ�لب لالأطف�ل  اأن حتدث يف  التي ميكن  الأ�سرة  داخ��ل 
ال�سغط على البطن، وكذلك ح�لت النزيف التي ت�ستدعي التدخل ب�سكل 

�سريع منع�ً لتزايد نزيف الدم.
اأبوظبي واح��دة من  اإم���رة  امل��دين لأن تكون  اأبوظبي للدف�ع  وتتطلع هيئة 
من  للمجتمع  وال�سالمة  احلم�ية  حتقيق  على  الأق���در  الع�مل  م��دن  اأك��ر 
املقدمة لأفراد  اخل��دم��ة  الرت��ق���ء مب�ستوي�ت  م��ن خ��الل  وذل���ك  امل��خ���ط��ر، 
املجتمع انطالق�ً من �سي��سة حكومة اأبوظبي التي ت�سعى اإىل تطبيق اأعلى 
الع�ملية يف تنفيذ عملي�ت الإطف�ء والإنق�ذ  للمع�يري  التمييز وفق�ً  مع�يري 

والإ�سع�ف بكف�ءة ع�لية.

�صركة بلووم القاب�صة �س.م.خ
دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية

ي�سّر جمل�س اإدارة �سركة بلووم الق�ب�سة  �س.م.خ. دعوتكم حل�سور اجتم�ع اجلمعّية العمومّية لل�سركة املقررانعق�ده يف مت�م ال�س�عة 
الث�لثة من م�س�ء يوم الربع�ء املوافق 16 م�ر�س 2022 عر تقنية الت�س�ل املرئي ، ملن�ق�سة الأمور املدرجة يف جدول الأعم�ل املبّن 

اأدن�ه: 
اأوًل: تقلي�س مدة الدعوة لعقد اجتم�ع اجلمعية العمومية اىل اأقل من 21 يوم .

يف  املنتهية  امل�لّية  ال�سنة  خالل  امل���يل  ومركزه�  ال�سركة  ن�س�ط  عن  الإدارة  ملجل�س  ال�سنوي  التقرير  ومن�ق�سة  اإىل  ال�ستم�ع  ث�ني�ً: 
عليه. والت�سديق   2021/12/31

ث�لث�ً: ال�ستم�ع اإىل تقرير مراجعي احل�س�ب�ت اخل�رجين عن ال�سنة امل�لّية املنتهية يف 2021/12/31 والت�سديق عليه. 
رابع�ً: من�ق�سة ميزانّية ال�سركة وح�س�ب الأرب�ح واخل�س�ئر لل�سنة امل�لّية املنتهية يف 2021/12/31 والت�سديق عليهم�.

خ�م�س�ً: تعين مراجعي احل�س�ب�ت اخل�رجين لل�سركة لع�م 2022 وحتديد اأتع�بهم.
�س�د�س�ً: اإبراء ذّمة اأع�س�ء جمل�س الإدارة ومراجعي احل�س�ب�ت اخل�رجين عن امل�سوؤولّية عن اأعم�لهم خالل ال�سنة امل�لّية املنتهية يف 

.  2021/12/31
�س�بع�ً: مقرح جمل�س الإدارة بعدم توزيع اأرب�ح . 

ث�من�ً: مقرح جمل�س الإدارة بعدم توزيع مك�ف�أت اأع�س�ء جمل�س الإدارة.
ت��سع�ً: اإنتخ�ب اأع�س�ء جمل�س اإدارة ملدة ثالث �سنوات للفرة من 2022 اىل 2025 ،  وفيم� يلي اإعالن فتح ب�ب الر�سح :

اإعالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�ص اإدارة �سركة بلووم القاب�سة "�سركة م�ساهمة خا�سة" .
– �سركة م�س�همة خ��سة - ب�إعالم ال�س�دة امل�س�همن عن فتح ب�ب الر�سيح لع�سوية  اإدارة �سركة بلووم الق�ب�سة   يت�سرف جمل�س 
 2022/03/15 املوافق  2022/03/04 حتى يوم الثالث�ء  املوافق  ال�سركة وذلك خالل الفرة من يوم اجلمعة  اإدارة  جمل�س 
اأن ير�سح نف�سه لع�سوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به اإىل  ، وعلى كل من يتوافر فيه �سروط الر�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة 
اإدارة ال�سركة يف مقره� الرئي�سي الك�ئن يف: بن�ية بلووم �سنرال ، �س�رع املط�ر ، اإم�رة: اأبوظبي ، ه�تف رقم: 026969500 ، بريد 
اأن يرفق ب�لطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و�سفة الع�سوية التي يرغب يف تر�سيح  info@bloom.co.ae على  اإلكروين: 

نف�سه على اأ�س��سه� .
مالحظات :

بنود  لت�سجيل احل�سور والت�سويت على ك�فة    Click here to join the meeting الت�ىل  الرابط  ا�ستخدام  �سيتم   -  1
جدول الأعم�ل اأعاله على اأن يتم تفعيل الرابط قبل 24 �س�عة من الجتم�ع.

ا�سئلة  اية  ادخ�ل  للم�س�هم  يجوز   ، الرابط  طريق  عن  ح�سوره  وت�سجيل  النق�ل  ه�تفه  رقم  حتديث  م�س�هم  كل  من  يرجى   -  2
تتعلق ببنود جدول الأعم�ل خالل يوم العمل ال�س�بق لنعق�د الجتم�ع اأي�س� من خالل الرابط ، �ستتيح ال�سركة اآلية التوا�سل املرئى 

وال�سوتى لالجتم�ع و�سيقوم املجل�س واملدقق اخل�رجى ب�لرد على ا�ستف�س�راتكم ويتم ت�سجيل وق�ئع الجتم�ع .
الكروني�  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ح�سور  حق   2022/01/01 بت�ريخ  ال�سركة  اأ�سهم  �سجل  فى  م�سجل  م�س�هم  لكل   -  3
ث�بت  خ��س  توكيل  مبوجب  اأع��اله  الجتم�ع  حل�سور  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأع�س�ء  ال�س�دة  غري  من  يخت�ره  من  عنه  ينيب  اأن  وله 
كت�بة على اأ�سل منوذج التوكيل املرفق ، ويجب اأن ل يكون الوكيل ح�ئزاً بهذه ال�سفة على اكر من )%5( من راأ�س م�ل ال�سركة 
فيم� عدا املمثلن للموؤ�س�س�ت وال�سرك�ت امل�س�همة فى ال�سركة )وميثل ن�ق�س الأهلية وف�قديه� الن�ئبون عنهم ق�نون�( وميكن اأن يتم 
اإيداع التوكيل على الريد الإلكروين aalqudah@bloomholding.com قبل يومن على القل من الت�ريخ املحدد 

لالأجتم�ع وذلك لتدوينه فى ال�سجالت اخل��سة فيكون للوكيل احلق فى الت�سويت فى اجلمعية العمومية .
راأ�س  جمموع  من   )50%( القل  على  ميثلون  امل�س�همن  من  عدد  ح�سره  اذا  �سحيح�ً  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  �سيكون   -  4
الث�لثة من يوم اخلمي�س  ال�س�عة  الث�نى على  الق�نونى لهذا الجتم�ع ف�سوف ينعقد الجتم�ع  الن�س�ب  ال�سركة، واذا مل يكمل  م�ل 

املوافق 24 م�ر�س 2022 بنف�س طريقة الإنعق�د مبن ح�سر .
من  �سراحة  اإلغ�وؤه�  يتم  مل  م�  لحقة  اجتم�ع�ت  لأي  ون�فذة  �سحيحة  الول  الجتم�ع  حل�سور  ال�س�درة  التوكيالت  تعتر   -  5

قبل امل�س�هم ب�إ�سع�ر يوجه اىل اأمن �سجل م�س�همى ال�سركة وذلك قبل يومن على الأقل من موعد الجتم�ع الالحق .
aalqudah@bloomholding. الكروين  0566882103، بريد  التوا�سل على رقم موب�يل  6 - لالإ�ستعالم يرجى 

com
 و�سيتم ار�س�ل الرابط للم�س�ركة يف الجتم�ع من خالل الريد اللكروين اخل��س ب�مل�س�همن او من ينوب عنهم ب�لتن�سيق مع اأمن 

�سجل ال�سهم.
 لذا يرجى من ال�س�دة امل�س�همن الراغبن ب�حل�سور الدخول اىل الرابط يف املوعد املحدد لعقد الجتم�ع. 

�سركة بلووم القاب�سة �ص.م.خ

العدد 13483
 بتاريخ

 2022/3/3 



اخلميس   3  مارس    2022  م   -    العـدد   13483  
 Thursday    3  March   2022   -  Issue No   13483

04

اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة: احلب�س والغرامة عقوبة العتداء على بيانات 
املن�صاآت املالية اأو التجارية اأو القت�صادية با�صتخدام تقنية املعلومات

•• اأبوظبي-وام:

اأو�سحت الني�بة الع�مة للدولة، من خالل م�دة فيلمية ن�سرته� اأم�س 
العتداء على  الجتم�عي عقوبة  التوا�سل  على ح�س�ب�ته� يف مواقع 
تقنية  ب��ستخدام  القت�س�دية  اأن  التج�رية  اأو  امل�لية  املن�س�آت  بي�ن�ت 

املعلوم�ت .
بق�نون  املر�سوم  8 من  للم�دة  اأن��ه طبق�  اإىل  الع�مة  الني�بة  واأ���س���رت 
احت�دي رقم 34 ل�سنة 2021 يف �س�أن مك�فحة ال�س�ئع�ت واجلرائم 
اللكرونية والتي ن�ست على اأنه يع�قب ب�ل�سجن املوؤقت مدة ل تقل 

عن 5 �سنوات والغرامة التي ل تقل عن 500 األف درهم ول تزيد على 
3 مالين درهم كل من ح�سل اأو ا�ستحوذ اأو عدل اأو اأتلف اأو اأف�سى 
اأع���د ن�سر بغري  اأو  اأو ن�سر  اأو ن�سخ  اأو غري  اأو حذف  األغى  اأو  اأو �سرب 
ت�سريح معلوم�ت اأو بي�ن�ت �سرية خ��سة مبن�س�أة م�لية اأو جت�رية اأو 

اقت�س�دية ب��ستخدام تقنية املعلوم�ت اأو و�سيلة تقنية معلوم�ت.
وي�أتي ن�سر هذه املعلوم�ت يف اإط�ر حملة الني�بة الع�مة للدولة امل�ستمرة 
لتعزيز الثق�فة الق�نونية بن اأفراد املجتمع ون�سر جميع الت�سريع�ت 
امل�ستحدثة واملحدثة ب�لدولة ، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور ب�لق�نون، 

وذلك بهدف ن�سر ثق�فة الق�نون ك�أ�سلوب حي�ة.

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة »همتنا يف �صحتنا« تزامنا مع اليوم 
الريا�صي الوطني

•• اأبوظبي-وام:

نفذت �سرطة اأبوظبي مب�درة )همتن� يف �سحتن�( ملنت�سبي قط�ع اأمن املجتمع 
يف مبنى اإدارة رع�ية الأحداث وذلك تزامن� مع اليوم الري��سي الوطني الذي 
جتمعن�" ومب�س�ركة  "الإم�رات  �سع�ر  حتت  ع���م  كل  من  م�ر�س   2 ي�س�دف 
ن�دي بني ي��س الري��سي ومركز الربية الري��سية ال�سرطيةز واأكد العميد 
اأبوظبي  �سرطة  اهتم�م  املجتمع  اأم��ن  قط�ع  مدير  املزروعي  م�سعود  اأحمد 
على  املنت�سبن  ل��دوره يف حتفيز  الوطني  الري��سي  اليوم  فع�لي�ت  بتنظيم 
..لفت�ً  الري��سين  اأبط�لن�  ودعم  واإ�سع�دهم  الري��سية  الأن�سطة  مم�ر�سة 

اإىل اأن م��ردودات مم�ر�سة الري��سة تنعك�س اإيج�بي�ً يف حتفيز روح املن�ف�سة 
بن املنت�سبن ون�سر الإيج�بية.

ب�سرطة  الأح���داث  رع���ي��ة  اإدارة  مدير  الع�مري  حمد  بهي�ن  العقيد  وق���ل 
اأبوظبي اأن مم�ر�سة الري��سة مفيدة للج�سم وت�س�عد على تخفيف �سغوط�ت 
العمل لدى املنت�سبن وت�سهم يف تعزيز الثقة لديهم لزي�دة انت�جية العمل.

الري��سية  الربية  مركز  قبل  م��ن  اجليوجي�ستو  عر�س  امل��ب���درة  و�سملت 
والزحف  الرك�س  ن�س�ط�ت  وت�سمنت  البدنية  اللي�قة  وحتدي�ت  ال�سرطية 
واجتي�ز العوائق واأقيمت �سمن اأعلى مع�يري ال�سالمة والتدابري الوق�ئية 

والإجراءات الحرازية.

يقام برعاية حممد بن را�سد

حمدان بن حممد يفتتح منتدى دبي ال�صحي 2022 ويطلع على اأحدث التقنيات التي ميتلكها القطاع ال�صحي

دب�����ي، حول  اإ����س���ع����ف  ال��ط��ب��ي��ة يف 
وظ��ي��ف��ة ال��ن��ظ���م يف اإر����س����ل جميع 
املري�س  ع���ن  ال���الزم���ة  ال��ب��ي���ن���ت 
وموؤ�سراته  ال�����س��ح��ي��ة  وح����ل���ت���ه 
احليوية، والت�ريخ املر�سي له، اإىل 
امل�ست�سفى،  يف  املخت�س  الطبيب 
املري�س  ح�����ل����ة  ع���ل���ى  ل����ل����وق����وف 

والطريقة املثلى للتع�مل معه.
ال�سيخ  ���س��م��و  اط���ل���ع  ذل������ك،  اإىل 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
"البورد  ت��ف������س��ي��ل  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم، 
الذكي" الذي تديره موؤ�س�سة دبي 
خل���دم����ت الإ����س���ع����ف، م���ن خالله 
�سي�رات  ���س��ري  وخ���ط���وط  ح���رك���ة 
وظيفته  وتركز  دب��ي،  يف  الإ�سع�ف 
على تو�سيح ح�لة املري�س ومتييز 
خ����ط����ورة احل�����ل����ة ب���ل���ون حم����دد، 
الإ�سع�ف  �سي�رة  توجيه  ث��م  وم��ن 
والطريق  الأف�سل  امل�ست�سفى  اإىل 

الأ�سرع للو�سول اإليه�.
دب��ي، عند  �سمو ويل عهد  وتوقف 

ح�لة  وتنبيه�ت  للطبيب  اإ���س���رات 
ت���أث��ره��� �سحي�ً،  اأو  احل���ل��ة  ت��ط��ور 
للح�لت  ب�لن�سبة  نف�سه  والأم����ر 
مراكز  ت����راج����ع  ال���ت���ي  امل���ر����س���ي���ة 

الرع�ية ال�سحية الأولية.
املعر�س  ���س��م��وه ج��ول��ت��ه يف  وت���ب��ع 
ح����ي����ث �����س�����ه����د اأح����������دث روب�������وت 
عملي�ت  اإج���������راء  يف  م�������س���ت���خ���دم 
را�سد،  م�ست�سفى  يف  ال��ق�����س��ط��رة، 
ُي���ع���د م���ن روب����وت�����ت اجليل  وه����و 
���س��م��وه من  ا�ستمع  ال��ث���ين، ح��ي��ث 
ا�ست�س�ري  ب��سليب،  فهد  الدكتور 
التنفيذي  واملدير  القلب  اأمرا�س 
عن  ن��ب��ذة  اإىل  را����س���د،  مل�ست�سفى 
ف�ئدة الروبوت ووظيفته، واأهميته 
القلب  ق�سطرة  عملي�ت  اإج��راء  يف 

بدقة ع�لية ومعدل اأم�ن مرتفع.
���س��م��و ويل عهد  ج���ول���ة  و���س��م��ل��ت 
اأحدث  ك��ذل��ك الط���الع على  دب��ي 
امل�ستخدمة  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت 
خلدم�ت  دب���ي  موؤ�س�سة  ِق��َب��ل  م��ن 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي، 
الكرمية  �سموه  لرع�ية  اهلل،  رع�ه 

للمنتدى.
الع�مل  ب����ه  م����ر  م�����  ل���ع���ل   : وق�������ل 
للتع�يف  مراحل  من  الآن  ويعي�سه 
كوفيد19-،  ج����ئ���ح���ة  اأث������ر  م����ن 
تب�دل  واأهمية  قيمة  يوؤكد  م�  هو 
الن�جحة،  وال���ت���ج����رب  اخل�����رات 
املوؤ�س�س�ت  بن  العالق�ت  وتوثيق 
البحوث  وت���ط���وي���ر  ال�������س���ح���ي���ة، 
املهنية،  وامل��م���ر���س���ت  وال��درا���س���ت 
وتو�سيع نط�ق ا�ستخدام التقني�ت 
واحللول الذكية، وهذه هي اأهداف 
منتدى دبي ال�سحي، التي انطلق 

من اأجله� ويعمل على حتقيقه�.
الع�مل  اه��ت��م���م  ين�سب  واأ����س����ف: 
الآن على �سن�عة منظومة �سحية 
مواجهة  ع��ل��ى  ق�������درة  م��ت��ك���م��ل��ة، 
الأزم����ت  وا�ستيع�ب  ال��ت��ح��دي���ت.. 

الع�ملية  امل��راك��ز  م�س�ف  يف  ليكون 
يكون  واأن  امل��رم��وق��ة،  املتخ�س�سة 
م�ستوى  على  والأح���دث  الأف�سل 
تقني�ته  مب����ج����م����ل  امل����ن����ط����ق����ة، 
وجتهيزاته الذكية ونخبة الأطب�ء 
وكذلك  عليه،  �سيقومون  ال��ذي��ن 
من�خ  م���ن  امل���رك���ز  ب���ه  �سيتميز  م���� 
ا���س��ت�����س��ف���ء ف��ري��د م��ن ن��وع��ه. كم� 
اط���ل���ع ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
على  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
املر�سى  وم��ت���ب��ع��ة  التحكم  م��رك��ز 
املركز  وه���و  را����س���د،  م�ست�سفى  يف 
مر�سى  م��ت���ب��ع��ة  يف  امل��ت��خ�����س�����س 
تلقي  ب���ع���د  م���ن����زل���ه���م  يف  ال���ق���ل���ب 
العالج الالزم يف امل�ست�سفى، وذلك 
عن طريق جمموعة من الأجهزة 
تراقب  التي  الذكية،  وامل�ستلزم�ت 
مب�  بدقة،  و�سحته  املري�س  ح�لة 
فيه� النب�س ون�سبة الأك�سجن يف 
الدم ون�سبة ال�سكر، وغري ذلك من 
املوؤ�سرات احليوية ومن ثم اإر�س�ل 

الع�مل لعملي�ت  اأح��دث روب��وت يف 
ج��راح��ة ال��رك��ب��ة وامل��ف������س��ل، وهو 
الولي�ت  خ���رج  نوعه  الوحيد من 
مركز  ي�ستخدمه  ال���ذي  امل��ت��ح��دة، 
العظ�م  جل����راح����ة  "اأورثوكيو 
�سموه  وت��ع��رف  دب��ي،  يف  واملف��سل 
البلو�سي  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  م�����ن 
ا�����س����ت���������س�����ري ج������راح������ة ال���ع���ظ����م 
واملف��سل، اإىل نبذة عن الروبوت، 
وم�ستوى جن�ح  دقة عمله  وم��دى 

العملي�ت التي يجريه�.
ل�سمو  التقطت  اجلولة  نه�ية  ويف 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
�سورة  دب��ي  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 

جم�عيه مع رع�ة املنتدى.
الرابعة  ال������دورة  اأع���م����ل  وك����ن���ت 
انطلقت  قد  ال�سحي  دب��ي  ملنتدى 
بكلمة ترحيبية من �سع�دة عو�س 
الع�م لهيئة  املدير  الكتبي،  �سغري 
ال�سحة بدبي، رفع خالله� اأ�سمى 
اآي�ت ال�سكر والعرف�ن اإىل �س�حب 

اإىل  �سموه  تعّرف  حيث  الإ�سع�ف، 
الأوىل  امل�سعف"،  "عن  ت��ق��ن��ي��ة 
املنطقة،  م�ستوى  على  نوعه�  من 
ن����ظ�����رة ف�ئقة  ع����ن  ع����ب�����رة  وه�����ي 
امل�����س��ع��ف، تنقل  ال���دق���ة ي��رت��دي��ه��� 
ك���ل ���س��يء ع���ن ح���ل��ة امل��ري�����س اأو 
امل�����س���ب ب���ل�����س��وت وال�����س��ورة من 
املك�ن املتواجد فيه اإىل الطبيب يف 
امل�ست�سفى مب��سرة، ومن ثم تكون 
الالزمة  التف��سيل  الطبيب  لدى 
امل�س�بة،  اأو  املر�سية  احل���ل��ة  ع��ن 
الذي يكون ج�هزاً للتع�مل ب�سورة 
فور  احل�لة  مع  وفع�لة  �سحيحة 
لتلقي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  و���س��ول��ه��� 

العالج.
����س���م���وه ع���ل���ى نظ�م  ت����ع����رف  ك���م���� 
ت�ستخدمه  ال��ذي  "كريمونك�س" 
اإ�سع�ف دبي، وهو عب�رة عن ق�رئ 
اإىل  ذكي، لهوية املري�س، وا�ستمع 
عبد  �سم�  ال��دك��ت��ورة  قدمته  �سرح 
اهلل بن حم�د، مدير اإدارة ال�سوؤون 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  ب��رع���ي��ة 
ن�ئب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رع�ه اهلل"،  دب���ي  ح���ك��م  ال�����وزراء 
اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
الرابعة  ال�������دورة  اأع����م�����ل  اأم���������س، 
ملنتدى دبي ال�سحي، الذي تنظمه 
دبي  بدبي يف مركز  ال�سحة  هيئة 
حتى  وت�ستمر  ال��ع���مل��ي،  ال��ت��ج���ري 

يوم غد اخلمي�س.
ح�سر الفتت�ح مع�يل عبدالرحمن 
بن حممد العوي�س، وزير ال�سحة 
ووق�ية املجتمع، ومع�يل الدكتورة 
ل��ي��� ت��دي�����س��ي، وزي�����رة ال�����س��ح��ة يف 
الفيدرالية  اث��ي��وب��ي���  ج��م��ه��وري��ة 
و����س���ع����دة هالل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
���س��ع��ي��د امل������ري، م���دي���ر ع�����م دائ����رة 
الق���ت�������س����د وال�������س���ي����ح���ة يف دب����ي، 
الكتبي،  ���س��غ��ري  ع��و���س  و����س���ع����دة 
دبي،  يف  ال�سحة  هيئة  ع���م  مدير 
املدير  دراي،  ب��ن  خليفة  و���س��ع���دة 
خلدم�ت  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
جمموعة  اإىل  اإ���س���ف��ة  الإ���س��ع���ف، 
كبرية من ق�دة املوؤ�س�س�ت ال�سحية 
وك�����ب������ر امل���������س����وؤول����ن وال���ع���ل���م����ء 
واملتخ�س�سن  والأطب�ء  واخلراء 

من داخل الدولة وخ�رجه�.
دب���ي على  ع��ه��د  �سمو ويل  واط��ل��ع 
والتجهيزات  ال��ت��ق��ن��ي���ت  م��ع��ر���س 
ال����ط����ب����ي����ة ال�����ذك�����ي�����ة امل�������س����ح���ب 
للمنتدى، حيث بداأ �سموه جولته 
ب�ل�ستم�ع اإىل �سرح حول امل�سروع 
الطموح الذي تتبني هيئة ال�سحة 
ع�ملي  مركز  لإن�س�ء  تنفيذه  بدبي 
القلب،  وجراحة  لأمرا�س  متميز 
ال������ذي قدمه  ال�������س���رح  وت�����س��م��ن 
�سع�دة عو�س �سغري الكتبي، مدير 
ال�سحة بدبي، تف��سيل  ع�م هيئة 
املركز الذي مت اإعداده وتخطيطه 

الط�رئة والتع�مل معه�.. وحم�ية 
لفت�ً  التقدم،  ومكت�سب�ت  الإن�س�ن 
التي  ال���س��ت��ث��ن���ئ��ي��ة  ال��ف��ر���س  اإىل 
يوفره� املنتدى لبلورة روؤية ع�ملية 
والرف�ه  ال�ستدامة  نحو  موحدة 
ال�����س��ح��ي. وا���س��ت��ط��رد ق����ئ���اًل: اإن 
اج���ت���م����ع ه����ذا احل�����س��د م���ن ق����دة 
القرار  ال�سحية و�سن�ع  املوؤ�س�س�ت 
واملتخ�س�سن،  والأطب�ء  والعلم�ء 
ي�������س���ك���ل ق������وة داف�����ع�����ة م�����ن دول�����ة 
الإم�������رات، وت��ع��زي��زاً م��ب������س��راً من 
دب�����ي، ن��ح��و ع�����مل اأف�������س���ل، واآم����ن 
ب�أعلى  اأف����������راده  ي��ن��ع��م  ����س���ح���ي����ً، 
م�ستوي�ت الرع�ية والعن�ية، وهذا 
�سعوب  ول��ك��ل  ملجتمعن�  ن���أم��ل��ه  م��� 

الع�مل.
وت�سهد اأجندة املنتدى زخم�ً علمي�ً 
امل�س�ركن،  م�ستوى  ع��ل��ى  وط��ب��ي���ً 
م�س�رك،   2000 جت����وزا  ال��ذي��ن 
30 دول�����ة،  اأك�������ر م����ن  مي���ث���ل���ون 
ي�س�ركون  م��ت��ح��دث���ً   60 ب��ي��ن��ه��م 
 30 روؤاه���م وجت�ربهم من خ��الل 
ج���ل�������س���ة، وجم���م���وع���ة م����ن ور�����س 
واملح��سرات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل 

واملن�ق�س�ت.
ويرتكز املنتدى يف دورته هذا الع�م 
رئي�سية، موزعة  10 حم���ور  على 
على يومي انعق�ده، وين�ق�س اليوم 
الأول: ج�ئحة كوفيد19- الو�سع 
اإىل  والطريق  اجلديد،  الطبيعي 
ال�سف�ء، من التطعيم اإىل العالج، 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ف���ع��ل��ي��ة ال���رع����ي���ة م� 
التنمية  واأه����داف  اجل���ئ��ح��ة،  بعد 
يف  الإع���������الم  ودور  امل�������س���ت���دام���ة، 

مواجهة ج�ئحة كوفيد19-.
املنتدى  م���ن  ال���ث����ين  ال���ي���وم  اأم������ 
جمموعة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  في�سلط 
املو�سوع�ت الب�لغة الأهمية، وهي: 
ال�سحة الرقمية، واجلينوم، وطب 
ال�سخمة  وال���ب���ي����ن����ت  ال��ف�����س���ء، 
والرع�ية  ال�سطن�عي،  وال��ذك���ء 
القيمة واقت�س�دي�ت  الق�ئمة على 

ال�سحة.

الطبية الذكية  واحللول  للتقنيات  املنتجة  ال�صركات  كربى  جانب  اإىل  املنتدى  يف  ي�صاركون  دولة   30 ميثلون  ومتخ�ص�س  وطبيب  عامل   2000 من  • اأكرث 
واملناق�صات واملحا�صرات  التدريبية  العمل  ور�س  من  وجمموعة  جل�صة   30 يف  الطبية  التوجهات  اأحدث  يومني  مدار  على  يناق�صون  متحدثًا   60 •

تزامنا مع اليوم الريا�صي الوطني ...�صرطة اأبوظبي تنظم م�صريا جبليا يف العني

ن�س�ط  اأي  مم�ر�سة  على  املجتمع 
والتف�عل  ال��ي��وم،  ه��ذا  ري������س��ي يف 

معه على اأف�سل نحو ممكن.
الدكتورة  �سع�دة  ق�لت  جهته�  من 
املدير  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ن�����س���ل حم��م��د 
الع�م لدار زايد للثق�فة الإ�سالمية 
اجلبلي  امل�سري  مغ�مرة  تنظيم  اإن 

���س��ع��ي���ً ل��ر���س��ي��خ ال��ق��ي��م وامل���ب����دئ 
الري��سة  له�  تدعو  التي  النبيلة 
م���ن ت���ع����ون وم�����ودة وت��ن���غ��م لدى 

جميع اأفراد املجتمع.
الب�رز  اأن ه��ذا احل��دث  اإىل  واأ���س���ر 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  م��ف��ه��وم  ي���ع���زز 
املج�ل  ويفتح  احلقيقي،  مبعن�ه� 

وت��ر���س��ي��خ ال�����س��ل��وك والجت����ه����ت 
ال�سحية ال�سليمة يف املجتمع .

التف�عل  تعزيز  اأهميته� يف  واأكدت 
اجلن�سي�ت  جل���م���ي���ع  امل���ج���ت���م���ع���ي 
اأن�سطة  ودع���م  ال��دول��ة  يف  املقيمة 
وفع�لي�ت اليوم الري��سي الوطني، 
التوا�سل  تعزيز ج�سور  اإىل ج�نب 

والبدنية  ال��ري������س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
و�سرائح  ف��ئ���ت  ح��ر���س  وت��ع��ك�����س   ،
الري��سة،  مم�ر�سة  على  املجتمع 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  اه��ت��م���م  م���وؤك���داً 
ب��ت��ف��ع��ي��ل ال�������س���راك����ت امل���ث���م���رة مع 
ج���م���ي���ع امل����وؤ�����س���������س�����ت وال���ه���ي���ئ����ت 
الدولة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واجل���ه����ت 

مع  تزامن�  حفيت  جبل  ا�ستك�سف 
اليوم الري��سي الوطني تهدف اإىل 
تفعيل ال�سراك�ت املثمرة مع جميع 
املوؤ�س�س�ت والهيئ�ت واجله�ت على 
منح  اإىل  اإ�س�فة  ال��دول��ة،  م�ستوى 
املوظفن فر�سة لنته�ج الري��سة 
يومي  ح����ي�����ة  اأ�����س����ل����وب  وج���ع���ل���ه���� 

�سورة  ل���ت���ق���دمي  اجل���م���ي���ع  اأم���������م 
التالحم  م����ن  ن����ب���ع���ة  ح�������س����ري���ة 
فئ�ت  ب����ن  امل�����وج�����ود  وال���ت���ن����غ���م 
اإىل  امل��ج��ت��م��ع الإم����رات���ي .. لف��ت���ً 
القدرة  ميتلكون  ال��ري������س��ي��ن  اأن 
على التع�مل مع املواقف املختلفة 
ب�����س��ك��ل م����رن وح����ث ج��م��ي��ع اأف�����راد 

•• العني-وام:

واملغ�مرات  ال��ت��ح��دي  ف��ري��ق  ن��ظ��م 
امل�سري  م��غ���م��رة  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
حفيت  م����ن����ط����ق����ة  يف  اجل�����ب�����ل�����ي 
الوطني  اليوم  مع  تزامن�ً  ب�لعن 
"الإم�رات  �سع�ر  حت��ت  ال��ري������س��ي 
�سخ�س�ً   33 ومب�س�ركة  جتمعن�" 
زاي����د  دار  ه����ي  ع�����دة ج����ه�����ت  م����ن 
للثق�فة الإ�سالمية وهيئة الهالل 
الأحمر الإم�راتي و حديقة العن 

للحيوان�ت.
وا�ستمع امل�س�ركون اإىل �سرح مف�سل 
حول الأدوات التي يتم ا�ستخدامه� 
التعليم�ت  و  اجل��ب���ل  ت�سلق  اأث��ن���ء 
املرتفع�ت  يف  الت�سلق  كيفية  ح��ول 
واللتزام  طويلة  مل�س�ف�ت  اجلبلية 

ب�لإر�س�دات من قبل املخت�سن.
�س�هن  ����س����مل  ال����ل����واء  اأو�����س����ح  و 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ق���ط����ع امل������وارد 
الب�سرية اأن مب�درة اليوم الري��سي 
اأهمية  منطلق  م��ن  ت���أت��ي  الوطني 
ال��ري������س��ة واحل��ر���س ع��ل��ى تبنيه� 
مل��م���ر���س��ة ك�فة  ل��ل��ح��ي���ة،  اأ����س���ل���وب����ً 

ب����ن اجل�����ل����ي�����ت يف جو  ال���ف���ع����ل 
م���ن ال��ت��ع���ي�����س، لف��ت��ة اإىل ال���دور 
يف  الري��سة  تلعبه  ال��ذي  املحوري 
اجلن�سي�ت  خمتلف  ب��ن  ال��ت��ق���رب 

والثق�ف�ت.
تقديره�  ع��ن  الطنيجي  وع���رت 
اأبوظبي  ل�سرطة  الع�مة  للقي�دة 
امل�سري  يف  امل�������س����رك���ة  واجل�����ه������ت 
اجلبلي التي اأظهرت روح�ً ري��سية 
ع�لية اأ�سهمت يف اإجن�ح امل�سري من 
خالل م�س�ركة فئة املهتدين اجلدد 
لتج�سيد وحدة التالحم بن ك�فة 
���س��رائ��ح واط��ي���ف وف��ئ���ت املجتمع 
لتعك�س الألفة والن�سج�م للن�سيج 
املتعددة  ال��ث��ق���ف���ت  ب��ن  امل��ت��الح��م 

على اأر�س الدولة.
لتذكري  ف��ر���س��ة  امل��ن������س��ب��ة  ت��ع��د  و 
البدين،  الن�س�ط  ب�أهمية  النف�س 
من  والوق�ية  ب�ل�سحة  والهتم�م 
روؤية  وتنفيذ  امل��زم��ن��ة،  الأم���را����س 
حكومتن� وقي�دتن� امل�سجعة ملم�ر�سة 
ك�فة اأنواع الري��سة وجعله� منط 
احلي�ة اليومية عند جميع الفئ�ت 

وقط�ع�ت املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - وام: 

ت�سلط دارة الدكتور �سلط�ن الق��سمي يف م�ر�س اجل�ري و�سمن 
م�����س��روع ق��ط��ع��ة ال�����س��ه��ر ال�����س��وء ع��ل��ى ج���ئ��زة خ�����دم احلرمن 
ال�سريفن امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز لدرا�س�ت وبحوث ت�ريخ 
اجلزيرة العربية والتي منحت ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
���س��ل��ط���ن ب���ن حم��م��د ال��ق������س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح�كم 

العلمي  البحث  حركة  دع��م  يف  �سموه  جلهود  تقديراً  ال�س�رقة 
لت�ريخ اجلزيرة العربية ت�أليف�ً ون�سراً وجهوده يف خدمة ت�ريخ 

منطقة اخلليج العربي.
جدير ب�لذكر اأن ج�ئزة خ�دم احلرمن ال�سريفن امللك �سلم�ن 
بن عبدالعزيز لدرا�س�ت وبحوث ت�ريخ اجلزيرة العربية متنح 
ت�ريخ  وب��ح��وث  درا����س����ت  ال�����س��ع��ودي��ن يف  غ��ري  م��ن  للمتميزين 

اجلزيرة العربية.

حممد ال�صرقي يزور كلية التمري�س يف جامعة الفجرية ويطلع على اأحدث التجهيزات الطبية فيها
•• الفجرية - وام: 

الفجرية،  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
على الأهمية التي توليه� قي�دة دولة الإم�رات للقط�عن التعليمي والطبي، 
م�سريا اإىل توجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
اأف�سل املع�يري الع�ملية وتطبيقه� يف  املجل�س الأعلى ح�كم الفجرية، بتبّني 

التخ�س�س�ت احليوية لدعم رك�ئز التنمية يف الدولة.
ج����ء ذل���ك خ���الل زي������رة ���س��م��و ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية، ل��ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س يف 
جمل�س  رئي�س  الرقب�ين  حممد  �سعيد  مع�يل  بح�سور  الفجرية،  ج�معة 

التمري�س  دور مهنة  الفجرية، على  �سمو ويل عهد  و�سدد  اأمن�ء اجل�معة. 
واأهميته� الكبرية يف الرتق�ء بقط�ع ال�سحة يف الدولة، منّوًه� اإىل �سرورة 
رفد امله�رات التعليمية ب�لتقني�ت احلديثة، وتطوير جم�ل التعليم الطبي 

والبحث العلمي بتعزيز ال�سراك�ت واملم�ر�س�ت البّن�ءة.
وجتول �سموه يف الأق�س�م التي يت�سمنه� مبنى الكلية، ومنه� مركز املح�ك�ة 
الطبي، الذي يعد اأكر مركز حم�ك�ة طبي يف اإم�رة الفجرية، وهو عب�رة عن 
مركز تدريبي متك�مل متطور ي�ستخدم املح�ك�ة ال�سريرية، ويقدم التدريب 
اآمنة، م� يتيح فر�سة  ال�سحية يف بيئة تف�علية  الرع�ية  للطلبة وملخت�سي 

التعّلم ومم�ر�سة الإجراءات الطبية يف بيئة مم�ثلة مت�م�ً لبيئة امل�ست�سفى.

ك��م��� اط��ل��ع ���س��م��وه خ���الل ال���زي����رة ع��ل��ى خ��ط��ط وم���ب����درات كلية التمري�س 
العملية  لتعزيز  ال��ف��ج��رية  ج���م��ع��ة  ت�سخره�  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  والإم���ك����ن����ت 

التعليمية واإعداد طالبه� وتطوير مه�راتهم.
وق�ل مع�يل �سعيد حممد الرقب�ين رئي�س جمل�س اأمن�ء اجل�معة اإّن برن�مج 
اأن  م��وؤّك��ًدا   ،2021 من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  اإطالقه  مت  التمري�س 
اإم�رة  وجعل  الب�سرية  الكف�ءات  لتطوير  متوا�سلة  الفجرية  ج�معة  جهود 

الفجرية وجهة رائدة يف املجتمع البحثي والأك�دميي يف الدولة.
عهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �س�مل  �سع�دة  ال��زي���رة  يف  �سموه  راف��ق 

الفجرية.

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

التوا�سل مع متع�مليه�  قنوات  اأن  والتوطن  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  اأعلنت 
األ����ف عملية  3 م��الي��ن و600  م��ن  اأك����ر   2021 ال��ع���م  ���س��ه��دت خ���الل 

توا�سل.
اإدارة عالق�ت املتع�ملن بوزارة املوارد الب�سرية  وق�ل ح�سن العليلي مدير 
ال��وزارة تقدم حزمة من خدم�ته� للمتع�ملن عر عدد من  اإن  والتوطن 
وت�سنيف  اجل��ودة  مع�يري  لأعلى  وفق�  واملب��سرة  الف�علة  التوا�سل  قنوات 
الإم����رات خلدم�ت  دول��ة  ملب�دئ وع��د حكومة  تنفيذا  وذل��ك  الع�ملي  النجوم 

امل�ستقبل.
واأكد احلر�س على تعزيز �سبل توا�سل الوزارة مع املتع�ملن ومتكينهم من 
مب��سر  ب�سكل  عليه�  الإج�بة  ثم  ومن  ومقرح�تهم  ا�ستف�س�راتهم  اإر�س�ل 
من خالل تطبيق مبداأ اإيج�د احللول من اأول توا�سل وذلك توفريا لوقت 

وجهد املتع�ملن.
التي  اللكرونية  العمل  �سوق  جملة  ن�سرته  تقرير  يف   - العليلي  واأو���س��ح 
ت�سدره� الوزارة - اأن عملي�ت التوا�سل التي متت من خالل قنوات الوزارة 
األف عملية توا�سل  3 مالين و50  اأكر من  2021 �سملت  الع�م  خالل 
ات�س�ل  بن  م�  توزعت   80060 املج�ين  الرقم  على  الت�س�ل  مركز  عر 
املتع�ملن،  ملت�بعة طلب�ت  املركز  �س�درة من  وات�س�لت  املتع�ملن  وارد من 

ونحو 250 األف درد�سة مب��سرة وهي خدمة متوفرة عر املوقع الإلكروين 
والتطبيق الذكي للوزارة، واأكر من 75 األف ر�س�لة عر الريد اللكروين 
للوزارة و73 األف ات�س�ل عر من�سة التوا�سل املرئية ونحو 7 اآلف ا�ستف�س�ر 
عر ح�س�ب�ت الوزارة على قنوات التوا�سل الجتم�عي و147 نحو مع�ملة 

عر خدمة �سوت املتع�مل ملالحظ�ت واقراح�ت املتع�ملن.
الت�س�ل  مركز  تطوير  مت  اأن��ه  اإىل  املتع�ملن  عالق�ت  اإدارة  مدير  واأ���س���ر 
الع�ملية  واملع�يري  التقني�ت  لأح��دث  وفق�  املبتكرة  توا�سل  منظومة  �سمن 
وموؤهلة  ع�لية  بكف�ءة  مدربة  ب�سرية  ك��وادر  ت�أهيل  يتم  حيث  ال�سلة  ذات 
لال�ستج�بة ال�سريعة لك�فة املعلوم�ت التي يحت�جه� املتع�ملون خالل وقت 
قي��سي ل�سم�ن تقدمي خدمة متميزة تلبي تطلع�تهم والدعم الالزم لهم، 
مو�سح� اأنه مت تنفيذ اأكر من 17 األف �س�عة تدريبية خالل ع�م 2021 

ملوظفي خدمة العمالء ل�سم�ن تقدمي اخلدم�ت ب�ل�سكل الأمثل.
امل��وارد الب�سرية والتوطن يقدم خدم�ته من  اأن مركز ات�س�ل وزارة  يذكر 
ال�س�عة الث�منة �سب�ح� وحتى الث�منة م�س�ء من الثنن اإىل اجلمعة بثالث 
لغ�ت رئي�سية هي العربية والجنليزية والأردو حيث ت�سمل هذه اخلدم�ت 
امل�س�عدة  للعم�لة  امل�ستخدمن  العمل  واأ�سح�ب  لديه�  والع�ملن  املن�س�آت 
الوطنية  ال��ك��وادر  خ��دم���ت  ع��ن  ف�سال  العم�لة  م��ن  الفئة  ه��ذه  وخ��دم���ت 
والدعم  والق��راح���ت  واملالحظ�ت  الطلب  ح�لة  عن  ال�ستعالم  وخدم�ت 

الفني وال�ستف�س�رات الع�مة وغريه� من اخلدم�ت.

حتت �صعار »الإمارات تقراأ« ... الإمارات منارة ح�صارية وثقافة عاملية
•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دولة الإم���رات خالل �سهر 
القراءة  ب�سهر  ع���م  كل  من  م�ر�س 
حت���ت ���س��ع���ر " الإم���������رات ت���ق���راأ " 
وال������ذي ي��ع��ت��ر واح������دا م���ن اأب����رز 
الدولة  اأطلقته�  ال��ت��ي  الفع�لي�ت 
ب����ه����دف حت���ق���ي���ق جم����م����وع����ة من 
يف  ت�سعى  التي  ال�س�مية  الأه���داف 
املقدمة اإىل تر�سيخ ثق�فة القراءة 
واإعداد جيل مثقف واع الأمر الذي 
من �س�أنه الرتق�ء مبك�نة املجتمع 
التنمية  وحت���ق���ي���ق  الإم��������رات�������ي 

امل�ستدامة.
وت���ر����س���د وك����ل���ة اأن����ب�����ء الم�������رات 
امل�سوؤولن  م��ن  ع���دد  اآراء  "وام" 
الذين اأكدوا اأن دولة الإم�رات تعد 
م��ن���رة ح�����س���ري��ة وم��رج��ع��� وطني� 

خالل �سهر القراءة .
وق�����ل ���س��ع���دة ع��ب��د اهلل م���ج��د اآل 
واملكتبة  الأر�سيف  ع���م  مدير  علي 
اهتم�م  ي����أت���ي  ب����لإن����ب���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ب�سهر  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف 
التي  اجل���ه���ود  اإط�������ر  ال����ق����راءة يف 
ت�أ�سيل  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ة  تبذله� 
املجتمع  فئ�ت  بن  ال��ق��راءة  ثق�فة 
وحتفيزهم لتحويله� اإىل مم�ر�سة 
تر�سيخ  يف  الأ���س������س  كونه�  يومية 
طريق  على  واملعرفة  العلم  ثق�فة 
بن�ء الإن�����س���ن ال��واع��ي ال��ق���در على 
والتقدم  التطور  م�سرية  ا�ستكم�ل 
املعرفة  على  ق���ئ��م  اقت�س�د  وب��ن���ء 
التنمية  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  وجم��ت��م��ع 

امل�ستدامة.
القراءة  ���س��ه��ر  ي��زي��د  م����  واأ����س����ف 
واملكتبة  الأر�����س����ي����ف  يف  اأه����م����ي����ة 
اأن���ه ج���ء بعد  ال��ع���م  الوطنية ه��ذا 
�سدور الق�نون الحت�دي رقم 13 

واملكتبة  الأر������س�����ي�����ف  اأن  واأك���������د 
القراءة  �سهر  ي�ستقبل  ال��وط��ن��ي��ة 
برن�مج ثري ب�لفع�لي�ت الثق�فية 
والن�س�ط�ت التي تهم جميع �سرائح 
���س��ي��ت��م تقدميه�  وال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع، 
ع��ل��ى تطبيق  ح��ر���س���ً  اف��را���س��ي���ً 
واللتزام  الح��رازي��ة  الإج����راءات 
ب�لتدابري الوق�ئية ملواجهة انت�س�ر 

كوفيد19 .
الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  واأطلق 
ب���رن����جم���ه خ����الل ���س��ه��ر ال���ق���راءة 
ال��ذي ي���أت��ي ه��ذا ال��ع���م حت��ت �سع�ر 
يت�سمن  وال��ذي  تقراأ"  "الإم�رات 
عددا كبريا من الفع�لي�ت الثق�فية 
وال��ت��ي ت��وع��ي ب���أه��م��ي��ة ال���ق���راءة يف 
واملجتمع  واملوؤ�س�سة  الإن�س�ن  بن�ء 
ال��ف��ع���ل��ي���ت معظم  وت��غ��ط��ي ه����ذه 
اأي������م ���س��ه��ر م�����ر�����س.. وي����أت���ي هذا 
ان�سج�م�ً  ال��ق��راءة  ب�سهر  الهتم�م 
الر�سيدة  ال��ق��ي���دة  ت��وج��ي��ه���ت  م��ع 
كبرياً  اهتم�م�ً  القراءة  تويل  التي 
ثق�فة  ت�أ�سيل  ب�أهمية  منه�  اإمي�ن�ً 
تقدم  ب��ستدامة  الكفيلة  ال��ق��راءة 

الإم�رات وتطوره� وازده�ره�.
الأر�سيف  اأن  اإىل  الإ���س���رة  وجت��در 
�سمم  ق�����د  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 
املح��سرات  م��ن  مكثف�ً  ب��رن���جم���ً 

الفهر�س  "ا�ستخدام  يف  وور����س���ة 
الفه�ر�س  و"اأهمية  الإلكروين"، 
امل��وح��دة وب��واب���ت ال��ذاك��رة يف بن�ء 
للمعلوم�ت"،  ال���وط���ن���ي  ال���ن���ظ����م 
اأي�م�  و�ستخ�س�س مكتبة الإم�رات 

مفتوحة للتعريف مبرافقه�.
الأر�سيف  ف����إن  اآخ���ر  �سعيد  وع��ل��ى 
واملكتبة الوطنية و�سمن م�سروعه 
�سيقدم  يقراأ"  "وطن  التعليمي 
جمموعة من الفع�لي�ت والأن�سطة 
التعليمية  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ق���رائ���ي���ة 
القرائية  ك�����ل����ور�����س  ل���ل���ط���ل���ب���ة؛ 
واملح��سرات  ال��وط��ن��ي��ة،  وال��ف��ن��ي��ة 
وجولت  امل�سرية،  ولعبة  الوطنية، 
املح��سرات:  اأهم  افرا�سية، ومن 
"م�سروع جليل واعد"، و"النتم�ء 
والولء والهوية قيم وطنية علي�" 

و"الأفرو الإم�راتي" .
و�ستتخلل الفع�لي�ت �سور ت�ريخية 
عن اهتم�م دولة الإم�رات ب�لتعليم 
ع�مة  تثقيفية  ون�سرات  وال��ق��راءة، 
عن �سهر القراءة واهتم�م الأر�سيف 
واجلدير  ب��ه���  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
حم��سرات  ج��م��ي��ع  اأن  ب����ل���ذك���ر 
واملكتبة  الأر�����س����ي����ف  وف���ع����ل���ي����ت 
الوطنية يف �سهر القراءة �سيقدمه� 
خراء وخمت�سون وب�حثون وكت�ب 
لكل  مهمة  اإ�س�فة  ميثل  م���  وه��ذا 

من يت�بع هذه الفع�لي�ت.
����س���ع����دة �سرار  اأ�����س�����ر  م���ن ج��ه��ت��ه 
املجل�س  ع�سو  ال��ف��ال���س��ي  ب���ل��ه��ول 
الوطني الحت�دي املدير التنفيذي 
مل��وؤ���س�����س��ة وط���ن���ي الإم�����������رات اإىل 
اأن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي م��ن اأق���دم 
ال��ل��غ���ت وه���ي ل��غ��ة ال���ق���راآن واأح���د 
ال��ه��وي��ة وال��ث��ق���ف��ة ل�سعوب  اأرك�����ن 
التي من خالله�  العربية  املنطقة 
مت ن�����س��ر ال���ث���ق����ف����ت واحل�������س����رة 

وال��ذي يق�سي ب�سم   2021 لع�م 
املكتبة الوطنية والأر�سيف الوطني 
حتت مظلة واحدة ف�ملكتبة الوطنية 
اأوعية  ث����روة ث��ق���ف��ي��ة ف���ري���دة م���ن 
والإلكرونية  الورقية  املعلوم�ت 
وه���ي واح����ة خ��الب��ة ل��ل��ق��راءة وقد 
ج����ء ���س��ه��ر ال���ق���راءة م��ت��زام��ن��� مع 
ب�لتخطيط  ح�����ف����ل����ة  م����رح����ل����ة 
ح�س�رية  م��ن���رة  لتكون  لإن�س�ئه� 
وطني�  وم��رج��ع���  ل��ل��دول��ة  وثق�فية 
ومركزا ثق�في� ومعلوم�تي� يحفظ 
تطوره�  وي����رز  الإم��������رات  ت����راث 
ال��ع��ل��م��ي واحل�������س����ري ع��ل��ى غ���رار 
احل��سنة  الع�ملية  املكتب�ت  ك��رى 
ل���ل���راث الإن�������س����ين وذل����ك ح�سب 
بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  توجيه�ت 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ����س���وؤون ال��رئ������س��ة . 
الوثيقة  ال���رواب���ط  اأن  اإىل  واأ����س����ر 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���س��ي��ف  ب��ن 
والقراءة لي�ست وليدة اليوم واإمن� 
حيث  الت�أ�سي�س  منذ  موجودة  هي 
ك�نت ولدة مكتبة الإم�رات مواكبة 
ي�سدر  اأخذ  ت�أ�سي�سه  ومنذ  لن�س�أته 
ال��ك��ت��ب امل��ت��خ�����س�����س��ة ال���ت���ي حتمل 
امل��ع��ل��وم��ة ال��ت���ري��خ��ي��ة امل��وث��ق��ة عن 
وكم�  اخلليج،  ومنطقة  الإم�����رات 
واأقوى  اأق��دم  ف�لكت�ب  هو معروف 
م�������س����در ال���ث���ق����ف���ة، وه�����و ال���وع����ء 
الثق�يف الأكر بق�ء، والن�فذة التي 
يكت�سب منه� اأكر عدد من القراء 

املعلوم�ت واملع�رف.
وح�������ث �����س����ع�����دت����ه ع����ل����ى ال�����ق�����راءة 
املجدية التي تكون �سبيال لتطوير 
الإم��ك���ن��ي���ت واك��ت�����س���ب م��زي��د من 
امل���ه����رات ول��ت��ك��ون ال���ق���راءة ح�سب 
واهتم�م�ته  الإن�س�ن  اخت�س��س�ت 

لكي يحقق املتعة والف�ئدة مع�.

والفع�لي�ت الثق�فية �سبه اليومية 
الداخلي  ل��ل��ج��م��ه��ور  و���س��ي��ت��ي��ح��ه��� 
�سهر  برن�مج  و�سيبداأ  واخل���رج��ي 
عنوانه�:  مب���ح��������س���رة  ال�����ق�����راءة 
"�سهر القراءة م�سوؤولية جمتمعية 
مبكتبة  ت��ع��رف  وطنية"  وم���ب����درة 
التي  وب����ل���ف���ع����ل���ي����ت  الإم�������������رات 
وحم��سرة  ال�سهر  هذا  �سي�سهده� 

بعنوان: "العالج ب�لقراءة".
اأي�م  ب���ق��ي  يف  الفع�لي�ت  وت��ت��واىل 
"قراءة  حم��سرة  ك�لت�يل:  ال�سهر 
يف ك���ت����ب امل��ع��ت��ق��دات ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 
املتحدة"  العربية  الإم�����رات  دول���ة 
بط  ال�سّ "مفهوم  وحم����������س����رة 
واأدواته"  ال��ع���مل��ي  ال��ب��ي��ب��ل��ي��وغ��رايف 
الإم����رات  يف  "القراءة  وحم��سرة 
مكتبة  و���س��ت��ع��ّرف  حي�ة"  اأ���س��ل��وب 
واملكتبة  الأر����س���ي���ف  يف  الإم���������رات 
العربية  "الكتب  مب�سروع  الوطني 
الن�درة على اخلط املب��سر، وكيفية 
يف  و"قراءة  للب�حثن"  ات���ح��ت��ه��� 
كت�ب ذاكرتهم ت�ريخن�" وحم��سرة 
يف "دور القراءة واأهميته� يف حي�ة 
عن  وحم��سرة  واملجتمع"،  الفرد 
"املركز الإم�راتي للرقيم املعي�ري 
للدوري�ت"، وتتحدث الك�تبة جن�ة 
القراءة،  الف�ر�س عن جتربته� مع 
الكت�ب  ع���ل���ى  ال�������س���وء  وي�������س���ل���ط 
و�س�ئل  و"ت�أثري  الإل������ك������روين، 
ال��ت��وا���س��ل احل��دي��ث��ة ع��ل��ى ع�����دات 
القراءة: �سرح يف تطبيق القراءات 
القراءة"،  و"اأنواع  اجليدة"، 
ال�ستن�دي  ال�����س��ب��ط  و"مفهوم 
املعلوم�ت"،  ا�سرج�ع  يف  واأهميته 
الأر�سيف  و"القراءة حي�ة"، و"دور 
ثق�فة  تعزيز  يف  الوطنية  واملكتبة 
التعليم"،  ق����ط�����ع  يف  ال������ق������راءة 
جمتمعية"،  م�سوؤولية  و"املعرفة 

لالأمم املختلفة ولذلك نرى اليوم 
قي�دتن�  واهتم�م  اللغة  تلك  اأهمية 
املب�درات  خ��الل  م��ن  به�  الر�سيدة 
واملح�فظة  لدعمه�  ال�ستثن�ئية 

عليه�.
حممد  ج�ئزة  اليوم  نرى  واأ�س�ف 
اأكر مث�ل  العربية  للغة  را�سد  بن 
ال�سمو  �س�حب  ومقولة  ذلك  على 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رع�ه اهلل" :  ال����وزراء ح���ك��م دب��ي 
قمم�  ت�ستحق  العربية  اللغة  ب���أن 
كثرية لأنه� قمة يف اجلم�ل ووع�ء 
م�  ك��ذل��ك  اأب��ع���ده���  بكل  للح�س�رة 
اإك�سبو  امل��ه��م  احل����دث  ���س��ه��دن���ه يف 
2020 من اإطالق �سموه "اإعالن 
جن�ح  العربية" يف  للغة  الإم�����رات 
املع�يل  اأ���س��ح���ب  بح�سور  ال��دول��ة 
و�سخ�سي�ت  العرب  الثق�فة  وزراء 
الإم������رات  اأن  اإىل  لف��ت���   .. ك��ب��رية 
اأنه� ح��سنة  املك�ن  ه��ذا  اأك��دت من 
اأهميته�  وع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��غ��ة 
للهوية  ل��غ��ة  جت���ه��ه���  وم��ل��ت��زم��ة 
وال��ث��ق���ف��ة وال���ع���ل���وم.. م���ن جهته� 
ق�لت مرمي الغفلي مدير موؤ�س�سة 
القراءة  ���س��ه��ر  اإن  ال��ث��ق���ف��ة  ب��ح��ر 
اأثرا  ت��رك  ح��دث �سنوي ثق�يف ه���م 
جميال طوال الأعوام امل��سية على 
ومب�  الإم���رات��ي��ة  الثق�فة  خ���رط��ة 
احل��سنة  ه��ي  الإم������رات  دول���ة  اأن 
الأعوام  ع��ر  اأ�سبح  احل���دث  ل��ه��ذا 
مواكب  ب��ه  جتتمع  جميال  مر�سى 
امل���ع���رف���ة وال��ث��ق���ف��ة وت��ن��ط��ل��ق من 
ال���ت���ي تخدم  امل�����ب������درات  خ���الل���ه���� 
الكت�ب والك�تب والق�ريء كي تنري 
العقول ب�أنوار املع�رف وه� هو يعود 
ه����ذا ال���ع����م وال���ع����مل ي��ت��ع���ف��ى من 
�سب�ت كورون� ويعود لأوجه احلي�ة 

جائزة خادم احلرمني ال�صريفني �صمن 
م�صروع قطعة ال�صهر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�سحية  ل��ل��خ��دم���ت  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  اأك������دت 
يف  ال�سحية  ل��ل��رع���ي��ة  �سبكة  اأك����ر  "�سحة"، 
دولة الإم�رات العربية املتحدة، اأهمية حم�فظة 
ع��ل��ى �سحتهم  الأع���م����ر  الأ���س��خ������س م��ن جميع 
املنتظمة  ل��ل��ف��ح��و���س���ت  واخل�������س���وع  ال�����س��م��ع��ي��ة 
"�سحة"  لالطمئن�ن على ح��سة ال�سمع. وتقدم 
خدم�ت عالجية ووق�ئية �س�ملة حلم�ية ال�سمع 
ال�سمع  لأفراد املجتمع، وخدم�ت فح�س وعالج 
ع��ن��د ال�����س��غ���ر وال���ك���ب����ر، وي�����س��م��ل ذل���ك برن�مج 
الفح�س  وبرن�مج  لالأطف�ل  ال�س�مل  الفح�س 
ال�س�مل لدائرة ال�سحة املخ�س�س حل�ملي بط�قة 
"ثقة" والذي يتم من خالله فح�س ال�سمع عند 
الأ�سخ��س الذين تزيد اأعم�رهم عن 65 ع�م�ً.  
وتوفر عي�دات الأنف والأذن واحلنجرة وعي�دات 
اخل�رجية  ال���ع���الج���ي���ة  اخل����دم�����ت  يف  ال�����س��م��ع 
للمر�سى،  �س�ملة  رع�ية  الظفرة  وم�ست�سفي�ت 
مب� يف ذلك الو�سف�ت الطبية ومت�بعة الأجهزة 
امل�س�عدة على ال�سمع، وتوفري الرع�ية امل�سممة 
وحدة  اإىل  والإح���ل��ة  الهمم  لأ�سح�ب  خ�سي�س�ً 
م���ن اختب�رات  ال��ع��دي��د  وت���وف���ري  ال��ن��ط��ق  ع���الج 
بوا�سطة  ال�سمع  اختب�رات  ذلك  يف  )مب�  ال�سمع 
تلبي  التي  الت�سخي�سية  واخل��دم���ت  ال�سغط(، 
الكالم  وت�أخر  ال�سمع  �سعف  مر�سى  احتي�ج�ت 
ال�سحة  ف��ح��و���س���ت  ت��وف��ر  ك��م���  الأذن.  وط��ن��ن 
ويقدم  ال�س�خبة،  البيئ�ت  يف  للع�ملن  املهنية 
"�سحة"  ل�سركة  ال��ت���ب��ع  الكورني�س  م�ست�سفى 
خدم�ت طبية متقدمة حلديثي الولدة، ورع�ية 

الفح�س  تت�سمن  ل��ه��م،  ت�س�هى  ل  ج���ودة  ذات 
ال�س�مل واملتك�مل.

يق�م هذا  الذي  لل�سمع،  الع�ملي  اليوم  ومبن��سبة 
الع�م حتت �سع�ر "اعنِت ب�سمعك، وانعم به مدى 
احلي�ة" اأطلقت اخلدم�ت العالجية اخل�رجية، 
"�سحة" جمموعة وا�سعة  اإحدى من�س�آت �سركة 
الندوات  ذل��ك  ال��ت��وع��وي��ة، مب��� يف  الأن�سطة  م��ن 
ت�أثريات  ح��ول  املجتمع  اأف��راد  لتثقيف  الرقمية 
ال��ن���ج��م��ة عن  �سيم�  ال�����س���خ��ب��ة، ل  ال�����س��و���س���ء 
ب�لإ�س�فة  ال�سمع،  ق��درات  على  الفيديو،  األع�ب 
ل��ل��رم���ة يف  ت��وع��ي��ة خ������س��ة  اإىل تنظيم ج��ل�����س���ت 
ن�دي العن للرم�ية لتثقيفهم حول �سبل حم�ية 
اإطالق  ���س��وت  يت�سبب  اأن  ميكن  حيث  اآذان���ه���م، 
الن�ر يف فقدان ال�سمع وطنن الأذن ب�سكل دائم.  
كم� تنظم اخلدم�ت العالجية اخل�رجية حملته� 
ال�سمع  على  م�س�عدة  اأج��ه��زة  لتوزيع  ال�سنوية 

املحت�جن  املر�سى  جم�ن�ً ملجموعة خمت�رة من 
اأوف  "ت�ت�س  م��ع  ب�ل�سراكة  وال��ع��ن  اأبوظبي  يف 
على  امل�س�عدة  لالأجهزة  ال��رائ��د  امل���زود  هيلث"، 

ال�سمع يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.
الأنف  ق�سم  رئي�س  اأحمد،  الدكتور ظفري  وق���ل 
الأنف  واخت�س��سي  ب�لإن�بة  واحلنجرة  والأذن 
العالجية  اخل����دم�����ت  يف  واحل���ن���ج���رة  والأذن 
ال�سمع  فقدان  "يعد  "�سحة":  ل��دى  اخل�رجية 
ال��ن���ج��م ع��ن ال�����س��و���س���ء م��ن احل�����لت املر�سية 
الدائمة، لكن مع ذلك ميكن الوق�ية منه اإىل حد 
كبري؛ ف�لأمر بب�س�طة ي�ستلزم اعتم�د مم�ر�س�ت 
ا�ستم�ع اآمنة مب� يف ذلك �سبط م�ستوى ال�سوت 
وا�ستخدام  الأق�������س���ى،  احل����د  م���ن   60% اإىل 
����س���م����ع����ت ال�����راأ������س امل���ج���ه���زة ب��خ������س��ي��ة اإل���غ����ء 
املن�طق  الأذن يف  �سدادات  وا�ستعم�ل  ال�سو�س�ء، 
ال�س�خبة، وجتنب اجللو�س ب�لقرب من م�سدر 

اإىل  ال�سوت والبحث عن موقع ه���دئ من وقت 
اآخر، اإىل ج�نب ال�ستف�دة من تطبيق�ت مراقبة 
التعر�س لل�سوت و�سراء الأجهزة املزودة مبيزات 

ال�ستم�ع الآمن املدجمة".
اإىل  الن��س  يتنبه  اأن  ال�سروري  اأنه من  واأ�س�ف 
للفح�س  يخ�سعوا  واأن  وامل��وؤ���س��رات  ال��ع��الم���ت 
م���ن تطبيق�ت  ال��ع��دي��د  ت���وج���د  ك��م���  ب���ن��ت��ظ���م، 
وهي   hearWHO مثل  ال��ذات��ي،  الفح�س 
ا�ستخدمه�،  لالأ�سخ��س  ميكن  ومريحة،  �سهلة 
موؤ�سرات  اأو  ع��وار���س  اأي  ال�سخ�س  لح��ظ  واإذا 
اأو يف ح�ل عدم اجتي�ز الفح�س الذاتي، فعنده� 
اأخ�س�ئي  اأو  الأ���س��رة  طبيب  مراجعة  م��ن  ب��د  ل 
الفخ�س  لإج������راء  واحل���ن���ج���رة  والأذن  الأن������ف 
ال�سمع،موؤكداً  �سالمة  على  والإطمئن�ن  ال��الزم 
على اأهمية اإخ�س�ع كل مولود جديد لختب�رات 
النت�ئج  وحت�سن  املبكر  التدخل  لإت�حة  ال�سمع 
لالأ�سوات  املتكرر  التعر�س  اأن  يذكر  العالجية. 
املرتفعة وال�س�خبة قد يت�سبب ب�أ�سرار ل ميكن 
مع�جلته� للخالي� احل�سية يف اأذين الإن�س�ن، مم� 
ال�سو�س�ء  الن�جم عن  ال�سمع  اإىل فقدان  يوؤدي 
الأ�سرار  ه��ذه  لطبيعة  ون��ظ��راً  الأذن،  طنن  اأو 
الأجهزة  ا�ستخدام  تنح�سر احللول يف  الدائمة، 
الت�أهيل.   اإع���دة  وخدم�ت  ال�سمع  على  امل�س�عدة 
الدائم  ال�سمع  بفقدان  الإ�س�بة  خطر  ويرتفع 
عند الأ�سخ��س الذين يعملون يف بيئ�ت �س�خبة، 
اأو اأولئك الذين ي�ستمعون ب�نتظ�م اإىل املو�سيقى 
ب��ستخدام �سم�ع�ت الراأ�س اأو �سم�ع�ت الأذن، اأو 
النوادي  ال�س�خبة مثل  ي��زورون الأم�كن  الذين 

واحلفالت املو�سيقية. 

تقدم خدمات عالجية ووقائية �ساملة حلماية ال�سمع

»�صحة« توؤكد اأهمية حمافظة الأ�صخا�س من جميع الأعمار على �صحتهم ال�صمعية واخل�صوع للفحو�صات املنتظمة لالطمئنان على حا�صة ال�صمع

•• عجمان - وام:

وقعت �سرطة عجم�ن اتف�قية تع�ون م�سركة مع جمموع 
املدينة الآمنة، لإطالق م�سروع البواب�ت الذكية يف اإم�رة 
م�ستوي�ت  اأع��ل��ى  وحتقيق  وال��ت��ط��ور  والإرت���ق����ء  عجم�ن 

ال�سالمة املرورية يف املنطقة.
اإط�ر �سعي القي�دة الع�مة ل�سرطة عجم�ن  ي�أتي ذلك يف 
حت�سن  يف  املتمثلة  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  الأه����داف  لتحقيق 
الأم����ن وال�����س��الم��ة ع��ل��ى ال��ط��رق وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة من 
خالل عقد ال�سراك�ت. وقع الإتف�قية �سع�دة اللواء ال�سيخ 
عجم�ن  �سرطة  ع���م  ق�ئد  النعيمي  عبداهلل  بن  �سلط�ن 
علي حم�سن  �سع�دة  الآمنة ميثله�  املدينة  مع جمموعة 
بح�سور  وذل��ك  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  املعمري 
�سع�دة العميد عبداهلل �سيف خلف�ن املطرو�سي مدير ع�م 
مدراء  ال�سب�ط  ال�س�دة  من  وع��دد  ال�سرطية،  العملي�ت 
الآمنة.  امل��دي��ن��ة  جمموعة  ممثلي  ج���ن��ب  اإىل  الإدارات 
وتق�سي الإتف�قية بركيب بواب�ت ذكية يف طرق الإم�رة 

بحيث تعزز القدرات الأمنية يف املج�ل الأمني واملروري، 
وي�����س��م��ل امل�����س��روع ع��ل��ى اأح����دث الأن��ظ��م��ة وال��ت��ق��ن��ي���ت يف 
الع�مل و�سيحقق نقلة كبرية يف العمل الأمني اإ�س�فة اإىل 
ال�سرطي والتي  العمل  الذك�ء ال�سطن�عي يف  تطبيق�ت 
وقوع  م��ن  واحل���د  الأم��ن��ي��ة  امل��راق��ب��ة  عملي�ت  يف  ت�س�هم 
احلوادث واملخ�لف�ت ور�سده� وتعزيز �سرعة ال�ستج�بة . 
وق�ل �سع�دة اللواء ال�سيخ �سلط�ن بن عبداهلل النعيمي اأن 
ب�عتب�ره�  الآمنة  املدينة  التف�قية مع جمموعة  توقيع 
يدعم  املتك�ملة،  الأمنية  توفري احللول  رائ��دا يف  مركزاً 
�سعي �سرطة عجم�ن لتطوير قدراته� الأمنية واملرورية 
ب������س��ت��م��رار ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ورفع 
الذك�ء  ا�ستخدام  طريق  عن  املرورية  ال�سالمة  م�ستوى 
الإ���س��ط��ن���ع��ي وال��ت��ن��ب��وؤ ب���حل���ل��ة الأم��ن��ي��ة وال��ت��ع���م��ل مع 
املعمري  حم�سن  علي  �سع�دة  عر  ج�نبه  من  اجلرمية. 
عن �سع�دته ب�لتع�ون مع �سرطة عجم�ن، موؤكداً ا�ستعداد 
�سرطة  حتت�جه  م�  كل  تقدمي  الآمنة  املدينة  جمموعة 

عجم�ن لدعم العمل الأمني يف الإم�رة.

�صرطة عجمان تطلق م�صروع البوابات الذكية

•• راأ�س اخليمة- وام:

راأ�س  ح�كم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  الق��سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ا�ستقبل 
�سفرية  فين�مور،  ه���ي��دي  �سع�دة  ام�����س،  حممد  ب��ن  �سقر  مبدينة  �سموه  ق�سر  يف  اخليمة، 

كومنولث اأ�سرالي� لدى الدولة، التي قدمت لل�سالم على �سموه، مع الوفد املرافق له�.
ورحب �س�حب ال�سمو ح�كم راأ�س اخليمة، ب�سع�دة ال�سفرية، وتب�دل معه� الأح�ديث حول تعزيز 

عالق�ت التع�ون امل�سرك بن البلدين ال�سديقن على خمتلف ال�سعد.
�سع�دة  وجهود  واأ�سرالي�،  الإم����رات  دول��ة  تربط  التي  ال�سداقة  عالق�ت  بعمق  �سموه  واأ�س�د 

ال�سفرية يف توطيد ال�سراكة التي ت�سهد تطوراً م�ستمراً بن البلدين.
من ج�نبه� عرت �سع�دة ه�يدي فين�مور، عن ب�لغ �سكره� وتقديره� ل�س�حب ال�سمو ح�كم 

راأ�س اخليمة على كرم ال�سي�فة وح�سن ال�ستقب�ل.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفرية اأ�صرتاليا

حديقة اأم الإمارات حتتفي ب�صهر القراءة مع العديد من الأن�صطة والفعاليات
•• اأبوظبي-الفجر: 

من  ���س��ل�����س��ل��ة  الإم��������رات  اأم  ح��دي��ق��ة  ت�ست�سيف 
ذلك  يف  مب���  ال��ق��راءة  ب�سهر  اح��ت��ف���ًء  الفع�لي�ت 
احلكواتي  وج��ل�����س���ت  ال��ك��ت��ب  ق������راءة  اأن�����س��ط��ة 
ُت��ق���م جميعه� يف  ال��ت��ي  امل��و���س��ي��ق��ي��ة،  واحل���ف���الت 
ال��ه��واء الطلق خ��الل ال�سهر اجل����ري، ب��دءاً من 
ب�لأن�سطة  وم��روراً  ال�سهري،  احلديقة"  "�سوق 
الع�ئلية، وو�سوًل اإىل ب�قة متنوعة من الرامج 

التف�علية جلميع اأفراد املجتمع.
القراءة  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  لتحفيز  و���س��ع��ي���ً 
بغية حتويله� اإىل ع�دة يومية وتعزيز دوره� يف 
مه�راته  وتطوير  الفرد  �سخ�سية  مالمح  ر�سم 
التعليم واملعرفة،  دائرة  وقدراته، وب�لتع�ون مع 
اأي������م اجل��م��ع��ة وال�سبت  ال���ق���راءة  مل��ح��ب��ي  مي��ك��ن 
اكت�س�ف جمموعة من  والأح��د من �سهر م�ر�س 
دائرة  مكتبة  خ��الل  م��ن  خمتلفة  بلغ�ت  الكتب 
التعليم واملعرفة املتنقلة وميكن لالأطف�ل ارتداء 

املالب�س التي ُتعر عن كت�بهم املف�سل وال�ستم�ع 
اإىل �سرد الكت�ب يف احلديقة. وميكن للزوار اأي�س�ً 
وت�سميم  اخل��سة  ق�س�سهم  كت�بة  يف  امل�س�ركة 
ور�سة  اإىل  الن�����س��م���م  م��ن خ��الل  الكتب  اأغ��ل��ف��ة 
عمل ت�سميم الكتب. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، �سيقدم 
عدد من موؤلفي الكتب جل�س�ت قراءة لالأطف�ل 
املمتدة  الفرة  ب�حلديقة. ويف  الطلق  الهواء  يف 
ت�ست�سيف   ،2022 م���ر���س   19 حتى   17 م��ن 
حديقة اأم الإم�رات، ب�لتع�ون مع مركز اأبوظبي 
الرفيهية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ب���ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة 
ب�سهر  احتف�ًء  لالأطف�ل  والتعليمية  والتف�علية 
ور�س  اإىل  الن�����س��م���م  لل�سغ�ر  مي��ك��ن  ال���ق���راءة. 
ف�طمة  الدكتورة  تقدمه�  التي  الق�س�س  ق��راءة 
وال�ستمت�ع  امل��ه��ريي،  ح�سة  والك�تبة  امل��زروع��ي 
العود،  بيت  يقدمه  ال���ذي  ال��ع��ود  ع��زف  بعر�س 
من  بج�ئزة  وال��ف��وز  الر�سم  ور���س  يف  وامل�س�ركة 

خالل امل�س�ركة يف الأ�سئلة وامل�س�بق�ت.
للثق�فة  اأب���وظ���ب���ي  جم��م��وع��ة  م���ع  وب����ل���ت���ع����ون 

والفنون، �ستقدم فرقة "ب�ولو فري�سو الثالثية" 
فريدين  مو�سيقين  عر�سن  م���ر���س  و7   6 يف 
حت����ت ����س���وء ال���ن���ج���وم ع���ل���ى امل�������س���رح اخل����رج���ي 
البي�نو  ع�����زف  ب�سحبة  الإم�������رات  اأم  حل��دي��ق��ة 
بك��ست�نيت  م�سحوب�ً  ليغوريو  داني�ل  الإ�سب�ين 
مولين�.  ل���ويل  النجمة  واأداء  ك���ب���ن��ي�����س  بيلن 
�سيوف  ب��ستط�عة  املو�سيقين،  العر�سن  وقبل 
احلديقة زي�رة معر�س ال�STEAM واملعر�س 
الهمم  لأ�سح�ب  العلي�  زاي��د  مبوؤ�س�سة  اخل��س 
ب�إمك�نهم  ك��م���  احل��دي��ق��ة.  ي��ن��ّظ��م���ن يف  ال��ل��ذي��ن 
العمل  ور�سة  اأو  درام���ز،  دب��ي  بعر�س  ال�ستمت�ع 
وور�سة  ِزب�لة"  "اإلكرو  ف��ري��ق  م��ع  املو�سيقية 
عمل خ��سة بفن الر�سم. اأم� لل�سيوف ال�سغ�ر، 
فهم على موعد مع عر�س الدمى الذي يقّدمه 
خت�م  اأي�س�ً  م�ر�س  �سهر  وي�سهد  �سلوم.   عدن�ن 
تق�م  اإذ  امل��و���س��م،  ل��ه��ذا  احل��دي��ق��ة  ���س��وق  فع�لي�ت 
فع�لي�ت "�سوق احلديقة" يومي ال�سبت والأحد 
نه�ية  حتى  م�س�ًء  ال�11  وحتى  ع�سراً  ال�4  من 

ع�ئلية  جت��رب��ة  ل��ل��زوار  ليقدم  اجل�����ري،  ال�سهر 
من  وغريه�  واملنتج�ت  وامل���أك��ولت  ب�ملرح  مليئة 
احلديقة"  "�سوق  ويوفر  الرفيهية.  الأن�سطة 
املحلية،  ال��ع�����س��وي��ة  واخل���������س����روات  ال���ف���واك���ه 
ومنتج�ت احلرف اليدوية واملجوهرات والأزي�ء 
اخل��سة ب�لكب�ر وال�سغ�ر على حد �سواء، ليتمكن 
الزوار من دعم امل�سروع�ت ال�سغرية وال�ستمت�ع 
ب��ت��ج��رب��ة ت�����س��وق م�����س��ت��دام��ة.  وت��وا���س��ل جتربة 
اأم الإم�رات تقدمي  "ب�ون�س املتنقلة" يف حديقة 
الطلق،  ب�لهواء  الرفيهية  الفع�لي�ت  من  ب�قة 
ب�لقفز  ال�ستمت�ع  احلديقة  ل���زوار  ميكن  حيث 
احلر  القفز  منطقة  يف  مه�راتهم  وا�ستعرا�س 
م��سكوت  مع  املرحة  ال�سور  التق�ط  اإىل  اإ�س�فة 
ب�ون�س املحبوب "بينك”.  ويحظى زوار احلديقة 
اأرب��ع���ء يف  ي��وم  ك��ل  ف��ري��دة لال�سرخ�ء  بفر�سة 
جل�س�ت  يف  امل�س�ركة  ع��ر  م�س�ًء  ال�6:30  مت���م 
الب�ح�ت اخل�سراء  اأح�س�ن  والت�أمل بن  اليوغ� 
اخل���الب���ة، وال��ت��ي ي��ق��دم��ه��� ���س��رك���ء احل��دي��ق��ة يف 

"اإيرن  وم��رك��ز  يوغ�"  و"فلو  ويلن�س"  "�سفن 
تعزيز  اإىل  اجلل�س�ت  وتهدف  للت�أمل.  �سبي�س" 
بعيداً  ال���س��رخ���ء  بكيفية  امل�����س���رك��ن  م��ع��رف��ة 
الداخلي  ب�ل�سالم  والتحلي  احلي�ة،  �سخب  عن 

وحتقيق اأعلى م�ستوي�ت الوعي الذاتي.
وميكن لزّوار احلديقة اأي�س�ً ال�ستمت�ع بفع�لية 
عر�س  �ست�سهد  ال��ت��ي  احلديقة"  يف  "�سينم� 

خالل  املعروفة  الع�ئلية  الأف��الم  من  جمموعة 
نه�ية الأ���س��ب��وع واأي����م ال��ث��الث���ء. وت���أت��ي عرو�س 
الأفالم اإىل ج�نب ب�قة من الأن�سطة الرفيهية 
الأخ�������رى ل���الأط���ف����ل مب���� يف ذل����ك ور������س عمل 
الأوريغ�مي، و�سنع الأ�سك�ل ب�لب�لون�ت وغريه�. 
ت�ستقبل حديقة اأم الإم�رات ال�سيوف يومي�ً من 

ال�8 �سب�ح�ً وحتى ال�12 منت�سف الليل. 

االإحاطة االإعالمية لـ)كوفيد – 19(: 

املــوؤ�صـــرات تــوؤكـــد دخــــول الـــدولة مـرحلــة التعــايف من اجلــائحـــة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور ط�هر الريك الع�مري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية 
دخول  توؤكد  الإيج�بية  املوؤ�سرات  اأن  الكوارث  و  الأزم���ت  و  الطوارئ  لإدارة 
انخف��س  نتيجة  وذل��ك  كوفيد19-  ج�ئحة  من  التع�يف  مرحلة  يف  الدولة 
تتعلق  اإج�����راءات  م��ن  تبعه  وم���  ال��وب���ء  ال�سيطرة على  و  الإ���س���ب���ت  اأع����داد 

بتخفيف القيود املتبعة.
و ق�ل الدكتور ط�هر الريك الع�مري خالل الإح�طة الإعالمية حلكومة 
الإم����رات  دول���ة  اإن   ، امل�ستجد  ك��ورون���  ف��ريو���س  الإم�����رات ح��ول م�ستجدات 
اجل�هزية  خ���الل  م���ن  ب��ن��ج���ح   "19  - "كوفيد  حت���دي  ادارة  ا���س��ت��ط���ع��ت 
ودرا�سة  علمية  ق��راءة  على  املبنية  ال��ق��رارات  تفعيل  وامل��رون��ة يف  ال�ستب�قية 

متعمقة وو�سع ا�سراتيجي�ت تعد من اأجنح النم�ذج الع�ملية.
واأ�س�ف اأن هذه اجلهود اأثمرت عن احتواء اجل�ئحة ب�لتع�ون مع قط�ع�ت 
ن��راه اليوم من انخف��س ح���لت الإ�س�بة ومن حيث  الدولة ك�فة وه��ذا م� 
اخلطة املعدة لتخفيف الجراءات والعودة التدريجية للط�ق�ت ال�ستيع�بية 

لالأن�سطة.
اجلميع،  جهود  وبت�س�فر  الث�بتة،  والتوجيه�ت  لل�سي��س�ت  نتيجة  اأنه  وذكر 
ت�سري الإم�رات بخطى حثيثة ومت�س�رعة نحو ر�سد متحورات اجل�ئحة من 
وت�سخري  له�  الت�سدي  لو�س�ئل  الدقيق  والتنفيذ  املحكم  التخطيط  خالل 

جميع المك�ني�ت املتوفرة يف الدولة.
نتيج�ة  امل��سي�ة  الأ�سهر  ف�ي  الع�ل�م  دول  واجهت�ه  ال�ذي  التح�دي  اإن  وق���ل 
كوفي�د19- حت�ٍد معق�د م�ن حي�ث اآث��ره وتداعي�ت�ه، فق�د دعتن�� الأزمة اإل�ى 
فر�سته���  الت��ي  الظ��روف  م��ع  والتكي��ف  الوب��ء  مك�فح�ة  �س�بل  ف�ي  التفكي�ر 
علين��� الأزمة، واأي�س���ً البح��ث ع��ن �س��بل التكييف وا�س��تع�دة من�ط احلي��ة قبل 
اجل�ئحة.. م�سريا اإىل اأن جميع الأجهزة يف الدولة توا�سل قراءته� امل�ستمرة 
اأوًل على �سحة و�سالمة  لالزمة حملي�ً وع�ملي�ً وي�أتي ذلك بهدف احلف�ظ 

جميع اأفراد املجتمع ودعم القرارات املعززة للقط�ع�ت ك�فة.
وق����ل ال��دك��ت��ور ط���ه��ر ال��ري��ك ال��ع���م��ري، امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ع��ن الهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم�ت والكوارث اإن دولة الإم�رات ت�سدرت دول 
الع�مل يف التع�مل مع اجل�ئحة خالل �سهري ين�ير وفراير امل��سين وذلك 
وفق�ً لنت�ئج "موؤ�سر املرونة يف التع�مل مع كوفيد19-" ال�س�در عن وك�لة 

"بلومبريغ" الع�ملية.
وتبني  الر�سيدة  ال��ق��ي���دة  م��ن  احلثيثة  املت�بعة  بف�سل  ذل��ك  ج���ء  واأ���س���ف: 
الدولة منوذج�ً فريداً مرتكزاً على التوازن ال�سراتيجي بن جميع الأجهزة 

الوطنية والتك�مل والتن�غم بن اجله�ت املعنية ب�إدارة اأزمة كوفيد19-.
100 درج��ة يف  76.2 من  اأن��ه وفق� للتقرير بلغ ر�سيد الإم����رات  واأو�سح 
وك�لة  ت�ستخدمه�  م��ع��ي���راً   12 اإىل  ا���س��ت��ن���داً  وذل���ك  امل������س��ي  ف��راي��ر  نه�ية 
وفق�  و  فراير  �سهر  خالل  ع�ملي�ً  ال�سدارة  الدولة  منح  م�  "بلومبريغ" 
يف  ال�سك�ن  عدد  اإجم�يل  اإىل  اللق�ح�ت  جرع�ت  ن�سبة  بلغت  نف�سه  للتقرير 

الدولة بلغ 259.1 يف امل�ئة حتى نه�ية فراير.
من  التع�يف  مرحلة  الدولة  دخ��ول  توؤكد  الإيج�بية  املوؤ�سرات  اأن  اإىل  نوه  و 
ج�ئحة كوفيد19- وذلك نتيجة انخف��س اأعداد الإ�س�ب�ت وال�سيطرة على 

الوب�ء، حيث مت تخفيف القيود املتبعة.
و اأ�س�ر اإىل اأنه كم� مت اإعالنه �س�بق� فقد تقرر اإلغ�ء اإلزامية ارتداء الكم�مة 
املغلقة  الأم�كن  يف  ارتدائه�  ب�إلزامية  ال�ستمرار  مع  املفتوحة،  الأم�كن  يف 
واإلغ�ء التب�عد اجل�سدي يف القط�ع�ت القت�س�دية وال�سي�حية يف حن �سيتم 

الإبق�ء على الإجراءات املعمول به� �س�بق�ً يف املط�عم واملق�هي دون تغيري.
واأكد ا�ستمرار العمل ب�لقرار ال�س�در �س�بق�ً ب�سرورة اإبراز نظ�م املرور الأخ�سر 
PCR �سلبية ل تزيد مدته�  اإب��راز نتيجة فح�س  اأو  على تطبيق احل�سن 
واملن��سب�ت  والأن�سطة،  واملع�ر�س  الفع�لي�ت  جميع  حل�سور  �س�عة   96 عن 
الثق�فية، والجتم�عية ب�لإ�س�فة اإىل عودة ك�فة الأن�سطة الري��سية جلميع 
الفئ�ت العمرية مع اإلزام اجلمهور ب�إبراز املرور الأخ�سر اأو الفح�س امل�سبق 
الكم�م  بلب�س  اللتزام  اإىل  ب�لإ�س�فة  �س�عة   96 يتج�وز  األ  على   )PCR(
اأم�كن  يف  والزدح����م  التجمع�ت  حلجم  نظراً  واملفتوحة  املغلقة  الأم�كن  يف 

اجلم�هري.
و اأ�س�ر اإىل اأنه مت اإلغ�ء احلجر ال�سحي لالأ�سخ��س املخ�لطن الع�ملن يف 
القط�ع�ت املختلفة، مع اإلزامية اإجراء فح�س م�سحة الأنف PCR يومي�ً 

للم�س�بن  ال�سحي  العزل  ا�ستمرار بروتوكول  اأي�م متت�لية موؤكدا  خلم�سة 
كم� هو معلن عنه م�سبق�ً مع اإلغ�ء �سرط ارتداء ال�س�عة املخ�س�سة حل�لت 

الإ�س�بة اجلديدة خالل فرة العزل.
ولفت اإىل اأنه للم�ستوى املحلي بكل اإم�رة املرونة يف حتديد القط�ع�ت واملهن 
ح�سب القط�ع�ت احليوية ب�لدولة مع �سرورة اتب�ع الإجراءات الحرازية 
طوال  الكم�م  ولب�س  اجل�سدي،  ب�لتب�عد  التقيد  ت�سمل  وال��ت��ي  والوق�ئية 

الوقت.
اأنه فيم� يخ�س الق�دمن اإىل دولة الإم���رات، فمن ال�سروري الت�أكد  وبن 
QR ول  �سه�دة تطعيم كوفيد19- معتمدة حتتوي على ق�رئ  اإب��راز  من 
يتطلب دخولهم للدولة اأي فحو�س�ت م�سبقة و لغري املطعمن اإبراز نتيجة 
فح�س PCR معتمدة خالل 48 �س�عة اأو �سه�دة تع�يف من اإ�س�بة كوفيد-

19 خالل �سهر واحد من موعد ال�سفر حتتوي على نظ�م ق�رئ QR ملن 
الو�سول  عند   PCR بفح�س  القي�م  اإمك�نية  مع  ع���م���ً،   12 ال  ف��وق  هم 
 3 املوافق  اليوم  اعتب�را من  اأنه  اإىل  الإ�س�ب�ت م�سريا  الت�أكد من  لأغرا�س 

م�ر�س اجل�ري �سُتطّبق هذه الإجراءات على املن�فذ الرية يف الدولة.
ون�سح الق�دمن عر املن�فذ الرية ب�إجراء فح�س خمري PCR خالل 
24 �س�عة من الو�سول للدولة، وذلك للزائرين لأكر من 72 �س�عة وق�ل 
الفحو�س�ت والتطعيم للدول والوجه�ت  اتب�ع متطلب�ت  : نو�سي ب�سرورة 

املراد ال�سفر اإليه� من دولة الإم�رات.
الوطنية  "اللجنة  ت�سكيل  مت  الر�سيدة،  القي�دة  من  بتوجيه�ت  اأن��ه  واأو�سح 
لإدارة وحوكمة مرحلة التع�يف من اأزمة ج�ئحة كوفيد19-" يف الأول من 
اأكتوبر 2020 مت��سي�ً مع خطة حكومة دولة الإم�رات لتعزيز جهوده� يف 

مك�فحة ج�ئحة كوفيد19-.

وذكر اأن "اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التع�يف من اأزمة ج�ئحة 
والهيئ�ت  ال������وزارات  ممثلي  م��ن  ع����دداً  ع�سويته�  يف  ت�سم  كوفيد19-" 
الحت�دية وذلك لتعزيز الإمك�ني�ت والتدابري الالزمة للتع�يف وا�ستمرارية 

الأعم�ل واخلدم�ت.
من  للموؤ�س�س�ت  ا�ستب�قية  دع��م  ب��رام��ج  و�سع  على  تعمل  اللجنة  اإن  وق���ل 
ال�سراتيجية  الأداء  موؤ�سرات  وقي��س  وامل�سوؤولي�ت  الأدوار  حتديد  خالل 
اخلطة  وو���س��ع  للمجتمع  الع��ت��ي���دي��ة  احل��ي���ة  ع���ودة  ل�سم�ن  والت�سغيلية 

ال�سراتيجية وموؤ�سرات الأداء ملرحلة م� بعد كوفيد-"19.
واأ�س�ف اأنه بف�سل دعم القي�دة الر�سيدة، مت حتقيق نت�ئج اإيج�بية ومعدلت 
اإىل مرحلة م�  وامل�ستقر  الآمن  والعبور  والنمو  التع�يف  �سريعة وقي��سية يف 
التي  ال�سراتيجية  امل�ستهدف�ت  حتقيق  مت  اأن��ه  م��وؤك��دا  كوفيد19-  بعد 
منو  اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�سحية  اجله�ت  يف  ال�سحي  الو�سع  ا�ستقرار  ت�سمنت 
ال�سي�حي يف  القط�ع  وانتع��س  امل�ئة  2.5 يف  بن�سبة  القت�س�د  ع�م يف قط�ع 
املعي�سية مرتفع من  ب�لتف�وؤل حول الأو�س�ع  ال�سعور  اأن موؤ�سر  الدولة كم� 
الآمنة  ال��ع��ودة  وك���ن��ت  املجتمعية  وامل�سوح�ت  وال�ستب�ن�ت  ال��رام��ج  خ��الل 
للتعليم والختب�رات الدولية واملحلية خالل الفرة ال�س�بقة نقلة مهمة يف 
هذا املحور كم� مت حتقيق امل�ستهدف�ت اخل��سة بوفرة املواد الغذائية وتعزيز 

منظومة الأمن الغذائي يف الدولة.
واأكد اأنه يف اجل�نب الأمني، احتلت دولة الإم���رات �سدارة موؤ�سر "الق�نون 
الدولية،  "ج�لوب" البحثية  موؤ�س�سة  عن  2021" ال�س�در  الع�م  والنظ�م 

والذي ي�ستند اإىل ا�ستطالع�ت �س�ملة ملواطنن من جميع اأنح�ء الع�مل.
وق�ل اإن ثقة ق�دة دولة الإم�رات اليوم ل تقع على موؤ�س�س�ت الدولة فقط بل 
اأطي�فه ومكون�ته ومدى وعيه مبفهوم احلي�ة  تتعلق ب�ملجتمع بك�فة  اأي�س�ً 
الطبيعية اجلديدة والتي تتطلب من� جميع�ً مم�ر�سة ع�دات جديدة اعتدن� 

عليه� يف ظل ج�ئحة كوفيد19-.
التك�ملي  ال���دور  اإىل  يرجع  مبهرة  نت�ئج  م��ن  اإل��ي��ه  و�سلن�  م���  اأن  واأ���س���ف 
معه�  وت��ع���ون��ه  املجتمع  ال��ت��زام  وم��دى  املختلفة  القط�ع�ت  ب��ن  وال��راب��ط 
م�سريا اإىل اأن جن�ح دولة الإم���رات م� ك�ن ليتحقق لول التن�غم املجتمعي 
الذي ك�ن املحرك للو�سول للم�ستهدف�ت والعودة للحي�ة الطبيعية اجلديدة 
انخف��س عدد ح�لت  الدولة يف  اأه��م عوامل جن�ح  اأح��د  ب�سرعة، فلقد ك�ن 
الإ�س�ب�ت .. الدور اليج�بي لأفراد املجتمع واللتزام ب�لإجراءات الوق�ئية.

اأدوار  ع��ن  اأهمية  يقل  ل  املقبلة  املرحلة  يف  املجتمعي  ال���دور  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
وم�سوؤولي�ت اجله�ت املخت�سة واملعنية للتع�مل مع اجل�ئحة وق�ل : " نحن 

على ثقة كبرية ب�لتزام اجلمهور ب�لإجراءات الحرازية والوق�ئية ك�فة".

الدكتور طاهر الربيك العامري، املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث:
19 كوفيد-  بعد  ما  مرحلة  اإىل  وامل�صتقر  الآمن  والعبور  والنمو  التعايف  يف  وقيا�صية  �صريعة  ومعدلت  اإيجابية  نتائج  حتقيق  • مت 

واملرونة ال�صتباقية  اجلاهزية  خالل  من  بنجاح   19 – كوفيد  جائحة  اإدارة  ا�صتطاعت  • الإمارات 
وعامليًا حمليًا  لالأزمة  امل�صتمرة  قراءتها  توا�صل  كافة  الدولة  • اأجهزة 

املا�صيني وفرباير  يناير  خالل  اجلائحة  مع  التعامل  يف  العامل  دول  ت�صدرت  • الإمارات 
املجتمع والتزام  املختلفة  القطاعات  بني  والرتابط  التكاملي  الدور  مرجعه  مبهرة  نتائج  من  اإليه  و�صلنا  • ما 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

العن،  �سب�ب  جمل�س  مع  ب�لتع�ون  املتحدة  العربية  الإم����رات  ج�معة  نّظمت 
" الإم����رات  ع��ن��وان  الطلبة حت��ت  ل��دى  الب��ت��ك���ر  ح��ول مفهوم  نق��سية  جل�سة 
تبتكر"، والذي اأطلقته حكومة دولة الإم�رات على م�ستوى الدولة، مب�س�ركة 
معهد  وط��الب  التخ�س�س�ت،  خمتلف  م��ن  الإم�����رات  ج�معة  وط�لب�ت  ط��الب 

العن للعلوم والتكنولوجي� التطبيقية.
�س�رك يف الندوة كل من الدكتورة خولة الكعبي، الرئي�س التنفيذي لالبتك�ر يف 
ج�معة الإم�رات، عمر اله��سمي،  مدير الإدارة يف بلدية اأبوظبي خريج برن�مج 
دبلوم البتك�ر من ك�مريج، حممد ب�عبيد، مدير ق�سم امل�سرع الجتم�عي يف 
هيئة امل�س�هم�ت املجتمعية "مع�ً" رئي�س جمل�س اأبوظبي، الدكتور عبد الرحمن 

يعقوب الرئي�سي، املدير التنفيذي ملنتزه ج�معة الإم�رات للعلوم والبتك�ر.
امل�سرف  ب�لعن،  ال�سب�ب  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  الكعبي،  خلف�ن  و�سحة  واأ�س�رت 
العن حر�س من خالل فع�لي�ت  �سب�ب  اأن جمل�س  اإىل  الفع�لية،  على تنظيم 
�سهر البتك�ر الذي ينظم على م�ستوى الدولة حتت عنوان "الإم�رات تبتكر"، 
على تنظيم هذه احللقة النق��سية مب�س�ركة نخبة من اخلراء والأك�دميين 

حتقيق  خالل  من  ال�سب�ب  جم�ل�س  ب��دور  الرتق�ء  يف  للم�س�همة  واملخت�سن، 
روح  وتعزيز  الوطنية  التنمية  ال�سب�ب يف  الوطنية ل�ستثم�ر ط�ق�ت  الأه��داف 
النتم�ء للوطن، وحتقيق الروؤية ال�سراتيجية الوطنية حلكومتن� الر�سيدة 
يف خدمة املوؤ�س�س�ت الوطنية ، موؤكدة يف الوقت نف�سه على اأهمية دور ال�سب�ب 
يف تنفيذ اخلطط والرامج والرتق�ء ب�مله�رات واخلرات ال�سب�بية وا�ستثم�ره� 

ب�ل�سكل الأن�سب .
ون�ق�ست الندوة عدداً من املح�ور الرئي�سية املتعلقة مبفهوم ودور البتك�ر ، حيث 
تن�ول املحور الأول مفهوم البتك�ر وكيفية تنمية مه�رات البتك�ر لدى الطلبة، 
وتن�ول املحور الث�ين دور منتزه ج�معة الإم�رات لتعزيز البتك�ر والرامج التي 
�س املحور الث�لث لدور البتك�ر يف ال�سي��س�ت واحلوكمة  يتّم طرحه� ، فيم� ٌخ�سِّ
وم�سروع التواجد البلدي، كم� تن�ول املحور الرابع التحدي�ت ال�سعوب�ت التي 
تواجه جم�لت البتك�ر واحللول املقرحة التي حتقق الأهداف ال�سراتيجية 
والوطنية من اإطالق فع�لي�ت �سهر البتك�ر، الذي ب�ت من�سة �سنوية لإطالق 
الوطنية.  املوؤ�س�س�ت  خمتلف  وم�س�ركة  املج�لت  كل  يف  والبداع�ت  البتك�رات 
وعقب ذلك حوار ونق��س مفتوح �س�رك فيه الطلبة مم� اأ�سهم يف اإثراء اجلل�سة 

وحتقيق الأهداف املرجوة.

•• دبي-وام:

الت�بعة  رد،  ب��ي��ك��ن  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
مل���ج���م���وع���ة اي������دج وامل���������زود ال���رائ���د 
التي  امل��ت��ق��دم��ة  ال��دف���ع��ي��ة  للحلول 
القومي  الأم��ن  لتهديدات  تت�سدى 
اتف�قية  توقيع  ع��ن  ام�����س  امل��ع��ق��دة، 
الوطني  امل���رك���ز  م���ع  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
البي�س�ء  ال���ي����ق����ت  ذوي  جل���رائ���م 
جم�ل  يف  تدريبية  دورات  لتقدمي 
اإىل  الإم���رات،  الق�نون بدولة  اإنف�ذ 
والدعم  ال��ت��وج��ي��ه  ت���ق���دمي  ج����ن���ب 
ويعتر  احل���ج��ة.  ع��ن��د  اللوج�ستي 
املركز الوطني جلرائم ذوي الي�ق�ت 
البي�س�ء منظمة دولية غري ربحية 
تعمل على توفري التدريب وتطوير 
ال��دع��م لوك�لت  امل��ن���ه��ج وخ��دم���ت 

التحقيق والعدالة اجلن�ئية.
ومب��وج��ب الت��ف���ق��ي��ة، ت��ت��وىل بيكن 
وتطوير  التدريب  دورات  توفري  رد 
امل���ن����ه���ج ال���درا����س���ي���ة وغ����ريه����� من 
خدم�ت املركز، ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، 
دولة  يف  خ��رات��ه���  ال�سركة  �ستوفر 
التدريب  ف��ر���س  ل��دع��م  الإم��������رات 
داخ�����ل قط�ع  امل�������س���رك  ال��ت��ن��م��وي 
ب�لإ�س�فة  الإم�راتي،  الق�نون  اإنف�ذ 
ال�سيراين  التحقيق  وك�����لت  اإىل 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ن  ع��ل��ى  الأخ�������رى 

والحت�دي.
واأعلن م�وري�سيو دي اأمليدا، الرئي�س 
وت�س�ك  رد،  بيكن  ل�سركة  التنفيذي 
كوهن، ن�ئب رئي�س املركز الوطني 
البي�س�ء،  ال���ي����ق����ت  ذوي  جل���رائ���م 

 ISS موؤمتر  خ��الل  التف�قية  عن 
ال�������س���رق الأو�������س������ط، وراف��������ق ذل���ك 
بهذه  الطرف�ن  اأق���م��ه  توقيع  حفل 
تت�سرف  اأمل��ي��دا:  دي  وق���ل  املن��سبة. 
بيكن رد ب�ل�سراكة مع املركز الوطني 
يف  البي�س�ء  ال��ي���ق���ت  ذوي  جل��رائ��م 
برامج  تقدمي  من  �ستمكنن�  خطوة 
تدريبية ع�ملية امل�ستوى يف جم�لت 
والطب  ال�����س��ي��ران��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق���ت 
التدريب�ت  م��ن  وغ��ريه���  ال�����س��رع��ي 
الق�نون  اإن��ف���ذ  ق��ط���ع  يف  ل�سرك�ئن� 
اأنح�ء املنطقة .. و�ستوفر  يف جميع 
لهدفن�  كبرياً  دعم�ً  التف�قية  هذه 
ا�سراتيجية  حت����ل���ف����ت  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
م���زوداً  وب�سفتن�   .. روؤي��ت��ن���  ت��دع��م 
املرتبطة  ال��ت��دري��ب  ل��رام��ج  رائ����داً 
ملتزمون  فنحن  ال��ق��وم��ي،  ب���لأم��ن 
لعمالئن�  حقيقية  قيمة  بتحقيق 

خالل  م��ن  وامل�ستقبلين  احل�لين 
ت���ق���دمي م���ن����ه���ج ت���دري���ب���ي���ة رائ�����دة 
هذه  ���س��ت��ح��ق��ق��ه  م�����  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
ال�����س��راك��ة م���ن ف����ئ���دة ك���ب���رية على 
القوى  ق����درات  ت��ع��زي��ز  دع���م  �سعيد 
اجلرائم  حتقيق  جم���ل  يف  الع�ملة 

ال�سيرانية يف املنطقة.
واملدير  الرئي�س  وق���ل غلن جيرن، 
يتوقف  ل  ل���ل���م���رك���ز:  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
عند احلدود  واجل��رائ��م  امل��ج��رم��ون 
اجليو�سي��سية،  اأو  اجل���غ���راف���ي���ة 
لذلك ف���إن��ه م��ن املهم اأك��ر م��ن اأي 
للمحققن  ب���ل��ن�����س��ب��ة  م�����س��ى  وق���ت 
الع�مل  اأن��ح���ء  جميع  يف  اجلن�ئين 
وتدريب�ت  م��وارد  على  يح�سلوا  اأن 
ال����الزم����ة  الأدوات  م����ع  م���ب���ت���ك���رة 
بينهم  م����  وال��ت��وا���س��ل يف  ل��ل��ت��ع���ون 
جلرائم  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ويفخر   ..

مع  ب�لعمل  البي�س�ء  الي�ق�ت  ذوي 
تدريبية  ب��رام��ج  ل��ت��وف��ري  رد  ب��ي��ك��ن 
ع�لية اجلودة يف املج�ل اجلن�ئي اإىل 
ج�نب التدريب�ت الرقمية يف جم�ل 
ال��ط��ب ال�����س��رع��ي ب���دول���ة الإم������رات 
اخلليجي  ال��ت��ع���ون  جم��ل�����س  ودول 
�سعيه�  اإط���ر  ويف  الأو�سط.  وال�سرق 
عدد  �سمن  والإر���س���د  التطوير  اإىل 
ال�ستخب�رات  ف��روع  من  يح�سى  ل 
والأم������ن ال��ق��وم��ي، ت��ق��دم ب��ي��ك��ن رد 
ح����ل����وًل م���ت���ط���ورة مل���خ����ط���ر الأم�����ن 
من  ن�سطة  جمموعة  عر  القومي 

الأفراد والعملي�ت والتقني�ت.
م���ن قط�ع  ج������زءاً  رد  ب��ي��ك��ن  وت���ع���د 
الإلكرونية  وال�ستخب�رات  احلرب 
التكنولوجي�  جم��م��وع��ة  اي�����دج،  يف 
اأف�سل  التي ت�سنف �سمن  املتقدمة 

الع�مل. يف  ع�سكري�  موردا   25

•• عجمان- الفجر 

اأ�������س�������دت اجل�����م����ع�����ت وامل���وؤ����س�������س����ت 
التعليمية امل�س�ركة يف فع�لي�ت معر�س 
والتدريب  للتعليم  ال����دويل  ع��ج��م���ن 
ب�أهمية  الت��سعة  ن�سخته  يف   2022
املعر�س ودوره يف تنمية ودعم  القط�ع 
لتعزيز  م��ن�����س��ة  واإي����ج�����د  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
واأولي�ء  الطلبة  بن  املب��سر  التوا�سل 
الأمور مع ممثلي اجل�مع�ت للتعرف 
املطروحة  ال��ت��خ�����س�����س���ت  ك���ف��ة  ع��ل��ى 
املعتمدة  الأك�دميية  الرامج  واأح��دث 
واملتوافقة مع متطلب�ت اأ�سواق العمل، 
تعريف  يف  املعر�س  اأهمية  ج�نب  اإىل 

القبول  وخ����ط����وات  ب����آل���ي����ت  ال��������زوار 
والت�سجيل وبرامج املنح واخل�سوم�ت 

املتوفرة خالل اأي�م املعر�س.
القبول  �سين�ران، مدير  �سلمى  وق�لت 
اجل�معية،  املدينة  بكلية  والت�سجيل 
ال���دويل  ع��ج��م���ن  م��ع��ر���س  " اأ���س��ب��ح 
تعليمي�ً  ح���دث����ً  وال���ت���دري���ب  للتعليم 
واملوؤ�س�س�ت  اجل���م��ع���ت  يجمع  ه���م���ً 
التعليمية مع الطلبة واأولي�ء المور، 
تعك�س  �سنوي�ً  امل��ع��ر���س  واإ���س��ت��م��راري��ة 
التعليمي  للقط�ع  واأه��م��ي��ت��ه  جن���ح��ه 
حر�س  اإىل  واأ���س���رت  العمل"،  و���س��وق 
ك��ل��ي��ة امل��دي��ن��ة اجل���م��ع��ي��ة ع��ل��ى رع�ية 
فع�لي�ته  يف  وامل���������س�����رك����ة  امل���ع���ر����س 

والرامج  ب�لتخ�س�س�ت  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
الك�دميية وبرامج املنح واخل�سوم�ت 
فر�سة  املعر�س  اأن  واأ�س�فت  املتوفرة، 
والبحوث  وال�سراكة  التع�ون  لتب�دل 

العلمية  بن اجل�مع�ت امل�س�ركة.
من ج�نبه اأكد �سعود �سعيد الع�مري، 
والت�سجيل  ال���ق���ب���ول  ع���م����دة  م���دي���ر 
املتحدة،  العربية  الإم������رات  بج�معة 
امل�س�ركة  ع��ل��ى  حت��ر���س  اجل���م��ع��ة  اأن 
اأهمية  له� من  مل�  التعليم  يف مع�ر�س 
والب�حثن  ب���ل��ط��ل��ب��ة  الل���ت���ق����ء  يف 
اجل�معية  درا���س��ت��ه��م  ا���س��ت��ك��م���ل  ع���ن 
وتعريفهم ب�أهم التخ�س�س�ت و�سروط 
اللتح�ق بكل كلية على حده، م�سيداً 

مب����� لم�������س���ه م����ن وع�����ي ك���ب���ري لدى 
واختي�رهم  الث�نوية  املرحلة  ط��الب 
وثيق  ب�����س��ك��ل  م��رت��ب��ط��ة  لتخ�س�س�ت 

مبتطلب�ت �سوق العمل.
واأو�سح حممد عجم، حم��سر م�س�عد 
فر�سة  املعر�س  اأن  عجم�ن،  بج�معة 
على  الث�نوية  املرحلة  طلبة  لإط���الع 
م��� ت��وف��ره اجل���م��ع���ت وال��ك��ل��ي���ت من 
عجم�ن  ج�معة  ان  واأك��د  تخ�س�س�ت، 
امل�����س���رك��ة يف معر�س  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة 
والتدريب  للتعليم  ال����دويل  ع��ج��م���ن 
لدور  ن��ظ��راً  اإنطالقته  منذ  ورع���ي��ت��ه 
امل�سرية  دع����م  يف  ال����ري�����دي  امل���ع���ر����س 
تعزز  اجل���م��ع��ة  اأن  واأك����د  التعليمية، 

املعر�س انطالق�ً  الدائم يف  ح�سوره� 
كموؤ�س�سة  امل���رم���وق���ة  م��ك���ن��ت��ه���  م���ن 
الإم�رات  دول��ة  ع���يل خ��س يف  تعليم 

واملنطقة.
من ج�نبه اأو�سح عبداهلل عبداملح�سن 
ودعم  عالق�ت  اإدارة  مدير   � النعيمي 
� رئي�س  الأع�����س���ء يف غ��رف��ة ع��ج��م���ن 
ي�سم  امل��ع��ر���س  اأن  امل��ن��ظ��م��ة،  ال��ل��ج��ن��ة 
18 ور�سة عمل متخ�س�سة  اأكر من 
وعدد  التعليم  الربية  وزارة  تقدمه� 
"اختب�رات  ح��ول  املعر�س  �سرك�ء  من 
ومه�رات  وظ�ئف  القي��سي،  الإم���رات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، ت���ط���وي���ر ن���ظ����م خ���ي����رات 
يف  ودوره  احل��دي��ث  التعليم  التعليم، 

تعزيز البتك�ر والتكنولوجي� الرقمية 
وال�ستدامة، الطب�عة ثالثية الأبع�د" 

وغريه� من الور�س.
ودع��������� ط���ل���ب���ة امل������دار�������س وال���ه���ي���ئ����ت 
التدري�سية وك�فة �سرائح املجتمع اإىل 
ت�ستمر فع�لي�ته  ال��ذي  املعر�س  زي���رة 

حتى ت�ريخ 3 م�ر�س اجل�ري يف مركز 
اجلرف  مبنطقة  لل�سي�فة  الم����رات 
يف ع���ج���م����ن، ل��ال���س��ت��ف���دة م���ن ور����س 
ال��ع��م��ل وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ب���رام���ج املنح 
اجل�مع�ت  توفره�  التي  واخل�سوم�ت 
الن�سخة  وتنظم  للزوار. هذا  امل�س�ركة 

اأكر  مب�س�ركة  املعر�س  من  الت��سعة 
تعليمية،  وموؤ�س�سة  ج�معة   25 م��ن 
وزارة  م����ع  اإ����س���رات���ي���ج���ي���ة  ب�������س���راك���ة 
ك��اًل من  وب��رع���ي��ة  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
كلية  ع��ج��م���ن،  ج���م��ع��ة  "ات�س�لت، 

املدينة اجل�معية، ج�معة الإم�رات".

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم�������رات  ج���م��ع��ة  حت��ت��ف��ي 
الذي  ال��ري��ة  الأح��ي���ء  بيوم  املتحدة 
من  الث�لث  يف  املتحدة  الأمم  اأق��ّرت��ه 
م�ر�س كل ع�م لالحتف�ء بغنى التنوع 
والنب�ت�ت،  احل��ي��وان���ت  يف  واجل��م���ل 
البيئية  اجل��وان��ب  يف  يف  ُت�سهم  التي 
واجلينية والجتم�عية والقت�س�دية 
والثق�فية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
لرف�ه  واجل���م����ل���ي���ة  وال���رف���ي���ه���ي���ة 

الإن�س�ن وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
ال��دك��ت��ور خ�لد  ق���ل  املن��سبة  وب��ه��ذه 
امل�سمودي من كلية الزراعة والطب 
ال���ب���ي���ط���ري يف ج����م���ع���ة الإم����������رات: 
على  الإم���������رات  ج���م��ع��ة  "حتر�س 
الع�ملي لزي�دة  اليوم  املُ�س�ركة يف هذا 
الوعي ب�ملزاي� التي تعود على الن��س 
من احلف�ظ على ذلك التنّوع والغنى 
يف احل���ي���وان����ت وال���ن���ب����ت����ت، وه����و يف 
ب�حل�جة  ُتذكّرن�  ة  فر�سّ الوقت  ذات 
امل��ّسة ملك�فحة اجلرمية �سد الأحي�ء 

الرية، واحلّد من ت�سّبب الإن�س�ن يف 
تقليل اأع��داد الأن���واع، مل� يف ذلك من 
واجتم�عية  وبيئية  اقت�س�دية  اآث����ر 

�سلبية."
" ان دول����ة  ال���دك���ت���ور خ����ل���د  واأك�������د 
الإم���رات تعد من ال��دول الرائدة يف 
اإىل  تهدف  التي  واملُ��ب���درات  امل�س�ريع 
مُتّثل  حيث  ال��ري��ة،  احل��ي���ة  حم�ية 
ا�ستدامة  و���س��م���ن  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م���ي��ة 
م�������وارده�������� ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وت���ن���ّوع���ه���� 
البيولوجي لالأجي�ل الق�دمة اأولوية 

حكومة  وت��وّج��ه���ت  ا�سراتيجية  يف 
الإم�رات الر�سيدة". 

جلهود  "مواكبة  ق����ئ���اًل:  واأ�����س�����ف 
ال��دول��ة يف ه���ذا الإط������ر، ي��ق��وم ق�سم 
الزراعة  كلية  يف  املتك�ملة  ال��زراع��ة 
الم�رات  بج�معة  البيطري  والطب 
ب��ع��دة م�����س���ري��ع ب��ح��ث��ي��ة ت��ه��دف اإىل 
حم�ية  يف  ال����دول����ة  ج���ه���ود  ت���ع���زي���ز 

النب�ت�ت املُهّددة ب�لنقرا�س. "
امل�س�ريع  ه����ذه  ب���ن  م���ن  اأن�����ه  وذك�����ر 
املن�خية  التغريات  درا�سة   ، البحثية 

الزراعية  املح��سيل  على  وت���أث��ريه��� 
ح���ت���ى ن��ت��م��ك��ن م����ن امل���ح����ف���ظ���ة على 
الأ�����س����ن�����ف امل����ه����ددة ب����لن���ق���را����س، 
ا����س���ت���خ���دام ال���ت���ق����ن����ت احل���ي���وي���ة يف 
ا�ستنب�ط اأ�سن�ف جديدة من النب�ت 
م��ق���وم��ة ل��ل��ج��ف���ف وامل��ل��وح��ة. تقيم 
قدرة الفطر )P. indica( املحتل 
ل��ل��ج��ذور ع��ل��ى رف���ع م��ق���وم��ة ف�س�ئل 
ال��ن��خ��ي��ل ل��ل��م��ل��وح��ة ال��ع���ل��ي��ة وذل���ك 
بفهمن� الآلية اجلزيئية املتحكمة يف 
ق���درة ه���ذا ال��ف��ط��ر ع��ل��ى ت��ع��زي��ز منو 

النب�ت ورفع درجة مق�ومته للعوامل 
البيئية.

ال���زراع���ة  ت��ط��وي��ر  ب����لإ����س����ف���ة ايل  
ا�ستخدام  وامل�����س��ت��دام��ة،  ال��ع�����س��وي��ة 
ل�ستخراج  املحلية  الطبية  النب�ت�ت 
اجلزيئ�ت الن�سطة بيولوجي�ً، اإ�س�فة 
اإىل اإنت�ج اخل�سروات امل�ئية وتطوير 

الزراعة العمودية."
تعزيز  اإط������ر  "ويف  ي���ق���ول:  وم�����س��ى 
اأم���ن وا���س��ت��دام��ة ال��غ��ذاء ال���ذي ي�أتي 
يف م��ق��ّدم��ة اأول���وي����ت ت��وّج��ه���ت دولة 

ال����دويل ب�سّكل  الإم�������رات وامل��ج��ت��م��ع 
والطب  ال��زراع��ة  كلية  حتر�س  ع���م، 
ت�سمل  اأن  ع��ل��ى  اأي�������س����ً  ال��ب��ي��ط��ري 
اأبح�ثه� درا�سة املجتمع�ت امليكروبية 
النب�ت�ت  املنطقة املحيطة بجذور  يف 
املزروعة  النخيل  واأ���س��ج���ر  املحلية 
حت�����ت الإج������ه�������د امل���ل���ح���ي يف دول�����ة 
ويهدف  املتحدة.  العربية  الم����رات 
على  ال���ت���ع���ّرف  اإىل  امل�������س���روع  ه�����ذا 
امل��ج��ت��م��ع���ت ال��ب��ك��ت��ريي��ة ال��ت��ي ميكن 
النب�ت�ت  مق�ومة  على  ت���أث��ر  اأن  له� 

وب�لت�يل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��م�����س��غ��وط���ت 
ا����س���ت���خ���دام���ه���� ل���ت���ط���وي���ر ال����زراع����ة 

امل�ستدامة يف الربة امل�حلة".

اإ�سادة من اجلامعات بدور املعر�ص يف دعم امل�سرية التعليمية

ح�صور لفت من الطلبة للن�صخة التا�صعة من معر�س عجمان الدويل للتعليم

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي لالأحياء الربية

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  امل�لية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ه���دي احل�سيني  بن  ت��راأ���س مع�يل حممد 
جمل�س اإدارة الهيئة الع�مة للمع��س�ت والت�أمين�ت الجتم�عية، اجتم�ع املجل�س 
اأع�س�ء  وال�سع�دة  املع�يل  ب�أ�سح�ب  مع�ليه  برحيب  وب��داأ  اأم�����س،  انعقد  ال��ذي 

املجل�س متمني�ً لهم دوام التوفيق والنج�ح يف عملهم.
و�سرع املجل�س يف من�ق�سة جدول الأعم�ل حيث �س�دق على حم��سر اجتم�ع�ته 
تنفيذ  ب�س�أن  الهيئة  اإدارة  ج�نب  من  املتخذة  الإج���راءات  على  واطلع  ال�س�بقة 
القرارات والتو�سي�ت ال�س�درة عنه�، كم� اعتمد القرارات والتو�سي�ت ال�س�درة 
عن اللج�ن املنبثقة عنه، وهي جلنة ال�ستثم�ر، واللجنة العلي� للموارد الب�سرية 
واملك�ف�آت، وجلنة التدقيق واملخ�طر، كم� اعتمد املجل�س تعديل ميث�ق عمل جلنة 

التدقيق واملخ�طر واطلع على تقرير عمل اللجنة عن اأعم�له� لع�م 2021.
كم� اطلع املجل�س على تقرير املدير الع�م عن اأعم�ل القط�ع�ت الرئي�سية الثالثة 

يف الهيئة وهي قط�ع ال�ستثم�ر، وقط�ع املع��س�ت، وقط�ع اخلدم�ت امل�س�ندة، كم� 
الأخرى  املوا�سيع  ون�ق�س   ،2021 لع�م  الث�لث  للربع  امل�لية  البي�ن�ت  اعتمد 

املدرجة على جدول اأعم�له واتخذ ب�س�أنه� القرارات املن��سبة.
ارتف�ع  اإىل  ت�سري  جدير ب�لذكر اأن اإح�س�ئي�ت الهيئة عن �سهر فراير 2022 
يف عدد جه�ت العمل امل�سجلة يف الهيئة اإىل 7217 جهة مق�رنة بنحو 6910 
جه�ت عمل يف فراير من ع�م 2021، كم� ارتفع عدد امل�سركن اإىل  87،007 
م�سركن، مق�رنة بنحو 85،448 م�سرك�ً عن نف�س الفرة من الع�م امل��سي. 
متق�عدا   26،085 اإىل  املتق�عدين  ع��دد  ارت��ف���ع  اإىل  الإح�س�ئي�ت  ت�سري  كم� 
مق�رنة بنحو 24،972 متق�عدا عن فراير 2021، كم� ارتفع عدد امل�ستحقن 
الفرة من  نف�س  عن  م�ستحق�   16،522 بنحو  مق�رنة  م�ستحق�،   18،027
 390،207،523 بلغت  الت�أمينية فقد  النفق�ت  امل��سي. وعلى م�ستوى  الع�م 
نف�س  عن  درهم�   305،261،470 بنحو  مق�رنة   ،2022 فراير  يف  درهم� 

الفرة من فراير 2021.

•• اأبوظبي -وام:

تقدم مع�يل �سهيل بن حممد فرج ف�ر�س املزروعي وزير الط�قة والبنية 
التحتية ب�لتهنئة اإىل القي�دة الر�سيدة و�سعب الإم�رات مبن��سبة الإجن�ز 
املتميز املتمثل يف اكتم�ل الربط بن اإم�رتي اأبوظبي ودبي بخط ال�سكك 

احلديدية الرئي�سي ل�"قط�ر الحت�د".
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ذي���ب  ال�سيخ  ل�سمو  ب�ل�سكر  مع�ليه  تقدم  كم� 
نهي�ن رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الحت�د 
للقط�رات، وفريق عمل �سركة الحت�د للقط�رات، على جهودهم اجلب�رة 
خالل جميع مراحل تنفيذ امل�سروع، الذي يقربن� اأكر للري�دة الع�ملية 

ومئوية الإم�رات 2071.
وق�ل مع�ليه :" توا�سل دولة الإم�رات جهوده� للت�أ�سي�س ملرحلة جديدة 
امل�س�ريع  ب���إط��الق��ه���  املقبلة،  ع���م���ً  للخم�سن  امل�ستدامة  التنمية  م��ن 

الري�دية ذات البعد القت�س�دي والجتم�عي والتج�ري والتنموي " .
اأبوظبي ودبي بخط قط�ر مب��سر �سمن  اإم�رتي  اأن م�سروع ربط  واأك��د 
تر�سيخ  على  ال��ق���درة  امل�س�ريع  من  واح���داً  يعد  الحت�د"،  "قط�ر  �سبكة 
م��ك���ن��ة الإم�������رات اإق��ل��ي��م��ي���ً ودول���ي����ً ك��م��رك��ز ع���مل��ي ل��ل��ري���دة يف املج�لت 
التنموية، وخ��سة النقل الري واللوج�ستي، ويعزز من تن�ف�سية الدولة 
ع�ملي�ً، ويدعم �سبكة النقل الري احلديثة والبنية التحتية التي متتلكه� 

الإم�رات".

�صهيل املزروعي: ربط اأبوظبي ودبي بخط قطار مبا�صر جمل�س اإدارة هيئة املعا�صات يعقد اجتماعه الأول ل�صنة 2022
ير�صخ مكانة الإمارات الرائدة يف قطاع النقل

بالتعاون مع  جمل�ص �سباب العني

ندوة حوارية ونقا�صية تعزز دور ومفهوم 
البتكار لدى ال�صباب

)ايدج( توقع اتفاقية خدمات مع املركز الوطني جلرائم ذوي الياقات البي�صاء

•• اأبوظبي-وام: 

توا�سل دولة الإم�رات ت�سديه� لظ�هرة هدر الطع�م عر جمموعة من الرامج 
اأكر حكمة يف  اأف��راد املجتمع ل�سلوكي�ت  واملب�درات املبتكرة التي ت�سهم يف تبني 

ا�ستهالك املواد الغذائية والإنف�ق عليه�.
لتقلي�س  وف�علة  اإيج�د حلول مبتكرة  اأج��ل  الم���رات جهودا كبرية من  وتبذل 
كمي�ت الطع�م التي يتم هدره�، حيث يكلف الهدر الغذائي غري امل�سوؤول، الدولة 
اأكر من 10 ملي�رات درهم �سنوي�ً، فيم� يهدر الفرد الواحد �سنوي�ً 179 كيلو 

جرام�ً من الطع�م، وفق� لبي�ن�ت واإح�س�ئي�ت ر�سمية.
وج�ء اإطالق املب�درة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره "نعمة" لي�سكل اإ�س�فة 
نوعية مللف الأمن الغذائي يف الدولة خ��سة واأن كبح معدلت ال�ستهالك املفرط 
الغذائية يف  امل��وارد  ا�ستدامة  الغذائية ب�ت ي�سكل �سرورة ملحة ل�سم�ن  للمواد 

كل دول الع�مل.
وترز اأهمية املب�درة من خالل توجهه� اإىل ك�فة الأطراف املعنية بعملية احلد 

الهيئ�ت  جهود  تن�سيق  على  امل��ب���درة  تعمل  حيث  املجتمع،  يف  الطع�م  ه��در  م��ن 
مظلة  حتت  واملجتمع  احلكومية  غري  واملنظم�ت  اخل��س  والقط�ع  احلكومية 
م�سركة، للحد من فقد الغذاء وهدره عر �سل�سلة الإمداد الغذائية، ابتداًء من 
ب�ئعي  املوزعن،  ال�سرك�ت،  امل��زارع،  ت�سمل  والتي  ال�ستهالك  اإىل  الإنت�ج  عملية 

التجزئة حتى الأفراد.
و�سهدت الإم���رات خالل الفرة امل��سية اإطالق العديد من الرامج واملب�درات 
التي ت�ستهدف خف�س معدلت هدر املواد الغذائية من خالل ن�سر ثق�فة تر�سيد 

ال�ستهالك بن جميع اأفراد املجتمع.
التي  اأب��رز اجله�ت  اأح��د   2017 ت�أ�س�س يف  ال��ذي  للطع�م  الإم����رات  بنك  ويعد 
اجله�ت  ب���إ���س��راف  واملعلب  ال��ط���زج  الطع�م  ف�ئ�س  م��ع  اح���رايف  ب�سكل  تتع�مل 
املعنية املخت�سة اإىل ج�نب القي�م بتوزيعه داخل وخ�رجه� ب�لتع�ون مع �سبكة من 

املوؤ�س�س�ت الإن�س�نية واخلريية املحلية والدولية.
اأبع�د، حملي� واإقليمي� ودولي�، فهو موؤ�س�سة غري ربحية،  ويحمل البنك، ثالثة 
حتت مظلة موؤ�س�سة مب�درات حممد بن را�سد اآل مكتوم يف دبي، وهو الأول من 

املجتمع،  يف  التع�ون  روح  تعزز  متك�ملة  منظومة  ويعتر  الإم�����رات،  يف  نوعه 
اإط���ر عمل يوظف  الغذائي، يف  الأم��ن  الطع�م وحتقيق  تقليل هدر  وت�س�هم يف 

اجلهود لإر�س�ء مف�هيم العط�ء ببعد اإن�س�ين.
من جهته� توا�سل هيئة الهالل الأحمر الإم�راتي تنفيذ "م�سروع حفظ النعمة" 
الذي بداأ منذ ع�م 2004، لعالج ظ�هرة الإ�سراف يف ا�ستهالك املواد الغذائية 
حيث ي�ستقبل امل�سروع ترع�ت الأطعمة اجل�هزة والوجب�ت، التي مل متتد اإليه� 
الأيدي، ويتبع مع�يري وموا�سف�ت ع�لية اجلودة يف ال�سالمة وال�سحة الغذائية، 
تعبئته�، ومن ثم توزيعه� على  اإع���دة  الف�ئ�سة وطرق  الأطعمة  واحلف�ظ على 
امل�ستفيدين من الأ�سر املعوزة وعم�ل ال�سرك�ت ب�سي�رات جهزت خ�سي�س�ً لذلك.

لتحقيق  متعددة  اإج����راءات  النعمة،  حفظ  م�سروع  خ��الل  م��ن  الهيئة  وتطبق 
ال�ستف�دة الق�سوى من كمي�ت الطع�م املهدرة، تقوم على اإع�دة تدوير متبقي�ت 
ال�س�حلة  غ��ري  الأغ��ذي��ة  م��ن  ي�ستف�د  واأن  املتعففة  الأ���س��ر  اإىل  لتذهب  الطع�م 

لال�ستخدام يف �سن�عة اأ�سمدة للنب�ت�ت وطع�م للحيوان�ت.
الإر�س�دي  الدليل  الغذائية،  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأ�سدرت  بدوره� 

ب�س�أن تقليل هدر الغذاء - قط�ع خدم�ت الطع�م والذي مت اإع��داده وفق اأف�سل 
اإعداد  الهيئة واملت�سمنة يف دليل  التي تنتهجه�  الت�سريع�ت  اإعداد  املم�ر�س�ت يف 

الت�سريع�ت وال�سي��س�ت اخل��س ب�لهيئة.
تعزيز  للم�س�همة يف  الطع�م  لقط�ع خدم�ت  وامل�س�عدة  التوجيه  الدليل  ويوفر 
الأمن الغذائي وحم�ية البيئة من خالل تقليل خملف�ت الطع�م وتطوير خطط 
التي تعزز دور  احلد من ه��دره، كم� يقدم جمموعة من الر�س�دات واخلطوات 
اإىل توفري خي�رات  ب�لإ�س�فة  الوعي  ن�سر  املج�ل من خالل  امل�ستهلكن يف هذا 
هدر  تقليل  على  امل�ستهلك  ت�س�عد  اأن  ميكن  وال��ت��ي  ال��ط��ع���م  ل��ت��ن���ول  خمتلفة 

الطع�م.
يذكر اأن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة "الف�و"، ت�سري اإىل 
اأن 14 % من الغذاء يف الع�مل يهدر م� بن املزارع و�سوق اجلملة بقيمة 400 
بقيمة  وامل�ستهلك  التجزئة  ب�ئع  % م� بن   17 يهدر نحو  بينم�  دولر،  ملي�ر 
دولر  تريليون   1.1 اإىل  الغذائية  اخل�س�ئر  قيمة  لت�سل  دولر،  ملي�ر   700

�سنوي�.

الإمارات تواجه هدر الطعام مببادرات خالقة .. والرهان على الوعي املجتمعي
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اأخبـار الإمـارات
وزير الرتبية يزور جناح الت�صيك يف اإك�صبو 2020 دبي مبادلة للرعاية ال�صحية ت�صيف اأحدث البتكارات الطبية

•• دبي -وام: 

اإب��راه��ي��م احل��م���دي وزي���ر ال��رب��ي��ة والتعليم خالل  اط��ل��ع م��ع���يل ح�سن ب��ن 
زي�رته للجن�ح الت�سيكي يف اإك�سبو 2020 دبي على اأبرز امل�س�من والتوجه�ت 
وتوجه�ته�  للدولة  امل�ستقبلية  الروؤية  وتعرف على  ي�ستعر�سه� اجلن�ح،  التي 

التنموية انطالق� من ال�ستثم�ر يف بن�ء الإن�س�ن ومتكينه.
2020 دبي من�سة ع�ملية جمعت الع�مل حتت �سقف  اإك�سبو  اأن  واأكد مع�ليه 
الإن�س�ين من  التوا�سل  الثق�يف واحل�س�ري، ومد ج�سور  التنوع  واحد، حيث 
اأكر تقدم� من التع�ون وتوثيق الت�س�ركية يف جم�لت  اأجل تر�سيخ مرحلة 
2020 دبي يف تر�سيخ الت�س�مح  اإك�سبو  التنمية وال�ستدامة. واأ�س�ر اإىل دور 
وال�سالم والأخوة الن�ب�سة بكل املع�ين والقيم التي توحد وجتمع ال�سعوب مل� 

اجلن�ح  بزي�رة  �سع�دته  عن  وع��ر  وازده���ره���.  وتقدمه�  ومن�ئه�  خريه�  فيه 
دولة  بن  جتمع  التي  واملتطورة  الرا�سخة  العالق�ت  على  م��وؤك��دا  الت�سيكي، 

الإم�رات وجمهورية الت�سيك.
واأ�س�د مع�ليه ب�هتم�م جمهورية الت�سيك ب�مل�س�ركة الف�علة يف اإك�سبو 2020 
اأهداف  بتحقيق  اخل��سة  والتكنولوجية  التنموية  جتربته�  وت��ق��دمي  دب��ي، 
واأك���ر،  ذل��ك  ك��ل  ملعرفة  ل��ل��زائ��ر  ت���أم��ل  واإت���ح��ة ف�سحة  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية 
ومع�ي�سة جتربة ممتعة ومتفردة يف هذا اجلن�ح الذي يت�سم بجم�لية املك�ن 
والت�سميم. كم� اأ�س�د مع�ليه، ب�جلن�ح الت�سيكي، وم� يطرحه من روؤى تنموية 
ع�سرية، وطموح�ت م�ستقبلية، م�سريا اإىل اأن تطلع�تن� امل�ستقبلية تتمحور يف 
حتقيق �سراكة ا�سراتيجية ومزيد من التع�ون بن البلدين ال�سديقن، يف 

�ستى املج�لت ل �سيم� القط�ع التعليمي، مل� فيه م�سلحة وتقدم ال�سعبن.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت مب�دلة للرع�ية ال�سحية عن �سراكة تعد الأوىل من نوعه� ت�سمل 
تطبيق تقنية "بيو انتيلي�سين�س" وذلك يف اإط�ر اجلهود الرامية لر�سيخ 

مك�نة وري�دة الدولة ع�ملي�ً يف جم�ل البتك�ر فيقط�ع الرع�ية ال�سحية.
و�ستعمل مب�دلة للرع�ية ال�سحية على توظيف تقني�ت الرع�ية عن ُبعد 
امل�ستمرة  ال��رع���ي��ة  من��وذج  م��ع  انتيلي�سين�س"ودجمه�  "بيو  م��ن  املبتكرة 
الطبية  الرع�ية  تعزيز جودة  بهدف  ال�سحية  للرع�ية  مب�دلة  املطبق يف 

املقدمة واملعلوم�ت والنت�ئج ال�سريرية امل�ستندة اإىل البي�ن�ت الطبية.
و�ستتيح هذه التقنية املبتكرة للمر�سى احل�سول على رع�ية طبية فع�لة 
الرع�ية  خ��دم���ت  تلقيهم  اأث��ن���ء  اأو  امل�ست�سفى  داخ��ل  بق�ئهم  اأث��ن���ء  ���س��واء 

ال�سحية يف املنزل.

للرع�ية  مب�دلة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  النوي�س  ج��سم  ح�سن  وق���ل 
ال�سحية : انطالق�ً من ا�سراتيجيتن� اله�دفة اإىل تقدمي رع�ية مبتكرة 
لتوفري  انتيلي�سين�س"  "بيو  مع  التع�ون  ي�سعدن�  ع�لية  وبكف�ءة  ملر�س�ن� 

تقني�ت مبتكرة وجديدة واإت�حته� للمر�سى لأول مرة يف دولة الإم�رات.
واأ�س�ف : �ستمّكن هذه التقنية اأطب�ءن� من الو�سول اإىل املعلوم�ت حول 
وحتديد  املن��سبة  اللحظة  يف  للمر�سى  احليوية  والأع��را���س  امل��وؤ���س��رات 
تقدمي  وب���ل��ت���يل  ال�����س��رورة  عند  ال��ف��وري  وال��ت��دخ��ل  احليوية  التغيريات 
والزم�ن  امل��ك���ن  يف  مري�س  ك��ل  اح��ت��ي���ج���ت  تلبي  �سحية  رع���ي��ة  خ��دم���ت 

املن��سبن.
كم� �ستمّكن هذه التقنية املبتكرة الخت�س��سين لدين� من تقدمي رع�ية 
متك�ملة و�س�ملة تبداأ من دخول املري�س اإىل امل�ست�سفى للعالج وت�ستمر مل� 

بعد مغ�درته امل�ست�سفى اإ�س�فة ملت�بعة ح�لته ال�سحية يف املنزل.

•• دبي- وام:

اأعلن جن�ح جمهورية م�سر العربية يف اإك�سبو 2020 دبي؛ عن و�سول اأعداد 
امل��سي حتى  اأكتوبر  زواره، منذ انطالق فع�لي�ت احلدث الدويل يف مطلع 
اجلن�سي�ت  خمتلف  من  زائ��ر  األ��ف  و100  مليون  اإىل  ف��راي��ر،  �سهر  نه�ية 

والأعم�ر.
الكبري  ب�لنج�ح  الفر�س،  منطقة  يف  الواقع  امل�سري،  اجلن�ح  اإدارة  واأ�س�دت 
الذي حققه اإك�سبو 2020 دبي منذ انطالقه، والذي متكن من جمع ك�فة 
ثق�ف�ت الع�مل وح�س�راته� حتت مظلة واحدة، ت�سوده� قيم املحبة والت�س�مح 

ل الآخر. وتقبُّ

امل�سري  اجل��ن���ح  م��ق��ر  اإىل  ال��ت��واف��د  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  زّوار  وي��وا���س��ل 
التي  الب�سرّية،  والعرو�س  الفرعونية  الأث��ري��ة  القطع  ب��روؤي��ة  لال�ستمت�ع 
العمرانية  املن�حي  �ستى  يف  م�سر  ت�سهده�  التي  اله�ئلة  النه�سة  عن  تعّر 

واحل�س�رية والعلمية والثق�فية وغريه�.
اإك�سبو  وق�ل الدكتور خ�لد ميالد، مدير جن�ح جمهورية م�سر العربية يف 
دبي، اإن و�سول اإجم�يل عدد الزوار الذي توافدوا اإىل اجلن�ح منذ   2020
انطالق فع�لي�ت احلدث الدويل اإىل 1.1 مليون زائر يعك�س رغبة العديد 
من الزّوار يف التعّرف عن قرب اإىل اأ�سرار احل�س�رة امل�سرية، والتطور الكبري 

الذي تعي�سه م�سر يف ظل قي�دة فخ�مة الرئي�س عبدالفت�ح ال�سي�سي.
واأكد اأن ك�فة الطواقم الإدارية الع�ملة يف اجلن�ح تلعب دوراً مهم�ً يف توفري 

ك�فة �ُسبل الراحة للزوار ومتكينهم من التعّرف عن قرب اإىل ك�فة حمتوي�ت 
اجلن�ح، الذي ي�سم الت�بوت اخل�سبي للك�هن امل�سري ب�سم�تيك، ون�سخة من 
عنخ  توت  ب�مللك  اخل��سة  الأثرية  امل�ستن�سخ�ت  من  وجمموعة  ك���خ،  متث�ل 
الطفرة  ُت��رز  التي  ال�سّيقة  الب�سرية  العرو�س  بع�س  اإىل  اإ�س�فة  اأم���ون، 

اله�ئلة التي ت�سهده� م�سر يف ك�فة القط�ع�ت.
واأ�س�د مدير اجلن�ح ب�لنج�ح الكبري واله�ئل الذي حققه اإك�سبو 2020 دبي 
ب�سواعد اإم�راتية؛ وق�ل "لقد جنحت دولة الإم�رات العربية املتحدة يف جذب 
اأنظ�ر الع�مل اإليه� من خالل التنظيم الرائع لإك�سبو 2020 دبي الذي ف�ق 

التوقع�ت؛ وهذا من دون �سك فخر لن� كعرب جميع�".
واأ�س�ر اإىل اأن اجلن�ح، مب� ي�سّمه من قطع اأثرية وعرو�س ب�سرية و�سمعية 

منذ  ال���زّوار  من  الكبري  العدد  ه��ذا  ج��ذب  علمّية حديثة، جنح يف  وتقني�ت 
توفره� اجله�ت  التي  الرع�ية  دبي، مثمن�   2020 اإك�سبو  فع�لي�ت  تد�سن 

املعنية يف دولة الإم�رات، متوقع� زي�دة العدد خالل �سهر م�ر�س اجل�ري.
حم�دة،  ح���زم  امل�سري  املعم�ري  املهند�س  �سممه  امل�سري  اجلن�ح  اأن  يذكر 
األف مر مربع، ويتزين من اخل�رج بنقو�س فرعونية  وميتد على م�س�حة 
و�سورة جم�سمة للملك توت عنخ اآمون؛ ويتكون من ثالثة طوابق، وي�سمل 
فيم�  الأه��رام���ت،  ت�سميم  حت�كي  الأ�سالع  ثالثية  بوابة  الرئي�سي  مدخله 
اح�س�ره  مت  ب�سم�تيك؛  للك�هن  فرعوين  بت�بوت  ال�ستقب�ل  ق�عة  تتزين 
خ�سي�س� من املتحف امل�سري ليكون يف ا�ستقب�ل زوار اجلن�ح، ومدخال لهم 

اإىل املعر�س اخل��س ب�لن�سخ الأثرية واحلرف امل�سرية القدمية.

•• دبي –الفجر:

زايد  ج�معة  اأ���س��رة  اأع�س�ء  ا�ستقبل 
مع�يل رين� ه�رون وزيرة �سوؤون املراأة 
والأ�سرة وتنمية املجتمع – م�ليزي�، 
خ�����الل زي��������رة ق����م���ت ب���ه���� وال���وف���د 
املرافق له� موؤخراً للحرم اجل�معي 
يف اإم���رة دب��ي، وذل��ك بهدف التطلع 
اخلدم�ت  م�ستوى  من  وال�ستف�دة 
امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل اجل���م��ع��ة لدعم 

الطلبة خالل مراحل التعليم. 
تع�رفيه  بجل�سة  ال��زي���رة  وا�سُتِهّلت 
الدكتور  الأ�����س����ت�����ذ  خ���الل���ه����  ق�����دم 
ن����ئ���ب مدير  ك���الي���ت���ون م���ك��ي��ن��زي 
ع���ن اجل�معة  ن���ب���ذه  زاي�����د  ج���م��ع��ة 
اأك�دميية  ب��رام��ج  م��ن  ت��ق��دم��ه  وم���� 
ح������س��ل��ة ع���ل���ى اع����ت����م�����دات دول���ي���ة، 
اجل�معة  ت�سنيف  ارتف�ع  اإىل  واأ�س�ر 
الع�ملية(  اإ�����س  )ك��ي��و  ق���ئ��م��ة  ���س��م��ن 

على  وح�������س���ل���ت   ،2022 ل����ع�����م 
للمحتوى  امل�ستوى  رف��ي��ع  ت�سنيف 
الأك�����دمي����ي امل���ق���دم مم���� ج��ع��ل��ه��� يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  اجل����م���ع����ت  م��ق��دم��ة 

دولة الإم�رات واملنطقة.
ج�معة  اأن  م�كينزي  الدكتور  واأك��د 
البيئة  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  زاي������د 

الأك����دمي���ي���ة امل��ن������س��ب��ة ال��ت��ي ميكن 
البحوث  ف��ي��ه���  وت��ت��ط��ور  ت��ن��م��و  اأن 
توظيف  اإىل  يف�سي  ومب���  العلمية 
الع�سر.  م�س�كل  حل��ل  خم��رج���ت��ه��� 
التع�ون  جم���لت  تو�سع  اإىل  واأ���س���ر 
ج�معة  ب����ن  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث  يف 
اجل�مع�ت  م���ن  ك��ب��ري  وع�����دد  زاي�����د 

ال����دول����ة وخ����رج���ه����، ف�سال  داخ�����ل 
يقوم  التي  امل�سركة  الأن�سطة  ع��ن 
مع  التدري�سية  الهيئة  اأع�س�ء  به� 
الع�مل،  اأرج����ء  اأق��ران��ه��م يف خمتلف 
يف  اجل�معة  طلبة  م�س�ركة  وكذلك 
املوؤمترات الدولية للبحوث العلمية 
ح�سيلة  بتزايد  ونوهت  الطالبية، 

الهيئة  لأع�������س����ء  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����س��ر 
الع�ملية  ال���دوري����ت  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة 

املتخ�س�سة.
ن�ئب  راف��ق  اجلل�سة،  انته�ء  وعقب 
م��دي��ر اجل���م��ع��ة وع���دد م��ن اأع�س�ء 
الوزيرة  مع�يل  زاي��د  ج�معة  اأ���س��رة 
رين� ه�رون والوفد املرافق يف جولة 

"مركز  ���س��م��ل��ت  ب����حل���رم اجل���م��ع��ي 
التكنولوجي�  مل�س�در  احلبتور  خلف 
من  الطلبة  تعلم  ل��دع��م  امل�����س���ع��دة 
الوفد  الهمم"، حيث اطلع  اأ�سح�ب 
التي  التقنية  الأج��ه��زة  على  ال��زائ��ر 
ذوات  م����ن  ال���ط���ل���ب���ة  ي�����س��ت��خ��دم��ه��� 
وال�سمعية  ال��ب�����س��ري��ة  الإع������ق������ت 

خمتلف  يف  امل�ستخدمة  وال���رام���ج 
العلوم.

اأي�������س����ً مركز  وت�����س��م��ن��ت اجل���ول���ة 
"الإعالم  "دو" للتكنولوجي� املرئية 
مع�ليه�  ت��ع��رف��ت  ح��ي��ث  الرقمي"، 
الن�س�ط  اإىل  امل�����راف�����ق  وال�����وف�����د 
الإع���الم���ي ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الطلبة 
ال��ذي متوله  من خالل هذا املركز، 
املتك�ملة  لالت�س�لت  دب��ي  موؤ�س�سة 
ت�سوير  اأج�����ه�����زة  وي�������س���م  دو"   "
وط���ب����ع���ة �سور  اأف�������الم  وم����ون����ت�����ج 
وغريه�، ويتعلم فيه الطلبة القي�م 
مب��خ��ت��ل��ف ال��ع��م��ل��ي���ت الإع���الم���ي���ة 

ت��ك���م��ل��ي م���ث���ل حترير  ن���ح���و  ع���ل���ى 
ال�سحفية  وال��ت��ح��ق��ي��ق���ت  الأخ���ب����ر 
التلفزيونية داخل  اللق�ءات  واإجراء 
لإعداد  ب�لك�مل  املجهز  ال�ستوديو 
وت�أهيل اإعالمي�ت ق�درات يف مرحلة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ع���م��ل م���ع اأح����دث 
تقني�ت الإعالم وال�سح�فة وو�س�ئل 

التوا�سل الجتم�عي بكل كف�ءة.
واخ��ت��ت��م��ت اجل��ول��ة ب���زي����رة خمتر 
الإبداعية  وال�سن�ع�ت  الفنون  كلية 
يحتوي  وال���ذي  ال��رق��م��ي  للت�سنيع 
تعزيز  مبتكرة  تعليمية  اأدوات  على 
تعلم الطلبة خ�رج الف�سل الدرا�سي 
وب�سكل تطبيقي، فهو يتن�ول ب�سكل 
خ��س تعلم الطلبة جم�لت خمتلفة 
يف علم الت�سنيع من خالل الطب�عة 
والقطع  الأب��ع���د  ثالثية  املحمولة 
ب�لليزر وكيفية ا�ستخدام الروبوت�ت 
والت�سنيع ب��ستخدام احل��سب الآيل 
ال�سلة.   ذات  الأخ�����رى  وال��ت��ق��ن��ي���ت 
ب�إنت�ج  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ع�����س  ق�����م  ح��ي��ث 
املقوى ومزهرية  الورق  مق�عد من 
جمموعة  ب��ستخدام  احلجم  كبرية 
اإىل  الرقمي  الت�سنيع  تقني�ت  م��ن 

ج�نب التجميع اليدوي.

•• دبي-وام:

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ج���ن����ح  ا���س��ت�����س���ف 
دبي؛   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
الفيلم  "لي�يل  فع�لي�ت  �سمن  ن���دوة 
يف  متخ�س�سن  ج��م��ع��ت  ال�سعودي" 
الق�س�س  وت��ن���ول��ت  الأف����الم،  �سن�عة 
املميزة يف هذا القط�ع، الذي ي�ستفيد 
اململكة  يف  اجل�����غ�����رايف  ال���ت���ن���وع  م����ن 

والفر�س الكبرية التي توفره�.
وت��ه��دف ل��ي���يل ال��ف��ي��ل��م ال�����س��ع��ودي يف 
الهيئة  مع  ب�لتع�ون   ،2020 اإك�سبو 
ت�سليط  اإىل  ل����الأف����الم،  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�سينم�ئي  امل�����س��ه��د  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
ال�����س��ع��ودي؛ وت�����س��م ع��رو���س��� لأف���الم 

ق�سرية وحلق�ت نق��سية .
وحت������دث ال���دك���ت���ور ع�������س����م ب���خ����ري، 

ل�����س��رك��ة م�نغ�  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
لالإنت�ج، عن التع�ون الكبري بن اململكة 
الأف���الم؛  وال��ي���ب���ن يف جم���ل �سن�عة 
خالل  امل��م��ل��ك��ة  ت���ت���ح���ول  اأن  وت����وق����ع 
مركز  اإىل  املقبلة  القليلة  ال�����س��ن��وات 
ّن�ع الأفالم وال�ستف�دة من  ج�ذب ل�سُ
املواهب ال�س�بة، والإمك�ن�ت ال�سخمة 

واملحتوى املتفرد والأم�كن املميزة.
اأح��م��د امل����ال، م��دي��ر مهرج�ن  واأ����س����ر 
�سهولة  اإىل  ال�������س���ع���ودي���ة،  ال�����س��ي��ن��م��� 
متخ�س�سة  �سرك�ت  ت�أ�سي�س  اإج��راءات 
يف �سن�عة الأف��الم؛ كم� حتدث املنتج 
الفرن�سي دانيل زي�سكيند عن جتربته 
يف ه����ذا ال���ق���ط����ع ال�����ذي ي�����س��ه��د منوا 
مّطردا، وعن الفر�س التي اأُتيحت له 
يف اململكة والأفالم التي مت ت�سويره� 

يف نيوم ويف ال�سحراء.

في�سنتي  اأندري�س  تطّرق  الندوة،  ويف 
وم�جد  الأبط�ل،  فيلم  منتج  غوم�س، 
الأدائية  الفنون  ق�سم  رئي�س  ال�سم�ن، 
يف اإثراء، و�ستيفن �سرا�س�ن، الرئي�س 
وفي�سل  ال���ع���ال،  ل��ف��ي��ل��م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  ب�لطيور، 
مدير  ب��ورغ  وواي��ن  ال�سعودي،  الفيلم 
والأزي�ء  والثق�فة  والرفيه  الإع��الم 
بن�ء  على  اململكة  ق���درة  اإىل  ن��ي��وم،  يف 
م��زده��رة وعن  اإع��الم��ي��ة حملية  بيئة 
املختلفة  ال�سن�عة  م���ب����درات  اأه��م��ي��ة 

التي �ستدعم النمو.
يف ال�سي�ق ذاته، نظم اجلن�ح ال�سعودي، 
ال�سعودية  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب����ل���ت���ع����ون 
لل�سي�حة، جل�س�ت نق��سية حتت عنوان 
للحديث  ال�سعودية"،  ع���ر  "رحلة 
اململكة  يف  ال�سي�حة  قط�ع  اأهمية  عن 

وامل�سروع�ت  ال�������س���ع���ودي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
تعمل عليه�  التي  اجل���دة  واخل��ط��وات 
اأج���ل حتقيق ال���س��ت��دام��ة يف هذا  م��ن 
القط�ع املهم، والإجن�زات التي حتققت 
يف ظل اجل�ئحة، وذلك يف مركز دبي 
احل�زمي،  ح������زم  وق������ل  ل��ل��م��ع���ر���س. 
التنفيذي لال�سراتيجية يف  الرئي�س 
الهيئة ال�سعودية لل�سي�حة: "انطلقت 
ال�����س��ع��ودي��ة يف رح��ل��ة حت���ول طموحة 
وه��ي ل   ،2030 روؤي���ة  حت��ت م�سمي 
ال�ستدامة  �سم�ن  اإىل  فقط  ت��ه��دف 
الق���ت�������س����دي���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة م����ن خالل 
ال��ت��ن��وي��ع ب��ع��ي��دا ع���ن الع���ت���م����د على 
ُب��ع��داً مهم�ً  اأي�����س���  ب��ل ت�سمل  ال��ن��ف��ط، 
اإىل  اله�دفة  الجتم�عية  التنمية  يف 
لل�سعودين  احل���ي����ة  ن��وع��ي��ة  حت�����س��ن 
ال�سعودية  لتغدو  وال���زوار،  واملقيمن 

م�ستوى  على  دول  خم�س  اأف�سل  بن 
الع�مل يف جذب ال�سي�ح، وللو�سول اإىل 
ب�لإ�س�فة  �سنوي�،  زائر  مليون   100
اإ�س�فية  وظ��ي��ف��ة  م��ل��ي��ون  اإن�����س���ء  اإىل 
اجلل�س�ت  ون�ق�ست  القط�ع."  ه��ذا  يف 
ت����أث���ري ج���ئ��ح��ة ك����ورون����� ع��ل��ى قط�ع 
ال�����س��ي���ح��ة، ال����ذي ت����أث���ر ب�����س��ك��ل كبري 
اإغ��الق احل��دود الدولية، وفر�س  بعد 
اأنواع  الإغ��الق يف جميع  بروتوكولت 
الأ�سواق، ف�سال عن القواعد اجلديدة 

لروتوكولت ال�سحة وال�سالمة.
وع����ن ���س��ع��ي امل��م��ل��ك��ة ل��ت��م��ك��ن قط�ع 
التي  ال���س��ت��دام��ة  وحت��ق��ي��ق  ال�سي�حة 
القط�ع،  ه��ذا  يف  ال��ع���مل  اإليه�  يتطلع 
رئي�س جمموعة  تراي�سي لنزا،  ق�لت 
الع�ملية  التج�رية  ال��ع��الم���ت  تطوير 
"ال�سي�حة  الأح��م��ر:  البحر  لتطوير 

هي  يل  ب�لن�سبة  وامل�ستدامة  املتجددة 
ال��ن������س والأر������س والق��ت�����س���د، فنحن 
مربع  ك��ي��ل��وم��ر   20،000 ل��دي��ن��� 
نعمل على تطويره� �سمن م�سروعن�، 
بحي�د  ال���ت���زام���ن����  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  ك���م���� 
جميع  اإخف�ء  على  و�سنعمل  الكربون، 
ال�ستخدام،  اأح�دية  البال�ستيك  اأنواع 

�سجرة،  م��ل��ي��ون   25 ب���زراع���ة  ون��ل��ت��زم 
ت���دري���ب وتوظيف  اق��ت�����س��ى  م����  وه����و 

الأفراد لإدارة الأر�س".
املدير  �����س����وزا،  دي  م���ي���الين  وق����ل���ت 
التنفيذي للت�سويق يف م�سروع العال: 
ت�ريخية  مع�مل  العال  منطقة  "ت�سم 
غري م�ستك�سفة، يتج�وز عمره� 200 

دقيق�  ونهج�  خطة  ونتبع  ع����م،  األ���ف 
وم�ستدام� على املدى الطويل، يراعي 
والقت�س�دية  احل�����س���ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الط�بع  على  احلف�ظ  مع  والراثية، 
الطبيعي والت�ريخي الرائع للمنطقة، 
واحلف�ظ  املحلي  املجتمع  متكن  مع 

على الراث".

اجلناح امل�صري يف اإك�صبو 2020 دبي ي�صتقطب 1.1 مليون زائر

جامعة زايد ت�صتقبل الوزيرة املاليزية ل�صوؤون املراأة والأ�صرة وتنمية املجتمع

جناح ال�صعودية يف اإك�صبو دبي ينظم فعاليتني عن م�صتقبل 
�صناعة الأفالم واأهمية القطاع ال�صياحي باململكة

جو�سيلن   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبن     ، راف���ن��ي��ال  ���س���ل��ف��و 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P3999757P(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0568102799

فقدان جواز �صفر
حممدالدره   / امل��دع��و  فقد 
ط��������رق ف��������س���ل ال���ك���رب���وىل 
اجل���ن�������س���ي���ة  ال����������ع����������راق    ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )a17905530(
يجده عليه الت�س�ل بتليفون 

رقم  0505095091

فقدان جواز �صفر

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بالن�شر 

 1601/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  عبدالرحمن بن عبداهلل بن �س�مل الراعي

جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/حي�ت حممد ادم  -وميثله / عبيد �سعيد علي عبيد ال�س�م�سي 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)84092.75( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن بالن�شر 
 1567/2021/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  عمر بن ب�سري بن �سريف مو�سى ال�سنقيطى
جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/�سركة الت�أمن العربية �س.م.ل - فرع دبي 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)31579( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70197

اعالن بالن�شر 
 70/2020/250 بيع عقار مرهون 

اإعالن قرار ب�لتنفيذ  - تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
فردية  )موؤ�س�سة  العق�رية  كيه  2- جيه   -  220853 رقم  رخ�سه جت�رية  ����س.ذ.م.م  للمق�ولت  ا�سك�  املنفذ �سدهم/1-   اىل 
مل�لكه�/ن��سر علي حممد الزع�بي( رخ�سه جت�رية رقم 640981 - 3- جكدي�س كودو م�ل جي�سواين )هندي اجلن�سية( يحمل 
جواز �سفر رقم:z2060736 - 4- بلقي�س حيدر علي لده� -5- لورن� ب�لبون� جكدي�س ج�سواين -6- برافن ج�جدي�س 

جي�سواين - جمهويل حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع

وميثله:خ�لد كلندر عبداهلل ح�سن امل�زمي 
نعلنكم ب�ن مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن )منطقة �سيح �سعيب 2 رقم الر�س 122 ورقم البلدية 531.112 
والعق�ر الك�ئن يف منطقة الو�سل ورقم الر�س 758 - والعق�ر الك�ئن يف منطقة الر�س�ء جنوب الرابعة - ورقم الر�س 
918 - ورقم البلدية 684.886 كم� نعلنكم ل�سداد قيمة املط�لبة وقدره� )41.561.961( درهم خالل خم�سة ع�سر يوم� من 
ت�ريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العق�ر حمل الرهن بطريق املزايدة وفق� لن�س امل�دة 295 من ق�نون الجراءات 

املدنية مع مراع�ة احت�س�ب مدة التكليف ب�ل�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اي�م من علمكم ب�حلجز . 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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•• اأبوظبي-الفجر:

عبدال�سالم،  حم��م��د  امل�����س��ت�����س���ر  اأك����د 
لالأخّوة  العلي�  للجنة  ال��ع���م  الأم���ن 
الإن�س�نية، اأن وثيقة الأخّوة الإن�س�نية 
وم��ب���دئ��ه��� ت�����س��ك��ل حم��ط��ة ف����رق���ة يف 
و�سع�ع  ر�س�لة  وه��ي  الب�سرية،  ت�ريخ 
ن���ور ل��ل��ع���مل يف وق���ت ���س��ع��ب مي��ر به 
والتحدي�ت  ال�سراع�ت  الع�مل، حيث 

الكبرية.
نظمه� مركز  ذلك يف حم��سرة  ج�ء 
وال�ست�س�رات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز 
اأب����وظ����ب����ي  يف  مب�����ق�����ره  ال������ث������الث�������ء 
عبدال�سالم  حم���م���د  ل��ل��م�����س��ت�����س���ر 
الإن�س�نية"،  الأخ��وة  "وثيقة  بعنوان 
وب��ح�����س��ور ���س��ع���دة ال���دك���ت���ور حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي  ع��ب��داهلل 
الب�حثن  م�����ن  وع�������دد  ل����ري����ن����دز، 
فيه�  ا�ستعر�س  واخل����راء،  ال�سب�ب 
"اإن  وق���ل  وميالده�،  الوثيقة  فكرة 
وثيقة الأخوة الإن�س�نية ت�سكل عهداً 
ا�ستط�ع  وامل��ح��ب��ة،  لل�سراكة  و�سي�ق�ً 
الإم������م الأك����ر اأح��م��د ال��ط��ي��ب �سيخ 
الأزهر، وقدا�سة الب�ب� فران�سي�س ب�ب� 
الف�تيك�ن، من خالله�، جت�وز حوار 
اأجل احت�د  اإىل ال�سراكة من  الأدي���ن 

الإن�س�ن".

الدعم  ع��ل��ى  ال�����س��دد  ه����ذا  واأك�����د يف 
والدور الكبري ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ 
نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الأعلى للقوات  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
الوثيقة  ه����ذه  م���ي���الد  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
ال��ت���ري��خ��ي��ة وت��ط��وره��� وحت��ول��ه��� اإىل 
الوثيقة  اإن هذه  ح��راك ع�ملي. وق���ل 
ت��ع��ت��ر ال��وح��ي��دة ال��ت��ي خ��ّل��د الع�مل 
اعتمدت  ح���ي���ث  ت���وق���ي���ع���ه����،  ذك������رى 
لالأخوة  �سنوي�ً  ي��وم���ً  املتحدة  الأمم 
الإن�����س���ن��ي��ة، ه��و ال��راب��ع م��ن فراير، 
الوثيقة،  اإع��الن  ال��ذي يوافق ذك��رى 
الإن�س�نية  الأخ������ّوة  جل��ن��ة  اأن  وب���ن 

وتنفيذ  للوثيقة  الرويج  تعمل على 
م��ب���درات عملية،  مب�دئه� من خ��الل 
لالأخوة  زاي���د  "ج�ئزة  اأب���رزه����:  م��ن 
ال�سب�ب"،  و"موؤمترات  الإن�س�نية"، 
واإدراج  ب�لتعليم  اله��ت��م���م  وك��ذل��ك 
ن�سو�س الوثيقة يف املن�هج، مبين�ً اأن 
الوثيقة  بنود  اأدخلت  الأزه��ر  ج�معة 
يف من�هجه� ب�جل�معة، وكذلك فعلت 

م�سرياً  العريقة،  ت�ون  جورج  ج�معة 
على  لالنفت�ح  ت�سعى  اللجنة  اأن  اإىل 
لإي�س�ل  الع�ملية  اجل�مع�ت  من  عدد 

ر�س�لة الوثيقة ون�سره�.
و���س��دد الأم���ن ال��ع���م للجنة الأخ���وة 
لي�ست  ال��وث��ي��ق��ة  اأن  ع��ل��ى  الإن�����س���ن��ي��ة 
م��ل��ك���ً لأح����د، ب��ل ه��ي م�����س��روع ع�ملي 
ي��ت�����س���رك اجل��م��ي��ع يف ال��ع��م��ل ب��ه من 

اأج����ل الإن�������س����ن وخ�����ريه، ون�����س��ر قيم 
الأخوة والتع�ي�س وال�سراكة. وق�ل اإن 
الإمي�ن  هو  للوثيقة  القوي  الأ�س��س 
الق�عدة  واأن  الخ���ت���الف،  بحقيقة 
اأن الختالف موجود،  الأ�س��سية هي 
ونتع�ي�س  ن��ت��ع���رف  اأن  علين�  ول��ك��ن 
دين  الإ�سالم  اأن  مو�سح�ً  ونت�س�رك، 
�سالم  دع��وة  ودعوته  و�سم�حة،  �سالم 

كراهية،  اأو  ح�����رب  دع������وة  ول��ي�����س��ت 
ال���دي���ن ب��سم  اأدع����ي�����ء  م���ن  حم������ذراً 

احل�كمية وغريه�.
والكني�سة  امل�سجد  حت���ل��ف  اإن  وق����ل 
يوؤدي  حيث  الكثري،  يغري  اأن  ميكن 
وفق  ال��دي��ن��ي��ة  واج��ب���ت��ه  �سخ�س  ك��ل 
الآخرين  مع  يت�س�رك  لكنه  معتقده، 
كل  واأن  وال�������س���الم،  واخل����ري  امل��ح��ب��ة 

من  ���س��ف��رياً  ي��ك��ون  اأن  ميكنه  م�سلم 
للخري  وحم���ب���ت���ه  ����س���ل���وك���ه  خ������الل 
الع�م  الأم�������ن  وح������ذر  والإن�����������س������ن، 
من  الإن�س�نية  لالأخوة  العلي�  للجنة 
ا�ستخدام الدين لبث الكراهية، وق�ل 
الأدي�ن  اأن  على  ن�ست  الوثيقة  "اإن 
ر�س�لة �سالم و�سع�دة، ولي�ست كراهية 
الأخ�����ّوة  وث��ي��ق��ة  اأن  م��ب��ي��ن���ً  وعداء"، 
مراحل  واأق����وى  اأه���م  م��ن  الإن�س�نية 
الإ����س���الم���وف���وب���ي����، حيث  م���واج���ه���ة 
متكنت من و�سع الع�مل يف �سورة اأن 
الإ�سالم وامل�سلمن �سرك�ء يف ال�سالم 
ال��ن������س بحقيقته  وت��ع��ري��ف  واخل���ري، 

ال�سمحة.
عبدال�سالم  حممد  امل�ست�س�ر  و���س��دد 
العلمي يف  ال��ب��ح��ث  م��راك��ز  دور  ع��ل��ى 
اأدواراً  ل��ه���  اإن  وق�����ل  الأمم،  نه�سة 
ينبغي  الإن�������س����ن  ح���ي����ة  يف  ع��ظ��ي��م��ة 
موؤكداً  عليه�،  واحلر�س  ا�ستثم�ره� 
اأن البحث هو طريق التقدم والتطور، 
ال���ق���رار يف  امل�����س��وؤول��ن و���س��ّن���ع  واأن 
البحثية  ال����روؤى  اإىل  احل���ج��ة  اأم�����سِّ 
م�سوؤول  ك���ل  اإن  وق������ل  ال��ر���س��ي��ن��ة، 
م�سرياً  علمين،  ب�حثن  اإىل  بح�جة 
اإىل اأن مراكز البحث مط�لبة ب�لقي�م 
الأخوة  وثيقة  مب�دئ  لن�سر  ب��دوره��� 
ال�سوء  ت�سليط  الإن�س�نية من خالل 
ال�س�مية،  ور���س���ل��ت��ه���  م��ب���دئ��ه���  ع��ل��ى 
م��ن خ���الل ور����س ع��م��ل وحم��سرات 
ب�لثقة  الب�حثن  واأو���س��ى  ون����دوات، 
العلمي  ال��ب��ح��ث  وم��ت���ب��ع��ة  ب���ل��ن��ف�����س 

املوثق.
وك�نت الأ�ست�ذة ع�ئ�سة الرميثي مدير 
بريندز  وال��درا���س���ت  البحوث  اإدارة 
حر�س  موؤكدة  املح��سرة،  قدمت  قد 
اأبح�ثه  م���ن خ���الل  ت��ري��ن��دز،  م��رك��ز 
عمله،  وم�سرية  واأن�سطته  ودرا�س�ته 
والت�س�مح  التع�ي�س  قيم  ن�سر  على 
اأفك�ر  ومواجهة  الإن�س�نية،  والأخ��وة 

الكراهية والعنف والتطرف.

يف حما�سرة مبركز تريندز

ة الإن�صانية حمطة تاريخية فارقة ور�صالة نور للعامل امل�صت�صار حممد عبد ال�صالم: وثيقة الأخوَّ

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

روؤية موحدة مل�ستقبل واعد �سع�ر اخت�ره جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربي 
ليعر عن العالق�ت بينهم يف �سوء تر�سيخ الع�دات والتق�ليد والت�ريخ امل�سرك، 
حيث يقع اجلن�ح ب�س�حة منطقة الفر�س يف اأك�سبو 2020 ، وهذا ال�سع�ر الذي  
يحمل يف طي�ته اأهم املع�ين التى تر�سخ �سور التع�ون وامل�س�ركة يف وحدة امل�سري 
بينهم،  كم� ي�سليط اجلن�ح ال�سوء على اإجن�زات دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج 
العربية يف ق�لب من التوجه نحو امل�ستقبل املثمر، ف�ساًل عن عر�س الإجن�زات 
التى من �س�نه� تقدمي جتربة تو�سح الروابط بن الدول الأع�س�ء يف املجل�س، 
مب� يف ذلك ت�ريخه� ودينه� وثق�فته� امل�سركة، وج�ء الت�سميم اخل�رجي للجن�ح 
معراً عن الف�س�ء املت�سع واحلي�ة املنفتحة، وقد �سبق اجلن�ح �س�حة لعر�س اأهم 
اإىل كل  التى ت�سري  الزعم�ء والأع��الم  ال�ست، ب�سور  ال��دول  املع�مل الالثرية يف 
ت��ود معلوم�ت مدونة حتت كل دول��ة ت�س�عد  ال�سي�ق  دول��ة على ح��دى، ويف ذات 

الزائر ملعرفة املزيد من املعلوم�ت عن دول جمل�س التع�ون العربي.
ومع بداية رحلة الزائر وقبل الدخول من البوابة الرئي�سية للجن�ح، قد و�سعت 
لوح�ت تعريفية لكل دولة مع �سورة ملوؤ�س�س الدولة والأعالم الدالة على الهوية 
الأم�رات  دول،  ثالثة  جمموعة  كل  جمموعتن  �سكل  على  وو�سعت  الوطنية، 
الأخر،  اجل�نب  على  وقطر  وعم�ن  والكويت  ج�نب  يف  وال�سعودية  والبحرين 
وكل دولة و�سعت نبذة عن ت�ريخه� ونظ�م احلكم ال�سي��سي فيه�، وابراز الثق�فة 
والع�دات والتق�ليد يف �سطور ب�سيطة وب�سكل خمت�سر،  واأعتمد اجلن�ح على 4 
رك�ئز اأ�س��سية، وهي، الإرث الت�ريخي، ويتعلق بحم�ية جمل�س التع�ون من ك�فة 
التهديدات، وحتقيق م�ستوي�ت علي� من التنمية الب�سرية، ودعم وزي�دة معدلت 
التع�ون  جمل�س  دول  ت�أ�سي�س  على  وت�ستمل  وامل��ن��ج��زات،  الق��ت�����س���دي،  النمو 
التن�سيق  وتت�سمن  ال�سراتيجية،  وال�����س��راك���ت  بينه�،  امل�سركة  واملوؤ�س�س�ت 
والتك�مل، والأنظمة املتم�ثلة وامل�س�ريع امل�سركة، والتطلع�ت، وتهدف اإىل تعزيز 
مع  التع�مل  من  املجل�س  ومتكن  ال��دويل،  املجتمع  يف  التع�ون  جمل�س  ح�سور 

الأزم�ت بك�فة اأنواعه�، والتع�يف منه�، 
ويو�سح  ي�سرح  الأول،  ق�سمه  يف  اأق�س�م  ثالثة  اإىل  مق�سم  الداخل  من  واجلن�ح 
يعتز  م��سي�ً  ب�عتب�ره  اأرب��ع��ن  من  اأك��ر  قبل  وت�أ�سي�سه  املجل�س  هيكلة  اجلن�ح 
اإح��داث نقلة نوعية مل�ستوى العالق�ت بن  اأهل اخلليج العربي، واإ�سه�مه يف  به 
وم�  خليجي  م��واط��ن  ك��ل  جت�سد  حقيقة  اجل��ن���ح  زائ��ر  ويكت�سف  ال�ست،  ال���دول 
اأم�  العربي،  اخلليج  ا�سمه  كبري  خيط  خ��الل  م��ن  اخلليجي  ب�ملجتمع  يربطه 
الق�سم الث�ين من جن�ح جمل�س دول التع�ون يف  اإك�سبو 2020 دبي، فيخت�س 
اأ�سواق  على  والنفت�ح  القت�س�دي،  الزده����ر  فك�ن  امل�سركة،  اإجن����زات  بعر�س 
يف  وال�ستثم�ر  والع�سكري،  الأمني  والتع�ون  وال�سحة،  التعليم  ودع��م  الع�مل، 
الإن�س�ن الذي يعتر  الإن�س�نية، حف�ظ�ً على الإرث وحقوق  ال�سب�ب والعالق�ت 
ال�سغل ال�س�غل يف حتقيق اأف�سل معي�سة للمواطن اخلليجي والو�سول اإىل اأعلى 
بعر�س  اجلن�ح  الث�لث من  الق�سم  واخت�س  ال�سعوب اخلليجية،  اأ�سع�د  ن�سبة يف 
�سور للتع�ون وتطلع�ت دول املجل�س، وم�س�ريعه� امل�ستقبلية امل�سركة يف البنية 

منظومة  يف  الرقمي  والتحول  القت�س�دية،  والوحدة  احلديد،  و�سكة  التحتية، 
عمل املجل�س الدوؤوبة التي ت�سمل التفكري خ�رج ال�سندوق لدعم هذه امل�س�ريع 

بقوة لتحقيق اأعلى املع�يري يف جميع املج�لت التنموية.
اأن يعر عن تطلع�ته يف تنفيذ  وي�سعى جمل�س دول التع�ون من خالل اجلن�ح 
�سكة  رب��ط  م�سروع  يف  واملتمثلة  امل�ستقبلية  وامل�����س���ري��ع  ال�سراتيجية  اخل��ط��ة 
يف  التقنية  القدرات  وتنمية  القت�س�دية،  والوحدة  النقدي،  والحت���د  احلديد، 
منظومة املجل�س، والأح��داث الع�ملية املتنوعة يف منطقة اخلليج العربي، وفوق 
هذه املعلوم�ت التى انت�سرت يف اجلن�ح على املل�سق�ت ومن خالل �س��س�ت عر�س 
تواجد  حيث  ومم��ي��ز  ق��وي  ح�سور  ل��ه  ك���ن��ه  وال�سب�ب  الب�سري  العن�سر  اأن  اإل 
ب�جلن�ح اأكر من مر�سد ومر�سدة لتو�سيح ب�ل�سرح وتقدمي املعلوم�ت الت�ريخية 
عن الدول من حيث الت�ريخ والإرث الثق�يف امل�سرك بن اأع�س�ء املركز، وذلك 
الرابط  لل�سك يف  التى ل تدعو جم���ًل  املوثقة  واملعلوم�ت  الأرق���م  من خالل 

الوثيق بن جمل�س دول التع�ون العربي

•• دبي-وام:

ا�ستقبل اأِلف - جن�ح التنقل يف اإك�سبو 2020 دبي، مليون زائر منذ انطالق 
احلدث الدويل يف الأول من اأكتوبر 2021؛ وك�نت �س�حبة احلظ الزائرة 
رقم مليون، هي الفت�ة �سيلين� �سليم�ن الب�لغة من العمر اأربعة اأعوام؛ وقد 

هداي�  حقيبة  له�  وُق��ّدم��ت  ع�ئلته�،  ب�سحبة  اجلن�ح  داخ��ل  بجولة  حظيت 
و�سه�دة بهذه املن��سبة ال�سعيدة.

تتيح  وامل��ك���ن،  ال��زم���ن  ع��ر  رح��ل��ة  زّواره يف  التنقل  ج��ن���ح   - اأِل���ف  وي�سحب 
والأفك�ر  والب�س�ئع  الأ�سخ��س  به�  يتف�عل  التي  الطريقة  ا�ستك�س�ف  لهم 

والبي�ن�ت ب�أ�س�ليب اأكر تعقيدا من اأي وقت م�سى.

زارت �سيلين� وع�ئلته� اإك�سبو 2020 دبي �ست مرات اإىل الآن؛ وتعتزم الع�ئلة 
تكرار الزي�رات يف الفرة املتبقّية من عمر احلدث الدويل اإىل اأن ينتهوا من 

تفقد جميع الأجنحة.
وق�ل �سوكت �سليم�ن، والد �سيلين� : "من الرائع حق� اأن تكون هن� يف اإك�سبو 
2020 دبي، لأنه مك�ن ير�سم ال�سع�دة والب�سمة دائم� على وجوه اجلميع. 

ويعّد جن�ح اأِلف حتديدا مك�ن� مذهال يتيح للزوار فر�سة مثرية لالنتق�ل 
اإىل امل�ستقبل، كم� اأنه يوفر لهم جتربة تعليمية".

وك�ن هذا الأ�سبوع ح�فال ب�لإجن�زات، حيث رّحب ترّيا – جن�ح ال�ستدامة 
دبي من طلبة   2020 اإك�سبو  زوار  بزائره رقم مليون، وو�سل عدد  كذلك 

املدار�س خالل ال�سنة الدرا�سية احل�لية اإىل اأكر من 500 األف ط�لب.

األف - جناح التنقل يف اإك�صبو 2020 دبي ي�صتقبل الزائر رقم مليون

جناح جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يعر�س تطلعاته 
يف تنفيذ امل�صاريع امل�صتقبلية يف اأك�صبو 2020   

•• دبي - وام:

الدولية  ال��وك���ل��ة  " م��وؤمت��ر  اأع��م���ل  دب��ي  ن��ور  موؤ�س�سة  ا�ست�س�فت 
ملك�فحة العمى" التي انطلقت اأم�س يف املركز التج�ري الع�ملي يف دبي 
مب�س�ركة 500 خبري وخمت�س يف جم�ل �سحة العن والداعمن 

لرامج �سحة العن.
ومي��ث��ل امل��وؤمت��ر - ال���ذي ي��ق���م ع��ل��ى ه���م�����س م��ن��ت��دى دب���ي ال�سحي 
 2030 وي�ستمر يومن - بداية لطموح م�سرك جديد نحو ع�م 
وحتقيق منظومة ك�ملة تتوفر فيه� خدم�ت رع�ية العيون واإع�دة 
الت�أهيل. و ي�ستعر�س املوؤمتر مب�درات ل�سي�غة ا�سراتيجية الوك�لة 
�س�هموا  خ��راء  ي�ست�سيف  كم�   2030 العمى  ملك�فحة  الدولية 
بو�سع اأهداف ا�سراتيجية الروؤية 2020 والتي تعد اأحد مب�درات 

�سين�ق�س اخلراء يف  الع�ملية. كم�  ال�سحة  املتحدة ومنظمة  الأمم 
املوؤمتر اأهداف التنمية امل�ستدامة والأثر الإيج�بي ملب�درات مك�فحة 
ال��ع��م��ى ع��ل��ى ال�سحة وال��رف���ه��ي��ة. وق���ل��ت ال��دك��ت��ورة م��ن���ل ترمي، 
رئي�س  دب��ي،  ن��ور  موؤ�س�سة  اأم��ن���ء  جمل�س  وع�سو  التنفيذي  امل��دي��ر 
الوك�لة  يف  كع�سو   " امل�ستدامة:  التنمية  لأه���داف  الع�ملي  املجل�س 
اأن  ي�سرفن�  امل��سية،  �سنوات   6 مدى  على  العمى  ملك�فحة  الدولية 
نتع�ون ون�ست�سيف الوك�لة الدولية يف اجتم�عه� الأول منذ انت�س�ر 
ج�ئحة كوفيد - 19 التي اأثرت على العديد من الرامج واملب�درات 
يف  والتح�ور  املعرفة  لنقل  فر�سة  ال�ست�س�فة  وت�سكل  الإن�س�نية. 
التي  الب�سرية  الإع�قة  م�سبب�ت  على  للق�س�ء  م�ستقبلية  م�س�ريع 
ميكن الوق�ية منه� اأو عالجه� ". واأ�س�فت، اأن م� قدمته موؤ�س�سة 
نور دبي منذ انطالقته� يف ع�م 2010 من برامج ا�ستط�عت من 

 30 م��ن  لأك��ر  والعالجية  ال�سحية  اخل��دم���ت  توفر  اأن  خالله� 
مليون �سخ�س حول الع�مل. وب�لإ�س�فة للمخيم�ت العالجية التي 
الدعم  بتوفري  دبي  نور  للمحت�جن ق�مت  العالج اجلراحي  تقدم 
املحت�جة  املن�طق  يف  التحتية  البنية  لتح�سن  ال�سحية  للقط�ع�ت 

وتدريب الكوادر الطبية ل�سم�ن ال�ستدامة يف تقدمي اخلدم�ت.
الدولية  للوك�لة  التنفيذي  امل��دي��ر  ه��ول��ن��د،  بير  ق���ل  جهته  م��ن 
ملك�فحة العمى : " ي�سرن� اأن جنتمع مع ال�سرك�ء من حول الع�مل 
لن�سعى يف اإحداث تغيري جذري ونكون �سراك�ت جديدة اأ�س��سية يف 
يع�ين من  �سخ�س�  يبقى  ل   2030 بحلول  وذل��ك  اأهدافن�  �سم�ن 
للغ�ية  �سعيدين  الوق�ية منه�. نحن  التي ميكن  الب�سرية  الع�قة 
بتواجدن� بدبي ونتوجه ب�ل�سكر والتقدير لفريق موؤ�س�سة نور دبي 

ل�ست�س�فتهم لن� وتع�ونهم معن� يف اإجن�ح الفع�لية".

نور دبي ت�صت�صيف موؤمتر الوكالة الدولية ملكافحة العمى

ُت�سهم بتطور ونه�سة الدول لها دورها كذلك يف ن�سر بنود الوثيقة  التي  العلمي  البحث  • مراكز 
االإن�سان احتاد  اأجل  من  ال�سراكة  اإىل  االأديان  حوار  نقلت  • الوثيقة 
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• نورمان لي�صرت

يف  ال�سراتيجية  النووية  قواته  ي�سع  بوتن      
م�  بقدر  املب�درة مب�لغ فيه�  ت�أهب ق�سوى.  ح�لة 

هي ط�ئ�سة، موؤ�سر مقلق على ح�لته النف�سية.
   ا�ستخف �سيد الكرملن بقدرات املق�ومة وعن�د 
الأوكرانين. وعزم الغرب على دعم كييف ب�تخ�ذ 

اإجراءات انتق�مية اقت�س�دية �س�رمة �سد رو�سي�.
كم�  ي�سري  ل  الرو�سية  امل�سلحة  ال��ق��وات  هجوم     
العنيف يف جميع  القت�ل  ي�ستمر  له.  هو خمطط 
اأي  على  ال�ستيالء  يتم  ول��ك��ن مل  ال��ب��الد،  اأن��ح���ء 
اأكر  مدينة رئي�سية حتى الآن. كييف وخ�ركيف، 
م�  الرئي�سي،  العملي�تي  والهدف  اأوكراني�،  مدن 

زالت� تق�وم�ن.
اأن  الع�سكرين،  املحللن  م��ن  العديد  ويعتقد     
التي  املدن  ت�أمن  الرو�س لن يكونوا ق�درين على 
قد يحتلونه�. ففي نزاع كهذا، يتطلب الأمر عدًدا 
اأكر من الرج�ل لل�سيطرة على املدينة وتهدئته� 

لقد  عليه�.  لال�ستيالء  ال��رج���ل  ع��دد  م��ن  اأك���ر 
ه�جم الرو�س الكثري من الأهداف وب�لت�يل �ستتوا 
اخلدم�ت  تف�سل  ذل���ك،  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  ق��وات��ه��م. 

اللوج�ستية يف املواكبة.

ربح الوقت؟
   هل �ستثمر املفاو�سات عن اأي �سيء؟

   يف الوقت احل�يل، مل يتعر�س اأي من الطرفن 
املتح�ربن لنتك��س�ت كبرية اأو ح�سل على مك��سب 
للخ�سم  تن�زلت  يكفي حلملهم� على تقدمي  مب� 

اأو مط�لبته به�.
   وُيخ�سى اأن يقرر بوتن زي�دة ره�نه اأكر، مع م� 
ينطوي عليه ذلك من خم�طر. والدليل تقدم رتل 

كبري من الدروع الرو�سية نحو كييف.
   الرئي�س الأوك��راين زيلين�سكي حمق يف اعتق�ده 
فقط  هو  مف�و�س�ت  ب���إج��راء  الرو�سي  املقرح  اأن 

لك�سب الوقت.
ترجمة خرية ال�سيب�ين

الرو�س يتورطون...!

* ك�تب �سحفي، وموؤلف كتب وا�سعة النت�س�ر منه� “الكت�ب الأ�سود لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�سية جريار بول”  و”حتقيق�ت حول الأجهزة ال�سرية” و”اأ�سرار خي�ر كندا”، 

و”�سجن يف ب�نكوك” “�سرية ذاتية«. 

وا�صنطن تن�صح بعدم ال�صفر لهونغ كونغ 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

التي  ال�س�رمة  القيود  ب�سبب  كونغ  هونغ  اإىل  ال�سفر  بعدم  رع�ي�ه�  املّتحدة  ال��ولي���ت  ن�سحت 
تفر�سه� املدينة ملك�فحة ج�ئحة كوفيد والتي ميكن مبوجبه� اأن يتّم ف�سل الأطف�ل عن ذويهم. 
وق�لت قن�سلية الولي�ت املّتحدة يف هونغ كونغ يف تغريدة على توير اإّن “وزارة اخل�رجية ق�مت 
وذلك ب�سبب  بتحديث اإر�س�دات ال�سفر اخل��سة بهونغ كونغ اإىل امل�ستوى الرابع: “ل ت�س�فر”، 

كوفيد-19 والقيود املتعلقة بكوفيد-19، مب� يف ذلك خطر ف�سل الأطف�ل عن ذويهم«.
واأو�سحت اأّنه “يف بع�س احل�لت، ف�إّن الأطف�ل الذين ثبتت اإ�س�بتهم بكوفيد يف هونغ كونغ مّت 

ف�سلهم عن ذويهم واإبق�وؤهم يف العزل اإىل اأن ا�ستوفوا مع�يري امل�ست�سفي�ت املحّلية للخروح«.
وتواجه هونغ كونغ ح�لي�ً تف�سي�ً غري م�سبوق للفريو�س اأّدى اإىل اإغراق م�ست�سفي�ته� ب�مل�س�بن. 
امل�س�بن  جميع  حجر  اإىل  كونغ  هونغ  يف  املّتبعة  ال�سي��سة  تهدف  الق�رية  ال�سن  غ��رار  وعلى 
لهذه  �سة  اأعرا�س، يف مرافق خم�سّ اأي��ة  الذين ل تظهر عليهم  اأولئك  فيهم  ب�لفريو�س، مبن 

الغ�ية.

الرو�سي  للرئي�س  حليف  ولوك��سينكو،  الريط�نية. 
فالدميري بوتن، ا�ستخدمت اأرا�سي بالده يف احلرب 
ال���دائ���رة ب���أوك��ران��ي���، بح�سب م��� ت��ق��ول ك��ي��ي��ف، لكن 

مين�سك نفت ذلك.
موؤ�سر  يوجد  ل  اإن��ه  اأم��ريك��ي��ون  م�سوؤولون  وي��ق��ول 
عرت  ال��ب��ي��الرو���س��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  ع��ل��ى  الآن  ح��ت��ى 

احلدود حتى الآن.
ويف الأي���م الأخ��رية، ق�لت تق�رير غربية اإن مو�سكو 
الدولة  مولدوف�،  لت�سمل  احل��رب  نط�ق  تو�ّسع  قد 
تنفيه  م���  اأوك��ران��ي��� وروم���ن��ي���، وه���و  ب��ن  احلبي�سة 

رو�سي�.
واأعرب وزير اخل�رجية الفرن�سي ج�ن اإيف لودري�ن 

•• عوا�صم-وكاالت

ي��راق��ب ال��ع���مل ع��ن كثب ح�لي� احل���رب ال��دائ��رة يف 
ات�س�ع  ب�حتم�ل  ُف�سرت  واح��دة  اإ�س�رة  لكن  اأوكراني�، 

دائرة القت�ل لت�سل اإىل الدولة اجل�رة، مولدوف�.
البيالرو�سي،  ال��رئ��ي�����س  م��ن  الإ����س����رة  ه���ذه  وج�����ءت 
ال���ذي قدم  األ��ك�����س��ن��در ل��وك������س��ي��ن��ك��و، حليف رو���س��ي���، 
فيه�  �سرح  خريطة  عر  اأوكراني�  يف  للحرب  عر�س� 

التطورات.
يف  الع�سكرية  العملية  م��ن���ط��ق  اخل��ري��ط��ة  وت��ظ��ه��ر 
اأوك���ران���ي����، ك��م��� اأظ���ه���رت اأن ال��ع��م��ل��ي���ت م���وج���ودة يف 
الدولة اجل�رة مولدوف�، بح�سب �سحيفة “ال�سن” 

عن خ�سيته من اأن متتد اإىل مولدافي� وجورجي�.
قوات  بن�سر  البيالرو�سي  الرئي�س  اأم��ر  وال��ث��الث���ء، 
اإ���س���ف��ي��ة ع��ل��ى احل�����دود م���ع ب��ول��ن��دا غ���رب����ً حلم�ية 
اأّي ه��ج��وم حم��ت��م��ل حل��ل��ف �سم�ل  ب��ي��الرو���س��ي��� م��ن 

الأطل�سي.
ال�����س��م���ح لقوات  اأي ظ���رف  ي��ج��وز حت��ت  “ل  وق�����ل: 
الأطل�سي بغزو الأرا�سي البيالرو�سية، اأو اإجراء اأدنى 

عملية على اأرا�سين�«.
وق����ل اإّن����ه ط��ل��ب م��ن ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي فالدميري 
بوتن طلبية اإ�س�فية من اأنظمة اإ�س-400 الرو�سية 
بيالرو�س  ح��دود  على  لتثبيته�  للط�ئرات  امل�س�دة 

الغربية.

خطط ما بعد اأوكرانيا.. »خريطة لوكا�صينكو« ك�صفت اخلطة ال�صرية

الغزو  اأن تطلق �سفة احلرب على  ال�سفن قبل  تعر 
اأت�حت له� ق�نوني� تقييد  الأح��د والتي  الرو�سي يوم 

العبور مبقت�سى اتف�قية مونرو.
�ستعر  �سفنه�  من  اأرب��ع��ة  اإن  ق�لت  “رو�سي�  واأ���س���ف 
�سفن  ث��الث  ومنه�  فراير  و28   27 يومي  امل�سيق 
البحر  يف  ب���ق���واع���د  م�����س��ج��ل��ة  غ���ري 
الأ�����س����ود... ط��ل��ب��ن��� م���ن رو���س��ي��� األ 
تر�سل هذه ال�سفن وق�لت رو�سي� اإن 

ال�سفن لن تعر امل�سيق«.
الثالث�ء  ي��وم  اأوغ��ل��و  واأك��د ج�وي�س 
اإىل  ت��ن�����س��م  ل���ن  ت��رك��ي���  اأن  جم����ددا 
احللف�ء الغربين يف فر�س عقوب�ت 

اقت�س�دية على رو�سي�.
مع  الوثيق  التع�ون  عالق�ت  ورغ��م 
رو���س��ي��� ف��ق��د ب���ع��ت ت��رك��ي��� لكييف 
اتف�ق�  ووق���ع���ت  م�����س��رية  ط�����ئ����رات 
املزيد منه� مم�  اإنت�ج  للم�س�ركة يف 
اأث�ر غ�سب مو�سكو. وتع�ر�س تركي� 
اأي�س� �سي��س�ت رو�سي� يف �سوري� وليبي� 

وكذلك قراره� �سم �سبه جزيرة القرم ع�م 2014.
 

•• اأنقرة-رويرتز

اأوغلو  ج�وي�س  مولود  الركي  اخل�رجية  وزي��ر  ق���ل 
املي�ه  حربية  �سفن  اأرب��ع  لعبور  طلب�  األغت  رو�سي�  اإن 
تركي�  طلب  على  ب��ن���ء  الأ���س��ود  البحر  اإىل  ال��رك��ي��ة 

اأن تغلق  واإن ذلك القرار اتخذ قبل 
الرو�سي  الغزو  ب�سبب  امل�سيق  اأنقرة 

لأوكراني�.
ولركي� ع�سو حلف �سم�ل الأطل�سي 
حدود م�سركة مع اأوكراني� ورو�سي� 
وتربطه� عالق�ت  الأ�سود  البحر  يف 
اأنقره  وق����ل���ت  ب���ل��ب��ل��دي��ن.  ط��ي��ب��ة 
البو�سفور  م�����س��ي��ق��ي  اأغ��ل��ق��ت  اإن���ه���� 
اتف�قية  مب��ق��ت�����س��ى  وال�����دردن�����ي�����ل 
ال��ت��ي ت�سمح   1936 ل��ع���م  م��ون��رو 
ال�سفن  ب��ع�����س  ع���ب���ور  ب��ت��ق��ي��ي��د  ل��ه��� 

الرو�سية.
ال�سفن  الت���ف����ق���ي���ة  ت���ل���ك  وت���ع���ف���ي 

الع�ئدة اإىل قواعده� من القيود.
التلفزيونية  ت��رك  خ��ر  لقن�ة  اأوغ��ل��و  ج�وي�س  وق���ل 
األ  رو�سي�  م��ن  طلبت  تركي�  اإن  ال��ث��الث���ء  ي��وم  م�س�ء 

تركيا: رو�صيا األغت عبور �صفن حربية اإىل البحر الأ�صود

الفرقة  »و�����س����ول     
 82 الأم������ري������ك������ي������ة 
قوّية  رم��زّي��ة  يحمل 
اجلنود  اإنهم  للغ�ية. 

���س���رك��وا يف عملية الإن���زال  ال��ذي��ن 
ع��ل��ى ����س���واط���ئ ن���ورم����ن���دي، ومن 
ق�موا بت�أمن مط�ر ك�بول، تو�سح 
الن�تو  اأخ�����س���ئ��ي��ة  زمي������،  اأم���ي���ل���ي 
امل���رت���ب���ط���ة مب���رك���ز ث��و���س��ي��دي��د يف 
�سي��سي�،  ب�نثيون-اآ�س��س،  ج�معة 
ح�سور  هذا  للبولندين،  ب�لن�سبة 
م��ه��م«.    بعد م��رور م��� يقرب من 
ث��م���ن��ن ع���ًم��� ع��ل��ى ن��ه���ي��ة احلرب 
الولي�ت  ت��ع��زز  ال��ث���ن��ي��ة،  ال��ع���مل��ي��ة 
املتحدة وجوده� يف اأوروب� يف �سوء 
لديه�  اأّن  علم�  الرو�سي،  التهديد 
80 األف جندي يف الق�رة العجوز. 
الغربي،  للت�س�من  ق��وي  وك��رم��ز    
ال�����س��وء على  ال��وج��ود  ه���ذا  ي�سلط 
ال�سعف الع�سكري لأوروب�. “تدرك 
ق�رته�  ع��ل��ى  احل�����رب  اأن  اأوروب��������� 
الدف�عي  ن��ظ���م��ه���  واأن  مم��ك��ن��ة، 
جورجين�  ت���ط���رح  ج�����دا،  حم�����دود 
راي����ت، م��دي��رة ب��رن���م��ج اأوروب������� يف 
معهد مونتن، نحن ع�جزون على 
مواجهة رو�سي� بدون الأمريكين، 
لأن العديد من الدول الأوروبية ل 

تزال تعتمد على الن�تو«.

»التخلف املذهل”
 لالحتاد االأوروبي

   من �سدف الروزن�مة، اخلمي�س 
اأط��ل��ق اجلي�س  بينم�  ف��راي��ر،   24
ال�سخمة  الق�سف  حملة  الرو�سي 
انتهى  ب���أك��م��ل��ه���،  اأوك���ران���ي����  ع��ل��ى 
الحت�د الأوروبي اأخرًيا من �سي�غة 
برن�مج  وه�����و  ي�����������ورودرون،  ع���ق���د 
�سيوفر  ط���م���وح  اأوروب��������ي  دف����ع���ي 
بن  م�سركة  بدون طي�ر  ط�ئرات 
العديد من الدول الأع�س�ء يف اأفق 

“بداأت   .2029  ...
اأوروب� تفهم ع�مل م� 
الب�ردة  احل���رب  بعد 
اجل��دي��د، ي��رى بيري 
فيمونت، املمثل اخل��س لإمي�نويل 
ت�أخرت  لكنه�  ل��رو���س��ي���،  م����ك���رون 
اللح�ق  الآن  وعليه�  خي�يل  ب�سكل 
م�س�عف!«.     ج��ه��د  ب��ب��ذل  ب���ل��رك��ب 
امل��ث���ل الأك���ر و���س��وًح��� ه��و احل�لة 
اأكر  اقت�س�دي،  كعمالق  الأمل�نية: 
دول�����ة يف الحت�������د الأوروب���������ي من 
اأمل�ني�  ت��ظ��ل  ال�����س��ك���ن،  ع���دد  ح��ي��ث 
ق��زًم��� ع�����س��ك��رًي���. ب���أق��ل م��ن 200 
هو  البوند�سوير  ف���إن  األ��ف جندي، 
اأوكراني�،  جي�س  من  اأ�سغر  جي�س 
الذي  “اجلي�س  املث�ل.  �سبيل  على 
تقريب�”،  ك��ف���ف  ح���ل��ة  يف  اأق�����وده 
ك�ن هذا رد فعل رئي�س الأرك���ن يف 
ر�س�لة مثرية ُن�سرت على ال�سبك�ت 
امل��سي،  اخلمي�س  يوم  الجتم�عية 
يف خ�سم ال��غ��زو ال���رو����س���ي.    بعد 
ث��الث��ن ع���ًم��� م��ن ف��ك الرتب�ط 

ب�حلليف  الت�مة  والثقة  الع�سكري 
ثورة:  اأمل���ن��ي��� يف  ت�سرع  الم��ري��ك��ي، 
�سولتز  اأولف  امل�����س��ت�����س���ر  اأع���ل���ن 
ملي�ر   100 ت��خ�����س��ي�����س  الأح������د 
ي�����ورو ل��ت��ح��دي��ث ج��ي�����س��ه��� واإن���ف����ق 
ع�سكري �سنوي يزيد عن 2 ب�مل�ئة 
م���ن ن���جت��ه��� امل��ح��ل��ي الإج����م�����يل. 
الأمنية  “ال�سي��سة  م�سبوق.  غري 
الأمل����ن���ي���ة مت���ر ب��ت��غ��ي��ري رادي���ك����يل، 
“حقبة جديدة” ل�ستخدام كلم�ت 
زمي�،  اأميلي  تعتقد  �سولتز،  اأولف 
ت�سبب يف �سدمة  اأوكراني�  ان غزو 

حقيقية يف البالد.«

اإر�سال ال�سالح اإىل 
كييف ثورة يف بروك�سل

 � اأي�سً اأوروب�������  ي��ج��ب ع��ل��ى  ل��ك��ن     

قرار  يف  الق�سري.  امل���دى  ت��دي��ر  اأن 
فراير،   27 الأح�����د  ا���س��ت��ث��ن���ئ��ي، 
اأوكراني�  بتزويد  بروك�سل  تعهدت 
ب�أ�سلحة بقيمة 450 مليون يورو، 

يف خ�سم معركة �سد رو�سي�.
الأزم���������ة، مل يخف  ب����داي����ة  م���ن���ذ   
ف������الدمي������ري ب�����وت�����ن ت���ه���دي���دات���ه 
ال�سويد  ح���ذر  ل��ق��د  ل���الأوروب���ي���ن: 
وف����ن����ل����ن����دا ب�������س���������������ك���ل خ����������س من 
اإذا  الع�س����كرية”  “العواق���ب 
ان�����س��م��ت ه�����ت�����ن ال����دول����ت�����ن اإىل 

الن�تو.
   »اأوك��ران��ي��� ل��الأ���س��ف جت��د نف�سه� 
لن  هذا  ولكن  رو�سي�،  �سد  وحيدة 
ي��ك��ون ه���و احل�����ل ب���ل��ن�����س��ب��ة لدول 
الحت��������د الأوروب�����������ي، ي����وؤك����د ج�ن 
دومينيك جولي�ين، رئي�س موؤ�س�سة 

روبرت �سوم�ن، تن�س امل�دة 7-42 
م��ن امل��ع���ه��دات الأوروب��ي��ة على اأنه 
الحت�د  يف  ع�سًوا  رو�سي�  مل�ست  اإذا 
ح�لة  يف  نف�سه�  �ستجد  الأوروب����ي، 
الأوروبية،  ال��دول  حرب مع جميع 
هذا  فهم  بوتن  اأن  م��وؤك��دا  ولي�س 

جيًدا ...«.
القوات  وردع  ال��ت��ه��دي��د  ومل���ن���ع     
جنوده�  اأوروب�����  ن�سرت  ال��رو���س��ي��ة، 
بولندا  من  ال�سرقي،  ج�نبه�  على 
البلطيق،  دول  ف��وق  روم���ن��ي���.  اإىل 
الفرن�سية  ال�����ط������ئ�����رات  ت�����ق�����وم 
بدوري�ت  والدمن�ركية  والإ�سب�نية 
ظلت  وج������ي������ه،  ول�������س���ب���ب  الآن. 
تفتقر  واإ�ستوني�  وليتواني�  لتفي� 

للطريان... 
عن الك�سربي�ص

احلريق االأوكراين:

بعد الغزو الرو�صي, ال�صحوة الع�صكرية الكربى لأوروبا
اأدركت اأوروبا اأن احلرب على قارتها ممكنة واأن نظامها الدفاعي حمدود جدا

اإىل  ت��دع��و  الكونغر�س  يف  اأ���س��وات 
اجلمهوري  الن�ئب  مثل  الت�سعيد 
اآدم كيزينغر الذي غرد عن �سرورة 
اإع���الن ال��ولي���ت امل��ت��ح��دة منطقة 

حظر جوي فوق اأوكراني�.
�سيجر  ف�����إن����ه  ذل�����ك  ح�����دث  اإذا 
اإ�سق�ط  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال����ولي�����ت 
الك�تب  ويحمد  رو���س��ي��ة.  ط���ئ��رات 
اهلل، لأن اإدارة ب�يدن اأ�س�رت اإىل اأنه� 
ل تنوي الإق��دام على اأمر مم�ثل، 

الت�أهب الق�سوى، لكن ذلك  ح�لة 
ل يب�سر ب�خلري.

مهم� تكن نواي� بوتن، وقد يكون 
ف�إن  التهويل،  من  الكثري  ذل��ك  يف 
خطرية  النووية  التهديدات  ه��ذه 
واأك����ر عدوانية  م�����س��وؤول��ة،  وغ���ري 
ع�ملي  زعيم  اأطلقه  تهديد  اأي  من 

منذ عقود.
ع�ملي.  زع���ي���م  اأي  ل��ي�����س  وب���وت���ن 
مت����ل����ك دول�����ت�����ه اأك��������ر ع�������دد من 
اأي  مع  ب�ملق�رنة  النووية  الروؤو�س 
دول���ة اأخ���رى يف ال��ع���مل، مب��� فيه� 
امل���ت���ح���دة، ووف����ق احت�د  ال����ولي�����ت 
رو�سي�  الأمريكين، متلك  العلم�ء 
ن��ووي��ة بينم�  6 اآلف راأ����س  ق��راب��ة 
من  بقليل  اأق��ل  املتحدة  ل��ل��ولي���ت 

.5500
و�سع  يف  لي�س  الع�مل  الأق���ل،  على 
1962 حن  �سبيه ب�أزمة كوب� يف 
اأن  كينيدي  ج��ون  الرئي�س  اعتقد 
النووية  احل����رب  ان����دلع  اح��ت��م���ل 

يراوح بن 33 اإىل 50%.
اأن معظم اخلراء يعتقدون  يبدو 
يبقى  ال��ن��ووي��ة  احل����رب  خ��ط��ر  اأن 
متدني�ً، خ��سًة ب�سبب امتن�ع اإدارة 
ب�سكل  ب�يدن عن التدخل ع�سكري�ً 

مب��سر يف اأوكراني�.
ت�ميز  ن��ي��وي��ورك  اإىل  ح��دي��ث  ويف 
اأ�ست�ذ  ق����ل  امل������س��ي،  الأ���س��ب��وع  يف 
العالق�ت الدولية يف كلية كينيدي 
للحوكمة بج�معة ه�رف�رد �ستيفن 
ب�سبب  م��وت��ي  “فر�س  اإن  وول����ت 
ت���زال  �سئيلة اإىل  ن���ووي ل  ح��رب 

•• وا�صنطن-وكاالت

يرى الك�تب ال�سي��سي يف �سحيفة 
“لو�س اأجنلي�س ت�ميز” نيكول�س 
العظمين  القوتن  اأن  غولدبريغ 
ال�����ب������ردة جنحت�  خ�����الل احل���ق���ب���ة 
ال�سدام  ت��ف���دي  يف  عجيب  ب�سكل 
الولي�ت  تتواجه  واليوم،  النووي. 
الأكر  الدولت�ن  ورو�سي�،  املتحدة 
مت�س�عد  ن���زاع  يف  ن���ووي����ً،  ت�سلح�ً 
ب�سبب اأوكراني�. وبداأت التهديدات 
الرو�سي،  اجل����ن���ب  م���ن  ال���ن���ووي���ة 
وق����ل ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري بوتن 
الأجنبية  للدول  امل��سي  اخلمي�س 
ال���ت���ي ت���ت���ج���راأ ع���ل���ى ال���ت���دخ���ل يف 
“�ستكون  لأوك�����ران�����ي������:  خ��ط��ط��ه 
العواقب كم� مل تروه� قط طوال 

ت�ريخكم«.
واإذا مل يكن ذلك وا�سح�ً مب� فيه 
الكف�ية، ق�ل بوتن اأي�س�ً: “تبقى 
رو���س��ي��� واح����دة م��ن اأق����وى ال���دول 
ال��ن��ووي��ة.  ل��دي��ه��� م��ي��زة معينة يف 
يف  التطور.  ف�ئقة  الأ�سلحة  بع�س 
هذا ال�سي�ق، ل يجب اأن هن�ك �سك 
حمتمل  م��ع��ت��د  اأي  اأن  اأح����د  ل���دى 
وخيمة  وع��واق��ب  هزمية  �سيواجه 

اإذا ه�جم دولتن� ب�سكل مب��سر«.
وي����وم الأح�����د، و���س��ع ق����وات ال���ردع 
ق�سوى”  “ت�أهب  ح���ل  يف  النووي 
“ت�سريح�ت  اإنه�  ق�ل  م�  على  رداً 
عدوانية” من الغرب �سد رو�سي�.

حد  ل  اأن  اإىل  غ��ول��دب��ريغ  وي�سري 
تعنيه  مم�  ب�ل�سبط  مت�أكداً  يبدو 

مادورو يعربرّ لبوتني 
عن »دعمه القوي« 

•• كراكا�س-اأ ف ب

اأعرب الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 
م�دورو خالل حم�دثة ه�تفية مع 
بوتن  فالدميري  الرو�سي  نظريه 
ملو�سكو  القوي”  “دعمه  ع��ن  ع��ن 
ال����ت����ي ت����وا�����س����ل ق����وات����ه����� غ���زوه���� 
لأوكراني�، بح�سب م� ج�ء يف بي�ن 

للكرملن وتغريدة مل�دورو.
واأو�سح بي�ن الكرملن اأّن “م�دورو 
اأعرب عن دعمه القوي لالإجراءات 
الرئي�سية لرو�سي� وا�ستنكر ن�س�ط 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف �سم�ل  ال���ولي����ت 
لال�ستقرار  امل����زع����زع  الأط���ل�������س���ي 
حملة  حم�ربة  اأهمية  على  و���س��ّدد 
الأك�ذيب والت�سليل التي اأطلقته� 

الدول الغربية«.
روؤيته  “�س�رك  بوتن  اأّن  واأ���س���ف 
ب�أوكراني�  ي��ت��ع��ّل��ق  م����  يف  ل��ل��و���س��ع 
واأّكد اأّن اأهداف العملية الع�سكرية 
ال�سك�ن  حم�ية  يف  تتمّثل  اخل��سة 
امل���دن���ي���ن يف دون���ب��������س واع�����راف 
دونيت�سك  ب��ج��م��ه��وري��ت��ي  ك��ي��ي��ف 
الرو�سية  وب�ل�سي�دة  ولوغ�ن�سك 
نزع  ال��ق��رم، ويف  �سبه ج��زي��رة  على 
�سالح الدولة الأوكرانية واجتث�ث 
املح�يد  و�سعه�  و���س��م���ن  ن�زيته� 

وغري النووي«.

التفكك  م���ف����ع���ي���ل  اإل�����غ������ء  ع���ل���ى 
اأن��ه م��ذل لالحت�د  ال��ذي يفر�س 
يحتل  ل  ف���ل���م����ذا  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي، 
ك�ن  اإذا  خ��سًة  جريانه  من  املزيد 
يعتقد اأن الغرب غري م�سمم على 

اإيق�فه؟
ال����ولي�����ت  اأن  غ����ول����دب����ريغ  ذك������ر 
ل���ن تتورط  اإن���ه����  ق����ل���ت  امل���ت���ح���دة 
ع�����س��ك��ري���ً يف اأوك���ران���ي����. ل��ك��ن ثمة 

اأ�سبحت  ل��و  ج���داً، حتى  بعيد  ح��د 
اأكر مم� ك�نت عليه ب�لأم�س«.

طلب  بعد  لغولدبريغ  وول���ت  ق���ل 
اأن  اأعتقد  “ل  ب�لتو�سيح:  اإ���س���يف 
بوتن اأو املقربن منه انتح�ريون، 
ول يتطلب الأمر عبقرية لت�سور 
نووي  ق�سف  ت��ب���دل  �سيخفله  م��� 

على اجل�نبن«.
اأتوقع  ل  ال�سبب،  “لهذا  واأ���س���ف 
ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ل��ح��ة ن���ووي���ة. لكن 
احلوادث قد تقع، والق�دة ي�سيئون 

احل�س�ب�ت اأحي�ن�ً ب�سكل �سيئ«.
املعلوم�ت  ب��رن���م��ج  م���دي���ر  وق������ل 
ال���ع���ل���م����ء  احت�����������د  ال�����ن�����ووي�����ة يف 
كري�ستن�سن،  ه�ن�س  الأم��ري��ك��ي��ن 
لغولدبريغ، اأي�س�ً اإنه مل يكن قلق�ً 
ب�سكل رهيب من ا�ستخدام الأ�سلحة 
يحدث  “كم�  ال���ن���زاع  يف  ال��ن��ووي��ة 
توا�سل  ل��و  “لكن  وت���ب��ع  الآن”. 
واأ�سبحت عملي�ت قوات  الت�سعيد 
بطريقة  مت�س�بكة  ون���ت��و  رو���س��ي��� 
احتم�ل  هن�ك  �سيكون  عنده�  م���، 
وردود  اإ����س����يف،  لت�سعيد  حقيقي 

فعل مب�لغ فيه�«.
اإىل  م�����س��رياً  مق�له  ال��ك���ت��ب  يت�بع 
للخراء.  ال����ق����رار  ���س��ي��رك  اأن�����ه 
رغم  اأن���ه  ي�سيف  للتو�سيح  ل��ك��ن 
نووية  ح��رب  ان���دلع  احتم�لت  اأن 
غري مق�سودة، �سئيلة، يبقى اأنه ل 

ميكن ا�ستبع�ده�. اإطالق احلروب 
وت�سعيده�  اإي��ق���ف��ه���،  م��ن  اأ���س��ه��ل 
يف  ب��وت��ن  ق���ل  كبحه�.  م��ن  اأ�سهل 
بحم�ية  فقط  مهتم  اإن���ه  ال��ب��داي��ة 
�سرق  يف  الن���ف�������س����ل���ي���ة  امل���ن����ط���ق 

اأوكراني�، لكن ذلك ك�ن كذبة.
اإ�س�فية،  اأ���س��ئ��ل��ة  ال��ك���ت��ب  وي��ط��رح 
اأن ي�سع الرئي�س الرو�سي  مبجرد 
ن�سب عينيه ك�مل اأوكراني� فلم�ذا 
�سيتوقف عنده�؟ واإذا ك�ن حري�س�ً 

لكن ل تزال هن�ك نقطة اإ�سك�لية. 
تفكري  ي��ف��ه��م  اأح������د  ل  اأن  ي���ب���دو 
براغم�تية  ي�����س��ع��ى  ه���ل  ب���وت���ن. 
اأهداف وا�سحة  وحذر اإىل حتقيق 
وحمدودة مثل اإبق�ء اأوكراني� خ�رج 
التح�لف  “انته�ك”  ووق���ف  ن���ت��و 
حلدود رو�سي�؟ اأم اأن اأهدافه اأكر 
�سمولية وامري�لية تق�سي ب�إع�دة 

بن�ء الإمراطورية الرو�سية؟
وي���ت�������س����ءل ال���ك����ت���ب اأي���������س�����ً عن 
اأن  اإىل  ت�����س��ري  ال���ت���ي  ال���ت���ق����ري���ر 
ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي اأ����س���ب���ح غري 
واق��ع��ي يف ال��ع���م��ن امل������س��ي��ن من 

العزلة ب�سبب اجل�ئحة.
النووية  املواجهة  اأن  الك�تب  يقبل 
لكن  بعيد.  حد  اإىل  مرجحة  غري 
م�����س���ه��دة ب��وت��ن ي��دم��ر الأع����راف 
تذكر  امل��سية  الأي�����م  يف  ال��دول��ي��ة 
يتبخر  مل  ال��ن��ووي،  التهديد  ب����أن 

مع انهي�ر الحت�د ال�سوفييتي.
نووية،  اأ���س��ل��ح��ة  دول  ت�����س��ع  مت��ل��ك 
ال�سم�لية،  وكوري�  ب�ك�ست�ن،  بينه� 
ورو����س���ي����، وال�������س���ن، ن���ه��ي��ك عن 
ال��ولي���ت امل��ت��ح��دة، ال��وح��ي��دة التي 
وعلى  ال�����س���ب��ق،  يف  ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��� 
لنزع  ال�����س��ع��ي  م���وا����س���ل���ة  ال����ع�����مل 
الأ�سلحة النووية ووقف انت�س�ره�، 
ب�����حل����روب  ال�����ف�����وز  مي���ك���ن  ل  اإذ 

النووية. 
الغرب  الق�سري، على  امل��دى  وعلى 
اأن يكون حذراً للغ�ية وهو يح�ول 
اإب����ع�����د ب���وت���ن ع���ن احل����ف���ة التي 

اقرب منه� بتهور، وفق الك�تب.

هل يتحول اجتياح رو�صيا لأوكرانيا اإىل حرب نووية؟

حتليل

••الفجر -خرية ال�صيباين
نيفادا،  اأو  كنتاكي  �سباب  من  مئات،  ب�سع  كانوا       
ثالثة  قبل  فرباير.  اأوائــل  يف  بولندا  اإىل  و�سلوا 
عرب  الأوكــرانــيــا،  الرو�سي  الغزو  بــدء  من  اأ�سابيع 
جوًا  املحمولة   82 االأ�سطورية  الفرقة  اأع�ساء 
اأ�سالفهم  مثل  اأوروبا،  عن  للدفاع  االأطل�سي  املحيط 

عام 1944.

تـــاأكـــيـــد هــ�ــصــا�ــصــة 
ـــاد الأوروبــــي  الحت
اجلي�س  مواجهة  يف 
واعتماده  الرو�صي 
على  ــري  ــك ــص ــ� ــع ال
املتحدة  الـــوليـــات 

اوروب� ت�سلم ا�سلحة لأوكراني�

يف اإط�ر الن�تو، ن�سر جنود اأمريكين يف بولندا
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عربي ودويل

 ت�ستعد الي�ب�ن لتمديد قيود مك�فحة ج�ئحة كوفيد-19 يف بع�س 
تف�سي  ب�سبب  امل�ست�سفي�ت  يف  امل�س�بن  اأع��داد  ارتف�ع  و�سط  املن�طق 

املتحور اأوميكرون.
ال��ي���ب���ين ه���ريوك����زو م�ت�سونو  ال�����وزراء  اأم��ن���ء جمل�س  وق����ل ك��ب��ري 
لل�سحفين اإن احلكومة املركزية تلقت طلب�ت من خم�س مق�طع�ت، 
التي من  الإج��راءات  الي�ب�ن، لتمديد  اأو�س�ك� وكيوتو يف غرب  منه� 

املقرر اأن ينتهي العمل به� يوم الأحد.
وذكرت و�س�ئل اإعالم اأنه من املتوقع اأن تطلب ع�سر مق�طع�ت منه� 
والتي  اأ�س�بيع  اأو ثالثة  لأ�سبوعن  القيود  الع��سمة متديد  طوكيو 

ت�سمل تقليل �س�ع�ت العمل واحلد من بيع امل�سروب�ت الكحولية.
وجتتمع جلنة من خراء ال�سحة اأم�س الأربع�ء ل�سي�غة توجيه�ت 

للحكومة فيم� يتعلق مبك�فحة اجل�ئحة.
وعلى الرغم من انخف��س اأعداد الإ�س�ب�ت اجلديدة مق�رنة مب�ستوى 
تواجه  ت��زال  ل  امل�ست�سفي�ت  ف���إن  امل��سي  ال�سهر  يف  م�سجل  قي��سي 

�سغوط� لعالج طوف�ن من املر�سى امل�س�بن ب�أعرا�س �سديدة.
و���س��ج��ل��ت ال��ي���ب���ن اأع���ل���ى ح�����س��ي��ل��ة وف���ي����ت ب���مل��ر���س خ���الل فراير 
4856 وف�ة وفق� مل� ذكرته هيئة الإذاع��ة والتلفزيون  �سب�ط بلغت 

الي�ب�نية.
 
 

 اأعلنت بريط�ني� اأّنه� فر�ست عقوب�ت على اأربعة م�سوؤولن ع�سكرين 
الرو�سي  للغزو  البلد  ه��ذا  دع��م  ب�سبب  بيالرو�س  يف  و�سركتن  كب�ر 
لأوكراني�. وق�لت وزيرة اخل�رجية الريط�نية ليز ترا�س يف بي�ن اإّن 
“نظ�م )الرئي�س البيالرو�سي الك�سندر( لوك��سنكو ي�س�عد ويحّر�س 
ب�سكل ن�سط على الغزو غري ال�سرعي لأوكراني� و�سيتعّن عليه حتّمل 

العواقب القت�س�دية لدعمه بوتن«.
اأرك�ن  رئي�س  خ�سو�س�ً  ال��ف��وري،  الأث���ر  ذات  العقوب�ت  وت�ستهدف 
اإىل ثالثة  اإ�س�فة  الدف�ع فيكتور غوليفيت�س  اجليو�س ون�ئب وزير 

م�سوؤولن ع�سكرين كب�ر اآخرين.
ومّت  املتحدة  اململكة  اإىل  ب�ل�سفر  الأرب��ع��ة  للرج�ل  ُي�سمح  يعد  ومل 
جتميد ممتلك�تهم يف البالد، بح�سب م� ج�ء يف البي�ن املن�سور على 
�سركتن  على  عقوب�ت  ُفر�ست  كم�  الريط�نية.  احلكومة  موقع 
�سرب�ت  ن��وّج��ه  “اإّنن�  ت��را���س  وق���ل��ت  ب��ي��الرو���س��ي��ت��ن.  ع�سكريتن 
اقت�س�دية اإىل بوتن واملقّربن منه. ولن نتوّقف حتى ا�ستع�دة �سي�دة 
اأوكراني� ووحدة اأرا�سيه�«. وك�نت لندن اأعلنت اأّنه� �ستفر�س عقوب�ت 
على اأوليغ�ر�سين مقّربن من الكرملن وعلى م�س�رف رو�سية بينه� 
�سبريبنك، وق�لت الإثنن اإّنه� تعتزم “يف الأي�م املقبلة” جتميد كّل 

اأ�سول البنوك الرو�سية املوجودة على اأرا�سيه�.
 

وافق البنك الدويل على تقدمي م�س�عدات اإن�س�نية لل�سعب الأفغ�ين 
ب���أك��ر م��ن ملي�ر دولر وذل���ك م��ن خ��الل حت��وي��ل وج��ه��ة ا�ستخدام 

اأموال من “ال�سندوق ال�ستئم�ين لإع�دة اإعم�ر اأفغ�ن�ست�ن«.
وق�لت املوؤ�س�سة التي تّتخذ وا�سنطن مقّراً يف بي�ن اإّن هذه امل�س�عدة 
امل�لية �ستكون “يف �سكل منح” لوك�لت الأمم املتحدة ومنظم�ت غري 
املوقتة  الإدارة  �سيطرة  خ�رج  “�ستبقى  اأّنه�  موؤّكدة  دولية،  حكومية 
 10 ال��دويل يف  البنك  اأعلن  بعدم�  امل�س�عدة  وت�أتي هذه  لط�لب�ن«. 
 280 بقيمة  لأفغ�ن�ست�ن  م�س�عدة  تقدمي  الأول/دي�����س��م��ر  ك�نون 

مليون دولر، ق�ئاًل وقتذاك اإن الأمر يتعلق ب�”اخلطوة الأوىل«.
�سندوق  هو  اأفغ�ن�ست�ن”  اإع��م���ر  لإع����دة  ال�ستئم�ين  و”ال�سندوق 
الرامية  الدولية  امل�س�عدات  تن�سيق  مهّمته  امل�نحن  متعّدد  ائتم�ن 

اإىل حت�سن حي�ة مالين الأفغ�ن.
ويدير البنك الدويل هذا ال�سندوق ني�بة عن اجله�ت امل�نحة التي 

بلغ عدده� حتى اليوم 34 م�نح�ً، وفق�ً ملوقعه الإلكروين.
“ال�سندوق  ظ��ّل  ك�بول،  يف  ال�سلطة  على  ط�لب�ن  ا�ستولت  اأن  واإىل 
ال�ستئم�ين لإع�دة اإعم�ر اأفغ�ن�ست�ن اأكر م�سدر لتمويل التنمية يف 
اأفغ�ن�ست�ن، اإذ ك�ن ميّول م� ي�سل اإىل %30 من ميزانية اأفغ�ن�ست�ن 

بح�سب امل�سدر نف�سه. ويدعم الوظ�ئف احلكومية الأ�س��سية”، 
ومنذ 2002 قّدم “ال�سندوق ال�ستئم�ين لإع�دة اإعم�ر اأفغ�ن�ست�ن” 
ع وحت�سن  دعم�ً من خالل برامج وطنية، مثل احلّد من وفي�ت الر�سّ

تعليم الأطف�ل.

عوا�صم

طوكيو

لندن

وا�شنطن

 الأردن يبداأ اإجالء رعاياه من اأوكرانيا 
•• عمان-اأ ف ب

و�سط  اأوكراني�  الع�لقن يف  رع�ي�ه  اإج��الء  الأرب��ع���ء يف  اأم�س  الأردن   �سرع 
الغزو الرو�سي لهذا البلد، مع و�سول اأول ط�ئرة ع�سكرية تنقل 65 اأردني� 
مع ع�ئالهم اإىل مط�ر م�رك� الع�سكري يف عم�ن ق�دمة من روم�ني�، على 

م� اأف�د م�سورو وك�لة فران�س بر�س.
وق�ل بي�ن �س�در عن وزارة اخل�رجية الأردنية اإن “ط�ئرة �سالح اجلو امللكي 
الأردين الأوىل قدمت من مط�ر هرني كوندا يف بوخ�ر�ست بروم�ني� اإىل 
مط�ر م�رك� الع�سكري يف عم�ن وعلى متنه� حوايل 65 اأردني� وع�ئالتهم«. 
يف  وك���ن  غ(  ت   12،00(  15،00 ال�س�عة  ح��وايل  عند  الط�ئرة  وحطت 
الوطني لالأمن  املركز  رئي�س  ون�ئب  وزارة اخل�رجية  اأمن ع�م  ا�ستقب�له� 

واإدارة الأزم�ت، وم�سوؤولن اآخرين.
الإجالء  “ط�ئرة  ف���إن  الق�س�ة،  �سفي�ن  روم�ني�  يف  الأردن  �سفري  وبح�سب 
الأردنين  املواطنن  لإج��الء  به�  الث�ين،  عبداهلل  امللك  وجه  التي  الث�نية 
اأوك��ران��ي���، �ستغ�در م�س�ء  ق���دم��ن م��ن  اإىل روم�ني�  ال��ذي��ن ع��روا احل���دود 

الأربع�ء«.
�سخ�س من   3500 بحوايل  اأوكراني�  يف  املقيمن  الأردن��ي��ن  ع��دد  ويقدر 

بينهم طالب ج�مع�ت.
اأوك��ران��ي��� خالل  اأردن��ي��� ع���روا ح���دود   537 واأك����دت وزارة اخل���رج��ي��ة ان 
وهنغ�ري�  و�سلوف�كي�  وبولندا  روم�ني�  اجل��وار:  دول  ب�إجت�ه  امل��سية  الأي���م 
ومولدوف�. واأو�سحت الوزارة التي �سكلت خلية اأزمة اأنه� توا�سل بذل جهود 
حثيثة لإيج�د ممرات اآمنة لالأردنين ومتكينهم جميع� من اخلروج ب�أم�ن 

من اأوكراني�.

بعد منح الثقة للحكومة الليبية اجلديدة.. ماذا ينتظر با�صاغا؟

فورين بولي�س: رو�صيا ن�صرت �صالحًا مرعبًا للتقدم يف اأوكرانيا

بوينغ تعلن تعليق دعمها اللوج�صتي ل�صركات الطريان الرو�صية زيلين�صكي: رو�صيا تريد »حمو« اأوكرانيا وتاريخها 
•• نيويورك-اأ ف ب

اأعلنت جمموعة “بوينغ” الأمريكية العمالقة يف جم�ل �سن�عة الط�ئرات الثالث�ء اأّنه� �ستعّلق اخلدم�ت اللوج�ستية التي 
تقّدمه� ل�سرك�ت الطريان الرو�سية )قطع الغي�ر وال�سي�نة والدعم الفّني(، كم� �ستوقف “عملي�ت رئي�سية” يف مو�سكو، وذلك 

ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكراني�.
وق�ل متحّدث ب��سم بوينغ يف ر�س�لة تلّقته� وك�لة فران�س بر�س “عّلقن� عملي�ت رئي�سية يف مو�سكو واأغلقن� موؤقت�ً مكتبن� يف 
ا�ستمرار  ظّل  يف  الرو�سية.  الطريان  ل�سرك�ت  الفني  والدعم  وال�سي�نة  الغي�ر  قطع  خدم�ت  اأي�س�ً  “نعّلق  م�سيف�ً  كييف”، 
ال�سراع، ترّكز طواقمن� على �سم�ن �سالمة زمالئن� يف املنطقة«. وي�أتي ان�سح�ب بوينغ من ال�سوق الرو�سية يف وقت ذكرت 
الط�ئرات  الثالث�ء منع  ال�سنوي حول ح�ل الحت���د م�س�ء  �سيعلن يف خط�به  ب�يدن  الرئي�س جو  اأّن  اأمريكية  اإع��الم  و�س�ئل 

الرو�سية من ا�ستخدام املج�ل اجلوي الأمريكي.
وهذه العقوبة الأ�س��سية التي �سيفر�سه� ب�يدن على قط�ع الطريان الرو�سي �سبقه اإليه� كّل من الحت�د الأوروبي وكندا وذلك 
رّداً على غزو رو�سي� ج�رته� اأوكراني�. وك�نت �سركة اخلطوط اجلوية الرو�سية “اآيروفلوت” التي ت�سخدم طرازي بوينغ 737 

و777 اأعلنت الأ�سبوع امل��سي اأّنه� �ستعّلق رحالته� اإىل اأوروب� ب�سبب احلظر الذي فر�سه عليه� الحت�د الأوروبي.

وحمو بلدن� وحمون� جميع�” وح�س بلدان 
الع�مل على عدم الوقوف على احلي�د.

الهجوم  اأن  الأوك��������راين  ال��رئ��ي�����س  وت����ب���ع 
التلفزيون  برج  ا�ستهدف  الذي  ال�س�روخي 
يف كييف يف موقع �سهد مذبحة ن�زية ط�لت 
اأك���ر م��ن 30 األ���ف ي��ه��ودي خ��الل احلرب 
ب�لن�سبة  “كييف  اأن  يظهر  الث�نية  الع�ملية 

اإىل كر يف رو�سي� غريبة مت�م�«.
واأ���س��ف��رت ه���ذه ال�����س��رب��ة اأي�����س��� ع��ن مقتل 
ال�سلط�ت  ب���ح�������س���ب  اأ�����س����خ����������س  خ���م�������س���ة 
وهو  زيلن�سكي  اإىل  وب�لن�سبة  الأوك��ران��ي��ة، 
ي��ه��ودي، ف���إن رم��زي��ة امل��وق��ع ت��وؤك��د التهديد 

اأنه  اإىل  واأ�س�ر  الأوكرانية.  للهوية  الرو�سي 
ال�سلط�ت  َب��َن��ت  ال�سوفي�تي،  احلكم  ظ��ل  يف 
“جزء  يف  ري��سي�  وجممع�  التلفزيون  ب��رج 
مم��ي��ز م��ن اأوروب�������، م��ك���ن ل��ل�����س��الة ومك�ن 

لإحي�ء ذكرى«.
وق�ل “اأن� اأخ�طب الآن جميع يهود الع�مل. 
األ ترون م� يحدث؟ لهذا ال�سبب من املهم 
الع�مل  ح��ول  اليهود  مالين  يلزم  األ  ج��دا 
ولدت  “الن�زية  واأ���س���ف  الآن”.  ال�سمت 
يف ���س��م��ت. ل��ذل��ك ارف���ع���وا ال�����س��وت حي�ل 
قتل امل��دن��ي��ن. ارف��ع��وا ال�����س��وت ح��ي���ل قتل 

الأوكرانين«.

•• كييف-اأ ف ب

فولودميري  الأوك����������راين  ال���رئ���ي�������س  ات���ه���م 
ب�ل�سعي  مو�سكو  الأرب��ع���ء  اأم�س  زيلين�سكي 
داعي�  وت���ري��خ��ه���  اأوك���ران���ي����  “حمو”  اإىل 
اليهود اإىل “عدم لزوم ال�سمت” بعد ق�سف 
رو�سي قريب من موقع ب�بي ي�ر الذي �سهد 
م��ذب��ح��ة ل��ل��ي��ه��ود ع��ل��ى ي��د ال��ن���زي��ن خالل 

احلرب الع�ملية الث�نية.
يعرفون  “ل  م�������س���ور  م���ق���ط���ع  يف  وق��������ل 
عن  �سيئ�  يعرفون  ل  ع��سمتن�.  ع��ن  �سيئ� 
ت�ريخن�  اأوامر مبحو  ت�ريخن�. لكن لديهم 

•• طرابل�س-وكاالت

�سّوت جمل�س النواب الليبي، على منح 
فتحي  ال���وزراء  رئي�س  حلكومة  الثقة 
ِمن  �سوًت�   92 ح���زت  والتي  ب��س�غ�، 
جمموع 101 ن�ئب ح�سروا اجلل�سة. 
عقيلة  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  وق����ل 
نه�ئّي  ب�سكٍل  اأق���ّر  املجل�س  اإن  �س�لح، 
ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��وي��ت مب��ن��ح الثقة 
 3 م��ن  تتكون  اأن��ه���  واأع��ل��ن  للحكومة، 
وزيًرا  و29  احل��ك��وم��ة  لرئي�س  ن���واب 
اليمن  ح��ل��ف  واأن  دول�����ة،  وزراء  و6 

�سيكون اخلمي�س الق�دم.
امل�سوؤولة  ه��ي  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����س����ف 
توليه�  م��دة  واأن  ال�سعب،  اأم����م  الآن 
امل�سوؤولية �ستمتد حتى 14 �سهًرا، على 
الطريق  الفرة  هذه  اأن متهد خالل 
والرمل�نية،  الرئ��سية  لالنتخ�ب�ت 

وهذا على راأ�س اأولوي�ته�.
رئ��ي�����س احلكومة  ق�����ل  ج����ن���ب���ه،  م���ن 
اإن حكومته  اجلديدة، فتحي ب��س�غ�، 
الع��سمة  يف  م��ه���م��ه���  ت�ستلم  ���س��وف 

طرابل�س ب�سكل �سلمي واآمن.
وت�بع ب��س�غ�، يف كلمة م�سورة ن�سره� 

ب�إجراء  “ب��سرن�  “في�سبوك”:  ع��ل��ى  �سفحته  ع���ر 
وات�سلن� بجميع اجله�ت  والإداري��ة،  الق�نونية  التدابري 
و�ستكون  معهم،  ترتيب�ت  ولدين�  والع�سكرية،  الأمنية 

عملية الت�سليم ب�سكل �سل�س واآمنة بدون اأي م�سكلة«.
يف  النتخ�ب�ت  ب�إجراء  ملتزمة  حكومته  اأن  على  و�سّدد 
اأقره�  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  امل��ح��دد ح�سب خ���رط��ة  م��وع��ده��� 
الق�دمة،  الأي����م  يف  ال��دول��ة  جمل�س  و�سيقره�  ال��رمل���ن 
امل�س�ركة  مب��ب��داأ  تعمل  ���س��وف  حكومته  اأن  اإىل  م�����س��رًيا 
املجل�س  وكذلك  والدولة  النواب  جمل�سي  مع  والتع�ون 

الرئ��سي.
الك�ملة  الق�ئمة  على  عربية”  نيوز  “�سك�ي  وح�سلت 

 •• عوا�صم-وكاالت

ن�سبت جملة “الفورين بولي�سي” اإىل م�سوؤول دف�عي 
اأم��ري��ك��ي ك��ب��ري اأن رو���س��ي��� ن�����س��رت اأن��ظ��م��ة ق�����درة على 
اأوكرانية،  اأه��داف  على  ق�تلة  حرارية  �سواريخ  اإر�س�ل 
من  املزيد  يجهز  الكرملن  اأن  اإىل  حمتملة  اإ���س���رة  يف 
الأ�سلحة املرعبة لبث اخلوف يف نفو�س ال�سك�ن بعد اأن 
اأع�قت العقب�ت اللوج�ستية املراحل الأوىل من احلملة 

الع�سكرية.
هويته  �سرط حجب  ال��ذي حتدث  امل�سوؤول،  يوؤكد  ومل 
مك�ن ن�سر رو�سي� ق�ذف�ت القن�بل احلرارية. ومل توؤكد 
ذخ�ئر  اأي  ا�ستخدامه�  اأو  رو�سي�،  و�سع  ال��دف���ع  وزارة 

حرارية حتى يوم الثالث�ء، ح�سب امل�سوؤول.
اأبعد  اإىل  الأر�����س ذه��ب��وا  ع��ل��ى  ل��ك��ن كييف وم��راق��ب��ن 
املتحدة  ال��ولي���ت  اأوكراني� يف  ق���ل �سفري  اإذ  ذل��ك،  من 
ا�ستخدمت  رو�سي�  اإن  الثنن،  يوم  حقوقية  وجم�ع�ت 

ال�سالح ب�لفعل.
“القن�بل  ب�  اأي�س�  املعروفة  احلرارية  الذخ�ئر  وُتعرف 
ب�مت�س��س  احل�������رارة  ع�����يل  ب��ت��ف���ع��ل  الفراغية”، 
موجة  يخلف  م���  امل�ستهدفة،  املنطقة  م��ن  الأك�سجن 

انفج�ر اأطول من القن�بل التقليدية.
وق�ل خراء ملجلة “فورين بولي�سي” اإن من املرجح اأن 
الأوكراين،  لإره���ب اجلي�س  الأ�سلحة،  رو�سي�  ت�ستخدم 
العقب�ت  للتغلب على  امل��دن��ي��ة،  يف حم���ول��ة  وامل��ق���وم��ة 
املدن  نحو  الع�سكري  التقدم  اأع�قت  التي  اللوج�ستية 

واإخراج املرتزقة ب�سكٍل ك�مٍل من البالد، واأنه� راعت كل 
التوازن�ت ال�سي��سية.

الفيتوري،  اإب��راه��ي��م  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ي������س��ي  امل��ح��ل��ل  واأّك�����د 
لفتحي  الوزارية  الت�سكيلة  اأن  عربية”،  نيوز  ل�”�سك�ي 
واأنه�  والإق��ل��ي��م��ي،  اجل���غ���رايف  التق�سيم  راع���ت  ب������س���غ��� 
بن�سبة كبرية �س�حبه� توازن كبري من قبل ال�سخ�سي�ت 

املخت�رة.
ا�ستثن�ئية  �ستكون  احلكومة  هذه  اأن  الفيتوري  واأ�س�ف 
اأجهزة  التي مرت على  الوحيدة منذ فرة كبرية  لأنه� 
للك�سف عن  وال�����س��ج��الت اجل��ن���ئ��ي��ة  ال��ف�����س���د  م��ك���ف��ح��ة 

�سجالت املر�سحن.
املرتزقة  النتخ�ب�ت وخروج  اأن ملف  الفيتوري  واأو�سح 

للحكومة، وت�سمنت ثالث نواب، وهم علي فرج اإبراهيم 
علي  وخ�لد  الزادمة،  معتوق حممد  و�س�مل  القطراين، 
عبد  ح���ف��ظ  ال����وزراء  ق�ئمة  و�سمت  الأ���س��ط��ى.  حممد 
احل��م��ي��د ق���دور وزي����ًرا ل��ل��خ���رج��ي��ة، واأح��م��ي��د ح��م��د علي 
وزيًرا  رب��ه  ل��ل��دف���ع، وخ���ل��د م�سعود عبد  وزي����ًرا  ح��وم��ة 
للعدل، وع�س�م حممد بوزريبة وزيًرا للداخلية، واأ�س�مة 
�سعد حم�د �س�لح وزيًرا للتخطيط، وعثم�ن عبد اجلليل 
اجلديد  حممد  خليفة  وجمعة  لل�سحة،  وزي���ًرا  حممد 

وزيًرا للربية والتعليم.
احلكومة  اإن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سك�ي  خ�����راء،  ق����ل 
اجلديدة ج�ءت يف الأ�س��س للعمل على متهيد الطريق 
امل�����س���حل��ة الوطنية  اأم������م الن��ت��خ���ب���ت واإجن�������ز م��ل��ف 

وحذرت وزارة الدف�ع الرو�سية يوم الثالث�ء من �سرب�ت 
و�سيكة ع�لية الدقة يف الع��سمة الأوكرانية كييف.

ن�����س��ر ق����ذف����ت ذات ق����درة ح���راري���ة، م��ث��ل ق�ذفة  ل��ك��ن 
امل�سوؤولن  ا�ستنفر   TOS-1 امل��ت��ع��ددة  ال�����س��واري��خ 
واخلراء، حت�سب�ً لتحرك رو�سي نحو اأ�سلحة اأقل دقة 
مرتفع  مبعدل  التوجيه  دقيقة  اأ�سلحة  ت�ستخدم  لأنه� 

الكرى مثل خ�ركيف، وكييف.
وق�ل ميك مولروي، الن�ئب ال�س�بق مل�س�عد وزير الدف�ع 
ال�سواريخ  “هذه  املركزية:  املخ�برات  وك�لة  و�س�بط 
فح�سب،  املب��سرة  امل��ج���ورة  املنطقة  يف  قتلى  توقع  لن 
القريبن  رئتي  وم��ن  الهواء  من  الأك�سجن  �ستمت�س 

منه�. اإنه اأمر مروع«.

�سيكون  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وتوحيد 
على راأ�س اأولوي�ت احلكومة اجلديدة، 
واأن ب��س�غ� ق�در على اإجن�ز الكثري يف 
ة اأن حكومته ج�ءت  هذه امللف�ت، خ��سّ

نت�ج حوار ليبي ليبي دون تدخل.
العمل  ت�سّلم  اأن  اإىل  الفيتوري  واأ�س�ر 
الذي  الأم��ر  هو  الدبيبة  من حكومة 
احلكومة  اأم����م  الآن  عقبة  مي��ّث��ل  ق��د 
فكرة   ��� اأي�����سً ا�ستبعد  لكنه  اجل��دي��دة، 
الدبيبة  ن�سوب عمل ع�سكري لإخراج 
ب�لقوة، واأن الأمر �سيحت�ج اإىل مزيد 
املف�و�س�ت  لإمت����م  فقط  ال��وق��ت  م��ن 

الق�ئمة خلروج الدبيبة.
ال�سي��سي  املحلل  ا�ستبعد  ج�نبه،  من 
الليبي �سلط�ن الب�روين، فكرة ن�سوب 
وب��س�غ�،  ال��دب��ي��ب��ة  ب��ن  م�سلح  ن���زاع 
وتوّقع ب�أن يتنحى الدبيبة ج�نًب� اأم�م 
ب������س���غ��� راعى  اأن  ��ة  احل��ك��وم��ة، خ������سّ

التق�سيم اجلغرايف لختي�ر حكومته.
اأن��ه من املتوقع اأن  واأ���س���ف ال��ب���روين 
موؤقًت�  ���س��رت  م��ن  عمله  ب��س�غ�  ي��ب��داأ 
الدبيبة  الأو�س�ع وخروج  حتى تهدئة 
من طرابل�س، م�سرًيا اإىل اأّنه د�ستوريًّ� 
احلكومة  رئ���ي�������س  ه����و  الآن  ب��������س����غ 
واأو�سح  ال��ب��الد.  م�س�لح  ع��ن  املجل�س  اأم����م  وامل�����س��وؤول 
فعله،  الدبيبة  ي�ستِطع  مل  م�  فعاًل  ا�ستط�ع  ب��س�غ�  اأن 
اأنه ا�ستط�ع ت�سمية وزير الدف�ع اجلديد وتوّقع  فيكفي 
الطريق  ومتهيد  ال�سي�دية  املن��سب  ملف  اإجن���ز   � اأي�سً

لالنتخ�ب�ت واإخراج املرتزقة.
��ًة يف ظل  خ������سّ �سهلة  ت��ك��ون  ل��ن  امل��ه��م��ة  اأن  اإىل  واأ����س����ر 
�سي��سيًّ�  ال���ب���الد،  ب��ه���  ال��ت��ي مت���ر  ال��ك��ث��رية  ال��ت��ح��دي���ت 
تداعي�ت  اأن  اإىل   � اأي�سً م�سرًيا  واجتم�عيًّ�،   � واقت�س�ديًّ
الأزمة الرو�سية الأوكرانية �سُتلقي هي الأخرى بظالله� 
على ليبي�، واأن احلكومة يجب اأن تبداأ بو�سع خطة عمل 

ملواجهة الأزم�ت الن�جتة عن ذلك.

وتبداأ يف التفكري يف احل�س�ر يف احلرب لل�سيطرة على 
املدن الكرى.

الأ�سلحة يف حروب  ا�ستخدمت هذه  رو�سي�  اأن  وُيعتقد 
القرن  واأوائ���ل  امل��سي  ال��ق��رن  ت�سعيني�ت  يف  ال�سي�س�ن 
اإدان��ة من جم�ع�ت حقوق  اأث���ر  احل���دي والع�سرين، م� 
ال�سورية  الغوطة  الإن�س�ن، ويف حملة ل�ستع�دة مدينة 

يف 2018.
على  كبري  ب�سكل  الرو�سية  الع�سكرية  العقيدة  وتعتمد 
للقوات  غط�ء  لتوفري  امل��دى  بعيدة  والنريان  املدفعية 

الرية وتقوي�س معنوي�ت العدو.
وق�ل دارا م��سيكوت، الب�حث يف ال�سي��سة الب�رز يف �سركة 
الرو�سية،  الع�سكرية  القدرات  الذي يدر�س  راند كورب 
ملجلة “فورين بولي�سي” يوم اجلمعة: “ن�سهد ب�لفعل 

ق�ذف�ت �سواريخ على م�س�رف املدن الكرى«.
اأوكراني�  على  �س�روخ   400 من  اأكر  رو�سي�  واأطلقت 
البنت�غون،  ل��ت��ق��دي��رات  وف���ًق����  ال�������س���راع،  ب���داي���ة  م��ن��ذ 

معظمه� �سواريخ ب�لي�ستية ق�سرية املدى.
القوات  اأن  على  ي�سرون  الأمريكين  امل�سوؤولن  لكن 
الأوكرانية، تع�ين من م�سكلة معنوية يف  الرو�سية، ل 

الوقت احل�يل.
وق�ل امل�سوؤول الدف�عي الأمريكي الكبري الذي حتدث 
الغ�زية  القوات  كبرياً” من  “عدداً  اإن  املرا�سلن،  اإىل 
ال��رو���س��ي��ة ال��ب���ل��غ ع��دده��� اأك���ر م��ن 150 األ��ف���ً والتي 
اأكر من  جمعت على طول احلدود الأوكرانية، ون�سر 

%80 منه� يف الغزو، ك�نوا من املجندين ال�سب�ن.  

اجلزائريون واملغاربة يت�صدرون قائمة ال�صجناء الأجانب يف فرن�صا
•• باري�س-وكاالت

ك�����������س�����ف ت�����ق�����ري�����ر ل�������س���ح���ي���ف���ة 
ال�سجن�ء  ن�����س��ب��ة  “لوفيغ�رو”، 
وح�سة  ف���رن�������س����،  يف  الأج������ن�����ب 
على  ب��ن���ء  منه�،  العربية  ال���دول 
ال�سجون  اإدارة  عن  �س�درة  اأرق���م 

الفرن�سية.
بن  م��ن  اإن���ه  ال�سحيفة،  وق���ل��ت 
م�سجلن  م��ع��ت��ق��ال   69173
اأكتوبر   1 يف  ف��رن�����س���  ���س��ج��ون  يف 
2021، �سواء ك�نوا رهن احلب�س 
عليهم،  حمكوم�  اأو  الحتي�طي 

هن�ك 17198 اأجنبي منهم.
الإجم�لية  الن�سبة  ف�إن  وب�لت�يل، 
اإىل  ارت��ف��ع��ت  الأج���ن��ب  لل�سجن�ء 
25 يف املئة مق�بل 17.2 يف املئة 

�سنة 2011.
الفرن�سية،  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ووف�����ق 
من  امل���ئ���ة  يف   56 ح������وايل  ف�������إن 
ال�سجن�ء الأج�نب، هم من الق�رة 

الإفريقية.
وي���ح���ت���ل اجل����زائ����ري����ون ����س���دارة 

الالئحة بحوايل 3472 �سجين�، 
ب�2220،  املغ�������رب  ث����م  وم���ن 
وتليه� تون�س ب�1117 و2984 
الإفريقية،  البل����دان  بقي������ة  من 
�س������جين�   5109 ه��ن���ك  بينم� 
اأوروب���ي، و1308 من  اأ�سل  من 

اأمريك�.
اأع����داد املعتقلن  ون��ظ��را لرت��ف���ع 
الفرن�سية  ال�سجون  يف  الأج���ن��ب 
خ��الل العقد الأخ��ري، فقد بلغت 
ينفقه�  ال��ت��ي  ال�سنوية  ال��ف���ت��ورة 
ال�����س��ج��ون ع��ل��ي��ه��م حوايل  ن��ظ���م 
اأن  ع��ل��م���  ي������ورو،  م��ل��ي��ون   700
ال�سجن  ع��ل��ى  الإن����ف�����ق  ت��ك��ل��ف��ة 
ال�����ي�����وم،  يف  ي���������ورو   110 ه������ي 
والتدفئة  وامل����ء  الطع�م  وت�سمل 
وتك�ليف املوظفن امل�سرفن على 

احتج�زه.
التقري�ر،  ه������ذا  ���س��دور  وق��ب��������ل 
ك�نت اأح����زاب اليمن الفرن�س�����ية 
اإذ  الأرق���������������������م،  ه���ذه  اأك�������دت  ق��د 
اجلمهورين،  م��ر���س��ح��ة  رب��ط��ت 
تغري������دة  يف  بيكري�س،  ف�لي�����ري 

الن����دم�����ج  “ف�سل  ت���وي���ر  ع���ل���ى 
ب�لنحراف«.

اإل اأن وزير العدل الفرن�سي، اإريك 
دوب���ون���د م��وري��ت��ي، ف��وج��ئ بهذه 
ا�ست�س�فته  مت��ت  عندم�  الن�سب 
يف قن�ة “اإل �سي اآي” الإخب�رية، 
م�سكلة  روؤي��ة  يف�سل  ب�أنه  و�سرح 
الهجرة “بطريقة وا�سعة، ولي�س 

فقط يف ظل اجلنوح«.
بع�س  ف����إن  “لوفيغ�رو”،  ووف���ق 
ال�����س��ج��ن���ء الأج������ن�����ب ف���ق���ط هم 
الذين اأع�دتهم بلدانهم الأ�سلية 
ل��ق�����س���ء ال����ف����رة امل��ت��ب��ق��ي��ة من 
عقوبتهم هن�ك، تبع� لالتف�قي�ت 
ع�سر  خ��م�����س��ة  بن�سبة  ال��ث��ن���ئ��ي��ة، 
والتي  ال�����س��ن��ة،  اأق�����س��ى يف  ك��ح��د 
اأوامر  م��و���س��وع  معظمه�  يف  ه��ي 

توقيف.
م�سوؤول  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
قوله  ال�سجن  اإدارة  يف  تنفيذي 
ي�سمح  لأن����ه  م��وؤ���س��ف  اأم����ر  “اإنه 
ل���ه���وؤلء اجل��ن���ة ب���حل�����س��ول على 

�سجل نظيف يف بلدهم«.

ومع ذلك اأ�سّرت دومينيك بيلد، 
ال���ن����ئ���ب���ة ال���رمل����ن���ي���ة ع����ن حزب 
على  اليميني،  الوطنية  اجلبهة 
الأج�نب  املعتقلن  ه����وؤلء  ط���رد 
املج�ل  “لإف�س�ح  ح��ال  ب���ع��ت��ب���ره 

وتوفري اأموال الفرن�سين«.
املغ�ري  املجيد  عبد  املح�مي  اأك��د 
نيوز  “�سك�ي  مل��وق��ع  ت�����س��ري��ح  يف 
الفرن�سي  ال��ق���ن��ون  اأن  عربية”، 
املبنية  الإح�����س���ءات  اأ�س��س�  مينع 
اأو  اإثنية  اأو  عرقية  خلفي�ت  على 
فرن�س�  على  ي�سعب  لهذا  دينية، 
حت��دي��د ع���دد امل��ه���ج��ري��ن ح�سب 
اأنه  اإل  دق��ي��ق.  ب�سكل  اجلن�سي�ت 
اأغلب  اأن  م���ع  امل��ق���ب��ل  يف  ي��ت��ف��ق 
ال�سجون  يف  املعتقلن  الأج���ن��ب 
امل���غ���رب  “من  ه����م  ال���ف���رن�������س���ي���ة 

العربي«.
“هم  مو�سح�:  امل��غ���ري  واأ���س���ف 
معتقلون على خلفية احلق الع�م، 
ومت�بع�ت  وج��ن��ح  ج���رائ���م  ي��ع��ن��ي 
ق�س�ئية، وتهم ال�سرقة املو�سوفة، 

اعتداءات وغريه�«.

املر�سد  ن�����س��ره  حت��ق��ي��ق  وي�����س��ري 
اأن����ه عن  ال����دويل ل��ل�����س��ج��ون، اإىل 
ارتكبه�  ال���ت���ي  اجل���رمي���ة  ن��ف�����س 
اجلن�سية،  ف��رن�����س��ي  اأو  اأج���ن���ب���ي 
ف�����إن الأج��ن��ب��ي ه��و اأك����ر عر�سة 
يف  عليه  للحكم  اأ���س��ع���ف  بثالثة 
احل���ل، خم�س م��رات من املرجح 
اأن يتم حب�سه احتي�طي�، وثم�ين 
مرات اأكر عر�سة للحكم عليهم 

ب�ل�سجن.
وت���ن���ف���ي ف���ريج���ي���ن���ى غ�����وت�����رون، 
الب�حث��������ة واملح��س�رة يف الق�نون 
اجلن�ئية  وال����ع����ل����وم  اجل����ن�����ئ����ي 
“متييز  وج������ود  ن���ن��ت،  بج�مع�ة 
ق����ئ���ل���ة�:  ل���ل���ق�������س����ة،  طوعي” 
ك�ل  قب�������ل  ت�س�����عى  “العدال������ة 
املتهمي������ن  من��������ع  اإىل  ����س���يء 
الأج�نب من الهروب من العدالة 
بلد  اإىل  الف��������رار  طري��������ق  ع��ن 

اآخر«.
اأن  امل������غ�������ري  اع����ت����ر  وب������������دوره، 
ول  ق�����ن����وين،  غ����ري  “الرحيل 
هذه  د�ستوري مينح  يوجد مرر 

مواطنون  لأن����ه����م  ال�����س��الح��ي��ة 
اجلن�سية  ي��ح��م��ل��ون  ف��رن�����س��ي��ون 
مغ�ربية.  واأ���س��ول��ه��م  الفرن�سية 
ولدوا  ف��رن�����س���.  اأب��ن���ء  غ�لبيتهم 
ون�س�أوا بن اأحي�ء مدنه�، ودر�سوا 

يف مدار�سه�«.
ال�سبب،  “لهذا  ق����ئ���ال:  وب�����ّن 
اجلزائرية  ال�����س��ل��ط���ت  ت��رف�����س 
ب�عتب�رهم  ت��رح��ي��ل��ه��م  ق���ط���ع���� 
جزائرين.  ول��ي�����س��وا  ف��رن�����س��ي��ن 
اأم� املغرب، فقد قبل ترحيل عدد 
قليل ج��دا م��ن م��ه���ج��ري اجليل 
بط�ق�ت  يحملون  ال��ذي��ن  الأول 
على  يح�سلوا  ومل  فقط  اإق���م��ة 

اجلن�سية الفرن�سية«.
واختتم حديثه ب�لقول: “يرف�س 
الإجراء.  هذا  الفرن�سي  الق�نون 
�سدرت  اإداري����������ة  ق��������رارات  ه�����ذه 
ال��ت��ع��دي��ل الأخ����ري يف ق�نون  ب��ع��د 
الإره������ب ال���ذي اأدخ����ل جمموعة 
من الإجراءات، واأعطى للم�س�لح 
الإداري���ة القدرة على احت���ذ مثل 

هذه القرارات«.
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عربي ودويل
يف مواجهة احلرب يف اأوكرانيا

مثلث فاميار ينه�س من رماده...!
•• الفجر -هانز �صتارك –ترجمة خرية ال�صيباين

قطع  عملية  اأكرب  الأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  ميثل     
اإىل  تذهب  اإنها  الــبــاردة.  احلــرب  بعد  ما  تاريخ  يف 
اإن  �سبتمرب.   11 هجمات  �سدمة  مــن  اأبــعــد  هــو  مــا 
الهجوم الرو�سي �سيغريرّ ب�سكل عميق البنية االأمنية 

على  للغاية  كبري  تــاأثــري  لــه  و�سيكون  االأوروبـــيـــة، 
يف  االأع�ساء  للدول  واالأمنية  الدفاعية  ال�سيا�سات 
الناتو. كما �سيغريرّ التوازن بني اأملانيا وفرن�سا وبولندا، 
عدم  يف  متاًما  االأخــرية  هــذه  موقف  تاأكيد  و�سيتم 
ثقتها جتاه مو�سكو، والذي تبنته منذ نهاية االحتاد 

ال�سوفياتي، وتتقا�سمه مع جريانها يف البلطيق.

�سيا�ستها يف  اأن تالحظ ف�سل  اإال      ال ميكن لفرن�سا 
يواجهها  التي  املقاومة  واأن  رو�سيا،  على  االنفتاح 
اإىل  تــوؤدي  اأن  ميكن  ال�ساحل  منطقة  يف  انخراطها 
و�سط  يف  الع�سكرية  لقواتها  جزئي  انت�سار  ــادة  اإع
االلتزام  خالل  من  االآن  يرتجم  اجتاه  وهو  اأوروبــا، 

املعزز يف رومانيا.

�سيا�ستها  مــبــادئ  جميع  اأن  اأملــانــيــا  تــرى  اأخــــرًيا،     
ت�ساوؤل.  مو�سع  الباردة  احلــرب  بعد  ما  اخلارجية 
بنائه  يف  امل�ساعدة  اأرادت  الذي  االأوروبــي  فالنظام 
املتعدد  والعمل  احلـــــرة  التجـــارة  مــبــادئ  على 
ورو�سيا،  االأوروبي  االحتاد  بني  والرتابط  االأطراف 

قد انتهى.

مثلث ف�مي�رم�كرون و�سولتز ودودا متحدون من اأجل امن اأوروب�

�سيكون للحرب االأوكرانية تاأثري كبري على ال�سيا�سات 
الدفـــاعيـة واالأمنيـــة للـــــدول االأع�ســـاء يف الناتــو

 اإن التخلي عن القانون التاأ�سي�سي رو�سيا الناتو �سيكون 
لــــه تداعيــات على العقيــدة النوويــة حللف النــاتـو

  ل��ف��رة ط��وي��ل��ة، حم���ط��ة ب�لدول 
�سمحت  اآم��ن��ة،  اأن��ه���  اعتقدت  التي 
ل���ن���ف�������س���ه���� مب����راج����ع����ة اإن���ف����ق���ه���� 
ن�������زوًل ط��ي��ل��ة ثالثة  ال��ع�����س��ك��ري 
عقود. ويجب عليه� الآن مراجعة 
الدف�عية  �سي��سته�  اف��را���س���ت 
بدقة، ومراجعة اإنف�قه� الع�سكري 
�سعودا ويف �سي�ق زي�دات كبرية يف 
اإمداداته� الط�قية )اأوقفت برلن 

بدء ت�سغيل نورد �سرمي 2(.

اإرث خمتلط
   على هذا الأ�س��س، ويف مواجهة 
ال����ذي يعتقد  ال���رو����س���ي  ال��رئ��ي�����س 
الأب���دي���ة يجب  رو���س��ي���  ح����دود  اأن 
الحت�د  حل��دود  مط�بقة  تكون  اأن 
ولدة  اأن  يبدو  املنحل،  ال�سوفي�تي 
ب�تت  جديد  من  ف�مي�ر”  “مثلث 

�سرورية.
   جتدر الإ�س�رة اىل اأن هذا الأخري 
ع�ًم�  ث���الث���ن  ق��ب��ل  اإن���������س�����وؤه  مت 
وبولندا  وفرن�س�  اأمل���ن��ي���  قبل  م��ن 
التغلب  يف  امل�����س���ه��م��ة  ط��م��وح  م���ع 
دول  وتقريب  اأوروب����  انق�س�م  على 
و���س��ط و���س��رق اأوروب����� م��ن الحت�د 
الأطل�سي  �سم�ل  وحلف  الأوروب���ي 
هذا  وق��د حتقق  ال��وق��ت.  نف�س  يف 
م��راح��ل، خ��سة  ع��دة  الهدف على 
و2009. ومل مينع   1999 بن 
اإث���رة م�س�ألة �سبب وجود  هذا من 

“مثلث ف�مي�ر«.
   ل���ق���د ع����ن���ى ه�����ذا الأخ�������ري من 

•• فيينا- اأ .ف. ب

التف�ق  اإح����ي�����ء  م��ب���ح��ث���ت  ب��ق��ي��ت 
ال����ن����ووي الإي��������راين يف م���ن����أى عن 
والغرب  مو�سكو  بن  الأزم��ة  تبع�ت 
يف اأعق�ب الغزو الرو�سي لأوكراني�، 
يلقي  اأن  م��ن  يخ�سون  خ���راء  لكن 
ع�جال،  اأم  ع�جال  بظالله،  ال��ن��زاع 
مراحل  ب���ل���غ���ت  م���ف����و����س����ت  ع���ل���ى 
فيين�  فن�دق  اأروق���ة  ت�سهد  احل�سم. 
الع�م  اتف�ق  لإحي�ء  �س�قة  مب�حث�ت 
واح������دة،  ط�����ول����ة  ح�����ول   .2015
وممثلو  اإي���ران  دبلوم��سيو  يجتمع 
الت����ف�����ق  امل���ن�������س���وي���ة يف  ال�����ق�����وى 
ورو�سي�  واأمل�ني�  وبريط�ني�  )فرن�س� 
وال�����س��ن(، والحت����د الأوروب����ي ذي 

الدور التن�سيقي.
ب��ستثن�ء  اأي�������س����،  ه������وؤلء  ي��ج��ل�����س 
الذين  الأمريكين  مع  الإيرانين، 
ي�����س���رك��ون ب�����س��ك��ل غ���ري م��ب������س��ر يف 
وا�سنطن  لإع���دة  اله�دفة  املب�حث�ت 
ان�����س��ح��ب��ت منه  ال����ذي  اىل الت���ف����ق 
عقوب�ت  ورف�������ع   ،2018 ال����ع�����م 
لق�ء  ط��ه��ران،  على  فر�سه�  اأع����دت 
ل��الم��ت��ث���ل لك�مل  الأخ������رية  ع����ودة 

التزام�ته� مبوجب التف�ق.
بلغت املب�حث�ت مراحل ف��سلة، وقد 
اإيج�ب�  اأم  �سلب�   - م�سريه�  يح�سم 
- خالل اأي���م ل اأك��ر، وفق املعنين 

مب�س�ره�.
وم���������ع ت���������س�����ع����د ح���������دة الأزم�����������ة 
غزو  نتيجة  الدولية  اجليو�سي��سية 
مبب�حث�ت  معنيون  اأك���د  اأوك��ران��ي���، 
الع��سمة  ت�����س��ه��ده  م�����  اأن  ف��ي��ي��ن��� 
ب�سجيج  ي���ت����أث���ر  ل����ن  ال��ن��م�����س��وي��ة 
الأوكرانية.  الع��سمة  املع�رك حول 
ثمة �س�بقة تدعم هذا املوقف: فقد 
التوتر  ب��داي��ة   2014 ال��ع���م  �سهد 
اإعالن  مع  اأوكراني�،  ب�س�أن  ال��دويل 
القرم.  ج��زي��رة  �سبه  ���س��ّم  مو�سكو 

� اأن الق�نون الت�أ�سي�سي      يذكر اأي�سً
ال��ت��خ��ف��ي��ف من  اإىل  ي���ه���دف  ك�����ن 
تعهد احللف  �سرق�، حيث  التو�سع 
يف  كبرية  قت�لية  ق��وات  ن�سر  بعدم 
دائ���م. و�سعر  اأ���س������س  ال�����س��رق على 
الق�عدة  ب��ه��ذه  ب����لل���ت���زام  ال��ن���ت��و 
القرم،  حتى بعد �سم �سبه جزيرة 
الأمر الذي ك�ن م�سدر قلق اأمل�ني� 
اخل�سو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  وف��رن�����س��� 
بينم� اأ�سرت بولندا على تغيريه�. 
ن�سر  مت  اأن���ه  يف  ال�سبب  ه��و  وه���ذا 
ل��واء حتى  اأ�سغر م��ن  ق��وات  فقط 
ويف  الثالث  البلطيق  دول  يف  الآن 

بولندا وعلى اأ�س��س دوري. 
�سيًئ� من  الآن  اأ���س��ب��ح  ه���ذا  ك��ل     
الثالث  ال��دول  اأن  ويبدو  امل��سي. 
رغم  “مثلث ف�مي�ر”،  ل�  ال�سريكة 
ت��ت��ف��ق على  ب��ي��ن��ه���،  م��� يف�سل  ك��ل 
وخيمة.  عواقب  مع  التعديل  ه��ذا 
ووح������دة وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر ه����ذه هي 
يف  الغربية  للوحدة  ترجمة   � اأي�سً

مواجهة مو�سكو. 
اإذا  م���  ن���رى  اأن  يبقى  ذل���ك،  وم���ع 
ك�ن ب�إمك�ن ب�ري�س وبرلن الوثوق 
ك���ت�����س��ي��ن�����س��ك��ي يف جم�ل  ب��ب��ول��ن��دا 
ح�س��س مثل الأمن يف اأوروب�، بينم� 
بروك�سل  ب��ن  ال��ع��الق���ت  ت�ستمر 

ووار�سو يف التدهور.
اأ�ستاذ احل�سارة االأملانية بجامعة 
العالقات  وم�ست�سار  ال�سوربون 
باملعهد  االأملــانــيــة  الــفــرنــ�ــســيــة 

الفرن�سي للعالقات الدولية

ع��دم ر�س�ه  م���رارا  راف���ي��ل غرو�سي 
عن تف�سريات اإيران يف امل�س�ألة التي 
يف  اأ�س��سي  جت�ذب  حمور  ا�ستح�لت 
فيين�. واأكدت املف�ِو�سة الريط�نية 
���س��ت��ي��ف���ين ال���ق����ق ال���ث���الث����ء رف�س 
حم�ولة  “اأي  الأوروب�����ي�����ة  ال������دول 
الوك�لة  ا�ستقاللية  ع��ل��ى  ل��ل��ت���أث��ري 

الدولية للط�قة الذرية«.
واأتى ذلك يف اأعق�ب حتذير نظريه� 
ال��ف��رن�����س��ي ف��ي��ل��ي��ب اإي���ري���را م���ن اأن 
موؤكدا  ب�لن�ر”،  “تلعب  اإي�������ران 
“اأبعد مم�  ال��ذه���ب  ع���دم  ���س��رورة 

يجب” يف املط�لب.
ني�س�ن/اأبريل  يف  امل��ب���ح��ث���ت  ب���داأت 
ح�����زي�����ران/ي�����ون�����ي�����و،  يف  وع����ّل����ق����ت 
ت�سرين  يف  جم������ددا  وا����س���ت���وؤن���ف���ت 
الغربيون  ويوؤكد  الث�ين/نوفمر. 
�سرورة ال�سراع يف اجن�زه� يف ظل 

ت�س�رع اأن�سطة اإيران النووية.
الفرن�سية  اخل�����رج����ي����ة  واأك����������دت 
لجن�ز  ملّحة”  “�سرورة  وج����ود 
بينم� حّذرت  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  امل��ل��ف 
اخل����رج���ي���ة الأم���ريك���ي���ة م���ن ترك 
اإيران  اأب��دت  “اذا  املب�حث�ت  ط�ولة 
الأ�س��سي�ن،  الطرف�ن  اأكد  عن�دا”. 
اأن  امل��ت��ح��دة،  اإي�����ران وال���ولي����ت  اأي 
ل���ك���ل م��ن��ه��م��� خ��ط��ت��ه ال���ب���دي���ل���ة يف 
يعني  ق��د  م���  التف�و�س،  ف�سل  ح���ل 
لكن  بكّليته.  التف�ق  انهي�ر  عملي� 
تذهب  اأن  ي�����س��ت��ب��ع��دون  حم��ل��ل��ن 
امل��ن��ح��ى، خ�سو�س�  ه���ذا  الأم�����ور يف 
ق��د يدفع  اأوك��ران��ي���  ال��ن��زاع يف  واأن 
نحو م�س�ومة اأكر. ويعتر روم اأن 
اإيران  “قد يزيد من �سكوك  النزاع 
ال��غ��رب م�ستعدا  ك����ن  اذا  م���  ب�����س���أن 
وال�ستغن�ء  املب�حث�ت  ل��رك  فعال 
ع���ن زي�������دة ك��م��ي���ت ال��ن��ف��ط اخل����م 
الإيراين يف الأ�سواق، يف وقت ترتفع 
يقن  ع��دم  و)ي�سود(  النفط  اأ�سع�ر 

جيو�سي��سي مهم«.

ال����ع����الق�����ت غ����ري امل���ت���ك����ف���ئ���ة بن 
ال��ب��ل��دان ال��ث��الث��ة، وك����ن ج��ل��ّي��� اأن 
ب��ول��ن��دا ع���ج��زة ع��ل��ى الت���ق����ء اإىل 
حيث  من  واأمل�ني�  فرن�س�  م�ستوى 
املحلي  الن�جت  اأو  املعي�سة  م�ستوى 
ت�أثريه�  ع��ن  ن���ه��ي��ك  الإج���م����يل، 
اخل�رجي. ول تزال العالق�ت بن 
العديد  من  تع�ين  الثالث  ال��دول 

من العوامل الأخرى.
ف��رن�����س��� وبولندا  ب���ن  ال��ع��الق��ة     
اإىل  فرن�س�  افتق�ر  ب�سبب  معوقة 
والقت�س�دي  ال�سي��سي  ال�ستثم�ر 
)وامل�س�لح( يف املنطقة. ي�س�ف اإىل 
فرن�س�  اأبدته�  التي  ال�سكوك  ذلك 
م��راًرا وت��ك��راًرا فيم� يتعلق مبزاي� 
التو�ّسع �سرق� لالحت�د الأوروبي..

 وفيم� يتعلق ب�لرتب�ط الأطل�سي 
للبولندين، والذي تعتره ب�ري�س 

مب�لغ� فيه.
اأولته�  التي  الأول��وي��ة   ن�هيك عن 
فرن�س� للق�س�ي� الأمنية يف اجلنوب 

على تلك املوجودة يف ال�سرق.
    تتميز العالقة الأمل�نية البولندية 
القوة  تن��سق  بعدم  اأ�س��سي  ب�سكل 
ولكن  البلدين،  ب��ن  القت�س�دية 
���، وخ������س��ة، ب��ذك��رى احلرب  اأي�����سً

موا�سلة  دون  ي��ح��ل  مل  ذل���ك  ل��ك��ن 
اإي����ران وال��ق��وى ال��ك��رى، مب��� فيه� 
الولي�ت املتحدة ورو�سي�، املب�حث�ت 
ب����ب���رام اتف�ق  ال��ن��ووي��ة وت��ت��وي��ج��ه��� 
 ،2015 ت���ري��خ��ي يف مت��وز/ي��ول��ي��و 

اأي�س� يف الع��سمة النم�سوية.
ك�ملعت�د،  املب�حث�ت  ت�ستمر  ح�لي�، 
والغرب  رو�سي�  دبلوم��سيو  ويجل�س 
اىل الط�ولة ذاته�. لكن م� يختلف 
هو درجة ال�ستقط�ب، وبلوغ التوتر 
ال�����دويل م�����س��ت��وي���ت مل ي��ع��رف��ه��� يف 

.2014
تت�بع اإيران ملفي املب�حث�ت والغزو 

له  ت��ك��ون  ل���ن  ع�����دوان  اأي  اأن  اإىل 
ع���واق���ب اق��ت�����س���دي��ة ف��ح�����س��ب، بل 
�ستكون “ب�لت�أكيد جيو�سراتيجّية 

.»� اأي�سً
    مت ت���أك��ي��د ه����ذه الت��ف���ق��ي��ة يف 
ح���ل���ف ال����ن�����ت����و، ح���ي���ث اع���ت���ر اأن 
ال���غ���زو ال���رو����س���ي لأوك����ران����ي����� من 
البنية  جوهري�  يقو�س  اأن  �س�أنه 
الأم��ن��ي��ة الأوروب���ي���ة اىل درج���ة اأن 
ل���ن يكون  ال��ت���أ���س��ي�����س��ي  ال���ق����ن���ون 
ق����ب���اًل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق. وه�����ذه واح����دة 
التي  القوية”  “الر�س�ئل  م���ن 
الأي�م  يف  مو�سكو  اإىل  اإر�س�له�  مت 

الأخرية.
   اإن التخلي عن الق�نون الت�أ�سي�سي 
“لي�س  اأن الن�تو  -ال��ذي ن�س على 
لديه النية ول اخلطة ول ال�سبب 
لالأ�سلحة  م�����س��ت��ودع���ت  لإن�������س����ء 
الدول  ه��ذه  اأرا���س��ي  على  النووية 
تداعي�ت  ل��ه  -�سيكون  الأع�س�ء” 
ع���ل���ى ال���ع���ق���ي���دة ال����ن����ووي����ة حللف 

الن�تو.
الأ�سلحة  ت��ث��ب��ي��ت  الآن  ومي���ك���ن   
ال�سرق،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
ين�س  ر���س��م��ه  ان  ���س��ب��ق  اف����ق  وه����و 

�ستولتنرغ يف نوفمر 2021.

و�سدد  الأمريكي.  الن�سح�ب  تكرار 
ب������س��م اخل���رج��ي��ة �سعيد  امل��ت��ح��دث 
وا�سنطن  اأن  ع��ل��ى  زاده  خ��ط��ي��ب 
“�سبق واأدارت ظهره� خلطة العمل 
ال�س�ملة امل�سركة )ال�سم الر�سمي 
لالتف�ق(. علين� الت�أكد من اأن ذلك 
لن يتكرر مطلق�«. ت�سر اإيران على 
ط��ل��ب اآخ����ر م��ث��ري ل��ل��ج��دل: اإغ���الق 
الذرية  للط�قة  ال��دول��ي��ة  ال��وك���ل��ة 
م��ل��ف ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م����واد ن��ووي��ة يف 
طهران  ع��ن��ه���  ت�������س���ّرح  مل  م���واق���ع 

م�سبق�.
واأبدى املدير الع�م للوك�لة الأممية 

اجلم�عية يف القراب من املوت.
ال�سلطوية  ال��ط��ب��ي��ع��ة  وت���ن���ب���ع     
اإىل  وميله�  ال�سي��سي،  لنظ�مه� 
ف��وق احل��ري��ة، من  ال�سلطة  و���س��ع 
تخ�سع  التي  الدولة  ب�أن  العتق�د 
حل��ك��م ���س���رم وح�����زم ه��ي وحده� 
ال����ق�����درة ع��ل��ى ف���ر����س ن��ف�����س��ه��� يف 
ع�مل مليء ب�ملخ�طر الوجودية... 
ومن  ال�سلطة،  لتق��سم  مك�ن  فال 
احلكومة  جت���������وزات  ج�������ءت  ه���ن���� 
البولندية التي تبدو، من اخل�رج، 
اأن��ه��� تعبري ع��ن ق��وم��ي��ة من  ع��ل��ى 

ع�سر اآخر. 
اإن مل  اأمل�ني� وفرن�س�،     ي�سع هذا 
يكن الحت���د الأوروب���ي ب�أكمله، يف 
من  ح��ق��ي��ق��ي��ة.  مع�سلة  م��واج��ه��ة 
تقو�س  ل��دول��ة  ينبغي  ل  ن���ح��ي��ة، 
ومبداأ  ال��ق���ن��ون  �سلطة  حكومته� 
وتتحدى  ال�سلط�ت،  ب��ن  الف�سل 
�سي�دة الق�نون الأوروبي، وت�سيطر 
ع��ل��ى و���س���ئ��ل الإع����الم ال��ع���م��ة، اأن 
الأوروبي.  الحت���د  تظل ع�سًوا يف 

الع�ملية الث�نية. خالل �ست �سنوات 
من الإره�ب الأمل�ين، بن 1939 
يقرب  م�  بولندا  و1945، فقدت 
م��ن ���س��ت��ة م��الي��ن م���واط���ن. فقد 
البولندية،  النخبة  الن�زيون  دمر 
للعبودية  و�سعبه�  البالد  و�سخروا 
والإب��������دة ال��ت��دري��ج��ي��ة. اأك����ر من 
ك�نت  ب����ول����ن����دي����ة  ق����ري����ة   700
�سح�ي� املذابح اجلم�عية الأمل�نية. 
الذاكرة  ه��ذه  تظل  ال��ي��وم،  وح��ت��ى 
متجذرة بعمق يف الوعي اجلم�عي 

البولندي.
ك�ت�سين�سكي  ي���رو���س��الف  ن�����س���أ     
الع��سمة  اأن��ق������س  يف  وار����س���و،  يف 
ب�لك�مل  دم���رت  ال��ت��ي  البولندية، 
وقتل   .1944 ع��������م  ت����ق����ري����ًب����� 
ال��ف��ريم���خ��ت وق�����وات ا�����س ا�����س يف 
من  الآلف  م���ئ����ت  ال���وق���ت  ذل����ك 
الن��س. ومن وجهة النظر املحلية 
القومية  النزعة  ف���إن  البولندية، 
الق�نون  ح��زب  حلكومة  املت�سددة 
والعدالة هي نتيجة لتلك التجربة 

الأوروبية،  ال�س�حة  على  �سي��سية 
ف�إنه يبدو اليوم وك�أنه ينه�س من 

رم�ده من جديد. 
خالل  ب���رل���ن،  يف  ف���راي���ر   8 يف 
موؤمتر �سحفي اختتم يومن من 
الرئي�سن  م��ع  املكثفة  امل��ن���ق�����س���ت 
الرو�سي والأوكراين، اأكد امل�ست�س�ر 
الفرن�سي  وال��رئ��ي�����س���ن  الأمل��������ين 
يف  “وحدتهم�”  وال����ب����ول����ن����دي 
�ستع�ين  ال���ت���ي  رو����س���ي����  م���واج���ه���ة 
“من عواقب وخيمة” اإذا ه�جمت 

اأوكراني�.
الأمل�نية  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال����وح����دة     
رو�سي�  م���واج���ه���ة  يف  ال��ب��ول��ن��دي��ة 
عليه�.  للت�أكيد  يكفي  مب���  ن�����درة 
ت��ذه��ب بعيًدا  ان��ه���  ل��ك��ن خ������س��ة، 
وب�ري�س  برلن  اتفقت  امل��رة.  ه��ذه 
اأن����ه يف ح����ل الغزو  ووار����س���و ع��ل��ى 
الق�نون  ف���إن  لأوك��ران��ي���،  الرو�سي 
ال��ت���أ���س��ي�����س��ي رو���س��ي��� وال��ن���ت��و لع�م 
ولئن مل  ���س���رًي���.  يعد  1997 مل 
ين�سروا اتف�قهم علن�، اأ�س�ر �سولتز 

م��ن ن���ح��ي��ة اأخ����رى، ف����إن ف��ك��رة اأن 
مرة  نف�سه�  جتد  اأن  ميكن  بولندا 
رم���دي��ة، خ�لية  اأخ���رى يف منطقة 
املوثوقة،  التح�لف�ت  حم�ية  م��ن 
اأمل�ني� وبيالرو�سي� لوك��سينكو  بن 
والدولة الرو�سية التي تبحث عن 

التو�سع، هي فكرة مرعبة. 
اأزم��ة الهجرة على  اأظهرت     لقد 
البيالرو�سية  البولندية  احل���دود 
ب��و���س��وح ه���ذه امل��ع�����س��ل��ة، ح��ي��ث اأن 
الحت��������د الأوروب������������ي، ال������ذي ك�ن 
م���ل���زًم���� ب����إظ���ه����ر ال��ت�����س���م��ن مع 
وار�سو، مل يكن ق�دًرا على اإدانة اأو 
�سيم�  منع تهمي�س فرونتك�س، ول 
الق�نونية  غ��ري  الإع�����دة  اإج����راءات 
ل���الج���ئ���ن ال����ت����ي ن���ف���ذت���ه���� ق����وات 

اجلم�رك البولندية.

م�ستقبل م�سرتك متليه 
احلالة اال�ستعجالية

    ل��ئ��ن، ل��ك��ل ه���ذه الأ����س���ب����ب، مل 
يثبت “مثلث ف�مي�ر” نف�سه كقوة 

ملّ�  ورو�سي�  ال�س�بع  يومه�  الأرب��ع���ء 
حت��ق��ق م��ك������س��ب م��ي��دان��ي��ة ك���رى، 
ع��ل��ى ع��ك�����س م��� ك����ن م��ت��وق��ع��� نظرا 
لتفوقه� الع�سكري مق�رنة ب�جلي�س 
الأوكراين. ويحّذر املحلل الإيراين 
اأمد  اإط����ل���ة  اأن  م���ن  ن�����س��ري  ر���س��� 
فيين�.  ال��ت��وت��ر يف  ���س��ي��زي��د  احل����رب 
اإنه  “اإ�سن�”،  وك���ل��ة  بح�سب  وق����ل، 
بك�رثة  الأزم�����ة  ت�سببت  ح����ل  “يف 
ان�����س���ن��ي��ة، م��واج��ه��ة ع�����س��ك��ري��ة بن 
التع�ون  �سي�سبح  وال��رو���س،  الغرب 

يف فيين� مهددا«.
تعد رو�سي� من اأبرز م�سّدري موارد 

ب�هتم�م. هي رف�ست احلرب، لكنه� 
حّملت وا�سنطن م�سوؤولية اأ�سب�به�، 
اأقرب  اأن��ه  ي��رى حمللون  يف موقف 
ت�أثري يف  له  يكون  وق��د  رو�سي�،  اإىل 

مب�حث�ت فيين�.
ويقول الب�حث الإيراين يف ال�سوؤون 
الدولية في��س زاهد لوك�لة فران�س 
اإيران  “املجتمع الدويل يرى  بر�س 
يف  لرو�سي�  كحليفة  احل���ل  بطبيعة 

هذه الأزمة«.
“يوؤثر  ال������ن������زاع  ب���������أن  وي�������س���ي���ف 
الو�سع  وي��ج��ع��ل  التوافق”،  ع��ل��ى 
الأزم����ة  ت��دخ��ل  ه�����س������س��ة«.  “اأكر 

الأمريكين،  خ�����س��و���س���  ال��غ��رب��ي��ة، 
لجن������ز الت����ف�����ق ����س���ري���ع����«. ع���ودة 
وب�لت�يل  الت���ف����ق،  اىل  وا���س��ن��ط��ن 
قط�ع  عن  خ�سو�س�  عقوب�ته�  رف��ع 
النفط، �ستتيح عودة اخل�م الإيراين 
العر�س  ي���زي���د  مب����  الأ�����س����واق  اىل 
يرى  روم  لكن  الأ���س��ع���ر.  ويخف�س 
اأن اإيران قد تكون راهن�، اأقل عجلة 

من الغربين لإحي�ء التف�ق.
الإيرانية  ال��ت�����س��ري��ح���ت  وع��ك�����س��ت 
طهران  مت�ّسك  امل��سية،  الأي����م  يف 
يف  خ�����س��و���س���  حمر”  “خطوط  ب���� 
عدم  و�سم�ن  العقوب�ت  رف��ع  ملفي 

والغ�ز  ال��ن��ف��ط  خ�����س��و���س���  ال��ط���ق��ة 
ارتفعت  ال���غ���زو،  وب��ع��د  ال��ط��ب��ي��ع��ي. 
اأ����س���ع����ر ال��ن��ف��ط اىل م�����س��ت��وي���ت مل 

تعهده� منذ �سنوات.
التي  الغربية  العقوب�ت  و�س�همت 
والتلويح  م��و���س��ك��و  ع��ل��ى  ف��ر���س��ت 
ب���ف���ر����س م����زي����د م���ن���ه����، يف زي�������دة 

ال�سطراب يف اأ�سع�ر الط�قة.
هل يوؤثر هذا الأمر على املف�و�س�ت؟ 
ل مفّر من ذلك، بح�سب حمللن. 
ويرى الب�حث يف جمموعة “اأورا�سي� 
ارتف�ع  اإن  روم،  ه����رني  غروب” 
احلكوم�ت  على  “�سي�سغط  النفط 

�صيغريرّ الهجوم الرو�صي ب�صكل عميق البنية الأمنية الأوروبية

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

هل تتاأثر املحادثات النووية مع اإيران باحلرب يف اأوكرانيا؟
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بدون اأوكرانيا, ل ميكن لرو�صيا 
اأن تكون قـــوة قاريـــة بالكامــل

تهدف اال�سرتاتيجية املختارة اإىل 
ترهيب االأوروبيني واإثارة اإعجاب ال�سينيني

ل متثـل الروزنـــامـة ال�صــيا�صــية 
الرو�صية اأي خماطر حقيقية للرئي�س

ت�سدم اأوروبا وتقلق العامل

احلرب يف اأوكرانيا: فهم دوافع فالدميري بوتني...!
•• الفجر -�صرييل بريت
ترجمة خرية ال�صيباين

   ا�سرتاتيجية واأيديولوجية وتاريخية: مفاتيح 
لفهم اأ�سباب العمليات الع�سكرية يف اأوكرانيا.

اأوروبا  ي�سدم  اأوكرانيا  على  الرو�سي  الهجوم     

العام  الــراأي  �ساعة،  بعد  �ساعة  العامل.  ويقلق 
العاملي يتابع تطور الغزو الرو�سي.

عن  يغفل  اأن  للمرء  ميكن  القتال،  �سجيج  ويف   
للدولة  الهيكلية  ــداف  واالأه العميقة  االأ�سباب 

الرو�سية يف اأوكرانيا. 
ال�سروري  من  و�سوًحا،  اأكرث  ب�سكل  نرى  وحتى 

الرو�سية  ال�سلطات  �ساقتها  التي  احلجج  فح�ص 
لتربير اأفعالها. 

لكن التربير ال يعني ال�سرح، كما اأن التدقيق يف 
تف�سري  املمكن  من  يجعل  ال  ال�سريحة  املــربرات 

الدوافع الرو�سية... بل بالعك�ص.
   يف حرب اأوكرانيا، امل�سكوت عنه ال يقلرّ اأهمية 

كل  تقول  ال  الر�سمية  وال�سردية  يقال.   عما 
�سيء، لكنها يف حد ذاتها بليغة.

لنطرح  و�سوًحا،  اأكرث  ب�سكل  الروؤية  وملحاولة   
بع�ص االأ�سئلة املخيفة يف ب�ساطتها: 

بهذه  وملــاذا  االآن؟  وملــاذا  اأوكرانيا؟  تهاجم  ملــاذا 
الطريقة؟

امل�سكوت عنه ل يقّل اأهمية عم� يق�لروؤية ت�ريخية متحيزة اأيديولوجًي�

ملاذا اأوكرانيا؟
   ب���ّرر ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي، م�س�ء 
الث�����ن�����ن و�����س����ب�����ح اخل���م���ي�������س، 
اخل��سة”  الع�سكرية  “العملية 
ب�ل�ستن�د اأ�س��س� اإىل ثالث حجج. 
م�  يقول  الدع�ئي  اخل��ط���ب  ه��ذا 

هي اأوكراني� يف عينيه.
   تتعلق احلجة الأوىل ب�لطبيعة 
احلكومة  اإىل  ي��ن�����س��ب��ه���  ال����ت����ي 
الأوكرانية: هذه الدولة، امل�ستقلة 
منذ نه�ية الحت�د ال�سوفي�تي ع�م 
“جمل�س  ت��دار من قبل   ،1991
“حرك�ت  وتخرقه�  ع�سكري”، 
وت�سكل  اجلدد”،  ال�����ن������زي�����ن 
هذه  رو���س��ي���.  لأع����داء  م�ستوطنة 
الذرائع املت�خمة للعبثية موجهة 
الع�م  ال�����راأي  اإىل  ���س��يء  ك��ل  ق��ب��ل 
روؤية  اإىل  ت�ستند  اإن��ه���  ال��رو���س��ي. 
ن�����س��ره��� ع��ل��ى نط�ق  ل��ل��ت���ري��خ مت 
�سنوات  عدة  منذ  رو�سي�  يف  وا�سع 
الت�ريخ املدر�سية  من خالل كتب 
والحتف�لت  واملثقفن  والأف��الم 

الر�سمية.
ال�سلط�ت  ت�سلط  ن���ح��ي��ة،  م��ن     
ال��رو���س��ي��ة ب���ن��ت��ظ���م ال�����س��وء على 
حلقة احلرب الع�ملية الث�نية التي 
�سهدت ترحيب بع�س الأوكرانين 
يف غ���رب ال���ب���الد ب���ل��غ��زاة الأمل�����ن 
كمحررين. وغ�لًب� م� ت�سر بع�س 
و���س���ئ��ل الإع�����الم ال��رو���س��ي��ة على 
-حلرك�ت  -احل��ق��ي��ق��ي  ال����وج����ود 
تتعّهد  ال���ت���ي  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ن 
والعج�ب  ال�سيوعية  من�ه�سة 

ب�لنظ�م الن�زي.
اأخ������رى، مل تخف     م���ن ن���ح��ي��ة 
عدم  احل�لية  الرو�سية  ال�سلط�ت 
احل�كمة  ل��ل��ط��ب��ق��ة  اح����رام����ه����� 
الرئي�س  رح��ي��ل  منذ  الأوك��ران��ي��ة 
فيكتور  الأخ����������ري،  الأوك������������راين 
�سغط  حت�����ت  ي����ن���وك���وف���ي���ت�������س، 
 .2013 ع����م  ن��ه���ي��ة  ���س��ع��ب��ي، يف 
ب�سكل  ال��رو���س  للق�دة  فب�لن�سبة 
وجه  على  بوتن  والرئي�س  ع���م، 
الرئي�سن  ف��������إن  اخل�������س���و����س، 
الأوكرانين املتع�قبن، بورو�سنكو 
)2014-2019( ثم زيلين�سكي 
)املنتخب ع�م 2019( مدعوم�ن 
املتحدة  ال��ولي���ت  م��ن قبل  ج���ًدا 
اأنهم�  على  تقدميهم�  يتم  بحيث 
جمرد “دمى” وب�لت�يل كحكومة 

غري �سرعية.
الع�سكري”  “املجل�س  ب�خت�س�ر،   
لتقوي�س  وا�سنطن  ن�سبته  الذي 

رو�سي� على اأعت�به�.
   ول��ك��ن، بغ�س ال��ن��ظ��ر ع��ن هذه 
املتحيزة  ال���ت����ري���خ���ي���ة  ال�����روؤي�����ة 
اأي����دي����ول����وج����ًي�����، وب�������س���ك���ل اأك����ر 
الرو�سية  ال��ق��وة  ف�����إن  ج��وه��ري��ة، 
لأ�سب�ب  اأوك����ران����ي�����  ت�����س��ت��ه��دف 

هيكلية.
   من حيث حجمه� )40 مليون 
ت��ب��ل��غ �سعف  وم�������س����ح���ة  ن�����س��م��ة 
م�����س���ح��ة ف���رن�������س����(، وم����ن خالل 
)ب���ن رو�سي�  م��وق��ع��ه��� اجل���غ���رايف 
واأوروب������������، ب����ن ال���ب���ح���ر الأ�����س����ود 
القوق�ز( وت�ريخه� )مت  ومنطقة 
الإمراطورية  يف  اأوك��ران��ي���  دم��ج 
ع�سر  الث�من  القرن  يف  الرو�سية 
ثم يف الحت�د ال�سوفي�تي مبوجب 
واأوكراني�   ،)1922 ع���م  د�ستور 

اأجهزته�  بتحديث  رو�سي�  ق�مت 
الع�سكرية. نفذت خطتن لتجهيز 
جميع قواته� وحتديثه� منذ ع�م 
2009؛ لقد متّر�ست يف �سوري�، 
الع�سكرية  ق��درات��ه���  وا�ستكملت 
واإعالمية،  اإل��ك��رون��ي��ة  ب���ق���درات 
واأع��������������دت ت�������س���ك���ي���ل ����س���ب���ك���ة من 
ال�سن  الع�سكرية مع  التح�لف�ت 
واآ�سي� الو�سطى وبيالرو�سي� التي 
ت�����س��م��ح ل��ه��� ال���ي���وم ب��ت��ن��ف��ي��ذ هذا 
الهجوم. ب�خت�س�ر، ته�جم رو�سي� 
اأوكراني� ب�سكل مكثف لأنه� واثقة 
وب�لن�سبة  امل�سلحة.  ق��وات��ه���  م��ن 
له�، ف�إن هذا النت�س�ر الع�سكري 
لنتك��س�ت  ي��ع��ر���س��ه���  )ال��������ذي 
�سيكون  امل���دى(  طويلة  �سي��سية 

ب�لت�أكيد م�سدر فخر وطني.
   اأخ���رًيا، ورمب��� الأه��م من ذلك، 
تهدف ال�سراتيجية املخت�رة اإىل 
ترهيب الأوروبين واإث�رة اإعج�ب 
ال�سينين. بعد تهديده� بنريان 
اأع�قت  اإذا  خفية  بطريقة  نووية 
الدول  تراقب  الرو�سي،  التحرك 
الأع�س�ء يف الحت�د الأوروبي بال 
حول ول قوة بينم� تتقدم القوات 
الرو�سية نحو كييف. اأم� ب�لن�سبة 
رو�سي�  ف���إن  ال�سن،  مع  لل�سراكة 
تعيد التوازن اإىل و�سعه� ك�سريك 
���س��غ��ري م��ن خ���الل ال��ق��ي���م بعمل 

ع�سكري غري مقيد ومنت�سر.

من ملاذا اإىل من اأجل ماذا؟
   ب�خت�س�ر، تغزو رو�سي� اأوكراني� 
لإع�دة بن�ء قوته�، يف وقت متلك 
ع�������س���ك���رًي���� وحيث  ال�����ق�����درة  ف���ي���ه 
تتعر�س ملخ�طر ا�سراتيجية اأقل. 
لكن م�ذا �ستفعل ب�نت�س�ره�؟ هل 
�ستكون را�سية عن “نزع ال�سالح” 
م���ن اأوك���ران���ي���� ك��م��� ت���دع���ي؟ هل 
له�؟  م��وال��ي��ة  ح��ك��وم��ة  �ستوؤ�س�س 
ب�سم  ت��دري��ج��ي���  �ستلتزم  اأن��ه���  اأم 
ك��ل اأو ج���زء م��ن اأوك���ران���ي����؟ من 
الترير الدع�ئي اإىل اإن�س�ء نظ�م 
ا���س��رات��ي��ج��ي ج���دي���د، مي��ك��ن اأن 

يكون بعيًدا جًدا.
* اأ�ستاذ حما�سر يف معهد 

الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�ص، 
واأ�ستاذ �سابق للعلوم ال�سيا�سية 

يف جامعة مو�سكو. 

القوة  �سردية  يف  اأ�س��سي  عن�سر 
ال���رو����س���ي���ة: ب�����دون اأوك����ران����ي�����، ل 
ميكن لرو�سي� اأن تكون قوة ق�رية 
ب���ل��ك���م��ل، وب���دون اأوك��ران��ي���، ف�إن 
كبري  ح���د  اإىل  م���ع���زول���ة  رو����س���ي���� 
ال�سراتيجية  امل�������س����ح����ت  ع���ن 
اجل����ن����وب  اإىل  ب����ه�����  اخل������������س�����ة 
ذلك،  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  وال����غ����رب. 
)اأرا�سي  م��وارد  اأوك��ران��ي���  متتلك 
واملن�جم(  وال�������س���واح���ل،  ال��ق��م��ح، 

ط�مل� ا�ستغلته� رو�سي�.
رو�سي�  ت���ه����ج���م  ب����خ���ت�������س����ر،     
املنطقة  ه��ذه  ملنع  اأوك��ران��ي���  الآن 
يف  ال�ستمرار  من  ال�سراتيجية 

البتع�د عن رو�سي�.
 ب�لن�سبة للرئ��سة الرو�سية، يجب 
لأنه�  ك�أولوية  اأوكراني�  مه�جمة 
اأوروب�����،  ن��ف��وذه��� يف  ت�سكل حم��ور 
وروم�ني�  امل���ج���ر  م���ع  ات�����س���ل  يف 

وبولندا.
ال�������س���ي���ط���رة على   وم������ن خ������الل 
ت�سكيل  رو���س��ي���  ت��ع��ي��د  اأوك���ران���ي����، 
الدف�عية”  اجلليدية  “املنطقة 
لال�سراتيجين  وف���ًق����  وال���ت���ي، 
ال�سوفي�تين، يفر�س اأن حتميه� 

من النفوذ الغربي.

ملاذا االآن؟
   تخ�سع الروزن�مة اإىل اعتب�رات 

طويلة املدى وق�سرية املدى.
    ك���ن��ت ال��ظ��روف الأخ����رية، من 
مواتية  م���و����س���ك���و،  ن���ظ���ر  وج���ه���ة 
ب�يدن  رئ��سة  اليوم.  هجوم  ل�سن 
اأفغ�ن�ست�ن  عن  ب�لرحيل  اأ�سعفت 
الداخلية  واخل����الف�����ت  وال����وب�����ء 

ع���ًم��� م��ن الن��ت��ق���د حللف �سم�ل 
الأطل�سي.

ملاذا بهذه الطريقة؟
   ي���وم الث���ن���ن، ع��ن��دم��� اعرف 
ب�جليوب  ال����رو�����س����ي  ال���رئ���ي�������س 
النف�س�لية كدول م�ستقلة، ك�نت 
ل  رئي�سية  ���س��ي��ن���ري��وه���ت  ث��الث��ة 
الرو�سي:  للتدخل  مفتوحة  تزال 
�سين�ريو احلد الأدنى من التو�سع 
يف الأرا�سي الأوكرانية دون قت�ل؛ 
لإحك�م  حم���دودة  ح��رب  �سين�ريو 
القب�سة على �س�حل البحر الأ�سود 
)دونب��س(،  دون��ب������س  حو�س  ويف 
و����س���ي���ن����ري���و غ�����زو م���ت���ط���رف. مت 
اخ��ت��ي���ر احل�����رب ال�����س��دي��دة على 

ك�مل الأرا�سي الأوكرانية.
ه����ذا احل��ج��م يف احلركة  مل�����ذا     
اإنه  وال��دب��ل��وم������س��ي��ة؟  الع�سكرية 
للعقوب�ت.  مب��ف��ه��وم��ه���  ي��ت��ع��ل��ق 
�سواء اعترت تهديدات العقوب�ت 
مقنعة  غري  الغربية  القت�س�دية 
تكلفة  ت��ع��ت��ره���  ك���ن��ت  اإذا  م���  اأو 
كبري  ح���د  اىل  م�����س��ب��ق���  دف��ع��ت��ه��� 
ف�إن  اأوك��ران��ي���،  يف  تدخله�  مق�بل 
رو�سي� ت��راه��ن، م��رة اأخ���رى، على 
ت�أثري الحت�د املقد�س للعقوب�ت: 
اقت�س�دية  اأزم���ة  �سربة  �سيتلقى 
املجتمع  ���س��ُي��دف��ع  م���وؤك���دة،  ���س��ب��ه 
اأخ���رى نحو زي�دة  ال��رو���س��ي م��رة 
الت�س�من مع حك�مه -على الأقل 
هذا هو ح�س�ب فالدميري بوتن.

ي��ن��ط��ب��ق على  ن��ف�����س��ه  الأم��������ر     
منذ  الع�سكرية.  بقوته�  عالقته� 
ع�م 2008 واحلرب مع جورجي�، 

ت���خ���ت���ر ال���غ���رب���ي���ن مب�����ن������ورات 
ووجدت  دي�سمر،  منذ  ع�سكرية 
م�ستعدة  دول�������ة  ت����وج����د  ل  اأن�������ه 
مب��سرة  مب��واج��ه��ة  ل��ل��م��خ���ط��رة 
م���ع اجل��ي��و���س ال��رو���س��ي��ة. واأت�����ح 
مطلع الع�م فر�سة عمل حقيقية 

لرو�سي� يف اأوكراني�.
اأي�س�  الإي�����ق������ع  ي��خ�����س��ع  ك���م����     
ف��م��ن ن�حية،  اأط�����ول.  لجت����ه����ت 
تفقد  املتحدة  ال��ولي���ت  اأن  يبدو 
نف�سه�  لت�سّخر  ب���أوروب���  الهتم�م 
والع�سرين  احل���دي  القرن  لآلية 
ال�سن.  مع  تن�ف�سه�  العمالقة: 

احل���ل���ف����ء  ال����ث����ق����ة يف  وان�������ع�������دام 
رئ��سة  وت����ق����رب  الأوروب������ي������ن. 
م�كرون من نه�ية فرته� الأوىل، 
وفريق احلكومة الأمل�نية اجلديد 
يف م��رح��ل��ة ال��ت��ث��ب��ي��ت؛ وان���ه����رت 
ب�سبب ثالث  الأوكرانية  الرئ��سة 
ال�����س��ل��ط��ة؛ ومكنت  م���ن  ����س���ن���وات 
املرتفعة  وال��ن��ف��ط  ال���غ����ز  اأ���س��ع���ر 
م��ن��ذ ع����م رو���س��ي��� م��ن اإع�����دة بن�ء 
احتي�طي�ته� من النقد الأجنبي؛ 
ب�لوب�ء  م�����س��غ��ول  ال���ع����م  وال������راأي 

والنتع��س القت�س�دي.
   ع��الوة على ذل��ك، ك�نت رو�سي� 

للغ�ية. وعودة رو�سي� اإىل دولتن 
ال�سوفي�تي  الحت�د  يف  رئي�سيتن 
ال�����س���ب��ق، ب��ي��الرو���س��ي��� م��ن��ذ ع�م 
ع�م  م��ن��ذ  وك���زاخ�����س��ت���ن   2020
2021، �سمحت لالحت�د ب�إيج�د 

حت�لف�ت معكو�سة.
 اأخ�����رًيا، ورمب���� الأه����م م��ن ذلك، 
بداأت اأوكراني� يف التع�يف بعد �سم 
احلرب  وب��دء  القرم  جزيرة  �سبه 

يف دونب��س.
   ب�خت�س�ر، ي�أتي الزخم الع�سكري 
ا�ستنزاف  من  �سنوات  ثم�ين  بعد 
وع�سرين  الأوك����ران����ي����ة،  ل��ل��ق��وة 

ال��ت��ح���ل��ف مع  اإط�����الق  اأدى  ك��م��� 
ح�س�ب  على  )اإوك��و���س(  اأ�سرالي� 
امل�س�لح الفرن�سية، اإىل اإث�رة قدر 
اأوروب����.  معن م��ن ع��دم الثقة يف 
الن�تو  حلف  وقع  لذلك،  ونتيجة 
رئ��سة  بعد  اأزم���ة ثقة ج��دي��دة  يف 

ترامب.
اأخ�������رى، ل متثل  ن���ح��ي��ة     م���ن 
الروزن�مة ال�سي��سية الرو�سية اأي 
بعد  للرئي�س:  حقيقية  خم���ط��ر 
حتديد  مت  ال�سلطة،  يف  ع��ق��دي��ن 
وال�سيطرة  نه�ئي  ب�سكل  و�سعه 
ب�������س���ك���ل جيد  ع���ل���ى اخل������الف�������ت 

بال�سيطرة على اأوكرانيا، تعيد رو�سيا ت�سكيل »املنطقة اجلليدية الدفاعية«، التي يفرت�ص اأن حتميها من النفوذ الغربي

اأوكراني� عن�سر اأ�س��سي يف �سردية القوة الرو�سية

ا�ستهداف اأوكراني� لأ�سب�ب هيكلية اختي�ر �سين�ريو احلرب ال�س�ملة

باخت�سار، تهاجم رو�سيا االآن اأوكرانيا ملنع هذه املنطقة اال�سرتاتيجية من اال�ستمرار يف االبتعاد عن رو�سيا
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العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/احمد التج�رية

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1025184 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�س�فة ع�رف علي ابراهيم حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

حذف ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بق�لة ال�سج�ي�

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1331743 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�س�فة احل�ج حميد بخيت �سي�ح املن�سوري %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

حذف رو�سه �سهيل حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�ستيم جت لغ�سيل 

وكوي املالب�س
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1819832 

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
 اإ�س�فة ح�سه را�سد �سعيد املزروعي %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
حذف را�سد حممد را�سد حفيظ املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ك�فتريي� لولي� تي 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2697783 
من  املهريي  علي  عبيد  �س�مل  /عتيق  ال�سرك�ء  جن�سية  تعديل   

العراق اىل الم�رات العربية املتحدة
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

حذف حمدان عب��س زبري ح�سن العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم مي�س الرمي  

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1169358 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة ع�بد ح�سن رب نواز %100

تعديل وكيل خدم�ت 
 اإ�س�فة عبداهلل داود �سليم�ن عبداحل�سن حممد

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
 حذف يو�سف مو�سى �سلط�ن عبداهلل اجلنيبى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/�س�نى  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2772317 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/اأطي�ب 

الزعفرانه للعطور
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1259276 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/ميي  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فري�س فود
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2764657 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/موؤ�س�سة 

نيلي لتج�رة الط�رات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1130659 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/النوار 

الف�سية لل�سي�نة الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2017871 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/م�وتن فيو
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:3817416 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة حممد احمد حممد عبداهلل البلو�سى %10
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة احمد بن ط�لب بن خ�يف بن مطر البدرانى %10

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة م�جد �سلط�ن م�سبح عبداهلل الكعبى %10
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة في�سل عبداهلل را�سد عبداهلل الكعبى %10

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / عبداهلل غمران جمعه فرح�ن الظ�هرى من م�لك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سرك�ء / عبداهلل غمران جمعه فرح�ن الظ�هرى من 100 % اإىل %50

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة احمد حممد مب�رك مطر املن�سورى %10
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

 تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�س�حة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جت�ري من/ م�وتن فيو
MOUNTAINVIEW

اإىل/ م�وتن فيو ذ.م.م
 MOUNTAINVIEW L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل 
اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/نيو ابرود لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1161991 

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة �سي�ده �سكريا بيجوم �سيد حبيب ح�سن %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد احمد م�س�عد خليفه املرر

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ نيو ابرود لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة

NEW ABROAD TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

اإىل/ نيو ابرود لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NEW ABROAD TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة ت�أجري احل�فالت  7710003

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل 

اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
و  للمق�ولت  ال�سبع  املدن  ال�س������دة/موؤ�س�سة  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN ال�سي�نة الع�مة رخ�سة رقم:1135434 

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة ال�سعيد ح�مد ال�سعيد ا�سم�عيل البيلى  %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد �س�مل حمد جدح الع�مرى

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ موؤ�س�سة املدن ال�سبع للمق�ولت و ال�سي�نة الع�مة

SEVEN CITIES GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 

اإىل/ املدن ال�سبع للمق�ولت و ال�سي�نة الع�مة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

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

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 

خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/جمموعة علي املال

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1461965 
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ جمموعة علي املال

ALI ALMULLA GROUP

اإىل/ جمموعة علي املال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALI ALMULLA GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التج�ري:بيت الذهب للمجوهرات وال�س�ع�ت ذ.م.م
التخطيط  دائرة  مبنى   0.1-4 �سرق   - ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

العمراين والبلدي�ت - بلدية مدينة اأبوظبي واخرين
CN 1051460 :رقم القيد يف ال�سجل التج�ري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

لل�سركة  ق�نوين  كم�سفي   ، احل�س�ب�ت  لتدقيق  دلت�  ال�س�دة/مكتب  تعين   -  2
العمومية غري  بن�ء على قرار حم�سر اجلمعية  بت�ريخ:2022/2/28 وذلك 

الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2224000566
ت�ريخ التعديل:2022/3/2

املعن  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التج�ري:حممد ال�سحي�ن للعق�رات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 18-0.3 مبنى ال�سيد مب�رك حممد 

جر�س
CN 2644013 :رقم القيد يف ال�سجل التج�ري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

لل�سركة  ق�نوين  كم�سفي   ، احل�س�ب�ت  لتدقيق  دلت�  ال�س�دة/مكتب  تعين   -  2
العمومية غري  بن�ء على قرار حم�سر اجلمعية  بت�ريخ:2022/2/28 وذلك 

الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2250005893
ت�ريخ التعديل:2022/3/1

املعن  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم الت�ريخ ذ.م.م - فرع 1

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1898816-1 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة �سريف الدين كين�تينج�ل �سعيد علوى%100

تعديل وكيل خدم�ت / اإ�س�فة ج�بر ث�نى �سهيل ن�سيب الع�مرى
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف �س�مل �سهيل �سهيل بن قم�سه الع�مرى

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف �سون� عزالدين جعفر �س�لح
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل فرع
تعديل اإ�سم جت�ري من/ مطعم الت�ريخ ذ.م.م - فرع 1

HISTORY RESTAURANT L.L.C. - BRANCH  1
اإىل/ جنوم الن�سيم غ�لريي - فرع

NUJOOM AL NASEEM  GALLERY - BRANCH
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة بيع م�ستح�سرات التجميل - ب�لتجزئة  4772008

تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة بيع العطور - ب�لتجزئة  4772007
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة بيع حق�ئب اليد واملنتج�ت اجللدية - ب�لتجزئة  4771906

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة بيع الهداي� - ب�لتجزئة  4773402
 تعديل ن�س�ط / حذف خدم�ت تو�سيل الطلب�ت  8299010

 تعديل ن�س�ط / حذف مطعم  5610001
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل 
يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/اندي الق�ب�سة

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:4105521 
تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�س�حة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ اندي الق�ب�سة

ANDY HOLDING

اإىل/ اندي الق�ب�سة -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 ANDY HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة متثيل �سرك�ت  7010004
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ديلوك�س لتج�رة مواد البن�ء

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1289157 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة حممد �سهيل ران� حممد �س�راف�ت اهلل  %49
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ذ اإنزاًل يف خاركيف   قوات رو�صية تنفرّ
•• كييف-اأ ف ب

اأعلن اجلي�س الأوكراين اأّن قوات رو�سية حممولة جّواً نّفذت ليل 
اأّن قواته  اإن���زاًل يف خ�ركيف )���س��رق(، م��وؤّك��داً  ال��ث��الث���ء-الأرب��ع���ء 
ك��رى مدن  ث���ين  يف  “الغزاة”  ه��وؤلء  �سّد  �س�ري�ً  قت�ًل  تخو�س 

البالد.
“قوات  اإّن  تلغرام  تطبيق  على  بي�ن  يف  الأوك����راين  اجلي�س  وق���ل 

رو�سية جموقلة هبطت يف خ�ركيف وه�جمت م�ست�سفى حملي�ً«.
والأوكرانين”.  ال���غ���زاة  ب��ن  الآن  ي���دور  ق��ت���ل  “هن�ك  واأ����س����ف 
الرو�سي  للغزو  ال�س�بع  اليوم  الإن���زال يف  ه��ذا  الإع��الن عن  وي�أتي 
24 ���س��ب���ط-ف��راي��ر وا���س��ت��ّدت حّدته  ب���داأ يف  لأوك��ران��ي��� وال����ذي 
الثالث�ء. وخ�ركيف مدينة تقع يف �سرق اأوكراني� قرب احلدود مع 

ينطقون  غ�لبيتهم  ن�سمة،  مليون   1.4 �سّك�نه�  ويبلغ عدد  رو�سي� 
ب�لرو�سية.

ال�سيطرة  الرو�سية  القوات  حت���ول  الغزو  لبدء  الأول  اليوم  ومنذ 
على هذه املدينة وقد ا�ستهدفته� الثالث�ء بق�سف عنيف خّلف م� 
ل يقّل عن ع�سرة قتلى واأكر من 20 جريح�ً، بح�سب ال�سلط�ت 

املحلية.
ونقلت و�س�ئل اإعالم اأوكرانية عن رئي�س بلدية م�ريوبول، املدينة 
اأ�سيبوا  اأكر من مئة �سخ�س  اأّن  اآزوف،  املرفئية املطّلة على بحر 
التي  اأّم��� خري�سون  الرو�سي.  الق�سف  ج��ّراء  بجروح من  الثالث�ء 
خالل  �سهدت  فقد  مداخله�  على  ت�سيطر  الرو�سية  القوات  ك�نت 
اأ�سبحت ت�سيطر على حمطة  التي  امله�جمة  للقوات  الليل تقّدم�ً 
اإعالم  و���س���ئ��ل  نقلت  م���  بح�سب  امل��دي��ن��ة،  وم��ي��ن���ء  احل��دي��د  ال�سكة 

حملية عن رئي�س بلدية املدينة اإيغور كوليخ�ييف. ويف بورودينك� 
التي تبعد حوايل 50 كلم من كييف، دّمرت �سرب�ت جوية رو�سية 
اخل�رجية  لوزير  الأوىل  للن�ئبة  وفق�ً  الثالث�ء،  �سكنين  مبنين 
ن�سرت مقطع فيديو ظهر فيهم�  التي  اأمينة جب�روف�  الأوك��راين 

املبني�ن وقد دّمرا جزئي�ً والنريان تندلع منهم�.
ال��دف���ع الأوك��ران��ي��ة ع��ن خ�سيته� من  اأع��رب��ت وزارة  الليل  وخ��الل 
“مّت  في�سبوك  على  بي�ن  يف  ال���وزارة  بيالرو�س.وق�لت  من  هجوم 
و�سع القوات البيالرو�سية يف ح�لة ت�أّهب ق�سوى وهي يف من�طق 
الركيز الأقرب من احلدود مع اأوكراني�«.واأ�س�فت اأّن ال�ستخب�رات 
الأوكرانية ر�سدت خالل نه�ر الثالث�ء “ن�س�ط�ً كبرياً” للط�ئرات 
يف املنطقة احلدودية كم� �سوهدت قوافل من املركب�ت وهي تنقل 

مواد غذائية وذخرية اإىل هذه املنطقة.

هي �سوين ودي��زين ووارن��ر براذرز 
اإن����ه����� ����س���ت���وق���ف ع���ر����س الأف������الم 
ال��ق���دم��ة يف رو���س��ي��� م��وؤق��ت��� بينم� 
لكرة  ال���������دويل  الحت����������د  حت������رك 
الأوملبية  واللجنة  )الفيف�(  القدم 
والري��سين  الفرق  ملنع  الدولية 

الرو�س من املن�ف�سة.
واأعلن الحت�د الدويل للت�يكوندو 
الأ�سود  احل��زام  بوتن من  جتريد 
ال�سريف يف اللعبة ب�سبب غزو بالده 

لأوكراني�.

•• كييف-مو�صكو-رويرتز

واجهت رو�سي� اأم�س الثالث�ء عزلة 
لأوكراني�  غزوه�  ب�سبب  متزايدة 
مع حرم�ن املق�ومة ال�سر�سة على 
بوتن  الرئي�س فالدميري  الأر���س 
على  م��ب��ك��رة  مك��سب  حتقيق  م��ن 
الرغم من الق�سف العنيف ووجود 
ق���ف��ل��ة ع�����س��ك��ري��ة ���س��خ��م��ة خ����رج 

الع��سمة كييف.
واأخ��ف��ق��ت حم���دث���ت وق��ف اإطالق 
الن�ر بن رو�سي� وج�رته� اجلنوبية 
انفراجة  حتقيق  يف  الثنن  اأم�س 
عقد  موعد  املف�و�سون  يذكر  ومل 

جولة جديدة.
دولية  ���س��غ��وط���  ب���وت���ن  وواج�������ه 
بعد  امل��سي  الأ���س��ب��وع  م��ت��زاي��دة يف 
�سنه اأكر هجوم على دولة اأوروبية 
منذ احلرب الع�ملية الث�نية، واأدى 
ت�أثري العقوب�ت الغربية اإىل تراجع 
املئة  30 يف  يقرب من  م�  الروبل 
تدخل  ق��ب��ل  الث��ن��ن  الأول  اأم�����س 
من  العملة  لإنق�ذ  املركزي  البنك 

اأدنى م�ستوي�ته�.

لتهديد  ت��ت��ع��ر���س  ال��ع������س��م��ة  اأن 
م�ستمر. وق�ل زيلين�سكي يف ر�س�لة 
ب�لفيديو الثنن “ب�لن�سبة للعدو 
الرئي�سي.”  ال���ه���دف  ه���ي  ك��ي��ي��ف 
بك�سر  ل��ه��م  ن�����س��م��ح  “مل  واأ����س����ف 
دف�ع الع��سمة واإر�س�ل خمربن... 

�سنحيدهم جميع�«.
التي  رو���س��ي���،  اإن  زيلين�سكي  وق����ل 
ب�أنه�  اأوكراني�  ت�سف حترك�ته� يف 
ت�ستهدف  ك�نت  خ��سة”،  “عملية 
الكهرب�ء  ت���وف���ر  ط����ق���ة  حم���ط���ة 
ملدينة كييف التي يبلغ عدد �سك�نه� 

ثالثة مالين ن�سمة.
اإن حت��رك���ت��ه��� ل  وت���ق���ول رو���س��ي��� 
اأرا�����س ولكن  اإىل اح��ت��الل  ت��ه��دف 
الع�سكرية  ال�������ق�������درات  ت����دم����ري 
تعترهم  م��ن  واعتق�ل  لأوك��ران��ي��� 

قومين خطرين.
واندلع قت�ل حول مين�ء م�ريوبول 
البالد  ب�سرق  ويف مدينة خ�ركيف 
حيث ق�ل م�سوؤولون اأوكرانيون اإن 
الهجم�ت ب�ملدفعية الرو�سية قتلت 
ع�سرات املدنين بينهم اأطف�ل. ومل 

يت�سن التحقق من هذه الأرق�م.

ال�سن�عية  الأق��م���ر  �سركة  وق���ل��ت 
رو�سي�  اإن  م���ك�����س���ر  الأم���ري���ك���ي���ة 
ح�سدت ق�فلة من املركب�ت املدرعة 
والدب�ب�ت ومعدات ع�سكرية اأخرى 
متتد لنحو 64 كيلومرا يف اإط�ر 

�سعيه� لل�سيطرة على الع��سمة.
اأوكرانيون  م�����س��وؤول��ون  وحت����دث 
على عدة  قت�ل عنيف  ان���دلع  ع��ن 
جبه�ت وق�لوا اإن الق�سف الرو�سي 
خل���رك��ي��ف، ث����ين اأك����ر م��دي��ن��ة يف 

البالد، اأ�سفر عن مقتل الع�سرات.
وق���������ل ال���������س����ن�����ت����ور اجل����م����ه����وري 
اإف�دة  بعد  روبيو  م�ركو  الأمريكي 
ب�يدن  اإدارة  م�����س��وؤويل  ك��ب���ر  م���ع 
اأن  امل��وؤك��د مت�م�  م��ن  اأن��ه  “اأعتقد 
الزمني  اجل��دول  رو�سي� مل حتقق 

الذي و�سعته.
 واأعتقد اأنهم ك�نوا يعتقدون اأنهم 
�سي�سيطرون على كييف يف غ�سون 

72 �س�عة«.
وف����ر�����س����ت ال�������ولي��������ت امل���ت���ح���دة 
البنك  وح��ل��ف���وؤه��� ع��ق��وب���ت ع��ل��ى 
وال�سرك�ت  ال����رو�����س����ي  امل�����رك�����زي 
ال����ك����ب����رية وال����ن����خ����ب����ة احل����ك���م���ة 

وامل�������س���وؤول���ن، مب���ن ف��ي��ه��م بوتن 
البنوك  ب��ع�����س  وم���ن���ع���ت  ن��ف�����س��ه، 
ا����س���ت���خ���دام نظ�م  م����ن  ال���رو����س���ي���ة 

�سويفت الدويل للمدفوع�ت.
ووج���ه���ت ت��رك��ي��� ال��ع�����س��و يف حلف 
���س��م���ل الأط��ل�����س��ي ���س��رب��ة اأخ����رى 
الث���ن���ن  الأول  اأم���������س  مل���و����س���ك���و 
من  امل��ت��ح���رب��ة  ال����دول  بتحذيره� 
م�سيقي  احل��رب��ي��ة  �سفنه�  ع��ب��ور 
اللذين  وال����دردن����ي����ل  ال��ب��و���س��ف��ور 
ي���ف�������س���الن ال���ب���ح���ر الأ������س�����ود عن 
فعلي�  ي���وؤدي  املتو�سط  مم�  البحر 
الرو�سي يف  الأ�سطول  اإىل حتجيم 

البحر الأ�سود.
قوات  اإر�س�ل  وا�سنطن  وا�ستبعدت 
اأو ف��ر���س منطقة  مل��ح���رب��ة رو���س��ي��� 
ح���ظ���ر ط�������ريان ب����ن�����ء ع���ل���ى طلب 
اأوكراني� خ�سية حدوث ت�سعيد بن 

اأكر قوتن نوويتن يف الع�مل. 
وحلف�ءه�  املتحدة  الولي�ت  ولكن 
ذل������ك تقدمي  م����ن  ب������دل  وع��������دوا 
يف  كييف  اإىل  ع�سكرية  م�س�عدات 
ف��ي��ه الرئي�س  ال����ذي ح���ذر  ال��وق��ت 
ف�����ول�����ودمي�����ري زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي من 

*ان�سحاب القطاع اخلا�ص
الت�بعة  ال��الج��ئ��ن  وك����ل���ة  ق���ل��ت 
لالأمم املتحدة اإن اأكر من 500 
اأوكراني�  م��ن  ف���روا  �سخ�س  األ���ف 
مم� يثري اأزمة لجئن مع انتظ�ر 
اآلف العبور عند املع�بر احلدودية 

الأوروبية.
املتحدة  الأمم  م��ف��و���س��ة  وق����ل���ت 
عن  يقل  ل  م�  اإن  لإن�س�ن  حلقوق 
102 مدين لقوا حتفهم منذ بدء 
ال��غ��زو ي���وم اخل��م��ي�����س ل��ك��ن الرقم 
اأعلى من ذلك  احلقيقي قد يكون 
�ستحظر  اإنه�  كندا  وق�لت  بكثري. 
واردات النفط اخل�م الرو�سي وق�ل 
الأمريكي  اجل��م��ه��وري  ال�����س��ن���ت��ور 
واأن  ب��د  ل  اإن���ه  ج���راه����م  ليند�سي 
ت�ستهدف اإدارة الرئي�س جو ب�يدن 
ال��رو���س��ي بفر�س  ال��ط���ق��ة  ق��ط���ع 
والغ�ز  ال��ن��ف��ط  ومي��ث��ل  ع��ق��وب���ت. 
من  رو�سي�  لدخل  م�سدرين  اأك��ر 

ال�س�درات.
“اإنن�  لل�سحفين  ج��راه���م  وق����ل 
ل ن�ستخدم قط�ع الط�قة ك�سالح. 
نتق�ع�س عن اإ�س�بة بوتن يف اأكر 

القط�ع�ت اإيالم� له«. ومن املتوقع 
املن�سحبة من  ال�سرك�ت  زي�دة عدد 
رو���س��ي��� وت��وج��ي��ه ���س��رب���ت اأخ���رى 

لقت�س�د البالد.
وق������ل�����ت �����س����رك�����ت ����س���ل وب������ي بي 
�ستخرج  اإنه�  الرنويجية  واإكوينور 

من مواقعه� يف رو�سي�.
و�سرك�ت  ال��ب���رزة  البنوك  وق���م��ت 
�سن�عة  و������س�����رك������ت  ال������ط������ريان 
واإنه�ء  ال�سحن�ت  بوقف  ال�سي�رات 
ت�سرف�ت  وو����س���ف���ت  ال�������س���راك����ت 

رو����س���ي���� ب����أن���ه���� غ���ري م��ق��ب��ول��ة مع 
ت��ف��ك��ري امل���زي���د م���ن ال�������س���رك����ت يف 

اتخ�ذ اإجراءات مم�ثلة.
وق���ل��ت م������س��رك���رد اإن��ه��� حظرت 
من  امل�لية  املوؤ�س�س�ت  من  العديد 
نتيجة  به�  اخل��سة  ال��دف��ع  �سبكة 
رو�سي�  على  امل��ف��رو���س��ة  للعقوب�ت 
اإج���راء  اإن��ه��� �ستتخذ  ف��ي��زا  وق���ل��ت 
اأي�س�.وامتدت اإجراءات عزل رو�سي� 

اإىل الثق�فة والري��سة اأي�س�.
وق�لت ثالث ا�ستوديوه�ت رئي�سية 

من املتوقع توجيه �سربات اأخرى لالقت�ساد الرو�سي

تزايد عزلة رو�صيا مع احتدام القتال يف اأوكرانيا 

•• عوا�صم-وكاالت

جملة  م�����را������س�����ل�����ي  ك�����ب�����ري  ك�����ت�����ب 
م�ثيو  اأوروب������������  يف  “بوليتيكو” 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  اأن  ك�رنيت�سينغ 
امل�ستحيل،  ح��ق��ق  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 

وحدة اأوروبية حقيقية.
امل��رة، وعو�س �سي��سة فرق  لكن هذه 
دون  ال��رو���س��ي  الرئي�س  اأ�س�س  ت�سد، 
ق�����س��د اأع���ظ���م حت���د ل��ه��ي��م��ن��ت��ه: ق�رة 
م��وح��دة.وح��د الج��ت��ي���ح غ��ري املرر 
الع�بر  والف�س�ء  اأوروب�����  لأوك��ران��ي���، 
الع�مل  ي�سهده  مل  ب�سكل  لالأطل�سي 
اأن  حتى  ب��رل��ن،  ج���دار  �سقوط  منذ 
الق�رة  ال�����س���ب��ق��ن يف  ب��وت��ن  ح��ل��ف���ء 
الأ�سبوع  نه�ية  عطلة  يف  عنه  تخلوا 

امل��سي.
�ستوكهومل،  اإىل  ����س���وف���ي����  وم������ن 

مق�ومته� لف�سل رو�سي� عن �سويفت، 
عن  اأي�����س���ً  �ستتخلى  اأن���ه����  واأع��ل��ن��ت 
اإىل  اأ�سلحة  لإر�س�ل  القدمي  رف�سه� 

اأوكراني�.
يقل  مل��� ل  الأح����د، ويف متثيل  وي���وم 
درام�تيكي  �سي��سي  حت��ول  اأب���رز  ع��ن 
اأعلن  امل���ع��������س���ر،  اأمل����ن���ي����  ت�����ري����خ  يف 
�سولت�س  اأولف  الأمل������ين  امل�����س��ت�����س���ر 
ت��راج��ع���ً ك������س��ح���ً ع��ن م��وق��ف بالده 
ال�س�بق من الإنف�ق الدف�عي. واأعلن 
ملي�ر   100 ب����  ����س���ن���دوق  ت���أ���س��ي�����س 
ي����ورو ل��ت��ح��دي��ث ال�����س��الح مب��� ميكن 
برلن من المتث�ل ملوجب�ت الإنف�ق 

الدف�عي للدول الأع�س�ء، يف ن�تو.
الإنف�ق  يف  التب�طوؤ  من  �سنوات  بعد 
ب�لذه�ب  برلن  التزمت  ال��دف���ع��ي، 
اإىل اأبعد مم� ك�ن يط�لبه� به احللف�ء  
حن يتعلق املو�سوع ب�جلي�س الأمل�ين. 
ويف جل�سة خ��سة يف الرمل�ن الأمل�ين، 
غري  ال�سي��سي  �سولت�س،   ي��رك  مل 
ثقل  يف  �سك  اأي  ب�ملب�لغة،  امل��ع��روف 
التحول،  اإىل  دف��ع��ت  ال��ت��ي  الأح����داث 
“نقطة  ب�  فو�سف الجتي�ح الرو�سي 

انعط�ف يف ت�ريخ ق�رتن�«.
الق�دة  بع�س  ك���ن  اأ���س��ب��وع��ن،  وم��ن��ذ 
الأمل������ن ي��ق��ل��ل��ون م��ن خ��ط��ر اخلطوة 
التحذيرات  وا����س���ف���ن  ال���رو����س���ي���ة، 

ت��ال���س��ت الن��ق�����س���م���ت ال��داخ��ل��ي��ة يف 
ال��رد على اعتداء  اأوروب��� على كيفية 
ك�مل  ب�سكل  تو�سحت  بعدم�  بوتن 
الذي  لالجتي�ح  الت�ريخية  الأب��ع���د 
الأمنية  للهند�سة  حتٍد  اأعظم  ي�سكل 

الغربية.
مع بث �سور الدب�ب�ت جتت�ز احلدود 
الأوكرانية، و�سور الع�ئالت املتجمعة 
تراجعت  الأنف�ق،  مرو  حمط�ت  يف 
امل��خ���وف يف ال��ع��وا���س��م ال��غ��رب��ي��ة من 
الأق�سى  ل��الإج��راءات  املحلي  الت�أثري 
ت�سميم  ل�������س����ل���ح  م���و����س���ك���و،  ����س���د 
م�����س��رك ع��ل��ى ف��ع��ل م��� ي��ل��زم لوقف 

بوتن.
يعنيه  مل���  ال��ب���رد  ال��واق��ع  يف مواجهة 
الج��ت��ي���ح ل لأوك��ران��ي��� ف��ق��ط، لكن 
امتداد  على  الأمنية  للهند�سة  اأي�س�ً 
اأوروب�، تبخرت العرا�س�ت ال�سيقة 
ك�نت  بعدم�  الإج�����راءات،  تلك  على 
اإيط�لي� مثاًل راغبة يف موا�سلة بيع 
واأمل�ني�  رو�سي�،  اإىل  الف�خرة  ال�سلع 
اإىل  ال�سهل  الو�سول  على  الإبق�ء  يف 

الغ�ز الرو�سي.
وح��ت��ى اأك���ر ح��ل��ف���ء ب��وت��ن ولًء له 
الت�سيكي  الرئي�س  م��ن  ع��ن��ه،  تخلوا 
ب�لرئي�س  م�������روراً  زمي������ن  م��ي��ل��و���س 
اأورب����ن و���س��وًل اإىل  امل��ج��ري فيكتور 

الفرن�سي  ال��وط��ن��ي  التجمع  زعيمة 
م����ري���ن ل���وب����ن. ب��ح��ل��ول الأح�����د، مل 
ت��واف��ق اأوروب������ ع��ل��ى ف��ر���س عقوب�ت 
م���ل��ي��ة ���س���م��ل��ة ع��ل��ى رو���س��ي��� وبوتن 
ف��ح�����س��ب، ل��ك��ن غ���ل��ب��ي��ة ال�����دول، مب� 
فيه� املح�يدة مثل النم�س�، وال�سويد، 
اأغلقت جم�له� اجلوي اأم�م الط�ئرات 

الرو�سية، اأو ك�نت ت�ستعد لذلك.
وق�����رر الحت�������د الأوروب��������ي م��ن��ع بث 
اأب��رز و�سيلة  التي ت�سكل  اآر تي  �سبكة 
لروب�غندا الكرملن يف اخل�رج وفق 

ك�رنيت�سينغ.
لل�سوؤون  ال�سويدي  ال��وزي��ر  وط���ل��ب 
ب�ملزيد من  الأوروبية ه�ن�س دالغرن 
الإجراءات لعزل رو�سي�. اأم� التحول 
اأمل�ني�،  يف  ف��ك���ن  درام�تيكية  الأك���ر 
ال�سي��سيون  فيه�  اتبع  التي  ال��دول��ة 
بوتن منذ  “حواراً” غري جمٍد مع 
احللف�ء  حت����ذي����رات  رغ����م  ����س���ن���وات، 

ال�س�خبة من الثقة فيه.
وت����ب���ع ك���رن��ي��ت�����س��ي��ن��غ اأن����ه ب��ع��د قرار 
 2 ���س��رمي  ن���ورد  اأمل���ن��ي��� تعليق عمل 
اأجل غري م�سمى،  اإىل  املثري للجدل 
احللف�ء،  ل�سغوط  ب��رل��ن  خ�سعت 
ووافقت على اتخ�ذ موقف اأق�سى من 

رو�سي�.
وي������وم ال�������س���ب���ت، ت��خ��ل��ت اأمل����ن���ي���� عن 

وا���س��ن��ط��ن وعوا�سم  م��ن  امل��ت��وا���س��ل��ة 
ب��ه�����س��ت��ريي���. وت����ف�����دى كب�ر  اأخ������رى 
الجتم�ع  الأمل������ن  ال��دي��ب��ل��وم������س��ي��ن 
ب���ل�����س��ف��ري الأوك��������راين ال�����س��ري��ح يف 
ح�ول  ال����ذي  ملنيك  اأن�����دري  اأمل���ن��ي��� 
ب�إ�سق�ط  ب��رل��ن  اإق��ن���ع  اأ���س��ه��ر  طيلة 
اإىل  ال�����س��الح  ت�سدير  ع��ل��ى  ح��ظ��ره��� 

بالده.
يف حلظة موؤثرة يف اجلل�سة الرمل�نية 
يوم الأح��د، ق�بل النواب اإىل ملنيك 
الذي جل�س يف ق�سم كب�ر ال�سخ�سي�ت 
ح�ٍر،  برحيب  الرايخت�غ،  مبنى  يف 
اأن�لين�  اخل���رج��ي��ة  وزي����رة  و���س��ك��رت��ه 

بريبوك �سخ�سي�ً على قدومه.
ينتمي  ال������ذي  ب����ريب����وك  ت���خ���ِف  مل 
حزبه� “اخل�سر” اإىل التي�ر امل�س�مل 
كيف اأجرته� اأحداث الأي�م الأخرية 
يف اأوكراني� على مواجهة وق�ئع غري 
مريحة “م� يحدث يف اأوروب� مل يكن 

ليت�سوره �سخ�س من جيلي«.
اأ����س����ف ال��ك���ت��ب اأن ح���رب ب��وت��ن يف 
اأوكراني� ذكرت اآخرين ب�لواقع اأي�س�ً. 
ك�ن ذلك �سحيح�ً ب�لتحديد ب�لن�سبة 
ب�”ال�ستقاللية  ي�����س��م��ى  م�����  اإىل 
تقول  التي  ال�سراتيجية”،الفكرة 
اإن اأوروب� ق�درة على ف�سل نف�سه� عن 
الولي�ت املتحدة يف امل�س�ئل الأمنية.

بوليتيكو: بوتني جعل اأوروبا عظيمة مرة اأخرى

اأوروب�  اأوك��ران��ي���  يف  الأزم���ة  �ستجعل 
امل��ظ��ل��ة الأمنية  ع��ل��ى  اأك���ر اع��ت��م���داً 
�سيجر  واق�������ع  وه�������ذا  ل���وا����س���ن���ط���ن 
تقييم  اإع����������دة  ع���ل���ى  الأم����ري����ك����ي����ن 
حتولهم ال�سراتيجي للركيز اأكر 
الذي  ال��وق��ت  يف  حتى  ال�سن.  على 
على  الغربين  الأح����داث  فيه  جت��ر 
ال�سراتيجية  مب�دئهم  يف  التفكري 
الرجل  اأن  امل��رج��ح  م��ن  وال�سي��سية، 
ال�������ذي اأط����ل����ق ك����ل ه�����ذه الأح��������داث 

�سيواجه اأق�سى �سحوة.
ب�أنه  اآم����ن  ب��وت��ن  اأن  ال��وا���س��ح  م���ن 
كم�  اأوروب�����  اإ�سفن يف  دق  ق���در على 
ف��ع��ل ب��ن��ج���ح ع��ل��ى ج��ب��ه���ت اأخ����رى يف 
ال�����س��ن��وات امل������س��ي��ة. ل��ك��ن ه���ذه املرة، 
اأ�س�س  ت�����س��د،  وع��و���س ���س��ي������س��ة ف���رق 
اأعظم  ق�سد  دون  الرو�سي  الرئي�س 

حتد لهيمنته: ق�رة موحدة.

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب

بداأت الط�ئرات امل�سرية الركية التي 
تعده� اأنقرة فخر �سن�ع�ته�، العمل يف 
الرو�سي.  الغزو  من  الأوىل  ال�س�ع�ت 
فهذه الأجهزة ذات الأداء الع�يل وغري 
ح��سم�  ع���م��ال  ك���ن��ت  ن�سبي�  امل��ك��ل��ف��ة 
خ���الل ن���زاع���ي ن����غ���ورين ق���ره ب����غ اأو 
بدرجة  جمدية  تبدو  ل  لكنه�  ليبي�، 

ك�فية هذه املرة.
نحو  متتلك  كييف  اإن  خ���راء  وي��ق��ول 
ب��ريق��دار فخر  ط���ئ��رات  م��ن  ع�سرين 
ال�����س��ن���ع��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��رك��ي��ة التي 
اإردوغ�����ن  طيب  رج��ب  الرئي�س  ي��وؤك��د 
اإىل  اأنه� الأف�سل يف الع�مل ومت بيعه� 

حوايل 15 دولة.
اأنقرة  يف  الأوكرانية  ال�سف�رة  ون�سرت 
النزاع  ب��داي��ة  ت��وي��ر منذ  م��وق��ع  على 
لط�ئرات  ن�سبته�  لن��ف��ج���رات  ���س��ورا 
م�������س���رية ت���رك���ي���ة ا����س���ت���ه���دف���ت اأرت�������ل 
�س�حن�ت ودب�ب�ت رو�سية مرفقة بو�سم 
“بريقدار- م� �س�ء اهلل تي بي2 ا�س” 

مع وابل من عب�رات املديح.
اأبح�ث  معهد  م��ن  �ست�ين  اآرون  وق���ل 
اإن  وا�سنطن  يف  اخل���رج��ي��ة  ال�سي��سة 
ب�ملق�رنة  ق��ل��ي��ل��ة  بي2  ت���ي  “�سرب�ت 
الأر����س لكنه� مهمة  امل��ع���رك على  مع 
للروح املعنوية الأوكرانية لأنه� تظهر 
ال�سم�ء”.  على  ت�سيطر  ل  رو�سي�  اأن 
الأوكرانين  تهنئة  “يجب  واأ����س����ف 

لأنهم اأبقوا هذه الط�ئرات يف اجلو«.
بر�س  فران�س  لوك�لة  اكد  �ست�ين  لكن 
“فوجئ مثل غريه من اخلراء”  اأنه 
اجلوية  ل��ل��ق��وات  ال�سعيف  ب���ل��وج��ود 
الرو�سية فوق اوكراني�. ويف ح�ل دخلت 

منظوم�ت �سواريخ اأر�س جو واحلرب 
وتدمريه�  ر�سده�  ب��ل  الل��ك��رون��ي��ة، 
اأي�س� بخ�س�ئر قليلة يف املق�بل” ميثل 
“نقطة حتول ح��سمة يف ت�ريخ احلرب 

احلديثة«.
ع�سرين  ح�����واىل  ك��ي��ي��ف  ل����دى  وك������ن 
النزاع  ب��داي��ة  يف  بي2”  “تي  ط���ئ��رة 

ح�سب اآرون �ست�ين.
اإيدام  مركز  مدير  اأولغن  �سن�ن  وق���ل 
اوكراني�  اإن  ا�سطنبول،  يف  ل��الأب��ح���ث 
خ�سرت اإحدى هذه الط�ئرات يف الأي�م 
الأخ����رية. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اتف�ق�ت 
مرمة مع ال�سركة امل�سنعة ، مل يبداأ 
اأوك���ران���ي���� ولي�س  امل��ح��ل��ي يف  اإن��ت���ج��ه��� 
ت�سليم  �سيتم  ك���ن  اإذا  م�  الوا�سح  من 

ط�ئرات اأخرى ب�سرعة.
الأوىل هذه  للمرة  كييف  وا�ستخدمت 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين  يف  ال��ط���ئ��رات 
رو�سي  مدفعي  موقع  لإ�سك�ت  امل��سي 
ان���ف�������س����يل ك������ن ي�����س��ت��ه��دف ال���ق���وات 

الأوكرانية يف دونب��س.
ت�أثري  ي��ت��ال���س��ى  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ل��ك��ن 
امل���ف����ج����أة. وق�����ل ���س��ت��ن اوج����ن مدير 
اإن  ا�سطنبول  اإي��دام يف  مركز الأبح�ث 
على  ق���درة  ك�نت  امل�سرية  “الط�ئرات 
النزاع�ت يف ن�غورين  اإح��داث فرق يف 
لن  لكنه�  ليبي�،  اأو  �سوري�  اأو  ب���غ  ق��رة 

تكون ال�سيء نف�سه يف اأوكراني�«.
ال���ط����ئ���رات  ه�����ذه  “لتكون  وا�����س�����ف 
بيئة  يف  تعمل  اأن  يجب  فع�لة  امل�سرية 
ال��ت��ه��دي��دات اجل��وي��ة. ك�ن  خ�لية م��ن 
هذا هو احل�ل يف مواقع النزاع�ت هذه 
اأوكراني�”  على  ينطبق  ل  الأم��ر  لكن 
ح���ي���ث ت��ن�����س��ر رو����س���ي���� اأن���ظ���م���ة حرب 

اإلكرونية متطورة.

�سد  اأذرب��ي��ج���ن  مل�سلحة  حت��ول ح��سم 
اأرميني�. اأ�س�ر من�ف�س غربي طلب عدم 
ك�سف هويته اإىل “ب�س�طة وم�سداقية 
والقدرة على املن�ف�سة” لهذه الط�ئرة، 
معترا اأن تركي� “اخرعت “كال�س” 
اإ�س�رة  يف  والع�سرين”،  القرن احل�دي 
اإىل ر�س��س كال�سنيكوف )ايه كي47( 

الرخي�س الثمن وال�سهل ال�ستعم�ل.
وه�����ذه ال���ط����ئ���رات ال���ت���ي ي��ب��ل��غ طول 
منوذجه� “تي بي2” نحو 6،5 اأمت�ر، 
اأخف مبرتن من من�ف�سته� الأمريكية 

ف�سيكون  ك��ث��ي��ف،  ب�سكل  ال��ق��وات  ه���ذه 
عمل الط�ئرات امل�سرية حمدودا جدا.

“يط�له�  اأن  ي���ت���وق���ع  اأن������ه  واأ������س������ف 
ال�ستنزاف قريب�«.

خ���الل ���س��ن��وات، ر���س��خ��ت ت��رك��ي��� �سمعة 
ط���ئ��رات��ه��� امل�����س��رية يف ال�����س��وق يف عدد 
���س��ك��ل��ت م�س�رح  ال���ت���ي  ال���ن���زاع����ت  م���ن 

عر�س له�.
ت�سرين  ب�����غ يف  ق����رة  ن����غ���ورين  ف��ف��ي 
�س�همت   ،2020 ال��ث���ين/ن��وف��م��ر 
اإحداث  يف  امل�سرية  الركية  الط�ئرات 

ملدة  ال��ت��ح��ل��ي��ق  ع��ل��ى  وق������درة  “رير” 
ت�سل اإىل 27 �س�عة بال توقف ب�سرعة 
220 كيلومرا يف ال�س�عة، على ارتف�ع 
ت�سغيلي يراوح بن 18 و25 األف قدم 
ب�يك�ر.  املنتجة  ال�سركة  موقع  ح�سب 
ذكية  “اأربع ذخ�ئر  اأن حتمل  وميكنه� 

موجهة ب�لليزر«.
وق�ل �ستيف ميتزر ويو�ست اأولييم�ن�سو 
حمررا مدونة “اأوريك�س” اإن “متكن 
ورخي�سة  خ��ف��ي��ف��ة  م�������س���رية  ط�����ئ����رة 
م������ن جتنب  ف����ق����ط  ل����ي���������س  ن�������س���ب���ي���� 

ال تكفي لتغيري جمرى النزاع  

ة الرتكية مك�صب لأوكرانيا  الطائرات امل�صريرّ

اليابان م�صتعدة ل�صتقبال الأوكرانيني الفارين 
•• طوكيو-رويرتز

ق�ل رئي�س الوزراء الي�ب�ين فوميو كي�سيدا اأم�س الأربع�ء اإن الي�ب�ن م�ستعدة 
ل�ستقب�ل الأوكرانين الف�رين من الغزو الرو�سي.

البولندي  ن��ظ��ريه  م��ع  ه�تفية  مك�ملة  يف  ب��ذل��ك  تعهد  اإن���ه  كي�سيدا  وق����ل 
م�تيو�س موراو�سكي.

واأ�س�ف اإنه اأخر اأي�س� الرئي�س الأمل�ين فرانك ف�لر �ست�ينم�ير، يف مك�ملة 
ه�تفية اأخرى، اأن الي�ب�ن �ستعمل ب�سكل وثيق مع اأمل�ني� لدعم اأوكراني�.

 رئي�س الوزراء الأ�صرتايل يعلن اإ�صابته بكوفيد 
•• �صيدين-اأ ف ب

اأم�س الأول الثالث�ء  اأعلن رئي�س الوزراء الأ�سرايل �سكوت موري�سون  
املنزيل  �س����يت�بع من احلج���ر  اأّن��ه  اإىل  بكوفيد-19، م�سرياً  اأّن��ه م�س�ب 
ال�سرقي  ال�س�����حل  �سربت  التي  اله�ئل����ة  الفي�س�ن�ت  تداعي�����ت  اإدارة 

للبالد.
وق�ل موري�سون يف بي�ن اإّنه ع�نى اأعرا�س� 
لفح�س  خ�سع  بعدم�  ب�لإنفلونزا  �سبيهة 

كوفيد اأتت نتيجته اإيج�بية الثالث�ء.
للعزل  اأخ�����س��ع  “بينم�  ب��ي���ن  يف  واأ����س����ف 
املنزيل، اأوا�سل مم�ر�سة جميع م�سوؤولي�تي 

ب�سفتي رئي�س�ً للوزراء«.
للفي�س�ن�ت  ال�ستج�بة  يت�بع  اأّنه  واأو�سح 
�س�وث  ونيو  كوينزلند  وليتي  يف  املميتة 
ويلز، ف�ساًل عن “امل�أ�س�ة التي تتك�ّسف يف 

اأوكراني� والعدوان الرو�سي املجنون«.

الهند تنهي اأكرب اإغالق يف العامل ب�صبب كوفيد
•• بنجالورو-رويرتز

بعد ع�من تقريب� من دخول الهند يف اأكر اإغالق يف الع�مل 
اإىل  ال��ط��الب  ع���د  كوفيد-19،  ج�ئحة  تف�سي  م��ن  للحد 
اإ�س�رة  يف  البالد،  غ��رب  يف  م�ه�را�سرا  ولي��ة  يف  مدار�سهم 
على ا�ستئن�ف احلي�ة الطبيعية مع تراجع معدلت الإ�س�بة 
�سجلت  ال��ب��الد  اأن  ال�سحة  وزارة  بي�ن�ت  اأظ��ه��رت  ب�ملر�س. 
بفريو�س  يومية  اإ�س�بة  اآلف   10 من  اأق��ل  الأرب��ع���ء  اأم�س 
اأمر مل يحدث منذ  كورون� لليوم الث�لث على التوايل وهو 
ملتحور  ال�سريع  النت�س�ر  قبل  الأول  ك�نون  دي�سمر  اأواخ��ر 
الوزير  اأديتي� ث�كريي  امل��سي ق�ل  الأ�سبوع  اأوميكرون. ويف 
املدار�س يف مدينة مومب�ي  اإن  بحكومة ولية م�ه�را�سرا 
كرى مدن الولية �ست�ست�أنف ا�ستقب�ل الطالب مثلم� ك�ن 

الأمر قبل ظهور كوفيد مع اإع�دة جميع الأن�سطة وذلك يف 
�سوء تراجع احل�لت. وق�مت الهند بتطعيم اأكر من 765 
مليون� من اأ�سل 940 مليون� من ال�سك�ن الب�لغن وحوايل 
28 مليون� من املراهقن الذين تراوح اأعم�رهم بن 15 
 15 اأقل من  و18 ع�م� لكنه� مل تبداأ يف تطعيم الأطف�ل 
ال���وزراء  رئي�س  راأ����س  ع���م���. ويف ولي���ة ج��وج���رات م�سقط 
ال��ت��ج���ري��ة اإىل العمل على  امل��ح���ل  ن���ري��ن��درا م���ودي، ع����دت 
قدم و�س�ق بعد توقف طويل. وظهرت دلئل مم�ثلة كثرية 
وازدحمت  البالد.  اأنح�ء  اإىل طبيعته� يف  على عودة احلي�ة 
الطرق والقط�رات مرة اأخرى مع عودة الن��س اإىل اأعم�لهم 
اأع��داد اجلم�هري ويف مدينة  و�سجلت دور ال�سينم� زي�دة يف 
جوروجرام القريبة من الع��سمة نيودلهي اكتظت املط�عم 

و�س�لت الألع�ب الري��سية ب�ملواطنن.
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العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   الع�مة  لل�سي�نة  ووركر  ال�س������دة/توب  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1047117 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / �سلط�ن مطر حيدر عبداهلل البلو�سى من �سريك اإىل م�لك

 تعديل ن�سب ال�سرك�ء / �سلط�ن مطر حيدر عبداهلل البلو�سى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد حمى الدين نور الع�م

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ توب ووركر لل�سي�نة الع�مة ذ.م.م

TOP WORKERS GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ توب ووركر لل�سي�نة الع�مة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TOP WORKERS GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ك�فتريي� �سوفى مك�نى

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:3789172 
 تعديل اإ�سم جت�ري من/ ك�فتريي� �سوفى مك�نى

SOOFI MAKKANI CAFETERIA
اإىل/ مطعم وم�س�وي بيك�ل فورت

 BEKAL FORT RESTAURANT & GRILLS
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة مطعم  5610001

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة م�س�وي علي الفحم )�سف�ري(  5621006
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة خدم�ت تو�سيل الطلب�ت  8299010

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة تعهدات تزويد ب�لوجب�ت اجل�هزة ) اعداد وجب�ت (  5629002
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة مطعم وجب�ت �سريعة  5610004

 تعديل ن�س�ط / حذف بيع الوجب�ت اخلفيفة )ك�فتريي�(  5610003
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/رودكو للنقلي�ت

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1907777 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة عمر ح�سن مه�ود ح�سن %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف مروه على مب�رك �سليم�ن ال�سرقى
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجم�يل من م�س�حة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ رودكو للنقلي�ت
ROADCO TRANSPORT

اإىل/ رودكو للنقلي�ت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ROADCO TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة القت�س�د ب�أن ال�س�دة/�سركة تيكنوك�ن�سلت انرن��سيون�ل 
بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�سية:  ليمتد  كيه(  )يو 
�سطب قيد فرع ال�سركة يف اإم�رة اأبوظبي )العنوان: دمل�-�س�رع دمل� 
)1729(يف  رقم  حتت  واملقيدة   )93694 �س.ب:  نهي�ن،  اآل  مع�سكر 

�سجل ال�سرك�ت الجنبية يف الوزارة.
�س�أن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحت�دي  الق�نون  لأحك�م  وتنفيذاً 
ال�سرك�ت التج�رية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 
ومك�تب  لفروع  الرخي�س  اإجراءات  دليل  اعتم�د  �س�أن  يف  2010م 

املن�س�آت املوؤ�س�سة ب�خل�رج واملن�طق احلرة ب�لدولة.
يتقدموا  اأن  العرا�س  يف  احلق  اأ�سح�ب  ال�س�دة  من  يرجى 
ب�عرا�سهم اإىل الوزارة يف ميع�د ل يتج�وز �سهر من ت�ريخ الن�سر 

على العنوان الت�يل:
وزارة القت�س�د- اإدارة الت�سجيل التج�ري-�س.ب: 901 اأبوظبي

اإدارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN  1148932  ب�ل�سم التج�ري:كري�ست�ل 
كون�سبت للنظ�فة الع�مة ، ب�لغ�ء طلب الغ�ء الرخ�سة 

واع�دة الو�سع كم� ك�ن عليه �س�بق�.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/حمل املي�س خلي�طة 

وتطريز املالب�س الن�س�ئية
قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:1016438 

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
اإ�س�فة �س�مل قران النوبي مزينه الع�مري %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
حذف احمد عي�سى حبيب �س�مل املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
�سويت  ال�س������دة/ك�فتريي�  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الين� بطلب  CN وكريب رخ�سة رقم:2062882 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

اإ�س�فة �سيخه �س�مل حممد الكتبي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

حذف مب�رك �سعيد مب�رك �س�مل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ك�فتريي� برجريزر 

قد تقدموا الين� بطلب  CN رخ�سة رقم:2996069 
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

اإ�س�فة �سيخه �س�مل حممد الكتبي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

حذف مب�رك �سعيد مب�رك �س�مل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطبخ 

�سيكريت كوكينج
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:3665210 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483
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الفجر الريا�ضي

•• ليوبليانا-وام:

�سل�سلة  م��ن  �سلوفيني�  ج��ول��ة  حققت 
لرابطة  ال�������دويل  ال��������دوري  ج������ولت 
جن�ح�  اجلوجيت�سو  ملحريف  اأبوظبي 
وا�سعة يف  اأف��ع���ل  ب��ردود  كبريا، حظي 
اأوروب������� يف خم��ت��ل��ف و���س���ئ��ل الإع����الم 
التقليدية واحلديثة، يف ظل م�س�ركة 
دولة   20 م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب���   240
املن�ف�س�ت  واأق���ي���م���ت  ال����ع�����مل.  ح����ول 
ال�سلوفينية  ل��ي��وب��ل��ي���ن���  م��دي��ن��ة  يف 
وح�����س��ره��� روب����ريت ب��ريدت�����س رئي�س 
الحت�د الأوروب��ي وعدد من م�سوؤويل 

ري��سة اجلوجيت�سو يف اأوروب�.
ملحريف  اأب����وظ����ب����ي  راب����ط����ة  وت���ق���ي���م 
بطولة   120 من  اأك��ر  اجلوجيت�سو 
حول الع�مل يف خمتلف الق�رات لن�سر 
املواهب،  واكت�س�ف  اللعبة،  وتطوير 
 150 رق��م  اإىل  ال��و���س��ول  وت�ستهدف 
 .2023 بطولة ومن�ف�سة خالل ع�م 
ويف �سوء ذلك تعد اأبوظبي اأكر مطور 

يف الع�مل لري��سة اجلوجيت�سو.
و���س��ه��دت ال��ن��زالت ت���أل��ق ال��ع��دي��د من 
الالعبن والأبط�ل اأهمهم ال�سلوفيني 
ب�مليدالية  ف����ز  ال���ذي  ك���ب��ي��ت�����س،  امل���ري 
فئة  للبدلة  الأ���س��ود  للحزام  الذهبية 

كجم،   120 ل���وزن   "  2 "الأ�س�تذة 
وم�ك�س اأرنولد الذي توج بذهبية وزن 
احلزام  فئة  للمحرفن  كجم   85
�سكوريت�س  ل��وك���  وال��ك��روات��ي  ال��ب��ن��ي، 
الذي ف�ز ب�مليدالية الذهبية عن وزن 
بدون  فئة  للمحرفن  كجم   120
م�رو�س�  ال�سلوف�نية  والبطلة  ب��دل��ة، 
وزن  بذهبية  ف���زت  التي  �سميجوت�س 
55 كجم للحزام الأزرق بدون بدلة.

و�سهدت البطولة توزيع 72 ميدالية 
38 برونزية،  و  ذهبية، و66 ف�سية، 
جراي�سي  اأك����دمي���ي���ة  ح�����س��ل��ت  ف��ي��م��� 
الأول على  امل��رك��ز  ع��ل��ى ج���ئ��زة  ب���ه��� 
حيث  امل�س�ركة،  الأك�دميي�ت  م�ستوى 
رفع  ن��ق��ط��ة، مب���   15950 ح�����س��دت 
ر�سيد �سلوفيني� اإىل 21650 نقطة 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأول  امل���رك���ز  ل��ت��ح��ت��ل 
املركز  يف  ال��ت�����س��ي��ك  وت��ل��ت��ه���  ال�������دول، 
نقطة،   12200 ب��ر���س��ي��د  ال���ث����ين 
بر�سيد  الث�لث  املركز  يف  كرواتي�  ثم 
مك��سب  اأبرز  وتعد  نقطة،   11550
البطولة اأنه� �سهدت توافد عدد كبري 
الواعدين  وال��ب��ط��الت  الأب���ط����ل  م��ن 
�س�أن  لهم  �سيكون  ال��ذي��ن  وال��واع��دات 

كبري يف م�ستقبل هذه الري��سة.
امل���ن���ظ���م���ة على  ال���ل���ج���ن���ة  وح����ر�����س����ت 

املعتمد  الطبي  ال��روت��وك��ول  تطبيق 
امل�س�ركن  كل  واإل���زام  الدقة،  مبنتهى 
ل��ل��خ��روج ب�حلدث  ب��ك���ف��ة ���س��واب��ط��ه، 
البطولة  وتكت�سب  ���س��ورة.  اأف�سل  يف 
جوائزه�  ع��ن  وف�سال  ك��رى،  اأهمية 
اأن��ه��� متنح  اإل  امل���ل��ي��ة وم��ي��دال��ي���ت��ه���، 
الأول  امل��رك��ز  على  يح�سل  لع��ب  ك��ل 

الت�سنيف  يف  ن��ق��ط��ة   600 ف��ئ��ت��ه  يف 
الدويل ال�سنوي للمن�ف�سة على ج�ئزة 

اأبوظبي الع�ملية ال�سنوية.
اأك����د روب�����ريت بريدت�س  ن���ح��ي��ت��ه  م���ن 
رئي�س الحت�د الأوروب��ي للجوجيت�سو 
اأن اأبوظبي اأحدثت نقلة نوعية كبرية 
الع�ملي،  امل�ستوى  على  اجلوجيت�سو  يف 

لأف�سل  تطبيق  م��ن  ب��ه  تقوم  م���  واأن 
وتطوير  ل��ن�����س��ر  ال����ع�����مل  يف  ب����رام����ج 
امل���واه���ب يف �سن  ال��ل��ع��ب��ة، واك��ت�����س���ف 
مبكرة، و�سن�عة الأبط�ل، وتنظيم اأهم 
بطولت يف الع�مل، يلهم كل الحت�دات 
الوطنية والق�رية لال�ستف�دة من تلك 
اأف�سل  وي��وف��ر  وامل����ب�����درات،  ال���رام���ج 

خمتلف  م��ن  لالعبن  تن�ف�سية  بيئة 
ري��سة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ع���مل،  دول 
ك�نوا  له�  املنتمن  وك��ل  اجلوجيت�سو 
ال�س�بق، ولكن  ي�سعرون ب�لتهمي�س يف 
م��ن��ذ دخ���ول اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ��ط تلك 
الري��سة، تغري امل�سهد مت�م�، وحدث 
اإثراء �س�مل لكل املم�ر�س�ت يف الرامج 

امل��ت��ب��ع��ة وال����ب����ط����ولت الح���راف���ي���ة، 
الكبري، ف�سال  الإع��الم��ي  واله��ت��م���م 
ع���ن اأن���ه���� ت��ق��ود اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة يف 

اعتم�د اللعبة يف كل املنظم�ت.
وق�ل بريديت�س: " نتقدم ب�ل�سكر اإىل 
���س��ع���دة ع��ب��د امل��ن��ع��م ال��ه������س��م��ي رئي�س 
الحت�دين الإم�راتي والآ�سيوي الن�ئب 
واإىل  ال���دويل،  الحت���د  لرئي�س  الأول 
اجلوجيت�سو  ملحريف  اأبوظبي  رابطة 
الدويل  الدوري  �سل�سلة بطولت  على 
وك���ذل���ك  ال�����ع������مل،  دول  خم���ت���ل���ف  يف 
جراند  اأب����وظ����ب����ي  ج������ولت  ���س��ل�����س��ل��ة 
�س�همت  ح��ي��ث  للجوجيت�سو،  ���س��الم 
اك��ت�����س���ف العديد  ال��ب��ط��ولت يف  ه���ذه 
لهم  ووف���رت  والنجم�ت،  النجوم  م��ن 
اأجل  م��ن  التدريب�ت  ملوا�سلة  ال��داف��ع 
يف  واملن�ف�سة  بطولة،  ك��ل  يف  التتويج 
الع�ملية،  اأبوظبي  ج�ئزة  على  النه�ية 
ومنت�سبي  حم���ب���ي  ك����ل  ف�������إن  ول����ه����ذا 
الع�مل،  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  وم�����س��وؤويل 
ينق�سم  اللعبة  تلك  ت�ريخ  اأن  يدركون 
اإىل مرحلتن، مرحلة م� قبل دخول 
اأبوظبي لدائرة الت�أثري فيه�، ومرحلة 
م� بعد دخول اأبوظبي بثقله� مب� حقق 
اجلوانب.  ك��ل  يف  �س�ملة  نوعية  نقلة 
البحري  ط�������رق  اأك������د  ن����ح���ي���ت���ه  م����ن 

م��دي��ر ع����م راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحريف 
من  احلثيثة  املت�بعة  اأن  اجلوجيت�سو 
�سع�دة عبداملنعم اله��سمي لكل جولت 
وبطولت الرابطة، وتعليم�ته امل�ستمرة 
ب�لتطوير والتحديث، وراء النج�ح�ت 
حول  ال��راب��ط��ة  لفع�لي�ت  امل��ت��وا���س��ل��ة 
اأن الرابطة تنظر  اإىل  الع�مل، م�سريا 
دائم� على موؤ�سرات الأداء كل �سهر، يف 
تنظمه�  التي  والفع�لي�ت  البطولت 
ح����ول ال���ع����مل، ل�����س��م���ن ال���ت���واج���د يف 
ك��ل م��ك���ن، مب��� ي��ع��زز م��ك���ن��ة اأبوظبي 
ك���ع��������س���م���ة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ال���ع����مل���ي، 
التي  ال��ق���ط��رة  اأن��ه���  للجميع  وي��وؤك��د 
وم�سروع�ت  ب��رام��ج  ك��ل  خلفه�  جت��ر 

ومب�درات التطوير.
املقبلة  اجل���ول���ة  ال���ب���ح���ري  واأ�����س�����ف 
م�����ن ال�����������دوري ال���������دويل ����س���ت���ق����م يف 
على  الط���م���ئ���ن����ن  ومت  اأم�����������س�����ردام 
لنطالقه�  ال����س���ت���ع���دادات  اك���ت���م����ل 
يف 5 م���ر���س اجل�����ري، وذل���ك ب��ع��د اأن 
اأم�س  ل��ه���  الت�سجيل  ب����ب  اإغ����الق  مت 
كل  من�ف�س�ته�  و�ستت�سمن  الثالث�ء، 
والن��سئن  والأ�سب�ل  الراعم  الفئ�ت 
توا�سل  وهن�ك  والأ���س���ت��ذة،  وال�سب�ب 
مع املنظمن املحلين لخراج احلدث 

ب�أف�سل �سورة.

•• اأبوظبي –الفجر:

برع�ية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة، 
الفرة  والثالثن خالل  احل�دية  ن�سخته  ال�سحراوي يف  اأبوظبي  رايل  ينطلق 

من 5 – 10 م�ر�س املقبل.
وق�ل حممد بن �سليم، رئي�س الحت�د الدويل لل�سي�رات، اليوم اإن رايل اأبوظبي 
احلكومي  ال��دع��م  على  ي�ستند  الفخر  على  يبعث  ت�ريخ�  ميتلك  ال�سحراوي 

امل�ستمر والذي يظل الع�مل الرئي�سي يف م�ستقبله الزاهر.
ومع بدء العد  التن�زيل لنطالق الن�سخة احل�دية والثالثن من رايل اأبوظبي 
ال�سحراوي خالل هذا ال�سهر ، ق�ل حممد بن �سليم موؤ�س�س الرايل ان ا�ستمرار 
الع�ملية  مك�نته�  تعزيز  يف  املتحدة  العربية  الإم����رات  لروؤية  تكرمي  هو  احل��دث 

كمركز لري��سة ال�سي�رات امل�ستدامة.
ال�����س��ح��راوي. لقد قدمت  اأب��وظ��ب��ي  ال��ق��ول وراء جن���ح رايل  "خال�سة  واأ���س���ف 
مر  على  ل��ل��رايل  ه�ئلن  وت�سجيع�ً  دع��م���ً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم������رات  حكومة 
ال�سنوات، لأن اخلطة ك�نت دائم�ً تهدف لالرتق�ء ب�لرايل اإىل امل�ستوى الأعلى، 

واملح�فظة عليه هن�ك".
وت�بع ق�ئاًل "من دون هذا اللتزام لرمب� ك�نت م�سرية الرايل قد ك�فحت من 
اأجل البق�ء. ومع ذلك، ب�ت الرايل ميتلك اإرث�ً كبرياً ميكن العتم�د عليه، حيث 
و�سل اإىل م�ستوى اآخر كجزء من بطولة الع�مل للرالي�ت ال�سحراوية الطويلة 

لل�سي�رات )في�( والدراج�ت الن�رية )فيم( اجلديدة".
وقد ك�ن حممد بن �سليم، هو من ا�ستلهم فكرة اإن�س�ء مرحلة خ��سة ق�سرية يف 
الرايل يف اأبوظبي ، وق�م بتدوين خطته الأ�سلية لتنظيم هذا احلدث. واأطلقه� 
الع�م الت�يل  اأبوظبي يف  يف  الرايل  ب��سراك مرحلة خ��سة يف  ق�م  ع�م 1991، 
مبرحلة خ��سة ق�سرية ب�لقرب من مط�ر املدينة، وك�نت اأول م�س�ركة للرايل يف 

الع��سمة اأبوظبي.
وهذه �سورة ب�لأبي�س والأ�سود من اأر�سيف منظمة الإم�رات لل�سي�رات والدراج�ت 
الن�رية، الهيئة املنظمة للرايل، تظهر �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن، ويل عهد اأبوظبي ، ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة، وهو يعطي �س�رة 

انطالق ال�سي�رات.
اإىل ك�أ�س الع�مل ل�سب�ق�ت كرو�س ك�نري، ويف  ال��رايل  امل��وايل، ان�سم  ويف الع�م 

الدراج�ت  ا���س��ت�����س���ف��ة  يف  ب����داأ   1995 ع����م 
للرالي�ت  ال��ع���مل  ك���أ���س  م��ن بطولة  اأ�سبح ج���زءاً   1999 ع���م  وال�����س��ي���رات، ويف 

ال�سحراوية الطويلة.
للرالي�ت  الع�مل  بطولة  ت�سكل  نخبة  رال��ي���ت  خم�سة  اأح��د  الآن  ال��رايل  ويعتر 
اأحداث  ت��وح��دت  حيث  ج��دي��داً  ع�����س��راً  ال���رايل  ليدخل  اجل��دي��دة،  ال�سحراوية 
 )FIA( الرالي�ت ال�سحراوية الطويلة التي ينظمهم� الحت�د الدويل لل�سي�رات
والحت�د الدويل للدراج�ت الن�رية )FIM( يف بطولة ع�ملية واحدة لأول مرة.

اأنح�ء  �س�ئر  من  الرالي�ت  وف��رق  للمن�ف�سن  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  ويوفر 
بدعم  الع�م  ه��ذا  جم��دداً  حظي  وق��د  رائعة.  �سحراوية  طبيعية  من�ظر  الع�مل 

حيوي 
اأعربت منظمة الإم���رات لل�سي�رات والدراج�ت الن�رية  عن �سكره�  من ج�نبه� 
للم�س�عدة  الظفرة  ومنطقة  اأبوظبي  يف  ال�سراتيجين  ل�سرك�ئه�  واإمتن�نه� 

ال�سخمة والدعم الذي يقدمونه لعملي�ت تنظيم حدث اأكر ا�ستدامة بيئي�ً. 
الذي  املوؤقت  ال��رايل  الإم�راتية بركيز خميم  امل�سلحة  القوات  ق�مت  هذا وقد 
الدعم  البلدية  ف��رق  وتوفر  اأ�سبوع.  ام��ت��داد  على  املتن�ف�سة   الفرق  �سيحت�سن 

على مدار ال�س�عة. وتقوم �سركة تدوير كذلك  بدور رئي�سي خالل هذا احلدث 
الدويل.

وقد اإلتزم الرايل على مدى اأربعة عقود، بلوائح ومع�يري بطولتي ك�أ�س الع�مل 
بطولة  �سمن  لإدراج���ه  الطريق  يف  الن�رية  للدراج�ت  الع�مل  وك�أ�س  لل�سي�رات 
الع�مل للرالي�ت ال�سحراوية الطويلة لل�سي�رات )في�( والدراج�ت الن�رية )فيم( 

اجلديدة.
و�سي�سعر كل من ال�س�ئقن والدراجن الذين �سيتجمعون يف حلبة مر�سى ي��س 
التي يوفره� الرايل وذلك قبل النطالقة  اأبوظبي ب�لتقدم واملزاي�  ب�لع��سمة 
اإىل  اأبوظبي  الع��سمة  م��ن  ال���رايل  ينطلق  و���س��وف  م���ر���س.   6 ل��ه يف  الر�سمية  
منطقة الظفرة الزاخرة ب�ملن�ظر الطبيعية ال�سحراوية اخلالبة لجتي�ز خم�س 
و217  كم   257 و  كم   270 و  كم   318 و  كم   264 م�س�فته�  تبلغ  مراحل 
لي�سبح  كم   519 وم�س�فته�  النتق�لية  املراحل  اإىل  م�س�فة  التوايل،  على  كم 

اإجم�يل م�س�فة الرايل 1.917 كم.
ع�م  ب��ع��د  ع���م���  ي��ع��ودون  املن�ف�سن  يجعل  م���  "هذا  �سليم  ب��ن  حم��م��د  واخ��ت��ت��م 

للم�س�ركة يف م�سرية الرايل اخل��سة وم�ستقبله� الزاهر ".

باها حت�سل على لقب اأف�سل اأكادميية  وجراي�سي  االأول..  باملركز  تتوج  • �سلوفينيا 
عالمة فارقة يف تاريخ تطور اللعبة يف العامل اأبوظبي  االأوروبي:  االحتاد  • رئي�ص 

 • رئي�ص االحتاد الدويل لل�سيارات اجلديد: اإن طول عمر الرايل يعود لروؤية دولة  
االإمارات العربية املتحدة يف تقدمي ريا�سة �سيارات م�ستدامة عاملية امل�ستوى

•• دبي -وام:

التعليم  ������س�����وؤون  جل���ن���ة  وا����س���ل���ت 
والري��سة  وال�������س���ب����ب  وال���ث���ق����ف���ة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  والإع�����������الم 
اج��ت��م���ع عقدته  الحت�������دي خ����الل 
ع�����دن������ن حمد  �����س����ع�����دة  ب���رئ��������س���ة 
احل���م����دي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، يف مقر 
بدبي،  للمجل�س  ال��ع���م��ة  الأم����ن���ة 
الهيئة  �سي��سة  م��و���س��وع  من�ق�سة 

الع�مة للري��سة يف �س�أن دعم قط�ع 
ممثلي  بح�سور  ب�لدولة،  الري��سة 
املج�ل�س الري��سية يف اأبوظبي ودبي 

وال�س�رقة.
اللجنة،  اأع�����س���ء  الج��ت��م���ع  ح�سر 
�سع�دة كل من: �سذى �سعيد النقبي 
م����ق����ررة ال���ل���ج���ن���ة، و�����س�����رة حممد 
ف��ل��ك��ن���ز، وال���دك���ت���ورة ���س��ي��خ��ه عبيد 
البريق،  ر���س���  وع�ئ�سة  الطنيجي، 
اأع�س�ء  ال��ي��م���ح��ي،  ون������س��ر حم��م��د 

املجل�س الوطني الحت�دي.
وق���ل��ت ���س��ع���دة ���س��ذى ال��ن��ق��ب��ي ، اإن 
ملن�ق�سة  عمله�  خطة  �سمن  اللجنة 
الع�مة  ال��ه��ي��ئ��ة  ���س��ي������س��ة  م��و���س��وع 
قط�ع  دع������م  �����س�����أن  يف  ل���ل���ري��������س���ة 
لق�ءات  ع��ق��دت  ب���ل��دول��ة،  الري��سة 
املعينة ب�لقط�ع  مع ممثلي اجله�ت 
لالطالع  ال����دول����ة،  يف  ال���ري��������س���ي 
تطوير  تعيق  التي  التحدي�ت  على 
ال���ري��������س���ة يف ال�����دول�����ة وال�����ك�����وادر 

ال��ري������س��ي��ة، ورع����ي���ة امل��وه��وب��ن يف 
خمتلف اأنواع الري��س�ت.

واأ�س�فت اأنه مت يف الجتم�ع من�ق�سة 
حول  ال��ري������س��ي��ة  امل��ج���ل�����س  ممثلي 
�سبل تذليل هذه التحدي�ت لتنفيذ 
اخلطط ال�سراتيجية التي تهدف 
كل  يف  الري��سة  قط�ع  تطوير  اإىل 
اإم��������رة، ك��م��� اط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة على 
اآلية التن�سيق بن خمتلف املج�ل�س 
واجله�ت  ال����دول����ة  يف  ال��ري������س��ي��ة 

كذلك  ومت  ب����ل���ري��������س���ة،  امل��ع��ن��ي��ة 
التي  املالحظ�ت  من  ع��دد  من�ق�سة 
على  اطالعه�  خالل  للجنة  تبينت 
خ��سة  حتليلية  ودرا����س����ت  ت��ق���ري��ر 
اللجنة  اأن  اإىل  م�سرية  ب���مل��و���س��وع، 
�ستعقد لق�ءات مع اللجنة الأوملبية 

الوطنية والحت�دات الري��سية.
�سي��سة  م��و���س��وع  اللجنة  وتن�ق�س 
ل��ل��ري������س��ة يف �س�أن  ال��ع���م��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
وفق  ب�لدولة،  الري��سة  قط�ع  دعم 

والت�سريع�ت  ال�����س��ي������س���ت  حم�����ور: 
الري��سة  وتطوير  لدعم  التك�ملية 
ب�����ل����دول����ة، وم�����ب������درات ال��ه��ي��ئ��ة يف 
املختلفة  الري��س�ت  وتعزيز  تطوير 

يف الدولة، ومتكن الكوادر املواطنة 
ال����ري����������س����ي ورع�����ي����ة  ال����ق����ط�����ع  يف 
ومب�درات  ال��ري������س��ي��ن،  امل��وه��وب��ن 
وبرامج الهيئة يف �س�أن تطوير البنى 

ودور  الري��سية،  لالأندية  التحتية 
الهيئة يف بن�ء ال�سراك�ت اخل�رجية 
التمويلية  امل�لية  ال��ق��درات  وتعزيز 

لالحت�دات الري��سية.

•• اأبوظبي-وام:

يتوا�سل التن�ف�س بن الأندية العربية داخل امل�ستطيل الأخ�سر بن الأكر 
الأخ�سر  امل�ستطيل  املحلية، وخ�رج  والدوري�ت  الق�رية  ب�لدوري�ت  تتويج� 

بن الأندية الأعلى من حيث القيمة ال�سوقية.
وح�فظ فريق الهالل ال�سعودي على �سدارته لأغلى الأندية العربية من 
حيث القيمة ال�سوقية لالعبيه يف مطلع �سهر م�ر�س اجل�ري وذلك بح�سب 
موقع تران�سفري م�ركت املتخ�س�س يف اأرق�م واح�س�ئي�ت الفرق والالعبن، 
ب�ألق�ب  تتويج�  الأك���ر  بح�سب  الأول  ب�ملركز  امل�سري  الأه��ل��ي  ظ��ل  فيم� 
الدوري املحلي والق�ري، يف الوقت نف�سه الذي يحتل فيه الفريق امل�سري 

املركز اخل�م�س من ن�حية القيمة ال�سوقية لأغلى الأندية العربية.
ويف التقرير الت�يل تر�سد وك�لة اأنب�ء الإم�رات "وام" اأبرز الأندية العربية 

الأعلى يف القيمة ال�سوقية، وكذلك اأبرز الأندية العربية من حيث حتقيق 
الإجن�زات والألق�ب املحلية والق�رية.

وبح�سب اح�س�ئي�ت موقع تران�سفري م�ركت املتخ�س�س يف اأرق�م واح�س�ئي�ت 
الالعبن والأندية، يت�سدر الهالل ال�سعودي ق�ئمة اأغلى الأندية العربية 
ال�سعودي  الن�سر  ي�أتي  فيم�  ي��ورو،  مليون   60.43 قدره�  �سوقية  بقيمة 
ب�ملركز الث�ين بقيمة �سوقية تبلغ 55.68 مليون يورو، وث�لث� ي�أتي الري�ن 

ال�سعودي  33.33 مليون يورو، ثم الحت�د  تبلغ  �سوقية  القطري بقيمة 
املركز  يف  امل�����س��ري  الأه��ل��ي  ويليهم  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   32.48 بلغت  بقيمة 

اخل�م�س بقيمة �سوقية تبلغ 31.85 مليون يورو.
ترتيب  العن مت�سدر جدول  ن�دي  الإم�راتي يحتل  ال��دوري  ويف م�س�بقة 
الدوري حتى الآن املركز الأول يف ق�ئمة اأغلى فرق دوري اأدنوك للمحرفن، 
 24.48 بقيمة  ال�س�رقة  يليه  ي��ورو،  25.65 مليون  تبلغ  �سوقية  بقيمة 

ي��ورو، ثم الوحدة بقيمة  20.66 مليون  ي��ورو، ثم الو�سل بقيمة  مليون 
الن�سر بقيمة 19.54 مليون يورو. ثم  يورو،  مليون   20.65

البطولت  اإح��راز  حيث  من  العربية  الأن��دي��ة  اأف�سل  لق�ئمة  ب�لن�سبة  اأم��� 
الق�رية واملحلية، فيت�سدر الأهلي امل�سري ق�ئمة الأكر تتويج� ب�لبطولت 
الق�رية مبجموع 24 لقب� ق�ري�، بينم� ي�أتي الزم�لك ث�ني� مبجموع 13 
النجم  ث��م  ق���ري��ة،  األ��ق���ب   9 مبجموع  ث�لث�  امل��غ��رب��ي  ال��رج���ء  ويليه  لقب�، 
ال�سعودي خ�م�س�  الهالل  ثم  ق�رية  األق�ب   9 التون�سي مبجموع  ال�س�حلي 

مبجموع 8 األق�ب ق�رية ب�لت�س�وي مع الرجي التون�سي.
اأي�س�  امل�سري  الأه��ل��ي  فيت�سدر  املحلي  ال���دوري  ببطولت  يتعلق  م���  ويف 
البحريني  وامل��ح��رق  الأردين  الفي�سلي  ث��م  لقب�،   42 بر�سيد  الق�ئمة 
31 لقب�، والهالل  التون�سي بعد  34 لقب� لكل منهم�، ثم الرجي  بعدد 

ال�سوداين بعدد 27 لقب�.

كابيت�س يحرز ذهبية احلزام الأ�صود يف الدوري الدويل لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو

برعاية حمدان بن زايد ..

حممد بن �صليم - الدعم احلكومي يعزز 
م�صتقبل رايل اأبو ظبي ال�صحراوي الالمع

جلنة بـ »الوطني الحتادي« تناق�س �صيا�صة الهيئة العامة 
للريا�صة بح�صور ممثلي املجال�س الريا�صية

•• اأبوظبي-وام:

اأكد ن��سر احلم�دي الأمن الع�م لحت�د الإم�رات لكرة اليد اأنه مت اعتم�د جلنة املنتخب�ت 
م�س�ركة منتخبن� الوطني يف دورة الألع�ب اخلليجية الث�لثة ب�لكويت التي �ستق�م يف �سهر 

م�يو املقبل، بق�ئمة ت�سم 16 لعب� بح�سب لوائح البطولة.
امل�س�ركة اخلليجية  اإن   / وام  الإم�رات" /  اأنب�ء  "وك�لة  ل�  ت�سريح�ت  وق���ل احلم�دي يف 
البطولة  خ��سة  املقبلة،  ال�ستحق�ق�ت  اأج��ل  م��ن  املنتخب  اإع���داد  خطة  �سمن  �ستكون 

امل�س�ركة  قبل  للمنتخب  داخلي  مع�سكر  اإق�مة  على  التف�ق  مت  اأن��ه  اإىل  لفت�  الآ�سيوية، 
الدول  ب�إحدى  يكون  اأن  املتوقع  من  خ�رجي  مع�سكر  اإىل  اإ�س�فة  اخلليجية  البطولة  يف 
التي  الآ�سيوية  البطولة  الأخ��رية يف  الإم����رات  بنت�ئج منتخب  يتعلق  وفيم�  الأوروب��ي��ة. 
يف  الأول  املنتخب  نت�ئج  من�ق�سة  متت  اأن��ه  اأك��د   .. ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأقيمت 

البطولة من اأجل مع�جلة ال�سلبي�ت لتالفيه� خالل امل�س�رك�ت املقبلة.
واأ�س�ف: " ن�أمل اأن تكون البطولة اخلليجية يف الكويت بداية عودة منتخبن� الوطني اإىل 
اأف�سل العن��سر داخل الفريق، ونتوقع منهم الكثري  من�س�ت التتويج، خ��سة واأن لدين� 

خالل الفرة القليلة املقبلة".
اآ�سي� للن��سئن ب�لبحرين .. ق�ل الأمن الع�م لحت�د الإم�رات  وعن امل�س�ركة يف بطولة 
منتخب  م�س�ركة  اعتم�د  املنتخب�ت  للجنة  الأخ���ري  الج��ت��م���ع  خ��الل  مت  اإن��ه  اليد  لكرة 
�ستق�م يف  التي  الآ�سيوية  البطولة  2004-2005، يف  للن��سئن من مواليد  الإم���رات 
اإق�مة مع�سكر خ��س  البطولة  انطالق  املقبلة قبل  الفرة  و�ست�سهد  املقبل،  يوليو  �سهر 
اأكد   .. اليد  امل��درب اجلديد ملنتخب  اأجل ال�ستعداد للحدث. وفيم� يتعلق  لالعبن من 

احلم�دي اأنه مل يتم ال�ستقرار على ا�سم املدرب حتى الآن.

مع�صكر اأوروبي يجهز منتخب الإمارات لكرة اليد 
للم�صاركة يف الدورة اخلليجية

الأندية العربية الأكرث تتويجا والأعلى قيمة �صوقية .. 
الأهلي امل�صري والهالل ال�صعودي يت�صدران امل�صهد
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•• دبي-الفجر 

الفوز  يف  مكتوم  اآل  علي�  ال�سيخة  بقي�دة  ام  اي��ه  ف��ري��ق  جن��ح 
ت�سعة  وبنتيجة  د�سم�ل  بن  يو�سف  بقي�دة  غنتوت  فريق  على 
اأه��داف يف مب�راة قوية ومثرية مل ي�ستفد فيه�  مق�بل �سبعة 
اأن  بعد  اللعب على ملعبه وو�سط جمهوره  فريق غنتوت من 
دب��ي لن��د اىل غنتوت لتلعب يف الفرة  امل��ن��ب���راة م��ن  مت نقل 
النه�ئية  امل��ب���راة  يف  طرف�  اأ�سبح  النتيجة  وبهذه  ال�سب�حية 
على ك�أ�س الر�سية ليالقي فريق زيدان بقي�دة عمرو زيدان 
وبنتيجة  بنج��س  بقي�دة حيدر  بنج��س  ف��وزه على فريق  بعد 
ت�سعة اأهداف مق�بل �سبعة اأهداف وذلك ظهر يوم ال�سبت قبل 

املب�راة اخلت�مية لك�أ�س دبي الذهبية .

ام  ايه  تقدم  ام فقد  واي��ه  ال�سب�حية بن غنتوت  املب�راة  ففي 
الث�ين ي�سيف  ال�سوط  الأول بهدفن دون رد ويف  ال�سوط  يف 
ويف  تب�ع�  اأه���داف  ثالثة  غنتوت  فريق  يحرز  بينم�  هدفن 

ال�سوط الث�لث ي�سيف كل فريق هدف� واحدا .
الرابع فقد ج�ء مغ�يرا حيث رجحت كفة فريق  ال�سوط  اأم� 
ايه ام بعد اأن جنح يف ا�س�فة هدفن لريفع ر�سيده اىل �سبعة 
اهداف بينم� يحرز غنتوت هدف� واحدا لي�سبح خم�سة اهداف  
اه���داف من��سفة  ارب��ع��ة  ال�����س��وط اخل���م�����س والخ���ري  وي�سهد 
بينهم� لينتهي اللق�ء بفوز فريق ايه ام بت�سعة اهداف مق�بل 
�سبعة اهداف لغنتوت وقد احرز كل من ال�سيخة علي� اآل مكتوم 

وبنج�من اأوركويزا وب�بلو لورينتي 3 اأهداف .
وعلى ملعب ن�دي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية حقق 

بنج��س  العنيد  من�ف�سه  ع��ل��ى  م�ستحق�  ف���وزا  زي����دان  ف��ري��ق 
مل  �سعبة  م��ب���راة  بعد  اه���داف  �سبعة  مق�بل  اه���داف  وبت�سعة 
زي���دان ظل  ف��ري��ق  ان  ب��رغ��م  اخل���م�����س  �سوطه�  ال يف  حت�سم 
ال�����س��وط الول بنتيجة  ان��ه��ي  امل���ب����راة ح��ي��ث  م��ت��ق��دم��� ط���وال 
الث�ين  ال�سوط  وت��ع���دل مع� يف  واح���دا  ه��دف���  ه��دف��ن مق�بل 
ال�سوط  يف  التقدم  زي���دان  وفقد  منهم�  لكل  اه���داف  بثالثة 
اهداف  خم�سة  بنتيجة  بنج��س  ل�س�لح  انتهى  ان  بعد  الث�لث 
مق�بل اربعة ويح�فظ بنج��س على تقدمه يف ال�سوط الرابع 
وبنتيجة �سبعة مق�بل �ستة اهداف ام� ال�سوط اخل�م�س فقد 
توم��س  امل��ح��رف  النجم  ت���أل��ق  بف�سل  زي���دان  لفريق  ان��ح���ز 
ب�نيلو)6 اهداف( لتنتهي  املب�راة بفوز زيدان بت�سعة اهداف 

مق�بل �سبعة اأهداف لبنج��س .

•• اأبوظبي-الفجر:

ن���ف���ذت ����س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي  م���ب����درة 
يف �سحتن� " ملنت�سبي  قط�ع   "همتن� 
اإدارة   وذل��ك يف مبنى  املجتمع   اأم��ن 
تزامن�ً  مع  وت�أتي  الأح���داث  رع�ية  
ال��ي��وم ال��ري������س��ي ال��وط��ن��ي  وال���ذي 
ي�����س���دف 2 م��ن م���ر���س حت��ت �سع�ر 
»الإم���رات جتمعن�« ومب�س�ركة ن�دي 
الربية  الري��سي ومركز  ي��س  بني 

الري��سية ال�سرطية . 
واأكد العميد اأحمد م�سعود املزروعي 
اهتم�م  املجتمع  اأم���ن  ق��ط���ع  م��دي��ر 
فع�لي�ت   بتنظيم  اب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
يف  ل��دوره  الوطني   الري��سي  اليوم 

ع��ل��ى مم�ر�سة  امل��ن��ت�����س��ب��ن   حت��ف��ي��ز 
واإ�سع�دهم    ال��ري������س��ي��ة   الأن�����س��ط��ة 
ودع���م اأب��ط���ل��ن��� ال��ري������س��ي��ن  لفت�ً  
الري��سة   م��ردودات مم�ر�سة  اأن  اإىل 
اإي���ج����ب���ي����ً يف حت��ف��ي��ز روح  ت��ن��ع��ك�����س  
ون�سر  امل��ن��ت�����س��ب��ن  ب����ن  امل���ن����ف�������س���ة 

الإيج�بية. 

الع�مري  حمد  بهي�ن  العقيد  وق���ل 
مدير اإدارة رع�ية الأحداث  ب�سرطة 
الري��سة  مم����ر����س���ة  اإن   اأب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ج�����س��م وت�������س����ع���د على  م���ف���ي���دة 
ت��خ��ف��ي��ف ����س���غ���وط����ت ال���ع���م���ل لدى 
الثقة  تعزيز  يف  وت�سهم   املنت�سبن  

لديهم لزي�دة اإنت�جية العمل  . 

و�سملت املب�درة عر�س اجليوجي�ستو 
الري��سية  الربية  مركز  قبل  م��ن 
ال�سرطية وحتدي�ت اللي�قة البدنية 
وت�سمنت  ن�س�ط�ت الرك�س والزحف 
و اج��ت��ي���ز ال��ع��وائ��ق واأق��ي��م��ت �سمن 
والتدابري  ال�سالمة  مع�يري  اأع��ل��ى 

الوق�ئية والإجراءات الحرازية .

•• دبي-الفجر:

القدم،  الإم����رات لكرة  نظم احت���د 
دب�������ي، جم���م���وع���ة من  مب����ق����ره يف 
الفع�لي�ت املتنوعة، �سمن امل�س�ركة 
اليوم  م��ن  ال�����س���ب��ع��ة  "الن�سخة  يف 
الري��سي الوطني"، بح�سور حمد 
التنفيذي  املدير  اجلنيبي  حممد 
، ومدراء  امل�س�ندة  الأعم�ل  لقط�ع 
الإدارات ، وموظفي الحت�د، الذين 
الف�علة،  امل�����س���رك��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س��وا 
وقم�س�ن  الري��سي  ال��زي  ب�رتداء 

الفع�لية.
وت�سمنت فع�لي�ت احت�د الكرة عقد 
الري��سة  "اأهمية  ح��ول  حم��سرة 
واأثره� على �سحة اجل�سم"، األق�ه� 
را�سد ع�مر البدواوي مدير الإدارة 
الوطنية،  املنتخب�ت  ودع��م  الفنية 
الري��سية  التدريب�ت  اإىل  اإ�س�فة 
الحت�د،  مالعب  على  للموظفن 
منتخب�ت  م���درب���ي  اإ����س���راف  حت���ت 
من�ف�س�ت  واإجراء  ال�سنية،  املراحل 
وم�س�بق�ت ترفيهية، �سهدت اإقب�ًل 

كبرياً يف اأجواء ري��سة ودية.
وت����أت���ي م�����س���رك��ة احت�����د ال���ك���رة يف 

فع�لي�ت اليوم الري��سي، ا�ستج�بة 
اأط��ل��ق��ه��� �س�حب  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب���درة 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
مكتوم، ن�ئب رئي�س الدولة، رئي�س 
ال����وزراء ح���ك��م دب���ي، رع�ه  جمل�س 
اهلل، بهدف الت�سجيع على مم�ر�سة 

والراثية  ال��ري������س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
املختلفة، ودعوة �سمو ال�سيخ اأحمد 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
الوطنية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 
اليوم  ملب�درة  العلي�  اللجنة  رئي�س 
فئ�ت  جلميع  ال��وط��ن��ي  ال��ري������س��ي 

واجله�ت  وامل���وؤ����س�������س����ت  امل��ج��ت��م��ع 
والهيئ�ت.  

واأكد حممد عبداهلل هزام الظ�هري 
الكرة،  الع�م، حر�س احت�د  الأمن 
بو�سفه اأحد اأهم قالع الري��سة يف 
الإم�رات، على امل�س�ركة امل�ستمرة يف 

من  ال�س�بعة  الن�سخة  "فع�لي�ت 
اليوم الري��سي الوطني" .

وق�ل الظ�هري: "�سعين� اإىل تنويع 
خالل  امل�س�ركة،  وفع�لي�ت  برن�مج 
الري��سي  لليوم  ال�س�بعة  الن�سخة 
وت�سجيع  دع���م  اإط�����ر  ال��وط��ن��ي، يف 

الأه����داف ال��رائ��د ل��ل��م��ب���درة، التي 
من  ج���زءاً  الري��سة  جلعل  ت�سعى 
اليومي  وال�سلوك  احل��ي���ة  اأ�سلوب 
ل���ل���ج���م���ي���ع، ل������دوره������� ال���ك���ب���ري يف 
اجل�سدية  ال�سحة  ع��ل��ى  احل��ف���ظ 

والذهنية".

وثمن الأم��ن الع�م لحت���د الكرة، 
ح����ر�����س م���وظ���ف���ي الحت���������د على 
واأ�س�ف:  امل��ب���درة،  فع�لي�ت  اإجن���ح 
يف  اجلميع  لدى  الع�لية  "الرغبة 
املتنوعة  الفع�لي�ت  امل�س�ركة خالل 
الري��سي  ال��ي��وم  و���س��ع���ر  تن�سجم 

"الإم�رات  يف  وامل��ت��م��ث��ل  ال��وط��ن��ي، 
الأن�سطة  اأن  اإىل  لف��ت���ً  جتمعن�"، 
املختلفة والفع�لي�ت التي انتظمت 
الدولة،  م�ستوى  على  امل��راف��ق  ك��ل 
ت�سهم يف تطبيق مف�هيم ال�سداقة 

والتع�ون والإخ�ء.

فعاليات متنوعة لحتاد الكرة يف »اليوم الريا�صي الوطني«

قبل نهائي الرت�سية 

ال�صيخة عليا تفوز على غنتوت وزيدان يتخطى عقبة بنجا�س

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة »همتنا يف �صحتنا«  
تزامنًا مع اليوم الريا�صي الوطني

•• بروك�صل - وام:

ال�سخ�سي  ف��وزه  الإم����رات  دراج فريق  ترينتن  م�تيو  الإيط�يل  اأح��رز 
الأول، والع��سر للفريق هذا املو�سم، بعد فوزه ب�ملركز الأول يف �سب�ق لو 
�س�من الذي اأقيم اأم�س يف بلجيك� على م�س�ر بطول 209 كم، انطالق�ً 

من كوارينيون و�سوًل اإىل دور.
ومت��ّك��ن الإي���ط����يل ال��ب���ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 32 ع���م���ً م��ن الن�����س��م���م اإىل 
مع  ينطلق  اأن  قبل  دراج���ن،   8 م��ن  ت�ألفت  التي  املتقدمة  املجموعة 
الفوز  لينتزع  20 كم  اآخر  املر�سوف ب�حل�سى يف  اإىل اجلزء  الو�سول 

ب�ملركز الأول.
وم�ستوى  �سعوبته  رغ��م  ج��ي��داً  ال�سب�ق  " ك���ن  ترينتن:  م�تيو  وق���ل 
على  تركز  الفريق  يف  وهدفن�  الأوىل.  حلظ�ته  منذ  ال�سديد  املن�ف�سة 

جتنب �سب�ق �سرعة نه�ئي بن جمموعة كبرية من الدراجن، ف�لعديد 
من الدراجن امل�س�ركن يتمتعون بقدرات كبرية يف �سب�ق�ت ال�سرعة. 
وبداأ الدراجون يف النطالق قبل 50 كم من خط النه�ية، حيث ت�سكلت 
جمموعة متقدمة من 25 دراج�ً، قبل اأن تتقل�س املجموعة وتقت�سر 
النتيجة، فقد  �سعيد بهذه  اأن�  الدراجن فقط.  على عدد حمدود من 

اأثمرت جهود الفريق وانتهى ال�سب�ق ل�س�حلن� يف النه�ية".
وك�ن ترينتن قد ا�ستف�د من م�ستوى لي�قته يف الكيلومرات الأخرية 
من ال�سب�ق، حيث متكن من مواجهة من�ف�سه فيكتور ك�مبن�رت "لوتو-
اأن  الإي��ط���يل، قبل  ب�لنجم  �سودال" ال��ذي بذل ق�س�رى جهده للح�ق 
ينطلق الأخري ب�أق�سى �سرعته يف اأداء هجومي مذهل مّكنه من الفوز 
هوغو  الفرن�سي  من�ف�سه  ع��ن  �سئيل  ب��ف���رق  متقدم�ً  الأول  ب���مل��رك��ز 

هوف�ستير "اأركي�-�س�م�سيك" الذي حل ث�ني�ً.

»الإمارات للدراجات« يتوج باملركز الأول يف �صباق لو�صامني يف بلجيكا



اخلميس   3  مارس    2022  م   -    العـدد   13483  
 Thursday    3  March   2022   -  Issue No   13483

19191919

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي الري��سي مبنطقة  اأك�دميية ن�دي  اختتمت م�س�ء اأم�س الأول مبالعب 
امل�سرف يف اأبوظبي، بطولة ك�أ�س ال�سيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل نهي�ن، الث�نية 
اأبوظبي  ن���دي  نظمه�  التي  �سنة،  و12   14 حتت  الأ�سب�ل  لأك���دمي��ي���ت  ع�سرة 
توج  ،والتي  فريق�   16 مب�س�ركة  الري��سي  اأبوظبي  جمل�س  ب�إ�سراف  الري��سي 

فيه� فريق اأك�دميية ن�دي اأبوظبي الري��سي بلقب فئة حتت 12 �سنة بفوزه على 
املدرب  بقي�دة   2/5 بنتيجة   النه�ئية  املب�راة  الو�سيف يف  ب��س  اأك�دميية  فريق 
عالء دروي�س من�سق البطولة واملدير الفني للفريق الك�بنت �س�رة ح�سنن ،وحل 
يف املركز الث�لث لتلك الفئة فريق اأك�دميية كرة القدم للجميع بفوزه على فريق 
فريق  تتويج  �سنة   14 حتت  فئة  و�سهدت   . 3/�سفر  الرابع  �سلي�س�و  اأك�دميية 
اأك�دميية  املثري علي فريق  بفوزه  فوؤاد  املدرب ح�سن  بقي�دة  �س�مبيون  اأك�دميية 

ن�دي اأبوظبي الري��سي الو�سيف بركالت اجلزاء الرجيحية 3/4 بعد التع�دل 
يف الزمن الر�سمي والإ�س�يف بنتيجة 1/1 ، وحل يف املركز الث�لث فريق اأك�دميية 
ق�م  البطولة  خت�م  ويف    ..  2/3 الري��سي  الدعم  اأك�دميية  تراك بفوزه على 
اأبو ظبي الري��سي ترافقه دمي� البراهيم  ال�سيد �سعيد املهريي ممثل جمل�س 
مديره البطولة و�سط ح�سور كبري من اأولي�ء الأمور بتتويج الف�ئزين الأوائل 
من كل فئة بج�نب جنوم البطولة ويف مقدمتهم ح�ر�س فئة حتت 12 �سنة زين 

�سريف )ن�دي اأبوظبي( واأف�سل ح�ر�س يف فئة حتت 14 �سنة املت�ألق جواو لعب 
)فريق اأك�دميية �س�مبيون( ،ون�ل لقب هداف فئة حتت 12 �سنة الالعب لوي�س 
) اأك�دميية ب��س (وهداف فئة حتت 14 �سنة لعب اأك�دميية ن�دي اأبو ظبي م�سلم 
12 �سنة زي�د ح�فظ م�سطفي  اأف�سل لعب يف فئة حتت  البلو�سي ،ون���ل لقب 
14 �سنة الثن�ئي وائل خلوف )ن�دي اأبوظبي(  اأبوظبي ( ويف فئة حتت  ) ن�دي 

وحممود جفلة )ن�دي الدعم الري��سي (.

يف ختام بطولة كاأ�ص ال�سيخ زايد بن هزاع بن زايد

اأبو ظبي الريا�صي يحرز لقب حتت 12 و�صامبيون حتت 14 �صنة

•• العني-الفجر

اح��ت��ف��ى ن�����دي ال��ع��ن ل��ل�����س��ط��رجن والأل����ع�����ب ال��ذه��ن��ي��ة ، 
ب�لدكتور ه�س�م اجلندي رئي�س الحت�د امل�سري لل�سطرجن 
رئي�س احت�د البحر الأحمر وخليج عدن لل�سطرجن وذلك 
مبن��سبة زي�رته للن�دي عقب اإع�دة اإنتخ�به لدورة ث�لثة 
يف رئ��سة اأكر واأقدم الحت�دات العربية ، الحت�د امل�سري 

الذي ت�أ�س�س ع�م 1894  .
العن  ال��ن���دي مبدينة  اأق��ي��م مبقر  ال���ذي  احل��ف��ل  ح�سر 
، ���س��ع���دة حم��م��د اأم���ن ب��ن ع��ب��داهلل ال���زرع���وين الرئي�س 

املدير  الط�هر  علي  ط���رق  واملهند�س  للن�دي  التنفيذي 
التنفيذي لل�سوؤون الفنية 

الدكتور اجلندي  اإىل  الن�دي  درع  الزرعوين  اأه��دى  وقد 
ب�لحت�د  الن�دي  تربط  التي  العالق�ت  عمق  عن  تعبريا 
العالق�ت  اإط������ر  امل��ن��ت��خ��ب وذل����ك يف  امل�����س��ري ورئ��ي�����س��ه 
بن  الري��سية  �سيم�  ول  امل��ج���لت  خمتلف  يف  املتميزة 
ال��زرع��وين يف كلمته برئي�س  الإم�����رات وم�����س��ر. ورح���ب 
دورته  يف  التوفيق  ل��ه  متمني�  داره  يف  امل�����س��ري  الحت����د 
الث�لثة لتحقيق مزيدا من التقدم والزده���ر لل�سطرجن 

امل�سري.

ال�سكر  بوافر  اجلندي  ه�س�م  الدكتور  توجه  ج�نبه  من 
بن  �سلط�ن  بن  بن خليفة  �سلط�ن  ال�سيخ  اإىل  والإمتن�ن 
لل�سطرجن  الأ�سيوي  الحت���د  رئي�س  نهي�ن  اآل  �سخبوط 
التي تربطه  العالق�ت  ، موؤكدا على عمق  الن�دي  رئي�س 
، مثمن� حفل  الذهنية  لل�سطرجن والألع�ب  العن  بن�دي 
التع�ون  ا�ستمرار  على  حر�سه  ي�س�عف  ال��ذي  التكرمي 
امل�����س��ري والن�دي  ب���ن الحت������د  امل�����س��ت��دام��ة  وال�����س��راك��ة 
العين�وي الكبري قلعة ال�سطرجن والألع�ب الذهنية الذي 
والألع�ب  ال�سطرجن  ع��سمة  لتكون  العن  مدينة  ت��وج 

الذهنية يف ق�رة اآ�سي�.   

العني للريا�صات الذهنية يحتفي برئي�س ال�صطرجن امل�صري

اإن املدافع  ق�ل بيب جوارديول مدرب م�ن�س�سر �سيتي 
اأولك�سندر زينت�سنكو مر بفرة �سعبة للغ�ية عقب الغزو 
�سيء  اأف�سل  ك�ن  اللعب  موا�سلة  لكن  لبالده  الرو�سي 

لالعب الب�لغ عمره 25 ع�م�.
وجل�س زينت�سنكو وهو يغ�لب الدموع على مقعد البدلء 

انت�س�ر  يف  ي���ل���ع���ب  ومل 
-1�سفر  ���س��ي��ت��ي 

اإيفرتون  ع��ل��ى 
ال������������دوري  يف 
الإجن�����ل�����ي�����زي 

مطلع  امل���م���ت����ز 
لكنه  الأ����س���ب���وع 

ع��������د ل���ق���ي����دة 
ال����������ف����������ري����������ق 
ال���������ف���������وز  يف 

يوم  -2�سفر 
على  ال�����ث�����الث������ء 

م����ل����ع����ب ب����ي����رب����ره 
�سلمه  اأن  ب��ع��د 

الق�ئد الأ�س��سي فرن�ندينيو �س�رة القي�دة.
املب�راة  قبل  �سبورت  اآي.ت��ي.يف  ل�سبكة  وق�ل جوارديول 
"قرر ق�ئدن� منح �س�رة القي�دة له لإظه�ر مدى اأهمية 

املوقف.
الطيبة  اللفتة  ه��ذه  ن�س�ند  الن�دي  يف  جميع�  "نحن 

ونقف وراء ق�ئدن� الذي ميثل بالده".
وق�لت الأمم املتحدة يوم الثالث�ء اإن 136 مدني� على 
العدد  يكون  اأن  املرجح  من  لكن  الغزو  يف  قتلوا  الأق��ل 
احلقيقي اأعلى. وفر مئ�ت الآلف من الأوكرانين من 
القت�ل. وت�سف رو�سي� اأفع�له� يف اأوكراني� ب�أنه� "عملية 
ع�سكرية خ��سة" تقول اإنه� ل تهدف لحتالل الأرا�سي 
اجلنوبية  جل�رته�  الع�سكرية  القدرات  لتدمري  ولكن 
وق�ل  خطرين.  قومين  تعترهم  من  على  والقب�س 

جوارديول اإن زينت�سنكو تلقى الكثري من الدعم.
ولكن  فقط،  اجلم�هري(  من  )دعم�  يتلق  "مل  واأ�س�ف 
هذا  ب�سبب  املتحدة  واململكة  ال��ع���مل  اأن��ح���ء  جميع  م��ن 

الو�سع اجلنوين الذي نعي�سه الآن.
اإىل  و�سلن�  له.  طريقة  اأف�سل  اللعب  "موا�سلة 
رائ��ع��ة ونعرف  ال��ت���يل وك���ن��ت ليلة  ال����دور 
م�����دى ���س��ع��وب��ة امل����ب�����ري�����ت خ�����رج 
الأر���������س يف ك�����أ�����س الحت������د 

الإجنليزي".

ق��ط��ب��� م��ي��الن��و اإي ���س��ي م���ي���الن واإن������ر، ب��ط��ل ال�����دوري، 
نت�ئجهم� املتذبذبة يف الآونة الأخرية بتع�دل �سلبي خميب 
"ديال م�دونين�" على ملعب �س�ن �سريو يف ذه�ب  يف دربي 

الدور ن�سف النه�ئي مل�س�بقة ك�أ�س اإيط�لي� يف كرة القدم.
على  املقبل  ني�س�ن/اأبريل   20 يف  اإي�ب�ً  الفريق�ن  ويلتقي 
ن�سف  ذه����ب  م��ب���راة  وت��ق���م  مي�ت�س�".  "جو�سيبي  ملعب 

النه�ئي الث�نية بن يوفنتو�س ح�مل اللقب وفيورنتين�.
م�س�بقة  يف  ال�س�د�س  لقبه  اىل  ال�س�عي  ميالن  ويتن�ف�س 
مرات  �سبع  البطل  واإن���ر،   ،2003 منذ  والأول  ال��ك���أ���س 
و2011-2010،   2010-2009 مو�سمي  يف  اآخ��ره��� 
على لقب الدوري مع ن�بويل الذي يت�سدر الرتيب بف�رق 
الذي  ال��ث���ين  ع��ن  نقطتن  وب��ف���رق  الأول  ع��ن  اله����داف 
قمة  ميالن  وتنتظر  بولوني�.  �سد  موؤجلة  م��ب���راة  ميلك 
ن�رية الحد املقبل �سد ن�بويل. ورغم تر�س�نته الهجومية 
توالي�ً  الرابعة  للمب�راة  ال�سب�ك  هز  يف  اإن��ر  ف�سل  القوية 
يف خمتلف امل�س�بق�ت. وعلق مدرب �سيموين اإينزاغي ق�ئال 
يف الدوري الإيط�يل، مل ن�سجل يف  هجوم  اأف�سل  زلن�  "م� 
مه�جميه  هز  اىل  ا���س���رة  �سنعود" يف  لكنن�  مب�ري�ت  اأرب��ع 
لت�سيو  اأم�����م  الأق����وى  اأي  ال����دوري  يف  م���رة   55 لل�سب�ك 
واأت�لنت�   )52( فريون�  وهيال�س   )53( وميالن   )54(

يعجز  التي  توالي�ً  اخل�م�سة  املب�راة  كم� هي   .)50(
امل�س�بق�ت  ال���ف���وز يف خم��ت��ل��ف  ع���ن حت��ق��ي��ق  ف��ي��ه��� 

يف  -2�سفر  روم����  على  تغلبه  منذ  وحت��دي��داً 
مع  بعده�  ت��ع���دل  حيث  امل�س�بقة  نه�ئي  رب��ع 

اأم�م �سيفه ليفربول  1-1 وخ�سر  ن�بويل 
النكليزي �سفر2- يف ذه�ب ثمن نه�ئي 
اأم�م  ث��م  اأوروب�����،  اأب��ط���ل  دوري  م�س�بقة 
�سيفه �س��سوولو ب�لنتيجة ذاته� وتع�دل 
املق�بل  يف  ال���دوري.  يف  جنوى  مع  �سلب�ً 

�سقط ميالن يف فخ التع�دل الث�لث توالي�ً 
و�سيفه   2-2 �س�لرينيت�ن�  م�سيفه  بعد 
وجت���دد  ال�������دوري.  يف   1-1 اأودي���ن���ي���زي 

ال����ل����ق�����ء ب������ن م���ي���الن 
واإنر بعد قرابة 

ث�������الث�������ة 

اأ�س�بيع من فوز الأول على الث�ين 2-1 يف عقر دار الخري 
النه�ئي  ال��دور ربع  التقي� يف  ال��دوري. وك���ن الغرمي�ن  يف 
بهدف   1-2 اإن���ر  وف����ز  امل������س��ي  امل��و���س��م  امل�س�بقة يف  م��ن 
�سجله  ال�س�ئع  الوقت بدل  ال�س�بعة من  الدقيقة  ق�تل يف 
الدمن�ركي كري�ستي�ن اإريك�سن من ركلة ث�بتة. وقبل مب�راة 
الدربي اليوم، حمل م�سجعو الفريقن اأوراًق� كتبت عليه� 
كلمة "�سالم" بخ�سو�س غزو رو�سي� لأوكراني�، ومت عر�س 
الدويل  ال�س�بق  ميالن  اأ�سطورة  من  الفيديو  عر  ر�س�لة 
احلرب  ب�إنه�ء  فيه�  ط�لب  �سيفت�سنكو  اأن��دري  الأوك���راين 
وق�ل  الكبرية.  �سريو  �س�ن  ملعب  �س��سة  على  اأوكراني�  يف 
�سيفت�سنكو و�سط ت�سفيق اجلميع "الأ�سدق�ء الإيط�ليون، 
الأوكرانيون  م�����س��م��وع��ة...  اأ���س��وات��ك��م  اج��ع��ل��وا  اأرج���وك���م 
ميالن  وك���ن  ال�سالم ل ح��دود له".  ال�سالم لأن  يريدون 
�س�حب الف�سلية واخلطورة يف بداية املب�راة وك�د يفتتح 
الت�سجيل يف من��سبتن يف مدى دقيقة واحدة الأوىل عر 
الدويل البلجيكي األيك�سي �س�مل�كرز الذي تهي�أت اأم�مه كرة 
عند ح�فة املنطقة بعد خط�أ يف التمرير بن ح�ر�س املرمى 
ال�سلوف�كي  وامل��داف��ع  ه�ندانوفيت�س  �سمري  ال�سلوفيني 
اأب��ع��ده��� احل���ر���س من  ق��وي��ة  ف�����س��دده���  �سكريني�ر  م��ي��الن 
الدويل  للمدافع  بت�سديدة  والث�نية   ،)10( امل��رم��ى  ب���ب 
ال��ف��رن�����س��ي ث��ي��و ه���رن����ن���دي���ز من 
بجوار  امل���ن���ط���ق���ة  داخ������ل 

الق�ئم المين )11(.
�سربة  م���ي���الن  وت���ل���ق���ى 
ق�ئده  ب���إ���س���ب��ة  م��وج��ع��ة 
األي�سيو  دف�����ع����ه  وق���ط���ب 
اأبعد  ع��ن��دم���  روم���ن��ي��ويل 
ك����رة ب���راأ����س���ه م���ن اأم�����م 
البو�سني  ال���دويل  راأ����س 
اإدي���������������ن دج�����ي�����ك�����و اث�����ر 
توقيت  يف  عر�سية  متريرة 
من��سب )23(، فرك مك�نه 
ك�لولو )26(.  بي�ر  للفرن�سي 
واأنقذ ه�ندانوفيت�س مرم�ه من 
لت�سديدة  ب��ت�����س��دي��ه  حم��ق��ق  ه���دف 
املنطقة  م���ن خ�����رج  ل��ل��ي���و  ق��وي��ة 
األي�س�ندرو  وج������رب   .)47(
بت�سديدة  ح��ظ��ه  ف��ل��ورن��ت�����س��ي 
املنطقة بن يدي  من خ���رج 

ه�ندانوفيت�س )63(.
ودفع مدرب اإنر �سيموين 
ب�لت�سيلين  اإي����ن����زاغ����ي 
اأرتورو فيدال واأليك�سي�س 
نيكولو  م��ك���ن  �س�ن�سي�س 
ب������ري�����ال والرج���ن���ت���ي���ن���ي 
لوت���������������رو م����رت���ي���ن���ي�������س 
�ستيف�نو  عليه  رد   .)65(
ب����ي����ويل ب����ث����الث ت���ب���دي���الت 
ابراهيم  ال���س��ب���ين  ب������س��راك��ه 
جونيور  وال����رازي����ل����ي  دي����������س 
اأنتي  وال����ك����روات����ي  م������س��ي������س 
ريبيت�س مك�ن البو�سني رادي 
ولي�و  و���س���مل���ك��رز  كرونيت�س 
امل����درب�����ن  وت�����ب����ع   .)67(
اأ�سرك  حيث  تبديالتهم� 
اإينزاغي الرجنتيني اأنخل 
درامي�ن  وم���ت��ي��و  ك���وري���� 
روب���ن غوزن�س،  والمل����ين 
وبيويل دافيدي ك�لبري� 

من دون جدوى.

جوارديول: من الأف�صل للمدافع 
الأوكراين زينت�صنكو موا�صلة اللعب 

 الأوكرانية �صفيتولينا  تعادل خميب لقطبي ميالنو يف كاأ�س اإيطاليا
تهزم الرو�صية بوتابوفا

الرو�سية  على  ع�ملًي�،   15 امل�سنفة  �سفيتولين�،  اإيلين�  الأوك��ران��ي��ة  تغلبت 
لكرة  املك�سيكية  مونتريي  دورة  م��ن  الأول  ال���دور  يف  بوت�بوف�  اأن��ست�زي� 
امل�سرب واأعلنت اأنه� �ستهدي كل الأرب�ح التي حتققه� اىل جي�س بالده� يف 

ظل الغزو من الدولة املج�ورة.
وك�نت �سفيتولين� اأعلنت اأنه� لن تواجه لعب�ت من رو�سي� اأو بيالرو�س، اإل 

اإذا ن�ف�سن حتت علم حم�يد.
�س�ع�ت  قبل  املحرف�ت  والالعب�ت  املحرفن  الالعبن  رابطت�  واأعلنت 
يف  وبيالرو�س  رو�سي�  من  لالعبن  �ست�سمح�ن  اأنهم�  الثالث�ء  املب�راة  من 
ال�ستمرار يف من�ف�س�ته� ولكن "لي�س حتت علم بالدهم حتى اإ�سع�ر اآخر".

الع�م  وبطلة  ال��دورة  يف  اأوىل  امل�سنفة  حققت  اجلم�هري،  ت�سجيع  وو�سط 
وامل�سنفة  ع�ًم�  ال�21  ابنة  اأم�م   2-6  ،1-6 بنتيجة  �سهال  فوًزا   2020

ع�ملًي�.  80
ك�ن احلزن ب�دًي� على وجهه� طيلة املب�راة وو�سعت يده� على قلبه� مرات 
عدة بعد الفوز، كم� انه� �س�فحت من�ف�سته� مع نه�ية املب�راة على ال�سبكة.

ب��ت��ن��ورة زرق�����ء وق��م��ي�����س اأ���س��ف��ر ي���رم���زان اىل ل����ويَن ع��ل��م ب���الده����، ق�لت 
ال��دورة مميزة  "هذه  امللعب  اأر���س  املق�بلة على  �سفيتولين� وهي مت�أثرة يف 
الأوكراين،  للجي�س  �ستذهب  اأحققه� هن�  التي  الرب���ح  ب�لن�سبة...كل  جًدا 

لذا اأ�سكركم على دعمكم".
يف  الآن  نع�نينه  م�  ب�سبب  مميز  فوز  "اإنه  ال�سحفين  اأم���م  لحًق�  وق�لت 
األعب  لنف�سي فقط.  األعب  اأن��� ل  اأم��ر مرعب...ب�لن�سبة يل،  اإن��ه  اأوكراني�. 
من اأجل بلدي، األعب مل�س�عدة اجلي�س الأوك��راين واملحت�جن. كل انت�س�ر 

�س�أحققه �سيكون مميًزا للغ�ية".
كم� ت�أهلت اىل الدور املقبل امل�سرية مي�ر �سريف بفوزه� على ال�سرالية 

�سيوين ميندي�س )211 ع�ملًي�( 1-6، 7-6 )7/2(، 4-6.
الالعب�ت  ايه" اأعالم  "دبليو تي  املحرف�ت  الالعب�ت  رابطة  واأزال موقع 

من رو�سي� وبيالرو�س اإىل ج�نب اأ�سم�ئهن يف الت�سنيف.

ديوكوفيت�س ينف�صل عن 
مدربه فايدا بعد 15 عاًما 
�سدارته  الأ���س��ب��وع  مطلع  خ�سر  ال���ذي  ديوكوفيت�س  ن��وف���ك  ال�����س��رب��ي  ك�سف 
للت�سنيف الع�ملي، اأنه انف�سل عن مدربه ال�سلوف�كي م�ري�ن ف�يدا اإثر عالقة 

دامت 15 ع�ًم�، بعد البطولة اخلت�مية يف تورينو نه�ية الع�م امل��سي.
من  ع�ًم�   15 "بعد  ع�ملًي�  ث�نًي�  للم�سنف  الر�سمي  املوقع  على  بي�ن  يف  وج���ء 
العمل الرائد مًع�، ميكنن� اأن نوؤكد اأن م�ري�ن ف�يدا ونوف�ك ديوكوفيت�س اأنهي� 
�سراكتهم� املهنية". وت�بع "اتفق الثن�ئي على اإنه�ء �سراكتهم� الع�م امل��سي، بعد 
نوف�ك،  فريق  داخل  اأ�س��سًي�  دوًرا  م�ري�ن  لعب  تورينو.  يف  اخلت�مية  البطولة 
�سدارة  على  وتربعه  الكرى  الأرب���ع  البطولت  يف  لقًب�   20 لتحقيق  ودعمه 

الت�سنيف ملدة 361 اأ�سبوًع�، يف �س�بقة من نوعه�".
بداأ ديوكوفيت�س )34 ع�ًم�( العمل مع ال�سلوف�كي يف الع�م 2006 عندم� ك�ن 

ل يزال مراهًق�، علًم� اأنهم� انف�سال ملدة ع�م يف 2017.
اىل ج�نبي خالل  م���ري���ن  "ك�ن  امل��وق��ع  ك��ب��رًيا على  لقًب�  بع�سرين  امل��ت��وج  ق���ل 
اأ�سي�ء مذهلة واأن� ممنت ل�سداقته  اأوق�ت م�سريتي. حققن� �سوًي�  اأهم واأجمل 

والتزامه خالل 15 ع�ًم�".
التي خرج منه�  البطولة اخلت�مية  "نويل" بعد  العمل مع  وتوقف ف�يدا عن 
ال�سربي من الدور ن�سف النه�ئي. مل يكن متواجًدا يف فريق ديوكوفيت�س يف 
اأ�سرالي� مطلع هذا الع�م قبل ترحيل الالعب ومنعه من الدف�ع عن لقبه يف 
اأوىل البطولت الربع الكرى، ب�سبب خالف ب�س�أن الت�أ�سرية لعدم تلقيه اللق�ح 
التي ق�سيته�  الفرة  امل�س�د لفريو�س كورون�. ق�ل ف�يدي� "56 ع�ًم�" "خالل 
مع نوف�ك، كنت حمظوًظ� لروؤيته يتحول اىل الالعب الذي هو عليه اليوم. 

�س�أنظر اإىل هذه الأوق�ت �سوًي� بكل فخر".



تك�صب النقود من تنظيم خزائن مالب�س امل�صاهري
بدوام  للعمل  وانتقلت  التدري�س  يف  عمله�  بريط�نية  معلمة  ركت 

ك�مل يف تنظيف وترتيب خزائن مالب�س امل�س�هري.
 60( اإ�سرليني  جنيه   45 ع���م���ً(   35( م�ن�سي  لو�سي  وتتق��سى 
املطبخ  وخ���زائ���ن  امل��الب�����س  خ���زائ���ن  ل��رت��ي��ب  ال�����س���ع��ة  يف  دولر( 
الفو�سوية وغرف نوم الأطف�ل الفو�سوية، و�س�عدت فيي ترتيب 
واملقدمة  الواقع ميلي م�كينتو�س،  تلفزيون  خزائن من�زل جنمة 
اأجنيال �سك�نلون، واملمثل الكوميدي مو جيليج�ن واملمثلة ت�مزين 

اأوثويت، من بن مئ�ت اآخرين.
وتقول لو�سي "لدي �سغف كبري ب�لتنظيم، ول اأ�سدق اأنه وظيفتي، 
العقلية  �سحتك  حت�سن  يف  املرتبة  امل�س�حة  ت�س�عد  اأن  ومي��ك��ن 
اأحب  العمل.  بهذا  ب��داأت  ال�سبب  لهذا  ب�لهدوء.  اإح�س��ًس�  وتخلق 
القي�م  مق�بل  يل  يدفعون  الن��س  اأن  الواقع  يف  اأ�سدق  ول  عملي 
ع�ًم�(،   38( جريي  التدقيق  مدير  من  متزوجة  لو�سي  بذلك". 
ولديهم� ثالثة اأطف�ل، وبداأت عمله� خالل اأكتوبر-ت�سرين الأول 
ب�لتنظيم  �سغف  لدي  "ك�ن  وت�سيف  الوب�ء،  انت�س�ر  و�سط   2020
منذ اأن كنت �سغرية، وخالل فرة احلظر خطرت يل هذه الفكرة. 
لقد بداأت مب�س�عدة الأ�سدق�ء والع�ئلة يف تنظيم من�زلهم، واأدركت 

اأنه ميكنني القي�م بعمل جت�ري من هذا الن�س�ط".

ببغاء ل�س.. وم�صور رائع !
�سرق ببغ�ء ك�مريا GoPro من منزل ع�ئلة يف حديقة فيوردلند 
الوطنية بنيوزيلندا، والتقط الط�ئر م�س�هد رائعة اأثن�ء التحليق. 
وبح�سب الرن�مج التلفزيوين Seven Sharp، فقد حلق الط�ئر 
يف خط م�ستقيم فوق بع�س الأ�سج�ر قبل اأن يهبط على الأر�س. 
وذلك  به�،  اخل��سة  الك�مريا  ا�ستع�دة  الع�ئلة متكنت من  اأن  كم� 

عر تعقب �سوت الط�ئر اأثن�ء حتليقه.
وهذا الببغ�ء من ف�سيلة alpine parrot، التي ت�ستهر بطبيعته� 
ووجب�ت  واملجوهرات  احلق�ئب  �سرقة  فهي  وامل��وؤذي��ة،  الف�سولية 
الثمينة  الأ�سي�ء  من  وغريه�  الأم�مي  الزج�ج  وم�س�ح�ت  الغداء 

من ال�سي�ح يف منطقة فيورد لند.

م�صت�صفى يرف�س عالج طفل والنتيجة كارثية
تويف طفل بريط�ين يبلغ من العمر 13 ع�ًم� ب�سبب م�س�كل �سحية 
متعلقة ب�ل�سمنة، بعد اأن رف�ست اإحدى امل�ست�سفي�ت عالجه ب�سبب 
بدانته امل��ف��رط��ة. وك����ن ط���ل��ب امل��در���س��ة اأدري�����ن ب���ل��وج ي��ع���ين من 
ال�سمنة املفرطة، مم� اأدى اإىل وف�ته، بعد اأن ق�ل الأطب�ء اإنهم لن 
الب�سيطة،  العالج�ت  بع�س  �سوى  له  �سيء  اأي  تقدمي  ي�ستطيعوا 
اأدري���ن يع�ين من ال�سمنة منذ �سن الث�لثة ومت  ب�سبب وزنه. ك�ن 
وهي  التو�سعي،  القلب  ع�سلة  اعتالل  ب�سبب  امل�ست�سفى  اإىل  نقله 
ب�سكل  اجل�سم  اأنح�ء  اإىل  ال��دم  �سخ  من  القلب  فيه�  يف�سل  ح�لة 
ال�سفيح�ت  بنق�س  م�س�ب  اأدري����ن  ب���أن  تبن  ذل��ك  بعد  �سحيح. 
اأن  الدموية الن�جم عن الهيب�رين، وهو ا�سطراب يف الدم ميكن 
موؤهاًل  الطفل  يكن  مل  وزن���ه،  وب�سبب  اجللط�ت.  ح��دوث  ي�سبب 

لإجراء عملية زرع قلب، اأو حتى اأي اإجراءات موؤقتة لإنق�ذه.
قبل اأ�س�بيع من وف�ته، مت نقل اأدري�ن من م�ست�سفى الأطف�ل امللكي 
يف م�ن�س�سر اإىل م�ست�سفى فرمي�ن، نيوك��سل، حيث قرر الأطب�ء 
م�ست�سفى  اإىل  واأع��ي��د  اأب����داً،  معه�  التع�مل  ميكن  ل  ح�لته  ب����أن 

م�ن�س�سر حيث خ�سع للرع�ية التلطيفية حتى ف�رق احلي�ة.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خاليا اجلمع والطرح يف الدماغ خمتلفة
اأظهرت درا�سة اأمل�نية اأن الدم�غ يحتوي على خالي� ع�سبية تن�سط اأثن�ء العملي�ت احل�س�بية حتديداً. ووجدت اأن 
هذه اخلالي� املكت�سفة حديث�ً تن�سط ح�سري�ً اأثن�ء الإ�س�فة واجلمع، بينم� تن�سط اأخرى اأثن�ء عملي�ت الطرح. ول 

يت�أثر هذا الن�س�ط �سواء اأك�نت امل�س�ألة احل�س�بية مكتوبة ب�لكلم�ت اأم ب�لرموز الري��سية.
واألقت درا�سة اأجريت موؤخراً يف ج�معة توبنغن وبون ون�سرته� "جورن�ل كورينت بيولوجي" ال�سوء على م� يحدث 

داخل الدم�غ اأثن�ء التع�مل مع احل�س�ب�ت، وهو من الأن�سطة التي لتزال جمهولة اإىل حد كبري.
وا�ستف�د الب�حثون من ميزة خ��سة لق�سم ال�سرع يف م�ست�سفى بون اجل�معي، وهو متخ�س�س يف العملي�ت اجلراحية 
اأجل  املر�سى. ومن  بع�س  الدم�غ لدى  املنطقة من  نف�س  يف  دائم�ً  النوب�ت  تن�س�أ  ب�ل�سرع، حيث  امل�س�بن  لأدمغة 

حتديد موقع هذه املنطقة امل�س�بة بدقة، ق�م الأطب�ء بزرع عدة اأقط�ب كهرب�ئية يف اأدمغة املر�سى.
وُت�ستخَدم هذه املج�ّس�ت الكهرب�ئية لتحديد اخلالي� املت�سببة يف الت�سنج، اإ�س�فة اإىل اإمك�نية قي��س ن�س�ط اخلالي� 
الع�سبية الفردية بوا�سطته�، وعلى الرغم من اأن ذلك مل يكن هدف الدرا�سة يف البداية، لكن املعلوم�ت عن ن�س�ط 

هذا اجلزء من الدم�غ نتجت اأثن�ء التجربة.
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جنم هوليوود يفر من اأوكرانيا �صريًا على الأقدام 
لفيلمه  م�س�هد  لت�سوير  كييف  الأوك��ران��ي��ة  الع��سمة  زي���رة  من  اأي���م  بعد 
بن  �سون  الهوليوودي  واملخرج  املمثل  وج��د  الرو�سي،  الغزو  عن  الوث�ئقي 
نف�سه بن اآلف الالجئن الف�رين اإىل بولندا، لين�سم اإىل الن�زحن �سريا 
يوم  توير  ع��ر ح�س�به على  ���س��ورة  ع���م���(  ب��ن )61  ون�سر  الأق����دام.  على 
الثنن يظهر فيه� النجم ال�سينم�ئي وهو يحمل حقيبة ظهر ويجر اأخرى 
على عجالت وهو مي�سي على طريق وبج�نبه �سف من ال�سي�رات ميتد اإىل 
من  واثن�ن  اأن���  "م�سيت  ال�سورة  مع  التغريدة  يف  بن  وق���ل  بعيدة.  م�س�فة 
ج�نب  على  �سي�رتن�  تركن�  اأن  بعد  البولندية  احل��دود  اإىل  لأمي�ل  زمالئي 
ن�س�ء  حتمل  ال�سورة  هذه  يف  املوجودة  ال�سي�رات  جميع  تقريب�  الطريق... 
اأمتعة، وال�سي�رة هي  اأي  اأنه يحمل  واأطف�ل فقط، ومعظمه� ل يبدو عليه 
ال�سيء الوحيد الذي ميتلكونه له قيمة". ومل تو�سح التغريدة �سبب اإجب�ر 
املمثل احل�ئز على ج�ئزة الأو�سك�ر ورف�قه على التخلي عن �سي�رتهم. وق�لت 
املتحدثة يف لو�س اأجنلي�س م�را بوك�سب�وم لرويرز عر الريد الإلكروين 
الرد  ب�أم�ن". ورف�ست  اأوكراني�  "جنح يف اخل��روج من  بن  اإن  الثالث�ء  يوم 

على اأ�سئلة اأخرى حول مك�ن وجوده اأو ظروف مغ�درته لأوكراني�.

مكافاأة خا�صة مقابل تدمري املعدات الرو�صية
املواطنن مبنطقته يف  اأراد من خالله بث احلم��سة يف �سفوف  يف فيديو 
من  خ��سة" لكل  "مك�ف�أة  عن  اأوك���راين  م�سوؤول  اأعلن  "الغزو"،  مواجهة 
عن��سر  اأي من  ب�أ�سر  يقوم  اأو  يقتل  "العدو" اأو  ل�  ع�سكرية  ُيدمر معدات 

القوات الرو�سية.
اأوكراني�(  �سم�ل  يف  ت�ريخية  )مدينة  ت�سرينيهيف  بلدية  رئي�س  وك�سف 
التوا�سل  مبوقع  �سفحته  على  بثه  فيديو  عر  اأترو�سينكو،  فالدي�سالف 
�سخ�سية"  "ج�ئزة  خ�س�س  اأن���ه  ع��ن  ال��ث��الث���ء،  "في�سبوك"  الج��ت��م���ع��ي 
على  اجل�ئزة  "ت�سعرية" بقيمة  وح��دد  رو�سية،  معدات  يدمر  ملن  يقدمه� 

ح�سب نوع الآلية الع�سكرية التي يتم تدمريه�.
اأفراد  ح�ملة  كل  على  مني  �سخ�سية  "ج�ئزة  الأوك����راين:  امل�سوؤول  وق���ل 
األ��ف هريفن�  األ��ف هريفن� )4993 دولر(، و200   150 مدرعة حمرقة  
)6658 دولر( لكل مركبة قت�ل م�س�ة، و250 األف هريفن� )8322 دولر( 

لكل دب�بة".
القوات  عن��سر  م��ن  اأي  اأ���س��ر  اأو  بقتل  املتعلقة  اجل���ئ��زة  قيمة  ح��دد  بينم� 
اأنف�سهم،  تنظيم  اإىل  ال�سك�ن  داعي�ً  الواحد.  للفرد  دولر   300 ب�  الرو�سية 

وامل�س�عدة يف الدف�ع عن املدينة بكل الطرق املمكنة.

ليدي غاغا تاأخذ 
�صيلفي من دون فلرت 
ن�����س��رت ال��ن��ج��م��ة ال��ع���مل��ي��ة  ليدي 
على  ل��ه���  ���س��ي��ل��ف��ي  ����س���ورة  غ�غ�  
و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي ترز 
ملم�س ب�سرته� احلقيقي لأنه� مل 

ت�سع الفلر.
وظ��ه��رت غ���غ��� يف ال�����س��ورة وهي 
من  عينيه�  على  م�كي�ج�ً  ت�سع 
اأبي�س  ال��ك��ح��ل الأ����س���ود م��ع ظ��ل 
على  غ���غ���  علقت  جفونه�.  على 
اأمنيتي  ال�سورة ق�ئلة م� معن�ه: 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ل��ي��ل��ة ه��ي اأن اأك���ون 
ا�ستطعت ملدة �س�عتن اأن� وزمالئي 
اأن   sagawards يف  امل��م��ث��ل��ن 
اأن  ي�سرفني  الب��ت�����س���م��ة.  ان�����س��ر 
 ،sagawards احتف�ل  يف  اأك��ون 
فن�نة.  اأك����ون  اأن  ل�����س��رف يل  اإن���ه 
الع�مل  يف  اأ����س���ب����ب  ع�����دة  ه���ن����ك 
اأدعو اهلل  البت�س�م.  لعدم  تدفعن� 
واأر�سل  اأوكراني�  اأج��ل  من  الليلة 

البت�س�م�ت جلميعكم.

�صريك جمال احللو 
يعود اإىل بغداد 

بحرك�ت خطرية تتحدى اجل�ذبية 
ت�ستعل  حلق�ت  ع��ر  تقفز  واأ���س��ود 
ملهرجن،  وع��رو���س  ال��ن��ريان  فيه� 
ي���ع���ود ����س���ريك ج���م����ل احل���ل���و اإىل 

بغداد و�سط �سجة كبرية.
رب����ع قرن  ن��ح��و  دام  غ���ي����ب  ف��ب��ع��د 
ي��ق��دم ال�����س��ريك ال��ق���دم م��ن م�سر 
عرو�سه على مدى اأكر من �سهر 

يف العراق.
وب�����ن����ب����ه�����ر ي�������س����ه���د اجل���م���ه���ور 
العديد  يح�سر  ح��ي��ث  ال��ع��رو���س، 
البالد  يف  والأط��ف���ل  ال�سب�ب  م��ن 
مب��سر  ب�سكل  ال�����س��ريك  ع��رو���س 

لأول مرة يف حي�تهم.
احللو،  ج��م���ل  ك�ميلي�  واأو���س��ح��ت 
�سريك  اأن  ال�سريك،  اإدارة  مديرة 
ج���م����ل احل���ل���و ق�����دم ع����رو�����س�����ً يف 
بغداد ع�م 1997 لكنه مل يعد له� 
احلروب  ب�سبب  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ 

وال�سراع�ت التي �سهده� العراق.
ب�لعراق  م��وج��ودي��ن  "كن�  وق���ل��ت 
25 �سنة، يف ن�دي الكرخ �سنة  منذ 
واليوم  طفلة  واأن�����  ج��ئ��ت   ،1997
وال�����دي يف مدينة  ب�����س��ريك  ج��ي��ت 
�سندب�د لند نقدم التجربة. الفرق 
ط��ب��ع��� ن��ف�����س احل���ف����وة ال��ل��ي ك�نت 
نف�س  ه��ي  �سنة   25 منذ  م��وج��ودة 
العراقي  ال�سعب  طبع�  احل��ف���وة، 
وا�ستقب�لهم لن� ك�ن ك�أنن� يف اأهلن�، 

ك�أنن� يف بلدن�".

روبرت باتين�صون يوؤدي دور بامتان 
اأحد  دور  ب��ت���أدي��ة  ي��وم���ً  ب�تين�سون  روب���رت  ي��رغ��ب  مل 
فج�أة  اأفليك  ب��ن  يتخّلى  اأن  قبل  اخل���رق��ن  الأب��ط���ل 
ب�تي�سون  ال��ذي �سريتديه  ال��وط��واط،  الرجل  دور  عن 
عر�سه  "ب�مت�ن" ينطلق  �سل�سلة  من  فيلم  اأح��دث  يف 

اجلمعة يف ال�س�لت الأمريكية.
اأ�س��سي  امل��سي يف العمل ب�سكل  اأم�سى العقد  وبعدم� 
النق�د، طلب روبرت  ا�ستح�س�ن  اأفالم فنية ن�لت  على 
ب�تين�سون املعروف بدوره يف "تواياليت" موعداً للق�ء 
املخرجن املكلفن من �سركة "وارنر براذرز"، ليطرح 

اإع�دة اإحي�ء ال�سل�سلة املحبوبة.
بحث  "لقد  ب�تي�سون  اإّن  ك��الرك  دي��الن  املنتج  ويقول 
ع���ن���ي... وت���ط���ّرق اإىل ب����مت����ن خ����الل ال��ل��ق���ء ال���ذي 

جمعن�".
اأّن املمثل الب�لغ 35 ع�م�ً حتى لو بدا "قلق�ً  وي�سيف 
هوليوودي  "فيلم  يف  امل�����س���رك��ة  م��ن  ال�سيء"  بع�س 
"اأعرب عن اهتم�م كبري  اأّنه  اإل  �سخم" مرة جديدة، 

ب�سخ�سية ب�مت�ن".
ويو�سح كالرك اأن �سكل فّك ب�تي�سون �س�عد يف اتخ�ذ 

القرار.

تعي�س احلظ.. تويف قبل اكت�صافه الفوز بجائزة يان�صيب 
تويف اأ�سكتلندي يبلغ من العمر 59 ع�م�، قبل اأن يعرف 
بفوزه بج�ئزة ي�ن�سيب كبرية، اإجم�يل قيمته� امل�لية 7.9 
مليون اإ�سرليني، اأي م� يع�دل تقريب� 10 مالين دولر. 
درج  على  من  �سقط  بعدم�  م�سرعه  جيل،  اأن���درو  ولقي 
مبنزل اأحد اأ�سدق�ئه، ليت�سبب ذلك بك�سر رقبته ووف�ته 
بعد ذلك ب�أي�م. وبينم� ك�نت ليزا توم��س، ابنة الراحل، 
حزينة على موت والده� املف�جئ، تف�ج�أت بو�سول مغلف 
ال�سدمة  وك���ن��ت  لن�رك�س�ير.  �سم�ل  يف  ال��واق��ع  ملنزله� 
ج�نب  اإىل  وال���ده����  ف���وز  اكت�سفت  اأن��ه���  ل��ل��ي��زا  ب�لن�سبة 
والتي  الريد،  لي�ن�سيب  الكرى  ب�جل�ئزة  اآخر  �سخ�س 
اجل�ئزة  ليزا  واعترت  دولر.  مالين   10 قيمته�  تبلغ 
ل�سحيفة  وق���ل��ت  وال��ده���،  م��ن  الأخ���رية  الهدية  مبث�بة 
"ديلي ريكورد" الأ�سكتلندية: "اأ�سعر ب�حلزن لأن والدي 

لي�س هن� لال�ستمت�ع بهذا املبلغ الكبري من امل�ل".
واأ�س�فت: "مل نقرر بعد م�ذا �سنفعل بهذا املبلغ، لكن من 
نقلت  ح�سبم�  فلوريدا"،  يف  عطلة  �سنق�سي  اأنن�  املرجح 

�سحيفة "ذا �سن" الريط�نية.

حالة جتعل �صعر طفل كرة ق�س
من  اأق��ل  العمر  م��ن  يبلغ  �سغري  بريط�ين  طفل  يع�ين 
ع�من من ح�لة ن�درة جداً جتعل �سعره ينمو ب�سكل ج�مح 

يف جميع الجت�ه�ت، وي�سبح من ال�سعب مت�سيطه.
النمو  يف  �سهًرا   17 العمر  من  الب�لغ  لوكالن  �سعر  ب��داأ 
اأ�سهر ولحظ وال��داه ب�أن �سعره له قوام  يف عمر خم�سة 
من  ع�م�ً(   33( �س�مبلز  كيتلن  والدته،  وتقول  غريب. 
لوكالن يف  ابنه�  �سعر  ب��داأ  عندم�  اإن��ه  اأتالنت�، جورجي�، 

النمو، اعتقدت ب�أن �سعره �سيكون جمعداً.
على  م�  �سخ�س  اق��رح  عندم�  اأ�سهر،  ب�سعة  بعد  ولكن 
ال�سعر  مبتالزمة  م�س�ًب�  يكون  اأن  ميكن  اأن��ه  اإن�ستغرام، 
غري الق�بل للتم�سيط، ق�مت كيتلن بفح�س طفله� من 
قبل اأخ�س�ئي، وعلمت اأنه م�س�ب ب�ملتالزمة الن�درة، واأنه 
واحد من بن حوايل 100 ح�لة فقط مت الإبالغ عنه� يف 
ب�أنه� مل  اأخرته�  الع�مل. وبح�سب كيتلن ف�إن الطبيبة 
اأم�سته�  20 ع�م�ً  تر ح�لة مم�ثلة حل�لة طفله� ط���ول 
يف جم�ل الطب، واأن هذه احل�لة توؤدي اإىل �سذوذ بنيوي 
لل�سعر يوؤدي اإىل منوه يف جميع الجت�ه�ت ويجعل من 
احل�لة  ه��ذه  على  ُيطلق  مت�سيطه.  اأو  تنظيفه  ال�سعب 
اأي�����س���ً، ا���س��م ال�سعر ال��زج���ج��ي امل��غ��زول، وع����دة م��� يكون 
بلون الق�س مع ملم�س ب�هت، وحتت املجهر، يكون ال�سعر 

مثلثي ال�سكل ولي�س اأ�سطواني�ً.

غرق �صفينة �صحن حتمل اآلف ال�صيارات الفارهة
اآلف  �سفينة حت��م��ل  اإن  ب��رت��غ���يل  م�����س��وؤول مب��ي��ن���ء  ق����ل 
وبنتلي،  واأودي  بور�س  �سي�رات  منه�  الف�رهة،  ال�سي�رات 
غرقت اأم�س الأول الثالث�ء بعد نحو اأ�سبوعن من ا�ستع�ل 

النريان به�، قب�لة �س�حل جزر الأزور الرتغ�لية.
وق����ل خ���واو مينديز ك���ب��ي��ك������س، رئ��ي�����س اأق����رب م��ي��ن���ء يف 
فلي�سيتي  ال�سفينة  اإن  لرويرز،  الأزوري���ة  ف�ي�ل  جزيرة 
جهود  ب��داأت  عندم�  غرقت  بنم�،  علم  ترفع  التي  اإي�����س، 
احلريق  عن  نتجت  الهيكل  يف  م�سكالت  ب�سبب  قطره�، 

وارتف�ع املوج.

اأداة تتعرف على مر�صى كورونا املهددين باملوت
طوره�  البي�ن�ت  لتحليل  جديدة  اأداة  ح��ددت 
اأن���واًع���� معينة من  ي��ي��ل  ب���ح��ث��ون يف ج���م��ع��ة 
ا�ستخدامه�  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل��ن���ع��ي��ة  اخل���الي���� 
متزايد  خلطر  املعر�سن  الأ�سخ��س  ملعرفة 
ك��ورون���، بح�سب م��ق���ل ن�سر يوم  ل��ل��وف���ة م��ن 
اأول من اأم�س الأول الثنن يف جملة "نيت�سر 

بيوتيكنوروجلي"
النط�ق�ت  متعددة  الأداة  اإن  الب�حثون  ق���ل 
غ�سون  يف  اخل��الي���  م��الي��ن  حتليل  ميكنه� 
"فيت"،  ت�سمى  خوارزمية  ب��ستخدام  دق�ئق 
ت��ط��ور اخلالي�  تتبع  ال��ب���ح��ث��ن م��ن  ومُت��ّك��ن 
وحت���دي���د ال��ت��غ��ريات يف اإن���ت����ج اخل���الي���� على 

الفور.
 55 بتحليل  الب�حثون  ق�م  الأداة،  ب��ستخدام 
 � مري�سً  163 م��ن  م���أخ��وذة  دم  خلية  مليون 
م�����س���ًب��� ب��ف��ريو���س ك���ورون���� احل����د ب��ع��د اأن مت 
هيفن"  ن��ي��و  "ييل  م�ست�سفى  اإىل  اإدخ���ل��ه��م 

اخلالي�  م��ن  الع�لية  امل�ستوي�ت  اأن  ووج���دوا 
الت�ئية �س�عدت يف منع املوت ب�سبب املر�س.

اأن  البي�ن�ت  اأظهرت  ذل��ك،  من  العك�س  وعلى 
امل�ستوي�ت املرتفعة من نوعن من خالي� الدم 
احلبيبية  اخل��الي���  ب��سم  امل��ع��روف��ة  البي�س�ء 
والوحيدات، ارتبطت بزي�دة خطر الوف�ة لدى 

الأ�سخ��س امل�س�بن بعدوى كورون� احل�دة.
يف  اخلالي�  ه��ذه  م�ستوي�ت  قي��س  خ��الل  من 
الدم، توقع ب�حثو ج�معة ييل بدقة م� اإذا ك�ن 

املر�سى قد ع��سوا اأو م�توا بن�سبة 83%،.
ق����ل���ت ���س��م��ي��ت��� ك��ري�����س��ن������س��وام��ي، الأ����س���ت����ذة 
الكمبيوتر  وع��ل��وم  ال��وراث��ة  علم  يف  امل�س�عدة 
"فيت"  اأداة  م���ط���وري  واأح�����د  ي��ي��ل  ب��ج���م��ع��ة 
النظرية،  الن�حية  من  النط�ق�ت:"  متعددة 
لتحليل  اجل���دي���دة  الأداة  ا���س��ت��خ��دام  مي��ك��ن 
املخ�طر يف جمموعة  البي�ن�ت ل�سبط تقييم 

من الأمرا�س".

املمثلة جودي جرير حت�سر فعالية للم�سل�سل التلفزيوين The Thing About Pam يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.رويرتز

�صاكريا تك�صف �صبب �صجارها 
مع بيكيه

ك�سفت الفن�نة الكولومبية من اأ�سل لبن�ين  �س�كريا  املتزوجة من لعب كرة القدم  
جريارد بيكيه ، اأن م� يخلق �سج�ر بينهم� هو طريقة تع�ملهم� مع الوقت. �س�كريا 
الب�لغة من العمر 45 ع�م�ً ل تتع�مل مع الوقت مثل زوجه� بيكيه الب�لغ من العمر 
35 ع�م�ً والذي يلعب يف فريق كرة قدم. انتم�ء بيكيه اىل فريق ري��سي جعله يعت�د 

على جدول �س�رم وهو ل يحب النتظ�ر.
Don't wait up تنطبق اف�سل م�  اأن الغنية الخرية للفن�نة  اأن نقول  ميكن 
اأنه�  �س�كريا  اأ�س�فت  النتظ�ر.  يحب  ل  ال��ذي  بيكيه  وحبيبه�  زوجه�  على  يكون 
هو  دائم�ً  ب�سج�رهم�  املرتبط  وال�سبب  بيكيه،  التقت  اأن  منذ  دق��ة  اأك��ر  اأ�سبحت 

عندم� تكون مت�أخرة ويتعب من انتظ�ره�.
�س�كريا وبيكيه يعي�س�ن مع�ً منذ 2011 ولديهم� ولدان.


