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هل ميتلك اجلي�ش الرو�سي
الو�سائل للتقدم نحو كييف؟

الإمارات ت�شارك الكويت
احتفاالتها باليوم الوطني الـ61
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مبنا�سبة اليوم الوطني الكويتي

« ر�سالة حب» عمل فني غنائي من
م�ؤ�س�سةزايدالعليالأ�صحابالهمم
•• �أبوظبي -وام:

ت �� �ش��ارك م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي� ��د العليا
لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م دول ��ة الكويت
ال�شقيقة اح�ت�ف��االت�ه��ا مبنا�سبة
ال� �ي ��وم ال��وط �ن��ي ب �ت �ق��دمي عمل
فني غنائي م��ن �أ�صحاب الهمم
“ر�سالة حب” ل�ت�ه�ن�ئ��ة دول ��ة
ال�ك��وي��ت و�شعبها ال�شقيق بهذه
املنا�سبة ال�ع��زي��زة على قلب ك ِّل
�إماراتي.
العمل الذي مت انتاجه خ�صي�صاً
يف ت �ل��ك امل �ن��ا� �س �ب��ة م ��ن ت�أليف
ال���ش��اع��ر ع�ل��ي اخل � ��وار ،وتلحني
ال �ف �ن��ان ف��اي��ز ال���س�ع�ي��د ،وتوزيع
ن��ور ها�شم ،والهند�سة ال�صوتية
من عمر �صالح ،وي�ؤديه حمدان
احل �م�ي�ري م��ن �أ� �ص �ح��اب الهمم
فئة الإعاقة اجل�سدية.
وت�أتي تلك امل�ب��ادرة من م�ؤ�س�سة
زاي � ��د ال �ع �ل �ي��ا لأ� �ص �ح��اب الهمم
�ضمن م�ب��ادرات امل�ؤ�س�سة ت�أكيداً
ع�ل��ى دوره� ��ا و�إ�� �ش ��راك �أ�صحاب
الهمم يف جميع املنا�سبات املحلية
واخلليجية والعاملية.
(التفا�صيل �ص)3

�أوكرانيا يف قلب �أزمة ن�ش�أت
قبل �أ�شهر بني مو�سكو والغرب
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�شنت رو�سيا فج ًرا غزوًا لأوكرانيا ،ب�ضربات جوية يف جميع �أنحاء البالد ،مبا يف ذلك
العا�صمة كييف ،ودخول القوات الربية من �شمال و�شرق وجنوب البالد ،وف ًقا حلر�س
احلدود الأوكراين الذي �سجل اخل�سائر الأوىل .و�أعلنت �أوكرانيا مقتل ما ال يقل عن
 40جنديًا وع�شرات املدنيني يف ال�ساعات الأوىل من الهجوم.
لقد مت طرح هذا ال�سيناريو الكارثي من قبل الواليات املتحدة واململكة املتحدة منذ
عدة �أ�سابيع .وال�س�ؤال� ،إىل �أي مدى �سيذهب الرئي�س الرو�سي؟
�إن التفوق الع�سكري ال��ذي ال ميكن �إن�ك��اره للجي�ش الرو�سي يجعل اال�ستيالء على
العا�صمة الأوك��ران�ي��ة �أم� � ًرا م�ع�ق��و ًال .و�أك ��دت �أج�ه��زة امل�خ��اب��رات الأوك��ران�ي��ة للرئي�س
فولودميري زيلين�سكي� ،أنها ت�ستعد لذلك ،ح�سبما ذك��رت وكالة «�أون�ي��ان» الأوكرانية
ل�ل�أن�ب��اء .و�ستكون مدينتان ك�ب�يرت��ان �أخ��ري��ان حت��ت تهديد ال�غ��زو ( .التفا�صيل
مواقــيت ال�صالة الفجر05:32 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

الفجر الريا�ضي

 27ميدالية لأبطال الإمارات يف
باراملبية غرب �آ�سيا بالبحرين
 32صفحة -الثمن درهمان

زار جناحي الهند وباك�ستان يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد ي�ستعر�ض مع الرئي�س القرب�صي �آفاق ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين
•• دبي  -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب � ��ي رع� � ��اه اهلل،
�أم �� ��س ،ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س نيكو�س
انا�ستا�سيادي�س ،رئي�س جمهورية
ق�بر���ص ،ال��ذي ي��زور ال�ب�لاد حالياً
حل�ضور اح�ت�ف��االت ب�ل�اده بيومها
الوطني يف �إك�سبو  2020دبي.
و�أع � � ��رب � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم عن
خال�ص ترحيبه بالرئي�س القرب�صي
وال��وف��د امل��راف��ق ،يف م�ستهل اللقاء
ال��ذي ج��رى يف مبنى ال�ق��ادة مبقر
�إك�سبو ،م�ؤكداً �سموه عمق الروابط
ب�ي�ن دول �ت ��ي الإم� � � ��ارات وقرب�ص،
وث �ق �ت��ه يف حت �ق �ي �ق �ه��ا امل ��زي ��د من
االزده ��ار خ�لال املرحلة املقبلة يف
�ضوء تطابق الر�ؤى وتوافق الإرادة
ال�سيا�سية يف البلدين على �أهمية
�إح��داث نقالت نوعية يف العالقات
ع�ب�ر � �ش ��راك ��ة ا� �ست��رات �ي �ج �ي��ة بني
اجلانبني ت�سهم يف بلوغ م�ستويات
�أرح � ��ب م ��ن ال �ت �ع ��اون ال �ب � ّن ��اء مبا
يخدم م�صالح البلدين ويعزز من

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

يوم تاريخي يف ارتفاعات النفط والذهب والف�ضة والنحا�س

•• �أبوظبي-وام:

ارتفعت �أ�سعار العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت ت�سليم �أبريل
بن�سبة � 8.23%أو  7.99دوالر ،وذلك بحلول ال�ساعة  3:04بتوقيت
الإمارات لت�صل �إىل  105.05دوالر للربميل يف �أعلى م�ستوى قيا�سي
م�ن��ذ ال �ع��ام  .2014وارت �ف��ع �سعر ع�ق��ود ب��رم�ي��ل خ��ام غ��رب تك�سا�س
الو�سيط ت�سليم �أبريل بن�سبة � 8.59%إىل  100.01دوالر وذلك
بحلول ال�ساعة  2:54بتوقيت الإمارات.
ك�م��ا ارت�ف�ع��ت ع�ق��ود ال��ذه��ب الآج �ل��ة كوميك�س ت�سليم �أب��ري��ل بن�سبة
� 3.19%أو  61دوالرا �إىل م�ستوى  1971.40دوالر للأوقية وذلك
بحلول ال�ساعة  9:52بتوقيت الإمارات  ..وارتفعت كذلك عقود الف�ضة
ت�سليم مايو بن�سبة � % 4.15أو  1.02دوالر لت�صل �إىل  25.62دوالر
للأوقية.
وارتفع �سعر عقود النحا�س الآجلة ت�سليم مايو بن�سبة � % 2.14أو
 9.060دوالر لت�صل �إىل  458.45دوالر للرطل.

حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن يق�صف احلوثيني يف حجة

•• اليمن-وكاالت

فر�صهما �ضمن خمتلف جماالت
التطوير والتنمية.
من جهة �أخرى �أكد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب� ��ي �أن �إك�سبو
 2020دبي يعد من�صة منوذجية

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله الرئي�س القرب�صي (وام)
ل�لاح �ت �ف��اء ب� ��الإب� ��داع واالبتكار من خالل �أجنحة الدول الـ192
واكت�شاف �شراكات جديدة ميكن امل�شاركة يف املعر�ض ،ما يعزز من
من خاللها �إيجاد املزيد من فر�ص قيمته و ي�ؤكد �إ�سهامه يف �إيجاد
التطور والرقي ل�شعوب املنطقة ح�ل��ول و�أف �ك��ار ينتقل بها العامل
وال�ع��امل منوها باملحتوى املعريف �إىل مرحلة جديدة يحفها الأمل
وال �ث �ق��ايف وال�ت�ق�ن��ي ب��ال��غ التنوع يف م�ستقبل �أف�ضل للجميع .جاء
الذي ي�ضمه املعر�ض بني جنباته ذل��ك خ�لال زي��ارة �سموه يرافقه

�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
امل��ال �ي��ة ،جل �ن��اح��ي دول �ت��ي الهند
وباك�ستان ال�صديقتني يف �إك�سبو
 2020دبي.
(التفا�صيل �ص)2

�أ�سقط اجلي�ش اليمني ام�س اخلمي�س ،طائرة ا�ستطالع حوثية ،فيما
�شنت مقاتالت حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ،غارات على جتمعات
مل�سلحي اجلماعة يف حمافظة حجة� ،شمال غرب البالد.
وقال املركز الإعالمي للمنطقة الع�سكرية اخلام�سة للجي�ش اليمني،
يف بيان مقت�ضب� ،إن مقاتالت التحالف �شنت  6غ��ارات جوية على
مواقع وجتمعات مللي�شيا احلوثيني �صباح �أم�س يف مديرية حر�ض
مبحافظة حجة .و�أ�ضاف البيان �أن الغارات ا�ستهدفت �أي�ضاً �آليات
ع�سكرية حتمل مقاتلني ح��وث�ي�ين .و�أف ��اد ب ��أن ال��دف��اع��ات اجلوية
للجي�ش ال��وط�ن��ي �أ�سقطت ط��ائ��رة ا�ستطالع دون ط�ي��ار للملي�شيا
احلوثية الإيرانية يف حر�ض ،دون مزيد من التفا�صيل.

الناتو يعزز قواته �شرقا ..وعقوبات جديدة وحتذيرات من تبعات مدمرة

احلرب ت�ستعر يف حميط كييف ورو�سيا تدمر  74من�ش�أة ع�سكرية �أوكرانية

•• عوا�صم-وكاالت:

بد�أت القوات الرو�سية �صباح �أم�س
هجوما على �أوكرانيا من مناطق
خم�ت�ل�ف��ة � �ش �م��اال وج �ن��وب��ا و�شرقا
و�أك� � ��د ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م الكرملني
دميرتي بي�سكوف لل�صحافيني �أن
مو�سكو ت�ه��دف �إىل ف��ر���ض «و�ضع
حمايد» يف �أوكرانيا ونزع �سالحها
والق�ضاء على النازيني الذين قال
�إنهم موجودون يف البالد.
وق��ال بي�سكوف �إن مدة (العملية)
�� �س� � ُت� �ح ��دد ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى نتائجها
وجدواها� .سيُحدّدها القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة فالدميري بوتني.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الإع �ل��ام الرو�سية
عن وزارة الدفاع قولها �إنها دمرت
�أم�س اخلمي�س  74من�ش�أة للبنية
التحتية الع�سكرية امل�شيدة فوق
الأر���ض يف �أوكرانيا من بينها 11
مدرجا للطائرات.
وق ��ال ق��ائ��د ال �ق��وات الأوكرانية:
نخو�ض قتاال �ضد القوات الرو�سية
لل�سيطرة على مطار هو�ستوميل
يف منطقة كييف
وقالت ال�شرطة الأوك��ران�ي��ة ام�س
�إن رو� �س �ي��ا ن �ف��ذت  203هجمات
منذ بداية ي��وم ام�س مع ا�ستمرار
القتال على جميع �أنحاء الأرا�ضي
الأوكرانية تقريبا.
وق��ال��ت ق� ��وات ح��ر���س احل � ��دود �إن
اجلي�ش الأوك ��راين يخو�ض قتاال

حطام طائرة �أنتونوف التابعة للقوات امل�سلحة الأوكرانية ،مت �إ�سقاطها يف منطقة كييف (رويرتز)
� �ض��د ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة بالقرب و�أ�� �ض ��اف امل �� �س ��ؤول الأوك� � ��راين �أن طارئا ل�سفراء احللف �أن ال خطط
مدينة �سومي ب�شرق البالد .وقال ب�لاده تخ�شى �إن ��زال ق��وات رو�سية ب�ش�أن �إر� �س��ال ق��وات م��ن التحالف
وزي��ر ال��دف��اع الأوك ��راين �إن بع�ض من اجل��و و�أن حت��اول ه��ذه القوات �إىل �أوك��ران�ي��ا ،قائال يجب �أن نرد
ب�ع��زم م�ت�ج��دد ووح ��دة �أق� ��وى ..ما
اجل �ن��ود ال��رو���س وق �ع��وا يف الأ�سر اخرتاق احلي احلكومي يف كييف.
خالل قتال عنيف.
من جانبه قال الأمني العام حللف نفعله هو �إجراء دفاعي.
وق � ��ال م���س�ت���ش��ار مل�ك�ت��ب الرئا�سة �شمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ وقال البيت الأبي�ض ،اخلمي�س� ،إن
الأوكرانية �إن بالده تخو�ض قتاال �أم �� ��س اخل �م �ي ����س ردا ع �ل��ى الغزو الرئي�س الأمريكي جو بايدن دعا
�ضد القوات الرو�سية على امتداد ال ��رو� �س ��ي لأوك ��ران� �ي ��ا �إن احللف جمل�س الأم ��ن ال�ق��وم��ي الجتماع
احل��دود بني البلدين كلها تقريبا �سين�شر قدرات وقوات على �أرا�ضيه ،عاجل.
و�إن قتاال عنيفا يجري يف مناطق و�إن��ه و�ضع �أك�ثر من  100طائرة وك��ان البيت الأبي�ض ق��ال يف وقت
� �س��اب��ق �أم� �� ��س ،ال��رئ �ي ����س الرو�سي
� �س ��وم ��ي وخ ��ارك � �ي ��ف وخ�ي�ر� �س ��ون حربية يف حالة ت�أهب ق�صوى.
و�أودي�سا ويف مطار ع�سكري بالقرب و�أو� � �ض ��ح ��س�ت��ول�ت�ن�برغ يف م�ؤمتر ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن اخ �ت ��ار ب�سابق
من كييف.
�صحفي ب�ع��د �أن ت��ر�أ���س اجتماعا �إ�صرار حربا �ستجلب كارثة.

ا�ستنفار يف تايوان� ...سيناريو �أوكرانيا على الأبواب

•• عوا�صم-وكاالت:

�أم��رت رئي�سة ت��اي��وان ت�ساي �إن��غ ون ،ال�ق��وات امل�سلحة والأم��ن يف اجلزيرة
بتكثيف املراقبة وتعزيز الدفاعات ،و�سعت فيه لطم�أنة اخلائفني من تكرار
ال�سيناريو الرو�سي الأوكراين يف تايوان التي تتمتع باحلكم الذاتي.
وي��رى عدد متزايد من املتابعني داخ��ل وخ��ارج اجلزيرة� ،أوج��ه ت�شابه بني
�أوكرانيا وتايوان ،التي ت�ؤكد بكني �أنها �صينية ،بح�سب ما ذكر موقع احلرة
اخلمي�س ،نق ً
ال عن نيويورك تاميز.
ورغم �أن هذه املقارنة لي�ست مثالية ،ف�إن تايوان ،مثل �أوكرانيا ،عا�شت فرتة
طويلة يف ظل جار كبري ومتغطر�س .وتقول ال�صحيفة �إن للرئي�س ال�صيني
�شي ج�ين بينغ ،والرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،حنني �إىل املا�ضي
الإمرباطوري املجيد ،لتربير مطالبهما الإقليمية احلالية.
وكثف الرئي�س ال�صيني حتذيراته لتايوان من ال�سعي لال�ستقالل ،وهو ما
ي�شبه تهديدات ومطالب بوتني من �أوكرانيا.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إىل �أن مراقبني ينتقدون ت�ساي ،التي ابتعدت عن بكني
بينما ع��ززت يف الوقت نف�سه العالقات مع الواليات املتحدة ودول غربية
�أخ��رى ،ونقلت عن امل�س�ؤول احلكومي ال�سابق ،ت�شاو �شني م�ين ،قوله �إن
النتيجة الأوكرانية �أمام �أعيننا متاماً .ومقاومة ال�صني ال ت�ساعد يف حماية
تايوان� ،إنها ت�ؤدي فقط �إىل ت�سريع موتنا.

جنديان يتفقدان بقايا قذيفة يف �أحد �شوارع كييف (ا ف ب)
و�أ�ضاف �أن وحدها رو�سيا م�س�ؤولة الدميقراطية يف �أوروبا والعامل.
اخل�م�ي����س ،دخ ��ول ال �ق��وات الربية
عن امل��وت وال��دم��ار ال��ذي �سي�سببه وق ��ال ج��ون �� �س��ون� :أك� ��دت لرئي�س ال��رو� �س �ي��ة �إىل �أوك ��ران� �ي ��ا .وق ��ال
هذا الهجوم ،و�أن �أمريكا وحلفاءها �أوك ��ران � �ي ��ا دع� ��م ب��ري �ط��ان �ي��ا غري م �� �س ��ؤول��ون ب��احل��ر���س الح �ق �اً �إن
و�شركاءها �سريدون ب�شكل موحد امل �ح��دود ل �ب�ل�اده ،م���ش�يراً �إىل �أن اجل�ي����ش ال��رو��س��ي ي �ح��اول اقتحام
وحا�سم على رو�سيا .وحذر الرئي�س رو�سيا �شنت هجوما بريا وبحريا منطقة كييف.
ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون ،وجويا من�سقا على �أوكرانيا.
و�أ� �ض ��اف امل �� �س ��ؤول��ون �أن طائرات
اخلمي�س ،م��ن �أن رو�سيا �ستعاين وتعهد االحتاد الأوروبي ،مبحا�سبة ه�ل�ي�ك��وب�تر رو��س�ي��ة ت�ه��اج��م مطار
م��ن تبعات م��دم��رة طويلة الأمد ،الكرملني على الهجوم غري املربر جو�ستوميل الع�سكري قرب كييف،
وذل��ك خ�لال كلمة ب�ش�أن تطورات على �أوكرانيا .و�أعلن �أن��ه يخطط وحتدثوا عن �إ�سقاط  3مروحيات
لفر�ض �أقوى حزمة من العقوبات رو�سية.
غزو رو�سيا لأوكرانيا.
و�صف رئي�س ال��وزراء الربيطاين ،التي فكر فيها على الإطالق خالل و�أك� � ��دوا �أن ق� ��وات رو� �س �ي��ة دخلت
ج��ون �� �س��ون ،اخل �م �ي ����س ،الهجوم حاالت طوارئ.
م�ن�ط�ق��ة ك �ي �ي��ف م ��ن بيالرو�سيا
ع �ل��ى �أوك ��ران �ي ��ا ب ��أن��ه ه �ج��وم على و�أع�ل��ن حر�س احل��دود الأوكراين ،لتنفيذ هجوم ب�صواريخ غراد على

مقتل  3ج��ن��ود �سوريني
بق�صف �إ�سرائيلي على دم�شق

احلريق الأوكراين:
ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات ال��ث�لاث��ة
ام�����ام ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين!

•• دم�شق-وكاالت:

•• الفجر �-سرييل بريت*
-ترجمة خرية ال�شيباين

ق ��د ت� �ك ��ون رو� �س �ي��ا را� �ض �ي��ة عن
االعرتاف بجمهوريتي دونيت�سك
ولوغان�سك االنف�صاليتني ،لكنها
قد ت�سعى � ً
أي�ضا �إىل احتالل جزء
من باقي �أوكرانيا.
ل � �ق� ��د ع � �ب ��رت رو� � �س � �ي � ��ا ل �ت ��وه ��ا
روب�ي�ك��ون :قواتها م��وج��ودة الآن
ر�سم ًيا يف الأرا� �ض��ي الأوكرانية
ال���ش��رق�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �شبه
جزيرة القرم.
وق ��د اع �ت�رف ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني
ل�ل�ت��و ب��ا��س�ت�ق�لال اجلمهوريتني

�سيناريوهات ثالثة امام القي�صر
االن� �ف� ��� �ص ��ال� �ي� �ت�ي�ن دون �ي �ت �� �س ��ك حرب �صريحة.
ولوغان�سك ،املتاخمتني للأرا�ضي الآن �أم��ام القوة الرو�سية ثالثة
الرو�سية ،ثم �أر�سل قوات رو�سية خيارات خمتلفة جدًا:
“حلماية ه ��ذه الأرا� � �ض� ��ي من • �سيناريو «جورجي» ،من �ش�أنه
ه� �ج ��وم ع �� �س �ك��ري �أوكراين” ،جت �م �ي��د م��واق �ع �ه��ا الع�سكرية
وب��ال�ت��ايل حت� ّ�ط��م ال��وه��م القائل وت� �ق ��وي� �� ��ض وح� � � ��دة الأرا�� � �ض � ��ي
ب� � ��أن رو� �س �ي��ا مل ت �ك��ن ط ��ر ًف ��ا يف الأوكرانية ب�شكل دائم.
ال �ن��زاع يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا� :إنها
(التفا�صيل �ص)13

ذك ��رت وك��ال��ة الأن� �ب ��اء ال�سورية
(� �س��ان��ا) ��ص�ب��اح �أم ����س اخلمي�س،
�أن ث�لاث��ة ج�ن��ود ��س��وري�ين قتلوا
جراء ق�صف �إ�سرائيلي يف حميط
دم�شق.
ون �ق �ل ��ت ال ��وك ��ال ��ة ع� ��ن م�صدر
ع���س�ك��ري مل تك�شف ه��وي�ت��ه �أنه
ح ��وايل ال���س��اع��ة ال ��واح ��دة و10
دقائق من فجر �أم�س نفذ العدو
الإ�سرائيلي عدواناً جوياً بر�شقات
من ال�صواريخ من اجت��اه �شمال
ب�ح�يرة ط�بري��ا م�ستهدفاً بع�ض
النقاط يف حميط مدينة دم�شق
وق� ��د ت �� �ص��دت و� �س ��ائ ��ط دفاعنا
اجل � � ��وي ل� ��� �ص ��واري ��خ ال � �ع� ��دوان
و�أ�سقطت معظمها.

�أهداف ع�سكرية �أوكرانية.
وق ��ال ق��ائ��د ال �ق��وات الأوكرانية:
ن�خ��و���ض ق�ت��اال ��ض��د ق ��وات رو�سية
عند مطار جو�ستوميل يف كييف.
وحت ��دث اجل�ي����ش الأوك� � ��راين عن
ت �ع��ر� �ض��ه ل�ق���ص��ف ب� �ـ � 4صواريخ
بالي�ستية انطلقت من بيالرو�سيا.
وم ��ن ج��ان �ب �ه��ا� ،أف � ��ادت رو� �س �ي��ا �أن
حر�س احلدود الأوكراين غادر كل
مواقعه على حدودنا.
و�أك � ��دت ال���ش��رط��ة الأوك��ران �ي��ة �أن
رو��س�ي��ا �شنت  203ه�ج�م��ات منذ
�صباح اخلمي�س ،و�أن القتال يدور
على خمتلف املحاور.
ويف وق��ت ��س��اب��ق اخل�م�ي����س� ،أكدت
�أوكرانيا دخ��ول مركبات ع�سكرية
رو� �س �ي��ة ال �ب�ل�اد ،ق��ادم��ة م��ن �شبه
جزيرة القرم.
وق ��ال ��ت �إن رو� �س �ي��ا حت ��رك عتادا
ع�سكريا ومركبات ع�سكرية �إليها
ق��ادم��ة م��ن ال �ق��رم ،وت�ن�ف��ذ ق�صفا
ع�بر ال �ب�لاد و� �ص��وال �إىل منطقة
لفيف يف غرب �أوكرانيا.
و�أو� �ض �ح��ت ق ��وات ح��ر���س احل ��دود
الأوك ��ران �ي ��ة ،يف ب �ي��ان� ،أن دبابات
رو� �س �ي��ة وم� �ع ��دات ث�ق�ي�ل��ة �أخ� ��رى
ع�برت احل��دود يف مناطق �شمالية
ع� ��دة ،وك ��ذل ��ك م ��ن ��ش�ب��ه جزيرة
ال �ق��رم ال �ت��ي �ضمها ال�ك��رم�ل�ين يف
ج �ن��وب �أوك��ران �ي��ا .وق ��ال م�س�ؤول
�أوك��راين �إن ب�لاده تواجه هجمات
�إلكرتونية م�ستمرة بال توقف.

ليبيا ..الأعلى للدولة ي�ص ّوت �ض ّد �إجراءات الربملان

•• طرابل�س-وكاالت:

�ص ّوت املجل�س الأعلى للدولة ،اخلمي�س� ،ضد �إجراءات الربملان القا�ضية
بت�شكيل حكومة جديدة وتعديل الإعالن الد�ستوري ،مما يزيد يف خلط
الأوراق داخ��ل امل�شهد ال�سيا�سي يف ليبيا ،ال��ذي ابتعد عن التوافق بني
خمتلف الأط��راف ال�سيا�سية .واعترب �أع�ضاء املجل�س الأعلى للدولة،
يف ختام اجتماعاتهم �ؤوها� ،أن التعديل الد�ستوري �أقره الربملان ب�شكل
�أح ��ادي وغ�ير د��س�ت��وري ،كما ال يعتربون �أن تغيري احلكومة احلالية
ح��ل ل�ل�أزم��ة ،مطالبني ب ��إجن��از امل���س��ار ال��د��س�ت��وري �أ ّوال للو�صول �إىل
االنتخابات الربملانية يف �أقرب الآجال .وكان الربملان الليبي ،قد �ص ّوت
يف  10ف�براي��ر اجل ��اري ،ل�صالح مقرتح تعديل الإع�ل�ان الد�ستوري،
وت�شكيل حكومة جديدة برئا�سة فتحي با�شاغا ،تت ّوىل تهيئة البالد
لإج��راء انتخابات خ�لال � 14شهرا .وين�ص الإع�ل�ان الد�ستوري على
ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رة  12م��ن امل ��ادة  30م��ن الإع �ل�ان ال��د� �س �ت��وري ،بحيث
ت�شكل جلنة من � 24شخ�صا من اخلرباء واملخت�صني ميثلون الأقاليم
الثالثة يتم اختيارهم منا�صفة بني الربملان واملجل�س الأعلى الدولة،
وتتوىل اللجنة مراجعة املواد حمل اخلالف يف م�سودة الد�ستور املنجز
و�إجراء التعديالت املمكنة.كما ين�ص على �أن اللجنة تنتهي من �إجراء
التعديالت خالل  45يوما.
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ال�صحة جتري  474,340فح�صا ك�شفت عن � 782إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 2,096حالة �شفاء
•• �أبوظبي  -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  474,340فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  782حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  877,406حاالت.كما �أعلنت
ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س
ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف �ي��ات يف ال��دول��ة 2,299
ح��ال��ة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع
امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد
بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة
اجلميع .كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  2,096حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  827,067حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  21,350جرعة من رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
رئي�س �أ�ستونيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي 21,350
ج��رع��ة م��ن ل�ق��اح كوفيد -19خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية
وب��ذل��ك يبلغ جم�م��وع اجل��رع��ات ال�ت��ي مت تقدميها حتى �أم�س
 24,087,368جرعة ومعدل توزيع اللقاح  243.54جرعة
لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري
لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة
عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة
على فريو�س كوفيد.-19

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية
تهنئة �إىل فخامة االر كاري�س رئي�س جمهورية �أ�ستونيا ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل
بالده.كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني
�إىل فخامة الرئي�س االر كاري�س .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
معايل كايا كاال�س رئي�سة وزراء جمهورية �أ�ستونيا.

�شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

حممد بن را�شد ي�ستعر�ض مع الرئي�س القرب�صي �آفاق ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين
•• دبي  -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"� ،أم�س ،فخامة الرئي�س نيكو�س
انا�ستا�سيادي�س ،رئي�س جمهورية قرب�ص ،الذي يزور البالد حالياً حل�ضور
احتفاالت بالده بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي .و�أعرب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن خال�ص ترحيبه بالرئي�س القرب�صي
والوفد املرافق ،يف م�ستهل اللقاء ال��ذي جرى يف مبنى القادة مبقر �إك�سبو،
م�ؤكداً �سموه عمق الروابط بني دولتي الإمارات وقرب�ص ،وثقته يف حتقيقها
املزيد من االزدهار خالل املرحلة املقبلة يف �ضوء تطابق الر�ؤى وتوافق الإرادة
ال�سيا�سية يف البلدين على �أهمية �إح��داث نقالت نوعية يف العالقات عرب
�شراكة ا�سرتاتيجية بني اجلانبني ت�سهم يف بلوغ م�ستويات �أرحب من التعاون
الب ّناء مبا يخدم م�صالح البلدين ويعزز من فر�صهما �ضمن خمتلف جماالت
التطوير والتنمية ،ويرقى �إىل م�ستوى تطلعات ال�شعبني ال�صديقني .وتناول
اللقاء جممل امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية واملو�ضوعات

حمل االهتمام امل�شرتك ،مع الت�أكيد على �أهمية �إيجاد املقومات الالزمة لإقرار
الأم��ن وال�سلم الدوليني مبا مينح �شعوب املنطقة والعامل فر�صة موا�صلة
�أهدافها التنموية و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل ينعم فيه اجلميع باال�ستقرار
والرخاء .كما مت بحث م�ستقبل التعاون الثنائي ال�سيما على م�ستوى التبادل
التجاري واال�ستثماري وال�سياحي يف �ضوء ما تتمتع به الدولتان من �إمكانات
متطورة يف تلك املجاالت ،وما تتيحه من �أفكار ميكن للقطاع اخلا�ص كذلك
اال�ستفادة منها ،جرى االتفاق على �ضرورة �إيجاد املحفزات و�إتاحة املجال
�أمام امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واال�ستثمارية يف البلدين لزيادة م�ستوى التن�سيق
والتفاهم من �أجل ر�صد الفر�ص التي ميكن اال�ستفادة منها لتعزيز �إ�سهامات
القطاع اخلا�ص يف دف��ع م�سرية التعاون االقت�صادي امل�شرتك قدماً خالل
املرحلة املقبلة .من جانبه� ،أكد فخامة الرئي�س نيكو�س انا�ستا�سيادي�س حر�ص
ب�لاده على النهو�ض بالعالقات الثنائية �إىل م�ستويات �أرق��ى م��ن التعاون
والتن�سيق على خمتلف الأ�صعدة ،معربا عن اعتزاز قرب�ص بعالقاتها املتنامية
واملزدهرة مع دولة الإم��ارات مبا تتبناه من نهج يدعو لالنفتاح على العامل،
و�أب��دى تقديره ملا ت�شهده ال��دول��ة من نه�ضة �شاملة بقيادة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل� ،ضمن خمتلف
امل�ج��االت ،وم��ا حتققه من �إجن��ازات تعك�س ر�ؤي��ة طموحة للم�ستقبل وتقدم
منوذجاً ملهماً للتنمية امل�ستدامة .وه ّن�أ الرئي�س القرب�صي دول��ة الإمارات
قيادة و�شعباً على التنظيم الناجح واملتميز لهذه الدورة التاريخية من معر�ض
�إك�سبو العريق ،م�ؤكداً �أن ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي ال�ضخم للمرة الأوىل
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،يفتح العديد من الفر�ص
للتوا�صل وتبادل الأفكار وال��ر�ؤى حول خلق واق��ع جديد للإن�سانية �أ�سا�سه
التفاهم والتقارب والرغبة يف التو�صل �إىل ت�صورات ميكن من خاللها التغلب
على التحديات امل�شرتكة العابرة للحدود ،و�أعرب عن خال�ص �أمنياته لدولة
الإمارات و�شعبها الكرمي مبزيد من التقدم والرقي واالزدهار .ح�ضر اللقاء
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية ،ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير
الت�سامح والتعاي�ش ،وعدد من الوزراء وامل�س�ؤولني من اجلانبني.
�إىل ذل��ك �شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم والرئي�س
نيكو�س انا�ستا�سيادي�س توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم �شملت

�إعالناً ب�ش�أن �إقامة �شراكة ا�سرتاتيجية �شاملة بني حكومتي البلدين ،وق ّعتها
من جانب الإم��ارات ،معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزيرة دولة ل�ش�ؤون
التعاون ال��دويل ،ومعايل كون�ستانتينو�س برتيدي�س ،وزير املالية يف حكومة
قرب�ص.
كما قامت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع معايل
ناتا�شا بيليدي�س ،وزيرة الطاقة والتجارة وال�صناعة القرب�صية ،ب�ش�أن التعاون
يف جم��ال التدريب الدبلوما�سي ب�ين الأك��ادمي�ي��ة الدبلوما�سية جلمهورية
قرب�ص و�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية.
كذلك ،ت�ض ّمنت االتفاقيات املو ّقعة ،مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون يف جمال
النقل البحري و ّقعها كل من :معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية ،ومعايل فا�سيليو�س دميرتيادي�س ،نائب وزير
ال�شحن البحري القرب�صي� ،إ�ضافة �إىل مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون يف جمال
الأمن ال�سيرباين قام بالتوقيع عليها �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي،
رئي�س الأم��ن ال�سيرباين حلكومة دول��ة الإم ��ارات ،وكريياكو�س كوكينو�س،
نائب وزير البحوث واالبتكار وال�سيا�سة الرقمية جلمهورية قرب�ص.

زار جناحي الهند وباك�ستان يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد� :إك�سبو من�صة منوذجية لالحتفاء بالإبداع واالبتكار واكت�شاف �شراكات جديدة مل�ستقبل �أف�ضل لل�شعوب
•• دبي -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل �أن �إك�سبو  2020دب��ي يعد
من�صة منوذجية لالحتفاء بالإبداع واالبتكار واكت�شاف �شراكات جديدة
ميكن من خاللها �إيجاد املزيد من فر�ص التطور والرقي ل�شعوب املنطقة
والعامل منوها باملحتوى املعريف والثقايف والتقني بالغ التنوع الذي ي�ضمه
املعر�ض بني جنباته من خالل �أجنحة الدول الـ 192امل�شاركة يف املعر�ض،
ما يعزز من قيمته و ي�ؤكد �إ�سهامه يف �إيجاد حلول و�أفكار ينتقل بها العامل
�إىل مرحلة جديدة يحفها الأمل يف م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة �سموه يرافقه �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية،
جلناحي دولتي الهند وباك�ستان ال�صديقتني يف �إك�سبو  2020دبي.

وخ�ل�ال زي ��ارة ج�ن��اح جمهورية الهند امل �ق��ام يف منطقة ال�ف��ر���ص ،اطلع
�صاحب ال�سمو على ما تقدمه الهند من مزيج يعك�س ح�ضارتها القدمية
وتطلعاتها الكبرية نحو امل�ستقبل والنمو ال�سريع القت�صادها الذي يقدر
حجمه بنحو  2.5تريليون دوالر �أمريكي.
و �شاهد �سموه ما يعر�ضه اجلناح من العادات والتقاليد ل�شعب الهند الذي
يزيد تعداده على  1.3مليار ن�سمة بن�سيج جمتمعي فريد و�صوال �إىل
�إ�سهامات الكبرية للهند يف جمال �صناعة التكنولوجيا املتطورة وبرامج
اكت�شاف الف�ضاء.
يركز اجل�ن��اح امل�ك��ون م��ن �أرب�ع��ة ط��واب��ق على خم�سة حم��اور �أ�سا�سية هي
املواهب ،والتجارة ،والتقاليد ،وال�سياحة ،والتكنولوجيا ..و يقدم عر�ضا
واف�ي��ا مل��ا تتمتع ب��ه الهند م��ن ر�صيد كبري يف جم��االت الثقافة والفنون
والإبداع عالوة على متيز بيئتها الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض مالمح
التطور الكبري القت�صاد الهند وما يتيحه من فر�ص ا�ستثمارية متنوعة،

ال�سيما يف قطاع التكنولوجيا ال��ذي حققت فيه الهند تقدما الفتا على
ال�صعيد العاملي.
كما زار �سموه جناح جمهورية باك�ستان الإ�سالمية املقام �أي�ضا يف منطقة
الفر�ص واطلع على ما يقدمه حتت �شعار الكنز اخلفي �إذ يعر�ض لواحدة
من �أقدم احل�ضارات� ،إ�ضافة �إىل �إبراز البيئة الطبيعة وال�سمات اجلغرافية
املتفردة لباك�ستان التي ت�ضم �أرا�ضيها �أعلى ع�شرة جبال يف العامل ،ويروج
ملا متلكه من فر�ص اقت�صادية ومقومات جذب لال�ستثمار.
وا�ستمع �سموه خ�لال ال��زي��ارة �إىل �شرح ح��ول امل�ج��االت التي يعر�ض لها
اجل�ن��اح وت�شمل التنمية امل�ستدامة والتكنولوجيا والريا�ضة والثقافة
والفنون وال�ت�راث و �شاهد مالمح مما مييز باك�ستان ك�صاحبة �إحدى
�أعرق احل�ضارات يف العامل تعود �إىل نحو  7000عام م�ضت� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة من الأع�م��ال الفنية ملبدعني من باك�ستان� ،ضمن رحلة تنقل
ال��زوار بني ما�ضي باك�ستان وحا�ضرها وم�ستقبلها ،وحتتفي ب�صناعاتها

ومواردها الطبيعية.
و يركز اجل�ن��اح الباك�ستاين ،ال��ذي يعد �أك�بر ت��واج��د خ��ارج��ي لباك�ستان
فيما وراء حدودها ،على اكت�شاف قطاعي ال�سياحة واال�ستثمار والرتويج
لهما من خالل جمموعة من ال�شا�شات تعر�ض مقاطع فيديو تفاعلية
مت ت�صميمها للإلهام الزائر لي�شهد جتربة رقمية لباك�ستان ب��دءا من
احل�ضارة القدمية �إىل الع�صر احلديث.
يذكر �أن معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،ال��ذي انطلق يف الأول من �أكتوبر
املا�ضي ،هو الأكرب يف تاريخ معار�ض �إك�سبو الدولية التي يعود تاريخ �أوىل
دوراتها �إىل العام .1851
وذلك من حيث عدد الدول امل�شاركة� ،إذ ي�ضم املعر�ض م�شاركات من 192
دول��ة وه��ي امل��رة الأوىل التي تتاح فيها الفر�صة جلميع ال��دول لإقامة
جناح م�ستقل لكل منها يف املعر�ض الذي ت�ستمر �أعماله حتى  31مار�س
.2022
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�شرطة �أبوظبي ت�ضبط خمدرات بقيمة  1.2مليار درهم يف 2021
•• �أبوظبي-وام:

متكنت �شرطة �أبوظبي من �ضبط  2.9طن من املواد املخدرة و1.4
مليون قر�ص من امل�ؤثرات العقلية خالل العام  2021ب�إجمايل قيمة
�سوقية تبلغ  1.2مليار درهم وذلك يف عمليات متفرقة حققت جناحاً
كبرياً يف الت�صدي للآفة ومنع انت�شارها يف املجتمع.
وقال اللواء حممد �سهيل الرا�شدي ،مدير قطاع الأمن اجلنائي �إن
�شرطة �أبوظبي تتبع ا�سرتاتيجية متكاملة ملالحقة و�ضبط مروجي
املخدرات ،مهما حاولوا �أو ابتكروا طرائق خمتلفة و�أ�ساليب م�ضللة
لرتويج جتارتهم الإجرامية اخلا�سرة ،م�شرياً �إىل �أهمية ال�شراكة

والتعاون مع امل�ؤ�س�سات املعنية ،وخمتلف �شرائح املجتمع يف الوقاية
واحلماية من خماطر املخدرات.
و�أكـــــــد �أن العمــــــل بـــــروح الفريق الواحد ملواجهة هذه الآف��ة ي�سهم
ب�شكل فعال يف تقلي�ص حجم امل�شكلة وما يتبعها من �أ�ضرار وخماطر
على املجتمع .
.الفتاً �إىل �أهمية التعاون مع ال�شركاء الرئي�سني يف الت�صدي لهذه
الآفة ،وتذليل العقبات مبا ي�سهم يف حتقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف
حتقيق املزيد من النجاحات مل�سرية الأمن والأمان.
ولفت �إىل �أن ما و�صلت �إليه �أجهزة �شرطة �أبوظبي من تطور وحداثة
م ّكنها م��ن النهو�ض بواجباتها وت��وف�ير مظلة �أم�ن�ي��ة متكاملة يف

مواجهة املخدرات و�ضبط املتورطني بتهريبها وترويجها واالجتار
بها وتقدميهم للعدالة.
وقال العميد طاهر غريب الظاهري ،مدير مديرية مكافحة املخدرات
بقطاع الأمن اجلنائي� ،إن خطط التوعية �أ�سهمت يف تعزيز امل�س�ؤولية
املجتمعية وتعاون الأفراد مع عنا�صر ال�شرطة ليكونوا عوناً لهم يف �أداء
مهامهم وواجباتهم يف عملية املكافحة ومالحقة مروجي ومتعاطي
وجتار املخدرات والإطاحة بهم با�ستخدام �أف�ضل التقنيات والو�سائل
املتطورة اعتماداً على قدرات فرق املكافحة يف تنفيذ العمليات وحتقيق
املنجزات يف ال�ضبطيات.
و�أرج��ع جناح �شرطة �أبوظبي يف �ضبط امل��واد املخدرة ،والقب�ض على

املروجني� ،إىل العمليات اال�ستباقية ،وكفاءة عنا�صر املكافحة الذين
بددوا �آمال �شبكات االجتار.
م�شرياً �إىل تعزيز قدراتهم ،مبا يواكب التطور ال�سريع للأ�ساليب
الإج ��رام� �ي ��ة ،وو� �ض ��ع اخل �ط��ط االح�ت�راف �ي ��ة لإح� �ب ��اط املخططات
الإجرامية ب�شتى �أنواعها.
ودع��ا �أف ��راد املجتمع� ،إىل تعزيز �سبل ال�ت�ع��اون م��ع �شرطة �أبوظبي
يف تطويق �آف��ة امل�خ��درات ،واحل��د من خماطر تف�شيها بني ال�شباب،
وذلك من خالل �إي�صال املعلومات الأمنية عرب خدمة �أمان الهاتفية
 8002626التي ت�سهم يف حتقيق �أمن املجتمع ،وتوفري بيئة �آمنة
وم�ستقرة ،ووقايته من �أخطار اجلرائم.

ي�ستقطب ما يزيد على  1200من جراحي املفا�صل والعظام من حول العامل

برعاية حممد بن را�شد  ..دبي ت�ست�ضيف امل�ؤمتر الدويل التا�سع جلراحة املفا�صل يف ال�شرق الأو�سط مار�س املقبل
•• دبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" ،ت�ست�ضيف دبي خالل الفرتة
من � 4إىل  6مار�س املقبل فعاليات ال��دورة التا�سعة
م��ن امل ��ؤمت ��ر ال� ��دويل جل��راح��ة امل�ف��ا��ص��ل يف ال�شرق
الأو� �س��ط  ،2022يف فندق �أب ��راج الإم ��ارات جمريا،
بح�ضور  1200من �أطباء جراحة العظام وتبديل
امل�ف��ا��ص��ل م��ن ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل .و�أك� ��د الدكتور
�سميح الطرابي�شي ،رئي�س امل��ؤمت��ر ال��دويل جلراحة
املفا�صل يف ال�شرق الأو� �س��ط� ،أهمية احل��دث العاملي
الذي �سيجمع �أ�شهر الأطباء وج ّراحي العظام وطلبة
ال�ط��ب م��ن خمتلف دول ال �ع��امل ،و�سيتم م��ن خالله

تقدمي حلقات نقا�شية و�أوراق بحثية وتقارير تتناول
التقنيات اجل��راح�ي��ة احلديثة وامل�ستجدات املتعلقة
بجراحات مفا�صل الكتف وال��ورك والركبة والكاحل
واجلراحات الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل توفري جل�سات
تفاعلية م��ع اخل�ب�راء واملخت�صني وخم�ت�بر ت�شريح
وبرنامج متري�ضي م�صاحب للم�ؤمتر.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال ��دورة احل��ال�ي��ة م��ن امل ��ؤمت��ر �سرتكز
على ال�ت�ط��ورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات
احل��دي�ث��ة يف جم ��ال ج��راح��ة امل�ف��ا��ص��ل م�ث��ل ت�صميم
املفا�صل وا�ستخدام الطابعة ثالثية االبعاد واالبتكار
يف ج��راح��ات ال��روب��وت الآيل و��س�ي�ت��م ع��ر���ض حاالت
�صعبة ملناق�شتها �إ� �ض��اف��ة �إىل ن� ��دوات وور�� ��ش عمل
لتدريب الأطباء على �أف�ضل الطرق لتبديل املفا�صل
� ،إ� �ض��اف��ة �إىل مناق�شة �آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات ال�ع��امل�ي��ة يف

الطب الريا�ضي والكاحل و�إع��ادة زرع املفا�صل طبقا
للموا�صفات املطلوبة لكل منطقة.
ولفت رئي�س امل�ؤمتر �إىل �أن ت�شريح املري�ض الآ�سيوي
يختلف عن املري�ض الغربي �أو الأوروبي وبالتايل البد
م��ن ت�صميم حلول تنا�سب املري�ض ال�شرق �أو�سطي
وتتالءم مع بيئة خا�صة من ناحية ت�صميم ومقايي�س
وزوايا الركبة لتتما�شى مع ما يخدم املري�ض العربي
مثل اجللو�س على الأر�ض وال�صالة.
وي�ه��دف امل��ؤمت��ر �إىل �إي�ج��اد من�صة جتمع نخبة من
الأطباء واملخت�صني يف جراحة املفا�صل من خمتلف
�أن �ح��اء ال�ع��امل حت��ت �سقف واح��د ملناق�شة التطورات
والتقنيات الع�صرية يف عالج �أمرا�ض العظام.
وي�ستمر امل�ؤمتر يف االحتفاظ بتميزه كمن�صة مثالية
ع �ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ت�ت�ي��ح ال �ت��وا� �ص��ل والتفاعل

بني ال�شــــــركات الــــــمو ّردة للأطــــــراف ال�صناعيــــــة
والأط �ب ��اء م��ن املنطقة وال �ع��امل .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
عمليات تبديل للمفا�صل �شهدت تطوراً الفتاً يف دولة
االمارات ،وباتت من بني �أهم م�صادر اجلذب لل�سياحة
العالجية الطبية يف الدولة ،و�سيوفر امل�ؤمتر فر�صة
من��وذج �ي��ة ل���ش��رك��ات ال �ت��وري��د وال �ت��وزي��ع والت�صنيع
ال�ع��امل�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل وت��أ��س�ي����س �شراكات
عمل ج��دي��دة م��ع اخل�ب�راء ال��رواد يف ج��راح��ة العظام
والرعاية التمري�ضيةُ .ي�شار �إىل �أن "امل�ؤمتر الدويل
جل��راح��ة املفا�صل"  ICJRه��و م�ن�ظ�م��ة م�ستقلة
غري ربحية ت�أ�س�ست بهدف تطوير التعليم يف جمال
جراحة العظام ،ويك ّر�س امل�ؤمتر جهوده لإعادة ابتكار
طرق جديدة الكت�ساب املعرفة مبا ي�سهم يف حت�سني
النتائج ال�صحية للمر�ضى.
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وفد املدر�سة الق�ضائية الفرن�سية يطلع على
اخت�صا�صات حمكمة م�سائل الأ�سرة املدنية يف �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

اطلع وفد من املدر�سة الوطنية للق�ضاء بفرن�سا ،على اخت�صا�صات حمكمة
م�سائل الأ�سرة املدنية بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،والتي مت �إن�شا�ؤها مبوجب
قانون الزواج والطالق املدين يف �إمارة �أبوظبي ،لتخت�ص بالف�صل يف الطلبات
وال�ن��زاع��ات املتعلقة ب��ال��زواج امل��دين و�آث ��اره ،مثل ال�ط�لاق امل��دين واحل�ضانة
امل�شرتكة واحل�ق��وق املالية املرتتبة على ال�ط�لاق والو�صية وال�ترك��ة املدنية
و�إثبات الن�سب وغريها من الأم��ور املرتبطة بالأحوال ال�شخ�صية للأجانب.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها الوفد �إىل مقر دائ��رة الق�ضاء ،يف �إطار
التعاون القائم بني الدائرة واملدر�سة الق�ضائية الفرن�سية ،متا�شياً مع توجيهات
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة  ،رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،بتوطيد �أوا�صر ال�صلة والتعاون مع
امل�ؤ�س�سات ذات االخت�صا�ص امل�شرتك ،مبا ي�ضمن تطوير منظومة ق�ضائية رائدة
عاملياً .كما اطلع الوفد ،على اخلدمات املقدمة يف املحاكم املتخ�ص�صة ،ودورها يف
ت�سهيل الو�صول �إىل العدالة و�ضمان جودة وات�ساق الأحكام الق�ضائية ،ف�ضال
عن �آلية التقا�ضي عن بُعد يف حماكم �أبوظبي بن�سبة  ،100%و�إتاحة تقدمي
و�إجناز املعامالت �إلكرتونياً وا�ستخدام و�سائل االت�صال املرئي ،وفق ال�ضوابط
والإجراءات القانونية املقررة ،يف ظل بيئة ت�شريعية متطورة.

�سيف بن زايد يزور معر�ضي يومك�س و�سيمتك�س
•• �أبوظبي-وام:

زار ال�ف��ري��ق �سمو ال�شيخ �سيف ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال��وزراء وزير الداخلية  ،فعاليات الن�سخة اخلام�سة من معر�ضي الأنظمة
غري امل�أهولة "يومك�س" واملحاكاة والتدريب "�سيمتك�س  "2022اللذين

ي�ست�ضيفهما مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك" وتنظمهما �شركة وامل�ح��اك��اة وال�ت��دري��ب وال��ذك��اء اال�صطناعي والتقنيات العاملية واحللول
املتطورة ملجابهة التحديات الأمنية ،كما �شاهد �سموه مناذج من الروبوتات
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض بالتعاون مع وزارة الدفاع.
واط �ل��ع ��س�م��وه خ�ل�ال ج��ول�ت��ه يف ع��دد م��ن الأج�ن�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة والإقليمية والأنظمة التي يتم ا�ستخدامها يف جماالت الدفاع وتعزيز الأمن.
والدولية امل�شاركة يف املعر�ضني على �أح��دث االبتكارات والتقنيات احلالية و��ش�م�ل��ت زي ��ارة ��س�م��وه �أج�ن�ح��ة ��ش��رك��ة "�إيدج" و��ش��رك��ة "�أحمد املزروعي
وامل�ستقبلية ،واحللول املتطورة يف جمال �صناعات الأنظمة غري امل�أهولة ،لل�صناعات" و�شركة " "LIGو�شركة "جرنال �أوتومك�س" و�شركة "�ساب"

و�شركة " "CYNEXو�شركة " ،"IGGحيث ا�ستمع �سموه من م�سئويل
الأجنحة على ما يقدمونه من �صناعات يف جماالت الطائرات بدون طيار
"الدرونز" واملركبات التي تدعم عملياتها امليدانية ،ومنظومات التدريب
االفرتا�ضية والرماية احلية وطائرات املراقبة الأمنية املتوا�صلة ،وغريها
من التقنيات يف جماالت الأنظمة غري امل�أهولة.

اللجنة العليا للت�شريعات يف دبي تطلق مبادرة درا�سة الت�شريع من منظور ثالثي الأبعاد
•• دبي  -وام:

�أط �ل �ق��ت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للجنة
العليا للت�شريعات يف دب��ي مبادرة
"درا�سة ال�ت���ش��ري��ع م��ن منظور
ثالثي الأبعاد" والتي ترتكز على
درا� �س��ة ج�م�ي��ع اجل��وان��ب امل�ؤثرة
يف ال�ت���ش��ري��ع يف م��رح�ل��ة م��ا قبل
الإ�� �ص ��دار م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�شكلية
والقانونية وبطريقة غري م�ألوفة
م��ن خ�ل�ال ت�سليط ال���ض��وء على
�أهم الأبعاد التي يجب �أن ت�ؤخذ يف
عني االعتبار عند درا�سة و�صياغة
الت�شريع املطلوب مع م��راع��اة �أن
تكون ه��ذه الأب�ع��اد �أك�ثر �شمولية
وات�ساعاً وتطوراً وحداثة.
ي� ��أت ��ي �إط� �ل��اق امل � �ب� ��ادرة يف �إط� ��ار
احلر�ص على امل�ساهمة يف فعاليات

�شهر الإم ��ارات لالبتكار 2022
الذي ميثل منا�سبة وطنية مهمة
لرت�سيخ ثقافة االبتكار وتطوير
ح �ل��ول ا��س�ت�ب��اق�ي��ة وا�ست�شرافية
تدعم امل�سرية التنموية الرائدة
لدولة الإمارات العربية املتحدة.
وق � � � � ��ال �أح� � � �م � � ��د ب � � ��ن م� ��� �س� �ح ��ار
الأم �ي�ن ال �ع��ام ل �ـ "اللجنة العليا
للت�شريعات" :جت �� �س��د امل� �ب ��ادرة
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �� �س��دي��دة للقيادة
احل �ك �ي �م��ة يف االرت � �ق� ��اء بالبنية
الت�شريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة وتوفري
ت���ش��ري�ع��ات م���س�ت��دام��ة ومتوازنة
ل � �ت� ��واك� ��ب م� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات امل� ��� �س�ي�رة
التنموية الرائدة وتعزز اجلاهزية
للم�ستقبل عم ً
ال مبقولة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س

جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ب � ��أن "مرونة الت�شريعات
و�سرعة الإجنازات �أ�سا�س عملنا".
و�أ� � � �ض� � ��اف :ت �� �س �ت �ه��دف امل � �ب� ��ادرة
�ضمان حتقيق املعرفة القانونية
وت �ط��وي��ر �أ� �س��ال �ي��ب ن �� �ش��ره��ا مبا
ي ��واك ��ب ال � �ت � �ط ��ورات املت�سارعة
م� ��ن خ �ل��ال ال �ب �ح��ث ع� ��ن حلول
و�أدوات و�أ��س��ال�ي��ب مبتكرة ت�سهم
يف درا� �س��ة الت�شريعات يف مرحلة
�سابقة على �إ��ص��دار الت�شريع من
خ�لال الإح��اط��ة بجميع اجلوانب
والأبعاد امل�ؤثرة مع �ضمان حتديد
املعايري القانونية الرئي�سة التي
�ست�ساهم يف عملية تنظيم الأجهزة
احلكومية ،لتمثل امل�ب��ادرة بذلك
حم �ط��ة م�ه�م��ة ن �ح��و ب �ح��ث طرق
حت�سني �أدوات الرقابة الت�شريعية

ودع� ��م ت�ط�ب�ي��ق ال �ت �� �ش��ري �ع��ات مبا
يواكب املتطلبات امل�ستقبلية.
وع �ق��دت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للجنة
العليا للت�شريعات يف �إطار املبادرة
ف�ع��ال�ي��ة ال �ي ��وم ب�ح���ض��ور الأم�ي�ن
ال� �ع ��ام ومب �� �ش��ارك��ة امل�ست�شارين
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي�ي��ن يف ال� � ��وح� � ��دات
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة امل �ع �ن �ي��ة يف الأم ��ان ��ة
العامة حيث مت ا�ستعرا�ض املبادرة
وب�ي��ان �أه��داف �ه��ا وال�غ��اي��ة املرجوة
منها و�أع �ق��ب ذل��ك جل�سة ع�صف
ذه�ن��ي ناق�شت الأب �ع��اد امل ��ؤث��رة يف
الت�شريع قبل �إ��ص��داره ثم جل�سة
لدرا�سة حاالت عملية.
وق ��ال ��ت جن� ��اة ال� �ع ��ام ��ري رئي�س
ق�سم ت�شريعات البنية التحتية
والتنظيمية احل�ك��وم�ي��ة يف �إدارة
الت�شريعات :حر�صنا على �إطالق

مبادرة درا�سة الت�شريع من منظور
ث�لاث��ي الأب �ع��اد يف �شهر الإم ��ارات
لالبتكار لن�ؤكد م��ن خالله على
�أن العمل الت�شريعي ميكن درا�سته
بطريقة غري اعتيادية وبخالف
الطريقة التقليدية التي اعتدنا
عليه لن�ؤكد ب�أن الأعمال الذهنية
�أو الفكرية ميكن لها �أن تتما�شى
وتواكب التطورات احلديثة بحكم
ال �ب �ي �ئ��ة اخل �� �ص �ب��ة ال �ت��ي وفرتها
الأم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�ن��ة العليا
للت�شريعات ل�ل�إب��داع واالبتكار يف
العمل الت�شريعي وكذلك الإميان
والثقة بقدرات املوظفني يف تغيري
مفاهيم و�أ�ساليب العمل الت�شريعي
ونقله من املنظور التقليدي �إىل
ن �ظ��رة اب�ت�ك��اري��ة و�أك �ث�ر �شمولية
ومنحهم امل�ساحة الكاملة والقدرة

على اغتنام الفر�ص وتنفيذها.
وت�ضمنت مبادرة "درا�سة الت�شريع
م� ��ن م� �ن� �ظ ��ور ث�ل�اث ��ي الأبعاد"
درا�سة بع�ض احل��االت الت�شريعية

ذات ال�ط��اب��ع التنظيمي اخلا�ص
ب ��الأج� �ه ��زة احل �ك��وم �ي��ة وحتديد
امل �ع��اي�ير ال���ش�ك�ل�ي��ة واملو�ضوعية
ال�ن��اظ�م��ة ل �ه��ذه الأج� �ه ��زة بحيث

ت�شمل جميع اجلوانب التنظيمية
وامل�ؤثرة يف الت�شريع قبل �إ�صداره
كالآثار املالية �أو القانونية �أو تلك
املرتبطة باملوارد الب�شرية.

نداء تفتتح خمترب االبتكار من �أجل تعزيز تكنولوجيا االت�صاالت املتخ�ص�صة «ر�سالة حب» عمل فني غنائي من م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم مبنا�سبة اليوم الوطني الكويتي
•• دبي -وام:

تعتزم م�ؤ�س�سة لالت�صاالت املتخ�ص�صة "نداء" افتتاح مركزها التكنولوجي
املتطور "خمترب االبتكار" املن�صة اال�ستثنائية التي �أن�ش�أتها امل�ؤ�س�سة لتطوير
تقنيات االت���ص��االت املتخ�ص�صة للمهام احل��رج��ة و�إدارة العمليات اليومية
احليوية .وج��اء الإع�ل�ان عن تد�شني املخترب بالتزامن مع احتفال الدولة
بـ "�شهر الإم ��ارات لالبتكار" يف فرباير اجل��اري .وتوا�صل م�ؤ�س�سة "نداء"
�إجن��ازات�ه��ا يف جم��ال التحول الرقمي وم��ن �أهمها "خمترب االبتكار" الذي
تتطلع من خالله �إىل الدفع قدمًا بجهود ن�شر التقنيات احلديثة واملبتكرة
داخ��ل دبي والهادفة لتطوير املجتمع الرقمي وتعزيز التوا�صل .و ُتعَد هذه
اخلطوة من اخلطوات الداعمة لربنامج "مدينة دبي الذكية" الذي �أطلقه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .وتهدف م�ؤ�س�سة "نداء" من خالل هذه
املبادرة �إىل تقوية �أوا�صر التعاون بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات املختلفة مبا فيها
�شركات التكنولوجيا واجلامعات والعمل ب�شكل متوا�صل لتعزيز بناء القدرات
وال�ك�ف��اءات وتر�سيخ ثقافة ن�شر املعرفة واال�ستثمار يف �شبكات االت�صاالت
املتخ�ص�صة احلديثة.
وقال �سعادة من�صور بوع�صيبه املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة االت�صاالت املتخ�ص�صة
"نداء"  :يعترب هذا املخترب فائق التطور جت�سيدًا للهدف الذي طاملا �سعينا
خم�ص�صا البتكار الأدوات اجلديدة يف جمال االت�صاالت
له وهو �أن نوفر مكا ًنا
ً

الآمنة واملوثوقة  ..و�ستمكن تلك الأدوات احلديثة م�ؤ�س�سة نداء من �إعادة
ت�شكيل م�ستقبل االت �� �ص��االت امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة واالرت �ق ��اء ب�ت�ق��دمي حلول
م�ستدامة نافعة للمجتمع  ..و�سيفتح هذا املخترب �أبوابه �أمام املبتكرين والرواد
لال�ستفادة من �أدوات��ه املبتكرة يف تطوير �أنظمتهم و�أجهزتهم وتطبيقاتهم
واختبار فعالية تلك التقنيات وت�سريع م�سرية التحول الرقمي يف القطاعات
املختلفة ومنها القطاع احلكومي وقطاع التعليم وقطاع الرعاية ال�صحية
وقطاع املرافق العامة والنقل وغريها من القطاعات احليوية املهمة يف الإمارة.
وفر�صا جديدة للمواطنني
و�أ�ضاف بوع�صيبه� :إن هذا املخترب �سيفتح �آفا ًقا
ً
الإماراتيني �إذ �إنه يوفر لهم امل�ساحة لتطوير �أفكارهم املبتكرة وعر�ضها وذلك
لأننا نقدم لهم ال��دورات التدريبية وور���ش العمل املتخ�ص�صة وفر�ص تبادل
املعرفة والتجارب واملمار�سات ونقلها مما �سيمكنهم من ا�ستغالل �إمكاناتهم
ورف��ع قدراتهم مب��ا يجعلهم م�ؤهلني للتناف�س على امل�ستوى العاملي .وكل
هذا من �ش�أنه ر�سم مالمح م�ستقبل دولة الإمارات للخم�سني عاما القادمة.
و"خمترب االبتكار" جمهز بتقنيات االت�صاالت احلديثة مثل نظام االت�صال
الال�سلكي تيرتا و�شبكة اجليل الرابع  /4G/وغريها من احللول و�أنظمة
االت�صاالت  ..كما �سي�ضم �شبكة اجليل اخلام�س  /5G/و�إنرتنت الأ�شياء /
 /IoTواحل�سا�سات الذكية والذكاء اال�صطناعي وتقنية الواقع االفرتا�ضي
وال�ك��ام�يرات وال�ط��ائ��رات دون طيار و�أج�ه��زة القيادة الذاتية  ..كما �ستوفر
اً
متكامل من الأدوات واملواد واملنهجيات العلمية لدعم تطوير
"نداء" نظامًا
التقنيات واخلدمات الرئي�سية التي �ستفيد املجتمع ب�شكل كبري.

•• �أبوظبي -وام:

ت� ��� �ش ��ارك م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي � � ��د العليا
لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م دول � ��ة الكويت
ال���ش�ق�ي�ق��ة اح �ت �ف��االت �ه��ا مبنا�سبة
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ب�ت�ق��دمي ع�م��ل فني
غنائي من �أ�صحاب الهمم "ر�سالة
حب" لتهنئة دولة الكويت و�شعبها
ال�شقيق بهذه املنا�سبة العزيزة على
قلب ك ِّل �إماراتي.
ال�ع�م��ل ال ��ذي مت ان�ت��اج��ه خ�صي�صاً
يف تلك املنا�سبة من ت�أليف ال�شاعر
ع� �ل ��ي اخل � � � ��وار ،وت� �ل� �ح�ي�ن الفنان
ف��اي��ز ال�سعيد ،وت��وزي��ع ن��ور ها�شم،
وال �ه �ن��د� �س��ة ال �� �ص��وت �ي��ة م ��ن عمر
��ص�لاح ،وي ��ؤدي��ه ح�م��دان احلمريي
م��ن �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ف�ئ��ة الإعاقة

اجل�سدية.
وت ��أت��ي ت�ل��ك امل �ب ��ادرة م��ن م�ؤ�س�سة
زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم �ضمن
م � �ب� ��ادرات امل ��ؤ� �س �� �س��ة ت� ��أك� �ي ��داً على
دوره��ا و�إ� �ش��راك �أ��ص�ح��اب الهمم يف
جميع املنا�سبات املحلية واخلليجية
وال�ع��امل�ي��ة� ،إذ ت�ع��زز ه��ذه امل�شاركات
�شعورهم وهم ي�شاركون �إخوانهم يف

الكويت بهذه االحتفاالت ،ب�أن �أفراح
�شعب الكويت هي �أفراحهم ،و�أعياده
هي �أعيادهم؛ وهم يعبرِّ ون عن ذلك
مب�شاعر عفوية �صادقة وخمل�صة
عبت
ونابعة من القلب  ..وهذا ما رَّ
ع�ن��ه ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة يف ر�سائل
وجهتها �إىل
التهاين اخلال�صة التي َّ
قيادة دولة الكويت ال�شقيقة.

وت�ؤكد م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم يف ر�سالتها م��ن خ�لال هذا
ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ال�غ�ن��ائ��ي ع�ل��ى احلب
وال �ت �ق��دي��ر جت� ��اه ال �ك ��وي ��ت ،وعلى
عمق ومتانة العالقات الإماراتية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��را��س�خ��ة امل��رت�ك��زة على
دع��ائ��م ث��اب�ت��ة منطلقة م��ن حر�ص
ق�ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني ،على
دع��م وت�ط��وي��ر ال�ع�لاق��ات يف جميع
امل �ج��االت ،لتكون من��وذج��ا يحتذى
ب��ه على �صعيد ال�ع�لاق��ات الأخوية
ب�ين ال��دول ال�شقيقة ،التي ت�ستند
�إىل روابط الأخ��وة ،والدم ،وامل�صري
امل �� �ش�ترك ع�ل��ى م��ر ال��زم��ن ،والتي
ق��ام��ت ب�ج�ه��ود امل�غ�ف��ور ل�ه��م ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان وم�ؤ�س�سي
دولة الكويت طيب اهلل ثراهم.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

الوطني االحتادي ي�ست�ضيف اجتماعات الدورة  287للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل
•• �أبوظبي-وام:

04

ي�ست�ضيف املجل�س الوطني االحت��ادي اجتماعات ال��دورة  287للجنة
التنفيذية لالحتاد الربملاين ال��دويل ،يومي  26و  27فرباير يف دبي،
والتي تعقد لأول مرة يف دولة الإمارات ،برئا�سة معايل دوارتي بات�شيكو
رئي�س االحت��اد ال�برمل��اين ال ��دويل ،وبح�ضور �سعادة م��ارت��ن ت�شونغونغ
الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل ،و�أع�ضاء اللجنة.
وي�شارك يف االجتماع معايل الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س جمموعة
ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة الإم ��ارات �ي ��ة يف االحت� ��اد ال�ب�رمل��اين ال � ��دويل ،ممثل
املجموعة اجليو�سيا�سية العربية يف اللجنة التنفيذية ،وممثلون عن

خمتلف املجموعات اجليو�سيا�سية يف االحت��اد ،ومنتدى امل��ر�أة ومنتدى
ال�شباب التابعني لالحتاد .و�سيلقي معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت ��ادي كلمة يف اف�ت�ت��اح االج�ت�م��اع ،وي�تر�أ���س بعدها رئي�س
االحت��اد الربملاين ال��دويل االجتماع ال��ذي �سيتم خالله اعتماد حم�ضر
ال��دورة  286للجنة التنفيذية ال��ذي عقد يف �شهر نوفمرب يف �إ�سبانيا،
ومناق�شة التح�ضري للجمعية الـ  144لالحتاد الربملاين الدويل التي
�ستعقد يف �إندوني�سيا ،ومناق�شة امل�شروع ال�سيا�سي لالحتاد الربملاين
الدويل يف الأمم املتحدة ،ومتابعة تقرير ال�شفافية وامل�ساءلة لالحتاد،
وم�سودة م�شروع ا�سرتاتيجية االحتاد ،والتعديالت املقرتحة على جلنة
�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط التابعة لالحتاد .ويحظى الدور املتنامي للمجل�س

الوطني االحت ��ادي يف �أع�م��ال وم�شاريع االحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل بكل
التقدير من قبل ممثلي الدول الأع�ضاء يف االحتاد ،ويعك�س يف م�ضمونه
حر�ص املجل�س و�إدراكه لأهمية ما ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سات الربملانية الدولية
من م�س�ؤولية وما تقوم به من ن�شاط وما متتلكه من �آليات عمل ،فقد
ان�ضم املجل�س �إىل االحت��اد الربملاين ال��دويل يف عام 1977م ،وحققت
ال�شعبة الربملانية الإماراتية �إجنازات عدة من خالل ع�ضويتها يف اللجنة
التنفيذية يف االحتاد الربملاين الدويل منذ عام 2008م  ،وا�ستطاعت
ال�شعبة متثيل املجموعة اجليو�سيا�سية العربية التي متثل الربملانات
العربية يف االحت��اد الربملاين ال��دويل ،وذل��ك ملا حتظى به من ثقة ودور
مهم يف �أعمال االحتاد .وتعززت العالقة بني املجل�س الوطني االحتادي

واالحتاد الربملاين الدويل بتوقيع اتفاقية التعاون وال�شراكة الفنية عام
2014م ،والتي تعد �أول اتفاقية على م�ستوى العامل يربمها االحتاد مع
م�ؤ�س�سة برملانية وطنية� ،أ�سهم من خاللها يف تعريب املوقع للإلكرتوين
لالحتاد ،و�أطلق يف عام  2021م الأدوات الإلكرتونية وهي اخلريطة
التفاعلية وتطبيق حممول" والتي تهدف �إىل �إبقاء الربملانيني �أكرث
اطالعا وعلما ب�آخر امل�ستجدات ب�ش�أن مكافحة الإره��اب ومنع التطرف،
ويعد املجل�س الوطني االحتادي من امل�ساهمني الرئي�سيني يف دعم جهود
االحتاد يف �إطالق هذه الأدوات ،كما يعد منتدى ال�شباب الربملانيني �أحد
املقرتحات التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية لالحتاد حيث فازت برئا�سة
�أول دورة للمنتدى يف عام  2014يف جنيف.

بتوجيهات من�صور بن زايد

مدار�س الإمارت الوطنية تطلق مراكز التميز يف التدريب التقني واملهني
•• �أبوظبي  -وام:

ب �ت��وج �ي �ه��ات م� ��ن � �س �م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
�ش�ؤون الرئا�سة� ،أطلقت "مدار�س
الإم��ارات الوطنية" مراكز الت ّميز
يف جمال التدريب التقني واملهني،
حيث وقعت املدار�س اتفاقية تعاون
مع �شركة "جي �أي زي" الأملانية
لإدارة وت�شغيل هذه املراكز.
ت �ه��دف ه ��ذه امل� �ب ��ادرة �إىل تعزيز
ف��ر���ص ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ق�ن��ي واملهني
ل�ل�ط�ل�ب��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ودم � ��ج هذه
ال �ف��ر���ص � �ض �م��ن م �� �س��ار التعليم
املدر�سي وتهيئة الأجيال ال�صاعدة
ب�شكل �أف���ض��ل ل�سوق ال�ع�م��ل ،كما
تدخل اخلطوة �ضمن ر�ؤية املدار�س
لإع ��داد ق ��ادة امل�ستقبل وتزيدهم
ب ��امل � �ه ��ارات ال �ق �ي ��ادي ��ة والتقنية
ال�ضرورية للتميز املهني.

و�أك � � � � ��د م� � �ع � ��ايل �أح � � �م � ��د حممد
احل �م�ي�ري ،الأم �ي�ن ال �ع��ام ل ��وزارة
� �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة ،رئ�ي����س جمل�س
�إدارة م��دار���س الإم ��ارات الوطنية،
بهذه املنا�سبة ،حر�ص املدار�س على

متكني الطلبة وتطوير قدراتهم
من خالل توفري الفر�ص العملية
والتجريبية التي حتفز منت�سبي
امل ��دار� ��س ع �ل��ى الإب� � ��داع والإن� �ت ��اج
وت�ترج��م ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة

لتن�شئة جيل �صاعد مبتكر ومنفتح
ومتطلع للم�ستقبل.
ج��رى توقيع االتفاقية بني "جي
�أي زي" الأملانية ومدار�س الإمارات
الوطنية ،بح�ضور �سعادة �إرن�ست

بيرت في�شر �سفري جمهورية �أملانيا
الإحت ��ادي ��ة ل��دى ال��دول��ة و�سعادة
د .عبد اهلل امل�غ��رب��ي ،وك�ي��ل وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة لقطاع الدرا�سات
وال �ب �ح��وث وع���ض��و جم�ل����س �إدارة
مدار�س الإمارات الوطنية� ،إ�ضافة
�إىل عدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة
امل� ��دار�� ��س و�أع� ��� �ض ��اء م ��ن الهيئة
الإداري��ة للمدار�س ول�شركة "جي
�أي زي" الأمل��ان�ي��ة .و�أك��د د� .شاون
ديلي ،املدير العام ملدار�س الإمارات
الوطنية �أن املراكز اجلديدة �ستوفر
ع ��دة م���س��اق��ات وجم� ��االت حرفية
للطلبة ،و�سيتم ت�صميم املراكز
وفق �أعلى املعايري ل�ضمان جتربة
عملية تتميز ب��اجل��ودة واالتقان.
وت��وف��ر م��راك��ز ال �ت��دري��ب التقني
واملهني برامج مبتكرة يف جماالت
تقنية ومهنية م�ت�ع��ددة م��ا ميثل
حلقة و�صل بني امل�سار الأكادميي
املعتمد يف املدار�س ،وامل�سار املهني،

حيث يتم من خالل هذه الربامج
�صقل م �ه��ارات ال�ط�ل�ب��ة احلرفية
و�إك�سابهم جت��ارب عملية تهيئهم
ب�شكل �أف�ضل الختيار التخ�ص�صات
اجلامعية الأن�سب.
و��س�ي�ت��م �إط�ل�اق امل��راك��ز اجلديدة
يف جممع مدينة حممد بن زايد،
وم��دي �ن��ة ال �ع�ي�ن ك �م��رح �ل��ة �أولية
جتريبية ،واعتمدت املدار�س خطة
للتو�سع ت�شمل مراكز �إ�ضافية يف
كافة جممعات م��دار���س الإم ��ارات

الوطنية خ�لال الأع��وام القادمة.
و�ستخ�ضع امل��راك��ز ملعايري اجلودة
وال ��رق ��اب ��ة ال��دول �ي��ة امل �ع �ت �م��دة يف
ال��دول الأوروب �ي��ة ،وم��ن قبل فرق
خم�ت���ص��ة م��ن امل���ش��رف�ين ل�ضمان
ت �ط �ب �ي��ق �أع � �ل� ��ى امل� �ع ��اي�ي�ر خ�ل�ال
امل��رح �ل��ة ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ،وتت�ضمن
امل��رح �ل��ة الأول � �ي� ��ة ع� ��دة جم ��االت
م �ه �ن �ي��ة ت �� �ش �م��ل :التكنولوجيا
ال�صناعية ،واملعمارية ،والإن�شاءات
الهند�سية ،والروبوتات ،واملجاالت

ال���ص�ن��اع�ي��ة الأخ � ��رى ،واخلدمية
وف�ن��ون ال�ط�ب��خ ،وت�صميم الأزي ��اء
وامل � �ج� ��وه� ��رات وري� � � ��ادة الأع� �م ��ال
ال�صغرية واملتو�سطة.
وي�ع�ت�م��د امل �ن �ه��ج امل �ت �ب��ع يف مراكز
ال �ت � ّم �ي��ز ع �ل��ى �أ� �س��ال �ي��ب التدريب
الأمل � ��ان� � �ي � ��ة احل ��دي � �ث ��ة وم �ع ��اي�ي�ر
ال �ت��دري��ب ال�ف�ن��ي ال��دول �ي��ة ُتطبق
م��ن خ�ل�ال م�ن�ه��ج تف�صيلي قائم
على التعلم ،ويرتكز على مقايي�س
وتقييمات دورية.

يف جل�سة ا�ست�ضافت متحدثني مرموقني من الإمارات والواليات املتحدة وهولندا

�أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية تناق�ش دور الدبلوما�سية العامة يف جمال ال�ش�ؤون الدولية اخلارجية
•• �أبوظبي-الفجر:

�ضمن �سل�سلة اجلل�سات النقا�شية
الديناميكية التي تنظمها ب�شكل
دوري ،ا�ست�ضافت �أكادميية �أنور
ق��رق��ا���ش ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،املركز
املتميز ل�ت��دري��ب الدبلوما�سيني
الإم � � ��ارات� � � �ي� �ي ��ن امل�ستقبليني
واحلاليني؛ يوم �أم�س ،جمموعة
م��ن امل �ت �ح��دث�ين الدبلوما�سيني
امل��رم��وق�ين ع��امل �ي �اً ��ض�م��ن جل�سة
ن�ق��ا��ش�ي��ة ح�م�ل��ت ع �ن��وان "حرفة
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة العامة" ،والتي
رك� ��زت ع �ل��ى دور الدبلوما�سية
العامة يف جمال ال�ش�ؤون الدولية
اخلارجية.
و�سلطت اجلل�سة النقا�شية التي
ع �ق ��دت يف م �ق��ر الأك ��ادمي� �ي ��ة يف
�أب ��وظ� �ب ��ي ،ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال� ��دور
املحوري الذي تلعبه الدبلوما�سية
ال�ع��ام��ة يف جم��ال �إدارة ال�ش�ؤون
وال���س�ي��ا��س��ات اخل��ارج �ي��ة للدول،
وك� �ي� �ف� �ي ��ة ت� ��وا� � �ص� ��ل ال� � � � � ��وزارات
م� ��ع اجل� �م ��اه�ي�ر اخل� ��ارج � �ي� ��ة ،يف

ظ ��ل م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ق ��رن احل� ��ادي
والع�شرين .وح�ضر اجلل�سة طلبة
الأكادميية وهيئتها التدري�سية،
و�أع�ضاء من البعثات الدبلوما�سية
لدى دولة الإمارات.
و� �ض �م��ت اجل �ل �� �س��ة ال �ت ��ي �أدراه� � ��ا
�سعادة نيكوالي مالدينوف ،مدير

عام الأكادميية بالإنابة ،ك ً
ال من
�سعادة عمر غبا�ش ،م�ساعد الوزير
لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية
العامة بوزارة اخلارجية والتعاون
ال��دويل ،و�سعادة انغريد دي بري،
م ��دي ��رة ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة العامة
واجل �م��اه�ي�ر اخل��ارج �ي��ة ب � ��وزارة

اخلارجية مبملكة هولندا ،وال�سيد
ب��ول ك��رو��ش��و��س�ك��ي ،م��دي��ر مكتب
ال�سيا�سات والتخطيط واملوارد يف
وزارة اخلارجية الأمريكية.
ويف حديثه ع��ن خ�صو�صية هذه
اجل�ل���س��ة و�أه �م �ي��ة الدبلوما�سية
ال� �ع ��ام ��ة ،ق� ��ال � �س �ع��ادة نيكوالي

قائد العمليات امل�شرتكة ي�ستقبل قائد قوات الدفاع اال�سرتايل
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل �سعادة ال�ل��واء ال��رك��ن �صالح حممد بن
جمرن العامري قائد العمليات امل�شرتكة بوزارة
الدفاع �صباح �أم�س مبكتبه الفريق �أول �أنغو�س
كامبيل قائد قوات الدفاع اال�سرتايل.
ورح��ب العامري بقائد ق��وات الدفاع اال�سرتايل
وا�ستعر�ض معه ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون القائمة بني
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وا�سرتاليا و�سبل
ت�ع��زي��زه��ا وم��ا ت���ش�ه��ده م��ن ت�ط��ور ع�ل��ى خمتلف
الأ� �ص �ع ��دة خ��ا� �ص��ة م ��ا ي�ت�ع�ل��ق م�ن�ه��ا بالتن�سيق
ال �ع�� �س�ك��ري وال �ت �ع��اون ال��دف��اع��ي ب�ي�ن البلدين
ال�صديقني.
وب�ح�ث��ا اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال�ل�ق��اء �أي���ض��ا عالقات ب�ين دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وا�سرتاليا
ال�صداقة وج��وان��ب التعاون والتن�سيق امل�شرتك خا�صة يف ال�ش�ؤون و املجاالت الدفاعية والع�سكرية

م�لادي �ن��وف" :يف وق�ت�ن��ا احلايل،
مل ت �ع��د ت�ق�ت���ص��ر الدبلوما�سية
ع �ل��ى امل� �ف ��او�� �ض ��ات ال� �ه ��ادئ ��ة بني
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين امل �ح�ترف�ين .بل
�أ�صبح الأمر �أكرث ارتباطاً ب�إ�شراك
اجلماهري حملياً وعرب احلدود.
ول �ت �ع��زي��ز ق � ��درة دبلوما�سيينا

امل�ستقبليني على خدمة وطنهم
ب�شكل �أف�ضل� ،أ�صبح من ال�ضروري
تعلم فن الدبلوما�سية العامة عن
ق��رب ،وتطوير امل �ه��ارات الالزمة
ل �ل �ع �م��ل � �ض �م��ن ع � ��امل تت�ضاءل
ف �ي��ه ال� �ف ��روق ��ات ب�ي�ن املعلومات
ال �� �ص �ح �ي �ح��ة وغ�ي��ر ال�صحيحة

ب�شكل متزايد".
متتلك الدبلوما�سية العامة دوراً
�أ�سا�سياً يف تطوير مكانة و�سمعة
ال� � ��دول ،وال� �ع�ل�اق ��ات الثقافية،
وك ��ذل ��ك ح �م�ل�ات �ه��ا الدعائية،
حيث من ال�ضروري لطلبتنا من
دب�ل��وم��ا��س�ي��ي امل���س�ت�ق�ب��ل امتالك

م � �ه� ��ارات ال �ع �م��ل الدبلوما�سي
وف� �ه ��م ن �ط ��اق ��ه ال �� �ص �ح �ي��ح ،مبا
يف ذل ��ك ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة العامة؛
وال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت م �ك��ون �اً رئي�سياً
جل � �ه� ��ود ال� � � � ��دول ف� �ي� �م ��ا يتعلق
بالتوا�صل املبا�شر مع اجلماهري
اخلارجية".
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال � �س �ع��ادة عمر
�سيف غبا�ش" :تبني الدبلوما�سية
العامة الإماراتية ج�سوراً للتعاون
وال�ت�ف��اه��م ب�ين ال���ش�ع��وب وال ��دول
�سعياً لزيادة م�ستويات الرفاهية
وال�سالم العامليني".
بينما ق��ال��ت � �س �ع��ادة �إن �غ��ري��د دي
ب �ي�ر" :تتمحور الدبلوما�سية
العامة حول �إقامة ال�شراكات� ،إذ
يتوجب علينا �أن نعمل معاً حلل
التحديات العاملية يف ع�صرنا".
�أما ال�سيد بول كرو�شو�سكي ،فقد
�أ��ش��ار يف مداخالته �إىل �أن �أ�س�س
ال�سالم والتعاون الدويل تبد�أ مع
ال���ش�ع��وب ،وم��ن خ�ل�ال اال�ستماع
واحلوار اللذان يعتربان �أ�سا�سيني
يف الدبلوما�سية العامة".

خ�صم ح�صري ي�صل �إىل % 50

�إ�سعاد �شرطة دبي ت�ضم جامعة «كريتن» الأ�سرتالية يف دبي
•• دبي-الفجر:

وت �ن��اوال ع ��ددا م��ن ال�ق���ض��اي��ا وامل��و� �ض��وع��ات ذات
االهتمام امل�شرتك.

رئي�س الإدارة التنفيذية ل�سيا�سات الدفاع وال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ي�ستقبل قائد قوات الدفاع اال�سرتايل
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ستقبل �سعادة اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي
رئي�س الإدارة التنفيذية ل�سيا�سات الدفاع وال�ش�ؤون
اال�سرتاتيجية ب��وزارة الدفاع  ..الفريق �أول �أنغو�س
كامبيل قائد ق��وات ال��دف��اع الأ� �س�ترايل وا�ستعر�ض
معه ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون القائمة ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وا�سرتاليا و�سبل تعزيزها ،خا�صة م��ا يتعلق منها
بالتن�سيق الع�سكري والتعاون الدفاعي بني البلدين.
ج��اء اللقاء يف �إط��ار الت�شاور والتن�سيق امل�ستمرين
وال�ل��ذي��ن ي��دع�م��ا ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وي�ؤ�س�س
لعالقات متطورة يف جماالت التعاون الع�سكري.

�ضمت جلنة بطاقة �إ�سعاد التابعة
ل �� �ش��رط��ة دب � ��ي ،ف� ��رع ج��ام �ع��ة "
كريتن" الأ�سرتالية يف دبي� ،إىل
ق��ائ�م��ة اخل �ي ��ارات ال �ت��ي يقدمها
ال �ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي يف اللجنة
�إىل حاملي البطاقة و�أقاربهم
م��ن ال��درج��ة الأوىل ،ليح�صلوا
بذلك على خ�صم بن�سبة 20%
للطلبة اجل��دد ،و 10%للطلبة
امل �� �س �ت �م��ري��ن يف ك ��اف ��ة ال�ب�رام ��ج
التعليمية.
جاء ذلك بنا ًء على االتفاقية التي
وق�ع�ه��ا ال�ط��رف��ان ك�ن�ت��اج للزيارة
التي قام بها وفد من جلنة بطاقة
�إ� �س �ع��اد ب��رئ��ا� �س��ة ال �� �س �ي��د زكريا
��س�ي��ف ،رئ�ي����س ق�ط��اع التعليم يف
اللجنة ،وكان يف ا�ستقباله يف مقر
اجلامعة مبدينة دبي الأكادميية
ال�ع��امل�ي��ة ،ال��دك�ت��ور دان �ي��ل �أدكنز،
امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي للجامعة،
والربوف�سور جون �إيفانز ،نائب
مدير اجلامعة وم��دي��ر ال�ش�ؤون
الأكادميية.
وق ��ال ال���س�ي��د زك��ري��ا ��س�ي��ف� :،إن
ال�ل�ج�ن��ة ت�سعى ب�شكل دائ ��م �إىل
ت� �ق ��دمي ع� ��رو�� ��ض وخ�صومات

ت �ل �ب��ي االح �ت �ي��اج��ات التعليمية
لعدد كبري من املوظفني حاملي
بطاقة �إ��س�ع��اد و�أ��س��ره��م ،م�شرياً
�إىل �أن االتفاق مع جمل�س �إدارة
ج��ام�ع��ة " كريتن" الأ�سرتالية
يف دب� ��ي ي���ض�م��ن ت �ق��دمي خ�صم
 20%للطلبة اجلدد ،و 10%
للطلبة امل���س�ت�م��ري��ن ،بالإ�ضافة
�إىل ح���ص��ول ال�ط�ل�ب��ة املتفوقني
احل��ا� �ص �ل�ين ع �ل��ى ن���س�ب��ة 90%
فما فوق يف الثانوية العامة ،على
خ�صم بن�سبة  50%م��ن تكلفة

الر�سوم الدرا�سية املرتتبة على
برامج البكالوريو�س و الدرا�سات
العليا يف تخ�ص�صات "تكنلوجيا
املعلومات" و "العلوم" و"�إدارة
الأعمال" و"العلوم الإن�سانية
املعتمدة لدى اجلامعة".
وت �ق��دم ��س�ي��ف ،ب��ال���ش�ك��ر اجلزيل
�إىل �إدارة جمل�س �إدارة جامعة "
كريتن" ،على تعاونهم يف �إمتام
هذا االتفاق.
م �� �شي�راً �إىل �أن جل �ن��ة بطاقة
�إ� �س �ع��اد ع �ل��ى ث �ق��ة ب � ��أن عالقتها

م��ع ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذا ال�صرح
التعليمي ال�ع��ري��ق ��س��وف ُي�سهم
يف ت �ق��دمي امل��زي��د م��ن اخلدمات
املميزة حلاملي بطاقة �إ�سعاد ،مبا
يحقق ال���س�ع��ادة لكل م��ن يحمل
بطاقة "�إ�سعاد".
ُي�شار �إىل �أن املوقع الإلكرتوين
والتطبيق الذكي اخلا�ص ببطاقة
"�إ�سعاد" يتيح حلاملي البطاقة
االط �ل��اع ع �ل��ى ك��اف��ة العرو�ض
واملزايا التي تقدمها "�إ�سعاد" يف
خمتلف القطاعات.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية ت�شارك يف برنامج حمرتيف االبتكار زايد الإن�سانية تبحث �سبل التعاون مع املنظمة الإ�سالمية للأمن الغذائي

•• �أبوظبي-وام:

�شاركت الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف مبجموعة من املوظفني
واملوظفات العاملني لديها يف برنامج حمرتف االبتكار املعتمد "CInP -
وامل �ق��دم وف��ق منهجية معهد االب�ت�ك��ار ال�ع��امل��ي  . GinIي ��أت��ي ذل��ك �ضمن
فعاليات الهيئة املواكبة ل�شهر االبتكار الإم ��ارات تبتكر  "2022ويف �إطار
ا�سرتاتيجيتها يف الت�أهيل والتطوير امل�ستمر .وتعرف امل�شاركون يف الربنامج
التدريبي االبتكاري الذي ا�ستمر على مدار �أربعة �أيام ،على الأ�س�س العلمية
والعملية لالبتكار ،مع االطالع على �أفق و�أنواع وم�ستويات االبتكار ،و�أ�صبحوا
قادرين على التعامل معها وفق منهجية علمية قائمة على عدة مراحل .وحقق
الربنامج جملة من الأهداف ت�ضمنت مبادرة عدد من امل�شاركني يف طرح �أفكار
ابتكارية مرتبطة مبا�شرة بطبيعة �أعمالهم يف الهيئة ،وقد تنوعت خمرجات
الربنامج املتحققة بني املعرفة وامتالك املهارات� ،إىل طرح املبادرات والأفكار.

•• دبي  -وام:

ب�ح��ث وف��د م��ؤ��س���س��ة زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية مع �سعادة بريالني
بيدوليت مدير ع��ام املنظمة الإ�سالمية للأمن
الغذائي �سبل التعاون يف جمال العمل الإن�ساين.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ج ��رى ب�ي�ن وفد
امل�ؤ�س�سة برئا�سة الدكتور ابراهيم الزعابي مدير
ادارة ال�ب�رام ��ج وامل �� �ش��اري��ع يف ج �ن��اح جمهورية
كازاخ�ستان ب�إك�سبو  2020دب��ي م��ع مدير عام
املنظمة الإ�سالمية للأمن الغذائي.
وقدم الدكتور الزعابي نبذة خمت�صرة عن امل�ؤ�س�سة

مبينا ما �ساهم به الوقف ال��ذي وهبه املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه
يف جمال الأعمال اخلريية والإن�سانية والتي حدد
لها الأهداف يف التعليم وال�صحة والعمل اخلريي
وبرنامج زايد للحج والإغاثة واجلوائز للدرا�سات
والبحوث العلمية وت�شجيع العلم والعلماء حيث
ع�برت امل�ؤ�س�سة مب�شاريعها وب��راجم�ه��ا م��ا يربو
على مائتي دولة يف القارات اخلم�س فبنت املدار�س
ومراكز الأيتام وحفرت الآبار وعملت على ت�شييد
امل�ست�شفيات وافتتاح املكتبات وامل�ساجد وامل�ساكن
وكثري من ال�برام��ج وامل�ساعدات اخلريية للدول
الأق ��ل من��وا والأك �ث�ر ح��اج��ة وللمناطق املنكوبة

وخميمات الالجئني وغريها.
وق��ال الزعابي �إن امل�ؤ�س�سة �ضاعفت من جهودها
ون���ش��اط�ه��ا يف ال�ع�م��ل الإن �� �س��اين مل��واج�ه��ة جائحة
كوفيد -19وال ت��زال توا�صل دوره��ا وهي تواكب
ال �ن��داء الإن �� �س��اين ال ��ذي تتعهده دول ��ة الإم� ��ارات
م�ت���ص��درة دول ال �ع��امل دون �أي متييز ع��رق��ي �أو
م �ن��اط �ق��ي �أو ط��ائ �ف��ي م�ت�ح�ل�ي��ة ب �ق �ي��م الت�سامح
وال�سالم.
م��ن جانبه �أ��ش��اد �سعادة بريالني بيدوليت مدير
ع��ام املنظمة الإ��س�لام�ي��ة ل�ل�أم��ن ال�غ��ذائ��ي بدولة
االم��ارات وما ت�شهدها من نه�ضة تنموية وقفزة
ن��وع �ي��ة يف م�ع�ظ��م امل� �ج ��االت وخ��ا� �ص��ة يف الإط� ��ار

الإن�ساين واخل�يري ..مثمنا بالدور الكبري الذي
تنجزه امل�ؤ�س�سة من �أج��ل توفري احلياة الكرمية
للإن�سان وامل�ساعدة التنموية للمجتمعات.
كما تقدم �سعادته بال�شكر للم�ؤ�س�سة و�أع��رب عن
خال�ص حتياته ل�سمو ال�شيخ نهيان ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س جم�ل����س �أم �ن��اء م��ؤ��س���س��ة زاي ��د بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
ولأخيه �سمو ال�شيخ عمر بن زايد �آل نهيان نائب
رئ�ي����س جمل�س �أم �ن��اء م�ؤ�س�سة زاي ��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ولأ�سرة
امل�ؤ�س�سة مقدرا دوره��ا العاملي يف رعاية الأو�ضاع
الإن�سانية.

�سلطان القا�سمي يلتقي مديرة اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط ��ان ب� ��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة  ،رئي�س اجلامعة
الأم �ي�رك � �ي ��ة ب ��ال� ��� �ش ��ارق ��ة� ،أم�س
الأول الأرب �ع��اء ال��دك�ت��ورة �سوزان
م��ام م��دي��رة اجل��ام�ع��ة ،وع ��دد من
القيادات الإدارية ،وذلك يف مكتب
�سموه باجلامعة.
و رح� ��ب � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و حاكم
ال�شارقة يف بداية اللقاء باحل�ضور
م ��ن م� ��� �س� ��ؤويل �إدارة اجلامعة
الأم �ي�رك � �ي ��ة ،م �� �ش �ي��داً باجلهود
الكبرية التي تعمل عليها الإدارة
ومب� ��ا و� �ص �ل��ت ل ��ه اجل ��ام �ع ��ة من
م �ك��ان��ة ع�ل�م�ي��ة م �ت �م �ي��زة ،م�ؤكداً
��س�م��وه م��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل وتطوير
اجلهود و�إك�م��ال كافة امل�شروعات

لتطوير اجلامعة يف كافة املجاالت
الأك ��ادمي� �ي ��ة وال �ع �ل �م �ي��ة وكذلك

امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ت�ضمها
ل�ت�ق��دمي اخل��دم��ات ل�ك��اف��ة �أرك ��ان

العملية التعليمية.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء خمتلف اخلطط

امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت ��ي ت �ع �م��ل عليها
اجل ��ام �ع ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة لتطوير

امل ��راف ��ق امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت�ضمها
لت�سهيل وترقية اخلدمات املتنوعة

امل �ق��دم��ة �إىل ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ة يف
كافة الكليات ،و�أع�ضاء الهيئتني
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التدري�سية والإداري ��ة ،مبا ي�سهم
يف حت �ق �ي��ق �أه� � ��داف اجل��ام �ع��ة يف
م��وا� �ص �ل��ة ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل تعليم
عايل مميز ،يربز مكانة اجلامعة
املحلية والإقليمية والعاملية التي
ت�ب��و�أت�ه��ا خ�ل�ال الأع � ��وام القليلة
املا�ضية.
وناق�ش اللقاء عدداً من القرارات
واخل �ط��ط الإداري � ��ة ال �ت��ي يجري
العمل على تنفيذها ،وتوجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ال�شارقة
ب �� �س��رع��ة �إجن� ��ازه� ��ا مب ��ا يتنا�سب
م � ��ع ال� �ت� �ط ��وي ��ر ال� �ك� �ب�ي�ر ال � ��ذي
ت �ع �م��ل ع �ل �ي��ه اجل��ام �ع��ة لتو�سيع
مراكزها العلمية التي ت�ستهدف
ق � ��درات ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ة وتعزيز
البحث العلمي واالب�ت�ك��ار ،الأمر
ال� ��ذي ي���س�ه��م يف رف ��ع م�ستويات
اخل��ري �ج�ين يف خم�ت�ل��ف املجاالت
التطبيقية والعل

حــاكــم ال�شــارقــة يفتتـح ح�صــن الــذيــد
•• ال�شارقة -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة �أن ملدينة الذيد �شواهد تاريخية �أ�صيلة متثلت يف
العديد من املواقع الأثرية التي لها دالالت كثرية على �إرث و�صفات �أهل
املنطقة وما �شهدته من ظروف خمتلفة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة �سموه التي �أل�ق��اه��ا �صباح �أم����س ،بح�ضور �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة ،مبنا�سبة افتتاح
ح�صن الذيد وعدد من امل�شروعات املجاورة للح�صن.
وهن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،يف كلمته� ،أهل املنطقة بافتتاح ح�صن
الذيد ،م�شرياً �سموه �إىل �أن ما مت افتتاحه اليوم هو جزء من م�شروع كبري
�سيمتد حتى البطحاء ،كما �سي�ضاف �إليه عدد من املرافق احليوية ا�ستكما ًال
للبنية التحتية والتاريخية وال�سياحية ،التي �ستمثل �إ�ضاف ًة ت�ستوعب كافة
�أن�شطة الأهايل يف خمتلف املنا�سبات ،والزوار من كافة املدن واملناطق.
وتناول �سموه معاين كلمة /الذيد /ومرادفاتها املتعددة ،مو�ضحاً �سموه �أنها
م�ستمدة من الذود وتعني الدفاع واملقاومة �ضد كل ما هو غري �أ�صيل ،و�أن
الذيد ي�أتي من الأنفة واالرتفاع وال�شمم وهو الكرم وعزة النف�س والنخوة
وال�شجاعة ،م�شرياً �إىل �أهمية هذه املعاين واملحافظة عليها.
وعن ارتباط الذيد باملاء � ..أ�شار �سموه �إىل �أن الذيد كانت منذ القدم ت�أتيها
املياه من فوقها ب�سبب الأم�ط��ار وج��ري��ان الأودي ��ة ،وم��ن حتتها من خالل
�أفالج ال�شريعة ،وت�أثرت بقلة الأمطار ،وجفاف الأف�لاج التي جرى العمل
على �إحيائها دون الت�أثري على بنيتها الرئي�سية ،م�ؤكداً �سموه �أن املاء من نعم
اهلل وخرياته التي باللجوء �إليه واال�ستغفار تزيد وتكرث ،و�شدد �سموه على

�ضرورة االلتزام بتعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف وتقوى اهلل عز وجل.
وك��ان �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ول��دى و�صوله �إىل ح�صن الذيد قد
ا�ستقبل ب�أهازيج الفرق ال�شعبية التي رحبت ب�سموه وحيت جهوده ومكارمه
ال�سخية ليزيح بعدها ال�ستار التقليدي معلناً افتتاح ح�صن الذيد.
وجتول �سموه يف �أروقة و�أجنحة ح�صن الذيد الذي يعترب �شاهدا على التاريخ
العريق ملدينة ال��ذي��د التي �شكلت واح��ة م��زده��رة تتوفر بها امل�ي��اه العذبة
والنخيل املثمرة واملباين الدفاعية التي توفر الأمن والأمان ل�سكانها.
ويتكون احل�صن الذي يعود تاريخه �إىل  1820يف عهد ال�شيخ �سلطان بن
�صقر القا�سمي حاكم ال�شارقة �آن��ذاك ،من مبنى مربع ال�شكل طوله 32
مرتاً وعر�ضه  26مرتاً وي�ضم عدداً من الغرف التي مت حتويلها �إىل قاعات
عر�ض حتوي جمموعة من املعرو�ضات التاريخية ملدينة الذيد وتراثها.
وت�ضم قاعة الوثائق جمموعة من الوثائق املرتبطة بح�صن الذيد ب�شكل
خ��ا���ص ومنطقة ال��ذي��د ب�شكل ع��ام ،وه��ي ت�ع��ود للأر�شيفات القدمية مثل
الأر�شيف الربيطاين ،وكذلك الكتابات املحلية التي جاء فيها ذكر الذيد،
وهي ت�سرد احلقائق اجلغرافية والوقائع ال�سيا�سية والأحداث االجتماعية
التي دارت باملنطقة .وتعر�ض قاعة الأ�سلحة عدة �أن��واع من الأ�سلحة التي
ا�ستخدمت يف الذيد قدمياً ،منها ال�سهام احلجرية التي مت ا�ستعمالها يف
فرتات زمنية متتد للألف الرابع قبل امليالد� ،إ�ضافة لل�سيوف واخلناجر
ولبا�س املحاربني ،وعدد من مناذج الأ�سلحة النارية والذخائر مثل البناد.
�أم��ا غرفة ال�شيخ فتحتوي على ع��دد م��ن الأغ��را���ض ال�شخ�صية التي كان
ي�ستخدمها ال�شيخ خالل �إقامته باحل�صن ،فقد كان ح�صن الذيد مبثابة
مقر حلاكم ال�شارقة �أثناء �إقامته بالذيد �سواء خ�لال تنقله �إىل املنطقة
ال�شرقية� ،أو ق�ضاءه فرتة بجوار واحة الذيد.
وي�ضم احل�صن الليوان وهو الرواق املظلل الذي كان مكان التجمع العائلي

لأهل احل�صن ،كما ي�ضم قاعة دروب القوافل والتجارة التي ت�شتمل على عدد ثم اجت��ه �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل زي��ارة م�سجد ال�شريعة الذي
من اجلداريات التي ت�صف دروب القوافل من و�إىل مدينة الذيد كما يعر�ض يقع و��س��ط امل ��زارع وال�شريعة ،وب�ن��ي امل�سجد على رب��وة طينية منخف�ضة
احل�صن جم�سمات باحلجم الأ��ص�ل��ي ل�ل�إب��ل وم�ع��دات التحميل و�أ�صناف و�سط النخيل وب�ج��وار �ساقية الفلج التي ك��ان امل�صلون يتو�ض�ؤون منها،
وبني امل�سجد يف �أ�صله من الطوب الطيني وال�صاروج ،كما ر�صفت الأر�ضية
الب�ضائع التي كانت حتملها �أثناء الرحالت.
�أم��ا رده��ة املطبخ فتحتوي على من��اذج لكافة الأدوات التي كانت ت�ستخدم الداخلية بال�صاروج و�سقف امل�سجد بجذوع النخيل امل�ستندة �إىل جدرانه،
قدمياً يف عملية الطبخ و�أنواع التوابل واحلبوب واخل�ضروات ،حيث تنوعت بالإ�ضافة �إىل عامودين يف الو�سط ،وللم�سجد حمراب مقو�س مت اال�ستدالل
الأطعمة التي كان يتم حت�ضريها يف احل�صن للعائلة واجلنود ،كما متيزت عليه بالتقنيات الأثرية وال�صور القدمية.
املوائد اخلا�صة باملنا�سبات واالحتفاالت والتي كانت حت�ضر يف املطبخ �أو ويعترب فلج الذيد الذي ميتد �إىل  5كم واحداً من �أقدم ال�شواهد الأثرية
على احلياة يف مدينة الذيد وهو �شريان احلياة فيها منذ القدم و�إىل فرتة
�ساحة احل�صن.
ً
وي�شكل خمزن احلبوب والزكاة انعكا�سا لأمان احل�صن حيث كان ي�ضع فيه زمنية قريبة ،حيث ظل النا�س ي�سقون منه واحة النخيل امل�شهورة يف الذيد
املزارعون �أرزاقهم من الثمار ويتم فرزها وتخ�صي�ص جزء منها للزكاة ،كما قبل �أن يتعر�ض للجفاف واالن�ه�ي��ار يف بع�ض �أج��زائ��ه �إىل �أن مت ترميمه
كانت تخزن به العديد من املواد الغذائية� ،أما غرفة املدب�سة فتحتوي على حديثاً.
وافتتح �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بعد ذلك "م�سجد �أم �سلمة" الواقع
عر�ض مرئي وجم�سمات دقيقة لو�صف مراحل عملية �صنع دب�س التمر.
ث��م انتقل �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل افتتاح ال�سوق ال��واق��ع خلف باجلهة ال�شرقية حل�صن ال��ذي��د ال��ذي �أع�ي��د ب�ن��ا�ؤه ليتوافق ت�صميمه مع
احل�صن ،والذي مت بنا�ؤه بالكامل من الدعون والأخ�شاب بت�صميم متطور احل�صن مع املنطقة املجاورة.
يراعي معايري ال�سالمة والأمان دون تغيري النمط املعماري الرتاثي للبناء واختتم �سموه جولته بافتتاح ال�سوق الغربي الذي يقع على �أطراف ال�ساحة
الغربية املقابلة للبوابة الرئي�سية للح�صن ويحتوي على  10حمال جتارية
بالدعون.
ويحتوي ال�سوق على ع�شرات املحالت التي تتنوع ما بني املطاعم واملخابز اختريت جماالت عملها بعناية لتلبية كافة الأذواق واالحتياجات وي�ستهدف
واملقاهي واملحال املخ�ص�صة لأه��ايل الذيد والتي يبيعون فيها منتجاتهم جميع الزوار من خمتلف الأعمار واالهتمامات.
املحلية واملنزلية والرتاثية ،وي�شتمل كذلك على جل�ستني للزوار باملدخل ح�ضر افتتاح ح�صن الذيد ال�شيخ خالد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س هيئة
ال���ش��ارق��ة للجمارك وامل��وان��ئ وامل�ن��اط��ق احل ��رة ،وال�شيخ حممد ب��ن حميد
الأو�سط لل�سوق.
وبجانب ال�سوق مت جتهيز م�ضمار م�صغر للهجن متر فيه الإبل لتج�سيد القا�سمي رئي�س دائ��رة الإح�صاء والتنمية املجتمعية ،ومعايل عبداهلل بن
القوافل القدمية التي كانت تعترب الذيد حمطة لها ،بالإ�ضافة �إىل توفري مهري الكتبي وزير �ش�ؤون املجل�س الأعلى لالحتاد ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني
ر�ؤ�ساء الدوائر احلكومية و�أعيان املنطقة.
مواقف �سيارات بعدد  300موقف لزوار احل�صن وال�سوق.

مب�شاركة  25جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية رائدة

معر�ض عجمان الدويل للتعليم والتدريب ينطلق  1مار�س 2022
•• عجمان -الفجر

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان،
�أع� �ل� �ن ��ت غ ��رف ��ة جت� � ��ارة و�صناعة
ع� �ج� �م ��ان ع � ��ن ت �ن �ظ �ي ��م معر�ض
عجمان الدويل للتعليم والتدريب
 2022يف ن�سخته التا�سعة  ،وذلك
خالل الفرتة من � 1إىل  3مار�س
 2022يف مركز االمارات لل�ضيافة
مبنطقة اجلرف يف عجمان.
ج��اء ذل��ك خ�لال امل�ؤمتر ال�صحفي
ال � � ��ذي ع� �ق ��د يف م� ��رك� ��ز عجمان
ل ��ري ��ادة االع� �م ��ال ب�ح���ض��ور نا�صر
الظفري امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
دع��م االع���ض��اء واالب�ت�ك��ار وعبداهلل
عبداملح�سن النعيمي م��دي��ر �إدارة

ع�لاق��ات ودع��م االع���ض��اء يف غرفة
ع �ج �م��ان رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
لفعاليات املعر�ض ،وح�ضر امل�ؤمتر
من جانب وزارة الرتبية والتعليم
ـ ه��زاع ابراهيم املن�صوري املتحدث
الر�سمي ل��وزارة الرتبية والتعليم
وم � ��دي � ��ر الإت� � ��� � �ص � ��ال احل� �ك ��وم ��ي
واالع�ل�ام ال�ترب��وي ،كما ��ش��ارك يف
امل� ��ؤمت ��ر ال���ص�ح�ف��ي عبدالرحمن
النعيمي مدير تنفيذي للعالقات
احل �ك��وم �ي��ة وك� �ب ��ار ال�شخ�صيات
ب��ات �� �ص��االت ،وال��دك �ت��ور عبداحلق
ب�شري النعيمي نائب مدير جامعة
عجمان للإت�صال و�ش�ؤون املجتمع
وال ��دك� �ت ��ور حم �م��د ع �م�ي�ره نائب
رئ�ي����س كلية امل��دي�ن��ة اجل��ام�ع�ي��ة يف
عجمان.
ويف بداية امل��ؤمت��ر ال�صحفي رحب

ع� �ب ��داهلل ع �ب��دامل �ح �� �س��ن النعيمي
باحل�ضور ،و�أكد على حر�ص غرفة
ع�ج�م��ان بتنظيم امل �ع��ر���ض �سنويا
ب��اع �ت �ب��اره م�ن���ص��ة رائ � ��دة للتعرف
ع �ل ��ى �أح� � � ��دث امل �� �س �ت �ج ��دات التي
ي�شهدها القطاع التعليمي وخا�صة
اجل ��ام �ع ��ات وم ��ؤ� �س �� �س��ات التعليم
العايل� ،إىل جانب ال��دور الرئي�سي
ل �ل �م �ع��ر���ض يف ت� �ط ��وي ��ر �صناعة
التعليم والت�شجيع على اال�ستثمار
يف االقت�صاد االخ�ضر ،لي�شارك يف
امل�ع��ر���ض ه��ذا ال �ع��ام �أك�ث�ر م��ن 25
ج��ام�ع��ة وم��ؤ��س���س��ة تعليمية رائدة
ت�ستعر�ض �أبرز و�أحدث تخ�ص�صاتها
وبراجمها الأكادميية والتدريبية.
وث �م��ن ج �ه��ود ال ��رع ��اة وال�شركاء
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن ،ب �ح �ي��ث تنظم
ال �ن �� �س �خ��ة ال �ت��ا� �س �ع��ة م ��ن املعر�ض

ب���ش��راك��ة �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع وزارة
ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وب��رع��اي��ة ك ً
ال
م��ن "ات�صاالت ،ج��ام�ع��ة عجمان،
ك�ل�ي��ة امل��دي �ن��ة اجل��ام �ع �ي��ة ،جامعة
الإمارات".
وق � � ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
ل�ف�ع��ال�ي��ات امل �ع��ر���ض "�إ�ستمرارية
املعر�ض وتنظيمه برعاية �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان يعك�س مدى
اهتمام قيادتنا الر�شيدة بتطوير
ال�ق�ط��اع التعليمي واال��س�ت�ث�م��ار يف
ال�ع�ن���ص��ر ال�ب���ش��ري ل�ت��أه�ي��ل ك ��وادر
مت�سلحة بالعلم واملعرفة لإ�ستكمال
م���س�يرة التنمية وامل�ح��اف�ظ��ة على
مكت�سبات ال��وط��ن ،كما ان معر�ض
عجمان الدويل للتعليم والتدريب
له دور وا�ضح يف التعريف بفر�ص
اال�ستثمار يف قطاع التعليم و�إبراز

التطورات املتالحقة التي ي�شهدها
ال �ق �ط��اع ك�ك��ل وخ��ا� �ص��ة م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،لتعزز دولة الإمارات
مكانتها التعليمية الرائدة وجذب
الطلبة من كافة اجلن�سيات".
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ه � ��زاع ابراهيم
املن�صوري املتحدث الر�سمي لوزارة
الرتبية والتعليم ومدير الإت�صال
احل�ك��وم��ي واالع�ل�ام ال�ترب��وي� ،أن
م�ع��ر���ض ع�ج�م��ان ال ��دويل للتعليم
وال�ت��دري��ب و��ض��ع ب�صمته كمن�صة
رائ ��دة �ضمن م�ع��ار���ض التعليم يف
الدولة واملنطقة ،ال�ستعرا�ض �أحدث
الو�سائل والأدوات التعليمية وفتح
�آف ��اق ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة ،وتبادل
اخل�برات بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
امل �� �ش��ارك��ة ،وت �ع��زي��ز ال �ت��وا� �ص��ل بني
اجلامعات والطلبة و�أولياء الأمور

والراغبني با�ستكمال درا�ستهم.
و�أكد حر�ص وزارة الرتبية والتعليم
ع�ل��ى ت��وف�ير من�صة م�ت�ك��ام�ل��ة من
خالل م�شاركتها يف الدورة التا�سعة
للمعر�ض ،وذل��ك لتعريف الطلبة
ب��ال �ف��ر���ص وامل � �ج� ��االت الدرا�سية
املهنية املختلفة ،وال �ت��ي ت�سهم يف
تنمية قدراتهم وم�ساعدتهم على
ات �خ��اذ ال �ق��رار امل�ن��ا��س��ب يف اختيار

التخ�ص�ص الأك��ادمي��ي اجلامعي،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ق��دمي املعلومات
وال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق بكيفية
االل �ت �ح��اق ب��اجل��ام �ع��ات والكليات
واملعاهد.
و�أك��د عبدالرحمن النعيمي مدير
ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ع�ل�اق��ات احلكومية
وك� �ب ��ار ال���ش�خ���ص�ي��ات بات�صاالت،
على �أهمية املعر�ض ودوره يف دعم

م���س�يرة ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ام��ة والتعليم
ال �ع��ايل ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ورف ��د �سوق
العمل بخريجيني �أكفاء يف خمتلف
امل �ج��االت مل��واك �ب��ة م�ت�ط�ل�ب��ات �سوق
العمل ومب��ا يدعم خطط التنمية
ال�شاملة ،و�أ� �ش��ار �إىل �أن ات�صاالت
حري�صة على رعاية املعر�ض �سنوياً
مل��ا مي�ث�ل��ه امل �ع��ر���ض م��ن �أه �م �ي��ة يف
تطور قطاع التعليم ككل.
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دبي حتتفي باليوم الوطني احلادي وال�ستني للكويت ب�إقامة جمموعة متنوعة من الفعاليات والأن�شطة االحتفالية

•• دبي-الفجر:

ت�ست�ضيف دبي احتفاليات وفعاليات
ترفيهية متنوعة اح �ت �ف��ا ًء باليوم
الوطني الكويتي احل��ادي وال�ستني
الذي يوافق اليوم  25فرباير ،مبا
يعك�س العالقات والروابط الأخوية
ال �ق��وي��ة ب�ي�ن الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة ودولة الكويت ال�شقيقة.
وت �ب��د�أ االح�ت�ف��االت م��ن م�ط��ار دبي
ال��دويل ،حيث يتم ا�ستقبال الزوار
القادمني من الكويت بحفاوة بالغة
والرتحيب بهم مع تقدمي احللوى
التقليدية والقهوة العربية ،فيما
يعتزم �إك�سبو  2020دب��ي ،الأول
م��ن ن��وع��ه يف امل�ن�ط�ق��ة ،ا�ست�ضافة
فعاليات احتفالية ب�ه��ذه املنا�سبة
�أي�ضا.
ك�م��ا ت �ق��دم جم�م��وع� ٌة م��ن الفنادق
ومراكز الت�سوق واملعامل ال�سياحية
ومتاجر التجزئة عرو�ضاً ترويجية
و�أن�شطة خا�صة يف ه��ذا اليوم� ،إىل
ج��ان��ب ب��رن��ام� ٍ�ج ح��اف��ل بالفعاليات
على م�ستوى املدينة ميكن االطالع
عليه على جدول فعاليات دبي.
و�سيتز ّين ب��رج خليفة ي��وم اجلمعة
 25فرباير ب�إ�ضاءة مميزة بالعلم
ال� �ك ��وي� �ت ��ي� ،إىل ج� ��ان� ��ب ك � ��ل من
ب ��رج ال� �ع ��رب وب� � ��رواز دب� ��ي ،والتي
جت�سد الأح�م��ر والأبي�ض والأ�سود
والأخ�ضر ،فيما �سترتاق�ص نافورة
ال�ن�خ�ل��ة يف ذي ب��وي�ن��ت ع�ل��ى نخلة
جمريا على �أنغام الن�شيد الوطني
ال �ك��وي �ت��ي .وت �ت��وا� �ص��ل االحتفاالت
باليوم الوطني الكويتي من خالل
ح �م �ل��ة ت��روي �ج �ي��ة خم���ص���ص��ة عن
طريق املن�صات الإلكرتونية وو�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي تت�ضمن
ر�سائل حتية وتهنئة بهذه املنا�سبة
ال�سعيدة .فيما ميكن ل�سكان وزوار
دبي اال�ستمتاع بكل ما تقدمه دبي
ب�ك��ل �أم � ��ان ،ب�ف���ض��ل احل��ر���ص على
ات�خ��اذ ت��داب�ير ال�صحة وال�سالمة
ال�شاملة يف جميع الأماكن التي يتم
التعامل بها مع اجلمهور.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى ذل � ��ك ،ق� ��ال �أحمد
اخل��اج��ة ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دب � ��ي ل �ل �م �ه��رج��ان��ات والتجزئة:
"ت�شهد ال �ع�لاق��ات الأخ ��وي ��ة بني
الإم � � � ��ارات وال� �ك ��وي ��ت م� ��زي� ��داً من
ال�ت�ق��دم ،وينعك�س ذل��ك يف املظاهر
االحتفالية والأن�شطة الرتفيهية
ال�ت��ي ت�شهدها دب��ي اح�ت�ف��ا ًء باليوم
الوطني الكويتي مب�شاركة املقيمني

• �أبرز معامل الإمارة مبا فيها برج خليفة وبرج العرب تتزين ب�ألوان العلم الكويتي
ال بهذه املنا�سبة
• �إك�سبو  2020دبي يطلق فعاليات ترفيهية وثقافية احتفا ً
وك��ذل��ك ال� ��زوار م��ن ال �ك��وي��ت .كما
ي �ق��دم م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دبي
اح �ت �ف��االت مم �ي��زة ب �ه��ذه املنا�سبة،
م��ا ي�ج��� ّ�س��د ال�ق�ي��م والإرث الثقايف
ال��ذي يجمعنا مع الأ�شقاء يف دولة
الكويت".
و�أ�ضاف اخلاجة قائال" :تقام هذه
الفعاليات يف �سياق جهودنا الد�ؤوبة
وبدعم �شركائنا لتعزيز مكانة دبي
ب��اع �ت �ب��اره��ا وج �ه��ة ع��امل �ي��ة ترحب
ب��اجل �م �ي��ع .وت ��دع ��و دب� ��ي ال�سكان
وال���ض�ي��وف لال�ستمتاع بالتجارب
املميزة التي تقام بهذه املنا�سبة يف
خمتلف �أنحاء الإمارة ،مع احلر�ص
ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب�ج�م�ي��ع التدابري
االح�ت�رازي ��ة ل�تر��س�ي��خ �سمعة دبي
ب��اع �ت �ب��اره��ا �إح � ��دى �أك�ث��ر وجهات
العامل �أماناً".
ال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�������ش���ط���ة
االحتفالية مبنا�سبة اليوم
الوطني الكويتي
�أ�شهر املعامل ال�سياحية
ت���ش��ارك امل �ع��امل ال�سياحية يف دبي
ب ��إ� �ض �ف��اء م��زي��د م ��ن ال�ب�ه�ج��ة �إىل
احتفاليات اليوم الوطني الكويتي،
م ��ن خ�ل��ال ال� �ع ��رو� ��ض ال�ضوئية
ب� ��أل ��وان ال�ع�ل��م ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى برج
خليفة ،وب��رج ال �ع��رب ،وب ��رواز دبي
و"عني دبي" .ك�م��ا ت�ت��زي��ن عجلة
عني دب��ي بت�أثرياتٍ �ضوئية خا�صة
جت�سد �ألوان العلم الكويتي .وتبد�أ
ّ
ال�ع��رو���ض يف ال�ساعة  6م�سا ًء من
يوم  25فرباير يف املعامل التي مت
ذكرها ،با�ستثناء عني دبي التي تبد�أ
عر�ضها عند ال�ساعة  7:20م�ساءً.
�إك�سبو  2020دبي
يحتفي "�إك�سبو  2020دبي" باليوم
الوطني الكويتي مع جمموعة من
العرو�ض التي ت�سلط ال�ضوء على
الثقافة الكويتية ،مب�شاركة ثالث
ف��رق للفنون ال�شعبية ،ه��ي فرقة
بن ح�سني ،وفرقة الق�صر الأحمر،
وفرقة التلفزيون على م�سرح دبي
ميلينيوم .وتنطلق العرو�ض عند
ال�ساعة  10م�ساء يوم  25فرباير،
و 11م�ساء يوم  26فرباير.

 28 - 25فرباير .2022
ي�ح�ت�ف��ي ف �ن��دق ك�م�ب�ي�ن���س�ك��ي مول
الإم��ارات باليوم الوطني الكويتي،
ويتيح ل�ضيوفه فر�صة اال�ستمتاع
ب�إقامة فاخرة مع تخفي�ضات بن�سبة
 15باملئة لدى احلجز لثالثة �أيام
ف�أكرث .كما يقدم تخفي�ضا بن�سبة
 20ب��امل�ئ��ة يف م�ط��اع�م��ه �سالريو
و�أوليا و�آ�سنب ،التي متتاز بتجاربها
ال�ف��ري��دة و�أط�ب��اق�ه��ا ال�شهية ،ويتم
احت�ساب وجبة الفطور �ضمن �سعر
الغرفة .فيما ي�سري العر�ض حتى
 28فرباير .2022
ع��رو���ض �أل��ع��اب ن��اري��ة يف دبي
ف�ستيفال �سيتي مول
ي �ق��دم دب ��ي ف���س�ت�ي�ف��ال ��س�ي�ت��ي مول
ع��رو� �ض �اً م�ت�ن��وع��ة �أب ��رزه ��ا عر�ض
الألعاب النارية املذهل عند ال�ساعة
 8:30م �� �س��اء ي� ��وم  25فرباير
اح�ت�ف��ا ًال باليوم الوطني الكويتي،
كما ميكن ل��زوار "ف�ستيفال باي"
اال�ستمتاع بعر�ض "تخ ّيل" احلائز
ع�ل��ى ج��وائ��ز وال� ��ذي ح�ق��ق �أرقاماً
قيا�سية ويجمع بني عرو�ض الليزر
وت�أثريات الإ�ضاءة يف ن�سخة خا�صة
بهذه املنا�سبة تنتهي بعر�ض العلم
الكويتي.
وحتتفي منطقة ذي بوينت يف نخلة
جمريا مع �إطاللتها ال�ساحرة على
الواجهة البحرية باليوم الوطني
ال�ك��وي�ت��ي ،ح�ي��ث ت�تراق����ص نافورة
النخلة ،الأكرب من نوعها يف العامل،
على �أنغام الن�شيد الوطني الكويتي
عند ال�ساعة  9م�سا ًء من يوم 25
فرباير.
الوجهات ال�سياحية يف دبي
متنح بلدية دبي الأ�شقاء الكويتيني
تخفي�ضات بن�سبة  50باملئة على
ر� �س��م ال ��دخ ��ول �إىل ح��دي �ق��ة دبي
�سفاري يف يوم  25فرباير.
ت�شارك القرية العاملية� ،أح��د �أهم
امل �ن �ت��زه��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة يف ال �ع ��امل،
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة
وال �ت �� �س��وق وال�ت�رف �ي��ه يف املنطقة،
باليوم الوطني الكويتي من خالل

ف �ع ��ال �ي ��ات واح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ات مم �ي ��زة،
ح�ي��ث ي��زي��ن ال�ع�ل��م ال�ك��وي�ت��ي عجلة
ال�ف�ي���س�ت�ي�ف��ال يف م�ن�ط�ق��ة كرنفال
ال �ت��ي حتت�ضن جم�م��وع��ة متنوعة
من الأل�ع��اب واجل��والت الرتفيهية
ال�ت��ي ت�ت��أل��ق ب��دوره��ا ب ��أل��وان العلم
ال�ك��وي�ت��ي �إىل ج��ان��ب ب��واب��ة العامل
وال �ب��واب��ة الثقافية .وت � ��ؤدي فرقة
من �شرطة دبي عر�ضاً حول القرية
العاملية عند ال�ساعة  5:00ع�صراً
من يوم  25فرباير.
عرو�ض الفنادق
مي �ن��ح ف� �ن ��دق م��وڤ �ن �ب �ي��ك جراند
ال �ب �� �س �ت��ان دب ��ي زواره تخفي�ضات
ب �ن �� �س �ب��ة  20ب��امل �ئ��ة ع �ل��ى �أف�ضل
الأ��س�ع��ار امل�ت��اح��ة ل�غ��رف ال�ضيوف،
و 25باملئة على �إجمايل الفاتورة يف
جميع مرافقه .وي�شتهر هذا الفندق
مبطاعمه عاملية امل�ستوى ،مبا فيها
جازيبو وهيبات�شي ورو��ض��ة جريل
وخدماته املتميزة و�أجوائه العربية
الأ�صيلة ،ف� ً
ضال عن موقعه القريب
من مطار دبي الدويل والعديد من
م �ع��امل اجل� ��ذب امل �ع��روف��ة .ت�سري
ال �ع��رو���ض م��ن  27 - 25فرباير
.2022
ويحتفي فندق �سوي�س �أوتيل املروج
باليوم الوطني الكويتي من خالل
ع��ر� �ض�ي�ن مم� �ي ��زي ��ن ،ح �ي��ث يقدم
تخفي�ضات بن�سبة  20باملئة على
�أف�ضل ال�غ��رف املتاحة و 25باملئة
على الفاتورة الإجمالية يف جميع

مرافق بالفندق .كما ميتاز الفندق
مبجموعة وا�سعة من املرافق مثل
مالعب التن�س واال�سكوا�ش وغرف
ال�ساونا والنادي الريا�ضي وغريها
الكثري .ويقدم الفندق باقة متنوعة
م��ن الأط �ب��اق ال�شهية يف مطاعمه
م �ث��ل ت �ب��ول��ة وب ��رج ��وال� ��س .ت�سري
ال �ع��رو���ض م��ن  27 - 25فرباير
.2022
ت �ق��دم ��ش�ق��ق مي��رك �ي��ور الفندقية
ع� ��رو� � �ض � �اً خ ��ا�� �ص ��ة ع� �ل ��ى ال�شقق
الفندقية والباقات العائلية ملواطني
دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إذ
ميكنهم احل�صول على تخفي�ضات
بن�سبة  30باملئة على حجوزاتهم
خالل الفرتة من  27 - 24فرباير
 .2022و�سيح�صل ال�ضيوف �أي�ضاً
على تخفي�ض بن�سبة  15باملئة على
م� ��أك ��والت وم �� �ش��روب��ات خم �ت��ارة يف
الفندق .ي�سري العر�ض من - 24
 27فرباير .2022
وي�ق��دم فندق �ستايربيدج �سويت�س
مركز دبي املايل باقات �إقامة رائعة
لفرتة حمدودة يف �أجنحته الراقية
وامل ��زودة ب�أف�ضل و�سائل الرتفيه،
ل�ت�ع�ط��ي ال���ض�ي��وف م�ل��اذاً مريحاً
ي���ش�ب��ه امل �ن ��زل .و ُي�ن ���ص��ح ال�ضيوف
ب��احل �ج��ز امل �ب �ك��ر ل �ل �ح �� �ص��ول على
ت�خ�ف�ي���ض��ات ت���ص��ل �إىل  25باملئة
ن �ظ��راً لوقتها امل �ح��دود .وتت�ضمن
الباقات �أي�ضاً بوفيه فطور وبطاقة
دخ� � ��ول ل� �ي ��وم واح� � ��د �إىل �إك�سبو
 2020دب��ي .ي�سري العر�ض من

عرو�ض التجميل
حتتفي عالمة التجميل ال�شهرية
"مكياجي" باليوم الوطني الكويتي
م ��ن خ �ل�ال ع ��رو� ��ض م��ذه �ل��ة على
جمموعة وا�سعة من م�ستح�ضرات
التجميل وال�ع�ط��ور يف ال�ف�ترة من
 25حتى  27فرباير يف متاجرها
امل�ن�ت���ش��رة يف ث�ل�اث وج �ه��ات ت�سوق
رئ �ي �� �س �ي��ة وه � ��ي :م� ��ول الإم� � � ��ارات،
و�سيتي �سنرت م��ردف ،وب��ن �سوقات
�سنرت .ميكن للمت�سوقني اال�ستفادة
من تخفي�ضات ت�صل �إىل  75باملئة
يف  27فرباير.
جدول فعاليات دبي
ت���ش�ه��د اح �ت �ف��االت ال �ي��وم الوطني
الكويتي �إطالق باقة من الفعاليات
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء دب ��ي م��ع ت�سليط
ال���ض��وء عليها يف ج ��دول فعاليات
دبي ،املن�صة الر�سمية للفعاليات يف
الإمارة.
حفلة الفنانة �أ�صالة ن�صري
 25ف�ب�راي ��ر ،امل �� �س��رح الرئي�سي،
القرية العاملية
ت�ست�ضيف القرية العاملية الفنانة
�أ��ص��ال��ة ن���ص��ري لإح �ي��اء ح�ف��ل على
امل�سرح الرئي�س اجلمعة املقبل(25
ف�ب�راي ��ر) اب � �ت ��دا ًء م ��ن ال �� �س��اع��ة 9
م�ساءً.
و�ستطرب �أ�صالة ن�صري احلا�ضرين
م��ع ب��اق��ة م��ن �أج �م��ل �أغ��ان�ي�ه��ا التي
ت �ن��ال �إع �ج ��اب امل�ل�اي�ي�ن يف الوطن
ال �ع��رب��ي .ع�ل�م��ا ب � ��أن ال ��دخ ��ول �إىل

احلفلة املو�سيقية جماين حلاملي
تذاكر دخول القرية العاملية.
بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س
�سي�ستمتع ع���ش��اق ال��ري��ا��ض��ة حتى
 26ف�براي��ر مب�شاهدة املناف�سات
احلما�سية بني �أب��رز العبي التن�س
يف العامل على �أر�ض ا�ستاد �سوق دبي
احلرة للتن�س ،للفوز بك�أ�س بطولة
�سوق دبي احلرة للتن�س.
يتيح �سباق دب��ي ك��ان��ال ران لع�شاق
ري��ا� �ض��ة اجل ��ري ال �ي��وم ا�ستك�شاف
�أحد �أجمل �أحياء دبي بالإ�ضافة �إىل
فر�صة خل��و���ض ال�ت�ح��دي �أو �صقل
املهارات ،من خالل م�سارين بطول
 5كم �أو  10كم ،ف� ً
ضال عن م�سار
ب�ط��ول  3ك��م للعدائني املبتدئني.
كما ميكن للأهايل ممار�سة اجلري
جم��ان �اً �إىل ج��ان��ب �أط�ف��ال�ه��م على
م�سار بطول  1كم ،وذل��ك يوم 26
فرباير على قناة دبي املائية.
وينطلق كرنفال ك�أ�س دبي العاملي يف
 25فرباير يف ميدان جراند �ستاد
ليمنح احل�ضور فر�صة اال�ستمتاع
مب �� �ش��اه��دة امل �ن��اف �� �س��ات احلما�سية
ب�ين �أب ��رز ال�ف��ر��س��ان امل��وه��وب�ين مع
خيولهم الرائعة� ،إىل جانب اختبار
جت��رب��ة ح��اف�ل��ة ب��امل��رح م��ع املرافق
عاملية امل�ستوى ومنافذ الطعام يف
ميدان جراند �ستاند.
وي��وف��ر حفل ال�ن��وم م��ن ثياتر �أوف
دي �ج �ي �ت��ال �آرت الأول م ��ن نوعه
فر�صة اال�سرتخاء واحل�صول على
قيلولة يف �أم���س�ي��ة غنائية هادئة،
حيث ت�ساعد الأج ��واء اللطيفة يف
ث�ي��ات��ر �أوف دي�ج�ي�ت��ال �آرت ب�سوق
م��دي �ن��ة ج �م�ي�را م ��ع ف ��ن الفيديو
واملو�سيقى الهادئة ال�ضيوف على
اال�سرتخاء واخللود �إىل نوم هانئ،
ل�ي�ت��م �إي �ق��اظ �ه��م ب �ع��ده��ا ع �ل��ى وقع
مو�سيقى متنحهم ال�شعور بالراحة
والن�شاط .يقام احلفل يومي 25
و 26فرباير.
وت �ق��دم ج��از �أف�ي�ن�ي��و يف م��رك��ز دبي
امل ��ايل ال�ع��امل��ي م�ه��رج��ان�اً مو�سيقياً
يف ال�ه��واء الطلق يومي  25و26
ف�ب�راي ��ر وي �ح �ي �ي��ه جم �م��وع��ة من
املغنني العامليني يف خمتلف الأنواع

املو�سيقية ب ��دءاً م��ن اجل ��از وحتى
ال�سول.
ي���س�ت���ض�ي��ف ذا � �س �ك��وي��ر يف مدينة
دبي الريا�ضية نخبة من الفنانني
امل�ت��أل�ق�ين مب��ن فيهم �ستة فنانني
ع��امل �ي�ين لإح� �ي ��اء ف �ع��ال �ي��ة حديقة
اجل � ��از ي ��وم ��ي  25و 26فرباير
�أم�سيتني حافلتني بالت�شويق ،حيث
ميكن لل�ضيوف اال�ستمتاع بالعديد
من خيارات امل�أكوالت ال�شهية على
الأنغام اجلميلة.
يحظى ع���ش��اق مو�سيقى بوليوود
ب �ف��ر� �ص��ة ح �� �ض��ور ح �ف��ل �أ�ساطري
ب ��ول �ي ��وود امل �ت �م �ي��ز وال� � ��ذي يحييه
ال�ن�ج�م��ان امل �ت ��أل �ق��ان �أل �ك��ا ياغنيك
وك��وم��ار �سانو و�سط �أج ��وا ٍء حيوية
على م�سرح كوكا كوال �أرينا بجمريا
يف  26فرباير.
يعود طواف الإم��ارات� ،أكرب جوالت
ركوب الدراجات الهوائية يف الدولة،
�إىل دب��ي يف دورت ��ه ال��راب �ع��ة ،حيث
ينطلق ي��وم  26فرباير من موقع
�إك�سبو  2020دبي يف م�سار جديد
مي�ت��د مل���س��اف��ة  1081ك ��م ،ويتيح
اال��س�ت�م�ت��اع ب ��الإط�ل�االت اخلالبة
وامل �ن ��اظ ��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال ��رائ �ع ��ة يف
الإمارات .وي�ضم ال�سباق  19فريقاً
ي�ج��ول��ون دب��ي و�أب��وظ �ب��ي وعجمان
والفجرية ور�أ�س اخليمة.
ومي �ك��ن ل�ل�أط �ف��ال احل �� �ص��ول على
ج��رع��ة ك�ب�يرة م��ن املتعة يف عر�ض
الدمى املتحركة الرائع الذي يروي
ح �ك��اي��ات ب�ق�ل��م ال �ك��ات��ب الأمريكي
احل��ائ��ز ع�ل��ى ج��وائ��ز �إري� ��ك ك��ارل،
ح �ي��ث ي � � ��ؤدي ف �ن��ان ��ون موهوبون
برفقة ال��دم��ى ع��رو��ض�اً كال�سيكية
مثل الريقة اجلائعة وال��دب البني
وغ�ي�ره��ا ،وذل ��ك ي��وم��ي  26و27
فرباير على م�سرح مول الإمارات.
وتحُ يي فرقة ذا كوك�س الربيطانية
ال��رائ��دة يف مو�سيقى الإن ��دي روك
�أم�سية ف��ري��دة لليل ٍة واح ��دة فقط
يف دبي ( 27فرباير) ،حيث ي�ؤدي
جن��وم�ه��ا ال �ث�لاث��ة احل ��ائ ��زون على
ج��وائ��ز �أج �م��ل �أع�م��ال�ه��م مب��ا فيها
�أغ��اين �ألبومهم الأول على م�سرح
كوكا كوال �أرينا.
ويقدم م�سرح احلبتور حفل �س ّواح
والذي يعد جترب ًة مو�سيقي ًة تعتمد
تقنية الهولوجرام احلديثة ،حيث
�سيكون العر�ض لأحد �أ�شهر الفنانني
وهو العندليب عبد احلليم حافظ،
ح�ي��ث مي�ك��ن للح�ضور اال�ستمتاع
ب�أغنياته الرائعة.

الإمارات ت�شارك الكويت احتفاالتها باليوم الوطني الـ61
•• �أبوظبي -وام:

اخلليجي والعربي عموما.
 اتفاقيات..و�شهدت ال�سنوات املا�ضية جمموعة من اخلطوات التي �أ�سهمت يف تر�سيخ
متانة العالقات الثنائية بينهما واالنطالق بها نحو �آفاق وا�سعة من التعاون
والتن�سيق ،حيث وقع البلدان على اتفاقية �إن�شاء "اللجنة امل�شرتكة" للتعاون
الثنائي عام  2006يف مدينة الكويت ،وعقدت اللجنة عددا من االجتماعات
التي مت خاللها التوقيع على برامج واتفاقيات عدة منها :الربنامج التفعيلي
يف جم��ال البيئة لعام  ،2015 - 2014وال�برن��ام��ج التنفيذي لالتفاق
الثقايف والفني بني البلدين للأعوام  2013و  2014و  ،2015كما مت
التوقيع على برنامج تعاون بني وزارتي خارجية البلدين يف جمال التدريب
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي وال �ب �ح��وث ،وب��روت��وك��ول ت �ع��اون م���ش�ترك ب�ين غ��رف��ة جتارة
و�صناعة الكويت واحت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة يف الإم ��ارات  ،ومذكرة
تعاون بني هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف البلدين ،ومذكرة تفاهم للتعاون
ال�صناعي ،ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال النفط والغاز والبرتوكيماويات
وم�صادر الطاقات اجلديدة واملتجددة ،وبرنامج تنفيذي للتعاون يف جمال
املكتبات والثقافة والفنون بني هيئة �أبوظبي للثقافة "حينذاك" واملجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب يف دولة الكويت خالل الأعوام من 2014
�إىل .2017

ت�شارك دول��ة الإم ��ارات ال�ي��وم اجلمعة دول��ة الكويت ال�شقيقة احتفاالتها
بيومها الوطني الـ ،61يف جت�سيد لطبيعة العالقات الأخوية بني البلدين
التي و�صلت �إىل م�ستوى ال�شراكة الإ�سرتاتيجية الرا�سخة على خمتلف
ال�صعد ويف كافة املجاالت.
وتعك�س م�شاركة الإمارات يف احتفاالت اليوم الوطني للكويت الذي ي�صادف
 25فرباير من كل عام عمق العالقات بني البلدين ال�شقيقني اللذين
وحدهما االنتماء والتاريخ امل�شرتك وتعمقت �شراكتها بالتن�سيق واحلوار
ال�صادق.
وت�شهد الإم��ارات �سنويا جمموعة من الفعاليات والعرو�ض املميزة احتفاء
باليوم الوطني الكويتي التي تت�ضمن �إ�ضاءة عدد من �أب��رز معامل الدولة
العمرانية ب��أل��وان علم دول��ة الكويت ال�شقيقة وو��ض��ع ال�شعارات والفتات
التهاين يف مراكز الت�سوق يف كافة �إمارات الدولة ،وتنظيم احتفاالت ثقافية
وتراثية.
وتوا�صل ال�شراكة اال�سرتاتيجية ب�ين الإم ��ارات والكويت منوها ال�سريع
يف جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف ظل
دعم ورعاية القيادة الر�شيدة يف البلدين ال�شقيقني ،ممثلة ب�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة.
وحتظى الكويت مبكانة ب��ارزة لدى القيادة يف دول��ة الإم��ارات ،ومبا يعك�س  -تعاون اقت�صادي ..
عمق العالقات التاريخية والأخوية بني البلدين ،كما يحظى دور الكويت وت�ب�رز ال�ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة ب�ين الإم� ��ارات وال�ك��وي��ت م�ستوى ال�شراكة
امل�ح��وري والتاريخي يف تعزيز رواب��ط الإخ��وة اخلليجية بتقدير ع��ال من ال��را��س�خ��ة بينها حيث ي��ؤم��ن ك�لا البلدين ب�أهمية ال�ت�ع��اون االقت�صادي
القيادة يف دول��ة الإم ��ارات التي تتطلع دائما �إىل ا�ستكمال م�سرية العمل وال�ت�ج��اري امل�شرتك و� �ض��رورة تفعيله م��ن خ�لال زي ��ادة ال�ت�ب��ادل التجاري
اخلليجي امل�شرتك.
وتعزيز ال�ع�لاق��ات االقت�صادية الثنائية يف خمتلف امل�ج��االت وال�صناعية
ويج�سد امل�ستوى العايل للتن�سيق املتبادل بني الإمارات والكويت حيال جميع والتجارية واال�ستثمارية على ال�صعيدين اخلا�ص والعام.
الق�ضايا الثنائية والعربية والدولية ،حجم التطور يف العالقات ال�سيا�سية وترتبط الإم ��ارات وال�ك��وي��ت بالعديد م��ن االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم
بني الدولتني مبا يخدم م�صلحة اجلانبني ويعزز وح��دة ومتا�سك البيت االقت�صادية والتجارية التي �ساهمت يف زيادة حجم اال�ستثمارات والتبادل

التجاري بني البلدين �إىل م�ستويات متقدمة ،فقد ارتفع التبادل التجاري
غري النفطي بني البلدين من  7مليارات دوالر �أمريكي يف ع��ام 2006
لي�صل �إىل نحو  10.5مليار دوالر يف ع��ام  2019لتحتل الكويت بذلك
املرتبة اخلام�سة عامليا بني �أبرز وجهات ال�صادرات الإماراتية غري النفطية،
فيما �شكلت ال�سوق الإماراتية تا�سع �أك�بر وجهة لل�صادرات الكويتية على
م�ستوى العامل.
وت�شري بيانات �شركات ال�ط�يران يف البلدين م��ا قبل جائحة ك��ورون��ا �إىل
وجود ما يرتاوح بني � 180إىل  200رحلة طريان مبا�شرة تربط مطارات
البلدين �أ�سبوعيا ،يف ح�ين تقدر �أع ��داد ال�سياح الكويتيني ال��ذي��ن يزرون
الإمارات �سنويا ما بني � 400إىل � 500ألف �سائح �سنوياً.
وتعرب العالقات الثقافية بني الإمارات والكويت ال�شقيقة عن عمق التاريخ
امل�شرتك بينهما ،وقد ازدادت هذه العالقة مع تطور الثقافات والعلوم فكانت
دولة الكويت �سباقة بني دول اخلليج يف حركات التعليم والفكر ،حيث ن�شرت
العلوم والثقافة ومل تبخل بتلك الع�صارة الأدبية والفكرية.
وتوا�صل زخم العالقات الثقافية بني البلدين حتى بعد قيام احت��اد دولة
الإمارات ،حيث مت التوقيع على العديد من االتفاقيات الثقافية والرتبوية
بينهما ،معززة بتبادل ال��زي��ارات يف خمتلف امل�ج��االت الثقافية والرتبوية
بغر�ض اال�ستفادة من اخلربات ،وتطوير جماالت التعاون.
ومبنا�سبة اح�ت�ف��ال دول ��ة ال�ك��وي��ت ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي � ،/61/أ� �ص��در املركز
الإح�صائي ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية تقريراً �إح�صائياً
يت�ضمن �أبرز امل�ؤ�شرات الإح�صائية التي تعك�س الإجنازات التي حققتها دولة
الكويت يف م�سريتها التنموية يف كافة املجاالت االقت�صادية واالجتماعية.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن ارتفاع م�ستوى معي�شة املواطنني وم�ستوى الرفاه الذي
حققته دولة الكويت لأبنائها يظهر جلياً يف م�ستوى الدخل الفردي املرتفع،
حيث يتمتع املواطنون والعاملون فيها ب�أحدث اخلدمات يف جماالت ال�صحة
والتعليم واالت�صاالت وغريها من �أوجه التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ولفت التقرير �إىل �أن التنمية امل�ستدامة تعد من �أهم التوجهات االقت�صادية
التي تتبعها دولة الكويت التي ت�سعى با�ستمرار �إىل تنويع قاعدتها الإنتاجية

وم�صادر الدخل الوطني ،م�شريا �إىل �أن م�ساهمة القطاع غري النفطي بلغت
نحو  65.8يف امل��ائ��ة م��ن �إج�م��ايل ال�ن��اجت املحلي يف ع��ام  ،2020يف حني
بلغت م�ساهمة الإي ��رادات غري النفطية من �إجمايل الإي ��رادات احلكومية
نحو  16.5يف املائة يف عام  2020مقارنة مع نحو  11.4فاملائة يف عام
.2015
و�أظهر التقرير ارتفاع �إجمايل ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر خالل
ال�سنوات املا�ضية يف دولة الكويت الذي بلغ نحو  45.7مليار دوالر �أمريكي
بنهاية عام  ،2020مقارنة مع  42.8مليار دوالر �أمريكي يف العام ال�سابق،
�أي بن�سبة زيادة بلغت  7يف املائة.
وعلى �صعيد ال�صحة ،حقق القطاع ال�صحي يف دولة الكويت �إجنازات م�شهودة
من خالل �إن�شاء م�ست�شفيات تتمتع ب�أعلى معايري اجلودة العاملية والكفاءة،
حيث و�صل عددها �إىل  36خالل العام 2019م مقارنة بــ  32خالل العام
2015م ،كما ارتفع معدل الأطباء الب�شريني لكل � 10آالف من ال�سكان
ليبلغ ما معدله  26.7يف العام 2019م مقارنة مبعدل  25.6يف العام
2015م وبن�سبة زيادة بلغت  4.3يف املائة.
و�شهد قطاع التعليم مبختلف مراحله تطوراً وا�ضحاً وملمو�ساً يف خمتلف
جوانبه حيث ارتفع عدد طالب التعليم املدر�سي يف العام الدرا�سي 2019
 � 2020إىل � 608.4أل��ف طالب وطالبة مقابل � 553.8أل��ف طالبوط��ال�ب��ة ل�ل�ع��ام ال��درا� �س��ي 2016/2015م وبن�سبة من��و بلغت  9.9يف
املائة ،وارتفع عدد مدر�سي التعليم املدر�سي ليبلغ � 80.8ألف مدر�س لعام
2020/2019م مقارنة ب � 71.3ألف مدر�س لعام 2016/2015م
وبن�سبة منو  13.3يف املائة.
وتعمل دولة الكويت على تعزيز تناف�سيتها العاملية ويت�ضح ذلك من خالل
املراكز املتقدمة التي ح�صلت عليها يف عدة تقارير عاملية ،ومنها ح�صولها
على املركز الأول عاملياً يف م�ؤ�شر ن�سبة االلتحاق يف التعليم العايل وفق
تقرير الفجوة بني اجلن�سني لعام  ،2021واملرتبة الأوىل عاملياً يف م�ؤ�شر
احل�صول على خدمات املياه الأ�سا�سية ويف م�ؤ�شر تغطية الرعاية ال�صحية
وفق تقرير االزدهار لعام .2021
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حممد ال�شرقي يرت�أ�س االجتماع ال�ساد�س ملجل�س
�أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجرية
•• الفجرية-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ب��ن حممد ال�شرقي ويل
عهد الفجرية رئي�س جمل�س �أمناء جامعة العلوم والتقنية
بالفجرية على �ضرورة مواءمة اخلطط التعليمية وفق ر�ؤية
الدولة يف قطاع التعليم العايل ،م�شريا �سموه �إىل توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال�ف�ج�يرة ب �� �ض��رورة تطبيق �أف���ض��ل املعايري

العاملية يف قطاع التعليم العايل يف الدولة مبا يربز مكانتها
يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ���س �سموه االجتماع ال ��دوري ال�ساد�س
ملجل�س �أمناء اجلامعة يف مقرها بالفجرية ،بح�ضور معايل
�سعيد حممد الرقباين امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو
حاكم الفجرية ،نائب رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة.
واطلع �سموه خالل االجتماع ،على خطط اجلامعة وتقرير
الأعمال وامل�شاريع اجلديدة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض �سري

عمل ال�برام��ج الأك��ادمي �ي��ة املعتمدة وخططها مب��ا يرتقي
بالعملية التعليمية يف اجلامعة ويحقق �أهدافها.
وث ّمن �سموه جهود جمل�س �أمناء اجلامعة والهيئة الأكادميية
من خالل عملهم على تطوير الربامج التعليمية واخلطط
الإدارية مبا يواكب املتطلبات امل�ستقبلية يف التعليم اجلامعي
وتخدم �أهداف الدولة يف هذا املجال.
ح�ضر االجتماع �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل
عهد الفجرية و�أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلامعة.
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ت�شمل �أعمالها التو�سط والتوظيف امل�ؤقت والتعهيد
ميثاء ال�شام�سي تزور جناح
املوارد الب�شرية والتوطني :حوكمة عمل وكاالت التوظيف من خالل منظومة ت�شريعات �سوق العمل
�سريالنكا يف �إك�سبو 2020

•• دبي  -وام:

�أ� �ص��درت وزارة امل ��وارد الب�شرية وال�ت��وط�ين ق ��راراً وزاري � �اً ب�ش�أن
ترخي�ص وتنظيم عمل وكاالت التوظيف وذلك تنفيذاً للمر�سوم
بقانون احتادي ب�ش�أن تنظيم عالقات العمل والئحته التنفيذية.
وي�شمل ن�شاط وكاالت التوظيف� ،أعمال التو�سط لتقريب وجهات
النظر ب�ين ط��ريف العمل وم��ن ميثلهما وال�ت�ف��او���ض عنهما على
�شروط العقد واال�ستخدام بهدف قيام عالقة عمل ودون �أن ت�صبح
الوكالة طرفاً فيها  ..كما ي�شمل ن�شاطها� ،أعمال التوظيف امل�ؤقت
والتعهيد من خالل ا�ستخدام العامل بق�صد �إتاحته لطرف ثالث
وت�صبح عالقة العامل مبا�شرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد
خدماته لطرف ثالث وهو امل�ستفيد �سواء كان �شخ�صاً طبيعياً �أو
اعتباريا بحيث يتم تكليف العامل لديه وحتت �إ�شرافه وفق نظام
التوظيف امل�ؤقت والتعهيد �سواء لفرتة زمنية حم��ددة �أو لأداء
مهمة �أو تقدمي خدمة معينة.
وحدد القرار الوزاري جمموعة من الإجراءات لرتخي�ص الوكالة
فيما �أجاز فتح فروع لها يف ذات االمارة املرخ�صة بها �أو يف �أي �إمارة
�أخ��رى ح�سب متطلبات جهات الرتخي�ص املحلية دون احلاجة
للح�صول على موافقة ال ��وزارة �شريطة االل �ت��زام ب��ذات �شروط
الرتخي�ص.
كما حدد القرار الوزاري باال�ستناد �إىل القانون والئحته التنفيذية
جمموعة من امل�س�ؤوليات وااللتزامات للوكاالت �سواء يف �أعمال
التو�سط �أو التوظيف امل�ؤقت والتعهيد وكذلك التزامات امل�ستفيد
من �أعمال الوكالة وذلك يف �إطار حوكمة عمل الوكاالت.
ومن بني االلتزامات املطلوبة من الوكالة �سواء العاملة بالتو�سط
�أو التوظيف امل�ؤقت والتعهيد �أن تكون العقود التي تربمها مع
العامل �أو �صاحب العمل ومع امل�ستخدم �أو امل�ستفيد مكتوبة وحتدد
فيها التزامات كل طرف بدقة مع مراعاة تطبيق �أحكام املر�سوم
بالقانون والئحته التنفيذية فيما مل يرد به ن�ص يف تلك العقود
واالحتفاظ ملدة ال تقل عن �سنتني ب�سجالت خا�صة بالعمال الذين
جرى ت�شغيلهم بوا�سطة الوكالة بحيث حتتوي على التفا�صيل

املتعلقة بكل ع��ام��ل و�أم��اك��ن عمله وتفا�صيل �صاحب العمل �أو
امل�ستفيد ،والأجر ون�سخ العقود وغريها من البيانات واملعلومات
التي يحددها دليل االجراءات على �أن يتم تزويد الوزارة بك�شوفات
ربع �سنوية بذلك وفق االليات التي حتددها لذلك.
وت�شمل م�س�ؤوليات وكالة التو�سط �إعادة العامل �إىل الدولة التي
مت ا�ستقدامه منها على نفقتها اخلا�صة ،كما تكون م�س�ؤولة عما
�سببته للغري من �أ�ضرار ب�سبب ممار�سة ن�شاطها� ،إذا ثبت توافر
حالة عدم التزام الوكالة ب�شروط االتفاق املربم مع �صاحب العمل
�أو امل�ستفيد وكذلك عدم اجتياز العامل الفح�ص الطبي املقرر �أو
عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل وفقاً للتقارير الطبية الر�سمية
عند اال�ستقدام وع��دم ت��واف��ق م��ؤه�لات العامل م��ع امل��ؤه�لات �أو
م�ستوى املهارة �أو التخ�ص�ص املطلوبة ال�ستخدامه �أو املتفق عليه
�إىل جانب ثبوت ع��دم قيام العامل بالتوقيع على من��اذج العقود
املعتمدة من قبل الوزارة.
كما ت�شمل التزامات وكالة التوظيف امل�ؤقت والتعهيد تنفيذ جميع
االلتزامات املقررة قانوناً على �أي �صاحب عمل جتاه العامل ،وال
يجوز للوكالة حتت �أية �صورة من ال�صور �أن تتقاع�س عن تنفيذ
هذه االلتزامات ب�سبب عدم قيام امل�ستفيد بالوفاء باالتفاق املربم
معها وتكون هي امل�س�ؤولة الأوىل ،يف جميع االحوال عن تنفيذ هذه
االلتزامات و تزويد العامل بن�سخة من �شروط اال�ستخدام املتفق
عليها مع امل�ستفيد وبيان املهام املطلوب من هذا العامل تنفيذها
وكذلك تزويد امل�ستفيد بالعمال طيلة املدد املتفق عليها ،و�ضمان
امل�ستوى املطلوب من امل�ؤهالت واملهارات املطلوبة.
وتلتزم الوكالة بعدم ت�شغيل �أو ا�ستقدام �أي عامل يندرج حتت فئة
الأح��داث غري امل�صرح لهم بالعمل طبقا للت�شريعات ال�سارية يف
الدولة وعدم احل�صول ب�شكلٍ مبا�شر �أو غري مبا�شر من العامل
نف�سه �أو بالو�ساطة ،على �أية مبالغ �أو �أموال �أو حقوق �أو مكت�سبات
حتت م�سمى عمولة �أو ر�سم �أو غريها ولأي �سبب كان ،وب�أية طريقة
كانت ،وللوزارة �إلزام الوكالة بتقدمي تعهد بذلك مع التزامها ب�أن
ترد للعامل ما قد يكون قد دفعه اىل �أي��ة جهة �أو �شخ�ص داخل
الدولة �أو خارجها تعاملت معه الوكالة يف هذا ال�ش�أن.

وت�شمل االلتزامات �أي�ضا عدم ممار�سة عمل الوكالة خلدمة �أي
م�ستفيد لغايات تزويده بالعمالة �أو ا�ستبدال العمال امل�ستخدمني
من قبله بعمال �آخرين �إذا كان هذا امل�ستفيد طرفاً يف منازعات
عمالية جماعية� ،أو ك��ان قد �صدر ق��رار بوقف من�ش�آته وكذلك
عدم التعامل مع �أي �شخ�ص� ،أو مع �أي وكالة �أخرى داخل الدولة
�أو خارجها ،لغايات ا�ستقدام العمالة او توظيفها ب�شكل م�ؤقت
او بالتعهيد م��امل يكن ه��ذا ال�شخ�ص او تلك الوكالة مرخ�صة
مبمار�سة ذلك العمل طبقاً للت�شريعات ال�سارية يف الدولة امل�صدرة
للعمالة �أو يف دولة االمارات.
ويف ما يتعلق بالتزامات امل�ستفيد جتاه العامل فقد حدد القرار
ال��وزاري جمموعة من االلتزامات من بينها ت�أمني كافة ظروف
ال�صحة وال�سالمة املهنية للعامل وذلك مبا يتنا�سب مع طبيعة
العمل وخم��اط��ر املهنة طبقاً للت�شريعات ذات ال�ع�لاق��ة و عدم
تكليف العامل ب��أي��ة �أع�م��ال �أو خ��دم��ات ت�خ��رج ع��ن الإط ��ار العام
للعمل �أو اخلدمة التي جرى االتفاق ب�ش�أنها مع الوكالة وكذلك
عدم ت�شغيل العامل ل�ساعات تزيد على ال�ساعات املتفق عليها مع
الوكالة �إال وفقاً لأحكام و�ضوابط العمل الإ�ضايف املن�صو�ص عليها
يف املر�سوم بقانون والالئحة التنفيذية وال �ق��رارات ذات ال�صلة
وبعد موافقة الوكالة.
كما ت�شمل االلتزامات تزويد العامل بالتعليمات اخلا�صة باملهام
املطلوب منه �أدا�ؤه��ا ب�شكل مكتوب �ضمن �إطار العمل العام الذي
اتفق عليه م��ع ال��وك��ال��ة و �أن يعر�ض على العامل ك�شف الدوام
اخل��ا���ص ب��ه قبل �إر��س��ال��ه اىل ال��وك��ال��ة وي ��دون فيه �أي��ة حتفظات
يبديها العامل حول م�ضمون الك�شف وعدم ت�شغيل العامل لدى
�أي طرف �آخر.
ومن املقرر �أن توقف وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني ترخي�ص
الوكالة م�ؤقتاً �أو �إلغاء ترخي�صها �إذا مت التحقق من توافر وثبوت
عدم �صحة �أي من الوثائق �أو البيانات املقدمة لغايات الرتخي�ص
�أو �إذا ارتكبت الوكالة �أي عمل ينطوي على �شكل من �أ�شكال العمل
اجل�بري �أو االجت��ار بالب�شر �أو ع��دم �سداد �أج��ور العمال �أو عدم
توافر �شرط من ال�شروط التي �صدر الرتخي�ص بنا ًء عليها.

•• �أبوظبي-وام:

زارت معايل الدكتورة ميثاء بنت
�سامل ال�شام�سي وزيرة دولة ،جناح
�سريالنكا يف منطقة الفر�ص يف
" �إك�سبو  2020دب��ي " والذي
ي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى الإمكانيات
ال �ت��ي مت�ت�ل�ك�ه��ا ��س��ري�لان�ك��ا �سواء
التجارية �أو ال�سياحية.
واطلعت ال�شام�سي على الأق�سام
امل�خ�ت�ل�ف��ة يف اجل �ن��اح ال �ت��ي تعرف
ب� ��امل� ��وروث ال �ث �ق��ايف واحل�ضاري
ل �� �س��ري�لان �ك��ا ،وب � ��أه� ��م املقومات
وامل �ع ��امل ال���س�ي��اح�ي��ة والطبيعية
للبالد ،وفر�ص اال�ستثمار �إ�ضافة
�إىل التطور ال��ذي ت�شهده البالد
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية والتقنية.
وتعرفت معاليها من القائمني على
اجلناح على �أنواع ال�شاي ال�سيالين
والذي تتميز به �سريالنكا� ،إ�ضافة
�إىل من � ��اذج ل �ب �ع ����ض ال�صناعات
اليدوية واملنتجات املحلية.
ع��ن ��س��روره��ا مل���ش��ارك��ة �سريالنكا
و ا�ستمعت �إىل �شرح ع��ن التبادل واعدة يف دولة الإمارات.
التجاري بني الإمارات و�سريالنكا ويف ختام اجل��ول��ة تقدمت معايل يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،متمنية
 ،و�إىل ت � ��وج � ��ه ال� � �ع � ��دي � ��د من الدكتورة ميثاء ال�شام�سي بال�شكر ل �� �ش �ع��ب � �س��ري�لان �ك��ا ك ��ل التقدم
امل�ستثمرين للح�صول على فر�ص لفريق العمل يف اجلناح و�أعربت واالزدهار.

جناح �أندورا يجذب ال�سياح ببانوراما افرتا�ضية
وجم�سم كامل لها يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ت �ق��دم �أن � ��دورا نف�سها ل ��دول ال�شرق
الأو� �س��ط و�آ� �س �ي��ا وال �ع��امل م��ن خالل
جناحها يف �أك�سبو  ،2020كما ت�صنف
نف�سها ع �ل��ى �أن �ه��ا م��ن ب�ين البلدان
الأوروب� �ي ��ة امل ��زده ��رة ب�سبب �صناعة
ال�سياحة التي ت�شكل الع�صب احليوي
يف احل � �ي ��اة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وال ��دخ ��ل
ال �ق��وم��ي ،وي�ع�ت�م��د ت�صميم جناحها
اخل��ارج��ي م��ن ال�ت���ص��ام�ي��م امل�شابهة
ل�ل�ع��ار��ض�ين يف م�ن�ط�ق��ة اال�ستدامة،
حيث �أن ال�شكل اخل��ارج��ي ي�برز علم
ال��دول��ة امل�ل���ص��ف ع�ل��ى ب ��اب الدخول
و�� �ص ��ورة ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ع �ل��ى املبنى
من اخل��ارج� ،أم��ا �شعارها فكان عبارة
ع��ن ك��ون �ه��ا م�ل�اذ ي��زخ��ر بال�سالمة
واال�ستقرار ،علما ب�أنها ال متتلك قوة

ع�سكرية وع��دد �سكانها مل يبلغ املائة
�أل ��ف وم�ساحتها ال ت�ت�ج��اوز الن�صف
مليون كيلو مرت جنوب �أوروب��ا وعلى
بعد ثالث �ساعات من بر�شلونة ،و�سبل
الو�صول �إليها بالرب لأنها مل متتلك
مطار  .يدعو جناح �أن��دورا اجلمهور
لال�ستمتاع بتجربة افرتا�ضية غامرة
وهم يتغولون يف بلد زاخر مبجموعة
وا��س�ع��ة م��ن الإم �ك��ان �ي��ات ،ف�ضال عن
فر�صة ال�ستك�شاف البيئة الطبيعية
وتراثها الثقايف واالبتكار  ،ف�ضال عن
اال�ستمتاع بجمال املناظر الطبيعية
وجتربة ريا�ضة وثقافية ،وتبد�أ رحلة ت��اري��خ �أن � � ��دروا وث�ق��اف�ت�ه��ا وعاداتها املنت�شر يف ك��ل م �ك��ان ،وي�ع��ر���ض عرب املحرتفون وهواة التزلج على اجلبال �أن� � � ��دورا ،ويف امل �ق��دم��ة ي �ج��د الزائر
الزائر يف اجلناح بالدخول من الباب وم ��وق �ع �ه ��ا اجل� � �غ � ��رايف ،واب � � � ��راز فن ال�شا�شة الكبرية اله�ضاب والوديان الثلجية و�سط �أجواء مفعمة بالإثارة جم���س��م ي�ع��ر���ض ت�ضاري�سها بتقنية
"ثري دي" ،ويك�شف طبيعتها املتميزة،
ليكت�شف �أن الت�صميم الداخلي عبارة العمارة والأعمال الإن�شائية يف البنية واجلبال التى تتو�سطها �أودية �صغرية واال�ستمتاع مبمار�سة هواياتهم.
عن �ساحة مفتوحة لي�س بها حواجز التحتية ب�ه��دف التنمية امل�ستدامة ،ت�شتهر بها �أندورا ،كما ي�شاهد الزائر وم��ع دخ ��ول اجل �ن��اح جن��د اجلدارين وموقعها اال�سرتاتيجي على احلدود
�إال م��ن �ستوديو دائ ��ري ي�ضم �شا�شة ك�م��ا ي�ع��ر���ض ن �ب��ذة ع��ن اجل �ب��ال التى م ��ن خ�لال �ه��ا �أه � ��م امل �ن �ت �ج �ع��ات التي يف املواجهة عليهما �شا�شات للعر�ض ب�ين �إ�سبانيا وف��رن���س��ا ،وه��ذا املج�سم
عمالقة على �شكل ب��ان��ورام��ا لعر�ض تك�سوها ال�ن�ب��ات��ات وال �ل��ون الأخ�ضر تزدهر غالباً يف ف�صل ال�شتاء ،ويهتم و�أج � � ��زاء م ��ن امل �ع �ل��وم��ات امل �ه �م��ة عن ي �� �س �ق��ط ع �ل �ي��ه � �ش �ع��اع � �ض��وئ��ي يبني

الت�ضاري�س وال��ودي��ان وق�م��م اجلبال
وم� ��ا مت �ت �ل �ك��ه م ��ن م �ن��اظ��ر طبيعية
خ�لاب��ة ت�ن�ف��رد ب�ه��ا ع��ن دول العامل،
وقد ا�ستح�سن املنظر اجلمهور و�أخذ
م��ن وقتهم واللتقاط �صور تذكارية
م�ع��ه ،وت�ع�ت�بر ه��ذه ال���س��اح��ة مريحة
ج��داً للنظر حيث �أن الت�صميم كان
ع�ل��ى اجل � ��دران وه ��ذا امل�ج���س��م الذي
ي �ع �ك ����س امل �� �س��اح��ة ال �ك �ل �ي��ة لأن � � ��دورا،
وال�شا�شة العمالقة البانوراما تكمل
امل���ش�ه��د ب �ع��ر���ض ك��ل اجل ��وان ��ب التى
تهم الزائر ملعرفة ثقافتها وتاريخها
ومنط احلياة فيها وجميع القطاعات
التى ت�سد حاجة امل��واط��ن يف �أن��دورا،
ويف ا��ش��ارة �إىل �أن�ه��ا يف تطور وتنمية
م�ستمرة يف ال�سنوات الأخرية وتعتمد
ب���ش�ك��ل ك �ب�ير ع �ل��ى ق �ط��اع ال�سياحة
والتجارة ،وتعد ال�سياحة �أهم الروافد

االق �ت �� �ص ��ادي ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل بع�ض
ال���ص�ن��اع��ات ،م�ث��ل الأخ �� �ش��اب والتبغ
والأث��اث ،ومن �أهم عوامل اجلذب يف
�أن��دورا للزوار وال�سياح� ،أنها ال تطبق
�ضرائب على ال��دخ��ل �أو ال���ش��راء ،لذا
تعد الأرخ�ص على الإطالق يف �أوروبا،
في�أتيها املت�سوقون من �إ�سبانيا وفرن�سا
وبريطانيا وخمتلف الدول الأوروبية،
كما �أثمر و�ضعها كمنطقة معفاة من
الر�سوم اجلمركية م��ا �ساهم يف منو
قطاع التجزئة يف ال�ب�لاد� ،إىل جانب
كونها م�صدراً لعدد كبري من املعادن
مثل احل��دي��د والر�صا�ص وال�ت��ي تعد
من �أه��م م��وارده��ا الطبيعية تاريخياً
وهناك �أي�ضاً الينابيع ال�ساخنة ما �أدى
�إىل �إن���ش��اء �أك�ب�ر املنتجعات ال�صحية
يف �أوروب� � � ��ا ،وج �ع �ل �ه��ا وج �ه��ة للعالج
بال�سياحة العالجية

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للت�صدي لظاهرة التنمر 2022
•• العني-الفجر:

ُت���ش��ارك جامعة الإم ��ارات العربية
املتحدة يف احتفاالت الدولة باليوم
العاملي للت�صدّي لظاهرة التن ّمر
 ،2022والذي قامت هيئة الأمم
املتحدة ب�إطالقه بهدف وقف ومنع
�أف �ع��ال ال�ت�ن� ّم��ر ب�ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال�ه��ا يف
جميع �أنحاء العامل ،حيث �أظهرت
�إح�صائيات وزراة العدل الأمريكية
�أن طف ً
ال واح��داً من بني كل �أربعة
�أط �ف��ال يتعر�ض للتنمر ،و�أك ��دت

تلك الإح���ص��ائ�ي��ات �أن  71%من
الأط� �ف ��ال امل ُ�ت �ع��ر� �ض�ين ل�ل�ت�ن�م��ر ال
يزالوا يواجهون التنمر يف الكرب،
الأمر الذي يجعله م�شكلة ال نهائية
وغري متوقفة.
وب � �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ق � ��ال الدكتور
�أ�شرف م�صطفى ،حما�ضر يف كلية
الرتبية بجامعة الإم��ارات العربية
املتحدة" :ت�ضع القيادة الر�شيدة
يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
امل�سرية التعليمية واحل�ف��اظ على
كرامة الإن�سان و�سعادته على ر�أ�س

�أول��وي��ات �ه��ا ,ل��ذا ت�سعى امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف الدولة �إىل امل�ساهمة
يف دفع عجلة التعليم �إىل م�ستويات
جديدة تواكب التطورات والأهداف
امل�ستدامة يف الر�ؤى الوطنية".
و�أ� � � �ض� � ��اف ال� ��دك � �ت� ��ور �أ� � � �ش� � ��رف" :
نفتخر ب�أن دولة الإم��ارات العربية
املتحدة قامت بفر�ض العديد من
الت�شريعات والقوانني التي �ساهمت
يف ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ان �ت �� �ش��ار التن ّمر،
وال ��ذي ب��ات م��ن امل��وا��ض�ي��ع الهامة
التي ت�سعى الكثري م��ن امل�ؤ�س�سات

بخطورته ،وو�ضع كافة الأ�ساليب
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات احل��دي�ث��ة للح ّد
م� �ن ��ه يف جم �ت �م �ع �ن��ا ب �� �ش �ك��ل ع ��ام
ومدار�سنا ب�شكل خا�ص".
و�أردف قائ ً
ال�" :إمياناً بدور املعلم
يف معاجلة التنمر و�سلبياته على
طالب املدار�س كفقدان الإح�سا�س
ب��ال��ذن��ب ،وال �ق �ل��ق ،وف �ق��دان الثقة
ب��ال �ن �ف ����س ،والإ� � �ص ��اب ��ة ب ��أم��را���ض
مزمنة م�ستقب ً
ال ،وت��دين امل�ستوى
املحلية �إىل درا�سته ودرا�سة �أ�شكاله ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،وزي � ��ادة ال �ع��دوان �ي��ة يف
و� � �ص ��وره امل �ت �غ�ي�رة ون �� �ش��ر الوعي امل� �ج� �ت� �م ��ع ،ت� �ق ��وم ك �ل �ي��ة الرتبية

بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة
منذ �سنوات ع��دة بالت�صدي لهذه
ال �ظ��اه��رة م��ن خ�ل�ال ت�ع��اون�ه��ا مع
وزارة الرتبية والتعليم ،واملجل�س
الأع�ل��ى للأمومة والطفولة ،عرب
ت�ن�ظ�ي��م ال �ع��دي��د م ��ن امل � ��ؤمت� ��رات،
والندوات ،وور�ش العمل التي تهدف
�إىل ا�ستك�شاف حجم هذه الظاهرة
و�أثرها بطريقة علمية ومنهجية،
وو�ضع �أف�ضل احللول والتو�صيات
لأ��ص�ح��اب ال �ق��رار ل�ضمان توفري
بيئة تعليمية �آمنة لكل الأطفال".

واختتم الدكتور �أ�شرف ت�صريحه
بالقول " :حتر�ص جامعة الإمارات
على �أن تواكب مناهجها التعليمية
توجهات القيادة الر�شيدة املُتعلقة
ّ
بن�شر ال���س�ع��ادة ،والأم� ��ن ،والأم ��ان
يف جمتمع الإم � ��ارات ،ح�ي��ث توفر
كلية الرتبية يف اجلامعة منهجاً
�أك��ادمي �ي �اً ��ش��ام� ً
لا �ضمن براجمها
املتن ّوعةُ ،ي�سهم يف �إع��داد معلمني
واع�ي�ن مب�ف�ه��وم ال�ت�ن�م��ر و�أ�شكاله
وط ��رق احل� � ّد م �ن��ه ،وي���ش�ج��ع على
ن �� �ش��ر ال ��وع ��ي امل �ط �ل��وب ب�ضرورة

التعاي�ش ال�سلمي وغ��ر���س مبادئ
ال �ت �� �س��ام��ح وال� ��� �ص ��داق ��ة والأخ� � ��وة
بينهم .ونحن مع تثميننا وتقديرنا
لهذه اجلهود املبذولة ندعو الأ�سر
واملعلمني �إىل بذل جهود مُ �ضاعفة
من �أج��ل تن�شئة �أبنائهم على خلق
ق��ومي و�سلوك م�ستقيم وامل�شاركة
امل �� �س �ت �م��رة يف ح� �م�ل�ات التوعية
� �ض��د ال �ت �ن �م��ر ،ورف �� �ض��ه م��ن �أجل
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت �ق��دمي ي ��د العون
للأبناء ملعاجلة مثل هذه الظواهر
ال�سلبية".
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مركز الفنون يف نيويورك �أبوظبي يقدم فعاليات متنوعة يف مو�سم الربيع
•• �أبوظبي-وام:

ك�شف مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن �أب��رز الفعاليات
وال�ع��رو���ض املتنوعة ملو�سم الربيع ال�سابع ال��ذي يت�ضمن حزمة من
امل�شاريع الإبداعية والأعمال الفنية املف�ضلة لدى ع�شاق الفنون حتت
�شعار احلا�ضر وامل�ستقبل ،والذي ي�ستمد �إلهامه من اليوبيل الذهبي
لدولة الإمارات والتوجهات امل�ستقبلية لإك�سبو  2020دبي.
وت���س�ل��ط ع��رو���ض امل��و��س�ي�ق��ى وامل �� �س��رح وال��رق ����ص والأف �ل��ام وال�شعر
والعرو�ض متعددة التخ�ص�صات ال�ضوء على موا�صلة مركز الفنون يف
اجلامعة اال�ستثمار يف فنون الأداء واالقت�صاد الإبداعي يف الدولة.

وق��ال بيل ب��راغ�ين ،امل��دي��ر الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة
نيويورك �أبوظبي �إن مركز الفنون حافظ على ن�شاطه خالل العامني
املا�ضيني ،وقدم جمموعة من الربامج املبتكرة وا�ستثمر يف العديد من
الفنانني عن طريق برامج التكليف والتطوير املهني ".
و�أ�ضاف :ت�سعدنا عودة الفعاليات املبا�شرة �إىل املركز بعد انقطاع ملدة
عامني رغم ما تعلمناه من جتربة االنتقال �إىل الفعاليات االفرتا�ضية
ل �ت �ج��اوز الأ� �ش �ك��ال امل �ع �ه��ودة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل ب�ين الفنانني
واجلمهور ،ونعتزم االنطالق من هذه التجربة ال�ستك�شاف مزيد من
الطرق املبتكرة لعر�ض املواهب العاملية ودعم امل�شهد الفني املحلي يف
الإمارات.

وي�شهد مركز الفنون عودة العديد من العرو�ض املبا�شرة ،مبا فيها "
� 32صوت " ،الفيلم الوثائقي املبا�شر الذي يقدم جتربة ح�سية غامرة
لإعادة ر�سم احلدود بني العرو�ض املبا�شرة والأفالم �إ�ضافة �إىل العديد
من العرو�ض الأخرى التي ي�شهدها هذا املو�سم.
وتعتزم فرقة �سمة للم�سرح الراق�ص من دب��ي تقدمي عر�ض قافية
يف امل�سرح الأح�م��ر يومي ال�سبت  19والأح��د  20م��ار���س؛ ويت�ضمن
العر�ض جزءا �إ�ضافيا م�صمما لإك�سبو  2020دبي.
وتوا�صل فعالية �إيقاعات على ال�سطح� ،أطول فعالية �شعرية يف ال�شرق
الأو�سط� ،أم�سياتها املفتوحة وم�سابقاتها ال�شعرية بجامعة نيويورك
�أبوظبي يومي اجلمعة  25مار�س و 20مايو .2022

08
�سارة الأمريي تزور جمل�س �أبحاث التكنولوجيا املتطورة ومراكز البحوث املتخ�ص�صة يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

زارت م� �ع ��ايل � � �س� ��ارة ب �ن ��ت يو�سف
الأم�ي�ري وزي ��رة دول��ة للتكنولوجيا
املتقدمة ،جمل�س �أبحاث التكنولوجيا
املتطورة يف �أبوظبي ،املعني بت�أ�سي�س
م�ن�ظ��وم��ة ب �ح��ث وت �ط��وي��ر متطورة
يف جم ��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة،
وتعزيز التحوّل �إىل االقت�صاد املعريف
يف الإم� � � � ��ارة ،وامل �� �س��اه �م��ة يف قيادة
�أولويات البحث اال�سرتاتيجي لدولة
الإمارات.
راف��ق معاليها خ�لال ال��زي��ارة �سعادة
�سامل بطي �سامل القبي�سي ،مدير عام
وكالة الإمارات للف�ضاء.
ورحب �سعادة في�صل البناي� ،أمني عام
جمل�س �أبحاث التكنولوجيا املتطورة،
بالزوار رفيعي امل�ستوى ،و�أطلعهم على
امل�شاريع الرئي�سية للمجل�س� ،إ�ضافة
�إىل م�شاريع �أ�سباير ،ذراع �إدارة برامج
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف امل �ج �ل ����س .وجت ��ول
الزائرون يف مراكز البحوث احلديثة
يف معهد االبتكار التكنولوجي ،ذراع
الأب � �ح ��اث ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة يف املجل�س،
و�شهدوا ب�أنف�سهم العديد من امل�شاريع
الرائدة اجلارية حال ًيا.
و�أك� � ��دت م �ع��ايل � �س ��ارة الأم� �ي��ري �أن
جمل�س �أبحاث التكنولوجيا املتطورة

يف العا�صمة �أب��وظ�ب��ي ،يعك�س التزام
دولة الإمارات بتطوير ا�سرتاتيجيات
مبتكرة وبيئة تكنولوجية متكاملة،
��ض�م��ن ت��وج��ه ا� �س�ترات �ي �ج��ي تدعمه
القيادة الر�شيدة ،وترتجمه خمتلف
اجلهود الوطنية ،من خالل التكامل
وال � �ت � �ع� ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق االحت � � ��ادي
واملحلي ،لتعزيز �أداء كافة القطاعات
م��ن �أج��ل تطوير االق�ت���ص��اد املعريف،
منوهة بتجربة املجل�س وم��ا ميلكه
من خربات وكفاءات رائدة.
و�أ�ضافت معاليها �أن وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ،تنظر �إىل
امل�ؤ�س�سات البحثية على �أنها �شريك

موثوق لدفع وترية االبتكار وتطوير
ق �ط��اع ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر ،ويحتل
املجل�س مكانة رائ��دة يف اال�ست�شراف
امل���س�ت�ق�ب�ل��ي ،وم ��ن خ �ل�ال الأه � ��داف
اال�سرتاتيجية للوزارة ،ندعم حتفيز
االبتكار وتبني التكنولوجيا املتقدمة
الداعمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات
وج � �ه ��ة ع ��امل� �ي ��ة ل � ��ري � ��ادة �صناعات
امل�ستقبل.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ال ��زي ��ارة ،ق ��ال �سعادة
ف �ي �� �ص��ل ال� �ب� �ن ��اي" :تتزامن زي� ��ارة
م�ع��ايل ��س��ارة الأم�ي�ري �إىل من�ش�آتنا
يف مدينة م�صدر مع �إط�لاق العديد
من املبادرات املميزة التي �ست�سهم يف

تر�سيخ ريادتنا يف جمال التكنولوجيا
املتقدمة ب��الإم��ارات وخ��ارج�ه��ا .لقد
ب��ذل�ن��ا ج �ه��وداً ك �ب�يرة م�ن��ذ الإط�ل�اق
لكي نحدد التحديات احلالية ونتوقع
ال�ف��ر���ص املحتملة ون�ع��زز ا�ستعدادنا
ك�م��رك��ز متخ�ص�ص يف التكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة ال��س�ت�غ�لال ه��ذه الفر�ص.
و�إن النتائج امللمو�سة التي نراها من
خ�لال تعزيز ا�ستقالليتنا التقنية،
ت�شجعنا على جت��اوز كافة التحديات
وزيادة الزخم يف الأعوام القادمة".
وبد�أت اجلولة مبركز بحوث الطاقة
املوجهة ،حيث �أطلع الدكتور �شوقي
ق��ا��س�م��ي ،ك�ب�ير ال�ب��اح�ث�ين يف املركز
وف��ري�ق��ه ،ال ��زوار ع�ل��ى �آخ ��ر جناحات
امل��رك��ز يف �إط�ل�اق خمترب تفاعل بني
ال �ل �ي��زر وامل � ��ادة ،وم �� �ش��روع الت�صوير
باملوجات الدقيقة التداخلية متعددة
ال�ن�ط��اق��ات امل�ح�م��ول��ة ب��ال �ه��واء ،وقد
مت ه��ذا امل�شروع بالتعاون م��ع �شركة
 RADAZال�ب��رازي � �ل � �ي� ��ة ذات
التقنيات الريادية.
وع� ��ر�� ��ض ال� �ف ��ري ��ق �أي � ��� ً��ض� ��ا GPS
 ،Spooferوهو جهاز �شبيه بجهاز
الإر�� �س ��ال ال�لا��س�ل�ك��ي مي�ك�ن��ه �إر�سال
�إ�شارة  GPSمزيفة �إىل هوائي جهاز
اال��س�ت�ق�ب��ال حل�ج��ب �إ� �ش ��ارة .GPS
واطلع الزائرون كذلك على الإجناز

الأب��رز ملركز بحوث الطاقة املوجهة
يف ع ��ام  ،2021وه ��و �إط �ل��اق �أول
خمتربات التوافق الكهرومغناطي�سي
يف امل �ن �ط �ق��ة /خم � �ت�ب��رات ال �ت��واف��ق
الكهرومغناطي�سي ،وهي من�ش�أة تعزز
�إمكانات دولة الإمارات واملنطقة ككل
من خالل تقليل احلاجة لال�ستعانة
مب�صادر خارجية بخ�صو�ص متطلبات
اختبار التوافق الكهرومغناطي�سي.
ثم قامت معاليها و�سعادة القبي�سي
ب�ج��ول��ة يف م��رك��ز ب �ح��وث الكوانتوم
والتقيا بالدكتور جيم�س غريف� ،أحد
م ��دراء امل��رك��ز وف��ري�ق��ه ،واط�ل�ع��ا على
اجلهود العظيمة التي يبذلها املركز
يف �صنع �أول حا�سوب كمي يف املنطقة
العربية .وا�ستمعا �أي�ضاً �إىل �شرح حول
التح�سينات امل�ستمرة التي جتري على
 ،QIBOوهو نظام ت�شغيل مفتوح
امل �� �ص��در ل�ل�أج �ه��زة ال�ك�م�ي��ة� ،إ�ضافة
�إىل ج �ه��ود ال �ف��ري��ق يف ت�ع��زي��ز قدرة
ال ��وح ��دات ال�ك�م�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة التي
ت���س��اه��م يف ت �ع��زي��ز ق � ��درات املعاجلة
احلا�سوبية.
وق��ام��ت ال��دك �ت��ورة جن ��وى الأع � ��رج،
ك �ب�ي�رة ال �ب��اح �ث�ين يف م��رك��ز بحوث
الت�شفري ،وفريقها ب��إح��اط��ة معايل
الوزيرة حول م�شروع املركز لتطوير
خوارزميات الت�شفري ما بعد الكوانتوم

ال �ت��ي حت��اف��ظ ع�ل��ى ال�ت���ش�ف�ير وعلى
�أم ��ن ال�ب�ي��ان��ات ال���س��ري��ة يف ع ��امل ما
بعد الكوانتوم .كما �شاهدت معاليها
ع��ر��ض�اً مب�سطاً ع��ن ط��رق الت�شفري
با�ستخدام تبادل املفاتيح والتوقيعات
الرقمية.
وقامت معايل �سارة الأمريي و�سعادة
� �س��امل ال�ق�ب�ي���س��ي ج��ول��ة يف من�ش�آت
م��رك��ز ب�ح��وث ال��روب��وت��ات امل�ستقلة،
حيث تعرفا على رح�ل�ات الطائرات
امل�سرية طويلة امل��دى وق��درات امل�سح
الداخلي لدى الروبوتات .وقام فريق
امل��رك��ز ب��إح��اط��ة ال�ضيفني ح��ول �آخر
الإجنازات ،مبا يف ذلك م�شاركة فريق
 TII-EuroRacingيف �أول
�سباق ع��امل��ي لل�سيارات ب��دون �سائق،

بينما تعود فرقة ال��روك م��اري ماكربايد ،التي قدمت �أول عر�ض يف
مركز الفنون خالل مو�سمه التجريبي يف فرباير  ،2015بدعم من
البعثة الأمريكية لتقدمي عر�ض مميز يف جناح الواليات املتحدة يف
�إك�سبو  2020دبي.
كما ي�ست�ضيف امل�سرح الأحمر عر�ض ذا �ستوريفيل مو�سكيتو للفنان كيد
كواال يف  12و 13مايو  ،2022حيث ي�أتي العر�ض بتكليف م�شرتك
م��ن م��رك��ز ال�ف�ن��ون ل�ي�ق��دم رواي ��ة م���ص��ورة ي�ت��م عر�ضها وت�صويرها
وت�سجيلها يف الوقت احلقيقي ،وي�ضم م�سرحا للدمى ونظام �صوتي
وثالثة عازيف كمان مع جتربة �سينمائية مبا�شرة وواقعية.
ويت�ضمن املو�سم العديد من والفعاليات والعرو�ض الفنية املتميزة.

وه� ��و � �س �ب��اق Autonomous
 Challengeمبعر�ض "�سي �إي
�إ�س  "2022يف مدينة ال�س فيجا�س.
وقد �سلط فريق الإدارة العليا يف معهد
االب�ت�ك��ار التكنولوجي ،ال���ض��وء على
�إط�لاق جمل�س �أب�ح��اث التكنولوجيا
امل �ت �ط��ورة لـ"فينت�شر ون" ،ال� ��ذراع
اجلديد الذي �سيُعنى بت�سهيل عملية
التحول التجاري للملكيات الفكرية
وتعزيز منظومة ال�شركات النا�شئة
وحت�سني قابلية ا�ستخدام التطورات
البحثية ال�ت��ي ت�ضطلع ب�ه��ا املراكز
البحثية التابعة للمعهد يف الأ�سواق،
وذل��ك بهدف �إح��داث �أث��ر �إيجابي يف
��ش��ري�ح��ة وا� �س �ع��ة م��ن ال���س�ك��ان حول
ال �ع��امل .وق ��ام ف��ري��ق الإدارة العليا

ب�إحاطة معايل الوزيرة و�سعادة �سامل
القبي�سي ح��ول ثالثة مراكز بحثية
جديدة تابعة للمعهد ومتخ�ص�صة يف
الدفع والطاقة البديلة والتكنولوجيا
احليوية ،حيث من املقرر �أن ت�ضفي
هذه املراكز اجلديدة قيمة كبرية يف
تعزيز منظومة التكنولوجيا املتقدمة
احلالية يف �أب��وظ�ب��ي وتر�سيخ مكانة
الإم� � ��ارة ك �م��رك��ز م�ف���ض��ل للأبحاث
وال �ت �ط��وي��ر وا� �س �ت �ق �ط��اب اخل�ب��رات
ال�ع��امل�ي��ة ورع��اي��ة امل��واه��ب املحلية يف
ت�خ���ص���ص��ات ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ،وذلك بهدف
�إج��راء �أب�ح��اث متطورة واال�ضطالع
ب�ن�ت��ائ��ج م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن حت ��دث �أث ��راً
حتولياً.

جامعة الإمارات وجامعة زايد تعلنان عن املقرتحات الفائزة يف �أول برنامج بحثي م�شرتك

•• دبي-الفجر:

�ألقى معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار
الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
 الرئي�س الأعلى جلامعة الإماراتالعربية امل�ت�ح��دة ،م�ساء �أم����س كلمة
يف احل �ف��ل ال � ��ذي �أق� �ي ��م يف معر�ض
اك�سبو  2020ب��دب��ي ل�ل�إع�لان عن
امل�ق�ترح��ات البحثية ال�ف��ائ��زة يف �أول
برنامج بحثي م�شرتك ب�ين جامعة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة وجامعة
زايد.
ح�ضر احل�ف��ل م�ع��ايل ن ��ورة الكعبي،
وزي� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب  -رئي�س
ج��ام�ع��ة زاي� ��د ،وال �ق �ي��ادة التنفيذية
والإدارة العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني من اجلامعتني.
و�أو� � �ض� ��ح ال��رئ �ي ����س الأع � �ل ��ى �أهمية
ال �ب��رن � ��ام � ��ج ال� �ب� �ح� �ث ��ي امل � �� � �ش �ت�رك:
"ت�أ�س�ست م�ؤ�س�ساتنا لتعزيز البنية
التحتية ل�ل�م�ع��ارف وال� �ق ��درات التي

أ�سا�سا ال�ستقرار وتقدم دولتنا.
توفر � ً
ك�م��ا �أن �ن��ا نتحمل م���س��ؤول�ي��ة تخريج
وت�أهيل وتدريب الطلبة من الأجيال
القادمة من املهنيني ورجال الأعمال
واملبتكرين املبدعني .وكذلك توفري
امل � � ��وارد ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا الباحثون
وم �ع��اه��د ال �ب �ح��ث ل �ت �ع��زي��ز املعرفة
وتقدمي حلول للتحديات االقت�صادية
واالجتماعية احلالية ،و�إ�سداء امل�شورة
لنا ب�ش�أن االحتماالت امل�ستقبلية
وق��ال معاليه� :إن الربنامج البحثي
امل �� �ش�ت�رك ي� ��ؤك ��د ب � � ��أن امل�ؤ�س�ستني
االحتاديتني ت�شرتكان يف م�س�ؤولية
م���ش�ترك��ة لتلبية ه��ذه االحتياجات
وال�ت�ط�ل�ع��ات ال��وط �ن �ي��ة .و�أو�� �ض ��ح �أن

الربنامج له �أهمية خا�صة و�أن عملنا
امل�شرتك يعود بالفائدة على اجلميع،
م ��ؤك��داً �أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون و�أن جوهر
ال �ت �ق��دم ال �ب �� �ش��ري ي�ك�م��ن يف احل ��وار
والتعاون وتبادل امل�صالح والأفكار.
وم�ضى يقول� :إن قدرتنا على توحيد
اجلهود �أمر �ضروري �إذا �أردنا االهتمام
ب��اح�ت�ي��اج��ات�ن��ا امل�ت�ب��ادل��ة واال�ستفادة
م��ن م��واه��ب بع�ضنا البع�ض .لذلك
ف��إن الربنامج البحثي امل�شرتك بني
ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وج��ام�ع��ة زاي ��د ي ��ؤك��د ال�ت��زام�ن��ا بهذه
امل�ب��ادئ ويعزز ق��وة روابطنا الأخوية
والفكرية ".
من جانبها �أ ّكدت معايل نورة الكعبي،

وزي ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب – رئي�سة
ج��ام�ع��ة زاي ��د ،ع�ل��ى �أن ه��ذا التعاون
�سيُ�سهم يف توحيد جهود م�ؤ�س�ستني
�أكادمييتني عريقتني لرفع الكفاءة
الأك��ادمي�ي��ة والبحثية التي ُنقدّمها
ل �ق��ادة ال �غ��د وال� �ع ��امل �أج� �م ��ع ،الفتة
�إىل �أن م�ه�م��ة �إع � ��داد �أج� �ي ��ال �أكرث
ك �ف��اءة وق ��درة للمُ�شاركة يف م�سرية
ال �ت �ق��دم وال�ت�ن�م�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة خالل
املرحلة املُقبلة ُتع ّد من �أهم واجباتنا
الوطنية ،خا�صة و�أننا على عتبة عهد
جديد -ممُ ّثلة يف م�شاريع اخلم�سني-
التي تهدف لتمكني ب�لادن��ا و�شبابنا
للتغيرّات اجلديدة وحتدياتها.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن الربنامج

البحثي امل�شرتك بني جامعة الإمارات
وجامعة زاي��د يدعم م�شاريع البحث
والتطوير يف امل�ج��االت ذات الأولوية
ال��وط�ن�ي��ة :ال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة وعلوم
الف�ضاء وعلم الفلك واملياه والطاقة
وال� �غ ��ذاء وع �ل��وم ال�ب�ي�ئ��ة والبيانات
ال �� �ض �خ �م��ة وال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
والعلوم االجتماعية واالقت�صادية.
تقوم جامعة الإمارات العربية املتحدة
وج��ام �ع��ة زاي� ��د ب�ت�م��وي��ل املقرتحات
البحثية الفائزة بالت�ساوي مبا ي�صل
�إىل �إج � �م� ��ايل  400,000دره ��م
للم�شاريع ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى املختربات
و 250,000دره � ��م للم�شاريع
الأخ ��رى .حت��دد املقرتحات البحثية

الفائزة من خالل التقييم اخلارجي
امل �ق��دم��ة م ��ن ال �ن �ظ��راء يف املجاالت
الأك� ��ادمي � �ي� ��ة ذات ال �� �ص �ل��ة .ي�شمل
التقييم جودة املقرتحات البحثية من
حيث الأهمية الأكادميية ،والأ�صالة،
وامل� � ��واءم� � ��ة م� ��ع اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ات
امل��ؤ��س���س�ي��ة� .سيتم ت�ق��دمي الربنامج
البحثي �سنوياً بالتناوب على �إدارة
ال�ب�رن ��ام ��ج ب�ي�ن ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات
العربية املتحدة وجامعة زايد.
ّ
مت هذا العام تقدمي ثمانية وخم�سون
مقرتحاً بحثياً يف �إطار عملية تقييم
تناف�سية .و�أو� �ض��ح ال��رئ�ي����س الأعلى
�أه�م�ي��ة م�ع��اي�ير التقييم ب��ال�ق��ول" :
ت ��ؤك��د امل �ع��اي�ير ق�ي�م��ة ن�ت��ائ��ج البحث

وقدرتها على تعزيز املعرفة وفائدتها
وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا .ك �م��ا ت���ض�م��ن ا�ستمرار
م�ؤ�س�ستنا يف دعم التوجهات الوطنية
نحو االب�ت�ك��ار والإب� ��داع ال�ضروريني
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة مل�ج�ت�م��ع دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة واقت�صادها.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إنها تعزز املواءمة بني
مهامنا امل�ؤ�س�سية وجماالت الأولوية
الوطنية "
و�أعرب معايل زكي ن�سيبة عن تقديره
جلهود جميع امل�شاركني يف الربنامج:
"�أتقدم ب��ال���ش�ك��ر ل�ل�ف��رق الثمانية
واخلم�سني الذين قدموا مقرتحات
ب �ح �ث �ي��ة اله �ت �م��ام �ه��م ب �ه ��ذا امل�سعى
التناف�سي الكبري .ت�شكل م�شاركتكم

من بني �أكرث من  1000جامعة على م�ستوى العامل

دافعا لتحقيق الفائدة لنا جمي ًعا .كما
�أعرب عن امتناين الكبري للموظفني
من جامعة الإمارات العربية املتحدة
وج��ام �ع��ة زاي � ��د ال ��ذي ��ن ا� �س �ه �م��وا يف
�إجناح قيادة وتنظيم و�إدارة الربنامج
البحثي امل�شرتك ".
ويف اخلتام ق��ال� " :أتطلع �إىل �إحراز
ال�ت�ق��دم وال �ت �ط��ور يف ك��اف��ة امل�شاريع
و�أمتنى لكم التوفيق والنجاح .و�أنني
على ثقة تامة يف �أن قيمة خمرجاتكم
امل � �� � �ش�ت��رك� ��ة � � �س � �ت � �ك� ��ون �أك � �ب � ��ر من
ا�ستثماراتنا .تدعم جامعة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة وج ��ام� �ع ��ة زاي ��د
امل�ب��ادئ الع�شرة التي حددتها دولتنا
على م��دى اخلم�سني ع��ا ًم��ا القادمة
واالق�ت���ص��اد ووح ��دة ال��وط��ن .ونعمل
على تقدمي الأدوات الفكرية وتطوير
امل� � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وت �ع��زي��ز التعاون
واالن� �ف� �ت ��اح واالل � �ت� ��زام ب ��الأول ��وي ��ات
االن�سانية والبيئية على امل�ستويني
املحلي والدويل ".

اختيار جامعة �أبوظبي لت�ست�ضيف طلبة جامعات
�إندوني�سية لتعزيز التبادل املعريف والأكادميي
•• �أبوظبي-الفجر:

متا�شياً مع التزامها ب�أهمية التبادل
املعريف والأكادميي بني اجلامعات؛
�أع � �ل � �ن� ��ت ج ��ام� �ع ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي عن
ا�ست�ضافتها جمموعة من الطلبة
من ت�سع جامعات �إندوني�سية عريقة
خالل ف�صل الربيع للعام الدرا�سي
 2022وذل��ك عقب اختيارها من
قبل جائزة التنقل ال��دويل للطلبة
الإن��دون �ي �� �س �ي�ين .وت �ع �ت�بر جامعة
�أب ��وظ� �ب ��ي امل ��ؤ� �س �� �س��ة الأك ��ادمي� �ي ��ة
الوحيدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا التي مت اختيارها
من بني �أك�ثر من  1000جامعة،
ن �ظ��راً ل�ت�م�ي��زه��ا يف ت �ق��دمي جتارب
تعليمية ترتقي لأف�ضل امل�ستويات
العاملية.

ك�ج��زء م��ن ال�ت��زام جامعة �أبوظبي
ب��ال �ت �ب��ادل امل� �ع ��ريف وال �ث �ق ��ايف على
م�ستوى ال �ع��امل�� ،س�ت��زود اجلامعة
ال�ط�ل�ب��ة امل��وف��دي��ن ب��أف���ض��ل امل ��وارد
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت ��ي ��س�ت�م�ك�ن�ه��م من
حتقيق �أق�صى درجات التفوق خالل
م�سريتهم الأك��ادمي �ي��ة .و�سيتمكن
ال �ط �ل �ب��ة خ�ل��ال ف�ت��رة تواجدهم
يف ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي م��ن التعامل
م��ع جت��ارب ج��دي��دة واك�ت���س��اب فهم
�أك� �ب��ر مل �ج��االت �ه��م ال �ع �ل �م �ي��ة لدى
كليتي الهند�سة و�إدارة الأع�م��ال يف
اجلامعة .و�ستتاح الفر�صة للطلبة
لإك �م��ال �أرب� ��ع م���س��اق��ات يف جامعة
�أب ��وظ� �ب ��ي ،ح �ي��ث ��س�ي�ت��م احت�ساب
امل �� �س��اق��ات م��ن ال �� �س��اع��ات املعتمدة
لرباجمهم يف جامعاتهم الأم.
وت �ع �ت�ب�ر ج ��ائ ��زة ال �ت �ن �ق��ل ال� ��دويل

ل �ل �ط �ل �ب��ة الإن��دون �ي �� �س �ي�ي�ن اجلهة
امل�س�ؤولة عن تقدمي املنح والبعثات
ال��درا��س�ي��ة للطلبة يف �إندوني�سيا،
وت �ع �ن��ى ب �ت �م��وي��ل ب ��رام ��ج التنقل
الدولية التي تتيح للطلبة فر�صة
االبتعاث لف�صل درا�سي كامل لدى
�أب��رز اجلامعات يف العامل ،الختبار
ث �ق��اف��ة ال �ب �ل��د امل �� �ض �ي��ف والقيام
مب� �ه ��ام ووظ � ��ائ � ��ف ع �م �ل �ي��ة ت�ث�ري
قدراتهم وت�صقل مهاراتهم ،وتعزز
م��ن تفاعلهم م��ع ث�ق��اف��ات جديدة
خم�ت�ل�ف��ة ف �� �ض� ً
لا ع ��ن م�ساهمتها
يف ب �ن��اء �شبكة ع�لاق��ات دول �ي��ة مع
اجلامعات الرائدة يف جميع �أنحاء
العامل.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال الربوفي�سور
ت � ��وم � ��ا� � ��س ه ��و�� �س� �ت� �ي� �ت� �ل ��ر ،ن ��ائ ��ب
م��دي��ر ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي لل�ش�ؤون

الأك��ادمي �ي��ة�" :إن اخ �ت �ي��ار جامعة
�أبوظبي ال�ست�ضافة ه��ؤالء الطلبة
ي �� �س �ل��ط ال� ��� �ض ��وء ع �ل��ى العالقات
الوثيقة وطويلة الأمد التي تربط
ب�ي�ن �إن��دون�ي���س�ي��ا ودول� ��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة .وي�شرفنا �إدراج
ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي ��ض�م��ن القائمة
النهائية املر�شحة للح�صول على
ج ��ائ ��زة ال �ت �ن �ق��ل ال� � ��دويل للطلبة
الإن ��دون� �ي� ��� �س� �ي�ي�ن ل� �ع ��ام ،2021
وال �ت �ع��اون م��ع اجل ��ائ ��زة يف برامج
تبادل الطلبة املتميزين وامل�ؤهلني
ت ��أه �ي�ل�ا م �ت �م �ي��زاً يف �إندوني�سيا،
وا�ست�ضافتهم يف حرمنا اجلامعي
كطلبة م�سجلني ر�سمياً وم�ستحقني
ل�ساعاتها الر�سمية يف جامعاتهم
الأم� .سي�ساهم ه � ��ؤالء ال�ط�ل�ب��ة يف
�إث��راء احلياة الثقافية يف جامعتنا،

ونتطلع لهذه الفر�صة اال�ستثنائية
التي �ستمكن طلبتنا احلاليني من
التوا�صل وم�شاركة املعرفة مع طلبة
من خلفيات خمتلفة .ويج�سد هذا
التعاون مع جائزة التنقل الدويل
للطلبة الإن��دون�ي���س�ي�ين العالقات
ال �ق ��وي ��ة وامل �ت �ن��ام �ي��ة ب�ي�ن جامعة
�أب ��وظ� �ب ��ي و� �ش��رك��ائ �ن��ا يف خمتلف
الهيئات التعليمية يف �إندوني�سيا".
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال��دك �ت��ور رحمت
�سريويجايا ،رئي�س جمل�س �إدارة
ج ��ائ ��زة ال �ت �ن �ق��ل ال� � ��دويل للطلبة
الإن��دون �ي �� �س �ي�ين" :تتمتع جامعة
�أب ��وظ� �ب ��ي مب �ك��ان��ة دول � �ي ��ة كبرية
ب�ين اجل��ام �ع��ات يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ،كما نعلم ما توفره
اجل��ام�ع��ة م��ن ب��رام��ج �إي �ف��اد دولية
م��رم��وق��ة ،وا�ست�ضافتها ل�ع��دد من

الطلبة الأج��ان��ب من خمتلف دول
العامل ،وهو ما يتما�شى مع �أهداف
ج ��ائ ��زة ال �ت �ن �ق��ل ال� � ��دويل للطلبة
الإن��دون�ي���س�ي�ين املتمثلة يف ت�أهيل
و�إعداد قادة امل�ستقبل لإندوني�سيا".
و�أ�ضاف" :نتطلع للعمل مع جامعة
�أب��وظ �ب��ي يف ا�ستك�شاف امل��زي��د من
ف ��ر� ��ص ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع اجلامعات
الإن��دون�ي���س�ي��ة ،وت�ع��زي��ز ال�شراكات
خ��ارج نطاق جائزة التنقل الدويل
للطلبة الإندوني�سيني .وبالنيابة
عن وزارة التعليم والثقافة والبحث
والتكنولوجيا الإندوني�سية� ،أتقدم

باالمتنان وال�شكر اجلزيل جلامعة
�أبوظبي على دعمها امل�ستمر للطلبة
امل�شاركني بربنامج ج��ائ��زة التنقل
الدويل للطلبة الإندوني�سيني".
وت �ع �ت�بر ك�ل�ي��ة ال �ه �ن��د� �س��ة ،التابعة
جلامعة �أبوظبي� ،أكرب كلية هند�سة
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة.
مت�ت��از الكلية مبرافقها الع�صرية
واحلديثة ،وتقدم جمموعة وا�سعة
من برامج البكالوريو�س والدرا�سات
ال �ه �ن��د� �س �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ال� �ت ��ي تواكب
االح �ت �ي��اج��ات امل �ت �غ�يرة للأ�سواق،
وال�ت��ي مت تطويرها بال�شراكة مع

قطاع ال�صناعة ووفقًا ملعايري هيئات
الهند�سة والعمارة املهنية الدولية.
وتعد كلية �إدارة الأع�م��ال بجامعة
�أب��وظ�ب��ي م��ن كليات �إدارة الأعمال
الدولية املعتمدة من احت��اد كليات
�إدارة الأع �م��ال اجلامعية املتقدمة
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
( ،)AACSBوالنظام الأوروبي
ل�ت�ط��وي��ر اجل � ��ودة (،)EQUIS
وق��د مت اعتماد براجمها املختلفة
من قبل جلنة االعتماد الأكادميي
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
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انطالق فعاليات معر�ض جتك�س  2022يف دبي
•• دبي  -وام:

افتتحت معايل جميلة بنت �سامل
م�صبح املهريي وزيرة دولة ل�ش�ؤون
التعليم العام ام�س املعر�ض العاملي
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م وال� �ت ��دري ��ب "جتك�س"
احلدث الرائد يف ال�شرق الأو�سط
يف جم � ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م والتوظيف
للطالب ال��ذي يقام يف مركز دبي
ال � ��دويل ل �ل �م ��ؤمت��رات واملعار�ض
وي�ستمر حتى  26فرباير.
ح �� �ض��ر ح �ف��ل االف �ت �ت ��اح الدكتور
ع �ب��داهلل ال �ك��رم م��دي��ر ع ��ام هيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي
 KHDAب��الإ��ض��اف��ة �إىل كبار
ال���ش�خ���ص�ي��ات ور�ؤ� � �س� ��اء جامعات
ومدراء مدار�س يف دبي.
و��ش�ه��د ال �ي��وم الأول م��ن معر�ض
"جتك�س  "2022ت��واف��د مئات
ال �ط�لاب م��ن م��دار���س ع��دي��دة يف
الإم� � � � ��ارات ح �ي��ث � �ش �ك��ل املعر�ض
ف��ر��ص��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل ب�ين العائالت

وامل �ه �ن �ي�ين م ��ن خم�ت�ل��ف الأع �م ��ار
واجل �ن �� �س �ي��ات وم �� �س ��ؤويل معاهد
�إقليمية وعاملية.
وم� �ه ��دت ن �� �س �خ��ة ه� ��ذا ال� �ع ��ام من
املعر�ض الطريق �أم��ام تنظيم �أول
حفل ا�ستقبال ل�شبكات م�س�ؤويل
التعليم وال ��ذي جمع ب�ين ر�ؤ�ساء
اجلامعات ومديري مدار�س جميع
مراحل التعليم املدر�سي من ريا�ض
الأطفال حتى ال�صف الثاين ع�شر
الثانوية العامة و�أت��اح لهم فر�صة
اخلو�ض يف نقا�شات حول الفر�ص
و�إمكانيات التعاون يف امل�ستقبل.
وت�ع�ت�بر ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�شاملة
ملراحل التعليم املدر�سي هي الأوىل
م��ن ن��وع�ه��ا يف امل�ع��ر���ض �إذ جمعت
حت ��ت ��س�ق��ف واح� ��د  30مدر�سة
�إقليمية ودولية ،مبا فيها مدار�س
م ��ن الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وكندا وبريطانيا والهند وفتحت
امل� �ج ��ال ل �ل �ت �ع��ري��ف ع ��ن الفر�ص

واخليارات التعليمية املتاحة �أمام
ال�ط�لاب ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أعمارهم
ب�ين  3و  18ع��ام�اً بحيث يت�سنى
لل��أه��ايل �إر�� �س ��اء �أ� �س��ا�� ٍ�س تعليمي

ال �ت �� �س �ج �ي��ل م � ��ع م� �ن ��ح ال� �ط�ل�اب
متني لأوالدهم منذ �سن مبكرة.
وي�شكل امل�ع��ر���ض من�صة مل�ساعدة وذوي � �ه� ��م جم �م��وع��ة وا� �س �ع ��ة من
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية يف حتقيق خيارات التعليم اجليد ،كما يتيح
�أه � ��داف� � �ه � ��ا ب ��احل� ��� �ص ��ول طلبات ل�ل�م��دار���س ال�ف��ر��ص��ة ال�ستعرا�ض

قدراتها و�إمكاناتها �أمام اجلمهور "التعليم ع�بر الإن�ترن��ت مقابل
ال� � � ��ذي ي� �ب� �ح ��ث ع � ��ن م� ��زي� ��د من ال�ت�ع�ل�ي��م التقليدي" و "كيفية
اخليارات التعليمية بالإ�ضافة �إىل ال�ت���س�ج�ي��ل يف ن�خ�ب��ة اجلامعات"
ذل ��ك مي �ك��ن ل �ل �ط�لاب اال�ستفادة و "طالب م��دار���س ال�ع��امل املتحد
م��ن خ�ب�رات وخ��دم��ات م�ست�شاري يف اجلامعات" و "�إعداد ال�شباب
ال �ت��وج �ي��ه امل �ه �ن��ي احل��ا� �ض��ري��ن يف ل �ل �ث��ورة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة الرابعة" و
امل �ع��ر���ض .ك�م��ا يحت�ضن املعر�ض "جناح ال� �ط�ل�اب ال��داخ �ل �ي�ي�ن يف
ال�ن���س�خ��ة ال �ث��ام �ن��ة م��ن "منتدى اجلامعة" ..كما ا�ست�ضاف املعر�ض
م �� �س �ت �� �ش��اري جتك�س" من�صة جمموعة من الندوات التي تعنى
ال �ت �ط��وي��ر االح �ت��رايف املخ�ص�صة بتزويد ال�ط�لاب مبعلومات حول
للم�ست�شارين التعليميني والذي الدرا�سة يف اخل��ارج وهي "تعرفوا
يقام هذا العام حتت �شعار "تعزيز ع�ل��ى م��در� �س��ة ال�ب�ح��ري��ن و�سكنها
امل��رون��ة ل ��دى الطالب" وي�سلط الطالبي" و"كيفية الإلتحاق
ال �� �ض��وء ع �ل��ى م�ن�ه�ج�ي��ات التعلم باملدار�س الأمريكية" و"الت�سجيل
اجل��دي��دة وال �ت ��أث�ي�رات العاطفية يف م�ع�ه��د ل�ل�ف�ن��ون وال�ت���ص�م�ي��م يف
والنف�سية للجائحة على الأ�ساتذة� .أمريكا" و"الدرا�سة يف �أملانيا".
ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل ذل � � ��ك يغطي وقال �أن�سيلم جودينهو املدير العام
امل�ع��ر���ض م��وا��ض�ي��ع ه��ام��ة متعددة ل�شركة "�إنرتنا�شونال كونفرن�سيز
من خ�لال جمموعة من الندوات �أن ��د �إكزيب�شنز" املنظمة ملعر�ض
ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة وم�ن�ه��ا "تغري م�شهد "جتك�س" �إن م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
ال�ت�ع�ل�ي��م الدويل" و"ا�ستخدام الأو�سط تتمتع مبعدالت منو لعدد
م�لاح�ظ��ات ال���ص��وت الرقمية" و ال�ط�لاب تعترب ب�ين الأ� �س��رع منواً

Friday

09
يف ال�ع��امل �إذ يرتفع ع��دد الطالب
بن�سبة من خانتني ع�شريتني �سنوياً
 ..وواجبنا �أن ن�ضمن توفر التعليم
اجليد للأجيال القادمة لإعدادهم
ب�شكل �أف�ضل لدخول �أ�سواق العمل
التناف�سية يف امل�ستقبل.
و�أك��د �أن معر�ض "جتك�س" يعترب
املن�صة املثالية لتعريف الطالب
ع�ل��ى ج�م�ي��ع اخل� �ي ��ارات والفر�ص
امل �ت��اح��ة ل �ه��م ح �ت��ى ي�ت�م�ك�ن��وا من
حتديد الربنامج التعليمي الذي
ي�ن��ا��س�ب�ه��م واجل��ام �ع��ة ال �ت��ي تعزز
�إمكانياتهم وقدراتهم.
وي �ت �م��ا� �ش��ى م �ع ��ر� ��ض "جتك�س"
ال���س�ن��وي م��ع ال ��ر�ؤي ��ة التعليمية
الوطنية يف دول��ة الإم ��ارات بجعل
ال �ت �ع �ل �ي��م اجل �ي ��د م �ت��اح �اً جلميع
ال �ط�لاب امل�ح�ل�ي�ين وال��دول �ي�ين يف
املنطقة ومنح امل�ؤ�س�سات التعليمية
من�صة م��وث��وق��ة وف�ع��ال��ة ووا�سعة
النطاق لتحقيق �أهداف التوظيف
اخلا�صة بهم.

اتفاقية تعاون ق�ضائي يف امل�سائل اجلنائية بني الإمارات والواليات املتحدة الأمريكية
•• �أبوظبي -وام:

وقعت دولة الإم��ارات العربية املتحدة
والواليات املتحدة الأمريكية ،اتفاقية
ت� �ع ��اون ق �� �ض��ائ��ي ت�ت�ع�ل��ق بامل�ساعدة
القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
وال�ت��ي تعترب الأوىل م��ن نوعها على
م�ستوى دول جمل�س ال�ت�ع��اون لدول
اخلليج العربية.
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة م��ن ج��ان��ب الدولة
م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن �سلطان ب��ن عواد
النعيمي وزي��ر ال�ع��دل  ..وم��ن جانب
ال��والي��ات املتحدة �سعادة �شون ماريف
ملحق ال�ش�ؤون اخلارجية يف ال�سفارة
الأمريكية يف الإمارات.
و�أ� �ش��اد م�ع��ايل وزي ��ر ال �ع��دل  -خالل
مرا�سم التوقيع  -بالتعاون الثنائي
م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وال �ع�ل�اق��ة ال��وث �ي �ق��ة ب�ي�ن البلدين،
واحل��ر���ص ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ه��ذا التعاون
يف امل �ج��االت ال�ق���ض��ائ�ي��ة والقانونية
املتنوعة ،وم��ن بينها اتفاقية تقدمي
امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل
اجلنائية .ولفت �إىل �أن وزارة العدل
يف الدولة حتر�ص على تعزيز التعاون
يف امل �ج��االت ال�ق��ان��ون�ي��ة والق�ضائية

مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية من
خالل اتباع �أف�ضل املمار�سات املطبقة
ومد ج�سور التعاون لتنمية وتطوير
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين اجلانبني يف
ك��ل م��ا م��ن � �ش ��أن��ه ت�ط��وي��ر املنظومة
الق�ضائية.

و�أك ��د ح��ر���ص ال ��وزارة على تنفيذ ما
ت�ضمنته االتفاقية وموا�صلة العمل
امل�شرتك مبا يكفل حتقيق اال�ستفادة
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ،وق � � ��ال �إن توقيع
االتفاقية يعزز وب�شكل كبري حتقيق
ال �ع��دال��ة يف جم ��االت م�ك��اف�ح��ة غ�سل

الأم� ��وال ومت��وي��ل الإره� ��اب واالجتار
بالب�شر وتهريب املخدرات واجلرمية
امل�ن�ظ�م��ة ،م���ش�يراً �إىل �أه�م�ي��ة تبادل
اخل �ب��رات وم �ت��اب �ع��ة ع�م�ل�ي��ات تنفيذ
االتفاقية امل�شرتكة مبا يخدم ر�سالة
العدالة ومفهومها.

وج � ��رت م��را� �س��م ال �ت��وق �ي��ع بح�ضور �أع�ضاء ال��وف��د ،وم��ن جانب الواليات ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا يف
وفدي البلدين حيث ح�ضر من جانب امل �ت �ح��دة ك ��ل م ��ن ج �ي �ف��ري �أول�سون وزارة العدل االمريكية ومايكل نادر
الإمارات القا�ضي عبد الرحمن مراد مدير ال�ش�ؤون الدولية يف وزارة العدل امللحق القانوين يف مكتب التحقيقات
البلو�شي مدير �إدارة التعاون الدويل الأم��ري �ك �ي��ة وداري � � ��ن ب�ي�ردي ��و نائب ال�ف��درال�ي��ة الأم��ري�ك��ي وب��اق��ي �أع�ضاء
وامل���س�ت���ش��ار ع �ب��داهلل ح�سن املرزوقي رئي�س البعثة الدبلوما�سية يف �سفارة الوفد .وت�ضمنت االتفاقية جماالت
رئي�س ق�سم االتفاقيات الدولية وباقي الواليات املتحدة ومارك عزيز حمامي عدة من �ضمنها :امل�ساعدة القانونية

املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،حاالت
رف �� ��ض امل �� �س ��اع ��دة� � ،ش �ك��ل وحمتوى
الطلبات وتنفيذها ،ق�ي��ود ا�ستخدام
املعلومات والأدل ��ة و�سريتها ،الإدالء
بال�شهادة ،نقل الأ�شخا�ص املوقوفني،
تبليغ امل�ستندات ،التفتي�ش وال�ضبط،
امل�ساعدة يف امل�صادرة وكذلك التوافق
مع االتفاقيات الأخرى.
ووج� ��ه م �ع��ايل وزي� ��ر ال �ع ��دل ال�شكر
لكل م��ن �ساهم يف ب��ذل اجلهد طيلة
ال �ف�ترة ال�سابقة لإع ��داد االتفاقية،
داع �ي �اً �إىل � �ض��رورة م��وا��ص�ل��ة العمل
وامل� �ن ��اق� ��� �ش ��ات اجل � � ��ادة وال � �ب � �ن� ��اءة يف
امل�ستقبل ال�ق��ري��ب م��ن �أج ��ل حتقيق
اال�ستفادة املثلي من اخلربات املتبادلة
يف امل � �ج� ��االت ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة امل �ت �ع ��ددة،
وتر�سيخاً وتعزيزاً للتعاون امل�شرتك
وال �ب �ن ��اء ب�ي�ن البلدينال�صديقني.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د � �س �ع��ادة � �ش��ون ماريف
رئ�ي����س ال��وف��د الأم��ري �ك��ي ع�ل��ى عمق
العالقات الق�ضائية مع الإم ��ارات ..
وق��ال �� " :س�ع��داء بتكري�س ذل��ك من
خل��ال ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ه��ذه االتفاقية
ال�ت��ي �سيتوا�صل ال�ع�م��ل ع�ل��ى دعمها
وتعزيزها مبا يخدم م�صالح البلدين
ال�صديقني".

حماكم دبي تنظم فعالية «�أنا �أحلم» حتت �شعار «م�ستقبل الق�ضاء بعيون الأطفال» بالتزامن مع فعاليات الإمارات تبتكر 2022
حقوقه بنف�سه ،والذي يعك�س حر�ص حماكم دبي يف ن�ش�أة جيل وا ٍع بحقوقه،
•• دبي-الفجر:
توجهات دولة الإم��ارات يف ن�شر وحماية حقوق الطفل على
وهو ما يعك�س ّ
نظم ن��ادي املبدعني وجمل�س �شباب حماكم دبي فعالية "�أنا �أحلم" حتت �أو�سع نطاق ممكن با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة.
ال�صغار بحقوقهم وواجباتهم عرب
�شعار "م�ستقبل املحاكم بعيون الأطفال" بالتزامن مع فعاليات الإمارات وتهدف فعالية (�أنا �أحلم) بتنمية معرفة ّ
تبتكر  ،2022لالحتفاء باالبتكار يف كافة �إمارات الدولة ،ولرت�سيخ ثقافة �سرد ق�ص�صي �ش ّيق لقانون حقوق ّ
الطفل امل�ص ّور ،من قِبل �شريك امل�شروع
االبتكار ،وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف ابتكار جتارب ومبادرات يتم توظيفها واملتخ�ص�ص يف �أدب ّ
الطفل الفنان ميثاء اخلياط ،وتخللت الفعالية �ألعاب
يف دعم توجهات دولة الإمارات يف اخلم�سني عاماً املقبلة.
ال�صغار وعائالتهم عن
تفاعلية م�سل ّية قدمتها ميثاء ،تخترب فيها معرفة ّ
حيث قامت الفعالية يف جناح الفر�ص يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،من حقوقهم (حقوق ّ
الطفل) ،وانتهت الفعالية مب�شاركة الأطفال لر�سومات
خالل ت�سليط ال�ضوء على قانون حقوق الطفل "ودمية" امل�صور ،والذي (�أن��ا �أح�ل��م) ،حيث ق��ام كل طفل بر�سم ما ي��راه يف خم ّيلته عن املحاكم يف
يعترب �أول قانون متو ّفر ّ
بطريقة م�ص ّورة ّتفاعلية ،بهدف ت�سهيل �إي�صال امل�ستقبل.
املعلومات ّ
ُ
للطفل وتي�سري فهمها بطريقة ت�ساعده يف اكت�شاف ومعرفة و�أ�شار حممد العبيديل رئي�س فريق نادي املبدعني مبحاكم دبي" ،ن�سعى

يف حماكم دب��ي �إىل تعزيز االبتكار يف العمل ،وت�صميم وتطوير التجارب
وامل�ب��ادرات وامل�شروعات امل�ستقبلية ،وذل��ك من خ�لال برامج وم�ستهدفات
ل�ت�ح�ق�ي��ق �أه � ��داف اخل �ط��ط واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات احل �ك��وم �ي��ة ،مب��ا يف ذلك
اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،التي تهدف لأن تكون دول��ة الإمارات
�ضمن الدول الأكرث ابتكاراً على م�ستوى العامل ،من خالل تر�سيخ ثقافة
االبتكار بني موظفيها ومتعامليها وجميع �أف��راد املجتمع ،وتعتمد على
االب�ت�ك��ار بو�صفه رك�ي��زة �أ�سا�سية يف عملها ونهجها امل�ؤ�س�سي ،م��ن خالل
براجمها الق�ضائية واخلدمات التي توفرها للمتعاملني ،جلعل دبي �سباقة
ومبدعة يف تلبية حاجات الفرد واملجتمع".
وق��ال حمد ث��اين رئي�س جمل�س �شباب حماكم دب��ي�" ،إن القانون امل�صور
"قانون ودمية" يهدف �إىل تثقيف الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

اجتاه ذواتهم حيث �سي�ساهم يف ن�ش�أة جيل وا ٍع بحقوقه ،وذلك �ضمن عر�ض
ق�ص�صي ّ
م�شوق يتنا�سب مع فئتهم العمرية وقدراتهم العقلية وا�ستعداداتهم
النف�سية ،حتت �إ�شراف عام من جمل�س �شباب حماكم دبي تطبيقاً لر�ؤية
املجل�س بتنمية املعرفة القانونية ،وبتنفيذ ُنخبة من ال�شباب املتخ�ص�صني
يف ر�سوم �أدب ّ
الطفل والكتابة الإبداعية.
و�أفادت علياء املاجد ع�ضو جمل�س ّ
ال�شباب وع�ضو نادي املبدعني ب�أن مخُ رج
فعالية "�أنا �أحلم" يهدف لإ�شراك الأطفال يف ت�ص ّور املحاكم لل  50عاماً
املقبلة ،حيث �سيتم االح�ت�ف��اظ بر�سومات الأط �ف��ال لإع ��داد كت ّيب (كيف
يرى الأطفال م�ستقبل املحاكم) وا�ستلهام هذا امل�ستقبل من ر�سوماتهم،
ف ��إن لديهم خميلة وا��س�ع��ة ب�لا ق�ي��ود وح ��دود" ،م�ستقبل امل�ح��اك��م بعيون
الأطفال".
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العملية الع�سكرية يف �أوكرانيا ..هذه �أهداف رو�سيا الأوىل
•• مو�سكو-وكاالت

10

بعد بدء العملية الع�سكرية الرو�سية على �أوكرانيا �أم�س اخلمي�س ك�شف
خبري ع�سكري عن �أهم �أه��داف مو�سكو من حتركاتها التي حذر منها
الغرب على مدار الأ�سابيع املا�ضية.
ق��ال اخلبري الع�سكري امل�صري �سمري راغ��ب رئي�س امل�ؤ�س�سة العربية
للتنمية والدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،إن الغزو الرو�سي لأوكرانيا كان
متوقعا ،و�إن الهجمات التي ت�شنها مو�سكو حاليا “حماولة لتحييد
ق��وات ال��دف��اع اجل��وي وال �ق��وات اجل��وي��ة الأوك��ران �ي��ة وعنا�صر القيادة
وال�سيطرة والتحكم ومراكز القيادة».
و�أ�ضاف راغب ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أنه بعد حتقيق هذه الأهداف

“�سيكون هناك غزو بري من القطاعات ال�شرقي واجلنوبي واجلنوب
ال�شرقي لأوكرانيا ،من جبهات دونبا�س والقرم واحلدود البيالرو�سية
الأوكرانية».
لكن �أو�ضح �أن “املقاومة الأوكرانية �ستعمل على �إعاقة تقدم القوات
الرو�سية».
و�أ�شار �إىل �أن القوات الرو�سية �ستتعزز وجودها يف دونبا�س وكذلك يف
�شبه جزيرة القرم ،والحقا �سيتم ربط املنطقتني معا ،ثم “متد مو�سكو
�سيطرتها حتى القو�س اجلنوبي بال�سيطرة على مدينة �أودي�سا».
وا��س�ت�ب�ع��د اخل �ب�ير ال�ع���س�ك��ري ن�ي��ة رو� �س �ي��ا ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى العا�صمة
الأوكرانية كييف ،م�ؤكدا �أن “الهدف مما يجري �إفقادها ال�سيطرة على
قواتها امل�سلحة ،حتى ال تتعر�ض رو�سيا لهجمات م�ضادة».

بد�أ اخلالف منذ �ضم مو�سكو للقرم

••باري�س�-أ ف ب

ت�صاعد التوتر يف الأ��ش�ه��ر الأخرية
ح ��ول �أوك ��ران �ي ��ا ال �ت��ي ي�ت�ه��م الغرب
رو� �س �ي��ا ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �� �ش��ن هجوم
ع�سكري “و�شيك” عليها.
ان��دل��ع اخل�لاف ب�ين كييف ومو�سكو
منذ �ضم رو�سيا �شبه ج��زي��رة القرم
الأوك��ران�ي��ة ع��ام  ،2014وتبع ذلك
ان ��دالع ح��رب يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا مع
االنف�صاليني املوالني لرو�سيا الذين
يعترب الكرملني ال��راع��ي الع�سكري
لهم رغم نفي مو�سكو ذلك.
يف  10ت �� �ش��ري��ن الثاين-نوفمرب
 ،2021طلبت وا�شنطن تو�ضيحات
م��ن رو� �س �ي��ا ب �� �ش ��أن حت��رك��ات “غري
عادية” ل �ق ��وات �ه ��ا ع �ل ��ى احل � ��دود
الأوكرانية .و�سبق �أن ح�شدت مو�سكو
يف ن�ي���س��ان�-أب��ري��ل ن�ح��و � 100ألف
ج �ن��دي ع �ل��ى احل � � ��دود .م��ن جانبه
ات �ه��م ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي فالدميري
ب��وت�ين ال �غ��رب بت�سليم �أ��س�ل�ح��ة �إىل
كييف وب ��إج ��راء م �ن��اورات ع�سكرية
“ا�ستفزازية” يف ال �ب �ح��ر الأ� �س��ود
وقرب احلدود.
يف  28ت �� �ش��ري��ن الثاين-نوفمرب،
�أكدت �أوكرانيا �أن رو�سيا ح�شدت نحو
� 92ألف جندي على حدودها.
اتهمت ال�سلطات الرو�سية يف املقابل
�أوك ��ران� �ي ��ا ب�ح���ش��د ق��وات �ه��ا يف �شرق
البالد.
يف  7ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�ب�ر ،هدد
ال ��رئ �ي �� ��س الأم �ي��رك � ��ي ج� ��و ب ��اي ��دن
ف �ل��ادمي �ي��ر ب� ��وت�ي��ن ب� � �ـ “عقوبات
اق�ت���ص��ادي��ة �شديدة” يف ح ��ال غزو
�أوكرانيا ،وذلك خالل قمة افرتا�ضية
ثنائية.
ك �� �ش �ف��ت م ��و�� �س� �ك ��و ع � ��ن م�سودتي
م�ع��اه��دت�ين ت�ن��ّ��ص��ان ع�ل��ى ح�ظ��ر �أيّ
ت��و�� ّ�س��ع حل�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي وال
��س�ي�م��ا ل���ض��م �أوك ��ران �ي ��ا ،ف���ض�لا عن
ان�سحاب قوات احللف الأطل�سي من
دول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.

�أوكرانيا يف قلب �أزمة ن�ش�أت قبل �أ�شهر بني مو�سكو والغرب

يف  18ك��ان��ون ال�ث��اين-ي�ن��اي��ر ،وبعد
حم��ادث��ات غ�ير مثمرة يف جنيف ثم
يف بروك�سل ،ن�شرت مو�سكو ق��وات يف
بيالرو�س .خ�ص�صت وا�شنطن 200
م�ل�ي��ون دوالر �إ��ض��اف�ي��ة كم�ساعدات
�أم �ن �ي��ة لأوك ��ران� �ي ��ا و��س�م�ح��ت ل ��دول
ال �ب �ل �ط �ي��ق ب�ت���س�ل�ي��م ك �ي �ي��ف �أ�سلحة
�أمريكية .يف  24كانون الثاين-يناير
�أعلن احللف الأطل�سي �إر��س��ال �سفن
وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاته يف
�أوروب��ا ال�شرقية .وو�ضعت وا�شنطن
ما ي�صل �إىل  8500جندي يف حال
ت� ��أه ��ب .ات �ه��م ال �ك��رم �ل�ين وا�شنطن
بالت�سبب يف “تفاقم التوتر” وبعد
فرتة وجيزة �أجرى مناورات جديدة
ق� ��رب �أوك ��ران � �ي ��ا ويف � �ش �ب��ه جزيرة
القرم.

•• طهران�-أ ف ب

اعترب كبري املفاو�ضني الإيرانيني علي ب��اق��ري �أم�س اخلمي�س �أن عبور
“خط النهاية” يف مباحثات فيينا �إح�ي��اء االت�ف��اق ب�ش�أن برنامج بالده
النووي ،يتطلب اتخاذ قرارات من الدول الغربية ،وذلك بعد �ساعات من
عودته اىل طهران للت�شاور.
وكتب باقري عرب ح�سابه على تويرت “بغ�ض النظر عن مدى قربنا من
خط النهاية ،لي�ست هناك بال�ضرورة �ضمانة لعبوره” ،معتربا �أن حتقيق
ذلك يتطلب “اليقظة ،املزيد من املثابرة واالبداع ،ونهجا متوازنا التخاذ
اخلطوة النهائية» .و�أ�ضاف “ال�ستكمال العمل هناك قرارات معينة يجب
على الأطراف الغربية اتخاذها» .و�أتى هذا املوقف بعد ت�أكيد و�سائل �إعالم
�إيرانية وم�صادر دبلوما�سية غربية� ،أن باقري غادر العا�صمة النم�سوية ليل
الأربعاء عائدا اىل طهران للت�شاور ،على �أن يبقى �أع�ضاء وفده التفاو�ضي
•• عوا�صم-وكاالت

ال ت� ��زال امل� �خ ��اوف ُم���س�ي�ط��رة على
الأ� � �س� ��واق ال �ع��امل �ي��ة ج� ��راء ت�صاعد
الأزمة الرو�سية الأوكرانية ،خا�صة
ب �ع��د �أن �أم � ��ر ال��رئ �ي ����س الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر ب ��وت ��ن ،ق ��وات ��ه بدخول
�إقليمني انف�صاليني ب�شرق �أوكرانيا،
عقب االع�ت�راف بهما ر�سمياً ،مما
يزيد احتمال وقوع غزو مرتقب.
وت�ب��اي�ن��ت ال �ب��ور� �ص��ات ال�ع��امل�ي��ة بني
�صعود وهبوط ،ف�سرعان ما ارتفعت
�أ� �س �ع��ار ال �ط��اق��ة خ �ل�ال ال�ساعات
املا�ضية ،حيث ق��اد ال�غ��از الطبيعي
الأوروبي املكا�سب ليقفز بن�سبة 13
باملئة.
و�صعدت �أ�سعار النفط ،مع ارتفاع
اخل� � ��ام الأم�ي�رك� �ي ��ة ب �ن �� �س �ب��ة 2.9
باملئة ،يف ال��وق��ت ال��ذي �أ�صبح �سعر
خ ��ام ب��رن��ت ق ��اب ق��و� �س�ين �أو �أدن ��ى
م��ن ال��و��ص��ول مل�ستوى  100دوالر
للربميل ،حيث �سجل  98.2دوالر
للربميل حتى الآن.
وارتفع خام تك�سا�س ب�أكرث من 3.8
باملئة ليتداول قرب م�ستويات 95
دوالرا للربميل.
تطمني رو�سي
وتتخوف ال��دول ال�ك�برى م��ن ت�أثر
�إم ��دادات الغاز الرو�سي بالت�صعيد
ال��رو� �س��ي الأخ�ي��ر ،ق�ب��ل �أن يحاول
وزي� ��ر ال �ط��اق��ة ال��رو� �س��ي نيكوالي
�شوجلينوف ت�ه��دئ��ة ت�ل��ك املخاوف
ب��ال�ق��ول �إن ب�ل�اده ت�ع�ت��زم موا�صلة
ت���ص��دي��ر ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي دون �أي
انقطاع.
و� �ش��دد ال��وزي��ر ال��رو��س��ي يف م�ؤمتر
م�صدري الغاز �أم�س الثالثاء على
�أن مو�سكو ت�سعى لتحقيق التوازن
يف الأ�سواق العاملية للغاز.
وي ��أت��ي ه��ذا التعليق قبل �أن تتخذ

وحول موقف حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) ،يرى راغب �أنه لن يتدخل يف
هذه احلرب ،و�أن دوره �سيكون �سيا�سيا ،كما �سيعمل على تعزيز تواجده
يف دول �شرق �أوروب��ا ،بولندا ورومانيا والتفيا و�إ�ستونيا وليتوانيا ،مع
االكتفاء بتقدمي م�ساعدات ع�سكرية ودعم �سيا�سي لكييف.
وكان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن قد �أعلن عن “عملية ع�سكرية”
يف �أوكرانيا ،قائال �إن رو�سيا ال ميكنها القبول بالتهديدات الآتية من
�أوكرانيا.
ويف كلمة م�ت�ل�ف��زة� ،أج ��از ب��وت��ن عملية ع�سكرية خ��ا��ص��ة يف دونبا�س
الأوكرانية ،حم��ذرا من �أن��ه يف حالة ح��دوث تدخل �أجنبي ف��إن رو�سيا
�سرتد على الفور.
و�أ�ضاف الرئي�س الرو�سي �أن حتركات رو�سيا �إمنا هي للدفاع عن النف�س

من التهديدات ومن م�شكالت �أكرب من املوجودة اليوم.
وخ��اط��ب ب��وت��ن اجلي�ش الأوك� ��راين ب��ال�ق��ول�“ :آبا�ؤكم و�أج��دادك��م مل
يقاتلوا ،لذلك قد ت�ساعدون النازيني اجلدد” على حد تعبريه.
و�أك��د الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي تنفيذ رو�سيا �ضربات
�صاروخية ا�ستهدفت البنية التحتية الأ�سا�سية وحر�س حدود بالده.
وق��ال زيلين�سكي ردا على الهجوم الرو�سي على ب�لاده“ :نحن �أقوياء
وم�ستعدون لكل �شيء و�سننت�صر».
وفيما يتعلق بالو�ضع امليداين ،ذكر زيلين�سكي �أن انفجارات عدة �سمعت
مب��دن ع��دي��دة يف �أوك��ران�ي��ا ،و�أ� �ض��اف“ :فر�ضنا الأح�ك��ام العرفية على
جميع �أرا�ضي الدولة».
ونا�شد الرئي�س الأوكراين مواطنيه للبقاء يف منازلهم قدر الإمكان.

يف  26كانون الأول-دي�سمرب ،رف�ضت
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م�ط��ال��ب مو�سكو
الأ�سا�سية.
والتقى موفدان رو�سي و�أوك��راين يف
باري�س الو�سيطني الفرن�سي واالملاين
�سعيا لإع��ادة حتريك عملية ال�سالم
يف �شرق �أوكرانيا.
يف  27ك��ان��ون ال�ث��اين-ي�ن��اي��ر �أ ّي ��دت
ال���ص�ين “خماوف مو�سكو الأمنية
املعقولة».
يف � 2شباط-فرباير �أر�سلت وا�شنطن
ثالثة �آالف جندي �إ�ضايف �إىل �أوروبا
ال�شرقية للدفاع عن الدول الأع�ضاء
يف الناتو.
يف � 7شباط-فرباير ق��ال فالدميري
ب��وت�ي�ن �إن � ��ه م���س�ت�ع��د “لت�سويات”
ب�ع��د ل �ق��اء ط��وي��ل يف ال�ك��رم�ل�ين مع

الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
الذي تتوىل بالده الرئا�سة الدورية
لالحتاد الأوروبي.
يف � 10شباط-فرباير ب��د�أت القوات
ال��رو��س�ي��ة وال�ب�ي�لارو��س�ي��ة مناورات
كربى يف بيالرو�س .
يف �� 11ش�ب��اط-ف�براي��ر �أ� �ص��ر حلف
�شمال الأطل�سي على �أن هناك “خطرا
فعليا باندالع نزاع م�سلح جديد” يف
�أوروبا ،فيما دعت العديد من الدول
رعاياها �إىل مغادرة �أوكرانيا يف �أقرب
وقت ممكن.
بالن�سبة �إىل الكرملني ،ف�إن املناق�شات
التي جمعت يف اليوم ال�سابق رو�سيا
و�أوكرانيا و�أملانيا وفرن�سا يف برلني،
مل تف�ض �إىل “�أي نتيجة».
�أك� ��دت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أن الغزو

ال��رو��س��ي لأوك��ران�ي��ا ق��د يح�صل “يف
�أي وقت” وقررت �إر�سال ثالثة �آالف
جندي �إ�ضايف �إىل بولندا.
يف � �� 12ش� �ب ��اط-ف�ب�راي ��ر اعتربت
�أوك��ران�ي��ا �أن التحذيرات الأمريكية
ب���ش��أن غ��زو رو��س��ي حمتمل “مثرية
للهلع».
�أعلنت مو�سكو التي ب��د�أت مناورات
ب�ح��ري��ة ج��دي��دة يف ال�ب�ح��ر الأ�سود،
�أن � �ه� ��ا � �س �ت �خ �ف ����ض ع � ��دد موظفيها
الدبلوما�سيني هناك.
ح � � ّذر ب ��اي ��دن ن �ظ�ي�ره ال��رو� �س��ي من
“تكاليف ب��اه �ظ��ة وفورية” قد
ترتتب على مو�سكو �إذا قامت رو�سيا
بغزو �أوكرانيا.
يف � 13شباط-فرباير ،اتفق بايدن
ون �ظ�ي�ره الأوك� � ��راين ع�ل��ى موا�صلة

“الدبلوما�سية” و”الردع” يف
م ��واج� �ه ��ة م ��و� �س �ك ��و .ح � � � ّذر �أوالف
�شولت�س م��ن �أن ال�ع�ق��وب��ات الغربية
�ستكون “فورية” يف حال غزت رو�سيا
�أوكرانيا.
يف � � � 14ش � �ب ��اط-ف �ب�راي ��ر ،ق� ��ررت
ال��والي��ات املتحدة نقل �سفارتها من
كييف �إىل لفيف يف غرب البالد.
دع � ��ا رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون ف�لادمي�ير بوتني
�إىل الرتاجع عن “�شفري الهاوية”،
معتربا �أن الو�ضع “خطر جدا جدا”
يف ظل خطر تعر�ض �أوكرانيا الجتياح
رو�سي “خالل الـ� 48ساعة املقبلة».
ع� ��ر�� ��ض �� �س�ي�رغ ��ي الف� � � � ��روف على
فالدميري بوتني “متديد وتو�سيع”
احل � ��وار م ��ع ال �غ��رب �ي�ي�ن ،م �ق ��درا �أن

�إيران :خط النهاية يف املباحثات النووية رهن قرارات غربية

يف فيينا ال�ستكمال البحث م��ع نظرائهم يف ال��وف��ود الأخ ��رى .وتخو�ض
�إي��ران وال�ق��وى التي ال ت��زال من�ضوية يف االت�ف��اق� ،أي فرن�سا ،بريطانيا،
رو�سيا ،ال�صني ،و�أملانيا ،مباحثات يف فيينا لإحياء االتفاق ب�ش�أن برنامج
طهران النووي ،والذي ان�سحبت الواليات املتحدة منه �أحادياً يف .2018
وتهدف املباحثات التي ت�شارك فيها وا�شنطن ب�شكل غري مبا�شر ،اىل �إعادة
الأمريكيني اىل االتفاق خ�صو�صا عرب رفع العقوبات التي �أعادوا فر�ضها
على طهران بعد ان�سحابهم ،وعودة الأخرية الحرتام كامل التزاماتها التي
تراجعت عن غالبيتها بعد االن�سحاب الأمريكي .ويجمع الأطراف املعنيون
على �أن املفاو�ضات بلغت مراحل حا�سمة ،مع تبقي نقاط تباين عدة حتتاج
على الأرج ��ح اىل ق ��رارات “�سيا�سية” م��ن الطرفني الأ�سا�سيني� ،إيران

والواليات املتحدة .وكان وزير اخلارجية الإيراين ح�سني �أمري عبداللهيان
�أكد الأربعاء� ،أن املباحثات بلغت مرحلة ح�سا�سة ومهمة» .و�أ�ضاف يف م�ؤمتر
�صحفي مع نظريه العماين بدر بن حمد اليو�سعيدي يف طهران “حتى الآن
نحن متفائلون جدا ب�ش�أن املباحثات يف فيينا .ن�أمل يف �أن يتم خالل الأيام
املقبلة ،ح� ّل بع�ض الق�ضايا احل�سا�سة ،املهمة ،واملتبقية يف املفاو�ضات”،
م�شددا على �أن هذه امل�سائل هي رهن �إبداء الأطراف الغربيني “واقعية”
حيالها .ويف ا�ستمرار للدبلوما�سية املكثفة يف الآونة الأخرية ب�ش�أن مفاو�ضات
فيينا� ،أعلنت اخلارجية الإيرانية عن ات�صال بني �أمري عبداللهيان ونظريته
الربيطانية ليز ترا�س م�ساء الأربعاء ،هو الثاين بينهما خالل نحو ع�شرة
�أيام .ور�أى �أمري عبداللهيان �أن “اال�سراع بالتو�صل اىل اتفاق يتطلب �إرادة

�أ�سواق العامل ترتقب �أزمة �أوكرانيا ..التداعيات ترعب
احل �ك��وم��ة الأمل��ان �ي��ة ق� ��رارا بتعليق
م �� �ش��روع “نورد � �س�ت�رمي  ”2ردا
على االعرتاف الرو�سي بدونيت�سك
ولوغان�سك االنف�صاليتني.
وم �� �ش��روع “نورد �سرتمي” الذي
�سينقل الغاز من رو�سيا �إىل �أملانيا
عرب بحر البلطيق ،مت االنتهاء منه
م�ن��ذ �أ��س��اب�ي��ع وك ��ان ينتظر القرار
ب�ش�أن الت�شغيل.
وتعد رو�سيا ثاين �أكرب منتج للنفط
وال �غ��از الطبيعي ��س��وي��ا يف العامل،
وت ��أت��ي تلك الأزم ��ة يف وق��ت يكافح
ف�ي��ه ��س��وق ال�ط��اق��ة ال�ع��امل��ي مواكبة
الطلب.
طبول احلرب
بدوره ،يرى وزير البرتول امل�صري
الأ�سبق �أ�سامة كمال ،يف ت�صريحات
خا�صة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن ال �ع��امل ي�شهد ت��داع �ي��ات كبرية
نتيجة الأزمة الرو�سية الأوكرانية،
ب �ع��د �أن دق ��ت ط �ب��ول احل � ��رب بني
ال�شرق والغرب ب�صفة عامة.وو�صف
م ��ا ي �ح��دث ب ��أن ��ه “�صراع تك�سري
عظام” ،حيث يخترب فيه الأطراف
املختلفة م��دة ق��وة ال �ط��رف الآخر
و�صالبته وقدرته على التحمل.
و�أو��ض��ح كمال �أن النفط على ر�أ�س
اجل��وان��ب ال�ت��ي �ستت�أثر ج��راء تلك
الأزم� ��ة ،ح�ي��ث ي�ستخدم ك��ل طرف
الأ��س�ل�ح��ة ال�ت��ي معه لل�ضغط على
الطرف الآخر ،وتعول مو�سكو على
��س�لاح ال �غ��از لل�ضغط ع�ل��ى �أوروب ��ا
و”هذا �سالح قاتل بالن�سبة لهم».
وب�ش�أن ت�صاعد �أ�سعار النفط ،قال
الوزير امل�صري ال�سابق �إن الأ�سواق
العاملية يف حالة ترقب ،وال ي�ستطيع

�أحد التيقن مب�ستوى الأ�سعار قبل
ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع اجل� ��اري؛ انتظارا
ل�ل�خ�ط��وة ال�ت��ال�ي��ة ب�ي�ن رو� �س �ي��ا من
ناحية ،وال��والي��ات املتحدة و�أوروبا
م��ن ناحية �أخ ��رى بعد ق��رار بوتن
بن�شر قواته يف �إقليمني انف�صاليني
ب�شرق �أوكرانيا
وق ��ال ك �م��ال“ :هل ��س�ي�ح��دث غزو
بالفعل �أم ن�ع��ود للمربع �صفر؟..
ل��و ح��دث ال�غ��زو �أو طبُقت عقوبات
اقت�صادية على رو��س�ي��ا �ستت�صاعد
الأ�سعار بالفعل».
ويف ه��ذا الإط � ��ار ،ح��ذر ب�ن��ك “جي
ب��ي مورغان” م��ن �أن �أي تعطيل
لتدفقات النفط ال��رو��س��ي �سي�ؤدي

�إىل زي��ادة �سعر النفط “ب�سهولة”
�إىل  120دوالرا للربميل.

درا�سة �أوروبية
ب�سبب تلك التوترات ،يعتزم االحتاد
الأوروب� ��ي درا� �س��ة ف��ر���ض م�ستويات
حم ��ددة مل �خ��زون��ات ال �غ��از� ،إذ قالت
مفو�ضة الطاقة باالحتاد الأوروبي
ك��ادري �سيم�سون �إن االحت��اد يدر�س
�إمكانية �إلزام الدول الأع�ضاء مبلء
خ��زان��ات�ه��ا م��ن ال�غ��از الطبيعي �إىل
م���س�ت��وي��ات م�ع�ي�ن��ة ،ل�ت�ح�ق�ي��ق �أمن
الطاقة و�سط املخاوف الراهنة.
وت�ب�ل��غ خم��زون��ات ال �غ��از الأوروبية
ح ��ال �ي ��ا  32ب ��امل �ئ ��ة م� ��ن الطاقة

اال�ستيعابية مقارنة مع حوايل 40
باملئة قبل عام.
وت ��وق ��ع ك �م��ال �أال ت �ط��ول الأزم � ��ة
ال��راه�ن��ة ،و�ست�سعى ال�ق��وى العاملية
لإخماد ال�صراع ومنع متدده “لأنها
�أم � ��ر ��ص�ع��ب ع �ل��ى ال� �ع ��امل ك �ل��ه وال
ي�ستطيع �أحد حتمل تبعاتها».
وب �ح �� �س��ب “رويرتز” ،ف� ��إن ��ه من
امل �ت��وق��ع ان�خ�ف��ا���ض �� �ص ��ادرات الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي م��ن رو� �س �ي��ا �إىل �أوروب� ��ا
ال�غ��رب�ي��ة ب�شكل ك�ب�ير ع�بر ك��ل من
�أوكرانيا وبيالرو�سيا يف حال فر�ض
عقوبات على مو�سكو.
ك�م��ا �ستت�أثر �أ� �س��واق ال�ن�ف��ط �أي�ضا
م��ن خ�لال ال�ق�ي��ود �أو اال�ضطراب،

ف ��أوك��ران �ي��ا ت�ن�ق��ل ال�ن�ف��ط الرو�سي
�إىل �سلوفاكيا وامل �ج��ر وجمهورية
الت�شيك.
امل�شكلة الكبرية
ب ��دوره ،ي�ق��ول اخل�ب�ير االقت�صادي
رئي�س منتدى الدرا�سات ال�سيا�سية
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،ر� �ش��اد ع �ب��ده ،يف
ت �� �ص��ري �ح��ات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن ه�ن��اك م�شكلة كبرية
�ستحدث يف �أ�سواق النفط حال وقوع
ال�غ��زو ال��رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا وفر�ض
الغرب عقوبات على مو�سكو� ،إذ �إن
رو�سيا تتحكم فيما يقرب من 38
باملئة م��ن �إم� ��دادات ال�غ��از لالحتاد

هناك “فر�صة دائما” للتو�صل �إىل
حل ير�ضي جميع الأط��راف .يف 15
�شباط-فرباير� ،أك��د الكرملني بدء
“ان�سحاب جزئي” القوات الرو�سية
املتمركزة قرب احلدود الأوكرانية.
ويف � 16شباط-فرباير� ،أعلن احللف
الأط �ل �� �س��ي �أن� ��ه ال ي ��رى �أي م�ؤ�شر
خلف�ض ال�ت��وت��ر ،م ��ؤك��دا ع�ل��ى غرار
وا�شنطن �أن مو�سكو تعمد على العك�س
�إىل تعزيز وجودها الع�سكري.
يف � 17شباط-فرباير ،تكثفت تبادل
�إط�لاق النار بالأ�سلحة الثقيلة على
طول خط اجلبهة بني االنف�صاليني
املوالني لرو�سيا والقوات الأوكرانية.
وح ��ذر ب��اي��دن ب� ��أن رو��س�ي��ا ق��د ت�شن
هجوما “خالل الأيام املقبلة” ،فيما
ن���ش��رت م��و��س�ك��و � 150أل ��ف جندي

ع �ل��ى ح� ��دود �أوك ��ران �ي ��ا وف ��ق �أجهزة
اال�ستخبارات الأمريكية.
يف امل�ق��اب��ل� ،أع�ل�ن��ت مو�سكو عمليات
ان�سحاب ع�سكري .ويف � 18شباط-
ف�براي��ر� ،أم��ر االنف�صاليون ب�إجالء
امل��دن�ي�ين �إىل رو��س�ي��ا .ون ��دد �أنتوين
ب�ل�ي�ن�ك��ن بـ”ا�ستفزازات” مو�سكو
لتربير هجوم.
يف � 19شباط-فرباير� ،أعلن اجلي�ش
الأوكراين مقتل جنديني.
وع � ��ر� � ��ض ال ��رئ � �ي � �� ��س الأوك � � � � � ��راين
ف��ول��ودمي�ي�ر زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ع �ق��د لقاء
مع بوتني ال��ذي ك��ان يف ه��ذه الأثناء
ي�شرف على تدريبات “ا�سرتاتيجية”
ت �ت �� �ض �م��ن �إط �ل ��اق �� �ص ��واري ��خ فرط
�صوتية .و�أعلنت وا�شنطن �أن القوات
ال��رو��س�ي��ة “ت�ستعتد ل���ش��ن �ضربة”
فيما ح�ضت فرن�سا و�أملانيا رعاياهما
على مغادرة �أوكرانيا.
يف � �� 20ش� �ب ��اط-ف�ب�راي ��ر� ،أعلنت
ب� �ي�ل�ارو� ��س م��وا� �ص �ل��ة ال �ت��دري �ب��ات
الع�سكرية امل�شرتكة مع رو�سيا على
�أرا�ضيها.
يف � 21شباط-فرباير� ،أع�ل��ن ق�صر
الإل �ي ��زي ��ه �أن ال��رئ �ي �� �س�ين الرو�سي
والأمريكي وافقا مبدئيا على عر�ضه
عقد قمةّ ،
لكن الكرملني اعترب مثل
هذا االجتماع “�سابقا لأوانه» .و�أعلن
اجل �ي ����ش ال��رو� �س��ي �أن� ��ه ق �ت��ل خم�سة
“خمربني” على �أرا�ضيه قدموا من
�أوك��ران�ي��ا و�أ��س��ر جندياً �أوك��ران �ي �اً ،يف
اتهام نفته كييف .واعترب بوتني �أ ّن
عملية ال�سالم يف النزاع يف �أوكرانيا
ال ف ��ر� ��ص ل��دي �ه��ا .و�أع �ل �ن ��ت كييف
مقتل جنديني �أوكرانيني ومدين يف
عمليات ق�صف نفذها االنف�صاليون.
و�أع� � �ل � ��ن ب ��وت �ي�ن اع � �ت� ��راف رو�سيا
ب��ا� �س �ت �ق�لال م�ن�ت�ط�ق�ت��ي دونيت�سك
ولوغان�سك االنف�صاليتني يف �شرق
�أوك� ��ران � �ي� ��ا ،وذل � ��ك يف خ �ط ��اب عرب
التلفزيون الر�سمي ،رغ��م حتذيرات
ال �غ��رب ب � ��أن ذل ��ك ��س�ي�ع��ر���ض رو�سيا
لعقوبات �شديدة.

حقيقية التخاذ قرار �سيا�سي �شجاع وواقعي من جانب الغرب بغية التو�صل
�إىل ات�ف��اق دائ��م ل�ضمان م�صالح �إي ��ران ،وخا�صة ال��رف��ع احلا�سم للحظر
(العقوبات)” ،وفق بيان اخلارجية الإيرانية .وتزامنا مع مغادرة باقري
لفيينا� ،أفادت و�سائل الإعالم الإيرانية عن و�صول بهروز كمالوندي ،نائب
رئي�س املنظمة الإيرانية للطاقة الذرية واملتحدث با�سمها ،اىل العا�صمة
النم�سوية.
و�أ� �ش ��ارت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال��ر��س�م�ي��ة “�إرنا” اىل �أن ك�م��ال��ون��دي �سيجري
“م�شاورات تقنية” م��ع م�س�ؤولني يف ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
التابعة للأمم املتحدة ،ومقرها يف فيينا �أي�ضا .وتتوىل الوكالة الدولية
مراقبة الأن�شطة النووية للجمهورية الإ�سالمية ،ويرفع مديرها العام
رافايل غرو�سي تقارير دورية ب�ش�أنها اىل جمل�س حمافظي الوكالة .ومن
املقرر �أن يعقد االجتماع املقبل للمجل�س اعتبارا من الأ�سبوع الثاين من
�آذار-مار�س املقبل.
الأوروبي .ولفت عبده �إىل �أن ارتفاع
�أ�سعار الغاز والنفط� ،ستكبد الدول
ال�صناعية الكربى خ�سائر فادحة،
�إذ ��س�ترت�ف��ع تكلفة منتجاتها مبا
ي �ه��دد وج ��وده ��ا يف � �س��وق املناف�سة
العاملي �أمام ال�صني واليابان.
و�أك��د �أن قمة ال��دول امل�صدرة للغاز
�ستدعو خلف�ض التوترات ال�سيا�سية
ل �� �ض �م��ان �إم� � � � ��دادات ال� �غ ��از ب�شكل
طبيعي.
وعلى وقع الأزمة الأوكرانية ،عقدت
ال �ي��وم ق�م��ة ال ��دول امل���ص��درة للغاز،
�أكدت فيها �أنه ال توجد دولة واحدة
ميكنها �أن حتل حمل �إمدادات الغاز
الرو�سية �إىل �أوروبا.
هبوط ..و�صعود
ويف خ�ضم الأزمة ،تراجعت الأ�سهم
ال�ع��امل�ي��ة ب�شكل ح��اد يف التعامالت
امل� �ب� �ك ��رة �أم � �� ��س ال � �ث �ل�اث ��اء ،حيث
ان�خ�ف����ض م��ؤ��ش��ر “نيكاي ”225
يف طوكيو بن�سبة  2.2باملئة ،بينما
هبط م�ؤ�شر “هانغ �سنغ” يف هونغ
كونغ بن�سبة  3.2باملئة ،كما هبط
امل�ؤ�شر الأوروب��ي “�ستوك�س ”600
بن�سبة  1.7باملئة مرتاجعا للجل�سة
الرابعة على التوايل.
و��ص�ع��د ال��ذه��ب يف ت� ��داوالت اليوم
ف� ��وق م �� �س �ت��وي��ات  1900دوالرا
لل��أون �� �ص��ة ل� �ي� �ت ��داول ع �ن��د �أعلى
م�ستوياته منذ �شهر يونيو املا�ضي،
يف الوقت الذي جل�أ امل�ستثمرون �إىل
الأ�صول الآمنة ن�سبيا مثل الذهب
وال�سندات احلكومية.
وي �ق��ول ر� �ش��اد ع �ب��ده �إن م��ا يحدث
يف الأ� �س��واق العاملية �سي�أخذ �شكال
م ��ؤق �ت��ا ،ث��م ي �ع��ود اال� �س �ت �ق��رار بعد
ال�ت��و��ص��ل الت �ف��اق ��س�ي��ا��س��ي ،مثلما
ح� ��دث يف �أزم� � ��ة ال� �ق ��رم .و�أك� � ��د �أن
“تداعيات ا�ستمرار الأزم��ة �ستطال
العامل كله ،فال �أحد يف م�أمن».

الرئي�س الرو�سي يعلن عن
«عملية ع�سكرية» يف �أوكرانيا
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ي�ن ع ��ن ع�م�ل�ي��ة ع �� �س �ك��ري��ة يف
�أوك��ران�ي��ا دفاعا عن االنف�صاليني
امل� ��وال �ي�ن مل��و� �س �ك��و يف �� �ش ��رق هذا
البلد.
وق��ال بوتني يف كلمة متلفزة عري
معلنة م�سبقا قبيل ال�ساعة الثالثة
بتوقيت غرينت�ش “اتخذت قرار
� �ش��ن ع �م �ل �ي��ة ع�سكرية” منددا
جمددا بـ”ابادة” تدبرها �أوكرانيا
يف �شرق البالد وم�ستندا �إىل نداء
امل�ساعدة الذي وجهه االنف�صاليون
خالل الليل و�سيا�سة حلف �شمال
الأطل�سي العدائية ح�ي��ال رو�سيا
وال �ت��ي ت���ش�ك��ل �أوك��ران �ي��ا �أداة لها
بر�أيه.
وت��وج��ه مبا�شرة �إىل الع�سكريني
الأوك ��ران � �ي �ي�ن ب �ق��ول��ه “�أدعوكم
�إىل �أل�ق��اء ال�سالح” م��ؤك��دا �أنهم
�سيتمكنون ع�ن��ده��ا “من مغادرة
�أر�ض املعركة دون عائق».
و�أك� � ��د �أن � ��ه ال ي��ري��د “احتالل”
�أوك ��ران� �ي ��ا ب ��ل “نزع �سالحها”.
وت ��وج ��ه ب �ك�ل�ام��ه ب �ع��د ذل� ��ك �إىل
الذين “قد يحاولون الوقوف يف
وجهنا فعليهم �أن ي�ع��رف��وا �أن رد
رو�سيا �سيكون فوريا و�سيكون له
عواقب مل ت�شهدوها من قبل».
وم�ضى ي�ق��ول “�أنا على ثقة ب�أن
جنود رو�سيا و�ضباطها �سينفذون
واجبهم ب�شجاعة” م�ؤكدا “�أمن
البالد م�ضمون».
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عربي ودويل

رئي�س بيالرو�س :ال ن�شارك يف الغزو الرو�سي لأوكرانيا
•• مو�سكو�-أ ف ب

ق��ال الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر لوكا�شنكو �أم�س
اخل�م�ي����س �إن جي�شه ل��ن ي���ش��ارك يف ال �غ��زو الرو�سي
لأوكرانيا ،على ما �أفادت وكالة “بلتا” احلكومية.
و�أو�ضح لوكا�شنكو ،حليف الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني“ ،قواتنا امل�سلحة ال ت�شارك يف هذه العملية”.
وكانت مو�سكو ن�شرت ع�شرات الآالف من القوات يف
بيالرو�س.
وبح�سب كييف ،ت�ستخدم القوات الرو�سية الأرا�ضي
البيالرو�سية حيث تتمركز وحدات منها منذ �أ�سابيع

للقيام بتدريبات ع�سكرية ،يف هجومها على �أوكرانيا.
ووف�ق��ا للوكا�شنكو ،ات�صل الرئي�س ال��رو��س��ي ب��ه عرب
الهاتف يف وقت �سابق و”قدّم له �إحاطة مف�صلة جدا
عن الو�ضع” ،و�أخ�بره �أن هدف الغزو هو “و�ضع حد
للإبادة اجلماعية لل�سكان يف دونيت�سك ولوغان�سك».
وتخو�ض منطقتا دونيت�سك ولوغان�سك االنف�صاليتان
املواليتان لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا حربا مع القوات
الأوك��ران �ي��ة منذ ال�ع��ام  ،2014وق��د اع�ت�رف بوتني
ب��ا��س�ت�ق�لال�ه�م��ا االث� �ن�ي�ن .وي �ك��رر ال��رئ �ي ����س الرو�سي
اتهامات غ�ير مدعومة ب��أدل��ة ح��ول ارت�ك��اب �أوكرانيا
�إبادة جماعية بحق املتحدثني بالرو�سية منذ �أيام.
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االحتاد الأوروبي يتعهد «حما�سبة» الكرملني
•• بروك�سل�-أ ف ب

نددت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية �أور�سوال فون دير اليني ورئي�س املجل�س الأوروب��ي �شارل مي�شال
�أم�س اخلمي�س بهجوم رو�سيا على �أوكرانيا وتعهدا “حما�سبة” مو�سكو.
وكتبا يف تغريدة “ندين ب�شدة هجوم رو�سيا غري امل�برر �ضد �أوكرانيا .يف هذه ال�ساعات الع�صيبة
القامتة نت�ضامن مع �أوكرانيا ون�سائها ورجالها و�أطفالها الأبرياء يف وجه هذا الهجوم غري املربر”
متعهدين “حما�سبة الكرملني” بعدما با�شرت رو�سيا عملية ع�سكرية يف �أوكرانيا خالل الليل.
ويعقد القادة الأوروبيون قمة �أم�س اخلمي�س كانت مقررة قبل بدء الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا
ليال .و�سبق �أن فر�ضوا دفعة �أوىل من العقوبات على رو�سيا بعدما اعرتف الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني با�ستقالل مناطق �أوكرانية ي�سيطر عليها انف�صاليون موالون ملو�سكو.
وخالل قمة �أم�س اخلمي�س التي يرئ�سها مي�شال قد يفر�ضون مزيدا من العقوبات يتوقع �أن تكون
�أكرث �صرامة.

كيف تكون القيادة الأمريكية ال�سليمة حلل النزاع يف اليمن؟
•• وا�شنطن-وكاالت

من �أ�صل نحو  31مليون ميني ،يحتاج  21مليوناً ،بينهم
 11مليون طفل �إىل �إغاثة �إن�سانية ،وخلف النزاع يف اليمن
 3م�لاي�ين ن��ازح وق��راب��ة � 400أل��ف �ضحية .تر�سم هذه
الأرقام ب�شكل وا�ضح �صورة عن الأزمة الإن�سانية ال�شاملة،
وف ��ق م��ا ك�ت��ب ال���س�ف�ير الأم��ري �ك��ي ال���س��اب��ق �إىل هولندا
بيرت هوك�سرتا يف م�ؤ�س�سة ال��ر�أي الأمريكية “نا�شونال
�إنرت�ست».
وتفاقم الو�ضع املزري بعد تعر�ض جهود الإغاثة الأممية
لقيود �شديدة على التمويل قد ت�ؤدي �إىل حرمان  8ماليني
�شخ�ص م��ن امل���س��اع��دات الإن���س��ان�ي��ة ب�ح�ل��ول م ��ار� ��س(�آذار)
 .2022ومع ت�صاعد القتال بني الف�صائل املختلفة ،تزيد
الأو�ضاع �سوءاً يوماً بعد يوم.
يدعو هوك�سرتا الواليات املتحدة �إىل القيادة للم�ساعدة يف
تخفيف هذه الظروف املريعة ،باتخاذ عدد من اخلطوات.
والن�سبة �إىل العديد م��ن اليمنيني ،نفد ال��وق��ت �أو يكاد.
وعليه يجب �أن يكون الهدف الأمريكي الأ�سا�سي هو �إي�صال
امل�ساعدات �إىل الذين يحتاجونها ومعاقبة الذين مينعونها
م ��ن ال��و� �ص��ول �إىل ح �ي��ث ت��دع��و احل ��اج ��ة .واحلوثيون،
جمموعة �إرهابية وكيلة لإيران ،ي�شكلون العقبة الأ�سا�سية
�أمام معاجلة هذه الأزمة الإن�سانية الكارثية.
مع تفاقم الأزمة ،رفع احلوثيون وترية احلرب يف البالد.
وتظهر الإ�شارات من وا�شنطن �أن �إدارة بايدن منق�سمة على
كيفية الرد.
مييل جمل�س الأمن القومي �إىل �إعادة ت�صنيف احلوثيني
على الئحة الإرهاب بينما تف�ضل وزارة اخلارجية ت�صنيف
ق��ادة احلوثيني وفر�ض عقوبات عليهم .ولكن الوقائع يف
الق�ضية وا�ضحة ن�سبياً وفق للديبلوما�سي.
فاحلوثيون هم منظمة �شنت هجمات �إرهابية �ضد املدنيني
و�أمريكيني ويجب �إع��ادة ت�صنيفهم على الئحة الإرهاب.
ورفعتهم �إدارة بايدن من الئحة الإرهاب بعد فرتة ق�صرية
من تويل الرئي�س احلايل من�صبه.
•• عوا�صم-وكاالت

قطعت الأزم��ة الأوك��ران�ي��ة خطوة
ج��دي��دة ن �ح��و امل��واج �ه��ة امل�سلحة
املحتملة بعد قرار الرئي�س الرو�سي
ف�ل��ادمي�ي��ر ب� ��وت�ي��ن ،االع� �ت ��راف
با�ستقالل منطقتني انف�صاليتني
يف �أوك��ران�ي��ا مواليتني ملو�سكو ،يف
خطوة يخ�شى الكثريون �أن تكون
ال�شرارة التي �ستطلق احلرب على
�أوك��ران�ي��ا ،ولتعيد �صياغة العامل
من �شرق �أوكرانيا �إىل املحيطني
الهادي والهندي ،م��روراً بال�شرق
الأو� � �س ��ط .ووف� ��ق ��ص�ح��ف عربية
�� �ص ��ادرة �أم ����س الأرب � �ع� ��اء ،ك�شفت
الأزم��ة عجز الغرب �أم��ام اجلموح
ال ��رو� � �س ��ي ،وال� �ع� �ج ��ز ع ��ن اتخاذ
موقف متما�سك و��ص��ارم رداً على
التهديدات الرو�سية.
�صعقة بوتني
ويف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”،
ق��ال م���ش��اري ال��ذاي��دي� ،إن بوتني

يجب �أن ي�سري ت�صنيف احلوثيني منظمة �إرهابية جنباً �إىل
جنب مع قادة منهم على الئحة الإرهاب ومعاقبتهم ب�شكل
منا�سب .هذان امل�ساران غري متعار�ضني ،وعلى �إدارة بايدن
�سلوكهما معاً.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،ت��اب��ع ال�ك��ات��ب ،ع�ل��ى ال��والي��ات املتحدة
دع��م الإم ��ارات وال�سعودية يف املنطقة .وعلى �إدارة بايدن
ت�شجيعهما ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ج �ه��وده �م��ا � �ض��د احلوثيني،
ودعمهما يف ت��وف�ير امل���س��اع��دات ال�ت��ي يحتاج �إليها اليمن
ب�شدة.
يعتقد البع�ض �أن الكونغر�س ق��د ي�ح��اول ال�ضغط على
الرئي�س لت�صنيف احلوثيني على الئحة الإره ��اب ،ورغم
�أنها قد تكون خطوة �إيجابية ،ي�شكك الكاتب يف �أن ترتك
ر�سالة وجهها م�شرعون من احلزبني الكثري من الت�أثري.

�ستكون هذه اخلطوة م�ساعدة لكنها لن تكون حا�سمة.
حتى لو �أراد الكونغر�س اتخاذ �إجراءات �أقوى لإقناع الإدارة
بالتحرك ،ف�إن جمل�س النواب لن يعود �إىل االجتماع قبل
 28فرباير(�شباط) وع�لاوة على ذل��ك ،متلك الإدارة كل
املعلومات التي حتتاجها التخاذ قرارها ويجب �أن تتحرك
عاج ًال ال �آج ًال.
ويجب �أن تركز الواليات املتحدة التي تتحرك عرب الأمم
املتحدة ومنظمات الإغاثة الإن�سانية على جمع امل�ساعدات
و�إي���ص��ال�ه��ا �إىل ال�ي�م��ن ل�ل�ت��وزي��ع ال �ف ��وري .ك��ان��ت غالبية
امل�ساعدات متر عرب ميناء احل��دي��دة ،ال��ذي ميلك �أف�ضل
املن�ش�آت يف البالد ،لكن احلوثيني ي�سيطرون عليه.
وبالنظر �إىل االحتمال اجلدي ل�سرقة احلوثيني امل�ساعدات
والتالعب بها واال�ستفادة منها ،يبقى هذا امليناء غري كاف.

واليمن منق�سم بني احلوثيني واحلكومة اليمنية ال�شرعية،
و�أجزاء �أخرى حتت ت�أثري القاعدة.
على امل�ساعدات الإن�سانية �أن ت�صل �إىل جميع هذه املناطق.
يجب �أن تقوم اال�سرتاتيجية الأمريكية على فتح مرافئ
عدة ،و�إقامة ج�سور برية وجوية لإي�صال امل�ساعدات �إليها.
هكذا ميكن لأمريكا �إن�ق��اذ �أرواح اليمنيني ب��دل م�ساعدة
منظمة �إرهابية مدعومة من �إيران.
على وا�شنطن �أي�ضاً ت�شجيع الدول على امل�شاركة يف م�ؤمتر
املانحني املقبل يف ال�سويد .ويجب معاجلة النق�ص الفوري
يف الدعم املايل جلهود الإغاثة.
ي��وف��ر امل ��ؤمت��ر �أف���ض��ل فر�صة للمجتمع ال ��دويل لتحقيق
ذلك ،رغم �صعوبة املهمة ،واملخاوف امل�شروعة من االحتيال
يف برنامج امل�ساعدة.
من البديهي �أن حتاول الواليات املتحدة واملجتمع الدويل
التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية متفاو�ض عليها .لكن طاملا �أن
احلوثيني يرف�ضون االن�خ��راط يف حم��ادث��ات بناءة ب�شكل
نزيه� ،سيكون على �صناع ال�سيا�سة الأمريكيني التعامل مع
الأمور كما هي عو�ضاً عما يرغبون يف �أن تكون عليه.
وبالن�سبة �إىل �إدارة بايدن ،ميثل اليمن حتدياً معقداً جداً،
لكنه يف الداخل ال يعرب عن م�شكلة �سيا�سية ،وميكن للإدارة
اتخاذ اخلطوات املذكورة واحل�صول على دعم احلزبني يف
الكونغر�س.
�ستح�صل وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ال��دع��م الإم ��ارات ��ي وال�سعودي،
و�ستندد �إي ��ران ب��ذل��ك ،وه��ي ال�ت��ي ت��دع��م وت��وج��ه ب�أ�شكال
خمتلفة احلوثيني ،و�ستخ�سر الكثري مع ت�ضا�ؤل قوتهم.
لكن بوقوفها �إىل جانب �أ�صدقائها يف املنطقة وال�شعب
اليمني� ،ستكون الواليات املتحدة يف موقع �أف�ضل للم�ساعدة
على مواجهة الت�أثري اخلبيث لإيران فيها.
توا�صل �إي��ران ا�ستخدام اليمن واحلوثيني �أداة لزعزعة
ا�ستقرار املنطقة ،وال تهتم باملعاناة الهائلة التي تفر�ضها
على اليمنيني .هذه هي �إي��ران .هذا هو الواقع الذي على
�إدارة بايدن �أال تن�ساه مع موا�صلتها اجلهود اخلطرية وغري
احلكيمة للعودة �إىل االتفاق النوي مع �إيران.

�صحف عربية :احلرب يف �أوكرانيا...من باردة �إىل حارقة
“�صعق �أوروب� � � � � � ��ا ب � ��االع �ت��راف
مب �ق��اط �ع��ات �أوك� ��ران � �ي� ��ة موالية
مل��و� �س �ك��و ،ج �م �ه��وري��ات م�ستقلة،
وكييف تلطم ال�صدر وت�شق اجليب
وترفع ال�صوت ،ب�أن هذا الت�صرف
م��ن القيادة الرو�سية ه��و انتهاك
ل �ل �� �س �ي��ادة الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،ومبثابة
�إعالن حرب �صريحة».
وت � �� � �س ��اءل ال� �ك ��ات ��ب ع� ��ن ج� ��دوى
امل��زي��د م��ن العقوبات االقت�صادية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،و”�أ� ً
صال رو�سيا
حت ��ت ط��ائ �ل��ة ع �ق��وب��ات �أمريكية
وغربية؟” ،م �� �شي�راً �إىل ف�شل
العقوبات على �إي��ران ،ورو�سيا بعد
غزو �شبه جزيرة القرم.
وت��اب��ع “الكل يهرب م��ن مواجهة
احل �ق �ي �ق��ة ،وه ��ي ال� ��رد الع�سكري
وال� �ت� �ح ��ال ��ف ال �ف �ع �ل��ي ،وم � ��ا ع��دا
ال�ك�ل�م��ات ال �ت��ي ف��اه ب�ه��ا ب��اي��دن يف
م�ؤمتره ،من �أنه “�سيدافع عن كل
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فيما تتواىل املواقف الغربية املنددة بخطوة الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتن االعرتاف بجمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك ،بد�أ احلديث عن قرب
فر�ض العقوبات ال�صارمة على رو�سيا من قبل الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي.
وللتعليق على طبيعة العقوبات املرتقبة على رو�سيا ومداها ،يقول تيمور
دوي��دار ،امل�ست�شار يف قطاع الأعمال واال�ستثمار والعالقات الدولية ،من
العا�صمة الرو�سية ،ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :يف ظل احلراك الأخري
للرئي�س بوتن جتاه جمهوريتي دونبا�س ،ف�إن العقوبات الأوروبية خا�صة
�ستكون مقت�صرة فقط على جمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك دون امل�سا�س
مب�صالح رو�سيا ككل والت�أثري على االقت�صاد الرو�سي».
وي�ضيف ”:االعرتاف باجلمهوريتني هو يف الواقع خف�ض للت�صعيد ولي�س
العك�س ،ومو�سكو ملتزمة بدعمهما يف وجه �أي عقوبات اقت�صادية عليهما،
ف�ضال بطبيعة احلال عن حمايتهما ع�سكريا �ضد �أي تهديد ع�سكري».
ال دعم �أوروبيا
�أما العقوبات الكارثية التي يذكرها بايدن وجون�سون ،كما يقول دويدار
”:ال �أعتقد �أنها �ستحظى بدعم دول االحت��اد الأوروب ��ي ،وهكذا عقوبات،
�إن وق�ع��ت� ،ستكون مبثابة �إع�ل�ان ح��رب �ضد مو�سكو م��ن قبل وا�شنطن
وحلفاءها».
واعترب �أن هذه العقوبات “�ستهدد الأمن القومي الأوروبي ،الذي يتخل�ص
يف �أمن الطاقة و�شرايني احلياة لهذا القطاع احليوي ،املمتدة من رو�سيا،
وعموما ف��الأوروب�ي��ون يتفهمون مطالب مو�سكو ب��إع��ادة هيكلة املنظومة
الأمنية الأوروبية ،لكن هناك �ضغوط �أمريكية عليهم».
ويف حال فر�ض عقوبات قا�سية من قبل �أوروبا ،كما يرى امل�ست�شار االقت�صادي
واال�سرتاتيجي الرو�سي ،ف��إن “مو�سكو �ستتحرك ع�سكريا مبعنى �إعادة
ت�شكيل خريطة انت�شار القوة اال�سرتاتيجية الرو�سية الهجومية والردعية،
بحيث تكون م�صوبة نحو مواقع حيوية ح�سا�سة يف �أوروبا».
«عقوبات وا�سعة»
من جانبها ،تقول ثريا الفرا �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة مو�سكو ،يف
لقاء مع موقع “�سكاي نيوز عربية” ”:طبعا لن يكون ثمة رد ع�سكري من
قبل الغرب على �إعالن بوتن االعرتاف بجمهوريتي دونبا�س ،و�سيتم عو�ض
ذلك فر�ض عقوبات اقت�صادية على مو�سكو وعلى اجلمهوريتني.»،
وتوقعت �أن تكون العقوبات “مو�سعة ن�سبيا ،ذل��ك �أن الهدف من ا�شعال

�إن�ش يف دول الناتو ،ال يوجد �شيء
حقيقي مي�ك��ن �أن يخ�شاه بوتني
وال� ��دول� ��ة الرو�سية” ،م�ضيفاً
�أن رو� �س �ي��ا �أي �� �ض �اً� ،إىل احلربني
العامليتني الأوىل والثانية ،ودفعت
“�أثماناً ف��ادح��ة ل�ه��ا مثلها مثل
�أوروب ��ا و�أم��ري�ك��ا ..لكنها مل تفقد
عزميتها وجت��ري��ب ك��ل اخليارات
مبا فيها اخليار الع�سكري اليوم».
بطر�س الأكرب املعا�صر
ويف م��وق��ع “�إندبندنت عربية”،
ق� ��ال رف �ي��ق خ� � ��وري� ،إن “بوتني
ف�ع�ل�ه��ا رغ ��م ك ��ل ال �ت �ح��ذي��رات له
وك��ل احل ��وارات معه .ب��داي��ة حرب
بالتق�سيط على �أوك��ران�ي��ا .فعلها
من قبل يف جورجيا بالغزو و�سلخ
عنها منطقتي �أبخازيا ،و�أو�سيتيا
اجل �ن ��وب �ي ��ة ،ث ��م االع � �ت ��راف بكل
منهما جمهورية �شعبية م�ستقلة”،

م�ضيفاً “وفعلها عام  2014ب�ضم
��ش�ب��ه ج��زي��رة ال �ق��رم �إىل رو�سيا،
والآن ي �ع�ترف ب �ك��ل م��ن منطقة
لوغان�سك ومنطقة دونيت�سك يف
الدونبا�س الأوكرانية جمهوريتني
�شعبيتني م�ستقلتني».
وي���ض�ي��ف ال �ك��ات��ب “قبل �سنوات
�أعلن بوتني ال��ذي ي�سميه اخلبري
دمي�ت�ري ��س��امي��ز ب�ط��ر���س الأك�ب�ر
املعا�صر� ،أن دوره هو حتقيق املهمة
التاريخية لرو�سيا مركزاً للف�ضاء
الأورا� �س��ي .وه��ذا ما ح��اول الغرب
جت��اه �ل��ه وال �ق �ف��ز م��ن ف��وق��ه على
�أم� ��ل ج ��ذب رو� �س �ي��ا �إىل الف�ضاء
الأوروبي .مل يرد الغرب �أن ي�صدق
�أن رو�سيا القي�صرية ثم ال�شيوعية
ثم البوتينية هي القطب املواجه
لأوروب� � � ��ا ،ه ��ي ال �ق��د���س الثانية،
وروما الثالثة».
و ُي���ش��دد ال�ك��ات��ب ،على �أن “بوتني

ت ��ورط �ضمن ح�ساباته مت�صوراً
�أنه ي�ستطيع حتمل العقوبات .وال
ب��د ل��ه م��ن �إك �م��ال ال�غ��زو ع�سكرياً
�أو احل���ص��ول على مكا�سب الغزو
م��ن دون ال�ق�ي��ام ب��ه .لكن �أمريكا
يف ورط��ة �أك�بر .ال تريد ا�ستخدام
القوة ،وال جتهل �أن ال�صني قادرة
على م�ساعدة رو�سيا يف مواجهة
العقوبات ،وال متلك ترف التوجه
ب��ال �ك��ام��ل �إىل ال �� �ش��رق الأق�صى
وم �ن �ط �ق ��ة امل �ح �ي �ط�ي�ن الهندي
وال�ه��ادي ملواجهة ال�صني ورو�سيا
من دون التورط يف �أوروبا وال�شرق
الأو� � � �س� � ��ط خ�ل��اف � �اً حل�ساباتها
اال�سرتاتيجية اجلديدة».
عامل جديد يت�شكل
وم � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق ��ال ��ت �صحيفة
“الريا�ض” ال � �� � �س � �ع� ��ودي� ��ة يف
اف�ت�ت��اح�ي�ت�ه��ا� ،إن “نظرة �شاملة

لأو�ضاع العامل اليوم ،لتك�شف حجم
االرتباك ال��ذي بات �سمة مالزمة
ل�ل��واق��ع ال�سيا�سي امل�ع��ا��ص��ر ،على
النقي�ض من الو�ضع �إب��ان احلرب
ال� �ب ��اردة وم��رح �ل��ة م��ا ب�ع��د تفكك
االحت��اد ال�سوفيتي وزوال املع�سكر
ال �� �ش �ي��وع��ي» .وت��اب �ع��ت �أن “�أزمة
�أوكرانيا ع��رت العجز الغربي عن
مواجهة اجلموح الرو�سي ،ومنت
الت�صريحات الأمريكية املتناق�ضة
عن االرتباك الهائل ال��ذي ي�سمى
�سيا�سة وا�شنطن ،والتيه والعجز
عن اتخاذ موقف متما�سك و�صارم
رداً ع �ل��ى ال �ت �ه��دي��دات الرو�سية،
و�آخ��ره��ا �إع�لان مو�سكو اعرتافها
با�ستقالل دونيت�سك ولوغان�سك
�شرق �أوكرانيا ،وهو عجز يناظره
حالة الرتاخي املريبة مع �إيران،
وامل��وق��ف ال�غ��رب��ي امل �ه��ادن للنظام
الإيراين رغم تناق�ض �سلوكه التام
مع كل القيم واملبادئ الدولية التي
يحمل ه��ذا ال�غ��رب ل��واء حمايتها
واملنافحة عنها».

العقوبات الأوروبية على رو�سيا� ..سالح ذو حدين
فتيل هذه الأزمة �أ�سا�سا من قبل الغرب� ،إ�ضعاف رو�سيا و�إنهاكها وا�ستنزاف
قوتها املت�صاعدة ،ورغم �أن رو�سيا متلك احتياطيا كبريا جدا من الذهب
واملقدر مبليارات ال ��دوالرات ،لكن العقوبات القا�سية قد تطرح عالمات
ا�ستفهام حول قدرتها على ال�صمود �أمامها �إن ا�ستمرت ل�سنوات عديدة».
�أوراق القوة الرو�سية
لدى مو�سكو يف املقابل �أوراق قوة �أهمها ورق��ة الطاقة ،كما ت�شرح الفرا،
م�ضيفة ”:ووا�شنطن منذ مدة ت�سعى لت�سويق غازها الأمريكي ،ورمبا هذه
فر�صة لها كي يحل حمل الغاز الرو�سي �أوروبيا ،لكن هذا ال يعو�ض خ�سارة
�أوروبا ،فالعقوبات واحلال هذه هي �سيف ذو حدين يوثر على رو�سيا نعم،
لكنه �سي�ؤثر كذلك �سلبا على �أوروب��ا وخا�صة دول �صناعية كبرية ك�أملانيا،

Friday

و�ستكون برلني �أك�بر املت�ضررين» .و�ستت�ضرر قطاعات �صناعات ال�سالح
والطاقة والف�ضاء يف رو�سيا من العقوبات املرتقبة ،ح�سب �أ�ستاذة العلوم
ال�سيا�سية ،قائلة ”:حيث ت�ستورد مو�سكو �أج�ه��زة يف جم��ال الف�ضاء من
وا�شنطن ،وه��ذا يوثر ب�شكل مبا�شر على �أه��م جم��االت ال�صناعة باملعنى
اال�سرتاتيجي والعلمي ،وهو قطاع ا�ستك�شاف الف�ضاء وغزوه».
وتابعت“ :ويف مواجهة �سيف العقوبات ،داخليا يتم احلديث يف رو�سيا عن
�ضرورة حتقيق االكتفاء الذاتي وتطوير قطاعات ال�صناعة والزراعة �أكرث
ف�أكرث ،حيث متلك البالد احتياطات مهولة من الذهب والنفط واملعادن،
لكن ال يتم ا�ستغاللها وتوظيفها بطريقة �صحيحة ،مبا ي�ؤهلها للرتبع
على ه��رم ال��دول ال�صناعية وال�ثري��ة ،فمو�سكو حب�ست نف�سها يف جمايل
�صناعات ال�سالح والطاقة ،مع اهمال بقية القطاعات االنتاجية احليوية».
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الدوحة

�سجلت قطر �أم�س � 365إ�صابة جديدة م�ؤكدة بفريو�س كورونا،
و 573حالة �شفاء ،لريتفع بذلك �إج�م��ايل ع��دد املتعافني من
الفريو�س يف البالد �إىل � 349615شخ�صا.
وق��ال��ت ال� ��وزارة ال�صحة ال�ق�ط��ري��ة ،يف ب�ي��ان بثته وك��ال��ة الأنباء
القطرية “ قنا “ �إن من بني ح��االت الإ�صابة اجل��دي��دة304 ،
حاالت �ضمن املجتمع ،و 61حالة �ضمن امل�سافرين ،كما ذكرت �أنه
مت ت�سجيل حالتي وفاة جديدتني كلتاهما من �أ�صحاب الأمرا�ض
املزمنة.
وذكرت الوزارة �أنه مت �إعطاء  6ماليني و� 262ألفا و 739جرعة
من لقاحات “كوفيد ”19-لأف��راد املجتمع منذ بداية برنامج
التطعيم ،من بينها � 20ألفا و 965جرعة خالل الـ� 24ساعة
املا�ضية ..كما مت �إعطاء مليون و� 179ألفا و 451جرعة من
لقاحات “كوفيد ”19-املعززة حتى اليوم ،مو�ضحة �أن 87.8
باملئة من �إجمايل ال�سكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عرب جرعتي
اللقاح.

وار�سو
طلبت بولندا �أم�س اخلمي�س من حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) تفعيل
املادة  4التي تدعو �إىل �إجراء م�شاورات طارئة يف حالة تهديد �إحدى
الدول الأع�ضاء بعدما �شنت رو�سيا هجوما على �أوكرانيا.
وقال بيوتر مولر الناطق با�سم احلكومة البولندية �إن �سفري بولندا
يف بروك�سل حيث مقر الناتو “قدم طلبا يف هذا ال�ش�أن �إىل الأمني
العام للحلف مع جمموعة من احللفاء».
و�أوكرانيا لي�ست ع�ضوا يف احللف الأطل�سي لكن احللف �أدان مرارا
اعتداءات رو�سيا على كييف.

�أنقرة
قال �سفري �أوكرانيا لدى �أنقرة �أم�س اخلمي�س �إن بالده طلبت من
تركيا �إغالق م�ضيقي البو�سفور والدردنيل �أمام ال�سفن الرو�سية،
كما ترغب يف فر�ض عقوبات على مو�سكو بعد �أن �شنت رو�سيا هجمات
جوية وبرية على جارتها.
وتركيا الع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي لها حدود بحرية على البحر
الأ�سود مع �أوكرانيا ورو�سيا .ورغم �أنها تعار�ض م�س�ألة العقوبات �إال
�أنها ت�صف اخلطوات الرو�سية �ضد �أوكرانيا ب�أنها غري مقبولة.
وت�سيطر �أنقرة وفقا التفاقية �صدرت عام  1936على امل�ضيقني
وميكنها تقييد حركة ال�سفن احلربية �إذا تعر�ضت للخطر �أو �أثناء
احلرب.
وقال ال�سفري الأوك��راين فا�سيل بودنار يف م�ؤمتر �صحفي يف �أنقرة
“ندعو �إىل �إغ�لاق املجال اجلوي وم�ضيقي البو�سفور والدردنيل.
نقلنا مطالبنا يف هذا ال�صدد �إىل اجلانب الرتكي.
يف ال��وق��ت نف�ســـه ن�ط�ـ�ـ��ال��ب بتطبيـــق ع�ق��وب�ـ�ـ�ـ�ـ��ات ع�ل��ى اجلانـــب
الرو�سي».

بكني
نا�شدت ال�صني جمددا جميع الأط��راف املعنية بالو�ضع يف �أوكرانيا
التحلي ب�ضبط النف�س ورف�ضت م�صطلح “الغزو” ال��ذي �أوردته
بع�ض و�سائل الإعالم الأجنبية عن حتركات رو�سيا �ضد �أوكرانيا.
ج ��اءت الت�صريحات ع�ل��ى ل���س��ان امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م وزارة اخلارجية
ال�صينية يف �إفادة �صحفية.
وقالت وزارة اخلارجية ال�صينية �إنها تراقب الو�ضع يف �أوكرانيا عن
كثب.

ت�أثري العقوبات على ال�شعب الرو�سي
وح��ول تبعات العقوبات على الو�ضع املعا�شي اليومي للرو�س ،ت��رد الفرا
”:ال م�شكلة يف توفر ال�سلع واملنتجات واملحروقات يف رو�سيا ،كونها متوفرة
ومكتفية ذات�ي��ا يف ه��ذه امل�ج��االت الأ�سا�سية ،لكن امل�شكلة يف ح��ال فر�ض
العقوبات تكمن يف خلق �أعباء ثقيلة على كاهل املواطنني ال��رو���س ،حيث
�سرتتفع الأ�سعار ويتف�شى الغالء ،وكعادة كل عقوبات فاملواطن هو املت�ضرر
الأول والأخري».
�أم��ا عمار القناة �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ع�لاق��ات الدولية يف جامعة
�سيفا�ستبول يف القرم ،فيقول يف ح��وار مع موقع “�سكاي نيوز عربية”:
“التلويح بالعقوبات وحتى الكارثية منها التي ال نعرف مداها وجماالتها
بعد ،لن ي�ؤثر كثريا على مو�سكو ،و�أق�صى ما قد يتم هو تعطيل خط ال�سيل
ال�شمايل ،وفر�ض عقوبات على �أفراد وهيئات ر�سمية رو�سية ،وهذا ال ي�ؤثر
ب�شكل خطري على اقت�صاد رو�سيا ،التي لديها بدائل وع�لاق��ات �أورا�سية
وا�سعة مع دول متلك اقت�صادات كربى كال�صني والهند ،اللتني لن تلتزما
بالعقوبات الغربية».
من �سيعاقب يف الواقع هي �أوروبا ككل ،كما يو�ضح �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
والعالقات الدولية ،متابعا“ :فهكذا عقوبات مفرت�ضة على رو�سيا �ست�سبب
�أزم ��ة اقت�صادية دول�ي��ة ،وارت�ب��اك��ا يف ��س��وق النفط وال�ط��اق��ة والبور�صات
العاملية ،وارتفاع �أ�سعار الغاز وال�سلع ،وهو ما بد�أ بالفعل».
تريث �أوروبي متوقع
ول�ه��ذا ،ي�ضيف �”:أوروبا ل��ن تت�سرع يف فر�ض العقوبات وه��ي �ستخو�ض
نقا�شا حاميا بني النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية حول ذلك يف كل دولة
وعلى م�ستوى املنظومة الأوروبية ككل ،فمثال خط ال�سيل ال�شمايل بلغت
كلفة �إجنازه  41مليار دوالر �أمريكي ،حتملت �أملانيا الق�سط الأكرب منها،
وعلى الأرج��ح قد تفر�ض �أوروب��ا عقوبات جزئية خمففة خ�شية التبعات
االقت�صادية اجل�سيمة على املنظومة الأوروبية».
وحول قدرة رو�سيا على امت�صا�ص �صدمة العقوبات القادمة ،يقول القناة
”:لدى مو�سكو القدرة على ذلك ،ورئي�س الوزراء الرو�سي �أعلن عن حزمة
�إجراءات ملواجهة تبعات هذه العقوبات ،خا�صة و�أن مو�سكو بات لديها جتربة
يف هذا املجال مع عقوبات  ،4102وبات لديها �آليات لكبح مفاعيلها ،حيث
عززت من �صناعاتها يف خمتلف القطاعات االنتاجية واحليوية ،وال �سيما
الزراعية والغذائية م�ستفيدة من ترامي م�ساحتها اجلغرافية الكبرية،
وم��ن غناها ب��امل��وارد والطاقات الطبيعية والب�شرية ،فرو�سيا مبقدورها
االعتماد ذاتيا على م�صادرها من الطاقة والزراعة دون �أن تت�أثر بالعقوبات
�إال قليال».
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الأمم املتحدة ّ
حتذر من خطر عاملي ب�سبب �أزمة �أوكرانيا
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب
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اع �ت�بر الأم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة �أن�ط��ون�ي��و غ��وت�يري����ش �أم ��ام
اجلمعية العامة للمنظمة الدولية �أ ّن العامل يواجه “حلظة خطر”
ب�سبب الأزم ��ة ال��راه�ن��ة ب�ين رو��س�ي��ا وال �غ��رب ب���ش��أن �أوك��ران�ي��ا التي
طالبت خالل االجتماع بان�سحاب القوات الرو�سية من �أرا�ضيها.
وح � ّذرت ال�سفرية الأمريكية ل��دى الأمم املتحدة ليندا توما�س-
غرينفيلد من �أ ّن النزاع بني رو�سيا و�أوكرانيا قد ي�ؤدّي �إىل “�أزمة
الجئني جديدة” مع “ما ي�صل �إىل خم�سة ماليني �شخ�ص �إ�ضايف
مهجّ ر» .ور�أى غوتريي�ش �أ ّن “قرار رو�سيا االع�ت�راف مبا ي�سمّى
+ا�ستقالل +منطق َتي دونيت�سك ولوغان�سك  -وما تبعه  -هو انتهاك
لوحدة �أرا�ضي �أوكرانيا و�سيادتها ويتعار�ض مع مبادئ ميثاق الأمم

املتحدة» .من جانبه� ،أك��د وزي��ر خارجية �أوكرانيا دميرتو كوليبا
الذي �ألقى كلمة �أي�ضاً� ،أ ّن �أوكرانيا ال ت�ش ّكل تهديداً لرو�سيا .وقال �إن
“اوكرانيا مل تخطط وال تخطط لأي عملية ع�سكرية يف دونبا�س”،
الإق�ل�ي��م ال��واق��ع يف ��ش��رق �أوك��ران�ي��ا .وح � ّذر كوليبا م��ن �أ ّن “بداية
حرب وا�سعة النطاق يف �أوكرانيا �ست�ش ّكل نهاية النظام العاملي كما
نعرفه” ،مطالبًا الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بعدم االعرتاف
با�ستقالل منطق َتي دونيت�سك ولوغان�سك الواقعتني يف دونبا�س.
و�أ�ضاف “ينبغي على رو�سيا �أن تعود �إىل م�سار الدبلوما�سية” و�أن
“ت�سحب قواتها ّ
وتكف عن زعزعة ا�ستقرار املنطقة» .وقال الوزير
يف نهاية خطابه الذي قوبل بت�صفيق حار“ ،نريد ال�سالم!» .وانتقد
معظم املتحدثني الذين ميثلون اً
دول يف القارات كافة ،ب�شكل علني
�أو �شبه علني ،قرارات مو�سكو وخطواتها الأخرية .وح ّذرت توما�س-

غرينفيلد من �أ ّنه “�إذا ا�ستم ّرت رو�سيا يف هذا الطريق فقد تت�سبّب،
وفقاً لتقديراتنا ،ب�أزمة الجئني جديدة� ،ستكون من بني الأكرب التي
يواجهها العامل اليوم ،مع ما ي�صل �إىل خم�سة ماليني �شخ�ص �إ�ضايف
مهجّ ر ب�سبب احلرب التي اختارتها رو�سيا وال�ضغط الذي متار�سه
على ج�يران �أوك��ران�ي��ا» .و�أ��ض��اف��ت الدبلوما�سية الأم�يرك�ي��ة “لأ ّن
�أوكرانيا هي من �أكرب م�صدّري القمح يف العامل ،وخ�صو�صً ا لللعامل
النامي ،ف�إ ّن رو�سيا ميكن �أن تت�سبّب بارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية
وبجوع �أكرث �شدّة يف �أماكن مثل ليبيا واليمن ولبنان» .وبعد يومني
م��ن االج�ت�م��اع ال�ط��ارئ ال��ذي ع�ق��ده جمل�س الأم ��ن ال ��دويل ،دعت
توما�س-غرينفيلد مرة جديدة رو�سيا �إىل الرتاجع عن قراراتها.
ومو�سكو هع�ضو دائم يف جمل�س الأمن وتتمتع بحق النق�ض ما يتيح
لها �إحباط �أي حماولة من جانب املجل�س لإدان��ة �أعمالها .وقالت

حرب معرفية �أي�ضا:

�صواريخ ال�صني الأ�سرع من ال�صوت :نحو ت�أثري �سبوتنيك جديد؟

يبدو �أن حروب النجوم اجلديدة قد بد�أت ،والأدوار معكو�سة هذه املرة
•• الفجر �-ألك�سندر ت�شا
ترجمة خرية ال�شيباين

تتم ت�سوية النزاعات
يف ب��ح��ر ال�����ص�ين بني
ال���ق���وى ال��رئ��ي�����س��ي��ة
احل��ال��ي��ة ال��ي��وم على
خلفية ���س��ب��اق ت�سلح
وت��ط��وي��ق م��ع��ريف� .إن
الك�شف ال�صيني عن
�صواريخ تفوق �سرعة
ال�صوت يزيد من ت�أجيج
ال����ت����وت����رات وي��ط��ل��ق
�سبا ًقا �شام ًال لإتقان
هذه التكنولوجيا.

حتليل
ويلعب اكت�شاف ال�ت�ق��دم ال�صيني يف
ه��ذا املجال دور ال�صدمة الكهربائية
للإدارة الأمريكية ،التي �شرعت � ً
أي�ضا
يف خو�ض ال�سباق.
تكنولوجيا مرغوبة
يف �أغ�سط�س املا�ضي ،اختربت ال�صني
��ص� ً
�اروخ��ا طويل امل��دى تفوق �سرعته
��س��رع��ة ال���ص��وت ق� ��ادرًا ع�ل��ى ال ��دوران
ح ��ول ال �ع��امل ب�خ�م����س م� ��رات �سرعة
ال�صوت ،م��ع خيار حمل ر�أ���س حربي
ن��ووي .وه��ذا ي�ط��رح م�شاكل خطرية
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة لأن ه ��ذا النوع
م��ن ال���ص��واري��خ ،بالإ�ضافة �إىل كونه
�أك �ث�ر ��ص�ع��وب��ة يف اع�ت�را� �ض��ه ،يجعل
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة امل�ضادة
لل�صواريخ قد عفا عليها الزمن �إىل
ح��د م��ا ،علما �أن ه��ذه االخ�ي�رة تتجه
ن �ح��و ال �� �ش �م��ال “الطريق الأ�� �س ��رع
بالن�سبة ل�صاروخ تقليدي يتم �إطالقه
م ��ن ال�صني” .وم � ��ع ذل� � ��ك ،ميكن
ل�ه��ذا اجل�ي��ل اجل��دي��د م��ن ال�صواريخ
�أن مي��ر ب��ال�ف�ع��ل ع�بر اجل �ن��وب ،فوق
ال �ق��ارة القطبية اجل�ن��وب�ي��ة .ورغم
�أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة مهتمة ب�شدة
بتكنولوجيا الأ�سرع من ال�صوت منذ
فرتة طويلة ،ف�إن ال�صني تتقدم بن�سق
�أ� �س��رع بكثري م��ن ال��والي��ات املتحدة.
ووف ًقا للجرنال الأمريكي جون هينت،
ف��إن تطوير ال�صني لتكنولوجيا هذا
ال�سالح �سيكون “مذه ًال” ،يف حني
�أن تطوير الواليات املتحدة �سيتباط�أ
ب�سبب بريوقراطية “عنيفة» .ي�أتي
ه��ذا التطوير لل�صواريخ التي تفوق
��س��رع�ت�ه��ا � �س��رع��ة ال �� �ص��وت يف �سياق
متوتر ل�سباق ت�سلح وحتالف يف �آ�سيا.

م��ع �إط�ل�اق رو�سيا عملية ع�سكرية
�شاملة يف الأرا�ضي الأوكرانية �صباح
�أم�س اخلمي�س بعد وقت ق�صري من
�إع �ل��ان ال��رئ �ي ����س ف�ل�ادمي�ي�ر بوتن
عن ذلك ،ر�صد موقع “�سكاي نيوز
عربية” ح��ال��ة اخل ��وف ال�ت��ي طغت
على املواطنني واملقيمني يف �أوكرانيا،
وخا�صة يف العا�صمة كييف.
ويف العا�صمة كييف ،امتدت طوابري
ال �� �س �ي��ارات �أم � ��ام حم �ط��ات الوقود
وكذلك طوابري ال�سكان �أمام مراكز
ال �ت �� �س��وق ال �غ��ذائ �ي��ة يف ��ش�ت��ى امل��دن
وال �ب �ل��دات الأوك ��ران� �ي ��ة ،يف م�شهد
يخت�صر ما حتمله احلروب عادة من
دمار وخراب وغالء يطال بالدرجة
الأوىل املدنيني.
وي�خ���ش��ى ال���س�ك��ان ه�ن��ا م��ن تدهور
الأو� � �ض� ��اع وح � ��دوث ن�ق����ص ح ��اد يف
ال���س�ل��ع والأدوي� � ��ة وامل � ��واد الغذائية
والطبية ،وتعطل توريداتها.
وتقول طالبة املاج�ستري التون�سية،
��ص�ف��اء ،املقيمة يف م��دي�ن��ة دنيربو،
ال �ت��ي ي�ب�ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان�ه��ا �أك�ث�ر من

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

�أوروبا� ،آلة احلرب هذه  ...التجارية!...
•• جرميي غالون

غ�ير مقنع على امل�ستوى الدبلوما�سي ،تنوي
ب��روك �� �س��ل يف امل� �ق ��اب ��ل ال� ��دف� ��اع ع ��ن م�صاحلها
االقت�صادية .ويجب على “�أ�سلحتها” اجلديدة
نيل موافقة ال�سبعة والع�شرين.
لأن �ه ��ا جت � ��ر�أت ع �ل��ى االن �� �س �ح��اب م ��ن منتدى
ال�ت�ع��اون “ ،”1 + 17ح�صان ط ��روادة ال�صيني
يف و�سط و�شرق �أوروب ��ا ،وال�سماح بافتتاح مكتب
متثيلي لتايوان يف فيلنيو�س ،تدفع ليتوانيا ثمناً
باهظاً .بد�أت بكني ب�إغالق �سوقها �أمام ال�صادرات
الليتوانية ،ثم هدد النظام ال�صيني بفعل ال�شيء
نف�سه مع جميع ال�شركات الأوروبية التي احتفظت
مب ��واق ��ع �إن� �ت ��اج يف ل �ي �ت��وان �ي��ا �أو وا� �ص �ل��ت توريد
�إمداداتها من هناك .ومن خالل مهاجمة �سالمة
ال�سوق املوحدة ،ف�إن اقت�صاد دولة ع�ضو يف االحتاد
الأوروب ��ي هو ال��ذي ي�سعى ال�ق��ادة ال�صينيون �إىل
خنقه.

منوذج �صاروخ تفوق �سرعته �سرعة ال�صوت مت عر�ضه خالل عر�ض جوي يف ت�شوهاي

ي�أتي هذا التطوير
ل��ل�����ص��واري��خ التي
تفوق �سرعتها �سرعة
ال�����ص��وت يف �سياق
متوتر ل�سباق ت�سلح
وحت��ال��ف يف �آ���س��ي��ا
يف ال��واق��ع ،ال ت�تردد كوريا اجلنوبية
واليابان والهند و�أ�سرتاليا وتايوان
يف �إظ�ه��ار ال�ق��وة ،مثل جتربة �صاروخ
ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة �أو حت��ال��ف �أوكو�س
بني �أ�سرتاليا والواليات املتحدة ،على
�سبيل املثال ال احل�صر.
بالطبع ،ال ُت�ستبعد ال�صني وكوريا
ال�شمالية .ول�ئ��ن مل ي�ع��د يجمعهما
احل�ل��ف الأي��دي��ول��وج��ي ح � ًق��ا ،ف�إنهما
م��ع ذل��ك م �ع��ادي��ان ل��وج��ود الواليات
امل�ت�ح��دة يف امل�ن�ط�ق��ة .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ذل��ك ،توا�صل ك��وري��ا ال�شمالية ،رغم
كل ال�صعاب ،تطوير براجمها النووية
وال �� �ص��اروخ �ي��ة ال �ت��ي ت �ف��وق �سرعتها
�سرعة ال�صوت.
ا�سرتاتيجية �صينية
وا�سعة النطاق
�إىل ج��ان��ب �سباق الت�سلح ،ت�شارك
ال �� �ص�ين يف ح� ��رب م �ع��رف �ي��ة ناجحة
للغاية ��ض��د �أم��ري�ك��ا ك�م��ا يت�ضح من
نتائج �شباك التذاكر للفيلم ال�صيني،
“معركة ب � �ح �ي�رة ت�شانغجني”.

ي�سرتجع ه��ذا الفيلم �إح ��دى �أعنف
ال�ه��زائ��م التي تعر�ضت لها الواليات
امل �ت �ح��دة يف ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن �أثناء
احل��رب ال�ك��وري��ة يف �أوائ ��ل خم�سينات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،ومي�ج��د ه��ذا الفيلم
القوة ال�صينية وي�سخر من اجلرنال
ماك �آرثر ،بطل حرب املحيط الهادئ.
ويبدو �أن جناح مثل هذا الفيلم م�ؤ�شر
جيد على حتول منوذجي فيما يتعلق
ب�ت���ص��ور احل ��زب ال���ش�ي��وع��ي ال�صيني
للحرب� .إذا كان احلزب يعترب احلرب
يف ال���س��اب��ق ع��ام� ً
لا م��ن ع��وام��ل عدم
اال�ستقرار ،فانه يتم متجيدها الآن
لأنه بات يُنظر �إليها على �أنها و�سيلة
الك�ت���س��اب ال� �ق ��وة .مت��ار���س ال�صني
ح�صارًا معرفيًا قويًا على �سكانها من
خالل امل�ؤثرين على و�سائل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ال ��ذي ��ن ي �ط �ل��ق عليهم
“املعجبون الع�سكريون” .يروج ه�ؤالء
امل ��ؤث ��رون ل�ق��وة ال�سلطة الع�سكرية
ال�صينية وقدراتها على التدخل ،مثل
�سيا�سة وق��ان��ون ب��اوج��ي ،ال��ذي يهدد
اليابان بهجوم نووي �إذا كانت البالد

الواليات املتحدة دخلت ال�سباق
�ستمنع �إعادة التوحيد مع تايوان.
رد فعل �أمريكي
تعمل ال��والي��ات املتحدة � ً
أي�ضا على
ت �ط ��وي ��ر ح� ��ل ه �ج ��وم ��ي م� ��ن خ�ل�ال
م���ض��اع�ف��ة االخ� �ت� �ب ��ارات م �ن��ذ بداية
ال�سنة امل��ال�ي��ة  ،2022وال�ت��ي بد�أت
يف � 1أك �ت��وب��ر  .2021ويربط
اجل �ن��رال م� ��ارك �إي� ��ه م�ي�ل�ل��ر ،رئي�س
هيئة الأركان امل�شرتكة� ،أحدث جتربة
��ص��اروخ�ي��ة ت�ف��وق ��س��رع��ة ال���ص��وت يف
ال�صني بـ “ت�أثري �سبوتنيك” .وي�شري
هذا امل�صطلح �إىل بداية ال�سباق على
التفوق يف الف�ضاء بعد �إر�سال اجل�سم
الأول �إىل امل � ��دار م��ن ق �ب��ل االحت ��اد
ال�سوفياتي.
الو�ضع احلايل م�شابه جدًا ،لأنه كما
يف ع��ام  ،1957ف ��إن حتقيق اللحاق
بالركب ،ال يت�سبب يف �إن�شاء وكالة نا�سا،
ولكن �إب��رام عقد لتطوير حل دفاعي
لل�صواريخ التي تفوق �سرعتها �سرعة
ال�صوت .وا�ستجابت �شركات لوكهيد
مارتن وريثيون ون��ورث��روب جرومان

للمناق�صة البالغة  60مليون دوالر.
�إن الإع �ل�ان ع��ن ال�ت�ج��رب��ة ال�صينية
والو�ضع اجليو�سيا�سي يف بحر ال�صني،
ي�سمحان للجي�ش الأمريكي بال�ضغط
م��ن �أج ��ل زي ��ادة م�ي��زان�ي��ة ال��دف��اع مع
�إدارة ب ��اي ��دن ،رغ ��م �أن الأخ �ي ��رة يف
خ �� �ض��م م ��راج� �ع ��ة لال�سرتاتيجية
النووية ،و�أن الليرباليني يعار�ضون
ت�خ���ص�ي����ص م � ��وارد �إ� �ض ��اف �ي ��ة .من
�أج ��ل مت��ري��ر ال ��زي ��ادة يف امليزانيات،
ُي� �ق�ت�رح ت �ط��وي��ر ،يف ال ��وق ��ت نف�سه،
حللول جت��اري��ة يف جم��ال تكنولوجيا
الأ� �س��رع م��ن ال���ص��وت .وي ��ؤك��د قانون
الإنفاق الدفاعي لعام  ،2022الذي
�صادق عليه الكوجنر�س يف دي�سمرب،
وميثل  768.2مليون دوالر ،اهتمام
وا��ش�ن�ط��ن ب�ه��ذه التكنولوجيا ،حيث
جتعل منها معركتها الأ�سا�سية لعام
 .2022يبدو �أن ح��روب النجوم
اجلديدة قد بد�أت ،والأدوار معكو�سة
ه��ذه امل ��رة  ...ل�ق��د ابتلعت الواليات
امل�ت�ح��دة ال� ّ�ط�ع��م ال�صيني ،ويبقى �أن
نرى متى �ستتخل�ص منه؟

�شهادات من قلب �أوكرانيا ..طوابري الوقود واخلبز يف كل مكان
•• كييف-وكاالت

توما�س-غرينفيلد “نحن يف العام  ”2022و”لن نعود �إىل حقبة
االمرباطوريات وامل�ستعمرات �أو �إىل احتاد اجلمهوريات اال�شرتاكية
ال�سوفياتية �أو االحتاد ال�سوفياتي” .وتابعت “لقد تقدّمنا وعلينا
احلر�ص ،كما قالت كينيا يف جمل�س الأمن الإثنني ،على �+أال يُ�شعل
جمر الإم�براط��وري��ات امليتة �أ�شكا ًال جديدة من القمع والعنف.»+
وقبل ال�سفرية الأمريكية ،حتدث نظريها الرو�سي فا�سيلي نيبينزيا
�أمام اجلمعية العامة ،ف�أ ّكد �أ ّن الو�ضع اليوم هو نتيجة “انقالب يف
� ”2014أدّى �إىل تغيري احلكم يف �أوك��ران�ي��ا .واع�ت�بر �أ ّن��ه م ّذاك
متار�س كييف “قمعاً” حيال الأقليّة الناطقة باللغة الرو�سية يف
�أوكرانيا وذه��ب �إىل ح ّد التحدث عن “�إبادة جماعية” ،يف �سابقة
يف الأمم املتحدة ،وهو م�صطلح ا�ستخدمه م�ؤخ ًرا الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني.

مليون ن�سمة وت�ق��ع يف ��ش��رق و�سط
�أوكرانيا ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�إن املدينة التي تعي�ش فيها تعر�ضت
للق�صف ثالث مرات منذ ال�صباح.
و�أ�ضافت �صفاء“ :طلبت ال�سلطات
م �ن��ا ت �خ��زي��ن ال� ��� �ش ��راب والطعام
والبقاء يف البيوت ،واملدينة ب�شكل
عام تبدو كمدينة �أ�شباح حيث فقط

ال�سوبرماركيتات مفتوحة الأبواب،
�أما املقاهي واملطاعم والبنوك فهي
مغلقة ،رغ��م �أن طوابري من النا�س
تقف �أم��ام�ه��ا ل�سحب �أم��وال�ه��ا لكن
دون جدوى فهي مقفلة».
وت��اب�ع��ت“ :ال�سلع وامل ��واد الغذائية
متوفرة لكن هناك عمليات تخزين
ك �ب�ير ل �ه��ا م��ن ق �ب��ل ال �ن��ا���س ،حيث

هناك خ�شية من نفادها �أو �شحها،
و�أنا الآن متجهة نحو ال�سوبرماركت
كي �أت�سوق ما �أحتاجه ،حيث ال�شوارع
�شبه فارغة وب�شكل خميف».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي �ق��ول وائ ��ل العالمي،
ال�ب��اح��ث وامل�ح�ل��ل املخت�ص بال�ش�أن
الأوك� � � ��راين ،وامل �ق �ي��م يف العا�صمة
كييف ملوقع “�سكاي نيوز عربية”:

“مل تتغري �أ�سعار ال�سلع كثريا �أقله
حتى اللحظة ،فاحلرب ب��د�أت للتو،
حيث قبل قليل ذهبت زوجتي ل�سوبر
م ��ارك ��ت يف �أح� ��د �أح� �ي ��اء العا�صمة
ك�ي�ي��ف ،والح �ظ��ت �أن �إق �ب��ال النا�س
ع�ل��ى ال�ت�ب���ض��ع وال�ت���س��وق �أك�ب�ر من
املعتاد» .و�أ�ضاف“ :لكنها “زوجته”
�أك� ��دت يل رغ ��م ذل ��ك �أن ��ه ال وجود
لتدافع �أو ازدح��ام كبري ،وه��ذا رمبا
ب�سبب �أن احلي الذي ن�سكن فيه غري
مكتظ بال�سكان كغريه ،وحتى الآن
ميكن القول �أنه ال وجود ال�ستغالل
ال�ظ��روف لرفع الأ��س�ع��ار وال �شح يف
امل ��واد» .وي�ضيف العالمي“ :ت�سود
ح� ��ال ك �ب�ي�رة م ��ن ال �ه �ل��ع واخل� ��وف
ال���ش��دي��د ب�ين ال �ن��ا���س يف �أوكرانيا،
فنحن ن�ت�ح��دث ع��ن ح��رب حقيقية
ووا�سعة وه��م يخ�شون الأ� �س��و�أ ،ف�أنا
الآن م�ث�لا �أن �ظ��ر م��ن ن��اف��ذة املنزل
حيث يظهر املواطنون الأوكرانيون
ك�م��ا و�أن �ه ��م م �� �س��اف��رون ع�ل��ى عجل
ح �ي��ث ي�ح�م�ل��ون ح�ق��ائ�ب�ه��م ،ويبدو
وا�ضحا �أن ثمة حركة ن��زوح كبرية
من العا�صمة نحو مناطق �أخرى قد
تكون �آمنة».

اداة ق ّوة
يف وقت ترتبط فيه الديناميكيات اجليو�سيا�سية
واالقت�صادية ارت�ب� ً
�اط��ا وث�ي� ًق��ا ،ت��ذ ّك��رن��ا بكني ب�أن
ال�سيا�سات التجارية هي� ،أكرث من �أي وقت م�ضى،
�أداة ق��وة .لقد فهم الكرملني ذل��ك مت��ا ًم��ا ،ومل
ي�ت�ردد يف ت�خ��وي��ف الأوروب �ي�ي�ن بالتهديد بقطع
حنفية الغاز .لكن حليفنا الأمريكي � ً
أي�ضا عندما
ي�ستخدم قوانينه خارج احلدود الإقليمية لفر�ض
عقوبات على �شركاتنا �أو ،كما ك��ان احل��ال �أثناء
رئا�سة ترامب ،يفر�ض تعريفات جمركية عليها
تنتهك جميع ق��واع��د ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة .قواعد
ي ��ؤدي ال�ضعف العميق وال��دائ��م ملنظمة التجارة
العاملية �إىل زيادة �صعوبة �إنفاذها.
ويف �سياق “ع�سكرة” التجارة الدولية ،هل يقف
االحتاد الأوروبي مكتوف الأيدي؟ بالت�أكيد ال� .إذا
كان من املمكن يف كثري من الأحيان اتهام بروك�سل
ب�أنها تفتقر �إىل ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية وج��ر�أة على
امل�ستوى الدبلوما�سي ،فهذا لي�س ه��و احل��ال يف
الأمور التجارية .على مدار الثمانية ع�شر �شه ًرا
املا�ضية ،طورت املفو�ضية الأوروبية �سل�سلة كاملة
من الأدوات التي� ،إذا اعتمدها الربملان الأوروبي
وال�سبعة والع�شرون� ،ستجعل من املمكن حماية
مواطنينا و�شركاتنا ب�شكل �أف�ضل.
اللعب على قدم امل�ساواة
هذا هو احلال ب�شكل خا�ص يف حالة �أداة مكافحة
الإك � � ��راه ،وال �ت ��ي ت �ه��دف �إىل ح �م��اي��ة ال�شركات
�أو ال ��دول الأوروب� �ي ��ة ،م�ث��ل ل�ي�ت��وان�ي��ا ال �ي��وم ،من

ال�ت�ع��ر���ض للرتهيب االق�ت���ص��ادي م��ن ق�ب��ل قوى
�أخ��رى .كما تريد املفو�ضية االوروبية الت�أكد من
�أن م�ؤ�س�ساتنا ،الكربى وال�صغرى ،لي�ست �ضحية
املناف�سة غري العادلة .ويف هذا ال�صدد ،اقرتحت
تقييد� ،أو حتى منع ،الو�صول �إىل الأ�سواق العامة
الأوروب�ي��ة جلميع البلدان االخ��رى التي ال تفتح
�أ�سواقها لنا .ويف منطق مماثل ،طورت �أداة تهدف
�إىل الهجوم املبا�شر على الدول التي ،مثل ال�صني،
ت��دع��م �شركاتها ب�شكل كبري لتعزيز ح�صتها يف
ال�سوق يف �أوروبا� ،أو حتى ال�سيطرة على �شركاتنا.
ب�شكل �أك�ثر منهجية ،يعيد االحت��اد الأوروب ��ي
التفكري يف �سيا�سته ال�ت�ج��اري��ة م��ن �أج ��ل جعلها
تتما�شى مع طموحاتنا ال�صناعية واملناخية .لقد
�أدرك� ��ت ب��روك���س��ل �أخ�ي� ً�را �أن ��ه ال ميكننا مطالبة
�صناعاتنا ومزارعينا باالمتثال ملعايري �صارمة
ب�شكل م�ت��زاي��د م��ع ت��رك�ه��م م�ن��زوع��ي ال���س�لاح يف
م��واج�ه��ة مناف�سة م�ن��اط��ق م��ن ال �ع��امل مبعايري
خمتلفة .ومن هذا املنظور ،مت ت�صميم �آلية تعديل
حدود الكربون ملعاقبة الواردات من البلدان التي
ال حترتم نف�س املعايري البيئية مثل �أوروبا.

دور فرن�سا
ومن خالل و�ضع اعتماد هذه الأدوات التجارية
يف �صميم �أول��وي��ات رئا�ستها ل�لاحت��اد الأوروب ��ي،
تقوم فرن�سا مبغامرة �شجاعة وحمفوفة باملخاطر
ولكنها �أ�سا�سية.
�شجاعة ،لأن ال�سيا�سات التجارية تقنية ومعقدة،
وبكلمة واحدة �إال �أنها غري “مثرية” .ونظ ًرا لأن
االحت��اد الأوروب��ي هو � ً
أي�ضا تلك املنظمة الكبرية
ال�ت��ي ال ت��زال خالية ب�شكل يائ�س م��ن �أي �شعور
بالت�سويق ،ف�إنها حتى الآن مل تكن ق ��ادرة على
“بيع” هذه الإجراءات ملواطنيها.
حمفوفة باملخاطر ،لأنه يف احتاد الدولة-اال ّمة
ال��ذي يبقى االحت��اد الأوروب ��ي ،تقرتح املفو�ضية
فقط .لذلك ف��إن فرن�سا الآن هي التي �ستواجه
املهمة ال�صعبة املتمثلة يف �إقناع الربملان الأوروبي
والدول الأع�ضاء الأخرى بتبني هذه الأدوات.
�أ�سا�سية ،لأن��ه ب��دون �سيا�سة جتارية قوية ،لن
تظل �أوروب��ا ذات ال�سيادة �أك�ثر من جم��رد طموح
خالٍ من �أي واقع.
املفارقة هي �أن��ه �إذا جنح الرئي�س الفرن�سي يف
تبني �أدوات الدفاع التجاري هذه ،فمن املحتمل �أن
يكون ذلك �أحد �أعظم �إجنازات الرئا�سة الفرن�سية
ل�لاحت��اد الأوروب ��ي ،ولكن � ً
أي�ضا واح��دة م��ن تلك
التي ب�سببها �سيمنحه الناخبون الفرن�سيون �أقل
قدر من الثقة يف �أبريل املقبل.

ترجمة خرية ال�شيباين

*متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الأوروبية .املدير العام لأوروبا يف مكتب اال�ست�شارات اجليو�سيا�سية
ماكالرتي �أ�سو�شيت�س ،ويقوم � ً
أي�ضا بتدري�س الق�ضايا الدولية يف معهد العلوم ال�سيا�سية

�سي �إن �إن :غزو رو�سي ًا
لأوكرانيا �سيهز �أمريكا والعامل

•• كييف�-أ ف ب

قالت �شبكة “�سي �إن �إن” الأمريكية� ،إن �صدى الهجوم الرو�سي �سيرتدد �إىل ما
هو �أبعد من رو�سيا وجارتها الدميقراطية .و�سترتتب على الهجوم وفق ال�شبكة،
عواقب ت�شمل ارتفاعات م�ؤملة يف �أ�سعار الغاز املرتفعة �أ��ص� ً
لا ،على الأمريكيني
الذين يكافحون للخروج من جائحة حتدث مرة يف القرن .وقد ي��ؤدي ذلك �إىل
�إح�ي��اء احل��رب ال�ب��اردة التي ب��دت ذات ي��وم م��ن بقايا ال�ت��اري��خ ،م��ا يخلق مواجهة
جديدة خطرية بني ال��والي��ات املتحدة ورو�سيا� ،أك�بر قوتني نوويتني يف العامل.
و�سيك�شف الرئي�س جو بايدن النقاب عن جمموعة عقوبات �أكرث ق�سوة على رو�سيا
عندما يخاطب الأم��ة يف وقت الحق اليوم .وق��ال �أنطون غريات�شينكو ،م�ست�شار
وزير الداخلية الأوك��راين ،لل�صحفيني �إن “الغزو بد�أ”  ،يف �إ�شارة �إىل ال�ضربات
ال�صاروخية على املطارات واملقرات الع�سكرية يف كييف ،حيث �شهدت فرق �سي �إن
�إن ،على الأر�ض انفجارات ونريان مدفعية يف �أماكن �أخرى يف بداية هجوم .وحذرت
الواليات املتحدة من ت�سبب ال�صراع يف مقتل �آالف املدنيني .وب�صرف النظر عن
التحدي الذي يواجه النظام العاملي الذي تقوده الواليات املتحدة وما كان يُعرف
�ساب ًقا بالعامل احل��ر� ،سيدفع الأمريكيون ثمن ه��ذا الهجوم ،رغ��م �أنهم ،خالفاً
ل�شعب �أوكرانيا ،ال يتعر�ضون للنريان .من امل�ؤكد �أن �أ�سعار الغاز �سرتتفع بالتوازي
مع الت�ضخم� ،إذ جتاوز �سعر النفط  100دوالر للربميل مبجرد بداية الهجوم
الرو�سي تقريبًا .ومب��ا �أن بوتني ك��ان يطالب بان�سحاب ال��دول التي كانت تابعة
لالحتاد ال�سوفياتي من حلف ناتو ،ف�إنها �أزمة �أمريكا �أي�ضاً .ورغم �أن وا�شنطن لن
تر�سل قوات ملحاربة رو�سيا مبا�شرة يف �أوكرانيا ،غري الع�ضو يف ناتو ،ف�إن من �شبه
امل�ؤكد �أنها �ست�ضطر �إىل �إعادة قواتها لدعم حلفائها الأوروبيني �إىل القواعد التي
بد�أوا يغادرونها منذ  30عاماً .وتبدو دول البلطيق التفيا ،وليتوانيا ،و�إ�ستونيا
معر�ضة للخطر ،وعلى عك�س �أوكرانيا ،فهي دول �أع�ضاء يف ناتو وتلتزم الواليات
املتحدة بالدفاع عنها .وهناك �أي�ضا احتمال مترد متوله رو�سيا يف �أوكرانيا،
ما يزيد خطر ن�شوب حرب جديدة بالوكالة ،بني وا�شنطن ،ومو�سكو.

�شبّه الرئي�س الأوك��راين فولودميري
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي �أم ����س اخل�م�ي����س الغزو
ال��رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا ب��أف�ع��ال “�أملانيا
النازية” خ�ل��ال احل � ��رب العاملية
الثانية.
وقال على في�سبوك “هاجمت رو�سيا
�أوك��ران�ي��ا بجنب وبطريقة انتحارية
كما فعلت �أملانيا النازية خالل احلرب
العاملية ال�ث��ان�ي��ة» .ودع��ا ال��رو���س �إىل
“اخلروج” �إىل ال�شوارع “لالحتجاج
على هذه احلرب»ّ .
وح�ض زيلين�سكي
الأوك ��ران� �ي�ي�ن ع �ل��ى االن �� �ض �م��ام �إىل
وحدات الدفاع عن الأرا�ضي.
وق� ��ال “ينبغي ع�ل��ى �أول �ئ ��ك الذين
ل��دي�ه��م خ�ب�رة يف ال�ق�ت��ال والقادرين
ع �ل��ى االن �� �ض �م ��ام �إىل ال� ��دف� ��اع عن
�أوكرانيا ،التقدم �إىل مراكز التجنيد
يف وزارة الداخلية» .و�أطلق الرئي�س
ال ��رو�� �س ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب ��وت�ي�ن �أم�س
اخلمي�س هجومًا على �أوكرانيا ّ
ف�شن
�ضربات جوية ودخلت قوات برية من
كل اجلوانب �إىل الأرا�ضي الأوكرانية،
وحتدثت كييف بعد �ساعات فقط عن
ح�صيلة �أول �ي��ة جت ��اوزت  50اً
قتيل،
بينهم �أكرث من  20مدنيًا.

•• وا�شنطن-وكاالت:

الرئي�س الأوكراين :رو�سيا
تت�صرف مثل “�أملانيا النازية»
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عربي ودويل
•• عوا�صم-وكاالت

�أكد ال�صحفي ال�صيني مو ت�شون�شان �أن بكني �ستت�سبب يف �ضرر كبري ل�سمعتها،
على ال�صعيد ال��دويل �أو �أم��ام ال�شعب ال�صيني� ،إذا دعمت ال�غ��زو الرو�سي
لأوكرانيا .وكتب ت�شون�شان ،يف حتليل ملجلة “ذا دبلومات” الأمريكية� ،أن
الواليات املتحدة ت�شعر بقلقٍ بالغ من تفاعالت رو�سيا وال�صني يف مواجهة
الأزم��ة الأوكرانية ،مبديا تفهمه لهذا القلق ،لكنه ،يف الوقت نف�سه ،يعترب
�أن بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني يُخطئون يف احلكم على العالقات ال�صينية
الرو�سية وال�سيا�سة اخلارجية الأو�سع لل�صني.
وقال �إن ال�صني ورو�سيا لي�ستا حليفتني ع�سكريتني ،وبعبارة �أخرى ،عندما
يكون �أحد اجلانبني يف حرب ،ال يتحمل الطرف الآخر �أي التزام بامل�ساعدة،
وهذا يختلف متاماً عن التحالفات الع�سكرية بني الواليات املتحدة وبلدان
حلف �شمال الأطل�سي .وبالتايل ،حتى لو خا�ضت رو�سيا و�أوكرانيا احلرب ،ف�إن
ال�صني غري ملزمة بدعم رو�سيا ،حيث �أن ال�صني مل تدعم رو�سيا عالني ًة يف
�أزمة �شبه جزيرة القرم منذ � 7أعوام �أي�ضاً .ويف  4فرباير�-شباط� ،أ�صدرت

هل تدعم ال�صني غزو ًا رو�سي ًا لأوكرانيا؟

ال�صني ورو�سيا بيا ًنا م�شرت ًكا ذكرت فيه بكني دعمها لرو�سيا .ولكن ت�شون�شان
يو�ضح �أن الدعم ال�صيني لرو�سيا ركز على الإ�صرار على �أن الغرب مطالب
بتقدمي �ضمانات تعالج خماوف مو�سكو الأمنية ،ومعار�ضة التهديدات لأمن
رو�سيا من ناتو ،وال��دول الغربية الأخ��رى .و�أ�ضاف �أن ال�صني تواجه �أي�ضاً
�ضغوطاً وت�ه��دي��دات �أمنية م��ن ال��والي��ات املتحدة يف منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ ،لذلك فلي�س من امل�ستغرب �أن تدعم بكني رو�سيا يف مواجهة �ضغوط
مماثلة .ومع ذلك ،ر�أى �أن هذا املوقف يختلف عن موافقة ال�صني على غز ٍو
رو�سي لأوك��ران�ي��ا .وق��ال �إن موقف ال�صني من رو�سيا يعادل دعمها لكوريا
ال�شمالية� ،أو �إيران يف مطالبهما برفع العقوبات الأمريكية عنها ،وبالتايل،
ال يعني دع��م ال�صني لهما �أن بكني �ستدعم كوريا ال�شمالية يف ح��رب ب�شبه
اجلزيرة الكورية� ،أو �ضرب �إي��ران لإ�سرائيل .و�أ�شار الكاتب �إىل �أن ال�صني
حافظت على عالقات ودية مع رو�سيا و�أوكرانيا لفرتة طويلة ،وهي �سيا�سة

�أ�سا�سية ومتوازنة .وخالل �أزمة �أوكرانيا ،مل تنتقد ال�صني �أوكرانيا �أبداً ،بل
�أدان��ت فقط الواليات املتحدة وحلف ناتو ،و ُت��درك �أوكرانيا ذلك جيداً .و�إذا
كانت ال�صني �ضد الغزو الرو�سي لأوكرانيا ،فلماذا مل تنتقد بكني رو�سيا كما
فعل الغرب؟ �أو�ضح الكاتب �أن هناك �سببني رئي�سني لهذا الأم��ر� ،أولهما �أن
انتقاد ال�صني العلني لرو�سيا �سي�ضر بالعالقة بني البلدين يف �ضوء ال�صداقة
ال�صينية الرو�سية .ويف ه��ذا الوقت ،ف��إن على بكني �إظهار الت�ضامن ،بدل
ت�أكيد االخ�ت�لاف��ات ،لأن ه��ذه م�س�ألة تهم املكانة وامل �ه��ارات الدبلوما�سية،
وبالتايل �ستعرب ال�صني عن موقفها احلقيقي خلف الأبواب املغلقة.
�أم��ا ال�سبب الثاين ،فرجح �أن رو�سيا� ،أك��دت لل�صني �سراً �أنها لن ت�شن غزواً
مبا�شراً �ضد �أوكرانيا ،ما من �ش�أنه �أن يف�سّ ر �سبب اتهام ال�صني للواليات
املتحدة وحلف ناتو باملبالغة يف الأزمة ،ولهذا �أبدت بكني عدم اكرتاثها بينما
�سحب الغرب دبلوما�سييه ومواطنيه من �أوكرانيا .وبالإ�ضافة �إىل التعامل

�سيناريوهات ثالثة امام القي�صر

•• الفجر �-سرييل بريت* -ترجمة خرية ال�شيباين
قد تكون رو�سيا را�ضية عن االع�تراف بجمهوريتي
دونيت�سك ولوغان�سك االنف�صاليتني ،لكنها قد ت�سعى � ً
أي�ضا
�إىل احتالل جزء من باقي �أوكرانيا .لقد عربت رو�سيا
لتوها روبيكون :قواتها موجودة الآن ر�سم ًيا يف الأرا�ضي
الأوكرانية ال�شرقية ،بالإ�ضافة �إىل �شبه جزيرة القرم.
وقد اعرتف فالدميري بوتني للتو با�ستقالل اجلمهوريتني
االنف�صاليتني دونيت�سك ولوغان�سك ،املتاخمتني للأرا�ضي
الرو�سية ،ثم �أر�سل قوات رو�سية “حلماية هذه الأرا�ضي
من هجوم ع�سكري �أوكراين” ،وبالتايل ّ
حتطم الوهم
القائل ب ��أن رو�سيا مل تكن ط��ر ًف��ا يف ال��ن��زاع يف �شرق
�أوكرانيا� :إنها حرب �صريحة.
الآن �أم��ام القوة الرو�سية ثالثة
خيارات خمتلفة جدًا:
• � �س �ي �ن ��اري ��و “جورجي” ،من
��ش��أن��ه جتميد م��واق�ع�ه��ا الع�سكرية
وتقوي�ض وحدة الأرا�ضي الأوكرانية
ب�شكل دائم ؛
• � �س �ي �ن��اري��و ت �ع��دي �ل��ي ومتطرف
لغزو �أوكرانيا من ال�شمال وال�شرق
واجلنوب.
• �سيناريو “�آزوفيا”  ،حيث تغزو
رو�سيا املنطقة املجاورة لبحر �آزوف
فقط لإر�ساء ا�ستمرارية �إقليمية مع
�شبه جزيرة القرم  ،التي �ضمتها عام
.2014
ال�سيناريو الأول :جتميد على
“الطريقة اجلورجية»
ع � ��ام  ،2008دخ� �ل ��ت رو�سيا

وج��ورج �ي��ا يف ح� ��رب ،مب �ب ��ادرة من
احلكومة اجلورجية يف ذلك الوقت،
ب �ق �ي��ادة م �ي �خ��ائ �ي��ل �ساكا�شفيلي.
ان�ت�ه��ى ال �� �ص��راع ب�ه��زمي��ة جورجيا
ال �� �ص �غ�يرة وان �ف �� �ص��ال منطقتني:
�أبخازيا ،على �ساحل البحر الأ�سود،
و�أو�سيتيا اجل�ن��وب�ي��ة ،على احلدود
اجلبلية مع االحتاد الرو�سي� .أعقب
ه ��ذا االن �ف �� �ص��ال اع �ت��راف مو�سكو
با�ستقالل “الدولتني” .مل يتبعها
يف االع�ت�راف بها ��س��وى ع��دد قليل
من الأنظمة ال�صديقة لرو�سيا ،ال
�سيما �سوريا وفنزويال.
ال �ي��وم ،ال ي��زال ب��إم�ك��ان االحتاد
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احلريق الأوكراين:

امل�شرتك مع ال�ضغط الغربي ،ر�أى الكاتب �أن هناك منطقاً �أ�سا�سياً يف تطوير
العالقات ال�صينية الرو�سية� ،أي �أن البلدين اجلارين يجب �أن يكونا ودودين،
و�أن هذه ال�صداقة �ستفيد اجلانبني .و�أ�شار الكاتب �إىل �أن بع�ض م�س�ؤويل
البنتاغون يفكرون فقط يف م�س�ألة التعاون ال�صيني الرو�سي من منظور
الدول التي تواجه ال�ضغط الغربي ب�شكل متبادل ،دون اعتبار ذلك حالة من
الفطرة ال�سليمة الدولية واملهارات الدبلوما�سية ال�صينية .ويف العام املا�ضي،
�أجرت ال�صني والواليات املتحدة ات�صاالت رفيعة امل�ستوى �أ�شارت جميعها �إىل
�ضرورة جتنب البلدين �سوء احلكم على بع�ضهما .ولكن تف�سري البنتاغون
لدعم ال�صني رو�سيا هو نوع من �سوء احلكم الذي ال بد من جتنبه .و�أو�ضح
�أن اخلطر �سيكون �أكرب �إذا �أ َّثر �سوء تف�سري مماثل يف ق�ضية مت�س العالقات
ال�صينية الأمريكية مبا�شر ًة .و�إذ �أ�شار �إىل �أن البع�ض يف ال�صني يعتقد �أن
احلكومة ال�صينية تدعم بالفعل رو�سيا يف حرب حمتملة� ،إال �أنه �أكد �أن معظم
ه�ؤالء من ال�شباب والقوميني ذوي اخلربة القليلة ،ويتمثل منطقهم يف �أن
احل��رب يف �أوروب��ا ال�شرقية �ستق ّل�ص دعم الواليات املتحدة لتايوان ،وميكن
لل�صني ا�ستغالل هذه الفر�صة ال�ستعادتها.

ال�سيناريوهات الثالثة �أمام فالدميري بوتني!...

تقف رو�سيا عند مفرتق طرق مع هذه ال�سيناريوهات الثالثة ،وجرعة العقوبات التي �سيفر�ضها الأوروبيون �ستكون حا�سمة
�إذا رف�ض الغرب التدخل ع�سكريًا يف �أوكرانيا ،ف�إن النجاح الع�سكري الرو�سي م�ضمون
ال� ��رو� � �س� ��ي اخ � �ت � �ي� ��ار ال�سيناريو
“اجلورجي” لأرا� �ض��ي لوغان�سك
ودونيت�سك ،وبالتايل التوقف عند
االعرتاف بها ،دون حماولة التوغل
يف الأرا� �ض��ي الأوك��ران �ي��ة .و�سيكون
ل �ه��ذا ال �ع��دي��د م ��ن امل ��زاي ��ا :زي ��ادة
�سيطرتها على �أرا�ضي �أوكرانيا دون
�أن ت�شن ر�سم ًيا غز ًوا �أو حتى تقاتل؛
ع ّد حلفائها باحت�ساب �أولئك الذين
��س�ي�ت�ب�ع��ون�ه��ا يف االع� �ت ��راف بهذه
ال ��دول (ك��ازاخ���س�ت��ان ،بيالرو�سيا،
ال� ��� �ص�ي�ن؟)؛ ورمب � ��ا مي �ن��ع الغرب
م��ن ف��ر���ض ع �ق��وب��ات � �ش��دي��دة على
اقت�صادها.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف �ب �ع��د �أن �شيطن
ف �ل�ادمي �ي�ر ب ��وت�ي�ن �أوك� ��ران � �ي� ��ا ،يف
خ�ط��اب��ه يف  21ف�ب�راي ��ر ،وقدمها
كدولة م�صطنعة وخا�ضعة للغرب،
�سيكون من ال�صعب فهم هذا املوقف

بالن�سبة للر�أي العام الرو�سي الذي
�أقنعته العديد من و�سائل الإعالم،
ورئي�سه نف�سه ،ب�أن الأمة الأوكرانية
غ�ي�ر م ��وج ��ودة ،و�أن ال���س�ل�ط��ات يف
ك �ي �ي��ف ع �ل��ى و� �ش��ك ارت� �ك ��اب �إب � ��ادة
جماعية �ضد املتحدثني بالرو�سية
يف �شرق البالد.
ال�سيناريو  :2حملة متطرفة
ول �ت �ع��زي��ز ا� �س �ب �ق �ي �ت��ه ،ق ��د مييل
فالدميري بوتني �إىل بدء غزو كامل
لأوكرانيا.
يف خ�ط��اب��ه ي��وم  21ف�براي��ر ،مل
ي�ستبعد هذا اخليار� .إذا كان الغرب
مي �ث��ل ت �ه��دي �دًا وج ��ود ًي ��ا لالحتاد
الرو�سي ،وكانت �أوكرانيا م�ستعمرة
م�صطنعة للتهيئة لإ�ضعاف رو�سيا،
ف� ��إن النتيجة ح�ت�م� ّي��ة :ي�ج��ب على
م��و��س�ك��و �أن ت�ع�ي��د ت���ش�ك�ي��ل “دولة

يف غياب الغرب هزمية اوكرانيا م�ضمونة

منذ ا�ستقاللها يف � ،1991شكلت �أوك��ران�ي��ا حم��ور جت��اذب بني الغرب ورو�سيا
التي ت�شعر باال�ستياء من تقارب اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة مع �أوروب��ا يف
ال�سنوات الأخرية .يف الأول من كانون الأول-دي�سمرب � ،1991صوتت �أوكرانيا
التي كانت جمهورية �سوفياتية حينذاك ،يف ا�ستفتاء على ا�ستقاللها الذي اعرتف
به الرئي�س الرو�سي بوري�س يلت�سني.
يف  08كانون الأول-دي�سمرب ،وقعت رو�سيا و�أوكرانيا وبيالرو�س اتفاقية ت�أ�سي�س
“رابطة الدول امل�ستقلة” .لكن �أوكرانيا �سعت بعد ذلك خم�س �سنوات للتخل�ص
من الو�صاية ال�سيا�سية جلارتها الكربى ،امل�ستمرة منذ  300عام.
لذلك مل تلتزم الدولة ب�شكل كامل ب”رابطة الدول امل�ستقلة” التي تعترب بنية
تهيمن عليه رو�سيا يف حماولة لإعادة اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة �إىل فلكها.
بعد �سنوات قليلة من انتهاء احلرب الباردة ،تعهدت رو�سيا وبريطانيا والواليات
املتحدة مبوجب اتفاقية وقعت يف بوداب�ست يف  05كانون الأول-دي�سمرب ،1994
باحرتام ا�ستقالل �أوكرانيا و�سيادتها وحدودها مقابل تخلي كييف عن �أ�سلحتها
الذرية املوروثة من االحتاد ال�سوفياتي .يف � 31أيار-مايو  ، 1997وقعت رو�سيا
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عازلة” يف �أوك ��ران �ي ��ا ت�ن�ت�م��ي �إىل
جمال ت�أثريها .حتى وقت قريب،
مت ف�ت��ح ال �ع��دي��د م��ن الفر�ضيات:
حتييد �أوكرانيا ،و”فنلدة” �أو حتى
تن�صيب حكومة موالية لرو�سيا يف
كييف .ال�ي��وم ،ي ��ؤدي وج��ود القوات
الرو�سية على الأرا�ضي الأوكرانية
�إىل ا�ستقطاب الأوك��ران �ي�ين :فهم
يف ق �ط��اع ع��ري����ض م�ن�ه��م يعتربون
�أنف�سهم معار�ضني لرو�سيا .وملا كان
ربط �أوكرانيا مبجال نفوذها يبدو
اً
م�ستحيل ،ومبا �أن الغرب ال يرغب
يف م �ن��ح رو� �س �ي��ا ال �� �ض �م��ان��ات التي
تطلبها ،يبقى ام��ام�ه��ا اال�ستيالء
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �� �ض �م��ان��ات بنف�سها،
وال�سالح يف يدها.
بالن�سبة ملو�سكو� ،سيكون ل�سيناريو
ال �غ��زو ه��ذا م��زاي��ا ع��دي��دة :بداية،
�إذا رف�ض ال�غ��رب التدخل ع�سكريًا

يف �أوكرانيا ،ف��إن النجاح الع�سكري
الرو�سي م�ضمون� .ستنطلق احلملة
م��ن ال���ش�م��ال م��ن ب�ي�لارو��س�ي��ا ومن
ال �� �ش��رق م��ن رو� �س �ي��ا وم ��ن اجلنوب
من �شبه جزيرة القرم ومن الغرب
م ��ن ت��ران �� �س �ن �ي �� �س�تري��ا .ب �ع��د ذل ��ك،
��س�ي��ؤدي اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى �أوكرانيا
�إىل �إعادة رو�سيا �إىل موقع القوة يف
�أورا��س�ي��ا� ،سواء يف مواجهة االحتاد
الأوروب��ي �أو يف ال�شراكة التناف�سية
يرا� ،سيعطي
للغاية مع ال�صني� .أخ� ً
نظام بوتني ،من وجهة نظر الر�أي
العام املحلي ،دفعة قومية ال ميكن
�إنكارها.
وم��ن � �ش ��أن االن�ت���ص��ار الع�سكري
�أن ي � �ق � �وّي رو�� �س� �ي ��ا م ��ن الناحية
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ب �ي �ن �م��ا ي�ضعفها
�سيا�س ًيا “�ستجد نف�سها �أكرث عزلة
مم��ا ه��ي عليه ال �ي��وم ع�ل��ى ال�ساحة

الدولية” واقت�صاديًا “لن يت�أخر
ال �غ��رب يف ت�ب�ن��ي ع �ق��وب��ات �شديدة
ب�شكل خا�ص».
ال�سيناريو :3
ر�ؤية “�أزوفيان ّية»
اخل �ي��ار ال�ع���س�ك��ري ال�ث��ال��ث املتاح
مل��و��س�ك��و ه��و غ ��زو امل �ق��اط �ع��ات التي
ت �ف �� �ص��ل ،يف ال�ب�ر ال��رئ �ي �� �س��ي ،هذه
اجل �م �ه��وري��ات امل �ع �ل �ن��ة م ��ن جانب
واح��د ع��ن �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم التي
مت �ضمها عام .2014
� �س �ت ��دف ��ع رو� � �س � �ي ��ا �أ�سبقيتها
و�أف�ضليتها من خالل حملة خاطفة
من لوغان�سك ودونيت�سك ،لت�أ�سي�س
ا�ستمرارية ق��اري��ة ب�ين ج��ز�أي��ن من
�أرا� �ض �ي �ه��ا .وي �ق��دم ه��ذا ال�سيناريو
م��زاي��ا م��ن ن ��وع �آخ� ��ر مل��و� �س �ك��و� :إذا
اع� �ت�ب�رت ال��رئ��ا� �س��ة ال��رو� �س �ي��ة �أن

من �ش�أن االنت�صار الع�سكري �أن يقوي رو�سيا من الناحية اال�سرتاتيجية بينما ي�ضعفها �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا

•• باري�س�-أ ف ب
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* �أ�ستاذ حما�ضر يف معهد
الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س،
و�أ�ستاذ �سابق للعلوم ال�سيا�سية يف
جامعة مو�سكو.

هل �ستكتفي مو�سكو باحتالل املنطقة املجاورة لبحر �آزوف؟

�أوكرانيا حمور عقود من التجاذب بني الغرب ورو�سيا
و�أوكرانيا معاهدة �صداقة وتعاون من دون �إزال��ة الغمو�ض ال��ذي يلف عالقات
كييف مع حلف �شمال الأطل�سي (ن��ات��و) ،بينما تعار�ض مو�سكو ب�شدة ان�ضمام
�أوكرانيا �أو �أي جمهورية �سوفياتية �سابقة �أخ��رى �إىل احللف .وتنظم املعاهدة
والن�صو�ص امللحقة بها خ�صو�صا م�س�ألة اخلالف ال�شائك حول تقا�سم الأ�سطول
ال�سوفياتي ال�سابق يف البحر الأ�سود ،الذي ير�سو يف �سيبا�ستوبول يف �شبه جزيرة
ال�ق��رم .واحتفظت رو�سيا مبلكية غالبية ال�سفن لكنها تدفع لأوك��ران�ي��ا ر�سما
متوا�ضعا لقاء ا�ستخدام مرف�أ �سيبا�ستوبول.
ويف الوقت نف�سه ،احتفظت رو�سيا التي كانت �أهم �شريك جتاري لكييف ب”�سالحها
االقت�صادي” يف مواجهة �أوكرانيا التي تعتمد ب�شكل كبري على النفط والغاز
الرو�سيني .يف  ،2003وقعت كييف اتفاقية لإن�شاء منطقة اقت�صادية م�شرتكة
مع رو�سيا وبيالرو�س وكازاخ�ستان ،مما دفع االحتاد الأوروبي �إىل حتذيرها من �أن
ذلك ميكن �أن يعيق تقاربها مع التكتل وان�ضمامها �إىل منظمة التجارة العاملية.
يف � ،2004أث��ارت االنتخابات الرئا�سية يف �أوكرانيا التي �شابتها عمليات تزوير

ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال� �ت ��ي ق ��رره ��ا الغرب
اليوم هي �أق�صى حد ممكن ،ف�إنها
ق��د ت�ع��زز ت�ق��دم�ه��ا وت�ن�ف��ذ تق�سي ًما
فعل ًيا لأوكرانيا؛ ع�لاوة على ذلك،
ميكن تربير هذا الغزو “املحدود”
ب�ح�م��اي��ة ال�ن��اط�ق�ين ب��ال��رو��س�ي��ة يف
�شرق �أوكرانيا ،حيث يتجه ال�سكان
يف ه��ذه املنطقة “حول ماريوبول
على وجه اخل�صو�ص” نحو رو�سيا.
�إن رو�سيا تقف عند مفرتق طرق
م��ع ه��ذه ال���س�ي�ن��اري��وه��ات الثالثة،
وج��رع��ة ال�ع�ق��وب��ات ال �ت��ي يفر�ضها
الأوروب� �ي ��ون ��س�ت�ك��ون ح��ا��س�م��ة� :إذا
�سيُنظر �إليها على �أنها ق�صوى ،ف�إن
الكرملني �سيميل �إىل جني مكا�سب
�إ�ضافية من خالل الغزو ...ولكن �إذا
مت اعتبارها �ضعيفة للغاية ،ف�سوف
يقر�أ رد الفعل هذا على �أنه عالمة
�ضعف ...

و�أف�ضت �إىل فوز املر�شح املدعوم علنا من رو�سيا فكتور يانوكوفيت�ش احتجاجات
غري م�سبوقة .و�ألغي االق�ت�راع .و�شكل انت�صار زعيم “الثورة الربتقالية” يف
 26كانون الأول-دي�سمرب املعار�ض املوايل للغرب فكتور يوت�شنكو الذي تعر�ض
حلالة ت�سمم غام�ضة بالديوك�سني خالل احلملة ،بداية حقبة �سيا�سية جديدة يف
�أوكرانيا بعد ع�شر �سنوات من حكم الرئي�س ليونيد كوت�شما الذي كان يراوح بني
�أوروبا ومو�سكو .وفور و�صوله �إىل ال�سلطة ،كرر الرئي�س الأوكراين اجلديد رغبة
�أوكرانيا يف االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي على الرغم من اعرتا�ضات املفو�ضية
واحللف الأطل�سي .يف  ،2008يف قمة بوخار�ست اتفق قادة دول الناتو على �أن
�أوك��ران�ي��ا �ستن�ضم �إىل احللف يف نهاية امل�ط��اف ،ما �أث��ار غ�ضب رو�سيا .وخا�ض
البلدان عددا من احلروب ال�سيا�سة التجارية ،كان �أهمها حربي الغاز يف 2006
و 2009اللتني عطلتا �إم��دادات الطاقة يف �أوروب��ا وادت��ا �إىل تقوي�ض العالقات
الأوكرانية الرو�سية .يف  2010انتخب الرئي�س اجلديد فيكتور يانوكوفيت�ش
ال��ذي �أط�ل��ق عملية ت�ق��ارب م��ع رو�سيا م��ع الت�أكيد على �أن التكامل م��ع االحتاد

الأوروبي الذي تعد كييف معه “اتفاقية �شراكة” منذ  ،2008يبقى �أولوية.
لكن يف ت�شرين الثاين-نوفمرب  ،2013رف�ض الرئي�س الأوك��راين يف اللحظة
الأخ�ي�رة وحت��ت �ضغط الكرملني ،توقيع االت�ف��اق م��ع الإحت ��اد الأوروب ��ي و�أعاد
�إطالق العالقات االقت�صادية مع مو�سكو.
�أدى هذا التبدل �إىل �إطالق حركة احتجاجية م�ؤيدة لأوروبا كان مركزها �ساحة
املركزية يف كييف “امليدان” .انتهت االنتفا�ضة يف �شباط-فرباير  2014برحيل
يانوكوفيت�ش �إىل رو�سيا ،ثم �إقالته بعد قمع دموي للمحتجني �أدى �إىل �سقوط
خلف مئات القتلى من املتظاهرين وع�شرين يف �صفوف ال�شرطة.
يف �أوج هذه الأزمة ويف �شبه جزيرة القرم �سيطرت القوات اخلا�صة الرو�سية على
مواقع ا�سرتاتيجية .يف �آذار-م��ار���س � ،2014ضمت مو�سكو �شبه اجلزيرة مما
ت�سبب ب�أ�سو�أ �أزمة دبلوما�سية بني الغرب ورو�سيا منذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي.
يف ني�سان�-أبريل ،ا�ستوىل االنف�صاليون امل��وال��ون لرو�سيا على مواقع رئي�سية
يف دونبا�س املنطقة ال�صناعية الناطقة بالرو�سية يف �شرق �أوك��ران�ي��ا .وحتولت
اال�شتباكات �إىل حرب يف �أيار/مايو .ومنذ � 2014أدى النزاع اىل �سقوط �أكرث من
� 14ألف قتيل .ترى كييف والغرب �أن مو�سكو نظمت هذه التحركات االنف�صالية
ردا على تبدل �سيا�سة �أوكرانيا مل�صلحة الغرب.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سمحاء للمقاوالت
وال�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1140571:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة راكان م�ساعد نا�صر ح�سني النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�ساعد نا�صر ح�سني عبداهلل النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كي بي كي للخياطة
الرجالية رخ�صة رقم CN 3705874:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة بخيته علي نا�صر حميد الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فا�ضل حمد حميد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
خالد علي للخ�ضار والفواكه
رخ�صة رقم CN 1109783:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نينغريا
لال�ست�شارات
رخ�صة رقم CN 3844922:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركه ال�سهم لت�صدير وا�سترياد الأ�سماك
الطازجة واملجمدة رخ�صة رقم CN 2682996:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وليد على عبدالفتاح مر�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمه ابراهيم ح�سن ح�سني البلو�شى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركه ال�سهم لت�صدير وا�سترياد الأ�سماك الطازجة واملجمدة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلياط
العربي املمتاز للرجال  -ذ.م.م  -فرع
رخ�صة رقم CN 1014553-5:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ساعة مزاج كويف �شوب
رخ�صة رقم CN 1081513:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل �سليمان علي حممد املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اجمد �سليمان علي حممد املعمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سباي�سز
لتجارة امل�شغوالت
رخ�صة رقم CN 3886073:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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Alsahm EXPORT AND IMPORT FRESH AND FROZEN FISH

�إىل� /شركه ال�سهم لت�صدير وا�سترياد الأ�سماك الطازجة واملجمدة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALSAHM EXPORT AND IMPORT FRESH AND FROZEN FISH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمارت اف ام للمقاوالت االلكرتوميكانيكية -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2361171:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�س كي كي لال�ستثمار ذ.م.م
 S K K Investment L.L.Cمن مالك �إىل �شريك .
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ا�س كي كي لال�ستثمار ذ.م.م
 S K K Investment L.L.Cمن � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�صدارة لال�ستثمار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
Alsadara Investment - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 1000000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 0*0
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سمارت اف ام للمقاوالت االلكرتوميكانيكية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SMART F M ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل� /سمارت اف ام للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م

SMART F M ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C.

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

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سامل عي�ضه للخ�ضراوات والفواكه
رخ�صة رقم CN 3778550:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمد �سيف عبيد بن هده ال�سويدى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل عي�ضه حمدان �سويدان العامرى
تعديل �إ�سم جتاري من� /سامل عي�ضه للخ�ضراوات والفواكه
SALEM EIDHA VEGITABLES AND FRUITS

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم اير�س �ستار ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2240916:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة روالن انطون قياله
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بلو الوجن ليمتد  blue lounge limitedمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بلو الوجن ليمتد  blue lounge limitedمن � % 49إىل % 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على حممد �سامل فارع
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم اير�س �ستار ذ.م.م
IRIS STAR RESTAURANT L.L.C

�إىل /مطعم اير�س �ستار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
IRIS STAR RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة و�سط اخلليج ملواد البناء
رخ�صة رقم CN 1026176:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دهرمندرا بهاجواندا�س بهاتيا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دهرمندرا بهاجواندا�س بهاتيا
تعديل وكيل خدمات  /حذف فاطمه �سليمان �سعيد الرحمى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة و�سط اخلليج ملواد البناء

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كورال الداراة املن�ش�أت ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2231754:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /تينا جوى �سريياك جورج من � % 49إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جوى ماثيو ماثيو ثيبارامبيل فران�سي�س %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سهيل ثعيلب �صقر م�سعود العامرى
تعديل �إ�سم جتاري من /كورال الداراة املن�ش�أت ذ.م.م
CORAL FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

�إىل /كورال قريد لإدارة املن�شات و املقاوالت العامة ذ.م.م

CORAL GRADE FACILITIES MANAGEMENT & GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إدارة وت�شغيل االندية واملن�ش�أت الريا�ضية 9311001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت الت�شجري 4220403
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�شغيل �أ�سطبالت ال�سباق 9319003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة نادى فرو�سية 9312010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ك�شكة
�شامية لبيع منتجات االلبان
رخ�صة رقم CN 2975553:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/متجر
الفا لاللكرتونيات رخ�صة رقمCN 2922795:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بين�شتك لال�ست�شارات
الهند�سية رخ�صة رقم CN 1123990:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مطر �سعيد احمد دعفو�س الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز حممد علي عيديد الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /مرابع الظفرة للخ�ضاروات والفواكه

MID GULF BUILDING MATERIALS ESTABLISHMENT

MURAB ALDHAFRA VEGITABLES AND FRUITS

�إىل /م�ؤ�س�سة و�سط اخلليج ملواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

MID GULF BUILDING MATERIALS ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /دي� � �ل � ��وار
ح� � ��� � �س �ي��ن م � � � � � ��وال � � �س� ��اه� ��ر
ع� �ل ��ى م� � ��وال  ،بنجالدي�ش
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )BW0741043من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0525973099

ف � �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ع � �ب ��دال ��وىل
اك � � � ��ا خ� � �ي � ��ل  ،اف � �غ ��ان � �� � �س � �ت ��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )O1777055يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

 -2ا�سراء عبداجلبار حماد  -جواز رقم A13941881

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

" -3عبداهلل عبداجلبار حماد  -جواز رقم A16420654

ف �ق��د امل ��دع ��و  /موخويندر
��س�ي�ن��غ روب ��س�ي�ن��غ  ،الهند
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()U7628970
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0556400245

فقد املدعو  /حممد �سلطان
دي� � � ��ب احل � �ن � ��� ��ش � �� ،س ��وري ��ا
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )N 0 1 3 4 0 2 1 7 4
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0555911505

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن فقدان جوازات
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

فقد كال من :
 -1عبداجلبار حماد �سمري  -جواز رقم A11262148

 -4مرمي عبداجلبار حماد  -جواز رقم A13939585
 -5عبيده عبداجلبار حماد  -جواز رقم A11557425
" -6ال�شيماء عبداجلبار حماد  -جواز رقم A11557926
 -7حماد عبداجلبار حماد  -جواز رقم A13940389
فعلى من يجدهم ت�سليمهم لأقرب مركز �شرطة

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيلز بيوتي الوجن �آند �سبا
رخ�صة رقم CN 3843224:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سمريه عمر احمد عي�ضه العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سمريه عمر احمد عي�ضه العامرى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ربى هانى راجح مب�سلط %49
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فيلز بيوتي الوجن �آند �سبا
FEELS BEAUTY LOUNGE AND SPA

�إىل /فيلز بيوتي الوجن �آند �سبا ذ.م.م
FEELS BEAUTY LOUNGE AND SPA L.L.C

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

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوجن�سايت للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 4150079:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حنان حممد احمد علوى اجلفرى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالعزيز حممد احمد علوى اجلفرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز حممد احمد علوى اجلفرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /لوجن�سايت للمقاوالت وال�صيانة العامة
LONGSIGHT CONTRACTING AND GENERAL MAINTANANCE

�إىل/لوجن �سايت للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
LONG SIGHT CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اجلمعة  25فبراير  2022م  -العـدد 13478
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«�أ�صدقاء بوتن» ..هذه ثروة امل�ستهدفني من عقوبات بريطانيا
•• عوا�صم-وكاالت

مع ت�صاعد الأزم��ة يف �أوكرانيا فر�ضت بريطانيا عقوبات على رو�سيا،
م�ستهدفة  5بنوك رو�سية و� 3أفراد من �أ�صحاب الرثوات الكبرية.
وح�سب تقارير بريطانية ،ف ��إن ال�شخ�صيات ال�ث�لاث ال��ذي��ن �شملتهم
العقوبات مقربون من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ،وهم غينادي
تيم�شينكو ،وبوري�س و�إيغور روتنربغ.
وق�دّر تقييم ال�ثروة والأ��ص��ول اخلا�ص مبجلة “فورب�س” الأمريكية
يف ع��ام  ،2021ث��روة الأخ��وي��ن بوري�س و�إي�غ��ور روتنربغ بـ 1.2مليار
دوالر.
وميتلك الأخ ��وان روت�ن�برغ جمموعة  ،SGMالتي تعد �أك�بر �شركة
�إن�شاءات لأنابيب الغاز وخطوط �إمداد الطاقة الكهربائية يف رو�سيا.

و�أ�شار تقرير ل�صحيفة “مرتو” الربيطانية� ،إىل �أن ثروة تيم�شينكو
ت �ق��در بـ 22م�ل�ي��ار دوالر ،الف �ت��ة �إىل ام�ت�لاك��ه جم�م��وع��ة “فولغا”،
املتخ�ص�صة يف ا�ستثمارات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وفر�ضت العقوبات على ال�شخ�صيات الثالثة العتبارهم من املقربني
للرئي�س الرو�سي ،حيث و�صفهم رئي�س ال��وزراء الربيطانية بوري�س
جون�سون ب�أنهم “�أ�صدقاء بوتن” ،بح�سب “مرتو».
ووف��ق جملة “فورب�س” ف�إنها لي�ست امل��رة الأوىل التي يفر�ض فيها
الغرب عقوبات على هذه ال�شخ�صيات ،حيث �شملتهم عقوبات �أمريكية
يف عام � 2014أي�ضا.
وك��ان��ت دول غربية ق��د فر�ضت الثالثاء عقوبات ج��دي��دة على رو�سيا
بعدما �أم��رت بن�شر قواتها يف منطقتني انف�صاليتني ب�شرق �أوكرانيا،
وهددت الدول بفر�ض مزيد من العقوبات �إذا حدث غزو رو�سي �شامل.

�أ�ضرار يف �شوارع العا�صمة الأوكرانية كييف بعد �إطالق قذيفة رو�سية

•• الفجر -خرية ال�شيباين
�شنت رو�سيا فج ًرا غز ًوا لأوكرانيا،
ب���ض��رب��ات ج��وي��ة يف جميع �أنحاء
ال� �ب�ل�اد ،مب ��ا يف ذل� ��ك العا�صمة
كييف ،ودخول القوات الربية من
�شمال و�شرق وجنوب البالد ،وفقًا
حل��ر���س احل ��دود الأوك� ��راين الذي
�سجل اخل�سائر الأوىل .و�أعلنت
�أوك ��ران� �ي ��ا م �ق �ت��ل م ��ا ال ي �ق��ل عن
 40جند ًيا وع���ش��رات املدنيني يف
ال�ساعات الأوىل من الهجوم.
ل �ق��د مت ط � ��رح ه � ��ذا ال�سيناريو
الكارثي من قبل الواليات املتحدة
واململكة املتحدة منذ عدة �أ�سابيع.
وال���س��ؤال� ،إىل �أي م��دى �سيذهب
الرئي�س الرو�سي؟
�إن ال �ت �ف��وق ال �ع �� �س �ك��ري ال � ��ذي ال
مي �ك��ن �إن� �ك ��اره ل�ل�ج�ي����ش الرو�سي
يجعل اال��س�ت�ي�لاء على العا�صمة
الأوك��ران�ي��ة �أم � ًرا معقو ًال .و�أكدت
�أج � �ه ��زة امل� �خ ��اب ��رات الأوك ��ران� �ي ��ة

وزيرة الدفاع الأملانية :الأطل�سي
واالحتاد الأوروبي متحدان

•• برلني-رويرتز

وزي��رة ال��دف��اع الأملانية كري�ستينه المرب�شت �إن الأوان قد
ف��ات حل ��وار م��ع رو��س�ي��ا ،م ��ؤك��دة �أن ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
واالحت��اد الأوروب��ي يقفان متحدين يف وجه انتهاك مو�سكو
“احلاد للقانون ال ��دويل» .و�أ�ضافت يف بيان “هذا �صحيح
على الأخ�ص الآن بالطبع بالن�سبة حللفائنا باجلناح ال�شرقي
من التحالف ،الذين ميكنهم التعويل على دعمنا الكامل».
ون��ا��ش��دت الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير بوتني �سحب قواته
فورا وقالت �إن على رو�سيا اال�ستعداد لعقوبات قا�سية غري
م�سبوقة.
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جندي �أوكراين يف موقعه بالقرب من بلدة �شا�ستيا  ،يف مواجهة االنف�صاليني املوالني لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا
�أم�س الأول الأرب�ع��اء تعبئة 200
�أل��ف من جنود االحتياط ،الذين
�سيعززون الدفاع عن الإقليم اىل
جانب � 250ألف فرد من القوات
امل�سلحة النظامية.
بعد مرحلة الغزو �ستتبع مرحلة
االح� �ت�ل�ال“ ،غري ان الأم � ��ر لن
يكون بهذه الب�ساطة ،لأن القومية
الأوك��ران �ي��ة ق��د من��ت يف ال�سنوات
ورئ �ي �� ��س حت ��ري ��ر جم �ل��ة ال ��دف ��اع ال���س�لاح م��ن �أوك��ران �ي��ا احلالية” ،طيار بكثافة ،ث��م دع��وة املدفعية .الأخ �ي�رة ،مب��ا يف ذل��ك يف املناطق
والأمن الدويل.
و�أن “�أف�ضل حل” لإنهاء الأزمة ل� ��ذا ،ق�ب��ل االل �ت �ق��اء ب��ال �ع��دو على ال �ن��اط �ق��ة بالرو�سية” ،يذ ّكر
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الو�سائل الع�سكرية لتحقيق ذلك.
بوتني �إن��ه يريد “�إىل حد ما نزع اجلو �أو ا�ستخدام الطائرات بدون ن�سمة ،و�أعلن الرئي�س زيلين�سكي
عن الك�سربي�س

الهجوم على �أوكرانيا:

هل ميتلك اجلي�ش الرو�سي الو�سائل للتقدم نحو كييف...؟

من غري امل�ؤكد �أن الرئي�س الرو�سي يريد �أن يزحف جي�شه نحو كييف
للرئي�س ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي،
�أنها ت�ستعد لذلك ،ح�سبما ذكرت
وك ��ال ��ة “�أونيان” الأوك ��ران� �ي ��ة
ل �ل��أن � �ب� ��اء .و�� �س� �ت� �ك ��ون مدينتان
ك �ب�ي�رت��ان �أخ ��ري ��ان حت ��ت تهديد
ال� � �غ � ��زو :خ �ي�ر� � �س� ��ون ،ع� �ل ��ى بعد
ح��وايل  100كيلومرت م��ن �شبه
ج��زي��رة ال �ق ��رم ،وخ��ارك �ي��ف ،على
ب �ع��د ح� ��وايل  30ك �ي �ل��وم� ً
ترا من
احل � � ��دود ال ��رو�� �س� �ي ��ة ،يف منطقة
�أب�ل�غ��ت فيها �شركة ��ص��ور الأقمار
ال�صناعية الأمريكية ماك�سار عن
عمليات انت�شار جديدة مزعجة يف
الأي��ام الأخ�ي�رة .ب�شكل ع��ام ،يقدر

•• مو�سكو�-أ ف ب

يعي�ش الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بهاج�س �إعادة كييف �إىل �أح�ضان
مو�سكو با�سم العظمة الرو�سية ،مع ت�صميم على �إبعاد حلف �شمال الأطل�سي
عن حدوده ،حتى لو كان ذلك يعني غزو �أوكرانيا.
بالن�سبة للعديد من الرو�س من جيله الذي ن�ش�أ على وقع الق�صائد التي
متجد االحتاد ال�سوفياتي ،يبقى انهيار االحتاد وانح�سار جمال نفوذه يف
ّ
غ�ضون ثالث �سنوات “ ،”1991-1989جرحا كبريا.
ً
�ضابطا يف جهاز اال�ستخبارات
عانى ف�لادمي�ير بوتني ال��ذي ك��ان حينها
ال�سوفياتية يف �أملانيا ال�شرقية ،من الهزمية ب�شكل مبا�شر .وقال �إنه �أُجرب،
مثل العديد من مواطني بلده ،على تغطية نفقاته ال�شهرية عن طريق
قيادة �سيارة �أجرة ب�شكل غري قانوين لدى عودته �إىل رو�سيا.
وت�ن��اق����ض �إذالل وع ��وز ج ��زء م��ن ال���ش�ع��ب ال��رو� �س��ي م��ع ان�ت���ص��ار الغرب
وازدهاره.
ف��زاد ذلك من اقتناع بوتني ب ��أنّ نهاية االحت��اد ال�سوفياتي كانت “�أعظم

ال�غ��رب�ي��ون ع��دد املقاتلني الرو�س
يف ��ض��واح��ي �أوك��ران �ي��ا ب ��أك�ثر من
.150.000
ك �ي �ي��ف ،م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،مهددة
م��ن ال�ك�ت��ائ��ب املتجمعة يف جنوب
بيالرو�سيا ،التي ال تبعد حدودها
�سوى مائة كيلومرت .لقد احتفظ
فالدميري بوتني بع�شرات الآالف
من املقاتلني -ومعداتهم -الذين
�� �ش ��ارك ��وا م ��ع ق � ��وات م �ي �ن �� �س��ك يف
ت��دري��ب وا� �س��ع ،م��ن � 10إىل 20
ف�براي��ر .لكن الرئي�س الرو�سي
�أك ��د لإمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون ،خالل
زي��ارت��ه مل��و��س�ك��و� ،أن ه��ذه القوات

��س�ت�ع��ود �إىل الأرا�� �ض ��ي الرو�سية
مبجرد اكتمال املناورات ...
ه ��ل ي �� �س �ت �ع��دون ل� �ل� �ن ��زول �إىل
ال �ع��ا� �ص �م��ة الأوك ��ران� �ي ��ة يف نف�س
الوقت ال��ذي تخرتق فيه القوات
الأرا�� �ض ��ي الأوك ��ران �ي ��ة يف �أماكن
�أخ� � ��رى؟ “لرو�سيا ال �ع��دي��د من
االح� � �ت� � �م � ��االت ل� ��� �ض ��رب كييف،
كالق�صف والغارات من قبل القوات
املحمولة ج��واً �أو �إر��س��ال كتائبها،
حتى لو مل يكن من ال�سهل عبور
الأرا� �ض��ي ل�ل��و��ص��ول �إىل هناك”،
يذ ّكر جوزيف هيرنوتني ،الباحث
يف معهد اال�سرتاتيجية املقارنة

بوتني املتم�سك ب�إعادة �أوكرانيا �إىل فلك مو�سكو

كارثة جيو�سيا�سية يف القرن الع�شرين” ،على حد تعبريه ،علما �أن االحتاد
ال�سوفياتي �شارك يف حربني عامليتني .وزاد يف رغبته يف االنتقام زحف حلف
�شمال الأطل�سي (ناتو) واالحت��اد الأوروب��ي ،و�إن تدريجياً ،اىل دول كانت
يف ال�سابق �أق��رب احللفاء ملو�سكو .ويعترب الرئي�س الرو�سي �أن له مهمة
تاريخية تتم ّثل يف وق��ف ه��ذا الغزو ملنطقة ن�ف��وذه .وبا�سم حماية الأمن
الرو�سي� ،أ�صبحت �أوكرانيا خطاً �أحمر.
وي��رى ال�ب��اح��ث يف م��رك��ز التكنولوجيا ال�سيا�سية �ألك�سي م��اك��ارك�ين �أ ّنه
بالن�سبة اىل بوتني� ،إذا مل حت� ّل رو�سيا ه��ذه الق�ضية الأمنية ،ف�ستكون
�أوكرانيا ع�ضوا يف الناتو يف غ�ضون � 10إىل  15عاما ،و�ست�صبح “�صواريخ
الناتو يف مو�سكو».
ويف داللة على ت�صميم الكرملني هذا� ،أقدم بوتني بعد ثورة م�ؤيدة للغرب
يف كييف عام  ،2014على �ض ّم �شبه جزيرة القرم الأوكرانية ،بينما �أ�شعل

االنف�صاليون املوالون لرو�سيا النار يف �شرق �أوكرانيا الناطق بالرو�سية.
ومل ي�تردد بوتني قبل بدء هجومه على �أوكرانيا باالعرتاف باملنطقتني
االنف�صاليتني يف ال�شرق ،لوغان�سك ودونتي�سك.
بح�سب بوتني� ،أخط�أ جاره عندما قدّم نف�سه على �أ ّنه �ضحية للإمربيالية
القي�صرية ،وال�سوفياتية ،ثم الرو�سية .ويرى �أن ثورتي  2005و 2014
اللتني �أبعدتا النخب املوالية لرو�سيا ،كانتا نتيجة م�ؤامرات غربية.
وي�شدد �سيد الكرملني على �أن مو�سكو يجب �أن تكون قوية ،بل ومرعبة يف
�آن .ولي�س اال�ست�سالم من �شيم �صاحب احلزام الأ�سود يف ريا�ضة اجلودو.
وهو قال يف �“ 2015إذا كان القتال �أمرا حتميا ،فعليك �أن ت�ضرب �أوال”.
ووفقا لأحد �أ�ساتذته فريا غوريفيت�ش ،ف�إن بوتني �أكد عندما كان يف �سن
الرابعة ع�شرة بعد خالف ك�سر خالله �ساق رفيق له� ،إنّ البع�ض “يفهم
ال �ق��وة ف �ق��ط» .وع��ان��ت �أوك��ران �ي��ا م�ن��ذ “الثورة الربتقالية” يف 2004

و 2005من “حروب الغاز” مع مو�سكو التي باتت تزعزع ا�ستقرارها
اقت�صاديا.
يف وقت مبكر من عام  ،2008وفقا لو�سائل الإعالم الرو�سية والأمريكية،
�أخرب فالدميري بوتني نظريه الأمريكي جورج بو�ش �أنّ �أوكرانيا “لي�ست
حتى دولة” .ويف كانون الثاين-دي�سمرب� ،أعلن خالل م�ؤمتره ال�صحفي
ال�سنوي �أن هذا البلد من اخرتاع لينني.
قبل ب�ضعة �أ��ش�ه��ر ،يف م�ق��ال ب�ع�ن��وان “حول ال��وح��دة التاريخية للرو�س
والأوكرانيني” ،حتدّث عن خيارات جاره بالقول �إ ّنها عبارة عن م�ؤامرة
“معادية لرو�سيا” من الواليات املتحدة وحلفائها.
وق��ال �إنّ ال�غ��رب ك��ان يريد ت�أ�سي�س “نظام �سيا�سي �أوك ��راين يتغري فيه
ال��ر�ؤ��س��اء و�أع���ض��اء ال�برمل��ان وال� ��وزراء ،وال يتغري فيه امل���س��ار االنف�صايل
والعداء جتاه رو�سيا».
وت�شري مديرة مركز الأبحاث الرو�سي “�آر بوليتيك” تاتيانا �ستانوفايا
�إىل �أنه وفقًا ملنطق بوتني ،ف�إن اجلنود الرو�س الذين دخلوا مناطق �شمال
و�شرق �أوكرانيا اخلمي�س ي�ش ّنون “حرب حترير».

بايدن يت�صل بالرئي�س الأوكراين زيلين�سكي

•• باري�س�-أ ف ب

�أع � �ل� ��ن ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض �أم�س
اخلمي�س �أن الرئي�س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن حت ��دث م��ع الرئي�س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي،
م�ؤكدا له دع��م ال��والي��ات املتحدة
لبالده يف مواجهة هجوم رو�سيا
على �أوكرانيا.
وق ��ال ج��و ب��اي��دن يف ب�ي��ان �صادر
عن البيت الأبي�ض “نددت بهذا
ال� �ه� �ج ��وم غ�ي��ر امل� �ب ��رر للقوات
الع�سكرية الرو�سية».
و� � �ش � �دّد ب ��اي ��دن ك ��ذل ��ك ع �ل��ى �أن
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ط �ل��ب م �ن��ه “ح�ض
قادة العامل على التنديد �صراحة
ب ��ال� �ع ��دوان ال �ف��ا� �ض��ح للرئي�س
بوتني والوقوف �إىل جانب �شعب
�أوكرانيا” .ووعد رئي�س الواليات
امل�ت�ح��دة ب�ف��ر���ض ع�ق��وب��ات كبرية
على رو�سيا .وك��ان �أع�ل��ن يف وقت
��س��اب��ق �أن ��ه �سيتحدث الح�ق��ا عن
“العواقب” ال �ت��ي �ستتكبدها
رو�� �س� �ي ��ا ج� � ��راء � �ش �ن �ه��ا العملية
الع�سكرية و��س�ي�ج��ري حمادثات
مع نظرائه يف جمموعة ال�سبع.
وخ� �ت ��م ب� ��اي� ��دن ب� �ي ��ان ��ه بالقول
“�سن�ستمر ب� �ت ��وف�ي�ر ال ��دع ��م
وامل �� �س��اع��دة لأوك��ران �ي��ا ولل�شعب
الأوكراين».
وحت� � � � � ��دث وزي� � � � � ��ر اخل � ��ارج� � �ي � ��ة
الأمريكي �أنتوين بلينكن ووزير
ال��دف��اع لويد �أو��س�تن �إىل الأمني
ال� �ع ��ام حل �ل��ف � �ش �م��ال الأطل�سي
ين�س �ستولتنربغ “للتنديد بهذا

و�أع�ل�ن��ت ال��والي��ات املتحدة واالحت ��اد الأوروب ��ي وبريطانيا و�أ�سرتاليا
واليابان خططا ملعاقبة بنوك و�أفراد من النخبة الرو�سية ،بينما علقت
�أملانيا م�شروع خط �أنابيب غ��از كبري من رو�سيا ،التي يتهمها الغرب
بح�شد �أكرث من � 150ألف جندي قرب حدود �أوكرانيا.
ونقلت “رويرتز” عن الرئي�س الأمريكي جو بايدن قوله� ،إن العقوبات
الأم�ي�رك �ي��ة ��س� ُت�ط�ب��ق ع �ل��ى ب �ن��ك يف�.إي.ب � � ��ي وب �ن��ك اجل �ي ����ش الرو�سي
“بروم�سفياز” ،الذي يربم �صفقات دفاعية.
وقالت وا�شنطن �إنها قيدت التعامالت يف ال�سوق الثانوية على ال�سندات
ال�سيادية الرو�سية التي ت�صدر بعد الأول من مار�س.
و�أق ّرت كندا �أي�ضا خطوات مماثلة و�سوف تفر�ض عقوبات على �أع�ضاء
ال�برمل��ان ال��رو��س��ي ال��ذي��ن ��ص��وت��وا ل�صالح ق��رار االع�ت�راف با�ستقالل
املنطقتني االنف�صاليتني لوغان�سك ودونيت�سك.
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�إدانات وا�سعة «للعملية الع�سكرية» الرو�سية يف �أوكرانيا

الهجوم املخطط له وغري املربر
لرو�سيا على �أوك��ران �ي��ا والبحث
يف الرد املن�سق للحلف” ،بح�سب
ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م وزارة اخلارجية
الأمريكية نيد براي�س.
ه��ذا وتوالت ردود الفعل العاملية
ع �ل��ى اع�ل��ان ال��رئ �ي ����س الرو�سي
ف� �ل��ادمي� �ي��ر ب � ��وت �ي��ن “عملية
ع�سكرية “يف اوكرانيا اخلمي�س.
يف ما ي�أتي �أبرزها:
ق� � � ��ال ال� ��رئ � �ي � ��� ��س الأوك � � � � � � ��راين
فولودميري زيلين�سكي اخلمي�س
�إن العامل يجب �أن ين�شئ “حتالفا
م �ن��اه �� �ض��ا لبوتني” م ��ن �أج ��ل
“�إجبار رو�سيا على ال�سالم».
وكتب وزير اخلارجية االوكراين
دم � �ي �ت��رو ك ��ول� �ي� �ب ��ا يف ت �غ ��ري ��دة
“تتعر�ض م��دن �أوك��ران�ي��ة هانئة
ل �ه �ج��وم� .إن ��ه ع � ��دوان� .أوكرانيا
� �س �ت��داف��ع و� �س �ت �ن �ت �� �ص��ر .ب�إمكان
العامل ان ي��ردع بوتني ويجب �أن
يفعل .حان وقت التحرك الآن».
ندد الرئي�س الأمريكي جو بايدن

ب”الهجوم غ�ير امل�ب�رر لرو�سيا
ع �ل��ى �أوك ��ران� �ي ��ا .وق � ��ال يف بيان
“اختار ال��رئ�ي����س ب��وت�ين (�شن)
ع�م�ل�ي��ة خم �ط��ط ل �ه��ا �ستت�سبب
مبعاناة وخ�سائر ب�شرية كارثية”
م���ض�ي�ف��ا “نددتُ ب �ه��ذا الهجوم
غ�ي�ر امل �ب�رر ل �ل �ق��وات الع�سكرية
الرو�سية» .و�شدد على �أن “رو�سيا
وح� ��ده� ��ا م� ��� �س� ��ؤول ��ة ع� ��ن امل� ��وت

وال��دم��ار ال�ل��ذي��ن �سينجمان عن
هذا الهجوم” م�ؤكدا ان “العامل
�سيحا�سب رو�سيا».
دع��ا الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش بعد اجتماع
ط��ارئ ملجل�س الأم��ن ال��دويل �إىل
وقف النزاع الذي با�شرته رو�سيا
يف �أوكرانيا “الآن».
وق� ��ال غ��وت�يري ����ش م�ت��وج�ه��ا �إىل

ب��وت�ين “الرئي�س ب��وت�ين با�سم
الإن���س��ان�ي��ة �أع �ي ��دوا ق��وات�ك��م �إىل
رو�سيا!” م ��ؤك��دا “هذه �أتع�س
حل �ظ��ة يف والي� �ت ��ي ك� ��أم�ي�ن عام
لل��أمم املتحدة” .كتبت رئي�سة
امل�ف��و��ض�ي��ة الأوروب � �ي� ��ة �أور�� �س ��وال
ف��ون دي��ر الي�ين ورئ�ي����س املجل�س
الأوروبي �شارل مي�شال يف تغريدة
“ندين ب �� �ش��دة ه� �ج ��وم رو�سيا

غ�ي�ر امل �ب��رر � �ض��د �أوك� ��ران � �ي� ��ا .يف
ه��ذه ال�ساعات الع�صيبة القامتة
نت�ضامن م��ع �أوك��ران�ي��ا ون�سائها
ورج��ال�ه��ا واط�ف��ال�ه��ا الأب��ري��اء يف
وج��ه ه��ذا ال�ه�ج��وم غ�ير املربر”
متعهدين “حما�سبة الكرملني».
�أك��د الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م � ��اك � ��رون ال� � � ��ذي حت� � ��دث مهع
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي� ،أن ف��رن �� �س��ا “تندد

ب�ح��زم ب�ق��رار رو��س�ي��ا �شن احلرب
ع�ل��ى �أوكرانيا” داع �ي��ا مو�سكو
“اىل و�ضع حد ف��وري لعملياتها
ال�ع���س�ك��ري��ة» .و�أع �ل��ن “ت�ضامن
ف��رن���س��ا م��ع �أوك ��ران �ي ��ا ووقوفها
�إىل جانب الأوكرانيني وحتركها
م��ع ��ش��رك��ائ�ه��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا لوقف
احل � � � ��رب» .ودع� � ��ا م� ��اك� ��رون �إىل
اج �ت �م��اع مل�ج�ل����س ال ��دف ��اع �صباح
اخلمي�س .اعترب امل�ست�شار الآملاين
اوالف � �ش��ول �ت ����س �أن العملية
ال�ع���س�ك��ري��ة ال��رو� �س �ي��ة “انتهاك
فا�ضخ” للقانون الدويل.
ن��دد رئ�ي����س ال� ��وزراء الربيطاين
ب ��وري� �� ��س ج ��ون� ��� �س ��ون اخلمي�س
“بالأحداث املروعة يف �أوكرانيا”
معتربا ان ب��وت�ين “اختار �إراقة
الدماء والدمار».
و� �س �ي�ت�ر�أ���س ج��ون �� �س��ون اجتماع
�أزم ��ة اخلمي�س ب�ع��د “الهجمات
املروعة” ل��رو��س�ي��ا .دان الأمني
ال� �ع ��ام حل �ل��ف � �ش �م��ال الأطل�سي
(ناتو) ين�س �ستولتنربغ “الهجوم

ال��رو� �س��ي امل �ت �ه��ور وغ�ي�ر املربر”
ع�ل��ى �أوك��ران �ي��ا ،حم ��ذرا م��ن �أنه
يعر�ض “عددا ال ح�صر له” من
الأرواح للخطر.
و�أ� � �ض� ��اف � �س �ت��ول �ت �ن�برغ يف بيان
“مرة �أخ� ��رى وع �ل��ى ال��رغ��م من
حت��ذي��رات �ن��ا امل �ت �ك��ررة وجهودنا
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال �ت ��ي ال تعرف
ال�ك�ل��ل ،اخ �ت��ارت (رو��س�ي��ا) طريق
العدوان على دولة م�ستقلة وذات
�سيادة» .و�أكد �أن الدول الأع�ضاء
يف احل �ل��ف “�ستجتمع للتعامل
م��ع ع��واق��ب الأع �م��ال العدوانية
ل��رو��س�ي��ا ،ون�ح��ن ن�ق��ف م��ع �شعب
�أوكرانيا يف هذا الوقت الع�صيب.
و� �س �ي �ب��ذل ال� �ن ��ات ��و ك� ��ل اجلهود
ال�لازم��ة حلماية جميع احللفاء
والدفاع عنها».
ط��ال �ب��ت احل� �ك ��وم ��ة البولندية
ب �ت �ف �ع �ي��ل امل � � ��ادة الرابعة 4من
معاهدة حلف �شمال الأطل�سي.
و��ص��ف رئي�س ال ��وزراء الإيطايل
م��اري��و دراغ ��ي ال�ه�ج��وم الرو�سي
ب ��أن��ه “غري مربر” م� ��ؤك ��دا �أن
االحت ��اد الأوروب� ��ي وح�ل��ف �شمال
الأط �ل �� �س��ي ي�ع�م�لان ع�ل��ى توفري
رد ف��وري .و�أك��د “تندد احلكومة
الإي �ط��ال �ي��ة ب�ه�ج��وم رو� �س �ي��ا على
�أوكرانيا غري املربر وتقف �إيطاليا
�إىل ج��ان��ب ال���ش�ع��ب الأوك� � ��راين
وم ��ؤ� �س �� �س��ات��ه يف ه� ��ذه اللحظة
امل�أ�سوية” .نددت فنلندا وال�سويد
بالهجوم الرو�سي و�شجبتا ب�شكل
منف�صل “هجوما على منظومة
الأمن الأوروبي».
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 181336 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة21 :
بتاريخ2014/05/26 :
وامل�سجلة حتت رقم181336 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/11/01وحتى تاريخ2032/11/01 :

املودعة بالرقم 181337 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة18 :
بتاريخ2014/05/26 :
وامل�سجلة حتت رقم181337 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/11/01وحتى تاريخ2032/11/01 :

املودعة بالرقم 181339 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة16 :
بتاريخ2014/05/26 :
وامل�سجلة حتت رقم181339 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/11/01وحتى تاريخ2032/11/01 :

املودعة بالرقم 175330 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2013/11/12 :
وامل�سجلة حتت رقم175330 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :
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املودعة بالرقم 175329 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة16 :
بتاريخ2013/11/18 :
وامل�سجلة حتت رقم175329 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :

املودعة بالرقم 181333 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2014/05/26 :
وامل�سجلة حتت رقم181333 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/11/01وحتى تاريخ2032/11/01 :
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كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 175325 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة28 :
بتاريخ2013/11/26 :
وامل�سجلة حتت رقم175325 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :

املودعة بالرقم 175326 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة25 :
بتاريخ2013/11/18 :
وامل�سجلة حتت رقم175326 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 170056 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2013/02/24 :
وامل�سجلة حتت رقم170056 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/29وحتى تاريخ2032/02/29 :

املودعة بالرقم 170055 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2013/02/24 :
وامل�سجلة حتت رقم170055 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/28وحتى تاريخ2032/02/28 :

�إدارة العالمات التجارية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0036049

�إدارة العالمات التجارية

70533

املخطـر /االيجابي للتجارة العامة ذ م م ،املرخ�صه من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم()753777
وميثلها ب�صفته مدير ال�سيده � /شبيني مرمي ابراهام  ،اجلن�سية  -الهند وحتمل بطاقة هويه رقم 784198613905102
العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0507434157 /
املخطر �إليه  /ديزارث فالكون للخدمات الفنية �ش ذ م م  ،املرخ�صه من دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي بالرقم ()641650
وميثلها املدير  /اخرت ح�سنی طیب الدین  -العنـوان /دبي  -ديره  -بور �سعيد  -مكتب 01
هاتف رقم 0505976257 - 042948774 - 0506543933 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ ( )12,209درهم
املخطر �إليه حرر �شيكات للمخطر مببلغ ( )12,209درهم مو�ضوع ال�شيكات املحررة من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد
وبيانه كالتايل:
رقم ال�شيك  000542مببلغ  4859درهم وامل�سحوب على االمارات اال�سالمي
رقم ال�شيك  000539مببلغ  7350درهم وامل�سحوب على االمارات اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0048748

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

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 181334 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة28 :
بتاريخ2014/05/26 :
وامل�سجلة حتت رقم181334 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/11/01وحتى تاريخ2032/11/01 :

املودعة بالرقم 181335 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة25 :
بتاريخ2014/05/26 :
وامل�سجلة حتت رقم181335 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/11/01وحتى تاريخ2032/11/01 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 175327 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة21 :
بتاريخ2013/11/18 :
وامل�سجلة حتت رقم175327 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :

املودعة بالرقم 175328 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة18 :
بتاريخ2013/11/18 :
وامل�سجلة حتت رقم175328 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169627 :
با�ســم :اخلليج الدولية للعناية الطبية (�ش ذ م م)
وعنوانه :مكتب ( )207ملك ال�شيخ من�صور بن احمد �آل ثاين (برج دبي) – الرقة
ار�ض � ،132ص ب  ،2547دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة44 :
بتاريخ2013/05/19 :
وامل�سجلة حتت رقم169627 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/22وحتى تاريخ2032/02/22 :

املودعة بالرقم 175324 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ 2013/11/12
وامل�سجلة حتت رقم175324 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/06/19وحتى تاريخ2032/06/19 :

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  25فرباير  2022العدد 13478
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

70533

املخطـر /احمد حممد احل�سن � ,سوري اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784198661639314
العنـوان  /ال�شارقة � -شارع التعاون  -بناية زاخر 1
هاتف رقم 0557207560 /
املخطر �إليه  /احمد احمد كبول� ,سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197993824834
العنـوان /ال�شارقة  -هاتف رقم 0585616142 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  26000درهم
ملخطر اليه حرر خم�سة �شيكات للمخطر مببلغ 26000درهم مو�ضوع ال�شيكات املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شبكات توجه ملدعى �صرف ال�شيكات �إال �أنه اربع �شيكات ارتدت دون �صرف تبني متجاوز للفرتة القانونية وال�شيك اخلام�س
لعدم كفاية الر�صيد وبيانه كالتايل:
ال�شيك رقم 000060مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/04/28وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
�شيك رقم  000061مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/05/28وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
�شيك رقم  000062مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/06/28وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
�شيك رقم  000064مببلغ  6000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/08/28وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
�شيك رقم  000063مببلغ 5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/07/28وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

املودعة بالرقم 170058 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة45 :
بتاريخ2013/02/17 :
وامل�سجلة حتت رقم170058 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/29وحتى تاريخ2032/02/28 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 170057 :
با�ســم :مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م
وعنوانه :مبنى � /شركة ال��دار العقارية �ش م ع (� ،)HQشاطئ ال��راح��ة� ،أبوظبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة43 :
بتاريخ2013/02/17 :
وامل�سجلة حتت رقم170057 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
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بو�شالخ تلتقي احلكمات الدوليات وامل�ستجدات
خالل التجمع الأ�سبوعي يف احتاد الكرة
حر�صت �أم��ل بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد ال�ك��رة ,رئي�سة جلنة ال�ك��رة الن�سائية على ح�ضور
التجمع الأ�سبوعي حلكام وحكمات كرة القدم ،الذي �أقيم م�ساء �أم�س يف ملعب ذياب عوانة قبل اجتماع
جمل�س �إدارة احتاد الكرة .و�ألتقت بو�شالخ ترافقها فاطمة العامري ع�ضو جلنة احلكام باحلكمات
الدوليات وامل�ستجدات ،حيثُ �أ�شارت �إىل دعم جمل�س �إدارة احتاد الكرة برئا�سة ال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي ملنظومة التحكيم الإماراتية ب�شكل عام ،وحر�صه على تطوير العن�صر الن�سائي يف هذا املجال
من خالل ور���ش العمل وال��دورات التدريبية .وطالبت احلكمات امل�ستجدات باال�ستفادة من خربات
احلكمات الدوليات وما حققنه من تطور ُ ،م�شيدة باجلهود املبذولة من جلنة احلكام برئا�سة �سامل
علي ال�شام�سي ع�ضو جمل�س الإدارة ,التي حتر�ص على االرتقاء مب�ستوى التحكيم ،وتو�سيع قاعدة
�أعداد املنت�سبات اجلدد لهذا املجال احليوي واملهم يف ن�شاط كرة القدم.
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 27ميدالية لأبطال الإمارات يف باراملبية غرب �آ�سيا بالبحرين
•• املنامة-وام:

ح�صد "�أبطال الإمارات" ،من العبي والعبات القوى " "21ميدالية
ملونة يف مناف�سات اليوم الأول لـ" القوى" بالن�سخة الثالثة من دورة
غ��رب �آ�سيا الباراملبية ،التي �أقيمت مناف�ساتها يف ا�ستاد مدينة خليفة
الريا�ضية.
وت��وزع��ت امل�ي��دال�ي��ات ب��واق��ع  5ذه�ب�ي��ات ،و 9ف�ضيات ،و 7ب��رون��زي��ات ،يف
رمي اجللة ،والقر�ص ،و�سباقات  100و 400مرت �إ�ضافة �إىل ميدالية
برونزية يف تن�س الطاولة ،و�أخرى برونزية يف البوت�شيا.
وب�ه��ذه احل�صيلة امل�م�ي��زة ارت�ف��ع الر�صيد الإج �م��ايل ملنتخب الإم ��ارات
لأ�صحاب الهمم �إىل  27ميدالية يف ك��ل املناف�سات ،م��ن بينها  21يف
�ألعاب القوى ،و 3ميداليات يف البوت�شيا ،وميداليتان يف تن�س الطاولة،
وميدالية واحدة يف الري�شة الطائرة.

وب ��رز منتخب الإم � ��ارات لأل �ع��اب ال �ق��وى ،ب�شكل ج�ي��د يف ال �ي��وم الأول
للمناف�سات ،بعدما توجت البطلة �سارة اجلنيبي بذهبية رمي اجللة يف
فئة "�إف  ،"33وح�صدت اجلنيبي  846نقطة ،و�سجلت الرمية الأف�ضل
مل�سافة  5.82مرتاً.
و�أ�ضافت �إن�صاف النعيمي ذهبية رمي اجللة يف فئة "�إف  ،"34عندما
�سجلت ال��رم�ي��ة الأف���ض��ل مل�سافة  6.85م�ت�راً يف امل�ح��اول��ة اخلام�سة،
وبدورها توجت مرمي الزيودي بذهبية رمي القر�ص ،فئة "اف ،"40
وح�صدت  818نقطة.
وت�ألق البطل �أحمد نواد ب�شكل الفت ،بتتويجه مبيداليتني ذهبيتني على
التوايل ،الأوىل يف �سباق  100مرت فئة "تي  ،"34بزمن قدره 15.78
ثانية ،قبل �أن ي�ضيف الالعب نف�سه ذهبية �سباق  400مرت فئة "تي
 ،"34بعدما قطع ال�سباق يف  0.57.83ثانية.
وت��وزع��ت امليداليات الف�ضية لأب�ط��ال ق��وى الإم� ��ارات ،على  9العبني،

و�ضمت القائمة ن��ورا الكتبي يف مناف�سات رم��ي اجللة فئة "اف ،"32
و�أحمد احلو�سني يف رمي اجللة "اف  ،"33وعباد خالد يف رمي القر�ص
"اف  ،"37ورا�شد الزيودي يف رمي اجللة "اف  ،"56و�سهام الر�شيدي يف
رمي اجللة "اف  ،"57ويحيى البلو�شي يف �سباق  100مرت فئة "تي
"46وحممد املزروعي يف �سباق  100مرت فئة "تي  ،"53وعبد العزيز
الكندي يف �سباق  400مرت ،فئة "تي  ،"34وظفر بدر عبا�س البلو�شي
يف �سباق  400مرت فئة "تي . "54
�أما عن قائمة الفائزين بامليداليات الربونزية فهي ت�ضم كل من حممد
الكعبي احلائز على يف رمي القر�ص "اف  ،"36وعبد العزيز ال�شكيلي يف
رمي اجللة "اف  ،"33وثريا الزعابي يف رمي اجللة "اف  ،"34ومرمي
املطرو�شي يف رمي القر�ص "�أف  ،"46وعبداهلل م�سباحي يف رمي اجللة
"اف  ،"54و�سعيد املهري يف رمي اجللة "اف � ،"57إ�ضافة �إىل حممد
املزروعي يف �سباق  400مرت فئة "تي  "53يف زمن وقدره .

من جهتها� ،أ�ضافت البطلة منى حممد ميدالية جديدة يف مناف�سات
الكرة الطاولة بح�صولها على برونزية املركز الثالث ،وهو التتويج الأول
لالعبة على �صعيد مناف�سات غرب �آ�سيا يف ظهورها الر�سمي الأول ،حيث
عربت عن �سعادتها بالتتويج ،و�أكدت على الطموحات الكبرية مل�شاركات
�أف�ضل تطمح من خاللها حل�صد الذهب ،يف املقابل توج خالد املرا�شدة
بربونزية البوت�شيا .من ناحية �أخ��رى يطارد منتخبنا الوطني ل�سلة
الكرا�سي املتحركة ،التتويج بامليدالية ال�برون��زي��ة ،يف ختام مناف�سات
اللعبة حينما ي��واج��ه ن�ظ�يره ال�ع�م��اين يف اجل��ول��ة اخلام�سة والأخ�ي�رة
غدا على �صالة ا�ستاد مدينة خليفة الريا�ضية .ويحتل املنتخب حالياً
املركز الثالث يف الرتتيب ال�ع��ام ،بر�صيد  4نقاط من ث�لاث مباريات،
فيما يت�صدر الكويت بر�صيد  8نقاط من  4مباريات ،مقابل  5ملنتخب
ال�سعودية "الو�صيف" ،و 4نقاط ملنتخب البحرين "الرابع" ،وعمان يف
املركز الأخري بر�صيد  3نقاط.

«الآ�سيوي» يربز رميونتادا ال�شارقة يف ن�صف نهائي ك�أ�س رئي�س الدولة

•• �أبوظبي  -وام:

�أكد االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم �أن الفوز املهم الذي حققه ال�شارقة على
الو�صل يف �إياب ن�صف نهائي ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة كان مثريا،
خا�صة �أنه حتقق بـ " رميونتادا" ممتعة يف ال�شوط الثاين ،عندما قلب
الفريق نتيجة اللقاء �إىل  ،2 - 3بعد �أن ك��ان الو�صل متقدما بهدفني
مقابل ال �شيء.
و�أ�شار االحتاد الآ�سيوي �إىل الدور الكبري الذي قام به العب ال�شارقة كايو

لوكا�س يف ترجيح كفة فريقه ،وح�سم املواجهة ل�صاحله يف الوقت القاتل
من اللقاء ،حيث �سجل الهدف الثاين" التعادل" من لعبة "مق�صية"
خلفية م��زدوج��ة مده�شة يف الدقيقة  90م��ن ال�ل�ق��اء ،ث��م ه��دف التقدم
والت�أهل بر�أ�سية مثالية يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�ضائع.
وقال املوقع الر�سمي لالحتاد الآ�سيوي يف تقرير مو�سع عن ن�صف نهائي
ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ن�شر على �صفحته الرئي�سية ":قلب
ال�شارقة ت�أخره بهدفني �أمام �ضيفه الو�صل �إىل فوز  ، 2 - 3بعدما لعب
الربازيلي كايو لوكا�س دور البطل بت�سجيله ثنائية عو�ض بهما �ضربة

اجلزاء املهدرة .وبدا �أن ال�شارقة يف طريقه للتقدم بعدما ح�صل على �ضربة
جزاء مطلع ال�شوط الثاين �إثر مل�سة يد على مدافع الو�صل �سامل العزيزي
�سددها لوكا�س و�أ�صاب العار�ضة .وعاقب الو�صل فريق ال�شارقة �صاحب
الأر���ض بعدما ح�صل على �ضربة ج��زاء نتيجة عرقلة الأوزب�ك��ي �أوباتيك
�شوكوروف لعلي �صالح �سددها الربازيلي جيلبريتو �أوليفريا بنجاح".
وتابع االحت��اد الآ�سيوي يف تقريره � " :أ�ضاف الو�صل الهدف الثاين بعد
خط�أ من املدافع عبداهلل غامن يف �إعادة الكرة حلار�س مرماه يف الدقيقة
 ،58ليخطفها الربازيلي رامريو بينيتي ويهديها �إىل حبو�ش �صالح الذي

�سددها �سهلة يف ال�شباك .ويف املقابل قل�ص البديل الغيني عثمان كمارا
الفارق لل�شارقة يف الدقيقة  /77/بهدف متقن ،قبل �أن يلعب لوكا�س دور
البطل بت�سجيله التعادل بكرة مق�صية رائعة يف الدقيقة  /90/ثم الفوز
بر�أ�سية يف الدقيقة  ،/2+90/مهديا فريقه الت�أهل �إىل النهائي العا�شر".
وعن ت�أهل الوحدة �إىل النهائي � ..أورد املوقع الر�سمي لالحتاد الآ�سيوي
�أن الوحدة ا�ستفاد من فوزه الكبري ذهابا ليت�أهل �إىل النهائي الثامن يف
تاريخه رغ��م تعادله مع م�ضيفه بني يا�س بهدفني خلمي�س �إ�سماعيل ،
والربازيلي جواو بيدرو ،مقابل هدفني ملحمد احلمادي  ،و�سهيل النوبي.

انطالق اجلولة  17من دوري «�أدنوك» للمحرتفني ..والعني يف مهمة االبتعاد بال�صدارة وقمتان يف اليوم اخلتامي
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق اليوم اجلمعة مناف�سات اجلولة  17من دوري �أدن��وك للمحرتفني،
وتقام مبارياتها على مدار يومني ،حيث ي�شهد اليوم الأول  4مباريات ،فيما
ي�شهد اليوم الثاين" ال�سبت"  3مباريات.
و�ستكون االث��ارة على �أ�شدها يف اليوم الثاين الذي يت�ضمن قمتني من العيار
الثقيل ،جتمع الأوىل ب�ين ال��وح��دة وال��و��ص��ل ،والثانية ب�ين ال�شارقة و�شباب
الأهلي ،فيما تبحث �أندية القاع عن �أمل جديد للهروب من النتائج ال�سلبية
ل�ضمان البقاء يف املنطقة الآمنة بعيدا عن دائرة الهبوط.
و�ستكون االنطالقة بلقاء الإم��ارات " 6نقاط" يف املركز الأخري مع اجلزيرة
" 26نقطة" باملركز اخلام�س على ا�ستاد نادي الإم��ارات ال�ساعة ،17:30
ويطمح كل فريق يف وقف نزيف النقاط ،ولكن بطموح خمتلف ،حيث يدخل
الإمارات العائد من تعادل �سلبي مع الظفرة يف اجلولة املا�ضية طاحما يف الفوز
و�إ�ضافة  3نقاط مهمة ،حت�سن من موقعه يف ج��دول الرتتيب ،بينما ي�أمل
اجلزيرة العائد من خ�سارة �أمام الن�صر باجلولة املا�ضية يف العودة لالنت�صارات،
واالرتقاء ملركز متقدم �أف�ضل خا�صة و�أن لديه لقاء م�ؤجل �أمام احتاد كلباء.

ويف الوقت نف�سه يحل الن�صر " 22نقطة" باملركز ال�سابع �ضيفا على خورفكان
" 15نقطة" يف املركز احل��ادي ع�شر على ا�ستاد �صقر بن حممد القا�سمي،
وي�أمل خورفكان يف �إيقاف نزيف النقاط بعد خ�سارته يف  7مباريات متتالية� ،أما
الن�صر في�أمل موا�صلة ال�صحوة بفوز ثانٍ تواليا حيث فاز على اجلزيرة اجلولة
املا�ضية  ،وذلك لت�صحيح م�ساره بعد تذبذب النتائج يف الفرتة الأخرية.
وميتلك الن�صر �أف�ضيلة الفوز �أمام خورفكان ،حيث تقابل الفريقان  5مرات،
فاز الن�صر يف  ،4مقابل فوز خورفكان يف مباراة واحدة.
وت�ستكمل مباريات اليوم الأول مبواجهتني ال�ساعة  ،20:00حيث ي�ست�ضيف
ا�ستاد الفجرية مباراة العروبة "  9نقاط" يف املركز الثالث ع�شر ،وعجمان
" 22نقطة" باملركز ال�ساد�س ،وهي املرة الثانية التي يتقابل فيها الفريقان
يف دوري املحرتفني ،و�شهدت املباراة الأوىل التي جمعت بينهما هذا املو�سم يف
الدور الأول ،التعادل الإيجابي .1-1
وي�أمل العروبة يف وقف نزيف النقاط بعد خ�سارته اجلولة املا�ضية �أمام �شباب
الأهلي ،فيما يطمح عجمان العائد من فوز مثري على احت��اد كلباء باجلولة
املا�ضية يف ا�ستثمار النتيجة من �أجل ت�أمني مركزه يف املنطقة الدافئة.
و�سيكون اللقاء الأخ�ير لليوم الأول با�ست�ضافة احت��اد كلباء " 18نقطة" يف

امل��رك��ز العا�شر ،لفريق العني "  36نقطة" يف ال���ص��دارة ،يف مواجهة �صعبة
على �صاحب الأر�ض والباحث عن الفوز مرة �أخرى ،يف الوقت نف�سه الذي لن
يقبل فيه العني �سوى الفوز لالبتعاد بال�صدارة �أو ت�أمينها على �أقل تقدير ،يف
م�شواره البحث عن اللقب.
و�ضمن ال�ي��وم ال�ث��اين ال�سبت تقام  3م��واج�ه��ات ،حيث ي��واج��ه ال��وح��دة "33
نقطة" باملركز الثاين ،نظريه الو�صل " 22نقطة" باملركز الثامن ،على ا�ستاد
�آل نهيان ،ال�ساعة  17:30يف قمة ا�ستثنائية ،حيث يدخل كل فريق اللقاء
بطموح ال�ف��وز ،وي��أم��ل ال��وح��دة يف احل�ف��اظ على و�صافته ل�ل��دوري م��ن �أجل
مالحقة العني املت�صدر ،بينما ي�أمل الو�صل يف العودة لالنت�صارات بعد تعادله
�سلبيا مع ال�شارقة يف اجلولة املا�ضية ،وخ�سارته �أي�ضا �أم��ام ال�شارقة يف �إياب
ن�صف نهائي ك�أ�س رئي�س الدولة ووداعه من ن�صف النهائي.
وتاريخيا مل ي�سبق و�أن ت�ع��ادل الفريقان �سلبياً خ�لال مواجهاتهما بدوري
املحرتفني ،فيما �شهدت مواجهاتهما ت�سجيل  85هدفاً.
كما تعادل الفريقان يف عدد مرات الفوز بواقع  10مباريات لكل فريق ،يف 25
مباراة جمعتهما يف دوري املحرتفني ،فيما انتهت  5مباريات بالتعادل.
ويف الوقت نف�سه تقام مباراة بني يا�س " 19نقطة" يف املركز التا�سع والظفرة

" 11نقطة" باملركز الثاين ع�شر ،على ا�ستاد بني يا�س وقد تقابل الفريقان يف
 19مباراة بدوري املحرتفني ،وحقق بني يا�س الفوز يف  12مباراة ،مقابل 4
للظفرة ،وح�سم التعادل  3مواجهات.
وي�أمل بني يا�س يف العودة لالنت�صارات وحت�سني مركزه ،حيث يدخل اللقاء
وه��و ق��ادم من وداع��ه لن�صف نهائي ك�أ�س رئي�س ال��دول��ة ،واخل�سارة �أي�ضا يف
اجلولة املا�ضية يف ال��دوري �أم��ام العني ،فيما ي�أمل الظفرة بتح�سني مركزه
و�إ�ضافة نقاط الأمان التي تبعده عن دائرة اخلطر.
و�سيكون اخل�ت��ام بقمة جتمع ب�ين ال�شارقة "�صاحب امل��رك��ز الرابع" و�شباب
الأه�ل��ي " �صاحب املركز الثالث" بالر�صيد نف�سه " 30نقطة" وذل��ك على
ا�ستاد ن��ادي ال�شارقة حيث يواجه ال��روم��اين كوزمني م��درب ال�شارقة فريقه
الأ�سبق ،طاحما يف الفوز عليه وا�ستغالل الت�أهل للمباراة النهائية من ك�أ�س
رئي�س الدولة ،يف فك ارتباط النقاط مع �شباب الأهلي  ،كما ي�أمل كل فريق
يف اال�ستمرار باملناف�سة على مركز �أف�ضل من �أج��ل مالحقة العني املت�صدر
والوحدة الو�صيف.
وتقابل الفريقان يف  23مباراة بدوري املحرتفني ،حقق �شباب الأهلي الفوز يف
 ،13مقابل  4لل�شارقة ،وح�سم التعادل  6مباريات.
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الفجر الريا�ضي

Friday

ي�صطدم ني�س الثالث مب�ضيفه �سرتا�سبورغ الرابع يف مواجهة �شر�سة غداً
ال�سبت على املقاعد امل�ؤهلة اىل دوري �أبطال �أوروبا ،يف �أبرز مباريات املرحلة
ال�ساد�سة والع�شرين من ال��دوري الفرن�سي لكرة القدم التي ي�أمل خاللها
باري�س �سان جرمان املت�صدر ا�ستعادة االنت�صارات واالق�ت�راب خطوة من
اللقب .ويت�أهل �صاحب �أول مركزين يف "ليغ  "1مبا�شرة اىل دوري االبطال
املو�سم املقبل ،فيما يخو�ض �صاحب املركز الثالث امللحق الت�أهيلي لبلوغ
امل�سابقة القارية اال�سمى ،بينما يكتفي الرابع بالت�أهل اىل امل�سابقة الثانية
"يوروبا ليغ" .ويبتعد فريق العا�صمة يف ال�صدارة بفارق  13نقطة عن
�أقرب مالحقيه ،فيما تف�صل �أربع نقاط فقط بني املراكز الثالثة التالية� ،إذ
يف ر�صيد مر�سيليا الثاين  46نقطة على بعد واحدة فقط من ني�س الثالث
الذي يتقدم �سرتا�سبورغ بثالث نقاط.
وتفتتح امل��رح�ل��ة اجل�م�ع��ة ب�ل�ق��اء ري��ن اخل��ام����س ( 40ن�ق�ط��ة) م��ع م�ضيفه
مونبلييه حيث ي��أم��ل الأول �أن يخطف النقاط ال�ث�لاث ليقفز اىل املركز
الرابع على ح�ساب �سرتا�سبورغ قبل مباراة االخري �ضد ني�س التي �ست�صب
يف �صاحله مهما كانت نتيجتها.

�سرتا�سبورغ-ني�س يف مواجهة �شر�سة على مقاعد «الأبطال»
وكان ني�س امل�ستفيد االكرب يف املرحلة املا�ضية �إثر فوزه �1-صفر على �أجنيه،
م�ستغ ً
ال �سقوط مر�سيليا املفاجئ على �أر�ضه �ضد كلريمون فريان املتوا�ضع
وتعادل �سرتا�سبورغ مع �سانت �إتيان .و�ستكون هذه املباراة االخرية لني�س قبل
ا�ستحقاق هام �آخر عندما ي�ستقبل فري�ساي من الهواة (الدرجة الرابعة) يف
ن�صف نهائي امل�سابقة املحلية الثالثاء املقبل ،ويف حال فوزه �سيخو�ض املباراة
النهائية للمرة االوىل بعد ربع قرن من فوزه على غانغان عام  1997عندما
حقق لقبه الثالث واالخري .وي�أمل فريق املدرب كري�ستوف غالتييه موا�صلة
�صحوته بعد �أن عاد اىل �سكة االنت�صارات �إثر هزميتني توال ًيا يف الدوري،
بقيادة اجلزائري �أندي ديلور والهولندي جا�سنت كلويفرت.
من جهته ،ورغم عدم خ�سارته يف ثالث مباريات توال ًيا يف الدوري (انت�صاران
وتعادل)� ،إال �أن �سرتا�سبورغ �سي�سعى لتفادي ابتعاده عن ني�س ب�ست نقاط يف
حال خ�سارته ما �سي�صعب مهمته يف الت�أهل اىل دوري االبطال.

بعد االنت�صار املثري والقاتل على �ضيفه ري��ال مدريد اال�سباين �1-صفر
منت�صف اال�سبوع املا�ضي يف ذه��اب ال��دور ثمن النهائي م��ن دوري �أبطال
�أوروب��ا ،مني باري�س �سان جرمان بخ�سارة مفاجئة � 3-1ضد م�ضيفه نانت
الذي عكر فرحته القارية ،وذلك رغم م�شاركة الثالثي االرجنتيني ليونيل
مي�سي ،الربازيلي نيمار وكيليان مبابي �أ�سا�سيني.
وكانت ه��ذه اخل�سارة الثانية لفريق العا�صمة يف ال��دوري ه��ذا املو�سم بعد
االوىل امام رين �صفر -2يف الثالث من ت�شرين الأول�/أكتوبر املا�ضي.
ورغم �أن �صدارته مل تهتز� ،إال �أن �سان جرمان �سي�سعى اىل تفادي تعرث ثان
عندما ي�ست�ضيف ال�سبت �سانت �إتيان �صاحب املركز ال�ساد�س ع�شر الذي يقدم
م�ستويات مميزة م��ؤخ� ًرا خولته اخل��روج من منطقة الهبوط بعد ثالثة
انت�صارات توال ًيا وتعادل اال�سبوع الفائت.
بدوره� ،سي�سعى مر�سيليا بدوره � ً
أي�ضا للإفادة من �صدام �سرتا�سبورغ-ني�س

عندما يحل على تروا ال�سابع ع�شر االحد.
ويخو�ض موناكو ونانت �آخر اختبارين قبل مواجهتهما املرتقبة يف ن�صف
نهائي الك�أ�س االربعاء� ،إذ ي�ستقبل فريق االمارة رين�س فيما يحل نانت على
متز و�صيف القاع االح��د .و�أخفق موناكو ال�ساد�س يف حتقيق الفوز يف �آخر
مرحلتني مكتف ًيا بتعادلني مع  38نقطة يف املركز ال�ساد�س ،ليجد نانت على
بعد مركز عنه بفارق االهداف فقط بعد انت�صارين توال ًيا لالخري.
ويخو�ض موناكو معركة من �أجل حجز مقعد م�ؤهل اىل امل�سابقات القارية
املو�سم املقبل� ،إذ يحتل �أول مراكز خارجها على بعد نقطتني من رين اخلام�س
الذي يخوله مركزه الت�أهل اىل امللحق امل�ؤهل اىل امل�سابقة القارية امل�ستحدثة
ه��ذا املو�سم "كونفرن�س ليغ"� .أم��ا ليل حامل اللقب اجلريح ه��ذا املو�سم،
العائد من لندن �إث��ر خ�سارة �ضد ت�شل�سي �2-صفر يف ذه��اب ثمن النهائي
من الدوري االبطال ،فيختتم املرحلة م�ساء االحد مبواجهة م�ضيفه ليون
الثامن .ويحتل ليل املركز احلادي ع�شر بعد م�ستويات بعيدة جدًا عن تلك
التي خولته التتويج باللقب بقيادة غالتييه املو�سم املا�ضي والهداف الرتكي
براق يلماز الذي ال يجد طريقه اىل ال�شباك ب�شكل متكرر.

مرحلة �إك�سبو دبي  2020يف طواف الإمارات العاملي اليوم

ختام تناف�س الأبطال يف «تن�س دبي» غدا و�إ�سدال ال�ستار على بطولة العامل للقو�س وال�سهم لأ�صحاب الهمم الأحد
�إك�سبو مرة �أخرى.
•• دبي-الفجر:
وتختتم ال�سبت  26ف�براي��ر مناف�سات الن�سخة  30م��ن بطولة �سوق دبي
تت�صدر مرحلة �إك�سبو دبي � 2020ضمن طواف الإمارات العاملي للدراجات احلرة للتن�س للرجال التي ي�شارك فيها نوفاك ديوكوفيت�ش امل�صنف الأول
الهوائية قائمة الفعاليات الريا�ضية التي تقام يف نهاية الأ�سبوع اجلاري والتي عامل ًيا والإي �ط��ايل يانيك �سيرن وال�بري�ط��اين �أن ��دي م ��وراي وي�صل جمموع
تت�ضمن تنظيم  19فعالية ريا�ضية متنوعة تقام بالتعاون مع جمل�س دبي جوائزها  2.9مليون دوالر وتقام مناف�ساتها يف مالعب �سوق دب��ي احلرة
الريا�ضي وتتوزع يف كافة �أرج��اء دب��ي مب�شاركة وا�سعة من كافة اجلن�سيات للتن�س يف منطقة القرهود.
وخمتلف الأعمار والفئات.
كما تختتم الأح ��د  27ف�براي��ر مناف�سات بطولة ال�ع��امل للقو�س وال�سهم
وتنطلق يف ال�ساعة  12ظهر اليوم اجلمعة  25فرباير مناف�سات املرحلة لأ�صحاب الهمم  2022التي ت�ست�ضيفها دبي للمرة الأوىل وينظمها نادي
ال�ساد�سة م��ن ط��واف الإم ��ارات العاملي ل�ل��دراج��ات الهوائية ال�سباق العاملي دب��ي لأ�صحاب الهمم يف مقره وي�شارك فيها  223رام� ًي��ا ورام�ي��ة م��ن 41
الوحيد يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،املعتمد �ضمن �أج�ن��دة االحت��اد الدويل دولة من خمتلف قارات العامل ،وتختتم اليوم اجلمعة ت�صفيات ك�أ�س العامل
ل �ل��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة ،م��ن ق�ل��ب �إك���س�ب��و دب��ي  2020ومي�ت��د مل�سافة  180للرجبي التي تقام يف ا�ستاد ذا �سيفينز الإمارات وت�شهد لقاء منتخبي ا�سكتلندا
كيلوم ً
رتا مب�شاركة ً 140
دراجا ميثلون  20فري ًقا عامل ًيا ،ومير ب�أبرز املناطق وكولومبيا اللذين يتناف�سان على الت�أهل لنهائيات بطولة ك�أ�س العامل للرجبي
ال�سياحة والرتاثية يف دبي ويف مقدمتها متحف امل�ستقبل وينتهي ال�سباق يف التي تقام يف نيوزيلندا.

وي�ن�ظ��م جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي ي��وم ال�سبت �سل�سلة ف�ع��ال�ي��ات "يال يوغا"
املخ�ص�صة لل�سيدات والتي تقام يف �أبرز املناطق ال�سياحية بدبي ،لال�ستمتاع
مبمار�سة ريا�ضة اليوغا بخ�صو�صية تامة مع �أف�ضل املدربات املحرتفات يف
اليوغا مبختلف �أنواعها ،وتقام الفعالية هذا ال�شهر يف ب��رواز دبي بحديقة
زعبيل ،وكانت الفعالية قد �أقيمت من قبل يف "�سكاي فيو" ذا �أدر�س مبنطقة
داون تاون ،و"ذا فيو" بنخلة جمريا.
وي�ست�ضيف جممع حمدان الريا�ضي يوم الأحد  27فرباير ،بطولة �أبيك�س
ل�سباحة التتابع مب�شاركة مئات ال�سباحني من الأندية احلكومية والأكادمييات
اخلا�صة على م�ستوى الدولة ،كما ي�ست�ضيف نادي دبي لل�سيدات بطولة باملا
للتن�س ال�سيدات التي تختتم ال�ي��وم اجلمعة  25ف�براي��ر ،وت�ق��ام بطولة �إم
جي املختلطة لال�سكوا�ش لل�سيدات والرجال يف منتجع جمريا مينا ال�سالم
وتنظمها �أكادميية ذا فالينغ داف يومي ال�سبت والأح��د ،كما تقام بطولة
البادل تن�س لل�سيدات يف ن��ادي ب��ادل ايه اي مبنطقة القوز  ،2وتقام بطولة

مركز النور املجتمعية يف م�ؤ�س�سة النور اخلريية لأ�صحاب الهمم ،وينظم
نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية �سباق التجديف من �أجل �أ�صحاب الهمم
يف بحرية الكري�ستال مبدينة حممد بن را�شد (دي�سرتكت وان).
وتتوا�صل مناف�سات بطولة الك�أ�س الذهبية للبولو التي تقام يف مالعب نادي
ومنتجع احلبتور للبولو وتختتم  5م��ار���س املقبل ،وت�ق��ام بطولة املقاتلني
للمالكمة يف ن��ادي الإم ��ارات للجولف ي��وم ال�سبت ،ويقام �سباق جي بي �آي
الإمارات للدراجات الهوائية يف م�ضمار القدرة للدراجات الهوائية مبحمية
امل��رم��وم ،وي �ق��ام ��س�ب��اق ��س��وب��ر �سبورت�س ل�ل�ج��ري الليلي يف م�ضمار ميدان
مب�شاركة �أكرث من  200عداء ،ويقام حتدي اجلري من النابودة للت�أمني يف
نخلة جمريا ،ويقام �سباق قناة دبي املائية للجري يف اخلليج التجاري ،ويقام
دواث�ل��ون جاينت ي��وم الأح��د يف منطقة ال�ق��درة مبحمية امل��رم��وم ،كما ينظم
مركز دبي ال��دويل للبولينغ البطولة املفتوحة الثامنة للبولينغ التي تقام
خالل الفرتة من  27فرباير حتى  13مار�س.

منتخبنا لكرة القدم لل�سيدات يختتم مع�سكره اخلارجي يف �أذربيجان
•• دبي-الفجر:

�أختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم لل�سيدات �أم�س اخلمي�س مع�سكره اخلارجي
يف العا�صمة الأذربيجانية باكو ،وال��ذي �أقيم خ�لال الفرتة من � 18إىل 24
فرباير �ضمن ا�ستعدادته لال�ستحقاقات املقبلة.
وخا�ض منتخبنا خالل هذا املع�سكر جتربتني وديتني �أمام نظريه الأذربيجاين،
خ�سر امل�ب��اراة الأوىل ب�أربعة �أه��داف دون مقابل ،بينما خ�سر الثانية بهدفني

نظيفني.
وحر�ص اجلهاز الفني للمنتخب حتت قيادة املدربة الربازيلية كاميال �أورالندو
على �إ��ش��راك كافة الالعبات يف التجربتني ,خا�صة امللتحقات حديثاً لغر�ض
زيادة خرباتهن يف املباريات الدولية الودية .و�سيتوا�صل برنامج الإعداد الفني
للمنتخب خالل الفرتة املقبلة من خالل �إقامة جتمعات حملية وخو�ض املزيد
من املباريات الودية ،كما �سيتم الوقوف على �أداء املنتخب خالل فرتة مع�سكر
�أذربيجان والعمل على تطويره ملعاجلة ال�سلبيات وتعزيز �إيجابيات الأداء.

قمة الإثارة يف ك�أ�س دبي الذهبية

�إغالق الت�سجيل لأوىل جوالت دبي اليوم اجلمعة

ال�شراعية  60قدما حتتفل مب�سرية  30عاما الأحد الإمارات يت�صدر جمموعته والذئاب تخطف الفار�س بـ «الذهبي»
 2022-2021ث�لاث �سباقات يف
بطولة دبي لل�سفن ال�شراعية املحلية
 60قدما منها اجلولة الأوىل يوم
الأح��د املقبل والثانية �سيتم حتديد
موعدها قريبا فيما �ستكون اجلولة
الثالثة مع م�سك ختام املو�سم �سباق
ال �ق �ف��ال ل �ل �م �� �س��اف��ات ال �ط��وي �ل��ة من
جزيرة �صري بونعري وحتى �شواطئ
دب��ي يف ن�سخته احل��ادي��ة والثالثني
خالل �شهر مايو املقبل

•• دبي-الفجر:

ت�شهد �شواطئ دبي يوم بعد غد الأحد
تظاهرة ريا�ضية تراثية بحرية كبرية
مع انطالق �سباق اجلولة الأوىل من
بطولة دبي لل�سفن ال�شراعية املحلية
 60ق��دم��ا  ،ال��ذي ينظمه ن��ادي دبي
ال ��دويل للريا�ضات البحرية �ضمن
روزنامة ال�سباقات يف املو�سم الريا�ضي
.2022-2021
وحتتفل �سباقات ال�سفن ال�شراعية
امل �ح �ل �ي��ة  60ق ��دم ��ا ه � ��ذه ال�سنة
 2022بو�صولها عامها الثالثني
م �ن��ذ �إن �ط�لاق �ت �ه��ا وظ �ه��وره��ا الأول
ع��ام  1993يف الن�سخة الثالثة من
�سباق القفال للم�سافات الطويلة من
جزيرة �صري بونعري يف عمق اخلليج
العربي وحتى �شواطئ دبي.
و�سجلت هذه الفئة على مدار ثالثة
ع �ق ��ود م ��ن ال ��زم ��ان م �� �س�ي�رة رائعة
وت��اري�خ��ا مم�ي��زا ل �ن��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية الذي �أ�س�س هذه
الفئة تنفيذا ل��ر�ؤي��ة املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
طيب اهلل ثراه -الذي و�ضع ب�صماتم�ضيئة يف تاريخ الريا�ضات البحرية
و�أ�سهم يف تطوير ال�سباقات الرتاثية
من �أجل ا�ستمراريتها وزي��ادة اهتمام
الأج� � �ي � ��ال امل �ت �ع��اق �ب��ة ب� � � ��إرث الآب� � ��اء
والأج� � � ��داد .وحت �ت �ف��ظ ذاك � ��رة �سباق
ال �ق �ف��ال ال� ��ذي ان �ط �ل��ق ع ��ام 1991
بان الن�سختني الأوىل والثانية عامي
 1991و� 1992شهدتا تناف�سا يف

فئة ال�ق��وارب ال�شراعية املحلية 43
ق��دم��ا قبل �أن ي�شهد �سباق الن�سخة
ال �ث��ال �ث��ة ع ��ام � 1993إق ��ام ��ة �سباق
م �� �ش�ترك ل�ف�ئ�ت�ين الأوىل ال �ق ��وارب
ال�شراعية املحلية  43قدما والثانية
الأك�بر حجما ال�سفن ال�شراعية 60
ق��دم��ا وت �ت��وي��ج �أب �ط��ال ك��ل ف�ئ��ة على
ح��دا .ودف��ع النجاح الكبري لتجربة
ال�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما
يف الن�سخة ال�ث��ال�ث��ة ل���س�ب��اق القفال
ل�ل�م���س��اف��ات ال �ط��وي �ل��ة ع ��ام 1993
وق� ��درة ت�ل��ك (امل �ح��ام��ل) ع�ل��ى حتمل
�أم ��واج اخلليج ال�ع��رب��ي ،دف��ع التخاذ
قرار ب�إعتمادها فئة ال�سباق يف الن�سخة
الرابعة عام  1994لت�ستمر بعد ذلك
يف احلدث والذي �شهد يف �شهر يونيو
املا�ضي �إقامة الن�سخة .30
اليوم
ويغلق ال�ي��وم اجلمعة ب��اب الت�سجيل
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ال���س�ب��اق ال�ك�ب�ير عند

1993
ن�ظ��م ن ��ادي دب��ي ال ��دويل للريا�ضات
البحرية �أول �سباق لل�سفن ال�شراعية
املحلية  60قدما يف الن�سخة الثالثة
من �سباق القفال للم�سافات الطويلة
م ��ن ج ��زي ��رة � �ص�ي�ر ب��ون �ع�ي�ر وحتى
�شواطئ دبي يوم  26مايو .1993
و�شهد ال�سباق حينها م�شاركة 16
�سفينة تناف�ست على امل��راك��ز الأوىل
جنبا �إىل ج�ن��ب ال �ق��وارب ال�شراعية
امل�ح�ل�ي��ة  43ق��دم��ا ال �ت��ي ��ش��ارك��ت يف
الن�سختني الأوىل والثانية حيث �أحرز
املركز الأول يف ال�سباق ع��ام 1993
ال�سفينة من�صور .36

ال���س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة ظ�ه��را حيث
��س�ي�ت��م ال �ي��وم �إع�ل��ان ق��ائ�م��ة ال�سفن
امل�شاركة يف ال�سباق املقرر النطالقته
ي ��وم ب�ع��د غ��د الأح� ��د م��ن ع�م��ق مياه
اخل �ل �ي��ج ب��اجت��اه خ��ط ال �ن �ه��اي��ة نحو
�شواطئ دبي .ويتابع نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية كافة التفا�صيل
املتعلقة بحالة البحر و�سرعات الرياح
املتوقعة يف ال�ساعات املقبلة وخا�صة
ي ��وم ال �� �س �ب��اق وذل� ��ك ع�ب�ر التقارير
اليومية والن�شرة البحرية ال ��واردة
من املركز الوطني للأر�صاد وعدد من
املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة وذلك
حر�صا من النادي على حتقيق مبد�أ
الأمن وال�سالمة للم�شاركني و�ضمان 211
و�صولهم �إىل خط النهاية ب�أمان.
يعترب ط��اق��م ال�سفينة من��ران 211
بقيادة النوخذة علي ع�ب��داهلل جمعة
3
امل� ��رزوق� ��ي ه ��و �آخ � ��ر ب �ط��ل م �ت ��وج يف
من املقرر �أن ينظم نادي دبي الدويل ��س�ب��اق��ات ال���س�ف��ن ال���ش��راع�ي��ة املحلية
للريا�ضات البحرية �ضمن روزنامة  60قدما يف دبي بعدما جنح يف الفوز
ال �� �س �ب��اق��ات يف امل ��و�� �س ��م الريا�ضي ب�أغلى البطوالت �سباق القفال . 30

متيز ال�ي��وم ال���س��اد���س م��ن بطولة
ك�أ�س دبي الذهبية للبولو 2022
بالقوة والإثارة �إذ �شهد  44هدفا
يف م �ب��ارات��ي الإم � ��ارات م��ع اي ��ه ام
وال��ذئ��اب م��ع �أب��وظ�ب��ي وق��د بلغت
الإث ��ارة ذروت�ه��ا يف امل �ب��اراة الثانية
بني الذئاب و�أبوظبي التي ح�سمت
بالهدف الذهبي .
وك � � ��ان ال � �ي� ��وم اخل� �ت ��ام ��ي ل� �ل ��دور
ال �ت �م �ه �ي��دي ق ��د � �ش �ه��د مباراتني
جمعت االوىل بني فريق االمارات
ب�ق�ي��ادة �سمو ال�شيخه ميثاء بنت
حممد بن را�شد �آل مكتوم وفريق
اي ��ه ام ب �ق �ي��ادة ال���ش�ي�خ��ة ع�ل�ي��ا �آل
مكتوم وال�ت��ي انتهت بفوز فريق
االم��ارات بنتيجة  11مقابل 10
اه��داف بعد م�ب��اراة قوية ومثرية
و�شبه متكافئة .
ب ��ادرت �سمو ال�شيخة م�ي�ث��اء بنت
حممد ب��ن را��ش��د بت�سجيل هدف
امل� �ب ��اراة االول ل�ت�ف�ت�ت��ح م�سل�سل
االهداف ثم يتعادل فريق "ايه ام"
ب�ه��دف لبنيامني ث��م يتقد فريق
االم��ارات ثانية ويتعادل "ايه ام"
ثم يتقدم "ايه ام" منهيا ال�شوط
االول ل�صاحله بنتيجة � 3أهداف
مقابل  2لالمارات .
ويف ال���ش��وط ال�ث��اين ي�ح��ول فريق
االم� � ��ارات دف ��ة امل� �ب ��اراة ل�صاحله
وينجح يف ان�ه��اء ال�شوط بتقدمه
بخم�سة اه��داف مقابل اربعة ويف
ال �� �ش��وط ال �ث��ال��ث ي��وا� �ص��ل فريق
االم � � � � ��ارات ح� �ف ��اظ ��ه ع� �ل ��ى ف� ��ارق

التقدم بهدف بعد ان �أنهى ال�شوط
بنتيجة �سبعة اه��داف مقابل �ستة
اهداف لفريق "ايه ام".
وي�شهد ال���ش��وط ال��راب��ع اث ��ارة ما
ب�ع��ده��ا اث� ��ارة ب�ع��د ان جن��ح فريق
اي��ه ام يف ال�ت�ع��ادل بت�سعة اهداف
ل�ك��ل منهما وه ��ذا م��ا دف ��ع فريق
االمارات اىل تكثيف هجومه حتى
ال يدفع ثمنا غاليا ويحرز هدفيه
العا�شر واحل��ادي ع�شر تباعا ومع
�صافرة حكام املباراة ي�ضيف فريق
ايه ام هدفه العا�شر واالخ�ير عن
ط� ��رق ب �ن �ي��ام�ين اورك � �ي� ��زا ه ��داف
املباراة ( )5اهداف .
9-7 | 5-6 | 4 - 4 | 2 - 3
| 11-12 | 11-11
ال � �ه� ��داف� ��ون� :أل � �ف� ��ري� ��دو كابيال
وجريونيمو ديل كاريل � 7 ،أهداف
،
ويف امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي جمعت
ف ��ري ��ق اب ��وظ� �ب ��ي ب� �ق� �ي ��ادة فار�س

اليبهوين وفريق ذئ��اب دب��ي كافو
بقيادة حبتور احلبتور فقد ت�ساوت
ال�ك�ف�ت��ان ط ��وال امل �ب��اراة وك ��ان كل
منهما ي�سعى للفوز باملركز الثاين
يف املجموعة لذلك �شهدت املباراة
اع�ل��ى م �ب��اراة ت�سجيال لالهداف
بني املبارايات الـ 12التي �أقيمت
حتى الآن بعد �أن خرجت بنتيجة
 12م�ق��اب��ل  11ه��دف��ا ل�صالح
ذئ��اب دب��ي ك��اف��و فقد ت�ق��دم فريق
ال��ذئ��اب يف ال�شوط االول بثالثة
اهداف مقابل هدفني ثم تعادال يف
ال�شوط الثاين باربعة اهداف لكل
منهما  .و��ش�ه��د ال���ش��وط الثالث
�صحوة لفريق ابوظبي و�أداء الفت
ب�ع��د �أن �أن �ه��ي ال �� �ش��وط ل�صاحله
ب �ن �ت �ي �ج��ة ت �� �س �ع��ة اه � � ��داف مقابل
�سبعة اه ��داف كانت املعركة على
امل��رك��ز ال �ث��اين يف خ��ط املنطقة ب
بني ذئاب دبي من قبل CAFU
وفريق �أب��و ظبي للبولو .وت�صدر

�ألفريدو كابيال زم��ام امل�ب��ادرة مع
ول �ف��ره��ام �ب �ت��ون ب��ر� �ص �ي��د ثالثة
�أه � � � ��داف .ك� ��ان راع � ��ي خ �� �ص �م��ه -
فار�س اليبهوين  -قد �أظهر �أداء
دفاع ًيا حا�س ًما يف chukkers
الالحقني .كانت النتائج متقاربة
حتى نهاية ال�شوط الأول  ،حيث
ت �ق��دم �أب ��و ظ�ب��ي ل�ل�ب��ول��و بهدفني
ب �ن �ه��اي��ة ال �� �ش��وط ال� ��راب� ��ع� .أقلع
الفريق خالل االختناق اخلام�س
وت �ق��دم ب�ث�لاث��ة �أه� ��داف ق�ب��ل �أقل
م��ن دقيقتني على م��دار ال�ساعة.
جن��ح ال��ذئ��اب يف حتقيق التعادل
يف نهاية اجلر�س مبا�شرة مما �أدى
�إىل �سباق على ال�ه��دف الذهبي.
اع�تر���ض حبتور احل�ب�ت��ور  ،راعي
ذئ ��اب دب ��ي م��ن ق�ب��ل ، CAFU
الكرة بعيدًا عن مرمى اخل�صم ،
و�أط�ل��ق �أل�ف��ري��دو كابيال ت�سديدة
بعيدة لكارلو�س �أول ��وا " ال��ذي "
على ال��رغ��م م��ن حم ��اوالت جريو
ل�سرقة الكرة  ،جنح يف حتقيق فوز
املجموعة .تقدم املباراة| 2 - 3 :
11-11 | 9-7 | 5-6 | 4 - 4
| 11-12
ال � �ه� ��داف� ��ون� :أل � �ف� ��ري� ��دو كابيال
وج�ي�رون� �ي� �م ��و دي � ��ل ك� ��اري� ��ل 7 ،
�أهداف  ،ربع النهائي  26 ،فرباير
 ، 2022امللعب  ، 1منتجع ونادي
احلبتور للبولو - 14:15 :زيدان
بولو �ضد �أبو ظبي بولو 16:15
 دبي وولفز بوا�سطة CAFU�ضد غنتوت
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رودريجو يطارد «حلم ال�صعود ال�ساد�س» مع البطائح
يطمح الربازيلي رودريجو �سوزا ،املحرتف يف �صفوف فريق نادي البطائح� ،إىل ال�صعود
ل��دوري �أدن ��وك للمحرتفني ،م��ع فريقه احل��ايل ،ليدخل ال�ت��اري��خ م��ن �أو��س��ع الأب ��واب؛
بال�صعود مع �ستة فرق خمتلفة بالدولة.
ويدخل البطائح مناف�سة حمتدمة مع �أربعة فرق �أخرى ،حلجز بطاقتي ال�صعود ،حيث
ميلك الفريق  40نقطة ،على بعد ع�شر نقاط من العربي املت�صدر ،ودب��ا الثاين ،بعد
مرور ع�شرين جولة.
وميلك �سوزا ،يف �سجل م�شواره يف املالعب املحلية جتارب ناجحة يف ال�صعود من الأوىل
�إىل املحرتفني ،مع فريق ال�شعب وحتا وعجمان وخورفكان والعروبة ،كما يحمل الالعب
ال�برازي�ل��ي رق�م�اً قيا�سياً �آخ��ر باال�ستمرار لأط��ول ف�ترة يف مالعب ال��دول��ة كمحرتف
�أجنبي.
و�أم�ضى �سوزا احلا�صل على جن�سية تيمور ال�شرقية ،وقائد منتخبها ال�سابق 11 ،عامًا

متنق ً
ال بني �أندية دوري املحرتفني والأوىل ،لينال لقب عميد الالعبني الأجانب بالدولة،
حيث لعب لأندية ال�شعب ،الظفرة ،الإمارات ،عجمان ،حتا ،دبا احل�صن والعروبة ،وحاليا
البطائح ،كما لعب خلورفكان على ثالث فرتات.
وكانت بداية ظهور رودريجو يف مالعبنا مو�سم  2011 2010-مع فريق خورفكان
(اخلليج) �سابقاً ،يف الدرجة الأوىل ،وا�ستمر معه يف مو�سم  ،2012 2011-ويف مو�سم
 2013 2012انتقل لفريق ال�شعب ،ومتت �إعارته منه �إىل الظفرة ،و�شارك رودريجويف ال��دورة الرباعية امل�ؤهلة لل�صعود ،و�ساهم يف �صعود ال�شعب ،و��ش��ارك معه يف دوري
املحرتفني.
ووق��ع رودري�ج��و ��س��وزا ،بعد جتربة ال�شعب ،عقداً مل��دة عامني مع الإم ��ارات ،حيث مثل
"ال�صقور" يف دوري املحرتفني ،مو�سمي 2014 2013-و  ،2015 2014-وعاد
�سوزا بعد جتربة الإمارات �إىل اللعب يف دوري الأوىل من جديد ،ولناديه الأول خورفكان

(اخلليج) ،مو�سم  ،2016 2015-وغادره ب�سرعة يف املو�سم نف�سه؛ مف�ضال ارتداء
�شعار حتا بدوري الدرجة الأوىل ،حيث كان على موعد مع حتقيق �إجناز ال�صعود للمرة
الثانية يف م�سريته.
ويف مو�سم  ،2017-2016انتقل لعجمان ،و�صعد معه ل��دوري امل�ح�ترف�ين ،وغادر
�إىل كوريا ثم الربازيل ،ليغيب عن مالعبنا مو�سم  ،2018-2017قبل �أن يعود �إىل
النادي الذي �شهد بداياته (خورفكان) ،وقاده لل�صعود �إىل دوري اخلليج العربي مو�سم
 ،2019-2018ولعب بعدها لدبا احل�صن  ،2020-2019املو�سم الذي �ألغي ب�سبب
كورونا ،وانتقل للعروبة مو�سم  ،2021-2020وحقق معه �إجن��از ال�صعود اخلام�س،
ويرتدي الربازيلي يف املو�سم احلايل �شعار البطائح ،وي�أمل �أن ي�صعد معه لدوري �أدنوك
للمحرتفني ،للمرة ال�ساد�سة ،ليكون �أول العب ي�صعد مع �ستة فرق خمتلفة ،ليحطم
كل الأرقام.

اكتمال التجهيزات النطالق حماربي
الإمارات بن�سختيها العربية والأفريقية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت اللجنة املنظمة لبطولتي
"حماربي الإمارات" بن�سختيها
العربية والأف��ري�ق�ي��ة ع��ن اكتمال
ال �ت �ج �ه �ي��زات الن� �ط�ل�اق احل� ��دث،
الذي يقام يف �صالة االحت��اد �أرينا
بجزيرة يا�س يف العا�صمة �أبوظبي
على مدار يومي اجلمعة وال�سبت
مب�شاركة نخبة من املقاتلني.
وتقام الن�سخة الأفريقية الأوىل
مب���ش��ارك��ة  24م�ق��ات�لا ومقاتلة،
ي �ت �ن��اف �� �س��ون يف  12ن � � ��زاال� ،أم ��ا
الن�سخة العربية ف�ستقام مب�شاركة
 22مقاتال ومقاتلة يتناف�سون يف
 11نزاال.
و�أك� � � � ��د ف � � � � ��ؤاد دروي � � ��� � ��ش امل ��دي ��ر
التنفيذي ل�شركة باملز الريا�ضية
املنظمة للحدث �أن��ه مت االنتهاء
م ��ن ف �ح��و� �ص��ات ال � ��دم لالعبني،
وع�م�ل�ي��ات ال� ��وزن ل�ل�م���ش��ارك�ين يف
الن�سخة الأف��ري�ق�ي��ة ،م�شريا �إىل
�أن م��ا حتقق م��ن �سال�سة و�إجناز
يف عمليات ال ��وزن قبل انطالقة
ال�ب�ط��ول��ة ،يعطي داف �ع��ا �إيجابيا
كبريا على �أن جميع الأمور ت�سري
وف��ق م��ا ه��و خمطط ل�ه��ا ،خا�صة
�أن املناف�سات ت�ق��ام للمرة الأوىل
يف �صالة االحت��اد �آري�ن��ا وال�ت��ي مت
ت�سلمها يوم �أم�س من �أجل �إقامة
التجهيزات اخلا�صة بالبطولتني.
ويف ما يتعلق بتجهيزات ال�صالة
وحلبة املناف�سات  ..ق��ال دروي�ش
�� :ص��ال��ة االحت ��اد �أري �ن��ا م��ن �أكرب
ال �� �ص��االت امل ��وج ��ودة يف ال ��دول ��ة،
و�ستكون دافعا كبريا لنا من �أجل

تنظيم امل��زي��د م��ن ال �ب �ط��والت يف
الفرتة املقبلة ،وقد مت تخ�صي�ص
حلبة ن��زال واح��دة خا�صة جلميع
املقاتلني يف البطولتني.
وع � � ��ن ا� � � �ش� �ت��راط� � ��ات احل� ��� �ض ��ور
اجل �م��اه�ي�ري ل�ل�ب�ط��ول��ة  ..قال:
ن � ��رح � ��ب ب ��اجل � �م � �ي ��ع م� � ��ن �أج� � ��ل
اال��س�ت�م�ت��اع ب��الأج��واء التناف�سية
يف ال �ب �ط��ول �ت�ين ،وق ��د مت حتديد
اال�شرتاطات املعمول بها من قبل
جل�ن��ة �إدارة ال �ط��وارئ والكوارث
والأزمات ب�أبوظبي ،وهي الدخول
بتطبيق احل�صن مل��ن يتوفر لهم
املرور الأخ�ضر.
ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر �أن الن�سخة
الأفريقية التي تقام للمرة الأوىل
�ست�شهد ن ��زاالت ق��وي��ة ب�ين نخبة
من املقاتلني حيث يلتقي التون�سي
و� � �س� ��ام ه� �م ��ام ��ي م� ��ع الأجن � � ��ويل
�سيدو�شوتو يف ال�ن��زال الرئي�سي،
ويف النزال الرئي�سي الثاين يواجه
الكامريوين جواري�س ديا اجلنوب
اف��ري �ق��ي ��س�ن��دي�ل��ي م��ان�ي�ج�ي�لا يف
وزن الري�شة ،فيما يلتقي امل�صري
�إ�سالم �سياحة بنظريه النيجريي
ديدي الونو يف وزن املتو�سط.
وبالن�سبة لنزال ال�سيدات ف�سيكون
هناك نزال واحد يجمع بني �أيوين
رازفياري�سونو م��ن مدغ�شقر مع
الكامريونية الي�س جن��وم يف وزن
الديك.
وت �� �ش �ه��د ال �ن �� �س �خ��ة ال �ع��رب �ي��ة من
ال� �ب� �ط ��ول ��ة �إق� � ��ام� � ��ة  11ن � ��زاال
مب�شاركة  22م�ق��ات�لا ،و�ستكون
�أب��رز النزاالت املواجهة الرئي�سية ع��زال��دي��ن ال ��دري ��اين واللبناين
وال � � �ت� � ��ي جت � �م� ��ع ب� �ي��ن الأردين يو�سف الغريري يف وزن الري�شة،
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العربي  ..رحلة �صعود �إىل
القمة يف �ستة �أعوام
•• دبي-الفجر:

كما ي�شهد النزال الرئي�سي الثاين
مواجهة بني العراقي علي طالب

وامل�صري حممد مامندو يف وزن
الديك.

مناف�سا ق��وي �اً ،وم��ر��ش��حً ��ا ب ��ارزاً يف
ف��ر���ض ال�ع��رب��ي نف�سه
ً
�سباق ال�صعود �إىل "دوري �أدن��وك للمحرتفني" ،مت�سلحاً
بجماهريه ،بعدما حت��ول من فريق دائ�م�اً ما يتواجد يف
امل��راك��ز امل �ت ��أخ��رة� ،إىل مناف�س ق��وي على قمة الرتتيب،
خالل املو�سم احلايل لدوري الأوىل .2022 2021-
وح�صد العربي على  50نقطة يف مناف�سة دوري الدرجة
الأوىل ب �ن �ه��اي��ة اجل ��ول ��ة  ،20حم �ق �ق �اً �أك �ب��ر ع� ��دد من
االنت�صارات ( )16ف��وزاً ،مت�ساوياً مع دب��ا ،بعدما تعادل
يف مباراتني ،وخ�سر مرة واحدة ،و�سجل العبوه  37هد ًفا
وا�ستقبلت �شباكه .13
وت�بره��ن احل�صيلة التهديفية ،على ال�ط�ف��رة والتطور
الكبريين يف �أداء ونتائج الفريق؛ الذي يبدو حتى الآن يف
طريقه لتحقيق �إجناز غري م�سبوق يف تاريخه؛ بال�صعود
�إىل دوري �أدنوك للمحرتفني ،ما مل ت�شهد اجلوالت املقبلة
جديداً على م�ستوى املناف�سة املحتدمة.
وميتلك العربي �شخ�صية قوية ،مما يعزز من حظوظه
يف �سباق ال���ص�ع��ود ،وب ��رزت تلك ال�شخ�صية يف �أك�ث�ر من
مباراة ،ا�ستطاع الفريق فيها حتويل ت�أخره �إىل فوز ،كما
�أن ا�ستقرار وثبات الأداء والت�شكيل ووجود عنا�صر ت�صنع
ال�ف��ارق ،بالإ�ضافة �إىل م��درب جنح يف توظيف الالعبني

وقيادتهم فن ًيا ب�شكل مميز� ،أظهر الفريق ب�أف�ضل �صورة.
وو��ص��ل العربي �إىل ه��ذه املح�صلة بعد عملية ب�ن��اء على
نار هادئة ا�ستمرت ل�ستة �أع��وام؛ �صربت فيها الإدارة على
النتائج غري اجليدة ،والرتتيب املت�أخر ،وعلى االنتقادات
امل�ستمرة من �أن�صار النادي وحمبيه.
ك��ان الفريق يتطور من ع��ام لآخ��ر ،وتتح�سن نتائجه ،يف
ت�أكيد على جناح اخلطة� ،إىل �أن و�صل يف العام ال�ساد�س �إىل
مرحلة املناف�سة على ال�صعود� .أنهى العربي �أول م�شاركة
له يف دوري الأوىل ،بعد عودته من االن�سحاب يف مو�سم
 ،2017-2016يف املركز احلادي ع�شر (قبل الأخري)
بر�صيد  23نقطة من  22مباراة ،ويف مو�سم -2017
 2018نال املركز احلادي ع�شر قبل الأخري بر�صيد 14
نقطة؛ حمق ًقا فوزين فقط من  22مباراة ،وتعادل ثماين
مرات ،وخ�سر  12مباراة .و�شهد مو�سم ،2019-2018
تقدم العربي �إىل امل��رك��ز الثامن بر�صيد 16نقطة ،ويف
مو�سم  ،2020-2019وقبل �إلغاء املناف�سة كان العربي
�سابعًا بر�صيد  17نقطة ،ويف املركز ال�ساد�س بر�صيد 28
نقطة يف املو�سم املا�ضي  ،2021-2020وحاليا يت�صدر
الرتتيب ،ويبتعد ب�ف��ارق ع�شر نقاط ع��ن �صاحب املركز
الثالث ،فالفريق ي�سري يف خط بياين ت�صاعدي ،من املركز
قبل الأخ�ير يف عامني توال ًيا ،م��رورًا باملركز الثامن ثم
ال�سابع فال�ساد�س ،انتها ًء باملركز الأول حاليا.

يونايتد يعود من مدريد بتعادل ثمني �ضد �أتلتيكو

ختام متهيدي بطولة زايد بن هزاع بن زايد لأكادمييات �أ�شبال الكرة
•• �أبوظبي-الفجر

ت�خ�ت�ت��م ب �ع��د ع �� �ص��ر ال� �ي ��وم اجلمعة
مب�لاع��ب �أك��ادمي �ي��ة ن� ��ادي �أبوظبي
الريا�ضي مبنطقة امل�شرف يف �أبوظبي
م�ب��اري��ات ال ��دور التمهيدي لبطولة
ك��أ���س ال�شيخ زاي��د ب��ن ه��زاع ب��ن زايد
�آل نهيان ،الثانية ع�شرة لأكادمييات
الأ�شبال حتت  14و� 12سنة ،والتي
ينظمها ن ��ادي �أب ��و ظ�ب��ي الريا�ضي
وب�إ�شراف جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي
والتي ت�ستمر حتى �أول مار�س املقبل.
وت �� �ش �ه��د اجل ��ول ��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن تلك
املرحلة �إق��ام��ة  8م�ب��اري��ات للفئتني،
والتي تبد�أ ب�إقامة  4مباريات لفئة
حتت � 12سنة ،والتي �ستحدد �شكل
ال ��دور قبل النهائي ال��ذي ي�ق��ام يوم
االثنني املقبل ،وتبد�أ جولة اليوم لفئة
حتت � 12سنة بلقاء اكادميية نادي
�أب ��و ظ�ب��ي م��ع اك��ادمي�ي��ة �شتوتغارت،
ويف الثانية يتقابل ف��ري��ق ت��راك مع
�سلي�ساو ،وتلعب اك��ادمي�ي��ة ب��ا���س مع
�سفن وتختتم م�ب��اري��ات ت�ل��ك الفئة
بلقاء اك��ادمي�ي��ة ك��رة ال�ق��دم للجميع
مع امليهال.
ام � ��ا ف �ئ��ة حت ��ت � � 14س �ن��ة فت�شهد

اعتبارا من اخلام�سة والربع �إقامة 4
مباريات والتي تبد�أ بلقاء �أكادميية
ن � ��ادي �أب ��وظ �ب ��ي م ��ع اك ��ادمي �ي ��ة كرة
ال�ق��دم للجميع ،ث��م لقاء �شتوتغارت
م��ع ال���ش�ه��ام��ة ،ويف ال�ث��ال�ث��ة يتقابل
ف��ري��ق �أك��ادمي �ي��ة ب��ا���س م��ع �أكادميية
تراك وتختتم بلقاء اكادميية �سلي�ساو
مع اكادميية �شامبيون..

م ��ن ج ��ان ��ب �آخ� � ��ر – �أ�� � �ش � ��ادت ف��رق
ال�ب�ط��ول��ة بح�سن التنظيم ومتابعة
�سعادة حم�سن حمفوظ ع�ضو جمل�س
�إدارة النادي مدير عام النادي وجهود
دمي��ا الإب��راه�ي��م مدير ع��ام البطولة
وك��اب�تن ��س��ارة ح�سنني امل��دي��ر الفني
وال�ك��اب�تن ع�ل�اء دروي ����ش من�سق عام
البطولة وكافة اللجان.

�سيعود مان�ش�سرت يونايتد اىل �إنكلرتا بتعادل ثمني � 1-1ضد
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين يف ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري
�أب�ط��ال �أوروب ��ا لكرة ال�ق��دم على ملعب "واندا ميرتوبوليتانو"
الأربعاء ،لتبقى املواجهة مفتوحة بعد قرابة �أ�سبوعني.
وك ��ان �أتلتيكو ال �ب��ادئ بالت�سجيل ب��اك � ًرا ع�بر ال�برت�غ��ايل جواو
فيليك�س يف الدقيقة ال�سابعة وبدا يف طريقه اىل الفوز يف مباراة
كان فيها الطرف الأف�ضل� ،إال �أن البديل ال�سويدي �أنتوين �إيالنغا
منح يونايتد تعادال غال ًيا قبل ع�شر دقائق من النهاية (.)80
وجمعت املواجهة التي تتجدد �إياباً يف  15ال�شهر املقبل على ملعب
يونايتد ،طرفني يعانيان هذا املو�سم حمل ًيا ال�سيما يف م�سعاهما
حل�ج��ز مقعد اىل امل�سابقة ال�ق��اري��ة اال��س�م��ى امل��و��س��م امل�ق�ب��ل� ،إذ
يواجهان مناف�سة �شر�سة يف الدوريني املحليني.
وكانت هذه املواجهة الثالثة فقط التي جتمع الفريقني �أوروب ًيا
واالوىل منذ  30عامًا عندما التقيا يف مو�سم -1991
 1992يف الدور الثاين لك�أ�س الك�ؤو�س
الأوروب� �ي ��ة ال �ت��ي �أدجم� ��ت م��ع ك�أ�س
االحت��اد الأوروب��ي لت�صبح الدوري
الأوروب ��ي "يوروبا ليغ" حال ًيا،
وك��ان الفوز من ن�صيب الفريق
اال�سباين (�3-صفر و.)1-1
وع� � ��اد ال�ب�رت� �غ ��ايل كري�ستيانو
رون ��ال ��دو مل��واج �ه��ة ف��ري��ق يعرفه
جيدًا خالل ت�سعة �أعوام �أم�ضاها يف
ريال مدريد ودك �شباكه �سبع مرات
يف امل�سابقات االوروب�ي��ة و 25م��رة يف
 35مباراة يف جميع امل�سابقات ،مبا
فيها  2ه��ات��ري��ك يف دوري
االب �ط��ال (�إحداها

عندما كان مع يوفنتو�س االيطايل).
وكانت هذه املواجهة االوىل التي يخو�ضها االملاين رالف رانغنيك
م��درب مان�ش�سرت يوناتد يف االدوار االق�صائية ل��دوري االبطال
منذ خ�سارته �أمام يونايتد بالذات  6-1يف جمموع مباراتي ن�صف
النهائي مو�سم  2011-2010عندما كان مدربًا ل�شالكه.
ومل ي�شرك رانغنيك ظهري �أمين �صريح عرب �آرون وان-بي�ساكا �أو
الربتغايل ديوغو دالوت ،بل دفع بثالثة قلوب دفاع مع القائد هاري
ماغواير ،الفرن�سي رافايل ف��اران وال�سويدي فيكتور لينديلوف
الذي توىل هذه املهمة� .أما بالن�سبة للمدرب االرجنتيني دييغو
�سيميوين ال��ذي ق��اد فريقه اىل نهائي عامي  2014و2016
عندما خ�سر كليهما �ضد ريال مدريد ،فكان الغياب االبرز لقائده
والعب خط الو�سط كوكي لإ�صابة ع�ضلية وحل مكانه جوفري
كوندوغبيا من �إفريقيا الو�سطى ،فيما قاد خط الهجوم فيليك�س
واالرجنتيني �أنخل كوريا بينما ب��د�أ االوروغ��وي��اين لوي�س
�سواري�س والفرن�سي �أن�ط��وان غريزمان على
دك ��ة ال� �ب ��دالء .ك �م��ا غ ��اب اجلناح
البلجيكي يانيك كارا�سكو
لاليقاف.

واف�ت�ت��ح فيليك�س الت�سجيل ب��ر�أ��س�ي��ة جميلة �إث ��ر ع��ر��ض�ي��ة من
الربازيلي رينان لودي عن الطرف االي�سر ليتمركز الربتغايل بني
قلبي الدفاع ويتابعها مرمت ًيا قوية يف ال�شباك ،فارتطمت باجلهة
الداخلية للقائم االمين قبل ان تدخل مرمى احلار�س دافيد دي
خيا الذي تواجه مع فريق ارتدى �ألوانه وغادره قبل  11عامًا اىل
يونايتد ( .)7وفاج�أ �سيميوين نظريه االمل��اين بال�ضغط العايل
ربا العبي يونايتد على خ�سارة الكرة يف منا�سبات
على اخل�صم جم ً
عدة ال�سيما الفرن�سي بول بوغبا والربتغايل برونو فرناندي�ش،
فيما وج��د رون��ال��دو نف�سه م�ع��زوال .وغ��اب��ت الفر�ص ع��ن غالبية
فرتات ال�شوط االول الذي مل ي�سدد فيه يونايتد �أي ت�سديدة على
املرمى ،فيما كانت الوحيدة لأ�صحاب االر�ض تلك التي جاء منها
الهدف .وكان نادي العا�صمة اال�سبانية �أن يدخل اىل اال�سرتاحة
متقدمًا بهدفني عندما رفع لودي عر�ضية اىل داخل املنطقة نحو
القائم الثاين ،تابعها الكرواتي �شيمي فر�ساليكو ر�أ�سية
�إال �أنها ارتطمت بوجه لينديلوف قبل �أن ترتد من
العار�ضة حل�سن حظ ال�ضيوف (.)45
مل يتغري الكثري مع انطالق ال�شوط الثاين من
دون �أي تبديالت من جانب الطرفني وكانت
�أول فر�صة تذكر ت�سديدة ل�ك��ور ّي��ا م��ن داخل
املنطقة �أبعدها ف��اران ( .)62وق��ام رانغنيك
بتبديل ثالثي م�شر ًكا �إيالنغا وال�صربي نيمانيا
ماتيت�ش والربازيلي �أليك�س تيلي�س ،فيما دفع
�سيميوين بغريزمان ومواطن االخ�ير توما
ليمار .وكان ليونايتد ما �أراده عندما
م � ��رر ف ��رن ��ان ��دي� �� ��ش ك � ��رة اىل
�إي�ل�ان� �غ ��ا ل �ي �ف �ل��ت االخ �ي�ر
من املدافع ويتوغل اىل
املنطقة وي�سدد الكرة
م ��ن داخ� ��ل املنطقة
اىل ي�سار احلار�س
ال���س�ل��وف�ي�ن��ي يان
�أوبالك (.)80

الب�شر يف�ضلون التعامل مع الروبوت الأنثى
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�أظهرت درا�سة �أن الب�شر ي�شعرون بارتياح �أكرب عند التحدث مع روب��وت �أنثى عن �أعمال ال�ضيافة واخلدمات يف
الفنادق.
ً
وب ّينت درا�سة باحثني يف جامعة والية وا�شنطن الأمريكية و�شملت � 170شخ�صا� ،أن امل�شاركني �أبدوا تف�ضي ً
ال �أكرث
للتعامل مع الروبوت الأنثى� ،إذا كانت للروبوت �سمات ب�شرية �أكرث.
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و�أ�ضافت �أن هذا "النمط ين�سحب �أي�ضاً على التفاعل مع الروبوتات ،ويتج�سد ب�شكل �أكرب عندما ي�أخذ الروبوت
�شك ً
ال ب�شرياً" ،وفق ما نقل املوقع الإلكرتوين "تيك �إك�سبلور" املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا.
ويف �إطار التجربة ،كانت ت�ستطلع �أراء امل�شاركني يف الدرا�سة بعد التعامل مع روبوت "رجل" ا�سمه "�أليك�س" وروبوت
�أنثى ا�سمها "�سارة" لهما �سمات ب�شرية ،و�أبدى امل�شاركون �شعورهم بارتياح �أكرث عند التعامل مع الأنثى ،وتزايد هذا
ال�شعور لدى امل�شاركني يف التجربة عند �إ�ضفاء �سمات ب�شرية �أكرث على الروبوتني.
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عملية فا�شلة تفقدها القدرة على �إغالق عينيها

مراهق يهزم بطل العامل  5مرات يف ال�شطرجن

�أ�صيبت ملكة جمال رو�سية بحالة �صحية غريبة �أفقدتها
ال �ق��درة ع�ل��ى �إغ�ل�اق عينيها �أو ح�ت��ى االب�ت���س��ام ،بعدما
خ�ضعت ملجموعة �إجراءات جتميلية بقيمة � 30ألف دوالر
مبا يف ذل��ك �شد الوجه ،وجتميل اجلفن و�شفط جزئي
للدهون .كانت يوليا تارا�سيفيت�ش 43 ،عامًا ،الو�صيفة يف
م�سابقة ال�سيدة الرو�سية الدولية للتجميل منذ عامني،
ول�ك��ن بعد ف�ترة وج�ي��زة ق��ررت اخل���ض��وع ملجموعة من
الإجراءات يف عيادة يف كرا�سنودار ،جنوب رو�سيا ،مما �أدى
�إىل انتفاخ والتهاب وجهها .وقالت يوليا �إنها غري قادرة
على حتريك �أج��زاء كبرية من وجهها �أو �إغ�لاق عينيها
على الرغم من تعافيها من اجلراحة و�إنفاق  20دوالر
يف حماوالت ت�صحيح امل�شكلة ،دون جدوى .و�أ�ضافت� ،إنها
�أج�برت على �إج��راء متابعة طارئة من قبل طبيب �آخر
لإنقاذ عينيها .وقد تقدمت يوليا ب�شكوى جنائية �ضد
الطبيبني املتورطني يف عمليات التجميل ،على الرغم
م��ن زعمهما �أن امل�ضاعفات ن�ش�أت نتيجة خللل وراثي
ن��ادر .ويزعم اجلراحون امل�شاركون يف عمليات التجميل
�أن يوليا كانت تعاين من حالة وراثية نادرة ،وهي ت�صلب
اجللد ،وكان من امل�ستحيل التنب�ؤ مبا �سيحدث ،و�إنكرا �أي
م�س�ؤولية عما حدث لها.

ح�ق��ق امل��راه��ق ال�ه�ن��دي رامي�شبابو ب��راغ�ن��ان��ان��دا امل�ل�ق��ب ب �ـ براغ،
مفاج�أة من العيار الثقيل يف ع��امل ال�شطرجن ،بفوزه على بطل
العامل ماغنو�س كارل�سن الأح��د املا�ضي يف بطولة Airthings
 .Mastersوف��اج ��أ ب��راغ�ن��ان��ان��دا ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  16عاما،
مناف�سه كارل�سن يف ال�شطرجن ،باقتنا�ص الفوز بالبطولة ،بعدما
�أبدى مهارة عالية �أمامه ،ومل تفلح حماوالت بطل العامل بالعودة
ل�ل�م�ب��اراة .وب�ه��ذا الإجن� ��از ،ب��ات ب��راغ�ن��ان��ان��دا �أ��ص�غ��ر الع��ب يهزم
كارل�سن منذ �أن �أ�صبح بطال للعامل يف  ،2013ح�سبما ذكرت �شبكة
"�سي �إن �إن" الإخبارية الأمريكية.
كما �أ�صبح ب��راغ�ن��ان��ان��دا ث��ال��ث الع��ب �شطرجن ه�ن��دي ي�ف��وز على
بطل العامل الرنويجي ،بعد كل من في�سواناثان �أناند وبينتاال
هاريكري�شنا.
وعبرّ جنم ال�شطرجن الهندي عن �سعادته بهذا االنت�صار قائال:
"�إين �سعيد للغاية .ما �أريده حاليا هو النوم فقط".
ومتكن برافناناندا الذي �أ�صبح يف عام � 2016أ�صغر �أ�ستاذ دويل
بال�شطرجن يف التاريخ ،من هزمية خ�صمه املخ�ضرم يف  39حركة.
وقوبل �إجناز براغناناندا باحتفال الهنود حول العامل على مواقع
التوا�صل ،حيث غ ّرد بطل ال�شطرجن العاملي الهندي �أناند الذي
ح�صد لقب العامل  5م��رات ،قائال" :فخور ج��دا مبواهبنا .كان
يوما جيدا جدا بالن�سبة لرباغناناندا".

تخ�ضع لـ  30عملية جراحية يف دماغها

على مدى العقدين املا�ضيني ،خ�ضعت الكاتبة الأمريكية
جي�سيكا فوكوت�شي لـ  30عملية جراحية يف املخ ب�سبب
ورم مت اكت�شافه عندما كانت يف �سن املراهقة.
يف �سن الثالثة ع�شرة ،ب��د�أت جي�سيكا تعاين من �صداع
�شديد وتدهور ب�صرها .وبعد �أن الحظ الأطباء ال�ضغط
خلف عينيها ،ك�شف فح�ص الت�صوير بالرنني املغناطي�سي
يف وقت الحق �أن هناك كتلة يف دماغها تتطلب جراحة.
�سرعان ما مت ت�شخي�ص �إ�صابتها بورم جنمي منخف�ض
ال��درج��ة ،لكن موقع ال��ورم يف دم��اغ جي�سيكا ك��ان يعني
وجود خطر الإ�صابة بال�شلل �إذا حاول اجلراحون �إزالته.
بعد �أخ��ذ خزعة من ال��ورم ،مت تزويد جي�سيكا بتحويلة
لت�صريف تراكم ال�سوائل الزائدة يف دماغها ،ثم خ�ضعت
لثالثة �إجراءات الحقة يف ال�شهر نف�سه للتحقق من �أن
التحويلة تعمل بكفاءة.

 ...22-2-22ملاذا يتهافت
كثريون على زواجهم يف هذا اليوم؟
يعترب ي��وم الثالثاء املا�ضي ال��ذي واف��ق  22من فرباير �-شباط
 ،2022يوماً مميزاً جداً ،حيث �أنه لن يت�صادف �أن يكون التاريخ
مكوناً من رقم " "2بهذا ال�شكل الفريد "� "22-2-22إال مرة
واح � ��دة ف �ق��ط يف ال �ع �م��ر .وي��و� �ص��ف ه ��ذا ال �ت��اري��خ ب � ��أن �أرق ��ام ��ه
"متماثلة" �أو "متناظرة" لأن �ه��ا ت �ق��ر�أ بنف�س ال�ط��ري�ق��ة من
اليمني �إىل ال�شمال والعك�س ال�صحيح .ويف ن��وع م��ن الدعابة
مبنا�سبة حلول هذا التاريخ املميز  22-2-22يف يوم "الثالثاء"
الذي ي�سمى باللغة االجنليزية "تيوزداي" ،فقد �أطلق م�ستخدمو
و�سائل التوا�صل االجتماعي على اليوم ال��ذي ال يتكرر ب�سهولة
بهذه ال�صورة ا�سم "توزداي" ،وهو كناية عن رقم "�- "2أو "تو"
باللغة االجنليزية� -أي اليوم الذي ي�ضم الرقم  2بكرثة ويف يوم
الثالثاء الذي ت�ضم حروفه االجنليزية ما ي�شبه رقم . "2
ال يتكرر �إال بعد  200عام
وعلى ال��رغ��م م��ن ع��دم وج��ود �أهمية تاريخية وراء ال�ت��اري��خ� ،إال
�أن ه��ذا ال�ت�ك��وي��ن اخل��ا���ص ل��رق��م  2ل��ن ي�ت�ك��رر م��رة �أخ ��رى �أب ��داً
�إال بعد  200ع��ام� .أم��ا بح�سب علم التنجيم ،ف��إن رقم " "2يدل
على "احتاد �شخ�صني �أو ف�ك��رت�ين ،كما �أن��ه ي�شري �إىل التعاون
والرتابط املجتمعي".
وقد كانت �آخر مرة مت فيها ت�سجيل تاريخ ب�أرقام متماثلة ،يف 11
من يناير -كانون الثاين من عام  ،2011حيث كتب التاريخ وقتها
على نحو "� ."11-1-11أم��ا امل��رة املقبلة التي �ست�شهد ت�سجيل
ت��اري��خ ب ��أرق��ام متماثلة ف�سوف حت��ل م��رة �أخ ��رى بعد  11عاما،
وذلك يف الثالث من مار�س �-آذار من عام  ،2033حيث �سيتم كتابة
التاريخ فيها على نحو " ."33 - 3-3

الأردن ..اكت�شاف مزار يف ال�صحراء عمره  9000عام

املمثلة الأمريكية هانا رايلي ت�صل لالحتفال باملو�سم اخلام�س والأخري مل�سل�سل  Better Thingsيف لو�س �أجنلو�س  -ا ف ب

مزايا حتميل نظام كوريا ال�شمالية ..تتخل�ص من التقومي امليالدي وتلغي عام  2022كيم كاردا�شيان ت�ستذكر
تخلت وك��ال��ة الأن�ب��اء الر�سمية يف ك��وري��ا ال�شمالية ع��ن التقومي
الت�شغيل لينوك�س
امليالدي والدها الراحل بكلمات م�ؤثرة
ل�صالح �آخر قائم على عيد ميالد امل�ؤ�س�س كيم �إيل �سونغ جد الزعيم احلايل

ي�شتهر ن�ظ��ام الت�شغيل لينوك�س
ب � ��أي � �ق� ��ون� ��ة ال � �ب � �ط� ��ري� ��ق ،ومي �ث ��ل
�أح� ��د ال �ب��دائ��ل اجل ��دي ��دة للذين
ال ي��رغ �ب��ون يف ا� �س �ت �ع �م��ال نظام
الت�شغيل مايكرو�سوفت ويندوز� ،أو
�أبل ،ماك.
وي �ع��ود ��س�ب��ب ع ��دم ان �ت �� �ش��ار نظام
الت�شغيل لينوك�س �إىل �أن معظم
امل�ستخدمني ي���ش�ترون �أجهزتهم
اجلديدة مع تثبيت نظام ت�شغيل
م��اي�ك��رو��س��وف��ت وي �ن��دوز م�سبقاً،
وم ��ع ذل ��ك ه �ن��اك م ��زاي ��ا عديدة
تدعو لتجريب نظام لينوك�س.
مع نظام لينوك�س ،ين�صب االهتمام
على حرية امل�ستخدم حيث ميكن
لأي �شخ�ص ت�ع��دي��ل ال�ب�رام��ج �أو
تطويرها وفقاً لت�صوراته و�أفكاره.
كما يتوفر ب�شكل جم��اين ،وميكن
تنزيله جماناً وتثبيته على الكثري
من الأجهزة.
وت�خ�ت�ل��ف واج �ه��ات ال�ع�م��ل قلي ً
ال
ع� ��ن واج � �ه� ��ة امل �� �س �ت �خ��دم بنظام
مايكرو�سوفت وي �ن��دوز م��ن حيث
الت�صميم وط��ري�ق��ة اال�ستعمال،
حيث يتكون لينوك�س يف الأ�سا�س
م��ن �أج� ��زاء ف��ردي��ة ،ت�شكل النواة
اجلزء الأ�سا�سي يف نظام الت�شغيل،
وت��دم��ج ه��ذه ال �ن��واة م��ع املكونات
الأخ � ��رى م�ث��ل واج �ه��ة امل�ستخدم
ال��ر� �س��وم �ي��ة ،وي �ط �ل��ق ع �ل��ى هذه
امل� �ج� �م ��وع ��ة م� ��ن امل � �ك ��ون ��ات ا�سم
توزيعة.

كيم جونغ �أون .وظهرت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية منذ مطلع الأ�سبوع
اجلاري بتاريخ هو "زوت�شيه  ،"111بدال عن .2022
وتعد كلمة "زوت�شيه" �أحد مبادئ كيم �إيل �سونغ ،التي ترتجم �إىل "املوقف
امل�ستقل" و"روح االعتماد على الذات" .ويبد�أ تقومي "زوت�شيه" مبيالد �أول
رئي�س لكوريا ال�شمالية ،امل�ؤ�س�س �إي��ل �سونغ ،يف عام  ،1912وال��ذي يعترب
العام الأول .ومت تقدمي نظام التقومي هذا لأول مرة يف عام  ،1997بعد
ثالث �سنوات من وفاة م�ؤ�س�س كوريا ال�شمالية ،ولكن حتى هذا الأ�سبوع،
وا�صلت وكالة الأن�ب��اء املركزية اعتماد التقومي امليالدي الغربي ،ح�سبما
ذكرت �صحيفة "تاميز" الربيطانية .و�أرجعت ال�صحيفة �أن يكون �سبب هذا
التغيري مرتبطا باقرتاب الذكرى الـ  110مليالد �إيل �سونغ والذي ي�صادف
� 15أبريل القادم ،والذي ي�شهد تنظيم احتفاالت �ضخمة باملنا�سبة .و�سبق
لكوريا ال�شمالية �أن قامت بخطوة م�شابهة� ،إذ غيرّ ت توقيتها الر�سمي يف
 ،2015معلنة توقيت بيونغيانغ ال��ذي ي�سبق التوقيت الر�سمي الكوري
امل�ستخدم يف كوريا اجلنوبية بن�صف �ساعة ،علما �أن التوقيت الر�سمي الكوري
ميثل نف�س املنطقة الزمنية امل�ستخدمة يف اليابان ،وفر�ض حني كانت �شبه
اجلزيرة الكورية حتت احلكم الياباين .جدير بالذكر �أن لليابان تقوميها
اخلا�ص �أي�ضا الذي يقوم على بداية عهد الإمرباطور احلايل ،حيث تعرف
ال�سنة اجلارية با�سم "رييوا � ،"4أي العام الرابع للإمرباطور ناروهيتو.

زوج م�صورة بالدوين غا�ضب على املمثل

ح ّمل زوج ال�سينمائية التي ُقتلت جراء �إطالق نار عر�ضي خالل ت�صوير
فيلم "را�ست" العام الفائت ،املمثل �أليك بالدوين م�س�ؤولية احلادث مبديا
"الغ�ضب ال�شديد" �إزاء ما اعتربه �سعيا من املمثل للتمل�ص من فعلته.
وعند ح�صول احلادث يف  21ت�شرين الأول�-أكتوبر يف مزرعة مبدينة �سانتا
يف ،عا�صمة والي��ة نيو مك�سيكو ،ك��ان �أليك بالدوين ي�ستخدم �سالحا مت
تقدميه له على �أنه حم�شو بر�صا�ص خ ّلبي� ،أثناء التمرين على م�شهد مع
مديرة الت�صوير هالينا هات�شينز .غري �أن ر�صا�صا حياً انطلق من الر�صا�ص
ما �أدى �إىل �إ�صابة ال�سينمائية البالغة  42عاما بجروح قاتلة.
وق��ال زوج�ه��ا م��ات هات�شينز خ�لال مقابلة م��ع ق�ن��اة "ان ب��ي �سي" "�إنها
لفكرة عبثية �أال يُح ّمل ال�شخ�ص ال��ذي يحمل ال�سالح ويطلق النار منه
امل�س�ؤولية".
و�أ�ضاف هات�شينز بح�سب مقتطفات من املقابلة التي تعر�ضها القناة بكاملها
�أم�س اخلمي�س "غري �أن معايري ال�سالمة املرتبطة با�ستخدام الأ�سلحة مل
تكن امل�شكلة الوحيدة خالل هذا الت�صوير� ،إذ �إن عدداً من املعايري املعمول
بها يف املهنة مل تكن مطبقة وثمة م�س�ؤولون كرث" عن وفاة ال�سينمائية.

ن�شرت جنمة تلفزيون ال��واق��ع كيم كاردا�شيان يوم
البارحة  22-2-22الذي ي�صادف عيد ميالد والدها
الراحلروبرت كاردا�شيان �صورة جتمعها به.
ي�شار �إىل �أن وال��د ك��اردا��ش�ي��ان ت��ويف منذ م��ا يقارب
ع�شرين عاماً عن عمر  59عاماً �إثر �إ�صابته مبر�ض
ال�سرطان.
وعلقت كيم كاردا�شيان على ال�صورة قائلة ما معناه:
�صورة �سيلفي يف عيد ميالد والدي!
التقطنا ه��ذه ال���ص��ورة يف ه��ذا ال�ي��وم ال��ذي يحتفل
بعيد ميالده يف املطعم الأرمني عام .1998
ولد يف  2.22.44واليوم �أ�صبح رقم املالك .2.22.22
�أن ��ا ب��ال�ت��أك�ي��د �أ��ش�ع��ر ب��امل�لائ�ك��ة يف ك��ل م�ك��ان و�أ�شعر
ب��ك ط��وال ال��وق��ت�� .ش�ك� ًرا ل��ك دائ � ًم��ا على توجيهنا
وحمايتنا جمي ًعا .بالت�أكيد احتفل بك اليوم يا �أبي.
ا�شتقت لك جداً.

�أع�ل��ن فريق م��ن علماء الآث ��ار الأردن �ي�ين والفرن�سيني،
اكت�شاف م��زار يف موقع ن��اء ب�صحراء الأردن ال�شرقية
ع�م��ره  9000ع��ام وي �ع��ود �إىل حقبة الع�صر احلجري
احل��دي��ث .ف�ق��د اك�ت���ش��ف "جممع الطقو�س" يف موقع
يعود �إىل الع�صر احلجري احلديث بالقرب من الهياكل
الكبرية املعروفة با�سم "الطائرات الورقية ال�صحراوية"،
�أو الفخاخ اجلماعية التي يعتقد �أنها ا�ستخدمت يف �صيد
الغزالن الربية للذبح.
وتتكون هذه امل�صائد من جدارين حجريني طويلني �أو
�أكرث ،يتقاربان نحو �سياج وتنت�شر عرب �صحارى ال�شرق
الأو�سط ،بح�سب ما ذكرت الأ�سو�شيتد بر�س .وقال املدير
امل�شارك للم�شروع ،عامل الآثار الأردين ،وائل �أبو عزيزة،
�إن "املوقع ف��ري��د� ،أوال ب�سبب ح��ال��ة احل�ف��ظ خا�صته..
عمره  9000عام وكان كل �شيء على ما يرام تقريبا".

املكتبات العامة جتذب لبنانيني عاجزين عن �شراء الكتب
ع�صر كل يوم جمعة ،ت�صطحب منرية خليفة
ط�ف�ل�ه��ا �إي �ل �ي��ا �إىل م�ك�ت�ب��ة ع��ام��ة يف ب�ي�روت
حل�ضور "�ساعة الق�صة" وا��س�ت�ع��ارة ق�ص�ص
جديدة ،بعدما �أزالت على غرار لبنانيني كرث
�شراء الكتب من قائمة �أولوياتها مع ارتفاع
ثمنها جراء الأزمة االقت�صادية.
ف��ور و��ص��ول�ه�م��ا اىل امل�ك�ت�ب��ة ال�ع��ام��ة لبلدية
ب�يروت يف حملة البا�شورة ،يتجول ال�صغري
(خم�س �سنوات) بني الرفوف .يت�صفح كتاباً
ي�ض ّم ر��س��وم��ات ،قبل �أن يجل�س على �أريكة
ملونة يف الركن املخ�ص�ص للأطفال.
وتقول منرية لوكالة فران�س بر�س "و�صلنا
اىل مرحلة ال جند مكاناً �أ�صطحبه �إليه يف
ظل تف�شي كورونا والو�ضع االقت�صادي الذي
نعي�شه".
لكن مع بدء ارتياد املكتبة العامة "من�ضي وقتاً

جينيفر لوبيز حتتفل
بعيد ميالد تو�أمها

احتفلت النجمة العاملية جينيفر لوبيز بعيد ميالد تو�أمها الذي بلغ الـ14
عاماً ،جينفري لوبيز ام ملاك�س ولولو و هما ولد وابنة تو�أم من زوجها ال�سابق
مارك انطوين.
يف هذه املنا�سبة ن�شرت ج  .لو مقطع فيديو يجمع لقطات مع تو�أمها يف عدة
مراحل عمرية .علقت ج لو على الفيديو قائلة ما معناه� :إذن بلغتما الـ14
عاماً !!!! طفلي� ،شم�سي ،حبيباي� .أ�سعد �أعياد ميالد جلوزي الهند ماك�س
ولولو .لقد علمتماين املعنى احلقيقي للحياة وغريمتاين �إىل الأبد ب�أكرث
الطرق روعة � ...أنا ممتنة جدًا لكما !!! �آمل فقط �أن �أكون ن�صف النعمة التي
خا�صا جدًا � ...إنه 22-02-22
ح�صلت عليها يف حياتي .ي�صادف اليوم يومًا ً
 ...يقولون �إن هذا اليوم نادر مرة واحدة يف العمر بالن�سبة للب�شرية ...

يف مكان �آمن ومريح وقريب من املنزل ،حيث
ب�إمكانه �أن يلعب وي�ل� ّون وي�ستعري الكتب"،
و"مادياً ،نو ّفر كلفة التنقل وثمن الكتب التي
ميكن �أن ّ
ميل منها بعد ثوان".
وترتفع قهقهة الأط �ف��ال يف ك��ل م��رة ت�صرخ
احلكواتية وه��ي تتق ّم�ص �شخ�صية دمية �أو
دجاجة حتركها بيدها �أمامهم ،بينهم �إيليا
الذي تقول والدته �إنه ي�ستم ّد "طاقة ايجابية"
تخرجه "من الروتني الذي نعي�شه".
وم �ن�يرة واح ��دة م��ن م�ئ��ات الأم �ه��ات والآب ��اء
ال��ذي��ن ي�ق�ب�ل��ون ب���ش�ك��ل م �ت��زاي��د ع �ل��ى ثالث
مكتبات ع��ام��ة ت��اب�ع��ة لبلدية ب�ي�روت تتوىل
�إدارت �ه��ا جمعية ال�سبيل ،وه��ي منظمة غري
ح�ك��وم�ي��ة ت��أ��س���س��ت ع ��ام  1997وت�ع�م��ل على
ال�تروي��ج للمطالعة وت ��أم�ين ال��و��ص��ول احلر
اىل املعلومات.

الأمري هاري ّ
يدعي
على جمموعة �صحفية
�أقام الأمري هاري دعوى ق�ضائية
ع �ل��ى �إح � � ��دى �أك� �ب��ر املجموعات
ال �� �ص �ح �ف �ي��ة ال�ب�ري �ط ��ان �ي ��ة ،على
م� ��ا �أف� � � ��اد ن ��اط ��ق ب ��ا�� �س ��م الأم �ي��ر
وزوجته ميغن ماركل املقيمني يف
كاليفورنيا لوكالة فران�س بر�س .
ومل ي �ع��ط ال �ن��اط��ق �أي تفا�صيل
�إ�� �ض ��اف� �ي ��ة ،ل� �ك ��نّ و�� �س ��ائ ��ل �إع �ل��ام
بريطانية �أ�شارت �إىل �أن الدعوى
ت�ستهدف جمموعة "�أ�سو�شييتد
نيوزبيربز" التي ت�صدر خ�صو�صا
�صحيفة "دايلي مايل" الوا�سعة
االنت�شار.
وي �ت �ه��م الأم �ي ��ر ه � ��اري �صحيفة
"مايل �أون �صنداي" "ن�سخة
ي ��وم الأح� ��د م��ن "دايلي مايل""
بالت�شهري يف مقالة �أكدت فيها �أنه
ح��اول �إخفاء طلبه احل�صول على
حماية من ال�شرطة خالل زياراته
�إىل بريطانيا.
وي �ع �ي ����ش ه � ��اري وزوج � �ت� ��ه ميغن
م��ارك��ل يف �شمال ل��و���س �أجنلي�س.
وقررا االن�سحاب من العائلة امللكية
�سنة  ،2019م��ا حرمهما عمليا
من احلق يف حماية ال�شرطة على
ح�ساب املك ّلفني الربيطانيني.
واق� � �ت� � ��رح ه� � � � ��اري حت� � � ّم � ��ل ه� ��ذه
النفقات خالل زياراته بريطانيا،
وه��و يطعن �أم ��ام ال�ق���ض��اء حاليا
بالرف�ض ال���ص��ادر يف ه��ذا الإطار
عن وزارة الداخلية التي اعتربت
�أن ت ��وف�ي�ر ح �م ��اي ��ة �أم� �ن� �ي ��ة من
ال�شرطة "غري متوافر على �أ�سا�س
متويل فردي".

