�أزمة �أوكرانيا ُتلقي بظاللها على
ليبيا ..القمح يف مهب الغالء

�ص 07

جناح اال�ستدامة تريا يف �إك�سبو
 2020دبي يحتفي بزائره املليون

•• طرابل�س-وكاالت:

�شهدت الأ�سواق الليبية ارتفاعًا حادًّا يف �أ�سعار القمح والدقيق وذلك ت�أ ّث ًرا بالأزمة
الأوكرانية الرو�سية .وو�صل قنطار الدقيق يف ليبيا �إىل  275دينا ًرا بعد �أن كان
�سعره  210دينارات قبل الأزمة ،مع تو ّقعات بزيادة �أكرث بكثري عن هذا احلد.
وقال نقيب اخلبازين يف ليبيا� ،أخري�ص �أبو القا�سم� ،إن �سعر قنطار الدقيق و�صل
ريا مِ ��ن ّ
جت��ار اجلملة
ال�سبت� ،إىل  275دي�ن��ا ًرا بعد �أن ك��ان �أم�س  ،210و�إن كث ً
�أغلقوا حمالهم �أمام هذا االرتفاع الهائل ،معر ًبا عن ا�ستغرابه بالتحجج باحلرب
يف �أوكرانيا مع �أن املح�صول املزمع توريده لليبيا منها ما زال يف طور الزراعة.
و�أ�شار �إىل �أن �أ�صحاب املخابز لديهم خمزون يكفي ليومني �أو ثالثة �أيام ،وننتظر
تدخّ ل الدولة وو�ضع ما يلزم من �إجراءات ملنع تفاقم الو�ضع هناك.
ور�أى خرباء اقت�صاد حتدّثوا ل�سكاي نيوز عربية� ،أن ليبيا يجب �أن تتحرك مِ ن الآن
ل�سد العجز ومنع حدوث �أزمة يف الأ�سعار وتوافر ال�سلع الغذائية جراء الأزمة.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:29 ........
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الفجر الريا�ضي

ختام ناجح للن�سخة الأوىل الإفريقية والن�سخة
ال�ساد�سة العربية لـ “حماربي الإمارات”
 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أوروبا تكثف �إمدادات الأ�سلحة لأوكرانيا  ..وبوتني ي�ضع القوات النووية يف حالة ت�أهب ق�صوى

رو�سيا و�أوكرانيا تبد�آن مفاو�ضات عند احلدود مع بيالرو�س
•• عوا�صم-وكاالت:

التجارة اخلارجية غري النفطية للإمارات تقرتب من  1.9تريليون درهم يف 2021

حممد بن را�شد :انطالقتنا بعد كوفيد قوية
ومنونا االقت�صادي ت�صاعدي والقادم �أجمل

•• دبي-الفجر:

قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف تغريدة على ح�ساب �سموه
ال�شخ�صي يف (تويرت)� :ضمن تطورات الدولة االقت�صادية حققت جتارتنا
اخلارجية غري النفطية يف  ٢٠٢١قفزة بن�سبة  ٪٢٧عن ال�سنة التي قبلها
و ٪١١عن  ،٢٠١٩حيث بلغت  ١.٩تريليون دره��م  ..انطالقتنا بعد كوفيد
قوية..ومنونا االقت�صادي ت�صاعدي..وابتعادنا عن االعتماد على النفط
ي�صل ملرحلة اال�ستدامة ..والقادم �أجمل ب�إذن اهلل( ..التفا�صيل �ص)14

بريطانيا تتوقع �أن تطول
احلرب يف �أوكرانيا ل�سنوات

•• لندن-وكاالت:

�أك � � � � � � ��ددت وزي � � � � � ��رة اخل� ��ارج � �ي� ��ة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة ل� �ي ��ز ت � ��رو� � ��س �أن
ب�لاده��ا تتوقع ط��ول �أم��د احلرب
يف �أوك��ران�ي��ا ل�سنوات ،م�شرية �إىل
�أن لندن ت��در���س الآن كيف ميكن
م�ساعدة الالجئني من �أوكرانيا.
وح �� �ض��ت ال� ��وزي� ��رة الربيطانية
ال ��رو� ��س ع �ل��ى ع ��دم ت���ص�ع�ي��د هذا
النزاع ،الفتة �إىل ان هذا قد يكون
بداية النهاية للرئي�س بوتني.
ك� ��ذل� ��ك� ،أو�� �ض� �ح ��ت �أن ال� �ق ��وات
الأوك��ران �ي��ة م�ستمرة يف مقاومة
التدخل الرو�سي ،م�شرية �إىل �أن
بريطانيا �ستدعم خ�لال اجتماع
جم �م��وع��ة ال �� �س �ب��ع و�� �ض ��ع �سقف
ل�صادرات رو�سيا من النفط.

�أم��ر الرئي�س ال��رو��س��ي فالدميري
ب��وت�ين ق�ي��ادت��ه الع�سكرية بو�ضع
ق� ��وات ال� ��ردع ال��رو� �س �ي��ة وذل� ��ك يف
�إ� �ش��ارة �إىل ال��وح��دات ال�ت��ي ت�ضم
�أ� �س �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة يف ح ��ال ��ة ت�أهب
ق�صوى م�شريا �إىل الت�صريحات
ال �ع��دائ �ي��ة ل��زع �م��اء ح �ل��ف �شمال
الأطل�سي والعقوبات االقت�صادية
�ضد مو�سكو.
و�صرح بوتني خالل لقاء مع قادته
الع�سكريني نقله التلفزيون �آمر
وزارة الدفاع ورئي�س هيئة الأركان
ب��و� �ض��ع ق � ��وات ال � ��ردع يف اجلي�ش
الرو�سي يف ح��ال الت�أهب اخلا�صة
للقتال.
و�أج� � � ��اب وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع �سريغي
�شويغو مفهوم.
وقال بوتني يف التلفزيون الر�سمي
كما ترون ،ال تتخذ الدول الغربية
ف �ق��ط �إج� � � ��راءات غ�ي�ر ودي� ��ة �ضد
بلدنا يف البعد االقت�صادي� -أعني
ال �ع �ق��وب��ات غ�ي�ر ال �ق��ان��ون �ي��ة التي
يعرفها اجلميع جيدا ،-ولكن � ً
أي�ضا
كبار امل�س�ؤولني يف الدول الرئي�سية
يف حلف �شمال الأطل�سي ي�سمحون

لأن�ف���س�ه��م ب� � ��الإدالء بت�صريحات
عدائية فيما يتعلق ببلدنا.
وردت ال���س�ف�يرة الأم��ري�ك�ي��ة لدى
الأمم امل� �ت� �ح ��دة ل �ي �ن��دا توما�س
جرينفيلد ام ����س الأح� ��د �إن �أمر
الرئي�س ف�لادمي�ير بوتني بو�ضع
ق��وات ال��ردع الرو�سية التي ت�شمل
�أ� �س �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة يف ح ��ال ��ة ت�أهب
ق�صوى يعد ت�صعيدا غري مقبول.
وق��ال��ت يف مقابلة م��ع �شبكة �سي
ب��ي �إ���س �إن ه��ذا يعني �أن الرئي�س
ب ��وت �ي�ن ي ��وا�� �ص ��ل ت �� �ص �ع �ي��د ه ��ذه
احلرب بطريقة غري مقبولة على
الإط�ل�اق وعلينا �أن نوا�صل وقف
�أفعاله ب�أقوى طريقة ممكنة.
ج� � ��اء ه� � ��ذا يف وق� � ��ت ب � � � ��د�أت فيه
مفاو�ضات رو�سية �أوك��ران�ي��ة على
حدود بيالرو�سيا و�أعلنت الرئا�سة
الأوكرانية الأحد �أنها وافقت على
�إجراء حمادثات مع رو�سيا و�ستعقد
ع�ل��ى احل ��دود م��ع ب�ي�لارو���س قرب
ت���ش�يرن��وب�ي��ل ،يف ق ��رار ات �خ��ذ بعد
و�ساطة من الرئي�س البيالرو�سي
�ألك�سندر لوكا�شنكو.
وكتبت الرئا�سة الأوك��ران �ي��ة على
ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة �إن الوفد
الأوكراين �سيلتقي الوفد الرو�سي

�أملانيا تخ�ص�ص مائة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية

احرتاق �أكرب طائرة �شحن
يف العامل يف ق�صف رو�سي

�أعلن امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س الأح��د �أن �أملانيا �ست�ستثمر مائة
مليار يورو يف املعدات الع�سكرية هذا العام و�ستخ�ص�ص �أكرث من 2%
من �إجمايل ناجتها الداخلي للدفاع �سنويا.
و�أف� ��اد �شولت�س ال�برمل��ان �سن�ؤ�س�س ��ص�ن��دوق��ا خ��ا��ص��ا للجي�ش الأمل ��اين
ال�ستخدامه لال�ستثمارات يف جم��ال ال��دف��اع ،بعدما دف��ع غ��زو رو�سيا
لأوكرانيا �أكرب قوة اقت�صادية يف �أوروبا �إىل تغيري �سيا�ستها الع�سكرية.
و�أ�ضاف من الآن ف�صاعدا  -العام تلو الآخ��ر � -سن�ستثمر �أك�ثر من 2
باملئة من �إجمايل الناجت الداخلي يف الدفاع ،م�شريا �إىل �ضرورة �إدراج
ال�صندوق اخلا�ص للجي�ش يف الد�ستور.
وت�ع�ت��زم احل�ك��وم��ة الأمل��ان �ي��ة ،اع �ت �ب��ا ًرا م��ن ه��ذا ال �ع��ام ،تخ�صي�ص مبلغ
ا�ستثنائي بقيمة  100مليار ي��ورو للم�ساعدة يف اال�ستثمارات التي
يحتاجها اجلي�ش الأملاين ب�شدة.
ومنذ نهاية احل��رب ال�ب��اردة ،ق ّل�صت �أملانيا حجم جي�شها ب�شكل كبري،
من نحو � 500ألف �شخ�ص عندما اتحّ دت البالد يف العام � 1990إىل
� 200ألف فقط حال ًيا .وي�شكو امل�س�ؤولون الع�سكريون � ً
أي�ضا بانتظام من
حدوث �أعطال يف املقاتالت �أو ال�سفن �أو الدبابات.

ق��ال��ت � �ش��رك��ة �أوك� ��روب ��ورون �ب�روم
الأوكرانية لت�صنيع الأ�سلحة �أم�س
�إن �أك�ب�ر ط��ائ��رة �شحن يف العامل،
وه ��ي م��ن ط ��راز �أن �ت��ون��وف 225
مريا الأوكرانية ال�صنع ،احرتقت
يف ه � �ج� ��وم رو� � �س� ��ي ع� �ل ��ى مطار
هو�ستوميل بالقرب من كييف.
و�أ� �ض��اف��ت ال���ش��رك��ة دم ��ر الرو�س
�أ�� �س� �ط ��ورة ال� �ط�ي�ران الأوك � � ��راين
الأك �ب��ر �أنتونوف -225مريا.
ح ��دث ذل ��ك يف م�ه�ب��ط �أنتونوف
(مبطار) هو�ستوميل بالقرب من
كييف.
وق��ال��ت �إن ت��رم�ي��م ه��ذه الطائرة
� �س �ي �ك �ل��ف م ��ا ي ��زي ��د ع �ل��ى ثالثة
م�ل�ي��ارات دوالر و�سي�ستغرق وقتا

•• برلني�-أ ف ب:

يط ّبق الآن ما �سبق �أن قاله:

•• الفجر -خرية ال�شيباين

بعيدا عن حتركات جي�شه ،كان الرئي�س الرو�سي وا�ضحً ا يف ت�صريحاته� :سي�شن
هجومًا كبريًا على �أوك��ران�ي��ا ...الهدف هو تغيري احلكومة وال�ث��أر .اندلعت
احل��رب ...اخلمي�س  24ف�براي��ر ،ق�صف اجلي�ش الرو�سي� ،أوك��ران�ي��ا ب�أكملها
ومدنها وقواعدها الع�سكرية ،ومن املتوقع �أن تكون اخل�سائر الب�شرية ج�سيمة.
�آالف الأوكرانيني يفرون من بالدهم ،اجتمع الغرب على عجل التخاذ �إجراءات
“غري م�سبوقة” .مل ي�ستطع �أحد منع هذه احلرب ،لأن فالدميري بوتني �أرادها
مهما ك��ان الثمن .لقد ك� ّرر الرئي�س الرو�سي يف كتاباته وت�صريحاته خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية عزمه على التخل�ص من ال�سلطات الأوكرانية احلالية
بالقوة �إذا لزم الأمر .وهو الآن يطبق ما قاله( .التفا�صيل �ص)12

حمافظ م�أرب :التاريخ لن ين�سى التدخل الإيراين

اتهام ميلي�شيا احلوثي بتجويع  % 80من اليمنيني
•• اليمن-وكاالت:

ك�شف حمافظ م�أرب اللواء �سلطان العرادة �أن غاز الطبخ
املنزيل ي�صل من م�أرب �إىل جميع املناطق اليمنية ،مبا
فيها املناطق الواقعة حتت �سيطرة احلوثيني ،وقال �إنه
ي�صل حتى �إىل كهف عبد امللك احلوثي.
و� �ش��دد امل�ح��اف��ظ ع�ل��ى �أن ال�ت��اري��خ ل��ن ين�سى التدخل
الإي� ��راين ،و�أ� �ض��اف ن�ق��ول لإي ��ران كفى �إراق ��ة الدماء
يف ال�شعوب العربية ويف اليمن على وج��ه اخل�صو�ص
لغر�ض التو�سع و�أذى هذه ال�شعوب.
ه��ذا واتهم وزي��ر النقل اليمني الدكتور عبد ال�سالم
�صالح حُ ميد� ،إيران با�ستخدام امللي�شيا احلوثية ذراعاً
لها يف املنطقة ،وتعطيل كافة جهود الرامية لتحقيق
ال�سالم ،م��ؤك��داً �أن ج��رائ��م مرتزقة �إي ��ران تقف وراء
ت��دم�ير االق�ت���ص��اد اليمني وتفخيخ خ�ط��وط املالحة
الدولية والقر�صنة وجتويع نحو  80%من ال�شعب
الذي �أ�صبح بحاجة �إىل امل�ساعدات.

وق��ال حميد  ،يف ح��وار م��ع �صحيفة عكاظ ال�سعودية
ن�شرته الأح��د� ،إن «كل تلك الأعمال من قبل امللي�شيا
احلوثية �إمن��ا متثل انتهاكاً وتهديداً حقيقياً للأمن
واال�� �س� �ت� �ق ��رار ال� � ��دويل و� �س�ل�ام��ة امل�ل�اح ��ة العاملية،
وا�ستخفافاً بكافة مبادئ القانون ال��دويل الإن�ساين،
وان�ت�ه��اك�اً الت�ف��اق�ي��ة الأمم امل�ت�ح��دة ول �ق��ان��ون البحار
ال�صادر عام .»1982
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه علينا �أن ن��درك �أن امللي�شيا �أ�صبحت
ت�شكل خطراً �إرهابياً لي�س على اليمن فح�سب ،بل على
الإقليم والعامل ،ما ي�ؤكد ذلك االعتداءات املتكررة على
ال�سعودية ال�شقيقة وا�ستهداف املن�ش�آت االقت�صادية
احليوية فيها مثل املطارات واملن�ش�آت النفطية ،وكذا
اال�ستهداف الإرهابي بال�صواريخ والطائرات امل�سرية
املوجهة نحو الإمارات.
وت��اب��ع :ك ��ل ت�ل��ك الأع �م ��ال الإره��اب �ي��ة ت���ش�ك��ل جرائم
وانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ت�ستوجب املُ�ساءلة
ومعاقبة امللي�شيا.

•• ال�شارقة  -وام:

قالت جمعية الإمارات
ل� �ل� �ف� �ل ��ك �إن � � � � ��ه وف� �ق ��ا
ل �ل �ح �� �س��اب��ات الفلكية
يولد هالل �شهر �شعبان
ب�ع��د ح ��دوث االق �ت�ران
ف��ى مت ��ام ال���س��اع��ة 21
و الدقيقة  35بتوقيت
الإم ��ارات ي��و  2مار�س
 2022امل ��واف ��ق 29
رج� � � ��ب  1433ي� ��وم
االق �ت ��ران ح �ي��ث يولد
ال � �ه �ل��ال ب� �ع ��د غ � ��روب
ال �� �ش �م ����س و ب ��ال �ت ��ايل
ت�ستحيل ر�ؤي �ت��ه م�ساء
ذلك اليوم فيما تتوفر
�إم�ك��ان�ي��ة ر� �ص��دة م�ساء
اخلمي�س  3مار�س.
و�أو� � � � �ض� � � ��ح �إب � ��راه � �ي � ��م
اجلروان رئي�س جمل�س
�إدارة اجل�م�ع�ي��ة ع�ضو
االحت ��اد ال�ع��رب��ي لعلوم
ال �ف �� �ض��اء وال �ف �ل��ك �أن ��ه
ب ��ال � �ت ��ايل ت � �ك� ��ون غ ��رة
� �ش �ع �ب��ان ل �ع��ام 1443
هجري ي��وم اجلمعة 4
مار�س فلكيا.

•• كييف -رويرتز:

احلرب يف �أوكرانيا :لقد �ص ّرح بوتني بكل �شيء!...

خطاب وا�ضح يف ادق تفا�صيله

الرئي�س الأوكراين ي�ؤكد ان التفاو�ض مع الرو�س على حدود بالرو�سيا وبدون �شروط
دون �أي �� �ش ��روط م �� �س �ب �ق��ة ،على التوا�صل «خاركيف حتت �سيطرتنا
احل��دود الأوكرانية-البيالرو�سية ال�ت��ام��ة» ،م ��ؤك �دًا �أن عملية «طرد
الأعداء من املدينة» جارية.
يف منطقة نهر بريبيات.
ميدانيا مازال القتال م�ستمرا على وكان قد �أعلن �سينيغوبوف يف وقت
ع��دة ج�ب�ه��ات يف �أوك��ران �ي��ا و�أعلن �سابق من ام�س �أن اجلي�ش الرو�سي
امل�س�ؤول املحلي يف خاركيف �أوليغ و��ص��ل �إىل و��س��ط املدينة يف اليوم
�سينيغوبوف الأحد �أن ثاين كربى الرابع من غزو مو�سكو للبالد.
املدن الأوكرانية عادت �إىل �سيطرة ودع� � � � ��ا ال� ��رئ � �ي � ��� ��س الأوك� � � � � � ��راين
ال �ق��وات الأوك��ران �ي��ة ،ب�ع��د �ساعات ف ��ول ��ودمي�ي�ر زي�ل�ي�ن���س�ك��ي الأح� ��د
قليلة من �إع�لان��ه و�صول اجلي�ش الأج ��ان ��ب ال��راغ �ب�ين يف م�ساعدة
ب � �ل� ��اده ع � �ل ��ى م� ��واج � �ه� ��ة ال � �غ ��زو
الرو�سي �إىل و�سط املدينة.
وك�ت��ب �سينيغوبوف ع�بر �شبكات ال��رو� �س��ي ،ل�ل�ت��وج��ه اىل �سفارات

ك �ي �ي��ف ح � ��ول ال � �ع� ��امل وت�سجيل
�أ�سمائهم لاللتحاق بفرقة دولية
من املتطوعني.
و�أع � � �ل � ��ن ال ��رئ� �ي� �� ��س الأوك � � � � ��راين
ف��ول��ودمي�ير زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ،الأح ��د،
�أن ال�ل�ي�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ك��ان��ت قا�سية
يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا ،م � ّت �ه � ًم��ا مو�سكو
بق�صف مناطق �سكنية ،كما رف�ض
املحادثات مع رو�سيا يف بيالرو�سيا
قائال �إنها متواطئة يف الغزو.
و�إزاء قوة املعارك يف �أوكرانيا قرر
الأوروبيون �إر�سال �أ�سلحة لأوكرانيا
م��ن � �ص��واري��خ وق��اذف��ات �صواريخ
ور�شا�شات ،بعدما امتنعوا لفرتة
طويلة عن ذلك ،ولو �أن �إمداداتهم
الأوىل ت�ب��دو هزيلة باملقارنة مع
القوة النارية الرو�سية.
كما ق��ال زع�م��اء جمموعة الدول
ال�صناعية ال�سبع ال�ك�برى الأحد
�إن احللفاء الغربيني ق��رروا ف�صل
«ب �ن��وك رو��س�ي��ة معينة» ع��ن نظام
ال�ت�را�� �س ��ل ال �ع ��امل ��ي ب�ي�ن البنوك
املعروف با�سم �سويفت.
و�أغلقت املانيا وبلجيكا وايطاليا
ول��وك �� �س �م �ب��ورغ الأح � � ��د جمالها
اجل� ��وي �أم � ��ام � �ش��رك��ات الطريان
الرو�سية ردا على غزو �أوكرانيا.

جمعية الإم� �ارات لفلك :
اجلمعة  4مار�س غرة �شعبان

تراجع ن�سبة الت�أييد لبايدن
•• وا�شنطن-وكاالت:

ت��راج�ع��ت ن�سبة ال�ت��أي�ي��د للرئي�س
الأمريكي جو بايدن� ،إىل م�ستوى
ق�ي��ا��س��ي م�ن�خ�ف����ض ،يف ا�ستطالع
�أج��رت��ه �صحيفة وا�شنطن بو�ست
وقناة �إي��ه بي �سي نيوز الإخبارية،
حيث قال � 37%إنهم يوافقون على
الأداء ،الذي يقوم به ،وقال 55%
�إنهم ال يوافقون عليه ،وذلك قبل
�أول خطاب له ح��ول حالة االحتاد
الذي �سيلقيه غدا .وب�س�ؤالهم عن
احلزب الذي �سيف�ضلون �أن ي�سيطر
على الكونغر�س ،ذكر � 50%أنهم
يف�ضلون �أن يكون اجلمهوريون يف
ال�سلطة ،مقارنة بـ ،40%ي�ؤيدون
الدميقراطيون.
وي �ف �� �ض��ل  49%م ��ن الناخبني
امل �� �س �ج �ل�ين ،امل��ر� �ش��ح اجلمهوري،
بينما قال � 42%أنهم �سي�صوتون
ل�صالح املر�شح الدميقراطي.

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره

تتقدم �أ�سرة حترير جريدة الفجر
بخال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة �إىل الزميل

د�.شريف البا�سل
مدير التحرير
وذلك يف وفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل

�شقيقته

كما تتقدم ب�أ�صدق التعازي واملوا�ساة �إىل بنات
املغفور لها  ،و�آل البا�سل يف م�صر وجميع �أنحاء
العامل �سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمد
الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته
ويلهم �أهلها ال�صرب وال�سلوان
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�أكرث من � 120ألف �شخ�ص ي�ستفيدون من م�ساعدات الهالل الأحمر ال�شتوية يف الأردن
•• عمان  -وام:

عززت "هيئة الهالل الأحمر الإماراتي" جهودها الإن�سانية وبراجمها
الإغ��اث�ي��ة للحد م��ن تداعيات ال�برد ال�شديد و��س��وء الأح ��وال املناخية
على حياة املت�أثرين والالجئني يف الأردن وقدمت املزيد من امل�ساعدات
ال�شتوية التي ي�ستفيد منها �أك�ثر من � 120أل��ف �شخ�ص يف عدد من
املحافظات الأردن�ي��ة ،وت�ضمنت امل�ساعدات �أجهزة التدفئة والأغطية
والبطانيات واملالب�س ال�شتوية �إىل جانب الطرود الغذائية وم�ستلزمات
الأطفال.
و �أ� �ش��رف وف��د ال�ه�لال الأح �م��ر امل�ت��واج��د على ال�ساحة الأردن �ي��ة على
توزيع امل�ساعدات على املت�أثرين من تداعيات ف�صل ال�شتاء من الأ�شقاء
الأردنيني� ،إىل جانب الالجئني ال�سوريني يف املخيم الإماراتي الأردين

يف مريجيب الفهود واملخيمات الأخرى املنت�شرة يف الأردن.
و امتد التوزيع �إىل الالجئني خ��ارج املخيمات وال��ذي��ن يقطنون مع
�أقاربهم �أو ت�ست�ضيفهم عائالت �أردنية ،وخ�ص�صت الهيئة ن�سبة كبرية
من هذه امل�ساعدات لل�شرائح ال�ضعيفة من �أ�صحاب الهمم و كبار ال�سن
و الأطفال ،حلمايتهم من تداعيات انخفا�ض درج��ات احل��رارة و �شدة
الربودة و احلد من تف�شي �أمرا�ض ال�شتاء بينهم.
و يحرك وف��د الهيئة بالتعاون م��ع �إدارة املخيم الإم��ارات��ي الأردين،
قوافل �إغاثية يومية �إىل الأحياء الأردن�ي��ة وخميمات الالجئني على
احلدود ال�سورية الأردنية بهدف ت�أمني احتياجات الالجئني من الغذاء
والك�ساء وامل�أوى .و ي�ضطلع الوفد بعدد من املهام الإن�سانية الأخرى يف
مقدمتها تفقد �أو�ضاع املت�أثرين والالجئني والتعرف على احتياجاتهم
وتلبيتها على وجه ال�سرعة.

و �أكد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل
الأح �م��ر� ،أن ه��ذه امل�ساعدات ت��أت��ي �ضمن برنامج حملة ال�شتاء التي
تنفذها الهيئة يف �إطار توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة مل�ساعدة املت�أثرين من
موجات الربد والأحوال املناخية يف  26دولة حول العامل.
وقال �إن هيئة الهالل الأحمر كثفت منذ حلول ف�صل ال�شتاء براجمها
مل���س��ان��دة امل�ستهدفني يف خمتلف امل ��دن و امل�ن��اط��ق الأردن� �ي ��ة ،وتعتمد
ا�سرتاتيجيتها مل�ساندة الأ��ش�ق��اء ال�سوريني على تعزيز اجل�ه��ود التي
ت�ضطلع بها اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية يف تخفيف معاناة الالجئني
وحت�سني ظروفهم الإن�سانية ،ودعم املبادرات التي توفر رعاية �أكرب لهم
يف خمتلف املجاالت ال�صحية والتعليمية االجتماعية واملعي�شية ب�صورة
عامة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س الدومينيكان بيوم اال�ستقالل لبالده
•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة لوي�س �أبي نادر رئي�س جمهورية الدومينيكان
وذلك مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س لوي�س �أبي نادر.

02
وزارة تنمية املجتمع تك�شف عن تطبيقات مبتكرة وو�سائل تكنولوجية جديدة لدعم �أ�صحاب الهمم
•• دبي -وام:

ك���ش�ف��ت "وزارة ت�ن�م�ي��ة املجتمع"
ع� � ��ن ح � ��زم � ��ة م� � ��ن ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات
امل�ب�ت�ك��رة وال��و��س��ائ��ل التكنولوجية
امل�ساعدة لتعليم وت��أه�ي��ل �أ�صحاب
الهمم �ضمن اجل�ه��ود التطويرية
ل �ل �خ ��دم ��ات ال �ت ��أه �ي �ل �ي��ة املقدمة
لأ�صحاب الهمم عن طريق "مركز
معني للتكنولوجيا امل�ساندة" التابع
ل �ل��وزارة و يف �إط ��ار امل �ب ��ادرات التي
ي �ج��ري تنظيمها ��ض�م��ن فعاليات
"الإمارات تبتكر" خ�ل�ال �شهر
االبتكار فرباير .2022
و��س�ل�ط��ت ال � � ��وزارة ب �ه��ذه املنا�سبة
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن الأج� �ه ��زة
امل�ستحدثة يف م��رك��ز "معني" من
�أجل �أ�صحاب الهمم �أبرزها برنامج
وجهاز  Neuroformaلإعادة
ال�ت��أه�ي��ل احل��رك��ي وامل �ع��ريف وجهاز
 TeleCockpitوه ��و نظام
لإع��ادة الت�أهيل والت�أهيل عن بعد
قائم على تقنية الواقع االفرتا�ضي
�إ�ضافة �إىل Sanbot Robot
وه��و روب ��وت ت�ف��اع�ل��ي ي���س��اع��د على
تعليم وت�أهيل �أ�صحاب الهمم.
و �أكدت وفاء حمد بن �سليمان مدير
�إدارة رعاية وت�أهيل �أ�صحاب الهمم
�أن �إمكانيات مركز معني املتطورة

ت ��أه �ي �ل �ي��ا وت�ع�ل�ي�م�ي��ا ت�ع�ك����س �سعي
ال��وزارة يف �إط��ار ر�ؤيتها التطويرية
لتوفري �أف�ضل اخلدمات واملبادرات
ملتعامليها  ..م�شريا �إىل موا�صلة
دع� ��م م��رك��ز م �ع�ين للتكنولوجيا
امل�ساندة وت��وف�ير و��س��ائ��ل وتقنيات
حديثة ومتطورة متكن الطلبة من
خمتلف فئات الإعاقة من التفاعل
مع عامل التكنولوجيا واالت�صاالت
وال �ت��وا� �ص��ل م ��ن خ �ل�ال الأج� �ه ��زة
والتطبيقات الذكية وذلك ما يعزز
ج �ه ��ود ال� � � ��وزارة ال �ت ��ي ت ��رك ��ز على
تطوير �إم�ك��ان�ي��ات �أ��ص�ح��اب الهمم
و�إث ��راء قدراتهم �إ�ضافة �إىل زيادة
ت�ف��اع�ل�ه��م م��ع بيئتهم وحميطهم
وجمتمعهم وبالتايل تعزيز فر�ص
جن ��اح ال��دم��ج وت�ط�ب�ي�ق��ه ب�سهولة
و�إيجابية على �أر�ض الواقع.
و ك���ش�ف��ت وف ��اء ح�م��د ب��ن �سليمان
�أن مركز "معني" يوفر جمموعة
كبرية من الو�سائل والتكنولوجيا
امل�ساعدة لأ�صحاب الهمم و�أ�سرهم
ول �ل �ع��ام �ل�ين يف جم � ��االت التعليم
والت�أهيل  ..وو�صل عدد امل�ستفيدين
م� ��ن خ� ��دم� ��ات امل� ��رك� ��ز م� ��ن ط�ل�اب
و�أول� �ي ��اء �أم � ��ور و�أخ �� �ص��ائ �ي�ين على
م���س�ت��وى م��راك��ز �أ� �ص �ح��اب الهمم
�إىل م��ا ي �ق��ارب  1100م�ستفيد
مو�ضحة �أن امل��رك��ز يتيح للجميع

فر�صة االطالع على �آخر االبتكارات
العاملية يف هذا املجال املتطور ملعرفة
�إم�ك��ان�ي��ة ا��س�ت�غ�لال ه��ذه الو�سائل
ب�شكل فعال من �أجل تعزيز وتطوير
خمتلف حاالت الإعاقة.
و�أ�ضافت �أن ت�أهيل �أ�صحاب الهمم
ومتكينهم م��ن خ�ل�ال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يعد عن�صرا
ه��ام��ا وح��ا� �س �م��ا يف ع�م�ل�ي��ة تعزيز
�إمكانياتهم وزيادة و�إث��راء قدراتهم
على التوا�صل والتفاعل مع بيئتهم
وحم�ي�ط�ه��م وجمتمعهم وبالتايل
تعزيز قدرتهم على الدمج ب�صورة
واقعية وملمو�سة و�أك��دت �أن مركز
"معني" الأول من نوعه يف دولة
الإم� � ��ارات ي��وف��ر و� �س��ائ��ل وتقنيات

ح��دي �ث��ة م �ت �ط��ورة مت �ك��ن الطلبة
م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم م��ن التوا�صل
م ��ع ع ��امل ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
واالت �� �ص��االت م��ن خ�ل�ال جمموعة
من الأجهزة والأدوات والتطبيقات
ال��ذك �ي��ة ه ��ذه الأج� �ه ��زة والأدوات
ه ��ي جم �م��وع��ة االت� ��� �ص ��ال امل �ع ��ززة
وال �ب��دي �ل��ة  AACوال �ت��ي ت�شمل
و�سائل االت�صال التي ت�ستخدم مع
جمموعة وا��س�ع��ة م��ن االع��اق��ات يف
الكالم واللغة مبا يف ذلك الإعاقات
اخل �ل �ق �ي��ة م �ث��ل ال �� �ش �ل��ل الدماغي
وال�ت��وح��د واال��ض�ط��راب��ات النمائية
وال � �ق � �� � �ص ��ور ال � �ف � �ك� ��ري الت�صلب
اجلانبي ال�ضموري .و مت الك�شف
�أي���ض��ا ع��ن ب��رن��ام��ج "نيوروفورما"

 Neuroformaوه��و برنامج
م �ع��د لإع� � � ��ادة ال �ت ��أه �ي ��ل احلركي
وامل � �ع � ��ريف مت �إن � �� � �ش� ��ا�ؤه بوا�سطة
م�ت�خ���ص���ص�ين يف �إع � � ��ادة الت�أهيل
و�أخ � �� � �ص� ��ائ� ��ي ال � �ع�ل��اج الوظيفي
وم���ص�م��م لل��أف��راد ال��ذي��ن يعانون
من �إ�صابات ع�صبية ومنا�سب ب�شكل
خا�ص لإعادة ت�أهيل �أ�صحاب الهمم
الذين يعانون من الت�صلب املتعدد
و الذين يتعافون من �سكتة دماغية
�أو �إ�صابة يف الدماغ .وكان دور مركز
معني للتكنولوجيا امل�ساندة مهما
يف ت �ط��وي��ر ا� �س �ت �خ��دام اجل �ه��از مع
�أط�ف��ال التوحد و�أط �ف��ال �صعوبات
ال�ت�ع�ل��م م��ن خ�ل�ال اب�ت�ك��ار �أن�شطة
ت��دري�ب�ي��ة ورب�ط�ه��ا ب�ـ�ق��اع��دة بيانات

ملتابعة تطوير الطالب.
�أم� � � � � ��ا ج � � �ه� � ��از "تليكوكبيت"
 TeleCockpitوه ��و نظام
لإع � � ��ادة ال �ت ��أه �ي��ل وال �ت ��أه �ي ��ل عن
ب �ع��د ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ة الواقع
االف�ت�را� �ض��ي واجل� �ه ��از ع �ب��ارة عن
حمطة عمل تقنية لإدارة الأجهزة
الإق�ل�ي�م�ي��ة وامل �ن��زل �ي��ة وي�ت�ي��ح عقد
ل �ق��اءات ع�بر ال�ف�ي��دي��و و م�شاهدة
كل من املري�ض ج�سديا والتمارين
اجل � ��اري � ��ة يف ال� ��وق� ��ت ال �ف �ع �ل��ي يف
وق��ت واح ��د وي�ح�ت��وي ال�ن�ظ��ام على
واق � � ��ع اف �ت�را� � �ض� ��ي وم � �ع� ��زز يتيح
للم�ستخدمني خ�ي��ارات وا�سعة من
اال� �س �ت �ف��ادة .و�أع� �ل ��ن م��رك��ز معني
للتكنولوجيا امل���س��ان��دة ع��ن توفري

رب � ��وت ج ��دي ��د وه� ��و "Sanbot
 "Robotبهيكله �شبه الب�شري
اللطيف م��ع �شا�شة تعمل باللم�س
وال� ��ذي ي �ع��زز عملية ال�ت�ف��اع��ل مع
الأط� � �ف � ��ال �أ� � �ص � �ح ��اب ال �ه �م ��م عن
ط��ري��ق ال �غ �ن��اء وال��رق ����ص والر�سم
وم�ساعدتهم يف تعلم لغتهم الأم �أو
تعلم لغة �أخرى.
وميكن للروبوت التعليمي الذكي
ت�شغيل �سل�سلة من املواد التعليمية
للأطفال �أ�صحاب الهمم مما يرثي
معارفهم ويحفز ذاكرتهم.
و ي�ضمن مركز معني للتكنولوجيا
امل���س��ان��دة دم ��ج �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م يف
املجتمع وتطوير املهارات املطلوبة
وزي � � � � ��ادة ال� �ت� �ف ��اع ��ل وال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االج �ت �م ��اع ��ي واالرت� � �ق � ��اء ب � � ��الأداء
امل��در� �س��ي وت �ع��زي��ز م �� �ش��اع��ر الثقة
ب� ��ال� ��ذات ودع� � ��م اال� �س �ت �ق�ل�ال �ي��ة و
االع�ت�م��اد على النف�س �إ��ض��اف��ة �إىل
تعزيز و تطوير م �ه��ارات �أ�صحاب
الهمم و جعلهم عنا�صر فاعلة يف
املجتمع.
وي��وف��ر امل��رك��ز بيئة م�ؤهلة وهادئة
وحمفزة حتقق الأهداف العالجية
والتعليمية بطريقة غري تقليدية
ومت جتهيزه بنظام �أر�شفة �إلكرتوين
يتيح للم�ستخدم �سهولة العثور على
الو�سيلة املنا�سبة للطفل والتعرف

ع �ل��ى الأه� � ��داف ال �ت��ي حت�ق�ق�ه��ا كل
و��س�ي�ل��ة وط��ري �ق��ة اال� �س �ت �خ��دام مع
امكانية ا�ستعارة الأج �ه��زة وتبادل
املنفعة ب�ين امل��راك��ز .و ي�ع��زز مركز
معني للتكنولوجيا امل�ساندة جهود
وخ�برات العاملني لإجن��از عمليات
ال� �ت� �ق ��ومي وال �ت �� �ش �خ �ي ����ص بق�صد
حتديد االحتياجات الأ�سا�سية لكل
ط�ف��ل و�إع� � ��داد اخل �ط��ط الرتبوية
الفردية التي تنا�سب كل حالة على
حده و العمل على تنفيذها وتعليم
الأطفال بطريقة خمتلفة ت�ستخدم
فيها التقنيات احلديثة وتعريفهم
بها و اكت�ساب امل�ه��ارات التوا�صلية
و االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ت���س��اع��د على
تكييفهم تعليميا وبيئيا واجتماعيا
وا�ستثمار �أق�صى قدراتهم للتوا�صل
وال� ��دم� ��ج م ��ع امل �ج �ت �م��ع وت�سهيل
م�شاركة �أ�صحاب الهمم يف الأن�شطة
ال���ص�ف�ي��ة وال�لا� �ص �ف �ي��ة والت�أهيل
وال�ت�ع�ل�ي��م وح �ت��ى ال �ع �م��ل ع��ن بعد
بالإ�ضافة �إىل تدريب �أولياء الأمور
على �أهمية ا�ستخدام هذه الأجهزة
امل���س��اع��دة .وي � ��ؤدي م��رك��ز "معني"
دورا م �ه �م��ا يف �إ�� �س� �ن ��اد م � �ب ��ادرات
وخ ��دم ��ات ال � � ��وزارة ال �ت��ي تقدمها
لأ�صحاب الهمم عن بعد وذل��ك يف
�إط��ار دعم وموا�صلة تعليم وت�أهيل
�أ�صحاب الهمم يف البيت.

زايد العليا تنظم فعالية الطريان احلر للطيور الناطقة الرتفيهية لأ�صحاب الهمم �ضمن �شهر االبتكار
•• �أبوظبي-وام:

ن �ظ �م��ت م ��ؤ� �س �� �س ��ة زاي � � ��د العليا
لأ�صحاب الهمم فعالية الطريان
احلر للطيور الناطقة الرتفيهية
يف مقر امل�ؤ�س�سة الكائن مبنطقة
املفرق برعاية جمموعة االمارات
للطيور ال�ن��اط�ق��ة ،وذل ��ك يف �إطار
ال�شراكة املجتمعية ب�ين امل�ؤ�س�سة
واملجتمع املحلي وتزامنا مع �شهر
االبتكار الإمارات تبتكر.
وج � ��رى خ �ل�ال ال �ف �ع��ال �ي��ة تقدمي
ع��رو���ض ح �ي��ة ل �ع��دد م��ن الطيور

امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب ��الأل ��وان
الرباقة ومتتلك القدرة على تقليد
الأ� � �ص� ��وات وذل� ��ك �أم � ��ام احل�ضور
ال�سيما من �أ�صحاب الهمم وذويهم،
كما �شهدت الفعالية م�شاركة الهواه
من مربي احليوانات الأليفة من
خم�ت�ل��ف �إم � ��ارات ال ��دول ��ة� ،إ�ضافة
�إىل جمموعة م��ن ال��ور���ش الفنية
ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة وال � �ع� ��رو�� ��ض احلية
وامل�سابقات مب�شاركة العديد من
ال �� �ش��رك��اء م ��ن اجل� �ه ��ات اخلا�صة
واحل � �ك ��وم � �ي ��ة .وي � �ه� ��دف تنظيم
الفعالية �إىل دع��م م���ش��روع �إن�شاء

حديقة ح�سية لعالج �أ�صحاب الهمم
كونها تنمي قدراتهم االجتماعية
وال� �ع� �ق� �ل� �ي ��ة وت� ��� �س� �ه ��م يف تعزيز
توا�صلهم وتفاعلهم مع الآخرين
من خ�لال التعامل مع احليوانات
ب��أن��واع�ه��ا املختلفة وال�ن�ب��ات��ات من
اجل ��ان ��ب الآخ� � ��ر ل�ت�ن�م�ي��ة العالج
احل�سي ،و�إب ��راز الهوايات الكامنة
لدى الطالب من �أ�صحاب الهمم،
�إ�ضافة �إىل الت�شويق واخل��روج عن
ال��روت�ي�ن وج ��ذب �أ� �ص �ح��اب الهمم
وا�سرهم لكل ما هو جديد ومبتكر،
و�إ�شراك �أولياء الأمور يف الفعالية

وا�سعاد املتعاملني والعاملني.
ك�م��ا ه��دف��ت م��ؤ��س���س��ة زاي ��د العليا
لأ� � �ص � �ح� ��اب ال� �ه� �م ��م م� ��ن تنظيم
الفعالية �إىل متكني �أ�صحاب الهمم
يف امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال ا�شراكهم
م��ع ب��اق��ي �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع وتعزيز
ثقتهم ب�أنف�سهم ،وتعريف الزوار
من جميع امارات الدولة بخدمات
م�ؤ�س�سة زايد العليا ب�شكل �أكرب.
وت�ضمنت فقرات الفعالية ف�ض ً
ال
عن اال�ستعرا�ض الرئي�سي للطيور
الذي حاز اعجاب اجلميع وتفاعل
�أ�صحاب الهمم خا�صة مع اقرتابهم

م��ن ال�ط�ي��ور ومالم�ستها ،عر�ض
ال �ف��رق��ة امل��و� �س �ي �ق �ي��ة الع�سكرية،
وال��ور���ش ال�ف�ن�ي��ة ،وجم�م��وع��ة من
الفعاليات وامل�سابقات على امل�سرح
وت �ك��رمي امل �� �ش��ارك�ين والداعمني،
منها عر�ض الفرقة اال�ستعرا�ضية
الأف��ري�ق�ي��ة ل�ل�إي�ق��اع��ات ،وم�سابقة
اجمل زي تنكري بلب�س احليوانات،
وم �� �س��اب �ق��ة �أج �م ��ل ح �ي ��وان �أليف،
وا�شتملت الفعالية على جمموعة
من الأركان منها ركن رواد االعمال
من �أ�صحاب الهمم ،ورك��ن لعر�ض
جمموعة من الفرا�شات.

بهدف تعزيز م�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار

ال�صحة ت�ستعر�ض م�ستجدات خدماتها ال�صحية املبتكرة خالل �شهر الإمارات لالبتكار
•• دبي -الفجر:

ا�ستعر�ضت وزارة ال�صحة ووقاية
امل �ج �ت �م��ع م �� �س �ت �ج��دات اخل��دم��ات
ال �� �ص �ح �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ،وع � � ��دداً من
امل �� �ش��اري��ع وامل� � �ب � ��ادرات ال� ��رائ� ��دة،
وذلك بالتزامن مع فعاليات �شهر
الإم � � ��ارات ل�لاب �ت �ك��ار ال� ��ذي ي�أتي
ه��ذا ال�ع��ام حت��ت �شعار "الإمارات
ت�ب�ت�ك��ر  ،"2022ح �ي��ث �سلطت
ال� � � � � ��وزارة ال� ��� �ض ��وء ع� �ل ��ى حزمة
اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة املبتكرة،
وامل �� �ش ��اري ��ع وامل� � �ب � ��ادرات ال ��رائ ��دة

ال �ت��ي ت�سهم يف ت�ع��زي��ز اخلدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وتر�سيخ
مم ��ار�� �س ��ات ال �� �ص �ح��ة الرقمية،
وم ��ن �أب ��رزه ��ا من�صة "تطميـن"
لتعقب وتتبع املنتجات الدوائية،
ونظام ال�سجالت الطبية املوحدة
"رعـايتي" ،ون� �ظ ��ام "جي �إ� ��س
 1العاملي" ل�ترم �ي��ز املنتجات
ال�صيدالنية والأجهزة الطبية.
وت�أتي م�شاركة الوزارة يف فعاليات
"�شهر الإم � � ��ارات لالبتكار" يف
�إط � ��ار ��س�ع�ي�ه��ا امل �ت��وا� �ص��ل لتعزيز
م �� �س �ت �ه ��دف ��ات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة

ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�اب �ت �ك��ار ،م ��ن خالل
ت�ك�ث�ي��ف ج �ه��وده��ا ل �ت��وف�ير حلول
وخدمات �صحية مبتكرة مبعايري
عاملية لتعزيز مكانة دولة الإمارات
كمركز عاملي لالبتكار يف القطاع
ال���ص�ح��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تقدمي
حلول �صحية متقدمة با�ستخدام
ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
وحم� ��اك� ��اة ال� ��واق� ��ع االف�ت�را� �ض ��ي
والبيانات التنب�ؤية.
ا�ست�شراف امل�ستقبل
و�أك��د �سعادة ع�ب��داهلل �أح�م��د �أهلي

الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات
امل� ��� �س ��ان ��دة ب� ��الإن� ��اب� ��ة �أن "�شهر
الإمارات لالبتكار" ي�شكل انعكا�ساً
لر�ؤية وتطلعات القيادة احلكيمة،
من خالل تطبيق الأفكار املبتكرة
التي تعزز مكانة ال��دول��ة كنموذج
عاملي رائد يف املواجهة اال�ستباقية
ل�ت�ح��دي��ات امل�ستقبل ،م���ش�يراً �إىل
ح� ��ر�� ��ص ال� � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى حتقيق
م�شاركة فاعلة يف �شهر الإمارات
لالبتكار من خالل ت�سليط ال�ضوء
على �إب��راز مبادراتها وم�شاريعها
ال�صحية املبتكرة ،وما مت حتقيقه

م� ��ن �إجن� � � � ��ازات ن��وع �ي��ة و�أع � �م� ��ال
تطويرية يف جمال تقدمي خدمات
�صحية رقمية مبتكرة.
الأوىل من نوعها
م��ن ج��ان�ب��ه �أو� �ض��ح ع�ل��ي العجمي
م��دي��ر �إدارة ال�صحة الرقمية يف
ال��وزارة �أن من�صة "تطمني" التي
ت �ع �ت�بر الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ل�ت�ع�ق��ب وتتبع
مراحل ت�صنيع املنتجات الدوائية،
تهدف لت�أمني �إمداد توريد مرافق
ال��رع��اي��ة ال�صحية ب��ال��دول��ة بهذه

امل�ن�ت�ج��ات ،وب��ذل��ك ت�شكل من�صة
رق �م �ي��ة ق��ائ �م��ة ع �ل��ى تكنولوجيا
ال�ت���س�ل���س��ل وال �ت �ع �ق��ب املتقدمة،
يف تتبع الأدوي� ��ة م��ن الإن �ت��اج �إىل
اال��س�ت�خ��دام م��ن امل��ر��ض��ى ،م�شرياً
�إىل �أه �م �ي��ة "تطمني" يف تعزيز
دور ال� ��وزارة مب�ج��ال رق��اب��ة جودة
و��س�لام��ة الأدوي� ��ة حل�م��اي��ة �صحة
و�سالمة املر�ضى واملجتمع.
مبادرة رعايتي
و�أو�� � �ض � ��ح ال �ع �ج �م��ي �أن م� �ب ��ادرة
"رعايتي" متثل ق��اع��دة موحدة

لل�سجالت الطبية ل�سكان الدولة
ال�ه��ادف��ة �إىل ال��رب��ط ب�ين املن�ش�آت
ال���ص�ح�ي��ة احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
وت�ب��ادل البيانات الطبية ،وتعمل
على تنفيذ م�ب��ادرة خ��دم��ة مكتب
امل �ط��ال �ب��ات االل �ك�ترون �ي��ة و�أمتتة
وتب�سيط الإج� ��راءات ع�بر من�صة
مل � � � ��زودي اخل � ��دم � ��ات ال�صحية،
وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال ب� �ن ��اء قاعدة
مركزية لتحليل البيانات املتعلقة
مبطالبات الت�أمني.
كما �أ��ش��ار �إىل �أهمية "جي �إ���س 1
العاملي" الذي ي�شكل نظاماً عاملياً

ل�ل��رم��وز ال�شريطية الت�سل�سلية،
ل�ت�م�ك�ين وو� �ض��ع امل �ع��اي�ير لتنفيذ
اخل� ��دم� ��ات اخل ��ا� �ص ��ة باملنتجات
ال���ص�ي��دالن�ي��ة والأج� �ه ��زة الطبية
واملنتجات ال��دوائ�ي��ة ،يف امل�ساهمة
بتوحيد �آليات الرتميز والت�سل�سل
لتتبع الأدوي��ة ومبا ينا�سب �أف�ضل
املمار�سات العاملية.

بهدف اال�ستفادة من اخلربات العلمية للطرفني

تريندز وكونراد �أديناور ّ
يوقعان مذكرة تعاون يف املجاالت البحثية وتنظيم امل�ؤمترات الدولية امل�شرتكة
•• ابوظبي-الفجر:

وق � ��ع م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز للبحوث
واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات م ��ذك ��رة تفاهم
وتعاون مع م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور
 �أملانيا ،تهدف �إىل تعزيز التعاونبني اجلانبني يف املجاالت البحثية
وال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ،و�إع � � � � ��داد الأب � �ح� ��اث
امل �� �ش�ترك��ة ،خ���ص��و��ص�اً الدرا�سات
ال�ت��ي ت�ع��ال��ج ال�ق���ض��اي��ا الإقليمية
والدولية وحتللها بعمق وبطريقة
منهجية ومو�ضوعية.
وق��د و َّق ��ع امل��ذك��رة ع��ن "تريندز"
ال��دك �ت��ور حم�م��د ع �ب��داهلل العلي،
الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز
ل �ل �ب �ح��وث واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات؛ وعن
"كونراد �أديناور" فابيان بلومبريغ،

املمثل الإقليمي للم�ؤ�س�سة لدى
دول اخلليج .وت�سعى امل��ذك��رة �إىل
ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن اجلانبني
والتن�سيق بينهما يف �إط��ار تنظيم
م � ��ؤمت ��رات ،وم �ل �ت �ق �ي��ات ،ون� ��دوات
دولية م�شرتكة ،ف�ض ً
ال عن تبادل
اخلرباء والباحثني.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور حممد عبداهلل
ال �ع �ل ��ي ال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لـ
"تريندز" �أن املركز يحر�ص على
تعزيز ال�ت�ع��اون م��ع م��راك��ز الفكر
وامل�ؤ�س�سات البحثية والأكادميية،
وال� �س �ي �م��ا ال �ع��امل �ي��ة م �ن �ه��ا ،والتي
ت���ش��ارك��ه الأه� ��داف وال� ��ر�ؤى التي
ت �� �س �ت �� �ش��رف امل �� �س �ت �ق �ب��ل باملعرفة
املنهجية واملو�ضوعية ،م�ضيفاً �أن
م�ؤ�س�سة "كونراد �أديناور" متتلك

ت��اري�خ�اً ط��وي� ً
لا يف خ��دم��ة البحث
ال �ع �ل �م��ي ال � �ه ��ادف ،م ��ا �سينعك�س
�إيجابياً على تعزيز التعاون البناء
بني الطرفني يف حتقيق خمرجات
علمية ر�صينة.
و�أ� �ش ��ار ال�ع�ل��ي �إىل �أن "تريندز"
ي �� �س �ع��ى دائ � �م � �اً �إىل ب� �ن ��اء �شبكة
ع�لاق��ات ق��وي��ة ،و�إق��ام��ة �شراكات
فعالة وب�ن��اءة م��ع خمتلف املراكز
البحثية العاملية ،التي م��ن بينها
م�ؤ�س�سة "كونراد �أديناور" ،بهدف
اال�ستفادة م��ن اخل�ب�رات البحثية
والأكادميية الدولية ،مبا يعزز دور
امل��رك��ز العلمي والبحثي �إقليمياً
وعاملياً.
وذك� ��ر ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
ت��ري �ن��دز ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات

�أن املركز ي�ؤمن ب ��أن التعاون بني
مراكز الفكر وامل�ؤ�س�سات البحثية
وحملليها وخ�برائ�ه��ا يتيح تبادل
الأفكار وتعبئة امل��وارد والإمكانات
ب �� �ش �ك��ل �أف� ��� �ض ��ل .ك �م��ا ي �� �س��اع��د يف
ال �ت ��و� �ص ��ل لأف� ��� �ض ��ل امل �م ��ار� �س ��ات
واق� �ت� ��راح ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال�ل�ازم ��ة
للتعامل م��ع الق�ضايا ال�ت��ي تهم
ال�شعوب كافة� ،إىل جانب مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي مل يعد مبقدور
�أح ��د �أن ي �ن ��أى بنف�سه ع�ن�ه��ا لأن
تداعياتها تطال اجلميع.
وت��أت��ي م��ذك��رة التعاون املوقعة يف
ظ��ل ال �ت �ط��ورات امل �ت �� �س��ارع��ة التي
ي�شهدها العامل ،وبروز العديد من
الق�ضايا ذات الطابع العاملي ،والتي
ميكن ملراكز البحوث والدرا�سات

�أن يكون لها دور �أ�سا�سي وحموري
يف ف �ه �م �ه ��ا وحت� �ل� �ي� �ل� �ه ��ا وو�� �ض ��ع
الت�صورات التي ت�سهم يف التخفيف
من تداعياتها ال�سلبية ،خ�صو�صاً
ق� ��� �ض ��اي ��ا ال � �ت � �غ�ي��رات امل� �ن ��اخ� �ي ��ة،
واالح�ت�ب��ا���س احل� ��راري ،وحتديات
التنمية امل���س�ت��دام��ة ،والتحديات
املتعلقة بال�صحة والتعليم ،ف�ض ً
ال
عن احلروب وال�صراعات الدولية،
�إىل ج��ان��ب ال �ت �ح��دي��ات العابرة
للحدود مثل التطرف والإره ��اب
واجلرمية املنظمة.
وتعترب م�ؤ�س�سة "كونراد �أديناور"
م�ؤ�س�سة �أمل��ان�ي��ة م�ستقلة مقرها
ب��ال �ق��رب م��ن ب� ��ون ،ومت �ت �ل��ك 78
م �ك �ت �ب �اً ،وت ��دي ��ر ب ��رام ��ج بحثية
وع �ل �م �ي��ة وت �ن �م��وي��ة يف �أك �ث��ر من

 120دول ��ة ،ت��رك��ز على احلرية
وال �� �س�ل�ام وال �ع��دال��ة والت�ضامن
وت �ع��زي��ز ال��دمي �ق��راط �ي��ة و�سيادة
ال � �ق� ��ان� ��ون� ،إىل ج ��ان ��ب �أب� �ح ��اث
التنمية ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية.
ويذكر �أن مركز تريندز للبحوث

واال�ست�شارات وقع مذكرات تعاون
مم��اث �ل��ة م��ع ال �ع��دي��د م��ن املراكز
وامل��ؤ��س���س��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة الإقليمية
والدولية ،و�صلت �إىل نحو 130
ات �ف��اق �ي��ة وم ��ذك ��رة ت� �ع ��اون ،ومن
�أبرزها" :معهد الدانوب يف املجر"،
و"م�ؤ�س�سة املجل�س الأطل�سي"،

و"منظمة ب��اروم�تر �أورا�سيا" يف
من�سا ،و"املركز امل�صري للدرا�سات
االقت�صادية" ،و"املعهد الدويل
للدبلوما�سية الثقافية" يف دبي،
و"معهد ب��رمي��اك��وف لالقت�صاد
ال�ع��امل��ي وال �ع�لاق��ات الدولية" يف
رو�سيا ،وغريها.
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تقدمي  14,772جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية

ال�صحة جتري  452,997فح�صا ك�شفت عن � 622إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,665حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت الوزارة �إجراء  452,997فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات

الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص و تو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  622حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جم�م��وع احل ��االت امل�سجلة
 879,368حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف

ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,301حالة.
فيما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,665حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا و تعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية
الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء
 823,470حالة.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى �أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ن تقدمي

 14,772جرعة من لقاح "كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال�ـ 24
املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س
 24,130,500جرعة ومعدل توزيع اللقاح  243.94جرعة لكل
� 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

03

جمارك �أبوظبي والهوية واجلن�سية واجلمارك يوقعان مذكرة تفاهم ب�ش�أن تطبيق نظام تتبع ال�شاحنات وال�شحنات بالدولة
•• �أبوظبي-وام:

وقعت الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي و الإدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ب��ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة للهوية
واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ مذكرة تفاهم
ب���ش��أن تطبيق ال�ن�ظ��ام ال��وط�ن��ي لتتبع ال�شاحنات
وال�شحنات يف الدولة ،وذلك يف �إطار قرار جمل�س
الوزراء رقم  95ل�سنة  2021والقا�ضي بتطبيق
النظام على جميع ال�شحنات املنقولة وال�شاحنات
التي متار�س عملية النقل داخل النطاق الإقليمي
ل�ل��دول��ة وت�ل��ك ال�ت��ي مت��ار���س ال�ن�ق��ل ب��ال�ع�ب��ور عن
ط��ري��ق ال ��دول ��ة وال �ت��ي حت��دده��ا ال �ه �ي �ئ��ة ،بهدف
مراقبة وتتبع حركة ال�شاحنات وال�شحنات.
وق��ع املذكرة يف مقر معر�ض �إك�سبو  2020دبي
من جانب الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي �سعادة
م�ب��ارك مطر املن�صوري امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
العمليات اجلمركية وم��ن ط��رف الإدارة العامة

للجمارك بالهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ �سعادة علياء حممد املرموم
املدير التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون اجلمركية .يهدف
الطرفان من وراء �إبرام املذكرة �إىل حتديد الأدوار
وامل���س��ؤول�ي��ات م��ع اجل�ه��ات املخت�صة ب�ش�أن تنفيذ
عمليات تتبع ال�شحنات املنقولة وال�شاحنات التي
مت��ار���س عملية ال�ن�ق��ل داخ ��ل ال�ن�ط��اق الإقليمي
للدولة ،تطبيقا لقراري جمل�س الوزراء رقم 95
ل�سنة 2021م ورق��م  96ل�سنة 2021م ب�ش�أن
الغرامات الإداري��ة املرتتبة على خمالفة القرار،
وتن�سيق الأدوار فيما يتعلق ب��الإج��راءات العملية
لرتكيب �أج�ه��زة "التتبع-الأقفال الإلكرتونية-
"و�إدخال املعلومات يف النظام الذي مت �إن�شا�ؤه من
قبل الهيئة لتعقب ومتابعة حركة �سري ال�شحنات
وال���ش��اح�ن��ات وم��راق�ب�ت�ه��ا �إل �ك�ترون �ي��ا خ�ل�ال خط
�سريها من منفذ الدخول �إىل مق�صدها النهائي
يف الدولة �أو من نقطة انطالق حم��ددة بالإمارة

�إىل ن�ق�ط��ة و� �ص��ول �أخ� ��رى داخ ��ل ال��دول��ة ب�شكل
حلظي وم�ستمر عرب الربط مع غرفة العمليات
ال�ت��ي حت��دده��ا الإدارة العامة جل�م��ارك �أبوظبي،
وك ��ذل ��ك االت� �ف ��اق ع �ل��ى ن �ط��اق ت�ط�ب�ي��ق اخلدمة
ل�ت���ش�غ�ي��ل امل �� �ش��روع ب �غ��ر���ض ت�ت�ب��ع خ �ط��وط �سري
ال�شاحنات وال�شحنات.
و�أو�ضح �سعادة مبارك مطر املن�صوري� ،أن املذكرة
ت ��أت��ي يف �إط� ��ار ج �ه��ود ج �م��ارك �أب��وظ �ب��ي لتعزيز
الأن�ظ�م��ة اجل�م��رك�ي��ة واالرت �ق��اء مب�ستوى العمل
اجلمركي بالإمارة من �أج��ل تعزيز دور اجلمارك
يف حفظ الأم��ن وتي�سري ال�ت�ج��ارة ،م��ؤك��دا �أهمية
التعاون بني الطرفني يف تفعيل النظام الوطني
لتتبع ال�شاحنات وال�شحنات وتطبيق �أجهزة التتبع
والأقفال الإلكرتونية على ال�شاحنات وال�شحنات
يف املنافذ اجلمركية ب�إمارة �أبوظبي وبني االمارات
الأخ� ��رى م��ا ي�سهم يف ت�ع��زي��ز امل�ن�ظ��وم��ة الأمنية
اجلمركية وك�شف التجاوزات واملخالفات واجلرائم

اجلمركية التي ترتكبها و�سائط النقل واحلفاظ
على ال�سالمة العامة للطرق من خالل اال�ستجابة
ال�سريعة للحاالت الطارئة.
من جانبها قالت �سعادة علياء حممد املرموم �إن
النظام الوطني لتتبع ال�شاحنات وال�شحنات يهدف
�إىل تعزيز ودعم املنظومة الأمنية يف الدولة عرب
تتبع حركة ال�شاحنات وال�شحنات ب�شكل حلظي
و�إ� �ص��دار ت�ق��اري��ر عنها م��ن خ�لال غ��رف��ة عمليات
مركزية تديرها الهيئة .و �أ�شارت �إىل �أن جمارك
�أبوظبي متثل �شريكا جمركيا ا�سرتاتيجيا للهيئة
يف ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن امل �� �ش��اري��ع الأمنية
واجلمركية الوطنية ..مو�ضحة �أن توقيع املذكرة
ي��أت��ي ان�ط�لاق��ا م��ن ح��ر���ص الهيئة على االرتقاء
بالعمل اجلمركي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
وان�سجاما مع ر�ؤيتها الرامية �إىل حماية املجتمع
وت�سهيل التجارة عرب منظومة جمركية رائدة يف واخلدمات اجلمركية التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف ت��وف��ر ب�ي��ان��ات وم�ع�ل��وم��ات ال���ش��اح�ن��ات وال�شحنات
ظل توفري وتطبيق �أف�ضل املمار�سات واملبادرات حتقيق الريادة ،ودعم �أمن �سل�سلة االمداد يف �ضوء ومراقبة حركتها من خالل و�سائط النقل.

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يهدي املجال�س كتاب «زايد ومعجزة ال�سعديات»
مب�ضمونه ال��وط�ن��ي امل�م�ي��ز م �ع��ارف رواد هذه
املجال�س العامرة بتجربة زراعية رائدة تن ّم عن
عبقرية القائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان -ط�ي��ب اهلل ث ��راه -وث�ق�ه��ا الأر�شيف
وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وق��دم�ه��ا يف �إط� ��ار ر�سالته
الوطنية التي حت ّم ُل ُه م�س�ؤولية تقدمي املعلومات
املوثقة والأمينة.
وقدم الأر�شيف واملكتبة الوطنية للمجال�س ما
يقارب الـ 50ن�سخة من كتاب (زاي��د ومعجزة
ال�سعديات) ال��ذي ي��وث��ق �إجن ��ازاً ب��اه��راً للقائد
اخل��ال��د �سيظل ��ش�ه��ادة على ُب�ع��د ن�ظ��ره ،وحبه
ل�شعبه و�أ�سلوبه الأبوي يف القيادة.

•• ابوظبي-الفجر:

�أه� ��دى الأر� �ش �ي��ف وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة كتاب "زايد ومعجزة
ال�سعديات" �إىل امل�ج��ال����س يف �أب��وظ �ب��ي والتي
ي��دي��ره��ا مكتب � �ش ��ؤون املجال�س يف دي ��وان ويل
العهد.
وت��زوي��د الأر��ش�ي��ف واملكتبة الوطنية املجال�س
بكتاب (زاي��د ومعجزة ال�سعديات) ي�أتي بهدف
ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ال�ث�ق��ايف واالط�ل��اع ع�ل��ى جتربة
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف ذلك امل�شروع
ال��زراع��ي احل�ي��وي ال��ذي �أث�ب��ت جناحه بجزيرة
ال�سعديات عام.1968
وق��د ج��اء ح��ر���ص الأر� �ش �ي��ف وامل�ك�ت�ب��ة الوطنية الكتاب  ..يف �سطور
على تزويد املجال�س التابعة لديوان ويل العهد كتاب (زاي��د ومعجزة ال�سعديات) يوثق جهود
بكتاب (زاي��د ومعجزة ال�سعديات) كونه يرثي ال���ش�ي��خ زاي� ��د ح�ي�ن حت ��دى امل���س�ت�ح�ي��ل ،وجنح

م �� �ش��روع زراع� � ��ة ج ��زي ��رة ال �� �س �ع��دي��ات يف عام
1968م ،وي ��أت��ي ه��ذا ال�ك�ت��اب �ضمن �سل�سلة
�إ�صدارات الأر�شيف واملكتبة الوطنية التي يوثق
فيها ذاك��رة الإم��ارات احلافلة ب��الإجن��ازات التي
�سطرها ال �ب��اين وامل��ؤ��س����س ال�شيخ زاي ��د الذي
ارتقى بالإمارات و�أبنائها حتى �أ�ضحت منوذجاً
للدولة الع�صرية يف ظل قيادتها الر�شيدة.
ويتناول كتاب (زايد ومعجزة ال�سعديات) جهود
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل
ثراه  -يف الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي املاحلة
يف جزيرة ال�سعديات ملّ��ا ك��ان حاكماً لأبوظبي.
حيث منح يف عام � 1967أموا ًال لبع�ض العلماء
من جامعة �أريزونا لبناء من�ش�آت للطاقة واملاء
وال�غ��ذاء يف اجل��زي��رة؛ للبدء يف ال��زراع��ة و�إنتاج
اخل �� �ض��روات ال �ط��ازج��ة ،وا� �س �ت �خ��دام التقنيات
احلديثة يف الريَّ  ،ويف توليد الطاقة الكهربائية،

لقي م�شروع ا�ست�صالح
وحتلية مياه البحر .وقد َّ
�أرا� �ض��ي ال�سعديات اه�ت�م��ام�اً ع��امل�ي�اً و ُك�ت��ب عنه
بلغات خمتلفة يف العديد من املجالت العلمية
والكتب ،فال�سعديات واح��دة من ج��زر �أبوظبي
تغطيها الرمال الكل�سية البي�ضاء ،وهي تفتقر
�إىل املاء والطرق.
بد�أ الكتاب (الذي �ألفه الدكتور مريل جن�سن)
بالقول اخل��ال��د للباين وامل��ؤ��س����س ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه� ":أعطني
زراع��ة� ..أعطك ح�ضارة" ،وبعد املقدمة توالت
ف�صول الكتاب ال�سبعة كالتايل :ن�ش�أة الزراعة يف
البيئة املراقبة :الطاقة واملاء والغذاء للمجتمعات
ال�صحراوية ،وفيه يتطرق الكتاب �إىل خمترب
البحوث البيئية ،وتطوير البيت البال�سيتكي،
والنتائج امل�شجعة لتجارب الب�ستنة .ويف الف�صل
الثاين :الزراعة يف الإمارات يف �أواخر �ستينيات

ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن� ،سلط ال�ك�ت��اب ال���ض��وء على
الأ��س��واق يف �أبوظبي ،واخل�ضراوات التي كانت
تباع فيها يف تلك احلقبة من الزمن.
ويف الف�صل ال�ث��ال��ث ال��ذي ج��اء ب�ع�ن��وان" :بدء
ن�ق��ل التكنولوجيا" ،ا��س�ت�ع��اد امل ��ؤل��ف تفا�صيل
ال ��زي ��ارة الأوىل ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا ك� ��ارل هودجز
م��دي��ر خمترب البحوث البيئية �إىل اجلزيرة،
وم��ا وج��ده فيها م��ن ظ��روف قا�سية ،ث��م يذكر
املتدربني الثالثة الذين اختارهم ال�شيخ زايد
ملرافقة مدير امل�شروع الدكتور رايلي يف رحلة
ف��وق القطب ال�شمايل �إىل تو�سان ،وه��م :عبد
اهلل �سعيد كدا�س ،وحمد مر�شد تامن ،وحممد
جمرن �سيف ،ويقدم تفا�صيل عن مبنى البيت
البال�ستيكي وب�ي�ئ�ت��ه ،ووح� ��دات �إن �ت��اج الطاقة
واملاء ...وغريها.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال� ��راب� ��ع" :البحث ي �ق��دم احلل

ل�ت�ح��دي��ات الب�ستنة" ،ي��و��ض��ح ال�ك�ت��اب ك�ي��ف مت
اختيار �أ�صناف اخل���ض��راوات ،ويعددها .ويربز
الف�صل اخلام�س" :ح�صاد وفري" ما �أ�سفر عنه
امل�شروع .ويف الف�صل ال�ساد�س" :دبلوما�سيون
ب� � ��ارزون ،وزوار ،وجتارب" ي �ب�ين �أن م�شروع
ال�سعديات قد جذب العديد من الدبلوما�سيني
والزوار من الإمارات ،ومن خمتلف دول العامل.
والف�صل الأخ�ي�ر ك��ان ب�ع�ن��وان :الأث ��ر الدائم،
يو�ضح �أن م�شروع ال�سعديات كان له ت�أثريه يف
منو �أبوظبي والإم��ارات ،وقد �أ�سفر عن التحاق
عدد من الطالب بجامعة �أريزونا ،وكان امل�شروع
بداية لتقنيات �أخذت تتطور.
�أثرى الكتاب املعلومات القيمة التي �ضمها بعدد
كبري من ال�صور التاريخية� ،أبرزها �صور الباين
وامل�ؤ�س�س – طيب اهلل ثراه -وهو يتابع خطوات
امل�شروع ومراحل تطوره.

«حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة» مينح جامعة عجمان عالمة دبي للوقف
•• دبي  -وام:

منح مركز حممد بن را�شد العاملي
ال�ست�شارات الوقف والهبة التابع
مل�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر يف
دبي ،جامعة عجمان "عالمة دبي
للوقف" التي مينحها للم�ؤ�س�سات
احلكومية واخل��ا��ص��ة ،التي تقدم
م �ب ��ادرات وم���س��اه�م��ات جمتمعية
م �ب �ن �ي��ة ع� �ل ��ى م� �ف� �ه ��وم "الوقف
املبتكر".
وت� �ق ��وم م� �ب ��ادرة ج��ام �ع��ة عجمان
ع �ل��ى ت �خ �� �ص �ي ����ص ري � ��ع �صندوق
"ثامر" التكافل التعليمي ،لدعم
طلبة اجل��ام�ع��ة املع�سرين الذين

يتقدمون بطلبات م�ساعدة مالية
لإمت��ام درا�ستهم ،ويعترب �صندوق
"ثامر" م �� �ش ��روع �اً م�ستداماً
مل� ��� �س ��اع ��دة ط �ل �ب��ة اجل ��ام� �ع ��ة من
خمتلف الكليات واجلن�سيات على
موا�صلة حت�صيلهم العلمي.
وت���س� َّل��م ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي ،رئ�ي����س دائ� ��رة البلدية
والتخطيط يف ع�ج�م��ان "عالمة
دب� ��ي للوقف" م ��ن � �س �ع��ادة علي
حم �م��د امل� �ط ��وع  ،الأم �ي ��ن العام
مل�ؤ�س�سة الأوق��اف و��ش��ؤون الق�صر
بدبي مبقر اجلامعة بعجمان.
جاء ذلك خالل زي��ارة �سعادة علي
حم �م��د امل� �ط ��وع  ،الأم �ي ��ن العام

الق�صر
مل�ؤ�س�سة الأوق��اف و��ش��ؤون ّ
يف دب ��ي ،وزي �ن��ب جمعة التميمي،
م ��دي ��رة م��رك��ز حم �م��د ب ��ن را�شد
العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة
�إىل جامعة عجمان لتقدمي ال�شكر
للقائمني عليها ومنحهم "عالمة
دب ��ي للوقف" ت �ق��دي��راً مل� �ب ��ادرات
اجلامعة الإن�سانية واملجتمعية يف
املجال التعليمي.
و�أ��ش��اد �سعادة علي حممد املطوع،
الأم�ي��ن ال �ع��ام مل��ؤ��س���س��ة الأوق� ��اف
و�� �ش� ��ؤون ال�ق���ص��ر ب��دب��ي باجلهود
املتميزة جلامعة عجمان يف دعم
احلاالت الإن�سانية للطلبة الذين
حالت ظروفهم املادية دون �إمتام

حت�صيلهم الأك ��ادمي ��ي ،و�أك� ��د �أن
م �ب ��ادرة اجل��ام �ع��ة ت���ش�ك��ل �ضمانا
مل�ستقبل م�شرق للطلبة املع�سرين
وداعما م�ستداما لإمتام تخرجهم
اجل��ام�ع��ي ل��رف��د امل�ج�ت�م��ع ب�أفراد
من �أ�صحاب الكفاءات الأكادميية
العالية .و �أ��ض��اف امل�ط��وع �أن دعم
ق�ط��اع التعليم م��ن �أه��م �أولويات
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ك ��ون ��ه ي �� �س �ه��م يف بناء
وتطوير ال �ك��وادر ال�شابة القادرة
على حتقيق ر�ؤى دول��ة الإم ��ارات
وم�ساعيها على �أك �م��ل وج ��ه .من
جانبه قال الدكتور كرمي ال�صغري،
مدير جامعة عجمان" :ي�ش ّرفنا �أن
نح�صل على ه��ذا التقدير الكبري

من مركز حممد بن را�شد العاملي
ال�ست�شارات ال��وق��ف والهبة الذي
تتويجا للمبادرات الإن�سانية
ي�أتي
ً
واخلدمة املجتمعية التي تقوم بها
اجلامعة ..و�أ�ضاف �أنّ "عالمة دبي
للوقف" تعزز م�سريتنا يف خدمة
الطلبة املتع�سرين وتدفعنا لبذل
املزيد من اجلهود يف هذا املجال".
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ع�ب�رت زي �ن��ب جمعة
التميمي ،مدير مركز حممد بن
را��ش��د العاملي ال�ست�شارات الوقف
وال�ه�ب��ة ع��ن التطلع لأن ت�ستلهم
خم �ت �ل��ف اجل� ��ام � �ع� ��ات امل� � �ب � ��ادرات
االن �� �س��ان �ي��ة ل�ل�ع�م��ل اخل �ي�ري و�أن
ت�صبح منوذجا يحتذى يف املجتمع

م ��ن خ �ل�ال ت�خ���ص�ي����ص �صندوق
تكافل تعليمي يف اجلامعات كافة

ي��دع��م ال�ط�ل�ب��ة امل�ت�ع���س��ري��ن ماديا
حتى يتمكنوا من �إمتام حت�صيلهم

الأك��ادمي��ي و��ص��وال �إىل تخرجهم
من اجلامعة.

جائزة حمدان بن را�شد الطبية تعلن عن مو�ضوعات جوائزها للدورة الـ 12
•• دبي-وام:

�أعلنت جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
للعلوم الطبية ع��ن م��و��ض��وع ج��وائ��زه��ا للدورة
الثانية ع�شرة " "2022-2021ومت اختيار
الأمرا�ض املعدية مو�ضوعاً جلائزة حمدان العاملية
ال�ك�برى وال��وق��اي��ة واملناعة وال�ع�لاج مو�ضوعات
جلائزة حمدان العاملية للبحوث الطبية املتميزة.
وقال �سعادة عبد اهلل بن �سوقات املدير التنفيذي
جلائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد للعلوم الطبية
�إن االعالن عن مو�ضوعات جوائز الدورة الثانية
ع�شرة ي�أتي بعد رحيل املغفور له ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم الذي ترك ب�صمة وا�ضحة يف

جمال العمل الإن�ساين والطبي والبحث العلمي.
و�أ�ضاف �أن املغفور له كان قدوة يف نهجه للتميز
حيث طالت م�ساعيه لالرتقاء بالقطاع ال�صحي
داخل دولة الإمارات وخارجها وتوجت تلك امل�ساعي
ب�إن�شاء جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
للعلوم الطبية والتي عملت على مدار �أكرث من
 20عاماً على دعم العديد من البحوث العلمية
وت�ك��رمي م�ئ��ات العلماء الأج�ل�اء ال��ذي��ن ي�سعون
ب�ك��ل ج��د ل�لارت �ق��اء ب��ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وال�صحي
يف العامل وك��ان لها الأ�سبقية يف تكرمي العقول
والإجن� ��ازات املتميزة مثل ح�صول الربوفي�سور
ه ��اريف ج�ي��ه �آل�ت�ر ع�ل��ى ج��ائ��زة ح �م��دان العاملية
الكربى يف الدورة التا�سعة  2016 2015-ثم

ح�صوله على جائزة نوبل لعام  2020وح�صول
الربوفي�سور روبرت ج.ادواردز احلائز على جائزة
حمدان العاملية الكربى عام  2002على "جائزة
نوبل" يف عام  2010ما ي�ؤكد على دور اجلائزة
يف ت�سليط ال�ضوء على رواد العلم يف جميع انحاء
ال�ع��امل .و�أك��د �أن ال��دورة الثانية ع�شرة للجائزة
تعترب امتداداً لر�ؤية املغفور له ال�شيخ حمدان بن
را�شد �آل مكتوم يف دعم القطاع ال�صحي واالرتقاء
بالبحث العلمي حملياً واقليمياً وعاملياً.
و�أ�شار عبداهلل بن �سوقات �إىل �أن اختيار اجلائزة
الأم��را���ض امل�ع��دي��ة م��و��ض��وع�اً ل�ه��ذه ال ��دورة جاء
يف ظ��ل م �ع��ان��اة ال �ع��امل �أج �م��ع ب�سبب ج��ائ�ح��ة "
كوفيد" -19منذ نهاية  2019وهو ا�ستكما ًال

ل ��ر�ؤي ��ة امل �غ �ف��ور ل ��ه يف امل �ت��اب �ع��ة احل �ث �ي �ث��ة لكل
م��اه��و م�ستجد وم ��ؤث��ر يف ال�ق�ط��اع ال�ط�ب��ي .من
جانبه �أك ��د ال��دك�ت��ور يو�سف ع �ب��دال��رزاق رئي�س
اللجنة العلمية جلائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد
للعلوم الطبية �أن الأمرا�ض املعدية ت�سبب �آثاراً
م��دم��رة يف املناطق ذات البنية التحتية واملوارد
ال�صحية املحدودة والتي ي�صعب فيها الت�شخي�ص
وا�ستخدام العالج املنا�سب ب�شكل فوري .و�أ�ضاف:
"بالرغم من التقدم العلمي ال�سريع يف الع�صر
احلايل مقارنة بالع�صور ال�سابقة ف�إن ال�سيطرة
على هذه الأمرا�ض والق�ضاء عليها ال تزال تواجه
�صعوبات كبرية ب�سبب عودة بع�ض �أنواع العدوى
للظهور من بعد ال�سيطرة عليها �سابقاً وكذلك

امل �ق��اوم��ة امل �ت��زاي��دة ل�ل��أدوي ��ة امل �� �ض��ادة للعدوى
وظهور بع�ض ال�سالالت املمر�ضة اجلديدة مثل
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية "الإيدز" وطبيعة
االنت�شار ال�سريعة وغري املتوقعة لبع�ض م�سببات
الأمرا�ض بالإ�ضافة �إىل ت�أثري الإن�سان وتفاعله
مع البيئة مثل ارتفاع معدل ال�سفر الدويل حيث
�أدت كل هذه العوامل �إىل ارتفاع خماطر الأوبئة
منوعا ب�أن العلماء ا�ستطاعوا يف ال�سنوات القليلة
امل��ا��ض�ي��ة الك�شف ع��ن ح ��دوث �أك�ث�ر م��ن 1000
وب��اء ل�ل�أم��را���ض امل�ع��دي��ة مثل �أن�ف�ل��ون��زا الطيور
و�أن�ف�ل��ون��زا اخل�ن��ازي��ر و�شلل الأط �ف��ال والكولريا
و�أخرياً اجلائحة احلالية "كوفيد "-19الناجمة
ع��ن ال �ف�ي�رو���س ال �ت��اج��ي اجل ��دي ��د .ومت اختيار

مو�ضوعات الوقاية واملناعة والعالج كمو�ضوعات
فرعية للجوائز حتى تكتمل دائرة ال�سيطرة على
الأم��را���ض املعدية حيث تعترب الوقاية واملناعة
هما خطا ال��دف��اع الأول ل�ل�أم��را���ض امل�ع��دي��ة ثم
ي�أتي العالج كخطوة حا�سمة للتخل�ص من املر�ض
واحلد من انت�شاره ..فيما �أ�صبح للقاحات دور يف
عالج الأمرا�ض ولي�س فقط الوقاية منها حيث
يتم ا�ستخدام اللقاحات العالجية يف بع�ض حاالت
ال �ع��دوى امل��زم�ن��ة م�ث��ل ال �ق��وب��اء املنطقية وتلك
الناجمة ع��ن ف�يرو���س ال ��ورم احلليمي الب�شري
ف�ضال ع��ن ا�ستخدامها يف ح ��االت غ�ير معدية
مبا يف ذلك ا�ضطرابات املناعة الذاتية والأورام
واحل�سا�سية.
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�أخبـار الإمـارات
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الإمارات للخدمات ال�صحية تعزز قاعدة �شركائها بالتعاون مع ات�صاالت
•• دبي-وام:

وق�ع��ت م�ؤ�س�سة الإم� ��ارات للخدمات ال�صحية م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة
الإم��ارات للإت�صاالت " ات�صاالت" وذلك يف �إط��ار تعزيز التعاون امل�شرتك
لتوفري �أحدث تطبيقات ال�صحة الرقمية وحت�سني جودة وكفاءة اخلدمات
الذكية املقدمة للمر�ضى واالرتقاء بجودة احلياة من خالل تقدمي �أف�ضل
ممكنات خدمات الرعاية ال�صحية الرقمية املتكاملة.
وقع املذكرة �سعادة الدكتور يو�سف ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية وعبد اهلل �إبراهيم الأحمد النائب الأول للرئي�س لقطاع
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف "ات�صاالت" وذل��ك يف جناح "ات�صاالت" مبعر�ض

"�إك�سبو  2020دبي" بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني.
ومبوجب املذكرة تتوىل "ات�صاالت الإمارات" تطبيق جمموعة متكاملة
من احللول الذكية املتبعة عامليا يف جمال اخلدمات ال�صحية مبا يقود �إىل
ت�سريع وت�سهيل �إجراءات ومعامالت الرعاية ال�صحية ويعزز من م�ستوى
الرعاية الطبية التي توفرها امل�ؤ�س�سة للمر�ضى وفق �أعلى معايري اجلودة
الدولية.
و �أك��د الدكتور يو�سف ال�سركال �أن توقيع امل��ذك��رة ي�أتي يف �إط��ار اجلهود
املتوا�صلة التي تبذلها م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية نحو تعزيز
�أط��ر التعاون امل�شرتك واملثمر يف �سبيل تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية
و�أح ��دث التقنيات يف تطوير اخل��دم��ات ال�صحية الرقمية ال�ت��ي تقدمها

امل�ؤ�س�سة ان�سجاما مع توجيهات القيادة الر�شيدة ومب��ا ي�سهم يف توفري
حلول �إلكرتونية تقود �إىل جيل نوعي من اخل��دم��ات ال�صحية الرقمية
املواكبة لآخر التطورات التكنولوجية.
و �أو�ضح �أن امل�ؤ�س�سة ت�ستهدف تو�سيع قاعدة ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني مبا
يخدم توجهاتها الرامية �إىل تعزيز منظومة اخلدمات الرقمية من خالل
توفري منظومة �شاملة من هذه اخلدمات كمنهج مواكب ال�سرتاتيجيات
ال��دول��ة الرقمية مب��ا يلبي تطلعات املتعاملني وي��ر��س��خ مكانة امل�ؤ�س�سة
وقدرتها على رفد منظومتها بحزمة متجددة من اخلدمات التكنولوجية
املبتكرة التي تعتمد على تقنيات مدعومة بالذكاء الإ�صطناعي.
ب ��دوره ق��ال عبد اهلل الأح �م��د  " :تعتز ات���ص��االت ب�شراكتها م��ع م�ؤ�س�سة

الإم��ارات للخدمات ال�صحية الذي ينبع من حر�صها على توفري خمتلف
احللول املتطورة التي تخدم االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة للمر�ضى
وابتكار مناذج ت�شغيلية رقمية ترتقي بكفاءة القطاع ال�صحي".
و �أ��ض��اف  ":تهدف ه��ذه ال�شراكة طويلة الأم��د �إىل تعزيز االبتكار لدى
اجلانبني لتقدمي خدمات جديدة ومتطورة تكون مبثابة الإ�سناد ملختلف
خدمات الرعاية ال�صحية املقدمة لأننا ندرك يف ات�صاالت مدى الأهمية
التي تلعبها التكنولوجيا يف تطوير خمتلف بيئات الأعمال ال �سيما القطاع
ال�صحي املزدهر وال��ذي بات اليوم واح��دا من �أك�ثر القطاعات الفاعلة يف
الدولة لهذا نحر�ص على تقدمي الدعم الذي ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
مقدمي الرعاية ال�صحية واملر�ضى" .
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�أكرب حدث متخ�ص�ص يف الأمرا�ض اجللدية يف ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا و�شبه القارة الهندية

ح�شر بن مكتوم يفتتح الدورة الـ 21مل�ؤمتر ومعر�ض دبي ديرما 2022
•• دبي-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم �آل
مكتوم ،مدير ع��ام دائ��رة الإع�ل�ام يف
دبي ،ام�س فعاليات الدورة الـ 21من
م�ؤمتر ومعر�ض دبي العاملي لأمرا�ض
اجللد والليزر "دبي ديرما ،"2022
�أك�بر ح��دث متخ�ص�ص يف الأمرا�ض
اجللدية والعناية بالب�شرة والليزر
يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا و�شبه ال�ق��ارة الهندية حتت
�شعار "نر�سم م�ستقبل علم اجللدية
والتجميل" مب�شاركة �أكرث من 349
ط�ب�ي�ب��ا خم�ت���ص��ا م ��ن ج�م�ي��ع �أنحاء
العامل.
راف ��ق � �س �م��وه ،ال��دك �ت��ور عبدال�سالم
امل� ��دين ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤمتر
ومعر�ض "دبي ديرما" رئي�س اندك�س
القاب�ضة ،والدكتور �إبراهيم كلداري،
�أ� �س �ت��اذ الأم� ��را�� ��ض اجل �ل��دي��ة رئي�س
م�ؤمتر "دبي ديرما" والدكتور ح�سن
كلداري ،رئي�س اللجنة العلمية مل�ؤمتر

"دبي ديرما" ،والدكتور عبدالوهاب
ال�ف��وزان ،رئي�س الأك��ادمي�ي��ة العربية
ل �ل��أم ��را� ��ض اجل� �ل ��دي ��ة والتجميل
رئي�س رابطة �أطباء اجللد الكويتية،
وال��دك�ت��ور ري��ا���ض م�شعل� ،أم�ي�ن عام
رابطة �أطباء اجللد العرب.
و جت ��ول � �س �م��وه يف �أن� �ح ��اء املعر�ض
وتعرف على �آخر امل�ستجدات يف عامل
ط��ب اجل�ل��دي��ة وال �ل �ي��زر واط �ل��ع على
التقنيات اجل��دي��دة ال�ت��ي مت تبنيها
ل�ت�ع��زي��ز ال �ق �ط��اع وال �ت �ط��ور يف طرق
عالج اجللدية.
و ق��ال ال��دك�ت��ور عبدال�سالم املدين:
"وفرت دبي ودول��ة الإم��ارات البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة و الإم �ك��ان �ي��ات ك��اف��ة التي
مكنتها من االرتقاء بالقطاع الطبي
ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ومم �ي ��ز و وف� ��ق �أعلى
املعايري الدولية ما جعلها اليوم حمط
�أنظار �أ�شهر الأطباء من خمتلف دول
ال �ع��امل ،وه��و م��ا يت�ضح م��ن ح�ضور
ه��ذا ال�ع��دد الكبري م��ن الأط �ب��اء من
خمتلف �أنحاء العامل ب�صدد البحث

العلمي وتبادل اخل�برات ،من خالل
ه��ذا امل�ن�ت��دى العلمي ال�ع��امل��ي ،الذي
ي �ع��زز م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ط�ب��ي امل�ستمر
والتعرف على �أح��دث ما تو�صل اليه
العلم احلديث يف جمال طب وجراحة
التجميل والعالج بالليزر من خالل
املحا�ضرات والندوات املبتكرة".
ح���ض��ر االف �ت �ت��اح ال��ر��س�م��ي للم�ؤمتر
ن�خ�ب��ة م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال� �ب ��ارزة يف
جم ��ال ع �ل��م اجل �ل��دي��ة وال�ت�ج�م�ي��ل و
عك�س احل�ضور الكبري م��ن اخلرباء
والأط �ب��اء وك�ب�رى ال�شركات املنتجة
للتجهيزات وامل�ستلزمات الطبية يف
علم اجللدية حجم الثقة وقدرة دولة
الإم ��ارات ب�شكل ع��ام ودب��ي على وجه
اخل�صو�ص ال�ست�ضافة كافة امل�ؤمترات
مبقايي�س حماية و�أمان عاملية.
و خ�ل��ال م��را� �س��م االف� �ت� �ت ��اح ،رحب
ال ��دك �ت ��ور ح �� �س��ن ك� �ل ��داري بالوفود
امل �� �ش��ارك��ة م��ن �أن �ح ��اء ال �ع��امل والتي
اج �ت �م �ع��ت يف دب � ��ي ،م �� �ش�يرا �إىل �أن
احل ��دث ال�ع��امل��ي ي�شهد اق �ب��اال كبريا

يف ك��ل ن�سخة ��س��واء ك��ان ح�ضوريا او
اف�ترا� �ض �ي��ا مم��ا ي�ع�ك����س م �ك��ان��ة دبي
العاملية يف جم��ال �صناعة امل�ؤمترات
املتخ�ص�صة.
من جانبه ق��ال الدكتور عبدالوهاب
ال�ف��وزان ،رئي�س الأك��ادمي�ي��ة العربية
للأمرا�ض اجللدية والتجميل رئي�س
راب�ط��ة �أط�ب��اء اجل�ل��د الكويتية�" :إن
اهتمام احلكومات بالعلوم اجللدية
وت�شجيعهم للأطباء والعلم والعلماء
يف جم��ال ال�ع�ل��وم ال�صحية والطبية
وم���س��اه�م�ت�ه��م يف االرت� �ق ��اء والتقدم
ال�سريع للخدمات ال�صحية هو ركيزة
م�ه�م��ة و�أ��س��ا��س�ي��ة ل�ت�ق��دم ال�شعوب..
م��و��ض�ح��ا �أن "دبي ديرما" جن��ح يف
ج�م�ي��ع دورات � ��ه ال���س��اب�ق��ة يف ت�سليط
ال�ضوء على كل ما هو جديد يف عامل
العالج بالليزر وجراحة اجللد وعالج
ال�صدفية وح��ب ال�شباب والأمرا�ض
الفقاعية وغريها املزيد".
و ثمن جهود كبار امل�س�ؤولني يف دبي
ع�ل��ى االرت �ق��اء ب��اخل��دم��ات ال�صحية

و�إقامة امل�ؤمترات والندوات الدورية
ما جعل من الإم��ارة �صرحا ح�ضاريا
وواج � �ه� ��ة م �� �ش��رف��ة جل �م �ي��ع ال � ��دول
العربية .
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ري��ا���ض
م�شعل� ،أمني عام رابطة �أطباء اجللد
ال �ع��رب " :دب��ي ديرما" ل�ي����س فقط
م�ؤمترا علميا ،بل ميثل جتمعا طبيا
عامليا يجمع �أط�ب��اء اجللد وجراحي
التجميل يف جميع �أنحاء العامل معا
يف دب ��ي ،ون �ح��ن ه�ن��ا ال �ي��وم يف املكان
املثايل لقيادة تبادل املعرفة بني �أطباء
اجللدية حمليا وعامليا حول التطورات
العلمية اجلديدة وامل�ستقبلية يف طب
الأم��را���ض اجللدية" .وم��ن املتوقع
�أن ت �� �س �ت �ق �ط��ب ه � ��ذه ال� � � ��دورة على
م��دى ثالثة �أي��ام �أك�ثر من � 20ألف
م���ش��ارك وزائ ��ر �سيجتمعون يف دبي
م��ن داخ��ل ال��دول��ة وم��ن �شتى �أنحاء
العامل لبحث كل ما هو جديد يف هذا
املجال  ..و�سيتطرق احل��دث العلمي
�إىل ال �ت �ط��ورات احل��ا��ص�ل��ة يف قطاع

ط��ب الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة والعناية
ب�صحة اجل �ل��د ،ف�ضال ع��ن مناق�شة
�أهم املو�ضوعات ذات ال�صلة بالقطاع
مبا يف ذلك التحديات التي يواجهها
و�سبل التغلب عليها.
ت�شمل �أجندة امل�ؤمتر هذا العام 326
حم��ا��ض��رة علمية و 79ور� �ش��ة عمل
و�أكرث من  90مل�صقا علميا تتمحور
ح��ول خمتلف ال�ت�ط��ورات واملوا�ضيع
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��اجل ��راح ��ات التجميلية
وال� �ل� �ي ��زر وط� ��ب اجل �ل ��د التجميلي
وم �ك��اف �ح��ة ال���ش �ي�خ��وخ��ة وغ�ي�ره ��ا..
وي�شارك يف احل��دث �أك�ثر م��ن 349
خ � �ب �ي�را وم� �ت� �ح ��دث ��ا ي�ستعر�ضون

خ�برات�ه��م وم���س�ت�ج��دات التقنيات يف
خمتلف التخ�ص�صات ذات ال�صلة .و
ت�ط��رق ال�ي��وم الأول م��ن امل��ؤمت��ر �إىل
�شتى املوا�ضيع املتعلقة بعلم اجللدية
م��ن م�ث��ل الآث� ��ار اجل��ان�ب�ي��ة اجللدية
املثبطة للمناعة و�شيخوخة اجللد
و�آخ ��ر م���س�ت�ج��دات ال �ع�لاج ال�ضوئي
الديناميكي يف الطب وعلم التجميل
وم�ستجدات طرق عالج حب ال�شباب.
و يحظى م�ؤمتر ومعر�ض دبي العاملي
لأمرا�ض اجللد والليزر ،الذي تنظمه
�سنويا �شركة "اندك�س" للم�ؤمترات
واملعار�ض الع�ضو يف اندك�س القاب�ضة،
بدعم من رابطة �أطباء اجللد العرب

والأك ��ادمي� �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة للأمرا�ض
اجل� �ل ��دي ��ة وال �ت �ج �م �ي��ل وال ��راب� �ط ��ة
اخلليجية لأطباء اجللد ،والأكادميية
الأم��ري �ك �ي��ة لأط �ب ��اء اجل �ل��د ،وهيئة
ال�صحة بدبي ،وحكومة دبي ،وجمعية
الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة يف
ال�ه�ن��د ،واجل�م�ع�ي��ة ال�ه�ن��دي��ة لأطباء
الأم� ��را�� ��ض اجل �ل��دي��ة والتنا�سلية،
واجل �م �ع �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة ل�ل��أم ��را� ��ض
اجل� �ل ��دي ��ة ،واجل �م �ع �ي��ة الإيطالية
ل�ل��أم ��را� ��ض اجل� �ل ��دي ��ة ،واجلمعية
ال �ب��اك �� �س �ت��ان �ي��ة لأط � �ب� ��اء الأم� ��را�� ��ض
اجل�ل��دي��ة ،وك�ل�ي��ة �سريالنكا لأطباء
الأمرا�ض اجللدية.

برعاية حمدان بن زايد ..الظفرة ت�ست�ضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية على �شاطئ املغرية باملرف�أ
•• الظفرة-وام:

حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حمدان
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احلاكم
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ن�ظ�م��ت وزارة
الداخلية حفال مبنا�سبة اليوبيل
ال��ذه �ب��ي وذل� ��ك ��ض�م��ن احتفاالت
الدولة بعام اخلم�سني و الذي �أقيم
م���س��اء ي��وم "ال�سبت" ع�ل��ى �شاطئ
امل �غ�ي�رة ب��امل��رف ��أ مب�ن�ط�ق��ة الظفرة
�ضمن �سل�سلة االح�ت�ف��االت املقامة
ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة يف ج�م�ي��ع �إم � ��ارات
الدولة وا�ست�ضافته القيادة العامة
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ب�ح���ض��ور معايل
اللواء فار�س خلف املزروعي القائد
العام ل�شرطة �أبوظبي.
ا�شتمل احل�ف��ل ال��ذي ب��د�أ بال�سالم
ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل � �ت � �ح� ��دة ع� �ل ��ى ع � ��رو� � ��ض تفاعل
معها احل��ا��ض��رون وت�ضمن عر�ضا
للطابور الع�سكري جلميع قطاعات
وزارة الداخلية و القيادات العامة
ل �ل �� �ش��رط��ة و م� ��� �ش ��ارك ��ة الطلبة
املر�شحني يف الكليات والأكادمييات

ال�شرطية بالدولة ،وعر�ضا لطائرات
ال �ه �ي �ل��وك��وب�تر وم ��رك �ب ��ات و�آل� �ي ��ات
ودوري��ات ال�شرطة ،وعر�ضا للم�شاة
ال�صامتة وعرو�ضا مو�سيقية.
ح���ض��ر احل �ف��ل ��س�ع��ادة �أح �م��د مطر
الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة  ،واللواء
�سيف ال ��زري ال�شام�سي ق��ائ��د عام
� �ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة و� �س �ع��ادة نا�صر
حممد املن�صوري وكيل ديوان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة بالإنابة
ومديرو القطاعات ب�شرطة �أبوظبي،
وال �ل��واء �أح�م��د حممد رف�ي��ع رئي�س
�أم��ان��ة اللجنة املنظمة الحتفاالت
اليوبيل الذهبي ل��وزارة الداخلية،
وعدد من �ضباط وزارت��ي الداخلية
والدفاع� ،إىل جانب ح�ضور عدد من
مديري الدوائر احلكومية مبنطقة
ال�ظ�ف��رة ،وجمهور كبري م��ن �سكان
املنطقة.
وقال اللواء حممد �سهيل الرا�شدي
مدير قطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة
�أب��وظ �ب��ي يف كلمة ل��ه ب��االح�ت�ف��ال :
نعتز اليوم ونحن نحتفي باليوبيل

ال��ذه �ب��ي ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة �ضمن
اح �ت �ف��االت ال��دول��ة ب�ع��ام اخلم�سني
ب��الإجن��ازات الريادية الكبرية التي
حققتها وزارة الداخلية والقيادات
العامة لل�شرطة يف الدولة و نثمن
ع��ال �ي��ا ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و رعاية
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ودع��م �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

ل�ل�ق��وات امل�سلحة وم�ت��اب�ع��ة الفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة و ال �ت��ي ع ��ززت ال��دع��م و
ال��رع��اي��ة مب���س�يرة الأم ��ن والأم ��ان
ون�شر الطم�أنينة يف رب��وع الوطن
الغايل.

و�أ�� � �ض � ��اف  " :ل �ق��د حت �ق �ق��ت هذه
الإجن� � ��ازات ال �ك �ب�يرة ��ض�م��ن العمل
الأمني والتن�سيق والتعاون امل�شرتك
ب�ين ال �ق �ي��ادات ال�ع��ام��ة لل�شرطة يف
ال ��دول ��ة ،وال � ��ذي ان�ع�ك����س �إيجابيا
يف حتقيق امل�ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة لدولة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة التي

تطبق اليوم واح��دة من �أب��رز و�أهم
الإ�سرتاتيجيات الأمنية املتطورة يف
العامل ،وتواكب التطورات الأمنية
وت �ت��اب��ع امل �� �س �ت �ج��دات وف� ��ق �أف�ضل
اخلطط الأمنية ب�إ�شراف ومتابعة
وت�ن�ف�ي��ذ ك � ��وادر ب���ش��ري��ة و توا�صل
حتقيق املنجزات الكبرية وا�ست�شراف
امل�ستقبل ب��ر�ؤي��ة �أم�ن�ي��ة وع�صرية
متطورة ،لتم�ضي بخطوات واثقة
يف م�سريتها ن�ح��و اخلم�سني عاما
امل�ق�ب�ل��ة ،وت �ع��ود ب��اخل�ير واالزده� ��ار
ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي �ع �ي ����ش ع �ل��ى �أر�� ��ض
الإمارات".
و �أ�شار �إىل �أن القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي ت�سهم ب��دور مهم يف تعزيز
الأمن و اال�ستقرار يف املجتمع جنبا
�إىل جنب مع بقية الأجهزة الأمنية
يف ال ��دول ��ة واالرت � �ق � ��اء بامل�ستوى
الأم �ن��ي وال���ش��رط��ي يف ال��دول��ة مبا
ير�ضى تطلعات ورغبات املواطنني
وامل �ق �ي �م�ين وك �� �س��ب ث�ق�ت�ه��م ،الأم ��ر
الذي �أهلها لتقف على قدم امل�ساواة
م ��ع �أف �� �ض ��ل �أج � �ه� ��زة ال �� �ش��رط��ة يف
العامل .و �أك��د �أن موا�صلة �أبوظبي

ت�صدر قائمة امل��دن الأك�ثر �أمانا يف
العامل للعام ال�ساد�س على التوايل،
يعك�س حالة الأمن واال�ستقرار التي
تنعم بها دول��ة الإم ��ارات وتر�سيخا
مل �ك��ان �ت �ه��ا وج �ه��ة م�ف���ض�ل��ة للعي�ش
والعمل واال�ستثمار والزيارة ،وهذا
الإجن��از العاملي ح�صيلة للمنجزات
وال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ح �� �س�ين امل�ستمر،
بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة
ال �ت��ي �أر� �س ��ت ه ��ذه الإ�سرتاتيجية
الأم �ن �ي��ة ال���ش��ام�ل��ة وال �ت��ي ك ��ان لها
ال � ��دور الأ� �س��ا� �س��ي يف ري � ��ادة الأداء
الأمني ،وب�سط اال�ستقرار ،ليتنا�سب
م��ع النه�ضة املتقدمة التي حققها
الوطن ليغدو واحة �أمن و�أمان.
و ج ��دد ال �ع �ه��د ل �ل �ق �ي��ادة الر�شيدة
مبوا�صلة اجلهود من �أج��ل تطوير
ال�ع�م��ل ال���ش��رط��ي وتعميق ال�شعور
بالأمن والأمان بني �أفراد املجتمع،
و��ص��وال لالرتقاء ب�سعادة ورفاهية
املجتمع والعمل امل�ستمر والتدريب
ون���ش��ر اجل� ��ودة وال�ت�م�ي��ز امل�ؤ�س�سي
وت�ع��زي��ز ثقافة ال ��والء وا�ست�شراف
امل�ستقبل.

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للأمرا�ض النادرة
•• العني-الفجر:

ت���ش��ارك ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة يف احتفاالت الدولة باليوم
ال�ع��امل��ي ل�ل�أم��را���ض ال� �ن ��ادرة ،الذي
�أقرته ّ
املنظمة الأوروبية للأمرا�ض
ال �ن��ادرة يف ال�ث��ام��ن وال�ع���ش��ري��ن من
ف�ب�راي ��ر ك ��ل ع � ��ام ،ل ��رف ��ع م�ستوى
ال��وع��ي ودع� ��م امل�ج�ت�م��ع جت ��اه هذه
الأمرا�ض.

وبهذه املنا�سبة �أ�شارت الدكتورة هبة
ال�ب�ل��و��ش��ي� ،أ� �س �ت��اذ م���س��اع��د يف كلية
ال �ط��ب وال �ع �ل��وم ال�صحية بجامعة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �إىل �أن
علم اجلينوم يحت ّل املرتبة الأوىل
يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ق �ط��اع ال�صحي
ب��دول��ة الإم� � ��ارات ،لأه�م�ي�ت��ه ودوره
امل�ستقبلي يف الك�شف عن الأمرا�ض
والت�شخي�ص وال �ع�ل�اج ،ف���ض� ً
لا عن
توفري العالج ال�شخ�صي للمري�ض

بح�سب حالته ال�صحية ،الفتة �إىل
�أنه قد ّ
مت الك�شف عن حوايل 400
ً
ً
مر�ضاً وراثيا ونادرا يف دولة الإمارات
م�ن��ذ ع ��ام  ،2003ن�ت�ي�ج��ة اهتمام
ال��دول��ة ب�ت��وف�ير ك��اف��ة املُ�ستلزمات
الالزمة .و�أو�ضحت� " :إن الأمرا�ض
ال �ن��ادرة ب�شكل ع��ام ،تنت�شر �أك�ثر يف
منطقتنا العربية ،ومع وج��ود �أكرث
من  7000مر�ض ن��ادر ،ي�ؤثر على
�أكرث من  300مليون �شخ�ص على

م���س�ت��وى ال �ع��امل وت���س�ج�ي��ل �إ�صابة
�شخ�ص واح��د من بني � 17شخ�صاً
ب �ه��ذه الأم� ��را�� ��ض ،ف � ��إن ه ��ذا اليوم
يتم ّيز ب�أنه ي�أتي لن�شر وزي��ادة وعي
املجتمعات بالأمرا�ض النادرة وح ّثها
على م�ساعدة الأ�شخا�ص والأطفال
امل�صابني بهذه الأمرا�ض ليندجموا
يف املجتمع ب�شكل ك��ام��ل ،وتخفيف
ال�ضغط العاطفي على الوالدين،
حيث يلعب دع��م املجتمع وتفهمه،

دوراً مهماً يف حتقيق ذلك".
و�أك� � ��دت ال ��دك �ت ��ورة ه �ب��ة البلو�شي
ع�ل��ى � �ض��رورة ت�سليط ال���ض��وء على
ق�ص�ص مر�ضى الأم��را���ض النادرة
ورح �ل ��ة ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى رعايتهم،
م�ؤكدّة على �أهمية ت�شجيع الباحثني
وامل �ع �ل �م�ي�ن والأط � �ب � ��اء يف املجتمع
العلمي على تلبية احتياجات �أولئك
الذين يعانون من الأمرا�ض النادرة
وع��ائ�لات �ه��م� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �ضرورة

مُ�شاركة الباحثني بنتائج �أبحاثهم يف
الت�شخي�ص ونهج الإدارة والعالجات
اجل��دي��دة .م�ضيفة�" :إن ق��وة هذا
اليوم تكمن يف ت�شجيع ُ�صناع القرار
على �إيجاد وتنفيذ تغيريات جديدة
يف �سري العمل ال���س��ري��ري لت�سهيل
ت�شخي�ص املر�ضى و�إدارتهم".
واخ �ت �ت �م��ت ت �� �ص��ري �ح �ه��ا بالقول:
"يعمل الباحثون والعلماء يف جامعة
الإم��ارات على تطبيق �أهم التقنيات

امل�ت�ط� ّورة لو�ضع الأ��س����س الرا�سخة
ملُ�ستقبل �أك�ثر �صحة جلميع �أفراد
املجتمع يف دول��ة الإم ��ارات .ويهدف
ق �� �س��م ع �ل��م ال� ��وراث� ��ة واجل �ي �ن ��وم يف
ك�ل�ي��ة ال �ط��ب وال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة يف
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
�إىل القيام ب�أبحاث ودرا�سات ت�ساهم
يف دع��م �أب�ح��اث ومعاجلة الأمرا�ض
النادرة ب�أ�سلوب مبتكر .ومن املرجح للأمرا�ض ال�ن��ادرة يف امل�ستقبل �إىل
�أن ت � � ��ؤدي �أب � �ح� ��اث ع �ل��م اجلينوم حت�سني ت�شخي�ص و�إدارة املر�ضى".

بلدي دبا احل�صن يبحث �آفاق التعاون وتبادل اخلربات مع نظريه يف مدينة ال�شارقة
•• دبا احل�صن-الفجر:

اج�ت�م��ع امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي مل��دي�ن��ة دبا
احل�صن يف م�ق��ره باملدينة الفا�ضلة
مع املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة،
ب�ه��دف تعزيز ال�ت�ع��اون ب�ين املجال�س
البلدية ملدن ومناطق �إمارة ال�شارقة،
وذل��ك تنفيذاً للتوجيهات ال�سامية
ل �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ،ح��اك��م ال�شارقة،
يف ال�ت�ن���س�ي��ق ال ��دائ ��م ب�ي�ن املجال�س
البلدية ومناق�شة املوا�ضيع امل�شرتكة
والتي ت�صب يف م�صلحة �أبناء �إمارة
ال�شارقة.

ح�ضر االجتماع من جمل�س بلدي دبا
احل���ص��ن� ،أح�م��د �سلطان الظهوري،
نائب رئي�س املجل�س البلدي ،وطالب
عبداهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة
دب��ا احل�صن ،بجانب ح�ضور �أع�ضاء
وم��وظ�ف��ي املجل�س ،فيما ح�ضر من
جمل�س بلدي مدينة ال�شارقة� ،سامل
ع�ل��ي � �س��امل امل �ه�يري رئ�ي����س املجل�س
ال �ب �ل��دي ي��راف �ق��ه ع� ��دداً م��ن �أع�ضاء
املجل�س.
ويف م�ستهل االجتماع بارك املجل�سني
ملقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة ،ت�سلم
�سموه �شهادة اعتماد ال�شارقة مدينة

�صحية للمرة الثانية من قِبل منظمة
ال�صحة العاملية� ،إ�ضافة �إىل �إفتتاح
�سموه �سفاري ال�شارقة ،والذي يعترب
�أك�بر �سفاري بالعامل خ��ارج �إفريقيا،
بتكلفة بلغت مليار درهم ،والذي يقع
مبدينة الذيد.
ً
ناق�ش املجتمعون ع��ددا من املوا�ضيع
امل�شرتكة ،والتحديات التي تواجههم،
ح �ي��ث �أك � ��د اجل ��ان� �ب ��ان ع �ل��ى �أهمية
التن�سيق بني املجال�س البلدية بهدف
خدمة املواطنني يف �إمارة ال�شارقة.
وتطرق اللقاء �إىل عدد من املقرتحات
التي م��ن �ش�أنها تعزيز ال�ت�ع��اون بني
املجال�س البلدية والدوائر الأخرى،
ك �ت �ن �ظ �ي��م اج� �ت� �م ��اع ��ات دوري� � � ��ة بني

املجال�س البلدية ،ولقاءات �سنوية مع
الدوائر احلكومية ذات االخت�صا�ص
امل�شرتك مع املجال�س البلدية.
كما ا�ستعر�ض االجتماع خالل الزيارة
�إجن � ��ازات جم�ل����س ب �ل��دي م��دي�ن��ة دبا
احل�صن وبلدية مدينة دب��ا احل�صن
خ�ل�ال ال �ع��ام امل �ن �� �ص��رم ،ح�ي��ث جرى
يف اخل �ت��ام ت �ب��ادل ال ��دروع التذكارية
ب�ين الطرفني ،بالإ�ضافة �إىل جولة
ت �ع��ري �ف �ي��ة يف الأم� ��اك� ��ن ال�سياحية
ال�ت��ي ت�شتهر ب�ه��ا امل��دي�ن��ة الفا�ضلة،
وم �ن �ه��ا ج ��زي ��رة احل �� �ص��ن والقناة
املائية والأم��اك��ن الأث��ري��ة والرتاثية
وقلعة احل�صن و�شارع العقد الفريد
وخمازن تعبئة املالح.

ب��دوره �أك��د �أحمد �سلطان الظهوري،
ن��ائ��ب رئي�س املجل�س ال�ب�ل��دي ملدينة
دب ��ا احل���ص��ن ع�ل��ى �أه�م�ي��ة التوا�صل
وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل �� �ش�ت�رك م ��ع املجل�س
ال �ب �ل��دي مل��دي�ن��ة ال �� �ش��ارق��ة ،وذل ��ك يف
�إط ��ار تعزيز ال�تراب��ط امل�ؤ�س�سي بني
املجل�سني ،للوقوف على العديد من
اخلدمات املتعلقة باملواطنني وتلم�س
اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ومتطلباتهم والعمل
على معاجلة ق�ضاياهم �ضمن ال�سبل
املتاحة.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال � �س��امل ع�ل��ي �سامل ال ��وط ��ن وامل� ��واط� ��ن ،وذل � ��ك تنفيذاً
امل � �ه �ي�ري رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س البلدي ل�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
ملدينة ال�شارقة� ،إن املجال�س البلدية الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
يف �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة وج� ��دت خلدمة ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة،

لتوفري ك��اف��ة متطلبات واحتياجات
الأه � ��ايل يف امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا �أك ��د على
�أه�م�ي��ة ت�ل��ك ال �ل �ق��اءات م��ع املجال�س
البلدية للتن�سيق والتعاون والت�شاور

ب�خ���ص��و���ص امل���ش��اري��ع امل�ستقبلية يف
الإمارة البا�سمة ،و�أ�شاد بدور املجل�س
البلدي لدبا احل�صن يف خدمة �سكان
املدينة الفا�ضلة.
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نهيان بن مبارك يعزي حممد بن كلنا �شرطة ي�سجل � 29ألفا و 539خمالفة مرورية خالل 2021
خليفة احلبتور بوفاة جنله
�سجل "برنامج كلنا �شرطة" خالل العام املا�ضي � 29ألفا و 539خمالفة مرورية بواقع � 21ألفا
•• دبي-وام:

•• دبي -وام:

ق��دم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
واج��ب ال�ع��زاء �إىل حممد ب��ن خليفة احلبتور ف��ى وف��اة املغفور ل��ه جنله
"خليفة" وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة ديرة .كما قدم ال�شيخ حممد بن
را�شد بن مانع �آل مكتوم و معايل �أحمد جمعة الزعابي م�ست�شار رئي�س
ال��دول��ة واج��ب ال�ع��زاء ملحمد ب��ن خليفة احل�ب�ت��ور .و�أع ��رب معاىل ال�شيخ
نهيان بن مبارك عن �صادق تعازيه لأ�سرة و ذوي الفقيد  ..داعيا اهلل العلي
القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته و �أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله و
ذويه ال�صرب و ال�سلوان.

و 283خمالفة �سجلها ع�سكريون و 8256خمالفة �سجلتها كامريات املراقبة �إىل جانب ت�سجيل
�أفراد املجتمع لـ � 28ألفا و 662مالحظة .و قال العميد �سيف مهري املزروعي مدير الإدارة العامة
للمرور يف �شرطة دبي �إن " برنامج كلنا �شرطة " يعتمد على �أف��راد املجتمع يف تقدمي املالحظات
حول تعر�ضهم ل�سلوكيات متهورة �سواء تلك التي تعر�ضوا لها �شخ�صيا �أو م�ست �أ�شخا�صا �آخرين
وب�إمكانهم تقدمي ال�شكاوى عن طريق االت�صال بكلنا �شرطة �أو عرب التطبيق الذكي وفق �ضوابط
وا�ضحة وحمددة تلغي كليا احتمال فكرة البالغات الكيدية مو�ضحا ورود خمالفات مرورية �أي�ضا
ي�سجلها ع�سكريون �أو �أ�شخا�ص يخول لهم القانون الإبالغ مبا�شرة عن املخالفات املرورية واعتمادها
ف��ورا .ولفت �إىل �أن املالحظات التي ي�سجلها �أف��راد املجتمع عرب التطبيق الذكي يتم التثبت من
�صحتها وتخ�ضع ل�شروط معينة و ال ميكن خمالفة ال�شخ�ص ف��ور تلقي �شكوى �ضده لكن يتم
االت�صال به و�إبالغه بذلك والعمل على تنبيهه �إىل �أنه �ستتم خمالفته يف حال التكرار.

بدعم من�صور بن زايد

05

مركز ال�شباب العربي يختتم الن�سخة الرابعة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�شابة
الفر�صة للعمل امليداين يف معر�ض
اك�سبو  2020دبي".

•• دبي-وام:

اختتم مركز ال�شباب ال�ع��رب��ي ،من
ج �ن��اح ال���ش�ب��اب يف �إك���س�ب��و 2020
دب��ي ،فعاليات الن�سخة الرابعة من
برنامج القيادات الإعالمية العربية
ال�شابة الذي ينظمه مركز ال�شباب
ال �ع��رب��ي ب��دع��م م ��ن رئ �ي ����س املركز
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،بتخريج 50
�شاباً و�شابة من املواهب الإعالمية
ال �ع ��رب �ي ��ة ال � ��واع � ��دة م� ��ن خمتلف
جم��االت العمل الإع�لام��ي من 17
دول��ة عربية .وبح�ضور معايل �شما
امل ��زروع ��ي ،وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب ،نائب رئي�س مركز ال�شباب
ال �ع��رب��ي ،و� �س �ع��ادة �سعيد النظري،
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية
يف مركز ال�شباب العربي ،وممثلني
ع��ن ��ش��رك��اء ال�برن��ام��ج م��ن وزارات
وك �ب�ري� ��ات ال �� �ش��رك��ات الإع�ل�ام �ي��ة
العربية وال�ع��امل�ي��ة ،خ � ّرج الربنامج
منت�سبيه بعد ت��زوي��ده��م ب�أ�ساليب
وتقنيات جديدة يف تخ�ص�صات العمل
الإع�ل�ام ��ي االح� �ت ��رايف ،وخال�صة
�سنوات من اخلربة العملية يف حقل
الإع�ل�ام العربي وال�ع��امل��ي .و�شهدت
ف�ع��ال�ي��ات ال�برن��ام��ج ال�ع���ش��رات من
ور���ش العمل املك ّثفة وال�ل�ق��اءات مع
نخبة م��ن ال�شخ�صيات الإعالمية
و�ص ّناع القرار يف املنطقة ،وزيارات
م�ي��دان�ي��ة مل��ؤ��س���س��ات �إع�لام �ي��ة مبا
يف ذل��ك امل��رك��ز الإع�ل�ام��ي اخلا�ص
ب�إك�سبو  ،2020مبا �أث��رى جتربة

• �شما املزروعي :ن�سخة ا�ستثنائية مبواهب ال�شباب وخرباتهم وتفاعلهم �أمل جديد ملجتمعاتنا العربية
• �سعيد النظري :دور القيادات الإعالمية ال�شابة �أ�سا�سي يف تقدمي ر�ؤية عربية �إيجابية لدور الإعالم
امل �� �ش ��ارك�ي�ن يف ال�ب�رن ��ام ��ج الذين
عملوا �أي�ضاً على عدد من امل�شاريع
م��ن ع�ل��ى �أر� ��ض �إك���س�ب��و م��ع �شركاء
ال�برن��ام��ج م��ن م�ؤ�س�سات �إعالمية
كتوم�سون رويرتز ،و�أكادميية �سكاي
ن �ي��وز ع��رب �ي��ة ،و�أك��ادمي �ي��ة الإع�ل�ام
اجلديد وال�شرق بلومربغ للأخبار
و�أكادميية نيكون للت�صوير و�صناعة
الأف� �ل��ام ،وك�ل�ي��ة حم�م��د ب��ن را�شد
للإعالم يف اجلامعة الأمريكية يف
دب��ي ،و cnnال�ع��رب�ي��ة ،ولينكد�إن،
وميتا ،و�أكادميية جوجل وغريهم
من امل�ؤ�س�سات العربية والدولية.
 الرتكيز على التعلم امل�ستمر..وقالت معايل �شما بنت �سهيل بن

ف��ار���س امل ��زروع ��ي ،وزي � ��رة الدولة
ل� ��� �ش� ��ؤون ال �� �ش �ب��اب ،ن ��ائ ��ب رئي�س
م��رك��ز ال �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي" :اليوم
ن��رى ان�ط�لاق��ة ج��دي��دة للمواهب
ال� ��� �ش� �ب ��اب� �ي ��ة يف ق � �ط� ��اع الإع� �ل� ��ام
وغ�ي��ره م��ن ال �ق �ط��اع��ات احليوية
حاملني معهم اخل�ب�رات والأفكار
اجل��دي��دة ،وق�ي��م املهنية ،والإب ��داع
واالب � �ت � �ك� ��ار ،وال �ت �ع �ل ��م امل�ستمر؛
ل�ل�م���س��اه�م��ة ال �ف��اع �ل��ة وامل� ��ؤث ��رة يف
ت�ص ّور وت�صميم و�صناعة امل�ستقبل
ال��ذي يطمحون �إليه وتتطلع �إليه
جم �ت �م �ع��ات �ن��ا ،ل �ي �ق��دم��وا ال�صورة
الأم�ث��ل للإ�سهامات العربية على
ال �� �س ��اح ��ة العاملية" .و�أ�� �ض ��اف ��ت
معاليها" :متكني امل��واه��ب ال�شابة

يف خمتلف التخ�ص�صات املحورية،
ويف مقدمتها الإعالم بكافة �أمناطه
و�أدواته� ،سيجعلهم قادرين على �أن
ي �ك��ون��وا ال �ن��اق��ل الأم �ي��ن لق�ص�ص
جن ��اح �أوط��ان �ه��م و�إب ��رازه ��ا للعامل
بال�صورة التي تليق بكونهم اجليل
اجل��دي��د م��ن الإع�ل�ام �ي�ي�ن العرب
املوهوبني الذين ي�سلطون ال�ضوء
ع �ل��ى ف��ر���ص امل���س�ت�ق�ب��ل ويحتفون
بها" .وه� �ن� ��أت م�ع��ال�ي�ه��ا خريجي
هذه الن�سخة من برنامج القيادات
الإعالمية العربية ال�شابة ،م�ؤكدة
�أن امل��واه��ب وال�ك�ف��اءات الإعالمية
ال�ع��رب�ي��ة ال���ش��اب��ة ��س�ي�ك��ون ل�ه��ا دور
ا�سرتاتيجي خ�لال املرحلة املقبلة
يف �إب� ��راز من ��اذج الإجن� ��از والتم ّيز

يف جمتمعاتنا ال�ع��رب�ي��ة وتر�سيخ
قيم الإيجابية و�أخ��ذ زم��ام املبادرة
و�إ��ش��راك قطاع ال�شباب يف خمتلف
م �� �س��ارات ال�ت�ن�م�ي��ة؛ ك�م��ا يف منوذج
متكني ال�شباب يف دول��ة الإم ��ارات،
مبا يعود بالفائدة على دول املنطقة
كافة.
 ال�صورة الأكرب والأ�شمل..وقال �سعادة �سعيد النظري ،املدير
العام للم�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب،
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية
مل��رك��ز ال�شباب ال�ع��رب��ي �إن الناظر
ال�ي��وم �إىل م�شهد الإع�ل�ام العاملي
ي��رى ت��وج�ه�اً م�ت���س��ارع�اً ومتنامياً
نحو الإع�ل�ام ال��رق�م��ي ،ل��ذا ر ّكزنا

يف ن�سخة ه��ذا العام من الربنامج
ع �ل��ى مت �ك�ي�ن الإع�ل��ام� ��ي العربي
ال�شاب ب ��أدوات متنوعة مت ّكنه من
�صناعة املحتوى الإعالمي الرقمي
امل �ت �م � ّي��ز .و�أ�� �ض ��اف" :اليوم ميكن
للخريجني يف جم��ال الإع �ل�ام �أن
ي �ك��ون��وا م���س�ت�ق�ب� ً
لا ��ض�م��ن الفرق
التي متثل ق�ضايا الإع�لام العربي
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال� ��دويل ،فالإعالم
مم ّكن �أ�سا�سي من مم ّكنات التنمية
ال�شاملة ودوره مركزي يف التوعية
ال�صحية واالجتماعية ون�شر قيم
ال �� �ش��راك��ة وال �ت �ع ��اون والت�ضامن
وح���ض��وره �أ�سا�سي يف �إب ��راز فر�ص
النمو االقت�صادي وت�سليط ال�ضوء
على جماالت التطوير والتح�سني.

 وام تدرب وتوظف..م ��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال � �س �ع��ادة عبداهلل
عبدالكرمي املدير التنفيذي لقطاع
املحتوى الإخباري بالإنابة يف وكالة
�أن �ب��اء الإم� ��ارات "وام"" :فخورون
ب�شراكتنا مع مركز ال�شباب العربي
لنكون ج��زءاً من حتقيق ر�ؤي��ة �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
يف متكني ال�شباب العربي يف قطاع
الإع�ل��ام واال��س�ت�ث�م��ار يف طاقاتهم
ورفدهم باملهارات الالزمة لتعزيز
م�سريتهم املهنية "..وام" ملتزمة
ب ��إجن��اح ه ��ذا ال�برن��ام��ج و�أه ��داف ��ه،
حيث عملنا على تخ�صي�ص م�سار
تدريبي ينتهي بالتوظيف خلريجي
ال�ب��رن� ��ام� ��ج م � ��ن خ �ل ��ال منحهم

 الدورة الرابعة لربنامج القياداتالإعالمية العربية ال�شابة..
و�شكلت الن�سخة الرابعة من برنامج
القيادات الإعالمية العربية ال�شابة
ف��ر� �ص��ة ل �ت �ط��وي��ر ق � � ��درات العمل
الإعالمي العربي على النحو الذي
ي�ؤ�س�س جي ً
ال جديداً من الكفاءات
الإع�ل�ام �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�م�ك�ن��ة من
�أدوات العمل الإع�لام��ي ،وتقنياته
اجلديدة ،والواعدة ،واملبتكرة ..كما
ع�م��ل م��رك��ز ال���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي على
تطوير برنامج القيادات الإعالمية
العربية ال�شابة ،م��ع الرتكيز على
تر�سيخ قيم ومهارات قيادية �أ�سا�سية
ك ّملت التدريب الإعالمي للم�شاركني
يف الربنامج .و�أ�صبح الربنامج اليوم
م��ن امل� �ب ��ادرات الإع�لام �ي��ة الرائدة
يف املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ب��ال���ش��راك��ة مع
�أه��م امل�ؤ�س�سات الإعالمية الدولية
والإقليمية ومتيزت الن�سخة الرابعة
م��ن ال�برن��ام��ج م��ن ح�ي��ث املحتوى
وال�شراكات والتغطية الإعالمية� ،إذ
وفر الربنامج �أي�ضاً فر�صة ملنت�سبي
الربنامج خلو�ض جتربة �إعالمية
دولية وفر�صة للم�شاركني بالعمل
م � ًع��ا واك�ت���س��اب خ�ب�رات تخ�ص�صية
ن��وع�ي��ة و�إن �ت��اج امل�ح�ت��وى الإعالمي
الإب��داع��ي م��ن قلب �إك�سبو 2020
دبي ..كما �أتاح لل�شباب �إعداد تقارير
�إعالمية خا�صة عن �أهم الفعاليات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ت���ض�ن�ه��ا احل ��دث
العاملي.

برعاية ح�صة بوحميد

جمعية املخرتعني تتوج �شهر االبتكار بتكرمي خم�سني من املخرتعني ال�صغار والكبار
•• دبي -الفجر:

حت��ت رع��اي��ة م �ع��ايل ح���ص��ه بنت
ع�ي���س��ى ب��وح�م�ي��د وزي � ��رة تنمية
املجتمع تتوج جمعية املخرتعني
االم��ارات فعاليات �شهر الإبتكار
ب��دول��ة االم� � ��ارات ب ��إق��ام��ة حفل
ت � �ك� ��رمي امل� �خ�ت�رع�ي�ن ال�صغار
وال � �ك � �ب ��ار وم� �ع ��ر� ��ض اجلمعية
الأول حت��ت ع �ن��وان " م�ستقبل
املخرتعني "يف احلادية ع�شر من
�صباح اليوم االثنني  28فرباير
وت�ستمر الفعالية حتى الرابعة
ع�صرا بقاعة ف�ن��دق "رادي�سون
رد" بواحة دبي لل�سيليكون.
�� �ص ��رح ب ��ذل ��ك امل �ه �ن��د���س احمد
ع �ب��داهلل جم ��ان رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة اجلمعية وم�شيدا مببادرة
اع �ت �م��اد � �ش �ه��ر االب �ت �ك ��ار بدولة
االمارات ونتائجه الداعمة لروح

االب �ت �ك ��ار واالخ � �ت ��راع وم�شيدا
مب���ش��ارك��ة ك��اف��ة امل��ؤ��س���س��ات على
م�ستوى الدولة يف هذا ال�شهر .
وق��ال ان االحتفال �سيكرم كافة
اجل � �ه� ��ات ال ��راع� �ي ��ة وال ��داع� �م ��ة
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للجمعية يف انطالقتها  ،وك�شف
ع ��ن اع �ت �م��اد اجل �م �ع �ي��ة لقائمة
�أ�� �س� �م ��اء امل� �ك ��رم�ي�ن وامل� �ك ��رم ��ات
يف االح� �ت� �ف ��ال م ��ن املخرتعني
واملخرتعات ال�صغار والكبار وهم

 :دي�ن��ا ا�سماعيل ن��ادر � -سيلينا
ر�أف� � ��ت ح ��ام ��د  -م� ��رمي احمد
ع �ل��ي امل �ط�ي�ري  -اح �م��د خليفة
ال �ب��دواوي  -ه��دى �سعيد �سيف
الظهوري � -أحمد حممد ربابعه
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 ف��اط �م��ة حم �م��د امل �ن �� �ص��وري -م�ي�ث��ا حم �م��د امل �ن �� �ص��وري  -رمي
حممد املن�صوري � -سارة �سمري
ح��ام��د ع�ب��دال�غ�ن��ي -م�ن��ة حممد
البلو�شي  -هناء �أحمد النعيمي
 ح�صة حممد �أحمد �آل علي -�شهد يو�سف �سامل العلي  -نورة
فهد عبدالعزيز العوادي  -علياء
فهد عبدالعزيز العوادي  -نيفني
�شريف �شوقي  -وج��دان لقمان
النقبي  -ف��اط�م��ة حم�م��د �سامل
احلو�سني  -نورة عبداهلل حممد
احل �م��ر  -ن��اع �م��ة ع �م��ر عبداهلل
ال �ب �ك��ر � -آم� �ن ��ه م� � ��روان حممد
احلمر -ح�صة حممد �أحمد �آل
علي  -فاطمة ح�سن علي كبنت
 ح �م��ده ع� �ب ��داهلل اب ��راه �ي ��م -�شهد يو�سف �سامل �آل علي  -حور
حفيظ حممد  -م�ن��ار عبداهلل
حم� �م ��د ال� �ب� �ل ��و�� �ش ��ي � -سالمة

حممد عبداهلل البلو�شي  -غاليه
ابراهيم عي�سى النعيمي  -ربى
علي عناب  -علياء نادر العو�ضي
 زي��ن حممد ال�صليب  -موزهحممد ال�شام�سي  -امنة احمد
عبيد مليح الظنحاين  -عائ�شة
ابراهيم الرئي�سي � -سيف �سعيد
عبيد الظنحاين  -م��رمي احمد
ع �ل��ي امل� �ط�ي�ري  -ذي � ��اب ط ��ارق
ع�ل��ي ال�ك�ع�ب��ي �� -ش��ري��ف حممد
 الدكتوره بدرية الظنحاين -�سلطان خالد ال�شام�سي  -هاجر
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علي النقبي  -م��رمي �سامل علي
امل��زروع��ي  -ح��ور اب��راه�ي��م علي
 غالية حممد �أحمد املزروعي -ميثا جا�سم ال�شاعر  -مريه حمد
�سيف  -فاطمه �سعيد املزروعي -
�شهد جمال عبد النا�صر حممود
 عائ�شه عبدالرحمن عبدالعزيزالزرعوين � -شما خلفان الكندي
 ث��ري��ا �أح �م��د ح���س��ن � -شم�سهع �ل��ي ال�ن�ق�ب��ي  -ع��ائ���ش��ة حممد
عبيد احلفيتي �� -س��ارة حممد
احلفيتي  -حميد علي اللوغاين
 علي حميد اللوغاين  -عائ�شةحممد احلفيتي � -سارة حممد
احل � �ف � �ي � �ت ��ي  -م� � � ��رمي عي�سى
ال��زع��اب��ي  -ه��اج��ر ع �ل��ي �أحمد
ال� �ع� �ب ��دويل  -د .حم �م��د عماد

ال��دروب��ي  -ع�م��ر اح�م��د ال�شعر
حممد عبداهلل احلمودي  -ميثا
حممد املن�صوري  -رمي حممد
امل� �ن� ��� �ص ��وري  -ف ��اط �م ��ة حممد
احلمادي  -عمار يو�سف املرزوقي
 يو�سف ح�سن املرزوقي  -مرمييو�سف املرزوقي  -هيفاء حممد
ح���س��ان  -ح �ن��ان ك �ف��اح اخل� ��راز -
بي�سان مهند م �ق��دادي  -مرمي
م���ص�ل��ح ال �ع��ري��ان  -غ��اي��ة �سعد
الأحبابي  -نيال �سعد الأحبابي
 حمد �سعد الأحبابي  -ن�صيب�سعد الأح�ب��اب��ي  -ا��ش��رف �سنبل
 ال �ي��ازي��ة حم�م��د امل �ن �� �ص��وري -�سعد ن�صيب الأحبابي  -ي�سرى
�سليمان  -ن ��وال ع�ل��ي حم�م��د -
و�سهري حم�سن.

بنك ابوظبي التجاري /املدعي
و /زينب علي حممد كرم البلو�شي /املدعى عليها
�أمر

بنك ابوظبي التجاري /املدعي
و �/أحمد منري �أحمد علي اجلنيبي/املدعى عليه
�أمر

بنك ابوظبي التجاري /املدعي
و /عادل حممد عو�ض م .دب�ش املنهايل/املدعى عليه
�أمر

لقد رفع املدعي بنك �أبوظبي التجاري دعوى لدى حماكم �سوق �أبوظبي العاملي

لقد رفع املدعي بنك �أبوظبي التجاري دعوى لدى حماكم �سوق �أبوظبي العاملي

لقد رفع املدعي بنك �أبوظبي التجاري دعوى لدى حماكم �سوق �أبوظبي العاملي �ضد

�ضد املدعى عليها زينب علي حممد ك��رم البلو�شي ،وتفا�صيل االت�صال بها

�ضد املدعى عليه �أحمد منري �أحمد علي اجلنيبي ،وتفا�صيل االت�صال به �سابق ًا

املدعى عليه عادل حممد عو�ض م .دب�ش املنهايل ،وتفا�صيل االت�صال به �سابق ًا
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�سابق ًا هي  zer000_0@hotmail.comو  ،+971543038137والتي يطالب

هي  aaljunaibi@yahoo.comو  ،+971507925114والتي يطالب من خاللها

هي  n_n711ahotnail@hotmail.comو  +971504402835والتي يطالب
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رقم ( ) 2022/3364
املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك .
املنذر �إليه  :خالد عبدالعزيز حممد عبداهلل.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )66,344.00درهم نتيجة
الإخ�ل�ال ب�سداد الأق���س��اط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
ع�ل��ي ال���س�ي��ارة رق��م ( / 96265خ�صو�صي  /P/دب ��ي) م��ن ن��وع (لينكولن
 _ MK Xا�ستي�شن) م��ودي��ل ( _ )2013ل��ون (اب�ي����ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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�أخبـار الإمـارات

�شرطة �أبوظبي تنظم خمترب ال�سبعني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

نظمت �شرطة �أبوظبي "خمترب ال�سبعني" وال��ذي يعد �أول
خمترب حكومي ا�ستلهمت فكرته من �أول م�شاركة �إماراتية
يف جناح �أبوظبي مبعر�ض اليابان ال��دويل 1970م ،وذلك
م��ن خ�لال جل�سة ع�صف ذه�ن��ي رك��زت على و��ض��ع حتديات
و�إي �ج��اد احل�ل��ول لها م��ع ال�شركاء بطريقة مبتكرة وي�أتي
انعقاد املخترب تزامناً مع �شهر الإمارات لالبتكار حتت �شعار
"الإمارات تبتكر."2022

و�شاركت يف الفعالية هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وهيئة
امل�ساهمات م�ع�اً وم�ؤ�س�سة م��وا��ص�لات الإم� ��ارات وع��دد من
ال�شباب املبتكرين وامل�ؤثرين.
و�أو��ض��ح العقيد �أحمد جمعة اخلييلي ،مدير �إدارة املتابعة
ال�شرطية والرعاية الالحقة بقطاع �أمن املجتمع� ،أن خمترب
ال�سبعني ي�ستهدف ت�صميم �أف�ك��ار م��ؤث��رة ومُ�ستلهمة من
ممار�سات اك�سبو  2020دب��ي وتطوير م�شاريع ومبادرات
ت�سهم يف تعزيز الإرث املعريف واملادي يف مرحلة ما بعد انتهاء
ا�ست�ضافة احلدث.

وت�ضمن املخترب  3جل�سات ،ب��دءاً بجل�سة الإل �ه��ام ،والتي
احتفت ب�سرد ق�صة م�شاركة جناح �أبوظبي مبعر�ض اليابان
ال��دويل  ،1970وا�ستعر�ضت اجتاهات االبتكار امل�ستهلمة
من زيارات الأجنحة.
كما مت ا�ستعرا�ض خريطة ت�صميم الأفكار احل�صرية باملخترب
ال�ستخدامها �ضمن جل�سة ت�صميم الأف�ك��ار التفاعلية من
قبل فرق العمل ويف م�ساحات و�أجنحة خمتلفة يف اك�سبو دبي
 2020واختتم املخترب �أعماله بعر�ض الأفكار وامل�شاريع
امل�ستقبلية وامل�ستلهمة من ممار�سات اك�سبو .2020
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جناح باراغواي يعر�ض لوحات فنية م�صنوعة من احلبوب يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

م��ع ان ب��اراغ��واي م��ن ال ��دول امل�ح��اط��ة ب�ب�ل��دان غ�ير �ساحلية� ،إال �أن جناحها
يف منطقة التنقل داخ��ل �أك�سبو  ،٢٠٢٠يعلن ع��ن �أن�ه��ا متثل �أع�ل��ى �صادراتها
الرئي�سية يف الغذاء والطاقة الكهرومائية ،حيث جاء �شعارها مرتبط ب�أجندتها
اال�سرتاتيجية وخططها التى ت�سعى قدما لتحقيقها ،وهو ربط املياه والطاقة
والتنقل على اعتبار �أن ه��ذه ال�سمات الثالث من تداعيات احلياة الرئي�سية
للمجتمعات ،وجاء ت�صميم اجلناح من اخلارج ملفت للنظر مبا عر�ضه من �صور
للحياة الربية وبع�ض الوجوه التى متثل املواطن الأ�صلي للبالد.
يدعو جناح باراغواي يف �أك�سبو  ٢٠٢٠زواره �إىل اكت�شاف �أ�سباب ت�سميتها ب�أ�سعد
مكان يف العامل ،كما تدعو رجال الأعمال وامل�ستثمرين �إىل امكانية اال�ستثمار
واال�ستفادة من اال�سرتاتيجية للمياه يف توليد الطاقة الكهرومائية واملتجددة،

وكيف �أ�صبحت ب��اراغ��واي واح��دة م��ن �أك�بر ال��دول امل�صدرة للفول ال�صويا يف
العامل ورمبا لهذه ال�سمة ،وعند بداية رحلة الزائر يف اجلناح �سيكت�شف �أن انه
عبارة عن معر�ض كبري مفتوح ،على الي�سار جدارية عظيمة ملواطنني بعنوان
"جتميع الثمار من الأر�ض" وتظهر يف ال�صورة والن�ساء وهن يجنني املحا�صيل
وعلى ظهورهم ال�سالل واللوحة م�صنوعة من احلبوب وقد ا�ستغرق تنفيذها
ثالث �شهور يف اجلناح ،وهذه تعد فكرة رائدة مبتكرة لتو�صيل ر�سالة للمجتمع
الدويل واجلمهور ،على �أن الدولة متتلك �سلة غذائية كبرية ت�صدر من خاللها
للعامل �أجمع.
وقدم جناح باراغواي الدولة على �أنها ت�شتهر بكونها موطن �سد �إيتايبو للطاقة
الكهرومائية� ،أح��د �أك�بر ال�سدود يف العامل ،حيث توفر امل��ول��دات ال�ضخمة ما
يقرب من  80يف املئة من كهرباء ،كما تبني الإمكانات الهائلة للمياه يف البالد
يف ق�ط��اع الطاقة امل�ت�ج��ددة ،وي���ش��ارك ال ��زوار مكانة ب��اراغ��واي اال�سرتاتيجية

وارتباطها بالعامل عرب الأنهار املختلفة وعمليات ت�صدير املحا�صيل الغذائية
املتنوعة ،كما ي�سلط اجلناح ال�ضوء على الرثوات الثقافية يف باراغواي ،ومبادرات
التنمية امل�ستدامة ،والفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة واملتاحة �أمام ر�ؤو�س الأموال
الأجنبية الراغبة يف التعاون االقت�صادي يف جميع امل�شروعات املتاحة.
�سيكت�شف الزائر يف رحلته داخل جناح باراغواي العديد من املج�سمات خمتلفة
اخلامات امل�صنعة منها  ،حيث توجد جم�سمات خ�شبية على هيئة �أ�سماك ،ر�سمت
بالنار ،ترمز �إىل ال�سكان الأ�صليني ،وجم�سماً يتكون من  8وحدات معدنية من
ال�سهل فكها ،ولوحات كبرية �أي�ضا جت�سد ح�ضارة الدولة وتنوعها الهيدروجرايف،
وبالرغم من �أنها دولة حبي�سة ،ف�إنها الأغنى يف املنطقة من حيث املوارد املائية
وذل��ك لوجود الأن�ه��ار وال�شالالت يف ربوعها ،كما يوجد جم�سم يعك�س ميالد
امل�سيح واملراحل العمرية التي مر بها ،يف رمزية البالد �إىل البعثات الي�سوعية
التي ت�شتهر بها ،وبني اجلناح من خالل املقتنيات التى وزعت بحرفية الت�صميم

باجلناح ،وجعلت كقطع يف معر�ض من ال�سهل التجول حولها بكل ي�سر� ،أن �سبب
هذا ال�شعب يعود �إىل �أنه يعي�ش حياة طبيعية وحالة من احلياة الواقعية التى
مل تت�أثر باحلياة االفرتا�ضية التى يعي�شها العامل حاليا ،فالعالقات الأ�سرية
والتزاور املجتمعي يجعل نوع من الألفة والود وال�سعادة ،خا�صة يف �أجواء �سعيدة
ومرحة بعيدا عن التوتر والتنمر واحلياة املعقدة ،مما تت�سم ب��اراغ��واي بروح
التفا�ؤل وايجاد ال�سعادة بعيدا عن املاديات والبحث عن الرفاهية ،فال�شعب �أدرك
�أن ال�سعادة لي�ست يف الرفاهية والرثاء الفاح�ش بقدر ما هى موجودة يف اللقاء
واملودة.
واهتم اجلناح بركن الهداية التذكارية وامل�شغوالت اليدوية واحل��رف املحلية،
وكان هذا الركن له الأث��ر الطيب يف نفو�س ال��زوار مما جعلهم يحر�صون على
اقتناء ال�صور التذكارية مع مقتنيات اجلناح ومع احلرف واملج�سمات املنت�شرة
يف اجلناح.

فعاليات بـ�إك�سبو  2020تزامنا مع اليوم العاملي للأمرا�ض النادرة
•• دبي  -وام:

نظمت جمعية الإم��ارات للأمرا�ض النادرة فعاليات و�أن�شطة توعوية يف
�إك�سبو  2020دبي تزامنا مع اليوم العاملي للأمرا�ض النادرة 2022
الذي يقام يف اليوم الأخري من �شهر فرباير �سنوياً .
و�أق��ام��ت اجلمعية فعاليات عائلية متنوعة يف "قبة الو�صل" وقادت
م���س�يرة ت�ضامناً م��ع  400م�ل�ي��ون م���ص��اب مب��ر���ض ن ��ادر ح��ول العامل
لت�سليط ال�ضوء على الأمرا�ض النادرة و املر�ضى الذين يعانون من هذه
احلاالت النادرة وعائالتهم يف الإم��ارات والعامل �إىل جانب تنظيم عدد
من العرو�ض احلية والرتفيهية.
ت�أتي فعالية ي��وم الأم��را���ض ال�ن��ادرة يف" �إك�سبو  2020دب��ي " يف �إطار
جهود جمعية الإم��ارات للأمرا�ض النادرة التوعوية وم�ساندة العائالت
والإحتفاء باملر�ضى.

وق��ال م��روان جناحي رئي�س جمعية الإم��ارات للأمرا�ض النادرة املدير
التنفيذي ملجمع دبي للعلوم" :يتواجد �أع�ضاء اجلمعية هنا اليوم يف �إك�سبو
 2020دبي لدعم جميع امل�صابني ب�أمرا�ض نادرة يف دولة الإمارات"..
م�ؤكدا �إلتزام اجلمعية مبنح امل�صابني ب�أمرا�ض ن��ادرة و �أ�سرهم الدعم
الطبي و النف�سي و الإجتماعي الذي يحتاجونه و ي�ستحقونه.
ولفت �إىل �أهمية التوعية بالأمرا�ض ال�ن��ادرة و احل��د من التمييز �ضد
امل�صابني يف املجتمع و تعزيز العمل مع املهنيني الطبيني لتقليل زمن
الت�شخي�ص الطبي وت�شجيع امل��زي��د م��ن البحث والإ��س�ت�ث�م��ار يف عالج
الأمرا�ض النادرة وطرق الوقاية منها .
من جانبها قالت خزينة املن�صوري والدة �شما التي تبلغ من العمر 18
عا ًما و تعاين من متالزمة "وليام"" :هناك حتد يف �أن تكون �أماً لطفل
يعاين من حالة نادرة لكنها جتربة ال تخلو من حلظات �سحر و�أنا ممتنة
لدعم اجلمعية املتوا�صل وتوعيتها بالأمرا�ض النادرة يف دولة الإمارات

مع ا�ستمرارنا يف حماربة نظرة املجتمع وعدم فهمه لإحتياجات �أ�صحاب
احلاالت النادرة ..كما �أنني ممتنة حلكومة دولة الإمارات وجميع �أطبائنا
على �إلتزامهم و تفانيهم ل�ضمان تزويد �أطفالنا بالعالجات عالية اجلودة
التي يحتاجون �إليها".
بدورها �أو�ضحت الدكتورة �أمل الطنيجي �إ�ست�شارية الأطفال و�أمرا�ض
الوراثة الإ�ستقالبية مدينة ال�شيخ خليفة الطبية �أن نحو  80باملائة من
الأمرا�ض النادرة يف دولة الإمارات �سببها وراثي  ..م�ؤكدة �أهمية ت�سليط
ال�ضوء على احلاالت النادرة التي ت�ؤثر يف العديد من العائالت بالدولة
و �إقامة مثل هذه الفعاليات هي التي ت�سهم يف تثقيف اجلمهور و زيادة
الوعي املجتمعي على نطاق وا�سع.
و �أ� �ض��اف��ت " :يف امل�ت��و��س��ط ينتظر امل��ر��ض��ى امل���ص��اب��ون ب ��أم��را���ض نادرة
وعائالتهم �ست �سنوات قبل �أن يتم ت�شخي�صهم ب�شكل �صحيح و هذا
�شيء ميكننا العمل على حت�سينه ..و �أح��ث املجتمع الطبي على العمل

م ًعا لتقدمي دعمهم لأبطالنا ال��ذي��ن يعانون م��ن الأم��را���ض ال�ن��ادرة و
�أ�سرهم".
و�أختتمت الفعاليات مب�سرية يف "�إك�سبو " 2020بقيادة �أورك�سرتا
�شرطة دبي و�أع�ضاء اجلمعية و�أ�صدقائها مبا يف ذلك العائالت والأبطال
من امل�صابني بالأمرا�ض النادرة من جميع �أنحاء الدولة وزي��ارة بع�ض
�أجنحة �إك�سبو  2020دبي.
ومبنا�سبة اليوم العاملي للأمرا�ض النادرة مت �إ�ضاءة "قبة الو�صل" يف
معر�ض" �إك�سبو دبي "2020بالألوان الر�سمية ل�شعار يوم الأمرا�ض
النادرة وهي الأزرق والأخ�ضر والوردي والأرجواين .
يذكر �أن عدد امل�صابني بالأمرا�ض النادرة حول العامل يبلغ حاليا نحو
 400مليون م�صاب العامل  72باملائة منها ترجع �إىل �أ�سباب وراثية..
فيما ت�شري التقديرات �إىل وجود  7.8مليون م�صاب ب�أمرا�ض نادرة يف
ال�شرق الأو�سط ثالثة من كل �أربعة منهم من الأطفال.

جناح �سريالنكا يتلألأ بكنوزه من الياقوت يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

عر�ض جناح �سريالنكا يف �إك�سبو  2020دب��ي لأول م��رة� ،أم�س الأول� ،أكرب
ت�شكيلة من روائع الياقوت النادر يف الدولة املعروفة مبا�ضيها العريق يف جتارة
الأح �ج��ار الكرمية وامل�ج��وه��رات ،وال�ت��ي جعلت البع�ض ي�صفونها ب�ـ "عا�صمة
الياقوت يف العامل".
و�ضم معر�ض "يوم الياقوت" ،كنوزاً من الأحجار الكرمية يف البالد ،تبلغ قيمتها
�أك�ثر من  100مليون دوالر ،وت��زن كلها �أك�ثر من  1000ق�يراط ،من بينها
الياقوتة ال�صفراء الذهبية النادرة ،وتزن �أكرث من  200قرياط ،بقيمة تتجاوز

الأرب�ع��ة ماليني ون�صف املليون دوالر ،لتكون واح��دة م��ن �أن ��در ،و�أث�م��ن قطع
الياقوت الأ�صفر الذهبي يف العامل.
و�أقيم املعر�ض ،الذي ينظمه جناح �سريالنكا ،مب�شاركة  11من رجال الأعمال
ال�سريالنكيني البارزين يف جمال الأحجار الكرمية واملجوهرات ،حيث يعر�ضون
خ�لال "يوم الياقوت"  21ج��وه��رة م��ن الأح �ج��ار ال�ك��رمي��ة ،وت�ضم املجموعة
بع�ض القطع النادرة من �أحجار "الياقوت الأزرق" الأكرث �شهرة يف البالد.
وعن �أهمية احلدث ،قال �آرميل �صمون ،ع�ضو يف جمل�س �إدارة جمعية �سريالنكا
للأحجار الكرمية واملجوهرات" :متكنا من جلب جزء من روائع �أحجار الياقوت
الأكرث �شهرة يف �سريالنكا ،التي تعر�ضها بع�ض من العالمات التجارية الرائدة

ح��ول العامل ،لعر�ضها �أم��ام زوار احل��دث ال��دويل الأك�بر على الإط�لاق �إك�سبو
 2020دبي".
ونظراً للطلب العاملي على الياقوت ال�سريالنكي /الياقوت الأزرق ،/ف�إن الهدف
الرئي�س للمعر�ض هو الرتويج لل�سياحة بالتوزاي مع الأحجار الكرمية ،وفقاً
ل�صمون ،حيث مت خ�لال املعر�ض �أي�ضاً �إ��ص��دار فيديو خا�ص بعنوان "ياقوت
�سريالنكا" ،يهدف للرتويج للأحجار الكرمية وال�سياحة يف دول��ة �سريالنكا،
ومت �إن�شاء هذا الفيديو من خالل ا�ستعرا�ض مناطق اجلذب ال�سياحي وامليزات
الثقافية يف �سريالنكا لت�شجيع ال�سائحني املهتمني بزيادة �سريالنكا ودعوتهم
ل�شراء جوهرة كتذكار عند مغادرة البالد.

وعن �أهمية الياقوت ل�سريالنكا ،قال �صمون" :يتم ا�ستخراج الياقوت يف �سريالنكا
منذ �آالف ال�سنني ،ما �أك�سب الياقوت ال�سيالين �أو الياقوت ال�سريالنكي �شهرة يف
جميع �أنحاء العامل ،وي�أتي الياقوت بكل �ألوان قو�س قزح؛ كالأزرق وهو الأكرث
�شهرة ،والأ�صفر ،والوردي ،والأرجواين ،والأخ�ضر ،و�ألوان �أخرى متنوعة.
وي�أتي ه��ذا املعر�ض ال��ذي ي�ست�ضيفه �إك�سبو  2020دب��ي يف جناح �سريالنكا،
بتنظيم م��ن جمل�س ال�سياحة ال���س��ري�لان�ك��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة الوطنية
ل�ل�أح�ج��ار الكرمية وامل�ج��وه��رات يف �سريالنكا ،وجمعية �سريالنكا للأحجار
الكرمية واملجوهرات ،وبع�ض �أ�صحاب العالمات التجارية الرائدة يف يف جمال
الأحجار الكرمية واملجوهرات يف �سريالنكا.

جناح النم�سا يف �إك�سبو دبي يطرح ابتكارات جديدة مبجاالت الأمن الرقمي و تكنولوجيا املياه والزراعة
•• فيينا  -وام:

�أكدت مارجريت �شرامبوك وزيرة االقت�صاد النم�ساوية
�أن جناح بالدها امل�شارك يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
يركز خالل الفرتة من يناير و حتى مار�س 2022
ع�ل��ى ط��رح االب �ت �ك��ارات اخل��ا��ص��ة مب��و��ض��وع��ات الأمن
الرقمي وتكنولوجيا املياه والزراعة وال�صحة وعلوم
احلياة.
وك�شفت �شرامبوك يف ت�صريحات لها �أن جناح النم�سا
ي�سلط ال�ضوء على االخ�تراع��ات النم�ساوية يف عدة
جماالت جديدة بعدما ركز منذ افتتاح املعر�ض وحتى

دي�سمرب املا�ضي على ابتكارات تكنولوجيا املدن الذكية
واالقت�صاد ال��دائ��ري والتنقل واالبتكارات الرقمية..
وقالت �إن �شركات النم�سا يف �إك�سبو تعر�ض ابتكارات
رق�م�ي��ة ج��دي��دة مل��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ع��امل�ي��ة بحلول
مبتكرة.
من جانبها �أكدت ماريانا كونيل نائبة �أمني عام غرفة
التجارة النم�ساوية االحتادية �أهمية تقدم تكنولوجيا
الرقمنة و تقنياتها بالن�سبة لالقت�صاد والنا�س من
نواح عديدة ..و �أو�ضحت �أن جناح النم�سا يف �إك�سبو دبي
يعر�ض  51ابتكارا من �ش�أنها الإ�سهام يف تقدمي حلول
عالية التقنية ت�ساعد على تغيري العامل �إىل الأف�ضل.
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ميثاء �آل نهيان� :إك�سبو  2020دبي ف�صل ا�ستثنائي يف م�سرية جناح الدولة
••�أبوظبي -وام:

�أكدت ال�شيخة ميثاء بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان ،رئي�سة جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة ميثاء بنت �أحمد �آل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية� ،أن
معر�ض �إك�سبو  2020دبي ميثل ف�ص ً
ال ا�ستثنائياً ،و�إجنازا عاملياً ي�ضاف
مل�سرية جناحات دولة الإمارات ،ال�سيما �أنه معر�ض مهم له ثقله يف املحافل
الدولية.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�سها وفدا من �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة خالل زيارتهم جلناح
دولة الإمارات يف معر�ض اك�سبو  2020دبي.
وقالت ال�شيخة ميثاء �آل نهيان" :معر�ض �إك�سبو وجه �أنظار العامل �إىل

دول��ة الإم��ارات وذل��ك بف�ضل توجيهات قيادتنا الر�شيدة التي ا�ست�شرفت
امل�ستقبل و�سخرت كافة الإم�ك��ان��ات دعما للتطور التقني والتكنولوجي،
و�أجن��زت خالل �سنوات ما يحتاج �إجن��ازه لعقود ،اميانا منها ب��أن ال �شيء
م�ستحيال".
و�أ�ضافت" :بف�ضل ر�ؤية قيادتنا الثاقبة والعمل املتوا�صل والإ�صرار على
النجاح رغ��م التحديات وبتوجيهات قيادتنا الر�شيدة ،وا�صلت �إماراتنا
احلبيبة عرب �إك�سبو �إبهار العامل ،وباتت مق�صدا عامليا ي�شار �إليه بالرتاحم
والت�سامح والت�آخي االن�ساين ف�ضال عن كونها ملتقى للعقول والأفكار ،وهو
ما يب�شر بالغد امل�شرق وامل�ستقبل الواعد الأكرث تقدما وازده��ارا وريادة".
وتابعت" :ي�ؤكد الإقبال الكبري واحل�ضور ال��دويل يف املعر�ض على جناح

دولة الإم��ارات يف توفري كافة مقومات �إجناح هذا احلدث البارز ،ويج�سد
كذلك النهج احلكيم لقيادتنا الر�شيدة التي غر�ست مفاهيم الت�سامح
والتعاي�ش والأخ��وة الإن�سانية والتوا�صل احل�ضاري ،والقيم النبيلة التي
يتحلى بها جميع من يحيا يف كنف هذا الوطن" .ويف ر�سالة دونتها يف جناح
دولة الإمارات �أعربت ال�شيخة ميثاء �آل نهيان عن �شكرها للقيادة الر�شيدة
ال�ت��ي ك��ان��ت وراء �إجن ��اح فعاليات معر�ض �إك�سبو ال ��دويل ق��ائ�ل��ه�" :شكراً
لقيادتنا الر�شيده الجناح فعاليات معر�ض اك�سبو الدويل عرب توجيهاتكم
ال�سديدة ور�ؤيتكم الثاقبة التي حولت احللم اىل حقيقة ملمو�سة ،عرب
توجيهاتكم ال�سديدة والر�ؤية احلكيمة �..أبهرنا العامل مبنجزاتنا ،واليوم
نبهره بر�ؤيتنا يف دورة ا�ستثنائية بوطن العطاء والنماء ،دام��ت �إماراتنا

رمزاً للإن�سانية ومنارة للخري ومثا ًال للتميز والريادة" .و�أثنت على جهود
معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
املدير العام ملكتب �إك�سبو  2020دب��ي ،وفريق عملها ،م�ؤكدة �أن اجلهود
التي بذلها فريق العمل امل�شرف على م�شروع ا�ست�ضافة دول��ة الإمارات
لفعاليات امل�ع��ر���ض ،تعك�س حجم الإرادة والت�صميم ل��دى العاملني يف
امل�شروع ،حيث قدموا �صورة م�شرفة بتفانيهم و�إخال�صهم لإجناز امل�شروع
خالل الفرتة الزمنية املحددة.و�أ�شادت كذلك بالدور البارز للمتطوعني يف
�إجناح فعاليات املعر�ض ،الفتة �إىل �أن احل�س الوطني لدى املتطوعني ي�ؤكد
ب�أن التطوع ي�شكل ركيزة لدى �شباب دولة الإمارات و�أن العطاء والبذل بات
نهجا مت�أ�صال يف �أبناء املجتمع الإماراتي ،من مواطنني ومقيمني.
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�سلطان اجلابر يزور جناح اليونان يف �إك�سبو  2020دبي ويطلع على االبتكارات ويناق�ش الفر�ص االقت�صادية والتنموية
الدولية يف اليونان ،وا�ستمع �إىل �شرح حول �أبرز التقنيات املتطوّرة ،والتجارب
•• دبي -وام:
الرقمية والتفاعلية املعرو�ضة يف اجلناح ،على م�ستوى االقت�صاد وال�سياحة
زار معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر ،وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا والتكنولوجيا ،حيث يحمل اجلناح �شعار "متهيد طريق اليونان نحو امل�ستقبل،
املتقدمة ،جناح اليونان يف �إك�سبو  2020دبي ،واطلع على عدد من التجارب اليوم" .وناق�ش اجلانبان الفر�ص االقت�صادية والتنموية يف جماالت الهند�سة
والأدوات الرتويجية لالبتكار والتقنيات ونهج اليونان يف التنمية امل�ستدامة .واالبتكار وتعزيز ريادة الأعمال.
ً
والتقى معاليه ال�سيد �إيواني�س �سمريلي�س ،الأمني العام للعالقات االقت�صادية وق�دّم القائمون على اجلناح �شرحا ملا توليه اليونان من تركيز على التعاون

وال�شراكات الدولية ،واال�ستثمار يف قطاعات نوعية مثل البحث والتطوير يف
جمال العلوم ال�صحية ،وكذلك ال�صناعات الثقيلة و�إدارة النفايات وتخزين
الطاقة.
وترتبط دول��ة الإم ��ارات مع جمهورية اليونان بعالقات ثنائية وطيدة على
م�ستوى اال�ستثمار والتنمية يف خمتلف امل �ج��االت� ،ضمن م�ساع م�شرتكة
ل�لارت�ق��اء بها �إىل م�ستوى ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية ال�شاملة ،حيث تت�سم

العالقات بالعمق والتميز واخل�صو�صية ،وت�ستند �إىل قاعدة �صلبة من امل�صالح
امل�شرتكة وتوافق الر�ؤى والتوجهات.
وحتر�ص الإم��ارات واليونان على تو�سيع �آفاق التعاون و�إيجاد فر�ص جديدة
لتوثيق العمل امل�شرتك على امل�ستويات ك��اف��ة ،مب��ا يخدم تطلعات ال�شعبني
ال�صديقني يف التنمية والتقدم ،وقد مت االتفاق �أخرياً على ت�شكيل جلان عمل
م�شرتكة للم�ضي قدماً يف تطوير �أوجه التعاون بني البلدين ال�صديقني.

جناح اال�ستدامة تريا يف �إك�سبو  2020دبي يحتفي بزائره املليون
ريا" ،وكانت تلك مفاج�أة �سعيدة جداً ..هذه زيارتنا
مليون جلناح اال�ستدامة "ت ّ
•• دبي  -وام:
ريا �أول جناح قررنا زيارته بعد دخولنا من
الأوىل �إىل �إك�سبو  2020دبي ،وت ّ
ا�ستقبل جناح اال�ستدامة "ت ّ
ريا" يف �إك�سبو  2020دبي مليون زائر منذ انطالق بوابة اال�ستدامة ..لدى انتهائنا من اجلولة ،توجهنا �إىل منطقة ختم اجلواز
ّ
احلدث الدويل ،واحتفل بزائره املليون ،الذي متثل يف عائلة هندية مكونة من التذكاري ،لنجدهم يحتفلون بنا �..شكرا �إك�سبو و�شكرا لكل القائمني على هذا
خم�سة �أفراد .وقالت العائلة الفائزة" :لقد حالفنا احلظ اليوم �إذ كنا الزائر رقم احل��دث الدويل" .و�أ�ضافوا" :بعد جولتنا وتع ّرفنا على �أهمية �إع��ادة التدوير

واحلفاظ على البيئة� ،سنعمل حتما على تغيري �سلوكياتنا ،و�أول ما �سنقوم به هو
تقليل ا�ستخدامنا للبال�ستيك ..لقد ع ّلمنا هذا اجلناح الكثري ،ونحن متحم�سون
جداً لزياراتنا التالية وللدرو�س التي �سنتعلمها من جميع الأجنحة امل�شاركة".
وح�صلت العائلة املكونة من خم�سة �أفراد ،هم �سانتو�ش و�شيتال و�سيونا و�سييانا
ريا"� ،إحدى �شخ�صيات �إك�سبو  2020دبي ،وحقيبة
وتو�شار ،على �صورة مع "ت ّ

هدايا تذكارية ،فيما �أقيم عر�ض راق�ص يف نهاية االحتفال ،بالإ�ضافة �إىل توزيع
بذور الغاف على جميع زوار جناح اال�ستدامة.
وتعهّد  90%من زوار اجلناح خالل الأ�شهر املا�ضية بتغيري �سلوكياتهم حيال
البيئة ،وب�أنهم �سي�سعون لتطبيق اال�ستدامة يف حياتهم ،بعد الدرو�س واملعلومات
التي اكت�سبوها من زيارة اجلناح.

تنبه لأهمية مراعاة م�شاعر وذكريات �أولياء �أمور الأطفال وجمتمعهم

�سالمة الطفل بال�شارقة تدعو لاللتزام مبعايري �إن�سان ّية و�أخالقية
عند تداول ق�ضايا الأطفال يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
•• ال�شارقة -الفجر:

�أك � � � ��دت �إدارة �� �س�ل�ام ��ة الطفل
التابعة للمجل�س الأع�ل��ى ل�ش�ؤون
الأ�� �س ��رة ب��ال �� �ش��ارق��ة ،ع �ل��ى �أهمية
درا��س��ة النتائج الناجمة ع��ن ن�شر
� �ص��ور ق���ص����ص الأط� �ف ��ال �ضحايا
احل��وادث �أو االع �ت��داءات مبختلف
�أ��ش�ك��ال�ه��ا ،ع�ل��ى الأط �ف��ال �أنف�سهم
وعلى �أهاليهم وجمتمعهم ومدى
ت�أثريها على م�ستقبلهم ،م�شري ًة
�إىل �أن رفع وعي م�ستخدمي و�سائل
التوا�صل االجتماعي بخطورة و�أثر
ما يتبادلونه من �صور وم�شورات،
ل��ه دور ك�ب�ير يف ح�م��اي��ة الأطفال
و�أول � �ي� ��اء �أم ��وره ��م م ��ن التعر�ض

عقول ووج��دان �أهاليهم و�أقاربهم
وجمتمعهم ،حيث ت�ؤثر �سلباً على
ال��ذك��ري��ات اجل�م�ي�ل��ة ال �ت��ي رافقت
حياتهم ب�ين ذوي�ه��م و�أ�صدقائهم،
م�ؤكد ًة �أن الطفولة ب��راءة وجمال
وذك��ري��ات ع��زي��زة يجب االحتفاظ
ب�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال�ت�ف�ه��م واملراعاة
مل�شاعر الآخرين.
و�أو�ضحت �إدارة �سالمة الطفل �أن
الإعالم له دور كبري يف رفع الوعي
املجتمعي جتاه �أثر تبادل املحتوى
املكتوب �أو امل�ص ّور من د ّون االلتزام
ب��امل �ع��اي�ي�ر امل �ه �ن �ي��ة والإن�سانية
والأخ�ل�اق �ي��ة ،الف �ت��ة �إىل �أن ذلك
الدائم لل�صدمات النف�سية.
لق�ضايا الأطفال ال�ضحايا يجعل ي�ت�ح�ق��ق م��ن خ�ل�ال ح �ج��م التزام
وبينت الإدارة �أن ن�شر �ص ّور �أليمة م��ن ه��ذه ال���ص��ورة ه��ي ال��ذك��رى يف الإع�لام املطبوع وامل�سموع واملرئي

بهذه املعايري ،وعرب ن�شر املواد التي
حتذر من ت��داول الأخبار وال�صور
ح ّول الأطفال املتعر�ضني للحوادث
والإ�ساءات لتحا�شي حاالت التنمر
واال�ستغالل وجتنب النظرات غري
املريحة التي قد ينظر �إليهم بها
�أقرانهم.
ودع � � ��ت �إدارة �� �س�ل�ام ��ة الطفل
امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي �ي��ة واملنظمات
املجتمعية للتن�سيق م��ع اجلهات
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة م� ��ن �أج� � ��ل تعريف
الأفراد الذين ي�ستخدمون و�سائل
التوا�صل االجتماعي مب�س�ؤولياتهم
وواج�ب��ات�ه��م جت��اه جمتمعهم من
خ �ل�ال ال� � � ��دورات ال �ت��وع��و ّي��ة �إىل
جانب تعزيز التن�سيق بني اجلهات

امل�ع�ن� ّي��ة والإع �ل��ام ب�ك��اف��ة �أ�شكاله
ل�ضمان االلتزام بقوانني ومعايري
تناول ق�ضايا الأط�ف��ال ال�ضحايا،
م��ؤك��دة �أن �أم��ن الأط�ف��ال النف�سي
واالج �ت �م��اع��ي م �� �س ��ؤول �ي��ة وطن ّية
�إن�سان ّية.

و�أ��ش��ارت �إدارة �سالمة الطفل �إىل
�أن قانون حماية حقوق الطفل يف
الإم��ارات ،وما يت�ضمنه من بندود
ت���ض�م��ن ح �ق��وق الأط� �ف ��ال ،يعك�س
جانباً كبرية من اهتمام الإمارات
يف توفري بيئة ت�شريعية وقانونية

� �ص��دي �ق��ة ل �ل��أط � �ف� ��ال ،ومراعية
لتن�شئتهم ،الفتة �إىل �أن هذه البيئة
ت��دع��م ه��ذه ال�ت��وج�ه��ات والر�سائل
الداعية للحفاظ على خ�صو�صية
ال���ص�غ��ار ،وم��راع��اة ذوي الأطفال
و�أولياء �أمورهم وجمتمعهم.

كهرباء ومياه دبي ت�شارك يف فعاليات الإمارات تبتكر 2022
•• دبي -وام:

ت���ش��ارك هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي يف
فعاليات "الإمارات تبتكر"2022
بعدة �أن�شطة منها "�أ�سبوع االبتكار"
 2022م��ن � 22إىل  28فرباير
و�أق � ��ام � ��ت � �س �ل �� �س �ل��ة ح �ل �ق ��ات "�آفاق
امل�ستقبل" االف�ترا� �ض �ي��ة �إىل جانب
جمموعة من ور���ش العمل والندوات
ال �ن �ق��ا� �ش �ي��ة ..ك� �م ��ا اح�ت���ض�ن��ت خيمة
االب �ت �ك��ار يف م��رك��ز ال�ه�ي�ئ��ة الرئي�سي
وحديقة املهرجان يف �إك�سبو 2020
دبي �أب��رز م�شاريع الهيئة ومبادراتها
امل�ب�ت�ك��رة .وق��ال م�ع��ايل �سعيد حممد
ال �ط��اي��ر ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:
"يعك�س احل��دث الوطني "الإمارات
تبتكر" ال�سنوي الأهمية البالغة التي
ت��ول�ي�ه��ا ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لالبتكار

وال ��دع ��م ال�ل�احم ��دود ال ��ذي يقدمه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
لرت�سيخ ثقافة االب�ت�ك��ار وا�ستنباط
احل�ل��ول والأف �ك��ار الإب��داع�ي��ة ل�ضمان
م�ستقبل �أك �ث�ر �إ� �ش��راق �اً وا�ستدامة
لأج �ي��ال �ن��ا احل��ال �ي��ة وال �ق��ادم��ة ..ويف
�إطار ر�ؤيتها يف �أن تكون م�ؤ�س�سة رائدة
عاملياً م�ستدامة ومبتكرة تتبنى الهيئة
االبتكار وتلتزم بجعله ممار�سة يومية
يف ع�م��ل احل�ك��وم��ة وت�ع��زي��ز امل�شاركة
املجتمعية يف ت�صميم وتطوير مناذج
ع �م��ل م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م �ب �ت �ك��رة وحلول
ا�ستباقية لتحديات اخلم�سني عاماً
املقبلة" .وا�ست�ضافت خيمة االبتكار يف
مركز الهيئة الرئي�سي �أكرث من 60
فعالية وور��ش��ة عمل نظمتها الهيئة
ح��ول االب�ت�ك��ار والتقنيات الإحاللية

وتقنيات ال �ث��ورة ال�صناعية الرابعة
كما احت�ضنت اخليمة باقة من �أحدث
اب�ت�ك��ارات الهيئة ال�ت��ي ت�ع��زز مكانتها
بو�صفها واح��دة م��ن �أب��رز امل�ؤ�س�سات
اخل��دم��ات �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ع �ل��ى م�ستوى
العامل وت�سهم يف حتقيق �سعادة الفرد
واملجتمع وفق ا�سرتاتيجية متكاملة
و�أ� �س �� ��س را� �س �خ��ة ت���س�ه��م يف حتقيق
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ومن �أبرز
ه��ذه امل���ش��اري��ع ب��رن��ام��ج هيئة كهرباء
ومياه دب��ي للف�ضاء ال��ذي يعمل على
تعزيز االعتمادية والكفاءة الت�شغيلية
مبا يف ذلك ال�صيانة الوقائية ل�شبكتي
الكهرباء واملياه /التخطيط والإنتاج
والنقل والتوزيع/؛ و"ديوا الرقمية"
ال ��ذراع الرقمية للهيئة ال�ه��ادف �إىل
جعل الهيئة �أول م�ؤ�س�سة رقمية على
م�ستوى العامل معززة ب�أنظمة ذاتية
التحكم للطاقة املتجددة وتخزينها

وال� �ت ��و�� �س ��ع يف ا�� �س� �ت� �ع� �م ��ال ال� ��ذك� ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وت � �ق� ��دمي اخل ��دم ��ات
الرقمية؛ وم��رك��ز االبتكار يف جممع
حم�م��د ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم للطاقة
ال�شم�سية ال��ذي يعترب من�صة عاملية
البتكارات الطاقة املتجددة والنظيفة
و�سي�سهم يف �صياغة م�ستقبل الطاقة
امل �� �س �ت��دام��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل؛
ومركز اخلدمة ال�شامل ال��ذي يوفر
جتربة رقمية بالكامل تتيح املزيد من
اخلدمات الرقمية ال�شاملة واملوثوقة
والآم �ن��ة للمتعاملني؛ ورم��ا���س على
�أجهزة �أليك�سا من �أمازون الذي توفر
الهيئة من خالله عدداً من خدماتها
الذكية باللغة العربية.
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ا�ستعر�ضت الهيئة
تقنية "الواقع امل �ع � ّزز /امل��رح�ل��ة /2
ل�ل�ت��دري��ب والإع� � ��داد الرقمي" التي
ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال �ع �ن��ا� �ص��ر الب�صرية

ال��رق �م �ي��ة �أو ال �� �ص��وت �أو املحفزات
ال�ت�ق�ن�ي��ة احل���س�ي��ة الأخ � ��رى؛ وحلول
"اال�ستعادة ال��ذات �ي��ة امل��رك��زي��ة 11
كيلوفولت" امل�ؤمتتة ال�ستعادة الطاقة
يف غ�ضون دقيقة واحدة مقارنة بـ 15
دقيقة با�ستخدام الطرق التقليدية؛
ون �ظ ��ام امل �ح��اك��اة ال��رق �م �ي��ة لتحليل
الأنظمة الكهرو�ضوئية املت�صلة ب�شبكة
التوزيع لتوفري بيانات تاريخية ب�شكل
تلقائي عن الطق�س والطاقة مل�شاريع
�إنتاج الطاقة املتجدّدة امل ّت�صلة ب�شبكة
التوزيع احلالية واملقرتحة واملخطط
لها يف جميع �أنحاء دبي.
و�سلطت الهيئة ال�ضوء على حمطة
الطاقة الذكية اخلا�صة بتح�سني نظام
"�إدارة التميز الت�شغيلي" املعتمد على
ال��ذك��اء والأمت�ت��ة ع�بر الإن�ترن��ت مما
يتيح دق��ة �أعلى ويدعم اتخاذ القرار
ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �� �س �ت��وي��ات م ��ن خالل

اال�ستفادة من البيانات وتنفيذ �أف�ضل
التطبيقات التحليلية لإنتاج الطاقة.
ونظمت الهيئة �سل�سلة حلقات "�آفاق
امل�ستقبل" االف�ترا� �ض �ي��ة مب�شاركة
ن �خ �ب��ة م ��ن خ �ب��راء م��رك��ز البيانات
للحلول املتكاملة /م ��ورو /و�شركتي
"�إنفرا �إك�س" و"ديجيتال �إك�س"
التابعة ل�ـ "ديوا الرقمية"؛ "ديل"
للتكنولوجيا و�شركة "�أفايا" و�شركة

"�سوفتوير �أيه جي" وغريهم.
و��ش��ارك��ت الهيئة يف معر�ض االبتكار
ال��ذي نظمه م��رك��ز حممد ب��ن را�شد
ل�ل�اب �ت �ك ��ار احل� �ك ��وم ��ي يف "حديقة
املهرجان" يف �إك�سبو  2020دبي من
� 11إىل  16ف�براي��ر .وا�ستعر�ضت
الهيئة ع�بر من�صتها �أب��رز براجمها
امل �ب �ت �ك��رة ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى �أح� ��دث
ال �ت �ق �ن �ي��ات الإح�ل�ال� �ي ��ة ع �ل��اوة على

جمموعة من �أه��م م�شاريع ال�شركات
التابعة للهيئة ..و�أل�ق��ت ال�ضوء على
م�شروع قطع الغيار بتقنية الطباعة
ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد لت�صنيع ق�ط��ع غيار
خا�صة مبجاالت �أعمالها اعتماداً على
تقنيات الهند�سة العك�سية وتطوير
امل�ن�ت�ج��ات ون �ظ��ام ال �ت�بري��د بال�سائل
ل�ت�بري��د �أج �ه��زة تقنية امل�ع�ل��وم��ات يف
مركز البيانات.
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الطائر الكاتب

طائر ال�سكرتري �أو الكاتب �أو �صقر اجل��دي��ان ..ه��و طائر �أفريقي يتدىل
ري�ش من م��ؤخ��رة ر�أ��س��ه ويتجاوز طوله امل�تر ال��واح��د ،له �ساقان طويلتان
�أ�شبه ب�سيقان الكركي وج�سمه مثل ج�سم ال�صقور ول��ه ذن��ب طويل يغلب
عليه اللون الأ�سود ويغطي اجلزء العلوي من �ساقيه ري�ش ناعم �أ�سود اللون
حتى الركبتني وتنتهي ال�ساق مبخالب قوية ،وجهه لون برتقايل مائل �إىل
احلمرة ،وينتهي وجهه مبنقار معقوف ال�شكل حاد ،ولون ري�ش جناحيه �أ�سود
رمادي بينما يطغى على ري�ش �صدره اللون الرمادي املائل للبيا�ض ،رمو�شه
ط��وي �ل��ه حت �ي��ط ب�ع�ي�ن�ين يف منتهى
ال ��روع ��ة ي �ف��وق ع �ي��ون امل �ه��ا جماال،
طوله من ر�أ�سه وحتى م�ؤخرة ذنبه
هو  1.40مرت ووزن��ه ح��وايل 3.3
كيلوجرام وه��و بذلك �أك�بر الطيور
اجلارحة.
وللطائر ري�شات طويلة منتف�شة تربز
م��ن ال �ع��رف ن�ح��و اخل �ل��ف ع�ل��ى نحو
يجعلها �أ�شبه ب��أق�لام الري�شة التي
اع�ت��اد �أم�ن��اء املكاتب والكتبة حملها
خلف �آذنهم يف وقت م�ضى ومن هنا
ج��اءت ت�سميته بالطائر ال�سكرتري
�أو الكاتب� ،إال �أن ثمة فر�ضية �أكرث
ح��داث��ة ت ��رى ب� ��أن ال�ت���س�م�ي��ة عربية
الأ�صل وهي �صقر الطري �أي ال�صقر
الذي ي�صطاد الطيور ،ومت حتريفها باللغة الالتينية لت�صبح (�سقر اتري)،
ثم قام الفرن�سيون بفرجنة الكلمة ف�صارت �سقراتري �أو �سكراتري و ُفهمت
مبعنى كاتب� ،أما الت�سمية العربية ال�سودانية �صقر اجلديان فتعود �إىل قدرة
الطائر على ا�صطياد اجلديان ال�صغرية من الظباء والغزالن.
وكان م�صور الر�سوم الإجنليزي جون فريدريك ميلر �أول من قدم و�صفاً
مكتوباً للطائر يف ع��ام 1779م ،ثم ق��ام ع��امل الطبيعة الفرن�سي يوهان
هريمان بت�صنيفه با�سم �ساقيتاريو�س ,وبقي احلال على ما هو عليه حتى عام
 1935م عندما مت �ضم الطائر �إىل عائلته اخلا�صة به والتي متيزه عن بقية
ا�صناف الطيور الكا�سرة و�أ�صبح ا�سمه العلمي �سريبنتاريو�س �ساغيتاريو�س،
وت�أكد هذا الت�صنيف الحقاً يف �أعمال وينك و�آخرين ،و�أظهرت �آخر حتليالت
كالدي�ستية ب�أنه يعترب فرعاً من فروع الطيور اجلارحة وهو �أقدم يف وجوده
من ف�صيلة ال�صقريات والبازية �إال �أنه ي�سبق وجود الن�سريات.
يعي�ش طائر ال�سكرتري �أو الكاتب يف ال�سهول الع�شبية املفتوحة وال�سهول
الوا�سعة اخلالية من ال�شجر يف مناطق ال�سافانا يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء
الكربى يف بلدان مثل ال�سودان وجنوب ال�سودان و�أفريقيا الو�سطى وحتى
منطقة ر�أ���س ال��رج��اء ال�صالح يف جنوب �أفريقيا ،وه��و لي�س م��ن الطيور
املهاجرة ,ويف ال�سودان فيتواجد الطائر يف والي��ات كردفان يف مناطق دار
حمر و�سودري ودارف��ور ..ومن �سلوكيات الطائر �أنه عندما يغ�ضب �أو يهم
بال�صيد ترتفع الري�شات التي فوق ر�أ�سه لتك�سب مظهره القوة وال�شرا�سة
ولكنها تك�سبه ج�م��ا ًال �أي�ضا ،وعندما يريد ال�ط�يران يجري م�سافة على
الأر���ض قبل �أن يقلع ويحلق يف اجل��و ,وه��و من الن�سور التي متتاز بالقوة
وال�ق��درة على الفتك بالفري�سة وال�ط�يران والعدو و�إن ك��ان يق�ضي معظم
وقته ما�شياً على الأر���ض بخطى ثابتة و�سط احل�شائ�ش وب�ين ال�شجريات
والأع�شاب ..وو�صف الكاتب جي �آر ال�شيان الطائر "�أن من �أجمل امل�شاهد
يف ال�سافانا الأفريقية هو �أن ت��رى طري ال�سكرتري ٠بلدان ال يوجد فيها
ك ��إم��ارة عجمان ب��الإم��ارات العربية املتحدة والبحرين وامل��ال��دي��ف وهيئة
الأمم املتحدة .مي�شي بخيالء عرب احلقول واملروج على �ساقيه الطويلتني
بخطوات ثابتة مهيبة تذ ّكر املرء ب�إن�سان مي�شي و�سط احل�شائ�ش على ركائز
طويلة ومتينة" ..ومن مميزات الطائر �إنه ي�صطاد لنف�سه وال يقبل تدريبه
�أو تروي�ضه لي�ستخدمه الإن�سان للقن�ص �أو الريا�ضة ..وعن عالقة الطائر
ب��الإن���س��ان ف��إن��ه يحظى ب��إع�ج��اب الأف��ارق��ة ب��ه جل�م��ال هيئته وق��وة ج�سده
وقدرته على افرتا�س الفئران والقوار�ض والأفاعي التي ت�سبب لهم �إزعاجاً
يف حقولهم ,واتخذه ال�سودان �شعاراً ر�سمياً يظهر يف علم رئي�س اجلمهورية
ويف الأختام والأوراق الر�سمية لهيئات الدولة ويف ال�شارات الع�سكرية ناثراً
جناحيه �إىل �أعلى وموجهاً ر�أ�سه نحو الي�سار وري�شات ر�أ�سه منفو�شة بينما
يتو�سط �صدره درع تقليدي وفوق ر�أ�سه ق�صا�صة مكتوب عليها "الن�صر لنا"
بالعربية وق�صا�صة �أخرى مماثلة حتته مكتوب عليها جمهورية ال�سودان..
كما يظهر الطائر يف �شعار جنوب �أفريقيا كرمز لليقظة والقوة ونه�ضة
جنوب �أفريقيا احلديثة وكربيائها ناثراً جناحيه �إىل �أعلى وملتفتاً نحو
الي�سار وري�شات ر�أ�سه منتف�شة وهو يعلو درعاً حتته الفتة خ�ضراء مكتوب
عليها بلغة �سكان جنوب �أفريقيا الأ�صليني اخلوي�سان "فلتتوحد ال�شعوب
املتنوعة" ..وظهرت �صورة الطائر حتى الآن على  65طابع بريد لأكرث من
 30بلداً يف خمتلف بلدان العامل ومنظماته.
مازن متيم /كاتب �صحفي

انتبهوا

�أريكة يف متجر للت�سوق وفريق عمل
الربنامج يلتقط له �صورة �أمي��ا كان
رج� ً
لا �أم �سيدة والربنامج ا�ستهدف
كبار ال�سن ال��ذي��ن يتقبلون اخلدعة
بهدوء وال يكت�شفونها ،فالفريق بعد
ال�ت�ق��اط ��ص��ورة ي�ق��وم ب�إ�ضافة ج�سد
ع��ار �أو خم��ل �أو مللب�س خمتلف على
ما هو عليه ،وعندما يهم امل�ستهدف
بالرحيل تذهب �إليه �إحدى حار�سات
امل�ت�ج��ر ويف ي��ده��ا ال �� �ص��ورة وتخربه
�أن�ه��ا وقعت منه وي�شاهد �صورته يف
و�ضعها اجل��دي��د فينده�ش ويلتقط
الفريق ردة الفعل وتكون االبت�سامة
امل �ق �� �ص��ودة ه��ي امل �ل�اذ ل �ه��ذا الت�صور،
لكن يف الأ�سا�س ه��ذا العمل مرعب لأن ال�صورة الفوتوغراف انتقلت من
كونها تعالج على برنامج حا�سوبي � ،إىل برامج متطورة يف اللعب بال�صور
املتحركة واملقاطع امل�صورة .لهذه الأ�سباب علينا �أال نتبع ه��ذه الهجمات
النابعة من الإ�شاعات املراد منها تدمري قوة �أو الت�شهري ب�شخ�ص ،فالربامج
تدعم احلركة وال�صوت وجتعل من هذه الإ�شكاليات جت�سيدا وا�ضحا لنماذج
غري احلقيقة الفعالة ،فعلى م�ستوى الأ�سر ال ينخدع الأه��ل يف �صور قد
تلفق لأبنائهم وجتعلهم حمط �شك ونفور من املجتمع ،وعلى الدول اتخاذ
احليطة واالعتماد على التقنيات املتقدمة لدفاع عن مقدراتها و�إمكانياتها
يف ظل خرج بع�ض الأجهزة احليوية والعبث فيها .هذه الربامج والأجيال
املتقدمة جتعلنا دائما يف حيز التخطيط والتنمية وال��درا��س��ات امل�ستمرة
والتخطيط ال�سليم ملجابهة ه��ذه املخططات التي تعترب واح��دة من �أهم
التعاليم املعرفية للع�صور احلديثة ،فعلينا �أن نحذر �أبناءنا و�أ�سرنا ونوعيهم
من تداعياتها وخطورتها على الأ�سرة واملجتمع.
ال�شيماء حممد /خبري ال�صحافة والإعالم

الأخالق ال تتجز�أ
ي�سعى كل فريق لالنت�صار والفوز باللقب �أو على الأقل �أن يخرج من املباراة
ف��ائ��زا لري�ضي جمهوره وي�ك��اف��ىء م��درب��ه ويعلو ر�صيده م��ن االنت�صارات
والأه� ��داف ،لكن م��ا ج��اء خ�لال م �ب��اراة ق��ره ب��اج الأذرب �ي �ج��اين ومار�سيليا
ال�ف��رن���س��ي� ،ضمن دوري امل� ��ؤمت ��رات الأوروب� � ��ي ،ع�ن��دم��ا �سجل ال�سنغايل
�إبراهيميا وادجي هدفاً لقره باغ ،واحت�سبه احلكم ،يف ظل اعرتا�ض العبي
مار�سيليا وحار�س املرمى ،ب�سبب ت�سجيل وادجي الهدف بيده ،وكان لالعب
الغلبة يف احت�ساب الهدف لأن البطولة تلعب بدون االعتماد على تقنية حكم
الفيديو امل�ساعد ،واحلكام مل ينتبهوا �إىل طريقة ت�سجيل ال�سنغايل الهدف
وال حتى حكم ال�ساحة و�أع�ل��ن �صحة
الهدف.
لكن الفرن�سي ماتيو جاندوزي ،قال
ل�لاع��ب ال���س�ن�غ��ايل�" :أنت م�سلم �إن
مل تقل احلقيقة (للحكم) �سيعاقبك
اهلل" .وداع� ��ب ف�ي��ه م�ع�ن��ى الأخ �ل�اق
التي يت�سم بها لي�س من باب العقيدة
و�إمن��ا م��ن ج��ان��ب الأخ�ل�اق وال�صدق
ال��ذي يجب �أن يت�صف بها الإن�سان
يف العموم بعيدا عن العرق �أو اللون
�أو الدين واملعتقد ،وعندما ا�ستيقظ
� �ض �م�ير ال�ل�اع ��ب ذه� ��ب �إىل مدربه
ث ��م حت ��دث ��وا م ��ع احل �ك��م وق ��ال ��وا له
�إن ال �ه ��دف ��س�ج��ل واح �ت �� �س��ب هدفا
ك��ان ب��ال�ي��د وال ي�ج��ب �أن يحت�سب ،يف
ظل توقف املباراة ،ليقرر احلكم من بعدها �إلغاء الهدف وا�ستكمال املباراة
بعد نحو  10دقائق ،لقد اقتنع املدرب بفكرة الأخالق وال�صدق وف�ضل �أن
ينت�صر يف املباراة بجهده ولعب فريقه وب�إمكانياته ومبهارات الفريق ،ولعله
يعطي در�سا مهما للعامل �أن التنازل عن االنت�صار الوهمي �أف�ضل بكثري من
االنت�صار الوهمي الكاذب.
ال يهم حتى و�إن خ�سر لكنه نال احرتام املجتمع كله ،ومن بينهم اجلمهور
الذي انتف�ض حني �أحرز فريقه هدف االنت�صار ،وبعد النتيجة البد و�أن يزيد
احرتامه لالعب وامل��درب ،وه��ذه الواقعة تذكرنا بهدف م��ارادون��ا يف ك�أ�س
العامل بيده �أمام اجلمهور الدويل ومع ذلك فاز باملباراة ومل يهتم الالعب
وال املدرب من الرجوع عن اخلط�أ ،ومن النماذج امل�شرفة حممد ر�شوان عندما
�أ�صر على عدم اال�ستفادة من عجز الالعب الياباين الذي ك�سرت �ساقه من
الفوز عليه ،واعترب �أن االنت�صار يف املباراة وعلى العب م�صاب �سلفا ،لي�س
انت�صارا ،ون��ال الالعب امل�صري اح�ترام العامل  ،فبالأخالق تنت�صر القيم
واملبادئ والإن�سانية ،فهذه ال�صفات قلما وجدت يف اجلميع.
م�صطفى عبيد

جدتي الأندل�سية

تنت�شر مقاطع م�صورة على مواقع التوا�صل االجتماعي على �أنها تنتمي
لنف�س املرحلة والوقت الراهن ،بينما هذه املقاطع ترجع �إىل �سنوات ورمبا
يف �أماكن بعيدة عن الأحداث التي تقع يف الوقت الراهن ،وهذا ات�ضح جليا
يف احلروب املعا�صرة التى يتدخل فيها اجليل الرابع واخلام�س ،املعتمد على
الإ�شاعة والذكاء اال�صطناعي وتطور الت�صوير واخلدع املرتبطة بالربامج
املتقدمة يف جمال تكنولوجيا احلا�سوب.
و��ش��اه��دن��ا يف ب��رام��ج ال�ك��ام�يرا اخل�ف�ي��ة بع�ض امل��واق��ف امل�ضحكة لكنها يف
الأ�سا�س مبنية على التكنولوجيا يف الت�صوير ،فتجد �شخ�صاً يجل�س على

جدتي ،تلك املر�أة الأندل�سية ذات مالمح �شقراء وعينني زرقاوين المعتني
كالنجوم هي الأر�ستقراطية ال�شخ�صية القيادية ،املتكربة اجلبارة ،املغرورة
 ،املزاجية التي ال تعرف االنك�سار وال�ضعف �أبدا ،هي املت�سلطة وامل�ستفزة...
�سريعة الغ�ضب ،ال تراعي م�شاعر �أحد ،كانت كل زيجاتها من �شيوخ القبائل
مبا كان يعرف �آنذاك(..بالقياد) وهذا ما جعلها قوية� ،أو قد يكون خل ً
ال يف
تربيتها...لأنها كانت الطفلة املدللة ،فزاد ت�ضخم الأنا عندها ،خ�صو�صا �أنها
ت�سكن الق�صور و حماطة بخدم ،مما جعلها ال تبايل وال تعرتف مبن حولها،
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وت �� �س �ت �خ��ف مب �� �ش��اع��ره��م بالتنكيل
والتجريح ،متكربة ال تعرف معنى
التوا�ضع...كلما ر�أت نظرات الإعجاب
ممن حولها زاد لديها �شعور التكرب،
ال ت �ع��رف م�ع�ن��ى ال���ض�ح��ك والوجه
امل �� �ش��رق ب��اب �ت �� �س��ام��ة �أخ� � � ��اذة ،دائما
م �ق �ط �ب��ة اجل �ب�ي�ن  ،وال �ت �ك �� �ش�ي�رة ال
تفارقها ،فعال مل �أره��ا يوما تبت�سم
جلدي امل�سكني الذي �أذاقته الويالت
ومرارة ال�سنني ،كان كاحلمل الوديع
�أم��ام ت�سلطها وج�بروت�ه��ا ..مل يكن
يجادلها �أو يعار�ضها ...
النقا�ش مرفو�ض من الأ��ص��ل لأنها
كعادتها متم�سكة بر�أيها حتى لو كان
خط�أ  .مل تراعي كرامته �أو هيبته �أمام النا�س ،رغم �أن الكل يعرف �أنها على
خط�أ  .ورغ��م ذل��ك ك��ان يحبها حبا جما ،والأغ��رب من ه��ذا مل حت�س يوما
بالندم!!!!...
كان جدي رجال ب�سيطا مي�سور احلال يت�سم بال�صرب واحلكمة والرزانة ...
مل ت�ك��ن را��ض�ي��ة ع��ن حياتها ال�ت��ي ت�غ�يرت مت��ام��ا ...اال �أن �ه��ا ظ�ل��ت بنف�س
الكربياء واجلربوت وعدم االنك�سار ،هي املتحكمة وامل�سيطرة على كل �أوالدها
و�أحفادها ،ق�ساوتها �شملت حتى من حتبهم ،يف �سنوات عمرها الأخرية فقدت
ب�صرها امل�سكينة ورغم ذلك عجرفتها وعنادها منعاها �أن تعرتف وترف�ض
م�ساعدة �أق��رب النا�س �إل�ي�ه��ا ...مل �أر يف حياتي �شخ�صية حم�يرة متميزة
خمتلفة كجدتي.
ب�شرى عبود

املعروف
طفل �صغري ال يتجاوز الثالثة م��ن عمره مي�سك بيده حزمة م��ن ع�شب
لي�ضعها يف فمه ومي�ضغها يف اهتمام ل�سد جوعه الفتاك ،يجل�س بثيابه
الرثة م�ست�سلما بعيون منك�سرة مل�صور جتر�أ على التقاط �صورة ليلقيها يف
وجه العامل بكل ق�سوة� ،صورة حية عرب فيديو ق�صري لأنامل الطفل وهو
ي�ستخرج من فمه ع�شبة يبدو �أنها حتتوي على �أتربة �أو جذع ياب�س على
�أ�سنانه اللينة التي ال تعرف االفرتا�س وال الهيمنة وال حتى اللدغ ،بل اكتفى
مب�ضغ احل�شائ�ش كالإن�سان البدائي الذي ينتمي للع�صر ما قبل احلجري،
وه � ��ذا ال �ف �ي��دي��و ي� �ع ��ود ب �ن��ا للقلوب
التي ه��ي �أ��ش��د �صالبة م��ن ال�صخور
واحلجارة.
فيلم مدته ال تتجاوز الدقيقة قب�ض
على القلوب احلية وع�صرها ع�صرا،
ف�ي�ل��م ق���ص�ير مب�ث��اب��ة ق�ن�ب�ل��ة مدوية
يف وج��ه �أ��ص�ح��اب ال���ش�ع��ارات الرنانة
والعبارات املع�سولة والكلمات املنمقة،
فما م��ن م��ؤمت��ر يعقد حل��ل م�شاكل
الالجئني واحل��دي��ث عنهم والدفاع
ع ��ن ح �ق��وق �ه��م يف ال �ت �ع �ب�ير وامل� ��أك ��ل
وامل�ل�ب����س �إال وب�ع��د ال�ل�ق��اء ي�ت��م حتية
املتحدثني وا�ستالم �شهادات التقدير
وال�ت�ق��اط ال�صور التذكارية والدعوة
للوليمة التي ت�ضم �أ�شهى امل��أك��والت و�أل��ذ امل�شروبات يف جو منع�ش وحتت
�أ�ضواء وبني روائح زكية ومالب�س �أنيقة تفوح منها رائحة النفاق ،واملائدة
تغو�ص قدماها مع �أقدام احل�ضور يف ع�شب �أخ�ضر كالذي يتناوله الطفل
امل�سكني يف خميم الالجئني.
ق�ضية الطفل  -يف الفيلم املتداول على مواقع التوا�صل االجتماعي ،ونظرة
عينيه و�صمت الكون من حوله �إال من �صوت �ضعيف جدا مل�ضغ الع�شب بني
�أ�سنان �ضعيفة ،كمو�سيقى ت�صويرية حلدث جلل  -ين�شق له القلب ،لعل هذا
الفيلم يكون عنواناً لكل ام��رئ يعي�ش بجواره طفل يف حاجة �إىل طعام �أو
امر�أة حتتاج لعمل ي�سرتها و�شيخ يطلب العالج ،لعل الكون يتقدم وينتقل
لع�صر الرحمة والر�أفة واملودة ونحن نقرتب من ال�شهور الكرمية ،ال تقهروا
يتيماً وال ترتكوه يت�أمل وال تنهروا الجئاً فر من ويالت احلروب والفقر.
حممد �أ�سامة

�إيجابية احلب
ب��احل��ب ن �ع��م ب��احل��ب ��س��أم���س��ك يدك
لتقاوم التغيري ال�سلبي الذي تنتجه
العالقات الإن�سانية واالجتماعية.
كم نحن بحاجة �إىل التعامل الراقي
و الذوق  ،و ال�سلوك احل�سن ما �أجمل
النظام و اخللق و االحرتام و تقدير
الآخرين يف معامالتنا اليومية حتى
و �إن اختلفنا بالفكر بغ�ض النظر عن
امل���س�ت��وى العلمي وال�ث�ق��ايف �أو حتى
املادي و العمري ،علينا �أن نح�سن من
�أ�سلوب تعاملنا اليومي.
اجلمال مهم و لكنه لي�س الوحيد و
ميكن �أن يرحل لكن الذوق واللباقة
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والأدب  ،الوفاء ،الإخ�لا���ص ،قيم �سامية تبقى حتى لو ذاب��ت �شمعة العمر
لت�ضيء درب الآخرين ،كما ن�سعى كل يوم لرتتيب �أمورنا واالعتناء ب�صحتنا
وم�ساعدة عقلنا على اختيار الأف�ضل لنا يف العمل علينا االهتمام بكلماتنا
و�سلوكنا و م�شاعرنا �أي�ضاً ،كثري من الأمور تطورت يف البيئة االجتماعية
التي نعي�ش فيها لذلك علينا �أن من�شي قدماً نحو ال�سلوكيات والآداب التي
نراها منا�سبة لهذه الأيام حتى ن�ستطيع خلق انطباع جيد يف �أي وقت وهذا
االنطباع ي�ساهم يف حت�سني العديد من جوانب احلياة  ،لأن التعامل ب�شكل
خ��اط��ئ ي�ضر مب�شاعرنا و يجعلنا ن�شعر ب��أن�ن��ا غ�ير مهمني وه��و ال�شعور
املعاك�س الذي يجب �أن ن�شعر به و نحتاج �إليه.
احلياة متعبة نوعاً ما و بحاجة للمثابرة و كثري من اجلهد و النجاح يتطلب
�أي�ضاً ت�ضحية كبرية من الوقت و الطاقة و لي�س هناك مكان للك�سل  ،دعني
اخربك �أن �سر النجاح االجتماعي غري الطلة املنا�سبة هو ال�سلوك الراقي
لأن��ه ميثل الهوية اجلمالية يف تعاملنا مع الآخ��ر والثقة بالنف�س ت�ضيف
�إح�سا�ساً رائعاً ل�شخ�صيتك اكت�شف جمال روح��ك و ال تكن متقوقعاً داخل
�شخ�صية غري �شخ�صيتك ،اهتم بابت�سامتك و توقيتها ،و اهتم بنربة �صوتك
و طريقة �سالمك ،و رد التحية ب�أح�سن منها ،يقول ج�بران خليل جربان
( :جمال الروح هو ال�شيء الوحيد الذي ي�ستطيع الأعمى �أن ي��راه) ،تذكر
ن�صف �أناقتك يف كلماتك و ن�صفها الآخر يف �أخالقك ،فكلمة �شكراً ت�أ�سر بها
قلب كل من يقابلك و ي�سدي لك خدمة ،و معروفاً مهما كان ب�سيطاً.
عند احل��وار �أ�صغي باهتمام لأن �أعظم الهدايا التي ميكن �أن تهديها لأي
�إن�سان هو االنتباه له ،و �أ�ضف �إىل ذلك الكلمة الطيبة هي �أجمل الهدايا
و�أقلها �سعراً ،عرب عن احلب وعن ال�شوق والتقدير واالح�ترام و حتى عن
احلزن بطريقة راقية ،و �إذا وقع خط�أ منك بادر باالعتذار ،و لو �أحببت �أن
تنتقد �أحداً حاول �أن يكون انتقادك ايجابياً و ي�أتي بنتائجه  ،اجعل هدفك
من النقد الفائدة لك ،و وملن تنتقده ،تذكر النقد مثل املطر ينبغي �أن يكون
ي�سرياً مبا يكفي ليغذي منو الإن�سان دون �أن يدمر جذوره ،كل هذا �سي�ضفي
على هويتك �سمة مميزة.
ندى فرني

املذيع الناجح
تختلف م��وا��ص�ف��ات وم�ق��وم��ات امل��ذي��ع ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ،ب��اخ�ت�لاف جمال
اخت�صا�صه ،وهناك فرق نوعي بني املوا�صفات املطلوبة لدى املذيع التلفزيوين
عن املوا�صفات الواجب توافرها لدى املذيع الإذاعي ،كما �أنّ هناك اختالفاً
�شا�سعاً يف موا�صفات ٍّ
كل من املذيع ال�سيا�سي واملذيع االقت�صادي ،وتختلفان
عن موا�صفات املذيع الريا�ضي �أو الفني على �سبيل املثال ،لكن هناك بع�ض
املوا�صفات العامة ،وامل�شرتكة يف املجالني (التلفزيوين والإذاع ��ي) ،والتي
ي�شرتط وجودها لدى املذيع مهما اختلفت الو�سيلة الإعالمية التي يعمل
ب�ه��ا ،وذل ��ك ح� ّت��ى ي�ضمن جن��اح��ه ومت �ي��زه ب�ين ال�ك��م ال�ك�ب�ير م��ن املذيعني
واملذيعات املوجودين حالياً يف الو�سط الإعالمي ،يجب �أن يتقن املذيع الناجح
قواعد اللغة العربية �إتقاناً تاماً ،فاللغة العربية ال�سليمة من �أولويات عمل
امل��ذي��ع ،ف ��إن مل ي�ك��ن متقناً لقواعد
�اف ،عليه
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب���ش�ك��لٍ ك � � ٍ
البدء بتطوير مهاراته ،و�صقلها قدر
الإمكان و�أن ميتلك املوهبة ،والتي قد
ت�صقل مع التدريب املكثف ،والقراءة،
واخلربة العملية و�أن يح�سن الإلقاء،
و�أن ي�ك��ون �صوته ج�ه��وري�اً ،وخمارج
حروفه وا�ضحة و�أن ميتلك القدرة
على التمل�ص م��ن امل��واق��ف املحرجة
على ال�ه��واء مبا�شرة ،وي�ك��ون �سريع
ال �ب��دي �ه��ة يف ت �ل�ايف الأخ � �ط ��اء التي
ق��د حت ��دث م��ن ج�ه�ت��ه� ،أو م��ن قبل
�ضيوف الربنامج ،فقد يفاج�أ املذيع
ٌ
بفقدان الن�ص املطلوب ،وق��د ي�أتيه ات�صال مزعج خ�لال بث احللقة ،وقد
يعتذر ٌ
�ضيف ما عن احل�ضور للأ�ستوديو فج�أة ،و�إن مل يكن املذيع جاهزاً،
وم�ستعداً ملثل هذه الظروف الطارئة ف�سيقع بالفخ ،ويُق�ضى على م�ستقبله
املهني ،و�أن ميتلك ثقاف ًة وا�سعة ،واط�لاع�اً تاماً على امل�ستجدات ،و�إملاماً
بكل جوانب املو�ضوع ح ّتى يتمكن من �إدارة احلوار ب�شكلٍ جيد ،و�أال �سيكون
مهزوزاً و�صامتاً ،ويجب �أن يكون �صبوراً ،وا�سع ال�صدر ،ومتمالكاً لأع�صابه
مع �ضيوفه ويف براجمه لإدارة احلوار بال�شكل املطلوب و�أن يكون خمت�صاً
يف جمالٍ معني ،ويكر�س وقته وجهده يف هذا املجال ح ّتى يربز ا�سمه فيه،
لتكون له ب�صمته اخلا�صة ،فالقوالب اجلاهزة ،والتقليد الأعمى ملذيعني
م�شهورين �ستقلل من �ش�أنه مع ال��وق��ت ،و�إن كانت طريق ًة �سهل ًة لل�شهرة
و�أن يكون حمباً لعمله ،وم�ؤمناً بنجاحه ح ّتى يت�سنى له الإب��داع فيه و�أن
ميتلك اجلر�أة ،وال�شخ�صية القوية ،وال يخ�شى املواجهة احلوارية ،ويتحلى
ب�أخالقيات ال�صحافة من م�صداقيةٍ ،و�شفافيةٍ ،ومرون ٍة و�أن يطور نف�سه،
ويتعلم من جتارب غريه ،وي�ستفيد من خرباتهم ،ويتفادى �أخطاء بع�ضهم
مت�صنع ،وال يغرت على النا�س ،وو�سط
و�أن يكون متوا�ضعاً ،وتلقائياً غري
ٍ
�أقرانه ال�صحفيني مهما ارتفعت مكانته وذاع �صيته و�أن يحرتم املهنة ،ويفي
مبتطلباتها ،فيلتزم باملواعيد ويت�صف باللباقة ،واالبت�سامة ،ويحر�ص على
بث روح املرح بني طاقم العمل ككل و�أن يكون �شكله مقبو ًال لدى اجلمهور،
وال ت�شرتط الو�سامة هنا ،بل يتعلق الأمر باحل�ضور ،والقبول لدى املتلقي
تكلف
�سوا ًء ك��ان م�شاهداً �أم م�ستمعاً و�أن يحافظ على مظهره العام دون ٍ
زائد.
معاذ الطيب /خمرج
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�إنذار عديل بالن�شر

�إنذار عديل بالن�شر

�إنذار عديل بالن�شر

�إنذار عديل بالن�شر

رقم ()2022/3197
املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع
املنذر �إليه  :جاالك�سي لت�أجري ال�سيارات واحلافالت .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )81,156.63درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم
( / 44611خ�صو�صي  /A/عجمان) من نوع (ني�سان زد  _ 370كوبيه)
موديل ( - )2014لون (احمر) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ()2022/3195
املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه  :جاالك�سي لت�أجري ال�سيارات واحلافالت.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )48,982.42درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم
( / 93725خ�صو�صي  /B/عجمان ) من نوع ( كيا �سورينتو _ ا�ستي�شن)
موديل ( _ )2016لون ( بني) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2022/3240
املنذر  :بنك امل�شرق �ش م ع .
املنذر �إليه  :بهات ا�شوات الك�سمي ناريان .
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )151,536.84درهم
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة
رق��م  / 28372خ�صو�صي  /O/دب��ي) م��ن ن��وع (ب��ور���ش ك��اي�ين _GTS
ا�ستي�شن) موديل ( _ )2013لون (اخ�ضر) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2022/3363
املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه  :اماندا لوي�س جايلي�س.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )42,667.00درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية علي ال�سيارة رقم (  / 80273خ�صو�صي  /M/دبي ) من نوع
(دودج ت�شالنجر  -كوبيه) موديل ( _ )2013لون (ابي�ض ا�سود) -واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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عربي ودويل

�إيطاليا تعلن عن م�ساعدة فورية قدرها  110ماليني يورو لأوكرانيا
•• روما�-أ ف ب

�أعلن وزير اخلارجية االيطايل لويجي دي مايو
�أم�س الأحد عرب تويرت �أن �إيطاليا ح ّولت دفعة
ف��وري��ة م�ق��داره��ا  110ماليني ي��ورو (120
مليون دوالر) للحكومة الأوك��ران�ي��ة “كدليل
على الت�ضامن والدعم».
وكتب “�أعلمت زميلي دم�ي�ترو كوليبا ب�أنني
و ّق �ع��ت ل�ل�ت��و ق � ��را ًرا ب��ال��دف��ع ال �ف��وري لـ110
م�لاي�ين ي� ��ورو ل�ل�ح�ك��وم��ة يف ك�ي�ي��ف ،كعالمة
ع�ل��ى الت�ضامن وال��دع��م م��ن اي�ط��ال�ي��ا ل�شعب

•• عوا�صم-وكاالت

مل ت�ستبعد ال�ك��ات�ب��ة ال�سيا�سية يف
�شبكة “بلومربغ” ك�ل�ارا فرييرا
م ��ارك� �ي� �� ��س �أن ت �� �س �ي �ط��ر ال� �ق ��وات
الرو�سية على العا�صمة الأوكرانية.
ل�ك��ن احل �ف��اظ ع�ل��ى ت�ل��ك ال�سيطرة
يف مواجهة ق��وات مدافعة متحفزة
و� �س �ك��ان ع ��دوان� �ي�ي�ن ،ن��اه �ي �ك��م عن
حتقيق بوتني هدفه الأبعد املتمثل
ب �ت �غ �ي�ير ال� �ن� �ظ ��ام ه �م��ا م�س�ألتان
خمتلفتان متاماً.
ق��د ي�ت�م�ك��ن ب��وت�ين م��ن اال�ستيالء
على كييف .من امل�ؤكد �أنه �سيت�سبب
ب �ح��ال م ��ن ع ��دم اال� �س �ت �ق��رار ،وهو
حقق ذلك فع ً
ال الحظت الكاتبة �أن
�أوكرانيا �أعاقت رو�سيا بفاعلية �أكرب
مم��ا ظنها ك�ثر .ال ت��زال احل��رب يف
�أيامها الأوىل ،لكن الهجوم الرو�سي
مل يكن جراحياً وال �أظهر تكتيكات
معقدة� .شهدت معركة خارج كييف
اخل�م�ي����س ق� ��وات رو� �س �ي��ة حممولة
ج ��واً ت�ه��اج��م م �ط��اراً ق�ب��ل �أن تقول
ت�ق��اري��ر �إن اجل��ان��ب الأوك� ��راين قام
ب��ا��س�ترداده .وهنالك �أي�ضاً م�س�ألة
الأرقام.

•• �أثينا�-أ ف ب

طالبت اليونان رو�سيا بوقف هجماتها اجلوية على �أوكرانيا ،متهمة �إياها بـ”قتل” ما ال يقل عن ع�شرة �أوكرانيني من �أ�صل يوناين .وقالت وزارة اخلارجية
اليونانية يف بيان “ندعو رو�سيا االحتادية �إىل الوقف الفوري لغاراتها اجلوية وكل ما تقوم به �ضد مدنيني» .و ُقتل � 10أوكرانيني على الأقل من الإتنية
اليونانية ال�سبت ،يف اعتداءات �ألقت �أثينا باللوم فيها على رو�سيا وو�صفتها ب�أنها “�أعمال �إجرامية غري مقبولة» .و�أ�ضافت الوزارة �أن �ستة من القتلى
ق�ضوا يف قرية �سارتانا �أو بالقرب منها ،حيث �أ�صيب �أي�ضا �ستة يونانيني �آخرين �أحدهم طفل .وتابعت �أن القرويني يف �سارتانا ُقتلوا يف هجوم “من اجل ّو».
و�أكدت �أن �أربعة �آخرين لقوا حتفهم يف قرية بوها�س التي تقع �أي�ضا يف جنوب �شرق �أوكرانيا .وكانت اخلارجية اليونانية ذكرت يف وقت �سابق �أنها ا�ستدعت
ال�سفري الرو�سي حل�ضور اجتماع مقرر الأحد.
وقال رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س على تويرت �إن مقتل �أ�شخا�ص من �أ�صول يونانية هو “�سبب حزن وغ�ضب” من “العدوان الرو�سي
غري املقبول على مدنيني» .من جهتها� ،أعربت ال�سفارة الرو�سية يف �أثينا ال�سبت يف بيان عن “حزنها العميق” ،لك ّنها �أ ّك��دت �أن رو�سيا كانت ت�ستهدف
“ح�ص ًرا” �أهدا ًفا ع�سكرية يف �أوكرانيا .وقالت “نح ّذر من احتمال �أن ي�ستخدم نظام كييف املجموعات اليونانية الأ�صل واملجموعات الأخرى التي تعي�ش
يف �أوكرانيا لإثارة ردود فعل معادية لرو�سيا يف اخلارج».

ال ميكن ا�ستبدال قيادتها بب�ساطة
ع�ب��ر �إط � ��اح � ��ة ال ��رئ� �ي� �� ��س احل� ��ايل
فولودميري زيلين�سكي.
بينما كان الأوكرانيون يف يوم من
الأي � ��ام ودي�ي�ن ب���ش�ك��ل ��س��اح��ق جتاه
مو�سكو ،تقرتح ا�ستطالعات الر�أي
�أن الأمر مل يعد كذلك� .إن الإبقاء
ع�ل��ى ب��دي��ل م ��وال ل�ل��رو���س �سيكون
م�ستحي ً
ال من دون قوة م�ستدامة،
ً
�أي بكلمات �أخرى ،احتالال ال ميكن
لرو�سيا حتمله.
م�ستوى املنا�سبة
رمب ��ا راه �ن��ت رو� �س �ي��ا ع�ل��ى ت�ضا�ؤل
�شعبية زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ال ع�ل��ى حتول
كوميدي �إىل قائد يف زمن احلرب،
حتى �أن معار�ضيه احت�شدوا خلفه.
ل��دي��ه ال�ك�ث�ير م��ن امل�ن�ت�ق��دي��ن وقد
تعرث بال �شك يف حلظات �صعبة من
هذه الأزمة ،لكنه ارتقى �إىل م�ستوى
املنا�سبة .بعدما �ألقى خطباً عاطفية
مثرية ،تعهد زيلين�سكي بعدم مغادرة
كييف ،على الرغم من �أنه قد يكون
وعائلته هدفني �أ�سا�سيني ملو�سكو.

احلد الأق�صى للتو�صيف
بالطبع ،ل��دى رو�سيا امل��زي��د م��ن امل ��وارد ال�ت��ي ميكن

يظل خيار حجب رو�سيا عن نظام
“�سويفت” ل �ل �ت �ع��ام�لات املالية
امل���ص��رف�ي��ة م �ط��روح �اً ع�ل��ى طاولة
ال �غ��رب وال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ظل
ت �ف��اق��م الأزم � � ��ة م ��ع رو� �س �ي��ا عقب
اجتياحها �أوكرانيا.
لكنه �سالح “حمفوف باملخاطر”؛
جلهة تداعياته التي قد تطول يف
الوقت نف�سه الدول الأوروبية التي
تربطها عالقات اقت�صادية وا�سعة
مع مو�سكو.
وفيما �شدد م�س�ؤولون �أوربيون �أول
�أول �أم�س اجلمعة على �ضرورة حجب
“�سويفت” ع��ن رو� �س �ي��ا ،ك�إجراء
عقابي ،قال الرئي�س الأمريكي جو
ب��اي��دن �إن ت�ل��ك اخل �ط��وة ال�ت��ي “ال
ت��زال خياراً قائماً” ال حتظى حتى
الآن بقبول بني الأوربيني ،يف �إ�شارة
ل�ل�خ�لاف��ات ب�ين ال ��دول الأوروبية
حول ذلك القرار.
ي ��واج ��ه ال � �ق� ��رار خم� � ��اوف �أملانية
ب�شكل خ��ا���ص ،فبينما ال تعار�ض
برلني اتخاذه فهي يف الوقت نف�سه
ذك ��رت �أن �ه��ا “تفكر يف العواقب”،
ومب��زي��دٍ م��ن الت�شكيك يف جدوى
تلك اخلطوة قال امل�ست�شار الأملاين

�أثينا تتهم مو�سكو بـ «قتل» يونانيني يف �أوكرانيا

كييف الهدف ..بوتني قد يربح املعركة ال احلرب

نظريات القتال
توجب نظريات القتال احتياج املهاجمني لن�سبة 3
مقاتلني �أم ��ام ك��ل مقاتل ل��دح��ر امل��داف�ع�ين يف املقام
الأول ،وه��ذا الرقم ال ي��زال �صامداً يف نزاعات اليوم
مع التقنيات احلديثة والأنظمة الآلية ،على ما يقوله
اال�سرتاتيجي واللواء املتقاعد يف اجلي�ش الأ�سرتايل
ميك رايان للكاتبة .بح�سب التقديرات ،هنالك 190
�أل��ف جندي رو�سي داخ��ل وح��ول احل��دود الأوكرانية،
وه�ؤالء يواجهون قوة من � 205آالف جندي �أوكراين.
ي�شري رايان �إىل �أنه وب�شكل دائم ،ال ميكن توقع م�سار
القتال على الأر�ض ،وميكن �أن تكون مو�سكو قد قللت
من �أهمية ال�صعوبات التي �ستواجهها.

•• عوا�صم-وكاالت

تربطنا به عالقات �أخوية» .ويف ر�سالة �أطول
ن�شرها عرب في�سبوك ،ب� ّرر الوزير هذا القرار
م�ؤكدًا �أن “�أوكرانيا حما�صرة دون �أن ترتكب
�أي خط�أ ،وتهاجمها احلكومة الرو�سية بق�صف
متوا�صل».
وت��اب��ع “�إن ال�سالم ه��و ال�ه��دف ال��ذي نوا�صل
ج�م�ي�ع��ا ال �ع �م��ل م��ن �أج �ل��ه ي��وم � ًي��ا ون � ��ر ّد على
الأ�سلحة الرو�سية بفر�ض عقوبات».
و�أ�ضاف “يجب على االحتاد الأوروب��ي وجميع
احل �ل �ف��اء ت�شكيل ج�ب�ه��ة م���ش�ترك��ة وموا�صلة
�إظهار التما�سك».
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ا��س�ت�خ��دام�ه��ا .ح ��ذر م �� �س ��ؤول��ون ا��س�ت�خ�ب��اري��ون من
خطط مو�سكو بال�سيطرة على املدينة عرب “القوة
ال�ساحقة” .كما ذك��ر الإع�ل�ام الأوك � ��راين� ،سيكون
م��ن ال�صعب �صد خطة اال��س�ت�ي�لاء على كييف ،مع
هجمات �سيبريانية وق��وات حممولة ج��واً وخمربني
م�ن�خ��رط�ين يف ع�م�ل�ي��ات احل ��رق وال �ن �ه��ب� ،إذا كانت
الأعداد كبرية مبا فيه الكفاية .لكن باحلد الأق�صى،
�سيكون هذا الأمر عبارة عن معركة مت ك�سبها ،ال عن
انت�صار �شامل ،ناهيكم عن جناح طويل املدى لبوتني
قد ي�شمل �ضمان والء �أوكرانيا لرو�سيا.
من يهاجم الرو�س؟
تابعت الكاتبة مقالها م�شرية �إىل �أن اجلي�ش الرو�سي
�أف�ضل تدريباً وجتهيزاً بكثري مما كان عليه يف حرب
غ��روزين التي �شاركت الكاتبة يف تغطيتها منذ �أكرث
م��ن ع�ق��دي��ن .لقد �أن�ف�ق��ت مو�سكو ب�شكل كبري على
حتديث قواتها امل�سلحة من �أجل هذه اللحظة بالذات.

ال���ض�ب��اط واجل �ن��ود ال��ذي��ن ي�ق��ودون�ه��م م�ستعدون.
لكن ال��رو���س يهاجمون ج��اراً ق��د يكون ل��دى الكثري
منهم رواب ��ط عائلية وه��م ال ي��داف �ع��ون ،ك�م��ا يفعل
الأوكرانيون ،عن �سبل عي�شهم ومنازلهم وعائالتهم
�أو القيم ال�سامية لكن املحفزة مثل الدميوقراطية
واحلرية.
ا�ستحالة
ال� ��� �س� ��ؤال الأه � ��م ح ��ول م ��ا �إذا ك ��ان ه ��ذا االنت�صار
بح�سب ر�ؤي��ة بوتني� ،أي ت�أمني حكومة ودي��ة ووقف
اجنراف �أوروب��ا نحو الغرب ،قاب ً
ال للإجناز بوا�سطة
اال�سرتاتيجية احلالية .يظهر �أن هذا الأمر م�شكوك
به ،ويف الواقع يبدو �أن الكرملني يحقق عك�س ذلك.
يقول الكرملني �إنه يريد حترير �أوكرانيا ال احتاللها.
هو يريد ا�ستبدال الرئي�س الأوك ��راين ببديل ودي.
ل�ك��ن �أوك��ران �ي��ا ،ب��ال��رغ��م م��ن ج�م�ي��ع م���ش��اك�ل�ه��ا ،هي
دميوقراطية ال �أوتوقراطية.

�أ�صعب بكثري
�أخ �ي��راً ،بح�سب م��ارك�ي����س ،ه�ن��ال��ك م���س��أل��ة الوقت.
�سيقاتل الأوكرانيون طاملا يتطلب الأمر ذلك ،لأنهم
ال ميلكون خيارات كثرية� .سيح�صلون على دعم مايل
وع�سكري ،حتى ول��و ك��ان ال�غ��رب م�ت�ردداً يف �إر�سال
قوات برية.
لي�ست رو��س�ي��ا ه�شة ب��ال���ض�ب��ط ،ل�ك��ن ل��دي�ه��ا موارد
حم � � ��دودة واق �ت �� �ص��اد راك � ��د حت ��ت ه� �ج ��وم عقوبات
وا�سعة ال�ن�ط��اق ،كما �أن �سكانها ،بالرغم م��ن �أرقام
اال�ستطالعات الر�سمية ،لي�سوا ب�أي حال من الأحوال
م�ؤيدين ل�شن ه��ذه احل��رب با�سم ب�لاده��م .وت�شاهد
النخب �أ�صولها تتداعى.
ق��د يتمكن ب��وت�ين م��ن اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى ك�ي�ي��ف .من
امل�ؤكد �أن��ه �سيت�سبب بحال من عدم اال�ستقرار ،وهو
حقق ذلك فع ً
ال .لكن هل ي�ستطيع حتويل �أوكرانيا
�إىل جار موال و�إىل منطقة عازلة يريدها؟ يبدو ذلك
�أ�صعب بكثري بح�سب ماركي�س.

ما هو نظام �سويفت الذي يهدد به الغرب مو�سكو؟

�أوالف �شولت�س� ،إن ف�صل رو�سيا
عن �سويفت ينبغي �أال يكون جزءاً
من حزمة العقوبات �ضد رو�سيا .
فيما �أعلنت دول �أخرى مثل فرن�سا
وبريطانيا ت�أييدها للقرار.
فما هو نظام “�سويفت” ،وم��ا هي
�آث � ��اره امل�ح�ت�م�ل��ة ع�ل��ى رو� �س �ي��ا حال
ات �خ��اذ ق ��رار بحجبها ع�ن��ه ،وكيف
تطول تلك التداعيات �أوروب��ا ،وهل
ثمة بدائل مالية له؟
اخل � �ب �ي�ر االق � �ت � �� � �ص ��ادي �سليمان
ال �ع �� �س��اف ،ي�ت�ح��دث يف ت�صريحات
خا�صة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
ع ��ن �أه �م �ي��ة ن �ظ��ام ��س��وي�ف��ت ال ��ذي
ت�أ�س�س يف العام  1973وبد�أ ن�شاطه
فعلياً يف ال �ع��ام  ،1977وذل ��ك يف
�ضوء تطور التجارة العاملية ومنوها
ب �� �ش �ك��ل م �ت �� �س ��ارع .ي ��وف ��ر النظام
ميزات هائلة ،ال �سيما فيما يتعلق
بحماية العمليات و�سرعة التنفيذ،
ع�لاوة �أن��ه �أق��ل تكلفة من �أ�ساليب
ال �ت �ح��وي��ل الأخ� � � ��رى .ف �� �ض�ل ً�ا عن
كونه ي�شمل �أك�ثر من  200دولة،
و�آالف امل�ؤ�س�سات امل��ال�ي��ة والبنوك
( 11507م�ؤ�س�سة ح�ت��ى مار�س

 .)2020ي �ع �م��ل ن �ظ��ام �سويفت
على مطابقة �أوام ��ر ال�ع�م�لاء بني
اجلهات املتداخلة بالعمليات املالية،
والت�صديق عليها كما يف التحويالت
النقدية اخلا�صة بالعمليات ونتائج
الت�سويات املالية ،وكذلك الت�صديق
ع �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات ال � �ت� ��داول
وت�سويتها بني الأطراف امل�شرتكة.
وبح�سب ال�ع���س��اف ،ف ��إن��ه “عندما
يتم حجب دول��ة من نظام �سويفت
ف ��إن حركتها املالية ت�صبح �صعبة
جداً وال ت�ستطيع القيام بالتحويل
وا�ستقبال الأم��وال ،مبا ي�ؤثر على
ع �م �ل �ي��ات اال�� �س� �ت�ي�راد والت�صدير
وخمتلف الأن�شطة االقت�صادية».
تداعيات �صعبة
وح� � ��ال ف �� �ص��ل رو�� �س� �ي ��ا ع� ��ن نظام
�سويفت ،ف�إن ذلك يعني “ا�ستحالة
�إر� �س��ال الأم � ��وال �إل �ي �ه��ا ،مب��ا ي�ضع
ال�شركات الرو�سية وعمالءها -مبا
يف ذلك الأوربيني -يف �أزم��ة وا�سعة
تت�أثر بها �صادرات الطاقة �أي�ضاً».
يتيح �سويفت (جمعية االت�صاالت
امل��ال�ي��ة العاملية ب�ين ال�ب�ن��وك) ربط

وت �ب��ادل ال��ر��س��ائ��ل وامل�ع�ل��وم��ات بني
ج �م �ي��ع �أ�� � �س � ��واق امل� � ��ال م ��ن خالل
ال�ب�ن��وك امل���س��ؤول��ة ع��ن تنفيذ تلك
العمليات يف خمتلف ال ��دول .وهو
ب��ذل��ك ي�غ�ط��ي خم�ت�ل��ف العمليات
املالية وامل�صرفية التي تجُ ��رى بني
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية.
وي�شري اخلبري االقت�صادي �إىل �أن
م�س�ألة حجب دول عن نظام �سويفت
كما حدث يف وقت �سابق مع �إيرانوكبدها خ�سائر هائلة -ميثل �آداة
� �ض �غ��ط اق �ت �� �ص��ادي ل �ه��ا تداعيات
� �ش��دي��دة ال �� �ص �ع��وب��ة ع �ل��ى الو�ضع
االقت�صادي والعملة ،وهو �إجراء يتم
درا�سة اتخاذه �ضد رو�سيا يف �ضوء
التطورات الأخ�يرة التي ت�صاحبها
جملة م��ن التداعيات االقت�صادية
على م�ستويات خمتلفة.
وعانت �إي��ران من ف�صلها عن نظام
“�سويفت” يف العام  ،2012يف ظل
ت�شديد ال�ع�ق��وب��ات ال��دول�ي��ة عليها
على خلفية برناجمها ال�ن��ووي ،ما
�أدى خل�سارة طهران ن�صف عائدات
ت�صدير ال�ن�ف��ط ون�سبة ت�صل �إىل
 30باملئة من جتارتها اخلارجية،

طبقاً لإح�صاءات مركز “كارنيغي
مو�سكو” للأبحاث.
وب�ح���س��ب م��رك��ز خ�ب�راء ريالي�ست
ال��رو� �س��ي ف ��إن��ه “من امل�ح�ت�م��ل �أن
تعترب رو�سيا �أي ا�ستثناء من نظام
الدفع �سويفت  SWIFTمبثابة
�إعالن حرب ،وقد ترد ع�سكرياً».

املوقف الأملاين
وي�ع�ل��ق ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
ك ��وروم ل�ل��درا��س��ات اال�سرتاتيجية
يف ل � �ن� ��دن ،ط � � ��ارق ال� ��رف� ��اع� ��ي ،يف
ت�صريحات خ��ا��ص��ة مل��وق��ع “�سكاي
ن�ي��وز عربية” ،ق��ائ�لا�“ :إن ف�صل
رو�سيا عن �شبكة “�سويفت” يظل
خياراً غربياً مطروحاً ،لكنه يواجه
خالفاً داخلياً يف �أوروبا ،جلهة رف�ض
بع�ض القوى -ال�سيما �أملانيا -ف�صل
مو�سكو».
وي�شري الرفاعي �إىل �أن خطة ف�صل
رو� �س �ي��ا ع ��ن ال �ن �ظ��ام ج ��اه ��زة على
م��ا ي �ب��دو ،بينما ت��واج��ه احتجاجاً
�أملانياً ،يف ظل العالقات االقت�صادية
الوا�سعة والقوية ج��داً التي جتمع
رو� �س �ي��ا و�أمل ��ان� �ي ��ا ،وح �ج��م التبادل

التجاري الكبري بني البلدين ،ومن
ث ��م ي �ع��رق��ل م��وق��ف ب��رل�ي�ن اتخاذ
القرار.
ك�م��ا يلفت اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي يف
الوقت نف�سه �إىل �أن “رو�سيا انتبهت
م �ن��ذ دخ��ول �ه��ا �أوك ��ران� �ي ��ا يف العام
 2014لهذا الأم��ر ،وب��د�أت تجُ هز
بدائل مرتبطة بنظام جديد عو�ضاً
عن نظام �سويفت».
نظام رو�سي بديل
ُي�ع��رف ه��ذا النظام ال��رو��س��ي الذي
مت ال�ع�م��ل ع�ل�ي��ه يف ال �ع��ام 2014
با�سم �إ� ��س.ب ��ي�.إف�.إ� ��س «»SPFS
وهو نظام رديف كان البنك املركزي
الرو�سي قد اعتمده يف العام 2017
بدي ً
ال لـ “�سويفت” .كما ا�ستعدت
رو�سيا ب�شبكة �إنرتنت خا�صة بها .
وك ��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س الأمن
ال��رو��س��ي دم�ي�تري م��دف�ي��دي��ف ،قد
علق قبل �أ�سابيع على التهديدات
الغربية بف�صل مو�سكو عن �شبكة
“�سويفت” ق� ��ائ �ل� ً
ا“ :يقومون
ب�تروي�ع�ن��ا ب��ا��س�ت�م��رار ب�ه��ذا الأم ��ر،
وهو ما دفعنا لإن�شاء نظام خا�ص بنا
لنقل املعلومات ،حت�سباً من احلاالت
الطارئة ..وميكن �أن يحدث ال�شيء
نف�سه مع الإنرتنت».

كيف �سينعك�س الغزو الرو�سي لأوكرانيا على االقت�صاد العاملي؟

•• عوا�صم-وكاالت

حول تداعيات احلرب الرو�سية على �أوكرانيا على االقت�صاد
العاملي ،كتب كري�س غيلز وجوناثان ويتلي وفالنتينا رومي
يف �صحيفة “فاينن�شال تاميز” ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،أن الغزو
الرو�سي لأوكرانيا �أدى �إىل هز الأ�سواق املالية ،كما ميكن
التوترات اجليو�سيا�سية املتزايدة �أن تعزز ارتفاع الت�ضخم
وخنق �سل�سلة الإمدادات.
تعتمد �أوروبا على نح ٍو كب ٍري على الغاز املتدفق من رو�سيا وال
ميكنها العثور ب�سرعة على بدائل يف حال توقف الإمدادات
ويقول االقت�صاديون �إن تداعيات العقوبات االقت�صادية التي
فر�ضتها الواليات املتحدة واالحتاد الأوروب��ي على مو�سكو،
�ست�ضاف �إىل العواقب غري املبا�شرة التي �ستلحق برجال
الأعمال وثقة امل�ستهلكني و�أ��س��واق ال�سلع.وهذه الرتددات
ميكن �أن ت�تراوح ما بني ال�ضرر امل�ح��دود وال�ضرر البالغ.
و�إذا ما وا�صلت �أ�سعار الطاقة ارتفاعها ،على �سبيل املثال،
ف�إنها ميكن �أن تدفع الإقت�صاد العاملي ب�سهولة �إىل ركود هو
الثاين يف ثالث �سنوات.
�سيناريوهات ع���دة ..وي�ل�ف��ت االق �ت �� �ص��ادي��ون �إىل �أنه
ي�ج��ب تتبع جملة م��ن الق�ضايا الأ��س��ا��س�ي��ة ،وم�ن�ه��ا املدى
ال��ذي �ستذهب �إليه احل��رب .وال يبدو وا�ضحاً كيف يرغب
الرئي�س فالدميري بوتني يف �إنهاء الأمور .ويتوقع املحللون
�سيناريوات عدة ت�تراوح بني تغيري احلكومة يف كييف �إىل
تن�صيب حكومة موالية ملو�سكو ،و�صو ًال �إىل حماولة �شاملة
لإعادة ر�سم احلدود الدولية لأوروبا وما بعدها.
وقال رئي�س االقت�صاديني يف بنك بريينربغ هولغر �شميدنغ

�إن �أول ��ش��يء يجب �أخ ��ذه يف االع�ت�ب��ار ه��و “�إىل �أي مدى
�ست�سوء احلرب؟” ،الأمر الذي �سيحدد كيف �سينعك�س ذلك
على �أ�سواق املال والطاقة يف الأيام املقبلة.
رد حا�سم ..وي �ق��ول اق�ت���ص��ادي��ون �آخ� ��رون �إن رد الفعل
العاملي �سيكون حا�سماً .ويلفت تيم �آ�ش االقت�صادي يف �شركة
“بلوباي �آ�ست ماجنمانت” �إىل موقف ال�صني ،التي ملحت
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�إىل �أنها �ست�ساعد رو�سيا على التعامل مع التداعيات املالية
الناجمة عن �أعمالها الع�سكرية.
و�سيكون رد فعل ال�صني حيوياً على م�ستوى النتائج البعيدة
امل ��دى ،ال�ت��ي ميكن �أن ت�ت�راوح ب�ين تلك اخلبيثة املتعلقة
بزيادة التوترات يف عالقتها مع تايوان� ،إىل نتائج �سيا�سية
�أقل حدة .وقال تيم �آ�ش�“ :إما �أن تنظر (ال�صني) �إىل الأمر

على �أن��ه فر�صة للذهاب �إىل ت��اي��وان� ،أو فر�صة لتح�سني
عالقاتها مع الواليات املتحدة».
�صدمة جيو�سيا�سية؟ ..وال���س��ؤال ه��ل الأ� �س��واق قادرة
على مواجهة �صدمة جيو�سيا�سية؟ وتدنت الأ�سواق املالية
القيادية بحدة اخلمي�س ،لكن النتائج قد تكون �أكرث �سوءاً،
مما ي�شري �إىل �أنها تفاج�أت ب�أفعال بوتني ،لكن من غري
املرجح حتى الآن ،ح�صول �أزمة مالية .لكن يبقى االحتمال
مفتوحاً �أم ��ام ح��دوث امل��زي��د م��ن ال�ت��دين يف الأ� �س��واق ،مع
تداعيات على ال�شركات وث��روة الأ�سر واال�ستهالك والثقة
العاملية� .إن تفادي انهيار الأ�سواق مل يكن عاملياً يف حني �أن
الكثري من االقت�صادات النا�شئة قد تعر�ضت ملوجات �أكرث
حدة .والحظ كيفن دايل املدير يف �أبردين �آ�ست مامنجمنت،
عمليات بيع مكثفة يف غانا وتركيا وم�صر وباك�ستان ،م�شرياً
�إىل هروب من البلدان املعر�ضة للخطر �إىل �أماكن �آمنة.
وت�ع�ت�م��د �أوروب � ��ا ع�ل��ى ن �ح � ٍو ك �ب�ي ٍر ع�ل��ى ال �غ��از امل�ت��دف��ق من
رو�سيا وال ميكنها العثور ب�سرعة على بدائل يف حال توقف
الإم ��دادات .وم��ع اق�ت�راب انتهاء �شتاء معتدل وخمزونات
�أعلى من امل�ستويات العادية التي كان يتوقعها بع�ض حمللي
الطاقة ،ف�إن م�س�ألة �إمدادات الغاز باتت �أقل حدة لكن الأزمة
�ستربز جمدداً يف وقت الحق �إذا ا�ستمرت احلرب.
وال�ق�ل��ق املبا�شر ه��و على م��دى ت��أث�ير الأزم ��ة على �أ�سعار
النفط وال�غ��از .واالرت�ف��اع احل��اد �سيفاقم الت�ضخم ويلحق
ال�ضرر بامل�ستهلكني.
وق��ال��ت �شركة “كابيتال �إيكونوميك�س �شرينغ” �إن �أ�سو�أ
ال�سيناريوهات لديها تتوقع ارتفاع �سعر برميل النفط �إىل
ما بني  120دوالراً و 140دوالراً للربميل.
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عوا�صم
هل�سنكي
�أعلنت فنلندا �أنها �س ُتغلق جمالها اجلوي �أمام الطائرات الرو�سية ردا
على غزو مو�سكو لأوكرانيا .وقال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا
يف تغريدة ن�شرها ليل ال�سبت الأحد �إن فنلندا التي تت�شارك مع رو�سيا
حدودًا يتخطى طولها  1300كيلومرت“ ،ت�ستع ّد لإغالق جمالها
اجلوي �أمام الطريان الرو�سي» .ومل يحدّد موعد دخول القرار ح ّيز
التنفيذ .ولأن العديد من الدول قد �أغلقت جمالها اجلوي �أو �أعلنت
عن �إغالقه (ا�ستونيا وبولندا وجمهورية الت�شيك وبلغاريا و�أملانيا)،
يواجه الطريان الرو�سي منطقة حظر طريان كبرية يف �أوروبا ،مما
ي�ضطر الرحالت املتوجهة غربا �إىل القيام بعمليات التفاف كبرية.
وب��د�أت مو�سكو من جهتها منع ط��ائ��رات �آتية من ه��ذه ال��دول من
دخول جمالها اجلوي.
ويفرت�ض �أن ت�صادق فنلندا �أي�ضا الأحد على �إر�سال �سرتات واقية
من الر�صا�ص وخوذ وم�ست�شفى ميداين �إىل �أوكرانيا لدعم البالد
�ضد الغزو الرو�سي .و�أع�ط��ت هل�سنكي ال�ضوء الأخ�ضر لإ�ستونيا
لإر�سال نحو  40مدفع هاوتزر �إىل �أوكرانيا.

مو�سكو
�أ ّكد الكرملني �أم�س الأحد ا�ستعداده لإجراء مفاو�ضات مع �أوكرانيا،
مقرتحا مدينة غوميل يف بيالرو�س كمكان للمحادثات ،فيما ح ّيا
ً
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني “بطولة” القوات الرو�سية التي
تقاتل يف �أوكرانيا.
و�أبدى الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي من جهته ا�ستعداده
لإجراء مفاو�ضات مع مو�سكو لكن لي�س يف بيالرو�س مثلما اقرتحت
رو�سيا ،لأن بيالرو�س قاعدة خلفية لغزو �أوكرانيا.
وق��ال يف مقطع فيديو ُن�شر على االن�ترن��ت “وار�سو وبراتي�سالفا
وبوداب�ست وا�سطنبول وباكو .اقرتحنا كل هذه امل��دن .و�أي مدينة
�أخرى �ستكون منا�سبة لنا» .ونقلت الوكاالت الر�سمية الرو�سية عن
املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية قوله �إن بعثة من ممثلني لـ”وزارتي
اخلارجية والدفاع و�إدارات �أخرى مبا فيها مكتب الرئا�سة ،و�صلت
�إىل بيالرو�س لإجراء مفاو�ضات مع الأوكرانيني» .وكان الكرملني
حتدث اجلمعة عن مفاو�ضات لكن عددا من امل�س�ؤولني الأوكرانيني
�أ�شاروا �إىل �أن االقرتاح لي�س جد ًيا و�أن مو�سكو ت�سعى للتو�صل �إىل
ا�ست�سالم �أوكرانيا .من جهة �أخرى وبعد اقرتاح فتح احلوار مبا�شرة،
دعا بوتني اجلي�ش الأوك��راين �إىل القيام بانقالب وو�صف �سلطات
البالد ب�أنها “زمرة من مدمني املخدرات والنازيني اجلدد».
طوكيو

قال رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق �شينزو �آبي �أم�س الأحد �إنه يتعني
على اليابان مناق�شة �إمكانية تقا�سم �أ�سلحة نووية مماثلة لتلك
اخلا�صة ب�أع�ضاء حلف الناتو ،يف �أعقاب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وبح�سب وكالة بلومربغ للأنباء ،ت�سمح ترتيبات امل�شاركة النووية
حللف الناتو للواليات املتحدة باالحتفاظ ب�أ�سلحتها النووية يف
�أوروبا ولكن حتت و�صايتها .وقال �آبي �أم�س الأحد“ :رمبا ال يعرف
الكثري من الأ�شخا�ص يف اليابان عن هذا النظام».
وتابع �آب��ي ،ال��ذي �أ�شرف على ال��زي��ادة املطردة يف الإن�ف��اق الدفاعي
خالل فرتة توليه رئا�سة ال��وزراء التي انتهت يف عام “ 2020:ال
ينبغي لليابان �أن تتعامل مع املناق�شات على �أنها من املحرمات حول
حقيقة كيفية احلفاظ على العامل �آمنا».
وق��ال �آب��ي �أي�ضاً �إن اليابان ،التي عانت من وي�لات القنابل الذرية
يف هريو�شيما ون��اج��ازاك��ي يف امل��راح��ل الأخ�ي�رة من احل��رب العاملية
الثانية� ،سيتعني عليها احلفاظ على هدفها املتمثل يف الق�ضاء على
الأ�سلحة النووية .وتعتمد اليابان ،املح�صنة بد�ستور �سلمي اعتمدته
بعد احل��رب ،ب�شكل كبري على “املظلة النووية” الأمريكية لردع
التهديدات الإقليمية املتزايدة .و�أ�ضاف �آبي “من املهم �إحراز تقدم
نحو ه��ذا ال�ه��دف ،ولكن عندما يتعلق الأم��ر بكيفية حماية �أرواح
املواطنني اليابانيني والأمة� ،أعتقد �أنه يجب علينا �إجراء مناق�شات
من خالل و�ضع اخليارات املختلفة يف االعتبار ب�شكل كامل».

�أوكرانيا ّ
ت�شكل فرقة للأجانب
الراغبني يف «مقاومة» القوات الرو�سية

•• كييف�-أ ف ب

دعا الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي �أم�س الأحد الأجانب الراغبني
يف م�ساعدة بالده على مواجهة الغزو الرو�سي ،للتوجه �إىل �سفارات كييف
حول العامل وت�سجيل �أ�سمائهم لاللتحاق بـ”فرقة دولية” من املتطوعني.
وقال زيلينك�سي يف بيان “تدعو القيادة الأوكرانية كل الأجانب الراغبني
يف االن�ضمام اىل مقاومة املحتلني الرو�س وحماية الأمن الدويل ،للمجيء
اىل بالدنا وااللتحاق ب�صفوف قوات الدفاع».
و�أ� �ض��اف “يتم ت�شكيل فرقة م��ن الأج��ان��ب ،الفرقة ال��دول�ي��ة للدفاع عن
�أرا��ض��ي �أوكرانيا” ،معتربا �أن االن�ضمام �إليها ه��و “تعبري �أ�سا�سي عن
دع�م�ك��م ل �ب�ل�ادن��ا» .ويف ح�ي�ن � �ش��دد زي�ل�ي�ن�ك���س��ي ع�ل��ى مت�ت��ع الأوكرانيني
بال�شجاعة الكافية للدفاع عن بالدهم مبفردهم ،اعترب �أن هجوم مو�سكو
“لي�س جمرد غزو رو�سي لأوكرانيا ،بل هو بداية حرب �ضد �أوروبا».
ودع��ا الأج��ان��ب ال��راغ�ب�ين يف االل�ت�ح��اق باملعركة ،للتوا�صل م��ع امللحقني
الع�سكريني يف �سفارات �أوكرانيا.
و�سبق لزيلين�سكي �أن دعا الأجانب الذين يتمتعون بخربة قتالية ،للمجيء
اىل بالده ملواجهة الغزو .ويحاول اجلي�ش الأوكراين �ص ّد حماوالت توغل
من حماور خمتلفة للجي�ش الرو�سي الذي يعد متفوقا يف العديد والعتاد.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية �أم�س الأحد �إن نحو  4300جندي رو�سي
قتلوا منذ �إع�لان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني فجر اخلمي�س ،بدء
العملية الع�سكرية �ضد كييف .ومل يتم التحقق من هذه احل�صيلة ب�شكل
م�ستقل ،علما ب�أن مو�سكو مل تعلن بعد �أي تعداد خل�سائرها يف املعارك.
ووف��ق تقديرات م�س�ؤولني ا�ستخباريني غربيني ،فوجئت رو�سيا بقدرة
القوات الأوكرانية على �ص ّد جي�شها الذي مل يحقق بعد تقدما �سريعا كما
كان ي�أمل.
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زيلين�سكي ي�شكر ماكرون على دعم بالده ع�سكريا
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلن الإليزيه �أن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
ات���ص��ل ح ��وايل منت�صف ال�ل�ي��ل ب�ن�ظ�يره الأوك� ��راين
فولودميري زيلين�سكي الذي �شكره “على اال�ستجابة
لطلبات �أوك��ران �ي��ا للح�صول على م�ع��دات ع�سكرية
دفاعية».
وق ��ررت ف��رن���س��ا �أم ����س الأول ال���س�ب��ت ت�ع��زي��ز دعمها
لأوكرانيا وال �سيما يف جمال املعدات الدفاعية.
وقدمت �أوكرانيا م�ؤخرا �إىل وزارة اجليو�ش الفرن�سية
الئ�ح��ة ب��امل �ع��دات الع�سكرية ال �سيما منها امل�ضادة
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وط��ال��ب م��اك��رون م�ساء ال�سبت لوكا�شينكو ب�ضمان
“ان�سحاب القوات الرو�سية” من بيالرو�س ،وفق ما
�أعلنت الرئا�سة الفرن�سية.
وق ��ال الإل �ي��زي��ه يف ب �ي��ان �إن م��اك��رون دع ��ا الرئي�س
ال �ب �ي�لارو� �س��ي �إىل “املطالبة ب ��أ� �س��رع وق ��ت ممكن
بان�سحاب القوات الرو�سية من بالده” ،حا�ضا �إياه
على ال�ت�ع��اون م��ع املجتمع ال ��دويل لل�سماح بتوفري
م�ساعدات �إن�سانية لل�شعب الأوكراين.
و�أ�ضاف الإليزيه “�أ�صر رئي�س اجلمهورية (ماكرون)
على التنديد بخطورة قرار من �ش�أنه ال�سماح لرو�سيا
بن�شر �أ�سلحة نووية على �أرا�ضي بيالرو�س».

للطائرات والتي حتتاجها ب�شكل عاجل.
كما �شكر الرئي�س الأوك ��راين نظريه الفرن�سي على
“م�ساهمته يف الإج ��راءات اجلماعية املتعلقة بنظام
�سويفت».
وتبنت ال��دول الغربية وبينها فرن�سا ال�سبت رزمة
ج��دي��دة م��ن العقوبات �ضد مو�سكو ردا على غزوها
�أوكرانيا ،ت�شمل خ�صو�صا ا�ستبعاد عدد من البنوك
الرو�سية من نظام “�سويفت” امل�صريف.
كما �أعرب زيلين�سكي عن “امتنانه للرئي�س الفرن�سي
على الر�سائل الوا�ضحة ج��دا التي بعثها �إىل رئي�س
بيالرو�س �ألك�سندر لوكا�شينكو».

بعد �أوكرانيا تايوان؟

ماذا لو �سارت ال�صني على خطى بوتني...؟

ميكن لل�صني �أن ت�ستغل الأزمة الأوكرانية لتجربة حركة «ا�ستفزازية» يف �آ�سيا

•• الفجر �-سيبا�ستيان لو
بيلزيت�ش – ترجمة خرية ال�شيباين
ك�����ان ف�ل�ادمي�ي�ر
بوتني �ضيف ال�شرف
يف �أوملبياد بكني قبل
ثالثة �أ�سابيع فقط.
ف���ر����ص���ة ل���ت���ق���ارب
غ�ي�ر م�����س��ب��وق منذ
امل��ع��اه��دة ال�صينية
ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة ع��ام
.1950

ق�ضى �سيد الكرملني و “�صديقه
الكبري” � �ش��ي ج�ي�ن ب �ي �ن��غ ثالث
� �س��اع��ات ط��وي�ل��ة م � ًع��ا ق�ب��ل �إ�صدار
“بيان م�شرتك حول دخول ال�ش�ؤون
الدولية حقبة جديدة” .ولئن مل
ي�ت��م ذك��ر �أوك��ران �ي��ا ب�شكل مبا�شر،
فقد ك��ان��ت يف �أذه ��ان اجل�م�ي��ع“ .ال
توجد �أر�ضية ممنوعة لتعاوننا”،
كتب الرجالن يف بيانهما ،متحدين
يف �إدانة الغرب.
�أب��رم البلدان بهذه املنا�سبة نحو
خم�سة ع�شر اتفاقية جت��اري��ة من
بينها ت�سليم رو�سنفت وغازبروم،
الغاز والنفط الرو�سي �إىل ال�صني
مب�ب�ل��غ ي �ق��در ب�ن�ح��و  117مليار
دوالر .وت � ��أت� ��ي ه � ��ذه االتفاقية
اجلديدة لتن�ضاف �إىل عقد القرن
املوقع يف  ،2014بعد �شهرين فقط
من �ضم مو�سكو ل�شبه جزيرة القرم
والتي بلغت  400مليار دوالر على
مدى ثالثني عامًا.
يف ن �ف ����س ي� ��وم ان� � ��دالع احل� ��رب،
�سمحت �سلطات اجلمارك ال�صينية
با�سترياد القمح من جميع الأرا�ضي
الرو�سية .جرعة اوك�سيجني مفيدة
ل��رو��س�ي��ا ال �ت��ي ت�ع��ر��ض��ت لعقوبات
غ ��رب �ي ��ة� .إن “ال�صني م�ستعدة
مل���س��اع��دة رو� �س �ي��ا يف احل �ف��اظ على
اق�ت���ص��اده��ا واق �ف��ا ع�ل��ى قدميه”،

كندا قلقة من بث قناة رو�سية على �أرا�ضيها

•• �أوتاوا�-أ ف ب

�أعربت احلكومة الكندية عن “خماوفها” �إزاء ّ
بث قناة “�آر تي” “رو�سيا اليوم �سابقاً” على
�أرا�ضيها ،والتي يتهمها منتقدوها ب�أنها ناطقة با�سم الكرملني .وباتت القناة التي غالباً ما
ُتتهم يف الغرب مبمار�سة الت�ضليل الإعالمي ،يف مرمى نريان العديد من الدول الأوروبية منذ
بدء الغزو الرو�سي لأوكرانيا .وقال وزير الرتاث الكندي بابلو رودريغيز يف تغريدة “�أ�شارك
العديد من الكنديني خماوفهم �إزاء وجود رو�سيا اليوم على نظام ّ
البث لدينا» .ويف حني تزداد
الدعوات يف كندا �إىل حظر ّ
بث القناة الرو�سية� ،أ�ضاف الوزير املق ّرب من رئي�س الوزراء جا�سنت
ترودو يف تغريدته “ن�ستطلع اخليارات كافة” .ون ّبه جمل�س ّ
البث الإذاعي واالت�صاالت الكندية
الهيئة الناظمة للقطاع ،يف ت�صريحات ل�صحيفة حملية اجلمعة ،اىل �أن��ه رغم وج��ود القناة
“حالياً على قنوات اخلدمات غري الكندية املعتمدة” ،ي�شكل ترخي�ص ب ّثها “امتيازاً ميكن
�سحبه» .و�أو�ضح �أنه ميكن اتخاذ قرار بحظر ّ
البث خ�صو�صاً يف حال خرق االلتزام “بتقدمي
وجه اتهامات دورياً اىل القناة باالنحياز ل�صالح مو�سكو.
الأخبار بد ّقة وحيادية” ،يف وقت ُت ّ

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

ً
�أوكرانيا :ما الذي يريده بوتني حقا...؟
•• ماتيو بوك كوتيه

مناورات �صينية بالقرب من تايوان

قد ترى بكني يف الأزمة الأوكرانية اختبارا
لت�صميم �إدارة بادين يف حال حدوث �أزمة مع تايوان
ي � �ق� ��ول ل� ��و �� �ش� �ي ��ان ��غ ،ال� �ب ��اح ��ث يف
�أكادميية بكني للعلوم االجتماعية.
مل ت��دن ال���ص�ين مو�سكو لتدخلها
الع�سكري يف �أوكرانيا ،بل تقول �إنها
“تتفهم خم��اوف رو�سيا امل�شروعة
ب���ش��أن �أمنها” ،وت��رف����ض احلديث
عن غزو ،معار�ضة �أي عقوبات.
ق ��ال ��ت ال �� �ص�ي�ن “ال” لتو�سيع
الناتو وقبل �أيام قليلة من التدخل
الع�سكري الرو�سي� ،أعلن وان��غ يي،
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال���ص�ي�ن��ي“ :لقد
انتهت احلرب الباردة ،وحلف الناتو
ه��و ن�ت�ي�ج��ة ل�ت�ل��ك احل ��رب الباردة
وعليه �أن يتكيف مع ع�صره .فهل
� �س �ي ��ؤدي ت��و��س��ع ال �ن��ات��و ��ش��رق��ا �إىل
احل�ف��اظ على ال�سالم واال�ستقرار
الدائم يف �أوروبا؟ ،هذا �س�ؤال يحتاج
�أ�صدقا�ؤنا الأوروبيون �إىل التفكري
فيه بجدية».
لكن الواليات املتحدة ،خ�صو�صا،
املتهمة ب�سكب الزيت على النار ،هي
التي يف مرمى ن�يران ال�صني ،كما
ج��اء يف افتتاحية ن�شرتها �صحيفة

ج �ل��وب��ال ت��امي��ز ،ال �ن��اط �ق��ة بل�سان
احل � ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي .ف �م��ن خالل
ال��دف��اع ع��ن امل���ص��ال��ح ال��رو��س�ي��ة يف
مواجهة الناتو ،رمب��ا ي�أمل القادة
ال���ص�ي�ن�ي��ون يف ر ّد اجل�م�ي��ل الحقا
وع� ��ودة ال�ت��أي�ي��د لأن ال���ص�ين ترى
يف ال ��دف ��اع ع ��ن ت ��اي ��وان م ��ن قبل
الغرب نف�س �سيا�سة التدخل التي
تتهم بها رو�سيا االحت��اد الأوروبي
يف �أوك��ران �ي��ا“ .تفرت�ض ب�ك�ين �أن
رو�سيا �ستفعل ال�شيء نف�سه عندما
جتد ال�صني نف�سها يف و�ضع �أمني
حرج” ،ي��و��ض��ح ري�ت���ش��ارد غيا�سي،
املتخ�ص�ص يف اجلغرافيا ال�سيا�سية
الآ�سيوية يف مركز الهاي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية.
حركة “ا�ستفزازية
مي� �ك ��ن ل �ل �� �ص�ي�ن �أن ت�ستغل
الأزم ��ة الأوك��ران�ي��ة لتجربة حركة
“ا�ستفزازية” يف �آ�سيا ،يعتقد من
ج��ان �ب��ه اجل �ن��رال وي �ل �� �س �ب��اخ ،قائد
القوات اجلوية الأمريكية يف املحيط

ال�ه��ادئ .ت��اي��وان ،اجل��زي��رة التي مل
تتخل اب��دا بكني عن ا�ستعادتها ،يف
�أذهان اجلميع .مع دخول الدبابات
الرو�سية �إىل �أوكرانيا ،دخلت حوايل
ع���ش��رة م �ق��ات�لات �صينية منطقة
حتديد الدفاع اجل��وي التايوانية.
“ميكن �أن مت �ن��ح ب �ك�ي�ن الأزم� � ��ة
الأوك��ران�ي��ة قيمة اختبار لت�صميم
�إدارة ب��ادي��ن يف ح��ال ح ��دوث �أزمة
م��ع تايوان” ،ت�لاح��ظ ب��وين لني،
من مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية يف وا�شنطن.
«ف �م��ن ن��اح �ي��ة ،ت��رغ��ب ب �ك�ين يف
ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات�ه��ا اال�سرتاتيجية
مع رو�سيا.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة �أخ � � ��رى ،ت ��رغ ��ب يف
ت �ث �ب �ي��ت ع�ل�اق��ات �ه��ا م ��ع ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة واحل �ف��اظ ع�ل��ى عالقاتها
مع االحتاد الأوروب��ي� .إنها مع�ضلة
حقيقية�“ .إذا اع �ت�برت الواليات
املتحدة ودول االحتاد الأوروب��ي� ،أن
بكني متواطئة يف العدوان الرو�سي
على �أوك��ران �ي��ا ،فقد ت��دف��ع ال�صني

ثمنا باهظا” ،ي��رى �آدم ين رئي�س
حترير نيكان يف ر�سالة اخبارية عن
ال���ص�ين .ول�ه��ذا ال�سبب ،مل تتخذ
بكني ق��را ًرا بعد ل�صالح االنف�صال
ال�ع�ن�ي��ف ع��ن ال �غ ��رب .م��ن ناحية،
حتتاج البالد �إىل العوملة وقد بنت
اقت�صادها على التجارة ،ومن ناحية
�أخ��رى ،ف��إن لل�صني م�صالح مهمة
يف �أوكرانيا.
يف يونيو امل��ا��ض��ي و ّق�ع��ت ال�صني
�سل�سلة من االتفاقيات مع �أوكرانيا
لربطها ب�برن��ام��ج “طرق احلرير
اجلديدة” ،مع �سل�سلة من العقود
لبناء البنية التحتية يف �أوكرانيا
وم���ض��اع�ف��ة ال �� �ص ��ادرات الزراعية
�إىل ال �� �ص�ي�ن ب� �ث�ل�اث ��ة .ح �ت ��ى �أن
بكني ت�ست�أجر الأرا� �ض��ي ال�صاحلة
ل �ل��زراع��ة 3 ،م�لاي�ين ه�ك�ت��ار �أو 5
ب��امل��ائ��ة م��ن الأرا�� �ض ��ي الأوكرانية
امل � ��ؤج � ��رة م �ن��ذ ع � ��ام  2013من
ق�ب��ل ��ش��رك��ة حكومية �صينية مدة
 50ع ��ا ًم ��ا ل ��زراع ��ة ق �م��ح وجهته
امرباطورية الو�سط.

�إن ت�صاعد الأزم��ة الأوك��ران�ي��ة يلقي بالعامل يف
�سيناريو ما كان ميكن ت�صوره يف القرن احلادي
والع�شرين :ال�صراع امل�سلح يف القارة الأوروبية،
حم�صنة �إىل الأبد
وال ��ذي اعتقد ك�ث�يرون �أن�ه��ا
ّ
��ض��د ح ��رب وا��س�ع��ة ال �ن �ط��اق ،ب�ع��د ك� ��وارث القرن
الع�شرين.
\ يُقارن االعرتاف باجلمهوريات االنف�صالية
ال �ن��اط �ق��ة ب��ال��رو� �س �ي��ة يف � �ش��رق �أوك ��ران� �ي ��ا ب�ضم
��س��ودي�ت�ن�لان��د ،واالن��دف��اع املتخيل ل�ل��دب��اب��ات من
مو�سكو �إىل كييف �إىل �شكل من �أ�شكال ان�شلو�س
الرو�سي.
لكن ه��ذه املقارنات ت�شتت انتباهنا عن الواقع
�أكرث مما تنريه.
فحتى و�أن ك��ان ال��و��ض��ع الأوك � ��راين م�أ�ساو ًيا
ريا لل�شجب بالت�أكيد ،فمن ال�صعب �أن نرى
ومث ً
ك�ي��ف مي�ك��ن �أن ُي���ش�ع��ل ال �ن��ار يف ال �ق��ارة العجوز
ب�أكملها.
رو�سيا
ل�سبب ب�سيط �أو ًال :ال ينوي فالدميري بوتني
ممار�سة هيمنة �أو �سيطرة على �أوروبا ،ولكن �إعادة
ت�شكيل القوة الرو�سية يف ما يعتربه منطقة نفوذه
الطبيعية.
ال يتعلق الأم ��ر خ��ا��ص��ة ب�ت�بري��ر وج�ه��ة النظر
ه��ذه ،ب��ل يتعلق ب � ��إدراك �أن�ه��ا ال تختلط بطموح
�إمرباطوري على م�ستوى القارة.
خ�صو�صا ،يجب �أن يو�ضع يف االعتبار� ،أن الرو�س
م�ق�ت�ن�ع��ون ،ع��امل � ًي��ا ،ب��ال��رد ع�ل��ى ��ش�ك��ل م��ن �أ�شكال
التو�سع الأمريكي يتخذ �شكل تو�سيع دائم لنطاق
الناتو.
بالن�سبة للرو�س� ،أ��س��اء الأمريكيون ا�ستخدام
ا�سبقيتهم وم�ي��زت�ه��م اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف �أعقاب
احلرب الباردة.
ع�لاوة على ذل��ك� ،شهدت رو�سيا انهيار االحتاد
ال�سوفياتي بطريقة متناق�ضة.

كوريا ال�شمالية تطلق «بال�ست ًيا» ..وت�ست�أنف جتارب الأ�سلحة
•• �سيول�-أ ف ب

�أطلقت كوريا ال�شمالية �صاروخً ا
ب��ال���س�ت� ًي��ا �أم� �� ��س الأح � ��د ح�سبما
�أع �ل �ن��ت � �س �ي��ول ،ب �ع��د ��ش�ه��ر �شهد
ب�ع����ض ال� �ه ��دوء ومل ت�ت�خ�ل�ل��ه �أي
عمليات �إط�ل�اق �صاروخية �أثناء
دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة يف بكني،
يف وقت ير ّكز العامل على الأزمة
الأوكرانية الرو�سية.
و�أج ��رت بيونغ ي��ان��غ �سبع جتارب
ع�ل��ى �أ��س�ل�ح��ة يف ك��ان��ون ال �ث��اين/
ي�ن��اي��ر ،بينها �أق ��وى � �ص��اروخ لها
م �ن��ذ  .2017وال �ت �ج��رب��ة التي
�أج��رت �ه��ا ب�ي��ون��غ ي��ان��غ الأح� ��د هي
الثامنة لها هذا العام.
ورغم العقوبات الدولية القا�سية،
� �ض��اع �ف��ت ب �ي��ون��غ ي��ان��غ جهودها
يف ال�ت�ط��وي��ر ال�ع���س�ك��ري وح� �ذّرت
ال�شهر املا�ضي من �أنها قد تتخلى
ع ��ن ت�ع�ل�ي�ق�ه��ا االخ� �ت� �ي ��اري منذ
 2017لتجارب الأ�سلحة النووية
والأ�سلحة البعيدة املدى.
وتو ّقع حمللون �أن ت�ستفيد بيونغ
يانغ من ان�شغال الواليات املتحدة
بالغزو الرو�سي لأوكرانيا لإجراء
جتارب جديدة.
و�أع� �ل ��ن ج�ي����ش ك��وري��ا اجلنوبية
الأحد �أنه ر�صد �صاروخً ا بال�ست ًيا
�أُط �ل��ق ب��اجت��اه ب�ح��ر ال�ي��اب��ان عند
ال�ساعة  22,52( 07,52ت غ
ال�سبت) من بيونغ يانغ.
و�أ� �ض ��اف “يبلغ م ��دى ال�صاروخ
ال �ب��ال �� �س �ت��ي الأخ �ي��ر ن �ح��و 300
كيلومرت وحلق على ارتفاع 620

ك �ي �ل��وم�ت ً
را تقري ًبا” ،مو�ضحا
�أن “هناك ت �ف��ا� �ص �ي��ل �أخ � ��رى
خا�ضعة لتحليل دق�ي��ق م��ن قبل
اال�ستخبارات الكورية اجلنوبية
والواليات املتحدة».
و�أع� � ��رب� � ��ت ال ��رئ ��ا�� �س ��ة ال� �ك ��وري ��ة
اجلنوبية عن “قلق عميق و�أ�سف
كبري” ،منتقدة التوقيت الذي
اختارته كوريا ال�شمالية يف وقت
“يبذل العامل جهودًا اليجاد ّ
حل
للحرب يف �أوكرانيا».
وق� ��ال � �ش�ين ب��وم� �-ش��ول الباحث
يف م � �ع � �ه� ��د ك � � ��وري � � ��ا ل� �ل� �ب� �ح ��وث
اال�سرتاتيجية الوطنية ،لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س �إن “بيونغ يانغ
ين�صب
ت�ستغل الفر�صة يف وق��ت
ّ
االه�ت�م��ام الأم�يرك��ي على الأزمة
الأوكرانية ويعجز جمل�س الأمن
الدويل عن التح ّرك».
و�أ�ضاف �أن كوريا ال�شمالية ترى
ه� ��ذا ال ��وق ��ت م �ث��ال �ي��ا “ملوا�صلة
ت �ط��وي��ره��ا لأ� �س �ل �ح��ة �أ�سا�سية
ول�ت�ع��زي��ز ت��ر��س��ان�ت�ه��ا النووية”،
بهدف االعرتاف بها كقوة نووية.
ور�أى حمللون �أن كوريا ال�شمالية
�أوق�ف��ت االخ�ت�ب��ارات م�ؤقتًا خالل
دورة الأل �ع��اب ال�شتوية يف بكني،
رمب��ا م��راع��اة حلليفها الرئي�سي
ال�صني.
وت ��أت��ي جت ��ارب ك��وري��ا ال�شمالية
اجل� ��دي� ��دة يف وق � ��ت ح �� �س��ا���س يف
املنطقة� ،إذ ت�ستعد كوريا اجلنوبية
النتخاب رئي�س لها يف التا�سع من
�آذار/مار�س.
ور�أت ك��وري��ا ال�شمالية الأح��د �أن

ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ه��ي “ال�سبب
العميق للأزمة الأوكرانية” ،يف
�أول رد ف �ع��ل ر� �س �م��ي ت�ع�ل�ن��ه بعد
الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
و�أك��دت ر�سالة و�ضعت على املوقع
االل� �ك�ت�روين ل� � ��وزارة اخلارجية
الكورية ال�شمالية وقعها ري جي
�سونغ الباحث يف جمعية درا�سات
ال�سيا�سة ال��دول�ي��ة �أن وا�شنطن
�سيا�سة “تفوق ع�سكري مزدرية
ط �ل ��ب رو�� �س� �ي ��ا امل� ��� �ش ��روع ب�ش�أن
�أمنها».
و�أ� �ض��اف��ت �أن “ال�سبب العميق
ل�ل�أزم��ة الأوك��ران�ي��ة �أي��ً��ض��ا يكمن

يف ا� �س �ت �ب��داد وت �ع �� �س��ف ال ��والي ��ات
املتحدة».
واتهم ري الواليات املتحدة بتبني
“معايري مزدوجة” حيال بقية
ال �ع ��امل ،وب��ال �ت��دخ��ل يف ال�ش�ؤون
ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل��دول الأخ ��رى با�سم
“ال�سالم واال�ستقرار” مع
“�إدانتها بال داع لإجراءات الدفاع
عن النف�س التي تتخذها (هذه)
الدول ل�ضمان �أمنها القومي».
ق��ال وزي��ر الدفاع الياباين نوبوو
كي�شي �إن “التطوارت الأخ�ي�رة
وال�سريعة للتكنولوجيا اخلا�صة
بال�صواريخ يف كوريا ال�شمالية ال

ترجمة خرية ال�شيباين

*عامل اجتماع وحما�ضر يف املدر�سة العليا للدرا�سات التجارية مونرتيال .من م�ؤلفاته “امرباطورية
ال�صوابية ال�سيا�سية “ و”التعددية الثقافية كدين �سيا�سي».

ح ّملت وا�شنطن م�س�ؤولية احلرب يف �أوكرانيا

مي�ك��ن جت��اه�ل�ه��ا م��ن وج �ه��ة نظر
�أمن بالدنا وهذه املنطقة».
و�أ� � � �ش � ��ار ل� �ي ��ف-اي ��ري ��ك اي � ��زيل،
الأ�ستاذ يف جامعة “ايوها ووزمز
يونيفري�سيتي” يف �سيول� ،إىل �أن
كوريا ال�شمالية تعاين اقت�صاد ًيا
م��ن ال�ع�ق��وب��ات ال���ش��دي��دة ب�سبب
برامج الأ�سلحة والعزل الطويل
ب �� �س �ب��ب ج ��ائ �ح ��ة كوفيد،19-
ل�ك��ن اال� �س �ت �م��رار يف ال�ع�م��ل وفق
“جدولها ال �ط �م��وح للتحديث
الع�سكري” ميثل �أولوية ق�صوى.
وت��اب��ع يف ت�ع�ل�ي�ق��ات �أر� �س �ل �ه��ا عرب
ال�ب�ري ��د االل � �ك�ت��روين “�إن قوة

م��ن ناحية ،كانت حت��رر نف�سها م��ن ال�شيوعية
ال�شمولية ،ومن ناحية �أخ��رى ،كانت تفقد قوتها
وت�شعر ب � ��إذالل ��ش��دي��د .ل��ذل��ك ي�ع�ت��زم فالدميري
ب��وت�ين ،ال��زع�ي��م ال�سلطوي� ،إع ��ادة ت�شكيل القوة
الرو�سية.
�إن��ه يفعل ذلك ب�سهولة �أك�بر لأن��ه ي��درك متامًا
نقاط �ضعف الدميقراطيات الغربية ،التي فقدت
�إح�سا�سها بال�سلطة ،وهويتها التاريخية ،التي
تتف ّتت يف �أل��ف �أقلية واع�ت�برت �أن احل��رب تنتمي
�إىل ع�صور ما قبل تاريخ الإن�سانية ،ولن تطاردهم
م��رة �أخ � ��رى .ي��ذ ّك��رن��ا ب��وت�ين ،رغ��م �أن�ف�ن��ا ،ب�أن
التاريخ م��أ��س��اوي ،و�أن احل�ضارة املرتهلة والتي
ف�ق��دت ن�سيجها احل ��ي ،ج��اه��زة ل�ق�ب��ول الهيمنة
عليها ...اننا نعود �إىل الأر�ض.
ب�ع��د ق ��ويل ه ��ذا ،ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ل�ل�م��رء ر�ؤي ��ة
جيو�سيا�سية وا�سعة لل�سيطرة على الأحداث.
�أدت نهاية احل��رب ال �ب��اردة �إىل ظ�ه��ور يوتوبيا
ع� ��امل �أح � � ��ادي ال �ق �ط��ب ،حت ��ت الإم �ب�راط ��وري ��ة
الأمريكية ،لكنها مدع ّوة �إىل �أن ُتبنى يف منطق
حوكمة عاملية.
لن يكون الأمر كذلك.
�إن عاملنا متعدد الأقطاب و�سيظل كذلك ب�شكل
متزايد.
غرب
والعامل الغربي نف�سه مييل �إىل االنق�سام �إىل
ق�سمني.
من ناحية ،تتك�شف �أمريكا ال�شمالية يف ح�ضارة
ج��دي��دة م��ا بعد الغربية ،منف�صلة ع��ن جذورها
الأوروب � �ي� ��ة ،وم�ك��ر��س��ة ح���ص��ر ًي��ا ل �ع �ب��ادة التنوع،
وت�ستدير �إىل �آ�سيا عندما ت��ري��د �أن تتطلع �إىل
امل�ستقبل.
و ُي�ط�ل��ب م��ن �أوروب � ��ا ب�شكل م�ت��زاي��د �أن ت�سري
مبفردها ،كما لو �أنها بعد �أن هيمنت على العامل،
يجب �أن تعي�ش يف عامل يهرب منها.
جتربها املحنة التي فر�ضها عليها بوتني على
�أخذ م�صريها على حممل اجلد.

نظام كيم (جونغ �أون) و�شرعيته
�أ� �ص �ب �ح �ت��ا م��رت �ب �ط �ت�ين باختبار
� �ص ��واري ��خ �أف �� �ض��ل م ��ن �أي وقت
م�ضى».
وح �ذّر الرئي�س الكوري اجلنوبي
املنتهية والي�ت��ه م��ون جاي-اين،
ال � ��ذي ل �ط��امل��ا وا�� �ص ��ل حمادثات
ال�سالم مع كوريا ال�شمالية خالل
والي� �ت ��ه ال �ت��ي ا� �س �ت �م � ّرت خم�سة
�أع ��وام ،م��ن �أن الو�ضع ق��د ي�ؤدّي
�إىل ت�صعيد ب�سهولة.
وق��ال خ�لال مقابلة مكتوبة مع
ال�صحافة العاملية مبا فيها وكالة
ف��ران ����س ب��ر���س ه ��ذا ال���ش�ه��ر “�إذا

و�صلت �سل�سلة �إط�لاق ال�صواريخ
يف كوريا ال�شمالية �إىل حد �إلغاء
تعليق جت��ارب ال���ص��واري��خ بعيدة
امل ��دى ،ف�ق��د ت�ع��ود �شبه اجلزيرة
ال�ك��وري��ة ف ��و ًرا �إىل ح��ال��ة الأزم ��ة
ال � �ت ��ي واج� �ه� �ن ��اه ��ا ق� �ب ��ل خم�س
�سنوات».
ويف عهد الرئي�س الأم�يرك��ي جو
ب��اي��دن ،خ�ل�ي�ف��ة دون��ال��د ترامب،
�أ ّكدت الواليات املتحدة ا�ستعدادها
ل �ل �ق��اء مم�ث�ل��ي ك��وري��ا ال�شمالية
لكنها قالت �إنها �ست�سعى �إىل نزع
ال�سالح النووي.
غري �أن بيونغ يانغ رف�ضت العر�ض
حتى الآن ،متهمة وا�شنطن باتباع
�سيا�سات “معادية».
على ال�صعيد املحلي ،ت�ستعد كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة ل�لاح�ت�ف��ال بالذكرى
ال�سنوية العا�شرة بعد املئة ملولد
م�ؤ�س�سها كيم �إيل �سونغ يف ني�سان/
�أب ��ري ��ل ،ال �ت��ي ي �ق��ول اخل �ب�راء �إن
بيونغ يانغ قد ت�ستخدمها لإجراء
اختبار �أ�سلحة كبري.
وت�شري �صور الأقمار اال�صطناعية
الأخ�ي�رة �إىل �أن كوريا ال�شمالية
ت �� �س �ت �ع��د ع �ل��ى الأرج� � � ��ح لعر�ض
ع� ��� �س� �ك ��ري ي� ��� �ش� �م ��ل �أ�سلحتها
ل�لاح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى ال�سنوية
الرئي�سية.
وق� ��ال ب� ��ارك وون-غ � � ��ون� ،أ�ستاذ
ال ��درا�� �س ��ات ال �ك��وري��ة ال�شمالية
يف ج� ��ام � �ع� ��ة “ايوها ووزم � � ��ز
يونيفري�سيتي” ،لوكالة فران�س
ب��ر���س “�ستكون ك��وري��ا ال�شمالية
ح� � ��ذرة ب� ��� �ش� ��أن اخ� �ت� �ب ��ار �� �ص ��اروخ
بال�ستي عابر للقارات لأنها الورقة
الأخ� �ي ��رة امل �ت �ب �ق �ي��ة ال� �ت ��ي ميكن
�أن ت�شكل �ضغطا ع�ل��ى الواليات
امل�ت�ح��دة» .و�أ� �ض��اف �أن “امتالك
مثل هذه الورقة ال يعني �شيئا ما
مل تكن يف اليد».

الأمم املتحدة� :إ�صابة
 240م��دن��ي��ا و64
ق��ت��ي�لا يف �أوك��ران��ي��ا

•• زوريخ-رويرتز

قال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية �إن ما ال يقل عن
 64مدنيا لقوا حتفهم و�إن �أكرث
من � 160ألفا نزحوا عن بيوتهم
ب�ع��د �أن دخ �ل��ت ال �ق��وات الرو�سية
�أوكرانيا الأ�سبوع املا�ضي.
وقال املكتب يف تقرير عن الو�ضع
احل��ايل “حتى ال�ساعة اخلام�سة
��ص�ب��اح ي ��وم  26ف�براي��ر تتحدث
مفو�ضية الأمم امل�ت�ح��دة ل�ش�ؤون
الالجئني عن وقوع ما ال يقل عن
� 240إ�صابة بني املدنيني مبا يف
ذلك ما ال يقل عن  64قتيال».
و�أ�ضاف �أن الأرقام احلقيقية رمبا
تكون �أكرب من ذلك بكثري.
وق� ��ال �إن الأ� � �ض� ��رار ال �ت��ي حلقت
بالبنية التحتية �أدت �إىل انقطاع
الكهرباء �أو املياه عن مئات الآالف.
وحل�ق��ت �أ� �ض��رار مب�ئ��ات امل �ن��ازل �أو
دم ��رت بينما �أدى ق���ص��ف ج�سور
وط��رق �إىل ع��زل بع�ض التجمعات
ال�سكانية عن الأ�سواق.
ون�ق�ل��ت ع��ن م�ف��و��ض�ي��ة الالجئني
ق��ول �ه��ا �إن �أك �ث�ر م��ن � 160ألفا
ن��زح��وا ع��ن ب�ي��وت�ه��م يف �أوكرانيا
و�إن �أكرث من � 116ألفا ا�ضطروا
للفرار �إىل دول جماورة.
وقال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال �� �ش ��ؤون الإن �� �س��ان �ي��ة “ا�ضطرت
وكاالت الأمم املتحدة وال�شركاء يف
جم��ال امل�ساعدة الإن�سانية لوقف
عمليات امل���س��اع��دة ب�سبب تدهور
الو�ضع الأمني».
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الأزمة الأوكرانية:

فالدميري بوتني ،الأخذ بالث�أر من التاريخ!...
•• الفجر -خرية ال�شيباين
بعد �إث��ارة الأزم��ة احلالية حول �أوكرانيا من خالل
ح�شد ما يقرب من � 190ألف جندي على طول احلدود
الأوك��ران��ي��ة ،ف���إن الرئي�س الرو�سي ال��واث��ق ،يف ذروة
�سلطته ،يفرت�ض �أق�صى ق��در م��ن امل��خ��اط��رة ...لكن

ي �ت �� �س��اءل ك� �ث�ي�رون ع ��ن ر�ؤي� ��ة
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� ��رو� � �س� ��ي .ف�أ�صيل
لينينغراد هذا 69 ،عا ًما ،غام�ض
ال مي �ك��ن خ ��رق ��ه ،وح� �ت ��ى �أق� ��رب
م���س�ت���ش��اري��ه ي �ج��دون ��ص�ع��وب��ة يف
معرفة م��ا يفكر ف�ي��ه .املخابرات
الأم��ري�ك�ي��ة ت�ق� ّر ب��ازدي��اد �صعوبة
اخ�ت�راق��ه لأن ��ه ي�ستخدم القليل
جدًا من الأدوات الإلكرتونية ،بل
�إن��ه مينع �أحيا ًنا احلا�ضرين معه
م��ن ت��دوي��ن م�لاح�ظ��ات� .إن عدم
ق ��درة ال �غ��رب ع�ل��ى ف�ه��م ذل��ك من
ن �ق��اط ق��وت��ه ،وه ��و ي �ع��رف كيفية
ا�ستخدام ذلك ،وغال ًبا ما يقرر يف
اللحظة الأخ�يرة اخلطوة التالية
يف ل�ع�ب��ة � �ش �ط��رجن جيو�سيا�سية
طويلة و�صعبة.
مي �ك��ن ت�ف���س�ير امل��واج �ه��ة التي
ي���ش�ن�ه��ا � �ض��د �أوروب � � ��ا وال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة وح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
م��ن خ�ل�ال ح���ش��د م��ا ب�ي�ن 150
و� 190أل� ��ف ج �ن��دي ع �ل��ى طول
احل��دود الأوكرانية وبدء هجومه
ب �ع��دة ط � ��رق .يف ال���س�ل�ط��ة طيلة
اثنني وع�شرين ع��ا ًم��ا ،منها �أربع
�� �س� �ن ��وات ب �ي�ن ق ��و� �س�ي�ن كرئي�س
ل � �ل� ��وزراء “،”2012-2008
فالدميري بوتني يف �أوج قوته.
ويف مواجهة ال��دول الليربالية
ال�ت��ي ت��واج��ه �صعوبات يف �أوروب ��ا،
و�أي� �� ً��ض ��ا يف ال� ��والي� ��ات املتحدة،
م �� �س � ّل �ح��ا ب��اح �ت �ي��اط �ي��ات مالية
ك�ب�يرة مرتاكمة بف�ضل دوالرات
النفط التي حتميه من العقوبات
امل �ت �خ��ذة ،يعتقد ��س�ي��د الكرملني
�أن ال��وق��ت ق��د ح��ان لقلب النظام
ال��دويل بعد -احل��رب الباردة ،وال
�سيما هند�سة الأمن يف �أوروبا� .إنه
يريد �إع��ادة �إن�شاء “جمال نفوذ”
يف جمهوريات االحتاد ال�سوفياتي
ال �� �س ��اب ��ق ،م ��ن ب �ي�ل�ارو� �س �ي��ا �إىل
�أوكرانيا عرب كازاخ�ستان.
ا�ستعادة الثقة والقوة
يف ن �ظ��ره ،ك ��ان ت�ف�ك��ك االحت ��اد

هل �سيتمكن من التوقف يف الوقت املنا�سب؟ امل�شهد
طبع النفو�س .يف خ�ضم الأزم��ة الأوكرانية ،ا�ستقبل
فالدميري بوتني �إميانويل ماكرون و�أوالف �شولتز يف
مو�سكو مع احلفاظ على م�سافة .بني الرئي�س الفرن�سي
�أو امل�ست�شار الأملاين و�سيد الكرملني طاولة �ضخمة من
خ�شب الزان بطول �ستة �أمتار مزينة ب���أوراق ذهبية.

�أراد البع�ض ب�شكل رمزي ر�ؤي��ة رئي�س رو�سي منف� ً
صال
عن بقية العامل ،معزو ًال بعد عامني من اجلائحة التي
جتنب التع ّر�ض �إليها ...يقال �إنه ط ّور عقل ّية املحا�صر.
�شخ�صية غام�ضة
ومع ذلك ،لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يلعب فيها
الرئي�س الرو�سي مع �ضيوفه .يكفي �أن نتذ ّكر كيف
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ا�ستعادة عظمة رو�سيا هاج�سه

ر�أى املعلق يف �صحيفة “فاينن�شال
تاميز” جدعون راكمان �أن حرب
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
على �أوكرانيا �ستهز العامل.
وك �ت��ب �أن احل � ��رب ال ��زائ �ف ��ة قد
ان� �ت� �ه ��ت ،والآن ب� � � ��د�أت احل� ��رب
احل� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة ،و”بد�أنا نعرف
الأه � � � � ��داف ال ��دق� �ي� �ق ��ة للجي�ش
ال��رو��س��ي ول�ك��ن م��ن ال��وا��ض��ح �أن
ال �ه �ج��وم ل �ي ����س حم� � � ��دوداً .فقد
��س�م�ع��ت �أ�� �ص ��وات االن �ف �ج��ارات يف
العا�صمة كييف .وهناك تقارير
ت� �ت� �ح ��دث ع � ��ن دخ� � � ��ول ال � �ق� ��وات
ال��رو� �س �ي��ة م��ن ب�ي�لارو��س�ي��ا التي
تعترب طريقاً مبا�شراً وق�صرياً
�إىل العا�صمة».
الإطاحة باحلكومة
وقال �إن اخلدمات اال�ستخباراتية
الغربية التي توقعت بدقة حدوث
هذا ال�سيناريو ،تعتقد �أن بوتني
ي� �ه ��دف ل�ل��إط ��اح ��ة باحلكومة
الأوكرانية وتن�صيب حكومة دمى،
ولن تقت�صرعملية “قطع” ر�أ�س
احلكومة على العا�صمة فح�سب،
بل �ست�شمل احلكومات الإقليمية

بوتني  ..القوة لغته

غال ًبا ما يقرر يف اللحظة الأخرية اخلطوة التالية يف لعبة �شطرجن جيو�سيا�سية طويلة و�صعبة
ال� ��� �س ��وف� �ي ��ات ��ي “�أكرب ك� ��ارث� ��ة
جيو�سيا�سية” يف ال � �ق� ��رن
الع�شرين ،وم��ع تو�سع الناتو �إىل
احلدود الرو�سية ،مل يف الغرب بـ
“وعده” .و�إذا كان عام  ،2007يف
م�ؤمتر ميونيخ للأمن ،قد ك�شف
عن تظلماته العميقة ،عب ًثا ،فانه
مل يكن ميلك بعد ال�ق��وة والثقة
التي يتمتع بهما اليوم.
�إن التدخل الرو�سي يف �سوريا كان
اختبا ًرا لقوة مو�سكو (الع�سكرية)

اجل��دي��دة .حقيقة ت�ف��اج��ئ دائ ًما
ع �ن��دم��ا ن�ع�ل��م �أن ال �ن ��اجت املحلي
الإج�م��ايل لرو�سيا ي�ع��ادل تقري ًبا
الناجت املحلي الإجمايل لإ�سبانيا.
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ع��زز بوتني
من قوة اجلي�ش الرو�سي و�أ�سكت
املعار�ضة ،وق��ام بتعديل الد�ستور
حتى يتمكن من البقاء يف ال�سلطة
حتى عام .2036
�إن �أوكرانيا خط �أحمر بالن�سبة
ل �ب��وت�ين ال� ��ذي ��س�ي�ب��ذل ق�صارى

ج�ه��ده ل��وق��ف االن �ح��راف الغربي
ل� �ه ��ذه ال � ��دول � ��ة امل �� �س �ت �ق �ل��ة منذ
��س�ق��وط االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي� .إن
االم� ��ر م��رت �ب��ط ب�ب���ص�م�ت��ه و�أث� ��ره
يف ال �ت��اري��خ .ف �ف��ي ن ����ص ُن �� �ش��ر يف
ي��ول �ي��و امل ��ا�� �ض ��ي� ،أ� � �ش� ��ار �إىل �أن
ال�سيادة الأوك��ران�ي��ة ممكنة فقط
“بال�شراكة مع رو�سيا” .خطابه،
ال��ذي ا�ستمر �ساعة ي��وم االثنني
 21ف�ب��راي� ��ر ،ك � ��ان ع �ل ��ى نف�س
اخل��ط ،لكنه �صدم بع�ض وزارات

جدا يف ا�ستخدام ال�صورة
بوتني «بارع ً
ال�ســلبية لل�شــيطان التي �أل�صقت بـه»

اخل��ارج �ي��ة الأوروب� � � �ي � � ��ة .ومع
ذل��ك ،مل يُكتب م�سار فالدميري
ب ��وت�ي�ن م �� �س �ب � ًق��ا� � .ض��اب��ط الكي
ج��ي ب ��ي ،ث��م م��دي��ر خ�ل�ف��ه ،جهاز
الأم��ن الفيدرايل ،ال �شيء يجعل
منه القي�صر امل�ستقبلي لرو�سيا
اجل��دي��دة .وم�ن��ذ توليه الرئا�سة
يف بداية عام � ،2000سرعان ما
فر�ض نف�سه ،ل ُين�سي النا�س انهيار
ال��روب��ل واالق�ت���ص��اد ع��ام 1998
و�سنوات “�إذالل” يلت�سني.

ويف م� ��واج � �ه� ��ة امل� �ت� �م ��ردي ��ن
ال �� �ش �ي �� �ش��ان� � ،س �ت �� �ص��در ع �ن��ه تلك
اجلملة امل�شهورة ،التي وعد فيها
“مبالحقة الإره��اب �ي�ين ح�ت��ى يف
دورات املياه” .خ �ل�ال فرتتيه
الأول�ي�ين ،منا االقت�صاد الرو�سي
بن�سبة  50باملائة على مدار �سبع
�سنوات ،وازداد الدخل املتاح للرو�س
بن�سبة  10باملائة �سنو ًيا ،وطبقة
و�سطى جديدة �آخذة يف الظهور...
الرئي�س يحظى ب�شعبية.

قدوته� :ألك�سندر الثالث
لكن عام � ،2011أدت املظاهرات
امل �ن��اه �� �ض��ة ل �ل �ك��رم �ل�ين �إىل زرع
الفو�ضى يف البالد.
فالدميري بوتني مقتنع ب�أنها من
تنظيم ه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،التي
كانت �آن��ذاك رئي�سة الدبلوما�سية
الأمريكية.
عند توليه ال��رئ��ا��س��ة م��رة �أخرى
ب � �ع� ��د دمي� � �ت� ��ري م� �ي ��دف� �ي ��دي ��ف،
��س�ي�ق��وي ن�برت��ه داخ�ل�ي��ا ويفر�ض

�إنه يريد �إعادة �إن�شاء «جمال نفوذ» يف
جمهوريـات االحتـاد ال�سـوفياتي ال�سابق

يعتقد �أن الوقت قد حان لقلب النظام الدويل بعد -احلرب الباردة وال �سيما هند�سة الأمن يف �أوروبا

�سيد الكرملني ي�ستقبل �أوالف �شولتز يف مو�سكو مع احلفاظ على م�سافة
•• لندن-وكاالت

ا�ستقبل �أجنيال مريكل ذات م��رة بابت�سامة �ساخرة
يف �سوت�شي� ،ساحما لكلبه الب���رادور ب��االق�تراب من
امل�ست�شارة وهو يعلم �أنها تخ�شى الكالب .مدير مركز
كارنيجي مو�سكو ،دميرتي ترينني يدقق :بوتني “بارع
ج��دً ا يف ا�ستخدام ال�صورة ال�سلبية لل�شيطان التي
�أل�صقت به».

ال �شيء كان يدل على انه �سي�صبح القي�صر اجلديد

�سيناريوهات خميفة لتو�سع احلرب الرو�سية على �أوكرانيا

وامل� �ح� �ل� �ي ��ة .ومت �إع� � � ��داد قائمة
ب�أ�سماء امل���س��ؤول�ين الأوكرانيني
الذين �سيتم اعتقالهم.
وب �ح �� �س��ب م � �� � �س � ��ؤول �أم ��ري� �ك ��ي،
ف��الأ� �س��ال �ي��ب ال �ع �� �س �ك��ري��ة التي
��س�ت���س�ت�خ��دم�ه��ا رو� �س �ي��ا �ستكون
ق��ا��س�ي��ة “مثل ال �ت��ي �شاهدناها
يف ��س��وري��ا وال�شي�شان” .كما �أن
ن�شر الدبابات الرو�سية والقوات
اجلوية يعني خ�سائر كبرية بني
امل��دن �ي�ين الأوك ��ران� �ي�ي�ن .وق ��درت
ب �ع ����ض امل � �� � �ص� ��ادر ع � ��دد القتلى
امل �ح �ت �م �ل�ين ب� �ح ��وايل � 50أل ��ف
�شخ�ص يف الأ�سبوع الأول.
و�أع �ل ��ن اجل�ي����ش الأوك� � ��راين عن
ت�صميمه على القتال والدفاع عن
البلد ،لكنه �سيكت�شف �أن قدرات
الرو�س �أكرب منه.
ورمب � ��ا ك� ��ان ه� ��دف ال� ��رو�� ��س هو
ح� ��� �ص ��ار ك �ي �ي ��ف ب �� �ش �ك��ل ي � � ��ؤدي
�إىل ان� �ه� �ي ��ار ح �ك��وم��ة الرئي�س
فولودميري زيلين�سكي .وال يريد
الرو�س التورط يف حرب مدن لو
ا�ستطاعوا ذلك .وتوعد بوتني يف
�إعالنه عن الغزو �أي قوة خارجية

ت�ف�ك��ر ب��ال �ت��دخ��ل �أن� �ه ��ا �ستواجه
“تداعيات مل يروها يف التاريخ”،
يف �إ�شارة مبطنة لل�سالح النووي.
العقوبات االقت�صادية
ويف ال ��وق ��ت احل � � ��ايل� ،سيرتكز
ال� � ��رد ال� �غ ��رب ��ي ع �ل��ى العقوبات

االق�ت���ص��ادي��ة .ون �ظ��را للمخاوف
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة والأوروب� � � �ي � � ��ة من
ت �ط��ورات ال��و��ض��ع ب�شكل �سريع،
فهم يعملون على حزمة من�سقة
من العقوبات التي �سيتم تطبيقها
يف الأي� � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة .و�ستواجه
رو�سيا الآن عقوبات مالية وعلى

�أف � ��راد و��س�ت�ط��ال التكنولوجيا.
و�سيتم قطع امل���ص��ارف الرو�سية
ع��ن ال�ن�ظ��ام امل ��ايل ال �ع��امل��ي .ولن
ي�ستطيع �أف��راد رو���س ال�سفر �إىل
الغرب ،و�سيتم جتميد �أر�صدتهم
اخلارجية .ول��ن ت�ستطيع رو�سيا
احل�صول على التكنولوجيا مثل

�أ� �ش �ب��اه امل��و� �ص�ل�ات وق �ط��ع غيار
الطائرات .و�ستكون �آثار العقوبات
على االقت�صاد الرو�سي عميقة.
ول �ك �ن �ه��ا ل �ي �� �س��ت ك��اف �ي��ة حلرف
بوتني عن م�ساره ال��ذي اختاره.
ول��ن يجوع الزعيم ال��رو��س��ي ،بل
�سي�ستخدم احلرب التي �أطلق لها

العنان ملحو �آخ��ر مظهر للحرية
يف رو�� �س� �ي ��ا .ون �ت �ي �ج��ة ل � �ق� ��راره،
ف�ستميل رو�سيا ب�شكل كامل نحو
الديكتاتورية والتي �ستكون قادرة
على �سحق �أي معار�ضة للرو�س
ال �غ��ا� �ض �ب�ين م ��ن ب��وت�ي�ن وامل�سار
ال� � ��ذي اخ� � �ت � ��اره .ول� �ك ��ن اخل� ��رق
االق�ت���ص��ادي ب�ين رو�سيا والغرب
�سيرتك تداعياته اخلطرية على
�أوروب��ا والواليات املتحدة .وحتى
قبل اندالع احلرب �شهدت �أ�سعار
ال�ط��اق��ة ارت �ف��اع �اً م �ت��زاي��داً .فلو
قطعت رو�سيا ال�غ��از ع��ن �أوروب ��ا،
�سيعاين امل�ستهلكون �إىل جانب
ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ة .و��س�ي�ك��ون �أثر
هذا وا�ضحاً يف الدول التي تعتمد
ب�شكل كبري على ال�غ��از الرو�سي
مثل �أملانيا و�إيطاليا.
ولن مينع هذا من دخ��ول الغرب
ك �ل��ه ح��ال��ة م ��ن ال ��رك ��ود وزي � ��ادة
معدالت الت�ضخم .وعلى خالف
ب��وت�ين ،ف��ال�ق��ادة ال�غ��رب�ي��ون �أكرث
ع��ر� �ض��ة ل�ت�ق�ل�ب��ات ال � ��ر�أي العام.
ورغ ��م ت��أك�ي��د ال�ن��ات��و �أن ��ه �سيظل
بعيدا ع��ن احل ��رب� ،إال �أن هناك

قب�ضته .حقيقة ال تفاجئ ديفيد
رمينيك ،حم��رر جملة نيويوركر
وم��ؤل��ف ك�ت��اب ع��ن نهاية االحتاد
ال���س��وف�ي��ات��ي ،ح�ي��ث ي�صف بوتني
ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال �ت��ايل�“ :سعى �إىل
�إ� �ض �ف ��اء ال �ط��اب��ع ال ��رو� �س ��ي على
�إمرباطوريته متعددة الأعراق «.
ي�ط� ّب��ق ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي قبل
كل �شيء ،لغة القوة ،ففي �شبابه،
ك��ان م�ع��رو ًف��ا بال�شجار يف �شوارع
لينينغراد .و�أرع�ب��ه �ضعف رو�سيا
ما بعد احل��رب الباردة ،ويقول يف
ه��ذا الإط��ار :لقد �أظهرنا �ضعفا،
وال���ض�ع��اف ُي �ه��زم��ون .يف رو�سيا،
ال �� �س �ل �ط��ة ال� �ع� �م ��ودي ��ة ه ��ي التي
تفر�ض نف�سها ،ويدفع خ�صومها
الثمن.
حتى على ال�صعيد ال ��دويل ،ال
يبدو �أن هناك �شي ًئا يخيف �سيد
الكرملني .التدخل يف االنتخابات
الأوروب � � �ي� � ��ة ،ويف الربيك�سيت،
واالن �ت �خ ��اب ��ات الأم��ري �ك �ي��ة التي
ج ��اءت ب��دون��ال��د ت��رام��ب :يعرف
ب��وت�ي�ن ،الع ��ب اجل � ��ودو ال�سابق،
ك �ي��ف ي �غ �ت �ن��م ،ب���ص�ف�ت��ه تكتيك ًيا
ب��ار ًع��ا ،اللحظة التي يُظهر فيها
اخل�صم نقاط �ضعفه ،ويجر�ؤ على
املجازفة كما مل يحدث من قبل.
�إن الغزو الكامل لأوكرانيا �سيكون
دلي ً
ال على �أنه تغيرّ  ،لأنه يتعار�ض
م��ع �أه ��داف الكرملني ذات �ه��ا .مع
العقوبات ال�شديدة ،وتعزيز كبري
حللف �شمال الأطل�سي يف ال�شرق،
�أو ح�ت��ى ع���ض��وي��ات ج��دي��دة مثل
فنلندا �أو ال�سويد ،ميكن �أن تنقلب
ا�سرتاتيجيته �ضد رو�سيا .ورغم
�أن��ه ال ي��زال �أمامها طريق طويل
لت�صبح ك��ذل��ك� ،إال �أن �أوكرانيا
جت�سد ما يكرهه :الليربالية التي
ي�ع�ت�بره��ا “عفا عليها الزمن”.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،مت � ّول رو�سيا
بوتني الأحزاب اليمينية املتطرفة
يف �أوروب � ��ا م��ن �أج ��ل �إف �� �ش��ال ذلك
ب�شكل �أف�ضل.
عن لوطون
خماطر م��ن تو�سع ال�ن��زاع بعيدا
عن �أوكرانيا.
رو�سيا وبولندا
وحت� ��دث ال �ك��ات��ب ع ��ن �سيناريو
حم� ��اول� ��ة ال� � �ط �ي��ران ال ��رو�� �س ��ي
م�لاح �ق��ة ال� �ط�ي�ران الأوك� � ��راين
�إىل املجال اجلوي البولندي ،مما
��س�ي��ؤدي �إىل م��واج�ه��ات مبا�شرة
بني رو�سيا وبولندا ،ع�ضو الناتو.
ورمب� ��ا ي�ق�ت��ل ال�ق���ص��ف الرو�سي
�أمريكيني و�أوروب�ي�ين مل يغادروا
�أوكرانيا ،مما يزيد من ال�ضغوط
على بلدانهم للتدخل .وتناق�ش
احل � �ك� ��وم� ��ات ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،كيفية
م�ساعدة املتمردين الأوكرانيني يف
حالة ظهورهم ملواجهة االحتالل
الرو�سي .وي��رى الداعمون لهذه
اخل� �ط ��ة� ،أن ال ��دع ��م ه ��و واج ��ب
�أخ�لاق��ي و��ض��رورة ا�سرتاتيجية،
ت�سمح ل�ل�أوك��ران �ي�ين مبوا�صلة
القتال .ويخ�شى �آخ��رون �أن دعم
املقاومة قد يح ّول �أوك��ران�ي��ا �إىل
�ساحة نزاع مثل �سوريا على حدود
�أوروبا .وهذه النقا�شات �ستتوا�صل
وت�صبح �أكرث �إحلاحا يف الأ�سابيع
امل�ق�ب�ل��ة .ويف ال��وق��ت احل� ��ايل ،ال
تزال املبادرة بيد بوتني.
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حذر النائب الأ�سبق لقائد قوات احللفاء يف �أوروبا اجلرنال الربيطاين
ري��ف ال �غ��رب م��ن خ ��داع نف�سه واع �ت �ب��ار �أن ما
امل�ت�ق��اع��د ري�ت���ش��ارد ��ش�ي ّ
يجري يف �أوكرانيا هو جمرد هجوم لق�ضم جزء من �أوكرانيا .وكتب
يف �صحيفة “فاينن�شال تاميز” الربيطانية �أنه ب�ضربة واح��دة� ،أعلن
اجتياح الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني لأوكرانيا عن افتتاح حقبة
جديدة لأوروبا� .إن هجوم رو�سيا غري املربر على جارتها الدميوقراطية
لي�س �أقل من العودة �إىل ما �سماه �أوتو فان بي�سمارك “�سيا�سة احلديد
والدم” �إىل �أوروب��ا� .إن العامل الذي عرفه املراقبون قبل  24فرباير،
حيث للدول ال�سيدة حق العي�ش ب�سالم ي�ضمنه احرتام القانون الدويل،
ذهب �إىل غري رجعة� .إنه عودة �إىل حرب على نطاق مل ي�شهده العامل
منذ احلرب العاملية الثانية.
ويهدف االعتداء ال�شامل واملتعدد املحاور من ال�شمال وال�شرق واجلنوب
�إىل تدمري القوات امل�سلحة الأوكرانية والقب�ض على الدولة الأوكرانية

�أوروبا تعود �إىل �سيا�سة احلديد والدم

وتن�صيب حكومة دم�ي��ة ،قبل دم��ج ال�ب�لاد يف االحت��اد ال��رو��س��ي .توقع
الكاتب ح��دوث معاناة �إن�سانية ال تو�صف :خ�سائر مروعة يف �صفوف
املدنيني والع�سكريني؛ دم��ار هائل يف امل��دن والبلدات؛ عدد ال يح�صى
من الالجئني وكارثة �إن�سانية .ال ميكن �أن تكون التداعيات �أبعد مدى
– ولي�س فقط بالن�سبة �إىل ال�شعب الأوكراين.
ي��رى اجل�ن�رال املتقاعد �أن م��ا ي�ج��ري تهديد ح��ايل وحقيقي حللف
الناتو .للحرب ديناميتها اخلا�صة التي ال ميكن ال�سيطرة عليها .يجب
على احللف اال�ستعداد للأ�سو�أ :وقوع هجوم رو�سي من �أوكرانيا حمتلة
�أو من دولة بيالرو�سيا الدمية بيد بوتني �ضد دولة �أطل�سية .فبوتني
دعا يف نهاية املطاف �إىل اتفاق يالطا جديد لكونه “�أن�سب ت�سوية �أمنية
لأوروبا” – وهو رمز لإعادة ت�أ�سي�س ال�سيطرة الرو�سية على دول حلف
وار�سو ال�سابق �شرقي �أوروب��ا ،وه��ي جميعها باتت �أطل�سية� .إذا اجتاز

جندي رو�سي احل��دود ببو�صة واح��دة نحو �أر���ض �أطل�سية ،فهذا يعني
�أن الدول الثالثني املن�ضوية يف احللف الأطل�سي �ستكون بحالة حرب
مع رو�سيا.
وقد يعني هذا الأمر �أي�ضاً حرباً نووية لأن رو�سيا تدمج التفكري النووي
يف جميع جوانب عقيدتها الع�سكرية .يذ ّكر �شرييف بتحذير بوتني
املروع من �أن �أي �أحد “يحاول الوقوف يف وجهنا” �سيواجه “تداعيات
مل تواجهوها ق��ط يف تاريخكم”� .إن ال�سبيل الوحيد للحفاظ على
ال�سالم املتبقي يف �أوروبا هو الردع الفعال ،التقليدي والنووي.
حتت قيادة الواليات املتحدة القوية والثابتة ،يجب على الناتو ن�شر
ما يكفي من القوات عند جناحه ال�شرقي .وعلى التحالف �إظهار �أنه
م�ستعد وقادر ب�شكل ال لب�س فيه على الدفاع عن حدوده الربية وجماله
اجل��وي وخطوط ات�صاالته البحرية بوا�سطة ق��وات مقتدرة وموثوق

بها ويجب عليه نقل هذه الر�سالة �إىل بوتني� .إن ح�شد ون�شر خمتلف
م�ستويات ال�ق��وة ه��و حت��د كبري للناتو .بفعل ن��زع ال�سالح الرتاكمي
يف �أوروب��ا خ�لال ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية ،ال وج��ود لأي دولة
�أطل�سية ،با�ستثناء الواليات املتحدة ،قادرة على و�ضع احلد الأدنى من
املتطلبات لفرقة قتالية م�ؤلفة من ثالثة �ألوية �إ�ضافة �إىل كل الدعم
القتايل واللوج�ستيات (قرابة � 25ألف رجل وامر�أة) بال�سرعة املطلوبة
ل��ردع بوتني .مع ذل��ك ،يجب تخطي هذا التحدي مهما كانت الكلفة
بح�سب �شرييف .يجب �أن تكون اخلطوة التالية دعم �أوكرانيا.
ال ميكن ن�شر ق��وات �أطل�سية على الأر� ��ض �أو يف �أج ��واء تلك البالد.
�سي�ضمن ذلك �إطالق حرب عاملية ثالثة .لكن ميكن ت�أمني التجهيزات
والدعم غري املبا�شر طاملا �أن القوات الأوكرانية امل�سلحة قادرة على �إدامة
القتال .بعدها ،ومع افرتا�ض �أن رو�سيا �ستنت�صر يف نهاية املطاف ،يجب
دعم وجتهيز ومتويل حركة مقاومة لإ�شعال �أوكرانيا وتقييد الرو�س يف
�صراع طويل الأجل �ضد مترد ال ميكنهم �أبداً الفوز عليه ،مما ي�ؤدي �إىل
�سقوط بوتني يف نهاية املطاف.

بوتني ...رو�سيا لن تتوقف يف منت�صف الطريق

يط ّبق الآن ما �سبق �أن قاله:

احلرب يف �أوكرانيا :لقد �ص ّرح بوتني بكل �شيء!...
ح ّدد بوتني �أهدافه يف �أوكرانيا بو�ضوح يف خطابه يوم االثنني الر�سالة وا�ضحة :رو�سيا �ستعيد �أوكرانيا بالقوة �إىل �سيطرتها
خطاب وا�ضح يف ادق تفا�صيله

•• الفجر -خرية ال�شيباين
بعيدا عن حتركات جي�شه ،كان الرئي�س الرو�سي
ريا على
ً
وا�ضحا يف ت�صريحاته� :سي�شن هجو ًما كب ً
�أوكرانيا ...الهدف هو تغيري احلكومة والث�أر.
اندلعت احل���رب ...اخلمي�س  24ف�براي��ر ،ق�صف
اجلي�ش الرو�سي� ،أوكرانيا ب�أكملها ومدنها وقواعدها
الع�سكرية ،ومن املتوقع �أن تكون اخل�سائر الب�شرية
ج�سيمة� .آالف الأوكرانيني يفرون من بالدهم ،اجتمع
الغرب على عجل التخاذ �إجراءات “غري م�سبوقة”.
مل ي� ��� �س� �ت� �ط ��ع
�أح� � ��د م �ن��ع هذه
احل � � � � � � ��رب ،لأن
فالدميري بوتني
�أراده��ا مهما كان الثمن .لقد ك ّرر

الرئي�س الرو�سي
يف ك� � �ت � ��اب � ��ات � ��ه
وت �� �ص ��ري �ح ��ات ��ه
خ �ل�ال الأ�شهر
ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��ا�� �ض� �ي ��ة ع ��زم ��ه على

حتليل

التخل�ص من ال�سلطات الأوكرانية
احلالية بالقوة �إذا ل��زم الأم ��ر...
وهو الآن يطبق ما قاله.
«هذا بال�ضبط ما �سنفعله»
يف ال�صيف املا�ضي ،ن�شر بوتني
م� �ق ��ا ًال ط ��وي�ل ً�ا ق� ��دم ف �ي��ه ر�ؤيته
لأوك��ران�ي��ا ،التي ُو�صف انق�سامها
عن رو�سيا ب�أنه “م�صطنع” .يوم
االثنني ،قبل االعرتاف با�ستقالل
دونبا�س و�إر�سال جنوده �إىل هناك،
�أع �ط��ى رئ �ي ����س ال �ك��رم �ل�ين جميع
العنا�صر ال�ت��ي ت�شري �إىل هجوم
ك �ب�ي�ر يف خ �ط��اب��ه امل �ت �ل �ف��ز .ففي
خ�ضم التحريف التاريخي املعلن،
�أك� ��د ب��وت�ين �أن رو� �س �ي��ا يف خطر،
و�أن��ه ي�ستعد للرد ع�سكر ًيا“ :مع
زي� ��ادة م���س�ت��وى ال �ت �ه��دي��دات �ضد
بلدنا ب�شكل ك�ب�ير ،يحق لرو�سيا

ات �خ��اذ �إج � ��راءات م���ض��ادة ل�ضمان
�سالمتها ...وهذا هو بال�ضبط ما
�سنفعله «.
ط�ي�ل��ة دق��ائ��ق ط��وي �ل��ة ،و�صف
ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي ك �ي��ف ت�ستعد
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وح �ل��ف �شمال
الأط � �ل � �� � �س ��ي مل� �ه ��اج� �م ��ة “العدو
الرو�سي” ب��ا��س�ت�خ��دام �أوكرانيا
“كنقطة انطالق”“ .بالطبع،
ي� �ت ��وق� �ع ��ون م� �ن ��ا �أن ن �� �س �ت �م��ر يف
ال�ت���ص��رف وف � ًق��ا للمثل امل�شهور:
“الكالب تنبح ،والقافلة ت�سري”،
ا�سمحوا يل �أن �أقول على الفور �إننا
مل نقبل هذا و�أننا لن نفعل ذلك
�أب�دًا “ ،ح ّذر بوتني ،قبل �أن ي�ضع
�إ�صبعه على تهديد ن��ووي مزعوم
م��ن �أوك��ران �ي��ا ،ال�ت��ي تخل�صت مع
ذلك من جميع �أ�سلحتها النووية
بني  1994و.1996

دخلت الدبابات الرو�سية الأرا�ضي الأوكرانية بعد �أن �أعلن بوتني غزو البالد
•• وا�شنطن-وكاالت

يف خطابه ال��ذي ا�ستغرق نحو �ساعة يف  21فرباير(�شباط) اجلاري،
انتقد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني احلكومة الأوكرانية لأنها ،يف
نظره ،غري �شرعية وعاجزة.
و�أكد �أن هذه احلكومة والأوليغار�شية التي تقف وراءها بددت الرثوات
ال�ت��ي ورثتها ع��ن االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق ،وحت��ول��ت �إىل �أداة بيد
الغرب ،وا�ضطهدت الرو�س يف �أوكرانيا ،وت�سعى �إىل ملكية �أ�سلحة نووية
لتهديد رو�سيا.
ولفت �أ�ستاذ احلكومات وال�سيا�سات يف جامعة جورج ماي�سون مارك �إن.
كاتز يف جملة “نا�شيونال �إنرت�ست” الأمريكية� ،إىل �أن بوتني حمل على
نح ٍو خا�ص على قائد الثورة البول�شفية لينني ،الذي ح�سب ر�أيه� ،أوجد
�أوكرانيا دون دا ٍع يف املقام الأول.
وقال يف م�ستهل خطابه�“ :أوكرانيا احلديثة �أوجدتها رو�سيا ،ولنكون
دقيقني� ،أوجدها البال�شفة �أي رو�سيا ال�شيوعية .وهذه العملية بد�أت
عملياً عقب ث��ورة  ،1917وك��ان لينني وم�ساعدوه بطريقة ما ق�ساة
أرا�ض من رو�سيا التاريخية .ومل ي�س�أل �أحد
على رو�سيا بف�صل واقتطاع � ٍ
املاليني الذين كانوا يعي�شون هناك عن ر�أيهم».

«�سبق ان كانت هناك ت�صريحات
ت �ف �ي��د ب � � ��أن �أوك� ��ران � �ي� ��ا �ست�صنع
�أ�سلحتها النووية اخلا�صة ،وهذا
لي�س جم��رد ت�ب� ّ�ج��ح ع�ب�ث� ّ�ي ،ي�ؤكد
الرئي�س الرو�سي �أمام الكامريات.
مت�ت�ل��ك �أوك ��ران� �ي ��ا التكنولوجيا
ال �ن��ووي��ة ال�ســـوفياتية وناقالت
ه � ��ذه الأ� �س �ـ �ـ �ـ �ل �ح��ة ،مب� ��ا يف ذلك
ط��ائ��رات و�صواريخ �أو تي �آر21-
ت��و� �ش �ك��ا ،م��ن ت���ص�م�ي��م �سوفياتي
� ً
أي�ضا ،ي�صل مداها �إىل �أك�ثر من
 100ك�ي�ل��وم�تر .ل�ك�ن�ه��ا �ستفعل
امل ��زي ��د� ،إن �ه��ا م �� �س ��أل��ة وق ��ت فقط
“�”...إذا ح�صلت �أوكرانيـــــا على
�أ�سلحة دم��ار �شامل ،ف ��إن الو�ضع
يف ال �ع ��امل ،ويف �أوروب� � ��ا ،وخا�صة
بالن�ســـــبة لرو�سيا� ،سيتغيرّ ب�شكل
كبري ...ال ميكننا �إال الرد على هذا
اخلطر احلقيقي «.

الهدف :الإطاحة
باحلكومة الأوكرانية
حدّد �أهدافه يف �أوكرانيا بو�ضوح
يف خ �ط��اب��ه ي� ��وم االث� �ن�ي�ن :يريد
ب��وت�ين ت�ع�ي�ين رج� ��ال م��وال�ي�ن له
على ر�أ� ��س احل�ك��وم��ة الأوكرانية،
التي ت�ضر �أفعالها منذ اال�ستقالل
ب��ال �ب�لاد ،ح���س��ب ق��ول��ه“ .ر�ؤ�ساء
ونواب رادا “اجلمعية الأوكرانية”
ي�ت�غ�يرون ،لكن ج��وه��ر والطبيعة
العدوانية والقومية للنظام الذي
توىل ال�سلطة يف كييف ال يتغريان،
يقول الرئي�س الرو�سي .وهذا هو
ن �ت��اج ان �ق�ل�اب  ،2014والذين
�سلكوا طريق العنف و�إراقة الدماء
وال �ف��و� �ض��ى ،ومل ي �ع�ت�رف��وا ولن
ي �ع�ترف��وا ب � ��أي ح��ل �آخ� ��ر لق�ضية
دونبا�س غري احلل الع�سكري».
كانت الر�سالة وا�ضحة :رو�سيا

�سلطة غري مرغوب فيها رو�سيا

نا�شونال �إنرت�ست :ما مل يفهمه بوتني من لينني عن �أوكرانيا

هدف البال�شفة
و�س�أل بوتني نف�سه ملاذا فعل لينني ذلك ليجيب قائ ً
ال� ،إن “ثمة تف�سرياً،
�إذ �أنه عقب الثورة ،كان الهدف الرئي�سي للبال�شفة البقاء يف ال�سلطة
ب�أي ثمن ،وفعلوا كل �شيء خلدمة هذا الغر�ض” مبا يف ذلك تلبية “�أي
مطالب للقوميني داخل البالد».
ً
ونتيجة لذلك “كانت �أوكرانيا ال�سوفياتية نتاجا لل�سيا�سة البول�شفية �أو
فعلياً �أوكرانيا لينني ،الذي كان امل�ؤ�س�س واملهند�س” .وبينما �أزال جوزف
�ستالني �أي درجة من اال�ستقالل اكت�سبتها �أوكرانيا �أو �أي جمهورية من
جمهوريات الإحت��اد ال�سوفياتي ،التي ت�أ�س�ست كلها على �أ�سا�س عرقي،
ف�إنه ترك الهيكل الفيديرايل يف مكانه..
وه��ي “اجلمهوريات الإحتادية” التي ا�ستقلت عندما تفتت االحتاد
ال�سوفياتي ،وورث��ت احل��دود التي ر�سمها ال�سوفيات و�أع��ادوا ر�سمها يف
ما بينهم و�ضموا �إليها كما هو الو�ضع يف �أوكرانيا �أع ��داداً كبرية من
الرو�س.
وبالن�سبة لبوتني ،كانت �أوكرانيا جزءاً من رو�سيا لعقود ،لكن الت�أ�سي�س

� �س �ت �ط��رد ال �� �س �ل �ط��ات الأوك ��ران �ي ��ة
املنتخبة ب��ال�ق��وة ،و�ستعيد البالد
�إىل �سيطرتها.
ورد الرئي�س الأوكراين زيلين�سكي
ب �� �ش �ك��ل م �ب��ا� �ش��ر ع �ل��ى الهجمات
ال��رو� �س �ي��ة“ :ال ت �ن��زع �ج��وا ،نحن
�أق � ��وي � ��اء ،ن �ح��ن م �� �س �ت �ع��دون لأي
��ش��يء ،و�سنهزم �أي �شخ�ص ،لأننا
�أوكرانيا” .وقد خططت الواليات
املتحدة لإجالئه �إذا تدهور الو�ضع
�أكرث.
�إذا جنح غ��زو اجلي�ش الرو�سي،
فمن املتوقع � ً
أي�ضا ح��دوث انتقام
و�إع� ��دام� ��ات .ه�ن��ا م ��رة �أخ � ��رى ،ال
لب�س يف كلمات الكرملني“ :لقد
طغت م��وج��ة م��ن امل��ذاب��ح والعنف
على املدن الأوكرانية ،و�سل�سلة من
ج��رائ��م القتل ال�صاخبة ال�ت��ي مل
يعاقب عليها �أحد.

وال ي�سع امل��رء �إال �أن يرتعد من
امل��أ��س��اة الرهيبة يف �أودي���س��ا ،حيث
قتل متظاهرون م�ساملون بوح�شية،
و�أحرقوا �أحياء يف جمل�س النقابات
العمالية “عام  ،2014تويف 42
ن��ا��ش� ً�ط��ا م ��ؤي �دًا ل��رو��س�ي��ا م��ن هذه
املدينة الأوك��ران�ي��ة يف حريق دون
التعرف على اجلناة”.
مل ت �ت��م م �ع��اق �ب��ة م��رت �ك �ب��ي هذه
ال�ف�ظ��ائ��ع ،وال �أح��د يبحث عنهم،
لكننا ن�ع��رف �أ��س�م��اءه��م و�سنبذل
ق�صارى جهدنا ملعاقبتهم والعثور
عليهم وتقدميهم للعدالة «.
رمب��ا ت�ك��ون احل ��رب يف بدايتها
ف�ق��ط ...وم��رة �أخ��رى ،ق��ال بوتني
بنف�سه ي��وم االث �ن�ين“ :يجب �أال
نتوقف ،كما يقولون ،يف منت�صف
الطريق».
عن الك�سربي�س

امل�صطنع جلمهورية �أوكرانيا اال�شرتاكية ال�سوفياتية ،ومن ثم انهيار
االحتاد ال�سوفياتي يف � ،1991أدى �إىل خط�أ تاريخي ف�أ�صبحت �أوكرانيا
دولة م�ستقلة ،يزعم بوتني �أنها مل تكن موجودة تاريخياً.

جمهورية عرقية
لكن بوتني مل يقل مل��اذا �أن�ش�أ لينني جمهوريات عرقية داخ��ل دول��ة ما
بعد الثورة ال�سوفياتية اجلديدة ،التي قامت على �أنقا�ض الإمرباطورية
القي�صرية.
يف الواقع �إن لينني فعل ذلك ليحل م�شكلة ال ت��زال تواجه رو�سيا �إىل
ال�ي��وم� .إن الإمرباطوريـــــة القي�صرية ك��ان��ت ،وفـــــــق لينني “�ســـجناً
للأمم” .ويف حني ركزت بريطانيا وفرن�سا ودول �أوروبية غربية �أخرى،
على بناء �إمرباطوريات عرب البحار ،بنت رو�سيا القي�صرية م�ستعمرات
يف ال�بر على �أرا�� ٍ�ض احتلها ال��رو���س وت�ضم جمموعات خمتلفة �أخرى
مب��ن فيهم ال�ف�ن�ل�ن��دي��ون ،والإ��س�ت��ون�ي��ون ،وال�لات�ف�ي��ون ،والليتوانيون
يف ال�شمال ال�غ��رب��ي ،وامل�سيحيون الأرث��وذك����س م��ن غ�ير ال�سالف مثل

أرا�ض من الأمم امل�سلمة التي
اجلورجيني ،والأرمن يف جنوب القوقاز ،و� ٍ
تتحدث الرتكية ب�شكل رئي�سي مثل التتار يف قلب رو�سيا ،وال�شي�شان يف
�شمال القوقاز ،والأذر يف جنوب القوقاز ،وجمموعات خمتلفة يف �آ�سيا
الو�سطى.
احلكم الرو�سي لأوكرانيا
ول�ف��ت الكاتب �إىل �أن ب��وت�ين ال ميكنه ال �ه��روب م��ن م�شكلة �أن لينني
نف�سه كــــــان عليـــــه حــــل م�ســـــــ�ألة التوافـــق م��ع غ�ير ال��رو���س الذين
حتكمهم رو�سيا� .إن فر�ض احلكم الرو�سي لأوكرانيا ،لن يحقق مثل هذا
التوافق.
وحتى لو جنح بوتني يف فر�ض احلكم الرو�سي بالقوة يف كل �أوكرانيا �أو
يف �أجزاء منها ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يعزز القومية الأوكرانية ،وي�ؤدي
�إىل انفجار �آخر عندما حتني الفر�صة.
وعلى غرار بوتني ،مل يكن لينني دميقراطياً .ومثله �أي�ضاً �أراد ا�ستعادة
ال�سيطرة على �أج��زاء مفقودة من الإمرباطورية ،لذلك ،وعو�ض لوم
لينني ،ك��ان الأج ��در ب��ه �أن ي�ستخل�ص ال��درو���س م��ن �إدراك الأخ�ي�ر �أن
مقارب ًة �أكرث ت�صاحلاً مع القوميني الأوكرانيني ،ميكن �أن تخدم م�صالح
رو�سيا ب�شكل �أف�ضل على املدى البعيد.
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ال�صني ت�ؤجل �إجالء رعاياها من �أوكرانيا
•• بكني�-أ ف ب

قال ال�سفري ال�صيني �إىل �أوكرانيا فان �شيان رونغ الأحد �إن الظروف
احلالية غري �آمنة �إط�لاق�اً لإج�لاء رعايا ب�لاده ،وذل��ك بعد �أي��ام من
�إعالن ال�سفارة �أ ّنها �ستعد خططاً مل�ساعدة النا�س على املغادرة بعد بدء
الغزو الرو�سي .و�سعى ال�سفري ال�صيني ،عرب �شريط م�صور طويل ب ّثه
عرب احل�ساب الر�سمي لل�سفارة على من�صة “وي ت�شات”� ،إىل تبديد
ال�شائعات التي حتدثت عن مغادرته كييف و�إىل طم�أنة مواطني بالده
العالقني يف �أوكرانيا.
وق��ال فان من مكتبه ،و�أمامه العلم ال�صيني وما بدا �أن��ه �سرير قابل
للطي “علينا االنتظار حتى ي�صبح الو�ضع �آمناً قبل املغادرة” ،م�ضيفاً

“مبجرد ا�ستيفاء �شروط ال�سالمة و�ضمان �سالمة اجلميع� ،سنتخذ
الإج ��راءات املنا�سبة» .و�أعلنت الأمم املتحدة �أنّ الغزو الرو�سي على
�أوكرانيا الذي بد�أ اخلمي�س� ،أجرب نحو � 150ألف �شخ�ص على الفرار
�إىل دول اجلوار .وخالل الأ�سابيع املا�ضية� ،أجلت دول عدة دبلوما�سييها،
مبا يف ذلك اململكة املتحدة واليابان والواليات املتحدة .وح ّثت رعاياها
على مغادرة �أوكرانيا مع ت�صاعد خماوف اندالع حرب يف البالد.
وانتظرت ال�صني التي امتنعت عن �إدانة �أداء رو�سيا� ،أبرز حلفائها ،طيلة
الأزم ��ة ،حتى ي��وم اخلمي�س لتعلن ا�ستعدادها ت�سيري رح�لات جوية
لإجالء رعاياها.
و�أغلقت �أوكرانيا جمالها اجلوي �أمام حركة الطريان املدين يف اليوم
ذاته ،م�شرية �إىل “وجود خماطر �أمنية عالية».

وق��ال ال�سفري ال�صيني يف الت�سجيل “�سمعنا خ�لال الأي ��ام القليلة
املا�ضية ،على غ��رار اجلميع� ،أ��ص��وات �صافرات الإن ��ذار واالنفجارات
ور�شقات الر�صا�ص ب�شكل م�ستمر ،واختب�أنا م��راراً وتكراراً يف الطابق
ال�سفلي” .و�أ�ضاف “�إنها م�شاهد كنا قد ر�أينا مثي ً
ال لها يف الأفالم
فقط».
ك�م��ا ح ��ثّ امل��واط �ن�ين ال�صينيني ع�ل��ى “عدم االح �ت �ك��اك م��ع ال�سكان
املحليني” ،بعد انت�شار مزاعم على مواقع التوا�صل االجتماعي مل
يتم التحقق منها ،ب�ش�أن عداء متزايد من قبل �أوكرانيني جتاه الرعايا
ال�صينيني.
و�أ�ضاف �أن “ال�شعب الأوك��راين يف موقف �صعب ويُعاين كثرياً ،علينا
تفهم م�شاعرهم و�أال ن�ستفزهم».

وحثت ال�سفارة ال�صينية ال�سبت مواطنيها على “االمتناع ..عن �إبراز
عالمات تدل على هويتهم” ،وذلك بعد �أيام من �إبالغها من يغادرون
كييف بو�ضع علم ال�صني ب�شكل وا�ضح على �سياراتهم.
ويقيم يف �أوكرانيا نحو �ستة �آالف �صيني من �أجل العمل �أو الدرا�سة،
بح�سب ما ذكر م�صدر ر�سمي �صيني يف وقت �سابق.
وقال وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي لنظريته الأملانية �أنالينا بريبوك
يف مكاملة هاتفية ال�سبت� ،إن ال�صني ال تدعم العقوبات ،و�أن��ه “ينبغي
معاجلة املطالب الأمنية امل�شروعة لرو�سيا ب�شكل منا�سب».
وامتنعت بكني عن الت�صويت يف جمل�س الأم��ن ال��دويل على م�شروع
قرار ي�ستنكر “عدوان رو�سيا” على �أوكرانيا ،فيما ا�ستخدمت مو�سكو
حق النق�ض لتعطيل �صدوره.

كيف �شجع بايدن بوتني على غزو �أوكرانيا؟
••وا�شنطن-وكاالت

ر�أى ال��زم �ي��ل امل �ت �م �ي��ز يف مركز
العظمة الأمريكية فيكتور ديفي�س
هان�سون �أنه ميكن التنب�ؤ ب�سلوك
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
�إىل ح ��د م ��ا ،وه ��و ال� ��ذي يواجه
مع�ضلة م�ن��ذ ع �ق��دي��ن ،ا�ستعادة
مكانة وق��وة االحت ��اد ال�سوفياتي
لكن عرب  75%فقط من �أرا�ضيه
ال�سابقة ،وعرب  140مليون ن�سمة
�أقل من تعداد �سكانه حينها .لكن
متى ي�شن بوتني �ضربته؟
وفق هان�سون ،يتحرك بوتني �ضد
اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة
ح�ين ي �ك��ون ��س�ع��ر ب��رم�ي��ل النفط
مرتفعاً وخ��زائ��ن رو�سيا ممتلئة،
حت ��رك ب��وت�ي�ن � �ض��د ج��ورج �ي��ا يف
 ،2008و�شرق �أوكرانيا والقرم يف
 ،2014حني اعتقد �أن لديه املال
والدعم ال�شعبي .لكن حني يكون
ه�ن��ال��ك ف��ائ����ض يف �إن �ت ��اج النفط
وان�خ�ف��ا���ض يف الأ� �س �ع��ار وهيمنة
�أمريكية على �إنتاج الغاز والنفط،
ي�ت�ردد ب��وت�ين ،ومل ي�ت�ح��رك بني
 2017و.2020
بوتني �أوباما وترامب
ح �ي�ن ت ��زي ��د ال � ��والي � ��ات املتحدة
�إنفاقها الدفاعي ،وتردع �أعداءها،
يتوقف بوتني �أي�ضاً .على نقي�ض
ذل��ك ،ح�ين تعيد �أمريكا “�ضبط
عالقاتها” �أو ت�ع�ت�م��د �سيا�سة

اال�سرت�ضاء ،ي�شعر باجلر�أة.
يف  ،2008ع� ��ان� ��ت ال � ��والي � ��ات
املتحدة من ارت�ف��اع ح��اد يف �أ�سعار
ال �ن �ف��ط ،وت��ورط��ت يف م�ستنقعي
العراق و�أفغان�ستان ،وبني 2009
و ..2016
ذه ��ب �أوب ��ام ��ا يف ج��ول��ة اعتذار،
وخ� �ف� �� ��ض الإن� � � �ف � � ��اق ال ��دف ��اع ��ي
الأم��ري�ك��ي وتباهى ب ��إع��ادة �ضبط
العالقات مع رو�سيا.
وت���س��اه��ل �أوب ��ام ��ا م��ع العدوانية
الإي ��ران �ي ��ة وال �ك��وري��ة ال�شمالية
وت��و��س��ل ب��وت�ين ليت�صرف بهدوء
ري�ث�م��ا ي�ع��اد ان�ت�خ��اب��ه يف ،2012
م �ق��اب��ل ت �ف �ك �ي��ك ب ��رام ��ج ال ��دف ��اع
ال�صاروخية يف �شرق �أوروبا.
ب �ع��ده��ا ،دع ��ا �أوب ��ام ��ا رو� �س �ي��ا �إىل
ال�شرق الأو�سط بعد �أربعني عاماً
من الغياب .ونتيجة لذلك اجتاح
بوتني جورجيا ،و�شرق �أوكرانيا،

•• عوا�صم-وكاالت

ا�ستيقظ العامل اخلمي�س على غزو رو�سي �شامل لأوكرانيا ،يهدد ب�إعادة
ت�شكيل العالقات الدولية التي قامت على �أنقا�ض االحت��اد ال�سوفييتي
ال���س��اب��ق ،وم��ا تبعه م��ن ن�ظ��ام القطب ال��واح��د ،ب�ق�ي��ادة ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ،ال�ت��ي وج��دت بعد ث�لاث��ة ع�ق��ود ،ري��ادت�ه��ا م�ه��ددة م��ن جديد،
بالطموحات ال�صينية من جهة ،وب�أحالم رو�سيا القي�صرية من جهة ثانية.
ووفق �صحف عربية �صادرة اجلمعة ،ف�إن ما بعد غزو �أوكرانيا لي�س كما
قبله ،و�صورة بوتني بعد الغزو �ستختلف متاماً عما كانت عليه قبله.
رائحة حرب
يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” ،قال غ�سان �شربل� ،إن “قرار بوتني لغزو
�أوكرانيا �أيقظ كل �أ�شباح املا�ضي الأوروبي” ،م��ؤك��داً “ل�سنا يف الطريق
�إىل حرب عاملية ثالثة لكن رائحة ذكريات احل��رب العاملية الثانية فاحت
فج�أة».
وت��اب��ع “ما بعد غ��زو �أوك��ران�ي��ا لي�س كما قبله .و��ص��ورة بوتني بعد الغزو
تختلف متاماً عما كانت عليه قبله” ،م�ضيفاً �أن “رو�سيا �ستعاين قدراً
غري قليل من العزلة� .ست�ستهدفها العقوبات ال�صارمة و�س ُتقفل يف وجهها
خزائن التكنولوجيا الغربية املتقدمة .من هذه التجربة الدامية �ستولد
رو�سيا �أخرى ب�صورة خمتلفة».
و�أو�ضح “وقع الغرب يف االمتحان الأوكراين ال�صعب .على جو بايدن اتخاذ
قرارات �صعبة و�إثبات �أن �سيد البيت الأبي�ض ال يزال جرنال الغرب ،و�أنه
ميلك احللول �إذا ا�ستلزمت ال��ردود قطع �شرايني التعامل مع رو�سيا يف
الطاقة وغريها».
وي�ضيف الكاتب “�أطلق بوتني انقالباً كبرياً على التوازنات والأعراف.
�صحيح �أن �أوروب ��ا ه��ي امل�سرح املبا�شر لكن ال�شرق الأو��س��ط لي�س بعيداً،
خ�صو�صاً �أن قوات بوتني ترابط يف �سوريا حمقق ًة احللم الرو�سي القدمي
بالو�صول �إىل املياه الدافئة».
�إحياء االحتاد ال�سوفييتي
ويف �صحيفة “العرب” اللندنية ،ت�س�آل خري اهلل خري اهلل ،هل “ت�ست�أهل
ا�ستعادة االحتاد ال�سوفياتي حرباً جديدة يف �أوروبا ميكن �أن تتح ّول حربا
عاملية؟” ،وق��ال“ :لي�س االع�ت�راف الرو�سي بجمهوريتني م�ستقلتني يف
�أوكرانيا هما لوغان�سك ودونيت�سك ومبا�شرة غزو �أوكرانيا �سوى ت�أكيد
مل��دى جدية بوتني يف جم��ال ال�سري يف م�شروعه الفا�شل �سلفا .من لديه

وال� � �ق � ��رم ،ل� �ك ��ن ب�ي��ن  2017و
 .2020كان بوتني �أهد�أ.
يف  ،2018ق�ت�ل��ت �إدارة ترامب
م � ��رت � ��زق � ��ة رو�� � � � ��س يف � � �س� ��وري� ��ا.
وان���س�ح�ب��ت م��ن ات �ف��اق �صاروخي
غري م�ؤات مع رو�سيا يف .2019
باعت الإدارة �أ�سلحة هجومية �إىل
�أوكرانيا ،واحتفظت بعقوبات على
�أوليغار�شيني رو�س .وزادت الإنفاق
الدفاعي �إىل حد كبري ،فلم يكن
مفاجئاً عندها �أن بوتني مل يهدد
ج�ي�ران��ه ب�ح���ش��ود ع���س�ك��ري��ة على
حدودهم.
حني يكون ناتو يف فو�ضى ،ي�صبح
بوتني عدوانياً �أي�ضاً .ب��د�أ الناتو
وال��والي��ات املتحدة يختلفان على
ال�ع��راق و�أفغان�ستان بني 2006
و .2008وب� �ح� �ل ��ول -2009
 ،2010كانت �إدارة �أوباما تتذمر
م ��ن رف� �� ��ض ال � � ��دول الأطل�سية
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االل � �ت� ��زام ب��رف��ع ن �� �س �ب��ة �إنفاقها
ال��دف��اع��ي �إىل  2%م��ن ناجتها
القومي.
و�أ� �ص �ب �ح��ت �أمل��ان �ي��ا وت��رك �ي��ا �أكرث
مناه�ضة للواليات املتحدة .على
النقي�ض م��ن ذل ��ك ،يف ،2020
جنح ترامب غري ال�شعبي و�صاحب
ال�ك�لام القا�سي يف ال�ضغط على
حتالف م�شاك�س لي�ستثمر 100
مليار دوالر �إ��ض��اف�ي��ة يف الإنفاق
الدفاعي.
فر�ض ترامب عقوبات على م�شروع
نورد �سرتمي  2الذي وقعه بوتني
وم�ي�رك��ل .وجم � ��دداً ،مل يتحرك
بوتني يف معظم الوقت.
قاتل ومتنمر
ح �ي��ن ي � �ه �ي�ن رئ � �ي � �� ��س �أم ��ري � �ك ��ي
خ �� �ص��وم��ه ،ي�ب�ره��ن �أن� ��ه �ضعيف،
يفقد بوتني ه��دوء �أع�صابه �أمام
مثل ه��ذه اللغة الفارغة وي�صبح
عدوانياً .كرر �أوباما ال�سخرية من
بوتني وق��ال عن ال�شعب والدولة
يف رو��س�ي��ا“ :اقت�صادهم ال ينتج
�شيئاً يريد �أحد �شراءه ،با�ستثناء
ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال �� �س�لاح .ه��م ال
يبتكرون».
مع ذل��ك ،ك��ان �أوب��ام��ا خائفاً حتى
م ��ن ب �ي��ع �أ� �س �ل �ح��ة دف ��اع� �ي ��ة �إىل
�أوكرانيا لتواجه االعتداء الرو�سي
ونا�شد بوتني ليعطيه “م�ساحة».
ب�شكل م�شابه ،ينتقد بايدن بوتني
على �صعيد �شخ�صي ،ناعتاً �إياه

بـ”املتنمر” و”القاتل” .لكن
ح�ي��ن � �س �م��ح ب ��وت�ي�ن لقرا�صنة
رو���س مبهاجمة �شركات ووكاالت
�أم��ري �ك �ي��ة ،ح �ث��ه ب ��اي ��دن ع �ل��ى �أن
يطلب ف�ض ً
ال من القرا�صنة ب�أال
يهاجموا “ 16كياناً” �أمريكياً
جوهرياً.
وحني خف�ض بايدن �إنتاج النفط
وال� �غ ��از ارت �ف �ع��ت الأ� �س �ع��ار ب�شكل
ه��ائ��ل ،ف�ت��و��س��ل ب��اي��دن الرئي�س
“القاتل” لي�ضخ املزيد من الوقود
“القذر” مل�ساعدة الأمريكيني.
يف امل� �ق ��اب ��ل� ،أع� � ��رب ت ��رام ��ب عن
ا�ستعداده احلذر للعمل مع بوتني،
خ��ا��ص� ًة على امل�ستوى الواقعــــــي

ملواجهـــة ال�صني.
لكــــــن ذلك احلديــــث الديبلوما�سي
وامل�ضبـــــــوط ،اقرتن بردع قا�س.
مل ي � ��درك ب��وت�ي�ن ق ��ط م ��ا ال ��ذي
��س�ي�ف�ع�ل��ه ت ��رام ��ب يف �أي �أزم � ��ة،
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء �أن ت���ص��رف��ات��ه �ستكون
غري قابلة للتنب�ؤ بها ،ورمبا تكون
ق��ات�ل��ة .وجم� ��دداً ،ك��ان��ت النتيجة
�أن ب��وت�ين مل يح�شد ق��وات��ه بني
 2017و.2020
حتويل قلق بوتني
م� � ��ن خ � �ل� ��ال �� �س� �ي ��ا�� �س ��ة ب ��وت�ي�ن
اخلارجية االنتهازية ح�سب و�صف
ال �ك��ات��ب ،ي ��درك الأم��ري �ك �ي��ون �أن

بوتني...قي�صر جديد �أم �صدام رو�سي؟

�أدن��ى �شك يف ذل��ك ي�ستطيع �أن ي�س�أل نف�سه ،هل ال��دول التي كانت حتت
الهيمنة ال�سوفيات ّية يف و�ضع �أف�ضل الآن �أم ال؟»
وي��رى خ�ير اهلل �أن “الغرب ،ب��زع��ام��ة �أم��ري�ك��ا ،ل��ن يتمكن م��ن الت�صدي
لفالدميري بوتني يف �أوكرانيا ،الرجل مندفع وي�ؤمن ب��أن يف ا�ستطاعته
ا�ستعادة م��وق��ع االحت��اد ال�سوفييتي يف ه��ذا ال�ع��امل ،غ�ير م��درك �أن ثمة
معطيات �أ�سا�سية تغريت و�أخ��رى مل تتغري .م��ا تغيرّ ه��و �ضعف �أمريكا
و�صعود ال�صني التي باتت قوة اقت�صادية ي�ستحيل جتاهلها .ما مل يتغري
�أن رو�سيا مل ت�ستطع يف ي��وم من الأي��ام حتقيق �أي جن��اح خ��ارج حدودها.
�أكرث من ذلك ،مل يدرك بوتني �أن ال�صواريخ وال�سالح النووي �شيء ،فيما
تطوير االقت�صاد الرو�سي ورفع م�ستوى عي�ش املواطنني �شيء �آخر».

بوتني ي�صنع ع�صره
وم��ن جهته ،يقول ف��اروق يو�سف ،يف موقع “ميدل �إي�ست �أونالين”� ،إن
“�شيطنة بوتني مل تغري �شيئاً م��ن حقيقة الو�ضع التي ي�ح��اول الغرب
�إخفاءها واللعب عليها ومترير �أكاذيب كثرية من خاللها .و�إذا كان �إ�شهار
�سالح العقوبات قد حطم �شعوبا يف �أوق��ات �سابقة ،ف��إن �إ�شهاره هذه املرة
يف وجه رو�سيا �إمنا يعرب عن غباء املت�سلط الذي ال يدرك �أن لغة القوة ال
تنفع دائماً».
و�أ�ضاف “�صارت و�سائل الإع�لام الغربية ت�ستح�ضر �صورة �صدام ح�سني
وحماقته يف غزو الكويت” ،م�شرياً �إىل �أن “ا�ستح�ضار �صدام ح�سني يف

�ضخ الكثري م��ن النفط وخف�ض
�أ�سعاره �سيجعالن بوتني قلقاً من
الإفال�س ،بدل االجتياح.
حني ت�سرت�ضي الواليات املتحدة
ب ��وت�ي�ن وت� �ع ��اين م ��ن اخل�ل�اف ��ات
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة واال�� � �ض� � �ط � ��راب � ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ينق�ض ب��وت�ين� .إن
ح��ث ال�ن��ات��و ع�ل��ى ت�ع��زي��ز دفاعاته
و�أمل��ان �ي��ا ع�ل��ى وق ��ف �إث � ��راء بوتني
��س�ي��دف��ع رو� �س �ي��ا �إىل احل ��ذر بدل
�إبداء عدوانية متهورة.
احل� ��دي� ��ث ب � �ه� ��دوء م� ��ع التلويح
ال�ع���ص��ا ،ع��و���ض ال���ص��راخ م��ع رفع
غ�صن ،يقنع بوتني بالعدول عن
الإقدام على اخلطر.

وت��اب��ع ه��ان���س��ون �أن ��ه �إذا اعتنقت
�أم��ري�ك��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات الأرب ��ع،
ف �م ��ن غ �ي�ر امل� ��رج� ��ح �أن يهاجم
بوتني �أحداً� .إذا اعتمدت الواليات
املتحدة واح��داً �أو اثنني من هذه
ال�ب�روت��وك��والت ،ف�ق��د ال يتحرك
�أي�ضاً.
�أم��ا �إذا جتاهلت اال�سرتاتيجيات
التي �أثبت الزمن جدواها ،ميكن
عندها ال�ت��أك��د م��ن حت��رك بوتني
�ضد جمهوريـــــــة �سوفياتية �سابقة
�أو غ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��زوه��ا ب��ال �ف �ع��ل ،وح�سب
الكاتب ،ف�إن ما يح�صل اليوم غري
مفاجئ ،مبا �أن بايدن متكن من
انتهاك جميع املبادئ الأربعة.

ه��ذه اللحظة التاريخية� ،إمن��ا يعرب هو الآخ��ر عن غباء� ،أو ًال لأن رو�سيا
دولة نووية عظمى وهي لي�ست العراق ،الدولة التي و�صلت بها العقوبات
االقت�صادية الدولية �إىل احل�ضي�ض .وثانيا لأن فالدميري بوتني لي�س
�صدام ح�سني ،الذي جروه �إىل غزو الكويت».
ويرى الكاتب �أن “الغرب يتعامل مع امل�س�ألة الأوكرانية وك�أنها عدوان يعرب
عن حماقة رو�سية” ،م�ضيف�آ “هناك مَن حتدث عن امل�ستنقع الأوكراين .ال
تزال هناك �إمكانية ل�صيد رو�سيا .مكيدة ال تعني �سوى اجلهل برو�سيا التي
�صارت بالن�سبة لأوروبا كما لو �أنها مل تعد منجذبة �إىل جزئها الأوروبي.
�أ�سيوية كما لو �أنها ُخلقت كذلك منذ الأزل� .س ُيتعب بوتني الغرب من غري
�أن يتعب .لي�ست معركته احلقيقة يف �أوكرانيا .تلك فكرة �ستزول ما �أن
يكف الإعالم الغربي عن احلديث عن حرب �أوكرانيا ،كما �سكت عن حرب
القرم» .ويختم يو�سف مقاله قائ ً
ال�“ :سيكون هناك دائما �صداع رو�سي.
ول�ك��ن وج��ود ب��وت�ين ي��زي��ده �أمل� �اً�� .س��وء الفهم الغربي يكمن كله يف بوتني
ال��ذي �صار بالن�سبة للإعالم �صدام ح�سني اجلديد ،وهي مقاربة �شعبية
تنطوي على اللعب باحلقيقة” ،م�ضيفاً “بوتني لي�س بط ً
ال ولكنه رجل
دولة� .أوكرانيا لي�ست �ضحية ولكنها مكيدة .الغرب يكذب من �أجل �أن تظل
تر�سانة �أ�سلحته �ضرورية».
جتاذبات
من جهتها قالت �صحيفة “الريا�ض” ال�سعودية يف افتتاحيتها� ،إن “قرار
الرئي�س الرو�سي بوتني االعرتاف با�ستقالل املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرة
االنف�صاليني املوالني ملو�سكو يف دوني�ستك ولوهان�سك �شرقي �أوكرانيا ،قد
فتح ف�ص ً
ال جديداً يف التوتر الغربي الرو�سي املتوا�صل منذ �شهور ،ورفع من
فر�ص حتول ال�صراع �إىل مواجهة ع�سكرية �شاملة ،ال �سيما �أن الناتو عزز
وجوده يف �أوروبا ال�شرقية ،ون�شر �سفناً وطائرات حربية �إ�ضافية” ،م�ضيف ًة
�أن “رو�سيا ت��رى �أن��ه ال ميكنها ال�ق�ب��ول ب�ه��ذه ال�ه��زمي��ة اال�سرتاتيجية،
وباملقابل ،ال يبدو �أن ال�غ��رب يف �أح�سن ح��ال ،ف�أق�صى م��ا ي�ستطيعه هو
معاقبة رو�سيا دبلوما�سياً ومالياً واقت�صادياً».
و�أو�ضحت ال�صحيفة� ،أن “رو�سيا اعتمدت على ت�صعيد ال��روح القومية
لي�صبح الأ�سا�س الذي ترتكز �إليه �سيا�سة مقاومة التقدم الغربي ،باعتبار
خ�سارة �أوكرانيا لي�ست خ�سارة جيو�سيا�سية وح�سب ،بل خ�سارة جلزء من
التاريخ والذاكرة ومكونات الهوية الرو�سية».
واعتربت ال�صحيفة �أنه مهما كان االجتاه الذي �ست�أخذه الأزمة الأوكرانية،
“فالوا�ضح �أنها وب�صورة مفاجئة وغري متوقعة ،لن تنتهي قبل �أن ترتك
�أثراً بالغاً على رو�سيا والغرب واجلوار الإقليمي».

تعبئة عامة يف �أوكرانيا مبواجهة الغزو الرو�سي
•• كييف�-أ ف ب

�أعلنت �أوكرانيا التي ت�شهد معارك
� �ض ��اري ��ة ب�ي�ن ال � �ق� ��وات الرو�سية
والأوك��ران�ي��ة حتى م�شارف كييف،
التعبئة العامة ملحاولة كبح الهجوم
الوا�سع الذي �شنه فالدميري بوتني
بينما �سمع دوي انفجارين فجر
اجلمعة يف العا�صمة.
و�� ُ�س �م��ع دوي ان �ف �ج��اري��ن كبريين
يف و� �س��ط ك�ي�ي��ف غ ��داة ب��دء الغزو
ال ��رو�� �س ��ي لأوك� ��ران � �ي� ��ا ،ك �م��ا ذكر
�صحايف يف وكالة فران�س بر�س.
و�أ�� �ش ��ار اجل �ي ����ش الأوك � � ��راين على
ح�سابه على م��وق��ع في�سبوك �إىل
“�إطالق �صواريخ” ا�ستهدفت
ك �ي �ي��ف ،م��و��ض�ح��ا �أن� ��ه دم ��ر اثنني
منها يف اجلو.
و�أعلن رئي�س بلدية املدينة فيتايل
كليت�شكو �إ��ص��اب��ة ثالثة �أ�شخا�ص
ب �ج��روح �أح��ده��م يف ح��ال��ة خطرة
بحطام �صواريخ �سقطت يف منطقة
��س�ك�ن�ي��ة ب �ج �ن��وب � �ش��رق العا�صمة

الأوكرانية.
يثري تقدم القوات الرو�سية خماوف
من مهاجمة العا�صمة وت�ضاعف
ال�ه�ج�م��ات امل �ح��ددة ��ض��د الأه ��داف
اال�سرتاتيجية واحلكومية فيها.
ون� �دّد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأوك ��راين
اجلمعة ب��إط�لاق �صواريخ رو�سية
ا�ستهدفت كييف فجرا.
وكتب دميرتو كوليبا على تويرت
“�إطالق م��ر ّوع ل�صواريخ رو�سية
على كييف” .و�أ��ض��اف “�آخر مرة
�شهدت عا�صمتنا �شيئا كهذا كانت
يف ع ��ام  1941ع�ن��دم��ا تعر�ضت
لهجوم من �أملانيا النازية .وهزمت
�أوك��ران�ي��ا ذل��ك ال�شيطان و�ستهزم
هذا ال�شيطان �أي�ضا».
وذكرت م�صادر ع�سكرية غربية �أن
اجلي�ش الرو�سي يقرتب من كييف
ح �ي��ث مت ف��ر���ض ح �ظ��ر للتجول،
ب�ه��دف “�إ�سقاط ر�أ� ��س ال�سلطة”
الأوك� ��ران � �ي� ��ة وت �ن �� �ص �ي��ب حكومة
موالية ملو�سكو هناك.
و�أع � �ل� ��ن ح ��اك ��م م �ن �ط �ق��ة �سومي

(�شمال �شرق) �سريغي يفيت�سكي
الذي نقلت وكالة الأنباء “�أونيان”
ت�صريحاته� ،أن “�آليات (رو�سية)
غ � ��ادرت � �س��وم��ي ب ��اجت ��اه كييف”،
م��و� �ض �ح��ا �أن� � ��ه “عدد ك �ب�ي�ر من
الآليات».
كما حتدثت وزارة الدفاع الأوكرانية
اجلمعة عن هجوم �صاروخي رو�سي
يف �ساعة مبكرة م��ن �صباح اليوم
على وح��دة م��ن ح��ر���س احل��دود يف
منطقة زاب��وري��زي��ا .وق��ال امل�صدر
ن �ف �� �س��ه �إن� �ه ��ا ت���س�ب�ب��ت يف �سقوط
“قتلى وجرحى».
يف مواجهة ال�غ��زو ال��رو��س��ي� ،أعلن
فولودميري زيلين�سكي يف مر�سوم
م���س��اء اخل�م�ي����س ال�ت�ع�ب�ئ��ة العامة
وا�ستدعاء جنود االحتياط خالل
ت���س�ع�ين ي��وم��ا يف ج�م�ي��ع املناطق
الأوكرانية.
وع �ّب��رّ ال��رئ �ي ����س الأوك � � � ��راين عن
الأ�سف لأن بالده “ ُتركت وحيدة”
يف م ��واج �ه ��ة اجل �ي ����ش ال ��رو� �س ��ي،
بينما �أ�شار حلف �شمال الأطل�سي

(ناتو) �إىل �أنه لن ير�سل قوات �إىل
�أوكرانيا لدعمه.
وو�ضعت ال�ق��وات الع�سكرية لدول
احللف يف حالة ت�أهب و�ستتحرك
ب�ع����ض ال ��وح ��دات ل�ت�ع��زي��ز اجلناح
ال�شرقي للتكتل الع�سكري.
و�ستعقد ق�م��ة للحلف خم�ص�صة
ل�ل�أزم��ة يف �أوك��ران�ي��ا اجلمعة عرب
الفيديو.
و�أكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
�أن الواليات املتحدة التي لن تر�سل
ق��وات �إىل �أوك��ران �ي��ا� ،ستدافع عن
“كل ��ش�بر م��ن �أرا� �ض ��ي الناتو”.
ل �ك��ن وزارة ال ��دف ��اع الأمريكية
(البنتاغون) �سرت�سل جنو �سبعة
�آالف جندي �إ�ضايف �إىل �أملانيا.
م��ن جانبها �ست�سرع فرن�سا ن�شر
جنود يف �إط��ار احللف الأطل�سي يف
رومانيا الدولة املتاخمة لأوكرانيا،
ح�سبما �أع�ل��ن الرئي�س �إميانويل
م� ��اك� ��رون ب �ع��د ق �م��ة ا�ستثنائية
ل�ل�احت ��اد الأوروب� � � � ��ي ،م �� �ش��ددا يف
ال��وق��ت نف�سه على �أن��ه م��ن املفيد

�أي���ض��ا “ترك ال�ط��ري��ق مفتوحا”
للحوار م��ع مو�سكو للتو�صل �إىل
وقف هجومها.
و�أث ��ار ال�غ��زو ال��رو��س��ي احتجاجات
وا�سعة يف املجتمع الدويل وال �سيما
يف الغرب.
وطلبت ال��والي��ات املتحدة و�ألبانيا
عقد جل�سة ملجل�س الأم��ن الدويل
اجل �م �ع��ة ع �ن��د ال �� �س��اع��ة الثامنة
بتوقيت غرينت�ش ،للت�صويت على
م�شروع ق��رار يدين غ��زو �أوكرانيا
وي��دع��و رو��س�ي��ا �إىل �سحب قواتها
على الفور.
وفر�ض بايدن الذي قال �إن بوتني
�سي�صبح “منبوذا ع�ل��ى ال�ساحة
الدولية” ،ق �ي��ودا ع �ل��ى ت�صدير
املنتجات التكنولوجية �إىل رو�سيا.
�أم ��ا ق ��ادة ال ��دول الـ 27الأع�ضاء
يف االحت ��اد الأوروب� ��ي فقد �شددوا
العقوبات على رو�سيا يف قطاعات
الطاقة والتمويل والنقل ،من دون
�أن ي�صلوا �إىل حد ا�ستبعادها من
نظام “�سويفت” امل�صريف الدويل.

ووع��دت رئي�سة املفو�ضية �أور�سوال
ف� ��ون دي� ��ر الي� ��ن ب �ج �ع��ل “القادة
ال� ��رو�� ��س ي ��واج� �ه ��ون ع ��زل ��ة غري
م�سبوقة».
م��ن جهتها ،ت��وع��دت مو�سكو برد
“�شديد” على هذه الإجراءات.
غ��داة ب��دء ال�ه�ج��وم ال��رو��س��ي ،قدم
ال ��رئ� �ي� �� ��س زي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي اجلمعة

ت� � �ق � ��دي � ��رات خل� ��� �س ��ائ ��ر اجل ��ان ��ب
الأوك ��راين من املدنيني واجلنود،
ب �ل �غ��ت  137ق �ت �ي�لا ع �ل��ى الأق� ��ل
و 316جريحا.
وقدّر اجلي�ش الأوك��راين اخل�سائر
املادية الرو�سية ب�أكرث من ثالثني
دب ��اب ��ة ون �ح��و  130ع��رب��ة قتال
م���ص�ف�ح��ة و� �س �ب��ع ط ��ائ ��رات و�ست

م ��روح� �ي ��ات .وي �� �ص ��در اجلانبان
�إع �ل�ان ��ات ال مي �ك��ن ال �ت �ح �ق��ق من
��ص�ح�ت�ه��ا ،ل �ك��ن اجل �ي ����ش الرو�سي
يحقق مكا�سب على الأر���ض .وهو
م��وج��ود يف مناطق ع��دة وي�سيطر
ع �ل��ى غيني�شي�سكي ال �ب �ل��دة التي
تبعد  300كيلومرت غرب احلدود
الرو�سية.
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لوكهيد مارتن ت�ستعر�ض حلوال ملواجهة التهديدات الأمنية املتطورة مبعر�ض الدفاع العاملي الأول
••الريا�ض-وام:

14
18

ت�ق��دم لوكهيد م��ارت��ن ،ال�شركة الأم��ري�ك�ي��ة ال��رائ��دة عامليا
يف جم��ال التكنولوجيا ،ر�ؤيتها للقدرات الأمنية يف القرن
ال��واح��د والع�شرين �ضمن فعاليات معر�ض ال��دف��اع العاملي
الأول يف الريا�ض.
ي�شكل املعر�ض ،الذي يقام خالل الفرتة من � 6إىل  9مار�س
املقبل فعالية دفاعية متكاملة تركز على امل�ستقبل وت�ستعر�ض
التطورات الع�صرية من كل �أنحاء العامل.
تعر�ض لوكهيد م��ارت��ن ،ب�صفتها راعيا بالتينيا للفعالية،
�أنظمة تتمحور ح��ول �شبكة م�صممة ملواجهة التهديدات

الأمنية املتطورة يف كل املجاالت الربية واجلوية والبحرية
والف�ضائية.
و�ستو�ضح ال�شركة خ�لال م�شاركتها كيف ميكن للعمليات
امل�شرتكة يف كل امل�ج��االت مزامنة الأنظمة الرئي�سية التي
ت�شمل ال��دف��اع ال�صاروخي والأق�م��ار ال�صناعية والطائرات
وال�سفن واملركبات الأر�ضية لتح�سني م�ستوى فهم الظروف
امليدانية املحيطة وت�سريع عملية اتخاذ القرارات ،خ�صو�صا
فيما يتعلق باعرتا�ض الطائرات امل�سرية والتدابري امل�ضادة
لل�صواريخ.
و ق��ال ج��وزي��ف ران ��ك ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة لوكهيد
م��ارت��ن يف ال�سعودية و�أف��ري�ق�ي��ا“ :ي�ؤكد ح�ضورنا ودعمنا

ملعر�ض الدفاع العاملي على ال�شراكة الرا�سخة واملمتدة بني
لوكهيد م��ارت��ن واململكة العربية ال�سعودية ونتطلع �إىل
ت�سليط ال�ضوء على ريادتنا يف تقدمي ق��درات متوافقة مع
متطلبات �شركائنا عرب دمج التكنولوجيا املادية مع مثيلتها
الرقمية لزيادة القدرات الدفاعية الرادعة..
و تعد لوكهيد مارتن واح��دة من �أك�ثر �شركات الدفاع ثقة
وتفاعـــــال يف املنطقـــــــة ،و�سي�شكل معر�ض ال��دف��اع العاملي
من�صة ممتازة لنا للتوا�صل مع �شركائنا يف اململكة وحول
العامل».
و �إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض من�صات ال��دف��اع الأك�ثر تقدما يف
ال�ع��امل� ،سيلقي ع��دد من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني لدى

لوكهيد مارتن كلمات رئي�سية وي�شاركون يف جل�سات نقا�شية
خالل معر�ض الدفاع العاملي.
ت�شمل امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي يتناولها امل�ع��ر���ض “ر�ؤية اململكة
 ،”2030واالرت� �ق ��اء ب��امل �� �س��اواة ب�ي�ن اجل�ن���س�ين يف قطاع
الدفاع ،وتطوير مهارات املهند�سني ال�شباب ،وخلق �أف�ضلية
تكنولوجية للمملكة عرب توطني القدرات.
و تلتزم “ لوكهيد مارتن “ بال�شراكة مع اململكة العربية
ال�سعودية منذ عام  ..1965واليوم ،يتجاوز ح�ضورها يف
اململكة �أنظمة الدفاع ،لي�صل �إىل توفري منتجات وخدمات
متنوعة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال��دع��م الفني والت�صنيع واخلربات
التعليمية لتعزيز قطاع الطريان والدفاع يف اململكة.

التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات تقرتب من  1.9تريليون درهم يف 2021

ال�صادرات الوطنية غري النفطية حتقق رقما قيا�سيا جديدا و تبلغ
 354مليار درهم بنمو  % 33عن  2020و�أكرث من  % 47عن 2019

التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات تقرتب من  1.9تريليون درهم يف  2021وحتقق  % 27منوا عن  2020و % 11عن 2019
 ابن طوق� :أداء التجارة اخلارجية للدولة يثبت جمددا �أن الإمارات هي املركزالأكرث حيوية ون�شاطا للتجارة على م�ستوى املنطقة و�أحد �أهم حماور التجارة العاملية

•• �أبوظبي-وام:

بلغت القيمة الإجمالية للتجارة
اخل��ارج �ي��ة غ�ير النفطية لدولة
الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة يف
ع��ام  2021م��ا ي�ق��رب م��ن 1.9
ت��ري�ل�ي��ون دره ��م �إم��ارات��ي حمققة
منوا بن�سبة  27%مقارنة مع عام
 ،2020وبن�سبة  11%مقارنة
بعام .2019
�شمل النمو جميع مكونات التجارة
مب��ا ف�ي�ه��ا ال�ت���ص��دي��ر واال�سترياد
و�إعادة الت�صدير .
و �شهدت �أرق��ام التجارة اخلارجية
غري النفطية على امل�ستوى املحلي
جلميع �إمارات الدولة زيادة بن�سب
متفاوتة الأمر الذي يعك�س النمو
ال �� �ش��ام��ل ال� � ��ذي ح �ق �ق �ت��ه جت ��ارة
ال��دول��ة .و بلغت قيمة ال�صادرات
ال ��وط �ن �ي ��ة غ �ي�ر ال �ن �ف �ط �ي��ة نحو
 354مليار دره��م م�سجلة رقما
قيا�سيا ج��دي��دا ب�ت�ج��اوزه��ا 300
مليار درهم لأول مرة يف تاريخها،

وحم�ق�ق��ة من��وا بن�سبة 33.3%
مقارنة مع عام  2020وما ن�سبته
 47.3%مقارنة مع .2019
و �أك ��د م �ع��ايل ع�ب��د اهلل ب��ن طوق
امل� ��ري ،وزي ��ر االق �ت �� �ص��اد� ،أن �أداء
التجارة اخلارجية غري النفطية
ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات ي �ث �ب��ت جم ��ددا
�أن دول ��ة الإم � � ��ارات ،ب�ف���ض��ل دعم
وتوجيهات قيادتها الر�شيدة تعد
امل ��رك ��ز الأك �ث��ر ح �ي��وي��ة ون�شاطا
للتجارة والأع �م��ال على م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة و� �ض �م��ن �أه� � ��م امل� �ح ��اور
وامل�م��رات التجارية احليوية على
خريطة التجارة العاملية ،وقال �إن
النمو ال�شامل الذي حققته جتارة
ال��دول��ة يف م�ك��ون��ات�ه��ا ك��اف��ة ي�أتي
ثمرة للر�ؤية اال�ست�شرافية للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة يف ال��دول��ة وال�سيا�سات
احل �ك��وم �ي��ة اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة لتعزيز
اجلاذبية التجارية للدولة وتنويع
وتو�سيع �شراكاتها التجارية مع
الأ�سواق العاملية.
و �أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه“ :التجارة

اخلارجية لدولة الإمارات جتاوزت
ب ��أ� �ش��واط وا��س�ع��ة م��رح�ل��ة التعايف
من تداعيات جائحة كوفيد19-
ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة ،ودخلت
اليوم مرحلة متقدمة من النمو
واالزده� � ��ار م��ع حت�ق�ي��ق �أك�ث�ر من
 11%من��وا ع��ن مرحلة م��ا قبل
اجلائحة كما �أن �شمولية النتائج
الإي �ج��اب �ي��ة لأن �� �ش �ط��ة اال�سترياد
وال�ت���ص��دي��ر و�إع � ��ادة ال�ت���ص��دي��ر يف
ج �م �ي��ع �إم � � � ��ارات ال� ��دول� ��ة تعك�س
من��وا منهجيا وم�ت�ك��ام�لا ي�ستند
�إىل �سيا�سات جت��اري��ة مرنة وذات
ك �ف��اءة ع��ال�ي��ة وم �ق��وم��ات تنموية
م�ستدامة».
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د م �ع��ايل الدكتور
ث ��اين ب��ن �أح �م��د ال ��زي ��ودي ،وزير
دولة للتجارة اخلارجية� ،أن بيانات
التجارة اخلارجية غري النفطية
ال�ت��ي مت ت�سجيلها ل�ع��ام 2021
مت �ث��ل �إجن � � ��ازا ح�ق�ي�ق�ي��ا وحمطة
م �� �ش��رف��ة ج ��دي ��دة ل �ه ��ذا القطاع
احليوي الذي يعد حمركا رئي�سيا

ل�ن�م��و االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي ويعد
�أح��د م��رت�ك��زات ال�سمعة املرموقة
التي تتبو�أها دول��ة الإم ��ارات على
خ��ري �ط��ة االق� �ت� ��� �ص ��اد وال� �ت� �ج ��ارة
�إقليميا و عامليا .و �أ�ضاف معاليه:
“ بف�ضل دع��م القيادة الر�شيدة،
�شهد ال�ع��ام��ان امل��ا��ض�ي��ان معدالت
من ��و ج �ي��دة يف �أن �� �ش �ط��ة التجارة
ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ ال �ي ��وم م�ن�ح��ى �أك�ث�ر
�إيجابية يعك�س النمو املتزايد يف
حركة التجارة اخلارجية للدولة
ع �م��وم��ا و يف ت �ع��زي��ز ال �� �ص ��ادرات
الوطنية غري النفطية على وجه
اخل�صو�ص و التي ما زالت توا�صل
قفزاتها التنموية لت�سجل اليوم
رقما قيا�سيا و ن�سب منو مرتفعة
قيا�سا بعامي  2020و.»2019
و �أكد �أن هذه النتائج ت�أتي يف �ضوء
�إط�ل��اق م���ش��اري��ع اخل�م���س�ين وما
تنطوي عليه من جهود متوا�صلة
تنفذها الدولة لالرتقاء مبكانتها
ع �ل��ى خ��ري �ط��ة ال �ت �ج��ارة الدولية
و�� �ض� �م ��ان ب �ي �ئ��ة جت� ��اري� ��ة ج ��اذب ��ة

ون���ش�ط��ة وم�ن�ف�ت�ح��ة ع �ل��ى العامل
ومرتبطة ب�شبكة متنوعة وقوية
م ��ن � �س�لا� �س��ل ال �ت��وري��د العاملية،
الأمر الذي ي�صب يف توفري �أ�س�س
متينة ال�ستدامة معطيات النمو
ل�ل�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة ل�ل��دول��ة على
م��دى ال�سنوات املقبلة ..و ال �شك
يف �أن ه��ذه النتائج �ستعزز الثقة
لدى �أ�صحاب الأعمال والأن�شطة
االقت�صادية والتجارية يف الدولة
وك� ��ذل� ��ك ال� ��� �ش ��رك ��اء التجاريني
م��ن خمتلف دول ال�ع��امل ب�أهمية
الإمارات كعا�صمة للتجارة وت�سلط
ال�ضوء على ما متتلكه الدولة من
ممكنات وفر�ص ملزاولة الأن�شطة
والأعمال التجارية».
و �أو��ض�ح��ت ب�ي��ان��ات ال�ت�ج��ارة لعام
� 2021أن ال�ق�ي�م��ة الإجمالية
لإع��ادة الت�صدير بلغت م��ا قيمته
 521.3م �ل �ي��ار دره � ��م حمققة
من ��وا ب�ن���س�ب��ة  27.7%مقارنة
م��ع  2020وم��ا ن�سبته 1.6%
مقارنة بعام  ..2019فيما بلغت

القيمة الإجمالية لواردات الدولة
خ�لال ع��ام  2021نحو تريليون
دره� ��م ،ب�ن�م��و  23.8%ع��ن عام
 ،2020ون� �ح ��و  7%ع ��ن عام
.2019
وج� � � � � ��اءت ال � �� � �ص�ي��ن يف امل ��رت� �ب ��ة
الأوىل باعتبارها �أك�ب�ر ال�شركاء
التجاريني للدولة يف عام 2021
حيث ت�ستحوذ على  11.7%من
�إجمايل التجارة اخلارجية لدولة
الإم��ارات مع العامل ،وبلغت قيمة
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري غ�ير النفطي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن  212م�ل�ي��ار درهم
بنمو  27%عن  2020وبن�سبة
 19.8%ع � ��ن  .2019ويف
املرتبة الثانية ج��اءت الهند التي
ت�ستحوذ على  8.7%من �إجمايل
جت� � ��ارة ال� ��دول� ��ة غ �ي�ر النفطية
وبقيمة  164.4مليار دره��م ،ثم
اململكة العربية ال�سعودية ثالثة
بن�سبة م�ساهمة  6.6%وبقيمة
 125مليار دره��م خالل 2021
حم �ق �ق ��ة من� � ��وا ب �ن �� �س �ب��ة 20%

م�ق��ارن��ة م��ع  2020وم��ا ن�سبته
 10.1%م �ق��ارن��ة م��ع ،2019
ويف امل��رت �ب��ة ال ��راب� �ع ��ة ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ال �ت��ي حقق
التبادل التجاري معها منوا بن�سبة
 8.1%م �ق��ارن��ة م ��ع ..2020
وجاءت العراق يف املرتبة اخلام�سة.
وفيما يخ�ص الوجهات الت�صديرية
ل�ل��دول��ة ،ج ��اءت ال�ه�ن��د باعتبارها
الوجهة الأوىل حيث ت�ستحوذ على
 13.8%م��ن �إج �م��ايل �صادرات
ال� ��دول� ��ة ،وا� �س �ت �ق �ب �ل��ت م ��ا قيمته

بهدف االطالع على رحلة جناحها والتعرف على �آلية تقدميها للخدمات املتميزة عاملي ًا

ً
طالبيا من املعهد الهندي للتجارة اخلارجية
حرة احلمرية بال�شارقة ت�ستقبل وفد ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

ا��س�ت�ق�ب�ل��ت ه �ي �ئ��ة امل �ن �ط �ق��ة احل ��رة
باحلمرية يف ال�شارقة م�ؤخرا ،وفدا
م��ن طلبة املعهد الهندي للتجارة
اخلارجية التابع ل��وزارة اخلارجية
ال�ه�ن��دي��ة وامل���ص�ن��ف ��ض�م��ن �أف�ضل
 10م�ع��اه��د ع�ل��ى م�ستوى الهند،
وج��اءت ه��ذه ال��زي��ارة للتعرف على
اخل��دم��ات والت�سهيالت والفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة التي متتلكها
ح� ��رة احل� �م ��ري ��ة ،واالط� �ل ��اع على
امل ��زاي ��ا ال �ت��ي ت�ت�ي�ح�ه��ا مب ��ا يتعلق
ب �ت ��أ� �س �ي ����س الأع � �م � ��ال يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية.
وكان يف ا�ستقبال الوفد علي �سعيد
اجل� � ��روان ن��ائ��ب امل��دي��ر التجاري
بهيئة املنطقة احل��رة باحلمرية،
ح�ي��ث اط �ل��ع ال�ط�ل�ب��ة ع�ل��ى مرافق
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ،ب� �ع ��د ذل� � ��ك مت تقدمي
ع��ر���ض ت��و��ض�ي�ح��ي �� ُ�س �ل��ط ال�ضوء
من خالله على رحلة النجاح التي
حققتها ح��رة احلمرية منذ تاريخ
ت�أ�سي�سها وحتى ال�ي��وم ،وقطاعات
الأعمال املتنوعة التي تعمل داخل
املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �أهم عوامل

اجل��ذب ال�ت��ي متيز ح��رة احلمرية
ع ��ن غ�ي�ره ��ا م ��ن امل �ن��اط��ق احل ��رة
بف�ضل املوقع اال�سرتاتيجي الذي
يربط بني ال�شرق والغرب ،و�شبكة
م��وا� �ص�لات �ه��ا ال�ب�ري ��ة والبحرية
واجل ��وي ��ة ال��وا� �س �ع��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
الت�سهيالت امل�ق��دم��ة م��ن املنطقة
احل� � ��رة يف �إ�� � �ص � ��دار الرتاخي�ص
امل�خ�ت�ل�ف��ة ب �ك��ل ي �� �س��ر ،واخل ��دم ��ات
الإداري � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة واللوج�ستية
ال� �ت ��ي ت �� �ض �م��ن � �س �ه��ول��ة م ��زاول ��ة
الأع� � �م � ��ال ،ف �� �ض�لا ع ��ن املن�صات
الذكية واخل��دم��ات الرقمية التي
جت�ع��ل م��ن ح��رة احل�م��ري��ة واحدة
م��ن �أك �ث�ر امل �ن��اط��ق احل ��رة مرونة
على م�ستوى العامل ،و�أعقب ذلك
فتح املجال للطلبة لطرح الأ�سئلة
واال� �س �ت �ف �� �س��ارات واال� �س �ت �م��اع �إىل
الأجوبة التي �أثرت املعرفة لديهم
عن مزايا اال�ستثمار يف املنطقة.
تعزيز م�سريتهم الأكادميية
و�أع � � � � � ��رب � � �س � �ع� ��اد � � �س � �ع� ��ود �� �س ��امل
امل� ��زروع� ��ي م ��دي ��ر ه �ي �ئ��ة املنطقة
احل � ��رة ب��احل �م��ري��ة ،ع ��ن ترحيب
املنطقة ب��ال��وف��د ال�ط�لاب��ي لتكون

•• ال�شارقة-الفجر:

ا� �س �ت �ق �ب��ل م ��رك ��ز ال �� �ش��ارق��ة خلدمات
امل���س�ت�ث�م��ري��ن (� �س �ع �ي��د) ،ال �ت��اب��ع ملكتب
ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
(ا�ستثمر يف ال�شارقة) ،وف��داً من جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية
باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة ،برئا�سة �سعادة �سيف حممد املدفع ،رئي�س
اللجنة ،بهدف االط�لاع على دور املركز يف دع��م اال�ستثمار وتعزيز الأن�شطة
االقت�صادية اجل��اذب��ة .ا�ستقبل الوفد حممد جمعة امل�شرخ ،املدير التنفيذي
ملكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر (ا�ستثمر يف ال�شارقة) ،فيما �ضم
وف��د اللجنة م��ن املجل�س اال�ست�شاري ك� ً
لا م��ن �سعادة م��رمي را��ش��د �أح�م��د بن
ال�شيخ ،مقرر اللجنة ،و�سعادة �سهيل �سامل �سويدان الكعبي و�سعادة عبداهلل
�إبراهيم مو�سى و�سعادة الدكتور حممد �أحمد الكو�س ،ومن الأمانة العامة
للمجل�س� ،آمنة �سامل با�صليب ،م�س�ؤول �ش�ؤون اجلل�سات� ،أمينة �سر اللجنة.
ويف بداية الزيارة ،رافق حممد جمعة امل�شرخ ومروان �صالح العجلة ،مدير مركز
ال�شارقة خلدمات امل�ستثمرين (�سعيد) ،وفد اللجنة يف جولة على �أق�سام املركز،
حيث �أطلعهما على اخلدمات التي يقدمها للم�ستثمرين ورج��ال الأعمال يف
ت�أ�سي�س �شركاتهم ،والت�سهيالت املقدمة ل�ضمان �إجناز كافة معامالتهم ب�سرع ٍة
عالية وكفاء ٍة قيا�سية .وناق�ش اجلانبان �سبل تعزيز مكانة ال�شارقة على خارطة
املدن اجلاذبة لال�ستثمار الأجنبي ،وتبادل الأفكار واخلربات الداعمة لتطوير
قطاع الأع�م��ال يف الإم��ارة ،ما يعزز من حتقيق �أه��داف جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية يف املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة ،وير�سخ دورها يف التوا�صل
مع كافة اجلهات املعنية لدعم البيئة االقت�صادية امل�ستدامة يف ال�شارقة .و�أكد
�سعادة �سيف حممد املدفع ،ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ،ورئي�س جلنة ال�ش�ؤون

ح��رة احل�م��ري��ة ب��ال���ش��ارق��ة حمطة
م ��ن حم� �ط ��ات جن��اح �ه��م وتعزيز
م �� �س�يرت �ه��م الأك ��ادمي� �ي ��ة ،م�شريا
�إىل �أه �م �ي��ة م �ث��ل ه ��ذه ال ��زي ��ارات
ال�ت��ي ت�سهم يف ن�شر ال�ث�ق��اف��ة بني
�صفوف الطلبة الطالعهم يف وقت
مبكر ع�ل��ى ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل� �ه ��م وزرع ثقافة
اال��س�ت�ث�م��ار وال �ت �ج��ارة ل ��دى طلبة
اجلامعات الذين �سيكونون هم قادة
االقت�صاد يف امل�ستقبل.
حقبة تاريخية
ولفت املزروعي� ،إىل �أن هذه الزيارة
م ��ن واح � ��دة م ��ن �أه� ��م امل�ؤ�س�سات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ه �ن��دي��ة للمنطقة
احل ��رة ب��احل�م��ري��ة ،ت�ع��د ا�ستكماال
مل�شهد ال�شراكة بني دولة الإمارات
وج �م �ه��وري��ة ال �ه �ن��د ال� ��ذي ي�شهد
ال�ي��وم حقبة تاريخية ج��دي��دة من
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ع�ب�ر اتفاقية
ال �� �ش��راك��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال�شاملة
امل ��وق� �ع ��ة م� � ��ؤخ � ��را ،وال � �ت� ��ي متثل
ع�ل�ام ��ة ف ��ارق ��ة يف � �س �ب �ي��ل تعزيز
التعاون اال�سرتاتيجي بني البلدين
ال�صديقني ،وتر�سي �أ�سا�سا متينا

وق��وي��ا لتعميق ع�لاق��ات ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مل�ستقبل االقت�صاد
وال� �ت� �ج ��ارة ،م �� �ش�يرا �إىل �أن حرة
احلمرية تعتزم م�ضاعفة تركيزها
ع �ل ��ى ا� �س �ت �ق �ط��اب اال� �س �ت �ث �م ��ارات
الهندية خ�لال ال�سنوات القادمة
عن طريق توفري الت�سهيالت التي
ت�ساعد ال�شركات على التو�سع يف
م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط ودول

جم �ل ����س ال � �ت � �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي يف
العديد من القطاعات الواعدة.
وت � ��أت� ��ي زي � � ��ارة ال ��وف ��د الطالبي
الهندي للمنطقة احلرة باحلمرية
يف �إط� ��ار م�ن�ه��ج دب �ل��وم الدرا�سات
العليا التنفيذية يف �إدارة الأعمال
الدولية يف املعهد ،وال��ذي يت�ضمن
ت�ن�ظ�ي��م زي� ��ارة ل�ل�م��وان��ئ واملناطق
احلرة املهمة على م�ستوى العامل،

بهدف �صقل معرفتهم من خالل
االط�ل��اع ع�ل��ى �آل �ي��ة ع�م�ل�ه��ا وفهم
ع �م �ل �ي ��ات �ه ��ا ،ح� �ي ��ث ت �ع �ت�ب�ر ح ��رة
احلمرية ث��اين �أك�بر منطقة حرة
يف دول��ة الإم ��ارات ،وتتمتع مبزايا
ت�ن��اف���س�ي��ة ع��دي��دة �أب ��رزه ��ا توفري
ن��اف��ذة عمليات واح��دة تعزز كفاءة
الأداء وت�سهل ممار�سة الأعمال� ،إىل
ج��ان��ب �إع �ف��اءات �ضريبية متعددة

بحثا �أوجه التعاون والأفكار الداعمة لتطوير قطاع الأعمال

وح��ري��ة �إع��ادة ر�أ���س امل��ال والأرب ��اح،
وملكية كاملة للأعمال ،وتوا�صل
� �س��ري��ع م ��ع الأ� � �س� ��واق الإقليمية
أرا�ض �صناعية
والعاملية ،كما ت�ضم � ٍ
وجت��اري��ة ،وتتميز ببنية متطورة
وم��راف��ق ح��دي�ث��ة ت�ع��زز م��ن خطط
ال�ت��و��س��ع اخل��ارج��ي للم�ستثمرين
فيها خ�صو�صاً يف اال�سترياد و�إعادة
الت�صدير �إىل �أ�سواق العامل.

امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة وال�صناعية باملجل�س اال��س�ت���ش��اري ،على �أه�م�ي��ة مكتب
ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ودوره يف رفد تطلعات الإم��ارة وحتقيق
نقلة نوعية يف ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي مبختلف القطاعات ،واال�ستفادة
من الإمكانات واخل��دم��ات التي تتمتع بها ال�شارقة وم��ا تقدمه لتوفري بيئة
متكاملة لال�ستثمار واجل��ذب اخلارجي .و�أو�ضح �أن اللجنة ،ويف �إط��ار خطط

ممثلو جمتمع الأعمال وامل�ستثمرون
ي�شيدون بنجاح امل�ؤمتر العربي
الدويل للرثوة املعدنية بالفجرية
•• الفجرية-وام:

�أ�� �ش ��اد مم �ث �ل��و جم �ت �م��ع الأع � �م� ��ال و
امل�ستثمرون بنجاح الن�سخة ال�ساد�سة
ع�شرة م��ن امل��ؤمت��ر العربي الدويل
للرثوة املعدنية واملعر�ض امل�صاحب
ل ��ه ال� � ��ذي ع �ق��د ب ��رع ��اي ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
ون��اق ����ش جم� ��االت دع ��م اال�ستثمار
وري ��ادة الأع �م��ال ومت�ك�ين ال�شركات
م��ن ال � ُف��ر���ص ال ��واع ��دة يف القطاع
التعديني ب�إمارة الفجرية .جاء ذلك
يف خ�ت��ام �أع �م��ال و فعاليات امل�ؤمتر
ال��ذي ا�ست�ضافته الدولة لأول مرة
يف الفجرية و ا�ستمر ثالثة �أيام حت
�شعار املوارد املعدنية احلجر الأ�سا�س
يف التنمية الوطنية .و �شهدت �أعمال
امل��ؤمت��ر م�شاركة وا�سعة لأك�ثر من
�� 700ش�خ���ص�ي��ة ع��امل �ي��ة م ��ن كبار
امل���س�ت�ث�م��ري��ن و رواد الأع� �م ��ال �إىل
ج��ان��ب وزراء وم � ��دراء وم�س�ؤولني
يف ح �ك��وم��ة الإم � � � ��ارات وجمموعة
م ��ن ال �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة اخل �ب�راء
واملتخ�ص�صني يف القطاع التعديني
من خمتلف �أنحاء العامل .

على حر�ص مكتب ال�شارقة لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر (ا�ستثمر يف ال�شارقة)،
ع�ل��ى م��د ج���س��ور ال �ت��وا� �ص��ل م��ع كافة
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة مبتابعة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية لإمارة
ال�شارقة ،م�شرياً �إىل �أن هذه اللقاءات
متثل التكامل يف الر�ؤى بني م�ؤ�س�سات
الإمارة ،والتي تتطلع لتحقيق ن�سب عالية من منو اال�ستثمار الأجنبي بكافة
القطاعات االقت�صادية يف الإم��ارة .وق��ال امل�شرخ“ :ت�سهم لقاءاتنا امل�شرتكة
مع املعنيني بال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية بالإمارة يف ا�ست�شراف ال�سبل التي
تغني بيئة اال�ستثمار يف ال�شارقة ،وتواكب التطورات املت�سارعة التي ي�شهدها
عامل املال والأعمال ،واملتطلبات التي تفر�ضها امل�سرية التنموية للإمارة حتت
قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،فالتطور الذي ت�شهده ال�شارقة ما هو �إال نتاج جلهد
م�شرتك تبذله كافة هيئات الإمارة وم�ؤ�س�ساتها لدفع عجلة النمو االقت�صادي
واالزدهار ال�شامل قدماً».
ً
وقال مروان �صالح العجلة“ :يعد اال�ستثمار الأجنبي واحدا من ركائز النمو
االقت�صادي لل�شارقة ،وقد دعمت اجلهود احلكومية �إن�شاء مظالت رائدة تعطي
التنمية االقت�صادية مفهوماً متكام ً
ال تتالحم فيه جميع امل�ؤ�س�سات».
و�أ�ضاف“ :نعمل على ا�ستلهام كافة اخلربات والتجارب الريادية التي حتفل
بها م�ؤ�س�سات ال�شارقة وجهاتها لي�سهم مركز ال�شارقة خلدمات امل�ستثمرين
يف حتقيق �أه��داف��ه و�إي �ج��اد من�صة رائ ��دة مب�ستوى ع��امل��ي ،ت��وف��ر للم�ستثمر
كافة الت�سهيالت لإجن��از �أعماله وتطويرها يف بيئة مرنة ،و�إج��راءات �سل�سة
تعزز قطاعات الأعمال واال�ستثمار يف الإم��ارة ،وت�سهم يف االرتقاء ب�إجنازاتها
التنموية يف كافة املجاالت».

مركز ال�شارقة خلدمات امل�ستثمرين ي�ستقبل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية يف املجل�س اال�ست�شاري للإمارة
املجل�س اال�ست�شاري ل��دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال�ث��ال��ث م��ن الف�صل الت�شريعي
العا�شر ،تزور املكتب من منطلق التوا�صل مع كافة القطاعات املعنية باال�ستثمار
االقت�صادي وتعزيز فر�ص النمو مبا يحقق تطلعات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،من
تنمية فر�ص اال�ستثمار يف خمتلف املجاالت .بدوره� ،أكد حممد جمعة امل�شرخ

 50م�ل�ي��ار دره ��م م��ن ال�صادرات
الإم ��ارات� �ي ��ة ب�ن�م��و  150%عن
 2020وب �ن �ح ��و  100%عن
 ..2019وج��اءت اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ث��اين �أكرب
م�ستقبل ل �ل �� �ص��ادرات الإماراتية
ب �ن �� �س �ب��ة م �� �س��اه �م��ة ،10.7%
وا�ستقبلت  38م�ل�ي��ار دره ��م من
� � �ص� ��ادرات ال ��دول ��ة حم �ق �ق��ة منوا
بن�سبة  48%مقارنة مع 2020
وب�ن���س�ب��ة  22.4%م �ق��ارن��ة مع
.2019
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املال والأعمال
•• �أبوظبي-وام:

«ميتا» تن�ضم �إىل مبادرة موطن ريادة الأعمال التابعة لوزارة االقت�صاد

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة “ميتا” وم �ب��ادرة “موطن
ريادة الأعمال” التابعة لوزارة االقت�صاد عن
�إطالق برنامج « »koobecaF htiw tsooBلأول مرة يف الإمارات،
وذل��ك يف �إط��ار الأه ��داف الأ�سا�سية للمبادرة ال��رام�ي��ة �إىل اج�ت��ذاب ودعم
ال�شركات النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة على م�ستوى الدولة .وي�أتي �إطالق
وزارة االقت�صاد مبادرة “موطن ري��ادة الأعمال” بهدف تقدمي الدعم من
خ�لال �سل�سلة من ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص مل�ساعدة رواد
الأع�م��ال على م�ستوى الدولة للنمو وزي��ادة قدراتهم التناف�سية وتو�سيع
�أعمالهم ودع��م خططهم لتو�سيع النفاذ �إىل الأ��س��واق الإقليمية والعاملية
عرب ت�صدير منتجاتهم �إىل اخلارج واال�ستفادة من املبيعات عرب الإنرتنت
..ويف �إطار املبادرة �أي�ضاً ،تهدف الدولة لأن ت�صبح موط ًنا لـ � 20شركة رائدة
نا�شئة تقدر قيمتها ب�أكرث من  1مليار دوالر بحلول عام .. 2031وي�شمل
برنامج امل�ب��ادرة ث�لاث من�صات �أ�سا�سية ه��ي �أك��ادمي�ي��ة بناء م�ه��ارات ريادة

الأعمال ،وبرنامج “�أ�سِّ �س يف الإمارات” و”من�صة دعم ال�شركات ال�سريعة
النمو» .وقال الدكتور ح�سن ال�صايغ ،مدير �إدارة تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ب��وزارة االقت�صاد“ :توا�صل وزارة االقت�صاد جهودها لتنمية
�شراكتها مع القطاع اخلا�ص لتطوير منظومة ريادة الأعمال بدولة الإمارات
�إىل م�ستويات جديدة ..وت�أتي �شراكة وزارة االقت�صاد مع ’ميتا‘ باعتبارها
�إحدى �أبرز ال�شراكات التي مت عقدها حتت مظلة ’موطن ريادة الأعمال‘
بهدف تعزيز ممكنات تنمية مهارات ري��ادة الأعمال وتوفري حلول جديدة
�أمام رواد الأعمال وامل�شاريع الريادية يف الدولة ال�سيما يف العامل الرقمي
والت�سويق عرب الإن�ترن��ت ،مبا يعزز �آف��اق النمو وج��ذب ال�شركات النا�شئة
للعمل والتو�سع انطالقاً من دولة الإم��ارات» .وتهدف “ميتا” من خالل
االن�ضمام �إىل مبادرة “موطن ريادة الأعمال” �إىل امل�ساهمة بفاعلية يف تعزيز
رقمنة جمتمع الأعمال يف دولة الإمارات وم�ساندة جهود دولة الإمارات يف

تعزيز مكانتها لت�صبح مركزاً �إقليمياً لريادة الأعمال وت�أ�سي�س مكانتها يف
ذات املجال على امل�ستوى العاملي ،لتكون املوطن الأول عامليًا لريادة الأعمال.
وانطلق برنامج « »Boost with Facebookبور�شة عمل افرتا�ضية
�أقيمت م ��ؤخ��راً ،لتدريب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة على كيفية بدء
�أن�شطتهم التجارية  -االجتماعية على من�صات “ميتا” ،ومن بينها كيفية
�إن�شاء واجهة متجر افرتا�ضية با�ستخدام �أداة “املتاجر” ،وكيفية الو�صول
�إىل اجلمهور املنا�سب من خالل خا�صية تخ�صي�ص الإعالنات اال�ستهدافية،
واالط�لاع على الن�صائح لتعزيز امللفات ال�شخ�صية بطريقة �إبداعية على
�إن�ستغرام وغريها من املهارات .كما تعرف امل�شاركون على خمتلف الربامج
املتاحة على من�صة موطن ريادة الأعمال بالإ�ضافة �إىل ق�ص�ص جناح �شركات
�صغرية �أخ��رى يف دولة الإم��ارات من بينها “مامالو كيت�شن” و”بروجكت
�شاي وال” ال�ل��ذان متكنا م��ن حتقيق ح�ضور ومن��و كبريين ع�بر من�صات

“ميتا» .ويف نهاية الور�شة� ،أتيحت الفر�صة
لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة للتوا�صل مع
خرباء “ميتا” من خالل طلب اال�ست�شارات
�أو الإر�شادات التي تعزز ح�ضورهم الرقمي
على الإنرتنت .وقال عزام علم الدين ،مدير ال�سيا�سة العامة ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا يف “ميتا”“ :ي�سعدنا االن�ضمام �إىل مبادرة
“موطن ريادة الأعمال” عرب برنامج « »Boost with Facebookونتطلع
للمزيد من الفر�ص امللهمة من هذا النوع خالل العام احلايل ..فلدينا يف
“ميتا” و�ضمن ه��ذا الإط� ��ار ،مهمة �أ�سا�سية تتمثل يف ت��وف�ير التدريب
لل�شركات النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة وت��زوي��ده��م ب��امل�ه��ارات الرقمية
الالزمة لتحقيق تعافيهم ومنوهم االقت�صادي من خالل تعزيز ح�ضورهم
يف العامل الرقمي ..ول��ذا ،نفخر بتعاوننا و�شراكتنا مع وزارة االقت�صاد يف
دولة الإمارات والتي �ستمكننا من موا�صلة جهودنا التدريبية للم�ساعدة يف
تعزيز املنظومة ال�شاملة لقطاع ال�شركات النا�شئة والت�أثري ب�شكل �إيجابي يف
النمو االجتماعي واالقت�صادي يف دولة الإمارات».

يف �إطار م�شاركتها ب�إك�سبو  2020دبي

•• ال�شارقة-الفجر:

ب �ح �ث��ت غ��رف��ة جت � ��ارة و�صناعة
ال �� �ش��ارق��ة يف �إط� � ��ار م�شاركتها
ب��إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،م��ع وفد
رف �ي��ع امل �� �س �ت��وى م ��ن جمهورية
مقدونيا� ،سبل تعزيز العالقات
ال �ت �ج ��اري ��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة بني
جمتمعي الأع� �م ��ال يف ال�شارقة
ومقدونيا ،ف�ضال عن ا�ستعرا�ض
ال �ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة املتاحة
وخ��ا� �ص��ة يف ق �ط��اع��ات ال ��زراع ��ة
وال �� �س �ي��اح��ة وال �� �ص �ح��ة وال�ث��روة
احليوانية� ،إىل جانب العمل على
ت �ب��ادل ال��وف��ود ال�ت�ج��اري��ة خالل
الفرتة املقبلة.
وج� ��رى ذل ��ك خ �ل�ال ل �ق��اء عُقد
م� � ��ؤخ � ��را يف امل� �ك� �ت ��ب التمثيلي
للغرفة يف �إك�سبو  2020دبي،
ب�ي�ن � �س �ع ��ادة ع �ب��د اهلل �سلطان
ال �ع��وي ����س رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
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غرفة ال�شارقة ت�ستعر�ض مع وفد مقدوين الفر�ص
اال�ستثمارية يف قطاعات الزراعة وال�سياحة وال�صحة والرثوة احليوانية
غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة،
وم�ع��ايل ف��امت�ير بيتيكجي نائب
رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء امل� ��� �س� ��ؤول عن
ال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة يف �شمال
مقدونيا ،وعدد من ممثلي غرف
التجارة وال�صناعة يف مقدونيا،
بح�ضور ج�م��ال �سعيد بوزجنال
مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف
ال�غ��رف��ة ،وفاطمة خليفة املقرب
م��دي��رة �إدارة ال�ع�لاق��ات الدولية
يف الغرفة ،و�سعود عبد الرحمن
الهاجري رئي�س ق�سم العالقات
ال�ع��ام��ة وامل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية،

وم��ي �سلطان ب��ن ه��دة ال�سويدي
رئي�س ق�سم ال�شراكات والتعاون
الدويل يف الغرفة.
بيئة �أعمال حمفزة
وا�ستعر�ض �سعادة عبد اهلل �سلطان
ال�ع��وي����س� ،أم ��ام ال��وف��د املقدوين
ال �ب �ي �ئ��ة اال� �س �ت �ث �م��اري��ة يف �إم� ��ارة
ال�شارقة ،الفتا �إىل �أن ال�شارقة
باملزايا التي توفرها كبيئة �أعمال
حم� �ف ��زة ع �ل��ى ال� �ت� �ط ��ور ،وبنية
حتتية حديثة ،وفر�ص ا�ستثمارية
متنوعة ت�ضمن جن��اح العالقات

الثنائية ب�ين اجل��ان�ب�ين وخا�صة
ال���ش��رك��ات امل�ق��دون�ي��ة ال��راغ�ب��ة يف
دخ � ��ول � �س��وق امل �ن �ط �ق��ة وحتقيق
ال�ن�م��و وال �ن �ج��اح ،م ��ؤك��دا التزام
الغرفة بتوفري كافة الت�سهيالت
املمكنة التي ت�ساعد امل�ستثمرين
على تعزيز ن�شاطاتهم ،وم�شريا
�إىل �أن جم ��االت ال�ع�م��ل الثنائي
بني البلدين ال�صديقني متنوعة
ج ��دا يف ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�ارت �ق��اء بالعالقات
التجارية �إىل م�ستويات �أف�ضل،
وخا�صة يف قطاع الأم��ن الغذائي

ن�ظ��را مل��ا تتمتع ب��ه مقدونيا من
مقومات زراعية ووف��رة يف املياه،
�إىل ج��ان��ب م��ا ت�ت�م�ي��ز ب��ه �إم� ��ارة
ال�شارقة ودول��ة الإم��ارات عموما
يف ق �ط��اع��ات ال ��زراع ��ة والإن� �ت ��اج
احليواين يف الدولة.
�أ�سرع االقت�صادات منوا
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د م �ع��ايل فامتري
بيتيكجي ن��ائ��ب رئ�ي����س ال� ��وزراء
امل � �ق� ��دوين� ،أن دول � ��ة الإم � � ��ارات
تتمتع ب��أح��د �أ� �س��رع االقت�صادات
من � ��وا ،م �ع��رب��ا ع ��ن رغ �ب��ة ب�ل�اده

ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بني
ال�ط��رف�ين ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة
��ش��راك��ات ا�ستثمارية يف جماالت
وق �ط��اع��ات خمتلفة يف ال�شارقة
على وجه اخل�صو�ص يف قطاعات
مثل ال�سياحة والتمويل والتجارة
وال��زراع��ة ،الفتا �إىل �أن مقدونيا
ت �ت �م �ت��ع ب ��ال� �ت� �ج ��ارة ال ��زراع � �ي ��ة
وال �� �ص �ن��اع��ات ال �غ��ذائ �ي��ة وتقنية
املعلومات واالت���ص��االت والن�سيج
واملالب�س ،و�إىل وج��ود رغبة بني
اجل��ان�ب�ين لتعزيز �أط ��ر التعاون
االقت�صادي والتجاري مبا يخدم

الأهداف امل�شرتكة للطرفني.
جماالت للتعاون
وا� �س �ت �ع��ر���ض ع � ��دد م� ��ن ممثلي
ال� �غ ��رف ال �ت �ج��اري��ة املقدونية،
جم ��االت ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك بني
جمتمعي الأع� �م ��ال يف ال�شارقة
وم �ق��دون �ي��ا ،وخ��ا� �ص��ة يف قطاع
امل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
ال� � ��ذي مي �ث��ل ن �ح��و  90%من
االق �ت �� �ص��اد امل �ق��دوين وي���س�ه��م يف
� � �ص� ��ادرات ال� �ب�ل�اد ب �ن �ح��و 360
مليون دوال �أمريكي ،مبينني �أن
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مقدونيا ت�شهد نه�ضة ا�ستثنائية
يف ق�ط��اع��ات ال���ص�ن��اع��ات الثقيلة
وامل� � �ت� � �ج � ��ددة وه� � �ن � ��اك جم � ��االت
ل� �ل� �ت� �ع ��اون وا�� �س� �ع ��ة يف القطاع
ال���ص�ن��اع��ي م��ع ال �� �ش��ارق��ة كونها
حت �ت��ل م �ك��ان��ة م �ت �ق��دم��ة يف هذا
ال �ق �ط��اع احل �ي��وي ع�ل��ى م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة وال� � �ع � ��امل .ويف ختام
اللقاء وجه رئي�س غرفة ال�شارقة
الدعوة للم�ستثمرين وال�شركات
امل�ق��دون�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ت��واج��ده��م يف
�أ��س��واق ال�شارقة ،ذل��ك من خالل
ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية
يف قطاعات متنوعة مثل ال�سياحة
وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة� ،إىل جانب
امل�شاركة يف املعار�ض التي ينظمها
م��رك��ز �إك �� �س �ب��و ال �� �ش��ارق��ة وعلى
ر�أ�سها معر�ض �ستيل فاب وال�شرق
الأو� �س��ط لل�ساعات واملجوهرات
وغريها من الأحداث املتخ�ص�صة
التي ت�شهدها ال�شارقة.

الإمارات وم�صر توقعان اتفاقية لدعم
التعاون االقت�صادي وتعزيز العالقات التجارية
•• دبي  -وام:

وقعت �شركة االحت��اد الئتمان ال���ص��ادرات وه��ي �شركة
حماية االئتمان التابعة للحكومة االحتادية وال�شركة
امل�صرية ل�ضمان ال���ص��ادرات اتفاقية ت�ع��اون م�شرتك
لدعم امل�شاريع الإماراتية وامل�صرية يف الدولتني �إ�ضافة
�إىل مبادراتهم التعاونية يف البلدان الآخرى.
�ستعمل االتفاقية بني ال�شركتني اململوكتني للدولتني
على دعم التعاون التجاري واالقت�صادي القوي و تعزيز
العالقات التجارية وت��أم�ين ال���ص��ادرات مع جمموعة
وا�سعة من �شركات ائتمان ال�صادرات من �أج��ل تقليل
املخاطر ب�سبب خمتلف العوامل ال�سيا�سية والتجارية
وغ�ي�ر ال �ت �ج��اري��ة .و ي�ل�ع��ب ت �ع��اون االحت � ��اد الئتمان
ال�صادرات وال�شركة امل�صرية ل�ضمان ال�صادرات الذي
مت ت�شكيله يف نهاية عام  2019دورا حيويا يف التجارة
غ�ير النفطية على ال��رغ��م م��ن التبعات االقت�صادية
الناجمة عن تداعيات وباء كورونا .و تعليقا على التعاون
اال�سرتاتيجي بني االحتاد الئتمان ال�صادرات وال�شركة
امل�صرية ل�ضمان ال���ص��ادرات ق��ال ما�سيمو فال�سيوين
الرئي�س التنفيذي لالحتاد الئتمان
ال�صادرات“ :حتافظ دول��ة الإمارات
العربية املتحدة على عالقة ثنائية
تاريخية ق��وي��ة م��ع جمهورية م�صر
العربية وت�ستمر العالقات التجارية
بالتح�سن م�ستفيدة م��ن جمموعة
م��ن �أوج ��ه ال�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي..
ومن خالل تعميق �شراكتنا احلالية
�ست�ساهم اتفاقية �إع ��ادة ال�ت��أم�ين يف
خلق فر�ص جتارية متميزة لل�شركات
املحلية لتح�سني قدرتها التناف�سية
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع ��امل �ي ��ة» .م ��ن جهته
•• دبي  -وام:

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية
ن��دوة افرتا�ضية بعنوان “م�ستقبل
ال���س�ف��ن ذات �ي��ة ال �ق �ي��ادة يف ال�شحن
البحري” �شارك فيها ممثلون من
خمتلف اجلهات يف القطاع البحري
�إقليميا ودوليا �إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سة
“�إيه نافيجي�شن” املتخ�ص�صة يف
تطوير تقنيات ال�سفن ذاتية القيادة.
ت�أتي الندوة  -التي �سلطت ال�ضوء
على التحديات وال��ر�ؤى امل�ستقبلية
ل�ت�ع��زي��ز ال���س�ف��ن ذات �ي��ة ال �ق �ي��ادة يف
املنطقة � -ضمن م�شاركة ال��وزارة يف
فعاليات “�شهر الإم��ارات للإبتكار”
ال ��ذي يعقد ه��ذا ال �ع��ام حت��ت �شعار
“الإمارات تبتكر .»2022
تطرق املتحدثون خالل اجلل�سة �إىل
�ضرورة متكني الذكاء اال�صطناعي

قال حممد ع��زام الع�ضو املنتدب املدير العام لل�شركة
امل�صرية ل�ضمان ال���ص��ادرات“ :لطاملا كانت الإمارات
العربية املتحدة �شريكنا التجاري الرائد يف املنطقة ..
و كان هناك تعاون جتاري متبادل كبري بني مواطني
البلدين لفرتة طويلة ..نعتقد �أن �شراكة �إعادة الت�أمني
املتبادلة م��ع االحت��اد الئتمان ال���ص��ادرات �ست�ؤدي �إىل
حقبة ج��دي��دة م��ن االزده ��ار االقت�صادي م��ا �سيحدث
فرقا كبريا يف معامالتنا التجارية من خالل جمموعة
وا�سعة من حلول ت�أمني ال�صادرات التي تقدمها كل من
الوكالتني ”.و�أظ �ه��رت ال�ب�ي��ان��ات ال���ص��ادرة ع��ن وزارة
االق�ت���ص��اد �أن ال �ت �ج��ارة غ�ير النفطية ب�ين الإم� ��ارات
وم�صر يف عام  2020بلغت  25.8مليار درهم بزيادة
قدرها  14.34يف املائة مقارنة بـ  22.1مليار درهم
يف عام  2019ما يدل على وجود ارتباط ا�سرتاتيجي
قوي ودائم بني البلدين.
و متتلك دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وجمهورية
م�صر العربية عالقات تاريخية عميقة تتمحور حول
تعزيز الأم��ن الإقليمي وتعزيز التنمية امل�ستدامة يف
الدول العربية.

غرفة عجمان تنظم لقاء االبتكار يف ختام م�شاركتها يف �شهر الإمارات لالبتكار
•• عجمان  -الفجر

ن�ظ�م��ت غ��رف��ة جت� ��ارة و��ص�ن��اع��ة ع�ج�م��ان “لقاء االبتكار”
لإ�ستعرا�ض �إجنازات الغرفة يف جمال االبتكار للعام 2021
و�أهم الفعاليات امل�شاركة يف �شهر الإمارات لالبتكار “الإمارات
تبتكر  ،”2022كما �شهد اللقاء تكرمي املوظفني املبتكرين
و�أ� �ص �ح��اب امل�ق�ترح��ات ال �ب �ن��اءة .ح�ضر “لقاء االبتكار” يف
مقر عجمان  ،Xنا�صر ال�ظ�ف��ري امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
دعم الأع�ضاء واالبتكار ،ومديري الإدارات وموظفي غرفة
عجمان .و�أكد نا�صر الظفري خالل كلمته االفتتاحية للقاء،
�أن غرفة عجمان حري�صة على تهيئة املناخ الداعم وامل�شجع
ع�ل��ى االب �ت �ك��ار ب�ه��دف ت�ط��وي��ر بيئة ال�ع�م��ل ال��داخ�ل�ي��ة ودعم
م�سرية الغرفة يف تقدمي خدمات ا�ستباقية تمُ كن �أ�صحاب
االعمال من تطوير �أن�شتطهم وت�ضع �إقت�صاد الإمارة يف دائرة
التناف�سية املحلية واالقليمية والدولية وجذب امل�ستثمرين،
ليعد االبتكار �أحد القيم الرئي�سية التي ت�ستند عليها غرفة
عجمان .وثمن حر�ص جمل�س �إدارة غرفة عجمان على تعزيز

ث�ق��اف��ة االب�ت�ك��ار ل��دى امل��وظ�ف�ين م��ن ج��ان��ب ول ��دى �أ�صحاب
االعمال من جانب �آخر ،الأمر الذي �إنعك�س على جهود �إدارة
التطوير واالبتكار يف غرفة عجمان وتوفري الو�سائل واالدوات
الالزمة بالتعاون مع بيوت اخلربة املعنية باالبداع واالبتكار.
و�أو��ض��ح املدير التنفيذي لقطاع دع��م الأع�ضاء واالبتكار يف
غ��رف��ة ع�ج�م��ان� ،أن ج�ه��ود غ��رف��ة عجمان يف جم��ال االبتكار
تعك�س ت��وج�ه��ات ال��دول��ة يف تعزيز ثقافة االب�ت�ك��ار ك�إ�سلوب
حياة ومنهجية عمل ،بحيث حتر�ص قيادتنا الر�شيدة على
دعم جمال االبتكار مب�شاريع ومبارات وطنية وجهات معنية
هدفها حتفيز وت�شجيع �أفراد املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا��ص��ة على تبني االب�ت�ك��ار يف �شتى مناحي احل �ي��اة ،كما
يعد �شهر االمارات لالبتكار خري دليل على جهود الدولة يف
االحتفاء باالبتكار واملبتكرين ودعم اال�سرتاتيجية الوطنية
ل�لاب�ت�ك��ار ل�ت�ع��زز االم � ��ارات م�ك��ان�ت�ه��ا ال�ع��امل�ي��ة ك�م��رك��ز عاملي
لالبتكار» .م��ن جانبها �إ�ستعر�ضت �إمي��ان ال�شام�سي مدير
�إدارة التطوير واالبتكار يف غرفة عجمان ،اجن��ازات االبتكار
يف غرفة عجمان خالل العام  2021ومنها م�شروع تطوير

ق��درات االبتكار ،وتطبيق خطة التدريب يف جم��ال االبتكار
ب��واق��ع  8دورات ت��دري�ب�ي��ة مل��وظ�ف��ي ال�غ��رف��ة ،و�إط �ل�اق تعهد
االبتكار� ،إىل جانب اجلهود املبذولة يف تعزيز �شراكات االبتكار
من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة االقت�صاد ومذكرة
تفاهم مع جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار.
وتناولت خالل العر�ض فعاليات الغرفة خالل �شهر االبتكار
 ،2022بحيث مت �إطالق ميثاق االبتكار اخلارجي ،و�إطالق
الربنامج املتقدم لريادة الأعمال واالبتكار يف قطاع ال�صناعة
“�صناع للم�ستقبل” بالتعاون مع جممع ال�شارقة
حتت عنوان ُ
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار وخمترب ال�شارقة املفتوح
لالبتكار ،وتنظيم ور�شة بعنوان من االبتكار �إىل الريادية
ودورة ح��ول  ، )NFT (Non-fungible tokenوور�شة
بعنوان “العالمات التجارية” بالتعاون مع وزارة االقت�صاد،
ودورة ت��دري�ب�ي��ة ب�ع�ن��وان “التفكري الت�صميمي با�ستخدام
الليغو» .ويف ختام اللقاء مت تكرمي املبتكرين للعام 2021
“�سفري االب �ت �ك��ار ،امل�ف�ك��ر ،املبتكر” ،وت �ك��رمي �أع���ض��اء جلنة
التقييم العام للأفكار واملقرتحات بغرفة عجمان.

الطاقة والبنية التحتية تناق�ش يف ندوة افرتا�ضية التحديات والر�ؤى امل�ستقبلية لتعزيز ال�سفن ذاتية القيادة

والتكنولوجيا يف العمليات البحرية
و�إدارة امل ��وان ��ئ �إ� �ض��اف��ة �إىل مزايا
ال�سفن ذات �ي��ة ال�ق�ي��ادة م��ن منظور
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة والبيئة
وال�سالمة والقيمة التي �سي�ضيفها
هذا النوع من ال�سفن لقطاع النقل
البحري والتحديات التي تواجهه
ال ��س�ي�م��ا يف ظ ��ل ال �ت �ط ��ورات التي
فر�ضتها جائحة “كوفيد”19-على
قطاع ال�شحن العاملي.
و ا� �س �ت �ع��ر���ض امل� ��� �ش ��ارك ��ون �أهمية
ال�شراكات اال�سرتاتيجية يف تطوير
تقنيات ال�سفن ذاتية القيادة و�أمتتة
العمليات البحرية مبا يعود بالنفع
على قطاع ال�شحن يف جميع �أنحاء
ال � �ع ��امل .و ق� ��ال � �س �ع��ادة املهند�س

ح �� �س��ن حم �م��د ج �م �ع��ة املن�صوري
وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية
ل�ش�ؤون البنية التحتية والنقل“ :
نعمل يف ال ��وزارة على تعزيز ريادة
دول � ��ة الإم� � � ��ارات يف ت �ب �ن��ي احللول
الرقمية ومواكبة �أحدث التطورات
وال �ت��وج �ه��ات ال �ع��امل �ي��ة ال ��س�ي�م��ا يف
قطاع ال�شحن البحري ..وتوج ذلك
ب�صدارة الدولة للعديد من م�ؤ�شرات
ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة يف القطاع
ال �ب �ح��ري ل�ت�ح��ل يف امل��رك��ز الثالث
ع��امل �ي��ا يف م ��ؤ� �ش��ر ت�ي���س�ير التجارة
امل �ن �ق��ول��ة ب� �ح ��را وت� ��زوي� ��د ال�سفن
ب��ال��وق��ود  ..يف ح�ين �صنفت موانئ
ال��دول��ة �ضمن �أف�ضل ع�شرة موانئ
عاملية يف حجم مناولة احلاويات».

و عرب عن �سعادته بحجم امل�شاركة
يف هذه الندوة م�ؤكدا �سعى الوزارة
�إىل التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات

املعنية لو�ضع الت�شريعات واللوائح
والقوانني التي تنظم ت�صميم وبناء
وت�شغيل ه��ذه النوعية م��ن ال�سفن

و�ضمان مالئمتها للبيئة البحرية.
و حتت�ضن دول��ة الإم��ارات �أك�ثر من
 20ميناء بحريا دوليا رائدا وعددا

من �أكرب موانئ ت�صدير النفط عامليا
وحتتل املرتبة الثالثة على �صعيد
ت��زوي��د وق ��ود ال���س�ف��ن ومت �ث��ل املقر

الرئي�س ملجموعة م��وان��ئ �أبوظبي
ال���ش��رك��ة امل �ط��ورة ل�ب��واب��ة امل�ق�ط��ع -
�أول جمتمع م��وان��ئ رق�م��ي يف دولة
الإم � � � ��ارات ي �ع �م��ل ب�ت�ق�ن�ي��ة “بلوك
ت�شني”� -إ�ضافة �إىل جمموعة “دي
بي ورلد” -املمكن الرائد للتجارة
ال��ذك�ي��ة  -وال �ت��ي �أط�ل�ق��ت ع ��ددا من
امل�ن���ص��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل�ب�ت�ك��رة التي
ت�ع�ي��د ت���ش�ك�ي��ل �آل �ي ��ات ال �ت �ع��ام��ل مع
�سل�سلة الإم ��داد وال�ت��وري��د الدولية
�أبرزها بوابة دبي التجارية النافذة
امل� ��وح� ��دة ل �ل �ت �ج ��ارة ع �ب�ر احل � ��دود
وم �ن �� �ص��ة “�سرييت” ال �ت��ي توفر
�أ� �س �ع��ارا ف��وري��ة وم �ب��ا� �ش��رة ل�شحن
الب�ضائع ب��احل��اوي��ات..ك�م��ا �أطلقت
املجموعة م��ؤخ��را من�صة “كارجوز
دوت ك ��وم »CARGOES.com
التي تتيح حلوال متكاملة لتمويل
و�شحن الب�ضائع حول العامل.
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عبداملنعم الها�شمي يتوج الفائزين  ..والإماراتي هادي احل�سيني يخطف الأ�ضواء

ختام ناجح للن�سخة الأوىل الإفريقية والن�سخة ال�ساد�سة العربية لـ «حماربي الإمارات»
ف�ؤاد دروي�ش:
• ن�سخة �أفريقيا اجلديدة حققت �أهدافها
• ما حتقق يف البطولتني هو �إجناز بكافة املقايي�س خا�صة واحلدث يقام للمرة الأوىل يف �صالة االحتاد �آرينا
رينزو جراي�سي :جميع املقاتلني يف الن�سخة الأوىل كانوا رائعني للغاية رغم م�شاركتهم لأول ملرة
هادي احل�سيني  :ح�ضور والدي معي للمرة الأوىل يف املناف�سات زاد من حما�ستي و�أعطاين دافعا كبريا
جورلي�س ديا� :سعيد بالفوز الذي حققته يف الن�سخة الأوىل ،وكذلك الدعم من اجلماهري

•• �أبوظبي – رم�ضان عطا

اخ�ت�ت�م��ت �أم ����س الأول مناف�سات
ال�ن���س�خ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س��اد� �س��ة من
ب� �ط ��ول ��ة "حماربي الإمارات"
للفنون القتالية املختلطة �ضمن
�سل�سلتها ال�ساد�سة والع�شرين حيث
مت ت �ت��وي��ج ال �ف��ائ��زي��ن ع �ق��ب ختام
ن��اج��ح ل�ل�م�ن��اف���س��ات ال �ت��ي انطلقت
�أم����س الأول بالن�سخة الأفريقية
الأوىل ،وذلك ب�صالة االحتاد �أرينا
يف جزيرة يا�س بالعا�صمة �أبوظبي
للمرة الأوىل ،و�شهدت  11نزاال
ق ��وي ��ا وم � �ث �ي�را� �� ،ش ��ارك ف �ي��ه 22
مقاتال.
وت��وج �سعادة عبد املنعم الها�شمي
رئي�س االحتاد الإماراتي والآ�سيوي-
ال �ن��ائ��ب الأول ل��رئ �ي ����س الإحت � ��اد
ال� � ��دويل ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و ،الالعب
الأردين عزالدين الدرياين الفائز
بالنزال الرئي�سي ،بعد تغلبه على
مناف�سه اللبناين يو�سف الغرايري
يف وزن الري�شة.
وح �� �ض��ر امل �ن��اف �� �س��ات الربيطاين
كريث براون رئي�س االحتاد الدويل
للفنون القتالية املختلطة،وف�ؤاد
دروي ����ش امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة
ب��امل��ز ال��ري��ا� �ض �ي��ة رئ �ي ����س اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ،وا� �س �ط��ورة اجلوجيت�سو
العاملي رينزو جراي�سي.
وخ �ل��ال ال � �ن� ��زاالت ت� ��أل ��ق املقاتل
الإم ��ارات ��ي ه ��ادي ع�م��ر احل�سيني
ليحقق ل�ق��ب وزن ال��ذب��اب��ة ،حيث
ا� �س �ت �ط��اع �أن ي �خ �ط��ف الأ� � �ض� ��واء
خالل النزال ب��أداء رائع تفوق فيه
على امل�صري حممد �سامل عو�ض،
حمققا انت�صاره ال��راب��ع تواليا يف
م�سريته.
وج� ��اء ت �ت��وي��ج الأردين عزالدين
ال� � ��دري� � ��اين ب� ��ال � �ن� ��زال الرئي�سي
ب�ع��د تغلبه ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��اين يو�سف
ال�غ��راي��ري ،باجماع احلكام يف وزن
الري�شة ،عقب نزال قوي فر�ض فيه
نف�سه على مناف�سه.
م ��ن ج��ان �ب��ه ي �ق��ول ف � � ��ؤاد دروي�ش
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة باملز
الريا�ضية رئي�س اللجنة املنظمة
�أن كلمة ال�سر يف جناحات �سل�سلة

"حماربي االمارات" والن�سختني
الأخريتني الإفريقية والعربية هو
دع��م القيادة الر�شيدة التي وفرت
من�ش�آت ريا�ضية مبوا�صفات عاملية.
و�أ�� �ش ��ار دروي� �� ��ش �إىل �أن� ��ه مل يكن
يتوقع جناح املناف�سات بني املقاتلني
يف ب �ط��ول��ة "حماربي الإمارات"
ب �ه ��ذه ال� ��� �ص ��ورة ،ح �ي��ث اندجمت
اخلربة بالرغبة يف حتقيق الإجناز
م��ن جميع ال�لاع�ب�ين الأم ��ر الذي
��س��اه��م يف ظ�ه��ور م�ستويات عالية
خ�لال املناف�سات �سواء يف الن�سخة
الإفريقية� ،أو العربية.
و�أو� �ض��ح امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة
باملز الريا�ضية قائال :نتطلع �إىل
الأف �� �ض��ل وامل ��زي ��د خ �ل�ال الفرتة
امل �ق �ب �ل��ة م ��ن ب� �ط ��والت "حماربي
الإمارات" ب �ع��د ال �ن �ج��اح الالفت
ال� � � � ��ذي �أظ� � �ه � ��رت � ��ه الن�سختني
احلاليتني ،وامل��ردود الإيجابي من
جميع املقاتلني واملقاتالت.
و�أكد رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة
"حماربي الإمارات " ان توجيهات
�سعادة عبد املنعم الها�شمي رئي�س
االحت��ادي��ن الإم��ارات��ي والآ�سيوي-
ال �ن��ائ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت� ��اد

ال��دويل للجوجيت�سو كانت العامل
الأ�سا�سي يف جناح التنظيم وخروج
البطولة بهذه ال�صورة التي لقيت
ا�ستح�سان و�إعجاب اجلميع ،م�شددا
على �أن القادم �سيكون �أك�ثر ابهارا
وتناف�سية بني جميع املقاتلني من
خمتلف دول العامل.
و �أع� � � ��رب ف � � � ��ؤاد دروي � �� � ��ش امل ��دي ��ر
التنفيذي ل�شركة باملز الريا�ضية
وامل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ح��دث �أن الن�سخة
الأفريقية من "حماربي الإمارات"
جن� �ح ��ت ع� ��ن ج � � � ��دارة يف حتقيق
�أه��داف �ه��ا ،وح�ق�ق��ت ت�ف��اع�لا كبريا
منذ انطالقتها يوم �أول �أول �أم�س
اجلمعة الأمر الذي دفعنا للت�أكيد
على �إقامة ن�سخة �إفريقية �أخرى
يوم  25مار�س املقبل.
ويقول ف��ؤاد دروي�ش يف ت�صريحات
ع� �ق ��ب خ � �ت� ��ام ن� � � � ��زاالت الن�سخة
الإف��ري�ق�ي��ة  :مل ي�ك��ن �أح ��د يتوقع
�أن ي�ت�ح��ول ال�ع��دي��د م��ن املقاتلني
ال� �ه ��واة �إىل م �ق��ات �ل�ين ع �ل��ى �أعلى
م �� �س �ت��وى ل �ي �� �ش��ارك��وا يف الن�سخة
الأفريقية من "حماربي الإمارات"
لقد كانت النزاالت ممتعة ومثرية
ب�ين اجلميع ��س��واء م��ن ال��رج��ال �أو

ال�سيدات.
وت��اب��ع امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
باملز الريا�ضية :انتقال املناف�سات
وللمرة الأوىل من جوجيت�سو �آرينا
�إىل �صالة االحت��اد �آرينا يف جزيرة
ي��ا���س ك��ان مبثابة حت��دي كبري لنا
كمنظمني ،وخطوة جريئة خا�صة
و�أن م�ساحة امل�ك��ان خمتلفة متاما
ع��ن م��ا ه��و م�ع�ت��اد ع��ن �أي �صاالت
�أخ��رى الأم��ر ال��ذي �أده�ش اجلميع
وج�ع�ل�ن��ا ن�ب�ح��ث ع��ن ت�غ�ي�ير عملية
االن �ت��اج ل�ل�ح��دث مب��ا يتنا�سب مع
�أه �م �ي��ة وق�ي�م��ة امل �ك��ان ال� ��ذي يقام
فيه.
ويف ال�ن��زال الرئي�سي الثاين تغلب
العراقي علي طالب على مناف�سه
امل �� �ص��ري حم �م��ود م ��ان ��دو ،يف وزن
ال��دي��ك ،باال�ست�سالم ،بينما تفوق
امل�صري حممد العويل على املغربي
�شاكر ح��اج ح��دو يف وزن اخلفيف،
فيما ف��از ال�سوري و�سام �أن��ور على
العراقي عي�سى �سامل بقرار احلكام
يف وزن الديك.
ويف نزال ال�سيدات حققت امل�صرية
ه ��اي ��دي �أح� �م ��د �أول ف� ��وز ل �ه��ا يف
االح �ت�راف بتغلبها ع�ل��ى الهندية

جيت غو�شي باال�ست�سالم.
من ناحيته يقول الالعب الإماراتي
هادي عمر احل�سيني يف ت�صريحات
ع �ق��ب ال �ت �ت��وي��ج ب � ��وزن ال ��ذب ��اب ��ة :
�سعادتي ال تو�صف بتحقيق �إجناز
ج��دي��د يف م���س�يرت��ي االحرتافية
هذا هو الإجناز الرابع يف م�شواري
االح �ت ��رايف ،و� �س �ي �ك��ون داف� ��ع كبري
مل��زي��د م��ن الأل �ق��اب والإجن � ��ازات يف
الفرتة املقبلة".
وتابع الالعب :ح�ضور والدي معي
للمرة الأوىل يف املناف�سات زاد من
حما�ستي واعطاين دافعا كبريا من
�أجل الفوز بالنزال".
و�أ� � �ض� ��اف الإم � ��ارات � ��ي ه � ��ادي عمر
احل�سيني ":اع �ت �ق��د ان �ن��ي كتبت
التاريخ يف �صالة االحتاد �آرينا بعد
ال �ف��وز لأ��ص�ب��ح �أول �إم��ارات��ي يتوج
بلقب داخ��ل ال�صالة ال�ت��ي �شهدت
نزاالت يو اف �سي ،و�س�أعمل جاهدا
على تقدمي الأف�ضل ،خا�صة و�أنني
ت �ف��رغ��ت مت��ام��ا ل�ل�ع�ب��ة بالتواجد
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
عرب ن��ادي "ايه كي ايه" وهو �أكرب
الأندية العاملية يف الفنون القتالية،
حيث تعد فر�صة ك�ب�يرة بالن�سبة

يل من �أج��ل رف��ع ا�سم الإم ��ارات يف
خمتلف املحافل الدولية.
واخ�ت�ت�م��ت ي��وم اجل�م�ع��ة مناف�سات
ال�ن���س�خ��ة الإف��ري �ق �ي��ة الأوىل من
بطولة " حماربي الإمارات " للفنون
القتالية املختلطة ( ،)25و�أقيمت
للمرة الأوىل ب�صالة االحت��اد �أرينا
بجزيرة يا�س يف العا�صمة �أبوظبي،
مب���ش��ارك��ة  20م �ق��ات� ً
لا ومقاتلة،
خا�ضوا  10ن��زاالت مثرية جتاوب
معها اجلمهور لت�ؤكد انطالقتها
الواعدة.
وتقام مناف�سات "حماربي الإمارات"
بن�سختني �إفريقية وعربية ،حيث
�أقيمت الن�سخة الإفريقية للمرة
الأوىل� ،أما الن�سخة العربية والتي
تنطلق م�ساء �أم�س الأول ال�سبت.
وا��س�ت�ط��اع ال �ك��ام�يروين جورلي�س
دي��ا ال�ف��وز ب��ال�ن��زال الرئي�سي على
ح�ساب اجل�ن��وب �أف��ري�ق��ي �سنديلي
ماجنيجيال ،ب�إجماع احلكام يف وزن
الري�شة.
ح �� �ض��ر م �ن��اف �� �س��ات ال � �ي ��وم الأول
للبطولة �سعادة حممد ب��ن دملوك
ال �ظ��اه��ري رئ �ي ����س جل �ن��ة الفنون
ال� �ق� �ت ��ال� �ي ��ة يف احت � � ��اد الإم � � � � ��ارات

ل �ل �ج��وج �ي �ت �� �س��و وال � � � �ـ MMA
،ال�بري�ط��اين ك��ري��ث ب ��راوان رئي�س
الإحت ��اد ال ��دويل للفنون القتالية
املختلطة وو� �س��ام �أب ��ي ن ��ادر ع�ضو
جم �ل ����س �إدارة االحت � � ��اد ال � ��دويل
للفنون القتالية املختلطة واملدير
الإقليمي لآ�سيا ،فيما توج الفائزين
ف � � ��ؤاد دروي� �� ��ش امل ��دي ��ر التنفيذي
ل�شركة باملز الريا�ضية ،وا�سطورة
اجلوجيت�سو رينزو جراي�سي.
بينما فاز العب جزر القمر �سمري
فايدين على املغربي ه�شام ر�شيد
بال�ضربة القا�ضية الفنية يف وزن
ال ��دي ��ك ،وت �غ �ل��ب امل �� �ص��ري �إ�سالم
� �س �ي��اح��ة ع �ل��ى ال �ن �ي �ج�ي�ري دي ��دي
ال��ون��و بال�ضربة القا�ضية الفنية
يف وزن املتو�سط ،فيما فاز امل�صري
�أح�م��د �سامي،على املغربي ي�سري
ال�ق��روع��ي ب �ق��رار احل �ك��ام ب�ع��د �أداء
متقارب.
ومت �ك��ن امل �غ��رب��ي ��س�ف�ي��ان بوكي�شو
م��ن ال �ف��وز ع�ل��ى ال�ن�ي�ج�يري بيلو
ادي �ت��و ع��ن ط��ري��ق اخل�ن�ق��ة الفنية
يف وزن الثقيل ،وت�ف��وق الكنغويل
ج��ون �ث��ان ب��و� �س��وك��و ع �ل��ى امل�صري
حممد ح�سن بال�ضربة القا�ضية،

وف��از الكامريوين ويل�سون فاريال
على ال�سنغايل دميبا �سيك يف وزن
اخلفيف.
و� �ض �م��ن ن � ��زال ال �� �س �ي��دات تغلبت
ال�ن�ي�ج�يري��ة �أي� ��وين رازافيار�سون
ع�ل��ى ال�ك��ام�يرون�ي��ة �أل�ي����س ب�إجماع
احلكام يف وزن الديك.
ب��دوره �أ�شاد ا�سطورة اجلوجيت�سو
العاملي رينزو جراي�سي على النجاح
الالفت للن�سخة الأفريقية الأوىل
م��ن ب�ط��ول��ة "حماربي الإمارات"
وامل���س�ت��وي��ات الفنية ال�ت��ي �أظهرها
الالعبني خالل ال�ن��زاالت ،معتربا
�أن � �ه� ��ا ب� ��داي� ��ة م �ب �� �ش��رة مل ��زي ��د من
البطوالت الإفريقية خالل الفرتة
املقبلة.
ويقول جراي�سي �أن جميع املقاتلني
يف الن�سخة الأوىل ك��ان��وا رائعني
للغاية رغ��م م�شاركتهم لأول ملرة،
ل �ق��د �أث� �ب� �ت ��وا �أن� �ه ��م ق � � ��ادرون على
ال�سري نحو االح�تراف ب�شكل كبري
ومنظم.
و�أ�� � �ش � ��اد ا�� �س� �ط ��ورة اجلوجيت�سو
ج��راي �� �س��ي مب ��ا ت �ق��دم��ه الإم� � ��ارات
ل �ل��أل � �ع� ��اب ال �ق �ت ��ال �ي ��ة املختلطة
واجل��وج �ي �ت �� �س��و م� ��� �ش�ي�راً �إىل �أن
�أبوظبي قامت بعمل رائع ب�إطالق
�سل�سلة "حماربي الإمارات" مما
يعني �أن م�ستقبل ه��ذه الريا�ضة
�سوف يكون مزدهراً يف الإمارات .
�أعرب املقاتل الكامريوين جورلي�س
دي��ا ال�ف��ائ��ز ب��ال�ن��زال الرئي�سي عن
ف �خ ��رة مب � �ب� ��ادرة دول � ��ة الإم � � ��ارات
ب ��إط�ل�اق الن�سخة الإف��ري�ق�ي��ة من
"حماربي الإمارات" موجها �شكره
�إىل ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ع�ل��ى العمل
ال��رائ��ع ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه م��ن �أجل
توفري كافة �سبل الراحة لالعبني،
وك��ذل��ك رغبتها يف ك�شف املواهب
الإفريقية.
و�أكد الالعب �أن تواجده يف �أبوظبي
فخر كبري له لأنه يعلم جيدا �أهمية
هذه املدينة يف الفنون القتالية وما
حتظى به من اهتمام عاملي يف هذا
اجلانب ،معربا عن �سعادته بالفوز
ال ��ذي ح�ق�ق��ه يف ال�ن���س�خ��ة الأوىل،
وك ��ذل ��ك ال ��دع ��م ال � ��ذي ل �ق �ي��ه من
اجلماهري املتواجدة.
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برعاية حمدان بن زايد ..

الإعالن عن قائمة امل�شاركني يف رايل �أبوظبي ال�صحراوي
احلدث الإماراتي الأ�سطوري ي�ستقطب قائمة مناف�سني عاملية قوية
•• �أبوظبي -الفجر

برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ،ينطلق رايل �أبوظبي ال�صحراوي يف ن�سخته احلادية والثالثني
خالل الفرتة من  10 – 5مار�س املقبل.
�أعلنت منظمة الإم��ارات لل�سيارات وال��دراج��ات النارية ،الهيئة املنظمة
لرايل �أبوظبي ال�صحراوي� ،أم�س عن قائمة امل�شاركني يف احلدث  ،و�ضمت
القائمة نخبة من �أف�ضل ال�سائقني وال��دراج�ين يف العامل مما ي�ضيف
ف�ص ً
ال جديداً المعاً لق�صة جناحه الطويلة الباهرة.
ً
و�ضمت القائمة  132مت�سابقا من جميع �أنحاء العامل �سيتجمعون يف
عا�صمة الإمارات العربية املتحدة للم�شاركة يف اجلولة الثانية من بطولة
العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة لل�سيارات (فيا) والدراجات النارية
(فيم) اجلديدة والتي �ستنطلق من حلبة مر�سى يا�س يف  6مار�س.
ويت�صدر القائمة البطل املدافع عن اللقب نا�صر العطية الذي �سينطلق
يف الطليعة بعد فوزه بلقب اجلولة الأوىل من البطولة ،ويطمح القطري
ان ي�صبح �أول بطل راليات يت ّوج بلقب البطولة اجلديدة و�سيقود �سيارة
تويوتا هايلوك�س يف الرايل الذي يعترب �أحد خم�سة راليات نخبة ت�شكل
بطولة العامل للراليات ال�صحراوية اجلديدة.
وت�ضم قائمة ال�سيارات � 38سيارة ،وي�شكل الفرن�سي �سيب�ستيان لوب
الفائز بلقب بطولة العامل للراليات ت�سع مرات وي�شارك للمرة الأوىل يف

رايل �أبوظبي ال�صحراوي ب�سيارة برودرايف هانرت �أكرب مناف�س للعطية
على لقب البطولة ،وك��ان ل��وب ق��د ح��ل ثانياً خلف القطري يف فاحتة
جوالت البطولة رايل داكار.
من جانبه يطمح ال�سائق الفرن�سي �ستيفان بيرتهان�سل لتحقيق انت�صار
قيا�سي بلقب ال�سيارات للمرة ال�سابعة على منت �سيارة (�أودي �آر �أ�س �إي-
ترون) يف الن�سخة احلادية والثالثني من رايل �أبوظبي ال�صحراوي الذي
يعد جميع املت�سابقني مبناف�سات مليئة بالإثارة والت�شويق طوال خم�سة
�أيام عرب الكتبان الرملية العمالقة يف �صحراء منطقة الظفرة مبناظرها
الطبيعية اخلالبة.
رحب خالد بن �سليم ،رئي�س منظمة الإمارات لل�سيارات
ويف هذا ال�سياقّ ،
والدراجات النارية ،املنتخب حديثاً ،ببطولة العامل للراليات ال�صحراوية
الطويلة لل�سيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) اجلديدة يف الإمارات
العربية املتحدة للمرة الأوىل قائ ً
ال "نحن متمح�سون للرتحيب بهذه
البطولة التي متثل بداية حقبة جديدة للراليات ال�صحراوية الطويلة،
ونتطلع ُقدماً لبناء م�ستقبل قوي ومزدهر لهذه الريا�ضة".
ومن �أبرز امل�شاركني يف الرايل ال�سائق ال�سعودي يزيد الراجحي ب�سيارة
تويوتا ،والبولندي جاكوب برزيغون�سكي ب�سيارة ميني ،والفرن�سي ماثيو
�سريادوري ب�سيارة �سين�شوري �سي �آر  ،6واالرجنتيني �سيبا�ستيان هالبرين
ب�سيارة تويوتا.
و�سين�ضم للمناف�سة �أي�ضاً الإماراتي يحيى بالهلي الذي �سينطلق �ضمن

الع�شرة الأوائ��ل ب�سيارة ني�سان بيك �أب ،ويحتفي ه��ذا العام مب�شاركته
بن�سبة  100%برايل وطنه ال�صحراوي منذ انطالقته حتى الآن.
وتزخر قائمة امل�شاركني يف احلدث بالبعديد من �أبطال العامل للدراجات
ال�ن��اري��ة مب��ا فيهم ال ��دراج النم�ساوي ماثيا�س وال�ك�نر ال��ذي ي�ع��ود �إىل
الإمارات للدفاع عن لقبه الذي حققه يف نوفمرب املا�ضي على منت دراجة
كيه تي �أم.
وال يوجد دراج يعرف خبايا وطبيعة ال�صحراء االم��ارات�ي��ة يف منطقة
الظفرة �أف�ضل من �سام �سوندرالند ،الذي يت�صدر ترتيب بطولة العامل
ويطمح لتحقيق انت�صاره الثالث يف الرايل على منت دراجة كيه تي �أم.
وك��ان �سوندرالند ق��د ف��از يف يناير املا�ضي بلقب رايل داك��ار للدراجات
النارية لأول مرة لفريق غازغاز فاكتوري ري�سينغ تيم.
وي �� �ش��ارك �أي���ض��ا ال� ��دراج اال� �س�ت�رايل ت��وب��ي ب��راي����س ب��دراج��ة ك�ي��ه ت��ي �أم
وال��دراج الت�شيلي بابلو كوينتانيال بدراجة هوندا ،وكالهما ف��از بلقب
الدراجات النارية ويعودان �أمال بتحقيق الفوز مرة ثانية .ويعترب الدراج
الأرجنتيني كيفن بينافيدي�س وجها م�ألوفاً يف الرايل و�سيقود دراجة كيه
تي �أم مع �شقيقه لو�شيانو بدراجة هو�سكفارنا.
ويحظى رايل �أبوظبي ال�صحراوي بدعم ديوان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ،والقوات امل�سلحة للإمارات العربية املتحدة ،وجمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ،و�شركة �أدن��وك للتوزيع ،وحلبة مر�سى يا�س ،وجزيرة يا�س،
وطريان �أبوظبي ،واال�سعاف الوطني ،وتويوتا الفطيم ،و�شرطة �أبوظبي،

وبلدية �أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي للتوزيع ،وبلدية منطقة الظفرة ،ومياه
العني ،وقناة �أبوظبي الريا�ضية ،والدفاع املدين ،و(تدوير) مركز �أبوظبي
لإدارة النفايات.
و�أ�صبح رايل �أبوظبي ال�صحراوي يف الأعوام الأخرية من�صة عاملية بارزة
ل�سيارات ال��رايل خفيفة ال��وزن وال�ت��ي ت�شكل ج��زءاً مهماً يف البطولة.
وي�شهد هذا العام م�شاركة � 16سيارة من مناذج تي  3بروتوتيب يت�صدرها
�سيارة كان – �أم مافريك اك�س  3ويقودها ال�سائق الت�شيلي فران�سي�سكو
لوبيز كونرتادو و�سيارة �أوفردرايف او تي  3ويقودها اال�سبانية كري�ستينا
جوترييز والأمريكي �سيث كوينتريو.
وترحب فئة تي  4التناف�سية باملراكز الثالثة الأوىل احلالية يف ترتيب
هذه الفئة وهم الأمريكي �أو�سنت جونز والليتواين روكا�س با�سيو�سكا
وال �ب��ول �ن��دي م��اري��ك غ��وك��زال وي �� �ش��ارك جميعهم ب���س�ي��ارات ك ��ان – �أم
مافريك.
وتختتم فئة �سيارات ال��دف��ع الرباعي بال�شاحنات اجل�ب��ارة التي تعترب
تقليدياً ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري ل�ف��رق ال��رال�ي��ات ال�صحراوية كمركبات دعم
جم �ه��زة ب��ال �ك��ام��ل وت �ن��اف ����س ��ض�م��ن جم �م��وع��ة ت��ي  5وي �ق��وده��ا ثالثي
جمهورية الت�شيك مارتن ما�سيك وتوما�سيك فرانتي�سك وديفيد �سفاندا
اللذين يتطلعون لتعزيز �صدارتهم يف ال�سل�سلة والتفوق على الهولنديني
كي�س كولني وواتر دي جراف وخي�س بريت فان اودن ،و�سيقود الفريقني
�شاحنات �إيفيك ب�أور�ستار.

قبل نهائي بطولة زايد بن هزاع بن زايد لأكادمييات �أ�شبال الكرة اليوم يف نادي �أبوظبي
•• �أيوظبي-الفجر

تقام اعتبارا من اخلام�سة من م�ساء
ال �ي��وم االث �ن�ي�ن مب�لاع��ب �أكادميية
ن ��ادي �أب ��و ظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي مبنطقة
امل�شرف يف �أب��و ظبي مباريات الدور
قبل النهائي لبطولة ك��أ���س ال�شيخ
زاي ��د ب��ن ه ��زاع ب��ن زاي ��د �آل نهيان،
الثانية ع�شرة لأك��ادمي�ي��ات الأ�شبال
حتت  14و� 12سنة ،والتي ينظمها
ن��ادي �أب��و ظبي الريا�ضي وب�إ�شراف
جمل�س �أب ��و ظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي والتي
تختتم ي��وم غ��د ال�ث�لاث��اء الأول من
�شهر مار�س.
وت �� �ش �ه��د ج ��ول ��ة ال� �ي ��وم ل �ف �ئ��ة حتت
�12سنة مواجهات قوية لفرق املربع
ال��ذه �ب��ي وال �ت ��ي ت �ب ��د�أ ب �ل �ق��اء فريق هزمية مع فريق �أكادميية كرة القدم يلتقي فريق اكادميية با�س مت�صدر
اك��ادمي�ي��ة ن��ادي �أب��و ظبي الريا�ضي للجميع و�صيف املجموعة الثانية ،املجموعة الثانية لفئة حتت � 12سنة
م �ت �� �ص��در امل �ج �م��وع��ة الأوىل ب ��دون ويف امل � �ب� ��اراة ال �ث��ان �ي��ة ل �ت �ل��ك الفئة مع فريق اكادميية �سلي�ساو و�صيف

املجموعة الأوىل ،ويت�أهل الفائزان
للنهائي الذهبي واخلا�سران لتحديد
املركز الثالث وذلك يوم غد الثالثاء

فريق �أكادميية كرة القدم للجميع.
�أم ��ا ف�ئ��ة حت��ت � 14سنة فيلتقي يف
ال ��دور ق�ب��ل ال�ن�ه��ائ��ي ع�ن��د ال�ساد�سة
م���س��اء ال �ي��وم ف��ري��ق ن ��ادي �أب ��و ظبي
الريا�ضي مت�صدر املجموعة الأوىل
ل �ت �ل��ك ال �ف �ئ��ة م ��ع اك ��ادمي� �ي ��ة ت ��راك
ويف الثانية يتقابل ف��ري��ق اكادميية
�� �ش ��ام� �ب� �ي ��ون م� �ت� ��� �ص ��در املجموعة
الثانية لتلك الفئة م��ع فريق نادي
ال��دع��م ال��ري��ا��ض��ي وي�ت��أه��ل الفائزان
للعب على امل��رك��زي��ن الأول والثاين
واخلا�سران على برونزية تلك الفئة
م�سكا للبطولة  ،وكانت نتائج اجلولة
اخلتامية لتلك الفئة ،قد �شهدت فوز
فريق ن��ادي �أب��و ظبي الريا�ضي على
الدعم الريا�ضي  ،1-3كما فاز فريق
.3-1
الفئة قد �شهدت فوز ن��ادي �أب��و ظبي �أه � ��داف ،ك�م��ا ف ��از ف��ري��ق ��س�ف��ن على �أك��ادمي �ي��ة ��ش��ام�ب�ي��ون ع�ل��ى �سلي�ساو
وكانت نتائج اجلولة الثالثة يف ختام على فريق �شتوتغارت  ،2-6وتعادل �أكادميية با�س بهدف نظيف وبنف�س  ،1-2و��ش�ت��وت�غ��ارت ع�ل��ى ال�شهامة
م �ب��اري��ات ال � ��دور ال �ت �م �ه �ي��دي لتلك �سلي�ساو م��ع اك��ادمي �ي��ة ت ��راك بدون ال�ن�ت�ي�ج��ة ف ��از ف��ري��ق ال���ش�ه��ام��ة على  ،0-3وتراك على با�س .2-3

م�شروع بطل «ا�سكيت» ا�سمه حممد �أحمد بن ح�شر
«الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي» و« »NBAيطلقان
ابن فطي�س واحلمادي يت�صدران اليوم االفتتاحي لبطولة رماية الأطباق
�أول دوري نا�شئني لكرة ال�سلة يف الإمارات
��ش�ه��د ال �ي ��وم االف �ت �ت��اح��ي للبطولة
الثالثة لرماية الأطباق التي ينظمها
احتاد الإمارات للرماية �ضمن خطة
ن�شاط  2022عدة ظواهر ت�ستحق
الإ� �ش��ارة والإ� �ش��ادة معا خا�صة على
�صعيد رماية الأطباق من الأب��راج "
اال�سكيت" فقد ك�شفت عن مولد جنم
�صاعد جديد هو م�شروع بطل ا�سمه
ال�شيخ "حممد بن �أحمد بن ح�شر"
ال � ��ذي � �س��رق الأ� � �ض� ��واء م ��ن الكبار
ب�سبب الأداء املده�ش والذي تفوق به
على رماة �سبقوه �سنا وممار�سة للعبة
رغم عدم جتاوزه الـ 12ربيعا ليثبت
مقولة �أن "ابن الوز عوام".
�أم��ا ع��ن النتائج العامة فقد ت�صدر
ال� ��رام� ��ي � �س �ي��ف ب ��ن ف �ط �ي ����س رم ��اة
اال�سكيت بر�صيد  71طبقا وتاله
يف املركز الثاين الرامي عبيد م�صبح
بن �ضاوي بر�صيد  70طبقا وجاء
ال� ��رام� ��ي حم �م��د ح �� �س��ن يف املركز
الثالث بر�صيد  68طبقا ثم الرامي
ال��واع��د �سامل ب��ن ح��م راب�ع��ا بر�صيد
 57طبقا ثم النا�شئ ال�شيخ حممد
بن �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم بر�صيد
 52طبقا ثم حممد عبد اهلل الكعبي
بر�صيد  49طبقا.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د رم��اي��ة الأط� �ب ��اق من
احل �ف��رة " الرتاب" ت���ص��در الرامي
�أحمد يحيى احلمادي الرماة بر�صيد

•• �أبوظبي-وام:

 70ط�ب�ق��ا ي�ل�ي��ه يف امل��رك��ز الثاين
ك ��ل م ��ن ال ��رام ��ي ح �م��د ب ��ن جمرن
بر�صيد 69طبقا ثم وليد العرياين
وال ��رام ��ي ي �ح �ي��ى امل� �ه�ي�ري و �سيف
ال�شام�سي يف املركز الثالث بر�صيد
 68طبقا ثم ظاهر العرياين �ساد�سا
بر�صيد  65طبقا ثم م�شعل البناي
بر�صيد  63طبقا ثم عمر الور�شو
وخالد حرقو�س بر�صيد  60طبقا
ث��م م �ب��ارك احل��و��س�ن��ي بر�صيد 58
طبقا ثم ال�شيخ حممد بن دملوك �آل
مكتوم و�سهيل الكتبي بر�صيد 57
طبقا ثم زه�ير الكعبي بر�صيد 51
طبقا ثم عواد النعيمي بر�صيد 46

طبقا .
ويف ب �ط��ول��ة ال�ن��ا��ش�ئ�ين ف �ق��د انفرد
بال�صدارة �أح�م��د قحطان النعيمي
بر�صيد  61طبقا وت�ل�اه يف املركز
ال �ث��اين �أح �م��د ب��ن جم ��رن بر�صيد
 59طبقا ثم حممد �سعيد بن حم
بر�صيد  57طبقا ثم حمد الكعبي
بر�صيد  44طبقا وانفردت الرامية
ع��ائ���ش��ة حم�م��د ال�ي��ا��س��ي بال�صدارة
يف فئة ال�سيدات بر�صيد  59طبقا
وت �ل �ت �ه��ا ف��اط �م��ة م� �ب ��ارك يف املركز
الثاين بر�صيد  56طبقا .
ه� ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ح���ص�ي�ل��ة ال ��رم ��اة يف
اجل� � ��والت ال� �ث�ل�اث االوىل و�سوف

ت�ستكمل يف ال�ي��وم ال�ث��اين اجلولتني
الرابعة واخلام�سة ليتم ت�أهل �أف�ضل
�ستة رماة اىل النهائيات .
على �صعيد �آخر عقد احتاد الإمارات
للرماية اجتماعا تن�سيقيا مع الرماة
ال��ذي��ن مت اخ�ت�ي��اره��م للم�شاركة يف
بطولة ك�أ�س العامل لرماية الأطباق
بقرب�ص خ�لال ال�ف�ترة م��ن الثامن
وحتى التا�سع ع�شر من �شهر مار�س
امل �ق �ب��ل ح �ي��ث مت خ�ل��ال االجتماع
بحث االط�لاع على الرتتيبات التي
ات �خ��ذه��ا االحت � ��اد وم ��وع ��د امل �غ ��ادرة
وال� �ع ��ودة ل�ك��ل ف��ري��ق م��ن اال�سكيت
والرتاب.

�أعلنت دائ��رة الثقافة و ال�سياحة � -أب��وظ�ب��ي و ال��راب�ط��ة الوطنية لكرة
ال�سلة الأمريكية �إطالق دوري النا�شئني لكرة ال�سلة "جونيور �إن بي �إيه"
يف �أبوظبي و ال��ذي يقام للمرة الأوىل يف دول��ة الإم��ارات مب�شاركة 450
طالباً وطالبة ت�تراوح �أعمارهم بني  11و 14عاماً من  30مدر�سة يف
العا�صمة.
وتبد�أ مناف�سات الدوري يوم ال�سبت  5مار�س وت�ستمر حتى النهائيات يوم
ال�سبت  21مايو املقبل.
ونظمت الدائرة والرابطة ام�س حفل افتتاح ال��دوري ومهرجان اختيار
العبي ف��رق امل��دار���س يف مدينة زاي��د الريا�ضية وح�صل ال�لاع�ب��ون على
قم�صان ر�سمية حتمل �شعار ال��راب�ط��ة الرت��دائ�ه��ا �أث �ن��اء امل �ب��اري��ات ،قبل
م�شاركتهم يف جل�سات لتطوير مهارات كرة ال�سلة ،وم�سابقات وحتديات
متنوعة.
ح�ضر احلدث كل من معايل حممد خليفة املبارك ،رئي�س دائرة الثقافة
و ال�سياحة – �أبوظبي ،ورالف ريفريا ،املدير العام للرابطة الوطنية لكرة
ال�سلة الأمريكية يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط� ،إىل جانب الأ�سطورة �صاحب
امل�شاركات الع�شر يف مباراة كل جنوم ال��دوري الأمريكي كاليد دريك�سلر،
الذي التقى الطلبة والطالبات وتبادل معهم احلوار.
و يتناف�س يف �أول دوري نا�شئني لكرة ال�سلة "جونيور �إن بي �إيه" يف �أبوظبي،
ال��ذي يعترب ج��زءاً من برنامج الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية
لتطوير املواهب النا�شئة على امل�ستوى العاملي 20 ..فريقاً يف ق�سم الطلبة،
و 10فرق يف ق�سم الطالبات ،على �أن تتم زيادة عددها يف ال�سنوات املقبلة.
و يندرج دوري النا�شئني �ضمن اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية رائ��دة متتد
ل�سنوات عديدة وقعتها دائ��رة الثقافة و ال�سياحة�-أبوظبي مع الرابطة
الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية و التي ت�ست�ضيف مبوجبها العا�صمة
الإماراتية مباريات متهيدية من دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني
"" "NBAللمرة الأوىل يف منطقة اخلليج العربي خالل �شهر �أكتوبر
 .2022وتت�ضمن االتفاقية �أي���ض�اً �إق��ام��ة جت��ارب تفاعلية للجمهور
بح�ضور جنوم كرة ال�سلة الأمريكية احلاليني واملعتزلني ،و�إطالق �سل�سلة
جل�سات من�صة ا�ست�شارات اللياقة البدنية "�إن بي �إيه فيت" ،وتنظيم دوري
الريا�ضات الإلكرتونية .NBA 2K League

و قال معايل حممد املبارك" :ي�شرفنا ا�ست�ضافة �أول دوري نا�شئني لكرة
ال�سلة "جونيور �إن ب��ي �إيه" يف الإم ��ارات ،وال��ذي ي�شكل م�صدراً لإلهام
النا�شئني والنا�شئات يف العا�صمة ،وحتفيزهم لال�ستمتاع مبمار�سة هذه
اللعبة ذات ال�شعبية الكبرية .و �أ�ضاف معاليه  ":ن�ش�أت حمباً لكرة ال�سلة
و�أدرك مت��ام�اً �أن�ه��ا ريا�ضة رائ�ع��ة مفعمة باحلما�س و املناف�سة و القيم
الإيجابية كما �أنها جتمع الثقافات وتوحد املجتمعات ،وتنمي مهارات العمل
اجلماعي والقيادة ،وت�شجع �أمن��اط احلياة ال�صحية وممار�سة الريا�ضة،
وتخلق ذك��ري��ات ال تن�سى و جميعها م��ن القيم املت�أ�صلة يف �أب��وظ�ب��ي ..و
نتطلع مل�شاركة �شغفنا بكرة ال�سلة  ..العامل ،والتعاون مع الرابطة لتطوير
�أجيال من املواهب ال�شابة".
ي�أتي دوري النا�شئني لكرة ال�سلة "جونيور �إن بي �إيه" �ضمن مبادرات
الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية على امل�ستوى العاملي ،والتي تتيح
املجال �أم��ام الفتيان والفتيات لتعلم �أ�سا�سيات كرة ال�سلة وقيمها ،مبا يف
ذلك العمل اجلماعي واالحرتام والإ�صرار والروح الريا�ضية .و توفر هذه
املبادرة من�صة الكت�شاف وتنمية مهارات النا�شئني ،ودعم املدربني والآباء
وم�ساعدتهم على رعاية املواهب الواعدة.
و يهدف دوري النا�شئني لكرة ال�سلة "جونيور �إن بي �إيه" يف �أبوظبي �إىل
تر�سيخ القيم امل�شرتكة التي جتمع ال��دائ��رة و الرابطة عرب تعزيز روح
القيادة و �إتاحة فر�ص مت�ساوية للجميع و الإلهام عن طريق املباريات و
الفعاليات و اجلل�سات اال�ست�شارية و التدريبية �إىل جانب ت�شجيع ال�شباب
على اتباع �أ�سلوب حياة �صحي وممار�سة الريا�ضة.
و خالل مو�سم  ،2022-2021ي�ستقطب دوري النا�شئني لكرة ال�سلة
"جونيور �إن بي �إيه" حوايل  37,000العب يف  28دولة ب�أوروبا وال�شرق
الأو�سط.
و يف �إط ��ار ال���ش��راك��ة ب�ين دائ ��رة الثقافة وال���س�ي��اح��ة�-أب��وظ�ب��ي والرابطة
الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية� ،أ�صبحت ال��دائ��رة من خ�لال مبادرتها
الرتويجية ال�سياحية "زوروا �أبوظبي" ،الوجهة ال�سياحية وال�شريك
الر�سمي للرابطة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أوروبا وال�صني.
يذكر �أن �أبوظبي ت�ست�ضيف مباراتني متهيديتني من دوري ك��رة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني " "NBAخ�لال �شهر �أكتوبر  ،2022على �أن
يتم الإعالن عن الفرق امل�شاركة الحقاً ..وميكن الت�سجيل للح�صول على
�أحدث امل�ستجدات عرب .NBA.com/abudhabi
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 33فعالية ريا�ضية مبقر �إك�سبو  2020دبي بالتزامن مع فعالية امل�شي الرئي�سية

«فريق العمل التنفيذي لليوم الريا�ضي الوطني» يناق�ش حت�ضريات انطالق ن�سخته ال�سابعة
•• دبي-وام:

18

عقد فريق العمل التنفيذي لليوم الريا�ضي الوطني اجتماعه الدوري
ا�ستعدادا النطالق الن�سخة ال�سابعة من احلدث الأربعاء املقبل من خالل
الفعالية الرئي�سية ب�إك�سبو  2020دبي والتي مت الإعالن عنها م�ؤخرا� ،إذ
تبد�أ يف متام ال�ساعة التا�سعة من يوم احلدث مل�سافة  3كيلومرتات م�شيا مع
وجود العديد من الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية امل�صاحبة مبقر احلدث
وعددها  33فعالية ريا�ضية متنوعة ،مت تخ�صي�صها لت�شمل جميع الفئات
واملراحل العمرية.

ت��ر�أ���س االج�ت�م��اع ال�شيخ امل�ه�ن��د���س ��س��امل ب��ن �سلطان القا�سمي بح�ضور
املهند�سة عزة بنت �سليمان الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية
للجنة الأوملبية الوطنية و�أع�ضاء فريق العمل �أحمد الرئي�سي ممثال عن
�إم��ارة عجمان ،وفهد عبداهلل بن جمعة عن �إم��ارة ر�أ���س اخليمة ،وعبداهلل
�سامل قنزول عن �إمارة �أم القيوين ،وطالل الها�شمي من جمل�س �أبوظبي
ال��ري��ا��ض��ي ،و�سعيد ع�ل��ي ال�ع��اج��ل وي��ا��س��ر ال��دوخ��ي م��ن جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي ،وعنود �سعيد الفال�سي من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،و�صالح
ح�سن احلمادي من وزارة تنمية املجتمع ،و�أحمد بركات العبدويل من الهيئة
العامة للريا�ضة ،والنقيب حميد خمي�س ماجد �آل علي من احتاد ال�شرطة

الريا�ضي ،وفاطمة الرئي�سي من جلنة الإمارات للريا�ضة الن�سائية ،وحممد
�سعيد بن دروي�ش املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية ..و ح�ضر من
الهيئة العامة للريا�ضة حميد املهريي مدير االت�صال احلكومي ومنرية
�صفر رئي�س ق�سم الإعالم والت�سويق واالنتاج الفني ،و�أحالم �أحمد رئي�س
ق�سم العالقات العامة.
واطلع احل�ضور على �آخ��ر امل�ستجدات ب�ش�أن اال�ستعدادات والتح�ضريات
املتعلقة باحلدث ت�أكيدا على ر�سالة �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية ،رئي�س اللجنة العليا ملبادرة اليوم
الريا�ضي الوطني ب�ش�أن �أهمية م�شاركة جميع فئات املجتمع وممار�سة

برعاية حمدان بن زايد

«�أبوظبي للريا�ضات البحرية» ينظم اجلولة الأوىل
من «�أبوظبي الكربى ل�صيد الكنعد» مار�س املقبل
•• �أبوظبي-وام:

برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل
احل��اك��م يف م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ،ي�ن�ظ��م ن ��ادي �أبوظبي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة اجل��ول��ة الأوىل م��ن بطولة
�أبوظبي الكربى ل�صيد الكنعد خالل الفرتة من 3
اىل  6مار�س املقبل.
وم��ن املتوقع �أن ت�شهد البطولة مناف�سة كبرية بني
ك��اف��ة امل���ش��ارك�ين م��ن ال���ش�ب��اب وحم �ب��ي ال���ص�ي��د على
م�ستوى الدولة.
و�أعلن النادي عن فتح باب الت�سجيل للبطولة حيث
�سينطلق امل�شاركون يف رحلة البحث عن الوزن الأكرب
ل�سمك الكنعد يف خمتلف مياه الإم��ارات مع تطبيق
ك��اف��ة ال�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح ال�ت��ي مت و�ضعها م��ن قبل
اللجنة التحكيمية اخلا�صة بالبطولة.
وك��ان��ت بطولة �أبوظبي ال�ك�برى ل�صيد الكنعد التي
�أقيمت املو�سم املا�ضي قد حظيت مب�شاركة كبرية يف
خمتلف جوالتها ،ومن املتوقع و�صول �أعداد امل�سجلني
لأرقام قيا�سية يف اجلولة االفتتاحية من املو�سم.
ووجه �أحمد ثاين الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة

النادي الع�ضو املنتدب ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان على رع��اي�ت��ه ال�ك��رمي��ة ومتابعته
لكافة الفعاليات والأن�شطة التي تقام يف مدن منطقة
الظفرة ،م�ؤكدا دعم املوروث البحري وكل ما من �ش�أنه
زيادة �شعبية الريا�ضة البحرية يف الإمارات.
وق ��ال" :نفخر ب��دع��م ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة وت��وف�ير ك��ل امل �ق��وم��ات ال�ت��ي ت�ضمن جناح
البطولة والو�صول بها للم�ستويات الأعلى من النجاح
والتفوق الفني".
ورحب �أحمد ثاين با�ستمرار املو�سم البحري وتنظيم
البطوالت املتنوعة للنادي ب�شكل �أ�سبوعي ،وبعودة
بطولة الكنعد التي تعد من البطوالت املف�ضلة لدى
�أو�ساط البحارة والنواخذة وال�شبان يف الإمارات.
و�أ�ضاف" :نقبل الآن على مغامرة جديدة يف ا�ستك�شاف
الأوزان الأعلى ونامو�س التحدي بني الأبطال ،ونتوقع
�إقباال كبريا يف الت�سجيل ،والبطولة بد�أت منذ حلظة
فتح باب الت�سجيل واعتماد امل�شاركة".
واعلن النادي انه �سيكون هناك اجتماع مع املت�سابقني
الح�ق��ا قبل ان�ط�لاق البطولة ل�شرح ك��اف��ة تفا�صيل
وقوانني اجلولة و�أهم اللوائح التي يجب اتباعها.

الأن�شطة الريا�ضية بهدف تعزيز منط احلياة ال�صحي وتبني الريا�ضة
ك�أ�سلوب حياة .كما اطلع فريق العمل التنفيذي مل�ب��ادرة اليوم الريا�ضي
الوطني على �سري الفعالية الرئي�سية يف �إك�سبو  2020دبي حيث ي�شهد
ختام فعالية امل�شي �إجراء اللقاءات ال�صحفية والتلفزيونية مع امل�شاركني،
وت�سليم امليداليات وال ��دروع ال�ت��ذك��اري��ة ،و�إج ��راء بع�ض ال�ع��رو���ض الفنية
للريا�ضات مع تواجد العديد من جنوم الريا�ضة ال�سابقني.
ت�ضم الفعاليات الريا�ضية امل�صاحبة يف �إك�سبو  2020دبي �أن�شطة خمتلفة
مثل كرة القدم ،وكرة ال�سلة ،والكرة الطائرة ،والري�شة الطائرة ،واليوجا
لل�سيدات ،والدراجات� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من الأن�شطة البدنية.

ختام مناف�سات بطولة �أكادمييات
كرة القدم يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

اختتم جمل�س ال�شارقة الريا�ضي �أم����س الأول مبنتزه
ال�شارقة الوطني مناف�سات بطولة �أكادمييات كرة القدم
اخلا�صة التي �أقيمت لفئتى  13و� 15سنة مب�شاركة 12
فريقا.
و فاز فريق احلريف ببطولة حتت  13عاما وحل فريق
ان�سبايرمي يف املركز الثاين ثم فريق تايجر يف املركز
الثالث بينما ف��از فريق ان�سبايرمي ببطولة حتت 15
عاما تاله فريق فالكون باملركز الثاين ثم ريت�ش تارجيت
يف املركز الثالث.
�شهد اخل �ت��ام و ت�ت��وي��ج ال�ف��ائ��زي��ن ��س�ع��ادة عي�سى هالل
احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي و�سعادة عبد
اهلل ب��ن �سلطان ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي ورئي�س جلنة الإحرتاف و نبيل حممد عا�شور
مدير �إدارة �ش�ؤون الريا�ضة والتطوير ،و�إبراهيم �سيف
بن غافان رئي�س اللجنة املنظمة و جا�سم الدوخي ع�ضو
اللجنة املنظمة و�أع�ضاء اللجنة .
و مت تتويج الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل بالك�ؤو�س
وامليداليات الذهبية و الف�ضية و الربونزية و بالن�سبة
للجوائز اخلا�صة لفئة ف��رق � 13سنة  ،ح�صل مهدي
العربي م��درب �أكادميية يا�س على جائزة �أف�ضل مدرب
و�أحمد يا�سر من فريق ان�سبايرمي على جائزة �أف�ضل
الع��ب فيما ذهبت جائزة �أف�ضل حار�س مرمى لالعب
معاذ ال�سيد من فريق احلريف .

و تقا�سم الثنائي �سلطان �أحمد من فريق ريت�ش تارجيت
وح�ك�م��ت حم�م��د م��ن ف��ري��ق ان���س�ب��اي��رم��ي ج��ائ��زة هداف
البطولة بر�صيد "� "5أه ��داف لكل منهما فيما فازت
�أكادميية تايجر بجائزة �أف�ضل �أكادميية .
و بالن�سبة للجوائز اخلا�صة بفئة فرق � 15سنة ح�صل
من�صور حم�ب��وب م��درب �أك��ادمي�ي��ة فالكون على جائزة
�أف���ض��ل م ��درب و�أح �م��د ��ش��ري��ف م��ن ف��ري��ق ف��ال�ك��ون على
جائزة �أف�ضل الع��ب  ،فيما ذهبت جائزة �أف�ضل حار�س
مرمى لالعب حممد �إمام من فريق تايجر .
و توج حممد املازمي العب ريت�ش تارجيت بجائزة هداف
ال�ب�ط��ول��ة ب��ر��ص�ي��د "� "8أه� ��داف فيما ف ��ازت �أكادميية
فالكون بجائزة �أف�ضل �أكادميية .
ومت يف ح�ف��ل اخل �ت��ام ت�ك��رمي �إب��راه �ي��م �سيف ب��ن غافان
رئ�ي����س اللجنة املنظمة و خ��ال��د ال��دوخ��ي رئ�ي����س جلنة
احلكام وجا�سم الدوخي من اللجنة التنظيمية و �أ�شرف
حممد رئي�س اللجنة الفنية وحممد حجازي من اللجنة
الإدارية .
و �أثنى �سعادة عي�سى هالل على جناح البطولة م�شيدا
بحما�س الالعبني و امل�ستويات العالية للفرق و املناف�سة
القوية التي �صنعت �إثارة كبرية و �أفرزت مواهب �صاعدة
مميزة من الفئتني.
و �أعرب نبيل حممد عا�شور عن �سعادته بنجاح البطولة
وق��وة املناف�سة وهن�أ الفائزين وق��ال �إنها حققت الهدف
منها ب�ف��رز ع��دد ك�ب�ير م��ن ال�لاع�ب�ين يف امل�سابقتني و
التعرف على الدور الذي تقوم به الأكادمييات اخلا�صة.

مبابي يعادل �إبراهيموفيت�ش ويقود �سان جرمان للفوز �صحة �أبوظبي بطال لـ «ك�أ�س �أبوظبي للكريكيت »T20
�أ�صبح كيليان مبابي ثاين �أف�ضل هداف يف تاريخ باري�س �سان جرمان عندما
قاد وليونيل مي�سي فريقهما للعودة �إىل �سكة االنت�صارات واالقرتاب �أكرث
من ا�ستعادة لقب الدوري الفرن�سي لكرة القدم ،بعدما �صنع االرجنتيني
هدفيَ زميله يف الفوز  1-3على �ضيفه �سانت �إتيان �ضمن مناف�سات املرحلة
ال�ساد�سة والع�شرين.
وك��ان فريق العا�صمة مُ ني بخ�سارة مفاجئة � 3-1ضد م�ضيفه نانت يف
املرحلة املا�ضية رغ��م م�شاركة الثالثي مي�سي-مبابي-الربازيلي نيمار
�أ�سا�سيني ،للمرة الثانية فقط يف الدوري هذا املو�سم.
وفاج�أ ال�ضيوف �أ�صحاب الأر�ض بهدف مبكر من الغابوين ديني�س بوانغا
�إثر هفوة من الربتغايل دانيلو برييرا ( )16الذي عو�ض خط�أه بت�سجيل
الهدف الثالث ( )52بعد �أن �سجل مبابي قبل وبعد اال�سرتاحة (42
و.)47
ً
وبات مبابي ثاين �أف�ضل هداف يف تاريخ �سان جرمان مع  156هدفا يف
جميع امل�سابقات معاد ًال رقم ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ،فيما يرتبع
االوروغ��وي��اين �إدين�سون كافاين على عر�ش االف�ضل يف تاريخ النادي مع
 200هدف.
ورفع فريق املدرب االرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو ر�صيده اىل  62نقطة
على ُبعد  16نقطة ع��ن ك��ل م��ن ني�س املتعادل م��ع �سرتا�سبورغ ال�سبت
ومر�سيليا الذي يلعب مع م�ضيفه تروا .
وي�سري ف��ري��ق العا�صمة بثبات نحو ا�ستعادة اللقب
ال��ذي خ�سره ل�صالح ليل املو�سم الفائت ،رغ��م �أن
ه��دف��ه االه ��م ي�ب�ق��ى حت�ق�ي��ق ل�ق��ب دوري �أبطال
�أوروب��ا للمرة االوىل يف تاريخه بعد �أن ف�شل يف
ذلك يف �أول نهائي و�صل له قبل عامني عندما
�سقط �ضد بايرن ميونيخ االملاين �صفر.-1
وق��ال امل��داف��ع بري�سنيل كيمبيمبي بعد الفوز
لقناة "كانال بلو�س"" :مل يكن ال���ش��وط االول
��س�ه�لا ،ل��دي�ن��ا ن��واق ����ص ف �ن �ي��ة ...جن�ح�ن��ا يف
ت�صحيح الأم ��ور بعد اال�سرتاحة
وق�م�ن��ا مب��ا ي�ت��وج��ب علينا
للعودة يف النتيجة.

ندرك �أنه لدينا جودة على امل�ستويني الهجومي والدفاعي".
وك��ان �سان جرمان حقق انت�صا ًرا قات ً
ال على ري��ال مدريد بف�ضل هدف
مت�أخر ملبابي يف ذهاب الدور ثمن النهائي من امل�سابقة القارية منت�صف
اال�سبوع املا�ضي ،على �أن يتواجها �إيا ًبا يف العا�صمة اال�سبانية يف � 9آذار/
مار�س املقبل.
وافتتح �سانت �إتيان النتيجة عندما افتك بوانغا الكرة من برييرا �أمام
م�شارف منطقة املناف�س و�سدد بي�سراه من داخلها ك��رة قوية اىل ي�سار
احلار�س االيطايل جانلويجي دوناروما (.)16
�إ ّال �أنّ �سان جرمان فر�ض �أف�ضلية رغم حماوالت للخ�صم � ً
أي�ضا وت�صدى
احلار�س لركلة ثابتة بعيدة نفذها مي�سي ( ،)33قبل �أن ينجح يف معادلة
النتيجة عندما مرر االرجنتيني كرة بينية رائعة بني عدة العبني ،انطلق
نحوها مبابي اىل داخ��ل املنطقة على اجلهة اليمنى و�سددها يف املرمى
(.)42
وتعاون الثنائي جمددًا مطلع ال�شوط الثاين عندما قام مي�سي مبراوغة
العديد من الالعبني بلقطة رائعة ذكرت ب�أجماده مع بر�شلونة اال�سباين
الذي و�صل منه مطلع املو�سم احلايل ،ومررها اىل الدويل الفرن�سي تابعها
يف ال�شباك (.)47
ولعب مبابي دور املمر ه��ذه امل��رة عندما رف��ع م��ن م�شارف املنطقة على
اجلهة الي�سرى كرة رائعة باجلهة اخلارجية لقدمه اليمنى نحو القائم
الثاين تابعها برييرا ر�أ�سية يف ال�شباك (.)52
ووا��ص��ل �سان ج��رم��ان هجماته و�أ� �ص��اب ك��ل م��ن نيمار والهولندي
جورجينيو فينالدوم القائم ( 79و.)3+90
�أما �سانت �إتيان الذي قدم م�ستويات مميزة م�ؤخ ًرا خولته اخلروج
من منطقة الهبوط بعد ثالثة انت�صارات توال ًيا وتعادل اال�سبوع
الفائت ،عاد اىل الهزائم مع  22نقطة يف املركز ال�ساد�س ع�شر.
و�صمد ني�س الذي لعب طيلة ال�شوط الثاين بع�شرة العبني �أمام
م�ضيفه �سرتا�سبورغ بف�ضل ت��أل��ق احل��ار���س الأرجنتيني والرت
بينيتي�س وخرج بالتعادل ال�سلبي ليتقدم اىل املركز الثاين.
�أما �سرتا�سبورغ فف�شل يف الإف��ادة من التفوق العددي واخلروج
بالنقاط الثالث ما كان �سريفعه اىل املركز الثالث،
وب��ات يف ر�صيده  43نقطة يف املركز اخلام�س
ب �ف ��ارق الأه � � ��داف ع ��ن ري ��ن ال ��راب ��ع الفائز
اجلمعة  2-4على م�ضيفه مونبلييه.
ُ
وط��رد ال�برازي�ل��ي دان�ت��ي قائد ني�س يف
الدقيقة  48بعد �إنذار ثانٍ .
و�أكد ني�س �أنه االف�ضل دفاع ًيا
يف ال� � � � ��دوري ،ح �ت ��ى بع�شرة
الع � �ب�ي��ن ،ب� �ع ��د �أن تلقت
��ش�ب��اك��ه  21ه��د ًف��ا يف 26
م� �ب ��اراة ،م�ن�ه��ا  7فقط
خارج �أر�ضه.
وك � ��ان � ��ت ه � � ��ذه امل� � �ب � ��اراة
�آخ ��ر حت���ض�ير ل�ن�ي����س قبل
مواجهة فري�ساي من الهواة
(ال��درج��ة ال��راب �ع��ة) يف ن�صف
نهائي امل�سابقة املحلية الثالثاء،
ويف ح ��ال ف ��وزه ��س�ي�خ��و���ض املباراة
النهائية للمرة االوىل بعد ربع قرن من
فوزه على غانغان عام  1997عندما حقق لقبه
الثالث واالخري.
وق � ��ادت امل� �ب ��اراة احل �ك �م��ة ��س�ت�ي�ف��اين ف ��راب ��ار التي
وجهت البطاقة احلمراء اىل الهولندي جا�سنت
كلويفرت على مقاعد ال�ب��دالء يف الدقيقة 85
ب�سبب اعرتا�ضه على �أح��د القرارات وذل��ك بعد
خروجه يف الدقيقة  65من �أر�ض امللعب.

•  4مالعب بي�ضاوية جديدة تعزز البنية التحتية لنادي �أبوظبي للكريكيت
• عارف العواين :خطة تطوير كريكيت النا�شئني واملجتمعي ت�سري على الطريق ال�صحيح

•• �أبوظبي-وام:

ح �ق �ق��ت ال �ن �� �س �خ��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة من
ب� �ط ��ول ��ة ك� � ��أ� � ��س �أب � ��وظ � �ب � ��ي T20
املجتمعية للكريكيت ،ال�ت��ي نظمها
نادي �أبوظبي للكريكيت بالتعاون مع
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي واختتمت
مناف�ساتها اال�سبوع املا�ضي ،جناحات
ك �ب�ي�رة ،ح��اف�ل��ة ب ��الإث ��ارة والتناف�س
القوي و�سط م�شاركة  28فريقا.
ومت ّكن فريق دائرة ال�صحة ب�أبوظبي
م ��ن ال� �ف ��وز ب �ل �ق��ب ك� ��أ� ��س �أبوظبي"
 ،"T20ع �ق��ب ف � ��وزه ع �ل��ى فريق
الكريكيت مب�ست�شفى "�إل �إل �إت�ش"
يف املباراة النهائية ،التي �أقيمت على
ملعب نادي �أبوظبي للكريكيت.
ويحر�ص جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
ون��ادي �أبوظبي للكريكيت من خالل
ه��ذه البطولة ،ملوا�صلة خطط ن�شر
ال�ل�ع�ب��ة ب�ي�ن خم�ت�ل��ف ف �ئ��ات املجتمع
وا� �س �ت �ق �ط��اب ن �خ �ب��ة م ��ن الالعبني
املميزين ل�صفوف املنتخب الوطني،
كجزء م��ن ا�سرتاتيجيتهما لتطوير
هذه الريا�ضة يف الإم��ارات ،ويف �إطار
عملية �إعادة هيكلة الكريكيت حمليا،
التي مت �إطالقها نهاية عام 2021
يف �أبوظبي .وقال عارف حمد العواين
�أمني عام جمل�س �أبوظبي الريا�ضي:

"�سعداء مب�شاهدة الكريكيت املجتمعي
وهو يحتل مكانة متقدمة يف �أبوظبي،
واخل� �ط ��وة ال �ق ��ادم ��ة ل �ت �ط��وي��ر هذه
الريا�ضة ت�ستهدف حتقيق التفاعل
املجتمعي مع كافة مناف�ساتها ،ومن
�أج� ��ل ذل ��ك ال �ت ��زم جم�ل����س �أبوظبي
الريا�ضي ون��ادي �أبوظبي للكريكيت
ب�إن�شاء �أربعة مالعب بي�ضاوية ال�شكل
خم�ص�صة لأفراد املجتمع".
و�أ�� � � � �ض � � � ��اف" :يهدف ال� �ت� �ط ��وي ��ر
اال�سرتاتيجي لبنية حتتية ريا�ضية
عاملية امل�ستوى يف �أبوظبي� ،إىل تقدمي
�أف�ضل ع��رو���ض الكريكيت يف العامل
لالعبني النا�شئني و�أف� ��راد املجتمع
ب�شكل ع��امّ ،ونحن �سعداء لأن م�سار

ت�ط��وي��ر ل�ع�ب��ة ال�ك��ري�ك�ي��ت املجتمعي،
وال�لاع �ب�ين ال���ص�غ��ار ،وب��رام��ج نادي
�أبوظبي ت�سري وفق اخلطة املر�سومة
وبلغت �أ�شواط متقدمة نحو الهدف
املن�شود" .م ��ن ج �ه �ت��ه ي� ��أم ��ل مات
ب��وت���ش��ر ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لنادي
�أب��وظ�ب��ي للكريكيت �أن ي�سهم جناح
ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة يف ت�ق��دمي امل��زي��د من
فر�ص التطوير لريا�ضة الكريكيت يف
الإم��ارات على كا ّفة امل�ستويات .وقال
بوت�شر" :تعتمد ر�ؤيتنا اال�سرتاتيجية
ال� �ت� �ط ��وي ��ري ��ة ل � �ع ��ام  2022على
حت �� �سي��ن ق ��درت� �ن ��ا ع �ل��ى ا�ست�ضافة
بطوالت تناف�سية للنا�شئني والكبار
با�ستمرار يف نادي �أبوظبي للكريكيت،

وا� �س �ت �� �ض��اف��ة امل ��زي ��د م ��ن البطوالت
الدولية ،ويعد التزام جمل�س �أبوظبي
ال��ري��ا� �ض��ي الأخ �ي��ر امل�ت�ع�ل��ق بالبنية
التحتية هو املفتاح لهذه الر�ؤية ،حيث
يتيح ل�ن��ا الآن ال�ع�م��ل يف وق��ت واحد
على مالعب الكريكيت من الدرجة
الأوىل ..وب � ��د�أ ذل ��ك ب�ب�ط��ول��ة ك�أ�س
�أبوظبي  T20املجتمعية ،فيما ي�ضم
مو�سمنا املقبل  7بطوالت ،ما ي�سهم
يف ن�شر اللعبة ويحفز �أف��راد املجتمع
ع�ل��ى مم��ار��س�ت�ه��ا وحت�ق�ي��ق �أحالمهم
من خالل براجمنا التي متثل فريق
�أب��وظ�ب��ي يف لعبة الكريكيت T10،
 T20، T50وما فوق مع �شركائنا
يف جمل�س الإمارات للكريكيت.

اجلولة الـ 17لدوري املحرتفني

العني يعزز �صدارته و ال�شارقة يفك االرتباط مع �شباب الأهلي
•• �أبوظبي -وام:

اختتمت �أم�س الأول ال�سبت مناف�سات اجلولة ال�سابعة ع�شرة من دوري �أدنوك
للمحرتفني والتي �شهدت عددا من املفاج�أت والأرق��ام .فقد وا�صل " العني "
حفاظه على �صدارة امل�سابقة يالحقه الوحدة فيما وا�صلت الفرق متذيلة جدول
الرتتيب �إهدار النقاط ،عدا خورفكان الذي حقق الفوز على الن�صر يف حني عاد
اجلزيرة لالنت�صارات بعد تعرثه اجلولة املا�ضية �أمام الن�صر .وتر�صد "وكالة
�أنباء الإمارات"  /وام /يف التقرير التايل �أبرز �أرقام و�إح�صائيات اجلولة� .شهدت
اجلولة �إقامة  7مواجهات على مدار يومني ،حتقق فيها الفوز كلها و مل يح�ضر
التعادل الإيجابي �أو ال�سلبي ،فيما كان الفتا �أن جميع الفرق التي حققت الفوز
حافظت على �شباكها نظيفة عدا الوحدة الذي فاز على الو�صل بهدفني مقابل
هدف لتتلقى �شباكه هدفا وحيدا ويظل حمافظا على ف��ارق النقاط الـ 6مع
العني املت�صدر .ويف قمة مباريات اجلولة ا�ستطاع ال�شارقة �أن يفك ارتباط
النقاط مع �شباب الأهلي بعدما ف��از عليه يف الدقائق الأخ�يرة بهدف �سجله
الالعب ماركو�س ميلوين من ركلة جزاء لي�ضيف ال�شارقة  3نقاط يف ر�صيده و
ي�صل �إىل  33نقطة باملركز الثالث خلف الوحدة ،ويتجمد ر�صيد �شباب الأهلي
عند  30نقطة .و بفوز ال�شارقة و�صل الفريق �إىل  17مباراة متتالية دون �أي
خ�سارة منها  16مباراة مع مدربه الروماين �أوالريو كوزمني ..فيما حقق �شباب
الأهلي رقما �سلبيا للمرة الأوىل منذ مو�سم  2010حيث مل ي�ستطع �أن يحقق

الفوز خ��ارج �أر�ضه يف  8مباريات متتالية .و �شهدت مباريات اجلولة ت�سجيل
 18هدفا كان �أكرثها يف لقاء خورفكان والن�صر بعدما فاز خورفكان برباعية
نظيفة ليعود لالنت�صارات بعد غياب دام 7ج��والت فقد كان الفوز الأخ�ير له
ه��ذا املو�سم �أم��ام العروبة باجلولة التا�سعة .كما �شهدت املباريات احت�ساب 3
ركالت جزاء كانت للعني والو�صل وال�شارقة مت ت�سجيلها جميعها ،فيما �شهدت
�أي�ضا ا�شهار  34بطاقة �صفراء ،وبطاقة حمراء واحدة كانت من ن�صيب خالد
عمرب العب الإمارات ،وكان فريق الن�صر الوحيد الذي مل يح�صل العبوه على
�أي بطاقات .وبالن�سبة لرتتيب الهدافني فقد وا�صل البا كودجو العب العني
حفاظه على ال�صدارة بـ 17هدفا ،يليه عمر خريبني العب الوحدة  11هدفا،
ثم جواو بيدور العب الوحدة � 9أهداف ،مت�ساويا مع �أنطونيو خو�سيه "توزي"
العب الن�صر بالعدد نف�سه وخام�سا جاء �سيبا�ستيان تيجايل العب الن�صر بـ8
�أهداف .وجاء جدول الرتتيب عقب نهاية اجلولة مت�ضمنا العني يف ال�صدارة
 42نقطة ،والوحدة يف املركز الثاين  36نقطة ،وال�شارقة يف املركز الثالث 33
نقطة ،و�شباب الأهلي يف املركز الرابع  30نقطة ،واجلزيرة يف املركز اخلام�س
 29نقطة ،وعجمان يف املركز ال�ساد�س  25نقطة ،والن�صر يف املركز ال�سابع 22
نقطة ،والو�صل يف املركز الثامن  22نقطة ،وبني يا�س يف املركز التا�سع 22
نقطة ،واحتاد كلباء يف املركز العا�شر  18نقطة ،وخورفكان يف املركز احلادي
ع�شر  18نقطة ،والظفرة يف املركز الثاين ع�شر  11نقطة ،والعروبة يف املركز
الثالث ع�شر  9نقاط ،والإمارات يف املركز الرابع ع�شر والأخري  6نقاط.
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جزيرة يا�س حتتفل باليوم
الوطنــي الكويتـي الـــ 61
�أ��ض��اءت جزيرة يا�س ،الوجهة الرتفيهية يف �أبوظبي ،معاملها ال�سياحية
باللون الأحمر والأخ�ضر والأبي�ض احتفا ًء باليوم الوطني لدولة الكويت.
وت��واك��ب جزيرة يا�س ه��ده املنا�سبة اال�ستثنائية بتحويل مناطق اجلذب
الرئي�سية لها يف اجلزيرة �إىل اللون الأحمر والأخ�ضر والأبي�ض ،مبا يف
ذلك عامل فرياري �أبوظبي ،ويا�س ووتروورلد �أبوظبي ،وعامل وارنر براذرز
�أبوظبي ،و كالمي �أبوظبي ،ويا�س مول ،وفنادق يا�س بالزا ،بالإ�ضافة �إىل
االحتاد �أرينا وفندق دبليو �أبوظبي  -جزيرة يا�س.

19
19
املدينة امل�ستدامة حت�صد �أربع جوائز ذهبية عن م�شاريعها يف دبي عمرو دياب وكاظم ال�ساهر يحييان ليايل يا�س يف �شهر مايو
ح�صلت املدينة امل�ستدامة ،العالمة
ال �ت �ج��اري��ة ال� ��رائ� ��دة يف ب �ن ��اء مدن
امل �� �س �ت �ق �ب��ل امل �� �س �ت��دام��ة منخف�ضة
الكربون على �أرب��ع ج��وائ��ز مرموقة
خ�ل�ال ح�ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز عقارات
اخل�ل�ي��ج  ،2022ت �ق��دي��راً لدورها
يف تلبية �أع �ل��ى م�ع��اي�ير اال�ستدامة
البيئية ،االجتماعية واالقت�صادية
م � ��ن خ� �ل ��ال م� ��� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا يف دب ��ي
وال� ��� �ش ��ارق ��ة .ح �ي��ث م �ن �ح��ت جوائز
عقارات اخلليج املدينة امل�ستدامة يف
دبي اجلائزة الذهبية عن فئتي �إ�سعاد
العمالء و م�ب��ادرة جت��رب��ة العمالء،
وه��و تكرمي ا�ستحقه امل�شروع الذي
ي�ق�ط�ن��ه �أك�ث�ر م��ن � 3000شخ�ص
من 67ج �ن �� �س �ي��ة خم �ت �ل �ف��ة ،نظراً
للحلول واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات املبتكرة
التي مت اعتمادها لتح�سني جودة حياة
ال�سكان وتقليل ب�صمتهم الكربونية،
ب��الإ��ض��اف��ة لتحقيق ت��وف�ير ك�ب�ير يف
م�صاريف اخلدمات وال�صيانة.

ك� �م ��ا ح �� �ص �ل��ت م ��دي� �ن ��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة
امل�ستدامة ،وه��ي �أول م�شروع �سكني
م �� �س �ت��دام يف �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،على
ج��ائ��زت��ي �أف �� �ض��ل م �� �ش��روع ع �ق��اري و
�أف���ض��ل م���ش��روع م���س�ت��دام �أخ���ض��ر يف

حفال ً
اليف ني�شن تنظم ً
ً
مبا�شرا
غنائيا
لفرقة مارون فايف ال�شهرية يف �أبوظبي

ك�شفت اليف ني�شن ال�شرق الأو�سط بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة
 �أبوظبي ،وجزيرة يا�س ،وجهة الرتفيه والت�سلية الرائدة يف �أبوظبي ،عن�إقامة حفل غنائي لفرقة مو�سيقى الروك والبوب مارون فايف احلائزة على
عدة جوائز جرامي ،يوم  6مايو املقبل يف االحتاد �أرينا ،يف �إطار جولتهم
الفنية الأوىل يف ال�شرق الأو�سط .و�شهدت حفالت مارون فايف ال�سابقة
يف الإمارات �إقبا ًال الفتاً ل ُت�ص ّنف بني �أ�سرع العرو�ض مبيعاً للتذاكر ،ومن
املتوقع �أن يحظى احلفل املرتقب مب�ستويات �إقبال مماثلة.
وت�سجل اجلولة الفنية الأوىل للفرقة يف ال�شرق الأو�سط �إقامة �أول حفل
مو�سيقي �ضخم بطاقة ا�ستيعابية كاملة يف الدولة.

ني�سان تن�ض ّم �إىل �شركاء �إك�سبو 2020
دبي يف افتتاح بوابة اال�ستدامة

�شهدت ني�سان حمطة الفتة �أخرى يف م�سريتها منذ انطالق �إك�سبو 2020
دبي حيث �شاركت يف احتفال ح�صري جمع ال�شركاء الفتتاح بوابة اال�ستدامة
ال�شهرية يف الفعالية التي �ستختتم يف  31مار�س  .2022وقد �ش ّكل احلدث
فر�صة فريدة لالحتفال ب��زوار �إك�سبو والرتحيب بهم يف الفعالية الدولية
التي جذبت �أك�ثر م��ن  15مليون زائ��ر حتى الآن منذ انطالقها .وترا َفق
االحتفال بهذه املنا�سبة مع عرو�ض تقليدية �إماراتية مب�شاركة �شخ�ص ّيتي
�إك�سبو ،را�شد ولطيفة .و�ش ّكل احل��دث من�صة لتالقي �شركاء �إك�سبو ،ومن
بينهم ني�سان ،حيث �أبدوا التزامهم جتاه �إك�سبو  2020دبي ودولة الإمارات
العربية املتحدة .وب�صفتها ال�شريك الر�سمي لقطاع ال�سيارات لإك�سبو 2020
دبي ،ا�ستخدمت ني�سان هذه املن�صة لعر�ض ر�ؤيتها امل�شرتكة يف �إر�ساء م�ستقبل
�أكرث ا�ستدامة للجميع ،متا�شياً مع هدف ال�شركة املتمثل ب�إثراء حياة الإن�سان
من خالل التكنولوجيا واالبتكارات التي تر ّكز عليه.

مربوك قدوم
املولودة اليازية

رزق رع ��د ط�ل�ال ال�صيعري
مب� ��ول� ��ودة ج� ��دي� ��دة �أ�سماها
اليازية و الفرحة ال ت�سع الأب
و الأم مب�ن��ا��س�ب��ة ق��دوم �ه��ا يف
ه��ذا التاريخ املميز ي��وم -22
 2022-2مب�ست�شفى توام
مبدينة العني جعلها اهلل قرة
�أع�ي�ن وال��دي �ه��ا و م��ن الأبناء
ال�صاحلني تهنئة خا�صة من
الأهل و الأقارب و الأ�صدقاء .

املنطقة ،ن�ظ��راً لت�صميمها امل�ستدام
وال�صديق للبيئة حيث �سيتم ت�شغيل
امل ��دي �ن ��ة ك �ل �ي �اً ب��ال �ط��اق��ة املتجددة
ال�ت��ي يتم �إنتاجها بوا�سطة الألواح
ال���ش�م���س�ي��ة ،م��ع �إع� ��ادة ت��دوي��ر املياه

والنفايات ،كما �ستجري فيها زراعة
معظم املنتجات الزراعية با�ستخدام
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة يف البيوت
اخل���ض��راء� ،إ��ض��اف��ة الع�ت�م��اد و�سائل
ال�ن�ق��ل امل���س�ت��دام��ة وت��وف�ير حمطات

�أعلنت جزيرة يا�س� ،إح��دى �أبرز
وجهات الت�سلية والرتفيه الرائدة
يف ال� �ع ��امل ،ع��ن �إح� �ي ��اء الفنانني
ال �ع��امل �ي�ي�ن ع� �م ��رو دي� � ��اب وكاظم
ال �� �س��اه��ر �أوىل ف �ع��ال �ي��ات �سل�سلة
ح� �ف�ل�ات ل� �ي ��ايل ي ��ا� ��س ال �ق ��ادم ��ة
التي ُتقام يف �صالة االحت��اد �أرينا
على م��دى ي��وم�ين يف �شهر مايو،
وذلك بالتعاون مع دائ��رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي� ،إم بي �سي
غروب و�سيابرو.
وي� �ق� �دّم ال �ف �ن��ان امل �� �ص��ري الأك�ث�ر
مبي ًعا يف ال���ش��رق الأو� �س��ط عمرو
دي � ��اب جل �م �ه��وره جم �م��وع � ًة من
�أ�شهر �أغانيه الكال�سيكية مثل نور
العني ،متلي معاك و ليلي نهاري
ي ��وم ال �ث�لاث��اء  3م��اي��و .ويحظى
ع�م��رو دي��اب ب�شعبية ك�ب�يرة لدى
ج �م �ه��ور امل��و��س�ي�ق��ى ال �ع��رب �ي��ة من
جميع الأج�ي��ال �إذ يتميز بابتكاره
لأ�سلوبه املو�سيقي اخلا�ص الذي

ي�ج�م��ع ب�ي�ن الإي� �ق ��اع ��ات الغربية
وامل�صرية؛ ومتتد م�سريته الفنية
ع�ل��ى م��دى ع� �دّة ع�ق��ود ق� �دّم فيها
�أج �م��ل الأغ � ��اين ،وال �ت��ي ُترجمت

�أ�صالة ن�صري تطرب �ضيوف القرية العاملية
يف �أم�ســـية مو�سـيقية من قلب الروائــع

ت�ألقت النجمة ال�سورية �أ�صالة ن�صري يوم �أم�س ب�أدائها اال�ستثنائي على امل�سرح الرئي�سي للقرية العاملية� ،أحد �أهم
املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة .ومت تنظيم احلفل
املو�سيقي يف ال�شرق الأو�سط
الرتفيهي واالنتاج والتوزيع
بالتعاون مع روتانا ،ال�شركة الرائدة يف جمال الإع�لام
ّ
ّ
واخلليج العربي ،حيث �أطربت �أ�صالة ن�صري احلا�ضرين مع باقة من �أجمل �أغانيها التي تنال �إعجاب املاليني يف
الوطن العربي مثل بنت �أكابر و �شامخ و �أكرت.
و�أظهر اجلمهور حما�ساً ا�ستثنائياً خالل الأم�سية الغنائية التي �أحيتها �أمل��ع و�أ�شهر جنمة يف العامل العربي على
الإطالق ،حيث غ ّنت �أ�صالة ن�صري مع املعجبني جمموعة من �أغانيها الأكرث �شعبية من �ألبومها الأول لو تعرفوه،
بالإ�ضافة �إىل الأغنيات الأ�شهر من �ألبومها الأخري مهتمة بالتفا�صيل الذي نالت عند �إطالقه جائزة �أف�ضل مغنية
عربية.
ويعترب هذا احلفل املو�سيقي الأحدث� ،ضمن جمموعة رائعة من جتارب الرتفيه احلية التي تقدمها القرية العاملية،
عرب ا�ست�ضافة �أهم النجوم العامليني ،لالحتفال بالدول والثقافات العاملية على م�سرحها الرئي�سي.

�أ�سبوع املو�ضة للت�صميم والإبداع يف جمال الأزياء يف منطقة ال�شرق الأو�سط  26-20مار�س
بعد النجاح املذهل ال��ذي حقق ُه حفل اختتام فعاليات �أ�سبوع املو�ضة
يف ال�شـــــرق الأو�ســــط يف دي�سمرب املـــا�ضي من عام  ،2021من املقرر
الآن �أن ي�ست�ضيف �أ�ســــبوع املو�ضـــــة يف ال�شــــرق الأو�سط خالل حفل ِه
االفتتاحي الربوفي�ســـــور جيمي �شـــــو ،وذل��ك يف الفرتة من � 26إىل
 30مار�س من عام  2022يف قلب
�إمارة دبي املت�ألقة.
� �س �ت �ق��ام جم �م��وع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة الفعاليات
ال �ف �خ �م��ة ل� �ع ��رو� ��ض الت�صاميم
والأزي��اء الراقية على م��دار خم�سة
�أي ��ام مم�ي��زة يف قلب امل��دي�ن��ة �ضمن
ج � ��دول الأع � �م� ��ال امل ��زدح ��م ملدينة
دب��ي لل��إعل��ام .ه��ذا و�سي�ست�ضيف
احل� ��دث الأب � ��رز م��ن ن��وع � ِه �أتيليه
ك��وت��ور م��ن قبل الأ��س�ط��ورة العاملي
ال � ��ذي ي�ح�ظ��ى ب ��إع �ج��اب اجلميع
ال�ب�روف �ي �� �س��ور ج �ي �م��ي ت �� �ش��و �أوب� ��ي
وال� � ��ذي � �س �ي �ق��وم ب �ب ��دء الربنامج
��ش�خ���ص�ي��ا� ،إ� �ض��اف � ًة اىل م�شــــاركة
ُن�خ�ب�ـ�ـ�ـ�ـ��ه رائ �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة م ��ن امل�صممني
امل�ح�ل�ي�ين وال �ع��امل �ي�ين ال�ستعرا�ض
ت�صاميم الأزيـــــاء الراقية ،والذي
مت� ��ت ت �ن �ظ �ي��م ف� �ع ��ال� �ي ��ات ��ه ب�شكل
يتما�شى م��ع ج �ه��ود دب��ي الوا�سعة
لدعم خمتلف القطاعات يف مرحلة
م��ا ب �ع��د ال ��وب ��اء ال �ع��امل��ي ،ور�ؤيتها
الر�شيدة الهادفة �إىل دعم املواهب
يف خمتلف امل�ج��االت ومنها الأزياء
وكذلك االقت�صاد الإبداعي.

وبهذه املنا�سبة علق الربوفي�سور �شو عن ُم�شاركت ِه يف �أ�سبوع املو�ضة :
بعد ه��ذه الفرتة الطويلة ملرحلة ما بعد ال��وب��اء العاملي ،متكنا �أخرياً
من االجتماع مرة �أخرى يف �أ�سبوع املو�ضة يف ال�شرق الأو�سط� ،أنا �سعيد
وفخور ب�أن �أكون جزءاً من هذه النُ�سخة االفتتاحية لأ�سبوع املو�ضة يف
ال�شرق الأو��س��ط يف دب��ي بعد حفل
االخ �ت �ت��ام امل ��ذه ��ل ال � ��ذي �أُق� �ي ��م يف
دي�سمرب املا�ضي من ع��ام .2021
�إن ��ش�ع��وري ب��الأم��ل �أ��ص�ب��ح �أق ��وى
م ��ن �أي وق ��ت م �� �ض��ى ،والي�سعني
االن�ت�ظ��ار لأل�ت�ق��ي ب�ك��م جميعا من
�أج ��ل �إ� �س �ت �ع��را���ض جم�م��وع��ة �أزي ��اء
وت�صاميم �أتيليه كوتور التي ُقمنا
ب�إن�شائها مع جمموعة من العمالء
املميزين يف املنطقة ،والتي �سيتم
ع��ر��ض�ه��ا لأول م ��رة خ�ل�ال �أ�سبوع
املو�ضة يف ال�شرق الأو�سط يف دبي.
ومن جانب ِه قال �سيمون جي لوجاتو،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجل�س
املو�ضة يف ال�شرق الأو�سط :
ُي���ش��رف�ن��ا �إح �� �ض��ار �أت�ي�ل�ي��ه كوتور
اىل دب� ��ي م ��ن ق �ب��ل الربوفي�سور
ج �ي �م��ي ت �� �ش��و .ون �ت��وج��ه بخال�ص
ال�شكر للربوفي�سور ت�شو والرئي�س
التنفيذي ال�سيد ي��و .ونتطلع �إىل
ا�ستقبالهم جميعاً يف دبي واالطالع
على جمموعة �أزي��اء �أتيليه كوتور
اجلديدة والتي من �ش�أنها �أن حتظى
ب�إعجاب جماهرينا بالت�أكيد .

�إىل  7ل � �غ ��ات خم �ت �ل �ف��ة و�أع � � ��اد
غ �ن��ائ �ه��ا ال �ع ��دي ��د م ��ن الفنانني
ح��ول ال �ع��امل .ت�ب��د�أ �أ��س�ع��ار تذاكر
احلفلة من  150دره��م �إماراتي،

ومي � �ك� ��ن احل � �� � �ص ��ول ع �ل �ي �ه��ا عن
طريق املوقع الإلكرتوين www.
 etihadarena.aeاب � �ت� ��دا ًء
م��ن  24ف�براي��ر ال�ساعة 4:00

ذا �أوتلت فيليدج متنح فر�صة الفوز
ب�سيارة ت�سال Tesla Model 3
تعترب ذا �أوتلت فيليدج الوجهة املثاليّة
لال�ستمتاع بت�سوق منتجات العالمات
التجارية العاملية ب�أ�سعا ٍر رائعة ،حيث
�سيحظى املت�سوقون م��ن �سكان دبي
وزواره� ��ا ع�ل��ى ف��ر��ص��ة ل�ل�ف��وز ب�سيارة
ت�سال  ،Tesla Model 3وذلك
�ضمن حملة ج��دي��دة للوجهة تهدف
�إىل �إث � ��راء جت ��ارب ال � ��زوار وتر�سيخ
م �ك��ان��ة دب� ��ي ع �ل��ى خ ��ارط ��ة الت�سوق
العاملية .ففي الأي��ام من  15فرباير
حتى  27مار�س� ،سيح�صل املت�سوقون
الذين ينفقون �أكرث من  400درهماً
ع�ل��ى ب�ط��اق��ات ل��دخ��ول ال�سحب على
�سيارة ت�سال ،Tesla Model 3
وذل��ك من خالل �إب��راز الفواتري عند
�أي من من�صّ ات خدمة العمالء.

مبارك التخرج بتفوق
الوالد مازن �أ�سعد ديبة واحلاجة �أم مازن و الأبناء حممد و ماهر و �سلوى
يباركون ل�شقيقهم املهند�س �أ�سعد مازن �أ�سعد ديبة التخرج بتفوق من كلية
الهند�سة جامعة �أبوظبي وقد �أع��دت احلاجة �أم م��ازن احتفا ًال دعت �إليه
الأه��ل والأ�صدقاء بالتخرج و التفوق تهنئة خا�صة من ال�شقيقة �سلوى
و�ألف مبارك .

حرب رو�سيا و�أوكرانيا ت�صل �إىل نتفليك�س

االثنني  28فبراير  2022م  -العـدد 13480

بانوراما

28 February 2022 - Issue No 13480

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

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

خاطبت احلكومة الأوكرانية ،مواقع التوا�صل االجتماعي؛ من �أج��ل "حجب الدعاية الرو�سية" ،يف ظل الغزو
الرو�سي الذي بد�أ اخلمي�س املا�ضي.
ون�شر وزير التحول الرقمي يف �أوكرانيا ميخائيل فيدوروف ،ن�ص اخلطابات التي �أر�سلتها كييف �إىل ال�شركات املالكة
ملن�صات التوا�صل االجتماعي املختلفة ،حر�صا على حماية "ال�شباب الأوكرانيني" من التعر�ض لتلك الدعاية.
وقال الوزير" :جل�أت �إىل موقع يوتيوب حلجب و�سائل الدعاية الرو�سية ،التي �أ�سميها النازية ،وحمالت الكذب
والرتويج للحرب".
وطالب الوزير الأوكراين �شركة "ميتا" بحظر الدعاية الرو�سية يف "في�سبوك" و"ان�ستغرام" ،م�شريا �إىل �أنه طالب
من نتفليك�س حظر اخلدمة يف رو�سيا.
و�أ�شار امل�س�ؤول الأوكراين يف بيان له �شاركه عرب �صفحته مبوقع "في�سبوك" �أم�س الأول ال�سبت� ،إىل �أن "الهدف
لي�س حرمان الرو�س من الو�صول �إىل املعلومات ،ولكن من �أج��ل منعهم من الو�صول �إىل ال�شباب واملفكرين يف
�أوكرانيا".
ويف ال�سياق ،ك�شف نائب رئي�س الوزراء وزير التحول الرقمي يف �أوكرانيا ،عن �أن رو�سيا تواجه م�شاكل يف الو�صول
�إىل "�آبل بالي" بالبالد.
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يعرث على عظام جندي ق�ضى يف احلرب العاملية

فيديو املعجزة ..ده�سته دبابة رو�سية وجنا

عُرث على عظام جندي من احلرب العاملية الثانية ،يُرجح
�أن��ه �أمل ��اين ،اخلمي�س امل��ا��ض��ي يف منطقة لي�ساي غرب
فرن�سا ،بف�ضل �شهادة فرن�سي كان يف �سن احلادية ع�شرة
�سنة  ،1944على ما �أفادت م�صادر متطابقة اجلمعة.
وق��ال �صاحب االكت�شاف رمي��ون ك��وزان البالغ  88عاماً
�إن��ه يف تلك احلقبة يف القرية" ،اجلميع ك��ان يعرف �أنّ
ثمة جندياً �أملانيا مدفوناً يف ه��ذه احلفر التي خلفتها
القنابل".
و�أ�ضاف "بطبيعة احلال مل يعد هناك �أحد غريي اليوم
"يعرف بالأمر" .كنت �أعلم �أنه مل يُ�سحب من املكان".
وقالت رئي�سة بلدية لي�ساي �ستيفاين موبيه �إن كوزان
"ك�شف عن املكان بدقة" ،م�ضيفة "كان موجوداً يف املكان
املحدد "الذي ك�شفه كوزان" .هذا مذهل .ذاكرته ال تزال
حية منذ العام  1944رغم ح�صول الكثري من عمليات
دمج الأرا�ضي يف احلقول".
ومل يُعرث على لوحة التعريف اخلا�صة باجلندي ،لكن
عُرث يف املقابل على �أحذية ع�سكرية كان ينتعلها اجلنود
الأمل��ان يف تلك احلقبة �إىل جانب العظام ،وف��ق م�ساعد
رئي�س بلدية منطقة فيلي امل�ج��اورة �آالن ل��ول��ون الذي
�شارك يف عمليات النب�ش.
ول�ف��ت �إىل �أن �أع �م��ال احل�ف��ر ا�ستمرت �أرب ��ع �إىل خم�س
�ساعات ،وق��د عُ�ثر على الهيكل العظمي على عمق 4.5
�إىل � 5أمتار.

يف لقطة م��روع��ة ،جنا رج��ل �أوك ��راين ب�أعجوبة ،بعد �أن توجهت
دبابة رو�سية قرب كييف� ،إىل �سيارته ،وقامت بده�سها بالكامل.
وتظهر اللقطات املرعبة ،التي مت التقاطها من املباين املجاورة يف
منطقة �أوبولون يف كييف ،دبابة رو�سية وهي تنحرف عن م�سارها
ب�سرعة ،لده�س �سيارة على جانب الطريق ،داخلها �سائق ،و�سط
� �ص��راخ ه�ستريي م��ن �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي���ص��ورون ال��واق �ع��ة .وظهر
مقطع فيديو يف وق��ت الح��ق ملجموعة من الأ�شخا�ص يحاولون
حترير الرجل داخل ال�سيارة املحطمة ،وبدا �أنه على قيد احلياة.
وتعترب جناة الرجل "معجزة حقيقية" ،خا�صة و�أن لقطات الإنقاذ
�أظهرت �أن ال�سيارة ده�ست بالكامل ،و�أ�صبحت م�سطحة .ويعتقد �أن
الدبابة من طراز "�سرتيال  "10وهي مركبة م�ضادة للطائرات
ت�ستخدم من قبل اجلي�ش الرو�سي .ووفقا لنيويورك بو�ست ،قال
فيكتور بربا�ش ،من �سكان كييف " :مل يكن الأمر م�صادفة ،كان
من �أجل املتعة فقط ،ومل تكن هناك حاجة لذلك ..الدبابة ده�ست
ال�سيارة املدنية ،ثم توقفت ،وعك�ست اجتاهها مرة �أخرى وتابعت
القيادة" .وجاءت اللقطات يف وقت كانت القوات الرو�سية ،مبا يف
ذلك الدبابات ،تقرتب من قلب العا�صمة الأوكرانية �أول �أول �أم�س
اجلمعة يف هجوم بد�أ قبل الفجر.

مكاف�أة للم�ست�أجرين امللتزمني ب�سداد الإيجار
�أطلقت �إحدى ال�شركات النا�شئة يف الواليات املتحدة موقع �إنرتنت
ي�ستهدف مكاف�أة م�ست�أجري الوحدات ال�سكنية امللتزمني ب�سداد
الإي�ج��ار يف املواعيد امل�ق��ررة بهدف ت�شجيعهم على ه��ذا ال�سلوك
الإيجابي .ويح�صل امل�ست�أجرون املنتظمون على مكاف�أة يف �صورة
عملة رقمية من من�صة بيناتا ي�ستطيعون ا�ستخدامها يف �أكرث
م��ن � 300أل��ف متجر �أو �شركة يف ال��والي��ات املتحدة مب��ا يف ذلك
مقاهي �ستارباك�س و�شركة التجارة الإلكرتونية �أم��ازون و�شركة
لت�أجري ال�سيارات .كما ميكن للم�ست�أجرين احل�صول من املن�صة
على تقرير بالتزامهم من �أج��ل تقدميه �إىل مكاتب اال�ستعالم
االئتماين وهو ما ي�ساعد يف حت�سني ت�صنيفهم االئتماين وبالتايل
احل�صول على متويالت بفوائد �أقل.
وقالت �شركة "بيناتا" التي تتخذ من والية نيوجري�سي الأمريكية
م�ق��را لها �إن�ه��ا �أطلقت امل��وق��ع يف منت�صف  2020بالتعاون مع
�شركات �إدارة العقارات لتوفري خدماتها للم�ست�أجرين.
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن � ��ه خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن ي �ن��اي��ر -ك ��ان ��ون الثاين
 2021وحتى ال�شهر نف�سه من ع��ام � 2022سجلت من��واً يف عدد
امل�ستخدمني اجلدد بن�سبة  600%وحوايل  300%يف عدد �شركات
�إدارة العقارات ال�شريكة لها و 1100%يف الإيرادات ،بح�سب ليلي
ليو ال�شريك امل�ؤ�س�س لل�شركة التي �أ�شارت �إىل وجود حوايل 220
�ألف م�ست�أجر ن�شط على املن�صة حالياً.

 20ل�ص ًا هاجموا موقع ت�صوير م�سل�سل لوبني

�سرقة ميدالية �أوملبية من �سوبي

قال العب ال�سلة الأ�سرتايل ناثان �سوبي �إن ميداليته الربونزية

التي توج بها مع منتخب بالده يف �أوملبياد طوكيو ال�صيفي 2020

�سرقت من منزله يف برزبني وطلب امل�ساعدة من �أي طرف لديه
معلومات ميكن �أن تفيد يف الو�صول �إىل الل�صو�ص.
وك��ان �سوبي " 31عاما" �ضمن املنتخب الأ� �س�ت�رايل ال��ذي توج
باملركز الثالث وامليدالية ال�برون��زي��ة بعد ال�ف��وز على �سلوفينيا
 93-107لتح�صل �أ�سرتاليا بذلك على �أول ميدالية �أوملبية يف
مناف�سات ال�سلة للرجال .و�أ�شار �سوبي �إىل �أن امليدالية �سرقت بعد
تعر�ض املنزل لل�سطو يوم ال�سبت.

كري�ستني ت�شو خالل ح�ضوها العر�ض الــ  53جلوائز  NAACPلل�صور  ،يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز

وليام وكايت يدعمان ال�شعب الأوكراين

رحيل الفنانة جاال
فهمي بعد غياب غام�ض
رح� �ل ��ت ال �ف �ن��ان��ة امل �� �ص��ري��ة جاال
فهمي ،عن عمر ناهز الـ  59عاما،
وف��ق ما �أعلنته الإعالمية بو�سي
�شلبي ،و�أكده �شقيق الراحلة مدير
الت�صوير م�صطفى ف�ه�م��ي ،عرب
ح�سابه على "في�سبوك"" :انتقلت
�إىل رحمة اهلل �أختي جاال فهمي".
وج � ��اال ف �ه �م��ي ه ��ي اب� �ن ��ة املخرج
ال��راح��ل �أ��ش��رف فهمي ،وق��د بد�أت
م�سريتها ال�ف�ن�ي��ة وه��ي ط�ف�ل��ة يف
ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��ر م��ن ع�م��ره��ا ،حيث
ع �م �ل��ت يف الإذاع � � ��ة والتلفزيون
وقدمت برنامج بعنوان “حكايات
راوي��ة وفكري" .وبعدها انتقلت
للعمل يف ال�سينما ،ف�ق��دم��ت دور
�صغري يف ب��داي��ة م�شوارها الفني
خالل فيلم بعنوان “يوم مر ويوم
حلو” مع �سيدة ال�شا�شة العربية
فاتن حمامة وذل��ك بعد تخرجها
من اجلامعة عام  ،1988ومنحها
وال��ده��ا امل�خ��رج �أ��ش��رف فهمي دور
البطولة يف فيلم "�إعدام قا�ضي"،
ومل تتعاون معه يف �أي عمل �آخر
بعد ذلك.

Monday

�أعرب الأمري وليام الثاين يف ترتيب خالفة العر�ش الربيطاين ،وزوجته
ك��اي��ت �أم����س الأول ال�سبت ،ع��ن دعمهما ال�شعب الأوك� ��راين يف مواجهة
الغزو الرو�سي ،خارجاً بهذا املوقف عن التحفظ امل�ألوف للأ�سرة املالكة
الربيطانية .وكتب الزوجان على تويرت "يف ت�شرين الأول�-أكتوبر 2020
 ،كان لنا �شرف االجتماع مع الرئي�س "الأوكراين فولودميري" زيلين�سكي
وال�سيدة الأوىل لي�شاركا معنا �أملهما وتفا�ؤلهما مب�ستقبل �أوكرانيا".
و�أ�ضافا يف املن�شور ال��ذي وقعاه باحلرفني الأول�ين من ا�سميهما "دبليو"
و"�سي" و�أرفقاه بعلم �أوكرانيا الأزرق والأ�صفر "اليوم نقف مع الرئي�س
وجميع الأوكرانيني وهم يقاتلون ب�شجاعة من �أجل هذا امل�ستقبل".
وا�ستقبل وليام وكايت يف ت�شرين الأول�-أكتوبر  2020الرئي�س الأوكراين
وزوجته �أولينا يف ق�صر باكنغهام نيابة عن امللكة �إليزابيث الثانية ،خالل
زيارة ا�ستمرت يومني للزوجني الرئا�سيني �إىل بريطانيا.

بعد تطويق في�سبوك ..تويرت يخ�ضع للقيود يف رو�سيا
ق��ال��ت ��ش��رك��ة "تويرت"� ،إن �ه��ا ع�ل��ى ع�ل��م ب�ف��ر���ض ق�ي��ود ع�ل��ى دخ ��ول بع�ض
الأ�شخا�ص يف رو�سيا �إىل من�صتها اخلا�صة بالتوا�صل االجتماعي ،م�ؤكدة
�أنها ت�سعى للحفاظ على املوقع �آمنا ومتاحا.
وي�أتي حديث "تويرت" عن هذا اال�ضطراب فيما كانت مو�سكو قد �أعلنت
يوم �أول �أول �أم�س اجلمعة فر�ضت قيود ب�شكل جزئي على دخول في�سبوك
التابع ل�شركة "ميتا بالتفورمز" متهمة �إياها بفر�ض "رقابة" على و�سائل
الإعالم الرو�سية.
وقامت ال�سلطات الرو�سية بتقييد الدخول �إىل موقع "في�سبوك" ،على
نحو جزئي ،بعد ي��وم من ب��دء البالد اجتياحا لأوكرانيا امل�ج��اورة ،و�سط
تنديد غربي.
ومل يت�ضح على الفور ما الذي �ستت�ضمنه قيود رو�سيا على في�سبوك الذي
يجري اتهامه باالنحياز للأطراف الغربية.
ويجري اتهام من�صات التوا�صل االجتماعي مثل "في�سبوك" و"تويرت"
بفر�ض رق��اب��ة تو�صف بامل�شددة على املحتوى ال��ذي ي��روج وجهة النظر
الرو�سية �أو الأفكار املناوئة للغرب.
يف غ�ضون ذلك ،مل ترد �شركة "تويرت" على الفور على �س�ؤال حول ما �إذا
كانت رو�سيا قد توا�صلت مع ال�شركة ب�ش�أن �أي �إجراءات.
وتلقى اجلي�ش ال��رو��س��ي ال�سبت �أوام ��ر بتو�سيع هجومه على �أوكرانيا،
رغ��م موجة التنديد الدولية املتنامية ،م��ؤك��دا �أن كييف رف�ضت �إجراء
مفاو�ضات.

يعرث على قطعة نقدية
وي�صبح ثريا
ع�ثر امل��واط��ن ال�بري �ط��اين م ��ارك ب��ال�ي��ت يف �أحد
احلقول على قطعة نقدية معدنية قدمية (�شلن)
قيمتها احلالية ع�شرة �آالف جنيه �إ�سرتليني.
وت���ش�ير �صحيفة � ،Daily Mailإىل �أن مارك
باليت اكت�شف هذا ال�شلن القدمي الذي يطلق عليه
�أي�ضا  Crispusويعود تاريخه �إىل القرن ال�ساد�س
امليالدي ،يف حقل بالقرب من قرية ها�سلينجفيلد
با�ستخدام جهاز ك�شف املعادن.
وه ��ذه ال�ق�ط��ع ال�ن�ق��دي��ة ك��ان��ت ت���ص��ك ع�ل��ى غرار
ال�ق�ط��ع ال�ن�ق��دي��ة امل�ع��دن�ي��ة ال��روم��ان�ي��ة ال�ت��ي تعود
للقرن الرابع امليالدي.
و� �س��وف ت�ب��اع ه��ذه القطعة ال�ن�ق��دي��ة ال�ق��دمي��ة يف
مزاد علني يوم  8مار�س املقبل ،و�سوف يتم تق�سيم
ال �ع��ائ��دات ب��ال�ت���س��اوي ب�ي�ن م ��ارك ب��ال�ي��ت ومالك
الأر���ض الذي مت العثور على هذه القطعة النادرة
فيها.

هاجم نحو � 20شخ�صاً ملثماً بالقرب من باري�س موقع
ت�صوير املو�سم الثاين من م�سل�سل "لوبني" على نتفليك�س
 ،بح�ضور بطله املمثل الفرن�سي عمر �سي ،و�سطوا على
معدات فيه ،وف��ق ما �أف��ادت م�صادر يف ال�شرطة وكالة
فران�س بر�س.
وتعر�ض فريق امل�سل�سل لهجوم مبدافع الألعاب النارية
خالل الت�صوير يف حي بابلو بيكا�سو يف نانتري الواقعة يف
ال�ضواحي الغربية لباري�س ،بح�سب امل�صدر نف�سه.
ومل تقع �أي��ة �إ��ص��اب��ات ،لكنّ م�ع� ّد�أت تقدّر قيمتها بنحو
� 300ألف يورو (� 338ألف دوالر) ُ�سرقت من املوقع.
و�أكدت نتفليك�س لوكالة فران�س بر�س ح�صول "احلادث"
 ،م�شددة على �أن �سالمة ف��رق العمل �أولوية"� ،آمل ًة يف
"التمكن من معاودة الت�صوير قريباً".
ومن املقرر �أن تعر�ض نتفليك�س اعتباراً من  11حزيران-
يونيو املقبل اجلزء الثاين من "لوبني" ،وهو �أول م�سل�سل
فرن�سي لها ،بعدما ا�ستقطب اجلزء الأول ع�شرات املاليني
من امل�شاهدات يف كل �أنحاء العامل.
ويف ه��ذا امل�سل�سل املقتب�س م��ن رواي ��ة م��وري����س لوبالن
ال�شهريةعام  ،1905يج�سد عمر �سي �شخ�صية �أ�سان ديوب
املعجب بالل�ص الظريف �أر�سني لوبني والذي ي�ستلهم يف
جو باري�سي معا�صر ت�صرفاته من بطله املف�ضل ،بدافع
خ�صو�صا من رف�ضه الظلم الذي طاول عائلته.

ق�صة الأمل والدموع ..الكل غادر �أوكرانيا �إال هذين الوالدين
خاطر زوج��ان من �أ�سرتاليا بحياتهما و�سافرا
�إىل �أوك��ران �ي��ا ،ال�ت��ي دخ�ل��ت يف ح��ال��ة ح��رب �إثر
ال �غ��زو ال��رو� �س��ي ،يف وق��ت ك��ان اجل�م�ي��ع يفرون
منها.
وذك� ��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
�أن الزوجني �سافرا �إىل �أوكرانيا التي متزقها
احلرب ،من �أجل �إح�ضار طفلتهما التي �أجنباها
ع��ن طريق �أم بديلة تعي�ش يف مدينة �أودي�سا،
التي تتعر�ض للق�صف حاليا.
وك��ان الزوجان كيفن وجي�سكا فان نوتن تلقيا
خربا عن والدة ابنتهما �أالبا قبل � 10أ�سابيع من
املوعد املحدد ،الثالثاء املا�ضي.
واجتها �إىل بولندا ،ومن هناك �أكلما الطريق
�إىل �أوكرانيا عرب ال�سيارة �إىل ح��دود مولدوفا
ثم احلدود الأوكرانية.
ويف الأثناء ،كانت احلرب قد اندلعت وبد�أ النا�س

يفرون من �أوكرانيا.
وذهب االثنان �إىل �أوكرانيا ،رغم حتذير ال�سفر
ال��ذي �أطلقته احلكومة الأ�سرتالية لرعاياها
ب�ش�أن ال�سفر �إىل تلك الدولة.
وق��ال��ت ال��زوج��ة �إن �ه��ا تلقت ات���ص��اال م��ن وزارة
اخل��ارج�ي��ة ملنعها م��ن ال��ذه��اب ،لكن رده��ا كان
ب�أنها ح�سمت �أمرها وقررت ال�سفر.
و�أ��ض��اف��ت�" :سكوت موري�سون "رئي�س الورزاء
الأ�سرتايل" ل��دي��ه �أط� �ف ��ال .ه ��ل مي�ك�ن��ك �أال
ت�سافر؟ ه��ل �سترتك طفلك هناك" �إن��ه لي�س
خيارا".
ورغ ��م �إل �غ��اء ال��رح�لات اجل��وي��ة �إىل �أوكرانيا،
�إثر �إغالق املجال اجلوي� ،إال �أن الزوجني قررا
امل�ضي قدما يف ال�سفر �إىل �أوكرانيا.
و� �س��اف��را �إىل ب��ول �ن��دا ب��ال �ط��ائ��رة وم ��ن هناك
بال�سيارة �إىل �أوكرانيا.

 750مليون دوالر قيمة
ثروة �شاكريا
ك�شفت تقارير �صحفية �أن الفنانة الكولومبية�شاكريا ذات الأ�صول اللبنانية
�صاحبة ثروة كبرية جدا !!
وتقدر ثروة �شاكريا بـ  750مليون دوالر �أمريكي من مبالغ مالية �إ�ضافة �إىل
�أمالك و�سيارات وبيوت يف العديد من الدول واملجوهرات.
يذكر �أنه على الرغم من �شهرتها �إال �أن �شاكريا قد اتهمت ب�إخفائها ماليني
ال��دوالرات �إذ �أر�سلت مبالغ مالية من حقها كم�ؤلفة لأح��د البنوك اخلفية
يف مالطا ،وحاولت التهرب وعدم دفع ال�ضرائب يف �إ�سبانيا ما قد يعر�ضها
لل�سجن �إال �أنها جنحت يف �إثبات ح�سن نيتها وعدم تهربها.

متحف تكرميي
للراحل �أفيت�شي
اف ُتتح يف ا�ستوكهومل �أم�س الأول
ال �� �س �ب��ت م �ت �ح��ف ت �ك��رمي��ي ملن�سق
الأ� �س �ط��وان��ات ال �� �س��وي��دي ال�شاب
�أف�ي�ت���ش��ي ب�ع��د �أرب� ��ع � �س �ن��وات على
ان �ت �ح��اره .وك ��ان �أف�ي�ت���ش��ي وا�سمه
احل�ق�ي�ق��ي ت�ي��م ب�يرغ�ل�ي�ن��غ يُعترب
�أح��د �أف�ضل من�سقي الأ�سطوانات
يف العامل حتى وفاته امل�أ�سوية عن
عمر  28عاماً .وقد ترك عدداً من
الأعمال التي حققت جناحاً عاملياً،
بينها �أغ�ن�ي��ة "وايك م��ي �آب" مع
املغنية �ألوي بالك عام .2013
ويقع املتحف الذي �س ّمي "�أفيت�شي
�إك�سبرييان�س" (جتربة �أفيت�شي)
يف ال�ط�ب�ق��ة ال���س�ف�ل�ي��ة م��ن مبنى
حديث يف و�سط ا�ستوكهومل.
وم��ن �أب ��رز م��ا ي�ضمه ن�سخة من
غرفة نومه عندما كان يف مراهقاً،
مع مقتنيات �شخ�صية  ،بينها ر�سم
ذات��ي بقلم ر�صا�ص ملون ،وجهاز
كمبيوتر عليه لعبة "وورلد �أوف
ووركرافت" .ويف امل�ت�ح��ف كذلك
جناح مطابق لال�ستوديو اخلا�ص
ب� ��ه يف ل ��و� ��س �أجن� �ل� �ي� �� ��س يحوي
غيتاراته ال�شخ�صية.
وقالت �أماندا اك�ستيدت ( 26عاماً)
التي كانت من املعجبات بالراحل
ل ��وك ��ال ��ة ف ��ران� �� ��س ب ��ر� ��س خ�ل�ال
زي��ارت �ه��ا امل�ت�ح��ف "كان يرافقني
على ال��دوام� .أقل ما ميكنني فعله
هو تكرميه و�أن �أكون �أول �شخ�ص
ي�أتي �إىل هنا".
وخ �� �ص ����ص امل �ت �ح��ف �أي� ��� �ض� �اً قاعة
"غامرة" مي �ك��ن ل � �ل� ��زوار فيها
ال �ت �ح �ك��م ب �ج �ه��از الأ�� �س� �ط ��وان ��ات
وخ� ��و�� ��ض جت ��رب ��ة �إح � �ي � ��اء حفلة

