مكتوم بن حممد بن را�شد وذياب بن حممد بن زايد
ي�شهدان ربط �إمارتي �أبوظبي ودبي بخط قطار مبا�شر

�ص 08

الروبوت �ألرتا  3ي�ؤدي عر�ضه املو�سيقي
“ ”
العاملي (مريور) يف �إك�سبو دبي

•• �أبوظبي -دبي -وام:

يف تطور رئي�سي لأكرب م�شروع بنية حتتية يف دولة الإمارات� ،شهد �سمو ال�شيخ مكتوم
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دب��ي ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزير
املالية و �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االحت��اد للقطارات- ،رب��ط �إم��ارت��ي �أبوظبي ودب��ي باخلط
الرئي�سي لـقطار االحتاد ،حيث قام �سموهما بتثبيت القطعة الأخرية على �سكة القطار
� ،إي��ذان�اً ببدء مرحلة جديدة من التكامل اللوج�ستي واالقت�صادي بني الإمارتني،
ومتهيداً لربط بقية �إمارات الدولة ب�شبكة وطنية متكاملة لل�سكك احلديدية يف دولة
الإم��ارات .ي�أتي �إجن��از اخلط الرئي�سي بني �إمارتي �أبوظبي ودب��ي يف �إط��ار الربنامج
الوطني لل�سكك احلديدية والذي �أطلقته دولة الإمارات م�ؤخراً ،وحتت مظلة م�شاريع
اخلم�سني ،حيث يعترب الربنامج والذي تقدر قيمته اال�ستثمارية بـ  50مليار درهم،
�أك�بر منظومة من نوعها للنقل ال�بري على م�ستوى �إم��ارات الدولة كافة ،والهادفة
�إىلر�سم م�سار قطاع ال�سكك احلديدية لل�سنوات والعقود املقبلة( .التفا�صيل �ص)3
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 32صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئي�س
الرو�سي الأزمة مع �أوكرانيا وملف الطاقة
•• �أبوظبي-وام:

حممد بن زايد ي�شهد �إطالق املبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره «نعمة»

حكومة الإمارات حتتفي باملتميزين يف �إك�سبو  2020دبي

نائب رئي�س الدولة يكرم الفائزين بجائزة حممد
بن را�شد للأداء احلكومي املتميز غدا يف �إك�سبو

•• دبي-وام:

يك ّرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،الفائزين بالدورة ال�ساد�سة
جلائزة حممد بن را�شد للأداء احلكومي املتميز ،يف احتفالية تنظمها
حكومة دولة الإم��ارات غدٍ ا اخلمي�س ،يف �إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور
ع��دد م��ن �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وال ��وزراء وامل���س��ؤول�ين( .التفا�صيل

وا�شنطن تتهم  12دبلوما�سي ًا
رو�سي ًابعدطردهمبالتج�س�س
•• وا�شنطن-وكاالت:

اتهمت وا�شنطن الدبلوما�سيني
الرو�س الـ  12من بعثة بالدهم
لدى الأمم املتحدة والذين قررت
طردهم بعمالء ا�ستخبارات.
وج��اء يف ب�ي��ان للمتحدثة با�سم
ال�ب�ع�ث��ة الأم��ري �ك �ي��ة ل ��دى الأمم
امل �ت �ح��دة �أن ال ��والي ��ات املتحدة
�أب �ل �غ��ت الأمم امل �ت �ح��دة والبعثة
ال��رو� �س �ي��ة ال��دائ �م��ة ل ��دى الأمم
امل�ت�ح��دة ب��أن�ه��ا ب��ا��ش��رت �إج ��راءات
ط��رد  12عميل ا��س�ت�خ�ب��ارات يف
البعثة الرو�سية ا�ستغلوا �صفتهم
الدبلوما�سية يف الواليات املتحدة
ليمار�سوا �أن�شطة جت�س�س على
�أمننا القومي.
و�شدّدت املتحدثة على �أنّ التدبري
كان قيد التح�ضري منذ �أ�شهر ،يف
�إ�شارة يبدو �أنّ الهدف منها متييز
اخلطوة عن الرد الأمريكي على
احل��رب التي ت�شنها رو�سيا على
�أوكرانيا.
وك��ان م�ساعد ال�سفري الأمريكي
لدى الأمم املتحدة ريت�شارد ميلز
�أكد �أن �سبب طرد الدبلوما�سيني
ال��رو���س �أن�شطة ال تن�سجم مع
�صفتهم.
ومن جهته ،ندد ال�سفري الرو�سي
لدى وا�شنطن �أناتويل �أنطونوف
بالنهج العدائي ،مبدياً خيبة �أمل
كبرية من الإدارة الأمريكية.

(وام)

�شهدها �سموه�..إطالق املبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره (نعمة)

حممد بن زايد ي�ؤكد �أهمية االقتداء ب�أجدادنا الذين
كانوا �أكرث تر�شيد ًا ال�ستهالك الغذاء مبا يحقق اال�ستدامة

املناخي والبيئة وم�ؤ�س�سة الإم��ارات وديوان ويل عهد �أبوظبي لو�ضع منظومة
•• �أبو ظبي -وام:
�إ�سرتاتيجية تهدف �إىل تكثيف اجلهود لتحقيق �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية
�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية املتحدة يف احلد من فقد الغذاء وهدره
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س �..إط�لاق املبادرة الوطنية للحد من فقد بن�سبة  50%بحلول عام  2030وذلك متا�شياً مع الهدف  12.3من �أهداف
(التفا�صيل �ص)2
الغذاء وه��دره (نعمة) التي انبثقت نتيجة تعاون م�شرتك بني وزارة التغري التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة.

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة ه��ات�ف�ي��ا م��ع ال��رئ�ي����س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ع ��دداً م��ن الق�ضايا الإقليمية
وال��دول �ي��ة..يف �إط��ار االت���ص��االت وامل�ب��اح�ث��ات التي
ي �ج��ري �ه��ا � �س �م��وه وال �ت ��ي ��ش�م�ل��ت رئ �ي ����س ال � ��وزراء
الربيطاين بوري�س جون�سون والرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون.
واطلع �سموه خالل االت�صال على �آخر التطورات
اجلارية حالياً ،كما مت التطرق للعالقات الثنائية
ب�ين ال�ط��رف�ين وم�ل��ف ال�ط��اق��ة يف ��ض��وء التعاون
الرو�سي مع منظمة الدول امل�صدرة للنفط �أوبك .
ومت االتفاق على �ضرورة املحافظة على ا�ستقرار
�سوق الطاقة العاملي .كما �أطلع �سموه من الرئي�س
الرو�سي على تطورات الأزم��ة مع �أوكرانيا ،و�أكد
��س�م��وه ع�ل��ى احل��ل ال�سلمي لل��أزم��ة مب��ا ي�ضمن
م�صالح كافة الأطراف و�أمنهما القومي.
و�أك ��د ��س�م��وه ع�ل��ى � �ض��رورة ا��س�ت�م��رار االت�صاالت
وامل �� �ش��اورات اجل ��ادة حل��ل الأزم� ��ة وال�ت��و��ص��ل �إىل
ت�سوية �سيا�سية مبا يحقق ال�سلم والأمن العاملي.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق �أك ��د ��س�م��وه �أن دول ��ة الإم� ��ارات
�ستوا�صل ات�صاالتها مع خمتلف الأط��راف املعنية
بهدف امل�ساعدة يف �إيجاد حلول �سيا�سية للأزمة.

بريطانيا ت�شري لعدم �إمكانية حظر الطريان فوق �أوكرانيا

مو�سكو حت�شد ملعركة كييف وتطالب ب�إعادة الأ�سلحة النووية الأمريكية من �أوروبا
•• عوا�صم-وكاالت:

خ�لال زي��ارة �إىل بولندا الثالثاء،
ق ��ال رئ�ي����س ال� � ��وزراء الربيطاين
ب ��وري� �� ��س ج ��و�� �س� �ن ��ون �إن خليار
الع�سكري مل�ساعدة �أوكرانيا يعني
الدخول يف حرب مع رو�سيا.
و�أو� �ض ��ح �أن ف��ر���ض ح�ظ��ر طريان
ف��وق �أوك��ران�ي��ا �سيدفعنا لإ�سقاط
مقاتالت رو�سية ما يعني الدخول
يف احل��رب .وج��دد الت�أكيد على �أن
ه �ج��وم رو� �س �ي��ا ع�ل��ى �أوك��ران �ي��ا لن
ينجح ،وت��اب��ع بوتني وح��ده يعرف
ملاذا �شن هذه احلرب على �أوكرانيا
ق��ال الناطق با�سم رئي�س الوزراء
ال�ب�ري� �ط ��اين ب ��وري �� ��س جون�سون
الثالثاء �إن احلكومة الربيطانية
م�ن�ف�ت�ح��ة ع �ل��ى ط� ��رد رو� �س �ي��ا من
جم�ل����س الأم� ��ن ال� ��دويل وه��ي من
الأع�ضاء الدائمني فيه� ،إثر غزوها
لأوكرانيا.
وق��ال لل�صحافيني رئي�س الوزراء
مل يتخذ موقفا من ذلك بعد .لكن
ميكننا القول �إننا نريد عزل رو�سيا
دبلوما�سيا و�سندر�س كل اخليارات
التي تف�ضي �إىل ذلك.
وات �ه��م وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الرو�سي
�سريغي الف��روف� ،أم�س الثالثاء،
االحت��اد الأوروب� ��ي ،ب�سلوكه م�سار

ا�شتباكات عنيفة بني اجلي�ش الليبي واملعار�ضة الت�شادية

•• طرابل�س-وكاالت:

اندلعت مواجهات عنيفة بني �إح��دى كتائب اجلي�ش الوطني الليبي وقوات
تابعة للمعار�ضة الت�شادية يف منطقة جنوب مدينة الكفرة ،ال تبعد كثريا عن
احلدود الت�شادية.
وقالت م�صادر مطلعة ل�سكاي نيوز عربية� ،إن قوات اجلي�ش جنحت يف تنفيذ
كمني حمكم للعنا�صر الت�شادية ،ما �أ�سفر عن مقتل  26فردا منهم ،بالإ�ضافة
�إىل �ضبط � 14آخرون .و�سبق �أن �أعلن اجلي�ش الليبي املثلث احلدودي مع كل
من ال�سودان وت�شاد منطقة ع�سكرية مغلقة ،يف  13يناير املا�ضي ،وغلق املنافذ
احلدودية فيها ،ومنع مرور املركبات اخلا�صة و�شاحنات النقل املختلفة ،وذلك
ل�ضبط احلالة الأمنية هناك.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن القوات متكنت من ال�سيطرة على �أربعة �آليات م�سلحة
ي�ستخدمها الت�شاديون يف التنقل عرب املناطق احلدودية الوعرة ،فيما تتوا�صل
املواجهات ومطاردة فلول عنا�صر املعار�ضة.
و�أ��ش��ار اخلبري اال�سرتاتيجي العميد حممد الرجباين �إىل خو�ض اجلي�ش
الليبي مواجهات ب�صفة متكررة مع املعار�ضة الت�شادية ،التي دائما ما حتاول
ا�ستخدام الداخل الليبي ل�شن هجمات يف عمق ت�شاد ،وقد �أ�سفرت �إحدى تلك
الهجمات عن مقتل الرئي�س الت�شادي ال�سابق �إدري�س ديبي.
و�أ�شاد الرجباين بقدرة اجلي�ش على جمابهة تلك العنا�صر ،وتكبيدها خ�سائر
فادحة ،خ�صو�صا و�أنها تورطت يف ال�صراع الليبي عرب حتالفات مع جمموعات
م�سلحة خالل ال�سنوات املا�ضية ،وت�سببت يف الإ�شكاالت الأمنية جنوب البالد،
و�أي�ضا يف املنطقة الغربية.

ال �ع �ق��وب��ات ب ��دال م ��ن احل � ��وار مع
رو�سيا ب�ش�أن الأزمة الأوكرانية.
وقال الفروف يف كلمة مب�ؤمتر نزع
الأ�سلحة" :نتخذ جميع الإجراءات
املمكنة ملنع ظهور الأ�سلحة النووية
يف �أوكرانيا.
وط��ال��ب وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الرو�سي
مب � � �غ� � ��ادرة الأ� � �س � �ل � �ح ��ة ال� �ن ��ووي ��ة
الأم �ي�رك � �ي� ��ة ال � � ��دول الأوروب� � �ي � ��ة
وع��ودت �ه��ا �إىل ال ��والي ��ات املتحدة،
ح �ي��ث ق� ��ال ال ��وق ��ت ح� ��ان مل �غ ��ادرة
الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة الأم�يرك�ي��ة من
�أوروبا.
و�أ�� � �ض � ��اف الف � � ��روف �أن ال ت� ��زال
ل��دى �أوك��ران�ي��ا تكنولوجيا نووية
�سوفياتية وال ميكننا �أال ن�ستجيب
لهذا اخلطر.
وق��ال �إن االحت ��اد الأوروب� ��ي اختار
م�سار العقوبات ب��دال م��ن احلوار
مع رو�سيا ،م�شريا �إىل �أن �أوكرانيا
وبدعم من الغرب قامت بانتهاكات
حل � �ق� ��وق الإن� � ��� � �س � ��ان يف منطقة
دونبا�س.
وق��اط�ع��ت وف ��ود ك �ث�يرة م��ن بينها
�أوك��ران �ي��ا وال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة كلمة
الف � ��روف خ�ل�ال ب ��ث م ��ؤمت ��ر نزع
الأ�سلحة كلمته ،فباتت القاعة �شبه
فارغة.
وغ��ادر الدبلوما�سيون القاعة عند

الجئون �أوكرانيون لدى و�صولهم اىل بولندا هربا من احلرب الدائرة يف بالدهم (ا ف ب)
ب� ��دء خ �ط ��اب الف � � ��رورف امل�سجل ح�شود رو�سية جديدة يف الطريق �أوكرانيا ق�صفا براجمات ال�صوارخ
م�سبقا وفقما ذكرت فران�س بر�س� .إىل ك�ي�ي��ف ب��ال �ت��زام��ن م��ع جهود يف حم�ي��ط ك�ي�ي��ف ،و� �ص��ل اجلي�ش
ه ��ذا ودخ �ل��ت ال�ع�م�ل�ي��ة الع�سكرية �سيا�سية متوا�صلة لفر�ض املزيد ال��رو��س��ي �إىل مدينة خ�ير��س��ون يف
ال��رو��س�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا ،الثالثاء ،من العقوبات على رو�سيا من �أجل جنوب �أوكرانيا ،قرب �شبه جزيرة
القرم اخلا�ضعة ل�سيطرة مو�سكو،
ي��وم �ه��ا ال �� �س��اد���س ،ف �ي �م��ا جت ��ددت وقف احلرب.
الغارات اجلوية الرو�سية على مدن ويف ت �ط ��ور الف � ��ت ،ذك� ��ر الإع �ل��ام و�أقام نقاط تفتي�ش على م�شارفها،
كييف وخاركيف وخري�سون ،و�سط ال��رو� �س��ي �أن ال��دف��اع��ات الرو�سية وف ��ق م ��ا �أع� �ل ��ن رئ �ي ����س البلدية.
حماولة �إن��زال جوي رو�سية جرت �أ�سقطت �صاروخا ا�ستهدف مطارا وتزامناً� ،أعلن حاكم �إقليمي على
ف �ي �� �س �ب��وك م �ق �ت��ل �أك �ث��ر م ��ن 70
يف مقاطعة رو�ستوف.
�صباح �أم�س �شمال كييف.
و�أ� � � �ش � ��ارت �آخ� � ��ر ال � �ت � �ط ��ورات �إىل وفيما �أظهرت املقاطع القادمة من ع�سكريا �أوكرانيا يف ق�صف رو�سي

انعطاف بـ  180درجة

الأزمة الأوكرانية تنهي  75عا ًما من ال�سيا�سة اخلارجية الأملانية
•• الفجر -خرية ال�شيباين:

هجوم رو�سيا على �أوكرانيا �صدمة حقيقية لأملانيا.
فهو يدفع البالد لإدراك حدود �سيا�ستها يف الت�أثري
من خالل احلوار والتجارة .برلني تعلن عن حتول
 180درجة بتمويل خا�ص قدره  100مليار يورو
جي�شها.
لتحد يث
�أدى عنف الهجوم الذي
��ش�ن�ت��ه رو� �س �ي��ا يف 24
فرباير على �أوكرانيا
�إىل زع��زع��ة ال�سيا�سة

اخلارجية الأملانية بعد احل��رب العاملية الثانية� .إن
قناعة برلني ب�أنها ت�ستطيع �ضمان ال�سالم من خالل
احلوار وتطوير عالقاتها التجارية قد تراجعت �إىل
مرتبة الوهم :مل يعد من املمكن جتاهل �أداة الردع
ال �ق��دمي��ة" .بوتني ي�ع��ر���ض �أم ��ن �أوروب � ��ا يف الوقت
احل��ايل للخطر ،يجب �أن يقال ذل��ك بو�ضوح�« .إننا
ن � ��رف � ��ع ال � �ت � �ح ��دي
ب� ��رب� ��اط� ��ة ج� ��أ� ��ش
وعزمية».
(ال� � �ت� � �ف � ��ا�� � �ص� � �ي � ��ل
�ص)10

الربملان العربي يثمن قرار جمل�س الأمن
بت�صنيف ميلي�شيا احلوثي جماعة �إرهابية

•• القاهرة -وام:

ث �م��ن ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي القرار
الذي �أ�صدره جمل�س الأمن �أم�س
ب�ت���ص�ن�ي��ف م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احلوثي
كجماعة �إرهابية ،و�إدراجهم حتت
احل �ظ��ر امل �ف��رو���ض ع �ل��ى توريد
الأ��س�ل�ح��ة ،وا��ص�ف��ا تلك اخلطوة
ب�أنها انت�صار للحق وال�شرعية يف
مواجهة الباطل.
و�أك ��د ال�برمل��ان العربي -يف بيان
�أ� �ص��دره �أم ����س �-أن �إ� �ص��دار هذا
القرار جاء يف وقته بعد ت�صعيد
ج� �م ��اع ��ة احل� ��وث� ��ي الإره� ��اب � �ي� ��ة
هجماتها �صوب اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية
املتحدة ف�ضال عن هجماتها على
املطارات واملوانئ مبا يهدد حياة
امل��دن�ي�ين ويعطل ح��رك��ة املالحة
الدولية وي�ؤثر �سلبا على حركة
التجارة العاملية.

لبلدة �أوختريكا.
وق��ال �أول�ي��ج �سينيجوبوف ،رئي�س
منطقة خ��ارك�ي��ف الأوك��ران �ي��ة� ،إن
ال�ه�ج�م��ات ال���ص��اروخ�ي��ة الرو�سية
�أ�صابت مركز ثاين �أكرب مدينة يف
�أوكرانيا مبا �شمل املناطق ال�سكنية
وم �ب �ن��ى الإدارة ،وف �ي �م��ا �أعلنت
�أوك��ران�ي��ا مقتل ع�شرات املدنيني،
�أع�ل��ن االنف�صاليون يف دونيت�سك
تعر�ض الإق�ل�ي��م لق�صف �أوك ��راين
ا�� �س� �ت� �ه ��دف امل ��دن� �ي�ي�ن وامل� �ن� ��� �ش� ��آت
احل �ي ��وي ��ة يف م �ن �ط �ق��ة دون �ب ��ا� ��س.
و�أف� � � ��ادت وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء �أوك ��ران �ي ��ا
الر�سمية بق�صف رو�سي على عيادة
للن�ساء يف كييف .كما �أك��د اجلي�ش
الأوكراين �أن رو�سيا ق�صفت البالد
بـ� 113صاروخا من نوع �إ�سكندر.
ويف وا� �ش �ن �ط��ن ،ق� ��ال ال�سيناتور
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ،ك��ري ����س م �ي�ريف،
بعد �إي �ج��از ��س��ري�« :إن امل�ع��رك��ة يف
�أوكرانيا �ستكون دموية وطويلة»،
فيما دع��ا ال���س�ي�ن��ات��ور اجلمهوري
غ� ��راه� ��ام ل �ف��ر���ض ع �ق ��وب ��ات على
القطاع النفطي الرو�سي .كما لفتت
املتحدّثة با�سم البيت الأبي�ض ،جني
�ساكي� ،إىل �أ ّن الواليات امل ّتحدة ال
ت��رى وق��وع ح��رب ن��ووي��ة يف الأفق،
م���ش��ددة على �أن�ه��ا ل��ن ت��رف��ع حالة
الت�أهب الق�صوى.

العقوبات:حربزهيدةالتكلفة
مل تنجح � ً
أب��دا يف التاريخ!

•• الفجر -خرية ال�شيباين:

يف مواجهة غزو رو�سيا لأوكرانيا،
ل � �وّح ال� �غ ��رب ،يف ال��وق��ت احل ��ايل،
ب ��ورق ��ة ال �ع �ق��وب��ات االقت�صادية
وامل� ��ال � �ي� ��ة ،و�أع � �ل � ��ن ع� ��ن �سل�سلة
ج ��دي ��دة م �ن �ه��ا� � .س�ل�اح ا�ستخدم
بانتظام يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،وال
�سيما م��ن قبل ال��والي��ات املتحدة.
امل� ��ؤرخ والأ��س�ت��اذ بجامعة كورنيل
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وم ��ؤل��ف بحث
متميز يف م�ن���ش��ورات ج��ام�ع��ة ييل
ب� �ع� �ن ��وان ال� ��� �س�ل�اح االق� �ت� ��� �ص ��ادي،
نيكوال�س مولدر انغم�س يف تاريخ
العقوبات ،ومالحظته ال تتزحزح:
مل تكن فاعلة �أبدًا.
*ال�ت�ه��دي��دات التجارية واالنتقام
م��وج��ودة م�ن��ذ ال�ع���ص��ور القدمية
ح� �ت ��ى �أن ث �ي��و� �س �ي��دي��دز يتتبعوجودها يف احلرب البيلوبوني�سية
ل �ك �ن��ك ت �ق ��ول �إن ه� ��ذا ال�سالحاالقت�صادي مل ي�ستخدم على نطاق
وا�� �س ��ع اال زم ��ن احل � ��رب العاملية
االوىل ...ملاذا؟
 ع�ل�ي�ن��ا �أن ن �ع��ود �إىل م��ا ي�صنعج ��وه ��ر ح �ق �ب��ة ال ��زم ��ن اجلميل.
مت �ي��زت � �س �ن��وات م ��ا ق �ب��ل احل ��رب
بالعوملة واالعتماد املتبادل املتزايد
لالقت�صادات .وه��ذا ال�تراب��ط هو
ال ��ذي �سيدفع احل�ل�ف��اء ،يف بداية
ال�صراع� ،إىل �شن حرب اقت�صادية
�أخرى( .التفا�صيل �ص)11

قال �إنه �سي�ضرب الأمن القومي

تون�س :الد�ستوري احلر ُيحذر من انفجار اجتماعي

•• الفجر  -تون�س:

حذر احلزب الد�ستوري احلر يف بيان له �أم�س الثالثاء ،من خطورة ما اعتربه
التمطيط املتعمد يف الفرتة اال�ستثنائية وتوا�صل احلكم املطلق لغاية حتقيق
الرغبات وامل�شاريع ال�سيا�سية ال�شخ�صية للرئي�س قي�س �سعيد.
كما ح��ذر احل��زب م��ن ال�ت��داع�ي��ات اخل�ط�يرة ل�ل�ق��رارات احلكومية املتتالية
بالرتفيع يف �أ��س�ع��ار امل�ح��روق��ات وه��و م��ا ��س�ي��ؤدي �إىل ارت�ف��اع تكلفة الإنتاج
وتدهور القدرة ال�شرائية للمواطنني يف ظل انعدام �أي ر�ؤية �أو ا�سرتاتيجية
وطنية م�ضبوطة لوقف هذا النزيف واملرور �إىل الإ�صالحات العميقة،
واعترب �أن احلكومة احلالية املعينة ب�أمر رئا�سي خمالف ملقت�ضيات الف�صل
 80من الد�ستور الذي ميثل الأ�سا�س الوحيد للحالة اال�ستثنائية ،مفتقدة
لكل �سند �سيا�سي واجتماعي ميكنها من االلتزام يف حق التون�سيني بتنفيذ
برامج �إ�صالحية على املدى املتو�سط والطويل مما يحتم الإ�سراع يف �إر�ساء
م�ؤ�س�سات منتخبة وم��ؤه�ل��ة لتمثيل ال�شعب وامل���ص��ادق��ة على الإ�صالحات
اجلوهرية .وحمّل احلزب رئي�س �سلطة ت�صريف الأعمال م�س�ؤولية �إهمال
الأول��وي��ات االقت�صادية واملالية وجت��اه��ل انعكا�سات املتغريات العاملية على
الو�ضع الداخلي مما قد يت�سبب يف انفجار اجتماعي ي�ضرب الأمن القومي.
و�أعلن احلزب ب�أنه �سينظم م�سرية بالعا�صمة يوم الأحد  13مار�س اجلاري
على ال�ساعة العا�شرة �صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ور�سمية لإنهاء الفرتة
اال�ستثنائية عرب حل الربملان والدعوة النتخابات ت�شريعية مبكرة.
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قدمت  25,870جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

ال�صحة جتري  420,289فح�صا ك�شفت عن � 478إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,485حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  420,289فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث

تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  478حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  880,451حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف

الدولة  2,301حالة.
 و �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,485حالة 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  835,526حالة.
م��ن جهة �أخ ��رى �أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن تقدمي
 25,870جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ 24

املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س
 24,170,209جرعات ومعدل توزيع اللقاح  244.38جرعة لكل
� 100شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد " 19 -
و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي
�ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احل��االت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد
."19 -

�شهدها �سموه�..إطالق املبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره (نعمة)

حممد بن زايد ي�ؤكد �أهمية االقتداء ب�أجدادنا الذين كانوا �أكرث تر�شيد ًا ال�ستهالك الغذاء مبا يحقق اال�ستدامة
•• �أبو ظبي -وام:

� �ش �ه��د � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم ����س �..إط�ل�اق
امل �ب��ادرة ال��وط�ن�ي��ة للحد م��ن فقد
ال� �غ ��ذاء وه � ��دره " ن �ع �م��ة " التي
انبثقت نتيجة تعاون م�شرتك بني
" وزارة التغري املناخي والبيئة "
و" م�ؤ�س�سة الإمارات" و"ديوان
ويل ع� �ه ��د �أب� ��وظ � �ب� ��ي " لو�ضع
منظومة �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل
تكثيف اجل �ه��ود لتحقيق �أه ��داف
الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة للأمن
الغذائي لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة يف احل��د م��ن فقد الغذاء
وه� � ��دره ب�ن���س�ب��ة  50%بحلول
ع ��ام  2030وذل� ��ك مت��ا� �ش �ي �اً مع
الهدف  12.3من �أهداف التنمية
امل�ستدامة للأمم املتحدة.
وي� �ه ��دف �إط� �ل ��اق امل � � �ب� � ��ادرة�..إىل
م ��واج� �ه ��ة ف �ق��د ال � �غ� ��ذاء وه � ��دره
وت�شكيل منظومة �إ�سرتاتيجية
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��دول��ة للت�شجيع
على تبني ال�سلوكيات الإيجابية
وال�تر��ش�ي��د يف ا��س�ت�ه�لاك الغذاء،
ال�ستدامة امل��وارد مب��ا يتوافق مع
القيم الوطنية ل��دول��ة الإم ��ارات،
وا� �س �ت �ن��اداً �إىل �أ� �س ����س امل�س�ؤولية
املجتمعية ،و�إدارة امل��وارد الوطنية
بكفاءة.

ح�ضر �إطالق املبادرة�..سمو ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو
ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي
و� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ذي� ��اب ب ��ن حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ديوان
ويل عهد �أبوظبي ومعايل ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن ط �ح �ن��ون �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة مكتب فخر
الوطن وعدد من امل�س�ؤولني.
و�ستعمل م �ب��ادرة " ن�ع�م��ة " على
تن�سيق جهود الهيئات احلكومية
والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري
احلكومية واملجتمع حت��ت مظلة

م�شرتكة ،للحد م��ن فقد الغذاء
وه � � ��دره ع �ب�ر � �س �ل �� �س �ل��ة الإم � � ��داد
الغذائية ،ابتدا ًء من عملية الإنتاج
�إىل اال� �س �ت �ه�ل�اك وال� �ت ��ي ت�شمل
املزارع ،ال�شركات ،املوزعيني ،بائعي
التجزئة حتى الأفراد.
كما ت�ه��دف م �ب��ادرة " نعمة " �إىل
�إج��راء درا�سة تخ�ص�صية لتحديد
خط الأ�سا�س لفقد الغذاء وهدره
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ط��وي��ر الت�شريعات
و ال�ت�ح�ف�ي��ز ع�ل��ى اب �ت �ك��ار احللول
التقنية ،وال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ق�ص�ص
ال �ن �ج��اح يف ه ��ذا امل �ج ��ال ودعمها
م � ��ن خ �ل ��ال م �ن �� �ص��ة ت�ستهدف
تنظيم اجلهود امل�شرتكة للأفراد
واملجتمع وتوحيدها ون�شر الوعي

املجتمعي و�أهمية تبني ال�سلوكيات
الإيجابية.
وتعقد م �ب��ادرة " نعمة" �شراكات
وا� �س �ع��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات
ال � �ق � �ط� ��اع اخل � ��ا� � ��ص وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
احلكومية واملجتمعية والفنادق
وامل�ط��اع��م ب�ج��ان��ب جت��ار التجزئة
واجلامعات واملدار�س وغريهم من
ال�شركاء.
ومن �أبرز الأهداف الإ�سرتاتيجية
مل� � �ب � ��ادرة "نعمة" ه� ��ي معاجلة
الأ�سباب اجلذرية وراء ال�سلوكيات
التي ت�ؤدي �إىل فقد الغذاء وهدره
ب �ه��دف ت �غ �ي�ير ال �� �س �ل��وك �ي��ات على
املدى املتو�سط والطويل من �أجل
الت�شجيع على اكت�ساب �سلوكيات

�إيجابية ت�سهم يف خف�ض م�ستويات
الفقد والهدر ،بو�صفها جزءاً من
امل�س�ؤولية املجتمعية لكل فرد من
�أفراد املجتمع.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان�..أه�م�ي��ة نقل
ال �� �س �ل��وك �ي��ات امل �ت ��أ� �ص �ل��ة يف ج��ذور
املجتمع الإم ��ارات ��ي �إىل الأجيال
احل� ��ال � �ي� ��ة وامل� �ق� �ب� �ل ��ة ل�ل�اق� �ت ��داء
ب ��أج��دادن��ا و�آب��ائ�ن��ا الأوائ� ��ل الذين
ك��ان��وا �أك�ث�ر ت��ر��ش�ي��داً ال�ستهالك
الغذاء مبا يحقق اال�ستدامة.
وح ��ث � �س �م��وه ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ثقافة
االلتزام وامل�س�ؤولية امل�شرتكة لدى
ج�م�ي��ع �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وت�صحيح
املمار�سات وال�سلوكيات املجتمعية

التي تت�سبب يف هدر املواد الغذائية
ل�ضمان ا�ستدامة مواردنا الغذائية
وغريها من النعم التي �أنعم اهلل
تعاىل بها علينا وجت�سيد توجهات
الدولة نحو م�ستقبل م�ستدام.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت م �ع��ايل مرمي
بنت حممد املهريي وزيرة التغري
املناخي والبيئة �":إن فقد الغذاء
وه��دره ميثل حتدياً عاملياً ،فوفقاً
لتقرير منظمة الأغذية والزراعة
التابعة ل�ل�أمم املتحدة " ال�ف��او "
ُي�ه��در  30%م��ن الإن �ت��اج العاملي
م��ن امل��واد الغذائية� ،أي م��ا يعادل
 1.3مليون طن �سنوياً ".
و�أ�ضافت معاليها �أنه  " :انطالقاً
من توجه الدولة لإيجاد م�ستقبل

م� ��� �س� �ت ��دام ويف �إط� � � � ��ار تر�شيد
اال� �س �ت �ه�ل�اك وت �ب �ن��ي �سلوكيات
م���س�ت��دام��ة..ت��أت��ي م �ب��ادرة " نعمة
" مُ�ستهدفة خف�ض معدل هدر
ال�غ��ذاء بن�سبة  50%مب��ا يواكب
الهدف 12.3من �أهداف التنمية
امل���س�ت��دام��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ،عرب
توجهني رئي�سيني الأول ي�ستهدف
ال� �ت� �ن� ��� �س� �ي ��ق م � ��ع ج� �م� �ي ��ع ج� �ه ��ات
وم�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص �إ� �ض��اف��ة �إىل املنظمات
املجتمعية غري احلكومية خلف�ض
ه� ��در ال � �غ ��ذاء وف� �ق ��ده  ،وال �ث ��اين
ي�ستهدف تعزيز ال��وع��ي واملعرفة
املجتمعية ب�سلوكيات اال�ستدامة
يف �إن �ت��اج وا��س�ت�ه�لاك الغذاء ".و

دعت معاليها الأفراد وجميع فئات
املجتمع �إىل التفاعل م��ع املبادرة
الك�ت���س��اب ��س�ل��وك�ي��ات اال�ستدامة
ال�ت��ي م��ن دوره ��ا ت�ع��زي��ز توجهات
ال��دول��ة لإي �ج��اد م�ستقبل �أف�ضل
للأجيال احلالية واملقبلة.
وب � ��د�أت امل� �ب ��ادرة ف�ع�ل�ي�اً يف تفعيل
� �ش��راك��ات �ه��ا ال �ف��اع �ل��ة م��ع القطاع
اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية
واملجتمعت املحلية .وللمزيد من
املعلومات حول مبادرة "نعمة" �أو
امل���ش��ارك��ة يف م�سرية ال��دول��ة نحو
ب �ن��اء م���س�ت�ق�ب��ل م �� �س �ت��دام ،يرجى
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل م� ��ن خ �ل��ال ال�ب�ري ��د
الإل �ك�تروين info@nema.
.ae

�صندوق �أبوظبي للتنمية مي ّول امل�شروع اال�سرتاتيجي بقيمة  262مليون درهم

رئي�س �أر�ض ال�صومال يد�شن �أول ج�سور طريق بربرة هرجي�سا  ..وي�شيد بدور الإمارات يف دعم امل�شاريع التنموية
•• �أبوظبي-وام:

�شارك �صندوق �أبوظبي للتنمية
يف ح �ف��ل ت��د� �ش�ين �أول اجل�سور
الرئي�سية يف م�شروع طريق بربرة
– هرجي�سا اال�سرتاتيجي يف �أر�ض
ال���ص��وم��ال ،وال ��ذي ي��أت��ي متويله
�ضمن منحة دولة الإمارات لأر�ض
ال�صومال التي مت �إقرارها يف عام
 2017والبالغ قيمتها 330.5
مليون درهم ،ويديرها ال�صندوق
ب� �ه ��دف مت ��وي ��ل ع � ��دة م�شاريع
تنموية ت�ساهم يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف �أر�ض ال�صومال.
ود�� ّ�ش��ن امل �� �ش��روع ف�خ��ام��ة مو�سى
ب�ي�ه��ي ع �ب��دي ،رئ�ي����س جمهورية
�أر���ض ال�صومال ،بح�ضور �سعادة
ع �ب��داهلل حم �م��د ال �ن �ق �ب��ي ،مدير

امل �ك �ت��ب ال �ت �ج��اري ل �ل��دول��ة لدى
�أر�ض ال�صومال ،وعدد من الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني.
وي �ع �ت�ب�ر اجل �� �س��ر ال �ب��ال��غ طوله
� 105أم�ت��ار ،من �أك�بر اجل�سور
امل �ن �ف��ذة � �ض �م��ن م �� �ش��روع طريق
ب��رب��رة – هرجي�سا ،وي��رب��ط �أهم
املدن الرئي�سية يف �أر�ض ال�صومال
واملناطق امل�ج��اورة� ،إ�ضاف ًة لدوره
الإق �ل �ي �م��ي ال �ه��ام يف رب ��ط ميناء
ب ��رب ��ره اال� �س�ترات �ي �ج��ي ب �ك��ل من
هارجي�سا عا�صمة �أر�ض ال�صومال
ودول ��ش��رق �أف��ري�ق�ي��ا ،مم��ا يدعم
ال � �ت � �ع ��اون االق� �ت� ��� �ص ��ادي وي� �ع ��زز
ال �ن �� �ش��اط ال �ت �ج��اري الإقليمي.
وت�صل تكلفة م�شروع الطريق �إىل
ح ��وايل  262م�ل�ي��ون دره� ��م ،ما
يعادل  71.4/مليون دوالر./

و�أ� � �ش ��اد ف �خ��ام �ت��ه  -خ �ل�ال حفل
االفتتاح  -بالدور الريادي لدولة
الإمارات وقيادتها يف دعم حكومة
�أر� � � ��ض ال� ��� �ص ��وم ��ال ع �ل��ى تنفيذ
براجمها التنموية ،م�ؤكداً وقوف
الإم � ��ارات ب�شكل دائ ��م م��ع �شعب
�أر� � ��ض ال �� �ص��وم��ال ومت �ك �ي �ن��ه من
جت��اوز التحديات التي يواجهها
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وثمن ال��دور الريادي ال��ذي تقوم
ب ��ه دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات و�صندوق
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة يف موا�صلة
حتقيق م�سرية التنمية يف �أر�ض
ال�صومال من خالل دعم ومتويل
م���ش��اري��ع ري ��ادي ��ة ،الف �ت �اً �إىل �أن
احل �ك��وم��ة ت� ��أم ��ل يف �أن ي�ساهم
�إجن��از طريق ب��رب��رة – هرجي�سا
اال�سرتاتيجي يف تن�شيط حركة

التجارة واخلدمات الرئي�سية.
وق � ��ال رئ �ي ����س ج �م �ه��وري��ة �أر�� ��ض
ال�صومال� " :إن احلكومة ت�سعى
ج ��اه ��دة ل�ل�ارت �ق ��اء بالقطاعات
التنموية وتطوير البنية التحتية،
م �� �ش�يراً �إىل �أن اف �ت �ت��اح اجل�سر
�سيكون له ت�أثري كبري على زيادة
ح��رك��ة ان �ت �ق��ال الأ� �ش �خ��ا���ص بني
امل �ن��اط��ق احل �� �ض��ري��ة والريفية
بطريقة �آمنة وان�سيابية ،خا�صة
خ�ل�ال م��وا� �س��م الأم � �ط� ��ار ،حيث
ي�ضطر الآالف من ال�سكان لعبور
جم��اري الأودي� ��ة امل��ائ�ي��ة الجتياز
ال �ط��ري��ق مم ��ا ي �ع��ر���ض حياتهم
للخطر".
من جهته قال �سعادة حممد �سيف
ال �� �س��وي��دي ،م��دي��ر ع ��ام �صندوق
�أبوظبي للتنمية  -بهذه املنا�سبة

 � " :إن ت��د� �ش�ين �أوىل ج�سورم�شروع طريق بربرة – هرجي�سا
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ي� ��� �ش� � ّك ��ل نقلة
نوع ّية ت�ساهم يف حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف �أر�ض
ال�صومال ،ال �س ّيما و�أن امل�شروع
�سيعزز حركة ا�سترياد وت�صدير
امل �ن �ت �ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة والزراعية
ب�شكل خا�ص ،كما �سي�سهل �إجناز
الطريق مبرافقه املختلفة و�صول
ال�ب���ض��ائ��ع �إىل الأ�� �س ��واق املحلية
والإقليمية ".
و�أ� � �ض� ��اف � �س �ع ��ادت ��ه " :يحر�ص
��ص�ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية على
مت��وي��ل امل���ش��اري��ع اال�سرتاتيجية
التي من �شانها �أن حتقق التقدم
واالزده��ار ل�شعب �أر�ض ال�صومال
وت � � ��ؤث � ��ر ب �� �ش �ك��ل م� �ب ��ا�� �ش ��ر على

براجمها التنموية ذات الأولوية،
الف� �ت� �اً �إىل �أن ال �� �ص �ن��دوق يقوم
ب�ت�م��وي��ل جم�م��وع��ة م��ن امل�شاريع
احليوية يف قطاعات متنوعة مثل
ال �ط��اق��ة وال �ن �ق��ل ،مم��ا ي �ع��زز من
الن�شاط التنموي ال��ذي ت�شهده

البالد ".ويهدف م�شروع طريق
ب��رب��رة – ه��رج�ي���س��ا ك��ذل��ك �إىل
ت�سهيل احل��رك��ة امل ��روري ��ة لنقل
الركاب وتقليل زمن وتكلفة نقل
ال�ب���ض��ائ��ع ،وا� �س �ت �ه�لاك الوقود،
واحلد من احلوادث املرورية� ،إىل

جانب خف�ض االنبعاثات الناجتة
من ع��وادم املركبات ،كما وي�ساهم
امل� ��� �ش ��روع يف ت �ع��زي��ز الأن�شطة
االقت�صادية يف املدن الواقعة على
ام �ت��داد ال�ط��ري��ق ورب�ط�ه��ا باملدن
الرئي�سية يف �أر�ض ال�صومال.

�صدور العدد  578من جملة اجلندي

•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��درت جملة "اجلندي" التابعة
ل� ��وزارة ال��دف��اع ع��دده��ا رق��م 578
ل���ش�ه��ر م��ار���س  .2022وتناولت
املجلة يف عددها اجلديد باللغتني
ال �ع��رب �ي��ة والإجن �ل �ي ��زي ��ة ،بالبحث
وال �ت �ح �ل �ي��ل ع � � ��دداً م ��ن الق�ضايا
وامل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات احل � �ي ��وي ��ة و�أه� � ��م
الفعاليات والأخبار املتعلقة بوزارة
الدفاع والقوات امل�سلحة الإماراتية.
وجاءت "كلمة اجلندي" حتت عنوان

"ح�صن االحتاد" حيث قالت فيها:
" ُيعَدُّ تنظيم ال�ع��ر���ض الع�سكري
"ح�صن االحتاد" ،والذي يقام كل
�سنة يف �إم ��ارة م��ن �إم ��ارات الدولة،
م�ن��ا��س�ب��ة َت� ْ�ظ � َه��ر ف �ي �ه��ا ال�شجاعة
وال �ت �ف��اين وامل �ه �ن � َّي��ة ال �ع��ال �ي��ة التي
تتمتع بها عنا�صر القوات امل�سلحة،
وتمُ َ ِّكن اجلمهور من م�شاهدة �أبرز
�صفات القوة والتكامل بني الوحدات
ال�ع���س�ك��ري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ِّ
االط�ل��اع ع�ل��ى ال �ق��درات القتال َّية،
وم�ل�ام ��ح االل � �ت � ��زام واالن�ضباط

اللذين تت�سم بهما القوات امل�سلحة،
ومت ُّيزها بال�سرعة واملرونة والكفاءة
العالية ،وكلها �أم��ور تعك�س قدرتها
ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�م�ل�ي��ات الع�سكرية
للدفاع ع��ن ال��وط��ن وحماية �أمنه،
وتعك�س جوهر القيم التي ينبغي �أن
يت�شبَّع بها كل مواطن حري�ص على
دع��م �أم��ن بلده" .و�أ��ض��اف��ت املجلة
يف كلمتها� :أن "ح�صن االحت��اد "8
ال��ذي �سيقام ت��زام�ن�اً م��ع احتفاالت
الدولة بعامها اخلم�سني ،ن�ستذكر
فيه جهود القائد امل�ؤ�س�س ،املغفور

ل ��ه ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" يف تطوير
قواتنا امل�سلحة ،وتقدمها واالرتقاء
بها ..وما �أو�صلها �إىل هذه املرحلة
امل �ت �ط ��ورة ،ع ��دة وع � �ت� ��اداً� ،إال دعم
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة ب�ق�ي��ادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة "حفظه اهلل"،
وم �ت��اب �ع��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء

حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،ي�ساندهما
� �س �ي��دي � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  .وي��ر��ص��د ال�ع��دد اجلديد
مل�ج�ل��ة "اجلندي"� ،أب ��رز الأح ��داث
ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية،
و�أخ�ب��ار جديد ال�سالح والتطورات
العلمية والتكنولوجية التي و�صلت
�إل�ي�ه��ا التقنيات احل��دي�ث��ة والذكاء
اال�صطناعي يف امل�ج��ال الع�سكري.
وخ�ص�صت املجلة ملفها الرئي�سي

لعدد �شهر مار�س  2022للحديث
عن "دالالت توظيف ال�صاروخ نودول
يف �إ�سقاط قمر ا�صطناعي قدمي" ،
ويف ب� ��اب "درا�سات وحتليالت"،
�أع � ��دت جم �ل��ة "اجلندي" درا�سة،
ب �ع �ن��وان" :النفايات اخل� �ط ��رة يف
املن�ش�آت الع�سكرية" ،ودرا�سة �أخرى
ب�ع�ن��وان" :قوى الإق �ن��اع والدعاية
يف ال�سلم واحلرب" .و�أف��ردت املجلة
م�ساحات من �صفحاتها ال�ستعرا�ض
�آراء وحت�ل�ي�لات نخبة م��ن الكتاب
الإم��ارات�ي�ين وال�ع��رب للحديث عن

خم�ت�ل��ف ال �ق �� �ض��اي��ا والأم � � ��ور التي
تهم ال �ق��راء .ذوجت ��در الإ� �ش��ارة �إىل
�أن جم �ل��ة "اجلندي" ت�ع�م��ل منذ
ت�أ�سي�سها عرب نخبة من �أبرز الكتاب
واملتخ�ص�صني يف امل�ج��ال الدفاعي
والأمني من خمتلف �أنحاء العامل،

على ن�شر درا�سات وبحوث وتقارير
وم �ل �ف ��ات ع �� �س �ك��ري��ة متخ�ص�صة،
تتناول بالبحث والتحليل عدداً من
الق�ضايا واملو�ضوعات احليوية التي
تهم املتابع يف دولة الإمارات العربية
املتحدة واملنطقة العربية والعامل.
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املوارد الب�شرية والتوطني ت�ؤكد على ت�أدية الأجور مبواعيد ا�ستحقاقها عرب نظام حماية الأجور فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم �أمري الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير
•• دبي -وام:

�أكدت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني �ضرورة التزام �أ�صحاب العمل بت�أدية
الأجور للعاملني لديهم يف مواعيد ا�ستحقاقها وعلى النحو املتفق عليه يف
عقد العمل من خالل نظام حماية الأجور.
جاء ذلك مبوجب قرار وزاري تنفيذا للمر�سوم بقانون احتادي ب�ش�أن تنظيم
عالقات العمل والئحته التنفيذية وذلك يف �إط��ار تعزيز احلماية يف �سوق
العمل مبا ي�سهم يف زيادة جاذبية وانتاجية ال�سوق وا�ستقرار عالقة العمل
التعاقدية وهو ما يعد �أح��د �أب��رز م�ستهدفات املنظومة الت�شريعية ل�سوق
العمل .وق��ال حم�سن الن�سي مدير �إدارة �أنظمة التفتي�ش يف وزارة املوارد
الب�شرية وال�ت��وط�ين �إن ح�صول العامل على �أج ��ره يف م��وع��د ا�ستحقاقه
وبالقدر املتفق عليه يف عقد العمل يعد واحدا من احلقوق التي يتوجب على

�أ�صحاب العمل الإيفاء بها .ودعا �أ�صحاب العمل اىل التقيد التام بت�أدية �أجور
العاملني لدى من�شاتهم من خالل نظام حماية الأجور الذي يعمل مبوجب
الية الكرتونية من �ش�أنها ت�سهيل وتي�سري �سداد الأج��ور وذلك من خالل
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
وقال الن�سي �إنه مبوجب القرار ال��وزاري و�ضعت ال��وزارة منهجية تت�ضمن
�إج��راءات متدرجة حيال املن�ش�آت غري امللتزمة بت�أدية الأجور يف مواعيدها
من خالل نظام حماية الأج��ور وذلك وفقا ملدد الت�أخري يف ال�سداد وحجم
املن�ش�أة وعدد ون�سبة العاملني غري احلا�صلني على اجورهم.
و�أ�شار اىل �أهمية منظومة الر�صد والتفتي�ش االلكرتوين يف ال��وزارة من
حيث متابعة املن�شات ل�ضمان �سدادها للأجور ال �سيما من خ�لال تنفيذ
الزيارات امليدانية للمن�شات غري امللتزمة وحث �أ�صحابها على ت�أدية الأجور
من خالل النظام.

�أ�صدق التهاين و�أوفى الأماين مبوفور ال�صحة والعافية ومو�صول
•• �أبوظبي-وام:
الأفراح وامل�سرات ،كما �أعرب لكم عن م�شاطرتي �إياكم فرحة االحتفال
بعثت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام بالعيد الوطني الـ  61املجيد والذكرى الـ  31للتحرير ،جمددة
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة لكم التعبري عن اعتزازي مبا يجمع دولة الإمارات العربية املتحدة
التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" ،بر�سالة تهنئة �إىل ح��رم �صاحب ودولة الكويت ال�شقيقة و�أ�سرتينا و�شعبينا من الروابط التاريخية
ال�سمو الأمري ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح � ،صاحبة ال�سمو العميقة وبالأخوة الرا�سخة والتي تزداد قوة و�صالبة يوماً بعد يوم
ال�شيخة �شريفة �سليمان اجلا�سم مبنا�سبة اليوم الوطني وذكرى � ...سائلني اهلل تعاىل �أن يُعيد هذه املنا�سبة املجيدة ودول��ة الكويت
حترير دولة الكويت ال�شقيقة.
ال�شقيقة تنعم باطراد التقدم والرخاء وب��دوام العز واملجد والأمن
وفيما يلي ن�ص الر�سالة " :يُطيب يل �أن �أعرب ل�سموك ول�صاحب والأم��ان واالزده��ار يف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت عن نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت"..
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اكتمال خط القطار الذي يبلغ طوله  256كم وا�ستمر العمل عليه  47مليون �ساعة عمل

مكتوم بن حممد بن را�شد وذياب بن حممد بن زايد ي�شهدان ربط �إمارتي �أبوظبي ودبي بخط قطار مبا�شر �ضمن �شبكة قطار االحتاد
•• �أبوظبي -دبي -وام:

يف ت �ط��ور رئ�ي���س��ي لأك�ب�ر م�شروع
بنية حتتية يف دولة الإمارات� ،شهد
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزير
امل��ال �ي��ة و ��س�م��و ال���ش�ي��خ ذي� ��اب بن
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
دي ��وان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي رئي�س
جم �ل ����س �إدارة �� �ش ��رك ��ة االحت � ��اد
للقطارات- ،ربط �إمارتي �أبوظبي
ودب� ��ي ب��اخل��ط ال��رئ�ي���س��ي لـقطار
االحتاد ،حيث قام �سموهما بتثبيت
القطعة الأخرية على �سكة القطار
� ،إي��ذان�اً ببدء مرحلة جديدة من
التكامل اللوج�ستي واالقت�صادي
ب�ين الإم ��ارت�ي�ن ،ومت �ه �ي��داً لربط
بقية �إمارات الدولة ب�شبكة وطنية
م�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل���س�ك��ك احل��دي��دي��ة يف
دولة الإم��ارات .ي�أتي �إجن��از اخلط
ال��رئ�ي���س��ي ب�ي�ن �إم ��ارت ��ي �أبوظبي
ودب��ي يف �إط��ار "الربنامج الوطني
لل�سكك احلديدية" والذي �أطلقته
دول� ��ة الإم� � � ��ارات م � ��ؤخ� ��راً ،وحتت
مظلة م���ش��اري��ع اخل�م���س�ين ،حيث
ي �ع �ت�بر ال�ب�رن ��ام ��ج وال� � ��ذي تقدر
قيمته اال�ستثمارية ب�ـ  50مليار
دره ��م� ،أك�ب�ر منظومة م��ن نوعها
للنقل الربي على م�ستوى �إمارات
ال��دول��ة ك��اف��ة ،وال �ه��ادف��ة �إىلر�سم
م���س��ار ق �ط��اع ال���س�ك��ك احلديدية
لل�سنوات والعقود املقبلة ،حيث من
املتوقع �أن يوفر الربنامج فر�صاً
اقت�صادية ت�صل قيمتها �إىل 200
مليار درهم.
وب�ه��ذه املنا�سبة �أك��د �سمو ال�شيخ
م �ك �ت��وم ب ��ن حم �م��د ب ��ن را� �ش ��د �آل
م �ك �ت��وم �أن "الربنامج الوطني

•�آثار اقت�صادية وتنموية كبرية لربط �إمارتي �أبوظبي ودبي ب�شبكة قطار االحتاد للب�ضائع
• مكتوم بن حممد� :إجناز كبري لقطار االحتاد برئا�سة �أخي ال�شيخ ذياب بن حممد ...وامل�شروع �سريفع تناف�سية دولة الإمارات وير�سخ روح االحتاد بني كافة مناطقها
• ذياب بن حممد بن زايد  :قيادتنا الر�شيدة حري�صة على �إجناز هذا امل�شروع الوطني الكبري �ضمن �أف�ضل املوا�صفات واملعايري  ..وتراهن عليه لرت�سيخ تفوق وتناف�سية دولة الإمارات على املدى الطويل
لل�سكك احلديدية" يعك�س طموح
الإم � ��ارات وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا �إىل دخول
اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة مب�شاريع
ت �ن �م��وي��ة ��ض�خ�م��ة ت �ع��زز مكانتها
ك �م��رك��ز �إق �ل �ي �م��ي وع��امل��ي رائ� ��د يف
ق �ط ��اع ��ات ال� �ت� �ج ��ارة واالقت�صاد
واخلدمات اللوج�ستية.
و�أ�شار �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
�إىل �أن ا��س�ت�ك�م��ال �أع� �م ��ال اخلط
ال��رئ�ي���س��ي مل���ش��روع ق �ط��ار االحت ��اد
ب�ين دب��ي و�أب��وظ�ب��ي ميثل مرحلة
حم ��وري ��ة م�ه�م��ة ُت �ظ �ه��ر الفوائد
ال �ك �ب�يرة ل �ه��ذا امل �� �ش��روع الوطني
ال� �ه ��ادف �إىل رب ��ط ك��اف��ة �إم � ��ارات
ال��دول��ة وتعزيز عملية النقل بني

امل��راك��ز ال�صناعية واالقت�صادية،
وتي�سري التنقل لكافة املتواجدين
على �أر���ض دول��ة الإم ��ارات ،م�ؤكداً
�سموه "الآثار االقت�صادية لربط
�إم��ارت��ي �أبوظبي ودب��ي ع�بر قطار
االحت� ��اد �ستمتد ل���س�ن��وات طويلة
قادمة".
ك �م��ا ق� ��ال � �س �م��وه�" :إجناز كبري
لقطار االحتاد برئا�سة �أخي ال�شيخ
ذي� � ��اب ب ��ن حم � �م� ��د ...وامل� ��� �ش ��روع
��س�يرف��ع تناف�سية دول ��ة الإم� ��ارات
وي��ر� �س��خ روح االحت � ��اد ب�ي�ن كافة
مناطقها".
من جانبه �أك��د �سمو ال�شيخ ذياب
ب ��ن حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل نهيان

ع�ل��ى �أه�م�ي��ة �إجن ��از �أع �م��ال اخلط
الرئي�سي ل�شبكة ال�سكك احلديدية
ال ��ذي ي��رب��ط ب�ي�ن �أب��وظ �ب��ي ودبي
و�صو ًال �إىل ال�شارقة� ،ضمن �أعمال
املرحلة الثانية من م�شروع قطار
االحتاد ،يف حتقيق �أهداف امل�شروع
الرامية �إىل الربط املتكامل للمدن
وال�صناعات ب�شبكة قطارات �آمنة
وم�ستدامة ،مب��ا ي�ع��زز م��ن املكانة
اال�سرتاتيجية التي حققها امل�شروع
على �صعيد ق�ط��اع النقل والبنية
التحتية ،والذي ي�سهم من خاللها
يف تعزيز م�سرية التنمية امل�ستدامة
يف الدولة ،وتر�سيخ مكانه الإمارات
لتبقى يف ال���ص�ف��وف الأوىل على

امل�ستويني الإقليمي والعاملي .وقال
�سمو ال���ش�ي��خ ذي ��اب ب��ن حم�م��د ".
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة ح��ري���ص��ة على
�إجناز هذا امل�شروع الوطني الكبري
�ضمن �أف�ضل املوا�صفات واملعايري
 ...وت��راه��ن عليه لرت�سيخ تفوق
وت�ن��اف���س�ي��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات على
امل ��دى الطويل" ك�م��ا �أك ��د �سموه
"�إجناز اخل � ��ط ال��رئ �ي �� �س��ي بني
�أبوظبي ودب��ي هو حمطة رئي�سية
مل�شروع قطار االحت ��اد ...وحمطة
رئ �ي �� �س �ي��ة يف م� ��� �س�ي�رة التكامل
االق �ت �� �ص��ادي وال �ت �ن �م��وي يف دولة
الإمارات" واطلع �سموهما خالل
زي��ارة املوقع على ا�ستكمال �أعمال

م��د ق���ض�ب��ان ال���س�ك��ك احلديدية
ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن �أب��وظ �ب��ي ودبي
وال�شارقة ،والتي جتري يف منطقة
القدرة بدبي ،حيث تخلل الزيارة
رحلة بالقطار املخ�ص�ص لأعمال
ال�ت�ف�ق��د والإ� � �ش� ��راف ع �ل��ى تنفيذ
ال�شبكة والتي انطلقت من منطقة
ال �ق��درة نحو ج�سر �إك�سبو بدبي،
ك �م��ا اط �ل��ع ��س�م��وه�م��ا ع �ل��ى تقدم
�سري �أع�م��ال م�سار �شبكة امل�شروع
ال��وط �ن��ي اال� �س�ترات �ي �ج��ي "قطار
االحتاد" وال��ذي �سي�سهم يف ربط
�إمارات الدولة ببع�ضها البع�ض.
و�أ�� �ش ��اد ��س�م��وه�م��ا خ�ل�ال الزيارة
ب �ج �ه��ود م��وظ �ف��ي � �ش��رك��ة االحت ��اد

للقطارات ال��ذي��ن يعملون بكفاءة
نحو تطوير م�شروع �شبكة ال�سكك
احلديدية لدولة الإمارات ،و�إجناز
م��راح �ل �ه��وف��ق اجل� � ��دول الزمني
املعتمد ،وذل��ك بالتعاون مع كافة
اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة احتادياًوحملياً
واحل��ر���ص با�ستمرار على تقدمي
ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال ال��دع��م ال�ل�ازم لهذا
امل�شروع الوطني واال�سرتاتيجي،
وال � � � ��ذي � �س �ي ��وف ��ر � �ش �ب �ك��ة �سكك
حديدية وطنية حديثة وم�ستدامة
تعزز من املكانة الإقليمية الرائدة
لدولة الإمارات.
وي�سهم امل�شروع �ضمن �أه��داف��ه يف
رب��ط الإم� ��ارات ببع�ضها البع�ض،

مب��ا يُ�سهل وي�ع��زز م��ن ح��رك��ة نقل
ال �ب �� �ض��ائ��ع ع �ب�ر � �ش �ب �ك��ة ال�سكك
احل��دي��دي��ة والتقليل م��ن تكاليف
ال�ن�ق��ل ،وذل��ك مب��ا يحقق م�ساعي
ال�شركة الرامية �إىل ربط املجتمعات
ال�سكانية مبختلف املناطق واملراكز
التجارية وال�صناعية يف الدولة.
وي �ب �ل��غ ط � ��ول امل� ��� �س ��ار "طريف-
العوير"  256ك �ي �ل��وم�ت�را مبا
يت�ضمن  29ج�سراً و 60معرباً
و 137قناة لت�صريف املياه .وبلغ
�إجمايل �أعمال احلفر وال��ردم 46
مليون مرت مكعب .وقد �شارك يف
ال�ع�م��ل  13,300ع��ام��ل �أجن ��زوا
 47مليون �ساعة عمل.
وخ�لال كافة مراحل العمل التزم
ف��ري��ق ع �م��ل االحت � ��اد للقطارات
خالل �أعمال امل�سار ب�أعلى املعايري
وامل��وا� �ص �ف��ات ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي تعنى
ب��اجل��وان��ب ال�ب�ي�ئ�ي��ة وبال�سالمة
واجل� ��ودة ،وذل ��ك مب��ا ين�سجم مع
م�ساعي ال�شركة الرامية �إىل �إن�شاء
�شبكة �سكك حديدية وطنية وفق
�أعلى املعايري واملوا�صفات العاملية.
وتوا�صل �شركة االحتاد للقطارات
ال �ع �م �ل �ي��ات الإن �� �ش��ائ �ي��ة للمرحلة
الثانية من "قطار االحتاد" وفق
خ�ط��ط م��درو� �س��ة ووف ��ق اجل ��دول
الزمني املعتمد للم�شروع ،وكانت
ال���ش��رك��ة ق��د �أع �ل �ن��ت م� ��ؤخ ��راً عن
االن �ت �ه��اء م��ن  70%م��ن �أعمال
امل �� �ش��روع خ�ل�ال � � 27ش �ه��راً ،و�أن
�إجمايل عدد العاملني على امل�شروع
ه��و � 27أل ��ف خ�ب�ير وخم�ت����ص يف
�أك� �ث��ر م ��ن  3000م ��وق ��ع بناء
منت�شرة يف جميع �أنحاء الإمارات،
�أجن��زوا حتى دي�سمرب املا�ضي 76
مليون �ساعة عمل ،با�ستخدام �أكرث
من � 6000آلية ومعدة.

انعقاد االجتماع الأول للجنة املانحة ملجال جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر الهالل يو�سع نطاق م�ساعداته ال�شتوية للمت�أثرين من الأحوال املناخية يف ا�ستونيا
•• �أبوظبي-وام:

•• تالني -وام:

عقدت الأم��ان��ة العامة جلائزة خليفة الرتبوية
االج�ت�م��اع الأول للجنة العلمية امل��ان�ح��ة ملجال
ج��ائ��زة خ�ل�ي�ف��ة ال �ع��امل �ي��ة للتعليم امل �ب �ك��ر والتي
ط��رح �ت �ه��ا اجل� ��ائ� ��زة يف م �ط �ل��ع ال� �ع ��ام اجل� ��اري
وتت�ضمن فئتني هما فئة البحوث والدرا�سات
وف �ئ��ة ال�ب�رام ��ج وامل �ن��اه ��ج وامل �ن �ه �ج �ي��ات وط ��رق
ال �ت��دري ����س  .ح���ض��ر االج �ت �م��اع ال�بروف �ي �� �س��ور ..
�ستيفن ب��ارن��ت امل��دي��ر امل�ؤ�س�س للمعهد الوطني
لأبحاث التعليم املبكر بجامعة روجترز بالواليات
املتحدة الأمريكية رئي�س اللجنة املانحة و�أع�ضاء
اللجنة املانحة وهم الربوفي�سورة �إي��رام �سرياج
�أ�ستاذ تنمية وتعليم الطفل بجامعة �أك�سفورد
باململكة املتحدة وال�بروف�ي���س��ورة كايومي �أكيتا
عميد كلية ال��درا� �س��ات العليا بجامعة طوكيو
رئي�س جلنة الطفولة وتربية الأطفال يف مكتب
جمل�س ال��وزراء يف اليابان ،والربوفي�سورة جانا
فليمنج مديرة �إدارة تنمية الطفولة املبكرة يف
م�ؤ�س�سة �سالمة بنت حمدان �آل نهيان وفاطمة
�أحمد الب�ستكي مديرة جمموعة مدار�س ومدير
م�شروع تدري�س اللغة ال�صينية يف وزارة الرتبية
والتعليم يف الدولة وكذلك الدكتور ل�ؤي جارودي
م�ست�شار جم��ال ج��ائ��زة خليفة العاملية للتعليم
املبكر .
و �أكد الدكتور ل�ؤي جارودي  -خالل االجتماع -
على �أهمية هذا املجال الذي يج�سد اهتمام دولة
الإم��ارات بتد�شني من��وذج عاملي يُعلي من مكانة

و��س�ع��ت هيئة ال �ه�لال الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي ،ن�ط��اق م���س��اع��دات�ه��ا ال�شتوية
للمت�أثرين من تداعيات الربد و�سوء الأحوال املناخية يف ا�ستونيا ،وقدمت
الهيئة املزيد من امل�ساعدات التي ا�ستفادت منها � 15ألف ا�سرة من ال�سكان
املحليني والالجئني املنت�شرين يف مناطق متفرقة من البالد.
وقامت الهيئة خالل اليومني املا�ضيني عرب وفدها املوجود هناك برئا�سة
�سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي نائب الأمني العام للت�سويق وتنمية املوارد،
بتوزيع كميات كبرية من املعونات الإغاثية التي ت�ضمنت و�سائل التدفئة
والأغطية واملالب�س ال�شتوية وامل��واد الغذائية وم�ستلزمات الأطفال على
املت�أثرين.
و�أج ��رى ال��وف��د ال�ع��دي��د م��ن ال�ل�ق��اءات م��ع اجل�ه��ات املخت�صة يف ا�ستونيا،
للتعاون وتن�سيق امل�ساعدات ل�ضمان و�صولها لأك�بر عدد من املت�ضررين
من تداعيات ف�صل ال�شتاء ،كما اطلع الوفد من تلك اجلهات على الأو�ضاع
الإن�سانية ب���ص��ورة ع��ام��ة واملتطلبات الإن�سانية ال�ت��ي حتتاجها ال�ساحة
اال�ستونية يف الوقت الراهن.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ال�ت�ق��ى ال��وف��د م �ع��ايل �سغني ري���س��ال��و وزي� ��رة ال�ش�ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ،بح�ضور ممثلني م��ن ��س�ف��ارة ال��دول��ة يف ال���س��وي��د ورئي�سة
ال�صليب الأح �م��ر اال� �س �ت��وين وع ��دد م��ن امل���س��ؤول�ين يف وزارة اخلارجية
اال�ستونية وال�ش�ؤون االجتماعية.
و�أ��ش��ادت ري�سالو مب�ب��ادرات دول��ة الإم��ارات وقيادتها الر�شيدة يف املجاالت
الإن�سانية والتنموية ،وقالت �إن الإمارات كانت دائمة احل�ضور على ال�ساحة
اال�ستونية ع�بر ب��راجم�ه��ا وم�شاريعها ال�ت��ي ت�خ��دم ق�ط��اع��ات وا��س�ع��ة من
ال�شعب اال�ستوين ،و�أعربت عن تقديرها للجهود التي ت�ضطلع بها هيئة
الهالل الأحمر الإم��ارات��ي حاليا مل�ساعدة املت�أثرين من الأح��وال املناخية
خا�صة يف املناطق الأكرث ت�ضررا ،ونقلت معايل الوزيرة للوفد �شكر وتقدير

ال�ط�ف��ل وي��وف��ر ل��ه ال�ب�ي�ئ��ة امل �ع��ززة ع�ل��ى الإب ��داع
واالبتكار وي�صقل �شخ�صيته ويفتح مداركه على
م��ا ي�شهده الع�صر م��ن ت�ط��ور علمي وت�ق�ن��ي يف
جميع امل �ج��االت  .م��ن جانبه ق��ال الربوفي�سور
�ستيفن بارنيت �إن مرحلة الطفولة املبكرة تع ّد
م��ن امل��راح��ل الت�أ�سي�سية املُه ّمة يف ت�شكيل حياة
الإن�سان والغاية من �إط�لاق هذا املجال جلائزة
خليفة العاملية للتعليم املبكر يتمثل يف تر�سيخ
ثقافة التم ّيز و�إثراء القطاع الرتبوي بالدرا�سات
تخ�ص�صة وال�سيا�سات التي ُت�ساعد على حتقيق
امل ُ ّ
نقل ٍة نوعي ٍة ملنظومة التعليم ورع��اي��ة الطفولة
ا��س�ت�ن��ادًا �إىل �أرق ��ى امل�ع��اي�ير العاملية �إ��ض��اف� ًة اىل
حت�ف�ي��ز ال �ك �ف��اءات ال�ب���ش��ري��ة ع�ل��ى ط ��رح ال ��ر�ؤى
التطويرية الطموحة لدولة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة  .ون��اق ����ش االج �ت �م��اع اخل �ط��ة الزمنية
للدورة احلالية لهذا املجال والذي بد�أ ا�ستقبال

طلبات املر�شحني من الأف��راد وامل�ؤ�س�سات وفرق
العمل على م�ستوى الدولة اعتباراً من  10يناير
املا�ضي وي�ستمر قبول الطلبات حتى  31مار�س
املقبل وبعدها تتم عمليات فرز هذه الطلبات من
قبل جلنة الفرز املتخ�ص�صة بحيث يتم �إعالن
�أ��س�م��اء الفائزين يف يوليو املقبل  .وا�ستعر�ض
�أع���ض��اء اللجنة خ�لال االج�ت�م��اع م��ا مت �إجنازه
منذ �إط�ل�اق ه��ذا امل�ج��ال والفعاليات والأن�شطة
ال�ت��ي ت�ع��زز م��ن ال��وع��ي املجتمعي على م�ستوى
ال�ع��امل ب�ش�أنه �إ��ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض تقدميي عن
كيفية و�آليات التحكيم الإلكرتوين لهذا املجال
وا�ستخدام النظام الإل�ك�تروين للتحكيم وقبول
ملفات املر�شحني وغ�يره��ا م��ن الأم ��ور التقنية
امل��رت�ب�ط��ة بتي�سري عملية ال�ت�ق��دم الإلكرتوين
للمر�شحني م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل وتعزيز
التوا�صل معهم .

حكومتها وال�شعب اال�ستوين للإمارات قيادة و�شعبا على مواقفها املنا�صرة
دائما للأو�ضاع الإن�سانية يف بالدها.
�إىل ذلك التقى وفد الهالل الأحمر الإماراتي ،بيتينا بي�سكينا نائب عمدة
العا�صمة اال�ستونية تالني ،وا�ستعر�ض معها الظروف الإن�سانية املحيطة
باملت�أثرين داخل العا�صمة ويف املناطق املجاورة ،و�شاركت بيتينا يف توزيع
امل�ساعدات مع الوفد يف عدد من �أحياء العا�صمة.
من جانبه �أك��د حمود اجلنيبي على �أن ما تقوم به هيئة الهالل الأحمر
من جهود �إن�سانية وعمليات �إغاثية يف ا�ستونيا هو واجب عليها للحد من
املعاناة الإن�سانية ب�صورة عامة ،وحت�سني ظ��روف املت�أثرين من تداعيات
ف�صل ال�شتاء ب�صفة خا�صة ،وق��ال �إن خطة توزيع امل�ساعدات يف ا�ستونيا
ج�سدت حر�ص الهيئة على تو�سيع مظلة امل�ستفيدين من ال�سكان الأ�صليني
والالجئني م��ن ع��دد م��ن اجلن�سيات الأخ ��رى ،ومت تخ�صي�ص جانب من
امل�ساعدات للمت�أثرين من تداعيات جائحة كوفيد ،-19مراعاة لظروفهم
ال�صحية.
و�أ�شار اجلنيبي �إىل �أن الهيئة عززت م�ساعداتها ال�شتوية هذا العام ن�سبة
للظروف ال�صحية التي يواجهها العامل حاليا ب�سبب جائحة كورونا ،لذلك
كان البد من توفري الظروف املالئمة للم�ستهدفني من برنامج امل�ساعدات،
وتعزيز �سبل الوقاية لهم وحمايتهم من النزالت و�أمرا�ض ال�شتاء حتى ال
يكونوا عر�ضة للإ�صابة باجلائحة ،وجدد التزام الهيئة بتقدمي املزيد من
االحتياجات الإن�سانية للمت�أثرين والالجئني يف ا�ستونيا ،نظرا للتحديات
الإن�سانية التي ال تزال تواجههم خالل ف�صل ال�شتاء ،حيث تعرف املناطق
التي يتواجدون فيها بربودتها ال�شديدة وطق�سها املتقلب.
و�أ� �ش��اد نائب الأم�ي�ن ال�ع��ام بتعاون اجل�ه��ات اال�ستونية املخت�صة م��ع وفد
الهالل الأحمر ،ما كان له �أكرب الأُثر يف اجناز مهمته بال�صورة التي حققت
تطلعات اجلانبني ،ووفرت االحتياجات الأ�سا�سية لآالف الأ�سر امل�ستفيدة
من برنامج امل�ساعدات ال�شتوية يف ا�ستونيا.
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م�ست�شفى الكويت بدبي ينظم ور�شة اجلراحة االفرتا�ضية للتقومي الفكي
•• دبي-وام:

04

نظم م�ست�شفى الكويت بدبي التابع مل�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية
ور�شة تدريبية حول التخطيط اجلراحي الإفرتا�ضي للتقومي الفكي
"تقنية التخطيط اجلراحي ثالثي الأبعاد" ا�ستهدفت تدريب �أكرث من
 50من �أطباء وطبيبات جراحة الوجه والفكني و�أطباء تقومي الأ�سنان
على تقنية التخطيط اجلراحي االفرتا�ضي.
وتعترب تقنية التخطيط اجلراحي ثالثية الأبعاد واحدة من اخلدمات
ال��ري��ادي��ة ال �ب��ارزة التي دخلت �إىل منظومة امل�ؤ�س�سة باعتبارها تقنية
فائقة الذكاء ت�ستخدم التخطيط اجلراحي االفرتا�ضي ثالثي الأبعاد
يف جراحة الوجه والفكني وجراحات اال�سنان ما يعترب تطوراً كبرياً يف
جراحة الفكني.

كما تعترب هذه التقنية من �أهم الو�سائل املتبعة عاملياً لتخطيط احلاالت
اجلراحية التجميلية واملعقدة وذلك من خالل التخطيط امل�ستند �إىل
البيانات الدقيقة للإجراءات اجلراحية والت�صميم الفعال ويعترب من
�أوائل الربنامج يف العامل مت ّكن من تخطيط وحتقيق حلول افرتا�ضية
خم�ص�صة للمر�ضى على من�صة واحدة.
و�أك��د الدكتور �سامل الكعبي �أخ�صائي اجل��راح��ات الفكية التقوميية يف
م�ست�شفى الكويت بدبي �أن م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للخدمات ال�صحية ويف
�إطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة �إىل رفع جودة اخلدمات ال�صحية وتعزيزها
باملمكنات التقنية زودت امل�ست�شفى بهذه التقنية املتطورة التي تعتمد على
ال��ذك��اء اال�صطناعي بهدف االرت�ق��اء بجراحات "الوجه والفكني" من
خالل �أحدث التقنيات التكنولوجية فائقة الذكاء.
و�أ�ضاف �أن الدعم الذي توفره امل�ؤ�س�سة للم�ست�شفيات ومراكز الرعاية

حممد ال�شرقي ي�ستقبل عبداهلل احلفيتي مبنا�سبة تخرجه من �أكادميية �شرطة دبي
•• الفجرية -وام:

حمد ال�شرقي ي�ستقبل عبداهلل وعبدالعزيز البادي حل�صولهما على الدكتوراه
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،يف ق�صر الرميلة
ك�لا م��ن ع�ب��داهلل �سيف ال �ب��ادي ،وعبدالعزيز البادي،
حل�صولهما ع�ل��ى ��ش�ه��ادة ال��دك �ت��وراه م��ن ج��ام�ع��ة عني
�شم�س يف جمهورية م�صر العربية.
وا�ستمع �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،من كليهما� ،إىل
�شرح عن املوا�ضيع التي ناق�شتها ر�سالتهما يف كل من

تخ�ص�صَ ي �إدارة الأعمال والقانون العام.
وه� ّن��أ �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،عبداهلل البادي
وع�ب��دال�ع��زي��ز ال� �ب ��ادي ،ع�ل��ى حتقيقهما ه ��ذا الإجن ��از
العلمي ،متمن ًيا لهما التوفيق والنجاح.
وع�ّب�رّ كل من عبداهلل البادي وعبدالعزيز البادي عن
�شكرهما ل�صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،لدعم �سموه
لأب�ن��اء ال��وط��ن وت�شجيعه لهم على حتقيق امل��زي��د من
الإجن��ازات امل�شرفة.ح�ضر اللقاء �سعادة حممد �سعيد
ال�ضنحاين مدير الديوان الأمريي بالفجرية.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة ن��ائ��ب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،وبح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن
�أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة اجتماع
املجل�س التنفيذي ال��ذي عقد �صباح �أم����س يف مكتب
�سمو احلاكم .بحث املجل�س خالل اجتماعه جمموعة
م��ن امل��و��ض��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه ،واتخذ
حيالها ال�ق��رارات التي ت�صب يف م�صلحة الإم ��ارة من
خ�لال تطوير العمل احلكومي ورف��د الإم��ارة ب�أف�ضل
البنى التحتية يف خمتلف امل �ج��االت .وناق�ش املجل�س
ع��دداً من مقرتحات هيئة ال�شارقة ال�صحية الهادفة
لتطوير اخل��دم��ات ال�صحية ،وت��وف�ير �أف���ض��ل املرافق
والفحو�صات لكافة امل�ستفيدين مبا يعزز من م�ستوى
الرعاية ال�صحية وجودتها يف كافة مدن ومناطق �إمارة
ال�شارقة.
واطلع املجل�س على تقرير مراكز "مدد" التابعة ملجل�س

ال�صحية التابعة لها �أحدث نقلة نوعية يف م�ستوى وجودة اخلدمات التي
توفرها للمتعاملني وارتقى بقدرات وكفاءات هذه املراكز بالإ�ضافة �إىل
�أن �إ�شرافها على الربامج التدريبية املتعلقة باخلدمات احلديثة �أ�سهم
يف متكني ال�ك��وادر الطبية والتمري�ضية مما ق��اد �إىل ت�سريع ا�ستجابة
املراكز وامل�ست�شفيات للحاالت اجلراحية ورفع من دقة �أعمالها وعزز من
خمرجاتها الطبية.
وتعترب هذه الور�شة �أول ور�شة تدريبية بعد �أن زودت م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية م�ست�شفى الكويت بدبي بتقنية التخطيط اجلراحي
يف مطلع ال�ع��ام اجل��اري حيث �أطلعت �أط�ب��اء وطبيبات ج��راح��ة الوجه
وال�ف�ك�ين و�أط �ب��اء ت�ق��ومي الأ� �س �ن��ان يف امل�ست�شفى ع�ل��ى �آل �ي��ات اجلراحة
االفرتا�ضية للوجه والفكني.
وا�ستعر�ضت الور�شة  -التي قدمها كل من الطبيب الزائر الدكتور ميلفن

مانينكي من هولندا والدكتور �سامل الكعبي املخت�صني يف اجلراحات
الفكية التقوميية  -عدداً من العمليات اجلراحية التي مت �إجرا�ؤها خالل
اال�سبوع املا�ضي با�ستخدام هذه التقنية بالإ�ضافة �إىل مناق�شة جمموعة
من احلاالت املعقدة لدى الأطباء و حتليلها با�ستخدام تقنية التخطيط
اجلراحي االفرتا�ضي.
ووفرت م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية لعدد كبري من امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية التابعة لها م�ؤخراً حزمة من اخلدمات ال�صحية التي
تعتمد على ال��ذك��اء اال�صطناعي وتقنية الطباعة ثالثية الأبعادحيث
تفردت امل�ؤ�س�سة بدعم منظومتها من اخلدمات ال�صحية بـ  16م�شروعاً
ذكياً بع�ضها ي�ستخدم للمرة الأوىل على م�ستوى العامل فيما ي�ستخدم
بع�ضها الآخ��ر للمرة الأوىل على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط مما
�أحدث قفزة نوعية يف جودة اخلدمات ال�صحية الذكية يف الدولة.

ال�شارقة للتعليم واملعنية بتقدمي الرعاية الرتبوية
والتعليمية لرفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة
امل�ستهدفني وفق خطط مدرو�سة وبرامج عالجية يتم
و�ضعها بالتعاون والتن�سيق مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
وتهدف املراكز �إىل رفع امل�ستوى التح�صيلي للطالب
من ذوي التح�صيل املتدين ،وتقدمي الرعاية التعليمية
والنف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة للفئات امل�ستهدفة ،وتعزيز
ال�شراكة املجتمعية ب�ين م�ؤ�س�سات املجتمع لالرتقاء
بالأداء التعليمي .وت�ضمن التقرير �أعداد املنت�سبني وفقاً
للفئات امل�ستهدفة مع �إح�صائيات وبيانات املخرجات
التعليمية والأن�شطة للأعوام ال�سابقة .واعتمد املجل�س
م��ذك��رة التفاهم امل��زم��ع �إب��رام�ه��ا ب�ين جمل�س ال�شارقة
للتعليم وامل��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي لتنمية ال�ط�ف��ول��ة املبكرة
باجلمهورية العربية ال���س��وري��ة ،وال�ت��ي ت��أت��ي لتن�سيق
اجلهود نحو تقدمي �أف�ضل املمار�سات يف جمال رعاية
الطفولة املبكرة والتعليم والت�أهيل من خ�لال تبادل
اخلربات وال�سعي لتطوير ودعم �أطر التفاهم امل�شرتك
يف �آليات العملية التعليمية ال�شاملة لدى الطرفني.

ا�ستقبل �سمو ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية،
يف م�ك�ت�ب��ه ب ��ال ��دي ��وان الأم� �ي��ري،
م � �ل� ��ازم ث � � ��اين ع� � �ب � ��داهلل را� � �ش ��د
احل�ف�ي�ت��ي ،مبنا�سبة ت�خ��رج��ه من
�أكادميية �شرطة دبي.
وه �ن ��أ ��س�م��و ويل ع �ه��د الفجرية،
عبداهلل احلفيتي ،على تخرجه من
الأكادميية بنتائج م�شرفة �ضمن
حفل تخريج اخلم�سني الذي �أقيم
يف �إك �� �س �ب��و دب ��ي ف�ب�راي��ر املا�ضي،
متمن ًيا له التوفيق والنجاح يف �أداء
مهامه العملية �إىل جانب زمالئه
من حماة الوطن .و�أ ّك��د �سمو ويل
عهد الفجرية ،دعم �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حمد ب��ن حممد ال�شرقي
ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الأع � �ل � ��ى حاكم
ال �ف �ج�ي�رة ل �ل �� �ش �ب��اب ،وتوجيهات
�� �س� �م ��وه ب � �� � �ض� ��رورة مت �ك �ي �ن �ه��م يف
ال �ق �ط��اع��ات ال �ه��ام��ة وت�سليحهم
ب��امل �ه��ارات وامل �ع��ارف ال�ل�ازم��ة مبا
يعزز م�سرية التنمية ال�شاملة يف
وج��ه م�لازم ثاين
الدولة .ب��دورهّ ،
عبداهلل احلفيتي� ،شكره وامتنانه
�إىل � �س �م��و ويل ع �ه��د الفجرية،
على دع��م �سموه املتوا�صل ل�شباب
ال��وط��ن وت�شجيعهم على متابعة
ال�ع�م��ل اجل ��اد لتحقيق م�ستقبل
مزهر بالعطاء وخدمة الوطن.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي
م ��دي ��ر م �ك �ت��ب � �س �م��و ويل عهد
الفجرية.

جامعة الإمارات ت�ست�ضيف قمة دولية للتعليم العايل حول البيئات الداعمة لالبتكار

زكي ن�سيبة :اجلامعات هي قوة ا�ستقرار يف املجتمع ،تعزز الأمن وحتقق اال�ستدامة
•• العني-الفجر:

ان �ط �ل �ق��ت يف ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات
العربية املتحدة �صباح �أم�س قمة
ك�ي��و �أ� ��س للتعليم ال �ع��ايل لل�شرق
الأو� � �س ��ط و�إف��ري �ق �ي��ا " وت�ستمر
ح�ت��ى ال�ث��ال��ث م��ن م��ار���س اجلاري
حت��ت ��ش�ع��ار "البيئات التمكينية
لالبتكار" .كيو �أ�س هواملزود الرائد
ع��امل � ًي��ا ل �ل �خ��دم��ات والتحليالت
وال � ��ر�ؤى ل�ق�ط��اع التعليم العايل
العاملي .تناق�ش ال��وف��ود امل�شاركة
يف القمة �ضرورة االبتكار لتوفري
م�ؤ�س�سات و�أنظمة تعليمية مرنة
وق � ��ادرة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل يف
ع ��امل م��ن ع ��دم ال�ي�ق�ين والتقلب
العاملي .كما �ستبحث الوفود �أهمية
االب� �ت� �ك ��ار يف ت �ع��زي��ز اال�ستدامة
االجتماعية والبيئية واالقت�صادية
يف املنطقة.
ويف كلمة �أمام اجلل�سة االفتتاحية
للم�ؤمتر� ،أع��رب معايل زك��ي �أنور
ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف لرئي�س
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
والرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ،ع ��ن �سعادته
مب�خ��اط�ب��ة ح���ض��ور مي�ث��ل التنوع
ال �ك��ام��ل ل� ��دول ال �� �ش��رق الأو�سط
ومنطقة �إفريقيا و�أكرب جمموعة
م �ت �ن��وع��ة م ��ن امل ��ؤ� �س �� �س ��ات التي
يتكون منها قطاع التعليم العايل،
بالإ�ضافة �إىل العديد من �أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني بقطاع التعليم
العايل ".
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه �" :سنتعاون معا
يف �سبيل حتقيق غ��اي��ات التعليم
العايل يف منطقة كبرية ومتعددة
الأوج � � � � � ��ه ،وت � �ت � �ط� ��ور مب� �ع ��دالت
خم �ت �ل �ف��ة ،وحت �� �ض��ى مب�ستويات
خمتلفة م��ن امل � ��وارد .و�ستتناول
�أع�م��ال ه��ذا امل��ؤمت��ر درا��س��ة �أ�شكال
وع �م �ل �ي��ات االب �ت �ك��ار امل �ط �ل��وب��ة يف

ج�م�ي��ع �أن �ح��اء امل�ن�ط�ق��ة ،وحتديد
ك��اف��ة امل �ت �ط �ل �ب��ات ع�ب�ر جمموعة
متنوعة م��ن م�ؤ�س�ساتنا لتمكني
االبتكار ".
وقد ق�صد الرئي�س الأعلى �أن يكون
خطابه مبثابة دليل للمناق�شات يف
ال�ق�م��ة .وو��ض��ع االب�ت�ك��ار يف �سياق
غ ��اي ��ات و�أه � � ��داف اجل��ام �ع��ة ،كما
و� �ض��ع �إط � � ��ا ًرا �أخ�ل�اق � ًي��ا ل �ـ "بيئة
داعمة لالبتكار" .واختتم ببع�ض
امل�لاح �ظ��ات ح ��ول �أه �م �ي��ة التنوع
امل ��ؤ� �س �� �س��ي يف ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل يف
املنطقة.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �غ��اي��ات اجلامعة،
و��ص��ف الرئي�س الأع �ل��ى اجلامعة
ب ��أن �ه��ا "مهد االبتكار" .بقوله:
"اجلامعات م��دف��وع��ة بالرغبة
يف ال �ب �ح��ث ع��ن م �ع��رف��ة جديدة،
ومناق�شة البدائل ،وتعزيز احلالة
الإن�سانية على �أو�سع نطاق .تولد
اجلامعات املعرفة وامل�ه��ارات التي
ت�ت�ط�ل�ب�ه��ا ال �� �ص �ن��اع��ة واحلكومة
وامل �ج �ت �م��ع الأو� � �س� ��ع .ك �م��ا متتلك
اجل��ام�ع��ات �أي��ً��ض��ا جمموعة �أو�سع
ب�ك�ث�ير م��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي تعترب

� � �ض� ��روري� ��ة ل�ل�اب� �ت� �ك ��ار " .ح ��دد
ال��رئ �ي ����س الأع� �ل ��ى ه� ��ذه النتائج
على �أنها "حافز الطموح ،و�أدوات
احل��وار احل���ض��اري ،وال �ق��درة على
التعاي�ش ال�سلمي وحل امل�شكالت،
ودع� � ��م الأف� � � � ��راد ل �ي �ك��ون لديهم
�شغف للمعرفة ،وحتمل املخاطر،
وحت�ق�ي��ق الأه� � ��داف .والأه � ��م من
ذل��ك �أن التعليم اجل��ام�ع��ي مينح
ك��ل خ��ري��ج م�ستوى م��ن الكرامة
وال �� �ش �ع��ور ب�ق�ي�م��ة ال � ��ذات .ي�صبح
اخلريجون م�صدر فخر لأ�سرهم،
ويوا�صلون العمل ب�شكل منتج يف
جمتمعاتهم".
وفقًا لهذا املنطق ،خل�ص الرئي�س
الأعلى �إىل �أن "اجلامعات هي قوة
ا�ستقرار يف املجتمع ،تعزز الأمن
وحت�ق��ق اال��س�ت��دام��ة االجتماعية.
وه� � ��ذه الأه � � � ��داف ه ��ي �أ�سا�سية
ل�لاب�ت�ك��ار ل�ي�ك��ون ذا قيمة دائمة.
كما �إن�ه��ا ج��زء �أ�سا�سي م��ن البيئة
التمكينية لالبتكار ".
و�أ�ضاف الرئي�س الأعلى قائال �إن
البيئة التمكينية لالبتكار يجب �أن
ت�سرت�شد ب�إطار �أخالقي .يجب �أن

يقوم االبتكار على �أ�سا�س جمموعة
م��ن امل �ب��ادئ ال�ت��ي متكننا م��ن حل
الأزم��ات العاملية الهائلة ،وحاالت
عدم اليقني ،وال�صراعات ،والفقر
الذي تعاين منه جميع الدول.
و�أك��د الرئي�س الأعلى على املبادئ
الع�شرة ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ع �ل��ى م � ��دى اخلم�سني
ع��ا ًم��ا ال �ق��ادم��ة ك�م�ث��ال ع�ل��ى مثل
ه ��ذا الإط� � ��ار الأخ �ل�اق� ��ي .وق ��ال:
“مبد�آن �أ� �س��ا� �س �ي��ان ه�م��ا تعزيز
االحتاد ال�سيا�سي لدولة الإمارات
العربية املتحدة وتعزيز اقت�صاد
ح� �ي ��وي ودي �ن��ام �ي �ك��ي وخمتلط.
ك�م��ا حت ��دد ث�لاث��ة م �ب��ادئ �أخ ��رى
الأدوات التي �ستمكن من حتقيق
هذه الأهداف " .و�أ�ضاف "�سنطور
ر�أ�س املال الب�شري ،و�سنو�سع حدود
متيزنا الرقمي والتقني والعلمي،
و��س�ن��وا��ص��ل �سيا�ستنا اخلارجية
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االن�ف�ت��اح والتعاون
متعدد الأط ��راف .كما �إن املبادئ
اخلم�سة املتبقية تعلمنا � ً
أي�ضا �أننا
ل��ن ن�ن�ج��ح يف ت�ق��دم�ن��ا ال�سيا�سي
واالقت�صادي �إال �إذا �سعينا وراقبنا

مرمي املهريي تطلق البوابة الإلكرتونية للم�ستح�ضرات البيطرية
•• دبي -وام:

د�ستورية الوطني االحتادي تعتمد تقريرها حول �سيا�سة وزارة العدل ب�ش�أن التوجيه الأ�سري
•• دبي-الفجر:

اع �ت �م��دت جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال��د� �س �ت��وري��ة والت�شريعية
والطعون يف املجل�س الوطني االحت��ادي خالل اجتماع
عقدته يف مقر الأم��ان��ة العامة ب��دب��ي ،برئا�سة �سعادة
عائ�شة حمـمـد امل�ل�ا رئي�سة ال�ل�ج�ن��ة ،ت�ق��ري��ره��ا حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أن التوجيه الأ�سري.
ح�ضر االجتماع� ،أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من� :سارة
حممد فلكناز م�ق��ررة اللجنة لهذا االج�ت�م��اع ،و�أحمد
عبداهلل ال�شحي ،وكفاح حممد الزعابي� ،أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي.
ون��اق���ش��ت ال�ل�ج�ن��ة م��و� �ض��وع ��س�ي��ا��س��ة وزارة ال �ع��دل يف
� �ش ��أن ال �ت��وج �ي��ه الأ�� �س ��ري ��ض�م��ن حم� ��اور الت�شريعات

واال�سرتاتيجية املعنية بالتوجيه الأ��س��ري ،والتن�سيق
بني وزارة العدل واجلهات املعنية بالتوجيه الأ�سري،
وج�ه��ود وزارة ال�ع��دل يف التعريف ب�أهمية دور مراكز
التوجيه الأ�سري واملوجهني الأ�سريني.
ويت�ضمن التقرير مالحظات وتو�صيات اللجنة التي
تو�صلت �إليها خالل مناق�شتها للمو�ضوع ،حيث عقدت
يف �سبيل درا�ستها للمو�ضوع ،ل�ق��اءات مع اجلهات ذات
ال�صلة بقطاع التوجيه الأ�سري ،ونظمت حلقة نقا�شية
ب�ع�ن��وان واق��ع التوجيه الأ� �س��ري يف ال��دول��ة ،مب�شاركة
خمت�صني يف التوجيه الأ�سري و�شخ�صيات جمتمعية،
وط��رح��وا ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ت��وج�ي��ه الأ�سري
والعاملني يف ه��ذا القطاع واحل�ل��ول املنا�سبة للتغلب
عليها.

�أط�ل�ق��ت م�ع��ايل م��رمي ب�ن��ت حممد
�سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة التغري
املناخي والبيئة البوابة االلكرتونية
الرقمية للم�ستح�ضرات البيطرية
 E-Vet Gateاملن�صة الرقمية
ال �� �ش��ام �ل��ة ل �ك��اف��ة امل�ستح�ضرات
اخلا�صة بهذا املجال.
وي ��أت��ي �إط�ل��اق ال �ب��واب��ة ا�ستكما ًال
ل ��دور ال � ��وزارة يف ��ض�م��ان التطبيق
ال�سليم للقانون االحت ��ادي رق��م 9
ل�سنة  2017ب�ش�أن امل�ستح�ضرات
ال �ب �ي �ط��ري��ة وال � ��ذي ي �ن �ظ��م عملية
ت � ��داول امل���س�ت�ح���ض��رات البيطرية
وطرق و�ضوابط الرقابة للحد من
ال�ت�ج��اوزات الناجتة عن املمار�سات
اخلاطئة يف عملية التداول.
وق� ��ال� ��ت م� �ع ��ايل م � ��رمي امل� �ه�ي�ري:
"تنمية ال�ث�روة احل�ي��وان�ي��ة متثل
�أحد �أولويات الوزارة �ضمن توجهها
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ل �ت �ع��زي��ز االم� ��ن

والغذائي ،لذا تعمل عرب منظومة
متكاملة على �ضمان �صحتها عرب
تعزيز ال��رق��اب��ة على امل�ستح�ضرات
ال � �ب � �ي � �ط� ��ري� ��ة..ومت � �ث� ��ل ال � �ب� ��واب� ��ة
الإلكرتونية اجلديدة رافداً جديداً
لت�سهيل �إط�لاع العاملني يف جمال
الرثوة احليوانية على امل�ستح�ضرات
الأمنة واملعتمدة املتداولة يف ال�سوق
املحلي،موا�صفاتهاوا�ستخداماتها".
وتهدف البوابة اجلديدة �إىل توفري
تطبيق ي�ساعد الأطباء البيطريني
العاملني يف كافة املجاالت الطبية
البيطرية ومربي الرثوة احليوانية
ب � ��االط �ل��اع ع� �ل ��ى امل�ستح�ضرات
ال �ب �ي �ط��ري��ة امل �� �س �ج �ل��ة يف ال ��دول ��ة،
ب�شكل ي�ضمن ت��داول امل�ستح�ضرات
البيطرية من م�صادر موثقة واحلد
من تداول الأخرى جمهولة امل�صدر
�أو غ�ير امل�سجلة ،م��ا ي�ساهم ب�شكل
مبا�شر يف تعزيز ال�صحة احليوانية،
وبالتبعية ال�صحة العامة و�صحة
ال �ب �ي �ئ��ة ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل خف�ض

خماطر انت�شار الأمرا�ض الوبائية
واملعدية وما يرتتب على ذلك من
رفع معدالت االمن احليوي وتعزيز
�سالمة الغذاء.
وت �ع��د ال �ب��واب��ة ال��رق �م �ي��ة ،الأوىل
�إق�ل�ي�م�ي�اً وع��امل �ي �اً يف ت��وف�ير قائمة
�شاملة بامل�ستح�ضرات البيطرية
امل�سجلة.
و�سيتم حتديث البوابة ب�شكل دوري
م��ع ت��وف�ير ك��اف��ة ال�ب�ي��ان��ات املتعلقة

بامل�ستح�ضر البيطري والن�شرات
الداخلية له بالإ�ضافة اىل بيانات
ال �� �ش��رك��ة امل���ص�ن�ع��ة وا� �س ��م الوكيل
املحلي و�أي بيانات �أخرى.
��س��وف تتوفر ال�ب��واب��ة االلكرتونية
��ض�م��ن ال�ت�ط�ب�ي��ق ال ��ذك ��ي ل� �ل ��وزارة
وع �ل��ى امل ��وق ��ع اخل ��ارج ��ي ل� �ل ��وزارة
وت �ت �ي��ح االط� �ل��اع امل �ب��ا� �ش��ر جلميع
امل� �ه� �ت� �م�ي�ن يف ه� � ��ذا امل� � �ج � ��ال على
حزمة متكاملة م��ن املعلومات عن
امل�ستح�ضرات البيطرية امل�سجلة
يف ال��دول��ة مب��ا ميكنهم م��ن الإدارة
امل�ث�ل��ى مل���ش��اري��ع الإن� �ت ��اج احليواين
ورفع م�ساهمتهم يف الإنتاج املحلي
مبا ي�ساهم يف حتقيق اال�ستدامة يف
القطاع الزراعي واحليواين يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
وميتاز التطبيق بب�ساطة ت�صميمه
ما ي�سهل و�صول املتعامل للخدمات
ب�شكل �سريع ،ويوفر قنوات خمتلفة
ل�ت�ق��دمي �أي م�ق�ترح��ات تطويرية
على البوابة.

اه �ت �م��ا ًم��ا �إن �� �س��ان � ًي��ا باال�ستدامة
االجتماعية والبيئية .حتفز هذه
امل �ب��ادئ ح���س��ن اجل� ��وار واالنفتاح
والت�سامح وامل�ساعدات الإن�سانية.
وحت �ث �ن��ا ك��ذل��ك ع �ل��ى ال ��دف ��اع عن
ال� ��� �س�ل�ام وال � ��وئ � ��ام ،وا� �س �ت �خ��دام
ال�ت�ف��او���ض واحل� ��وار ك � ��أدوات حلل
ال� �ن ��زاع ��ات " .و�أو� � �ض ��ح الرئي�س
الأعلى �أن "هذا الإطار الأخالقي
يجب �أن يدعم كيفية عمل قطاع
التعليم ال �ع��ايل ،وي�ج��ب �أن يكون
خ��ري�ج��ون��ا ق��ادري��ن ع�ل��ى توظيف
ودعم هذه الأخالقيات ،ويجب �أن
يتقدم ابتكارنا نحو ه��ذه الغايات
ومن خالل هذه الأ�ساليب.
يف اخلتام� ،أو�ضح الرئي�س الأعلى
�سبب قوة تنوع قطاع التعليم العايل
يف امل�ن�ط�ق��ة .ب �ق��ول��ه " :ي�ج��ب �أن
ن�شارك ،ونحافظ ،ونحتفل باملوارد
الثقافية الغنية يف منطقتنا التي
جتعل دولنا وجامعاتنا فريدة من
نوعها .يجب علينا � ً
أي�ضا تكييف
ع��رو��ض�ن��ا م��ع جم�م��وع��ة متنوعة
م��ن احتياجات املتعلمني .ويجب
علينا ك��ذل��ك تلبية االحتياجات
امل �ت �ن��وع��ة مل�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
�أ�صحاب امل�صلحة .لذلك ،يعتمد
جن��اح نظام التعليم العايل لدينا
ع �ل��ى ت �ن ��وع ��ه .ي �� �ض �م��ن التنويع
م�ل�اءم ��ة ن �ظ��ام ال �ت �ع �ل �ي��م العايل
وم��رون�ت��ه حيث يحتاج املتعلمون
و�أ� �ص �ح��اب امل�صلحة �إىل التغيري
مبرور الوقت.
وح� ��ث ال��رئ �ي ����س الأع � �ل� ��ى القمة
على "االهتمام بالنتائج الأو�سع
للجامعة واملهمة لالبتكار ،والإطار
الأخالقي ال�ضروري حتى ي�ساهم
االب� �ت� �ك ��ار يف دف � ��ع ع �ج �ل��ة النمو
والتنمية امل�ستدامني ،م��ع الأخذ
يف االعتبار �أنه نظ ًرا لتنوعنا ،لي�س
من املرجح �أن "يكون احلل الواحد
منا�س ًبا للجميع".

ملتقى ال�شارقة الثقايف يكرم ٤
من �أدباء الأردن ال�شهر احلايل

•• ال�شارقة  :الفجر

ت�ست�ضيف العا�صمة الأردنية ع ّمان،
يف ال �ع��ا� �ش��ر م ��ن ال �� �ش �ه��ر احل� ��ايل،
الدورة الثامنة من ملتقى ال�شارقة
للتكرمي الثقايف ،وذل��ك لالحتفاء
ب�أربعة �أدب��اء �أردن�ي�ين ،هم :حممود
ف�ضيل التل ،ون��وال �سليم ع ّبا�سي،
وهاين �صبحي العمد ،وها�شم بدوي
الغرايبة .وي�أتي امللتقى حتت رعاية
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة،
ب� �ه ��دف ت� �ك ��رمي ق ��ام ��ات �إب ��داع� �ي ��ة
��س��اه�م��ت يف �إث � ��راء امل���ش�ه��د الثقايف
العربي ،وتثمني جهودهم تقديراً
ل �ع �ط��ائ �ه��م يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
الفكرية والأدبية والثقافية .وقال
�سعادة عبد اهلل العوي�س رئي�س دائرة
ال�ث�ق��اف��ة يف ال���ش��ارق��ة�" ،إ َن ملتقى
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ت�ك��رمي ال �ث �ق��ايف ر�ؤي ��ة
ثقافية ع��رب�ي��ة �أ��س����س ل�ه��ا �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة حفظه اهلل.
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�ش�ؤون املواطنني يف عجمان يطلق �صحة تقدم ريزوم لأول مرة لعالج ت�ضخم الربو�ستاتا احلميد
مبادره Be Active

•• �أبوظبي-وام:

•• عجمان -وام:

�أعلن مكتب �ش�ؤون املواطنني بعجمان عن �إطالق مبادرة  Be Activeخالل
ال�شهر اجل��اري و تهدف �إىل احل�ف��اظ على اللياقة البدنية يف جمتمع �إمارة
عجمان ،وت�شجيع الأف��راد على ممار�سة الريا�ضة ب�صورة منتظمة واعتمادها
ك�أ�سلوب حياة .تنطلق  Be Activeمن حديقة ال�صفيا اليوم ويف حديقة العلم
 7,9مار�س وت�ستمر الفعاليات يف احلديقة الريا�ضية  14,16مار�س ويف حديقة
ال�صفيا  21,28,31مار�س .
ي�سعى مكتب � �ش ��ؤون امل��واط�ن�ين ال�ق��ائ��م على تنفيذ امل �ب��ادرة �إىل تعزيز الروح
الريا�ضية وغر�سها يف نفو�س كافة �أفراد املجتمع .

�أدخلت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" عالجاً غري جراحي
يُ�سمى ال�ع�لاج ببخار امل��اء ـ ري ��زوم ل�ع�لاج ت�ضخم الربو�ستاتا احلميد
واملعروف عاد ًة با�سم "ت�ضخم الربو�ستاتا".
وجن��ح �أط �ب��اء م�ست�شفى ت��وام �إح ��دى من�ش�آت �شركة "�صحة" يف عالج
مري�ض يبلغ من العمر  67عاماً با�ستخدام ه��ذا العالج ال�ث��وري غري
اجلراحي وحقق حت�سناً ملحوظاً يف حالة املري�ض.
وي�ستخدم الريزوم الطاقة الطبيعية املوجودة يف بخار املاء لإزالة �أن�سجة
ال�برو��س�ت��ات��ا ال��زائ��دة ال�ت��ي ت�ضغط ع�ل��ى جم��رى ال �ب��ول ويت�ضمن هذا
الإج��راء الق�صري الذي ي�ستغرق يوماً واح��داً فقط �سل�سلة من عالجات
ت�ستغرق  9ثواين من كل عالج يتم خاللها �إطالق بخار املاء على �أن�سجة

الربو�ستاتا املُ�ستهدفة عن طريق �إدخال م�سبار يف جمرى البول ومبرور
الوقت يتخل�ص اجل�سم من الأن�سجة الزائدة من خالل عملية ال�شفاء
الطبيعية مما ي�ؤدي �إىل تقل�ص الربو�ستاتا ويفتح الإحليل ويُخفف من
�أع��را���ض ت�ضخم الربو�ستاتا احلميد �إذ يتم حتديد ع��دد م��رات العالج
املطلوبة من قبل الطبيب بنا ًء على حجم الربو�ستاتا املت�ضخمة.
وقال الدكتور موفق �سلمان ا�ست�شاري جراحة امل�سالك البولية ورئي�س
ق�سم امل�سالك البولية يف م�ست�شفى ت��وام �إن عالج ري��زوم ببخار امل��اء هو
�إج��راء غري م��ؤمل وال يتطلب �أي��ة �شقوق �أو تخديرا عاما ويعود معظم
املر�ضى �إىل حياتهم الطبيعية يف غ�ضون �أي��ام قليلة كما يحافظ هذا
الإجراء على الوظيفة اجلن�سية.
و�أ� �ض��اف �أن اال�ستجابة للعالج تختلف م��ن مري�ض لآخ��ر و�أن معظم
املر�ضى ي�شعرون باختفاء الأعرا�ض يف غ�ضون �أ�سبوعني وي�ستفيدون من

العالج كلياً يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر.
واك ��د �أن ه ��ذا ال �ع�ل�اج ��س� ُي���س��اع��د امل��ر� �ض��ى ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن ت�ضخم
الربو�ستاتا احلميد على التخل�ص من الأعرا�ض املتعبة التي ت�ؤثر على
حياتهم اليومية.
وقبل خ�ضوعه للإجراء كان املري�ض وهو مهند�س �سوري يعمل يف العني
يُعاين من ت�ضخم الربو�ستاتا احلميد منذ ما يقارب الع�شر �سنوات مما
�أثر على حياته ونومه وعالقاته ب�شكل كبري .
وقال املري�ض �إن العملية مل تكن م�ؤملة بتاتاً و�أنه حمظوظ جداً لوجود
فريق من الأطباء وموظفي الدعم الطبي من ذوي اخل�برة العالية يف
م�ست�شفى ت��وام الذين قدموا له الرعاية ال�صحية عالية امل�ستوى و�أن
حالته حت�سنت ب�شكل ملحوظ وب��د�أ يتبول ب�شكلٍ طبيعي �أك�ثر وخ ّفت
معاناته التي ا�ستمرت لع�شر �سنوات م�ؤكداً �أن العملية غريت حياته كلياً.
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حاكم �أم القيوين ي�ستقبل رمي الها�شمى وعددا من مفو�ضي �أجنحة الدول امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي

•• �أم القيوين-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم
القيوين �أن �إجن��ازات دولة الإم��ارات متثل �إلهاما للعامل ب�أ�سره بقدرتها على
تنظيم ن�سخة ا�ستثنائية من �إك�سبو الدويل جمعت فيه الدول وال�شعوب لتحقق
�شعار "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل".
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه  ...وبح�ضور �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن
را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين بالديوان الأم�يري �أم�س ،وف��دا من �إك�سبو
 2020دبي  ،برئا�سة معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون
التعاون ال��دويل  ،امل��دي��ر ال�ع��ام لإك�سبو  2020دب��ي ،وال��ذى �ضم ع��ددا من
املفو�ضني العامني لأجنحة الدول امل�شاركة يف احلدث الدويل.
و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين �أن تزامن انعقاد �إك�سبو  2020دبي
 ،مع احتفاالت بلدنا بخم�سني عاما على االحتاد خري مثال على التقدم الذي
حققته الدولة بف�ضل جهود الآباء امل�ؤ�س�سني والقيادة الر�شيدة و�أبناء الوطن

يف كل امليادين.
وق��ال �سموه �إن ق��درة دول��ة الإم��ارات على جمع �أك�ثر من مئتي م�شارك دويل
بينهم  192دولة والعمل معهم جميعا بهدف مواجهة التحديات التي تهم
العامل ب�أ�سره  ..يربز املكانة الرائدة التي متتلكها والعالقات الدولية املتميزة
التي تتمتع بها ب�صفتها �شريكا دوليا م�ؤثرا و�إيجابيا.
و�أ�شاد بفريق العمل الوطني القائم على �إك�سبو  2020دبي  ،وبالنجاح الذي
حققوه لي�ضيفوا �إىل �سجل النجاحات والإجن��ازات للدولة ،م�ؤكدا �أن حتقيق
هذا النجاح يف ظل ظروف جائحة كورونا التي مر بها العامل يجعل من هذا
الإجناز �أكرث �أهمية ،ويج�سد قدرة �أبناء الإمارات على التغلب على التحديات
والعمل والإجناز يف كل الظروف.
واطلع �سموه من معايل رمي الها�شمي والوفد املرافق لها ،على �سري العمل يف
�إك�سبو  2020دبي و�أبرز الإجنازات املتحققة.
من جانبها �،أعربت معايل رمي بنت ابراهيم الها�شمي عن تقديرها العميق
لدعم القيادة يف �إمارة �أم القيوين لإك�سبو  2020دبي  ،ب�صفته م�شروعا وطنيا

رائدا والتعاون الذي تبديه كل م�ؤ�س�سات �أم القيوين على خمتلف الأ�صعدة.
و�أك��دت �أن جن��اح ال��دول��ة يف ا�ست�ضافة �إك�سبو  2020دب��ي  ،يف ه��ذه املرحلة
الدقيقة عالمة فارقة يف تاريخها بتمكنها من جمع الإن�سانية حول �أهدافها
امل�شرتكة ودعم �سعيها لبناء غد �أف�ضل عرب �إحداث التغيري الإيجابي الهادف.
و�أ�ضافت معاليها �أن دول��ة الإم��ارات عرب هذه اال�ست�ضافة الناجحة ،متكنت
من احت�ضان �شعوب العامل و�إع��ادة الثقة للب�شرية من جديد يف قدرتها على
جتاوز املحن ،بف�ضل حكمة قيادتنا الر�شيدة وجهود �أبناء هذا البلد املخل�صني
واملقيمني على �أر�ضه.
و�ضم الوفد ال��زائ��ر املفو�ض العام لل�سنغال الدكتور مالك دي��وب ،واملفو�ض
العام للبهاما�س �سعادة ال�سفري طوين جودة ،واملفو�ض العام لل�سي�شيل �سعادة
ال�سفري جان كالود �أدري��ان ،واملفو�ض العام ملوناكو �ألربت كروي�سي ،واملفو�ض
العام ل�سلوفينيا ماتيك فولك ،واملفو�ض العام لبولندا �أدري��ان مالينوف�سكي،
وامل �ف��و���ض ال �ع��ام ل�ه��ول�ن��دا ك ��ارل ري �خ�تر ،وامل �ف��و���ض ال �ع��ام للمك�سيك مارثا
جاراميلو ،ونائب املفو�ض العام لباربادو�س �آن ميلوز ،ونائب املفو�ض العام

ملالطا �أنطوانيت كاتانيا ،ونائب املفو�ض العام لل�سلفادور فاني�سا بانداك ،ونائب
املفو�ض العام جلزر املار�شال والرت ميوز ،ومدير جناح الكامريون هانز رودريغ،
ومدير جناح �سان مارينو ليتي�سا كارديلي ،ومدير جناح ال�سودان حممد �آدم
�أبوالب�شر ،ومدير جناح جورجيا كيتيفان ت�شاخوا ،ومدير جناح كو�ستاريكا
كاتالينا �سيلي�سكي ،ومدير جناح مونتينغريو ميلينا بيجوفت�ش ،ومدير جناح
البريو مار�سيلو كارباالر ،ومدير جناح تايالند �أوم��اري ت�شارنارونغ ،ومدير
جناح موناكو �سمرية جوهر.
ح�ضر ال�ل�ق��اء ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعود ب��ن را��ش��د امل�ع�لا ن��ائ��ب رئي�س املجل�س
التنفيذى لإم��ارة �أم القيوين وال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س
دائرة ال�سياحة والآث��ار يف �أم القيوين واملهند�س ال�شيخ �أحمد بن خالد املعال
رئي�س دائرة التخطيط العمراين يف �أم القيوين و�سعادة نا�صر �سعيد التالى
م��دي��ر ال��دي��وان الأم�ي�ري يف �أم القيوين و��س�ع��ادة را��ش��د حممد �أح�م��د مدير
الت�شريفات بالديوان الأم�يري و�سعادة �سيف حميد �سامل مدير مكتب �سمو
ويل عهد �أم القيوين بجانب عدد من امل�س�ؤولني يف �أم القيوين.

نادي تراث الإمارات يطلق فعاليات مهرجان ال�سمحة الرتاثي احلادي ع�شر
•• ابوظبي-الفجر:

اف�ت�ت��ح ن ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات �صباح
�أم�س الأول الإثنني فعاليات الدورة
احل � ��ادي � ��ة ع �� �ش ��رة م� ��ن "مهرجان
ال�سمحة الرتاثي" التي ت�ستمر حتى
الأحد املقبل يف مدينة ال�سمحة.
ح���ض��ر ح�ف��ل االف �ت �ت��اح � �س �ع��ادة علي
عبد اهلل الرميثي امل��دي��ر التنفيذي
ل�ل��درا��س��ات والإع�ل�ام يف ن��ادي تراث
االم � ��ارات ،و� �س �ع��ادة ع �ب��داهلل حممد
جابر املحريبي م�ست�شار مكتب �سعادة
املدير العام للنادي ،وامل�ق��دم حممد
�أحمد املنهايل نيابة عن مدير مركز
��ش��رط��ة ال��رح �ب��ة ،وال��دك �ت��ور �أحمد
العو�ضي مدير االت�صال املجتمعي
يف �شركة  G42للرعاية ال�صحية،
ووج �ه��اء و�أع �ي��ان منطقة ال�سمحة،
وممثلو اجل�ه��ات ال��راع�ي��ة واجلهات
الداعمة الأخ��رى ،ومديرو الإدارات

بنادي تراث الإمارات.
و�أ�� �ش ��ار ��س�ع�ي��د امل �ن��اع��ي م��دي��ر �إدارة
االن�شطة يف كلمة �ألقاها با�سم نادي
ت ��راث الإم� � ��ارات� ،إىل �أن املهرجان
ميثل نقطة انطالق نحو املحافظة
على ت��راث الآب��اء والأج ��داد ،وتنفيذ

و�صية الأب القائد امل�ؤ�س�س املغفور
ل ��ه ال �� �ش �ي��خ زاي� � ��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان �آل
نهيان" ،طيب اهلل ثراه" ،ب�أن جنعل
ال �ت��راث ح �ج��ر زاوي � ��ة ن�ن�ط�ل��ق منه
ن�ح��و اخل�م���س�ين ال �ق��ادم��ة ،و�أ�ضاف
�أن تنظيم امل�ه��رج��ان ي ��أت��ي يف �إطار

ال��دور االجتماعي للنادي ،ان�سجاماً
مع الر�سالة التي نعمل جميعاً من
�أج��ل حتقيقها ،وه��ي �إح�ي��اء الرتاث
واملحافظة عليه ون�شره والتعريف
به.
وق��ام �سعادة علي عبد اهلل الرميثي

واحل�ضور بجولة يف �أركان املهرجان،
�إي��ذان �اً بانطالق فعالياته ،و�شملت
اجلولة املراكز التابعة لنادي تراث
الإم� � � ��ارات وم �ن �ه��ا م��رك��ز ال�سمحة
الن�سائي ال��ذي يقدم من��اذج البيوت
الإم � ��ارات � �ي � ��ة ال� �ق ��دمي ��ة م �ث ��ل بيت
ال �ب �ح��ر ،وب �ي ��ت ال � ��واح � ��ات ،ومركز
�أبوظبي ال�شبابي الذي يعر�ض �أدوات
ال�صيد وال�غ��و���ص وال �ل ��ؤل ��ؤ ،ومركز
زاي� ��د ل �ل��درا� �س��ات وال �ب �ح��وث ال ��ذي
يعر�ض �إ�صدارات النادي من الكتب
وال ��درا�� �س ��ات يف ال �ت��راث والثقافة للزوار عن الأ�شغال اليدوية الن�سائية �إ�ضافة �إىل معار�ض و�أجنحة اجلهات ي��ذك��ر �أن امل �ه��رج��ان ي�ح�ظ��ى بدعم
ع��دة ج�ه��ات حكومية وخ��ا��ص��ة وهي
الإم��ارات �ي��ة ،بجانب معر�ض ل�صور مثل ال�سدو والتلي واخلو�ص وزهبة احلكومية وال�شركات الراعية.
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان ال �ع��رو���س ،و�إدراة ال�ب�ي�ئ��ة وال�صحة و�شهد اليوم الأول من املهرجان �إقامة ك �ي��زاد ،جم�م��وع��ة م��وان��ئ �أبوظبي،
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،ومركز وال�سالمة التي تعر�ض �صوراً بيئية ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن�شطة ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ،ب�ل��دي��ة �أبوظبي،
ال�ع�ين الن�سائي ال��ذي ي�ق��دم للزوار وت �ق��دم ع ��دة �أن �� �ش �ط��ة م �ث��ل الر�سم ال�تراث �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والرتفيهية م��رك��ز �أب ��وظ �ب ��ي لإدارة النفايات
�أدوات ال �ق �ه��وة ال �ع��رب �ي��ة وطريقة وال �ت �ل��وي��ن ب��الإ� �ض��اف��ة للم�سابقات وت �� �ض �م �ن��ت ت� �ق ��دمي جم �م��وع��ة من "تدوير"� ،شركة الإم ��ارات لتعليم
�إع ��داده ��ا و�أدوات ال �ط��ب والأدوي � ��ة البيئية .كما �شملت اجل��ول��ة زيارة ال��ور���ش ال�تراث�ي��ة و�أن�شطة الألعاب قيادة ال�سيارات� ،أبوظبي للإعالم،
ال�شعبية ،ومركز �أبوظبي الن�سائي ال��دك��اك�ين ال�شعبية وال�ت�ع��رف على ال�شعبية والر�سم والتلوين ،بالإ�ضافة �إذاعة الأوىل� ،سومريان هيلث ،بي يو
ال��ذي يقدم ور��ش�اً تراثية تطبيقية م��ا حت��وي��ه م��ن م�ع��رو��ض��ات تراثية� ،إىل امل�سابقات ذات اجلوائز القيمة .كلينيك ،الفي�ش ميديكال �سنرت.
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�أخبـار الإمـارات
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بالتعاون والتن�سيق مع موارد ال�شارقة

•• ال�شارقة -الفجر:

06

يف �إط��ار التعاون وال�شراكة امل�ؤ�س�سية؛ نفذت جائزة ال�شارقة للعمل
التطوعي ور�شة بعنوان "�إدارة العمل التطوعي امل�ؤ�س�سي" ل�صالح
موظفي حكومة ال�شارقة من خمتلف الدوائر احلكومية ،حيث ت�أتي
�أهمية هذه الور�شة  -يف �إطار التعاون والتن�سيق بني جائزة ال�شارقة
للعمل التطوعي وامل�ؤ�س�سات احلكومية؛ لتنفيذ برنامج تدريبي حول
"العمل التطوعي امل�ؤ�س�سي" �ضمن اخلطط والربامج التدريبية
التي تعزز دور املوظفني يف جمال �إدارة العمل التطوعي امل�ؤ�س�سي.
وت�ن��اول��ت ال ��دورة التدريبية �أب��رز امل �ه��ارات العملية يف كيفية �إدارة
العمل التطوعي داخل امل�ؤ�س�سات ودور املوظف ،من حيث اجلوانب
التنظيمية الإداري� ��ة ،وتوظيف ال�ط��اق��ات والعاملني يف امل�ؤ�س�سات
بطريقة مهنية� ،إىل جانب الرتكيز على مهارات و�آل�ي��ات تخطيط
الأع �م��ال و�أدوات ال��رق��اب��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أب ��رز م�ستجدات العمل
التطوعي ،ف�ض ً
ال عن الأعمال والوفرة االقت�صادية التي ت�سهم يف

ال�شارقة للعمل التطوعي ُتعرف املوظفني بـ�إدارة
العمل التطوعي امل�ؤ�س�سي
م�سرية التنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل
كيفية التعامل مع ال�ساعات التطوعية احت�سابها وتوزيعها يف خمتلف
جماالت العمل التطوعي.
دور املوظف يف دعم امل�ؤ�س�سات
و�سلطت الدورة التدريبية التي �ألقتها فاطمة مو�سى البلو�شي املدير
التنفيذي للجائزة؛ على دور امل��وظ��ف يف تعزيز العمل التطوعي

املتخ�ص�ص يف جمال حمدد مما يكون له الأثر الكبري .و�أكدت فاطمة
مو�سى البلو�شي؛ حر�ص "اجلائزة" على موا�صلة التعاون مع �شركائها
اال�سرتاتيجيني من خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلمعيات الأهلية
وال�ف��رق التطوعية؛ يف ن�شر ثقافة العمل التطوعي على م�ستوى
املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،م�ضيفة �إىل �أن الربنامج التدريبي؛ يهدف �إىل
ت�أهيل املتطوعني من الأف��راد وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف جمال �إدارة
الأعمال التطوعية بطريقة م�ؤ�س�سية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم
يف دعم وت�شجيع الأعمال التطوعية الفردية وامل�ؤ�س�سية.

امل�ؤ�س�سي ،م��ؤك��دة يف الوقت ذات��ه دور امل�ؤ�س�سات وعملها التطوعي
و�أهميتها داخل املجتمع� ،إذ بات املوظفني من الأعمدة الأ�سا�سية يف تكامل
دعم امل�ؤ�س�سات احلكومية يف تنفيذ الأعمال التي ترتبط باجلانب وت�ؤكد جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي �أن الربنامج مكم ً
ال لإطار
الإن�ساين واخل�يري ،ع�لاوة على عملها يف تتبنى املبادرات الداعمة التعاون والتن�سيق بني اجلائزة ودائ��رة امل��وارد الب�شرية يف ال�شارقة،
خل��دم��ة املجتمع م��ن خ�لال ط��رح ف��ر���ص تطوعية ت�سهم يف تنمية لتنفيذ برنامج تدريبي حول؛ "العمل التطوعي امل�ؤ�س�سي" ل�صالح
املجتمع ،وال �سيما ما مل�سناه منذ بداية اجلائحة ،م�شيدة يف الوقت موظفي امل�ؤ�س�سات احلكومية� ،ضمن اخلطط والربامج التدريبية
نف�سه بامل�ؤ�س�سات احلكومية التي باتت تتخذ نهجاً جديداً يف التطوع التي تنظمها املوارد الب�شرية على م�ستوى الإمارة.

�أحمد النعيمي يفتتح فعاليات الن�سخة الـ  9من معر�ض عجمان الدويل للتعليم والتدريب
•• عجمان -وام:

حت��ت رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
ح �م �ي��د ب ��ن را�� �ش ��د ال �ن �ع �ي �م��ي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م ع �ج �م��ان ..
افتتح ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
ممثل �صاحب ال�سمو احلاكم لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية ام�س الن�سخة التا�سعة
من معر�ض " عجمان الدويل للتعليم
والتدريب " الذي تنظمه غرفة جتارة
و�صناعة عجمان ب�شراكة ا�سرتاتيجية
مع وزارة الرتبية والتعليم ومب�شاركة
�أك �ث��ر م ��ن  25ج��ام �ع��ة وم�ؤ�س�سة
تعليمية رائ ��دة يف ال��دول��ة . ويعترب
امل�ع��ر���ض  -ال��ذي ي�ستمر ث�لاث��ة �أيام
مب��رك��ز الإم� ��ارات لل�ضيافة مبنطقة
اجل��رف يف عجمان  -من�صة جديدة
للم�ؤ�س�سات التعليمية العليا الراغبة
يف لقاء طلبة �إمارة عجمان والإمارات
امل � �ج� ��اورة م ��ن م��واط �ن�ي�ن وواف ��دي ��ن
للتعريف برباجمها واخت�صا�صاتها
وك ��ذل ��ك ال �ت �� �س �ه �ي�لات امل �ق��دم��ة �إىل
الطلبة خ�لال الت�سجيل وااللتحاق
بهذه امل�ؤ�س�سات �سواء لإكمال درا�ستهم
اجل ��ام �ع �ي ��ة �أو ال� ��درا� � �س� ��ات العليا
والتعرف �إىل �آخر التطورات يف ال�ش�أن
التعليمي حمليا ودول�ي��ا �إ��ض��اف��ة �إىل
فتح قنوات التعاون وتبادل اخلربات
ب�ي�ن اجل ��ام �ع ��ات امل �ح �ل �ي��ة والعربية
والأجنبية.
وبد�أ ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
مرا�سم افتتاح املعر�ض بجولة تفقدية
يف �أرجاء و�أجنحة املعر�ض رافقه فيها
عدد من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني و�سعادة
ع� �ب ��داهلل امل��وي �ج �ع��ي رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان

و�أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س وال�ل�ج�ن��ة املنظمة
 ..واط �ل��ع خ�لال�ه��ا ع�ل��ى م��ا حتتويه
الأجنحة امل�شاركة من �أحدث التقنيات
ال �ت��ي ت�� �س��اع��د ال�ط�ل �ب��ة ع �ل��ى التعلم
والتخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعات
ل�ل�ط�ل�ب��ة وم��واك �ب �ت �ه��ا لتكنولوجيا
املعرفة والأجهزة املخ�ص�صة للعملية
التعليمية ..وا�ستمع �إىل ��ش��رح واف
من القائمني على املعر�ض وامل�شاركني
وامل�س�ؤولني عن الأجنحة املختلفة عن
�أهم الربامج التعليمية التي تقدمها
تلك اجلهات والت�سهيالت للراغبني
بااللتحاق بتلك اجلامعات .
و�أثنى ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
عقب اجلولة التفقدية برعاية �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان للمعر�ض منذ
انطالقه واهتمامه املتوا�صل بتنوع
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الإمارة
لت�صبح �إم��ارة عجمان وجهة تعليمية
رائدة على امل�ستويني املحلي والدويل
ت�ق��دم ع ��ددا ك�ب�يرا م��ن التخ�ص�صات
وال�ب�رام��ج الأك��ادمي �ي��ة  ..م ��ؤك��دا �أن

ت�ط��ور ال�ق�ط��اع التعليمي يف الإم ��ارة
ي �� �ص��ب يف حت �ق �ي��ق ر�ؤي � � � ��ة عجمان
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة وزي� � � ��ادة م�ساهمة
اال�ستثمار االخ�ضر يف االقت�صاد ككل
يف ظل القيادة الر�شيدة للدولة التي
حتر�ص دائما على دعم فروع التعليم
كافة خا�صة التعليم ال�ع��ايل وت�سعى
ج ��اه ��دة ل��رع��اي��ة ال� �ط�ل�اب و�إت ��اح ��ة
فر�صة ال�ت��دري��ب والت�أهيل بالداخل
واخل � � ��ارج وت��ذل �ي��ل ك ��ل ال�صعوبات
واملعوقات لتحقيق �أعلى م�ستوى من
التعليم العايل لأبنائها .
وق��ال �إن االم� ��ارات نه�ضت يف جميع
قطاعاتها وخمتلف جماالتها خا�صة
يف جم��ال التعليم والتدريب واحتلت
ال �� �ص �ف��وف الأوىل م ��ع �أرق � � ��ى دول
العامل يف هذا املجال  ..م�شريا �إىل �أن
امل�ستقبل ي�صنعه املتعلمون امل�ؤهلون
واملبدعون لالنطالق يف رحاب التطور
والتقدم والرقي وت�شييد دولة تزدهر
بنور العلم وامل�ع��رف��ة ..داعيا ال�شباب
�إىل التزود مبعارف الع�صر والتعرف

ع �ل��ى ال �ث �ق��اف��ات الأخ� � ��رى واكت�ساب
امل �ه��ارات ال���ض��روري��ة واال��س�ت�ف��ادة من
الإم �ك��ان��ات ال��راه �ن��ة امل �ت��اح��ة للتعلم
امل�ستمر والتدريب وتوظيفها لتعليم
�أنف�سهم ومواكبة م�ستجدات احلياة
ب��روح الع�صر والتطلع �إىل م�ستقبل
�أكرث �إ�شراقا وازدهارا.
 و�أ� �ش ��اد ب��اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن قبل
ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل �ع��ر���ض ومب�ستوى
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال� �ع ��ايل وامل �م �ي��ز م ��ن قبل
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  ..الفتا
�إىل �أن املعر�ض �أ�صبح من�صة تلتقي
فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية والطالب
واملجتمع لتحقيق الغايات الوطنية
ال�ت��ي تر�سمها قيادتنا الر�شيدة من
�أج ��ل �إ��س�ع��اد م��واط�ن�ي�ه��ا ع�ل��ى امتداد
الوطن .
وكرم ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
يف خ�ت��ام جولته التفقدية ع��ددا من
اجل��ام �ع��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات التعليمية
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني وامل�شاركني
يف املعر�ض .

 ح�ضر م��را��س��م اف�ت�ت��اح امل�ع��ر���ض عدد
من ال�شيوخ و�سعادة الدكتور حممد
�إب��راه�ي��م امل�ع�لا ،وكيل وزارة الرتبية
والتعليم لل�ش�ؤون الأكادميية و�سعادة
ه � ��زاع امل �ن �� �ص��وري م ��دي ��ر االت�صال
احلكومي والإعالم الرتبوي يف وزارة
ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ور�ؤ� �س ��اء وم ��دراء
الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات التعليم
احلكومي واخل��ا��ص��ة و��س�ع��ادة يو�سف
حممد النعيمي مدير عام الت�شريفات
وال�ضيافة وكبار امل�س�ؤولني .
وقال �سعادة املهند�س عبداهلل املويجعي
�إن حر�ص غرفة عجمان على تنظيم
م �ع��ر���ض ع �ج �م��ان ال� � ��دويل للتعليم
وال �ت��دري��ب ��س�ن��وي�اً ينبع م��ن اهتمام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عجمان و�سمو ال�شيخ عمار بن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي ويل ع �ه��د ع �ج �م��ان رئي�س
املجل�س التنفيذي بالقطاع التعليمي
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ره واالرت � �ق� ��اء
ب��امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وخا�صة

اجل��ام �ع��ات وال �ك �ل �ي��ات ب �ه��دف تعزيز
جودة خمرجات التعليم ورفد املجتمع
و� �س��وق ال �ع �م��ل ب�خ��ري�ج�ين مبدعني
ومبتكرين يف تخ�ص�صاتهم للم�ساهمة
يف م���س�يرة التنمية وامل�ح��اف�ظ��ة على
مكت�سبات الوطن.
و�أو� �ض��ح �أن امل�ع��ر���ض ل��ه دور رئي�سي
يف من ��و ح �ج��م ا� �س �ت �ث �م��ارات التعليم
وب��ال�ت��ايل من��و ا��س�ت�ث�م��ارات االقت�صاد
الأخ�ضر واقت�صاد املعرفة الأمر الذي
يواكب التوجهات االقت�صادية للدولة
عامة وعجمان على وجه اخل�صو�ص
 ..م�ؤكدا على ري��ادة املعر�ض املحلية
وال ��دول� �ي ��ة ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب �ع��د ن�سخة
اف�ترا� �ض �ي��ة يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ليعزز
امل�ع��ر���ض بن�سخته ال�ت��ا��س�ع��ة دوره يف
تطوير �صناعة التعليم وتوفري من�صة
رائدة جتمع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
مع الطلبة و�أولياء الأمور والراغبني
يف �إ�ستكمال درا�ستهم.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ع��ر���ض ي ��ؤث��ر ب�شكل
م �ب��ا� �ش��ر يف � �س ��وق ال �ع �م��ل ووظ ��ائ ��ف

امل�ستقبل وامل�شاريع واملنتجات القائمة
ع �ل��ى امل �ع��رف��ة ب �ح �ي��ث ي��ر� �ص��د �أب� ��رز
و�أح��دث الربامج والتخ�ص�صات التي
توفرها اجلامعات امل�شاركة وي�سلط
ال�ضوء على التخ�ص�صات الأكرث طلباً
وت��واف�ق�اً م��ع م�ستجدات �سوق العمل
احل��ايل وامل�ستقبلي ال�سيما و�أن �سوق
العمل بات ي�شهد تغريات مت�سارعة.
و�أ� �ض ��اف ��س�ع��ادت��ه �أن ع�ج�م��ان تزخر
ب �ك��وك �ب��ة م ��ن اجل ��ام� �ع ��ات والكليات
ال � � ��رائ � � ��دة وال� � �ت � ��ي ت �� �ض ��م ع �� �ش ��رات
اجلن�سيات من خمتلف الدول وت�شري
االح���ص��ائ�ي��ات �إىل �أن ال �ع��ام 2019
�شهد تخرج �أك�ثر من  2000خريج
وخ��ري�ج��ة م��ن ج��ام�ع��ات الإم� ��ارة كما
بلغ ع��دد الطلبة املنت�سبني جلامعات
الإم� � � ��ارة ل �ل �ع��ام ال ��درا�� �س ��ي 2019
 -2020م��ا ي�ق��ارب � 11أل��ف طالب
وطالبة وتبلغ �أعداد املدار�س باالمارة
 80مدر�سة الأمر الذي يعك�س زخم
وت �ط��ور ال�ق�ط��اع التعليمي يف �إم ��ارة
عجمان.

من جانبه �أكد �سعادة �سامل ال�سويدي
م��دي��ر ع� ��ام غ��رف��ة جت � ��ارة و�صناعة
ع �ج �م��ان �أه �م �ي��ة امل �ع��ر���ض ودوره يف
ت �ب��ادل اخل �ب�رات وت �ع��زي��ز ال�شراكات
بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
امل�شاركة �إىل جانب التعرف على �أخر
االب �ت �ك ��ارات ال �ت��ي ي���ش�ه��ده��ا القطاع
التعليمي واالدوات والو�سائل احلديثة
واملعتمدة.
وق ��ال �إن ج �ه��ود اجل �ه��ات التعليمية
امل�شاركة يف املعر�ض تلعب دورا مهما
يف تعريف الزوار بالتخ�ص�صات الأكرث
�إق�ب��اال وم��دى توافقها م��ع متطلبات
�سوق العمل  ..م�شرياً �إىل �أن ن�سخة
امل �ع��ر���ض ه ��ذا ال �ع��ام تتميز بح�ضور
الفت من اجلامعات الرائدة مب�شاركة
�أك �ث��ر م ��ن  25ج��ام �ع��ة وم�ؤ�س�سة
تعليمية.
و�أث� �ن ��ى ع �ل��ى ج �ه��ود وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م ك���ش��ري��ك ا��س�ترات�ي�ج��ي مع
غ��رف��ة عجمان يف تتظيم امل�ع��ر���ض ..
ك�م��ا �أ� �ش��اد ب�ج�ه��ود اجل �ه��ات الراعية
"ات�صاالت ،ج��ام�ع��ة ع �ج �م��ان ،كلية
املدينة اجلامعية ،جامعة الإمارات".
ودعا كافة �شرائح املجتمع من الطلبة
و�أولياء الأم��ور والراغبني با�ستكمال
ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ودرا�� �س ��ة جماالت
جديدة و�أ�صحاب الأعمال والعاملني
بالقطاع احلكومي واخلا�ص والكوادر
التدري�سية لزيارة املعر�ض والتعرف
على اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
امل���ش��ارك��ة واال� �س �ت �ف��ادة م��ن العرو�ض
واخل�صومات التي تطرحها اجلامعات
خالل املعر�ض بجانب اال�ستفادة من
ب��رن��ام��ج ال �ف �ع��ال �ي��ات وور� � ��ش العمل
امل�صاحبة.

برامج لإ�سعاد املوظفني

�سل�سلة من الربامج التطويرية
ملوظفي اجتماعية ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

يف حلقة نقا�شية مبركز تريندز

الدبلوما�سية الناعمة �أداة القرن الأ�سا�سية ،والإعالم هو املحرك
•• ابوظبي-الفجر:

ن�ظ��م م��رك��ز ت��ري�ن��دز للبحوث واال��س�ت���ش��ارات ،يف �إطار
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت��ه ل�ت�م�ي�ك��ن ال �ب��اح �ث�ين ال �� �ش �ب��اب و�صقل
م�ه��ارات�ه��م ،حلقة نقا�شية ح��ول م��و��ض��وع "دور القوة
الناعمة والدبلوما�سية العامة يف حتقيق الأمن يف ع�صر
م��ا بعد كوفيد ،"-19قدمها الربوفي�سور نيكوال�س
ك��ال ،الأ��س�ت��اذ يف جامعة ��س��اوث كاليفورنيا .وق��د ركز
الربوفي�سور على دور الإعالم كقوة �سيا�سية ناعمة تقع
م�س�ؤوليتها على احلكومات وال�شعوب ،مقدماً عر�ضاً
خمت�صراً لكتاب له يف هذا املو�ضوع.
وا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور ك��ال ،ع��دة حم��اور �أب��رزه��ا� :أزمة
الإعالم ،والتحول التكنولوجي ،و�أزمة ال�سيا�سة ،وحتدي
اجل �م��ود ،و�أزم� ��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،وف �ق��دان امل�صداقية،
و�صعود �أهمية اجلمهور ،واالهتمام بو�سائل الإعالم،
م�شرياً �إىل �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي باتت متاحة

للجميع مما يحتم �ضرورة و�أهمية اال�ستماع �إىل ر�أي
اجلمهور والتفاعل معه .كما �أن على اجلمهور م�س�ؤولية
كربى يف املحتوى وحتري الدقة ون�شر قيم اخلري ونبذ
الكراهية؛ م�شدداً ،يف ه��ذا ال�صدد ،على عامل الأخوة
الإن�سانية وقبول الآخر والر�أي الآخر.
وذك� ��ر �أن ال � ��ر�أي ال �ع��امل��ي ي�ح�ظ��ى ب ��أه �م �ي��ة يف حتديد
ال�سيا�سات ،و�أن القرارات املتخذة لأ�سباب داخلية يُنظر
�إليها يف اخل��ارج ،م�شرياً �إىل �أن جائحة كورونا و�سعت
�أه�م�ي��ة الإع�ل�ام وال ��ر�أي ال �ع��ام ،م���ش��دداً على �أن حرية
الإع�لام ،وعالقات املجتمع ،و�شفافية الأعمال ،وقيمة
الرتاث والثقافة ،كلها عنا�صر رئي�سية يف الدبلوما�سية
الناعمة وحتقيق الأم ��ن مب��ا يحقق امل��واط�ن��ة العاملية
ال�ت��ي تت�شارك الأح ��داث والأزم� ��ات ومواجهتها ،الفتاً
�إىل العوامل الأخالقية وامل�صداقية ،معترباً �أن �أف�ضل
�أ�سا�س ل�صورة جيدة هو حقيقة جيدة.
و�أكد �أهمية اال�ستماع �إىل اال�ستجابات العاملية يف مقاربة

الدبلوما�سية الناعمة ،مبيناً �أن معر�ض �إك�سبو 2020
يعترب مثا ًال وا�ضحاً كقوة ناعمة� ،إذ �أنه ال يقت�صر على
عر�ض �أجنحة الدول ومنتجاتها بل الأفكار ،والثقافات،
وال�ت��وج�ه��ات ،وال�ت�ع��ري��ف بها ك�ج��زء م��ن الدبلوما�سية
الناعمة امل ��ؤث��رة ،م���ش�يراً �إىل �أن جميع ال ��دول لديها
ر�سالة واحدة وهي العمل اجلماعي من �أجل التجان�س
والتعاي�ش الإن�ساين الدويل ،وك�سر احلواجز بني الدول،
م��و��ض�ح�اً �أن ال �ع��امل ب�ت�ن��وع��ه ي�شكل م �� �ص��دراً للإلهام
الإن�ساين ،م��ؤك��داً ،مرة �أخ��رى� ،أهمية الإع�لام يف ن�شر
هذه القيم.
وتطرق الأ�ستاذ يف جامعة �ساوث كاليفورنيا �إىل حاجة
اجل �ي��ل اجل��دي��د �إىل من�صة وم �ك��ان للتعبري ف�ي��ه عن
نف�سه وطرح �إبداعاته و�أفكاره ومواهبة ،وهو ما �أتاحه
الإعالم اجلديد له ،مو�ضحاً االختالف يف حمتوى هذه
املن�صات و�أفكارها ،وق��ال �أن��ه يف الوقت ال��ذي تركز فيه
من�صة "تيك توك" يف ال�صني على االبتكار والأفكار،

تركز املن�صة ذاتها يف الواليات املتحدة الأمريكية على
الرتفيه.
ومن جانبها حتدثت الربوف�سورة مينا �شاو ،املهند�سة
املعمارية التي رافقت الدكتور نيكوال�س ك��ال يف زيارة
"مركز تريندز" ،عن عملية تدري�س الثقافة الإن�سانية،
وحتدثت عن جتربتها يف �إع��داد فيلم عاملي ي�سعى �إىل
ن�شر قيم التعاي�ش ،وقالت �أنها حتر�ص يف ت�صميماتها
املعمارية على �إدخال روح ثقافية يف املعمار.
عقب احللقة النقا�شية ج��رى ح��وار بني الدكتور كال
وع��دد م��ن الباحثني ال�شباب يف "تريندز " ،حيث �أكد
�أننا نعي�ش اليوم يف ع�صر التحديات العاملية ،وال�سمعة
ال��دول �ي��ة م�ه�م��ة ،م� ��ؤك ��داً احل��اج��ة �إىل ح �ل��ول عاملية،
وق��ال �أن حلظة العمل اجلماعي دق��ت ،و�أن��ه ال جمال
للعمل ال��دويل املنفرد ،واختتم جم��دداً الت�أكيد على �أن
الدبلوما�سية الناعمة هي �أداة القرن احلادي والع�شرين
الأ�سا�سية.

�أك��دت �سمية خليل احلو�سني مدير �إدارة امل��وارد الب�شرية يف دائ��رة اخلدمات
االجتماعية يف ال�شارقة ،على �أهمية تدريب املوظفني و�إخ�ضاعهم لربنامج من
الدورات والور�ش امل�ستمرة يف خمتلف املجاالت لرفع كفاءتهم وانتاجيتهم يف �أداء
مهامهم الوظيفية واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي يقدموها للمجتمع.
و�أك��دت حر�ص الدائرة على متابعتها وحتديثها للربامج والور�ش التدريبية
بح�سب التطور املجتمعي �سعيا اىل التميز واجلودة ،بحيث يكون كافة املوظفني
على قدر من الكفاءة والتحدي والتميز.
و�أ��ش��ارت احلو�سني� ،إىل التن�سيق واملتابعة مع دائ��رة امل��وارد الب�شرية ب�إمارة
ال�شارقة ،ال�شريك الأ�سا�سي لدائرة اخلدمات االجتماعية يف تطوير مهارات
املوظفني من خ�لال ال�برام��ج املطروحة ،م�ضيفة �إىل �أن كافة امل�ؤ�س�سات يف
القطاعني اخلا�ص واحلكومي تعمل وت�سعى جاهدة لرفع م�ستوى الكفاءة
الوظيفية للموظفني ،والذي �أ�صبح متطلباً �أ�سا�سياً  ،خا�صة مع وجود الكثري
من العقبات التي فر�ضتها احلداثة والإيقاع ال�سريع حلياتنا اليومية ،وعلى
املوظف �أن ي�سعى جاهدا ملواكبة كل ماهو جديد وحديث  ،لذا مت و�ضع جدوال
مكثفا من الأن�شطة والفعاليات والربامج لكافة املوظفني� ،إ�ضافة �إىل احلقيبة
التدريبية .وقالت ،يعتمد النظام يف الدائرة على �أح��دث املمار�سات الإدارية
للو�صول �إىل معايري اجلودة املطلوبة ،والتي تعمل على تنمية مهارات املوظف
وتطوير قدراته وم�شاركته بدورات عامة و�أخرى تخ�ص�صية،
وي�شمل ه��ذا الأم��ر جميع ال�ك��وادر العاملة يف ال��دائ��رة بغية حتقيق �أهدافها
التنموية وامل�ستدامة خا�صة يف جمال الإرتقاء باخلدمات ،و�أي�ضا باملوظف يف
بيئة �صحية جاذبة حيث يتم تطويره يف جميع اجلوانب ال�سلوكية واملهنية
والعلمية ،من خالل برامج ت�أ�سي�سية �سلوكية وقيادية وبرامج تطوير امل�ؤ�س�سات
وبرامج خلدمة املتعاملني
�أما احلقيبة التدريبية ،ف�أطلقت يف  2019ملوظفي مقدمي الرعاية االجتماعية
وم�شريف الأن�شطة بدور الإيواء ،والتي تهدف �إىل بناء قدرات مقدمي الرعاية
االجتماعية وتقدمي رعاية اجتماعية راقية وفق �أف�ضل املمار�سات.
وذكرت احلو�سني ان عدد الربامج التدريبية التي مت تنفيذها يف الربع االخري
من العام املن�صرم حتى دي�سمرب 2021بلغ  97برناجماً خارجياً وبلغ عدد
احل�ضور فيها  369موظف ،و  87برنامج داخلي ،وبلغ عدد �ساعات احل�ضور
فيها � 4453ساعة.
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االحتاد الن�سائي ينظم ور�شة حماية املعلومات ال�شخ�صية بجناح املر�أة يف �إك�سبو 2020
•• �أبوظبي-وام:

نظم االحت��اد الن�سائي العام بالتعاون مع وزارة العدل ،ور�شة
عمل بعنوان "حماية املعلومات ال�شخ�صية" ،يف جناح املر�أة يف
�إك�سبو  2020دبي ،بهدف ن�شر الثقافة القانونية بني �أفراد
املجتمع ،وتوعية املر�أة بحقوقها والواجبات املرتتبة عليها.
و�أقيمت الور�شة �ضمن برنامج "اعريف حقوقك" ،الذي �أطلقه
االحتاد الن�سائي برعاية كرمية من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
�" ،أم االمارات" ،والذي يعد �أحد الربامج الرائدة واملتميزة يف
جم��ال متكني امل ��ر�أة وبالتحديد يف اجل��ان��ب ال�ق��ان��وين ،وذلك

تنفيذاً لال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني املر�أة.
وت�ضمنت الور�شة التي قدمها القا�ضي الدكتور وليد خمي�س
اخلدمي ،نائب رئي�س حمكمة ال�شارقة االبتدائية ،عدة حماور
رئي�سية ،ومنها :التعريف ب�أهمية و�أه��داف حماية املعلومات،
ون��وع�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات امل ��راد حمايتها .وت�ل�ا ذل��ك احل��دي��ث عن
املخاطر التي ق��د تتعر�ض لها املعلومات ال�شخ�صية ،وطرق
احل�م��اي��ة ال�ل�ازم��ة ،وكيفية ال�ت�ع��ام��ل يف ح��ال االع �ت��داء على
املعلومات ،وا�ستعر�ض الت�شريعات الإماراتية اخلا�صة بحماية
املعلومات.
و�أك ��د ن��ائ��ب رئي�س حمكمة ال���ش��ارق��ة االب�ت��دائ�ي��ة� ،أن تخزين
البيانات على الأجهزة الإلكرتونية ومعاجلتها وتبادلها ي�ؤدي
�إىل تعر�ضها خلطر التغيري �أو االتالف �أو ال�سرقة ،لذلك من

ال�ضروري احلر�ص على وجود �أدوات حماية لتلك املعلومات،
و�ضرورة التمييز بني املعلومات وم�ستويات احلماية املطلوبة،
م�شرياً �إىل �أنه كلما زادت �أهمية املعلومات زادت �أدوات احلماية
امل�ستخدمة للمحافظة عليها.
ون�صح بالتوجه �إىل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية والتحول
الرقمي ،وال��ذي ي��ؤدي بال�ضرورة �إىل التعرف على املعلومات
و�أن��واع�ه��ا وكيفية حمايتها وامل�خ��اط��ر التي ق��د تتعر�ض لها،
والت�شريعات التي جترم التعدي عليها.
يذكر �أن برنامج "اعريف حقوقك" يتيح فر�صة التوا�صل مع
امل��ر�أة يف كافة �إم��ارات وم��دن الدولة ،للتعرف على التحديات
وامل�شاكل التي تواجهها ،وم�ساعدتها يف الو�صول �إىل الطريقة
املثلي للتعامل مع هذه امل�شكالت.

حكومة دولة الإمارات حتتفي باملتميزين يف �إك�سبو  2020دبي
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نائب رئي�س الدولة يكرم الفائزين بجائزة حممد بن را�شد للأداء احلكومي املتميز غدا يف �إك�سبو
•• دبي-وام:

ي�ك� ّرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" ،الفائزين بالدورة
ال���س��اد��س��ة جل��ائ��زة حم�م��د ب��ن را�شد
للأداء احلكومي املتميز ،يف احتفالية
تنظمها حكومة دول��ة الإم��ارات غدٍ ا
اخل�م�ي����س ،يف �إك���س�ب��و  2020دبي،
ب�ح���ض��ور ع��دد م��ن �أ� �ص �ح��اب ال�سمو
ال�شيوخ والوزراء وامل�س�ؤولني.
و�أك � � ��د م� �ع ��ايل حم �م��د ب ��ن عبداهلل
ال� �ق ��رق ��اوي وزي � ��ر � � �ش � ��ؤون جمل�س
ال� � � ��وزراء� ،أن ال �ت �م �ي��ز احل �ك��وم��ي يف
الإم ��ارات ميثل حم��ورا ل��ر�ؤي��ة قيادة
الدولة ،وركيزة لال�ستعداد للم�ستقبل
وق �ي��ادة التغيري احل�ك��وم��ي ،وتعزيز
اجل��اه��زي��ة وامل��رون��ة واال�ستباقية يف
اال� �س �ت �ج��اب��ة ل �ل �م �ت �غ�يرات ومواكبة
التوجهات العاملية ،و�آل�ي��ة لالنتقال
ب��ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي �إىل م�ستويات
متقدمة يف م�صاف الأف�ضل عامليا،
وداع �م ��ا رئ�ي���س�ي�اَ ل�ت�ع��زي��ز تناف�سية
الدولة وريادتها يف خمتلف املجاالت.
وق � ��ال م �ع��ال �ي��ه �إن م �� �س�يرة التميز
احل�ك��وم��ي يف دول ��ة الإم� � ��ارات ق�صة
جناح فريدة يقودها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
م �ن��ذ ن �ح��و ث�لاث��ة ع �ق��ود ،لالرتقاء
ب��الأداء القائم على مفاهيم اجلودة
ال���ش��ام �ل��ة ،وا� �س �ت �م��راري��ة التحديث
وال�ت�ط��وي��ر وتقييم الأداء لتح�سني
ال � �ك � �ف ��اءة وزي � � � ��ادة الإن � �ت� ��اج � �ي� ��ة ،يف
جتربة ا�ستثنائية �أ�صبحت منوذجاً
ومرجعية عاملية للحكومات ال�ساعية
�إىل ال �ت �ط��ور وال �ت �ح��دي��ث وحتقيق
الريادة يف خدمة جمتمعاتها.
و�أ�شار �إىل �أن تعزيز التميز امل�ؤ�س�سي
�أ�صبح ثقافة عمل حكومي يف دولة
الإم� � � � ��ارات ،وم �� �س ��ؤول �ي��ة م�شرتكة
ت� �ت� �ن ��اف� �� ��س اجل � � �ه� � ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة
لتحقيقها ،ما يحفزها على موا�صلة
ال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ح��دي��ث ،ل��دع��م جهود
ت�ن�ف�ي��ذ امل�ن�ه�ج�ي��ة اجل ��دي ��دة للعمل
احل� �ك ��وم ��ي ،م � ��ؤك� ��داً �أن االحتفاء

• حممد القرقاوي - :م�سرية التميز احلكومي يف دولة الإمارات ق�صة جناح فريدة يقودها حممد بن را�شد منذ
ثالثة عقود لالرتقاء بالأداء القائم على مفاهيم اجلودة ال�شاملة
• التميز احلكومي يف الإمارات ر�ؤية قيادة وم�سرية حافلة بالإجنازات وركيزة للجاهزية امل�ستقبلية
باملتميزين من خ�لال جائزة حممد
بن را�شد للتميز احلكومي التي تعد
�أرف� ��ع ت �ك��رمي ل�ل�ت�م� ّي��ز احل �ك��وم��ي يف
الدولة ،مي ّثل تتويجاً لرحلة التميز
امل�ستدامة يف حكومة الإمارات.

�آل �ي��ة داع �م��ة لتحقيق م�ستهدفاتها
وت��وج �ه��ات �ه��ا ،يف ت �ع��زي��ز ر�أ� � ��س امل ��ال
الب�شري باعتباره املحرك الرئي�سي
امل�ستقبلي للنمو ،وتركز على تر�سيخ
مبادئ املرونة واال�ستباقية وحتويلها
�إىل نهج م�ستدام يف منظومة عمل
اجل �ه��ات ،لتحقيق �أع �ل��ى م�ستويات
الكفاءة والفاعلية يف تقدمي �أف�ضل
اخل��دم��ات ،مبا ين�سجم مع توجهات
ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات يف حت�سني
الأداء ل �ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل اخلدمات
وتعزيز تناف�سية الدولة.

 م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احلكوميداع��م لتحقيق املبادئ الع�شرة
للخم�سني اجلديدة.
وت� �ه ��دف ج ��ائ ��زة حم �م��د ب ��ن را�شد
ل�ل��أداء احل�ك��وم��ي املتميز� ،إىل ن�شر
ال ��وع ��ي مب� �ب ��ادئ ال �ت �م � ّي��ز وال ��ري ��ادة
وحتفيز املوظفني على تقدمي �أف�ضل
ما لديهم لالرتقاء مب�ستوى الأداء  60 -مقيم ًا وخ��ب ً
�يرا �إماراتي ًا
والعمل احلكومي ،مبا ي�سهم يف دعم و�أكرث من  121مق ّيم ًا عامليا.
م�سرية التنمية والتطوير يف الدولة وكانت حكومة دولة الإمارات �أطلقت
ال��دورة التقييمية ال�ساد�سة جلائزة
للعبور �إىل امل�ستقبل.
وترتجم منظومة التميز احلكومي حم�م��د ب��ن را� �ش��د ل �ل��أداء احلكومي
امل� �ب ��ادئ ال �ع �� �ش��رة ل ��دول ��ة الإم� � ��ارات املتميز التي تبنت معايري منظومة
يف اخل �م �� �س�ي�ن اجل � ��دي � ��دة ،ومتثل التميز احلكومي الإم��ارات��ي املطورة

يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ق�ي�ي��م ،مب���ش��ارك��ة 60
مقيماً وخ �ب�يراً وخم�ت���ص�اً �إماراتياً
و�أكرث من  121مق ّيماً عاملياً.

ال�ق�ي��ادة مل�ستقبل ال�ع�م��ل احلكومي،
�شملت جائزة �أف�ضل جهة يف حتقيق
ال� ��ر�ؤي� ��ة ،وج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل ج �ه��ة يف
حت�سني جودة احلياة ،وجائزة �أف�ضل
جهة يف امل��رون��ة امل�ؤ�س�سية ،وجائزة
�أف �� �ض��ل حت �ق �ي��ق ل �ل �م��وق��ع ال ��ري ��ادي
والتناف�سية� ،إ�ضافة جل��ائ��زة �أف�ضل
ج �ه��ة يف اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة واجلاهزية
للم�ستقبل ،وج��ائ��زة �أف�ضل جهة يف
تطبيقات ال�ع�م��ل ع��ن ب�ع��د ،وجائزة
�أف� ��� �ض ��ل ج �ه��ة يف �إدارة البيانات
وامل �ع��رف��ة ،وج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل ج�ه��ة يف
ال�شراكة والتكامل ،وج��ائ��زة �أف�ضل
جهة يف االت�صال احلكومي.

  17فئة للجوائز امل�ؤ�س�سية.وت �� �ض��م اجل� ��ائ� ��زة � �ض �م��ن اجل ��وائ ��ز
امل��ؤ��س���س�ي��ة  17ف�ئ��ة ت���ش�م��ل ،اجلهة
االحت��ادي��ة ال��رائ��دة ،و�أف�ضل جهة يف
جمال االبتكار ،و�أف�ضل جهة يف تبني
الذكاء اال�صطناعي ،و�أف�ضل حتقيق
ل�ل�أج �ن��دة ال��وط �ن �ي��ة ،و�أف �� �ض��ل جهة
يف اخل��دم��ات اال�ستباقية املرتابطة،
و�أف� ��� �ض ��ل ج �ه��ة حت �� �س �ن �اً يف الأداء،
و�أف� ��� �ض ��ل ج �ه��ة يف جم� ��ال ت�صنيف
قنوات تقدمي اخلدمة ،و�أف�ضل جهة
 تقييم  251مر�شح ًا و 39وكيليف جودة احلياة يف بيئة العمل.
وترجمة للتوجهات اجلديدة حلكومة وزارة ومديرا عاما و 85وكي ًال
دول � ��ة الإم� � � � ��ارات� � ،ش �ه��دت اجل��ائ��زة م�ساعد ًا ومديرا تنفيذي ًا.
ا� �س �ت �ح��داث ف �ئ��ات ج��دي��دة �أ�ضيفت وت �� �ض��م اجل� ��ائ� ��زة  13ف �ئ��ة �ضمن
ل�ل�ج��وائ��ز امل��ؤ��س���س�ي��ة ،مل��واك �ب��ة ر�ؤى �أو�سمة رئي�س جمل�س ال��وزراء ،يكرم

ب�ه��ا ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم من ��اذج متميزة
يف عملها ت�شكل ق��دوة ح�سنة لفريق
العمل احلكومي ،وق�ص�صاً ملهمة يف
العمل امل�ؤ�س�سي املرتكز على التميز،
هي �أف�ضل وكيل وزارة  -مدير عام،
�أف�ضل وكيل وزارة م�ساعد  -مدير
تنفيذي� ،أف�ضل طبيب� ،أف�ضل معلم،
�أف���ض��ل مبتكر ،والأف �� �ض��ل يف جمال
�سعادة املتعاملني ،واملجال الإ�شرايف،
وال���ش�ب��اب ،وال��وظ��ائ��ف املتخ�ص�صة،
و�شهدت اجلائزة �إ�ضافة فئات جديدة
للأو�سمة �شملت و�سام رئي�س جمل�س
الوزراء لأف�ضل �سفري ،وو�سام رئي�س
جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء لأف� ��� �ض ��ل مدير
مدر�سة ،وو�سام رئي�س جمل�س الوزراء
ل��وظ��ائ��ف امل���س�ت�ق�ب��ل ،وو� �س��ام رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء يف جم��ال االت�صال
احلكومي .ومت تقييم  251مر�شحاً
و 39وكيل وزارة ومديرا عاما و85

وكيال م�ساعدا ومديرا تنفيذيا من
 30جهة احتادية.
كما متيزت ال��دورة ال�ساد�سة جلائزة
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ل �ل��أداء احلكومي
امل �ت �م �ي��ز ب �ك��ون �ه��ا الأوىل ال �ت��ي يتم
تنظيمها يف ظ��ل ت��داع �ي��ات جائحة
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل �� �س �ت �ج��د ،ال ��ذي
فر�ض واقعاً جديداً يف �أ�ساليب العمل
احل �ك��وم��ي ال �ق��ائ��م ع �ل��ى اجلاهزية
وامل��رون��ة واال�ستباقية ،و�أ��ض��اف بعدا
ج��دي��دا ل�ل�ج��ائ��زة مت�ث��ل يف احلر�ص
على تر�سيخ ثقافة التميز يف منظومة
ع �م ��ل و�أداء اجل � �ه� ��ات احلكومية
وا�ستمرارية خدماتها.
و��ش��ارك يف عمليات التقييم جلائزة
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ل �ل��أداء احلكومي
املتميز� ،أكرث من  121مقيما وخبريا
عاملياً من  30دولة� ،إ�ضافة �إىل 60
مقيماً �إم��ارات �ي��ا م��ن اخل�ب�راء ،فيما
�ض ّمت جلنة التحكيم �أع�ضاء دوليني

من �أب��رز اخل�برات مت اختيارهم من
منظمات التميز واجلودة الدولية.
جدير بالذكر� ،أنه مت ت�أ�سي�س برنامج
ال �� �ش �ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ل�ل�ت�م�ي��ز احلكومي
ع��ام  ،2006لقيادة جهود االرتقاء
بالتميز امل��ؤ��س���س��ي يف ح�ك��وم��ة دولة
الإم � � � ��ارات ،ورف � ��ع م �� �س �ت��وى الوعي
ب ��ال �ت �م �ي ��ز يف ال� �ع� �م ��ل احل� �ك ��وم ��ي،
وتطوير ق��درات اجل�ه��ات احلكومية
لتحقيق ال��ري��ادة ،وي�شرف الربنامج
على جائزة حممد بن را�شد للأداء
احلكومي املتميز� ،أرفع جائزة للتميز
احلكومي يف دول��ة الإم ��ارات ،وتمُ نح
كل �سنتني لأف�ضل اجلهات االحتادية
واملوظفني املتميزين.

الإمارات حتا�صر العنف الأ�سري بقوة القانون ..و  15جهة تتلقى البالغات جامعة خليفة ت�ست�ضيف م�ؤمتر اجلمعية الهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ حتبط عملية تهريب ب�ضائع بقيمة  25مليون درهم

•• �أبوظبي-وام:

جنحت دولة الإمارات يف �إيجاد منظومة ت�شريعية متكاملة
مل�ح��ا��ص��رة �أوج� ��ه ال�ع�ن��ف الأ� �س ��ري امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وذل ��ك عرب
منظومة متكاملة من الت�شريعات والقوانني وال�سيا�سات
ال�صارمة و تنويع طرق الإب�لاغ عن احل��االت والتي بلغت
�أك�ثر م��ن  15جهة احت��ادي��ة وحملية� ،إ�ضافة �إىل وزارة
تنمية امل�ج�ت�م��ع .وي�ت���ص��در م�ل��ف ح�م��اي��ة الأ� �س��رة و�صون
حقوق �أفرادها �أولويات العمل احلكومي يف دولة الإمارات
باعتبارها اللبنة الأوىل للمجتمع وال�ن��واة الأ�سا�سية يف
معادلة التنموية ال�شاملة.
و�أ� �ص ��درت وزارة تنمية امل�ج�ت�م��ع م ��ؤخ��را "دليل حماية
الأ�سرة" الذي يهدف �إىل و�ضع �إطار عام يخدم كافة �أفراد
الأ�سرة واملتخ�ص�صني يف جمال الوقاية من العنف الأ�سري
مب��ا ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ك �ي��ان الأ� �س��رة وت��راب �ط �ه��ا ،والتعريف
ب�أ�ساليب وطرق الوقاية من العنف الأ�سري.
وتعد الإمارات من �أبرز دول العامل التي �أوجدت منظومة
متكاملة م��ن الت�شريعات وال �ق ��رارات وال���س�ي��ا��س��ات التي
ت�ه��دف �إىل ت��أم�ين �أك�ب�ر ق��در ممكن م��ن احل�م��اي��ة لكافة
�أف��راد الأ��س��رة ،وق��د �أ�سهمت ه��ذه املنظومة يف خلق �إطار
م��رج �ع��ي م��وح��د لآل �ي ��ات احل �م��اي��ة وال �ت��دخ��ل والوقاية
من كل �أن��واع العنف الأ��س��ري .وت�ضم قائمة الت�شريعات
واللوائح والقرارات وال�سيا�سات املعنية بحماية الأ�سرة يف
دولة الإم��ارات كال من القانون االحت��ادي رقم  28ل�سنة
 2005يف �ش�أن الأحوال ال�شخ�صية وتعديالته ،والقانون
االحت��ادي رقم  29ل�سنة  2006يف �ش�أن حقوق املعاقني
وتعديالته ،والقانون االحتادي رقم  3ل�سنة  2016ب�ش�أن
حقوق الطفل ،والقانون االحت��ادي رق��م 9ل�سنة 2019
ب�ش�أن حقوق كبار املواطنني ،واملر�سوم بقانون احتادي 10
ل�سنة  2019يف �ش�أن احلماية من العنف الأ�سري ،وقرار
جمل�س ال ��وزراء رق��م  52ل�سنة  2018ب�ش�أن الالئحة
التنفيذية للقانون االحت��ادي رقم  3ل�سنة  2016ب�ش�أن
قانون حقوق الطفل ،وقرار جمل�س الوزراء رقم  /9/ل�سنة
 2021ب�ش�أن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم
 9ل�سنة  2019ب�ش�أن حقوق كبار املواطنني ،وال�سيا�سة
الوطنية للأ�سرة� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سة حماية الأ�سرة.
ويعد العنف جرمية معاقب عليها يف الإمارات ،فعلى �سبيل
املثال تن�ص املادة  9بند  1من املر�سوم بقانون احتادي رقم
 10ل�سنة  2019يف �ش�أن احلماية من العنف الأ�سري
على �أن��ه يعاقب باحلب�س م��دة ال ت��زي��د على �ستة �أ�شهر
وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى
ه��ات�ين العقوبتني لكل م��ن ارت�ك��ب �أي��ا م��ن �أف�ع��ال العنف

الأ�سري املن�صو�ص عليها باملادة  5وذلك دون الإخالل ب�أي
عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف قانون �آخر.
ويف ال �� �س �ي��اق ذات� ��ه ت�ت���ض�م��ن ق �ن��وات الإب �ل��اغ وا�ستقبال
ال�شكاوى ع��ن ح��االت العنف الأ� �س��ري يف دول��ة الإم ��ارات
نحو  15جهة احتادية وحملية بالإ�ضافة اىل وزارة تنمية
املجتمع والتي توفر قنوات للإبالغ �سواء عرب االت�صال
الهاتفي �أو املوقع الإلكرتوين للوزارة �أو التطبيق الذكي
الذي مت توفريه لهذه الغاية .ويو�ضح دليل حماية الأ�سرة
�آليات تلقي البالغات وال�شكاوى ومعاجلتها باخلطوات
التالية :ا�ستقبال ال�شكاوى والبالغات عن طريق القنوات
املخـــــ�ص�صة ،ت�صنيف درج ��ة خ �ط��ورة ال �ب�لاغ وحتديد
التدخـــل املطـــلوب ومـــدى �سرعة اال�ســـتجابة ،القيام
بدرا�ســـة احلــــالة ب�صــــورة �شمولية با�ستخـــــدام الأدوات
ال�لازم��ة لــذلك املقابلة ،ال��زي��ارة امليدانية ،طلب تقارير
...ال� ��خ ،و��ض��ع خطة ال�ت��دخ��ل ،وتنفيذها ،متابعة تطور
احلالة حلني معاجلة امل�شكلة .و�أ�شار الدليل �إىل جمموعة
من الأ�سباب امل�ؤدية حلدوث العنف الأ�سري والتي تتمثل
يف غ �ي��اب ث �ق��اف��ة احل � ��وار وال �ت �� �ش��اور ب�ي�ن �أف � ��راد اال�سرة
والإ� �ص��رار على مت�سك ك��ل ط��رف ب��ر�أي��ه ،غ�ي��اب التوافق
الزوجي وعجز الزوجني عن مواجهة ما يعرت�ضهما من
م�شكالت �أو اختالفات ،التحديات االقت�صادية وظروف
املعي�شة ال�صعبة التي قد تطر�أ على الأ��س��رة وتعجز عن
جتاوزها ،خ�برات الطفولة ال�سلبية الناجمة عن الن�ش�أة
يف بيئة عنيفة ممار�سات �سلوكية متعلمه  ،تدخل الأهل
والأق� ��ارب ب���ص��ورة �سلبية� ،ضعف ال ��وازع ال��دي�ن��ي� ،إدمان
املعنف على ال�ك�ح��ول وامل ��ؤث��رات العقلية .وح��دد الدليل
الفئات الأكرث عر�ضة للعنف الأ�سري وهم الأطفال كونهم
ميثلون الفئة الأ�ضعف والأكرث حاجة للرعاية واالعـــتناء،
�أ�صحاب الهمم باعتبارهم فـئة ميكن �أن تتعر�ض للعنف
نتـــيجة ل�ضرر �أو فقدان بع�ض قدراتهم وطاقاتهم مبا
يحول دون قدرتهــم على الدفــــاع عن �أنف�ســــهم �أو التعـبري
عما يتعر�ضون له من �إ�ساءة �أو �إي��ذاء� ،إ�ضافة �إىل الن�ساء
وامل�سنني واملــــراهقيــن :ي�شار �إىل �أن العنف الأ��س��ري ال
يقت�صر على العنف اجل�سدي بل يت�ضمن �أ�شكاال متعددة
مثل العنف النف�سي ويق�صد به �أيَ فعل �أو قول ي�ؤدي �إىل
�ضرر نف�سي للمعتدى عليه ،والعنف االقت�صادي ويق�صد
به �أيَ فعل ي ��ؤدي �إىل حرمان املعتدى عليه من حقه �أو
حريته يف الت�صرف يف �أمواله بق�صد الإ�ضرار به ،والعنف
اللفظي وه��و �أي ل�غ��ة م�سيئة ت�ستخدم لت�شويه �سمعة
ال�ضحية �أو �إحراجها �أو تهديدها ،واالهمال وهو التق�صري
البني واملتوا�صل الذي يبدو جليا يف عدم ت�أمني احلاجات
الأ�سا�سية املادية �أو النف�سية �أو ال�صحية �أو الرتبوية.

الدولية للمواد امل�سامية  2022مايو املقبل
•• �أبوظبي-وام:

ت�ست�ضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا م��ؤمت��ر "اجلمعية الدولية
ل�ل�م��واد امل���س��ام�ي��ة  " 2022خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن  30م��اي��و وح�ت��ى  2يونيو
القادمني بهدف ت�سليط ال�ضوء على البحوث املتقدمة يف جمموعة وا�سعة
من تطبيقات املواد امل�سامية .واملواد امل�سامية هي جمموعة متنوعة من املواد
الطبيعية مثل ال�صخور والرتبة كطبقات املياه اجلوفية وخزانات البرتول
والأن�سجة البيولوجية كالعظام واخل�شب والفلني و�سائط م�سامية ،كما ميكن
�أن ت�شمل الو�سائط امل�سامية �أي�ضا مواد �أخرى من �صنع الإن�سان مثل الأ�سمنت
وال�سرياميك .ويوفر م�ؤمتر "اجلمعية الدولية للمواد امل�سامية  "2022بيئة
متميزة لتبادل املعرفة العلمية واخلربة الهند�سية بني الأو�ساط الأكادميية
وال�صناعية ،مما يتيح تطوير التعاون وت�سريع التعلم وت�سهيل االبتكار.
وي�ق��دم جمموعة م��ن اخل�ب�راء العامليني م��ن خمتلف التخ�ص�صات العلمية
والهند�سية �أح��دث البحوث خالل م�ؤمتر اجلمعية الدولية للمواد امل�سامية
 2022الذي يعقد يف حرم جامعة خليفة الرئي�سي ب�أبوظبي.
وي�شهد امللتقى �أكرث من  500عر�ض تقدميي وجل�سات نقا�شية وحما�ضرات
ودورات ق�صرية وح��وارات ،حيث �سيتم تق�سيم العرو�ض التقدميية �إىل 24
ن��دوة ق�صرية تركز جميعها على خمتلف �أن��واع امل��واد امل�سامية يف العديد من
التطبيقات .ويغطي هذا املحفل العلمي مو�ضوعات عديدة بدءا من النمذجة
امل�سامية والت�صوير امل�سامي و�صوال �إىل الطرق الرقمية والتجريبية يف نطاقات
�أو�سع ت�شمل مكامن النفط والغاز والتحليالت الهامة.
وقال الدكتور عارف �سلطان احلمادي ،الرئي�س العام مل�ؤمتر اجلمعية الدولية
للمواد امل�سامية  2022نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة" :ي�سعدنا
ا�ست�ضافة امل�ؤمتر والذي �سنتمكن من خالله من ت�سليط ال�ضوء على �أحدث
النتائج البحثية املتعلقة بتطبيقات املواد امل�سامية ،خا�صة و�أن ق�سم الهند�سة
البرتولية يف جامعة خليفة يتمتع بت�صنيفات عاملية مرموقة فقد حل باملركز
 21دوليا ،فيما يوا�صل الباحثون العمل على م�شاريع مبتكرة تعود بالفائدة
على القطاعات االقت�صادية املختلفة يف الدولة وعلى القطاعات ال�صناعية حول
العامل ب�شكل عام " .و�أك��د ان ا�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر وال��ذي �سي�شهد م�شاركة
�أهم خرباء املواد امل�سامية تر�سخ الدور املحوري الذي تقوم به الدولة لتعزيز
االبتكار يف قطاع النفط والغاز .من جانبه قال الدكتور مي�شيل كوينتارد ،رئي�س
اجلمعية الدولية للمواد امل�سامية والأ�ستاذ يف معهد تولوز مليكانيكا املوائع يف
مدينة تولوز الفرن�سية" :تثمن اجلمعية الدولية للمواد امل�سامية دور جامعة
خليفة يف ا�ست�ضافة امل�ؤمتر ال�سنوي للجمعية الدولية للمواد امل�سامية 2022
واجلهود املتميزة التي قام بها ال�شركاء املحليون ،حيث �ساهمت بتوفري فر�صة
لتطوير �شبكة املواد امل�سامية يف دولة الإمارات واملنطقة يف وقت ق�صري ن�سبيا،
خا�صة و�أن اجلامعة ترتبط ارتباطا وثيقا مبجتمع املواد امل�سامية ممثال بق�سم
الهند�سة البرتولية يف اجلامعة وال��ذي حل يف املركز  21عامليا ،الأم��ر الذي
ين�سجم ب�شكل كبري مع اجلمعية الدولية للمواد امل�سامية نظرا للعالقة التي
تربط �صناعة النفط والغاز باملواد امل�سامية حمليا ودوليا.

•• �أبوظبي-وام:

�أحبطت الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجلمارك
و�أمن املنافذ ممثل ًة ب��الإدارة العامة للجمارك وبالتن�سيق
م��ع دائ ��رة اجل�م��ارك يف �إم ��ارة ال�ف�ج�يرة  ..عملية �إدخال
ب�ضائع ممنوعة �إىل الدولة من نوع البان وم�شتقاته تقدر
قيمتها  25,239,000درهم وذلك عرب ميناء الفجرية
م��ع �ضبط �أ��ش�خ��ا���ص م��ن اجلن�سية ال�ع��رب�ي��ة والآ�سيوية
�أقدموا على عر�ض مبلغ وقدره  280,000درهم كر�شوة
ملوظف جمركي يف �سبيل مترير الب�ضائع املمنوعة.
جاءت عمليات ال�ضبط بالتعاون مع ال�شركاء من اجلهات
املعنية يف ��ض��وء تلقي الهيئة �إخ �ب��اري��ة ا�ستباقية حول
حماولة �إدخال �شحنات م�شبوهة ب�إجمايل  14حاوية من
خالل ميناء الفجرية بهدف تخزينها يف �إحدى امل�ستودعات
يف الدولة ومن ثم بيعها يف الأ��س��واق املحلية ب�صفة غري
قانونية .وا�ستناداً �إىل عمليات التن�سيق امل�شرتكة مع وزارة
الداخلية وال�سلطات املحلية يف �إمارة الفجرية ،مت �ضبط
احلاويات امل�ستهدفة با�ستخدام �أجهزة التفتي�ش احلديثة
املدعومة بخربة وكفاءة الكوادر الرقابية املتخ�ص�صة يف
التفتي�ش اجلمركي ،ف�ض ً
ال عن القب�ض بطريقة احرتافية
على الأ�شخا�ص القائمني على تقدمي الر�شوة مقابل �إدخال

تلك ال�شحنات والتهرب من الر�سوم وال�ضرائب املقررة.
و�أك��د �سعادة �أحمد عبداهلل بن الحج الفال�سي مدير عام
اجلمارك بالإنابة يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ؛ �أن حماية املجتمع وتعزيز �أمنه
مي�ث��ل �أح ��د الأه � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للهيئة وذل ��ك يف
�إط��ار تطوير منظومة العمل والتفتي�ش و�إدارة املخاطر
اجلمركية على النحو الذي يخدم تي�سري التجارة ،م�شيدًا
ب�شراكات الهيئة احليوية مع خمتلف اجلهات التي �أف�ضت
�إىل م��رون��ة عمليات ال�ضبط ب��إ��س�ن��اد وح ��دات التفتي�ش
اجلمركي يف الهيئة .من جانبه ق��ال �سعادة را�شد حماد
احلفيتي مدير عام جمارك الفجرية؛ �إن العملية جاءت
يف ظل تبادل املعلومات مع الهيئة والأطراف ذات ال�صلة،
حيث مت التحفظ على املواد املمنوعة بالتن�سيق مع القيادة
العامة ل�شرطة الفجرية و�سلطة ميناء الفجرية وفقاً
لإجراءات ال�ضبط الق�ضائي �إىل حني ا�ستكمال الإجراءات
القانونية واجل�م��رك�ي��ة الح �ق �اً ،م ��ؤك �دًا على ا�ستمرارية
�أعمال التفتي�ش على جميع ال�شحنات واحلاويات املرتبطة
بالدائرة لر�صد خمتلف املخالفات التي ت�شكل خطراً على
الأم��ن واملجتمع لتحقيق حماية امل�ستهلك ودع��م م�سرية
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ورف ��ع تناف�سية ال��دول��ة يف جمال
التجارة وبناء اقت�صادي تناف�سي قائم على املعرفة.

زايد للثقافة الإ�سالمية تر�سخ مفهوم وثقافة االبتكار
•• العني -وام:

ن �ف��ذت دار زاي ��د ل�ل�ث�ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ع� ��دداً م��ن الور�ش
والأن �� �ش �ط��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ث �ق��اف��ة االبتكار
ب�ين موظفيها واملهتدين اجل��دد  ،وذل��ك �ضمن فعاليات
"الإمارات تبتكر  . " 2022و�أك� �دّت �سعادة الدكتورة
ن�ضال حممد الطنيجي امل��دي��ر ال�ع��ام ل��دار زاي��د للثقافة
الإ�سالمية �أن فعاليات �شهر االبتكار ت��أت��ي لتن�سجم مع
تطلعات ق��ادة ال��دول��ة من خ�لال الرتكيز على التوجهات
امل�ستقبلية التي تت�ضمنها وثيقة مبادئ اخلم�سني  ،لتعزيز
ر�أ�س املال الب�شري ،وبناء القدرات الوطنية التي ت�سهم يف
التفوق العلمي والتقني وزي��ادة عدد ابتكارات االم��ارات يف
املجاالت كافة .وت�ضمنت فعاليات ال��دار ور�شة افرتا�ضية
بعنوان "االبتكار" بالتعاون مع جامعة الإم��ارات ومكتبة
زايد املركزية ،ح�ضرها  92م�ستفيدا من طلبة الدار من
املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�سالمية ،وتطرقت
للتعريف مبفاهيم االبتكار وجوانبه وت�سليط ال�ضوء على
�سيا�سة االبتكار يف الدولة ،وكيفية ال�سعي خللق بيئة تتميز

بالإبداع واالبتكار .وبالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي نظمت الدار ور�شة بعنوان "الذكاء اال�صطناعي"
قدمها املقدم الدكتور املهند�س نا�صر حممد ال�ساعدي -
م�ست�شار الذكاء اال�صطناعي يف �شرطة �أبوظبي رئي�س ق�سم
التطوير و التغري -حيث تناول يف حديثه التعريف مبفهوم
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وتقنياته و�أه�م�ي�ت��ه ،واحل��دي��ث عن
ا�سرتاتيجية دولة الإمارات للذكاء اال�صطناعي ،واملخرجات
امل�ت��وق�ع��ة م��ن ا��س�ت�خ��دام تطبيقات ال��ذك��اء اال�صطناعي،
و�أ��ش��ار املحا�ضر �إىل اال�سرتاتيجية التخ�ص�صية للذكاء
اال�صطناعي يف �شرطة �أبوظبي ومت مناق�شة ا�ستخدامات
الذكاء اال�صطناعي يف جمال اخلدمات و ج��ودة احلياة و
املجتمع .كما نظم ف��رع ال��دار يف �أبوظبي ور�شة بعنوان "
الإمارات تبتكر " قدمتها الدكتورة ماجدة العزعزي رئي�س
جمل�س �شركة "�إم ج�ل��وري القاب�ضة" ،وت�ن��اول��ت مفهوم
االب�ت�ك��ار ،و�أه��م ع��وام��ل االب�ت�ك��ار ،وال�ه��دف منه ،وعر�ضت
جمموعة من االبتكارات وال�صناعات التي قامت بها خالل
م�سريتها العلمية والعملية ،وكيف ا�ستطاعت �أن ت�سخر
االبتكار لتعزيز �سمعة دولة الإمارات يف جمال ال�صناعات.
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البواردي يزور جناح دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف �أك�سبو 2020
•• دبي-وام:

ق��ام م �ع��ايل حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال� �ب ��واردي وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
الدفاع بزيارة جلناح دول جمل�س التعاون اخلليجي يف معر�ض
�أك�سبو 2020بدبي ،والذي يعر�ض الإرث التاريخي والإجنازات
وامل�شاريع امل�ستقبلية ويعك�س م�ستوى التعاون وعالقات الأخوة
بني دول املجل�س  .واطلع معاليه �أثناء زيارته على ما يحويه جناح
دول جمل�س التعاون ب�أق�سامه الثالثة من عر�ض للإرث التاريخي

08

امل�شرتك ،حيث يقوم الق�سم الأول بعر�ض مرحلة ت�أ�سي�س املجل�س
والهيكل والنقلة النوعية للعالقات الأخوية بني دوملجل�س التعاون
خالل الأربعني عاماً ،ويركز الق�سم الثاين على الإجن��ازات التي
ق��ام بها جمل�س ال�ت�ع��اون ل��دول اخلليج وعلى م��دى �سنوات من
االنفتاح االقت�صادي والتعاون الأمني والع�سكري واحلفاظ على
العالقات الإن�سانية وح�ق��وق الإن���س��ان ،ويخت�ص الق�سم الثالث
جلناح دول جمل�س التعاون بامل�شاريع امل�ستقبلية امل�شرتكة والبنية
التحتية وال��وح��دة االقت�صادية وال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف منظومة

العمل وبراءات االخرتاع اخلليجية واالحتاد النقدي وجهود دول
جمل�س التعاون يف الت�صدي جلائحة كوفيد.19
و�أ�شاد معاليه يف نهاية اجلولة مب�ستوى التنظيم الرائع جلناح دول
جمل�س التعاون اخلليجي وما يحويه من عرو�ض ،و�أهميةامل�شاركة
يف �أك�سبو  2020وما يعك�سه عنوان اجلناح "ر�ؤية موحدة مل�ستقبل
واعد" وما يحمله من معاين ت�ؤكد وحدة امل�صري بني دول جمل�س
التعاون والر�ؤية امل�شرتكة ،كما �أثنى معاليه على جهود القائمني
بالعمل يف اجلناح ومتنى للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح.

الروبوت (�ألرتا  )3ي�ؤدي عر�ضه املو�سيقي العاملي (مريور) يف �إك�سبو دبي

•• دبي-وام:

تك�شف ال�ي��اب��ان ع�بر جناحها يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي ل �ل��زوار ع��ن �أعجوبتها
التكنولوجية الفريدة؛ الروبوت ال�شهري �ألرتا  ،3والذي يقدم عر�ضاً مو�سيقياً
فريدا ملعزوفة "املر�آة"؛ لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،اليوم الأربعاء ،على
من�صة م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو دبي .
و�أعلن املو�سيقار وامللحن الياباين �شيبويا كاي�شريو من "�أندوريد �أوبرا" ،عن
تقدمي العر�ض العاملي الأول "مر�آة" يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي حيث يحيي
كاي�شريو الأوب ��را اجل��دي��دة با�ستخدام �أورك���س�ترا كاملة ممتزجة م��ع �أجهزة
تكنولوجية حديثة ،بالتعاون مع �إي��زن فوجيوارا ،وع��ازف مو�سيقى الرتانيم
"�شوميو" ،ويعود تاريخ تلك املو�سيقى اليابانية القدمية لأكرث من  1200عام،
بالإ�ضافة �إىل �أورك�سرتا  NSOال�سيمفونية بالإمارات.
و ُت �ع��د ع��رو���ض "املر�آة"؛ ت�ت��وي�ج�اً ل�ع�م��ل ��ش�ي�ب��وي��ا ،وه��و ع �ب��ارة ع��ن احتفالية

مو�سيقية جتمع بني �أداء الروبوت املمتزجة بالرتانيم واملو�سيقى الإلكرتونية
يقودها الأورك�سرتا ،و�سي�ؤدي الروبرت ن�صو�صاً مت �إن�شا�ؤها عن طريق الذكاء
اال�صطناعي ،بطريقة الغناء املرجتل على �أنغام املو�سيقى البوذية التقليدية
امل�ت��وارث��ة ع�بر الأج �ي��ال يف كويا�سان  -ال�ي��اب��ان ،بالتزامن م��ع ع��زف املو�سيقى
الإلكرتونية و�أ�صوات فناين �أورك�سرتا  NSOال�سيمفونية.
وت�شرف جو�ستني �إميارد الفنانة الب�صرية الفرن�سية ،يف �إطار تعاونها مع �شيبويا
كاي�شريو ،على الإ�سقاطات املرئية التي تركز على تعابري الوجه لنظام �آندرويد،
ع�لاوة على املرئيات املمزوجة بال�صور ثالثية الأبعاد للمعابد والأ�ضرحة يف
كو�سايان ،ويعترب اجلمع بني الإ�ضاءة الرائعة املنعك�سة على الروبرت الياباين،
والت�أثريات ال�صوتية اال�ستثنائية على امل�سرح ،مبثابة منوذج جتريبي متناغم مل
ي�شهده عامل الفن �سابقاً.
ويعود امل��ؤل��ف املو�سيقي �شيبويا كي�شريو و�أل�تر  ، 3من رحلته يف فرن�سا �إىل
الإم��ارات  ،لعر�ض االعجوبة اليابانية على جمهور �إك�سبو دب��ي ،و�أب��رز كلمات

اغنية "مر�أة" التي �سي�ؤديها الروبرت ؛ املو�سيقى مر�آة� ..إنه انعكا�س لأنف�سكم..
ما هو احلد بني الوجود والعدم؟ ما هو احلد بني املا�ضي وامل�ستقبل؟ و�أين هم
موجودون؟ دعونا نحتفل بهذه التجربة اجلديدة معًا.
وحول عالقة الإن�سان والآلة  ،وكيف مت تعيني التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي
لتغيري و�سائل الرتفيه ،قال املو�سيقار الياباين �شيبويو�" :سيعر�ض لأول مرة
�أوبرا الروبوت اجلديدة يف �إك�سبو دبي مع �ألرت  - 3مغني الذكاء اال�صطناعي
اخلا�ص ،وي�أتي هذا الأداء العاملي يف اجلزء اخللفي من املعر�ض العاملي الذي تقوده
التكنولوجيا  ،مما يجلب لنا املزيد عرب امل�شهد املتغري للتكنولوجيا املتقدمة".
و�أ�ضاف يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإم��ارات "وام"" :يُعد �إك�سبو  2020من�صة
ملهمة لي�ست فقط للحياة امل�ستدامة وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة  ، 2030بل �إيذا ًنا ب�إقامة معار�ض للتقدم الرقمي عرب ال�صناعات يف
جميع �أنحاء العامل ،اليابان لي�ست غريبة على التكنولوجيا  ،فالأمة توا�صل
اخرتاق هذا القطاع ودفع احلدود با�ستمرار ،كما نتوقع �أن ن�شهد هذا الأ�سبوع

مدى ا�ستعداد الذكاء اال�صطناعي لقيادة �أورك�سرتا على امل�سرح العاملي".
ب ��دوره �أك��د امللحن ال�ي��اب��اين �شيبويا كاي�شريو �أن بحثه ع��ن �شكل ج��دي��د من
املو�سيقى دفعه �إىل خلق تطور يف العرو�ض احلية ؛ من خ�لال دم��ج احلقائق
املرئية بتكنولوجيا املو�سيقى ،واالعتماد على احلركة التي �أتابعها ب�شدة ،مما
يغري مفهوم اجلمهور للمتعة ،وتقديرهم للرتفيه..وقال  :يجب �أال تتقيد
املو�سيقى بالقواعد ،لكن �أ�ستمر يف حتدي قدراتي وقيودي ،لذا فان �أداء الروبوت
الأندرويد �سيمهد الطريق �أمام ال�ساحة املو�سيقية ،جنبا �إىل جنب مع مطوري
الذكاء اال�صطناعي" .و�أ�ضاف " كاي�شريو" ل"وام"" :دولة الإم��ارات العربية
املتحدة دولة م�ستقبلية حقا ،حيث تتواجد ثقافة �إ�سالمية ،وتقاليد منفتحة
مع �صناعة التكنولوجيا عالية ،و"مريور" عمل جديد �سيتم افتتاحه يف معر�ض
�إك�سبو ،و تقدم �أداء خمتلفا ملو�سيقي يابانية قدمية؛ عمرها  1200عام ،لذا
�أعتقد �أنه ال يوجد مكان �أف�ضل من �إك�سبو دبي لتقدمي العر�ض الأول العاملي
لأوبرا �أندرويد لعمل بهذا امل�ستوى العايل من اجلودة والأداء املتباين".

جناح والية بادن فورمتبريغ يعر�ض �أول تاك�سي طائر ونظام
توجيه كهربائي ًا مل�ساعدة �أ�صحاب الهمم يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

مع �أول م�شاركة بجناح م�ستقل لهذه الوالية الأملانية يف تاريخ معار�ض �إك�سبو
الدولية ،يتجلى جناح بادن فورمتبريغ يف منطقة الفر�ص ب�أك�سبو  ، 2020على
زواره ب�أجواء �ساحرة و�أعمال فنية ب�صرية متقنة من خالل الت�صميم اخلارجي
الذي ا�ستوحى من البيت اخل�شبي الهجني بابتكار املنطقة وا�ستدامتها ،فاجلناح
مفعم باحليوية واحلوار واللقاءات حيث جاء املدخل على �شكل مدرجات للقاءات
واحلوارات يف �صورة م�سرح يجذب الكبار وال�صغار ،وبوابة مفتوحة على �ساحة
وا�سعة ت�ساعد على اال�سرتخاء و�شحن النف�س بالطاقة الإيجابية خا�صة و�أن
اجلناح يعترب متازج بني الت�صنيع الرقمي والبناء اخل�شبي الذي يعد �صديقاً
للبيئة واملناخ.
�أ�ستخدم جناح والي��ة ب��ادن ف��ورمت�ب�يرغ يف اك�سبو � ، 2020أح��دث التقنيات

الهند�سية والتكنولوجية من خالل م�صنع ذكي تفاعلي ي�شرح للجمهور عمليات
الإنتاج املختلفة ب�أحدث �أ�ساليب الذكاء اال�صطناعي والتنمية امل�ستدامة ،و�أعطى
اجل�ن��اح ه��ذه امل�ي��زة وج��وده على م�ساحة  2700م�تر م��رب��ع م��ا جعل امل�صمم
يبتكر بحرية من الهواء البارد تغطيها غيمة مبتكرة من ال�ضباب ال�صناعي ،
يجعل الزائر يتجول و�سط �سحابة �ضبابية ممتعة ،ويو�ضح اجلناح يف الكثري
من اركانه الداخلية عن كون الوالية م�شهورة با�ستقطاب ال�صناعات الذكية
وانت�شار العديد من ال�شركات العاملية لت�صنيع ال�سايارات الفارهة ،كما ي�سلط
اجلناح ال�ضوء على النبوغ الهند�سي ال��ذي تتميز ب��ه ،بالإ�ضافة �إىل الرتويج
لق�ص�ص النجاح امللهمة وتعزيز ت�أثريها العاملي  ،خا�صة و�أنها ركزت يف اجلناح
على اللوحات الأر�شادية املطعمة بال�صور والكتابة بثالث لغات العربية والأملانية
والإجن�ل�ي��زي��ة ،وه��ذه اللوحات ت�شري �إىل �أهمية التعليم وتوا�صل العقول يف
�صناعة امل�ستقبل  ،كما ي�ضم اجلناح بع�ض امل�شروعات املهمة والرائدة والواعدة

يف املنطقة ،لت�شمل �أول تاك�سي طائر ،يعرف با�سم «فولوكوبرت» ،ونظام توجيه
كهربائياً ابتكر مل�ساعدة �أ�صحاب الهمم الذين يريدون القيادة ب�أنف�سهم.
رك��ز جناح والي��ة ب��ادن فورمتبريغ يف اك�سبو  2020على ع��دة جوانب منها
التقاليد واحل��داث��ة و�أع�ت�بر الل��إرث ال��ذي يعود �إىل الع�صر احلجري واجلري
الروماين ومئات القالع والق�صور ت�شري �إىل تاريخها العريق والني واحلافل
مما يدفع الأجيال لتناقل هذه العادات والتقاليد واحلفاظ على الهوية العرقية
 ،ويف نف�س الوقت يقام الكرنفاالت وارتداء الأزياء التقليدية والتحدث باللهجة
العامية  ،مع ال�سعي قدما للتطور والتنمية امل�ستدامة ومواكبة العامل ،ف�ض ً
ال
عن لوحة �أخرى ت�ضم الكثري من العلماء واملفكرين وجاء فيها �أن الإن�سان يخلق
حراً فهو حر ولكنه ولد مقيداً هذا الن�ص قاله ال�شاعر امل�شهور �شيلدر  ،وت�ضيف
اللوحات وال�صور املعربة عن العلم والبحث العلمي  ،وتبني مدى �أهتمام الوالية
بالبحث العلمي وتوفري املناخ املالئم لذلك حيث حتتل املركز الثاين يف البحث

العلمي على م�ستوى العامل ،كما ت�شري �إىل �أنها والي��ة املبتكرين واملخرتعني
معللة بذلك �أن اال�ستثمار يف الإن�سان �أف�ضل من اال�ستثمار يف النفط والفحم
واملوارد الطبيعية  ،فاهتمت باالبتكار والإب��داع والفكر وركزت على ابراز بع�ض
االخرتاعات التى قدمتها للب�شرية منها الألة احلا�سبة وفيها ولد اين�شتاين ،
و�أنها ت�صنع امل�ستقبل ب�شجاعة وطاقة م�ستمدة من املفكرين واملخرتعني.
يعر�ض اجلناح جم�سم للخريطة اجلغرافية ملوقعها يف �صورة مبهرة بالأبعاد
الثالثية وت�سليط ال�ضوء عليها من جل جانب ،ويعطي اجلناح احلرية يف التنقل
بني طوابقه وممراته والتعريف باملطبخ ال�شهي والثقافة العامة للوالية ،معتمد
اجل�ن��اح على عر�ض ك��ل م��ا يعزز معرفة تاريخها وع��ادات�ه��ا وتقاليدها للعامل
ولزوار �أك�سبو ودعوة اجلميع لزيارتها واال�ستثمار على �أر�ضها وعقد االتفاقيات
يف جميع القطاعات احليوية التى من �شانها التقدم والتنمية من خالل جماالت
الأعمال والعلوم والفن والثقافة ،على تكون مركزاً للتجارة والبحث وال�سياحة.

�أكدت �أن التعاي�ش ال�سلمي يف دولة الإمارات مينحنا الأمل يف امل�ستقبل

لطيفة بن زياتن لـ (وام)  :جائزة زايد للأخوة الإن�سانية منحتني القوة والعزمية لأتابع كفاحي
احلوار املبا�شر مع ال�شباب الطريقة املثلى لإي�صال ر�سالتي وتوعيتهم
•• دبي  -وام:

دع��ت لطيفة ب��ن زي��ات��ن النا�شطة املغربية  -الفرن�سية امل�ع��روف��ة يف جمال
مكافحة الأف�ك��ار املتطرفة؛ رئي�سة م�ؤ�س�سة "عماد لل�شباب وال�سالم" ،دول
ال�ع��امل امل�شاركة يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي� ،إىل تبني اجل�ه��ود الرامية
للتعاي�ش ال�سلمي ومكافحة التطرف الفكري ،مثمنة جهود دولة الإمارات ،يف
تعزيز جهود ال�سلم املجتمعي ون�شر روح الت�سامح والت�ضامن ،وتعزيز مفاهيم
الأخوّة الإن�سانية.
و�أعربت لطيفة بن زياتن  -احلائزة على جائزة زايد للأخوة الإن�سانية لعام
 - 2021يف حوار خا�ص لوكالة �أنباء الإمارات "وام" ،عن اعتزازها باجلائزة
التي منحتها القوة والعزمية ملتابعة كفاحها.
وق��ال��ت  " :مل��ن دواع ��ي ف�خ��ري ت��واج��دي يف دول��ة الإم� ��ارات ذل��ك البلد الذي
منحني الفر�صة للفوز بجائزة زايد للإخوة الإن�سانية ،والتي فتحت �أمامي
�أبواباً كثرية ومدّتني بالقوة والعزمية ،لأتابع كفاحي وم�سريتي يف م�ساعدة
ال�شباب املهم�شني ،كنت حا�ضرة يف حفل التكرمي و�سعيدة وفخورة لتواجدي
مع املك ّرمني الذين �أكنّ لهم كل االحرتام ،وهذا دليل على �أن اجلائزة �ست�ستمر
يف التطور مل�ساعدة كل من يحتاج �إليها ،وتزداد �أهمية كبرية يف العامل ".

وبخ�صو�ص �أ�سباب اجتاه بع�ض ال�شباب للأفكار املتطرفة � ،أو�ضحت" :علينا �أن
ن�ساعد بع�ضنا البع�ض ،خا�صة ال�شباب الذي ينخرط يف الإرهاب ،ف�أعمل على
التقرب منهم لأع��رف ما ال��ذي يدفعهم �إىل التطرف ،فالأطفال ال يولدون
�إرهابيني ،بل الب�ؤ�س واجلهل والي�أ�س ومنط العي�ش هي الأ�سباب التي جتعل
ال�شباب يقع فري�سة ل�ل�إره��اب ،لأنهم مل يتلقوا امل�ساعدة والعناية الالزمة
وتعر�ضوا للإهمال والتجاهل".
وو�صفت انحراف ال�شباب بالدوامة اخلطرة التي ت�ؤثر على املجتمع ،و�أردفت:
" �أح��اول �أن �أحت��اور معهم و�أن �أغري منظورهم� ،أرافقهم و�أعمل معهم لفهم
م�شاكل التع�صب والكراهية ،فالطفل ال��ذي يكرب مفتقداً للمحبة والأمل
ي�صبح فارغاً ،لذا يتعني علينا الإ�صغاء لل�شباب  ،ومد يد العون لهم وتوفري
منوذج �صالح ميكنهم اتباعه ،حيث يحتاجون �إىل منوذج وق��دوة ،مثل الأهل
�أو املدر�سة واملجتمع ،والثقة بالنف�س و�أن ينطلقوا يف احلياة لكي ي�صلوا ،مع
ا�ستثمار الفر�ص املتاحة ،ومن ال يبحث عن الفر�ص ويتجه نحو الكراهية لن
يتمكن اخلروج من تلك الدوامة".
و�أ��ض��اف��ت النا�شطة لطيفة  ":قدمت حما�ضرات يف �أبوظبي ح��ول مو�ضوع
الإره ��اب ،و�شاركت مرتني يف ن��دوات عن ال�سبل املتاحة لإخ��راج ال�شباب من
دوام��ة الإره��اب ،كما قدمت حما�ضرات يف املغرب وال��والي��ات املتحدة والهند

وم��ايل� ،أح ��اول �أن �أح�م��ل ر�سالتي لكل ال�شباب ،ويف فرن�سا �أع�م��ل م��ع وزارة
التعليم يف املدار�س ،عالوة على تقدميي من حما�ضرتني �إىل ثالث حما�ضرات
�أ�سبوعياً للتحاور مع ال�شباب وتوعيتهم ،وكذلك مراكز الت�أهيل".
وعن طريقة احل��وار مع ال�شباب و�سبل تغيريهم للأف�ضل ،تابعت النا�شطة
الدولية " :نقدم برامج توعوية ت�ساعد على �إخراج ال�شباب من تلك الدوامة
 ،لت�سمح لهم بالتعرف على الثقافات الأخرى واالنفتاح على العامل ،والإميان
بذاتهم لكي ينطلقوا يف احل�ي��اة ،واحل��وار دائ�م�اً الو�سيلة الأف�ضل� ،أح��ب �أن
�أحت��اور مع ال�شباب مبا�شرة و�أن �أنظر يف �أعينهم لكي �أح�س ب�إح�سا�سهم ،لكي
�أمتكن من �إي�صال الر�سالة �إليهم ،وال �أعتقد �أن �إي�صال الر�سائل امل�سجلة عرب
الفيديو �سي�أتي بالنتيجة ذاتها ،لكن يف ح�ضوري �أمام �ألف و�ألفي طفل� ،أحياناً
تراهم يبكون ل�شدة الت�أثر ،لأنني �أ�شعر بهم وب�أنهم يفتقرون للمحبة والعطف
والرتبية" .ولفتت �إىل �أن االفتقاد للأ�سرة تعد م�شكلة عاملية ،لأن اجلميع
من�شغلون يف �ش�ؤون مادية ،ون�سوا �أ�صول الرتبية املهمة ،تربية الأم والأب هي
الأ�سا�س  ،فالأم هي التي تدافع عن �أبنائها وتربي وتنري طريقهم ".
و�أ�شارت �إىل " �أن الإ�سالم ،دين الت�سامح واملحبة ،يخفف من �آالمنا ومينحنا
الكثري من الفر�ص يف احلياة ،لكن البع�ض ال يفهم مبادئ الإ�سالم ،وعندما
ن��رى ه��ذا التعاي�ش ال�سلمي امل��ذه��ل يف دول��ة الإم ��ارات ف��إن��ه مينحنا �أم�ل ً�ا يف

بلدية مدينة �أبوظبي تزرع �أ�شجار الغاف يف جزيرتي
يا�س واجلبيل �ضمن �إطار م�شاركتها يف �أ�سبوع الت�شجري
•• �أبوظبي –الفجر:

�ضمن �إطار م�شاركتها وتفاعلها مع �أ�سبوع الت�شجري نفذت بلدية
مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خالل �إدارة
البيئة وال�صحة وال�سالمة وبالتعاون مع �إدارة اخلدمات الفنية
يف بلدية مركز املدينة و �إدارة اخل��دم��ات الفنية يف مركز بلدية

ال�شهامة م�ب��ادرة بيئية متثلت يف زراع��ة �أ�شجار ال�غ��اف يف املدن
الإن�شائية اجلديدة لت�شمل املبادرة زراعة �أ�شجار الغاف يف جزيرة
يا�س – م�شروع نويا  ،وجزيرة اجلبيل  -م�شروع تطوير جزيرة
اجلبيل .وت�أتي ه��ذه امل�ب��ادرة جت�سيداً اللتزام البلدية باحلفاظ
على البيئة ،وحتقيق معايري اال�ستدامة ،وتنمية الغطاء الأخ�ضر
 ،وحت���س�ين امل �ن ��اخ ،وحت�ف�ي��ز امل�ج�ت�م��ع وق �ط��اع ال �ب �ن��اء ع�ل��ى وجه

اخل�صو�ص على زراعة الأ�شجار وامل�سطحات اخل�ضراء يف املواقع
الإن�شائية اجل��دي��دة .وا�ستهدفت امل �ب��ادرة البيئية توعية قطاع
البناء والإن�شاء ب�ش�أن امل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة ،وحتفيز
�شركات املقاوالت على ب�سط امل�سطحات اخل�ضراء وزراعة الأ�شجار
�أثناء �أعمال البناء ،وذلك �ضمن �إطار تعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية
يف احلفاظ على البيئة وتنمية املوارد الطبيعية.

امل�ستقبل ،وعلينا �أن ن�ستمر على ه��ذا ال��درب ،فال�سالم ��ض��روري ،ويجب �أال
ن�ست�سلم �أب��داً بل موا�صلة امل�سرية ،و�إن مل نفعل �شيئاً ف��إن العامل لن يتقدم
يح�سن من حياة ال�شباب و�أحوالهم يف
 ،ويتعني على كل منا �أن ي�ساهم لكي ّ
امل�ستقبل".
جدير بالذكر �أن لطيفة بن زياتن هي ام��ر�أة مغربية فرن�سية قتل ابنها يف
هجوم �إرهابي عام  ،2012كر�ست حياتها من �أجل ن�شر روح الت�سامح وحماربة
التطرف ،وكرمت لعملها الد�ؤوب يف توعية ال�شباب واحلد من ان�سياقهم وراء
التطرف والإره��اب .وح�صلت لطيفة على تكرميات دولية ع��دة؛ منها و�سام
ال�شجاعة الدولية  ،و"جائزة م�ؤ�س�سة �شرياك" ملناه�ضة النزاعات عام ،2015
و"جائزة الت�سامح" التي متنحها "جمعية �أ�صدقاء مار�سيل رودولف" ،كما
ح�صلت يف  2016على "اجلائزة الدولية للمر�أة ال�شجاعة" من جون كريي،
وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق ،ويف ربيع  2016حازت على "و�سام ال�شرف
الفرن�سي" من رتبة "فار�س" من الرئي�س الفرن�سي ال�سابق فران�سوا هوالند،
�إ�ضافة �إىل تو�شيحها من قبل العاهل املغربي حممد ال�ساد�س بو�سام رفيع ،كما
كرمت من قبل البابا فران�سي�س والإم��ام الأك�بر �شيخ الأزه��ر �أحمد الطيب،
وتلقت جائزة زايد للأخوة الإن�سانية منا�صفة مع الأمني العام للأمم املتحدة
انطونيو غوتري�س يف .2021
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عربي ودويل

�أ�سرتاليا متول توفري �أ�سلحة فتاكة لأوكرانيا
•• �سيدين-رويرتز

قال رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت موري�سون �أم�س
ال �ث�لاث��اء �إن �أ��س�ترال�ي��ا خ�ص�صت  70م�ل�ي��ون دوالر
�أ��س�ترايل ( 50مليون دوالر) لتمويل توفري �أ�سلحة
دفاعية فتاكة لأوكرانيا ت�شمل �صواريخ وذخرية.
تغري موقف �أ�سرتاليا عن الأ�سبوع املا�ضي عندما قالت
�إنها �ستمول فقط امل�ساعدة الفنية الع�سكرية.
وق��ال موري�سون لل�صحفيني ي��وم �أم����س الثالثاء �إن
غالبية متويل الأ�سلحة اجلديدة لأوكرانيا �سيكون يف
فئة الأ�سلحة الفتاكة .وقال “نتحدث عن ال�صواريخ..

•• عوا�صم-وكاالت

املنهج الرو�سي
وت�ق��ول �آن��ا بور�شيف�سكايا الزميلة مبعهد وا�شنطن،

� � �ش � �دّدت ف��رن �� �س��ا �أم� �� ��س الأول
امللحة”
االثنني على “ال�ضرورة ّ
لأن ت�ث�م��ر امل �ف��او� �ض��ات اجلارية
يف ف �ي �ي �ن��ا ب�ي�ن �إي� � � ��ران وال� � ��دول
الكربى حــــــول الربنامج النووي
للجمهورية الإ��س�لام�ي��ة اتفاقاً
“هذا الأ�سبوع”.
وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��ا� �س��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة الفرن�سية �إنّ هناك
ملحة الختتام املحادثات
“�ضرورة ّ
هذا الأ�سبوع».
وعاد كبري املفاو�ضني الإيرانيني
ع �ل��ي ب ��اق ��ري الأح � ��د �إىل فيينا
مل��وا� �ص �ل��ة امل � �ح ��ادث ��ات النووية
االيرانية مع القوى الكربى.
ويف وا�شنطن قال املتحدث با�سم

املجل�س الع�سكري يف بوركينا فا�سو ّ
يحدد الفرتة االنتقالية

•• واغادوغو�-أ ف ب

و ّقع الليفتنانت-كولونيل بول هرني �سانداوغو داميبا ،رئي�س املجل�س
الع�سكري احلاكم يف بوركينا فا�سو منذ الإطاحة بالرئي�س روك مارك
كري�ستيان كابوريه يف  24كانون الثاين-يناير“ ،وثيقة د�ستورية”
�أم�س الثالثاء حدّد مبوجبها الفرتة االنتقالية يف البالد بثالث �سنوات
ون�صت “الوثيقة الد�ستورية
تعود يف نهايتها �إىل النظام الد�ستوريّ .
للمرحلة االنتقالية” على �أ ّن “مدّة املرحلة االنتقالية ح�دّدت بـ36
��ش�ه��راً ت �ب��د�أ م��ن ت��اري��خ تن�صيب رئ�ي����س امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة» .وو ّقع
رئي�س املجل�س الع�سكري هذه الوثيقة الد�ستورية يف نهاية “جل�سات
ن�صبته
نقا�ش وطنية” �شاركت فيها “القوى احل ّية” يف البالد والتي ّ

الأربعاء رئي�ساً .وم�دّة هذه الفرتة االنتقالية تزيد عن الـ� 30شهراً
التي اقرتحتها جلنة فنية �ش ّكلها املجل�س الع�سكري يف بداية �شباط/
ف�براي��ر وال�ت��ي ردت يف م�سودّة ميثاق ناق�شتها ه��ذه اجلل�سات يومي
االث�ن�ين وال�ث�لاث��اء .و��ش��ارك يف ه��ذه االجتماعات املجل�س الع�سكري
و�أحزاب ونقابات ومنظمات من املجتمع املدين و�أخرى �شبابية ون�سوية
ون��ازح��ون م��ن الهجمات الإره��اب�ي��ة التي ت�ضرب بوركينا فا�سو منذ
وين�ص امليثاق على �أ ّن رئي�س املرحلة االنتقالية “ال ّ
يحق له
ّ .2015
ّ
الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية �أو الت�شريعية �أو البلدية التي �سيت ّم
ً
تنظيمها لإن�ه��اء املرحلة االنتقالية” .وينطبق ه��ذا املنع �أي�ضا على
�أع�ضاء احلكومة االنتقالية البالغ عددهم  25ويرت�أ�سهم “رئي�س
الوزراء وهو �شخ�صية مدنية».

كيف تطبق رو�سيا يف �أوكرانيا ما جربته يف �سوريا؟

يتابع ال�سوري �أحمد راكان من خيمة
باجليب الذي ت�سيطر عليه املعار�ضة
يف ب�ل�اده� ،أن �ب��اء احل�م�ل��ة الع�سكرية
الرو�سية يف �أوك��ران�ي��ا ،وذل��ك بعد عامني على تدمري
م�ن��زل��ه ب �غ��ارة ج��وي��ة رو� �س �ي��ة يف ه �ج��وم ��ش�ن��ه اجلي�ش
ال�سوري بدعم ع�سكري من مو�سكو ،مما �أجربه و�آالف
ال�سوريني على مغادرة الديار.
ويف ر��س��ال��ة وجهها �إىل امل��دن�ي�ين الأوك��ران �ي�ين الذين
يتعر�ضون حاليا للق�صف الرو�سي ،قال راكان“ :نحن
ن�شعر �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر ب�أملكم».
فعلى مدار � 7سنوات ،عاي�ش �سوريون مثل راك��ان قوة
رو�سيا الع�سكرية مبا�شرة ،عندما كانت ت�ضرب معاقل
امل�ع��ار��ض��ة ،وتتو�سط يف �صفقات ا�ست�سالم جماعية،
وتن�شر ال�شرطة الع�سكرية يف �أنحاء �سوريا.
وي �ق��ول م��راق�ب��ون �إن ال�ت��دخ��ل الع�سكري ال��رو��س��ي يف
�سوريا� ،شجع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ومنحه
موطئ قدم يف ال�شرق الأو�سط ،مكنه من ت�أكيد القوة
الع�سكرية الرو�سية ،ومهد الطريق لغزو �أوكرانيا.
ويقول �إبراهيم حميدي ،ال�صحفي ال�سوري واملحرر
الدبلوما�سي ل�ل���ش��ؤون ال���س��وري��ة ب�صحيفة “ال�شرق
الأو�سط” اللندنية“ :مما ال �شك فيه �أن تدخل رو�سيا
يف �أوكرانيا ج��اء نتيجة تراكم �سل�سلة من التدخالت
ال�ع���س�ك��ري��ة مل��و��س�ك��و يف ج��ورج�ي��ا ع��ام  ،2008و�شبه
جزيرة القرم ع��ام  2014و�سوريا يف  .2015بوتن
يعتقد �أن دور �أم�يرك��ا ي�تراج��ع ودور ال�صني يتزايد،
و�أن �أوروب ��ا منق�سمة ومن�شغلة مبخاوفها الداخلية،
لذلك قرر التدخل» .عندما قررت رو�سيا عام 2015
االن�ضمام �إىل احل��رب يف ��س��وري��ا ،ك��ان ذل��ك �أول عمل
ع�سكري ل�ه��ا خ ��ارج االحت ��اد ال�سوفيتي ال���س��اب��ق منذ
انهياره ،وهي العملية التي حولت دفة احلرب ل�صالح
الرئي�س ال���س��وري ب�شار الأ� �س��د ،مم��ا مكنه م��ن �إعادة
فر�ض �سيطرته على مناطق كثرية من البالد.

•• باري�س�-أ ف ب

نتحدث عن الذخرية ..نتحدث عن دعمهم يف دفاعهم
ع��ن وطنهم يف �أوك��ران �ي��ا ..و�سنفعل ذل��ك بال�شراكة
مع حلف �شمال الأطل�سي» .وق��ال �إن الأ�سلحة �سيتم
ت�سليمها ب�سرعة ،لكنه مل يك�شف عن الكيفية .كما حث
موري�سون الأ�سرتاليني على عدم ال�سفر لالن�ضمام �إىل
ميلي�شيات �أوكرانية يف القتال �ضد اجلي�ش الرو�سي،
قائال �إن املوقف القانوين للمقاتلني املدنيني الأجانب
غري وا�ضح .وقال “ال تفعلوا ذلك» .وقال �إن �أ�سرتاليا
�ستخ�ص�ص دع�م��ا �إن���س��ان�ي��ا بقيمة  35م�ل�ي��ون دوالر
�أ� �س�ترايل ملنظمات دول �ي��ة ت�ساعد يف ت��وف�ير مالجئ
وغذاء ورعاية طبية ومياه وتعليم للأوكرانيني.
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�إن رو�سيا ا�ستخدمت منهجا “متعدد النطاقات” يف
��س��وري��ا ،ي�شمل �أ�سلحة دقيقة بعيدة امل��دى وحمالت
ق �� �ص��ف وا�� �س� �ع ��ة� ،إىل ج ��ان ��ب احل � ��رب الإلكرتونية
والإعالمية ،ون�شر قوات �شبه ع�سكرية.
وت���ض�ي��ف �أن ا��س�ت�خ��دام ال �ق��وة اجل��وي��ة “بات حمددا
لأ�سلوب رو�سيا املتطور يف احلروب ،وتعد �سوريا مثاال
خا�صا على هذا التطور».
و�أظهرت مو�سكو �أي�ضا ح�صافة دبلوما�سية يف �سوريا،
حيث و�ضعت ترتيبات مع الغرب فر�ضت قبوال �ضمنيا
لتدخلها .ف�شكلت دوري��ات م�شرتكة مع تركيا ،الع�ضو
يف حلف �شمال الأطل�سي (ناتو) التي كانت من داعمي
املعار�ضة ال�سورية ،بهدف �ضمان ا�ستمرار الهدنة يف
بع�ض املناطق.
ك�م��ا �أب��رم��ت ات �ف��اق��ات م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل �سمحت بتنفيذ

�ضربات جوية �ضد �أهداف على �صلة ب�إيران يف �سوريا،
وحددت “خط عدم الت�ضارب مع �أمريكا” ،ملنع وقوع
� �ص��دام��ات ب�ي�ن ال �ط��ائ��رات الأم�ي�رك �ي��ة وال��رو� �س �ي��ة يف
الأجواء ال�سورية.
القوة الناعمة
ويف ال��داخ��ل ال �� �س��وري� ،أط�ل�ق��ت رو��س�ي��ا حملة “القوة
الناعمة” ،ف�أقامت مهرجانات لن�شر الثقافة الرو�سية،
وبثت الأنا�شيد الوطنية الرو�سية على �شا�شات التلفزيون
ال�سوري ،وقدمت وجبات �ساخنة للمواطنني.
وي�شري “ماك�س” ،وهو �سوري �أوكراين مزدوج اجلن�سية
ينحدر من حمافظة الالذقية� ،إىل �أنه عمل ملدة �أ�سبوع
على و�سائل التوا�صل االجتماعي لن�شر احلقيقة حول
�إجراءات “القوة الناعمة” الرو�سية يف �سوريا ،مع غريه

من ال�سوريني الناطقني بالرو�سية
من مكتب يف �إحدى اجلامعات.
وقال �إنه �شعر باالمتنان مع �آخرين
يف م���س�ق��ط ر�أ�� �س ��ه ع �ن��دم��ا تدخلت
رو�سيا ع�سكريا عام  ،2015خا�صة
مع اقرتاب املتطرفني من منطقته.
وق ��ال ل��وك��ال��ة “�أ�سو�شيتد بر�س” يف م�ك��امل��ة هاتفية
من �أوكرانيا ،حيث هو عالق الآن يف كييف“ :ثم جاء
الرو�س ودفعت اخلطوط الأمامية �إىل الوراء».
ويعمل ماك�س حاليا يف منظمة دولية يف لبنان ،وقد
�سافر �إىل �أوكرانيا لتحديث وثائقه ال�شخ�صية فعلق
ه�ن��اك ب�سبب ال�غ��زو ال��رو��س��ي ،وحت��دث �شريطة عدم
ا�ستخدام ا�سمه الكامل خوفا على �سالمته.
والآن مل ي�ع��د م��اك����س ي ��ؤم��ن ب��ال��رواي��ة ال��رو��س�ي��ة �أو
ي�صدقها� ،إال �أن الكثريين يف م�سقط ر�أ��س��ه ب�سوريا
يدعمون رو�سيا يف حربها �ضد �أوكرانيا.
وتثري ال�صور القادمة من �أوكرانيا ،ومنها �صور الفرار
اجلماعي للمدنيني امل��روع�ين ،م�شاعر مت�ضاربة بني
ال�سوريني� ،إذ يت�صاعد اال�ستياء يف �إدل��ب �شمال غربي
�سوريا ،وهو �آخ��ر معقل ت�سيطر عليه املعار�ضة ،حيث
ت�ستمر ال�ضربات اجلوية الرو�سية حتى الآن.
ويف بيان �صدر يوم االثنني� ،أدان الدفاع املدين املعار�ض
امل �ع��روف ب��ا��س��م “اخلوذ البي�ضاء” ،ال �غ��زو الرو�سي
لأوك��ران �ي��ا ،ق��ائ�لا“ :من امل � ��ؤمل ل�ل�غ��اي��ة �أن ن�ع�ل��م �أن
الأ�سلحة التي مت اختبارها على ال�سوريني �ست�ستخدم
الآن �ضد املدنيني الأوكرانيني” ،كما عرب عن �أ�سفه
لنق�ص دع ��م امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل مل�ح��ا��س�ب��ة رو� �س �ي��ا على
ت�صرفاتها� ،سواء يف �سوريا �أو غريها من الدول.
وقالت بور�شيف�سكايا �إن ال��در���س ال��ذي خ��رج به بوتن
م��ن � �س��وري��ا ه��و �أن “الغرب ل��ن ي �ع��ار���ض تدخالته
الع�سكرية».
ونقلت “�أ�سو�شيتد بر�س” عن بور�شيف�سكايا قولها:
“ال�شهية ت�أتي مع الأك��ل ،ومع كل تدخل ي�صبح بوتن
�أك�ث�ر ج� ��ر�أة ،وب�ل�غ��ت ج��ر�أت��ه ذروت �ه��ا يف امل ��أ� �س��اة التي
ن�شهدها الآن يف �أوكرانيا .وكما �أن ما حدث يف �سوريا
مل ينته يف �سوريا ،ف�إن ما يحدث يف �أوكرانيا لن ينتهي
يف �أوكرانيا».

باري�س�« :ضرورة ّ
ملحة» الختتام املحادثات النووية الإيرانية
وزارة اخلارجية الأمريكية نيد
ب��راي ����س ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين �إنّ ع ��ودة
ب ��اق ��ري ي �ج��ب �أن ت�ت�ي��ح “ر�ؤية
�أو�ضح” للنوايا الإيرانية.
و�أ�� �ض ��اف “يجب �أن ن ��رى ذلك
ب�شكل �أو� �ض��ح يف الأي � ��ام املقبل،
بالنظر �إىل �أنّنا يف حلظة حا�سمة
وحرجة” ،جم�دّداً التحذير من
�أنّ “التقدّم النووي الذي حترزه
ط� �ه ��ران م ��ن �� �ش� ��أن ��ه �أن يجعل
قريباً” امل�ك�ت���س�ب��ات الأ�سا�سية
التفاقية “ 2015بدون معنى».
و�إذ �أ ّك ��د ب��راي����س �أنّ املفاو�ضات
“�أحرزت تقدّماً كبرياً” ،حذّر من
�أنّ ال��والي��ات امل� ّت�ح��دة “م�ستعدّة

ملغادرة طاولة املفاو�ضات �إذا �أبدت
�إيران عناداً».
و�أو��ض��ح �أ ّن��ه يف ح��ال �أُغ�ل��ق الباب
�أم ��ام امل�ف��او��ض��ات ف� ��إنّ وا�شنطن
وح�ل�ف��اءه��ا ل��دي�ه��م “خطة باء”
ملنع اجلمهورية الإ�سالمية من
حيازة قنبلة ذرية.
وجت ��ري �إي ��ران وال �ق��وى ال�ت��ي ال
ت ��زال م�ن���ض��وي��ة يف ات �ف��اق العام
� ،2015أي فرن�سا وبريطانيا
ورو�سيا وال�صني و�أملانيا ،مباحثات
يف فيينا لإح �ي��اء التفاهم الذي
ان�سحبت الواليات املتحدة �أحاد ًيا
منه العام .2018
وت�ه��دف املباحثات ال�ت��ي ت�شارك

فيها وا�شنطن ب�شكل غري مبا�شر،
اىل �إعادة الأمريكيني اىل االتفاق
خ���ص��و��ص��ا ع�ب�ر رف ��ع العقوبات
التي �أع��ادوا فر�ضها على طهران
بعد ان�سحابهم ،وع��ودة الأخرية
الح�ت�رام كامل التزاماتها التي
ت ��راج� �ع ��ت ع� ��ن غ��ال �ب �ي �ت �ه��ا بعد
االن�سحاب الأمريكي.
وم � ��ن � �ض �م��ن اخل� � �ط � ��وات التي
ات �خ��ذت �ه��ا �إي � � ��ران ،ت�ق�ي�ي��د عمل
مفت�شي الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��أمم املتحدة
اع� �ت� �ب ��ارا م� ��ن �شباط/فرباير
.2021
وك��ان ب��اق��ري ع��اد اىل العا�صمة

الإيرانية ليل الأربعاء اخلمي�س
للت�شاور ،بينما بقي �أع�ضاء وفده
التفاو�ضي يف النم�سا ال�ستكمال
البحث مع الوفود الأخرى.
و�أ ّك ��د امل�ت�ح�دّث با�سم اخلارجية
االيرانية �سعيد خطيب زاده �أن
ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة مل ت�ت�خ��ذ بعد
“القرارات ال�سيا�سية” التي
ت�ت�ي��ح اجن ��از امل�ب��اح�ث��ات الهادفة
لإح �ي��اء االت �ف��اق ال �ن��ووي .و�أكد
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة االي ��راين �أمري
ع�ب��دال�ل�ه�ي��ان ل�ي��ل ال���س�ب��ت ،بعد
ات�صال �أج��راه مع وزي��ر خارجية
االحت� � � � ��اد الأوروب� � � � � � ��ي ج ��وزي ��ب
ب� ��وري� ��ل� ،أن ط� �ه ��ران “ ُتراجِ ع

ب�شكل ج �دّي م���س��ودة االتفاق”،
م�ضيفًا “مت تو�ضيح خطوطنا
احلمر للأطراف الغربيني نحن
م���س�ت�ع��دون الجن� ��از ات �ف��اق جيد
ب���ش�ك��ل ف� ��وري ،يف ح ��ال �أظهروا
(الغربيون) �إرادة فعلية».

غ�ضب يف ال�شرق الأو�سط من اخلطاب الإعالمي يف حرب �أوكرانيا
•• بغداد�-أ ف ب

مل مت � ّر م�ق��ارن��ات �إع�لام�ي�ين و�سيا�سيني ب�ين ال�شرق
الأو�سط الذي اعتاد على النزاعات ،واحلرب يف �أوكرانيا
ّ
“املتح�ضرة” ،م��رور ال�ك��رام عند مع ّلقني ع��رب على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،الذين ر�أوا فيها مقاربة
“عن�صرية” ،على غرار تعليق مرا�سل قال �إن �أوكرانيا
“لي�ست العراق �أو �أفغان�ستان».
ك �ث�رت الأم �ث �ل ��ة ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ع �ن �� �ص��ري��ة ال �ت��ي تكيل
مبكيالني ،يف القنوات الفرن�سية والأمريكية وال�صحف
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،م��ا دف ��ع ال �ك �ث�ير م��ن و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام
املعروفة �إىل ن�شر اعتذارات علنية لتهدئة الغ�ضب على
مواقع التوا�صل .ويف حني ال يختلف العنف واملعاناة
بني احلالتني� ،إال �أن تعامل الإعالم معهما يختلف.
تدفق ع�شرات �آالف الالجئني الأوكرانيني �إىل احلدود
البولندية وا�ستقبلوا برحابة �صدر .لكن حينما يقف
�سوريون وعراقيون و�أف�غ��ان عند تلك احل��دود ،ي�صف
الأوروبيون الأمر ب�أنه “�أزمة مهاجرين».
وي�ل�اح��ظ امل �ح �ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي والأ� �س �ت ��اذ يف اجلامعة
يرحب
الأم�ي�رك� �ي ��ة يف ب��اري ����س زي � ��اد م ��اج ��د ،ال � ��ذي ّ
بـ”الت�ضامن والإن�سانية املذهلني” مع �أوكرانيا“ ،فرقاً
�صادماً” يف التعامل ،يك�شف “جتريداً من الإن�سانية
لالجئي ال�شرق الأو�سط».
وي�ق��ول “كنا ن��أم��ل �أن ن��رى ه��ذا الت�ضامن نف�سه مع
كل الالجئني ،ال�ضعفاء ،الذين يتعر�ضون للق�صف،
ويحاولون الفرار لإنقاذ عائالتهم».
وي�ضيف “حينما ن�سمع تعليقات تتحدّث عن “�أ�شخا�ص
ي�شبهوننا” ،يلمح ذل��ك �إىل �أن القادمني م��ن �سوريا
والعراق و�أفغان�ستان و�إفريقيا ،لي�سوا كذلك».
وارتكبت و�سائل �إعالم يف الأيام الأخرية هفوات عدة.
ومن الأمثلة على ذلك ،تعليق �أدىل به اجلمعة �شاريل
داغ ��ات ��ا امل��وف��د اخل��ا���ص ل�ق�ن��اة “�سي ب��ي �إ�� ��س نيوز”
الأمريكية �إىل �أوكرانيا ،حيث قال يف ر�سالة مبا�شرة
“مع خ��ال����ص اح�ت�رام��ي ،ف� ��إن ه��ذا ل�ي����س م�ك��ان�اً مثل
العراق و�أفغان�ستان اللذين عرفا عقوداً من احلروب.
ّ
متح�ضرة ن�سبياً� ،أوروب�ي��ة ن�سبياً حيث ال
�إنها مدينة
ننتظر ح�صول �أم��ر مم��اث��ل» .و�أع��رب يف ال�ي��وم التايل

عن اعتذاره وندمه على كالمه .لكن ال�ضرر كان قد
ح�صل.
وكتب مدير برنامج العراق يف “�أتالتنيك كاون�سيل”
يف تغريدة “رمبا ف� ّوت (��ش��اريل داغ��ات��ا) ال�صف الذي
تع ّلم فيه زمال�ؤه يف الثانوية �أن ا�سم العراق الآخر هو
“مهد احل�ضارات».
مل ت�سلم قناة اجل��زي��رة الإنكليزية من ه��ذه الهفوات
�أي �� �ض �اً ،ف �ق��د �أرغ� �م ��ت ع �ل��ى االع� �ت ��ذار الأح � ��د ب�سبب
الت�صريحات “اخلالية من احل�سا�سية” التي �أدىل بها
مذيع حول الالجئني الأوكرانيني.
وع ّلق ذلك املذيع “الثياب التي يلب�سونها ،تبني �أنهم
من طبقة و�سطى مي�سورة ،هم حتماً لي�سوا الجئني
فارين من مناطق ت�شهد حرباً يف ال�شرق الأو�سط”.
و�أ�ضاف “ي�شبهون �أي عائلة �أوروبية ،قد تكون تقطن
يف حيكم».
وبالن�سبة للفل�سطينيني ،ف� ��إن ال�ترح�ي��ب مبقاومة

Wednesday

الأوكرانيني للمحت ّل الرو�سي ،له طعم م ّر.
وكتب �سامل براهمة مدير �شبكة “رابط” وهي من�صة
داع�م��ة للفل�سطينيني�� ،س��اخ��راً“ ،نكت�شف ك��ل ي��وم �أن
القانون الدويل ال يزال موجوداً� ،أن الالجئني مرحب
بهم على �أ�سا�س املكان ال��ذي ي�أتون منه ،و�أن مقاومة
املحتل ال تزال حقاً ،و�أن العقوبات تبدو رداً ناجعاً على
االنتهاكات ولي�ست معاداة لل�سامية كما قيل لنا».
ون��ددت االث�ن�ين جمعية �أم�يرك�ي��ة لل�صحفيني العرب
ومن ال�شرق الأو�سط ( )AMEJAمبا اعتربته عدة
“�أمثلة على تغطية �إعالمية عن�صرية ،تعطي ل�ضحايا
بع�ض احلروب �أهمية �أكرث من غريهم».
وحت � ّدث��ت يف ب�ي��ان ع��ن “عقلية �شائعة يف ال�صحافة
الغربية التي تنزع نحو التعامل مع امل�أ�ساة يف بع�ض
مناطق العامل كما ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب
�آ�سيا و�أمريكا الالتينية ،على �أنها �أمر طبيعي».
ويثري هذا االختالف يف التعامل اال�ستغراب �أكرث كون

مو�سكو منخرطة �إىل جانب النظام منذ �ست �سنوات يف
النزاع ال�سوري الدامي ،كما يرى زياد ماجد.
وي���ض�ي��ف �أن ��ه ق�ب��ل احل ��رب يف �أوك��ران �ي��ا ،ك��ان امليدان
ال�سوري مبثابة “خمترب” للجي�ش الرو�سي“ ،اخترب
فيه تر�سانته الع�سكرية وا�سرتاتيجياته».
وع � ّل��ق ال���ص�ح��ايف فيليب ك��ورب�ي��ه ع�ل��ى ق �ن��اة “بي �أف
�أم ت��ي يف” الفرن�سية ب��ال�ق��ول “ال ن�ت�ح��دث ه�ن��ا عن
�سوريني ه��ارب�ين م��ن ق�صف النظام ال�سوري املدعوم
م��ن ف�لادمي�ير ب��وت�ي�ن ...ب��ل ع��ن �أوروب �ي�ي�ن ،يهربون
ب�سياراتهم التي ت�شبه �سياراتنا  ...ويحاولون النجاة
بحياتهم».
وقالت القناة رداً على �أ�سئلة فران�س بر�س� ،إن ال�صحايف
�صاغ “كالمه بطريقة متهورة ،لكنه �أخرج عن �سياقه
على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،م��ا دف��ع لالعتقاد
خط�أ �أنه يدافع عن موقف معاك�س للذي �أراد �إظهاره،
وه ��و ل��ذل��ك م �ت ��أ� �س��ف» .يف امل �ق��اب��ل ،جل ��أ ال�ب�ع����ض �إىل
الفكاهة ال�سوداء يف التعامل مع امل�س�ألة.
وانت�شر “ميم” (�صورة حمورة �ساخرة) على االنرتنت
يظهر �شخ�صية من م�سل�سل “فاميلي غاي” و�أمامه
ل��وح��ة �أل� ��وان ال�ب���ش��رة :الأك�ث�ر ب�ي��ا��ض�اً م��رف�ق��ة بكلمة
ّ
ّ
متح�ضر».
“متح�ضر” ،والداكنة بكلمة “غري
و�صف م�صريون وعراقيون مث ً
ال �أنف�سهم على مواقع
ّ
متح�ضر” ،قائلني “�شعر �أ�سود،
التوا�صل بعبارة “غري
عيون بنية ،و�سيارات خمتلفة».
وع � ّل��ق ح�ساب “عديلة” امل�شهور يف ال �ع��امل العربي،
وال ��ذي غ��ال�ب�اً م��ا ت�ك��ون تعليقاته م�ضحكة و�ساخرة،
بجدية على هذه الق�ضية.
وكتب يف من�شور على ان�ستغرام “الإعالم الغربي يدّعي
انه حامي حقوق الإن�سان ومدافع عن الدميوقراطية
وه��و باحلقيقة :ج��اه��ل ،عن�صري ،ال ي��رى �أب�ع��د من
�أنفه” .يرى زياد ماجد بدوره “ميكن لنا �أن نفهم �أن
الأوكرانيني هم �أوروبيون ،و�أن ذاكرة احلرب يف �أوروبا
تثري الكثري من امل�شاعر والذكريات».
لكن الظاهرة تعك�س �أي�ضاً “كيف �أن النقا�ش العام بات
متطرفاً نحو اليمني” ،كما ق��ال ،يف وق��ت �أن بع�ض
النخب ال�سيا�سية يف ال�غ��رب “ال تتوانى ع��ن ق��ول ما
ت�شاء كما لو �أن اخلطاب العن�صري �أ�صبح بال قيود».
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عوا�صم
بريوت
كغريهم م��ن ال�ط�لاب ال�ع��رب والأج��ان��ب يف �أوك��ران �ي��ا ،وم��ع تقطع
ال�سبل بهم ،يحاول املئات من الطالب اللبنانيني املغادرة نحو �إحدى
دول اجلوار الأوروبية مثل بولندا ورومانيا ،خا�صة من يقيمون يف
الق�سم ال�شرقي من البالد واملناطق الأكرث خطورة.
وحت��دث رئي�س اجلمعية اللبنانية لأول �ي��اء ال�ط�لاب يف اجلامعات
الأجنبية ربيع كنج ،مع موقع “�سكاي نيوز عربية” ،عن و�ضع �أبناء
بلده الطالب يف �أوكرانيا ،التي تتعر�ض لغزو رو�سي منذ � 6أيام.
وقال كنج“ :من �أ�صل �أكرث من � 4آالف لبناين يقيمون يف �أوكرانيا
هناك ما يفوق الأل��ف طالب ،ومع ان��دالع احلرب هناك وما خلفته
من خماطر حتيق بالطلبة اللبنانيني وغريهم ،نعمل على التن�سيق
مع الطالب وت�سهيل �سبل التوا�صل بينهم كي يتمكنوا من التعا�ضد
والتعاون واخلروج من دائرة اخلطر» .و�أ�ضاف كنج“ :خرج عدد ال
ب�أ�س به منهم حلد الآن من �أوكرانيا نحو دول �أوروب�ي��ة جماورة.
ال ن�ستطيع حاليا تقدير عددهم لكن حم��اوالت اخل��روج والإجالء
متوا�صلة» .و�أو�ضح �أن طالبا من جن�سيات عربية �أخرى ي�شرتكون
يف جمموعاته التن�سيقية ،من بينهم م�صريون وع��راق�ي��ون .وعن
تن�سيقهم مع ال�سلطات اللبنانية مل�ساعدة الطالب العالقني ،قال
رئي�س اجلمعية اللبنانية لأولياء الطالب يف اجلامعات الأجنبية:
“مبدئيا ت�ق��ول احلكومة اللبنانية �إن�ه��ا �ست�ؤ ّمن ط��ائ��رات �إجالء
للطلبة اللبنانيني يف �أوكرانيا ،العابرين نحو بولندا».
براتي�سالفا
ً
ي�ص ّوت الربملان يف براتي�سالفا قريبا على م�شروع قانون يتيح ن�شر
 1200جندي من حلف �شمال الأطل�سي يف �سلوفاكيا ،الدولة الع�ضو
يف التحالف وامل�ج��اورة لأوكرانيا ،بح�سب ما �أف��اد م�س�ؤولون وكالة
فران�س بر�س �أم�س الأول االثنني .وك��ان وزي��ر الدفاع يارو�سالف
ناد قال ال�سبت �إن جنوداً من �أملانيا وهولندا �سينت�شرون يف بلده �إىل
جانب منظومة باتريوت ال�صاروخية للدفاع اجل��وي .و�أ��ض��اف �أنّ
“�سلوفاكيا ت�شعر ب�أ ّنها مهدّدة» .لكنّ هذا االنت�شار يجب �أن توافق
عليه �أو ًال احلكومة ثم الربملان .ويُعترب انت�شار قوات �أجنبية م�س�ألة
مثرية للجدل يف �سلوفاكيا ،الدولة البالغ عدد �سكانها  5.4مليون
ن�سمة والع�ضو يف كل من االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي.
واالثنني ق��ال م�س�ؤول يف وزارة الدفاع ال�سلوفاكية لفران�س بر�س
طالباً عدم الك�شف عن هويته �إنّ موافقة احلكومة يتوقع �أن تت ّم
“قريباً ج� ��داً» .م��ن جهتها ،ق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م وزارة الدفاع
مارتينا كوفال كاكا�سيكوفا لفران�س بر�س �إنّ جنود الأطل�سي الذين
�سينت�شرون يف �سلوفاكيا ال يقت�صرون على �أملانيا وهولندا �إذ ميكن
�أن تر�سل دول �أخ��رى ق��وات �إىل ه��ذا البلد .و�أو��ض�ح��ت �أنّ “هناك
مفاو�ضات جارية مع دول عدّة» .وا�ستقبلت �سلوفاكيا �أكرث من 30
�أل��ف الج��ئ من �أوكرانيا منذ �أن ب��د�أت رو�سيا غ��زو جارتها املوالية
للغرب اخلمي�س املا�ضي.

نريوبي
قتل ما ال يقل عن  440مدنيا بني حزيران-يونيو و�أيلول�-سبتمرب
 2021يف ج�ن��وب ال���س��ودان ب�ين ف�صائل م��وال�ي��ة لنائب الرئي�س
رياك م�شار و�أخرى تابعة للرئي�س �سلفا كري على ما جاء يف تقرير
�صادر عن الأمم املتحدة .و�أ�شار تقرير بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال �� �س��ودان وم�ك�ت��ب ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف الأمم امل�ت�ح��دة �إىل ت�سجيل
“انتهاكات خطرة حلقوق الإن�سان ت�شمل مئات عمليات القتل يف حق
مدنيني خالل معارك يف متبورا يف الوالية اال�ستوائية الغربية».
و�أو�ضح “بني حزيران-يونيو و�أيلول�-سبتمرب  2021قتل ما ال
يقل عن  440مدنيا وجرح  18وخطف  ،74خالل مواجهات بني
جمموعات متحاربة».
وتعر�ض نحو  64مدنيا لعنف جن�سي مرتبط بالنزاع بينهم فتاة
يف الثالثة ع�شرة تعر�ضت الغت�صاب جماعي ،ما ت�سبب مبقتلها على
ما ج��اء يف التقرير فيما �سجل اختفاء � 56شخ�صا خ�لال الفرتة
نف�سها.
وا�ضطر نحو � 80أل��ف �شخ�ص �إىل الفرار من القتال على ما اكد
التقرير م�شريا �إىل ت�سجيل “انتهاكات �أخرى حلقوق الإن�سان منها
نهب املمتلكات وتدمريها وجتنيد الأط�ف��ال والهجوم على عمال
ومن�ش�آت وخطاب يحر�ض على الكراهية والعنف».

العثور على جثث ملهاجرين
على ال�شواطئ اليونانية

•• جزيرة لي�سبو�س�-أ ف ب

ع�ثر على �ست جثث �صباح �أم����س ال�ث�لاث��اء على �شاطئ يف ج��زي��رة لي�سبو�س
اليونانية ي��رج��ح �أن�ه��م �ضحية غ��رق م��رك��ب مهاجرين ،وي�ج��رى البحث عن
�ضحايا �آخرين حمتملني على ما ذكرت �شرطة املرافئ .وتفيد �أوىل معلومات
خفر ال�سواحل �أن �أحد املتنزهني “عرث على �أربع جثث” على �شاطئ �أنو �سكاال
على بعد كيلومرت واحد من مرف�أ ميتيليني كربى مدن هذه اجلزيرة الواقعة
يف بحر �إيجه فيما “انت�شلت جثتان �أخريان من املياه».

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /حممد زهيب
حم� �م ��د اك� � � ��رم  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )63979236يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و  /بابى رو�سارى
ب��اك��ول��ود ت� � ��ورزار  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P1643868Aيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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�إيكونومي�ست :التلويح بالنووي ي�ؤكد ح�سابات بوتني اخلط�أ يف �أوكرانيا
•• لندن-وكاالت

10

ر�أت جملة “الإيكونومي�ست” الربيطانية �أن التهديد الرو�سي بال�سالح
ال�ن��ووي يُثبت احل�سابات “اخلط�أ” للرئي�س ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،يف العملية
الع�سكرية التي “مل يخطط لها جيداً منذ البداية».
وا�ست�شهدت املجلة ببع�ض الأمثلة على ما و�صفته بـ”الف�شل الرو�سي” ،على
غرار الهجوم الكبري على خاركيف ،ثاين �أكرب مدن �أوكرانيا ،والذي �صدته
الدفاعات الأوكرانية على ما يبدو.
ويف اجلنوب ،ا�ستولت القوات الرو�سية على �أرا���ض ،ولكن جزئياً بعد جتنب
املدن ،وحول كييف ،حيث �أحبطت القوات الأوكرانية العديد من الهجمات،
وت��واج��ه ال�ق��وات الرو�سية مقاومة يقودها الرئي�س الأوك ��راين فولودميري
زيلين�سكي ،بنف�سه .لكن املجلة ،رغم ذل��ك ،نوّهت �إىل �أن احل��رب ال ت��زال يف

�أ�سبوعها الأول� ،إذ ميكن للرئي�س الرو�سي ا�ستدعاء احتياطي م��ن القوة
الع�سكرية ال��ذي ميكنه ا�ستخدامه ملحا�صرة امل��دن الأوك��ران�ي��ة ،مبا يف ذلك
كييف ،بكلفة باهظة للمدنيني واجلنود من اجلانبني.
و�أ�شارت �إىل �أن بوتني قد يفوز باحلرب� ،إذ ميكنه يف النهاية فر�ض حكومة
دمية يف كييف �أو خاركيف ،العا�صمة ال�سوفيتية الأ�صلية لأوك��ران�ي��ا ،لكن
املجلة �أكدت �أنه “يف اللحظة التي ي�ضطر فيها الرئي�س الرو�سي �إىل �شن حرب
ا�ستنزاف مماثلة� ،سيكون خا�سراً بالفعل» .و�أ�ضافت �أن “الروح الوطنية لدى
الأوكرانيني والتكاتف �ضمنا بالفعل �أن �أي حكومة حتكم با�سم بوتني �ستعترب
غري �شرعية ،و�سي�صبح الرئي�س الرو�سي منبوذاً �أكرث يف �أنحاء العامل».
وقالت“ :حتى داخل بلده� ،سيرت�أ�س جمتمعاً تخنقه العقوبات ويده�سه ،حتت
نظامه القمعي».
ور�أت �أن��ه “كلما �ساءت خطط الرئي�س بوتني يف �أوك��ران�ي��ا ،ب��د�أت الت�شققات

تظهر يف نظامه مبكراً ،حيث نزل الرو�س �أي�ضاً �إىل ال�شوارع احتجاجاً على
احلرب” ،معتربة �أنه “�إذا �أراد الرئي�س الرو�سي التم�سّ ك باحلكم ،فقد ي�ضطر
لفر�ض �إرهاب مل ت�شهده رو�سيا منذ عقود».
,اعتربت املجلة �أن خط�أ بوتني الأول كان “التقليل من �ش�أن عدوه” ،م�شرية
�إىل �أن��ه “رمبا �صدق دعايته التي ي�ؤمن بها و�أن �أوكرانيا بلد غري حقيقي،
وم��زي��ف �أق��ام�ت��ه وك��ال��ة امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة الأم��ري�ك�ي��ة وي��دي��ره حمتالون
يحتقرهم الذين يحكمونهم»� .أما خط�أه الثاين فكان “�سوء �إدارته للجي�ش� ،إذ
�إنه حتى الآن مل ت�سيطر قواته على �أي مدينة رئي�سة يف �أوكرانيا ،ورمبا ف�شلت
قواته اجلوية يف ال�سيطرة على ال�سماء».
وكان خط�أه الثالث “التقليل من �ش�أن الغرب ،حيث تفاج�أ على الأرجح بتزايد
دعم الغرب وال�شعوب الأخرى لأوكرانيا» .و�أو�ضحت املجلة “وجدت احلكومات
الغربية �أخرياً الإرادة للرد ،امل�ستوحاة من �شجاعة �أوكرانيا و�صالبة مواطنيها،

انعطاف بـ  180درجة

جمهر
الأحداث

الأزمة الأوكرانية تنهي  75عامًا من ال�سيا�سة اخلارجية الأملانية
•• الفجر -خرية ال�شيباين
ه �ج��وم رو� �س �ي��ا ع�ل��ى �أوكرانيا
� �ص��دم��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة لأمل��ان �ي��ا .فهو
ي ��دف ��ع ال � �ب �ل�اد لإدراك ح� ��دود
�سيا�ستها يف ال�ت��أث�ير م��ن خالل
احل ��وار وال �ت �ج��ارة .ب��رل�ين تعلن
ع��ن حت��ول  180درج��ة بتمويل
خ��ا���ص ق ��دره  100م�ل�ي��ار يورو
لتحديث جي�شها.
�أدى عنف الهجوم ال��ذي �شنته
رو�� �س� �ي ��ا يف  24ف�ب��راي� ��ر على
�أوك��ران �ي��ا �إىل زع��زع��ة ال�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة الأمل��ان�ي��ة بعد احلرب
العاملية الثانية� .إن قناعة برلني
ب�أنها ت�ستطيع �ضمان ال�سالم من
خالل احلوار وتطوير عالقاتها
التجارية قد تراجعت �إىل مرتبة
الوهم :مل يعد من املمكن جتاهل
�أداة ال � ��ردع ال �ق��دمي��ة“ .بوتني
ي�ع��ر���ض �أم� ��ن �أوروب� � ��ا يف الوقت
احل��ايل للخطر ،يجب �أن يقال
ذلك بو�ضوح.
“�إننا ن��رف��ع ال �ت �ح��دي برباطة
ج��أ���ش وعزمية” ،ق��ال امل�ست�شار
االمل � � ��اين �أوالف � �ش��ول �ت��ز �أم � ��ام
ال�ب��ون��د��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت��اغ ي� ��وم الأح � ��د يف
خ�ط��اب ات���س��م ب��و��ض��وح وعاطفة
نادرة.
يف م� ��واج � �ه� ��ة ال� �ط� �م ��وح ��ات
الإمربيالية لفالدميري بوتني،
ك �� �س��ر امل �� �س �ت �� �ش��ار اال�� �ش�ت�راك ��ي
الدميقراطي �أول املحرمات يوم
ال�سبت من خالل ال�سماح ب�شحن
�أل � ��ف �� �س�ل�اح م �� �ض��اد للدبابات
و� � 500ص ��اروخ �أر�� ��ض ج��و �إىل
�أوكرانيا.
ق� ��رار م �ت ��أخ��ر ،ن ��ال ا�ستح�سان
جميع نواب البوند�ستاغ ،با�ستثناء
نواب �أق�صى اليمني.
وق��ال زعيم املعار�ضة فريدريك

ق���ن���اع���ة ب��رل�ين
ب���أن��ه��ا ت�ستطيع
���ض��م��ان ال�����س�لام
م������������ن خ����ل���ال
احل���وار وتطوير
ع��ل��اق�����ات�����ه�����ا
ال���ت���ج���اري���ة قد
ت���راج���ع���ت �إىل
م��رت��ب��ة ال��وه��م
م �ي ��رز“ ،كفى ،ب ��وت�ي�ن جم ��رم
حرب” .وت�ع�ه��د رئ�ي����س االحتاد
امل � �� � �س � �ي � �ح� ��ي ال � ��دمي� � �ق � ��راط � ��ي
“بامل�ساعدة وال��دع��م الكاملني”
من حزبه للحكومة الأملانية.
 100مليار للجي�ش الأملاين
ك�م��ا �أع �ل��ن �أوالف �شولتز �أول
�أول �أم ����س الأح ��د ع��ن رغ�ب�ت��ه يف
ت�خ���ص�ي����ص  100م �ل �ي��ار ي ��ورو
�إ� �ض��اف �ي��ة ه ��ذا ال� �ع ��ام ل�صندوق
خا�ص لتحديث وتقوية اجلي�ش
الأمل � � ��اين .ك �م��ا ت�ع�ه��د االئتالف
احل ��اك ��م ب�ت�خ���ص�ي����ص �أك�ث��ر من
 2ب ��امل ��ائ ��ة م� ��ن ن ��اجت ��ه املحلي
الإج� �م ��ايل لل��إن �ف��اق الع�سكري
ك��ل ع��ام .ع��ام  ،2021خ�ص�صت
�أملانيا  1.53باملائة فقط ،رغم
التزامها منذ فرتة طويلة حللف
الناتو بالو�صول �إىل ع�لام��ة 2
باملائة.
انتقد حزب اخل�ضر هذا الهدف

واتفقت على عقوبات �صارمة قد تلحق �أ�ضراراً بالغة باالقت�صاد الرو�سي».
يف اليوم التايل للعقوبات ،و�ضع بوتني ،بعد ا�ست�شارة ق��ادة اجلي�ش ،القوات
النووية يف البالد يف حالة ت�أهب ق�صوى .واعتربت املجلة �أنه “�ساوى العقوبات
االقت�صادية باحلرب النووية ،ما يثري احتمال ت�صعيد كارثي».
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن “عدوانية ب��وت�ين دل�ي��ل على م��دى خطورته” ،م��ؤك��دة �أن
“تراجع الغرب خوفاً مما قد يفعله ،لن ي�ؤدي �إال �إىل ت�صعيد من جانبه».
وختمت املجلة بالقول“ :يجب مواجهة التلويح الرو�سي ب��ال��ردع النووي،
ب��الإع�لان الوا�ضح يف جمل�س الأم��ن وجميع القوى النووية �أن التهديدات
النووية �أمر غري مقبولة ،ويف الوقت نف�سه ،يحتاج كبار ال�ضباط الأمريكيني
�إىل البقاء على ات�صال وثيق مع نظرائهم الرو�س ،لتحذيرهم من حما�سبتهم
�شخ�صياً على �أفعالهم ،لأن��ه ال ميكن للعامل �أن يتحمل �أن يخطئ الرئي�س
الرو�سي ،يف التقدير مرة �أخرى».

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

بوتني :عجز الغرب!...

الذي ال يظهر يف عقد االئتالف
احلكومي اجلديد .لكن الأزمة
الأوك��ران �ي��ة جعلت ع��وز اجلي�ش
الأمل � ��اين م�ق�ل� ًق��ا :ب��وج��ود 500
�ألف جندي عام  ،1989مل يتبق
للجي�ش الأملاين �سوى � 200ألف
جندي ،وهو � ً
أي�ضا �سيئ التجهيز.
“الأطفال الأوكرانيون ميكن �أن
يكونوا �أطفالنا”“ ،عندما يتغيرّ
العامل� ،سيا�ستنا يجب �أن تتغيرّ
� ً
أي�ضا” ،ب ��ررت وزي ��رة ال�ش�ؤون
اخل��ارج �ي��ة� ،أن��ال�ي�ن��ا ب��رب��وك من
حزب اخل�ضر.
قناعة يتقا�سمها وزي��ر املالية
ال �ل �ي�برايل ،كري�ستيان ليندنر،
ال � � ��ذي ان� �ع� �ط ��ف ب� � � ��دوره 180
درج ��ة .دون التخلي ر�سم ًيا عن
وع� ��ده ب ��إي �ج��اد ط��ري��ق مليزانية
خالية من الديون يف العام املقبل،
�شدد على �أن  100مليار يورو
ل�صندوق ال��دف��اع اخلا�ص ت�شكل
“ا�ستثمارات يف حريتنا”.

تغيرّ العامل  ...فتغري االملان
الأم��ر نف�سه ينطبق على حزمة
ع�ق��وب��ات احل�ل�ف��اء ال�ت��ي تت�ضمن
ا�ستبعاد معظم البنوك الرو�سية
من نظام الدفع الدويل ال�سريع
�سويفت.
«ثمن احلرية»
ت ��رددت ب��رل�ين يف ال�ب��داي��ة لأن
ه��ذا ال�ق��رار �سيكلف �أمل��ان�ي��ا ثمناً
باهظاً .ت�سمح �سويفت لها ب�شكل
خ��ا���ص ب��دف��ع ثمن واردات �ه��ا من
الغاز الرو�سي ،والتي متثل 55
ب��امل��ائ��ة م��ن ا�ستهالكها املحلي.
“�سنقوم ب �ع��زل رو� �س �ي��ا مالياً
واق �ت �� �ص��ادي �اً و� �س �ي��ا� �س �ي �اً ،ونحن
م�ستعدون لتحمل العواقب� ،إنه
ثمن احلرية”� ،أ�صر كري�ستيان
ليندنر.
هل �سيمر ه��ذا � ً
أي�ضا بالتخلي
ع��ن ط�م��وح��ات �أمل��ان �ي��ا املناخية؟
وهي تخاطر باحلاجة �إىل حرق
امل��زي��د م��ن الفحم ب�سبب نق�ص

ال �غ��از ال��رو� �س��ي� ،أو ح�ت��ى �إطالة
عمر حمطاتها النووية الثالث
الأخرية التي من املقرر �إغالقها
نهاية ال �ع��ام .يف ال��وق��ت احلايل،
ال تريد احلكومة ت�صديق ذلك.
�أع �ل��ن �أوالف �شولتز ع��ن البناء
“ال�سريع” مل �ح �ط �ت�ين للغاز
الطبيعي امل�سال يف برون�سبوتل
وويللم�سهافن من �أجل احلد من
االعتماد على رو�سيا.
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أك� ��د كري�ستيان
ل �ي �ن��دن��ر �أن ع� ��دة م� �ل� �ي ��ارات مت
ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �ه��ا ل �ب �ن��اء مرافق
تخزين الغاز والفحم .كما وعد
بت�سريع ن�شر الطاقات املتجددة
ال �ت��ي ي�ج��ب �أن ت �ك��ون �إج � ��راءات
الرتخي�ص اخلا�صة بها مب�سطة
�إىل حد كبري .و�أ�صر كري�ستيان
ل �ي �ن��دن��ر ،ع �ل��ى �أن “الطاقات
امل �ت �ج��ددة حت��ررن��ا م��ن االرتهان
للطاقة� ،إنها طاقة احلرية».
عن ليزكو

•• ماريو دومون

�سيكولوجية القي�صر اجلديد.

ج��و ب��اي��دن �أو �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون �أو بوري�س
جون�سون �أو جا�سنت ترودو ،قادة الغرب مل يكونوا
لطفاء مع فالدميري بوتني“ .م�ستبد”“ ،انتهاك
ل�ل�ق��ان��ون الدويل”“ ،عمل حربي”“ ،عقوبات
مدمرة” ،لقد �سمعتم كلمات قوية للغاية.
ل�سوء احلظ ،هذه كلمات فارغة �إىل حد كبري.
�صيغ مدرو�سة ليكون لها ت�أثري م�سرحي درامي،
لكنها يف ال��واق��ع تخفي ع �ج � ًزا ره�ي� ًب��ا .منذ 10
�سنوات� ،شاهدنا بوتني يفعل ،وبينما هو يفعل ما
ال ميكن ت�صوره  ...ا�ستمر الغرب يف م�شاهدته
وهو يفعل ذلك.
� �ش��ن ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن ه �ج��وم��ا � �ش��ام�لا على
�أوكرانيا .ان�سوا ق�صته يف الدفاع عن مقاطعتني
مواليتني لرو�سيا ،مل يعد هناك �شك يف �أهدافه
التو�سعية ورغبته يف �إخ�ضاع �أوكرانيا.

القي�صر
بوتني يتقدم يف ال�سن ،لقد حكم بالده ملا يقرب
من ربع قرن ،ويبدو �أنه و�صل �إىل النقطة التي مل
يعد يتبع فيها منطقًا اقت�صاد ًيا �أو �سيا�س ًيا .يريد
�أن يرتك ب�صمته يف التاريخ باعتباره الفاحت الذي
بد�أ �إعادة بناء الإمرباطورية الرو�سية ...بطر�س
الأكرب ،الع�صر احلديث.
من هذا املنظور ،ف�إن عقوبات الغرب االقت�صادية
لن تكون حا�سمة ،لقد توقعها من قبل .وال يعني
هذا �أنها ال ت�ض ّر باالقت�صاد الرو�سي ،لكنه �أطلق
يف ال��وق��ت احل��ايل �سل�سلة م��ن الأح ��داث لفر�ض
قوته الع�سكرية ،واالقت�صاد ي�أتي الحقا.
يقت�صر قادة الغرب على احلديث عن العقوبات
االقت�صادية لأن دولنا الغنية واملريحة تريد غ�سل
�أي��دي�ه��ا م��ن عمل ع�سكري ل��وق��ف ب��وت�ين� .آ�سف،
ولكن يف مثل هذا املوقف هناك الكثري من الأفكار
ال�سحرية.
�إذا قرر بوتني مهاجمة دولة �أخرى بعد �أوكرانيا،
ف�ستكون ع�ض ًوا يف الناتو ،و�سنجد �أنف�سنا تلقائ ًيا
يف ح��ال��ة ح��رب ن�ظ� ًرا لكوننا موقعني على حلف
الناتو ،ولدينا التزام بالدفاع عن ع�ضو يتعر�ض
للهجوم من قبل قوة معادية.
وحتى �إذا ق��رر بوتني االكتفاء ب��أوك��ران�ي��ا ،ف�إن
وجوده يف هذه املنطقة من �ش�أنه �أن يجعل ع�شرات
ال � ��دول امل� �ج ��اورة م �ت��وت��رة ،و��س�ي�ت�ع��ر���ض اجل ��زء
ال�شرقي م��ن �أوروب ��ا ب�أكمله لزعزعة اال�ستقرار
و�سيطلب دعمنا.
ح�ساب بوتني كان كالتايل :الدول الغربية جبانة
ولن تتدخل ...فهل �سيكون على حق؟

�أين �سيتوقف؟
جناحا
�إذا حققت حملته الع�سكرية يف �أوكرانيا ً
ريا ،ف�أين �سيتوقف؟ �إذا �سمحت له هذه احلملة
كب ً
بال�سيطرة على �أوكرانيا يف وقت ق�صري وب�أقل قدر
من اخل�سائر ،فهل �سيقاوم �إغراء تو�سيع مكا�سبه
�إىل مناطق �أخرى؟
يتفق معظم اخلرباء على �أنه �سيكون من اجلنون
�أن يفعل ذلك ،مبا �أن دولاً �أخرى يف املنطقة جزء
م��ن ال�ن��ات��و ،ف�ق��د ي�ج�بر دول ال�ن��ات��و ع�ل��ى خو�ض
احلرب �ضده ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
ح��ذار ،لقد �أك��د معظمهم �إن بوتني ل��ن يجر�ؤ
�أب�دًا على غزو �أوكرانيا كما يفعل اليوم .وهذا ال
يعني �أن ه ��ؤالء اخل�براء ي�سيئون تقدير الو�ضع
اجليو�سيا�سي ،هذا يعني فقط �أنهم �أ��س��ا�ؤوا فهم

* كاتب �صحفي ومقدم برامج تلفزيونية و�سيا�سي كندي �سابق،
كان نائبا يف اجلمعية الوطنية كيبيك.

مطالب بوتني ال تتمحور يف ال�سيطرة فح�سب

ما هي اجلائزة الكربى التي ت�سعى �إليها رو�سيا يف �أوكرانيا؟
•• وا�شنطن-وكاالت

تايوان ت�شارك يف منع
رو�سيا عن نظام �سويفت

•• تايبه-رويرتز

قالت احلكومة التايوانية �إن البالد
�ست�شارك يف التحركات الرامية ملنع
بع�ض البنوك الرو�سية من نظام
�سويفت الدويل للمدفوعات ،و�إنها
�أر� �س �ل��ت م���س��اع��دات �إن���س��ان�ي��ة �إىل
�أوكرانيا لإظهار دعمها “للمع�سكر
الدميقراطي” الدويل.
ان �� �ض �م��ت ت� ��اي� ��وان �إىل احللفاء
ت �ق��وده��م دول غ��رب �ي��ة يف فر�ض
عقوبات على رو�سيا ب�سبب غزوها
لأوك��ران �ي��ا ،وع�ب�رت ع��ن تعاطفها
م��ع ال���ش�ع��ب الأوك � � ��راين� ،إذ ترى
�أوجه ت�شابه مع ما تعتربها تايبه
تهديدات من بكني للجزيرة.
وق ��ال رئ�ي����س ال� ��وزراء ��س��و ت�سينج
ت�شانغ لل�صحفيني �إن تايوان تن�سق
مع �شركاء الدميقراطية يف جميع
�أنحاء العامل ب�ش�أن قرار العقوبات،
م�ضيفا �أن احلكومة “�ستتعاون”
مع ما قررته الدول الغربية ب�ش�أن
نظام �سويفت .هذه اخلطوة رمزية
�إىل حد كبري� ،إذ �إن جتارة تايوان
مع رو�سيا �ضئيلة للغاية .وقالت
جلنة الإ� �ش��راف امل��ايل التايوانية
ي��وم االثنني �إن �أي حتويالت �إىل
رو�سيا ت�ستخدم بالفعل �سويفت،
لكنها متر عرب بنوك و�سيطة.

�أكد الكاتب توم ماكتاج �أن الطموح
الكبري للرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني من هجومه على �أوكرانيا
هو �إخراج �أمريكا من �أوروبا متاماً،
وال �ت �ف��او���ض ع�ل��ى �صفقة تعرتف
برو�سيا الع�ب�اً �شرعياً يف النظام
الأمني للقارة ،بعد اخل�سائر التي
تكبدتها مو�سكو يف الت�سعينيات
عندما �أُج�ِب�ررِ جي�شها على العودة
ُ
بخفي حنني �إىل داخل حدودها.
وكتب ماكتاج ،يف جملة “اتالنتك”
الأم��ري�ك�ي��ة� ،أن الأوروب �ي�ي�ن كانوا
يعتربون �أن “القوة ال�صلبة” مل
ت�ع��د م�ه�م��ة ،و�أن جم ��االت النفوذ
باتت جزءاً من املا�ضي.
ول � �ك ��ن م� ��ا �إن �أر� � �س � �ل� ��ت رو�سيا
� 100أل� ��ف ج �ن��دي �إىل احل ��دود
الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،ح �ت��ى ان �ت �ه��ى وقت
ال�ل�ع��ب ،و�أ��ص�ب��ح الأم ��ن الأوروب ��ي
يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل م � ��رة �أخ � � ��رى بيد
�شخ�ص �آخ��ر يف مكان �آخ��ر .وقال
�إن �أمريكا ال تزال �صاحبة القرار
يف الأزم � � � ��ة الأوك � ��ران� � �ي � ��ة ،حيث
ي�شهد الرئي�س ج��و ب��اي��دن نقا�شاً
حم�ت��دم�اً ب�ين م�ؤ�س�سة ال�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة التقليدية ال�ت��ي تدعو
�إىل ال ��ردع و”املقيدين” الأكرث
نفوذاً الذين ي�ؤكدون �أن الواليات
املتحدة ال ت�ستطيع حتمل االنزالق
يف ح� ��رب �أخ� � ��رى ع �ل��ى حميطها
الإمرباطوري.
الطموح الرو�سي
و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أن ج ��زءاً من
لعبة بوتني هو اال�ستفادة من هذا
االنق�سام ،داخ��ل �أمريكا ويف طول

ب�ل�اد ال �غ��رب وع��ر� �ض �ه��ا ،وي�سعى
ال��س�ت�غ�لال ذل ��ك .و�أ� �ض��اف �أن ما
يلفت النظر ه��و م��دى التمو�ضع
اجليو�سيا�سي داخل �أوروبا امل�صمم
ل�ل�ت��أث�ير لي�س ف�ق��ط ع�ل��ى الأزم ��ة
ن �ف �� �س �ه��ا ،ول� �ك ��ن ع �ل��ى م�ستقبل
للقارة العجوز ،بعد اتخاذ بوتني
خطوته.
و�أو� � �ض� ��ح �أن م �ط��ال��ب ب ��وت�ي�ن ،ال
تتمحور يف ال�سيطرة على �أوكرانيا
ف�ح���س��ب ول �ك��ن ح ��ول �إع � ��ادة جزء
ك �ب�ير م��ن �أوروب� � ��ا ال���ش��رق�ي��ة �إىل
جمال نفوذ رو�سيا ،وتهديد النظام
احل ��ايل ال ��ذي مي�ث�ل�ه��ا ،وبالتايل
فهو يتحدى الهياكل الأ�سا�سية
ل�ل�ت�ح��ال��ف ال �غ��رب��ي ،الأم� ��ر الذي
ي�ج�بر ك��ل دول ��ة ف�ي��ه ع�ل��ى تقييم
كيفية خدمة م�صاحلها الوطنية
على �أف�ضل وجه يف امل�ستقبل.
خطر حقيقي �أمام ناتو
و�أ�� �ض ��اف �أن ��ه ل�ل�م��رة الأوىل منذ
ن �ه��اي��ة احل � ��رب ال � �ب� ��اردة ،يواجه
حلف ناتو خطراً حقيقياً وماث ً
ال،
م �ع �ت�براً �أن الأزم � ��ة ال��راه �ن��ة هي
مب �ث ��اب ��ة ت ��ذك�ي�ر ب ��أه �م �ي ��ة ن ��ات ��و،
وب ��ال �ت ��ايل� ،أه �م �ي��ة ال �ع ��امل ال ��ذي
ت �ق��وده ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ولكن
� ً
أي�ضا ب�ضعف احللف البنيوي.
و�أ�شار الكاتب �إىل التباين عندما
يتع ّلق الأمر مبا على الغرب فعله
لإح �ي��اء ن�ف���س��ه .و�أع� ��رب الرئي�س
ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون
الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ع��ن وج�ه��ة نظر
�صريحة مفادها �أن��ه ح��ان الوقت
لأوروب� � ��ا ل �ت ��أك �ي��د “ا�ستقاللها”
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ع� ��ن ال� ��والي� ��ات
املتحدة.

ويف خ �ط��اب �أل �ق��اه �أم� ��ام الربملان
الأوروب � � ��ي يف � �س�ترا� �س �ب��ورغ ،قال
م��اك��رون �إن ال��وق��ت ح��ان لأوروب ��ا
لإجراء حوارها مع رو�سيا ،لإن�شاء
“نظام �أم �ن��ي وا� �س �ت �ق��رار جديد
لأوروبا».
وه ��ذه نغمة ك��ان ي�ك��رره��ا لبع�ض
الوقت دون ت�أثري يذكر .ومل يكن
ب�إمكانه �أن يختار �أزمة �أ�سو�أ لي�ؤكد
من خاللها �أهمية ا�ستقالل �أوروبا
عن �أمريكا.
�ضعف جيو�سيا�سي
و�أك� ��د ال �ك��ات��ب �أن احل�ق�ي�ق��ة التي
ي �ف �ه �م �ه��ا م � ��اك � ��رون ج� � �ي � ��داً ،هي
�أن �أوروب� � ��ا ال ت�ت�م�ت��ع با�ستقالل
ا�سرتاتيجي ،ال يف �شكلها الأو�سع،

مب��ا يف ذل��ك اململكة امل�ت�ح��دة ،وال
داخل االحتاد الأوروبي.
وال يقت�صر الأم ��ر ع�ل��ى االفتقار
لأي طريقة لإبراز قوتها ع�سكرياً،
ول �ك �ن �ه��ا ال ت �� �س �ت �ط �ي��ع مراقبة
ح��دوده��ا م��راق �ب��ة ��س�ل�ي�م��ة� ،أو �أن
ت�ضمن �إم��دادات �ه��ا م��ن الطاقة،
والتي ي�أتي معظمها من رو�سيا.
حتى �أن ال��والي��ات املتحدة و�ضعت
خ�ط�ط�اً لتعزيز ام� ��دادات الوقود
لالحتاد الأوروب��ي �إذا ردت رو�سيا
ع �ل��ى ال �ع �ق��وب��ات ال �غ��رب �ي��ة بقطع
الوقود عن القارة.
ول� �ك ��ن ال �� �ض �ع��ف اجليو�سيا�سي
ل�ل�احت ��اد الأوروب� � � � ��ي �أع� �م ��ق من
اع �ت �م��اده ع �ل��ى ال �ط��اق��ة والأم � ��ن،
فاالحتاد الأوروبي ال ميلك “وادي

ترجمة خرية ال�شيباين

�سيليكون” �أو “وول �سرتيت”،
وال يزال يعتمد على النظام املايل
الأمريكي ،والتجارة ال�صينية.
ويف غ�ضون ذلك ،كانت بريطانيا،
بعد �أن عزلت نف�سها عن االحتاد
الأوروب� � � � � � ��ي ،ن �� �ش �ط��ة ل �ل �غ��اي��ة يف
جهودها لتذكري احللفاء ب�أهميتها
امل� ��� �س� �ت� �م ��رة .و�أ� � � � �ص � � ��درت ل �ن ��دن
معلومات ا�ستخباراتية عن خطط
احلرب الرو�سية ،و�أر�سلت �أ�سلحة
�إىل �أوك ��ران �ي ��ا ،وق��دم��ت عرو�ضاً
دبلوما�سية ل��دع��م جم�م��وع��ة من
دول �أوروبا ال�شرقية.
وك��ان الغر�ض من ه��ذا اجلهد هو
احل�ف��اظ على دع��م ناتو باعتباره
املنظمة الرئي�سة للأمن الغربي،
وم � ��ن ث� ��م �� �ض� �م ��ان ع � ��دم جتاهل

بريطانيا .ورغم ذلك ،ف�إن ال �أحد
يف احلكومة الربيطانية يقرتح �أن
تهاجم بريطانيا رو�سيا� ،أو لديه
�أي نية ل�شنّ هجوم ،لكن يُطربها
�أن ت �ك��ون حم��ط �أن �ظ��ار اجلميع.
فكلما زادت ق��درة بريطانيا على
�إق� �ن ��اع ال� � ��دول الأوروب� � �ي � ��ة ب�أنها
� �ش��ري��ك �أم �ن��ي ج� ��اد ،ق��ل احتمال
عزلها عن النظام الأمني الأوروبي
يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل .يف غ �� �ض��ون ذل ��ك،
توا�صل �أملانيا لعبتها التي دامت
ع�ق��وداً طويلة من التظاهر ب�أنها
لي�ست “قوة” على الإطالق.
ون� �ق ��ل ال� �ك ��ات ��ب ع� ��ن م�س�ؤولني
حمبطني قولهم �إن �أمل��ان�ي��ا كانت
حت � ��اول ال �ت �م �ت��ع مب ��زاي ��ا احللف
الغربي وجت� ُّن��ب عيوبه يف الوقت

ذات� � � ��ه ،وال �ت �� �ص �ق��ت ب� �ق ��وة بناتو
واالحت��اد الأوروب��ي ،وعقدت العزم
على ال�صمود يف وج��ه االنخراط
يف االع � �ت � �ب ��ارات اجليو�سيا�سية
الأمريكية طاملا كانت ق��ادرة على
جتنب حتمل �أي تكاليف �أخالقية
�أو اق�ت���ص��ادي��ة غ�ير � �ض��روري��ة قد
تتكبدها.
�أمريكا احلامية لأوروبا
واملفارقة هي �أن كل موقف يتخذه
الثالثة الكبار يف �أوروب ��ا يقو�ض
موقف القوتني الأخريني .وتظل
�أمريكا احلامية الأب��وي��ة لأوروبا،
مت��ام �اً ك�م��ا ك��ان��ت �أوروب� � ��ا عندما
انهار البلقان يف �أوائل الت�سعينيات،
ول�ك�ن�ه��ا ه ��ذه امل� ��رة ف �ق��ط حامية
مُ�سنة و�أكرث ه�شا�شة من �أعدائها
ال��ذي��ن ي �ب��دون �أق� ��وى مم��ا كانوا
عليه.
وبعبارة �أخ��رى تتلخّ �ص النتيجة
يف الركود الذي ينا�سب اجلميع يف
�أوروب��ا ،ف�أمريكا ت�ستمر يف الدفع،
وال ي �ت �ع�ين ع �ل �ي �ه��ا م��واج �ه��ة �أي
خيارات �صعبة.
وق ��ال ال�ك��ات��ب �إن م�شكلة �أوروب� ��ا
تكمن يف �أنه مع كل �أزم��ة جديدة،
ي���س�ت�م��ر ��ض�ع��ف ال �ت ��زام وا�شنطن
بنظامها العاملي املهيمن ،لكن ال
�أح��د لديه �أي فكرة حقيقية عما
ميكن �أن يحل ،حمل هذ النظام.
وختم الكاتب قائلاً “ :مهما حدث
ب �ع��د ذل � ��ك ،ت �ب��دو ه� ��ذه اللحظة
ك��أن�ه��ا حل�ظ��ة حم��وري��ة يف القرن
احلادي والع�شرين .وتظل البلدان
ال�ت��ي ت�شكل حلف ن��ات��و م��ن �أغنى
املجتمعات ،و�أك�ثره��ا تقدماً على
وج ��ه الأر� � ��ض .وح �ت��ى الآن احتد
الغرب على نحو مثري للإعجاب
�إىل ح��د م��ا يف م��واج�ه��ة العدوان
الرو�سي .لكن حان الوقت ليجل�س
ال� �ط ��رف ��ان وي� �ع� �ي ��دان ال �ن �ظ��ر يف
القواعد قبل �أن يجدا نف�سيهما يف
و�ضعية �صعبة».
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تعددت يف مواجهة رو�سيا:
ّ

العقوبات :حرب زهيدة التكلفة مل تنجح � ً
أبدا يف التاريخ!...
•• الفجر -خرية ال�شيباين
يف مواجهة غزو رو�سيا لأوكرانيا ،ل ّوح الغرب ،يف الوقت
احلايل ،بورقة العقوبات االقت�صادية واملالية ،و�أعلن عن
�سل�سلة جديدة منها� .سالح ا�ستخدم بانتظام يف ال�سنوات
الأخرية ،وال �سيما من قبل الواليات املتحدة .امل�ؤرخ والأ�ستاذ

اكت�شفوا حينها �أن احلظر �سالح
قوي للغاية.
يف ن �ه��اي��ة احل � ��رب ،ع �ن��د انعقاد
م� ��ؤمت ��ر ال �� �س�ل�ام ع� ��ام ،1919
ك��ان��ت ه��ذه التجربة ه��ي ُملهمة
املنت�صرين .كما �أنها �أث��رت على
ع �� �ص �ب��ة الأمم اجل� ��دي� ��دة حتى
�أن ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي وودرو
ويل�سون� ،أك��د �أن �أداة العقوبات
ه ��ي “�أداة �أق� � ��وى م ��ن احل ��رب
امل�سلحة”.
�إال �أن �أع �� �ض��اء ع���ص�ب��ة الأمم
غريوا هدفها ،الذي ي�ضع نظرية
جديدة:
ال�ع�ق��وب��ات االق�ت���ص��ادي��ة مل تعد
�اح ��ا ،م �ث��ل �أي � �س�ل�اح �آخ ��ر
�� �س�ل ً
يف ال �� �ص��راع ،ولكنها و�سيلة ملنع
احل� ��رب ...وب�ع��د ع�شرين عا ًما،
�أ�شعل هتلر النار يف �أوروبا ...
*م���ا �أوج����ه ال�شبه التي
ت��ر���س��م��ه��ا ب�ي�ن ع���ام 1920
واليوم؟
 مل تكن ع�صبة الأمم معنيةب��اح�ت�رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،ومل
تكن مهتمة بالليربالية �أو القيم
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،ك ��ان ��ت مهتمة
ف�ق��ط ب�سالمة احل ��دود وحرمة
املعاهدات .وهذا هو ال�سبب يف �أن
ا�ستخدام العقوبات التي تفر�ضها
ال��والي��ات املتحدة و�أوروب ��ا اليوم
لوقف هذه احلرب يف �أوكرانيا هو
قريب جدًا يف النهاية من الهدف
الذي تخ ّيلته ع�صبة الأمم.
*تذكر � ً
أي�ضا �أن��ه عندما
غ���زت �إي��ط��ال��ي��ا مو�سوليني
ال��ف��ا���ش��ي��ة �إث���ي���وب���ي���ا ع��ام
 ،1935مت فر�ض العديد من
العقوبات االقت�صادية ،دون
فرملة الدوت�شي...
غ��ال� ًب��ا م��ا ي�ت��م تف�سري احلرب
الإي�ط��ال�ي��ة الإث�ي��وب�ي��ة ع�ل��ى �أنها
ه ��زمي ��ة ل ل��أمم �ي ��ة يف مواجهة
ال�ف��ا��ش�ي��ة والإم�ب�ري��ال �ي��ة .انهار
�سالح ال��ردع االقت�صادي عندما
خ� ��اط� ��رت �إي� �ط ��ال� �ي ��ا الفا�شية
ب��امل��واج �ه��ة ب �غ ��زو �إث �ي��وب �ي��ا عام
.1935
ول� �ل� �م ��رة الأوىل ،مت فر�ض
ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وفقًا
ل �ل �م��ادة  16م��ن م�ي�ث��اق ع�صبة
الأمم.
اال �أن بيري الفال ورئي�س الوزراء
ال�بري�ط��اين �أن �ت��وين �إي� ��دن ،كانا
خائفني من �أن ت ��ؤدي العقوبات
امل��دم��رة ،على وج��ه اخل�صو�ص،
�إىل حرب يف �شمال �إفريقيا.
لذلك اخ�ت��ارا م�سار اال�ستجابة
التدريجية.
وي�شبه �إىل حد ما ما يفعله بايدن
اليوم مع رو�سيا.
راه �ن��ت ع�صبة الأمم ع�ل��ى �أن
كعب �أخيل الإيطايل هو ر�صيدها
ال�ضئيل ن�سب ًيا من احتياطاتها
من العمالت الأجنبية والذهب
لدفع ثمن وارداتها.
لذلك ك��ان القرار قطع حمرك
ال �� �ص��ادرات الإي �ط��ال �ي��ة .قطعت
ث�لاث��ة �أرب ��اع دول ال�ع��امل معظم
ع�لاق��ات �ه��ا ال �ت �ج��اري��ة م ��ع �شبه
اجل��زي��رة .لكن ه��ذه الإج� ��راءات
ب �ط �ي �ئ��ة ل �ل �غ��اي��ة ب �ح �ي��ث تعذر
تنفيذها .لقد ف�شلوا يف زعزعة

بجامعة كورنيل بالواليات املتحدة وم�ؤلف بحث متميز يف
من�شورات جامعة ييل بعنوان “ال�سالح االقت�صادي” ،نيكوال�س
مولدر انغم�س يف تاريخ العقوبات ،ومالحظته ال تتزحزح :مل
تكن فاعلة � ً
أبدا* .التهديدات التجارية واالنتقام موجودة
منذ الع�صور القدمية -حتى �أن ثيو�سيديدز يتتبع وجودها
يف احل��رب البيلوبوني�سية -لكنك تقول �إن ه��ذا ال�سالح

االقت�صادي مل ي�ستخدم على نطاق وا�سع اال زمن احلرب
العاملية االوىل ...ملاذا؟
 علينا �أن نعود �إىل ما ي�صنع جوهر حقبة الزمن اجلميل.متيزت �سنوات ما قبل احلرب بالعوملة واالعتماد املتبادل
املتزايد لالقت�صادات .وهذا الرتابط بالتحديد هو الذي
�سيدفع احللفاء ،يف بداية ال�صراع� ،إىل �شن حرب اقت�صادية

�أخرى هذه املرة ،وغري م�سبوقة �ضد �أملانيا والإمرباطورية
النم�ساوية املجرية والإمرباطورية العثمانية .وب�ضغط من
فرن�سا واململكة املتحدة� ،أقام احللفاء ح�صارًا ،وعرقلوا تدفق
ال�سلع والطاقة والغذاء واملعلومات �إىل �أعدائهم .وكانت
التداعيات على �أوروب��ا الو�سطى وال�شرق الأو�سط يف غاية
اخلطورة ،حيث مات مئات الآالف من اجلوع واملر�ض.
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�صاروخ �سويفت املايل يف غياب التدخل الع�سكري

الأمل يف �إمكانية ظهور حركة
ليربالية جراء �إفال�س االقت�صاد
الرو�سي هو رهان حمفوف باملخاطر

تقوم العقوبات االقت�صادية على فكرة احلرمان املادي لإحداث التغيري ال�سيا�سي ،لكن املجتمعات الب�شرية �أكرث ً
تعقيدا من ذلك
عقوبات االحتاد االوروبي من اجل التغيري ال�سيا�سي

ا�ستقرار نظام بينيتو مو�سوليني
و�إن � � �ق� � ��اذ �إث� �ي ��وب� �ي ��ا م� ��ن ال� �غ ��زو
واالح � �ت�ل��ال .وراء ه� ��ذا املثال،
ف� ��إن م���س��أل��ة م �ع��اي��رة العقوبات
ه��ي ال ��ره ��ان� .إن ��ه �أم ��ر يف غاية
ال �� �ص �ع��وب��ة ،وي� �ك ��اد ي �ك��ون حالة
بحالة وال توجد قواعد.
قد تنتج بع�ض العقوبات �آثارها
يف هذا البلد ولي�س يف بلد �آخر.
*ال��ي��وم ،يف مواجهة غزو
�أوكرانيا ،يبدو �أن العقوبات
هي اخليار الوحيد املطروح
ع���ل���ى ال����ط����اول����ة ل���ل���دول
الغربية.
كيف تف�سرون ذلك؟
 �إن��ه �س�ؤال جيد .يبدو الأمرك �م��ا ل ��و �أن� �ن ��ا مل ن�ت�ع�ل��م درو�� ��س
التاريخ حقًا.
وي� � ��رج� � ��ع ذل� � � ��ك �إىل ع� ��وام� ��ل
اق �ت �� �ص��ادي��ة يف ال� �ع ��امل ،ف�ض ً
ال
ع��ن ع��وام��ل �سيا�سية يف الغرب.
لقد �سئم ال��ر�أي ال�ع��ام يف الدول
الغربية ال�ت��دخ�لات الع�سكرية:
ي �ك �ف��ي �أن ن � ��رى ك� �ي ��ف غ � ��ادرت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أفغان�ستان.
وه�ك��ذا ت�ب��دو ال�ع�ق��وب��ات كو�سيلة
لإب��راز القوة دون تعري�ض حياة
املواطنني �أو اجلنود للخطر� ،إنه
�شكل من �أ�شكال القوة ال�سيا�سية
زهيدة التكلفة.
م��ن جهة اخ ��رى ،ف ��إن العوملة
امل��ال �ي��ة وت ��داخ ��ل اقت�صاداتنا،
جت �ع�لان م��ن امل �م �ك��ن ا�ستخدام
قنوات متعددة:
�إع��ادة متويل الديون ،واحل�صار
التكنولوجي ،والطاقة ،و�أ�صول
البنوك يف اخلارج.
وبالن�سبة للواليات املتحدة ،ف�إن
ا��س�ت�خ��دام ال� ��دوالر ك� ��رادع �سهل
للغاية بالنظر �إىل دور امل��ال يف
النظام االقت�صادي احلايل.
وم ��ع ذل� ��ك ،ك�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا �أو�ضحت،
ف ��إن بطاريـــــــات العقوبات هذه،
يف ال� ��� �س� �ن ��وات الأخ � �ي� ��رة ،كانت
�أكرث و�أكرث عــــــددًا ،و�أقـــــل و�أقل
فاعلية ...
ن� �ع ��م وه� � � ��ذا � �ص �ح �ي��ح ج � ��دا.

ال�شفافية ه��ي �أح��د �أ��س�ب��اب هذا
التناق�ض .عندما تتخذ دول��ة �أو
جم�م��وع��ة م��ن ال� ��دول �إج� ��راءات
ق�سرية �ضد دول��ة �أخ ��رى ،يرى
اجلميع النتائج .لقد طورت على
م��ر ال�سنني م��دون��ة “ممار�سات
جيدة” ل�ل�ال� �ت� �ف ��اف عليها.
ف � ��دول م �ث��ل رو� �س �ي��ا ،وال�صني،
و� ً
أي�ضا كوريا ال�شمالية ،و�إيران،
و�أفغان�ستان ،وك��وب��ا ،ق��د �أن�ش�أت
ن ��و ًع ��ا م ��ن ن � ��ادي “املعاقبني”
الذين ميكنهم م�ساعدة بع�ضهم
ال �ب �ع ����ض .ا� �س �ت �ف ��ادت فنزويال
م ��ن ال �ن �ف��ط الإي� � � ��راين ،وميكن
ا�ستخدام العملة ال�صينية بد ًال
من الدوالر.
ال�سبب الثاين لفقدان فعالية
ال� ��� �س�ل�اح االق� �ت� ��� �ص ��ادي ،يتعلق
مب�س�ألة م�صداقية الفعل ذاته.
ع�ن��دم��ا ال ي �ك��ون ل��دول��ة م��ا �أمل
حقيقي يف رفع العقوبات ،فلماذا
تغيرّ �سلوكها؟ هذا هو حال �إيران
اليوم.
ال مي�ك��ن ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة �أن
ت �ع��د ب��رف��ع م ��وث ��وق للعقوبات،
لأن اجلمهوريني قد يفوزون يف

ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام  .2024وحتى
�إذا تو�سط ب��اي��دن يف �صفقة مع
�إيران ،ف�إن انتخابات عام 2024
ق��د حت �م��ل اىل ال �ب �ي��ت االبي�ض
رئ �ي ��� ً�س��ا �أم��ري �ك � ًي��ا ��س�ي��دم��ر هذه
املعاهدة مرة �أخ��رى ،مثلما فعل
ت��رام��ب .وب��ال�ت��ايل فامل�شكلة هي
ق ��درة ال �غ��رب ،وال� ��ذي ي�ج��ب �أن
يكون يف نف�س الوقت براغماتيا
وحمرتما اللتزاماته.
*ك��ان��ت رو���س��ي��ا خا�ضعة
لعقوبات اقت�صادية منذ عام
 .2014ه��ل �ساعدت هذه
الإجراءات؟
 من املهم التمييز بني الت�أثرياتاالقت�صادية والفعالية ال�سيا�سية.
ك��ان��ت الآث� ��ار االق�ت���ص��ادي��ة لهذه
ال �ع �ق��وب��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة :م �ن��ذ عام
� ،2014أدت �إىل �إب� �ط ��اء منو
االق �ت �� �ص��اد ال��رو� �س��ي و�إ�ضعاف
العملة .ودخ��ل امل��واط��ن الرو�سي
العادي يف حالة ركود .لكن رو�سيا
ت �ك � ّي �ف��ت ،ووج� � ��دت احتياطيات
مالية وف�ي�رة ،وروج ��ت للزراعة
ذات االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ،وابتكرت
و�سائل بديلة للدفع.

لي�ست ك��ل ال ��دول ق ��ادرة على
ال �ت �ك � ّي��ف م ��ع ال� �ع� �ق ��وب ��ات ،لكن
يرا يف
ه��ذه ظ��اه��رة ل��وح�ظ��ت ك �ث� ً
امل��ا��ض��ي .فعلت ك��وري��ا ال�شمالية
ذل� � � ��ك ،ويف م� ��واج � �ه� ��ة احلظر
ال� � ��دويل يف ظ ��ل ن �ظ��ام الف�صل
ال �ع �ن �� �ص��ري وال �ت �ه��دي��د بنق�ص
ال �ن �ف��ط ،ق��ام��ت ج �ن��وب �إفريقيا
بت�صنيع النفط على نطاق وا�سع
من الفحم ،وهي عملية طورتها
�أمل��ان �ي��ا ال �ن��ازي��ة .خ���ص��و��ص��ا ،من
وجهة نظر �سيا�سية ،كانت هذه
العقوبات عدمية الفائدة متا ًما
بل �إنها جاءت بنتائج عك�سية.*تقول الواليات املتحدة
واالحت����اد الأوروب�����ي �إنهما
يريدان �ضرب رو�سيا ب�شدة.
ما �أنواع العقوبات التي تعتقد
�أنها �ستكون الأكرث فعالية؟
 �أعتقد �أن النتيجة ال�سيا�سيةلهذه الأزم��ة �ستُق ّرر على �أ�سا�س
ال � �ع� ��وام� ��ل ال �ع �� �س �ك��ري��ة ولي�س
االقت�صادية .وهذا �أمر م�أ�ساوي
حقًا� .أنا قلق للغاية ،لأن الرو�س
ب � ��د�أوا احل ��رب ب��و� �ض��وح ،و�سوف
يريدون الفوز ب�أكرب قدر ممكن.

بد�أت الطوابري امام البنوك يف �سان بطر�سبورغ

ع� �ن ��د ن �ق �ط��ة م� �ع� � ّي� �ن ��ة ،رمب ��ا
يتوقفون وي�ست�أنفون املفاو�ضات،
وي�ق��دم��ون ت �ن��ازالت م��ا م��ن �أجل
تخفيف العقوبات.
�إن� ��ه ت�خ�م�ي�ن��ي .ل �ك��ن يف الوقت
احل � � ��ايل ،م� ��ا مي �ك��ن �أن يوقف
بوتني ح� ًق��ا� ،أي ع��زل رو�سيا عن
بقية العامل� ،سيكون مدم ًرا جدا
بالن�سبة لأوروبا بحيث يبدو من
امل�ستحيل تطبيقه �سيا�س ًيا� .إن
ق�ط��ع ك��ل ت��دف��ق ل�ل�ن�ف��ط والغاز
�سيكون له ت�أثري بال �شك ،لكنه
م ��ؤمل للغاية بالن�سبة لالحتاد
الأوروب� � � � ��ي ،وخ��ا� �ص��ة بالن�سبة
لأملانيا و�إيطاليا ،اللتني تعتمدان
ب�شدة على رو�سيا ...دون احلديث
عن الت�ضخم.
�إذا قمت ب�إخراج الإنتاج الرو�سي
من �سوق الهيدروكربون العاملي،
ف �� �س ��وف ي ��رت �ف ��ع � �س �ع��ر النفط
ب �� �ش �ك��ل ك� �ب�ي�ر ،مم ��ا � �س �ي �ك��ون له
ت� ��أث�ي�ر اق �ت �� �ص��ادي � �ض �خ��م .لقد
جنح الرئي�س �إميانويل ماكرون
يف ا�ستعادة االقت�صاد الفرن�سي
بن�سبة  7ب��امل��ائ��ة ع ��ام ،2021
وه � ��و ب �ل�ا � �ش��ك �أك� �ث��ر ت � �ف� ��ا�ؤ ًال.

لكن تخيل ال�ع��واق��ب ال�سيا�سية
لالرتفاع احلاد يف �أ�سعار الطاقة،
التي تعاين ا�صال م��ن �ضغوط.
ل�ق��د ر�أي �ن ��ا ،م��ع �أزم� ��ة ال�سرتات
ال�صفراء ،ما ميكن �أن ي�ؤدي �إليه
هذا اجتماعيا.
ال �شك يف �أن بع�ض العقوبات
ف� �ع ��ال ��ة ع� �ل ��ى امل � � ��دى ال� �ط ��وي ��ل،
م�ث��ل ح��رم��ان رو��س�ي��ا م��ن �أ�شباه
املو�صالت .لكن هذا لن يكون له
�آثار فورية.
ل��ذل��ك ف ��أن��ا م�ت���ش��ائ��م للأ�سف
ب �� �ش ��أن ه ��ذه ال �ع �ق��وب��ات املعلنة.
بالطبع علينا �أن نفعل كل �شيء
م��ع ب��وت�ين ،ل�ك�ن��ه ��س�ي�ك��ون م�ؤملًا
ج��دا بالن�سبة ل�ن��ا� .إن �ه��ا �صدمة
تاريخية على امل�ستوى ال�سيا�سي
واالق�ت���ص��ادي وال ي�ستطيع �أحد
التكهن بعواقبها.
*م��ن خ�لال ع��زل رو�سيا،
اال نخاطر ب���إع��ادة توحيد
ال�شعب الرو�سي ح��ول نظام
بوتني؟
 ك � ��ان ه � ��ذا ه ��و احل� � ��ال عام ،2014لكن ل��دي ان�ط�ب��اع ب�أن
ال ��رو� ��س ال� �ي ��وم ي���ش�ك�ك��ون �أك�ث�ر
ف�أكرث يف فكرة احل��رب .مت قمع
احتجاجات �صغرية ،ومن املرجح
�أن تنخف�ض �شعبية بوتني.
ل�ك��ن ال �� �س ��ؤال ك�ي��ف مي�ك��ن لهذا
اال� �س �ت �ي��اء وخ �ي �ب��ة الأم� � ��ل لدى
امل ��واط ��ن ال��رو� �س��ي ال� �ع ��ادي� ،أن
ي�ضعا ح��داً للنظام ،مع العلم �أن
االن �ت �خ��اب��ات مل ت�ع��د ت � ��ؤدي �إىل
تغيري احلكومة.
�أن��ا �أع��ار���ض ب�شدة بوتني ،لكن
التاريخ علمنا � ً
أي�ضا �أن عواقب
ال�ث��ورة يف رو�سيا ميكن �أن تكون
خطرية ،و�أنها ال ت�سري دائ ًما يف
االجت��اه ال��ذي ي��ري��ده ال�غ��رب .يف
ك��ل االح ��وال ،للم�ساعدة يف منو
حركة مناه�ضة للحرب يف رو�سيا،
من املهم احلفاظ على التوا�صل
م��ع ال�سكان املدنيني ،وم�ساعدة
�أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �ح �ت��اج��ون �إىل
اللجوء للغرب.
رمبا ال يكون �إثارة �أزمة اقت�صادية

تبدو العقوبات كو�سيلة لإبراز القوة دون
تعري�ض حياة املواطنني �أو اجلنود للخطر

�إنها �صدمة تاريخية على امل�ستوى ال�سيا�سي
واالقت�صادي وال ي�ستطيع �أحد التكهن بعواقبها
العقوبات ت�ضر حتى من اتخذها

النتيجة ال�سيا�سية لهذه الأزمة ُ�ستق ّرر على
�أ�سا�س العوامل الع�سكرية ولي�س االقت�صادية

خنق االقت�صاد الرو�سي امر �صعب

خطرية هو �أف�ضل و�سيلة لدعم
هذه احلركات وال حقوق الإن�سان
ب�شكل عام يف هذا البلد� .إن الأمل
يف �إمكانية ظهور حركة ليربالية
جراء �إفال�س االقت�صاد الرو�سي
هو رهان حمفوف باملخاطر.
*ا�ستهداف الأوليغار�شية
الرو�سية ومنعها من التمتع
ب�أ�صولها يف �أوروبا ،هل ميكن
�أن ينجح؟
 اخل�ب�راء ال��رو���س منق�سمونح � ��ول ه � ��ذا امل� ��و� � �ض� ��وع .يعتقد
البع�ض �أن الأوليغار�شية ميكن
ً
�ضغوطا على بوتني.
�أن متار�س
يف حني يعتقد البع�ض الآخ��ر �أن
نظام بوتني هو �سيا�سة �أو ًال ،ثم
اقت�صاد الحقا.
لقد ر�أينا �أنه مل يرتدد يف معاقبة
ميخائيل خودوركوف�سكي وغريه
م��ن الأول �ي �غ��ار���ش الليرباليني.
�إن نظرته للعامل تتمحور حول
الأم� ��ن ،وح�ت��ى الأول �ي �غ��ار���ش هم
جم� ��رد �أت� �ب ��اع ل� ��ه .ل��دي��ه جي�ش
ق ��وي ،وامل �ل �ي��اردي��رات ال ميلكون
��س��وى امل��ال وال�ي�خ��وت والفيالت
يف موناكو.
*خ�ل�ا����ص���ة ك���ت���اب���ك �أن
ال�سجل التاريخي للعقوبات
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة ل��ي�����س
�إيجابيا...
 العقوبات االقت�صادية لي�ستف �ق��ط و� �س �ي �ل��ة للدميقراطيات
الليربالية ال�ستغالل موقعها يف
االقت�صاد العاملي ،ب��ل ه��ي � ً
أي�ضا
ع�م�ل�ي��ة �إ� �س �ق��اط ل�ق�ي�م�ه��ا .ن�أمل
يف ك�ث�ير م��ن الأح� �ي ��ان �أن تفكر
ال��دول الأخ��رى بنف�س الطريقة
املادية التي نفكر بها ،مع مراعاة
املكا�سب واخل���س��ائ��ر� .إن��ه منطق
ن�ف�ع��ي ل �ل �غ��اي��ة .ن �ق��ول لأنف�سنا
�أن �ن��ا �إذا ه��ددن��ا ال ��دول بخ�سائر
كبرية حمتملة ،ف�إنها �ستفعل ما
ن��ري��د ،ول�ك��ن غال ًبا م��ا يتناق�ض
التاريخ مع هذه الر�ؤية اخلا�صة
بالإن�سان االقت�صادي.
الدول مثل الأفراد ال تتبع دائ ًما
منطقًا عقالن ًيا ،ول��دي�ه��ا � ً
أي�ضا
ن �خ��وة وط �ن �ي��ة ومت��ا� �س��ك ثقايف
ودواف��ع �أيديولوجية وميكن �أن
ت�صبح متطرفة.
ال�ب���ض��ائ��ع امل��ادي��ة لي�ست هدفها
ال��وح�ي��د� .أع�ت�ق��د �أن ه��ذا �ضعف
ن �ظ ��ري م �ت ��أ� �ص��ل يف العقوبات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وم على
فكرة �أن كل ما يتطلبه الأمر هو
احلرمان املادي لإحداث التغيري
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،اال ان املجتمعات
الب�شرية �أكرث تعقيدًا من ذلك.
*�إذن �أنت مت�شائم جدا ...
 �أقول �أنا واقعي .عندما تنظر�إىل ال�ت��اري��خ ،ت��رى �أن العقوبات
االق�ت���ص��ادي��ة ه��ي �أدوات معقدة
ل�ل�غ��اي�ـ�ـ�ـ��ة ي �ج��ب ال �ت �ع��ام��ل معها
بعناية على �أ�سا�س كل حالة على
حدة.
ويف كل الأحوال ،ال ينبغي �أن حتل
حمل العالقات الدبلوما�سية...
ف�إىل جانب الدبلوما�سية ،ميكن
للعقوبات �أن ت� ��ؤدي �إىل نتائج،
لكن يف كثري من احلاالتُ ،يطلب
منها الكثري.
عن الك�سربي�س
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بزن�س ون لال�ستثمارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي �شرق  0.6مبنى ال�سيدة امنه بطي احمد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2982099 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فريده
الرئي�سي ا�ست�شارية املوارد الب�شرية
رخ�صة رقم CN 2705082:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سي تي ا�س نت لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب  839مبنى ال�سيدة امنه بطي احمد واخرين - C52
جزيرة ابوظبي �شرق 0-6-1.6
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2831171 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/2/23:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم- 2250005508:
تاريخ التعديل2022/2/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زين
لالعالن
رخ�صة رقم CN 2101673:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نوبا
كافيه
رخ�صة رقم CN 2973668:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيوت�شر
ابروت�ش لال�ست�شارات تقنية املعلومات
رخ�صة رقم CN 3935043:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طيف اجلزيرة
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2689025:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر حممد حمد حممد الكلباين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي �سعيد حمد حمود الكلباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
الواحة للخدمات
رخ�صة رقم CN 1002233:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/2/23:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم- 2250005507:
تاريخ التعديل2022/2/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الهديل الدولية للمقاوالت
العامة  -ذ م م رخ�صة رقم CN 1115357:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداملجيد مو�سى عبداملجيد ابو عبيد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداملجيد مو�سى عبداملجيد ابو عبيد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر م�صبح �سامل عبداهلل ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة الهديل الدولية للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL HADEEL INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - L L C

PENTAGON STATIONERY EST

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ع�سقالن لالن�شاء والتطوير ذ.م.م  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1114558:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليل ح�سن خليل حممد عوده من � %5إىل %50
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد ح�سن خليل حممد عوده من � %5إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ات�ش �إي القاب�ضة ذ.م.م HE Holding L.L.C.
تعديل ر�أ�س املال  /من � 500000إىل 350000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ع�سقالن لالن�شاء والتطوير ذ.م.م  -فرع 1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بينتاجون للقرطا�سية
رخ�صة رقم CN 2973661:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سلطان حممد �شهري �شهري حممد ابراهيم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خديجه �سيف حممد �سيف ال�شحى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة بينتاجون للقرطا�سية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ماني�ش رايغى جاورى رايغى

ASQALAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT L.L.C. - BRANCH 1

تعديل وكيل خدمات  /حذف ح�سن على ابراهيم خمي�س احلو�سنى

�إىل /لوكني للمقاوالت العامة ذ.م.م

LUKEN GENERAL CONTRACTING L.L.C.

�إىل� /شركه الهديل الدوليه للمقاوالت العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل/بينتاجون للقرطا�سية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALHADEEL INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING CO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

PENTAGON STATIONERY - 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

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)

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت املخازن بانواعها ( 4100008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت ت�شييد اجل�سور والتقاطعات ( 4210002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت بناء املن�ش�أت ال�صناعية ( 4100009
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت الطرق الرئي�سية و ال�شوارع واالعمال املتعلقة بها 4210001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت تركيب الأبنية اخلر�سانية م�سبقة ال�صنع (بريكا�ست) 4100006
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيه نيبايل تاون
رخ�صة رقم CN 2165120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عو�ض �سعيد غريب النعيمى %100

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)

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:نابويل لالحذية الراقيه ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي � -شارع ال�شيخ خليفة بن زايد  -بناية ال�شيخ/هزاع
بن زايد �آل نهيان
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1023282 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة زهرة اليحر
رخ�صة رقم CN 1110641:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد جنيب ح�سن مرعي الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احلارث ح�سني احمد علي العماري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:ساجيمبات الدفاعيه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي � -شارع /الكورني�ش  -برج اال�شرعة الثالثة  -بناية/
ال�شيخ حمد بن طحنون
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1173593 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ار�ض املدينة للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 1277233:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ار�ض املدينة للهواتف املتحركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/2/1:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2205004375:تاريخ
التعديل2022/3/1:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/3:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250003527:تاريخ التعديل2022/3/1:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دريفت للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1167599:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد �سهيل عبدالوهاب عف�ش من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد �سهيل عبدالوهاب عف�ش من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف معتز �سامل على احمد الها�شمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /دريفت للتجارة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل الطيارة ل�شداد البو�ش
رخ�صة رقم CN 1026825:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف مبخوت عبداهلل �سعيد ع�سكر
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل الطيارة ل�شداد البو�ش

DRIFT GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

AL TAYYARA CAMEL SEATER SHOP

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة حقائب اليد واملنتجات اجللدية  -باجلملة 4641911
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة الهدايا  -باجلملة 4649034
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة املالب�س الرجالية اجلاهزة  -باجلملة 4641201
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة املالب�س املهنية  -باجلملة 4641208
تعديل ن�شاط  /حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي 4791019
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إىل /حمل الطيارة ل�شداد البو�ش � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

DRIFT GENERAL TRADING L.L.C

�إىل /دريفت للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL TAYYARA CAMEL SEATER SHOP - 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)

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوات ويلى
لل�صيانه العامة
رخ�صة رقم CN 4307783:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صربى علي عبداهلل �سعيد الق�شعوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �صالح مبارك احمد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

CITY LAND MOBILE PHONES

�إىل� /سيتى الند لتجارة الهواتف واملالب�س
CITYLAND MOBILES AND GARMENTS TRADING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع البطانيات والبيا�ضات اجلاهزة وال�شرا�شف -
بالتجزئة 4751004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع مالب�س الأطفال اجلاهزة  -بالتجزئة 4771103
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سنيكبات لتكنولوجيا املحركات ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي � -شارع الكورني�ش  -بناية ال�شيخ حمد بن طحنون
ال نهيان
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1173525 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/2/1:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2005004370:تاريخ
التعديل2022/3/1:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

األربعاء  2مارس  2022م  -العـدد 13482

عربي ودويل

2 March 2022 - Issue No 13482

�أردوغان يناق�ش غزو رو�سيا لأوكرانيا مع لوكا�شينكو
•• �أنقرة-رويرتز

قال مكتب الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
�صباح �أم�س الثالثاء �إنه �أجرى مكاملة هاتفية مع
نظريه يف رو�سيا البي�ضاء �ألك�سندر لوكا�شينكو
لبحث تطورات الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وناق�ش رئي�سا البلدين حم��ادث��ات وق��ف �إطالق
النار بني رو�سيا و�أوك��ران�ي��ا ،ح�سبما �أف��اد مكتب
�أردوغ��ان .وف�شلت املحادثات يف حتقيق انفراجة
�أم�س االثنني ومل يذكر املفاو�ضون متى �ستعقد
ج��ول��ة ج��دي��دة .وق��ال مكتب �أردوغ� ��ان �إن��ه �أبلغ

لوكا�شينكو ب ��أن �أن �ق��رة �ستوا�صل ب��ذل اجلهود
لوقف احل��رب وا�ستعادة ال�سالم .وت�صف رو�سيا
حتركاتها يف �أوكرانيا ب�أنها “عملية خا�صة».
وقال الرئي�س الرتكي االثنني �إن بالده ال ميكنها
التخلي ع��ن عالقاتها م��ع رو��س�ي��ا �أو �أوكرانيا،
م�ضيفا �أن �أنقرة �ستنفذ اتفاقا يخ�ص املرور عرب
م�ضيقني يف امل�ي��اه ال�ترك�ي��ة امل ��ؤدي��ة �إىل البحر
الأ�سود ملنع ت�صعيد احلرب.
وو�صفت تركيا ال�غ��زو الرو�سي ي��وم الأح��د ب�أنه
“حرب” ،مما ي�سمح لها با�ستخدام مواد مبوجب
اتفاق دويل لعام  1936من �ش�أنه �أن يحد من

Wednesday

االحتاد الأوروبي يعتزم عقد قمة مع ال�صني بداية �أبريل

م ��رور ب�ع����ض ال���س�ف��ن ال��رو� �س �ي��ة م��ن م�ضيقني
ت��رك�ي�ين .و�سبق �أن عر�ضت تركيا التو�سط يف
الأزمة بني رو�سيا و�أوكرانيا .وت�شرتك تركيا يف
احلدود البحرية مع البلدين ولها عالقات جيدة
معهما.
واتفق لوكا�شينكو مع الهجوم الع�سكري الذي
ي�شنه الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين على
�أوكرانيا بعد �أن لعب يف وقت �سابق دور الو�سيط
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وق��ال الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي �إن قوات
ب�ل�اده ميكن �أن ت���ش��ارك يف العملية الع�سكرية
الرو�سية �ضد �أوكرانيا �إذا لزم الأمر.

•• بروك�سل-رويرتز

قال نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية فالدي�س دومربوف�سكي�س نني �إن التكتل �سيعقد قمة مع ال�صني
يف الأول من �أبريل ني�سان يف حماولة لنزع فتيل التوتر املتزايد بني اجلانبني .وقال دومربوف�سكي�س،
الذي ي�شغل �أي�ضا من�صب املفو�ض التجاري لالحتاد الأوروبي� ،أمام جلنة التجارة يف الربملان الأوروبي
“نعلم �أننا يف مرحلة معقدة من العالقات مع ال�صني» .و�أ�شار دومربوف�سكي�س �إىل تعطل تنفيذ
اتفاقية ا�ستثمار �أبرمها االحتاد مع ال�صني بعد �أن فر�ضت بكني عقوبات على بع�ض �أع�ضاء الربملان
واندالع نزاع بني ال�صني وليتوانيا بعد �أن �سمحت الأخرية لتايوان بفتح �سفارة فعلية يف فيلنيو�س.
وقال دومربوف�سكي�س “من الوا�ضح �أن بع�ض هذه املو�ضوعات يتعني تناولها على �أعلى امل�ستويات
ال�سيا�سية ملعرفة �إىل �أي مدى ميكننا تن�سيق وحت�سني تعاوننا» .وقال م�س�ؤول يف االحتاد الأوروبي �إن
القمة من املرجح �أن تكون افرتا�ضية ولي�ست باحل�ضور ال�شخ�صي .يعترب االحتاد الأوروبي ال�صني
مناف�سا ا�سرتاتيجيا يف بع�ض املجاالت ،لكنه �شريك يف جماالت مثل مكافحة تغري املناخ .كما �أنه يريد
�إ�شراك ال�صني يف م�ساعيه لإ�صالح قواعد التجارة يف منظمة التجارة العاملية.

بعد غلق «امل�ضيقني» �أمام �سفن رو�سيا ..ماذا يعني القرار الرتكي؟
•• عوا�صم-وكاالت

م ��ن ه� �ج ��وم “غري مقبول” �إىل
“حرب” ،تغري و�صف تركيا للعملية
الع�سكرية الرو�سية ،مما ي�ؤكد حتوال
يف موقف �أنقرة من الأزمة اجلارية،
ومن ثم جاء حتذيرها للدول املطلة
وغري املطلة على البحر الأ�سود بعدم
�إب �ح��ار ��س�ف��ن ح��رب�ي��ة ع�ب�ر م�ضيقي
البو�سفور والدردنيل.
فقد �أع�ل��ن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الرتكي
م��ول��ود ج��اوي ����ش �أوغ� �ل ��و� ،أن بالده
�ستمنع جميع ال�سفن احلربية من
ع�ب��ور امل�ضيقني مب��وج��ب “اتفاقية
مونرتو”�� ،ض�م��ن م���س��اع��ي �أنقرة
ل �ت �ج �ن �ي��ب امل� �ن� �ط� �ق ��ة م � ��زي � ��دا من
ال�ت���ص�ع�ي��د .وم ��ع ان �ط�ل�اق العملية
الع�سكرية الرو�سية ،نا�شدت كييف
�أن �ق��رة مل�ن��ع م ��رور ال���س�ف��ن احلربية
الرو�سية �إىل البحر الأ� �س��ود ،الذي
�أط�ل�ق��ت منه مو�سكو هجومها على
ال�شاطئ اجلنوبي لأوك��ران�ي��ا� ،إال �أن
تركيا مل ترد ب�شكل حا�سم �آنذاك.
ومي �ك��ن ل�ترك�ي��ا �أن حت��د م��ن عبور
ال�سفن احلربية الرو�سية من البحر
امل�ت��و��س��ط �إىل ال�ب�ح��ر الأ�� �س ��ود عرب

م�ضائقها مبوجب اتفاقية مونرتو،
لكن االتفاقية تت�ضمن بندا ي�سمح
لل�سفن احل��رب�ي��ة ل �ل��دول املتحاربة
العبور �إذا كانت عائدة �إىل قاعدتها
الأ�صلية.

ما هي اتفاقية “مونرتو”؟
وق� �ع ��ت ات �ف��اق �ي��ة “مونرتو” عام
 1936يف �سوي�سرا ،وه��ي اتفاقية
منحت تركيا ال�سيطرة على م�ضيقي
البو�سفور والدردنيل.
وت �ن �ظ��م االت �ف ��اق �ي ��ة ح ��رك ��ة امل � ��رور
لل�سفن ال�ت�ج��اري��ة يف �أوق� ��ات ال�سلم
واحل� ��رب ،وت���ض��م  29ب �ن��دا و�أربعة
م�ل�ح�ق��ات وب��روت��وك��وال واح� ��دا ،وقد
وقعت على املعاهدة تركيا وبريطانيا
وفرن�سا وبلغاريا ورومانيا واليابان
و�أ��س�ترال�ي��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل االحتادين
اليوغو�ساليف وال�سوفيتي ال�سابقني.
وت���س�م��ح امل �ع��اه��دة لل�سفن احلربية
التابعة ل��دول البحر الأ�سود بحرية
احل ��رك ��ة م ��ن دون ق �ي��د �أو �شرط،
�أم��ا ال�سفن احل��رب�ي��ة التابعة لدول
م��ن خ��ارج البحر الأ� �س��ود ،فبموجب
امل� �ع ��اه ��دة ي �ج��ب �أن ت �ك ��ون خفيفة
وم �� �س��اع��دة ب�ح�ي��ث ال ي��زي��د عددها

يف امل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى � � 9س �ف��ن م ��ارة
ع�بر امل�ضيق يف �آن واح��د ،وبحمولة
�إج�م��ال�ي��ة ال ت�ت�ج��اوز � 15أل ��ف طن،
على �أال تزيد فرتة وجودها يف البحر
الأ�سود  21يوما .ويف حال بقاء �أي
�سفينة ف�ت�رة �أط ��ول م��ن ه��ذه املدة،
تتحمل ال��دول��ة التي �سمحت تركيا
ل���س�ف�ن�ه��ا ب� ��امل� ��رور ،م �� �س ��ؤول �ي��ة هذا
االنتهاك لبنود املعاهدة .ويف �أوقات
احلرب ،ميكن لرتكيا �أن متنع مرور
ال�سفن احلربية للأطراف املتحاربة
م��ن ال�ع�ب��ور ،ووف �ق��ا ل�لات�ف��اق�ي��ة� ،إذا
ك��ان��ت ط��رف��ا يف احل � ��رب �أو تعترب
نف�سها مهددة بخطر و�شيك.
وكانت �أوكرانيا قد طلبت اخلمي�س
ر��س�م�ي��ا م��ن ت��رك�ي��ا �إغ �ل�اق م�ضيقي
البو�سفور وال��دردن �ي��ل �أم ��ام ال�سفن
احل ��رب �ي ��ة ال ��رو�� �س� �ي ��ة ،ح �ي��ث نقلت
وكالة الأنباء الأوكرانية عن ال�سفري
الأوك��راين واملفو�ض يف تركيا فا�سيل
بودنار ،قوله يف بيان“ :الأمر الأهم
حاليا هو دعم �أوكرانيا ،و�أدعو ال�شعب
الرتكي وال�سلطات مل�ساعدتنا».
و�أ��ض��اف ب��ودن��ار“ :ندعو �إىل �إغالق
املجال اجلوي ومنع ال�سفن احلربية
ال��رو��س�ي��ة م��ن ال�ع�ب��ور يف البو�سفور

وال ��دردن� �ي ��ل ،وق ��د مت ت �ق��دمي طلب
ر� �س �م��ي ب��ذل��ك ل�ل�ج��ان��ب الرتكي”،
كما دع��ا ال�سفري الأوك ��راين لفر�ض
ع �ق��وب��ات ع�ل��ى رو� �س �ي��ا و�أ� �ص��ول �ه��ا يف
ت��رك�ي��ا ،وم�ن��ع رو��س�ي��ا م��ن احل�صول
على �أموال من �أجل احلرب.
وتهدف �أوكرانيا من الطلب ب�إغالق
امل�ضيقني حم��اول��ة منع رو��س�ي��ا من
ج �ل��ب امل��زي��د م��ن ال���س�ف��ن احلربية
�إىل البحر الأ�سود ،لكن يف الأ�سابيع
امل��ا� �ض �ي��ة ،ج �ل �ب��ت م��و� �س �ك��و بالفعل
ال �ع��دي��د م��ن ال���س�ف��ن احل��رب �ي��ة عرب
امل�ضيقني �إىل ال�ب�ح��ر الأ� �س��ود على
خلفية م�ن��اورة ع�سكرية يف منت�صف
ال�شهر املا�ضي.

ماذا يعني قرار تركيا؟
وت �ع �ل �ي �ق��ا ع �ل��ى اخل� �ط ��وة الرتكية،
ق��ال املحلل ال�سيا�سي الرتكي ه�شام
جوناي� ،إن هذه اخلطوة “ت�أتي �ضمن
�إطار حماولة تركيا لت�سجيل موقف،
ب�أنها �أقدمت على خطوة تنا�صر بها
�أوك��ران �ي��ا ،وت�ساير الإج� ��راءات التي
يتخذها بها حلف �شمال الأطل�سي
الذي تنتمي �إليه ،ويفر�ض �أع�ضا�ؤه
عقوبات على رو�سيا» .و�أ�شار جوناي

قلق �أمريكي بريطاين من تقييد طالبان �سفر الأفغان
�أع �ل �ن ��ت ح �ك��وم��ة ح ��رك ��ة طالبان
�أن �ه��ا �ستمنع الأف �غ��ان م��ن مغادرة
البالد يف ظ��روف معينة ،مما �أثار
قلق ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا
ه��ذا الأ� �س �ب��وع و��س��ط خم ��اوف من
�أن ي �ع��رق��ل ذل ��ك ج �ه��ود الإج�ل��اء
اجل� ��اري� ��ة .وق � ��ال امل �ت �ح��دث با�سم
طالبان ذبيح اهلل جماهد يف م�ؤمتر
�صحفي ي��وم الأح��د �إن��ه ل��ن يُ�سمح
للأفغان مبغادرة البالد ما مل تكن
لديهم وجهة وا�ضحة يق�صدونها
و�إن الن�ساء لن يتمكنّ من ال�سفر
ل �ل �خ��ارج ل �ل��درا� �س��ة ب� ��دون حمرم.
وك� �ت ��ب ه ��وج ��و �� �ش ��ورت ��ر ،القائم
ب�أعمال ال�سفري الربيطاين لدى

�أفغان�ستان ،يف تغريدة يوم االثنني
�أن� �ه ��م اط �ل �ع ��وا ع �ل��ى ت�صريحات
طالبان .وقال “�ستكون قيودا غري
مقبولة على حرية احلركة� ...أدعو
طالبان �إىل تو�ضيح ت�صريحاتها
�سريعا» .ومل يت�ضح على الفور ما
�إذا كانت خطط احلركة �ستعرقل
جهود احلكومات واملنظمات الدولية
لإج� �ل ��اء �آالف الأف� � �غ � ��ان الذين
ع�م�ل��وا م��ع ال �� �س �ف��ارات واجليو�ش
وامل���ش��روع��ات الأج�ن�ب�ي��ة وامل�ؤهلني
ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى ح ��ق ال �ل �ج��وء يف
دول غربية ولكنهم ال ي��زال��ون يف
�أف�غ��ان���س�ت��ان .وق��ال متحدث با�سم
وزارة اخل ��ارج �ي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف
وق ��ت م �ت ��أخ��ر ي ��وم االث �ن�ي�ن �إنهم
يناق�شون الأمر مع طالبان .وتابع

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل��دع��و  /ح �ي��ات اهلل
م�ي�ر زا دي� ��ن  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()2741432HA
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0561186782

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و � /ساميه
م��ا� �س��ح ي��ون ����س  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()5956181AH
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0561506400

•• كابول-رويرتز

وزارة العدل
70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0000387عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :علي مو�سى للمقاوالت  -جمهول حمل الإقامة  :عجمان �شارع
�سعد بن ابي وقا�ص رقم مكاين 4340111732
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 70/2022/18:عقاري جزئي

70392

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وق��دره ( )3244341دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %5من تاريخ قيد النزاع احلا�صل  2020/11/18يف وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع 135/2020
تعيني خربه عقاري .
املدعي:جوريبني علي بوكو�س
عنوانه:امارة دبي الرب�شاء  -هايت�س تيكوم  -مبنى فري�ست �سنرتال �شقة رقم 916
وميثله�:شيخه احمد عبداهلل �سلطان
املطلوب �إعالنه  -1 :تي اف جي بروبريتي منجمنت ذ.م.م � -صفته  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )3244341درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ قيد النزاع احلا�صل  2020/11/18يف وحتى ال�سداد
التام �ضم ملف النزاع  135/2020تعيني خربه عقاري  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/3/8ال�ساعة
� 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0047916

اخطار عديل للوفاء مببلغ  23,150درهم
املخطر  :الهور خان احمدزى  -افغاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ( )784199420838171ب�صفته وكيال
مبوجب وكالة رقم ( )2254C4A1FF8E8A9F0C1Dعن ال�سيد /نا�صر حممد حمد حممد الكلباين -
اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784198590387647مالك الرخ�صة امل�سماة  :تنا�سيم الليل للنقليات
و املقاوالت العامة رخ�صة �صادرة من الدائرة االقت�صادية بابوظبي رخ�صة رقم  - CN3846383 :هاتف رقم :
 - 971569128916العنوان  :ابوظبي
املخطر اليه � :شيواجن اك�سو  -اجلن�سية ال�صني وب�صفته املخول بالتوقيع يف الرخ�صة امل�سماة (ايت�شي للخدمات الفنية)
وال�صادرة من الدائرة االقت�صادية بال�شارقة  -هاتف رقم  - 0547632888 :العنوان  :دبي
ال�شرح
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ ( 23,150ثالثة وع�شرون الف و مائة وخم�سون) درهم مقابل اتفاق مربم بني
املخطر و املخطر اليه  -حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود
ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  386367مبلبغ  23150درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/10
وامل�سحوب على بنك جناتا بنك ليمتد ،وحيث ان املدعي عليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة
الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك ف�أننا خلطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من
تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم
مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك.

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم باداء مبلغ وقدره ( )594.100.91درهم
امل�ستحق للمدعية حتى تاريخ  2021/6/30وما ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ ا�ستالم املركبات باال�ضافة لكافة الغرامات
املرورية والفائدة القانونية بواقع  %12على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
املدعي�:شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات  -موا�صالت االمارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -القرهود  -منطقة رمول � -شارع مراك�ش
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
املطلوب �إعالنه  -1 :بيلي راما با�سو بيلي �صوبا راو � -صفتهما  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم
باداء مبلغ وقدره ( )594.100.91درهم امل�ستحق للمدعية حتى تاريخ  2021/6/30وما ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ ا�ستالم
املركبات باال�ضافة لكافة الغرامات املرورية والفائدة القانونية بواقع  %12على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/3/7ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى
االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين -
خدماتنا االلكرتونية العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

�أعلنت رئي�سة الوزراء الفنلندية �سانا مارين م�ساء �أم�س الأول االثنني �أ ّن الربملان
�سيناق�ش عري�ضة قدّمها مواطنون يطالبون فيها بتنظيم ا�ستفتاء حول ان�ضمام
بلدهم حللف �شمال الأطل�سي بعدما اجتاحت القوات الرو�سية �أوكرانيا .وقالت
مارين يف تغريدة على تويرت �إ ّن النواب مدعوّون للتعبري عن مواقفهم من هذه
العري�ضة ّ
لكن اجلل�سة “ال تهدف لإج��راء نقا�ش �أو�سع ب�ش�أن موقف فنلندا من
االن�ضمام �إىل حتالف ع�سكري �أو ال» .وي�أتي هذا الإع�لان بعدما �أظهر ا�ستطالع
للر�أي ،للمرة الأوىل يف تاريخ فنلندا ،وجود �أغلبية وا�ضحة ت�ؤيد ان�ضمام البالد �إىل
التحالف الع�سكري الغربي .وح�صل هذا التغيري اجلذري يف الر�أي العام الفنلندي
بعد االجتياح الع�سكري الرو�سي لأوكرانيا .و�أو�ضحت رئي�سة ال��وزراء �أ ّن��ه بعد �أن

جمعت العري�ضة تواقيع � 50ألف مواطن ،وهو العدد الالزم لإحالتها �إىل الربملان،
ف�إ ّنه “من املفيد اال�ستماع �إىل وجهات نظر الأحزاب حول هذه امل�س�ألة .ومن هذا
املنظور� ،سيكون ال�س�ؤال على ج��دول �أعمال اجلل�سة الربملانية» .والعري�ضة التي
تطالب ب�إجراء ا�ستفتاء عام على ع�ضوية فنلندا يف حلف �شمال الأطل�سي �أطلقت
الإثنني املا�ضي وبلغ عدد املو ّقعني عليها عتبة الـ� 50ألفاً يوم اجلمعة .و�شدّدت
مارين على �أ ّن هدف اجلل�سة هو ا�ستمزاج �آراء النواب والأحزاب ال غري ،وذلك بعيد
ت�أكيد هل�سنكي يف الأيام الأخرية �أ ّنها ال تعتزم االن�ضمام �إىل الأطل�سي على الرغم
من الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا .وكانت مو�سكو ح ّذرت اجلمعة من �أ ّن ان�ضمام
فنلندا � -أو ال�سويد املجاورة � -إىل الأطل�سي “�ستكون له تداعيات ع�سكرية و�سيا�سية
خطرية” ،وه��و تهديد ت�ك� ّرر بانتظام يف ال�سنوات الأخ�ي�رة .وي��أت��ي ه��ذا النقا�ش
الربملاين بعد �أن ح�صل تغيرّ مفاجئ يف الر�أي العام ب�سبب احلرب يف �أوكرانيا.

حماكم دبي

حماكم دبي

•• هل�سنكي�-أ ف ب

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 466/2022/16:جتاري جزئي

70021

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وق��دره ( )153109.93درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
عنوانه:عنواتها املختار امارة دبي  -بردبي  -مركز دبي املايل العاملي  -املبنى رقم 3/الطابق رقم 6/مكتب رقم  605رقم
مكاين - 2682589680:وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم رومانا �صديق � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره
( )153109.93درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/3/7ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي ح�ضوركم ام��ام ادارة الدعوى االبتدائية
(الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا
االلكرتونية العامة  -ج��داول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  10333/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 6465/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )77916.11درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد مركز دبي املايل العاملي  -بوابة رقم  - 3الطابق
ال�ساد�س مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :روز بريي �سوبرماركت ذ.م.م (فرع) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )77916.11درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052290
تنازل /بيع

7535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبداملناف خليل بويان  ,اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  50%و ذلك اىل ال�سيد  :حبيب الرحمن ايوب على اجلن�سية
بنغالدي�ش يف الرخ�صة (امليم خلياطه و تطريز العبايات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )548126ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية  ,تعديالت اخرى  :تغري
وكيل اخلدمات  ،خروج �شريك ودخول �شريك.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 4111/2021/16:جتاري جزئي

“رو�سيا مت�ت�ل��ك ق��واع��د يف البحر
الأ� �س��ود ووح ��دات بحرية هجومية،
وع�ب��ور امل�ضيقني �أم��ر بالغ الأهمية
ل �ل �خ��دم��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ،ق ��د يبدو
�إي �ق��اف ت�شغيله �أم ��را مهما بدرجة
كافية بالن�سبة �إىل الطرق الأخرى
الأك�ث��ر ت�ك�ل�ف��ة ال �ت��ي ت���س�ت�غ��رق وقتا
ط� ��وي �ل�ا» .ول� �ف ��ت �إىل �أن “تركيا
تخ�شى ح��ري��ة امل�لاح��ة غ�ير املقيدة،
لذلك ا�ستخدمت ال�سلطة املمنوحة

مبوجب اتفاقية مونرتو ملنع ت�صعيد
الأزمة الرو�سية الأوكرانية».
وح��ول ت�أثريات القرار على عالقات
تركيا اخلارجية ،ق��ال روفينيتي �إن
“كل ��ش��يء �سيعتمد ع�ل��ى رد الفعل
ال��رو��س��ي ،وه��ل �سيعتربها طعنة �أم
كما ت�ؤكد �أنقرة �أنها خطوة لتجنب
املزيد من الت�صعيد .يف كل الأحوال،
�سيحظى ال �ق��رار بتقدير الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي».

الربملان الفنلندي يناق�ش عري�ضة تطالب باالن�ضمام للناتو

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة دبي االبتدائية
70545

“�سكاي نيوز عربية”� ،أنه “بالطبع،
ل �ي ����س م �ع �ن��ى ال � �ق ��رار �أن ت��رك �ي��ا ال
متلك نف�س النوع من العالقات مع
رو�سيا ،لكن هجوم الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتن رمب��ا يكون قد دفع
نظريه الرتكي رجب طيب �أردوغان
�إىل ات� �خ ��اذ ق � ��رار ب �خ �ي��ار ميداين،
وال�ب�ق��اء م��ع ال�ن��ات��و ،وك��ذل��ك ت�أكيد
م�صداقية االت�ف��اق�ي��ة حتى ال تكون
ه �ن��اك ا� �س �ت �ث �ن��اءات» .وت��اب��ع قائال:

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 484/2022/16:جتاري جزئي

حماكم دبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

االمارات العربية املتحدة
العدد  13482بتاريخ 2022/3/2

“�شاهدنا ت �� �ص��ري �ح��ات طالبان
يف ال���ص�ح��اف��ة وع�ب�رن��ا ع��ن قلقنا
لطالبان” .و�أ�ضاف “قدرتنا على
ت�سهيل نقل حلفائنا م��ن الأفغان
تعتمد ع�ل��ى ح �ف��اظ ط��ال�ب��ان على
التزامها بتوفري ممر �آمن” .وقال
املتحدث با�سم احل��رك��ة �إن القيود
التي فر�ضتها طالبان على ال�سفر
�ستنطبق على الأفغان الذين عملوا
م��ع ق ��وات ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
وال � �ق� ��وات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ل �ك �ن �ه��ا مل

تو�ضح يف ظل �أي ظ��روف ميكنهم
م�غ��ادرة ال�ب�لاد .وتابع “لن ن�سمح
ل�ل�أف �غ��ان مب �غ��ادرة ال �ب�ل�اد �إال �إذا
كانت وجهتهم معروفة” .و�أنحى
املتحدث با�سم احلركة باللوم على
الأو�� �ض ��اع ال�سيئة يف ال ��دول التي
ع �ل��ق ف�ي�ه��ا ب�ع����ض الأف� �غ ��ان حلني
ا�ستخراج ت�أ�شرياتهم بعدما �أجلت
القوات الأجنبية الآالف من البالد
بدون ا�ستخراج الت�أ�شريات يف بع�ض
الأحيان.

يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�إىل �أن “دول حلف �شمال الأطل�سي
تفر�ض عقوبات مالية ،وهناك دول
منعت الطائرات الرو�سية من العبور
يف �أجوائها ،ف�ضال عن م�ساعي �إخراج
مو�سكو من نظام �سويفت ،ومن هنا
�أتى املوقف الرتكي ب�إغالق الب�سفور
والدردنيل يف وجه ال�سفن الرو�سية».
و�أو�ضح �أن “رو�سيا كانت قد توقعت
ه��ذه اخل�ط��وة يف �إط ��ار ا�ستعداداتها
احل ��رب ،ونقلت ال�سفن التابعة لها
م ��ن ال �ب �ح��ر الأب� �ي� �� ��ض �إىل البحر
الأ� �س��ود ع�بر امل�ضائق ال�ترك�ي��ة قبل
ب ��دء احل� ��رب ،ح�ي��ث ع�ب�رت � 6سفن
حربية رو�سية يف  8فرباير ،ولذلك
لن ت�ؤثر ه��ذه اخلطوة ب�شكل م�ؤثر
على م�سار احلرب ع�سكريا».
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال املحلل ال�سيا�سي
الإي� �ط ��ايل دان �ي �ي �ل��ي روف �ي �ن �ي �ت��ي� ،إن
القرار “بالت�أكيد دعم لأوكرانيا التي
�أب��رم��ت تركيا معها اتفاقية تعاون
مت �ت��د م ��ن ال �ط ��ائ ��رات ب � ��دون طيار
�إىل خم�ت�ل��ف اجل ��وان ��ب الإنتاجية
وال�ت�ج��اري��ة واالق�ت���ص��ادي��ة وح�ت��ى يف
بع�ض اجلوانب اال�سرتاتيجية».
وذك � ��ر روف �ي �ن �ي �ت��ي يف ح��دي��ث ملوقع
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العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052642
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/علي عبد اهلل حممد علي املعيني ,اجلن�سية اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد:
جمال �سلطان علي النابودة ال�شام�سي الرخ�صة امل�سماة (خمبز اال�صدقاء) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمارة بال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم ( )212775ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة  ,تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535

ا�شعار تغيري ا�سم �شركة
منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/47240
املنــذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :وليد حممد عو�ض حممود ع�ساف ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )88,232درهم يف خالل املواعيد القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي (جيب جراند �شريوكي -
لوحة رقم  -78426خ�صو�صي  -كود � - Wإمارة دبي – موديل ال�صنع  " 2015وفاءا
للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )88,232درهم.

70197

70392

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ ( )355.383.61دوالر امريكي ما يعادل مبلغ ( )1.297.150.17درهم
اماراتي والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�سداد التام .
املدعي�:شركة كنار لالت�صاالت املحدودة
عنوانه:جمهورية ال�سودان  -اخلرطوم و�سط � -شارع الطيار مراد  -الواحة مول  -الربج ال�شرقي  -الطابق الرابع  -هاتف م
حترك - 00249995552055/00249214955599:بريد الكرتوينadv.algharib@gmail.com:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة نعمه �سوفت وير ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/28:مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )355.383.61دوالر امريكي (ثالثمائة وخم�سة وخم�سون الف وثالثمائه وثالثة وثمانون دوالر
امريكي وواحد و�ستون �سنت) �أو ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
يف 2021/10/25:وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

العدد  13482بتاريخ 2022/3/2
اىل من يهمه االمر
نحن  /تالينوازي هيومن ری�سور�سي�س كون�سلتان�سي ليمتد �شركة منطقة حرة ذات
م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست وفقاً لقانون ت�سجيل ال�شركات يف منطقة �أبوظبي احلرة
"( 2011قانون ت�سجيل ال�شركات") ،رقم الت�سجيل  759رقم رخ�صـة -10261 :
 ADFZنود االخطار ب�أنه ومبوجب البند رقم  12من قانون ت�سجيل ال�شركات  ،قررنا
تغيري ا�سم ال�شركة �إىل :
تالینتويز هيومن ری�سور�سی�س كون�سلتان�سي ليمتد
على من يرغب بالإعرتا�ض على هذا التغيري �أن يقدم �إعرتا�ضه كتابة خالل �أربعة ع�شر
( )14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار على العنوان التايل :
لعناية �سلطة املنطقة احلرة
منطقة ابوظبي احلرة
�ص.ب � 54477 :أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
امییل ADFZ@adpc.ae :
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اتهام رو�سيا با�ستخدام قنابل عنقودية وفراغية
•• وا�شنطن-رويرتز

اتهمت منظمتان معنيتان بحقوق الإن�سان و�سفرية �أوكرانيا لدى
الواليات املتحدة رو�سيا مبهاجمة الأوكرانيني بالقنابل العنقودية
وال�ق�ن��اب��ل ال�ف��راغ�ي��ة ،وه��ي �أ��س�ل�ح��ة �أدان �ت �ه��ا ال�ع��دي��د م��ن املنظمات
ال��دول�ي��ة .وق��ال��ت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايت�س ووت�ش
�إن ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة ا��س�ت�خ��دم��ت ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو ذخ��ائ��ر عنقودية
حمظورة على نطاق وا�سع مع اتهام منظمة العفو الدولية القوات
الرو�سية مبهاجمة رو�ضة �أطفال يف �شمال �شرق �أوكرانيا �أثناء وجود
الجئني مدنيني بها .وق��ال��ت ال�سفرية الأوك��ران�ي��ة ل��دى الواليات
املتحدة �أوك�سانا ماركاروفا لل�صحفيني بعد تقدمي �إف��ادة لأع�ضاء
الكوجنر�س الأمريكي �إن رو�سيا ا�ستخدمت �سالحا حراريا يعرف

با�سم القنبلة الفراغية يف غزوها لبالدها  .و�أ�ضافت “ا�ستخدموا
القنبلة الفراغية اليوم ،والتي حتظرها بالفعل اتفاقية جنيف...
الدمار الذي حتاول رو�سيا �إحلاقه ب�أوكرانيا كبري».
وت�ستخدم القنابل الفراغية الأك�سجني من الهواء املحيط لتوليد
انفجار �شديد احل ��رارة ،وع��ادة م��ا تنتج عنها موجة انفجار مبدة
�أطول بكثري مقارنة باملتفجرات التقليدية .ومل ي�صدر ت�أكيد ر�سمي
ال�ستخدام �أ�سلحة ح��راري��ة يف ال�صراع يف �أوك��ران�ي��ا .وذك��رت �شبكة
(��س��ي�.إن�.إن) �أن فريقا لها �شاهد راجمة �صواريخ حرارية متعددة
الفوهات احلرارية بالقرب من احلدود الأوكرانية يف �ساعة مبكرة
م��ن بعد ظهر ال�سبت .وق��ال��ت ج�ين �ساكي املتحدثة با�سم البيت
الأبي�ض �إنها اطلعت على هذه التقارير ولكن لي�س لديها ت�أكيد على
ا�ستخدام رو�سيا ملثل هذه الأ�سلحة.

وقالت يف م�ؤمتر �صحفي “�إذا كان هذا �صحيحا فمن املحتمل �أن
ميثل ذل��ك جرمية حرب” م�شرية �إىل �أن هناك منظمات دولية
�ستقيم ذل��ك .ومل ت��رد ال�سفارة الرو�سية يف وا�شنطن على طلبات
للتعليق .وقالت ال�سفرية ماركاروفا �إن �أوكرانيا تعمل بن�شاط مع
�إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن والكوجنر�س للح�صول على مزيد
من الأ�سلحة وفر�ض عقوبات �أكرث �صرامة .وقالت ل�صحفيني بعد
اخل��روج من االجتماع مع امل�شرعني “يجب �أن يدفعوا ..يجب �أن
يدفعوا ثمنا باهظا».
وق��ال النائب الدميقراطي ب��راد �شريمان ،وهو �أح��د النواب الذين
ح�ضروا االجتماع� ،إن الأوكرانيني طلبوا �أن تفر�ض الواليات املتحدة
منطقة حظر طريان فوق �أوكرانيا ،لكنه ي�شعر ب�أن ذلك �أمر خطري
للغاية لأنه قد يثري �صراعا مع رو�سيا.

Wednesday

اجلي�ش الرو�سي على م�شارف مدينة خري�سون

•• كييف�-أ ف ب

و�صل اجلي�ش الرو�سي �أم�س الثالثاء �إىل مدينة خري�سون يف جنوب �أوكرانيا ،قرب �شبه جزيرة
القرم اخلا�ضعة ل�سيطرة مو�سكو ،ويقيم نقاط تفتي�ش على م�شارفها ،وفق ما �أعلن رئي�س البلدية.
وق��ال �إي �غ��ور كوليخايف على في�سبوك �إن “اجلي�ش ال��رو��س��ي يقيم ن�ق��اط تفتي�ش على مداخل
خري�سون” .و�أ�ضاف “خري�سون كانت و�ستبقى �أوكرانية» .وغ��زت القوات الرو�سية �أوكرانيا من
حماور عدة ،مبا يف ذلك من القرم ،منذ �أمر الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ب�إطالق الهجوم.
و�أظهرت ت�سجيالت م�ص ّورة انت�شرت على و�سائل التوا�صل االجتماعي يف خري�سون اجلي�ش الرو�سي
يدخل �إىل املدينة .وقال كوليخايف “�أنا م�س�ؤول اليوم عن حياة مدينتنا و�أقدّم احلماية بقدر ما
ت�سمح �إمكانياتنا» .وطلب من ال�سكان عدم مغادرة منازلهم .وقال “القيمة الأهم التي متلكها هذه
املدينة هي حياتكم .هذه لي�ست معركة �إنها ح��رب» .وتعد خري�سون نحو � 280أل��ف ن�سمة وتقع
�شمال �شبه جزيرة القرم التي �ضمتها مو�سكو العام  .2014و�أعلنت رو�سيا ب�أنها حا�صرت املدينة
الأحد.
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•• الفجر -كري�ستوفر فينتورا
–ترجمة خرية ال�شيباين
ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د �آالف
الكيلومرتات من الهجوم
احل����رب����ي ال�������ذي �شنه
ف��ل�ادمي��ي�ر ب���وت�ي�ن �ضد
�أوك����ران����ي����ا يف ان��ت��ه��اك
للقانون ال���دويل وميثاق
الأمم امل���ت���ح���دة ،وم���ع
ذل��ك ت�شعر دول �أمريكا
الالتينية بالقلق املبا�شر
من الأح���داث التي ت�ؤثر
على القارة القدمية.
يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ �ي ��رة� ،سافر
رئ �ي �� �س��ا دول � �ت �ي�ن رئ �ي �� �س �ي �ت�ين يف
�أم ��ري� �ك ��ا اجل �ن��وب �ي��ة -ال�ب��رازي� ��ل
(جايري بول�سونارو) والأرجنتني
(�أل�ب�رت ��و ف��رن��ان��دي��ز) -بالتناوب
�إىل مو�سكو ملقابلة رئي�س االحتاد
ال��رو� �س��ي ،و��ش�ك��ره ع�ل��ى م�ساعدة
اللقاح احلا�سمة التي قدمتها هذه
الأخرية لأمريكا الالتينية “كانت
رو� �س �ي��ا �أول دول ��ة ت �ق��دم لقاحات
��س�ب��وت�ن�ي��ك �Vضد كوفيد19-
للعديد من دول �أمريكا الالتينية
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ف �ت �ق��ر �إل� �ي� �ه ��ا عام
 ”2021و�أعادا ت�أكيد عالقاتهما
اجليدة معها.
وك��ان جايري بول�سونارو “-16
 ”2022-02قد �أعرب ،قبل �أيام
قليلة من اع�تراف رو�سيا ،يف 21
فرباير  ،2022با�ستقالل �أرا�ضي
دون �ب��ا���س االن �ف �� �ص��ال �ي��ة م ��ن قبل
جمهوريتي دونيت�سك ولودان�سكال�شعبيتني ،عن “ت�ضامنه” معها،
يف ح�ي�ن �أك� ��د �أل�ب�رت ��و فرنانديز
“� ”2022-02-03أنه يريد �أن
يجعل م��ن بوين�س �آي��ر���س “بوابة
رو�سيا �إىل �أمريكا الالتينية».
ب��ال�ت��وازي� ،أف ��ادت عديد و�سائل

بول�سونارو زار مو�سكو يف االيام االخرية
الإع�ل�ام يف �أمريكا الالتينية عن
حم��ادث��ات هاتفية ب�ين فالدميري
ب� ��وت�ي��ن ودان � �ي � �ي� ��ل �أورت� � �ي� � �غ � ��ا يف
نيكاراغوا وت�صريحات م�س�ؤولني
رو�س �آخرين ،تثري احتمال تعزيز
ال� ��وج� ��ود ال �ع �� �س �ك��ري ل �ل �ب�ل�اد يف
منطقة البحر ال�ك��اري�ب��ي (كوبا)
ويف �أم��ري �ك��ا ال��و� �س �ط��ى و�أمريكا
اجلنوبية (نيكاراغوا ،فنزويال) ...
على ب�ضع مئات من الكيلومرتات
من احل��دود مع ال��والي��ات املتحدة
 ...مثل م��ر�آة مقلوبة للو�ضع يف
�أوكرانيا و�أوروبا ال�شرقية ...
ً
منده�شا ،دخل العامل
يف الأثناء،
يف � �ش �ت��اء احل � ��رب ،ودخ� ��ل ع�ص ًرا
ريا ب�شكل
جيو�سيا�س ًيا جديدًا خط ً
خا�ص .كيف تتموقع دول �أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ال �ي��وم ام� ��ام العدوان
الرو�سي؟ وما الذي يخ�شونه من
عواقب ال�صراع؟
ي�ضغط الو�ضع يف �أوكرانيا على
ائتالفاتالتحالفاتاال�سرتاتيجية
يف �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة .وتالحظ
معظم دول �شبه القارة يف مواقفها
–للتعبري عن ا�سفها -ف�شل الغرب
يف م ��راع ��اة امل �ت �ط �ل �ب��ات الأمنية
�اف منذ �سنوات
الرو�سية ب�شكل ك� ٍ

�أمريكا الالتينية واحلرب يف �أوكرانيا
ترتجم مواقف الدول عقيدة ال�سيا�سة اخلارجية الوطنية
ومنطـق التقـارب م ــع � -أو �ضـ ــد الواليـات املتحدة ورو�ســيا
�ستكون هذه املنطقة معنية ب�شكل جماعي و�ستت�أثر
بعواقب هذا ال�صراع خا�صة على ال�صعيد االقت�صادي
ع��دي��دة .ول�ك��ن ،م��ن ه�ن��اك ،تظهر
عدة مواقف.
احل �ل �ي��ف ال��رئ�ي���س��ي للواليات
املتحدة يف املنطقة -و “ال�شريك
ال�شامل” الوحيد ملنظمة احللف
الأط �ل �� �س��ي يف �أم��ري �ك��ا الالتينية
ت��دي��ن كولومبيا ب�شدة وباال�سمرو�سيا ،وكذلك ت�شيلي والإكوادور
وباراغواي و�أوروغواي و�إىل بن�سبة
�أقل بريو.

وت��دي��ن دول �أخ� ��رى ا�ستخدام
القوة يف حل النزاعات وتدعو �إىل
وقف فوري لإطالق النار ،وكذلك
�إىل حل �سيا�سي بني الأط��راف يف
�إطار الأمم املتحدة .ويف هذه الفئة
توجد الأرجنتني “التي تطلب من
رو�سيا وقف “�أعمالها احلربية””،
وبوليفيا ،واملك�سيك �أو الربازيل.
يف ه��ذه ال��دول��ة الأخ�ي�رة -وهي
ع�ضو غري دائ��م يف جمل�س الأمن

ل�ل�ع��ام  ،2023-2022و� ً
أي�ضا
يف دول ال�بري �ك ����س -ه �ن��اك تعدد
الأ�� �ص ��وات يف اخل �ط��اب الر�سمي.
ي�ت��م ال�ت�ع�ب�ير ع��ن م��وق��ف البالد
خ ��ا�� �ص ��ة م� ��ن وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة
والدبلوما�سية الربازيلية متعددة
الأط � � � ��راف .وق� ��د اك �ت �ف��ى جايري
بول�سونارو بتناول م�سالة حماية
املواطنني الربازيليني يف منطقة
احل ��رب� .أم ��ا اجل�ن�رال هاميلتون

عقوبات مل ي�سبق لها مثيل على مو�سكو

•• كييف-مو�سكو-رويرتز

زادت عزلة رو�سيا على ال�صعيدين
ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي �أم�س
االث �ن�ين يف ال��وق��ت ال ��ذي تواجه
ف�ي��ه ق��وات�ه��ا م�ق��اوم��ة ��ش��دي��دة يف
العا�صمة الأوكرانية وغريها من
املدن للت�صدي لأكرب هجوم على
دولة �أوروبية منذ احلرب العاملية
الثانية.
و�ضع الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ي�ن ق� ��وات ال � ��ردع ال� �ن ��ووي يف
ح��ال��ة ت��أه��ب ق�صوى يف مواجهة
�سيل م��ن الإج� ��راءات االنتقامية
بقيادة ال�غ��رب ب�سبب حربه على
�أوك��ران �ي��ا ال�ت��ي ق��ال��ت �إن�ه��ا �صدت
حم� � ��اوالت م ��ن ال � �ق ��وات الربية
الرو�سية لال�ستيالء على مراكز
ح�ضرية.
وق � ��ال � ��ت اخل � ��دم � ��ة احل �ك ��وم �ي ��ة
ل�ل�ات �� �ص��االت اخل��ا� �ص��ة وحماية
املعلومات يف �أوكرانيا �إنه مت �سماع
دوي انفجارات قبل فجر �أم�س يف
العا�صمة كييف مم��ا �أن�ه��ى حالة
ال� �ه ��دوء ال �ت��ي ا� �س �ت �م��رت لب�ضع
��س��اع��ات .و�أ��ض��اف��ت �أن انفجارات
�سمعت �أي�ضا يف مدينة خاركيف.
وقالت �أوكرانيا �إن مفاو�ضات مع
م��و��س�ك��و ب� ��دون � �ش��روط م�سبقة
�ستعقد عند احل ��دود ب�ين رو�سيا
البي�ضاء و�أوكرانيا .ونقلت وكالة
تا�س الرو�سية للأنباء عن م�صدر
مل تك�شف ال�ن�ق��اب ع�ن��ه ق��ول��ه �إن
املحادثات بد�أت �صباح �أم�س .
وق��ال البيت الأبي�ض �إن الرئي�س
الأم ��ري� �ك ��ي ج ��و ب ��اي ��دن �سيعقد
اج � �ت � �م� ��اع� ��ا ع �ب��ر ال � �ه� ��ات� ��ف مع
احللفاء وال�شركاء اليوم االثنني
لتن�سيق رد م��وح��د ب�ش�أن الأزمة
الأوكرانية.
وق� ��ال� ��ت ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة �إن
بوتني يعمل على ت�صعيد احلرب

غابت وحدة مواقف دولها:

عزلة رو�سيا تتزايد ..و�أوكرانيا تقاوم الغزو

ب��ا� �س �ت �خ��دام “لهجة خطرية”
ب �� �ش ��أن ال��و� �ض��ع ال �ن��ووي لرو�سيا
و��س��ط م��ؤ��ش��رات على �أن القوات
الرو�سية ت�ستعد ملحا�صرة املدن
ال �ك�برى يف �أوك��ران �ي��ا ال �ت��ي يبلغ
تعدادها نحو  44مليون ن�سمة.
وذكرت وكالة �إغاثة تابعة للأمم
املتحدة �أن قرابة � 400ألف مدين
معظمهم م��ن الن�ساء والأطفال
ف��روا �إىل ال ��دول امل �ج��اورة و�سط
انهمار ال�صواريخ.
وق��ال م���س��ؤول ع�سكري �أمريكي
�إن رو�سيا �أطلقت �أكرث من 350
��ص��اروخ��ا ع�ل��ى �أه ��داف �أوكرانية
حتى الآن بع�ضها �أ� �ص��اب البنية
التحتية املدنية.

كوبا تدعم رو�سيا
التقليديني لرو�سيا يف ال�صراع مع
الواليات املتحدة ،تتخذ نيكاراغوا
موق ًفا ل�صالح ف�لادمي�ير بوتني،
وتعترب كوبا وفنزويال �أن التو�سع
ال ��دائ ��م حل �ل��ف � �ش �م��ال الأطل�سي
على حدود رو�سيا وف�شل اتفاقيات
م �ي �ن �� �س��ك -امل� �ن� ��� �س ��وب ل �ل ��والي ��ات
املتحدة ودول الناتو -ه��ي �أ�سباب
الأزم��ة التي انتهى بها الأم��ر �إىل
�إنتاج “تهديدات قوية �ضد االحتاد
ال ��رو� �س ��ي و� �س�لام �ت��ه الإقليمية
و�سيادته (بيان ر�سمي فنزويلي).
وتدعو كاراكا�س �إىل “العودة �إىل
م�سار ( )...احل��وار ( )...لتجنب
الت�صعيد ( )...ومبا “ي�ؤدي” �إىل
ح��ل �سلمي لهذا ال�صراع” بينما
تدين “العقوبات غري القانونية
م��وراو ،نائب رئي�س ال��دول��ة ،فقد وال� �ه� �ج� �م ��ات االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة �ضد
�أك��د �أن “الربازيل ال ت��واف��ق على ال�شعب الرو�سي».
�إذن� ،إن �أمريكا الالتينية ُتقارب
غزو الأرا�ضي الأوكرانية” ،وعبرّ
أوكرانيا”
ع��ن ت ��أي �ي��ده ل �ـ “دعم �
الغزو الرو�سي لأوكرانيا برتتيب
 ...قبل �أن يتن�صل الرئي�س من م �ب �ع�ثر ،ع �ل��ى ا� �س��ا���س اخلطوط
م��وق�ف��ه ،وي���ص��رح منتقدا موقف التي تتوافق مع عقيدة ال�سيا�سة
اجلرنال :ال�شخ�ص الذي يتحدث اخل ��ارج� �ي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ومنطق
ع��ن ه��ذه الق�ضايا ي��دع��ى جايري ال �ت �ق��ارب م��ع � -أو ��ض��د الواليات
مي�سيا�س بول�سونارو».
املتحدة ورو�سيا .لكن هذه املنطقة،
را� ،إىل ج��ان��ب احللفاء مثل غريها م��ن املناطق� ،ستكون
�أخ � �ي� � ً

و�أ�ضاف امل�س�ؤول الذي طلب عدم
الك�شف ع��ن هويته “يبدو �أنهم
ي �ت �ب �ن��ون ع �ق �ل �ي��ة احل �� �ص��ار التي
�سيقولها ل��ك �أي ط��ال��ب يدر�س
الأ�� �س ��ال� �ي ��ب واال�سرتاتيجيات
الع�سكرية ..عندما تتبنى �أ�ساليب
احل�صار فهي تزيد من احتمالية
حدوث �أ�ضرار جانبية».
و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إىل الهجوم
ال��رو��س��ي على مدينة ت�شرينيف
�شمايل كييف حيث قالت ال�سلطات
الأوكرانية �إن النريان ا�شتعلت يف
مبنى �سكني بعد �إ�صابته ب�صاروخ
يف �ساعة مبكرة من �صباح �أم�س.
وذك� � ��رت ق� �ي ��ادة ال� �ق ��وات الربية
الأوك��ران�ي��ة �أن مدينة زوتيمر يف

�شمال �أوكرانيا تعر�ضت لهجمات
بال�صواريخ خالل الليل.
وق� � ��ال م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م جمل�س
ال ��وزراء ال�بري�ط��اين �إن الرئي�س
الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي
�أب �ل��غ رئ�ي����س ال� ��وزراء الربيطاين
هاتفيا ي��وم الأح��د ب ��أن ال�ساعات
الأرب��ع والع�شرين املقبلة �ستكون
حا�سمة بالن�سبة لأوكرانيا.
وح�ت��ى الآن ال ميكن لرو�سيا �أن
تدعي �أن الهجوم الرو�سي حقق
انت�صارات كبرية .وق��ال امل�س�ؤول
الأم��ري�ك��ي �إن رو�سيا مل ت�سيطر
على �أي مدينة �أوكرانية وال على
امل� �ج ��ال اجل � ��وي الأوك � � � ��راين وال
تزال قواتها على بعد حوايل 30

كيلومرتا من و�سط مدينة كييف
لليوم الثاين.
وت�صف رو�سيا �أفعالها يف �أوكرانيا
ب�أنها “عملية خا�صة” تقول �إنها
ال ت�ه��دف �إىل اح �ت�لال الأرا�ضي
ولكن لتدمري القدرات الع�سكرية
جل��ارت�ه��ا اجلنوبية واع�ت�ق��ال من
تعتربهم قوميني خطرين.

عقوبات
ت��و��ص��ف ع�ق��وب��ات ي�ق��وده��ا الغرب
ع� �ل ��ى الأ�� � �ص� � �ع � ��دة ال�سيا�سية
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة واالقت�صادية
و�أخ��رى متعلقة بال�شركات ب�أنها
مل ي���س�ب��ق ل�ه��ا م�ث�ي��ل يف نطاقها
وتن�سيقها .وثمة تعهدات �إ�ضافية

بتقدمي الدعم الع�سكري للقوات
امل�سلحة الأوكرانية ذات الت�سليح
ال �� �ض �ع �ي��ف .وان �خ �ف �� �ض��ت العملة
ال��رو� �س �ي��ة ال��روب��ل ب�ن�ح��و  30يف
امل�ئ��ة �إىل �أدن ��ى م�ستوى لها على
الإط� �ل ��اق م �ق��اب��ل ال � � ��دوالر بعد
�أن ك���ش�ف��ت ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة يوم
ال�سبت عن عقوبات �صارمة ت�شمل
منع البنوك الرو�سية م��ن نظام
�سويفت املايل العاملي.
وق ��ال ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الأوروب� ��ي
�إن ف��روع��ا �أوروب �ي ��ة ت��اب�ع��ة لبنك
�سبريبنك ال��رو��س��ي ال��ذي متلك
احلكومة الرو�سية غالبية الأ�سهم
ف�ي��ه ت��واج��ه ال�ف���ش��ل �أو �ستف�شل
على الأرج��ح ب�سبب ال�ضرر الذي
حلق ب�سمعتها ج��راء احل��رب على
�أوكرانيا.
و� �س��ارع ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الرو�سي
الح � �ت� ��واء ت ��داع� �ي ��ات العقوبات
املو�سعة وقال �إنه �سي�ست�أنف �شراء
الذهب يف ال�سوق املحلية ويخفف
ال �ق �ي��ود ع �ل��ى امل ��راك ��ز املفتوحة
للعمالت الأجنبية لدى البنوك.
وقالت اليابان �إن ال��دول الغربية
طلبت منها االن�ضمام �إىل �إجراءات
متنع رو�سيا م��ن ا�ستخدام نظام
�سويفت املايل العاملي و�إنها تدر�س
�أي�ضا فر�ض عقوبات على بع�ض
الأف ��راد يف رو�سيا البي�ضاء التي
ك��ان��ت منطقة ان �ط�لاق رئي�سية
للغزو الرو�سي.
ووافق ا�ستفتاء يف رو�سيا البي�ضاء
ي ��وم الأح � ��د ع �ل��ى د� �س �ت��ور جديد
يتخلى ع��ن و��ض��ع ال�ب�لاد كدولة
غري نووية.
وقرر االحتاد الأوروبي يوم الأحد
وللمرة الأوىل يف تاريخه تزويد
دول � ��ة يف ح��ال��ة ح� ��رب بال�سالح
وت �ع �ه��د ب �ت �ق��دمي �أ� �س �ل �ح��ة ت�شمل
طائرات مقاتلة �إىل �أوكرانيا.
وقالت �أملانيا التي جمدت بالفعل

خ��ط �أن��اب �ي��ب ل�ل�غ��از حت��ت البحر
م��ن رو��س�ي��ا �إن�ه��ا �ستزيد الإنفاق
ال ��دف ��اع ��ي ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر لتنهي
بذلك حالة من ال�تردد ا�ستمرت
لع�شرات ال�سنني مل�ضاهاة قوتها
االقت�صادية بقوتها الع�سكرية.
وعربت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية
�أور�سوال فون دير لني عن دعمها
لع�ضوية �أوكرانيا يف �سياق مقابلة
�أجرتها معها �شبكة يورنيوز قائلة
عن �أوكرانيا �إنها “واحدة منا».
و�أغ�ل��ق االحت��اد الأوروب ��ي جماله
اجل� ��وي �أم � ��ام ج�م�ي��ع الطائرات
ال��رو��س�ي��ة مثلما فعلت ك�ن��دا مما
�أج�ب�ر �شركة ال �ط�يران الرو�سية
�إي� ��روف � �ل� ��وت ع �ل��ى �إل � �غ� ��اء جميع
ال��رح�لات اجل��وي��ة �إىل الوجهات
الأوروب� � �ي � ��ة حل�ي�ن �إ� �ش �ع��ار �آخ� ��ر.
وحثت ال��والي��ات املتحدة وفرن�سا
م��واط �ن �ي �ه �م��ا ع �ل��ى ال �ت �ف �ك�ي�ر يف
م �غ��ادرة رو��س�ي��ا ع�ل��ى ال �ف��ور .كما
ح�ظ��ر االحت ��اد الأوروب � ��ي و�سائل
الإع � � �ل � ��ام ال� ��رو� � �س � �ي� ��ة ووك� ��ال� ��ة
�سبوتنيك.
ويف نيويورك دع��ا جمل�س الأمن
ال ��دويل �إىل عقد اج�ت�م��اع طارئ
للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
�أم �� ��س االث �ن�ي�ن يف خ �ط��وة ن ��ادرة
احلدوث.
وق � ��ال م��ر� �ص��د �أو.يف.دي�-إن � � �ف� � ��و
مل��راق�ب��ة االح �ت �ج��اج��ات �إن ��ه جرت
اح�ت�ج��اج��ات يف �أن �ح��اء ك�ث�يرة من
ال �ع��امل � �ض��د ال �غ��زو مب��ا يف ذلك
رو�سيا حيث مت اعتقال ما يقرب
م ��ن � �س �ت��ة �آالف ��ش�خ����ص خالل
مظاهرات مناه�ضة للحرب يوم
اخلمي�س.
وتظاهر ع�شرات الآالف يف �أنحاء
�أوروب � � � ��ا اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى الغزو
الرو�سي لأوكرانيا منهم �أكرث من
� 100أل��ف يف العا�صمة الأملانية
برلني.

معنية ب�شكل ج�م��اع��ي و�ستت�أثر
بعواقب ه��ذا ال�صراع ،وخ�صو�صا
ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د االق� �ت� ��� �ص ��ادي يف
البداية� .ستغذي الزيادة يف �أ�سعار
النفط �أو الغاز يف الأ�سواق العاملية
الديناميكيات الت�ضخمية املرتفعة
ا�� �ص�ل�ا يف ك ��ل م� �ك ��ان يف �أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،وه��ي منطقة تواجه
�أ��س��و�أ �أزم��ة اقت�صادية يف تاريخها
مع جائحة كوفيد.19-
وبغ�ض النظر عن نتيجة احلرب
يف �أوك��ران �ي��ا ��-س��ري�ع��ة �أو طويلة
ف�إن دول �أمريكا الالتينية –غري�وح ��دة –�س ُيلقى ب �ه��ا يف عامل
امل � ّ
�ستتعزز فيه توجهات املحافظني
اجل ��دد وال�ع���س�ك��ري��ة داخ ��ل جميع
ال�ف��اع�ل�ين يف ال�ع�لاق��ات الدولية،
مم��ا ��س�ي��ؤدي �إىل تقوية ك��ل نظام
حت��ال��ف ،وي�ع� ّزز حكم االح��ادي��ة يف
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ،كا�شفا� ،أكرث
من �أي وق��ت م�ضى� ،ضعف الأمم
املتحدة و�أي هيئة دولية يف ت�سوية
التهديدات وال�صراعات.
*مدير البحوث يف
معهد العالقات الدولية
واال�سرتاتيجية ومتخ�ص�ص يف
�أمريكا الالتينية

الكرملني :من املبكر
تقييم املحادثات
ب�ش�أن نزاع �أوكرانيا

•• مو�سكو�-أ ف ب

اع �ت�ب�ر ال �ك��رم �ل�ين �أن م ��ن املبكر
“تقييم” امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي جرت
قبل يوم بني مو�سكو وكييف ب�ش�أن
الغزو الرو�سي لأوكرانيا ،يف اليوم
ال�ساد�س عليه .قال املتحدث با�سم
ال�ك��رم�ل�ين دم �ي�تري بي�سكوف �إن
“من امل�ب�ك��ر ج� �دًا تقييم” نتائج
املحادثات .وتابع “يجب �أن نحللها
ومن ث ّم التفكري بالآفاق التي �أبلغ
عنها (كبري املفاو�ضني فالدميري)
ميدين�سكي” ،م �� �ش�ي ً�را �إىل �أن
“املفاو�ضات املبا�شرة ج��اري��ة بني
الوفدين الرو�سي والأوكراين».
و�أك� � � ��د وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال ��رو�� �س ��ي
��س�يرغ��ي ��ش��وي�غ��و �أم ����س الثالثاء
بعد �أ�سبوع تقري ًبا على ب��دء غزو
م��و��س�ك��و لأوك ��ران� �ي ��ا� ،أن الهجوم
الرو�سي �سي�ستمر “حتى حتقيق
ك��ل �أه��داف��ه» .و�أ��ض��اف �أن مو�سكو
ت � �ه� ��دف �إىل “نزع ال�سالح”
و”اجتثاث النازية” يف �أوكرانيا
ف���ض�لا ع��ن ح�م��اي��ة رو� �س �ي��ا “من
ت�ه��دي��د ع���س�ك��ري اف�ت�ع�ل�ت��ه ال ��دول
الغربية».
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حممد ال�شرقي ي�ستقبل نادي الفجرية
للرماية والفرو�سية
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي
ويل عهد الفجرية يف مكتبه بالديوان الأم�ي�ري ،فريق
ن��ادي ال�ف�ج�يرة للرماية وال�ف��رو��س�ي��ة ،مبنا�سبة فوزهم
باملركز الأول يف بطولة م�سابقات الرماية ال�سنوية العا�شر
 2022يف فئة �صحون البندقية  M16التي �أقيمت يف

ميدان الريف ب�أبوظبي.
وبارك �سمو ويل عهد الفجرية للفريق فوزه يف امل�سابقة،
م�شيدًا بحر�ص النادي على امل�شاركة يف امل�سابقات الريا�ضية
م�ؤ ّكدًا دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم للريا�ضة ،وتوجيهات �سموه
الدائمة ب�أهمية بناء املهارات وت�شجيع الكفاءات الريا�ضية
يف خمتلف �أنواع البطوالت التناف�سية.

�أحمد بن حمدان ي�شيد باحلدث وجهود النادي

ب��دوره��م ،ت�ق��دم �أع���ض��اء ف��ري��ق ن ��ادي ال�ف�ج�يرة للرماية
وال �ف��رو� �س �ي��ة� ،إىل ��س�م��و ويل ع �ه��د ال �ف �ج�ي�رة ،بال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر ع �ل��ى اال� �س �ت �ق �ب��ال ،ول��دع��م � �س �م��وه وت�شجيع
ال��ري��ا��ض�ي�ين ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة حتقيق امل��راك��ز امل�ت�ق��دم��ة يف
خمتلف �أنواع الريا�ضات.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل
عهد الفجرية.

17
19
19

«دبي البحري» يخ�ص�ص ريع  428.6كلغ �أ�سماك للجمعيات اخلريية
•• دبي -الفجر

حققت مناف�سات اجلولة الأوىل من
بطولة دبي ل�صيد الأ�سماك 2022
جن��اح��ا فنيا وتنظيميا ك�ب�يرا متثل
يف امل���ش��ارك��ة ال�ك�ب�يرة وال �ت��ي و�صلت
�إىل  70مت�سابقا �إ��ض��اف��ة للح�صاد
الوافر من ال�صيد وال��ذي و�صل اىل
 428.6كلغ �سيخ�ص�ص ريعها �إىل
اجلمعيات اخلريية وجمعيات النفع
العام يف دبي مثلما كان يف البطوالت
املا�ضية.
وي � �ح � ��ر� � ��ص ن� � � � ��ادي دب� � � ��ي ال� � � ��دويل
للريا�ضات البحرية يف كل اجلوالت
على تقدمي ريع اال�سماك التي تقدم

للم�شاركة يف البطولة اىل اجلمعيات
اخل�يري��ة بالتن�سيق م��ع جمعية دبي
ال�ت�ع��اون�ي��ة ل���ص�ي��ادي اال� �س �م��اك احد
اجلهات الداعمة لهذه احل��دث منذ
ت�أ�سي�سه حيث تقوم اجلمعية بت�سويق
م ��ا ي �ح �� �ص��ده امل �� �ش��ارك�ي�ن وم� ��ن ثم
توجيه العايد اىل النادي الذي يقوم
بت�سليمه للجهات امل�ستهدفة.
وح�ظ�ي��ت م�ن��اف���س��ات اجل��ول��ة االوىل
ال �ت��ي اق�ي�م��ت ع�ل��ى م ��دار ارب �ع��ة ايام
م�ت�ت��ال�ي��ة مب�ت��اب�ع��ة وا� �س �ع��ة م��ن قبل
امل �ه �ت �م�ين ب �ه��ذه ال �ه��واي��ة اجلميلة
واي�ضا ع��ددا م��ن ال�شخ�صيات حيث
� �س �ج��ل ال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د ب ��ن حمدان
ب��ن حم�م��د ال ن�ه�ي��ان رئ�ي����س احتاد

االمارات لل�شراع والتجديف احلديث
مقر احل��دث يف مرا�سي (بي �آن��د �أو)
ماريناز يف �أم �سقيم وا�ستمتع ل�شرح
واف م� ��ن حم �م ��د ع � �ب� ��داهلل ح� ��ارب
املدير التنفيذي لنادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية ح��ول امل�شاركة
وح�صاد املت�سابقني.
و�أ� �ش��اد ال�شيخ �أح�م��د ب��ن ح�م��دان بن
حممد �آل نهيان بجهود ن��ادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية يف تنويع
الأن�شطة وزيادة الفعاليات املجتمعية
م��ن �أج��ل توفري مناخ مالئم ملحبي
ه��ذه ال �ه��واي��ات و�إف� ��راغ ط��اق��ات�ه��م يف
�أجواء تناف�سية جميلة ورائعة م�ؤكدا
�أن م���س�ت��وى امل���ش��ارك��ة يعك�س مدى

بطولة دب��ي ل�صيد الأ��س�م��اك بداية
م��ن ي��وم الأرب �ع��اء املقبل وح�ت��ى يوم
ال �� �س �ب��ت امل ��واف ��ق ال �ث��ال��ث ع���ش��ر من
ال�شهر اجل��اري بالتزامن مع الدورة
ال�سابعة والع�شرين من معر�ض دبي
ال �ع��امل��ي ل �ل �ق��وارب  2022احلدث
الأب��رز يف املنطقة وال�شرق الأو�سط
ملحبي اليخوت والقوارب والريا�ضات
البحرية الرتفيهية والنزهة املائية
ورواد ال�صناعة املالحية.

االهتمام الكبري ال��ذي ناله احلدث
من قبل املجتمع املحلي.
و�سجلت اجلولة االوىل تناف�سا مثريا
امتد لليوم ال��راب��ع واخل�ت��ام��ي حيث
ق��دم امل�شاركون � 18سمكة خمتلفة
االوزان من فئتي التناف�س وهما �سمك
الكنعد (كينيغ في�ش) و�سمك ال�سكل
(كوبيا)  ،حيث اعتمدت  9م�شاركات
يف �سمك الكنعد و 6يف �صيد ال�سكل
وذلك بعد مطابقة اللوائح واملعايري
حملية ر�سمية ل�ه��واة ري��ا��ض��ة �صيد يف املوا�سم املا�ضية عرب بوابة بطولة الأ� �س �م��اك ب �ق ��وارب ال �ك��اي��اك �ضمن
فيما مت ا�ستبعاد م�شاركتني لأ�سباب
الأ� �س �م ��اك يف ال ��دول ��ة ي ��وم الثامن دب��ي ل�صيد ا��س�م��اك الكنعد (كينيغ فعاليات مهرجان دب��ي البحري عام
1997
فنية لعدم ا�ستيفاء ال�شروط.
اجل� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر �أن ن � � ��ادي دب ��ي وحت �ت �ف ��ظ ذاك� � � ��رة ب � �ط� ��والت �صيد وال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن � �ش �ه��ر م ��ار� ��س عام ف�ي����ش) وال���س�ك��ل (ك��وب �ي��ا) ال�ت��ي تعد  2020ونظم بعدها اول بطولة دبي
ال ��دويل للريا�ضات البحرية �سوف الأ�� �س� �م ��اك �أن ن � ��ادي دب� ��ي ال� ��دويل  1997وا� �س �ت �م��رت ب �ع��د ذل ��ك مع الأك�ث�ر �شعبية .فيما �أ��ض��اف النادي املفتوحة لق�صيد اال�سماك بقوارب
ينظم مناف�سات اجلولة الثانية من للريا�ضات البحرية نظم �أول بطولة الكرنفاالت الكبرية لكنها عادت بقوة وللمرة االوىل يف دب��ي بطولة �صيد الكاياك يف �شواطئ جمريا.

�شرطة �أبوظبي تت�ألق يف بطولة
«الرجل احلديدي» مب�سقط
•• م�سقط -وام:

ح�صلت �شرطة �أبوظبي على املراكز الأوىل يف بطولة الرجل احلديدي /
�أيرون مان  /70.3والتي �أقيمت يف  25فرباير  2022مبدينة م�سقط
يف �سلطنة عمان ال�شقيقة.
وا��ش�ت�م��ل ال���س�ب��اق ع�ل��ى ال�سباحة مل�سافة  1.9كيلومرت و الدراجات
رت واجل ��ري مل�سافة  21.1كيلوم ً
ال�ه��وائ�ي��ة مل�سافة  90.1كليوم ً
رت
و�شهدت مناف�سات قوية مب�شاركة كبرية من خمتلف اجلن�سيات.
و�أكد اللواء �سامل �شاهني النعيمي مدير قطاع املوارد الب�شرية ،اهتمام
�شرطة �أبوظبي باالرتقاء مبنظومة الريا�ضة ورفد احلركة الريا�ضية
مبقومات النجاح من خالل ت�شجيع وحتفيز املنت�سبني على ممار�ستها

وامل�شاركة يف خمتلف البطوالت الريا�ضية وتكرمي الفائزين والفائزات
فيها حا ًثا امل�شاركني على موا�صلة التميز الريا�ضي لتحقيق املزيد من
االجنازات يف البطوالت الريا�ضية املقبلة.
وحققت �شرطة �أبوظبي املركز الأول يف الفرق تتابع فئة الرجال خالل
م�شاركتها بثالثة العبني ه��م :حممد احلو�سني يف ال�سباحة وجابر
املن�صوري يف الدراجات الهوائية و �سلطان الظنحاين يف اجلري وح�صل
الالعب �سامل جمال على املركز الثاين للفئة العمرية  24-18وفاز
الالعب علي الكعبي باملركز الثالث للفئة العمرية  29-25وت�أهل
خم�سة الع�ب�ين م��ن �شرطة �أب��وظ�ب��ي لبطولة ال �ع��امل يف �أم��ري�ك��ا هم:
عبداهلل اللقيطي و�ساري احلمادي وفي�صل ال�شحي و�سامل جمال وعلي
الكعبي.

نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن يحقق بطولة
الإمارات الفردية لل�شطرجن اخلاطف
•• ال�شارقة-الفجر

انطلقت بطولة الإم ��ارات الفردية
لل�شطرجن اخل��اط��ف �أوىل بطوالت
امل��و��س��م ال��ري��ا��ض��ي الحت��اد الإم ��ارات
ل�ل���ش�ط��رجن حت��ت ��ش�ع��ار " خم�سون
عامًا يف حب �سلطان " وذلك بقاعة
ن ��ادي ال���ش��ارق��ة ال�ث�ق��ايف لل�شطرجن
ومب���ش��ارك��ة ع��دد  88الع�ب��ا والعبة
ميثلون �أغلب الأندية الأع�ضاء وقد
ق��رر اجل�ه��از الفني ل�لاحت��اد �إتاحة
الفر�صة مل�شاركة الالعبات الإناث يف

البطولة ف�شاركت عدد ( )26العبة
يف البطولة.
وافتتح اجلولة الأوىل من البطولة
عبداملجيد حممد الهرمودي الأمني
ال� �ع ��ام ل�ل�احت ��اد وحم �م ��د عبداهلل
الزعابي نائب رئي�س نادي الفجرية
لل�شطرجن وال�ث�ق��اف��ة وع�م��ر نعمان
�آل علي الأمني العام امل�ساعد لنادي
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ،و�أقيمت
ال �ب �ط��ول��ة ب��ال �ن �ظ��ام ال�سوي�سري
م ��ن ع� ��دد  9ج� � ��والت ،ح �ي��ث حقق
الأ�ستاذ الدويل الكبري �أ�سرتاتيو�س

ج��ري �ف��ا���س الع� ��ب ن � ��ادي ال�شارقة
ال �ث �ق��ايف ل�ل���ش�ط��رجن امل ��رك ��ز الأول
وك ��أ���س ال�ب�ط��ول��ة بر�صيد  8نقاط
من  9جوالت  ،وجاء العب منتخبا
الوطني ون��ادي الفجرية لل�شطرجن
وال �ث �ق��اف��ة �أ� �س �ت��اذ االحت � ��اد ال ��دويل
ع �م��ار ال� ��� �س ��دراين ب��امل��رك��ز الثاين
بر�صيد  7.5نقطة ،وح�صل العب
ن ��ادي ال���ش��ارق��ة ال�ث�ق��ايف لل�شطرجن
الأ��س�ت��اذ ال��دويل خمل�ص العدناين
ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ب��ر��ص�ي��د 7.5
نقطة ،وجاء العب منتخبنا الوطني

ونادي �أبوظبي لل�شطرجن والألعاب
ال��ذه�ن�ي��ة الأ� �س �ت��اذ ال� ��دويل عمران
احل��و��س�ن��ي ب��امل��رك��ز ال��راب��ع بر�صيد
 7ن�ق��اط ،وح�ق��ق الع��ب ن��ادي دبي
لل�شطرجن والثقافة في�شال �شوداري
املركز اخلام�س بر�صيد  7نقاط،كما
حقق الع��ب ن��ادي ال�شارقة الثقايف
لل�شطرجن راج��ي �صائل �أبوعزيزة
املركز ال�ساد�س بر�صيد  7نقاط .
وع�ب�ر ع�ب��دامل�ج�ي��د ال �ه��رم��ودي عن
� �س �ع��ادة الأ� � �س� ��رة ال �� �ش �ط��رجن �ي��ة يف
الدولة ب�إقامة البطولة حتت �شعار

"خم�سون ع��ا ًم��ا يف ح��ب �سلطان "
ريا عن حبهم وامتنانهم
وذل��ك تعب ً
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور :
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم �إمارة ال�شارقة
واحتفا ًال مبرور خم�سني عامًا على
تويل �سموه مقاليد احلكم يف �إمارة
ال�شارقة .
و�أث� �ن ��ى ال �ه��رم��ودي ع �ل��ى امل�شاركة
ال �ف �ع��ال��ة ل� �ن ��ادي ال �ث �ق��ة للمعاقني االح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل ��ا�� �ص ��ة م�شاركة لفريق العمل يف البطولة برئا�سة امل��رزوق��ي و��س�ل�م��ان ال�ط��اه��ر و�أدي ��ب
يف ال�ب�ط��ول��ة وات��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة من زمالئهم الأ�سوياء لكافة املناف�سات احل�ك��م ال ��دويل علي ح�سن �آل علي زه��راوي وحمد ال�شيزاوي ومي�سون
احت ��اد الإم� � ��ارات ل�ل���ش�ط��رجن لذوي ال�شطرجنية  ،وق��دم كذلك ال�شكر رئ �ي ����س احل � �ك� ��ام واحل � �ك� ��ام عي�سى نر�ش .

� 6صفقات يف «املريكاتو ال�شتوي» �صنعت الفارق مع �أنديتها بالدوري والك�أ�س مان�ش�سرت �سيتي يحافظ على �صدارته لأندية العامل يف القيمة ال�سوقية لالعبني
•• �أبوظبي-وام:

•• دبي-وام:

على الرغم من مرور  4جوالت فقط على غلق باب القيد ال�شتوي للدوري
الإماراتي يف  4فرباير املا�ضي� ،إال �أن هناك العبني �أجانب مت التعاقد معهم
ا�ستطاعوا �أن ي�صنعوا الفارق مع �أنديتهم و�أن ي�سجلوا �أهدافا حا�سمة .وتر�صد
وكالة �أنباء الإم��ارات  /وام  /يف التقرير التايل �أب��رز ه��ؤالء الالعبني ،ممن
�ساهموا يف ت�سجيل �أه��داف مهمة ق��ادت فرقهم �إىل حتقيق الفوز مب�سابقة
ال ��دوري �أو ال�ت��أه��ل �إىل الأدوار احلا�سمة م��ن بطولة ك��أ���س �صاحب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة ،حيث �أقيمت م�ب��اري��ات رب��ع النهائي ون�صف النهائي خالل
الفرتة املا�ضية بعد املريكاتو ال�شتوي .وا�ستطاع الغيني عثمان كمارا العب
ال�شارقة ومنذ عودته للفريق بعد انتهاء �إعارته لفريق احتاد كلباء �أن ي�صنع
الفارق مع فريقه ،وكان امل�ساهم الأبرز يف ت�أهله �إىل املباراة النهائية من ك�أ�س
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،حيث �سجل ه��دف تقلي�ص ال�ف��ارق يف مباراة اال�ستفادة منهم يف املريكاتو ال�شتوي املهاجم املغربي وليد �أزارو العب عجمان،
ن�صف النهائي �أمام الو�صل ،بعدما كان الأخري متقدما بهدفني دون مقابل ،حيث ا�ستطاع �أن ي�سجل �أول �أه��داف��ه مع عجمان ويقود الفريق للفوز على
لكن هدف كمارا يف الدقيقة  70ا�ستطاع �أن يقلب موازين املباراة لي�سجل الن�صر بهدف دون مقابل يف اجلولة  14من ال��دوري ويف �أول م�شاركة له ،
بعدها ال�شارقة هدفني عن طريق الربازيلي كايو لوكا�س ويت�أهل �إىل املباراة كما �ساهم يف اجلولة  17من امل�سابقة يف فوز فريقه على العروبة بنتيجة 3
النهائية .كما ا�ستطاع الالعب �أي�ضا �أن يهدي فريقه الفوز على الظفرة �ضمن  0 -بعدما �سجل هدف فريقه الثاين .كما �ساهم كل من الربازيليني �إلرييك
اجلولة  15من دوري �أدن��وك ليفوز ال�شارقة باللقاء بنتيجة  .0 - 1ومن باربو�سا دي �سوزا ،وايلتون بوا مورتي يف عودة خورفكان لالنت�صارات بدوري
�ضمن �أبرز الالعبني �أي�ضا الربازيلي جيلربتو اوليفريا العب الو�صل الذي �أدنوك للمحرتفني بعد غياب دام  7جوالت ،حيث �سجل الالعبان هدفني من
ا�ستطاع �أن يقود فريقه للت�أهل �إىل ن�صف نهائي ك�أ�س رئي�س الدولة بعدما �أ�صل  4يف مرمى الن�صر باجلولة  17من امل�سابقة ،حيث انتهى اللقاء بفوز
�سجل هدفني يف مرمى العني مبباراة ربع النهائي ليفوز  1 - 2ويت�أهل وعلى خورفكان بنتيجة  . 0 - 4ومنذ عودته لقائمة الفريق ا�ستطاع الأرجنتيني
الرغم من خ�سارة الو�صل �أمام ال�شارقة يف ن�صف النهائي� ،إال �أن الالعب كان فيدريكو كارتابيا �أن يكون م�ساهما يف فوز �شباب الأهلي مبباراتني مب�سابقة
�صاحب هدف التقدم لفريقه بالدقيقة  .52كما �سجل الالعب �أي�ضا هدفا يف الدوري حيث �سجل �أول �أهدافه منذ العودة يف مرمى الإمارات باجلولة 14
م�سابقة دوري �أدن��وك للمحرتفني �أم��ام الوحدة باجلولة  17حيث �أدرك به من امل�سابقة بهدف التقدم ليفوز �شباب الأهلي  ، 1 - 2فيما �سجل الهدف
التعادل لفريقه قبل �أن ي�سجل الوحدة هدف التقدم الثاين ويفوز باللقاء .الثاين لفريقه �ضمن لقاء الفوز على العروبة باجلولة  16من الدوري �أي�ضا
ومن الالعبني امل�ؤثرين �أي�ضا الذين كانت لهم ب�صمة قوية مع فرقهم بعد حيث فاز �شباب الأهلي . 1 - 3

حافظ فريق مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،على �صدارته لأندية العامل
ك�أعلى ناد من حيث القيمة ال�سوقية لالعبيه بنهاية �شهر فرباير ،مبا
قيمته  991.30مليون يورو ،متفوقاً على باقي �أندية العامل ،و�أي�ضا
الأندية الإجنليزية التي �شغلت  4مراكز �ضمن �أعلى � 6أندية يف العامل
من حيث القيمة ال�سوقية.
فعالوة على �صدارته للدوري الإجنليزي لكرة القدم " الربميريليج"،
بعد م��رور  27جولة منه ،واحتالله املركز الأول بر�صيد  66نقطة،
و�ضع الفريق قدماً يف الدور ربع النهائي لبطولة دوري �أبطال �أوروبا،
بعدما حقق ف ��وزاً ك�ب�يراً خ��ارج �أر� �ض��ه على ف��ري��ق �سبورتينج ل�شبونة
الربتغايل يف ذه��اب دور الـ 16بخما�سية نظيفة ،من �ش�أنها �أن ت�سهل
مهمته يف لقاء الإياب املقرر له  10مار�س اجلاري على ملعب "االحتاد"،
ويف نف�س الوقت �سيلتقي الفريق مع فريق بيرتبورو يونايتد من �أندية
امل�ستوى الثاين يف �إجن�ل�ترا "ت�شامبيون�شيب" �ضمن مناف�سات الدور
اخلام�س من ك�أ�س االحتاد الإجنليزي.
ويف ه��ذا الأث�ن��اء ،ا�صدر موقع "تران�سفري ماركت" العاملي املتخ�ص�ص
يف تقييمات و�إح�صائيات الالعبني والأندية ،تقريره عن �أعلى الأندية
على م�ستوى العامل من حيث القيمة ال�سوقية ،بنهاية فرباير ،2022
حيث جاء مان�ش�سرت �سيتي يف ال�صدارة ب�إجمايل  991.30مليون يورو،
متفوقاً على باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،الذي حل ثانياً ب�إجمايل
 909.55مليون ي��ورو ،وج��اء بعدهما ليفربول الإجن�ل�ي��زي الذي
ارتفعت قيمته ال�سوقية �إىل  889مليون يورو ،بعد فوزه بك�أ�س الرابطة
الإجنليزية يوم الأحد املا�ضي على ح�ساب ت�شيل�سي الذي تراجع بفارق
طفيف وحل رابعاً ب�إجمايل قيمة �سوقية بلغت  883مليون يورو.
ويف امل��رك��ز اخلام�س ارتفعت القيمة ال�سوقية لفريق ب��اي��رن ميونيخ

الأمل��اين �إىل  817.75مليون ي��ورو  ،متفوقاً على مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي الذي جاء �ساد�ساً ب�إجمايل  790.25مليون يورو .
وارتفعت القيمة ال�سوقية للثالثي الإ�سباين ،ري��ال مدريد وبر�شلونة
واتليتكو مدريد ،يف هذا ال�شهر ،وحجزوا لأنف�سهم ثالثة مراكز متتالية،
حيث جاء ريال مدريد الإ�سباين يف املركز ال�سابع ب�إجمايل  780مليون
يورو ،متفوقاً بفارق لي�س بالقليل على غرميه بر�شلونة الذي حل ثامناً
ب�إجمايل  652مليون يورو  ،بينما جاء اتليتكو مدريد تا�سعاً ب�إجمايل
 646.5مليون يورو  ،ويف املركز العا�شر جاء توتنهام الإجنليزي بقيمة
�سوقية بلغت  580.25مليون يورو.
يذكر �أن مان�ش�سرت �سيتي يعد �أول فريق كرة قدم يف العامل تتجاوز قيمته
ال�سوقية حاجز املليار يورو ،وهو ما كان قد و�صل �إليه يف �أغ�سط�س املا�ضي
 2021حيث و�صلت قيمته ال�سوقية وقتها �إىل  1.6مليار يورو.
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نادي �أبوظبي يختتم اجلولة ال�ساد�سة يف �صدارة دوري ال�سيدات

•• �أبوظبي-الفجر

اختتمت �أول �أم�س مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة ل��دوري الإم ��ارات لكرة

قدم ال�سيدات ،حيثُ �أ�سفرت نتائج املباريات عن فوز فريق نادي �أبوظبي الريا�ضي ج��دول امل�سابقة بر�صيد  15نقطة وب�ف��ارق الأه ��داف عن
الريا�ضي على فريق بي �إ�س �أم ،وفريق �أكادميية جو برو �سبورت�س على �أونك�س الثاين ،يليهما العني ثالثاً وولفهاوندز رابعاً ولكليهما  9نقاط،
ثم �أكادميية جو برو خام�ساً بر�صيد  6نقاط ،بينما ح ًل الليغا �ساد�ساً،
فريق ال ليغا �إت�ش بي �سي ،وفريق �أونك�س على فريق العني.
وب�خ�ت��ام م��واج�ه��ات اجل��ول��ة ال���س��اد��س��ة ل �ل��دوري ،ت���ص��در ن ��ادي �أبوظبي و�أكاميية �إيه �أف �سي �سابعاً ولكل منهما  3نقاط  ،ثم بي �إ�س �أم ثامناً

دون نقاط.
و�ست�شهد اجل��ول��ة ال�سابعة امل�ق��رر لها ي��وم ال�سبت املقبل �إق��ام��ة �أربع
مباريات ،جتمع فريق وولفهاوندز مع فريق �أونك�س ،وفريق العني مع
فريق �أكادميية جو برو ،وفريق نادي �أبوظبي مع فريق �أكادميية �إي �إف

ا�ستعدادا لك�أ�س العامل بقرب�ص

�سيف فطي�س يتوج بطال لال�سكيت وحممد ح�سن و�صيفا
توج الرامي �سيف بن فطي�س بطال للبطولة الثالثة لرماية
الأطباق من الأبراج "اال�سكيت" والتي ت�أتي يف �إطار اال�ستعداد
اال�ستحقاقات الر�سمية املقبلة ويف مقدمتها ك��أ���س العامل
للرماية بقرب�ص خ�لال �شهر م��ار���س اجل��اري وبعدها دورة
�ألعاب اخلليج بالكويت خالل �شهر مايو املقبل .
وال�ب�ط��ول��ة الثالثة وال�ت��ي نظمها احت��اد ال��رم��اي��ة ه��ذا العام
 2022حظيت ب�أهمية كبرية و�أ�صرت اللجنة الفنية باالحتاد
�أن تقيم لها نهائيات �ش�أنها �ش�أن بطولة رماية الأطباق من
احلفرة "الرتاب "برغم قلة عدد الرماة وغياب ال�شيخ �سعيد
ب��ن مكتوم ب��ن را��ش��د �آل مكتوم الأب ال��روح��ي للعبة ب�سبب
الظروف ال�صحية احلالية .
البطولة بجوالتها اخلم�س والنهائيات التي نالت �إعجاب
احل�ضور و�أث�ب�ت��ت �أن رام��ات�ن��ا الثالثة املر�شحون للم�شاركة

يف ك�أ�س العامل بقرب�ص ج��اه��زون �إىل حد بعيد �سواء �سيف
ب��ن فطي�س ال��ذي ت�صدر البطولة  117طبقا ون��ال ك�أ�سها
وذهبيتها وجائزتها املالية �أو حممد ح�سن �صاحب املركز
ال�ث��اين  115طبقا ون��ال امليدالية الف�ضية وج��ائ��زة املركز
الثاين املالية عبيد بن �ضاوي �صاحب املركز الثالث 112
طبقا ونال امليدالية الربونزية وجائزتها املالية .
كما �أن نتائج باقي ال��رم��اة ال�ستة مب�شرة لأن ا�صحابها من
ال�ن��ا��ش�ئ�ين ال��ذي��ن ��س��وف ي�ع��ول عليهم االحت ��اد يف امل�ستقبل
القريب �سواء �سامل �أحمد بن حم الذي يتطور م�ستواه ب�شكل
الفت �أو حممد الكعبي "املجتهد "او املوهبة اجلديدة ال�شيخ
حممد بن �أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم الذي ي�شارك
لأول م��رة يف بطولة ر�سمية م��ع ال�ك�ب��ار رغ��م ح��داث��ة عهده
باللعبة .

وعقب نهاية البطولة قام �سعادة ال�شيخ �أحمد بن حممد بن
ح�شر �آل مكتوم رئي�س احتاد الإم��ارات للرماية وخالد �سعيد
الكعبي املدير الفني لالحتاد بتتويج الأبطال كما قام بتكرمي
حكام البطولة من اجلن�سني تثمينا جلهودهم يف �إجناح ن�شاط
االحتاد.
ويذكر �أن بعثة منتخبنا الوطني �ستغادر الإمارات �إىل قرب�ص
يوم اجلمعة الرابع من مار�س اجلاري يف طريقها �إىل العا�صمة
القرب�صية لنيقو�سيا للم�شاركة يف ك�أ�س العامل املقامة هناك
خالل الفرتة من الثامن وحتى التا�سع ع�شر من �شهر مار�س
اجل��اري وميثلنا يف رم��اي��ة الأط�ب��اق م��ن الأب ��راج ثالثة رماة
هم �سيف بن فطي�س وحممد ح�سن وعبيد بن �ضاوي فيما
�سيمثلنا يف رم��اي��ة الأط �ب��اق م��ن احل�ف��رة رام�ي�ين اثنني هما
�سيف مانع ال�شام�سي و�أحمد يحيى احلمادي .

تقام ال�سبت بدال من الأحد

بدء الت�سجيل للم�شاركة يف نهائي دوري امل�صارعة ال�شاطئية اليوم
•• ال�شارقة-الفجر

�أج��رت اللجنة الفنية للم�صارعة
باحتاد امل�صارعة واجلودو ،تعديال
طفيفا يف الئ�ح��ة ال�ب�ط��ول��ة ،حيث
�أعلنت بدء الت�سجيل للم�شاركة يف
نهائي دوري امل�صارعة ال�شاطئية
للأ�شبال والنا�شئني اليوم ،بعد �أن
ت�ق��رر �إق��ام�ت�ه��ا ي��وم ال�سبت املقبل
اخلام�س من مار�س احلايل ب�شاطئ
منطقة اخلان يف ال�شارقة ،برعاية

حممد ب��ن ثعلوب ال��درع��ي رئي�س
االحت � ��اد ،وب��ال �ت �ع��اون م��ع جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي ،وهيئة ال�شارقة
لال�ستثمار وال�ت�ط��وي��ر "�شروق".
ب� ��دال م ��ن ي� ��وم الأح � ��د  3-6كما
كان مقررا  ،على �أن تكون ال�ساعة
التا�سعة من م�ساء اليوم الأربعاء
موعدا لإغ�لاق باب الت�سجيل من
خ�ل�ال راب ��ط الت�سجيل  ،ع�ل��ى �أن
جت��رى عملية امل�ي��زان للم�شاركني
م �� �س��اء ب �ع��د غ ��د اجل �م �ع��ة  ،وفقا

لل�شروط الفنية والتنظيمية التي
�أعلنت �سابقا .
وحددت اللجنة الفنية للم�صارعة
باالحتاد الئحة و�شروط امل�شاركة
يف ال �ب �ط��ول��ة اخل �ت��ام �ي��ة ،ع �ل��ى �أن
جت ��رى ق��رع��ة ال �ب �ط��ول��ة وامليزان
ب��إ��ش��راف امل��دي��ر الفني لالحتاد..
وا�شرتطت الئحة البطولة �ضرورة
�إبراز بطاقة الهوية عند الت�سجيل
�أو ج � ��واز ال �� �س �ف��ر الأ�� �ص� �ل ��ي عند
امل �ي��زان ،ومي�ك��ن لكل ن��ا ٍد امل�شاركة

بعدد  4العبني يف ال��وزن الواحد،
ع�ل��ى �أن ت�ك��ون امل���ش��ارك��ة مفتوحة
جل �م �ي��ع اجل �ن �� �س �ي ��ات ..وحت � ��ددت
ف �ئ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ�ي�ن حت ��ت � 18سنة
م ��ن م��وال �ي��د 2006 - 2005
 ،-2007وحت � ��ددت �أوزان هذه
الفئة ب  50كجم،80 ،70 ،60 ،
وفوق  80كجم ،مع تطبيق قواعد
االحتاد الدويل للم�صارعة
�أما �شروط فئة الأ�شبال فقد حددت
الالئحة �إمكانية م�شاركة كل ناد

بعدد  4العبني يف ال��وزن الواحد -2009 2008 ،و�شملت �أوزان
و�ستكون امل�شاركة مفتوحة جلميع ت�ل��ك ال�ف�ئ��ة حت��ت  35ك �ج��م40 ،
اجلن�سيات حتت � 13سنة ،ملواليد  ،60، 50،وفوق  70كجم  ..ومت

الت�أكيد على الإجراءات االحرتازية
والتدابري الوقائية واعتماد نظام
املرور الأخ�ضر "احل�صن".

مب�شاركة  36دار�سا من  14دولة

جناح دورة منظمي ال�شطرجن الآ�سيوي الدولية باللغة العربية
يف �إط� � ��ار خ �ط��ة ال �ن �� �ش��اط باالحتاد
الآ� �س �ي��وي ل�ل���ش�ط��رجن ل �ع��ام 2022
و��ض�م��ن ن�ط��اق ب��راجم�ه��ا التدريبية
ب ��ال � �ت � �ع ��اون م � ��ع االحت � � � ��اد ال� � ��دويل
لل�شطرجن ،نظمت �أكادميية االحتاد
الآ� �س �ي ��وي ل�ل���ش�ط��رجن ع �ل��ى من�صة
زووم  ،ال� ��دورة ال��دول �ي��ة للمنظمني
يف جم��ال ري��ا��ض��ة ال���ش�ط��رجن باللغة
ال�ع��رب�ي��ة ع�بر االن�ت�رن��ت  ،بالتعاون
مع جلنة امل�سابقات باالحتاد الدويل

لل�شطرجن ،وذل ��ك ل�ت��أه�ي��ل  36من
املنظمني من  14دولة
وق��د �أ��ش��اد ال�شيخ �سلطان بن خليفة
ب� ��ن � �ش �خ �ب ��وط �آل ن� �ه� �ي ��ان رئي�س
االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن  ،بجهود
اكادميية االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن
وامل�ح��ا��ض��ري��ن الآ��س�ي��وي�ين يف تنظيم
دورات املنظمني وامل��درب�ين واحلكام.
حيث �أ��ش��اد باخلبري الآ�سيوي الفني
واملحا�ضر ال��دويل الإم��ارات��ي مهدي

ع �ب��دال��رح �ي��م خل�ب�رات��ه التحكيمية
والتنظيمية على م�ستوى ق��ارة �آ�سيا
 ،م�ت�م�ن�ي�اً م �� �ش��ارك��ة ع ��دد ك �ب�ير من
الإداريني والدار�سني ما يدعم جهود
االحت� ��اد الآ� �س �ي��وي لإع � ��داد وت�أهيل
وت�ط��وي��ر ال �ك ��وادر ال�ف�ن�ي��ة يف ال ��دول
العربية الأع�ضاء يف املنطقة الآ�سيوية
الأوىل لدول غرب �آ�سيا وجميع الدول
ال�ن��اط�ق��ة ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة والكوادر
العربية.

ح��ا��ض��ر يف ال ��دورة امل�ح��ا��ض��ر الدويل
الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئي�س
جل �ن��ة ال �ق ��وان�ي�ن ب ��االحت ��اد ال� ��دويل
ل �ل �� �ش �ط��رجن رئ �ي �� ��س جل �ن ��ة احل �ك ��ام
باالحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن.
ت�ضمن برنامج ال ��دورة ع��دة حماور
رئي�سية مت�ث�ل��ت يف ق��واع��د التقومي
ل �ب�رن� ��ام� ��ج ب� � �ط � ��والت ال� ��� �ش� �ط ��رجن،
وال � �ل � ��وائ � ��ح ال � �ع ��ام ��ة للم�سابقات
وال� �ب� �ط ��والت اخل ��ا�� �ص ��ة ،واجل ��وائ ��ز

ال�سنوية لبطوالت االحت��اد الدويل،
و�إج � ��راءات املناق�صة واملفا�ضلة بني
عرو�ض ال��دول املتقدمة ال�ست�ضافة
البطوالت العاملية ،والتعليمات الفنية
ال� �س �ت �� �ض��اف��ة ال� �ب� �ط ��والت الدولية،
وق��واع��د الت�صنيف ال ��دويل لالعبي
ال �� �ش �ط��رجن ،وال �ق��واع��د التنظيمية
الأ� �س ��ا� �س �ي ��ة مل �� �س��اب �ق��ات ال�شطرجن �أدوات ال �� �ش �ط��رجن وم �ق��ا� �س��ات �ه��ا يف
ال �ك�لا� �س �ي �ك��ي وال �� �س��ري��ع واخلاطف الأحداث الدولية.
وال�شطرجن الهجني ومعايري اختيار وم��ع ختام ال��دورة م�ساء �أم�س الأول

�إبراهيم املن�صوري حما�ضر ًا دولي ًا يف ور�شة
احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم ال�شاطئية
��ش��ارك �إب��راه�ي��م املن�صوري نائب رئي�س جلنة ك��رة ال�ق��دم ال�شاطئية ،م�س�ؤول
تطوير حكام ال�شاطئية يف احتاد الكرة،ب�صفته حما�ضرا دولياً يف �إدارة ور�شة
عمل كرة القدم ال�شاطئية التي نظمها احتاد غرب �آ�سيا بالتعاون مع جلنة كرة
القدم ال�شاطئية يف االحتاد الدويل عرب االت�صال املرئي ،للفرتة من  28فرباير
�إىل  1مار�س ،مب�شاركة  70حكماً من االحت��ادات الأع�ضاء .و�أدار املحا�ضران
�إبراهيم املن�صوري والإيطايل مي�شيل كونتي حما�ضرات برنامج ور�شة العمل

التي ناق�شت قانون اللعبة وتعديالته اجلديدة ،واحلاالت التحكيمية والركالت
احلرة وركلة البداية ،وحاالت ا�ستبدال الالعبني ،وواجبات وتوجيهات حلكام
ال�ساحة واحلكام امل�ساعدين .وكان املن�صوري قد �أدار م�ؤخراً ور�شة عمل حكام
الكرة ال�شاطئية التي نظمتها جلنة احلكام بالتعاون مع جلنة الكرة ال�شاطئية
يف احتاد الإمارات لكرة القدم يف �شهر �أكتوبر املا�ضي مب�شاركة  20حكماً  ،وذلك
ا�ستعداداً لبدء مناف�سات م�سابقات الكرة ال�شاطئية للمو�سم الريا�ضي احلايل.

احتاد كرة اليد يعتمد تخريج  9حكام جدد
•• دبي  -وام:

اعتمدت جلنة احلكام باحتاد الإمارات لكرة اليد برئا�سة عبد ال�سالم ربيع
املحريبي نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -رئي�س اللجنة� ،أم�س الأول يف مقر
االحتاد تخريج  9حكام جدد من �أ�صل  14دار�سا �شاركوا يف دورة "درا�سات
حكام جدد" نظمتها اللجنة خالل الفرتة من  23دي�سمرب  2021وحتى
 19يناير .2022
واجتاز الدورة بنجاح  7من احلكام  :يعقوب جا�سم �أحمد ،وح�سام حممد
ندا ،وخليفة خالد حممد ،وعبد العزيز حممد ،وعبد اهلل عبد الرحمن،
وعي�سى عثمان العبدويل ،وجو�شوا نويل كنيدا ،ومن الإناث :مرمي عبد
اهلل �إ�سماعيل ،ومرمي حممد �أحمد.
جاء ذلك بح�ضور �سعادة نبيل حممد بن عا�شور رئي�س احتاد الإمارات لكرة
اليد ،والذي �أكد على �أهمية دور التحكيم واحلكام يف النهو�ض باللعبة.

 ،مت منح جميع ال��دار��س�ين �شهادات لل�شطرجن �شهادة ر�سمية للناجحني
م�شاركة معتمدة من االحتاد الآ�سيوي يف االختبار ال��ذي عقد بعد االنتهاء
لل�شطرجن ،كما منح االحت��اد الدويل من جميع املحا�ضرات.

«ال�شارقة للألعاب الريا�ضية» يحلق باملركز الأول
يف بطولة الإمارات املفتوحة لـ «كاتا» الكاراتيه
•• ال�شارقة-وام:

حقق نادي ال�شارقة للألعاب الريا�ضية  5ميداليات ملونة
بواقع ذهبية وف�ضية و 3برونزيات ،ت�صدر بها مناف�سات
بطولة الإم ��ارات املفتوحة للكاراتيه فئة الكاتا الفردي،
ال �ت��ي �أق�ي�م��ت ب���ص��ال��ة ن ��ادي ال���ش��ارق��ة مبنطقة احلزانة
مب�شاركة  35العبا والعبة من � 7أندية ومراكز.
وحل نادي الذيد ثانيا بعد ح�صوله على ذهبية وبرونزية،
ويف املركز الثالث جاء كل من نادي ال�شارقة لريا�ضة املر�أة،
ومركز دراجون �سبورت�س بح�صول كل منهما على ميدالية
ذهبية .ح�ضر املناف�سات وتتويج الالعبني �سعادة اللواء"
م" نا�صر عبدالرزاق الرزوقي رئي�س االحتادين الإماراتي
والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل ،و�أع�ضاء

جمل�س �إدارة االحت��اد حميد �شام�س ،و�إبراهيم النعيمي،
وعبداهلل البادي ،كما ح�ضر اخلبري ه�شام �سري مدير فني
االحتاد ،واحلكم الدويل جابر الزعابي نائب رئي�س جلنة
احلكام .وحل نادي �شباب الأهلي يف املركز الرابع بح�صوله
على ميداليتني �إحداهما ف�ضية والثانية برونزية ،وتاله
يف امل��رك��ز اخل��ام����س ن ��ادي احت ��اد ك�ل�ب��اء بر�صيد ميدالية
ف�ضية ،بينما جاء يف املركز ال�ساد�س فريق ال�شارقة للدفاع
عن النف�س بر�صيد  3ميداليات برونزية .جاءت املناف�سات
ق��وي��ة وم�ث�يرة ،يف ظ��ل ت�ق��ارب امل�ستوى ب�ين ال�لاع�ب�ين يف
خمتلف الفئات ،و�أ�شرفت اللجنة املنظمة للبطولة على
تطبيق الإج��راءات االحرتازية بدقة �شديدة ،حيث التزم
اجلميع بالتدابري الوقائية ويف الربوتوكول ال�صحي املتبع
لالمن وال�سالمة واملعتمد من اجلهات املخت�صة.

الإمارات ت�شارك يف ور�شة غرب �آ�سيا لكرة القدم ال�شاطئية
•• دبي-وام:

�شارك �إبراهيم املن�صوري نائب رئي�س جلنة كرة القدم
ال�شاطئية ،م�س�ؤول تطوير حكام ال�شاطئية يف احتاد
الكرة ،ب�صفته حما�ضرا دولياً يف �إدارة ور�شة عمل كرة
القدم ال�شاطئية التي نظمها احتاد غرب �آ�سيا بالتعاون
مع جلنة كرة القدم ال�شاطئية يف االحت��اد ال��دويل عرب
االت�صال املرئي ،خ�لال الفرتة من  28فرباير �إىل 1
م��ار���س ،بح�ضور  70حكماً م��ن االحت ��ادات الأع�ضاء.
و�أدار امل �ح��ا� �ض��ران �إب ��راه �ي ��م امل �ن �� �ص��وري والإي� �ط ��ايل

مي�شيل كونتي حما�ضرات برنامج ور��ش��ة العمل التي
ناق�شت قانون اللعبة ،وتعديالته اجل��دي��دة ،واحلاالت
التحكيمية ،والركالت احل��رة ،وركلة البداية ،وحاالت
ا�ستبدال الالعبني ،وواجبات وتوجيهات حلكام ال�ساحة
واحل�ك��ام امل�ساعدين .وك��ان املن�صوري ق��د �أدار م�ؤخراً
ور�شة عمل حكام الكرة ال�شاطئية التي نظمتها جلنة
احل�ك��ام بالتعاون م��ع جلنة ال�ك��رة ال�شاطئية يف احتاد
الإم��ارات لكرة القدم يف �شهر �أكتوبر املا�ضي مب�شاركة
 20حكماً ،ا�ستعداداً لبدء مناف�سات الكرة ال�شاطئية
للمو�سم الريا�ضي احلايل.
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غوارديوال يدعو غريلي�ش لتجاهل االنتقادات
دعا امل��درّب الإ�سباين بيب غوارديوال جناحه جاك غريلي�ش
لتجاهل االنتقادات و�إح�صاءاته ال�ضعيفة ،بعد بداية بطيئة
يف مو�سمه الأول مع مان�ش�سرت �سيتي بطل �إنكلرتا.
و�صل ال��دويل الإنكليزي اىل ملعب االحت��اد مطلع املو�سم
احلايل من �أ�ستون فيال مقابل  100مليون جنيه �إ�سرتليني
( 134مليون دوالر) ،يف �صفقة قيا�سية يف تاريخ الدوري
االن�ك�ل�ي��زي� ،إال �أن��ه مل يظهر بعد امل�ستويات ال�ت��ي قدمها
مع فريقه ال�سابق مكتف ًيا بثالثة �أه��داف ومثلها متريرات
حا�سمة يف جميع امل�سابقات.
�أق��ر اب��ن الـ 26ع��ا ًم��ا يف مقابلة يف ك��ان��ون الأول-دي�سمرب

املا�ضي �أن االنتقال ك��ان �أ�صعب مما توقع لناحية ت�سجيل
االهداف والتمريرات احلا�سمة.
�إال �أن غ��واردي��وال �ص ّرح �أن��ه �سعيد مب��ردود العبه .ق��ال على
هام�ش امل�ب��اراة �ضد م�ضيفه بيرتبوره من امل�ستوى الثاين
(ت�شامبيون�شيب) يف ال��دور ثمن النهائي من ك�أ�س �إنكلرتا
يرا اىل م��ا يقوله ال�ع��امل وهذا
ال�ث�لاث��اء "رمبا ا�ستمع ك�ث� ً
�أمر خاطئ .نتحدث دائ ًما عن الإح�صاءات .يلعب الالعبون
اليوم من �أجل الإح�صاءات ،ولكن هذا �أكرب خط�أ ممكن �أن
يقرتفوه".
وتابع "ال تقدم الإح�صاءات �سوى القليل من املعلومات التي

�سلطان بن خليفة بن �شخبوط ي�شيد بجهود
وبرامج �أكادميية االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن

الدراج البلو�شي لـ «وام»  :ا�ست�ضافة دبي للجولة
الأخرية من ك�أ�س العامل يعزز فر�ص التتويج باللقب

نظمت �أك��ادمي�ي��ة االحت ��اد الآ��س�ي��وي لل�شطرجن ال ��دورة ال��دول�ي��ة ملنظمي
البطوالت للدول الناطقة باللغة العربية يف القارة الآ�سيوية و�شارك فيها
 36منظما من  14دولة ،يف �إطار خطة االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن لعام
 2022وذلك بالتعاون مع االحتاد الدويل.
و�أ� �ش��اد ال�شيخ �سلطان ب��ن خليفة ب��ن �شخبوط �آل نهيان رئي�س االحتاد
الآ�سيوي لل�شطرجن ،بجهود �أكادميية االحت��اد الآ�سيوي واملحا�ضرين يف
تنظيم دورات املنظمني واملدربني واحلكام ،ومب�ساهمات اخلبري الآ�سيوي
واملحا�ضر ال��دويل الإماراتي مهدي عبد الرحيم التي تعد قيمة م�ضافة
لكافة برامج االحت��اد ال�ق��اري خلرباته التحكيمية والتنظيمية ،متمنياً
م���ش��ارك��ة ع��دد ك�ب�ير م��ن الإداري �ي��ن وال��دار� �س�ين ال�ستثمار دع��م االحتاد
الآ�سيوي لكافة الدول يف جمال ت�أهيل وتطوير الكوادر الفنية.
وت�ضمن برنامج ال��دورة التي �أقيمت عن بعد من خالل تطبيق االت�صال
املرئي" زووم" وحا�ضر فيها اخلبري الدويل مهدي عبدالرحيم عدة حماور
رئي�سية متثلت يف قواعد التقومي لربنامج بطوالت ال�شطرجن ،واللوائح
العامة للم�سابقات وال�ب�ط��والت اخل��ا��ص��ة ،واجل��وائ��ز ال�سنوية لبطوالت
االحتاد الدويل ،و�إجراءات املناق�صة واملفا�ضلة بني عرو�ض الدول املتقدمة
ال�ست�ضافة البطوالت العاملية ،والتعليمات الفنية ال�ست�ضافة البطوالت
الدولية ،وقواعد الت�صنيف الدويل لالعبي ال�شطرجن ،والقواعد التنظيمية
الأ�سا�سية مل�سابقات ال�شطرجن الكال�سيكي وال�سريع واخلاطف وال�شطرجن
الهجني ومعايري اختيار �أدوات ال�شطرجن ومقا�ساتها يف الأحداث الدولية.
ومع ختام ال��دورة م�ساء �أم�س ،مت منح جميع الدار�سني �شهادات م�شاركة
م�ع�ت�م��دة م��ن االحت� ��اد الآ� �س �ي��وي ،ك�م��ا م�ن��ح االحت� ��اد ال� ��دويل لل�شطرجن
�شهادة ر�سمية للناجحني يف االختبار ال��ذي عقد بعد االنتهاء من جميع
املحا�ضرات.

على التح�ضري لعن�صر "املالحة" وهو �أب��رز �صعوبات هذه املرحلة من
البطولة.
وق��ال  ":امل�لاح��ة يف ج��ول��ة ب��اه��ا – قطر م��ن العنا�صر املهمة يف هذه
اجلولة نظرا لطبيعة الت�ضاري�س يف هذه املرحلة والطبيعة ال�صخرية
وعدم و�ضوح م�سار الدروب ،وهي كلها عنا�صر تزيد من �صعوبة اجلولة،
مبا يعني انه من ال�ضروري ان نخو�ض هذه املرحلة مبعدل �أبط�أ مما
هو معتاد للخروج ب�أقل اخل�سائر وحتقيق الفوز يف النهاية الذي يعني
احلفاظ على ال�صدارة.
وكانت ك�أ�س العامل للراليات ت�شتمل من قبل على  10جوالت �إجماال،
مت تق�سيمها عقب جائحة كوفيد -19على قارات العامل ،يف �آ�سيا و�أوروبا
وامريكا ،و�أ�صبح عدد اجلوالت التي تخ�ص �آ�سيا حاليا  4جوالت فقط،
�أقيمت الأوىل يف الأردن ،والثانية تقام يف قطر ،والثالثة �ستكون يف رايل
حائل باململكة العربية ال�سعودية ،على �أن ت�ست�ضيف دبي اجلولة الأخرية
يف دي�سمرب املقبل.
وقال البلو�شي :اعتمد االحتاد الدويل ان تكون اجلولة الأخرية بنقاط
فوز م�ضاعفة عن كل اجلوالت ال�سابقة ،وهو الأمر الذي يعزز فر�صي يف
التتويج بدبي التي اعرفها جيدا".
و�أ�ضاف " :يف العام املا�ضي حافظت على �صدارة الرتتيب يف كل جوالت
بطولة ك�أ�س العامل ،ولكن يف اجلولة الأخ�يرة التي �أقيمت بالربتغال
ونظرا للظروف اجلوية والأمطار الغزيرة ،حدث عطل فني يف دراجتي
ت�سبب يف تراجع ترتيبي من الأول �إىل اخلام�س ،ولكن هذا العام ارتفعت
معنوياتي مبجرد معرفتي بقرار االحت��اد ال��دويل باعتماد دب��ي لتكون
املحطة الأخ�يرة يف  ،2022باعتباره خربا مفرحا و�أمتنى �أن �أحافظ
على �صدارتي وتفوقي على مدار كل املراحل من البداية حتى النهاية"

•• �أبوظبي-وام:

•• دبي -وام:

�أكد ال��دراج الإماراتي حممد البلو�شي ،بطل العامل للدراجات النارية،
�أنه ي�ستعد بكل قوة وتركيز خلو�ض مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة
ك��أ���س ال�ع��امل للراليات ،ب��اه��ا -قطر ،بعدما حقق لقب اجل��ول��ة الأوىل
"باها – الأردن" ،وذلك على �أمل احلفاظ على �صدارة الرتتيب العام
والتتويج بلقب ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية ،الذي �سبق وحققه عام
 ،2018ك�أول عربي و�آ�سيوي يف م�سرية اللعبة.
وك��ان البلو�شي ق��د ح�سم ��ص��دارة اجل��ول��ة الأوىل "باها -الأردن" التي
�أق�ي�م��ت على م��دار ي��وم�ين ال�شهر امل��ا��ض��ي مل�صلحته ،م��ا منحه �صدارة
الرتتيب العام قبل خو�ض غمار اجلولة الثانية التي تقام يف قطر خالل
الفرتة من � 24إىل  26مار�س اجلاري.
وقال البلو�شي يف ت�صريحات لـ "وكالة �أنباء الإمارات"  /وام� /إن جناحه
يف حتقيق لقب اجل��ول��ة الأوىل يف الأردن مينحه ال��داف��ع لتعزيز هذا
النجاح واحلفاظ على و�ضعية ال�صدارة يف اجل��والت املقبلة بداية من
جولة قطر ،حتى نهاية م�شوار اجل��والت ،من اجل حتقيق لقب بطولة
ك�أ�س العامل مرة �أخرى.
و�أ�ضاف " :اخلطوة الأوىل دائما هي الأهم يف م�شوار �أي بطولة ،وت�ضعك
يف م��وق��ع ا�سرتاتيجي م��ن �أج��ل تطبيق خطتك نحو حتقيق الهدف،
وبعدما حققت اخلطوة الأوىل بنجاح� ،أ�صبح الهدف وا�ضحاً ب�صورة
كبرية وهو التتويج باللقب ،وال �شك �أن التفوق يف اجلولة املقبلة ،يعزز
من �صدارتي للرتتيب العام ويقربني �أكرث من الفوز".
و�أو� �ض��ح البلو�شي �أن ب��رن��ام��ج حت���ض�يرات��ه خل��و���ض مناف�سات اجلولة
الثانية ،يركز على التجهيز البدين واملعنوي ،ويف نف�س الوقت العمل

م�ستقبل ت�شل�سي على املحك بعد �سنوات جميدة
م�ساهمتك و�شغفك جعال هذا الأمر ممكنا" ،بهذه العبارة
توجه املدرب الأملاين لت�شل�سي الإنكليزي توما�س توخل �إىل
ّ
مالك النادي الرو�سي رومان �أبراموفيت�ش �إثر تتويج النادي
اللندين بك�أ�س العامل للأندية يف �أبوظبي ال�شهر املا�ضي،
رافعا ع��دد الأل�ق��اب يف عهد رج��ل الأع�م��ال ال�ثري �إىل 19
لقبا منذ �أن ا�شرتاه عام .2003
لكن وبعد �أ�سابيع قليلة م��ن ه��ذا التتويج ،ب��ات م�ستقبل
�أبراموفيت�ش وت�شل�سي على املحك ب�سبب الغزو الرو�سي
لأوك��ران�ي��ا و ُق��رب االخ�ير من الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني.
وك� ��ان �أب��رام��وف �ي �ت ����ش � �س � ّل��م "�إدارة
ورعاية" ال �ن��ادي اىل م�ؤ�س�سة
�أم �ن��اء ال �ن��ادي اخل�يري��ة ،وفق
ما جاء يف بيان ن�شره �أبطال
�أوروبا قبل ثالثة �أيام.
وج� ��اء يف ب �ي��ان ع �ل��ى املوقع
الر�سمي للفريق اللندين
ع��ن ل �� �س��ان �أبراموفيت�ش
"خالل ق��راب��ة  20عا ًما
م��ن ملكية ن ��ادي ت�شل�سي،
كنت دائ� ًم��ا �أن�ظ��ر �إىل دوري
حار�سا للنادي ،الذي
ب�صفتي
ً
تتمثل مهمته يف �ضمان جناحنا
كما نحن اليوم ،بالإ�ضافة �إىل
ال�ب�ن��اء للم�ستقبل ولعب
دور �إي� � �ج � ��اب � ��ي يف

جمتمعاتنا".
وتابع "لطاملا اتخذتُ القرارات مع مراعاة م�صلحة النادي
قبل كل �شيء .ما زل��ت ملتز ًما بهذه القيم .لهذا ال�سبب
�أعطي اليوم لأمناء م�ؤ�س�سة ت�شل�سي اخلريية �إدارة ورعاية
نادي ت�شل�سي".
وختم "�أعتقد �أنهم حال ًيا يف �أف�ضل و�ضع لرعاية م�صالح
النادي والالعبني واجلهاز وامل�شجعني".
وتقدر ثروة �أبراموفيت�ش ( 55عاما) بـ 13.6مليار دوالر
بح�سب �آخر �أرقام جملة "فورب�س" املتخ�ص�صة.
و�أك� ��د ت��وخ��ل اث ��ر خ �� �س��ارة ف��ري �ق��ه ن �ه��ائ��ي ك ��أ���س الرابطة
الإنكليزية �أم��ام ليفربول بركالت الرتجيح الأح��د ب�إن
ادارة النادي اليومية لن تت�أثر بوجود املديرة مارينا
غرانوف�سكايا واملدير الفني وامل�ست�شار الت�شيكي
برت ت�شيك حار�س مرمى الفريق �سابقاً.
وك�شفت �صحيفة "ذي تيليغراف" و�شبكة "بي
بي �سي" عن وجود بع�ض القلق بني �أمناء
م�ؤ�س�سة ت�شل�سي ب�ش�أن الآث��ار القانونية
والأ� �ض��رار ال�ت��ي ق��د تلحق ب�سمعتهم يف
حال توليهم هذا الدور.
ومل يكن �أبراموفيت�ش بني ا�سماء طالتها
العقوبات الربيطانية لأف ��راد وم�ؤ�س�سات
رو� �س �ي��ة م �ق��رب�ي�ن م ��ن ال��رئ �ي ����س الرو�سي،
ل� �ك ��ن ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة م� ��ن احل� ��زب
ال�ل�ي�برايل ال��دمي�ق��راط��ي ليلى موران
ا��س�ت�خ��دم��ت االم �ت �ي��از الربملاين
الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي لت�سمية

�أبراموفيت�ش كواحد من �" 35شخ�صية داعمة" للرئي�س
فالدميري بوتني الذي يجب �أن تتم معاقبته �شخ�صياً من
قبل بريطانيا.
ويف ح��ال مت��ت معاقبة اب��رام��وف�ي�ت����ش� ،سي�صبح م�ستقبل
ت�شل�سي غ�ير وا� �ض��ح .ول �ف��ت امل�ح��ام��ي ال��ري��ا��ض��ي �ستيفن
تايلور هيث "يف ال�سياق القانوين ،ال تعني الوكالة �أكرث
من وظيفة الإ�شراف �أو العناية ب�شيء ما� ،أي مبعنى القيام
بوظيفة "القائم بالأعمال".
و�أ�ضاف "�إذا �أمرت احلكومة بعدم ادارة ورعاية �أبراموفيت�ش
للنادي ،ف�سيتعني على الدوري الإنكليزي على الفور حتليل
ما �إذا كانت ملكية ال�ن��ادي قد مت نقلها بالفعل �إىل امناء
النادي".
و�أظهرت �أح��دث احل�سابات من �شركة فورد�ستام املحدودة
�أن القرو�ض املي�سرة من �أبراموفيت�ش للنادي قد جتاوزت
حاليا  1.5مليار جنيه ا�سرتليني ( 2مليار دوالر).
نتيجة لذلك  ،ا�ستفاد ت�شل�سي من عقدين من النجاح غري
امل�سبوق.
كان الفريق الذي يطلق عليه لقب "بلوز" توج بطال للدوري
الإنكليزي مرة واح��دة ( )1955قبل قيام �أبراموفيت�ش
ب�شرائه وب��دء م��وج��ة اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي الكبري يف كرة
ال�ق��دم الإنكليزية و�ساعد يف ارت�ف��اع ب��دل انتقاالت واجور
الالعبني ب�شكل خيايل.
وخ�لال مو�سمني بعد �شرائه ،ت��وج ت�شل�سي بطال للدوري
االنكليزي قبل �أن يرفع عدد القابه اىل خم�سة حتى الآن يف
عهده .خالل �سنوات املجد الأوىل بقيادة املدرب الربتغايل
ال�شهري جوزيه مورينيو ،كان رجل االعمال الرو�سي يتواجد
ب�شكل دائ��م يف ملعب "�ستامفورد بريدج" ،لكن الربتغايل
دفع ثمن براغماتية �أبراموفيت�ش مرتني من خالل اقالته
من من�صبه.
وال يرتدد �أبراموفيت�ش يف �إقالة املدربني وقد ا�ستعان ناديه
بـ 13مدربا خالل  19عاما من عهده.
بيد ان �أبراموفيت�ش غ��اب كليا يف ال�سنوات الأخ�ي�رة عن
متابعة مباريات فريقه وطرحت �أ�سئلة حول ما �إذا كان �سيتم
احلفاظ على اهتمامه بعد الت�أخري يف جتديد ت�أ�شرية العمل
يف بريطانيا ،مما جعله ي�سحب طلبه يف عام .2018
ما لبث �أن مت جتميد خطط �إعادة تطوير ملعب "�ستامفورد
بريدج" بعد ذل��ك بوقت ق�صري .لكن يف املقابل ،تخطى
ت�شل�سي تداعيات جائحة فريو�س كورونا وت�أثريها على
االحتياطيات النقدية للعديد من الأندية الأخ��رى يف
جميع �أنحاء �أوروب��ا ،من خالل انفاق مبلغ قدره 220
مليون جنيه ا�سرتليني يف نافذة االنتقاالت ال�صيفية
لعام  .2020وق��د �أت��ى ه��ذا اال�ستثمار بثماره بالفوز
بدوري �أبطال �أوروبا للمرة الثانية العام املا�ضي .ح�ضر
�أبراموفيت�ش املباراة النهائية �ضد مان�ش�سرت �سيتي يف
بورتو واحتفل بالتتويج مع الالعبني على �أر�ض امللعب.
تك ّرر امل�شهد يف � 12شباط-فرباير يف �أبوظبي ،عندما
فاز ت�شل�سي بك�أ�س العامل للأندية للمرة الأوىل ليكمل
جمموعة من التتويجات بكل ك�أ�س كانت متاحة يف ع�صر
�أبراموفيت�ش.
وغ � ّرد النادي على ح�سابه على تويرت �إىل جانب �صورة
للمالك وهو يحمل الك�أ�س عالياً "�صورة مثالية".
مل يكن �أبراموفيت�ش �سيح�ضر لالحتفال لو جنح ت�شل�سي
يف اح��راز ك�أ�س الرابطة �ضد ليفربول على ملعب وميبلي
الأحد (خ�سرها بركالت الرتجيح) حيث اجتمع الالعبون
واجلماهري لإظهار الت�ضامن مع �أوكرانيا.

نريدها ،ولكن هناك العبني يجعلون الفريق يلعب ب�شكل
جيد ولي�سوا يف الإح�صاءات".
غاب غريلي�ش عن �آخر �أربع مباريات ل�سيتي ب�سبب م�شكلة يف
ال�ساق وبقي على دكة البدالء خالل الفوز اجلديل �1-صفر
على ايفرتون يف ال��دوري ال�سبت ،لكن من املتوقع �أن يلعب
�ضد بيرتبوره .قال غوارديوال �إن العبه �سيجد طريقه �إىل
ال�شباك م�ؤكدًا يف الوقت ذاته �أن هذا لي�س دوره الرئي�سي يف
الفريق "مل ن�شرتيه لي�سجل  45هد ًفا .لي�ست لديه هذه
امليزة ولكن ميلك �أخرى .يلعب جيدًا ،ح ًقا .ملا كنتُ �أخربتكم
لو كان ال يلعب جيدًا ،ولكن هذه لي�ست حالته".
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�أبوظبي للزوارق ال�سريعة يختتم ا�ستعداداته
للجولة الأوىل من مونديال «الإك�س كات»
•• �أبوظبي-وام:

يختتم ف��ري��ق �أب��وظ �ب��ي ل �ل��زوارق ال���س��ري�ع��ة ا��س�ت�ع��دادات��ه ال �ي��وم الأربعاء
للم�شاركة يف اجلولة الأوىل من بطولة العامل ل��زوارق الإك�س كات ،التي
�ستنطلق اخلمي�س يف �إم��ارة الفجرية وت�ستمر � 4أي��ام متوا�صلة وتختتم
الأحد املقبل.
ويدخل زورقا �أبوظبي  5بقيادة ماجد املن�صوري ورا�شد الطاير ،و�أبوظبي
 4بقيادة فالح املن�صوري و�شون تورنتي مناف�سات البطولة بهدف البحث
عن املركز الأول يف اجلولة االفتتاحية وح�صد النقاط ل�ضمان حتقيق
بداية قوية ،توفر الدافع للفريق من �أج��ل اال�ستمرار يف ال�صدارة حتى
اجلولة الأخرية و�إحراز اللقب العاملي.
و�ستبد�أ �إجراءات الفح�ص والت�سجيل الر�سمي للمت�سابقني غداً اخلمي�س
وي�ستعد الفريق لدخول غمار جولة الفجرية ابتداء من يوم غد اخلمي�س،
على �أن ينطلق �سباق �أف�ضل زمن التمهيدي يوم اجلمعة املقبل ،فيما �سيليه
ال�سباق الرئي�سي الأول يوم ال�سبت ،و�سيكون اخلتام مع ال�سباق الرئي�سي
الثاين يوم الأحد.
وتوجه �أحمد ثاين الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي الدويل
للريا�ضات البحرية الع�ضو املنتدب بال�شكر �إىل ال�شيخ حممد بن �سلطان
بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة النادي لدعمه املتوا�صل لأن�شطة
فرق النادي يف خمتلف امل�سابقات �سواء احلديثة او الرتاثية ،م�شريا �إىل �أن
توفري �أف�ضل برامج �إعداد للفرق ي�سهم يف حتقيق نتائج طيبة على كافة
امل�ستويات املحلية والقارية والعاملية.
وق��ال" :لدينا خطة متكاملة للم�شاركة يف البطوالت العاملية يف ال�صيف
القادم لفريق �أبوظبي� ،سيتم الإعالن عنها خالل الفرتة املقبلة ،مع العلم
ب�أن فرق النادي ت�سعى دائما للمناف�سة على املراكز الأوىل ومن�صات التتويج
يف كافة البطوالت التي ت�شارك فيها".

رو�سيا يف عزلة ..ا�ستبعاد مونديايل،
حظر كامل وف�سخ عقود رعائية

ا�ستبعاد رو��س�ي��ا م��ن ت�صفيات م��ون��دي��ال  2022يف كرة
القدم ،تو�صية �أوملبية بحظر عن كامل امل�سابقات وف�سخ
لعقود الرعاية :قبل �أقل من �أ�سبوع على انطالق الألعاب
ال �ب��ارامل �ب �ي��ة يف ال �� �ص�ين ،ك��ان��ت ع��واق��ب ال �غ��زو الرو�سي
لأوكرانيا ثقيلة على رو�سيا التي وج��دت نف�سها يف عزلة
ريا�ضية تامة.
بعد ا�ست�ضافتها املونديال الأخ�ير ع��ام � ،2018ستغيب
رو�سيا ع��ن ن�سخة قطر  2022امل�ق��رر ب�ين  21ت�شرين
الثاين-نوفمرب و 18كانون الأول-دي�سمرب ،نتيجة قرار
من االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا).
�أع�ل��ن فيفا يف بيان م�شرتك م��ع نظريه الأوروب ��ي تعليق
م�شاركات الأن��دي��ة واملنتخبات الكروية يف ك��ل امل�سابقات
"حتى �إ�شعار �آخر" ،وذلك بعد تردده يف اتخاذ قرار حا�سم
الأحد ،عندما اكتفى بفر�ض خو�ض رو�سيا مبارياتها حتت
راية حمايدة ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها ،ما
ا�ستدعى انتقادات وا�سعة النطاق.
بولندا التي كانت �ستح ّل على رو�سيا يف امللحق الأوروبي
ك��ان��ت ق��د �أع�ل�ن��ت رف�ضها م��واج�ه��ة رو��س�ي��ا ،و� �س��ارت على
خطاها ال�سويد وت�شيكيا ،اخل�صمان املحتمالن لرو�سيا يف
امللحق املقرر يف �آذار-مار�س اجلاري.
ويف � �س ��ؤال ل�ف��ران����س ب��رن����س م���س��اء االث �ن�ين ،رف����ض فيفا
الإج��اب��ة عما �إذا كانت بولندا �ستت�أهل �إىل نهائي ملحق
امل�سار الثاين �أو �سيتم اعتماد نظام خمتلف.
و�سيجتمع االحتاد الأوروب��ي للعبة الأ�سبوع املقبل التخاذ
ق ��رار ب �� �ش ��أن ت ��أث�ير ا��س�ت�ب�ع��اد رو� �س �ي��ا ع��ن ب�ط��ول��ة �أوروب� ��ا
لل�سيدات يف متوز/يوليو املقبل يف انكلرتا.
وبعد جتريد ويفا ل�سان بطر�سبورغ الرو�سية من ا�ست�ضافة
نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا ومنحها ال�ستاد دو فران�س يف
باري�س ،مت �أي�ضاً ا�ستبعاد ن��ادي �سبارتاك مو�سكو ،املمثل
ال��وح�ي��د لرو�سيا يف امل�سابقات الأوروب �ي��ة ،وحت��دي��داً من
ال ��دوري الأوروب� ��ي (ي��وروب��ا ل�ي��غ) ،حيث ك��ان م��ن املتوقع
مواجهة اليبزيغ االملاين يف الدور ثمن النهائي.
�أو� �ص��ت اللجنة الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة االحت ��ادات الريا�ضية
ال��دول�ي��ة ومنظمي الأح ��داث الريا�ضية بحظر م�شاركة
الرو�س والبيالرو�س يف م�سابقاتهم ،مبقية على تو�صيتها
ال�سابقة بعدم تنظيم م�سابقات على الأرا�ضي الرو�سية.
وح� ّي��ت اللجنة الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي خالفت تقليدها
املتمثل يف املطالبة بحياد الريا�ضيني" ،الدعوات العديدة
لل�سالم التي �أطلقها الريا�ضيون وامل�س�ؤولون الريا�ضيون
و�أع�ضاء املجتمع الأوملبي العاملي".
ات �خ��ذت �إج � ��را ًء ق��وي �اً �آخ ��ر رغ ��م رم��زي �ت��ه ب���س�ح��ب و�سام
"اال�ستحقاق الأوملبي" ،وهو �أعلى و�سام �أوملبي ،من جميع
ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين ال��رو���س ب� ��دءاً م��ن ال��رئ�ي����س فالدميري
بوتني.
�أو�صت �أي�ضاً ع��دم رف��ع �أع�لام رو�سيا وبيالرو�س �أو عزف
ن�شيديهما .اتخذ العديد من االحتادات الريا�ضية الدولية
ت��داب�ير �صارمة بحق رو�سيا و�أح�ي��ان�اً بيالرو�س يف الكرة
ال �ط��ائ��رة ،ال�ت��زل��ج ،ال�ب�ي��ات�ل��ون ،ه��وك��ي اجل�ل�ي��د ،الرغبي،
املالكمة وال�سباحة...
ويف الكرة الطائرة� ،أعلن االحت��اد ال��دويل �سحب بطولة
العامل املقررة يف نهاية �آب�/أغ�سط�س من رو�سيا .وكانت
بولندا بطلة العامل وفرن�سا بطلة الأوملبياد قد حذرت من
االن�سحاب بحال االبقاء على اال�ست�ضافة الرو�سية.

قال االحتادان ال�سويدي والرنوجي للتزلج �إن الريا�ضيني
الرو�س غري مرحّ ب بهم على �أرا�ضيهم يف �آذار/مار�س ،يف
خطوة مماثلة لل�سلطات الربيطانية.
ُفر�ض حظر على املنتخبات الرو�سية والبيالرو�سية من
قبل االحتاد الدويل لهوكي اجلليد ،ما يعني غياب رو�سيا
ع��ن مونديال  2022يف فنلندا ،باال�ضافة �إىل االحتاد
العاملي للرغبي ،لي�ضع ح��داً ل�ل�آم��ال الرو�سية ال�ضئيلة
بالت�أهل �إىل مونديال فرن�سا .2023
ّ
مت تعليق م�شاركة ثالثة �أندية رو�سية يف بطولة "يوروليغ"
يف ك��رة ال���س�ل��ة ،ف�ي�م��ا �أل �غ��ى االحت ��اد ال ��دويل ل�ل�ت��زل��ج كل
امل�سابقات امل �ق��ررة يف رو��س�ي��ا ،على غ��رار االحت ��اد الدويل
للبادمنتون وال�سباحة ال��ذي �ألغى مونديال النا�شئني يف
قازان الرو�سية يف �آب�-أغ�سط�س.
كما �أعلن �أكرب �أربعة احتادات مالكمة عدم �إقامة �أي نزال
يف رو�سيا.
ويف التايكواندو ،ج� ّرد االحت��اد ال��دويل بوتني من احلزام
الأ��س�وَد الفخري  9دان املمنوح له منذ  ،2013معترباً
�أن ت�صرفات مو�سكو تتعار�ض مع ر�ؤية الريا�ضة "ال�سالم
�أغلى من االنت�صار".
و�أع �ل��ن وي�ف��ا �أي���ض�اً ف��� ّ�ض �شراكته "مبفعول فوري" مع
عمالق الغاز الرو�سي "غازبروم"� ،أحد رعاته الرئي�سيني
منذ العام .2012
ً
ً
و ُقدّرت قيمة العقد بـ 40مليون يورو �سنويا ،وفقا لو�سائل
�إع�ل�ام متخ�ص�صة ،وك��ان��ت ّ
تغطي تكاليف دوري �أبطال
�أوروبا وامل�سابقات الدولية التي ينظمها ويفا� ،إ�ضافة �إىل
ك�أ�س �أوروبا التي ت�ست�ضيفها �أملانيا يف العام .2024
و�أعلن �شالكه الأمل��اين العريق ف�سخ �شراكته مع غازبروم
وم��ان���ش���س�تر ي��ون��اي �ت��د الإن �ك �ل �ي��زي م��ع � �ش��رك��ة الطريان
الرو�سية �أيروفلوت.
بعدما �أ�صبحت رمزاً للـ"قوّة الناعمة" الرو�سية يف عامل
ال��ري��ا��ض��ة�� ،س� ُت�ح��رم ��س��وت���ش��ي ،م�ضيفة �أومل �ب �ي��اد 2014
ال�شتوي ،من ا�ستقبال جائزة الفورموال واح��د الكربى،
بعد ق��رار من مالك حقوق بطولة العامل ليربتي ميديا
الأمريكي.
يدر�س فريق ها�س عالقته امل�ستقبلية مع الراعي الرو�سي
�أورال�ك��ايل ،فيما يبدو غام�ضاً م�ستقبل ال�سائق الرو�سي
نيكيتا م��ازي�ب�ين جن��ل �أح ��د م���س��ؤويل �أورال� �ك ��ايل� .أ�صبح
رومان �أبراموفيت�ش �شخ�صية رئي�سة يف م�شهد كرة القدم
الإنكليزية يف �آخ��ر  19عاماً منذ امتالكه ن��ادي ت�شل�سي
وق�ي��ادت��ه �إىل لقب دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا م��رت�ين .ان�سحب
امللياردير الرو�سي من خ�لال بيان غام�ض وج��ديل منح
فيه �سلطة �إدارة ورع��اي��ة ن��ادي غ��رب لندن �إىل م�ؤ�س�سته
اخلريية.
�أما موناكو الفرن�سي ،فال يزال متكتماً حيال م�صري مالكه
الرو�سي امللياردير دمييرتي ريبولوفليف.
لي�ست ك��رة القدم الوحيدة التي �شهدت احجام اخل�صوم
على مواجهة الرو�س :يف القاهرة ،رف�ض منتخب �أوكرانيا
للمبارزة مواجهة املنتخب الرو�سي يف ك�أ�س العامل .طالب
العبو والع�ب��ات التن�س رابطتي ك��رة امل�ضرب بالتح ّرك.
قبل مواجهتها امل�ق� ّررة مع الرو�سية �أنا�ستازيا بوتابوفا
الثالثاء يف مونتريي� ،أعلنت الأوكرانية �إيلينا �سفيتولينا
عدم مواجهة �أي خ�صمة رو�سية �أو بيالرو�سية� ،إذا مل تكن
م�شاركتهن حتت راية حمايدة.

تداعيات غزو رو�سيا لأوكرانيا ت�صل الف�ضاء

األربعاء  2مارس  2022م  -العـدد 13482

بانوراما

2 March 2022 - Issue No 13482

Wednesday

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تبحث وكالة الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�سا) عن بدائل لإبقاء حمطة الف�ضاء الدولية تعمل بفعالية دون
م�ساعدة رو�سية ،وذلك ردا على العمليات الع�سكرية التي تنفذها مو�سكو يف �أوكرانيا.
ويتوىل اجلانب الأمريكي م�س�ؤولية توفري الطاقة ملحطة الف�ضاء الدولية ،بينما تنح�صر مهام رو�سيا يف الإبقاء
على املحطة طافية يف الف�ضاء ،وتوجيهها با�ستخدام املركبة "بروغر�س" ،التي متنح املحطة دفعة دورية للحفاظ
على ارتفاعها .وكان رئي�س وكالة الف�ضاء الرو�سية دميرتي روغوزين حذر الواليات املتحدة من قرار رو�سي حمتمل
ب�إنهاء التعاون فيما يتعلق مبحطة الف�ضاء الدولية ،ردا على العقوبات الأمريكية التي فر�ضت على بالده ،مما دفع
�إىل البحث عن بدائل لإبقاء املحطة تعمل كاملعتاد.
وكبديل للدور الرو�سي ،قالت رئي�سة برنامج رحالت الف�ضاء التجارية يف "نا�سا" كاثي لوديرز� ،إن �شركة الطريان
والدفاع الأمريكية "نورثروب غرومان" عر�ضت خدماتها فيما يتعلق بت�شغيل حمطة الف�ضاء الدولية.
وقالت لوديرز" :العمليات يف املحطة الف�ضائية ت�سري ب�شكل جيد ،وال م�ؤ�شرات لدينا على تراجع التزام الرو�س".
و�أ�ضافت" :ومع ذلك ،ف�إننا نبحث دائما عن احل�صول على مزيد من املرونة الت�شغيلية ،كما يبحث مزودو ال�شحن
لدينا يف كيفية �إ�ضافة قدرات خمتلفة" ،ح�سبما نقلت �صحيفة "غارديان" الربيطانية .وتابعت امل�س�ؤولة يف "نا�سا":
"�سيكون من ال�صعب جدا علينا �أن نعمل مبفردنا .حمطة الف�ضاء الدولية متثل �شراكة عاملية ي�ساهم فيها اجلميع.
�سيكون يوما حزينا للمحطة �إذا مل نتمكن من اال�ستمرار يف العمل ب�سالم يف الف�ضاء".
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يقتل �أطفاله بالر�صا�ص ثم ينتحر

ملكة جمال �أوكرانية تتوعد اجلنود الرو�س

�أعلنت ال�شرطة يف والي��ة كاليفورنيا الأمريكية �أ ّن رج ً
ال
�أط �ل��ق ال �ن��ار داخ ��ل كني�سة يف م��دي�ن��ة ��س��اك��رام�ن�ت��و فقتل
�أربعة �أ�شخا�ص ،بينهم �أطفاله الثالثة ،ثم انتحر .وقال
ال�سرجنت رود غرا�سمان يف م�ؤمتر �صحفي �إ ّنه "يف ال�ساعة
 17:07من بعد ظهر اليوم تل ّقينا مكاملة بخ�صو�ص �إطالق
ن��ار يف الكني�سة" .و�أ��ض��اف "اكت�شفنا رج� ً
لا بالغاً ،ه��و �أب
ّ
�أطلق النار وقتل �أطفاله الثالثة الذين تقل �أعمارهم عن
 15عاماً ،كما ق�ضى �شخ�ص خام�س �أي�ضاً" ،دون �أن يتم ّكن
م��ن حتديد م��ا �إذا ك��ان القتيل اخلام�س على �صلة ببقية
ال�ضحايا �أم ال .و�أو�ضح �أ ّنه بعد �أن ارتكب هذه املجزرة انتحر
ورجح غرا�سمان �أن تكون املجزرة
ب�إطالق النار على نف�سهّ .
ناجمة عن "عنف �أ�سري" .ومل تتم ّكن �شرطة �ساكرامنتو يف
هذه املرحلة من تو�ضيح �سبب وجود مطلق النار وال�ضحايا
يف هذه الكني�سة ال�صغرية .ويف تغريدة على تويرت �أعرب
حاكم والي��ة كاليفورنيا عن �أ�سفه لهذا القتل "العبثي".
وكتب غافني نيو�سوم "وقع عمل عنف عبثي �آخر با�ستخدام
�سالح ن��اري يف �أمريكا ،هذه امل��رة يف ديارنا .يف كني�سة كان
فيها �أطفال" ،م�ؤ ّكداً �أ ّنه "مرعوب متاماً" مما جرى.

تعهدت ملكة جمال �أوكرانية مبن�شور على ح�سابها الر�سمي يف
"�إن�ستغرام" ،بقن�ص �أي مقاتل رو�سي يعرب احلدود الأوكرانية.
ون�شرت ممثلة �أوك��ران�ي��ا مب�سابقة اجلمال العاملية �سنة ،2015
�أن�ستا�سيا لينا ،يف من�شور على "�إن�ستغرام"� ،صورة لها وهي ترتدي
ال��زي الع�سكري ،وحت�م��ل �سالحا حربيا .و�أرف �ق��ت لينا ال�صورة
مبن�شور جاء فيه" :كل من يفكر بعبور احلدود الأوكرانية �سيلقى
حتفه" .ويف من�شور �آخ��ر ،قالت لينا" :يقاتل جي�شنا الأوكراين
بطريقة رائعة جتعل الناتو يفكر باالن�ضمام لأوكرانيا".
ك��ذل��ك ن���ش��رت ل�ي�ن��ا � �ص��ورة جل �ن��ود ب��رف�ق��ة ال��رئ�ي����س الأوك � ��راين
فولودميري زيلين�سكي ،الذي و�صفته بـ"القائد احلقيقي القوي"،
وفقما ذكرت �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية .ودعت ملكة اجلمال
يف من�شور �آخ��ر ،امل��واط�ن�ين الأوك��ران �ي�ين ،لإزال ��ة ك��اف��ة الإ�شارات
الإر�شادية للطرقات ،زاعمة ب�أن ذلك �سيعيق تقدم اجلنود الرو�س
يف بالدها� ،إن توغلوا فيها.
جدير بالذكر �أن لينا حتمل �إج��ازة يف الت�سويق و�إدارة الأعمال
من جامعة "�سالفي�ستك" بكييف ،وتتقن التحدث بخم�س لغات،
و�سبق لها العمل كموديل ومديرة عالقات عامة يف تركيا.

انتقاما لأوكرانيا ..بحار يغرق يختا فاخرا

لوحة بـ 30دوالرا � ..ستباع مباليني

�أق��دم بحار �أوك ��راين على حم��اول��ة �إغ ��راق يخت فاخر يف البحر
الأبي�ض املتو�سط ،احتجاجا على العمليات الع�سكرية الرو�سية يف
�أوكرانيا .وتبلغ قيمة اليخت "ليدي �أنا�ستا�سيا" قرابة  7ماليني
دوالر ،وتعود ملكيته لألك�ساندر ميجيف ،الرئي�س ال�سابق ل�شركة
"طائرات املروحية الرو�سية" ،والتي ا�ستحوذت على �شركة ت�صنيع
الأ�سلحة "رو�ستيك" .و�أ�شارت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
�إىل �أن البحار الأوكراين الذي مل يك�شف عن ا�سمه ،حاول �إغراق
اليخت يف مايوركا قبالة ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي لإ�سبانيا.
و�أحبطت ال�شرطة الإ�سبانية "حماولة التخريب" التي �أرجعها
منفذها �إىل ك��ون م��ال��ك اليخت يبيع �أ�سلحة ت�ستخدم يف قتل
الأوكرانيني .وقال البحار" :ال �أ�شعر بالندم على الإط�لاق ،ولو
رجعي بي الزمن �إىل الوراء لكررت ما كنت �أنوي القيام به".
وذكرت و�سائل �إعالم �إ�سبانية� ،أن البحار قرر �إغراق اليخت الذي
ي�صل طولها لـ 156قدما ،بعد بدء الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا،
عن طريق فتح �صمامات املاء باملركب الذي ي�ضم  5مق�صورات.

بعد �أن مت �شرا�ؤها مقابل  30دوالرا بال�صدفةُ ،تعر�ض
لوحة تعود للقرن ال�ساد�س ع�شر ،مت ر�سمها م��ن قبل
�أح��د رم��وز ع�صر النه�ضة يف �أملانيا ،للبيع مببلغ يفوق
الـ 10ماليني دوالر .ووف�ق��ا ل��دار م��زادات "Agnews
 "Galleryيف لندن ،والتي متلك اللوحة التي حتمل
ع�ن��وان "العذراء والطفل ،ف ��إن العمل الفني يعود �إىل
�ألربخت دورر ،الذي تويف عام  ،1528ويعد �أعظم فنان
�أمل��اين يف ع�صره و�أح��د �أهم الفنانني واملفكرين يف ع�صر
النه�ضة الأوروب�ي��ة .و�أو�ضحت دار امل��زادات يف بيان� ،أنه
"نظرا لأنه متت درا�سة رحلة دورر الفنية و�إرثه بعمق
منذ وفاته ،ف�إنه من النادر جدا العثور على �أعمال غري
م�ع��روف��ة له" ،الف�ت��ة �إىل �أن ه��ذا ال��ر��س��م ك��ان "مو�ضع
اهتمام كبري منذ �إعادة اكت�شافه".
وعن الطريقة التي متت فيها �إعادة اكت�شاف هذه اللوحة،
قال كليفورد �شورير ،وهو جامع �أعمال فنية يف بو�سطن،
وم�ست�شار ل��دار امل��زادات� ،إن��ه �شاهد العمل الفني النادر،
الذي يعتقد �أنه مت االنتهاء منه عام " ،1503بال�صدفة
يف طريقه �إىل حفل يف ما�سات�شو�ست�س عام ."2019

�صديق بوتن � ..سيغال يعلق على "غزو �أوكرانيا"

حتدث جنم ال�سينما الأمريكية �ستيفن �سيغال ،املعروف ب�صداقته
للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ،عن موقفه من الغزو الرو�سي
لأوكرانيا الذي بد�أ اخلمي�س .وقال �سيغال ،الذي يحمل اجلن�سيات
الأمريكية والرو�سية وال�صربية� ،إن "لدى معظمنا �أ�صدقاء وعائلة
يف كل من رو�سيا و�أوكرانيا" .وتابع يف حديثه ل�شبكة "فوك�س نيوز"
الإخبارية الأمريكية�" :إنني �أنظر �إىل البلدين كعائلة واحدة ،و�أعتقد
حقا �أن كيانا خارجيا ينفق مبالغ �ضخمة بهدف �إثارة اخلالف بني
البلدين" .و�أو�ضح جنم هوليوود البالغ من العمر  69عاما�" :أدعو
اهلل �أن يتو�صل البلدان �إىل حل �إيجابي و�سلمي ،ميكنهما من خالله
العي�ش معا واالزدهار معا ب�سالم" .ويرتبط �سيغال مع بوتن بعالقة
�صداقة قوية ،ودافع كثريا عن �سيا�ساته مبا يف ذلك �ضم مو�سكو ل�شبه
جزيرة القرم عام  ،2014مما دفع كييف �إىل اتخاذ قرار مبنعه من
دخول �أوكرانيا ملدة � 5سنوات .ويف عام  2016ح�صل املمثل ال�شهري
على اجلن�سية الرو�سية ،كما عينته مو�سكو عام  2018مبعوثا خا�صا
للعالقات الإن�سانية مع الواليات املتحدة.

ديزين ّ
تعلق طرح �أفالمها يف رو�سيا

جانينا جافانكار لدى ح�ضورها حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة الـ  ،28يف �سانتا مونيكا ،كاليفورنيا .رويرتز

كيف تتفوق جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة على الأو�سكار؟ ليدي غاغا ت�سافر �إىل لندن
منذ عام  ،1995كرمت جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة املمثلني يف
ال�سينما حل�ضور جوائز البافتا
والتلفزيون .ويف كل ق�سم ،يقوم �أع�ضاء من جلنتني منف�صلتني باختيار

كارينا كابور تخطف
الأنظار ب�إطاللة �ساحرة
�أطلت املمثلة الهنديةكارينا كابو ر
ع �ل��ى م�ت��اب�ع�ي�ه��ا ب �� �ص��ورة جديدة
ن�شرتها يف �صفحتها اخلا�صة على
موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ� �ه ��رت ك ��اب ��ور ب �ك��ام��ل �أناقتها
بف�ستان ق�صري على البحر تاركة
� �ش �ع��ره��ا م �ن �� �س��د ًال ع �ل��ى كتفيها
بت�سريحة ناعمة ،ولقيت �إطاللتها
�إع �ج��اب ع��دد ك�ب�ير م��ن املتابعني
الذين تركوا تعليقات مادحة لها.
وك ��ان ��ت ك ��اب ��ور ف ��اج� ��أة متابعيها
بفيديو جديد يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي
ظهرت مبالب�س ريا�ضية خمتلفة
بجل�سة ت�صوير الفتة.
وم��ا لفت الأن�ظ��ار التغيري الكبري
ال ��ذي ط ��ر�أ ع�ل��ى وزن ك��اب��ور التي
ظ �ه��رت ب��ر� �ش��اق��ة ت��ام��ة وخ�سرت
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ك�ي�ل��وغ��رام��ات التي
بدت بو�ضوح عليها.

املر�شحني للفئات املحددة .ويف هذه املرحلة ،ميكن لأع�ضاء احت��اد نقابة
ممثلي ال�شا�شة الأمريكية لفناين التلفزيون وال��رادي��و الت�صويت على
ال�ف��ائ��زي��ن ،وي�ق��رر �أك�ث�ر م��ن � 160أل��ف �شخ�ص �أي املمثلني �سيخرجون
فائزين يف ليلة توزيع اجلوائز .ومن ناحية الأف�لام ،ت�شمل جوائز نقابة
ممثلي ال�شا�شة على �ست ف�ئ��ات ،وتغطي ه��ذه اجل��وائ��ز الأدوار القيادية
والداعمة للممثلني الذكور والإناث ،والأداء من قبل فريق املمثلني ،وعدد
من الفئات الأخ��رى .واعتمادًا على عدد الفئات التي ي�شتمل عليها حفل
م�ع�ين ،يف كثري م��ن الأح �ي��ان ،ق��د يجد جمموعة متنوعة م��ن املحررين
وامللحنني وم�صممي الأزي��اء وفناين امل��ؤث��رات الب�صرية ،وم��ا �إىل ذل��ك -
�أنف�سهم مع ك�أ�س تقديري لعملهم ال�شاق .وت�شمل جوائز الأو�سكار  23فئة
ت�ضم العديد من هذه الفئات .ومع ذلك ،كما �أ�شار الكثريون يف ال�صناعة
ب�شكل روتيني ،ال ت��زال جوائز الأو�سكار تفتقر �إىل فئة لالعرتاف بفرق
الأع�م��ال امل�ث�يرة .من ناحية �أخ��رى ،كرمت جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة
الأداء املتميز لأف�ضل جمموعة ممثلي �أدوار املجازفة يف فيلم منذ عام
 ،2007وفاز  Bourne Ultimatumيف حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي
ال�شا�شة الرابع ع�شر ،ومن بني الفائزين ال�سابقني الآخرين The Dark
،Knight, Skyfall, Mad Max: Fury Road, Black Panther
وكان فيلم � Wonder Woman 1984أحدث فيلم يفوز بهذه الفئة،
بح�سب موقع ت�شيت �شيت.

كامرببات�ش ّد�شن جنمته على ر�صيف ال�شهرة

ّ
د�شن املمثل الربيطاين بنديكت كامرببات�ش جنمته على ر�صيف الفن
وال�شهرة يف هولييود قبل �أ�سابيع من حفلة توزيع جوائز الأو�سكار التي
�سيكون �أحد املناف�سني عليها �ضمن فئة �أف�ضل ممثل.
وتلقى بطل فيلم "ذي باور �أوف ذي دوغ" �أمام جنمة ال�شهرة اخلا�صة به
�إ��ش��ادات من رئي�س ا�ستديوهات "مارفل" كيفن فريج وم��ن خم��رج فيلم
"�ستار تريك" واثنني من �أجزاء "�ستار وورز" جاي جاي �أبرامز.
وق��ال كامرببات�ش ال��ذي يتوىل جم��دداً دور "دكتور �سرتينج" يف الفيلم
اجلديد ال�ستديوهات "مارفل" املقرر عر�ضه يف ايار/مايو �إن هذه النجمة
يف هوليوود "�شرف كبري جداً".
وندد املمثل يف كلمته �أمام املعجبني املحت�شدين ،بالغزو الرو�سي لأوكرانيا
ودعا �إىل التعبئة ملواجهة هذا الهجوم.
و�أ�ضاف "مل نعد ن�ستطيع البقاء يف من�أى .الوقت لي�س للك�سل يف التحرك
يجب �أن نتحرك" .وق��ال" :ادعموا منظمات حقوق الإن�سان  ...ا�ضغطوا
على �سيا�سييكم ،وم�صارفكم ،وقطاعاتكم االقت�صادية".

قررت النجمة العاملية ليدي غاغ ا �أن ت�سافر
�إىل لندن لتكون حا�ضرة يف احتفال توزيع
جوائز البافتا يف � 13آذار  -مار�س القادم.
مت تر�شيح ل�ي��دي غ��اغ��ا لفئة �أف���ض��ل ممثلة
ع��ن دوره� ��ا يف ف�ي�ل��م House of Gucci
حيث لعبت دور زوج��ة �أح��د م�ؤ�س�سي عالمة
غوت�شي ،موريزيو غوت�شي.
مل ت�ستطع النجمة العاملية البالغة من العمر
 35عاماً ان تقوم بالرحلة ع��ام  2019عند
تر�شيحها جل��ائ��زة �أف�ضل ممثلة ل��دوره��ا يف
فيلم  A Star is bornلأن ج��دول �أعمالها
ك��ان مليئاً ب��االل�ت��زام��ات .لكن بعد ال�سنتني
املا�ضيتني الفارغتني من الأح��داث تقريباً،
ق��ررت غاغا �أن تلتقط الفر�صة و�أن ت�سافر
حل���ض��ور �أه ��م ل�ي�ل��ة ل�لاح�ت�ف��ال يف ال�سينما
الربيطانية.

�أعلنت �شركة "ديزين" �أ ّنها ع ّلقت طرح �أفالمها يف دور
ال�سينما يف رو�سيا ب�سبب غزوها جارتها �أوكرانيا ،ليحذو
ب��ذل��ك ع �م�لاق ال�ترف �ي��ه الأم�ي�رك ��ي ح ��ذو ال �ع��دي��د من
ال�شركات التي اختارت االن�سحاب من هذا البلد� ،سواء
م�ؤقتاً �أو دائماً .وقالت ديزين يف بيان �إ ّن��ه "بالنظر �إىل
ربر لأوكرانيا وللأزمة الإن�سانية امل�أ�ساوية،
الغزو غري امل ّ
ف�إ ّننا نع ّلق طرح �أفالم يف �صاالت ال�سينما يف رو�سيا ،مبا
يف ذلك الفيلم املقبل لبي�سكار "ريد �آلريت" .و�أ�ضافت
"�سن ّتخذ قرارات جتارية م�ستقبلية تبعاً لتط ّور الو�ضع".
ولفتت ال�شركة �إىل �أ ّن �ه��ا تعمل يف ال��وق��ت ال��راه��ن مع
منظمات غري حكومية لتقدمي م�ساعدات طارئة و�أ�شكال
�أخرى من امل�ساعدات الإن�سانية لالجئني.

�أول بعثة خا�صة بالكامل �إىل الف�ضاء ت�ستعد لالنطالق
ي��ات الأع �� �ض��اء الأرب �ع��ة �ضمن ط��اق��م �أول رحلة
خا�صة بالكامل �إىل حمطة الف�ضاء الدولية على
�أ ّ
مت اال�ستعداد بف�ضل تدريبات خ�ضعوا لها طوال
�أ�شهر ،للإقالع يف �صاروخ تابع ل�شركة "�سباي�س
�إك�س" من قاعدة كاب كانافريال يف فلوريدا نحو
وجهتهم يف � 30آذار-مار�س.
ومن املتوقع �أن ت�ستغرق مهمة Ax-1ع�شرة �أيام،
��س�ت�ك��ون ث�م��ان�ي��ة م�ن�ه��ا ع�ل��ى يف امل�ح�ط��ة .وت�ضم
ال��رح�ل��ة ث�لاث��ة رج��ال �أع �م��ال� ،أح��ده��م �أمريكي
والآخ��ر كندي والثالث �إ�سرائيلي ،دفع كل منهم
ع�شرات ماليني الدوالرات ،بالإ�ضافة �إىل مايكل
لوبيز�-أليغريا ،وهو رائد �سابق يف "نا�سا" �سبق �أن
�شارك يف بعثات �إىل حمطة الف�ضاء الدولية.
و�أكد �أليغريا يف م�ؤمتر �صحفي عُقد �أم�س الأول
االثنني �أنّ امل�شاركني يف البعثة لي�سوا "�سياحاً
ف�ضائيني" ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أن ال��رح�ل��ة "لي�ست
عطلة".
�أم��ا رئي�س �شركة "�أك�سيوم �سباي�س" التي تنظم

ال��رح�ل��ة م��اي�ك��ل �سوفريديني ف�ق��ال �إنّ الركاب
ال ي�شاركون يف الرخلة �إىل املحطة بهدف ر�ؤية
املكان" ،بل لإجراء �أبحاث مهمة".
ومن املرتقب �أن يجري ه�ؤالء  26جتربة علمية
يف املجموع تتمحور على موا�ضيع عدّة من بينها
اخلاليا اجلذعية �أو �صحة القلب ،بالتعاون مع
مراكز البحوث املوجودة على الأر���ض .و�سريكز
بحث �آخر على التحكم الذاتي للمركبة يف حالة
انعدام اجلاذبية.
وق��ال��ت م��دي��رة حمطة الف�ضاء ال��دول�ي��ة روبني
غايتنز "�إنّ رواد الف�ضاء اخلا�صني يخططون
لإج ��راء �أب�ح��اث ذات ت��أث�ير حقيقي" .و�سيغتنم
الطاقم كذلك الفر�صة ليحمل معه �إىل الأر�ض
نتائج جتارب �أجرتها "نا�سا" يف املحطة.
و�سيـــــعمل الطــــاقــــــم ال��ذي تلقى ت��دري�ب��ات يف
وكالة "نا�سا" يف هيو�سنت ويف �شركة "�سباي�س
�إك�س" يف كاليفورنيا ،يف اجل��زء الأم�يرك��ي من
املحطة.

ريتا �أورا تذهل احل�ضور
ب�أناقتها يف ميالن
ت�ألقت الفنانة الربيطانيةريتا اورا خالل �أ�سبوع املو�ضة يف ميالن �إىل جانب
حبيبها تايكا وايتيتي.
ارت��دت اورا خالل ح�ضورها حلفل جوائز  Bulgariجامب�سوت من امل�صمم
الفرن�سي العاملي �ستيفان روال ن من جمموعته  Haute Coutureلربيع
 .2022تتميز هذه البدلة الطويلة الرائعة من ال�صوف باللون االبي�ض بو�سع
ال�سروال وجيوب عميقة .كما هناك تف�صيل ت�صميمي ميتد من الرقبة �إىل
كعب الظهر مذهل ب�أناقته.
زوج ��ا م��ن ال �ق �ف��ازات ال�ب�ي���ض��اء ع�ل��ى ذراع �ي �ه��ا وجم�م��وع��ة من
�أ� �ض��اف��ت ري�ت��ا ً
املجوهرات املر�صعة باملا�س والف�ضة والذهب لتزيني �إطاللتها� .سرحت �شعرها
ب�شكل كعكة منخف�ضة ناعمة وو�ضعت ماكياجاً متنا�سقاً مع �إطاللتها.

كوك�سال بابا يثري
اجلدل يف م�صر
�أث� � ��ارت زي � ��ارة ال �ب �ل��وج��ر الرتكي
ال�شهري كوك�سال بابا �إىل م�صر،
��ض�ج��ة وج� ��دال ب�ي�ن رواد مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وع ��دد من
النواب يف م�صر.
واعتربعدد من النواب� ،أن��ه �أثناء
زي � � ��ارة ال �ب �ل��وج��ر ك��وك �� �س��ال بابا
ج��رت �إه��ان��ة العلم امل���ص��ري حيث
ق��ال��ت النائبة غ��ادة عجمي ع�ضو
جمل�س النواب يف مداخلة هاتفية
م��ع ب��رن��ام��ج "�آخر النهار"� ،إنها
�ستتقدم بطلب �إحاطة ب�سبب زيارة
كوك�سال ب��اب��ا وط��ري�ق��ة ا�ستقباله
داخ� ��ل م���ص��ر وم ��ا ح ��دث ب �ه��ا من
جت ��اوزات وب��الأخ����ص �إه��ان��ة العلم
امل�صري.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال �ن��ائ �ب��ة ب ��أن �ه��ا تقدر
ك��وك �� �س��ال ب��اب��ا" ،لكن ح��دي �ث��ه يف
ال �ف �ي��دي��وه��ات ي �ت �ن��اف��ى م ��ع قيم
امل �� �ص��ري�ين ،ك �م��ا �أن و� �ض��ع العلم
امل �� �ص��ري خ�ل�ف��ه ع�ل��ى ك��ر��س��ي عال
م��رف��و���ض مت��ام��ا ،وه� ��ذه الأم� ��ور
ي �ج��ب �أن ت� �ك ��ون ع �ل��ى م�ستوى
امل�س�ؤولية وه�ن��اك طريقة �أخرى
لعمل دعاية حمرتمة جدا".
وك ��ان ال�ب�ل��وج��ر ال�ترك��ي كوك�سال
ب��اب��ا ق��د زار م���ص��ر خ�ل�ال الأي ��ام
املا�ضية ،ل�ل�تروي��ج لأح��د مطاعم
امل �� �ش��وي��ات يف م��دي �ن��ة � 6أكتوبر،
وا� �س �ت �ق �ب��ل ك ��وك �� �س ��ال ب ��اب ��ا عند
و�صوله �إىل املطار بطريقة مثرية
للجدل� ،إذ كانت بانتظاره �سيارة
فارهة وراف�ق��ه حرا�س �شخ�صيون
وع�شرات الكامريات واملعجبون.

