بكني ت�سري على خيط رفيع:

�ص 09

لهذا �أوكرانيا لي�ست تايوان!

الإمارات تر�سل طائرة
�إمدادات غذائية �إىل غامبيا

•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت – ترجمة خرية ال�شيباين

من ي�ستطيع �أن يقول �إىل متى �ستقاوم كييف؟ منذ بدء هجومه اخلمي�س 24
ف�براي��ر قبل الفجر بقليل ،ي��ب��دو �أن اجلي�ش ال��رو���س��ي انطلق يف غ��زو ال يرحم
لأوك��ران��ي��ا ،لأن ميزان القوى ل�صاحله ،وخا�صة �أن ال��والي��ات املتحدة لن تر�سل
جند ًيا ع�سكر ًيا واح��دًا للدفاع عن بلد فولودميري زيلين�سكي .يف املقابل� ،سيكون
الأم��ر �أكرث تعقيدًا بالن�سبة جلي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني يف ال�سيطرة على
تايوان .وهذا ي�شري �إىل �أن �شي جني بينغ ميكن �أن ميتنع عن الذهاب بعيدًا �إىل
جانب نظريه الرو�سي فالدميري بوتني.
يوم اجلمعة 25 ،فرباير ،ات�صل �شي جني بينغ بفالدميري بوتني .و�أو�صى الرئي�س
ال�صيني نظريه الرو�سي ب���أن يتخلى عن عقلية احل��رب ال��ب��اردة ويحرتم ويويل
�أهمية للمخاوف الأمنية املعقولة للدول الأخرى ،و�أن يبني من خالل املفاو�ضات
(التفا�صيل �ص)13
�آلية �أمنية يف �أوروبا متوازنة وفعالة وم�ستدامة.
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الفجر الريا�ضي

“حممد الرميثي” يوا�صل ح�صد الثنائيات
بدوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز
 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

لتوفري فر�ص التع ّلم لالجئني والنازحني والطلبة يف املناطق الأقل ً
حظا

حممد بن را�شد يطلق املرحلة
الت�شغيلية للمدر�سة الرقمية

•• دبي -وام:

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء (وام)

برئا�سة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد  12مليار درهم ميزانية
قرو�ض �إ�سكان برنامج ال�شيخ زايد للأعوام القادمة
•• دبي  -وام:

ت��ر�أ���س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رع��اه اهلل اجتماع جمل�س ال��وزراء والذي

رو�سيا تغلق جمالها اجلوي
�أم��ام  36دول��ة �أوروب��ي��ة
•• مو�سكو -وام:

�أع���ل���ن���ت رو����س���ي���ا �أم���������س �إغ��ل��اق
جمالها اجل���وي �أم���ام  36دولة
�أوربية ردا على �إج��راءات مماثلة
اتخذتها تلك الدول بحقها.
وذك�������رت وك����ال����ة ال���ن���ق���ل اجل����وي
ال��رو���س��ي��ة  Rosaviatsiyaيف
بيان لها �أنه وفقًا لقواعد القانون
الدويل ،وكرد على احلظر الذي
فر�ضته ال����دول الأوروب���ي���ة على
ت�شغيل رحالت الطائرات املدنية
ال���ت���ي ت�����ش��غ��ل��ه��ا ����ش���رك���ات النقل
اجلوي الرو�سية ،مت فر�ض قيود
ع��ل��ى ت�شغيل ال��رح�لات اجلوية
من قبل �شركات النقل اجلوي يف
 36دولة.

الف��روف يلغي زيارته �إىل
جنيف بعد عرقلة م�سار رحلته
•• مو�سكو-رويرتز:

ق������ال م���ت���ح���دث ب���ا����س���م البعثة
ال���رو����س���ي���ة ،الإث����ن��ي�ن� ،إن وزي���ر
اخل���ارج���ي���ة ال���رو����س���ي �سريغي
الف�������روف �أل����غ����ى زي����ارت����ه اليوم
الثالثاء �إىل جنيف وخطبه �أمام
مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان ومنتديات احلد
م���ن ال��ت�����س��ل��ح ،م��ت��ه��م��اً دو ًال من
االحت����اد الأوروب�������ي ،مل ي�سمها،
بعرقلة م�سار رحلته.

عقد يف �إك�سبو  2020دب��ي بح�ضور �سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،الفريق �سمو
ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
(التفا�صيل �ص)2
الوزراء وزير الداخلية.

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله خالد بن �سلمان بح�ضور حمدان بن زايد (وام)

حممد بن زايد ي�ستقبل خالد بن �سلمان
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة � ..صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خال ـ ـ ــد بن �س ـ ــلمان بن عبدالعزيـ ــز �آل �سـ ـ ــعود
ن��ائ��ب وزي��ـ��ـ��ـ��ر دف ـ ــاع اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ال�شقيقة.
ون��ق��ل ���س��م��و الأم��ي��ر خ��ال��د ب���ن ���س��ل��م��ان يف بداية
اللقاء  ..حتيات خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك

�سلمان بن عبد العزيـ ـ ــز �آل �سـ ـ ـ ـ ــعود عاهل اململكة
العربية ال�سـ ــعودية و �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �س ـ ـ ــلمان بن عبد العزيـ ـ ــز �آل �سـ ـ ــعود
ويل العهـ ــد نائب رئي�س جمل�س ال ـ ـ ــوزراء وزير
دفـ ــاع اململك ــة � ..إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي���د �آل نهيــان رئي�س ال��دول��ة «حفظه اهلل»
و�صاحب ال�ســمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيــان
ومتنياتهما ل��دول��ة الإم����ارات م��زي��داً م��ن التقدم
واالزدهار .
(التفا�صيل �ص)3

ّ
د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،املرحلة الت�شغيلية
الأوىل لـ (املدر�سة الرقمية) يف خم�س دول هي م�صر والأردن والعراق
وموريتانيا وكولومبيا ،بحيث �سي�ستفيد منها يف ال�سنة الأوىل �أكرث
من � 20أل��ف طالب �ضمن ر�ؤي��ة ت�سعى �إىل م�ضاعفة ع��دد الطلبة
للو�صول �إىل مليون طالب منت�سب للمدر�سة خالل خم�س �سنوات.
جاء ذلك يف فعالية خا�صة عقدت يف �إك�سبو دبي ،حيث قال �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم :هدفنا الو�صول بالتعلم
الرقمي نحو �آف��اق جديدة لأن التعلم الرقمي هو تعليم امل�ستقبل
(التفا�صيل �ص)3
وم�ستقبل التعليم.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

الهالل الأحمر ينجز احلزمة الأوىل من
«م�شاريع �أم الإمارات التنموية» يف �إثيوبيا

•• �أدي�س �أبابا -وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي � ..أجنزت الهيئة يف جمهورية �إثيوبيا احلزمة
الأوىل من (م�شاريع �أم الإمارات التنموية) �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
(التفا�صيل �ص)9
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام.

�أوروبا ت�ضخ ال�سالح ..ومو�سكو تلوح جمددا بالنووي ..و�أوكرانيا تطلب ر�سميا االن�ضمام لالحتاد الأوروبي

اختتام املفاو�ضات الرو�سية الأوكرانية وعودة الوفدين للت�شاور

•• عوا�صم-وكاالت:

ن��ق��ل��ت وك���ال���ة الإع���ل��ام الرو�سية
عن م�ست�شار الرئا�سة الأوكراين
م��ي��خ��اي��ل��و ب���ودول���ي���اك ق���ول���ه �إن
م�س�ؤولني م��ن رو�سيا و�أوكرانيا
اختتموا حم��ادث��ات ال�سالم �أم�س
االثنني و�سيعودون �إىل عا�صمتي
ال���ب���ل���دي���ن لإج����������راء م����زي����د من
امل�����ش��اورات قبل عقد جولة ثانية
من املفاو�ضات.
وم�����ع و�����ص����ول وف����ده����ا املفاو�ض
�إىل احل��دود البيالرو�سية� ،أم�س
االثنني ،وبدء االجتماع مع نظريه
الرو�سي من �أجل التفاو�ض وبحث
ال��ت��ه��دئ��ة ب�ي�ن ال���ب���ل���دي���ن� ،أك����دت
ال��رئ��ا���س��ة الأوك��ران��ي��ة �أن الهدف
الأول وق����ف الأع����م����ال القتالية
الرو�سية.
و�أو�ضح مكتب الرئي�س الأوكراين،
فولودميري زيلين�سكي� ،أن الهدف
الرئي�سي للمحادثات مع رو�سيا هو
وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار ف���ورا ،و�سحب
القوات الرو�سية من البالد.
ك��م��ا �أك���د �أن ال��وف��د ال���ذي يقوده
وزي��ر ال��دف��اع �أليك�سي رزنيكوف،
بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شار الرئا�سي
ميخائيلو ب��ودول��ي��اك� ،سيطالب
ال�����رو������س ب���االن�������س���ح���اب م����ن كل
الأرا�����ض����ي ال��ت��ي دخ��ل��وه��ا مب���ا يف

الوفدان الرو�سي والأوكراين خالل مفاو�ضاتهما عند احلدود البيالرو�سية (ا ف ب)
ذل��ك القرم ودونبا�س .يف املقابل ،وط���ل���ب زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي م���ن االحت����اد خطة لت�سليح �أوكرانيا ،يف خطوة
رف�����ض ال��ك��رم��ل�ين ال��ت��ع��ل��ي��ق على الأوروب����������ي ال�������س���م���اح لأوك���ران���ي���ا غ�ير م�سبوقة ع��ل��ى �صعيد دعم
الهدف الأوك��راين من املحادثات .ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ع�����ض��وي��ة على دولة خارجه.
وق���ال امل��ت��ح��دث با�سمه ،دميرتي الفور مبوجب �إجراء خا�ص لأنها ف��ق��د �أع���ل���ن م�������س����ؤول ال�سيا�سة
بي�سكوف ،فلننتظر ونرى.
تدافع عن نف�سها يف مواجهة غزو اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد الأوروب����ي،
يف ال����وق����ت ذات������ه ق�����ال الرئي�س القوات الرو�سية.
ج���وزي���ف ب���وري���ل ،ق��ب��ي��ل اجتماع
الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي وب��ل��غ ال��ت��وت��ر ح���دا غ�ير م�سبوق ،افرتا�ضي مرتقب� ،أن وزراء دفاع
�أم�����س �إن���ه وق��ع على طلب ر�سمي �أم�س االثنني ،بني رو�سيا والغرب ،االحت���اد ���س��وف يناق�شون خططا
الن�����ض��م��ام �أوك��ران��ي��ا �إىل االحتاد ال�سيما االحت���اد الأوروب����ي ،الذي لتمويل م�����ش�ترك ب��ه��دف ت�سليم
�أك��د االثنني �أن��ه �سيناق�ش متويل �أ�سلحة بقيمة  500مليون يورو
الأوروبي.

هذه ال ُتهم تالحقه

لأوك��ران��ي��ا ،ت�شمل جمموعة من
الأ�سلحة الدفاعية ل�صد القوات
الرو�سية.
ك���م���ا �أك������د �أن امل���ع���رك���ة �شر�سة،
ف��ي��م��ا ت����ق����اوم ك��ي��ي��ف الهجمات
ال��رو���س��ي��ة .و����ش���دد ع��ل��ى �ضرورة
توفري الذخائر ،واملعدات امل�ضادة
ل��ل��دب��اب��ات ،ف�ضال ع��ن الطائرات
وغريها.
يف امل��ق��اب��ل� ،أع��ل��ن��ت وزارة الدفاع
ال���رو����س���ي���ة �أن����ه����ا و����ض���ع���ت ق����وات
ال�صواريخ اال�سرتاتيجية يف حال
ا���س��ت��ن��ف��ار ،الف��ت��ة �إىل �أن القوات
ال��ن��ووي��ة ب��ات��ت يف م��واق��ع قتالية
متقدمة.
ك��م��ا �أ������ش�����ارت ،ب��ح�����س��ب م���ا نقلت
وك����ال����ة ان�ت�رف���اك�������س� ،إىل و�ضع
�أ�سطويل ال�شمال واملحيط الهادي
وال���ط�ي�ران بعيد امل���دى يف حالة
ت�أهب �أي�ضا
�إىل ذل������ك� ،أو����ض���ح���ت �أن حالة
ال��ت���أه��ب ال��ق�����ص��وى تنطبق على
جميع م��ك��ون��ات ال��ق��وات النووية
ال��رو���س��ي��ة م��ن ق����وات ال�صواريخ
اال�سرتاتيجية التي ت�شرف على
ال�صواريخ البالي�ستية الرو�سية
الأر�ضية العابرة للقارات ،وكذلك
الأ����س���ط���ول ال�����ش��م��ايل و�أ�سطول
املحيط ال��ه��ادئ ،ال��ل��ذان يطلقان
�صواريخ بالي�ستية عابرة للقارات

ال�شرطة ترد بقنابل الغاز امل�سيل للدموع

تون�س� :إحالة رئي�س وزراء �سابق على دائرة االتهام �آالف ال�سودانيني يتظاهرون جم ّدد ًا مطالبني بحكم مدين

•• الفجر  -تون�س:

�أف���اد مكتب االت�����ص��ال باملحكمة االبتدائية
بتون�س �أن الق�ضية التحقيقية املن�شورة
بالقطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل �ض ّد
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة الأ���س��ب��ق( ،يف ا����ش���ارة اىل
�إليا�س الفخفاخ) ،قد انتهت ب�إحالته على
دائرة االتهام.
وجاء يف بالغ �صادر �أم�س االثنني عن مكتب
االت�صال باملحكمة ،ان االحالة متت من �أجل
جرائم الإثراء غري امل�شروع وتقدمي ت�صريح
مغلوط وعدم تكليف الغري ب�إدارة املكا�سب يف الآجال القانونية.
وكان القطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل ق ّرر بتاريخ � 9أكتوبر 2020
فتح بحث حتقيقي يف  3مل ّفات تع ّلقت ب�شبهة ت�ضارب م�صالح لرئي�س
احلكومة اال�سبق �إليا�س الفخفاخ ،حيث تعلق امللف التحقيقي االول
املفتوح �ضده بتع ّمد تقدمي ت�صريح مغلوط ب�إخفاء حقيقة مكا�سب له
ولقرينه ،وعدم تكليف الغري بالت�ص ّرف يف احل�ص�ص والأ�سهم ،والإثراء
غري امل�شروع ،وفق ت�صريح �سابق للناطق با�سم املحكمة االبتدائية بتون�س
حم�سن الدايل لوكالة تون�س �أفريقيا للأنباء( .التفا�صيل �ص)16

•• اخلرطوم�-أ ف ب:

ت��ظ��اه��ر �أم�����س �آالف ال�سودانيني
املناه�ضني لالنقالب ال��ذي ن ّفذه
قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان
العام املا�ضي يف ���ش��وارع العا�صمة
وامل������دن امل�����ج�����اورة ،ف��ي��م��ا حاولت
ال�����ش��رط��ة ت��ف��ري��ق��ه��م ،ب��ح�����س��ب ما
�أفاد �صحافيو وكالة فران�س بر�س
و�شهود عيان.
وبينما ح���اول بع�ض املتظاهرين
االق��ت��راب م��ن ال��ق�����ص��ر الرئا�سي
و���س��ط ال��ع��ا���ص��م��ة� ،أط��ل��ق��ت قوات
الأمن قنابل الغاز امل�سيل للدموع
وال����ق����ن����اب����ل ال�������ص���وت���ي���ة الج���ب���ار
املحتجني على الرتاجع.
و�أف����اد �صحايف ف��ران�����س ب��ر���س ب�أن
قنابل الغاز امل�سيل للدموع التي

�سودانيون يتظاهرون يف اخلرطوم ويطالبون بحكم مدين (ا ف ب)
�أطلقتها ال�شرطة ،خرجت منها حممد لفران�س ب��ر���س ه��ذا الغاز
غ����ازات �أل��وان��ه��ا ح��م��راء و�صفراء يجعلك ت�شعر ب�ضيق يف التنف�س
وخ�ضراء ت�ؤثر ب�شدة على العيون و�أمل يف احللق لكنه لن يوقفنا.
والتنف�س .وقالت املتظاهرة تقوى واورد املتظاهر �أن���ور ب�شري نحن

���ش��ع��ب ل��دي��ن��ا ق�����ض��ي��ة م�ستعدون
للموت دونها مهما كان لون الغاز.
وك��ان��ت جل���ان امل��ق��اوم��ة بالأحياء
ال�������س���ك���ن���ي���ة ه�����ي م�����ن دع�������ت �إىل
ت����ظ����اه����رات االث�����ن��ي��ن ،م����ن �أج����ل
ا�ستعادة احلكم امل��دين وحما�سبة
امل�س�ؤولني عن مقتل املتظاهرين.
وام��ت��دت احتجاجات االث��ن�ين �إىل
خارج العا�صمة.
ويف م���دي���ن���ة ود م�����دين عا�صمة
والي��ة اجلزيرة جنوب اخلرطوم،
قال ال�شاهد عادل �أحمد لفران�س
ب��ر���س ع�بر ال��ه��ات��ف يتظاهر الآن
ح�����واىل  4000م��ت��ج��ه�ين نحو
مقر احل��ك��وم��ة ،حاملني الأعالم
ال�������س���ودان���ي���ة و�����ص����ور ال�شهداء
وي����ه����ت����ف����ون ال�������س���ل���ط���ة لل�شعب
والع�سكر �إىل الثكنات.

م��ن غ��وا���ص��ات ،وق����وات الطريان
بعيد املدى ،والذي ميتلك �أ�سطوال
من القاذفات اال�سرتاتيجية ذات
القدرات النووية.
�أتى بيان الدفاع �أم�س متا�شيا مع
الأوام��ر التي �أطلقها �أم�س الأول
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����س����ي ،فالدميري
ب��وت�ين .فيما �أبلغه وزي��ر الدفاع
�سريغي �شويغو ب�أنه عزز املراكز
القيادية جلميع القوات النووية
الرو�سية ب�أفراد �إ�ضافيني.
يذكر �أن الرئي�س الرو�سي طلب
الأح������د و����ض���ع ال����ق����وات النووية
ال�����رو������س�����ي�����ة يف ح�����ال�����ة ت������أه�����ب،
م�ست�شهدا ب��ال��ع��ق��وب��ات الغربية
و”الت�صريحات العدوانية” من
جانب �أع�ضاء يف الناتو ،.ح�سبما
و�صفها
مل تت�ضح اخلطوات املحددة التي
ي�شري �إليها قرار بوتني ،لكنه �أثار
خم����اوف م��ن �إم��ك��ان��ي��ة �أن ت����ؤدي
احل��رب يف �أوك��ران��ي��ا �إىل مواجهة
�أكرب و�أكرث خطورة ،بني مو�سكو
وال��غ��رب .ال�سيما و���س��ط ت�صاعد
التوتر بني الغرب والرو�س.
وك����ان ال��ك��رم��ل�ين و���ص��ف ت�سليح
�أوكرانيا باخلطري ج��دا ،معتربا
�أن��ه �أك��د وجهة نظر ب�لاده جلهة
ال��ت��ه��دي��د ال�����ذي ت�����ش��ك��ل��ه اجل����ارة
الغربية على �أمن البالد.

رو�سيا :لدينا خطة للرد على
العقوبات يتم تنفيذها الآن

•• مو�سكو-وكاالت:

قال الكرملني ،االثنني� ،إن الواقع
االقت�صادي لرو�سيا تغري ،يف ظل
ال��ع��ق��وب��ات الغربية غ�ير امل�سبوقة
التي فر�ضت على رو�سيا ،ردا على
هجومها الع�سكري على �أوكرانيا،
م�ؤكدا �أن مو�سكو لديها خطة للرد
على تلك العقوبات.
و�أ���ض��اف الكرملني �أن��ه ال ي��رى �أي
�سبب لل�شك يف كفاءة وم�صداقية
البنك امل��رك��زي ،ال���ذي رف��ع �أ�سعار
ال��ف��ائ��دة �إىل  20ب��امل��ئ��ة ،يف �إطار
���س��ع��ي��ه حل���م���اي���ة االق���ت�������ص���اد من
العقوبات الغربية.
و�أو���ض��ح املتحدث با�سم الكرملني،
دميرتي بي�سكوف� ،إن الرئي�س بوتن
�سيلتقي بالعديد م��ن امل�س�ؤولني،
االث��ن�ين ،مب��ا يف ذل��ك وزي���ر املالية
وحمافظ البنك امل��رك��زي ،وف��ق ما
ذكرت وكالة رويرتز.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ال��رئ��ي�����س الرو�سي،
������س�����ي��ي��رك�����ز خ�����ل����ال ل�����ق�����ائ�����ه مع
ه�����ؤالء امل�����س���ؤول�ين ،ع��ل��ى الق�ضايا
االقت�صادية ،م�شددا على �أنه لدى
رو�سيا خطة للرد على العقوبات،
يتم تنفيذها الآن.
�أتت تلك الت�صريحات يف ما يتعلق
بال�شق االقت�صادي ،بالتزامن ،مع
ت�سجيل �سعر �صرف الروبل �أم�س
تراجعا قيا�سيا يف مقابل الدوالر
وال��ي��ورو يف بور�صة مو�سكو جراء
العقوبات املفرو�ضة على البالد.

جمل�س الأمن الدويل يفر�ض
حظر �أ�سلحة على ميلي�شيا احلوثي

•• نيويورك-وام:

قرر جمل�س الأمن الدويل فر�ض حظر �أ�سلحة على ميلي�شيا احلوثي،
ويو�سع القرار حظر الأ�سلحة الذي تفر�ضه الأمم املتحدة على بع�ض
احلوثيني لي�شمل امليلي�شيا ب�أكملها.

يف مواجهة اجلي�ش الرو�سي:

و�سائل حلف الناتو اخلفية للدفاع عن �أوكرانيا !

•• ريت�شارد ويريل

اجلمعة 26 ،ف�براي��ر� ،أع���ادت قمة الناتو الت�أكيد على ه��دف احللف:
ت�أمني �أرا�ضي الدول الأع�ضاء الأكرث عر�ضة للنزاع يف �أوكرانيا .ولكن
�إىل جانب االنت�شار غري امل�سبوق لقوة الرد ال�سريع ،ميكن لأقوى حتالف
ع�سكري يف العامل تن�شيط و�سائل �سرية �أخرى.
ت��ع��ود امل��ع��ل��وم��ات �إىل م��ن��ت�����ص��ف ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر :ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت املواجهة
الدبلوما�سية بني الناتو ورو�سيا تبدو مي�ؤو�سا منها ،ت�س ّربت معلومة
جديدة من �أوتاوا ،العا�صمة الفيدرالية لكندا :ن�شر وحدة من القوات

الثالثاء  1مارس  2022م  -العـدد 13481
1 March 2022 - Issue No 13481

�أخبـار الإمـارات

Tuesday

ال�صحة جتري  417,532فح�صا ك�شفت عن � 605إ�صابات جديدة
بفريو�س كورونا و 1,571حالة �شفاء
••� أبوظبي -وام:

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 �إجراء  417,532فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  605ح��االت �إ���ص��اب��ة 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  879,973حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  2,301حالة.
فيما �أعلنت ال��وزارة �شفاء  1,571حالة 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  834,041حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  13,839جرعة من لقاح ر�أ�س اخليمة للقر�آن تطلق م�سابقة «ابتكر وارتق»
كوفيد 19 -خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية
�أطلقت م�ؤ�س�سة ر�أ����س اخليمة للقر�آن ال��ك��رمي وعلومه م�سابقة "ابتكر
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  13,839جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  24,144,339جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 244.12جرعة لكل � 100شخ�ص.
ً
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

وارتق" و التي ا�ستهدفت فئة املحفظني واملحفظات املنت�سبني ملراكزها
وحلقاتها بهدف ت�شجيعهم على ابتكار �أف�ضل الأ�ساليب يف عملية حتفيظ
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي .وق��ال �أحمد حممد ال�شحي مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة �إن هذه
املبادرة تهدف �إىل تر�سيخ وتعزيز امل�شاركات والتناف�س بني املحفظني من
�أج��ل تطوير �أدائ��ه��م واال�ستفادة من �أفكارهم يف االرت��ق��اء ب�سري احللقات
القر�آنية  .من جانبه قال عبد الرحمن علي جمداد م�شرف التعليم عن
بعد �إن فكرة م�سابقة "ابتكر وارتق" تهدف �إىل تر�سيخ ثقافة االبتكار
من خالل العمل امل�ؤ�س�سي ،املبني على املعرفة والتطور ،وتوظيف العقول
االبتكارية ب�شكل جيد ،الأمر الذي ينعك�س يف تعزيز الكفاءة والفعالية لدى
املحفظني واالرتقاء مبواهبهم.

02

برئا�سة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد  12مليار درهم ميزانية قرو�ض �إ�سكان برنامج ال�شيخ زايد للأعوام القادمة  ..وجمل�سا لرت�سيخ تنمية متوازنة للمناطق برئا�سة ذياب بن حممد
على التوازن بني احلماية الفعالة
حلقوق مالكي العالمات التجارية
وامل�ستهلكني وبني امل�صلحة العامة،
ورف�����ع م��رت��ب��ة ال���دول���ة يف م�ؤ�شر
االبتكار العاملي.

•• دبي  -وام:

تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء
ح���اك���م دب����ي "رعاه اهلل" اجتماع
جم��ل�����س ال�������وزراء وال�����ذي ع��ق��د يف
�إك�سبو  2020دبي بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب حاكم دب��ي ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية،
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س
ال�������وزراء وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ومت �ضمن �أجندة
االجتماع اعتماد عدد من املبادرات
والت�شريعات الهادفة �إىل موا�صلة
تطوير العمل احلكومي.
و قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم "تر�أ�ست اليوم
اج��ت��م��اع��ا ملجل�س ال�����وزراء �أقررنا
خ�لال��ه م��ي��زان��ي��ة ق���رو����ض �إ�سكان
ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زاي���د بكلفة تبلغ
 12مليار دره��م خ�لال ال�سنوات
ال��ق��ادم��ة ..ال��ه��دف ت�سريع اجناز
ال��ط��ل��ب��ات  ..واالن���ت���ه���اء م���ن كافة
ق���وائ���م االن���ت���ظ���ار خ��ل�ال الفرتة
القادمة".
و�أ�ضاف �سموه  " :واعتمدنا اليوم
�إن�����ش��اء جمل�س الإم�����ارات للتنمية
امل��ت��وازن��ة برئا�سة ال�شيخ ذي��اب بن
حممد بن زاي��د �آل نهيان ..هدف
امل��ج��ل�����س و���ض��ع خ��ط��ط  ..وتنفيذ
م�شاريع  ..وبناء �شراكات حكومية
خا�صة لتطوير مناطق الإم���ارات
وق����راه����ا ���س��ي��اح��ي��ا وت���ن���م���وي���ا مبا
يوفر فر�صا ملواطنيها وم�ستقبال
لأب���ن���ائ���ه���ا ..م���ت���ف���ائ���ل ب����ذي����اب بن
حممد..متفائل بطاقة ال�شباب ".
و ق��ال �سموه  " :واعتمدنا اليوم
�سيا�سة ج��دي��دة لت�صنيف من�ش�آت
ال�����ق�����ط�����اع اخل������ا�������ص مب������ا ي���دع���م
م�����س��ت��ه��دف��ات وخ���ط���ط التوطني
وي��وف��ر ح��واف��ز �إ�ضافية لل�شركات
ال����داع����م����ة ل���ت���وظ���ي���ف امل���واط���ن�ي�ن
 ..وي��ر���س��خ ���ش��راك��ة احل��ك��وم��ة مع
القطاع اخلا�ص يف هذا املجال ".
و �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد "املواطن �سيبقى �أولوية
� ..سكنا  ..وتنمية  ..وتعليما ..
وف��ر���ص��ا وظ��ي��ف��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة ..
املواطن هو بو�صلة احلكومة ودور
احلكومة تر�سيخ توازن حقيقي بني
منونا االقت�صادي ال�سريع وتوفري
�أف�ضل و�أكرم حياة ملواطنينا ".
و قال �سموه " كما اعتمدنا اليوم
يف جمل�س ال����وزراء جمموعة من
االتفاقيات االقت�صادية والأمنية
وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��دول��ي��ة  ..ومنظومة
م����ؤ����س�������س���ي���ة ل�ت�ر����س���ي���خ الت�سامح
والتعاي�ش".
�سيا�سة جديدة لقرو�ض برامج
الإ�سكان.
وتف�صيال ،اعتمد جمل�س الوزراء
خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ه ���س��ي��ا���س��ة جديدة

حممد بن را�شد:

• تر�أ�ست اجتماعا ملجل�س الوزراء �أقررنا خالله ميزانية قرو�ض �إ�سكان برنامج ال�شيخ زايد بكلفة تبلغ  12مليار درهم خالل ال�سنوات القادمة..
الهدف ت�سريع �إجناز الطلبات  ..واالنتهاء من كافة قوائم االنتظار خالل الفرتة القادمة
• اعتمدنا �إن�شاء جمل�س الإمارات للتنمية املتوازنة برئا�سة ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد  ..هدف املجل�س و�ضع خطط  ..وتنفيذ م�شاريع  ..وبناء �شراكات
حكومية خا�صة لتطوير مناطق الإمارات وقراها �سياحيا وتنمويا مبا يوفر فر�صا ملواطنيها وم�ستقبال لأبنائها  ..متفائل بذياب بن حممد  ..متفائل بطاقة ال�شباب
• اعتمدنا �سيا�سة جديدة لت�صنيف من�ش�آت القطاع اخلا�ص مبا يدعم م�ستهدفات وخطط التوطني ويوفر حوافز �إ�ضافية لل�شركات الداعمة لتوظيف
املواطنني  ..وير�سخ �شراكة احلكومة مع القطاع اخلا�ص يف هذا املجال
• املواطن �سيبقى �أولوية � ..سكنا  ..وتنمية  ..وتعليما  ..وفر�صا وظيفية واقت�صادية  ..املواطن هو بو�صلة احلكومة ودور احلكومة تر�سيخ توازن
حقيقي بني منونا االقت�صادي ال�سريع وتوفري �أف�ضل و�أكرم حياة ملواطنينا
• كما اعتمدنا يف جمل�س الوزراء جمموعة من االتفاقيات االقت�صادية و الأمنية و البيئية الدولية  ......ومنظومة م�ؤ�س�سية لرت�سيخ الت�سامح والتعاي�ش
ل��ق��رو���ض ب���رام���ج الإ����س���ك���ان ،وفق
�آلية ت�ضمن تغطية كافة الطلبات
املتوقعة للأعوام املقبلة ،مبا يدعم
امل�����س��ت��ه��دف��ات امل��رت��ب��ط��ة بتقلي�ص
فرتة االنتظار للطلبات.
حتديث عدد من �سيا�سات �سوق
العمل.
و اعتمد املجل�س �سيا�سة جديدة
لت�صنيف من�ش�آت القطاع اخلا�ص
وف��ق �آل��ي��ة تعزز م��رون��ة وتناف�سية
����س���وق ال���ع���م���ل وت�����ض��م��ن �سهولة
مم��ار���س��ة الأع����م����ال وذل����ك بهدف
تعزيز تناف�سية الإمارات يف تقارير
وم����ؤ����ش���رات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة العاملية
وم��وا���ص��ل��ة ت��ق��دمي ال��دع��م الالزم
للمنظومة االقت�صادية املتنامية
يف الدولة.
كما اعتمد املجل�س قرارا لتحديث
�������ش������روط و������ض�����واب�����ط ت�صنيف
امل�������س���ت���وي���ات امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ال��ة يف
�سوق العمل وفقا مل�ستوى الأجور
وامل�����س��ت��وى التعليمي مب��ا ي�ضمن
ت��ع��زي��ز �إن��ت��اج��ي��ة وت��ن��اف�����س��ي��ة �سوق
العمل يف الدولة ،و�سيتم ت�صنيف
ال��ع��م��ال��ة وف���ق امل�����س��ت��وي��ات املهنية
الت�سعة ح�سب الت�صنيف الدويل
امل��وح��د للمهن  ISCOال�صادر
عن منظمة العمل الدولية.

و اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ق�����رارا يف �ش�أن
ت���وف�ي�ر ح��م��اي��ة حل���ق���وق العمالة
يف ���س��وق ال��ع��م��ل ب��ال��دول��ة ،والذي
ي�ضمن تطوير منظومة متكاملة
ل��ب��دائ��ل ال���ت����أم�ي�ن ع��ل��ى العمالة،
وي�ساهم يف احلفاظ على احلقوق
ال��ع��م��ال��ي��ة ،وي��وف��ر م��زاي��ا متنوعة
و�أك��ث��ر ج����دوى ل��ل��ع��م��ال��ة ويخفف
العبء املايل عن كثري من املن�ش�آت،
ومبا يدعم تناف�سية الدولة عامليا
يف جمال حماية حقوق العمال.
جمل�س الإمارات للتنمية املتوازنة.
و���ض��م��ن �أج���ن���دة االج��ت��م��اع اعتمد
جم��ل�����س ال�������وزراء ق�����رارا بت�شكيل
"جمل�س الإم��������������ارات للتنمية
املتوازنة" ،ب��رئ��ا���س��ة �سمو ال�شيخ
ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان،
رئ��ي�����س دي����وان ويل ع��ه��د �أبوظبي
ع�ضو امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة
�أب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ���س��ي��ت��وىل املجل�س
الإ������ش�����راف ع���ل���ى �إدارة م�شاريع
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ت��وازن��ة و���س�ير عملها،
والتن�سيق م��ع ال����وزارات واجلهات
املحلية املعنية فيما يتعلق باخلطط
ال���ت���ط���وي���ري���ة ل���ل���ق���رى وامل���ن���اط���ق
واخل�����ط�����ط ال���زم���ن���ي���ة للتنفيذ،
ومتابعة تنفيذ امل�شاريع واخلطط،
واعتماد جماالت ال�شراكة املقرتحة

م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص وبالأخ�ص
ال�شركات الوطنية .ي�ضم ت�شكيل
املجل�س يف ع�ضويته كال من معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر،
وزي�����ر ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة نائبا للرئي�س ،ومعايل
�سهيل ب��ن حممد امل��زروع��ي ،وزير
الطاقة والبنية التحتية ،ومعايل
ح�صة بنت عي�سى بوحميد ،وزيرة
تنمية املجتمع ،وم��ع��ايل الدكتور
�أح���م���د ب��ال��ه��ول ال��ف�لا���س��ي ،وزي���ر
دول���ة ل���ري���ادة الأع���م���ال وامل�شاريع
ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة ،و�سعادة
را�شد �سعيد العامري ،وكيل وزارة
���ش���ؤون ال��رئ��ا���س��ة لقطاع التن�سيق
احلكومي ،و�سعادة �سعيد العطر،
رئي�س املكتب الإع�لام��ي حلكومة
الإم��������ارات ،و���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د را�شد
ال��زع��اب��ي ،م�ست�شار رئ��ي�����س ديوان
ويل عهد �أبوظبي ،و�أح��م��د طالب
ال�����ش��ام�����س��ي ،ال��رئ��ي�����س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة الإمارات ،واملهند�س �شادي
ملك ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
االحتاد للقطارات.
و ���س��ت�����س��اه��م م�������ش���اري���ع التنمية
امل��ت��وازن��ة يف خلق راف���د اقت�صادي
يدعم االقت�صاد الوطني وحتقيق
اال����س���ت���ق���رار االج���ت���م���اع���ي ،وتبني
احل��ل��ول البيئية اخل�����ض��راء ودمج

ال���ت���ق���ن���ي���ات اجل����دي����دة و�أ�ساليب
تر�شيد ا�ستهالك ال��ط��اق��ة واملياه
من خالل هذه امل�شاريع يف املناطق
والقرى امل�ستهدفة.
تعديل على قانون احت��ادي يف �ش�أن
املنتجات الطبية ومهنة ال�صيدلة.
يف ال�������ش����ؤون ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ،اعتمد
جم��ل�����س ال��������وزراء خ��ل�ال جل�سته
م�������ش���روع ت���ع���دي���ل ع���ل���ى القانون
االحت������������ادي يف ������ش������أن املنتجات
الطبية ومهنة ال�صيدلة واملن�ش�آت
ال�صيدالنية وذلك يف �إطار ت�شجيع
وا�ستقطاب امل�شاريع اال�ستثمارية
يف القطاع ال�صحي ودعم تناف�سيته
ع����امل����ي����ا ،وال����ع����م����ل ع���ل���ى تو�سيع
ن���ط���اق وجم�������االت ع���م���ل املن�ش�آت
ال�صيدالنية يف دولة الإمارات ومبا
ي��ت��واف��ق م��ع ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات من
خالل ال�سماح للمن�ش�آت و ال�شركات
امل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل�ل��أج���ان���ب يف
ال��دول��ة بامل�ساهمة يف تطوير هذا
القطاع واال�ستثمار فيه.
اع��ت��م��اد منظومة �إم��ارات��ي��ة
لتعزيز ون�شر مبادئ الت�سامح
والتعاي�ش يف امل�ؤ�س�سات كافة.
كما اعتمد جمل�س الوزراء منظومة
�إم��ارات��ي��ة لتعزيز مبادئ الت�سامح

والتعاي�ش يف بيئات العمل يف كافة
اجل��ه��ات وامل���ؤ���س�����س��ات ���س��واء كانت
يف القطاع احلكومي �أو املحلي �أو
اخلا�ص �أو �شبه احلكومي ،وتهدف
ه����ذه اخل���ط���وة �إىل ت��ط��ب��ي��ق نظام
م���ؤ���س�����س��ي مب���وا����ص���ف���ات قيا�سية
ت��ع��ت�بر الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا لو�ضع
الأطر املنا�سبة لتبنى هذه املفاهيم
واال�ستفادة منها.
اعتماد لوائح فنية �إماراتية
يف قطاعات �إنتاجية وخدمية
متنوعة.
و اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س خ�ل�ال جل�سته
جم���م���وع���ة م����ن ال���ل���وائ���ح الفنية
الإم��ارات��ي��ة يف ع��دد من القطاعات
الإن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ي��ة وت�ستهدف
اخل�������ط�������وة م��������واءم��������ة وت����وح����ي����د
الت�شريعات واملوا�صفات القيا�سية
م��ع دول اخلليج العربية وتعزيز
ال��ت��ك��ام��ل االق���ت�������ص���ادي اخلليجي
وفر�ص اال�ستثمار وت�سهيل التبادل
ال���ت���ج���اري ب�ي�ن ال���دول���ة وخمتلف
ال��دول ح��ول ال��ع��امل ،وزي���ادة ودعم
ال���ت���ن���وع يف م�������ص���ادر اال����س���ت�ي�راد
م��ن الأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة ،ودع���م منو
ال�����ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة للمنتجات
اال����س���ت���ه�ل�اك���ي���ة ذات الأول������وي������ة
يف ال���ق���ط���اع ال�������ص���ن���اع���ي وتعزيز

تناف�سيتها.
ت��ن��ظ��ي��م ق���واع���د و���ش��ه��ادات
املن�ش�أ ودعم املنتج الإماراتي
بالأ�سواق الت�صديرية.
و اعتمد املجل�س الالئحة التنفيذية
للقانون االحتادي ال�صادر يف �ش�أن
ق���واع���د و����ش���ه���ادات امل��ن�����ش���أ ،والتي
تدعم م�ساهمة القطاع ال�صناعي
يف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل وذلك
م��ن خ�لال ت�سهيل ن��ف��اذ املنتجات
الإم��ارات��ي��ة �إىل الأ����س���واق العاملية
مبوجب �شهادات املن�ش�أ التف�ضيلية
التي متنح املنتج الوطني معاملة
تف�ضيلية ،وت��ن��ظ��م ع��م��ل املن�ش�آت
ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل�������ص���درة� ،إىل جانب
حوكمة من�ش�أ املنتجات امل�ستوردة
من خالل الت�أكد من �صحة املن�ش�أ.
احلماية الفعالة حلقوق مالكي
العالمات التجارية وامل�ستهلكني.
كما اعتمد جمل�س الوزراء الالئحة
التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي
يف �ش�أن العالمات التجارية ملواكبة
امل���ت���غ�ي�رات وامل�����س��ت��ج��دات املحلية
وال��دول��ي��ة ،وتهيئة بيئة م�شجعة
مل��م��ار���س��ة الأع����م����ال االقت�صادية
وت�������ش���ج���ي���ع اال����س���ت���ث���م���ار وتنويع
الأن�شطة االقت�صادية ،واحلفاظ

دع��م ح��ق��وق امل ��ؤل��ف و�إن�شاء
قاعدة �إلكرتونية بامل�صنفات.
واعتمد املجل�س الالئحة التنفيذية
للمر�سوم بقانون احت��ادي يف �ش�أن
حقوق امل���ؤل��ف واحل��ق��وق املجاورة،
وال���ذي يتيح لأي �شخ�ص طبيعي
�أو اعتباري ممار�سة ن�شاط يتعلق
بامل�صنفات مبا يدعم حقوق امل�ؤلف
وي�����ض��م��ن ت��ع��ظ��ي��م اال���س��ت��ف��ادة من
نتاجه ،وينظم ق��اع��دة �إلكرتونية
ب����امل���������ص����ن����ف����ات ومب���������س����ت����وردي����ه����ا
وم��وزع��ي��ه��ا على م�ستوى الدولة،
وي�ؤمن بيانات موثقة ودقيقة عن
�أن�شطتهـم ،وي�ضمن حقوقهم.
م���ن ج���ان���ب �آخ�����ر اع��ت��م��د جمل�س
ال������������وزراء يف اج���ت���م���اع���ه تعديل
ال�ل�ائ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة للقانون
االحت������ادي يف ����ش����أن ت��ن��ظ��ي��م مهنة
مدققي احل�سابات ،والتي ت�ضمنت
حتديد �أنواع �سجالت قيد مدققي
احل�������س���اب���ات وب����ي����ان����ات و�����ش����روط
وم�ستندات القيد يف �سجل مدققي
احل�سابات للأ�شخا�ص الطبيعيني
واالع��ت��ب��اري�ين امل���زاول�ي�ن للمهنة
وغ��ي�ره����ا م����ن الأح������ك������ام املكملة
للقانون .ويف ال�ش�ؤون التنظيمية
اعتمد جمل�س الوزراء يف اجتماعه
م�شروع امليزانية ال�سنوية جلهاز
الإم��ارات لال�ستثمار لل�سنة املالية
 ،2022ك��م��ا واف�����ق ع��ل��ى طلب
املجل�س الوطني االحتادي مناق�شة
م���و����ض���وع "�سيا�سة احل���ك���وم���ة يف
�ش�أن الأم��ن املائي" .ويف العالقات
ال���دول���ي���ة ،اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ق���رار
�إن�����������ش�����اء �����س����ف����ارة ل����ل����دول����ة ل����دى
جمهورية قريغيز�ستان يف مدينة
بي�شكيك ،واالن�����ض��م��ام �إىل �إعالن
ق��ادة جال�سكو للغابات وا�ستخدام
الأرا���������ض��������ي ،وال����ت����ع����ه����د ال���ع���امل���ي
للميثان.
و ����ص���ادق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع����دد من
االتفاقيات وال��ت��ي �شملت اتفاقية
ب��ي�ن ح���ك���وم���ة ال�����دول�����ة وحكومة
ج����م����ه����وري����ة ال������ع������راق لت�شجيع
وحماية اال�ستثمار ،واتفاقية مع
ح��ك��وم��ة ج�ير���س��ي يف ����ش����أن تعزيز
وحماية اال�ستثمارات ،واتفاقية مع
جمهورية الكونغو الدميقراطية
ل���ت���ج���ن���ب االزدواج ال�ضريبي
وم��ن��ع ال��ت��ه��رب امل���ايل فيما يتعلق
بال�ضرائب على الدخل ،واتفاقية
مع مملكة بلجيكا يف �ش�أن ت�سليم
املجرمني .واعتمد املجل�س كذلك
التوقيع على اتفاقية بني حكومة
ال��دول��ة وح��ك��وم��ة ه��ول��ن��دا يف �ش�أن
التعاون يف املجال الأمني ومكافحة
الإره�������اب ،وات��ف��اق��ي��ة م���ع حكومة
ج��م��ه��وري��ة ال�ب�رازي���ل الفيدرالية
يف �ش�أن التعاون يف املجال الأمني
ومكافحة الإره����اب ،واتفاقية مع
جمهورية �ألبانيا يف �ش�أن التعاون يف
املجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
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لتوفري فر�ص التع ّلم لالجئني والنازحني والطلبة يف املناطق الأقل حظ ًا

حممد بن را�شد يطلق املرحلة الت�شغيلية للمدر�سة الرقمية
• ت�شمل مبدئي ًا  5دول و � 20ألف طالب وت�ستهدف الو�صول ملليون طالب خالل � 5سنوات
• ت�ضم  120مركز تع ّلم رقمي و 500معلم يف مرحلتها الأوىل و�شراكات مع  30منظمة دولية
• حممد بن را�شد :هدفنا الو�صول بالتعلم الرقمي نحو �آفاق جديدة لأن التعلم الرقمي هو تعليم امل�ستقبل وم�ستقبل التعليم
• املدر�سة الرقمية مبا توفره من حمتوى تعليمي ومعريف مبني على معايري عاملية تعك�س �إمياننا ب�أن التعليم حق للجميع ..وب�أن تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية �أ�سا�س التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
•• دبي -وام:

حظاً والفئات املحرومة.

ّ
د�شن �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" ،املرحلة الت�شغيلية الأوىل لـ
"املدر�سة الرقمية" يف خم�س دول هي م�صر والأردن والعراق وموريتانيا
وكولومبيا ،بحيث �سي�ستفيد منها يف ال�سنة الأوىل �أكرث من � 20ألف طالب
�ضمن ر�ؤي��ة ت�سعى �إىل م�ضاعفة ع��دد الطلبة للو�صول �إىل مليون طالب
منت�سب للمدر�سة خالل خم�س �سنوات.
جاء ذلك يف فعالية خا�صة عقدت يف "�إك�سبو دبي" ،حيث قال �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم" :هدفنا الو�صول بالتعلم الرقمي نحو
�آفاق جديدة لأن التعلم الرقمي هو تعليم امل�ستقبل وم�ستقبل التعليم".
وعن املبادرة الهادفة لتوفري فر�ص التع ّلم لالجئني والنازحني والطلبة يف
املناطق الأق��ل حظاً يف دول خمتلفة حول العامل� ،أ�ضاف �سموه" :املدر�سة
الرقمية مبا توفره من حمتوى تعليمي ومعريف مبني على معايري عاملية
تعك�س �إمياننا ب���أن التعليم حق للجميع ..وب���أن تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية
�أ�سا�س التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة".
و�أ�شار �سموه بالقول" :املدر�سة الرقمية ت�سعى �إىل تعزيز م�ستقبل التعليم
و�ضمان االبتكار امل�ستمر فيه وتر�سيخ التعلم الرقمي كا�ستثمار ا�سرتاتيجي
للم�ستقبل".
وح�ضر تد�شني املرحلة الت�شغيلية الأوىل للمدر�سة الرقمية يف عامها الأول
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دب��ي نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة املدر�سة الرقمية الذي ي�ضم معايل عمر بن �سلطان العلماء،
وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن
بُعد رئي�س جمل�س �إدارة املدر�سة الرقمية ،وه��دى الها�شمي م�ساعد وزير
���ش���ؤون جمل�س ال���وزراء ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية  ،والدكتور عبد اهلل الكرم
رئي�س جمل�س املديرين املدير العام لهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي،
والدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي
 ،والدكتور طارق القرق الرئي�س التنفيذي لـ"دبي العطاء" ،والدكتور حممد
قا�سم الأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية الدرا�سات التكنولوجية يف الكويت ،والدكتور
وليد �آل علي الأمني العام مل�شروع املدر�سة الرقمية.
و�سلطت الفعالية ال�ضوء على م�ستهدفات املدر�سة الرقمية يف عامها الأول
للو�صول �إىل الطلبة يف  5دول وتدريب  500معلم ،وتهيئة  120مركز
تع ّلم ،وت��وف�ير حم��ت��وى تعليمي ع��امل��ي امل�ستوى ب��ث�لاث ل��غ��ات ه��ي العربية
والفرن�سية والإ�سبانية.

خم�س دول.
وبالتن�سيق مع الهيئات املحلية ومنظومات التعليم الوطنية ،تعمل املدر�سة
الرقمية يف عامها الأول يف خم�س دول هي :م�صر والأردن والعراق وموريتانيا
وكولومبيا ،لت�صميم منظومة تعليم رقمية متطورة تتفق وخ�صو�صية
ال��دول واملجتمعات املعنية ،وتعتمد �أح��دث تطبيقات التكنولوجيا والذكاء
اال�صطناعي والأدوات التعليمية املتاحة لتلبية االح��ت��ي��اج��ات التعليمية
للطلبة امل�ستفيدين من املبادرة.
وبثالث لغات مبدئياً ،هي العربية والفرن�سية والإ�سبانية ،ومب��واد توائم
املناهج املعتمدة على ال�صعيد الوطني يف الدول واملجتمعات املعنية وتقدمها
عرب من�صة تعليم رقمي حديثة ،توفر املدر�سة الرقمية الدرو�س التعليمية
الرقمية يف مواد الريا�ضيات ،والعلوم ،واللغة العربية ،واحلا�سوب ،وغريها،
يف ف�صول درا�سية افرتا�ضية ومدجمة ،تتيح توفري بيئة تع ُّلم تفاعلية ت�سهم
يف متكني الطالب وتعزز التوا�صل بني الطالب والقائمني على التعليم عرب
�أدوات متقدمة لتحليل الأداء وتعزيز التع ّلم الذاتي واملحاكاة التفاعلية
الحتياجات كل طالب.

مواد درا�سية �إثرائية.
وتعد املدر�سة الرقمية �أول مدر�سة رقمية متكاملة ،توفر التعليم عن بُعد
بطريقة ذكية ومرنة ،بحيث ي�ستطيع الطالب االن�ضمام �إليها �أينما كانوا،
مع الرتكيز بالدرجة الأوىل على الفئات املجتمعية الأقل حظاً واملحرومني
والالجئني يف املجتمعات العربية والعامل.
وتوفر املدر�سة الرقمية مواد درا�سية و�إثرائية رقمية توائم املناهج العربية
والعاملية ،وتتيح فر�صة للتفاعل مع عدد من املعلمني املرخ�صني وزمالئهم
عرب �صفوف درا�سية افرتا�ضية ،كما تقدم �آلية تقييم ذكية ت�ساعد الطالب
على التعلم ال��ذات��ي واكت�ساب امل��ع��ارف وامل��ه��ارات واحل�����ص��ول على �شهادات
معتمدة.
وتعمل املدر�سة الرقمية من خالل �شراكة دولية و�أممية هي الأو�سع من
نوعها �ضمن حتالف معريف ي�سعى �إىل ح�شد اجلهود واملوارد لتوفري فر�ص
للتعليم النوعي ملاليني الطلبة حول العامل �أينما كانوا.
وت�ستهدف املدر�سة الرقمية الو�صول �إىل مليون طالب وطالبة يف ال�سنوات
اخلم�س الأوىل مع الرتكيز بالدرجة الأوىل على الطلبة يف املجتمعات الأقل

التعليم عرب املدر�سة الرقمية ،وكذلك مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
لإن�شاء  1000مركز تعلم للمدر�سة الرقمية خالل خم�س �سنوات ،وتعاون
مع م�ؤ�س�سة دبي العطاء لتوفري الدعم واخل�برات اال�ست�شارية ،واتفاقية
التعاون اال�سرتاتيجي مع جامعة والي��ة �أري��زون��ا ك�شريك ا�سرتاتيجي يف
ت��دري��ب وب��ن��اء ق���درات املعلمني و�شركة مايكرو�سوفت العاملية للتعاون يف
ت��وف�ير وت��ط��وي��ر ح��ل��ول تعليم رق��م��ي حديثة للمدر�سة ال��رق��م��ي��ة .والتقى
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
والداعمني خالل احلفل.
و�أب��رم��ت امل��در���س��ة الرقمية م��ذك��رات تفاهم ا�سرتاتيجية م��ع العديد من
امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية مب�ستقبل التعليم الرقمي واالبتكار فيه ،منها
حتالف التعليم املتنقل ،وبرنامج الأغذية العاملي ،وم�ؤ�س�سة دبي العطاء،
و�شركة �أمازون.

التعليميني ،وم��دراء املدار�س ،وامل�س�ؤولني عن التعليم ،ويقدم م�ساق تع ّلم
مدمج يجمع بني التعلم ال��ذات��ي والتوجيه من امل��درب�ين مل��دة ت�صل �إىل 6
�أ�شهر ،يح�صل بعدها املتدرب الذي يجتاز متطلباته على �شهادة ت�صدر من
املدر�سة الرقمية ومعتمدة من جامعة والي��ة �أري��زون��ا .وه��و متوفر ب�أربع
لغات :العربية والإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية.
من�صة رقمية متقدمة.
وتتبنى املدر�سة الرقمية من�صة رقمية متقدمة ،ت�شكل �إحدى �أف�ضل من�صات
التع ُّلم الرقمي العاملية ،حيث تخ�ص�ص �صفحة لكل بلد مبا يلبي املتطلبات
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا ،م��ن لغة وه��وي��ة مرئية وحم��ت��وى تعليمي وم��ن��ه��اج معتمد
وطنياً.
ك��م��ا ت��وف��ر اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة وامل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي ل��ل��م��راح��ل امل�ستهدفة،
ب�صورة منهجية ،وحتفز الطلبة من خالل تقدمي �أو�سمة رقمية وتقييمات
مبا�شرة.

جمل�س ا�ست�شاري دويل.
ول��دى املدر�سة الرقمية جمل�س ا�ست�شاري دويل ي�ضم نخبة من اخلرباء
ال��ع��امل��ي�ين م��ن م���ؤ���س�����س��ات وه��ي��ئ��ات م��رم��وق��ة م��ث��ل منظمة الأمم املتحدة مليون متع ِّلم.
للطفولة "اليون�سيف"؛ ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وت�ستهدف املدر�سة الرقمية الو�صول �إىل مليون متع ّلم خ�لال ال�سنوات
"اليون�سكو"؛ ومبادرة "جيل طليق"  Generation Unlimitedاخلم�س الأوىل ،مع الرتكيز على الفئات املجتمعية الأقل حظاً والأكرث حاجة
الأممية ،وهي �شراكة عاملية ترمي �إىل �ضمان انخراط ال�شباب وال�شابات للدعم ،وذلك باعتماد منوذج تعليمي متقدم يكون حموره الطالبّ ،
ويوظف
�شراكات ا�سرتاتيجية.
ويف �إط��ار �سعيها لقيادة التعليم الرقمي نحو �آف��اق جديدة ،وانطالقاً من يف كل �أنحاء العامل يف التعليم �أو التدريب �أو العمل بحلول العام 2030؛ التقنيات املتقدمة مثل الذكاء اال�صطناعي لتوفري خطة تع ّلم �شخ�صية
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�أن التعليم الرقمي وجامعة هارفارد؛ ومعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا؛ وجامعة نيو �ساوث ذكية لكل طالب بنا ًء على �أنظمة حتليل البيانات ،مبا ي�ضمن تخ�صي�ص
عملية التع ّلم وفقاً لأداء ومهارات كل طالب ومبا يلبي احتياجاته ،ويحقق
هو تعليم امل�ستقبل وم�ستقبل التعليم ،تعمل املدر�سة الرقمية لتكون يف قلب ويلز �سيدين؛ وجامعة والية �أريزونا ،ومعهد بروكينغز.
اال�ستفادة من "املع ّلم الرقمي" لدعم الطالب يف خطته الدرا�سية ومتابعة
التغيريات اجلديدة يف هذا املجال احليوي باال�ستفادة من �أحدث التقنيات
حت�صيله العلمي ،مع توفري �آلية تقييم �شاملة� ،ضمن مراحل التع ّلم.
وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي وببناء �شراكات تعاون دويل مع �أك�ثر من  6مك ّونات رئي�سية.
 30من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتقنية والتنموية حول العامل عرب ت�أ�سي�س ويعتمد نظام املدر�سة الرقمية على �ستة مكونات رئي�سية ه��ي :املحتوى
الرقمي التفاعلي ،وتكنولوجيا التع ّلم املنا�سبة لبيئة التطبيق ،والتطوير اعتماد الربامج التعليمية واالعرتاف بها.
"حتالف م�ستقبل التعلم الرقمي".
وتن�سق املدر�سة الرقمية مع وزارات التعليم واجلهات التعليمية يف كل الدول
وحتظى املدر�سة الرقمية بدعم "حتالف م�ستقبل التع ّلم الرقمي" ،الأول من املهني للمع ِّلمني وامل ِّي�سرين التعليميني ،وال�����ش��راك��ات املحلية والدولية
ّ
نوعه الذي يعمل من �أجل توحيد اجلهود يف جمال م�ستقبل التعليم الرقمي لتحقيق ا�ستدامة التعليم الرقمي ،والنموذج الرتبوي القائم على تعزيز التي تعمل �ضمنها يف الوقت احلايل من �أجل االعرتاف بالربامج التعليمية
عاملياً ،وي�ساند املدر�سة الرقمية يف �إط�لاق �أح��دث املبادرات واالبتكارات يف مهارات التعلم امل�ستقل ،والقيا�س والتقييم امل�ستمرين با�ستخدام البيانات .املقدمة ع�بره��ا .وب�شكل متزامن ،تعمل املدر�سة الرقمية على احل�صول
على االعتماد الأك��ادمي��ي ال��دويل يف جمال التعليم الرقمي بال�شراكة من
جمال التعليم ،وتطوير معايري وممار�سات وتقنيات التعليم الرقمي ،وو�ضع
م�ؤ�س�سة نيو�إجنلند للمدار�س والكليات  NEASCوال��ت��ي تعد واحدة
برنامج تدريبي متكامل.
املعايري و�أد َّلة العمل مل�ستقبل التعليم الرقمي وخدماته.
ك��م��ا حت��ر���ص امل��در���س��ة ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى مت��ك�ين جمتمعات ال��ت��ع�� ُّل��م واملع ِّلمني من امل�ؤ�س�سات الرائدة والأك�ثر عراقة يف جمال تقييم التعليم يف الواليات
واملي�سرين التعليميني من خالل املتحدة الأمريكية.
دعم وتعاون ا�سرتاتيجي.
والتطوير املهني لهم وللقيادات الرتبوية ِّ
كما �أعلنت املدر�سة الرقمية توقيع اتفاقيات دعم وتعاون ا�سرتاتيجي مع برنامج تدريبي متكامل للمعلمني بال�شراكة م��ع جامعة والي��ة �أريزونا
خيار نوعي للتعلُّم عن بعد.
م�ؤ�س�سات رائدة يف العمل اخلريي والإن�ساين واملعريف مثل م�ؤ�س�سة الأوقاف لت�أهيل  1500معلم رقمي على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة.
واملي�سرين وك��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ق��د �أط��ل��ق مبادرة
و�ش�ؤون الق�صر بدبي حيث قامت بتخ�صي�ص وقف م�ستدام يعود ريعه لن�شر وي�ضم الربنامج التدريبي م�ساراً خم�ص�صاً لكل من املع ِّلمني،
ِّ
"املدر�سة الرقمية" يف نوفمرب  ،2020حتت مظلة م�ؤ�س�سة مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،كمبادرة تعليمية ا�سرتاتيجية تهدف �إىل توفري
خيارات التعلم الرقمي للطلبة خا�صة يف املناطق النائية والنامية ،وتوفري
خيار نوعي للتعلم ع��ن بُعد وامل��دم��ج باال�ستفادة م��ن حلول التكنولوجيا
ا�ستكمال  120مركز تعلم وتدريب  500معلم التع ّلم الذاتي واملحاكاة التفاعلية الحتياجات االعتماد الأكادميي ال��دويل يف جمال التعليم وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي لتعزيز فر�ص تعلم للطالب حيثما كانوا ويف
على م��ه��ارات التعليم الرقمي توفري حمتوى ك��ل ط��ال��ب ت��وف�ير ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي لتمكني الرقمي بال�شراكة م��ن م�ؤ�س�سة نيو�إجنلند خمتلف الظروف ،وطرح منهج تعليمي رقمي متكامل ومرن ومعتمد ملختلف
تعليمي متوائم مع املناهج الوطنية بثالث لغات جمتمعات التعلم واملعلمني بال�شراكة مع جامعة للمدار�س والكليات  NEASCاملدر�سة الرقمية املراحل الدرا�سية يراعي االحتياجات ال�شخ�صية لكل متع ّلم ويط ّور املعارف
هي العربية والفرن�سية والإ�سبانية توفري والية �أريزونا الأمريكية عقد �شراكات مع �أكرث ت�ستهدف الو�صول �إىل مليون طالب وطالبة يف واملهارات باالعتماد على التقنيات الرقمية املتقدمة ،وير�سخ معايري قيا�سية
درو���س تعليمية يف م��واد الريا�ضيات والعلوم من  30منظمة دولية وم�ؤ�س�سة تعليمية وتقنية ال�سنوات اخلم�س الأوىل مع الرتكيز بالدرجة للتعليم الرقمي بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات املحلية والإقليمية
والدولية املعنية بتطوير م�ستقبل التع ّلم الرقمي.
واللغة العربية وغ�يره��ا يف ف�صول درا�سية وتنموية حول العامل �ضمن "حتالف م�ستقبل الأوىل على الطلبة يف املجتمعات الأقل حظ ًا وت�ستهدف املدر�سة الرقمية رفع عدد امل�ستفيدين من خيارات التع ّلم الرقمي
افرتا�ضية ومدجمة تطوير من�صة تعليم رقمي التعلم الرقمي" املدر�سة الرقمية ّ
تن�سق مع والفئات املحرومة املدر�سة الرقمية تعمل من التي تقدمها �إىل مليون طالب خ�لال ال�سنوات اخلم�س املقبلة وتدريب
حديثة للمدر�سة الرقمية تتيح توفري بيئة وزارات التعليم واجلهات التعليمية يف كل الدول خ�لال �شراكة دولية و�أممية هي الأو���س��ع من  1500معلم يف ال�سنوات الثالث القادمة وتو�سيع نطاق حتالف م�ستقبل
تع ُّلم تفاعلية ت�ساهم يف متكني الطالب وتعزز التي تعمل �ضمنها يف الوقت احل��ايل من �أجل نوعها �ضمن حتالف معريف ي�سعى �إىل ح�شد التعلم ال��رق��م��ي لي�شمل امل��زي��د م��ن امل�ؤ�س�سات ال��دول��ي��ة املعنية بالو�صول
التوا�صل بني الطالب والقائمني على التعليم االع�تراف بالربامج التعليمية املقدمة عربها اجلهود وامل��وارد لتوفري فر�ص للتعليم النوعي بالتعليم �إىل اجلميع ،مب��ا يعزز حتقيق م�ستهدفات حم��ور ن�شر التعليم
واملعرفة� ،أحد الركائز الأ�سا�سية اخلم�سة التي تقوم عليها برامج مبادرات
عرب �أدوات متقدمة وحتليل الأداء لتعزيز املدر�سة الرقمية تعمل على احل�صول على ملاليني الطلبة حول العامل �أينما كانوا.
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية.

املدر�سة الرقمية يف عامها الأول:

حممــد بــن زايـــد ي�ســـتقبل خــالد بــن �ســـلمان
ال�شقيقة .ونقل �سمو الأمري خالد بن �سلمان يف بداية اللقاء  ..حتيات خادم
•• �أبوظبي -وام:
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود عاهل اململكة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي العربية ال�سعودية و �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ..صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة ..
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود نائب وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه

اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ومتنياتهما لدولة
الإم���ارات مزيداً من التقدم واالزده���ار  .فيما حمل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان  ..الأمري خالد بن �سلمان �أطيب حتياته �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني وويل عهده وخال�ص متنياته للمملكة و�شعبها ال�شقيق
دوام الرفعة والرخاء.

وبحث �سموهما  -خ�لال اللقاء  -العالقات الأخ��وي��ة ب�ين دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة وتعاونهما الإ�سرتاتيجي
يف جميع املجاالت خا�صة موا�صلة التن�سيق والت�شاور والعمل امل�شرتك يف
ال�ش�ؤون الدفاعية .ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة وعدد من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

اختتام حملة �شتاء الظفرة �آمن و�سعيد

•• الظفرة -وام:

اختتمت بلدية منطقة الظفرة احلملة ال�شتوية التوعوية " �شتاء الظفرة �آمن و�سعيد" والتي نظمتها حتت �شعار"
معاً نحو خميمات �آمنة" ،منذ بداية ف�صل ال�شتاء .وا�ستهدفت احلملة تغطية  6مدن مت خاللها زيارة 1715
خميما �شتويا �ضمن مهرجان ليوا ال��دويل وخميمات املتنزهني على ال�شواطئ ومناطق التخييم يف بر منطقة
الظفرة ،حيث بلغ عدد املخيمني واملتنزهني الذين مت توعيتهم ما يقارب  3450فرداً .وركز برنامج احلملة على
ثالثة حماور توعوية رئي�سة �شملت املحافظة على البيئة ،ونظافة املظهر العام ،واملحافظة على ال�صحة وال�سالمة
وال�سكينة العامة يف مناطق التخييم ومناطق املتن ّزهات .وتهدف احلملة �إىل حتفيز الرقابة الفعالة على املظهر العام
وال�صحة العامة واملواقف وو�سائل النقل ومعاجلة امل�ش ّوهات بطرق م�ستدامة ،وامل�ساهمة يف ن�شر التوعية بني �أفراد
املجتمع .وت�ضمنت احلملة �أن�شطة وزيارات توعوية ميدانية ملناطق التخييم ال�شتوية ومواقع جتمعات املتنزهني
يف املناطق اخلارجية واملفتوحة مثل ال�شواطئ واحلدائق العامة واملتنزهات بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني،
وتعميم الن�شرات التوعوية الإلكرتونية عرب قنوات التوا�صل االجتماعي لبلدية منطقة الظفرة.

04

برعاية ال�شيخة فاطمة

�شخبوط بن نهيان يفتتح الدورة الـ 11ملعر�ض عطايا اخلريي
•• �أبوظبي  -وام:

برعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م��ب��ارك رئي�سة االحت���اد الن�سائي
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى
ل�ل��أم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
ال���رئ���ي�������س���ة ال���ف���خ���ري���ة للهالل
الأحمر الإم��ارات��ي (�أم الإمارات)
افتتح معايل ال�شيخ �شخبوط بن
نهيان �آل نهيان وزير دول��ة� ،أم�س
مبقر جيوجي�ستو �أرينا �أب��و ظبي
ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة احل��ادي��ة ع�شرة
ملعر�ض عطايا اخل�يري ،بح�ضور
م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ح���م���دان م�سلم
املزروعي رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الهالل الأحمر الإم��ارات��ي ،وعدد
من امل�س�ؤولني يف الهيئة.
يخ�ص�ص ريع املعر�ض الذي ي�ستمر
ح��ت��ى ال���راب���ع م���ن م���ار����س املقبل،
لتمكني الأ�سر الالجئة والنازحة،
من خالل تعزيز قدرات الالجئني
املهنية �سواء يف بلد اللجوء �أو عند
ال���ع���ودة �إىل �أوط��ان��ه��م الأ�صلية،
وذل��������ك ان����ط��ل�اق����ا م�����ن �أه��������داف
م��ب��ادرة عطايا الإن�سانية حمليا

• �شم�سة بنت حمدان :عطايا يواكب امل�ستجدات الإن�سانية على ال�ساحة الدولية وي�ساهم يف ابتكار احللول لها
• تخ�صي�ص ريع املعر�ض هذا العام لتمكني الالجئني والنازحني يف العديد من الدول
ودوليا التي تعنى بتعزيز جوانب
امل�س�ؤولية املجتمعية جتاه الفئات
املتعرثة.
و تفقد معايل ال�شيخ �شخبوط بن
نهيان �أجنحة املعر�ض واطلع على
منتجات اجلهات امل�شاركة ،م�شيدا
بدورها يف تعزيز الأه��داف العليا
ملبادرة عطايا من خالل م�شاركتها
ال���ف���اع���ل���ة يف ه�����ذه ال��������دورة التي
تهدف �إىل دعم الالجئني يف ظل
ت�صاعد وت�ي�رة ال��ل��ج��وء والنزوح
ح���ول ال��ع��امل و�أك����د �أن م��ث��ل هذه
امل���ب���ادرات ال��ن��وع��ي��ة ت��ع��زز جوانب
امل�����س���ؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،وت�ساند
جهود الإم��ارات واملجتمع الدويل
يف حت�����س�ين الأو�����ض����اع الإن�سانية
للمت�أثرين من الكوارث والأزمات
واحلروب.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أ�����ش����ادت ح����رم �سمو
ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه��ل�ال الأح���م���ر
الإم��ارات��ي� ،سمو ال�شيخة �شم�سة
بنت حمدان بن حممد �آل نهيان،
م�������س���اع���د ����س���م���و رئ���ي�������س الهيئة
لل�ش�ؤون الن�سائية ،رئي�سة اللجنة
ال��ع��ل��ي��ا مل���ب���ادرة ع��ط��اي��ا ،بالرعاية
الكرمية من �سمو ال�شيخة فاطمة
ب���ن���ت م�����ب�����ارك مل���ع���ر����ض عطايا،
والدعم القوي الذي جتده املبادرة
م���ن ���س��م��وه��ا م��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه��ا يف
العام .2012
و�أك��������������دت �أن ع����ط����اي����ا ي����واك����ب
امل�ستجدات الإن�سانية على ال�ساحة
الدولية ،وظ��ل ي�ساهم على مدار
عقد من ال��زم��ان يف ابتكار حلول
ج����ذري����ة ل��ل��ع��دي��د م����ن الق�ضايا
الإن�����س��ان��ي��ة امل��ه��م��ة خ�ل�ال دورات����ه
ال�سابقة ،ونفذ م�شاريع حيوية يف
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ،منها �إن�شاء

امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وامل���راك���ز ال�صحية
املتخ�ص�صة وتغطية ع�لاج �آالف
املر�ضى� ،إىل جانب �إن�شاء املدار�س
وامل�ساكن ،ودعم ك��وادر التمري�ض
يف بع�ض ال����دول لتعزيز قدرتها
ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي جل��ائ��ح��ة كوفيد-
 ،19ع��ل�اوة ع��ل��ى ال��دع��م الذي
قدمته املبادرة للم�شاريع املحلية
املهمة مثل �صندوق الفرج ومراكز
ال���ت���وح���د و�أ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م يف
الدولة.
و �أ���ض��اف��ت "هذه امل��ب��ادرات جعلت
"عطايا" من�سجما مع الر�سالة
الإن�سانية العاملية التي ت�ضطلع
ب��ه��ا دول����ة الإم�������ارات ،بتوجيهات
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ومتابعة �سمو
ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه��ل�ال الأح���م���ر
الإماراتي ،حتى �أ�صبحت الإمارات

واح�����دة م���ن �أه����م ال�����دول املانحة
للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية
على م�ستوى العامل.
و ق���ال���ت ���س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة �شم�سة
بنت حمدان �آل نهيان �إن ق�ضايا
الالجئني والنازحني و�أو�ضاعهم
الإن�سانية حول العامل ،متثل هما
دائما للمجتمع الدويل ومنظماته
الإن�سانية املعنية برعاية الالجئني
وحت�سني ظ��روف حياتهم ،خا�صة
�أن للجوء �أوجها متعددة وت�أثريات
مبا�شرة على الأم���ن واال�ستقرار
العامليني ،ف���إىل بجانب تداعياته
الإن�سانية على الالجئني �أنف�سهم،
ف�إنه يعيق جهود التنمية الب�شرية
يف املجتمعات النامية.
و �أ���ض��اف��ت  " :ن��ظ��را للتداعيات
ال���ت���ي ت��خ��ل��ف��ه��ا ق�����ض��ي��ة اللجوء
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات ال�ضعيفة ،فقد
ق���ررت م��ب��ادرة ع��ط��اي��ا تخ�صي�ص

ري����ع امل��ع��ر���ض ل��ه��ذا ال���ع���ام لدعم
ال�لاج��ئ�ين ال��ذي��ن �أج��ب�روا ق�سرا
على ت��رك �أوط��ان��ه��م حفاظا على
�أرواحهم ب�سبب النزاعات واحلروب
وانعدام الأم��ان ،وذل��ك من خالل
متكني الالجئني وتدريبهم على
ح��رف وم��ه��ن و�صناعات تتما�شى
م��ع م���ؤه�لات��ه��م ال��ت��ي در���س��وه��ا �أو
امتهنوها قبل نزوحهم لتعينهم
على �سد متطلبات حياتهم� ،إىل
ج����ان����ب دع������م ومت����ك��ي�ن 2000
�أ���س��رة م��ن ال�لاج��ئ�ين والنازحني
يف الأردن وال����ع����راق ومتويلهم
مب�شاريع �إنتاجية �صغرية يف جمال
الزراعة وتربية املوا�شي يف املناطق
الريفية عالوة على تدريب مئات
الالجئني خارج املخيمات وتعزيز
امل���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة ل���دى ال�شباب
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن احل�������ص���ول على
الوظائف التي تعمل عرب املن�صات

االل��ك�ترون��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ،بالتعاون
م���ع امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة وال����دول
امل�ست�ضيفة لهم� ،إ�ضافة �إىل متكني
الأفراد عن طريق التدريب املهني
حلرف و�صناعات يدوية كالنجارة
واخلياطة لتعينهم على متطلبات
احل���ي���اة ..وي��ك��ون ال�لاج��ئ��ون قوة
داف����ع����ة يف ����س���وق ال���ع���م���ل يف بلد
اللجوء �أو عندهم رجوعهم �إىل
�أوط��ان��ه��م الأ�صلية للم�ساهمة يف
بناء م�ستقبلها وتنميتها اقت�صاديا
واج���ت���م���اع���ي���ا ،وب���ذل���ك ن���ك���ون قد
�ساهمنا يف تهيئة الظروف املالئمة
ل�ل�اج���ئ�ي�ن وحت���ق���ي���ق ح��ل��م��ه��م يف
العودة الطوعية �إىل بلدانهم".
و ق���ال���ت ���س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة �شم�سة
بنت حمدان �آل نهيان  " :نتطلع
�إىل �أن يحقق " عطايا " �أهدافه
ه��ذا العام كما حققها يف الأعوام
ال�سابقة وذل��ك من خالل جتاوب

جميع قطاعات املجتمع مع دورته
احلالية".
و �أع����رب����ت يف خ���ت���ام ت�صريحها
ع��ن ���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ل��رع��اة "
ع��ط��اي��ا " ه���ذا ال���ع���ام وه���م وزارة
���ش���ؤون الرئا�سة� ،شركة الظاهرة
ال���ق���اب�������ض���ة ،م�������ص���رف �أب���وظ���ب���ي
الإ�سالمي وبنك ابوظبي التجاري
وال���������ش����ري����ك الإع���ل��ام������ي �شركة
�أبوظبي للإعالم.
و ي�شارك يف معر�ض عطايا هذا
العام �أك�ثر من  100عار�ض من
 13دولة هي الإمارات ،ال�سعودية،
البحرين� ،سلطنة عمان ،الكويت،
ق��ط��ر� ،أمل��ان��ي��ا ،ال��ه��ن��د ،الربازيل،
تركيا ،الأردن ،لبنان و �إندوني�سيا.
و ي�ضم امل��ع��ر���ض نخبة م��ن رواد
الأع���م���ال وامل�����ص��م��م�ين ال���ذي���ن مت
اختيارهم بعناية م��ن قبل جلنة
ع��ط��اي��ا ال��ع��ل��ي��ا ،وي�����س��ل��ط ال�ضوء
ع��ل��ى امل���ع���رو����ض���ات امل�����ص��م��م��ة من
قبل مبدعني وفانني وم�صممني
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين امل��ح��ل��ي والعاملي
يف عدة جماالت �إبداعية كالأزياء
وامل����ج����وه����رات والإك���������س���������س����وارات
والأثاث املنزيل وغريها.

�أبوظبي للتقاعد :ال�سماح للمواطنني �أ�صحاب الأعمال واملهن احلرة بالت�سجيل يف نظام التقاعد
•• �أبوظبي  -وام:

�أ�صدر �صندوق �أبوظبي للتقاعد
قرارا ب�شمول املواطنني العاملني
حل�����س��اب �أن��ف�����س��ه��م م���ن �أ�صحاب
العمل وامل��ه��ن احل��رة والأن�شطة
ال��ت��ج��اري��ة ب��ق��ان��ون ال��ت��ق��اع��د يف
�إمارة �أبوظبي ،و�إتاحة ت�سجيلهم
ك��م���ؤم��ن عليهم ل��دى ال�صندوق
اختياريا ،على �أن يتم معاملتهم
معاملة امل�ؤمن عليهم يف القطاع
اخلا�ص.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقده ال�صندوق �أم�س عرب
تقنية االت�����ص��ال امل��رئ��ي ع��ن بعد
لإع��ل�ان تفا�صيل ال���ق���رار الذي
ي�أتي متا�شيا مع توجهات حكومة
�أب���وظ���ب���ي ن��ح��و دع����م املواطنني
العاملني يف القطاع اخلا�ص من
�أ�صحاب امل�شاريع واملهن احلرة،
و�سعي ال�صندوق لتوفري احلماية
ال��ت���أم��ي��ن��ي��ة جل��م��ي��ع املواطنني
العاملني يف �إمارة �أبوظبي.
و �أو����ض���ح ال�����ص��ن��دوق� ،أن �شمول

العاملني حل�ساب �أنف�سهم �ضمن
ال��ق��ان��ون رق���م  2ل�سنة 2000
يف �����ش�����أن م���ع���ا����ش���ات وم����ك����اف�����آت
التقاعد املدنية لإم���ارة �أبوظبي
 ،ي���ع���ن���ى ب����امل����واط����ن��ي�ن ال����ذي����ن
مي���ار����س���ون حل�����س��اب��ه��م اخلا�ص
�أن�����ش��ط��ة جت��اري��ة �أو �صناعية �أو
زراع���ي���ة ،مم���ن مي��ت��ل��ك��ون �سجال
جت��اري��ا �أو �أي �سجل ر�سمي �آخر
يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي ،ك��م��ا ي�شمل
القرار املواطنني �أ�صحاب العمل
و�أ�صحاب املهن احلرة.
و �أ�شار �إىل �أن ت�سجيل هذه الفئات

يف ال�����ص��ن��دوق ي���ك���ون اختياريا،
�إذ ي��خ�����ض��ع ل��رغ��ب��ة امل����واط����ن يف
الت�سجيل لال�ستفادة من املنافع
الت�أمينية واملميزات التي يقدمها
ال�صندوق للم�سجلني لديه.
و ح����ول �آل���ي���ة ون���ظ���ام ا����ش�ت�راك
امل����واط����ن��ي�ن ال���ع���ام���ل�ي�ن حل�ساب
�أنف�سهم� ،أف��اد ال�صندوق ب�أنه مت
حت���دي���د ��� 20ش��ري��ح��ة خمتلفة
م����ن ال����دخ����ل مي���ك���ن لأ����ص���ح���اب
العمل اختيار املنا�سب منها ،تبد�أ
م����ن  12.750دره������م و بحد
�أق�����ص��ى � 200أل���ف دره���م  ،على
�أن حت�سب اال�شرتاكات ال�شهرية
ب�����واق�����ع  26%م�����ن �شريحة
ال��دخ��ل ال�شهري  ،يتحمل منها
امل���ؤم��ن عليه  20%فقط فيما
ت��ت��ح��م��ل احل���ك���وم���ة ن�����س��ب��ة  6يف
امل����ائ����ة م����ن ق��ي��م��ة اال����ش�ت�راك���ات
التقاعدية دعما منها لأ�صحاب
العمل واملهن احل��رة مل�ساهمتهم
يف دعم النمو االقت�صادي لإمارة
�أب��وظ��ب��ي ،و���ض��م��ان��ا مل��ب��د�أ العدل
وامل�ساواة و�إتاحة تكاف�ؤ الفر�ص

ب��ي�ن ج��م��ي��ع امل���واط���ن�ي�ن امل����ؤم���ن
عليهم� ،إذ �أن��ه��ا نف�س ن�سبة دعم
م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص.
ولفت ال�صندوق �إىل �أن��ه ب�إمكان
املواطن �إلغاء اال�شرتاك �إذا رغب
يف ذلك �أويف حالة �إغالق �شركته
�أو �إيقاف ن�شاطه التجاري ر�سميا،
ك��م��ا مي��ك��ن��ه ال��ت��ق��دم لال�شرتاك
جم��ددا بعد �إلغائه متى رغب يف
ذلك.
و�أو���ض��ح ال�����ص��ن��دوق �أن���ه مبوجب
ه�����ذا ال����ق����رار مي���ك���ن للمواطن

�ضم خدماته ال�سابقة كموظف
يف �إحـ ـ ــدى اجلهــات اخلا�ضعة
لأح������ك������ام ال�����ق�����ان�����ون خل���دم���ات���ه
ك�صاحب عمل على �أن ي�سدد عنها
مقابل كلفة ال�ضم املقررة ح�سب
القانون.
و ذك������ر ال�������ص���ن���دوق �أن�������ه ميكن
ل��ل��م��واط��ن�ين امل�����ش��م��ول�ين بهذا
القرار ،التقدم بطلبات الت�سجيل
ل��دى ال�صندوق اعتبارا من يوم
غ���د امل����واف����ق الأول م���ن مار�س
 2022وذل��������ك ع��ب��ر امل����وق����ع
الإل���ك�ت�روين ل��ل�����ص��ن��دوق �أو عرب
ال��ت��ق��دم بطلب مبا�شرة يف املقر
ال���رئ���ي�������س �أو ف������روع ال�صندوق
املختلفة.
و ق����ال ����س���ع���ادة ����س���امل النعيمي
الع�ضو املنتدب ل�صندوق �أبوظبي
للتقاعد �إن قرار �شمول العاملني
حل�ساب �أنف�سهم بقانون التقاعد
يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ي���أت��ي متا�شيا
م��ع توجيهات ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�شاملة التي
ت���ن���ت���ه���ج���ه���ا ال������دول������ة وح���ك���وم���ة

�أبوظبي يف دعم القطاع اخلا�ص
واملواطنني العاملني به ،وتقدمي
الت�سهيالت املمكنة كافة لهم.
و�أ�ضاف  " :ي�سهم القرار اجلديد
يف دعم املواطنني �أ�صحاب الأعمال
واملهن احلرة خا�صة ال�شباب من
رواد الأعمال وت�شجيعهم ليكونوا
عن�صرا فاعال يف م�سرية التنمية
االقت�صادية يف الإم���ارة ال �سيما
و�أن ت�سجيلهم يف نظام التقاعد
ي��ت��ي��ح ل��ه��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن كافة
امل��ن��اف��ع الت�أمينية ال��ت��ي يوفرها

ال�صندوق مما ي�ؤمن م�ستقبلهم
وم�ستقبل �أ�سرهم".
م����ن ج���ان���ب���ه �أك������د ����س���ع���ادة خلف
احل����م����ادي م���دي���ر ع����ام �صندوق
�أب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ت���ق���اع���د ح���ر����ص
ال�����ص��ن��دوق على �إت��اح��ة الفر�صة
جل���م���ي���ع امل����واط����ن��ي�ن يف �إم��������ارة
�أب��وظ��ب��ي ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن كافة
املنافع التقاعدية التي يوفرها
ال�������ص���ن���دوق ل��ل��م�����س��ج��ل�ين حتت
مظلته.
م�شريا �إىل �أن الفئات امل�شمولة

ب��ال��ق��رار �سيتم معاملتهم نف�س
معاملة امل���ؤم��ن عليهم للقطاع
اخل��ا���ص� ،إذ ميكنهم اال�ستفادة
م���ن ك���اف���ة امل����زاي����ا امل���ت���اح���ة لهذا
القطاع يف قانون التقاعد.
وق����ال ��� ":س��ي��وا���ص��ل ال�صندوق
جهوده لالرتقاء بنظام التقاعد
يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي وم��د احلماية
ال��ت���أم��ي��ن��ي��ة ل��ك��اف��ة امل��واط��ن�ين يف
خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ،وتقدمي
خدمات تقاعدية ومزايا تناف�سية
وفقا لأرقى املعايري العاملية".

وزير داخلية �صربيا يبحث مع �شرطة دبي �سبل تعزيز التعاون الأمني
•• دبي-الفجر:

زار معايل �ألك�سندر فولني وزير
ال��داخ��ل��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة �صربيا،
ووف�����د م����راف����ق ،ال���ق���ي���ادة العامة
ل�شرطة دب��ي ،وك��ان يف ا�ستقبالهم
م���ع���ايل ال��ف��ري��ق ع���ب���داهلل خليفة
املري ،القائد العام ل�شرطة دبي.
ورح�����ب م���ع���ايل ال���ف���ري���ق عبداهلل
خ��ل��ي��ف��ة امل������ري ب���ال���وف���د ال����زائ����ر،
م�ؤكداً ،خالل اللقاء الذي ح�ضره
م�ساعدي القائد العام وع��دد من
م��دي��ري الإدارات ال��ع��ام��ة ،حر�ص
����ش���رط���ة دب�����ي ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �سبل
ال���ت���ع���اون الأم����ن����ي امل�������ش�ت�رك بني
القيادة العامة ل�شرطة دبي ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة �صربيا،
وتطوير ه��ذه العالقات للو�صول
بها �إىل ���ش��راك��ات ا�سرتاتيجية يف
خمتلف القطاعات.
واط���ل���ع م���ع���ايل وزي�����ر الداخلية،
خالل زيارته ل�شرطة دبي ،يرافقه
ماجا جي�سرتوفيت�ش ،نائبة رئي�س
قطاع التعاون ال��دويل يف �صربيا،
وبوجدان بو�سيك رادوفانوفيت�ش،
رئي�س مديرية ال�شرطة اجلنائية،
و�سعادة الدكتورة دانيكا �ستيبيت�ش،
القائم ب���أع��م��ال �سفارة جمهورية
�صربيا لدى الدولة ،على التقنيات

احل��دي��ث��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي يف جمال
تعزيز الأمن والأمان.
و�أك������د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع��ب��د اهلل
خليفة املري� ،أهمية تعزيز عالقات
ال�شراكة الدولية ،وتبادل املعارف
واخل���ب��رات و�أف�������ض���ل التطبيقات
ال�شرطية يف خمتلف املجاالت التي
تعزز الأمن والأمان واال�ستقرار.
القيادة وال�سيطرة
واط����ل����ع ال����وف����د خ���ل��ال زي����ارت����ه،
ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل يف �إدارة
م����رك����ز ال����ق����ي����ادة وال�������س���ي���ط���رة يف
الإدارة العامة للعمليات ،و�أحدث
اخل���دم���ات وامل����ب����ادرات ال��ت��ي تعزز
الأم����ن والأم������ان يف الإم������ارة� ،إىل
جانب اطالعه على �أبرز جتهيزات
امل��رك��ز والإ���ض��اف��ات احل��دي��ث��ة فيه
م��ث��ل "اخلريطة ث�لاث��ي��ة الأبعاد
ونظام �إدارة ومراقبة الدوريات"،
وت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى �أر���������ض ال���واق���ع
مب��ا ي��ح��ق��ق ه���دف ���ش��رط��ة دب���ي يف
اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة للبالغات
ون������داءات اال���س��ت��غ��اث��ة والتقنيات
والأدوات وال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي تدعم
اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة للبالغات
واملكاملات يف �أي وقت.
جمال�س ال�شرطة
ك��م��ا ���ش��اه��د ال���وف���د ع��ر���ض��ا حول
ال�ب�رام���ج واخل���ط���ط والإجن������ازات

اخل�����ا������ص�����ة ب���������أه��������داف جمال�س
امل����ب����ادرات احل��ك��وم��ي��ة يف �شرطة
دب��ي ،واملتمثلة يف جمل�س �شرطة
دبي الطالبي ،واالبتكار ،والعلماء،
وجم��ل�����س ���ش��رط��ة دب���ي الن�سائي،
وال�����س��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة ،والطلبة
املُ��ب��ت��ع��ث�ين ،وال����ق����ي����ادات ال�شابة،
و�أ���ص��ح��اب الهمم ،وجمل�س طلبة
ال��ك��ل��ي��ات واجل���ام���ع���ات ،والهادفة
ك��ل��ه��ا �إىل دع����م الإدارات العامة
والفرعية يف �شرطة دبي للخروج
مببادرات نوعية وجديدة تتما�شى
م��ع توجهات احلكومة الر�شيدة،
وت��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق التوجيهات
وال������ر�ؤى احل��ك��وم��ي��ة ،وي��ك��ون لها
دور فاعل وم�ؤثر يف تطوير العمل
احلكومي.
وا����س���ت���م���ع ال����وف����د �إىل �إجن�������ازات
جمل�س مديري مراكز ال�شرطة،
وال���ه���دف م���ن �إن�������ش���ائ���ه لتحقيق
التوجهات اال�سرتاتيجية ل�شرطة
دب���ي ،واملتمثلة يف "مدينة �آمنة،
و�إ����س���ع���اد امل��ج��ت��م��ع ،واالب���ت���ك���ار يف
ال����ق����درات امل�ؤ�س�سية" ،وال�سعي
�إىل ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ة م��ع خمتلف
ال�شركاء الداخليني واخلارجيني،
وتطوير منظومة العمل مبا يعزز
الأمن والأمان يف املجتمع ،والعمل
ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د لتحقيق

الأه���داف اال�سرتاتيجية ل�شرطة
دب����ي ،وال�����س��ع��ي ل��ت��ع��زي��ز العالقة
م���ع ال�������ش���رك���اء و�����ص����و ًال لتطوير
وحت�سني العمليات ،وب�سط الأمن
والأم����ان ب�شكل �شمويل ،وتقدمي
خ��دم��ات تلبي تطلعات املتعاملني
وت�����س��ع��ده��م ،ك��م��ا ي�����س��ع��ى املجل�س
لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل
ع��ل��ى االرت���ق���اء مب��ن��ظ��وم��ة العمل،
للو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات يف
امل��ج��ال ال�شرطي ب�شقيه اجلنائي
وامل�������������روري� ،إىل ج����ان����ب تعزيز
ال��ت��وا���ص��ل ب�ي�ن م���راك���ز ال�شرطة،
وو����ض���ع خ��ط��ط �أم��ن��ي��ة ت�ست�شرف
امل�ستقبل وت�ستعني ب�أنظمة الذكاء
اال�صطناعي ،مب��ا يعزز الأهداف
اال�سرتاتيجية.
جهود املكافحة
واطلع الوفد على منظومة عمل
م��ن�����ص��ة  E-crimeاخلا�صة
ب��ت��ل��ق��ي ب�ل�اغ���ات �أف������راد اجلمهور
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��رائ��م الإلكرتونية
ب�صورة �سل�سلة و�سهلة من خالل
ال���ع���ن���وان الإل����ك��ت�روين www.
 .ecrime.aeوال��ت��ي ت�شمل:
االب��ت��زاز الإل���ك�ت�روين واالخ�ت�راق
الإل��ك�تروين وج��رائ��م االحتياالت
املالية للتحويالت واال�ستخدامات
غ����ي���ر امل�������������ش������روع������ة ل���ل���ب���ط���اق���ة

االئتمانية.
كما اطلع على جهود �شرطة دبي
يف عملية "�صيد الثعالب  "2التي
�أ�سقطت فيها رميون الرونوا عبا�س
املُقلب بـ "ها�شبوبي" و�أوالليكان
جاكوب بونلي املُلقب "وود بريي"
و� 10أف���راد م��ن ع�صابة �أفريقية
ارت���ك���ب���ت ج����رائ����م غ�����س��ي��ل �أم������وال
خ��ارج ال��دول��ة واحتيال �إلكرتوين
واخ������ت������راق مل������واق������ع وح���������س����اب����ات
�إلكرتونية وانتحال ل�صفة الغري
ل��غ��ر���ض االح���ت���ي���ال الإل����ك��ت�روين
ع��ل��ى ال���ن���ا����س ،واال����س���ت���ي�ل�اء على
�أم���وال���ه���م �إىل ج���ان���ب االحتيال
امل�صريف و�سرقة هويات ال�ضحايا
وا�ستخدامها يف جرائم االحتيال
الإلكرتوين.
وا���س��ت��م��ع �إىل ���ش��رح ح���ول حقيبة
ن��ق��ل الأم�������وال اجل���دي���دة الذكية
الهادفة �إىل �إف�شال عمليات �سرقة
الأم����وال ،وتتميز باحتوائها على
ح�بر يُتلف الأم����وال ح��ال تعر�ض
احلقيبة لل�سرقة ،وج��ر���س �إنذار
وج��ه��از تتبع وم���ادة دخ��ان��ي��ة تثري
خوف الل�صو�ص وتف�ضح �أمرهم،
�إ�ضافة �إىل �أن احلقيبة م�صنوعة
من م��ادة قوية ج��داً متنع ال�سارق
من ك�سرها.
ك��م��ا اط���ل���ع ال���وف���د ع��ل��ى الهيكل

ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي لإدارة ال�شرطة
ال�سياحية ،وا�ستمعوا �إىل اخلدمات
ال��ت��ي تقدمها لإ���س��ع��اد زوار دولة
االم������ارات ومن����اذج م��ن الدوريات
الأمنية الفارهة.
واط��ل��ع ال��وف��د على �أب���رز الق�ضايا
ال����دول����ي����ة ال���ت���ي مت��ك��ن��ت �شرطة
دب���ي م��ن القب�ض ع��ل��ى مطلوبني
دول��ي�ين فيها وتقدميهم للعدالة
م���ن ذل���ك ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى بنيامني
ن��ي��ل وم��اث��ي��و ج���ون م��ن اجلن�سية
الأ�����س��ت�رال����ي����ة ال�����ل�����ذان ينتميان
لع�صابة "ميلي�سرتمي" ال�ضالعة
يف االجت�����ار ب���امل���خ���درات و�إلقائها
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى راف��اي��ي��ل �إمربيال
ال���زع���ي���م يف ع�����ص��اب��ة "كامورا"
الإي��ط��ال��ي��ة الإج���رام���ي���ة املنظمة

ال�ضالعة يف ارتكاب جرائم اجتار
ب����امل����واد امل����خ����درة وال�������س�ل�اح عرب
احلدود الدولية ،والذي يعد �أحد
�أب��رز املطلوبني لل�سلطات الأمنية
الإي��ط��ال��ي��ة وال�����ص��ادر بحقه ن�شرة
دولية حمراء من منظمة ال�شرطة
اجلنائية الدولية "�إنرتبول".
عمليات املوارد
ك���م���ا اط����ل����ع ال�����وف�����د يف الإدارة
ال��ع��ام��ة ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة على
غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات امل�����وارد الب�شرية
" "HR commandالتي
حتتوي على �أحدث �أنظمة الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي وال�ب�رام���ج الذكية،
و ُتقدم �إىل �صناع القرار يف �شرطة
دبي �صورة مو�سعة حول واقع املورد
الب�شري واالحتياجات امل�ستقبلية،

وف����ق حت��ل��ي��ل دق���ي���ق ي��ع��ت��م��د على
م���ؤ���ش��رات ي��ت��م جمعها م��ن خالل
جم��م��وع��ة ال�ب�رام���ج ال��ذك��ي��ة التي
تربط خمتلف الوحدات التنظيمية
بالغرفة ب�شكل مبا�شر.
�إك�سبو  2020دبي
كما زار ال��وف��د مركز �شرطة دبي
ال���ذك���ي يف �إك�سبو 2020دب���ي،
وا�ستمع �إىل ���ش��رح ح��ول خدماته
للجمهور املقدمة بطريقة ذكية
وم��ن دون �أي تدخل ب�شري وعلى
م��دار � 24ساعة يف ال��ي��وم ،ويوفر
اخل����دم����ات اجل���ن���ائ���ي���ة وامل����روري����ة
وال�شهادات والت�صاريح واخلدمات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة املُ��ق��دم��ة وف���ق �أف�ضل
امل��ع��اي�ير وامل���م���ار����س���ات ال�شرطية
العاملية.
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يف �سابقة برملانية � ..أمانتا الوطني واالحتاد الربملاين الدويل توفران خدمة الرتجمة الفورية عن بعد
•• جنيف  -وام:

ا���س��ت�����ض��اف املجل�س ال��وط��ن��ي االحت����ادي اج��ت��م��اع اللجنة التنفيذية
لالحتاد الربملاين الدويل يف دورتها الـ " "287التي عقدت لأول مرة
خارج نطاق مقر االحتاد يف مدينة جنيف.
�شهدت هذه االجتماعات لأول مرة تطبيق خدمة الرتجمة الفورية
عن بعد ،التي جاءت �ضمن �إطار التعاون وال�شراكة بني الأمانة العامة
للمجل�س و�أمانة االحتاد.
و �ساهم ت��وف�ير ال�ترج��م��ة ال��ف��وري��ة ب���أرب��ع ل��غ��ات ه��ي " الإجنليزية،
والعربية ،والإ�سبانية ،والفرن�سية" عرب االت�صال عن بعد ،يف متكني
رئي�س االحت��اد الربملاين ال��دويل و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية الذين
ميثلون خمتلف املجموعات اجليو�سيا�سية من التوا�صل وامل�شاركة يف

االجتماع والإدارة الفاعلة له �سواء املتوادجدين يف دبي �أو يف بلدانهم
.
فقد �شارك "عن بعد" ممثلو برملانات جمهورية ال�صني ،وتايالند،
و�أوكرانيا ،ووزيرة داخلية ،و�أروغ��واي ،ومتت هذه العملية من خالل
�أربعة مرتجمني متواجدين يف مدينة "لوك�سمبورغ".
وقال �سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمني العام للمجل�س
الوطني االحت��ادي� ،إن��ه ويف �إط��ار حر�ص الأمانة العامة على تقدمي
خمتلف �أ�شكال الدعم الفني والتقني لأن�شطة وفعاليات املجل�س من
خالل تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف العمل الربملاين ،مت العمل
على هذا امل�شروع من قبل �إدارة تقنية املعلومات بالتعاون مع الأمانة
ل�لاحت��اد ال�برمل��اين ال���دويل و�أث��ب��ت��ت تقنية الرتجمة ع��ن بعد جودة
عالية ووف��رت اجلهد وال��وق��ت بعد �أن مت اتخاذ جميع االحتياطات

التقنية الالزمة.
و �أ�ضاف �إن هذه املرة الأوىل التي يتم فيها تطبيق خدمة الرتجمة
الفورية "عن بعد" يف العمل الربملاين الأمر الذي مكن جميع �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية من امل�شاركة يف هذا االجتماع املهم الذي يعقد لأول
مرة خارج نطاق مقر االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة جنيف و�أكد
�أن هناك تعاونا كبريا بني املجل�س واالحت��اد يتم تنفيذه من خالل
اتفاقية ال�شراكة املربمة بينهما منذ عام .2014
ونوه �إىل �أن الأمانة العامة تدعم عملية التحول الإلكرتوين جلميع
�أعمال املجل�س وي�أتي ذلك ترجمة حقيقية لأهمية ا�ستخدام �أحدث
ال�برام��ج والأن��ظ��م��ة الإل��ك�ترون��ي��ة ون��ق��ل وتطبيق �أف�����ض��ل املمار�سات
يف جم��االت التكنولوجيا احلديثة وتقنية املعلومات لإجن���از جميع
ما يتعلق بعمل املجل�س �إلكرتونيا بهدف تعزيز توا�صل املجل�س مع

اجلمهور والربملانات الأخرى وامل�ؤ�س�سات املختلفة يف الدولة ،وت�سهيل
عملية التوا�صل بني الأع�ضاء والأمانة العامة واجلمهور ،ف�ضال عن
اجناز عمل املجل�س داخل اجلل�سة وفق �أف�ضل معايري ال�سرعة والدقة.
و قامت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي بتجربة حماكاة
قبيل انعقاد االجتماع للت�أكد من توفري جميع ال�سبل الكفيلة ب�إجناح
هذه التجربة ،حيث تعد اللجنة التنفيذية اجلهاز الذي ي�شرف على
�إدارة االحتاد الربملاين الدويل ويوايف املجل�س احلاكم ب�آرائه ،وتتكون
هذه اللجنة من " "18ع�ضواً ينتخبهم املجل�س احلاكم ،والذين يتم
تر�شيحهم من املجموعات اجليو�سيا�سية يف االحت��اد ،بالإ�ضافة اىل
رئي�سة منتدى الن�ساء الربملانيات ورئي�س منتدى الربملانيني ال�شباب
بحكم من�صبهم ،ويعترب رئي�س االحتاد هو رئي�س اللجنة التنفيذية
بحكم من�صبه.

�سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن �إعادة تنظيم املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف �إمارة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  6ل�سنة  2022ب�ش�أن
�إعادة تنظيم املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف �إمارة ال�شارقة.
ون�ص املر�سوم على �أن يتمتع املجل�س بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية
الكاملة لإج��راء الت�صرفات القانونية الالزمة لتحقيق �أهدافه وممار�سة
اخت�صا�صاته ،ويتبع احلكومة املركزية للإمارة ،ويكون له اال�ستقالل املايل
والإداري والفني ،ويكون مقر املجل�س ومركزه الرئي�س مدينة ال�شارقة،
ويجوز بقرار من رئي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة �أن ين�شئ له فروعا
ومكاتب يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف املجل�س بح�سب املر�سوم �إىل حتقيق ما يلي.:
 .1العمل على خدمة ق�ضايا الأ�سرة ورفع م�ستوى التنمية املجتمعية
يف الإمارة.
 .2تعزيز مكانة الأ�سرة واالرتقاء بها و�ضمان ا�ستقرارها و�أمنها والإ�سهام
يف متكني �أفرادها.
 .3ن�شر الوعي ب�أهمية املحافظة على �سالمة الأطفال وحمايتهم من
الإهمال والإ�ساءة واال�ستغالل وحتقيق اال�ستقرار االجتماعي لهم.
 .4تعزيز دور الو�سائل الثقافية والإعالمية لتوعية الأ�سرة واملجتمع.
 .5حت�سني الأو�ضاع ال�صحية واالجتماعية من خالل املبادرات القائمة
على م�شاركة املجتمع.
ووف���ق���ا ل��ل��م��ر���س��وم ي��ك��ون للمجل�س يف ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق �أه���داف���ه ممار�سة
االخت�صا�صات الآتية.:
 .1ر�سم ال�سيا�سات العامة وو���ض��ع اخلطط اال�سرتاتيجية والربامج
وامل�شروعات املتعلقة بعمل املجل�س وعر�ضها على الرئي�س ليقرر ما يراه
منا�سبا ب�ش�أنها.
 .2اق�تراح الت�شريعات والأنظمة املتعلقة بعمل املجل�س وعر�ضها على
الرئي�س ليقرر ما يراه منا�سبا.
 .3العمل على تو�سيع دائرة امل�شاركة املجتمعية و�إيجاد �آليات وو�سائل
وط��ن��ي��ة تعنى ب��الأ���س��رة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل��ب��رات ،وتن�سيق جماالت
العمل امل�شرتك وت�شجيع العمل التطوعي يف ه��ذا املجال بهدف حتقيق
تكامل نوعي.

 .4امل�شاركة يف امل�ؤمترات واللقاءات املحلية والإقليمية والدولية املعنية
بق�ضايا الأ�سرة والطفل.
� .5إجراء الدرا�سات والأبحاث املتعلقة ب�ش�ؤون الأ�سرة والطفل وحتليل
الظواهر وامل�شكالت والتحديات التي تواجهها و�إي��ج��اد احللول املنا�سبة
لها.
� .6إطالق وتنفيذ املبادرات اخلريية والإن�سانية املعنية ب�ش�ؤون الأ�سرة
والطفل.
 .7تعزيز التعاون مع املنظمات املخت�صة ب�شئون الأ�سرة على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.
� .8إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات بعد اعتمادها
من الرئي�س.
 .9اال�ستعانة باجلهات املخت�صة للح�صول على الدعم الإداري والفني،
وي���ج���وز ل���ه اال���س��ت��ع��ان��ة ب���اخل�ب�راء واال���س��ت�����ش��اري�ين وب���ي���وت اخل��ب�رة ذات
االخت�صا�ص يف كل ما يتعلق ب�أعماله ،والتعاون مع اجلهات الأخ���رى يف
املو�ضوعات التي تدخل �ضمن �أهدافه.
� .10إحالة �أي من اخت�صا�صاته لواحدة �أو �أك�ثر من اجلهات التابعة
له.
� .11أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها املجل�س من احلاكم �أو الرئي�س.
ويتبع املجل�س ويعمل حتت �إ�شرافه اجلهات املتخ�ص�صة الآتية� .1 :إدارة
التنمية الأ�سرية وفروعها.
� .2إدارة التثقيف ال�صحي واجلمعيات املتخ�ص�صة املن�ضوية حتتها.
� .3إدارة �سالمة الطفل.
 .4املكتب الثقايف والإعالمي.
و�أي جهات متخ�ص�صة �أخرى ي�صدر بتبعيتها للمجل�س قرار من الرئي�س،
كما يجوز دم��ج �أو �إلغاء �أي جهة من اجلهات املتخ�ص�صة امل�شار �إليها يف
الفقرة ال�سابقة بقرار من الرئي�س ،وي�صدر بتنظيم اجلهات املتخ�ص�صة
التابعة للمجل�س وحتديد اخت�صا�صاتها قرار من الرئي�س.
ون�ص املر�سوم على �أن ت��ر�أ���س املجل�س �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،ويعاونها نائب للرئي�س
و�أمانة عامة يعينون بقرار من الرئي�س ،وللمجل�س يف �سبيل القيام مبهامه
الإدارية ممار�سة ال�صالحيات الآتية.:
 .1ر�سم ال�سيا�سة العامة للمجل�س واع��ت��م��اد اخلطط اال�سرتاتيجية

الالزمة لذلك.
 .2درا�سة واعتماد م�شروعات الت�شريعات املتعلقة ب�أهداف واخت�صا�صات
املجل�س.
 .3و�ضع اللوائح والأنظمة الالزمة لتنظيم العمل باملجل�س.
� .4إقرار العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات التي يربمها
املجل�س.
� .5إقرار تبادل املعلومات والبيانات املت�صلة بن�شاط املجل�س مبا ي�سهم يف
جمال التنمية االجتماعية حمليا و�إقليميا.
 .6ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة وحتديد مهامها واخت�صا�صاتها
ونظام عملها.
� .7أية مهام �أخرى تتفق مع �أهداف واخت�صا�صات املجل�س.
ويتوىل الرئي�س على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات الآتية.:
 .1اعتماد ال�سيا�سة العامة واخلطط اال�سرتاتيجية لعمل املجل�س.
 .2اعتماد اخلطط والربامج للجهات املتخ�ص�صة و�إ�صدار التوجيهات
الالزمة لذلك.
 .3اعتماد تعيني مدراء اجلهات املتخ�ص�صة وكبار موظفي املجل�س.
 .4تفوي�ض بع�ض م��ن �صالحياته لكبار امل��وظ��ف�ين يف املجل�س وفقا
للت�شريعات النافذة يف الإمارة.
وبح�سب املر�سوم يكون للمجل�س �أمانة عامة تتوىل تنظيم وتن�سيق مهام
املجل�س مبا يكفل حتقيق �أهدافه ومتابعة ما ي�صدر عنه من قرارات حتى
متام تنفيذها ،ويتوىل رئا�ستها �أمني عام يعني بقرار من الرئي�س ويحدد
القرار درجته املالية والوظيفية ،ويعاونه يف ذلك عدد كاف من املوظفني
الإداري�ي�ن والفنيني ويكون له ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لتحقيق
�أهداف الأمانة العامة ،ويخت�ص الأمني العام مبا يلي:
 .1تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ي�ضعها املجل�س ومتابعة تنفيذ ما ي�صدر
عنه من قرارات وتو�صيات.
 .2الإ�شراف على �سري العمل يف املجل�س.
 .3اقرتاح اخلطط العامة واللوائح التي تنظم العمل يف الأمانة العامة
للمجل�س وحتقق تقدمه ورفع م�ستوى �أداء العاملني فيه.
 .4اقرتاح الهيكل التنظيمي للمجل�س ورفعه �إىل الرئي�س العتماده.
 .5اقرتاح املوازنة العامة واحل�ساب اخلتامي للأمانة العامة للمجل�س
وعر�ضهما على الرئي�س العتمادهما.
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 .6متثيل املجل�س يف اللقاءات املحلية والإقليمية والدولية.
 .7متثيل املجل�س �أم���ام الق�ضاء واجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���ص��ة ويف
عالقته مع الآخرين.
 .8متثيل املجل�س يف التوقيع على العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم
وال�شراكات بعد اعتمادها من الرئي�س ومتابعة ح�سن تنفيذ بنودها.
� .9إعداد التقارير الدورية الالزمة عن �سري العمل يف املجل�س ورفعها
�إىل الرئي�س.
 .10الإ���ش��راف على �ش�ؤون اجتماعات املجل�س ومتابعة �أعمال اللجان
ال��دائ��م��ة �أو امل���ؤق��ت��ة ال��ت��ي ي�شكلها املجل�س والتن�سيق فيما بينها ورفع
تو�صياتها �إىل الرئي�س.
� .11إع���داد التقرير ال�سنوي ب���إجن��ازات املجل�س وذل��ك بالتن�سيق مع
اجلهات املتخ�ص�صة ورفعها �إىل الرئي�س.
 .12تفوي�ض بع�ض من اخت�صا�صه ملعاونيه يف الأمانة العامة.
� .13أي مهام �أخرى يكلف بها من الرئي�س.
كما ت�ضمن املر�سوم عددا من املواد القانونية التي تنظم عمل املجل�س من
حيث املوارد املالية والهيكل التنظيمي وغريها.

ت�ضمنت احلملة زيارة  219موقع ًا �إن�شائي ًا ،وتوعية  298موقع ًا ،وحترير � 18إنذار ًا و 3خمالفات

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة تفتي�شية على العديد من مواقع الإن�شاء والبناء

•• �أبوظبي –الفجر:

�صقر غبا�ش يرت�أ�س وفد الوطني مب�ؤمتر رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي
•• �أبوظبي -وام:

يرت�أ�س معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي وفد املجل�س
امل�شارك يف امل�ؤمتر احلادي ع�شر لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي الذي ي�ست�ضيفه جمل�س امل�ست�شارين يف
اململكة املغربية مبدينة الرباط خالل الفرتة ما بني  3و 5مار�س املقبل
مب�شاركة " "25رئي�س برملان .ي�ضم وف��د املجل�س يف ع�ضويته �سعادة كل
من �سعيد را�شد العابدي ،والدكتور طارق حميد الطاير ،و�صابرين ح�سن
اليماحي ،وحميد علي ال�شام�سي ،و م��رمي ماجد بن ثنية  ،و�أحمد حمد
بو�شهاب ،و�سهيل نخرية العفاري ،وعذراء ح�سن بن ركا�ض ،وعفراء بخيت
العليلي �أع�ضاء املجل�س والدكتور عمر النعيمي الأم�ين العام للمجل�س،
وعفراء را�شد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد لالت�صال الربملاين.

ويلقي م��ع��ايل �صقر غبا�ش كلمة خ�لال امل���ؤمت��ر ح��ول م��و���ض��وع التعاون
والت�ضامن الأفريقي العربي دعامة �أ�سا�سية للت�أهيل االقت�صادي والتنموي
يف ظ��ل ت��داع��ي��ات جائحة ك��ورون��ا ،وتتمحور كلمات امل�شاركني يف امل�ؤمتر
حول مو�ضوع ال�شباب وامل��ر�أة يف �صلب ال�سيا�سات التنموية واال�ستثمارات
امل�ستدامة .تت�ضمن فعاليات امل���ؤمت��ر عقد منتدى احل���وار ال�برمل��اين مع
جمال�س ال�شيوخ ب�أمريكا الالتينية والكاريبي وال��ذي �سترتكز مناق�شته
حول دور جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف تعزيز التعاون
ج��ن��وب-ج��ن��وب ،وامل��ب��ادالت التجارية واالق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين �إفريقيا والعامل
العربي و�أمريكا الالتينية والكاريبي :الواقع والآف��اق ،والعدالة املناخية
وال�صحية :الدور الرتافعي ملجال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة.
و�سي�صدر عن امل�ؤمتر ميثاق الرباط ملجال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي و�أمريكا الالتينية والكاريبي.

�أك�������دت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أبوظبي
التابعة ل��دائ��رة البلديات والنقل
من خالل قطاع تخطيط امل��دن -
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
 على املقاوليــن واال�ست�شاريني�أهمية اتخاذ التدابري والإجراءات
الوقائية وااللتزام مبعايري البيئة
وال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة يف املواقع
الإن�����ش��ائ��ي��ة ب��ه��دف ت��وف�ير البيئة
ال�صحية والآم��ن��ة يف جميع هذه
امل���واق���ع ���س��واء ل��ل��ع��ام��ل�ين ف��ي��ه��ا �أو
ل�����س��ك��ان امل���ن���اط���ق امل��ح��ي��ط��ة بهذه
املواقع .
جاء ذلك خالل احلملة التفتي�شية
وال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا بلدية
م���دي���ن���ة �أب����وظ����ب����ي ع���ل���ى امل����واق����ع
الإن�������ش���ائ���ي���ة يف ج���م���ي���ع مناطق
مدينة �أبوظبي �شاملة( :جزيرة
�أب��وظ��ب��ي ،منطقة رب����دان ،مدينة
خ��ل��ي��ف��ة ،م��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن زايد،
مدينة �شخبوط ،مدينة الريا�ض،
�شاطىء ال��راح��ة ،ال�شهامة ،يا�س،
ال�����س��ع��دي��ات ،وغ�يره��ا م��ن املناطق
الواقعة �ضمن اخت�صا�صات بلدية
مدينة �أبوظبي.
وق���د �أ���س��ف��رت احل��م��ل��ة ع���ن زي���ارة
 219موقعاً �إن�شائياً  ،وتوعية
 298موقعاً – و�إنذار  18موقعاً

وخمالفة  3مواقع �إن�شائية ،لعدم
التزامها مبعايري البيئة وال�صحة
وال�سالمة .
وا���س��ت��ه��دف��ت احل��م��ل��ة ال��ت���أك��د من
م�������دى ت���ط���ب���ي���ق اال����س���ت�������ش���اري�ي�ن
وامل��ق��اول�ين ن��ظ��ام �إم�����ارة �أبوظبي
ل��ل�����ص��ح��ة وال�������س�ل�ام���ة املهنيــة،
والتحقق من التزامهم بالقوانني
وال����ت����ع����ام����ي����م ال�������������ص������ادرة ب���ه���ذا
اخل�صو�ص.
وت����أت���ي ه���ذه احل��م��ل��ة ت��ع��ب�يراً عن
ال����ت����زام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي
بحماية العمال واملجتمع و�صون
���ص��ح��ت��ه��م و���س�لام��ت��ه��م ،وال�سعي

ن��ح��و ت���وف�ي�ر ب��ي��ئ��ة ع��م��ل �صحيـة
و�آمنة للعمال ،والت�أكد من تطبيق
ا����ش�ت�راط���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات بلديـة
مدينة �أب��وظ��ب��ي وم��ع��اي�ير البيئة
وال�������ص���ح���ة وال�������س�ل�ام���ة يف قطاع
البناء والإن�شاء.
و�أ���ض��اف��ت ال��ب��ل��دي��ة �أن��ه��ا حري�صة
على رفع م�ستوى الوعي والتثقيف
يف قطاع البناء والإن�����ش��اء ،وتقوم
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذا ال����ه����دف بتنظيم
العديد من ور�ش العمل التدريبية
ال����ت����وع����وي����ة ع���ل���ى م��������دار ال����ع����ام،
وم�����س��اع��دة ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ام��ل��ة يف
قطاع البناء والإن�شاء على تطوير

�أن���ظ���م���ة �إدارة ال��ب��ي��ئ��ة وال�صحة
وال�سالمة اخلا�صة بها مبا يتطابق
مع معايري ومتطلبات نظام �إدارة
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة يف
�أبوظبي ،واطالعهم على الكتيب
الإر���ش��ادي اخلا�ص بتطوير نظام
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
للكيانات العاملة يف قطاع البناء
والإن���������ش����اء وال������ذي ق���ام���ت بلدية
مدينة �أب��وظ��ب��ي بتطويره بهدف
حت�سني �أداء الكيانات التي ت�سعى
للح�صول على االع��ت��م��اد لأنظمة
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
اخلا�صة بها.

فريق التطوع يف ال�ش�ؤون الإ�سالمية ي�شارك يف زارعة الأ�شجار بامل�ساجد فعاليات معر�ض عجمان الدويل للتعليم والتدريب  2022تنطلق اليوم
•• ابوظبي-الفجر:

قام فريق التطوع يف الهيئة العامة
ل��ل�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة والأوق������اف
ب���امل�������ش���ارك���ة يف زراع��������ة الأ����ش���ج���ار
وال�����ش��ت��ول يف ال��ب��اح��ات اخلارجية
ل��ل��م�����س��اج��د ع��ل��ى م�����س��ت��وى �إم�����ارة
�أب��وظ��ب��ي ،وذل��ك يف �إط���ار االهتمام
ال�����ذي ت��ول��ي��ه ال��ه��ي��ئ��ة للم�ساجد
واالرت����ق����اء مب��ظ��ه��ره��ا احل�ضاري
واجل����م����ايل .و�أك�����د ���س��ع��ادة حممد
�سعيد ال��ن��ي��ادي م��دي��ر ع��ام الهيئة
ال����ع����ام����ة ل����ل���������ش�����ؤون الإ����س�ل�ام���ي���ة
والأوق���������اف ،ح���ر����ص ال��ه��ي��ئ��ة على
ع����م����ارة امل�������س���اج���د ورع���اي���ت���ه���ا مبا
يليق وقد�سيتها باعتبارها واحات

ال��ر���ش��ي��دة وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا باالرتقاء
بها مظهرا ور�سالة ل��ت���ؤدي دورها
الديني والثقايف واالجتماعي.
وق��ال النيادي �إن ت�شجري امل�ساجد
ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع خ���ط���ط ال����دول����ة يف
املحافظة على البيئة ،وي�ساهم يف
ت�شكيل ل��وح��ة جمالية بالطبيعة
اخل�������ض���راء ال���ت���ي ت���زي���ن الباحات
وال���������س����اح����ات اخل����ارج����ي����ة لبيوت
اهلل مب����ا ي�����ض��ف��ي ع���ل���ى مظهرها
وج����ه����ا ح�������ض���اري���ا م�������ش���رق���ا يجد
ف��ي��ه م��رت��ادوه��ا ال�����س��ع��ادة والراحة
النف�سية��� ،ش��اك��را املتطوعني على
�إمي���ان���ي���ة ورم�����زا ل��ل��ع��ل��م والثقافة الروحانية والطم�أنينة وال�صفاء ه��ذه اللفتة ال��ب��ارع��ة متمنيا لهم
والتكافل االجتماعي ،والعمل على واملودة ،م�شيدا بالدعم الكبري الذي التوفيق يف خدمة الوطن و�إعالء
تهيئة البيئة التي توفر للم�صلني حت��ظ��ى ب��ه ب��ي��وت اهلل م��ن قيادتنا القيم الوطنية.

•• عجمان -الفجر

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را���ش��د النعيمي
ع�������ض���و امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى حاكم
عجمان ،تنطلق ال��ي��وم الأول من
م��ار���س فعاليات معر�ض عجمان
الدويل للتعليم والتدريب 2022
يف ن�سخته التا�سعة ،مب�شاركة �أكرث
من  25جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية
رائ�����دة ت�����س��ت��ع��ر���ض �أب�����رز و�أح�����دث
تخ�ص�صاتها وبراجمها الأكادميية
والتدريبية ،وي�ستمر املعر�ض على
م����دار � 3أي����ام يف م��رك��ز االم����ارات
ل��ل�����ض��ي��اف��ة مب��ن��ط��ق��ة اجل������رف يف
عجمان.
و�أو������ض�����ح ع����ب����داهلل عبداملح�سن

ال��ن��ع��ي��م��ي ـ م��دي��ر �إدارة عالقات
ودع��م االع�ضاء يف غرفة عجمان
ـ رئي�س اللجنة املنظمة لفعاليات
املعر�ض� ،أن الن�سخة التا�سعة من
املعر�ض ت�شهد نخبة من اجلامعات

وم���ؤ���س�����س��ات التعليم ال��ع��ايل ،كما
تزخر فعاليات املعر�ض مبجموعة
م���ن ور������ش ال��ع��م��ل ال���ت���ي تقدمها
وزارة الرتبية والتعليم وعدد من
اجلهات امل�شاركة.
و�أ���ش��ار �إىل �أهمية املعر�ض ودوره
يف ف���ت���ح ق���ن���اة ف���ع���ال���ة للتوا�صل
امل��ب��ا���ش��ر ب�ين اجل��ام��ع��ات والطلبة
والباحثني عن �إ�ستكمال درا�ستهم
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى خ���ط���وات و�آل���ي���ات
الت�سجيل وك��ذل��ك ال��ت��ع��رف على
امل��ن��ح واخل�����ص��وم��ات ال��ت��ي توفرها
اجل��ام��ع��ات امل�����ش��ارك��ة خ�ل�ال �أي���ام
امل��ع��ر���ض ،ك��م��ا ان امل��ع��ر���ض يوفر
فر�صة للتعاون وت��ب��ادل اخلربات
ب�ين اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة والتعرف
ع��ل��ى �أف�����ض��ل و�أب�����رز التخ�ص�صات

والربامج املعتمدة .ودعا عبداهلل
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ن��ع��ي��م��ي ـ رئي�س
اللجنة املنظمة لفعاليات املعر�ض،
ك���اف���ة ����ش���رائ���ح امل���ج���ت���م���ع ل���زي���ارة
املعر�ض واالط�لاع على ما توفره
اجل���ام���ع���ات وم���ؤ���س�����س��ات التعليم
ال���ع���ايل م���ن ب���رام���ج وتخ�ص�صات
�أك���ادمي���ي���ة ،م��و���ض��ح��اً �أن املعر�ض
ي��ف��ت��ح �أب����واب����ه ال�����س��اع��ة التا�سعة
�صباحا وحتى الرابعة م�ساءا.
وت��ن��ظ��م غ��رف��ة ع��ج��م��ان فعاليات
معر�ض عجمان ال���دويل للتعليم
وال��ت��دري��ب ب�شراكة �إ�سرتاتيجية
م����ع وزارة ال��ت�رب����ي����ة والتعليم
وب���رع���اي���ة ً
ك��ل��ا م����ن "ات�صاالت،
ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان ،ك��ل��ي��ة املدينة
اجلامعية ،جامعة الإمارات".
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حممد ال�شرقي ي�شيد بتوجيهات حاكم الفجرية دعم ال�شباب لتحقيق طموحاتهم العلمية
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي
ويل عهد الفجرية يف مكتبه ب��ال��دي��وان الأم�ي�ري ،مرمي
�سامل الكعبي ،مبنا�سبة ح�صولها على �شهادة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص الهند�سة امليكانيكية من جامعة الإمارات.
و هن�أ �سمو ويل عهد الفجرية ،م��رمي الكعبي بتحقيقها
هذا الإجناز العلمي ،متمنيا لها التوفيق والنجاح ..و�أ�شاد
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
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ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م الفجرية بتقدمي ك��ل �سبل �آخر ي�ساعد يف عملية �إعادة هيكلة خلية الأملنيوم وتطوير
الدعم لل�شباب لتحقيق طموحاتهم العلمية املختلفة مبا تقنيات امل�صنع الذي تعمل به.
ي�سهم يف التنمية ال�شاملة للدولة.
من جانبها ،توجهت مرمي الكعبي ل�سمو ويل عهد الفجرية
و ا�ستمع �سموه من مرمي الكعبي �إىل �شرح تف�صيلي عن بال�شكر والتقدير على اال�ستقبال ودعم �سموه الدائم لأبناء
ر�سالة املاج�ستري التي حملت عنوان "�أمتتة عملية بثق الفجرية وت�شجيعهم على موا�صلة الإجنازات امل�شرفة التي
معجون ال�ضغط يف خلية الأملنيوم".
ت�سهم يف بناء م�سرية النه�ضة ال�شاملة بالدولة.
و اطلع �سموه على تفا�صيل براءة االخ�تراع التي ح�صلت ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����ض��ن��ح��اين مدير
عليها م���رمي الكعبي جل��ه��از ي�ساعد يف ت��دري��ب الأف����راد الديوان الأمريي بالفجرية و �سعادة �سامل الزحمي مدير
ذات��ي��ا على ثقب �أج���زاء ال��ط��ائ��رة وتركيب القطع وجهاز مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

 459مدر�سة ت�شارك بـ  2651م�شروعا يف م�سابقة الإمارات للعامل ال�شاب

تنظمها الوزارة �سنوياً �ضمن ر�ؤيتها الرتبوية لتحقيق تعليم ابتكاري ملجتمع
•• دبي-وام:
معريف ري��ادي عاملي حيث ي�سهم يف تعزيز وبناء ق��درات الطلبة يف خمتلف
�سجلت م�سابقة الإم�����ارات للعامل ال�����ش��اب  -ال��ت��ي ت��ق��ام مناف�ساتها �ضمن جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وت�سليحهم مبهارات القرن ال ـ 21
فعاليات املهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف مركز دبي ومتكينهم من امتالك �أدوات الإبداع واالبتكار والتفكري الناقد لإعداد �أجيال
للمعار�ض ب�إك�سبو  2020خالل الفرتة من  8 - 6مار�س املقبل  -ارتفاعاً �إماراتية متتلك ممكنات التميز والإب���داع وق��ادرة على امل�شاركة يف حتقيق
ملحوظاً يف ع��دد امل��دار���س امل�شاركة بامل�سابقة� ،إذ بلغت  459مدر�سة على خطط دول��ة الإم����ارات للخم�سني ع��ام��اً القادمة ور���س��م مالمح م�ستقبلها
م�ستوى ال��دول��ة .وق��د خ�ص�صت وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم م��ك��اف���آت مالية وامل�شاركة يف �صياغة احللول الناجعة للتحديات املحلية والعاملية .كما ي�سهم
قيمة مل�شاريع الطلبة امل�شاركة الفائزة يف هذه امل�سابقة الوطنية الهامة التي املهرجان يف ن�شر ثقافة االبتكار لدى كافة �شرائح املجتمع.
ا�ستقطبت  2651م�شروعاً طالبياً ،تتناف�س يف �أربعة جماالت رئي�سية هي وحر�صت الوزارة هذا العام على االرتقاء ب�أُطر جتويد خمرجات هذا احلدث
التكنولوجيا  1378م�شروعاً  ،والعلوم البيولوجية والبيئة  663م�شروعاً  ،البارز ،من خالل تطوير فعاليات ابتكارية جاذبة ومتنوعة تتيح م�ساحة
وعلوم الكيمياء والفيزياء والريا�ضيات  425م�شروعاً  ،والعلوم االجتماعية وا�سعة لإبداعات الطلبة والقائمني على تنفيذ هذه الفعاليات ،وت�ستهدف
وال�سلوكية  185م�شروعاً .و�سيحظى �أف�ضل  100م�شروع من جميع هذه خمتلف �شرائح املجتمع من طلبة و�أولياء �أمور ومعلمني وعلماء وباحثني
امل�شاريع بفر�صة امل�شاركة يف من�صة م�سابقة الإمارات للعامل ال�شاب باملهرجان وتربويني ورجال �أعمال وقادة الفكر وال�صناعة.
و�ستخ�ضع لتقييم دقيق وفق �أ�س�س ومعايري تناف�سية عاملية امل�ستوى .ويعد ك��م��ا ي�سهم امل��ه��رج��ان ال���ذي يت�ضمن �أق�����س��ام��اً ع���دة تتمثل يف م�سابقتني
املهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من �أبرز الفعاليات التي رئي�سيتني ،هما م�سابقة جائزة الإم���ارات للعامل ال�شاب ،وم�سابقة حتدي

املبتكرون ال�صغار ،وم�ؤمتر علمي وخمترب االبتكار ،يف جتذير النهج الفكري
الناقد ومهارات البحث العلمي والإب��داع وحل امل�شكالت والعمل اجلماعي
والتوا�صل والتفكري االبتكاري لدى الطلبة ،ف�ض ً
ال عن ت�سليط ال�ضوء على
مناذج حملية وعاملية ناجحة ومُلهمة يف خمتلف جماالت العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار وريادة الأعمال املواكبة للتوجهات امل�ستقبلية العاملية.
و�أك��دت �سعادة الدكتورة �آمنة ال�ضحاك ال�شام�سي الوكيل امل�ساعد لقطاع
الرعاية وبناء القدرات يف وزارة الرتبية والتعليم� ،أن �صناعة الفارق وترك
�أثر يف تقدم وتطور املجتمعات يبد�أ من املدر�سة من خالل تر�سيخ مفاهيم
الإب��داع واالبتكار لدى الطلبة و�شحذ هممهم وحتفيزهم على التميز منذ
ال�ص َغر ،ومتكينهم من �أن يكونوا مبادرين وواثقني من �أنف�سهم وقادرين
ِ
على اتخاذ القرار ،وكذلك من خالل اكت�شاف مواهبهم وميولهم وتنمية
مهاراتهم وبناء قدراتهم وتقدمي برامج الرعاية والدعم املنا�سبة والالزمة
لهم وتوفري بيئات حا�ضنة ملواهبهم وم�شاريعهم االبتكارية ،وغر�س مفهوم
التعلم مدى احلياة لديهم .وهذا بدوره �سي�ضعهم على �سلم التميز والتفوق
والريادة و�س ُي ِعدّهم ليكونوا نواة لعلماء امل�ستقبل ومواطنني عامليني.

و�أف���ادت ب�أنه �ضمن ه��ذا الإط��ار وجهود ال���وزارة الرامية �إىل دع��م خططها
الرتبوية وا�سرتاتيجيات التعلم املوجهة للطلبة تعزيزاً لالبتكار الذي
يرتبع على �صدارة اهتمامات الدولة للخم�سني عاماً املقبلة ،ويتما�شى مع
النهج احلكومي الذي ي�ستند �إىل جعل االبتكار منهجية عمل ور�ؤية تتج�سد
يف خمتلف مناحي احل��ي��اة يف دول��ة الإم����ارات ،حتر�ص ال���وزارة على تنويع
�أن�شطتها وفعالياتها املبتكرة ،انطالقاً من ر�ؤي��ة ثاقبة وقناعات را�سخة
للقيادة الر�شيدة لدولة الإمارات ب�ضرورة بناء �أجيال قادرة على امل�ساهمة يف
بناء اقت�صاد معريف تناف�سي وتنمية م�ستدامة للدولة ،الأمر الذي �سيمكن
الدولة من �أن تكون من �أف�ضل دول العامل يف التناف�سية والريادة العاملية يف
خمتلف املجاالت.
وذك���رت ال�شام�سي� ،أن املهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
هو احل��دث الوطني الأك�بر يف الدولة ال��ذي يوفر من�صة تناف�سية لعر�ض
ومناق�شة نتاج �أب��ح��اث الطلبة و�أف��ك��اره��م الإب��داع��ي��ة واالبتكارية الأ�صيلة
وم�شاريعهم الرائدة بكل املقايي�س والتي نتعاون مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني
لتبنيها لكي ترى النور.

نظمها تريندز واللجنة العليا للأخوة الإن�سانية

حلقة نقا�شية بعنوان نحو تر�سيخ الأخوة الإن�سانية كثقافة عاملية
•• �أبوظبي -الفجر:

�أك��د رج��ال دي��ن و�أك��ادمي��ي��ون وب��اح��ث��ون �أن وثيقة الأخ���وة الإن�سانية التي
انطلقت م��ن �أبوظبي باتت م�شروعاً عاملياً م��ن �أج��ل خ�ير الإن�����س��ان �أينما
وج��د ،و�أنها ت�شكل طريقاً لعامل مت�سامح ت�سوده املحبة والأخ��وة واحلوار
البنّاء ،م�شددين على �أهمية و�ضع خريطة طريق واقعية لبناء منظمومة
عاملية لتعزيز الأخ��وة الإن�سانية ،ون�شر قيم اخلري والت�سامح ونبذ العنف
وال��ك��راه��ي��ة ،م���ؤك��دي��ن �أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي لتحقيق الأه�����داف التي
ت�ضمنتها الوثيقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال احللقة النقا�شية التي نظمها "مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات" ،بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية يف فندق �سانت
ريجي�س كورني�ش – �أبوظبي ،حتت عنوان" :نحو تر�سيخ الأخوة الإن�سانية
كثقافة عاملية" ،مب�شاركة نيافة الكاردينال ميغيل �أنخيل �أيو�سو جيك�سوت،
رئي�س اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية ،رئي�س املجل�س البابوي
للحوار ب�ين الأدي����ان ل��دى الكر�سي ال��ر���س��ويل ،والأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد
ح�سني املحر�صاوي ،رئي�س اجتماعات اللجنة العليا ل�ل�أخ��وة الإن�سانية،
رئي�س جامعة الأزه��ر  ،وح�ضور امل�ست�شار �أدام��ا دينغ ،وكيل الأم�ين العام
للأمم املتحدة ملكافحة الإبادة اجلماعية والكراهية.
و�أدار احللقة النقا�شية �سلطان ماجد ،نائب رئي�س قطاع البحث العلمي
يف "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات"� ،إذ تركزت حول حمورين هما:
الإخوة الإن�سانية ك�أ�سا�س لتعزيز احلوار بني الأديان ،وكيف ميكن تر�سيخ
الأخوة الإن�سانية كثقافة عاملية؟
وافتتحت احللقة النقا�شية بكلمة ترحيبية للدكتور حممد عبداهلل العلي،
الرئي�س التنفيذي لـ "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات" �أكد فيها �أن
وثيقة الأخ���وة الإن�سانية فتحت �صفحة جديدة من احل��وار الإ�سالمي-
امل�سيحي ،ب�شكل خا�ص ،واحل��وار بني �أتباع الديانات املختلفة ،ب�شكل عام،
وهو احل��وار القائم على التعاون وامل�س�ؤولية امل�شرتكة يف البناء ،وحماية
كرامة الإن�سان ،وهي قيم ت�سبق كل انتماء.
ً
وقال �إن هذه احللقة النقا�شية ت�أتي ا�ستكماال للجهود البحثية ،التي يبذلها
مركز "تريندز" يف تر�سيخ الأخ���وة الإن�سانية كثقافة عاملية ع�بر تعزيز

• د.حممد العلي :و�ضع خريطة طريق واقعية لبناء منظومة عاملية لتعزيز الأخوة الإن�سانية
• امل�ست�شار حممد عبدال�سالم :وثيقة الأخوة الإن�سانية حتولت �إىل م�شروع عاملي
• الكاردينال جيك�سوت :لنعمل مع ًا من �أجل الإن�سانية واحلوار الب ّناء للجميع
• رئي�س جامعة الأزهر :وثيقة الأخوة الإن�سانية هي الطريق لعامل مت�سامح
• �أداما دينغ :التعرف على الآخر  ،وتعزيز الإعرتاف املتبادل ركيزتان لتحقيق تعاي�ش مزدهر
قيم الت�سامح والأخ��وة الإن�سانية ،وت�شجيع احلوار بني الأدي��ان والثقافات
والت�آخي بني الب�شر ،واحرتام االختالف والت�ضامن يف مواجهة التحديات،
والت�صدي ملظاهر الكراهية كافة والإميان بوحدة امل�صري الإن�ساين ،م�شرياً
�إىل �أن هذه الأهداف ي�سعى مركز "تريندز" منذ �إن�شائه �إىل حتقيقها ،وقد
د�شن برناجماً بحثياً متخ�ص�صاً يحمل عنوان "الت�سامح والتعاي�ش".
ودع��ا الدكتور العلي �إىل التكاتف لو�ضع خريطة طريق واقعية لكيفية
بناء منظومة عاملية لتعزيز الأخ��وة الإن�سانية ،عرب تعزيز تطبيق املبادئ
الأ�سا�سية لوثيقة الأخ��وة الإن�سانية باعتبارها ال�سبيل �إىل بناء جمتمع
�إن�ساين �أف�ضل ،والعمل على ت�صحيح �صورة الآخ��ر يف املناهج الدرا�سية،
والإع�لام ،والرتكيز على و�ضع منظومة قيمية �إن�سانية م�شرتكة حترتم
االختالف والتنوع ،وعدم ا�ستغالل الدين وتوظيفه يف ال�صراعات ال�سيا�سية
بني الدول ،وكذلك �صنع عامل ي�سوده ال�سالم والأمن واال�ستقرار ،وتفعيل
القوانني الدولية وحتديداً القانون الدويل الإن�ساين.
بدوره قال امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ،الأمني العام للجنة العليا للأخوة
الإن�سانية� ،إن وثيقة الأخوة الإن�سانية التاريخية التي �شهدها العامل قبل
ثالث �سنوات يف �أبوظبي ،حتولت �إىل م�شروع عاملي بف�ضل الدعم الكبري
ال��ذي يقدمه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة ،لهذا امل�شروع الإن�ساين،
وقال �إن احللقة النقا�شية ت�ضم قامتني دينيتني كبريتني لهما �إ�سهاماتهما
الكبرية يف احلوار والأخوة الإن�سانية ،وث ّمن يف هذا ال�صدد اجلهود البحثية

التي يبذلها "مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات" لن�شر قيم الت�سامح
والأخوة والتعاي�ش ونبذ الأفكار الدخيلة واملتطرفة.
وقد ا�س ُتهلت احللقة النقا�شية مبداخلة لنيافة الكاردينال �أيو�سو جيك�سوت
حول "الأخوة الإن�سانية ك�أ�سا�س لتعزيز احلوار بني الأديان"� ،إذ �أكد �أهمية
احلوار الإ�سالمي  -امل�سيحي يف التعاي�ش الإن�ساين ،وقال �إن وثيقة الأخوة
الإن�سانية ت�شري ب�شكل وا�ضح �إىل كيفية �أن نكون معاً وكيف نتحاور ،مبيناً
�أن الوثيقة لي�ست خريطة طريق للمعرفة فح�سب بل هي د�ستور للعمل معاً
من �أجل الإن�سان وكرامته والتعاي�ش والت�سامح ،م�ؤكداً �أن �أ�سا�س تعاوننا
وح��وارن��ا ه��ي اجل���ذور امل�شرتكة لب�شريتنا لأن��ن��ا جميعاً ج��زء م��ن العائلة
الب�شرية .
و�أ�ضاف نيافته �أن وثيقة الأخ��وة الإن�سانية تبني لنا بو�ضوح كيف تتحول
الأخ���وة الإن�سانية �إىل قيمة �أخالقية يت�شاركها اجلميع على اختالفهم
وتنوعهم ،م�ؤكداً �أهمية الت�ضامن الإن�ساين والعمل املوحد من �أجل عامل
ت�سوده املحبة والأخوة ،وقال� :إن احلوار املن�شود ال مي�س جمموعة حمددة
بل يت�شارك فيه اجلميع ب�صورة ديناميكية يُبنى عليها يف م�سرية العمل
الإن�ساين .وطالب ب�ضرورة متابعة بنود وثيقة الأخوة الإن�سانية وتطبيقها
ب�صورة جماعية ،وقال" :دعونا نعمل معاً من �أجل الإن�سانية واحلوار الفعال
للجميع والأدي���ان كلها" ،وث ّمن يف هذا املجال جهود قيادة دول��ة الإمارات
العربية املتحدة يف الت�سامح والأخ���وة الإن�سانية ،وق��ال �إنها من��وذج ملهم
للعديد من ال��دول ،والعامل يف حاجة ما�سة �إىل مثل هذه اجلهود اليوم،

و�شدد على دور الإعالم يف ن�شر هذه القيم النبيلة كلها.
من جانبه تناول رئي�س جامعة الأزهر يف حديثة حموراً بعنوان "كيف ميكن
تر�سيخ الأخوة الإن�سانية كثقافة عاملية؟ مث ّمناً دور �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،وحر�صه على تنفيذ بنود وثيقة الأخوة الإن�سانية،
م�ضيفاً �أن ال��ع��امل بحاجة ما�سة لتطبيق الوثيقة ال��ت��ي ت�شكل طريقاً
لعامل مت�سامح ت�سوده روح املحبة ،وق��ال �إن تنفيذ �أه��داف وثيقة الأخوة
الإن�سانية �أمر �أ�سا�سي� ،إذ برزت مالحمه من خالل �أدوات عدة �أبرزها البيت
الإبراهيمي .وتوقف عند دور الدولة امل�صرية يف تر�سيخ ثقافة التعاي�ش
واح�ترام الآخ��ر ،الفتاً االنتباه �إىل �أن جتربة بيت العائلة امل�صرية القت
قبو ًال كبرياً لدى امل�صريني جميعهم ،وهو ما دفع الكثري من البلدان �إىل
اال�ستفادة من هذه التجربة امل�صرية الرائدة يف جمال التعاي�ش امل�شرتك.
وتطرق الدكتور املحر�صاوي �إىل جهود الأزهر ال�شريف لتعزيز قيم الأخوة
الإن�سانية والتعاي�ش ،وتر�سيخ قيم املواطنة الكاملة ،مبيناً �أن الأزهر �أدرج
بع�ض ن�صو�ص وثيقة الأخ��وة الإن�سانية يف مناهجه الدرا�سية ،ف�ض ً
ال عن
ت�ضمني املناهج الدرا�سية مو�ضوعات ت�ستهدف التعريف بثقافة الت�سامح
والتعاي�ش والقيم امل�شرتكة يف ال��دي��ان��ات ال�سماوية ،بالإ�ضافة �إىل مادة
الثقافة الإ�سالمية التي ُتد ّر�س يف املعاهد الأزه��ري��ة وت�ستهدف ت�صحيح
املفاهيم املغلوطة .م�ؤكداً �أهمية دور الإعالم الذي عليه �أن يتحرى الدقة
وامل�صداقية ،وعدم اجتزاء الأق��وال ،و�أن يكون عن�صر بناء من خالل ن�شر
قيم الت�سامح بد ًال من الكراهية .
ويف ختام احللقة النقا�شية جرى حوار حول �أبرز حماورها ،وت�ضمن تعليقاً
للم�ست�شار �أدام��ا دينغ ،وكيل الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ملكافحة الإبادة
اجلماعية والكراهية� ،أ�شاد من خالله باحللقة النقا�شية وما مت طرحه من
�أفكار ت�سهم يف م�سرية بناء عامل مت�سامح،وحتدث عن مهددات العي�ش يف
عامل ي�سوده اال�ضطراب والفو�ضى  ،م�شرياَ �إىل �أن الأخ��وة الإن�سانية هي
الأه��م ،وم��ن �ش�أنها تخفيف االحتقان احلا�صل يف العامل ،وق��ال �إن وثيقة
الأخوة الإن�سانية ت�ش ّكل طريقاَ لذلك النها تهدف �إىل الو�صول �إىل عامل
ال يرتك فيه �أي �شخ�ص خلف الركب  ،و�شدد على �أهمية حماربة ما �سماه
"�صدامات اجلهل" مو�ضحاَ �أن التعرف على الآخر  ،وتعزيز الإعرتاف
املتبادل ركيزتان �أ�سا�سيتان لتحقيق تعاي�ش �إن�ساين �سلمي مزدهر .
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�إ�سعاد �شرطة دبي واجلامعة الأمريكية بر�أ�س اخليمة يوقعان مذكرة تعاون
•• دبي-الفجر:

وقعت جلنة بطاقة �إ�سعاد التابعة
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة دب���ي ،يف
مقر اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب�إمارة
ر�أ���س اخليمة ،مذكرة تعاون ب�ش�أن
ان�����ض��م��ام اجل���ام���ع���ة �إىل برنامج
ب��ط��اق��ة "�إ�سعاد" ،وال������ذي يقدم
خ�������ص���وم���ات وع�����رو������ض متنوعة
حل��ام��ل��ي ال��ب��ط��اق��ة م���ن املوظفني
يف خم���ت���ل���ف ال�����دوائ�����ر واجل����ه����ات
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة املن�ضمة
للربنامج.
وق��ع امل��ذك��رة عن جانب "اجلامعة
الأم����ري����ك����ي����ة ب�����ر�أ������س اخليمة"،

الربوفي�سور ح�سن حمدان العلكيم،
رئي�س اجلامعة ،ومن جانب جلنة
بطاقة �إ�سعاد ،ال�سيدة منى حممد
العامري ،رئي�س اللجنة  ،بح�ضور
املقدم م�سعود احلماد ،نائب رئي�س
اللجنة ،وال�سيد �سامي بركة ،نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية
يف اجل���ام���ع���ة ،وال����دك����ت����ور حممد
الزرعوين ،النائب امل�شارك للبحث
ال��ع��ل��م��ي واخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،
وال�سيد زكريا �سيف ،رئي�س القطاع
التعليمي يف جلنة بطاقة �إ�سعاد،
بالإ�ضافة �إىل ع��دد م��ن املوظفني
من كال اجلانبني.
ومبوجب املذكرة ،تقدم "اجلامعة

الأمريكية بر�أ�س اخليمة" خ�صماً
بن�سبة  20%للطلبة للملتحقني
اجلدد يف اجلامعة ،وبن�سبة 10%
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل�����س��ت��م��ري��ن م���ن حاملي
بطاقة �إ�سعاد و�أقاربهم من الدرجة
الأوىل ،وذل���ك على جميع برامج
البكالوريو�س وب��رام��ج الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا امل��ع��ت��م��دة ل����دى اجلامعة،
ابتداء من العام الدرا�سي -2023
 ،2022كما تن�ص املذكرة على �أن
تتوىل جلنة بطاقة �إ�سعاد ،الإعالن
عن العر�ض حلاملي البطاقة عرب
املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي
اخلا�ص بها ،وعرب من�صات �إ�سعاد
الإع�ل�ان���ي���ة ،وامل����واق����ع الإخبارية

و���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل �إر������س�����ال عر�ض
اجلامعة عرب الربيد الإلكرتوين
�إىل جميع حاملي بطاقة "�إ�سعاد".
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى امل��ذك��رة ق��ال��ت منى
ال��ع��ام��ري� :إن االه��ت��م��ام باجلانب
التعليمي وامل�����س��اه��م��ة يف ح�صول
ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ة �إ���س��ع��اد و�أقاربهم،
على م�ستوى تعليمي جيد وبتكلفة
م���ادي���ة �أق�����ل ،ي��ع��د م���ن الأول���وي���ات
لدينا ،وبذلك ف���إن قطاع التعليم
يف اللجنة يقدم حلاملي البطاقة
خ�����ص��وم��ات مم���ي���زة يف ع����دد كبري
م��ن اجل��ام��ع��ات وامل��دار���س واملراكز
ال���ت���دري���ب���ي���ة يف دول�������ة الإم���������ارات

العربية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ع��دد من
اجل��ام��ع��ات يف بريطانيا و�أمريكا
وك��ن��دا��� ،س��واء ك��ان��ت ال��درا���س��ة عن
بعد �أو باحل�ضور ال�شخ�صي.
و�أ���ض��اف��ت ال��ع��ام��ري� :إن توقيعنا
على هذه املذكرة وان�ضمام جامعة
بحجم "اجلامعة الأمريكية بر�أ�س
اخليمة"� ،إىل برنامج " �إ�سعاد "،
ي��ع��د �إ���ض��اف��ة مم��ي��زة ،وي�����ض��ع �أمام
حاملي البطاقة ،خيارات متعددة
ومتميزة ،ما ي�سهل عليهم اختيار
اجل����ام����ع����ات ال����ت����ي ت���ت���ن���ا����س���ب مع
اختياراتهم وطموحهم.
وق���دم���ت ال���ع���ام���ري ،ال�����ش��ك��ر �إىل
�إدارة "اجلامعة الأم���ري���ك���ي���ة

ب���ر�أ����س اخليمة" ع��ل��ى اهتمامهم
باالن�ضمام �إىل برنامج "�إ�سعاد"،
م�شرية �إىل �أن جلنة بطاقة �إ�سعاد
تت�شرف بهذه ال�شراكة ،و�ستعمل
اللجنة على تعزيزها باملزيد من

التعاون واملبادرات امل�شرتكة.
ومن جانبه� ،أكد الربوفي�سور ح�سن
حمدان العلكيم �أهمية هذا التعاون
ال����ذي م���ن ���ش���أن��ه �أن ي��ت��ي��ح فر�ص
تعليمية للطلبة ،ت�ساهم يف نه�ضة

وت��ق��دم ال��دول��ة ،وا�ستطرد قائ ً
ال:
" حت��ر���ص اجل��ام��ع��ة الأمريكية
يف ر�أ����س اخليمة دوم��ا على تعزيز
���ش��راك��ات��ه��ا م���ع ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلا�ص.
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كلية االت�صال باجلامعة القا�سمية تنظم جل�سة حوارية وتكرم الإذاعيني بهيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون
•• ال�شارقة-الفجر:

قدمت كلية االت�صال باجلامعة القا�سمية ر�سالة حب وتقدير
ل�ل�إذاع��ي�ين يف كافة �أن��ح��اء ال��ع��امل ويف دول��ة الإم����ارات العربية
املتحدة ويف �إمارة ال�شارقة جاء ذلك خالل احتفال الكلية باليوم
العاملي للإذاعة من خالل جل�سة حوارية ا�ست�ضافت من خاللها
الأ�ستاذة عبري ال�شاوي مدير �إذاع��ة ال�شارقة ،والأ�ستاذ خليفة
ح�سن اخللف مدير �إذاع��ة القر�آن الكرمي من ال�شارقة ،و�أدار
احلوار الأ�ستاذ الدكتور ه�شام عبا�س عميد الكلية.
و�شهد االحتفال �أي�ضاً جولة على اال�ستوديوهات التلفزيونية
والإذاعية واملختربات ال�صحفية بكلية االت�صال،وعرب كال من
مدير �إذاعة ال�شارقة ،و مدير �إذاعة القر�آن الكرمي من ال�شارقة

عن �سرورهما بالقدرات التي متتلكها كلية االت�صال ،كما �أ�شادا
مب�����س��ت��وى ال��ط��ل��ب��ة يف ت�شغيل اال���س��ت��دي��وه��ات،و�إن��ت��اج خمتلف
الربامج الإذاعية والتلفزيونية
بعدها تناولت اجلل�سة مو�ضوع (الإذاع���ة والثقة) وه��و عنوان
املو�ضوع اليون�سكو لالحتفال .
يف بداية اجلل�سة حتدثت مدير �إذاع��ة ال�شارقة عبري ال�شاوي
عن �أهمية الثقة يف ال�صحافة الإذاعية وا�ستعر�ضت دور �إذاعة
ال�شارقة يف تعزيز امل�صداقية يف ال�برام��ج الإخ��ب��اري��ة ،وقدمت
ال�شاوي ن�صائح مهنية للطلبة يف املمار�سات الإذاعية .
من جانبه تناول خليفة ح�سن خلف التعريف ب���إذاع��ة القر�آن
ال��ك��رمي ،مو�ضحاً القيم الأخ�لاق��ي��ة واملهنية التي حتكم نظام
العمل بهيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،وا�ستعر�ض للطلبة

بع�ض املواقف الإذاعية التطبيقية التي �أ�سهمت يف تبادل الأفكار
واخل��ب�رات وال�ب�رام���ج ال��ق��ر�آن��ي��ة وج��ع��ل �إذاع����ة ال���ق���ر�آن الكرمي
من ال�شارقة حتتل مرتبة متقدمة بني �إذاع��ات دول��ة الإمارات
العربية املتحدة .،
وت�ضمنت اجلل�سة مداخالت من الطلبة تركزت يف جمملها حول
خطط و�سيا�سات ومنهجية العمل يف الإذاعات يف ال�شارقة،
وحتدث �أ�ساتذة الكلية عن ال��دور الكبري الذي تقوم به �إذاعات
ال�شارقة يف خدمة املجتمع ،مو�ضحني �أن احتفاء كلية االت�صال
باليوم العاملي للإذاعة يعنى االعرتاف باخلدمات اجلليلة التي
تقوم بها الإذاع���ات ،معتربين �إذاع��ات ال�شارقة هي الأمن��وذج يف
الإع�لام اخلدمي املبني على �أه��داف �سامية تعك�س هوية �إمارة
ال�شارقة ور�سالتها احل�ضارية.
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«ال�شد الع�صبي وت�أثريه على الإن�سان»

داء ينهي احلياة العملية ويدمر العالقات االجتماعية
•• حتقيق  ...رم�ضان عطا

(( باتت الع�صبية ه��ي بيت الداء
ومر�ض مزمن يطارد الإن�سان منذ
نعومة �أظ��ف��اره حتى �شيخوخته ،
وهناك الكثري والكثري ت�ضرروا من
هذه الع�صبية كفقدان وظائفهم �أو
ف�شل عالقاتهم العاطفية �أو فقد
�أح�����د �أ���ص��دق��ائ��ه��م ومي���ك���ن ت�صل
تداعياتها �إىل ال��ت��ورط يف القتل
يف حلظة ع�صبية  ..والفجر تطرح
�أ�سئلة على املخت�صني هل ت�ستطيع
�أن ت�سيطر ع��ل��ى ع�صبيتك وهل
ت�ضررت منها �أم �أن��ك �إن�سان قوي
ت�ستطيع �أن ت��ك��ظ��م غ��ي��ظ��ك عند
الغ�ضب )) .
ويف البداية يقول �سامر حممد:
الع�صبية ب��ات��ت ���س��م��ة م��ن �سمات
ه���ذا ال��ع�����ص��ر ال����ذى نعي�شه نظرا
ل�����ض��غ��وط��ات احل����ي����اة وت�سارعها
اىل ج���ان���ب خ��ط��ورت��ه��ا ال�صحية
فهي جتعل الإن�سان غري مرغوب
فيه اجتماعيا ب��ل و�أح��ي��ان��ا جتعله
�شخ�صا فا�شال فى حياته �سواء مع
�أب��ن��ائ��ه �أو زوج��ت��ه مثال  .و�أ�ضاف
�سامر الع�صبية ن��وع م��ن الغ�ضب
امل�ضاعف� ،أو غ�ضب م�ضاف �إليه
�أ���ش��ي��اء �أخ����رى جتعله يظهر بهذا
احلجم الكبري.
�أ�������ض������اف �سامر 90يف امل���ائ���ة
م���ن �أ���س��ب��اب ال��ع�����ص��ب��ي��ة ع��ائ��د �إىل
عوامل وراثية و�أخ��رى اقت�صادية
واج��ت��م��اع��ي��ة و منها م��ا ي��ع��ود اىل
ال�����ض��غ��وط��ات املعي�شية املرتاكمة
وامل���ت�ل�اح���ق���ة ،و�أ���س��ب��اب��ه��ا تختلف
م���ن ���ش��خ�����ص اىل �آخ����ر ك���ل ح�سب
ا������س�����ت�����ع�����داده ال����ن����ف���������س����ي ،وع���ل���ى
ال��ت��غ��ي�يرات ال��ت��ي حت��دث يف توازن
بع�ض املواد الكيماوية املوجودة يف
الدماغ والتي تخ�ضع �أي�ضاً لت�أثري
تلك العوامل ب�شكل م�ستمر،
واملنبهات من املمكن �أن تزيد من
ح��دت��ه��ا خ��ا���ص��ة �إذا م��ا مت تناولها
ب���إف��راط ،وميكنها �أن ُت�ص ِّعد من
وت�ي�رة الع�صبية ال��ت��ي ق��د تتحول
اىل مر�ض دائ��م ل��دى الأ�شخا�ص
الذين يفتقرون �إىل ق��وة التحمل
ومواجهة م�صاعب احلياة وبالتايل
يكونون ُمعر�ضني �أكرث من غريهم
�إىل الإ�صابة باالكتئاب .
وع������ن جت���رب���ت���ه���ا م�����ع الع�صبية
قالت"هدى علي" رب����ة منزل:
�إن زوج��ه��ا ي�شتاط غيظا وغ�ضبا

دائما ب��دون �سبب وه��ذه الع�صبية
�أفقدته حمبة من حوله وا�شتهر
ب���أن��ه �إن�����س��ان �صعب  ،وال��ك��ث�ير من
النا�س خ�صو�صا �أقربائي يقولون
يل "اهلل ي��ك��ون يف عونك" و�أ�شعر
بعد هذه املوا�ساة بغ�صة يف �صدرى
و�أن��ن��ي �أق���ل م��ن �أ���ص��دق��ائ��ي الذين
ي���ع���ددون ب��ط��ري��ق��ة غ�ي�ر مبا�شرة
مزايا �أزواجهن و�أنهن ال ينق�صهن
�شيئا على الإطالق.
و�أ���ض��اف��ت ه���دى :احل��م��د هلل على
كل �شيء ف�أنا عندي ثالث �أطفال
�أحاول �أن �أبعد عنهم ع�صبية �أبيهم
و �أال يتعلموا تلك الع�صبية من
ق��ري��ب �أو م��ن بعيد لأن��ه��ا تنت�شر
كالنار يف اله�شيم .
وعن �ضحية الع�صبية يتحدث
�أحمد بكري مهند�س قائال :
فقدت وظيفتي وفقدت �أعز النا�س
ع��ل��ى قلبي وه���ي �أم���ى ال��ت��ي ماتت
وهي غا�ضبة مني  ،ف�أنا مثال حي
ل�����ض��ح��اي��ا ال��ع�����ص��ب��ي��ة ال��ت��ى غريت
م���ن ح��ي��ات��ي  ،وج��ع��ل��ت��ن��ي �إن�سانا
ب��ائ�����س��ا وك��ن��ت م��ع��روف��ا باالنفعال
ال�����زائ�����د رغ�����م �أن����ن����ي يف البداية
مل �أك����ن ع�����ص��ب��ي��اً ،ل��ك��ن م���ع تقدم
العمر وت��زاي��د ال�ضغوط �أ�صبحت
انفعالياً يف كثري من الأم��ور حتى
يف العمل.
وق��ال بكري �أح���اول �أن �أع��و���ض ما
ح���دث يف �أوالدي ال�����ص��غ��ار و�أرج���و
م��ن اهلل و�أدع����و ل��ه � ،أال يبقي ما
فعلته يف حياتي لأبنائي فحذا ِر من
الع�صبية التى ت�ضيع على الإن�سان
�أجمل اللحظات وتك�سبه ال�سيئات .
ويف ال�����س��ي��اق نف�سه ع�بر ع��ن ر�أيه
"بهاء الدين عامر" مدير �شركة
قائال:
�أح���ب �أن �أبتعد ع��ن الع�صبية مبا
�أت���ان���ى اهلل م���ن ق���وة ف����أن���ا �ضحية

�سامر حممد  % 90 :من �أ�سباب الع�صبية عائد �إىل عوامل وراثية و�أخرى اقت�صادية
�صادق يو�سف  :ع�صبية الأطفال ناجتة من الو�سط االجتماعي الذي يعي�ش فيه الطفل داخل الأ�سرة
�أحمد بكري  :حذا ِر من الع�صبية التي ت�ضيع على الإن�سان �أجمل حلظات العمر
هدى علي :الع�صبية �أفقدته حمبة من حوله وا�شتهر ب�أنه �إن�سان �صعب
بهاء الدين عامر :خ�سرت �أحد �أ�صدقائي املقربني ب�سبب االنفعال
هند علي � :أعاين من الع�صب ّية الزائدة ومبج ّرد �أن يحا َول �أحد احلديث معي �أجه�ش بالبكاء
في�صل �أبو مانع  :يف�ضل تناول امل�شروبات املنزوعة الكافيني من �أجل التخفيف من حدة التوتر
ت���ع���اين م����ن ال��ع�����ص��ب�� ّي��ة ال����زائ����دة
ومب��ج�� ّرد �أن ي��ح��ا َول �أح��د احلديث
معها جته�ش بالبكاء.
وتن�صح هند قائلة يجب على املر�أة
عند ال�شعور بالع�صب ّية حماولة
التزام ال�صمت والت�أنيّ قبل التف ّوه
ب�أي كالم �أو القِيام ب�أية ت�ص ّرفات،
وال��ل��ج��وء �إىل ال�����ص�لاة وذك����ر اهلل
تعاىل.

جينات وراثية اكت�سبتها من والدي
الع�صبي  ،وك��ن��ت �أرث بع�ضا من
تلك الع�صبية التى �أحاول �أال �أفقد
بها �أع���ز م��ا �أم��ل��ك و�أن���ا �أح����اول �أن
�أف���رغ طاقتي با�ستمرار مبمار�سة
الريا�ضة فهي تخفف عني �شحنة
ك��ب�يرة وت��ك�����س��ب��ن��ي ���س��ع��ادة دائ���م���ا ،
والإن�سان القوي هو من ي�ستطيع
ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ع�����ص��ب��ي��ت��ه التي
تفقده �أجمل الأ�شياء .
وعن مواقف �سابقة ت�أذى منها قال وق���ال رج���ل ال��ط��ب الدكتور
ع��ام��ر فقد خ�سرت م��ن قبل �أحد في�صل �أبو مانع:
�أ�صدقائي املقربني ب�سبب االنفعال� ،إن الع�صبية هي عدم القدرة على
وقمت ب�سبه �أكرث من مرة ما جعله الت�صرف يف بع�ض املواقف ،والقيام
ب�������س���ل���وك���ات ي��ط��غ��ى ع��ل��ي��ه��ا طابع
يقاطعني منذ فرتة طويلة .
وقالت هند علي معلمة �أطفال  :ال��ع��دوان��ي��ة��� ،س��واء داخ���ل البيت �أو
على املحيطني باملر�أة من �أهلها �أو خارجه ،ويحاول دائماً الهروب من
زوجها �أو �أبنائِها معرفة الأ�سباب �أ�سرته �أو من الأ�شخا�ص املقربني
ال����واق����ع����ة وراء ع�������ص���ب��� ّي���ة امل�������ر�أة ل���ه ،وق���د ي��ذه��ب الأم�����ر ب����الأب �أو
وحماولة امت�صا�ص هذه الع�صب ّية الأم �إىل �إف��راغ جام ع�صبيته على
وعدم لومها �أو حماولة معاقبتها  ،الأط��ف��ال � ،سواء بال�ضرب �أو بقلة
بل م�ساعدتها للتخ ّل�ص منها � ،أو الرعاية وااله��ت��م��ام بهم وبالطبع
حم��اول��ة ت��ذك�يره��ا مب��ا ب���دَر منها يفقد الع�صبي عالقته االجتماعية
وحمبة الكثري من النا�س وي�صبح
�أثناء الع�صب ّية.
وع��ن ع�صبيتها �أ���ش��ارت هند �أنها �شخ�صا منبوذا يف عامل منعزل .

و�أ�ضاف �أبو مانع  :التوتر الع�صبي
ال�������ذي مي����ر ب����الإن���������س����ان ب�صورة
يومية ميكن �أن ي�سبب له ال�شعور
ب��ال�����ص��داع يف ال��ر�أ���س والإره�����اق يف
ع�������ض�ل�ات اجل�������س���م ،ك���م���ا يت�سبب
التوتر الع�صبي يف ارت��ف��اع �ضغط
ال�����دم ،وه����ذا ال��ت��وت��ر �أو ال�ضغط
الع�صبي ي�ضعف مناعة الإن�سان
وي���ج���ع���ل ج�����س��م��ه جم�����اال خ�صباً
للإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض.
و�أ����ش���ار �أب����و م��ان��ع ع��ن��دم��ا ميار�س
الإن�����س��ان ال��ري��ا���ض��ة ي��ف��رز ج�سمه
ه��رم��ون��ات طبيعية ا���س��م��ه��ا «بيتا
ان������دروف���ي��ن» حت�������ارب ه���رم���ون���ات
ال���ت���وت���ر والإج����ه����اد ال���ت���ي تع�صف
ب��ح��ال��ة اجل�����س��م ال�����ص��ح��ي��ة ،وهذه
الهرمونات الطبيعية التي يفرزها
اجل�سم �أث��ن��اء ممار�سته الريا�ضة
ه���ى ال���ت���ي ت�����ش��ع��رن��ا باال�سرتخاء
ب��ع��د االن���ت���ه���اء م��ب��ا���ش��رة م���ن �أداء
التمرينات الريا�ضية �أو ممار�سة
خمتلف �أنواع الريا�ضات.
وق����ال �أب����و م��ان��ع  ،م���ن امل��ه��م جدا
�أي���������ض����اً ل��ل��ت��خ��ل�����ص م�����ن التوتر
الع�صبي وال�ضغط النف�سي تقليل

كمية الكافيني التي تدخل ج�سم
الإن�سان ويطول ت�أثريها يف اجل�سم
ل�ساعات بعد تناولها ،لأن الكافيني
يرفع م��ن �ضغط ال��دم وي��زي��د من
�إف��راز هرمون «الأدرنيالني» الذي
ه����و ه����رم����ون ال���ت���وت���ر الع�صبي.
والكافيني يجعل اجل�سم يبالغ يف
رد فعله جتاه التوتر الع�صبي كما
�أن����ه امل�����س���ؤول ع��ن ب��ع�����ض �أمرا�ض
ال���ق���ل���ب ،ول����ذل����ك ي��ف�����ض��ل تناول
امل�شروبات املنزوعة الكافيني من
�أج���ل التخفيف م��ن ح���دة التوتر
التي ت�صيبنا يف حياتنا اليومية.
و�أخ������ذ ف��ت�رة ا����س�ت�راح���ة ق�صرية
م��ع ال��ع��م��ل ق��د ال ت��ط��ول ع��ن 10
دق��ائ��ق ي�ساعد على تخفيف حدة
ال��ت��وت��ر وع��ل��ى ح��ل امل�شكالت التي
قد يقابلها الإن�سان يف عمله ،كما
�أن تركيز انتباهنا �إىل �أ���ش��ي��اء قد
تكون م�ضحكة ي�ساعدنا كثرياً يف
التخفيف من ح��االت التوتر التي
ت�صيبنا لأن ال�ضحك يحفز �إفراز
هرمون «بيتا �أن��دروف�ين» امل�س�ؤول
ع��ن اال���س�ترخ��اء وال��ه��دوء ،كما �أن
ال�ضحك �أي�����ض��اً ي�ساعد الإن�سان

على التفكري ب�إيجابية �شريطة �أن
يعرف املرء بع�ض الطرق للح�صول
على املرح و�أن ي�سعى �إليها.
وعن ر�أي الطب النف�سي قال
الدكتور �صادق يو�سف :
هناك اختالف بني ع�صبية الرجل
واملر�أة والطفل  ،نعم  ،الطفل �أ�صبح
�ضحية للع�صبية و يوجد نوعان
من الع�صبية لدى الأطفال ،النوع
الأول اال�ستجابة ل�ضغوط وظروف
يعي�ش فيها الطفل ،كال�ضغط عليه
من �أجل القيام ب�أمر ما� ،أما النوع
ال��ث��اين ف��ه��و �إ���ص��اب��ة ال��ط��ف��ل فع ً
ال
ب���أح��د الأم��را���ض النف�سية كنق�ص
االنتباه وفرط احلركة ،بالإ�ضافة
�إىل نوبات االندفاع وكذلك مر�ض
القلق املزمن ،ومن �أعرا�ضه التوتر
ال�����ش��دي��د وال��ق��ل��ق وال��ع��ن��اد وكرثة
ال��ب��ك��اء ،و�أي���� ً���ض���ا �أم���را����ض اكتئاب
ال��ط��ف��ل ،حيث �إن الطفل املكتئب
ي���ع�ب�ر ع����ن اك���ت���ئ���اب���ه بالع�صبية
وال�صراخ والبكاء ال�شديد والقلق
�أثناء النوم ومزاجه ال�سيئ.
و�أرج������ع ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف �أ�سباب

ع�����ص��ب��ي��ة الأط����ف����ال �إىل �أن ج����ز ًءا
منها وراثي من الآباء �إىل الأبناء،
ف��ع�����ص��ب��ي��ة الأط�����ف�����ال ن���اجت���ة من
ال��و���س��ط االجتماعي ال���ذي يعي�ش
فيه الطفل داخل الأ�سرة الع�صبية،
فالطفل يتعلمها عندما يرى الأم
والأب ،يت�صرفان بع�صبية.
�أم���ا ع��ن كيفية التغلب ع��ل��ى هذه
ال����ظ����اه����رة ف����ق����ال �أ�����س����ت����اذ الطب
النف�سي �إن على الآباء �أن يتعاملوا
مع الطفل الع�صبي ب�صدر وا�سع
وب��ح��ن��ان وي�����س��ت��وع��ب��وا �أن للطفل
ق������درة م��ع��ي��ن��ة ع���ل���ى اال�ستيعاب،
والب����د م���ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه بهدوء
للتقليل من حدة الع�صبية لديه،
لأن الع�صبية ت�ؤثر يف قدرة الطفل
على اال�ستيعاب والتفوق الدرا�سي.
وع��ن ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن الع�صبية
قال الدكتور يو�سف � :إن الزوجة
الع�صبية تنتج عن ظ��روف �أ�سرية
معينة فقد تكون قد تعر�ضت لنوع
م��ن ال���ع���دوان ال�سلبي وه���و �أ�سو�أ
�أن��واع العدوان فهي تنفعل وهو ال
ي���رد عليها ل��ي��ب��دو �أم����ام الآخرين
ب����أن���ه ال��ط��ي��ب ال����ه����ادئ امل�ستكني
املفرتى عليه من قبل زوجته.
وم��ن �أه���م �صفات امل����ر�أة الع�صبية
ال��ت��ي ك�شفت عنها ال��درا���س��ة  :هي
ع����دم ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت�����ص��رف يف
ب��ع�����ض امل����واق����ف ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
وج�����ود ب��ع�����ض ال�����س��ل��وك��ات لديها
حتمل مزيداً من العدوانية� ،سواء
داخل البيت �أو خارجه ،وهي دائماً
حت��اول ال��ه��روب م��ن اجل��و املحيط
ب��ه��ا��� ،س��واء الأ���س��رة �أو الأ�شخا�ص
املقربني �إليها ،فكثريا ما تلج�أ �إىل
اخل���روج م��ن البيت مب��ف��رده��ا �إىل
مكان خال بعيد عن زيارة الأقارب
واالجتماع مع الأ�صحاب مما ي�ؤثر
ع��ل��ى ع�لاق��ات��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة يف
حميط الأ�سرة والأ�صدقاء.

جامعة الإمارات تبحث التعاون البحثي مع جامعة بلجراد يف جمال تخزين الطاقة من خالل املكثفات فائقة القدرة
•• العني-الفجر:

قام فريق علمي بقيادة الدكتور غالب احل�ضرمي الربيكي-مدير جامعة
الإم���ارات العربية املتحدة ب��الإن��اب��ة -ب��زي��ارة علمية �إىل جامعة بلجراد
بدولة �صربيا بهدف التبادل العلمي وا�ستقطاب اخلربات.
و�أ�سفرت هذه الزيارة عن توقيع عمداء كليات العلوم من اجلانبني مذكرة
تعاون م�شرتك ،كما �أو�صى اجلانبان باقرتاح م�شروع بحثي يف جمال
تخزين الطاقة من خالل املكثفات فائقة القدرة.
و ّ
مت �أي�ضاً اق�تراح متديد التعاون لي�شمل بع�ضاً من املناهج الدرا�سية
ف�ض ً
ال عن الأبحاث امل�شرتكة وامل�شاريع البحثية والتبادل العلمي والذي
ي�شمل الطلبة وهيئة التدري�س والأبحاث على حد �سواء.
و�أك��د الدكتور غالب احل�ضرمي الربيكي على "�أهمية هذه ال�شراكات
الأك��ادمي��ي��ة ،وال��ت��ي تعزز م��ن ري���ادة اجلامعة يف جم��ال البحث العلمي ،الطالبي والأكادميي مما يعود بالنفع على اجلامعتني".
و�إث��راء القدرات العلمية ودع��م اخل�برات الأكادميية من خالل التبادل فيما �أ�شار الدكتور �أحمد م��راد -النائب امل�شارك للبحث العلمي �إىل �أن

جامعة الإم����ارات "حتر�ص على خلق ���ش��راك��ات بحثية ت�سهم يف عملية
تعزيز الن�شر العلمي وتو�سيع �آفاق التعاون البحثي مع امل�ؤ�س�سات الدولية،

وقد طرحت هذه الزيارة �إمكانية متويل م�شاريع بحثية م�شرتكة بني
اجلامعتني وخا�صة تلك التي تخدم القطاعات احليوية يف البلدين،
وبالتايل �إيجاد حلول علمية لتحديات جمتمعية ملمو�سة".
وزار الوفد خمتربات الأبحاث باجلامعة ،واطلع على الإع��دادات عالية
التقنية للمختربات� ،إىل جانب مركز �أبحاث "فالتاكوم" ال��ذي ُيعنى
بنقل الأفكار البحثية �إىل منتج قابل للت�صنيع ،وت�صدير هذه املعرفة �إىل
�شركات حملية وعاملية يف جماالت ُتع ّد فريدة من نوعها.
�ض ّم الوفد مدير جامعة الإم���ارات العربية املتحدة بالإنابة ،والدكتور
�أحمد م��راد -النائب امل�شارك للبحث العلمي -و فريق من كلية العلوم
م���ؤل��ف م��ن الدكتور معمر ب��ن ك���رودة ،عميد الكلية ،و الدكتور عبا�س
خليل ،رئي�س ق�سم الكيمياء ،والدكتور فتحى حممد ح�سن� ،أ�ستاذ م�ساعد
بق�سم الكيمياء ،والدكتور عادل النجار� ،أ�ستاذ م�شارك بق�سم الفيزياء،
وكذلك الدكتور �سعيد النعيمي� ،أ�ستاذ م�ساعد من ق�سم امليكانيك يف كلية
الهند�سة.
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هيئة النقل عجمان تنال �شهادة �أيزو يف تطبيق
نظم �إدارة ا�ستمرارية الأعمال واجلودة
•• عجمان -الفجر:

08

حت��ق��ي��قً��ا ل�ل��أه���داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل –
ع��ج��م��ان وت��ب��ن��ي �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات وامل��ع��اي�ير العاملية
وت��ع��زي��ز ج���ودة العمل امل�ؤ�س�سي ،ح�صلت الهيئة على
�شهادة املطابقة للموا�صفة العاملية �آيزو �إدارة ا�ستمرارية
الأع��م��ال  ISO22301و�شهادة اي��زو �إدارة اجلودة
 ISO9001من �شركة ،Lloyd's Register

بعد ان جنحت يف تطبيق ا�سرتاتيجية متكاملة تت�ضمن
الإج�����راءات وال��ت��داب�ير اخل��ا���ص��ة با�ستمرار الهيئة يف
تقدمي خدماتها الرئي�سية للمجتمع �أث��ن��اء الطوارئ
والأزمات والكوارث وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية.
و�أك�����دت ال�����س��ي��دة ر���ش��ا خ��ل��ف ال�����ش��ام�����س��ي امل���دي���ر العام
لهيئة النقل عجمان – بالندب :حتر�ص الهيئة على
تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف كافة الإج���راءات
والتطبيقات لتحقيق ر�ؤي��ة الهيئة واال�ستعداد ملواكبة

ال��ت��غ�يرات ال�سريعة ال��ت��ي ن�شهدها ال��ي��وم ،م��ن خالل
اتخاذ التدابري والإج����راءات التي ت�ضمن ا�ستمرارية
عمل وفق �أعلى معايري �إدارة اجلودة،
ويعد وجود �شهادة املطابقة للموا�صفة العاملية �آيزو ،هو
�ضمان لتحقيق �أعلى درجات ر�ضا املتعاملني واال�ستجابة
ال�سريعة مما يعزز من رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة
وحتقيق �أق�صى معايري االمن وال�سالمة لتحقيق ر�ؤية
الهيئة يف تطبيق "نقل �آمن ،م�ستدام ومتطور".

بيئة �أبوظبي تنقل  20ر�أ�سا من املها العربي �إىل الأردن

•• �أبوظبي-وام:

�أكملت هيئة البيئة – �أبوظبي م�ؤخراً مهمة ناجحة لنقل  20ر�أ�سا من املها
العربي �إىل اململكة الأردنية الها�شمية والتي مت �إطالقها يف حممية ال�شومري
للأحياء الربية.
وخ�ضع القطيع قبل عملية الإط�لاق للرقابة البيطرية يف حظائر الت�أقلم يف
املحمية يف حني �ست�ستمر عمليات املراقبة بعد الإطالق للت�أكد من �أنها تتمتع
بحالة جيدة و�صحية وقادرة على الت�أقلم ب�شكل جيد مع حميطها اجلديد.
ويعد هذا االط�لاق خطوة هامة لإع��ادة توطني املها العربي وتعزيز �أعدادها
يف الربية يف بيئاته الطبيعية داخل حمميات وا�سعة �ضمن املناطق التي كانت
تعي�ش فيها يف ال�سابق وتكوين قطعان متنامية قادرة على االعتماد على ذاتها
والتجول بحرية يف مواطنها الطبيعية يف ظل �إدارة فعالة وخطة حماية طويلة
الأمد.
وت�أتي عملية الإطالق يف �إطار مذكرة تفاهم موقعة بني هيئة البيئة – �أبوظبي
واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة حول م�شروع تطوير قطيع حيوي من املها
العربي يف حممية ال�شومري للأحياء الربية يف الأردن وال��ذي تنفذه الهيئة

بالتعاون مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يف الأردن وذلك لتعزيز جهود
الطرفني للعمل على ت�أ�سي�س قطيع حيوي وم�ستدام للمها العربي يف املحمية
من خالل تنويع امل�صادر الوراثية واعادة ت�أهيل املراعي واملوائل الطبيعية.
ويهدف امل�شروع �إىل �إط�لاق  20ر�أ�سا من املها العربي يف حممية ال�شومري
للأحياء الربية و�ضمان ت�أقلمهم مع بيئة املنطقة �إ�ضافة �إىل حت�سني البنية
ال��وراث��ي��ة لقطيع املها العربي وتقليل احتمالية االخ��ت�لاالت ال��وراث��ي��ة خللق
قطيع حيوي وا�ستدامة مناطق رعوية منا�سبة وكافية لأفراد املها العربي من
خالل حت�سني احلمولة الرعوية وايجاد وت�أهيل مناطق رعوية جديدة خارج
حدود املحمية تتمثل بزيادة م�ساحة حممية ال�شومري للأحياء الربية.
كما يهدف امل�شروع �إىل تطوير برنامج ومركز تعليمي لطلبة املدار�س لزيادة
الوعي البيئي جتاه برامج الإكثار و�إعادة التوطني وتطبيق برنامج �سياحة بيئية
وباال�ستفادة من برنامج �إكثار املها العربي وزيادة الوعي لدى زوار املحمية.
وقال �أحمد الها�شمي املدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي الربي والبحري
بالهيئة" :ت�أتي عملية �إطالق املها العربي يف اململكة الأردنية الها�شمية ا�ستكما ًال
للجهود التي بد�أها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
يف احلفاظ على ال�تراث الثقايف والطبيعي يف �شبه اجلزيرة العربية وتنفيذاً

لربنامج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لإع��ادة توطني املها العربي يف مناطق انت�شاره
الطبيعي الذي انطلق عام  2007و�ساهم بتعزيز �أعداد املها يف الربية.
وقد �ساهم هذا الربنامج الطموح يف تعزيز اجلهود املبذولة حلماية املها العربي
وزيادة �أعداده يف الربية ف�ض ً
ال عن تغيري حالة املها العربي يف القائمة احلمراء
ل�لاحت��اد ال��ع��امل��ي ل�صون الطبيعة م��ن "مهددة باالنقرا�ض" �إىل "معر�ضة
لالنقرا�ض" يف عام  2011يف خطوة اعتربت من �أهم الإجنازات يف جمال
�إعادة توطني الأنواع على امل�ستوى العاملي".
و�أ�شار الها�شمي �إىل �أن الربنامج �ساهم �أي�ضا يف زيادة �أعداد املها العربي �ضمن
مدى انت�شاره الطبيعي والتاريخي يف دولة الإم��ارات و�سلطنة عمان واململكة
الأردن��ي��ة الها�شمية وذل��ك بعد �أن مت �إط�لاق �أك�ثر من  1000ر�أ���س من املها
العربي.
وذكر �أن دولة الإمارات ت�أوي اليوم �أكرث من  10,000ر�أ�س حتت�ضن �أبوظبي
ح��وايل  5000منها حيث تعترب �أك�بر جمموعة من املها العربي يف العامل"
كما وت�ست�ضيف الهيئة الأمانة العامة ل�صون املها العربي وي�أتي ذلك ت�أكيداً
على التزام حكومة �أبوظبي بدعم املبادرات الرامية �إىل �إعادة املها العربي ملوائله

الطبيعية.
ي�شار �إىل �أنه وفقاً ملذكرة التفاهم املوقعة بني هيئة البيئة – �أبوظبي واجلمعية
امللكية حلماية الطبيعة حول م�شروع تطوير قطيع حيوي من املها العربي يف
حممية ال�شومري للأحياء الربية يف الأردن ت�سعى �إىل ت�أمني بيئة مالئمة
ملجموعات املها العربي يف املحمية وحمايتها �إ�ضافة �إىل الأنواع الربية الأخرى
مما �سيتيح الفر�صة �أم��ام املحمية ال�ستدامة قطيع حيوي و�صحي من املها
العربي وتطبيق برامج �أخرى م�ستقبلية من برامج �إعادة التوطني.
كما �ستكون هناك فر�صة كبرية من خالل امل�شروع لرفع الوعي لدى املجتمعات
املحلية وطلبة املدار�س من خالل العديد من الن�شاطات و�إ�شراك املجتمع املحلي
باملراحل املختلفة لربامج �إعادة التوطني.
يذكر �أن حممية ال�شومري للأحياء الربية التي تقع يف قلب البادية الأردنية
بالقرب من قرية االزرق وتبعد م�سافة  120كم �إىل ال�شرق من العا�صمة عمان
كانت قد ت�أ�س�ست يف عام  1975بدعم من اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
وال�صندوق العاملي للطبيعة لتكون �أول حممية طبيعية يف اململكة الأردنية
الها�شمية و�شهدت املحمية �إعادة �إطالق املها العربي فيها حيث �سميت فيما بعد
مبوطن املها العربي.

ترحيب وا�سع بامل�شاركة يف الكوجنر�س العاملي للإعالم

وفد (وام) يبحث التعاون امل�شرتك مع م�ؤ�س�سات �إعالمية وبحثية �أمريكية
•• وا�شنطن -وام:

بحث وف��د من وكالة �أن��ب��اء الإم���ارات "وام" �سبل تعزيز التعاون الإعالمي
امل�شرتك والتبادل الإخباري مع عدد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية والبحثية يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها وفد "وام" برئا�سة �سعادة حممد جالل
الري�سي مدير عام وكالة �أنباء الإم��ارات �إىل عدد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية
والبحثية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ت�أتي الزيارة يف �إطار جهود وكالة �أنباء الإم��ارات الرامية �إىل تو�سيع نطاق
�شراكاتها مع كربى امل�ؤ�س�سات الإعالمية الدولية امل�ؤثرة ال�سيما الأمريكية
منها مبا يعزز انت�شار ر�سالة الإم��ارات احل�ضارية و الإن�سانية على م�ستوى
العامل �إىل جانب دعوتها للم�شاركة يف الدورة الأوىل من الكوجنر�س العاملي
ل�ل�إع�لام ال���ذي ت�ست�ضيفه �أب��وظ��ب��ي يف نوفمرب م��ن ال��ع��ام اجل���اري و ذلك
تعزيزا للح�ضور الدويل يف هذا املحفل الإعالمي الدويل .و�أ�شادت امل�ؤ�س�سات
الإعالمية والبحثية الأمريكية التي زارها وفد وكالة �أنباء الإمارات ب�أجندة
الكوجنر�س العاملي للإعالم و حماورها التي تغطي طيفا وا�سعا من جماالت
�صناعة الإع�لام و الإع�لام اجلديد و �سبل معاجلة التحديات التي تواجه
الإعالم عامليا بح�ضور عربي و دويل وا�سع  ..و �أبدت ترحيبا وا�سعا بامل�شاركة
يف هذا احلدث الإعالمي الدويل املهم.
و قد ا�ستهل وفد "وام" جولته بزيارة " املجل�س الأطل�سي " امل�ؤ�س�سة البحثية
الأمريكية و مقرها وا�شنطن وجرى بحث �سبل تعزيز التعاون البحثي بني
اجلانبني يف خمتلف امل��ج��االت ومناق�شة �أط��ر �صناعة الإع�ل�ام مبا يف ذلك

الأبحاث التي يجريها املجل�س لك�شف و �شرح املعلومات امل�ضللة " �أين و متى
حتدث".
وزار وفد "وام" �صحيفة "ذا هيل" الأمريكية و مقرها وا�شنطن والتي ت�أ�س�ست
يف عام  1994وت�شمل تغطيتها "الكونغر�س والرئا�سة وال�سلطة التنفيذية
واحلمالت االنتخابية" و يتم توزيعها ب�شكل مطبوع جمانا يف جميع �أنحاء
وا�شنطن و على جميع مكاتب الكونغر�س وهي مملوكة ملجموعة Nexstar
 ..Media Groupويف عام  2020كانت �أكرب موقع �إخباري �سيا�سي
م�ستقل يف الواليات املتحدة.
واطلع وفد الوكالة خالل الزيارة على �آليات العمل يف ال�صحيفة و ناق�ش
�إمكانية التعاون امل�ستقبلي بني اجلانبني يف جم��ال التبادل الإخ��ب��اري مبا
يخدم توجهاتهما الإعالمية.
كما التقى وف��د "وام"  ..ديفيد جرينهالغ ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الأعمال
الأمريكي – الإماراتي  ..و �أكد اجلانبان خالل اللقاء �أهمية املجل�س ودوره
يف تعزيز التعاون االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدين كونه يعك�س عالقات
ال�شراكة اال�سرتاتيجية الرا�سخة ب�ين دول��ة الإم����ارات وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
و ناق�ش الطرفان الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الإعالم
الإم��ارات��ي �ضمن م�سارات الإم��ارات للخم�سني عاما املقبلة وما ميتلكه من
بيئة �أعمال وت�شريعات مرنة �إ�ضافة �إىل بنية حتتية رقمية متطورة تعزز
منو قطاع الإع�ل�ام مبختلف �صنوفه ا�ستنادا �إىل التكنولوجيا والتقنيات
امل�ستقبلية والذكاء اال�صطناعي.
من جهته قال ديفيد جرينهالغ �إن جمل�س الأعمال الإماراتي  -الأمريكي

جنح يف تر�سيخ التعاون االقت�صادي واال�ستثماري والتجاري بني البلدين
ال�صديقني مبا يواكب توجهاتهما نحو �صناعة م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا.
و �أ�شاد جرينهالغ بالتطور الكبري ال��ذي ت�شهده دول��ة الإم���ارات يف خمتلف
املجاالت ال�سيما قطاع الإعالم الذي يلعب دورا �أ�سا�سيا يف التعريف بالبيئة
اال�ستثمارية ال��واع��دة يف الإم����ارات وت�شجيع ك�برى ال�شركات العاملية على
الدخول �إىل �أ�سواق الدولة من خالل التعريف املهني واملوثوق مبا تزخر به
بيئة الأعمال الإماراتية من مقومات فريدة من �ش�أنها �أن ت�ساعد ال�شركات
على حتقيق معدالت منو مرتفعة.
و �أ�شار نائب رئي�س جمل�س الأعمال الإماراتي الأمريكي �إىل �أن دولة الإمارات
توا�صل ريادتها من خالل منجزها احل�ضاري التي ي�شهده العامل �أجمع..
م�شيدا بنجاح الإم��ارات يف تنظيم �إك�سبو  2020دبي و �إبهار العامل يف ظل
الظروف ال�صحية التي ي�شهدها العامل ما يعك�س �إمكانات وق��درات الدولة
اال�ستثنائية يف تنظيم �أكرب الأحداث العاملية ب�سواعد �أبنائها و�إ�صرارهم على
حتقيق النجاحات باحرتافية وكفاءة عالية.
و زار وفد وكالة �أنباء الإمارات "وام" من�صة  Axiosالإعالمية التي ت�أ�س�ست
يف عام  2017لتقدمي تغطية �أ�سرع و �أكرث ذكاء وفعالية للمو�ضوعات التي
ت�شكل عاملا �سريع التغري و�أ�صبحت منفذا �إعالميا رائدا ومعروفا لل�صحافة
عالية اجلودة مع جمهور م�ؤثر من امل�شرتكني.
ناق�ش اجلانبان �سبل تعزيز التعاون الإع�لام��ي والتبادل الإخ��ب��اري يف ظل
االجت��اه��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت�شكل و���س��ائ��ل الإع��ل�ام وط���رق تغطية الأخبار
ومواكبتها �إ�ضافة �إىل دور التكنولوجيا اجلديدة يف تغيري كيفية ا�ستهالك
اجلمهور للأخبار.

و �أكد �سعادة حممد جالل الري�سي �أن الإمارات و الواليات املتحدة الأمريكية
ترتبطان بعالقات ا�سرتاتيجية را�سخة يف خمتلف املجاالت ت��زداد �صالبة
وق��وة بدعم ورعاية قيادتي البلدين ال�صديقني ..وق��ال �إن الزيارة ت�أتي يف
�إطار ا�سرتاتيجية وكالة �أنباء الإم��ارات "وام" الرامية �إىل تر�سيخ التعاون
الإعالمي والبحثي مع كربى امل�ؤ�س�سات الدولية ال �سيما الأمريكية منها مبا
ي�سهم يف تعزيز ح�ضور �إجنازات الإمارات احل�ضارية والإن�سانية على م�ستوى
العامل وذلك متا�شيا مع وثيقة مبادئ اخلم�سني.
و �أ�ضاف �أن قطاع الإعالم الإماراتي ويف مقدمته وكالة �أنباء الإمارات و مبا
ميتلكه من خربات ومقومات فريدة و ت�أثري دويل وا�سع قادر على لعب دور
مهم يف �إب��راز توجهات الدولة وريادتها يف خمتلف املجاالت اال�سرتاتيجية
و الذي جت�سد م�ؤخرا بتد�شني متحف امل�ستقبل الذي يعد �أيقونة معمارية
ملهمة جت�سد ري��ادة الإم���ارات ور�ؤيتها نحو م�ستقبل �أك�ثر ازده��ارا وتطورا
يجعل من االبداع واالبتكار ركائز �أ�سا�سية يف م�سرية الدولة للخم�سني عاما
املقبلة.
وع�ب�ر ���س��ع��ادت��ه ع��ن تطلعه مل�����ش��ارك��ة امل���ؤ���س�����س��ات الإع�لام��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف
الكوجنر�س العاملي للإعالم الذي ت�ست�ضيف �أبوظبي يف نوفمرب املقبل من
�أجل �إطالق منوذج ا�ستثنائي لل�شراكات الإعالمية العاملية وتعزيز التعاون
الإع�ل�ام���ي ال����دويل ان��ط�لاق��ا م��ن �أب��وظ��ب��ي �إىل ال��ع��امل �أج��م��ع وال��ت��ي �أبدت
بدورها ترحيبا كبريا بامل�شاركة .و يف ختام الزيارة قدم مدير عام وكالة �أنباء
الإمارات �شكره وتقديره �إىل القائمني على �سفارة الدولة يف وا�شنطن لتوفري
الدعم الكامل لوفد الوكالة خالل زيارته ما كان له الأثر الكبري يف �إجناحها
و حتقيق �أهدافها املن�شودة.

يف حمطته الأخرية ( ..وام) ت�ستعر�ض �أبرز االبتكارات احلكومية والفردية يف الإمارات تبتكر 2022
•• �أبوظبي-وام:

اختتمت دول��ة الإم���ارات �أم�س فعاليات "الإمارات تبتكر  "2022التي
ام��ت��دت ط���وال  28ي��وم��ا مت خاللها الإع�ل�ان ع��ن جمموعة ك��ب�يرة من
االبتكارات الفريدة التي ت�سهم يف تطوير العمل امل�ؤ�س�سي وتخدم النه�ضة
التنموية ال�شاملة لدولة الإمارات.
وك��ان من الالفت ت�صدر امل�شاريع االبتكارية احلكومية التي �أطلقتها
الوزارات املختلفة والتي �سعت لتعزيز اجلانب االبتكاري يف اخلدمات التي
تقدمها ،فيما �أتاح �شهر االبتكار الفر�صة �أمام الأفراد لإطالق ابتكاراتهم
يف خمتلف املجاالت.
وتف�صي ً
ال� ،أطلقت وزارة تنمية املجتمع ،التي ك�شفت عن النظام الذكي
"�صون" للك�شف املبكر عن الإ�ساءة املحتملة بحق �أي من �أفراد الأ�سرة
م��ن خ�لال توجيه ح��زم��ة م��ن الأ���س��ئ��ل��ة يتم م��ن خاللها ال��و���ص��ول �إىل
املعلومات واحلقائق التي تك�شف عن حالة ال�شخ�ص من حيث ما �إذا كان
يف و�ضع �آمن وم�ستقر �أو درجة تعر�ضه للإ�ساءة ،وعما �إذا كان يحتاج �إىل
ا�ست�شارات متخ�ص�صة� ،أو مبراجعة املخت�صني للتدخل ومبا�شرة احلالة
يف حال و�صول التقييم للخط الأحمر.
و�سلطت ال��وزارة خالل فعاليات "الإمارات تبتكر  "2022ال�ضوء على

عدد من الأجهزة امل�ستحدثة يف مركز "معني" من �أجل �أ�صحاب الهمم
�أب��رزه��ا برنامج وج��ه��از  Neuroformaلإع���ادة الت�أهيل احلركي
واملعريف وجهاز  TeleCockpitوهو نظام لإعادة الت�أهيل والت�أهيل
ع��ن بعد ق��ائ��م على تقنية ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي �إ���ض��اف��ة �إىل Sanbot
 Robotوه��و روب���وت تفاعلي ي�ساعد على تعليم وت�أهيل �أ�صحاب
الهمم.
ب��دوره��ا �أطلقت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ،من�صة "تطمني" التي
تعترب الأوىل م��ن نوعها على م�ستوى املنطقة لتعقب وتتبع مراحل
ت�صنيع املنتجات ال��دوائ��ي��ة ،وال��ت��ي تهدف لت�أمني �إم���داد ت��وري��د مرافق
الرعاية ال�صحية بالدولة بهذه املنتجات ،ومن امل�شاريع التي عر�ضتها
الوزارة م�شروع " " GS1وهو تطبيق لنظام "الباركود" اخلا�ص بتتبع
ت��وري��د وت��وزي��ع الأدوي����ة م��ن خ�لال توحيد �آل��ي��ات ال�ترم��ي��ز والت�سل�سل
لتتبع الأدوي��ة وتوحيد ال�سيا�سات و�آليات االمتثال واملعايري بالإ�ضافة
�إىل م�شروع خدمة مكتب املطالبات لإدارة املعلومات املركزية املتعلقة
مبطالبات الت�أمني الإلكرتونية وتتبعها وبالتايل رفع م�ستوى اخلدمات
ال�صحية وتوفري التكاليف املتعلقة بالرعاية ال�صحية يف الإمارات بهدف
بناء قاعدة مركزية لتحليل البيانات املتعلقة مبطالبات الت�أمني.
بدورها عر�ضت وزارة التغري املناخي والبيئة م�شروع "البارجيل الأخ�ضر"

وهو م�شروع مبتكر يهدف �إىل توظيف تقنيات الإنتاج املبتكرة للطحالب
املحلية ال��ت��ي مت جمعها م��ن التجمعات امل��ائ��ي��ة يف البيئة ال�صحراوية
الإم���ارات���ي���ة �ضمن حم��ط��ات م�صغرة �صممت ع��ل��ى �شكل "البارجيل"
ال�تراث��ي ،وتعمل الطحالب على امت�صا�ص وتخزين غ��از ث��اين �أك�سيد
الكربون من اجلو وامت�صا�ص الغبار ،بهدف تخفي�ض معدالت انبعاثات
ال��غ��ازات الدفيئة ،وتتم مراقبة االنبعاثات الكربونية ب�شكل ف��وري من
خالل من�صة �إلكرتونية.
و قدمت الهيئة العامة للطريان امل��دين برنامج التخطيط با�ستخدام
ال��ذك��اء اال�صطناعي ،وه��و م�ساعد �إل��ك�تروين ي�ساعد م�س�ؤويل مراقبة
احل��رك��ة اجل��وي��ة على تعزيز ال��ك��ف��اءة وزي���ادة ال��ق��درات وميكنه معاجلة
املعلومات ب�شكل ري��ع ،وتوفري توقعات دقيقة مل�س�ؤويل مراقبة احلركة
اجلوية حول احلركة اجلوية واقرتاح قرارات �آمنة و�سريعة.
و ك�شفت جمارك دبي عن "الغوا�صة اجلمركية" التي تعد ابتكاراً فريداً
من نوعه ،ميكن املفت�شني من احل�صول على �صور وفيديوهات ثالثية
الأبعاد عالية اجل��ودة لبدن ال�سفينة حتت امل��اء بهدف الك�شف عن املواد
املمنوعة واملهرب .
االبتكارات الإماراتية مل تقت�صر على م�ستوى الهيئات و امل�ؤ�س�سات بل
امتدت لت�شمل الأف��راد ومنها على �سبل املثال نظام للمالحة الداخلية

ابتكره �أحد املواطنني بهدف تقدمي خدمات من خالل الهواتف الذكية
واللوحية والآي��ب��اد ،للم�ساعدة على التجول داخ��ل ما يعرف بـ"املباين
الذكية" ك��الأ���س��واق التجارية �أو امل��ط��ارات �أو املتاحف ،والتعرف �إىل ما
حتتويه من قاعات وحمالت وممرات بوا�سطة �أجهزة ا�ست�شعار يتم زرعها
يف حوائط املبنى.
من جهتها ابتكرت املهند�سة املواطنة ،مرمي الكعبي �أداة لثقب جم�سم
الطائرة ،وذلك خالل عملها علىمبادرة طرحتها «مبادلة» لدعم �أبحاث
طلبةاجلامعات ،وح�صلت على براءة اخرتاع البتكارها.
و على م�ستوى طالب التعليم العايل والتعليم الأ�سا�سي ،جنح  3طالبات
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف �أبوظبي من ابتكار روبوت لتقليل حاالت
انت�شار فريو�س «كوفيد »19 -يف الأماكن العامة والفعاليات حيث يقوم
الروبوت بر�صد درجات حرارة الأ�شخا�ص يف الأماكن العامة ،و�إ�صداره
ر�سالة توعية للتحذير م��ن ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة م��ن خ�لال جم�سات
دقيقة لقيا�س درجات احلرارة ،كما ابتكرت طالبة بال�صف العا�شر قفازاً
ذكياً لل�سالمة لع�شاق ركوب الدراجات ،حتت عنوان "دراجة" ،وعر�ضت
م�شروعها ل��ل��م��رة الأوىل يف "�إك�سبو  2020دبي"  ،وال��ق��ف��از مت�صل
بتطبيق ذك��ي ،يهدف �إىل توفري الأم��ان واحلماية لراكبي ال��درج��ات يف
خمتلف الطرق ،ويف �أجواء الطق�س املتقلبة.
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الإمارات تر�سل طائرة �إمدادات غذائية �إىل غامبيا
•• �أبوظبي-وام:

�أر�سلت دولة الإمارات يوم اجلمعة املا�ضية طائرة م�ساعدات حتمل  48طناً
من الإم��دادات الغذائية الأ�سا�سية �إىل جمهورية غامبيا ،يف �إطار الدعم
امل�ستمر من دولة الإمارات وامل�ساهمة يف تخفيف حدة الأو�ضاع الإن�سانية،
ودعم امل�ستوى املعي�شي ل�شريحة كبرية من ال�سكان يف العديد من املناطق.
وقال �سعادة �سلطان علي احلربي� ،سفري الدولة غري املقيم لدى غامبيا،
�إن �إر���س��ال ه��ذه الإم���دادات الغذائية �إىل جمهورية غامبيا ي�أتي يف �إطار
توجيهات القيادة الر�شيدة بتقدمي الدعم واال�ستجابة للجهود الإن�سانية
املبذولة للتخفيف من حدة معاناة الأهايل ،خا�صة من الن�ساء والأطفال.
و�أ���ض��اف �أن جمهورية غامبيا م��ن �أوائ���ل ال���دول امل�ستفيدة م��ن املعونات

الطبية الإماراتية املقدمة للحد من انت�شار فريو�س " كوفيد � ،"19 -إذ
ا�ستقبلت يف مايو  2020طائرة �إمدادات وم�ستلزمات طبية ا�ستفاد منها
ن��ح��و خم�سة �آالف م��ن ال��ع��ام��ل�ين يف ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية .و�أو�ضح
�سعادته �أن دولة االمارات �أر�سلت خالل �شهر �أبريل من العام املا�ضي 67
طناً من املواد الغذائية لتعزيز اجلهود احلكومية الغامبية يف التخفيف
من ح��دة التداعيات التي فر�ضتها جائحة كوفيد -19وامتد ت�أثريها
لكثري من الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن املعونات الإم��ارات��ي��ة لغامبيا خ�لال الع�شر �سنوات
املا�ضية ناهزت  100مليون دره��م ،وتوزعت على العديد من املجاالت،
م��ث��ل :امل�����ش��اري��ع التنموية ،واالج��ت��م��اع��ي��ة ،والتعليم ،وال�����ص��ح��ة ،واملياه،
وغريها.
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تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

الهالل الأحمر ينجز احلزمة الأوىل من م�شاريع �أم الإمارات التنموية يف �إثيوبيا
•• �أدي�س �أبابا -وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي � ..أجنزت الهيئة يف جمهورية �إثيوبيا احلزمة الأوىل من
" م�شاريع �أم الإمارات التنموية " �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية الرئي�سة الفخرية لهيئة الهالل الأحمر.
ت�ضمنت امل�شاريع �إن�شاء  4مدار�س يف �إقليم باليه ،تتكون من  70ف�صال
درا�سيا ومكتبات ومكاتب للإدارة واملختربات واخلدمات الأخرى ،ي�ستفيد

منها �سبعة �آالف و 500طالب وطالبة �سنويا �إ�ضافة �إىل م�ست�شفى لرعاية
الأمومة والطفولة يتكون من عيادات خارجية وجممع عمليات وخمترب و
عنابر ووحدة للعناية بالأطفال اخلدج ومرافق �إداري��ة وخدمية ،وت�ستفيد
من خدماته � 100ألف حالة �سنويا � ..إىل جانب دعم مركز جراحة القلب
يف العا�صمة �أدي�س �أبابا بالأدوية والأجهزة الطبية.
وت�شمل احلزمة الثانية توفري  8حافالت للنقل لتي�سري �سبل املوا�صالت
والتنقل يف الإقليم.
وب�ش�أن امل�ساعدات الغذائية امل�ستمرة على مدى تنفيذ هذه امل�شاريع فقد وزع
الهالل الأحمر الإماراتي �أكرث من � 88ألف طرد غذائي ا�ستفاد منها حوال
� 700ألف �شخ�ص من ال�سكان املحليني.
كانت هيئة الهالل الأح��م��ر الإم��ارات��ي قد ع��ززت جهودها لدعم الأو�ضاع

الإن�سانية والتنموية يف �أثيوبيا ،خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أك��د الدكتور حممد عتيق الفالحي الأم�ين العام لهيئة الهالل الأحمر
الإم��ارات��ي �أن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
بالتحرك جتاه �إثيوبيا جت�سد اهتمام �سموه بتداعيات الأو�ضاع الإن�سانية
هناك ،وحر�ص �سموه على تخفيف معاناة املت�أثرين منها وتوفري ظروف
حياة �أف�ضل لهم .و قال �إن متابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
ل�سري العمل يف م�شاريع �إثيوبيا وتوجيهاته امل�ستمرة ب�إجنازها بال�سرعة
املطلوبة ،ت���ؤك��د �سعي �سموه احلثيث للحد م��ن وط����أة امل��ع��ان��اة الإن�سانية،
والعمل على تعزيز �سبل ا�ستقرار الأهايل هناك.
و �أ�ضاف الفالحي �أن توجيهات القيادة الر�شيدة يف هذا ال�صدد جت�سد قيم
الت�سامح التي تتحلى بها دول��ة الإم���ارات ،وت�ضامنها مع ال�شعب االثيوبي

و�أو�ضاعه الإن�سانية  ،وت�ؤكد العالقات املتينة التي جتمع الإمارات و�أثيوبيا
و�شعبيهما.
و قال �أمني عام الهالل الأحمر "�إن هذه املبادرة ت�أتي يف �إطار التزام الإمارات
بكونها دول��ة مانحة بقيمها الإن�سانية والتنموية جت��اه ال�شعوب ال�شقيقة
وال�صديقة ،وا�ستمرارا لنهجها املتميز يف تعزيز املبادرات التي حتد من وط�أة
املعاناة الإن�سانية وت�ساند جهود التنمية يف املجتمعات التي تطالها النكبات
الإن�سانية التي ت�ؤثر على حياة النا�س وم�صائرهم.
كانت هيئة الهالل الأحمر قد عززت ا�ستجابتها لدعم الأو�ضاع الإن�سانية
والتنموية يف �أثيوبيا و التي ا�ستهدفت ع�شرات الآالف من �أب��ن��اء ال�شعب
الإثيوبي ال�شقيق ،فيما ت�ضمنت امل��ب��ادرة اجلانب التنموي املتمثل يف بناء
 1600منزل جاري العمل فيها حاليا.

من�صور بن زايد يرت�أ�س اجتماع اللجنة العليا ب�ش�أن قطاع املاء والكهرباء يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س اللجنة العليا ب�ش�أن قطاع املاء والكهرباء يف
�أبوظبي ،اجتماع اللجنة الذي عقد �أم�س يف مقر اك�سبو  2020دبي.
اطلعت اللجنة خالل االجتماع على مراحل �سري اخلطة اخلم�سية للقطاع
وو���ض��ع��ت الأ���س�����س مل��ب��ادرات ال��ت��ح��ول والأه�����داف اال�سرتاتيجية للأعوام
اخلم�سة املقبلة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة العليا التي ت�ضم كال من معايل �سهيل
ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية التحتية ومعايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية و معايل
جا�سم حممد بوعتابه الزعابي رئي�س دائرة املالية ع�ضو املجل�س التنفيذي
ومعايل �أحمد مبارك املزروعي ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ومعايل عوي�ضة مر�شد املرر رئي�س دائرة
الطاقة يف �أبوظبي.

�سيف بن زايد يقدم واجب العزاء
بوفاة خليفة احلبتور

خليفة وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة ديرة بدبي.
•• دبي-وام:
و�أع��رب �سموه عن �صادق تعازيه لأ�سرة وذوي الفقيد،
قدم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب داع��ي��ا اهلل ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر �أن ي��ت��غ��م��ده ب��وا���س��ع رحمته
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء �إىل و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أه��ل��ه وذوي���ه ال�صرب
حممد ب��ن خليفة احلبتور ف��ى وف���اة املغفور ل��ه جنله وال�سلوان.

الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يثمن مر�سوم حاكم ال�شارقة ب�ش�أن �إعادة تنظيمه
•• ال�شارقة-وام:

ث ّمن املجل�س الأع��ل��ى ل�����ش���ؤون الأ���س��رة يف ال�شارقة ،املر�سوم
الأم�يري رقم  6ل�سنة  2022الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة �أم�س ب�ش�أن �إعادة تنظيم املجل�س م�ؤكدا
�أن ه��ذا املر�سوم يج�سد حر�ص �سموه الأب���وي على الإرتقاء
ب��الأ���س��رة ومتكينها و�سعيه ال��دائ��م للحفاظ على متا�سك و
ا�ستقرار الأ���س��ر يف �إم���ارة ال�شارقة ليكون �أف��راده��ا منتجني
وفاعلني وم�ساهمني وداعمني حلركة النمو التي ت�شهدها
الإمارة على كافة ال�صعد.
و�أ�شادت �سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن املال الأمني العام
للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة مبر�سوم �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة النابع من ر�ؤية ثاقبة من �سموه لدعم
�أوا�صر املجتمع الإم��ارات��ي والإهتمام بالأ�سرة كونها الرثوة
احل��ق��ي��ق��ة ل��وط��ن م��ت�لاح��م م�ت�راب���ط م�����ش��ددة ع��ل��ى �أن هذا
املر�سوم �سيعزز �سعي املجل�س نحو حتقيق �أهدافه وخططه
الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية يف العمل على خدمة ق�ضايا الأ�سرة
ورفع م�ستوى التنمية املجتمعية يف الإمارة و تعزيز مكانتها
والإرتقاء بها و�ضمان �إ�ستقرارها و�أمنها .
و�أكدت حر�ص املجل�س على امل�ضي قدما يف خططه وبراجمه
وال��ذي ي�سرت�شد من ر�ؤى وتوجيهات قرينة �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي

رئي�سة املجل�س الأع��ل��ى ل�����ش���ؤون الأ���س��رة بال�شارقة لتنفيذ
ال�سيا�سات املجتمعية الرائدة يف خمتلف املجاالت والق�ضايا
ال��ت��ي ت��ه��م الأ����س���رة وال��ت���أك��د م��ن ح�سن تنفيذها وحتقيقها
للتطلعات امل��ن�����ش��ودة وال��ن��ت��ائ��ج امل���أم��ول��ة م��ن خ�ل�ال حتقيق
ال��ت��ك��ام��ل ال��ن��وع��ي ب�ي�ن خم��ت��ل��ف �إدارات��������ه يف ك��اف��ة عمليات
التخطيط والتنفيذ وت��ط��وي��ر الأداء ل�لارت��ق��اء مبنظومة
الأ�سرة على م�ستوى الإمارة.
من جانبها �أكدت �سعادة مو�ضي بنت حممد ال�شام�سي رئي�س
ادارة التنمية اال�سرية �أن هذا املر�سوم الأمريي يعد واحدا من
اخلطوات ال�س ّباقة للحفاظ على الأ�سرة الإماراتية يف ظل
ال�سيا�سة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة كما
ميثل دافعا لإدارة التنمية الأ�سرية ملوا�صلة العمل على تقدمي
�أف�ضل اخل��دم��ات التوعوية والإر���ش��ادي��ة للأ�سر ووف��ق �أعلى
املعايري العاملية من �أجل �ضمان حتقيق ر�ؤية ور�سالة الإدارة
الهادفة �إىل ن�شر الثقافة الأ�سرية الإيجابية التي من خاللها
يتم �ضمان انت�شار الوعي الأ�سري يف املجتمع.
و قالت �سعادة �صاحلة غاب�ش مديرة املكتب الثقايف والإعالمي
�إن املر�سوم يج�سد حر�ص القيادة الر�شيدة لإم��ارة ال�شارقة
التي ت�سعى �إىل تقدمي كل �أ�شكال الدعم واالهتمام والرعاية
للأ�سرة الإماراتية التي تعد نواة املجتمع وبها تبنى احل�ضارات
والأمم ال�سيما و �أن املر�سوم الأمريي �سلط ال�ضوء بالتف�صيل
على الأهداف التي يجب على املجل�س �أن يعمل على حتقيقها

من خالل ن�شر الوعي ب�أهمية املحافظة على �سالمة الأ�سرة
وحمايتها وحتقيق اال���س��ت��ق��رار االجتماعي لها ع�بر تعزيز
دور الو�سائل الثقافية والإعالمية لتوعية الأ�سرة واملجتمع
والذي �سيحر�ص املكتب على تفعيله مببادرات وبرامج ترتقي
لطموحات القيادة وتلبي تطلعات املجتمع.
م��ن جانبها �أك���دت �إمي���ان را���ش��د �سيف مدير �إدارة التثقيف
ال�����ص��ح��ي �أن امل��ر���س��وم الأم��ي��ري ي��ه��ي��ئ مل��رح��ل��ة ج���دي���دة من
العمل التنموي املجتمعي يف �إمارة ال�شارقة لإيجاد املزيد من
التما�سك والإ�ستقرار الأ�سري ف�ضال عن حت�سني الأو�ضاع
ال�صحية واالجتماعية لتوفري حياة �أف�ضل ت�ضمن رفاهية
و�صحة و�سالمة املجتمع مبا يدعم التوجه اال�سرتاتيجي
ل�ل�إم��ارة يف املحافظة على ال�صحة العامة وي�سهم يف تعزيز
ج��ه��ود ال�شارقة لتكون املدينة ال�صحية الأوىل يف املنطقة
والعامل.
و �أثنت هنادي �صالح اليافعي مديرة �إدارة �سالمة الطفل
على قرار �سموه الذي من �ش�أنه تعزيز �سعي �إم��ارة ال�شارقة
لتح�سني دعائم التطوير والتنمية املتمثلة يف الأ�سر القوية
املتما�سكة الفتة �إىل �أن الإدارة �ستكون حري�صة على م�ضاعفة
اجلهود حلماية الأطفال واالرتقاء ب�أدوارهم املجتمعية ون�شر
الوعي ب�أهمية املحافظة على �سالمتهم وحتقيق اال�ستقرار
االج��ت��م��اع��ي لهم و���ص��وال �إىل جمتمع يتمتع فيه الأطفال
بال�صحة النف�سية وال�سالمة اجل�سدية ليكونوا �شركاء يف بناء
ريادة الإمارة والدولة.

الإمارات ت�شارك يف �أعمال الدورة الـ  49ملجل�س حقوق الإن�سان يف جنيف
الإم���ارات و ي�ستعر�ض فيها �أه��م �إجن��ازات الدولة يف جمال حقوق الإن�سان
•• جنيف  -وام:
و�آف���اق تعزيز ه��ذه احلقوق يف �إط��ار الع�ضوية احلالية لدولة الإم���ارات يف
ت�شارك دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف اجتماعات ال��دورة الـ  49ملجل�س جمل�س حقوق الإن�سان .و تعترب هذه الدورة ذات طابع خا�ص بالن�سبة لدولة
حقوق الإن�سان التي انطلقت �أم�س وت�ستمر حتى الأول من �أبريل املقبل.
الإمارات ،وذلك بعد فوزها بع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان الأممي للفرتة
و�ستخ�ص�ص الأي����ام ال��ث�لاث��ة الأوىل ل�لاج��ت��م��اع��ات رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى " ،2024-2022 28يف �إجن��از يعرب عن حجم التقدير واالح�ترام الدويل
فرباير -2مار�س  "2022و يلقي خاللها معايل الدكتور �أنور بن حممد للإمارات العربية املتحدة ومكانتها ودورها البارز يف دعم حقوق الإن�سان يف
قرقا�ش امل�ست�شار الدبلوما�سي ل�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة كلمة دولة حميطها الإقليمي والدويل.

و �سبق لدولة الإم��ارات �أن �شغلت ع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان لواليتني
متتاليتني على مدار � 6سنوات يف الفرتة " ،"2018-2013حيث �أن فرتة
والية �أع�ضاء املجل�س ثالث �سنوات وال جتوز �إع��ادة انتخابهم مبا�شرة بعد
�شغل واليتني متتاليتني .و�سينظر املجل�س يف امل�سائل التنظيمية والإجرائية،
ويف التقرير ال�سنوي ملفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان وتقارير
املفو�ضية ال�سامية والأمني العام ،ويف تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان،
املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق

يف التنمية .و�سيتطرق املجل�س �إىل ن�شاط هيئات و�آل��ي��ات حقوق الإن�سان،
والتقارير ذات ال�صلة باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ..فيما يوا�صل املجل�س
متابعة وتنفيذ �إعالن وبرنامج عمل فيينا ،وامل�سائل املرتبطة بالعن�صرية
والتمييز العن�صري وكره الأجانب وما يت�صل بذلك من �أ�شكال التع�صب:
متابعة وتنفيذ �إع�لان وبرنامج عمل دي��رب��ان .و�سيخ�ص�ص البند العا�شر
والأخري من جدول �أعمال الدورة  49ملجل�س حقوق الإن�سان مل�س�ألة امل�ساعدة
التقنية وبناء القدرات يف جمال حقوق الإن�سان.

�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف احلملة املرورية «التزامكم �ضمان �سالمتكم»
•• �أبوظبي-وام:

ت�����ش��ارك ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي يف حملة
ال��ت��وع��ي��ة امل����روري����ة امل����وح����دة على
م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة حت����ت ����ش���ع���ار "
ال���ت���زام���ك���م ����ض���م���ان ���س�لام��ت��ك��م "
وتركز على �أهمية االلتزام بامل�سار
املخ�ص�ص وخ��ط ال�سري الإلزامي
للمركبات ،وعدم التجاوز من غري
الأم���اك���ن امل�����س��م��وح ب��ه��ا ،وااللتزام
ال��ت��ام بال�سرعات امل��ق��ررة وذل���ك يف

�إطار الأولوية الإ�سرتاتيجية جلعل
الطرق �أك�ثر �أمنا وتعزيز الإلتزام
بقانون ال�سري واملرور.
وق��������ال ال���ع���م���ي���د حم����م����د �ضاحي
احل���م�ي�ري م���دي���ر م��دي��ري��ة امل����رور
وال���دوري���ات �إن احلملة ت��رك��ز على
توعية م�ستخدمي الطرق و�أفراد
املجتمع وتعريفهم ب�أبرز املخالفات
وال�سلوكيات اخلاطئة التي يرتكبها
بع�ض قائدي املركبات يف جماالت
ت��غ��ي�ير امل�������س���ارات ب�����ش��ك��ل مفاجئ،

وال��ت��ج��اوزات غ�ير ال��ق��ان��ون��ي��ة ،مما
ي�ؤثر يف م�ستويات ال�سالمة املرورية
ووقوع احلوادث املرورية امل�ؤ�سفة.
و�أو���ض��ح �أن احلملة تخاطب �أفراد
امل��ج��ت��م��ع ب��ع��دة ل��غ��ات وت���رك���ز على
التوعية من خالل و�سائل الإعالم
وم����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل االجتماعي
ب��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة امل����روري����ة وحث
م�ستخدمي الطريق على االلتزام
بقوانني ال�سري وامل���رور ،وااللتزام
ب��امل�����س��ارات اخل��ا���ص��ة ب��ه��م ،ومراعاة

ح���ق���وق الآخ����ري����ن ،خل��ف�����ض ن�سبة
احل�����������وادث امل�������روري�������ة �إىل �أدن�������ى
م�ستوياتها لتحقيق ر�ؤية احلكومة
االحت���ادي���ة ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة ب�أن
تكون دولة الإمارات من �أف�ضل دول
العامل �أمنا و�سالمة .
وح����ث ع��ل��ى االل����ت����زام بال�سرعات
املقررة و�إف�ساح الطريق للمركبات
التي لها �أولوية املرور القادمة من
اخل��ل��ف �أو م��ن اجل��ه��ة ال��ي�����س��رى ..
م�ؤكدا �أن احلارة الي�سرى خم�ص�صة

للتجاوز فقط وعلى قائد املركبة �أن
يحر�ص على اتباع القواعد املرورية
�إذ ���ش��رع ب��ال��ت��ج��اوز و���ش��دد ع��ل��ى �أن
ال��ت��ج��اوز اخل��اط��ئ �سبب رئي�سي يف
احلوادث املرورية.
و�أكد �ضرورة االلتزام بخط ال�سري
الإل��زام��ي عند تقاطعات الإ�شارات
ال�ضوئية ومداخل وخمارج الطرق
واحلر�ص على منع التجاوزات التي
ي��ق��وم ب��ه��ا بع�ض ال�����س��ائ��ق�ين والتي
تت�سبب ب��وق��وع احل����وادث املرورية

وت�ؤدي �إىل �إ�صابات بليغة  .و�أو�ضح
�أن املق�صود بخط ال�سري الإلزامي
ل��ل��م��رك��ب��ات ه���و ال�����س�ير امل���ل���زم على
امل�سار املقرر  /احل��ارة املخ�ص�صة /
م��ن خ�لال ع�لام��ات ال�سري واملرور
���س��واء �أك��ان��ت �شواخ�ص �أو عالمات
�أر�ضية  .ولفتت املديرية �إىل �أنها
وب���ال���ت���ع���اون م����ع ���ش��رك��ائ��ه��ا تتابع
باهتمام ر�صد التجاوزات واملخالفات
وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا وم�����دى ت����أث�ي�ره���ا على
ال�سالمة املروية ون�شرت فيديوهات

عرب من�صات التوا�صل االجتماعي
ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ���ض��م��ن اجلهود
امل�ستمرة لتعزيز ال��وع��ي امل���روري.
ونوهت �إىل �أن قانون ال�سري واملرور
والئحته التنفيذية يعاقب كل قائد
مركبة يف ح��ال ع��دم التزامه بخط
ال�سري الإل��زام��ي �أو لعدم �إف�ساحه
للطريق للقادم من اخللف �أو من
اجل��ه��ة ال��ي�����س��رى ب��ال��غ��رام��ة البالغ
قدرها  400دره��م  ..ويعاقب كل
قائد مركبة عند التجاوز ب�صورة

خ��اط��ئ��ة ب��ال��غ��رام��ة ال��ب��ال��غ قدرها
 600دره���م و  6ن��ق��اط مرورية
على رخ�صة قائدها.
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احمد بن ح�شر وح�صة تهلك ي�شهدان ملتقى م�ستقبل املخرتعني
•• دبي -الفجر:

�شهد ال�شيخ احمد بن ح�شر ال مكتوم وح�صة تهلك وكيل
وزارة تنمية املجتمع امل�ساعد لقطاع تنمية املجتمع �صباح
�أم�س ملتقى "م�ستقبل املخرتعني" جلمعية املخرتعني
االماراتية مبنا�سبة �شهر الإبتكار بدولة االم��ارات والذي
ت�����ض��م��ن ت��ك��رمي امل��خ�ترع�ين ال�����ص��غ��ار وال��ك��ب��ار ومعر�ض
اجلمعية الأول مب�شاركة  150خمرتعا وخمرتعة فندق
"رادي�سون رد " بواحة دبي لل�سيليكون.
و�أ�شاد املخرتع احمد عبداهلل جمان رئي�س جمل�س �إدارة

10

اجلمعية مب��ب��ادرة اعتماد �شهر االبتكار ب��دول��ة االمارات
ون��ت��ائ��ج��ه ال��داع��م��ة ل����روح االب��ت��ك��ار واالخ��ت��راع وم�شيدا
مب�شاركة ك��اف��ة امل���ؤ���س�����س��ات على م�ستوى ال��دول��ة يف هذا
ال�شهر .
و�شهد احلفل خليفة بن دراي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دبي لال�سعاف و�صانع االمل احمد الفال�سي ومال الدين
نائب رئي�س اجلمعية االوربية للمخرتعني  ،وكرم احلفل
اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة وه��ي بنك دب��ي اال���س�لام��ي وواح���ة دبي
لل�سيلكون وجمموعة �سامل املو�سى وهيئة كهرباء ومياه
دب���ي وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�لاق��ام��ة و����ش����ؤون االج��ان��ب بدبي

وم�ؤ�س�سة دبي لالعالم .
وت�ضمن حفل امللتقى عر�ض اخرتاع علي حميد و�سلطان
ال�شام�سي وق��دم��ت هاجر النقبي فقرة االل��ه��ام وقدمت
ا���س��ع��اف دب��ي عر�ضا الب��ت��ك��ار اال���س��ع��اف ال�صغري با�شراف
الدكتورة عائ�شة املطوع  ،فيما قدم احمد جمان حما�ضرة
" خم�سون عام من االخرتاع " فيما قدم ال�سيد حممد
علي حما�ضرة " االخرتاع وال�سعادة " .
وع��ق��ب االف��ت��ت��اح ق��ام ال�شيخ ح�شر امل��ك��ت��وم وح�صة تهلك
بجولة تفقدية لكافة م�شاريع االخرتاع املدر�سية امل�شاركة
من مدار�س الدولة وعدد من املخرتعني االع�ضاء .

عمر �سلطان العلماء يزور جناح موري�شيو�س يف �إك�سبو  2020دبي
التي مت ّكن امل�ستثمرين من بدء
م�شروعاتهم ال��رائ��دة ،من خالل
ت���ق���دمي ام����ت����ي����ازات اقت�صادية،
ت�����ش��م��ل الإع���ف���اء م���ن ال�ضرائب،
وت��واف��ر ال��ق��وى العاملة املتعلمة
�إىل جانب جم�سمات فنية جت�سد
الطبيعة الإ�ستوائية التي تتكون
م��ن ال��غ��اب��ات وامل��ن��اظ��ر البحرية
اخلالبة.
و �أ�������ش������اد وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي
وت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ع����م����ل ع�����ن بعد
مب�������ش���اري���ع م���وري�������ش���ي���و����س التي
تقدم فر�صاً ا�ستثمارية متميزة

•• دبي-وام:

زار معايل عمر بن �سلطان العلماء
وزي���ر دول���ة ل��ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وتطبيقات
العمل عن بعد  ،جناح جمهورية
موري�شيو�س ال���ذي يحمل �شعار
"جذور امل�ستقبل" ،وي���ق���ع يف
منطقة الفر�ص يف �إك�سبو 2020
دب����ي وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه �شكيل
جوليم مدير جناح موري�شيو�س.
و اط����ل����ع م����ع����ايل ع���م���ر �سلطان
ال�������ع�������ل�������م�������اء ع�������ل�������ى ال������ف������ر�������ص
اال�ستثمارية ،والعرو�ض املتميزة

و�إجنازاتها التي م ّكنتها من تعزيز
مكانتها مركزاً رائ��داً لال�ستثمار
ودفع عجلة االقت�صاد ،و�أثنى على
العالقات املتميزة التي جتمع دولة
الإمارات وجمهورية موري�شيو�س.
و يقدم جناح موري�شيو�س جتربة
متميزة للزوار عرب تق�سيمه �إىل
ع��دة مناطق رئي�سية حيث ميكن
للزائر اختبار الطبيعة وال�سياحة
يف موري�شيو�س ،وي�ستعر�ض �أبرز
امل�شروعات االقت�صادية احلالية،
وامل�������ش���روع���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة التي
تقدمها ،وتتوزع هذه الأق�سام على
م��ن��ط��ق��ة ق��ط��ف ال��ث��م��ار ،ومن�صة

املركز� ،إ�ضافة �إىل جذور امل�ستقبل
التي حتمل �شعار اجلناح.
و ي�ستعر�ض اجلناح �ضمن جتربة
تفاعلية متكاملة خريطة مبتكرة
ل��دول العامل ت�سلط ال�ضوء على
�أه����م امل��ن��ج��زات ال��ع��امل��ي��ة ،لينتقل
ال��������ز ّوار ب��ع��ده��ا �إىل الإجن�������ازات
امل��ح��ل��ي��ة مل��وري�����ش��ي��و���س ،وم����ن ثم
�إىل منطقة ق��ط��ف ال��ث��م��ار التي
جت�سد مالمح اجلزيرة املتميزة،
ال��ت��ي ترتكز على �أ���س�����س ال�سالم،
واحل����وك����م����ة ،وال���ت���ن���وع الثقايف،
وال���ن���م���و االق���ت�������ص���ادي ال�شامل،
وا���س��ت��ك�����ش��اف �أه���م امل��ن��ت��ج��ات التي

تقدمها اجلزيرة من فواكه وزهور
م��ت��ع��ددة .ومي�� ّث��ل اجل��ن��اح منطقة
تفاعلية كاملة ت�ستعر�ض النه�ضة
االقت�صادية احلالية وامل�شروعات
امل�ستقبلية ،حيث ترتبط النه�ضة
وامل�شروعات املبتكرة التي تخطط
لها موري�شيو�س ب��ج��ذور املا�ضي
العريق ،كما يقدم اجلناح جتربة
ت�����ض��م ���س��ب��ع حم���ط���ات متنوعة
ت���رك���ز ع��ل��ى اجل���ه���ود احلكومية
ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ل��ت�����ص��ب��ح مركز
ال��ت��م��وي��ل والتعليم وتكنولوجيا
املعلومات وغريها من القطاعات
الرئي�سية.

�شما املزروعي تزور جناحي جزر �سليمان و�سورينام يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

زارت م��ع��ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت �سهيل ب��ن ف��ار���س املزروعي
وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب نائب رئي�س مركز ال�شباب
العربي ،جناحي جزر �سليمان ،وجمهورية �سورينام،
�ضمن م�شاركتهما يف �إك�سبو  2020دبي.
وقامت معاليها بجولة يف جناح جزر �سليمان ،املقام يف
منطقة الفر�ص ب�إك�سبو  2020الذي يروي تاريخها
واط��ل��ع��ت ع��ل��ى امل��ن��ح��وت��ات ال���ت���ي ي��ت�����ض��م��ن��ه��ا اجلناح
وت�شمل منحوتات على ال�صخر والأخ�شاب والأواين
الفخارية.
وتعرفت معاليها على اخلطط التي يعر�ضها اجلناح
حول تطلعات جزر �سليمان للم�ستقبل ،واال�ستثمار يف
التعليم ،وتن�شئة الأجيال والزراعة ،وال�صحة وغريها
من م�شاريع التنمية امل�ستدامة.

وا�ستمعت معاليها �إىل �شرح مف�صل من القائمني على
اجلناح حول التجارة واال�ستثمار وال�سياحة امل�ستدامة
ال���ذي ميثل حم��ور تركيزها الرئي�سي ،و�أه���م جهود
حماية البيئة واحل��ف��اظ على التنوع احل��ي��وي الذي
ي�شمل �آالف الأنواع النباتية واحليوانية والبحرية.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ،زارت م��ع��ال��ي��ه��ا ج��ن��اح جمهورية
�سورينام ،املقام يف منطقة اال�ستدامة واطلعت على
ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ق��ط��اع امل��ن��ت��ج��ات الزراعية
واحليوانية ،والبيئة الغنية باملوارد الطبيعية والتنوع
البيولوجي ل�����س��وري��ن��ام ،وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجهها
حلماية البيئة ،واحل��ل��ول التي تعمل على تطبيقها
ملواجهته .كما تعرفت معاليها على جهود �سورينام
ال��واع��دة يف ق��ط��اع الثقافة وع����ادات وتقاليد �شعبها
العا�شق للطبيعة ،وت�أثرهم بالعديد من الثقافات مثل
ال�صينية والهندية والأفريقية.

ثمرة جوزة الطيب تزين جناح غرينادا يف �إك�سبو 2020

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

جاء جناح غرينادا يف منطقة التنقل ب�أك�سبو  ، 2020معرباً عن الدعوة
التى وجهها للزوار وهى اال�ستمتاع بجزيرة التوابل ،على اعتبار �أنها دولة
ج��زري��ة ،يتمتع �شعبها بالطيبة وك���رم ال�ضيافة ،وه��ى دع���وة لأخ���ذ جولة
افرتا�ضية  ،حيث يج�سد �أ�سلوب احلياة الهادئة وامل�ستقرة يف البالد التي
تتمتع بال�شواطئ اجلميلة ذات امل��ي��اه ال�صافية ،كما �أن��ه��ا غنية بالرتاث
والتاريخ الثقايف الذي تتمتع به غرينادا منذ قرون طويلة ،و�سوف يالحظ
اجلمهور �أنها �أ�ضافت ر�سمة جلوزة الطيب يف رمزها املتمثل يف علمها املج�سد
لهويتها الوطنية وذلك ال�أهميتها عند ال�شعب ،وت�صميم اجلناح من اخلارج
ين�شر ثقافة الدولة بر�سومات معربة عن وجوه املواطنني و�أهم �صادراتها،
امل�صمم ب�أيدي طلبة ،يركز على تنقل النا�س والثقافة واملنتجات واخلدمات،
وي�سلط ال�ضوء على البيئة الداعمة للأعمال واال�ستثمار ،ويعزز مكانتها من

خالل و�صف تاريخها العريق وثقافتها التي تتناقلها الأجيال ،كما يروج لها
كوجهة �سياحية جذابة .وعند بداية جولة ال��زوار لداخل اجلناح �سيكت�شف
�أن الت�صميم الداخلي يعك�س ر�ؤي��ة اجلزيرة يف امل�ساحات املفتوحةكما جاء
الت�صميم ،قاعة مفتوحة متاما رتبت فيها املقتنيات بحرفية لكي يتمكن
الزائر من ر�ؤيتها ب�شكل وا�ضح ،واملمرات بينها مت�سعة متنح اجلميع حركة يف
ال�سري ب�سهولة وبكل ي�سر ،ووزعت على اجلدران ال�شا�شات التى تعر�ض نبذة
عن الغرينادا وتاريخها و�إرثها الثقايف ،و�أهم الأماكن واملواقع ال�سياحية ،ويف
فيلم م�صور تبني اهتمامات ال�سياح بالغو�ص واال�ستمتاع مبناظر ال�شعاب
املرجانية ،و�أ�سلوب احلياة الهادئة والآم��ن��ة وامل�ستقرة ،مع مياه �شواطئها
ال�صافية وتاريخها وثقافتها التى تتوارثهما الأجيال.
كما يدعو جناح غرينادا اجلمهور جلولة بالألوان يف جزيرة التوابل والقاعات
املتناغمة ال��ت��ى ت�ثري امل�شاعر باملو�سيقى ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �شهرتها بجوزة
الطيب التى تعد �أك�ثر التوابل �شهرة يف غرينادا ،ولذلك خ�ص�ص للثمرة

م�ساحة يف منت�صف اجلناح لت�ستقبل اجلمهور وتعرب عن مكانتها املرتفعة
و�أهميتها ،ف�ضال عن عمل م�ؤ�س�سة غرينادا لتطوير اال�ستثمار على ت�سهيل
تطوير الأعمال املحلية واخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل احتفال غرينادا بعدد من
املهرجانات مبا يف ذلك �سباقات القوارب بالإ�ضافة �إىل تنوع احلياة البحرية
التي تده�ش حتى الغوا�صني املخ�ضرمني من خ�لال مهرجانات الإبحار،
والكرنفاالت ،واملهرجانات املو�سيقية ،ومهرجانات ال�شوكوالت.
كما يتوفر لل�سياح تنظيم رح�لات للغو�ص وا�ستك�شاف خملفات احلطام
ب�ين جزير َتي كارياكو وغ��ري��ن��ادا التى تنا�سب جميع م�ستويات الغوا�صني
وقدراتهم ،وت�ت�راوح من عمليات الغو�ص بحثا عن حطام ال�سفن يف املياه
ال�ضحلة �إىل قطع حطام �ضخمة يف الأعماق" .بيانكا �سي" ،التي تعرف با�سم
"تيتانيك الكاريبي" ،هي �سفينة �إيطالية بطول  160مرتا غرقت يف العام
 ،1961ومتثل جتربة رائعة للغوا�صني املتقدمني.
ويتميز الت�صميم الداخلي بعدة مم��ي��زات منها وج��ود ال�صور واملعلومات

الداعمة للمعرفة والتثقيف للزوار ،مع وجود �شا�شات عمالقة ل�شرح وتو�ضيح
بال�صورة واحلركة ما يدور يف قطاعات التعليم وال�صناعة وال�سياحة واحلياة
البحرية والغو�ص وال�شعاب املرجانية ،كما �أن وجود جوزة الطيب يف اجلناح
ه��و تعبري ع��ن التم�سك بالهوية الوطنية و�أه���م ���ص��ادرات��ه��ا ،بالإ�ضفة �إىل
اللوحات والر�سومات املوجودة لتعرب عن الثقافة والرتاث ،ويف ركن خ�ص�ص
وك���أن��ه معر�ض للفنون الت�شكيلية حيث يوجد ب��ه ع��دد كبري م��ن اللوحات
الت�شكيلية لأ�شخا�ص اعتباريني وللطبيعة اخلالبة التى يكت�شفها الزائر �أثناء
جتوله يف اجلناح .ويقدم اجلناح فر�صة كبرية لرجال االعمال وامل�ستثمرين
لنقل خرباتهم وتعاونهم يف قطاع ال�ضيافة وخ��دم��ات ال�صحة واخلدمات
التعليمية ،ف�ض ً
ال عن قطاعي الأع��م��ال التجارية وتطوير الطاقة ،وقدم
اجلناح ركن للم�شغوالت اليدوية واحلرف املحلية كنوع من املتجر الت�سويقي
لهذه املنتجات احليوية ولتكون مبثابة التذكار للزوار واجلمهور الذي جتول
يف جزيرة غرينادا و�أكت�شف �سحر جوها و�أماكن ال�سياحة والتنمية فيها.

افتتاح معر�ض جان بول غوتييه يف اجلناح الفرن�سي ب�إك�سبو  2020دبي

فرن�سا� ،إىل جانب امل�ساهمة يف بناء م�ستقبلنا ،وه��و متاما م��ا �أ�سعى �إىل
جان بول غوتييه "من الأل��ف �إىل الياء" ،ال��ذي �سي�ستمر حتى  31مار�س غوتييه ،وي�ستعر�ض خربته اال�ستثنائية يف الأزياء الباري�سية الراقية.
•• دبي -وام:
املقبل .و�سيتمكن زوار اجلناح من زيارة هذا املعر�ض ،الذي يعد الأول من وقال جان بول غوتييه خالل افتتاح املعر�ض �" :أنا هنا يف دبي للمرة الأوىل .حتقيقه من خالل الأزياء التي �أ�صممها .و�أحاول من خالل ت�صميماتي �أن
افتتح اجلناح الفرن�سي على هام�ش م�شاركته يف �إك�سبو  2020دبي ،معر�ض نوعه يف ال��ع��امل ،ليع ّرفهم على ع��امل م�صمم الأزي���اء الفرن�سي ج��ان بول لقد �أبهرتني هذه املدينة ال�ساحرة ،واخ�ترت �إك�سبو  2020دبي لتمثيل �أكون �شامال".
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مقتل  11يف انفجار منجم بكولومبيا

بريطانيا تتخذ �إجراءات �ضد البنك املركزي الرو�سي
•• لندن-رويرتز

قالت بريطانيا �أم�س االثنني �إنها ب�صدد اتخاذ
امل��زي��د م��ن الإج����راءات �ضد رو�سيا ،بالتن�سيق
مع ال��والي��ات املتحدة واالحت��اد الأوروب���ي ،ملنع
�أي كيانات بريطانية من �إج��راء معامالت مع
البنك املركزي ووزارة املالية و�صندوق الرثوة
الوطني يف رو�سيا.
وق��ال��ت احل��ك��وم��ة “�ستتخذ ح��ك��وم��ة اململكة
املتحدة على الفور جميع اخلطوات الالزمة
لإن���ف���اذ ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ض��ة مل��ن��ع �أي �أ�شخا�ص

•• عوا�صم-وكاالت

ي�ستمر الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا
لليوم اخلام�س على التوايل ،مهدداً
ب�إعادة ر�سم خارطة جديدة لأوروبا
وال��ع��امل ،و�إع���ادة �صياغة التحالفات
وال���ع�ل�اق���ات ال���دول���ي���ة ،ب��ع��د احل���رب،
وبداية ح�سابات الربح واخل�سارة.
ووف����ق ���ص��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ص���ادرة �أم�س
االث��ن�ين ،ب���د�أت بع�ض الأط���راف بعد
يف ج��رد املكا�سب واخل�سائر ،خا�ص ًة
يف ال�شرق الأو�سط ،الذي يجد نف�سه
م��ع��ن��ي��اً ب��ت��داع��ي��ات احل����رب البعيدة
وك�أنه من �أطرافها.

يف خطابه عرب التلفزيون �إىل الأمة
يف  22فرباير �-شباط عن الأزمة
املت�صاعدة يف �أوكرانيا� ،صب الرئي�س
ج��و ب��اي��دن غ�ضبه ع��ل��ى ممار�سات
رو���س��ي��ا ،وقبل ذل��ك ب��ي��وم ،اعرتفت
حكومة الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب�����وت��ي��ن ،مب���ن���ط���ق���ت���ي دونيت�سك
ول���وغ���ان�������س���ك االن���ف�������ص���ال���ي���ت�ي�ن يف
�أوكرانيا ،جمهوريتني م�ستقلتني.
�أع���ل���ن���ت ن�����ش��ر ق�����وات ح��ف��ظ �سالم
فيهما ورد ب��اي��دن بغ�ضب “با�سم
م���ن مي��ن��ح ب���وت�ي�ن ن��ف�����س��ه احل����ق يف
أرا�ض
�إع�لان ما ي�سمى دولتني يف � ٍ
جل�ي�ران���ه�...إن ه��ذا �إن��ت��ه��اك فا�ضح
للقانون الدويل».
�شكوى �صحيحة
ويف مقارنة للزميل البارز يف معهد
كاتو للدرا�سات الدفاعية وال�سيا�سة
اخلارجية يف وا�شنطن ،تيد غالن
ك���ارب���ن�ت�ر ب��ي�ن ت����دخ����ل ال����غ����رب يف
ك��و���س��وف��و يف  1999ورو����س���ي���ا يف
�شرق �أوكرانيا ،قال �إن �شكوى بايدن
غري �صحيحة.

“يوا�صل ب��ن��ك �إجن��ل�ترا ات��خ��اذ �أي �إج����راءات
الزم��ة لدعم رد احلكومة على الغزو الرو�سي
لأوكرانيا».
وتت�ضمن ال��ع��ق��وب��ات اجل���دي���دة �أي�����ض��ا فر�ض
قيود جديدة على امل�ؤ�س�سات املالية الرو�سية
و�إج���راءات ملنع ال�شركات الرو�سية من �إ�صدار
�أوراق مالية قابلة للتحويل وغريها من �أدوات
�سوق املال يف اململكة املتحدة.
وقالت بريطانيا �إن لديها “�سلطة منع البنوك
املدرجة من احل�صول على اجلنيه الإ�سرتليني
وت�سوية املدفوعات من خالل اململكة املتحدة».

•• بوجوتا-رويرتز

قالت وكالة التعدين الوطنية يف كولومبيا �إن انفجارا وقع يف منجم للفحم يف �إقليم بوياكا مما �أدى
�إىل مقتل � 11شخ�صا وفقدان �أربعة.
و�أ�ضافت الوكالة �أن احلادث وقع م�ساء ال�سبت وجنم عن تراكم غاز امليثان يف املنجم الواقع يف بلدية
تا�سكو.
وي�شهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر نظرا لأن بع�ض ال�شركات تعمل ب�صورة غري قانونية
�أو ال تطبق تدابري ال�سالمة ب�شكل مالئم.
وتخ�شى فرق الإنقاذ ورج��ال الإطفاء �أن يكون الأربعة الذين ما زال��وا يف ع��داد املفقودين قد لقوا
حتفهم يف االنفجار.
و�شهدت كولومبيا  128حادثة تتعلق بالتعدين يف عام � 2021أ�سفرت عن مقتل  .148وقالت وكالة
التعدين �إن  19من حوادث املناجم وقعت حتى الآن هذا العام و�أ�سفرت عن مقتل � 36شخ�صا.

احلرب يف �أوكرانيا...وال�شرق الأو�سط يتح�سب للتداعيات

خوف يف �إ�سرائيل
ويف ه�����ذا ال�������س���ي���اق ق���ال���ت �صحيفة
“ال�شرق الأو�سط”� ،إن �إ�سرائيل
ت��ع��ت�بر ن��ف�����س��ه��ا م����ن �أك���ب��ر املعنيني
ب��ت��داع��ي��ات احل�����رب ،يف ظ���ل ارتفاع
الأ����ص���وات ال��داع��ي��ة �إىل ا�ستخال�ص
الدر�س من احل��رب ،بعد �أن تبني �أن
الغرب ب�أنه “ال يحمي حلفاءه” يف
وجه العدوان.
وارتفعت الأ�صوات يف �صفوف اليمني،
وبني بع�ض الليربايل والي�سار ،الذي
اعترب �أن��ه لو تعر�ضت “�إ�سرائيل لهجوم من �أي قوة
ج��دي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ،وت�����ص��رف ال��غ��رب بقيادة
الواليات املتحدة كما يت�صرف الآن مع �أوكرانيا ،ف�إن
كارثة �ستحل على �إ�سرائيل».
و�أو�ضح الباحث يف معهد الأم��ن القومي الإ�سرائيلي،
اجلرنال دورون ماتزا� ،أن “املوقف الغربي جتاه الغزو
ال��رو���س��ي لأوك���ران���ي���ا ،ي���دل ع��ل��ى �ضعف ���ش��دي��د م�ؤمل،
�ستكون له انعكا�سات �سلبية على �إ�سرائيل».
وق�����ال م���ات���زا� ،إن “�أوكرانيا ل��ي�����س��ت ���ض��ح��ي��ة الغزو
الرو�سي ،فح�سب ،بل هي �أي�ضاً �ضحية ل�ضعف النظام
ال���دويل ،ال���ذي ك��ر���س نف�سه ال�سرتاتيجية الت�سويف
والدبلوما�سية الناعمة يف التعامل مع اجلهات املتمردة
على النظام الدويل».
•• وا�شنطن-وكاالت

طبيعيني �أو اعتباريني يف اململكة م��ن �إجراء
معامالت مالية مع جهات منها البنك املركزي
ال��رو���س��ي و���ص��ن��دوق ال�ث�روة الوطني الرو�سي
ووزارة املالية يف رو�سيا االحتادية».
وق���ال���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا �إن ج��ه��ات �أخ�����رى �ستدرج
و�سيعلن عنها هذا الأ�سبوع.
وق������ال وزي������ر امل���ال���ي���ة ري�������ش���ي ����س���ون���اك “هذه
الإج���������راءات ت��ظ��ه��ر ت�����ص��م��ي��م��ن��ا ع��ل��ى تطبيق
ع��ق��وب��ات اق��ت�����ص��ادي��ة ���ص��ارم��ة ردا ع��ل��ى الغزو
الرو�سي لأوكرانيا».
وق�����ال �أن�������درو ب��ي��ل��ي حم���اف���ظ ب��ن��ك �إجنلرتا

هدية لإيران
ويف ���ص��ح��ي��ف��ة “العرب” ال��ل��ن��دن��ي��ة ،اع��ت�بر خرياهلل
خرياهلل� ،أن منطقة ال�شرق الأو�سط ،تخ�شى �أن ت�ستغل
�إي�����ران احل����رب يف �أوك���ران���ي���ا و”ال�ضعف ال����ذي يبدو
م��ت���أ� ً
��ص�لا يف �إدارة ب��اي��دن لتتو�صل �إىل ات��ف��اق جديد
يف �ش�أن مل ّفها النووي� .سيجعل هذا االتفاق ،يف حال
التو�صل �إليه ،العامل يرتحم على االتفاق الأول يف عهد
باراك �أوباما».
و�أو�ضح الكاتب �أن �إيران ا�ستغلت االتفاق يف عهد �أوباما،
لتطلق العنان ل�سيا�سيتها التخريبية يف املنطقة “دون
ح�سيب �أو رقيب ،يف �أماكن عدة” مثل “العراق و�سوريا
ولبنان واليمن ،فهل تكرر �إدارة بايدن خط�أ �إدارة باراك
�أوباما وتذهب �إىل اتفاق ي�سمح لإيران يف ظل ما يجري

يف �أوكرانيا ،بتمويل ميلي�شياتها املذهبية يف املنطقة؟
ويعترب الكاتب� ،أن �إيران حتاول اال�ستفادة قدر الإمكان
من ان�شغال العامل ب�أوكرانيا واحلاجة التي تظهرها
�إدارة ب��اي��دن �إىل ات��ف��اق ع��ل��ى ملفها ال���ن���ووي ،وعلى
ت�أمني بديل للنفط والغاز الرو�سيني ،ما ي�ضع �إيران
يف موقف مل تكن حتلم به �سابقاً ،قبل �أ�شهر قليلة من
اندالع الأزم��ة ثم احلرب يف �أوكرانيا .ذلك �أنه “يولد
من رح��م احل��رب الأوك��ران��ي��ة ع��امل خمتلف مل تتحدد
معامله بعد .الثابت �أن الواليات املتحدة قررت التخلي
عن موقعها القيادي ال��ذي تكر�س يف �ضوء االنت�صار
الذي حققته �إبان مرحلة احلرب الباردة ،وهو انت�صار
ُت��وج ب�سقوط ج��دار برلني يف  1989وانهيار االحتاد
ال�سوفياتي ر�سمياً يف .»1992

بي�ض وم�سيحيون
�أطلقت احلرب وال�صراع يف �أوكرانيا،
موجة جلوء وه��روب جديدة ،ذكرت
مب��وج��ات الالجئني وال��ه��ارب�ين على
امتداد �سنوات من ال�شرق الأو�سط،
ولكن الجئي �أوكرانيا ،يختلفون عن
الهاربني من جحيم �أفغان�ستان� ،أو
العراق� ،أو �سوريا.
وك�شفت الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة ح�سب
م��وق��ع احل���رة ،ازدواج��ي��ة يف املعايري
ك�شفتها ت��ق��اري��ر �إع�لام��ي��ة غربية،
�أث���ارت ان��ت��ق��ادات الذع���ة على �شبكات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،مل��ا ت�ضمنته
من �إ�ساءة وعن�صرية.
وو�أو����ض���ح امل��وق��ع� ،أن م��را���س��ل �شبكة
“�سي ب�����ي �أ�س” التلفزيونية
الأمريكية ا�ضطر لالعتذارا بعد �أن
قال خالل تغطيته املبا�شرة لتطورات
الغزو الرو�سي من كييف �إن الهجوم
ع��ل��ى �أوك����ران����ي����ا ال مي��ك��ن مقارنته
باحلرب يف العراق و�أفغان�ستان لأن
الأوىل �أكرث “حت�ضراً».
وقال �إن �أوكرانيا “لي�ست مكاناً ،مع
ك��ل االح�ت�رام ال��واج��ب ،مثل العراق
�أو �أف��غ��ان�����س��ت��ان ،ال���ذي �شهد �صراعاً
م�ستعراً لعقود».
ومن جانبها قالت كيلي كوبيال ،مرا�سلة حمطة “�أن
بي �سي” �أي�ضاً يف تعليق مثري للجدل رداً على �س�ؤال
عن �أو�ضاع الالجئني الأوكرانيني يف البلدان املجاورة:
“ب�صراحة ت��ام��ة ،ه����ؤالء لي�سوا الج��ئ�ين م��ن �سوريا،
ه�ؤالء الجئون من �أوكرانيا املجاورة.
ه���ؤالء م�سيحيون� .إنهم بي�ض� .إنهم م�شابهون جداً
للذين يعي�شون يف بولندا».
ويت�ساءل الكاتب عن جدوى ت�سليح الغرب لأوكرانيا ،يف
الوقت الذي تعلم فيه دوله� ،أن �أطنان الأ�سلحة �ستنتهي
يف يد القوات الرو�سية ،التي ال يبدو �أنها يف طريقها
للرتاجع عن ال�سيطرة على �أوكرانيا ،يف م�شهد �سريايل
جديد ،حقاً تعيد فيه �أمريكا ودول الغرب ارتكاب نف�س
الأخطاء تقريباً ،يف ظرف وجيز.

نا�شيونال �إنرت�ست� :سابقة كو�سوفو ال تزال تطارد الغرب
ورغ����م ذل����ك ،ي��ج��ب ال��ت�����س��ا�ؤل عما
يختلف �سلوك رو���س��ي��ا ،ع��ن �سلوك
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا يف
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي يف �صربيا
يف 1999؟ ع���ن���دم���ا ����ش���ن حلف
يفرت�ض �أن��ه حلف دفاعي خال�ص،
ح��م��ل��ة ج��وي��ة مل���دة  78ي���وم���اً �ضد
بلدٍ مل يعتد على �أي دولة ع�ضو يف
احللف .ويف نهاية الهجوم اجلوي،
ال���ذي قتل م��ئ��ات املدنيني ال�صرب
ودمر البنى التحتية للبالد� ،أجرب
زعماء الأطل�سي حكومة �سلوبودان
ميلو�سيفيت�ش ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ي عن
�إقليم كو�سوفو ،وو�ضعه حتت �إدارة
دولية ،بغطاء من ورقة توت بعدما
م����رر جم��ل�����س الأم�����ن ق�������راراً ،رغم
خماوف مو�سكو وترددها.
وحت���رك���ت ق�����وات “حفظ �سالم”
ل���ل����أمم امل����ت����ح����دة ،م��ع��ظ��م��ه��ا من
دول �أع�����ض��اء يف الأط��ل�����س��ي ،لتنفيذ
الأم��ر ال��واق��ع ال��ذي �أم�لاه احللف،
متاماً مثل قوات “حفظ ال�سالم”
ال���رو����س���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ت�����ش��ر الآن يف

دونيت�سك ولوغان�سك لتنفيذ �أوامر
الكرملني .و�أ�ضاف �أن املقارنة بني
احل���دث�ي�ن ي��ج��ب �أن جت��ع��ل القادة
ال���غ���رب���ي�ي�ن �أك���ث��ر ح�����س��ا���س��ي��ة على
الأق�����ل� .إن �إن��ت��ه��اك��ات ح��ل��ف �شمال
الأطل�سي للقانون ال��دويل مل تنت ِه
بحرب عدوانية واقتطاع كو�سوفو
من �صربيا ،ون�شر قوات احتالل.
وبعد ت�سعة �أعوام ،انخرطت القوى
ال��غ��رب��ي��ة يف م���ن���اورة وا���ض��ح��ة ملنح
ك��و���س��وف��و اال���س��ت��ق�لال .ل��ق��د �أرادت

كو�سوفو �إع�لان الإ�ستقالل ر�سمياً
ع���ن ���ص��رب��ي��ا ،ل��ك��ن ه����ذه املحاولة
����س���ت���واج���ه ب��ال��ف��ي��ت��و م����ن رو�سيا،
وال�����ص�ين على الأرج����ح ،يف جمل�س
الأمن .وجتاوزت وا�شنطن ومعظم
دول الإحت�������اد الأوروب��������ي بوقاحة
جمل�س الأم���ن ،واع�ترف��ت ب�إعالن
بري�ستينا اال�ستقالل.
واح��ت��ج ق���ادة رو���س��ي��ا ب�����ش��دة ،وقالوا
�إن هذا العمل غري ال�شرعي للغرب
�سي�ؤ�س�س �سابقة خطرية ومزعزعة

لال�ستقرار يف الق�ضايا الدولية.
ورف���������ض����ت وا����ش���ن���ط���ن االح���ت���ج���اج
ال������رو�������س������ي ،م����ع����ت��ب�رة �أن ح���ال���ة
ك��و���س��وف��و ف���ري���دة .وع���ر����ض وكيل
وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون ال�سيا�سة
نيكوال�س برينز احلجة الأمريكية
علناً يف م���ؤمت��ر �صحايف يف فرباير
(�شباط) .2008
ولأن ه��ذا الو�ضع ف��ري��د ،كما �أكد،
ف���إن �سيا�سة الغرب مع كو�سوفو ال
تر�سي �أي �سابقة �أخرى تهم �أو�ضاع
الإث���ن���ي���ات االن��ف�����ص��ال��ي��ة الأخ�����رى.
وك��ان هذا املوقف املتغطر�س وغري
املنطقي للواليات املتحدة ،مذه ً
ال.
جورجيا
و�سرعان ما اكت�شفت القوى الغربية
�أن ق��ول��ه��ا �إن ك��و���س��وف��و ل��ن ت�شكل
���س��اب��ق��ة ،مل ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا كذلك.
و�أث��ب��ت��ت رو���س��ي��ا ه���ذه النقطة بعد
�أ�شهر قليلة فقط.
ا�ستغل الكرملني ���ص��دام��اً م�سلحاً
مع جورجيا لإع��ادة فر�ض انف�صال

م��ن��ط��ق��ت��ي �أو����س���ي���ت���ي���ا اجلنوبية
و�أب����خ����ازي����ا ع���ن ج���ورج���ي���ا ،وب�سط
هيمنة رو�سية بحكم الأم��ر الواقع
على املنطقتني .ونددت �إدارة جورج
دبليو بو�ش مبمار�سات الكرملني،
وك���ذل���ك ف��ع��ل ح��ل��ف��اء وا���ش��ن��ط��ن يف
الأط��ل�����س��ي .ل��ك��ن ك��م��ا ك��ان��ت رو�سيا
عاجزة عن منع احللف يف كو�سوفو،
ف���إن القوى الغربية ،التي ال تريد
�شن حرب �ضد رو�سيا ،مل تكن قادرة
على فعل �شيء �ضد تدخل رو�سيا يف
جورجيا.
وط��اردت �سابقة كو�سوفو الواليات
امل��ت��ح��دة �أي�����ض��اً يف  2014عندما
�ضم الكرملني �شبه ج��زي��رة القرم
الأوك���ران���ي���ة ،م�ستخدماً ا�ستفتا ًء
“م�صطنعاً” �صوت فيه �سكان القرم
على االنف�صال عن �أوكرانيا.
والآن ،ت���ط���ارد ���س��اب��ق��ة كو�سوفو
وا����ش���ن���ط���ن وح����ل����ف����اءه����ا يف حلف
الأطل�سي للمرة الثالثة بعد حترك
رو�سيا يف دونيت�سك ولوغان�سك.
ومي������ك������ن ل�����رو������س�����ي�����ا ا�����س����ت����خ����دام
ال��ت�بري��رات ال��واه��ي��ة التي ا�ستغلها
الغرب للتدخل يف كو�سوفو ،لتربير
تدخلها يف �شرق �أوكرانيا.

على ُخطى مايل ..مظاهرات يف ت�شاد ُتطالب بخروج القوات الفرن�سية
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يف حم��اول�� ٍة لتكرار جت��رب��ة م���ايل ،تظاهَر نحو 500
�شخ�ص يف ت�شاد ،مُردّدين �شعارات معادية لفرن�سا التي
ٍ
يتهمونها ب��دع��م املجل�س الع�سكري احل��اك��م برئا�سة
اجل��ن��رال حم��م��د �إدري���������س دي���ب���ي ،وال�����ذي ي�����ض��م 15
اً
جرنال.
وع��ق��ب مقتل الرئي�س ال�سابق �إدري�����س دي��ب��ي يف 20
�أبريل املا�ضي ،وال��ذي قتل يف �أثناء وج��وده على جبهة
القتال �ضد املتمردين� ،أعلنت فرن�سا دعمها الفوري
لنظام اجلرنال ال�شاب حممد �إدري�س ديبي ،كما ح�صل
على دعم االحت��اد الأوروب��ي واالحت��اد الإفريقي �شرط
تنفيذ وعده خالل املهلة املحددة.
كان رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم يف ت�شاد قد �أعلن
ف��ور توليه م�س�ؤولية ال��ب�لاد ،حل ال�برمل��ان واحلكومة
و�إل��غ��اء الد�ستور ،لكنه وع��د ب���إج��راء “انتخابات حرة
ودميقراطية” خالل مهلة � 18شه ًرا قابلة للتجديد
مرة واحدة.
وخ��رج املتظاهرون ب��دع��وة م��ن حركة “واكيت تاما”
املعار�ضة ،ورددوا هتافات معادية للمجل�س الع�سكري،
ورفعوا الفتات كتب عليها “فرن�سا خارج ت�شاد” ،كما
هتفوا “ال لفرن�سا نعم لرو�سيا” و”نريد رو�سيا كما يف
مايل!” وقام عدد من ال�شباب برفع العلم الرو�سي �إىل
جانب العلم الت�شادي.
وذك�����رت م�����ص��ادر مل��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية”� ،أن
املتظاهرين طالبوا بحوار جدي مع املجل�س الع�سكري
احلاكم ،ال �سيما �أن املجل�س الع�سكري وعد عند توليه

ال�سلطة ب�إجراء حوار وطني �شامل مفتوح للمعار�ضة
ال�سيا�سية ،وكذلك جلميع حركات التمرد امل�سلحة ،لكن
هذا احلوار مت ت�أجيله مرات عدة ومن املقرر الآن عقده
يف  10مايو املقبل.
وقال املحلل ال�سيا�سي الت�شادي �أبو بكر عبد ال�سالم� ،إن
بع�ض الأ�صوات يف ت�شاد تنادي برحيل قوة “برخان”

الفرن�سية التي تدير عملياتها الع�سكرية من �أجنامينا،
و�أن هذه املطالب التي تنادي برحيل القوات الفرن�سية
ال��ت��ي تتخذ م��ن دول ال�ساحل الإف��ري��ق��ي م��ق��رات لها،
م�ضي ًفا �أن فرن�سا ميكن �أن تواجه نف�س امل�صري الذي
واجهته يف مايل.
ويرى خرباء �أن االجت��اه العام بني طبقات وا�سعة من

Tuesday

املجتمع امل���دين والأح����زاب ال�سيا�سية امل��ع��ار���ض��ة� ،ضد
ال�سيا�سات الفرن�سية ال��ت��ي ت��دع��م املجل�س الع�سكري
االن��ت��ق��ايل ،ك��م��ا �أن امل�����س�يرة ال�سلمية ،تخللها بع�ض
الأ����ص���وات ال��ت��ي ن���ادت ب��رح��ي��ل فرن�سا م��ن ت�����ش��اد ،كما
رفعت املجموعات امل�شاركة يف امل�سرية �شعارات مناه�ضة
للوجود الفرن�سي ،وهو ما يعك�س تنامي الوعي لدى
�شعوب و�سط وغرب �إفريقيا ،الأمر الذي يهدد الوجود
الفرن�سي على املدى البعيد.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال املحلل ال�سيا�سي الت�شادي الدكتور
�إ�سماعيل حممد طاهر� ،إن االحتجاجات التي خرجت
يف العا�صمة �إجنامينا وبع�ض الأقاليم الأخ��رى تندد
ببع�ض �سيا�سات احلكومة جت��اه ال�صراعات التي بني
القبائل على املوارد الطبيعية.
و�أ���ض��اف ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن���ه فيما يتعلق ب��وج��ود معار�ضة ل��ل��وج��ود الفرن�سي
يف ت�شاد ،هناك العديد من الأح���زاب ت�سعى وراء هذه
املطالب منذ �سنوات طويلة ،خا�صة الأحزاب ال�شبابية،
منها “احلزب الإ�صالحي” و”املحولون” وبع�ض
منظمات املجتمع املدين ،حيث يتم حرق علم فرن�سا يف
التظاهرات التي ّ
تنظم.
و�أو�ضح طاهر �أن بع�ض القادة يُحافظون على الوجود
ال��ف��رن�����س��ي ،يف ظ��ل وج���ود ت��ي��ار ق���وي م��ع��ار���ض لوجود
فرن�سا� ،إال �أنّ الو�ضع مغاير بالن�سبة ملا حدث يف مايل،
ريا �إىل وج��ود العديد من ال�شركات الفرن�سية يف
م�ش ً
ت�شاد ،و�أنها �شريكة يف العديد من م�شروعات التنمية،
وهو ما يعني �أن بع�ض املعاناة قد تنعك�س حال خروجها،
كما �أنه ال يوجد تيار قوي ميكنه �إخراج فرن�سا.
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عوا�صم
بريوت
ا�ستمع ق�ضاة فرن�سيون االثنني يف بريوت �إىل �شاهد يف �إطار حتقيق
جتريه نيابة نانتري يطال الرئي�س ال�سابق لتحالف رينو ني�سان
كارلو�س غ�صن ،املقيم يف لبنان منذ فراره املثري للجدل من طوكيو،
وفق ما �أفاد م�صدر ق�ضائي مطلع وكالة فران�س بر�س .وي�ستهدف
حتقيقان قطب �صناعة ال�سيارات ال�سابق ،الأول يف باري�س ويرتبط
بعقد �إ�سداء ا�ست�شارات �أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو ني�سان
مع وزيرة العدل ال�سابقة ر�شيدة داتي والباحث يف جمال اجلرمية
�آالن بوير ،والثاين يف نانتري ويتعلق با�ساءة ا�ستخدام �أموال التحالف
وتبيي�ض �أم��وال .وك�شف م�صدر ق�ضائي لبناين لفران�س بر�س �أن
الق�ضاة الفرن�سيني “ا�ستمعوا خالل جل�سة عقدت يف القاعة العامة
ملحكمة التمييز يف ق�صر العدل اىل �أحد ال�شهود ،بح�ضور ومواكبة
املحامي ال��ع��ام التمييزي القا�ضي عماد قبالن واملحامية العامة
القا�ضية مرينا كلاّ �س».

لندن
قال متحدث با�سم داونينغ �سرتيت �إنه يريد “�إ�سقاط نظام بوتني”
بالعقوبات املفرو�ضة عليه ردا على غ��زو �أوك��ران��ي��ا ،وذل��ك قبل �أن
يدح�ض ال�سعي “لتغيري النظام” م�ؤكدا �أن الغاية هي “و�ضع حد”
لرو�سيا .و���ص��رح املتحدث با�سم رئي�س ال����وزراء بوري�س جون�سون
لل�صحافيني ب����أن العقوبات الربيطانية ال��ت��ي ت�ستهدف الرئي�س
الرو�سي ومنذ االثنني البنك املركزي الرو�سي “تهدف �إىل �إ�سقاط
ن��ظ��ام ب��وت�ين» .ول���دى ���س���ؤال��ه ع��ن ه��ذه الت�صريحات ت��راج��ع قائال
“نحن ال ن�سعى اىل تغيري النظام .الوا�ضح هنا هو الطريقة التي
ت�سمح لنا بو�ضع حد لرو�سيا» .ت�أتي هذه الت�صريحات بعد تبادل
�شديد اللهجة بني مو�سكو ولندن .وو�صف بوري�س جون�سون الأ�سبوع
املا�ضي فالدميري بوتني ب�أنه “دكتاتور» .و�أو�ضح الكرملني الإثنني
�أن تلويح فالدميري بوتني بالتهديد النووي جاء ردا على ت�صريحات
وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز ترا�س ب�ش�أن مواجهات حمتملة بني
رو�سيا وحلف �شمال الأطل�سي .وكانت الوزيرة �أعلنت الأحد “�إذا مل
نوقف بوتني يف �أوكرانيا ف�سرنى اً
دول �أخرى مهددة ،دول البلطيق
وبولندا ومولدوفا وهذا ميكن �أن ي�ؤدي اىل نزاع مع االطل�سي».
وا�شنطن
�أو���ص��ت ال��والي��ات املتحدة مواطنيها بالتفكري يف “مغادرة رو�سيا
فورا” يف ظل الإلغاءات املتتالية للرحالت و�إغالق دول عدة جمالها
اجل��وي �أم���ام ال��ط��ائ��رات الرو�سية ردا على غ��زو رو�سيا لأوكرانيا.
وقالت ال�سفارة الأمريكية يف رو�سيا عرب موقعها الإلكرتوين الأحد
“يلغي ع��دد متزايد من �شركات ال��ط�يران ال��رح�لات من رو�سيا
و�إل��ي��ه��ا ،و�أغ��ل��ق��ت الكثري م��ن ال���دول جمالها اجل���وي �أم���ام �شركات
الطريان الرو�سية» .و�أ�ضافت “على املواطنني الأمريكيني التفكري
يف مغادرة رو�سيا فورا عرب اخليارات التجارية التي ال تزال متاحة».
و�أع��ل��ن االحت���اد الأوروب�����ي الأح���د �أن���ه �سيغلق جم��ال��ه اجل���وي �أمام
ال�شركات الرو�سية ،بعد �إعالنات مماثلة من كندا واململكة املتحدة
والرنوج ومقدونيا ال�شمالية و�أي�سلندا .و�أ�شارت ال�سفارة �إىل �أن وزارة
اخلارجية الأمريكية تو�صي الأمريكيني حاليا بعدم ال�سفر �إىل
رو�سيا ،ال �سيما ب�سبب “احتمال م�ضايقة املواطنني الأمريكيني”
هناك و”التطبيق التع�سفي للقوانني املحلية».
جنيف
ق��ال �أنطونيو جوتريي�ش الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �إن ت�صعيد
العمليات الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا ي�ؤدي �إىل تزايد انتهاكات
حلقوق الإن�سان و�إن املنظمة العاملية تراقبها من خالل فرق على
الأر�ض.
وقال جوتريي�ش يف خطاب م�سجل يف افتتاح اجتماع جمل�س حقوق
الإن�سان يف جنيف “�إن ت�صعيد االحتاد الرو�سي للعمليات الع�سكرية
يف �أوكرانيا ي�ؤدي �إىل انتهاكات مت�صاعدة حلقوق الإن�سان».
و�أ�ضاف “ علينا �أن نثبت لكل النا�س يف �أوكرانيا �أننا نقف بجانبهم يف
وقت احلاجة» .كما قال جوتريي�ش يف كلمته �إن من املقرر �أن تن�شر
هيئة تابعة ل�ل�أمم املتحدة خمت�صة بالتكيف م��ع التغري املناخي
تقريرا �أم�س االثنني ميثل “ناقو�سا �آخر للموت بالن�سبة للعامل”
وحث على االمتثال التفاقية باري�س لعام .2015

جمل�س �أوروبا يدعو �أع�ضاءه
�إىل «الت�ضامن» املايل

•• �سرتا�سبورغ�-أ ف ب

دع��ا جمل�س �أوروب���ا ال��ذي علق م�شاركة مو�سكو يف �أب��رز هيئاته بعد غزو
ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة لأوك���ران���ي���ا ،دول����ه الأع�������ض���اء �أم�����س الأول الأح����د �إىل
“الت�ضامن” املايل من �أجل تعوي�ض �أي خ�سائر حمتملة يف التمويل �إذا
�أوقفت مو�سكو �سداد م�ستحقاتها.
وق���ال ت��اي��ن��ي ك��وك�����س رئ��ي�����س اجلمعية ال�برمل��ان��ي��ة ملجل�س �أوروب�����ا يف بيان
“�أرحب بحرارة باملبادرة التي مت الت�صويت عليها للتو �أم�س الأول الأحد
يف البوند�ستاغ” ،الغرفة ال�سفلى بالربملان الأملاين ،و”الهادفة �إىل �ضمان
عدم تعر�ض جمل�س �أوروبا لأي �ضرر مايل على املدى املتو�سط �أو الطويل”
بعد تعليق حقوق متثيل رو�سيا الذي تقرر اجلمعة.
و�أ�ضاف “�أدعو برملانات الدول الـ 46الأخ��رى الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا
لل�ضغط من �أجل زيادة التمويل من حكوماتهم لتغطية �أي خ�سارة حمتملة
للم�ساهمات الرو�سية يف املنظمة” ،قائال �إنه “مقتنع ب�أنه �سيكون هناك
دعم �ساحق لهذا” الأمر.
و�شدد على �أن “رو�سيا تظل مُل َزمة باحرتام التزاماتها املالية جتاه جمل�س
�أوروبا” ،يف وقت كانت مو�سكو قد علقت م�ساهماتها يف املا�ضي ،ردا على
تعليق ح��ق ال��وف��د الرو�سي بالت�صويت داخ��ل اجلمعية الربملانية ملجل�س
�أوروبا �إثر �ضم �شبه جزيرة القرم عام .2014
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ميكنو�س
للخ�ضروات والفواكه
رخ�صة رقم CN 1170065:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ابراهيم �سامل عو�ض بن عمرو العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عو�ض �سامل علي العامري
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/هيو
نايل بوتيك
رخ�صة رقم CN 2927317:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 4209520:باال�سم التجاري:الردوم
للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م ,
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1192997:باال�سم التجاري:طارق ميان
لالقم�شة واملالب�س الرجالية  ,الغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
يريديتور نت كافيه
رخ�صة رقم CN 2759691: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جيت
واي للطباعة
رخ�صة رقم CN 2556479: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مار
للحلويات
رخ�صة رقم CN 2990182: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حممد الكعبي
للخدمات وحقول النفط
رخ�صة رقم CN 2984761:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد مبارك �سيف علي ال�صاحلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد غامن �سعيد خلفان الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كافترييا توليدو
رخ�صة رقم CN 1235607:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �سعيد �سرور �شهوان عرار الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  3.35*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا توليدو

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/داما�س العقارية
رخ�صة رقم CN 1141107:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فهد عبداهلل حميد ال�شني العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد حممد حم�سن نا�صر 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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون اليت مور
للرجال رخ�صة رقم CN 4207111:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سلطان احمد عبداهلل ح�سن احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل ح�سن احمد احلمادي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/البوابة العاملية
للأ�ست�شارات الهند�سية
رخ�صة رقم CN 1143483:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�صدق احمد عبداملانع بانافع %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد احمد حممد �صالح با�سهل
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)

�إعــــــــــالن

TOLEDO CAFETERIA

�إىل /كافترييا توليدو � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TOLEDO CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/تيليكو�س خدمات تقنية املعلومات
رخ�صة رقم CN 2823141:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �ساجد كوكونومال كورميانيل على كوكونومال كورميا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سلطان على �سلطان �شمالن الزعابى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سلطان على �سلطان �شمالن الزعابى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تيليكو�س خدمات تقنية املعلومات

�إعــــــــــالن

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الكي �شاين خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم CN 3003261:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مارجوريى لو�سينا لوميد�سوج %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حممد حممود ارجمند
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الكي �شاين خلدمات التنظيف
LUCKY SHINE FOR HOUSE AND BUILDING CLEANING SERVICES

�إعــــــــــالن

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمل حممد حمرم مياة لرتكيب
ا�سربجنات ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1132767:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل حممد حمرم مياة لرتكيب ا�سربجنات ال�سيارات
MOHAMMED MOHARAM MEAH CAR SPRINGS INSTALATION SHOP

�إىل /ور�شه حممد حمرم مياة للحداده
MOHAMMED MOHARAM MEAH STEEL WORKS

�إعــــــــــالن

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ملحمة االعتماد
رخ�صة رقم CN 2097939:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعدى خليل احمد الباي�ض %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�صل خليل احمد الباي�ض %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ر�شاد خليل احمد الباي�ض %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ماجد خليل احمد الباي�ض من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ماجد خليل احمد الباي�ض من � % 100إىل %25
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد خمي�س �سعيد املوي�سى ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ملحمة االعتماد

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

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)

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
تعديل ن�شاط  /حذف حدادة املركبات 4520014
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)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
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TELIKOS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

�إىل /تيليكو�س خلدمات تقنية املعلومات ذ.م.م
TELIKOS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل /الكي �شاين خلدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LUCKY SHINE FOR CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/عامل اهال للتجارة ذ.م.م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/النجم ال�سريع لل�شحن اجلوي ذ.م.م

رخ�صة رقم CN 1113159:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 1736730:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مينوتو براميل راجها فان بابوراح من �شريك �إىل مالك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد ما�سود برفيز الت عبدالبارى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�سب ال�شركاء  /مينوتو براميل راجها فان بابوراح من � % 49إىل %100

تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد ما�سود برفيز الت عبدالبارى من � % 49إىل %100

تعديل ن�سب ال�شركاء

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على ح�سن �صالح حممود

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد رجب جمعه نا�صر احلو�سنى

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ال�سيدحممود ال�سيد�شرب ال�سيدحممد املو�سوى من � % 100إىل %0

تعديل �إ�سم جتاري من /عامل اهال للتجارة ذ.م.م

تعديل �إ�سم جتاري من /النجم ال�سريع لل�شحن اجلوي ذ.م.م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/احلافظ اخل�ضروات و الفواكه
رخ�صة رقم CN 2946433:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ال�سيدحممود ال�سيد�شرب ال�سيدحممد املو�سوى من مالك �إىل وكيل خدمات

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداجلليل تا�شابارامبيل %100

WELCOME WORLD TRADING L.L.C

FAST STAR CARGO 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

�إىل /عامل اهال للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /النجم ال�سريع لل�شحن اجلوي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

WELCOME WORLD TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

FAST STAR CARGO - 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

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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)

AL EATEMAD BUTCHERY

�إىل /ملحمة االعتماد ذ.م.م

AL EATEMAD BUTCHERY L.L.C.

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�سهم االبي�ض للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1056476:قد تقدموا الينا بطلب
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 /ال�سهم االبي�ض للنقليات العامة
THE WHITE ARROW GENERAL TRANSPORTING

�إىل� /شجر الفاية للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SHAJAR ALFAYA GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

لهذا �أوكرانيا لي�ست تايوان!...

من ي�ستطيع �أن يقول �إىل متى �ستقاوم كييف؟ منذ بدء
هجومه اخلمي�س  24فرباير قبل الفجر بقليل ،يبدو �أن
اجلي�ش الرو�سي انطلق يف غزو ال يرحم لأوكرانيا ،لأن
ميزان القوى ل�صاحله ،وخا�صة �أن الواليات املتحدة لن
تر�سل جنديًا ع�سكريًا واحدً ا للدفاع عن بلد فولودميري
زيلين�سكي .يف امل��ق��اب��ل� ،سيكون الأم���ر �أك�ثر تعقيدً ا
بالن�سبة جلي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني يف ال�سيطرة
على تايوان .وه��ذا ي�شري �إىل �أن �شي جني بينغ ميكن

�أن ميتنع عن الذهاب بعيدً ا �إىل جانب نظريه الرو�سي
فالدميري بوتني.
يوم اجلمعة 25 ،فرباير ،ات�صل �شي جني بينغ بفالدميري
بوتني .و�أو�صى الرئي�س ال�صيني نظريه الرو�سي ب�أن
“يتخلى ع��ن عقلية احل��رب ال��ب��اردة وي��ح�ترم ويويل
�أهمية للمخاوف الأمنية املعقولة للدول الأخرى ،و�أن

يبني من خالل املفاو�ضات �آلية �أمنية يف �أوروبا متوازنة
وفعالة وم�ستدامة» .ووف ًقا لو�سائل الإعالم ال�صينية،
�شرح بوتني ل�شي �أ�سباب �إط�لاق “عمليته الع�سكرية
اخلا�صة” :ح�سب الرئي�س الرو�سي ،ف ��إن الواليات
املتحدة “جتاهلت منذ فرتة طويلة املخاوف الأمنية
امل�شروعة لرو�سيا ،وتراجعت عن التزاماتها ،ووا�صلت

Tuesday

ت�شجيع االنت�شار الع�سكري يف ال�شرق ،متحدية اخلط
الأحمر اال�سرتاتيجي لرو�سيا «� .إن بكني ت�سري على
خيط رفيع ...ممتنعة يف الأمم املتحدة ،ترف�ض ال�صني
حتى الآن التحدث عن “غزو” لأوكرانيا �أو �إدانة عمل
رو�سيا ،حليفتها الوثيقة .كيف ميكنها �أن تفعل ذلك
بينما يخطط �شي جني بينغ لـ “�إعادة توحيد” تايوان
مع ال�صني ،بالقوة �إذا لزم الأمر ،وخالل اجليل احلايل
احلاكم يف بكني؟ �إن احلرب يف �أوكرانيا ،يفح�صها احلزب
ال�شيوعي ال�صيني عن كثب ،وال �شك �أن��ه “�سيوقف”
خططه لغزو تايوان على هذه النتيجة.

13
و����ض���وح ال�����ش��م�����س .ال�����س��ي��ادة هي
“معيار للعالقات الدولية وارد
يف ميثاق الأمم املتحدة ،وهذا هو
موقف ال�صني املبدئي � ً
أي�ضا ،وهو
ينطبق � ً
أي�ضا على �أوكرانيا».

حتليل
موقف الأمريكيني
ولكن ،هناك اختالفات كثرية
بني �أوكرانيا وتايوان .يف مواجهة
الأرا������ض�����ي الأوك�����ران�����ي�����ة ،ح�شد
ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي م��ن��ذ �أ�سابيع
�أكرث من � 170ألف رجل.
وه����ذه ال���ق���وة ال��ه��ائ��ل��ة �ستلتهم
�أوكرانيا.
فهذه الدولة ،التي لي�ست ع�ض ًوا
يف ال���ن���ات���و ،ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��ا الغرب
ع�سكريا.
ح��ال��ة ت��اي��وان خمتلفة متا ًما.
�أو ًال لأنها �أرخبيل :لي�س للجي�ش
ال�صيني خ�برة يف الهبوط على
���ش��واط��ئ م��ع��ادي��ة ح��ي��ث ت�ستعد
مقاومة اجلي�ش ال��ت��اي��واين منذ
�سنوات.
ث���م ،يف ح���ال ال���ع���دوان ال�صيني
على ف��ورم��وزا ال��ق��دمي��ة ،حذرت
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ن �أن���ه���ا لن
تقف مكتوفة الأي��دي .بالإ�ضافة
اىل ان اليابان و�أ�سرتاليا والهند
وفيتنام وبدرجة �أق��ل نيوزيلندا
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة �أ�����ش����ارت �إىل
�أن��ه��ا �ستقف �إىل ج��ان��ب القوات
الأم��ري��ك��ي��ة يف ح���ال ان����دالع مثل
هذا ال�صراع.
م��ن ال��وا���ض��ح �أن الإغ����راء قوي
بالن�سبة لـ �شي جني بينغ لإبرام
حت����ال����ف ع�������س���ك���ري م�����ع رو�سيا
واال�ستفادة من حقيقة �أن الغرب
م�ستغرق يف الأزم����ة الأوكرانية
لي�أخذ زمام املبادرة وي�أمر جي�شه
بخو�ض املعركة.
يف  4ف�ب�راي���ر��� ،ش��دد الرئي�سان
ال����رو�����س����ي وال�������ص���ي���ن���ي ع���ل���ى �أن
العالقات بني اجلارين الكبريين
مل تكن �أبدًا مبثل هذه املتانة.
لكن هناك � ً
ريا:
أي�ضا فر ًقا كب ً
�إذا ك���ان ب��الإم��ك��ان االع��ت��ق��اد �أن
فالدميري بوتني قرر وفقًا لأوهام
غري عقالنية �إحياء الإمربيالية
ال�سوفياتية ،ف�إن �شي جني بينغ،
هو عك�س ذلك متا ًما.
�إنه رجل ذكي وحكيم وعقالين،
وب��اع��ت��ب��اره ا���س�ترات��ي��ج�� ًي��ا بار ًعا،
حري�صا على عدم اتخاذ
�سيكون
ً
ق�������رار م���ت�������س���رع دون �أن يكون
مت�أكدًا متا ًما من الفوز يف حرب
مفرت�ضة يف تايوان.
ب��ال��ت���أك��ي��د �أن ح��ل��م ا�ستعادة
الإم����ب���راط��������وري��������ات ال���ق���دمي���ة
تتقا�سمه مو�سكو وبكني ،وتعمل
الدولتان على تن�سيق �إجراءاتهما
لإع�����ادة ���ص��ي��اغ��ة ال��ن��ظ��ام العاملي
ب�������ش���ك���ل �أف���������ض����ل ل�صاحلهما.
“بالن�سبة لأولئك الذين ما زالوا
ي���ري���دون ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن التقارب
ال�����ص��ي��ن��ي ال���رو����س���ي والتن�سيق
ال���وث���ي���ق امل���ت���زاي���د لأجندتهما
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة��� ،س��ي��ك��ون يوم
االث��ن�ين “ 21فرباير” مبثابة
توك�سني ،كتب فريديريك كولر
يف ���ص��ح��ي��ف��ة ل���وط���ون اليومية
ال�سوي�سرية:
“تتقدم مو�سكو وبكني م ًعا لو�ضع
ح���د ل��ه��ي��م��ن��ة ال����والي����ات املتحدة
و�إع��ادة تعريف القواعد الدولية
ع���ل���ى �أ����س�������س ج����دي����دة ت�شرتك
العا�صمتان يف تبنيها «.

احلرب يف اوكرانيا والعني على تايوان

بكني تر�صد بدقة خطوة بوتني وتداعياتها

�ضم �أوكرانيا �أو �أجزاء من �أوكرانيا� ،أو غزو �أو اال�ستيالء على كييف ينتهك املوقف ال�صيني القائل �إن ال�سيادة مقد�سة
هاج�س النمو
ومع ذلك ،هل هو �شهر الع�سل
حقا؟ ال ،لأ�سباب �أخ��رى كذلك.
هل نحتاج �إىل التذكري ب�أن ال�صني
�أ�صبحت ث��اين �أك�ب�ر اقت�صاد يف
العامل ،يف حني �أن الناجت املحلي
الإجمايل لرو�سيا ي�ضاهي مثيله
يف �إ�سبانيا؟ ولهذا ،ف�إن للرئي�س
ال�����ص��ي��ن��ي ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال�شهية
للم�شاركة يف عملية ع�سكرية ،من
امل�ؤكد �أنها �ستكون مكلفة للغاية
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�لاق��ت�����ص��اد الرو�سي،
ال���ذي ه��و ا���ص�لا يف ح��ال��ة �سيئة.
يف�ضل �شي ج�ين بينغ الرتكيز
على متابعة التنمية االقت�صادية
ل����ب��ل�اده ،وه����و جم����ال مت���ر فيه
ال�����ص�ين ب��ب��ع�����ض اال�ضطرابات
املقلقة م��ن��ذ ب�ضع ���س��ن��وات ،لأن
�سيد ال�����ص�ين ال�شيوعية يعرف
جيدًا � :أن ال�سعي لتحقيق النمو
االق��ت�����ص��ادي ه���و �أف�����ض��ل �ضمان
ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن ع����دم اال�ستقرار
االج����ت����م����اع����ي ،وب����ال����ت����ايل ع���دم
اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ق��ب��ل ���س��اع��ات م���ن ب����دء الغزو
يف �أوك���ران���ي���ا ،ات��ه��م��ت الواليات
املتحدة مو�سكو وب��ك�ين بتوحيد
قواهما لإن�شاء نظام عاملي جديد
“غري ليربايل للغاية”.
ل���ك���ن امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �أم����ان����ة
ال����دول����ة ،ن��ي��د ب���راي�������س� ،أ�ضاف
ع��ل��ى ال���ف���ور �أن����ه ال ت����زال هناك
ف����ر�����ص����ة ل���ل�������ص�ي�ن ال����س���ت���خ���دام
نفوذها لدعوة فالدميري بوتني
�إىل التفكري .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ان��ت��ظ��ر حتى
نهاية الألعاب الأوملبية ال�شتوية
يف بكني ل�لاع�تراف باملنطقتني
االنف�صاليتني يف �أوكرانيا وبدء
الأعمال العدائية ...لفتة مهمة
تهدف �إىل عدم �إحراج ال�صني.
ل��ك��ن ال���ي���وم ،علينا �أن نواجه
احلقائق :لقد ف�شلت جهود بكني

لإق����ن����اع ف��ل�ادمي��ي�ر ب���وت�ي�ن باال
تتك ّلم الأ�سلحة.
�إذن ،ال�س�ؤال املطروح:
م���اذا �ستفعل ال�صني �إذا ا�ستمر
ه������ذا ال���������ص����راع يف الت�صعيد؟
ك��م��ا ق���ال ج���ون ك��ول��ف��ر ،م�س�ؤول
خم��اب��رات��ي �أم��ري��ك��ي �سابق نقال
عن بي بي �سي�“ ،إن �ضم �أوكرانيا
�أو �أجزاء من �أوكرانيا� ،أو غزو �أو
اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى ك��ي��ي��ف ،ينتهك
امل����وق����ف ال�������ص���ي���ن���ي ال���ق���ائ���ل �إن
ال�سيادة مقد�سة”.
قد يكون الأ�سو�أ بالن�سبة للحزب،
ه��و ان��ح��راف حمتمل لل�صينيني
ال��ذي��ن ت��رك��وا لأنف�سهم لتحليل
امل��ع��ل��وم��ات ال�������واردة م���ن كييف،
مما قد يدفعهم �إىل بلورة ر�أيهم
اخل���ا����ص ،وه���ي ف��ك��رة ال حتتمل
بالن�سبة لنظام بكني.
�����ي����را ،ق������رار ب���وت�ي�ن بغزو
�أخ ً
�أوكرانيا لي�س �آمنًا �سيا�س ًيا ل�شي
جني بينغ.

ال يريد الرئي�س
ال�����ص��ي��ن��ي �أن
ت�ستمر العالقات
ال�������ص���ي���ن���ي���ة
الأم���ري���ك���ي���ة
امل�تردي��ة �أ�صال
يف التدهور �أكرث

�أظ��ه��رت ا�ستطالعات ال���ر�أي �أن
ال�سكان الرو�س لي�سوا متحم�سني
ج���دا ب�����ش���أن م���دى ه���ذا ال�صراع
واخل�سائر الب�شرية الكبرية التي
قد يت�سبب فيها .ومن الوا�ضح �أن
الأوكرانيني �سيحاولون مقاومة
هذا العدوان بكل الو�سائل.
وق��د تكون من العواقب طويلة
امل��دى لهذه احل��رب ،هي �سقوط
ف�لادمي�ير ب��وت�ين .لأن����ه ال �شك
يف �أن ال�سكان الرو�س ،املت�ضررين
اقت�صاد ًيا� ،سيعانون من العقوبات
ال�����س��اب��ق��ة واجل�����دي�����دة �أو التي
�سيقررها الغرب.
هاج�س املجهول
عالوة على ذلك ،من املحتمل �أال

يتخذ �شي جني بينغ نف�س امل�سار
ل�سبب ب�سيط وه���و �أن خ�سران
احل��رب يف تايوان �سي�ؤدي ب�شكل
�شبه م���ؤك��د �إىل ���س��ق��وط احلزب
ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ص��ي��ن��ي ،وبالطبع
�سقوط �س ّيده معه.
ون���ق���ل���ت ���ص��ح��ي��ف��ة ليربا�سيون
اليومية ،عن ياكوب جاكوبو�سكي،
اخل�����ب��ي��ر ال�������ص���ي���ن���ي يف م���رك���ز
الدرا�سات ال�شرقية� ،أن “ال�صني
تنظر �إىل الغزو الرو�سي على �أنه
�ساحة اخ��ت��ب��ار ...ول��ن ت�ستخدم
ال�صني الأزم��ة يف �أوكرانيا لغزو
تايوان ،ولكن الختبار جو بايدن
وال��والي��ات املتحدة وحلف �شمال
الأط��ل�����س��ي وال��ت��ع��اون ب�ين برلني
وباري�س ووا�شنطن.

تنظر ال�صني �إىل الغزو الرو�سي
على �أنه �ساحة اختبار

�شي جني بينغ ...م�ساندة حذرة لرو�سيا

من امل�ؤكد �أن بكني �ست�ستخل�ص
درو�سا من هذا امللف».
اخلمي�س 24 ،ف�براي��ر ،كانت
الإدان���ات يف جميع �أن��ح��اء العامل
���ض��د الأم����ر ال���واق���ع يف �أوكرانيا
ب��الإج��م��اع .ل��ك��ن ال ت��رغ��ب بكني
يف �أن جت���د ن��ف�����س��ه��ا ذات ي����وم يف
نف�س ال��و���ض��ع ،و�أن ت�صبح دولة
منبوذة من املجتمع الدويل .وال
رغبة اي�ضا يف الت�سبب يف مزيد
م���ن ال���ت���ده���ور يف ع�لاق��ات��ه��ا مع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ال��ت��ي و�صلت
�إىل �أدنى م�ستوياتها منذ ثالثني
ع����ا ًم����ا ،ب��ي��ن��م��ا ت���وا����ص���ل ال�صني
ت��خ��وف��ه��ا م���ن ال���ق���وة الع�سكرية
الأمريكية.
أخ���ي���را� ،إذا ك����ان ه��ن��اك �شيء
� ً
ميقته النظام ال�صيني ،فهو عدم
القدرة على التنب�ؤ .وها ان بوتني
ك���ان يف ه���ذه اخل��ان��ة خ�ل�ال هذه
الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة ،وي���درك �شي
جني بينغ هنا �أنّ نظريه الرو�سي

�سري الأح���داث
يف �أوك���ران���ي���ا
����س���ي���ك���ون ذا
�أهمية حا�سمة
يف �سيا�سة ال�صني
امل�ستقبلية جتاه
جارتها الرو�سية

ق��د ال ي��ك��ون “�صديقًا” جدي ًرا
بالثقة.
وب�����ال�����ت�����ايل ،ت����غ��ي�رت لهجة
ال�سلطات ال�صينية يوم اخلمي�س،
وم����ن ال���وا����ض���ح �أن���ه���ا ك���ان���ت مع
تخفيف حدة الت�صعيد“ :الو�ضع
يف �أوك��ران��ي��ا مي��ر بلحظة حرجة
وال���������ص��ي�ن ق���ل���ق���ة ل���ل���غ���اي���ة ،ق���ال
ت�������ش���ان���غ ج�������ون���� ،س���ف�ي�ر ال�صني
ل��دى الأمم امل��ت��ح��دة� ،إن���ه يتعني
ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأط������راف ممار�سة
�ضبط النف�س وجتنب املزيد من
ت�صعيد التوترات .نعتقد �أن باب
احل���ل ال�سلمي مل�����س���أل��ة �أوكرانيا
لي�س مغلقا بالكامل وال ينبغي
�إغ�ل�اق���ه ،وت��دع��و ال�����ص�ين جميع
الأط��راف �إىل االع�تراف ب�أهمية
مبد�أ الأمن غري القابل للتجزئة
وم��وا���ص��ل��ة احل����وار واملفاو�ضات
بهدف البحث عن حلول معقولة
م���ن خ��ل�ال ال��و���س��ائ��ل ال�سلمية
على �أ���س��ا���س امل�����س��اواة واالح�ت�رام
املتبادل».
خ��ل�ال االج���ت���م���اع ب�ي�ن بوتني
و���ش��ي يف  4ف�براي��ر ق��ب��ل افتتاح
دورة الأل��ع��اب الأوملبية ال�شتوية
يف ب��ك�ين ،ت���ف���ادى ال���رج���ل الأول
ال�صيني االنحياز �إىل رو�سيا �ضد
�أوكرانيا .وجاء يف بيان م�شرتك
بني ال�صني ورو�سيا ب�ش�أن نتيجة
املحادثات� ،أن “ال�صني تتعاطف
مع وتدعم مطالب مو�سكو ب�إنهاء
ت��و���س��ع ال��ن��ات��و ،وه���و م���ا يعتربه
ال���ب���ل���دان جت�����س��ي��دا لتحالفات
احلرب الباردة”.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا البيان
ال�����ص��ح��ف��ي ال ي�������ش�ي�ر �صراحة
�إىل �أوك��ران��ي��ا ،ب��ل ال�ترك��ي��ز على
التعاون االقت�صادي ب�ين رو�سيا
وال�صني.
بعد فرتة وجيزة� ،أو�ضح وزير
اخل���ارج���ي���ة ال�����ص��ي��ن��ي وان������غ يي
م��وق��ف ال�����ص�ين ،م��وق��ف وا�ضح

تتقدم مو�سكو وبكني م ًعا لو�ضع حد لهيمنة الواليات املتحدة و�إعادة تعريف القواعد الدولية على �أ�س�س جديدة

اوكرانيا �ساحة اختبار بالن�سبة لل�صني

مظاهرة م�ؤيدة لأوكرانيا و�ضد الغزو الرو�سي يف تايبيه

كراهية االنف�صال
يف ال��واق��ع ،يعك�س رف�ض بكني
االع��ت�راف ب��ال��دول االنف�صالية
رغبة النظام ال�صيني يف جتنب
املقارنات ح��ول ه��ذا املو�ضوع مع
تايوان �أو التبت �أو �شينجيانغ .مل
تعرتف ال�صني ب�ضم �شبه جزيرة
القرم عام  .2014وردت ال�صني
ر���س��م�� ًي��ا ع��ل��ى “اعرتاف رو�سيا
مب��ن��ط��ق��ت�ين انف�صاليتني” يف
�أوك��ران��ي��ا م��ن خ�لال �صوت وزير
خ��ارج��ي��ت��ه��ا“ ،يحتفظ اجلانب
ال�����ص��ي��ن��ي مب���وق���ف ث���اب���ت ب�ش�أن
�أوكرانيا..
وه��و �أن �أي دول��ة يجب �أن تكون
ق������ادرة ع��ل��ى اح���ت��رام خماوفها
الأم��ن��ي��ة امل�����ش��روع��ة ،وف��قً��ا مليثاق
الأمم املتحدة” ،خ�لال مقابلة
م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي
�أنتوين بلينكني.
و�أ�ضاف اجلانب ال�صيني ،الذي
ي��ل��ت��زم ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى التوا�صل
م��ع اجلميع� ،أن التطور احلايل
لـ “امل�س�ألة الأوكرانية” يرتبط
ارت����ب ً
����اط����ا وث���ي���قً���ا ب���ع���دم تنفيذ
اتفاقيات مين�سك لعام .2015
�إن عملية امل���وازن���ة ه��ي الأك�ث�ر
خ���ط���ورة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ب��ك�ين حيث
ميكن دائ ًما �إثارة م�س�ألة تايوان.
خ��ل��ال م�����ؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي� ،سئل
م���ت���ح���دث ب���ا����س���م ال����������وزارة عما
�إذا ك��ان��ت ال��ق�����ض��اي��ا الأوكرانية
والتايوانية مت�شابهة ،و�أ�شار �إىل
املوقف ال�صيني ،وهو �أن “تايوان
ج����زء ال ي���ت���ج���ز�أ م���ن الأرا�����ض����ي
ال�صينية ،وه��ي حقيقة ال ميكن
دح�ضها تاريخيا».
من جانبها ،مل تعرب احلكومة
ال��ت��اي��وان��ي��ة ر���س��م�� ًي��ا ع��ن موقفها
منذ بدء غزو �أوكرانيا ،لكن ردود
ف��ع��ل ال��ف�����ض��اء ال�����س��ي��ا���س��ي تظهر
ح�����س��ا���س��ي��ة ك��ب�يرة جت���اه امل�س�ألة
الأوكرانية .وهكذا نقلت الوكالة
التايوانية الر�سمية حتليل ت�شاو
ت�شون �شان ،املتخ�ص�ص التايواين
يف ال�سيا�سة ال�صينية ،والذي قال
�إن ب��ك�ين ت��واج��ه �صعوبة ب�سبب
االع��ت��راف ال��رو���س��ي با�ستقالل
امل���ن���ط���ق���ت�ي�ن االن���ف�������ص���ال���ي���ت�ي�ن
الأوكرانيتني.
«احل���ل ال��وح��ي��د ه��و املحافظة
ع����ل����ى م�������س���اف���ة ل����ت����ف����ادي رب����ط
الق�ضيتني “�أوكرانيا وتايوان”،
ي���رى ت�����ش��او ت�����ش��ون ����ش���ان ،مدير
الأب���ح���اث يف م��رك��ز حت��ل��ي��ل الرب
الرئي�سي ال�صيني باجلامعة� ،إن
ف�صل جزء من �ش ـ ـ ــعب عن �شعبه
�إىل دولتني ،لي�صبح “دولة داخل
البلد”� ،أم����ر م�����ش��اب��ه للغايـ ـ ــة
ل��ل��و���ض��ع يف ت����اي����وان ،وال ميكن
لل�صني بطبيعة احل��ال �أن حتذو
حذوها وتعرتف هي نف�سها بهذه
الدولة ال�صغرية «.
�إن ك��ي��ف��ي��ة ���س�ير الأح�������داث يف
�أوك��ران��ي��ا يف الأي����ام �أو الأ�سابيع
املقبلة �سيكون ذا �أهمية حا�سمة
يف ���س��ي��ا���س��ة ال�����ص�ين امل�ستقبلية
جتاه جارتها الرو�سية.
و�����س����ي����واك����ب �����ش����ي ج��ي��ن بينغ
الأحداث ب�أكرب قدر من االهتمام،
و�سي�ستخل�ص ال��درو���س منها يف
�سلوكه فيما يتعلق بتايوان.
لكن م��ن اللحظة ،لع ّله الحظ
�أن م���غ���ام���رة ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني
ولدت ت�ضامنًا غري م�سبوق منذ
عام  1945يف املع�سكر الغربي،
ومن امل�ؤكد �أن الرئي�س ال�صيني
ال ي���ري���د �أن ت�����س��ت��م��ر العالقات
ال�����ص��ي��ن��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة املرتدية
ا�صال يف التدهور �أكرث.
م�ؤلف حوايل خم�سة ع�شر
كتا ًبا خم�ص�صة لل�صني واليابان
والتبت والهند والتحديات
الآ�سيوية الرئي�سية .عام
 ،2020ن�شر كتاب “الزعامة
العاملية حموره ،ال�صدام بني
ال�صني والواليات املتحدة” عن
من�شورات لوب.
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حماية م�ؤقتة للأوكرانيني الفارين من احلرب يف �أوروبا
•• بروك�سل�-أ ف ب
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�أي��د وزراء الداخلية الأوروب���ي���ون ب�أغلبية كبرية خطة منح حماية م�ؤقتة
للأوكرانيني الفارين من الهجوم الرو�سي ،والذين قد ت�صل �أعدادهم �إىل
“املاليني».
وحتى الآن و�صل � 300ألف �أوكراين �إىل االحتاد الأوروبي ،وف ًقا للمفو�ضية
الأوروبية ،ن�صفهم يف بولندا بح�سب وار�سو.
وناق�ش الوزراء �أثناء اجتماعهم الطارئ �إمكان توفري حماية م�ؤقتة له�ؤالء
الأوك��ران��ي�ين ،وذل��ك من خ�لال اللجوء �إىل مذكرة تعود �إىل العام 2001
ت�سمح لهم بالبقاء ملدة ت�صل �إىل ثالث �سنوات يف االحتاد الأوروبي وبالعمل
فيه.
وقال الوزير الفرن�سي جريالد دارمانني الذي تتوىل بالده رئا�سة جمل�س

االحتاد الأوروبي ،يف م�ؤمتر �صحفي عقب االجتماع �إنه الحظ وجود �أغلبية
كبرية م�ؤيدة لهذا الطرح.
م��ن جهتها ق��ال��ت م��ف��و���ض��ة ال�����ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ب���االحت���اد الأوروب������ي �إيلفا
جوهان�سون �إن معظم الأوكرانيني الوافدين لديهم جوازات �سفر بيومرتية
وميكنهم البقاء ب��دون ت�أ�شرية مل��دة  90يوما يف االحت��اد الأوروب���ي ،ولكنها
�شددت على �ضرورة اال�ستعداد بعد ذلك لو�صول “ماليني” الوافدين.
و�أ���ش��ارت جوهان�سون �إىل �أن معظم الأوك��ران��ي�ين ال��ذي��ن ف��روا �إىل االحتاد
الأوروب��ي ي�ست�ضيفهم �أق��ارب ،الفتة �إىل �أن “عددًا حمدودًا” تقدم بطلبات
جلوء.
ويتوجه ه�ؤالء �إىل بلدان ت�ست�ضيف بالأ�صل عددًا كبريًا من ال�سكان من �أ�صل
�أوكراين ،على غرار بولندا و�إيطاليا والربتغال و�إ�سبانيا و�أملانيا وجمهورية
الت�شيك.

االطل�سي لي�س غائبا عن اجلبهة

قوات امريكية يف ليتوانيا حتت لواء االطل�سي

يف مواجهة اجلي�ش الرو�سي:

•• ريت�شارد ويريل

اجلمعة 26 ،فرباير� ،أعادت قمة الناتو الت�أكيد
على هدف احللف :ت�أمني �أرا�ضي الدول الأع�ضاء
الأكرث عر�ضة للنزاع يف �أوكرانيا .ولكن �إىل جانب
االنت�شار غري امل�سبوق لقوة ال��رد ال�سريع ،ميكن
لأقوى حتالف ع�سكري يف العامل تن�شيط و�سائل
�سرية �أخرى.
ت��ع��ود امل��ع��ل��وم��ات �إىل منت�صف
�شهر يناير :بينما كانت املواجهة
الدبلوما�سية ب�ين الناتو ورو�سيا
ت���ب���دو م��ي��ئ��و���س��ا م���ن���ه���ا ،ت�س ّربت
م���ع���ل���وم���ة ج����دي����دة م����ن �أوت����������اوا،
العا�صمة الفيدرالية لكندا :ن�شر
وحدة من القوات اخلا�صة الكندية
يف �أوكرانيا .و�أ�شار البيان الر�سمي
�إىل �أن “هذه العمليات تتن ّزل يف
حماولة حلفاء الناتو منع العدوان
ال���رو����س���ي و�إي����ج����اد ���س��ب��ل مل�ساعدة
احلكومة الأوكرانية».

معلومات �أخ���رى� ،أح���دث بكثري
وب��ررت��ه��ا وا���ش��ن��ط��ن ب��احل��اج��ة �إىل
�إج��ل�اء امل��وظ��ف�ين الدبلوما�سيني
امل����وج����ودي����ن يف ك���ي���ي���ف :عمليات
ال��ت��ن��اوب ال��ت��ي �أج���ري���ت يف الأي����ام
الأخ�ي�رة ،على احل��دود البولندية
الأوكرانية ،لطائرتني �أمريكيتني
خ��ا���ص��ت�ين .ب��ي��ن��م��ا ،ع��ل��ى اجلانب
الربيطاين ،كان حوايل ثالثني من
ك��وم��ان��دو���س م��ن “فوج رينجرز”
قد رافقوا ،قبل �أيام قليلة ،ت�سليم
 2000ق��اذف��ة ���ص��واري��خ م�ضادة

وقالت جوهان�سون “�أعتقد �أن الوقت حان لتفعيل توجيه احلماية امل�ؤقتة».
وهذا التوجيه الذي مت �إن�شا�ؤه ا�ستجابة للنزاع يف يوغو�سالفيا ال�سابقة من
دون �أن يتم ا�ستخدامه �أب��دًا ،ين�ص على منح حماية م�ؤقتة يف حالة التدفق
اجل��م��اع��ي ل��ل��ن��ازح�ين ،وي�شتمل ع��ل��ى ت��داب�ير ل��ت��وزي��ع��ه��م ب�ين دول االحتاد
الأوروبي.
و�أو���ض��ح��ت املفو�ضة �أن ه��ذه احلماية امل�ؤقتة متنح حقو ًقا مت�ساوية يف كل
الدول الأع�ضاء ،وال �سيما احلق يف العمل.
ب���دوره حت��دث وزي��ر ال��دول��ة البلجيكي للجوء والهجرة �سامي م��ه��دي ،عن
“حلظة تاريخية ل�لاحت��اد الأوروب�����ي ،حلظة يجب �أن نتخذ فيها قرارات
�شجاعة».
ويجب �أن تتم امل�صادقة على هذا االق�تراح من جانب اغلبية يف املجل�س� ،أي
بحد �أدنى  15من �أ�صل  27دولة متثل  65%على الأقل من �سكان �أوروبا.

و�سائل حلف الناتو اخلفية للدفاع عن �أوكرانيا!...

تظهر بع�ض املعلومات �أن الدعم الغربي ال يقت�صر على الوعود

ل���ل���دب���اب���ات ����« NLAWس�ل�اح
خفيف م�ضاد للدبابات من اجليل
التايل” �إىل اجلي�ش الأوكراين ...
ال�����س��م��ة امل�����ش�ترك��ة جل��م��ي��ع هذه
العمليات ،والتي من الوا�ضح �أنه
م��ن امل�ستحيل حت��دي��د �أهميتها:
امل�ساعدة اجل��اري��ة املنت�شرة ،خارج
حدودها الإقليمية ،لدعم مقاومة
�أوك��ران��ي��ا م��ن ق��ب��ل �أق����وى حتالف
ع�سكري يف العامل.
م�ساعدة �أ�صبحت ال��ي��وم مغمورة
يف ظ�ل�ام ه���ذا ال�����ص��راع ،ال���ذي مل
يتم ت�صويره وتوثيقه حتى الآن
�إال قلي ً
ال.
�أج���ه���زة امل��راق��ب��ة ال��ت��اب��ع��ة حللف
�شمال الأط��ل�����س��ي ،ال��ت��ي �ضاعفت،
يف الأ����س���اب���ي���ع الأخ���ي���رة ،عمليات

اال�ستخباراتواملراقبةواال�ستطالع
امل��ح��م��ول��ة ج����واً ،حم��ظ��ورة ر�سم ًيا
من الأج��واء الأوكرانية ،و�أغلقتها
رو���س��ي��ا ب��ح��ك��م الأم����ر ال���واق���ع بعد
هجومها يف  24فرباير.
طائرات بدون طيار �آر كيو 4-
ول��ك��ن ب��الإ���ض��اف��ة �إىل املراقبة
امل�����س��ت��م��رة ل�ل��أق���م���ار ال�صناعية
ل�ل��أرا����ض���ي الأوك����ران����ي����ة ولتقدم
ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة ،ه��ن��اك و�سيلة
�أخرى جتعل من املمكن عدم ف�ضح
ط���ائ���رات اال���س��ت��ط�لاع الأمريكية
والربيطانية التي كانت ت�ستخدم
����س���اب���قً���ا م����ن ق����واع����د فيتي�ستي
(روم����ان����ي����ا) ،وال����س���ك (بولندا)،
ومالكي (�سلوفينيا) ،وبابا (املجر)

وخا�صة �إجنرليك ،املركز اجلوي
ال�شرقي للتحالف يف تركيا.
�إنها الطائرات بدون طيار �آر كيو
 ،4امل�ستمدة م��ن ج��ل��وب��ال هوكبلوك  40الأمريكية ،والتي تعمل
منذ عام  2019كجزء من نظام
قدرة املراقبة الأر�ضية املتحالفة،
وه����و ب��رن��ام��ج ي�����ض��م دول �أوروب�����ا
ال�����ش��رق��ي��ة الأع�����ض��اء ف��ي��ه بلغاريا
وج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك و�إ�ستونيا
والت���ف���ي���ا ول���ي���ت���وان���ي���ا وال��ن�روي����ج
وب���ول���ن���دا وروم���ان���ي���ا و�سلوفاكيا
و�سلوفينيا.
ي�ضاف �إىل ذل��ك الطائرات بدون
طيار الرتكية ب�يرق��دار ت��ي ب��ي 2
التي ا�شرتتها �أوكرانيا من تركيا
يف ال�سنوات الأخرية.

�إ����س���ن���اد ال���ق���وات اخل��ا���ص��ة على
الأر����������ض مل�����س��اع��دت��ه��ا يف حتديد
الأه��������داف ال���رو����س���ي���ة ،واملراقبة
بالأقمار ال�صناعية �أو الطائرات
ب����دون ط��ي��ار  ...م��ن ال��وا���ض��ح �أن
هذه العمليات ال�سرية ال يكون لها
معنى �إال �إذا متت عمليات ت�سليم
الأ�سلحة ومل يتم ك�سر ال�سال�سل
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة للجي�ش الأوك�����راين
املكون من � 200ألف رجل وحوايل
 2500دبابة .ومع ذلك ،على هذا
امل�ستوى ،تظهر بع�ض املعلومات
�أن الدعم الغربي ال يقت�صر على
الوعود على الإطالق.

ت�سليم معدات
م��ن��ذ خ���ري���ف ع����ام  ،2021مت

من م�ؤيدي فالدميري بوتني

فيكتور �أوربان ،يف ّ
فخ احلرب الأوكرانية!...

هل ما زال ب�إمكان املجري االنفتاح على بوتني� ،أم يجب �أن ينف�صل عنه من �أجل طم�أنة �شركائه الأوروبيني؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اال�����س����م ال�����رم�����زي“ :الدرع
ال�شرقي  ...”2022الأربعاء
 23ف�براي��ر ،بينما ك��ان الرو�س
ي�����س��ت��ع��دون ل��ق�����ص��ف �أوك���ران���ي���ا،
ال��ت��ق��ى ف��ي��ك��ت��ور �أورب��������ان بوزير
دفاعه وال�ضباط الذين يقودون
عملية ت���أم�ين ح��دود املجر التي
ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا  140كيلومرتًا
م��ع �أوك���ران���ي���ا .ع��ل��ى خ��ري��ط��ة مت
عر�ضها خالل االجتماع ،يت�صور
اجل��ي�����ش ال��وط��ن��ي ت��دف��ق حوايل
� 600ألف الجئ �أوكراين ب�سبب
الغزو الرو�سي.
ومنذ ال�ساعات الأوىل للهجوم،
احت�شد املئات من امل�شاة وال�سيارات
يف جمارك زاهوين وبرج�سوراين
وتيزابيت�ش ،وهي نقاط الدخول
الرئي�سية �إىل املجر .كان معظم
املر�شحني للمرور جمريني من
ت��ران�����س��ك��ارب��اث��ي��ا ،وه����ي منطقة
ف���ق�ي�رة وم���ت���ع���ددة ال���ث���ق���اف���ات يف
�أق�صى غرب �أوكرانيا .ويف نف�س
ال��ل��ي��ل��ة ،ق����دم م���ر����س���وم حكومي
جم����ري ح��م��اي��ة م���ؤق��ت��ة جلميع
الوافدين من �أوكرانيا املجاورة.
ويف ر�سالة مرئية� ،أعلن �أوربان،
املعروف بخطبه الالذعة املعادية
للمهاجرين“ :نحن م�ستعدون
ال���س��ت��ق��ب��ال��ه��م و���س��ن��ك��ون قادرين
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي ب�سرعة
وفعالية” .ورغ�����م ق��رب��ه��ا من
الكرملني ،ادان���ت املجر الهجوم

ال��رو���س��ي وال��ت��زم��ت بالعقوبات
ال��ت��ي ق��رره��ا االحت���اد الأوروب����ي.
لكن �أورب����ان وم�ساعديه حذروا
م���ن �أن ب���وداب�������س���ت ،ال��ع�����ض��و يف
ال��ن��ات��و“ ،يجب �أن ت��ب��ق��ى خارج
ال�����ص��راع امل�سلح” ،و�أن “االمر
خا�صة ال يعني �إر�سال ق��وات �إىل
�أوكرانيا».
عرقلة العقوبات على
الطاقة الرو�سية
ت���ظ���اه���ر ع������دة �آالف� ،ضد
االجتياح �أم��ام ال�سفارة الرو�سية
يف بوداب�ست ،وطالب بيرت ماركي
زاي ،م��ر���ش��ح امل��ع��ار���ض��ة املوحد
الذي �سيتحدى فيكتور �أوربان يف
انتخابات � 3أبريل ،بتعليق عقد
حت��دي��ث حم��ط��ة ب��اك�����س للطاقة
ال��ن��ووي��ة امل��و ّق��ع م��ع مو�سكو عام
 2014و�إغ�����ل�����اق م����ق����ر بنك
اال�ستثمار ال��دويل يف بوداب�ست،
امل��ع��روف ب�أنه خمب�أ للجوا�سي�س
ال��رو���س .ويف ه��ذا ال�سياق ،يقدر
امل����ؤرخ املجري زول��ت��ان �سز بريو،
املتخ�ص�ص يف ال�سيا�سة الأمنية
ال��رو���س��ي��ة� ،أن “حكومة جمرية
ع��ق�لان��ي��ة �ستعلق اال�ستثمارات
امل�شرتكة مع املعتدي الرو�سي».
�إن الهجوم على �أوكرانيا ،ي�ضع
�أورب��������ان يف م��������أزق :ه���ل م���ا زال
ب�إمكانه التودد �إىل بوتني با�سم
انفتاحه على ال�����ش��رق؟ �أم يجب
�أن ينف�صل عنه من �أج��ل طم�أنة
�شركائه الأوروبيني؟ ي�ؤكد �أ�ستاذ

وقال الوزير الفرن�سي جريالد دارمانان لدى و�صوله اىل االجتماع “علينا �أن
ندر�س �أي و�ضع ميكننا منحه له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يفرون من الأرا�ضي
الأوكرانية يف ظروف �صعبة للغاية».
و�أ�ضاف �إنه يجب “�أوال” ا�ستقبالهم “ب�أف�ضل ال�شروط املمكنة يف بولندا ويف
البلدان املجاورة وان نرى كيف ميكننا م�ساعدتهم بطريقة �إن�سانية ()...
وبعد ذلك نرى كيف ميكننا يف �أوروبا �أن نقدم لهم هذه احلماية” املن�صو�ص
عليها يف مذكرة تعود لعام .2001
وق���ال وزي���ر ال��ه��ج��رة واالن���دم���اج ال�����س��وي��دي �أن���در����س ي��غ��م��ان �إن���ه ي��ج��ب على
الأوروبيني حتمل “م�س�ؤولياتهم معًا».
وذكرت وزيرة الداخلية الأملانية نان�سي في�سر �أن “الأمر الأ�سا�سي هو �إيجاد
ح��ل��ول بعيدة ع��ن ال��ب�يروق��راط��ي��ة لنتمكن م��ن ا�ستقبال ه����ؤالء الالجئني
ب�سرعة».

العلوم ال�سيا�سية بيرت كريكو� ،أن
“�أوربان ك���ان ي���أم��ل �أال ي�ضطر
�إىل اختيار �أح��د اجلانبني ،لكن
ال�سياق يجعل ذلك م�ستحيلاً  .ما
يحدث الآن هو ف�شل اثني ع�شر
عا ًما من االنفتاح على ال�شرق».
يف ال���وق���ت احل������ايل ،يحتفظ
الزعيم بخا�ص ّية اجللو�س على
كر�سيني .من ناحية ،ي�ؤيد موقف
االحت���اد الأوروب����ي ب�ش�أن رو�سيا.
ومن ناحية �أخرى ،خالل اجتماع
املجل�س الأوروبي يف  24فرباير،
ح�صل ع��ل��ى �أال ت���ؤث��ر العقوبات
على الطاقة ،بعد عدة �أ�شهر من
توقيع اتفاقية غاز مهمة تربط
بني بوداب�ست ومو�سكو.
كانت عالقات بوداب�ست متوترة
ل��ل��غ��اي��ة م���ع ك��ي��ي��ف م��ن��ذ �إ�صالح
التعليم الذي يعود تاريخه �إىل عام
 ،2017وفر�ض التدري�س باللغة
الأوك��ران��ي��ة يف امل��دار���س الثانوية
على ح�ساب لغات الأقليات مثل
ال���ل���غ���ة امل���ج���ري���ة .وت���ت���ه���م املجر
جارتها ب�إ�ساءة معاملة املجريني
يف ت��ران�����س��ك��ارب��اث��ي��ا ،بينما تتهم
كييف بوداب�ست بتوظيف الأقلية
املجرية.
تو�سيم وزير
من قبل الكرملني
ع�لام��ة �أخ����رى ع��ل��ى التفاهم
بني رو�سيا واملجر :ت�سلم رئي�س
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة امل���ج���ري���ة ،بيرت
زيجارتو ،و�سام ال�صداقة الرو�سي

ت�سليم امل��ئ��ات م��ن �أن��ظ��م��ة �إطالق
�صواريخ جافلني امل�ضادة للدبابات
من قبل البنتاغون .معدات �أخرى
قادرة على تعزيز املقاومة� :صواريخ
�ستينغر املحمولة ال�شهرية التي
ا���س��ت��خ��دم��ت ب��ن��ج��اح ���ض��د القوات
ال��رو���س��ي��ة وط���ائ���رات الهليكوبرت
�أث���ن���اء احل�����رب يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان يف
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ،وي��ق��ال �إن ليتوانيا
وب��ول��ن��دا ق���د �سلمتا وح�����دات �إىل
كييف.
هناك احتمال �آخر حللف الناتو،
�أو����ص���ى ب���ه م�����ؤخ���� ًرا ق���ائ���ده العام
ال�سابق ،اجلرنال الأمريكي فيليب
بريدلوف :تعديل قواعد اال�شتباك
اجل���وي .و�أو���ض��ح يف تقرير ملجلة
متخ�ص�صة“ ،يف الوقت احلايل� ،إذا

حلقت طائرة مقاتلة �أمريكية فوق
بولندا� ،أثناء �أدائها مهمة �شرطة
ج���وي���ة ،وواج���ه���ت رو� ً���س���ا يقومون
ب����أن�������ش���ط���ة ����ش���ائ���ن���ة ،ال ي�ستطيع
الطيار الأم��ري��ك��ي فعل �أي �شيء،
وال ���ش��يء ع��ل��ى الإط���ل��اق� ،إال �إذا
�أط��ل��ق��وا ال��ن��ار عليه ،نحن بحاجة
�إىل االنتقال من قواعد اال�شتباك
اخل����ا�����ص����ة ب���ال�������ش���رط���ة اجل����وي����ة
�إىل ق���واع���د اال���ش��ت��ب��اك اخلا�صة
بالدفاع اجلوي”� .إن التخلي عن
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة التي
ك���ان���ت ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��و���س��ك��و ،جمرد
حت����ذي����ر ،مت���ن���ع ال����ق����وات اجلوية
الرو�سية من الت�صرف كما يحلو
لها دون املخاطرة برد قوي وقاتل.
عن لوطون

جمموعة ال�سبع تهدد رو�سيا بعقوبات جديدة

•• برلني�-أ ف ب

�أعلنت دول جمموعة ال�سبع ا�ستعدادها لفر�ض عقوبات جديدة على رو�سيا بعد تلك
التي �أعلنت خالل الأ�سبوع “يف حال مل ت�ضع حدا حلربها على �أوكرانيا” .وخالل
اجتماع لوزراء خارجية الواليات املتحدة و�أملانيا وفرن�سا واليابان وكندا و�إيطاليا
واململكة املتحدة ،ح�ضت جمموعة الدول ال�سبع ال�صناعية الكربى مو�سكو “على
و�ضع حد فوري للهجمات على �أوكرانيا و�سكانها املدنيني وبناها التحتية املدنية
و�سحب قواتها من دون ت�أخري” من البالد ،وفق بيان ن�شرته الرئا�سة االملانية
ملجموعة ال�سبع .ونبهت الدول اىل �أنها لن تعرتف ب�أي تغيري يف “و�ضع” �أوكرانيا
يفر�ض بالقوة� ،أي بكالم �آخ��ر �أي منطقة قد يعلن �ضمها ،على ما جاء يف بيان
ن�شرته الرئا�سة الأملانية ملجموعة ال�سبع .و�سبق ملو�سكو �أن �ضمت �شبه جزيرة القرم
يف  2014واعرتفت للتو با�ستقالل منطقتني انف�صاليتني يف �شرق اوكرانيا .ويف
بيان الح��ق ،قال وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �إن املجموعة مل تكن
قط �أكرث احتادا “يف الدفاع واحلفاظ على حرية و�سيادة �أوكرانيا وجميع الدول».
وال�سبت ،عمدت الدول الغربية �إىل ت�شديد عقوباتها املالية على مو�سكو م�ستبعدة
الكثري من امل�صارف الرو�سية من من�صة �سويفت الدولية للتبادالت املالية ،واتخذت
�أي�ضا �إجراءات تهدف اىل منع امل�صرف املركزي الرو�سي من دعم العملة الوطنية
ع�بر تقييد و�صوله �إىل �أ���س��واق الر�ساميل ال��دول��ي��ة .و�أورد بيان ال���دول ال�سبع
ال�صناعية الكربى �أن وزير خارجية �أوكرانيا دميرتو كوليبا �شارك يف االجتماع.
وت�شاورت الدول �أي�ضا يف امل�ساعدة الإن�سانية الواجب تقدميها اىل �أوكرانيا .وقالت
اليابان �أم�س الأول الأحد �إنها �ست�شارك �أي�ضا يف �إزال��ة بنوك رو�سية منتقاة من
نظام �سويفت و�إنها �ستقدم م�ساعدات �إن�سانية وت�سعى لتحديد وجتميد �أ�صول
عائدة للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني وم�س�ؤولني رو�س �آخرين.

فرن�سا تدعو رعاياعا �إىل مغادرة رو�سيا

•• باري�س�-أ ف ب

اوربان ...اجللو�س على كر�سيني بات م�ستحيال
يف ن��ه��اي��ة دي�����س��م�بر  2021من ب��امل��ائ��ة .وك��ان��ت امل��ج��ر �أول دولة ت�أ�سي�س النظام ال�شيوعي يف نهاية
ي���د ن���ظ�ي�ره ���س�يرج��ي الف�����روف ،يف االحت������اد الأوروب���������ي ت�صادق احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة و�سحق
مل�ساهمته يف ت��ط��وي��ر العالقات على ال��ل��ق��اح ال��رو���س��ي �سبوتنيك االن��ت��ف��ا���ض��ة امل��ن��اه�����ض��ة لالحتاد
الثنائية .ويف  20يناير ،اعترب  ،Vدون ان��ت��ظ��ار م��واف��ق��ة وكالة ال�سوفياتي يف �أكتوبر -نوفمرب
�شيجارتو رو�سيا “�شري ًكا ذا �أهمية الأدوي������ة الأوروب����ي����ة .ويف بداية  .1956ويف “�أكرث ثكنات
ا�سرتاتيجية” ،ال �سيما “فيما ف�ب�راي���ر ،ع��ن��د ع��ودت��ه م��ن زيارة امل��ع�����س��ك��ر اال����ش�ت�راك���ي ال�سابقة
ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ت���ع���اون االقت�صادي الف��ت��ة �إىل مو�سكو� ،أك���د فيكتور بهجة”� ،أ�صبحت عالقة �أوربان
و�ضمانات �أمن الطاقة ،والدفاع �أورب��ان �أن رو�سيا واملجر اقرتبتا -ب����وت��ي�ن الآن �إح�������دى امل�سائل
من اتفاقية ت�صنيع �سبوتنيك  Vالرئي�سية يف احلملة االنتخابية،
�ضد جائحة كوفيد .»19-
وخ��ل��ال ع����ام  ،2021زادت يف م�صنع اللقاحات الوطني يف وال��ت��ي ي���أم��ل ال��زع��ي��م امل��ج��ري يف
العالقات التجارية بني البلدين ديربي�سني ،ثاين مدينة جمرية .نهايتها الفوز بوالية رابعة على
يف املجر ،يعيد التدخل الرو�سي التوايل.
بن�سبة  51ب��امل��ائ��ة ،وال�صادرات
امل��ج��ري��ة �إىل رو���س��ي��ا بن�سبة � 15ضد �أوكرانيا ذكريات م�ؤملة عن
عن الك�سربي�س

�أو�صت فرن�سا رعاياها املوجودين يف رو�سيا بـ”مغادرة البالد بال ت�أخري” ب�سبب
“القيود املتزايدة على احلركة اجلوية بني رو�سيا و�أوروبا” ،ح�سب ما ج��اء يف
بيان ل��وزارة اخلارجية  .وذك��رت وزارة اخلارجية الفرن�سية يف �أح��دث ن�صائحها
للم�سافرين �إىل رو�سيا� ،أنه يف �أعقاب غزو �أوكرانيا “�أعلن االحتاد الأوروبي للتو
قراره �إغالق املجال اجلوي الأوروبي دون ت�أخري �أمام الطائرات واخلطوط اجلوية
الرو�سية» .وقالت يف بيانها �إن “معظم ال�شركات الأوروبية ،مبا يف ذلك اخلطوط
اجلوية الفرن�سية (اير فران�س)� ،أوقفت م�ساء الأحد � 27شباط-فرباير ت�سيري
رحالت والتحليق فوق رو�سيا» .و�أ�ضافت “نظرا �إىل القيود املتزايدة املفرو�ضة على
احلركة اجلوية بني رو�سيا و�أوروبا ،يو�صى ب�شدة ب�أن يتخذ الفرن�سيون املوجودون
يف رو�سيا “�سياح وزوار وطالب ومهنيون” الرتتيبات ملغادرة البالد بدون ت�أخري
من خالل الروابط اجلوية املوجودة” ،داعية �إىل “ت�أجيل �أي �سفر �إىل رو�سيا» .ويف
توجيهات �أخرى �إىل امل�سافرين قالت اخلارجية الفرن�سية �إنه ال ين�صح بال�سفر اىل
بيالرو�س “يف �سياق التوترات الع�سكرية بني �أوكرانيا وبيالرو�س و�إغالق املجال
اجلوي لبيالرو�س» .و�أ�شارت �إىل �أن الفرن�سيني املوجودين يف بيالرو�س “مدعوون
�إىل م��غ��ادرة البالد بال ت�أخري من طريق ال�بر عرب نقاط العبور احل��دودي��ة مع
ليتوانيا �أو بولندا �أو التفيا.
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فرن�سا تر�سل ً 33
طنا من امل�ساعدات الإن�سانية للأوكرانيني

كندا تر�سل معدات ع�سكرية �إىل �أوكرانيا
•• �أوتاوا�-أ ف ب

�أعلنت احلكومة الكندية �إر�سال معدات ع�سكرية وقائية للجي�ش الأوكراين،
مثل اخلوذ وال�سرتات الواقية من الر�صا�ص ،لكنها ا�ستبعدت مرة �أخرى
ن�شر قوات ملواجهة اجلي�ش الرو�سي.
وق��ال��ت وزي���رة اخل��ارج��ي��ة الكندية ميالين ج��ويل يف م���ؤمت��ر �صحفي �إن
اجلنود الأوكرانيني “يحتاجون �إىل خوذ و�سرتات واقية من الر�صا�ص
و�أقنعة واقية من الغاز ومعدات للر�ؤية الليلية».
و�ستقدم �أوت���اوا م��ع��دات حماية ع�سكرية للجي�ش الأوك����راين بقيمة 25
مليون دوالر كندي ( 17,6مليون ي��ورو) ،وف��ق ج��ويل التي �أك��دت تلقي
طلب “مبا�شر” من نائبة رئي�س ال��وزراء الأوك��راين �أولها �ستيفاني�شينا.

Tuesday

و�أ�ضافت الوزيرة الكندية ،بعد �ساعات قليلة من �إغالق حكومتها ملجالها
اجل��وي �أم��ام الطائرات الرو�سية�“ ،أريد �أن �أك��ون وا�ضحة للغاية :نحن
عازمون على فعل املزيد» .من جهتها� ،أ�شارت وزيرة الدفاع الكندية �أنيتا
�أناند �إىل �أنه �سيتم �إر�سال هذه املعدات “ب�سرعة” �إىل اجلي�ش الأوكراين
عرب بولندا .و�أ�ضافت ردا على �س�ؤال حول احتمال ن�شر ع�سكريني كنديني
�إىل جانب القوات الأوكرانية التي حتاول �صد غزو اجلي�ش الرو�سي� ،أنه
“من غري املطروح على الطاولة يف الوقت احل��ايل �إن�شاء مهمة قتالية،
وهذا كذلك موقف حلفائنا ومن بينهم الواليات املتحدة» .و�سبق �أن �أعلنت
كندا يف � 14شباط-فرباير عن �إر�سال �شحنة �أوىل من الأ�سلحة والذخائر
�إىل �أوكرانيا� ،إ�ضافة �إىل منحها قر�ضا بقيمة  500مليون دوالر كندي
( 347مليون يورو).

•• باري�س�-أ ف ب

�أر�سلت فرن�سا  33طنا من امل�ساعدات الإن�سانية �إىل بولندا مل�ساعدة الأوكرانيني ،وفق ما �أعلن وزير
الداخلية جريالد دارمانني �أم�س االثنني ،كما �سرت�سل �شحنة �أخ��رى حمملة ب�أكرث من  30طنا
من املواد �إىل مولدوفا يف مطلع الأ�سبوع .قال الوزير يف مقابلة مع حمطة فرن�سا  2التلفزيونية
“�أر�سلنا بالفعل  33طناً من املواد” �إىل بولندا التي جل�أ �إليها �آالف الأوكرانيني بعد غزو رو�سيا
لبلدهم .و�أ�ضاف �أن امل�ساعدات ت�ضم “خيماً و�أدوي��ة و�أغذية” و”كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد على
ا�ستقبال الأ�شخا�ص يف �أف�ضل الظروف»� .أو�ضحت م�صادر يف مكتبه لوكالة فران�س بر�س ان “اكرث
من  30طنا” من امل�ساعدات االن�سانية �سرت�سل “مطلع اال�سبوع” اىل مولدوفا .ومن املقرر �أن
ت�صل طائرتان من الأمن املدين “مليئتان بالأدوية” ،بح�سب الوزير� ،إىل بولندا الثالثاء .تطرح
فرن�سا االثنني �أمام جمل�س الأمن الدويل م�شروع قرار “ل�ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية من
دون عوائق لال�ستجابة حلاجات ال�سكان يف �أوكرانيا” على ما �أعلن ق�صر الإليزيه م�ساء الأحد.

بدء ت�شكل مالمح مواجهة عاملية من نوع جديد
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حرب �أوكرانيا� ..أمريكا مرتددة و�أوروبا بال �أنياب
•• عوا�صم-وكاالت

ي�ترق��ب ال���ع���امل ت���داع���ي���ات و�آث����ار
ال��ه��ج��وم ال��رو���س��ي على �أوكرانيا،
وم�����ا ���س��ت��ف��ر���ض��ه ه�����ذه اخل���ط���وة
م���ن ت��غ��ي�يرات يف ال��ن��ظ��ام العاملي
اجل���دي���د وخ����ارط����ة التحالفات،
واال�سرتاتيجيات اجلديدة للدول
يف الدفاع عن نف�سها.
و���س��ل��ط��ت ���ص��ح��ف ع��رب��ي��ة �صادرة
�أم�����س الأح����د ،ال�����ض��وء ع��ل��ى �أبعاد
هذا الهجوم وما ك�شفه �سواء على
�صعيد م�ستوى املوقف الأمريكي
والأوروب������ي ،وب���دء ت�شكل مالمح
حرب عاملية من نوع جديد ،تقوم
على �أ�سا�س اال�ستهداف االقت�صادي
بد ًال من احلروب الع�سكرية.
�أوروبا بال �أنياب
وق����ال خ��ي�راهلل خ��ي�راهلل ،الكاتب
يف �صحيفة “العرب” �إن “دخول
رو�سيا ع�سكرياً يف �أوكرانيا يطوي
�صفحة يف ال��ع�لاق��ات ال��دول�� ّي��ة يف
ظ ّل �إدارة �أمريك ّية تكتفي بالتف ّرج
على ما يدور يف العامل».
و�أ�����ض����اف “�سيكون ع��ل��ى العامل
ال��ب��ح��ث ع���ن ن���ظ���ام دويل جديد

م��ب��ن��ي ع��ل��ى ن��ظ��ام ���س��ق��ط ق��ب��ل �أن
تتبلور مالحمه ،كان مفرت�ضا �أن
يكون هذا النظام ،الذي مل تتبلور
م�لاحم��ه ،ن��ظ��ام ال��ق��ط��ب الواحد
ب��زع��ام��ة ال���والي���ات امل�� ّت��ح��دة ،لكنّ
�شيئا من ذلك مل يحدث».
وت���اب���ع “تبينّ ق��ب��ل ك��� ّل ���ش��يء �أن
�أوروب��ا مفككة و�أ ّنها ال متتلك �أيّ
�أنياب مت ّكنها من مواجهة رو�سيا
ع�سكريا ،وذل���ك على ال��رغ��م من
�أنّ �أوكرانيا لي�ست ع�ضوا يف حلف
�شمال الأطل�سي ،ويف املقابل ،ق ّررت
الواليات املتحدة االنكفاء و�إطالق
الكالم الكبري الذي ال ترجمة له
على �أر����ض ال��واق��ع يف ظ�� ّل رئي�س
م��ث��ل ج��و ب���اي���دن ،ي��ت��ب�ّي�نّ ك��� ّل يوم
�أك�ث�ر �أ ّن����ه ب����اراك �أوب���ام���ا �آخ����ر ،ال
�أجوبة لدى بايدن عن التحديات
التي ت�سبب بها فالدميري بوتني،
ك���م���ا ل��ي�����س ل���دي���ه م����ا ي����واج����ه به
ال�صني».
وا�ستطرد الكاتب بالقول �إنه “يف
انتظار ب��ل��ورة نظام دويل جديد،
ه��ن��اك ع����امل ي��ع��ي�����ش يف ح����ال من
ال���ف���و����ض���ى ،ال ت���ع���رف �إدارة جو
ب��اي��دن م����اذا ت��ري��د يف ح�ين تبدو
�أوروبا مف ّككة وغري موجودة �أكرث

من �أيّ وقت� ،أما فالدميري بوتني،
ف�ل�ا ����ش ّ
���ك �أ ّن������ه ي���واج���ه مقاومة
�أوك��ران�� ّي��ة ،لي�س م��ا ي�شري �إىل �أن
ه��ذه امل��ق��اوم��ة كافية ك��ي يرتاجع
ع�سكريا ،على العك�س م��ن ذلك،
تبدو �شه ّيته مفتوحة �أكرث من �أيّ
وقت ،هل يتج ّر�أ يف امل�ستقبل على
التدخل يف دول��ة تنتمي �إىل حلف
�شمال الأطل�سي مثل بولندا؟».
حرب بال �سا�سة
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ط���ارق احلميد،
ال���ك���ات���ب يف ���ص��ح��ي��ف��ة “ال�شرق
الأو�سط” �إن “الأكيد �أن الواليات
املتحدة و�أوروب��ا غررتا ب�أوكرانيا،
وا�ستخدمتاها ورق��ة للعب ب�أنف
الدب الرو�سي الذي ال ميزح حتى
غزاها الرو�س».
و�أ������ض�����اف “نقول ال����ع����امل تغري
لأن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة و�أوروب������ا
حري�صتان على معاقبة الرو�س
لكن من دون امل�سا�س بالنفط ،ودون
وق���ف احل����رب ب��ال��ق��وة ،واحلديث
هنا لي�س الت��خ��اذ م��وق��ف ،ب��ل هو
تقييم �سيا�سي ،والق�صة لي�ست مع
�أو �ضد ،بل هي ق�صة تغري العامل
الذي �سيدخل حرباً باردة جديدة،

كوريا ال�شمالية تطور قمرا ا�صطناعيا لال�ستطالع
•• �سيول�-أ ف ب

�أعلنت ك��وري��ا ال�شمالية �أن��ه��ا �أج���رت جت��رب��ة “بالغة
الأهمية” ل��ت��ط��وي��ر ق��م��ر ا���ص��ط��ن��اع��ي لأغ���را����ض
اال�ستطالع على ما ذك��رت و�سائل الإع�لام الر�سمية
�أم�س االثنني غ��داة �إط�لاق �صاروخ بال�ستي ر�صدته
�سيول.
ورغم العقوبات الدولية ال�صارمة جدا� ،أجرت بيونغ
ي��ان��غ ع���ددا قيا�سيا م��ن جت���ارب الأ���س��ل��ح��ة يف كانون
ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر ق��ب��ل �أن ت��ع��ل��ق جت��ارب��ه��ا خ�ل�ال دورة
الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف بكني.
والأحد قال اجلي�ش الكوري اجلنوبي �إنه ر�صد �إطالق
�صاروخ بال�ستي.
وذك����رت وك��ال��ة ي��ون��اب ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة الح��ق��ا �أن
ال�����ص��اروخ ق��د ي��ك��ون �أط��ل��ق م��ن ق��اذف��ة نقالة بزاوية
منحنية ما قد ي�ؤ�شر �إىل �أنه �صاروخ بال�ستي متو�سط
املدى.
�إال ان وكالة االنباء الر�سمية الكورية ال�شمالية قالت
�إن الوكاالت احلكومية �أج��رت الأح��د جتربة “بالغة
الأهمية لتطوير قمر ا�صطناعي لال�ستطالع».
و�أو�ضحت وكالة “كاي �سي ان �إيه” �أن االختبار �سمح
“بت�أكيد خ�صائ�ص ودقة عمل نظام الت�صوير العايل
الدقة ونظام نقل البيانات و�آليات التحكم».

بريطانيا :ال «تغيرّ كبري»
يف و�ضع رو�سيا النووي

•• لندن�-أ ف ب

�أك�����د وزي�����ر ال����دف����اع ال�ب�ري���ط���اين بن
واال�س �أم�س االثنني �أن �أي تغيري مل
يطر�أ على و�ضع رو�سيا ال��ن��ووي رغم
و���ض��ع ال��رئ��ي�����س ب��وت�ين “قوة الردع”
النووية يف حالة ت�أهّب .وق��ال واال�س
لإذاع����ة “�إل ب��ي �سي” “اطلعنا على
و�ضعهم .ال يوجد �أي تغيري كبري”،
م ّتهما ب��وت�ين مبحاولة “ا�ستعرا�ض
قوّته” نظرا �إىل تعرث عملية الغزو
يف �أوك��ران��ي��ا .و�أك��د واال���س ب�أنه طم�أن
جنله البالغ  12عاما بالقول “كال،
لن ن�شهد حربا نووية» .و�أ�ضاف “قلت
له �أنظر ،الرئي�س بوتني ..يريد �صرف
الأنظار عن الأم��ور التي �سارت ب�شكل
خ��اط��ئ يف �أوك���ران���ي���ا ،ي��ري��د تذكرينا
جميعا ب����أن ل��دي��ه ق���وة ردع نووية”.
ل��ك��ن��ه ����ش���دد ع��ل��ى �أن ال������ردع النووي
متوافر �أي�ضا لدى بريطانيا وفرن�سا
والواليات املتحدة ،قائال “�أبقتنا (قوة
ال��ردع) مب�أمن على مدى عقود� .إنها
ل��ل��ردع بتعريفها وت�صميمها» .ولفت
ال��وزي��ر �إىل ت��ده��ور ق��درة رو�سيا على
حتقيق تقدّم يف �أوكرانيا ،وقال لإذاعة
“بي بي �سي” “هناك تقارير كثرية
ت�شري �إىل �أن الرو�س �إم��ا ين�ش ّقون �أو
ي�ست�سلمون لأن��ه��م ال يفهمون �سبب
انخراطهم يف حرب �ضد �أ�شخا�ص قد
تربطهم بهم �صلة قرابة».

ون�����ش��رت �صحيفة “رودونغ �سينمون” الر�سمية
الناطقة با�سم حزب العمال احلاكم يف كوريا ال�شمالية،
�صورتني تظهران على ما يبدو �شبه اجلزيرة الكورية
من الف�ضاء.
وي�شكل تطوير قمر ا�صطناعي لال�ستطالع الع�سكري
مع �أ�سلحة فرط �صوتية اختربت قبل فرتة ق�صرية،
�أحد الأهداف الرئي�سية التي �أعلنها الزعيم الكوري
ال�����ش��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ �أون ال���ع���ام امل��ا���ض��ي يف جمال
الدفاع.
ويفيد حمللون �أن تطوير قمر ا�صطناعي لال�ستطالع
ي��وف��ر ل��ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة غ��ط��اء الخ��ت��ب��ار �صواريخ
بال�ستية ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات حم��ظ��ورة لأن ال�صواريخ
الطويلة املدى ت�ستخدم التكنولوجيا نف�سها.
وكتب املحلل جو�شوا بوالك يف تغريدة “ي�شتبه منذ
ف�ترة طويلة ب���أن كوريا ال�شمالية ت�ستخدم عمليات
�إط�لاق ف�ضائية كغطاء الختبار �صواريخ ت�ستخدم
الحقا ك�صواريخ بال�ستية».
وق���ال ب���والك ،الباحث ال�شريك الرئي�سي يف معهد
ميدلربي للدرا�سات الدولية� ،إن “عمليات الإطالق
الف�ضائية قد توفر لكيم جونغ �أون و�سيلة قانونية
لاللتفاف على وعد قطعه يف ني�سان � -أبريل 2018
بـ”تعليق” جت���ارب ال�����ص��واري��خ البال�ستية العابرة
للقارات».

وب���دء ���ص��راع م��ف��ت��وح يف ظ��ل قادة
غربيني �ضعاف ،فنحن �إزاء حرب
حقيقية بال �سا�سة حقيقيني».
وت��اب��ع “كل ���ش��يء ب��ات ب�لا جوهر
وال عمق ،وحتى ال�سيا�سة ،حيث
�إن اجل��م��ي��ع ي���غ���رد ،ل��ك��ن ال �أحد
ي���ت���ح���اور ،وب����ات����ت ل���غ���ة خطابات
ال�سا�سة ال��دول��ي�ين مثل حمتوى
تويرت ،حيث الرتا�شق والتطاول،
بل وال�شتائم ،خال�صة القول �إن
العامل يتغري ،ومن ال يدرك ذلك
فهو واهم».
وق���ال ال��ك��ات��ب“ :تداعيات الغزو
ال����رو�����س����ي لأوك�����ران�����ي�����ا �ستطول
ال����ت����ح����ال����ف����ات يف ك������ل ال�����ع�����امل،
والكا�سب للآن ال�صني ،واخلا�سر
ا���س�ترات��ي��ج��ي��اً ال���والي���ات املتحدة
و�أوروب�������ا ،ح��ي��ث �إن���ن���ا �إزاء �سا�سة
غ��رب��ي�ين ه��م��ه��م ان���ت���خ���اب���ي ،لكن
خ�سائر دولهم �أكرب».

حرب من نوع جديد
ور�أى الكاتب جميل ال��ذي��اب��ي ،يف
م��ق��ال��ة ل���ه ب�����ص��ح��ي��ف��ة “عكاظ”،
�أن��ه ل��ن يكون هناك ح��رب مبعنى
���س��اب��ق��ت��ي��ه��ا احل���رب�ي�ن العامليتني
الأوىل والثانية ،لكنها ميكن �أن

تكون حرباً عاملية من نوع جديد،
مل يعرفه العامل من قبل.
وقال �إن “الأكيد �أن �إقدام الرئي�س
ال��رو���س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين على
غزو �أوكرانيا �أن�ش�أ حقائق جديدة
على الأر���ض ال ميكن �أن ُتخطئها
ال��ع�ين ،فقد ف��ر���ض ن��ظ��ام��اً عاملياً
جديداً من دون �شك ،يختلف كلياً
ع��ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ال���ذي فر�ضه
ال���غ���رب ع��ل��ى رو���س��ي��ا ب��ع��د انتهاء
احلرب العاملية الثانية».

بيالرو�س جاهزة ال�ست�ضافة
املفاو�ضات بني رو�سيا و�أوكرانيا

و�أ�ضاف “هذه احل��رب لن تتطور
�إىل ح�����رب ���ش��ام��ل��ة ب��ي�ن الغرب
ورو���س��ي��ا ،وق��ط��ع��اً ل��ن تتحول �إىل
ح��رب ن��ووي��ة� ،إذ �إن جميع القوى
ال��ن��ووي��ة تخ�شى اخ��ت�لال ميزان
الردع النووي ،لئال تتكرر جتربة
ال��ه��ج��وم ال��ن��ووي الأم��ري��ك��ي على
ه�ي�رو����ش���ي���م���ا وجن������ازاك������ي ،التي
و����ض���ع���ت ح������داً ل���ل���ح���رب العاملية
الثانية ،ه��ذه امل���رة �ستكون حرباً
عاملية اقت�صادية بالأ�سا�س».

�إيران 3 :ق�ضايا رئي�سية
مل تحُ ل يف حمادثات فيينا

•• مو�سكو�-أ ف ب

••طهران-رويرتز

�أعلنت ال�سلطات البيالرو�سية �أنها جاهزة ال�ست�ضافة املفاو�ضات املقررة بني
رو�سيا و�أوكرانيا ،رغم عدم و�صول الوفدين بعد ،يف اليوم اخلام�س من
الهجوم الذي �شنته مو�سكو.
قالت وزارة اخلارجية البيالرو�سية على في�سبوك “مكان املحادثات بني
رو�سيا و�أوكرانيا يف بيالرو�س جاهز وننتظر الوفدين».
وارفقت املن�شور ب�صورة لقاعة املفاو�ضات ُتظهر طاولة طويلة وعلى كل
جانب ع�شرة كرا�س و�أعالم الدول الثالث يف اخللفية.
وافقت �أوكرانيا �أم�س الأول الأحد على فكرة اجراء مفاو�ضات مع رو�سيا
لكنها �أ�شارت �إىل �أنها “ال تعول كثرياً” على �أنها قد تف�ضي �إىل انهاء الغزو
الرو�سي الذي بد�أ �صباح اخلمي�س.
ومن املقرر �إجراء هذه املفاو�ضات بني الوفدين الأوك��راين والرو�سي عند
احلدود بني �أوكرانيا وبيالرو�س ،على الرغم من �أن هذا البلد يُ�شكل قاعدة
خلفية للقوات الرو�سية ل�شن هجومها على كييف.
و�ستتم املفاو�ضات “من دون �شروط م�سبقة” ،بح�سب �أوكرانيا التي �أكدت
�أنها “لن ت�ست�سلم” يف مواجهة مو�سكو.
تعهد الرئي�س البيالرو�سي الك�سندر لوكا�شنكو ،حليف فالدميري بوتني،
�أن املقاتالت واملروحيات وال�صواريخ (الرو�سية) التي مت ن�شرها يف بالده
�ستبقى على الأر�ض خالل و�صول الوفد الأوكراين ومغادرته وخالل �إجراء
املفاو�ضات ،بح�سب كييف.

قالت �إي��ران �أم�س االثنني �إن �إحياء االتفاق النووي
امل�ب�رم ع���ام � 2015أم���ر مم��ك��ن �إذا ات��خ��ذت القوى
الغربية ق��رارا �سيا�سيا حلل ثالث ق�ضايا رئي�سية ال
ت��زال عالقة ،وذل��ك مع دخ��ول املحادثات بني طهران
والقوى العاملية مرحلة حا�سمة.
وح����دد امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة اخل��ارج��ي��ة الإيرانية
الق�ضايا العالقة املتبقية قائال �إنها تتعلق مبدى �إلغاء
العقوبات ،وتقدمي �ضمانات ب�أن الواليات املتحدة لن
تن�سحب من االتفاق مرة �أخرى ،وحل الأ�سئلة املتعلقة
ب�آثار اليورانيوم التي مت العثور عليها يف العديد من
املواقع القدمية ولكن غري املعلنة يف �إيران.
وبعد ع�شرة �أ�شهر م��ن ب��دء املحادثـ ـ ــات يف فيينـ ــا،
ج���رى �إح�����راز ت��ق��دم نحـ ــو �إع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادة االت���ف���اق الذي
يحد من �أن�شطة طهران النووي ـ ـ ــة مقابل تخفيف
العقوبات ،والذي ان�ســحبت منه الواليات املتحدة يف
عام .2018
و�أ�شارت طهران ووا�شنطن �إىل ا�ستمرار وجود بع�ض
اخلالفـات الكربى التي يتعني حلها.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية �سعيد

اجلي�ش الرو�سي :ميكن للمدنيني مغادرة كييف «بحرية»
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أكد اجلي�ش الرو�سي �أم�س االثنني
�أن ب�إمكان املدنيني مغادرة كييف
عا�صمة �أوكرانيا “بحرية” متهما
يف الوقت ذاته ال�سلطات الأوكرانية

با�ستخدامهم كدروع ب�شرية.
وق��ال الناطق با�سم وزارة الدفاع
الرو�سية �إي��غ��ور كونا�شينكوف يف
ت�صريح تلفزيوين “كل املدنيني يف
املدينة ميكنهم م��غ��ادرة العا�صمة
الأوك��ران��ي��ة بحرية ع�بر الطريق

وت��اب��ع “ح�شد ال���غ���رب ،وال يزال
ي��وايل احل�شد ،لإيقاع �أك�بر �ضرر
اق��ت�����ص��ادي ب��رو���س��ي��ا ،وه����ي حرب
ميكن من ناحية نظرية �أن يكون
فيها منت�صر وخا�سر ،لكنها من
ال��ن��اح��ي��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة حرب
خ�سائر� ،إذ �إن �أوروب����ا والواليات
املتحدة �ستت�ضرران من مقاطعة
رو�سيا مالياً واقت�صادياً ،بالقدر
نف�سه الذي �ستت�ضرر منه رو�سيا».
وقال“ :ال �شك يف �أن تبعات ما قام

ال�سريع كييف-فا�سيلكيف” جنوب
غرب العا�صمة الأوكرانية.
وات��ه��م �سلطات كييف با�ستخدام
امل��دن��ي�ين “دروعا ب�شرية” من
خ����ل���ال ح����ث����ه����م ع����ل����ى م��ل�ازم����ة
منازلهم.

و�أكد �أن املدينة يف قب�ضة “ع�صابة
نهب وقوميني” قامت ال�سلطات
بت�سليحهم.
وق��ال��ت ال�����س��ل��ط��ات الأوك���ران���ي���ة يف
الأي���ام الأخ�ي�رة �إن��ه��ا قاتلت داخل
ال��ع��ا���ص��م��ة وح�����دات م��ت��ق��دم��ة من

ب��ه الرئي�س ال��رو���س��ي ل��ن تقت�صر
ع��ل��ى ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز وح��ده��ا ،بل
���س��ت��ت��غ�ير خ���ري���ط���ة التحالفات
ال���ع���امل���ي���ة ب���ع���د غ������زو �أوك����ران����ي����ا،
و�سيجد الغرب �أنه بات �إزاء تكتل
جديد مناه�ض ل��ه ي�ضم رو�سيا،
وال�������ص�ي�ن ،وع��ل��ى الأرج������ح �إي����ران
وك��وري��ا ال�شمالية وبع�ض الدول
الالتينية ،وه��و �شبه ق��ائ��م الآن،
وهو من دون �شك كابو�س جلميع
دول العامل».

املخربني الرو�س و�صدتهم.
ومل ت����ؤك���د م��و���س��ك��و ر���س��م��ي��ا حتى
الآن �شنها هجوما على كييف لكن
القوات الأوكرانية تقاوم منذ �أيام
عدة هجوما ي�شنه اجلي�ش الرو�سي
يف ال�����ش��م��ال وال�������ش���م���ال ال�شرقي
ان��ط�لاق��ا م���ن �أرا����ض���ي بيالرو�س
املجاورة.
و�أك������د ال���ن���اط���ق ك���ذل���ك “التفوق
اجلوي” ال��رو���س��ي يف ك���ل انحاء
�أوكرانيا مع تدمري انظمة “باك
ام 1-و”�أ�س ”300-وخم�س
طائرات مقاتلة �أوكرانية.
و�أك���د �سيطرة ال��رو���س ع��ل مدينة
ب��ردي��ان�����س��ك يف ج���ن���وب �أوكرانيا
م�شريا �إىل �أن مو�سكو “ت�سيطر
كليا على املنطقة املحيطة مبحطة
زاب��وروج��ي��ي��ه النووية” يف جنوب
�شرق البالد.
و�أو���ض��ح كونا�شينكوف �أن “طاقم
املحطة النووية يوا�صل عمله يف
�صيانة املن�ش�آت والتحكم بها».
وع�����ل�����ى ����ص���ع���ي���د االنف�صاليني
املوالني لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا
ال����ذي����ن ي�����ش��ن��ون ه���ج���وم���ا كذلك
مدعومني باجلي�ش الرو�سي� ،أكد
كونا�شينكوف �إح���راز تقدم �إ�ضايف
بلغ  19كيلومرتا.

خطيب زادة يف �إف���ادة �صحفية “التو�صل �إىل اتفاق
جيد �أمر ممكن  ...ال تزال هناك ثالث ق�ضايا رئي�سية
يتعني حلها .مل تتخذ �أم��ري��ك��ا وال��ق��وى الأوروبية
قرارات �سيا�سية ب�ش�أن هذه الق�ضايا الرئي�سية».
وق���ال خطيب زادة “نعتقد �أن��ن��ا بحاجة �إىل م�سار
م��ن��ا���س��ب حل���ل ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة يف جم����االت رفع
العقوبات وال�ضمانات واملزاعم ال�سيا�سية التي جرى
ترويجها �ضد برناجمنا النووي املدين ال�سلمي».
و�أ����ض���اف امل��ت��ح��دث �أن ك��ب�ير امل��ف��او���ض�ين النوويني
الإيرانيني علي باقري كني ،الذي توجه �إىل طهران
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي لإج����راء م�����ش��اورات م��ع امل�س�ؤولني
الإي���ران���ي�ي�ن“ ،عاد �إىل فيينا مل��وا���ص��ل��ة املفاو�ضات
بجدول �أعمال وا�ضح».
وق��ال خطيب زادة “العودة �إىل االت��ف��اق ال��ن��ووي لن
تكون عملية ليوم واح��د ،بل �ستكون رحلة تت�ضمن
ع�����ددا م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ق��ق م���ن ج���ان���ب الواليات
املتحدة».
وقال دبلوما�سيون من الأطراف امل�شاركة يف املفاو�ضات
�إنهم دخلوا يف مرحلة حا�سمة ،بينما ترف�ض طهران
حت��دي��د �أي “موعد ن��ه��ائ��ي غ�ير حقيقي” لإمت���ام
املحادثات.

بريطانيا :حديث بوتني
عن الردع النووي غري عملي

•• لندن-رويرتز

ق��ال وزي��ر ال��دف��اع الربيطاين ب��ن واال����س �إن �إع�ل�ان الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني حالة الت�أهب يف �صفوف ق��وات ال��ردع النووي خطاب
يهدف �إىل �صرف االنتباه عن غزو �أوكرانيا وال يرتبط بخطوات عملية
لزيادة اال�ستعداد ال�ستخدام الأ�سلحة.
وقال واال�س ل�شبكة �سكاي نيوز “نراجع هذا الأمر« .لكن كما تعلمون
ما يجب �أال نن�ساه حقا هو �أن هذه
حماولة كبرية ل�صرف االنتباه عن
م�شاكله يف �أوكرانيا من خالل ن�شر
هذه العبارات يف و�سائل الإعالم».
وقال واال�س �إن بوتني ت�صرف ب�شكل
غري عقالين يف قراره بغزو �أوكرانيا
و�إنه لن يخو�ض يف تكهنات ب�ش�أن ما
�سيفعله بوتني بعد ذلك .و�أ�ضاف �أن
الغرب �سيبقى يف حالة ت�أهب.
ولكنه �أ���ض��اف �أن���ه على ال��رغ��م من
�أم�����ر ب���وت�ي�ن ب��و���ض��ع ق�����وات ال����ردع
النووي يف حالـ ـ ــة ت�أهـب ق�صـ ـ ــوى
ف����إن ب��ري��ط��ان��ي��ا تعتقد �أن القيادة
الرو�سية ت�ستخدم لغة خطابية �إىل
حد بعيد و�أن بوتني ال يريد ا�ستخدامها.
وقال �إن “اللغة التي ا�ستخدمها الرئي�س بوتني ال ترتبط يف الواقع ب�أي
�شيء بعيدا عن �إج��راء يتعلق باال�ستعداد الرو�سي� .إن الأم��ر حقا ،كما
نقيمه ،هو �إبراز هذا الرادع يف و�سائل الإعالم ،وتذكري النا�س ب�أن لديه
رادعا «.
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ال�صحة العاملية تدعو ملمر �آمن للإمدادات الطبية �إىل �أوكرانيا
•• كوبنهاغن�-أ ف ب

دعت منظمة ال�صحة العاملية �إىل �إن�شاء ممر �آمن عرب بولندا لإي�صال
امل�����س��اع��دات الطبية احل��ي��وي��ة �إىل �أوك��ران��ي��ا وح���ذرت م��ن �أن �إم����دادات
الأك�سجني يف م�ست�شفيات البالد منخف�ضة ب�شكل خطر.
وقال الأم�ين العام للمنظمة تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س ومديرها
الإقليمي لأوروب���ا هانز كلوغه �إن �إم����دادات الأك�سجني “تقرتب من
نقطة خطرة للغاية” و�إن معظم امل�ست�شفيات قد ت�ستنفد احتياطياتها
يف غ�ضون ال�ساعات الأربع والع�شرين القادمة ،ما يعر�ض حياة الآالف
ل��ل��خ��ط��ر .و�أ���ض��اف��ا �أن منظمة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تو�صيل
�أ�سطوانات الأك�سجني من �شبكاتها الإقليمية ،م�ؤكدين �أن الإمدادات
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�ستحتاج �إىل “عبور �آمن ،مبا يف ذلك عرب ممر لوج�ستي من بولندا».
وت��اب��ع امل�����س���ؤوالن يف ب��ي��ان م�����ش�ترك “من ال�����ض��روري ���ض��م��ان و�صول
الإم���دادات الطبية احليوية  -مبا يف ذلك الأك�سجني  -ملن يحتاجون
�إليها»� .أدى اال�ضطراب الناجم عن الغزو الرو�سي لأوكرانيا �إىل منع
ال�شاحنات من نقل الأك�سجني من امل�صانع �إىل امل�ست�شفيات التي تعاين
�أي�ضا من نق�ص الطاقة.
ويواجه م�صنعو مولدات الأك�سجني الطبي �أي�ضا نق�صا يف الزيوليت،
وهي مادة كيميائية م�ستوردة �أ�سا�سية لإنتاج الأك�سجني الطبي.
وتتزايد املخاوف من �أزمة �إن�سانية تلوح يف الأفق مع فرار مئات الآالف
من املدنيني الأوكرانيني �إىل البلدان املجاورة �أو نزوحهم �إىل مناطق
�أخرى يف البالد.

هذه ال ُتهم تالحقه

تون�س� :إحالة رئي�س وزراء �سابق على دائرة االتهام
•• الفجر -تون�س:
�أف�����اد م��ك��ت��ب االت�������ص���ال باملحكمة
االب��ت��دائ��ي��ة بتون�س ب����أن الق�ضية
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة امل���ن�������ش���ورة بالقطب
الق�ضائي االقت�صادي واملايل �ض ّد
رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة الأ����س���ب���ق“ ،يف
�إ���ش��ارة �إىل �إليا�س الفخفاخ” ،قد
انتهت ب�إحالته على دائرة االتهام.
وجاء يف بالغ �صادر �أم�س االثنني
ع���ن م��ك��ت��ب االت�������ص���ال باملحكمة،
�أن الإح��ال��ة متت من �أج��ل جرائم
“الإثراء غ�ير امل�����ش��روع وتقدمي
ت�����ص��ري��ح م��غ��ل��وط وع�����دم تكليف
ال��غ�ير ب������إدارة امل��ك��ا���س��ب يف الآج���ال
القانونية».
وكان القطب الق�ضائي االقت�صادي
وامل������ايل ق����� ّرر ب���ت���اري���خ � 9أكتوبر
 2020ف��ت��ح ب��ح��ث حت��ق��ي��ق��ي يف
 3مل ّفات تع ّلقت ب�شبهة ت�ضارب
م�صالح لرئي�س احلكومة الأ�سبق
�إليا�س الفخفاخ ،حيث تعلق امللف
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي الأول امل��ف��ت��وح �ضده

“بتع ّمد ت��ق��دمي ت�صريح مغلوط
ب�إخفاء حقيقة مكا�سب له ولقرينه،
وع��دم تكليف الغري بالت�ص ّرف يف
احل�ص�ص والأ�سهم ،والإث��راء غري
امل�شروع” ،وف����ق ت�����ص��ري��ح �سابق
للناطق با�سم املحكمة االبتدائية
ب��ت��ون�����س حم�����س��ن ال�����دايل لوكالة
تون�س �أفريقيا للأنباء.
و�أو�ضح الدايل �أن امللف التحقيقي
ال������ث������اين���� ،ش���م���ل  10متهمني
م���ن ب��ي��ن��ه��م ال��ف��خ��ف��اخ ،م���ن �أج���ل
“ا�ستغالل ّ
موظف عمومي �صفته
ال�ستخال�ص فائدة لنف�سه �أو لغريه
والإ�ضرار بالإدارة ،وقبول ّ
موظف
عمومي منافع وعطايا ملنح الغري
امتيازا ال ح��قّ له فيه� ،إىل جانب
ممار�سة ّ
موظف عمومي لن�شاط
مبقابل دون ترخي�ض».
كما تع ّلق امللف التحقيقي الثالث،
وف���ق ال������دايل ،ب���ـ  13م�� ّت��ه��م��ا من
بينهم ال��ف��خ��ف��اخ ،م��ن �أج���ل نف�س
ال��ت��ه��م امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا بامللف
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي ال����ث����اين ع���ل���ى معنى

ع�سكريون و�سا�سة �أوكرانيون
م�ستهدفون بحملة ت�سلل �إلكرتوين

•• وا�شنطن-رويرتز

قالت �شركة ميتا بالتفورمز �إن جمموعة ت�سلل �إل��ك�تروين ا�ستخدمت
في�سبوك ال�ستهداف جمموعة من ال�شخ�صيات العامة يف �أوكرانيا �ضمت
م�س�ؤولني ع�سكريني و�سا�سة و�صحفيني بارزين يف الوقت ال��ذي ي�ستمر
فيه الغزو الرو�سي لبلدهم .و�أ�ضافت ميتا �إنها خالل الثماين والأربعني
�ساعة املا�ضية �أزالت ب�شكل منف�صل �شبكة من حوايل  40ح�سابا وجمموعة
و�صفحة مزيفة على في�سبوك و�إن�ستجرام ،تعمل من رو�سيا و�أوكرانيا
وت�ستهدف �أف����رادا يف �أوك��ران��ي��ا ،خلرقها ق��واع��د ال�شركة ال��ت��ي ال ت�سمح
بال�سلوك الزائف املن�سق .وقال متحدث با�سم تويرت �إن املوقع �أوقف �أي�ضا
ما يزيد على ع�شرة ح�سابات وحظر م�شاركة عدد من الروابط النتهاكها
قواعدها التي ترف�ض التالعب باملن�صة والر�سائل الع�شوائية .وقالت تويرت
�إن حتقيقاتها اجلارية ت�شري �إىل �أنه جرى �إن�شاء هذه احل�سابات يف رو�سيا
و�أنها كانت حتاول تعطيل املحادثات العامة حول ال�صراع يف �أوكرانيا .وعزت
ميتا ،يف من�شور �أم�س االثنني ،حماوالت الت�سلل الإلكرتوين �إىل جمموعة
تعرف با�سم (جو�ست رايرت) والتي قالت ال�شركة �إنها جنحت يف الو�صول
�إىل ح�سابات و�سائل التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بامل�ستهدفني.

نافذة
م�شرعة

•• نورمان لي�سرت

اليا�س الفخفاخ رئي�س الوزراء اال�سبق
ال��ف�����ص��ل�ين  96و 87م���ك��� ّرر من وج���ود �شبهة ت�����ض��ارب م�صالح يف
حق رئي�س احلكومة الأ�سبق �إليا�س
املج ّلة اجلزائ ّية.
ي�����ش��ار اىل �أن ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية ال��ف��خ��ف��اخ مب��ا دف��ع��ه �إىل الإع�ل�ان
ملكافحة الف�ساد ،كانت �أعلنت عن ع��ن تخليه طوعا ع��ن م�ساهماته

يف ال�شركة بعد ات��ه��ام��ه بت�ضارب
امل�صالح ،قبل �أن يقدم ا�ستقالته
الحقا لرئي�س اجلمهورية يف 15
يوليو .2020

�أعلن الرئي�س الربازيلي جايري بول�سونارو بعد حديثه مع
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني� ،أن بالده �ستوا�صل احلفاظ
على “احلياد” ول��ن “تنحاز” �إىل �أي ط��رف يف م��ا يتعلق
بالغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وقال بول�سونارو “لن ننحاز �إىل �أي طرف� ،سن�ستمر يف احلياد
ون�ساعد ،بح�سب �إمكاناتنا ،يف البحث عن حل».
�أ�ضاف “نريد ال�سالم ،لكننا ال نريد اجتذاب العواقب هنا”،
مذ ّكرا ب�أن الربازيل “تعتمد كثريا” على الأ�سمدة الرو�سية.
وتابع بول�سونارو يف م�ؤمتر �صحفي يف غ��اروج��ا بوالية �ساو
ب��اول��و (ج��ن��وب ���ش��رق) “حتدثت يف وق��ت �سابق م��ع الرئي�س
ب��وت�ين ،لأك�ث�ر م��ن �ساعتني .حتدثنا ع��ن كثري م��ن الأ�شياء
بالطبع قال �شيئا عن �أوكرانيا �أحتفظ به لنف�سي».
وجتنب الرئي�س الربازيلي انتقاد رو�سيا لغزوها �أوكرانيا.

قالت وزارة اخلارجية الإيطالية �أم�س االثنني �إن وزير اخلارجية لويجي
دي مايو �سيزور اجلزائر مع رئي�س جمموعة الطاقة �إيني لبحث التعاون
يف جم��ال الطاقة يف ���ض��وء الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة .وت���أت��ي ه��ذه اخل��ط��وة مع
تكثيف احل��ك��وم��ات الغربية جهودها
لال�ستفادة من �إمدادات الغاز البديلة
للحد من اعتمادها على رو�سيا بعد
غزوها لأوكرانيا.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الإيطالية
�إن دي م��اي��و �سي�سافر �إىل اجلزائر
يرافقه كالوديو دي�سكالزي الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإي���ن���ي ومم���ث���ل ل�����وزارة
التحول يف جمال الطاقة.
ولإي����ن����ي ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ع���ق���ود الغاز
طويلة الأجل مع �شركة �سوناطراك
احلكومية التي حتتكر �سوق الغاز يف
اجل��زائ��ر كما �أن��ه��ا م��ن �أك�بر �شركات
ال��ط��اق��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف ال���ب�ل�اد .كما
ترتبط �إيني بعقود غاز ا�سرتاتيجية
مع �شركة جازبروم الرو�سية .وت�ستورد �إيطاليا �أكرث من  90يف املئة من
�إجمايل ا�ستهالكها من الغاز وي�أتي معظمه من رو�سيا واجلزائر

قال وزير خارجية الفاتيكان �إن الفاتيكان م�ستعد “لت�سهيل احلوار” بني
رو�سيا و�أوكرانيا لإنهاء احلرب .و�صرح وزير اخلارجية الكاردينال بيرتو
بارولني ،الذي يحتل املرتبة الثانية بعد البابا ،لل�صحف الإيطالية ب�أنه
“على الرغم من احلرب التي �شنتها رو�سيا �ضد �أوكرانيا” ،ف�إنه “مقتنع
بوجود فر�صة دائما �أمام املفاو�ضات» .وقال �سفري �أوكرانيا لدى الفاتيكان
�آن��دري��ه ي��ورا���ش ل��روي�ترز ،يف مقابلة ي��وم  14ف�براي��ر �شباط� ،إن كييف
منفتحة على و�ساطة الفاتيكان يف �صراعها مع رو�سيا ،وا�صفا الفاتيكان
ب�أنه “مكان لالجتماع روحاين وم�ؤثر ب�شدة».

بوتني ينطلق من �أجل املجد!...

•• برازيليا�-أ ف ب

•• ميالنو-رويرتز

•• الفاتيكان-رويرتز

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

الربازيل على «احلياد» ب�ش�أن النزاع بني رو�سيا و�أوكرانيا

وزير اخلارجية الإيطايل يزور اجلزائر

الفاتيكان م�ستعد «لت�سهيل
احلوار» بني رو�سيا و�أوكرانيا

مل �أ���ص��دق �أن بوتني �سيجر�ؤ ...الآن ،ال �أجر�ؤ
على املجازفة �إىل �أي مدى �سيذهب .هل �سيتوقف
بعد �سيطرته على جزء من �أوكرانيا؟ �أم �سيقرر
اح��ت�لال البلد ك��ل��ه؟ ومب��ج��رد اح��ت�لال �أوكرانيا
وت���أم��ي��ن��ه��ا ،ه��ل ���س��ي�لاح��ق �أع�����ض��اء ال��ن��ات��و اجلدد
الآخرين الذين لديهم حدود م�شرتكة مع رو�سيا:
التفيا وليتوانيا و�إ�ستونيا؟ ال�سالم العاملي يعتمد
على �إجابته على هذا ال�س�ؤال.
ه��دف بوتني -تغيري النظام يف كييف -ي�صعب
حتقيقه دون االحتالل الع�سكري لأوكرانيا لبع�ض
الوقت لدعم الرجل الذي �سي�ضعه يف ال�سلطة مبا
يكفي لإغراق القوات امل�سلحة الرو�سية يف م�ستنقع
ح��رب الع�صابات كما ك��ان احل���ال يف �أفغان�ستان،
كابو�س اجلرناالت الرو�س.
الآثار العاملية لغزو �أوكرانيا
العقوبات اجلديدة “ال�صارمة” �ضد رو�سيا التي
�أعلن عنها ب��اي��دن� ،ستجعل احلياة �أك�ثر �صعوبة
على الرو�س ،لكنها قد لن ت�ش ّل اقت�صادهم .ومع
ذل��ك� ،سيكون لهذا تداعيات اقت�صادية �سلبية يف
�أم��اك��ن �أخ���رى ،لي�س فقط يف ال��غ��رب ،فهذا يهدد
بتعطيل االقت�صاد العاملي يف ه��ذه الأوق���ات التي
ي�سود فيها الوباء.
�إذا قامت رو�سيا بهجوم �إلكرتوين على الواليات
املتحدة ردًا على العقوبات ،مما يت�سبب يف �أ�ضرار
ج�سيمة للخدمات امل��ال��ي��ة واالت�����ص��االت والبنية
التحتية ،ف�ستكون الواليات املتحدة ملزمة بالرد.
وال ب��د ان نخ�شى احل����رب ال�����س��ي�بران��ي��ة ،ولأم���ل
�أن يتجنب ال��غ��رب وال��رو���س ت�صعيدا الكرتونيا

م��ع ع��واق��ب ك��ارث��ي��ة وغ�ير متوقعة على ال�شبكة
العاملية.
رف�ضت ال�صني �إدان��ة الغزو ...فهل �ست�ؤدي هذه
احل���رب �إىل توثيق ال��ع�لاق��ات ب�ين �أك�ب�ر نظامني
�سلطويني على هذا الكوكب؟ �أمر يثري القلق .لكن
كنتيجة �إيجابية ،جن��ح بوتني يف �إن��ع��ا���ش الناتو،
الذي اعتربه �إميانويل ماكرون “مي ًتا �سرير ّيا”
عام .2019
الأزم���ات بني رو�سيا وال��والي��ات املتحدة ،قوتان
نوويتان ،ميكن �أن ت�ؤدي دائ ًما ،من خالل �أحداث
عر�ضية� ،إىل مواجهة مبا�شرة .الو�ضع احلايل،
ويف هذه اللحظة ،لي�س بخطورة �أزمة ال�صواريخ
الكوبية ،لكنه قد ي�صل �إىل ذلك ال�سقف.
بوتني يحلم ب�أن يكون قي�صر كل رو�سيا
مت ق��م��ع االح��ت��ج��اج��ات امل��ن��اه�����ض��ة ل��ل��ح��رب يف
ع�����ش��رات امل���دن ال��رو���س��ي��ة ب��ق�����س��وة .وه���ذا ال يب�شر
باخلري بالن�سبة لبوتني ،الذي �أعاد كتابة الد�ستور
الرو�سي حتى يتمكن من البقاء يف الكرملني حتى
عام .2036
وت���ط���ارد ال�ترك��ي��ب��ة ال��دمي��وغ��راف��ي��ة الرو�سية
املتدهورة بوتني ،واقت�صاده يف م�أزق ،والوباء يعيث
خرابا.
قرر الزعيم 69 ،عامًا ،ترك ب�صمته يف التاريخ
من خالل �إعادة �أوكرانيا �إىل احلظرية الرو�سية،
وقد تكون هذه جمرد خطوة �أوىل يف طموحاته.
بعد �ضم �شبه جزيرة القرم ،ك�شف بوتني النقاب
ع��ن مت��ث��ال ع��ل��ى �أب�����واب ال��ك��رم��ل�ين ع���ام 2015
ل�ل�أم�ير ف�لادمي�ير ال��ع��ظ��ي��م ،ال����ذي ح��ك��م كييف
يف الع�صور الو�سطى وتعتربه �أوك��ران��ي��ا ورو�سيا
م�ؤ�س�س دولتيهما.

ترجمة خرية ال�شيباين

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

الدفاعات الأوكرانية ال تزال بحالها

•• عوا�صم-رويرتز

ا����س���ت���خ���دم���ت رو����س���ي���ا م����ئ����ات من
ال�������ص���واري���خ ذات ال���ق���وة الهائلة
وال�����ص��واري��خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة دقيقة
ال��ت��وج��ي��ه يف الأي�������ام الأوىل من
ه��ج��وم��ه��ا ع��ل��ى �أوك���ران���ي���ا غ�ير �أن
حم��ل��ل�ين وم�����س���ؤول�ين �أمريكيني
يقولون �إن الكثري من الدفاعات
الأوكرانية ال تزال بحالها  ..وتلك
ن��ت��ائ��ج ت��ت��اب��ع��ه��ا دول يف خمتلف
�أنحاء العامل عن كثب.
فعلى الأرجح تتابع ال�صني وكوريا
ال�����ش��م��ال��ي��ة ودول �أخ������رى عمدت
يف ال�������س���ن���وات الأخ���ي���رة لتطوير
ت��ر���س��ان��ات��ه��ا امل���ت���ق���دم���ة م����ن هذه
الأ���س��ل��ح��ة ا���س��ت��خ��دام ال�صواريخ
البالي�ستية ق�صرية املدى عن كثب
باعتبارها درا�سة حالة على �أر�ض
الواقع .كما �أن احلكومات الغربية
ال��ت��ي ت���رى يف رو���س��ي��ا خ�صما لها
حتر�ص على جمع معلومات عن
ن��ت��ائ��ج ا����س���ت���خ���دام ال�������ص���واري���خ يف
ال��ق��ت��ال .وق����ال م�����س���ؤول �أمريكي
لل�صحفيني �إن رو�سيا �أطلقت �أكرث
م��ن ��� 320ص��اروخ��ا ح��ت��ى �صباح
ي��وم الأح��د �أغلبها من ال�صواريخ
البالي�ستية ق�صرية املدى وبع�ضها
م���ن ���ص��واري��خ ك����روز �أو �صواريخ
�سطح-جو.
وقال �أنكيت باندا الباحث الزميل
مب�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل
ومقرها يف الواليات املتحدة �إن هذا
يجعل احلملة احلالية �أ�شد ق�صف
ب��ال�����ص��واري��خ البالي�ستية ق�صرية
امل�����دى ب�ي�ن دول���ت�ي�ن متجاورتني
متحاربتني.
* �صواريخ دقيقة
قال تيموثي راي��ت املحلل الباحث
ل����دى امل��ع��ه��د ال�����دويل للدرا�سات
اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ة �إن رو�����س����ي����ا
ا�ستخدمت على الأرج��ح ال�صاروخ

نتائج متفاوتة ل�صواريخ رو�سيا يف حرب �أوكرانيا

�إ�سكندر�-إم وه��و ط��رازه��ا الوحيد
من ال�صواريخ البالي�ستية ق�صرية
امل��������دى امل�������س���ت���خ���دم يف اخل���دم���ة
الع�سكرية الفعلية.
وي�������ق�������ول م������رك������ز ال�������درا��������س�������ات
اال�سرتاتيجية وال��دول��ي��ة �إن هذا
ال�صاروخ ا�ستخدم يف القتال للمرة
الأوىل ع��ام  2008يف جورجيا.
وه���و م�����ص��م��م لإرب������اك الدفاعات
ال�صاروخية بطريانه على ارتفاع
منخف�ض واملناورة �أثناء الطريان
ل���������ض����رب �أه�����������داف ت���ب���ع���د 500
كيلومرت بدقة �إ�صابة من مرتين
�إىل خم�سة �أمتار.
وقال رايت “الأرجح �أنه قادر على
ا���س��ت��ه��داف م��ا ُي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه بدقة
وتدمريه” م�����ض��ي��ف��ا �أن رو�سيا

مت��ل��ك ف��ي��م��ا ي��ب��دو ح����وايل 150
من�صة �إطالق ميكنها �أي�ضا �إطالق
���ص��واري��خ ك���روز .و�أ���ض��اف �أن ثمة
دالئ��ل على �أن رو�سيا ا�ستخدمت
ال�������ص���اروخ �أو ت���ي �آر 21-تو�شكا
البالي�ستي ق�صري املدى الذي كان
من املعتقد �أنه خرج من اخلدمة.
وال ي�����زال ال��غ��م��و���ض ي��ك��ت��ن��ف ما
ا�ستهدفته ال�����ص��واري��خ وم���دى ما
ت�سببت فيه من دمار و�سط البلبلة
ال���ت���ي خ��ل��ق��ت��ه��ا احل������رب غ��ي�ر �أن
املحللني يقولون �إن ثمة ما ي�شري
�إىل �أن بع�ض ال�ضربات ا�ستهدفت
قواعد جوية �أوكرانية.
وق����ال ج��وزي��ف دمي��ب�����س��ي الباحث
ال�����دف�����اع�����ي يف امل����ع����ه����د ال�������دويل
للدرا�سات اال�سرتاتيجية �إن بع�ض

ال�ضربات ب�أ�سلحة غ�ير معروفة
ع��ل��ى ق���واع���د ج��وي��ة ك���ان نطاقها
حمدودا ن�سبيا فيما يبدو ورمبا مل
ت�صب �أهدافها يف بع�ض احلاالت
مثل �إ�صابة طائرات خمزونة بدال
من الطائرات العاملة.
وق�����ال راي�����ت �إن �أوك���ران���ي���ا متلك
م�����ن�����ظ�����وم�����ة ال���������دف���������اع اجل��������وي
وال�صاروخي �إ�س 300-الرو�سي
ال�����ص��ن��ع ال���ت���ي ت���رج���ع �إىل فرتة
احل��رب الباردة وميكنها الت�صدي
للقدرات ال�صاروخية البالي�ستية.
و�أ���ض��اف �أن��ه م��ن غ�ير الوا�ضح ما
�إذا كان هذا النظام ت�صدى بالفعل
لل�صواريخ الرو�سية كما �أن بع�ض
ع���رب���ات ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة تعر�ضت
للتدمري فيما يبدو يف احلرب.

وقال امل�س�ؤول الأمريكي يوم الأحد
�إن ثمة م���ؤ���ش��رات على �أن �إطالق
ب��ع�����ض ال�����ص��واري��خ ال��رو���س��ي��ة كان
م�آله الف�شل.
وق������ال م��ع��ه��د درا�����س����ة احل������رب يف
تقرير �إن رو�سيا مل تظهر قدراتها
اجل���وي���ة وال�������ص���اروخ���ي���ة الكاملة
و�إنها �ستزيد على الأرجح موجات
ال�ضربات يف الأيام املقبلة لإ�ضعاف
الدفاعات الأوكرانية الباقية مبا
فيها الوحدات امل�ضادة للطائرات
التي �أ�سقطت عددا من الطائرات
الرو�سية.

تداعيات عاملية
ت���ف���خ���ر رو����س���ي���ا ب���ام���ت�ل�اك �أك��ب�ر
خمزون من ال�صواريخ البالي�ستية

و�صواريخ كروز املتنوعة يف العامل
وف��ق��ا مل��ا ي��ق��ول��ه م��رك��ز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية باعتبارها
وريثة تر�سانة االحت��اد ال�سوفيتي
من ال�صواريخ .غري �أن دوال �أخرى
ت�����ش�تري ����ص���واري���خ وت��ع��م��ل على
تطوير �صواريخها بدوافع �أمنية
ورغ���ب���ة يف ت��ق��ل��ي��ل االع���ت���م���اد على
الآخرين .وتعمل ال�صني على �إنتاج
ال�صاروخ دي�.إف 26-بكميات وهو
�سالح متعدد الأغرا�ض ي�صل مداه
�إىل  4000كيلومرت بينما تطور
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �أ���س��ل��ح��ة تهدف
�إىل ال��ت�����ص��دي ل��ب��ك�ين يف املحيط
الهادي.
ك��م��ا تعمل ت��اي��وان وال��ي��اب��ان على
ت��ع��زي��ز ق���درات���ه���م���ا ال�صاروخية
وال����ن����ظ����م ال����دف����اع����ي����ة امل�صممة
للت�صدي للتهديدات ال�صاروخية.
وقال وزير الدفاع الكوري اجلنوبي
�أم�����س االث��ن�ين �إن ب�ل�اده �ستعجل
ب���ت���ط���وي���ر �����ص����واري����خ بالي�ستية
خمتلفة بعيدة املدى عالية الدقة
و�شديدة القوة للت�صدي لرت�سانة
كوريا ال�شمالية املتنامية.
ورغ������م �أن ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة مل
ت��خ��ت�بر ���ص��واري��خ��ه��ا البالي�ستية
العابرة للقارات منذ  2017فقد
�أط��ل��ق��ت ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال�صواريخ
البالي�ستية ق�����ص�يرة امل���دى يبدو
�أن ت�صميم �أح��ده��ا م�ستلهم من
ال�صاروخ �إ�سكندر.
وي����ق����ول امل���ح���ل���ل���ون �إن������ه رغ�����م �أن
ال�����ص��واري��خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة ق�صرية
امل�����دى ال مي��ك��ن��ه��ا ال���و����ص���ول �إىل
الواليات املتحدة ف�إنها �ست�ستخدم
ع��ل��ى الأرج�������ح يف امل���وج���ة الأوىل
يف ح���ال���ة ن�����ش��وب ح����رب وذل�����ك يف
�ضرب الدفاعات اجلوية والقواعد
اجل����وي����ة ال���ق���ري���ب���ة وغ��ي�ره����ا من
الأهداف مبا مياثل الطريقة التي
ا�ستخدمت بها رو�سيا �صواريخها
يف الغزو احلايل لأوكرانيا.
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حمد ال�شرقي ي�ستقبل فريق نادي الفجرية للرماية «ال�سدراين» يت�صدر املواطنني و «جريفا�س» �أول
والفرو�سية مبنا�سبة تتويجه بـ «بطولة الرماية ال�سنوية» الرتتيب العام يف بطولة الإمارات لل�شطرجن
•• الفجرية-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد
ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية يف ق�صر
الرميلة فريق نادي الفجرية للرماية و الفرو�سية
احلائز على املركز الأول يف بطولة م�سابقات الرماية
ال�سنوية العا�شرة  2022يف فئة �صحون البندقية
 M16التي �أقيمت يف ميدان الريف ب�أبوظبي .و
ه��ن���أ �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال��ف��ج�يرة ف��ري��ق النادي
بتحقيقه املركز الأول يف امل�سابقة م�شيدا بحر�ص

�إدارة النادي على تنمية املهارات الفردية للأع�ضاء
واملنت�سبني و ت�شجيعهم على امل�شاركة يف املناف�سات
الريا�ضية وحتقيق م��راك��ز متقدمة فيها .و قدم
�أع�ضاء نادي الفجرية للرماية و الفرو�سية ال�شكر
والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية على
اال���س��ت��ق��ب��ال ودع���م ���س��م��وه جلميع �أن����واع الريا�ضات
وت�شجيع �أ�صحابها على حتقيق املراكز املتقدمة يف
البطوالت كافة.
ح�ضر اللقاء �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير
الديوان الأمريي بالفجرية.

•• ال�شارقة-وام:

ت�صدر عمار ال�سدراين الع��ب ن��ادي الفجرية لل�شطرجن والثقافة الالعبني املواطنني يف ختام بطولة
الإمارات املفتوحة لل�شطرجن والتي �أقيمت مب�شاركة  88العبا من خمتلف �أندية الدولة يف نادي ال�شارقة
لل�شطرجن ،بتنظيم من احتاد اللعبة ،حتت �شعار "  50عاما يف حب �سلطان".
و يف الرتتيب العام حقق املركز الأول الأ�ستاذ ال��دويل الكبري جريفا�س من ن��ادي ال�شارقة لل�شطرجن
مبجموع  8نقاط ،فيما جاء باملركز الثاين العب نادي الفجرية واملنتخب الوطني ا�ستاذ االحتاد الدويل
عمار ال�سدراين بر�صيد  7.5نقطة ،وح��ل باملركز الثالث الأ�ستاذ ال��دويل خمل�ص العدناين من نادي
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن .وعرب الالعب عمار ال�سدراين عن �سعادته مبا حققه يف البطولة ،م�ؤكدا �أنه
ي�سعى دائما ليكون الأف�ضل يف م�شواره باللعبة.

برعاية حمدان بن زايد ..
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اكتمال جتهيزات م�سرح املناف�سة لرايل �أبوظبي ال�صحراوي
• و�صول املت�سابقني من جميع �أنحاء العامل
• جهود مكثفة لتجهيز خميم الرايل قبل االختبار احلقيقي يف الظفرة
ال�صحراوية اخلالبة حيث جتري
•• �أبوظبي –الفجر:
�أحداث الرايل الرئي�سية.
ب��رع��اي��ة ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن وي�شتهر رايل �أبوظبي ال�صحراوي
زاي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف ب���ك���ون���ه �أك����ث���ر ال�����رال�����ي�����ات �إث��������ارة
م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ،ي��ن��ط��ل��ق رايل وت�شويقاً يف �سل�سلة بطولة العامل
�أب��وظ��ب��ي ال�����ص��ح��راوي يف ن�سخته ال�صحراوية ،حيث يخترب �أف�ضل
احل��ادي��ة وال��ث�لاث�ين خ�لال الفرتة ال�����س��ائ��ق�ين وال����دراج��ي�ن يف العامل
من  10 – 5مار�س املقبل.
�أق�صى ما لديهم من خربة ومهارة
مع و�صول بطولة العامل للراليات وقدرة على التحمل خالل اجيازهم
ال�صحراوية الطويلة �إىل العا�صمة مراحل ال��رايل اخلم�س التي تبلغ
الإماراتية �أبوظبي� ،أو�شكت عملية م�سافتها  264ك��م و  318ك��م و
لوج�ستية �ضخمة ع��ل��ى االكتمال  270كم و  257كم و 217كم
ا����س���ت���ع���داداً ال���س��ت�����ض��اف��ة الن�سخة على التوايل.
احل�����ادي�����ة وال����ث��ل�اث��ي�ن م�����ن رايل و�ستم�ضي ال�����س��ي��ارات وال�شاحنات
�أبوظبي ال�صحراوي.
وال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة والكواد�س
وب�����د�أ امل��ت�����س��اب��ق��ون ال���ق���ادم���ون من يف رح���ل���ة م��ل��ح��م��ي��ة م���ذه���ل���ة عرب
ج���م���ي���ع �أن�����ح�����اء ال�����ع�����امل بعملية ���ص��ح��راء ال��رب��ع اخل���ايل ال�شهرية،
ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ح��ل��ب��ة م��ر���س��ى يا�س و���س��ي�����ش��ك��ل خم���ي���م ال�������رايل نقطة
م��ق��ر ال�����رايل ���ص��ب��اح اجل��م��ع��ة قبل ان���ط�ل�اق وو����ص���ول امل��ت�����س��اب��ق�ين يف
االن��ط�لاق��ة الر�سمية ل��ل��رايل يوم مراحل الرايل ،و�سي�ست�ضيف �أكرث
ال�����س��ب��ت ،وامل����غ����ادرة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف من  800مناف�س وفني وم�س�ؤول
اليوم التايل الأحد باجتاه منطقة وال����ط����اق����م ال���ط���ب���ي واملتطوعني
الظفرة الزاخرة باملناظر الطبيعية وممثلي و�سائل االعالم.

وع��م��ل  200م��ت��ط��وع وف��ن��ي على
مدار ال�ساعة عدة �أ�سابيع لتحويل
موقع �صحراوي خايل متاماً و�سط
الكثبان الرملية �إىل خميم جت ّمع
متكامل وجمهز مت��ام��اًُ ،ي�ستخدم
ك��ق��اع��دة ���ص��ح��راوي��ة ل���ل���رايل ملدة
خم�س ليالٍ .
وت�ضمنت العملية �أع��م��ا ًال �أر�ضية
وا�سعة مت فيها ا�ستخدام الآليات
الثقيلة لتهيئة الت�ضاري�س والبنية
التحتية التي مت ت�شييدها خ�صي�صاً
ل��ل��رايل ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل فتح طرق
داخ���ل���ي���ة ج����دي����دة ل��ت��ت��م��ك��ن �أ����س���رة
الرايل من التنقل يف �أنحاء املخيم
امل�صمم ح�سب الطلب.
ك���م���ا مت جت����دي����د ب���ع�������ض ال���ط���رق
القدمية املوجودة �أ�ص ً
ال يف املنطقة
لت�سهيل مرور  600مركبة خالل
احلدث.
وال ي��وج��د �أح���د يف ع��امل الراليات
ال�����������ص�����ح�����راوي�����ة ي�����ق�����در طبيعة
ومتطلبات وت�سهيالت ال��رايل كما
يفعل ال�����س��ائ��ق الفرن�سي �ستيفان

ب��ي�تره��ان�����س��ي��ل ،ال���ط���ام���ح الح����راز
م��ك��ان يف ���س��ج�لات رايل �أبوظبي
ال�����ص��ح��راوي ال��ق��ي��ا���س��ي��ة الأ�سبوع
املقبل.
وق���ال بيرتهان�سيل ال���ذي �سيقود
مع مالحه ادوارد بوالجنر �سيارة
"�أودي �آر �أ�����س ك��ي��و �إي -ترون"
"من املهم �أن يكون لدينا مثل هذا
احلدث يف البطولة اجلديدة ،لأنه
يج�سد روح الراليات ال�صحراوية ال
�سيما كثبانه الرملية العمالقة".
وك���ان بيرتهان�سيل ق��د ف���از بلقب
ال��دراج��ات النارية يف �أول م�شاركة
ل���ه يف االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
ق���ب���ل  26ع����ام����اً وذل������ك ق���ب���ل �أن
ي��ن��ت��ق��ل ل���ق���ي���ادة ����س���ي���ارات ال�����رايل
وي��ت�� ّوج  6م���رات بلقب ال���رايل بني
ع��ام��ي  2002و ،2019واذا ما
حالفه احلظ بالفوز بلقب الرايل
الأ���س��ب��وع املقبل �سوف يتف ّوق على
الفرن�سي جان لوي�س �شلي�سر ك�أول
�سائق يحقق  7انت�صارات ،وبالتايل
�سي�ضاهي �أي�����ض��اً رق���م انت�صارات

الدراج اال�سباين مارك كوما الذي
حقق اللقب االجمايل  8مرات.
وع���ل���ى م���ر الأع��������وام��� ،ش��ه��د خميم
ال�������رايل �إح����ي����اء �آم�������ال ال�سائقني
وال���������دراج����ي����ن ب�����ال�����ف�����وز بف�ضل
الإ�صالحات امليكانيكية التي جتري
ط��وال الليل يف املخيم ل�سياراتهم
ودراج��ات��ه��م التي ت�ضررت يف وقت
�سابق من �أم�س  ،وجتهيزها ملتابعة
املناف�سة مبكراً �صباح اليوم التايل.
وت���ؤك��د عملية ب��ن��اء خميم الرايل
وت�����ش��غ��ي��ل��ه �أث���ن���اء احل����دث وم���ن ثم
تفكيكه الحقاً يف نهاية الرايل ،على
تفاين منظمة الإم���ارات لل�سيارات
والدراجات النارية ،الهيئة املنظمة
للرايل ،وعلى دعم حكومة الإمارات
العربية املتحدة وال�سلطات املحلية
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��راوي��ة يف
املنطقة القريبة من منتجع ق�صر
ال�سراب.
وقال خالد بن �سليم ،رئي�س منظمة
الإم�������ارات ل��ل�����س��ي��ارات وال���دراج���ات
ال��ن��اري��ة ،امل��ن��ت��خ��ب ح��دي��ث��اً " نحن

م���دي���ن���ون ل��ل�����س��ل��ط��ات احلكومية
ووزارة ال����دف����اع مم��ث��ل��ة بالقيادة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة لدولة
الإم���ارات العربية املتحدة لدعمها
ال���ه���ائ���ل لإن�������ش���اء وجت��ه��ي��ز خميم
ال����رايل ،وج��ع��ل �سيا�ساتنا البيئية
تعمل بفعالية".
وق��د مت ت�سليم اجل���زء الأك�ب�ر من
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مل��خ��ي��م ال�����رايل
وم��ول��دات ال��ط��اق��ة م��ن قبل وزارة
الدفاع ،وب��د�أ يت�شكل خميم الرايل
مب�ساعدة جلنة �إدارة املهرجانات

وال��ب�رام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة والرتاثية
 �أب��وظ��ب��ي ب��ان��ت��ظ��ار و����ص���ول فرقاملت�سابقني.
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه��� ،س��ي��ك��ون لدى
���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع �أنظمة
ق��ائ��م��ة يف خم��ي��م ال������رايل لإع�����ادة
ت��دوي��ر ح����وايل � 90أل����ف ل�تر من
امل���ي���اه امل�����س��ت��خ��دم��ة ي��وم��ي��اً لتلبية
احتياجات املوقع .مما يتيح للموقع
العمل على مدار ال�ساعة طوال �أيام
الأ�سبوع.
ويحظى رايل �أبوظبي ال�صحراوي

ب���دع���م دي��������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف
منطقة ال��ظ��ف��رة ،ووزارة الدفاع،
وجمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،و�شركة
�أدنوك للتوزيع ،وحلبة مر�سى يا�س،
وج��زي��رة ي��ا���س ،وط�ي�ران �أبوظبي،
واال�����س����ع����اف ال����وط����ن����ي ،وت���وي���وت���ا
الفطيم ،و�شرطة �أبوظبي ،وبلدية
�أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي للتوزيع،
وب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ،ومياه
ال��ع�ين ،وق��ن��اة �أب��وظ��ب��ي الريا�ضية،
وال��دف��اع امل���دين ،و(ت��دوي��ر) مركز
�أبوظبي لإدارة النفايات.

«الإمارات لنجوم امل�ستقبل»  ..مكا�سب عديدة للكاراتيه تعزز �إجنازاته الدولية
•• ال�شارقة-وام:

اختتمت مناف�سات بطولة الدولة لنجوم امل�ستقبل للكاراتيه
بن�سختها ال�ساد�سة ،واملخ�ص�صة لالعبني الإماراتيني يف املراحل
ال�سنية من � 12إىل � 19سنة ،والتي �أقيمت على �صالة نادي
ال�شارقة مب�شاركة  145العبا والعبة من  11ناديا ومركز
تدريب تناف�سوا يف  17م�سابقة للكاتا والكوميتيه.
و�شهدت املناف�سات ت�ألق ع��دد كبري من الالعبني والالعبات
الأم�����ر ال����ذي ي��ب�����ش��ر مب�ستقبل ك��ب�ير ل��ه��م ،ل��دع��م املنتخبات
الوطنية ،وت�شريف الإمارات يف خمتلف املحافل الدولية.
وتوج الفائزين كل من �سعادة اللواء نا�صر عبد الرزاق الرزوقي
رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي  -النائب الأول لرئي�س
االحتاد الدويل للكاراتيه ،و�أع�ضاء جمل�س �إدارة احتاد الإمارات

للكاراتيه ،واملهند�س �سليمان الهاجري ع�ضو جمل�س �إدارة نادي
ال�شارقة الريا�ضي.
وتر�صد " وكالة �أنباء الإمارات" " وام" يف التقرير التايل �أبرز
مكا�سب البطولة التي ت�صدر نتائجها ن��ادي �شباب الأهلي يف
م�سابقتي الكاتا والكوميتيه  ،وذلك بعد �أن ح�صد  35ميدالية
ملونة تنوعت ما بني  14ذهبية و 9ف�ضيات و 12برونزية،
فيما حل نادي ال�شارقة ثانيا بـ  9ميداليات تنوعت ما بني 5
ذهبيات وف�ضيتني وبرونزيتني ،وج��اء ن��ادي احت��اد كلباء ثالثا
ب��ـ  14م��ي��دال��ي��ة ت��ن��وع��ت م��ا ب�ين  3ذه��ب��ي��ات و 6ف�ضيات و5
برونزيات.
وا�ستطاعت البطولة �أن تك�شف عن العديد من املواهب النا�شئة
من الالعبني والالعبات الذين �سيكونوا رافدا كبريا للمنتخبات
الوطنية خالل الفرتة القليلة املقبلة ،خا�صة و�أننا مقبلون على

العديد من البطوالت املحلية ،والعربية والعاملية.
ومن املكا�سب �أي�ضا �أن البطولة مت تنظيمها يف نادي ال�شارقة
و�سط �إقبال كبري من الالعبني ،مع تطبيق كافة الإجراءات
االح�ترازي��ة ،وال��ت��زام من اجلميع بكل التدابري الوقائية مبا
ي�ؤكد تعايف الن�شاط الريا�ضي ب�شكل كامل ،وع��ودة امل�سابقات
املحلية ل�سابق عهدها مبا �سينعك�س بالإيجاب على املنتخبات
الوطنية يف خمتلف املراحل ال�سنية.
ك��م��ا �أن تخ�صي�ص ب��ط��ول��ة ل�لاع��ب�ين الإم���ارات���ي�ي�ن الأ�شبال
والنا�شئني وال�شباب  ،يعك�س م��دى اهتمام االحت���اد بالك�شف
امل��واه��ب يف �سن مبكرة وال��ع��م��ل على �صقلها ب�برام��ج تدريب
متطورة ،ل�ضمان موا�صلة الأج��ي��ال وتو�سيع قاعدة االختيار
عدد �أكرب من الالعبني املوهوبني يب�شر مب�ستقبل �أكرب للعبة
يف الإمارات.

امل�صري جماهد توج باللقب

ختام ناجح لبطولة الدهماءالدولية لل�شطرجن اخلاطف يف العني
•• العني-الفجر:

اختتمت م�ساء �أم�����س الأول مبدينة
ال��ع�ين  ،مناف�سات ب��ط��ول��ة الدهماء
ال���دول���ي���ة ل��ل�����ش��ط��رجن ال���ت���ي نظمها
ن�����ادي ال���ع�ي�ن ل��ل�����ش��ط��رجن والأل���ع���اب
الذهنية مب�شاركة كبرية من العبي
اجلاليات والدول العربية واخلليجية
والآ���س��ي��وي��ة والع��ب��ي والع��ب��ات نادي
العني

ح�ضر حفل اخلتام وت��وج الفائزين ،
�سعيد ح�سن �شهداد البلو�شي املدير
التنفيذي ل��ل�����ش���ؤون الإداري�����ة لنادي
العني لل�شطرجن والألعاب الذهنية
وق���د �أ����ش���اد ال��ب��ل��و���ش��ي ب��دع��م جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي لأن�شطة وبرامج
ال����ن����ادي ل��ن�����ش��ر ري���ا����ض���ة ال�شطرجن
والأل������ع������اب ال���ذه���ن���ي���ة ب��ي�ن خمتلف
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ي��ن��اوي يف ظل
توجيهات ال�شيخ �سلطان بن خليفة

ب��ن �سلطان ب��ن �شخبوط �آل نهيان
رئ���ي�������س ال�����ن�����ادي ب���������ض����رورة تنظيم
امل���ه���رج���ان���ات وال���ب���ط���والت الدولية
امل���ت���ن���وع���ة ل��ل�����ش��ط��رجن الكال�سيكي
وال�سريع واخل��اط��ف م��ن �أج��ل زيادة
الت�صنيفات الدولية وتطوير امل�ستوى
ال���ف���ن���ي ل�ل�اع���ب���ات والع����ب����ي ال���ن���ادي
ا����س���ت���ع���دادا ل��ل��م�����ش��ارك��ات اخلارجية
واملحلية ال��ق��ادم��ة  .وثمن البلو�شي
متابعة ع��ارف حمد العواين الأمني

اليوم ..مواجهتان من العيار الثقيل
يف ك�أ�س دبي الذهبية للبولو
•• دبي -وام:

ت�شهد ك���أ���س دب��ي الذهبية للبولو  2022مباراتني
مهمتني يف ال��دور ن�صف النهائي ،حيث جتمع الأوىل
عند ال�ساعة الثانية والربع من بعد ظهر اليوم بني
فريقي بنجا�ش وزيدان ،فيما يلتقي يف املواجهة الثانية
عند ال�ساعة الرابعة والن�صف فريقي "ايه ام" ،وغنتوت
وذل��ك حتت رعاية �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير املالية .
وت�أتي �أهمية املباراتني كونهما متثالن دفعة معنوية
ل��ل��ف��ري��ق�ين ال��ف��ائ��زي��ن ل��ل��ت��واج��د ع��ل��ى م�����س��رح اخلتام
يف امل��ب��اراة ال��ت��ي ت�سبق امل��ب��اراة النهائية املرتقبة بني

الفريقني املتناف�سني على لقب ك���أ���س دب��ي الذهبية
.2022
وب��ا���س��ت��ع��را���ض ت�شكيل ال��ف��رق  ..ف����إن ف��ري��ق بنجا�ش
دود�����س����ون وه����وري����ل ي�����ض��م ك���ل م���ن ح���ي���در بنجا�ش،
وفيدريكو فون بوتوب�سكي ،ونيكوال�س كورتي مدينا،
وبنيامني بانيلو� ،أما فريق زيدان في�ضم كل من عمرو
زي���دان ،وجونزالو ف�ي�راري ،ومانويل ب�لازا وتوما�س
بانيلو جول.
ويف امل��واج��ه��ة الأخ�����رى ف���ان ف��ري��ق "�إيه �إم" تقوده
ال�شيخة عليا �آل مكتوم وي�ضم معها بابلو �أوركويزا،
وبنيامني �أورك��وي��زا ،واليخاندرو موزيو ،بينما ي�ضم
يقود فريق غنتوت يو�سف بن د�سمال وي�ضم معه كل
من كيان هول ،وبابلو يورينتي ،وماركو�س �أرايا.

العام ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي
ت��������وج ب���ل���ق���ب ال����ب����ط����ول����ة ال��ل�اع����ب
ال��دويل امل�صري وائ��ل جماهد الذي
ح�����ص��د ك����أ����س ال��ب��ط��ول��ة وامليدالية
ال��ذه��ب��ي��ة ب��ر���ص��ي��د  7.5ن��ق��ط��ة من
 9ج���والت بينما ج��اء الفل�سطيني
ح�����س��ام ال���ت���ك���روري يف امل���رك���ز الثاين
بر�صيد  6.5نقطة وت�����س��اوى معه
بنف�س ر���ص��ي��د ال��ن��ق��اط  ،الإماراتي
�أح��م��د الرميثي ال���ذي ح��ل يف املركز

الثالث طبقا لأنظمة ك�سر التعادل
 .وح�����ص��دت ال�لاع��ب��ة زي��ن��ب دروي�ش
املعمري جائزة �أف�ضل العبة �إماراتية
 6.5نقطة وفاز هزاع �صالح بجائزة
�أف�ضل العب �إماراتي  6نقاط
�أق��ي��م��ت ال��ب��ط��ول��ة ب����إ����ش���راف املنظم
الدويل مدير البطولة املهند�س طارق
ال��ط��اه��ر امل��دي��ر التنفيذي لل�ش�ؤون
الفنية بالنادي وذل��ك طبقا للنظام
ال�سوي�سري من  9جوالت وح�صل كل

الع����ب ع��ل��ى زم����ن ت��ف��ك�ير  3دقائق
للمباراة مع �إ�ضافة ثانيتني لكل نقلة

من بداية املباراة طبقا لنظام في�شر
مل�سابقات ال�شطرجن اخلاطف .وتوىل

رئا�سة حكام البطولة احلكم الدويل
الإماراتي �أحمد النعيمي.

مرمي الزرعوين حتلق بذهبية
«�صيد الأ�سماك لل�سيدات»
•• �أبوظبي-وام:

�أ�سدل ال�ستار م�ساء �أم�س الأول على اجلولة الأوىل من بطولة �صيد الأ�سماك
لل�سيدات والتي نظمها نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية يف العا�صمة �أبوظبي
مب�شاركة كبرية و�صلت �إىل  100م�شاركة .وح�صدت املركز الأول املت�سابقة
مرمي الزرعوين على القارب رقم  24بعد �أن ح�صلت على الوزن الأكرب وهو
 18,60كجم ،يف حني حلت يف املركز الثاين جوان ديال بوزن  16,70كجم،
وحلت يف املركز الثالث �سهيلة املهريي بوزن  9,85كجم .وكانت امل�سابقة قد
انطلقت يف ال�صباح الباكر وا�ستمرت لـ � 6ساعات كاملة حيث مت تق�سيم امل�شاركات
�إىل جمموعات خمتلفة يف  23قاربا  ،انت�شرت يف موقع احلدث املحدد من قبل
النادي ،وا�ستمرت املناف�سة حتى الواحدة ظهرا .وقام �أحمد ثاين الرميثي نائب
رئي�س جمل�س �إدارة النادي الع�ضو املنتدب بتكرمي الفائزات بح�ضور اللجنة
التنظيمية للم�سابقة ..معربا ع��ن �سعادته الكبرية للم�ستوى الفني الذي
ظهرت به البطولة ،واملناف�سة القوية التي دارت بني امل�شاركات طيلة فرتة
امل�سابقة .وقال �" :سعدنا اليوم مبتابعة املناف�سة بني الفتيات والتحدي الذي
ظهر طيلة فرتة امل�سابقة ،مثل هذه امل�سابقات مطلوبة من �أجل تعزيز ح�ضور
املر�أة يف الريا�ضة البحرية ،ومن ال�ضروري تعزيزها ب�أفكار �أف�ضل يف امل�ستقبل،
وتطوير املناف�سة يف اجلوالت املقبلة ،ووجه ال�شكر للجنة املنظمة على الدور
الكبري الذي قامت به لإخراج احلدث ب�أبهى �صورة".

الثالثاء  1مارس  2022م  -العـدد 13481
1 March 2022 - Issue No 13481

الفجر الريا�ضي

Tuesday

18

«حممد الرميثي» يوا�صل ح�صد الثنائيات بدوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز و نا�صر اجلنيبي يحلق بلقب الفئات الـ 3

•• �أبوظبي-وام:

وا�صل الفار�س حممد �شايف الرميثي ت�ألقه الالفت ب�صحبة الفر�س "كارامبا"
من نادي �أبوظبي للفرو�سية ،و�أح��رز معها ثنائية يف م�ستهل عودة مناف�سات
اجلزء الثاين من دوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز ،الذي انطلق الأ�سبوع
احلايل من نادي �أبوظبي للفرو�سية ،ويختتم يف نهاية املو�سم بنادي ال�شارقة
للفرو�سية يوم الأحد املوافق � 10أبريل القادم.
�أق��ي��م��ت مناف�سات الأ���س��ب��وع الـ 12ل���دوري ال��ق��ف��ز ،ب���إ���ش��راف احت���اد الإم����ارات
الفرو�سية وال�سباق ،ورعاية لوجنني ،راعية ال��دوري ،وم�ساندة ودعم جمل�س
�أب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي ،وا�شتملت ع��ل��ى  10مناف�سات �شهدها ن���ادي �أبوظبي
للفرو�سية على مدى ثالثة �أي��ام ،من اجلمعة املا�ضي �إىل �أم�س الأول الأحد
" 25ـ  "27فرباير احلايل ،و�شارك فيها فر�سان القفز املنت�سبون �إىل �أندية
ومراكز الفرو�سية بالدولة ،ومن جميع فئات الفر�سان.
ح�ضر املناف�سات وتوّج الفائزين كيم �إيليوت ،مدير نادي �أبوظبي للفرو�سية،
وح�سام زميت ،ممثل احتاد الفرو�سية وال�سباق.
وكعادته وا�صل الفار�س حممد �شايف الرميثي تقدمي امل�ستوى املتقدم املعتاد
عليه على مدار املو�سم ،وعلى ميدان نادي �أبوظبي للفرو�سية حقق مع الفر�س
"كارامبا" "� 9سنوات" ،الفوز يف مناف�سة امل�ستوى الأول ،مبوا�صفات اجلولة
الواحدة ،على حواجز بلغ ارتفاعها "�"140سم ،والتي تناف�س فيها  29فار�ساً،
جنح منهم  14فار�ساً يف �إكمال اجلولة دن خط�أ ،وبفارق التوقيت نال جائزة
املركز الأول بعد �إكماله اجلولة يف زمن �سريع بلغ " "54.23ثانية ،وتبعه
فر�سان القفز من نادي ال�شارقة يف ال�سيطرة على املراكز املتقدمة من الثاين

وحتى الرابع ،حيث �أحرز املركز الثاين الفار�س حممد الهاجري مع الفر�س و"اجلونيورز" ،وخيول القفز ال�صغرية عمر " 5ـ � "6سنوات .ويف املناف�سة و جاء ال�شوط الثاين مبوا�صفات جولة ومتايز على حواجز " 105ـ "115
"�أوليفيا" بزمن قدره " "56.85ثانية ،والثالث الفار�س ال�شاب �سيف عوي�ضة الأوىل للفئات الثالث ،تناف�س  32فار�ساً وفار�سة من امل�ستوى الثاين ،و�أكمل �سم ،وتناف�س فيه  72فار�ساً وفار�سة ،و�أكمل اجلولة الرئي�سة دون خط�أ 7
اجلولة دون خط�أ  5فر�سان ،وح��از جائزة املركز الأول الفار�س �أحمد �أكرب فر�سان انتقلوا �إىل التمايز ..و�أكمله  3فر�سان دون خط�أ ،وحاز جائزة املركز
الكربي مع اجلواد "دينكي توي زد" ،والزمن " "58.16ثانية.
الأول الفار�س عادل برادا باجلواد "داميوند ليغ" من ا�سطبالت ناين فايل،
و �أكمل الرميثي ثنائية الأ�سبوع مع الفر�س "كارامبا" وفاز بجائزة مناف�سة �صفار علي مع الفر�س "عال فان" من نادي "فرو�سية" للفرو�سية.
اخلتام ،من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز "� "140سم ،وتناف�س و من الفر�سان من فئة "اجلونيورز" تناف�س  15فار�ساً ،و�أكمل اجلولة نظيفة و�أكمل التمايز يف " "34.35ثانية ،وحل ثانيا الفار�س روريكا �سوزوكي مع
فيها  37ف��ار���س��اً ،وجن��ح  7منهم يف االن��ت��ق��ال �إىل ج��ول��ة ال��ت��م��اي��ز ،وعربها دون خط�أ  3فر�سان� ،أحرز املركز الأول فيها فار�س ع ّزوين باجلواد "تورانو" اجل��واد "اديون دو غرو�س" من منتجع الفر�سان الريا�ضي ،بزمن التمايز
 4فر�سان دون خط�أ �أي�ضاً� ،أولهم الفار�س الرميثي و�أكمل التمايز يف زمن من نادي دبي للبولو والفرو�سية .ومن اخليول ال�صغرية عمر " 5ـ � "6سنوات "38.21" ،ثانية ،وحازت جائزة املركز الثالث الفار�سة مهرا ال�شويلحي مع
بلغ" "39.93ثانية ،وحاز جائزة املركز الثاين الفار�س ال�شاب حميد عبد اهلل �شاركت  22خي ً
ال ،و�أكملت اجلولة دون خط�أ  9خيول ،وف��ازت باملركز الأول اجل��واد "بورغيو�س" من ن��ادي ال�شارقة للفرو�سية ،و�أنهت جولة التمايز يف
املهريي و�أكمل التمايز مع الفر�س "�شالينا  "9من ا�سطبالت ال�شراع يف زمن الفر�س "كري�سينا" ،بقيادة الفار�س حممد ح�سن م�ساوى ،من ن��ادي العني زمن بلغ " "41.52ثانية.
و يف املناف�سة الأوىل من جولة واح��دة على حواجز " 90ـ � "100سم ،لفئة
" "42.00ثانية ،وحافظ الفار�س �سيف عوي�ضة الكربي على املركز الثالث ،للفرو�سية والرماية واجلولف.
و�أح���رزه جم��دداً هنا مع اجل��واد "دينكي ت��وي زد" بزمن التمايز "� "47.47أم��ا املناف�سة الثانية لفر�سان الفئات الثالث مبوا�صفات املرحلتني اخلا�صة خ��ي��ول القفز ال�صغرية عمر "��� "4س��ن��وات ،و" 100ـ � "110سم للفر�سان
ومن فر�سان امل�ستوى الثاين ،فقد جنح  11فار�ساً يف �إكمال املرحلتني دون الأ�شبال وللخيول عمر "� "5سنوات� ،شارك من الأ�شبال  20فار�ساً ،و�أكمل
ثانية.
و مت تخ�صي�ص مناف�ستني لفر�سان امل�ستوى الأول ،مبوا�صفات اجلولة الواحدة خط�أ ،ونال جائزة املركز الأول الفار�س نا�صر علي اجلنيبي باجلواد "باتون" ،اجل��ول��ة دون خ��ط���أ  13ف��ار���س��اً ،ت�صدرهم ال��ف��ار���س ���ص�بري بادنكي بالفر�س
واملرحلتني على حواجز "� "130سم ،الأوىل من جولة واحدة وتناف�س فيها من خيالة �شرطة �أبوظبي ،وجنح  3فر�سان من "اجلونيورز" ،و�أولهم خالد "فيوال ـ نيتا" من نادي مندرة للفرو�سية ،ومن اخليول ال�صغرية �شاركت 18
 30فار�ساً ،جنح منهم  16فار�ساً يف االجتياز دون خط�أ ،و�أولهم الفار�س را�شد �أحمد احلمادي باجلواد "غا�سي�س" من منتجع الفر�سان الريا�ضي .ومن خي ً
ال ،وف��ازت الفر�س "لومون" "� 6سنوات" بقيادة الفار�س �سعيد حممد
حممد الرميثي مع الفر�س "فالنتاين" من ن��ادي �أبوظبي للفرو�سية ،ويف اخليول عمر " 5ـ � "6سنوات� ،شاركت  16خي ً
ال ،و�أنهت املرحلتني دون خط�أ املازمي من نادي ال�شارقة للفرو�سية باملركز الأول.
مناف�سة املرحلتني تناف�س  24فار�ساً� ،أكمل فار�سان منهم املرحلتني دون خط�أ 9 ،خيول ،وفازت الفر�س "فهرنهايت" بقيادة الفار�س �سامل �أحمد ال�سويدي ،ويف املناف�سة الثانية للفئتني ،مبوا�صفات اجلولة الواحدة �أي�ضاً� ،أكمل اجلولة
دون خط�أ  4فر�سان من الأ�شبال من بني  20فار�ساً ،واكت�سح الفر�سان الأ�شبال
�أولهما الفار�س علي �أحمد اجلنيبي ،الذي انتقل من املركز الثاين يف ال�شوط من نادي ال�شارقة للفرو�سية.
الأول �إىل �صدارة املناف�سة الثانية مع الفر�س "كو�شيت" من منتجع الفر�سان وللفر�سان من فئة املبتدئني� ،أقيم ال�شوط الأول مبوا�صفات اجلولة الواحدة من نادي ال�شارقة للفرو�سية املراكز من الأول وحتى الثامن ،و�أولهم الفار�س
على حواجز " 95ـ � "100سم ،و�شارك فيه  80فار�ساً وفار�سة ،وجنح منهم �أحمد ال�شريف بالفر�س "بايي�س هوتيري" ،ومن جملة  18خي ً
ال عمر " 4ـ "5
الريا�ضي.
و حظيت املناف�سات مبوا�صفات اجلولة الواحدة ،واملرحلتني على حواجز الـ"  25فار�ساً يف �إكمال اجلولة دون خط�أ ،و�أحرز املركز الأول الفار�س �أنور جنم �سنوات� ،أكملت اجلولة  13خي ً
ال دون خط�أ ،وتقدمتهم الفر�س "بر�شا" بقيادة
الفار�س ال�شيخ ماجد القا�سمي ،من نادي ال�شارقة للفرو�سية.
 120ـ � "125سم ،مب�شاركة وا�سعة مع فر�سان القفز من فئة امل�ستوى الثاين ،بالفر�س "لي�سارا ا�س" من نادي �أبوظبي للفرو�سية.

� 10أهداف يف «الدرجة الأوىل» تعيد را�شد عي�سى �إىل الواجهة
�سجل � 10أهداف� ،إ�ضافة اىل �إ�سهامه املبا�شر يف �صناعة �أكرث من
•• دبي-الفجر:
هدف ،ورغم ابتعاده عن املالعب لفرتة طويلة ،ف�إنه مثل �إ�ضافة
ق���دم را����ش���د ع��ي�����س��ى ،الع���ب ال��و���ص��ل وال���ع�ي�ن وال�����ش��ب��اب والن�صر كبرية ،وحاز ثقة مدربه حممد اجلالبوت ،الذي يعتمد على را�شد
وخ��ورف��ك��ان ال�سابق ،نف�سه م��ع فريق العربي ،يف دوري الدرجة عي�سى �أ�سا�سياً يف كل املباريات ،حيث يعترب �أحد العنا�صر املهمة.
الأوىل ،خالل املو�سم احلايل  ،2022 2021-بعدما برز العب ورف�����ض را���ش��د عي�سى �أن تتوقف م�سريته م��ع ك��رة ال��ق��دم ،بعد
الو�سط املهاجم ب�صورة الفتة ،و�ساهم بفعالية يف النتائج التي جتربة ق�صرية مع خورفكان ،وقرر قبول عر�ض العربي وخو�ض
حققها العربي يف ال���دوري ،وم��ن قبلها يف ت�صفيات ك�أ�س رئي�س جت��رب��ة ج��دي��دة يف دوري ال��درج��ة الأوىل ،وح��ر���ص عي�سى على
الدولة ،التي �شهدت مراحلها الأوىل ت�أهل العربي �إىل دور ال�ستة ال��ن��ج��اح يف وجهته اجل��دي��دة ،ف�أخ�ضع نف�سه ل�برن��ام��ج تدريبي
ع�شر ،ليعود ويناف�س حالياً بقوة يف �سباق ال�صعود لـ"دوري �أدنوك لإنقا�ص وزنه ،واجتهد وتدرب بجدية و�إ�صرار مع الفريق ليظهر
للمحرتفني" ب�صدارته ترتيب الدوري بر�صيد  53نقطة.
ب�أف�ضل �صورة.
و�شارك عي�سى يف  23مباراة مع العربي ،بواقع  1810دقائق ،ودف��ع الإ���ص��رار وحت��دي �إث��ب��ات ال���ذات والرغبة يف الت�أكيد على

العطاء ،را�شد عي�سى �إىل الت�ألق يف كل مباريات فريقه ،م�ستفيداً
م��ن الأج����واء اجل��ي��دة وامل��ح��ف��زة ،وال��دع��م الكبري ال���ذي وج���ده يف
ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي ،واه��ت��م��ام امل����درب ب��ه وم�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى ا�ستعادة
م�ستواه.
ويعد را�شد عي�سى �أحد �أف�ضل الالعبني يف دوري الأوىل حالياً،
ويرجح �أن يدخل �ضمن قائمة املر�شحني لنيل جائزة جنم املو�سم
يف ال��دوري ،و�إذا كان م�س�ؤولو نادي العربي �سعداء بوجود را�شد
عي�سى يف �صفوف الفريق ،وبالإ�ضافة التي يقدمها ،فالالعب
باملقابل يدين بالف�ضل يف عودته �إىل الواجهة من جديد للعربي،
الذي �أتاح له فر�صة �إعادة اكت�شاف نف�سه ،فعاد ا�سمه للظهور من
جديد بقوة يف املالعب املحلية.

املالكم الفلبيني ا�سطرالبيو يفوز بنزال دبي التاريخي على ح�ساب الأ�سطورة الكوبية «�آل ت�شاكا»
•• دبي-الفجر:

فجر فين�سينت �أ�سطرالبيو املالكم
الفلبيني مفاج�أة من العيار الثقيل
بفوزه على غيريمو ريجونديو "�آل
ت�شاكا" �أ���س��ط��ورة امل�لاك��م��ة الكوبية
امل���ت���وج ب��ذه��ب��ي��ت��ي �أومل���ب���ي���اد (�سيدين
 )2000و(�أثينا  )2004يف النزال
التاريخي على اللقب العاملي يف وزن
البانتام الذي ا�ست�ضافته دبي بنادي
الإم�����ارات للجولف يف دب��ي بح�ضور
جماهريي غفري.
وكانت الأنظار متجه ب�صورة كبرية
على اال���س��ط��ورة "�آل ت�شاكا" لكونه
الأوفر حظاً �إذ �سبق و�أن فاز بذهبيتي
�أومل��ب��ي��اد (�سيدين  )2000و(�أثينا
 )2004بجانب العديد من الألقاب
العاملية ،كما �أنه الأكرث خربة �إذ يبلغ
 41ع��ام��ا ك��ان��ت ح��اف��ل��ة باملباريات

القوية ،بينما دخل �أ�سطرالبيو النزال
ب��دون تاريخ كبري من ال��ن��زاالت كما
�أن��ه يبلغ  26عاما فقط ،لكنه جنح
يف دخ���ول ال��ت��اري��خ ب��ف��وزه يف النزال

التاريخي وا�صدقائي داف��او جونري،
الذي ا�ستمر لـ  10جوالت.
وقال املالكم الفلبيني عقب تتويجه جون �سيغيال ،غيريمو وال�سيد ماين
�إن�����ه ي�����ش��ك��ر ك���ل الأ����ش���خ���ا����ص الذين ب��اك��وي��او ،م�����ض��ي��ف��اً�" :أود ك��ذل��ك �أن
وق���ف���وا خ��ل��ف��ه خل���و����ض ه����ذا النزال �أ�شكر مديري نريي كما �أ�شكر عائلتي

ق��د �أق��ي��م��ت يف �أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي ،وهو
وزوجتي و�أبنائي ب�شكل خا�ص".
وت����خ����ط����ت ال���ن�������س���خ���ة ال����ث����ان����ي����ة كل م��ا ي�شري �إىل ات�ساع رق��ة اجلماهري
ال��ت��وق��ع��ات� ،إذ �شهدت ح�����ض��وراً �أكرب امل���ح���ب���ة ل���ل���م�ل�اك���م�ي�ن ال����ك����وب��ي�ن يف
مقارنة بالن�سخة الأوىل التي كانت الإم�����ارات خا�صة بعد تد�شني نادي

بطولة رماية الأطباق الثالثة

الذهب للمهريي والف�ضة البن جمرن والربونز لل�شام�سي
•• العني-الفجر

ت���وج ال���رام���ي يحيى ���س��ه��ي��ل املهريي
بطال لرماية الأطباق من احلفرة "
ال�ت�راب " �ضمن مناف�سات البطولة
ال��ث��ال��ث��ة ل��رم��اي��ة الأط����ب����اق 2022
وال��ت��ي نظمها احت��اد الإم����ارات خالل
�أي���ام  25و 26و 27مب��ي��ادي��ن نادي
العني للفرو�سية والرماية واجلولف
 .وح�����ص��د امل���ه�ي�ري ك���ا����س البطولة
وامل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة واح��ت��ل الرامي
ح��م��د ب���ن �أح���م���د ب���ن جم�����رن املركز
الثاين ون��ال امليدالية الف�ضية وجاء
ال��رام��ي �سيف بن مانع ال�شام�سي يف
املركز الثالث ونال امليدالية الربونزية
وتبعه يف املركز الرابع م�شعل البناي
ثم وليد العرياين خام�سا ثم �أحمد
يحيى احلمادي �ساد�سا .
والبطولة التي �شهدت م�شاركة 20
راميا ورامية جاءت ارقامها متوا�ضعة

ال��رام��ي يحيى �سهيل امل��ه�يري املركز
الرابع بر�صيد  112طبقا ثم �سيف
ب��ن م��ان��ع ال�شام�سي خام�سا بر�صيد
 111طبقا ثم م�شعل البناي �ساد�سا
بر�صيد  108طبقا .
وك����م����ا ه����و م����ع����روف وف����ق����ا لقانون
اللعبة يحق للرامي �إط�لاق طلقتني
خ��رط��و���ش ال�صطياد الطبق الواحد
�أم���ا يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات ف��ل��ل��رام��ي احل���ق يف
�إط�لاق طلقة خرطو�ش واح��دة فقط
ولذلك فالنهائيات تت�سم بال�صعوبة .
�أم����ا ن��ت��ائ��ج ب��اق��ي ال���رم���اة ف��ق��د حقق
ظ��اه��ر ال��ع��ري��اين  106طبقا وحقق
عمر عبد اهلل الور�شو  100طبقا ثم
خالد حرقو�س  99طبقا ثم مبارك
املن�صوري  94طبقا ثم ال�شيخ حممد
ب���ن دمل����وك �آل م��ك��ت��وم  94ط��ب��ق��ا ثم
حيث ت�صدر الدور الت�أهيلي يف نهاية ونال جائزة املركز االول املالية وتاله جائزة املركز الثاين املالية وت�لاه يف �سهيل ال��ك��ع��ب��ي  89ط��ب��ق��ا ث��م زهري
اجل�������والت اخل���م�������س ال����رام����ي �أحمد الرامي حمد بن بن �أحمد بن جمرن املركز الثالث الرامي وليد العرياين الكعبي  87طبقا ث��م ع��واد النعيمي
يحيى احلمادي بر�صيد  116طبقا يف املركز الثاين بر�صيد  114ونال بر�صيد  114طبقا "اي�ضا"واحتل  77طبقا .

�أم������ا يف ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب ف���ق���د ت�صدر
البطولة الرامي الواعد حممد �سعيد
بن حم بر�صيد  97طبقا ونال كا�س
البطولة وامليدالية الذهبية وتاله يف
املركز الثاين الرامي �أحمد بن حمد
ب��ن جم���رن بر�صيد  97طبقا ونال
امليدالية الف�ضية وجاء ثالثا الرامي
�أحمد قحطان النعيمي بر�صيد 95
طبقا ون���ال امل��ي��دال��ي��ة ال�برون��زي��ة ثم
حمد الكعبي رابعا بر�صيد  68طبقا
وع��ل��ى �صعيد ال�����س��ي��دات ف��ق��د حققت
فاطمة مبارك  94طبقا ونالت ك�أ�س
البطولة و امليدالية الذهبية وحققت
ع��ائ�����ش��ة حم���م���د  92ط��ب��ق��ا ونالت
امليدالية الف�ضية .
وع��ق��ب النهائيات ق��ام ���س��ع��ادة ال�شيخ
�أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم
رئي�س احتاد الإمارات للرماية وخالد
�سعيد الكعبي امل��دي��ر الفني بتتويج
الأبطال الثالثة .

ج��ام��ب��ا �أم����ام ماني�ش �أه��ل��اوات ،يان
ماركو�س يف مواجهة مردوخ كوفي�س
كاتيمبو� ،أرماندو مارتينيز رابي على
جاك�سون مالينينج ،ديان غونزالي�س
يف مقابل م�صطفى الهامي� ،أليك�سز
ف��ي��ال��ون ع��ل��ى ح�����س��اب ح��ب��ي��ب بنجو
وج�����ان ج���ون���ي���ور م��ي�����س��ي �أم������ام علي
�سريونكوما.
وكان الفتاً �أن كل املالكمني الكوبيني
ع��د "�آل ت�شاكا" جن��ح��وا يف حتقيق
الفوز يف النزاالت التي خا�ضوها ،رغم
ف��ارق ال�سن بينهم وب�ين مناف�سيهم
من اجلن�سيات الأخ��رى� ،إذ تراوحت
�أع���م���ار ال��ك��وب��ي�ين م��ا ب�ين  18و21
ع���ام���اً ،ك��م��ا �أن��ه��م �أظ���ه���روا تكتيكات
خا�ص للمالكمة الكوبية يف منطقة خمتلفة يف الهجوم وال��دف��اع ،خالل
القوز بدبي.
ال���ن���زاالت ال��ت��ي خ��ا���ض��وه��ا بحما�س،
ويف بقية النزاالت ،فاز جادير هرييرا مع حتركات �شبيهة برق�صة ال�سال�سا
ع���ل���ى م������ارك ج�����ون ي������اب ،خي�سو�س امل�شهورة يف منطقة الكاريبي.

ماجد املن�صوري يتوج بلقب اجلولة
اخلتامية «للدراج ري�س» يف �سويحان
•• �أبوظبي  -وام:

�أحرز ماجد املن�صوري لقب �سباق اجلولة الرابعة و اخلتامية من بطولة
"تالل �سويحان للدراج ري�س الرملي" وذلك بعدما �سجل  4ثوان عرب
م�سار ال�سباق ليتواجد يف املركز الأول وبفارق �أج��زاء من الثانية عن
�صاحب املركز الثاين املت�سابق نا�صر احلاي والذي حقق  4,1ثانية.
كانت فعاليات اجلولة الرابعة للبطولة قد �شهدت مناف�سة قوية وح�ضورا
م��ن حمبي وع�شاق ال�سيارات يف منطقة �سويحان حيث مت تنظيمها
ليوم كامل على مرحلتني فيما �أقيمت مناف�سات لفئة ال�سيارات وفئة
الدراجات مب�شاركة قوية للنخبة عرب �سباقات الدراج ري�س الرملي.
وا�ستطاع �صاحب املركز الأول ماجد املن�صوري الو�صول للزمن الأ�سرع
ب��ع��د �أن مت��ك��ن م��ن ق��ط��ع  91م�ت�را يف  4ث���وان وم��ن��ذ امل��رح��ل��ة الأوىل
املخ�ص�صة له ليبقى الرقم ثابتا وبدون حتطيمه من �أي مت�سابق �آخر.
و ع�بر ماجد املن�صوري ع��ن �سعادته بتحقيق امل��رك��ز الأول يف اجلولة
الرابعة واخلتامية وو�صوله لهذا الرقم القيا�سي ،خا�صة يف ظل امل�شاركة
الكبرية التي �شهدتها املناف�سة.
و ي�ستعد " املن�صوري " نهاية الأ�سبوع اجلاري للم�شاركة باجلولة الأوىل
بطولة العامل لزوارق الإك�س كات والتي تنطلق يف الفجرية حيث ي�شارك
على زورق �أبوظبي . 5
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الفجر الريا�ضي
ويل عهد الفجرية ي�ستقبل رئي�س االحتاد الدويل لل�سباحة
و يطلع على خطط االحتاد و م�شاريعه امل�ستقبلية
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية مبكتبه يف الديوان الأمريي �سعادة ح�سني
م�سلم رئي�س االحتاد الدويل لل�سباحة و �سعادة �سلطان ال�سماحي رئي�س االحتاد الإماراتي لل�سباحة.
و اطلع �سموه خالل اللقاء على خطط االحتاد الدويل لل�سباحة و امل�شاريع املقبلة مبا فيها ا�ست�ضافة الإمارات لبطوالت
املياه املفتوحة  ..و �أكد �ضرورة الإفادة من اخلربات الوطنية الكبرية يف هذا املجال للخروج ب�أف�ضل النتائج.
بدورهما تقدم م�سلم و ال�سماحي بال�شكر و التقدير ل�سمو ويل عهد الفجرية على دعمه لريا�ضة ال�سباحة و خمتلف
�أنواع الريا�ضات الآخرى ما جعل الفجرية واحدة من عوا�صم الريا�ضة الإقليمية.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل العهد بالفجرية .

1 March 2022 - Issue No 13481

Tuesday

ختام ناجح لدوري �أبوظبي للبادل تن�س مب�شاركة  300العب والعبة
•• �أبوظبي  -وام:

اختتمت ي��وم �أم�س الأول الأح��د مناف�سات دوري �أبوظبي
للبادل تن�س ال��ذي نظمه جمل�س �أبوظبي الريا�ضي على
مالعب "�أبوظبي ب��ادل هب" يف ن��ادي �أبوظبي للكريكت.
كانت املناف�سات قد انطلقت يف �شهر نوفمرب املا�ضي مب�شاركة
جمتمعية كبرية ومميزة و�صلت �إىل �أكرث من  300العب
والعبة ،يف �إط��ار �سعي جمل�س �أبوظبي الريا�ضي املتوا�صل
لتقدمي امل��ب��ادرات والأن�����ش��ط��ة والفعاليات املجتمعية التي
ت�شجع عموم فئات املجتمع على ممار�سة الريا�ضة ب�شكل
عام ،ومواكبة تطور ريا�ضة البادل تن�س والإقبال املجتمعي
الوا�سع الذي ت�شهده يف الفرتة الأخرية .وتوج �سعادة طالل

الها�شمي امل��دي��ر التنفيذي لقطاع التطوير الريا�ضي يف
جمل�س �أب��و ظبي الريا�ضي ،الفائزين يف خمتلف الفئات.
فقد حقق فريق "فران�سي�سكو وخافيري" بطولة الدوري
للفئة  Aبعد ف���وزه على "روبريتو وجاكوب" يف املباراة
النهائية مبجموعتني ل��واح��دة وب��واق��ع ،6/3 6/3 2/6
فيما حل فريق "كارلو�س وجورج" يف املركز الثالث يف الفئة
نف�سها .ويف الفئة  Bحقق فريق "جوناثان وفليد" املركز
الأول ،وج���اء ث��ان��ي��اً ف��ري��ق "خافيري و�أوريول"� ،أم���ا املركز
الثالث فكان من ن�صيب "غريبني وجيم�س" .ويف مناف�سات
الفئة  Cفاز باملركز الأول فريق "�أحمد وعمر" ،وجاء فريق
"من�صور وحمد" ثانياً ،وحل فريق "وائل و�أحمد" ثالثاً.
و�ضمن مناف�سات ال�����س��ي��دات حقق ف��ري��ق "�صفاء ومارتا"

املركز الأول ،وجاء فريق "اميا وفالرييا" يف املركز الثاين،
ويف املركز الثالث جاء فريق نورة وجودي .من جهته �أعرب
�سعادة طالل الها�شمي عن �سعادته بتحقيق دوري �أبوظبي
للبادل تن�س �أه��داف��ه م��ن خ�لال الإق��ب��ال املجتمعي الكبري
ال���ذي �شهدته مناف�ساته م��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه يف ن��وف��م�بر من
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وج��ذب��ه لأك�ث�ر م��ن  300الع��ب والع��ب��ة ،ما
�أت���اح الفر�صة جلميع ف��ئ��ات املجتمع لت�سجيل م�شاركتهم
والتناف�س مبختلف م�ستوياتهم وقدراتهم البدينة والفنية.
و �أ�شار الها�شمي �إىل �أن دوري �أبوظبي للبادل تن�س ترجم
اخلطط الطموحة للمجل�س يف حتفيز �أف��راد املجتمع على
ممار�سة خمتلف �أنواع الريا�ضات ،وجعل الريا�ضة ب�شكل عام
منطاً للحياة اليومية.

19
19
نهائي بطولة ك�أ�س زايد بن هزاع بن زايد «�صراع الأمتار الأخرية» يخطف الأ�ضواء يف دوري «الأوىل»
لأكادمييات �أ�شبال الكرة اليوم

خطف �صراع ال�صعود لدوري �أدنوك للمحرتفني ،يف �أمتاره الأخرية ،الأ�ضواء� ،سي ،ويت�صدر دياجو ،العب دبا ،قائمة هدايف املناف�سة ،بر�صيد 18هدفاً ،مقابل
وب��ات دوري الدرجة الأوىل حمط الأن��ظ��ار ،يف ظل الإث���ارة والتناف�س املحتدم  17هدفاً لفيني�سيو�س العب احلمرية ،وله  17هدفاً ،وفرنكيفالدو ليما
على املراكز املتقدمة من جولة لأخ��رى ،ويبدو العربي ،املت�صدر بـ 53نقطة ،مهاجم الرم�س يف املركز الثالث ،ول��ه  14هدفاً ،و�أليك�ساندر الع��ب العربي،
ودبا "الو�صيف" بـ  52نقطة ،الأقرب خلطف بطاقتي ال�صعود ،لكن البطائح ،وواندر�سون كو�ستا العب البطائح ،يف املركزين الرابع واخلام�س ،ولكل منهما
الثالث بر�صيد  43نقطة ،ودبا احل�صن الرابع بـ  41نقطة ،يتم�سكان ب�آمالهما 11 ،هدفاً ،وي�أتي حممد املربوعي ،العب دبا احل�صن ،يف املركز ال�ساد�س وله
ويرف�ض احلمرية ،اخلام�س بـ  40نقطة ،من جهته اال�ست�سالم ،وكان االنت�صار ع�شرة �أهداف.
الكبري الذي حققه على الذيد ،برباعية نظيفة ،ر�سالة �أكد من خاللها �إ�صراره وتنطلق اجلولة  22ي��وم ال�سبت املقبل " 5مار�س" ،بثالث مباريات ،جتمع
دب��ا احل�صن والعربي ،وه��ي مباراة منتظرة ،تهم �إىل جانب طرفيها ف��رق دبا
على املناف�سة حتى �آخر حلظة.
ومع اقرتاب انتهاء املناف�سة ،دخل دوري الدرجة الأوىل منعطفاً مهماً ،اعتباراً والبطائح واحلمرية ،ويحل البطائح �ضيفاً على اجلزيرة احلمراء ،وي�ستقبل
من اجلولة  ،21التي �أ�سدل ال�ستار عليها الأحد ،ب�إقامة �سبع مواجهات ،تكرر �سيتي حتا ،وتختتم اجلولة الأحد " 6مار�س" ب�إقامة �أربع مباريات جتمع الذيد
يف �أربع منها الفوز بنتيجة  ،1-2بتغلب العربي "املت�صدر" على �سيتي بهدفني ودبا ،وم�صفوت واحلمرية ،وم�سايف والتعاون ،وجلف �إف �سي والرم�س.
لهدف ،كما فاز حتا على اجلزيرة احلمراء ،وم�صفوت على التعاون ،والرم�س
�أمام م�سايف بالنتيجة ذاتها.
ترتيب فرق ال�صدارة بنهاية اجلولة 21
وربح دبا "الو�صيف" مواجهة "الديربي" �أمام الفجرية بثالثية نظيفة ،فيما  1-العربي  53نقطة
تغلب البطائح على جلف �إف �سي ب�أربعة �أهداف الثنني ،و�صعد للمركز الثالث  2-دبا  52نقطة
على ح�ساب دبا احل�صن ،الغائب عن اجلولة ،وفاز احلمرية على الذيد ب�أربعة  3-البطائح  43نقطة
�أهداف نظيفة ،حمققاً �أكرب انت�صار يف اجلولة.
 4دبا احل�صن  41نقطةو�سجلت الفرق  25هدفاً يف اجلولة� ،ستة منها يف مباراة البطائح وجلف �إف  5-احلمرية  40نقطة

•• �أبوظبي-الفجر

تختتم م�ساء ال��ي��وم الثالثاء الأول
من مار�س مبالعب �أكادميية نادي
�أبو ظبي الريا�ضي مبنطقة امل�شرف
يف �أبو ظبي بطولة ك�أ�س ال�شيخ زايد
بن ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان ،الثانية
ع�شرة لأكادمييات الأ�شبال حتت 14
و� 12سنة ،وال��ت��ي نظمها ن��ادي �أبو
ظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي وب���إ���ش��راف جمل�س
�أب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي وال��ت��ي �شهدت
م�����ش��ارك��ة  16ف��ري��ق��ا ع��ل��ى م�ستوى
الفئتني ،وكانت البطولة قد �شهدت
م�ساء �أم�����س �إق��ام��ة م��ب��اري��ات الدور
قبل النهائي ل��ف��رق امل��رب��ع الذهبي
ل��ك��ل ف��ئ��ة وال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت يف �ساعة
مت�أخرة لتحديد �شكل النهائي الذي
ي��ق��ام م�����س��اء ال���ي���وم ل�ترت��ي��ب الفرق
وتتويجها.
وكانت فئة حتت �12سنة قد �شهدت
لقاء فريق اكادميية ن��ادي �أب��و ظبي
الريا�ضي مت�صدر املجموعة الأوىل
م����ع ف���ري���ق اك����ادمي����ي����ة ك�����رة القدم
للجميع و�صيف املجموعة الثانية،
فيما التقي يف املباراة الثانية لنف�س

الفئة فريق اكادميية با�س مت�صدر
املجموعة الثانية ،مع فريق اكادميية
�سلي�ساو و���ص��ي��ف امل��ج��م��وع��ة الأوىل
وي���ت���ح���دد ال����ي����وم ب���ط���ل ت���ل���ك الفئة
وو�صيفه واملركز الثالث الربونزي.
ام��ا فئة حتت � 14سنة فقد �شهدت
م�����س��اء �أم�������س ل��ق��اء ف��ري��ق ن����ادي �أبو
ظبي ال��ري��ا���ض��ي مت�صدر املجموعة
الأوىل ل���ت���ل���ك ال���ف���ئ���ة م�����ع فريق
اك��ادمي��ي��ة ت���راك ويف امل��ب��اراة الثانية

ت��ق��اب��ل ف��ري��ق اك���ادمي���ي���ة �شامبيون
مت�صدر املجموعة الثانية مع فريق
ن����ادي ال��دع��م ال��ري��ا���ض��ي الو�صيف،
و�سيتحدد ال��ي��وم الرتتيب النهائي
لتلك الفئة وتتويج الفائزين وجنوم
ال��ب��ط��ول��ة .و�أ�����ش����اد ���س��ع��ادة حم�سن
حم��ف��وظ ع�ضو جمل�س �إدارة نادي
�أبو ظبي الريا�ضي مدير عام النادي
برعاية �سمو ال�شيخ زايد بن هزاع بن
زاي���د �آل نهيان للبطولة ال�سنوية،

ودع�����م واه���ت���م���ام جم��ل�����س �أب�����و ظبي
ال��ري��ا���ض��ي مم���ا ���س��اه��م يف ا�ستمرار
البطولة ال�سنوية ،م�شيدا بجهود
ال��ف��رق امل�شاركة وحر�صها بتطبيق
ال�������ض���واب���ط ال�������ص���ح���ي���ة والتباعد
االجتماعي  ..وجدد حمفوظ ا�شادته
بجهود اللجنة املنظمة للبطولة مما
انعك�س ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي الذي
وج��د متابعة العديد م��ن العائالت
والريا�ضيني والأندية.

احلمرية وم�صفوت يختتمان اجلولة  21بالفوز على الذيد والتعاون

حقق احلمرية فوزاً كبرياً على �ضيفه الذيد ،ب�أربعة �أهداف نظيفة ،فيما تغلب
م�صفوت على م�ضيفه التعاون  ،1-2يف ختام مباريات اجلولة  21من دوري
ال��درج��ة الأوىل� ،أم�����س الأول الأح���د .ورف���ع احل��م��ري��ة ،بف�ضل الرباعية �أمام
ال��ذي��د ،ر�صيده �إىل  40نقطة يف امل��رك��ز اخلام�س ،وبقي ال��ذي��د بر�صيد 15
نقطة ،يف املركز الثاين ع�شر ،و�سجل للحمرية جلمار دا �سيلفا يف الدقيقة ،70
وفيني�سيو�س �سيلفا "هاتريك" يف الدقائق " ،"61 ،43 ،5ورف��ع الأخري
ر�صيده �إىل  ،17يف املركز الثاين بقائمة الهدافني ،خلف دياجو مهاجم دبا،
وله  18هدفاً .بدوره ،عاد م�صفوت بالعالمة الكاملة من خارج �أر�ضه ،بفوزه

على التعاون بهدفني لهدف� ،سجل ثنائية ال�ضيوف �أوزور �أكانوه يف الدقيقة
 ،7وكارلو�س �ألربتو يف الدقيقة  ،49فيما �سجل للتعاون جيل�سون يف الدقيقة
 ،81وكانت املباراة �شهدت طرد عبداهلل نا�صر من التعاون ،يف الدقيقة ،75
بهذه النتيجة �أ�صبح مل�صفوت  20نقطة يف املركز التا�سع ،وللتعاون  13يف املركز
الرابع ع�شر .وكانت اجلولة انطلقت �أول �أول �أم�س ،و�شهدت فوز العربي على
�سيتي بهدفني لهدف ،وفوز دبا على الفجرية بثالثية نظيفة ،وتغلب البطائح
على جلف �إف �سي ب�أربعة �أه���داف لهدفني ،وف��از حتا على اجل��زي��رة احلمراء
بهدفني لهدف ،وتخطى الرم�س م�سايف بهدفني لهدف.

بنزميا يحقق رقم ًا قيا�سي ًا
«ح�شيم  »199لزايد بن حمدان بطل ال�شراعية  60قدما
ً
«امللكي»
مع
ا
جديد
«زيوريخ  »120يحل ثانيا و«برق  »183يف املركز الثالث
لوحة تراثية رائعة يف �أوىل جوالت بطولة دبي

حقق مهاجم ري��ال مدريد ،الفرن�سي كرمي بنزميا،
رق��م��اً ق��ي��ا���س��ي��اً م��ع "امللكي" ،ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى رايو
فاليكانو  ،0-1يف املباراة التي جمعتهما �أم�س الأول،
�ضمن مناف�سات اجل��ول��ة  26م��ن م�سابقة الدوري
الإ�سباين ،على ملعب "ترييزا ريفريو".
�أحرز بنزميا هدف الفوز ل�صالح ريال مدريد داخل
���ش��ب��اك راي����و ف��ال��ي��ك��ان��و ،يف ال��دق��ي��ق��ة  83م��ن عمر
املباراة.
و�صل بنزميا للفوز الـ 400بقمي�ص ريال مدريد
بكافة امل�سابقات ،بعد قيادة "امللكي" لالنت�صار
على رايو فايكانو.
وخ��ا���ض بنزميا  590م��ب��اراة م��ع ريال
مدريد بجميع البطوالت ،مق�سمني ما
بني  400انت�صاراً ،و 99ت��ع��ادل ،و91
خ�سارة بالرتتيب.
وحقق ريال مدريد فوزاً �صعباً على م�ضيفه
فريق رايو  ،0-1فى املباراة التي جمعتهما
على ملعب "ترييزا ريفريو"،
����ض���م���ن مناف�سات

اجلولة  26من ال��دوري الإ�سباين للمو�سم احلايل
.2022-2021
و�ألغت "فار" هدفاً لفريق ري��ال مدريد يف الدقيقة
 40من زمن اللقاء� ،سجله العب الو�سط الربازيلى
كا�سيمريو ،يف اللقطة الأب��رز خالل �أول  45دقيقة
من املباراة.
ويف ال�شوط ال��ث��اين ،جن��ح بنزميا يف ت�سجيل هدف
ف��وز الفريق "امللكي" باملباراة فى الدقيقة
 83من عمر اللقاء ،بعد متابعته
لعر�ضية ال�برازي��ل��ى فيني�سيو�س
جونيور.
وجن����ح ري����ال م���دري���د يف تعزيز
�صدارة ج��دول ترتيب الدوري
الإ�سباين ،بر�صيد  60نقطة،
م��ت��ف��وق��ا ب���ف���ارق  9ن��ق��اط عن
�أقرب مالحقيه فريق �إ�شبيلية،
بينما توقف ر�صيد رايو فايكانو
عند  31نقطة يف املركز
.12

•• دبي –الفجر:

امل�شاركني يف احلدث.

ت���وج ط��اق��م ال�سفينة ح�شيم 199
ملالكها ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد
وبقيادة النوخذة ال�شاب ح�سن عبداهلل
املرزوقي بطال ل�سباق اجلولة الأوىل
م��ن ب��ط��ول��ة دب���ي لل�سفن ال�شراعية
املحلية  60قدما.
وح��ق��ق احل���دث الكبري وال���ذي نظمه
نادي دبي الدويل لريا�ضات البحرية
�ضمن روزن��ام��ة الفعاليات يف املو�سم
ال��ري��ا���ض��ي  2022-2021جناحا
ف��ن��ي��ا وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا مت��ث�لا يف امل�شاركة
ال���ك���ب�ي�رة وال���ت���ن���اف�������س امل���ث�ي�ر ط����وال
م���راح���ل ال�����س��ب��اق ال����ذي ي��ع��د فاحتة
ج����والت ب��ط��ول��ة دب����ي ال��ت��ي تت�ضمن
�سباق اجلولة الثانية واحلدث الكبري
الن�سخة رق��م  31م��ن �سباق القفال
�شهر م��اي��و امل��ق��ب��ل .ور���س��م��ت ال�سفن
امل�����ش��ارك��ة ل��وح��ة رائ��ع��ة ع��ل��ى �صفحة
م��ي��اه اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ال���زرق���اء على
ام��ت��داد م�ساحة وا�سعة حيث امتدت
م�����س��اف��ت��ه �إىل �أك��ث��ر م���ن  16ميال
بحريا وانطلق من عمق مياه اخلليج
ب��اجت��اه خ��ط النهاية قبالة �شواطئ
ج��م�يرا ليكون احتفالية م��ع�برة مع
�إك��م��ال �سباقات ه��ذه الفئة  30عاما
منذ ت�أ�سي�سها �ضمن ان�شطة وفعاليات
نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
ع��ام  .1993وقطع طاقم ال�سفينة
ح�شيم  199م�سافة ال�سباق يف مدة
ت�صل اىل �ساعة واحدة م�ستفيدا من
�سرعات واجت��اه الرياح وحالة البحر
ح��ي��ث اح�����س��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف
�إختيار املوعد ومكان االنطالقة مما

النتائج:
 1ح�شيم  2- ، 199زيوريخ 120 3- ،برق  4-، 183غازي ، 103
 5الترب  6- ، 55احلظاي 7- ، 7ال��ق��ف��اي ��� 8- ، 4ش��م��ردل 9- ، 15
الو�صف  10- ، 87ال��ع��ايل ، 119
 11ال�شقي � 12- ، 96أطل�س 12 13- ،الزعيم  14- ، 110جمريا
 15- ، 68ال��ف��ت��ان 16- ، 133
م���زاح���م  17- ، 64زل������زال ، 25
 18ال�ساعي  19- ، 23الزير 1620- ،هداد .116
ا�سهم يف و�صول امل�شاركني ب�سالم اىل
خط النهاية .وا�ستفاد النوخذة ال�شاب
ح�سن عبداهلل امل��رزوق��ي من خرباته
وجهود �أفراد الطاقم يف �إختيار امل�سار
ل��ي��ت��ق��دم ب�����س��رع��ة حم��ت�لا ال�صدارة
ومتم�سكا بها ط��وال مراحل ال�سباق
حيث وج��د مناف�سة قوية م��ن �أقرب
م�لاح��ق��ي��ه ط��اق��م ال�����س��ف��ي��ن��ة زيوريخ
 120ملالكها �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي وبقيادة
النوخذة ال�شاب خليفة مهري املزروعي
لينهي ال�سباق حمتال املركز الثاين.
وظهر �أكرث من مناف�س على �صدارة
ال�����س��ب��اق يف امل��رح��ل��ة احل��ا���س��م��ة حيث
جنح طاقم ال�سفينة برق  183ملالكها
النوخذة جابر حممد جابر احلمادي
يف ال�������ص���ع���ود �إىل م��ن�����ص��ة التتويج
حمتال املركز الثالث بينما جاء طاقم
ال�سفينة غ���ازي  103ملالكها �سمو

ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة �أحمد
�سعيد الرميثي يف املركز الرابع.
ويف باقي املراكز  ،تقدم طاقم ال�سفينة
الترب  55ملالكها را�شد حممد را�شد
ب��ن غ��دي��ر وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة حممد
�سهيل امل��ه�يري �إىل امل��رك��ز اخلام�س
وذهب املركزين ال�ساد�س وال�سابع �إىل
ال�سفينتني (احل��ظ��اي  )7و(القفاي
 )4ملالكهما �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي حيث
قاد طاقم احلظاي  7النوخذة �سعيد
حممد �سعيد الطاير وتوىل النوخذة
املخ�ضرم عبيد �سعيد الطاير قيادة
ال���ق���ف���اي  .4وح����ل ط���اق���م ال�سفينة
���ش��م��ردل  15مل��ال��ك��ه��ا ���س��ع��ي��د حممد
ح��ارب وبقيادة �أبنه النوخذة �سلطان
يف امل����رك����ز ال���ث���ام���ن وح�������ص���ل طاقم

ال�سفينة ال��و���ص��ف  87ملالكها �سمو
ال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة حممد
ح��م��د م�����ص��ب��ح ال��غ�����ش��ي�����ش امل����ري على
امل��رك��ز التا�سع ون���ال ط��اق��م ال�سفينة
العايل  119ملالكها �إ�سماعيل �أحمد
امل�����رزوق�����ي وب���ق���ي���ادة اب���ن���ه النوخذة
�إبراهيم املركز العا�شر.
التتويج
وع���ق���ب ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��اق ق����ام حممد
عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي
دب����ي ال������دويل ل��ل��ري��ا���ض��ات البحرية
ب��ت��ت��وي��ج �أ����ص���ح���اب امل����راك����ز الثالثة
ُ
االول يف ال�����س��ب��اق ن���واخ���ذة ال�سفن
ح�شيم ( 119الأول) وزيوريخ 120
(ال���ث���اين) وب���رق ( 183ال��ث��ال��ث) يف
من�صة الأب��ط��ال يف مرا�سي (ب��ي �آند
�أو) م��اري��ن��از و���س��ط ف��رح��ة البحارة

(النامو�س) لزايد بن حمدان
مالك (ح�شيم)
�أه���������دى ال����ن����وخ����ذة ح�������س���ن ع���ب���داهلل
امل��رزوق��ي ف��وز ال�سفينة ح�شيم 199
اىل م���ال���ك ال�����س��ف��ي��ن��ة ال�����ش��ي��خ زاي����د
ب���ن ح���م���دان �آل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى دعمه
وت�شجيعه امل�ستمرين للطاقم وباقي
�أع�ضاء الفريق الأمر الذي �شكل دفعة
ق��وي��ة لإ���س��ت��م��رار ال��ت��م��ي��ز يف خمتلف
البطوالت وال�سباقات البحرية.
وق���ال امل���رزوق���ي �إن ال��ت��ف��وق يف �سباق
اجل����ول����ة الأوىل م����ن ب���ط���ول���ة دبي
دفعة وقية نحو اال�ستمرار يف الت�ألق
والنجاح من خالل الفعاليات القادمة
وم��ن بينها �سباق اجل��ول��ة الثانية يف
دبي و�أي�ضا ت�سجيل التميز واحل�ضور
يف �أغلى البطوالت الن�سخة رقم 31
من �سباق القفال ال�سنوي للم�سافات
ال��ط��وي��ل��ة م��ن ج��زي��رة ���ص�ير بونعري
وحتى �شواطئ دبي.
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بريطانية تتحدث بلكنة رو�سية بعد �سكتة دماغية

تظن �إ�صابتها بح�صى الكلى فتكت�شف �أنها حامل

تعلمت ام���ر�أة بريطانية ا�ستيقظت م��ن �سكتة دماغية
ريا التحدث باللغة الإجنليزية بطالقة
بلكنة رو�سية �أخ ً
مرة �أخرى من خالل الغناء.
عندما ان��ه��ارت روز غريفيث " 72عاماً" يف عملها بعد
�إ�صابتها بجلطة دماغية يف �أغ�سط�س �-آب � ،2014شعرت
بال�صدمة عندما ا�ستيقظت واكت�شفت �أنها ال ت�ستطيع
الكالم ،وحذرها الأطباء من �أنها لن مت�شي �أو تتحدث
مرة �أخرى.
ودم��رت ه��ذه الأخ��ب��ار روز ،الكاتبة ال�سابقة ،التي �سبق
لها �أن تعاملت مع الكلمات املتقاطعة اليومية ب�سهولة
و�أحبت اللغة الإجنليزية يف املدر�سة ،لكنها عقدت العزم
على �إثبات خط�أ الأطباء ،وبذلت مري�سي�سايد ق�صارى
جهدها لتعليم نف�سها ال��ق��راءة والكتابة والتحدث مرة
�أخرى.
�يرا�ُ ،صدمت عندما
ولكن عندما متكنت من الكالم �أخ ً
اكت�شفت �أنها تتحدث بلهجة رو�سية ،و �شعرت بالإحباط
من هذا الأمر وعدم قدرتها على قول ما تريد بلهجتها
املعتادة ،وقد �شعرت بالعزلة يف حميطها االجتماعي.
وقالت روز ل�صحيفة ديلي م�يرور الربيطانية "فتحت
فمي لأح��اول التحدث ولكن مل يخرج �شيء .كان الأمر
فظي ًعا� ،إنه �أفظع �شعور حماولة التحدث وعدم القدرة
���ي��را� ،أخ�ب�رين
ع��ل��ى ذل����ك .وع��ن��دم��ا ب�����د�أت احل���دي���ث �أخ ً
الطبيب �أنني �أحتدث بلهجة رو�سية .كان النا�س يقولون
يل �إنني �أبدو رو�سية �أو �أوروبية �شرقية �أو �أملانية ،لكني مل
�أ�ستطع متييز ذلك لأنني كنت �أحتدث ب�شكل طبيعي".

حتدثت �إحدى م�ستخدمات تيك توك عن جتربتها الغريبة عندما
راجعت امل�ست�شفى لال�شتباه ب�إ�صابتها بح�صى يف الكلى ،فاكت�شفت
انها يف ال�شهر الأخري من احلمل.
ويف مقطع فيديو على تيك ت��وك ،قالت غابي �شروم�سكي ،وهي
من الواليات املتحدة "ذهبت �إىل امل�ست�شفى معتقدة �أن لديّ ح�صوة
يف الكلى ،فتبني �أنني كنت حام ً
ال يف الأ�سبوع  36و�أجنبت مالكي
ال�صغري يف تلك الليلة".
وت��ع��ر���ض��ت غ��اب��ي حل��م��ل خ��ف��ي ،وه���و ي��ح��دث ع��ن��دم��ا تف�شل طرق
الفح�ص الطبي يف الك�شف عن احلمل وال حتدث الأعرا�ض املعتادة
مثل القيء والدورة ال�شهرية وانتفاخ البطن.
ويف مقطع فيديو �آخر� ،أو�ضحت غابي ،التي كانت ال تزال تعاين
من ال��دورة ال�شهرية "يف  17دي�سمرب -كانون الأول ،ا�ستيقظت
�صباحا مع تقل�صات الدورة ال�شهرية
يف حوايل ال�ساعة اخلام�سة
ً
ال�سيئة ،فذهبت �إىل احلمام وتناولت حبة م�سكن ،واعتقدت �أنني
�س�أكون بخري بحلول الوقت الذي يجب �أن �أذهب فيه �إىل العمل يف
ال�ساعة 8
�صباحا ،ولكن عندما ا�ستيقظت يف ال�صباح كنت �أعاين
ً
من نف�س التقل�صات" .و�أ�ضافت غابي "ذهبت �إىل العمل ،ومع
مرور الوقت ازداد الأمل �سوءاً ،ومع حلول الظهرية مل �أعد قادرة
على التحمل ،وبالكاد كنت قادرة على الوقوف ،فطلب مني رئي�سي
يف العمل العودة �إىل املنزل واال�سرتاحة".

يدخل جيني�س بـ 18بي�ضة

ا�ستطاع �شاب عراقي دخول مو�سوعة "جيني�س" للأرقام القيا�سية،
من خالل حمله  18بي�ضة على �أ�صابع يد واحدة.
وجن��ح ال��ع��راق��ي �إب��راه��ي��م ���ص��ادق يف حتطيم رق��م قيا�سي م�سجل
�سابقا با�سم الربيطاين جاك هاري�س منذ مايو� -أيار  ،2020وهو
ما جعله �شريكاً يف اال�ستحواذ على الرقم القيا�سي ،وفقا لوكالة
"يو بي �آي" الأمريكية .وقال �إبراهيم �صادق الذي قام مبحاولته
الناجحة يف مدينة النا�صرية ،للوكالة �إن��ه "�أ�صبح مهتماً ب�شدة
مب���ه���ارات ال���ت���وازن ب��ع��دم��ا ���ش��اه��د م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ل��رج��ل يكد�س
ال�صخور فوق بع�ضها البع�ض".
و�أ���ش��ار ���ص��ادق �إىل �أن "م�شاهدة ذل��ك ك��ان �أم����راً رائ��ع��اً بالن�سبة
ل��ه ،حيث "بد�أ يف م��وازن��ة الأ���ش��ي��اء واكت�شف �أن���ه م��اه��ر يف ذلك،
وبعد ف�ترة� ،أ�صبح �أ�سرع يف موازنة الأ�شياء مقارنة بالأ�شخا�ص
الذين �شاهدهم على الإنرتنت" .و�أ�ضاف �أنه كان يتدرب � 4أيام
ك��ل �أ���س��ب��وع ،خ�لال التح�ضري ملحاولته حتقيق ال��رق��م القيا�سي،
متابعا" :يجب �أن تتمتع مب�ستوى عال من الرتكيز عند حماولة
حتقيق هذا الرقم القيا�سي" .وبح�سب الوكالة ،ف�إن قواعد عمل
"جيني�س" تتطلب من �صادق �أن يبقى البي�ض يف مكانه ملدة 5
ثوان على الأقل من دون �أن ي�سقط �أي بي�ضة.

وظيفته متابعة عائلة �سمب�سون مقابل راتب �سنوي

ثروة كارينا كابور وزوجها تفوق اخليال!!
من املعروف �أن املمثلة الهندية كارينا كابو ر من �أك�ثر النجمات
املحبوبات يف هوليوود وهي من الأكرث ثرا ًء اذ تبلغ ثروتها ح�سب
احدث الدرا�سات التي ر�صدت ثروة النجوم حوايل  15مليون دوالر
�أمريكي ،يف حني �أن ثروة زوجها املمثل �سيف علي خا ن ت�صل اىل
ملياري دوالر! يذكر �أن عالقة الثنائي ال�شهري بد�أت يف عام 2008
وا�ستمرت عالقتهما ح���وايل � 4سنوات قبل �أن ي��ق��ررا ال���زواج يف
�أواخر عام  2012و غريت ا�سمها �إىل" كارينا كابور خان " احرتاما
لزوجها والعادات والتقاليد الهندية ورزقت منه بولدين.

ع�صا م�شي ذكية مزودة
مب�ست�شعرات للم�سنني
اب��ت��ك��ر ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث�ين ،ع�صاً
ذكية مل�ساعدة كبار ال�سن والأ�شخا�ص
ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن ���ص��ع��وب��ات يف
ال��ت��ن��ق��ل ،ع��ل��ى امل�����ش��ي ب�����ش��ك��ل �أك�ث�ر
�أماناً و�سهولة .ك�شف موقع “يانكو
ديزاين” الإل����ك��ت�روين ،ع���ن ع�صا
“�سرتايد �سينزي” الذكية ،والتي
ت��ع��ت�بر رف���ي���ق���اً ذك���ي���اً ل��ك��ب��ار ال�سن
والأ����ش���خ���ا����ص ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من
حت���دي���ات يف ال��ت��ن��ق��ل .مي��ك��ن لهذه
الع�صا اجلديدة ،ب�آلية موازنة ذاتية،
�أن ت�ضمن ال�����س�لام��ة بب�ساطة عن
ط��ري��ق ت��وق��ع ح��رك��ات امل�ستخدمني
وم�����س��اع��دت��ه��م ع���ل���ى امل�������ش���ي ب�شكل
م��ري��ح .مت ت�صميم ع�صا "�سرتايد
�سينز" م��ع دع��ام��ة ف��ردي��ة وتقنية
موازنة ذاتية جتعل الع�صا دائماً يف
متناول امل�ستخدم� ،سواء �أك��ان ذلك
بجوار ال�سرير �أو يف احلمام .وتتميز
ال��ع�����ص��ا ال��ذك��ي��ة ب���أج��ه��زة ا�ست�شعار
لتعلم ح��رك��ات امل�ستخدم واكت�شاف
العوائق والتنب�ؤ بالأماكن اخلطرة
التي قد ت�ؤدي �إىل �سقوطه .وتر�سل
�أجهزة اال�ست�شعار املتعددة على الفور
�إ����ش���ع���ارات �إىل ال��ع��ائ��ل��ة �أو مقدمي
ال��رع��اي��ة ،يف ح��ال��ة وق���وع ح���ادث �أو
عند تعر�ضه لل�سقوط .كما تتميز
الع�صا بالدفع الإ�ضايف الذي ميكن
�أن تولده القاعدة ال�شبيهة بالكرة،
مل�ساعدة كبار ال�سن على النهو�ص
م����ن ال�������س���ري���ر دون ع����ن����اء .ون���ظ���راً
لكونها �أكرث من جمرد ع�صا عادية،
ف�إنها ت�ساعد �أي�ضاً يف م�سح املناطق
امل��ح��ي��ط��ة مل�����س��اع��دة امل�����س��ت��خ��دم على
التنقل ب�أمان داخل املنزل �أو احلمام
�أو يف ظروف الإ�ضاءة املنخف�ضة.

Tuesday
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تعاين من ح�سا�سية ت�سبب لها الأمل عندما تذرف الدموع
تعاين امر�أة بريطانية من ح�سا�سية غريبة جتاه عرقها ودموعها جتعلها
ت�ضطر حلب�س م�شاعر احلزن والأمل لأن البكاء ميكن �أن ي�سبب لها الكثري
من الأمل .وت�صاب �آب��ي بالمر ( 19ع��ام��اً) من ميد�ستون ،كينت ،بطفح
جلدي م�ؤمل ومزعج كلما الم�س املاء ب�شرتها ،وهذه احلالة النادرة جتعلها
جم�برة على جتنب ال�سوائل ب���أي ثمن ،مب��ا يف ذل��ك احل��ذر م��ن اخلروج
يف الأي��ام املمطرة ،واحلد من اال�ستحمام ملدة ال تزيد عن  10دقائق .وال
ت�ستطيع �آبي اخلروج حتت املطر �إال وهي مرتدية معطف مطر �أو مظلة،
لأنها تخاطر بالتعر�ض لأعرا�ض م�ؤملة عندما تلم�س مياه الأمطار ب�شرتها،
ويف حالة حدوث عا�صفة ،تتجنب اخلروج متامًا ،وتعاين �آبي من ح�سا�سية
جتاه دموعها ،والتي ميكن �أن ت�سبب لها حكة وانتفاخ يف عينيها .واعتقد
الأطباء يف البداية �أنها تعاين من ح�سا�سية جتاه ال�شامبو �أو البل�سم ،ولكن
بعد التحول �إىل م�ستح�ضرات التجميل احل�سا�سة للب�شرة ،متت �إحالتها
الحقًا �إىل طبيب الأمرا�ض اجللدية يف عام  .2018وبعد ت�سعة �أ�شهر ،مت
�إر�سال �آبي لإجراء فحو�صات يف م�ست�شفى حملي حيث قام طبيب بت�شخي�ص
�إ�صابتها مبر�ض  Aquagenic Urticariaوهو مر�ض نادر ي�صيب اجللد
باحل�سا�سية بعد مالم�سته للماء ،بغ�ض النظر عن درجة حرارته.

تكد�س �أزياء ال�سبعينيات يف خزانتها
ت��ق��وم �شابة بريطانية بتكدي�س امل��ئ��ات م��ن قطع الأزي����اء ال��ت��ي ت��ع��ود �إىل
ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن الع�شرين يف منزلها ،ب�سبب �شغفها
بالأزياء القدمية.
منذ طفولها عرفت �إي��دن جي�سون ( 23عاماً) ب�شغفها بتوجهات الأزياء
التي تعود �إىل ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،وق��د جمعت
خزانة مالب�س مليئة بقطع �أزياء رائعة من ال�سنوات املا�ضية.
بد�أت �إيدن التي تعمل كم�صورة ،مبجموعتها عندما كانت يف �سن املراهقة،
حيث كانت حتب الأزياء الرائعة ذات الألوان الفاقعة واملطبوعات اجلريئة
التي كانت حتتوي عليها تلك الأزياء.
وحتتوي خزانة مالب�س �إيدن الآن على املئات من قطع املالب�س والف�ساتني
القدمية ،والتي ت�شمل �أكرث من  20معطفاً ،وع��ددا كبرياً من الف�ساتني
والأو���ش��ح��ة والإك�����س�����س��وارات .وت��ع��اين �إي����دن يف ال��ك��ث�ير م��ن الأح���ي���ان من
انتقادات لأ�سلوبها القدمي يف الأزي��اء ،ولكن ذلك مل ي�ؤثر على رغبتها يف
اقتناء املزيد من الأزياء القدمية وارتدائها كلما �أتيحت لها الفر�صة.
وبح�سب �إيدن ف�إن قيمة جمموعة مالب�سها و�صلت �إىل حوايل  3000دوالر
�أمريكي ،والتي ت�شمل �أزياء �شبيهة ب�أزياء جيمي هندريك�س ،وديفيد بوي،
و�آندي وارهول ،وبري�سيال بري�سلي ،وبريدجيت باردو.

توجهات جتميل �ستغيب يف هذا العام
يف كل ع��ام يطل علينا خ�براء و�أخ�صائيو التجميل
ب�صيحات وتوجهات جديدة للتجميل مع التخلي عن
توجهات و�صيحات �أخرى ،وهذا العام لي�س ا�ستثناء
بالطبع .فيما يلي �أه��م �صيحات التجميل التي مل
تعد �سائدة يف هذا العامل ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة
�إن���دي���ان �إك�����س�بر���س :خ���ايف ال��ع��ي��وب :ي��ق��ول خرباء
التجميل� ،إن ه���ذا ال��ع��ام �سي�شهد غ��ي��اب ا�ستخدام
خايف العيوب يف الوجه وحتديد عظام اخلد والفكني
والأن���ف احل��اد ،وب��د ًال من ذل��ك �سيتم الرتكيز على
�إخفاء عيوب املنطقة حتت العينني فقط .املانيكري
ب���أل��وان خمتلفة :بح�سب اخل��ب�راء ،ف����إن ا�ستخدام
املانيكري ذو الأل��وان املختلفة �سيقل ب�شكل ملحوظ
ه��ذا ال��ع��ام ،حيث يعمل امل�صممون على ا�ستح�ضار
�أل��وان هادئة ومريحة م�ستمدة من الطبيعة ،بعيداً
عن �ضجة الأل��وان الفاقعة والقوية .ال�شعر املبلل:
كان مظهر ال�شعر املبلل �شائعاً ب�شكل كبري يف الأعوام
ال�سابقة ،ولكنه مل يعد كذلك يف ه��ذا ال��ع��ام ،حيث
مييل خ�ب�راء التجميل �إىل التخلي ع��ن ا�ستخدام
ال��ه�لام وال��ده��ون ال��ت��ي تظهر ال�شعر ب�شكل مبلل،
للحفاظ على ملم�س طبيعي وب�سيط لل�شعر.

يتباهى رجل بريطاين ب�أنه ي�شغل ما يعتقد ب�أنها �أف�ضل
وظيفة يف ال��ع��امل ،حيث يتقا�ضى رات��ب مقابل متابعة
حلقات ال�سل�سلة الأمريكية ال�شهرية عائلة �سمب�سون.
�ألك�ساندر تاونلي ( 26ع��امً��ا) م��ن نوتنغهام ،يتقا�ضى
 5000جنيه �إ�سرتليني ( 6700دوالر) �سنو ًيا مل�شاهدة
كل حلقة من م�سل�سل عائلة �سمب�سون ،وحتى �أنه يح�صل
على كعكات جمانية لتناولها �أثناء م�شاهدة احللقات.
مهوو�سا بامل�سل�سل منذ وقت
ويقول �ألك�ساندر �إن��ه ك��ان
ً
طويل ،وعندما �أخ�بره �شقيقه بالوظيفة �سارع للتقدم
�إليها ،وقال "�أنا من حمبي عائلة �سمب�سون وم�شاهدتها
من �أجل املال �شيء لطاملا حلمت به".
و�أ���ض��اف "كجزء م��ن وظيفتي ،يُطلب مني حتليل كل
حلقة ب�شكل نقدي و�أقوم بتناول الكعك النباتي املجاين
الذي ير�سلونه يل كل �أ�سبوع  -من ال يحب ذلك؟".
ويتابع �ألك�ساندر "لقد وج��دت عائلة �سمب�سون رائعة
للغاية ،وال�سبب يف �صمودها �أم���ام تقلبات ال��زم��ن هو
�أن��ه��ا انعكا�س للمجتمع وقائمة على ال�صور النمطية.
على �سبيل املثال� ،أب �أمريكي �سمني له زوج��ة و�أطفال،
و�ضابط �شرطة مع �أنف خنزير ومدير مدر�سة مزعج".
وعلى الرغم من �أنه قد يبدو �أن �ألك�ساندر لديه �أ�سهل
وظيفة يف ال��ع��امل� ،إال �أن��ه يقول �إن الأم��ر يتعلق ب�أكرث
من جمرد اجللو�س وم�شاهدة التلفاز ،وعندما ال يكون
ملت�صقًا بال�صندوق ،يعمل � ً
أي�ضا م�شر ًفا يف مقهى.

ال�سينما على خط املواجهة بني رو�سيا و�أوكرانيا
دخ��ل��ت ال�سينما ع��ل��ى خ��ط امل��واج��ه��ة الدائرة
بني رو�سيا و�أوكرانيا ،بعد �أن نا�شدت �أكادميية
ال�سينما الأوك��ران��ي��ة ،جمتمع ال�سينما العاملي
ل���ف���ر����ض ع���ق���وب���ات ع���ل���ى ����ص���ن���اع���ة ال�سينما
الرو�سية.
وت�ضم �أكادميية ال�سينما الأوكرانية خمرجني
ومنتجني وممثلني وم�صورين ،ودعت �إىل عزل
ومقاطعة مو�سكو �سينمائيا من خ�لال فر�ض
عقوبات.
ويف ب���ي���ان م�������ش�ت�رك ،ط���ال���ب ���ص��ن��اع ال�سينما
الأوكرانية �أع�ضاء اجلمعية بـ"حرمان االحتاد
الرو�سي من ع�ضوية �صندوق الدعم الثقايف
ملجل�س �أوروب���ا ،واالتفاقية الأوروب��ي��ة للإنتاج
امل�شرتك للأفالم".
ك��م��ا دع�����وا �إىل "حرمان م���ه���رج���ان مو�سكو
ال�سينمائي الدويل من اعتماد االحتاد الدويل
جل��م��ع��ي��ات م��ن��ت��ج��ي الأفالم" ،و�إىل "عدم
قبول م�شاركة الأف�ل�ام الرو�سية يف م�سابقات
املهرجانات ال�سينمائية الدولية".

وت�ضمن البيان امل�شرتك ل�صناع ال�سينما يف
�أوك��ران��ي��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ع��دم ن��ق��ل ح��ق��وق الأف�ل�ام
الأج��ن��ب��ي��ة �إىل الأرا����ض���ي ال��رو���س��ي��ة �أي�����ض��ا ،مع
حظر عر�ض الأفالم الرو�سية يف اخلارج ،وعدم
الدخول يف �إنتاج م�شرتك مع رو�سيا.
ونبهت الأك��ادمي��ي��ة ،يف البيان ال��ذي �أ�صدرته
ن��ي��اب��ة ع���ن جم��ت��م��ع امل��ه��ن��ي�ين ال�سينمائيني
وال�شخ�صيات الثقافية الأوكرانية� ،إىل �أنه "يف
الوقت الذي تفر�ض فيه القوى العاملية عقوبات
اق��ت�����ص��ادي��ة و�سيا�سية ع��ل��ى االحت����اد الرو�سي،
توا�صل مو�سكو ن�شاطها يف املجال الثقايف".
وتابعُ " :تقبل العديد من الأفالم التي �أنتجتها
رو���س��ي��ا بانتظام يف ب��رام��ج معظم املهرجانات
ال�سينمائية العاملية ،ويتم �إنفاق م��وارد كبرية
على الرتويج لها".
ويف ال�سياق ذاته ،كان احتاد البث الأوروب��ي قد
�أعلن �أول �أول �أم�س ال�سبت ا�ستبعاد رو�سيا من
م�سابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا
العام ،بعد هجومها الع�سكري على �أوكرانيا.

مادونا تدعم �أوكرانيا
وحتمل علمها
دعمت النجمة العاملية مادونا� ،أوكرانيا ب�صور جديدة ن�شرتها يف �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظهرت مادونا بال�صور وه��ي حتمل علم �أوكرانيا م�شري ًة يف تعليقها على
ال�صورة �أنها تعطي دعمها الكامل لأوكرانيا.
وتفاعل ع��دد كبري م��ن املتابعني م��ع ال�����ص��ورة .اجل��دي��ر بالذكر �أن��ه يعر�ض
ف�ستان الفنانة مارلني مونرو ال��وردي ،الذي ارتدته جنمة البوب مادونا يف
فيديو كليب �أغنيتها "ماترييل جريل" عام  1984وجمموعة الطبول التي
ا�ستخدمها فريق البيتلز قبل ظهوره ب�شكله املعروف �ضمن �أ�شياء �أخرى
�سيتم طرحها يف مزاد للتذكارات املو�سيقية يف كاليفورنيا.

قنبلة مناخية تغرق
بلدات �أ�سرتالية
����ص���درت �أوام�����ر ب����إج�ل�اء لع�شرات
الآالف من ال�سكان عندما اجتاحت
�أم��ط��ار غ��زي��رة ال�����س��اح��ل ال�شرقي
لأ�سرتاليا ف�أغرقت بلدات وتركت
�سكانا عالقني على �أ�سطح املنازل
وح�������ذرت ال�������س���ل���ط���ات م����ن �سيول
مفاجئة ق��د ت��ه��دد الأرواح .و ُقتل
ت�سعة �أ�شخا�ص منذ بداية هطول
الأم����ط����ار ي����وم اخل��م��ي�����س املا�ضي
وبحثت فرق الإنقاذ �أم�س االثنني
عن �أربعة �آخرين اعتربوا يف عداد
امل��ف��ق��ودي��ن .وق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء
���س��ك��وت م��وري�����س��ون ،ال����ذي و�صف
الأمطار غري امل�سبوقة ب�أنها "قنبلة
مناخية"� ،إن��ه �سيجري ن�شر قوات
يف املناطق املنكوبة لتوجيه �أعمال
االن����ق����اذ .وق�����ال م��ك��ت��ب الأر�����ص����اد
اال����س�ت�رايل �إن ال�����س��ي��ول املفاجئة
ت��ظ��ل خ��ط��را حقيقيا ي��ه��دد والية
نيو �ساوث ويلز مع حترك الطق�س
ال�سيئ جنوبا من كوينزالند .وقال
دومينيك بريوتيت رئي�س وزراء نيو
�ساوث ويلز يف �إف��ادة �صحفية بثها
التلفزيون "ما ن�شهده اليوم غري
م�سبوق والن�صيحة التي تلقيناها
ه��ي �أن نتوقع �أن ت�سوء الأو�ضاع
�أكرث" .وت����ويف ع���دد م���ن الت�سعة
القتلى وهو يحاولون عبور �شوارع
غمرتها امل��ي��اه ���س��واء على الأق���دام
�أو يف م��رك��ب��ات وم��ن��ه��م رج���ل عرث
عليه �صباح �أم�س يف �سيارة غمرتها
املياه مع كلبه النافق .ومت �إجالء
ع�����ش��رات الآالف وينتظر ع�شرات
الآالف �أوام�������ر �إج���ل��اء حمتملة
و�أُغ��ل��ق��ت �آالف امل��دار���س وانقطعت
الكهرباء عن � 50أل��ف منزل على

