
   

الجئون اأوكرانيون لدى و�صولهم اىل بولندا هربا من احلرب الدائرة يف بالدهم   )ا ف ب(

حكومة �لإمار�ت حتتفي باملتميزين يف �إك�سبو 2020 دبي 
نائب رئي�س الدولة يكرم الفائزين بجائزة حممد 

بن را�سد للأداء احلكومي املتميز غدا يف اإك�سبو
•• دبي-وام:

يكّرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، الفائزين بالدورة ال�صاد�صة 
جلائزة حممد بن را�صد لالأداء احلكومي املتميز، يف احتفالية تنظمها 
2020 دبي، بح�صور  اإك�صبو  االإم��ارات غٍدا اخلمي�س، يف  حكومة دولة 
)التفا�صيل  وامل�����ص��وؤول��ن.  وال����وزراء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  م��ن  ع��دد 

حممد بن زايد ي�صهد اإطالق املبادرة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره  »نعمة«             )وام(

�سهدها �سموه..�إطالق �ملبادرة �لوطنية للحد من فقد �لغذ�ء وهدره )نعمة(

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية االقتداء باأجدادنا الذين 
كانوا اأكرث تر�سيدًا ال�ستهلك الغذاء مبا يحقق اال�ستدامة

•• اأبو ظبي -وام:

اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  �صهد �صاحب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ام�س ..اإط��الق املبادرة الوطنية للحد من فقد 
التغري  وزارة  بن  م�صرتك  تعاون  نتيجة  انبثقت  التي  )نعمة(  وه��دره  الغذاء 

املناخي والبيئة وموؤ�ص�صة االإم��ارات وديوان ويل عهد اأبوظبي لو�صع منظومة 
اإ�صرتاتيجية تهدف اإىل تكثيف اجلهود لتحقيق اأهداف االإ�صرتاتيجية الوطنية 
لالأمن الغذائي لدولة االإمارات العربية املتحدة يف احلد من فقد الغذاء وهدره 
بن�صبة %50 بحلول عام 2030 وذلك متا�صياً مع الهدف 12.3 من اأهداف 

التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة.                )التفا�صيل �س2(

بريطانيا ت�سري لعدم �إمكانية حظر �لطري�ن فوق �أوكر�نيا 

مو�سكو حت�سد ملعركة كييف وتطالب باإعادة االأ�سلحة النووية االأمريكية من اأوروبا
•• عوا�صم-وكاالت:

الثالثاء،  بولندا  اإىل  زي��ارة  خ��الل 
الربيطاين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ق����ال 
خليار  اإن  ج���و����ص���ن���ون  ب����وري���������س 
يعني  اأوكرانيا  مل�صاعدة  الع�صكري 

الدخول يف حرب مع رو�صيا.
ح��ظ��ر طريان  ف��ر���س  اأن  واأو����ص���ح 
الإ�صقاط  �صيدفعنا  اأوك��ران��ي��ا  ف��وق 
مقاتالت رو�صية ما يعني الدخول 
اأن  يف احل��رب. وج��دد التاأكيد على 
ه��ج��وم رو���ص��ي��ا ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا لن 
يعرف  وح��ده  بوتن  وت��اب��ع  ينجح، 
ملاذا �صن هذه احلرب على اأوكرانيا

الوزراء  رئي�س  با�صم  الناطق  ق��ال 
جون�صون  ب���وري�������س  ال���ربي���ط���اين 
الربيطانية  احلكومة  اإن  الثالثاء 
م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ط����رد رو����ص���ي���ا من 
جم��ل�����س االأم����ن ال����دويل وه���ي من 
االأع�صاء الدائمن فيه، اإثر غزوها 

الأوكرانيا.
الوزراء  رئي�س  لل�صحافين  وق��ال 
مل يتخذ موقفا من ذلك بعد. لكن 
ميكننا القول اإننا نريد عزل رو�صيا 
اخليارات  كل  و�صندر�س  دبلوما�صيا 

التي تف�صي اإىل ذلك.
الرو�صي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وات��ه��م 
الثالثاء،  اأم�س  الف��روف،  �صريغي 
م�صار  ب�صلوكه  االأوروب����ي،  االحت���اد 

اأوكرانيا ق�صفا براجمات ال�صوارخ 
ك��ي��ي��ف، و���ص��ل اجلي�س  يف حم��ي��ط 
اإىل مدينة خ��ري���ص��ون يف  ال��رو���ص��ي 
جزيرة  �صبه  قرب  اأوكرانيا،  جنوب 
مو�صكو،  ل�صيطرة  اخلا�صعة  القرم 
واأقام نقاط تفتي�س على م�صارفها، 
البلدية.  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  م���ا  وف����ق 
على  اإقليمي  حاكم  اأعلن  وتزامناً، 
ف��ي�����ص��ب��وك م��ق��ت��ل اأك������ر م����ن 70 
رو�صي  ق�صف  يف  اأوكرانيا  ع�صكريا 

ال���ع���ق���وب���ات ب����دال م���ن احل������وار مع 
رو�صيا ب�صاأن االأزمة االأوكرانية.

وقال الفروف يف كلمة مبوؤمتر نزع 
االأ�صلحة: "نتخذ جميع االإجراءات 
املمكنة ملنع ظهور االأ�صلحة النووية 

يف اأوكرانيا.
وط��ال��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�صي 
مب������غ������ادرة االأ�����ص����ل����ح����ة ال����ن����ووي����ة 
االأم����ريك����ي����ة ال��������دول االأوروب������ي������ة 
املتحدة،  ال���والي���ات  اإىل  وع��ودت��ه��ا 
ح���ي���ث ق�����ال ال����وق����ت ح�����ان مل���غ���ادرة 
من  االأم��ريك��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  االأ�صلحة 

اأوروبا.
ت����زال  ال  اأن  الف��������روف  واأ�������ص������اف 
نووية  تكنولوجيا  اأوك��ران��ي��ا  ل��دى 
اأال ن�صتجيب  �صوفياتية وال ميكننا 

لهذا اخلطر.
اإن االحت���اد االأوروب����ي اختار  وق���ال 
احلوار  م��ن  ب��دال  العقوبات  م�صار 
اأن اأوكرانيا  مع رو�صيا، م�صريا اإىل 
وبدعم من الغرب قامت بانتهاكات 
منطقة  يف  االإن�����������ص�����ان  حل�����ق�����وق 

دونبا�س.
وق��اط��ع��ت وف����ود ك��ث��رية م��ن بينها 
اأوك���ران���ي���ا وال�����دول ال��غ��رب��ي��ة كلمة 
الف������روف خ����الل ب���ث م���وؤمت���ر نزع 
االأ�صلحة كلمته، فباتت القاعة �صبه 

فارغة.
عند  القاعة  الدبلوما�صيون  وغ��ادر 

امل�صجل  الف��������رورف  خ���ط���اب  ب�����دء 
م�صبقا وفقما ذكرت فران�س بر�س.

الع�صكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ودخ��ل��ت  ه���ذا 
الثالثاء،  اأوك���ران���ي���ا،  يف  ال��رو���ص��ي��ة 
ي��وم��ه��ا ال�������ص���اد����س، ف��ي��م��ا جت���ددت 
الغارات اجلوية الرو�صية على مدن 
كييف وخاركيف وخري�صون، و�صط 
رو�صية جرت  اإن��زال جوي  حماولة 

�صباح اأم�س �صمال كييف.
ال����ت����ط����ورات اإىل  اآخ�������ر  واأ�������ص������ارت 

الطريق  يف  جديدة  رو�صية  ح�صود 
جهود  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ك��ي��ي��ف  اإىل 
املزيد  لفر�س  متوا�صلة  �صيا�صية 
من العقوبات على رو�صيا من اأجل 

وقف احلرب.
ويف ت���ط���ور الف������ت، ذك�����ر االإع������الم 
الرو�صية  ال��دف��اع��ات  اأن  ال��رو���ص��ي 
مطارا  ا�صتهدف  �صاروخا  اأ�صقطت 

يف مقاطعة رو�صتوف.
وفيما اأظهرت املقاطع القادمة من 

العقوبات: حرب زهيدة التكلفة 
التاريخ! يف  اأب��ًدا  تنجح  مل 

•• الفجر -خرية ال�صيباين:

الأوكرانيا،  رو�صيا  غزو  مواجهة  يف 
ل�����ّوح ال���غ���رب، يف ال���وق���ت احل����ايل، 
االقت�صادية  ال���ع���ق���وب���ات  ب����ورق����ة 
�صل�صلة  ع�����ن  واأع�����ل�����ن  وامل�����ال�����ي�����ة، 
ا�صتخدم  ����ص���الح  م���ن���ه���ا.  ج����دي����دة 
وال  االأخ���رية،  ال�صنوات  يف  بانتظام 
املتحدة.  ال��والي��ات  قبل  م��ن  �صيما 
كورنيل  بجامعة  واالأ���ص��ت��اذ  امل����وؤرخ 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وم��وؤل��ف بحث 
ييل  ج��ام��ع��ة  م��ن�����ص��ورات  يف  متميز 
ب���ع���ن���وان ال�������ص���الح االق���ت�������ص���ادي، 
تاريخ  يف  انغم�س  مولدر  نيكوال�س 
العقوبات، ومالحظته ال تتزحزح: 

مل تكن فاعلة اأبًدا.
واالنتقام  التجارية  *ال��ت��ه��دي��دات 
القدمية  ال��ع�����ص��ور  م��ن��ذ  م���وج���ودة 
يتتبع  ث���ي���و����ص���ي���دي���دز  اأن  -ح���ت���ى 
البيلوبوني�صية  احلرب  يف  وجودها 
ال�صالح  ه�����ذا  اإن  ت���ق���ول  -ل���ك���ن���ك 
االقت�صادي مل ي�صتخدم على نطاق 
العاملية  احل�����رب  زم����ن  اال  وا����ص���ع 

االوىل... ملاذا؟
ي�صنع  م���ا  اإىل  ن��ع��ود  اأن  ع��ل��ي��ن��ا   -
اجلميل.  ال����زم����ن  ح��ق��ب��ة  ج���وه���ر 
مت���ي���زت ����ص���ن���وات م���ا ق��ب��ل احل���رب 
املتزايد  املتبادل  بالعوملة واالعتماد 
هو  ال��رتاب��ط  وه��ذا  لالقت�صادات. 
بداية  يف  احل��ل��ف��اء،  �صيدفع  ال���ذي 
اقت�صادية  حرب  �صن  اإىل  ال�صراع، 

اأخرى.      )التفا�صيل �س11(

ا�ستباكات عنيفة بني اجلي�س الليبي واملعار�سة الت�سادية
•• طرابل�س-وكاالت:

وقوات  الليبي  الوطني  اجلي�س  كتائب  اإح��دى  بن  عنيفة  مواجهات  اندلعت 
تابعة للمعار�صة الت�صادية يف منطقة جنوب مدينة الكفرة، ال تبعد كثريا عن 

احلدود الت�صادية.
وقالت م�صادر مطلعة ل�صكاي نيوز عربية، اإن قوات اجلي�س جنحت يف تنفيذ 
كمن حمكم للعنا�صر الت�صادية، ما اأ�صفر عن مقتل 26 فردا منهم، باالإ�صافة 
اإىل �صبط 14 اآخرون. و�صبق اأن اأعلن اجلي�س الليبي املثلث احلدودي مع كل 
من ال�صودان وت�صاد منطقة ع�صكرية مغلقة، يف 13 يناير املا�صي، وغلق املنافذ 
احلدودية فيها، ومنع مرور املركبات اخلا�صة و�صاحنات النقل املختلفة، وذلك 

ل�صبط احلالة االأمنية هناك.
واأو�صحت امل�صادر اأن القوات متكنت من ال�صيطرة على اأربعة اآليات م�صلحة 
ي�صتخدمها الت�صاديون يف التنقل عرب املناطق احلدودية الوعرة، فيما تتوا�صل 

املواجهات ومطاردة فلول عنا�صر املعار�صة.
اجلي�س  خو�س  اإىل  الرجباين  حممد  العميد  اال�صرتاتيجي  اخلبري  واأ���ص��ار 
الليبي مواجهات ب�صفة متكررة مع املعار�صة الت�صادية، التي دائما ما حتاول 
ا�صتخدام الداخل الليبي ل�صن هجمات يف عمق ت�صاد، وقد اأ�صفرت اإحدى تلك 

الهجمات عن مقتل الرئي�س الت�صادي ال�صابق اإدري�س ديبي.
واأ�صاد الرجباين بقدرة اجلي�س على جمابهة تلك العنا�صر، وتكبيدها خ�صائر 
فادحة، خ�صو�صا واأنها تورطت يف ال�صراع الليبي عرب حتالفات مع جمموعات 
م�صلحة خالل ال�صنوات املا�صية، وت�صببت يف االإ�صكاالت االأمنية جنوب البالد، 

واأي�صا يف املنطقة الغربية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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الروبوت “األرتا 3” يوؤدي عر�سه املو�سيقي 
العاملي )مريور( يف اإك�سبو دبي

اأخبار الإمارات

بعد غلق »امل�سيقني« اأمام �سفن 
رو�سيا.. ماذا يعني القرار الرتكي؟

عربي ودويل

م�ستقبل ت�سل�سي على 
املحك بعد �سنوات جميدة 

الفجر الريا�سي

مكتوم بن حممد بن را�سد وذياب بن حممد بن زايد 
ي�سهدان ربط اإمارتي اأبوظبي ودبي بخط قطار مبا�سر

•• اأبوظبي- دبي -وام:

يف تطور رئي�صي الأكرب م�صروع بنية حتتية يف دولة االإمارات، �صهد �صمو ال�صيخ مكتوم 
وزير  ال���وزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  دب��ي،  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�صد  بن  بن حممد 
املالية و �صمو ال�صيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
باخلط  ودب��ي  اأبوظبي  اإم��ارت��ي  -رب��ط  للقطارات،  االحت��اد  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
الرئي�صي ل�قطار االحتاد، حيث قام �صموهما بتثبيت القطعة االأخرية على �صكة القطار 
االإمارتن،  بن  واالقت�صادي  اللوج�صتي  التكامل  من  جديدة  مرحلة  ببدء  اإي��ذان��اً   ،
ومتهيداً لربط بقية اإمارات الدولة ب�صبكة وطنية متكاملة لل�صكك احلديدية يف دولة 
اإط��ار الربنامج  اأبوظبي ودب��ي يف  اإمارتي  الرئي�صي بن  اإجن��از اخلط  ياأتي  االإم���ارات. 
الوطني لل�صكك احلديدية والذي اأطلقته دولة االإمارات موؤخراً، وحتت مظلة م�صاريع 
اخلم�صن، حيث يعترب الربنامج والذي تقدر قيمته اال�صتثمارية ب� 50 مليار درهم، 
الدولة كافة، والهادفة  اإم��ارات  ال��ربي على م�صتوى  اأك��رب منظومة من نوعها للنقل 

اإىلر�صم م�صار قطاع ال�صكك احلديدية لل�صنوات والعقود املقبلة.  )التفا�صيل �س3(

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئي�س 
الرو�سي االأزمة مع اأوكرانيا وملف الطاقة 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بحث 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة ه��ات��ف��ي��ا م��ع ال��رئ��ي�����س الرو�صي 
االإقليمية  الق�صايا  م��ن  ع���دداً  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 
وال��دول��ي��ة..يف اإط���ار االت�����ص��االت وامل��ب��اح��ث��ات التي 
ي��ج��ري��ه��ا ���ص��م��وه وال���ت���ي ���ص��م��ل��ت رئ��ي�����س ال������وزراء 
الفرن�صي  والرئي�س  جون�صون  بوري�س  الربيطاين 

اإميانويل ماكرون.
اآخر التطورات  واطلع �صموه خالل االت�صال على 
اجلارية حالياً، كما مت التطرق للعالقات الثنائية 
ب��ن ال��ط��رف��ن وم��ل��ف ال��ط��اق��ة يف ���ص��وء التعاون 
الرو�صي مع منظمة الدول امل�صدرة للنفط اأوبك .

ا�صتقرار  على  املحافظة  �صرورة  على  االتفاق  ومت 
�صوق الطاقة العاملي. كما اأطلع �صموه من الرئي�س 
واأكد  اأوكرانيا،  مع  االأزم��ة  تطورات  على  الرو�صي 
ي�صمن  ل���الأزم���ة مب��ا  ال�صلمي  احل���ل  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 

م�صالح كافة االأطراف واأمنهما القومي.
ا���ص��ت��م��رار االت�صاالت  ���ص��م��وه ع��ل��ى ����ص���رورة  واأك����د 
وامل�������ص���اورات اجل����ادة حل��ل االأزم�����ة وال��ت��و���ص��ل اإىل 

ت�صوية �صيا�صية مبا يحقق ال�صلم واالأمن العاملي.
ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق اأك���د ���ص��م��وه اأن دول���ة االإم�����ارات 
املعنية  �صتوا�صل ات�صاالتها مع خمتلف االأط��راف 

بهدف امل�صاعدة يف اإيجاد حلول �صيا�صية لالأزمة.

لبلدة اأوختريكا.
رئي�س  �صينيجوبوف،  اأول��ي��ج  وق��ال 
اإن  االأوك��ران��ي��ة،  خ��ارك��ي��ف  منطقة 
الرو�صية  ال�����ص��اروخ��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
اأ�صابت مركز ثاين اأكرب مدينة يف 
اأوكرانيا مبا �صمل املناطق ال�صكنية 
اأعلنت  وف���ي���م���ا  االإدارة،  وم���ب���ن���ى 
املدنين،  ع�صرات  مقتل  اأوك��ران��ي��ا 
دونيت�صك  يف  االنف�صاليون  اأع��ل��ن 
اأوك���راين  لق�صف  االإق��ل��ي��م  تعر�س 
ا����ص���ت���ه���دف امل����دن����ي����ن وامل���ن�������ص���اآت 
احل���ي���وي���ة يف م��ن��ط��ق��ة دون���ب���ا����س. 
واأف��������ادت وك���ال���ة اأن����ب����اء اأوك���ران���ي���ا 
الر�صمية بق�صف رو�صي على عيادة 
اأك��د اجلي�س  للن�صاء يف كييف. كما 
االأوكراين اأن رو�صيا ق�صفت البالد 

ب�113 �صاروخا من نوع اإ�صكندر.
ال�صيناتور  ق����ال  وا����ص���ن���ط���ن،  ويف 
ال����دمي����ق����راط����ي، ك���ري�������س م����رييف، 
امل��ع��رك��ة يف  ���ص��ري: »اإن  اإي��ج��از  بعد 
وطويلة«،  دموية  �صتكون  اأوكرانيا 
اجلمهوري  ال�����ص��ي��ن��ات��ور  دع���ا  فيما 
غ����راه����ام ل���ف���ر����س ع���ق���وب���ات على 
القطاع النفطي الرو�صي. كما لفتت 
املتحّدثة با�صم البيت االأبي�س، جن 
ال  املّتحدة  الواليات  اأّن  اإىل  �صاكي، 
ت��رى وق��وع ح��رب ن��ووي��ة يف االأفق، 
م�����ص��ددة على اأن��ه��ا ل��ن ت��رف��ع حالة 

التاأهب الق�صوى.

وا�سنطن تتهم 12 دبلوما�سيًا 
رو�سيًا بعد طردهم بالتج�س�س

•• وا�صنطن-وكاالت:

الدبلوما�صين  وا�صنطن  اتهمت 
12 من بعثة بالدهم  ال�  الرو�س 
لدى االأمم املتحدة والذين قررت 

طردهم بعمالء ا�صتخبارات.
با�صم  للمتحدثة  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
ال��ب��ع��ث��ة االأم��ري��ك��ي��ة ل���دى االأمم 
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  امل���ت���ح���دة 
والبعثة  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأب��ل��غ��ت 
ال��رو���ص��ي��ة ال��دائ��م��ة ل���دى االأمم 
امل��ت��ح��دة ب��اأن��ه��ا ب��ا���ص��رت اإج����راءات 
ا���ص��ت��خ��ب��ارات يف  12 عميل  ط��رد 
البعثة الرو�صية ا�صتغلوا �صفتهم 
الدبلوما�صية يف الواليات املتحدة 
على  جت�ص�س  اأن�صطة  ليمار�صوا 

اأمننا القومي.
و�صّددت املتحدثة على اأّن التدبري 
كان قيد التح�صري منذ اأ�صهر، يف 
اإ�صارة يبدو اأّن الهدف منها متييز 
اخلطوة عن الرد االأمريكي على 
على  رو�صيا  ت�صنها  التي  احل��رب 

اأوكرانيا.
االأمريكي  ال�صفري  م�صاعد  وك��ان 
لدى االأمم املتحدة ريت�صارد ميلز 
اأكد اأن �صبب طرد الدبلوما�صين 
مع  تن�صجم  ال  اأن�صطة  ال��رو���س  

�صفتهم.
ومن جهته، ندد ال�صفري الرو�صي 
لدى وا�صنطن اأناتويل اأنطونوف 
بالنهج العدائي، مبدياً خيبة اأمل 

كبرية من االإدارة االأمريكية. 

قال �إنه �سي�سرب �لأمن �لقومي
تون�س: الد�ستوري احلر ُيحذر من انفجار اجتماعي

•• الفجر - تون�س:

حذر احلزب الد�صتوري احلر يف بيان له اأم�س الثالثاء، من خطورة ما اعتربه 
التمطيط املتعمد يف الفرتة اال�صتثنائية وتوا�صل احلكم املطلق لغاية حتقيق 

الرغبات وامل�صاريع ال�صيا�صية ال�صخ�صية للرئي�س قي�س �صعيد. 
املتتالية  ل��ل��ق��رارات احلكومية  اخل��ط��رية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  احل���زب  ح��ذر  كما 
االإنتاج  تكلفة  ارت��ف��اع  اإىل  ���ص��ي��وؤدي  م��ا  وه��و  امل��ح��روق��ات  اأ���ص��ع��ار  بالرتفيع يف 
وتدهور القدرة ال�صرائية للمواطنن يف ظل انعدام اأي روؤية اأو ا�صرتاتيجية 

وطنية م�صبوطة لوقف هذا النزيف واملرور اإىل االإ�صالحات العميقة،
الف�صل  ملقت�صيات  رئا�صي خمالف  باأمر  املعينة  اأن احلكومة احلالية  واعترب 
80 من الد�صتور الذي ميثل االأ�صا�س الوحيد للحالة اال�صتثنائية، مفتقدة 
بتنفيذ  التون�صين  االلتزام يف حق  واجتماعي ميكنها من  �صيا�صي  �صند  لكل 
اإر�صاء  اإ�صالحية على املدى املتو�صط والطويل مما يحتم االإ�صراع يف  برامج 
االإ�صالحات  على  وامل�����ص��ادق��ة  ال�صعب  لتمثيل  وم��وؤه��ل��ة  منتخبة  موؤ�ص�صات 
اإهمال  م�صوؤولية  االأعمال  ت�صريف  �صلطة  رئي�س  احلزب  وحّمل  اجلوهرية. 
على  العاملية  املتغريات  انعكا�صات  وجت��اه��ل  واملالية  االقت�صادية  االأول��وي��ات 

الو�صع الداخلي مما قد يت�صبب يف انفجار اجتماعي ي�صرب االأمن القومي.
واأعلن احلزب باأنه �صينظم م�صرية بالعا�صمة يوم االأحد 13 مار�س اجلاري 
على ال�صاعة العا�صرة �صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ور�صمية الإنهاء الفرتة 

اال�صتثنائية عرب حل الربملان والدعوة النتخابات ت�صريعية مبكرة.

الربملان العربي يثمن قرار جمل�س االأمن 
بت�سنيف ميلي�سيا احلوثي جماعة اإرهابية 

•• القاهرة -وام:

القرار  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����ان  ث��م��ن 
الذي اأ�صدره جمل�س االأمن اأم�س 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ب��ت�����ص��ن��ي��ف 
كجماعة اإرهابية، واإدراجهم حتت 
توريد  ع��ل��ى  امل���ف���رو����س  احل���ظ���ر 
تلك اخلطوة  وا���ص��ف��ا  االأ���ص��ل��ح��ة، 
باأنها انت�صار للحق وال�صرعية يف 

مواجهة الباطل.
بيان  -يف  العربي  ال��ربمل��ان  واأك���د 
اإ����ص���دار هذا  -اأن  اأم�����س  اأ����ص���دره 
بعد ت�صعيد  القرار جاء يف وقته 
ج���م���اع���ة احل�����وث�����ي االإره����اب����ي����ة 
العربية  اململكة  �صوب  هجماتها 
ال�صعودية ودولة االإمارات العربية 
املتحدة ف�صال عن هجماتها على 
يهدد حياة  واملوانئ مبا  املطارات 
املالحة  ح��رك��ة  ويعطل  امل��دن��ي��ن 
حركة  على  �صلبا  ويوؤثر  الدولية 

التجارة العاملية.

�نعطاف بـ 180 درجة

االأزمة االأوكرانية تنهي 75 عاًما من ال�سيا�سة اخلارجية االأملانية
•• الفجر -خرية ال�صيباين:

اأوكرانيا �صدمة حقيقية الأملانيا.  رو�صيا على  هجوم 
فهو يدفع البالد الإدراك حدود �صيا�صتها يف التاأثري 
من خالل احلوار والتجارة. برلن تعلن عن حتول 
100 مليار يورو  180 درجة بتمويل خا�س قدره 

يث  جي�صها.لتحد
اأدى عنف الهجوم الذي 
���ص��ن��ت��ه رو���ص��ي��ا يف 24 
اأوكرانيا  على  فرباير 
ال�صيا�صة  زع��زع��ة  اإىل 

اإن  الثانية.  العاملية  احل��رب  بعد  االأملانية  اخلارجية 
قناعة برلن باأنها ت�صتطيع �صمان ال�صالم من خالل 
احلوار وتطوير عالقاتها التجارية قد تراجعت اإىل 
مرتبة الوهم: مل يعد من املمكن جتاهل اأداة الردع 
الوقت  اأوروب�����ا يف  اأم����ن  ي��ع��ر���س  "بوتن  ال��ق��دمي��ة. 
»اإننا  بو�صوح.  ذل��ك  يقال  اأن  يجب  للخطر،  احل��ايل 
ن������رف������ع ال����ت����ح����دي 
ب����رب����اط����ة ج����اأ�����س 

وعزمية«.
)ال������ت������ف������ا�������ص������ي������ل 
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اأخبـار الإمـارات

�سندوق �أبوظبي للتنمية ميّول �مل�سروع �ل�سرت�تيجي بقيمة 262 مليون درهم

رئي�س اأر�س ال�سومال يد�سن اأول ج�سور طريق بربرة هرجي�سا .. وي�سيد بدور االإمارات يف دعم امل�ساريع التنموية
•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  �صارك 
اجل�صور  اأول  ت��د���ص��ن  ح��ف��ل  يف 
الرئي�صية يف م�صروع طريق بربرة 
– هرجي�صا اال�صرتاتيجي يف اأر�س 
ال�����ص��وم��ال، وال���ذي ي��اأت��ي متويله 
�صمن منحة دولة االإمارات الأر�س 
ال�صومال التي مت اإقرارها يف عام 
 330.5 2017 والبالغ قيمتها 
مليون درهم، ويديرها ال�صندوق 
م�صاريع  ع������دة  مت����وي����ل  ب����ه����دف 
تنموية ت�صاهم يف حتقيق التنمية 

امل�صتدامة يف اأر�س ال�صومال.
ف��خ��ام��ة مو�صى  امل�����ص��روع  ���ن  ود����صّ
جمهورية  رئ��ي�����س  ع���ب���دي،  ب��ي��ه��ي 
�صعادة  بح�صور  ال�صومال،  اأر���س 
ع���ب���داهلل حم��م��د ال��ن��ق��ب��ي، مدير 

ج�صور  اأوىل  ت��د���ص��ن  اإن   "  :  -
م�صروع طريق بربرة – هرجي�صا 
نقلة  ي�������ص���ّك���ل  اال�����ص����رتات����ي����ج����ي 
التنمية  حتقيق  يف  ت�صاهم  نوعّية 
االقت�صادية واالجتماعية يف اأر�س 
امل�صروع  واأن  �صّيما  ال  ال�صومال، 
وت�صدير  ا�صترياد  حركة  �صيعزز 
والزراعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
اإجناز  �صي�صهل  كما  خا�س،  ب�صكل 
الطريق مبرافقه املختلفة و�صول 
املحلية  االأ����ص���واق  اإىل  ال��ب�����ص��ائ��ع 

واالإقليمية ".
يحر�س   " ����ص���ع���ادت���ه:  واأ������ص�����اف 
على  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق 
اال�صرتاتيجية  امل�����ص��اري��ع  مت��وي��ل 
التقدم  حتقق  اأن  �صانها  من  التي 
اأر�س ال�صومال  واالزده��ار ل�صعب 
م���ب���ا����ص���ر على  ب�������ص���ك���ل  وت������وؤث������ر 

واأ�����ص����اد ف��خ��ام��ت��ه - خ����الل حفل 
االفتتاح - بالدور الريادي لدولة 
االإمارات وقيادتها يف دعم حكومة 
تنفيذ  ع���ل���ى  ال�������ص���وم���ال  اأر��������س 
براجمها التنموية، موؤكداً وقوف 
�صعب  م��ع  دائ���م  ب�صكل  االإم������ارات 
اأر�������س ال�����ص��وم��ال ومت��ك��ي��ن��ه من 
يواجهها  التي  التحديات  جت��اوز 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
وثمن ال��دور الريادي ال��ذي تقوم 
و�صندوق  االإم�����������ارات  دول������ة  ب����ه 
موا�صلة  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأر�س  يف  التنمية  م�صرية  حتقيق 
ال�صومال من خالل دعم ومتويل 
اأن  اإىل  ري���ادي���ة، الف���ت���اً  م�����ص��اري��ع 
ي�صاهم  اأن  يف  ت���اأم���ل  احل���ك���وم���ة 
– هرجي�صا  ب��رب��رة  اإجن���از طريق 
حركة  تن�صيط  يف  اال�صرتاتيجي 

امل��ك��ت��ب ال���ت���ج���اري ل���ل���دول���ة لدى 
اأر�س ال�صومال، وعدد من الوزراء 

وكبار امل�صوؤولن.
ال���ب���ال���غ طوله  وي���ع���ت���رب اجل�������ص���ر 
اجل�صور  اأك��رب  من  اأم��ت��ار،   105
م�������ص���روع طريق  ���ص��م��ن  امل���ن���ف���ذة 
اأهم  وي��رب��ط  – هرجي�صا،  ب��رب��رة 
املدن الرئي�صية يف اأر�س ال�صومال 
لدوره  اإ�صافًة  امل��ج��اورة،  واملناطق 
رب���ط ميناء  ال���ه���ام يف  االإق��ل��ي��م��ي 
ب���رب���ره اال���ص��رتات��ي��ج��ي ب��ك��ل من 
هارجي�صا عا�صمة اأر�س ال�صومال 
اأف��ري��ق��ي��ا، مم��ا يدعم  ���ص��رق  ودول 
ال����ت����ع����اون االق����ت���������ص����ادي وي���ع���زز 
االإقليمي.  ال���ت���ج���اري  ال��ن�����ص��اط 
وت�صل تكلفة م�صروع الطريق اإىل 
262 م��ل��ي��ون دره����م، ما  ح����وايل 

يعادل /71.4 مليون دوالر/.

التجارة واخلدمات الرئي�صية.
وق������ال رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة اأر������س 
ت�صعى  احلكومة  " اإن  ال�صومال: 
بالقطاعات  ل���الرت���ق���اء  ج���اه���دة 
التنموية وتطوير البنية التحتية، 
اجل�صر  اف��ت��ت��اح  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
تاأثري كبري على زيادة  �صيكون له 
ح���رك���ة ان��ت��ق��ال االأ����ص���خ���ا����س بن 
والريفية  احل�������ص���ري���ة  امل���ن���اط���ق 
خا�صة  وان�صيابية،  اآمنة  بطريقة 
خ����الل م��وا���ص��م االأم����ط����ار، حيث 
ي�صطر االآالف من ال�صكان لعبور 
امل��ائ��ي��ة الجتياز  جم���اري االأودي����ة 
حياتهم  ي��ع��ر���س  مم���ا  ال���ط���ري���ق 

للخطر".
من جهته قال �صعادة حممد �صيف 
ع���ام �صندوق  م��دي��ر  ال�����ص��وي��دي، 
املنا�صبة  بهذه   - للتنمية  اأبوظبي 

طريق  م�صروع  ويهدف  البالد." 
ب���رب���رة – ه��رج��ي�����ص��ا ك���ذل���ك اإىل 
لنقل  امل���روري���ة  احل���رك���ة  ت�صهيل 
نقل  وتكلفة  زمن  وتقليل  الركاب 
الوقود،  وا���ص��ت��ه��الك  ال��ب�����ص��ائ��ع، 
واحلد من احلوادث املرورية، اإىل 

االأولوية،  ذات  التنموية  براجمها 
يقوم  ال�����ص��ن��دوق  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
امل�صاريع  م��ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��م��وي��ل 
احليوية يف قطاعات متنوعة مثل 
ال��ط��اق��ة وال��ن��ق��ل، مم���ا ي��ع��زز من 
ت�صهده  ال���ذي  التنموي  الن�صاط 

الناجتة  االنبعاثات  جانب خف�س 
املركبات، كما وي�صاهم  من ع��وادم 
االأن�صطة  ت���ع���زي���ز  يف  امل���������ص����روع 
االقت�صادية يف املدن الواقعة على 
ام��ت��داد ال��ط��ري��ق ورب��ط��ه��ا باملدن 

الرئي�صية يف اأر�س ال�صومال.

قدمت 25,870 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

ال�سحة جتري 420,289 فح�سا ك�سفت عن 478 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و1,485 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 420،289 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.    و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س 
يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف 
عن 478 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 880،451 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
خالل االأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،301 حالة.
1،485 حالة جديدة مل�صابن بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �صفاء     و 
املر�س  اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 835،526 حالة.
تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
 24 ال�  ال�صاعات  خالل  "كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   25،870

ام�س  التي مت تقدميها حتى  يبلغ جمموع اجلرعات  وبذلك  املا�صية 
24،170،209 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 244.38 جرعة لكل 

�صخ�س.  100
 "  19  - " كوفيد  ال���وزارة لتوفري لقاح  ذل��ك متا�صيا مع خطة  ياأتي 
اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي  اإىل الو�صول  و�صعياً 
" كوفيد  اأع��داد احل��االت وال�صيطرة على فريو�س  �صت�صاعد يف تقليل 

."19 -

�سهدها �سموه..�إطالق �ملبادرة �لوطنية للحد من فقد �لغذ�ء وهدره )نعمة(

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية االقتداء باأجدادنا الذين كانوا اأكرث تر�سيدًا ال�ستهلك الغذاء مبا يحقق اال�ستدامة
•• اأبو ظبي -وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ����ص���ه���د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
..اإط����الق  اأم�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ال��وط��ن��ي��ة للحد م��ن فقد  امل���ب���ادرة 
" التي  " ن��ع��م��ة  وه������دره  ال����غ����ذاء 
انبثقت نتيجة تعاون م�صرتك بن 
 " والبيئة  املناخي  التغري  " وزارة 
و"ديوان  االإمارات"  موؤ�ص�صة  و" 
لو�صع   " اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل 
اإىل  تهدف  اإ�صرتاتيجية  منظومة 
اأه���داف  لتحقيق  اجل��ه��ود  تكثيف 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
العربية  االإم���ارات  لدولة  الغذائي 
الغذاء  فقد  م��ن  احل��د  يف  املتحدة 
بحلول   50% ب��ن�����ص��ب��ة  وه�������دره 
مع  وذل����ك مت��ا���ص��ي��اً   2030 ع����ام 
الهدف 12.3 من اأهداف التنمية 

امل�صتدامة لالأمم املتحدة.
وي����ه����دف اإط�������الق امل�������ب�������ادرة..اإىل 
م���واج���ه���ة ف���ق���د ال�����غ�����ذاء وه�����دره 
اإ�صرتاتيجية  منظومة  وت�صكيل 
للت�صجيع  ال���دول���ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
االإيجابية  ال�صلوكيات  تبني  على 
الغذاء،  ا���ص��ت��ه��الك  يف  وال��رت���ص��ي��د 
مع  يتوافق  مب��ا  امل���وارد  ال�صتدامة 
االإم����ارات،  ل��دول��ة  الوطنية  القيم 
امل�صوؤولية  اأ���ص�����س  اإىل  وا���ص��ت��ن��اداً 
الوطنية  امل��وارد  واإدارة  املجتمعية، 

بكفاءة.

اإيجابية ت�صهم يف خف�س م�صتويات 
من  بو�صفها جزءاً  والهدر،  الفقد 
لكل فرد من  املجتمعية  امل�صوؤولية 

اأفراد املجتمع.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ه��ي��ان..اأه��م��ي��ة نقل  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�����ص��ل��وك��ي��ات امل��ت��اأ���ص��ل��ة يف ج���ذور 
االأجيال  اإىل  االإم���ارات���ي  املجتمع 
احل����ال����ي����ة وامل����ق����ب����ل����ة ل����الق����ت����داء 
ب��اأج��دادن��ا واآب��ائ��ن��ا االأوائ����ل الذين 
ال�صتهالك  ت��ر���ص��ي��داً  اأك����ر  ك��ان��وا 

الغذاء مبا يحقق اال�صتدامة.
وح����ث ���ص��م��وه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ثقافة 
االلتزام وامل�صوؤولية امل�صرتكة لدى 
وت�صحيح  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ج��م��ي��ع 
املجتمعية  وال�صلوكيات  املمار�صات 

الغذاء  فقد  م��ن  للحد  م�صرتكة، 
وه��������دره ع����رب ���ص��ل�����ص��ل��ة االإم��������داد 
الغذائية، ابتداًء من عملية االإنتاج 
ت�صمل  وال���ت���ي  اال����ص���ت���ه���الك  اإىل 
املزارع، ال�صركات، املوزعين، بائعي 

التجزئة حتى االأفراد.
" اإىل  " نعمة  ت��ه��دف م��ب��ادرة  كما 
لتحديد  تخ�ص�صية  درا�صة  اإج��راء 
الغذاء وهدره  لفقد  االأ�صا�س  خط 
الت�صريعات  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اب��ت��ك��ار احللول  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ف��ي��ز  و 
ق�ص�س  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  التقنية، 
ودعمها  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال��ن��ج��اح 
ت�صتهدف  م���ن�������ص���ة  خ�������الل  م�����ن 
لالأفراد  امل�صرتكة  اجلهود  تنظيم 
الوعي  ون�صر  وتوحيدها  واملجتمع 

تر�صيد  اإط�����������ار  ويف  م���������ص����ت����دام 
�صلوكيات  وت���ب���ن���ي  اال����ص���ت���ه���الك 
م�����ص��ت��دام��ة..ت��اأت��ي م��ب��ادرة " نعمة 
هدر  معدل  خف�س  ُم�صتهدفة   "
يواكب  مب��ا   50% بن�صبة  ال��غ��ذاء 
الهدف 12.3من اأهداف التنمية 
امل�����ص��ت��دام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة، عرب 
توجهن رئي�صين االأول ي�صتهدف 
ال���ت���ن�������ص���ي���ق م������ع ج���م���ي���ع ج���ه���ات 
احلكومي  القطاعن  وموؤ�ص�صات 
املنظمات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واخل���ا����س 
املجتمعية غري احلكومية خلف�س 
ه�����در ال����غ����ذاء وف����ق����ده ، وال���ث���اين 
واملعرفة  ال��وع��ي  تعزيز  ي�صتهدف 
اال�صتدامة  ب�صلوكيات  املجتمعية 
الغذاء." و  وا���ص��ت��ه��الك  اإن���ت���اج  يف 

ح�صر اإطالق املبادرة..�صمو ال�صيخ 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل و�صمو 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�صو  اآل 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ذي�����اب ب���ن حممد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديوان  اآل  ب��ن زاي���د 
ال�صيخ  ومعايل  اأبوظبي  عهد  ويل 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
فخر  مكتب  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الوطن وعدد من امل�صوؤولن.
" على  " ن��ع��م��ة  م���ب���ادرة  و�صتعمل 
احلكومية  الهيئات  جهود  تن�صيق 
غري  واملنظمات  اخلا�س  والقطاع 
مظلة  حت��ت  واملجتمع  احلكومية 

التي تت�صبب يف هدر املواد الغذائية 
ل�صمان ا�صتدامة مواردنا الغذائية 
اهلل  اأنعم  التي  النعم  من  وغريها 
تعاىل بها علينا وجت�صيد توجهات 

الدولة نحو م�صتقبل م�صتدام.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل مرمي 
بنت حممد املهريي وزيرة التغري 
الغذاء  فقد  :"اإن  والبيئة  املناخي 
فوفقاً  عاملياً،  وه��دره ميثل حتدياً 
لتقرير منظمة االأغذية والزراعة 
 " " ال��ف��او  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
العاملي  االإن��ت��اج  %30 م��ن  ُي��ه��در 
يعادل  م��ا  اأي  الغذائية،  امل���واد  م��ن 

." �صنوياً  طن  مليون   1.3
واأ�صافت معاليها اأنه : " انطالقاً 
من توجه الدولة الإيجاد م�صتقبل 

املجتمعي واأهمية تبني ال�صلوكيات 
االإيجابية.

�صراكات  نعمة"   " م��ب��ادرة  وتعقد 
موؤ�ص�صات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وا���ص��ع��ة 
ال�����ق�����ط�����اع اخل������ا�������س وال����ه����ي����ئ����ات 
والفنادق  واملجتمعية  احلكومية 
التجزئة  ب��ج��ان��ب جت���ار  وامل��ط��اع��م 
واجلامعات واملدار�س وغريهم من 

ال�صركاء.
ومن اأبرز االأهداف االإ�صرتاتيجية 
معاجلة  ه�����ي  "نعمة"  مل�����ب�����ادرة 
االأ�صباب اجلذرية وراء ال�صلوكيات 
التي توؤدي اإىل فقد الغذاء وهدره 
ب���ه���دف ت��غ��ي��ري ال�����ص��ل��وك��ي��ات على 
اأجل  املتو�صط والطويل من  املدى 
�صلوكيات  اكت�صاب  على  الت�صجيع 

دعت معاليها االأفراد وجميع فئات 
املبادرة  م��ع  التفاعل  اإىل  املجتمع 
اال�صتدامة  ���ص��ل��وك��ي��ات  الك��ت�����ص��اب 
ال��ت��ي م��ن دوره����ا ت��ع��زي��ز توجهات 
اأف�صل  م�صتقبل  الإي��ج��اد  ال��دول��ة 

لالأجيال احلالية واملقبلة.
تفعيل  ف��ع��ل��ي��اً يف  امل���ب���ادرة  وب�����داأت 
القطاع  م���ع  ال��ف��اع��ل��ة  ���ص��راك��ات��ه��ا 
اخلا�س واملنظمات غري احلكومية 
من  وللمزيد  املحلية.  واملجتمعت 
"نعمة" اأو  املعلومات حول مبادرة 
نحو  ال��دول��ة  م�صرية  امل�����ص��ارك��ة يف 
ب��ن��اء م�����ص��ت��ق��ب��ل م�����ص��ت��دام، يرجى 
ال����ت����وا�����ص����ل م�����ن خ������الل ال���ربي���د 
info@nema. االإل��ك��رتوين 
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�سدور العدد 578 من جملة اجلندي

•• اأبوظبي-وام: 

التابعة  "اجلندي"  جملة  اأ���ص��درت 
ل����وزارة ال��دف��اع ع��دده��ا رق���م 578 
وتناولت   .2022 م���ار����س  ل�����ص��ه��ر 
باللغتن  اجلديد  عددها  يف  املجلة 
بالبحث  واالإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الق�صايا  م����ن  ع��������دداً  وال���ت���ح���ل���ي���ل 
وامل�����و������ص�����وع�����ات احل����ي����وي����ة واأه�������م 
بوزارة  املتعلقة  واالأخبار  الفعاليات 
الدفاع والقوات امل�صلحة االإماراتية.

وجاءت "كلمة اجلندي" حتت عنوان 

ي�صاندهما  "رعاه اهلل" ،  دبي  حاكم 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ����ص���ي���دي 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اجلديد  ال��ع��دد  وي��ر���ص��د   . امل�صلحة 
االأح����داث  اأب����رز  "اجلندي"،  مل��ج��ل��ة 
واالأمنية،  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
والتطورات  ال�صالح  جديد  واأخ��ب��ار 
العلمية والتكنولوجية التي و�صلت 
والذكاء  احل��دي��ث��ة  التقنيات  اإل��ي��ه��ا 
الع�صكري.  امل��ج��ال  يف  اال�صطناعي 
الرئي�صي  ملفها  املجلة  وخ�ص�صت 

اللذين تت�صم بهما القوات امل�صلحة، 
زها بال�صرعة واملرونة والكفاءة  ومتيُّ
قدرتها  تعك�س  اأم��ور  وكلها  العالية، 
الع�صكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
اأمنه،  وحماية  ال��وط��ن  ع��ن  للدفاع 
وتعك�س جوهر القيم التي ينبغي اأن 
يت�صبَّع بها كل مواطن حري�س على 
املجلة  واأ���ص��اف��ت  بلده".  اأم���ن  دع��م 
 "8 االحت��اد  "ح�صن  اأن  كلمتها:  يف 
احتفاالت  م��ع  ت��زام��ن��اً  �صيقام  ال��ذي 
ن�صتذكر  اخلم�صن،  بعامها  الدولة 
املغفور  املوؤ�ص�س،  القائد  جهود  فيه 

"ح�صن االحتاد" حيث قالت فيها: 
الع�صكري  ال��ع��ر���س  تنظيم  "ُيَعدُّ 
كل  يقام  والذي  االحتاد"،  "ح�صن 
الدولة،  اإم����ارات  م��ن  اإم���ارة  �صنة يف 
ال�صجاعة  ف��ي��ه��ا  َت���ْظ���َه���ر  م��ن��ا���ص��ب��ة 
��ة ال��ع��ال��ي��ة التي  وال���ت���ف���اين وامل��ه��ن��يَّ
امل�صلحة،  القوات  عنا�صر  بها  تتمتع 
اأبرز  كِّن اجلمهور من م�صاهدة  ومُتَ
�صفات القوة والتكامل بن الوحدات 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 
القتاليَّة،  ال���ق���درات  ع��ل��ى  �����الع  االطِّ
واالن�صباط  االل�����ت�����زام  وم����الم����ح 

2022 للحديث  لعدد �صهر مار�س 
عن "دالالت توظيف ال�صاروخ نودول 
يف اإ�صقاط قمر ا�صطناعي قدمي" ، 
وحتليالت"،  "درا�صات  ب����اب  ويف 
درا�صة،  "اجلندي"  جم��ل��ة  اأع�����دت 
يف  اخل���ط���رة  "النفايات  ب���ع���ن���وان: 
اأخرى  ودرا�صة  الع�صكرية"،  املن�صاآت 
والدعاية  االإق��ن��اع  "قوى  ب��ع��ن��وان: 
يف ال�صلم واحلرب". واأف��ردت املجلة 
م�صاحات من �صفحاتها ال�صتعرا�س 
الكتاب  م��ن  نخبة  وحت��ل��ي��الت  اآراء 
وال��ع��رب للحديث عن  االإم��ارات��ي��ن 

ل����ه ال�����ص��ي��خ زاي������د ب����ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
تطوير  ثراه" يف  اهلل  "طيب  نهيان 
واالرتقاء  وتقدمها  امل�صلحة،  قواتنا 
املرحلة  هذه  اإىل  اأو�صلها  وما  بها.. 
دعم  اإال  وع����ت����اداً،  ع����دة  امل���ت���ط���ورة، 
ب��ق��ي��ادة �صاحب  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
االأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
اهلل"،  "حفظه  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

ال��ق�����ص��اي��ا واالأم�������ور التي  خم��ت��ل��ف 
تهم ال��ق��راء. ذوجت���در االإ���ص��ارة اإىل 
منذ  ت��ع��م��ل  "اجلندي"  جم��ل��ة  اأن 
تاأ�صي�صها عرب نخبة من اأبرز الكتاب 
الدفاعي  امل��ج��ال  يف  واملتخ�ص�صن 
العامل،  اأنحاء  واالأمني من خمتلف 

وتقارير  وبحوث  درا�صات  ن�صر  على 
متخ�ص�صة،  ع�����ص��ك��ري��ة  وم���ل���ف���ات 
تتناول بالبحث والتحليل عدداً من 
الق�صايا واملو�صوعات احليوية التي 
تهم املتابع يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة العربية والعامل.
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اأخبـار الإمـارات
املوارد الب�سرية والتوطني توؤكد على تاأدية االأجور مبواعيد ا�ستحقاقها عرب نظام حماية االأجور

•• دبي -وام: 

اأكدت وزارة املوارد الب�صرية والتوطن �صرورة التزام اأ�صحاب العمل بتاأدية 
االأجور للعاملن لديهم يف مواعيد ا�صتحقاقها وعلى النحو املتفق عليه يف 

عقد العمل من خالل نظام حماية االأجور.
جاء ذلك مبوجب قرار وزاري تنفيذا للمر�صوم بقانون احتادي ب�صاأن تنظيم 
اإط��ار تعزيز احلماية يف �صوق  التنفيذية وذلك يف  العمل والئحته  عالقات 
العمل مبا ي�صهم يف زيادة جاذبية وانتاجية ال�صوق وا�صتقرار عالقة العمل 
ل�صوق  الت�صريعية  املنظومة  م�صتهدفات  اأب��رز  اأح��د  يعد  ما  وهو  التعاقدية 
املوارد  وزارة  يف  التفتي�س  اأنظمة  اإدارة  مدير  الن�صي  حم�صن  وق��ال  العمل. 
ا�صتحقاقه  م��وع��د  يف  اأج���ره  على  العامل  ح�صول  اإن  وال��ت��وط��ن  الب�صرية 
وبالقدر املتفق عليه يف عقد العمل يعد واحدا من احلقوق التي يتوجب على 

اأ�صحاب العمل االإيفاء بها. ودعا اأ�صحاب العمل اىل التقيد التام بتاأدية اأجور 
العاملن لدى من�صاتهم من خالل نظام حماية االأجور الذي يعمل مبوجب 
االأج��ور وذلك من خالل  �صداد  وتي�صري  ت�صهيل  �صاأنها  الكرتونية من  الية 

ال�صراكة اال�صرتاتيجية مع م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي.
اإنه مبوجب القرار ال��وزاري و�صعت ال��وزارة منهجية تت�صمن  وقال الن�صي 
اإج��راءات متدرجة حيال املن�صاآت غري امللتزمة بتاأدية االأجور يف مواعيدها 
من خالل نظام حماية االأج��ور وذلك وفقا ملدد التاأخري يف ال�صداد وحجم 

املن�صاأة وعدد ون�صبة العاملن غري احلا�صلن على اجورهم.
من  ال��وزارة  يف  االلكرتوين  والتفتي�س  الر�صد  منظومة  اأهمية  اىل  واأ�صار 
تنفيذ  خ��الل  من  �صيما  ال  لالأجور  �صدادها  ل�صمان  املن�صات  متابعة  حيث 
الزيارات امليدانية للمن�صات غري امللتزمة وحث اأ�صحابها على تاأدية االأجور 

من خالل النظام.

فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم اأمري الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير
•• اأبوظبي-وام:

بعثت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة 
�صاحب  ح��رم  اإىل  تهنئة  بر�صالة  االإمارات"،  "اأم  االأ�صرية  التنمية 
ال�صمو االأمري ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح ، �صاحبة ال�صمو 
وذكرى  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  اجلا�صم  �صليمان  �صريفة  ال�صيخة 

حترير دولة الكويت ال�صقيقة.
اأعرب ل�صموك ول�صاحب  اأن  " ُيطيب يل  وفيما يلي ن�س الر�صالة: 
اأمري دولة الكويت عن  ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح  ال�صمو 

التهاين واأوفى االأماين مبوفور ال�صحة والعافية ومو�صول  اأ�صدق 
االأفراح وامل�صرات، كما اأعرب لكم عن م�صاطرتي اإياكم فرحة االحتفال 
جمددة  للتحرير،   31 ال�  والذكرى  املجيد   61 ال�  الوطني  بالعيد 
لكم التعبري عن اعتزازي مبا يجمع دولة االإمارات العربية املتحدة 
التاريخية  الروابط  و�صعبينا من  واأ�صرتينا  ال�صقيقة  الكويت  ودولة 
العميقة وباالأخوة الرا�صخة والتي تزداد قوة و�صالبة يوماً بعد يوم 
الكويت  املنا�صبة املجيدة ودول��ة  ُيعيد هذه  اأن  ... �صائلن اهلل تعاىل 
واالأمن  واملجد  العز  وب��دوام  والرخاء  التقدم  باطراد  تنعم  ال�صقيقة 
ال�صيخ  ال�صمو  الر�صيدة ل�صاحب  القيادة  واالأم��ان واالزده��ار يف ظل 

نواف االأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت.."

�كتمال خط �لقطار �لذي يبلغ طوله 256 كم و��ستمر �لعمل عليه 47 مليون �ساعة عمل 

مكتوم بن حممد بن را�سد وذياب بن حممد بن زايد ي�سهدان ربط اإمارتي اأبوظبي ودبي بخط قطار مبا�سر �سمن �سبكة قطار االحتاد

امل�صتوين االإقليمي والعاملي. وقال 
�صمو ال�����ص��ي��خ ذي���اب ب��ن حم��م��د ". 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة ح��ري�����ص��ة على 
اإجناز هذا امل�صروع الوطني الكبري 
واملعايري  املوا�صفات  اأف�صل  �صمن 
تفوق  لرت�صيخ  عليه  وت��راه��ن   ...
وت��ن��اف�����ص��ي��ة دول�����ة االإم��������ارات على 
�صموه  اأك����د  ك��م��ا  الطويل"  امل����دى 
بن  ال���رئ���ي�������ص���ي  اخل�����ط  "اإجناز 
رئي�صية  ودب��ي هو حمطة  اأبوظبي 
وحمطة  االحت���اد...  قطار  مل�صروع 
التكامل  م�������ص���رية  يف  رئ���ي�������ص���ي���ة 
دولة  يف  وال��ت��ن��م��وي  االق��ت�����ص��ادي 
خالل  �صموهما  واطلع  االإمارات" 
اأعمال  ا�صتكمال  على  املوقع  زي��ارة 

واالقت�صادية،  ال�صناعية  امل��راك��ز 
املتواجدين  لكافة  التنقل  وتي�صري 
على اأر���س دول��ة االإم���ارات، موؤكداً 
لربط  االقت�صادية  "االآثار  �صموه 
اأبوظبي ودب��ي ع��رب قطار  اإم��ارت��ي 
طويلة  ل�����ص��ن��وات  �صتمتد  االحت����اد 

قادمة".
كبري  "اإجناز  ����ص���م���وه:  ق����ال  ك��م��ا 
لقطار االحتاد برئا�صة اأخي ال�صيخ 
ذي�������اب ب����ن حم�����م�����د... وامل�������ص���روع 
االإم����ارات  دول���ة  تناف�صية  ���ص��ريف��ع 
كافة  ب���ن  االحت������اد  روح  وي���ر����ص���خ 

مناطقها".
ذياب  ال�صيخ  �صمو  اأك��د  جانبه  من 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 

بكفاءة  يعملون  ال��ذي��ن  للقطارات 
نحو تطوير م�صروع �صبكة ال�صكك 
احلديدية لدولة االإمارات، واإجناز 
الزمني  اجل�������دول  م���راح���ل���ه���وف���ق 
كافة  مع  بالتعاون  وذل��ك  املعتمد، 
احتادياًوحملياً  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 
تقدمي  على  با�صتمرار  واحل��ر���س 
ك��اف��ة اأ���ص��ك��ال ال��دع��م ال����الزم لهذا 
واال�صرتاتيجي،  الوطني  امل�صروع 
�صكك  ����ص���ب���ك���ة  ����ص���ي���وف���ر  وال���������ذي 
حديدية وطنية حديثة وم�صتدامة 
تعزز من املكانة االإقليمية الرائدة 

لدولة االإمارات.
يف  اأه��داف��ه  �صمن  امل�صروع  وي�صهم 
البع�س،  ببع�صها  االإم�����ارات  رب��ط 

طموح  احلديدية" يعك�س  لل�صكك 
دخول  اإىل  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  االإم������ارات 
مب�صاريع  املقبلة  ع��ام��اً  اخلم�صن 
مكانتها  ت���ع���زز  ���ص��خ��م��ة  ت��ن��م��وي��ة 
ك��م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي وع���امل���ي رائ�����د يف 
واالقت�صاد  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع���ات 

واخلدمات اللوج�صتية.
واأ�صار �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد 
اخلط  اأع���م���ال  ا���ص��ت��ك��م��ال  اأن  اإىل 
ال��رئ��ي�����ص��ي مل�����ص��روع ق��ط��ار االحت���اد 
واأب��وظ��ب��ي ميثل مرحلة  دب��ي  ب��ن 
الفوائد  ُت��ظ��ه��ر  م��ه��م��ة  حم���وري���ة 
الوطني  امل�������ص���روع  ل��ه��ذا  ال��ك��ب��رية 
اإم�����ارات  ال���ه���ادف اإىل رب����ط ك��اف��ة 
بن  النقل  عملية  وتعزيز  ال��دول��ة 

احلديدية  ال�����ص��ك��ك  ق�����ص��ب��ان  م���د 
ال���ت���ي ت���رب���ط ب���ن اأب���وظ���ب���ي ودبي 
وال�صارقة، والتي جتري يف منطقة 
الزيارة  تخلل  حيث  بدبي،  القدرة 
الأعمال  املخ�ص�س  بالقطار  رحلة 
تنفيذ  ع��ل��ى  واالإ������ص�����راف  ال��ت��ف��ق��د 
ال�صبكة والتي انطلقت من منطقة 
بدبي،  اإك�صبو  ج�صر  نحو  ال��ق��درة 
ك��م��ا اط���ل���ع ���ص��م��وه��م��ا ع��ل��ى تقدم 
امل�صروع  �صبكة  م�صار  اأع��م��ال  �صري 
"قطار  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال���وط���ن���ي 
ربط  يف  �صي�صهم  وال���ذي  االحتاد" 

اإمارات الدولة ببع�صها البع�س.
الزيارة  خ����الل  ���ص��م��وه��م��ا  واأ�����ص����اد 
ب��ج��ه��ود م��وظ��ف��ي ���ص��رك��ة االحت����اد 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإجن����از اأع��م��ال اخلط 
الرئي�صي ل�صبكة ال�صكك احلديدية 
ال����ذي ي��رب��ط ب���ن اأب��وظ��ب��ي ودبي 
و�صواًل اإىل ال�صارقة، �صمن اأعمال 
قطار  م�صروع  من  الثانية  املرحلة 
االحتاد، يف حتقيق اأهداف امل�صروع 
الرامية اإىل الربط املتكامل للمدن 
اآمنة  قطارات  ب�صبكة  وال�صناعات 
املكانة  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا  وم�صتدامة، 
اال�صرتاتيجية التي حققها امل�صروع 
والبنية  النقل  ق��ط��اع  �صعيد  على 
التحتية، والذي ي�صهم من خاللها 
يف تعزيز م�صرية التنمية امل�صتدامة 
يف الدولة، وتر�صيخ مكانه االإمارات 
على  االأوىل  ال�����ص��ف��وف  يف  لتبقى 

•• اأبوظبي- دبي -وام:

م�صروع  الأك����رب  رئ��ي�����ص��ي  ت��ط��ور  يف 
بنية حتتية يف دولة االإمارات، �صهد 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو 
دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير 
امل��ال��ي��ة و ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ذي�����اب بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  دي����وان ويل 
االحت������اد  ����ص���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
اأبوظبي  اإمارتي  -ربط  للقطارات، 
ل�قطار  ال��رئ��ي�����ص��ي  ب��اخل��ط  ودب����ي 
االحتاد، حيث قام �صموهما بتثبيت 
القطعة االأخرية على �صكة القطار 
من  جديدة  مرحلة  ببدء  اإي��ذان��اً   ،
واالقت�صادي  اللوج�صتي  التكامل 
ب��ن االإم����ارت����ن، ومت��ه��ي��داً لربط 
بقية اإمارات الدولة ب�صبكة وطنية 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل�����ص��ك��ك احل���دي���دي���ة يف 
دولة االإم��ارات. ياأتي اإجن��از اخلط 
اأبوظبي  اإم����ارت����ي  ب���ن  ال��رئ��ي�����ص��ي 
"الربنامج الوطني  اإط��ار  ودب��ي يف 
لل�صكك احلديدية" والذي اأطلقته 
دول�����ة االإم��������ارات م����وؤخ����راً، وحتت 
حيث  اخل��م�����ص��ن،  م�����ص��اري��ع  مظلة 
وال�������ذي تقدر  ال���ربن���ام���ج  ي��ع��ت��رب 
مليار   50 ب���  اال�صتثمارية  قيمته 
نوعها  م��ن  منظومة  اأك���رب  دره���م، 
اإمارات  للنقل الربي على م�صتوى 
اإىلر�صم  وال��ه��ادف��ة  ك��اف��ة،  ال��دول��ة 
احلديدية  ال�����ص��ك��ك  ق��ط��اع  م�����ص��ار 
لل�صنوات والعقود املقبلة، حيث من 
فر�صاً  الربنامج  يوفر  اأن  املتوقع 
اقت�صادية ت�صل قيمتها اإىل 200 

مليار درهم.
ال�صيخ  �صمو  اأك���د  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
الوطني  "الربنامج  اأن  م��ك��ت��وم 

مب��ا ُي�صهل وي��ع��زز م��ن ح��رك��ة نقل 
ال�صكك  ���ص��ب��ك��ة  ع����رب  ال���ب�������ص���ائ���ع 
تكاليف  م��ن  والتقليل  احل��دي��دي��ة 
وذل���ك مب��ا يحقق م�صاعي  ال��ن��ق��ل، 
ال�صركة الرامية اإىل ربط املجتمعات 
ال�صكانية مبختلف املناطق واملراكز 

التجارية وال�صناعية يف الدولة.
"طريف-  امل�������ص���ار  ط�����ول  وي���ب���ل���غ 
مبا  ك���ي���ل���وم���رتا   256 العوير" 
معرباً  و60  ج�صراً   29 يت�صمن 
وبلغ  املياه.  لت�صريف  قناة  و137 
 46 اإجمايل اأعمال احلفر وال��ردم 
مليون مرت مكعب. وقد �صارك يف 
اأجن���زوا  ع��ام��ل   13،300 ال��ع��م��ل 

عمل. �صاعة  مليون   47
التزم  العمل  كافة مراحل  وخ��الل 
للقطارات  االحت������اد  ع��م��ل  ف���ري���ق 
املعايري  باأعلى  امل�صار  اأعمال  خالل 
وامل��وا���ص��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تعنى 
وبال�صالمة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ب���اجل���وان���ب 
ين�صجم مع  وذل���ك مب��ا  واجل�����ودة، 
م�صاعي ال�صركة الرامية اإىل اإن�صاء 
وفق  وطنية  حديدية  �صكك  �صبكة 

اأعلى املعايري واملوا�صفات العاملية.
للقطارات  االحتاد  �صركة  وتوا�صل 
للمرحلة  االإن�����ص��ائ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وفق  االحتاد"  "قطار  من  الثانية 
خ��ط��ط م��درو���ص��ة ووف����ق اجل���دول 
وكانت  للم�صروع،  املعتمد  الزمني 
ال�����ص��رك��ة ق���د اأع��ل��ن��ت م���وؤخ���راً عن 
اأعمال  م���ن   70% م���ن  االن��ت��ه��اء 
واأن  ���ص��ه��راً،   27 خ���الل  امل�����ص��روع 
اإجمايل عدد العاملن على امل�صروع 
ه���و 27 األ����ف خ��ب��ري وخم��ت�����س يف 
بناء  م���وق���ع   3000 م����ن  اأك������ر 
اأنحاء االإمارات،  منت�صرة يف جميع 
 76 املا�صي  اأجن��زوا حتى دي�صمرب 
مليون �صاعة عمل، با�صتخدام اأكر 

من 6000 اآلية ومعدة.

للب�سائع االحتاد  قطار  ب�سبكة  ودبي  اأبوظبي  اإمارتي  لربط  كبرية  وتنموية  اقت�سادية  •اآثار 
مناطقها كافة  بني  االحتاد  روح  وير�سخ  االإمارات  دولة  تناف�سية  �سريفع  وامل�سروع  حممد...  بن  ذياب  ال�سيخ  اأخي  برئا�سة  االحتاد  لقطار  كبري  اإجناز  حممد:  بن  • مكتوم 
الطويل  املدى  على  االإمارات  دولة  وتناف�سية  تفوق  لرت�سيخ  عليه  وتراهن   .. واملعايري  املوا�سفات  اأف�سل  �سمن  الكبري  الوطني  امل�سروع  هذا  اإجناز  على  حري�سة  الر�سيدة  قيادتنا   : زايد  بن  حممد  بن  • ذياب 

الهلل يو�سع نطاق م�ساعداته ال�ستوية للمتاأثرين من االأحوال املناخية يف ا�ستونياانعقاد االجتماع االأول للجنة املانحة ملجال جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر
•• اأبوظبي-وام:

الرتبوية  خليفة  جلائزة  العامة  االأم��ان��ة  عقدت 
ملجال  امل��ان��ح��ة  العلمية  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع 
والتي  امل��ب��ك��ر  للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
ط��رح��ت��ه��ا اجل����ائ����زة يف م��ط��ل��ع ال����ع����ام اجل�����اري 
والدرا�صات  البحوث  فئة  هما  فئتن  وتت�صمن 
وف���ئ���ة ال����ربام����ج وامل���ن���اه���ج وامل��ن��ه��ج��ي��ات وط���رق 
ال��ت��دري�����س . ح�����ص��ر االج��ت��م��اع ال��ربوف��ي�����ص��ور .. 
الوطني  للمعهد  املوؤ�ص�س  امل��دي��ر  ب��ارن��ت  �صتيفن 
الأبحاث التعليم املبكر بجامعة روجترز بالواليات 
املتحدة االأمريكية رئي�س اللجنة املانحة واأع�صاء 
�صرياج  اإي��رام  الربوفي�صورة  وهم  املانحة  اللجنة 
اأك�صفورد  بجامعة  الطفل  وتعليم  تنمية  اأ�صتاذ 
اأكيتا  كايومي  وال��ربوف��ي�����ص��ورة  املتحدة  باململكة 
طوكيو  بجامعة  العليا  ال��درا���ص��ات  كلية  عميد 
رئي�س جلنة الطفولة وتربية االأطفال يف مكتب 
جانا  والربوفي�صورة  اليابان،  يف  ال��وزراء  جمل�س 
يف  املبكرة  الطفولة  تنمية  اإدارة  مديرة  فليمنج 
وفاطمة  نهيان  اآل  حمدان  بنت  �صالمة  موؤ�ص�صة 
اأحمد الب�صتكي مديرة جمموعة مدار�س ومدير 
م�صروع تدري�س اللغة ال�صينية يف وزارة الرتبية 
والتعليم يف الدولة وكذلك الدكتور لوؤي جارودي 
للتعليم  العاملية  خليفة  ج��ائ��زة  جم��ال  م�صت�صار 

املبكر .
و اأكد الدكتور لوؤي جارودي - خالل االجتماع - 
على اأهمية هذا املجال الذي يج�صد اهتمام دولة 
ُيعلي من مكانة  بتد�صن من��وذج عاملي  االإم���ارات 

ال��ط��ف��ل وي��وف��ر ل��ه ال��ب��ي��ئ��ة امل���ع���ززة ع��ل��ى االإب����داع 
واالبتكار وي�صقل �صخ�صيته ويفتح مداركه على 
يف  وت��ق��ن��ي  علمي  ت��ط��ور  م��ن  الع�صر  ي�صهده  م��ا 
الربوفي�صور  ق��ال  جانبه  م��ن   . امل��ج��االت  جميع 
تعّد  املبكرة  الطفولة  مرحلة  اإن  بارنيت  �صتيفن 
حياة  ت�صكيل  يف  املُهّمة  التاأ�صي�صية  امل��راح��ل  م��ن 
جلائزة  املجال  هذا  اإط��الق  من  والغاية  االإن�صان 
تر�صيخ  يف  يتمثل  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة 
ثقافة التمّيز واإثراء القطاع الرتبوي بالدرا�صات 
�صة وال�صيا�صات التي ُت�صاعد على حتقيق  املُتخ�صّ
الطفولة  ورع��اي��ة  التعليم  ملنظومة  نوعيٍة  نقلٍة 
اإ���ص��اف��ًة اىل  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  اإىل  ا���ص��ت��ن��اًدا 
حت��ف��ي��ز ال���ك���ف���اءات ال��ب�����ص��ري��ة ع��ل��ى ط���رح ال����روؤى 
العربية  االإم���ارات  لدولة  الطموحة  التطويرية 
الزمنية  اخل��ط��ة  االج��ت��م��اع  ون��اق�����س   . امل��ت��ح��دة 
ا�صتقبال  للدورة احلالية لهذا املجال والذي بداأ 

وفرق  واملوؤ�ص�صات  االأف��راد  من  املر�صحن  طلبات 
العمل على م�صتوى الدولة اعتباراً من 10 يناير 
31 مار�س  املا�صي وي�صتمر قبول الطلبات حتى 
املقبل وبعدها تتم عمليات فرز هذه الطلبات من 
اإعالن  يتم  بحيث  املتخ�ص�صة  الفرز  جلنة  قبل 
وا�صتعر�س   . املقبل  يوليو  يف  الفائزين  اأ���ص��م��اء 
اإجنازه  م��ا مت  االج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة  اأع�����ص��اء 
واالأن�صطة  والفعاليات  امل��ج��ال  ه��ذا  اإط���الق  منذ 
م�صتوى  على  املجتمعي  ال��وع��ي  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
عن  تقدميي  ع��ر���س  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ب�صاأنه  ال��ع��امل 
املجال  لهذا  االإلكرتوين  التحكيم  واآليات  كيفية 
وقبول  للتحكيم  االإل��ك��رتوين  النظام  وا�صتخدام 
التقنية  االأم����ور  م��ن  وغ��ريه��ا  املر�صحن  ملفات 
االإلكرتوين  ال��ت��ق��دم  عملية  بتي�صري  امل��رت��ب��ط��ة 
وتعزيز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  للمر�صحن 

التوا�صل معهم .

•• تالني -وام:

ال�صتوية  م�����ص��اع��دات��ه��ا  ن��ط��اق  االإم����ارات����ي،  االأح���م���ر  ال��ه��الل  و���ص��ع��ت هيئة 
للمتاأثرين من تداعيات الربد و�صوء االأحوال املناخية يف ا�صتونيا، وقدمت 
الهيئة املزيد من امل�صاعدات التي ا�صتفادت منها 15 األف ا�صرة من ال�صكان 

املحلين والالجئن املنت�صرين يف مناطق متفرقة من البالد.
وقامت الهيئة خالل اليومن املا�صين عرب وفدها املوجود هناك برئا�صة 
�صعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي نائب االأمن العام للت�صويق وتنمية املوارد، 
التدفئة  التي ت�صمنت و�صائل  االإغاثية  املعونات  بتوزيع كميات كبرية من 
على  االأطفال  وم�صتلزمات  الغذائية  وامل��واد  ال�صتوية  واملالب�س  واالأغطية 

املتاأثرين.
ال��ل��ق��اءات م��ع اجل��ه��ات املخت�صة يف ا�صتونيا،  ال��ع��دي��د م��ن  ال��وف��د  واأج����رى 
املت�صررين  من  عدد  الأك��رب  و�صولها  ل�صمان  امل�صاعدات  وتن�صيق  للتعاون 
من تداعيات ف�صل ال�صتاء، كما اطلع الوفد من تلك اجلهات على االأو�صاع 
ال�صاحة  حتتاجها  ال��ت��ي  االإن�صانية  واملتطلبات  ع��ام��ة  ب�����ص��ورة  االإن�صانية 

اال�صتونية يف الوقت الراهن.
ال�صوؤون  وزي����رة  ري�����ص��ال��و  �صغني  م��ع��ايل  ال��وف��د  ال��ت��ق��ى  ال�����ص��دد  ه���ذا  ويف 
ورئي�صة  ال�����ص��وي��د  يف  ال��دول��ة  ���ص��ف��ارة  م��ن  ممثلن  بح�صور  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اخلارجية  وزارة  يف  امل�����ص��وؤول��ن  م��ن  وع���دد  اال���ص��ت��وين  االأح���م���ر  ال�صليب 

اال�صتونية وال�صوؤون االجتماعية.
املجاالت  الر�صيدة يف  االإم���ارات وقيادتها  دول��ة  ري�صالو مب��ب��ادرات  واأ���ص��ادت 
االإن�صانية والتنموية، وقالت اإن االإمارات كانت دائمة احل�صور على ال�صاحة 
من  وا���ص��ع��ة  ق��ط��اع��ات  ت��خ��دم  ال��ت��ي  وم�صاريعها  ب��راجم��ه��ا  ع��رب  اال�صتونية 
هيئة  بها  ت�صطلع  التي  للجهود  تقديرها  واأعربت عن  اال�صتوين،  ال�صعب 
املناخية  االأح��وال  املتاأثرين من  مل�صاعدة  حاليا  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل 
خا�صة يف املناطق االأكر ت�صررا، ونقلت معايل الوزيرة للوفد �صكر وتقدير 

حكومتها وال�صعب اال�صتوين لالإمارات قيادة و�صعبا على مواقفها املنا�صرة 
دائما لالأو�صاع االإن�صانية يف بالدها.

اإىل ذلك التقى وفد الهالل االأحمر االإماراتي، بيتينا بي�صكينا نائب عمدة 
املحيطة  االإن�صانية  الظروف  معها  وا�صتعر�س  تالن،  اال�صتونية  العا�صمة 
توزيع  بيتينا يف  و�صاركت  املجاورة،  املناطق  ويف  العا�صمة  داخل  باملتاأثرين 

امل�صاعدات مع الوفد يف عدد من اأحياء العا�صمة.
االأحمر  الهالل  هيئة  به  تقوم  ما  اأن  على  اجلنيبي  اأك��د حمود  من جانبه 
من جهود اإن�صانية وعمليات اإغاثية يف ا�صتونيا هو واجب عليها للحد من 
تداعيات  من  املتاأثرين  ظ��روف  وحت�صن  عامة،  ب�صورة  االإن�صانية  املعاناة 
ا�صتونيا  يف  امل�صاعدات  توزيع  خطة  اإن  وق��ال  خا�صة،  ب�صفة  ال�صتاء  ف�صل 
ج�صدت حر�س الهيئة على تو�صيع مظلة امل�صتفيدين من ال�صكان االأ�صلين 
من  جانب  تخ�صي�س  ومت  االأخ���رى،  اجلن�صيات  م��ن  ع��دد  م��ن  والالجئن 
امل�صاعدات للمتاأثرين من تداعيات جائحة كوفيد19-، مراعاة لظروفهم 

ال�صحية.
العام ن�صبة  ال�صتوية هذا  اأن الهيئة عززت م�صاعداتها  اإىل  واأ�صار اجلنيبي 
للظروف ال�صحية التي يواجهها العامل حاليا ب�صبب جائحة كورونا، لذلك 
كان البد من توفري الظروف املالئمة للم�صتهدفن من برنامج امل�صاعدات، 
وتعزيز �صبل الوقاية لهم وحمايتهم من النزالت واأمرا�س ال�صتاء حتى ال 
يكونوا عر�صة لالإ�صابة باجلائحة، وجدد التزام الهيئة بتقدمي املزيد من 
االحتياجات االإن�صانية للمتاأثرين والالجئن يف ا�صتونيا، نظرا للتحديات 
االإن�صانية التي ال تزال تواجههم خالل ف�صل ال�صتاء، حيث تعرف املناطق 

التي يتواجدون فيها بربودتها ال�صديدة وطق�صها املتقلب.
وفد  م��ع  املخت�صة  اال�صتونية  اجل��ه��ات  بتعاون  ال��ع��ام  االأم���ن  نائب  واأ���ص��اد 
الهالل االأحمر، ما كان له اأكرب االأُثر يف اجناز مهمته بال�صورة التي حققت 
امل�صتفيدة  االأ�صر  الآالف  االأ�صا�صية  االحتياجات  ووفرت  اجلانبن،  تطلعات 

من برنامج امل�صاعدات ال�صتوية يف ا�صتونيا.
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اأخبـار الإمـارات
م�ست�سفى الكويت بدبي ينظم ور�سة اجلراحة االفرتا�سية للتقومي الفكي

•• دبي-وام:

نظم م�صت�صفى الكويت بدبي التابع ملوؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية 
الفكي  للتقومي  االإفرتا�صي  اجلراحي  التخطيط  حول  تدريبية  ور�صة 
"تقنية التخطيط اجلراحي ثالثي االأبعاد" ا�صتهدفت تدريب اأكر من 
50 من اأطباء وطبيبات جراحة الوجه والفكن واأطباء تقومي االأ�صنان 

على تقنية التخطيط اجلراحي االفرتا�صي.
وتعترب تقنية التخطيط اجلراحي ثالثية االأبعاد واحدة من اخلدمات 
تقنية  باعتبارها  املوؤ�ص�صة  منظومة  اإىل  دخلت  التي  ال��ب��ارزة  ال��ري��ادي��ة 
االأبعاد  ثالثي  االفرتا�صي  اجلراحي  التخطيط  ت�صتخدم  الذكاء  فائقة 
يف جراحة الوجه والفكن وجراحات اال�صنان ما يعترب تطوراً كبرياً يف 

جراحة الفكن.

كما تعترب هذه التقنية من اأهم الو�صائل املتبعة عاملياً لتخطيط احلاالت 
اإىل  امل�صتند  التخطيط  خالل  من  وذلك  واملعقدة  التجميلية  اجلراحية 
ويعترب من  الفعال  والت�صميم  اجلراحية  لالإجراءات  الدقيقة  البيانات 
اأوائل الربنامج يف العامل متّكن من تخطيط وحتقيق حلول افرتا�صية 

خم�ص�صة للمر�صى على من�صة واحدة.
يف  التقوميية  الفكية  اجل��راح��ات  اأخ�صائي  الكعبي  �صامل  الدكتور  واأك��د 
ويف  ال�صحية  للخدمات  االإم���ارات  موؤ�ص�صة  اأن  بدبي  الكويت  م�صت�صفى 
اإطار ا�صرتاتيجيتها الهادفة اإىل رفع جودة اخلدمات ال�صحية وتعزيزها 
باملمكنات التقنية زودت امل�صت�صفى بهذه التقنية املتطورة التي تعتمد على 
من  والفكن"  "الوجه  بجراحات  االرت��ق��اء  بهدف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

خالل اأحدث التقنيات التكنولوجية فائقة الذكاء.
الرعاية  ومراكز  للم�صت�صفيات  املوؤ�ص�صة  توفره  الذي  الدعم  اأن  واأ�صاف 

ال�صحية التابعة لها اأحدث نقلة نوعية يف م�صتوى وجودة اخلدمات التي 
توفرها للمتعاملن وارتقى بقدرات وكفاءات هذه املراكز باالإ�صافة اإىل 
اأ�صهم  احلديثة  باخلدمات  املتعلقة  التدريبية  الربامج  على  اإ�صرافها  اأن 
ا�صتجابة  ت�صريع  اإىل  ق��اد  مما  والتمري�صية  الطبية  ال��ك��وادر  متكن  يف 
املراكز وامل�صت�صفيات للحاالت اجلراحية ورفع من دقة اأعمالها وعزز من 

خمرجاتها الطبية.
اأن زودت موؤ�ص�صة االإمارات  اأول ور�صة تدريبية بعد  وتعترب هذه الور�صة 
للخدمات ال�صحية م�صت�صفى الكويت بدبي بتقنية التخطيط اجلراحي 
الوجه  ج��راح��ة  وطبيبات  اأط��ب��اء  اأطلعت  حيث  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  يف 
اآل��ي��ات اجلراحة  ع��ل��ى  امل�صت�صفى  االأ���ص��ن��ان يف  ت��ق��ومي  واأط���ب���اء  وال��ف��ك��ن 

االفرتا�صية للوجه والفكن.
وا�صتعر�صت الور�صة - التي قدمها كل من الطبيب الزائر الدكتور ميلفن 

اجلراحات  يف  املخت�صن  الكعبي  �صامل  والدكتور  هولندا  من  مانينكي 
الفكية التقوميية - عدداً من العمليات اجلراحية التي مت اإجراوؤها خالل 
اال�صبوع املا�صي با�صتخدام هذه التقنية باالإ�صافة اإىل مناق�صة جمموعة 
من احلاالت املعقدة لدى االأطباء و حتليلها با�صتخدام تقنية التخطيط 

اجلراحي االفرتا�صي.
ووفرت موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية لعدد كبري من امل�صت�صفيات 
واملراكز ال�صحية التابعة لها موؤخراً حزمة من اخلدمات ال�صحية التي 
االأبعادحيث  ثالثية  الطباعة  وتقنية  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  تعتمد 
تفردت املوؤ�ص�صة بدعم منظومتها من اخلدمات ال�صحية ب� 16 م�صروعاً 
ي�صتخدم  فيما  العامل  االأوىل على م�صتوى  للمرة  ي�صتخدم  بع�صها  ذكياً 
مما  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  م�صتوى  على  االأوىل  للمرة  االآخ��ر  بع�صها 

اأحدث قفزة نوعية يف جودة اخلدمات ال�صحية الذكية يف الدولة.

حمد ال�سرقي ي�ستقبل عبداهلل وعبدالعزيز البادي حل�سولهما على الدكتوراه  

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

د�ستورية الوطني االحتادي تعتمد تقريرها حول �سيا�سة وزارة العدل ب�ساأن التوجيه االأ�سري

•• الفجرية-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية، يف ق�صر الرميلة 
البادي،  وعبدالعزيز  ال��ب��ادي،  �صيف  ع��ب��داهلل  م��ن  ك��ال 
ال��دك��ت��وراه م��ن ج��ام��ع��ة عن  ���ص��ه��ادة  حل�صولهما ع��ل��ى 

�صم�س يف جمهورية م�صر العربية.
وا�صتمع �صاحب ال�صمو حاكم الفجرية، من كليهما، اإىل 
من  كل  يف  ر�صالتهما  ناق�صتها  التي  املوا�صيع  عن  �صرح 

تخ�ص�َصي اإدارة االأعمال والقانون العام.
البادي  عبداهلل  الفجرية،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وه��ّن��اأ 
االإجن����از  ه���ذا  ع��ل��ى حتقيقهما  ال���ب���ادي،  وع��ب��دال��ع��زي��ز 

العلمي، متمنًيا لهما التوفيق والنجاح.
عن  البادي  وعبدالعزيز  البادي  عبداهلل  من  كل  وع��رّب 
�صموه  الفجرية، لدعم  ال�صمو حاكم  �صكرهما ل�صاحب 
امل��زي��د من  على حتقيق  لهم  وت�صجيعه  ال��وط��ن  الأب��ن��اء 
�صعيد  حممد  �صعادة  اللقاء  امل�صرفة.ح�صر  االإجن���ازات 

ال�صنحاين مدير الديوان االأمريي بالفجرية.

•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان القا�صمي 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�صارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  ال�����ص��ارق��ة،  الإم����ارة 
اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة اجتماع 
مكتب  يف  اأم�����س  �صباح  عقد  ال���ذي  التنفيذي  املجل�س 
جمموعة  اجتماعه  خالل  املجل�س  بحث  احلاكم.  �صمو 
م��ن امل��و���ص��وع��ات امل��درج��ة على ج���دول اأع��م��ال��ه، واتخذ 
من  االإم���ارة  م�صلحة  يف  ت�صب  التي  ال��ق��رارات  حيالها 
باأف�صل  االإم���ارة  ورف��د  احلكومي  العمل  تطوير  خ��الل 
املجل�س  وناق�س  امل��ج��االت.  خمتلف  يف  التحتية  البنى 
الهادفة  ال�صحية  ال�صارقة  هيئة  مقرتحات  من  ع��دداً 
املرافق  اأف�����ص��ل  وت��وف��ري  ال�صحية،  اخل��دم��ات  لتطوير 
م�صتوى  يعزز من  امل�صتفيدين مبا  لكافة  والفحو�صات 
الرعاية ال�صحية وجودتها يف كافة مدن ومناطق اإمارة 

ال�صارقة.
واطلع املجل�س على تقرير مراكز "مدد" التابعة ملجل�س 

الرتبوية  الرعاية  بتقدمي  واملعنية  للتعليم  ال�صارقة 
للطلبة  الدرا�صي  التح�صيل  م�صتوى  لرفع  والتعليمية 
امل�صتهدفن وفق خطط مدرو�صة وبرامج عالجية يتم 
و�صعها بالتعاون والتن�صيق مع ال�صركاء اال�صرتاتيجين. 
للطالب  التح�صيلي  امل�صتوى  رفع  اإىل  املراكز  وتهدف 
من ذوي التح�صيل املتدين، وتقدمي الرعاية التعليمية 
وتعزيز  امل�صتهدفة،  للفئات  واالج��ت��م��اع��ي��ة  والنف�صية 
لالرتقاء  املجتمع  موؤ�ص�صات  ب��ن  املجتمعية  ال�صراكة 
باالأداء التعليمي. وت�صمن التقرير اأعداد املنت�صبن وفقاً 
املخرجات  وبيانات  اإح�صائيات  مع  امل�صتهدفة  للفئات 
التعليمية واالأن�صطة لالأعوام ال�صابقة. واعتمد املجل�س 
ال�صارقة  ب��ن جمل�س  اإب��رام��ه��ا  امل��زم��ع  التفاهم  م��ذك��رة 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  لتنمية  االإق��ل��ي��م��ي  وامل��رك��ز  للتعليم 
لتن�صيق  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ال�����ص��وري��ة،  العربية  باجلمهورية 
رعاية  جمال  يف  املمار�صات  اأف�صل  تقدمي  نحو  اجلهود 
تبادل  خ��الل  من  والتاأهيل  والتعليم  املبكرة  الطفولة 
اخلربات وال�صعي لتطوير ودعم اأطر التفاهم امل�صرتك 

يف اآليات العملية التعليمية ال�صاملة لدى الطرفن.

•• دبي-الفجر:

والت�صريعية  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
اجتماع  االحت��ادي خالل  الوطني  املجل�س  والطعون يف 
�صعادة  برئا�صة  ب��دب��ي،  العامة  االأم��ان��ة  مقر  يف  عقدته 
حول  ت��ق��ري��ره��ا  ال��ل��ج��ن��ة،  رئي�صة  امل���ال  حم�م�د  عائ�صة 

مو�صوع �صيا�صة وزارة العدل يف �صاأن التوجيه االأ�صري.
�صارة  من:  كل  �صعادة  اللجنة  اأع�صاء  االجتماع،  ح�صر 
واأحمد  االج��ت��م��اع،  لهذا  اللجنة  م��ق��ررة  فلكناز  حممد 
عبداهلل ال�صحي، وكفاح حممد الزعابي، اأع�صاء املجل�س 

الوطني االحتادي.
ون��اق�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة م��و���ص��وع ���ص��ي��ا���ص��ة وزارة ال���ع���دل يف 
الت�صريعات  حم����اور  ���ص��م��ن  االأ����ص���ري  ال��ت��وج��ي��ه  ����ص���اأن 

والتن�صيق  االأ���ص��ري،  بالتوجيه  املعنية  واال�صرتاتيجية 
االأ�صري،  بالتوجيه  املعنية  واجلهات  العدل  وزارة  بن 
مراكز  دور  باأهمية  التعريف  يف  ال��ع��دل  وزارة  وج��ه��ود 

التوجيه االأ�صري واملوجهن االأ�صرين.
التي  اللجنة  وتو�صيات  مالحظات  التقرير  ويت�صمن 
اإليها خالل مناق�صتها للمو�صوع، حيث عقدت  تو�صلت 
ذات  اجلهات  مع  ل��ق��اءات  للمو�صوع،  درا�صتها  �صبيل  يف 
ال�صلة بقطاع التوجيه االأ�صري، ونظمت حلقة نقا�صية 
ال��دول��ة، مب�صاركة  االأ���ص��ري يف  التوجيه  واق���ع  ب��ع��ن��وان 
جمتمعية،  و�صخ�صيات  االأ�صري  التوجيه  يف  خمت�صن 
وط���رح���وا ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ت��وج��ي��ه االأ�صري 
للتغلب  املنا�صبة  واحل��ل��ول  القطاع  ه��ذا  يف  والعاملن 

عليها.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل عبداهلل احلفيتي مبنا�سبة تخرجه من اأكادميية �سرطة دبي  
•• الفجرية -وام:

بن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ  �صمو  ا�صتقبل 
حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية، 
يف م��ك��ت��ب��ه ب���ال���دي���وان االأم������ريي، 
م���������الزم ث��������اين ع������ب������داهلل را�����ص����د 
من  ت��خ��رج��ه  مبنا�صبة  احل��ف��ي��ت��ي، 

اأكادميية �صرطة دبي.
الفجرية،  ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و  وه���ن���اأ 
عبداهلل احلفيتي، على تخرجه من 
�صمن  م�صرفة  بنتائج  االأكادميية 
حفل تخريج اخلم�صن الذي اأقيم 
املا�صي،  ف���رباي���ر  دب���ي  اإك�����ص��ب��و  يف 
متمنًيا له التوفيق والنجاح يف اأداء 
مهامه العملية اإىل جانب زمالئه 
من حماة الوطن. واأّك��د �صمو ويل 
عهد الفجرية، دعم �صاحب ال�صمو 

ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�صيخ 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ص���و 
وتوجيهات  ل��ل�����ص��ب��اب،  ال���ف���ج���رية 
����ص���م���وه ب���������ص����رورة مت��ك��ي��ن��ه��م يف 
وت�صليحهم  ال��ه��ام��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ب��امل��ه��ارات وامل���ع���ارف ال���الزم���ة مبا 
يف  ال�صاملة  التنمية  م�صرية  يعزز 
الدولة. ب��دوره، وّج��ه م��الزم ثاين 
وامتنانه  �صكره  احلفيتي،  عبداهلل 
الفجرية،  ع���ه���د  ويل  ���ص��م��و  اإىل 
ل�صباب  املتوا�صل  �صموه  دع��م  على 
متابعة  على  وت�صجيعهم  ال��وط��ن 
م�صتقبل  لتحقيق  اجل����اد  ال��ع��م��ل 

مزهر بالعطاء وخدمة الوطن.
ح�صر اللقاء �صعادة �صامل الزحمي 
عهد  ويل  ����ص���م���و  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 

الفجرية.

جامعة �لإمار�ت ت�ست�سيف قمة دولية للتعليم �لعايل حول �لبيئات �لد�عمة لالبتكار

زكي ن�سيبة: اجلامعات هي قوة ا�ستقرار يف املجتمع, تعزز االأمن وحتقق اال�ستدامة

ح����دد   ." ل����الب����ت����ك����ار  ������ص�����روري�����ة 
النتائج  ه����ذه  االأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س 
واأدوات  الطموح،  "حافز  اأنها  على 
احل���وار احل�����ص��اري، وال��ق��درة على 
امل�صكالت،  وحل  ال�صلمي  التعاي�س 
لديهم  ل���ي���ك���ون  االأف����������راد  ودع�������م 
املخاطر،  وحتمل  للمعرفة،  �صغف 
وحت��ق��ي��ق االأه�������داف. واالأه�����م من 
مينح  اجل��ام��ع��ي  التعليم  اأن  ذل���ك 
الكرامة  م��ن  م�صتوى  خ��ري��ج  ك��ل 
ال�����ذات. ي�صبح  ب��ق��ي��م��ة  وال�����ص��ع��ور 
اخلريجون م�صدر فخر الأ�صرهم، 
يف  منتج  ب�صكل  العمل  ويوا�صلون 

جمتمعاتهم."
الرئي�س  املنطق، خل�س  وفًقا لهذا 
االأعلى اإىل اأن "اجلامعات هي قوة 
االأمن  تعزز  املجتمع،  يف  ا�صتقرار 
االجتماعية.  اال���ص��ت��دام��ة  وحت��ق��ق 
اأ�صا�صية  ه����ي  االأه����������داف  وه������ذه 
دائمة.  قيمة  ذا  ل��ي��ك��ون  ل��الب��ت��ك��ار 
البيئة  م��ن  اأ�صا�صي  ج��زء  اإن��ه��ا  كما 

التمكينية لالبتكار ".
اإن  قائال  االأعلى  الرئي�س  واأ�صاف 
البيئة التمكينية لالبتكار يجب اأن 
ت�صرت�صد باإطار اأخالقي. يجب اأن 

امل��ن��ط��ق��ة، وحتديد  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
ع���رب جمموعة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة 
لتمكن  موؤ�ص�صاتنا  م��ن  متنوعة 

االبتكار ".
وقد ق�صد الرئي�س االأعلى اأن يكون 
خطابه مبثابة دليل للمناق�صات يف 
ال��ق��م��ة. وو���ص��ع االب��ت��ك��ار يف �صياق 
غ���اي���ات واأه�������داف اجل���ام���ع���ة، كما 
"بيئة  ل����  اأخ���الق���ًي���ا  اإط�������اًرا  و����ص���ع 
ببع�س  واختتم  لالبتكار".  داعمة 
التنوع  اأه��م��ي��ة  ح���ول  امل��الح��ظ��ات 
امل��وؤ���ص�����ص��ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 

املنطقة.
اجلامعة،  ب��غ��اي��ات  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
اجلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  و���ص��ف 
بقوله:  االبتكار".  "مهد  ب��اأن��ه��ا 
بالرغبة  م��دف��وع��ة  "اجلامعات 
جديدة،  م��ع��رف��ة  ع���ن  ال��ب��ح��ث  يف 
وتعزيز احلالة  البدائل،  ومناق�صة 
تولد  نطاق.  اأو�صع  على  االإن�صانية 
التي  وامل��ه��ارات  املعرفة  اجلامعات 
واحلكومة  ال�����ص��ن��اع��ة  ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا 
وامل��ج��ت��م��ع االأو�����ص����ع. ك��م��ا متتلك 
اأو�صع  جمموعة  ��ا  اأي�����صً اجل��ام��ع��ات 
ب��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي تعترب 

يقوم االبتكار على اأ�صا�س جمموعة 
م��ن امل��ب��ادئ ال��ت��ي متكننا م��ن حل 
وحاالت  الهائلة،  العاملية  االأزم��ات 
والفقر  وال�صراعات،  اليقن،  عدم 

الذي تعاين منه جميع الدول.
املبادئ  على  االأعلى  الرئي�س  واأك��د 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الع�صرة 
اخلم�صن  م�����دى  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
ع���اًم���ا ال��ق��ادم��ة ك��م��ث��ال ع��ل��ى مثل 
ه����ذا االإط������ار االأخ����الق����ي. وق����ال: 
تعزيز  ه��م��ا  اأ���ص��ا���ص��ي��ان  “مبداآن 
االإمارات  لدولة  ال�صيا�صي  االحتاد 
اقت�صاد  وتعزيز  املتحدة  العربية 
وخمتلط.  ودي���ن���ام���ي���ك���ي  ح���ي���وي 
ك��م��ا حت���دد ث��الث��ة م���ب���ادئ اأخ���رى 
حتقيق  من  �صتمكن  التي  االأدوات 
هذه االأهداف. " واأ�صاف "�صنطور 
راأ�س املال الب�صري، و�صنو�صع حدود 
متيزنا الرقمي والتقني والعلمي، 
اخلارجية  �صيا�صتنا  و���ص��ن��وا���ص��ل 
والتعاون  االن��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
املبادئ  اإن  كما  االأط����راف.  متعدد 
اأننا  ا  اأي�صً املتبقية تعلمنا  اخلم�صة 
ال�صيا�صي  ت��ق��دم��ن��ا  يف  ن��ن��ج��ح  ل���ن 
اإذا �صعينا وراقبنا  اإال  واالقت�صادي 

•• العني-الفجر: 

ان���ط���ل���ق���ت يف ج���ام���ع���ة االإم���������ارات 
قمة  اأم�س  �صباح  املتحدة  العربية 
لل�صرق  ال��ع��ايل  للتعليم  اأ����س  ك��ي��و 
وت�صتمر   " واإف���ري���ق���ي���ا  االأو�����ص����ط 
ح��ت��ى ال��ث��ال��ث م��ن م��ار���س اجلاري 
التمكينية  "البيئات  ���ص��ع��ار  حت��ت 
لالبتكار". كيو اأ�س هواملزود الرائد 
والتحليالت  ل���ل���خ���دم���ات  ع���امل���ًي���ا 
العايل  التعليم  ل��ق��ط��اع  وال�����روؤى 
امل�صاركة  ال��وف��ود  تناق�س  العاملي.  
لتوفري  االبتكار  �صرورة  القمة  يف 
مرنة  تعليمية  واأنظمة  موؤ�ص�صات 
وق�����ادرة ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل يف 
ال��ي��ق��ن والتقلب  ع���دم  ع���امل م��ن 
العاملي. كما �صتبحث الوفود اأهمية 
اال�صتدامة  ت���ع���زي���ز  يف  االب���ت���ك���ار 
االجتماعية والبيئية واالقت�صادية 

يف املنطقة.
ويف كلمة اأمام اجلل�صة االفتتاحية 
اأنور  زك��ي  معايل  اأع��رب  للموؤمتر، 
لرئي�س  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
والرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات 
�صعادته  ع���ن  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
التنوع  ح�����ص��ور مي��ث��ل  مب��خ��اط��ب��ة 
االأو�صط  ال�����ص��رق  ل����دول  ال��ك��ام��ل 
واأكرب جمموعة  اإفريقيا  ومنطقة 
التي  امل���وؤ����ص�������ص���ات  م����ن  م���ت���ن���وع���ة 
يتكون منها قطاع التعليم العايل، 
باالإ�صافة اإىل العديد من اأ�صحاب 
التعليم  بقطاع  املعنين  امل�صلحة 

العايل ".
معا  "�صنتعاون   : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
التعليم  غ��اي��ات  حتقيق  �صبيل  يف 
العايل يف منطقة كبرية ومتعددة 
االأوج��������������ه، وت����ت����ط����ور مب����ع����دالت 
مب�صتويات  وحت�������ص���ى  خم��ت��ل��ف��ة، 
و�صتتناول  امل�����وارد.   م��ن  خمتلفة 
اأع��م��ال ه��ذا امل��وؤمت��ر درا���ص��ة اأ�صكال 
وع��م��ل��ي��ات االب���ت���ك���ار امل��ط��ل��وب��ة يف 

باال�صتدامة  اإن�����ص��ان��ًي��ا  اه��ت��م��اًم��ا 
هذه  حتفز  والبيئية.  االجتماعية 
واالنفتاح  اجل����وار  ح�����ص��ن  امل���ب���ادئ 
االإن�صانية.  وامل�صاعدات  والت�صامح 
وحت��ث��ن��ا ك��ذل��ك ع��ل��ى ال���دف���اع عن 
ال�������ص���الم وال������وئ������ام، وا����ص���ت���خ���دام 
ال��ت��ف��او���س واحل����وار ك�����اأدوات حلل 
الرئي�س  واأو�����ص����ح   ." ال���ن���زاع���ات 
"هذا االإطار االأخالقي  اأن  االأعلى 
قطاع  عمل  كيفية  يدعم  اأن  يجب 
يكون  اأن  وي��ج��ب  ال��ع��ايل،  التعليم 
خ��ري��ج��ون��ا ق���ادري���ن ع��ل��ى توظيف 
ودعم هذه االأخالقيات، ويجب اأن 
الغايات  ه��ذه  نحو  ابتكارنا  يتقدم 

ومن خالل هذه االأ�صاليب.
االأعلى  الرئي�س  اأو�صح  اخلتام،  يف 
�صبب قوة تنوع قطاع التعليم العايل 
اأن  " ي��ج��ب  ب��ق��ول��ه:  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
ن�صارك، ونحافظ، ونحتفل باملوارد 
التي  منطقتنا  يف  الغنية  الثقافية 
جتعل دولنا وجامعاتنا فريدة من 
تكييف  ا  اأي�صً علينا  يجب  نوعها. 
م��ع جم��م��وع��ة متنوعة  ع��رو���ص��ن��ا 
ويجب  املتعلمن.  احتياجات  م��ن 
االحتياجات  تلبية  ك��ذل��ك  علينا 
امل��ت��ن��وع��ة مل��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
يعتمد  لذلك،  امل�صلحة.  اأ�صحاب 
لدينا  العايل  التعليم  نظام  جن��اح 
التنويع  ي�����ص��م��ن  ت���ن���وع���ه.  ع���ل���ى 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن���ظ���ام  م���الءم���ة 
املتعلمون  يحتاج  حيث  وم��رون��ت��ه 
التغيري  اإىل  امل�صلحة  واأ���ص��ح��اب 

مبرور الوقت.
القمة  االأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������س  وح�����ث 
االأو�صع  بالنتائج  "االهتمام  على 
للجامعة واملهمة لالبتكار، واالإطار 
االأخالقي ال�صروري  حتى ي�صاهم  
النمو  ع��ج��ل��ة  دف�����ع  يف  االب����ت����ك����ار 
االأخذ  م��ع  امل�صتدامن،  والتنمية 
يف االعتبار اأنه نظًرا لتنوعنا، لي�س 
من املرجح اأن "يكون احلل الواحد 

منا�صًبا للجميع".

ملتقى ال�سارقة الثقايف يكرم ٤ مرمي املهريي تطلق البوابة االإلكرتونية للم�ستح�سرات البيطرية
من اأدباء االأردن ال�سهر احلايل

•• ال�صارقة : الفجر 

ت�صت�صيف العا�صمة االأردنية عّمان، 
يف ال���ع���ا����ص���ر م����ن ال�����ص��ه��ر احل�����ايل، 
الدورة الثامنة من ملتقى ال�صارقة 
لالحتفاء  وذل��ك  الثقايف،  للتكرمي 
اأردن��ي��ن، هم: حممود  اأدب��اء  باأربعة 
عّبا�صي،  �صليم  ون��وال  التل،  ف�صيل 
وهاين �صبحي العمد، وها�صم بدوي 
الغرايبة. وياأتي امللتقى حتت رعاية 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ب���ه���دف ت���ك���رمي ق����ام����ات اإب���داع���ي���ة 
الثقايف  امل�����ص��ه��د  اإث�����راء  ���ص��اه��م��ت يف 
تقديراً  جهودهم  وتثمن  العربي، 
امل����ج����االت  ل���ع���ط���ائ���ه���م يف خم���ت���ل���ف 
وقال  والثقافية.  واالأدبية  الفكرية 
�صعادة عبد اهلل العوي�س رئي�س دائرة 
ملتقى  "اإَن  ال�����ص��ارق��ة،  يف  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ت��ك��رمي ال��ث��ق��ايف روؤي����ة 
�صاحب  ل��ه��ا  اأ���ص�����س  ع��رب��ي��ة  ثقافية 

ال�صمو حاكم ال�صارقة حفظه اهلل.

•• دبي -وام:

اأط��ل��ق��ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
�صعيد ح��ارب املهريي وزي��رة التغري 
املناخي والبيئة البوابة االلكرتونية 
البيطرية  للم�صتح�صرات  الرقمية 
الرقمية  املن�صة   E-Vet Gate
امل�صتح�صرات  ل���ك���اف���ة  ال�������ص���ام���ل���ة 

اخلا�صة بهذا املجال.
ا�صتكمااًل  ال��ب��واب��ة  اإط�����الق  وي���اأت���ي 
التطبيق  ���ص��م��ان  ال�����وزارة يف  ل���دور 
 9 رق��م  االحت���ادي  للقانون  ال�صليم 
امل�صتح�صرات  ب�صاأن   2017 ل�صنة 
عملية  ي��ن��ظ��م  وال������ذي  ال��ب��ي��ط��ري��ة 
البيطرية  امل�����ص��ت��ح�����ص��رات  ت�����داول 
وطرق و�صوابط الرقابة للحد من 
املمار�صات  عن  الناجتة  ال��ت��ج��اوزات 

اخلاطئة يف عملية التداول.
وق����ال����ت م����ع����ايل م�����رمي امل����ه����ريي: 
متثل  احل��ي��وان��ي��ة  ال����روة  "تنمية 
اأحد اأولويات الوزارة �صمن توجهها 
اال�����ص����رتات����ي����ج����ي ل���ت���ع���زي���ز االم�����ن 

منظومة  عرب  تعمل  لذا  والغذائي، 
عرب  �صحتها  �صمان  على  متكاملة 
امل�صتح�صرات  على  ال��رق��اب��ة  تعزيز 
ال����ب����ي����ط����ري����ة..ومت����ث����ل ال����ب����واب����ة 
االإلكرتونية اجلديدة رافداً جديداً 
العاملن يف جمال  اإط��الع  لت�صهيل 
الروة احليوانية على امل�صتح�صرات 
االأمنة واملعتمدة املتداولة يف ال�صوق 
املحلي، موا�صفاتها وا�صتخداماتها." 
وتهدف البوابة اجلديدة اإىل توفري 
البيطرين  االأطباء  ي�صاعد  تطبيق 
الطبية  املجاالت  كافة  يف  العاملن 
البيطرية ومربي الروة احليوانية 
امل�صتح�صرات  ع���ل���ى  ب�����االط�����الع 
ال��ب��ي��ط��ري��ة امل�����ص��ج��ل��ة يف ال����دول����ة، 
امل�صتح�صرات  ت��داول  ي�صمن  ب�صكل 
البيطرية من م�صادر موثقة واحلد 
من تداول االأخرى جمهولة امل�صدر 
ب�صكل  ي�صاهم  م��ا  امل�صجلة،  غ��ري  اأو 
مبا�صر يف تعزيز ال�صحة احليوانية، 
و�صحة  العامة  ال�صحة  وبالتبعية 
خف�س  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ال���ب���ي���ئ���ة، 

الوبائية  االأمرا�س  انت�صار  خماطر 
ذلك من  على  وما يرتتب  واملعدية 
رفع معدالت االمن احليوي وتعزيز 

�صالمة الغذاء.
االأوىل  ال���رق���م���ي���ة،  ال���ب���واب���ة  وت���ع���د 
ت��وف��ري قائمة  يف  وع��امل��ي��اً  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
البيطرية  بامل�صتح�صرات  �صاملة 

امل�صجلة.
و�صيتم حتديث البوابة ب�صكل دوري 
م��ع ت��وف��ري ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات املتعلقة 

والن�صرات  البيطري  بامل�صتح�صر 
بيانات  اىل  باالإ�صافة  له  الداخلية 
الوكيل  وا����ص���م  امل�����ص��ن��ع��ة  ال�����ص��رك��ة 

املحلي واأي بيانات اأخرى.
االلكرتونية  ال��ب��واب��ة  تتوفر  ���ص��وف 
���ص��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 
امل��ب��ا���ص��ر جلميع  وت��ت��ي��ح االط������الع 
على  امل�����ج�����ال  ه�������ذا  يف  امل���ه���ت���م���ن 
عن  املعلومات  م��ن  متكاملة  حزمة 
امل�صجلة  البيطرية  امل�صتح�صرات 
االإدارة  ال��دول��ة مب��ا ميكنهم م��ن  يف 
االإن���ت���اج احليواين  مل�����ص��اري��ع  امل��ث��ل��ى 
املحلي  االإنتاج  يف  م�صاهمتهم  ورفع 
مبا ي�صاهم يف حتقيق اال�صتدامة يف 
القطاع الزراعي واحليواين يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
ت�صميمه  بب�صاطة  التطبيق  وميتاز 
ما ي�صهل و�صول املتعامل للخدمات 
ب�صكل �صريع، ويوفر قنوات خمتلفة 
تطويرية  م��ق��رتح��ات  اأي  ل��ت��ق��دمي 

على البوابة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

"�صحة" عالجاً غري جراحي  اأبوظبي للخدمات ال�صحية  اأدخلت �صركة 
احلميد  الربو�صتاتا  ت�صخم  ل��ع��الج  ري���زوم   � امل���اء  ببخار  ال��ع��الج  ُي�صمى 

واملعروف عادًة با�صم "ت�صخم الربو�صتاتا".
عالج  يف  "�صحة"  �صركة  من�صاآت  اإح���دى  ت���وام  م�صت�صفى  اأط��ب��اء  وجن��ح 
غري  ال��ث��وري  العالج  ه��ذا  با�صتخدام  عاماً   67 العمر  من  يبلغ  مري�س 

اجلراحي وحقق حت�صناً ملحوظاً يف حالة املري�س.
وي�صتخدم الريزوم الطاقة الطبيعية املوجودة يف بخار املاء الإزالة اأن�صجة 
ال��ب��ول ويت�صمن هذا  ع��ل��ى جم���رى  ال��ت��ي ت�صغط  ال���زائ���دة  ال��ربو���ص��ت��ات��ا 
واح��داً فقط �صل�صلة من عالجات  االإج��راء الق�صري الذي ي�صتغرق يوماً 
ت�صتغرق 9 ثواين من كل عالج يتم خاللها اإطالق بخار املاء على اأن�صجة 

الربو�صتاتا املُ�صتهدفة عن طريق اإدخال م�صبار يف جمرى البول ومبرور 
ال�صفاء  عملية  خالل  من  الزائدة  االأن�صجة  من  اجل�صم  يتخل�س  الوقت 
الطبيعية مما يوؤدي اإىل تقل�س الربو�صتاتا ويفتح االإحليل وُيخفف من 
العالج  م��رات  ع��دد  حتديد  يتم  اإذ  احلميد  الربو�صتاتا  ت�صخم  اأع��را���س 

املطلوبة من قبل الطبيب بناًء على حجم الربو�صتاتا املت�صخمة.
ورئي�س  البولية  امل�صالك  جراحة  ا�صت�صاري  �صلمان  موفق  الدكتور  وقال 
امل��اء هو  ببخار  ري��زوم  اإن عالج  ت��وام  البولية يف م�صت�صفى  امل�صالك  ق�صم 
اأو تخديرا عاما ويعود معظم  اأي��ة �صقوق  اإج��راء غري م��وؤمل وال يتطلب 
هذا  يحافظ  كما  قليلة  اأي��ام  غ�صون  يف  الطبيعية  حياتهم  اإىل  املر�صى 

االإجراء على الوظيفة اجلن�صية.
معظم  واأن  الآخ���ر  مري�س  م��ن  تختلف  للعالج  اال�صتجابة  اأن  واأ���ص��اف 
املر�صى ي�صعرون باختفاء االأعرا�س يف غ�صون اأ�صبوعن وي�صتفيدون من 

العالج كلياً يف غ�صون ثالثة اأ�صهر.
واك����د اأن ه���ذا ال���ع���الج ���ص��ُي�����ص��اع��د امل��ر���ص��ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ت�صخم 
التي توؤثر على  املتعبة  الربو�صتاتا احلميد على التخل�س من االأعرا�س 

حياتهم اليومية.
وقبل خ�صوعه لالإجراء كان املري�س وهو مهند�س �صوري يعمل يف العن 
ُيعاين من ت�صخم الربو�صتاتا احلميد منذ ما يقارب الع�صر �صنوات مما 

اأثر على حياته ونومه وعالقاته ب�صكل كبري .
وقال املري�س اإن العملية مل تكن موؤملة بتاتاً واأنه حمظوظ جداً لوجود 
العالية يف  اخل��ربة  ذوي  الطبي من  الدعم  االأطباء وموظفي  فريق من 
واأن  امل�صتوى  عالية  ال�صحية  الرعاية  له  قدموا  الذين  ت��وام  م�صت�صفى 
وخّفت  اأك��ر  طبيعي  ب�صكٍل  يتبول  وب��داأ  ملحوظ  ب�صكل  حت�صنت  حالته 
معاناته التي ا�صتمرت لع�صر �صنوات موؤكداً اأن العملية غريت حياته كلياً.

�سحة تقدم ريزوم الأول مرة لعلج ت�سخم الربو�ستاتا احلميد

•• اأم القيوين-وام: 

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س االأعلى حاكم اأم 
اإلهاما للعامل باأ�صره بقدرتها على  اأن اإجن��ازات دولة االإم��ارات متثل  القيوين 
تنظيم ن�صخة ا�صتثنائية من اإك�صبو الدويل جمعت فيه الدول وال�صعوب لتحقق 

�صعار "توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل".
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صموه ... وبح�صور �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن 
اإك�صبو  وف��دا من  اأم�س،  االأم��ريي  بالديوان  القيوين  اأم  املعال ويل عهد  را�صد 
بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون  رمي  معايل  برئا�صة   ، دبي   2020
دب��ي، وال���ذى �صم ع��ددا من   2020 ال��ع��ام الإك�صبو  امل��دي��ر   ، ال���دويل  التعاون 

املفو�صن العامن الأجنحة الدول امل�صاركة يف احلدث الدويل.
واأ�صاف �صاحب ال�صمو حاكم اأم القيوين اأن تزامن انعقاد اإك�صبو 2020 دبي 
، مع احتفاالت بلدنا بخم�صن عاما على االحتاد خري مثال على التقدم الذي 
حققته الدولة بف�صل جهود االآباء املوؤ�ص�صن والقيادة الر�صيدة واأبناء الوطن 

يف كل امليادين.
وق��ال �صموه اإن ق��درة دول��ة االإم��ارات على جمع اأك��ر من مئتي م�صارك دويل 
التي تهم  التحديات  والعمل معهم جميعا بهدف مواجهة  دولة   192 بينهم 
العامل باأ�صره .. يربز املكانة الرائدة التي متتلكها والعالقات الدولية املتميزة 

التي تتمتع بها ب�صفتها �صريكا دوليا موؤثرا واإيجابيا.
واأ�صاد بفريق العمل الوطني القائم على اإك�صبو 2020 دبي ، وبالنجاح الذي 
اأن حتقيق  حققوه لي�صيفوا اإىل �صجل النجاحات واالإجن��ازات للدولة ،موؤكدا 
هذا النجاح يف ظل ظروف جائحة كورونا التي مر بها العامل يجعل من هذا 
االإجناز اأكر اأهمية، ويج�صد قدرة اأبناء االإمارات على التغلب على التحديات 

والعمل واالإجناز يف كل الظروف.
واطلع �صموه من معايل رمي الها�صمي والوفد املرافق لها، على �صري العمل يف 

اإك�صبو 2020 دبي واأبرز االإجنازات املتحققة.
العميق  تقديرها  عن  الها�صمي  ابراهيم  بنت  رمي  معايل  ،اأعربت  جانبها  من 
لدعم القيادة يف اإمارة اأم القيوين الإك�صبو 2020 دبي ، ب�صفته م�صروعا وطنيا 

رائدا والتعاون الذي تبديه كل موؤ�ص�صات اأم القيوين على خمتلف االأ�صعدة.
املرحلة  ه��ذه  ، يف  دب��ي   2020 اإك�صبو  ا�صت�صافة  ال��دول��ة يف  اأن جن��اح  واأك���دت 
الدقيقة عالمة فارقة يف تاريخها بتمكنها من جمع االإن�صانية حول اأهدافها 
امل�صرتكة ودعم �صعيها لبناء غد اأف�صل عرب اإحداث التغيري االإيجابي الهادف.

متكنت  الناجحة،  اال�صت�صافة  هذه  عرب  االإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليها  واأ�صافت 
من احت�صان �صعوب العامل واإع��ادة الثقة للب�صرية من جديد يف قدرتها على 
جتاوز املحن، بف�صل حكمة قيادتنا الر�صيدة وجهود اأبناء هذا البلد املخل�صن 

واملقيمن على اأر�صه.
واملفو�س  دي��وب،  مالك  الدكتور  لل�صنغال  العام  املفو�س  ال��زائ��ر  الوفد  و�صم 
العام للبهاما�س �صعادة ال�صفري طوين جودة، واملفو�س العام لل�صي�صيل �صعادة 
األربت كروي�صي، واملفو�س  العام ملوناكو  اأدري��ان، واملفو�س  ال�صفري جان كالود 
اأدري��ان مالينوف�صكي،  لبولندا  العام  واملفو�س  ل�صلوفينيا ماتيك فولك،  العام 
ال��ع��ام للمك�صيك مارثا  وامل��ف��و���س  ري��خ��رت،  ك����ارل  ل��ه��ول��ن��دا  ال��ع��ام  وامل��ف��و���س 
العام  املفو�س  ونائب  ميلوز،  اآن  لباربادو�س  العام  املفو�س  ونائب  جاراميلو، 

ملالطا اأنطوانيت كاتانيا، ونائب املفو�س العام لل�صلفادور فاني�صا بانداك، ونائب 
املفو�س العام جلزر املار�صال والرت ميوز، ومدير جناح الكامريون هانز رودريغ، 
اآدم  ال�صودان حممد  كارديلي، ومدير جناح  ليتي�صا  مارينو  �صان  ومدير جناح 
كو�صتاريكا  جناح  ومدير  ت�صاخوا،  كيتيفان  جورجيا  جناح  ومدير  اأبوالب�صر، 
كاتالينا �صيلي�صكي، ومدير جناح مونتينغريو ميلينا بيجوفت�س، ومدير جناح 
ومدير  ت�صارنارونغ،  اأوم��اري  تايالند  ومدير جناح  كارباالر،  مار�صيلو  البريو 

جناح موناكو �صمرية جوهر.
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
رئي�س  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  وال�صيخ ماجد  القيوين  اأم  الإم��ارة  التنفيذى 
اأحمد بن خالد املعال  ال�صيخ  اأم القيوين واملهند�س  ال�صياحة واالآث��ار يف  دائرة 
اأم القيوين و�صعادة نا�صر �صعيد التالى  رئي�س دائرة التخطيط العمراين يف 
اأح��م��د مدير  اأم القيوين و���ص��ع��ادة را���ص��د حممد  ال��دي��وان االأم���ريي يف  م��دي��ر 
�صمو  مكتب  مدير  �صامل  حميد  �صيف  و�صعادة  االأم��ريي  بالديوان  الت�صريفات 

ويل عهد اأم القيوين بجانب عدد من امل�صوؤولن يف اأم القيوين.

•• ابوظبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح ن���ادي ت���راث االإم�����ارات �صباح 
الدورة  فعاليات  االإثنن  االأول  اأم�س 
"مهرجان  م����ن  ع�������ص���رة  احل�����ادي�����ة 
ال�صمحة الرتاثي" التي ت�صتمر حتى 

االأحد املقبل يف مدينة ال�صمحة.
ح�����ص��ر ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ���ص��ع��ادة علي 
التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل  عبد 
ل��ل��درا���ص��ات واالإع����الم يف ن���ادي تراث 
االم������ارات، و���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل حممد 
جابر املحريبي م�صت�صار مكتب �صعادة 
حممد  وامل��ق��دم  للنادي،  العام  املدير 
اأحمد املنهايل نيابة عن مدير مركز 
اأحمد  ال��رح��ب��ة، وال���دك���ت���ور  ���ص��رط��ة 
املجتمعي  االت�صال  مدير  العو�صي 
ال�صحية،  للرعاية   G42 �صركة  يف 
ال�صمحة،  منطقة  واأع��ي��ان  ووج��ه��اء 
واجلهات  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  وممثلو 
االإدارات  ومديرو  االأخ��رى،  الداعمة 

بنادي تراث االإمارات.
اإدارة  امل��ن��اع��ي م��دي��ر  ���ص��ع��ي��د  واأ����ص���ار 
األقاها با�صم نادي  االن�صطة يف كلمة 
املهرجان  اأن  اإىل  االإم�������ارات،  ت����راث 
املحافظة  نحو  انطالق  نقطة  ميثل 
على ت��راث االآب��اء واالأج���داد، وتنفيذ 

املغفور  املوؤ�ص�س  القائد  االأب  و�صية 
ل����ه ال�������ص���ي���خ زاي������د ب����ن ����ص���ل���ط���ان اآل 
"طيب اهلل ثراه"، باأن جنعل  نهيان، 
ال������رتاث ح��ج��ر زاوي������ة ن��ن��ط��ل��ق منه 
واأ�صاف  ال���ق���ادم���ة،  اخل��م�����ص��ن  ن��ح��و 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  امل��ه��رج��ان  تنظيم  اأن 

ان�صجاماً  للنادي،  االجتماعي  ال��دور 
من  جميعاً  نعمل  التي  الر�صالة  مع 
الرتاث  اإح��ي��اء  وه��ي  اأج��ل حتقيقها، 
والتعريف  ون�صره  عليه  واملحافظة 

به.
الرميثي  اهلل  عبد  علي  �صعادة  وق��ام 

واحل�صور بجولة يف اأركان املهرجان، 
و�صملت  فعالياته،  بانطالق  اإي��ذان��اً 
تراث  لنادي  التابعة  املراكز  اجلولة 
ال�صمحة  م���رك���ز  وم��ن��ه��ا  االإم���������ارات 
البيوت  من��اذج  يقدم  ال��ذي  الن�صائي 
ال���ق���دمي���ة م���ث���ل بيت  االإم�����ارات�����ي�����ة 
ومركز  ال�����واح�����ات،  وب���ي���ت  ال���ب���ح���ر، 
اأبوظبي ال�صبابي الذي يعر�س اأدوات 
ومركز  وال��ل��وؤل��وؤ،  وال��غ��و���س  ال�صيد 
زاي�����د ل���ل���درا����ص���ات وال���ب���ح���وث ال���ذي 
الكتب  من  النادي  اإ�صدارات  يعر�س 
والثقافة  ال������رتاث  يف  وال����درا�����ص����ات 
ل�صور  معر�س  بجانب  االإم��ارات��ي��ة، 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ومركز  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
للزوار  ي��ق��دم  ال���ذي  الن�صائي  ال��ع��ن 
وطريقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ق���ه���وة  اأدوات 
واالأدوي�����ة  ال��ط��ب  واأدوات  اإع����داده����ا 
الن�صائي  اأبوظبي  ومركز  ال�صعبية، 
تطبيقية  تراثية  ور���ص��اً  يقدم  ال��ذي 

للزوار عن االأ�صغال اليدوية الن�صائية 
مثل ال�صدو والتلي واخلو�س وزهبة 
وال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ة  واإدراة  ال��ع��رو���س، 
بيئية  تعر�س �صوراً  التي  وال�صالمة 
الر�صم  م��ث��ل  اأن�����ص��ط��ة  ع����دة  وت���ق���دم 
للم�صابقات  ب��االإ���ص��اف��ة  وال��ت��ل��وي��ن 
زيارة  اجل��ول��ة  �صملت  كما  البيئية. 
على  وال��ت��ع��رف  ال�صعبية  ال��دك��اك��ن 
م��ا حت��وي��ه م��ن م��ع��رو���ص��ات تراثية، 

اإ�صافة اإىل معار�س واأجنحة اجلهات 
احلكومية وال�صركات الراعية.

و�صهد اليوم االأول من املهرجان اإقامة 
واالأن�صطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والرتفيهية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
وت�����ص��م��ن��ت ت���ق���دمي جم���م���وع���ة من 
االألعاب  واأن�صطة  ال��رتاث��ي��ة  ال��ور���س 
ال�صعبية والر�صم والتلوين، باالإ�صافة 
القيمة.  اجلوائز  ذات  امل�صابقات  اإىل 

بدعم  ي��ح��ظ��ى  امل���ه���رج���ان  اأن  ي��ذك��ر 
ع��دة ج��ه��ات حكومية وخ��ا���ص��ة وهي 
اأبوظبي،  م��وان��ئ  جم��م��وع��ة  ك���ي���زاد، 
اأبوظبي،  ب��ل��دي��ة  اأب���وظ���ب���ي،  ���ص��رط��ة 
النفايات  الإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
لتعليم  االإم����ارات  �صركة  "تدوير"، 
لالإعالم،  اأبوظبي  ال�صيارات،  قيادة 
اإذاعة االأوىل، �صومريان هيلث، بي يو 

كلينيك، الفي�س ميديكال �صنرت.

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل رمي الها�سمى وعددا من مفو�سي اأجنحة الدول امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي

نادي تراث االإمارات يطلق فعاليات مهرجان ال�سمحة الرتاثي احلادي ع�سر

�سوؤون املواطنني يف عجمان يطلق 
Be Active مبادره

•• عجمان -وام:

خالل   Be Active اأعلن مكتب �صوؤون املواطنن بعجمان عن اإطالق مبادرة
اإمارة  جمتمع  يف  البدنية  اللياقة  على  احل��ف��اظ  اإىل  تهدف  و  اجل���اري  ال�صهر 
واعتمادها  منتظمة  ب�صورة  الريا�صة  ممار�صة  على  االأف���راد  ،وت�صجيع  عجمان 
كاأ�صلوب حياة .تنطلق Be Active من حديقة ال�صفيا اليوم ويف حديقة العلم 
7،9 مار�س وت�صتمر الفعاليات يف احلديقة الريا�صية 14،16 مار�س ويف حديقة 

ال�صفيا 21،28،31 مار�س .
الروح  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة  تنفيذ  على  ال��ق��ائ��م  امل��واط��ن��ن  ���ص��وؤون  مكتب  ي�صعى 

الريا�صية وغر�صها يف نفو�س كافة اأفراد املجتمع .
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�صو  ب����ن را�����ص����د  ح��م��ي��د 
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ح���اك���م ع��ج��م��ان .. 
افتتح ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
ممثل �صاحب ال�صمو احلاكم لل�صوؤون 
االإدارية واملالية ام�س الن�صخة التا�صعة 
من معر�س " عجمان الدويل للتعليم 
والتدريب " الذي تنظمه غرفة جتارة 
و�صناعة عجمان ب�صراكة ا�صرتاتيجية 
مع وزارة الرتبية والتعليم ومب�صاركة 
وموؤ�ص�صة  ج���ام���ع���ة   25 م����ن  اأك������ر 
ويعترب  ال���دول���ة.     يف  رائ����دة  تعليمية 
اأيام  ث��الث��ة  ي�صتمر  ال���ذي   - امل��ع��ر���س 
مبنطقة  لل�صيافة  االإم�����ارات  مب��رك��ز 
جديدة  من�صة   - عجمان  يف  اجل���رف 
الراغبة  العليا  التعليمية  للموؤ�ص�صات 
يف لقاء طلبة اإمارة عجمان واالإمارات 
امل����ج����اورة م���ن م���واط���ن���ن وواف���دي���ن 
واخت�صا�صاتها  برباجمها  للتعريف 
وك���ذل���ك ال��ت�����ص��ه��ي��الت امل���ق���دم���ة اإىل 
وااللتحاق  الت�صجيل  خ��الل  الطلبة 
بهذه املوؤ�ص�صات �صواء الإكمال درا�صتهم 
العليا  ال�����درا������ص�����ات  اأو  اجل���ام���ع���ي���ة 
والتعرف اإىل اآخر التطورات يف ال�صاأن 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ودول��ي��ا  حمليا  التعليمي 
اخلربات  وتبادل  التعاون  قنوات  فتح 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���ام���ع���ات  ب���ن 

واالأجنبية.
وبداأ ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
مرا�صم افتتاح املعر�س بجولة تفقدية 
يف اأرجاء واأجنحة املعر�س رافقه فيها 
و�صعادة  وامل�صوؤولن  ال�صيوخ  من  عدد 
رئ��ي�����س جمل�س  امل��وي��ج��ع��ي  ع���ب���داهلل 
عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 

املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة  امل��ج��ل�����س  واأع�����ص��اء 
م���ا حتتويه  ع��ل��ى  .. واط���ل���ع خ��الل��ه��ا 
االأجنحة امل�صاركة من اأحدث التقنيات 
التعلم  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  ت�����ص��اع��د  ال���ت���ي 
والتخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعات 
لتكنولوجيا  وم���واك���ب���ت���ه���ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
للعملية  املخ�ص�صة  واالأجهزة  املعرفة 
واف  ���ص��رح  اإىل  وا�صتمع  التعليمية.. 
من القائمن على املعر�س وامل�صاركن 
وامل�صوؤولن عن االأجنحة املختلفة عن 
تقدمها  التي  التعليمية  الربامج  اأهم 
للراغبن  والت�صهيالت  اجلهات  تلك 

بااللتحاق بتلك اجلامعات .
واأثنى ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
عقب اجلولة التفقدية برعاية �صاحب 
منذ  للمعر�س  عجمان  حاكم  ال�صمو 
بتنوع  املتوا�صل  واهتمامه  انطالقه 
االإمارة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 
اإم��ارة عجمان وجهة تعليمية  لت�صبح 
رائدة على امل�صتوين املحلي والدويل 
التخ�ص�صات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ت��ق��دم 
وال���ربام���ج االأك��ادمي��ي��ة .. م���وؤك���دا اأن 

االإم����ارة  يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��ور 
عجمان  روؤي���������ة  حت���ق���ي���ق  يف  ي�������ص���ب 
م�صاهمة  وزي��������ادة  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
االقت�صاد ككل  االخ�صر يف  اال�صتثمار 
التي  للدولة  الر�صيدة  القيادة  يف ظل 
حتر�س دائما على دعم فروع التعليم 
وت�صعى  ال��ع��ايل  التعليم  خا�صة  كافة 
ج����اه����دة ل���رع���اي���ة ال����ط����الب واإت����اح����ة 
بالداخل  والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  فر�صة 
ال�صعوبات  ك����ل  وت���ذل���ي���ل  واخل��������ارج 
اأعلى م�صتوى من  لتحقيق  واملعوقات 

التعليم العايل الأبنائها .
جميع  يف  نه�صت  االم����ارات  اإن  وق���ال 
قطاعاتها وخمتلف جماالتها خا�صة 
واحتلت  والتدريب  التعليم  جم��ال  يف 
دول  اأرق�������ى  م����ع  االأوىل  ال�������ص���ف���وف 
العامل يف هذا املجال .. م�صريا اإىل اأن 
املوؤهلون  املتعلمون  ي�صنعه  امل�صتقبل 
واملبدعون لالنطالق يف رحاب التطور 
والتقدم والرقي وت�صييد دولة تزدهر 
ال�صباب  داعيا  وامل��ع��رف��ة..  العلم  بنور 
والتعرف  الع�صر  التزود مبعارف  اإىل 

واكت�صاب  االأخ������رى  ال��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى 
امل��ه��ارات ال�����ص��روري��ة واال���ص��ت��ف��ادة من 
للتعلم  امل��ت��اح��ة  ال��راه��ن��ة  االإم���ك���ان���ات 
لتعليم  وتوظيفها  والتدريب  امل�صتمر 
احلياة  م�صتجدات  ومواكبة  اأنف�صهم 
م�صتقبل  اإىل  والتطلع  الع�صر  ب��روح 

اأكر اإ�صراقا وازدهارا.
   واأ����ص���اد ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م���ن قبل 
ومب�صتوى  امل��ع��ر���س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���ايل وامل���م���ي���ز م���ن قبل 
غرفة جتارة و�صناعة عجمان .. الفتا 
تلتقي  من�صة  اأ�صبح  املعر�س  اأن  اإىل 
والطالب  التعليمية  املوؤ�ص�صات  فيها 
الوطنية  الغايات  لتحقيق  واملجتمع 
من  الر�صيدة  قيادتنا  تر�صمها  ال��ت��ي 
اإ���ص��ع��اد م��واط��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى امتداد  اأج���ل 

الوطن .
وكرم ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
من  ع���ددا  التفقدية  جولته  خ��ت��ام  يف 
التعليمية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  اجل���ام���ع���ات 
وال�صركاء اال�صرتاتيجين وامل�صاركن 

يف املعر�س .

   ح�صر م��را���ص��م اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س عدد 
حممد  الدكتور  و�صعادة  ال�صيوخ  من 
الرتبية  وزارة  وكيل  امل��ع��ال،  اإب��راه��ي��م 
و�صعادة  االأكادميية  لل�صوؤون  والتعليم 
االت�صال  م���دي���ر  امل���ن�������ص���وري  ه������زاع 
احلكومي واالإعالم الرتبوي يف وزارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وروؤ����ص���اء وم���دراء 
الدوائر احلكومية واملوؤ�ص�صات التعليم 
يو�صف  و���ص��ع��ادة  واخل��ا���ص��ة  احلكومي 
حممد النعيمي مدير عام الت�صريفات 

وال�صيافة وكبار امل�صوؤولن .
وقال �صعادة املهند�س عبداهلل املويجعي 
تنظيم  اإن حر�س غرفة عجمان على 
للتعليم  ال������دويل  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س 
اهتمام  م��ن  ينبع  ���ص��ن��وي��اً  وال��ت��دري��ب 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي 
عجمان و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التعليمي  بالقطاع  التنفيذي  املجل�س 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ره واالرت����ق����اء 
وخا�صة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���امل���وؤ����ص�������ص���ات 

ب��ه��دف تعزيز  وال��ك��ل��ي��ات  اجل���ام���ع���ات 
جودة خمرجات التعليم ورفد املجتمع 
ب��خ��ري��ج��ن مبدعن  ال��ع��م��ل  و����ص���وق 
ومبتكرين يف تخ�ص�صاتهم للم�صاهمة 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  التنمية  م�����ص��رية  يف 

مكت�صبات الوطن.
رئي�صي  دور  ل��ه  امل��ع��ر���س  اأن  واأو����ص���ح 
التعليم  ا���ص��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م  من���و  يف 
االقت�صاد  ا���ص��ت��ث��م��ارات  وب��ال��ت��ايل من��و 
االأخ�صر واقت�صاد املعرفة االأمر الذي 
يواكب التوجهات االقت�صادية للدولة 
اخل�صو�س  وجه  على  وعجمان  عامة 
املحلية  املعر�س  ري��ادة  على  موؤكدا   ..
ن�صخة  ب���ع���د  ال����ع����ام  ه�����ذا  وال����دول����ي����ة 
ليعزز  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  اف��رتا���ص��ي��ة يف 
يف  دوره  ال��ت��ا���ص��ع��ة  بن�صخته  امل��ع��ر���س 
تطوير �صناعة التعليم وتوفري من�صة 
رائدة جتمع موؤ�ص�صات التعليم العايل 
مع الطلبة واأولياء االأمور والراغبن 

يف اإ�صتكمال درا�صتهم.
ب�صكل  ي��وؤث��ر  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
م��ب��ا���ص��ر يف ����ص���وق ال���ع���م���ل ووظ���ائ���ف 

امل�صتقبل وامل�صاريع واملنتجات القائمة 
ع���ل���ى امل���ع���رف���ة ب��ح��ي��ث ي���ر����ص���د اأب�����رز 
التي  والتخ�ص�صات  الربامج  واأح��دث 
وي�صلط  امل�صاركة  اجلامعات  توفرها 
ال�صوء على التخ�ص�صات االأكر طلباً 
العمل  �صوق  م�صتجدات  م��ع  وت��واف��ق��اً 
�صوق  واأن  ال�صيما  وامل�صتقبلي  احل��ايل 

العمل بات ي�صهد تغريات مت�صارعة.
تزخر  ع��ج��م��ان  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���اف 
والكليات  اجل���ام���ع���ات  م����ن  ب��ك��وك��ب��ة 
ال�������رائ�������دة وال�����ت�����ي ت�������ص���م ع�������ص���رات 
اجلن�صيات من خمتلف الدول وت�صري 
 2019 ال��ع��ام  اأن  اإىل  االح�����ص��ائ��ي��ات 
2000 خريج  اأك��ر من  �صهد تخرج 
وخ��ري��ج��ة م��ن ج��ام��ع��ات االإم�����ارة كما 
جلامعات  املنت�صبن  الطلبة  ع��دد  بلغ 
 2019 ال����درا�����ص����ي  ل���ل���ع���ام  االإم���������ارة 
األ��ف طالب   11 ي��ق��ارب  2020- م��ا 
وطالبة وتبلغ اأعداد املدار�س باالمارة 
يعك�س زخم  الذي  االأمر  80 مدر�صة 
اإم����ارة  يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��ور 

عجمان.

من جانبه اأكد �صعادة �صامل ال�صويدي 
و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ع����ام  م���دي���ر 
يف  ودوره  امل���ع���ر����س  اأه���م���ي���ة  ع��ج��م��ان 
ال�صراكات  وت��ع��زي��ز  اخل����ربات  ت��ب��ادل 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  بن 
اأخر  امل�صاركة اإىل جانب التعرف على 
القطاع  ي�����ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي  االب���ت���ك���ارات 
التعليمي واالدوات والو�صائل احلديثة 

واملعتمدة.
التعليمية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  اإن  وق����ال 
مهما  دورا  تلعب  املعر�س  يف  امل�صاركة 
يف تعريف الزوار بالتخ�ص�صات االأكر 
متطلبات  م��ع  توافقها  وم��دى  اإق��ب��اال 
ن�صخة  اأن  اإىل  م�صرياً   .. العمل  �صوق 
بح�صور  تتميز  ال��ع��ام  ه���ذا  امل��ع��ر���س 
الفت من اجلامعات الرائدة مب�صاركة 
وموؤ�ص�صة  ج���ام���ع���ة   25 م����ن  اأك������ر 

تعليمية.
الرتبية  وزارة  ج���ه���ود  ع��ل��ى  واأث����ن����ى 
وال��ت��ع��ل��ي��م ك�����ص��ري��ك ا���ص��رتات��ي��ج��ي مع 
 .. امل��ع��ر���س  تتظيم  يف  عجمان  غ��رف��ة 
الراعية  ب��ج��ه��ود اجل��ه��ات  اأ����ص���اد  ك��م��ا 
كلية  ع��ج��م��ان،  ج��ام��ع��ة  "ات�صاالت، 

املدينة اجلامعية، جامعة االإمارات".
ودعا كافة �صرائح املجتمع من الطلبة 
با�صتكمال  والراغبن  االأم��ور  واأولياء 
ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا ودرا����ص���ة جماالت 
والعاملن  االأعمال  واأ�صحاب  جديدة 
بالقطاع احلكومي واخلا�س والكوادر 
والتعرف  املعر�س  لزيارة  التدري�صية 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  على 
العرو�س  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  امل�����ص��ارك��ة 
واخل�صومات التي تطرحها اجلامعات 
من  اال�صتفادة  بجانب  املعر�س  خالل 
العمل  وور�������س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب���رن���ام���ج 

امل�صاحبة.

•• ابوظبي-الفجر:

اإطار  واال���ص��ت�����ص��ارات، يف  للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ن��ظ��م 
ال�����ص��ب��اب و�صقل  ال��ب��اح��ث��ن  ل��ت��م��ي��ك��ن  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
القوة  "دور  م��و���ص��وع  ح���ول  نقا�صية  حلقة  م��ه��ارات��ه��م، 
الناعمة والدبلوما�صية العامة يف حتقيق االأمن يف ع�صر 
نيكوال�س  الربوفي�صور  قدمها  كوفيد19-"،  بعد  م��ا 
ركز  وق��د  كاليفورنيا.  ���ص��اوث  جامعة  يف  االأ���ص��ت��اذ  ك���ال، 
الربوفي�صور على دور االإعالم كقوة �صيا�صية ناعمة تقع 
عر�صاً  مقدماً  وال�صعوب،  احلكومات  على  م�صوؤوليتها 

خمت�صراً لكتاب له يف هذا املو�صوع.
اأزمة  اأب���رزه���ا:  ع��دة حم���اور  ك���ال،  ال��دك��ت��ور  وا�صتعر�س 
االإعالم، والتحول التكنولوجي، واأزمة ال�صيا�صة، وحتدي 
امل�صداقية،  وف���ق���دان  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة،  واأزم�����ة  اجل���م���ود، 
االإعالم،  بو�صائل  واالهتمام  اجلمهور،  اأهمية  و�صعود 
م�صرياً اإىل اأن و�صائل التوا�صل االجتماعي باتت متاحة 

راأي  اإىل  اال�صتماع  واأهمية  �صرورة  يحتم  مما  للجميع 
اجلمهور والتفاعل معه. كما اأن على اجلمهور م�صوؤولية 
كربى يف املحتوى وحتري الدقة ون�صر قيم اخلري ونبذ 
االأخوة  عامل  على  ال�صدد،  ه��ذا  يف  م�صدداً،  الكراهية؛ 

االإن�صانية وقبول االآخر والراأي االآخر.
ب��اأه��م��ي��ة يف حتديد  ي��ح��ظ��ى  ال��ع��امل��ي  ال������راأي  اأن  وذك����ر 
ُينظر  املتخذة الأ�صباب داخلية  القرارات  ال�صيا�صات، واأن 
و�صعت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  م�صرياً  اخل��ارج،  يف  اإليها 
اأه��م��ي��ة االإع����الم وال����راأي ال��ع��ام، م�����ص��دداً على اأن حرية 
وقيمة  االأعمال،  و�صفافية  املجتمع،  وعالقات  االإع��الم، 
الرتاث والثقافة، كلها عنا�صر رئي�صية يف الدبلوما�صية 
العاملية  امل��واط��ن��ة  يحقق  مب��ا  االأم���ن  وحتقيق  الناعمة 
الفتاً  ومواجهتها،  واالأزم����ات  االأح����داث  تت�صارك  ال��ت��ي 
اأف�صل  اأن  وامل�صداقية، معترباً  االأخالقية  العوامل  اإىل 

اأ�صا�س ل�صورة جيدة هو حقيقة جيدة.
واأكد اأهمية اال�صتماع اإىل اال�صتجابات العاملية يف مقاربة 

الدبلوما�صية الناعمة، مبيناً اأن معر�س اإك�صبو 2020 
يعترب مثااًل وا�صحاً كقوة ناعمة، اإذ اأنه ال يقت�صر على 
عر�س اأجنحة الدول ومنتجاتها بل االأفكار، والثقافات، 
الدبلوما�صية  م��ن  ك��ج��زء  بها  وال��ت��ع��ري��ف  وال��ت��وج��ه��ات، 
لديها  ال���دول  جميع  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  امل���وؤث���رة،  الناعمة 
اأجل التجان�س  ر�صالة واحدة وهي العمل اجلماعي من 
والتعاي�س االإن�صاين الدويل، وك�صر احلواجز بن الدول، 
لالإلهام  م�����ص��دراً  ي�صكل  ب��ت��ن��وع��ه  ال��ع��امل  اأن  م��و���ص��ح��اً 
اأهمية االإع��الم يف ن�صر  اأخ��رى،  االإن�صاين، م��وؤك��داً، مرة 

هذه القيم.
وتطرق االأ�صتاذ يف جامعة �صاوث كاليفورنيا اإىل حاجة 
عن  ف��ي��ه  للتعبري  وم��ك��ان  من�صة  اإىل  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
اأتاحه  اإبداعاته واأفكاره ومواهبة، وهو ما  نف�صه وطرح 
االإعالم اجلديد له، مو�صحاً االختالف يف حمتوى هذه 
ال��ذي تركز فيه  الوقت  اأن��ه يف  املن�صات واأفكارها، وق��ال 
واالأفكار،  االبتكار  على  ال�صن  يف  توك"  "تيك  من�صة 

على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ذاتها يف  املن�صة  تركز 
الرتفيه.

املهند�صة  ومن جانبها حتدثت الربوف�صورة  مينا �صاو، 
زيارة  يف  ك��ال  نيكوال�س  الدكتور  رافقت  التي  املعمارية 
"مركز تريندز"، عن عملية تدري�س الثقافة االإن�صانية، 
اإىل  ي�صعى  عاملي  فيلم  اإع��داد  وحتدثت عن جتربتها يف 
ت�صميماتها  اأنها حتر�س يف  وقالت  التعاي�س،  قيم  ن�صر 

املعمارية على اإدخال روح ثقافية يف املعمار.
كال  الدكتور  بن  ح��وار  ج��رى  النقا�صية  احللقة  عقب  
اأكد  حيث   ،" "تريندز  يف  ال�صباب  الباحثن  م��ن  وع��دد 
وال�صمعة  العاملية،  التحديات  اليوم يف ع�صر  نعي�س  اأننا 
ح��ل��ول عاملية،  اإىل  احل���اج���ة  م���وؤك���داً  م��ه��م��ة،  ال��دول��ي��ة 
جمال  ال  واأن���ه  دق���ت،  اجلماعي  العمل  حلظة  اأن  وق���ال 
اأن  التاأكيد على  ال��دويل املنفرد، واختتم جم��دداً  للعمل 
الدبلوما�صية الناعمة هي اأداة القرن احلادي والع�صرين 

االأ�صا�صية.

اأحمد النعيمي يفتتح فعاليات الن�سخة ال� 9 من معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب

•• ال�صارقة -الفجر:

للعمل  ال�صارقة  نفذت جائزة  املوؤ�ص�صية؛  وال�صراكة  التعاون  اإط��ار  يف 
ل�صالح  املوؤ�ص�صي"  التطوعي  العمل  "اإدارة  بعنوان  ور�صة  التطوعي 
موظفي حكومة ال�صارقة من خمتلف الدوائر احلكومية، حيث تاأتي 
اأهمية  هذه الور�صة - يف اإطار التعاون والتن�صيق بن جائزة ال�صارقة 
للعمل التطوعي واملوؤ�ص�صات احلكومية؛ لتنفيذ برنامج تدريبي حول 
التدريبية  والربامج  اخلطط  �صمن  املوؤ�ص�صي"  التطوعي  "العمل 
املوؤ�ص�صي.   التطوعي  العمل  اإدارة  جمال  يف  املوظفن  دور  تعزز  التي 
اإدارة  كيفية  يف  العملية  امل��ه��ارات  اأب���رز  التدريبية  ال���دورة  وت��ن��اول��ت 
اجلوانب  حيث  من  املوظف،  ودور  املوؤ�ص�صات  داخل  التطوعي  العمل 
املوؤ�ص�صات  يف  والعاملن  ال��ط��اق��ات  وتوظيف  االإداري�����ة،  التنظيمية 
تخطيط  واآل��ي��ات  مهارات  على  الرتكيز  جانب  اإىل  مهنية،  بطريقة 
العمل  م�صتجدات  اأب���رز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��رق��اب��ة،  واأدوات  االأع��م��ال 
يف  ت�صهم  التي  االقت�صادية  والوفرة  االأعمال  عن  ف�صاًل  التطوعي، 

اإىل  باالإ�صافة  امل�صتدامة،  واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  م�صرية 
كيفية التعامل مع ال�صاعات التطوعية احت�صابها وتوزيعها يف خمتلف 

جماالت العمل التطوعي.

دور �ملوظف يف دعم �ملوؤ�س�سات
و�صلطت الدورة التدريبية التي األقتها فاطمة مو�صى البلو�صي املدير 
التطوعي  العمل  تعزيز  يف  امل��وظ��ف  دور  على  للجائزة؛  التنفيذي 

التطوعي  وعملها  املوؤ�ص�صات  دور  ذات��ه  الوقت  يف  م��وؤك��دة  املوؤ�ص�صي، 
اإذ بات املوظفن من االأعمدة االأ�صا�صية يف  واأهميتها داخل املجتمع، 
باجلانب  ترتبط  التي  االأعمال  تنفيذ  يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  دعم 
الداعمة  املبادرات  تتبنى  ع��الوة على عملها يف  واخل��ريي،  االإن�صاين 
تنمية  يف  ت�صهم  تطوعية  ف��ر���س  ط��رح  خ��الل  م��ن  املجتمع  خل��دم��ة 
املجتمع، وال �صيما ما مل�صناه منذ بداية اجلائحة، م�صيدة يف الوقت 
نف�صه باملوؤ�ص�صات احلكومية التي باتت تتخذ نهجاً جديداً يف التطوع 

املتخ�ص�س يف جمال حمدد مما يكون له االأثر الكبري. واأكدت فاطمة 
مو�صى البلو�صي؛ حر�س "اجلائزة" على موا�صلة التعاون مع �صركائها 
اال�صرتاتيجين من خمتلف املوؤ�ص�صات احلكومية واجلمعيات االأهلية 
م�صتوى  على  التطوعي  العمل  ثقافة  ن�صر  يف  التطوعية؛  وال��ف��رق 
املجتمع وموؤ�ص�صاته، م�صيفة اإىل اأن الربنامج التدريبي؛ يهدف اإىل 
اإدارة  واملوؤ�ص�صات احلكومية يف جمال  االأف��راد  املتطوعن من  تاأهيل 
االأعمال التطوعية بطريقة موؤ�ص�صية، االأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صهم 

يف دعم وت�صجيع االأعمال التطوعية الفردية واملوؤ�ص�صية.

تكامل
الإطار  مكماًل  الربنامج  اأن  التطوعي  للعمل  ال�صارقة  جائزة  وتوؤكد 
ال�صارقة،  الب�صرية يف  امل��وارد  التعاون والتن�صيق بن اجلائزة ودائ��رة 
املوؤ�ص�صي" ل�صالح  التطوعي  "العمل  تدريبي حول؛  برنامج  لتنفيذ 
التدريبية  والربامج  اخلطط  �صمن  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  موظفي 

التي تنظمها املوارد الب�صرية على م�صتوى االإمارة.

بالتعاون و�لتن�سيق مع مو�رد �ل�سارقة
ال�سارقة للعمل التطوعي ُتعرف املوظفني ب�اإدارة 

العمل التطوعي املوؤ�س�سي 

يف حلقة نقا�سية مبركز تريندز  

الدبلوما�سية الناعمة اأداة القرن االأ�سا�سية, واالإعلم هو املحرك 

•• ال�صارقة-الفجر:

دائ��رة اخلدمات  الب�صرية يف  امل��وارد  اإدارة  احلو�صني مدير  �صمية خليل  اأك��دت 
االجتماعية يف ال�صارقة، على اأهمية تدريب املوظفن واإخ�صاعهم لربنامج من 
الدورات والور�س امل�صتمرة يف خمتلف املجاالت لرفع كفاءتهم وانتاجيتهم يف اأداء 

مهامهم الوظيفية واالرتقاء مب�صتوى اخلدمات التي يقدموها للمجتمع. 
التدريبية  والور�س  للربامج  وحتديثها  متابعتها  على  الدائرة  حر�س  واأك��دت 
بح�صب التطور املجتمعي �صعيا اىل التميز واجلودة، بحيث يكون كافة املوظفن 

على قدر من الكفاءة والتحدي والتميز.
باإمارة  الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة  مع  واملتابعة  التن�صيق  اإىل  احلو�صني،  واأ���ص��ارت   
مهارات  تطوير  يف  االجتماعية  اخلدمات  لدائرة  االأ�صا�صي  ال�صريك  ال�صارقة، 
يف  املوؤ�ص�صات  كافة  اأن  اإىل  م�صيفة  املطروحة،  ال��ربام��ج  خ��الل  من  املوظفن 
الكفاءة  م�صتوى  لرفع  جاهدة  وت�صعى  تعمل  واحلكومي  اخلا�س  القطاعن 
الوظيفية للموظفن، والذي اأ�صبح متطلباً اأ�صا�صياً ، خا�صة مع وجود الكثري 
اليومية، وعلى  ال�صريع حلياتنا  التي فر�صتها احلداثة واالإيقاع  العقبات  من 
املوظف اأن ي�صعى جاهدا ملواكبة كل ماهو جديد وحديث ، لذا مت و�صع جدوال 
مكثفا من االأن�صطة والفعاليات والربامج لكافة املوظفن، اإ�صافة اإىل احلقيبة 
االإدارية  املمار�صات  اأح��دث  على  الدائرة  يف  النظام  يعتمد  وقالت،  التدريبية. 
للو�صول اإىل معايري اجلودة املطلوبة، والتي تعمل على تنمية مهارات املوظف 

وتطوير قدراته وم�صاركته بدورات عامة واأخرى تخ�ص�صية، 
اأهدافها  حتقيق  بغية  ال��دائ��رة  يف  العاملة  ال��ك��وادر  جميع  االأم��ر  ه��ذا  وي�صمل 
التنموية وامل�صتدامة خا�صة يف جمال االإرتقاء باخلدمات، واأي�صا باملوظف يف 
واملهنية  ال�صلوكية  اجلوانب  جميع  يف  تطويره  يتم  حيث  جاذبة  �صحية  بيئة 
والعلمية، من خالل برامج تاأ�صي�صية �صلوكية وقيادية وبرامج تطوير املوؤ�ص�صات 

وبرامج خلدمة املتعاملن 
اأما احلقيبة التدريبية، فاأطلقت يف 2019 ملوظفي مقدمي الرعاية االجتماعية 
وم�صريف االأن�صطة بدور االإيواء، والتي تهدف اإىل بناء قدرات مقدمي الرعاية 

االجتماعية وتقدمي رعاية اجتماعية راقية وفق اأف�صل املمار�صات.  
وذكرت احلو�صني ان عدد الربامج التدريبية التي مت تنفيذها يف الربع االخري 
وبلغ عدد  خارجياً  برناجماً   97 بلغ  دي�صمرب2021  املن�صرم حتى  العام  من 
احل�صور فيها 369 موظف، و 87 برنامج داخلي، وبلغ عدد �صاعات احل�صور 

فيها 4453 �صاعة.

بر�مج لإ�سعاد �ملوظفني
�سل�سلة من الربامج التطويرية 

ملوظفي اجتماعية ال�سارقة  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ي��ك��ّرم 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
بالدورة  الفائزين  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
ال�����ص��اد���ص��ة جل��ائ��زة حم��م��د ب��ن را�صد 
لالأداء احلكومي املتميز، يف احتفالية 
االإم���ارات غٍدا  دول��ة  تنظمها حكومة 
دبي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  اخل��م��ي�����س، 
اأ���ص��ح��اب ال�صمو  ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن 

ال�صيوخ والوزراء وامل�صوؤولن.
ب����ن عبداهلل  م���ع���ايل حم���م���د  واأك�������د 
�����ص����وؤون جمل�س  وزي������ر  ال����ق����رق����اوي 
ال��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي يف  اأن  ال��������وزراء، 
االإم���ارات ميثل حم��ورا ل��روؤي��ة قيادة 
الدولة، وركيزة لال�صتعداد للم�صتقبل 
وتعزيز  احل��ك��وم��ي،  التغيري  وق��ي��ادة 
يف  واال�صتباقية  وامل��رون��ة  اجل��اه��زي��ة 
ومواكبة  ل��ل��م��ت��غ��ريات  اال���ص��ت��ج��اب��ة 
لالنتقال  واآل��ي��ة  العاملية،  التوجهات 
م�صتويات  اإىل  احل��ك��وم��ي  ب��ال��ع��م��ل 
عامليا،  االأف�صل  م�صاف  يف  متقدمة 
تناف�صية  ل��ت��ع��زي��ز  رئ��ي�����ص��ي��اَ  وداع���م���ا 
الدولة وريادتها يف خمتلف املجاالت.
التميز  م�����ص��رية  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
احل��ك��وم��ي يف دول����ة االإم������ارات ق�صة 
ال�صمو  �صاحب  يقودها  فريدة  جناح 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
ع���ق���ود، لالرتقاء  ث��الث��ة  ن��ح��و  م��ن��ذ 
اجلودة  مفاهيم  على  القائم  ب���االأداء 
التحديث  وا���ص��ت��م��راري��ة  ال�����ص��ام��ل��ة، 
لتح�صن  االأداء  وتقييم  وال��ت��ط��وي��ر 
ال����ك����ف����اءة وزي����������ادة االإن����ت����اج����ي����ة، يف 
منوذجاً  اأ�صبحت  ا�صتثنائية  جتربة 
ومرجعية عاملية للحكومات ال�صاعية 
وحتقيق  وال��ت��ح��دي��ث  ال���ت���ط���ور  اإىل 

الريادة يف خدمة جمتمعاتها.
املوؤ�ص�صي  اأن تعزيز التميز  اإىل  واأ�صار 
دولة  يف  حكومي  عمل  ثقافة  اأ�صبح 
م�صرتكة  وم�������ص���وؤول���ي���ة  االإم�����������ارات، 
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 
للعمل  اجل����دي����دة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
االحتفاء  اأن  م�����وؤك�����داً  احل���ك���وم���ي، 

حممد  جائزة  خ��الل  من  باملتميزين 
بن را�صد للتميز احلكومي التي تعد 
اأرف�����ع ت��ك��رمي ل��ل��ت��م��ّي��ز احل��ك��وم��ي يف 
التميز  لرحلة  تتويجاً  الدولة، ميّثل 

امل�صتدامة يف حكومة االإمارات.

�حلكومي  �لــتــمــيــز  مــنــظــومــة   -
�لع�سرة  �ملبادئ  لتحقيق  د�عــم 

للخم�سني �جلديدة.
را�صد  ب����ن  وت����ه����دف ج����ائ����زة حم���م���د 
ن�صر  اإىل  املتميز،  احل��ك��وم��ي  ل����الأداء 
ال���وع���ي مب���ب���ادئ ال��ت��م��ّي��ز وال����ري����ادة 
وحتفيز املوظفن على تقدمي اأف�صل 
االأداء  مب�صتوى  لالرتقاء  لديهم  ما 
والعمل احلكومي، مبا ي�صهم يف دعم 
م�صرية التنمية والتطوير يف الدولة 

للعبور اإىل امل�صتقبل.
احلكومي  التميز  منظومة  وترتجم 
امل����ب����ادئ ال��ع�����ص��رة ل���دول���ة االإم�������ارات 
ومتثل  اجل������دي������دة،  اخل���م�������ص���ن  يف 

م�صتهدفاتها  لتحقيق  داع��م��ة  اآل��ي��ة 
وت��وج��ه��ات��ه��ا، يف ت��ع��زي��ز راأ�������س امل���ال 
الرئي�صي  املحرك  باعتباره  الب�صري 
امل�صتقبلي للنمو، وتركز على تر�صيخ 
مبادئ املرونة واال�صتباقية وحتويلها 
عمل  منظومة  يف  م�صتدام  نهج  اإىل 
م�صتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  اجل���ه���ات، 
اأف�صل  تقدمي  يف  والفاعلية  الكفاءة 
توجهات  مع  ين�صجم  مبا  اخل��دم��ات، 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات يف حت�صن 
اخلدمات  اأف�������ص���ل  ل��ت��ق��دمي  االأداء 

وتعزيز تناف�صية الدولة.

�إمار�تيًا  وخــبــريً�  مقيمًا   60  -
و�أكرث من 121 مقّيمًا عامليا.

وكانت حكومة دولة االإمارات اأطلقت 
جلائزة  ال�صاد�صة  التقييمية  ال���دورة 
حم��م��د ب��ن را���ص��د ل����الأداء احلكومي 
منظومة  معايري  تبنت  التي  املتميز 
املطورة  االإم��ارات��ي  احلكومي  التميز 

يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م، مب�����ص��ارك��ة 60 
اإماراتياً  وخم��ت�����ص��اً  وخ��ب��رياً  مقيماً 

واأكر من 121 مقّيماً عاملياً.

- 17 فئة للجو�ئز �ملوؤ�س�سية.
وت�������ص���م اجل�����ائ�����زة ���ص��م��ن اجل���وائ���ز 
ت�����ص��م��ل، اجلهة  ف��ئ��ة   17 امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
ال��رائ��دة، واأف�صل جهة يف  االحت��ادي��ة 
جمال االبتكار، واأف�صل جهة يف تبني 
واأف�صل حتقيق  اال�صطناعي،  الذكاء 
ل��الأج��ن��دة ال��وط��ن��ي��ة، واأف�����ص��ل جهة 
املرتابطة،  اال�صتباقية  اخل��دم��ات  يف 
االأداء،  يف  حت�����ص��ن��اً  ج���ه���ة  واأف�������ص���ل 
ت�صنيف  جم�����ال  يف  ج���ه���ة  واأف�������ص���ل 
قنوات تقدمي اخلدمة، واأف�صل جهة 

يف جودة احلياة يف بيئة العمل.
وترجمة للتوجهات اجلديدة حلكومة 
دول�����ة االإم����������ارات، ���ص��ه��دت اجل���ائ���زة 
اأ�صيفت  ج���دي���دة  ف���ئ���ات  ا���ص��ت��ح��داث 
ل��ل��ج��وائ��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة، مل��واك��ب��ة روؤى 

احلكومي،  ال��ع��م��ل  مل�صتقبل  ال��ق��ي��ادة 
اأف�صل جهة يف حتقيق  �صملت جائزة 
ال�����روؤي�����ة، وج����ائ����زة اأف�������ص���ل ج��ه��ة يف 
حت�صن جودة احلياة، وجائزة اأف�صل 
وجائزة  املوؤ�ص�صية،  امل��رون��ة  يف  جهة 
اأف�������ص���ل حت��ق��ي��ق ل��ل��م��وق��ع ال���ري���ادي 
اأف�صل  جل��ائ��زة  اإ�صافة  والتناف�صية، 
واجلاهزية  اال���ص��ت��ب��اق��ي��ة  يف  ج���ه���ة 
يف  جهة  اأف�صل  وج��ائ��زة  للم�صتقبل، 
وجائزة  ب��ع��د،  ع��ن  ال��ع��م��ل  تطبيقات 
البيانات  اإدارة  يف  ج���ه���ة  اأف�������ص���ل 
وامل���ع���رف���ة، وج���ائ���زة اأف�����ص��ل ج��ه��ة يف 
اأف�صل  وج��ائ��زة  والتكامل،  ال�صراكة 

جهة يف االت�صال احلكومي.

- تقييم 251 مر�سحًا و39 وكيل 
وكياًل  و85  عاما  ومدير�  وز�رة 

م�ساعدً� ومدير� تنفيذيًا.
�صمن  ف���ئ���ة   13 اجل�����ائ�����زة  وت�������ص���م 
يكرم  ال��وزراء،  رئي�س جمل�س  اأو�صمة 

ب��ه��ا ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
اآل م��ك��ت��وم من���اذج متميزة  ب��ن را���ص��د 
لفريق  ح�صنة  ق��دوة  ت�صكل  عملها  يف 
العمل احلكومي، وق�ص�صاً ملهمة يف 
التميز،  على  املرتكز  املوؤ�ص�صي  العمل 
عام،  - مدير  وزارة  وكيل  اأف�صل  هي 
مدير   - م�صاعد  وزارة  وكيل  اأف�صل 
تنفيذي، اأف�صل طبيب، اأف�صل معلم، 
جمال  يف  واالأف�����ص��ل  مبتكر،  اأف�����ص��ل 
االإ�صرايف،  واملجال  املتعاملن،  �صعادة 
املتخ�ص�صة،  وال��وظ��ائ��ف  وال�����ص��ب��اب، 
و�صهدت اجلائزة اإ�صافة فئات جديدة 
لالأو�صمة �صملت و�صام رئي�س جمل�س 
الوزراء الأف�صل �صفري، وو�صام رئي�س 
مدير  الأف�������ص���ل  ال�����������وزراء  جم���ل�������س 
مدر�صة، وو�صام رئي�س جمل�س الوزراء 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، وو����ص���ام رئي�س  ل��وظ��ائ��ف 
االت�صال  جم��ال  يف  ال����وزراء  جمل�س 
احلكومي. ومت تقييم 251 مر�صحاً 
و39 وكيل وزارة ومديرا عاما و85 

من  تنفيذيا  ومديرا  م�صاعدا  وكيال 
جهة احتادية.  30

ال�صاد�صة جلائزة  ال��دورة  كما متيزت 
حم��م��د ب��ن را���ص��د ل����الأداء احلكومي 
يتم  ال���ت���ي  االأوىل  ب��ك��ون��ه��ا  امل��ت��م��ي��ز 
جائحة  ت��داع��ي��ات  ظ��ل  يف  تنظيمها 
ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��د، ال���ذي 
فر�س واقعاً جديداً يف اأ�صاليب العمل 
اجلاهزية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  احل��ك��وم��ي 
بعدا  واأ���ص��اف  واال�صتباقية،  وامل��رون��ة 
ل��ل��ج��ائ��زة مت��ث��ل يف احلر�س  ج��دي��دا 
على تر�صيخ ثقافة التميز يف منظومة 
احلكومية  اجل����ه����ات  واأداء  ع���م���ل 

وا�صتمرارية خدماتها.
جلائزة  التقييم  عمليات  يف  و���ص��ارك 
حم��م��د ب��ن را���ص��د ل����الأداء احلكومي 
املتميز، اأكر من 121 مقيما وخبريا 
عاملياً من 30 دولة، اإ�صافة اإىل 60 
فيما  اخل����رباء،  م��ن  اإم��ارات��ي��ا  مقيماً 
�صّمت جلنة التحكيم اأع�صاء دولين 

اأب��رز اخل��ربات مت اختيارهم من  من 
منظمات التميز واجلودة الدولية.

جدير بالذكر، اأنه مت تاأ�صي�س برنامج 
احلكومي  ل��ل��ت��م��ي��ز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
االرتقاء  جهود  لقيادة   ،2006 ع��ام 
دولة  ح��ك��وم��ة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  بالتميز 
الوعي  م�����ص��ت��وى  ورف�����ع  االإم����������ارات، 
احل����ك����وم����ي،  ال����ع����م����ل  ب���ال���ت���م���ي���ز يف 
احلكومية  اجل��ه��ات  ق���درات  وتطوير 
الربنامج  وي�صرف  ال��ري��ادة،  لتحقيق 
لالأداء  را�صد  بن  حممد  جائزة  على 
احلكومي املتميز، اأرفع جائزة للتميز 
االإم����ارات، ومُتنح  دول��ة  احلكومي يف 
كل �صنتن الأف�صل اجلهات االحتادية 

واملوظفن املتميزين.

•• اأبوظبي-وام:

جنحت دولة االإمارات يف اإيجاد منظومة ت�صريعية متكاملة 
مل��ح��ا���ص��رة اأوج����ه ال��ع��ن��ف االأ����ص���ري امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك عرب 
وال�صيا�صات  والقوانن  الت�صريعات  من  متكاملة  منظومة 
ال�صارمة و تنويع طرق االإب��الغ عن احل��االت والتي بلغت 
وزارة  اإىل  اإ�صافة  وحملية،  احت��ادي��ة  جهة   15 م��ن  اأك��ر 
االأ����ص���رة و�صون  امل��ج��ت��م��ع. وي��ت�����ص��در م��ل��ف ح��م��اي��ة  تنمية 
حقوق اأفرادها اأولويات العمل احلكومي يف دولة االإمارات 
يف  االأ�صا�صية  وال��ن��واة  للمجتمع  االأوىل  اللبنة  باعتبارها 

معادلة التنموية ال�صاملة.
حماية  "دليل  م���وؤخ���را  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  واأ����ص���درت 
االأ�صرة" الذي يهدف اإىل و�صع اإطار عام يخدم كافة اأفراد 
االأ�صرة واملتخ�ص�صن يف جمال الوقاية من العنف االأ�صري 
مب��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ك��ي��ان االأ����ص���رة وت��راب��ط��ه��ا، والتعريف 

باأ�صاليب وطرق الوقاية من العنف االأ�صري.
وتعد االإمارات من اأبرز دول العامل التي اأوجدت منظومة 
التي  وال�����ص��ي��ا���ص��ات  وال���ق���رارات  الت�صريعات  م��ن  متكاملة 
ت��ه��دف اإىل ت��اأم��ن اأك���رب ق��در ممكن م��ن احل��م��اي��ة لكافة 
اإطار  املنظومة يف خلق  ه��ذه  اأ�صهمت  وق��د  االأ���ص��رة،  اأف���راد 
والوقاية  وال���ت���دخ���ل  الآل���ي���ات احل��م��اي��ة  م��وح��د  م��رج��ع��ي 
الت�صريعات  قائمة  وت�صم  االأ���ص��ري.  العنف  اأن���واع  كل  من 
واللوائح والقرارات وال�صيا�صات املعنية بحماية االأ�صرة يف 
دولة االإم��ارات كال من القانون االحت��ادي رقم 28 ل�صنة 
�صاأن االأحوال ال�صخ�صية وتعديالته، والقانون  2005 يف 
2006 يف �صاأن حقوق املعاقن  29 ل�صنة  االحت��ادي رقم 
وتعديالته، والقانون االحتادي رقم 3 ل�صنة 2016 ب�صاأن 
 2019 9ل�صنة  رق��م  االحت��ادي  والقانون  الطفل،  حقوق 
ب�صاأن حقوق كبار املواطنن، واملر�صوم بقانون احتادي 10 
ل�صنة 2019 يف �صاأن احلماية من العنف االأ�صري، وقرار 
الالئحة  ب�صاأن   2018 ل�صنة   52 رق��م  ال���وزراء  جمل�س 
2016 ب�صاأن  3 ل�صنة  التنفيذية للقانون االحت��ادي رقم 
قانون حقوق الطفل، وقرار جمل�س الوزراء رقم /9/ ل�صنة 
2021 ب�صاأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم 
ب�صاأن حقوق كبار املواطنن، وال�صيا�صة   2019 ل�صنة   9

الوطنية لالأ�صرة، اإ�صافة اإىل �صيا�صة حماية االأ�صرة.
ويعد العنف جرمية معاقب عليها يف االإمارات، فعلى �صبيل 
املثال تن�س املادة 9 بند 1 من املر�صوم بقانون احتادي رقم 
االأ�صري  العنف  من  احلماية  �صاأن  يف   2019 ل�صنة   10
اأ�صهر  �صتة  على  ت��زي��د  ال  م��دة  باحلب�س  يعاقب  اأن���ه  على 
وبالغرامة التي ال تزيد على خم�صة اآالف درهم اأو باإحدى 
اأف��ع��ال العنف  اأي���ا م��ن  ارت��ك��ب  ه��ات��ن العقوبتن لكل م��ن 

االأ�صري املن�صو�س عليها باملادة 5 وذلك دون االإخالل باأي 
عقوبة اأ�صد من�صو�س عليها يف قانون اآخر.

وا�صتقبال  االإب������الغ  ق���ن���وات  ت��ت�����ص��م��ن  ذات����ه  ال�����ص��ي��اق  ويف 
االإم����ارات  دول���ة  االأ���ص��ري يف  العنف  ح���االت  ع��ن  ال�صكاوى 
نحو 15 جهة احتادية وحملية باالإ�صافة اىل وزارة تنمية 
االت�صال  عرب  �صواء  لالإبالغ  قنوات  توفر  والتي  املجتمع 
الذكي  التطبيق  اأو  للوزارة  االإلكرتوين  املوقع  اأو  الهاتفي 
الذي مت توفريه لهذه الغاية. ويو�صح دليل حماية االأ�صرة 
باخلطوات  ومعاجلتها  وال�صكاوى  البالغات  تلقي  اآليات 
التالية: ا�صتقبال ال�صكاوى والبالغات عن طريق القنوات 
وحتديد  ال��ب��الغ  خ��ط��ورة  درج����ة  ت�صنيف  املخ������ص�صة، 
القيام  اال�ص���تجابة،  �صرعة  وم���دى  املط���لوب  التدخ���ل 
االأدوات  با�صتخ�����دام  �صمولية  ب�ص����ورة  احل����الة  بدرا�ص���ة 
تقارير  طلب  امليدانية،  ال��زي��ارة  املقابلة،  ل��ذلك  ال��الزم��ة 
تطور  متابعة  وتنفيذها،  ال��ت��دخ��ل،  خطة  و���ص��ع  ...ال����خ، 
احلالة حلن معاجلة امل�صكلة. واأ�صار الدليل اإىل جمموعة 
من االأ�صباب املوؤدية حلدوث العنف االأ�صري والتي تتمثل 
اأف������راد اال�صرة  يف غ��ي��اب ث��ق��اف��ة احل�����وار وال��ت�����ص��اور ب���ن 
التوافق  ب��راأي��ه، غ��ي��اب  واالإ����ص���رار على مت�صك ك��ل ط��رف 
الزوجي وعجز الزوجن عن مواجهة ما يعرت�صهما من 
وظروف  االقت�صادية  التحديات  اختالفات،  اأو  م�صكالت 
عن  وتعجز  االأ���ص��رة  على  تطراأ  قد  التي  ال�صعبة  املعي�صة 
الن�صاأة  عن  الناجمة  ال�صلبية  الطفولة  خ��ربات  جتاوزها، 
االأهل  تدخل   ، متعلمه  �صلوكية  ممار�صات  عنيفة  بيئة  يف 
اإدمان  ال��دي��ن��ي،  ال����وازع  �صعف  �صلبية،  ب�����ص��ورة  واالأق�����ارب 
الدليل  وح���دد  العقلية.  وامل���وؤث���رات  ال��ك��ح��ول  على  املعنف 
الفئات االأكر عر�صة للعنف االأ�صري وهم االأطفال كونهم 
ميثلون الفئة االأ�صعف واالأكر حاجة للرعاية واالع���تناء، 
للعنف  تتعر�س  اأن  ميكن  ف�ئة  باعتبارهم  الهمم  اأ�صحاب 
مبا  وطاقاتهم  قدراتهم  بع�س  فقدان  اأو  ل�صرر  نت���يجة 
يحول دون قدرته��م على الدف����اع عن اأنف�ص����هم اأو التع�بري 
الن�صاء  اإىل  اإ�صافة  اإي��ذاء،  اأو  اإ�صاءة  عما يتعر�صون له من 
ال  االأ���ص��ري  العنف  اأن  اإىل  ي�صار  وامل����راهقي��ن:  وامل�صنن 
اأ�صكاال متعددة  يت�صمن  بل  العنف اجل�صدي  يقت�صر على 
مثل العنف النف�صي ويق�صد به اأَي فعل اأو قول يوؤدي اإىل 
االقت�صادي ويق�صد  والعنف  للمعتدى عليه،  نف�صي  �صرر 
اأو  حقه  من  عليه  املعتدى  حرمان  اإىل  ي��وؤدي  فعل  اأَي  به 
حريته يف الت�صرف يف اأمواله بق�صد االإ�صرار به، والعنف 
�صمعة  لت�صويه  ت�صتخدم  م�صيئة  ل��غ��ة  اأي  وه���و  اللفظي 
ال�صحية اأو اإحراجها اأو تهديدها، واالهمال وهو التق�صري 
البن واملتوا�صل الذي يبدو جليا يف عدم تاأمن احلاجات 

االأ�صا�صية املادية اأو النف�صية اأو ال�صحية اأو الرتبوية.

•• اأبوظبي-وام:

واجلمارك  واجلن�صية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأحبطت 
العامة للجمارك وبالتن�صيق  ب��االإدارة  املنافذ ممثلًة  واأمن 
اإدخال  ال��ف��ج��رية .. عملية  اإم����ارة  م��ع دائ���رة اجل��م��ارك يف 
ب�صائع ممنوعة اإىل الدولة من نوع البان وم�صتقاته تقدر 
قيمتها 25،239،000 درهم وذلك عرب ميناء الفجرية 
واالآ�صيوية  ال��ع��رب��ي��ة  اجلن�صية  م��ن  اأ���ص��خ��ا���س  �صبط  م��ع 
اأقدموا على عر�س مبلغ وقدره 280،000 درهم كر�صوة 

ملوظف جمركي يف �صبيل مترير الب�صائع املمنوعة.
جاءت عمليات ال�صبط بالتعاون مع ال�صركاء من اجلهات 
حول  ا�صتباقية  اإخ��ب��اري��ة  الهيئة  تلقي  ���ص��وء  يف  املعنية 
حماولة اإدخال �صحنات م�صبوهة باإجمايل 14 حاوية من 
خالل ميناء الفجرية بهدف تخزينها يف اإحدى امل�صتودعات 
املحلية ب�صفة غري  االأ���ص��واق  بيعها يف  الدولة ومن ثم  يف 
قانونية. وا�صتناداً اإىل عمليات التن�صيق امل�صرتكة مع وزارة 
اإمارة الفجرية، مت �صبط  الداخلية وال�صلطات املحلية يف 
التفتي�س احلديثة  اأجهزة  با�صتخدام  امل�صتهدفة  احلاويات 
يف  املتخ�ص�صة  الرقابية  الكوادر  وكفاءة  بخربة  املدعومة 
التفتي�س اجلمركي، ف�صاًل عن القب�س بطريقة احرتافية 
على االأ�صخا�س القائمن على تقدمي الر�صوة مقابل اإدخال 

تلك ال�صحنات والتهرب من الر�صوم وال�صرائب املقررة.
الفال�صي مدير عام  اأحمد عبداهلل بن الحج  �صعادة  واأك��د 
واجلن�صية  للهوية  االحتادية  الهيئة  باالإنابة يف  اجلمارك 
اأمنه  املجتمع وتعزيز  اأن حماية  املنافذ؛  واأمن  واجلمارك 
اأح����د االأه������داف اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة للهيئة وذل����ك يف  مي��ث��ل 
املخاطر  واإدارة  والتفتي�س  العمل  منظومة  تطوير  اإط��ار 
اجلمركية على النحو الذي يخدم تي�صري التجارة، م�صيًدا 
ب�صراكات الهيئة احليوية مع خمتلف اجلهات التي اأف�صت 
التفتي�س  وح����دات  ب��اإ���ص��ن��اد  ال�صبط  عمليات  م��رون��ة  اإىل 
حماد  را�صد  �صعادة  ق��ال  جانبه  من  الهيئة.  يف  اجلمركي 
جاءت  العملية  اإن  الفجرية؛  جمارك  عام  مدير  احلفيتي 
يف ظل تبادل املعلومات مع الهيئة واالأطراف ذات ال�صلة، 
حيث مت التحفظ على املواد املمنوعة بالتن�صيق مع القيادة 
وفقاً  الفجرية  ميناء  و�صلطة  الفجرية  ل�صرطة  العامة 
الإجراءات ال�صبط الق�صائي اإىل حن ا�صتكمال االإجراءات 
ا�صتمرارية  على  م��وؤك��ًدا  الح��ق��اً،  واجل��م��رك��ي��ة  القانونية 
اأعمال التفتي�س على جميع ال�صحنات واحلاويات املرتبطة 
بالدائرة لر�صد خمتلف املخالفات التي ت�صكل خطراً على 
م�صرية  ودع��م  امل�صتهلك  حماية  لتحقيق  واملجتمع  االأم��ن 
جمال  يف  ال��دول��ة  تناف�صية  ورف���ع  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 

التجارة وبناء اقت�صادي تناف�صي قائم على املعرفة.

•• العني -وام: 

ل��ل��ث��ق��اف��ة االإ���ص��الم��ي��ة ع����دداً م��ن الور�س  ن��ف��ذت دار زاي����د 
ث��ق��اف��ة االبتكار  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  واالأن�����ص��ط��ة 
فعاليات  �صمن  وذل���ك   ، اجل���دد  واملهتدين  موظفيها  ب��ن 
الدكتورة  �صعادة  واأك���ّدت   .  "  2022 تبتكر  "االإمارات 
للثقافة  زاي��د  ل��دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي  حممد  ن�صال 
مع  لتن�صجم  ت��اأت��ي  االبتكار  �صهر  فعاليات  اأن  االإ�صالمية 
التوجهات  على  الرتكيز  خ��الل  ال��دول��ة من  ق��ادة  تطلعات 
امل�صتقبلية التي تت�صمنها وثيقة مبادئ اخلم�صن ، لتعزيز 
راأ�س املال الب�صري، وبناء القدرات الوطنية التي ت�صهم يف 
ابتكارات االم��ارات يف  التفوق العلمي والتقني وزي��ادة عدد 
افرتا�صية  ور�صة  ال��دار  فعاليات  وت�صمنت  كافة.  املجاالت 
ومكتبة  االإم���ارات  جامعة  مع  "االبتكار" بالتعاون  بعنوان 
92 م�صتفيدا من طلبة الدار من  زايد املركزية، ح�صرها 
وتطرقت  االإ�صالمية،  بالثقافة  واملهتمن  اجلدد  املهتدين 
للتعريف مبفاهيم االبتكار وجوانبه وت�صليط ال�صوء على 
�صيا�صة االبتكار يف الدولة، وكيفية ال�صعي خللق بيئة تتميز 

ل�صرطة  العامة  القيادة  مع  وبالتعاون  واالبتكار.  باالإبداع 
"الذكاء اال�صطناعي"  اأبوظبي نظمت الدار ور�صة بعنوان 
 - ال�صاعدي  نا�صر حممد  املهند�س  الدكتور  املقدم  قدمها 
م�صت�صار الذكاء اال�صطناعي يف �صرطة اأبوظبي رئي�س ق�صم 
التطوير و التغري- حيث تناول يف حديثه التعريف مبفهوم 
واأه��م��ي��ت��ه، واحل��دي��ث عن  اال���ص��ط��ن��اع��ي وتقنياته  ال��ذك��اء 
ا�صرتاتيجية دولة االإمارات للذكاء اال�صطناعي، واملخرجات 
اال�صطناعي،  ال��ذك��اء  تطبيقات  ا���ص��ت��خ��دام  م��ن  امل��ت��وق��ع��ة 
للذكاء  التخ�ص�صية  اال�صرتاتيجية  اإىل  املحا�صر  واأ���ص��ار 
ا�صتخدامات  مناق�صة  اأبوظبي ومت  �صرطة  اال�صطناعي يف 
و  ج��ودة احلياة  و  اال�صطناعي يف جمال اخلدمات  الذكاء 
 " بعنوان  ور�صة  اأبوظبي  ال��دار يف  ف��رع  نظم  كما  املجتمع. 
االإمارات تبتكر " قدمتها الدكتورة ماجدة العزعزي رئي�س 
مفهوم  وت��ن��اول��ت  القاب�صة"،  ج��ل��وري  "اإم  �صركة  جمل�س 
االب��ت��ك��ار، واأه���م ع��وام��ل االب��ت��ك��ار، وال��ه��دف منه ،وعر�صت 
جمموعة من االبتكارات وال�صناعات التي قامت بها خالل 
ت�صخر  اأن  ا�صتطاعت  وكيف  والعملية،  العلمية  م�صريتها 

االبتكار لتعزيز �صمعة دولة االإمارات يف جمال ال�صناعات.

الهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ حتبط عملية تهريب ب�سائع بقيمة 25 مليون درهماالإمارات حتا�سر العنف االأ�سري بقوة القانون ..و 15 جهة تتلقى البلغات

حكومة دولة �لإمار�ت حتتفي باملتميزين يف �إك�سبو 2020 دبي 

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

•• اأبوظبي-وام:

ور�صة  العدل،  وزارة  مع  بالتعاون  العام  الن�صائي  االحت��اد  نظم 
املراأة يف  ال�صخ�صية"، يف جناح  املعلومات  "حماية  عمل بعنوان 
اأفراد  القانونية بن  الثقافة  ن�صر  دبي، بهدف   2020 اإك�صبو 

املجتمع، وتوعية املراأة بحقوقها والواجبات املرتتبة عليها.
واأقيمت الور�صة �صمن برنامج "اعريف حقوقك"، الذي اأطلقه 
االحتاد الن�صائي برعاية كرمية من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
االأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  االحت��اد  رئي�صة  مبارك 
لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية 
، "اأم االمارات"، والذي يعد اأحد الربامج الرائدة واملتميزة يف 
ال��ق��ان��وين، وذلك  امل���راأة وبالتحديد يف اجل��ان��ب  جم��ال متكن 

تنفيذاً لال�صرتاتيجية الوطنية لتمكن املراأة.
الدكتور وليد خمي�س  القا�صي  التي قدمها  الور�صة  وت�صمنت 
اخلدمي، نائب رئي�س حمكمة ال�صارقة االبتدائية، عدة حماور 
املعلومات،  حماية  واأه��داف  باأهمية  التعريف  ومنها:  رئي�صية، 
ون��وع��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات امل����راد حمايتها. وت���ال ذل���ك احل��دي��ث عن 
وطرق  ال�صخ�صية،  املعلومات  لها  تتعر�س  ق��د  التي  املخاطر 
ال��ت��ع��ام��ل يف ح���ال االع���ت���داء على  ال���الزم���ة، وكيفية  احل��م��اي��ة 
االإماراتية اخلا�صة بحماية  الت�صريعات  وا�صتعر�س  املعلومات، 

املعلومات.
تخزين  اأن  االب��ت��دائ��ي��ة،  ال�����ص��ارق��ة  حمكمة  رئي�س  ن��ائ��ب  واأك���د 
البيانات على االأجهزة االإلكرتونية ومعاجلتها وتبادلها يوؤدي 
اإىل تعر�صها خلطر التغيري اأو االتالف اأو ال�صرقة، لذلك من 

املعلومات،  لتلك  اأدوات حماية  على وجود  ال�صروري احلر�س 
و�صرورة التمييز بن املعلومات وم�صتويات احلماية املطلوبة، 
م�صرياً اإىل اأنه كلما زادت اأهمية املعلومات زادت اأدوات احلماية 

امل�صتخدمة للمحافظة عليها.
والتحول  االإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  بالتوجه  ون�صح 
املعلومات  التعرف على  اإىل  بال�صرورة  ي��وؤدي  وال��ذي  الرقمي، 
لها،  تتعر�س  ق��د  التي  وامل��خ��اط��ر  حمايتها  وكيفية  واأن��واع��ه��ا 

والت�صريعات التي جترم التعدي عليها.
التوا�صل مع  "اعريف حقوقك" يتيح فر�صة  برنامج  اأن  يذكر 
التحديات  للتعرف على  الدولة،  اإم��ارات وم��دن  امل��راأة يف كافة 
وامل�صاكل التي تواجهها، وم�صاعدتها يف الو�صول اإىل الطريقة 

املثلي للتعامل مع هذه امل�صكالت.

االحتاد الن�سائي ينظم ور�سة حماية املعلومات ال�سخ�سية بجناح املراأة يف اإك�سبو 2020

يف دولة �لإمار�ت ق�سة جناح فريدة يقودها حممد بن ر��سد منذ   �حلكومي  �لتميز  م�سرية   - �لقرقاوي:  • حممد 
ثالثة عقود لالرتقاء بالأد�ء �لقائم على مفاهيم �جلودة �ل�ساملة

• �لتميز �حلكومي يف �لإمار�ت روؤية قيادة وم�سرية حافلة بالإجناز�ت وركيزة للجاهزية �مل�ستقبلية

جامعة خليفة ت�ست�سيف موؤمتر اجلمعية 
الدولية للمواد امل�سامية 2022 مايو املقبل

•• اأبوظبي-وام:

الدولية  "اجلمعية  م��وؤمت��ر  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  ت�صت�صيف 
يونيو   2 30 م��اي��و وح��ت��ى  ال��ف��رتة م��ن  " خ���الل   2022 امل�����ص��ام��ي��ة  ل��ل��م��واد 
وا�صعة  جمموعة  يف  املتقدمة  البحوث  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف  القادمن 
من تطبيقات املواد امل�صامية. واملواد امل�صامية هي جمموعة متنوعة من املواد 
البرتول  وخزانات  اجلوفية  املياه  كطبقات  والرتبة  ال�صخور  مثل  الطبيعية 
واالأن�صجة البيولوجية كالعظام واخل�صب والفلن و�صائط م�صامية، كما ميكن 
اأن ت�صمل الو�صائط امل�صامية اأي�صا مواد اأخرى من �صنع االإن�صان مثل االأ�صمنت 
وال�صرياميك. ويوفر موؤمتر "اجلمعية الدولية للمواد امل�صامية 2022" بيئة 
االأكادميية  االأو�صاط  بن  الهند�صية  واخلربة  العلمية  املعرفة  لتبادل  متميزة 

وال�صناعية، مما يتيح تطوير التعاون وت�صريع التعلم وت�صهيل االبتكار.
العلمية  التخ�ص�صات  خمتلف  م��ن  العاملين  اخل���رباء  م��ن  جمموعة  وي��ق��دم 
امل�صامية  للمواد  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  خالل  البحوث  اأح��دث  والهند�صية 

يعقد يف حرم جامعة خليفة الرئي�صي باأبوظبي. الذي   2022
500 عر�س تقدميي وجل�صات نقا�صية وحما�صرات  وي�صهد امللتقى اأكر من 
 24 اإىل  التقدميية  العرو�س  تق�صيم  �صيتم  حيث  وح���وارات،  ق�صرية  ودورات 
امل��واد امل�صامية يف العديد من  اأن��واع  ن��دوة ق�صرية تركز جميعها على خمتلف 
التطبيقات. ويغطي هذا املحفل العلمي مو�صوعات عديدة بدءا من النمذجة 
امل�صامية والت�صوير امل�صامي و�صوال اإىل الطرق الرقمية والتجريبية يف نطاقات 

اأو�صع ت�صمل مكامن النفط والغاز والتحليالت الهامة.
وقال الدكتور عارف �صلطان احلمادي، الرئي�س العام ملوؤمتر اجلمعية الدولية 
"ي�صعدنا  2022 نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة:  للمواد امل�صامية 
اأحدث  ا�صت�صافة املوؤمتر والذي �صنتمكن من خالله من ت�صليط ال�صوء على 
امل�صامية، خا�صة واأن ق�صم الهند�صة  املواد  املتعلقة بتطبيقات  النتائج البحثية 
البرتولية يف جامعة خليفة يتمتع بت�صنيفات عاملية مرموقة فقد حل باملركز 
فيما يوا�صل الباحثون العمل على م�صاريع مبتكرة تعود بالفائدة  دوليا،   21
على القطاعات االقت�صادية املختلفة يف الدولة وعلى القطاعات ال�صناعية حول 
�صي�صهد م�صاركة  وال��ذي  املوؤمتر  ا�صت�صافة هذا  ان  واأك��د   ." عام  ب�صكل  العامل 
اأهم خرباء املواد امل�صامية تر�صخ الدور املحوري الذي تقوم به الدولة لتعزيز 
االبتكار يف قطاع النفط والغاز. من جانبه قال الدكتور مي�صيل كوينتارد، رئي�س 
اجلمعية الدولية للمواد امل�صامية واالأ�صتاذ يف معهد تولوز مليكانيكا املوائع يف 
مدينة تولوز الفرن�صية: "تثمن اجلمعية الدولية للمواد امل�صامية دور جامعة 
خليفة يف ا�صت�صافة املوؤمتر ال�صنوي للجمعية الدولية للمواد امل�صامية 2022 
واجلهود املتميزة التي قام بها ال�صركاء املحليون، حيث �صاهمت بتوفري فر�صة 
لتطوير �صبكة املواد امل�صامية يف دولة االإمارات واملنطقة يف وقت ق�صري ن�صبيا، 
خا�صة واأن اجلامعة ترتبط ارتباطا وثيقا مبجتمع املواد امل�صامية ممثال بق�صم 
21 عامليا، االأم��ر الذي  الهند�صة البرتولية يف اجلامعة وال��ذي حل يف املركز 
ين�صجم ب�صكل كبري مع اجلمعية الدولية للمواد امل�صامية نظرا للعالقة التي 

تربط �صناعة النفط والغاز باملواد امل�صامية حمليا ودوليا.

زايد للثقافة االإ�سلمية تر�سخ مفهوم وثقافة االبتكار
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اأخبـار الإمـارات
البواردي يزور جناح دول جمل�س التعاون 

اخلليجي يف اأك�سبو 2020
•• دبي-وام:

ق���ام م��ع��ايل حم��م��د ب��ن اأح��م��د ال���ب���واردي وزي����ر ال���دول���ة ل�صوؤون 
معر�س  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  جلناح  بزيارة  الدفاع 
اأك�صبو2020 بدبي، والذي يعر�س االإرث التاريخي واالإجنازات 
االأخوة  وعالقات  التعاون  م�صتوى  ويعك�س  امل�صتقبلية  وامل�صاريع 
بن دول املجل�س .  واطلع معاليه اأثناء زيارته على ما يحويه جناح 
دول جمل�س التعاون باأق�صامه الثالثة من عر�س لالإرث التاريخي 

امل�صرتك، حيث يقوم الق�صم االأول بعر�س مرحلة تاأ�صي�س املجل�س 
والهيكل والنقلة النوعية للعالقات االأخوية بن دوملجل�س التعاون 
التي  الثاين على االإجن��ازات  الق�صم  االأربعن عاماً، ويركز  خالل 
�صنوات من  م��دى  وعلى  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  بها جمل�س  ق��ام 
على  واحلفاظ  والع�صكري  االأمني  والتعاون  االقت�صادي  االنفتاح 
الثالث  الق�صم  ويخت�س  االإن�����ص��ان،  وح��ق��وق  االإن�صانية  العالقات 
جلناح دول جمل�س التعاون بامل�صاريع امل�صتقبلية امل�صرتكة والبنية 
منظومة  يف  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول  االقت�صادية  وال��وح��دة  التحتية 

العمل وبراءات االخرتاع اخلليجية واالحتاد النقدي وجهود دول 
جمل�س التعاون يف الت�صدي جلائحة كوفيد19.

واأ�صاد معاليه يف نهاية اجلولة مب�صتوى التنظيم الرائع جلناح دول 
جمل�س التعاون اخلليجي وما يحويه من عرو�س، واأهميةامل�صاركة 
يف اأك�صبو 2020 وما يعك�صه عنوان اجلناح "روؤية موحدة مل�صتقبل 
واعد" وما يحمله من معاين توؤكد وحدة امل�صري بن دول جمل�س 
التعاون والروؤية امل�صرتكة، كما اأثنى معاليه على جهود القائمن 

بالعمل يف اجلناح ومتنى للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود  

اإك�صبو  اأول م�صاركة بجناح م�صتقل لهذه الوالية االأملانية يف تاريخ معار�س  مع 
الدولية، يتجلى جناح بادن فورمتبريغ  يف منطقة الفر�س  باأك�صبو 2020 ، على 
زواره باأجواء �صاحرة واأعمال فنية ب�صرية متقنة من خالل الت�صميم اخلارجي 
الذي ا�صتوحى من البيت اخل�صبي الهجن بابتكار املنطقة وا�صتدامتها، فاجلناح 
مفعم باحليوية واحلوار واللقاءات حيث جاء املدخل على �صكل مدرجات للقاءات 
واحلوارات يف �صورة م�صرح يجذب الكبار وال�صغار، وبوابة مفتوحة على �صاحة 
واأن  خا�صة  االإيجابية  بالطاقة  النف�س  و�صحن  اال�صرتخاء  على  ت�صاعد  وا�صعة 
يعد �صديقاً  الذي  والبناء اخل�صبي  الرقمي  الت�صنيع  يعترب متازج بن  اجلناح 

للبيئة واملناخ.
التقنيات  اأح���دث   ،  2020 اك�صبو  يف  ف��ورمت��ب��ريغ   ب��ادن  والي��ة  جناح  اأ�صتخدم 

الهند�صية والتكنولوجية من خالل م�صنع ذكي تفاعلي ي�صرح للجمهور عمليات 
االإنتاج املختلفة باأحدث اأ�صاليب الذكاء اال�صطناعي  والتنمية امل�صتدامة، واأعطى 
2700 م��رت م��رب��ع م��ا جعل امل�صمم  امل��ي��زة وج���وده على م�صاحة  اجل��ن��اح ه��ذه 
 ، البارد تغطيها غيمة مبتكرة من ال�صباب ال�صناعي  الهواء  يبتكر بحرية من 
الكثري  الزائر يتجول و�صط �صحابة �صبابية ممتعة،  ويو�صح اجلناح يف  يجعل 
الذكية  ال�صناعات  با�صتقطاب  م�صهورة  الوالية   كون  عن  الداخلية  اركانه  من 
ي�صلط  كما  الفارهة،  ال�صايارات  لت�صنيع  العاملية  ال�صركات  من  العديد  وانت�صار 
الرتويج  اإىل  باالإ�صافة  ب��ه،  تتميز  ال��ذي  الهند�صي  النبوغ  على  ال�صوء  اجلناح 
لق�ص�س النجاح امللهمة وتعزيز تاأثريها العاملي ، خا�صة واأنها ركزت يف اجلناح 
على اللوحات االأر�صادية املطعمة بال�صور والكتابة بثالث لغات العربية واالأملانية 
يف  العقول  وتوا�صل  التعليم  اأهمية  اإىل  ت�صري   اللوحات  وه��ذه  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
�صناعة امل�صتقبل ، كما ي�صم اجلناح بع�س امل�صروعات املهمة والرائدة والواعدة 

يف املنطقة، لت�صمل اأول تاك�صي طائر، يعرف با�صم »فولوكوبرت«، ونظام توجيه 
كهربائياً ابتكر مل�صاعدة اأ�صحاب الهمم الذين يريدون القيادة باأنف�صهم.  

ع��دة جوانب منها  2020 على  اك�صبو   ب��ادن فورمتبريغ  يف  رك��ز جناح والي��ة 
الع�صر احلجري واجلري  اإىل  يعود  ال��ذي  ال���الإرث  واأع��ت��رب  التقاليد واحل��داث��ة 
واحلافل  والني  العريق  تاريخها  اإىل  ت�صري  والق�صور  القالع  ومئات  الروماين 
مما يدفع االأجيال لتناقل هذه العادات والتقاليد واحلفاظ على الهوية العرقية 
، ويف نف�س الوقت يقام الكرنفاالت وارتداء االأزياء التقليدية والتحدث باللهجة 
العامية ، مع ال�صعي قدما للتطور والتنمية امل�صتدامة ومواكبة العامل، ف�صاًل 
عن لوحة اأخرى ت�صم الكثري من العلماء واملفكرين وجاء فيها اأن االإن�صان يخلق 
حراً فهو حر ولكنه ولد مقيداً هذا الن�س قاله ال�صاعر امل�صهور �صيلدر ، وت�صيف 
اللوحات وال�صور املعربة عن العلم والبحث العلمي ، وتبن مدى اأهتمام الوالية 
بالبحث العلمي وتوفري املناخ املالئم لذلك حيث حتتل املركز الثاين يف البحث 

واملخرتعن  املبتكرين  والي��ة  اأنها  اإىل  ت�صري  كما  العامل،  م�صتوى  على  العلمي 
معللة بذلك اأن اال�صتثمار يف االإن�صان اأف�صل من اال�صتثمار يف النفط  والفحم 
واملوارد الطبيعية ، فاهتمت باالبتكار واالإب��داع والفكر وركزت على ابراز بع�س 
 ، اين�صتاين  االألة احلا�صبة وفيها ولد  التى قدمتها للب�صرية منها  االخرتاعات 

واأنها ت�صنع امل�صتقبل ب�صجاعة وطاقة م�صتمدة من املفكرين واملخرتعن.
باالأبعاد  مبهرة  �صورة  يف  ملوقعها  اجلغرافية  للخريطة  جم�صم  اجلناح  يعر�س 
الثالثية وت�صليط ال�صوء عليها من جل جانب، ويعطي اجلناح احلرية يف التنقل 
بن طوابقه وممراته والتعريف باملطبخ ال�صهي والثقافة العامة للوالية، معتمد 
للعامل  وتقاليدها  وع��ادات��ه��ا  تاريخها  معرفة  يعزز  م��ا  ك��ل  عر�س  على  اجل��ن��اح 
ولزوار اأك�صبو ودعوة اجلميع لزيارتها واال�صتثمار على اأر�صها وعقد االتفاقيات 
يف جميع القطاعات احليوية التى من �صانها التقدم والتنمية من خالل جماالت 
االأعمال والعلوم والفن والثقافة، على تكون مركزاً للتجارة والبحث وال�صياحة. 

•• دبي - وام:

جمال  يف  امل��ع��روف��ة  الفرن�صية   - املغربية  النا�صطة  زي��ات��ن  ب��ن  لطيفة  دع��ت 
دول  وال�صالم"،  لل�صباب  "عماد  موؤ�ص�صة  رئي�صة  املتطرفة؛  االأف��ك��ار  مكافحة 
الرامية  اجل��ه��ود  تبني  اإىل  دب��ي،   2020 اإك�صبو  معر�س  يف  امل�صاركة  ال��ع��امل 
للتعاي�س ال�صلمي ومكافحة التطرف الفكري، مثمنة جهود دولة االإمارات، يف 
تعزيز جهود ال�صلم املجتمعي ون�صر روح الت�صامح والت�صامن، وتعزيز مفاهيم 

االأخّوة االإن�صانية.
واأعربت لطيفة بن زياتن - احلائزة على جائزة زايد لالأخوة االإن�صانية لعام 
حوار خا�س لوكالة اأنباء االإمارات "وام"، عن اعتزازها باجلائزة  يف   -  2021

التي منحتها القوة والعزمية ملتابعة كفاحها.
وق��ال��ت : " مل��ن دواع���ي ف��خ��ري ت��واج��دي يف دول���ة االإم����ارات ذل��ك البلد الذي 
اأمامي  فتحت  والتي  االإن�صانية،  لالإخوة  زايد  بجائزة  للفوز  الفر�صة  منحني 
بالقوة والعزمية، الأتابع كفاحي وم�صريتي يف م�صاعدة  كثرية ومّدتني  اأبواباً 
التكرمي و�صعيدة وفخورة لتواجدي  املهم�صن، كنت حا�صرة يف حفل  ال�صباب 
مع املكّرمن الذين اأكّن لهم كل االحرتام، وهذا دليل على اأن اجلائزة �صت�صتمر 

يف التطور مل�صاعدة كل من يحتاج اإليها، وتزداد اأهمية كبرية يف العامل ".

وبخ�صو�س اأ�صباب اجتاه بع�س ال�صباب لالأفكار املتطرفة ، اأو�صحت: "علينا اأن 
ن�صاعد بع�صنا البع�س، خا�صة ال�صباب الذي ينخرط يف االإرهاب، فاأعمل على 
يولدون  فاالأطفال ال  التطرف،  اإىل  يدفعهم  ال��ذي  ما  الأع��رف  التقرب منهم 
اإرهابين، بل البوؤ�س واجلهل والياأ�س ومنط العي�س هي االأ�صباب التي جتعل 
الالزمة  والعناية  امل�صاعدة  يتلقوا  مل  الأنهم  ل��الإره��اب،  فري�صة  يقع  ال�صباب 

وتعر�صوا لالإهمال والتجاهل".
وو�صفت انحراف ال�صباب بالدوامة اخلطرة التي توؤثر على املجتمع، واأردفت: 
اأرافقهم واأعمل معهم لفهم  اأن اأحت��اور معهم واأن اأغري منظورهم،  اأح��اول   "
واالأمل  للمحبة  مفتقداً  يكرب  ال��ذي  فالطفل  والكراهية،  التع�صب  م�صاكل 
ي�صبح فارغاً، لذا يتعن علينا االإ�صغاء لل�صباب ، ومد يد العون لهم وتوفري 
االأهل  اإىل منوذج وق��دوة، مثل  اتباعه، حيث يحتاجون  منوذج �صالح ميكنهم 
اأو املدر�صة واملجتمع، والثقة بالنف�س واأن ينطلقوا يف احلياة لكي ي�صلوا، مع 
ا�صتثمار الفر�س املتاحة، ومن ال يبحث عن الفر�س ويتجه نحو الكراهية لن 

يتمكن اخلروج من تلك الدوامة".
مو�صوع  ح��ول  اأبوظبي  يف  حما�صرات  قدمت   ": لطيفة  النا�صطة  واأ���ص��اف��ت 
ال�صباب من  الإخ���راج  املتاحة  ال�صبل  عن  ن��دوات  يف  و�صاركت مرتن  االإره���اب، 
والهند  املتحدة  وال��والي��ات  املغرب  كما قدمت حما�صرات يف  االإره���اب،  دوام��ة 

وزارة  م��ع  اأع��م��ل  فرن�صا  ويف  ال�صباب،  لكل  ر�صالتي  اأح��م��ل  اأن  اأح���اول  وم���ايل، 
التعليم يف املدار�س، عالوة على تقدميي من حما�صرتن اإىل ثالث حما�صرات 

اأ�صبوعياً للتحاور مع ال�صباب وتوعيتهم، وكذلك مراكز التاأهيل".
النا�صطة  تابعت  لالأف�صل،  تغيريهم  و�صبل  ال�صباب  مع  احل��وار  طريقة  وعن 
الدولية : "نقدم برامج توعوية ت�صاعد على اإخراج ال�صباب من تلك الدوامة 
، لت�صمح لهم بالتعرف على الثقافات االأخرى واالنفتاح على العامل، واالإميان 
اأن  اأح��ب  االأف�صل،  الو�صيلة  دائ��م��اً  واحل���وار  احل��ي��اة،  يف  ينطلقوا  لكي  بذاتهم 
باإح�صا�صهم، لكي  اأح�س  اأعينهم لكي  اأنظر يف  ال�صباب مبا�صرة واأن  اأحت��اور مع 
اأمتكن من اإي�صال الر�صالة اإليهم، وال اأعتقد اأن اإي�صال الر�صائل امل�صجلة عرب 
الفيديو �صياأتي بالنتيجة ذاتها، لكن يف ح�صوري اأمام األف واألفي طفل، اأحياناً 
تراهم يبكون ل�صدة التاأثر، الأنني اأ�صعر بهم وباأنهم يفتقرون للمحبة والعطف 
اجلميع  الأن  عاملية،  م�صكلة  تعد  لالأ�صرة  االفتقاد  اأن  اإىل  ولفتت  والرتبية". 
من�صغلون يف �صوؤون مادية، ون�صوا اأ�صول الرتبية املهمة، تربية االأم واالأب هي 

االأ�صا�س ، فاالأم هي التي تدافع عن اأبنائها وتربي وتنري طريقهم ".
واأ�صارت اإىل " اأن االإ�صالم، دين الت�صامح واملحبة، يخفف من اآالمنا ومينحنا 
الكثري من الفر�س يف احلياة، لكن البع�س ال يفهم مبادئ االإ�صالم، وعندما 
اأم���اًل يف  ن��رى ه��ذا التعاي�س ال�صلمي امل��ذه��ل يف دول��ة االإم����ارات ف��اإن��ه مينحنا 

اأال  ويجب  ���ص��روري،  فال�صالم  ال���درب،  ه��ذا  على  ن�صتمر  اأن  وعلينا  امل�صتقبل، 
يتقدم  لن  العامل  ف��اإن  �صيئاً  نفعل  واإن مل  امل�صرية،  بل موا�صلة  اأب��داً  ن�صت�صلم 
واأحوالهم يف  ال�صباب  لكي يح�ّصن من حياة  ي�صاهم  اأن  منا  ويتعن على كل   ،

امل�صتقبل".
يف  ابنها  قتل  فرن�صية  مغربية  ام��راأة  هي  زياتن  بن  لطيفة  اأن  بالذكر  جدير 
هجوم اإرهابي عام 2012، كر�صت حياتها من اأجل ن�صر روح الت�صامح وحماربة 
التطرف، وكرمت لعملها الدوؤوب يف توعية ال�صباب واحلد من ان�صياقهم وراء 
ع��دة؛ منها و�صام  التطرف واالإره���اب.  وح�صلت لطيفة على تكرميات دولية 
ال�صجاعة الدولية ، و"جائزة موؤ�ص�صة �صرياك" ملناه�صة النزاعات عام 2015، 
كما  رودولف"،  مار�صيل  اأ�صدقاء  "جمعية  متنحها  التي  الت�صامح"  و"جائزة 
ح�صلت يف 2016 على "اجلائزة الدولية للمراأة ال�صجاعة" من جون كريي، 
وزير اخلارجية االأمريكي االأ�صبق، ويف ربيع 2016 حازت على "و�صام ال�صرف 
الفرن�صي" من رتبة "فار�س" من الرئي�س الفرن�صي ال�صابق فران�صوا هوالند، 
اإ�صافة اإىل تو�صيحها من قبل العاهل املغربي حممد ال�صاد�س بو�صام رفيع، كما 
الطيب،  اأحمد  االأزه��ر  �صيخ  االأك��رب  البابا فران�صي�س واالإم��ام  كرمت من قبل 
وتلقت جائزة زايد لالأخوة االإن�صانية منا�صفة مع االأمن العام لالأمم املتحدة 

انطونيو غوتري�س يف 2021.

•• دبي-وام:

اأعجوبتها  ع��ن  ل��ل��زوار  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  جناحها  ع��رب  ال��ي��اب��ان  تك�صف 
التكنولوجية الفريدة؛ الروبوت ال�صهري األرتا 3، والذي يقدم عر�صاً مو�صيقياً 
فريدا ملعزوفة "املراآة"؛ الأول مرة يف منطقة ال�صرق االأو�صط، اليوم االأربعاء، على 

من�صة م�صرح اليوبيل يف اإك�صبو دبي .
عن  اأوبرا"،  "اأندوريد  من  كاي�صريو  �صيبويا  الياباين  وامللحن  املو�صيقار  واأعلن 
تقدمي العر�س العاملي االأول "مراآة" يف معر�س اإك�صبو 2020 دبي حيث يحيي 
اأجهزة  م��ع  ممتزجة  كاملة  اأورك�����ص��رتا  با�صتخدام  اجل��دي��دة  االأوب����را  كاي�صريو 
الرتانيم  مو�صيقى  وع��ازف  فوجيوارا،  اإي��زن  مع  بالتعاون  حديثة،  تكنولوجية 
"�صوميو"، ويعود تاريخ تلك املو�صيقى اليابانية القدمية الأكر من 1200 عام، 

باالإ�صافة اإىل اأورك�صرتا NSO ال�صيمفونية باالإمارات.
احتفالية  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  ���ص��ي��ب��وي��ا،  ل��ع��م��ل  ت��ت��وي��ج��اً  "املراآة"؛  ع��رو���س  وُت��ع��د 

االإلكرتونية  واملو�صيقى  بالرتانيم  املمتزجة  الروبوت  اأداء  مو�صيقية جتمع بن 
الذكاء  اإن�صاوؤها عن طريق  الروبرت ن�صو�صاً مت  االأورك�صرتا، و�صيوؤدي  يقودها 
التقليدية  البوذية  املو�صيقى  اأنغام  على  املرجتل  الغناء  بطريقة  اال�صطناعي، 
املو�صيقى  ع��زف  م��ع  بالتزامن  ال��ي��اب��ان،   - كويا�صان  االأج��ي��ال يف  ع��رب  امل��ت��وارث��ة 

االإلكرتونية واأ�صوات فناين اأورك�صرتا NSO ال�صيمفونية.
وت�صرف جو�صتن اإميارد الفنانة الب�صرية الفرن�صية، يف اإطار تعاونها مع �صيبويا 
كاي�صريو، على االإ�صقاطات املرئية التي تركز على تعابري الوجه لنظام اآندرويد، 
يف  واالأ�صرحة  للمعابد  االأبعاد  ثالثية  بال�صور  املمزوجة  املرئيات  على  ع��الوة 
كو�صايان، ويعترب اجلمع بن االإ�صاءة الرائعة املنعك�صة على الروبرت الياباين، 
والتاأثريات ال�صوتية اال�صتثنائية على امل�صرح، مبثابة منوذج جتريبي متناغم مل 

ي�صهده عامل الفن �صابقاً.
اإىل  فرن�صا  يف  رحلته  من   ،  3 واأل��رت  كي�صريو  �صيبويا  املو�صيقي  امل��وؤل��ف  ويعود 
كلمات  واأب��رز  دب��ي،  اإك�صبو  على جمهور  اليابانية  االعجوبة  لعر�س   ، االإم���ارات 

اغنية "مراأة" التي �صيوؤديها الروبرت ؛ املو�صيقى مراآة.. اإنه انعكا�س الأنف�صكم.. 
ما هو احلد بن الوجود والعدم؟ ما هو احلد بن املا�صي وامل�صتقبل؟ واأين هم 

موجودون؟ دعونا نحتفل بهذه التجربة اجلديدة مًعا.
وحول عالقة االإن�صان واالآلة ، وكيف مت تعين التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي 
"�صيعر�س الأول مرة  �صيبويو:  الياباين  املو�صيقار  الرتفيه، قال  و�صائل  لتغيري 
اأوبرا الروبوت اجلديدة يف اإك�صبو دبي مع األرت 3 - مغني الذكاء اال�صطناعي 
اخلا�س، وياأتي هذا االأداء العاملي يف اجلزء اخللفي من املعر�س العاملي الذي تقوده 
التكنولوجيا ، مما يجلب لنا املزيد عرب امل�صهد املتغري للتكنولوجيا املتقدمة". 
من�صة   2020 اإك�صبو  "ُيعد  "وام":  االإم��ارات  اأنباء  واأ�صاف يف ت�صريح لوكالة 
ملهمة لي�صت فقط للحياة امل�صتدامة وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم 
اإيذاًنا باإقامة معار�س للتقدم الرقمي عرب ال�صناعات يف  ، بل   2030 املتحدة 
توا�صل  فاالأمة   ، التكنولوجيا  على  غريبة  لي�صت  اليابان  العامل،  اأنحاء  جميع 
اخرتاق هذا القطاع ودفع احلدود با�صتمرار، كما نتوقع اأن ن�صهد هذا االأ�صبوع 

مدى ا�صتعداد الذكاء اال�صطناعي لقيادة اأورك�صرتا على امل�صرح العاملي".
من  ج��دي��د  �صكل  ع��ن  بحثه  اأن  كاي�صريو  �صيبويا  ال��ي��اب��اين  امللحن  اأك���د  ب���دوره 
احلقائق  دم��ج  خ��الل  ؛ من  احلية  العرو�س  يف  تطور  اإىل خلق  دفعه  املو�صيقى 
مما  ب�صدة،  اأتابعها  التي  احلركة  على  واالعتماد  املو�صيقى،  بتكنولوجيا  املرئية 
تتقيد  اأال  يجب   : للرتفيه..وقال  وتقديرهم  للمتعة،  اجلمهور  مفهوم  يغري 
املو�صيقى بالقواعد، لكن اأ�صتمر يف حتدي قدراتي وقيودي، لذا فان اأداء الروبوت 
االأندرويد �صيمهد الطريق اأمام ال�صاحة املو�صيقية، جنبا اإىل جنب مع مطوري 
العربية  االإم��ارات  "دولة  " كاي�صريو" ل"وام":  واأ�صاف  اال�صطناعي".  الذكاء 
منفتحة  وتقاليد  اإ�صالمية،  ثقافة  تتواجد  م�صتقبلية حقا، حيث  دولة  املتحدة 
مع �صناعة التكنولوجيا عالية، و"مريور" عمل جديد �صيتم افتتاحه يف معر�س 
1200 عام، لذا  يابانية قدمية؛ عمرها  اأداء خمتلفا ملو�صيقي  اإك�صبو، و تقدم 
اإك�صبو دبي لتقدمي العر�س االأول العاملي  اأف�صل من  اأنه ال يوجد مكان  اأعتقد 

الأوبرا اأندرويد لعمل بهذا امل�صتوى العايل من اجلودة واالأداء املتباين".

•• اأبوظبي –الفجر:

�صمن اإطار م�صاركتها وتفاعلها مع اأ�صبوع الت�صجري نفذت بلدية 
اإدارة  والنقل من خالل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة 
الفنية  اخلدمات  اإدارة  مع  وبالتعاون  وال�صالمة  وال�صحة  البيئة 
بلدية  مركز  يف  الفنية  اخل��دم��ات  اإدارة  و  املدينة  مركز  بلدية  يف 

املدن  يف  ال��غ��اف  اأ�صجار  زراع���ة  يف  متثلت  بيئية  م��ب��ادرة  ال�صهامة 
االإن�صائية اجلديدة لت�صمل املبادرة زراعة اأ�صجار الغاف يف جزيرة 
– م�صروع نويا ، وجزيرة اجلبيل - م�صروع تطوير جزيرة  يا�س 
باحلفاظ  البلدية  اللتزام  جت�صيداً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي  اجلبيل. 
على البيئة، وحتقيق معايري اال�صتدامة، وتنمية الغطاء االأخ�صر 
، وحت�����ص��ن امل���ن���اخ، وحت��ف��ي��ز امل��ج��ت��م��ع وق���ط���اع ال��ب��ن��اء ع��ل��ى وجه 

املواقع  وامل�صطحات اخل�صراء يف  االأ�صجار  زراعة  اخل�صو�س على 
قطاع  توعية  البيئية  امل��ب��ادرة  وا�صتهدفت  اجل��دي��دة.  االإن�صائية 
وحتفيز  البيئة،  على  احلفاظ  يف  امل�صاهمة  ب�صاأن  واالإن�صاء  البناء 
�صركات املقاوالت على ب�صط امل�صطحات اخل�صراء وزراعة االأ�صجار 
اأثناء اأعمال البناء، وذلك �صمن اإطار تعزيز امل�صوؤولية املجتمعية 

يف احلفاظ على البيئة وتنمية املوارد الطبيعية.

بلدية مدينة اأبوظبي تزرع اأ�سجار الغاف يف جزيرتي 
يا�س واجلبيل �سمن اإطار م�ساركتها يف اأ�سبوع الت�سجري 

جناح والية بادن فورمتبريغ يعر�س اأول تاك�سي طائر ونظام 
توجيه كهربائيًا مل�ساعدة اأ�سحاب الهمم يف اأك�سبو 2020 

�أكدت �أن �لتعاي�ش �ل�سلمي يف دولة �لإمار�ت مينحنا �لأمل يف �مل�ستقبل

لطيفة بن زياتن ل� )وام( : جائزة زايد للأخوة االإن�سانية منحتني القوة والعزمية الأتابع كفاحي
 �حلو�ر �ملبا�سر مع �ل�سباب �لطريقة �ملثلى لإي�سال ر�سالتي وتوعيتهم

الروبوت )األرتا 3( يوؤدي عر�سه املو�سيقي العاملي )مريور( يف اإك�سبو دبي
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كغريهم م��ن ال��ط��الب ال��ع��رب واالأج��ان��ب يف اأوك��ران��ي��ا، وم��ع تقطع 
ال�صبل بهم، يحاول املئات من الطالب اللبنانين املغادرة نحو اإحدى 
دول اجلوار االأوروبية مثل بولندا ورومانيا، خا�صة من يقيمون يف 

الق�صم ال�صرقي من البالد واملناطق االأكر خطورة.
اجلامعات  يف  ال��ط��الب  الأول��ي��اء  اللبنانية  اجلمعية  رئي�س  وحت��دث 
عن و�صع اأبناء  االأجنبية ربيع كنج، مع موقع “�صكاي نيوز عربية”، 

بلده الطالب يف اأوكرانيا، التي تتعر�س لغزو رو�صي منذ 6 اأيام.
وقال كنج: “من اأ�صل اأكر من 4 اآالف لبناين يقيمون يف اأوكرانيا 
هناك ما يفوق االأل��ف طالب، ومع ان��دالع احلرب هناك وما خلفته 
من خماطر حتيق بالطلبة اللبنانين وغريهم، نعمل على التن�صيق 
مع الطالب وت�صهيل �صبل التوا�صل بينهم كي يتمكنوا من التعا�صد 
والتعاون واخلروج من دائرة اخلطر«. واأ�صاف كنج: “خرج عدد ال 
جماورة.  اأوروب��ي��ة  دول  نحو  اأوكرانيا  من  االآن  حلد  منهم  به  باأ�س 
ال ن�صتطيع حاليا تقدير عددهم لكن حم��اوالت اخل��روج واالإجالء 
متوا�صلة«. واأو�صح اأن طالبا من جن�صيات عربية اأخرى ي�صرتكون 
وعن  وع��راق��ي��ون.  م�صريون  بينهم  من  التن�صيقية،  جمموعاته  يف 
قال  العالقن،  الطالب  مل�صاعدة  اللبنانية  ال�صلطات  مع  تن�صيقهم 
االأجنبية:  اجلامعات  يف  الطالب  الأولياء  اللبنانية  اجلمعية  رئي�س 
اإجالء  ط��ائ��رات  �صتوؤّمن  اإن��ه��ا  اللبنانية  احلكومة  ت��ق��ول  “مبدئيا 

للطلبة اللبنانين يف اأوكرانيا، العابرين نحو بولندا«.

ي�صّوت الربملان يف براتي�صالفا قريباً على م�صروع قانون يتيح ن�صر 
1200 جندي من حلف �صمال االأطل�صي يف �صلوفاكيا، الدولة الع�صو 
وكالة  م�صوؤولون  اأف��اد  ما  بح�صب  الأوكرانيا،  وامل��ج��اورة  التحالف  يف 
يارو�صالف  الدفاع  وزي��ر  وك��ان  االثنن.  االأول  اأم�س  بر�س   فران�س 
ناد قال ال�صبت اإن جنوداً من اأملانيا وهولندا �صينت�صرون يف بلده اإىل 
اأّن  واأ���ص��اف  اجل��وي.  للدفاع  ال�صاروخية  باتريوت  منظومة  جانب 
اأن توافق  باأّنها مهّددة«. لكّن هذا االنت�صار يجب  ت�صعر  “�صلوفاكيا 
عليه اأواًل احلكومة ثم الربملان. وُيعترب انت�صار قوات اأجنبية م�صاألة 
مثرية للجدل يف �صلوفاكيا، الدولة البالغ عدد �صكانها 5.4 مليون 
ن�صمة والع�صو يف كل من االحتاد االأوروبي وحلف �صمال االأطل�صي. 
بر�س  لفران�س  ال�صلوفاكية  الدفاع  وزارة  يف  م�صوؤول  ق��ال  واالثنن 
تتّم  اأن  يتوقع  احلكومة  موافقة  اإّن  هويته  عن  الك�صف  عدم  طالباً 
الدفاع  وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن  ج����داً«.  “قريباً 
مارتينا كوفال كاكا�صيكوفا لفران�س بر�س اإّن جنود االأطل�صي الذين 
اإذ ميكن  اأملانيا وهولندا  �صينت�صرون يف �صلوفاكيا ال يقت�صرون على 
“هناك  اأّن  واأو���ص��ح��ت  البلد.  ه��ذا  اإىل  ق��وات  اأخ���رى  دول  تر�صل  اأن 
مفاو�صات جارية مع دول عّدة«. وا�صتقبلت �صلوفاكيا اأكر من 30 
املوالية  غ��زو جارتها  رو�صيا  ب��داأت  اأن  منذ  اأوكرانيا  األ��ف الج��ئ من 

للغرب اخلمي�س املا�صي.
 

قتل ما ال يقل عن 440 مدنيا بن حزيران-يونيو واأيلول-�صبتمرب 
الرئي�س  لنائب  م��وال��ي��ة  ف�صائل  ب��ن  ال�����ص��ودان  ج��ن��وب  يف   2021
رياك م�صار واأخرى تابعة للرئي�س �صلفا كري على ما جاء يف تقرير 
�صادر عن االأمم املتحدة. واأ�صار تقرير بعثة االأمم املتحدة يف جنوب 
ت�صجيل  اإىل  امل��ت��ح��دة  االأمم  االإن�����ص��ان يف  وم��ك��ت��ب ح��ق��وق  ال�����ص��ودان 
“انتهاكات خطرة حلقوق االإن�صان ت�صمل مئات عمليات القتل يف حق 

مدنين خالل معارك يف متبورا يف الوالية اال�صتوائية الغربية«.
ال  ما  قتل   2021 واأيلول-�صبتمرب  حزيران-يونيو  “بن  واأو�صح 
يقل عن 440 مدنيا وجرح 18 وخطف 74، خالل مواجهات بن 

جمموعات متحاربة«.
فتاة  بينهم  بالنزاع  لعنف جن�صي مرتبط  64 مدنيا  نحو  وتعر�س 
يف الثالثة ع�صرة تعر�صت الغت�صاب جماعي، ما ت�صبب مبقتلها على 
الفرتة  خ��الل  �صخ�صا   56 اختفاء  �صجل  فيما  التقرير  يف  ج��اء  ما 

نف�صها.
اكد  ما  القتال على  الفرار من  اإىل  �صخ�س  األ��ف   80 وا�صطر نحو 
التقرير م�صريا اإىل ت�صجيل “انتهاكات اأخرى حلقوق االإن�صان منها 
عمال  على  والهجوم  االأط��ف��ال  وجتنيد  وتدمريها  املمتلكات  نهب 

ومن�صاآت وخطاب يحر�س على الكراهية والعنف«.

عوا�صم

بريوت

براتي�سالفا

نريوبي

العثور على جثث ملهاجرين 
على ال�سواطئ اليونانية

•• جزيرة لي�صبو�س-اأ ف ب

لي�صبو�س  ج��زي��رة  يف  �صاطئ  على  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  �صباح   جثث  �صت  على  ع��ر 
عن  البحث  وي��ج��رى  مهاجرين،  م��رك��ب  غ��رق  �صحية  اأن��ه��م  ي��رج��ح  اليونانية 
اأوىل معلومات  اآخرين حمتملن على ما ذكرت �صرطة املرافئ. وتفيد  �صحايا 
خفر ال�صواحل اأن اأحد املتنزهن “عر على اأربع جثث” على �صاطئ اأنو �صكاال 
على بعد كيلومرت واحد من مرفاأ ميتيليني كربى مدن هذه اجلزيرة الواقعة 

يف بحر اإيجه فيما “انت�صلت جثتان اأخريان من املياه«. 

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

غ�سب يف ال�سرق االأو�سط من اخلطاب االإعلمي يف حرب اأوكرانيا

املجل�س الع�سكري يف بوركينا فا�سو يحّدد الفرتة االنتقالية اأ�سرتاليا متول توفري اأ�سلحة فتاكة الأوكرانيا 
نتحدث عن الذخرية.. نتحدث عن دعمهم يف دفاعهم 
بال�صراكة  ذل��ك  و�صنفعل  اأوك��ران��ي��ا..  يف  وطنهم  ع��ن 
�صيتم  االأ�صلحة  اإن  وق��ال  االأطل�صي«.  �صمال  حلف  مع 
ت�صليمها ب�صرعة، لكنه مل يك�صف عن الكيفية. كما حث 
موري�صون االأ�صرتالين على عدم ال�صفر لالن�صمام اإىل 
الرو�صي،  اجلي�س  �صد  القتال  يف  اأوكرانية  ميلي�صيات 
قائال اإن املوقف القانوين للمقاتلن املدنين االأجانب 
غري وا�صح. وقال “ال تفعلوا ذلك«. وقال اإن اأ�صرتاليا 
دوالر  م��ل��ي��ون   35 بقيمة  اإن�����ص��ان��ي��ا  دع��م��ا  �صتخ�ص�س 
مالجئ  ت��وف��ري  يف  ت�صاعد  دول��ي��ة  ملنظمات  اأ���ص��رتايل 

وغذاء ورعاية طبية ومياه وتعليم لالأوكرانين.

•• �صيدين-رويرتز

اأم�س  قال رئي�س الوزراء االأ�صرتايل �صكوت موري�صون 
دوالر  م��ل��ي��ون   70 خ�ص�صت  اأ���ص��رتال��ي��ا  اإن  ال��ث��الث��اء 
اأ�صلحة  توفري  لتمويل  دوالر(  مليون   50( اأ���ص��رتايل 

دفاعية فتاكة الأوكرانيا ت�صمل �صواريخ وذخرية.
تغري موقف اأ�صرتاليا عن االأ�صبوع املا�صي عندما قالت 

اإنها �صتمول فقط امل�صاعدة الفنية الع�صكرية.
اإن  الثالثاء  اأم�����س  ي��وم   لل�صحفين  موري�صون  وق��ال 
غالبية متويل االأ�صلحة اجلديدة الأوكرانيا �صيكون يف 
فئة االأ�صلحة الفتاكة. وقال “نتحدث عن ال�صواريخ.. 

�صهراً  ال�30  عن  تزيد  االنتقالية  الفرتة  هذه  وم��ّدة  رئي�صاً.  االأربعاء 
التي اقرتحتها جلنة فنية �صّكلها املجل�س الع�صكري يف بداية �صباط/
يومي  اجلل�صات  ه��ذه  ناق�صتها  ميثاق  م�صوّدة  يف  ردت  وال��ت��ي  ف��رباي��ر 
الع�صكري  املجل�س  االجتماعات  ه��ذه  يف  و���ص��ارك  وال��ث��الث��اء.  االث��ن��ن 
واأحزاب ونقابات ومنظمات من املجتمع املدين واأخرى �صبابية ون�صوية 
منذ  فا�صو  بوركينا  ت�صرب  التي  االإره��اب��ي��ة  الهجمات  م��ن  ون��ازح��ون 
على اأّن رئي�س املرحلة االنتقالية “ال يحّق له  امليثاق  وين�ّس   .2015
�صيتّم  التي  البلدية  اأو  الت�صريعية  اأو  الرئا�صية  لالنتخابات  الرت�ّصح 
على  اأي�صاً  املنع  ه��ذا  وينطبق  االنتقالية”.  املرحلة  الإن��ه��اء  تنظيمها 
“رئي�س  ويرتاأ�صهم   25 عددهم  البالغ  االنتقالية  احلكومة  اأع�صاء 

الوزراء وهو �صخ�صية مدنية«.

•• واغادوغو-اأ ف ب

وّقع الليفتنانت-كولونيل بول هرني �صانداوغو داميبا، رئي�س املجل�س 
الع�صكري احلاكم يف بوركينا فا�صو منذ االإطاحة بالرئي�س روك مارك 
د�صتورية”   “وثيقة  الثاين-يناير،  كانون   24 يف  كابوريه  كري�صتيان 
اأم�س الثالثاء حّدد مبوجبها الفرتة االنتقالية يف البالد بثالث �صنوات 
الد�صتورية  “الوثيقة  ت  الد�صتوري. ون�صّ النظام  اإىل  تعود يف نهايتها 
ب�36  ح��ّددت  االنتقالية  املرحلة  “مّدة  اأّن  االنتقالية” على  للمرحلة 
ت��ب��داأ م��ن ت��اري��خ تن�صيب رئ��ي�����س امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة«. ووّقع  ���ص��ه��راً 
“جل�صات  نهاية  الد�صتورية يف  الوثيقة  الع�صكري هذه  املجل�س  رئي�س 
بته  “القوى احلّية” يف البالد والتي ن�صّ نقا�س وطنية” �صاركت فيها 

•• عوا�صم-وكاالت

يتابع ال�صوري اأحمد راكان من خيمة 
باجليب الذي ت�صيطر عليه املعار�صة 
الع�صكرية  احل��م��ل��ة  اأن��ب��اء  ب����الده،  يف 

تدمري  على  عامن  بعد  وذل��ك  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�صية 
م��ن��زل��ه ب��غ��ارة ج��وي��ة رو���ص��ي��ة يف ه��ج��وم ���ص��ن��ه اجلي�س 
ال�صوري بدعم ع�صكري من مو�صكو، مما اأجربه واآالف 

ال�صورين على مغادرة الديار.
الذين  االأوك��ران��ي��ن  امل��دن��ي��ن  اإىل  وجهها  ر���ص��ال��ة  ويف 
“نحن  يتعر�صون حاليا للق�صف الرو�صي، قال راكان: 

ن�صعر اأكر من اأي �صخ�س اآخر باأملكم«.
7 �صنوات، عاي�س �صوريون مثل راك��ان قوة  فعلى مدار 
رو�صيا الع�صكرية مبا�صرة، عندما كانت ت�صرب معاقل 
جماعية،  ا�صت�صالم  �صفقات  يف  وتتو�صط  امل��ع��ار���ص��ة، 

وتن�صر ال�صرطة الع�صكرية يف اأنحاء �صوريا.
ال��رو���ص��ي يف  الع�صكري  ال��ت��دخ��ل  اإن  م��راق��ب��ون  وي��ق��ول 
�صوريا، �صجع الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن ومنحه 
موطئ قدم يف ال�صرق االأو�صط، مكنه من تاأكيد القوة 

الع�صكرية الرو�صية، ومهد الطريق لغزو اأوكرانيا.
واملحرر  ال�صوري  ال�صحفي  حميدي،  اإبراهيم  ويقول 
“ال�صرق  ب�صحيفة  ال�����ص��وري��ة  ل��ل�����ص��وؤون  الدبلوما�صي 
االأو�صط” اللندنية: “مما ال �صك فيه اأن تدخل رو�صيا 
التدخالت  من  �صل�صلة  تراكم  نتيجة  ج��اء  اأوكرانيا  يف 
و�صبه   ،2008 ع���ام  ج��ورج��ي��ا  مل��و���ص��ك��و يف  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
بوتن   .2015 يف  و�صوريا   2014 ع��ام  القرم  جزيرة 
يتزايد،  ال�صن  ودور  ي��رتاج��ع  اأم��ريك��ا  دور  اأن  يعتقد 
الداخلية،  مبخاوفها  ومن�صغلة  منق�صمة  اأوروب���ا  واأن 
لذلك قرر التدخل«. عندما قررت رو�صيا عام 2015 
اأول عمل  ذل��ك  ك��ان  ���ص��وري��ا،  اإىل احل��رب يف  االن�صمام 
منذ  ال�����ص��اب��ق  ال�صوفيتي  االحت����اد  خ���ارج  ل��ه��ا  ع�صكري 
انهياره، وهي العملية التي حولت دفة احلرب ل�صالح 
اإعادة  م��ن  مكنه  مم��ا  االأ���ص��د،  ب�صار  ال�����ص��وري  الرئي�س 

فر�س �صيطرته على مناطق كثرية من البالد.

�ملنهج �لرو�سي
وا�صنطن،  مبعهد  الزميلة  بور�صيف�صكايا  اآن���ا  وت��ق��ول 

•• بغداد-اأ ف ب

ال�صرق  ب��ن  و�صيا�صين  اإع��الم��ي��ن  م��ق��ارن��ات  مت��ّر  مل 
االأو�صط الذي اعتاد على النزاعات، واحلرب يف اأوكرانيا 
على  ع��رب  معّلقن  عند  ال��ك��رام  م��رور  رة”،  “املتح�صّ
مقاربة  فيها  راأوا  الذين  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
على غرار تعليق مرا�صل قال اإن اأوكرانيا  “عن�صرية”، 

“لي�صت العراق اأو اأفغان�صتان«.
ك����رت االأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ه����ذه ال��ع��ن�����ص��ري��ة ال���ت���ي تكيل 
مبكيالن، يف القنوات الفرن�صية واالأمريكية وال�صحف 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، م���ا دف����ع ال��ك��ث��ري م���ن و���ص��ائ��ل االإع����الم 
املعروفة اإىل ن�صر اعتذارات علنية لتهدئة الغ�صب على 
واملعاناة  العنف  يختلف  ال  حن  ويف  التوا�صل.  مواقع 

بن احلالتن، اإال اأن تعامل االإعالم معهما يختلف.
تدفق ع�صرات اآالف الالجئن االأوكرانين اإىل احلدود 
يقف  حينما  لكن  �صدر.  برحابة  وا�صتقبلوا  البولندية 
ي�صف  احل��دود،  تلك  عند  واأف��غ��ان  وعراقيون  �صوريون 

االأوروبيون االأمر باأنه “اأزمة مهاجرين«.
واالأ����ص���ت���اذ يف اجلامعة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل��ح��ل��ل  وي���الح���ظ 
ال�����ذي يرّحب  زي�����اد م���اج���د،  ب���اري�������س  االأم���ريك���ي���ة يف 
ب�”الت�صامن واالإن�صانية املذهلن” مع اأوكرانيا، “فرقاً 
االإن�صانية  من  “جتريداً  يك�صف  التعامل،  يف  �صادماً” 

لالجئي ال�صرق االأو�صط«.
نف�صه مع  الت�صامن  ه��ذا  ن��رى  اأن  ن��اأم��ل  “كنا  وي��ق��ول 
للق�صف،  يتعر�صون  الذين  ال�صعفاء،  الالجئن،  كل 

ويحاولون الفرار الإنقاذ عائالتهم«.
وي�صيف “حينما ن�صمع تعليقات تتحّدث عن “اأ�صخا�س 
�صوريا  م��ن  القادمن  اأن  اإىل  ذل��ك  يلمح  ي�صبهوننا”، 

والعراق واأفغان�صتان واإفريقيا، لي�صوا كذلك«.
وارتكبت و�صائل اإعالم يف االأيام االأخرية هفوات عدة.

ومن االأمثلة على ذلك، تعليق اأدىل به اجلمعة �صاريل 
اإ�����س نيوز”  ب���ي  “�صي  ل��ق��ن��اة  امل���وف���د اخل���ا����س  داغ���ات���ا 
مبا�صرة  ر�صالة  يف  قال  حيث  اأوكرانيا،  اإىل  االأمريكية 
“مع خ��ال�����س اح���رتام���ي، ف����اإن ه���ذا ل��ي�����س م��ك��ان��اً مثل 
من احلروب.  اللذين عرفا عقوداً  واأفغان�صتان  العراق 
ال  حيث  ن�صبياً  اأوروب��ي��ة  ن�صبياً،  رة  متح�صّ مدينة  اإنها 
ال��ي��وم التايل  اأم��ر مم��اث��ل«. واأع���رب يف  ننتظر ح�صول 

�صربات جوية �صد اأهداف على �صلة باإيران يف �صوريا، 
ملنع وقوع  اأمريكا”،  الت�صارب مع  “خط عدم  وحددت 
���ص��دام��ات ب���ن ال���ط���ائ���رات االأم���ريك���ي���ة وال��رو���ص��ي��ة يف 

االأجواء ال�صورية.

�لقوة �لناعمة
“القوة  رو���ص��ي��ا حملة  اأط��ل��ق��ت  ال�����ص��وري،  ال��داخ��ل  ويف 
فاأقامت مهرجانات لن�صر الثقافة الرو�صية،  الناعمة”، 
وبثت االأنا�صيد الوطنية الرو�صية على �صا�صات التلفزيون 

ال�صوري، وقدمت وجبات �صاخنة للمواطنن.
وي�صري “ماك�س”، وهو �صوري اأوكراين مزدوج اجلن�صية 
ينحدر من حمافظة الالذقية، اإىل اأنه عمل ملدة اأ�صبوع 
على و�صائل التوا�صل االجتماعي لن�صر احلقيقة حول 
اإجراءات “القوة الناعمة” الرو�صية يف �صوريا، مع غريه 

يف  النطاقات”  “متعدد  منهجا  ا�صتخدمت  رو�صيا  اإن 
وحمالت  امل���دى  بعيدة  دقيقة  اأ�صلحة  ي�صمل  ���ص��وري��ا، 
االإلكرتونية  احل������رب  ج���ان���ب  اإىل  وا����ص���ع���ة،  ق�����ص��ف 

واالإعالمية، ون�صر قوات �صبه ع�صكرية.
“بات حمددا  اجل��وي��ة  ال��ق��وة  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  وت�����ص��ي��ف 
الأ�صلوب رو�صيا املتطور يف احلروب، وتعد �صوريا مثاال 

خا�صا على هذا التطور«.
�صوريا،  يف  دبلوما�صية  ح�صافة  اأي�صا  مو�صكو  واأظهرت 
حيث و�صعت ترتيبات مع الغرب فر�صت قبوال �صمنيا 
الع�صو  لتدخلها. ف�صكلت دوري��ات م�صرتكة مع تركيا، 
يف حلف �صمال االأطل�صي )ناتو( التي كانت من داعمي 
يف  الهدنة  ا�صتمرار  �صمان  بهدف  ال�صورية،  املعار�صة 

بع�س املناطق.
بتنفيذ  �صمحت  اإ���ص��رائ��ي��ل  م��ع  ات��ف��اق��ات  اأب���رم���ت  ك��م��ا 

االأوكرانين للمحتّل الرو�صي، له طعم مّر.
وكتب �صامل براهمة مدير �صبكة “رابط” وهي من�صة 
اأن  ي��وم  ك��ل  “نكت�صف  ���ص��اخ��راً،  للفل�صطينين،  داع��م��ة 
القانون الدويل ال يزال موجوداً، اأن الالجئن مرحب 
مقاومة  واأن  منه،  ياأتون  ال��ذي  املكان  اأ�صا�س  على  بهم 
املحتل ال تزال حقاً، واأن العقوبات تبدو رداً ناجعاً على 

االنتهاكات ولي�صت معاداة لل�صامية كما قيل لنا«.
العرب  لل�صحفين  اأم��ريك��ي��ة  جمعية  االث��ن��ن  ون���ددت 
عدة  اعتربته  مبا   )AMEJA( االأو�صط  ال�صرق  ومن 
“اأمثلة على تغطية اإعالمية عن�صرية، تعطي ل�صحايا 

بع�س احلروب اأهمية اأكر من غريهم«.
ال�صحافة  يف  �صائعة  “عقلية  ع��ن  ب��ي��ان  يف  وحت��ّدث��ت 
بع�س  يف  املاأ�صاة  مع  التعامل  نحو  تنزع  التي  الغربية 
وجنوب  واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  كما  العامل  مناطق 

اآ�صيا واأمريكا الالتينية، على اأنها اأمر طبيعي«.
ويثري هذا االختالف يف التعامل اال�صتغراب اأكر كون 

قد  كان  ال�صرر  لكن  على كالمه.  وندمه  اعتذاره  عن 
ح�صل.

كاون�صيل”  “اأتالتنيك  العراق يف  برنامج  وكتب مدير 
الذي  ال�صف  داغ��ات��ا(  ف��ّوت )���ص��اريل  “رمبا  يف تغريدة 
تعّلم فيه زمالوؤه يف الثانوية اأن ا�صم العراق االآخر هو 

“مهد احل�صارات«.
الهفوات  ه��ذه  من  االإنكليزية  اجل��زي��رة  قناة  ت�صلم  مل 
اأي�������ص���اً، ف��ق��د اأرغ���م���ت ع��ل��ى االع����ت����ذار االأح������د ب�صبب 
الت�صريحات “اخلالية من احل�صا�صية” التي اأدىل بها 

مذيع حول الالجئن االأوكرانين.
اأنهم  تبن  يلب�صونها،  التي  “الثياب  املذيع  ذلك  وعّلق 
الجئن  لي�صوا  حتماً  هم  مي�صورة،  و�صطى  طبقة  من 
االأو�صط”.  ال�صرق  يف  حرباً  ت�صهد  مناطق  من  فارين 
اأوروبية، قد تكون تقطن  اأي عائلة  “ي�صبهون  واأ�صاف 

يف حيكم«.
مبقاومة  ال��رتح��ي��ب  ف���اإن  للفل�صطينين،  وبالن�صبة 

بالرو�صية  الناطقن  ال�صورين  من 
من مكتب يف اإحدى اجلامعات.

اآخرين  �صعر باالمتنان مع  اإنه  وقال 
تدخلت  ع��ن��دم��ا  راأ�����ص����ه  م�����ص��ق��ط  يف 
خا�صة   ،2015 عام  ع�صكريا  رو�صيا 

مع اقرتاب املتطرفن من منطقته.
هاتفية  م��ك��امل��ة  يف  بر�س”  “اأ�صو�صيتد  ل��وك��ال��ة  وق���ال 
“ثم جاء  اأوكرانيا، حيث هو عالق االآن يف كييف:  من 

الرو�س ودفعت اخلطوط االأمامية اإىل الوراء«.
وقد  لبنان،  يف  دولية  منظمة  يف  حاليا  ماك�س  ويعمل 
فعلق  ال�صخ�صية  وثائقه  لتحديث  اأوكرانيا  اإىل  �صافر 
�صريطة عدم  ال��رو���ص��ي، وحت���دث  ال��غ��زو  ب�صبب  ه��ن��اك 

ا�صتخدام ا�صمه الكامل خوفا على �صالمته.
اأو  ال��رو���ص��ي��ة  ب��ال��رواي��ة  ي��وؤم��ن  ي��ع��د م��اك�����س  واالآن مل 
ب�صوريا  راأ���ص��ه  م�صقط  يف  الكثريين  اأن  اإال  ي�صدقها، 

يدعمون رو�صيا يف حربها �صد اأوكرانيا.
وتثري ال�صور القادمة من اأوكرانيا، ومنها �صور الفرار 
بن  مت�صاربة  م�صاعر  امل��روع��ن،  للمدنين  اجلماعي 
اإدل��ب �صمال غربي  اإذ يت�صاعد اال�صتياء يف  ال�صورين، 
حيث  املعار�صة،  عليه  ت�صيطر  معقل  اآخ��ر  وهو  �صوريا، 

ت�صتمر ال�صربات اجلوية الرو�صية حتى االآن.
ويف بيان �صدر يوم االثنن، اأدان الدفاع املدين املعار�س 
الرو�صي  ال��غ��زو  البي�صاء”،  “اخلوذ  ب��ا���ص��م  امل��ع��روف 
اأن  ن��ع��ل��م  اأن  ل��ل��غ��اي��ة  امل����وؤمل  “من  ق��ائ��ال:  الأوك���ران���ي���ا، 
�صت�صتخدم  ال�صورين  اختبارها على  التي مت  االأ�صلحة 
اأ�صفه  عن  عرب  كما  االأوكرانين”،  املدنين  �صد  االآن 
مل��ح��ا���ص��ب��ة رو���ص��ي��ا على  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  لنق�س دع���م 

ت�صرفاتها، �صواء يف �صوريا اأو غريها من الدول.
بوتن  به  خ��رج  ال��ذي  ال��در���س  اإن  بور�صيف�صكايا  وقالت 
تدخالته  ي��ع��ار���س  ل���ن  “الغرب  اأن  ه���و  ���ص��وري��ا  م���ن 

الع�صكرية«.
قولها:  بور�صيف�صكايا  عن  بر�س”  “اأ�صو�صيتد  ونقلت 
“ال�صهية تاأتي مع االأك��ل، ومع كل تدخل ي�صبح بوتن 
اأك����ر ج�����راأة، وب��ل��غ��ت ج���راأت���ه ذروت���ه���ا يف امل��اأ���ص��اة التي 
اأن ما حدث يف �صوريا  اأوكرانيا. وكما  ن�صهدها االآن يف 
مل ينته يف �صوريا، فاإن ما يحدث يف اأوكرانيا لن ينتهي 

يف اأوكرانيا«.

مو�صكو منخرطة اإىل جانب النظام منذ �صت �صنوات يف 
النزاع ال�صوري الدامي، كما يرى زياد ماجد.

وي�����ص��ي��ف اأن����ه ق��ب��ل احل����رب يف اأوك���ران���ي���ا، ك���ان امليدان 
“اخترب  الرو�صي،  للجي�س  “خمترب”  ال�صوري مبثابة 

فيه تر�صانته الع�صكرية وا�صرتاتيجياته«.
اأف  “بي  ق��ن��اة  ع��ل��ى  ك��ورب��ي��ه  ال�����ص��ح��ايف فيليب  وع��ّل��ق 
عن  ه��ن��ا  ن��ت��ح��دث  “ال  ب��ال��ق��ول  الفرن�صية  يف”  ت��ي  اأم 
املدعوم  ال�صوري  النظام  ق�صف  م��ن  ه��ارب��ن  �صورين 
م��ن ف��الدمي��ري ب���وت���ن... ب��ل ع��ن اأوروب���ي���ن، يهربون 
النجاة  ويحاولون   ... �صياراتنا  ت�صبه  التي  ب�صياراتهم 

بحياتهم«.
وقالت القناة رداً على اأ�صئلة فران�س بر�س، اإن ال�صحايف 
“كالمه بطريقة متهورة، لكنه اأخرج عن �صياقه  �صاغ 
لالعتقاد  دف��ع  م��ا  االجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  على 
خطاأ اأنه يدافع عن موقف معاك�س للذي اأراد اإظهاره، 
وه���و ل��ذل��ك م��ت��اأ���ص��ف«. يف امل��ق��اب��ل، جل���اأ ال��ب��ع�����س اإىل 

الفكاهة ال�صوداء يف التعامل مع امل�صاألة.
وانت�صر “ميم” )�صورة حمورة �صاخرة( على االنرتنت 
واأمامه  غاي”  “فاميلي  م�صل�صل  من  �صخ�صية  يظهر 
ل��وح��ة األ����وان ال��ب�����ص��رة: االأك����ر ب��ي��ا���ص��اً م��رف��ق��ة بكلمة 

ر«. والداكنة بكلمة “غري متح�صّ ر”،  “متح�صّ
اأنف�صهم على مواقع  و�صف م�صريون وعراقيون مثاًل 
قائلن “�صعر اأ�صود،  ر”،  التوا�صل بعبارة “غري متح�صّ

عيون بنية، و�صيارات خمتلفة«.
العربي،  ال��ع��امل  يف  امل�صهور  “عديلة”  ح�صاب  وع��ّل��ق 
و�صاخرة،  م�صحكة  تعليقاته  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً  وال���ذي 

بجدية على هذه الق�صية.
وكتب يف من�صور على ان�صتغرام “االإعالم الغربي يّدعي 
انه حامي حقوق االإن�صان ومدافع عن الدميوقراطية 
من  اأب��ع��د  ي��رى  ال  عن�صري،  ج��اه��ل،  باحلقيقة:  وه��و 
يرى زياد ماجد بدوره “ميكن لنا اأن نفهم اأن  اأنفه”. 
االأوكرانين هم اأوروبيون، واأن ذاكرة احلرب يف اأوروبا 

تثري الكثري من امل�صاعر والذكريات«.
لكن الظاهرة تعك�س اأي�صاً “كيف اأن النقا�س العام بات 
بع�س  اأن  وق��ت  يف  ق���ال،  كما  اليمن”،  نحو  متطرفاً 
ما  ق��ول  ع��ن  تتوانى  “ال  ال��غ��رب  يف  ال�صيا�صية  النخب 

ت�صاء كما لو اأن اخلطاب العن�صري اأ�صبح بال قيود«.

باري�س: »�سرورة ملّحة« الختتام املحادثات النووية االإيرانية 
نيد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ع���ودة  اإّن  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ن  ب���راي�������س 
“روؤية  ت��ت��ي��ح  اأن  ي��ج��ب  ب���اق���ري 

اأو�صح” للنوايا االإيرانية.
ذلك  ن����رى  اأن  “يجب  واأ�����ص����اف 
املقبل،  االأي�����ام  يف  اأو����ص���ح  ب�صكل 
بالنظر اإىل اأّننا يف حلظة حا�صمة 
التحذير من  جم��ّدداً  وحرجة”، 
اأّن “التقّدم النووي الذي حترزه 
يجعل  اأن  ����ص���اأن���ه  م����ن  ط����ه����ران 
االأ�صا�صية  امل��ك��ت�����ص��ب��ات  قريباً” 
التفاقية 2015 “بدون معنى«.

املفاو�صات  اأّن  ب��راي�����س  اأّك����د  واإذ 
“اأحرزت تقّدماً كبرياً”، حّذر من 
“م�صتعّدة  امل��ّت��ح��دة  ال��والي��ات  اأّن 

ملغادرة طاولة املفاو�صات اإذا اأبدت 
اإيران عناداً«.

واأو���ص��ح اأّن���ه يف ح��ال اأُغ��ل��ق الباب 
وا�صنطن  ف����اإّن  امل��ف��او���ص��ات  اأم����ام 
باء”  “خطة  ل��دي��ه��م  وح��ل��ف��اءه��ا 
من  االإ�صالمية  اجلمهورية  ملنع 

حيازة قنبلة ذرية.
وجت���ري اإي����ران وال��ق��وى ال��ت��ي ال 
العام  ات���ف���اق  م��ن�����ص��وي��ة يف  ت����زال 
وبريطانيا  فرن�صا  اأي   ،2015
ورو�صيا وال�صن واأملانيا، مباحثات 
الذي  التفاهم  الإح��ي��اء  فيينا  يف 
ان�صحبت الواليات املتحدة اأحادًيا 

منه العام 2018.
ت�صارك  ال��ت��ي  املباحثات  وت��ه��دف 

فيها وا�صنطن ب�صكل غري مبا�صر، 
اىل اإعادة االأمريكين اىل االتفاق 
العقوبات  رف����ع  ع���رب  خ�����ص��و���ص��ا 
اأع��ادوا فر�صها على طهران  التي 
االأخرية  وع��ودة  ان�صحابهم،  بعد 
التي  التزاماتها  كامل  الح���رتام 
ت���راج���ع���ت ع����ن غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا بعد 

االن�صحاب االأمريكي.
التي  اخل�����ط�����وات  ����ص���م���ن  وم������ن 
ات��خ��ذت��ه��ا اإي��������ران، ت��ق��ي��ي��د عمل 
مفت�صي الوكالة الدولية للطاقة 
ل���الأمم املتحدة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ذري��ة 
�صباط/فرباير  م����ن  اع����ت����ب����ارا 

.2021
العا�صمة  اىل  ع��اد  ب��اق��ري  وك���ان 

اخلمي�س  االأربعاء  ليل  االإيرانية 
للت�صاور، بينما بقي اأع�صاء وفده 
ال�صتكمال  النم�صا  يف  التفاو�صي 

البحث مع الوفود االأخرى.
اخلارجية  با�صم  امل��ت��ح��ّدث  واأّك����د 
اأن  زاده  خطيب  �صعيد  االيرانية 
ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة مل ت��ت��خ��ذ بعد 
التي  ال�صيا�صية”  “القرارات 
الهادفة  امل��ب��اح��ث��ات  اجن����از  ت��ت��ي��ح 
ال���ن���ووي. واأكد  الإح���ي���اء االت���ف���اق 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االي����راين اأمري 
ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان ل��ي��ل ال�����ص��ب��ت، بعد 
اأج��راه مع وزي��ر خارجية  ات�صال 
االحت����������اد االأوروب���������������ي ج����وزي����ب 
“ُتراِجع  ط����ه����ران  اأن  ب����وري����ل، 

•• باري�س-اأ ف ب

االأول  اأم���������س  ف���رن�������ص���ا   �����ص����ّددت 
امللّحة”  “ال�صرورة  على  االثنن 
اجلارية  امل��ف��او���ص��ات  ت��ث��م��ر  الأن 
يف ف��ي��ي��ن��ا ب����ن اإي��������ران وال������دول 
الكربى ح������ول الربنامج النووي 
اتفاقاً  االإ���ص��الم��ي��ة  للجمهورية 

االأ�صبوع”.  “هذا 
وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
هناك  اإّن  الفرن�صية  اخل��ارج��ي��ة 
“�صرورة ملّحة الختتام املحادثات 

هذا االأ�صبوع«.
وعاد كبري املفاو�صن االإيرانين 
فيينا  اإىل  االأح������د  ب���اق���ري  ع��ل��ي 
النووية  امل����ح����ادث����ات  مل���وا����ص���ل���ة 

االيرانية مع القوى الكربى.
ويف وا�صنطن قال املتحدث با�صم 

االتفاق”،  م�����ص��ودة  ج���ّدي  ب�صكل 
خطوطنا  تو�صيح  “مت  م�صيًفا 
احلمر لالأطراف الغربين نحن 
م�����ص��ت��ع��دون الجن����از ات���ف���اق جيد 
اأظهروا  ح���ال  يف  ف�����وري،  ب�����ص��ك��ل 

)الغربيون( اإرادة فعلية«.

رو�صارى  بابى   / امل��دع��و  فقد 
الفلبن   ، ت������ورزار  ب���اك���ول���ود 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P1643868A(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
زهيب  حممد   / امل��دع��و  فقد 
باك�صتان   ، اك��������رم  حم����م����د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )63979236(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

القوة  م��ن  احتياطي  ا�صتدعاء  الرو�صي  للرئي�س  ميكن  اإذ  االأول،  اأ�صبوعها 
ذلك  يف  مبا  االأوك��ران��ي��ة،  امل��دن  ملحا�صرة  ا�صتخدامه  ميكنه  ال��ذي  الع�صكرية 

كييف، بكلفة باهظة للمدنين واجلنود من اجلانبن.
النهاية فر�س حكومة  اإذ ميكنه يف  اأن بوتن قد يفوز باحلرب،  اإىل  واأ�صارت 
لكن  الأوك��ران��ي��ا،  االأ�صلية  ال�صوفيتية  العا�صمة  خاركيف،  اأو  كييف  يف  دمية 
املجلة اأكدت اأنه “يف اللحظة التي ي�صطر فيها الرئي�س الرو�صي اإىل �صن حرب 
ا�صتنزاف مماثلة، �صيكون خا�صراً بالفعل«. واأ�صافت اأن “الروح الوطنية لدى 
االأوكرانين والتكاتف �صمنا بالفعل اأن اأي حكومة حتكم با�صم بوتن �صتعترب 

غري �صرعية، و�صي�صبح الرئي�س الرو�صي منبوذاً اأكر يف اأنحاء العامل«.
وقالت: “حتى داخل بلده، �صيرتاأ�س جمتمعاً تخنقه العقوبات ويده�صه، حتت 

نظامه القمعي«.
الت�صققات  ب��داأت  اأوك��ران��ي��ا،  يف  بوتن  الرئي�س  �صاءت خطط  “كلما  اأن��ه  وراأت 

واتفقت على عقوبات �صارمة قد تلحق اأ�صراراً بالغة باالقت�صاد الرو�صي«.
القوات  اجلي�س،  ق��ادة  ا�صت�صارة  بعد  بوتن،  و�صع  للعقوبات،  التايل  اليوم  يف 
النووية يف البالد يف حالة تاأهب ق�صوى. واعتربت املجلة اأنه “�صاوى العقوبات 

االقت�صادية باحلرب النووية، ما يثري احتمال ت�صعيد كارثي«.
اأن  م��وؤك��دة  خطورته”،  م��دى  على  دل��ي��ل  ب��وت��ن  “عدوانية  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

“تراجع الغرب خوفاً مما قد يفعله، لن يوؤدي اإال اإىل ت�صعيد من جانبه«.
النووي،  ب��ال��ردع  الرو�صي  التلويح  مواجهة  “يجب  بالقول:  املجلة  وختمت 
التهديدات  اأن  النووية  القوى  وجميع  االأم��ن  جمل�س  يف  الوا�صح  ب��االإع��الن 
النووية اأمر غري مقبولة، ويف الوقت نف�صه، يحتاج كبار ال�صباط االأمريكين 
اإىل البقاء على ات�صال وثيق مع نظرائهم الرو�س، لتحذيرهم من حما�صبتهم 
الرئي�س  يخطئ  اأن  يتحمل  اأن  للعامل  ميكن  ال  الأن��ه  اأفعالهم،  على  �صخ�صياً 

الرو�صي، يف التقدير مرة اأخرى«.

•• لندن-وكاالت

بال�صالح  الرو�صي  التهديد  اأن  الربيطانية  “االإيكونومي�صت”  جملة  راأت 
العملية  يف  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري  للرئي�س  “اخلطاأ”  احل�صابات  ُيثبت  ال��ن��ووي 

الع�صكرية التي “مل يخطط لها جيداً منذ البداية«.
على  وا�صت�صهدت املجلة ببع�س االأمثلة على ما و�صفته ب�”الف�صل الرو�صي”، 
اأوكرانيا، والذي �صدته  اأكرب مدن  الكبري على خاركيف، ثاين  غرار الهجوم 

الدفاعات االأوكرانية على ما يبدو.
بعد جتنب  ولكن جزئياً  اأرا���س،  الرو�صية على  القوات  ا�صتولت  ويف اجلنوب، 
الهجمات،  العديد من  االأوكرانية  القوات  اأحبطت  املدن، وحول كييف، حيث 
فولودميري  االأوك����راين  الرئي�س  يقودها  مقاومة  الرو�صية  ال��ق��وات  وت��واج��ه 
ت��زال يف  اأن احل��رب ال  اإىل  نّوهت  ذل��ك،  املجلة، رغم  بنف�صه. لكن  زيلين�صكي، 

على  ال�صوارع احتجاجاً  اإىل  اأي�صاً  الرو�س  تظهر يف نظامه مبكراً، حيث نزل 
احلرب”، معتربة اأنه “اإذا اأراد الرئي�س الرو�صي التم�ّصك باحلكم، فقد ي�صطر 

لفر�س اإرهاب مل ت�صهده رو�صيا منذ عقود«.
م�صرية  ،اعتربت املجلة اأن خطاأ بوتن االأول كان “التقليل من �صاأن عدوه”، 
بلد غري حقيقي،  اأوكرانيا  واأن  بها  يوؤمن  التي  دعايته  “رمبا �صدق  اأن��ه  اإىل 
وم��زي��ف اأق��ام��ت��ه وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة االأم��ري��ك��ي��ة وي��دي��ره حمتالون 
يحتقرهم الذين يحكمونهم«. اأما خطاأه الثاين فكان “�صوء اإدارته للجي�س، اإذ 
اإنه حتى االآن مل ت�صيطر قواته على اأي مدينة رئي�صة يف اأوكرانيا، ورمبا ف�صلت 

قواته اجلوية يف ال�صيطرة على ال�صماء«.
وكان خطاأه الثالث “التقليل من �صاأن الغرب، حيث تفاجاأ على االأرجح بتزايد 
دعم الغرب وال�صعوب االأخرى الأوكرانيا«. واأو�صحت املجلة “وجدت احلكومات 
الغربية اأخرياً االإرادة للرد، امل�صتوحاة من �صجاعة اأوكرانيا و�صالبة مواطنيها، 

اإيكونومي�ست: التلويح بالنووي يوؤكد ح�سابات بوتني اخلطاأ يف اأوكرانيا

••  الفجر -خرية ال�صيباين
اأوكرانيا  ع��ل��ى  رو���ص��ي��ا  ه��ج��وم     
���ص��دم��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة الأمل���ان���ي���ا. فهو 
ح����دود  الإدراك  ال����ب����الد  ي����دف����ع 
خالل  م��ن  ال��ت��اأث��ري  يف  �صيا�صتها 
احل����وار وال��ت��ج��ارة. ب��رل��ن تعلن 
180 درج���ة بتمويل  ع��ن حت��ول 
100 م��ل��ي��ار يورو  ق���دره  خ��ا���س 

لتحديث جي�صها.
   اأدى عنف الهجوم ال��ذي �صنته 
على  ف�����رباي�����ر   24 يف  رو�����ص����ي����ا 
ال�صيا�صة  زع��زع��ة  اإىل  اأوك��ران��ي��ا 
بعد احلرب  االأمل��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
اإن قناعة برلن  الثانية.  العاملية 
باأنها ت�صتطيع �صمان ال�صالم من 
خالل احلوار وتطوير عالقاتها 
التجارية قد تراجعت اإىل مرتبة 
الوهم: مل يعد من املمكن جتاهل 
“بوتن  ال���ق���دمي���ة.  ال�����ردع  اأداة 
الوقت  اأوروب������ا يف  اأم����ن  ي��ع��ر���س 
يقال  اأن  يجب  للخطر،  احل���ايل 

ذلك بو�صوح. 
برباطة  ال��ت��ح��دي  ن���رف���ع  “اإننا 
امل�صت�صار  ق��ال  وعزمية”،  ج��اأ���س 
اأم�����ام  ����ص���ول���ت���ز  اأوالف  االمل��������اين 
ال��ب��ون��د���ص��������������������ت��اغ ي����وم االأح������د يف 
ب��و���ص��وح وعاطفة  ات�����ص��م  خ��ط��اب 

نادرة.
ال���ط���م���وح���ات  م����واج����ه����ة  يف     
بوتن،  لفالدميري  االإمربيالية 
ك�������ص���ر امل�������ص���ت�������ص���ار اال�����ص����رتاك����ي 
يوم  املحرمات  اأول  الدميقراطي 
ال�صبت من خالل ال�صماح ب�صحن 
للدبابات  م�������ص���اد  ����ص���الح  األ������ف 
اإىل  ج���و  اأر������س  ����ص���اروخ  و500 

اأوكرانيا.
ا�صتح�صان  ن����ال  م���ت���اأخ���ر،  ق����رار   
جميع نواب البوند�صتاغ، با�صتثناء 

نواب اأق�صى اليمن.
فريدريك  املعار�صة  زعيم  وق��ال 

•• وا�صنطن-وكاالت

اأكد الكاتب توم ماكتاج اأن الطموح 
الكبري للرئي�س الرو�صي فالدميري 
اأوكرانيا  على  هجومه  من  بوتن 
هو اإخراج اأمريكا من اأوروبا متاماً، 
تعرتف  �صفقة  ع��ل��ى  وال��ت��ف��او���س 
النظام  يف  �صرعياً  الع��ب��اً  برو�صيا 
االأمني للقارة، بعد اخل�صائر التي 
الت�صعينيات  يف  مو�صكو  تكبدتها 
العودة  على  جي�صها  اأُج���رِب  عندما 

بُخفي حنن اإىل داخل حدودها.
وكتب ماكتاج، يف جملة “اتالنتك” 
كانوا  االأوروب���ي���ن  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
مل  ال�صلبة”  “القوة  اأن  يعتربون 
النفوذ  جم���االت  واأن  م��ه��م��ة،  ت��ع��د 

باتت جزءاً من املا�صي.
رو�صيا  اأر�����ص����ل����ت  اإن  م�����ا  ول����ك����ن 
احل����دود  اإىل  ج��ن��دي  األ����ف   100
االأوك����ران����ي����ة، ح��ت��ى ان��ت��ه��ى وقت 
ال��ل��ع��ب، واأ���ص��ب��ح االأم���ن االأوروب����ي 
بيد  اأخ��������رى  م�����رة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
وقال  اآخ���ر.  اآخ��ر يف مكان  �صخ�س 
القرار  تزال �صاحبة  اأمريكا ال  اإن 
حيث  االأوك������ران������ي������ة،  االأزم���������ة  يف 
نقا�صاً  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  ي�صهد 
ال�صيا�صة  موؤ�ص�صة  ب��ن  حم��ت��دم��اً 
تدعو  ال��ت��ي  التقليدية  اخل��ارج��ي��ة 
االأكر  و”املقيدين”  ال����ردع  اإىل 
الواليات  اأن  يوؤكدون  الذين  نفوذاً 
املتحدة ال ت�صتطيع حتمل االنزالق 
حميطها  ع��ل��ى  اأخ������رى  ح����رب  يف 

االإمرباطوري.

�لطموح �لرو�سي
اأن ج����زءاً من  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ����ص���ار 
لعبة بوتن هو اال�صتفادة من هذا 
طول  ويف  اأمريكا  داخ��ل  االنق�صام، 

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

•• تايبه-رويرتز

قالت احلكومة التايوانية اإن البالد 
�صت�صارك يف التحركات الرامية ملنع 
نظام  من  الرو�صية  البنوك  بع�س 
�صويفت الدويل للمدفوعات، واإنها 
اأر���ص��ل��ت م�����ص��اع��دات اإن�����ص��ان��ي��ة اإىل 
اأوكرانيا الإظهار دعمها “للمع�صكر 

الدميقراطي” الدويل.
احللفاء  اإىل  ت�����اي�����وان  ان�������ص���م���ت 
فر�س  يف  غ��رب��ي��ة  دول  ت���ق���وده���م 
عقوبات على رو�صيا ب�صبب غزوها 
الأوك��ران��ي��ا، وع���ربت ع��ن تعاطفها 
اإذ ترى  االأوك�������راين،  ال�����ص��ع��ب  م��ع 
اأوجه ت�صابه مع ما تعتربها تايبه 

تهديدات من بكن للجزيرة.
وق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ���ص��و ت�صينج 
ت�صانغ لل�صحفين اإن تايوان تن�صق 
مع �صركاء الدميقراطية يف جميع 
اأنحاء العامل ب�صاأن قرار العقوبات، 
“�صتتعاون”  احلكومة  اأن  م�صيفا 
مع ما قررته الدول الغربية ب�صاأن 
نظام �صويفت. هذه اخلطوة رمزية 
اإن جتارة تايوان  اإذ  اإىل حد كبري، 
وقالت  للغاية.  �صئيلة  رو�صيا  مع 
التايوانية  امل���ايل  االإ���ص��راف  جلنة 
اإىل  حتويالت  اأي  اإن  االثنن  ي��وم 
�صويفت،  بالفعل  ت�صتخدم  رو�صيا 

لكنها متر عرب بنوك و�صيطة.

وي�صعى  وع��ر���ص��ه��ا،  ال���غ���رب  ب����الد 
ال���ص��ت��غ��الل ذل����ك. واأ����ص���اف اأن ما 
التمو�صع  م��دى  ه��و  النظر  يلفت 
اجليو�صيا�صي داخل اأوروبا امل�صمم 
ل��ل��ت��اأث��ري لي�س ف��ق��ط ع��ل��ى االأزم���ة 
م�صتقبل  ع���ل���ى  ول����ك����ن  ن��ف�����ص��ه��ا، 
بوتن  اتخاذ  بعد  العجوز،  للقارة 

خطوته.
ب���وت���ن، ال  اأن م��ط��ال��ب  واأو�����ص����ح 
تتمحور يف ال�صيطرة على اأوكرانيا 
ف��ح�����ص��ب ول��ك��ن ح���ول اإع������ادة جزء 
ك��ب��ري م���ن اأوروب�������ا ال�����ص��رق��ي��ة اإىل 
جمال نفوذ رو�صيا، وتهديد النظام 
وبالتايل  مي��ث��ل��ه��ا،  ال����ذي  احل����ايل 
االأ�صا�صية  الهياكل  يتحدى  فهو 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال��غ��رب��ي، االأم�����ر الذي 
ي��ج��رب ك��ل دول����ة ف��ي��ه ع��ل��ى تقييم 
الوطنية  م�صاحلها  خدمة  كيفية 

على اأف�صل وجه يف امل�صتقبل.

خطر حقيقي �أمام ناتو
منذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  اأن����ه  واأ����ص���اف 
يواجه  ال�����ب�����اردة،  احل�����رب  ن��ه��اي��ة 
وماثاًل،  حلف ناتو خطراً حقيقياً 
ال��راه��ن��ة هي  اأن االأزم�����ة  م��ع��ت��رباً 
مب���ث���اب���ة ت����ذك����ري ب���اأه���م���ي���ة ن���ات���و، 
وب���ال���ت���ايل، اأه��م��ي��ة ال���ع���امل ال���ذي 
ت���ق���وده ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ولكن 

ا ب�صعف احللف البنيوي. اأي�صً
عندما  التباين  اإىل  الكاتب  واأ�صار 
يتعّلق االأمر مبا على الغرب فعله 
الرئي�س  واأع�����رب  ن��ف�����ص��ه.  الإح���ي���اء 
ال���ف���رن�������ص���ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ع��ن وج��ه��ة نظر 
الوقت  ح��ان  اأن��ه  مفادها  �صريحة 
“ا�صتقاللها”  ل��ت��اأك��ي��د  الأوروب�������ا 
اال�����ص����رتات����ي����ج����ي ع�����ن ال�����والي�����ات 

املتحدة.

بريطانيا. ورغم ذلك، فاإن ال اأحد 
يف احلكومة الربيطانية يقرتح اأن 
لديه  اأو  رو�صيا،  بريطانيا  تهاجم 
ُيطربها  لكن  ل�صّن هجوم،  نية  اأي 
اجلميع.  اأن���ظ���ار  حم��ط  ت��ك��ون  اأن 
على  بريطانيا  ق���درة  زادت  فكلما 
باأنها  االأوروب�����ي�����ة  ال������دول  اإق����ن����اع 
ق���ل احتمال  اأم���ن���ي ج����اد،  ���ص��ري��ك 
عزلها عن النظام االأمني االأوروبي 
ذل���ك،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل. يف غ�����ص��ون  يف 
دامت  التي  لعبتها  اأملانيا  توا�صل 
باأنها  التظاهر  من  طويلة  ع��ق��وداً 

لي�صت “قوة” على االإطالق.
م�صوؤولن  ع����ن  ال���ك���ات���ب  ون����ق����ل 
كانت  اأمل��ان��ي��ا  اإن  قولهم  حمبطن 
ال��ت��م��ت��ع مب����زاي����ا احللف  حت������اول 
الوقت  يف  عيوبه  ��ب  وجت��نُّ الغربي 

الربملان  اأم�����ام  األ���ق���اه  خ��ط��اب  ويف 
���ص��رتا���ص��ب��ورغ، قال  االأوروب��������ي يف 
م��اك��رون اإن ال��وق��ت ح���ان الأوروب����ا 
الإجراء حوارها مع رو�صيا، الإن�صاء 
جديد  وا����ص���ت���ق���رار  اأم���ن���ي  “نظام 

الأوروبا«.
لبع�س  ي��ك��رره��ا  ك���ان  نغمة  وه���ذه 
الوقت دون تاأثري يذكر. ومل يكن 
باإمكانه اأن يختار اأزمة اأ�صواأ ليوؤكد 
من خاللها اأهمية ا�صتقالل اأوروبا 

عن اأمريكا.

�سعف جيو�سيا�سي
التي  احل��ق��ي��ق��ة  اأن  ال��ك��ات��ب  واأك�����د 
ي��ف��ه��م��ه��ا م�����اك�����رون ج�����ي�����داً، هي 
با�صتقالل  ت��ت��م��ت��ع  ال  اأوروب�������ا  اأن 
االأو�صع،  �صكلها  ا�صرتاتيجي، ال يف 

امل��ت��ح��دة، وال  اململكة  ذل���ك  مب��ا يف 
داخل االحتاد االأوروبي.

االفتقار  ع��ل��ى  االأم����ر  يقت�صر  وال 
الأي طريقة الإبراز قوتها ع�صكرياً، 
مراقبة  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ال  ول���ك���ن���ه���ا 
اأن  اأو  ���ص��ل��ي��م��ة،  ح���دوده���ا م��راق��ب��ة 
الطاقة،  م��ن  اإم���دادات���ه���ا  ت�صمن 

والتي ياأتي معظمها من رو�صيا.
و�صعت  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  حتى 
الوقود  ام�����دادات  لتعزيز  خ��ط��ط��اً 
رو�صيا  ردت  اإذا  االأوروب���ي  لالحتاد 
ال��غ��رب��ي��ة بقطع  ال��ع��ق��وب��ات  ع��ل��ى 

الوقود عن القارة.
اجليو�صيا�صي  ال�����ص��ع��ف  ول���ك���ن 
ل����الحت����اد االأوروب�����������ي اأع����م����ق من 
اع���ت���م���اده ع��ل��ى ال��ط��اق��ة واالأم�����ن، 
فاالحتاد االأوروبي ال ميلك “وادي 

�صرتيت”،  “وول  اأو  �صيليكون” 
وال يزال يعتمد على النظام املايل 

االأمريكي، والتجارة ال�صينية.
ويف غ�صون ذلك، كانت بريطانيا، 
االحتاد  عن  نف�صها  عزلت  اأن  بعد 
االأوروب��������������ي، ن�������ص���ط���ة ل���ل���غ���اي���ة يف 
جهودها لتذكري احللفاء باأهميتها 
امل���������ص����ت����م����رة. واأ���������ص��������درت ل���ن���دن 
معلومات ا�صتخباراتية عن خطط 
اأ�صلحة  واأر�صلت  الرو�صية،  احلرب 
عرو�صاً  وق���دم���ت  اأوك���ران���ي���ا،  اإىل 
من  جم��م��وع��ة  ل��دع��م  دبلوما�صية 

دول اأوروبا ال�صرقية.
وك��ان الغر�س من ه��ذا اجلهد هو 
باعتباره  ناتو  دع��م  على  احل��ف��اظ 
الغربي،  لالأمن  الرئي�صة  املنظمة 
ع������دم جتاهل  ����ص���م���ان  ث����م  وم������ن 

جم���رم  ب����وت����ن  “كفى،  م�������ريز، 
االحتاد  رئ��ي�����س  وت��ع��ه��د  حرب”. 
امل�����������ص�����ي�����ح�����ي ال������دمي������ق������راط������ي 
الكاملن”  وال��دع��م  “بامل�صاعدة 

من حزبه للحكومة االأملانية.

مليار للجي�ش �لأملاين  100
اأول  �صولتز  اأوالف  اأع��ل��ن  ك��م��ا     
اأول اأم�����س االأح����د ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 
ي���ورو  م��ل��ي��ار   100 ت��خ�����ص��ي�����س 
ل�صندوق  ال���ع���ام  ه����ذا  اإ���ص��اف��ي��ة 
اجلي�س  وتقوية  لتحديث  خا�س 
االئتالف  ت��ع��ه��د  ك��م��ا  االأمل�������اين. 
احل���اك���م ب��ت��خ�����ص��ي�����س اأك�����ر من 
املحلي  ن����اجت����ه  م����ن  ب���امل���ائ���ة   2
الع�صكري  ل���الإن���ف���اق  االإج����م����ايل 
2021، خ�ص�صت  ك��ل ع��ام. ع��ام 
رغم  فقط،  باملائة   1.53 اأملانيا 
التزامها منذ فرتة طويلة حللف 
 2 ع��الم��ة  اإىل  بالو�صول  الناتو 

باملائة.
    انتقد حزب اخل�صر هذا الهدف 

الذي ال يظهر يف عقد االئتالف 
االأزمة  لكن  اجلديد.   احلكومي 
اجلي�س  ع��وز  جعلت  االأوك��ران��ي��ة 
االأمل������اين م��ق��ل��ًق��ا: ب���وج���ود 500 
األف جندي عام 1989، مل يتبق 
للجي�س االأملاين �صوى 200 األف 
ا �صيئ التجهيز.  جندي، وهو اأي�صً
اأن  “االأطفال االأوكرانيون ميكن 
“عندما يتغرّي  يكونوا اأطفالنا”، 
تتغرّي  اأن  يجب  �صيا�صتنا  العامل، 
ال�صوؤون  وزي����رة  ب���ررت  ا”،  اأي�صً
اخل��ارج��ي��ة، اأن��ال��ي��ن��ا ب��رب��وك من 

حزب اخل�صر.
املالية  وزي��ر  يتقا�صمها  قناعة     
ليندنر،  كري�صتيان  ال��ل��ي��ربايل، 
 180 ب���������دوره  ان���ع���ط���ف  ال�������ذي 
عن  ر�صمًيا  التخلي  دون  درج���ة. 
مليزانية  ط���ري���ق  ب���اإي���ج���اد  وع�����ده 
خالية من الديون يف العام املقبل، 
يورو  مليار   100 اأن  على  �صدد 
ت�صكل  اخلا�س  ال��دف��اع  ل�صندوق 

“ا�صتثمارات يف حريتنا”.

 االأم��ر نف�صه ينطبق على حزمة 
ع��ق��وب��ات احل��ل��ف��اء ال��ت��ي تت�صمن 
الرو�صية  البنوك  معظم  ا�صتبعاد 
ال�صريع  الدويل  الدفع  من نظام 

�صويفت.

»ثمن �حلرية«
   ت���رددت ب��رل��ن يف ال��ب��داي��ة الأن 
ثمناً  اأمل��ان��ي��ا  �صيكلف  ال��ق��رار  ه��ذا 
باهظاً. ت�صمح �صويفت لها ب�صكل 
خ��ا���س ب��دف��ع ثمن واردات���ه���ا من 
 55 متثل  والتي  الرو�صي،  الغاز 
املحلي.  ا�صتهالكها  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
مالياً  رو����ص���ي���ا  ب���ع���زل  “�صنقوم 
ونحن  و���ص��ي��ا���ص��ي��اً،  واق��ت�����ص��ادي��اً 
اإنه  العواقب،  لتحمل  م�صتعدون 
كري�صتيان  اأ�صر  احلرية”،  ثمن 

ليندنر.
بالتخلي  ا  اأي�صً    هل �صيمر ه��ذا 
املناخية؟  اأمل��ان��ي��ا  ط��م��وح��ات  ع��ن 
حرق  اإىل  باحلاجة  تخاطر  وهي 
نق�س  ب�صبب  الفحم  م��ن  امل��زي��د 

اإطالة  ح��ت��ى  اأو  ال��رو���ص��ي،  ال��غ��از 
الثالث  النووية  حمطاتها  عمر 
االأخرية التي من املقرر اإغالقها 
احلايل،  ال��وق��ت  يف  ال��ع��ام.  نهاية 
ذلك.  ت�صديق  تريد احلكومة  ال 
البناء  ع��ن  �صولتز  اأوالف  اأع��ل��ن 
للغاز  مل��ح��ط��ت��ن  “ال�صريع” 
برون�صبوتل  يف  امل�صال  الطبيعي 
وويللم�صهافن من اأجل احلد من 

االعتماد على رو�صيا.
كري�صتيان  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م���ن     
م���ل���ي���ارات مت  ع�����دة  اأن  ل��ي��ن��دن��ر 
مرافق  ل���ب���ن���اء  ل���ه���ا  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وعد  كما  والفحم.  الغاز  تخزين 
املتجددة  الطاقات  ن�صر  بت�صريع 
ال��ت��ي ي��ج��ب اأن ت��ك��ون اإج������راءات 
بها مب�صطة  الرتخي�س اخلا�صة 
كري�صتيان  واأ�صر  كبري.  حد  اإىل 
“الطاقات  اأن  ع���ل���ى  ل���ي���ن���دن���ر، 
االرتهان  م��ن  امل��ت��ج��ددة حت��ررن��ا 

للطاقة، اإنها طاقة احلرية«.
عن ليزكو

مطالب بوتني ل تتمحور يف �ل�سيطرة فح�سب

ما هي اجلائزة الكربى التي ت�سعى اإليها رو�سيا يف اأوكرانيا؟

�نعطاف بـ 180 درجة

االأزمة االأوكرانية تنهي 75 عاًما من ال�سيا�سة اخلارجية االأملانية
   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• ماريو دومون

بوري�س  اأو  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل  اأو  ب��اي��دن  ج��و     
جون�صون اأو جا�صنت ترودو، قادة الغرب مل يكونوا 
“انتهاك  لطفاء مع فالدميري بوتن. “م�صتبد”، 
“عقوبات  حربي”،  “عمل  الدويل”،  ل��ل��ق��ان��ون 

لقد �صمعتم كلمات قوية للغاية. مدمرة”، 
   ل�صوء احلظ، هذه كلمات فارغة اإىل حد كبري. 
درامي،  تاأثري م�صرحي  لها  ليكون  �صيغ مدرو�صة 
 10 منذ  ره��ي��ًب��ا.  ع��ج��ًزا  تخفي  ال��واق��ع  يف  لكنها 
�صنوات، �صاهدنا بوتن يفعل، وبينما هو يفعل ما 
م�صاهدته  يف  الغرب  ا�صتمر   ... ت�صوره  ميكن  ال 

وهو يفعل ذلك.
   ���ص��ن ف���الدمي���ري ب���وت���ن ه��ج��وم��ا ���ص��ام��ال على 
مقاطعتن  عن  الدفاع  يف  ق�صته  ان�صوا  اأوكرانيا. 
اأهدافه  يف  �صك  هناك  يعد  مل  لرو�صيا،  مواليتن 

التو�صعية ورغبته يف اإخ�صاع اأوكرانيا.

�أين �سيتوقف؟
اإذا حققت حملته الع�صكرية يف اأوكرانيا جناًحا     
كبرًيا، فاأين �صيتوقف؟ اإذا �صمحت له هذه احلملة 
بال�صيطرة على اأوكرانيا يف وقت ق�صري وباأقل قدر 
من اخل�صائر، فهل �صيقاوم اإغراء تو�صيع مكا�صبه 

اإىل مناطق اأخرى؟
   يتفق معظم اخلرباء على اأنه �صيكون من اجلنون 
اأن يفعل ذلك، مبا اأن دواًل اأخرى يف املنطقة جزء 
م��ن ال��ن��ات��و، ف��ق��د ي��ج��رب دول ال��ن��ات��و ع��ل��ى خو�س 

احلرب �صده، مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
ل��ن يجروؤ  اإن بوتن  اأك��د معظمهم     ح���ذار، لقد 
اليوم. وهذا ال  اأوكرانيا كما يفعل  اأب��ًدا على غزو 
الو�صع  تقدير  ي�صيئون  اخل��رباء  ه��وؤالء  اأن  يعني 
فهم  اأ���ص��اوؤوا  اأنهم  فقط  يعني  هذا  اجليو�صيا�صي، 

�صيكولوجية القي�صر اجلديد.

�لقي�سر
   بوتن يتقدم يف ال�صن، لقد حكم بالده ملا يقرب 
من ربع قرن، ويبدو اأنه و�صل اإىل النقطة التي مل 
يعد يتبع فيها منطًقا اقت�صادًيا اأو �صيا�صًيا. يريد 
اأن يرتك ب�صمته يف التاريخ باعتباره الفاحت الذي 
الرو�صية... بطر�س  بناء االإمرباطورية  اإعادة  بداأ 

االأكرب، الع�صر احلديث.
   من هذا املنظور، فاإن عقوبات الغرب االقت�صادية 
لن تكون حا�صمة، لقد توقعها من قبل. وال يعني 
اأطلق  الرو�صي، لكنه  اأنها ال ت�صّر باالقت�صاد  هذا 
االأح����داث لفر�س  م��ن  �صل�صلة  ال��وق��ت احل���ايل  يف 

قوته الع�صكرية، واالقت�صاد ياأتي الحقا.
   يقت�صر قادة الغرب على احلديث عن العقوبات 
االقت�صادية الأن دولنا الغنية واملريحة تريد غ�صل 
اآ�صف،  ب��وت��ن.  ل��وق��ف  ع�صكري  عمل  م��ن  اأي��دي��ه��ا 
ولكن يف مثل هذا املوقف هناك الكثري من االأفكار 

ال�صحرية.
   اإذا قرر بوتن مهاجمة دولة اأخرى بعد اأوكرانيا، 
اأنف�صنا تلقائًيا  الناتو، و�صنجد  ف�صتكون ع�صًوا يف 
حلف  على  موقعن  لكوننا  ن��ظ��ًرا  ح��رب  ح��ال��ة  يف 
يتعر�س  ع�صو  عن  بالدفاع  التزام  ولدينا  الناتو، 

للهجوم من قبل قوة معادية.
فاإن  ب��اأوك��ران��ي��ا،  االكتفاء  بوتن  ق��رر  اإذا     وحتى 
وجوده يف هذه املنطقة من �صاأنه اأن يجعل ع�صرات 
ال������دول امل����ج����اورة م���ت���وت���رة، و���ص��ي��ت��ع��ر���س اجل���زء 
اال�صتقرار  لزعزعة  باأكمله  اأوروب����ا  م��ن  ال�صرقي 

و�صيطلب دعمنا.
   ح�صاب بوتن كان كالتايل: الدول الغربية جبانة 

ولن تتدخل... فهل �صيكون على حق؟
ترجمة خرية ال�صيباين

بوتني: عجز الغرب...!

* كاتب �صحفي ومقدم برامج تلفزيونية و�صيا�صي كندي �صابق، 
كان نائبا يف اجلمعية الوطنية كيبيك.

جمهر 
�لأحد�ث

تغرّي العامل ... فتغري االملان

قـــنـــاعـــة بــرلــني 
ت�ستطيع  بــاأنــهــا 
ــمــان �لــ�ــســالم  �ــس
مــــــــــــن خــــــــالل 
وتطوير  �حلـــو�ر 
ـــــا  ـــــه ـــــات ـــــالق ع
قد  �لـــتـــجـــاريـــة 
�إىل  تـــر�جـــعـــت 
ــم ــوه ــة �ل ــب ــرت م

بناتو  ب����ق����وة  وال���ت�������ص���ق���ت  ذات��������ه، 
واالحت��اد االأوروب��ي، وعقدت العزم 
االنخراط  وج��ه  يف  ال�صمود  على 
اجليو�صيا�صية  االع����ت����ب����ارات  يف 
على  ق��ادرة  كانت  طاملا  االأمريكية 
جتنب حتمل اأي تكاليف اأخالقية 
اأو اق��ت�����ص��ادي��ة غ��ري ���ص��روري��ة قد 

تتكبدها.

�أمريكا �حلامية لأوروبا
واملفارقة هي اأن كل موقف يتخذه 
يقو�س  اأوروب����ا  يف  الكبار  الثالثة 
وتظل  االأخرين.  القوتن  موقف 
الأوروبا،  االأب��وي��ة  احلامية  اأمريكا 
ك��م��ا ك��ان��ت اأوروب������ا عندما  مت���ام���اً 
انهار البلقان يف اأوائل الت�صعينيات، 
امل�����رة ف��ق��ط حامية  ول��ك��ن��ه��ا ه����ذه 
اأعدائها  من  ه�صا�صة  واأكر  ُم�صنة 
اأق�����وى مم���ا كانوا  ال���ذي���ن ي���ب���دون 

عليه.
النتيجة  تتلّخ�س  اأخ��رى  وبعبارة 
يف الركود الذي ينا�صب اجلميع يف 
اأوروب��ا، فاأمريكا ت�صتمر يف الدفع، 
اأي  م���واج���ه���ة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ن  وال 

خيارات �صعبة.
اأوروب����ا  م�صكلة  اإن  ال��ك��ات��ب  وق����ال 
تكمن يف اأنه مع كل اأزم��ة جديدة، 
وا�صنطن  ال���ت���زام  ���ص��ع��ف  ي�����ص��ت��م��ر 
ال  لكن  املهيمن،  العاملي  بنظامها 
عما  حقيقية  فكرة  اأي  لديه  اأح��د 

ميكن اأن يحل، حمل هذ النظام.
وختم الكاتب قائاًل: “مهما حدث 
اللحظة  ه����ذه  ت���ب���دو  ذل�����ك،  ب��ع��د 
القرن  ك��اأن��ه��ا حل��ظ��ة حم��وري��ة يف 
احلادي والع�صرين. وتظل البلدان 
اأغنى  م��ن  ن��ات��و  ت�صكل حلف  ال��ت��ي 
على  تقدماً  واأك��ره��ا  املجتمعات، 
االآن احتد  وح��ت��ى  االأر�������س.  وج���ه 
لالإعجاب  مثري  نحو  على  الغرب 
العدوان  م��واج��ه��ة  يف  م��ا  ح��د  اإىل 
الرو�صي. لكن حان الوقت ليجل�س 
ال����ط����رف����ان وي����ع����ي����دان ال���ن���ظ���ر يف 
القواعد قبل اأن يجدا نف�صيهما يف 

و�صعية �صعبة«.
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عربي ودويل
تعّددت يف مو�جهة رو�سيا:

العقوبات: حرب زهيدة التكلفة مل تنجح اأبًدا يف التاريخ...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

�لوقت  يف  �لغرب,  لّوح  لأوكر�نيا,  رو�سيا  غزو  مو�جهة  يف     
عن  و�أعلن  و�ملالية,  �لقت�سادية  �لعقوبات  بورقة  �حلايل, 
�ل�سنو�ت  يف  بانتظام  ��ستخدم  �سالح  منها.  جديدة  �سل�سلة 
�لأخرية, ول �سيما من قبل �لوليات �ملتحدة. �ملوؤرخ و�لأ�ستاذ 

يف  متميز  بحث  وموؤلف  �ملتحدة  بالوليات  كورنيل  بجامعة 
من�سور�ت جامعة ييل بعنو�ن “�ل�سالح �لقت�سادي”, نيكول�ش 
مولدر �نغم�ش يف تاريخ �لعقوبات, ومالحظته ل تتزحزح: مل 
تكن فاعلة �أبًد�.    *�لتهديد�ت �لتجارية و�لنتقام موجودة 
وجودها  يتتبع  ثيو�سيديدز  �أن  -حتى  �لقدمية  �لع�سور  منذ 
�ل�سالح  هــذ�  �إن  تقول  -لكنك  �لبيلوبوني�سية  ــرب  �حل يف 

�حلرب  زمن  �ل  و��سع  نطاق  على  ي�ستخدم  مل  �لقت�سادي 
�لعاملية �لوىل... ملاذ�؟

   - علينا �أن نعود �إىل ما ي�سنع جوهر حقبة �لزمن �جلميل. 
�ملتبادل  و�لعتماد  بالعوملة  �حلرب  قبل  ما  �سنو�ت  متيزت 
�لذي  هو  بالتحديد  �لرت�بط  وهذ�  لالقت�ساد�ت.  �ملتز�يد 
�سيدفع �حللفاء, يف بد�ية �ل�سر�ع, �إىل �سن حرب �قت�سادية 

و�لإمرب�طورية  �أملانيا  �سد  م�سبوقة  وغري  �ملرة,  هذه  �أخرى 
�لعثمانية. وب�سغط من  �ملجرية و�لإمرب�طورية  �لنم�ساوية 
فرن�سا و�ململكة �ملتحدة, �أقام �حللفاء ح�ساًر�, وعرقلو� تدفق 
وكانت  �أعد�ئهم.  �إىل  و�ملعلومات  و�لغذ�ء  و�لطاقة  �ل�سلع 
غاية  يف  �لأو�سط  و�ل�سرق  �لو�سطى  �أوروبــا  على  �لتد�عيات 

�خلطورة, حيث مات مئات �لآلف من �جلوع و�ملر�ش.

�صاروخ �صويفت املايل يف غياب التدخل الع�صكري

عقوبات االحتاد االوروبي من اجل التغيري ال�صيا�صي

   اكت�صفوا حينها اأن احلظر �صالح 
قوي للغاية. 

انعقاد  ع��ن��د  احل������رب،  ن��ه��اي��ة  يف 
 ،1919 ع����ام  ال�������ص���الم  م���وؤمت���ر 
ُملهمة  ه��ي  التجربة  ه��ذه  ك��ان��ت 
على  اأث��رت  اأنها  كما  املنت�صرين. 
حتى  اجل����دي����دة  االأمم  ع�����ص��ب��ة 
وودرو  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأن 
العقوبات  اأداة  اأن  اأك��د  ويل�صون، 
احل����رب  م����ن  اأق�������وى  “اأداة  ه����ي 

امل�صلحة”.
االأمم  ع�����ص��ب��ة  اأع�������ص���اء  اأن  اإال   
غريوا هدفها، الذي ي�صع نظرية 

جديدة:
 ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����ص��ادي��ة مل تعد 
اآخ����ر  ����ص���الح  اأي  م���ث���ل  ����ص���الًح���ا، 
ملنع  و�صيلة  ولكنها  ال�����ص��راع،  يف 
عاًما،  ع�صرين  وب��ع��د  احل����رب... 

اأ�صعل هتلر النار يف اأوروبا ...
�لتي  �ل�سبه  �أوجــــه  *مـــا     
 1920 ـــام  ع بـــني  تــر�ــســمــهــا 

و�ليوم؟
   - مل تكن ع�صبة االأمم معنية 
ب���اح���رتام ح��ق��وق االإن�������ص���ان، ومل 
تكن مهتمة بالليربالية اأو القيم 
مهتمة  ك���ان���ت  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
وحرمة  احل����دود  ب�صالمة  ف��ق��ط 
املعاهدات. وهذا هو ال�صبب يف اأن 
ا�صتخدام العقوبات التي تفر�صها 
اليوم  واأوروب����ا  املتحدة  ال��والي��ات 
لوقف هذه احلرب يف اأوكرانيا هو 
قريب جًدا يف النهاية من الهدف 

الذي تخّيلته ع�صبة االأمم.
عندما  ــه  �أن ا  �أي�سً *تذكر     
مو�سوليني  �إيــطــالــيــا  غـــزت 
ــام  ــة �إثـــيـــوبـــيـــا ع ــي ــس ــا� ــف �ل
فر�ش �لعديد من  مت   ,1935
دون  �لقت�سادية,  �لعقوبات 

فرملة �لدوت�سي...
ي��ت��م تف�صري احلرب     غ��ال��ًب��ا م��ا 
االإي��ط��ال��ي��ة االإث��ي��وب��ي��ة ع��ل��ى اأنها 
مواجهة  يف  ل���الأمم���ي���ة  ه���زمي���ة 
انهار  واالإم���ربي���ال���ي���ة.  ال��ف��ا���ص��ي��ة 
عندما  االقت�صادي  ال��ردع  �صالح 
الفا�صية  اإي����ط����ال����ي����ا  خ�����اط�����رت 
ب���امل���واج���ه���ة ب���غ���زو اإث���ي���وب���ي���ا عام 

.1935
فر�س  مت  االأوىل،  ول����ل����م����رة   
وفًقا  االق���ت�������ص���ادي���ة،  ال��ع��ق��وب��ات 
ع�صبة  م��ي��ث��اق  م���ن   16 ل��ل��م��ادة 

االأمم. 
اال اأن بيري الفال ورئي�س الوزراء 
ال��ربي��ط��اين اأن��ت��وين اإي����دن، كانا 
العقوبات  ت��وؤدي  اأن  من  خائفن 
اخل�صو�س،  وج��ه  على  امل��دم��رة، 

اإىل حرب يف �صمال اإفريقيا.
اال�صتجابة  م�صار  اخ��ت��ارا  لذلك   

التدريجية. 
وي�صبه اإىل حد ما ما يفعله بايدن 

اليوم مع رو�صيا.
اأن  ع��ل��ى  االأمم  راه��ن��ت ع�صبة     
كعب اأخيل االإيطايل هو ر�صيدها 
احتياطاتها  من  ن�صبًيا  ال�صئيل 
والذهب  االأجنبية  العمالت  من 

لدفع ثمن وارداتها.
القرار قطع حمرك  ك��ان   لذلك 
االإي��ط��ال��ي��ة. قطعت  ال�������ص���ادرات 
اأرب����اع دول ال��ع��امل معظم  ث��الث��ة 
ال���ت���ج���اري���ة م���ع �صبه  ع��الق��ات��ه��ا 
اجل��زي��رة. لكن ه��ذه االإج����راءات 
تعذر  ب���ح���ي���ث  ل���ل���غ���اي���ة  ب���ط���ي���ئ���ة 
زعزعة  يف  ف�صلوا  لقد  تنفيذها. 

لدعم  و�صيلة  اأف�صل  هو  خطرية 
هذه احلركات وال حقوق االإن�صان 
ب�صكل عام يف هذا البلد. اإن االأمل 
يف اإمكانية ظهور حركة ليربالية 
الرو�صي  االقت�صاد  اإفال�س  جراء 

هو رهان حمفوف باملخاطر.
�لأوليغار�سية  *��ستهد�ف     
�لتمتع  من  ومنعها  �لرو�سية 
�أوروبا, هل ميكن  باأ�سولها يف 

�أن ينجح؟
   - اخل���رباء ال��رو���س منق�صمون 
يعتقد  امل�����و������ص�����وع.  ه������ذا  ح������ول 
ميكن  االأوليغار�صية  اأن  البع�س 
بوتن.  على  �صغوًطا  متار�س  اأن 
يف حن يعتقد البع�س االآخ��ر اأن 
ثم  اأواًل،  �صيا�صة  هو  بوتن  نظام 

اقت�صاد الحقا.
 لقد راأينا اأنه مل يرتدد يف معاقبة 
ميخائيل خودوركوف�صكي وغريه 
الليربالين.  االأول��ي��غ��ار���س  م��ن 
حول  تتمحور  للعامل  نظرته  اإن 
االأم����ن، وح��ت��ى االأول��ي��غ��ار���س هم 
جم����رد اأت����ب����اع ل����ه. ل���دي���ه جي�س 
وامل��ل��ي��اردي��رات ال ميلكون  ق���وي، 
امل���ال وال��ي��خ��وت والفيالت  ���ص��وى 

يف موناكو.
�أن  كـــتـــابـــك  ـــة  *خـــال�ـــس   
للعقوبات  �لتاريخي  �ل�سجل 
ــش  ــ� ــي �لقـــــتـــــ�ـــــســـــاديـــــة ل

�إيجابيا...
   - العقوبات االقت�صادية لي�صت 
للدميقراطيات  و���ص��ي��ل��ة  ف��ق��ط 
الليربالية ال�صتغالل موقعها يف 
ا  اأي�صً ه��ي  ب��ل  العاملي،  االقت�صاد 
ناأمل  ل��ق��ي��م��ه��ا.  اإ���ص��ق��اط  ع��م��ل��ي��ة 
تفكر  اأن  االأح���ي���ان  م��ن  ك��ث��ري  يف 
الطريقة  بنف�س  االأخ��رى  ال��دول 
املادية التي نفكر بها، مع مراعاة 
منطق  اإن���ه  واخل�����ص��ائ��ر.  املكا�صب 
الأنف�صنا  ن���ق���ول  ل��ل��غ��اي��ة.  ن��ف��ع��ي 
بخ�صائر  ال����دول  ه��ددن��ا  اإذا  اأن��ن��ا 
كبرية حمتملة، فاإنها �صتفعل ما 
يتناق�س  م��ا  غالًبا  ول��ك��ن  ن��ري��د، 
التاريخ مع هذه الروؤية اخلا�صة 

باالإن�صان االقت�صادي.
   الدول مثل االأفراد ال تتبع دائًما 
ا  اأي�صً ول��دي��ه��ا  عقالنًيا،  منطًقا 
ن���خ���وة وط��ن��ي��ة ومت���ا����ص���ك ثقايف 
اأن  وميكن  اأيديولوجية  ودواف���ع 

ت�صبح متطرفة. 
هدفها  لي�صت  امل��ادي��ة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
ه���ذا �صعف  اأن  اأع��ت��ق��د  ال��وح��ي��د. 
العقوبات  يف  م���ت���اأ����ص���ل  ن���ظ���ري 
االق���ت�������ص���ادي���ة ال���ت���ي ت���ق���وم على 
فكرة اأن كل ما يتطلبه االأمر هو 
احلرمان املادي الإحداث التغيري 
املجتمعات  ان  اال  ال�����ص��ي��ا���ص��ي، 

الب�صرية اأكر تعقيًدا من ذلك.
   *�إذن �أنت مت�سائم جد� ...

   - اأقول اأنا واقعي. عندما تنظر 
العقوبات  اأن  ت��رى  ال��ت��اري��خ،  اإىل 
معقدة  اأدوات  ه��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ال��ت��ع��ام��ل معها  ي��ج��ب  ل��ل��غ��اي�����������ة 
اأ�صا�س كل حالة على  بعناية على 

حدة. 
ويف كل االأحوال، ال ينبغي اأن حتل 
الدبلوما�صية...  العالقات  حمل 
الدبلوما�صية، ميكن  فاإىل جانب 
نتائج،  اإىل  ت����وؤدي  اأن  للعقوبات 
لكن يف كثري من احلاالت، ُيطلب 

منها الكثري.
عن لك�سربي�ش

ا�صتقرار نظام بينيتو مو�صوليني 
واإن������ق������اذ اإث����ي����وب����ي����ا م�����ن ال���غ���زو 
املثال،  ه����ذا  وراء  واالح�����ت�����الل. 
العقوبات  م��ع��اي��رة  م�����ص��األ��ة  ف����اإن 
اأم����ر يف غاية  اإن����ه  ه���ي ال���ره���ان. 
ي���ك���ون حالة  ال�����ص��ع��وب��ة، وي���ك���اد 

بحالة وال توجد قواعد. 
اآثارها  العقوبات  بع�س  تنتج  قد 

يف هذا البلد ولي�س يف بلد اآخر.
غزو  مو�جهة  يف  *�لــيــوم,     
�لعقوبات  �أن  يبدو  �أوكر�نيا, 
�ملطروح  �لوحيد  �خليار  هي 
ـــدول  ـــل ــــة ل ــــطــــاول ـــى �ل ـــل ع

�لغربية.
 كيف تف�سرون ذلك؟

اإن��ه �صوؤال جيد. يبدو االأمر   -   
ك��م��ا ل���و اأن���ن���ا مل ن��ت��ع��ل��م درو�����س 

التاريخ حًقا. 
ع�����وام�����ل  اإىل  ذل���������ك  وي�������رج�������ع 
ف�صاًل  ال����ع����امل،  يف  اق��ت�����ص��ادي��ة 
الغرب.  يف  �صيا�صية  ع��وام��ل  ع��ن 
الدول  ال��ع��ام يف  ال���راأي  �صئم  لقد 
الع�صكرية:  ال��ت��دخ��الت  الغربية 
غ������ادرت  ك���ي���ف  ن������رى  اأن  ي���ك���ف���ي 
اأفغان�صتان.  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ال��ع��ق��وب��ات كو�صيلة  ت��ب��دو  وه��ك��ذا 
حياة  تعري�س  دون  القوة  الإب��راز 
املواطنن اأو اجلنود للخطر، اإنه 
اأ�صكال القوة ال�صيا�صية  �صكل من 

زهيدة التكلفة.
   م��ن جهة اخ���رى، ف���اإن العوملة 
اقت�صاداتنا،  وت����داخ����ل  امل���ال���ي���ة 
ا�صتخدام  امل��م��ك��ن  م���ن  جت��ع��الن 

قنوات متعددة:
الديون، واحل�صار  اإع��ادة متويل   
واأ�صول  والطاقة،  التكنولوجي، 

البنوك يف اخلارج. 
فاإن  املتحدة،  للواليات  وبالن�صبة 
ا���ص��ت��خ��دام ال�����دوالر ك����رادع �صهل 
يف  امل���ال  دور  اإىل  بالنظر  للغاية 

النظام االقت�صادي احلايل.
اأو�صحت،  ك��م�����������������ا  ذل�����ك،  وم����ع     
هذه،  العقوبات  بطاري�������ات  ف��اإن 
كانت  االأخ����������رية،  ال�������ص���ن���وات  يف 
واأقل  واأق�����ل  ع������دًدا،  واأكر  اأكر 

فاعلية ...
   ن����ع����م وه��������ذا ����ص���ح���ي���ح ج�����دا. 

ال�صيا�صية  ال��ع��واق��ب  تخيل  لكن 
لالرتفاع احلاد يف اأ�صعار الطاقة، 
�صغوط.  م��ن  ا�صال  تعاين  التي 
ال�صرتات  اأزم����ة  راأي���ن���ا، م��ع  ل��ق��د 
ال�صفراء، ما ميكن اأن يوؤدي اإليه 

هذا اجتماعيا.
العقوبات  بع�س  اأن  يف  �صك  ال     
ف���ع���ال���ة ع���ل���ى امل�������دى ال���ط���وي���ل، 
اأ�صباه  م��ث��ل ح��رم��ان رو���ص��ي��ا م��ن 
املو�صالت. لكن هذا لن يكون له 

اآثار فورية.
لالأ�صف  م��ت�����ص��ائ��م  ف���اأن���ا  ل���ذل���ك   
املعلنة.  ال��ع��ق��وب��ات  ه����ذه  ب�����ص��اأن 
�صيء  كل  نفعل  اأن  علينا  بالطبع 
���ص��ي��ك��ون موؤملًا  ل��ك��ن��ه  ب��وت��ن،  م��ع 
�صدمة  اإن��ه��ا  ل��ن��ا.  بالن�صبة  ج���دا 
ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  تاريخية 
اأحد  ي�صتطيع  وال  واالق��ت�����ص��ادي 

التكهن بعواقبها.
رو�سيا,  عــزل  خــالل  *مــن    
توحيد  بــاإعــادة  نخاطر  �ل 
نظام  حــول  �لرو�سي  �ل�سعب 

بوتني؟
ه����و احل������ال عام  ه�����ذا  ك�����ان   -    
باأن  ان��ط��ب��اع  ل��دي  لكن   ،2014
ال����رو�����س ال���ي���وم ي�����ص��ك��ك��ون اأك���ر 
احل��رب. مت قمع  فاأكر يف فكرة 
احتجاجات �صغرية، ومن املرجح 

اأن تنخف�س �صعبية بوتن.
 ل��ك��ن ال�����ص��وؤال ك��ي��ف مي��ك��ن لهذا 
اال����ص���ت���ي���اء وخ��ي��ب��ة االأم������ل لدى 
امل����واط����ن ال���رو����ص���ي ال����ع����ادي، اأن 
اأن  العلم  للنظام، مع  ي�صعا ح��داً 
االن��ت��خ��اب��ات مل ت��ع��د ت�����وؤدي اإىل 

تغيري احلكومة.
اأع��ار���س ب�صدة بوتن، لكن  اأن��ا     
عواقب  اأن  ا  اأي�صً علمنا  التاريخ 
تكون  اأن  ميكن  رو�صيا  يف  ال��ث��ورة 
يف  دائًما  ت�صري  ال  واأنها  خطرية، 
االجت���اه ال��ذي ي��ري��ده ال��غ��رب. يف 
منو  يف  للم�صاعدة  االح����وال،  ك��ل 
حركة مناه�صة للحرب يف رو�صيا، 
التوا�صل  املهم احلفاظ على  من 
وم�صاعدة  املدنين،  ال�صكان  م��ع 
اأول����ئ����ك ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون اإىل 

اللجوء للغرب.
 رمبا ال يكون اإثارة اأزمة اقت�صادية 

وحتى   .2024 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات 
مع  �صفقة  يف  ب��اي��دن  تو�صط  اإذا 
اإيران، فاإن انتخابات عام 2024 
االبي�س  ال��ب��ي��ت  اىل  حت��م��ل  ق���د 
رئ��ي�����ًص��ا اأم���ري���ك���ًي���ا ���ص��ي��دم��ر هذه 
فعل  مثلما  اأخ��رى،  مرة  املعاهدة 
هي  فامل�صكلة  وب��ال��ت��ايل  ت��رام��ب. 
ق����درة ال���غ���رب، وال�����ذي ي��ج��ب اأن 
براغماتيا  الوقت  نف�س  يف  يكون 

وحمرتما اللتزاماته.
خا�سعة  رو�ــســيــا  ــت  ــان *ك    
لعقوبات �قت�سادية منذ عام 
هذه  �ساعدت  هــل   .2014

�لإجر�ء�ت؟
   - من املهم التمييز بن التاأثريات 
االقت�صادية والفعالية ال�صيا�صية. 
ك��ان��ت االآث����ار االق��ت�����ص��ادي��ة لهذه 
ال��ع��ق��وب��ات ح��ق��ي��ق��ي��ة: م��ن��ذ عام 
منو  اإب����ط����اء  اإىل  اأدت   ،2014
واإ�صعاف  ال���رو����ص���ي  االق���ت�������ص���اد 
الرو�صي  امل��واط��ن  ودخ��ل  العملة. 
العادي يف حالة ركود. لكن رو�صيا 
احتياطيات  ووج������دت  ت��ك��ّي��ف��ت، 
للزراعة  وروج���ت  وف���رية،  مالية 
وابتكرت  ال���ذات���ي،  االك��ت��ف��اء  ذات 

و�صائل بديلة للدفع.

هذا  اأ���ص��ب��اب  اأح���د  ه��ي  ال�صفافية 
اأو  دول��ة  تتخذ  عندما  التناق�س. 
جم��م��وع��ة م��ن ال����دول اإج�����راءات 
يرى  اأخ����رى،  دول���ة  �صد  ق�صرية 
اجلميع النتائج. لقد طورت على 
“ممار�صات  م��دون��ة  ال�صنن  م��ر 
عليها.  ل����الل����ت����ف����اف  جيدة” 
وال�صن،  رو����ص���ي���ا،  م��ث��ل  ف�����دول 
واإيران،  ال�صمالية،  كوريا  ا  واأي�صً
اأن�صاأت  ق��د  وك��وب��ا،  واأفغان�صتان، 
“املعاقبن”  ن������ادي  م����ن  ن����وًع����ا 
بع�صهم  م�صاعدة  ميكنهم  الذين 
فنزويال  ا����ص���ت���ف���ادت  ال���ب���ع�������س. 
ال��ن��ف��ط االإي��������راين، وميكن  م���ن 
بداًل  ال�صينية  العملة  ا�صتخدام 

من الدوالر.
الثاين لفقدان فعالية  ال�صبب     
يتعلق  االق����ت���������ص����ادي،  ال�������ص���الح 
ذاته.  الفعل  م�صداقية  مب�صاألة 
ع��ن��دم��ا ال ي��ك��ون ل��دول��ة م��ا اأمل 
حقيقي يف رفع العقوبات، فلماذا 
تغرّي �صلوكها؟ هذا هو حال اإيران 

اليوم.
 ال مي��ك��ن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة اأن 
للعقوبات،  م���وث���وق  ب���رف���ع  ت��ع��د 
يف  يفوزون  قد  اجلمهورين  الأن 

   ع���ن���د ن���ق���ط���ة م���ع���ّي���ن���ة، رمب���ا 
يتوقفون وي�صتاأنفون املفاو�صات، 
وي��ق��دم��ون ت��ن��ازالت م��ا م��ن اأجل 

تخفيف العقوبات.
الوقت  ل��ك��ن يف  ت��خ��م��ي��ن��ي.  اإن�����ه   
يوقف  اأن  مي���ك���ن  م����ا  احل��������ايل، 
رو�صيا عن  ع��زل  اأي  ح��ًق��ا،  بوتن 
بقية العامل، �صيكون مدمًرا جدا 
بالن�صبة الأوروبا بحيث يبدو من 
اإن  �صيا�صًيا.  تطبيقه  امل�صتحيل 
ل��ل��ن��ف��ط والغاز  ت��دف��ق  ك���ل  ق��ط��ع 
لكنه  �صك،  بال  تاأثري  له  �صيكون 
لالحتاد  بالن�صبة  للغاية  م���وؤمل 
بالن�صبة  وخ���ا����ص���ة  االأوروب�����������ي، 
الأملانيا واإيطاليا، اللتن تعتمدان 
ب�صدة على رو�صيا... دون احلديث 

عن الت�صخم.
   اإذا قمت باإخراج االإنتاج الرو�صي 
العاملي،  الهيدروكربون  من �صوق 
النفط  ����ص���ع���ر  ي���رت���ف���ع  ف�������ص���وف 
ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري، مم����ا ���ص��ي��ك��ون له 
ت���اأث���ري اق��ت�����ص��ادي ���ص��خ��م. لقد 
ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  جنح 
الفرن�صي  االقت�صاد  ا�صتعادة  يف 
 ،2021 ع���ام  ب��امل��ائ��ة   7 بن�صبة 
وه�����و ب����ال ����ص���ك اأك������ر ت�����ف�����اوؤاًل. 

ق����ادرة على  ال����دول  ك��ل     لي�صت 
ال���ت���ك���ّي���ف م����ع ال���ع���ق���وب���ات، لكن 
ه���ذه ظ��اه��رة ل��وح��ظ��ت ك��ث��رًيا يف 
ال�صمالية  ك��وري��ا  فعلت  امل��ا���ص��ي. 
احلظر  م����واج����ه����ة  ويف  ذل��������ك، 
الف�صل  ن���ظ���ام  ظ���ل  يف  ال������دويل 
بنق�س  وال���ت���ه���دي���د  ال��ع��ن�����ص��ري 
اإفريقيا  ج��ن��وب  ق��ام��ت  ال��ن��ف��ط، 
بت�صنيع النفط على نطاق وا�صع 
الفحم، وهي عملية طورتها  من 
اأمل��ان��ي��ا ال���ن���ازي���ة. خ�����ص��و���ص��ا، من 
هذه  كانت  �صيا�صية،  نظر  وجهة 
متاًما  الفائدة  عدمية  العقوبات 

-بل اإنها جاءت بنتائج عك�صية.
�ملتحدة  �لوليات  *تقول     
�إنهما  �لأوروبـــــي  و�لحتــــاد 
ب�سدة.  رو�سيا  �سرب  يريد�ن 
ما �أنو�ع �لعقوبات �لتي تعتقد 

�أنها �ستكون �لأكرث فعالية؟
   - اأعتقد اأن النتيجة ال�صيا�صية 
اأ�صا�س  على  �صُتقّرر  االأزم��ة  لهذه 
ولي�س  ال���ع�������ص���ك���ري���ة  ال����ع����وام����ل 
ماأ�صاوي  اأمر  وهذا  االقت�صادية. 
حًقا. اأنا قلق للغاية، الأن الرو�س 
ب��و���ص��وح، و�صوف  ب�����داأوا احل����رب 
يريدون الفوز باأكرب قدر ممكن.

تقوم �لعقوبات �لقت�سادية على فكرة �حلرمان �ملادي لإحد�ث �لتغيري �ل�سيا�سي, لكن �ملجتمعات �لب�سرية �أكرث تعقيًد� من ذلك

خنق االقت�صاد الرو�صي امر �صعب

بداأت الطوابري امام البنوك يف �صان بطر�صبورغ

العقوبات ت�صر حتى من اتخذها

تبدو العقوبات كو�سيلة الإبراز القوة دون 
تعري�س حياة املواطنني اأو اجلنود للخطر

�إنها �سدمة تاريخية على �مل�ستوى �ل�سيا�سي 
و�لقت�سادي ول ي�ستطيع �أحد �لتكهن بعو�قبها
النتيجة ال�سيا�سية لهذه االأزمة �سُتقّرر على 

اأ�سا�س العوامل الع�سكرية ولي�س االقت�سادية

االأمل يف اإمكانية ظهور حركة 
ليربالية جراء اإفل�س االقت�ساد 

الرو�سي هو رهان حمفوف باملخاطر
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العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
اجلزيرة  ال�ص�����ادة/طيف  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات واملقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2689025 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نا�صر حممد حمد حممد الكلباين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف مرمي �صعيد حمد حمود الكلباين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/زين  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالعالن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2101673 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

الواحة للخدمات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1002233 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيوت�صر 

ابروت�س لال�صت�صارات تقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3935043 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/نوبا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2973668 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فريده 

الرئي�صي ا�صت�صارية املوارد الب�صرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2705082 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة بينتاجون للقرطا�صية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2973661 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان حممد �صهري �صهري حممد ابراهيم %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خديجه �صيف حممد �صيف ال�صحى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة بينتاجون للقرطا�صية
PENTAGON STATIONERY EST

اإىل/بينتاجون للقرطا�صية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
PENTAGON STATIONERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ار�س املدينة للهواتف املتحركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1277233 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ار�س املدينة للهواتف املتحركة

CITY LAND MOBILE PHONES

اإىل/ �صيتى الند لتجارة الهواتف واملالب�س
CITYLAND MOBILES AND  GARMENTS TRADING

 - وال�صرا�صف  اجلاهزة  والبيا�صات  البطانيات  بيع  اإ�صافة   / ن�صاط  تعديل   
بالتجزئة  4751004

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع مالب�س االأطفال اجلاهزة - بالتجزئة  4771103
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  الدولية  الهديل  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة - ذ م م  رخ�صة رقم:1115357 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداملجيد مو�صى عبداملجيد ابو عبيد من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / عبداملجيد مو�صى عبداملجيد ابو عبيد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نا�صر م�صبح �صامل عبداهلل ال�صام�صى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة الهديل الدولية للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL HADEEL INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - L L C

اإىل/ �صركه الهديل الدوليه للمقاوالت العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 ALHADEEL INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING CO   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
  1 فرع   - ذ.م.م  والتطوير  لالن�صاء  ال�ص�����ادة/ع�صقالن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1114558 
تعديل ن�صب ال�صركاء / خليل ح�صن خليل حممد عوده من 5% اإىل %50

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد ح�صن خليل حممد عوده من 5% اإىل %50
HE Holding L.L.C. تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ات�س اإي القاب�صة ذ.م.م

تعديل راأ�س املال / من 500000 اإىل 350000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من فرع اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ع�صقالن لالن�صاء والتطوير ذ.م.م - فرع 1

ASQALAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT L.L.C. - BRANCH  1
اإىل/ لوكن للمقاوالت العامة ذ.م.م

LUKEN GENERAL CONTRACTING L.L.C. 
تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت املخازن بانواعها ) 4100008

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت ت�صييد اجل�صور والتقاطعات ) 4210002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت بناء املن�صاأت ال�صناعية ) 4100009

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت الطرق الرئي�صية و ال�صوارع واالعمال املتعلقة بها  4210001
تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت تركيب االأبنية اخلر�صانية م�صبقة ال�صنع )بريكا�صت( 4100006
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافيه نيبايل تاون 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2165120 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد عو�س �صعيد غريب النعيمى  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ماني�س رايغى جاورى رايغى

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�صن على ابراهيم خمي�س احلو�صنى

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صي تي ا�س نت لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
 - C52 عنوان ال�صركة:مكتب 839 مبنى ال�صيدة امنه بطي احمد واخرين

جزيرة ابوظبي �صرق 0-6-1.6
CN 2831171 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعين ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/23  لل�صركة 
 - بالرقم:2250005508  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/2/28
املعن  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:بزن�س ون لال�صتثمارات ذ.م.م
احمد  بطي  امنه  ال�صيدة  مبنى   0.6 �صرق  اأبوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

واخرين
CN 2982099 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعين ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/23  لل�صركة 
 - بالرقم:2250005507  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/2/28
املعن  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صاجيمبات الدفاعيه ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ابوظبي - �صارع /الكورني�س - برج اال�صرعة الثالثة - بناية/

ال�صيخ حمد بن طحنون
CN 1173593 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�صبة  ال�صادة/االحتاد  تعين   -  2
لل�صركة بتاريخ:2022/2/1 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - بالرقم:2205004375  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/3/1
املعن  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:نابويل لالحذية الراقيه ذ.م.م
ال�صيخ/هزاع  بناية   - زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  �صارع   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

بن زايد اآل نهيان
CN 1023282 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

الواحد  ال�صخ�س  �صركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�صادة/اكتيف  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/3  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/1  - بالرقم:2250003527 
املعن  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة زهرة اليحر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1110641 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد جنيب ح�صن مرعي الكثريي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف احلارث ح�صن احمد علي العماري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صنيكبات لتكنولوجيا املحركات ذ.م.م
طحنون  بن  حمد  ال�صيخ  بناية   - الكورني�س  �صارع   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

ال نهيان
CN 1173525 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�صبة  ال�صادة/االحتاد  تعين   -  2
لل�صركة بتاريخ:2022/2/1 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - بالرقم:2005004370  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/3/1
املعن  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
ويلى  ال�ص�����ادة/�صوات  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيانه العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4307783 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صربى علي عبداهلل �صعيد الق�صعوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالرحمن �صالح مبارك احمد املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل الطيارة ل�صداد البو�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1026825 
تعديل وكيل خدمات / حذف مبخوت عبداهلل �صعيد ع�صكر

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل الطيارة ل�صداد البو�س
AL TAYYARA CAMEL SEATER SHOP

اإىل/ حمل الطيارة ل�صداد البو�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL TAYYARA CAMEL SEATER SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/دريفت للتجارة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1167599 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / احمد �صهيل عبدالوهاب عف�س من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / احمد �صهيل عبدالوهاب عف�س من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف معتز �صامل على احمد الها�صمى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ دريفت للتجارة العامة ذ.م.م

DRIFT GENERAL TRADING L.L.C
اإىل/ دريفت للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

DRIFT GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صترياد  4610008

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة حقائب اليد واملنتجات اجللدية - باجلملة  4641911
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة الهدايا - باجلملة  4649034

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة املالب�س الرجالية اجلاهزة - باجلملة 4641201
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة املالب�س املهنية - باجلملة  4641208

 تعديل ن�صاط / حذف املتاجرة االإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي  4791019
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
اأردوغان يناق�س غزو رو�سيا الأوكرانيا مع لوكا�سينكو 

•• اأنقرة-رويرتز

قال مكتب الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
�صباح اأم�س الثالثاء اإنه اأجرى مكاملة هاتفية مع 
لوكا�صينكو  األك�صندر  البي�صاء  رو�صيا  يف  نظريه 

لبحث تطورات الغزو الرو�صي الأوكرانيا.
اإطالق  وق��ف  حم��ادث��ات  البلدين  رئي�صا  وناق�س 
مكتب  اأف��اد  ح�صبما  واأوك��ران��ي��ا،  رو�صيا  بن  النار 
انفراجة  املحادثات يف حتقيق  وف�صلت  اأردوغ���ان. 
اأم�س االثنن ومل يذكر املفاو�صون متى �صتعقد 
اأبلغ  اإن���ه  ج��ول��ة ج��دي��دة. وق���ال مكتب اأردوغ�����ان 

اجلهود  ب���ذل  �صتوا�صل  اأن��ق��رة  ب���اأن  لوكا�صينكو 
رو�صيا  وت�صف  ال�صالم.  وا�صتعادة  احل��رب  لوقف 

حتركاتها يف اأوكرانيا باأنها “عملية خا�صة«.
وقال الرئي�س الرتكي االثنن اإن بالده ال ميكنها 
اأوكرانيا،  اأو  رو���ص��ي��ا  م��ع  عالقاتها  ع��ن  التخلي 
م�صيفا اأن اأنقرة �صتنفذ اتفاقا يخ�س املرور عرب 
البحر  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��رتك��ي��ة  امل��ي��اه  يف  م�صيقن 

االأ�صود ملنع ت�صعيد احلرب.
باأنه  االأح���د  ي��وم  الرو�صي  ال��غ��زو  تركيا  وو�صفت 
“حرب”، مما ي�صمح لها با�صتخدام مواد مبوجب 
اأن يحد من  �صاأنه  1936 من  لعام  اتفاق دويل 

م����رور ب��ع�����س ال�����ص��ف��ن ال��رو���ص��ي��ة م���ن م�صيقن 
يف  التو�صط  تركيا  عر�صت  اأن  و�صبق  ت��رك��ي��ن. 
االأزمة بن رو�صيا واأوكرانيا. وت�صرتك تركيا يف 
احلدود البحرية مع البلدين ولها عالقات جيدة 

معهما.
الذي  الع�صكري  الهجوم  مع  لوكا�صينكو  واتفق 
على  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  ي�صنه 
اأوكرانيا بعد اأن لعب يف وقت �صابق دور الو�صيط 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن. وق���ال االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي اإن قوات 
الع�صكرية  العملية  يف  ت�����ص��ارك  اأن  ميكن  ب���الده 

الرو�صية �صد اأوكرانيا اإذا لزم االأمر.

 االحتاد االأوروبي يعتزم عقد قمة مع ال�سني بداية اأبريل 
•• بروك�صل-رويرتز

قال نائب رئي�س املفو�صية االأوروبية فالدي�س دومربوف�صكي�س نن اإن التكتل �صيعقد قمة مع ال�صن 
يف االأول من اأبريل ني�صان يف حماولة لنزع فتيل التوتر املتزايد بن اجلانبن. وقال دومربوف�صكي�س، 
الذي ي�صغل اأي�صا من�صب املفو�س التجاري لالحتاد االأوروبي، اأمام جلنة التجارة يف الربملان االأوروبي 
تنفيذ  تعطل  اإىل  دومربوف�صكي�س  واأ�صار  ال�صن«.  مع  العالقات  من  معقدة  مرحلة  يف  اأننا  “نعلم 
اتفاقية ا�صتثمار اأبرمها االحتاد مع ال�صن بعد اأن فر�صت بكن عقوبات على بع�س اأع�صاء الربملان 
واندالع نزاع بن ال�صن وليتوانيا بعد اأن �صمحت االأخرية لتايوان بفتح �صفارة فعلية يف فيلنيو�س. 
امل�صتويات  اأعلى  تناولها على  املو�صوعات يتعن  اأن بع�س هذه  الوا�صح  “من  وقال دومربوف�صكي�س 
ال�صيا�صية ملعرفة اإىل اأي مدى ميكننا تن�صيق وحت�صن تعاوننا«. وقال م�صوؤول يف االحتاد االأوروبي اإن 
القمة من املرجح اأن تكون افرتا�صية ولي�صت باحل�صور ال�صخ�صي. يعترب االحتاد االأوروبي ال�صن 
مناف�صا ا�صرتاتيجيا يف بع�س املجاالت، لكنه �صريك يف جماالت مثل مكافحة تغري املناخ. كما اأنه يريد 

اإ�صراك ال�صن يف م�صاعيه الإ�صالح قواعد التجارة يف منظمة التجارة العاملية.

مبوجب اتفاقية مونرتو ملنع ت�صعيد 
االأزمة الرو�صية االأوكرانية«.

عالقات  على  القرار  تاأثريات  وح��ول 
اإن  روفينيتي  ق��ال  اخلارجية،  تركيا 
الفعل  رد  ع��ل��ى  �صيعتمد  ���ص��يء  “كل 
اأم  طعنة  �صيعتربها  وه��ل  ال��رو���ص��ي، 
لتجنب  خطوة  اأنها  اأنقرة  توؤكد  كما 
املزيد من الت�صعيد. يف كل االأحوال، 
الواليات  بتقدير  ال��ق��رار  �صيحظى 

املتحدة واالحتاد االأوروبي«.

طالبان  ت�����ص��ري��ح��ات  “�صاهدنا 
قلقنا  ع���ن  وع���ربن���ا  ال�����ص��ح��اف��ة  يف 
على  “قدرتنا  واأ�صاف  لطالبان”. 
االأفغان  م��ن  حلفائنا  نقل  ت�صهيل 
على  ط��ال��ب��ان  ح��ف��اظ  ع��ل��ى  تعتمد 
وقال  التزامها بتوفري ممر اآمن”. 
القيود  اإن  احل��رك��ة  با�صم  املتحدث 
ال�صفر  على  طالبان  فر�صتها  التي 
�صتنطبق على االأفغان الذين عملوا 
االأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  ق����وات  م��ع 
وال�����ق�����وات االأم���ري���ك���ي���ة ل��ك��ن��ه��ا مل 

ظ��روف ميكنهم  اأي  تو�صح يف ظل 
ن�صمح  “لن  وتابع  ال��ب��الد.  م��غ��ادرة 
اإذا  اإال  ال���ب���الد  ل��الأف��غ��ان مب���غ���ادرة 
واأنحى  معروفة”.  وجهتهم  كانت 
باللوم على  با�صم احلركة  املتحدث 
التي  ال����دول  يف  ال�صيئة  االأو����ص���اع 
ع��ل��ق ف��ي��ه��ا ب��ع�����س االأف����غ����ان حلن 
اأجلت  بعدما  تاأ�صرياتهم  ا�صتخراج 
القوات االأجنبية االآالف من البالد 
بدون ا�صتخراج التاأ�صريات يف بع�س 

االأحيان. 

•• عوا�صم-وكاالت

اإىل  مقبول”  “غري  ه����ج����وم  م����ن 
تغري و�صف تركيا للعملية  “حرب”، 
الع�صكرية الرو�صية، مما يوؤكد حتوال 
يف موقف اأنقرة من االأزمة اجلارية، 
ومن ثم جاء حتذيرها للدول املطلة 
وغري املطلة على البحر االأ�صود بعدم 
���ص��ف��ن ح��رب��ي��ة ع���رب م�صيقي  اإب���ح���ار 

البو�صفور والدردنيل.
اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرتكي  فقد 
بالده  اأن  اأوغ����ل����و،  ج��اوي�����س  م���ول���ود 
من  احلربية  ال�صفن  جميع  �صتمنع 
“اتفاقية  مب��وج��ب  امل�صيقن  ع��ب��ور 
اأنقرة  م�����ص��اع��ي  ���ص��م��ن  مونرتو”، 
ل���ت���ج���ن���ي���ب امل����ن����ط����ق����ة م������زي������دا من 
العملية  ان���ط���الق  وم����ع  ال��ت�����ص��ع��ي��د. 
كييف  نا�صدت  الرو�صية،  الع�صكرية 
ال�����ص��ف��ن احلربية  مل��ن��ع م����رور  اأن���ق���رة 
الذي  االأ���ص��ود،  البحر  اإىل  الرو�صية 
على  هجومها  مو�صكو  منه  اأط��ل��ق��ت 
اأن  اإال  الأوك��ران��ي��ا،  اجلنوبي  ال�صاطئ 

تركيا مل ترد ب�صكل حا�صم اآنذاك.
م���ن عبور  اأن حت���د  ل��رتك��ي��ا  ومي��ك��ن 
ال�صفن احلربية الرو�صية من البحر 
االأ�����ص����ود عرب  ال��ب��ح��ر  اإىل  امل��ت��و���ص��ط 

وال���دردن���ي���ل، وق����د مت ت��ق��دمي طلب 
الرتكي”،  ل��ل��ج��ان��ب  ب���ذل���ك  ر���ص��م��ي 
لفر�س  االأوك����راين  ال�صفري  دع��ا  كما 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ص��ي��ا واأ���ص��ول��ه��ا يف 
ت��رك��ي��ا، وم��ن��ع رو���ص��ي��ا م��ن احل�صول 

على اأموال من اأجل احلرب.
وتهدف اأوكرانيا من الطلب باإغالق 
من  رو���ص��ي��ا  منع  حم��اول��ة  امل�صيقن 
ال�����ص��ف��ن احلربية  م���ن  امل���زي���د  ج��ل��ب 
االأ�صابيع  لكن يف  االأ�صود،  البحر  اإىل 
بالفعل  م��و���ص��ك��و  ج��ل��ب��ت  امل���ا����ص���ي���ة، 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��ف��ن احل��رب��ي��ة عرب 
على  االأ����ص���ود  ال��ب��ح��ر  اإىل  امل�صيقن 
منت�صف  يف  ع�صكرية  م��ن��اورة  خلفية 

ال�صهر املا�صي.

ماذ� يعني قر�ر تركيا؟
الرتكية،  اخل����ط����وة  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
ه�صام  الرتكي  ال�صيا�صي  املحلل  ق��ال 
جوناي، اإن هذه اخلطوة “تاأتي �صمن 
اإطار حماولة تركيا لت�صجيل موقف، 
اأقدمت على خطوة تنا�صر بها  باأنها 
التي  االإج�����راءات  وت�صاير  اأوك��ران��ي��ا، 
االأطل�صي  �صمال  حلف  بها  يتخذها 
اأع�صاوؤه  ويفر�س  اإليه،  تنتمي  الذي 
جوناي  واأ�صار  رو�صيا«.  على  عقوبات 

مونرتو،  اتفاقية  مبوجب  م�صائقها 
ي�صمح  بندا  تت�صمن  االتفاقية  لكن 
املتحاربة  ل��ل��دول  احل��رب��ي��ة  لل�صفن 
قاعدتها  اإىل  عائدة  كانت  اإذا  العبور 

االأ�صلية.

ما هي �تفاقية “مونرتو”؟
عام  “مونرتو”  ات���ف���اق���ي���ة  وق���ع���ت 
اتفاقية  وه��ي  �صوي�صرا،  يف   1936
منحت تركيا ال�صيطرة على م�صيقي 

البو�صفور والدردنيل.
وت���ن���ظ���م االت���ف���اق���ي���ة ح����رك����ة امل�����رور 
ال�صلم  اأوق����ات  يف  ال��ت��ج��اري��ة  لل�صفن 
واأربعة  ب��ن��دا   29 وت�����ص��م  واحل�����رب، 
م��ل��ح��ق��ات وب��روت��وك��وال واح�����دا، وقد 
وقعت على املعاهدة تركيا وبريطانيا 
واليابان  ورومانيا  وبلغاريا  وفرن�صا 
االحتادين  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واأ���ص��رتال��ي��ا، 
اليوغو�صاليف وال�صوفيتي ال�صابقن.

احلربية  لل�صفن  امل��ع��اه��دة  وت�����ص��م��ح 
بحرية  االأ�صود  البحر  ل��دول  التابعة 
�صرط،  اأو  ق��ي��د  دون  م���ن  احل���رك���ة 
لدول  التابعة  احل��رب��ي��ة  ال�صفن  اأم���ا 
االأ���ص��ود، فبموجب  البحر  م��ن خ��ارج 
خفيفة  ت���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  امل���ع���اه���دة 
ي���زي���د عددها  ال  ب��ح��ي��ث  وم�����ص��اع��دة 

���ص��ف��ن م����ارة   9 امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى  يف 
وبحمولة  واح���د،  اآن  يف  امل�صيق  ع��رب 
األ���ف طن،  اإج��م��ال��ي��ة ال ت��ت��ج��اوز 15 
على اأال تزيد فرتة وجودها يف البحر 
اأي  بقاء  حال  ويف  يوما.   21 االأ�صود 
املدة،  ه���ذه  م��ن  اأط����ول  ف���رتة  �صفينة 
تركيا  �صمحت  التي  ال��دول��ة  تتحمل 
ل�����ص��ف��ن��ه��ا ب����امل����رور، م�����ص��وؤول��ي��ة هذا 
اأوقات  ويف  املعاهدة.  لبنود  االنتهاك 
احلرب، ميكن لرتكيا اأن متنع مرور 
املتحاربة  ال�صفن احلربية لالأطراف 
م��ن ال��ع��ب��ور، ووف��ق��ا ل��الت��ف��اق��ي��ة، اإذا 
تعترب  اأو  احل������رب  يف  ط���رف���ا  ك���ان���ت 

نف�صها مهددة بخطر و�صيك.
اخلمي�س  طلبت  قد  اأوكرانيا  وكانت 
اإغ����الق م�صيقي  ر���ص��م��ي��ا م��ن ت��رك��ي��ا 
ال�صفن  اأم���ام  وال��دردن��ي��ل  البو�صفور 
نقلت  ح���ي���ث  ال���رو����ص���ي���ة،  احل���رب���ي���ة 
وكالة االأنباء االأوكرانية عن ال�صفري 
االأوك��راين واملفو�س يف تركيا فا�صيل 
“االأمر االأهم  بودنار، قوله يف بيان: 
حاليا هو دعم اأوكرانيا، واأدعو ال�صعب 

الرتكي وال�صلطات مل�صاعدتنا«.
اإغالق  اإىل  “ندعو  ب��ودن��ار:  واأ���ص��اف 
املجال اجلوي ومنع ال�صفن احلربية 
البو�صفور  يف  ال��ع��ب��ور  م��ن  ال��رو���ص��ي��ة 

يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
االأطل�صي  �صمال  حلف  “دول  اأن  اإىل 
دول  وهناك  مالية،  عقوبات  تفر�س 
منعت الطائرات الرو�صية من العبور 
يف اأجوائها، ف�صال عن م�صاعي اإخراج 
هنا  ومن  �صويفت،  نظام  مو�صكو من 
اأتى املوقف الرتكي باإغالق الب�صفور 
والدردنيل يف وجه ال�صفن الرو�صية«.

توقعت  كانت قد  “رو�صيا  اأن  واأو�صح 
ا�صتعداداتها  اإط���ار  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه 
لها  التابعة  ال�صفن  ونقلت  احل���رب، 
البحر  اإىل  االأب���ي�������س  ال���ب���ح���ر  م����ن 
قبل  ال��رتك��ي��ة  امل�صائق  ع��رب  االأ���ص��ود 
ب���دء احل�����رب، ح��ي��ث ع���ربت 6 �صفن 
8 فرباير، ولذلك  حربية رو�صية يف 
موؤثر  ب�صكل  اخلطوة  ه��ذه  توؤثر  لن 

على م�صار احلرب ع�صكريا«.
ال�صيا�صي  املحلل  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
االإي����ط����ايل دان��ي��ي��ل��ي روف��ي��ن��ي��ت��ي، اإن 
القرار “بالتاأكيد دعم الأوكرانيا التي 
تعاون  اتفاقية  معها  تركيا  اأب��رم��ت 
مت��ت��د م���ن ال���ط���ائ���رات ب�����دون طيار 
االإنتاجية  اجل����وان����ب  خم��ت��ل��ف  اإىل 
وال��ت��ج��اري��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وح��ت��ى يف 

بع�س اجلوانب اال�صرتاتيجية«.
ملوقع  ح���دي���ث  روف��ي��ن��ي��ت��ي يف  وذك�����ر 

اأنه “بالطبع،  “�صكاي نيوز عربية”، 
ت���رك���ي���ا ال  اأن  ال����ق����رار  ل��ي�����س م��ع��ن��ى 
مع  العالقات  من  النوع  نف�س  متلك 
الرو�صي  الرئي�س  لكن هجوم  رو�صيا، 
دفع  قد  يكون  رمب��ا  بوتن  فالدميري 
اأردوغان  الرتكي رجب طيب  نظريه 
ميداين،  ب��خ��ي��ار  ق�����رار  ات���خ���اذ  اإىل 
وال��ب��ق��اء م��ع ال��ن��ات��و، وك��ذل��ك تاأكيد 
تكون  ال  حتى  االت��ف��اق��ي��ة  م�صداقية 
وت���اب���ع قائال:  ا���ص��ت��ث��ن��اءات«.  ه��ن��اك 

البحر  يف  ق���واع���د  مت��ت��ل��ك  “رو�صيا 
هجومية،  بحرية  ووح����دات  االأ���ص��ود 
االأهمية  بالغ  اأم��ر  امل�صيقن  وع��ب��ور 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة، ق���د يبدو  ل��ل��خ��دم��ات 
بدرجة  مهما  اأم����را  ت�صغيله  اإي��ق��اف 
االأخرى  الطرق  اإىل  بالن�صبة  كافية 
االأك�����ر ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ي ت�����ص��ت��غ��رق وقتا 
“تركيا  اأن  اإىل  ول���ف���ت  ط����وي����ال«. 
املقيدة،  غ��ري  امل��الح��ة  ح��ري��ة  تخ�صى 
املمنوحة  ال�صلطة  ا�صتخدمت  لذلك 

•• كابول-رويرتز

طالبان  ح���رك���ة  ح���ك���وم���ة  اأع���ل���ن���ت 
مغادرة  م��ن  االأف���غ���ان  �صتمنع  اأن��ه��ا 
اأثار  ظ��روف معينة، مما  البالد يف 
وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات  قلق 
ه���ذا االأ���ص��ب��وع و���ص��ط خم���اوف من 
ي��ع��رق��ل ذل����ك ج���ه���ود االإج�����الء  اأن 
با�صم  امل���ت���ح���دث  وق�����ال  اجل����اري����ة. 
طالبان ذبيح اهلل جماهد يف موؤمتر 
اإن��ه ل��ن ُي�صمح  �صحفي ي��وم االأح���د 
لالأفغان مبغادرة البالد ما مل تكن 
يق�صدونها  وا�صحة  وجهة  لديهم 
ال�صفر  من  يتمكّن  لن  الن�صاء  واإن 
ب����دون حمرم.  ل��ل��خ��ارج ل��ل��درا���ص��ة 
القائم  �����ص����ورت����ر،  ه����وج����و  وك����ت����ب 
لدى  الربيطاين  ال�صفري  باأعمال 

اأفغان�صتان، يف تغريدة يوم االثنن 
ت�صريحات  ع���ل���ى  اط���ل���ع���وا  اأن����ه����م 
طالبان. وقال “�صتكون قيودا غري 
مقبولة على حرية احلركة... اأدعو 
ت�صريحاتها  تو�صيح  اإىل  طالبان 
الفور ما  �صريعا«. ومل يت�صح على 
�صتعرقل  احلركة  خطط  كانت  اإذا 
جهود احلكومات واملنظمات الدولية 
الذين  االأف�����غ�����ان  اآالف  الإج��������الء 
واجليو�س  ال�����ص��ف��ارات  م���ع  ع��م��ل��وا 
واملوؤهلن  االأج��ن��ب��ي��ة  وامل�����ص��روع��ات 
ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى ح����ق ال���ل���ج���وء يف 
يف  ي��زال��ون  ال  ولكنهم  غربية  دول 
با�صم  متحدث  وق���ال  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان. 
يف  االأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
اإنهم  ي����وم االث���ن���ن  وق����ت م���ت���اأخ���ر 
يناق�صون االأمر مع طالبان. وتابع 

بعد غلق »امل�سيقني« اأمام �سفن رو�سيا.. ماذا يعني القرار الرتكي؟

الربملان الفنلندي يناق�س عري�سة تطالب باالن�سمام للناتو قلق اأمريكي بريطاين من تقييد طالبان �سفر االأفغان
•• هل�صنكي-اأ ف ب

اأعلنت رئي�صة الوزراء الفنلندية �صانا مارين م�صاء اأم�س االأول االثنن اأّن الربملان 
ان�صمام  ا�صتفتاء حول  �صيناق�س عري�صة قّدمها مواطنون يطالبون فيها بتنظيم 
وقالت  اأوكرانيا.  الرو�صية  القوات  اجتاحت  بعدما  االأطل�صي  �صمال  حللف  بلدهم 
النواب مدعّوون للتعبري عن مواقفهم من هذه  اإّن  مارين يف تغريدة على تويرت 
من  فنلندا  موقف  ب�صاأن  اأو�صع  نقا�س  الإج��راء  تهدف  “ال  اجلل�صة  لكّن  العري�صة 
ا�صتطالع  اأظهر  اأو ال«. وياأتي هذا االإع��الن بعدما  اإىل حتالف ع�صكري  االن�صمام 
للراأي، للمرة االأوىل يف تاريخ فنلندا، وجود اأغلبية وا�صحة توؤيد ان�صمام البالد اإىل 
التحالف الع�صكري الغربي. وح�صل هذا التغيري اجلذري يف الراأي العام الفنلندي 
اأن  بعد  اأّن��ه  ال��وزراء  رئي�صة  واأو�صحت  الأوكرانيا.  الرو�صي  الع�صكري  االجتياح  بعد 

جمعت العري�صة تواقيع 50 األف مواطن، وهو العدد الالزم الإحالتها اإىل الربملان، 
فاإّنه “من املفيد اال�صتماع اإىل وجهات نظر االأحزاب حول هذه امل�صاألة. ومن هذا 
التي  والعري�صة  الربملانية«.  اجلل�صة  اأعمال  ج��دول  على  ال�صوؤال  �صيكون  املنظور، 
اأطلقت  تطالب باإجراء ا�صتفتاء عام على ع�صوية فنلندا يف حلف �صمال االأطل�صي 
و�صّددت  اجلمعة.  يوم  األفاً  ال�50  عتبة  عليها  املوّقعن  عدد  وبلغ  املا�صي  االإثنن 
مارين على اأّن هدف اجلل�صة هو ا�صتمزاج اآراء النواب واالأحزاب ال غري، وذلك بعيد 
تاأكيد هل�صنكي يف االأيام االأخرية اأّنها ال تعتزم االن�صمام اإىل االأطل�صي على الرغم 
من الهجوم الرو�صي على اأوكرانيا. وكانت مو�صكو حّذرت اجلمعة من اأّن ان�صمام 
فنلندا - اأو ال�صويد املجاورة - اإىل االأطل�صي “�صتكون له تداعيات ع�صكرية و�صيا�صية 
النقا�س  ه��ذا  وي��اأت��ي  االأخ���رية.  ال�صنوات  يف  بانتظام  ت��ك��ّرر  تهديد  وه��و  خطرية”، 

الربملاين بعد اأن ح�صل تغرّي مفاجئ يف الراأي العام ب�صبب احلرب يف اأوكرانيا.

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10333/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 6465/2021 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )77916.11( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : االمارات دي�صرتيكت كولينج )امييكول( �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد مركز دبي املايل العاملي - بوابة رقم 3 - الطابق 

ال�صاد�س مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680 
املطلوب اإعالنه : 1- روز بريي �صوبرماركت ذ.م.م )فرع(    - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )77916.11( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:466/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859
والر�صوم  درهم   )153109.93( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:االمارات دي�صرتيكت كولينج )امييكول( �س.ذ.م.م

عنوانه:عنواتها املختار امارة دبي - بردبي - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق رقم/6 مكتب رقم 605 رقم 
مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم

املطلوب اإعالنه :  1- مطعم رومانا �صديق  -  �صفته: مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره 
)153109.93( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام - وحددت 
االبتدائية  الدعوى  ادارة  ام��ام  ح�صوركم  ويقت�صي  �س   09.00 ال�صاعة    2022/3/7 املوافق   االثنن   يوم  جل�صة  لها 
)الثانية ع�صر( بقاعة التقا�صي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - خدماتنا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  الق�صايا لذا فاأنت مكلف باحل�صور  العامة - ج��داول جل�صات  االلكرتونية 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:70/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )3244341( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ قيد النزاع احلا�صل 2020/11/18 يف وحتى ال�صداد التام �صم ملف النزاع 135/2020 

تعين خربه عقاري . 
املدعي:جوريبن علي بوكو�س

عنوانه:امارة دبي الرب�صاء - هايت�س تيكوم - مبنى فري�صت �صنرتال �صقة رقم 916
وميثله:�صيخه احمد عبداهلل �صلطان

املطلوب اإعالنه :  1- تي اف جي بروبريتي منجمنت ذ.م.م  -  �صفته : اخل�صم املدخل 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )3244341( درهم 
ال�صداد  النزاع احلا�صل 2020/11/18 يف وحتى  تاريخ قيد  والفائدة 5% من  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
التام �صم ملف النزاع 135/2020 تعين خربه عقاري - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/8  ال�صاعة 
09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0047916
اخطار عديل للوفاء مببلغ 23،150 درهم

ب�صفته وكيال  رقم )784199420838171(  افغاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية   - احمدزى  : الهور خان  املخطر 
 - الكلباين  حممد  حمد  حممد  نا�صر  ال�صيد/  عن   )2254C4A1FF8E8A9F0C1D( رقم  وكالة  مبوجب 
للنقليات  الليل  تنا�صيم   : امل�صماة  الرخ�صة  مالك   784198590387647 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�صية  اماراتي 
 : رقم  هاتف   -  CN3846383  : رقم  رخ�صة  بابوظبي  االقت�صادية  الدائرة  من  �صادرة  رخ�صة  العامة  املقاوالت  و 

ابوظبي  : العنوان   -  971569128916
الفنية(  للخدمات  )ايت�صي  امل�صماة  الرخ�صة  يف  بالتوقيع  املخول  وب�صفته  ال�صن  اجلن�صية   - اك�صو  �صيواجن   : اليه  املخطر 

وال�صادرة من الدائرة االقت�صادية بال�صارقة - هاتف رقم : 0547632888 - العنوان : دبي 
ال�صرح

بن  مربم  اتفاق  مقابل  درهم  وخم�صون(  مائة  و  الف  وع�صرون  )ثالثة   23،150 مببلغ  للمخطر  �صيك  حرر  اإليه  املخطر 
املخطر و املخطر اليه - حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املخطر ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود 
ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل : ال�صيك رقم 386367 مبلبغ 23150 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/05/10 
وامل�صحوب على بنك جناتا بنك ليمتد، وحيث ان املدعي عليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة 
اأيام من  املذكور خالل خم�صة  املديوينة  �صداد مبلغ  فاأننا خلطركم ب�صرورة  الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، لذلك 
تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم 

مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70533
MOJAU_2022- 0052642 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اماراتي  اجلن�صية  املعيني،  علي  حممد  اهلل  عبد  ال�صيد/علي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% و ذلك اىل ال�صيد:  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 
جمال �صلطان علي النابودة ال�صام�صي الرخ�صة امل�صماة )خمبز اال�صدقاء( والتي تاأ�ص�صت 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )212775( رقم  امل�صماه  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقة  باأمارة 

االقت�صادية بال�صارقة ، تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة االآخر،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
MOJAU_2022- 0052290 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : عبداملناف خليل بويان ، اجلن�صية بنغالدي�س يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %50 و ذلك اىل ال�صيد : حبيب الرحمن ايوب على اجلن�صية 
بنغالدي�س يف الرخ�صة )امليم خلياطه و تطريز العبايات( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب 
تغري   : اخرى  تعديالت   ، االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )548126( رقم  رخ�صة 

وكيل اخلدمات ، خروج �صريك ودخول �صريك.  
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

7535 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000387 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي مو�صى للمقاوالت - جمهول حمل االإقامة : عجمان �صارع 
�صعد بن ابي وقا�س رقم مكاين 4340111732

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/3/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اىل من يهمه االمر

ذات  حرة  منطقة  �صركة  ليمتد  كون�صلتان�صي  ري�صور�صي�س  هيومن  تالينوازي   / نحن 
احلرة  اأبوظبي  منطقة  يف  ال�صركات  ت�صجيل  لقانون  وفقاً  تاأ�ص�صت  حمدودة  م�صوؤولية 
-10261  : 759 رقم رخ�ص�ة  الت�صجيل  رقم  ال�صركات"(،  ت�صجيل  )"قانون   2011

ADFZ نود االخطار باأنه ومبوجب البند رقم 12 من قانون ت�صجيل ال�صركات ، قررنا 
تغيري ا�صم ال�صركة اإىل :

تالينتويز هيومن ري�صور�صي�س كون�صلتان�صي ليمتد
على من يرغب باالإعرتا�س على هذا التغيري اأن يقدم اإعرتا�صه كتابة خالل اأربعة ع�صر 

: التايل  العنوان  على  االإ�صعار  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما   )14(
لعناية �صلطة املنطقة احلرة

منطقة ابوظبي احلرة
�س.ب : 54477 اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة

ADFZ@adpc.ae : امييل

ا�شعار تغيري ا�شم �شركة
منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/47240(
املن��ذر : بنك دبي االإ�صالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : وليد حممد عو�س حممود ع�صاف - )جمهول حمل االقامة(
�صيغة االعالن بالن�صر

ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )88،232( درهم يف خالل املواعيد القانونية.  
ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة 
بطلب االذن ببيع ال�صيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�صالمي )جيب جراند �صريوكي - 
لوحة رقم 78426- خ�صو�صي - كود W - اإمارة دبي – موديل ال�صنع 2015 " وفاءا 

للدين امل�صتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)88،232( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:484/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859

مو�صوع الدعوى : الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم باداء مبلغ وقدره )594.100.91( درهم 
الغرامات  لكافة  باال�صافة  املركبات  ا�صتالم  تاريخ  اأجرة حتى  ي�صتجد من  تاريخ 2021/6/30 وما  امل�صتحق للمدعية حتى 

املرورية والفائدة القانونية بواقع 12% على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد . 
املدعي:�صركة االمارات العامة للنقل واخلدمات - موا�صالت االمارات

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - القرهود - منطقة رمول - �صارع مراك�س
وميثله:يو�صف ح�صن حممد �صالح ال�صهالوي

املطلوب اإعالنه :  1- بيلي راما با�صو بيلي �صوبا راو  -  �صفتهما : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم 
باداء مبلغ وقدره )594.100.91( درهم امل�صتحق للمدعية حتى تاريخ 2021/6/30 وما ي�صتجد من اأجرة حتى تاريخ ا�صتالم 
املركبات باال�صافة لكافة الغرامات املرورية والفائدة القانونية بواقع 12% على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�صتحقاق وحتى 
متام ال�صداد - وحددت لها جل�صة يوم االثنن  املوافق  2022/3/7  ال�صاعة 09.00 �س ويقت�صي ح�صوركم امام ادارة الدعوى 
االبتدائية )الثانية ع�صر( بقاعة التقا�صي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - 
خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13482 بتاريخ 2022/3/2 70545

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4111/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )355.383.61( دوالر امريكي ما يعادل مبلغ )1.297.150.17( درهم 

اماراتي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�صداد التام . 
املدعي:�صركة كنار لالت�صاالت املحدودة

عنوانه:جمهورية ال�صودان - اخلرطوم و�صط - �صارع الطيار مراد - الواحة مول - الربج ال�صرقي - الطابق الرابع - هاتف م
 adv.algharib@gmail.com:حترك:00249995552055/00249214955599 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة نعمه �صوفت وير ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/12/28 مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )355.383.61( دوالر امريكي )ثالثمائة وخم�صة وخم�صون الف وثالثمائه وثالثة وثمانون دوالر 
امريكي وواحد و�صتون �صنت( اأو ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
يف:2021/10/25 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

�صاميه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�صتان     ، ي��ون�����س  م��ا���ص��ح 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )5956181AH( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0561506400

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

0561186782

فقدان جواز �سفر



األربعاء   2  مارس    2022  م   -    العـدد   13482  
 Wednesday    2  March   2022   -  Issue No   1348214

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  مار�س 2022 العدد 13482

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

•• الفجر -كري�صتوفر فينتورا 
–ترجمة خرية ال�صيباين

�آلف  بــعــد  عــلــى  تــقــع      
�لهجوم  من  �لكيلومرت�ت 
�سنه  �لـــــــذي  ــــي  �حلــــرب
�سد  ـــني  ـــوت ب فــــالدميــــري 
ــهــاك  ــت �ن يف  �أوكــــر�نــــيــــا 
وميثاق  �لـــدويل  للقانون 
ومـــع  ـــدة,  ـــح ـــت �مل �لأمم 
�أمريكا  دول  ت�سعر  ذلــك 
�ملبا�سر  بالقلق  �لالتينية 
توؤثر  �لتي  �لأحـــد�ث  من 

على �لقارة �لقدمية.
كوبا تدعم رو�صيا بول�صونارو زار مو�صكو يف االيام االخرية

غابت وحدة مو�قف دولها:

اأمريكا اللتينية واحلرب يف اأوكرانيا

�ستكون هذه املنطقة معنية ب�سكل جماعي و�ستتاأثر 
بعواقب هذا ال�سراع خا�سة على ال�سعيد االقت�سادي

و�صتتاأثر  ج��م��اع��ي  ب�صكل  معنية 
وخ�صو�صا  ال�صراع،  ه��ذا  بعواقب 
ع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��د االق���ت�������ص���ادي يف 
اأ�صعار  الزيادة يف  البداية. �صتغذي 
النفط اأو الغاز يف االأ�صواق العاملية 
الديناميكيات الت�صخمية املرتفعة 
اأمريكا  يف  م���ك���ان  ك����ل  يف  ا����ص���ال 
تواجه  منطقة  وه���ي  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 
تاريخها  يف  اقت�صادية  اأزم��ة  اأ���ص��واأ 

مع جائحة كوفيد-19.
   وبغ�س النظر عن نتيجة احلرب 
طويلة  اأو  -���ص��ري��ع��ة  اأوك���ران���ي���ا  يف 
-فاإن دول اأمريكا الالتينية –غري 
عامل  يف  ب��ه��ا  –�صُيلقى  امل����وّح����دة 
املحافظن  توجهات  فيه  �صتتعزز 
اجل���دد وال��ع�����ص��ك��ري��ة داخ���ل جميع 
الدولية،  ال��ع��الق��ات  يف  ال��ف��اع��ل��ن 
ك��ل نظام  اإىل تقوية  ���ص��ي��وؤدي  مم��ا 
حت��ال��ف، وي��ع��ّزز حكم االح��ادي��ة يف 
اأكر  كا�صفا،  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات 
االأمم  �صعف  م�صى،  وق��ت  اأي  من 
املتحدة واأي هيئة دولية يف ت�صوية 

التهديدات وال�صراعات.
*مدير �لبحوث يف 

معهد �لعالقات �لدولية 
و�ل�سرت�تيجية ومتخ�س�ش يف 

�أمريكا �لالتينية

�صافر  االأخ�������رية،  االأ����ص���اب���ي���ع     يف 
رئ���ي�������ص���ا دول����ت����ن رئ��ي�����ص��ي��ت��ن يف 
اأم����ري����ك����ا اجل���ن���وب���ي���ة -ال�����ربازي�����ل 
واالأرجنتن  بول�صونارو(  )جايري 
-بالتناوب  ف��رن��ان��دي��ز(  )األ���ربت���و 
االحتاد  رئي�س  ملقابلة  مو�صكو  اإىل 
م�صاعدة  ع��ل��ى  و���ص��ك��ره  ال��رو���ص��ي، 
اللقاح احلا�صمة التي قدمتها هذه 
االأخرية الأمريكا الالتينية “كانت 
لقاحات  ت��ق��دم  دول����ة  اأول  رو���ص��ي��ا 
كوفيد-19  V�صد  ���ص��ب��وت��ن��ي��ك 
للعديد من دول اأمريكا الالتينية 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت��ف��ت��ق��ر اإل���ي���ه���ا عام 
2021” واأعادا تاأكيد عالقاتهما 

اجليدة معها.
-16“    وك��ان جايري بول�صونارو 
02-2022” قد اأعرب، قبل اأيام 
 21 قليلة من اع��رتاف رو�صيا، يف 
فرباير 2022، با�صتقالل اأرا�صي 
دون���ب���ا����س االن��ف�����ص��ال��ي��ة م���ن قبل 
-جمهوريتي دونيت�صك ولودان�صك 
ال�صعبيتن، عن “ت�صامنه” معها، 
فرنانديز  األ����ربت����و  اأك�����د  ح���ن  يف 
“03-02-2022” اأنه يريد اأن 
“بوابة  اآي��ر���س  بوين�س  م��ن  يجعل 

رو�صيا اإىل اأمريكا الالتينية«.
اأف���ادت عديد و�صائل  ب��ال��ت��وازي،     

عن  الالتينية  اأمريكا  يف  االإع���الم 
فالدميري  ب��ن  هاتفية  حم��ادث��ات 
ب�����وت�����ن ودان�����ي�����ي�����ل اأورت������ي������غ������ا يف 
م�صوؤولن  وت�صريحات  نيكاراغوا 
رو�س اآخرين، تثري احتمال تعزيز 
ال�����وج�����ود ال���ع�������ص���ك���ري ل���ل���ب���الد يف 
)كوبا(  ال��ك��اري��ب��ي  البحر  منطقة 
واأمريكا  ال��و���ص��ط��ى  اأم���ري���ك���ا  ويف 
اجلنوبية )نيكاراغوا، فنزويال( ... 
على ب�صع مئات من الكيلومرتات 
من احل��دود مع ال��والي��ات املتحدة 
يف  للو�صع  مقلوبة  م���راآة  مثل   ...

اأوكرانيا واأوروبا ال�صرقية ... 
   يف االأثناء، منده�ًصا، دخل العامل 
ع�صًرا  ودخ�����ل  احل�����رب،  ���ص��ت��اء  يف 
جيو�صيا�صًيا جديًدا خطرًيا ب�صكل 
اأمريكا  دول  تتموقع  كيف  خا�س. 
العدوان  ام����ام  ال���ي���وم  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
من  يخ�صونه  الذي  وما  الرو�صي؟ 

عواقب ال�صراع؟
   ي�صغط الو�صع يف اأوكرانيا على 
ائتالفات التحالفات اال�صرتاتيجية 
وتالحظ  ال��الت��ي��ن��ي��ة.  اأم��ري��ك��ا  يف 
معظم دول �صبه القارة يف مواقفها 
–للتعبري عن ا�صفها -ف�صل الغرب 
االأمنية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م����راع����اة  يف 
�صنوات  منذ  ك��اٍف  ب�صكل  الرو�صية 

التقليدين لرو�صيا يف ال�صراع مع 
الواليات املتحدة، تتخذ نيكاراغوا 
بوتن،  ف��الدمي��ري  ل�صالح  موقًفا 
التو�صع  اأن  وتعترب كوبا وفنزويال 
االأطل�صي  ���ص��م��ال  حل��ل��ف  ال���دائ���م 
على حدود رو�صيا وف�صل اتفاقيات 
م��ي��ن�����ص��ك -امل���ن�������ص���وب ل���ل���والي���ات 
اأ�صباب  -ه��ي  الناتو  ودول  املتحدة 
اإىل  االأم��ر  انتهى بها  التي  االأزم��ة 
اإنتاج “تهديدات قوية �صد االحتاد 
االإقليمية  و���ص��الم��ت��ه  ال���رو����ص���ي 
فنزويلي(.  ر�صمي  )بيان  و�صيادته 
اإىل  “العودة  اإىل  كاراكا�س  وتدعو 
لتجنب   )...( احل��وار   )...( م�صار 
الت�صعيد )...( ومبا “يوؤدي” اإىل 
بينما  ال�صراع”  لهذا  �صلمي  ح��ل 
القانونية  غري  “العقوبات  تدين 
�صد  االق���ت�������ص���ادي���ة  وال���ه���ج���م���ات 

ال�صعب الرو�صي«.
    اإذن، اإن اأمريكا الالتينية ُتقارب 
برتتيب  الأوكرانيا  الرو�صي  الغزو 
اخلطوط  ا����ص���ا����س  ع��ل��ى  م��ب��ع��ر، 
ال�صيا�صة  عقيدة  مع  تتوافق  التي 
ومنطق  ال���وط���ن���ي���ة،  اخل����ارج����ي����ة 
الواليات  ���ص��د  اأو   - م��ع  ال��ت��ق��ارب 
املتحدة ورو�صيا. لكن هذه املنطقة، 
�صتكون  املناطق،  م��ن  غريها  مثل 

ا�صتخدام  اأخ�����رى  دول  وت���دي���ن     
القوة يف حل النزاعات وتدعو اإىل 
وقف فوري الإطالق النار، وكذلك 
االأط���راف يف  �صيا�صي بن  اإىل حل 
اإطار االأمم املتحدة. ويف هذه الفئة 
توجد االأرجنتن “التي تطلب من 
رو�صيا وقف “اأعمالها احلربية””، 

وبوليفيا، واملك�صيك اأو الربازيل.
    يف ه��ذه ال��دول��ة االأخ���رية -وهي 
دائ��م يف جمل�س االأمن  ع�صو غري 

ع��دي��دة. ول��ك��ن، م��ن ه��ن��اك، تظهر 
عدة مواقف.

للواليات  ال��رئ��ي�����ص��ي  احل��ل��ي��ف      
“ال�صريك  -و  املنطقة  يف  املتحدة 
احللف  ملنظمة  الوحيد  ال�صامل” 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  االأط��ل�����ص��ي 
وباال�صم  ب�صدة  كولومبيا  -ت��دي��ن 
واالإكوادور  ت�صيلي  وكذلك  رو�صيا، 
وباراغواي واأوروغواي واإىل بن�صبة 

اأقل بريو.

ال��دول��ة، فقد  رئي�س  نائب  م���وراو، 
على  ت��واف��ق  ال  “الربازيل  اأن  اأك��د 
وعرّب  االأوكرانية”،  االأرا�صي  غزو 
اأوكرانيا”  “دعم  ل����  ت��اأي��ي��ده  ع���ن 
من  الرئي�س  يتن�صل  اأن  قبل   ...
موقف  منتقدا  وي�����ص��رح  م��وق��ف��ه، 
ال�صخ�س الذي يتحدث  اجلرنال: 
جايري  ي��دع��ى  الق�صايا  ه���ذه  ع��ن 

مي�صيا�س بول�صونارو«.
احللفاء  ج���ان���ب  اإىل  اأخ��������رًيا،      

ا  واأي�صً  ،2023-2022 ل��ل��ع��ام 
تعدد  -ه���ن���اك  ال��ربي��ك�����س  دول  يف 
الر�صمي.  اخل��ط��اب  يف  االأ����ص���وات 
ي��ت��م ال��ت��ع��ب��ري ع���ن م��وق��ف البالد 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م�����ن  خ���ا����ص���ة 
متعددة  الربازيلية  والدبلوما�صية 
اك���ت���ف���ى جايري  وق�����د  االأط����������راف. 
حماية  م�صالة  بتناول  بول�صونارو 
منطقة  يف  الربازيلين  املواطنن 
هاميلتون  اجل����رنال  اأم���ا  احل����رب. 

ترتجم مو�قف �لدول عقيدة �ل�سيا�سة �خلارجية �لوطنية 
ومنطـق �لتقـارب مـــع - �أو �ســــد �لوليـات �ملتحدة ورو�ســيا

•• كييف-مو�صكو-رويرتز

زادت عزلة رو�صيا على ال�صعيدين 
اأم�س  واالق���ت�������ص���ادي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
ال����ذي تواجه  ال��وق��ت  االث��ن��ن يف 
ف��ي��ه ق��وات��ه��ا م��ق��اوم��ة ���ص��دي��دة يف 
العا�صمة االأوكرانية وغريها من 
للت�صدي الأكرب هجوم على  املدن 
دولة اأوروبية منذ احلرب العاملية 

الثانية.
و�صع الرئي�س الرو�صي فالدميري 
ب���وت���ن ق�����وات ال������ردع ال���ن���ووي يف 
مواجهة  يف  ق�صوى  ت��اأه��ب  ح��ال��ة 
االنتقامية  االإج����راءات  م��ن  �صيل 
على  حربه  ب�صبب  ال��غ��رب  بقيادة 
اأوك��ران��ي��ا ال��ت��ي ق��ال��ت اإن��ه��ا �صدت 
الربية  ال����ق����وات  م����ن  حم�������اوالت 
مراكز  على  لال�صتيالء  الرو�صية 

ح�صرية.
وق������ال������ت اخل������دم������ة احل���ك���وم���ي���ة 
وحماية  اخل���ا����ص���ة  ل���الت�������ص���االت 
املعلومات يف اأوكرانيا اإنه مت �صماع 
دوي انفجارات قبل فجر اأم�س يف 
حالة  اأن��ه��ى  مم��ا  كييف  العا�صمة 
لب�صع  ا���ص��ت��م��رت  ال���ت���ي  ال����ه����دوء 
انفجارات  اأن  واأ���ص��اف��ت  ���ص��اع��ات. 

�صمعت اأي�صا يف مدينة خاركيف.
اإن مفاو�صات مع  اأوكرانيا  وقالت 
م�صبقة  ����ص���روط  ب����دون  م��و���ص��ك��و 
رو�صيا  ب��ن  احل���دود  عند  �صتعقد 
واأوكرانيا. ونقلت وكالة  البي�صاء 
تا�س الرو�صية لالأنباء عن م�صدر 
اإن  ق��ول��ه  ع��ن��ه  ال��ن��ق��اب  تك�صف  مل 

املحادثات بداأت �صباح اأم�س .
الرئي�س  اإن  االأبي�س  البيت  وق��ال 
�صيعقد  ب���اي���دن  ج���و  االأم���ري���ك���ي 
اج����ت����م����اع����ا ع������رب ال�����ه�����ات�����ف مع 
االثنن  اليوم  وال�صركاء  احللفاء 
االأزمة  ب�صاأن  م��وح��د  رد  لتن�صيق 

االأوكرانية.
اإن  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  وق����ال����ت 
بوتن يعمل على ت�صعيد احلرب 

خ��ط اأن��اب��ي��ب ل��ل��غ��از حت��ت البحر 
االإنفاق  �صتزيد  اإن��ه��ا  رو���ص��ي��ا  م��ن 
لتنهي  ك���ب���ري  ب�����ص��ك��ل  ال���دف���اع���ي 
ا�صتمرت  ال��رتدد  حالة من  بذلك 
قوتها  مل�صاهاة  ال�صنن  لع�صرات 

االقت�صادية بقوتها الع�صكرية.
وعربت رئي�صة املفو�صية االأوروبية 
اأور�صوال فون دير لن عن دعمها 
لع�صوية اأوكرانيا يف �صياق مقابلة 
اأجرتها معها �صبكة يورنيوز قائلة 

عن اأوكرانيا اإنها “واحدة منا«.
واأغ��ل��ق االحت���اد االأوروب����ي جماله 
الطائرات  ج��م��ي��ع  اأم�����ام  اجل�����وي 
مما  ك��ن��دا  فعلت  مثلما  ال��رو���ص��ي��ة 
الرو�صية  ال��ط��ريان  �صركة  اأج���رب 
اإل����غ����اء جميع  ع���ل���ى  اإي����روف����ل����وت 
الوجهات  اإىل  اجل��وي��ة  ال��رح��الت 
االأوروب�����ي�����ة حل���ن اإ����ص���ع���ار اآخ����ر. 
وفرن�صا  املتحدة  ال��والي��ات  وحثت 
م��واط��ن��ي��ه��م��ا ع���ل���ى ال���ت���ف���ك���ري يف 
م���غ���ادرة رو���ص��ي��ا ع��ل��ى ال���ف���ور. كما 
ح��ظ��ر االحت����اد االأوروب������ي و�صائل 
االإع������������الم ال����رو�����ص����ي����ة ووك�����ال�����ة 

�صبوتنيك.
االأمن  جمل�س  دع��ا  نيويورك  ويف 
طارئ  اج��ت��م��اع  عقد  اإىل  ال���دويل 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
اأم�������س االث���ن���ن يف خ���ط���وة ن����ادرة 

احلدوث.
وق�����ال م��ر���ص��د اأو.يف.دي-اإن������ف������و 
مل��راق��ب��ة االح��ت��ج��اج��ات اإن����ه جرت 
اح��ت��ج��اج��ات يف اأن��ح��اء ك��ث��رية من 
ال���ع���امل ���ص��د ال���غ���زو مب���ا يف ذلك 
يقرب  ما  اعتقال  مت  حيث  رو�صيا 
خالل  ���ص��خ�����س  اآالف  ���ص��ت��ة  م���ن 
يوم  للحرب  مناه�صة  مظاهرات 

اخلمي�س.
اأنحاء  وتظاهر ع�صرات االآالف يف 
الغزو  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا  اأوروب���������ا 
الرو�صي الأوكرانيا منهم اأكر من 
االأملانية  العا�صمة  يف  األ��ف   100

برلن.

للقوات  الع�صكري  الدعم  بتقدمي 
الت�صليح  ذات  االأوكرانية  امل�صلحة 
العملة  وان��خ��ف�����ص��ت  ال�����ص��ع��ي��ف. 
ال��رو���ص��ي��ة ال���روب���ل ب��ن��ح��و 30 يف 
على  لها  م�صتوى  اأدن���ى  اإىل  امل��ئ��ة 
االإط�������الق م��ق��اب��ل ال�������دوالر بعد 
يوم  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����دول  ك�����ص��ف��ت  اأن 
ال�صبت عن عقوبات �صارمة ت�صمل 
نظام  م��ن  الرو�صية  البنوك  منع 

�صويفت املايل العاملي.
وق����ال ال��ب��ن��ك امل���رك���زي االأوروب�����ي 
ت��اب��ع��ة لبنك  اأوروب���ي���ة  ف��روع��ا  اإن 
متلك  ال���ذي  ال��رو���ص��ي  �صبريبنك 
احلكومة الرو�صية غالبية االأ�صهم 
�صتف�صل  اأو  ال��ف�����ص��ل  ت���واج���ه  ف��ي��ه 
على االأرج��ح ب�صبب ال�صرر الذي 
حلق ب�صمعتها ج��راء احل��رب على 

اأوكرانيا.
الرو�صي  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  و���ص��ارع 
العقوبات  ت����داع����ي����ات  الح�����ت�����واء 
املو�صعة وقال اإنه �صي�صتاأنف �صراء 
الذهب يف ال�صوق املحلية ويخفف 
املفتوحة  امل����راك����ز  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ود 

للعمالت االأجنبية لدى البنوك.
الغربية  ال��دول  اإن  اليابان  وقالت 
طلبت منها االن�صمام اإىل اإجراءات 
نظام  ا�صتخدام  م��ن  رو�صيا  متنع 
�صويفت املايل العاملي واإنها تدر�س 
بع�س  على  عقوبات  فر�س  اأي�صا 
التي  البي�صاء  رو�صيا  يف  االأف����راد 
رئي�صية  ان��ط��الق  منطقة  ك��ان��ت 

للغزو الرو�صي.
ووافق ا�صتفتاء يف رو�صيا البي�صاء 
ي����وم االأح�����د ع��ل��ى د���ص��ت��ور جديد 
كدولة  ال��ب��الد  و���ص��ع  ع��ن  يتخلى 

غري نووية.
وقرر االحتاد االأوروبي يوم االأحد 
تزويد  تاريخه  يف  االأوىل  وللمرة 
بال�صالح  ح����رب  ح���ال���ة  يف  دول�����ة 
ت�صمل  اأ���ص��ل��ح��ة  ب��ت��ق��دمي  وت��ع��ه��د 

طائرات مقاتلة اإىل اأوكرانيا.
التي جمدت بالفعل  اأملانيا  وقالت 

خطرية”  “لهجة  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
لرو�صيا  ال���ن���ووي  ال��و���ص��ع  ب�����ص��اأن 
القوات  اأن  على  م��وؤ���ص��رات  و���ص��ط 
املدن  ملحا�صرة  ت�صتعد  الرو�صية 
اأوك���ران���ي���ا ال��ت��ي يبلغ  ال��ك��ربى يف 

تعدادها نحو 44 مليون ن�صمة.
تابعة لالأمم  اإغاثة  وذكرت وكالة 
املتحدة اأن قرابة 400 األف مدين 
واالأطفال  الن�صاء  م��ن  معظمهم 
امل��ج��اورة و�صط  ال���دول  اإىل  ف���روا 

انهمار ال�صواريخ.
اأمريكي  ع�صكري  م�����ص��وؤول  وق���ال 
اإن رو�صيا اأطلقت اأكر من 350 
اأوكرانية  اأه����داف  ع��ل��ى  ���ص��اروخ��ا 
البنية  اأ���ص��اب  بع�صها  االآن  حتى 

التحتية املدنية.

الذي طلب عدم  امل�صوؤول  واأ�صاف 
اأنهم  “يبدو  هويته  ع��ن  الك�صف 
التي  ع��ق��ل��ي��ة احل�������ص���ار  ي��ت��ب��ن��ون 
يدر�س  ط��ال��ب  اأي  ل��ك  �صيقولها 
واال�صرتاتيجيات  االأ����ص���ال���ي���ب 
الع�صكرية.. عندما تتبنى اأ�صاليب 
احل�صار فهي تزيد من احتمالية 

حدوث اأ�صرار جانبية«.
واأ�صار يف هذا ال�صدد اإىل الهجوم 
ت�صرينيف  مدينة  على  ال��رو���ص��ي 
�صمايل كييف حيث قالت ال�صلطات 
االأوكرانية اإن النريان ا�صتعلت يف 
مبنى �صكني بعد اإ�صابته ب�صاروخ 

يف �صاعة مبكرة من �صباح اأم�س.
الربية  ال����ق����وات  ق���ي���ادة  وذك������رت 
يف  زوتيمر  مدينة  اأن  االأوك��ران��ي��ة 

تعر�صت لهجمات  اأوكرانيا  �صمال 
بال�صواريخ خالل الليل.

ب���ا����ص���م جمل�س  م���ت���ح���دث  وق������ال 
الرئي�س  اإن  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء 
زيلين�صكي  االأوك��راين فولودميري 
ال�����وزراء الربيطاين  رئ��ي�����س  اأب��ل��غ 
ال�صاعات  ب��اأن  االأح���د  ي��وم  هاتفيا 
�صتكون  املقبلة  والع�صرين  االأرب��ع 

حا�صمة بالن�صبة الأوكرانيا.
اأن  لرو�صيا  ميكن  ال  االآن  وح��ت��ى 
حقق  الرو�صي  الهجوم  اأن  تدعي 
امل�صوؤول  وق��ال  كبرية.  انت�صارات 
ت�صيطر  مل  رو�صيا  اإن  االأم��ري��ك��ي 
اأوكرانية وال على  اأي مدينة  على 
امل����ج����ال اجل������وي االأوك����������راين وال 
تزال قواتها على بعد حوايل 30 

كيلومرتا من و�صط مدينة كييف 
لليوم الثاين.

وت�صف رو�صيا اأفعالها يف اأوكرانيا 
باأنها “عملية خا�صة” تقول اإنها 
االأرا�صي  اح��ت��الل  اإىل  ت��ه��دف  ال 
ولكن لتدمري القدرات الع�صكرية 
من  واع��ت��ق��ال  اجلنوبية  جل��ارت��ه��ا 

تعتربهم قومين خطرين.

عقوبات 
ت��و���ص��ف ع��ق��وب��ات ي��ق��وده��ا الغرب 
ال�صيا�صية  االأ�������ص������ع������دة  ع����ل����ى 
واالقت�صادية  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
باأنها  بال�صركات  متعلقة  واأخ��رى 
نطاقها  م��ث��ي��ل يف  ل��ه��ا  ي�����ص��ب��ق  مل 
وتن�صيقها. وثمة تعهدات اإ�صافية 

الكرملني: من املبكر 
تقييم املحادثات 

ب�ساأن نزاع اأوكرانيا 
•• مو�صكو-اأ ف ب

املبكر  م���ن  اأن  ال��ك��رم��ل��ن  اع���ت���رب 
جرت  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  “تقييم” 
قبل يوم بن مو�صكو وكييف ب�صاأن 
الغزو الرو�صي الأوكرانيا، يف اليوم 
ال�صاد�س عليه. قال املتحدث با�صم 
اإن  بي�صكوف  دم��ي��رتي  ال��ك��رم��ل��ن 
نتائج  تقييم”  ج���ًدا  امل��ب��ك��ر  “من 
املحادثات. وتابع “يجب اأن نحللها 
ومن ثّم التفكري باالآفاق التي اأبلغ 
عنها )كبري املفاو�صن فالدميري( 
اأن  اإىل  م�������ص���رًيا  ميدين�صكي”، 
بن  ج��اري��ة  املبا�صرة  “املفاو�صات 

الوفدين الرو�صي واالأوكراين«.
واأك��������د وزي�������ر ال�����دف�����اع ال���رو����ص���ي 
اأم�����س الثالثاء  ���ص��وي��غ��و   ���ص��ريغ��ي 
غزو  ب��دء  على  تقريًبا  اأ�صبوع  بعد 
الهجوم  اأن  الأوك���ران���ي���ا،  م��و���ص��ك��و 
حتقيق  “حتى  �صي�صتمر  الرو�صي 
اأه��داف��ه«. واأ���ص��اف اأن مو�صكو  ك��ل 
ال�صالح”  “نزع  اإىل  ت�����ه�����دف 
اأوكرانيا  يف  النازية”  و”اجتثاث 
ف�����ص��ال ع���ن ح��م��اي��ة رو���ص��ي��ا “من 
ت��ه��دي��د ع�����ص��ك��ري اف��ت��ع��ل��ت��ه ال���دول 

الغربية«.

عقوبات مل ي�سبق لها مثيل على مو�سكو 

عزلة رو�سيا تتزايد..  واأوكرانيا تقاوم الغزو

اتهام رو�سيا با�ستخدام قنابل عنقودية وفراغية 
•• وا�صنطن-رويرتز

لدى  اأوكرانيا  و�صفرية  االإن�صان  بحقوق  معنيتان  منظمتان  اتهمت 
العنقودية  بالقنابل  االأوكرانين  رو�صيا مبهاجمة  املتحدة  الواليات 
وال��ق��ن��اب��ل ال��ف��راغ��ي��ة، وه���ي اأ���ص��ل��ح��ة اأدان��ت��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن املنظمات 
ووت�س  رايت�س  وهيومن  الدولية  العفو  منظمتا  وق��ال��ت  ال��دول��ي��ة. 
اإن ال��ق��وات ال��رو���ص��ي��ة ا���ص��ت��خ��دم��ت ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ذخ��ائ��ر عنقودية 
حمظورة على نطاق وا�صع مع اتهام منظمة العفو الدولية القوات 
الرو�صية مبهاجمة رو�صة اأطفال يف �صمال �صرق اأوكرانيا اأثناء وجود 
الواليات  ل��دى  االأوك��ران��ي��ة  ال�صفرية  وق��ال��ت  بها.  مدنين  الجئن 
الأع�صاء  اإف��ادة  تقدمي  بعد  لل�صحفين  ماركاروفا  اأوك�صانا  املتحدة 
يعرف  حراريا  �صالحا  ا�صتخدمت  رو�صيا  اإن  االأمريكي  الكوجنر�س 

“ا�صتخدموا  واأ�صافت   . لبالدها  الفراغية يف غزوها  القنبلة  با�صم 
جنيف...  اتفاقية  بالفعل  حتظرها  والتي  اليوم،  الفراغية  القنبلة 

الدمار الذي حتاول رو�صيا اإحلاقه باأوكرانيا كبري«.
لتوليد  املحيط  الهواء  االأك�صجن من  الفراغية  القنابل  وت�صتخدم 
مبدة  انفجار  موجة  عنها  تنتج  م��ا  وع���ادة  احل���رارة،  �صديد  انفجار 
اأطول بكثري مقارنة باملتفجرات التقليدية. ومل ي�صدر تاأكيد ر�صمي 
�صبكة  وذك���رت  اأوك��ران��ي��ا.  يف  ال�صراع  يف  ح��راري��ة  اأ�صلحة  ال�صتخدام 
راجمة �صواريخ حرارية متعددة  �صاهد  لها  اأن فريقا  )���ص��ي.اإن.اإن( 
الفوهات احلرارية بالقرب من احلدود االأوكرانية يف �صاعة مبكرة 
البيت  با�صم  املتحدثة  �صاكي  ج��ن  وق��ال��ت  ال�صبت.  ظهر  بعد  م��ن 
االأبي�س اإنها اطلعت على هذه التقارير ولكن لي�س لديها تاأكيد على 

ا�صتخدام رو�صيا ملثل هذه االأ�صلحة.

اأن  املحتمل  فمن  �صحيحا  هذا  كان  “اإذا  �صحفي  موؤمتر  يف  وقالت 
دولية  منظمات  هناك  اأن  اإىل  م�صرية  حرب”  جرمية  ذل��ك  ميثل 
طلبات  على  وا�صنطن  يف  الرو�صية  ال�صفارة  ت��رد  ومل  ذل��ك.  �صتقيم 
مع  بن�صاط  تعمل  اأوكرانيا  اإن  ماركاروفا  ال�صفرية  وقالت  للتعليق. 
اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن والكوجنر�س للح�صول على مزيد 
من االأ�صلحة وفر�س عقوبات اأكر �صرامة. وقالت ل�صحفين بعد 
اأن  يجب  يدفعوا..  اأن  “يجب  امل�صرعن  مع  االجتماع  من  اخل��روج 

يدفعوا ثمنا باهظا«.
الذين  النواب  اأح��د  ب��راد �صريمان، وهو  الدميقراطي  النائب  وق��ال 
ح�صروا االجتماع، اإن االأوكرانين طلبوا اأن تفر�س الواليات املتحدة 
منطقة حظر طريان فوق اأوكرانيا، لكنه ي�صعر باأن ذلك اأمر خطري 

للغاية الأنه قد يثري �صراعا مع رو�صيا.

اجلي�س الرو�سي على م�سارف مدينة خري�سون
•• كييف-اأ ف ب

�صبه جزيرة  اأوكرانيا، قرب  اإىل مدينة خري�صون يف جنوب  الثالثاء  اأم�س  الرو�صي   و�صل اجلي�س 
القرم اخلا�صعة ل�صيطرة مو�صكو، ويقيم نقاط تفتي�س على م�صارفها، وفق ما اأعلن رئي�س البلدية.

مداخل  على  تفتي�س  ن��ق��اط  يقيم  ال��رو���ص��ي  “اجلي�س  اإن  في�صبوك  على  كوليخايف  اإي��غ��ور  وق���ال 
من  اأوكرانيا  الرو�صية  القوات  وغ��زت  اأوكرانية«.  و�صتبقى  كانت  “خري�صون  واأ�صاف  خري�صون”. 
حماور عدة، مبا يف ذلك من القرم، منذ اأمر الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن باإطالق الهجوم. 
واأظهرت ت�صجيالت م�صّورة انت�صرت على و�صائل التوا�صل االجتماعي يف خري�صون اجلي�س الرو�صي 
يدخل اإىل املدينة. وقال كوليخايف “اأنا م�صوؤول اليوم عن حياة مدينتنا واأقّدم احلماية بقدر ما 
ت�صمح اإمكانياتنا«. وطلب من ال�صكان عدم مغادرة منازلهم. وقال “القيمة االأهم التي متلكها هذه 
ن�صمة وتقع  األ��ف   280 اإنها ح��رب«. وتعد خري�صون نحو  لي�صت معركة  املدينة هي حياتكم. هذه 
واأعلنت رو�صيا باأنها حا�صرت املدينة  �صمال �صبه جزيرة القرم التي �صمتها مو�صكو العام 2014. 

االأحد.
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الفجر الريا�ضي

•• م�صقط -وام:

ح�صلت �صرطة اأبوظبي على املراكز االأوىل يف بطولة الرجل احلديدي /
اأيرون مان 70.3/ والتي اأقيمت يف 25 فرباير 2022 مبدينة م�صقط 

يف �صلطنة عمان ال�صقيقة.
الدراجات  و  كيلومرت   1.9 مل�صافة  ال�صباحة  ع��ل��ى  ال�����ص��ب��اق  وا���ص��ت��م��ل 
كيلومرًت   21.1 مل�صافة  واجل���ري  كليومرًت   90.1 مل�صافة  ال��ه��وائ��ي��ة 

و�صهدت مناف�صات قوية مب�صاركة كبرية من خمتلف اجلن�صيات.
واأكد اللواء �صامل �صاهن النعيمي مدير قطاع املوارد الب�صرية، اهتمام 
الريا�صية  ورفد احلركة  الريا�صة  باالرتقاء مبنظومة  اأبوظبي  �صرطة 
املنت�صبن على ممار�صتها  النجاح من خالل ت�صجيع وحتفيز  مبقومات 

وامل�صاركة يف خمتلف البطوالت الريا�صية وتكرمي الفائزين والفائزات 
فيها حاًثا امل�صاركن على موا�صلة التميز الريا�صي لتحقيق املزيد من 

االجنازات يف البطوالت الريا�صية املقبلة.
وحققت �صرطة اأبوظبي املركز االأول يف الفرق تتابع فئة الرجال خالل 
وجابر  ال�صباحة  يف  احلو�صني  حممد  ه��م:  العبن  بثالثة  م�صاركتها 
املن�صوري يف الدراجات الهوائية و �صلطان الظنحاين يف اجلري وح�صل 
وفاز   24-18 العمرية  للفئة  الثاين  املركز  على  جمال  �صامل  الالعب 
وتاأهل   29-25 العمرية  للفئة  الثالث  باملركز  الكعبي  علي  الالعب 
هم:  اأم��ري��ك��ا  يف  ال��ع��امل  لبطولة  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  م��ن  الع��ب��ن  خم�صة 
عبداهلل اللقيطي و�صاري احلمادي وفي�صل ال�صحي و�صامل جمال وعلي 

الكعبي.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صتوي للدوري  القيد  4 جوالت فقط على غلق باب  على الرغم من مرور 
االإماراتي يف 4 فرباير املا�صي، اإال اأن هناك العبن اأجانب مت التعاقد معهم 
ا�صتطاعوا اأن ي�صنعوا الفارق مع اأنديتهم واأن ي�صجلوا اأهدافا حا�صمة. وتر�صد 
اأب��رز ه��وؤالء الالعبن، ممن  اأنباء االإم��ارات / وام / يف التقرير التايل  وكالة 
مب�صابقة  الفوز  حتقيق  اإىل  فرقهم  ق��ادت  مهمة  اأه��داف  ت�صجيل  يف  �صاهموا 
ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  احلا�صمة  االأدوار  اإىل  ال��ت��اأه��ل  اأو  ال���دوري 
خالل  النهائي  ون�صف  النهائي  رب��ع  م��ب��اري��ات  اأقيمت  حيث  ال��دول��ة،  رئي�س 
العب  كمارا  عثمان  الغيني  وا�صتطاع  ال�صتوي.  املريكاتو  بعد  املا�صية  الفرتة 
ال�صارقة ومنذ عودته للفريق بعد انتهاء اإعارته لفريق احتاد كلباء اأن ي�صنع 
الفارق مع فريقه، وكان امل�صاهم االأبرز يف تاأهله اإىل املباراة النهائية من كاأ�س 
مباراة  يف  ال��ف��ارق  تقلي�س  ه��دف  �صجل  حيث  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
ن�صف النهائي اأمام الو�صل، بعدما كان االأخري متقدما بهدفن دون مقابل، 
لي�صجل  املباراة  موازين  يقلب  اأن  ا�صتطاع   70 الدقيقة  يف  كمارا  هدف  لكن 
بعدها ال�صارقة هدفن عن طريق الربازيلي كايو لوكا�س ويتاأهل اإىل املباراة 
النهائية. كما ا�صتطاع الالعب اأي�صا اأن يهدي فريقه الفوز على الظفرة �صمن 
ومن   .0  -  1 بنتيجة  باللقاء  ال�صارقة  ليفوز  اأدن��وك  دوري  من   15 اجلولة 
�صمن اأبرز الالعبن اأي�صا الربازيلي جيلربتو اوليفريا العب الو�صل الذي 
بعدما  الدولة  رئي�س  كاأ�س  نهائي  ن�صف  اإىل  للتاأهل  فريقه  يقود  اأن  ا�صتطاع 
�صجل هدفن يف مرمى العن مبباراة ربع النهائي ليفوز 2 - 1 ويتاأهل وعلى 
الرغم من خ�صارة الو�صل اأمام ال�صارقة يف ن�صف النهائي، اإال اأن الالعب كان 
�صاحب هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 52. كما �صجل الالعب اأي�صا هدفا يف 
اأدرك به  17 حيث  اأم��ام الوحدة باجلولة  اأدن��وك للمحرتفن  م�صابقة دوري 
باللقاء.  ويفوز  الثاين  التقدم  الوحدة هدف  ي�صجل  اأن  قبل  لفريقه  التعادل 
اأي�صا الذين كانت لهم ب�صمة قوية مع فرقهم بعد  ومن الالعبن املوؤثرين 

اال�صتفادة منهم يف املريكاتو ال�صتوي املهاجم املغربي وليد اأزارو العب عجمان، 
على  للفوز  الفريق  ويقود  عجمان  مع  اأه��داف��ه  اأول  ي�صجل  اأن  ا�صتطاع  حيث 
 ، له  اأول م�صاركة  ال��دوري ويف  14 من  الن�صر بهدف دون مقابل يف اجلولة 
كما �صاهم يف اجلولة 17 من امل�صابقة يف فوز فريقه على العروبة بنتيجة 3 
- 0 بعدما �صجل هدف فريقه الثاين. كما �صاهم كل من الربازيلين اإلرييك 
باربو�صا دي �صوزا، وايلتون بوا مورتي يف عودة خورفكان لالنت�صارات بدوري 
اأدنوك للمحرتفن بعد غياب دام 7 جوالت، حيث �صجل الالعبان هدفن من 
اأ�صل 4 يف مرمى الن�صر باجلولة 17 من امل�صابقة، حيث انتهى اللقاء بفوز 
ا�صتطاع االأرجنتيني  0 . ومنذ عودته لقائمة الفريق   - 4 خورفكان بنتيجة 
فيدريكو كارتابيا اأن يكون م�صاهما يف فوز �صباب االأهلي مبباراتن مب�صابقة 
الدوري حيث �صجل اأول اأهدافه منذ العودة يف مرمى االإمارات باجلولة 14 
الهدف  ، فيما �صجل   1  -  2 االأهلي  �صباب  ليفوز  التقدم  امل�صابقة بهدف  من 
الثاين لفريقه �صمن لقاء الفوز على العروبة باجلولة 16 من الدوري اأي�صا 

حيث فاز �صباب االأهلي 3 - 1 .

•• دبي-وام:

حافظ فريق مان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي، على �صدارته الأندية العامل 
كاأعلى ناد من حيث القيمة ال�صوقية لالعبيه بنهاية �صهر فرباير، مبا 
قيمته 991.30 مليون يورو، متفوقاً على باقي اأندية العامل ،واأي�صا 
االأندية االإجنليزية التي �صغلت 4 مراكز �صمن اأعلى 6 اأندية يف العامل 

من حيث القيمة ال�صوقية.
فعالوة على �صدارته للدوري االإجنليزي لكرة القدم " الربميريليج"، 
نقطة،   66 بر�صيد  االأول  املركز  واحتالله  منه،  27 جولة  م��رور  بعد 
اأوروبا،  اأبطال  و�صع الفريق قدماً يف الدور ربع النهائي لبطولة دوري 
ل�صبونة  �صبورتينج  ف��ري��ق  على  اأر���ص��ه  خ���ارج  ك��ب��رياً  ف���وزاً  حقق  بعدما 
ت�صهل  اأن  �صاأنها  من  نظيفة،  بخما�صية  ال�16  دور  ذه��اب  يف  الربتغايل 
مهمته يف لقاء االإياب املقرر له 10 مار�س اجلاري على ملعب "االحتاد"، 
ويف نف�س الوقت �صيلتقي الفريق مع فريق بيرتبورو يونايتد من اأندية 
الدور  مناف�صات  �صمن  "ت�صامبيون�صيب"  اإجن��ل��رتا  يف  الثاين  امل�صتوى 

اخلام�س من كاأ�س االحتاد االإجنليزي.
املتخ�ص�س  ماركت" العاملي  "تران�صفري  موقع  ا�صدر  االأث��ن��اء،  ه��ذا  ويف 
اأعلى االأندية  يف تقييمات واإح�صائيات الالعبن واالأندية، تقريره عن 
على م�صتوى العامل من حيث القيمة ال�صوقية، بنهاية فرباير 2022، 
حيث جاء مان�ص�صرت �صيتي يف ال�صدارة باإجمايل 991.30 مليون يورو، 
باإجمايل  ثانياً  الذي حل  الفرن�صي،  �صان جريمان  باري�س  على  متفوقاً 
الذي  االإجن��ل��ي��زي  ليفربول  بعدهما  وج��اء  ي���ورو،  مليون   909.55
ارتفعت قيمته ال�صوقية اإىل 889 مليون يورو، بعد فوزه بكاأ�س الرابطة 
االإجنليزية يوم االأحد املا�صي على ح�صاب ت�صيل�صي الذي تراجع بفارق 

طفيف وحل رابعاً باإجمايل قيمة �صوقية بلغت 883 مليون يورو.
ميونيخ  ب��اي��رن  لفريق  ال�صوقية  القيمة  ارتفعت  اخلام�س  امل��رك��ز  ويف 

يونايتد  مان�ص�صرت  على  ، متفوقاً  ي��ورو  817.75 مليون  اإىل  االأمل��اين 
االإجنليزي الذي جاء �صاد�صاً باإجمايل 790.25 مليون يورو .

وبر�صلونة  مدريد  ري��ال  االإ�صباين،  للثالثي  ال�صوقية  القيمة  وارتفعت 
واتليتكو مدريد، يف هذا ال�صهر، وحجزوا الأنف�صهم ثالثة مراكز متتالية، 
حيث جاء ريال مدريد االإ�صباين يف املركز ال�صابع باإجمايل 780 مليون 
يورو، متفوقاً بفارق لي�س بالقليل على غرميه بر�صلونة الذي حل ثامناً 
باإجمايل 652 مليون يورو ، بينما جاء اتليتكو مدريد تا�صعاً باإجمايل 
646.5 مليون يورو ، ويف املركز العا�صر جاء توتنهام االإجنليزي بقيمة 

�صوقية بلغت 580.25 مليون يورو.
يذكر اأن مان�ص�صرت �صيتي يعد اأول فريق كرة قدم يف العامل تتجاوز قيمته 
ال�صوقية حاجز املليار يورو، وهو ما كان قد و�صل اإليه يف اأغ�صط�س املا�صي 

قيمته ال�صوقية وقتها اإىل 1.6 مليار يورو. و�صلت  حيث   2021

�سرطة اأبوظبي تتاألق يف بطولة 
»الرجل احلديدي« مب�سقط

والكاأ�س بالدوري  اأنديتها  مع  الفارق  �سنعت  ال�ستوي«  »املريكاتو  يف  �سفقات  مان�س�سرت �سيتي يحافظ على �سدارته الأندية العامل يف القيمة ال�سوقية للعبني 6 

•• الفجرية-وام: 

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
فريق  االأم���ريي،  بالديوان  مكتبه  يف  الفجرية  عهد  ويل 
فوزهم  مبنا�صبة  وال��ف��رو���ص��ي��ة،  للرماية  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 
باملركز االأول يف بطولة م�صابقات الرماية ال�صنوية العا�صر 
2022 يف فئة �صحون البندقية M16 التي اأقيمت يف 

ميدان الريف باأبوظبي.
وبارك �صمو ويل عهد الفجرية للفريق فوزه يف امل�صابقة، 
م�صيًدا بحر�س النادي على امل�صاركة يف امل�صابقات الريا�صية 
موؤّكًدا دعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
�صموه  وتوجيهات  للريا�صة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو 
الدائمة باأهمية بناء املهارات وت�صجيع الكفاءات الريا�صية 

يف خمتلف اأنواع البطوالت التناف�صية.

ب���دوره���م، ت��ق��دم اأع�����ص��اء ف��ري��ق ن���ادي ال��ف��ج��رية للرماية 
بال�صكر  ال���ف���ج���رية،  ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و  اإىل  وال��ف��رو���ص��ي��ة، 
���ص��م��وه وت�صجيع  وال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى اال���ص��ت��ق��ب��ال، ول���دع���م 
ال��ري��ا���ص��ي��ن ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة حتقيق امل��راك��ز امل��ت��ق��دم��ة يف 

خمتلف اأنواع الريا�صات.
ح�صر اللقاء �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل 

عهد الفجرية.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل نادي الفجرية 
للرماية والفرو�سية 

•• دبي -الفجر

 حققت مناف�صات اجلولة االأوىل من 
بطولة دبي ل�صيد االأ�صماك 2022 
متثل  ك��ب��ريا  وتنظيميا  فنيا  جن��اح��ا 
ال��ك��ب��رية وال��ت��ي و�صلت  امل�����ص��ارك��ة  يف 
للح�صاد  اإ���ص��اف��ة  مت�صابقا   70 اإىل 
وال��ذي و�صل اىل  ال�صيد  الوافر من 
اإىل  ريعها  �صيخ�ص�س  كلغ   428.6
النفع  وجمعيات  اخلريية  اجلمعيات 
العام يف دبي مثلما كان يف البطوالت 

املا�صية.
وي�����ح�����ر������س ن����������ادي دب��������ي ال��������دويل 
اجلوالت  كل  يف  البحرية  للريا�صات 
على تقدمي ريع اال�صماك التي تقدم 

للم�صاركة يف البطولة اىل اجلمعيات 
دبي  جمعية  م��ع  بالتن�صيق  اخل��ريي��ة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ل�����ص��ي��ادي اال���ص��م��اك احد 
منذ  احل��دث  لهذه  الداعمة  اجلهات 
تاأ�صي�صه حيث تقوم اجلمعية بت�صويق 
م����ا ي��ح�����ص��ده امل�������ص���ارك���ن وم�����ن ثم 
توجيه العايد اىل النادي الذي يقوم 

بت�صليمه للجهات امل�صتهدفة.
وح��ظ��ي��ت م��ن��اف�����ص��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���ص��ع��ة م���ن قبل 
اجلميلة  ال���ه���واي���ة  ب���ه���ذه  امل��ه��ت��م��ن 
حيث  ال�صخ�صيات  م��ن  ع��ددا  واي�صا 
ب����ن حمدان  اأح����م����د  ال�����ص��ي��خ  ���ص��ج��ل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س احتاد  ب���ن حم��م��د ال 

االمارات لل�صراع والتجديف احلديث 
اآن��د اأو(  مقر احل��دث يف مرا�صي )بي 
ل�صرح  وا�صتمتع  �صقيم  اأم  يف  ماريناز 
ح����ارب  ع����ب����داهلل  حم���م���د  م����ن  واف 
الدويل  دب��ي  لنادي  التنفيذي  املدير 
امل�صاركة  ح��ول  البحرية  للريا�صات 

وح�صاد املت�صابقن.
واأ���ص��اد ال�صيخ اأح��م��د ب��ن ح��م��دان بن 
دبي  ن���ادي  بجهود  نهيان  اآل  حممد 
الدويل للريا�صات البحرية يف تنويع 
االأن�صطة وزيادة الفعاليات املجتمعية 
ملحبي  مالئم  مناخ  توفري  اأج��ل  م��ن 
ه���ذه ال��ه��واي��ات واإف�����راغ ط��اق��ات��ه��م يف 
اأجواء تناف�صية جميلة ورائعة موؤكدا 
مدى  يعك�س  امل�����ص��ارك��ة  م�����ص��ت��وى  اأن 

احلدث  ناله  ال��ذي  الكبري  االهتمام 
من قبل املجتمع املحلي.

و�صجلت اجلولة االوىل تناف�صا مثريا 
حيث  واخل��ت��ام��ي  ال��راب��ع  لليوم  امتد 
خمتلفة  �صمكة   18 امل�صاركون  ق��دم 
االوزان من فئتي التناف�س وهما �صمك 
الكنعد )كينيغ في�س( و�صمك ال�صكل 
)كوبيا( ، حيث اعتمدت 9 م�صاركات 
ال�صكل  الكنعد و6 يف �صيد  �صمك  يف 
وذلك بعد مطابقة اللوائح واملعايري 
الأ�صباب  م�صاركتن  ا�صتبعاد  مت  فيما 

فنية لعدم ا�صتيفاء ال�صروط.
دب���ي  ن��������ادي  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
�صوف  البحرية  للريا�صات  ال���دويل 
من  الثانية  اجلولة  مناف�صات  ينظم 

بداية  االأ���ص��م��اك  ل�صيد  دب��ي  بطولة 
م��ن ي��وم االأرب���ع���اء املقبل وح��ت��ى يوم 
ال�����ص��ب��ت امل����واف����ق ال���ث���ال���ث ع�����ص��ر من 
الدورة  بالتزامن مع  ال�صهر اجل��اري 
ال�صابعة والع�صرين من معر�س دبي 
احلدث   2022 ل���ل���ق���وارب  ال��ع��امل��ي 
االأو�صط  وال�صرق  املنطقة  يف  االأب���رز 
ملحبي اليخوت والقوارب والريا�صات 
البحرية   الرتفيهية والنزهة املائية 

ورواد ال�صناعة املالحية.

1997
�صيد  ب����ط����والت  ذاك��������رة  وحت���ت���ف���ظ 
ال�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  اأن  االأ�����ص����م����اك 
للريا�صات البحرية نظم اأول بطولة 

�صيد  ري��ا���ص��ة  ل��ه��واة  ر�صمية  حملية 
الثامن  ي����وم  ال����دول����ة  يف  االأ����ص���م���اك 
وال��ع�����ص��ري��ن م���ن ���ص��ه��ر م���ار����س عام 
مع  ذل����ك  ب��ع��د  وا���ص��ت��م��رت   1997
الكرنفاالت الكبرية لكنها عادت بقوة 

يف املوا�صم املا�صية عرب بوابة بطولة 
)كينيغ  الكنعد  ا���ص��م��اك  ل�صيد  دب��ي 
ف��ي�����س( وال�����ص��ك��ل )ك��وب��ي��ا( ال��ت��ي تعد 
النادي  اأ���ص��اف  فيما  �صعبية.  االأك���ر 
�صيد  بطولة  دب��ي  يف  االوىل  وللمرة 

االأ����ص���م���اك ب���ق���وارب ال��ك��اي��اك �صمن 
عام  البحري  دب��ي  مهرجان  فعاليات 
2020 ونظم بعدها اول بطولة دبي 
بقوارب  اال�صماك  لق�صيد  املفتوحة 

الكاياك يف �صواطئ جمريا.

•• ال�صارقة-الفجر

الفردية  االإم����ارات  بطولة  انطلقت 
بطوالت  اأوىل  اخل��اط��ف  لل�صطرجن 
امل��و���ص��م ال��ري��ا���ص��ي الحت���اد االإم����ارات 
" خم�صون  ���ص��ع��ار  ل��ل�����ص��ط��رجن حت��ت 
عاًما يف حب �صلطان " وذلك بقاعة 
لل�صطرجن  ال��ث��ق��ايف  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي 
88 الع��ب��ا والعبة  ومب�����ص��ارك��ة ع��دد 
ميثلون اأغلب االأندية االأع�صاء وقد 
اإتاحة  ل��الحت��اد  الفني  اجل��ه��از  ق��رر 
الفر�صة مل�صاركة الالعبات االإناث يف 

البطولة ف�صاركت عدد )26( العبة 
يف البطولة.

وافتتح اجلولة االأوىل من البطولة 
عبداملجيد حممد الهرمودي االأمن 
عبداهلل  وحم���م���د  ل����الحت����اد  ال����ع����ام 
الزعابي نائب رئي�س نادي الفجرية 
نعمان  وع��م��ر  وال��ث��ق��اف��ة  لل�صطرجن 
امل�صاعد لنادي  العام  اآل علي االأمن 
ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن، واأقيمت 
ال�صوي�صري  ب���ال���ن���ظ���ام  ال���ب���ط���ول���ة 
9 ج�������والت، ح���ي���ث حقق  م����ن ع�����دد 
اأ�صرتاتيو�س  الكبري  الدويل  االأ�صتاذ 

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

واالألعاب  لل�صطرجن  اأبوظبي  ونادي 
ال�����دويل عمران  ال��ذه��ن��ي��ة االأ����ص���ت���اذ 
ال���راب���ع بر�صيد  ب��امل��رك��ز  احل��و���ص��ن��ي 
دبي  ن���ادي  الع��ب  وح��ق��ق  ن��ق��اط،   7
لل�صطرجن والثقافة في�صال �صوداري 
املركز اخلام�س بر�صيد 7 نقاط،كما 
الثقايف  ال�صارقة  ن���ادي  الع��ب  حقق 
اأبوعزيزة  �صائل  راج���ي  لل�صطرجن 

املركز ال�صاد�س بر�صيد 7 نقاط .
وع���رب ع��ب��دامل��ج��ي��د ال���ه���رم���ودي عن 
����ص���ع���ادة االأ������ص�����رة ال�����ص��ط��رجن��ي��ة يف 
�صعار  حتت  البطولة  باإقامة  الدولة 

 " �صلطان  ح��ب  يف  ع��اًم��ا  "خم�صون 
وامتنانهم  حبهم  عن  تعبرًيا  وذل��ك 
 : ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان 
املجل�س االأعلى حاكم اإمارة ال�صارقة 
على  عاًما  خم�صن  مبرور  واحتفااًل 
اإمارة  تويل �صموه مقاليد احلكم يف 

ال�صارقة .
امل�صاركة  ع��ل��ى  ال���ه���رم���ودي  واأث���ن���ى 
للمعاقن  ال��ث��ق��ة  ل���ن���ادي  ال��ف��ع��ال��ة 
يف ال��ب��ط��ول��ة وات���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة من 
احت����اد االإم������ارات ل��ل�����ص��ط��رجن لذوي 

م�صاركة  اخل���ا����ص���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
املناف�صات  لكافة  االأ�صوياء  زمالئهم 
ال�صكر  كذلك  وق��دم   ، ال�صطرجنية 

برئا�صة  البطولة  يف  العمل  لفريق 
علي  اآل  ح�صن  علي  ال���دويل  احل��ك��م 
عي�صى  واحل�����ك�����ام  احل����ك����ام  رئ���ي�������س 

امل���رزوق���ي و���ص��ل��م��ان ال��ط��اه��ر واأدي���ب 
ومي�صون  ال�صيزاوي  وحمد  زه��راوي 

نر�س .

�أحمد بن حمد�ن ي�سيد باحلدث وجهود �لنادي

»دبي البحري« يخ�س�س ريع 428.6 كلغ اأ�سماك للجمعيات اخلريية

نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن يحقق بطولة 
االإمارات الفردية لل�سطرجن اخلاطف



األربعاء   2  مارس    2022  م   -    العـدد   13482  
 Wednesday    2  March   2022   -  Issue No   13482الفجر الريا�ضي

1818

باالحتاد  ال��ن�����ص��اط  خ��ط��ة  اإط������ار  يف 
االآ���ص��ي��وي ل��ل�����ص��ط��رجن ل��ع��ام 2022 
التدريبية  ب��راجم��ه��ا  ن��ط��اق  و���ص��م��ن 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع االحت����������اد ال�������دويل 
االحتاد  اأكادميية  نظمت  لل�صطرجن، 
ع��ل��ى من�صة  ل��ل�����ص��ط��رجن  االآ����ص���ي���وي 
للمنظمن  ال��دول��ي��ة  ال����دورة   ، زووم 
ال�����ص��ط��رجن باللغة  يف جم���ال ري��ا���ص��ة 
بالتعاون   ، االن���رتن���ت  ع��رب  ال��ع��رب��ي��ة 
الدويل  باالحتاد  امل�صابقات  جلنة  مع 

من   36 ل��ت��اأه��ي��ل  وذل���ك  لل�صطرجن، 
املنظمن من 14 دولة 

خليفة  بن  �صلطان  ال�صيخ  اأ���ص��اد  وق��د 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  اآل  ����ص���خ���ب���وط  ب�����ن 
االحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن ، بجهود 
اكادميية االحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن 
االآ���ص��ي��وي��ن يف تنظيم  وامل��ح��ا���ص��ري��ن 
واحلكام.  وامل��درب��ن  املنظمن  دورات 
الفني  االآ�صيوي  باخلبري  اأ���ص��اد  حيث 
مهدي  االإم��ارات��ي  ال��دويل  واملحا�صر 

التحكيمية  خل���ربات���ه  ع��ب��دال��رح��ي��م 
اآ�صيا  ق��ارة  م�صتوى  على  والتنظيمية 
، م��ت��م��ن��ي��اً م�����ص��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري من 
االإدارين والدار�صن ما يدعم جهود 
وتاأهيل  الإع�����داد  االآ����ص���ي���وي  االحت�����اد 
وت��ط��وي��ر ال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة يف ال���دول 
العربية االأع�صاء يف املنطقة االآ�صيوية 
االأوىل لدول غرب اآ�صيا وجميع الدول 
والكوادر  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��اط��ق��ة 

العربية.

ال����دورة امل��ح��ا���ص��ر الدويل  ح��ا���ص��ر يف 
رئي�س  عبدالرحيم  مهدي  االإماراتي 
جل��ن��ة ال���ق���وان���ن ب����االحت����اد ال����دويل 
ل���ل�������ص���ط���رجن رئ���ي�������س جل���ن���ة احل���ك���ام 

باالحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن. 
حماور  ع��دة  ال���دورة  برنامج  ت�صمن 
التقومي  ق��واع��د  يف  مت��ث��ل��ت  رئي�صية 
ل����ربن����ام����ج ب�����ط�����والت ال�������ص���ط���رجن، 
للم�صابقات  ال����ع����ام����ة  وال�����ل�����وائ�����ح 
وال����ب����ط����والت اخل���ا����ص���ة، واجل����وائ����ز 

الدويل،  االحت���اد  لبطوالت  ال�صنوية 
بن  واملفا�صلة  املناق�صة  واإج�����راءات 
ال�صت�صافة  املتقدمة  ال��دول  عرو�س 
البطوالت العاملية، والتعليمات الفنية 
الدولية،  ال���ب���ط���والت  ال���ص��ت�����ص��اف��ة 
لالعبي  ال���دويل  الت�صنيف  وق��واع��د 
التنظيمية  وال���ق���واع���د  ال�����ص��ط��رجن، 
ال�صطرجن  مل�������ص���اب���ق���ات  االأ����ص���ا����ص���ي���ة 
واخلاطف  وال�������ص���ري���ع  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي 
اختيار  ومعايري  الهجن  وال�صطرجن 

يف  وم��ق��ا���ص��ات��ه��ا  ال�������ص���ط���رجن  اأدوات 
االأحداث الدولية.

االأول  اأم�س  م�صاء  ال��دورة  وم��ع ختام 

�صهادات  ال��دار���ص��ن  جميع  منح  مت   ،
م�صاركة معتمدة من االحتاد االآ�صيوي 
الدويل  لل�صطرجن، كما منح االحت��اد 

للناجحن  ر�صمية  �صهادة  لل�صطرجن 
االنتهاء  بعد  عقد  ال��ذي  االختبار  يف 

من جميع املحا�صرات.

توج الرامي �صيف بن فطي�س بطال للبطولة الثالثة لرماية 
االأطباق من االأبراج "اال�صكيت" والتي تاأتي يف اإطار اال�صتعداد 
العامل  ك��اأ���س  مقدمتها  ويف  املقبلة  الر�صمية  اال�صتحقاقات 
دورة  وبعدها  اجل���اري  م��ار���س  �صهر  خ��الل  بقرب�س  للرماية 

األعاب اخلليج بالكويت خالل �صهر مايو املقبل .
العام  ه��ذا  ال��رم��اي��ة  احت���اد  وال��ت��ي نظمها  الثالثة  وال��ب��ط��ول��ة 
2022 حظيت باأهمية كبرية واأ�صرت اللجنة الفنية باالحتاد 
من  االأطباق  رماية  بطولة  �صاأن  �صاأنها  نهائيات  لها  تقيم  اأن 
احلفرة "الرتاب "برغم قلة عدد الرماة وغياب ال�صيخ �صعيد 
ب�صبب  للعبة  ال��روح��ي  االأب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  مكتوم  ب��ن 

الظروف ال�صحية احلالية .
اإعجاب  نالت  التي  والنهائيات  اخلم�س  بجوالتها  البطولة 
للم�صاركة  املر�صحون  الثالثة  رام��ات��ن��ا  اأن  واأث��ب��ت��ت  احل�صور 

�صيف  �صواء  بعيد  حد  اإىل  ج��اه��زون  بقرب�س  العامل  كاأ�س  يف 
كاأ�صها  ون��ال  طبقا   117 البطولة  ت�صدر  ال��ذي  فطي�س  ب��ن 
املركز  �صاحب  ح�صن  حممد  اأو  املالية  وجائزتها  وذهبيتها 
املركز  وج��ائ��زة  الف�صية  امليدالية  ون���ال  طبقا   115 ال��ث��اين 
 112 الثالث  املركز  �صاحب  �صاوي  بن  عبيد  املالية  الثاين 

طبقا ونال امليدالية الربونزية وجائزتها املالية .
من  ا�صحابها  الأن  مب�صرة  ال�صتة  ال��رم��اة  باقي  نتائج  اأن  كما 
امل�صتقبل  االحت����اد يف  عليهم  ي��ع��ول  ���ص��وف  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���ص��ئ��ن 
القريب �صواء �صامل اأحمد بن حم الذي يتطور م�صتواه ب�صكل 
الفت اأو حممد الكعبي "املجتهد "او املوهبة اجلديدة ال�صيخ 
حممد بن اأحمد بن حممد بن ح�صر اآل مكتوم الذي ي�صارك 
ح��داث��ة عهده  رغ��م  ال��ك��ب��ار  م��ع  ر�صمية  بطولة  م��رة يف  الأول 

باللعبة .

وعقب نهاية البطولة قام �صعادة ال�صيخ اأحمد بن حممد بن 
اآل مكتوم رئي�س احتاد االإم��ارات للرماية وخالد �صعيد  ح�صر 
الكعبي املدير الفني لالحتاد بتتويج االأبطال كما قام بتكرمي 
حكام البطولة من اجلن�صن تثمينا جلهودهم يف اإجناح ن�صاط 

االحتاد.
ويذكر اأن بعثة منتخبنا الوطني �صتغادر االإمارات اإىل قرب�س 
يوم اجلمعة الرابع من مار�س اجلاري يف طريقها اإىل العا�صمة 
املقامة هناك  العامل  القرب�صية لنيقو�صيا للم�صاركة يف كاأ�س 
خالل الفرتة من الثامن وحتى التا�صع ع�صر من �صهر مار�س 
اجل���اري وميثلنا يف رم��اي��ة االأط��ب��اق م��ن االأب���راج ثالثة رماة 
فيما  �صاوي  بن  وعبيد  ح�صن  وحممد  فطي�س  بن  �صيف  هم 
�صيمثلنا يف رم��اي��ة االأط��ب��اق م��ن احل��ف��رة رام��ي��ن اثنن هما 

�صيف مانع ال�صام�صي واأحمد يحيى احلمادي .

•• ال�صارقة-الفجر

للم�صارعة  الفنية  اللجنة  اأج���رت 
امل�صارعة واجلودو، تعديال  باحتاد 
ال��ب��ط��ول��ة، حيث  الئ��ح��ة  طفيفا يف 
للم�صاركة يف  الت�صجيل  بدء  اأعلنت 
ال�صاطئية  امل�صارعة  دوري  نهائي 
اأن  لالأ�صبال والنا�صئن اليوم، بعد 
املقبل  ال�صبت  ي���وم  اإق��ام��ت��ه��ا  ت��ق��رر 
اخلام�س من مار�س احلايل ب�صاطئ 
منطقة اخلان يف ال�صارقة، برعاية 

رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 
االحت������اد، وب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
ال�صارقة الريا�صي، وهيئة ال�صارقة 
"�صروق".  وال��ت��ط��وي��ر  لال�صتثمار 
6-3 كما  االأح������د  ي����وم  م���ن  ب����دال 
اأن تكون ال�صاعة  ، على  كان مقررا 
االأربعاء  اليوم  م�صاء  من  التا�صعة 
الت�صجيل من  باب  موعدا الإغ��الق 
اأن  ع��ل��ى   ، الت�صجيل  راب���ط  خ���الل 
للم�صاركن  امل��ي��زان  عملية  جت��رى 
، وفقا  غ����د اجل���م���ع���ة  ب���ع���د  م�������ص���اء 

التي  والتنظيمية  الفنية  لل�صروط 
اأعلنت �صابقا .

للم�صارعة  الفنية  اللجنة  وحددت 
امل�صاركة  و�صروط  الئحة  باالحتاد 
اأن  يف ال��ب��ط��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة، ع��ل��ى 
وامليزان  ال��ب��ط��ول��ة  ق��رع��ة  جت����رى 
لالحتاد..  الفني  امل��دي��ر  ب��اإ���ص��راف 
وا�صرتطت الئحة البطولة �صرورة 
اإبراز بطاقة الهوية عند الت�صجيل 
عند  االأ����ص���ل���ي  ال�����ص��ف��ر  ج������واز  اأو 
امل�صاركة  ن���اٍد  لكل  ومي��ك��ن  امل��ي��زان، 

الواحد،  ال��وزن  4 العبن يف  بعدد 
مفتوحة  امل�����ص��ارك��ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
جل��م��ي��ع اجل���ن�������ص���ي���ات.. وحت�����ددت 
�صنة   18 حت����ت  ال���ن���ا����ص���ئ���ن  ف���ئ���ة 
 2006  -  2005 م��وال��ي��د  م���ن 
هذه  اأوزان  وحت�����ددت   ،-2007
الفئة ب 50 كجم، 60، 70، 80، 
وفوق 80 كجم، مع تطبيق قواعد 

االحتاد الدويل للم�صارعة 
اأما �صروط فئة االأ�صبال فقد حددت 
ناد  كل  م�صاركة  اإمكانية  الالئحة 

الواحد،  ال��وزن  4 العبن يف  بعدد 
جلميع  مفتوحة  امل�صاركة  و�صتكون 
ملواليد  �صنة،   13 حتت  اجلن�صيات 

اأوزان  و�صملت   -2009  2008
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة حت��ت 35 ك��ج��م، 40 
،50 ،60، وفوق 70 كجم .. ومت 

التاأكيد على االإجراءات االحرتازية 
نظام  واعتماد  الوقائية  والتدابري 

املرور االأخ�صر "احل�صن".

•• دبي - وام:

اعتمدت جلنة احلكام باحتاد االإمارات لكرة اليد برئا�صة عبد ال�صالم ربيع 
املحريبي نائب رئي�س جمل�س االإدارة - رئي�س اللجنة، اأم�س االأول يف مقر 
االحتاد تخريج 9 حكام جدد من اأ�صل 14 دار�صا �صاركوا يف دورة "درا�صات 
حكام جدد" نظمتها اللجنة خالل الفرتة من 23 دي�صمرب 2021 وحتى 

.2022 يناير   19
واجتاز الدورة بنجاح 7 من احلكام : يعقوب جا�صم اأحمد، وح�صام حممد 
ندا، وخليفة خالد حممد، وعبد العزيز حممد، وعبد اهلل عبد الرحمن، 
وعي�صى عثمان العبدويل، وجو�صوا نويل كنيدا، ومن االإناث :مرمي عبد 

اهلل اإ�صماعيل، ومرمي حممد اأحمد.
جاء ذلك بح�صور �صعادة نبيل حممد بن عا�صور رئي�س احتاد االإمارات لكرة 

اليد، والذي اأكد على اأهمية دور التحكيم واحلكام يف النهو�س باللعبة.

��ستعد�د� لكاأ�ش �لعامل بقرب�ش

�سيف فطي�س يتوج بطل لل�سكيت وحممد ح�سن و�سيفا

تقام �ل�سبت بدل من �لأحد

بدء الت�سجيل للم�ساركة يف نهائي دوري امل�سارعة ال�ساطئية اليوم

مب�ساركة 36 د�ر�سا من 14 دولة 

جناح دورة منظمي ال�سطرجن االآ�سيوي الدولية باللغة العربية  

•• اأبوظبي-الفجر

لكرة  االإم���ارات  ل��دوري  ال�صاد�صة  اجلولة  مناف�صات  اأم�س  اأول  اختتمت 

قدم ال�صيدات، حيُث اأ�صفرت نتائج املباريات عن فوز فريق نادي اأبوظبي 
الريا�صي على فريق بي اإ�س اأم، وفريق اأكادميية جو برو �صبورت�س على 

فريق ال ليغا اإت�س بي �صي، وفريق اأونك�س على فريق العن.
وب��خ��ت��ام م��واج��ه��ات اجل��ول��ة ال�����ص��اد���ص��ة ل���ل���دوري، ت�����ص��در ن���ادي اأبوظبي 

عن  االأه����داف  وب��ف��ارق  نقطة   15 بر�صيد  امل�صابقة  ج��دول  الريا�صي 
اأونك�س الثاين، يليهما العن ثالثاً وولفهاوندز رابعاً ولكليهما 9 نقاط، 
ثم اأكادميية جو برو خام�صاً بر�صيد 6 نقاط، بينما حًل الليغا �صاد�صاً، 
اأم ثامناً  اإ�س  ، ثم بي  3 نقاط  اأف �صي �صابعاً ولكل منهما  اإيه  واأكاميية 

دون نقاط.
اأربع  اإق��ام��ة  املقبل  ال�صبت  ي��وم  لها  امل��ق��رر  ال�صابعة  اجل��ول��ة  و�صت�صهد 
العن مع  اأونك�س، وفريق  مباريات، جتمع فريق وولفهاوندز مع فريق 
فريق اأكادميية جو برو، وفريق نادي اأبوظبي مع فريق اأكادميية اإي اإف 

نادي اأبوظبي يختتم اجلولة ال�ساد�سة يف �سدارة دوري ال�سيدات

احتاد كرة اليد يعتمد تخريج 9 حكام جدد 

اإبراهيم املن�سوري حما�سرًا دوليًا يف ور�سة 
احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم ال�ساطئية

م�صوؤول  ال�صاطئية،  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة  رئي�س  نائب  املن�صوري  اإب��راه��ي��م  ���ص��ارك 
ور�صة  اإدارة  يف  دولياً  حما�صرا  الكرة،ب�صفته  احتاد  يف  ال�صاطئية  حكام  تطوير 
عمل كرة القدم ال�صاطئية التي نظمها احتاد غرب اآ�صيا بالتعاون مع جلنة كرة 
القدم ال�صاطئية يف االحتاد الدويل عرب االت�صال املرئي، للفرتة من 28 فرباير 
املحا�صران  واأدار  االأع�صاء.  االحت��ادات  من  70 حكماً  مار�س، مب�صاركة   1 اإىل 
العمل  ور�صة  برنامج  كونتي حما�صرات  واالإيطايل مي�صيل  املن�صوري  اإبراهيم 

التي ناق�صت قانون اللعبة وتعديالته اجلديدة، واحلاالت التحكيمية والركالت 
الالعبن، وواجبات وتوجيهات حلكام  ا�صتبدال  البداية، وحاالت  احلرة وركلة 
ور�صة عمل حكام  اأدار موؤخراً  املن�صوري قد  امل�صاعدين. وكان  ال�صاحة واحلكام 
الكرة ال�صاطئية التي نظمتها جلنة احلكام بالتعاون مع جلنة الكرة ال�صاطئية 
يف احتاد االإمارات لكرة القدم يف �صهر اأكتوبر املا�صي مب�صاركة 20 حكماً ، وذلك 

ا�صتعداداً لبدء مناف�صات م�صابقات الكرة ال�صاطئية للمو�صم الريا�صي احلايل.

•• ال�صارقة-وام:

حقق نادي ال�صارقة لالألعاب الريا�صية 5 ميداليات ملونة 
مناف�صات  بها  ت�صدر  برونزيات،  و3  وف�صية  ذهبية  بواقع 
الفردي،  الكاتا  فئة  للكاراتيه  املفتوحة  االإم���ارات  بطولة 
احلزانة  ال�����ص��ارق��ة مبنطقة  ن����ادي  ب�����ص��ال��ة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

مب�صاركة 35 العبا والعبة من 7 اأندية ومراكز.
وحل نادي الذيد ثانيا بعد ح�صوله على ذهبية وبرونزية، 
ويف املركز الثالث جاء كل من نادي ال�صارقة لريا�صة املراأة، 
ومركز دراجون �صبورت�س بح�صول كل منهما على ميدالية 
اللواء"  �صعادة  الالعبن  وتتويج  املناف�صات  ح�صر  ذهبية. 
م" نا�صر عبدالرزاق الرزوقي رئي�س االحتادين االإماراتي 
واالآ�صيوي النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل، واأع�صاء 

النعيمي،  واإبراهيم  �صام�س،  حميد  االحت��اد  اإدارة  جمل�س 
وعبداهلل البادي، كما ح�صر اخلبري ه�صام �صري مدير فني 
االحتاد، واحلكم الدويل جابر الزعابي نائب رئي�س جلنة 
احلكام. وحل نادي �صباب االأهلي يف املركز الرابع بح�صوله 
اإحداهما ف�صية والثانية برونزية، وتاله  على ميداليتن 
بر�صيد ميدالية  ك��ل��ب��اء  احت���اد  ن���ادي  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  يف 
ف�صية، بينما جاء يف املركز ال�صاد�س فريق ال�صارقة للدفاع 
عن النف�س بر�صيد 3 ميداليات برونزية. جاءت املناف�صات 
ق��وي��ة وم��ث��رية، يف ظ��ل ت��ق��ارب امل�صتوى ب��ن ال��الع��ب��ن يف 
على  للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأ�صرفت  الفئات،  خمتلف 
التزم  �صديدة، حيث  بدقة  االحرتازية  االإج��راءات  تطبيق 
اجلميع بالتدابري الوقائية ويف الربوتوكول ال�صحي املتبع 

لالمن وال�صالمة واملعتمد من اجلهات املخت�صة.

•• دبي-وام: 

القدم  رئي�س جلنة كرة  نائب  املن�صوري  اإبراهيم  �صارك 
احتاد  يف  ال�صاطئية  حكام  تطوير  م�صوؤول  ال�صاطئية، 
كرة  ور�صة عمل  اإدارة  يف  دولياً  ب�صفته حما�صرا  الكرة، 
القدم ال�صاطئية التي نظمها احتاد غرب اآ�صيا بالتعاون 
مع جلنة كرة القدم ال�صاطئية يف االحت��اد ال��دويل عرب 
 1 اإىل  28 فرباير  الفرتة من  خ��الل  املرئي،  االت�صال 
االأع�صاء.  االحت����ادات  م��ن  حكماً   70 بح�صور  م��ار���س، 
واالإي����ط����ايل  امل��ن�����ص��وري  اإب���راه���ي���م  امل���ح���ا����ص���ران  واأدار 

التي  العمل  ور���ص��ة  برنامج  حما�صرات  كونتي  مي�صيل 
واحلاالت  اجل��دي��دة،  وتعديالته  اللعبة،  قانون  ناق�صت 
وحاالت  البداية،  وركلة  احل��رة،  والركالت  التحكيمية، 
ا�صتبدال الالعبن، وواجبات وتوجيهات حلكام ال�صاحة 
موؤخراً  اأدار  ق��د  املن�صوري  وك��ان  امل�صاعدين.  واحل��ك��ام 
جلنة  نظمتها  التي  ال�صاطئية  الكرة  حكام  عمل  ور�صة 
احتاد  يف  ال�صاطئية  ال��ك��رة  جلنة  م��ع  بالتعاون  احل��ك��ام 
مب�صاركة  املا�صي  اأكتوبر  �صهر  يف  القدم  لكرة  االإم���ارات 
ال�صاطئية  الكرة  مناف�صات  لبدء  ا�صتعداداً  حكماً،   20

للمو�صم الريا�صي احلايل.

»ال�سارقة للألعاب الريا�سية« يحلق باملركز االأول 
يف بطولة االإمارات املفتوحة ل� »كاتا« الكاراتيه

االإمارات ت�سارك يف ور�سة غرب اآ�سيا لكرة القدم ال�ساطئية
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الفجر الريا�ضي

م�صاهمتك و�صغفك جعال هذا االأمر ممكنا"، بهذه العبارة 
توّجه املدرب االأملاين لت�صل�صي االإنكليزي توما�س توخل اإىل 
مالك النادي الرو�صي رومان اأبراموفيت�س اإثر تتويج النادي 
املا�صي،  ال�صهر  اأبوظبي  يف  لالأندية  العامل  بكاأ�س  اللندين 
رافعا ع��دد االأل��ق��اب يف عهد رج��ل االأع��م��ال ال��ري اإىل 19 

لقبا منذ اأن ا�صرتاه عام 2003.
م�صتقبل  ب��ات  التتويج،  ه��ذا  م��ن  قليلة  اأ�صابيع  وبعد  لكن 
الرو�صي  الغزو  ب�صبب  املحك  على  وت�صل�صي  اأبراموفيت�س 
الرو�صي فالدميري  الرئي�س  االخ��ري من  وُق��رب  الأوك��ران��ي��ا 

بوتن.
"اإدارة  ���ص��ّل��م  اأب��رام��وف��ي��ت�����س  وك�����ان 

موؤ�ص�صة  اىل  ال��ن��ادي  ورعاية" 
اأم��ن��اء ال��ن��ادي اخل��ريي��ة، وفق 

اأبطال  ما جاء يف بيان ن�صره 
اأوروبا قبل ثالثة اأيام.

املوقع  ع��ل��ى  ب��ي��ان  وج����اء يف 
اللندين  للفريق  الر�صمي 
اأبراموفيت�س  ل�����ص��ان  ع���ن 
عاًما   20 ق��راب��ة  "خالل 

ت�صل�صي،  ن����ادي  ملكية  م��ن 
دوري  اإىل  اأن��ظ��ر  دائ��ًم��ا  كنت 

الذي  للنادي،  حار�ًصا  ب�صفتي 
جناحنا  �صمان  يف  مهمته  تتمثل 

اإىل  باالإ�صافة  اليوم،  كما نحن 
ولعب  للم�صتقبل  ال��ب��ن��اء 

يف  اإي�����ج�����اب�����ي  دور 

جمتمعاتنا".
وتابع "لطاملا اتخذُت القرارات مع مراعاة م�صلحة النادي 
ال�صبب  لهذا  القيم.  بهذه  ملتزًما  زل��ت  ما  �صيء.  كل  قبل 
اأعطي اليوم الأمناء موؤ�ص�صة ت�صل�صي اخلريية اإدارة ورعاية 

نادي ت�صل�صي".
م�صالح  لرعاية  و�صع  اأف�صل  يف  حالًيا  اأنهم  "اأعتقد  وختم 

النادي والالعبن واجلهاز وامل�صجعن".
وتقدر ثروة اأبراموفيت�س )55 عاما( ب�13.6 مليار دوالر 

بح�صب اآخر اأرقام جملة "فورب�س" املتخ�ص�صة.
واأك�����د ت��وخ��ل اث���ر خ�����ص��ارة ف��ري��ق��ه ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س الرابطة 
باإن  االأح��د  الرتجيح  ليفربول بركالت  اأم��ام  االإنكليزية 
ادارة النادي اليومية لن تتاأثر بوجود املديرة مارينا 
الت�صيكي  وامل�صت�صار  الفني  واملدير  غرانوف�صكايا 

برت ت�صيك حار�س مرمى الفريق �صابقاً.
وك�صفت �صحيفة "ذي تيليغراف" و�صبكة "بي 
اأمناء  بي �صي" عن وجود بع�س القلق بن 
القانونية  االآث���ار  ب�صاأن  ت�صل�صي  موؤ�ص�صة 
ب�صمعتهم يف  تلحق  ق��د  ال��ت��ي  واالأ����ص���رار 

حال توليهم هذا الدور.
اأبراموفيت�س بن ا�صماء طالتها  ومل يكن 
وموؤ�ص�صات  الأف���راد  الربيطانية  العقوبات 
الرو�صي،  ال���رئ���ي�������س  م����ن  م���ق���رب���ن  رو����ص���ي���ة 
ل���ك���ن ال���ن���ائ���ب���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة م�����ن احل�����زب 
موران  ليلى  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��ربايل 
الربملاين  االم��ت��ي��از  ا���ص��ت��خ��دم��ت 
لت�صمية  امل��ا���ص��ي  االأ���ص��ب��وع 

داعمة" للرئي�س  "�صخ�صية   35 من  كواحد  اأبراموفيت�س 
اأن تتم معاقبته �صخ�صياً من  فالدميري بوتن الذي يجب 

قبل بريطانيا.
م�صتقبل  �صي�صبح  اب��رام��وف��ي��ت�����س،  معاقبة  مت��ت  ح���ال  ويف 
�صتيفن  ال��ري��ا���ص��ي  امل��ح��ام��ي  ول��ف��ت  وا����ص���ح.  غ��ري  ت�صل�صي 
اأكر  الوكالة  تعني  ال  القانوين،  ال�صياق  "يف  هيث  تايلور 
من وظيفة االإ�صراف اأو العناية ب�صيء ما، اأي مبعنى القيام 

بوظيفة "القائم باالأعمال".
واأ�صاف "اإذا اأمرت احلكومة بعدم ادارة ورعاية اأبراموفيت�س 
للنادي، ف�صيتعن على الدوري االإنكليزي على الفور حتليل 
امناء  اإىل  بالفعل  نقلها  مت  قد  ال��ن��ادي  ملكية  كانت  اإذا  ما 

النادي".
املحدودة  فورد�صتام  �صركة  من  احل�صابات  اأح��دث  واأظهرت 
جتاوزت  قد  للنادي  اأبراموفيت�س  من  املي�صرة  القرو�س  اأن 
دوالر(.  مليار   2( ا�صرتليني  جنيه  مليار   1.5 حاليا 
نتيجة لذلك ، ا�صتفاد ت�صل�صي من عقدين من النجاح غري 

امل�صبوق.
كان الفريق الذي يطلق عليه لقب "بلوز" توج بطال للدوري 
اأبراموفيت�س  قيام  قبل   )1955( واح��دة  مرة  االإنكليزي 
كرة  يف  الكبري  االأج��ن��ب��ي  اال�صتثمار  م��وج��ة  وب���دء  ب�صرائه 
واجور  انتقاالت  ب��دل  ارت��ف��اع  يف  و�صاعد  االإنكليزية  ال��ق��دم 

الالعبن ب�صكل خيايل.
للدوري  بطال  ت�صل�صي  ت��وج  �صرائه،  بعد  مو�صمن  وخ��الل 
االنكليزي قبل اأن يرفع عدد القابه اىل خم�صة حتى االآن يف 
عهده. خالل �صنوات املجد االأوىل بقيادة املدرب الربتغايل 
ال�صهري جوزيه مورينيو، كان رجل االعمال الرو�صي يتواجد 
الربتغايل  لكن  بريدج"،  "�صتامفورد  ملعب  يف  دائ��م  ب�صكل 
دفع ثمن براغماتية اأبراموفيت�س مرتن من خالل اقالته 

من من�صبه.
وال يرتدد اأبراموفيت�س يف اإقالة املدربن وقد ا�صتعان ناديه 

ب�13 مدربا خالل 19 عاما من عهده.
عن  االأخ���رية  ال�صنوات  يف  كليا  غ��اب  اأبراموفيت�س  ان  بيد 
متابعة مباريات فريقه وطرحت اأ�صئلة حول ما اإذا كان �صيتم 
احلفاظ على اهتمامه بعد التاأخري يف جتديد تاأ�صرية العمل 

يف بريطانيا، مما جعله ي�صحب طلبه يف عام 2018.
ما لبث اأن مت جتميد خطط اإعادة تطوير ملعب "�صتامفورد 
تخطى  املقابل،  يف  لكن  ق�صري.  بوقت  ذل��ك  بريدج" بعد 
ت�صل�صي تداعيات جائحة فريو�س كورونا وتاأثريها على 
يف  االأخ��رى  االأندية  من  للعديد  النقدية  االحتياطيات 
جميع اأنحاء اأوروب��ا، من خالل انفاق مبلغ قدره 220 
ال�صيفية  االنتقاالت  نافذة  يف  ا�صرتليني  جنيه  مليون 
بالفوز  بثماره  اال�صتثمار  ه��ذا  اأت��ى  وق��د   .2020 لعام 
بدوري اأبطال اأوروبا للمرة الثانية العام املا�صي. ح�صر 
يف  �صيتي  مان�ص�صرت  �صد  النهائية  املباراة  اأبراموفيت�س 
بورتو واحتفل بالتتويج مع الالعبن على اأر�س امللعب.

عندما  اأبوظبي،  يف  �صباط-فرباير   12 يف  امل�صهد  تكّرر 
ليكمل  االأوىل  للمرة  لالأندية  العامل  بكاأ�س  ت�صل�صي  فاز 
جمموعة من التتويجات بكل كاأ�س كانت متاحة يف ع�صر 

اأبراموفيت�س.
�صورة  جانب  اإىل  تويرت  على  ح�صابه  على  النادي  وغ��ّرد 

للمالك وهو يحمل الكاأ�س عالياً "�صورة مثالية".
اأبراموفيت�س �صيح�صر لالحتفال لو جنح ت�صل�صي  مل يكن 
ليفربول على ملعب وميبلي  الرابطة �صد  كاأ�س  اح��راز  يف 
االأحد )خ�صرها بركالت الرتجيح( حيث اجتمع الالعبون 

واجلماهري الإظهار الت�صامن مع اأوكرانيا.

•• دبي -وام:

النارية،  للدراجات  العامل  بطل  البلو�صي،  حممد  االإماراتي  ال��دراج  اأكد 
اأنه ي�صتعد بكل قوة وتركيز خلو�س مناف�صات اجلولة الثانية من بطولة 
االأوىل  اجل��ول��ة  لقب  حقق  بعدما  قطر،  ب��اه��ا-  للراليات،  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
العام  الرتتيب  �صدارة  على  احلفاظ  اأمل  على  وذلك  – االأردن"،  "باها 
والتتويج بلقب كاأ�س العامل للراليات ال�صحراوية، الذي �صبق وحققه عام 

كاأول عربي واآ�صيوي يف م�صرية اللعبة.  ،2018
االأردن" التي  "باها-  االأوىل  اجل��ول��ة  ���ص��دارة  ح�صم  ق��د  البلو�صي  وك��ان 
�صدارة  منحه  م��ا  مل�صلحته،  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  ي��وم��ن  م���دار  على  اأق��ي��م��ت 
الرتتيب العام قبل خو�س غمار اجلولة الثانية التي تقام يف قطر خالل 

الفرتة من 24 اإىل 26 مار�س اجلاري.
وقال البلو�صي يف ت�صريحات ل� "وكالة اأنباء االإمارات" / وام/ اإن جناحه 
هذا  لتعزيز  ال��داف��ع  مينحه  االأردن  يف  االأوىل  اجل��ول��ة  لقب  حتقيق  يف 
من  بداية  املقبلة  اجل��والت  يف  ال�صدارة  و�صعية  على  واحلفاظ  النجاح 
جولة قطر، حتى نهاية م�صوار اجل��والت، من اجل حتقيق لقب بطولة 

كاأ�س العامل مرة اأخرى.
واأ�صاف: " اخلطوة االأوىل دائما هي االأهم يف م�صوار اأي بطولة، وت�صعك 
الهدف،  حتقيق  نحو  خطتك  تطبيق  اأج���ل  م��ن  ا�صرتاتيجي  م��وق��ع  يف 
ب�صورة  وا�صحاً  الهدف  اأ�صبح  بنجاح،  االأوىل  اخلطوة  حققت  وبعدما 
كبرية وهو التتويج باللقب، وال �صك اأن التفوق يف اجلولة املقبلة، يعزز 

من �صدارتي للرتتيب العام ويقربني اأكر من الفوز".
اجلولة  مناف�صات  خل��و���س  حت�����ص��ريات��ه  ب��رن��ام��ج  اأن  البلو�صي  واأو����ص���ح 
العمل  الوقت  نف�س  ويف  واملعنوي،  البدين  التجهيز  على  يركز  الثانية، 

املرحلة من  �صعوبات هذه  اأب��رز  "املالحة" وهو  لعن�صر  التح�صري  على 
البطولة.

املهمة يف هذه  العنا�صر  م��ن  – قطر  ب��اه��ا  ج��ول��ة  :" امل��الح��ة يف  وق���ال 
ال�صخرية  والطبيعة  املرحلة  الت�صاري�س يف هذه  لطبيعة  نظرا  اجلولة 
وعدم و�صوح م�صار الدروب، وهي كلها عنا�صر تزيد من �صعوبة اجلولة، 
اأبطاأ مما  املرحلة مبعدل  نخو�س هذه  ان  ال�صروري  انه من  يعني  مبا 
الذي يعني  النهاية  الفوز يف  باأقل اخل�صائر وحتقيق  هو معتاد للخروج 

احلفاظ على ال�صدارة.
اإجماال،  10 جوالت  ت�صتمل من قبل على  للراليات  العامل  كاأ�س  وكانت 
مت تق�صيمها عقب جائحة كوفيد19- على قارات العامل، يف اآ�صيا واأوروبا 
وامريكا، واأ�صبح عدد اجلوالت التي تخ�س اآ�صيا حاليا 4 جوالت فقط، 
اأقيمت االأوىل يف االأردن، والثانية تقام يف قطر، والثالثة �صتكون يف رايل 
حائل باململكة العربية ال�صعودية، على اأن ت�صت�صيف دبي اجلولة االأخرية 

يف دي�صمرب املقبل.
وقال البلو�صي :اعتمد االحتاد الدويل ان تكون اجلولة االأخرية بنقاط 
فوز م�صاعفة عن كل اجلوالت ال�صابقة، وهو االأمر الذي يعزز فر�صي يف 

التتويج بدبي التي اعرفها جيدا".
واأ�صاف: " يف العام املا�صي حافظت على �صدارة الرتتيب يف كل جوالت 
بالربتغال  اأقيمت  التي  االأخ��رية  اجلولة  يف  ولكن  العامل،  كاأ�س  بطولة 
ونظرا للظروف اجلوية واالأمطار الغزيرة، حدث عطل فني يف دراجتي 
ت�صبب يف تراجع ترتيبي من االأول اإىل اخلام�س، ولكن هذا العام ارتفعت 
لتكون  دب��ي  باعتماد  ال��دويل  االحت��اد  بقرار  معرفتي  مبجرد  معنوياتي 
اأحافظ  اأن  واأمتنى  باعتباره خربا مفرحا   ،2022 االأخ��رية يف  املحطة 

على �صدارتي وتفوقي على مدار كل املراحل من البداية حتى النهاية"

الدراج البلو�سي ل� »وام« : ا�ست�سافة دبي للجولة 
االأخرية من كاأ�س العامل يعزز فر�س التتويج باللقب 

م�ستقبل ت�سل�سي على املحك بعد �سنوات جميدة 
كرة  يف   2022 م��ون��دي��ال  ت�صفيات  م��ن  رو���ص��ي��ا  ا�صتبعاد 
وف�صخ  امل�صابقات  كامل  عن  بحظر  اأوملبية  تو�صية  القدم، 
لعقود الرعاية: قبل اأقل من اأ�صبوع على انطالق االألعاب 
الرو�صي  ال���غ���زو  ع���واق���ب  ك���ان���ت  ال�����ص��ن،  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة يف 
عزلة  يف  نف�صها  وج��دت  التي  رو�صيا  على  ثقيلة  الأوكرانيا 

ريا�صية تامة.
�صتغيب   ،2018 ع��ام  االأخ��ري  املونديال  ا�صت�صافتها  بعد 
ت�صرين   21 ب��ن  امل��ق��رر   2022 قطر  ن�صخة  ع��ن  رو�صيا 
قرار  نتيجة  االأول-دي�صمرب،  كانون  و18  الثاين-نوفمرب 

من االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
تعليق  االأوروب����ي  م��ع نظريه  بيان م�صرتك  فيفا يف  اأع��ل��ن 
امل�صابقات  ك��ل  يف  الكروية  واملنتخبات  االأن��دي��ة  م�صاركات 
وذلك بعد تردده يف اتخاذ قرار حا�صم  اآخر"،  اإ�صعار  "حتى 
االأحد، عندما اكتفى بفر�س خو�س رو�صيا مبارياتها حتت 
البيتية خارج قواعدها، ما  راية حمايدة ولعب مبارياتها 

ا�صتدعى انتقادات وا�صعة النطاق.
االأوروبي  امللحق  يف  رو�صيا  على  �صتحّل  كانت  التي  بولندا 
ك��ان��ت ق��د اأع��ل��ن��ت رف�صها م��واج��ه��ة رو���ص��ي��ا، و���ص��ارت على 
خطاها ال�صويد وت�صيكيا، اخل�صمان املحتمالن لرو�صيا يف 

امللحق املقرر يف اآذار-مار�س اجلاري.
ويف ���ص��وؤال ل��ف��ران�����س ب��رن�����س م�����ص��اء االث��ن��ن، رف�����س فيفا 
ملحق  نهائي  اإىل  �صتتاأهل  بولندا  كانت  اإذا  عما  االإج��اب��ة 

امل�صار الثاين اأو �صيتم اعتماد نظام خمتلف.
و�صيجتمع االحتاد االأوروب��ي للعبة االأ�صبوع املقبل التخاذ 
ق����رار ب�����ص��اأن ت��اأث��ري ا���ص��ت��ب��ع��اد رو���ص��ي��ا ع��ن ب��ط��ول��ة اأوروب����ا 

لل�صيدات يف متوز/يوليو املقبل يف انكلرتا.
وبعد جتريد ويفا ل�صان بطر�صبورغ الرو�صية من ا�صت�صافة 
فران�س يف  دو  ال�صتاد  ومنحها  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي 
املمثل  مو�صكو،  �صبارتاك  ن��ادي  ا�صتبعاد  اأي�صاً  مت  باري�س، 
من  وحت��دي��داً  االأوروب���ي���ة،  امل�صابقات  يف  لرو�صيا  ال��وح��ي��د 
ال���دوري االأوروب����ي )ي��وروب��ا ل��ي��غ(، حيث ك��ان م��ن املتوقع 

مواجهة اليبزيغ االملاين يف الدور ثمن النهائي.
الريا�صية  االحت����ادات  ال��دول��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اأو���ص��ت 
م�صاركة  بحظر  الريا�صية  االأح����داث  ومنظمي  ال��دول��ي��ة 
الرو�س والبيالرو�س يف م�صابقاتهم، مبقية على تو�صيتها 

ال�صابقة بعدم تنظيم م�صابقات على االأرا�صي الرو�صية.
تقليدها  خالفت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وح��ّي��ت 
"الدعوات العديدة  املتمثل يف املطالبة بحياد الريا�صين، 
الريا�صيون  وامل�صوؤولون  الريا�صيون  اأطلقها  التي  لل�صالم 

واأع�صاء املجتمع االأوملبي العاملي".
ات���خ���ذت اإج������راًء ق���وي���اً اآخ����ر رغ���م رم��زي��ت��ه ب�����ص��ح��ب و�صام 
"اال�صتحقاق االأوملبي"، وهو اأعلى و�صام اأوملبي، من جميع 
ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ن ال���رو����س ب����دءاً م��ن ال��رئ��ي�����س فالدميري 

بوتن.
اأو عزف  وبيالرو�س  رو�صيا  اأع��الم  رف��ع  ع��دم  اأي�صاً  اأو�صت 
ن�صيديهما. اتخذ العديد من االحتادات الريا�صية الدولية 
الكرة  يف  بيالرو�س  واأح��ي��ان��اً  رو�صيا  بحق  �صارمة  ت��داب��ري 
ال��ط��ائ��رة، ال��ت��زل��ج، ال��ب��ي��ات��ل��ون، ه��وك��ي اجل��ل��ي��د، الرغبي، 

املالكمة وال�صباحة...
بطولة  �صحب  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن  الطائرة،  الكرة  ويف 
وكانت  رو�صيا.  من  اآب/اأغ�صط�س  نهاية  يف  املقررة  العامل 
بولندا بطلة العامل وفرن�صا بطلة االأوملبياد قد حذرت من 

االن�صحاب بحال االبقاء على اال�صت�صافة الرو�صية.

قال االحتادان ال�صويدي والرنوجي للتزلج اإن الريا�صين 
الرو�س غري مرّحب بهم على اأرا�صيهم يف اآذار/مار�س، يف 

خطوة مماثلة لل�صلطات الربيطانية.
من  والبيالرو�صية  الرو�صية  املنتخبات  على  حظر  ُفر�س 
قبل االحتاد الدويل لهوكي اجلليد، ما يعني غياب رو�صيا 
االحتاد  اإىل  باال�صافة  فنلندا،  يف   2022 مونديال  ع��ن 
ال�صئيلة  الرو�صية  ل��الآم��ال  ح��داً  لي�صع  للرغبي،  العاملي 

بالتاأهل اإىل مونديال فرن�صا 2023.
مّت تعليق م�صاركة ثالثة اأندية رو�صية يف بطولة "يوروليغ" 
يف ك���رة ال�����ص��ل��ة، ف��ي��م��ا األ��غ��ى االحت����اد ال����دويل ل��ل��ت��زل��ج كل 
الدويل  االحت���اد  غ���رار  على  رو���ص��ي��ا،  يف  امل��ق��ررة  امل�صابقات 
يف  النا�صئن  مونديال  األغى  ال��ذي  وال�صباحة  للبادمنتون 

قازان الرو�صية يف اآب-اأغ�صط�س.
كما اأعلن اأكرب اأربعة احتادات مالكمة عدم اإقامة اأي نزال 

يف رو�صيا.
ال��دويل بوتن من احلزام  التايكواندو، ج��ّرد االحت��اد  ويف 
معترباً   ،2013 منذ  له  املمنوح  دان   9 الفخري  االأ���ص��َود 
"ال�صالم  اأن ت�صرفات مو�صكو تتعار�س مع روؤية الريا�صة 

اأغلى من االنت�صار".
فوري" مع  "مبفعول  �صراكته  ف�����ّس  اأي�����ص��اً  وي��ف��ا  واأع��ل��ن 
الرئي�صين  اأحد رعاته  "غازبروم"،  الرو�صي  الغاز  عمالق 

منذ العام 2012.
وُقّدرت قيمة العقد ب�40 مليون يورو �صنوياً، وفقاً لو�صائل 
اأبطال  دوري  تكاليف  تغّطي  وك��ان��ت  متخ�ص�صة،  اإع���الم 
اإىل  اإ�صافة  التي ينظمها ويفا،  الدولية  اأوروبا وامل�صابقات 

كاأ�س اأوروبا التي ت�صت�صيفها اأملانيا يف العام 2024.
غازبروم  مع  �صراكته  ف�صخ  العريق  االأمل��اين  �صالكه  واأعلن 
وم��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د االإن��ك��ل��ي��زي م���ع ���ص��رك��ة الطريان 

الرو�صية اأيروفلوت.
عامل  يف  الناعمة" الرو�صية  بعدما اأ�صبحت رمزاً لل�"قّوة 
 2014 اأومل��ب��ي��اد  ���ص��وت�����ص��ي، م�صيفة  ���ص��ُت��ح��رم  ال��ري��ا���ص��ة، 
الكربى،  واح��د  الفورموال  جائزة  ا�صتقبال  من  ال�صتوي، 
ليربتي ميديا  العامل  ق��رار من مالك حقوق بطولة  بعد 

االأمريكي.
يدر�س فريق ها�س عالقته امل�صتقبلية مع الراعي الرو�صي 
الرو�صي  ال�صائق  م�صتقبل  غام�صاً  يبدو  فيما  اأورال��ك��ايل، 
اأ�صبح  اأورال���ك���ايل.  م�����ص��وؤويل  اأح���د  م��ازي��ب��ن جن��ل  نيكيتا 
رومان اأبراموفيت�س �صخ�صية رئي�صة يف م�صهد كرة القدم 
ت�صل�صي  ن��ادي  امتالكه  منذ  عاماً   19 اآخ��ر  يف  االإنكليزية 
ان�صحب  اأوروب����ا م��رت��ن.  اأب��ط��ال  اإىل لقب دوري  وق��ي��ادت��ه 
منح  وج��ديل  غام�س  بيان  خ��الل  من  الرو�صي  امللياردير 
موؤ�ص�صته  اإىل  لندن  غ��رب  ن��ادي  ورع��اي��ة  اإدارة  �صلطة  فيه 

اخلريية.
اأما موناكو الفرن�صي، فال يزال متكتماً حيال م�صري مالكه 

الرو�صي امللياردير دمييرتي ريبولوفليف.
اخل�صوم  احجام  �صهدت  التي  الوحيدة  القدم  ك��رة  لي�صت 
على مواجهة الرو�س: يف القاهرة، رف�س منتخب اأوكرانيا 
للمبارزة مواجهة املنتخب الرو�صي يف كاأ�س العامل. طالب 
بالتحّرك.  امل�صرب  ك��رة  رابطتي  التن�س  والع��ب��ات  العبو 
بوتابوفا  اأنا�صتازيا  الرو�صية  مع  امل��ق��ّررة  مواجهتها  قبل 
الثالثاء يف مونتريي، اأعلنت االأوكرانية اإيلينا �صفيتولينا 
عدم مواجهة اأي خ�صمة رو�صية اأو بيالرو�صية، اإذا مل تكن 

م�صاركتهن حتت راية حمايدة.

اأبوظبي للزوارق ال�سريعة يختتم ا�ستعداداته 
للجولة االأوىل من مونديال »االإك�س كات«

•• اأبوظبي-وام:

االأربعاء  ال��ي��وم  ا���ص��ت��ع��دادات��ه  ال�����ص��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  يختتم 
التي  االإك�س كات،  ل��زوارق  العامل  االأوىل من بطولة  للم�صاركة يف اجلولة 
وتختتم  متوا�صلة  اأي��ام   4 وت�صتمر  الفجرية  اإم��ارة  يف  اخلمي�س  �صتنطلق 

االأحد املقبل.
ويدخل زورقا اأبوظبي 5 بقيادة ماجد املن�صوري ورا�صد الطاير، واأبوظبي 
4 بقيادة فالح املن�صوري و�صون تورنتي مناف�صات البطولة بهدف البحث 
حتقيق  ل�صمان  النقاط  وح�صد  االفتتاحية  اجلولة  يف  االأول  املركز  عن 
حتى  ال�صدارة  يف  اال�صتمرار  اأج��ل  من  للفريق  الدافع  توفر  قوية،  بداية 

اجلولة االأخرية واإحراز اللقب العاملي.
و�صتبداأ اإجراءات الفح�س والت�صجيل الر�صمي للمت�صابقن  غداً اخلمي�س 
وي�صتعد الفريق لدخول غمار جولة الفجرية ابتداء من يوم غد اخلمي�س، 
على اأن ينطلق �صباق اأف�صل زمن التمهيدي يوم اجلمعة املقبل، فيما �صيليه 
ال�صباق الرئي�صي  ال�صبت، و�صيكون اخلتام مع  ال�صباق الرئي�صي االأول يوم 

الثاين يوم االأحد.
وتوجه اأحمد ثاين الرميثي نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
للريا�صات البحرية الع�صو املنتدب بال�صكر اإىل ال�صيخ حممد بن �صلطان 
اإدارة النادي لدعمه املتوا�صل الأن�صطة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن خليفة 
فرق النادي يف خمتلف امل�صابقات �صواء احلديثة او الرتاثية، م�صريا اإىل اأن 
توفري اأف�صل برامج اإعداد للفرق ي�صهم يف حتقيق نتائج طيبة على كافة 

امل�صتويات املحلية والقارية والعاملية.
ال�صيف  يف  العاملية  البطوالت  يف  للم�صاركة  متكاملة  خطة  "لدينا  وق��ال: 
القادم لفريق اأبوظبي، �صيتم االإعالن عنها خالل الفرتة املقبلة، مع العلم 
باأن فرق النادي ت�صعى دائما للمناف�صة على املراكز االأوىل ومن�صات التتويج 

يف كافة البطوالت التي ت�صارك فيها".

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط ي�سيد بجهود 
وبرامج اأكادميية االحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن

•• اأبوظبي-وام:

ملنظمي  ال��دول��ي��ة  ال����دورة  لل�صطرجن  االآ���ص��ي��وي  اأك��ادمي��ي��ة االحت���اد  نظمت 
البطوالت للدول الناطقة باللغة العربية يف القارة االآ�صيوية و�صارك فيها 
36 منظما من 14 دولة، يف اإطار خطة االحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن لعام 

الدويل. االحتاد  مع  بالتعاون  وذلك   2022
االحتاد  رئي�س  نهيان  اآل  �صخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  واأ���ص��اد 
يف  واملحا�صرين  االآ�صيوي  االحت��اد  اأكادميية  بجهود  لل�صطرجن،  االآ�صيوي 
االآ�صيوي  واملدربن واحلكام، ومب�صاهمات اخلبري  املنظمن  دورات  تنظيم 
تعد قيمة م�صافة  التي  الرحيم  االإماراتي مهدي عبد  ال��دويل  واملحا�صر 
متمنياً  والتنظيمية،  التحكيمية  خلرباته  ال��ق��اري  االحت��اد  برامج  لكافة 
ك��ب��ري م��ن االإداري�����ن وال��دار���ص��ن ال�صتثمار دع���م االحتاد  م�����ص��ارك��ة ع���دد 

االآ�صيوي لكافة الدول يف جمال تاأهيل وتطوير الكوادر الفنية.
اأقيمت عن بعد من خالل تطبيق االت�صال  ال��دورة التي  وت�صمن برنامج 
املرئي" زووم" وحا�صر فيها اخلبري الدويل مهدي عبدالرحيم عدة حماور 
واللوائح  ال�صطرجن،  بطوالت  التقومي لربنامج  قواعد  رئي�صية متثلت يف 
لبطوالت  ال�صنوية  واجل��وائ��ز  اخل��ا���ص��ة،  وال��ب��ط��والت  للم�صابقات  العامة 
االحتاد الدويل، واإجراءات املناق�صة واملفا�صلة بن عرو�س الدول املتقدمة 
البطوالت  ال�صت�صافة  الفنية  والتعليمات  العاملية،  البطوالت  ال�صت�صافة 
الدولية، وقواعد الت�صنيف الدويل لالعبي ال�صطرجن، والقواعد التنظيمية 
االأ�صا�صية مل�صابقات ال�صطرجن الكال�صيكي وال�صريع واخلاطف وال�صطرجن 
الهجن ومعايري اختيار اأدوات ال�صطرجن ومقا�صاتها يف االأحداث الدولية.

�صهادات م�صاركة  الدار�صن  اأم�س، مت منح جميع  ال��دورة م�صاء  ومع ختام 
م��ع��ت��م��دة م��ن االحت����اد االآ����ص���ي���وي، ك��م��ا م��ن��ح االحت����اد ال����دويل لل�صطرجن 
االنتهاء من جميع  بعد  ال��ذي عقد  االختبار  للناجحن يف  ر�صمية  �صهادة 

املحا�صرات.

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

امل��دّرب االإ�صباين بيب غوارديوال جناحه جاك غريلي�س  دعا 
لتجاهل االنتقادات واإح�صاءاته ال�صعيفة، بعد بداية بطيئة 

يف مو�صمه االأول مع مان�ص�صرت �صيتي بطل اإنكلرتا.
املو�صم  مطلع  االحت���اد  ملعب  اىل  االإنكليزي  ال���دويل  و�صل 
احلايل من اأ�صتون فيال مقابل 100 مليون جنيه اإ�صرتليني 
الدوري  تاريخ  يف  قيا�صية  �صفقة  يف  دوالر(،  مليون   134(
قدمها  ال��ت��ي  امل�صتويات  بعد  يظهر  مل  اأن���ه  اإال  االن��ك��ل��ي��زي، 
متريرات  ومثلها  اأه��داف  بثالثة  مكتفًيا  ال�صابق  فريقه  مع 

حا�صمة يف جميع امل�صابقات.
االأول-دي�صمرب  ك��ان��ون  يف  مقابلة  يف  ع��اًم��ا  ال�26  اب��ن  اأق���ر 

ت�صجيل  لناحية  توقع  مما  اأ�صعب  ك��ان  االنتقال  اأن  املا�صي 
االهداف والتمريرات احلا�صمة.

اأن��ه �صعيد مب��ردود العبه. ق��ال على  اأن غ��واردي��وال �صّرح  اإال 
الثاين  امل�صتوى  من  بيرتبوره  م�صيفه  �صد  امل��ب��اراة  هام�س 
اإنكلرتا  كاأ�س  من  النهائي  ثمن  ال��دور  يف  )ت�صامبيون�صيب( 
وهذا  ال��ع��امل  يقوله  م��ا  اىل  ك��ث��رًيا  ا�صتمع  "رمبا  ال��ث��الث��اء 
اأمر خاطئ. نتحدث دائًما عن االإح�صاءات. يلعب الالعبون 
اأن  اأكرب خطاأ ممكن  االإح�صاءات، ولكن هذا  اأجل  اليوم من 

يقرتفوه".
وتابع "ال تقدم االإح�صاءات �صوى القليل من املعلومات التي 

ب�صكل  يلعب  الفريق  يجعلون  العبن  هناك  ولكن  نريدها، 
جيد ولي�صوا يف االإح�صاءات".

غاب غريلي�س عن اآخر اأربع مباريات ل�صيتي ب�صبب م�صكلة يف 
ال�صاق وبقي على دكة البدالء خالل الفوز اجلديل -1�صفر 
يلعب  اأن  املتوقع  ال�صبت، لكن من  ال��دوري  ايفرتون يف  على 
اإىل  اإن العبه �صيجد طريقه  �صد بيرتبوره. قال غوارديوال 
ال�صباك موؤكًدا يف الوقت ذاته اأن هذا لي�س دوره الرئي�صي يف 
هذه  لديه  لي�صت  هدًفا.   45 لي�صجل  ن�صرتيه  "مل  الفريق 
امليزة ولكن ميلك اأخرى. يلعب جيًدا، حًقا. ملا كنُت اأخربتكم 

لو كان ال يلعب جيًدا، ولكن هذه لي�صت حالته".

غوارديوال يدعو غريلي�س لتجاهل االنتقادات 



ملكة جمال اأوكرانية تتوعد اجلنود الرو�س 
يف  الر�صمي  ح�صابها  على  مبن�صور  اأوكرانية  جمال  ملكة  تعهدت 

االأوكرانية. احلدود  يعرب  رو�صي  مقاتل  اأي  بقن�س  "اإن�صتغرام"، 
 ،2015 �صنة  العاملية  اجلمال  مب�صابقة  اأوك��ران��ي��ا  ممثلة  ون�صرت 
اأن�صتا�صيا لينا، يف من�صور على "اإن�صتغرام"، �صورة لها وهي ترتدي 
ال�صورة  لينا  واأرف��ق��ت  حربيا.  �صالحا  وحت��م��ل  الع�صكري،  ال���زي 
مبن�صور جاء فيه: "كل من يفكر بعبور احلدود االأوكرانية �صيلقى 
االأوكراين  جي�صنا  "يقاتل  لينا:  قالت  اآخ��ر،  من�صور  ويف  حتفه". 

بطريقة رائعة جتعل الناتو يفكر باالن�صمام الأوكرانيا".
ك��ذل��ك ن�����ص��رت ل��ي��ن��ا ����ص���ورة جل��ن��ود ب��رف��ق��ة ال��رئ��ي�����س االأوك�����راين 
فولودميري زيلين�صكي، الذي و�صفته ب�"القائد احلقيقي القوي"، 
وفقما ذكرت �صبكة "�صكاي نيوز" الربيطانية. ودعت ملكة اجلمال 
االإ�صارات  ك��اف��ة  االأوك��ران��ي��ن، الإزال���ة  امل��واط��ن��ن  اآخ���ر،  يف من�صور 
االإر�صادية للطرقات، زاعمة باأن ذلك �صيعيق تقدم اجلنود الرو�س 

يف بالدها، اإن توغلوا فيها.
االأعمال  واإدارة  الت�صويق  يف  اإج���ازة  حتمل  لينا  اأن  بالذكر  جدير 
من جامعة "�صالفي�صتك" بكييف، وتتقن التحدث بخم�س لغات، 

و�صبق لها العمل كموديل ومديرة عالقات عامة يف تركيا.

انتقاما الأوكرانيا.. بحار يغرق يختا فاخرا
البحر  اإغ���راق يخت فاخر يف  اأوك����راين على حم��اول��ة  اأق���دم بحار 
االأبي�س املتو�صط، احتجاجا على العمليات الع�صكرية الرو�صية يف 
اأوكرانيا. وتبلغ قيمة اليخت "ليدي اأنا�صتا�صيا" قرابة 7 مالين 
دوالر، وتعود ملكيته الألك�صاندر ميجيف، الرئي�س ال�صابق ل�صركة 
"طائرات املروحية الرو�صية"، والتي ا�صتحوذت على �صركة ت�صنيع 
االأ�صلحة "رو�صتيك". واأ�صارت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
اإىل اأن البحار االأوكراين الذي مل يك�صف عن ا�صمه، حاول اإغراق 

اليخت يف مايوركا قبالة ال�صاحل اجلنوبي ال�صرقي الإ�صبانيا.
اأرجعها  التي  التخريب"  "حماولة  االإ�صبانية  ال�صرطة  واأحبطت 
قتل  يف  ت�صتخدم  اأ�صلحة  يبيع  اليخت  م��ال��ك  ك��ون  اإىل  منفذها 
ولو  االإط��الق،  بالندم على  اأ�صعر  "ال  البحار:  وقال  االأوكرانين. 

رجعي بي الزمن اإىل الوراء لكررت ما كنت اأنوي القيام به".
وذكرت و�صائل اإعالم اإ�صبانية، اأن البحار قرر اإغراق اليخت الذي 
ي�صل طولها ل�156 قدما، بعد بدء الهجوم الرو�صي على اأوكرانيا، 

عن طريق فتح �صمامات املاء باملركب الذي ي�صم 5 مق�صورات.

�سديق بوتن .. �سيغال يعلق على "غزو اأوكرانيا"
ب�صداقته  املعروف  �صيغال،  �صتيفن  االأمريكية  ال�صينما  جنم  حتدث 
الرو�صي  الغزو  من  موقفه  عن  بوتن،  فالدميري  الرو�صي  للرئي�س 
الأوكرانيا الذي بداأ اخلمي�س. وقال �صيغال، الذي يحمل اجلن�صيات 
االأمريكية والرو�صية وال�صربية، اإن "لدى معظمنا اأ�صدقاء وعائلة 
يف كل من رو�صيا واأوكرانيا". وتابع يف حديثه ل�صبكة "فوك�س نيوز" 
االإخبارية االأمريكية: "اإنني اأنظر اإىل البلدين كعائلة واحدة، واأعتقد 
اإثارة اخلالف بن  اأن كيانا خارجيا ينفق مبالغ �صخمة بهدف  حقا 
البلدين". واأو�صح جنم هوليوود البالغ من العمر 69 عاما: "اأدعو 
اهلل اأن يتو�صل البلدان اإىل حل اإيجابي و�صلمي، ميكنهما من خالله 
العي�س معا واالزدهار معا ب�صالم". ويرتبط �صيغال مع بوتن بعالقة 
�صداقة قوية، ودافع كثريا عن �صيا�صاته مبا يف ذلك �صم مو�صكو ل�صبه 
جزيرة القرم عام 2014، مما دفع كييف اإىل اتخاذ قرار مبنعه من 
2016 ح�صل املمثل ال�صهري  5 �صنوات. ويف عام  اأوكرانيا ملدة  دخول 
على اجلن�صية الرو�صية، كما عينته مو�صكو عام 2018 مبعوثا خا�صا 

للعالقات االإن�صانية مع الواليات املتحدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تداعيات غزو رو�سيا الأوكرانيا ت�سل الف�ساء
تبحث وكالة الطريان والف�صاء االأمريكية )نا�صا( عن بدائل الإبقاء حمطة الف�صاء الدولية تعمل بفعالية  دون 

م�صاعدة رو�صية، وذلك ردا على العمليات الع�صكرية التي تنفذها مو�صكو يف اأوكرانيا.
ويتوىل اجلانب االأمريكي م�صوؤولية توفري الطاقة ملحطة الف�صاء الدولية، بينما تنح�صر مهام رو�صيا يف االإبقاء 
على املحطة طافية يف الف�صاء، وتوجيهها با�صتخدام املركبة "بروغر�س"، التي متنح املحطة دفعة دورية للحفاظ 
على ارتفاعها. وكان رئي�س وكالة الف�صاء الرو�صية دميرتي روغوزين حذر الواليات املتحدة من قرار رو�صي حمتمل 
باإنهاء التعاون فيما يتعلق مبحطة الف�صاء الدولية، ردا على العقوبات االأمريكية التي فر�صت على بالده، مما دفع 

اإىل البحث عن بدائل الإبقاء املحطة تعمل كاملعتاد.
وكبديل للدور الرو�صي، قالت رئي�صة برنامج رحالت الف�صاء التجارية يف "نا�صا" كاثي لوديرز، اإن �صركة الطريان 

والدفاع االأمريكية "نورثروب غرومان" عر�صت خدماتها فيما يتعلق بت�صغيل حمطة الف�صاء الدولية.
وقالت لوديرز: "العمليات يف املحطة الف�صائية ت�صري ب�صكل جيد، وال موؤ�صرات لدينا على تراجع التزام الرو�س".

واأ�صافت: "ومع ذلك، فاإننا نبحث دائما عن احل�صول على مزيد من املرونة الت�صغيلية، كما يبحث مزودو ال�صحن 
لدينا يف كيفية اإ�صافة قدرات خمتلفة"، ح�صبما نقلت �صحيفة "غارديان" الربيطانية. وتابعت امل�صوؤولة يف "نا�صا": 
"�صيكون من ال�صعب جدا علينا اأن نعمل مبفردنا. حمطة الف�صاء الدولية متثل �صراكة عاملية ي�صاهم فيها اجلميع. 

�صيكون يوما حزينا للمحطة اإذا مل نتمكن من اال�صتمرار يف العمل ب�صالم يف الف�صاء".
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كيف تتفوق جوائز نقابة ممثلي ال�سا�سة على االأو�سكار؟
ال�صينما  املمثلن يف  ال�صا�صة  نقابة ممثلي  1995، كرمت جوائز  عام  منذ 
باختيار  منف�صلتن  جلنتن  من  اأع�صاء  يقوم  ق�صم،  كل  ويف  والتلفزيون. 
نقابة  احت��اد  الأع�صاء  ميكن  املرحلة،  هذه  ويف  املحددة.  للفئات  املر�صحن 
على  الت�صويت  وال��رادي��و  التلفزيون  لفناين  االأمريكية  ال�صا�صة  ممثلي 
�صيخرجون  املمثلن  اأي  �صخ�س  األ���ف   160 م��ن  اأك���ر  وي��ق��رر  ال��ف��ائ��زي��ن، 
االأف��الم، ت�صمل جوائز نقابة  فائزين يف ليلة توزيع اجلوائز. ومن ناحية 
القيادية  االأدوار  اجل��وائ��ز  ه��ذه  وتغطي  ف��ئ��ات،  �صت  على  ال�صا�صة  ممثلي 
والداعمة للممثلن الذكور واالإناث، واالأداء من قبل فريق املمثلن، وعدد 
ي�صتمل عليها حفل  التي  الفئات  واعتماًدا على عدد  االأخ��رى.  الفئات  من 
املحررين  م��ن  ق��د يجد جمموعة متنوعة  االأح��ي��ان،  م��ن  م��ع��ن، يف كثري 
 - ذل��ك  اإىل  وم��ا  الب�صرية،  امل��وؤث��رات  االأزي���اء وفناين  وامللحنن وم�صممي 
اأنف�صهم مع كاأ�س تقديري لعملهم ال�صاق. وت�صمل جوائز االأو�صكار 23 فئة 
ت�صم العديد من هذه الفئات. ومع ذلك، كما اأ�صار الكثريون يف ال�صناعة 
بفرق  فئة لالعرتاف  اإىل  تفتقر  االأو�صكار  ت��زال جوائز  ال  روتيني،  ب�صكل 
ال�صا�صة  ممثلي  نقابة  جوائز  كرمت  اأخ���رى،  ناحية  من  امل��ث��رية.  االأع��م��ال 
عام  منذ  فيلم  يف  املجازفة  اأدوار  ممثلي  جمموعة  الأف�صل  املتميز  االأداء 
2007، وفاز Bourne Ultimatum يف حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي 
 The Dark ال�صا�صة الرابع ع�صر، ومن بن الفائزين ال�صابقن االآخرين
 ،Knight، Skyfall، Mad Max: Fury Road، Black Panther
وكان فيلم Wonder Woman 1984 اأحدث فيلم يفوز بهذه الفئة، 

بح�صب موقع ت�صيت �صيت.

كامرببات�س د�ّسن جنمته على ر�سيف ال�سهرة
الفن  ر�صيف  على  جنمته  كامرببات�س  بنديكت  الربيطاين  املمثل  د�ّصن 
التي  االأو�صكار  جوائز  توزيع  حفلة  من  اأ�صابيع  قبل  هولييود  يف  وال�صهرة 

�صيكون اأحد املناف�صن عليها �صمن فئة اأف�صل ممثل.
وتلقى بطل فيلم "ذي باور اأوف ذي دوغ" اأمام جنمة ال�صهرة اخلا�صة به 
فيلم  خم��رج  وم��ن  فريج  "مارفل" كيفن  ا�صتديوهات  رئي�س  من  اإ���ص��ادات 

اأبرامز. جاي  وورز" جاي  "�صتار  اأجزاء  من  تريك" واثنن  "�صتار 
الفيلم  �صرتينج" يف  "دكتور  دور  جم��دداً  يتوىل  ال��ذي  كامرببات�س  وق��ال 
اجلديد ال�صتديوهات "مارفل" املقرر عر�صه يف ايار/مايو اإن هذه النجمة 

يف هوليوود "�صرف كبري جداً".
وندد املمثل يف كلمته اأمام املعجبن املحت�صدين، بالغزو الرو�صي الأوكرانيا 

ودعا اإىل التعبئة ملواجهة هذا الهجوم.
واأ�صاف "مل نعد ن�صتطيع البقاء يف مناأى. الوقت لي�س للك�صل يف التحرك 
ا�صغطوا   ... االإن�صان  "ادعموا منظمات حقوق  وق��ال:  اأن نتحرك".  يجب 

على �صيا�صييكم، وم�صارفكم، وقطاعاتكم االقت�صادية".

كارينا كابور تخطف 
االأنظار باإطللة �ساحرة

اأطلت املمثلة الهندية  كارينا كابور  
ب�������ص���ورة جديدة  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
ن�صرتها يف �صفحتها اخلا�صة على 

موقع التوا�صل االجتماعي.
اأناقتها  ب��ك��ام��ل  ك���اب���ور  وظ���ه���رت 
تاركة  البحر  على  ق�صري  بف�صتان 
كتفيها  ع���ل���ى  م���ن�������ص���داًل  ���ص��ع��ره��ا 
بت�صريحة ناعمة، ولقيت اإطاللتها 
املتابعن  ك��ب��ري م��ن  اإع���ج���اب ع���دد 

الذين تركوا تعليقات مادحة لها.
متابعيها  ف����اج����اأة  ك���اب���ور  وك���ان���ت 
بفيديو جديد يف �صفحتها اخلا�صة 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
خمتلفة  ريا�صية  مبالب�س  ظهرت 

بجل�صة ت�صوير الفتة.
الكبري  التغيري  االأن��ظ��ار  وم��ا لفت 
ال���ذي ط���راأ ع��ل��ى وزن ك��اب��ور التي 
وخ�صرت  ت���ام���ة  ب��ر���ص��اق��ة  ظ���ه���رت 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ك��ي��ل��وغ��رام��ات التي 

بدت بو�صوح عليها.

كوك�سال بابا يثري 
اجلدل يف م�سر

الرتكي  ال��ب��ل��وج��ر  زي������ارة  اأث�������ارت 
م�صر،  اإىل  بابا  كوك�صال  ال�صهري 
مواقع  رواد  ب���ن  وج�����دال  ���ص��ج��ة 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وع���دد من 

النواب يف م�صر.
اأثناء  اأن��ه  النواب،  من  واعتربعدد 
بابا  ك���وك�������ص���ال  ال���ب���ل���وج���ر  زي�������ارة 
امل�����ص��ري حيث  العلم  اإه��ان��ة  ج��رت 
ع�صو  عجمي  غ���ادة  النائبة  ق��ال��ت 
جمل�س النواب يف مداخلة هاتفية 
اإنها  النهار"،  "اآخر  ب��رن��ام��ج  م��ع 
�صتتقدم بطلب اإحاطة ب�صبب زيارة 
ا�صتقباله  وط��ري��ق��ة  ب��اب��ا  كوك�صال 
داخ����ل م�����ص��ر وم����ا ح����دث ب��ه��ا من 
جت���اوزات وب��االأخ�����س اإه��ان��ة العلم 

امل�صري.
ب���اأن���ه���ا تقدر  ال���ن���ائ���ب���ة  واأ�����ص����اف����ت 
"لكن ح��دي��ث��ه يف  ب���اب���ا،  ك��وك�����ص��ال 
ال���ف���ي���دي���وه���ات ي��ت��ن��اف��ى م����ع قيم 
العلم  و���ص��ع  اأن  ك��م��ا  امل�����ص��ري��ن، 
امل�����ص��ري خ��ل��ف��ه ع��ل��ى ك��ر���ص��ي عال 
م��رف��و���س مت���ام���ا، وه�����ذه االأم�����ور 
م�صتوى  ع���ل���ى  ت����ك����ون  اأن  ي���ج���ب 
اأخرى  طريقة  وه��ن��اك  امل�صوؤولية 

لعمل دعاية حمرتمة جدا".
ال��رتك��ي كوك�صال  ال��ب��ل��وج��ر  وك���ان 
ب��اب��ا ق���د زار م�����ص��ر خ���الل االأي����ام 
مطاعم  الأح���د  ل��ل��رتوي��ج  املا�صية، 
اأكتوبر،   6 م��دي��ن��ة  يف  امل�����ص��وي��ات 
ب����اب����ا عند  وا����ص���ت���ق���ب���ل ك���وك�������ص���ال 
و�صوله اإىل املطار بطريقة مثرية 
�صيارة  بانتظاره  كانت  اإذ  للجدل، 
�صخ�صيون  حرا�س  وراف��ق��ه  فارهة 

وع�صرات الكامريات واملعجبون.

ليدي غاغا ت�سافر اإىل لندن 
حل�سور جوائز البافتا 

اأن ت�صافر  العاملية  ليدي غاغا   النجمة  قررت 
توزيع  احتفال  يف  حا�صرة  لتكون  لندن  اإىل 

جوائز البافتا يف 13 اآذار - مار�س القادم.
ممثلة  اأف�����ص��ل  لفئة  غ��اغ��ا  ل��ي��دي  تر�صيح  مت 
  House of Gucci  ف��ي��ل��م يف  دوره�����ا  ع���ن 
اأح��د موؤ�ص�صي عالمة  حيث لعبت دور زوج��ة 

غوت�صي، موريزيو غوت�صي.
مل ت�صتطع النجمة العاملية البالغة من العمر 
عند   2019 ع��ام  بالرحلة  تقوم  ان  عاماً   35
يف  ل��دوره��ا  ممثلة  اأف�صل  جل��ائ��زة  تر�صيحها 
اأعمالها  فيلم  A Star is born  الأن ج��دول 
ال�صنتن  بعد  لكن  ب��االل��ت��زام��ات.  مليئاً  ك��ان 
تقريباً،  االأح���داث  من  الفارغتن  املا�صيتن 
ت�صافر  واأن  الفر�صة  تلتقط  اأن  غاغا  ق��ررت 
ال�صينما  ل��الح��ت��ف��ال يف  ل��ي��ل��ة  اأه����م  حل�����ص��ور 

الربيطانية.

يقتل اأطفاله بالر�سا�س ثم ينتحر 
رجاًل  اأّن  االأمريكية  كاليفورنيا  والي��ة  يف  ال�صرطة  اأعلنت 
فقتل  ���ص��اك��رام��ن��ت��و  م��دي��ن��ة  كني�صة يف  داخ����ل  ال���ن���ار  اأط���ل���ق 
وقال  انتحر.  ثم  الثالثة،  اأطفاله  بينهم  اأ�صخا�س،  اأربعة 
ال�صرجنت رود غرا�صمان يف موؤمتر �صحفي اإّنه "يف ال�صاعة 
17:07 من بعد ظهر اليوم تلّقينا مكاملة بخ�صو�س اإطالق 
اأب  ه��و  بالغاً،  رج��اًل  "اكت�صفنا  واأ���ص��اف  الكني�صة".  يف  ن��ار 
اأطلق النار وقتل اأطفاله الثالثة الذين تقّل اأعمارهم عن 
15 عاماً، كما ق�صى �صخ�س خام�س اأي�صاً"، دون اأن يتمّكن 
ببقية  �صلة  على  اخلام�س  القتيل  ك��ان  اإذا  م��ا  حتديد  م��ن 
ال�صحايا اأم ال. واأو�صح اأّنه بعد اأن ارتكب هذه املجزرة انتحر 
باإطالق النار على نف�صه. ورّجح غرا�صمان اأن تكون املجزرة 
ناجمة عن "عنف اأ�صري". ومل تتمّكن �صرطة �صاكرامنتو يف 
هذه املرحلة من تو�صيح �صبب وجود مطلق النار وال�صحايا 
اأعرب  تويرت  على  تغريدة  ويف  ال�صغرية.  الكني�صة  هذه  يف 
"العبثي".  القتل  لهذا  اأ�صفه  عن  كاليفورنيا  والي��ة  حاكم 
وكتب غافن نيو�صوم "وقع عمل عنف عبثي اآخر با�صتخدام 
امل��رة يف ديارنا. يف كني�صة كان  اأمريكا، هذه  ن��اري يف  �صالح 

فيها اأطفال"، موؤّكداً اأّنه "مرعوب متاماً" مما جرى.

لوحة ب�30 دوالرا .. �ستباع مبليني 
ُتعر�س  بال�صدفة،  دوالرا   30 �صراوؤها مقابل  اأن مت  بعد 
قبل  م��ن  ر�صمها  مت  ع�صر،  ال�صاد�س  للقرن  تعود  لوحة 
يفوق  مببلغ  للبيع  اأملانيا،  يف  النه�صة  ع�صر  رم��وز  اأح��د 
 Agnews" م���زادات  ل��دار  ووف��ق��ا  دوالر.  مالين  ال�10 
حتمل  التي  اللوحة  متلك  والتي  لندن،  Gallery" يف 
اإىل  يعود  الفني  العمل  ف��اإن  والطفل،  "العذراء  ع��ن��وان 
اأعظم فنان  1528، ويعد  األربخت دورر، الذي تويف عام 
اأمل��اين يف ع�صره واأح��د اأهم الفنانن واملفكرين يف ع�صر 
اأنه  بيان،  امل���زادات يف  دار  واأو�صحت  االأوروب��ي��ة.  النه�صة 
بعمق  واإرثه  الفنية  دورر  رحلة  درا�صة  متت  الأنه  "نظرا 
منذ وفاته، فاإنه من النادر جدا العثور على اأعمال غري 
"مو�صع  ك��ان  ال��ر���ص��م  ه��ذا  اأن  اإىل  له"، الف��ت��ة  م��ع��روف��ة 

اهتمام كبري منذ اإعادة اكت�صافه".
وعن الطريقة التي متت فيها اإعادة اكت�صاف هذه اللوحة، 
قال كليفورد �صورير، وهو جامع اأعمال فنية يف بو�صطن، 
النادر،  الفني  العمل  �صاهد  اإن��ه  امل��زادات،  ل��دار  وم�صت�صار 
الذي يعتقد اأنه مت االنتهاء منه عام 1503، "بال�صدفة 

يف طريقه اإىل حفل يف ما�صات�صو�صت�س عام 2019".

ديزين تعّلق طرح اأفلمها يف رو�سيا 
دور  اأفالمها يف  "ديزين" اأّنها عّلقت طرح  �صركة  اأعلنت 
ال�صينما يف رو�صيا ب�صبب غزوها جارتها اأوكرانيا، ليحذو 
ب��ذل��ك ع��م��الق ال��رتف��ي��ه االأم���ريك���ي ح���ذو ال��ع��دي��د من 
�صواء  البلد،  هذا  من  االن�صحاب  اختارت  التي  ال�صركات 
اإىل  "بالنظر  اإّن��ه  بيان  دائماً. وقالت ديزين يف  اأو  موؤقتاً 
الغزو غري املرّبر الأوكرانيا ولالأزمة االإن�صانية املاأ�صاوية، 
فاإّننا نعّلق طرح اأفالم يف �صاالت ال�صينما يف رو�صيا، مبا 
واأ�صافت  اآلريت".  "ريد  لبي�صكار  املقبل  الفيلم  ذلك  يف 
"�صنّتخذ قرارات جتارية م�صتقبلية تبعاً لتطّور الو�صع". 
مع  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  تعمل  اأّن��ه��ا  اإىل  ال�صركة  ولفتت 
منظمات غري حكومية لتقدمي م�صاعدات طارئة واأ�صكال 

اأخرى من امل�صاعدات االإن�صانية لالجئن.

اأول بعثة خا�سة بالكامل اإىل الف�ساء ت�ستعد للنطلق
اأول رحلة  االأرب��ع��ة �صمن ط��اق��م  االأع�����ص��اء  ي��ات 
خا�صة بالكامل اإىل حمطة الف�صاء الدولية على 
اأمّت اال�صتعداد بف�صل تدريبات خ�صعوا لها طوال 
"�صباي�س  اأ�صهر، لالإقالع يف �صاروخ تابع ل�صركة 
اإك�س" من قاعدة كاب كانافريال يف فلوريدا نحو 

وجهتهم يف 30 اآذار-مار�س.
ومن املتوقع اأن ت�صتغرق مهمةAx-1 ع�صرة اأيام، 
���ص��ت��ك��ون ث��م��ان��ي��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى يف امل��ح��ط��ة. وت�صم 
ال��رح��ل��ة ث��الث��ة رج���ال اأع��م��ال، اأح��ده��م اأمريكي 
اإ�صرائيلي، دفع كل منهم  واالآخ��ر كندي والثالث 
ع�صرات مالين الدوالرات، باالإ�صافة اإىل مايكل 
لوبيز-األيغريا، وهو رائد �صابق يف "نا�صا" �صبق اأن 

�صارك يف بعثات اإىل حمطة الف�صاء الدولية.
واأكد األيغريا يف موؤمتر �صحفي ُعقد  اأم�س االأول 
"�صياحاً  لي�صوا  البعثة  يف  امل�صاركن  اأّن  االثنن 
"لي�صت  ال��رح��ل��ة  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��دداً  ف�صائين"، 

عطلة".
تنظم  �صباي�س" التي  "اأك�صيوم  �صركة  رئي�س  اأم��ا 

الركاب  اإّن  ف��ق��ال  �صوفريديني  م��اي��ك��ل  ال��رح��ل��ة 
روؤية  بهدف  املحطة  اإىل  الرخلة  يف  ي�صاركون  ال 

املكان، "بل الإجراء اأبحاث مهمة".
ومن املرتقب اأن يجري هوؤالء 26 جتربة علمية 
يف املجموع تتمحور على موا�صيع عّدة من بينها 
بالتعاون مع  القلب،  اأو �صحة  اخلاليا اجلذعية 
و�صريكز  االأر���س.  على  املوجودة  البحوث  مراكز 
بحث اآخر على التحكم الذاتي للمركبة يف حالة 

انعدام اجلاذبية.
روبن  ال��دول��ي��ة  الف�صاء  حمطة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
يخططون  اخلا�صن  الف�صاء  رواد  "اإّن  غايتنز 
و�صيغتنم  حقيقي".  ت��اأث��ري  ذات  اأب��ح��اث  الإج���راء 
الطاقم كذلك الفر�صة ليحمل معه اإىل االأر�س 

نتائج جتارب اأجرتها "نا�صا" يف املحطة.
يف  ت��دري��ب��ات  تلقى  ال���ذي  الط����اق������م  و�صي�����عمل 
"�صباي�س  �صركة  ويف  هيو�صنت  يف  "نا�صا"  وكالة 
من  االأم��ريك��ي  اجل���زء  يف  كاليفورنيا،  اإك�س" يف 

املحطة.

جانينا جافانكار لدى ح�سورها حفل توزيع جو�ئز نقابة ممثلي �ل�سا�سة �لـ 28, يف �سانتا مونيكا, كاليفورنيا. رويرتز

ريتا اأورا تذهل احل�سور 
باأناقتها يف ميلن

تاألقت الفنانة الربيطانية  ريتا اورا  خالل اأ�صبوع املو�صة يف ميالن اإىل جانب 
حبيبها تايكا وايتيتي.

امل�صمم  اورا خالل ح�صورها حلفل جوائز  Bulgari  جامب�صوت من  ارت��دت 
لربيع   Haute Couture جمموعته  من  روالن   العاملي  �صتيفان  الفرن�صي 
2022. تتميز هذه البدلة الطويلة الرائعة من ال�صوف باللون االبي�س بو�صع 
اإىل  الرقبة  ال�صروال وجيوب عميقة. كما هناك تف�صيل ت�صميمي ميتد من 

كعب الظهر مذهل باأناقته.
اأ���ص��اف��ت ري��ت��ا زوًج����ا م��ن ال��ق��ف��ازات ال��ب��ي�����ص��اء ع��ل��ى ذراع��ي��ه��ا وجم��م��وع��ة من 
املجوهرات املر�صعة باملا�س والف�صة والذهب لتزين اإطاللتها. �صرحت �صعرها 

ب�صكل كعكة منخف�صة ناعمة وو�صعت ماكياجاً متنا�صقاً مع اإطاللتها.


