البنتاغون :مللي�شيات �إيران نفوذ
كبري داخل �أجهزة الأمن العراقية

�ص 08

فنان �سنغايل يقدم املجتمع الأفريقي
لزائري �إك�سبو دبي عرب لوحاته الفنية

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�شفت وزارة ال��دف��اع الأمريكية (البنتاغون) للمرة الأوىل عل ًنا يف تقرير جديد �أن
امليلي�شيات الإي��ران�ي��ة املناه�ضة للواليات املتحدة يف ال�ع��راق لديها نفوذ وا��س��ع داخل
الأج�ه��زة الأمنية العراقية وت�ستفيد م��ن �أم ��وال داف�ع��ي ال�ضرائب الأم�يرك�ي�ين منذ
فرتة طويلة .و�أبلغ املفت�ش العام للبنتاغون الكونغر�س يف تقرير جديد عن العمليات
الع�سكرية الأمريكية يف املنطقة �أن �إي��ران وامليلي�شيات املتحالفة معها ما زالت تتمتع
بعالقات قوية مع بع�ض عنا�صر قوات الأم��ن العراقية التقليدية ..وخا�صة ال�شرطة
الفيدرالية العراقية وقوات الطوارئ ،وت�شرف عليهما وزارة الداخلية العراقية ،وكذلك
الفرقتني اخلام�سة والثامنة يف اجلي�ش العراقي وهي الوحدات التي يعتقد �أنها تتمتع
ب��أك�بر نفوذ �إي ��راين ..لكن ال�ضباط املتعاطفني م��ع امل�صالح الإي��ران�ي��ة �أو امللي�شيات
منت�شرون يف جميع �أنحاء الأجهزة الأمنية .وميثل التقرير �أول اع�تراف ر�سمي ب�أن
�إيران متوغلة يف قطاعات كبرية من الأجهزة الأمنية للعراق ،وف ًقا مل�س�ؤولني �أمريكيني
حاليني و�سابقني حتدثوا �إىل �صحيفة وا�شنطن فري بيكون.
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الفجر الريا�ضي

رونالدو يك�شف عن �أكرث
ما يغ�ضبه يف مان�ش�سرت
�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 36صفحة -الثمن درهمان

مت ت�صميمها ب�إبداعات الفنان الت�شكيلي الإماراتي مطر بن الحج

مقوالت حممد بن را�شد و�إبداعات اخلط العربي على
واجهة متحف امل�ستقبل �إ�شارات ملهمة ال�ستئناف احل�ضارة

•• دبي -وام:

مع توجه الأنظار �إىل متحف امل�ستقبل يف دبي ترقباً الفتتاحه املقرر
يف  22فرباير احل��ايل ،ي��زداد االهتمام ب��دالالت واجهته املميزة التي
ت�صدرت قائمة �أجمل مباين العامل ،فالواجهة املزدانة مبقوالت تعك�س
ر�ؤية �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 مل�ستقبل دب��ي والإن�سانية
مكتوبة بخط الثلث العربي ،ت�شكل ظاهرة فنية فريدة من نوعها عاملياً،
وجت�سد يف الوقت نف�سه حقيقة روح املتحف ودوره يف ا�ستلهام دعوة
�سموه �إىل ا�ستئناف احل�ضارة العربية ،وال�ع��ودة �إىل الأ�س�س العلمية
(التفا�صيل �ص)3
والثقافية التي قامت عليها تاريخياً.
حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله الرئي�س الرتكي (وام)

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س كينيا (وام)

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س كينيا العالقات
حممد بن را�شد يبحث مع الرئي�س الرتكي
م�ستقبل ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين الثنائية وعدد ًا من الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
ح��اك��م دب��ي رع ��اه اهلل ف�خ��ام��ة رج��ب ط�ي��ب �إردوغ� ��ان
رئي�س جمهورية تركيا ال�صديقة ال��ذي و��ص��ل �إىل
البالد �أم�س الأول االثنني يف زيارة ر�سمية �إىل الدولة

ي�شارك خاللها يف احتفاالت بالده بيومها الوطني يف
�إك�سبو  2020دبي.
ورح ��ب �صاحب ال�سمو ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
ّ
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،بالرئي�س �أردوغان يف بلده
الثاين الإم��ارات ،والوفد املرافق ،خالل اللقاء الذي
جرى يف مبنى القادة مبقر �إك�سبو.
(التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ف�خ��ام��ة �أوه � ��ورو م��وق��اي ك�ن�ي��ات��ا ،رئي�س
جمهورية كينيا ال�صديقة ،الذي يزور دولة الإمارات
ح��ال �ي��ا حل �� �ض��ور ف �ع��ال �ي��ات اح �ت �ف��ال ب �ل�اده بيومها

ال��وط�ن��ي يف م�ع��ر���ض «�إك���س�ب��و  2020دب ��ي» اليوم
الأرب �ع��اء .ورح��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان  -خالل اللقاء الذي جرى يف جمل�س
ق�صر البحر -بالرئي�س الكيني ،م�ؤكداً حر�ص دولة
الإم��ارات على تعزيز عالقاتها التنموية مع بالده،
خا�صة يف ظل العالقات القوية التي تربط البلدين.
(التفا�صيل �ص)2

طالبة من جامعة الإمارات حت�صل على
براءةاخرتاع لأداة ثقب جم�سم الطائرة

•• العني-الفجر:

تو�صلت الطالبة مرمي الكعبي من كلية الهند�سةبجامعة الإمارات
العربية املتحدة �إىل ابتكار �أداة لثقب جم�سم الطائرة وذلك خالل
عملها علىمبادرة طرحتها (مبادلة) لدعم �أبحاث طلبةاجلامعات.
وقالت مرمي الكعبي احلا�صلة على بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية
من جامعة الإم��ارات وعلى درجة املاج�ستري من اجلامعة نف�سها :
كنت م��ن �ضمن فريق يت�ألف م��ن اثنتني م��ن الزميالت والدكتور
امل�شرف حيث تو�صلنا �إىل ابتكار �أداة م�ؤمتتة مل�ساعدة الأف��راد على
عمل الثقوب يفالطائرة لأجل تركيب القطع( .التفا�صيل �ص)5

مو�سكو ت�ؤكد بدء �سحب قواتها من احلدود مع �أوكرانيا والناتو يبدي تفا�ؤال حذرا

تعهد برف�ض ال�صدام مع حكومة الدبيبة

االحتاد الأوروبي يحذر من اعرتاف رو�سيا مبنطقتني انف�صاليتني يف �أوكرانيا

با�شاغا يبد�أ م�شاورات ت�شكيل حكومته

•• عوا�صم-وكاالت:

حذر م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية
يف االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي جوزيب
ب� � ��وري� � ��ل م ��و�� �س� �ك ��و �أم � � ��� � ��س من
االع�ت�راف با�ستقالل منطقتني
منف�صلتني تدعمهما رو��س�ي��ا يف
�شرق �أوكرانيا.
ق � ��ال ب � ��وري � ��ل :ه � ��ذا االع� �ت ��راف
�سيكون انتهاكا وا�ضحا التفاقيات
مين�سك ،يف �إ��ش��ارة �إىل اتفاقيات
ال�سالم املوقعة يف عا�صمة رو�سيا
ال �ب �ي �� �ض��اء يف � �س �ب �ت �م�بر �أي� �ل ��ول
 2014ويف ف�ب��راي� ��ر �شباط
 2015ملحاولة �إنهاء ال�صراع يف
�شرق �أوكرانيا.
و�أ� �ض��اف دع��م االحت ��اد الأوروب ��ي،
وال �ت��زام��ه ب��ا��س�ت�ق�لال �أوكرانيا
و�سيادتها ووح��دة �أرا�ضيها داخل
ح��دوده��ا امل �ع�ترف ب�ه��ا دول �ي��ا ،ال
ي��زال ثابتا .وك��ان جمل�س الدوما
(ال�برمل��ان) الرو�سي قد �صوت يف
وق ��ت ��س��اب��ق ام ����س ع�ل��ى مطالبة
ب ��وت�ي�ن ب � ��االع �ت��راف مبنطقتي
دون �ي �ت �� �س��ك ول��وه��ان �� �س��ك اللتني
�أع �ل �ن �ت��ا اال� �س �ت �ق�ل�ال يف املنطقة
امل �ع��روف��ة ب��ا� �س��م دون �ب��ا���س حيث
ت� �ق ��ات ��ل ال� � �ق � ��وات االنف�صالية
اجلي�ش الأوك��راين منذ .2014
من جانبه �أك��د الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني الثالثاء �أن��ه ال

ت���ف���ج�ي�ر ب���دم�������ش���ق
يخلف قتلى وج��رح��ى
•• دم�شق-وكاالت:

�أع�ل�ن��ت � �س��وري��ا� ،أم ����س الثالثاء،
مقتل جندي وج��رح � 11آخرين
ب �ت �ف �ج�ير ع� �ب ��وة ن��ا� �س �ف��ة �ضمن
حافلة ع�سكرية ،بالقرب من دوار
اجلمارك يف مدينة دم�شق.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سورية
(�سانا) نقال عن م�صدر ع�سكري،
�إن االنفجار الذي وقع �صباح يوم
الثالثاء ،مت بعبوة نا�سفة مزروعة
م�سبقا من قبل �إرهابيني �ضمن
حافلة مبيت ع�سكرية.
وت �ع ��د ال �ه �ج �م��ات ال �ت ��ي ت�شنها
ج�م��اع��ات معار�ضة يف العا�صمة
ال� ��� �س ��وري ��ة ن � � � ��ادرة ،وخ�صو�صا
ب �ع��د ق �� �ض��اء اجل �ي ����ش ال�سوري
على ج�ي��وب ك��ان��ت تتمركز فيها
الأخرية يف حميط دم�شق.

الرئي�س الرو�سي وامل�ست�شار الأملاين خالل م�ؤمتر �صحفي عقب اجتماعهما يف الكرملني( .ا ف ب)
يريد حربا �سببها �أوك��ران�ي��ا ،بعد منا�سبا.
م�ستعدة ملوا�صلة مباحثات املظامل
�أ�سابيع م��ن ال�ت��وت��ر ال��ذي �أججه وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م الكرملني الأم �ن �ي��ة ال �ت��ي �أدت �إىل الأزم� ��ة
دم�ي�تري بي�سكوف لل�صحفيني :الأوكرانية ،يف تغيري للنربة بعد
انت�شار وا�سع للقوات الرو�سية.
وق � � ��ال يف م � ��ؤمت� ��ر � �ص �ح ��ايف مع ق �ل �ن��ا دائ � �م� ��ا �إن � � ��ه ب� �ع ��د انتهاء �أ�سابيع من التوتر املت�صاعد.
امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س ال �ت��دري �ب��ات ��س�ي�ع��ود اجل �ن��ود �إىل وق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام حللف �شمال
يف مو�سكو هل نريد حربا �أم ال؟ قواعدهم الدائمة .ما من جديد الأطل�سي ،ين�س �ستولتنربغ� ،أم�س
بالت�أكيد ال .لهذا ال�سبب قدّمنا هنا� .إنها عملية عادية.
ال�ث�لاث��اء� ،إن الإ� �ش��ارات ال�صادرة
وتعطي اخلطوة بارقة �أمل يف �أن ع� ��ن رو�� �س� �ي ��ا مل ��وا�� �ص� �ل ��ة ال�سبل
اقرتاحاتنا لعملية تفاو�ضية.
و�أك� ��د ال�ك��رم�ل�ين ،ال �ث�لاث��اء ،بدء الكرملني رمب��ا ال يخطط لغزو الدبلوما�سية ب�ش�أن �أزمة �أوكرانيا
عملية ��س�ح��ب م �ق��ررة جل��زء من �أوك��ران �ي��ا ق��ري�ب��ا ،رغ��م ع��دم ذكر �أم��ر �إي�ج��اب��ي ،لكن ال تتوافر �أي
ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة امل�ن�ت���ش��رة عند تفا�صيل ب�ش�أن االن�سحاب.
م�ؤ�شرات �إىل ان مو�سكو ت�سحب
احل��دود م��ع �أوك��ران�ي��ا ،لكنه �شدد وج��اء ه��ذا الإع�ل�ان بعد ي��وم من قواتها من احلدود.
على �أن رو�سيا �ستوا�صل حتريك �إ� �ش��ارة وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الرو�سي و�أك� � ��د � �س �ت��ول �ن�برغ لل�صحفيني
جنودها يف �أنحاء البالد كما تراه ��س�يرغ��ي الف� ��روف �إىل �أن بالده “ثمة �إ�شارات �صادرة من مو�سكو

�أوكرانيا �أولويتهم جميعا:

ه�ؤالء الرجال الذين يهم�سون يف �أذن بوتني!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

رغم ممار�سته املنفردة لل�سلطة،
ي�ح��اف��ظ رئ�ي����س ال�ك��رم�ل�ين على
ع�ل�اق ��ات وث �ي �ق��ة م ��ع وزي ��ري ��ن
� �س�ي�رج��ي الف � ��روف و�سريجي��ش��وي�غ��و -وث�ل�اث��ة م��ن ال�صقور
امل�ؤثرين ب�شكل خا�ص.
م��رة �أخ ��رى ،مل يقل فالدميري
بوتني �شي ًئا .بعد �أ�سبوع من لقائه
ب��ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي �إميانويل
ماكرون وقبل ا�ستقباله امل�ست�شار
الأمل��اين �أوالف �شولتز الثالثاء،
ا�ستعاد رئي�س الكرملني �صمته
املعتاد باعتباره تكتيك ًيا يرف�ض
التحرك حتت ال�ضغط.
جال�سا يف نهاية ط��اول��ة طويلة
ً

الرئي�س فالدميري بوتني ووزير الدفاع �سريجي �شويغو
يوم االثنني 14 ،فرباير ،ا�ستمع ال��وزي��ر ��س�يرج��ي ��ش��وي�غ��و الذي
�إىل وزي� ��ر خ��ارج �ي �ت��ه� ،سريجي قال� :إن التدريبات الع�سكرية يف
الفروف ،وهو يخربه �أنه ال تزال بيالرو�سيا تقرتب من نهايتها.
ه�ن��اك فر�صة للتو�صل �إىل حل �أج��اب �ه �م��ا ال��رئ �ي ����س باقت�ضاب
و� �س��ط م��ع ال �غ��رب حل��ل الأزم ��ة بجيد.
الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،ث ��م وزي � ��ر دفاعه
(التفا�صيل �ص)15

ع �ل��ى �� �ض ��رورة م��وا� �ص �ل��ة ال�سبل
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،ه ��ذا ي��دف��ع �إىل
ت �ف��ا�ؤل ح��ذر .لكن حتى الآن مل
ن�ل�م����س �أي م ��ؤ� �ش��ر ع �ل��ى خف�ض
الت�صعيد على الأر�ض.
و�أ� � �ض� ��اف الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام حللف
ال �ن��ات��و ،ه �ن��اك ب�ع����ض الإ�� �ش ��ارات
الرو�سية للرغبة يف احلوار ونحن
نرحب بذلك ون�شجعه.
وت��اب��ع ��س�ت��ول�ن�برغ ع��ر��ض�ن��ا على
رو� �س �ي��ا ع �ق��د اج �ت �م��اع م ��ن �أج ��ل
تناول امللفات احل�سا�سة والعالقة
بني الطرفني.
وي�أتي �إب��داء الناتو لهذا التفا�ؤل
احل � ��ذر ف �ي �م��ا �أك � ��د الكرملني،
ال � �ث �ل�اث ��اء ،ب � ��دء ع �م �ل �ي��ة �سحب
مقررة جلزء من القوات الرو�سية
املنت�شرة عند احلدود مع �أوكرانيا،
لكنه �شدد على �أن رو�سيا �ستوا�صل
حتريك جنودها يف �أنحاء البالد
كما تراه منا�سبا.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م الكرملني
دم�ي�تري بي�سكوف لل�صحفيني:
ق �ل �ن��ا دائ � �م� ��ا �إن � � ��ه ب� �ع ��د انتهاء
ال �ت��دري �ب��ات ��س�ي�ع��ود اجل �ن��ود �إىل
قواعدهم الدائمة .ما من جديد
هنا� .إنها عملية عادية.
وتعطي اخلطوة بارقة �أمل يف �أن
الكرملني رمب��ا ال يخطط لغزو
�أوك��ران �ي��ا ق��ري�ب��ا ،رغ��م ع��دم ذكر
تفا�صيل ب�ش�أن االن�سحاب.

خبري ب��الأمم املتحدة� :ضحايا
التلوث�أكرثمنوفياتكوفيد19-
•• جنيف-رويرتز:

�أظ�ه��ر تقرير لل��أمم امل�ت�ح��دة عن
البيئة ُن�شر ام�س �أن التلوث الذي
تت�سبب فيه الدول وال�شركات يوقع
�ضحايا �أكث��ر م��ن وف�ي��ات كوفيد-
 19داعيا �إىل �إجراء فوري وطموح
حل �ظ��ر ب �ع ����ض امل� � ��واد الكيماوية
ال�سامة.
وقال التقرير �إن التلوث الناجت عن
امل�ب�ي��دات احل���ش��ري��ة والبال�ستيك
والنفايات الإلكرتونية يت�سبب يف
انتهاكات وا�سعة حلقوق الإن�سان
كما يت�سبب يف ت�سعة ماليني وفاة
يف العام .و�أ��ض��اف �أن ثمة جتاهال
ك �ب�يرا ل�ل�ق���ض�ي��ة .ووف �ق��ا لقاعدة
ال�ب�ي��ان��ات (وورل ��د م�ي�تر) ت�سببت
جائحة فريو�س كورونا يف وفاة ما
يقرب من  5.9مليون �شخ�ص.

•• طرابل�س-وكاالت:

اختار رئي�س احلكومة الليبية املكلف فتحي با�شاغا،
مدينة بنغازي ،لبدء امل���ش��اورات الر�سمية لت�شكيل
حكومته ،متهيداً لعر�ضها على جمل�س النواب بعد
�أ�سبوعني لنيل الثقة.
وو�صل با�شاغا� ،إىل مدينة بنغازي ،حيث �سيجري
عدداً من اللقاءات مع الأطراف ال�سيا�سية والنيابية
ور�ؤ��س��اء الأح��زاب وكذلك مع املكونات االجتماعية
والقبلية� ،إىل جانب القيادة العامة للجي�ش ،من �أجل
�ضبط ت�شكيلة حكومته ،والتباحث ب�ش�أن متطلبات
املرحلة املقبلة .ت�أتي زيارة با�شاغا ،بعد لقاءات غري
ر�سمية مع عدد من املكونات االجتماعية يف مدينة
م�صراتة .كما من املرجـح �أن يتوجـــــــه �إىل منطقة
اجلنوب ملوا�صلــة م�شـــــاوراته مع كافـــــة الأطراف
ال�سيا�سية .يذكر �أن رئي�س احلكومة املكلف كان �أعلن
الأح��د �أن��ه يعتزم ت�شــــكيل حكومـة كفــــــاءات جامعة

مب�شاركة جميــــــع الأطراف واملناطق يف البالد ،تكون
مهمتها الأول�ي��ة الرتتيب لإج��راء انتخابات �ضمن
مواعيد حمددة.
و�أك ��د رئ�ي����س احل�ك��وم��ة الليبية امل�ك�ل��ف م��ن جمل�س
النواب فتحي با�شاغا� ،أنه يرف�ض �إق�صاء �أو تهمي�ش
�أو االنتقام من �أي طرف ،ورف�ضه ال�صدام مع ال�سلطة
احلالية ،م�شدداً على �أن ال�ت��دوال على ال�سلطة مع
حكومة الوحدة احلالية �سيكون �سل�ساً و�آمناً.
وق��ال با�شاغا يف زي��ارة �إىل مدينة م�صراتة ،م�سقط
ر�أ� �س��ه ،ولقائه م��ع �أب��رز قياداتها امل ��ؤي��دة للحكومة
احلالية ،واملعار�ضة للخارطة ال�سيا�سية التي �أطلقها
ال�ب�رمل ��ان وجم�ل����س ال ��دول ��ة ،وف ��ق م��وق��ع “”218
ال�ل�ي�ب��ي� ،إن ��ه ي��رف����ض ال�ت���ص��ادم ب��امل��ؤي��دي��ن حلكومة
ال��وح��دة برئا�سة عبد احلميد الدبيبة ،اب��ن املدينة
ذات�ه��ا ،وال��ذي رف�ض ق��رار جمل�س ال�ن��واب ،وو�صفه
ب��ال�ع�ب��ث ،م ��ؤك ��داً �أن ��ه ل��ن ي�سلم ال���س�ل�ط��ة� ،إال بعد
االنتخابات.

دق��ل��و ي��ت��وج��ه �إىل جوبا
ملتابعة تنفيذ اتفاق ال�سالم

•• اخلرطوم-وكاالت:

ماكرون املالذ االخري لي�سار متعب

لقطع الطريق على اليمني املتطرف

�أي ناخب من الي�سار �سي�صوت ملاكرون يف �أبريل؟

•• الفجر -غايل برو�ستيه – ترجمة خرية ال�شيباين

فقدوا البو�صلة ،ويف حرية من تف ّتت الي�سار و�إحمائه ،قد تغري ورقة
�إميانويل ماكرون جزء من اجل�سم االنتخابي الفرن�سي ،فهو الأخري القادر
على منع اليمني �أو �أق�صى اليمني من الفوز يف االنتخابات الرئا�سية .هل
يوجد ي�ساري-ماكروين؟ وهل ميكن �أن ُت�ستخدم ورقة �إميانويل ماكرون
م��ن قبل الناخبني الي�ساريني ،ال��ذي��ن ع��ار��ض��وا ت�صويت م��اك��رون عام
 ،2017والذين غدا يف حالة من الإرهاق الدميقراطي ،ومنزعجني من
م�صري الي�سار ،وحري�صني ،كمالذ �أخري ،على جتميد امل�شهد ال�سيا�سي،
ب��د ًال من ر�ؤيته ي�سقط يف �أح�ضان اليمني ،يلقون يف النهاية با�سمه يف
�صندوق االقرتاع؟ منطقيا ،يجد الناخبون من �شعب الي�سار �صعوبة يف
التعامل مع االجتاه اليميني املتزايد للخطاب ال�سيا�سي� .إن كان �سيوجد
ي�سار ماكروين ،ف�سيكون ذلك نتيجة انتقال كبري للناخبني الي�ساريني
نحو الت�صويت مل��اك��رون .ل��ن ي�ك��ون احل�شد امل ��أم��ول �أو املتوقع �أو املُثار
للقادة اال�شرتاكيني ال�سابقني هو الذي �سي�ضمن �إعادة انتخاب �إميانويل
رئي�سا للجمهورية؛ يف املقابل ،ميكن �أن يلتقي املر�شح الرئا�سي،
ماكرون ً
وهو يف طريقه �إىل �صناديق االقرتاع ،ناخبني بخيارات ومتوقع ي�ساري،
لكن من ميكنه �أن يقيم معه “حتالف الدقيقة الواحدة” ،وقت دخول
اخللوة .ال ي�ستبعد عدد ال ي�ستهان به من الناخبني الي�ساريني فر�ضية
(التفا�صيل �ص)13
الت�صويت ملاكرون.

ق��ال ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال�سيادة
االنتقايل ال�سوداين حممد حمدان
دقلو �إن��ه توجه �أم�س الثالثاء �إىل
ج��وب��ا ع��ا��ص�م��ة ج �ن��وب ال�سودان،
وذل��ك ملتابعة �سري تنفيذ اتفاقية
ال�سالم املن�شطة جلنوب ال�سودان
خ ��ا�� �ص ��ة ف �ي �م��ا ي� �ل ��ي ت �ن �ف �ي��ذ بند
الرتتيبات الأمنية .و�أ��ض��اف دقلو
عرب �صفحته على في�سبوك ن�سعى
م �ع��ا ب �ك��ل ج �ه��د ل �ت �ع��زي��ز ال�سالم
وحتقيق الأمن واال�ستقرار ل�شعبينا
و�شعوب املنطقة.
و�أ�شارت وكالة ال�سودان للأنباء �إىل
�أن ع��ددا م��ن امل���س��ؤول�ين يرافقون
دق�ل��و يف زي��ارت��ه ،م��ن بينهم وزير
ال��دف��اع امل�ك�ل��ف ي����س �إب��راه �ي��م ي�س
ورئ � �ي � �� ��س ه �ي �ئ ��ة اال�� �س� �ت� �خ� �ب ��ارات
الع�سكرية حممد �صبري� ،إىل جانب
مم �ث �ل�ين م ��ن وزارات اخلارجية
والدفاع والقوات امل�سلحة والدعم
ال�سريع وجهاز املخابرات العامة.
وق ��اد دق �ل��و ال��و� �س��اط��ة يف عمليات
التفاو�ض بني الأط��راف اجلنوبية
مم �ث�لا حل �ك��وم��ة ال �� �س ��ودان ،حيث
ك�ل�ل��ت م���س��اع�ي��ه ب�ت���ش�ك�ي��ل حكومة
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وت � ��ويل زعيم
امل �ع��ار� �ض��ة ري � ��اك م �� �ش��ار من�صب
ال �ن��ائ��ب الأول يف ح �ك��وم��ة جوبا
و�إدماج قوات الف�صائل املعار�ضة يف
مع�سكرات التدريب يف �إطار ت�شكيل
ق� ��وات ج �ن��وب ال �� �س��ودان املوحدة،
بح�سب الوكالة.
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�أكدا عمق الروابط وال�سعي امل�شرتك لتعزيزها

حممد بن را�شد يبحث مع الرئي�س الرتكي م�ستقبل ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين
•• دبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب � ��ي رع� � ��اه اهلل
ف �خ��ام��ة رج � ��ب ط �ي��ب �إردوغ� � � ��ان
رئي�س جمهورية تركيا ال�صديقة
ال � ��ذي و� �ص��ل �إىل ال� �ب�ل�اد �أم�س
الأول االث �ن�ي�ن يف زي� ��ارة ر�سمية
�إىل ال ��دول ��ة ي �� �ش��ارك خ�لال�ه��ا يف
احتفاالت ب�لاده بيومها الوطني
ورح ��ب
يف �إك���س�ب��و  2020دب ��يّ .
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
بالرئي�س �أردوغ��ان يف بلده الثاين
الإم ��ارات ،وال��وف��د امل��راف��ق ،خالل
اللقاء الذي جرى يف مبنى القادة
مبقر �إك�سبو ،بح�ضور �سمو ال�شيخ
م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب� ��ي نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية
وال �ف��ري��ق �سمو ال���ش�ي��خ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية.
رح ��ب ��س�م��وه ب�ت��واج��د تركيا
ك�م��ا ّ
يف احل ��دث ال�ع��امل��ي ال�ك�ب�ير الذي
يجمع  192دول ��ة يف دب��ي حيث
تفتح م�شاركة تركيا يف �إك�سبو دبي
امل �ج��ال �أم ��ام ال�ت�ع��رف ع�ل��ى مزيد
م��ن ف��ر���ص ال�ت�ك��ام��ل االقت�صادي
والثقايف بني اجلانبني.
و�أك� � ��د � �س �م��وه �أه �م �ي��ة ال ��زي ��ارات
املتبادلة ب�ين قيادتي البلدين ملا
لها م��ن �أث��ر يف �إع�ط��اء زخ��م قوي
ومتجدد للعالقات الثنائية مبا
ميهد الطريق ملزيد من التقارب

الإي�ج��اب��ي �ضمن جميع امل�سارات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واملعرفية،
وي� �ح� � ّف ��ز ع �ل��ى اك �ت �� �ش��اف قنوات
فعالة مل�ضافرة اجل�ه��ود الرامية
�إىل حت� �ق� �ي ��ق اخل �ي ��ر وال � ��رف � ��اه
ل�ل���ش�ع�ب�ين وخ ��دم ��ة تطلعاتهما
وتطلعات جميع �شعوب املنطقة
مل�ستقبل يعمه اال�ستقرار والرخاء
واالزده��ار .و بحث �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
م��ع فخامة رج��ب طيب �أردوغ ��ان
م�ستقبل ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن و��س�ب��ل ت�ع��زي��زه��ا يف
املجاالت كافة والكيفية التي ميكن
من خاللها الو�صول �إىل م�ستويات
�أعلى من التن�سيق والتعاون البناء
ال�سيما على ال�صعيد االقت�صادي
وال �ت �ن �م��وي ،ف���ض�لا ع��ن ت�ضمني

ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وت�شجيعه على
اكت�شاف مزيد من فر�ص التعاون
خا�صة يف القطاعات احليوية التي
ت�ضمنتها االت�ف��اق�ي��ات ومذكرات
التفاهم وال�بروت��وك��والت املوقعة
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين وت�غ�ط��ي جماالت
اال� �س �ت �ث �م��ار وال �� �ص �ح��ة وال ��زراع ��ة
وال�ن�ق��ل وال���ص�ن��اع��ات والتقنيات
املتقدمة واملناخ والثقافة وال�شباب
وغ�ي��ره� ��ا .و �أع� � � ��رب ع� ��ن تطلع
دول ��ة الإم � ��ارات �إىل ب��دء مرحلة
ج� ��دي� ��دة م� ��ن ال � �ت � �ع ��اون القائم
ع�ل��ى م��راع��اة امل���ص��ال��ح امل�شرتكة
لل�شعبني ال�صديقني وال�ساعي �إىل
�إي�ج��اد ال�ب��دائ��ل ال�لازم��ة مل�ساعدة
ال ��دول� �ت�ي�ن ع �ل ��ى حت �ق �ي��ق �أع �ل ��ى
م�ستويات الرفاه والرخاء والتقدم
ل�شعبيهما ،وذل ��ك ال �ت��زام �اً بنهج

االنفتاح والرغبة يف توثيق ج�سور
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع جميع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،ومبا
تفر�ضه الظروف العاملية الراهنة
وم��ا تتطلبه امل��رح�ل��ة املقبلة من
زيادة حجم التعاون� ،سعياً للو�صول
�إىل م�ستقبل خ��ال من التحديات
وح ��اف ��ل ب��ال �ف��ر���ص ل �ل �ج �م �ي��ع .و
�أك��د �سموه تقدير دول��ة الإمارات
للدور املحوري ال��ذي ت�ضطلع به
جمهورية تركيا ال�صديقة برئا�سة
فخامة رجب طيب �أردوغ��ان على
ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل،
منوهاً �إىل �أن التعاون الإماراتي
الرتكي من �ش�أنه امل�ساهمة ب�صورة
�إيجابية وم�ؤثرة يف تر�سيخ �أ�س�س
الأم � ��ن واال� �س �ت �ق��رار يف املنطقة
الأم ��ر ال��ذي يعد مطلباً رئي�سياً

للتنمية االق �ت �� �ص��ادي��ة وت�شجيع
اال� �س �ت �ث �م��ارات وم �ن��ح جمتمعات
الأع � �م� ��ال وامل �� �س �ت �ث �م��ري��ن الثقة
ال�لازم��ة لتو�سيع نطاق �أعمالهم
م ��ا ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع ع �ل��ى اقت�صاد
املنطقة ب�صورة عامة ،ويعني على
�سرعة تخطي التحديات الكبرية
ال � �ت� ��ي واج � �ه � �ه ��ا خ ��ا�� �ص ��ة خ�ل�ال
العامني املا�ضيني ،وي�ؤهل ملرحلة
ج ��دي ��دة م ��ن ال �ن �م��و واالزده � � ��ار.
ت�ن��اول ال�ل�ق��اء جممل امل�ستجدات
ع� �ل ��ى ال� ��� �س ��اح� �ت�ي�ن الإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
والعاملية ،و�أه��م املو�ضوعات حمل
االهتمام امل�شرتك و �أكد اجلانبان
توافق وجهات النظر حول �أهمية
�إي�ج��اد البدائل ال�سلمية الكفيلة
بتعزيز �أم��ن وا��س�ت�ق��رار املنطقة،
ون���ش��ر �أ� �س �ب��اب ال���س�لام والتعاون

يف �أرج ��ائ� �ه ��ا .و ت �ط��رق النقا�ش
�إىل الطموحات امل�أمولة مل�ستقبل
التعاون الإماراتي الرتكي يف �ضوء
اتفاق الر�ؤى ووجهات النظر حول
�أهمية اكت�شاف م���س��ارات جديدة
ميكن من خاللها زيادة اال�ستفادة
من الإمكانات الكبرية التي تتمتع
ب�ه��ا ال��دول �ت��ان خ��ا��ص��ة يف ناحية
الكوادر الب�شرية والطاقات املبدعة
واملهارات املهنية املتخ�ص�صة ،كذلك
التو�سع يف التعاون التقني والفني
والأك ��ادمي ��ي ع�بر ت�شجيع تبادل
اخل�ب�رات وال �ت �ج��ارب التطويرية
الناجحة بني اجلانبني ،خا�صة يف
جم��االت والتكنولوجيا واالبتكار
وم� ��� �ش ��اري ��ع ال� �ف� ��� �ض ��اء وال� ��ذك� ��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وال�ط��اق��ة املتجددة
وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال �ق �ط ��اع ��ات التي

ت�شكل ركائز �صنع امل�ستقبل .من
جانبه� ،أع��رب فخامة رجب طيب
�أردوغان عن بالغ امتنانه ملا وجده
من حفاوة وح�سن ا�ستقبال وكرم
ال�ضيافة يف دولة الإمارات ،م�ؤكداً
اعتزازه بهذه الزيارة و�أع��رب عن
�أم�ل��ه يف �أن ت�شكل نقطة انطالق
جديدة للعالقات الثنائية و مبا
ي�خ��دم م�صالح ال��دول�ت�ين ويرقى
�إىل م�ستوى طموحات ال�شعبني
يف �شتى املجاالت التنموية ،الفتاً
�إىل �أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل امل���ش�ترك من
�أج��ل �إف���س��اح امل�ج��ال �أم ��ام الأفكار
وامل � �ب� ��ادرات وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي من
� �ش ��أن �ه��ا حت �ق �ي��ق ت �ق ��دم ن ��وع ��ي يف
م�ضمار ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن اجل ��ان� �ب�ي�ن .و �أك � ��د فخامة
الرئي�س الرتكي اعتزازه مب�شاركة

ب�لاده يف معر�ض �إك�سبو 2020
دب� ��ي ،ال� ��ذي �أث �ن��ى ع �ل��ى م�ستوى
تنظيمه ال��رف �ي��ع ،م�ن��وه�اً بقيمة
احلدث العاملي ال�ضخم والفر�ص
ال � �ت� ��ي ي� � ��ؤه � ��ل ل� �ه ��ا م � ��ن خ�ل�ال
ا� �س �ت �� �ض��اف �ت��ه يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا،
وم��ا يخدم يف حتقيقه مزيدا من
التقارب والتفاعل الإيجابي بني
�شعوب املنطقة وال�ع��امل ،ومزيدا
من االنفتاح الواعي بني الثقافات
من �أجل تعزيز التوا�صل الإن�ساين
للت�أ�سي�س مل�ستقبل �أف�ضل للب�شرية
جمعاء مبا يقدمه من �أفكار وما
يطرحه م��ن اب�ت�ك��ارات تعني على
م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات امل�شرتكة
ال �ع��اب��رة ل�ل�ح��دود � �س��واء الراهنة
منها �أو امل�ستقبلية .وعقب اللقاء،
�أقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،م��أدب��ة غداء
ت �ك��رمي �اً ل���ض�ي��ف ال �ب�ل�اد الكبري
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه .ح�ضر اللقاء
وم�أدبة الغداء �سمو ال�شيخ �أحمد
بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة
دب ��ي ل �ل �ط�ي�ران امل � ��دين الرئي�س
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لإك�سبو
 2020دبي ،و�سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
رئ �ي ����س جم �ل ����س دب� ��ي ل�ل��إع�ل�ام،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س
دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي ،وم �ع��ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير
الت�سامح و التعاي�ش ،وعدد الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س كينيا العالقات الثنائية وعدد ًا من الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة فخامة �أوهورو
موقاي كنياتا ،رئي�س جمهورية
كينيا ال�صديقة ،الذي يزور دولة
الإمارات حاليا حل�ضور فعاليات
احتفال بالده بيومها الوطني يف
معر�ض " �إك�سبو  2020دبي"
اليوم الأربعاء.
ورح� ��ب � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان  -خالل
ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ج ��رى يف جمل�س
ق�صر البحر -بالرئي�س الكيني،
م�ؤكداً حر�ص دولة الإمارات على
ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة مع
ب�ل�اده ،خا�صة يف ظ��ل العالقات
القوية التي تربط البلدين.
وب � �ح� ��ث اجل� ��ان � �ب� ��ان ال� �ع�ل�اق ��ات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة و�آف � � � � ��اق تطويرها
وتعزيزها يف جم��االت االقت�صاد
وال�ت�ج��ارة واال�ستثمار والزراعة
وغ�ي�ره��ا م��ن امل �ج ��االت املتعلقة
ب ��أول��وي��ات ال�ت�ن�م�ي��ة يف البلدين
ال �� �ص��دي �ق�ين� ،إ� �ض��اف��ة �إىل عدد

م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا حم ��ل االهتمام
امل�شرتك ..وناق�شا �سبل التعاون
والتن�سيق ب�ين الإم ��ارات وكينيا
يف الأمم املتحدة لدعم الق�ضايا
والأه� � � ��داف امل �� �ش�ترك��ة يف �ضوء
ع �� �ض��وي��ة ال �ب �ل��دي��ن يف جمل�س
الأم ��ن ال ��دويل .و ت�ط��رق اللقاء
�إىل م�شاركة جمهورية كينيا يف

م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي،
و�أه �م �ي �ت �ه��ا يف جت���س�ي��د ر�ؤيتها
للم�ستقبل والتعريف بثقافتها
وت��راث�ه��ا وال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
ال� �ت ��ي ت �ت �ي �ح �ه��ا .و� �ش �ك��ر �سموه
الرئي�س الكيني على �إدان��ة كينيا
االع �ت��داءات الإره��اب�ي��ة احلوثية
ع �ل��ى م �ن �� �ش ��آت م��دن �ي��ة يف دول ��ة

االم ��ارات و�إع�ل�ان ت�ضامنها مع
الإم� � ��ارات ع�ق��ب ت�ع��ر��ض�ه��ا لهذا
العمل الإره��اب��ي .و ج��دد �سموه
خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ت ��أك �ي��د الأهمية
ال� �ك� �ب�ي�رة ال� �ت ��ي ت��ول �ي �ه��ا دول� ��ة
الإم � ��ارات لعالقاتها م��ع القارة
الأفريقية يف خمتلف املجاالت،
ودعمها لكل ما يحقق اال�ستقرار

وال �� �س�ل�ام ف�ي�ه��ا وي� �ع ��ود باخلري
والنماء واالزدهار على �شعوبها.
من جانبه عرب الرئي�س �أوهورو
موقاي كنياتا ،رئي�س جمهورية
ك �ي �ن �ي��ا ال �� �ص��دي �ق��ة ع� ��ن �شكره
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع�ل��ى ح�سن
اال�ستقبال و الدعم الذي قدمته

دولة الإمارات لكينيا يف مواجهة
جائحة كورونا..
و�أ� � �ش� ��اد ب��ال �ت �ج��رب��ة التنموية
الإم � ��ارات � � �ي � ��ة م � � ��ؤك� � ��داً حر�ص
ب�لاده على تعزيز عالقاتها مع
الإم � ��ارات يف خم�ت�ل��ف املجاالت.
ح���ض��ر جم�ل����س ق���ص��ر ال�ب�ح��ر ..
�سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل

نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة و�سمو ال�شيخ طحنون بن
حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف
منطقة العني و�سمو ال�شيخ نهيان
بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أم�ن��اء م�ؤ�س�سة زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع �م ��ال اخلريية
والإن�سانية والفريق �سمو ال�شيخ

��س�ي��ف ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� � � ��وزراء وزي ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة و��س�م��و ال���ش�ي��خ حامد
بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي و�سمو
ال�شيخ خالد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم
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�أخبـار الإمـارات

ال�صحة جتري  370,617فح�صا ك�شفت عن � 930إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 2,689حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت
الوزارة عن �إجراء  370,617فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص
الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  930حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة

 870,358حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,288حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد
االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  2,689حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  806,286حالة.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
ال�صحة تعلن تقدمي  25,928جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية يهنئون رئي�س �صربيا مبنا�سبة اليوم الوطني

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 25,928
جرعة من لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س
 23,906,976جرعة ومعدل توزيع اللقاح 241.72
جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة
لتوفري لقاح "كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية
تهنئة �إىل فخامة الرئي�س �أليك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية �صربيا وذلك مبنا�سبة
اليوم الوطني لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة
مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س �أليك�سندر فوت�شيت�ش .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل معايل �آنا برنابيت�ش رئي�سة وزراء جمهورية �صربيا.
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مت ت�صميمها ب�إبداعات الفنان الت�شكيلي الإماراتي مطر بن الحج

مقوالت حممد بن را�شد و�إبداعات اخلط العربي على واجهة متحف امل�ستقبل �إ�شارات ملهمة ال�ستئناف احل�ضارة
•• دبي -وام:

م ��ع ت��وج��ه الأن � �ظ� ��ار �إىل متحف
امل�ستقبل يف دب��ي ترقباً الفتتاحه
امل� �ق ��رر يف  22ف�ب�راي ��ر احل� ��ايل،
ي ��زداد االه�ت�م��ام ب ��دالالت واجهته
املميزة التي ت�صدرت قائمة �أجمل
مباين ال�ع��امل ،فالواجهة املزدانة
مب� �ق ��والت ت�ع�ك����س ر�ؤي � ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" مل���س�ت�ق�ب��ل دب ��ي والإن�سانية
م �ك �ت��وب��ة ب �خ��ط ال �ث �ل��ث العربي،
ت���ش�ك��ل ظ��اه��رة ف�ن�ي��ة ف��ري��دة من
ن��وع�ه��ا ع��امل �ي �اً ،وجت���س��د يف الوقت
نف�سه حقيقة روح املتحف ودوره يف
ا�ستلهام دعوة �سموه �إىل ا�ستئناف
احل���ض��ارة ال�ع��رب�ي��ة ،وال �ع��ودة �إىل
الأ��س����س العلمية والثقافية التي
قامت عليها تاريخياً.
وي�شري ا�ستخدام اخلط العربي يف
تزيني واجهة متحف امل�ستقبل �إىل
قيمة فنية مهمة ،فاخلط العربي
ميتاز بجمالياته اال�ستثنائية من
خالل حروفه التي جتعله الأكرث
ان�سيابية والأك�ث��ر ث ��را ًء جمالياً
والأك �ث��ر ت�ط��وي�ع�اً م��ن ب�ي�ن لغات
ال �ع��امل �أج �م��ع يف ت�صميم لوحات

• ثالث مقوالت ملحمد بن را�شد مكتوبة بخط الثلث مت ّيز واجهة متحف امل�ستقبل يف دبي
• املبنى الأول يعتمد فن اخلط العربي على واجهته بالكامل
• حممد القرقاوي :م�ساهمات �أبناء الوطن يف متحف امل�ستقبل وا�ضحة ودورهم امل�ستقبلي يف تفعيل وت�شغيل املتحف �سيكون منوذج ًا وطني ًا ناجح ًا
• مطر بن الحج :كلمات حممد بن را�شد �آل مكتوم امللهمة على واجهة املبنى الأجمل على وجه الأر�ض ر�سائل �أمل وتفا�ؤل و�إيجابية مل�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية
فنية مبتكرة.
ك ��ذل ��ك ،ي� ��أت ��ي ا� �س �ت �خ��دام اخلط
العربي يف ت�صميم واجهة متحف
امل�ستقبل مت�ث�ي� ً
لا ل��ر�ؤي��ة املتحف
يف امل�ساهمة النوعية والفاعلة يف
ا��س�ت�ئ�ن��اف احل �� �ض��ارة ال�ع��رب�ي��ة ،يف
ع���ص��ره��ا ال��ذه �ب��ي ،ال �ت��ي �صدرت
علومها ومعارفها للب�شرية بلغة
ال�ضاد.
وت�شكل الكتابة التي حتتل واجهة
م �ت �ح ��ف امل �� �س �ت �ق �ب ��ل ،ال ��ر� �س ��ائ ��ل
ال��رئ�ي���س�ي��ة وال� ��ر�ؤي� ��ة الفل�سفية
ل�ه��ذا ال�صرح امل�ع��ريف ،وه��ي عبارة
ع��ن ث�لاث��ة اقتبا�سات ملهمة من
�أق � � ��وال � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،هي :
" لن نعي�ش مئات ال�سنني ،ولكن
ميكن �أن نبدع �شيئاً ي�ستمر ملئات

ال�سنني" ،و"امل�ستقبل �سيكون
مل��ن ي���س�ت�ط�ي��ع ت�خ�ي�ل��ه وت�صميمه
وت�ن�ف�ي��ذه ..امل�ستقبل ال ينتظر..
امل�ستقبل ميكن ت�صميمه وبنا�ؤه
اليوم" ،و"�سر جتدد احلياة وتطور
احل�ضارة وتقدم الب�شرية يكمن يف
كلمة واحدة هي االبتكار".
وق ��ال م �ع��ايل حم�م��د ب��ن عبداهلل
القرقاوي  ،رئي�س متحف امل�ستقبل
 يف ت �ع �ل �ي �ق��ه ع �ل ��ى امل�ساهماتالإب��داع �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة يف �إجن ��از
خم�ت�ل��ف م ��راح ��ل ت���ص�م�ي��م وبناء
و�إدارة امل�ت�ح��ف الأول م��ن نوعه
على م�ستوى العامل " ..م�ساهمات
�أب�ن��اء ال��وط��ن يف متحف امل�ستقبل
وا� �ض �ح��ة ودوره� � ��م امل���س�ت�ق�ب�ل��ي يف
تفعيل وت���ش�غ�ي��ل امل�ت�ح��ف �سيكون
منوذجاً وطنياً ناجحاً".

و�أب� � ��دع ال �ف �ن��ان الإم� ��ارات� ��ي مطر
بن الح��ج يف ت�صميم الكتابة على
واج �ه��ة امل�ت�ح��ف ،م�ستخدماً خط
الثلث العربي املعروف بجمالياته
وروعة حروفه ،وا�ستغرق عمل بن
الح��ج على الت�صميم �أك�ثر م��ن 4
�أ�شهر ،مزج خاللها موهبته الفنية
ب�خ�برات��ه يف ال �ع �م��ارة والت�صميم
ووعي العالقة بني الكتلة والفراغ،
وخامات البناء من معدن وزجاج.
وق� � ��ال م �ط��ر ب ��ن الح � ��ج " مبنى
متحف امل�ستقبل حتفة معمارية
و�أي �ق��ون��ة ا�ستثنائية ت��ز ّي��ن الأفق
ال�ع�م��راين ل��دب��ي ،واخل��ط العربي
ف��ن ي��رب��ط ت��اري�خ�ن��ا مب�ستقبلنا،
وك �ل �م��ات � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم امللهمة
ع�ل��ى واج �ه��ة امل�ب�ن��ى الأج �م��ل على

وج��ه الأر� ��ض ع��ن تخ ّيل امل�ستقبل
وت�صميمه و�صناعته وجتدد احلياة
وتط ّور احل�ضارة وتقدّم الب�شرية
هي ر�سائل �أم��ل وتفا�ؤل و�إيجابية
مل�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية".
و�أ�ضاف " امل�شاركة يف �إجناز �أي جزء
م�ت�ح��ف امل�ستقبل ال ��ذي �سي�شكل
م �ن��ارة ال��س�ت���ش��راف �آف� ��اق جديدة
للب�شرية خالل ال�سنوات والعقود
املقبلة ��ش��رف لأي �إن���س��ان ،فكيف
�إذا ك��ان��ت واج �ه �ت��ه ال �ت��ي �سرياها
املاليني من زوار املتحف؟".
وال �ف �ن��ان م�ط��ر ب��ن الح ��ج ه��و من
�أب � ��رز الأ� �س �م��اء يف امل���ش�ه��د الفني
الإم� ��ارات� ��ي� � ،س��واء ع �ل��ى م�ستوى
اخلط العربي �أو الر�سم �أو الفنون
الت�شكيلية ب�شكل عام.
و�أطلق عام " 1992مر�سم مطر"

الذي ي�شكل م�ساحة �إبداعية حرة
للموهوبني يف تخ�ص�صات الفنون
املختلفة.
وه��و يتحدث ويحا�ضر يف العديد
من املنتديات الفنية والت�شكيلية
وال �ف �ع ��ال �ي ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة املعنية
بالفنون التابعة لهيئات الثقافة
بدولة الإمارات واملنطقة.
ك��ان له ح�ضور �إب��داع��ي يف العديد
م��ن امل�ع��امل املتميزة ب��ال��دول��ة كما
يف "ق�صر الوطن" و"متحف
امل�ستقبل" .و�شكلت اللغة العربية
لقرون عديدة لغة العلوم والآداب
ال �ع ��امل �ي ��ة ،ف �� �س��اه �م��ت م ��ن خالل
موجات الرتجمة يف �إحياء النتاج
ال� �ف� �ك ��ري ال� � ��ذي ك � ��اد �أن يندثر
حل�ضارات عريقة �سابقة ،كما كانت
ال��وع��اء ال��ذي انتقل ع�بره النتاج

الفكري العربي والإ��س�لام��ي �إىل
العامل ب�أ�سره .وانطالقاً من هذا
يج�سد "متحف
البعد احل�ضاريّ ،
امل�ستقبل" قدرة العرب والإن�سانية
ج �م �ع��اء ع �ل��ى الإب � � ��داع واالل� �ت ��زام
بت�أ�سي�س م�ستقبل �أف���ض��ل ،ويعد
مبثابة ر�سالة وا�ضحة ي��ؤك��د من
خاللها على العودة �إىل ا�ستئناف
احل�ضارة العلمية العربية .وتركز
�أج � �ن� ��دة م �ت �ح��ف امل �� �س �ت �ق �ب��ل على
ا�ستئناف احل�ضارة العلمية العربية
من خ�لال جمموعة من امل�سارات
واملبادرات التي �سيحت�ضنها املتحف
ب�شكل م�ستمر ،حيث �سيكون مبثابة
العقل واملن�صة املعرفية والعلمية
االب�ت�ك��اري��ة الأو� �س��ع والأ��ش�م��ل من
نوعها التي جتمع �أف�ضل املواهب
ون ��واب ��غ ال �ع��رب م��ن امل �ح �ي��ط �إىل

اخلليج ،لإث ��راء احل��وار والنقا�ش
وتوليد الأف�ك��ار ،وح�شد طاقاتهم
الإب� ��داع � �ي� ��ة اخل �ل�اق ��ة ل�صناعة
م�ستقبل �أف�ضل ل�شعوب املنطقة.
و� �س �ي �ك��ون امل �ت �ح��ف امل ��رك ��ز املعني
بتنفيذ م �ب��ادرة "نوابغ العرب"،
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،مطلع
ي �ن��اي��ر امل��ا� �ض��ي ل�ل��إ�� �ش ��راف على
ال �ن��واب��غ امل�ت�م�ي��زي��ن م��ن �أ�صحاب
امل��واه��ب اال�ستثنائية م��ن العلماء
واملفكرين واملخرتعني واملبتكرين
املتميزين واملبدعني العرب يف �شتى
امل� �ج ��االت ،ورع��اي �ت �ه��م ومتكينهم
وت �ط��وي��ر �أف �ك��اره��م ب��ال�ت�ع��اون مع
�أف�ضل ال�شركاء العامليني ،لتعظيم
�أثرهم الإيجابي يف املنطقة.
يذكر �أن "متحف امل�ستقبل" مي ّثل
معر�ضاً دائماً ال�ستعرا�ض جوانب
خمتلفة م��ن م�ستقبل الب�شرية
و�أه� � � ��م ال �ت �ق �ن �ي��ات ال� �ت ��ي تنتظر
ال�ب���ش��ري��ة يف ال�ع�ق��ود امل�ق�ب�ل��ة ،كما
ميثل املتحف م��رك��زاً فكرياً عاملياً
من ن��و ٍع جديد ،حيث �سيعمل مع
جمموعة م��ن ال�شركاء الدوليني
وامل��ؤ��س���س��ات البحثية املتخ�ص�صة
ع�ل��ى درا� �س��ة ال �ت �ح��دي��ات احلالية
وامل�ستقبلية بعمق وج��ر�أة لتقدمي
حلول جديدة ومبتكرة.

وزاره الدفاع ..ا�ستعدادات النطالق ح�صن االحتاد  8يف �إك�سبو  2020دبي مار�س املقبل
•• �أبوظبي  -وام:

توا�صل وزارة ال��دف��اع ا�ستعداداتها الن�ط�لاق العر�ض الع�سكري "ح�صن
االحت��اد  "8يف املنطقة اجلنوبية لإك�سبو  2020دب��ي خ�لال �شهر مار�س
املقبل وال��ذي يقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
ويتما�شى العر�ض الع�سكري "ح�صن االحتاد  " 8مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة
وال��دور املهم ال��ذي تقوم به القوات امل�سلحة البا�سلة يف حفظ �أم��ن الوطن
وامل��واط��ن وك��ل مقيم ع�ل��ى �أر� ��ض الإم � ��ارات وال �ت��ي و��ص�ل��ت ب��دع��م قيادتها

الر�شيدة وع��زم رجالها ووالئهم �إىل درج��ة عالية من الكفاءة واالحرتاف
وتتقا�سم �شرف الدفاع عن الإخ��وة ويف الوقت نف�سه حتمل الأمل �إىل بقاع
الأر�ض جندة لل�صديق وعونا للمحتاج فكانت عنوان عزة الوطن ملا و�صلت
�إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ املهام والواجبات.
ويهدف العر�ض الع�سكري �إىل �إظهار القدرات املتطورة للقوات امل�سلحة وما
يتمتع به �أفرادها من �شجاعة و�إقدام وتفان ومهارات وخربات ميدانية �إ�ضافة
�إىل ما متتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن
حتمي مكت�سباته وتعزز التنمية امل�ستدامة وت�صون م�سريته االحتادية يف
مواجهة التحديات والتهديدات التي تع�صف مبنطقتنا والعامل �أجمع.

و�أكد رئي�س اللجنة املنظمة للعر�ض الع�سكري �أن "ح�صن االحتاد  " 8يتزامن
مع مرور خم�سني عاما على ت�أ�سي�س دولة الإمارات على يد املغفور له ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" �صاحب الب�صمات اخلالدة يف
تطوير قواتنا امل�سلحة البا�سلة وتقدمها واالرتقاء بها وما �أو�صلها �إىل هذه
املرحلة املتطورة ،عدة وعتاداً �إال جت�سيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة
قيادتنا الر�شيدة لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
و�أو�ضح �أن العر�ض الع�سكري ي�شتمل على العديد من الفعاليات واملحاور على
ر�أ�سها العر�ض الع�سكري امل�شرتك ملختلف ت�شكيالت القوات امل�سلحة ،بهدف
�إبراز التكامل واالن�سجام فيما بينها� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ عمليات ميدانية مثل

املداهمات احلية التي تعك�س �صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية
لقواتنا امل�سلحة يف تنفيذ عمليات الأم��ن الداخلي وذل��ك مب�شاركة وا�سعة
من الوحدات القتالية كافة .يذكر �أن املنطقة اجلنوبية لإك�سبو  2020دبي
�ستحت�ضن العر�ض الع�سكري " ح�صن االحتاد  "8ما يعطي اجلمهور فر�صة
الو�صول �إليها ب�سهولة من خمتلف مناطق الدولة من خالل توفر البنية
التحتية الالزمة للعر�ض والظروف املواتية لتطبيق �سيناريوهات العر�ض
الع�سكري ومناورات القوات امل�شاركة ب�صورة فعالة.
والدعوة عامة ومفتوحة �إىل اجلمهور الكرمي مل�شاركة �أبناء القوات امل�سلحة
م�شاعر الفخر وروح الوحدة واالعتزاز بجي�شهم البا�سل املقدام.

االحتادية للموارد الب�شرية تطلق الربنامج ال�شامل لت�أهيل م�س�ؤويل املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ن ��ادي ��ه بنت
ع � � �ب� � ��داهلل ال � �ك � �ن� ��ان� ��ى ح� ��رم
م �ط��اوع  ،ت��ون ����س اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )628238Hمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0507293195

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /اخ�ت�ر على
ن �� �س �ي ��م اح � �م� ��د  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� � ��م ()t0277915
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506888114

•• دبي-وام:

�أط�ل�ق��ت الهيئة االحت��ادي��ة ل�ل�م��وارد ال�ب���ش��ري��ة احلكومية،
م ��ؤخ ��راً ،و��ض�م��ن فعالياتها خ�ل�ال �شهر الإم � ��ارات تبتكر
 ،2022الربنامج ال�شامل لت�أهيل م�س�ؤويل �إدارات املوارد
الب�شرية يف الوزارات واجلهات االحتادية ،والذي ت�سعى من
خالله الهيئة �إىل توعيتهم ب�سيا�سات وت�شريعات و�أنظمة
املوارد الب�شرية املعتمدة على م�ستوى احلكومة االحتادية.
جاء الإعالن عن �إطالق الربنامج خالل الور�شة االفرتا�ضية
التفاعلية التي عقدتها الهيئة ،م�ؤخراً ،وح�ضرها عدد من
مدراء القطاعات والإدارات يف الهيئة ،و�أكرث من  65مدير
وم�س�ؤول موارد ب�شرية يف احلكومة االحتادية ،و�أدارها ال�سيد

علي �أه�ل��ي الرئي�س التنفيذي لل�سعادة والإيجابية مدير
�إدارة امل��وارد الب�شرية واخل��دم��ات يف الهيئة .و�أو��ض��ح علي
�أهلي �أن الربنامج ال�شامل لت�أهيل م�س�ؤويل املوارد الب�شرية
يف احلكومة االحتادية ي�أتي يف �إط��ار اجلهود املتميزة التي
تبذلها الهيئة جلهة تنمية وتطوير قدرات موظفي احلكومة
االحتادية ،واالرتقاء ب�إمكاناتهم ومهاراتهم ،الأمر الذي من
�ش�أنه �أن يعزز كفاءة حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
�إقليمياً وعاملياً ،وبالتايل متكني الدولة من حتقيق هدفها يف
«مئوية الإمارات  »2071ب�أن تكون �أف�ضل دولة يف العامل.
وذك��ر �أن فكرة الربنامج تتمثل يف تعريف م�س�ؤويل املوارد
الب�شرية يف الوزارات واجلهات االحتادية بقوانني و�سيا�سات
وت�شريعات امل��وارد الب�شرية املطبقة يف احلكومة االحتادية،

وم ��ن ث��م �إخ���ض��اع�ه��م ل �ت��دري��ب عملي
م�ك�ث��ف ع�ل��ى �أن �ظ �م��ة امل � ��وارد الب�شرية
الإل�ك�ترون�ي��ة امل�ستخدمة يف احلكومة
االحت� ��ادي� ��ة ،وامل �ن �� �ض��وي��ة حت ��ت مظلة
نظام �إدارة معلومات امل��وارد الب�شرية
يف احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة "بياناتي"،
ومت�ك�ي�ن�ه��م م��ن ا� �س �ت �خ��دام تطبيقات
امل ��وارد الب�شرية ال��ذك�ي��ة .م��ن جانبها
ا�ستعر�ضت ال�سيدة م��رمي الزرعوين
بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي ال��وزارات واجلهات
مدير �إدارة تخطيط امل��وارد الب�شرية احلكومية يف الهيئة االحتادية ،من خالل توفري �شهادات وبرامج مهنية معتمدة،
م �ب��ادرة ال���ش�ه��ادات املهنية التخ�ص�صية ملوظفي احلكومة تقدمها جامعات ومعاهد تدريب حملية وعاملية� ،ضمن 20
االحتادية "النخبة" ،التي �أطلقتها الهيئة يف العام 2021؛ عائلة وظيفية ،وب�أ�سعار تف�ضيلية.

األربعاء  16فبراير  2022م  -العـدد 13470

�أخبـار الإمـارات

Wednesday 16 February 2022 - Issue No 13470

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل
�سفري اليابان

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة ،بق�صر �سموه يف مدينة �صقر بن حممد� ،أم�س �سعادة �أكيو
�إي�سوماتا� ،سفري اليابان لدى الدولة ،ال��ذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة
ت�سلمه مهام عمله اجلديد .ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،ب�سعادة
ال�سفري ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله ،مبا ي�سهم يف تعزيز
عالقات التعاون الوثيقة بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
من جانبه ،عبرّ �سعادة �أكيو �إي�سوماتا ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

04

برجيل الطبية جتري زراعة نخاع عظم با�ستخدام تقنية جتميد اخلاليا اجلذعية

•• �أبوظبي -وام:

مكنت وحدة زراعة نخاع العظم املتكاملة يف مدينة برجيل الطبية � -إحدى
املن�شاّت التابعة ملجموعة يف بي ا�س للرعاية ال�صحية ..من �إج��راء عملية
زراعة نخاع ملري�ضة �أربعينية تعاين من �سرطان "الهودجكينليمفوما" بعد
جتميد اخلاليا اجلذعية.
ويعد هذا اال�ستخدام الأول لهذه التقنية يف املدينة ،مما يعك�س الريادة التي
تتم ّتع بها وي�ؤكد �سعيها الد�ؤوب �إىل رفد قطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة
ب�أحدث التقنيات الطبية والتي من �ش�أنها �أن تعزز مكانة �أبوظبي كوجه ًة
عاملي ًة لل�سياحة العالجية.
وكانت وحدة زراع��ة نخاع العظم املتكاملة يف مدينة برجيل الطبية والتي
جرى افتتاحها يف �سبتمرب  2021قد جنحت يف �إجراء عملية زراعة خاليا
جذعية لثالثة مر�ضى يعانون من الورم النقوي املتعدد حيث جرى حفظ
اخلاليا ملدة ال تزيد عن � 48ساعة قبل �إعادة حقنها يف �أج�ساد املر�ضى لكن
وبف�ضل التقنية اجل��دي��دة �أ�صبح بالإمكان جتميد اخلاليا وحفظهاعلى
درجة حرارة  196حتت ال�صفر ملدة قد ت�صل لـ � 25سنة مما مي ّكن املر�ضى

من �أخذ عدة جرعات كيماوية على فرتات �أطول لعالج ال�سرطان قبل �إعادة
زراعة النخاع.
وتعد اخلاليا اجلذعية خاليا �أولية غري نا�ضجة تتوفر يف النخاع العظمي
وه��ي تعمل على �إن �ت��اج جميع �أن ��واع خ�لاي��ا ال��دم مب��ا يف ذل��ك خ�لاي��ا الدم
احل�م��راء والبي�ضاء وال�صفائح ال��دم��وي��ة وي�ت��م ا�ستخراجها قبل ح�صول
املري�ض على جرعات عالية من العالج الكيماوي للحماية من الإ�صابة بفقر
الدم ال�شديد والعدوى وحدوث النزيف حيث �إن العالج الكيماوي ي�ستنفذ
اخل�لاي��ا اجلذعية يف نخاع العظام وي��دم��ره��ا ل��ذا يتم جمع ه��ذه اخلاليا
م�سبقاً واالحتفاظ بها لإتاحة الفر�صة للعالج الكيميائي بجرعات عالية
ملعاجلة ال�سرطان ثم يتم �إعادتها للمري�ض لتنمو من جديد ومتنحه نخاع
العظم .وقال الربوفي�سور حميد بن حرمل ال�شام�سي مدير خدمات الأورام
يف م�ست�شفيات برجيل ورئي�س جمعية الإم��ارات ل�ل�أورام� ..إن جناح عملية
زراعة اخلاليا اجلذعية بعد جتميدها هي خطوة �أ�سا�سية ومهمة يف االجتاه
ال�صحيح نحو تطوير قطاع زراعة النخاع يف دولة الإمارات مما يعزز القدرة
على عالج املزيد من مر�ضى ال�سرطان خا�صة �سرطان الدم داخل الدولة
ودون احلاجة لل�سفر �إىل اخلارج كما ي�ساهم يف تعزيز مكانة دولة الإمارات

كوجهة عاملية لل�سياحة العالجية.
و�أك � ّد الدكتور �أحمد الر�ستماين ا�ست�شاري ورئي�س ق�سم �أم��را���ض ال��دم يف
مدينة برجيل الطبية �أن جتميد اخلاليا اجلذعية بالنيرتوجني امل�سال
لدرجات حرارة دون ال�صفر يعترب من الإجراءات التقنية احلديثة واملتطورة
التي ت�ستخدم عاملياً للحفاظ على اخلاليا وا�ستخدامها يف امل�ستقبل ويفيد
ا�ستخدامها يف مراكز زراع��ة نخاع العظم يف ع�لاج معظم ح��االت �سرطان
و�أم��را���ض ال��دم فهي حتافظ على اخلاليا اجلذعية ل�سنوات طويلة �سواء
كانت من متربع �أو ال�شخ�ص ذاته الفتاً �إىل �أن مدينة برجيل الطبية تتبع
�أعلى املعايري املطبقة عاملياً يف ا�ستخدامها واحلفاظ عليها وحيوتها خالل
التجميد وب �ع��ده ،وي�ت��م التحقق م��ن م��دى حيويتها مبعايري دقيقة بعد
تذويبها وقبل اال�ستخدام مبا ي�ضمن جناح الإجراء الطبي.
من جانبها �أو�ضحت الدكتورة كيان حميديل ا�ست�شارية امرا�ض الدم رئي�س
وح��دة زراع ��ة ن�خ��اع العظم يف مدينة برجيل الطبية �أن جتميد اخلاليا
اجل��ذع�ي��ة ي�ع��د تقنية ع�لاج�ي��ة م�ت�ق� ّدم��ة ت�ساهم يف �إن �ق��اذ ح�ي��اة امل�صابني
ب�سرطانات ال��دم وتعترب اج��راء معياري عاملي ي�ستخدم يف عمليات زراعة
اخلاليا اجلذعية وتو�صي با�ستخدامه هيئات عاملية مثل اجلمعية الأوروبية

لزراعة الدم والنخاع.
و�أ�ضافت �إن ا�ستخدام هذه التقنية العالجية املتقدمة �سيجعل حياة الكثري
من املر�ضى �أ�سهل حيث ك��ان يتوجب عليهم يف املا�ضي ال�سفر خ��ارج دولة
الإم��ارات العربية املتحدة لزراعة نخاع العظم لكن �أ�صبح ب�إمكانهم الآن
متابعة العالج يف وطنهم وبني �أحبائهم.
وت�ستغرق عملية زراعة اخلاليا اجلذعية الذاتية فرتة ترتاوح من 6 - 4
�أ�سابيع منذ اختيار املري�ض حتى خروجه حيث يتم فح�ص املري�ض للت�أكيد
م��ن ع��دم �إ�صابته ب ��أي مر�ض معدي ويتم ا�ستخدام ط��رق دوائ�ي��ة لف�صل
اخلاليا اجلذعية من النخاع العظمي ودفعها اىل جمرى الدم ليتم جمعها
وتت�ضمن هذه الطرق عالجاً كيميائياً وعالجاً بعامل منو اخلاليا البي�ضاء
" "GSCFوع�لاج�اً با�ستخدام �أدوي ��ة لتعزيز عملية حترير اخلاليا
من مكانها يف النخاع العظمي ودفعها نحو جم��رى ال��دم ثم يتم �إر�سالها
�إىل معمل اخلاليا اجلذعية للمعاجلة والتخزين ويوجد حالياً عدد من
احل ��االت بانتظار عمليات زراع ��ة ال�ن�خ��اع يف مدينة برجيل الطبية ومن
املتوقع �أن ي�ستفيد املر�ضى من تقنية التجميد للتم ّكن من موا�صلة العالج
الكيماوي للفرتة املطلوبة.

�صندوق الوطن وجمعية البيت متوحد يعلنان عن �إطالق برنامج ج�سور للعام 2022

(ان�ضم  40%من خريجي الربنامج للقطاع اخلا�ص بعد التخرج) ،ويف
•• �أبوظبي-الفجر:
املقابل ا�ستقطب الربنامج العديد من ال�شركاء من القطاع اخلا�ص ،لي�صل
�أعلن �صندوق الوطن -مبادرة جمتمعية لرجال �أعمال �إماراتيني هدفها ع��دد ال�شركات الداعمة ل�ـ “ج�سور" � 40شركة م��ن �ضمنها �شركات �شبه
دعم �صناعة م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة ،بالتعاون مع جمعية "البيت حكومية و 10جامعات.
متوحد" ب��دء تلقي طلبات االل�ت�ح��اق ب�برن��ام��ج "ج�سور" للعام  ،2022من جانبه ،قال �سعادة �سيف علي القبي�سي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية البيت
لتزويد الكفاءات ،وال�شباب الإم��ارات��ي باملهارات املهنية الأ�سا�سية ،و�أف�ضل متوحد" :نحر�ص دائ ًما على ا�ستمرارية الربامج االبتكارية الواعدة و�إعادة
الربامج التدريبية لتطوير قدراتهم وخرباتهم للم�ساهمة يف متكينهم من طرحها بهدف متكني ال�ك�ف��اءات ال�شابة و�إع��داده��ا للم�ستقبل ،كما ندرك
بدء م�سارهم املهني يف �شركات القطاع اخلا�ص.
�أهمية ت�شجيع جيل ال�شباب على االن�خ��راط يف القطاع اخل��ا���ص والعمل
ويقام برنامج "ج�سور" على مدار  12ا�سبوعاً عرب من�صة تعليمية مبتكرة فيه� ،إميا ًنا بقدرتهم على الإ�سهام الفاعل يف التخطيط مل�ستقبل قطاعات
ومتكاملة ،وي�شتمل على جمموعة برامج تدريبية وتعليمية تعزز الآفاق الدولة الرائدة ،وزيادة الناجت املحلي الغري النفطي ،بهدف حتقيق التنوع
الوظيفية للم�شاركني ،وذلك من خالل تزويدهم باملعرفة النظرية واخلربة االقت�صادي �ضمن تطلعاتنا خلم�سني عاٍم قادمة واعدة".
العملية وتوفري الدعم املهني ال�لازم ال��ذي ميكنهم من اكت�ساب املهارات و�أ��ض��اف �سعادته" :مع التوجه املتزايد لل�شباب الإم��ارات��ي لالن�ضمام �إىل
ال�شخ�صية والفنية ،وتدعمهم للو�صول �إىل �أف�ضل فر�ص العمل يف �أف�ضل القطاع اخلا�ص يف خمتلف املجاالت يف الدولة ،ف�إنه من ال�ضروري �أن نتيح
�شركات القطاع اخلا�ص.
لهم امل�صادر واخل�برات واملعارف ليطلقوا العنان لإمكاناتهم الكامنة ،لذا
"ج�سور"
برنامج
حقق
متوحد،
البيت
جمعية
مع
ومنذ �إطالقه بالتعاون
ي�سرنا بالتعاون مع �صندوق الوطن� -شريكنا يف القيم والأه��داف� ،أن نقدم
جن��اح�اً الف�ت�اً يف ت�أهيل جمموعة متميزة م��ن �أف�ضل ال�ك�ف��اءات ،حيث مت لأبناء الإمارات برنامج ج�سور يف دورته لعام  ،2022والذي �سيلعب بال �شك
ت�سجيل  100م��ن ال�شباب امل��وه��وب�ين يف امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن الربنامج .دو ًرا فاعلاً يف تعزيز �إمكاناتهم و�شحذ مهاراتهم وقدراتهم للعمل يف القطاع

ثورة جديدة يف جراحة القلب:

جناح �أول عملية لزراعة كاملة ل�شرايني القلب التاجية
بالفتوحات ال�صغرية يف م�ست�شفى مركز كليمن�صو الطبي دبي
•• دبي -الفجر

يف �إجنا ٍز ط ّب ّي متم ّيز مل�ست�شفى مركز
كليمن�صو الطبي يف دب��ي� ،أجريت
بنجاح ولأ ّول مرة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط عملية زرع �شرايني للقلب
ب���ش�ك��ل ك��ام��ل ل�ل���ش��راي�ين التاجية
ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ث�لاث��ة م��ع ا�ستعمال
ت �ق �ن �ي��ة ح �م��اي��ة ال �ق �ل��ب وت�ب�ري ��ده
ملري�ض يبلغ من العمر  60عاماً.
ٍ
الدكتور فوزي ال�صفدي ،ا�ست�شاري
ج��راح��ة القلب يف م�ست�شفى مركز
كليمن�صو دبي ،الذي �أجري العملية

ع ّلق على ه��ذه ال�سابقة اجلراحية
ب��ال �ق��ول :تتم ّيز تقنية الفتوحات

اجل��ان�ب�ي��ة ال���ص�غ�يرة ب�ي�ن الأ�ضلع
يف عمليات القلب بكفاء ٍة وفاعلي ٍة
ع��ال�ي��ة ،وال ت�ستدعي ال�ل�ج��وء �إىل
�إج��راء ٍّ
�شق كبري يف منطقة ال�صدر
ون���ش��ر ال �ع �ظ��ام .بفتحة ال تتعدى
� 6سنتمرتات بني الأ�ضلع مت لدى
امل��ري ����ض زرع � � 4ش��راي�ين جديدة
ب��ا� �س �ت �ع �م��ال �� �ش ��ري ��ان داخ � �ل ��ي من
ال�صدر و�شريان من ال�ساعد ووريد
من الفخذ جهزت كلها عن طريق
املنظار .من �أهم فوائد هذه التقنية
�أنها تق ّلل من التوتر واخلوف لدى
امل��ري ����ض ق �ب��ل ال �ع �م �ل �ي��ة ،وتخ ّفف

ب�شكلٍ كبري م��ن ن�سبة االلتهابات
وامل �� �ض��اع �ف��ات ال �ت��ي ت �ل��ي العملية
وت �� �س��اع��د ع �ل��ى ال �ت �ع��ايف ال �� �س��ري��ع ,
كما �أن الفتحات ال�صغرية تراعي
ال�ن��اح�ي��ة اجل�م��ال�ي��ة ع�ن��د الن�ساء.
وي�ؤكد الدكتور ال�صفدي �أ ّنه ميكن
تطبيق ه ��ذه ال �ث��ورة ال�ط�ب�ي��ة على
 95%من املر�ضى الذين يعانون
من �أمرا�ض ت�صلب �شرايني القلب،
وال تتعدى ف�ترة ال�شفاء �أك�ثر من
ب���ض�ع��ة �أي � ��ام ,و ي�ستطيع املري�ض
الرجوع �إىل حياته الطبيعية خالل
�أ�سبوعني على الأكرث.

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية افرتا�ضية توعوية لطالب
املدار�س بعنوان حدائقنا يف املا�ضي واحلا�ضر
•• �أبوظبي -الفجر

ن�ظ�م��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي،
التابعة لدائرة البلديات والنقل،
فعالية افرتا�ضية توعوية لطالب
امل� ��دار�� ��س ب �ع �ن��وان "حدائقنا يف
املا�ضي واحلا�ضر" �ضمن مبادرة
"عا�صمتي" ،ا��س�ت�ه��دف��ت طالب
امل��دار���س ال��واق �ع��ة �ضمن النطاق
اجل� �غ ��رايف مل��رك��ز ب �ل��دي��ة املدينة،
وذل��ك بالتعاون مع دائ��رة التعليم
واملعرفة� -أبوظبي.
وه ��دف ��ت ال �ف �ع��ال �ي��ة �إىل تفعيل
ال��دور املجتمعي للبلدية ،وتعزيز
� �س �ب��ل ال� �ت ��وا�� �ص ��ل م� ��ع ال�شركاء
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن وك ��اف ��ة فئات
و�شرائح املجتمع ،وكذلك امل�ساهمة
يف االرتقاء مبعايري جودة احلياة،
وت�ث�ق�ي��ف �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ب�أهمية
املحافظة على احلدائق واملنتزهات
واملرافق العامة .وت�ضمنت الفعالية
عر�ض العديد من مقاطع الفيديو

التي تظهر ما كانت عليه احلدائق
يف املا�ضي ومراحل تطويرها حتى
�أ�صبحت بال�شكل احل�ضاري التي
عليه اليوم ،وما ت�ضم من مرافق
وخ ��دم ��ات ع �� �ص��ري��ة مت تنفيذها
وفقاً لأعلى املعايري العاملية ،من

�أجل �إ�سعاد �أفراد املجتمع وا�ستمتاع
كافة �أفراد الأ�سرة ب�أوقات متميزة
�ضمن بيئة �صحية نظيفة و�آمنة.
كما ت�ضمنت الفعالية توعية طالب
امل ��دار� ��س ب ��أه �م �ي��ة احل �ف��اظ على
ن�ظ��اف��ة احل��دائ��ق وامل�ن�ت��زه��ات من

كافة امل�شوهات ،وك��ذل��ك احلفاظ
على مرافقها وا�ستخدامها بال�شكل
الأم� �ث ��ل ل�ت�ظ��ل ب �ك��ام��ل كفاءتها،
ولتبقى احلدائق واملنتزهات مكاناً
مثالياً ينعم فيه اجلميع بق�ضاء
�أمتع الأوقات.

اخلا�ص ،عن طريق تقدمي الإر�شاد الوظيفي ،و�إتاحة فر�ص التدريب املهني
العملي ،والربامج التدريبية".
ً
وقالت هند باقر ،مدير عام �صندوق الوطن " :متا�شيا مع توجيهات القيادة
الر�شيدة ومبادرات حكومة دولة الإم��ارات بزيادة ن�سبة توظيف �أبناء دولة
الإم ��ارات يف القطاع اخلا�ص بن�سبة  10%بعد � 5سنوات ،يقوم برنامج
"ج�سور" بدور حموري يف حتقيق هذه الأهداف الوطنية ،وذلك من خالل
امل�ساهمة يف تزويد ال�شباب الإماراتي الطموح باملهارات واخلربات والقدرات
التي متكنه من التفوق يف م�سريته املهنية ب�شركات القطاع اخلا�ص الذي
يعترب �شريكاً �أ�سا�سياً وم�ساهماً رئي�سياً بتحقيق تطلعاتنا خالل اخلم�سني
عاماً القادمة ".و�أ�ضافت باقر ”:ي�سرنا يف �صندوق الوطن �إط�لاق دورة
العام  2022من برنامج "ج�سور" ،وندعو اخلريجني اجلدد والدار�سني
ب��ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة يف اجل��ام �ع��ات م��ن �أب �ن��اء دول ��ة الإم � ��ارات الطموحني
وال��راغ�ب�ين باحل�صول على وظ��ائ��ف يف �أف���ض��ل ال���ش��رك��ات لال�ستفادة من
املحا�ضرات التعليمية ،وور�ش العمل ،والدورات التدريبية التي يوفرها هذا
الربنامج الذي بات من�صة رئي�سية لتوفري �أف�ضل الكفاءات واخلربات".
ويف املقابل يرى داعمي و�شركاء �صندوق الوطن ب�أن "ج�سور" من�صة مثالية
داعمة لتحقيق توجهات حكومة دول��ة الإم ��ارات الرامية لتمكني القطاع

اخلا�ص من ا�ستيعاب � 75ألف مواطن يف ال�سنوات اخلم�س القادمة ،بينما
ع�بر  90%م��ن خريجي الربنامج ع��ن وجهة نظر �إيجابية ع��ن القطاع
اخل��ا���ص ،فيما اب��دى  99%منهم الر�ضا ع��ن طبيعة ال ��دورات واملعارف
واخلربات التي اكت�سبوها من خالل م�شاركتهم يف الربنامج.
و�سيخ�ضع املتقدمون ملرحلة اختيار مكثفة ت�شمل املقابالت التف�صيلية،
بهدف انتقاء املتقدمني الأكرث مالءمة لالنتقال �إىل املرحلة التالية .ومن
ثم يتم تدريب و�إر�شاد امل�شاركني الذين مت اختيارهم ،لإعدادهم ل�سوق العمل
وت�سهيل تعيينهم يف �إحدى �شركات القطاع اخلا�ص كمتدربني ،حيث �سيتم
متابعة تطورهم با�ستمرار.

الإمارات ت�شارك يف االجتماع الأول مل�ساعدي ال�شريبا يف جمموعة الع�شرين
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت وزارة اخلارجية وال�ت�ع��اون ال��دويل يف اجتماع م�ساعدي ال�شريبا
" "Sous-Sherpaالأول ملجموعة الع�شرين  ، G20وال��ذي عقد
ع�بر تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي ،بتنظيم م��ن �إن��دون�ي���س�ي��ا ب�صفتها الرئي�س
احلايل للمجموعة للعام .2022
وجمع ه��ذا اللقاء االف�ترا��ض��ي ممثلني ع��ن ال��دول الأع���ض��اء يف جمموعة
الع�شرين� ،إىل جانب عدد من الدول ال�ضيوف ،ومن بينها دولة الإمارات،
�إ��ض��اف��ة �إىل جمموعة م��ن املنظمات ال��دول�ي��ة امل�خ�ت��ارة ،ملناق�شة املجاالت
امل�ق�ترح��ة م��ن قبل �إندوني�سيا لتحقيق ال�ت�ع��اون امللمو�س وامل ��ؤث��ر �ضمن
جمموعة الع�شرين ،والتي تتبنى ه��ذا العام �شعار" :التعايف معاً ،التعايف
ب�شكل �أقوى".
وقدمت �إندوني�سيا خ�لال االجتماع �أولوياتها الرئي�سية لقمة املجموعة
امل��رت�ق�ب��ة يف �أك�ت��وب��ر  ،2022وال �ت��ي ت�شمل :الإدارة ال�صحية ال�شاملة،
والتحول االقت�صادي القائم على التكنولوجيا الرقمية ،واالن�ت�ق��ال �إىل
الطاقة امل�ستدامة .كما طلبت الرئا�سة الإندوني�سية من م�ساعدي ال�شريبا
مناق�شة املقرتحات التفاعلية مل�سار ال�شريبا وامل�سار املايل.
وتر�أ�س �سعادة عبدالنا�صر ال�شعايل ،م�ساعد الوزير لل�ش�ؤون االقت�صادية

والتجارية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وفد الدولة خالل االجتماع،
وذلك ب�صفته م�ساعد ال�شريبا الإماراتي يف جمموعة الع�شرين ،و�أكد �سعادته
خالل االجتماع على دعم دولة الإم��ارات لتطلعات �إندوني�سيا الهادفة �إىل
�إبراز وتعزيز �إجنازات جمموعة الع�شرين يف خمتلف املجاالت .كما ت�ضمنت
مداخلة �سعادته مالحظات الدولة �ضمن املجاالت ذات الأولوية.
ي�شار �إىل �أن م�شاركة دولة الإمارات يف جمموعة الع�شرين ت�أتي بدعوة من
جمهورية �إندوني�سيا ،حيث تخ�ضع هذه امل�شاركة لإ�شراف اللجنة التوجيهية
ملجموعة الع�شرين برئا�سة �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل  ،وع�ضوية اجلهات احلكومية ذات العالقة،
فيما مت �أي�ضاً تفعيل جلنة فنية لتن�سيق جهود اجلهات الوطنية امل�شاركة
يف امل�ج�م��وع��ة .وي�ت��وىل م�ع��ايل �أح�م��د ب��ن علي حممد ال�صايغ وزي��ر دولة
من�صب ال�شريبا الإماراتي يف جمموعة الع�شرين ،بينما يتوىل �سعادة يون�س
اخلوري ،وكيل وزارة املالية متثيل الدولة �ضمن امل�سار املايل للمجموعة.
ومن املتوقع �أن ت�شارك دولة الإمارات يف �أكرث من  150اجتماعاً ملجموعة
الع�شرين خالل الفرتة التي ت�سبق انعقاد قمة املجموعة املقررة يف �أكتوبر
.2022
يذكر �أنّ جمموعة الع�شرين �أن�شئت عام  ،1999كمن�صة دولية مت ّثل �أكرب
اقت�صادات العامل بهدف العمل على تعزيز التعاون االقت�صادي الدويل.

حديقة احليوانات بالعني تعزز جهودها للحفاظ على فر�س النهر
•• العني -وام:

ت �ق��دم ح��دي�ق��ة احل �ي��وان��ات ب��ال�ع�ين ال �ع��دي��د من
الربامج املتخ�ص�صة حلماية ورعاية جمموعتها
م��ن ف��ر���س ال �ن �ه��ر وذل� ��ك ��ض�م��ن �أع �ل��ى املعايري
و�أف�ضل املمار�سات العاملية املتبعة لإكثاره و�ضمن
جهودها يف حماية احليوانات املهددة باالنقرا�ض
 .وحتت�ضن احل��دي�ق��ة جم�م��وع��ة م�ك��ون��ة م��ن 9
�أفراد من فر�س النهر  3منهم يف معر�ض فر�س
النهر و� 6ضمن جمموعات التكاثر يف البيوت
اخل�ل�ف�ي��ة ،وت �ق��دم ل�ه��م خ��دم��ات متنوعة ت�شمل
املكان املالئم وال�غ��ذاء املنا�سب �إىل جانب رعاية
�صحية �شاملة على �أي ��دي �أط �ب��اء خمت�صني يف
جمال رعاية احليوان.
وتوفر احلديقة للزوار فر�صة زيارة معر�ض فر�س
النهر وهو �أول معر�ض مائي يقدرحجمه بـ 740
م�تراً مكعباً ،وامل��زود ب ��أول نظام فلرتة وت�صفية
تلقائية فريد من نوعه يف ال�شرق الأو�سط ،وكما
تقدم جتربة حكايات فر�س النهر الذي يقوم فيها
مالحظها بتعريف اجلمهور بنمط حياتها �إ�ضافة النهر،وتلتزم بحمايته م��ن خ�لال زي��ادة الوعي
ب��أه�م�ي��ة احل �ف��اظ ع�ل��ى بيئته ع�بر ال�ع��دي��د من
�إىل �إعطائهم بع�ض احلقائق القيمة عنها.
وت�ل�ع��ب احل��دي �ق��ة دوراً ه��ام �اً يف احل �ف��اظ على الربامج واخلطط التي تنظمها ،كما �أنها ترعى
احل�ي��وان��ات امل�ه��ددة ب��االن�ق��را���ض مب��ا فيها فر�س ب��رام��ج مهمة للحفاظ على الأن� ��واع يف العامل،

م��رك��زة ب�شكل خ��ا���ص على احل�ي��اة ال�بري��ة ،وهي
�أي�ضاً جت��ري �أبحاثاً ح��ول احلفاظ على الأنواع
وتكاثرها وانت�شارها ،ف�ض ً
ال ع��ن �إع ��ادة �إطالق
الأنواع املهددة باالنقرا�ض يف مواطنها الأ�صلية.
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�أخبـار الإمـارات
املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�شارقة ونظريه
للرتجمة يف �سلطنة عمان يبحثان تطوير تعليم اللغة العربية
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النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة تزوير امل�ستند الإلكرتوين
•• �أبوظبي -وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،م��ن خ�لال تغريدة
ن�شرتها �أم ����س ع�ل��ى ح���س��اب��ات�ه��ا يف م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي عقوبة تزوير امل�ستند الإلكرتوين .و�أ�شارت
النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا للمادة  14من املر�سوم
ب �ق��ان��ون احت� ��ادي رق ��م  34ل���س�ن��ة  2021يف �ش�أن
مكافحة ال���ش��ائ�ع��ات واجل��رائ��م االل�ك�ترون�ي��ة يعاقب
بال�سجن امل ��ؤق��ت وال �غ��رام��ة ال�ت��ي ال ت�ق��ل ع��ن 150
�ألف درهم وال تزيد على � 750ألف درهم كل من زور
م�ستنداً �إلكرتونياً من م�ستندات احلكومة االحتادية
�أو املحلية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية �أو

املحلية ،وتكون العقوبة احلب�س والغرامة ال تقل عن
� 100ألف درهم وال تزيد على � 300ألف درهم� ،أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني� ،إذا وقع التزوير يف م�ستندات
جهة غري تلك املن�صو�ص عليها يف البند  1من هذه
املادة ،ويعاقب بذات العقوبة املقررة جلرمية التزوير،
بح�سب الأحوال ،من ا�ستعمل امل�ستند الإلكرتوين املزور
مع علمه بتزويره  .وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار
حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة
القانونية بني �أفراد املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات
امل�ستحدثة وامل�ح��دث��ة ب��ال��دول��ة  ،ورف��ع م�ستوى وعي
اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون
ك�أ�سلوب حياة.

•• ال�شارقة  -وام:

بحث �سعادة الدكتور عي�سى احلمادي مدير املركز الرتبوي
للغة العربية ل��دول اخلليج بال�شارقة م��ع ��س�ع��ادة الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ب��ن �سيف ال�ت��وب��ي م��دي��ر م��رك��ز الرتجمة
وال �ت �ع��ري��ب وااله �ت �م��ام ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة  -ب�سلطنة عمان
ال�شقيقة �آلية وكيفية التعاون يف تطوير مناهج اللغة العربية
واالهتمام بها و�سبل التن�سيق املتبادل حول �أي م�شاريع �أو
�أن�شطة �أو فعاليات �أو دورات تدريبية ،و�إمكانية امل�شاركة فيها،

واقرتاح برامج وم�شاريع و�أن�شطة تزيد من فاعلية النهو�ض
بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وحمايتها ،بالإ�ضافة
�إىل اقرتاح توقيع ال�شراكة بني اجلانبني فيما يخدم اللغة
العربية ويعزز مكانتها.
جاء ذلك خالل لقائهما يف مقر املركز باملدينة اجلامعية يف
ال�شارقة يف �إط��ار جهود املركز الرتبوي للغة العربية لدول
اخل�ل�ي��ج ب��ال���ش��ارق��ة للعمل ع�ل��ى ت �ب��ادل اخل�ب�رات والتعاون
امل �� �ش�ترك ب�ي�ن ج�م�ي��ع امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام�ل��ة يف جم ��ال اللغة
ال�ع��رب�ي��ة .كما ج��رى خ�لال ال�ل�ق��اء امل���ش�ترك مناق�شة �سبل

التعاون امل�شرتك يف جمال تعليم اللغة العربية تطوير تعليم
اللغة العربية وتعلمها وتعزيز اال�ستفادة املتبادلة فيما يخدم
اللغة العربية يف �ضوء و�إطار عمل مركز الرتجمة والتعريب،
حيث ي�أتي ه��ذا املجال �ضمن اهتمامات و�أه��داف املركزين
واخت�صا�صاتهما و�ضمن خططهما وجماالت عملهما.
وت�ضمن االجتماع ً
عر�ضا تعري ًفا باملركز و�إجنازات املركز يف
جمال امل�شاريع والربامج التي نفذها املركز ،و�أهم الإ�صدارات
والفعاليات التي يتم تنفيذها على م�ستوى الدول الأع�ضاء
مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

الأر�شيف واملكتبة الوطنية و�أر�شيف جمهورية تركيا يوقعان بروتوكول تعاون
•• ابوظبي-الفجر:

ب �ح �� �ض��ور � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،والرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان ،وقع الأر�شيف
واملكتبة الوطنية ومديرية �أر�شيف
ج�م�ه��وري��ة ت��رك�ي��ا ال�ت��اب�ع��ة لرئا�سة
اجل� �م� �ه ��وري ��ة ،ب ��روت ��وك ��ول تعاون
ي��رم��ي �إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ،ودعم
الأه � � � � ��داف امل �� �ش�ت�رك ��ة وال �ب�رام� ��ج
والأن �� �ش �ط��ة ذات امل�ن�ف�ع��ة املتبادلة،

وت�ب��ادل �صور للوثائق الأر�شيفية،
والكتب ،وتبادل اخل�برات واملعارف
التقنية والإلكرتونية ،وال�شراكات
يف امل� �ع ��ار� ��ض ال �ع �ل �م �ي��ة يف جم ��ال
الأر�شيف.
وقد وقع بروتوكول التعاون كل من
�سعادة عبد اهلل ماجد �آل علي مدير
ع ��ام الأر� �ش �ي��ف وامل �ك �ت �ب��ة الوطنية
ب��الإن��اب��ة ،و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �أوغ ��ور
�أونال مدير �أر�شيف الدولة لرئا�سة
اجلمهورية الرتكية.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة� ،أك ��د ��س�ع��ادة عبد
اهلل م ��اج ��د �آل ع �ل��ي �أه �م �ي ��ة هذا

الربوتوكول الذي �سي�ضيف الكثري
على �صعيد تعزيز التعاون وتعميق
ال �ع�لاق��ات ب�ين الأر� �ش �ي��ف واملكتبة
الوطنية و�أر��ش�ي��ف ال��دول��ة لرئا�سة
اجل �م �ه��وري��ة ال�ت�رك �ي��ة؛ مب ��ا يعود
باملنفعة للطرفني؛ م�شرياً �إىل �أن
ه��ذا ال�بروت��وك��ول ي��دع��م الأه ��داف
امل�شرتكة بني الأر�شيفني الوطنيني
يف ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين ،وال�سيما
�أن ك�لا الأر��ش�ي�ف�ين ث��ريٌّ بالوثائق
ال�ت��اري�خ�ي��ة ب��أ��ش�ك��ال�ه��ا ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ك��ل �أر��ش�ي��ف �سي�ستفيد من
ال �ت �ج��ارب ال �ن��اج �ح��ة ال �ت��ي حققها

الآخر.
و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادت��ه ب�ث�راء الأر�شيفات
ال �ت�رك � �ي� ��ة ،وال�� �س� �ي� �م ��ا الأر�� �ش� �ي ��ف
ال �ع �ث �م��اين ال� ��ذي ي �ع � ّد ث��ال��ث �أكرب
�أر� �ش �ي��ف يف ال �ع��امل م��ن ح�ي��ث عدد
ال��وث��ائ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي يحتفظ
بها؛ و�أ�شار �إىل �أن الأر�شيف واملكتبة
ال��وط �ن �ي��ة ي �� �ض��م ب�ي�ن �أر�شيفاته
ال�ت��اري�خ�ي��ة �أر� �ش �ي �ف �اً ع�ث�م��ان�ي�اً يعد
م��رج�ع�اً م�ه�م�اً للباحثني يف تاريخ
م�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج يف ت �ل��ك املرحلة
التاريخية املهمة.
وي��ذك��ر �أن ب��روت��وك��ول ال�ت�ع��اون بني
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الأر�شيفني يف البلدين ال�صديقني
قد ت�ضمن �إمكانية تبادل �صور طبق
الأ�صل للوثائق التاريخية ،والكتب،
والأدل��ة الإر��ش��ادي��ة ،وقوائم اجلرد،
و�أدوات البحث التي تخ�ص الوثائق،
كما ت�ض ّمن تبادل املعارف يف جمال
ال�ت�رم �ي��م وال �ت �ق �ن �ي��ات والتجارب
الناجحة.
و�أ� � �ش� ��ار ب ��روت ��وك ��ول ال� �ت� �ع ��اون �إىل
�إم� �ك ��ان� �ي ��ة ت �ن �ظ �ي��م االج� �ت� �م ��اع ��ات
وامل� � �ع � ��ار� � ��ض ال �ع �ل �م �ي ��ة يف جم ��ال
الأر�شيف والأن�شطة ذات االهتمام وجاء توقيع هذا الربوتوكول �أثناء طيب �أردوغ ��ان �إىل دول��ة الإم ��ارات ال �ت �ع��اون وت��و��س�ي��ع ال �� �ش��راك��ات بني
امل�شرتك.
زيارة فخامة الرئي�س الرتكي رجب ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة؛ ب �ه��دف تعزيز البلدين ال�صديقني.

جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم تعقد
اجتماعا مع من�سقي الدول امل�شاركة
•• �أبوظبي-وام:

�شرطة �أبوظبي تعيد  18مليون درهم
ل�ضحايا االحتيال املايل والإلكرتوين
•• �أبوظبي-وام:

�أعادت �شرطة �أبوظبي  18مليون دره��م من حمتايل
الن�صب الهاتفي و اجلرائم الإلكرتونية �إىل ال�ضحايا
وذلك من خالل مركز التوا�صل بقطاع الأمن اجلنائي
والذي يتلقى بالغات االحتيال املايل وم�ستغلي عمالء
البنوك و ي�ضم عدة بنوك حملية .
ودع ��ت اجل �م �ه��ور �إىل ت��وخ��ي احل�ي�ط��ة واحل� ��ذر بعدم
م�شاركة معلوماتهم ال�سرية مع �أي �شخ�ص جمهول،
�سواء �أكانت كلمات املرور اخلا�صة باخلدمات امل�صرفية،
�أو رقم الهوية الإماراتية� ،أو �أية معلومات �شخ�صية.
و�أك ��دت اهتمامها امل�ستمر بتعزيز التوعية للمجتمع
مبخاطر الن�صب الهاتفي والإلكرتوين  ،يف ظل تنامي
ع ��دد ��ض�ح��اي��ا ال�ن���ص��ب ال�ه��ات�ف��ي والإل� �ك�ت�روين وذلك
م��ن خ�لال حمالتها التوعوية املت�ضمنة العديد من

الفعاليات والأن�شطة ،وت�شمل من�صاتها عرب التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وو� �س��ائ��ل الإع�ل��ام و امل�ج��ال����س املجتمعية
وعرب �أجهزة ال�صراف الآيل و�إر�سال الر�سائل الن�صية
وغ�ي�ره��ا ،وخم��اط�ب��ة ك��اف��ة ��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ،باللغات
العربية والإجنليزية والأوردو.
و�أو�ضحت �أن الإطاحة باملحتالني ال تكتمل �إال بتكاتف
امل�ج�ت�م��ع� ،إذ ي�ت��وج��ب ع�ل��ى اجل�م�ه��ور ع��دم ال��دخ��ول �أو
ال�ضغط يف �أجهزتهم الذكية على ال��رواب��ط جمهولة
امل�صدر.
 وحثت اجلمهور على الإب�لاغ عند تعر�ضهم لعمليات
احتيالية عن طريق الرقم املجاين � ،8002626أو
بوا�سطة الر�سائل الن�صية على � ،2828أو عرب الربيد
االلكرتوين � ،aman@adpolice.gov.aeأو
من خالل تطبيقها الذكي ،م�ؤكدة على �أنه يتم التعامل
مع هذا النوع من البالغات ب�سرية تامة.

ع� �ق ��دت ج� ��ائ� ��زة حم �م ��د ب� ��ن زاي� ��د
لأف�ضل معلم ،اجتماعا تن�سيقيا مع
من�سقي الدول امل�شاركة يف اجلائزة ،
ا�ستعر�ضت خالله �آخر م�ستجداتها
 ،واملقرتحات التطويرية ،وم�ؤ�شرات
الأداء واخل �ط��ط امل �ط��روح��ة ،ومت
اعتماد مبادرات ت�سويقية نوعية.
ت ��ر�أ� ��س االج �ت �م ��اع ال ��دك �ت ��ور حمد
الدرمكي �أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة ،حيث
ت��وج��ه بال�شكر للمن�سقني على ما
يبذلونه م��ن جهود كبرية لتوثيق
�أطر الكفاءة والريادة ون�شر �أهداف
اجل��ائ��زة ،والتعريف بها على مدى
وا� �س��ع ��س�ع�ي��ا ن�ح��و ت�ع��زي��ز م�شاركة
امل�ع�ل�م�ين ،وت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة التميز
الرتبوي بني �أو�ساط املعلمني عربيا
وعامليا.
و�أكد �أن االجتماع ي�أتي �ضمن ر�ؤية
اجلائزة لتبادل الأفكار واملقرتحات
التطويرية ،والتعرف على اجلهود
املبذول من الأط��راف كافة ،م�شريا
�إىل �أن اللقاء متخ�ض عنه مبادرات
ت���س��وي�ق�ي��ة وف �ن �ي��ة ت���ص��ب يف خانة
ا� �س �ت �ق �ط��اب امل ��زي ��د م ��ن م�شاركات
املعلمني ،و�سيتم العمل بها يف الدول
امل�شاركة باجلائزة.
و��ش��دد على �أهمية متابعة اجلهود

املبذولة والو�صول للمعلمني لن�شر
ثقافة اجلائزة والبحث عن الكفاءات
التعليمية يف امليدان الرتبوي ،الفتا
�إىل �أن اجل ��ائ ��زة وال� �ت ��ي ت�أ�س�ست
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،حت��ر���ص ع�ل��ى �إب� ��راز دور
املعلم و�أثره احلا�سم يف رفد املجتمع
املدر�سي ب�أ�سباب جناحه ومتيزه.
وذكر �أن اجلهود التن�سيقية للجائزة
م�ت��وا��ص�ل��ة ،وه��دف�ه��ا ال��و� �ص��ول �إىل
ج�م�ي��ع امل� ��دار�� ��س ،وت �ك��ري ����س ر�ؤي ��ة

ت��رب��وي��ة �شمولية �أ��س��ا��س�ه��ا الإب ��داع
واالب� �ت� �ك ��ار � �ض �م��ن ب �ي �ئ��ات التعلم
املدر�سية ،م��ن خ�لال حتفيز املعلم
على العطاء واال�ستثمار مبا يتمتع
ب��ه م��ن مم�ك�ن��ات ور�ؤى تطويرية
وم� �ل� �ه� �م ��ة ،ق� � � � ��ادرة ع� �ل ��ى و�� �ص ��ول
ال�ط�ل�ب��ة �إىل م��رات��ب م�ت�ق��دم��ة من
ال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة وم� �ه ��ارات القرن
ال� �ـ  ،21وه ��و ب� ��دوره م��ا ي���س�ه��م يف
االرت �ق��اء ب ��الأداء التعليمي وتنفيذ
م �ب��ادرات ري��ادي��ة م��ن قبل املعلمني
وف�ق��ا لأف�ضل امل�م��ار��س��ات الرتبوية
احل��دي�ث��ة .وذك ��ر �أن اجل��ائ��زة تقدم

ثالثة �أنواع من الور�ش التعريفية،
منها م��ا يت�صل باملعلم ال��ذي �سبق
له �أن حقق الفوز باجلائزة ،و�أخرى
مع املقيمني ،وكذلك تقدمي تعريف
�شامل ب�أهداف ومعايري اجلائزة.
وق��ال �إن ال��ور���ش التعريفية تعقد
ب��ال�ل�غ�ت�ين ال �ع��رب �ي��ة واالجنليزية،
ع�ل��ى ف�ترت�ين �صباحية وم�سائية،
ي�ق��دم�ه��ا خم�ت���ص��ون ي��رك��زون فيها
على تقدمي عر�ض واف عن معايري
و�أه��داف و�آليات عمل اجلائزة ،وما
تتطلبه م��ن � �ش��روط ح�ت��ى يتمكن
املعلم املنت�سب للجائزة من حتقيق

�أف�ضل م�شاركة .و�أك��د �أنه ان�سجاما
م��ع ر�ؤي ��ة و�أه ��داف اجل��ائ��زة� ،سيتم
تكثيف ال� ��دورات التعريفية لرفع
م �ن �� �س��وب ال �ث �ق ��اف ��ة وال � ��وع � ��ي من
قبل املعلمني امل�شاركني ب�ه��ا ،حول
خمتلف ال�ت���س��ا�ؤالت امل�ط��روح��ة من
قبلهم ،وه��و الأم��ر ال��ذي يعزز من
ثقافتهم عن حيثيات الرت�شح.
و�أو�ضح �أن اجلائزة �شهدت يف دورتها
الرابعة ،حتديثا جوهريا يف بع�ض
اجلوانب ،وذل��ك ا�ستيعابا ملتطلبات
تطور التعليم وا�ستجابة ل�ضرورات
ري��ادة املعرفة و�إب��راز عطاءات املعلم
ال�ترب��وي��ة ،وه��و ب��ال�ت��ايل م��ا يحتم
ت��وف�ير من�صة تعريفية وتثقيفية
ت �� �ض��ع امل �ع �ل �م�ي�ن يف ج� ��وه� ��ر ه ��ذا
ال �ت �غ �ي�ير ،ب �ج��ان��ب حت�ق�ي��ق �أف�ضل
م�شاركة لهم.
ودع��ا �أم�ين عام اجلائزة املعلمني يف
الدول امل�شاركة �إىل التقدم للجائزة
التي وج��دت من �أجلهم ،وم��ن �أجل
تدعيم مكانتهم باعتبارهم القدوة
وامل�ث��ل الأع �ل��ى للطالب ،والعن�صر
الأق � ��در ع �ل��ى حت�ق�ي��ق م�ستهدفات
ال �ت �ع �ل �ي ��م والإجن � � � � � ��از ال �ت��رب � ��وي،
وتعزيز خمرجات التعليم ،م�شريا
�إىل �أن ط��ري�ق��ة ال�ت�ق��دمي للجائزة
م� ��ن خ �ل��ال امل� ��وق� ��ع الإل� � �ك �ت��روين
.mbzaward.ae

حديقة �أم الإمارات ت�ست�ضيف معر�ض الإرث العربي يف �إ�سبانيا
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�ست�ضيف حديقة �أم الإمارات معر�ض
"الإرث العربي يف �إ�سبانيا" ،بالتعاون
م ��ع ه �ي �ئ��ة ال �� �س �ي��اح��ة الإ�سبانية،
"توري�سبانا" ،ابتدا ًء من  17فرباير
ولغاية  10مار�س .2022
ي�س ّلط املعر�ض ال�ضوء على ال�سحر
الأ� �س �ط��وري لإ��س�ب��ان�ي��ا وجماليتها
وت�أثري الرتاث العربي على الثقافة
وف��ن العمارة الإ�سبانية .و�سيحظى
ر ّواد املعر�ض يف حديقة �أم الإمارات

بفر�صة اكت�شاف �أروع معامل �إ�سبانيا
ال �ت��ي خ � ّل �ف �ت �ه��ا ث �م��ان �ي��ة ق � ��رون من
الوجود العربي على �أرا�ضيها.
وت�صطحب الأع �م��ال الفنية الزوار
يف رح�ل��ة ع�بر ال�ت��وج�ه��ات املعمارية
الأك �ث��ر ج ��ذب �اً يف �إ� �س �ب��ان �ي��ا ل�ت�روي
ح�ك��اي��ا �آ� �س��رة م��ن ال�ت�راث والتاريخ
امل �� �ش�ت�رك .وت �ت �ي��ح ل� � ��ر ّواد املعر�ض
فر�صة التع ّرف على ال�تراث الفني
واملعماري العربي يف �إ�سبانيا ،مبا يف
ذل��ك العجائب املعمارية الأ�شهر يف
الع�صور الو�سطى.

ويف هذا الإط��ار ،قالت ر�شا قبالوي،
م ��دي ��رة االت �� �ص��ال امل ��ؤ� �س �� �س��ي لدى
حديقة �أم الإمارات" :ي�س ّرنا التعاون
م ��ع ه �ي �ئ��ة ال �� �س �ي��اح��ة الإ�سبانية،
"توري�سبانا" يف ا�ست�ضافة معر�ض
"الإرث ال�ع��رب��ي يف �إ�سبانيا" الذي
ي�سلط ال���ض��وء على ال�ت��اري��خ الغني
ال � ��ذي ي �ج �م��ع ب�ي�ن ال� �ع ��امل العربي
و�إ�سبانيا ،حيث ت�أتي ه��ذه ال�شراكة
�� �ض� �م ��ن م � ��ا ت � �ق ��دم ��ه ح ��دي � �ق ��ة �أم
الإم� ��ارات ل �ل��زوار لرت�سيخ مكانتها
كوجهة عائلية وجمتمعية رائ��دة يف

�أبوظبي".
و�أ��ض��اف��ت ق�ب�لاوي" :منذ ت�أ�سي�سها
ع � ��ام � � ،1982س �ع��ت ح ��دي �ق ��ة �أم
الإم � ��ارات �إىل ال��دخ��ول يف �شراكات
ه ��ام ��ة ،واالن� � �خ � ��راط يف فعاليات
و�أن�شطة ُتخلد الإرث الكبري للوالد
امل�ؤ�س�س املغفور له ب ��إذن اهلل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ث ��راه ،ور�ؤي �ت��ه احلكيمة يف احلفاظ
ع �ل��ى الإرث ال �ث �ق ��ايف والتاريخي
والطبيعي لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،الأمر الذي ت�ضعه احلديقة

يف ��ص�م�ي��م م ��ا ت �ق��وم ب ��ه م ��ن خالل
ا��س�ت���ض��اف�ت�ه��ا ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات الرتاثية
والثقافية املتنوعة ب�صفتها وجهة
جمتمعية رائدة يف �أبوظبي ت�ستقبل
الزوار من خمتلف الأعمار".
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال دان �ي �ي��ل رو� �ّ�س ��ادو،
م��دي��ر ه�ي�ئ��ة ال���س�ي��اح��ة الإ�سبانية،
"توري�سبانا"" :ي�سعدنا التعاون مع
�شريك هام مثل حديقة �أم الإمارات
م��ن �أج� ��ل ت �ع��زي��ز ال��وع��ي بالثقافة
والفن والتاريخ والعمارة يف �إ�سبانيا ي�ساهم ذلك يف م�ساعدة النا�س على زي��ارة �إ�سبانيا �شخ�صياً ،واال�ستمتاع
وعالقتها بالثقافة العربية .ن�أمل �أن الربط بني احل�ضارتني ،وح ّثهم على ب��روع��ة مناظرها الطبيعية ،وبفن

ال �ط �ه��ي ف �ي �ه��ا ،وب ��أ� �س �ل��وب حياتها
املتم ّيز".

على العهد نلتقي تك ّرم  93موظف ًا متميز ًا يف اقت�صادية ر�أ�س اخليمة طالبة من جامعة الإمارات حت�صل على براءةاخرتاع لأداة ثقب جم�سم الطائرة

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

برعاية وح�ضور ال�شيخ حممد بن
كايد القا�سمي ،رئي�س دائرة التنمية
االقت�صادية يف ر�أ�س اخليمة ،نظمت
الدائرة حفلها "على العهد نلتقي"
حل�صاد جهود الن�صف ال�ث��اين من
ال �ع��ام  2021وت �ك��رمي املتميزين
يف الدائرة ،وذلك بح�ضور الدكتور
عبد الرحمن ال�شايب النقبي مدير
عام الدائرة ،وحممد املحمود نائب
امل��دي��ر ال �ع��ام ،وم��دي��ري الإدارات.
وال � �ت� ��زم ك ��اف ��ة م��وظ �ف��ي ال ��دائ ��رة
بح�ضور احل�ف��ل اف�ترا��ض� ًي��ا اتباعًا ج��وائ��ز ال�ت�م�ي��ز ال��داخ�ل�ي��ة للن�صف امل �ي ��دان �ي�ي�ن امل �ت �م �ي��زي�ي�ن للن�صف يف اخلدمة املجتمعية ،وامل�ستخدمني
ل�ل��إج ��راءات امل�ع�ت�م��دة ل ��دى وزارة الثاين من عام  ،2021وت�ضمنت :ال�ث��اين ،وج��وائ��ز نظام االقرتاحات املتميزين ،وف�ئ��ة ال�ع�ط��اء امل�ستدام
ال�صحة ورعاية املجتمع.
ج ��وائ ��ز ال �ت �م �ي��ز ال ��داخ �ل �ي ��ة لكال الإلكرتونية ،و�أف�ضل �إدارة يف تقدمي التي ت�شمل املوظفني الذين خدموا
وق��د اح�ت�ف��ت ال��دائ��رة ب�ت�ك��رمي  93الربعني الثالث والرابع ،وموظفي االق�ت�راح ��ات ،وامل��وظ�ف�ين �أ�صحاب الدائرة ملا يزيد عن  10و 15عامًا،
م��وظ�ف�اً وف��ق ال�ف�ئ��ات املختلفة من ال�سعادة للن�صف الثاين ،واملراقبني الأفكار الإبداعية ،وموظفني �شاركوا وف�ئ��ة فائقي التميز على م�ستوى

حكومة ر�أ�س اخليمة ،وفئة اجلهود
اال�ستثنائية ال�ت��ي متثل املوظفني
ال��ذي��ن مت �ي��زوا يف حت�ق�ي��ق حماية
امل�ستهلك وب��ذل��وا ج�ه��وداً كبرية يف
ت �ع��زي��ز �سمعتها امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة .ومن
اجلدير بالذكر �أن اقت�صادية ر�أ�س
اخليمة تنظم حفلها مرتني يف كل
عام ،لتكرمي متميزيها وا�ستعرا�ض
ن �ت��ائ��ج � �س�ير خ�ط�ط�ه��ا الت�شغيلية
اجلارية.
ً
و�شهد احلفل كذلك عر�ضا لأبرز
�إجنازات الدائرة للفرتة املن�صرمة،
وم��ا حققته م��ن ن�ت��ائ��ج يف العديد
من الفعاليات وامل�ب��ادرات الداخلية
واخل��ارج�ي��ة على م�ستوى الإدارات
وامل �ك��ات��ب وال �ف ��رق ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ن���س��ب ر� �ض��ا م��وظ�ف�ي�ه��ا و�شركائها
و�سعادتهم.

•• العني-الفجر:

تو�صلت الطالبة مرمي الكعبي من
كلية الهند�سة بجامعة الإم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �إىل اب�ت�ك��ار �أداة
لثقب جم �� �س��م ال� �ط ��ائ ��رة وذل� ��ك
خالل عملها على مبادرة طرحتها
"مبادلة" ل��دع��م �أب� �ح ��اث طلبة
اجلامعات.
وقالت مرمي الكعبي احلا�صلة على
ب �ك��ال��وري��و���س هند�سة ميكانيكية
م��ن جامعة الإم ��ارات وعلى درجة
املاج�ستري م��ن اجل��ام�ع��ة نف�سها :
كنت م��ن �ضمن ف��ري��ق ي�ت��أل��ف من
اث�ن�ت�ين م��ن ال��زم �ي�لات والدكتور
امل���ش��رف حيث تو�صلنا �إىل ابتكار
�أداة "م�ؤمتتة" مل���س��اع��دة الأف ��راد
على عمل الثقوب يفالطائرة لأجل
تركيب ال�ق�ط��ع ،حيث ُتظهر هذه
الأداة �إ��ض��اءة ت��دل على �أن اجلهاز

ج��اه��ز لال�ستخدام .و�أ� �ض ��اف ��ت:
بالتايل يثقب �أج��زاء الطائرة على
�أ� �س��ا���س ال ��زاوي ��ة امل�ط�ل��وب��ة والقوة
ال�ل�ازم ��ة ل�ل���ض�غ��ط م ��ن ق �ب��ل هذا
الثاقب .وتابعت:ح�صلنا على براءة
اخ�تراع لهذا اجلهاز و�سجلناه من
خ�ل�ال امل�ك�ت��ب املخ�ص�ص ل�ب�راءات

االخ� �ت ��راع � � ��ات يف م� �ق ��ر جامعة
الإمارات.
و�أ�� � �ش � ��ارت ال �ك �ع �ب��ي �إىل �أن دول ��ة
الإم� � ��ارات ب�ي�ئ��ة رائ� ��دة وداعمة يف
جماالت االبتكار والعلوم املتعددة،
وحتر�ص على �أن اكت�شاف املبتكرين
وال��ذي��ن ميتلكون ق ��درات متنوعة
يف جم��االت ع��دة ،و�أن العامل الآن
ه��و مكان تناف�سي كبري وال��ذي ال
يبدع ويطور من نف�سه ،لن يواكب
التغيري .وق��ال��ت� :إن االبتكار هو
امل�ستقبل ،ودول��ة الإم ��ارات �سباقة
ال�ست�شراف وريادة امل�ستقبل.
و�أ� �ش��ارت م��رمي الكعبي �إىل �أن ��ه "
عندما عملتعلى ر�سالة املاج�ستري
يف جامعة الإم� ��ارات �أي�ضاً ،عملنا
على تطوير جهاز يف جمال البحث
يف ع�م�ل�ي��ات "الأملنيوم" وتو�صلنا
�إىل ج �ه��از جديد ،ون���س�ع��ى �أي�ضاً
للح�صول على براءة اخرتاعله.
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الوطني االحتادي ي�شارك يف امل�ؤمتر الرابع للربملان العربي
لر�ؤ�ساء املجال�س الربملانية العربية بالقاهرة  19فرباير
•• �أبوظبي -وام:

06

يرت�أ�س معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي وفد املجل�س
الذي �سي�شارك يف �أعمال امل�ؤمتر الرابع للربملان العربي ور�ؤ�ساء املجال�س
والربملانات العربية ،الذي �سيعقد يف مدينة القاهرة بجمهورية م�صر
العربية بتاريخ  19فرباير اجلاري مب�شاركة ر�ؤ�ساء املجال�س والربملانات
العربية .وي�ضم وفد املجل�س يف ع�ضويته �أع�ضاء جمموعة الربملان العربي
�سعادة كل من :حممد �أحمد اليماحي رئي�س املجموعة ،وناعمة عبداهلل
ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س نائب رئي�س املجموعة ،و�أحمد
حمد بو�شهاب ال�سويدي ،و�شذى �سعيد النقبي� ،أع�ضاء املجل�س الوطني
االحت��ادي ،كما ي�ضم الوفد �سعادة كل من الدكتور عمر عبدالرحمن

النعيمي الأم�ين العام للمجل�س ،وعفراء را�شد الب�سطي الأم�ين العام
امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
ومن املقرر �أن يلقي معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
كلمة املجل�س فيما يي�شارك �سعادة حممد �أحمد اليماحي رئي�س جمموعة
الربملان العربي يف املجل�س يف اجتماعات اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر
الرابع للربملان العربي ور�ؤ�ساء املجال�س والربملانات العربية ،الذي انطلق
اليوم وي�ستمر � 3أيام .و�سيتم خالل امل�ؤمتر الذي �سيعقد برئا�سة معايل
عادل عبدالرحمن الع�سومي رئي�س الربملان العربي� ،إلقاء كلمات ملعايل
الأمني العام جلامعة الدول العربية ،ور�ؤ�ساء الوفود الربملانية ،وعر�ض
لأهم مبادرات الربملان العربي خالل عام 2021م ،ويختتم املجتمعون
امل�ؤمتر ب�إ�صدار وثيقة ختامية.

معر�ض جتك�س العاملي مبركز دبي التجاري العاملي يف  24فرباير
•• دبي-وام:

ينطلق املعر�ض العاملي للتعليم والتدريب "جتك�س" � -أحد املعار�ض الرائدة يف
جمال التعليم والتوظيف للطالب مبركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة
من  24حتى  26فرباير احل��ايل ليتيح �أم��ام م��زودي ال�برام��ج التدريبية
وامل�ؤ�س�سات التعليمية الفر�صة ال�ستقطاب املزيد من الطالب.
ويهدف املعر�ض �إىل مواكبة الطلب املتزايد على التعليم متعدد االخت�صا�صات
لتعزيز ق��درة ال�ط�لاب على حتقيق م�سرية مهنية ناجحة �ضمن بيئة عمل
�شديدة التناف�سية.
وت�شهد دورة ه��ذا ال�ع��ام م��ن معر�ض "جتك�س" تو�سعاً ج��دي��داً لت�شمل للمرة
الأوىل جميع مراحل التعليم املدر�سي من ريا�ض الأطفال حتى ال�صف الثاين
ع�شر كما يحت�ضن املعر�ض حتت �سقف واحد  30مدر�سة �إقليمية ودولية مبا

فيها مدار�س من الإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية وكندا
وبريطانيا والهند لري�سي �أ�سا�ساً تعليمياً متيناً للطالب الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  3و 18ع��ام�اً .وتتما�شى ه��ذه امل�ب��ادرة مع ر�سالة "جتك�س" الرامية �إىل
االرتقاء باملعر�ض ليتحول �إىل من�صة �شاملة �شعارها "التعليم للجميع".
ويتيح املعر�ض االلتقاء والتوا�صل مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل من  27دولة
لت�سهيل االلتحاق باجلامعات لأكرث من � 20ألف طالب يف الإمارات .كما توفر
ن�سخة املعر�ض لهذا العام �أي�ضاً الفر�صة �أمام امل�ست�شارين التعليميني يف املدار�س
حل�ضور "منتدى م�ست�شاري جتك�س" وهي ور�شة عمل للم�ست�شارين التعليميني
يف املنطقة والتي تالزم كل ن�سخة من معر�ض "جتك�س".
وت�شهد ن�سخة ه��ذا العام من معر�ض "جتك�س" �أول حفل ا�ستقبال ل�شبكات
م�س�ؤويل التعليم حيث �ستتاح �أم��ام ر�ؤ��س��اء اجلامعات الفر�صة للقاء وتنمية
املبادرات التعاونية مع م�س�ؤويل املدار�س.

يف بداية فعاليات الأ�سبوع الثاين

را�شد بن حميد يلتقي بالقيادات الإعالمية العربية ال�شابة
• را�شد بن حميد :الدول العربية متلك خريات وعقول وابتكارات ،ومواهبها ال�صاعدة حتفز �صناع القرار على تطوير قدرات ال�شباب
• �شما املزروعي :للإعالم اليوم دور هام وكبري يف نقل الق�ص�ص امللهمة وامل�ؤثرة وامل�شاركة يف ت�سليط ال�ضوء على الفر�ص الواعدة والآفاق اجلديدة للتنمية
• �سعيد النظري :العديد من الفر�ص يوفرها الربنامج لإ�شراك ومتكني ال�شباب يف قطاعات العمل الإعالمي
•• دبي-وام:

التقى ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي ،رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة القدم ،نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي � -ضمن
فعاليات ب��رن��ام��ج ال�ق�ي��ادات الإع�لام�ي��ة العربية ال���ش��اب��ة ..ب�ع��دد م��ن منت�سبي
الن�سخة الرابعة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�شابة وذلك بح�ضور
معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب ،نائبة
رئ�ي����س م��رك��ز ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي و��س�ع��ادة �سعيد ال�ن�ظ��ري ،م��دي��ر ع��ام امل�ؤ�س�سة
االحتادية لل�شباب ،الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية يف مركز ال�شباب العربي.
و�أكد ال�شيخ را�شد بن حميد لدى ترحيبه ب�أع�ضاء الربنامج يف دولة الإمارات
�أهمية تزامن الن�سخة الرابعة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�شابة
مع �أحداث �إك�سبو  2020دبي ،الذي ت�ست�ضيفه الإمارات مب�شاركة  192دولة،
كما حتدث مع القيادات الإعالمية عن م�س�ؤولية ال�شباب يف نقل ق�ضايا و�أحداث
الدول العربية مب�صداقية وموثوقية ،لتعك�س قيم ومبادئ ال�شباب العربي التي

متيزه.
وقال " حتر�ص قيادتنا الر�شيدة على اال�ستثمار يف مواهب ال�شباب ومتكينهم يف
�أوطانهم ودعم جناحاتهم عربياً وعاملياً".
و�أ��ض��اف " اليوم متتلك ال��دول العربية خ�يرات وعقوال واب�ت�ك��ارات ،ومواهبها
ال�صاعدة حتفز �صناع القرار على تطوير قدرات ال�شباب العربي الذي �أثبت �أن
لديه الرغبة يف تطوير الذات ،وهذا ما يحر�ص عليه مركز ال�شباب العربي الذي
وعلى مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية وبدعم وتوجيه مبا�شرين من �سمو ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،
رئي�س مركز ال�شباب العربي ،ك��ان ق��ادراً على تخريج �آالف ال�شباب العرب يف
خمتلف براجمه ومبادراته ممن ميلكون القدرة على الت�أثري وكتاب ق�ص�ص
جناح ملهمة.
وت��وج��ه ال�شيخ را��ش��د ب��ن حميد ملنت�سبي ال�برن��ام��ج ق��ائ�ل ً�ا " ..ن�ث��ق بال�شباب
وبقدرتكم على �أن تكونوا حملة راية الأوطان وناقلي ثقافتنا وقيمنا ومبادئنا
التي نعتز بها ،واليوم اجلميع م�ستعد لدعمكم لأنكم �أثبتم مبثابرتكم وجهودكم

القدرة على حتمل امل�س�ؤولية".
من جانبها قالت معايل  ،وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،نائبة رئي�س مركز ال�شباب
العربي� ..إن لقاء ال�شباب امل�شاركني يف برنامج القيادات الإعالمية العربية
ال�شابة بال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي هو لقاء ملهم يحمل الكثري من الأفكار
وي�شكل منوذجاً الن�سجام تطلعات املواهب ال�شابة مع جهود ومبادرات قيادات
وم�ؤ�س�سات العمل ال�شبابي العربي.
و�أ��ض��اف��ت معاليها " ل�ل�إع�لام ال�ي��وم دور ه��ام وكبري يف نقل الق�ص�ص امللهمة
وامل�ؤثرة؛ ق�ص�ص الأوطان واملجتمعات الإن�سانية والأف��راد ،وبكفاءاته ومواهبه
ال�شابة تتحقق امل�شاركة املطلوبة يف تر�سيخ م�شهد �إعالمي حتفيزي جديد ي�سلط
ال�ضوء على الفر�ص الواعدة والآف��اق اجلديدة للتنمية ويحتفي بالإجنازات
والقدرات الكامنة".
من جانبه ق��ال املدير العام للم�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب ،الرئي�س التنفيذي
لال�سرتاتيجية ملركز ال�شباب ال�ع��رب��ي " ..امل��واه��ب ال�شابة �أثبتت قدراتها يف
كل برامج ومبادرات مركز ال�شباب العربي وحققت بالعمل ال��د�ؤوب والتطوير

امل�ستمر �أف�ضل النتائج لها وملجتمعاتها .كما توفر الرابعة احلالية فر�صا عديدة
لإ�شراك ومتكني ال�شباب يف قطاعات العمل الإعالمي ودعم جهود التنمية يف
جمتمعاتهم".
و�أ�ضاف " ن�سعى دائماً بتوجيهات قيادة مركز ال�شباب العربي �إىل و�ضع م�شاريع
وخطط عمل تفيد ال�شباب العربي املتميز والواعد الذي يعمل على نقل ق�صة
وطنه �إىل العامل ب�أرقى ال�صور والأ�ساليب التي ت�صل لأكرب عدد من اجلمهور
ح��ول العامل" .والتقى امل�شاركون يف الأ�سبوع الثاين من برنامج القيادات
الإعالمية العربية ال�شابة ،بكوادر �أكادميية �سكاي نيوز عربية الذين قدموا
جل�سة عن �إدارة املحتوى الرقمي ،وجل�سة حوارية عن �صناعة املحتوى الرقمي
امل�ؤثر ،مب�شاركة مدربني خمت�صني من �أكادميية �سكاي نيوز عربية.
كما التقى �أع�ضاء الربنامج بكوادر من �شركة جوجل العاملية التي قدمت جل�سة
بعنوان االبتكار يف غرف الأخبار ناق�شت عن �صحافة البيانات وم�ستقبل العمل
الإعالمي .وينتظر منت�سبو برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�شابة مزيدا
من اللقاءات مع عدد من الإعالميني و�صناع القرار وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.

برعاية الأمم املتحدة

د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان ت�شارك يف منتدى «الرقمنة ودورها يف امل�ساهمة يف خلق فر�ص عمل عن بعد يف ظل جائحة كوفيد»19
•• العني -الفجر

ب��رع��اي��ة الأمم امل�ت�ح��دة عقد احتاد
املبدعني العرب منتدى عرب من�صة
ال��زوم بعنوان" الرقمنة ودوره��ا يف
امل�ساهمة يف خلق ف��ر���ص عمل عن
بعد يف ظل جائحة كوفيد" 19
يف �إطار فعاليات اللجنة االجتماعية
للتنمية ب��الأمم املتحدة يف دورتها
ال �ـ  60وذل ��ك بح�ضور نخبة من
خرباء التحول الرقمي و االقت�صاد
ال��رق�م��ي املعنيني بامل�شاريع وتبني
االبتكارات
وق��د ��ش��ارك��ت ال�شيخة د� .شما بنت
حممد بن خالد �آل نهيان يف امل�ؤمتر
بر�ؤية خا�صة حتت عنوان "ا�ستدامة
الأم��ن االجتماعي يف ظل الرقمنة
وجائحة كورونا"
وقالت مع بداية عام  2020دخل
ال �ع��امل يف جت��رب��ة ف��ارق��ة بتحدي
جائحة كورونا التي اجتاحت العامل
كله و�أرب�ك��ت كل ح�سابات احل�ضارة
الب�شرية يف ك��ل زاوي ��ة م��ن العامل،
ودخ �ل��ت املجتمعات يف حت��دٍ جديد

غ� رَّ�َّي� م ��ن وج ��ه احل� �ي ��اة؛ فاختفت
ال��وج��وه خلف ال�ك�م��ام��ات ،واختفت
م�ع�ه��ا ال �ل �ق ��اءات خ �ل��ف ال�شا�شات،
وتغريت الكثري من مفردات احلياة
م��ع جائحة ك��ورون��ا وال�ت��ي م��ا زالت
مم�ت��دة ب��وج��وده��ا و�أث��ره��ا ،و�إن كنا
يف ط��ري�ق�ن��ا ن�ح��و ال���س�ي�ط��رة عليها
وا�ستئنا�سها بقوة العلم والطب.
و�أ�ضافت� :إن انعكا�س �أثر اجلائحة
على �سوق العمل ،كان كبريا ووا�سعا،
و ل�ك�ن��ه ح�ت�م��ا ��س�ي�ك��ون �أث � � َّر �سلبيا
ب �� �ص��ورة م ��ؤق �ت��ة ،ف �ه �ن��اك توقعات
بعودة �سوق العمل �إىل طبيعته مع
اال� �س �ت �م��رار يف م��واج �ه��ة اجلائحة
وات�ساع رقعة اللقاحات يف العامل  .نحو ت�سارع التحول الرقمي ،فبعد
و�أ��ش��ارت �إىل تقرير منظمة العمل حالة الإغالق الوا�سعة التي �شهدها
ال��دول�ي��ة وال ��ذي ب�ين �أث��ر اجلائحة ال �ع��امل يف ب��داي��ة اجل��ائ�ح��ة وحتول
العمل والتعليم �إىل العمل والتعليم
على العمالة حول العامل.
كما حتدثت عن �أث��ر اجلائحة على عن بعد.
التحول الرقمي قائلة :على جانب و�أ�ضافت خالل هذا التحول عانى
�آخ� ��ر م��ن الآث� � ��ار ،ت �� �س��ارع التحول ال �ك �ث�ير م ��ن دول ال� �ع ��امل ال �ت��ي ال
الرقمي الذي كان العامل ي�سري فيه مت�ت�ل��ك ال�ب�ن�ي��ة ال��رق�م�ي��ة التحتية
ق�ب��ل اجل��ائ�ح��ة ب���ص��ورة بطيئة مما ال�ق��وي��ة ال�ت��ي ميكنها �أن ت�ستجيب
عليه الآن؛ فاجلائحة دفعت العامل مع هذا الت�سارع ،يف حني ا�ستطاعت

الدول التي متتلك بنية حتتية قوية
�أن تت�سارع وتتما�شى مع التغريات
التي �أحدثتها اجلائحة.
كما �أ�شارت �إىل جناح دولة الإمارات
يف التعامل م��ع املتطلبات الطارئة
للتحول الرقمي نتيجة اجلائحة،
ن �ظ��را اله �ت �م��ام ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
بالتكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي
والرقمة .
وو��ض�ح��ت �أث ��ر اجل��ائ�ح��ة والت�سارع

ال��رق �م��ي ع �ل��ى الأم � ��ن االجتماعي
وقالت� :إن الأثر مزدوج ،فما زال �أثر
جائحة كورونا على الأمن املجتمعي
ق��ائ�م��ا ب ��أث��ره��ا امل�ستمر ع�ل��ى �سوق
ال�ع�م��ل ،و�إن ك��ان ان�خ�ف����ض ،ولكنه
مل ينته ،وال�ت��زام��ن م��ع الت�سارع يف
الرقمنة و�أث��ره��ا على �سوق العمل
وذل � ��ك م �ه��دد ل�ل��أم ��ن املجتمعي،
ول �ق��د ت�ب�ين يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي�رة
�أن بع�ض ال��دول املتقدمة والغنية

انطالق مهرجان الزهور  2022يف العني
•• العني-وام:

�أط�ل�ق��ت دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ات والنقل
م�ت�م�ث�ل��ة ب �ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة العني
�أم� �� ��س الأول "مهرجان العني
ل � �ل� ��زه� ��ور  " 2022ب ��ال� �ق ��رب
م� ��ن امل� ��دخ� ��ل ال��رئ �ي �� �س��ي لواحة
ال �ع�ين وال� ��ذي ي�ستمر ح�ت��ى 30
م��ار���س املقبل مب�شاركة ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني للبلدية و�شركات
وم�شاتل متخ�ص�صة يف الزراعة
التجميلية.
وي�أتي املهرجان وفق ا�سرتاتيجية
دائ��رة البلديات والنقل يف تقدمي

ف� �ع ��ال� �ي ��ات و�أم� � ��اك� � ��ن ترفيهية
م� ��� �س� �ت ��دام ��ة ت� ��دع� ��م ال�سياحة
الداخلية يف مناطق �إمارة �أبوظبي
 ،و�أي �� �ض �اً ��ض�م��ن م� �ب ��ادرات بلدية
مدينة العني التي تعك�س البيئة
اخل�ضراء التي تتمتع بها مدينة
ال ��واح ��ات ،ك�م��ا ت���س��اه��م يف تلبية
اح �ت �ي��اج��ات وت �ط �ل �ع��ات اجلمهور
لإن�شاء مهرجان للزهور يف مدينة
العني.
وق � � ��ال ح� �م ��د ح� �م ��ود ال� �ظ ��اه ��ري
م�شرف احلدائق يف بلدية مدينة
العني يقع املهرجان على م�ساحة
 10.000م�تر م��رب��ع و يتكون

م ��ن � �س��اح��ة مت ت���ص�م�ي�م�ه��ا على
��ش�ك��ل زه� ��رة ،ك�م��ا ق��ام��ت البلدية
بزراعة ما ي�صل �إىل مليون زهرة
خمتلفة الأنواع موزعة على �أق�سام
امل �ه��رج��ان امل�ت�ن��وع��ة مم��ا �سيخلق
جت��رب��ة ف��ري��دة ل�ل��زائ��ر م��ن خالل
ال�ت�ج��وال و��س��ط م���س��ارات حمددة
وخمتلفة االجت��اه��ات بني الأنواع
امل�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال ��زه ��ور ب�ألوانها
امل� �ت� �ع ��ددة وال� �ت ��ي مت ت�صميمها
بطريقة جاذبة  ،وتنتمي الزهور
يف امل �ه��رج��ان �إىل �أن � ��واع خمتلفة
م��ن ال� ��ورود وف ��ق ت��وزي��ع �إبداعي
للم�ساحات.

و�أو� � �ض� ��ح ال� �ظ ��اه ��ري �أن الهدف
الأ�سا�سي من املهرجان هو التوع ّية
ب��ال��درج��ة الأوىل ب�ط��رق ت�صميم
احل ��دائ ��ق وت�ن���س�ي�ق�ه��ا و امل ��واق ��ع
اخل ��ا� ّ��ص ��ة ب �ه��ا ب� ��الأزه� ��ار املل ّونة
 ،و�أي �� �ض �اً ت�ع�ل�ي��م ط ��رق الديكور
الداخلي ،وكيف ّية تن�سيقها ،وما هي
ّ
تخت�ص
الطرق وامل�ستلزمات التي
ّ
حب النباتات والزهور
بها ،لغر�س ّ
يف ن�ف��و���س الأف � ��راد ،م��ع �إك�سابهم
خربات جديدة من �أجل تنفيذها
�ضمن حدائقهم املنزل ّية �إ�ضافة
�إىل �إل �ق��اء ال �� �ض��وء ع�ل��ى اجلهود
التي تقوم بها بلدية مدينة العني

كانت غ�ير ج��اه��زة ملواجهة جائحة
بحجم كورونا ،مما فر�ض على هذه
الدول مراجعة �أولوياتها يف االنفاق
ومراجعة �سيا�ساتها.
ثم طرحت تو�صية موجهة للأمم
امل �ت �ح��دة ب � ��أن ت�ت�ب�ن��ى م�ي�ث��اق الأمم
امل�ت�ح��دة ل�ل�ح�ي��اة ال��رق�م�ي��ة؛ ليكون
م �ي �ث��اق��ا ي �ح �ك��م ال � �ع� ��امل الرقمي
ويحميه م��ن الفو�ضى واالعتداء؛
ف��ال�ع��امل ك�ل��ه يتجه ح��ال�ي��ا للمزيد

من رقمنه كل مناحي احلياة ،ولكي
نحافظ على اال�ستدامة الرقمية،
الب��د �أن ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى اال�ستدامة
االجتماعية ،والأمن املجتمعي لكل
العامل.
وق� � ��ال الإع �ل��ام � ��ي د� .أح � �م ��د نور
رئ�ي����س احت ��ادي امل�ب��دع�ين ال �ع��رب و
الإعالميني العرب :ب�أن هذا املنتدى
ي ��أت��ي �ضمن ان�ع�ق��اد ال ��دورة ال60
للجنة االجتماعية للتنمية بالأمم
املتحدة ،وي��دور املو�ضوع الرئي�سي
لهذا العام حول " التعايف ال�شامل
وامل ��رن م��ن ك��وف�ي��د  19وم��ن �أجل
�سبل العي�ش امل�ستدامة والرفاهية
وال�ك��رام��ة للجميع  :الق�ضاء على
ال�ف�ق��ر واجل� ��وع بجميع �أ�شكالهما
و�أبعادهما لتحقيق �أجندة 2030
" و كيفية خلق فر�ص عمل جديدة
ت ��واك ��ب ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة التي
مي��ر بها ال�ع��امل يف ظ��ل كوفيد 19
و تداعياته  ،هذا �إىل جانب العمل
على �إيجاد حلول جادة لإنهاء �أزمة
الفقر و اجلوع حول العامل وحتقيق
�أجندة . 2030

وق��د � �ش��ارك يف امل�ن�ت��دى لفيف من
املعنيني و�أ��ص�ح��اب ال ��ر�ؤى لإيجاد
ه��ذه احل �ل��ول لل��أزم��ة ال�ت��ي يعاين
منها �أغلب دول العامل .
من امل�شاركني م .طارق �شا�ش نائب
الرئي�س التنفيذي جلهاز امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة بوزارة التجارة
وال�صناعة امل�صرية .و�أي�ضاً الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ع�ب��د ال��وه��اب غنيم نائب
رئ �ي ����س االحت � ��اد ال �ع��رب��ي للتحول
الرقمي  .والأ�ستاذة الدكتورة هبة
مدحت زكي رئي�س حا�ضنات الأعمال
بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
بجامعة القاهرة .والأ�ستاذ الدكتور
جا�سم الياقوت نائب رئي�س احتاد
الإعالميني العرب باململكة العربية
ال�سعودية.
و�أدارت اجل�ل���س��ة ال��دك �ت��ورة هالة
عديل ح�سني �أمني عام �شئون املر�أة
باحتاد املبدعني العرب و�أم�ين عام
احتاد قيادات املر�أة العربية.
ويف ختام املنتدى مت رفع التو�صيات
للجنة االجتماعية للتنمية بالأمم
املتحدة ملناق�شتها والأخذ بتنفيذها.

يف �إ��ض��اف��ة اللم�سات اجلمالية يف
خمتلف مناطق املدينة .و�أ�ضاف
�أن امل �ه��رج��ان يت�ضمن ع ��ددا من
الفعاليات امل�صاحبة مثل الر�سم
وال��ور���ش التعريفية ح��ول كيفية
ت���ش�ك�ي��ل ال ��زه ��ور وال �ت �ع��ري��ف بها
وب� ��أن ��واع� �ه ��ا م ��ن خ�ل��ال تركيب
ال�ع��دي��د م��ن امل�ج���س�م��ات املتنوعة
بهياكل كبرية معززة بالزهور ،كما
ي��وف��ر امل �ه��رج��ان م���س��اح��ة خا�صة
ب��الأ��س��ر املنتجة وع��رب��ات املتنقلة
لتقدمي خمتلف �أن ��واع الأطعمة،
بجانب تخ�صي�ص �أماكن للألعاب تقوم درا��س��ة احتياجات اجلمهور حديقة متكاملة للزهور يف العني ال��رائ �ج��ة يف امل���س�ت�ق�ب��ل ومتنف�س
الأطفال  .و�أفاد ب�أن البلدية حالياً وتوقعاتهم لو�ضع ت�صور لإن�شاء ل�ت�ك��ون م��ن الأم ��اك ��ن ال�سياحية طبيعي لزوار وجمتمع املدينة.
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عمار النعيمي ي�ستقبل �سفرية املالديف
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان
احلاكم �أم�س الثالثاء �سعادة �أمينة �شيينه �سفرية جمهورية املالديف
لدى الدولة التي قدمت لل�سالم على �سموه.
ورح��ب �سمو ويل عهد حاكم عجمان ب�سفرية املالديف  ..متمنيا لها
طيب الإقامة والتوفيق والنجاح وال�سداد يف �أداء مهام عملها يف الدولة
مبا ي�سهم يف توطيد العالقات القائمة بني البلدين ال�صديقني وتعزيز
�أوا�صر التعاون امل�شرتك يف خمتلف الأ�صعدة.
وج��رى خ�لال اللقاء تبادل الأح��ادي��ث ال��ودي��ة وا�ستعرا�ض العالقات

الثنائية بني البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها وتطويرها �إ�ضافة �إىل
بحث املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أعربت �سعادة �سفرية املالديف عن �سعادتها بلقاء ويل عهد عجمان
 ..م�شيدة بعمق العالقات الثنائية بني دول��ة االم��ارات وبالدها ومبا
ت�شهده الإمارات عامة وعجمان خا�صة من نه�ضة ح�ضارية �شاملة يف
كافة امليادين.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة
التنمية ال�سياحية وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي وال�شيخ عبداهلل بن
ماجد النعيمي مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة يو�سف حممد
النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

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

ت� ��ر�أ�� ��س � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع � �ب ��داهلل بن
� �س��امل ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي نائب
ح��اك��م ال�شارقة ن��ائ��ب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة ،وبح�ضور
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
اجتماع املجل�س التنفيذي الذي عقد
�صباح �أم����س الثالثاء يف مكتب �سمو
احلاكم.
ناق�ش املجل�س خ�لال اجتماعه عدداً
م��ن املو�ضوعات امل��درج��ة على جدول
�أع �م��ال��ه وامل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ع�م��ل احلكومي
واخل��دم��ات العامة وتنفيذ املبادرات

وامل�شروعات التنموية يف خمتلف مدن
ومناطق �إمارة ال�شارقة.
و�ضمن ح��ر���ص املجل�س على متابعة
�أداء القطاعات احليوية يف الإم ��ارة،
وو�ضع خطط تطويرها اطلع املجل�س
ع�ل��ى ت �ق��ري��ري �أداء ق �ط��اع الطريان
وال�سفر عرب االجنازات ال�سنوية للعام
2021م ،ل�ك��ل م��ن دائ ��رة الطريان
املدين وهيئة مطار ال�شارقة الدويل.
وب�ح���س��ب ال �ت �ق��اري��ر ال���س�ن��وي��ة �شهد
قطاع ال�ط�يران بكافة مكوناته منواً
م�ل�ح��وظ�اً ن �ظ��راً لل�سيا�سات الرائدة
املتبعة يف التكيف مع ظ��روف جائحة
ك��وف �ي��د  -19م ��ن خ �ل�ال اج � ��راءات
ا�ستمرارية الأعمال وتقدمي املحفزات

واال�ستمرار يف تعزيز وب�ن��اء عالقات
�شراكة مع كافة ال�شركاء وبدء مرحلة
التعايف التدريجية.
و��ش�ه��دت ح��رك��ة امل�سافرين من��واً بلغ
 %50م�ق��ارن� ًة م��ع ال�ع��ام 2020م
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل من��و ح��رك��ة ال�شحن
اجل��وي بن�سبة  %44بالإ�ضافة �إىل
زيادة �إ�صدار الرخ�ص التجارية املعنية
بقطاع الطريان وال�سفر وال�سياحة.
وت �� �ض �م �ن ��ت ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر ال�سنوية
االتفاقيات وال���ش��راك��ات املثمرة التي
�أب��رم �ت �ه �م��ا دائ � ��رة ال� �ط�ي�ران امل ��دين
وهيئة مطار ال�شارقة الدويل لتعزيز
�أع�م��ال�ه�م��ا م��ع ال���ش��رك��اء الرئي�سيني
وفتح وجهات جديدة وا�ستقبال املزيد

من ال�شركات وامل�سافرين.
وت�ضمن العام 2021م تنفيذ العديد
م��ن امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي ع ��ززت م��ن بيئة
العمل يف قطاع الطريان ووفرت املزيد
من اخلدمات للم�سافرين من خالل
تطوير مرافق مطار ال�شارقة الدويل
وت�سهيل االج ��راءات باال�ستفادة من
التقنيات احلديثة.
و�شملت التقارير ال�شهادات واجلوائز
امل �ح �� �ص �ل��ة خ �ل��ال ال � �ع� ��ام 2021م
بالإ�ضافة �إىل ت�أهيل الكوادر الب�شرية
م� ��ن خ �ل��ال ال �ب��رام � ��ج الأك ��ادمي � �ي ��ة
وال � ��دورات وور� ��ش ال�ع�م��ل وامل�شاركة
يف امل� ��ؤمت ��رات امل�ت�خ���ص���ص��ة ،وتعزيز
ال � �ع�ل��اق� ��ات م � ��ن خ �ل ��ال امل� �ع ��ار� ��ض

الإقليمية والعاملية.
واط �ل��ع املجل�س ع�ل��ى ت�ق��ري��ر الو�ضع
االق�ت���ص��ادي ل�ل�ع��ام 2021م ،الذي
ت�ضمن امل�ؤ�شرات الرئي�سية املرتبطة
ب��رخ����ص الأع� �م ��ال ،وح��رك��ة القطاع
ال �� �ص �ن��اع��ي ،واخل � ��دم � ��ات الرقمية
واالل �ك�ترون �ي��ة ،واحل�م��اي��ة التجارية
واال�ستثمار الأجنبي.
وبح�سب التقرير �شهد العام 2021م
من ��واً يف �إ� �ص��دار ال��رخ����ص التجارية
بن�سبة  %50وزي��ادة ن�سب جتديد
ال��رخ ����ص  %5وذل� ��ك وف �ق �اً لكافة ارتفع م�ؤ�شر �إ��ص��دار رخ�ص الأعمال
الأن � ��واع ال�ت�ج��اري��ة وامل�ه�ن�ي��ة ورخ�ص ال�صناعية بن�سبة بلغت  %73نظراً
اعتماد املنزلية واملتاجرة الإلكرتونية للبيئة االقت�صادية املحفزة للقطاع
وغريها .ووفقاً للتقرير االقت�صادي ال�صناعي ،كما �شمل التقرير جهود
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احلماية التجارية من خالل التعامل دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة والتي
ت ��واك ��ب ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي وتقدمي
وحل %98من ال�شكاوي املقدمة.
وت�ضمن التقرير اخلدمات الرقمية �أف�ضل اخلدمات للم�ستثمرين ورواد
والإل � �ك �ت�رون � �ي ��ة امل� �ق ��دم ��ة م ��ن قبل الأعمال.

جامعة �أبوظبي ُتقدم للطلبة فر�صة احل�صول على �شهادة ماج�ستري من كلية ترينيتي دبلن الإيرلندية

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��د� �س��ة يف جامعة
�أبوظبي عن �شراكة جديدة جتمعها
ب �ك �ل �ي��ة ت��ري �ن �ي �ت��ي دب � �ل ��ن ،اجلامعة
الإي��رل �ن��دي��ة امل ��رم ��وق ��ة ،م ��ن خالل
امل�صمم
�إط� �ل��اق ب��رن��ام��ج ال �ت �ب ��ادل ّ
خ���ص�ي���ص�اً ل �ط�ل�اب ال �ه �ن��د� �س��ة لكي
مي� ّك�ن�ه��م م��ن احل���ص��ول ع�ل��ى �شهادة
عليا يف �سنة واح ��دة .وي��أت��ي ذل��ك يف
�إط ��ار اجل�ه��ود احلثيثة ال�ت��ي تبذلها
ج��ام�ع��ة �أب��وظ�ب��ي م��ن �أج ��ل موا�صلة
ال �ت �ع��اون م��ع امل��ؤ��س���س��ات الأكادميية
امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ال ��رائ ��دة ،ومنها
كلية ترينيتي دبلن ،لتزويد الطلبة
ب�ت�ج��رب��ة تعليمية م�ت�م�ي��زة و�إتاحة
فر�ص رائدة لهم.
وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة ،تطور
ج��ام �ع��ة �أب ��وظ �ب ��ي وك �ل �ي��ة ترينيتي
دبلن برناجماً لتبادل الطالب مبني
على �أ�س�س ت�ب��ادل املعرفة والتعاون.
وت��رح��ب كلية ترينيتي دب �ل��ن ،التي
ت���ش�ت�ه��ر ب �ف��ر���ص ال ��درا�� �س ��ات العليا

ال �ب �ح �ث �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ي �ح �ه��ا ،بطالب
الهند�سة املدنية امل�ؤهلني يف جامعة
�أب��وظ �ب��ي ل�ك��ي ي�ل�ت�ح�ق��وا يف برنامج
املاج�ستري يف الهند�سة امل��دن�ي��ة ملدة
عام من خالل نظام  1+4امل�شرتك.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن كلية ترينيتي
دبلن م�ص ّنفة الأوىل يف �إيرلندا ويف
امل��رت�ب��ة  101ع��امل�ي�اً وف�ق�اً لت�صنيف

"كيو ا�س" ل �ل �ج��ام �ع��ات العاملية
 ،2022ويف امل��رت�ب��ة  92يف عامل
توظيف اخلريجني.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ق��ال الربوفي�سور
وق��ار �أح�م��د ،مدير جامعة �أبوظبي:
"نفتخر بهذا التعاون مع كلية عريقة
ورائدة يف جمالها مثل كلية ترينيتي
دبلن ،التي ت�شاطرنا ر�ؤيتنا يف توفري

رحلة تعليمية غنية ومثالية للطالب،
انطالقاً من التزامنا بتزويد طالبنا
بتعليم عاملي امل�ستوى وموارد تعليمية
رائ��دة� .إن ه��ذه ال�شراكة� ،إىل جانب
غريها من ال�شراكات التي نعقدها،
�� �س ��وف مت� � ّك ��ن ط�ل�اب �ن��ا م ��ن خو�ض
جت��ارب جديدة واكت�ساب فهم �أعمق
مل� �ي ��دان اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ه��م ،ه ��ي خطوة

ج��دي��دة يف م�سرية ت�أهيلهم لدخول
�سوق العمل بنجاح".
م��ن جهتها�� ،ص� ّرح��ت الربوفي�سورة
�إمي��ا �ستوك�س ،نائب رئي�س امل�شاركة
ال �ع��امل �ي��ة يف ك �ل �ي��ة ت��ري �ن �ي �ت��ي دبلن
ق��ائ�ل��ة" :ي�سعدنا �أن ن��رح��ب بطالب
كلية الهند�سة م��ن جامعة �أبوظبي
يف ك �ل �ي��ة ت��ري �ن �ي �ت��ي ل �ل �ه �ن��د� �س��ة من

خ�لال الفر�صة ال�ت��ي �أب���ص��رت النور
ب�ف���ض��ل ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة الأوىل من
نوعها للكلية يف املنطقة .نلتزم كلية
ترينيتي مب�شاركتنا العاملية وبتنويع
جمتمعنا ال �ط�لاب��ي ،ح�ي��ث ت�ؤ�س�س
ه��ذه ال���ش��راك��ة للعديد م��ن �إمكانات
التعاون يف جماالت �ش ّتى من التعليم
والتع ّلم والبحث والفهم الثقايف ،كما

ت�ش ّكل �أي�ضاً حجر الأ�سا�س لتو�سيع
نطاق ال�شراكة لي�شمل كليات �أخرى
يف ت��ري�ن�ي�ت��ي .وي�ه�م�ن��ي �أن �أن � �وّه هنا
ب�أنني وقعت هذه االتفاقية �شخ�صياً
– وك��ان��ت امل ��رة الأوىل م�ن��ذ بداية
اجلائحة" .جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن
ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��د��س��ة يف ج��ام�ع��ة �أبوظبي
ه��ي كلية ال�ه�ن��د��س��ة الأك�ب�ر يف دولة

الإمارات العربية املتحدة .وهي تعرف
مبنهاجها الدرا�سي املتطوّر ومرافقها
امل �ت �ق � ّدم ��ة وب ��راجم� �ه ��ا الهند�سية
امل �ت �ك��ام �ل��ة ال �ت��ي ت ��ؤ ّه �ل �ه��ا ل �ك��ي تع ّد
ال�ط�لاب بنجاح لتلبية االحتياجات
املتغيرّ ة ل�سوق العمل.
ت��أ��س���س��ت ك�ل�ي��ة ت��ري�ن�ي�ت��ي دب �ل��ن عام
 1952وه ��ي م���ص� ّن�ف��ة الأوىل يف
�إيرلندا .يقع احلرم اجلامعي الرائع
يف ترينيتي يف و�سط عا�صمة �إيرلندا
الناب�ض باحلياة ،وهو موطن ملجموعة
م��ن ال�ع�ل�م��اء النا�شطني يف جماالت
البحث وال�ت��دري����س .جتتمع يف كلية
ترينيتي دب�ل��ن التقاليد التاريخية
العريقة ومراكز التم ّيز البحثي ذات
ال�شهرة العاملية ،وتتيح الكلية مزيجاً
ف ��ري ��داً ب�ي�ن ب��رن��ام��ج �أك ��ادمي ��ي جاد
وجت��ارب ثقافية واجتماعية ومهنية
متنوّعة .واجلدير بالذكر �أن �إدارة
ك �ل �ي��ة ت��ري �ن �ي �ت��ي دب �ل��ن � �س��وف تقدم
امل�ساعدة لطالب جامعة �أبوظبي يف
�أم ��ور امل�سكن وال�صحة وال�ل�غ��ة و�أية
احتياجات حملية قد تن�ش�أ.

لدعم وتعزيز البحوث العلمية والربامج الأكادميية

جامعة زايد توقع اتفاقية تعاون مع جامعة �إثيوبية
•• �أبوظبي –الفجر:

وقعت جامعة زايد اتفاقية تعاون
مع جامعة م��اددا والب��و الإثيوبية
لدعم وتعزيز البحوث الأكادميية
وال �ب��رام � ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وفر�ص
ت��دري��ب الطلبة اجل��ام�ع�ي�ين ،ومت
ذل� ��ك ب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة الدكتور
�أح�م��د كليل رئي�س جامعة ماددا
والبو ونائبه الدكتور ح�سن �شيفا،
وح���ض��ور ك��ل م��ن ��س�ع��ادة الدكتور
ك�لاي �ت��ون م��اك�ي�ن��زي ن��ائ��ب مدير
ج��ام �ع��ة زاي � ��د ،وال ��دك �ت ��ور فار�س
هواري عميد كلية العلوم الطبيعية
وال�صحية بجامعة زايد.

وب �ح��ث اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال اللقاء،
وال��ذي عقد ب�شكل افرتا�ضي عرب
االنرتنت مذكرة التفاهم هذه بني
جامعة زاي��د وجامعة م��اددا والبو
�سبل التعاون املتبادل يف جماالت
ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ب� �ح ��ث وال� �ت ��دري ��ب
والتطوير ون�شر املعرفة .كما تطرق
اجل��ان �ب��ان �إىل ت��وف�ي�ر اخلدمات
الأك ��ادمي� �ي ��ة وال �ب �ح �ث �ي��ة ،وتبادل
اخل�برات واملعلومات ،واال�ستفادة
الق�صوى من الإمكانات واخلربات
املتاحة لكال الطرفني يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك.
وق��ال �سعادة الدكتور �أحمد كليل
رئي�س جامعة م��اددا والب��و " :يعد

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  44/2022/20جتاري كلي

التعاون بني اجلامعتني ال�شقيقتني
ج��ز ًءا من هدف جامعتنا لتو�سيع
ت�ع��اون�ه��ا م��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات املعرتف
بها دول ًيا العاملة يف قطاع التعليم
وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وذل � ��ك بهدف
م���س��اع��دة ال���ش�ع��ب الإث �ي��وب��ي على
التطور والنمو يف كافة املجاالت،
و� �س �ي ��ؤدي ت��وق�ي��ع ه��ذه االتفاقية
�إىل ف �ت��ح ال �ط��ري��ق �أم � ��ام اجلهود
التعاونية لتعزيز املعرفة وحت�سني
نوعية احلياة وزيادة الوعي ب�أهمية
التعددية والتنوع ".
وم��ن جهته �أك ��د ��س�ع��ادة الدكتور
ك�لاي �ت��ون م��اك�ي�ن��زي ن��ائ��ب مدير
جامعة زاي��د حر�ص جامعة زايد

امل �� �س �ت �م��ر ل �ل �ت �ع��اون م ��ع جامعات
املنطقة بهدف متكني الطلبة من
احل �� �ص��ول ع �ل��ى �أع �ل��ى م�ستويات
اجل � � � ��ودة يف ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،وت � �ب� ��ادل
اخل�ب�رات ب�ين الأك��ادمي �ي�ين ورفع
معدالت الن�شر البحثي امل�شرتك،
وق��ال "نتطلع دائما �إىل م�ستقبل
م�شرق بتعاوننا املثمر مع �شركائنا
اال�سرتاتيجيني فهي فر�صة فريدة
تتيح لكل من طالبنا و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ل��درا��س��ة بيئات جديدة
و�أنظمة بيئية متنوعة (الأنظمة
ال��رط�ب��ة وال�ق��اح�ل��ة) وال�ت��ي تعترب
م� ��واد مم �ت��ازة ل�ل�ب�ح��وث العليمة
واملن�شورات الأكادميية ".و�أ�ضاف،
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املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إلزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مببلغ وقدره (950000درهم) و الر�سوم و
امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة  %5من تاريخ االختال�س يف  2020-4-4وحتى ال�سداد التام  .و�آخرون
املدعى  :زد �إم �إم للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات�-إمارة ال�شارقة-املريجة  -ال�شارقة�-شارع جممع البنوك-مبنى ال�شيخ في�صل القا�سمي�-شقة  1مكتب هنوف
حممد  -متيم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املطلوب �إعالنه  -1 :وليد �سيد �صالح معو�ض � -صفته :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �أوال :املطالبة ب�إلزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مببلغ
وقدره ( 950000درهم) و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة  %5من تارخ االختال�س يف 2020-4-4وحتى
ال�سداد التام .ثانيا :خماطبة النيابة العامة دب��ي بن�سخ ن�سخه من ملف الق�ضيه رق��م  2020/16149ج��زاء دب��ى وما
تلها من طعون باال�ستئناف والتمييز و�ضمها مللف الدعوى املاثله  ،و�إلزام املدعى عليهما االول والثاين بالت�ضامن والت�ضامم
والتكافل فيما بينهما ب�سداد قيمة املبلغ املختل�س والتعوي�ض عن اال�ضرار املاديه واالدبيه بقيمة ( )950,000ت�سعمائة
وخم�سون الف دره��م والفائدة القانونيه %5من تاريخ االختال�س يف  2020-4-4وحتى ال�سداد التام للمدعيني االول
والثانى .ثالثا�:إلزام املدعى علیه االول برد دفرتى ال�شيكات املختل�سه من ال�شيك رقم703وحتى ، 750ودفرت من ال�شيك
751وحتى  800وار�سالهم للنيابه العامه دبى لإرفاقهم بالق�ضيه اجلزائيه رقم 2020/16149جزاء دبي .رابعا�:إلزام
املدعى عليه الثاين بالتحفظ على اي �شيك يرد �إليه من دفرتى ال�شيكات رقم703وحتى ، 750ودفرت من ال�شيك 751وحتى
و 800وعدم تزويد حامل ال�شيك ب�أى ر�سالة رد على ال�شيك واخطار النيابة العامه ب�أي �شيك يرد اليها من ال�شيكات املذكوره
مع تفا�صيل كامله عن مقدم ال�شيك وبيانته .خام�سا:الزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة� .ساد�سا:يحتفظ
املدعيني يف كافة حقوقهم االخرى وبحقهم يف الرد والتعقيب على ما يقدم من املدعى عليهما وبحقهم يف تقدمي اي م�ستندات
�أو ا�ستف�سارات ترى املحكمه �ضرورة تقدميها .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/2/17ال�ساعة � 9.00صباحا
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

ت �� �س �ع��ى ج��ام �ع��ة زاي � ��د ومبوجب
ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة �إىل م ��د ج�سور
التعاون يف جمال امل�شاريع البحثية
امل� ��� �ش�ت�رك ��ة وت � � �ب� � ��ادل امل ��وظ� �ف�ي�ن
والطالب من �أجل التعليم وكذلك

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  334/2020/250بيع عقار مرهون

"ولتحقيق ه��ذه الغاية  ،تتعاون
جامعة زاي��د ممتثلة بكلية العلوم
الطبيعية وال�صحية مع �أ�صحاب
اخل� �ب ��رة امل �ح �ل �ي�ي�ن وال ��دول� �ي�ي�ن
مل�ع��اجل��ة ه��ذه ال�ق���ض��اي��ا ويف نف�س
ال � ��وق � ��ت ن �� �ش �ج��ع ط�ل�اب� �ن ��ا على
االنخراط يف الأن�شطة الال�صفية،
مب��ا يف ذل ��ك ال ��رح�ل�ات امليدانية
وامل�شاركة يف امل��ؤمت��رات والبحوث
العليمة ونوادي الطالب و�أن�شطة
ال�ت��وع�ي��ة املجتمعية� .إن التعاون
م��ع ج��ام�ع��ة م ��اددا والب ��و �سيجعل
من املمكن تطوير م�شاريع بحثية
جديدة ذات ت�أثريات �إيجابية على
املجتمع والعامل".

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :البنك الطالب يلتم�س من مقام قا�ضي التنفيذ التكرم ب�إ�صدار ق��راراً باحلجز وبيع العقار
اململوك للمطلوب �ضدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث ب�إمارة دبي ،رقم الأر�ض (،)23
رقم البلدية ( ،)210-336امل�ساحة باملرت املربع ( ،)2322.25وبالقدم املربع ( )25000.04واملرهون رهنا
ت�أمينياً من الدرجة الأوىل ل�صالح البنك الطالب مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2015/12/09واملعدل مبوجب
العقد امل�ؤرخ يف  2019/03/13وذلك ا�ستيفاء للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات املدينة وذلك
يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش.م.ع  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري  -مبنى بزن�س باي-
بنك امل�شرق  -وكيله القانوين  :مكتب هادف و�شركا�ؤه  -وميثله  /طاهر عابدین طاهر زينل �إبراهيم
املطلوب �إعالنه � :شركة �أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي بر دبي  -مبنى جممع دبي
لال�ستثمار  -مكتب (042747902 – 0559598011 - )301
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أر�ض ف�ضاء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية  -رقم االر�ض  - 23رقم البلدية
 - 210 - 336 :امل�ساحة  2322.58 :مرت مربع واملقيمه ب  225000169دره��م  ،يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  334/2020/250بيع عقار مرهون

االن �� �ض �م��ام �إىل �أن �� �ش �ط��ة خدمة
املجتمع .حيث حددت كلية العلوم
الطبيعية وال�صحية بجامعة زايد
فرق متخ�ص�صة يف بع�ض جماالت
البحث الوقائية مثل �إدارة موارد

امل �ي��اه ،وال�ه�ي��درول��وج�ي��ا ،والتنوع
ال�ب�ي��ول��وج��ي وال�ب�ي�ئ��ي ،والزراعة
وغريها من امل�شاريع التي تتما�شى
مع �أه��داف حكومة دولة الإمارات
للتنمية امل�ستدام

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :البنك الطالب يلتم�س من مقام قا�ضي التنفيذ التكرم ب�إ�صدار ق��راراً باحلجز وبيع العقار
اململوك للمطلوب �ضدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث ب�إمارة دبي ،رقم الأر�ض (،)23
رقم البلدية ( ،)210-336امل�ساحة باملرت املربع ( ،)2322.25وبالقدم املربع ( )25000.04واملرهون رهنا
ت�أمينياً من الدرجة الأوىل ل�صالح البنك الطالب مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2015/12/09واملعدل مبوجب
العقد امل�ؤرخ يف  2019/03/13وذلك ا�ستيفاء للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات املدينة وذلك
يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش.م.ع  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري  -مبنى بزن�س باي-
بنك امل�شرق  -وكيله القانوين  :مكتب هادف و�شركا�ؤه  -وميثله  /طاهر عابدین طاهر زينل �إبراهيم
املطلوب �إعالنه � :شركة �أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي بر دبي  -مبنى جممع دبي
لال�ستثمار  -مكتب (042747902 – 0559598011 - )301
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أر�ض ف�ضاء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية  -رقم االر�ض  - 23رقم البلدية
 - 210 - 336 :امل�ساحة  2322.58 :مرت مربع واملقيمه ب  225000169دره��م  ،يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  142/2021/250بيع عقار مرهون

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله
بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  304بالطابق رقم  3مببنى اوملبيك بارك  4رقم  1البالغ
م�ساحته  1,417.82قدم مربع واملواقف  G-88على قطعة االر�ض رقم  82مبنطقة احلبية الرابعة ب�إمارة دبي املرهون
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره
مببلغ  840,738.00درهم (فقط ثمامنائة واربعون الف و�سبعمائة وثمانية وثالثون درهم الغري) من ح�صيلة البيع
طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ  :بنك االحتاد الوطني (�سابقا)  -بنك ابوظبي التجاري (حاليا)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد
 ديره  -دبي  -مبنى بناية عبد اهلل حممد امل�سعود �-شقة مكتب رقم 804 & 802وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه � :سوری�ش كومار �شاندر ا�سيكهار ان بیالی  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دبي-بر دبي  -دبي-مبنى مبنى
اوملبيك بارك � - 4شقة العقار رقم - 304منطقة احلبية الرابعة skcpillai@gmail.com - 0558985650 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة :احلبية الرابعة  -رقم
االر�ض  - 82رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :اوملبيك بارك  - 4رقم العقار  - 304 :رقم الطابق  - 3امل�ساحة 131.72 :
مرت مربع مببلغ  685.802.33 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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جناح الهند يف �إك�سبو  2020دبي ي�ستقطب مليون زائر
•• دبي-الفجر:

جتاوز عدد ز ّوار جناح الهند يف �إك�سبو  2020دبي املليون زائر �إذ بلغ عدد
زوار اجلناح  1007514زائ ًرا حتى  13فرباير.
ويف هذه املنا�سبة ،قال �صاحب املعايل بيو�ش غويال وزير التجارة وال�صناعة،
و�ش�ؤون امل�ستهلك والأغذية والتوزيع العام الذي افتتح جناح الهند يف الأول
م��ن �شهر �أكتوبر م��ن ال�ع��ام املا�ضي ،يف تغريدة على ت��وي�تر" ،مليون قلب
تنب�ض ب�أحالمنا املليارية! �إنها حلظات نفتخر بها �إذ ميثل جناح الهند يف
�أك�سبو  2020دبي @ EXPO2020Dubaiعالمة فارقة جديدة
من حيث عدد الز ّوار .فقد �سحرت رحلة الهند اجلديدة العامل #مليون_
زائر_يف_جناح_الهند� ".أ ّم��ا �صاحب ال�سعادة �سنجاي �سودهري� ،سفري

08

الهند لدى دولة الإم��ارات العربية املتحدة فقال�" :إ ّنه لفخر كبري و�شرف
عظيم �أن نح ّقق ه��ذا الإجن��از امل�ه� ّم .فقد �ش ّكل جناح الهند �أح��د الأجنحة
الرئي�س ّية الأكرث ا�ستقطابًا للز ّوار يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،وحظي
باهتمام كبري من الزوار من جميع �أنحاء العامل .لقد منحنا املعر�ض فر�صة
مذهلة لإبراز براعة الهند يف قطاعات النمو الرئي�سية بالإ�ضافة �إىل تنوعها
الثقايف الناب�ض باحلياة .ي�س ّلط جناح الهند ال�ضوء على �إرث البالد ويعر�ض
�أوجه الت�آزر والر�ؤية امل�شرتكة ونقاط القوة التكميلية بني الهند والإمارات
العربية املتحدة� .إنني على ثقة تامّة �أن املعر�ض لن ي�ساهم فقط يف تقدم
البلدين� ،إنمّ ��ا �سيكون له � ً
أي�ضا دور بالغ الأهم ّية يف تقدّم بلدان املنطقة
والعامل ".بف�ضل م�شاركة الوزارات املركزية وحكومات الواليات وال�شركات
واملنظمات الثقافية وال�شركات النا�شئة ،ي�ساعد �إك�سبو  2020دبي البالد

على ا�ستك�شاف جم��االت جديدة للتعاون ميكن �أن ت�ستفيد منها الهيئات
الهندية كما يُثبت مكانته كمركز اقت�صادي عاملي .وقد عُقد يف جناح الهند
ح ّتى الآن �أك�ثر م��ن  800لقاء جمع ال�شركات يف م��ا بينها ،واحلكومات
وال�شركات ،واحلكومات يف ما بينها مع امل�ستثمرين وخمتلف اجلهات الدول ّية
املعن ّية .ي�ست�ضيف حال ًيا جناح الهند "�أ�سبوع �أندرا برادي�ش" ،الذي افتتحه
�صاحب املعايل مكاباتي جوثام ريدي ،وزير ال�صناعة والتجارة وتكنولوجيا
املعلومات يف حكومة والي��ة �أن��درا برادي�ش ،يف  11ف�براي��ر ،بالإ�ضافة �إىل
معايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي ،وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية
يف الإم��ارات العرب ّية امل ّتحدة ،و�صاحب ال�سعادة الدكتور �أحمد البنا �سفري
الإم��ارات العرب ّية امل ّتحدة لدى الهند ،و�صاحب ال�سعادة �سنجاي �سودهري
�سفري الهند لدى الإمارات العرب ّية امل ّتحدة.

يزين ب�أنامله الطبيعة اخلالبة ومعاين الأمل ..وي�سعي للعاملية من خالل بوابة �إك�سبو 2020

فنان �سنغايل يقدم املجتمع الأفريقي لزائري �إك�سبو دبي عرب لوحاته الفنية
•• دبي-وام:

�شكلت الأع�م��ال الفنية طريقها �إىل
ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�ل�ال م�ع��ر���ض �إك�سبو
 2020دب��ي  ،تلك املن�صة العاملية
ال �ت ��ي ت �� �س �م��ح ل �ل �ف �ن��ان�ين واملثقفني
بالت�ألق واالبداع واالبتكار ،لت�صحبك
اللوحات الفنية ،من خ�لال �إطاللة
على عامل الألوان ،والتي متزج الواقع
ب��ال��ر��س��م ل�ت�ق��دم ل�ن��ا �إي �ح��اءات حتمل
�أبعاداً فل�سفية ،وفر�صة للعني لرتى
جمال التفنن يف اختيار الألوان.
ويف جو ميل�ؤوه الكثري من احليوية

وال �ت �ف��اع��ل يف �إك �� �س �ب��و دب� ��ي ،ان�شغل
الفنان ال�سنغايل "عبدو فال" بر�سم
ل��وح��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة؛ �أم� ��ام ج �ن��اح بالده
التي �أتاحت له الفر�صة لي�صبح حلقة
و�صل بني املجتمع الأفريقي وزائري
�إك�سبو دب��ي ،ال��ذي��ن �أب ��دوا �إعجابهم
ب��ال�ل��وح��ات الفنية امل�ع��رو��ض��ة ،وبدى
"فال" من�شغ ً
ال بو�ضع الأل��وان التي
تعك�س الغنى الروحي وجت�سد الأمل
وال�ه��دوء ،م�ستخدما فر�شاته ليزين
ب��أن��ام�ل��ه �أل��وان �اً م�ستوحاة م��ن اجلو
اخلريفي الأفريقي ،و�أعطى لوحاته
�إي � �ح ��ا ًء وك ��أن �ه��ا � �ش �ج��رة خ��ال �ي��ة من

الأوراق و�سط ال�صحراء ،بينما �شكلت جت��اه��ل ت ��أث��ر ال �ف �ن��ان ب��ال�ب�ي�ئ��ة التي
الألوان املحفورة على اللوحات طبيعة يعي�ش فيها ،التي يج�سد مالحمها
م��ن خ�ل�ال منمنمات ت ��أخ��ذ م��ن فن
جمتمع �أفريقي فريد من نوعه.
وق��ال "فال" ال��ذي جت��اوز اخلم�سني الر�سم والزخرفة والطبيعة".
م��ن ع�م��ره؛ يف ت�صريح لوكالة �أنباء وح��ول ال�ه��دف الرئي�سي والر�سائل
الإم ��ارات "وام" � " :أر��س��م منذ �أكرث التي يبعثها من خالل لوحاته الفنية
م��ن  27ع��ام��ا ً  ،م�ن��ذ �أن ك�ن��ت �شاباً امل �ع��رو� �ض��ة� ،أو�� �ض ��ح  " :م ��ن خالل
يافعاً ،كانت هواية يل لكنها �أ�صبحت ر�سوماتي �أح��اول ر�سم �صورة ذهنية
م�صدر رزق بعد ذلك ،وقبل كل ذلك للعامل اخلارجي عن طبيعة ال�سنغال،
الفن ر�سالة ويجب �أن يعرب الفن عن وع��ن امل�ج�ت�م��ع الأف��ري �ق��ي ك�ك��ل كيف
احلالة املجتمعية؛ الق�ضايا والهموم يعي�ش ويتعامل م��ع الأزم� ��ات  ،ومع
الإن���س��ان�ي��ة ،واه�ت�م��ام��ه ب ��إب��راز اللون ظروفه املختلفة عن �أي قارة �أخرى،
الذي هو فناً قائماً بذاته ،لذا ال ميكن �أفريقيا قارة جميلة وبيئة متنوعة ".

ال�ت��ذاك��ر ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن�ه��ا تتيح
الفر�صة يف الفرتة بني  14و18
اجل��اري ،حلاملي التذاكر املو�سمية
�إح� ��� �ض ��ار � �ص ��دي ��ق �إىل «�إك �� �س �ب ��و»
لال�ستفادة من تذكرة ملدة يوم واحد
�صاحلة حتى  28اجلاري.
هذا وقد ر�صدت جريدة (الفجر)
ال ��زح ��ام ال �غ �ف�ير ال� ��ذي ت��واج��د يف
م��واق��ف ح��اف�لات �أك���س�ب��و املجانية
مب�ح�ط��ة اجل�ب�ي��ل يف ال���ش��ارق��ة �إىل
بوابة الفر�ص ،حيث تقوم احلافالت

بتنفيذ ع��دد  35رحلة ي��وم ال�سبت
من كل �أ�سبوع من الثامنة �صباحاً
�إىل ال��واح��دة ل�ي� ً
لا ،و�سعة احلافلة
ال� ��واح� ��دة  55راك � �ب � �اً ،وت�ستغرق
ال��رح�ل��ة ��س��اع��ة ت�ق��ري�ب�اً يف ج��و من
ال��روح العائلية ،وتقدمي اخلدمات
م�ث��ل ��ش��اح��ن ال�ه��وات��ف وال��راح��ة يف
اجلل�سة ،ف�ضال عن الرحالت طوال
الأ�سبوع يف نف�س املوعد متا�شياً مع
فعاليات و�أن���ش�ط��ة �أك�سبو 2020
اليومية.

وو� �ص��ف ال �ف �ن��ان ال���س�ن�غ��ايل "عبدو
فال" ،جت��رب��ة �إك���س�ب��و دب��ي باملثرية،
ق��ائ� ً
لا�" :شاركت يف م�ع��ار���ض كثرية
يف ال�سنغال واجل��زائ��ر ،ولبنان  ،لكن
جت��رب��ة �إك �� �س �ب��و دب ��ي م ��ن التجارب
امل �ث�يرة ح�ي��ث �أك�ث�ر م��ن  192دولة
يف م�ك��ان واح��د ي�ستطيع ال�سائحون
وال ��زوار م�شاهدة لوحاتي  ،نحن يف
من�صة عاملية جتمع الفنون وخمتلف
مبا يف ذلك ابتكاراتها ،وتراثها الغني
الثقافات ،و�أي�ضا خمتلف اجلن�سيات م�ن��ي ال �� �ص��ورة يف ت��زي�ن�ه��ا �أك �ث�ر من �أن اتكلم ".
وال�شعوب" .وع��ن لوحاته والأدوات �أ�سبوع ورمبا �أكرث يف بع�ض الأحيان ،ويربز جناح ال�سنغال املقام يف منطقة وم��ا تزخر به من فر�ص اقت�صادية،
امل�ستخدمة� ،أردف� " :أ�ستخدم الألوان �أري ��د ان ت�خ��رج بكل دق��ة قريبة �إىل «التنقل» ل��زوار �إك�سبو  2020دبي ،وف��ن م��ذه��ل ،وث�ق��اف��ة و��س�ي��اح��ة ذات
الزيتية و�أل� ��وان الكريليك  ،وت�أخذ الواقع  ،ومعربة حتكي ر�سالتي دون ما لدى ال�سنغال من �إمكانات هائلة ،جمال طبيعي.

وفود مكثفة لزيارة �أك�سبو  2020مع �إطالق مبادرة التذكرة املو�سمية القرتاب ختام احلدث

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

توافد جماهريي مكثف على �أك�سبو
 2020تزامناً مع اطالق مبادرة
�شراء التذكرة املو�سمية مع اقرتاب
خ�ت��ام احل ��دث ال �ع��امل��ي ،ح�ي��ث �أعلن
�أك�سبو عن تذكرة قيمتها  50درهماً
فقط للفرتة املتبقية م��ن املعر�ض
غري حمددة الزيارات والذي ينتهي
يف  31من مار�س املقبل ،مما �أ�سعد
اجلمهور ودفعهم لال�سراع يف �شراء

والحظ الزحام يف الأجنحة واملمرات
وح��ر���ص اجل �م �ه��ور ع �ل��ى الدخول
م �ع �ظ��م �أج �ن �ح��ة ال � ��دول والتقاط
ال�صور التذكارية يف معامل �أك�سبو،
وزي��ارة احلدائق وال�شالل والرتدد
ع �ل��ى امل �� �س��ارح وح �� �ض��ور احلفالت

الغنائية وامل ��ؤمت ��رات االقت�صادية
ال �ت��ى ت���ض�ي��ف ل �ل��زائ��ر ال �ك �ث�ير من
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال� �ث� �ق ��اف ��ة ال� �ع ��ام ��ة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح���ض��ور الرق�صات
ال�شعبية الإماراتية يف املمرات على
م�ستوى مناطق �أك�سبو.

•• القاهرة -وام:

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009151مدين (جزئي)

املدعي عليه  )1 :م�ؤ�س�سة مدينة �شيكاغو لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  - 2ال�صجعة
اىل املدعى عليه الثالث � :سلمان احلق ،
اىل املدعى عليه الرابع :حممد نعمان عارف  -كندي اجلن�سية
اىل املدعى عليه اخلام�س  :عبدال�سالم قا�سم رفیع ،
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعي خالد خمي�س علي �سلطان ال�شام�سي
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم ب -:الزام املدعى عليهم من االول حتى الثالث برد املبلغ
امل�ستحق له وقدره  342,125،درهم (ثالثمائة واثنان واربعون الف ومائة وخم�سة وع�شرون
درهم) �ضامننی مت�ضامنني والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام- .
الزام املدعي عليه الرابع بردالعمولة وقدرها ( )%2.5من قيمة املبلغ املدفوع للمدعى عليهم
من االول حتى الثالث مبلغ وقدره  8553درهم  -الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/23أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
 بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/2/10م.مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن املنفذ �ضده بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  243/2020/250بيع عقار مرهون

رئي�س االحتاد العام للخرباء العرب ي�شارك
يف الأ�سبوع العربي للتنمية امل�ستدامة

70392

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن العقار (قطعة الأر�ض رقم  464برقم البلدية 345-811
والكائنة يف منطقة برج خليفة بدبي والبالغ م�ساحتها  5,204.61مرت مربع) املرهونة ل�صالح املدعي (الدائن
املرتهن) متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي عم ً
ال باملادة
( )26من القانون رقم  14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن العقاري بامارة دبي وذلك �ضماناً ل�سداد مديونيتها املرت�صدة
يف ذمتها مبلغ وقدره  235,077,434.73درهم (مائتان خم�سة وثالثون مليون �سبعة و�سبعون الف واربعمائة
وثالثة واربعون درهم وثالثة و�سبعون فل�س) حتى تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/6/21
طالب التنفيذ  :بنك الإمارات دبي الوطني (�ش م ع)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س
املطلوب �إعالنه  :الف ال  2هولدينجز ليمتد (�ش.ذ.م.م)
ع �ن��وان��ه  :الإم � � ��ارات � -إم � ��ارة دب ��ي  -دي� ��رة  -دب ��ي  -م�ب�ن��ى ب ��رج رق ��م �� 2ش�ق��ة ج �ن��اح  - 409ب��ول �ي �ف��ارد ب �ل�ازا -
Khalid.alabdouli@fl2holdin.com - 0097142997889 - 00971509613333
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على
�أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار :
نوع العقار ار�ض ف�ضاء  -املنطقة برج خليفة  -رقم االر�ض  - 464رقم البلدية  345-811 :امل�ساحة 5204.61 :
مرت مربع  -املبلغ  112,043,803.0 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

احلمادي يرت�أ�س وفدا تربويا للم�شاركة
يف م�ؤمتر التعليم العايل يف كوبا
•• هافانا-وام:

تر�أ�س معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزي��ر الرتبية
والتعليم وفدا تربويا رفيع امل�ستوى للم�شاركة يف م�ؤمتر
التعليم العايل الـ  13ال��ذي �أقيم يف العا�صمة الكوبية
هافانا بح�ضور عدد كبري من امل�س�ؤولني وقيادات التعليم
على م�ستوى العامل ،بجانب خرباء وخمت�صني وباحثني
يف ال�ش�أن التعليمي.
وا�ستعر�ض معاليه  -خ�لال م�شاركته يف �إح��دى جل�سات
امل ��ؤمت��ر ال ��ذي اخ�ت�ت��م �أع �م��ال��ه �أول �أم ����س االول -ورقة
عمل ع��ن التحديات التي واج�ه��ت قطاع التعليم العايل
و التطلعات امل�ستقبلية ،والتي �شارك فيها معايل جوان
�سوبريات�س هوميت ،وزير جامعات ا�سبانيا ،ومعايل بادارا
جوف وزير التعليم العايل والبحث والعلوم والتكنولوجيا
يف جمهورية غامبيا.
وتناول معاليه يف ورقته جمموعة من امللفات التعليمية
املحورية واملهمة ،منها ما يتعلق بجاهزية البنية التحتية
للتعليم بكافة م�ستوياتها ،حيث �أكد �أنه يف دولة الإمارات
وبتوجيهات القيادة الر�شيدة ،متثلت اال�ستباقية والر�ؤية
بعيدة املدى ملاهية التعلم امل�ستقبلي ،جوهر جناح و متانة
املنظومة التعليمية يف مواجهه تداعيات اجلائحة حيث مت
جتهيز غالبية م�ؤ�س�سات التعليم العايل م�سبقا بنظام �إدارة
التعلم لتعزيز الرحلة التعليمية للطالب ،بالإ�ضافة �إىل
دعم كافة الأنظمة التعليمية و تعزيزها من قبل مزودي
اخلدمة يف الدولة ،و�إطالق العديد من املبادرات الداعمة
والرائدة بالت�ضامن مع كافة القطاعات ذات العالقة يف
الدولة و خارجها.

وحت ��دث ع��ن �إج � ��راءات االن�ت�ق��ال �إىل التعلم ع��ن ب�ع��د يف
ال��دول��ة ،م�ؤكدا �أن وزارة الرتبية والتعليم حر�صت على
و�ضع الأط��ر الداعمة من قبل خمتلف اجلهات الرتبوية
م��ن �أج��ل تعزيز ال�شراكة الوطنية ،ومت تنظيم منتدى
مب�شاركة �أكرث من  100من قادة م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف الدولة ملناق�شة اال�سرتاتيجية التي تتبناها امل�ؤ�س�سات
التعليمية ملواجهة التحديات النا�شئة عن الو�ضع ال�صحي
الراهن ،وتبادل �أف�ضل املمار�سات عن كيفية التغلب على
معوقات حتدي جائحة "كوفيد ."19 -
وك��ان معاليه ،قد التقى خالل زيارته الر�سمية �إىل كوبا
مبعايل خو�سيه رام��ون �سابوريدو وزي��ر التعليم العايل
الكوبي ومعايل الدكتورة �أينا كوبيال وزيرة التعليم العام ،
حيث مت ا�ستعرا�ض جمموعة من امللفات الرتبوية وتوثيق
التعاون وتبادل الزيارات الطالبية والأكادميية و تعزيز
�أن�شطة البحث العلمي لكال البلدين.
ح�ضر اللقاءين �سعادة بدر عبداهلل �سعيد املطرو�شي �سفري
الدولة لدى جمهورية كوبا و�سعادة الدكتور حممد املعال
وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الأكادميية.
كما �شهدت زيارة وفد وزارة الرتبية والتعليم عقد لقاءات
ثنائية م��ع اجل��ان��ب الكوبي ،حيث التقى �سعادة الدكتور
حممد املعال جمموعة م��ن امل�س�ؤولني يف وزارة التعليم
ال�ع��ايل الكوبية ،يتقدمهم وكيل ال ��وزارة الدكتور والرت
بالوخا .وي�أتي اللقاء من �أجل تر�سيخ التعاون الرتبوي و
التعليمي الثنائي بني الطرفني ،وو�ضع خطة م�ستقبلية
لإع ��داد ب��رن��ام��ج تنفيذي م�شرتك يت�ضمن ال�ع��دي��د من
املجاالت وامل�سارات التي ت�صب يف خدمة منظومة التعليم
العايل و البحث العلمي يف كال البلدين.

�شارك معايل �أحمد بن حممد اجل ��روان ،رئي�س االحتاد
ال�ع��ام ل�ل�خ�براء ال �ع��رب ،رئي�س املجل�س ال�ع��امل��ي للت�سامح
وال�سالم� ،أم�س الأول يف م�ؤمتر "الأ�سبوع العربي للتنمية
امل�ستدامة" ب��ال �ق��اه��رة وال� ��ذي ي�ع�ق��د حت��ت ��ش�ع��ار "معًا
لتعايف م�ستدام" ،وبرعاية فخامة الرئي�س امل�صري عبد
الفتاح ال�سي�سي ،وتنظمه جامعة ال��دول العربية ،ووزارة
التخطيط والتنمية االقت�صادية امل�صرية.
وت�ق��دم اجل ��روان  -يف كلمته خ�لال جل�سة "دور التحول
الرقمي والذكاء اال�صطناعي يف حتقيق �أه��داف التنمية
امل�ستدامة" ��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن امل�ؤمتر
 بال�شكر �إىل ال��رئ�ي����س امل���ص��ري ع�ل��ى رع��اي�ت��ه فعالياتالأ�سبوع العربي للتنمية امل�ستدامة ،والذي يعك�س اهتمامه
مب�شروعات التنمية امل�ستدامة يف م�صر واملنطقة العربية
ب�شكل عام.
وق��دم مقرتحً ا لتنظيم لقاء مو�سع ي�ضم مندوبني عن
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،لتوحيد اجل�ه��ود وت�ق��دمي ر�ؤي ��ة عربية
��ش��ام�ل��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ت �ب��ادل اخل �ب�رات يف جم ��ال التحول
الرقمي ،وو�ضع �آليات لتذليل املعوقات الت�شريعية والفنية،

على هدي من جت��ارب ال��دول املتقدمة ،مبا يحقق �صالح
�شعوبنا يف كل ال��دول الأع�ضاء ،وحقهم يف تنمية �شاملة
م�ستدامة ،والذي �أ�صبح �أهم حقوق الإن�سان.
و�شكر معاليه ال��دك�ت��ور �أح�م��د �أب��و الغيط ،الأم�ي�ن العام
جلامعة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،و�أع���ض��اء الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة على
حر�صهم الدائم و�سعيهم الد�ؤوب للنهو�ض بواقعنا العربي
املعا�صر ..معربا عن تقديره لإدارة املنظمات واالحتادات
العربية بجامعة ال��دول العربية برئا�سة الوزير املفو�ض
حممد خري عبد القادر.
و�أك ��د �أن ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة و�سيلة
احلا�ضر وهدف امل�ستقبل ..مثمنا حتركات زعماء العامل
التي توجتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة بو�ضع ر�ؤية
ح��امل��ة لتحقيق التنمية امل�ستدامة بحلول ع��ام ،2030
مو�ضحً ا �أن هذه الر�ؤى وتلك الطموحات يحيط بتحقيقها
ريا من ال�صعوبات ،وهو ما ي�ستلزم تكات ًفا عامل ًيا وتعاو ًنا
كث ً
م�ستم ًرا لتذليل تلك ال�صعوبات وجتاوز �أية معوقات.
ودع ��ا �أح �م��د اجل � ��روان ،رئ�ي����س امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي مللتقى
االحتادات العربية النوعية واملتخ�ص�صة ،الدول كافة �إىل
اال�ستفادة يف �أ�سرع وق��ت من ه��ذه التكنولوجيا ،وتدارك
�سلبياتها بقدر الإمكان.

مرور ر�أ�س اخليمة تناق�ش خطط
و�آلية عمل دراجات التو�صيل
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ناق�شت القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة ،خماطر
دراجات التو�صيل خالل اجتماع برئا�سة العميد �أحمد
ال�صم النقبي مدير �إدارة املرور والدوريات ،وح�ضور
ع��دد م��ن ال���ض�ب��اط وال���ش��رك��اء امل�ع�ن�ي�ين ،م��ن ممثلي
الدائرة االقت�صادية ،ومدراء �شركات التو�صيل.
وهدف االجتماع اىل التوعية وتعزيز ال�سالمة املرورية
لفئة �سائقي دراجات التو�صيل  ،وطرح بنود املخالفات
املرورية املرتتبة عن ال�سلوكيات املرورية اخلاطئة التي
يت�سبب بها �سائقي دراجات التو�صيل ،املتمثلة يف عدم
االلتزام بالوقوف ال�صحيح عند التقاطعات والإ�شارات
ال�ضوئية احلمراء ،وال�سرعة الزائدة ،وعدم االلتزام
مب�سارات الطريق �أث�ن��اء القيادة ،والتجاوز اخلاطئ
واملفاجئ ،واالنتقال مييناً وي�ساراً ب�شكل مفاجئ ،مع
عدم ا�ستخدام الإ�شارات ال�ضوئية اجلانبية للطريق

عند التجاوز �أو تغيري امل�سار ،وعدم ترك م�سافة كافية
�أثناء القيادة ،والتجاوز اثناء توقف احلركة املرورية
وخا�صة عند التقاطعات والإ�شارات املرورية.
كما تناول االجتماع الت�أكيد على عقد جمموعة من
الور�ش التوعوية لقائدي هذه الدراجات لإطالعهم
على الأخ�ط��اء املرتكبة و�أي�ضاً تثقيفهم مبا يتوجب
عليهم القيام به و�صو ًال للأهداف املو�ضوعه.
و�أك��د العميد �أحمد النقبي�� ،ض��رورة جتنب خماطر
ال�سلوكيات اخلاطئة املرتكبة من ِق َبلِ بع�ض �سائقي
دراج ��ات التو�صيل "طلبات – دليفري" م��ن خالل
تعزيز التعاون مع ال�شركات املعنية ،لتحقيق االلتزام
بقواعد و�سرعة الطريق ،وا�شرتاطات ال�سالمة لقيادة
ال��دراج��ة ال�ن��اري��ة ،للحد م��ن ه��ذه امل�خ��اط��ر ،وحاالت
االرب��اك التي يت�سبب فيها �سائقي ه��ذه ال��دراج��ات ،
ب�سبب تغيري م�سارهم املفاجئ �أمام املركبات دون �سابق
�إنذار.
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احل�سيني يزور جناح بليز يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-وام:

زار معايل حممد بن هادي احل�سيني وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ،جناح دولة "بليز" يف منطقة الفر�ص مبعر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،وتعرف على ثقافتها ومعاملها التاريخية وفر�ص اال�ستثمار فيها .كما تعرف معاليه خالل
زيارته للجناح على الثقافات املختلفة التي حتت�ضنها بليز ويف مقدمتها ثقافة املايا ،واجلاريناغو�س ،وامل�ستيزو�س،
والكريول ،والهنود ال�شرقيني ،ف�ض ً
ال عن فر�ص اال�ستثمار يف ال�سياحة ،والأعمال التجارية الزراعية ،واالقت�صاد
الأزرق ،وغريها .وقال " :يقدم معر�ض �إك�سبو  2020دبي فر�صة ا�ستثنائية للدول لإبراز متيزها ،وح�ضارتها
وفر�ص الأعمال واال�ستثمار فيها على ال�صعيد الدويل ،ال�ستقطاب امل�ستثمرين من خمتلف الأ�سواق العاملية،
كما ي�شكل عام ً
ال حتفيزياً لت�شجيع ال�سياحة والتعرف �ضمنه على مكنونات وثقافات الدولة املختلفة" .واطلع
معايل حممد بن هادي احل�سيني خالل جولته على جناح دولة بليز والتي تعد جوهرة منطقة الكاريبي ،نظراً
ملا تتميز به من خ�صائ�ص تعك�س التنوع الثقايف والتاريخي الذي تتميز به ومعامل اجلذب ال�سياحي فيها ،كما
�شاهد ف�سيف�ساء رقمية تعر�ض عجائب بليز ،واجلهود التي تبذلها دولة بليز لت�أييد اال�ستخدام امل�ستدام للتنوع
احليوي ،ومنهجيتها يف ربط اال�ستثمار وحتقيق التوازن مع اعتبار ا�ستدامة امل�ستقبل.
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قطر تروج لر�ؤيتها الوطنية  2030والب�ستنة والزراعة يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املف�صود

جاء جناح قطر يف اك�سبو 2020
م� �ع�ب�راً ع ��ن ر�ؤي� �ت ��ه ح �ي��ث ي�أتي
ل �ي �ج �� �س��د ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت �ه��ا على
�أنها دول��ة ناب�ضة باحلياة تتطلع
�إىل امل���س�ت�ق�ب��ل ،ودع ��ت اجلمهور
�إىل اكت�شاف ثقافتها وتاريخها
وع� ��ادات � �ه� ��ا وت� �ق ��ال� �ي ��ده ��ا ،فهى
دول ��ة ت�ت���س��م ب��االق�ت���ص��اد بدرجة
ع��ال �ي��ة م ��ن ال �ت �ن��وع وب �ه��ا فنون
و�أم��اك��ن �سياحية ،وت��وف��ر فر�ص
ا�ستثمارية كبرية لرجال الأعمال
وامل�ستثمرين يف جميع القطاعات
احل �ي��وي��ة ال �ت��ى ت���ص��ب يف �صالح
املجتمع القطري
وم��ن �أه��م الأه��داف التى �شجعت
ق �ط��ر ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف �أك�سبو
 ،2020تعزيز التعاون الدويل
ف�ي�م��ا ي�خ����ص ال�ق���ض��اي��ا البيئية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ،وم�ك��اف�ح��ة الت�صحر
وت �ق �ل �ي��ل ان �ب �ع��اث��ات ال �ك ��رب ��ون ال
�سيما يف ال ��دول ال�صناعية ،كما
�أن اامل�شاركة يف هذه الن�سخة من
�إك���س�ب��و ال� ��دويل ه��ي ا�ستمرارية

للتواجد �ضمن دول ال�ع��امل ،من
خ �ل�ال م�ن���ص��ة دول� �ي ��ة مرموقة
ل �ق �ط��اع ال �ب �� �س��ات�ي�ن وال � ��زراع � ��ة،
ول � �ل �ت�روي ��ج ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ت� �ن ��وع
احل � �ي� ��وي و�أ�� �س ��ال� �ي ��ب الب�ستنة
اخل��ا� �ص��ة ب �ه��م ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تطوير �شراكات جت��اري��ة وفر�ص
ل�ل��أع� �م ��ال يف جم � ��ال الب�ستنة

وال ��زراع ��ة ،ك�م��ا ت�ع��ر���ض خططها
لـ"�إك�سبو  2023ال� ��دوح� ��ة
للب�ستنة" املقرر �أن ينطلق يف 2
�أكتوبر  2023وي�ستمر حتى 28
مار�س  ،2024وهو متخ�ص�ص يف
قطاع ال��زراع��ة والب�ستنة ،خا�صة
و�أن ق �ط��ر ت� ��روج ل �ه��ذا املعر�ض
الدويل وجتذب الدول للم�شاركة

ب �ع��د �أن ف �ت �ح��ت ب� ��اب الت�سجيل
وخريطة املعر�ض و�أماكن انعقاده
يف ال � ��دوح � ��ة ،وب � �ه� ��ذا التنظيم
اجل��دي��د �سي�ؤكد �أمكانية ال�شرق
الأو� �س��ط م��ن تفوقه يف التنظيم
للمحافل العاملية خا�صة و�أن ك�أ�س
ال �ع��امل ل�ك��رة ال �ق��دم ��س�ي�ق��ام على
�أر�ض قطر العام اجلاري.

وي� �ب ��د�أ ال ��زائ ��ر رح �ل �ت��ه يف جناح
ق � �ط� ��ر ال � � � ��ذي ي� ��� �ض ��م ال � � � ��رواق
الأول وه ��و ع �ب��ارة ع��ن م�ساحة
متهيدية للغو�ص يف ما�ضي قطر
وا�ستك�شاف حا�ضرها وم�ستقبلها
م ��ن خ �ل��ال ال� �ف� �ن ��ون الب�صرية
وامل ��ؤث��رات ال�صوتية واملو�سيقى.
وحتيط و�سائط العر�ض باجلناح

من كال اجلانبني لتوجيه الزوار
نحو املدخل الرئي�سي ،الذي ي�ؤدي
�إىل �ساحة مفتوحة جدرانها عبارة
عن �شا�شات عمالقة ت�سرد تاريخ
الدولة ومواقع حيوية فيها و�أنواع
الرتفية وال�سياحة بها ،فال�شا�شات
ت�سرد يف لقطات �سريعة نبذة عن
ال �ت��اري��خ وال �ف��ن وال�ث�ق��اف��ة ،ودور

اخلليج العربي يف االنفتاح الكبري
على العامل من خ�لال الرحالت
الأوىل بوا�سطة ال�سفن .ثم ينتقل
ال��زائ��ر �إىل ال ��رواق الأخ ��ر ليقف
قي �ساحة و�ضع يف منت�صفها �أكرث
م��ن �شار�شة على �شكل م�ستطيل
ع �م��ودي ت�ع��ر���ض نف�س التقارير
ال� �ت ��ى ت� � ��روج ل �ل �ح �ي��اة البحرية

وال�ب�ري ��ة وال �ق �ط��اع��ات املختلفة
وجم��االت اال�ستثمار ،وق��د و�ضع
بع�ض الأرف ��ف يف اجل ��دران وبها
ال� �ن� �ب ��ات ��ات وال � ��زه � ��ور ك �ل�ا على
ح��دى ،واجل��دار يتحول من وقت
لأخ��ر ل�شا�شة عر�ض يكتب عليها
ر�سائل مقت�ضبة ،منها �أن الدولة
تدعو لل�سالم والأمن واال�ستقرار
وال�ت�ج��ارة  ،وعلى ال�ط��رف الأخر
�شا�شة تعر�ض التقدم التكنولوجي
وال��ذك��اء اال�صطناعي ،بالإ�ضافة
�إىل ل��وح��ة ج ��اء ع �ن��وان �ه��ا جنمع
العامل معاً ،ثم كان املحتوى ي�شري
�إىل �أن قطر تت�شرف بكونها �أول
دول ��ة يف ال���ش��رق الأو� �س��ط تنظم
ك ��أ���س ال �ع��امل ف�ي�ف��ا ،وق��د تعهدت
ب��أن ت�صنع جتربة متميزة لك�أ�س
ال�ع��امل��وان�ه��ا مت�صلة م��ع اجلميع
يف ريئة ان�سانية واح��دة ،واعلنت
ان �ه��ا حت �ت �ف��ي ب� ��الإجن� ��ازات التى
ت�سهم يف التنمية امل�ستدامة من
خ�لال ر�ؤي�ت�ه��ا الوطنية 2030
التى تركز على الأف��را واملجتمع
واالقت�صاد الذي يحقق امكانياتها
الكامنة

تعاون م�شرتك يف �أك�سبو  2020على افتتاح �أول فرع ملركز «توطني» يف م�صر جناح ماليزيا يهدى �إك�سبو  2020قطعة فنية احتفاء باليوبيل الذهبي للدولة
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود:

ت�ع��زي��زاً لأوا� �ص��ل ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ب�ين دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة وجمهورية م�صر
ال �ع��رب �ي��ة ويف اط� ��ار ت �ب��ادل اخل �ب��رات بجميع
امل�ج��االت احليوية التى ت�سهم يف �إث ��راء �سوق
ال�ع�م��ل ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وع�ل��ى ه��ام����ش معر�ض
�أك�سبو  2020دبي  ،وقع الدكتور �إيهاب عادل
املدير التنفيذي ملجموعة توطني يف الإمارات
وال�شرق و�آفاق امل�ستقبل للتدريب اتفاقية تعاون
مع �سعادة فيا�ض �أ�شرف فيا�ض رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة �شركات �ستيم انرتنا�شيونال
ع�ل��ى اف�ت�ت��اح م��رك��ز ت��وط�ين ب��ال�ق��اه��رة ليكون
ب��اق��ورة ت�ع��اون ب�ين اجل��ان�ب�ين ،وذل��ك بح�ضور
ق �ي��ادات �إداري ��ة م��ن اجل��ان�ب�ين .و�أك ��د الدكتور تكت�شف ما يكملها يف الدول العار�ضة يف املعر�ض ومبا ي�صب يف خدمة املواطن واملقيم على �أر�ض
�إيهاب عادل املدير التنفيذي ملجموعة توطني والتى تتجاوز  192دولة ،م�شرياً �إىل �أن اك�سبو دول��ة الإم��ارات ،مو�ضحا ال��دور ال��ذي تقوم به
يف الإمارات� ،أن معر�ض �أك�سبو  2020فر�صة من املعار�ض الناجحة التى فتحت �آفاق للجميع ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لتذليل ك��ل ال�ع�ق�ب��ات التى
كبرية  ،جلميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية �أن �أن ينهل من االتفاقيات يف املجاالت ذات ال�صلة ،تواجه امل�شروعات الوطنية و�سن القوانني التى
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امريكيا و�ستة وخم�سون �سنت او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد والزمتهما امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار(ار�ض) رقم  1767البالغ م�ساحته  699.93مرت مربع مبنطقة الثنية اخلام�سة ب�إمارة دبي
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب
�ضده املقدره مببلغ  2,610,917.19درهم (فقط ملیونان و�ستمائة وع�شرة الف وت�سعمائة و�سبعة ع�شر درهم
وت�سعة ع�شر فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون
الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بور�سعيد  -دیره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود
�شقة مكتب رقم  - 804 & 802وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدياملطلوب �إع�لان��ه  :ك��رمی لطفى عبد الناظر  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دبي-الثنية اخلام�سة � -شقة العقار رقم
-1767بردبی mfbaig@gmail.com - 0500000000 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار :
ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 1767امل�ساحة  699.93 :مرت مربع  -التقييم
 4000000 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13470بتاريخ 2022/2/16

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  428/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/7215امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )237320درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :عرب اخلليج للمنتجات اال�سمنتية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى اخليمة � -شقة
مكتب رقم  - 3وميثله:حممد خليفة �سامل الغفلي
املطلوب �إعالنه  -1 :واحة �سيوه لالعمال الفنية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )237320.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  145/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�أهدى جناح ماليزيا ،بالتعاون مع امل�صممة الإماراتية �شذى
امل�لا� ،إك�سبو  2020دب��ي ،قطعة فنية احتفا ًء باليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل �ل��دول .ون �ي��اب��ة ع��ن م �ع��ايل رمي ب�ن��ت �إبراهيم
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام
ملكتب �إك�سبو  2020دبي ت�سلم �أحمد العنزي  ،مدير �أول
الفنون والثقافة يف �إك�سبو دبي التذكار املاليزي الذى ي�ضم
ً
خمروطا ب�أحجام خمتلفة متثل  50عامًا من النجاح
50
لدولة ،م�صنوعة يدويًا من �أوراق �شجر اللولب الطبيعية
من ماليزيا ،كما متثل الأقماع اخلم�سون التي ت�شري �إىل
الأع�ل��ى ال��زخ��م الت�صاعدي نحو اخلم�سني ع��ا ًم��ا القادمة
من التنمية واالزده��ار امل�ستمر للأمة ،ف�ض ً
ال عن �أن �شكل
الأق �م��اع ي��رم��ز �إىل ال�ك�ث�ب��ان ال��رم�ل�ي��ة امل�م�ي��زة للإمارات،
مما يعك�س �سحرها وجمالها� .صممت �شذى عي�سى املال،
امل�صممة الإم��ارات �ي��ة ،ال�ترك�ي��ب الفني ال��ذي ن�سجه بعد
ذلك حريف يف جناح ماليزيا؛ خالل خم�سة �أيام لن�سج مادة
طولها � 3أمتار من �أوراق الباندانو�س املجففة ،حيث ميتلك
ف��ن حياكة ال�ب��ان��دان��و���س ت��را ًث��ا ط��وي�ًل�اً وغ�ن� ًي��ا يف الثقافة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1110/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  273/2020/250بيع عقار مرهون

من �ش�أنها جذب اال�ستثمار الأجنبي ملا حتققه
من مناخ اقت�صادي ناجح.
و�أ�ضاف �سعادة فيا�ض �أ�شرف فيا�ض ب�أن دولة
الإم� ��ارات �أر� ��ض ال�ف��ر���ص واال�ستثمار وعززت
العالقات بني الدول امل�شاركة يف �أك�سبو ومدت
ج���س��ور ال �ت �ع��اون ب�ين اجل �م �ي��ع ،م��و��ض�ح�اً ب�أن
افتتاح فرع ملركز توطني يف م�صر يعد خطوة
�أوىل م��ن الأج�ن��دة اال�سرتاتيجية للطرفني،
حيث �أن ��س��وق العمل ب�ين البلدين يف حاجة
م�ستمرة لكوادر ب�شرية مدربة ،بالإ�ضافة �إىل
تلبية احتياجات الطلبة الدار�سني يف اخلارج
من البلدين ،و ال�سعي لتوفري امل��ادة العلمية
وا� �س �ت �خ��راج ال �� �ش �ه��ادات ال �ع��ام��ة ب�ع��د التخرج
و�إعتمادها من قبل املجل�س الأعلى للجامعات
لتكون م�ستوفية كل الإجراءات ومعتمدة دولياً،
كما يتم ت�أ�سي�س الكوادر الب�شرية ت�أ�سي�ساً علمياً
مبا يتنا�سب مع احتياجات العمل يف ظل الذكاء
اال�صطناعي والتنمية امل�ستدامة.

•• دبي  -وام:

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله
بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  7103بالطابق رقم  71مببنی ایلیت ریزيدين�س 1
البالغ م�ساحته  3,177.29قدم مربع واملواقف  B1- 97 & B1-98على قطعة االر�ض رقم  26مبنطقة مر�سى دبى
ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل
املطلوب �ضده املقدره مببلغ  1,280,000.00درهم (فقط مليون ومائتان وثمانون الف درهم الغري) من ح�صيلة البيع
طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك االحتاد الوطني (�سابقا)  -بنك ابوظبي التجاري (حاليا)  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-بور�سعيد
 ديره  -دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد امل�سعود � -شقة مكتب رقم 804 & 802وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :يعقوب عبد احل�سنی تارویردی زاده  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دبي-بر دبي  -دبي-مبنى مبنی ایلیت
ریزیدین�س � -1شقة العقار رقم -7103منطقة مر�سى دبى tarverdlzadehyaghoob@gmail.com -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 26رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ايليت ريزيدن�س  -رقم
العقار  - 7103 :امل�ساحة  295.18 :مرت مربع  -التقييم  2818554.42 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  100/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13470بتاريخ 2022/2/16
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 27/2022/39:جتاري م�صارف كلي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم404 :
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ املديونية املرت�صدة يف ذمتهم
والبالغة مبلغ وقدره ( )11.107.220.43درهم احد ع�شر مليونا ومائة و�سبعة االف ومئتان وع�شرون درهما وثالثة واربعون
فل�سا  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:بنك اال�ستثمار �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع امل�ستقبل  -اب��راج رجال االعمال  -مبنى ا�سبكت � -شقة
 - 3401الرقم املكاين - 2527587343:وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر
املطلوب �إعالنهم  -1 :ك�سارة توب لينك/ذ.م.م  -2اطل�س بيرتوليوم ذ.م.م  -3اتالنتك العاملية للمقاوالت ���ش.ذ.م.م -
�صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم ب�سداد
مبلغ املديونية املرت�صدة يف ذمتهم والبالغة مبلغ وق��دره ( )11.107.220.43دره��م احد ع�شر مليونا ومائة و�سبعة االف
ومئتان وع�شرون درهما وثالثة واربعون فل�سا  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام -
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/2/22ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

املاليزية .وقالت �شذى امل�لا ،يف ت�صريح خ�صت به وكالة
�أنباء الإمارات "وام"" :م�صدر الإلهام وراء الرتكيب الفني
لهذه القطعة ،ي��أت��ي م��ن ال�ت�راث الغني لكل م��ن ماليزيا
والإم� ��ارات ،مم��ا ميثل م��زج�اً لثقافتني تلك ال��دول�ت�ين يف
عمل فني واحد  ،لذا متثل القطعة الفنية ذات رمزية قوية
للبلدين ،ونحن فخورون بهذا العمل الفني الرائع الذي
نحتفي خالله باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات" .وقالت
مي�شيل الو �سوك يي  ،مديرة جناح ماليزيا" :ي�سعدين �أن
ي�أتي هذا التعاون من اجتماع مطابقة الأعمال بني جناح
ماليزيا وال���س�ي��دة ��ش��ذى ال�ت��ي توا�صلت معنا م��ن خالل
من�صة الأعمال الر�سمية لإك�سبو  ،2020من �أجل �صناعة
قطعة فنية جميلة ذات رم��زي��ة ق��وي��ة ترتكز على تقليد
حرفية م�شرتك للن�سيج يف كال البلدين" .من جانبه قال
احمد العنزي" :يت�شرف �إك�سبو  2020دبي با�ستقبال هذا
العمل الفني املرموق من ماليزيا احتفا ًال باليوبيل الذهبي
ل�ل��دول��ة ،وال �ي��وم ي�ت��م ت��ذك�يرن��ا �أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م�ضى
ب�أهمية �إح�ي��اء عالقتنا م��ع الطبيعة الأم  ،خللق �أ�سلوب
حياة �أكرث ا�ستدامة  ،و�إيجاد طرق �أكرث ا�ستدامة للإنتاج
واال�ستهالك والرفاهية العامة من �أجل �إن�سانية �أف�ضل ".

حماكم دبي االبتدائية
70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب البيع واحلجز عبارة عن �إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أع�لاه بال�صيغة
التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  602بالطابق رقم  6مببنی ترايدنت جراند ریزیدن�س  1البالغ
م�ساحته  1,778.63قدم مربع واملواقف رقم  B2- 047 , B3-101على قطعة الأر�ض رقم  106مبنطقة مر�سى
دبي ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضدهم وتتمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل
املطلوب �ضدهم املقدرة مببلغ  2,500,000.00درهم (فقط مليونان وخم�سمائة الف درهم الغري) من ح�صيلة البيع
طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي بور�سعيد  -ديره  -دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد
امل�سعود � -شقة مكتب رقم  - 804 & 802وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :برافنی �شریاز جافید
عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي بر دبي  -دبي-مبنى مبنى ترايدنت جراند ريزيدن�س � -شقة العقار رقم -602منطقة مر�سى
دبي Praveen@tasleehleletarjet.ae - 0509779334 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم
االر�ض  - 106رقم البلدية  - 392- 296 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ترايدنت جراند ريزيدين�س  -رقم العقار :
 - 602امل�ساحة  165.24 :مرت مربع التقييم  1661855.65 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/12عقاري جزئي  ،القا�ضي بتنفيذ احلكم وفق منطوقه طالب
التنفيذ :مو�سى علي احمد �شبيه ب�صفته من ورثة املرحوم  /علي احمد �شبيه (ابن) و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الرب�شاء الثانية � -شارع ام �سقيم باالجتاه اىل الرب�شاء  -اجتاه � - D63شارع ( )24فيال رقم
( - )80وميثله  :خليفة عبدالرحمن ال�سيد �إبراهيم ال�سيد خليفه ال�ساده
املطلوب �إعالنه  :ر�ضا علي احمد �شيبه  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الرب�شاء الثانية � -شارع ام �سقيم باالجتاه اىل الرب�شاء
 اجتاه (� )d63شارع ( )24فيال رقم ()80مو�ضوع الإعالن  :طالب التنفيذ  :عي�سى علي احمد �شيبه ب�صفته من ورثة املرحوم  /علي احمد �شيبه (ابن)
طالب التنفيذ  :فاطمه علي احمد �شيبه ب�صفتها من ورثة املرحوم  /علي احمد �شيبه (زوجه)
طالب التنفيذ  :ليلى علي احمد �شيبه ب�صفتها من ورثة املرحوم  /علي احمد �شيبه (ابنه)
طالب التنفيذ  :مرمي علي احمد �شيبه ب�صفتها من ورثة املرحوم  /علي احمد �شيبه (ابنه)
املنفذ �ضده  :ر�ضا علي احمد �شيبه
املنفذ �ضده  :مرمي حيدر علي
املنفذ �ضده  :جا�سم علي احمد �شيبه املنفذ �ضده  :رقيه علي احمد �شيبه
املنفذ �ضده  :كلثم علي احمد �شيبه
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه
الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات
 :نو العقار  :فيال �سكنية  -رقم االر���ض  - 317املنطقة  :الرب�شاء الثانية ( )389- 376م�ساحة احل�ص�ص  7500 :قدم
مربع  -التقييم ح�سب تقرير اخلربة  2.600.000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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وفاة معار�ض يف احلجز يف نيكاراغوا يزيد ال�ضغوط على الرئي�س �أورتيغا
•• ماناغوا�-أ ف ب

ت�سببت وف��اة املعار�ض هوغو توري�س يف �سجنه يف نيكاراغوا
ال�سبت بت�صاعد ال���ض�غ��وط ع�ل��ى ال��رئ�ي����س دان �ي��ال �أورتيغا،
ف�أقارب املعتقلني واملجتمع الدويل قلقون �أكرث من �أي وقت
م�ضى ب�ش�أن ظ��روف االح�ت�ج��از واحل��ال��ة ال�صحية لع�شرات
املعار�ضني امل�سجونني ويطالبون ب�إطالق �سراحهم.
املفارقة هي �أن هوغو توري�س وكما قال بنف�سه �أثناء توقيفه
يف  13ح��زي��ران يونيو “ ،2021جازف بحياته” لتحرير
دانيال �أورتيغا من معتقالت الديكتاتور �أنا�ستا�سيو �سوموزا.
ً
معار�ضا
وكان البطل ال�سابق يف اجلبهة ال�ساندينية بني 46
م�سجو ًنا منذ ح��زي��ران يونيو  ،2021م ّتهمني م��ن جانب

الرئي�س �أورتيغا بالتواط�ؤ �ضدّه بدعم من وا�شنطن .وقد ُتويف
ال�سبت يف احلجز يف امل�ست�شفى عن عمر  73عامًا.
ي�ن�دّد �أق��رب��اء املعار�ضني امل�سجونني وامل��داف�ع��ون ع��ن حقوق
الإن�سان منذ �أ�شهر برتدي الو�ضع ال�صحي لل�سجناء .و�أفاد
�أ�شخا�ص متكنوا من زيارة ال�سجناء �أن �أج�ساد ه�ؤالء �أ�صبحت
�ضعيفة ب�سبب الكمية ال�ضئيلة م��ن الأطعمة ال�سيئة التي
يح�صلون عليها ،وهم يخ�سرون �أ�سنانهم ويعانون من فقدان
ال ��ذاك ��رة وال��وع��ي يف ب�ع����ض الأح �ي ��ان وم ��ن االك �ت �ئ��اب ،فيما
لي�س لديهم و�صول �إىل خدمات الرعاية ال�صحية املطلوبة
حلالتهم .م��ن ميامي ،ح � ّذر املحامي ج��اري��د جين�سر وكيل
الدفاع عن خ��وان �سيبا�ستيان ت�شامورو وفيليك�س مارادياغا
الذين �أوقفا بعدما �أعلنا ن ّيتهما الرت�شح النتخابات ت�شرين

الثاين نوفمرب � 2021ضد الرئي�س �أورتيغا ،من �أن “وفاة
هوغو توري�س كانت متوقعة وكان بالإمكان جت ّنبها (� )...إذا
�رج��ح �أن
ا�ستم ّرت ظ��روف (االح�ت�ج��از) الرهيبة ه��ذه ،من امل� ّ
(هوغو) لن يكون الأخري” الذي يتوفى يف احلجز.
و�� ُ�س�ج��ن خم�سة م�ع��ار��ض�ين �آخ��ري��ن ك��ان��وا �أي �� ً��ض��ا يعتزمون
ّ
مفتوحا �أم��ام �أورتيغا للفوز �إذ �إنه
الرت�شح ،ما ت��رك املجال
ً
تخ ّل�ص من جميع مناف�سيه الكبار قبل االنتخابات.
ً
معار�ضا م�سجو ًنا على الأق � ّل من �أ�صل ،46
وق��د �أُدي��ن 18
�سبعة منهم بعقوبات بال�سجن ترتاوح بني  8و 13عامًا.
ً
معار�ضا �آخر � ً
أي�ضا يف ال�سجن
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يقبع 124
مل�شاركتهم يف تظاهرات ربيع العام  2018للمطالبة با�ستقالة
�أورتيغا .و�أ�سفر القمع ع ّما ال يق ّل  355قتيلاً  ،فيما توجه

10
حلقة نقا�شية ملجل�س ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية مع باحثي «تريندز» ال�شباب

�أكرث من مئة �ألف نيكاراغوي �إىل املنفى ،بح�سب جلنة الدول
الأمريكية حلقوق الإن�سان.
ن�دّد كبري الدبلوما�سيني الأمريكيني املكلف �ش�ؤون �أمريكا
الالتينية براين نيكولز عرب تويرت بوفاة “ال�سجني ال�سيا�سي
هوغو توري�س (� )...أثناء �سجنه اجلائر والتع�سفي” .و�أ�ضاف
�أن “ا�ستمرار احتجاز �سجناء يف هذه الظروف ،وب�شكل خا�ص
ال�سجناء الكبار يف ال�سنّ  ،هو �أمر غري مقبول .نطالب بالإفراج
الفوري عنهم”.
و�أعرب وزير خارجية كو�ستاريكا املجاورة رودولفو �سوالنو عن
خ�صو�صا احلكومة النيكاراغوية بال�سماح
“قلقه” وطالب
ً
للممثلني ع��ن م�ف��و��ض�ي��ة الأمم امل�ت�ح��دة ال���س��ام�ي��ة حلقوق
الإن�سان بزيارة ال�سجناء.

•• وا�شنطن -الفجر:
ا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض “مركز ت ��ري� �ن ��دز
واال�ست�شارات”
ل� �ل� �ب� �ح ��وث
و”جمل�س ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية” يف وا��ش�ن�ط��ن �سبل
ال�ت�ع��اون امل�شرتك ب�ين اجلانبني
يف املجاالت البحثية واملعرفية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام
بها ال�سيد �إيالن بريمان ،النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية يف وا�شنطن،
ملقر “تريندز” يف �أبوظبي ،حيث
عقد حلقة نقا�شية ا�ستعر�ض فيها
م��ع ب��اح�ث��ي “تريندز” ال�شباب
عدداً من الق�ضايا الدولية ،منها
ق�ضية اليمن واعتداءات احلوثي،
والعالقات الرو�سية -الأمريكية،
والأزم � ��ة الأوك ��ران� �ي ��ة ،واالتفاق
ال� �ن ��ووي الإي � � ��راين ،والعالقات
الأم��ري�ك�ي��ة  -ال�صينية ،وتركيا
وم�سائل دولية �أخرى.

وت � �ط� ��رق �إي� �ل� ��ان ب�ي��رم� ��ان �إىل
الهجمات واالع �ت��داءات احلوثية
ال�صاروخية الأخرية على �أبوظبي
م��ن زواي ��ا �سيا�سية واقت�صادية
ع��دة ،م�ؤكداً ق��درة الإم��ارات على

ردع ال�ع��دوان ،م�شرياً �إىل تفكري
وا�شنطن يف بحث �إع��ادة ت�صنيف
احل��وث �ي�ي�ن ك �ج �م��اع��ة �إره ��اب� �ي ��ة،
م �ت �ح��دث �اً يف ه � ��ذا ال� ��� �ص ��دد عن
احل�سابات واملقاربات الأمريكية،

مبيناً �أن موقف الواليات املتحدة
يف ال�شرق الأو��س��ط قيد التقييم
منذ  12عاماً حتى الآن.
وحول الأحداث املتعلقة بال�صراع
ب�ين �أوك��ران�ي��ا ورو��س�ي��ا �أو��ض��ح �أن

ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن التهديدات
ال�ت��ي ت�شري �إىل �إمكانية ن�شوب
ح��رب ،كما تطرق �إىل العالقات
ال���ص�ي�ن�ي��ة  -الأم��ري �ك �ي��ة ،وق ��ال
�إن �إدارة ال��رئ �ي ����س ب��اي��دن ترى

يف ال �� �ص�ي�ن ت� �ه ��دي ��داً مل�صاحلها
االقت�صادية.
ويف خ� �ت ��ام احل �ل �ق ��ة النقا�شية
�أع � � ��رب ب �ي�رم ��ان ع ��ن اهتمامه
بالتعاون امل�ستقبلي بني جمل�س
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الأمريكي،
ومركز “تريندز” ،و�أ�شاد بالدور
ال�ف��اع��ل ال��ذي ي��دع��م “تريندز”

م� � ��ن خ �ل��ال � ��ه ح � ��رك � ��ة ال� �ب� �ح ��ث
العلمي على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي ،وخا�صة توفري الفر�ص
والدعم للباحثني ال�شباب� ،صنّاع
امل�ستقبل.
و ُي � � �ع� � ��دُّ �إي� � �ل� ��ان ب� �ي��رم� � ��ان ،من
امل�ت�خ���ص���ص�ين يف ق���ض��اي��ا الأم ��ن
الإق �ل �ي �م ��ي يف �آ�� �س� �ي ��ا الو�سطى

فورين �أفريز :اخلالف الأمريكي الإ�سرائيلي بات حتمي ًا

•• القد�س-وكاالت

ت�ن��اول ال�صحايف الإ��س��رائ�ي�ل��ي �أمري
تيبون تطور العالقات بني الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ورئي�س الوزراء
الإ��س��رائ�ي�ل��ي نفتايل بينيت ،يف ظل
نقاط خالف بني وا�شنطن وتل �أبيب،
معترباً �أن ال�صدام بني اجلانبني على
بع�ض اجلبهات� ،أ�صبح حتمياً.
وكتب تيبون ،يف مقال ملجلة “فورين
�أفريز” الأمريكية� ،أن الأ�شهر الأوىل
من والية بايدن الرئا�سية بدت ك�أنها ب�شرى �سارة لإ�سرائيل .فبايدن ،الذي
يتفاخر �أم��ام اجلماهري ب�أنه يعرف كل رئي�س وزراء �إ�سرائيلي بداية من
غولدا مئري ومن تالها ،دعم �إ�سرائيل علناً خالل العدوان على قطاع غزة
يف مايو �-أيار  ،2021م�ؤكداً حق �إ�سرائيل يف الدفاع عن نف�سها ،و�أحجم
عن �أي انتقاد علني للإجراءات التي اتخذتها تل �أبيب �ضد القطاع.
وبعد انتهاء احل��رب ،وعد بايدن على الفور بتجديد نظام الدفاع اجلوي
رحب بايدن بنفتايل
الإ�سرائيلي “القبة احلديدية” .وبعد ثالثة �أ�شهرّ ،
بينيت ،رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي اجلديد يف البيت الأبي�ض ترحيباً حاراً،
معرباً عن �سعادته با�ست�ضافة الرجل الذي �أنهى م�سرية بنيامني نتنياهو
يف ال�سلطة 12 ،عاماً.
ه�شا�شة التحالف
وقال ال�صحفي اال�سرائيلي �إن بايدن �أدرك ه�شا�شة التحالف مع اجلانب
الإ�سرائيلي ،وبذل جهوداً لتفادي �أي مواجهات �شديدة مع بينيت.
•• مو�سكو�-أ ف ب

ينتظر و� �ص��ول امل�ست�شار الأمل��اين
�أوالف �شولت�س �إىل مو�سكو بحثا
ع ��ن خم� ��رج دب �ل��وم��ا� �س��ي لتجنب
ح��رب يف �أوكرانيا �إذ ت�شري الدول
الغربية ورو�سيا �إىل فر�ص خجولة
للتو�صل �إىل ذلك.
وق� �ب� �ي ��ل ال� � ��زي� � ��ارة ح� �ث ��ت وزي� � ��رة
اخلارجية الأملانية �أنالينا بريبوك
م��و� �س �ك��و ال �ث�ل�اث ��اء �إىل “�سحب
قواتها” من حميط �أوكرانيا.
و�أو�� � �ض� � �ح � ��ت ب �ي��رب � ��وك يف بيان
“الو�ضع خ �ط��ر ل �ل �غ��اي��ة وميكن
�أن ي�ت��ده��ور يف �أي حل �ظ��ة .علينا
�أن ن �غ �ت �ن��م ك� ��ل ف ��ر� ��ص احل� � ��وار
للتو�صل �إىل حل �سلمي” م�ضيفة
“م�س�ؤولية خف�ض الت�صعيد تقع
ب��و��ض��وح على ع��ات��ق رو��س�ي��ا ويعود
ملو�سكو �سحب قواتها».
وكان �شولت�س ح�ض االثنني خالل
زي ��ارة لكييف ،رو��س�ي��ا �إىل اغتنام
“عرو�ض احلوار” فيما يحت�شد
�أك�ثر م��ن مئة �أل��ف جندي رو�سي
عند ح��دود �أوكرانيا وبينما �أكدت
الواليات املتحدة �أن هذه القدرات
عززت يف الأيام الأخرية.
وح ��ذر امل�ست�شار الأمل� ��اين م��ن �أنه
يف ح� ��ال وق � ��وع ه� �ج ��وم “عندها
�سنتح ّرك و�سن ّتخذ �إجراءات وا�سعة
ال�ن�ط��اق �سيكون ل�ه��ا ت ��أث�ير كبري
على ف��ر���ص التنمية االقت�صادية
لرو�سيا” .وتابع “هذا ما �س�أقوله
يف مو�سكو».
وق��ال الناطق با�سم وزارة الدفاع
الأمريكية جون كريبي من جهته
االث �ن�ين �أن “عمال ع���س�ك��ري��ا قد
يح�صل يف �أي وقت”� ،أم��ا نظريه
يف وزارة اخلارجية الأمريكية نيد

وا�ست�شهد تيبون بالق�ضية ال�شائكة التي ميثلها فتح القن�صلية الأمريكية
يف القد�س ال�شرقية ،التي �أغلقها ترامب يف  ،2019والتي وع��د بايدن
خالل حملته االنتخابية ب�إعادة فتحها.
ولكن بعد مرور �أكرث من عام على توليه مقاليد احلكم يف وا�شنطن ،مل
يتخذ الرئي�س الأمريكي �أي خطوات .وذكرت تقارير �إعالمية �إ�سرائيلية
�أن بينيت �أخ�بر بايدن ب��أن �إع��ادة فتح القن�صلية قد ي��ؤدي �إىل زي��ادة حدة
التوترات داخل حتالفه ،ما دفع بايدن �إىل تعليق خططه ،دون �أن ي�صرح
بذلك.
ويف دي�سمرب -كانون الأول ،حت�سن موقف بينيت ال�سيا�سي عندما مت ّكنت
احلكومة الإ�سرائيلية م��ن مت��ري��ر ميزانية ال��دول��ة الأم��ر ال��ذي منحها
ا��س�ت�ق��راراً مل��دة ع��ام �أو ع��ام�ين .ورغ��م ُ�ضعف التهديد ب�ع��ودة نتنياهو يف
امل�ستقبل القريب� ،إال �أن ذلك يعني نهاية �شهر الع�سل بني بايدن وبينيت.
وقال الكاتب �إنه يف ظل جمموعة من الق�ضايا ،بداية من برنامج �إيران
النووي ،وو�صو ًال �إىل بناء م�ستوطنات �إ�سرائيلية يف الأرا�ضي املحتلة ،تظهر
خالفات وا�ضحة ،وبد�أ �صرب اجلانبني يف النفاد.
و�أكد تيبون �أن “ال�صدام بني اجلانبني على بع�ض اجلبهات �أ�صبح حتمياً».
االتفاق على �إيران؟
ورث بايدن وبينيت على ح��دٍ �سواء و�ضعاً بائ�ساً ب�سبب �إي ��ران .وو�صفت
جم�م��وع��ة م��ن ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل ال��دف��اع الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن قرار
االن�سحاب من االتفاق النووي بكارثة مكتملة الأركان ،لأنه م ّكن �إيران من
االقرتاب �أكرث من �أي وقت م�ضى من التحول �إىل دولة نووية.
و�أو�ضح الكاتب �أنه بعد مرور وقت ق�صري على تويل بينيت من�صبه� ،أو�ضح
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �أنه ي�ؤمن ب�أهمية التن�سيق الهادئ مع الواليات
املتحدة ،حتى يف ظل اخلالفات.

كما وعد بتجنب ال�سري على خطى نتانياهو ،م�ؤكداً للبيت الأبي�ض �أنه يف
ظل قيادته للحكومة الإ�سرائيلية� ،س ُت�س ّوى اخلالفات بني وا�شنطن وتل
�أبيب مبا�شر ًة خلف �أبواب مغلقة ،ولن يُجاهَر بها علناً .وحتى هذه اللحظة
�أوفى بينيت بوعده يف الغالب.
�إال �أن تيبون اعترب �أن االختبار احلقيقي �سيحني �أوانه �إذا و�صلت وا�شنطن
�إىل اتفاق نووي مع طهران مرة �أخرى.
وقال �إن نتانياهو ،الذي ال يزال يطارد بينيت من مقاعد املعار�ضة� ،سي�صف
�أي اتفاق بني وا�شنطن وطهران بكارثة تهدّد وجود �إ�سرائيل .ومل يت�ضح
بعد كيف �سيت�صدّى بينيت لهذا النوع من ال�ضغط ال�سيا�سي ،وهل �سيفي
بوعده� ،أم �سي َّتبع �سيا�سة الهجوم على بايدن ال�سرت�ضاء �أن�صاره اليمينيني
املتطرفني يف �إ�سرائيل.
�سيئة وجيدة
�أكد الكاتب �أن ال�صني متثل م�صدراً �آخر من م�صادر اخلالفات املحتملة
بني �إ�سرائيل والواليات املتحدة .وتتم ّثل �أهم م�صادر القلق الأمريكي يف
م�شاركة ال�صني يف م�شاريع البنية التحتية اال�سرتاتيجية يف �إ�سرائيل ،مثل
ترميم ميناء كبري و�إدارته يف �شمال البالد.
وتتم ّثل الأخبار التي و�صفها الكاتب بـ “ال�سيئة” لبايدن وبينيت ،يف �أنه
لن ي�سهل نزع فتيل �أي م�صدر من م�صادر هذه التوترات� ،إذ ت�ضم حكومة
بينيت ع��دداً كبرياً من اليمينيني ،ما مينعها من تلبية التوقعات الأكرث
توا�ضعاً للبيت الأبي�ض يف الق�ضية الفل�سطينية.
وتتمتع ال�صني بالأهمية والقوة ال�شديدتني ،بحيث يتعذر على تل �أبيب
ق�ب��ول ك��ل املطالب الأم��ري�ك�ي��ة ع��ن ب�ك�ين .وع��ن �إي ��ران ،ي�ب��دو �أن الثغرات
القائمة بني ت�صريحات بايدن وبينيت العلنية تزيد مع مرور الوقت.
�أم��ا الأخبار التي و�صفها الكاتب بـ”ال�سا ّرة” ،فهي �أن اخلالفات التي ال

�شولت�س يف مو�سكو مع �أمل خجول بتجنب حرب يف �أوكرانيا
ب��راي����س ف���ش��دد ع�ل��ى �أن الواليات
امل �ت �ح��دة مل ت�ل�ح��ظ “�أي م�ؤ�شر
ملمو�س �إىل خف�ض الت�صعيد».
�إال ان رئي�س ال ��وزراء الربيطاين
ب ��وري� �� ��س ج ��ون �� �س ��ون والرئي�س
الأم�ي�رك ��ي ج��و ب��اي��دن اع �ت�ب�را يف
حم��ادث��ات هاتفية الإث �ن�ين �أن��ه ال
تزال ثمة “فر�صة للدبلوما�سية”
حل��ل الأزم ��ة القائمة حاليا حول
�أوكرانيا.
و�أك � ��د وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الرو�سي
�سريغي الفروف هو �أي�ضا �أنّ ثمة
“فر�صاً” حل ّل الأزم��ة الأوكرانية
من خالل القنوات الدبلوما�سية،
يف رده ع �ل��ى �� �س� ��ؤال لفالدميري

ب��وت�ين ع�ل��ى م��ا �أظ �ه��رت م�شاهد
بثها التلفزيون.
و�أ��ض��اف ال��وزي��ر �أنّ فر�ص احلوار
“مل ُت���س�ت�ن�ف��د (ل �ك ��ن) ي �ج��ب �أال
ت�ستمر �إىل �أج ��ل غ�ير م�س ّمى”،
م�شرياً �إىل �أنّ مو�سكو “م�ستعدّة
لال�ستماع �إىل املقرتحات امل�ضادة
اجلادة” ،وح � �ت� ��ى “ملوا�صلة
وتو�سيع” تلك الفر�ص.
واك�ت�ف��ى الرئي�س ال��رو��س��ي بكلمة
“ح�سنا” ردا على كالم الفروف.
ور�أى الفروف �أن بع�ض املقرتحات
الأمريكية “بناءة».
وحتدثت و�سائل �إعالم عن احتمال
�أن يكون الأرب�ع��اء هو اليوم الذي

اختارته رو�سيا لغزو اوكرانيا.
وق ��د واج� ��ه ال��رئ �ي ����س الأوك � ��راين
ف� ��ول� ��ودمي�ي��ر زي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي ه ��ذا
االح �ت �م��ال ب�ق��ول��ه “يُقال ل�ن��ا �إن
�� 16ش�ب��اط-ف�براي��ر �سيكون يوم
الهجوم� .سنجعله ي��وم الوحدة”،
داع ًيا الأوكرانيني �إىل رفع الأعالم
ال��وط �ن �ي��ة و�إب � � ��راز ل��ون �ي��ه الأزرق
والأ�صفر يف ذلك اليوم.
وق ��ال وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الفرن�سي
ج� � ��ان �إي � � ��ف ل� � ��ودري� � ��ان �إن “كل
العنا�صر” متوافرة لت�شنّ رو�سيا
“هجومًا قو ًيا” ع�ل��ى �أوكرانيا
لكنه �أ�ضاف “ال �شيء ي�ؤ�شر” �إىل
�أن بوتني اتخذ قراره بهذا ال�ش�أن.

و�أع� �ل ��ن ال �� �س �ف�ير ال ��رو� �س ��ي لدى
االحت� � � ��اد الأوروب� � � � � ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر
ت���ش�ي�ج��وف �أن رو� �س �ي��ا “لن تغزو
�أوكرانيا �إال �إذ مت ا�ستفزازنا».
ويف حم� ��اول� ��ة الع � �ط� ��اء انطباع
ب ��ال �ت �ه ��دئ ��ة رمب � � ��ا� ،أع � �ل� ��ن وزي� ��ر
ال��دف��اع ال��رو� �س��ي االث �ن�ين انتهاء
ب �ع ����ض ال �ت �م��اري��ن ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف
ح�ين ت�غ��ذي ه��ذه ال�ت��دري�ب��ات عند
احل��دود الرو�سية-الأوكرانية ويف
ب �ي�ل�ارو���س امل� �خ ��اوف م ��ن ارتفاع
من�سوب الت�صعيد.
وقال لبوتني “لقد جرت تدريبات،
ق�سم منها انتهى وق�سم على و�شك
االن� �ت� �ه ��اء .ه �ن��اك �أخ � ��رى جارية

ن�ظ��راً حلجمها» .وتنفي مو�سكو
ال �ت��ي ��ض� ّم��ت ��ش�ب��ه ج��زي��رة القرم
يف ع��ام � ،2014أن ت�ك��ون لديها
�أي نية ع��دوان�ي��ة جت��اه �أوكرانيا،
لكنها ت���ش�ترط ل��وق��ف الت�صعيد
جم �م ��وع ��ة م� ��ن امل� �ط ��ال ��ب بينها
��ض�م��ان ع ��دم ان���ض�م��ام ك�ي�ي��ف �إىل
ح�ل��ف الأط�ل���س��ي و��س�ح��ب من�ش�آت
ع�سكرية حللف �شمال الأطل�سي
من �أوروبا ال�شرقية.
�أكد زيلين�سكي الإثنني �أن ان�ضمام
�أوكرانيا �إىل حلف �شمال الأطل�سي
“�سي�ضمن �أمننا” ،ت�صريحات من
�ش�أنها �إثارة غ�ضب الكرملني.
واعترب الغربيون املطالب الرو�سية
غ�ي�ر م �ق �ب��ول��ة ل �ك �ن �ه��م اق�ت�رح ��وا
حوارا معززاً حول موا�ضيع �أخرى
مثل مراقبة الأ�سلحة.
وبانتظار �إح��راز تقدم غري م�ؤكد
على ال�صعيد الدبلوما�سي ،يح�شد
املواطنون �صفوفهم يف جنوب �شرق
�أوكرانيا بالقرب من خط اجلبهة
مع االنف�صاليني م�ؤيدين لرو�س،
ا�ستعدادا لهجوم حمتمل.
ويقول ميخايلو انوبا البالغ 15
عاما “نحفر خنادق ميكن �أن ينزل
�إليها اجلنود الأوكرانيون ب�سهولة
والدفاع عن �أنف�سهم».
يف ك�ي�ي��ف ،ال ت�ظ�ه��ر �أي عالمات
هلع .لكنّ ي��وري فيدين�سكي ،وهو
مو�سيقي يبلغ  46ع��ام �اً ،اختار
مغادرة �شرق �أوكرانيا �إىل الواليات
امل � �ت � �ح ��دة م � ��ع زوج � �ت � ��ه احل ��ام ��ل
و�أطفاله الأربعة.
وقال لوكالة فران�س بر�س يف مطار
ك�ي�ي��ف “�س�آخذهم ل�ت�ع�ل��م اللغة
االنكليزية يف م��در��س��ة �أمريكية،
ل �ن�رى ب��دي�ل�ا ع �م��ا ي��ري��د بوتني
لأوكرانيا».

واالحت� � � � ��اد ال� ��رو� � �س� ��ي وال� ��� �ش ��رق
الأو�سط؛ يف جماالت ت�شمل �أمن
ال �ط��اق��ة ،وال ��دف ��اع ال�صاروخي،
والإره� ��اب ،والإ� �س�لام ال�سيا�سي.
كما �ساعد العديد من الوكاالت
احل�ك��وم�ي��ة وامل �ك��ات��ب الربملانية
يف ق���ض��اي��ا ال���س�ي��ا��س��ة اخلارجية
والأمن القومي.

ميكن ت�سويتها ميكن �إدارتها بحكمة،
�إذا �أراد الطرفان.
وقال تيبون“ :من امل�ؤكد �أن �صدامات
�ستحدث ب�سبب ال�سيا�سة بني بايدن
وبينيت يف  .2022غري �أن الأ�سئلة
املهمة تتم َّثل يف ت�ك��راره��ا ،وال�ضرر
الذي �ست�سببه ،وهل �سيتعامل معها
ال �ط��رف��ان ع�ب�ر ق �ن��وات دبلوما�سية
هادئة �أم على امللأ».
و�أ��ض��اف “ميكن �أن يختار الطرفان
من خ�لال ت�صريحاتهما والإج ��راءات
ال�ت��ي يتخذانها� ،إق��ام��ة ع�لاق��ة مثمرة �أو االن �ح��دار �إىل �أدن ��ى امل�ستويات
املزعجة على غرار ال�سنوات التي جمعت بني �أوباما ونتانياهو».
ال�شرق الأو�سط؟
ور�أى �أن العالقة ب�ين �إ�سرائيل وال��والي��ات املتحدة �ستواجه على املدى
الطويل م�شكلة �أكرب من �أي خالف محُ �دَّد مع بايدن ،بعد تراجع �أهمية
ال�شرق الأو�سط� ،إذ ترتاجع املنطقة من قائمة �أولويات وا�شنطن بعد �أن
بات يُنظر �إليها على �أنها ت�شتت انتباه وا�شنطن عن م�شاكلها الأكرث �إحلاحاً،
بداية من التناف�س مع ال�صني وو�صو ًال �إىل التعايف من جائحة كورونا.
وختم الكاتب �أن��ه على مدى عقود ،كان هناك اتفاق بني ُ�صناع ال�سيا�سة
الأمريكيني على �أن الواليات املتحدة تنظر �إىل ال�شرق الأو�سط باعتباره
منطقة مهمة ،و�أن الدعم لإ�سرائيل �ساعد يف حتقيق الأهداف الأمريكية
يف املنطقة .ولذلك �سيتعني على �إ�سرائيل �أن تت�أهب مل�ستقبل ال تنظر فيه
وا�شنطن �إىل الأمور بهذه الطريقة.

بدء جل�سة حماكمة
نافالني بتهم جديدة

•• بوكروف�-أ ف ب

ب��د�أت �أم�س الثالثاء جل�سة حماكمة
معار�ض الكرملني �أليك�سي نافالني
ب �ت �ه��م ج� ��دي� ��دة ،م ��ن داخ � ��ل �سجنه
الواقع قرب مو�سكو ،يف ق�ضية ميكن
�أن ُت���ض�ي��ف �أك�ث�ر م��ن ع���ش��ر �سنوات
�سجن �إىل عقوبته.
وظ �ه��ر ن��اف��ال �ن��ي يف ات �� �ص��ال فيديو
بلبا�س ال�سجن خالل اجلل�سة ،وفق
مرا�سل وكالة فران�س بر�س.
وي��واج��ه املعار�ض امل�سجون منذ عام
بعد جناته من حماولة ت�سميم يتهم
ال �ك��رم �ل�ين ب��ال��وق��وف وراءه� � ��ا ،تهم
احتيال جديدة.
مي�ضي نافالني حاليا عقوبة بال�سجن لعامني ون�صف ال �ع��ام ،غ�ير �أن
االتهامات اجلديدة ميكن �أن تبقيه خلف الق�ضبان لفرتة �أطول بكثري.
وتقام اجلل�سة التي تعقدها حمكمة منطقة ليفورتوف�سكي التابعة ملو�سكو،
داخل جممع �سجون يخ�ضع لتدابري �أمنية �صارمة يف بوكروف على بعد
حواىل  100كيلومرت �شرق مو�سكو.
وظهرت يف ات�صال الفيديو زوج��ة نافالني ،يوليا نافالنايا ،داخ��ل قاعة
املحكمة بعد يوم على طلبها ال�سماح لها بح�ضور املرافعات.
ان�ت�ق��دت منظمة ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة امل�ح��اك�م��ة بو�صفها “حماكمة �صورية
يح�ضرها حرا�س �سجن �أكرث من و�سائل الإعالم».
وتعود الق�ضية اجلديدة املرفوعة �ضد نافالني �إىل كانون الأول-دي�سمرب
 2020عندما كان املعار�ض البالغ  45عاما يتعافى يف �أملانيا بعد جناته
من حماولة ت�سميم بغاز �أع�صاب.
يتهم املحققون نافالني ب�سرقة �أكرث من  4,7مالييني دوالر من التربعات
التي قدمت ملنظماته ال�سيا�سية ،لأغ��را���ض �شخ�صية .وحتمل االتهامات
عقوبة بال�سجن ملدة �أق�صاها � 10سنوات.
وي�أتي بدء اجلل�سات فيما تتكثف املحادثات بني رو�سيا والغرب ب�ش�أن الأزمة
الأوكرانية ،وعلى وقع و�صول امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولت�س �إىل مو�سكو
الثالثاء ملحادثات مع الرئي�س فالدميري بوتني.
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كندا توافق على �إر�سال �أ�سلحة فتاكة �إىل �أوكرانيا
•• �أوتاوا�-أ ف ب

�أع �ل��ن رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ك�ن��دي ج��ا��س�تن ترودو
�أن كندا واف�ق��ت على �إر��س��ال �أ�سلحة فتاكة �إىل
�أوك��ران �ي��ا وم �ن��ح ك�ي�ي��ف ق��رو� �ض��ا ب�ق�ي�م��ة 500
مليون دوالر ك�ن��دي مل�ساعدتها يف ال��دف��اع عن
نف�سها يف مواجهة �أي عدوان رو�سي.
وق��ال ت ��رودو خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي “يف �ضوء
خطورة الو�ضع وبعد التحاور مع �شركائنا يف
�أوكرانيا ،وافقت على �إمدادهم مبعدات وذخائر
فتاكة بقيمة  7,8ماليني دوالر كندي».
و�أ� �ض��اف “هذا الأم ��ر ي�ستجيب لطلب حمدد

••عوا�صم-وكاالت

م� ��ع ا�� �س� �ت� �م ��رار ت� ��واف� ��د �أرت � � ��ال
امليلي�شيات واملجموعات امل�سلحة
على العا�صمة الليبية طرابل�س
وت���س� ّب�ب�ه��ا يف ت ��وت ��رات �سيا�سية
وم���ش�ك�لات �أم�ن�ي��ة ،ع��اد النقا�ش
ح� ��ول ق � ��درة احل �ك��وم��ة الليبية
اجلديدة على مبا�شرة عملها يف
ّ
ظل هذه الأجواء امل�شحونة.
ولي�ست هذه املرة الأوىل التي يفتح
فيها احلديث حول مقر ال�سلطة
التنفيذية ،ب��ل �إن احل��دي��ث كان
مطروحا �إب��ان اختيار احلكومة
ً
ال���س��اب�ق��ة ب��رئ��ا��س��ة ع�ب��د احلميد
الدبيبة� ،إذ دع��ت �أط ��راف ليبية
�إىل ا�ست�ضافة �سرت لها ،كونها
مدين ًة تقع و�سط البالد وتربط

كييف ونقل �أن�شطتها �إىل مكتب يف لفيف غرب
ال�ب�لاد “ب�سبب ت��ده��ور الأو� �ض��اع ،وك��ذل��ك نقل
ق�سم من طاقمها الع�سكري املتمركز يف �أوكرانيا
�إىل �أماكن �أخرى يف �أوروبا.
وينت�شر ن�ح��و  200ع�سكري ك�ن��دي م�ن��ذ عام
 2015يف �أوك��ران�ي��ا �ضمن مهمة “يونيفري”
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل امل�ساهمة يف ت��دري��ب القوات
الأوكرانية.
من جهته ر�أى الرئي�س الأوك��راين فولودميري
زيلين�سكي االثنني �أن قرار دول غربية من بينها
الواليات املتحدة وكندا ،نقل �سفاراتها من كييف
�إىل غرب �أوكرانيا“ ،خط�أ فادح».

ليبيا «يف قلب» �أزمة �أوكرانيا ..كيف وملاذا؟

دخ��ل الغاز الليبي يف قائمة م�صادر
الطاقة املحتمل ت�صديرها �إىل �أوروبا
ب��دي�لا ع��ن ال �غ��از ال��رو� �س��ي يف حال
اندالع حرب يف �أوكرانيا ،بعدما كثفت
�شركات عاملية كربى م�شاوراتها مع
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ب�ش�أن زيادة
الإمدادات لل�سوق الأوروبية.
وتوا�صلت وا�شنطن مع جهات ليبية
لهذا الغر�ض ،لكن الو�ضع ال�سيا�سي
امل�ضطرب وغ�ي��اب ميزانية ل�صيانة
الآب� ��ار امل�ت�ه��ال�ك��ة واالع �ت �م��اد املفرط
على ال�ب�ترول ق��د ي�ضيع على ليبيا
لعب هذا الدور يف املدى الق�صري.
اح�ت�ي��اط��ي ال �غ��از يف ليبيا جعلها يف
دائ��رة ال�ضوء ب�ق��وة ،باعتبارها �أحد
م��زودي القارة الأوروب�ي��ة بالغاز بعد
رو�سيا والرنويج واجلزائر� ،إذ متتلك
ل�ي�ب�ي��ا خم ��زون ��ات ك �ب�ي�رة م ��ن الغاز
باحتياطي و�صل �إىل  54.6تريليون
قدم مكعب ،وهو ما و�ضعها يف املرتبة
 21عامليا يف االحتياطات ،مع �إمكان
زيادتها باكت�شافات جديدة.
«ال �ع��امل لي�س م�ترام��ي الأط� ��راف ب��ل ق��ري��ة �صغرية،
وج �م �ي��ع ب� � ��ؤر ال� ��� �ص ��راع م �ت �� �ش��اب �ك��ة ول �ه ��ا توازناتها
وح�ساباتها” ،هكذا �أكد خرباء خالل �أحاديثهم ملوقع
“�سكاي نيوز عربية».
ومن اجلانب الأوروب��ي قال دانييلي روفينيتي ،املحلل
ال�سيا�سي الإيطايل واخلبري يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط،
�إن ليبيا لي�ست ببعيدة عن �صراع القوى الكربى يف
�أوكرانيا.
وف�ي�م��ا ي�خ����ص م�ل��ف ال �ط��اق��ة� ،أك ��د امل�ح�ل��ل ال�سيا�سي
الإي�ط��ايل خ�لال حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن ال �غ��از الليبي “جزء م�ه��م م��ن �إم� ��داد �أوروب� ��ا عرب
التيار الأخ�ضر “خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 520
كيلومرتا الذي يربط ليبيا ب�إيطاليا».
لكن روفينيتي �أ�ضاف �أن��ه “يف ح��ال تطورت الأو�ضاع
•• طرابل�س-وكاالت

من قبل �أوكرانيا ،ويعد ا�ستتباعا للمعدات غري
الفتاكة ال�ت��ي قدمناها �سابقا” ،الف�ت��ا اىل �أن
“الق�صد من هذا الدعم من قبل كندا و�شركاء
�آخرين هو ردع عدوان رو�سي �آخر».
و�أك��د ت��رودو �أن �أوت��اوا �ستمنح �أوكرانيا قرو�ضا
�إ�ضافية لي�صل املبلغ الإجمايل املعلن منذ بداية
ال �ع��ام اىل  620م�ل�ي��ون دوالر ك�ن��دي “490
مليون دوالر» .ومنذ �أيام ،ت�ؤكد الواليات املتحدة
�أن رو�سيا قد تغزو �أوكرانيا “يف �أي وقت” فيما
دعت دول عدة مواطنيها �إىل مغادرة الأرا�ضي
الأوكرانية يف �أ�سرع وقت ممكن.
و�أعلنت كندا ال�سبت �إغ�لاق �سفارتها م�ؤقتا يف

هونغ كونغ ت�ستبعد تدابري �إغالق �صارمة مع انت�شار الفريو�س

يف �أوك��ران�ي��ا ومنع الغاز عن �أوروب ��ا ،لن يكون الإنتاج
الليبي كافيا من الناحية الكمية ال�ستبدال الإمدادات
م��ن رو��س�ي��ا مب�ف��رده��ا ،وم��ع ذل��ك ،يف �إط ��ار التمايز يف
الإم��دادات الذي ظهر مع الأزمة الأوكرانية� ،أ�صبحت
ليبيا �ضرورية �أكرث من �أي وقت م�ضى لأوروبا».
و�أكد �أن �أوروبا تعمل خالل الفرتة املا�ضية على �ضرورة
ا��س�ت�ع��ادة اال��س�ت�ق��رار يف ليبيا ،مب��ا ي�ع��ود بالنفع على
ال�شعب الليبي وكذلك ا�ستثمارات �أوروبا.
وت��اب��ع“ :عندما ت�ستقر الأو�� �ض ��اع ت�ستطيع �أوروب� ��ا
امل�ساعدة واال�ستثمار يف تطوير قطاع الطاقة الليبي
مما يجعلها �سوق ن�شطة تغني القارة عن الغاز الرو�سي،
الذي يعد بطاقة مو�سكو لل�ضغط على الناتو».
وتعاين ليبيا من �ضبابية يف امل�شهد ال�سيا�سي ،مما �أرهق
جميع قطاعات الدولة وبالأخ�ص الطاقة ،ففي يناير

املا�ضي حذر رئي�س م�ؤ�س�سة النفط م�صطفى �صنع اهلل
من انخفا�ض �إنتاج الغاز خالل العامني املقبلني ب�سبب
عدم �صرف امليزانيات ،والبريوقراطية التي تواجهها
امل�ؤ�س�سة ،كما يدرك مُ�ستثمرون كبار يف قطاع الطاقة
بليبيا ه�شا�شة البنى التحتية.
و�أو�ضح املحلل ال�سيا�سي الإيطايل روفينيتي �أن “ليبيا
تلعب دورا مهما يف ق�ضايا الطاقة ،وتعد نقطة مهمة
لإم��داد امل��واد الهيدروكربونية ،وهذا ما تدركه �أوروبا
ووا�شنطن �أي�ضا».
وتتوا�صل الواليات املتحدة وحلفا�ؤها الأوروبيون مع
العديد من موردي الغاز الطبيعي الرئي�سيني لإمداد
�أوروب��ا ح��ال ان��دالع �صراع ح��ول �أوكرانيا ،وم��ن بينهم
ليبيا.
وحت��اول ال��والي��ات املتحدة الت�أكد من �أن دول االحتاد

بني ال�شرق والغرب ،وهي الر�ؤية
التي تبنّاها رئي�س جمل�س النواب
امل�ست�شار عقيلة �صالح.
وي�ت�ف��ق اخل �ب�ير اال�سرتاتيجي،
ال�ع�م�ي��د حم�م��د ال��رج �ب��اين ،مع
ه� ��ذه ال� ��ر�ؤي� ��ة ،ك� ��ون العا�صمة
ت �ع��اين م��ن ان �ف�لات �أم �ن��ي دائم،
ط��ال �أذاه حتى ك�ب��ار امل�س�ؤولني
خالل الفرتة املا�ضية.
ك��ان��ت ال���س�ل�ط��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة هد ًفا
للميلي�شيات خالل العام املا�ضي،
ب ��داي� � ًة م ��ن � �ش �ه��ر م��اي��و حينما
ح��ا� �ص��ر م �� �س � ّل�ح��ون م �ق��ر �إقامة
�أع� ��� �ض ��اء امل �ج �ل ����س ال��رئ��ا� �س��ي يف

�أح��د ف�ن��ادق طرابل�س ،ث��م واقعة
اق�ت�ح��ام مكتب وزي ��ر الداخلية،
واال�شتباكات حول ديوان جمل�س
ال � ��وزراء وق �ط��ع ال �ط��رق امل�ؤدية
�إل� �ي ��ه يف دي �� �س �م�ب�ر ،وا�ستم ّرت
تلك ال �ت �ج��اوزات حتى م��ع العام
اجل��دي��د ،ح�ي�ن ت�ع� ّر��ض��ت وزي ��رة
ال� �ع ��دل ح �ل �ي �م��ة ع �ب��د الرحمن
مل� �ح ��اول ��ة اغ� �ت� �ي ��ال ن �ه��اي��ة �شهر
يناير.
وق � ��ال ال ��رج� �ب ��اين �إن الأف�ضل
لـ”الرئا�سي” واحل �ك ��وم ��ة �أن
ي �ب��ا� �ش��را �أع �م��ال �ه �م��ا مِ ��ن �سرت،
بالإ�ضافة �إىل نقل كل الوزارات

ا�ستبعدت امل�س�ؤولة التنفيذية يف هونغ كونغ �أم�س الثالثاء ،فر�ض تدابري �إغالق �صارمة على غرار
ال�صني يف وقت تواجه هذه املدينة �أ�سو�أ موجة �إ�صابات بفريو�س كورونا امل�ستجد حتى الآن.
ولأكرث من عامني ،اتبعت هونغ كونغ ا�سرتاتيجية ال�صني “�صفر كوفيد” لكن موجة من املتحورة
�أوميكرون ال�سريعة العدوى� ،سددت �ضربة لقدرة املدينة على �إجراء اختبارات وفر�ض تدابري حجر
وت�ق��دمي ال�ع�لاج .ومل تتمكن �أي منطقة يف ال�ع��امل م��ن ال�ع��ودة �إىل “�صفر كوفيد” بعد التف�شي
الوا�سع للفريو�س ،با�ستثناء ال�صني القارية التي فر�ضت تدابري �إغالق �شاملة على مدن ب�أكملها،
وحجرت الأهايل مع ر�صد �أعداد قليلة من الإ�صابات .وا�ستبعدت كاري الم فر�ض �إج��راءات كهذه.
وقالت لل�صحافيني “لي�س لدينا �أي خطط لفر�ض �إغالق تام» .لكنها رف�ضت �أي�ضا دعوات من بع�ض
خرباء ال�صحة العامة وقادة الأعمال لالنتقال من ا�سرتاتيجية “�صفر كوفيد” �إىل تدابري لتقليل
الإ�صابات .وقالت الم “علينا موا�صلة خو�ض معركة مكافحة الوباء هذه .اال�ست�سالم للفريو�س لي�س
خيارا».

الأوروب��ي ال تعاين نق�صا يف الطاقة
ح � ��ال ت� �ط ��ور الأو�� � �ض � ��اع يف �أوروب � � ��ا
ال�شرقية ،خا�صة �أن ال�غ��رب يخ�شى
رد مو�سكو على �أي عقوبات �إ�ضافية
�ضدها يف حالة تزايد اال�ضطرابات
م��ن خ�لال تقلي�ص تدفق ال�غ��از �إىل
�أوروبا.

الطاقة وامللعب ال�سيا�سي
و��ش�ه��دت الأزم ��ة الليبية على مدار
ال�سنوات املا�ضية اهتماما كبريا من
جانب �أوروب ��ا ،وك�شف روفينيتي �أن
هذا االهتمام �أبعد من ملف الطاقة،
ف� �ه� �ن ��اك م� �ل� �ف ��ات �أخ � � � ��رى خطرية
كالهجرة والإرهاب.
و�أ�ضاف خالل حديثه ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،إن االه�ت�م��ام الغربي
بالأزمة الليبية يختلف من دولة �إىل
�أخرى ،فـ”البع�ض مثل �إيطاليا �أكرث
انخراطا لأن ليبيا تقع على ال�شاطئ
الرابع ل�شبه اجلزيرة ،وهي منطقة
�إ�سقاط دويل ا�سرتاتيجي لإيطاليا،
وباملثل بالن�سبة لفرن�سا ،فليبيا جزء
من منطقة متار�س فيها نفوذها».
وت��اب��ع“ :من ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ت ��رى دول �أخ� ��رى مثل
�أملانيا والواليات املتحدة وبريطانيا �أن ليبيا جزء من
م�ل��ف ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط ،ح�ي��ث مت��ر ال�ق���ض��اي��ا الأمنية
مثل مكافحة الإرهاب �أو الهجرة ،لكن االهتمام �أي�ضا
ي��أت��ي �ضمن املواجهة م��ع العبني عامليني مثل رو�سيا
وال�صني».
ومن جهة �أخرى ،قال �أ�ستاذ الإعالم امل�ساعد يف جامعة
��س��رت عبد اهلل �أط�ب�ي�ق��ة� ،إن ال�غ��از الليبي ال ميثل يف
الوقت احل��ايل �أهمية ق�صوى ،بل �سي�صبح يف خطط
�أوروبا �صاحب �أهمية ق�صوى بعد ات�ضاح �أزمة �أوكرانيا
�أك�ث�ر .و�أ� �ض��اف �أطبيقة خ�لال حديثه مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن “�أزمة �أوكرانيا �ست�ضر بليبيا ولي�س
العك�س ،لأن �أوروب ��ا �سوف تن�شغل بال�صراع �أك�ثر من
امللف الليبي».

بعد ت�صعيد امليلي�شيات يف طرابل�س ..النقا�ش يعود حول مقر احلكومة
�إىل املدينة ،الفتًا �إىل �أن قيادات
�أم �ن �ي��ة ت �ق � ّدم��ت ب�ت��و��ص�ي��ة بهذا
ال�ش�أن للحكومة ال�سابقة.
و�أ�� �ش ��ار �إىل م��ا حت�ظ��ى ب��ه �سرت
م� ��ن ت � ��أم �ي�ن اجل �ي ����ش الوطني
الليبي ،وهي املقر الدّائم للجنة
ال�ع���س�ك��ري��ة امل���ش�ترك��ة “،”5+5
ك�م��ا ا�ست�ضافت ف�ع��ال�ي��ات مه ّمة
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة دون �أن
ت�شهد خروقات �أمنية.
ويف ن�ف����س ال �� �س �ي��اق� ،أ ّك� ��د رئي�س
م ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ل �ف �ي��وم للدرا�سات
والأبحاث ،جمال �شلوف� ،أن وجود
ال�سلطة التنفيذية يف طرابل�س،

•• هونغ كونغ�-أ ف ب

يجعلها يف ت�ه��دي��دٍ م�ستم ّر من
امل �ج �م ��وع ��ات امل �� �س �ل �ح��ة“ ،التي
متار�س ت�صفية احل�سابات مع من
ات�خ��ذ م��واق��ف م�ضادة للإرهاب
وال�سيطرة امليلي�شياوية».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه ال مي�ك��ن حماية
حتى كبار املوظفني من “انتقام
خ�صو�صا يف ظل
امليلي�شيات”،
ً
ح ��ال ��ة االن � �ف�ل��ات ال� �ت ��ي ت�سمح
ل� �ع� �ن ��ا�� �ص ��ر خ � �ط� ��رة مب �م ��ار� �س ��ة
خ�صو�صا
�أن�شطة غري م�شروعة،
ً
الإرهابيني الفارين �إىل طرابل�س
م ��ن ب �ن �غ��ازي ودرن� � ��ة و�أج ��داب �ي ��ا
واجلنوب.

ك��ان��ت ال�ع��ا��ص�م��ة الليبية �ساح ًة
ل �� �س �ل �� �س �ل��ة م � ��ن اال�� �ش� �ت� �ب ��اك ��ات
بالأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة
ب�ين املجموعات امل�سلحة ،ومنها
“البقرة” و”الردع” و”غنيوة”
و”ميلي�شيا  ”444و”ثوار
طرابل�س” و”الكتيبة ”301
و”جهاز دعم اال�ستقرار” ،حيث
تندلع ب�شكل دوري منذ نوفمرب
العام املا�ضي.
ووف �ـ �ـ �ـ��ق خ�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��راء يف ال�شــــــ�أن
الليبـــــي ،فــــــ�إن اال�شـــــــتباكات
ت�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دف �إىل � �س �ي �ط��رة كـــــل
ميلي�شـــيا ع�ل��ى �أك�ب�ـ�ـ�ـ��ر ع��دد من
مناطــــــق النفـــــــوذ لت�ســــــتغلها يف
املفاو�ضــــــات مــــــع �أي حكومـــــــة
قــــــــادمــة وحت�ت�ف��ظ مبكا�ســـب
�سيا�سية ومالية.

ال�سباق نحو ق�صر ال�سالم العراقي ..تر�شيحات جديدة ت�شعل املناف�سة
•• بغداد-وكاالت

تت�سارع الأح��داث ال�سيا�سية يف ال�ع��راق ،عقب تر�شيح
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ريرب �أحمد ،ملن�صب
رئ��ا��س��ة اجل �م �ه��وري��ة ،ف�ي�م��ا ي �ج��ري االحت� ��اد الوطني،
غرميه التقليدي� ،سل�سلة حوارات مع الكتل ال�سيا�سية
الأخ � ��رى؛ ل�ت�م��ري��ر م��ر��ش�ح��ه ال��رئ�ي����س احل ��ايل برهم
�صالح.
و�أعلن احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين �أم�س الأول
االثنني ر�سمياً تر�شيح ريرب �أحمد خلو�ض �سباق رئا�سة
اجلمهورية.
وق��ال احل��زب يف ب�ي��ان� :إن��ه بعد ال�ت�ط��ورات ال�سيا�سية
والعراقيل التي و�ضعت �أمام اختيار رئي�س اجلمهورية
ال�ع��راق��ي ،وم��ن �أج��ل ا�ستمرار اخل�ط��وات الد�ستورية
للعملية ال�سيا�سية يف العراق ،ف�إن احلزب الدميقراطي
ال�ك��رد��س�ت��اين ي��ر��ش��ح ر��س�م�ي�اً ري�ب�ر �أح �م��د خ��ال��د وزير
الداخلية يف حكومة �إقليم كورد�ستان كمر�شح للحزب
ملن�صب رئا�سة اجلمهورية.
وي ��وم الأح � ��د� ،أع �ل �ن��ت امل�ح�ك�م��ة االحت ��ادي ��ة يف العراق
“�أرفع �سلطة ق�ضائية”� ،إب�ع��اد مر�شح الدميقراطي
الكرد�ستاين ،القيادي املخ�ضرم ،هو�شيار زيباري عن
الرت�شح؛ ب�سبب اتهامه بالف�ساد املايل والإداري� ،إبان
ت��ول�ي��ه م�ن���ص��ب وزي ��ر امل��ال �ي��ة يف الأع� � ��وام – 2014
 ،2016حيث �أقاله الربملان �آنذاك.
موطني ..الن�شيد امل�سافر
ّ
الرت�شح مرة ثانية،
وا�ضطر الربملان العراقي لفتح باب
بعد ف�شل ال�برمل��ان يف انتخاب الرئي�س خ�لال اجلولة
الأوىل ،التي عُقدت يوم االثنني املا�ضي؛ ب�سبب وقف
املحكمة �إج��راءات تر�شح زيباري؛ ما دفع حلفاءه مثل
ال�ت�ي��ار ال �� �ص��دري ،وحت��ال��ف “ال�سيادة” ال���س�ن��ي� ،إىل

مقاطعة اجلل�سة .وفاج�أ احلزب الدميقراطي الأو�ساط
ال�سيا�سية بتقدميه املر�شح ريرب �أحمد ،ملن�صب الرئا�سة،
باعتباره غري معروف ب�شكل جيد ،يف �أو�ساط ال�سيا�سة
العراقية ،واملحيط الإقليمي ،وهو ي�شغل حالياً من�صب
وزير الداخلية يف الإقليم.
وتعليقاً على ذل��ك ،ق��ال النائب يف ال�برمل��ان العراقي،
عن احلزب الدميقراطي ،ماجد �شنكايل� :إن “املر�شح
ري�بر �أح�م��د� ،سيا�سي م�ع��روف ،ول��دي��ه جت��ارب كثرية،
يف كرد�ستان ،وت��وىل الكثري من املنا�صب ،ومنذ عدة
�سنوات ،ع�ضو يف جلنة التن�سيق امل�شرتك ،مع القيادات
والأحزاب ال�سيا�سية يف بغداد ،وهو معروف على نطاق
وا� �س��ع ،ح�ي��ث ك ��ان ال��راع��ي ل�لات �ف��اق ال ��ذي �أب� ��رم بني

بغداد و�أربيل ،ب�ش�أن تطبيع الأو�ضاع يف ق�ضاء �سنجار
مبحافظة نينوى».
وي�ضيف �شنكايل يف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية” �أن
“تقدمي ريرب �أحمد ،جاء ب�إجماع القيادات الكردية من
احل��زب الدميقراطي؛ ملا يتمتع به من قوة �شخ�صية،
وق��درة على القيادة ،و�سيحقق م�صلحة البالد يف هذا
املن�صب” ،م��ؤك��داً �أن “احلزب لديه مالحظات على
تر�شيح الرئي�س احلايل برهم �صالح للوالية الثانية،
من قبل حزب االحتاد الوطني».
ولفت �إىل �أن “احلزب قدّم مر�شحه ،وانتهى الأمر ،وهو
م�ص ّر على مت��ري��ره ،ملا يتمتع به من ك�ف��اءة ،ونزاهة،
وتاريخ �سيا�سي وا�ضح».

واملر�شح اجلديد ي�شغل حالياً من�صب وزي��ر الداخلية
يف �إقليم كرد�ستان ،وه��و م��ن مواليد ع��ام  1968يف
�أربيل ،ويحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية
م��ن جامعة �صالح ال��دي��ن ،كما �أن��ه حائز على �شهادة
املاج�ستري يف جمال الأمن الوطني ،من جامعة الأمن
الوطني العراقية عام .2007
وامل��ر��ش��ح ال��رئ��ا��س��ي ،ه��و ع�سكري ب��رت�ب��ة ل ��واء ،و�شغل
من�صب رئي�س دائرة التن�سيق امل�شرتك يف جمل�س �أمن
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان م�ن� ُذ ع��ام  ،2012كما عُ�ين مديراً
ملكافحة الإج��رام املنظم يف ق�سم الدفاع التابع مل�ؤ�س�سة
ح�م��اي��ة الأم� ��ن  ،2005-2000ك�م��ا �أن ��ه ت��رق��ى يف
�صفوف احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين.
وكان هذا املر�شح �إىل املن�صب العتيد ،الناجي الوحيد
م��ن عائلته� ،إب ��ان ح�م�لات االع�ت�ق��ال ال�ت��ي ُ�شنت على
الأكراد يف عهد النظام ال�سابق.
حراك االحتاد الوطني
على اجلانب الآخ��ر ،يجري االحت��اد الوطني ،بزعامة
ب��اف��ل ط��ال�ب��اين ،ح��راك �اً �سيا�سياً م��ع ال�ق��وى الأخ ��رى،
خا�صة الإطار التن�سيقي ،للح�شد ملر�شحه برهم �صالح،
حيث التقى قادة الإطار يف العا�صمة بغداد.
وذك� ��ر ب �ي��ان � �ص��در ع ��ن م�ك�ت��ب ط��ال �ب��اين� ،أن “قادة
الإط��ار التن�سيقي التقوا اليوم قيادة االحت��اد الوطني
الكرد�ستاين يف بغداد».
و�أ� �ض��اف� ،أن��ه “جرى خ�لال ال�ل�ق��اء بحث م�ستجدات
الأو� � �ض� ��اع ال���س�ي��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي ��ة يف ال� �ب�ل�اد ،ك �م��ا مت
ا��س�ت�ع��را���ض امل �ب��ادرة ال�سيا�سية ال�ت��ي ط��رح�ه��ا الإط ��ار
التن�سيقي للخروج من الأزمة الراهنة».
ولغاية الآن ي�صر االحتاد الوطني ،على تقدمي الرئي�س
احل ��ايل ب��ره��م ��ص��ال��ح ،ل��والي��ة ث��ان�ي��ة ،ورف ����ض تقدمي
مر�شح �آخر للمن�صب.
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عوا�صم
كييف
�أعلنت �أوكرانيا �أم�س الثالثاء �أن جهودها الدبلوما�سية امل�شرتكة مع
حلفاء غربيني جنحت يف تفادي ت�صعيد رو�سي �أكرب.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة دم�ي�ترو كوليبا لل�صحفيني “متكنا نحن
وحلفا�ؤنا من احل�ؤول دون قيام رو�سيا مبزيد من الت�صعيد .نحن يف
منت�صف �شباط-فرباير ونرى �أن الدبلوما�سية ال تزال م�ستمرة».
وت��أت��ي ت�صريحات كوليبا غ��داة ت��رك رو�سيا امل�ج��ال مفتوحا �أمام
مزيد من املحادثات مع دول الغرب ،بهدف و�ضع حد لأزمة جنمت
عن معار�ضة مو�سكو لتو�سع حلف �شمال الأطل�سي يف �شرق �أوروبا،
واحتمال ان�ضمام �أوكرانيا للحلف.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية �أم�س الثالثاء �إن ج��زءا من القوات
املنت�شرة قرب احلدود مع �أوكرانيا والبالغ عديدها �أكرث من 100
�ألف ع�سكري ،با�شرت العودة �إىل ثكناتها بعد االنتهاء من مناورات
ع�سكرية .وي�شكك م���س��ؤول��ون �أوك��ران �ي��ون منذ �أ�سابيع يف تقارير
لال�ستخبارات الأمريكية ت�شري �إىل �أن رو�سيا ت�ستعد لهجوم و�شيك
على جارتها الواقعة غ��رب��ا .غ�ير �أن كوليبا �شدد على �أن من�سوب
التوتر ال يزال مرتفعا عند احلدود الأوكرانية ،وب�أنه ال يزال يتعني
على رو�سيا �سحب قواتها املتبقية .وقال “لدينا قاعدة :ال ت�صدق ما
ت�سمعه ،بل ما تراه .عندما نرى ان�سحابا� ،سن�صدق ح�صول خف�ض
للت�صعيد».
لندن

اع�ت�بر رئي�س ال� ��وزراء ال�بري�ط��اين ب��وري����س جون�سون ال�ث�لاث��اء ان
معلومات اال��س�ت�خ�ب��ارات املتعلقة ب��ال��وج��ود ال��رو��س��ي على احلدود
الأوكرانية “ال تزال غري م�شجعة” رغم االعالن عن �سحب بع�ض
القوات وقول مو�سكو �إنها “منفتحة على احلوار”.
وقال يف ختام اجتماع �أزمة حول �أوكرانيا �إن “رو�سيا تبدي انفتاحا
على احل��وار لكن من اجلانب الآخ��ر معلومات اال�ستخبارات التي
لدينا اليوم ال تزال غري م�شجعة”.
و�أ� �ش��ار اىل “م�ست�شفيات م�ي��دان�ي��ة رو��س�ي��ة �أق�ي�م��ت ق��رب احلدود
الأوكرانية يف بيالرو�س” و”املزيد من املجموعات التكتيكية تقرتب
من احلدود” .و�أ�ضاف �أن “الإ�شارات متفاوتة حتى الآن”.
طوكيو
يجري وزي��ر اخلارجية الياباين فوميو كي�شيدا ات�صاال بالرئي�س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي وفق و�سائل �إعالم حملية ،يف وقت
عربت طوكيو عن “قلق بالغ” �إزاء خماطر غزو رو�سي لأوكرانيا.
ومل يرد ت�أكيد ر�سمي لالت�صال ال��ذي قالت و�سائل �إع�لام يابانية
نقال عن م�صادر حكومية �إن��ه قد يجري م�ساء الثالثاء بالتوقيت
املحلي.
وي ��أت��ي ذل��ك يف وق��ت فتحت رو��س�ي��ا على م��ا ي�ب��دو ال�ب��اب �أم ��ام حل
دبلوما�سي للأزمة الأوكرانية ومع و�صول امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف
�شولت�س �إىل مو�سكو .
وقال كي�شيدا �أم�س الثالثاء �إن اليابان “تراقب الو�ضع بقلق بالغ».
و�أك ��د خ�لال اج�ت�م��اع وزاري م��ع احل��زب ال�ل�ي�برايل الدميوقراطي
احلاكم “�سنوا�صل مراقبة الو�ضع بدرجة عالية من اليقظة مع
التن�سيق عن كثب مع دول جمموعة ال�سبع للتعاطي مع �أي تطورات
ب�شكل منا�سب».
االثنني حذر وزراء مالية جمموعة الدول ال�سبع الكربى ،رو�سيا من
عقوبات �صارمة يف حال �شنت هجوما على �أوكرانيا.
وجاء يف بيان للمجموعة �أن احللفاء على ا�ستعداد “لفر�ض عقوبات
اقت�صادية ومالية �سيكون لها ت�أثري كبري وف��وري على االقت�صاد
ال��رو��س��ي» .و�أك��د وزي��ر اخلارجية اليابان �أم�س الثالثاء على دعم
طوكيو لـ”وحدة و�سيادة الأرا� �ض��ي الأوكرانية” دون الإدالء ب�أي
تفا�صيل حول طبيعة �أي عقوبات حمتملة.
وق��ال لل�صحفيني “يف ح��ال ح�صول غ��زو رو�سي� ،ستتعامل اليابان
معه ب�شكل منا�سب ،مبا ي�شمل فر�ض عقوبات ،ردا على ما ح�صل
فعال وبالتعاون مع املجتمع الدويل ومن �ضمنه جمموعة ال�سبع».

املجل�س الع�سكري احلاكم
يف بورما يقاطع قمة «�آ�سيان»

•• رانغون�-أ ف ب

�أعلن املجل�س الع�سكري يف بورما رف�ضه امل�شاركة يف قمة رابطة دول جنوب
�شرق �آ�سيا “�آ�سيان” املقبلة بعد اال�ستبعاد “امل�ؤ�سف” لكبري دبلوما�سييه
من اجتماع ل��وزراء خارجية دول التكتل ب�سبب توا�صل �أعمال العنف يف
البالد التي �أعقبت االنقالب.
وكانت “�آ�سيان” قد دعت بورما لإر�سال “ممثل غري �سيا�سي” �إىل اجتماع
وزراء اخلارجية هذا الأ�سبوع ،على خلفية عدم �إح��راز تقدم ب�ش�أن ما مت
االت�ف��اق عليه باالجماع العام املا�ضي لت�سهيل �إج��راء ح��وار مع معار�ضي
االن�ق�لاب .وتعاين ال��دول��ة الواقعة يف جنوب �شرق �آ�سيا من ا�ضطرابات
منذ �إطاحة اجلي�ش بحكومة �أونغ �سان �سو ت�شي املدنية و�سقوط �أكرث من
 1,500قتيل من معار�ضي االنقالب ،وفقا ملجموعة مراقبة حملية ،جراء
حمالت القمع التي ت�ستهدف التظاهرات املعار�ضة للمجل�س الع�سكري.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة ال�ب��ورم�ي��ة يف ب �ي��ان االث �ن�ين �إن ق ��رار ا�ستبعاد
الدبلوما�سي املعني م��ن قبل املجل�س الع�سكري ،وون��ا م��اون��غ ل��وي��ن ،من
اجتماع يف كمبوديا “�أمر م�ؤ�سف».
و�أ�ضافت “�إن ع��دم ق��درة بورما على امل�شاركة �أو حتى تعيني ممثل غري
�سيا�سي �أمر حتمي» .وحمل البيان امل�س�ؤولية لدول �أع�ضاء يف التكتل مل
ي�سمها ما زالت متم�سكة بـ”القرار الأحادي” الذي اتخذ يف ت�شرين الأول-
�أكتوبر املا�ضي مبنع رئي�س املجل�س الع�سكري مني �أوجن هالينج من ح�ضور
قمة لقادة �آ�سيان.
ومتثل خطوة ا�ستبعاد الدبلوما�سي املمثل للمجل�س الع�سكري توبيخا نادرا
من قبل “�آ�سيان” التي يُنظر �إليها على �أنها جمرد م�ؤ�س�سة بال نفوذ فعلي،
لكنها رغم ذلك قادت اجلهود الدبلوما�سية للت�صدي لأزمة بورما.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة اميت مليكانيك
ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1065910:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �سعيد عبداهلل ظاهر املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد عبداهلل ظاهر عبداهلل املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الروي�ضى
للتوريدات واخلدمات البرتولية
رخ�صة رقم CN 1094819:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد علي عبيد الروي�ضى الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر علي عبيد الروي�ضى الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:واحة اال�صالة لل�صيانة واملقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:هيلي  -ندود جهام  10 -العا�شر مبنى ال�سيد جمعه مطر
م�صبح واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3700641 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:وينمول للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:و�سط املدينة حي احلمرية � - 133شارع علي بن �أبي طالب -
مبنى ال�سيد حمد �سعيد �سلطان بن حرمل واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 3988970 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/11:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250004225:تاريخ التعديل2022/2/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدرة للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم- 2205006535:
تاريخ التعديل2022/2/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:برونتو لال�ستثمار والتطوير � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2999204 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اينيجك�س لال�ست�شارات الهند�سة الكهربائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  - 0.10مبنى ال�شيخ �سيف حممد
خليفة واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2726826 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/2/9:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2205005860:تاريخ
التعديل2022/2/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/10:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205006142:تاريخ التعديل2022/2/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بت
او�سي�س لتجارة احليوانات الأليفة
رخ�صة رقم CN 3950630:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
رينبو للحالقة الرجالية
رخ�صة رقم CN 1041378:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الهدوء لقطع الغيار
امل�ستعملة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2850819:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء
حذف �سليمان خمي�س يعقوب القبي�سي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم طار�ش عتيق احمد القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جلوبال اي ديريكتور لت�صميم نظم الكمبيوتر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.2-4مبنى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد بن �سلطان
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2780770 :

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:زپرويكتو � - -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2681999 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون  -فرع �أبوظبي
 , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/10:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250004133:تاريخ التعديل2022/2/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/1/21:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2250002149:تاريخ
التعديل2022/2/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بنيفت�س
العقاريه
رخ�صة رقم CN 2655825:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوريك�س
�سب�سيال لبيع االعالف بالتجزئة
رخ�صة رقم CN 2433426:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الورقة
لكهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2797893:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العاملية
لقطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2231435:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:الذكاء ال�صناعي للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:هيلى ندود  -جهام  - 6ال�ساد�س  -عبيد ثاين حارب جمعه
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2197182 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدرة للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم- 2205006361:
تاريخ التعديل2022/2/15:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة بوالر �ستا ر خلدمات التموين
البحري  -ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3000899:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف احمد حممد ح�سني املرزوقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يو�سف احمد حممد ح�سني املرزوقى
تعديل مدير  /حذف امري �سالم عبدال�سالم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شينى يا�سوفاردهان �شينى �سوبارايدو
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة بوالر �ستا ر خلدمات التموين البحري  -ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�شرق خلدمات الرى ذ م م
رخ�صة رقم CN 1014820:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شيخ في�صل بن خالد بن �سلطان القا�سمى %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بيرت مايكل هارادين %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل�شرق خلدمات الري ذ م م null
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يو�سف حممد ح�سني حممد املدفعى
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�شرق خلدمات الرى ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النهر البارد للعقارات و ال�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1164024:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل را�شد �سلطان مبارك املهريى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمه خمي�س �سامل الزعابى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.40*0.50اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /النهر البارد للعقارات و ال�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إ�س بي جي �ستيرن ذ م م
رخ�صة رقم CN 2491879:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة الإمارات املتخ�ص�صة للوكاالت التجارية � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

ORIENT IRRIGATION SERVICES

COLD RIVER REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /امل�شرق خلدمات الري �ش ذ م م  -فرع �أبو ظبي 3

�إىل /النهر البارد للعقارات وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

POLAR STAR MARINE CATERING SERVICES - L.L.C

�إىل  /بوالر �ستار خلدمات التموين البحري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

POLAR STAR MARINE CATERING SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ORIENT IRRIGATION SERVICES LLC - BRANCH OF ABU DHABI 3

COLD RIVER REAL ESTATE AND GENERAL MAINTEANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

EMIRATES SPECIALIZED TRADING AGENCIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إ�س بي جي �ستيرن جي �إم بي �إت�ش
SPG STEINER GMBH

تعديل مدير � /إ�ضافة كرمي عطيه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �إ�س بي جي �ستيرن ذ م م S P G STEINER L L C
تعديل وكيل خدمات  /حذف
تعديل �إ�سم جتاري من� /إ�س بي جي �ستيرن ذ م م S P G STEINER L L C
�إىل� /إ�س بي جي �ستيرن جي �إم بي �إت�ش SPG STEINER GMBH
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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لقطع الطريق على اليمني املتطرف

�أي ناخب من الي�سار �سي�صوت ملاكرون يف �أبريل...؟
•• الفجر -غايل برو�ستيه  -ترجمة خرية ال�شيباين
فقدوا البو�صلة ،ويف حرية من تف ّتت الي�سار و�إحمائه ،قد
تغري ورقة �إميانويل ماكرون جزء من اجل�سم االنتخابي
الفرن�سي ،فهو الأخري القادر على منع اليمني �أو �أق�صى اليمني
من الفوز يف االنتخابات الرئا�سية .هل يوجد ي�ساري-

ماكروين؟ وهل ميكن �أن ُت�ستخدم ورقة �إميانويل ماكرون من
قبل الناخبني الي�ساريني ،الذين عار�ضوا ت�صويت ماكرون
عام  ،2017والذين غدا يف حالة من الإرهاق الدميقراطي،
ومنزعجني من م�صري الي�سار ،وحري�صني ،كمالذ �أخري ،على
جتميد امل�شهد ال�سيا�سي ،بد ًال من ر�ؤيته ي�سقط يف �أح�ضان
اليمني ،يلقون يف النهاية با�سمه يف �صندوق االق�تراع؟

منطقيا ،يجد الناخبون من “�شعب الي�سار” �صعوبة يف
التعامل مع االجتاه اليميني املتزايد للخطاب ال�سيا�سي.
�إن كان �سيوجد “ي�سار ماكروين” ،ف�سيكون ذلك نتيجة
انتقال كبري للناخبني الي�ساريني نحو الت�صويت ملاكرون .يف
املقابل ،ميكن �أن يلتقي املر�شح الرئا�سي ،وهو يف طريقه �إىل
�صناديق االق�تراع ،ناخبني بخيارات ومتوقع ي�ساري ،لكن

من ميكنه �أن يقيم معه “حتالف الدقيقة الواحدة” ،وقت
دخول اخللوة .ال ي�ستبعد عدد ال ي�ستهان به من الناخبني
الي�ساريني فر�ضية الت�صويت ملاكرون.لن يكون احل�شد
امل�أمول �أو املتوقع �أو املُثار للقادة اال�شرتاكيني ال�سابقني
رئي�سا
هو الذي �سي�ضمن �إعادة انتخاب �إميانويل ماكرون ً
للجمهورية؛

13
�إنقاذ الي�سار
«االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ال �ت �م �ه �ي ��دي ��ة
ال�شعبية” ،التي كان من املفرت�ض
�أن تنقذ الي�سار من خ�لال وحدة
معلنة ب��ال�ت���ص��وي��ت الإل �ك�ت�روين،
اق�ت�رح ��ت خ��ا� �ص��ة �أن الطريقة
ال ��وح� �ي ��دة لإن � �ق� ��اذ ال �ي �� �س ��ار من
معاناته هي ظهور وتعيني مر�شح
يتمتع ب�شخ�صية كاريزمية كافية
ل �ل �خ��روج م ��ن ال ��رك ��ود وال ��وه ��ن.
ل��ذل��ك ،مت ال �ت �ع��ام��ل م��ع احلملة
ال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة م � ��ن خ �ل ��ال تعيني
�شخ�صية م��وح��دة� ،أو على الأقل
تقدميها على هذا النحو من قبل
املبادرين بالعملية.
يف ال ��واق ��عُ ،ي �ف�تر���ض �أن تكون
“االنتخابات التمهيدية ال�شعبية”
مناه�ضة للحزبية بامتياز .فهي
ال ي � ��أخ ��ذ يف االع� �ت� �ب ��ار ال� �ف ��روق
املربجمة بني الي�ساريني فح�سب،
ب ��ل ت ��دف ��ن �أي� �� ً��ض ��ا � �ش �ك��ل احل ��زب
امل � ��وروث م��ن ق���س��م ال �ب �ي��ك ،رحم
الأح ��زاب الي�سارية ه��ذه .ال تثري
“التمهيدية ال�شعبية” خيا ًرا
بقدر ما هي عملية جمع للم�شاعر
الفردية� :إنها نفي متعمد لفكرة
العقل اجلماعي ،مع انها هي التي
� �ص��اغ��ت يف امل��ا� �ض��ي ال� �ق ��درة على
الو�صول اىل ال�سلطة.
اخ �ت��ار احل ��زب اال� �ش�تراك��ي ،من
خالل اللجوء �إىل ال�ساحة العامة
لينتع�ش ،ال�ل�ج��وء �إىل ��ش�ك��ل من
�أ�شكال مناه�ضة مركز الدرا�سات
وال�ب�ح��وث والتعليم اال�شرتاكية،
وه� ��و ت� �ي ��ار ال �ي �� �س��ار ال � ��ذي �سمح
مب�ؤمتر �أبيناي .هذه امل��رة ،اختار
الي�سار �إدارة حملة رئا�سية على
�أ� �س��ا���س م��ا ه��و يف ال ��واق ��ع �أجمل
من ��وذج م�ن��اه����ض للحزبية عرفه
ال�ت��اري��خ .ت�ضع حملة كري�ستيان
توبريا يف خدمة الي�سار ،كاريزما
�أحد �أف�ضل اخلطباء يف البالد من
�أجل دفاع عنيد يهدف �إىل احلفاظ
على فكرة الي�سار ذاتها.
هل ت�ستطيع املاكرونية
ا�ستيعاب ناخب
من ميلين�شون؟
اجل ��وه ��ر الأ� �ص �ل��ي مل ��اك ��رون هو
بال �شك ا�شرتاكي-ليربايل .قبل
خم�س �سنوات ،كانت ه��ذه العائلة
الأي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة ال مت �ث��ل �سوى
ح ��وايل  6ب��امل��ائ��ة م��ن الناخبني،
أ�سا�سا كاف ًيا لبدء
لكنها �أ�صبحت � ً
اح �ت�ل�ال ان�ت�خ��اب��ي ل �ل �ب�لاد ،حيث
جمعت على م��دار �أ�شهر العائالت
الأي ��دي ��ول ��وج � �ي ��ة وامل� �ج� �م ��وع ��ات
االجتماعية الأخ��رى التي �أثبتت
ت�ق��ارب�ه��ا� � ،س��واء م��ن حيث مفهوم
االق �ت �� �ص��اد وال���س�ي��ا��س��ات الواجب
تنفيذها وم��ن حيث ال�ت��واف��ق مع
الي�سار �أو اليمني.
يف ال�ن�ه��اي��ة ،ك��ان ح ��وايل ن�صف
الناخبني الذين نا�صروا فران�سوا
ه� ��والن� ��د ع � ��ام  2012ه� ��م من
ا�ستحوذ عليهم �إميانويل ماكرون
يف �صندوق االق�تراع عام ،2017
ب �ي �ن �م��ا � �ض ��خّ ��م ال �ن �� �ص��ف الآخ � ��ر
ك �ت��ائ��ب ال �ن��اخ �ب�ين ل �� �ص��ال��ح جان
ل ��وك م�ي�ل�ي�ن���ش��ون ،مم��ا �أدى �إىل
ت�ف�ك��ك ال�ن��اخ�ب�ين اال�شرتاكيني.
بعد خم�س �سنوات ،و�أبعد ما يكون
عن االنح�سار لدى جمهور ناخبي
ال�ي���س��ار ،ف� ��إن ال�ت���ص��وي��ت ملاكرون
ل��دي��ه �إم �ك��ان��ات �أك �ب�ر ب�ك�ث�ير من
االجن��ذاب الب�سيط ال��ذي ميار�س
ع�ل��ى ال�ل�ي�برال�ي�ين االجتماعيني

كري�ستيان توبريا مر�شحة النقاذ الي�سار فقط.

ماكرون املالذ االخري لي�سار متعب

ك�شف ماكرون حقيقة مت قمعها منذ فرتة طويلة :العديد من الناخبني اال�شرتاكيني ميينيون �أكرث من حزبهم
الي�سار يف حالة ذهول من
انت�شار الأيديولوجيات املهوو�سة
وال�ن��اخ�ب�ين اال��ش�تراك�ي�ين الأكرث
اعتدالاً .
م�ن��ذ ع ��ام  ،2017ك ��ان هناك
حت � � � ��ول ن� � �ح � ��و مي� �ي ��ن ال� ��و� � �س� ��ط
للناخبني اال�شرتاكيني ال�سابقني
الذين �أ�صبحوا ناخبني لإميانويل
ماكرون.
وم���س�ت�ف�ي�دًا م��ن ال��دع��م احلا�سم
جل ��زء م ��ن ال���ش�ع��ب اال�شرتاكي،
ك���ش��ف �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون � ً
أي�ضا
ع��ن حقيقــــة مكبوتـة منذ فرتة
ط��وي �ل��ة :ال �ع��دي��د م ��ن الناخبني
اال�شرتاكيني كانوا ميينيني �أكرث
من حزبهم.
ورقة ماكرون قارب جناة؟
ق�ب��ل خم�س ��س�ن��وات ،مل ين�ضم
ن��اخ �ب��ون ا� �ش�ت�راك �ي ��ون �سابقون
�آخ � ��رون �إىل �إمي��ان��وي��ل ماكرون،
حيث رف��ع ع��دد �أ��ص��وات�ه��م ر�صيد
جان لوك ميلين�شون ،الذي اقرتب
من  20باملائة ،وخ�سر ب�صعوبــــة
الت�أهل �إىل الدور الثاين.
ه ��ل ت��وج��د ال �ي ��وم جم �م��وع��ة من
ال �ن��اخ �ب�ين ال �ي �� �س��اري�ين ،املعادين
مل ��اك ��رون ب ��الأم� �� ��س ،ومي �ك �ن �ه��م يف
النهاية الت�صويت ل�صالح املر�شح
القريب من حزب اجلمهورية اىل
االم��ام ،بينما يعار�ضون �سيا�سته؟
مت ط��رح ه��ذه الفر�ضية م��ن قبل
م�ؤ�س�سة ج��ان جوري�س يف درا�سة
�أج��رت �ه��ا  BVAخ �ل�ال الن�صف
الأول من �أكتوبر .2021
قد تكون �إحدى عواقب االنهيار
ال��داخ�ل��ي للي�سار احل��زب��ي حترير
ال�ن��اخ�ب�ين م��ن اال� �ص �ط �ف��اف على
الي�سار ،وتف�ضيل اال�سرتاتيجيات
الفردية التي ت�ستجيب ملا يعتربه
ه�ؤالء الناخبون ا�سا�سيا.
وم��ن الوا�ضح �أن ف�صل املناف�سة
بني املر�شحني املهم�شني ال ميكن

�أن ي�ك��ون ره��ان��ا �أو داف � ًع��ا يف خلوة
الت�صويت.
غ��ارق��ون يف ح��ال��ة م��ن االرتباك
والتيه ام��ام نواق�ص الي�سار ،ومع
ان �ه��م ي��دع �م��ون ن���س�ب� ًي��ا الأ�شكال
املختلفة ل�لاح�ت�ج��اج االجتماعي
ال� �ت ��ي ه � ��زت ال � �ب �ل�اد ع �ل ��ى م ��دى
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،يواجه
الناخبون الي�ساريون مع�ضلة.
و�أمام اله ّزات املتكررة التي ت�ضرب
احل� �ي ��اة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة الفرن�سية،
ق��د ي��رى بع�ض ال�ن��اخ�ب�ين ،ب�شكل
جم� � � ��رد� ،أن� � � ��ه رغ� � ��م خالفاتهم
الأ�سا�سية مع رئي�س اجلمهورية،
تظل ورق��ة االق�تراع ل�صاحله هي
�أق ��ل ال �� �ش��رور ،وال � �ش��ك ،طريقة
ل�ل�خ��روج م��ن ف�ترة عنف النقا�ش
العام وعنف احلياة الدميقراطية،
التي ه��د�أت لعدة عقود �إىل درجة
االع �ت �ق��اد ب � ��أن ج �م �ي��ع ال� �ع ��داوات
االجتماعية وال�سيا�سية قد و�ضعت
حتت التخدير.

ك�����ل ����ش���يء
ج��اه��ز لكي
يو ّقع ناخبو
ال����ي���������س����ار
على �شهادة
وف��������ات��������ه
ب���أن��ف�����س��ه��م

طيلة خم�س �سنوات ،ال تعبئة
وال ا�ستجواب مت حله �سيا�سيًا
قيم ي�سارية وغريزة
البقاء �ضد اليمني املتطرف
يف خلفية هذه احلملة الرئا�سية،
ي � �ج ��ب �أخ � � � ��ذ ال � � � � ��روح امل� �ع� �ن ��وي ��ة
للفرن�سيني ،والتي و�صفها م�سح
�أجرته م�ؤ�س�سة جان جوري�س ب�أنه
ي�غ�ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ال �ك ��آب��ة وال �ت �ع��ب ،يف
االع�ت�ب��ار .حقيقة مفيدة ومثرية
ل�لاه �ت �م��ام ب���ش�ك��ل خ��ا���ص لو�ضع
بع�ض الفر�ضيات ح��ول امل�ستقبل،
�إن بنية الروح املعنوية للفرن�سيني
ت�شبه معنويات الإي�ط��ال�ي�ين ،وال
مي�ك��ن لأ� �ش �ك��ال االح �ت �ج��اج �إال �أن
تت�أثر مبعنويات البلد.
م�سرحا
يعترب املجتمع الفرن�سي
ً
ل�سل�سلة م��ن ال���س�خ��ط والغ�ضب
�أ�صبح ال ميكن التنب�ؤ بها ب�شكل
متزايد ،مع ر�ؤى متنوعة للعامل
و�أه � ��داف م�ت�ب��اي�ن��ة .ط�ي�ل��ة خم�س
�سنوات ،ال تعبئة وال ت�سا�ؤالت مت
حلها �سيا�س ًيا .وبطريقة ما ،رمبا
�أدى “ال�شتاء الرو�سي” املاكروين

عانى الي�سار من نق�ص مزمن
يف اال�سرتاتيجية �ضد ماكرون

�إىل ��ش� ّل ح��رك��ة معار�ضيه ،الأمر
ال� ��ذي مل ي�ج�ل��ب �أي رد �سيا�سي
�شامل.
�إن ال�شرا�سة التي باتت تطبع
ال �ن �ق��ا���ش ال� �ع ��ام وت �ف �ج��ر �أ�شكال
العنف ،لي�س فقط اللفظي ولكن
اجل�سدي � ً
أي�ضا� ،أم��ر مقلق جلزء
من ال�سكان .و�إذا كانت “ال�سرتات
ال�صفراء” جت�سد حركة اجتماعية
ذات دواف��ع متجذرة بقوة يف فئات
اج�ت�م��اع�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ،ف� ��إن حتدي
رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ان �ح��رف نحو
�إع ��دام االن���س��ان م��اك��رون وكرهه،
وتطوير احل�م�لات ع�بر ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وغ��ر���س ال �� �ش��ك يف
امل�ؤ�س�سات وامل���س��ؤول�ين املنتخبني
والأ� � �ش � �خ ��ا� ��ص ،ح � ��ول جمموعة
وا�� �س� �ع ��ة ج � � �دًا م� ��ن امل ��و� �ض ��وع ��ات
ال�ت��ي ا�ستثمرها �أت�ب��اع �أطروحات
“امل�ؤامرة” ج ��زئ � � ًي ��ا .ك� �م ��ا ان
التهديدات اجل�سدية �أو بالقتل،
ا� �ص �ب �ح��ت ح�ق�ي�ق��ة ت �ت �ك��رر ب�شكل

احلزب اال�شرتاكي يوميات موت معلن

متزايد .وما االعتداء على النائب
روم � ��ان غ ��راو -يف ب��رب�ي�ن�ي��ان االت� ��أك� �ي ��د ل� �ه ��ذا اجل � ��و م ��ن العنف
املتفجر واملتقطع.
لقد عانى الي�سار من نق�ص مزمن
يف اال�سرتاتيجية �ضد ماكرون:
بالن�سبة للحزب اال�شرتاكي ،ف�إن
ال �ت��واط ��ؤ م��ع ال��رئ�ي����س ق��د �أف�سح
املجال ل�صمت م�ستمر يف حني �أن
ه��ذا ال��رئ�ي����س نف�سه مل يتعر�ض
الن � �ت � �ق� ��ادات ج� ��ذري� ��ة لأف� �ع ��ال ��ه،
ول �ك��ن الن �ت �ق��ام م�ط�ب��وع بكراهية
لل�شخ�ص .ال �شك �أن قوى الي�سار
الأخ ��رى ل��دي�ه��ا م���ش��روع ،لكنه ال
يثري �أي �شيء ملحوظ يف املجتمع.
يف غ�ضون ذلك ،يحت�ضن الن�شطاء
ع�ل��ى اخ �ت�لاف �أن��واع �ه��م �أي قتال
طاملا �أنه ي�ضر ب�إميانويل ماكرون.
ال �شك �أنه �سيكون من ال�ضروري
تقييم حالة الت�ساهل ال�ع��ام فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب �ث �ق��اف��ة مت �ي��ل �إىل كره
الإن���س��ان ،ولكنها غ�ير ق��ادرة على

حتليل وانتقاد �سلوك البلد طيلة
خم�س �سنوات ،بل و�أكرث من ذلك
غ�ي�ر ق� � ��ادرة ع �ل��ى حت��دي��د موقع
حل �ظ��ة م ��اك ��رون يف �إط� � ��ار زمني
�أطول.
غري ق��ادر على العمل مع حركة
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م� �ث ��ل “ال�سرتات
ال�صفراء” ،وه��ي ع�لاق��ة جدلية
ت � ��وف � ��ر م � �ن� ��اف� ��ذ وخم � � � � � ��ارج ،من
ال��وا��ض��ح �أن الي�سار يف ذه��ول من
انت�شار الأي��دي��ول��وج�ي��ات املر�ض ّية
وامل� �ه ��وو�� �س ��ة .مي �ك��ن �أن ت�ستند
ك��راه �ي��ة �إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون �إىل
قراءة �أو رف�ض ال�صحافة ال�شعبية
فقط .ومع ذلك ،ال ميكن ت�شكيل
معار�ضة على �أ�سا�س هذا اال�ستياء
الب�سيط .ويتطلب النقد الفعال
ل�سيا�سة الرئي�س ماكرون قراءات
�أخ � ��رى خ��ال �ي��ة م��ن الأط ��روح ��ات
الت�أمرية ،وهو �أمر �أكرث �صعوبة.
ال �شيء يف ه��ذا ال�ش�أن� ،صادر من
ال �ي �� �س��ار ،ق ��د ت�غ�ل�غ��ل وت ��ر� � ّ�س ��خ يف
البالد.
غ�م��و���ض احل ��زب اال� �ش�ت�راك��ي ،
الذي كافح يف بداية فرتة اخلم�س
��س�ن��وات ل�لان �خ��راط يف الأغلبية
ال��رئ��ا� �س �ي��ة  -وه ��و ان �� �ض �م��ام من
املفرت�ض �أن يوفر ب�ضع ع�شرات
من املقاعد ،لكن رف�ضته ال�سلطة
اجل��دي��دة  ، -ورح �ي��ل ك�ب��ار كوادر
ح��زب “�أوروبا البيئة-اخل�ضر”
ل �ي �ت �ب �ن��وا ال �ق �� �ض �ي��ة امل ��اك ��رون �ي ��ة ،
واخليار اال�سرتاتيجي لـ “فرن�سا
املتمردة” مل �خ��اط �ب��ة الأق� �ل� �ي ��ة
ال��رادي�ك��ال�ي��ة الأك�ث�ر �صخباً بد ًال
من اللجوء �إىل الناخبني الأكرث
اع �ت��دا ًال ال��ذي��ن ب� ��د�أوا ي�ث�ق��ون به
ويفكرون يف االن�ضمام �إىل �صفوف
ناخبيه  ،كل هذه العنا�صر �أربكت
ناخبون حري�صون على احلفاظ
ع �ل��ى �إط � ��ار دمي �ق��راط��ي ونقا�ش

رغم خالفاتهم الأ�سا�سية مع الرئي�س املنتهية واليته ،تظل ورقة االقرتاع ل�صاحله هي �أقل ال�شرور

تخمة املر�شحني على الي�سار اربكت ناخبيه

هل يفتك ماكرون ا�صوات فرن�سا املتمردة اي�ضا؟

وحم�صن �ضد جميع
ع��ام م�ستقر
ّ
�أ�شكال العنف.
ي�غ��ري ال�ن��اخ��ب ال�ي���س��اري ،مثل
غرينادير فالمبو دي رو�ستاند ،ان
“مينح نف�سه كلمة املرور”� .إذا مل
ي�ضع علمه يف جيبه ،و�إذا التقطه
و�أ�صدر الأوامر لنف�سه ،مبا ان �أي
ق��وة حزبية مل تقدم ل��ه تعليمات
تر�سم م�سار امل�ستقبل ،فقد يتم
دفعه التخاذ خيار م�ستقل لتفادي
نتيجة ت�ك��ون ل�صالح م��ا ي�ب��دو له
�أن��ه الأ� �س��و�أ .ت�شري ال��درا��س��ة التي
�أج��رت �ه��ا م��ؤ��س���س��ة ج ��ان جوري�س
�إىل ه� ��ذا الإغ� � � ��راء ال �ك �ب�ي�ر على
الي�سار“ :فكرة” الت�صويت املفيد،
ل�ع��رق�ل��ة �أق �� �ص��ى ال�ي�م�ين “�أقوى
حتى بني املتعاطفني مع “�أوروبا
البيئة-اخل�ضر” الذين ميكنهم
ال �ت �� �ص��وي��ت لإمي ��ان ��وي ��ل ماكرون
( 56باملائة منهم) و�أي��ً��ض��ا قوية
ب �ي�ن امل �ت �ع��اط �ف�ي�ن م� ��ع “فرن�سا
املتمردة” ( 41باملائة).
�أ�سو�أ الي�سار �إىل
اليمني يف العامل
مع وجود مر�شح مييني ،وخا�صة
م��ر� �ش �ح�ي�ن اث� �ن�ي�ن ع� ��ن اليمني
املتطرف ،على و�شك الت�أهل �ضد
�إمي ��ان ��وي ��ل م� ��اك� ��رون ،ويف �سياق
تهمي�ش الي�سار ،ميكن تخ ّيل منطق
بع�ض الناخبني الذين مييلون �إىل
فرملة �أو �إيقاف م�سرية مر�شحي
اليمني املتطرف.
�إذا كان امل�صري ال�سيا�سي لفرن�سا
ه��و ان تعي�ش ح��ال��ة ع�ل��ى النمط
الإي� �ط ��ايل ،ح�ي��ث ي�ت�ن��اف����س هناك
� ً
أي�ضا ح��زب��ان ميينيان متطرفان
لل�سيطرة على احل�ي��اة ال�سيا�سية
ل� �ب� �ل ��ده� �م ��ا ،ب �ي��ن االم � �ت � �ن� ��اع عن
الت�صويت واالن��دف��اع �إىل “�أهون
ال�شرين” ،فان جمهور الناخبني
الي�ساريني �سي�صادق على االحماء
التاريخي لهذا الي�سار.
يف �إي� �ط ��ال� �ي ��ا ،حت � ��ول الي�سار
ال� �ع� ��� �ض ��وي احل� ��زب� ��ي �إىل ح ��زب
و�سطي ،كانت هويته الفعلية هي
م�ن��اه���ض��ة ال�برل���س�ك��ون�ي��ة ،والتي
حتولت �إىل مناه�ضة ال�سالفينية،
مما �أدى �إىل التخل�ص من العامل
ال �ع � ّم��ايل وال �� �ش �ع �ب��ي ال� ��ذي �شكل
ي��و ًم��ا م��ا ج��ز ًء مه ًما م��ن احل�شود
ال���ض�خ�م��ة ال �ت��ي ج� ّم �ع�ه��ا احل ��زب
ال�شيوعي الإي �ط��ايل .وي��وج��د ،يف
�إيطاليا �أو يف فرن�سا ،يف اللحظة
التاريخية احلالية ،قطاع عري�ض
انزعاجا
م��ن ناخبي الي�سار �أق��ل
ً
من احماء هذا الأخري ،من �صعود
اليمني املتطرف.
�إن الو�ضع على الي�سار �إذن ال
يجعل و�صوله �إىل ال�سلطة �أم ًرا ذا
م�صداقية.
والأ��س��و�أ من ذل��ك ،يبدو �أن دوره
ال�سيا�سي املحتمل يف�سح املجال
لل�شك والت�شكيك .يف نف�س الوقت،
�صعود اليمني املتطرف �إىل ال�سلطة
وال��ذي ي��رى �أن اجلبهة الوطنية
ال �ت �ج �م��ع ال��وط �ن��ي ،ق��د جت ��اوزهتقري ًبا ّ
تر�شح زم��ور ،والتحديات
ال�ك�ث�يرة واخل �ط�ي�رة للم�ؤ�س�سات
وللدميقراطية التمثيلية ،ف�ض ً
ال
ع��ن تكاثر الأط��روح��ات الت�آمرية
�أو ن �ظ��ري��ة امل � ��ؤام� ��رة ،ال �ت��ي تثري
الت�سا�ؤل وتطعن يف العلم و�أب�سط
الإجراءات ال�صحية ،تلقي جميعها
ب�ظ�لال م��ن ال�شك على م�ستقبل
نظامنا الدميقراطي.
يف �أذهان العديد من الناخبني،
ما هو على املحك ،مل يعد النظام
و�أزم � �ت ��ه ف �ق��ط ،وامن� ��ا ا�ستدامة
ال�ن�ظ��ام ال��دمي �ق��راط��ي للمجتمع
الفرن�سي.
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن ه��ذا ه��و م�صدر
“الت�صويت املفيد” ،والذي هو ،يف
جميع االحتماالت ،ا�شرتاك يف حد
�أدنى من ال�ضمانات الدميقراطية
�أكرث منه ت�صويت ل�صالح الرئي�س
املنتهية والي�ت��ه .ورغ��م �أن الي�سار
مرتبط بـ “قيمه”� ،إال �أن كل �شيء
ج��اه��زا ل �ك��ي ي��وق��ع ن��اخ �ب��وه على
�شهادة وفاة الي�سار ب�أنف�سهم.
ع�����ض��و م��ر���ص��د ال��رادي��ك��ال��ي��ات
ال�سيا�سية يف م���ؤ���س�����س��ة ج��ان
ج���وري�������س ،ب���اح���ث يف ال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية ،متخ�ص�ص يف اليمني
والأب��ع��اد الثقافية لل�سيا�سة،
وم����ؤل���ف ال��ع��دي��د م��ن البحوث
منها “�إىل ال��ل��ق��اء غرام�شي”
“من�شورات �سارف .»2015
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كافترييا الفزان/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 1200287:رخ�صة رقم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبداهلل حممد مو�سى حارب البلو�شى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
%0  �إىل% 100 عبداهلل حممد مو�سى حارب البلو�شى من
%100  �إ�ضافة ماجنادان حممد االفى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي
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/تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل
كاليد اند كو ال ال بي
:بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

مطعم بن ثانى/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 1041489:رخ�صة رقم
%100  �إ�ضافة طارق ا�سماعيل حممد ح�سن احلو�سنى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد احمد ح�سن العبيدىل/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 مطعم بن ثانى/تعديل �إ�سم جتاري من
PUBLIC ELECTRICAL AND SANITRY WARE TRADING

 بناية فاطمة فرت الرميثى �إىل-  �شارع امليناء-  من �أبوظبي �أبو ظبي/ تعديل عنوان
11 �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق
 موزة عبداهلل ثانى202200170848 202200170848
4752035  بالتجزئة-  �إ�ضافة بيع الطالء والدهانات/ تعديل ن�شاط
4752006  بالتجزئة-  �إ�ضافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها/ تعديل ن�شاط
4752020  بالتجزئة-  �إ�ضافة بيع االنابيب و املوا�سري/ تعديل ن�شاط
5610001  حذف مطعم/ تعديل ن�شاط
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office
Notification by publication in Arabic / English
For the Appellee to attend in front of the case management office
In the Appeal no : 87/2022
As per the Appellant request : Sharjah Taxi

BIN THANI RESTAURANT

 فابليك لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية/�إىل
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Appellant : Muhammad Sufyan Saeed Iqbal

169239 : املودعة بالرقم
 دناتا:با�ســم
 الإمارات العربية املتحدة، دبي،1515 :.ب. �ص:وعنوانه
: املنتجات/  اخلدمات/ وذلك لتمييز الب�ضائع
39 :الواقـعة بالفئة
2013/05/29 :بتاريخ
169239 :وامل�سجلة حتت رقم
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
2032/02/15 : وحتى تاريخ2022/02/15 :احلماية يف

Sharjah Court of Appeal in person or by approved agent and to provide
a plea memo attached with all documents on Monday corresponding to
21/02/2022 in the above-mentioned case - as you are the Appellee
Case Manager
Hassan Khalid Al Salman
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Ministry of Justice

�إدارة العالمات التجارية

Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470

70522

فقدان �شهادة �أ�سهم
2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

�إعــــــــــالن

- زهرة احلياة للمقاوالت العامة/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 قد تقدموا الينا بطلبCN 1172378:رخ�صة رقم
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م-  زهرة احلياة للمقاوالت العامة/تعديل �إ�سم جتاري من
LIFE FLOWER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م-  اطل�س وان لل�صيانه العامه/�إىل
ATLAS ONE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

4100002  حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها/ تعديل ن�شاط
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

�إعــــــــــالن

ناي�س لتجارة االطارات/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 3883519:رخ�صة رقم
%100  �إ�ضافة غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف فالح ح�سن نورحممد مريداد البلو�شى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
1*1  اىلnull*null  �إجمايل من م�ساحة/ تعديل لوحه الإعالن
 ناي�س لتجارة االطارات/تعديل �إ�سم جتاري من
GARAGE NICE FIX AUTO REPAIR

4520003  �إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات/ تعديل ن�شاط
4530005  حذف جتارة اطارات ال�سيارات ولوازمها/ تعديل ن�شاط
4520007  حذف تبديل وا�صالح االطارات/ تعديل ن�شاط
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

�شم�س العمارة لال�ست�شارات الهند�سية/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 2198751:م رخ�صة رقم.م.ذ
 �شحاذه م�سعود احل�سني من �شريك �إىل مالك/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%100  �إىل% 49  �شحاذه م�سعود احل�سني من/ تعديل ن�سب ال�شركاء
 حذف فوزيه عبداهلل حممد را�شد النقبى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
1*1  اىل0.50*0.20  �إجمايل من م�ساحة/ تعديل لوحه الإعالن
 من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م/ تعديل �شكل قانوين
م.م. �شم�س العمارة لال�ست�شارات الهند�سية ذ/تعديل �إ�سم جتاري من

فري�ش بايت بابريكا/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 2795668:ري�ستورانت رخ�صة رقم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
لطيفه عثمان مبارك الزعابى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
%0  �إىل% 100 لطيفه عثمان مبارك الزعابى من
%100  �إ�ضافة حممد حممد �شهيب/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

SHAMS AL AMARA ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C L.L.C

 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م-  �شم�س العمارة لال�ست�شارات الهند�سية/�إىل
SHAMS AL AMARA ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

�إلغاء اعالن �سابق

)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470

Dubai Courts of First Instance
Notifying the respondent of a Real Estate Sale by Publication
Case No. 250/2020/243 - Sale of a mortgaged Real Estate
Heard before Fourth Execution Circuit no. 186
Case Subject A request to sell a mortgaged property (plot no. 464 -municipality no. 345811 located in Burj Khalifa Area in Dubai with an area of 5,204.61 sq. m.) mortgaged in
favor of the plaintiff (creditor mortgagee) in order to sell it in the public auction as per the
applicable procedures at Dubai Land Department pursuant to article no. (26) of Law no.
(14) of 2008 concerning mortgages in the Emirate of Dubai to ensure the settlement of its
payable indebtedness amounting AED 235,077,434.73 (Two Hundred Thirty-Five Million
and Seventy-Seven Thousand Four Hundred Thirty-Four Dhs and 73/100 Fils) till the due
date on 21/06/2020.
The plaintiff Emirates NBD (PSC)
Address UAE - Dubai Emirate- Diera- Baniyas Street
Represented by Ali Ismail Ibrahim AL Jarman
The Notified parties : FL 2 Holdings Limited (LLC)
Address UAE - Dubai Emirate- Diera-Tower no. 2-Suit 409-Boulevard Plaza –
00971509613333- 0097142997889 - Khalid.alabdouli@fl2holdin.com
Notification Subject The above detailed property will be sold on Wednesday, 23/02/2022 at
05:00:00 pm or on the following 3 days, if required, by the entity assigned to sell the property
(Emirates Auctions Company on its website http://www.emiratesauction.ae) and whoever has
the desire to purchase the property shall deposit at least 20% of the basic price as a security
before entering the auction. Whoever has an objection to the sale, shall submit his objection
with the supporting documents before the sale session within the period stipulated in article
301 of Civil Procedures Law and the bid winner shall pay the full amount along with expenses
within ten days from the sale session and every person authorized to bid may increase the
price within ten days following the bid award provided the increase shall be 10% at least of the
price, moreover, the total bid price and expenses shall be deposited in the court treasury.
The details of the property are as shown below:- Property Details: Property Type : vacant
land - Location: Burj Khalifa - Plot No. 464 - Municipality No. 345-811 - Area : 5204.61 sq.
m - Amount: AED 112,043,803.0
- Note: the amount shall be paid immediately
Prepared by : Saeed Abdulla Al Zaabi

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2554/2022
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tariq Fathi Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public of Ras al
Khaimah under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed,
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Karen Sandoval Inguero, Filipino national
Address : Abu Dhabi, next to Al muroor - block no.15, Mobile : 0568380966
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 21,578
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
21,578, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

39781

Ras Al Khaima

C

jac s3

red

2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to Law , charging you for the legal
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tariq Fathi Mahmoud

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

كافترييا ومعجنات/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
قلعة املناقي�ش
 قد تقدموا الينا بطلبCN 2436180:رخ�صة رقم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%100 �إ�ضافة عي�سى عبداهلل عي�سى عبداهلل احلو�سني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان عواد علي حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

United Arab Emirates
Ministry of Justice

2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

فقدت ��ش�ه��ادات �أ�سهم ��ص��ادرة م��ن ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة
:) باال�سماء التاليةASMAK )الأ�سماك (�أ�سماك
 حمد يا�سني مريزا حممد امني غفاري- 1
 �سهم1200  عدد الأ�سهم- 1717632 �شهادة رقم
 ح�صة يا�سني مريزا حممد امني غفاري- 2
 �سهم1200  عدد الأ�سهم- 1717633 �شهادة رقم
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله �أو االت�صال على
 م�شكورا0529677888 موبايل رقم

Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470

70392

Service of Judgment Debtor by Publication
Sharjah Federal Court, Civil Execution Court
Reliance Coating Industries FZC
Notification of Payment
in Case No. SHCEXCIPOR2017/M0000421- Commercial (Partial)
To: Losing Party: Rashid Wahid Nuri
We would like to inform you that on this date, the judgment of which a
photocopy is attached was handed down against you in favor of the Judgment
Creditor M/s. NATIONAL PANTS FACTORIES CO.LTD in the aforesaid Case.
The aforesaid Successful Party submitted a request for enforcement of the said
judgment and payment of the charges prescribed in this regard, as follows: Total
payment including charges and legal expenses: 0.0
Therefore, you are instructed to enforce the order made in the aforesaid writ of
execution within [15] days as of the date of being notified of this notification.
Failure which, the Court will take the enforcement procedures against you as
prescribed by law.
Judge. Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution court

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470

70392

Notification by Publication of a Defendant
Before Ajman Federal Court, the Federal Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. AJCFICIREA2021 /0005016 civil (partial)
To Defendant : Arabiana Recruitment & tourism FZC LLC.
Residence Unknown: address: Ajman - Ajman Media City Free ZoneFlamingo Villas- No.A-0059-484 Tel: 0501095870-065985199- P.O.box:
73500- email: arabianarecruitmentandtourism@gmail.com.
Therefore, you must appear in 17/02/2022 before Case management
office, Federal Civil Court of First Instance of Ajman-( Case management
office No. 8) personally or through an authorized agent, and submit a reply
memorandum to the lawsuit, with all documents attached to it, within a
period not exceeding ten days from the date of publication, and that is
from the date of publication, in order to consider the above-mentioned
lawsuit which number was mentioned above - as a defendant
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470

)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

�إعــــــــــالن

فقدان �شهادة �أ�سهم

13470  العدد2022  فرباير16 الأربعاء

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
نور االهلية: باال�سم التجاريCN 2416878:رقم
 بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع, للنظارات
.كما كان عليه �سابقا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

Memo of Notice Publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003516, civil (partial)
To the defendant: Muhammad Azeem Abdul Razzaq, Address: 9272089
On 25.01.2022. we inform you that this court sentenced you in the said case
with the abovementioned number in favor of Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment in the presence of the Defendant
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 12536.42 (Twelve
thousand five hundred thirty-six dirham and forty-two fils) and fees, expenses
and Five Hundred Dirhams against attorney's fees.
The judgment is not subject to appeal
Judge / Kholod Saif Matar Al Zoabi
Federal Court of Sharjah
Civil Court for First Instance

NICE TYRE TRADING

 كراج ناي�س فك�س لت�صليح ال�سيارات/�إىل

2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

�إعــــــــــالن

2022/2/16  بتاريخ13470 العدد

فقدت �شهادة �أ�سهم �صادرة من امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة
 مبارك طحنون حاظر املن�صوري (امارات:والفنادق با�سم
NCTH122269 :اجلن�سية) رقم امل�ساهم
. �سهما392.921 عدد الأ�سهم
ال��رج��اء مم��ن يجدها ت�سليمها لل�شركة امل��ذك��ورة اع�ل�اه �أو
. م�شكورا0557920209 االت�صال على موبايل رقم

nationality : Pakistan

You are obligated to attend in front of the case management office no 1 in

13470  العدد2022  فرباير16 الأربعاء

فقدان جواز �سفر
 ج ��او غانغ/ ف �ق��د امل��دع��و
 ال� � ��� � �ص �ي��ن اجلن�سية،
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م)5 3 5 5 7 1 5 8 E (
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0565376774

فقدان جواز �سفر
 ري ��ن هينج/ ف�ق��د امل��دع��و
 ال �� �ص�ين اجلن�سية، زه ��ى
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م)1 2 7 5 7 6 9 P E (
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0565376774

فقدان جواز �سفر
 �� �س ��امل/ ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و
 ال �ه �ن��د اجلن�سية، م �ن�ير
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م)v 0 1 4 9 3 2 1 (
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506888114

فقدان جواز �سفر
 �صادق �صديق/ فقد املدعو
 نيجرييا، والت � � ��ون � � ��دى
 ج� ��واز �سفره- اجل�ن���س�ي��ة
)50152895A( رق��م
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557955183

Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470
Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2556/2022
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tariq Fathi Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public of Ras al
Khaimah under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed,
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Deepu Mohanan Pillai Mohanan Pillai , Indian National - Address Ras al Khaima Al
Muntaser Building - Al Muntaser street , next to hypermarket cliff, Mobile : 0564805404
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 19,224
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
19,224, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

37971

Ras Al Khaima

C

Toyota Corolla Sedan

White

2015

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to Law , charging you for the legal
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tariq Fathi Mahmoud

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

Date 16/ 2/ 2022 Issue No : 13470

Notification by Publication of a Defendant
Before Sharjah Federal Court, the Federal Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0009151/ civil (partial)
To Defendant : 1- MADINAT CHICAGO USED CARS & SPARE PARTS TR. LLC.
Residence Unknown: Emirate of Sharjah, Ind. Area 2, Al Saja.
Third defendant : Salman Al-Haq
Fourth defendant : Mohamed Noman Aref - Canadian nationality
Fifth defendant : Abdul Salam Qasim Rafi
Notification by publication in both Arabic and English
At the request of the plaintiff : Khaled Khamis Ali Sultan Al Shamsi has filed the
above-mentioned lawsuit asking you to:
- Obligating the defendants from first to third to repay the due amount of 342.125
dirhams (three hundred forty two thousand and one hundred twenty five dirhams
only) jointly and the legal interest at the rate of 12% from the date of lawsuit until
full payment.
- Obligating the fourth defendant to return the commission of an amount of (2.5%)
of the value of the amount paid to the defendants from first to third an amount of
8553 dirhams.
- Obligating the defendants to pay the charges, expenses and attorney fees.
Therefore, you must appear in 23/02/2022 before Case management office,
Federal Civil Court of First Instance of Sharjah-(office No.2) personally or through
an authorized agent, and submit a reply memorandum to the lawsuit, with all
documents attached to it, within a period not exceeding ten days from the date of
publication, and that is from the date of publication, in order to consider the abovementioned lawsuit which number was mentioned above - as a defendant
Judicial Services Office
Muhammad Hussain Amin Al-Mulla

األربعاء  16فبراير  2022م  -العـدد 13470

عربي ودويل

Wednesday 16 February 2022 - Issue No 13470

حملل �أمريكي :على بايدن حتدي بوتني ...وزيارة �أوكرانيا
•• وا�شنطن-وكاالت

عن ال�س�ؤال ما الذي على الإدارة الأمريكية فعله رداً على اجتياح رو�سي حمتمل
لأوكرانيا� ،أجاب الكاتب ال�سيا�سي يف موقع “ ”1945الدكتور مايكل روبني،
�إن على الرئي�س الأمريكي جو بايدن زيارة كييف.
ففيما حتت�شد القوات الرو�سية على احلدود مع �أوكرانيا ،حث م�ست�شار الأمن
القومي جيك �سوليفان الأمريكيني على مغادرة البالد ،مو�ضحاً �أن االجتياح
الع�سكري ميكن �أن يبد�أ يف �أي وقت ،وقال �ساليفان“ :نحث جميع الأمريكيني
الذين ال يزالون يف �أوكرانيا على املغادرة فوراً».
كتب روبني �أنه بعد الكارثة الأفغانية ،من املفهوم �أن للبيت الأبي�ض ح�سا�سية
�ضد فكرة احتمال ترك �أمريكيني معر�ضني للأذى .و�ساليفان حمق يف حتذير
الأمريكيني من حدود للقدرة الأمريكية على �إجالئهم لو اندلعت احلرب يف

�أوكرانيا .لكن الإدارة الأمريكية تخطئ مب�شاعر اخل��وف التي تر�سلها �إىل
اخل��ارج .و�شبه الكاتب الرئي�س الرو�سي بتلميذ مدر�سة متنمر يتغذى على
الذعر .وهذا �سبب �أ�سا�سي يف دعوة الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي
�إدارة بايدن �إىل تخفيف لهجة بياناتها .يحبط ال�ضعف الذي يعر�ضه بايدن،
الأوكرانيني ودميوقراطيات �أخرى من �أوروبا ال�شرقية والدول ال�سوفياتية
ال�سابقة.
�إن انت�صار حركة طالبان واالن�سحاب الأمريكي الفو�ضوي من �أفغان�ستان
ترددت �أ�صدا�ؤهما �أبعد بكثري من احلدود الأفغانية وت�سببا يف �ضرر ل�صورة
�أمريكا ميتد �أجيا ًال بحيث ال ت�ستطيع �أي رواية �سيا�سية التغطية عليه.
ومل يكن رفع بايدن العقوبات عن خط �أنابيب نورد �سرتمي  2خطوة حكيمة
لك�سب التعاون الأملاين يف �سيا�سة �أكرث ت�شدداً �ضد ال�صني وفقاً لداعمي تلك
اخلطوة .عو�ض ذلك� ،أظهرت م�ؤ�شر �ضعف وعززت موقع رو�سيا.

�أ� �ض��اف روب�ي�ن �أن ��ه ي�ستحيل ع�ل��ى ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى الأ�� �ض ��رار ب�ع��د الكارثة
الديبلوما�سية الالحقة حلديث بايدن عن احتمال ت�ساهله مع “غزو �صغري”،
بهذا الت�صريح ك�شف بايدن �أنه ال يزال يف طبعه �أقرب �إىل �سيناتور منخرط يف
التحليل منه� ،إىل قائد للعامل احلر ،ولكن مل يفت الأوان لريتقي بايدن �إىل
مثل هذه القيادة ،غري �أن الأمر �سيتطلب عك�ساً تاماً للحذر واخلوف اللذين
طبعا بايدن منذ �أيام حملته املعزولة يف قبو منزله بديالور.
�إن ت�شجيع الأمريكيني على املغادرة �أمر منطقي ،لكن على �أمريكي واحد �أن
يفعل العك�س ،وكما زار رونالد ريغان برلني يف وجه العدوان وطلب من الزعيم
ال�سوفياتي ميخائيل غوربات�شيف هدم جدار برلني ،على بايدن ال�سفر �إىل
كييف والوقوف �إىل جانب زيلين�سكي واملطالبة ببقاء �أوكرانيا حرة.
يف اجلوهر على بايدن �أن يناق�ض اخلطاب ال�شهري �سيئ الذكر للرئي�س جورج
بو�ش الأب ال��ذي ُع��رف بخطاب “دجاج كييف” ،ال��ذي امتنع فيه عن دعم

مطلب القوميني الأوكرانيني باال�ستقالل خوفاً من �إغ�ضاب غوربات�شيف.
�أ�شار روب�ين �إىل �أن ما يقوله بايدن �أق��ل �أهمية بكثري مما يفعل .قد يقرع
بوتني طبول احلرب لكن وجود رئي�س �أمريكي يف كييف �سيغري ب�شكل جوهري
�أي ح�سابات قد يتخذها الكرملني لتداعيات اعتداء ع�سكري على جارته.
�ست�ؤكد زي��ارة بايدن �أوك��ران�ي��ا ل�ل�أوروب�ي�ين ،وب�شكل ال تظهره الكلمات� ،أن
“�أمريكا عادت» .وعد بايدن بو�ضع الديبلوما�سية يف املقام الأول .لكن الأفعال
تهم �أكرث من الكلمات .كان وزير اخلارجية �أنتوين بلينكن م�صيباً حني قال �إن
الذي يوجد على املحك لي�س ال�سيادة الأوكرانية وح�سب بل النظام الليبريايل
ملا بعد احلرب العاملية الثانية.
ولهذا ال�سبب ،حان الوقت ليظهر بايدن ب�أفعاله حزماً �أقوى مما تبديه ب�ضع
كلمات� .آن الأوان لي�سافر �إىل �أوكرانيا ويتحدى بوتني علناً .يف بع�ض الأحيان،
ت�شمل الديبلوما�سية الفعالة �أكرث من جمرد كلمات.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

�أمريكا املف ّككة!...
•• روموالد �سيورا

الرئي�س فالدميري بوتني ووزير الدفاع �سريجي �شويغو

�أوكرانيا �أولويتهم جميعا:

ه�ؤالء الرجال الذين يهم�سون يف �أذن بوتني!...

يحافظ رئي�س الكرملني على عالقات وثيقة مع ثالثة من «ال�صقور» امل�ؤثرين ب�شكل خا�ص
•• الفجر –خرية ال�شيباين
رغ��م ممار�سته امل�ن�ف��ردة لل�سلطة،
ي �ح ��اف ��ظ رئ �ي �� ��س ال �ك ��رم �ل�ي�ن على
عالقات وثيقة مع وزيرين �-سريجي
الف��روف و�سريجي �شويغو -وثالثة
م��ن “ال�صقور” امل ��ؤث��ري��ن ب�شكل
خا�ص.
م ��رة �أخ � ��رى ،مل ي �ق��ل فالدميري
بوتني �شي ًئا .بعد �أ��س�ب��وع م��ن لقائه
ب��ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل
م��اك��رون وق�ب��ل ا�ستقباله امل�ست�شار
الأمل� � ��اين �أوالف ��ش��ول�ت��ز الثالثاء،
ا�ستعاد رئي�س الكرملني �صمته املعتاد

ب��اع�ت�ب��اره تكتيكيًا يرف�ض التحرك
حتت ال�ضغط.
ج��ال��� ً�س��ا يف ن�ه��اي��ة ط��اول��ة طويلة
ي � � ��وم �أم � ��� ��س الأول االث � �ن�ي��ن 14
ف�براي��ر ا�ستمع �إىل وزي��ر خارجيته،
�سريجي الف ��روف ،وه��و ي�خ�بره �أنه
ال ت ��زال ه�ن��اك “فر�صة” للتو�صل
�إىل ح� ��ل و�� �س ��ط م� ��ع ال � �غ� ��رب حلل
الأزم ��ة الأوك��ران�ي��ة ،ث��م وزي��ر دفاعه
الوزير �سريجي �شويغو الذي قال �إن
التدريبات الع�سكرية يف بيالرو�سيا
“تقرتب م��ن نهايتها”� .أجابهما
ال��رئ �ي ����س ب��اق �ت �� �ض��اب ب � �ـ “جيد”.
م�سرحة واخ��راج ،جتعل من املمكن،

ب�ين �ضجيج الأح��ذي��ة واملفاو�ضات،
احل � �ف� ��اظ ع �ل ��ى دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ع ��دم
اليقني.
ً
حماطا بن�صف دزينة من املقربني،
ومعروف ب�أنه لي�س ا�سرتاتيجيًا على
امل��دى الطويل بقدر م��ا ه��و تكتيكي
م���س�ت�ع��د مل �ف��اج ��أة خ �� �ص��وم��ه ،يتخذ
فالدميري بوتني ق��رارات��ه بعيدًا عن
الت�سيري اجلماعي ال�سوفياتي.
يف امل �ك �ت��ب ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،ك� ��ان ميكن
االخ �ت�ل�اف م��ع ل�ي��ون�ي��د بريجنيف،
ويف ال�ك��رم�ل�ين ع ��ام  ،2022يعمل
ف �ل�ادمي �ي�ر ب ��وت�ي�ن مب � �ف� ��رده �أك �ث�ر
م��ن الأم �ن ��اء ال�ع��ام�ين زم ��ن احلرب

الباردة.
الت �خ ��اذ ق� � ��رارات م �ه �م��ة ،يجتمع
جمل�س الأمن بانتظام حوله .االثنان
�سريجي ،الفروف و�شويغو ،ع�ضوان
فيه.
الأول يحظى بثقة الرئي�س ،والثاين
� �ص��دي �ق��ه ،ي ��ذه ��ب م �ع��ه فالدميري
ب��وت�ين لق�ضاء �إج ��ازة ال�صيف .وهو
ال ��ذي ي�ن�ظ��م الإج � � ��راءات “التقنية
الع�سكرية” التي يريدها الكرملني.
العيون على وا�شنطن
وم��ن بني “ال�سيلوفيكي” -رجال
اجهزة القوة – هناك �صقور م�ؤثرون
�آخ� ��رون .وم��ن ب�ين ه� ��ؤالء نيكوالي

ب��ات��رو� �ش �ي��ف� ،أم�ي��ن جم�ل����س الأم ��ن
والرئي�س ال�سابق للأجهزة ال�سرية،
و�سريجي ناريكني ،مدير املخابرات
الأج � �ن � �ب � �ي� ��ة� .إن ل �� �ص��وت هذين
ال �� �ش �خ �� �ص�ين امل� �ع ��روف�ي�ن بوالئهما
املفرط ،ثقل ووزن �أكرب من �أ�صوات
الأع�ضاء الع�شرة الآخرين يف املجل�س.
�أعينهم مركزة على وا�شنطن ،ولي�س
على العوا�صم الأوروب �ي��ة :يت�شارك
ه� ��ؤالء ال�صقور يف نف�س الأولوية:
�أوكرانيا ...هاج�س حقيقي منذ عام
 ،2014ف�ق��د رب �ح��وا ��ش�ب��ه جزيرة
ال� �ق ��رم ل�ك�ن�ه��م خ �� �س��روا يف ال ��واق ��ع
جارتهم وحليفتهم التاريخية.

كيف �أوقع الفروف ترا�س يف الفخ؟

•• لندن-وكاالت

التقت وزيرة اخلارجية الربيطانية
ل �ي ��ز ت� ��را�� ��س ن �ظ�ي�ره ��ا ال ��رو� �س ��ي
�� �س�ي�رغ ��ي الف� � � ��روف يف مو�سكو
اخلمي�س املا�ضي ودعت الكرملني
�إىل � �س �ح��ب ق ��وات ��ه م ��ن احل� ��دود
ال�شرقية لأوكرانيا ،وكررت �أن �أي
غ��زو رو� �س��ي لأوك��ران �ي��ا �سيت�سبب
يف ح��زم��ة ع�ق��وب��ات غ�ير م�سبوقة
م� ��ن ل � �ن� ��دن .وو� � �ص� ��ف الف� � ��روف
املباحثات م��ع ت��را���س بغري مثمرة
واتهم اجلانب الربيطاين برف�ض
التعامل مع املوقف الرو�سي بح�سن
نية .وقال�“ :إين حمبط يف الواقع

لأن حمادثاتنا حتولت �إىل حوار
�صم .كنا نبدو ك�أننا ن�صغي لكننا
مل نكن ن�سمع �شيئاً� .إن �إي�ضاحاتنا
امل�ف���ص�ل��ة ،وق �ع��ت ع�ل��ى �أر� ��ض غري
�صاحلة».
وزي� ��ارة ت��را���س ه��ي الأوىل لوزير
خ��ارج �ي��ة ب��ري �ط��اين مل��و��س�ك��و منذ
�أرب �ع��ة �أع � ��وام ،وك ��ان ي�ن�ظ��ر �إليها
على �أنها خطوة حا�سمة يف جهود
اململكة املتحدة لنع ع��دوان رو�سي
على �أوكرانيا بدمج الديبلوما�سية
م ��ع ال � � ��ردع .و� �ش �ك �ل��ت املحادثات
حل �ظ��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة م �ه �م��ة لرتا�س
ال �ت��ي ي�ع�ت�ق��د ع �ل��ى ن �ح��و متزايد
�أن �ه��ا م��ر��ش�ح��ة حم�ت�م�ل��ة خلالفة
رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون،
ال��ذي حت��ا��ص��ره الف�ضائح .ولكن
حم � ��رر � � �ش � ��ؤون الأم � � ��ن القومي
م ��ارك �أي�ب�ك��وب��و���س ك�ت��ب يف جملة
“نا�شيونال انرت�ست” الأمريكية،
�أن هذه اجلهود �أتت بنتائج عك�سية
بعدما وقعت وزي��رة اخلارجية يف
زلة رئي�سية .فالفروف ،املفاو�ض
املحنك الذي �أم�ضى  18عاماً يف

من�صبه ،ن�صب لها �شركاً ،عندما
�س�ألها �إذا كانت �ستعرتف ب�سيادة
رو�سيا على رو��س�ت��وف وفورونيغ،
منطقتان يف جنوب غرب رو�سيا.
وا� � � �س � � �ت � � �ن� � ��اداً �إىل م� ��� �ص ��دري ��ن
دي �ب �ل��وم��ا� �س �ي�ين ح �� �س��ب م ��ا نقلت
ع �ن �ه �م��ا ��ص�ح�ي�ف��ة “كومر�سانت
الرو�سية” ،ف� � ��إن ت ��را� ��س �أكلت
الطعم ف�أجابت �إن اململكة املتحدة
“لن تعرتف مطلقاً ب�سيادة رو�سيا
على املنطقتني” قبل �أن ت�صحح
ل�ه��ا ال���س�ف�يرة ال�بري�ط��ان�ي��ة لدى
مو�سكو ديبورا برونريت.
و�سارع امل�س�ؤولون الرو�س وو�سائل
الإع�لام الر�سمية �إىل البناء على
ه� ��ذه ال �ه �ف ��وة .و�� �ص ��رح املتحدث
با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف
يف م��ؤمت��ر �صحايف ب ��أن “هذا هو
ال��واق��ع ال��ذي علينا �أن ندافع عن
�أنف�سنا فيه» .ولفتت �إىل �أن اجلولة
الأخ�ي�رة م��ن م�ف��او��ض��ات “�صيغة
نورماندي” ال�ت��ي ت�ضم رو�سيا،
و�أمل��ان �ي��ا ،وف��رن���س��ا ،و�أوك��ران �ي��ا ،يف
برلني يف الأ�سبوع املا�ضي� ،أظهرت

انق�سامات ديبلوما�سية عميقة بني
مو�سكو ،و�أوكرانيا ،والغرب.
ورف���ض��ت كييف امل��وق��ف الرو�سي
ال � ��ذي ي ��دع ��وه ��ا �إىل التفاو�ض
م�ب��ا��ش��رة م��ع ان�ف���ص��ال�ي��ي منطقة
دون� �ب ��ا� ��س .وق � ��ال رئ �ي ����س الوفد
الرو�سي دمييرتي كوزاك“ :ل�سوء
احلظ ،انتهت ت�سع �ساعات تقريباً
م ��ن امل �ف��او� �ض��ات دون �أي نتائج
ملمو�سة».
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
انطوين بلينكن اجلمعة� ،إن الغزو
ال��رو� �س��ي ق��د ي �ك��ون و��ش�ي�ك�اً ،وفق
التقوميات الأخرية لال�ستخبارات
الأمريكية ،التي تفيد ب��أن بوتني
�سرع اجلدول الزمني للهجوم �إىل
«غ �� �ض��ون �أيام” .ودع� ��ا الرئي�س
الأم� ��ري � �ك� ��ي ج� ��و ب� ��اي� ��دن جميع
ال��رع��اي��ا الأم��ري�ك�ي�ين �إىل مغادرة
�أوكرانيا فوراً.
وال �� �س �ب��ت ،حت ��دث ب��اي��دن وبوتني
لأك�ث�ر م��ن �ساعة بالهاتف .و�أكد
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ل�ن�ظ�يره �أن
وا� �ش �ن �ط ��ن � �س �ت �ت �� �ص��رف “بحزم

وتفر�ض عقوبات �سريعة وقا�سية”
على رو�سيا �إذا غزت �أوكرانيا.
فهل �سيكون لهذا التحذير ت�أثري
كبري على ق ��رارات ب��وت�ين؟ يبقى
ال�س�ؤال مفتوحاً.
وح �ت��ى ال���س��اع��ة ،ت��وا� �ص��ل �أمريكا
� �س �ح��ب ج �ن��وده��ا م ��ن �أوك ��ران� �ي ��ا.
وو�صف امل�ساعد الرئا�سي الرو�سي
ي � ��وري �أو�� �ش ��اك ��وف امل �ح��ادث��ة بني
ب� ��اي� ��دن وب� ��وت�ي��ن ب � �ـ “متوازنة
وحرفية” ،لكنه �أ�ضاف �أنها كانت
يف “مناخ م��ن ال�ه���س�ت�يري��ا التي
ي��روج لها امل�س�ؤولون الأمريكيون
ع ��ن ال� �غ ��زو ال ��رو�� �س ��ي املفرت�ض
لأوكرانيا ،واجلميع يعرف هذا».

الدوما يدعو بوتني �إىل االعرتاف با�ستقالل مناطق انف�صالية يف �أوكرانيا
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أقر النواب الرو�س نداء �إىل الرئي�س فالدميري بوتني يدعونه فيه �إىل االعرتاف
با�ستقالل املناطق االنف�صالية الأوكرانية امل�ؤيدة لرو�سيا واملدعومة من مو�سكو
ال�ت��ي ت�شهد م��واج�ه��ة م��ع اجل�ي����ش الأوك � ��راين يف ��ش��رق ه��ذا ال�ب�ل��د م�ن��ذ ثماين
�سنوات .وقال رئي�س جمل�س النواب فيات�شي�سالف فولودين “النداء املوجه �إىل
رئي�س رو�سيا حول �ضرورة االعرتاف بجمهورية دونيت�سك ال�شعبية وجمهورية
لوغن�سك ال�شعبية� ،سينقل �إليه فورا”.
و�أو�ضح �أن الوثيقة �أقرت “خالل جل�سة عامة” ملجل�س الدوما.
وردا على �س�ؤال قال الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�صحافيني �إن “ال
قرار ر�سميا” يف الواقع �إال ان طلب النواب “يعك�س ر�أي ال�شعب” الرو�سي.
واالع�ت�راف بتلك املنطقتني �سي�شكل نهاية عملية ال���س�لام يف ��ش��رق �أوكرانيا
واتفاقات مين�سك املوقعة بف�ضل و�ساطة فرن�سية و�أملانية وتن�ص على عودة هذه
املناطق على امل��دى الطويل �إىل �سيادة كييف .وق��ال وزي��ر اخلارجية الأوكراين
دميرتو كوليبا “يف حال االعرتاف (با�ستقالل املنطقتني) �ستن�سحب رو�سيا من
كل مفاعيل اتفاقات مين�سك مع كل العواقب املرتتبة على ذلك� .سبقنا وحذرنا
من موقف كهذا” .وتتهم مو�سكو منذ �أ�شهر �أوكرانيا بتقوي�ض االتفاقات فيما
عملية ال�سالم متوقفة منذ نهاية العام  .2019وتعترب رو�سيا الراعي الرئي�سي
لالنف�صاليني يف �شرق �أوكرانيا .وقد اندلع النزاع اثر �ضم مو�سكو ل�شبه جزيرة
القرم بعد و�صول موالني للغرب �إىل ال�سلطة يف كييف مطلع .2014

�أمريكا اليوم يف حالة ي�أ�س من حتقيق التالحم
والتما�سك .لقد �أ�صبحت بلدًا ينت�شر فيه املاليني
م��ن الأف ��راد ال�صم جت��اه بع�ضهم البع�ض داخل
جمتمعات متنوعة وجمز�أة ب�شكل متزايد.
لقد ولت الأيام التي كان ميكن للواليات املتحدة
�أن ت�ف�ت�خ��ر ف�ي�ه��ا ب�ت�ع��ددي��ة ث�ق��اف�ي��ة “�سعيدة”،
ومن ��وذج ج��ذاب م�ضاد للعلمانية على الطريقة
الفرن�سية التي تعترب �أحيا ًنا مك ّبلة للغاية.
من املخطئ؟ معار�ضو التنوع بالطبع ...ولكن
� ً
أي�ضا ال�تراخ��ي ،واجل�شع ،و�أن���ص��ار امل��زي��د دائ ًما،
��س��اه�م��وا جمي ًعا يف �أن ه��ذه ال�ت�ع��ددي��ة الثقافية
املعتدلة وامل�ح�ترم��ة ال�ت��ي ت�ق��وم فكرتها على �أن
ال�ن��ا���س م��ن ث�ق��اف��ات خمتلفة مي�ك��ن �أن يعي�شوا
يف �سالم جن ًبا �إىل جنب ،مل تنجح ومل تلد �أبدًا
االن�صهار الذي حلم به مارتن لوثر كينج.
و�سواء كانوا �سا�سة مل ي�ش ّرعوا مطلقًا لتنزيل
اللغة الإجنليزية لغة ر�سمية للبالد ،مم��ا ترك
ً
فراغا قانون ًيا �صنع �سعادة االنف�صاليني من جميع
الأن ��واع ؛ و��س��واء ك��ان��وا زع�م��اء جمتمعات معينة
غ � ّي��ورون على �سلطتهم  ،وفعلوا ك��ل �شيء لعزل
�شعبهم ع��ن الثقافة ال�سائدة ،ودف�ع��ه �إىل زراعة
�شكل من �أ�شكال عدم النفاذية “للآخرين” ،و �أدى
كل ذلك �إىل ر�ؤي��ة �أحياء كاملة  -عندما ال تكون
مد ًنا  -حتظر اللغة الإجنليزية ل�صالح الإ�سبانية
�أو املاندرين �أو الرو�سية �أو البولندية؛ و�سواء كانوا
من �أن�صار الليربالية اجلديدة  ،املهوو�سني بالربح
ب��أي ثمن ،والغافلني عن التداعيات االجتماعية
لأفعالهم ،هم الذين ت�سللوا من الثغرة ب�إن�شاء
�أو رع��اي��ة مئات القنوات التلفزيونية املجتمعية
وفتح ماكدونالدز لي�س �إجنليزي ؛ و�سواء كانوا
م�س�ؤويل الرتبية من �سمحوا بعدم تدري�س اللغة
الإجنليزية يف امل��دار���س العامة ،نعم  ،ك��ل ه�ؤالء
م���س��ؤول��ون ج��زئ�ي�اً ع��ن ف�شل التعددية الثقافية
وانق�سام املجتمع الأمريكي ...لكن جزئياً فقط.
لأن ه�ن��اك �سبب �آخ��ر يف�سر ه��ذا الف�شل وهذا
االنق�سام� ،سبب �أ�سا�سي :مل تكن �أمريكا حقًا �أ ّمة.
مل تكن �أمريكا �أبدًا �أمة حقًا ،لأنها مل ُتبنى ثم
تطورت عرب القرون حول �شعب وثقافة ،متجذرة
يف موقع جغرايف حم��دد .لقد مت بنا�ؤها من قبل
م�ستوطنني ج ��ا�ؤوا م��ن اف��اق خمتلفة ،م��ن �أجل
يف بع�ض الأح�ي��ان -العثور على ملج�أ هناك �أويف كثري م��ن الأح �ي��ان -لتحقيق ث��روة هناك...وهذا على ح�ساب �سكان �أ�صليني ذبحوا دون وخز
�ضمري.
يف الواقع ،ف�إن تاريخ �أمريكا هو “ق�صة جناح”
ا��س�ت�ع�م��ار ك ��ان ن��اج� ً�ح��ا اىل درج ��ة �أن امل�ستعمرة
�أ�صبحت م�ستقلة وحتررت من وطنها الأم.
عالوة على ذلك ،كيف ميكن ت�صديق �أنه مل تكن
هناك �أبدًا يف �أر�ض احلرية رغبة حقيقية يف تنمية
العي�ش م ًعا عندما نعلم �أن الكلمات التالية قالها
العظيم �أبراهام لنكولن نف�سه ،زيو�س الأ�ساطري
الأمريكية ،خالل خطاب يف كولومبو�س� ،أوهايو:
“لذلك � �س ��أق��ول �إن �ن��ي ل���س��ت م��ع ومل �أك ��ن ابدا
م��ع امل���س��اواة ال�سيا�سية واالجتماعية ب�ين ال�سود
وال�ب�ي����ض ( )...ه�ن��اك ف��رق ج���س��دي ب�ين العرق
الأبي�ض والعرق الأ�سود الذي �سيحظر �إىل الأبد

ع�ل��ى اجل�ن���س�ين ال�ع�ي����ش م�ع��ا يف ظ��ل ظ ��روف من
امل�ساواة االجتماعية وال�سيا�سية (.« )...
ال ،مل تكن �أمريكا حقًا �أمة ...كما فهم توكفيل
جيدًا� ،إنها فكرة ،فكرة ولدت عقيدة :االنت�ساب اىل
نظام �سيا�سي قائم على الكرامة الأ�سا�سية للفرد؛
امل�ساواة الأ�سا�سية بني جميع الرجال (كذا)؛ احلق
يف امللكية والإث � ��راء -يف م�صطلحاتنا احلالية،
ميكن �أن نطلق على هذه النقطة الأخ�يرة احلق
يف امل�صعد االجتماعي.
وحدت
طاملا
التي
العقيدة،
اليوم ،مل تعد هذه
ّ
املجتمعات املختلفة حول الراية املتلألئة بالنجوم،
تعني الكثري ،ومل تعد تخاطب الكثري من النا�س.
ويف بلد مي��ر ب��أزم��ة منذ ع��دة ع�ق��ود ،حيث ي�صل
التفاوت �إىل م�ستويات جديدة ،وحيث يكون عنف
ال�شرطة جز ًء من احلياة اليومية ،وحيث ت�ضعف
الدميقراطية عامًا بعد عام ،مل يعد االمر يتعلق
حقيقة بالكرامة الأ�سا�سية للفرد وال بامل�ساواة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع ال ��رج ��ال� .أم� ��ا بالن�سبة
للم�صعد االجتماعي ،فقد ّ
تعطل منذ ال�سبعينات
وفقدنا رقم هاتف من �سيتوىل �إ�صالحه.
وم ��ن ه�ن��ا ي ��أت��ي ال�ت���ش��رذم ال���س��ري��ع للمجتمع
الأم ��ري �ك ��ي ل���ص��ال��ح ت�ك�ت��ل اجل �م��اع��ات العرقية
واالجتماعية التي تدافع عن م�صاحلها اخلا�صة،
لأن � ��ه مل ي �ع��د ل��دي �ه��ا ق �ي��م م �� �ش�ترك��ة ميكنهم
االرت� �ب ��اط ب �ه��ا .ح �ت��ى ال��وا� �س��ب الربوت�ستانتي
الأجنلو �ساك�سوين االبي�ض ،-الذين هبطوا معماي ف�لاور ،والذين ميكنهم االق�تراب �أك�ثر من
ال�شعب الأم��ري�ك��ي الأ��ص�ل��ي ،لي�سوا ا�ستثنا ًء من
مق�سمون ال�ي��وم �إىل ع��دة كنائ�س
ال�ق��اع��دة ،وه��م ّ
�صغرية ال ميكن التوفيق بينها“ .جمانني اهلل”
�ضد الربوبيني وامللحدين ،وم��ؤي��دو احلياة �ضد
م�ؤيدي احلق يف االختيار ،وم�ؤيدو حمل اال�سلحة
�ضد مراقبتها ،وم�ؤيدون حلقوق جمتمع املثليني
�ضد املحافظني املتطرفني� ،إلخ.
يف �أمريكا حيث تنت�شر مواقع املواعدة املخ�ص�صة
لأ�شخا�ص من نف�س الطبقة االجتماعية ،لديهم
نف�س ل��ون الب�شرة ،نف�س امل�ستوى التعليمي� ،أو
نف�س احل�سا�سية ال�سيا�سية ،اجلميع مهتم فقط
بلقاء وحب نف�سه من خالل انعكا�س �صورة الذي
ي�شبهه .جم�ت�م�ع��ات جم�ه��ري��ة م�ك��ون��ة م��ن عزلة
فردية على الطريقة الهويلبيكيانية.
يف اخلتام� ،أنا مقتنع ب�أنه لو كانت الواليات املتحدة
يف الأ�صل �أمة باملعنى التقليدي ،ل�شعب را�سخ بقوة
يف تاريخ وثقافة وم�ساحة جغرافية ،مثل �إجنلرتا
على �سبيل املثال -ولي�س “جمرد” فكرة ،عقيدة،
م�شروع خال اليوم من جوهره -وتعددية ثقافية
للم�شاركة� ،سلمية ،وبدون مغاالة ،كانت ميكن ،على
مدار الهجرات املتعاقبة التي جاءت لالن�ضمام �إىل
الأمة الأمريكية املذكورة� ،أن تتطور هناك وتقاوم
التطرف ،وبالتايل ت�ستمر.
لكننا ال نعيد كتابة ال�ت��اري��خ ،وبينما يتحدث
ج�ي�روم ف��ورك�ي��ه يف فرن�سا ع��ن �أرخ�ب�ل��ة املجتمع،
هنا ،يف الواليات املتحدة ،نحن و�صلنا تقريبا �إىل
مرحلة التفكك.
يف الأ�سبوع املا�ضي� ،أ�صبحت مواط ًنا �أمريك ًيا
بالتجن�س .وم��ن امل�ح��زن دائ � ًم��ا �أن ت�صل عندما
يو�شك احلفل على االنتهاء ...ولكن هكذا…

ترجمة خرية ال�شيباين

باحث م�شارك يف معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية بفرن�سا� .أ ّلف عدة كتب عن
الأمم املتحدة ،ن�شر م�ؤخ ًرا مع �آن �سي�سيل روبرت “من يريد موت الأمم املتحدة؟ “،
�أحدث من�شوراته“ ،جو امل�سكني! �أمريكا كوفيد 19-كما يراها مطلع».

الواليات املتحدة تطلب من هندورا�س ت�سليم الرئي�س ال�سابق
•• تيغو�سيغالبا�-أ ف ب

طلبت الواليات املتحدة من هندورا�س ت�سليمها الرئي�س
ال���س��اب��ق خ ��وان �أورالن� � ��دو ه��رن��ان��دي��ز امل�ت�ه��م بتهريب
خم ��درات ،ح�سبما �أع�ل��ن م���س��ؤول ه�ن��دورا��س��ي لوكالة
فران�س بر�س االثنني طالبا عدم الك�شف عن ا�سمه.
وقال امل�س�ؤول �إن هرنانديز الذي غادر من�صبه ال�شهر
املا�ضي ،موجود حاليا يف هندورا�س �إذ �شوهد عنا�صر
م ��ن ال� �ق ��وات اخل��ا� �ص��ة ل�ل���ش��رط��ة حت �ي��ط مب �ن��زل��ه يف
العا�صمة تيغو�سيغالبا م�ساء االثنني.
وكان وزارة اخلارجية الهندورا�سية قد �أعلنت يف وقت
��س��اب��ق ع�ل��ى ت��وي�تر �أن “ات�صاال ر�سميا م��ن ال�سفارة
الأمريكية” �أُر��س��ل �إىل املحكمة العليا يطلب ر�سميا
التوقيف امل��وق��ت لـ”�سيا�سي هندورا�سي” مل ي�سمه،

ب�ه��دف ت�سليمه .ون���ش��رت ق�ن��اة �� �س ��ي�.إن�.إن الإخبارية
��ص��ورا للوثيقة التي َوج�ه��ت “طلبا ر�سميا للتوقيف
املوقت بحق خ��وان �أورالن��دو هرنانديز �ألفارو بغر�ض
ت�سليمه �إىل الواليات املتحدة».
الأ�سبوع املا�ضي قال وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين
بلينكن �إن هرنانديز �أُدرج العام املا�ضي على قائمة من
الأ�شخا�ص املتهمني بالف�ساد وتقوي�ض الدميوقراطية
يف ال�سلفادور وغواتيماال وهندورا�س.
وكتب بلينكن يف تغريدة يف ال�سابع من �شباط-فرباير
�إن “الواليات امل�ت�ح��دة تعمل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�شفافية
واملحا�سبة يف �أمريكا الو�سطى بالإعالن عن قيود على
�إ�صدار ت�أ�شريات بحق رئي�س هندورا�س ال�سابق خوان
�أورالندو هرناندير ،على خلفية �أعمال ف�ساد” م�ضيفا
“ال �أحد فوق القانون».
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الأمم املتحدة تدعو لنزع فتيل التوتر بني رو�سيا والغرب
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

16
18

حذر الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش من
�أن الوقت قد حان “لنزع فتيل التوتر” بني رو�سيا والغرب
ب�ش�أن الأزم��ة الأوكرانية ،معربا عن “قلقه ال�شديد” من
خطر ن�شوب نزاع ع�سكري.
وقــــال غوتريي�ش ال��ذي كـــــــان قــــــــد حتــــدث يف وقــــت
�سابق �إىل وزيـــــري خارجيـــــة رو�ســـــيا و�أوكرانيـــــا“ ،حــــــان
الوقت الآن لنزع فتيـــــــل التوتر وتخفيف الإج��راءات على
الأر�ض”.
وفيما �أب��دى الأم�ين العام لل�صحفيني قلقه البالغ حيال

�شولت�س يطلب من مو�سكو �إ�شارات على وقف الت�صعيد

•• كييف�-أ ف ب

طالب امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولت�س
�أم�س االثنني رو�سيا بـ”�إ�شارات فورية
خلف�ض التوتر” قبل توجهه اىل كييف
ث��م اىل م��و��س�ك��و يف حم��اول��ة لتبديد
ال�ت�ه��دي��د ب�غ��زو رو� �س��ي لأوك��ران �ي��ا ،يف
�أزمة غري م�سبوقة بني رو�سيا والغرب
منذ انتهاء احلرب الباردة.
ي�أتي ذلك فيما �أبدت جمموعة ال�سبع
ا�ستعدادها لفر�ض عقوبات اقت�صادية
ومالية ذات “عواقب هائلة وفورية
ع �ل��ى االق �ت �� �ص��اد الرو�سي” خالل
“مهلة ق���ص�يرة جدا” يف ح ��ال �شن
هجوم ع�سكري على �أوكرانيا.
وك �ت��ب ��ش��ول�ت����س يف ت�غ��ري��دة “ننتظر
م��ن مو�سكو �إ� �ش��ارات ف��وري��ة خلف�ض
التوتر” وحذر ب�أن “عدوانا ع�سكريا
ج��دي��دا ��س�ي��ؤدي �إىل ع��واق��ب وخيمة
لرو�سيا” ،وا��ص�ف��ا ال��و��ض��ع ب ��أن��ه “ال
يزال خطريا جدا جدا».
من جهتها طالبت ال�سلطات الأوكرانية
ر�سميا ب��ان ت�برر رو�سيا ن�شر ع�شرات
�آالف اجلنود على احلدود مع �أوكرانيا
وهو ما رف�ضت حتى الآن القيام به.
مع لقاءات مقررة يف كييف والكرملني،
ي�ت��وج��ه ��ش��ول�ت����س اىل ال�ب�ل��دي��ن على
خ�ط��ى ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي �إميانويل
م ��اك ��رون ال� ��ذي ق ��ام ب ��زي ��ارة مماثلة
الأ� �س �ب ��وع امل��ا� �ض��ي يف �إط � ��ار م�ساعي
البحث عن حل دبلوما�سي.
وي��ات��ي ذل��ك يف وق��ت ت ��ؤك��د الواليات
امل �ت �ح��دة �أن رو� �س �ي��ا مي �ك��ن �أن تغزو
�أوك ��ران �ي ��ا “يف �أي وقت” ف�ي�م��ا بد�أ
الغربيون يخلون �سفاراتهم هناك.
و��ش��ددت �أمل��ان�ي��ا التي ُتتهم بالت�ساهل
ك�ث�يرا ح�ي��ال رو��س�ي��ا ،لهجتها الأحد.
وق��ال الرئي�س الأمل��اين فرانك-فالرت
�شتاينماير “نحن و�سط خطر اندالع
�� �ص ��راع ع �� �س �ك��ري ،ح� ��رب يف �أوروب � � ��ا
ال���ش��رق�ي��ة ،ورو� �س �ي��ا ه��ي م��ن تتحمل

التكهنات املتزايدة ب�ش�أن �صراع ع�سكري حمتمل يف �أوروبا،
دعا اىل و�ضع حد “للخطاب التحري�ضي».
وقال “نحن بب�ساطة ال ميكن �أن نقبل حتى احتمال وقوع
مثل ه��ذه امل��واج�ه��ة الكارثية” ،م���ش��ددا على �أن “جميع
الق�ضايا  -مب��ا يف ذل��ك الأك�ث�ر ا�ستع�صاء  -ميكن ويجب
معاجلتها وحلها من خالل الأطر الدبلوما�سية».
ودعا غوتريي�ش جميع الأط��راف �إىل احرتام ميثاق الأمم
امل �ت �ح��دة واالم �ت �ن��اع ع��ن “التهديد ب��ا��س�ت�ع�م��ال ال �ق��وة �أو
ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي
لأية دولة».
وحذر “�إن التخلي عن الدبلوما�سية من �أجل املواجهة ال

يعني جتاوز احلدود وح�سب ،بل هو قفز من فوق الهاوية».
وق��ال �ستيفان دوج��اري��ك املتحدث با�سم الأم�ي�ن ال�ع��ام �إن
غوتريي�ش �أكد لوزيري اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
والأوك� ��راين دمي�ترو كوليبا يف حمادثتني هاتفيتني ب�أن
الدبلوما�سية هي ال�سبيل الوحيد للم�ضي قدما.
و�أ� �ض��اف دوج��اري��ك لل�صحافيني ب ��أن الأم�ي�ن ال�ع��ام �أعرب
للوزيرين عن قلقه البالغ و”رحب باملباحثات الدبلوما�سية
اجلارية لنزع فتيل هذه التوترات».
و�أكد دوجاريك �أن غوتريي�ش ما زال مقتنعا ب�أن رو�سيا لن
تغزو �أوكرانيا ،وه��و املوقف ال��ذي عرب عنه خ�لال م�ؤمتر
�صحفي ال�شهر املا�ضي.

وق��ال املتحدث خ�لال م��ؤمت��ره ال�صحفي اليومي يف مقر
الأمم املتحدة بنيويورك “ال �أعتقد �أن ر�أي��ه قد تغري ب�أي
�شكل من الأ�شكال».
ويعمل ل��دى الأمم املتحدة  1,660موظفا يف �أوكرانيا
بينهم � 1,440أوكرانيا و � 220أجنبيا.
وقال دوجاريك “ال توجد خطط لإجالء �أو نقل موظفي
الأمم املتحدة” من �أوكرانيا.
وم��ن امل �ق��رر �أن يعقد جمل�س الأم ��ن اخلمي�س اجتماعه
ال�ســــنوي ب�شـــــ�أن �أوكرانيــــــا وات�ف��اق�ي��ات مين�سك التي
تهدف �إلــــــى �إنهـــــاء احلــــرب يف منطقـــة دونبــــــا�س ب�شـــــرق
�أوكرانيا.

رو�سيا :العالقات مع �أمريكا و�صلت �إىل «احل�ضي�ض»
امل���س��ؤول�ي��ة» .وك ��ان ال�سفري الرو�سي
يف ال�سويد فيكتور تاتارنت�سيف �أكد
قبل ��س��اع��ات ،يف مقابلة م��ع �صحيفة
“�أفتونبالديت” ال �� �س��وي��دي��ة� ،أن
مو�سكو “ال تكرتث” للعقوبات.
وق ��ال م���ص��در يف احل �ك��وم��ة الأملانية
�إن ال��و� �ض��ع ب�ل��غ م��رح�ل��ة “حرجة”،
م�ضيفا “ازداد قلقنا ( )...نعتقد �أن
الو�ضع ح��رج ،خطِ ر ج��دا» .من جانب
�آخ � ��ر� ،أع �ل��ن وزراء م��ال �ي��ة الواليات
املتحدة واململكة املتحدة وفرن�سا وكندا
و�أملانيا و�إيطاليا واليابان يف بيان �أن
“�أولويتنا الآن �ي��ة ه��ي دع ��م اجلهود
الرامية �إىل ن��زع فتيل الأزمة” لكن
جمموعة ال��دول الكربى ال�سبع التي
ترت�أ�سها �أملانيا هذه ال�سنة توعدت ب�أن
“�أي عدوان ع�سكري رو�سي جديد �ضد
�أوكرانيا �سيقابَل برد �سريع وفعال».
اع �ت�بر ال���س�ف�ير االوك � ��راين يف �أملانيا
ان��دري��ه ميلنيك يف ح��دي��ث م��ع �شبكة
بيلد االمل��ان�ي��ة م�ساء الأح ��د �أن زيارة
�شولت�س اىل مو�سكو ه��ي “الفر�صة
الأخ�يرة على الأرجح” وق��ال “لدينا
� �ش �ع��ور ب ��ان احل� ��رب ت � ��زداد حتميّة”
م�ضيفا “يحب اال�ستعداد للأ�سو�أ».
وتنفي مو�سكو التي �ضمت �شبه جزيرة
القرم يف عام � ،2014أن تكون لديها

�أي نية عدوانية جتاه �أوكرانيا ،لكنها
ت���ش�ترط ل��وق��ف الت�صعيد جمموعة
من املطالب بينها �ضمان عدم ان�ضمام
كييف �إىل حلف الأطل�سي ،وهو �شرط
يرف�ضه ال�غ��رب�ي��ون .م��ن جهته حذر
��ش��ول�ت����س م��ن �أن ال�ع�ق��وب��ات الغربية
��س�ت�ك��ون “فورية” ع �ل��ى رو� �س �ي��ا �إذا
اجتاحت �أوكرانيا.
�أح � � � ��د امل� ��وا� � �ض � �ي� ��ع ال � �ت � ��ي ط ��رح �ه ��ا
الأمريكيون على الطاولة رغم الرتدد
الأمل� ��اين ه��و م�ستقبل خ��ط الأنابيب

ن��ورد ��س�ترمي  2امل�ث�ير للجدل الذي
�أق �ي��م ال��س�ت�ج��رار ال �غ��از ال��رو��س��ي �إىل
�أوروب � ��ا ع�بر �أمل��ان �ي��ا .م��ن ج��ان��ب �آخر
ت ��وال ��ت االن� �ت� �ق ��ادات ل�ب�رل�ي�ن ب�سبب
رف�ضها �إمداد الأوكرانيني بالأ�سلحة.
وقال رئي�س بلدية كييف بطل املالكمة
ال�سابق فيتايل كليت�شكو ال��ذي عا�ش
ل�ف�ترة طويلة يف �أمل��ان�ي��ا ويبقى فيها
��ش�خ���ص�ي��ة م �� �ش �ه��ورة ،يف م�ق��اب�ل��ة مع
وكالة فران�س بر�س “�أطلب ر�سميا من
�شركائنا ح�سم م�س�ألة اىل �أي جانب

يقفون :اىل جانب اوكرانيا التي تدافع
ع��ن نف�سها او اىل ج��ان��ب املعتدي».
وبلغ التوتر ذروته يف ظل وجود 130
�أل ��ف ج�ن��دي رو� �س��ي متمركزين على
ط��ول احل ��دود الأوك��ران �ي��ة وينفذون
تدريبات ع�سكرية يف كل االجتاهات،
يف ب�ي�لارو���س �شماال وال�ب�ح��ر الأ�سود
جنوبا.
وتوافق الرئي�س الأمريكي جو بايدن
ون � �ظ�ي��ره الأوك� � � � � ��راين ف ��ول ��ودمي�ي�ر
زيلن�سكي خالل مكاملة هاتفية الأحد،

على موا�صلة نهجَ ي “الدبلوما�سية”
و”الردع” حيال رو�سيا.
ودع��ا زيلن�سكي نظريه الأم�يرك��ي �إىل
زي ��ارة ك�ي�ي��ف ،لإظ �ه��ار دع��م وا�شنطن
لبالده يف مواجهة خطر غزو رو�سي.
ون �ق �ل��ت ال��رئ��ا� �س��ة الأوك ��ران� �ي ��ة قول
زي�ل�ن���س�ك��ي ل �ب��اي��دن “�أنا واث � ��ق ب� ��أن
زي��ارت�ك��م كييف خ�ل�ال الأي� ��ام املقبلة
(� )...ستكون �إ�شارة قوية و�ست�سهم يف
ا�ستقرار ال��و��ض��ع» .لكن وا�شنطن مل
ت�شر �أب��دا �إىل ه��ذه ال��دع��وة يف بيانها

ع��ن امل�ك��امل��ة الهاتفية ب�ين الرئي�سني
والتي وعد بايدن خاللها جمددا برد
“�سريع وحازم” من الواليات املتحدة
بالتن�سيق مع حلفائها يف حال ح�صول
هجوم رو�سي .من جهته يعتزم رئي�س
ال��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون
زي� � ��ارة ب� �ل ��دان � �ش �م��ال �أوروب� � � ��ا ودول
البلطيق هذا الأ�سبوع ملوا�صلة جهوده
الدبلوما�سية.
وطلبت اوكرانيا من جهتها اجتماعا
ط� ��ارئ� ��ا م� ��ع رو�� �س� �ي ��ا م �ت �ه �م��ة �إي ��اه ��ا
مب �خ��ال �ف��ة ق ��واع ��د م �ن �ظ �م��ة الأم � ��ن
والتعاون يف �أوروب��ا عرب عدم م�شاركة
معلومات حول تنقالت حا�شدة جلنود
على احلدود الأوكرانية.
وق � ��ال وزي � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة الأوك � � ��راين
دمي�ت�رو كوليبا �إن مو�سكو جتاهلت
طلبا م��ن كييف ب���ش��أن وثيقة فيينا،
وه ��و ن����ص مل�ن�ظ�م��ة الأم � ��ن والتعاون
يف �أوروب ��ا يدعو اىل اعتماد اجراءات
�شفافية ب�ين ال�ق��وات امل�سلحة للدول
الـ 57االع�ضاء يف هذه املنظمة.
و�أ�ضاف “ننتقل اىل املرحلة التالية.
�أوكرانيا تدعو اىل اجتماع مع رو�سيا
وك ��ل ال��دول��ة الأع �� �ض��اء (يف منظمة
الأم��ن والتعاون يف �أوروب��ا) يف غ�ضون
�� 48س��اع��ة ل�ب�ح��ث ت �ع��زي��زات القوات

الرو�سية على طول حدودنا ويف القرم
املحتلة».
ه��ذا ونقلت وك��ال��ة الإع�ل�ام الرو�سية
ع ��ن ال �ك��رم �ل�ين ق��ول��ه �إن العالقات
ب�ين م��و��س�ك��و ووا��ش�ن�ط��ن و��ص�ل��ت �إىل
“احل�ضي�ض” على الرغم من تزايد
احل��وار الثنائي م��ؤخ��را ،وذل��ك و�سط
اع�ت�را�� �ض ��ات غ��رب �ي��ة ع �ل��ى تدريبات
ع�سكرية كبرية جتريها رو�سيا قرب
حدودها مع �أوكرانيا.
وق��ال��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إن رو�سيا
قد تغزو �أوكرانيا يف �أي وق��ت وميكن
�أن تخلق ذريعة مفاجئة ل�شن هجوم،
و�أكدت تعهدها بالدفاع عن “كل �شرب”
من �أرا�ضي حلف �شمال الأطل�سي.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب ��ا� �س ��م الكرملني
دمي�ت�ري ب�ي���س�ك��وف �إن ه �ن��اك قنوات
حمددة للحوار ،ومن بني الإيجابيات
ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال��رئ �ي ����س فالدميري
بوتني ونظريه الأمريكي جو بايدن،
حيث حتدثا عرب الهاتف يوم ال�سبت،
ل �ك��ن ال ت� ��زال ال �ع�ل�اق��ات يف جوانب
�أخرى ي�شوبها التوتر.
ونقلت وك��ال��ة الإع�ل�ام ال��رو��س�ي��ة عن
ب�ي���س�ك��وف ق��ول��ه يف م�ق��اب�ل��ة “زعيما
البلدين على ت��وا��ص��ل ،وه�ن��اك حوار
على جبهات �أخرى .هذا تطور �إيجابي
لأن��ك تعلم �أن��ه قبل ع��ام�ين فقط مل
يكن هناك حوار ،ومل تكن هناك مثل
هذه االت�صاالت على الإطالق».
و�أ�� � �ض � ��اف “لكن ب��ال �ن �� �س �ب��ة لبقية
اجل��وان��ب ،للأ�سف ال ميكن احلديث
�سوى عن �سلبيات فقط يف العالقات
الثنائية .و�صلنا �إىل م�ستوى متدن
للغاية� .إنها يف الواقع يف احل�ضي�ض».
وجت� ��ري رو� �س �ي��ا ت��دري �ب��ات ع�سكرية
م�شرتكة مع رو�سيا البي�ضاء ،اجلارة
ال���ش�م��ال�ي��ة لأوك��ران �ي��ا .وق��ال��ت وزارة
ال ��دف ��اع ال��رو� �س �ي��ة �إن م �ق��ات�لات من
طراز �سوخوي �سو 30-نفذت دوريات
م�شرتكة على احلدود بني رو�سيا

ا�ستبيان يك�شف موقف الأمريكيني من ق�ضية هيالري و «رو�سيا غيت»
•• وا�شنطن-وكاالت

ك�شف ا�ستطالع جديد للر�أي ،ت�أييد
ن�سبة كبرية م��ن الدميقراطيني
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق يف اح� �ت� �م ��ال ت� ��ورط
هيالري كلينتون بق�ضية التدخل
ال��رو� �س��ي يف ان �ت �خ��اب��ات الرئا�سة
الأمريكية عام  .2016وا�ستطلع
اال��س�ت�ب�ي��ان ،ال ��ذي �أج � ��راه معهد
“تكنوميرتيكا” ل�ل���س�ي��ا��س��ة يف
ن�ي��وج��ر��س��ي ال�شهر امل��ا� �ض��ي� ،آراء
� 1308أمريكيا ،ب�ش�أن التحقيق
ال ��ذي �أج � ��راه امل���س�ت���ش��ار اخلا�ص
جون دورهام ،عن التدخل املزعوم
لرو�سيا يف احلملة الرئا�سية لعام
.2016
وق � � � � ��ال ق � � ��راب � � ��ة  66يف امل� �ئ ��ة
مم ��ن ��ش�م�ل�ه��م اال� �س �ت �ط�ل�اع من
ال��دمي�ق��راط�ي�ين� ،إن �ه��م يعتقدون
•• عوا�صم-وكاالت

ه ��ل اق �ت�رب ��ت احل � � ��رب ،ه ��ل تندلع
احل��رب ،ب�ين ت�أكيد وا�شنطن ،ونفي
رو�سيا ،وتباين املواقف الدولية من
الأزم ��ة املت�صاعدة ،حت��ول��ت الأنظار
�إىل كييف ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل حمور
التوازن الدويل ،ملعرفة نهاية الأزمة
��س�ل�م�اً �أو ح��رب �اً ،يف حم��اول��ة لقراءة
التطورات والتداعيات املحتملة ،على
العالقات الدولية يف العقود املقبلة.
ووف ��ق ��ص�ح��ف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم�س
االث� �ن�ي�ن� � ،ض��اع��ف ت �ن��اق ����ض ال � ��ر�ؤى
وامل��واق��ف ،امل�شهد غمو�ضاً وتعقيداً،
ب�ين م��ن ي ��ؤك��د �أن احل ��رب �أ�صبحت
م�س�ألة حم�سومة ،ووقت لي�س �أكرث،
وب�ي�ن م��ن ي�ستبعد االح �ت �م��ال مل��ا له
من تداعيات خطرية ،على الفائزين
واخلا�سرين على حد �سواء ،بعد نهاية
الأزمة.
حرب م�ستحيلة
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ق ��ال ع �م��ر �أنهون
يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” �إن
االن�ت���ش��ار وامل �ن ��اورات الع�سكرية من
رو�سيا وال��والي��ات املتحدة وحلفائها
�شكلت عالمات وا�ضحة على الت�صعيد
ال��ذي قد ي��ؤدي �إىل عمل ع�سكري يف
نهاية املطاف.
ول �ك ��ن ذل� ��ك مل مي �ن��ع �أن � �ه� ��ون ،من
ا��س�ت�ب�ع��اد اح �ت �م��ال احل ��رب لأن ��ه “يف
ظل جميع الإمكانات والتكنولوجيا
املتاحة حالياً� ،ستكون احل��رب خياراً
خ��ا� �س��راً جل�م�ي��ع الأط � ��راف ع�سكرياً
واقت�صادياً وغري ذلك».
ويو�ضح ال�ك��ات��ب� ،أن ح�سابات الربح
واخل �� �س ��ارة ال ت �ت��وق��ف ع �ل��ى ال ��دول

�أن ��ه م��ن امل�ه��م �أن يحقق املدعون
ال �ع��ام��ون م��ع ه �ي�ل�اري كلينتون
لدورها يف ف�ضيحة “رو�سيا غيت”
جنبا �إىل جنب مع كبار م�ست�شاري
حملتها االنتخابية.
ك� ��ذل� ��ك دع� � ��ا  91يف امل � �ئ� ��ة من
اجلمهوريني يف نف�س اال�ستطالع،
و 65يف املئة من امل�ستقلني �أي�ضا
�إىل ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع ه �ي�لاري على
وج ��ه ال �ت �ح��دي��د ،ح���س�ب�م��ا ذك ��رت
�صحيفة “نيويورك بو�ست».
وب� � � �ّي� � � ��نّ  66يف امل � � � �ئ� � � ��ة م ��ن
ال ��دمي �ق ��راط �ي�ي�ن امل �� �ش ��ارك�ي�ن يف
اال�ستطالع �أنه ي�ؤيدون التحقيق
م��ع ه�ي�لاري ل��دوره��ا يف حماولة
رب ��ط ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق دونالد
ت��رام��ب بق�ضية تدخل الكرملني
يف االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة �سنة
 .2016ووج ��ه دوره� ��ام بالفعل
املعنية م�ب��ا��ش��رة ب��امل��واج�ه��ة امل�سلحة
م��ن امل�ع���س�ك��ري��ن ،ال �غ��رب��ي م��ن جهة
والرو�سي من جهة �أخ��رى ،بل متتد
�إىل دول �أخ� ��رى ،لي�ست يف مقدمة
املعنيني ب��احل��رب� ،أو امل �ع��ارك ،ولكن
ت�أثرها بالأحداث� ،سي�ساهم يف مزيد
م��ن ال�ت��وت��ر وامل �� �ش��اك��ل ،م��ن ذل��ك �أن
“البلدان غري املتورطة ب�شكل مبا�شر
يف الأزم � � ��ة ،ع � ��ادة م ��ا ت �ك��ون الأ�شد
ت �� �ض��رراً .وه �ن��ا ،ت �ب��دو ت��رك �ي��ا مثا ًال
جيداً ،ذلك �أن��ه يف ظل اقت�صاد يرزح
بالفعل حتت وط ��أة �ضغوط �شديدة،
ف��إن العقوبات املفرو�ضة على رو�سيا
�ست�ؤثر �سلباً على الفوائد االقت�صادية
لرتكيا ،التجارة ،والغاز ،وال�سياحة.
ورمب��ا ت�شتعل �أي�ضاً خالفات جديدة
ب�ي�ن ت��رك �ي��ا م��ن ن��اح �ي��ة ،وال ��والي ��ات
املتحدة وبع�ض احللفاء الآخرين من
ناحية �أخرى».
من �أوكرانيا �إىل ال�شرق الأو�سط
من جهتها اعتربت �صحيفة “العرب”
�أنه �إذا قرر الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني املغامرة واجتياح �أوكرانيا ،ف�إنه
�سيي�ضع العامل على حافة حرب عاملية
ثالثة ،ي�ق��ول م��راق�ب��ون �إن��ه ال ميكن
ال�ت�ك�ه��ن ب�ت��داع�ي��ات�ه��ا ال �ت��ي �ستطال
دول العامل بن�سب متفاوتة مبا فيها
البعيدة جغرافياً عن �ساحة احلرب
مثل منطقة ال�شرق الأو�سط.
ون �ق �ل��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة ع� ��ن اجل �ن��رال
الأم��ري �ك��ي �إري ��ك ك��وري�لا �أن “غزو
رو��س�ي��ا لأوك��ران �ي��ا ��س�ي��ؤدي �إىل عدم
ا�ستقرار �أو��س��ع يف ال���ش��رق الأو�سط،
مبا يف ذلك يف �سوريا” ،و�أ�ضاف “�إذا
غزت رو�سيا �أوكرانيا ،فلن ترتد فلن
ت�ت�ردّد يف لعب دور املف�سد يف �سوريا

ات �ه��ام��ات مل �ق��اول حملة هيالري،
�إي�غ��ور دانت�شينكو ،بتهمة الكذب
ب �� �ش ��أن امل �� �ص��ادر وراء م ��ا ي�سمى
مب�ل��ف “�ستيل” ال ��ذي ��س��اع��د يف
جتميعه ،والذي حاول من خالله
ت���ص��وي��ر ت��رام��ب ع�ل��ى �أن ��ه عميل

يف ال�ك��رم�ل�ين .ويف ذات ال�سياق،
وجهت ملايكل �سو�سمان ،ال�شريك
القانوين ال�سابق للم�ست�شار العام
حل�م�ل��ة ه �ي�ل�اري ،م ��ارك �إليا�س،
يف �سبتمرب املا�ضي ،تهمة الكذب
ب �� �ش ��أن ع�م�ل��ه يف ح�م�ل��ة كلينتون
ب�ش�أن خمطط يربط ترامب ببنك
رو��س��ي .وكجزء من التحقيق مع
�سو�سمان ،قال دورهام �إنه اكت�شف
�أن حملة كلينتون الرئا�سية لعام
 2016دفعت ل�شركة “للت�سلل”
�إىل خوادم يف �أبراج ترامب والبيت
الأبي�ض ملحاولة ربطه برو�سيا.
وم � ��ن ب �ي�ن ال �ن �ت��ائ��ج الرئي�سية
الأخرى ال�ستطالع الر�أي �أن 76
يف املئة من الأمريكيني يريدون
ت �ن �ح �ي��ة حم��ام �ي��ة امل ��دع ��ي العام
مرييك جارالند ماجي جودالندر
من حتقيق دوره��ام ب�سبب �صراع

�شخ�صي حمتمل ميثله زوجها،
م�ست�شار الأم��ن القومي بـالبيت
الأب� � �ي� � �� � ��ض ،ج� �ي ��ك �� �س ��ول� �ي� �ف ��ان،
ال ��ذي ورد ذك ��ره يف الئ�ح��ة اتهام
�سو�سمان.
وكانت هيالري قد خ�سرت ال�سباق
ن �ح��و ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض مرتني،
الأوىل يف ع ��ام  ،2008عندما
خ �� �س��رت االن �ت �خ��اب��ات الداخلية
يف احل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي ل�صالح
باراك �أوباما ،واملرة الثانية عندما
خ�سرت يف االنتخابات العامة �أمام
امل��ر� �ش��ح اجل �م �ه��وري ت��رام��ب عام
.2016
وق��ال��ت ه�ي�لاري �إن�ه��ا ل��ن ترت�شح
جم��ددا لأي من�صب �سيا�سي بعد
ه ��زمي ��ة ع� ��ام  ،2016ال� �ت ��ي مل
تكن متوقعة .لكن م�ست�شار �سابقا
لزوجها ،الرئي�س الأم�يرك��ي بيل

ك �ل �ي �ن �ت��ون ق� ��ال �أخ �ي ��را “تغيريا
جيدا” ق ��د ح � ��دث ،م �ت��وق �ع��ا �أن
ه �ي�ل�اري ��س�ت�خ��و���ض االنتخابات
الرئا�سية لعام � 2024إذا خ�سرت

�أوكرانياُ ...نذر مواجهة �أم �صراع جبابرة

هل العامل على حافة حرب عاملية ثالثة ؟

�أي�ضاً» .ول��ن تتوقف التداعيات على
ال�شرق الأو�سط والإقليم ،عن ذلك،
ب��ل مي�ك�ن�ه��ا �أن ت�ت�ح��ول �إىل تهديد
ا�سرتاتيجي من نوع �آخ��ر “و�ستكون
امل�ن�ط�ق��ة ع�ل��ى م��وع��د م��ع نق�ص حاد
يف �إم��دادات �سال�سل الغذاء� ،إذ توجه
�أك�ثر م��ن  40%م��ن �شحنات الذرة
وال�ق�م��ح ال�سنوية م��ن �أوك��ران �ي��ا �إىل
ال�شرق الأو�سط �أو �أفريقيا».
وي �ق ��ول امل �ح �ل��ل ال ��زراع ��ي يف معهد

ب��ري��ك ث��روث �أليك�س �سميث ،ح�سب
ال�صحيفة� ،إن “التهديدات ل�صادرات
القمح الأوك��ران�ي��ة ت�شكل �أك�بر خطر
على الأم��ن الغذائي العاملي ،م�شرياً
�إىل �أن � � ��ه يف  2020ج � ��اء ن�صف
ال �ق �م��ح امل �� �س �ت �ه �ل��ك يف ل� �ب� �ن ��ان ،من
�أوك��ران �ي��ا ،وي���س�ت��ورد ال�ي�م��ن ،وليبيا
ع �ل��ى ال � �ت� ��وايل  22و % 43من
�إجمايل ا�ستهالكهما من القمح من
�أوك��ران �ي��ا» .وت�ضيف ال�صحيفة� ،أن

احلرب املحتملة متثل كابو�ساً �إن�سانياً
و�أم �ن �ي �اً ،والأخ �ط��ر ف�ي�ه��ا� ،أن �آثارها
االقت�صادية قد تهدد العامل ب�أ�سره،
“بدءاً م ��ن ت ��أث�ي�ره ��ا ع �ل��ى �أ�� �س ��واق
احلبوب ،و�صو ًال �إىل �أ�سواق الطاقة.
ومن املرجح �أن تت�أثر �أ�سواق الطاقة
الأوروب� �ي ��ة ب���ش�ك��ل ك�ب�ير �إذا حتولت
التوترات �إىل �صراع.وتعتمد �أوروبا
ع�ل��ى رو��س�ي��ا للح�صول ع�ل��ى حوايل
 35%م��ن ال �غ��از الطبيعي ،وي�أتي

معظمها من خالل خطوط الأنابيب
التي تعرب بيالرو�سيا ،وبولندا� ،إىل
�أملانيا ون��ورد �سرتمي ،2ال��ذي يذهب
مبا�شرة �إىل �أملانيا ،وغريها من خالل
�أوكرانيا».
�ضرب من اخليال
�أم��ا يف �صحيفة “الريا�ض” فيعترب
ع �ل ��ي اخل �� �ش �ي �ب ��ان� ،أن “الق�ضية
الأوك��ران �ي��ة ت�شكل م���س��رح�اً جديداً

الإدارة احل ��ال �ي ��ة يف انتخابات
ال�ت�ج��دي��د ال�ن���ص�ف��ي .وق ��ال ديك
م ��وري� �� ��س �إن اح� �ت� �م ��ال تناف�س
هيالري وترامب �أم��ر حمتمل يف

االنتخابات الرئا�سية املقبلة� ،إذا
مل يحقق الدميقراطيون جناحا
يف ان�ت�خ��اب��ات ال�ت�ج��دي��د الن�صفي
املقررة يف نوفمرب املقبل.

ل �ت �ن ��اف �� ��س ي �ف �ت �ق��د �إىل ال� �ت� �ك ��اف� ��ؤ
الأيديولوجي ،ويجرب �أمريكا ب�شكل
غري مبا�شر على �إع��ادة ح�ساباتها يف
معايري القوة و�آليات خلق التكتالت
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي �أ� �ص �ب �ح��ت ت �ط��ل من
ال�ب��واب��ة الأم��ام�ي��ة للنظام العاملي”،
ما يجعلها �أق��رب �إىل ن�سخة جديدة
م ��ن احل � ��رب ال� � �ب � ��اردة ب�ي�ن رو�سيا
و�أمريكا� ،أكرث من املدخل حلرب بني
الدولتني ،العتبارات عدة� ،أبرزها �أن
“فكرة االنت�صار يف حرب بني قوتني
ن ��ووي �ت�ي�ن ه ��و � �ض ��رب م ��ن اخل �ي ��ال،
فاجلميع �سيخ�سر ،ولذلك ف�إن احلرب
ت��دور ب�شكل مبا�شر ح��ول احل�سابات
اال�سرتاتيجية واجليو�سيا�سية ،ولي�س
�أكرث من ذلك ،عرب ا�ستخدام الأدوات
االقت�صادية وهذا ما ي�ؤكده اخلرباء،
ول ��ذل ��ك م ��ن امل �ه ��م ا� �س �ت �ب �ع��اد فكرة
احل��رب ب�شكلها الع�سكري التقليدي
لأن�ه��ا خ�ي��ار نهائي حا�سم �ستنعك�س
�آثاره على العامل �أجمع».

ع �ل��ى جم� ��رد ك��اه��ن يف م �ع �ب��د ،ومع
ذل��ك ي�سعى بايدن و�إدارت ��ه لإر�ضائه
وردم �أخ�ط��ائ��ه ،و�إر� �س��ال الأم ��وال له،
وحت�ق�ي��ق ط�م��وح��ه ال �ن��ووي ال ��ذي ال
ي�ستحقه ،ويف الوقت نف�سه يريد �سيد
البيت الأبي�ض� ،أن ينت�صر على بوتني
ابن �أعرق �أجهزة املخابرات يف العامل،
وه��و ال�سيا�سي املحرتف ال�ق��ادر على
ال �� �س�ير ع �ل��ى ح �ب��ال ال �� �س �ي��ا� �س��ة بكل
�سال�سة .وي�ستبعد ال���س��اع��دي جناح
الواليات املتحدة الأمريكية يف الفوز
على رو��س�ي��ا يف الأزم ��ة بينهما ،ذلك
لأن “ق�صة ال�تراج��ع الأم��ري �ك��ي مل
ت �ب��د�أ يف �أوك��ران �ي��ا ،ف�ه��ي م��ن �سلمت
ال� �ع ��راق لل��إره��اب �ي�ي�ن ،وم ��ن �سلمت
ال �� �ص��وم��ال ،و�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وليبيا
للفو�ضى ،ووا�شنطن هي التي ابتلعت
مقتل دبلوما�سييها يف بنغازي الليبية
خ�لال ف�ترة اخل��ري��ف ال�ع��رب��ي ،وهي
م��ن قتل ج�ن��وده��ا امل��اري�ن��ز يف بريوت
�أول الثمانينات امليالدية ،ويف نهاية
الأم � � ��ر � �س �ج �ل �ت �ه��ا ك �ل �ه��ا � �ض��د قاتل
جمهول تدينه نهاراً ،وتتفاو�ض معه
� �س��راً يف ف �ن��ادق ن��ائ�ي��ة داخ ��ل البلدان
الأوروبية».
ومع ذلك ي�ضيف الكاتب� ،أنه حتى لو
جنحت وا�شنطن ،يف جل��م طموحات
مو�سكو ،ف��إن�ه��ا يف امل�ق��اب��ل ل��ن حتقق
�أي م�ك���س��ب ا� �س�ترات �ي �ج��ي مب ��ا �أنها
على وعك�س ما تريد� ،ستفتح بذلك
“الطريق وا��س�ع��ا �أم ��ام ب�ك�ين ،وك�أن
الأزم ��ة يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا ه��ي �أزمة
� �ض��رورة ،ف��ال�ع��امل �إث��ر ت��راج��ع قيادة
�أمريكا �أ�ضحى يف حاجة ملحة لأزمة
ك�ب�رى ت�ع�ي��د �إن �ت��اج حت��ال �ف��ات ،وقيم
�سيا�سية ،وحدود �أمنية ،ت�ؤ�س�سها قوى
عظمى جديدة تعيد التوازن للعامل».

خا�سرة يف احلالتني
وم��ن جانبه ويف �صحيفة “عكاظ”
يت�ساءل حممد ال�ساعد “�أين �ستقف
�أم��ري �ك��ا ب �ع��د �أوك ��ران� �ي ��ا� ،إذ يذهب
الكثري �إىل �أن ال ح��رب هناك ،وامنا
ف��ر���ض �إرادة �سينت�صر فيها بوتني،
ك �م��ا ان �ت �� �ص��ر يف ال� �ق ��رم ،ف�أوكرانيا
لي�ست كوبا ،وال بايدن هو كيندي وال
امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية والأمنية احلالية
ت�شبه تلك امل�ؤ�س�سات العميقة التي
كانت حتكم �أمريكا وقتها» .وت�ساءل
ال�ساعد �أي���ض�اً “كيف ميكن تف�سري
غ��رق ال�ع�م�لاق الأم��ري�ك��ي �إىل �أذنيه
يف م �ف��او� �ض��ات ع�ب�ث�ي��ة م��ع الرجعي
امل��ا� �ض��وي خ��ام �ن �ئ��ي ،ال� ��ذي ال يزيد

األربعاء  16فبراير  2022م  -العـدد 13470

الفجر الريا�ضي

Wednesday 16 February 2022 - Issue No 13470

17
19
19

 23فعالية ريا�ضية دولية وجمتمعية يف دبي نهاية الأ�سبوع

تت�صدر بطوالت �سوق دب��ي احلرة
للتن�س قائمة الفعاليات الريا�ضية
التي تقام يف نهاية الأ�سبوع اجلاري
والتي تت�ضمن تنظيم  23فعالية
ريا�ضية دولية وتناف�سية متنوعة
ت �ق��ام ب��ال �ت �ع��اون م��ع جم�ل����س دبي
ال��ري��ا��ض��ي وت �ت��وزع يف ك��اف��ة �أرجاء
دب��ي ،وت�شهد م�شاركة وا�سعة من
خمتلف اجلن�سيات والأعمار.
ب�ط��والت ��س��وق دب��ي احل��رة للتن�س
ال�ت��ي ت�ق��ام خ�لال ال�ف�ترة م��ن 14
�إىل  26ف�براي��ر اجل� ��اري ،ت�شهد
ه ��ذا ال �ع��ام يف ن�سختها الثالثني
م�شاركة نخبة م��ن �أف�ضل العبي
ال �ت �ن ����س يف ال� � �ع � ��امل ،يتقدمهم
ن��وف��اك دجوكوفيت�ش ح��ام��ل لقب
ال�ب�ط��ول��ة خ�م����س م ��رات وامل�صنف
رقم واحد عامل ًيا� ،إىل جانب العديد
م��ن الأب �ط��ال ،وي���ش��ارك يف بطولة

ال�سيدات �أب��رز الالعبات يف العامل
من بينهن  9العبات م�صنفات من
الع�شر الأوائ��ل يف العامل و 17من
قائمة �أف�ضل  20العبة يف العامل،
وم �ن �ه��ن  5الع �ب��ات ح���ص�ل��ن على
اللقب من قبل.
وي �ن �ظ��م جم �ل ����س دب� ��ي الريا�ضي
"مغامرات حتا لل�سيدات" يف وادي
حتا ،وتبد�أ الفعاليات من ال�ساعة
�صباحا بفعالية (هايكنغ)
ال�ساد�سة
ً
ب��ال �� �س�ي�ر ع �ل��ى الأق� � � � ��دام وت�سلق
اجلبال يتبعها جتديف بالكاياك يف
بحرية �سد حتا ،وتتاح امل�شاركة يف
الفعالية جلميع الن�ساء من عمر
� 16إىل � 60سنة ،كما ينظم نادي
دب��ي ال ��دويل للريا�ضات البحرية
يوم ال�سبت  19فرباير �سباق حتا
للتجديف الواقف والكاياك ،الذي
يقام يف بحرية �سد حتا.
وتختتم يوم اخلمي�س  17فرباير
مناف�سات الن�سخة ال�ساد�سة من

بطولة ال�سلم للدراجات الهوائية،
وذلك ب�إقامة ال�سباق الثامن وهو
�سباق ع��ام اخلم�سني ال�صحراوي
الثاين للإماراتيني واملقيمني.
وت�ت��وا��ص��ل م�ن��اف���س��ات الن�سخة الـ
 13م��ن بطولة الك�أ�س الذهبية

عقدت �إدارة و�شركات نادي الإمارات
اجتماعها برئا�سة يو�سف عبد اهلل
البطران رئي�س جمل�س �إدارة نادي
الإم� � ��ارات وب�ح���ض��ور ول �ي��د حممد
عبد الكرمي النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الإدارة ،والأع �� �ض��اء خلف
�سامل ب��ن عنرب ،عبد اهلل �إبراهيم
ال �ط��وي��ل ،ي��و��س��ف ع�ل��ي البلو�شي،
جمال �أحمد القر�صي ،ثاين �سامل
ال�شحي ،من�صور ح�سني �إبراهيم،
�شيخة ح�سني علي �آل علي وذلك يف
قاعة املغفور له ب�إذن اهلل �سعود علي
م�صبح النعيمي.
ورح � � ��ب رئ �ي �� ��س جم �ل ����س الإدارة
ب��الأع���ض��اء وق��دم ال�شكر نيابة عن
املجل�س �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ

��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ل�ل�احت ��اد حاكم
ر�أ���س اخليمة و�سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخل�ي�م��ة وال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �صقر
القا�سمي رئي�س النادي على الدعم
الكبري ال��ذي ح��ازه املجل�س خالل
ال�ف�ترة املا�ضية وع�ل��ى التوجيهات
الدائمة ل�ل�إدارة ب�ضرورة االهتمام
واالرت � �ق� ��اء ب��ال �� �ش �ب��اب والريا�ضة
والتطوير من قدراتهم.
وت� � �ن � ��اول االج � �ت � �م ��اع ا�ستعرا�ض
التقارير اخلا�صة مب�سرية الفريق
الأول وامل ��راح ��ل ال���س�ن�ي��ة و�ألعاب
ال�ق��وى وامل��ال�ي��ة واللجنة الثقافية
والإع�لام�ي��ة والفعاليات الن�سائية

ودرا� � �س � ��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات القادمة
لتطوير منظومة العمل الإداري
بالنادي.
كما ت�ضمن االجتماع الت�أكيد على
�أه�م�ي��ة �إع �ط��اء الأول��وي��ة للعمل يف
امل��رح �ل��ة ال �ق��ادم��ة ل�ل�ف��ري��ق الأول
واحتياجاته والوقوف خلف الفريق
ب �ت��وف�ي�ر ج �م �ي��ع ع �ن��ا� �ص��ر الدعم
ال�ل�ازم ��ة ل �ل �خ��روج ب �� �ص��ورة طيبة
يف �سلم الرتتيب وال�ت�ق��دم للأمام
لإ�سعاد جماهري النادي التي تنتظر
من الإدارة والفريق تقدمي ال�صورة
التي تليق با�سم النادي.
ومت خالل االجتماع الإ�شادة بالعمل
الكبري على م�ستوى املراحل ال�سنية
و�ألعاب القوى والإجن��ازات الالفتة

•• دبي-الفجر:

ل �ل �ب��ول��و ال �ت��ي ت���س�ت�م��ر ح �ت��ى يوم
ال�سبت  5م��ار���س املقبل وي�شارك
فيها ثمانية ف��رق ه��ي :الإم ��ارات،
غنتوت� ،أبوظبي ،احلبتور ،زيدان،
اي��ه ام ،بنجا�ش ،وذئ��اب دب��ي كافو،
يتناف�سون يف  20مباراة على ملعب

نادي ومنتجع احلبتور للبولو.
وي�ست�ضيف ن ��ادي دب��ي لأ�صحاب
ال �ه �م��م ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل للقو�س
وال �� �س �ه��م لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م دبي
 ،2022خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن 19
�إىل  27ف�براي��ر مب�شاركة 226

الع � ًب��ا والع �ب��ة م��ن  41دول ��ة من
خمتلف قارات العامل.
وت� �ق ��ام ب �ط��ول��ة الإم� � � � ��ارات لقفز
احل ��واج ��ز يف ن � ��ادي دب� ��ي للبولو
وال�ف��رو��س�ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع احتاد
الإم� � � ��ارات ل�ل�ف��رو��س�ي��ة و�سباقات
اخليول ،وي�شارك فيها  200فار�س
م��ن خمتلف اجلن�سيات والأعمار
وامل�ستويات الفنية ،يتناف�سون على
م��دار � 4أي��ام وتختتم ال�سبت 19
فرباير.
وتنطلق مناف�سات الن�سخة  12من
حتدي �سبين�س دبي  92للدراجات
الهوائية يف مدينة دبي الريا�ضية،
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع احت� � ��اد الإم� � � ��ارات
ل�ل��دراج��ات الهوائية وحت��ت مظلة
االحت � � � � ��اد ال � � � � ��دويل ل � �ل� ��دراج� ��ات
ال�ه��وائ�ي��ة و��ض�م��ن ب�ط��ول��ة جراند
ف ��ون ��دو ال �ع��امل �ي��ة ،ومي �ت��د مل�سافة
 92ك �ي �ل��وم�ترًا ،وي �ت ��أه��ل 20%
م��ن املناف�سني الأوائ ��ل يف ال�سباق

للم�شاركة يف ال�سباق النهائي من
بطولة جراند فوندو العاملية الذي
ت�ست�ضيفه �إيطاليا �شهر �سبتمرب
املقبل.
ويقام �سباق برامي ميديكال �سنرت
لل�صغار الذي يندرج حتت �سباقات
� �س �ب �ي �ن ����س دب � ��ي  92ل� �ل ��دراج ��ات
ال �ه��وائ �ي��ة ،وي�ن�ظ��م يف ا� �س �ت��اد دبي
ال��دويل للكريكت ،كما يقام �سباق
ج��ي ب��ي �آي الإم� � ��ارات للدراجات
ال� �ه ��وائ� �ي ��ة يف م �� �ض �م��ار ال� �ق ��درة
ل � �ل ��دراج ��ات ال� �ه ��وائ� �ي ��ة مبحمية
املرموم ،ويقام �سباق ت��اون �سكوير
ل �ل �ج��ري ي� ��وم ال �� �س �ب��ت يف حديقة
جممع ت��اون �سكوير ال�سكني على
�شارع القدرة ،وتقام بطولة البادل
تن�س لل�شركات اخلا�صة يف املدر�سة
ال�سوي�سرية ال��دول �ي��ة يف منطقة
اجل � ��داف ،وت �ق��ام ب �ط��ول��ة �سايتك
ل �ب �ن��اء الأج� ��� �س ��ام يف م �� �س��رح مول
الإمارات.

على م�ستوى النتائج وامليداليات
مم ��ا ي� ��ؤك ��د ع �ل��ى امل �ج �ه��ود الكبري
امل �ب��ذول م��ن امل���س��ؤول�ين ع�ل��ى هذه
الفرق والعمل اجلاد واملميز والذي
اثمر اختيار ما يقارب  10العبني
للمنتخبات ال�سنية ملختلف املراحل
و�أي �� �ض �اً ��ص�ع��ود ف��ري�ق��ا  17و 16
ع��ام �اً ل�ك��رة ال �ق��دم ل ��دوري النخبة
وت �� �ص��در ف��ري �ق��ا  15و  13عاماً
ملجموعتهما يف ال� ��دوري  ،ك�م��ا �أن
ف��ري��ق �أل �ع��اب ال �ق��وى ح�ق��ق املركز
الأول يف بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��دول��ة وه ��ذا بحد
ذات� ��ه �إجن � ��از ل�ل�ع�م��ل امل �خ �ل ����ص من
جميع القائمني على الفرق ال�سنية
م��ن �إدارة و�أج� �ه ��زة �إداري � ��ة وفنية

ولوج�ستية ،كما مت خالل االجتماع
الإ�شادة بحرفية واحرتافية العمل
يف امل��رك��ز الإع�لام��ي وال ��ذي �ساهم
يف �إب��راز خمتلف فعاليات و�أن�شطة
النادي بال�صورة املميزة التي ترتقي
ب��ال �ن��ادي ،ووج ��ه االج �ت �م��اع ر�سالة
�شكر كذلك لفريق �سفريات نادي
الإم� ��ارات الن�سائي برئا�سة عارفة تتوافد للت�سجيل بالنادي من جميع
ال�ف�لاح��ي والإ� �ش��ادة بالعمل الذي ال �ف �ئ��ات ال���س�ن�ي��ة � �ش �ب��اب ونا�شئني
حت�ق��ق ل�غ��اي��ة الآن مم��ا ي ��ؤك��د على و�أ�شبال ودرا�سة كذلك �إ�ضافة بع�ض
الر�سالة املجتمعية للنادي ودوره الأل � �ع� ��اب اجل ��دي ��دة يف ال� �ن ��ادي يف
يف ال�ت�ف��اع��ل م��ع خمتلف الأح ��داث القريب العاجل ل��زي��ادة ا�ستقطاب
والربامج املتنوعة.
ال�شباب واالهتمام ب�ألعابهم والتي
و�أو�صى االجتماع على درا�سة �إن�شاء تعود بالفائدة عليهم وعلى النادي
م�ل�اع��ب ف��رع �ي��ة ج ��دي ��دة للفئات وتوفر لهم املكان املنا�سب ملمار�سة
ال�سنية نظراً للأعداد الكبرية التي ري��ا��ض��ات�ه��م ال �ت��ي ت���س��اع��ده��م على

تطوير قدراتهم وحتتويهم .
وق � ��ال ي��و� �س��ف ال �ب �ط��ران يف ختام
االج �ت �م ��اع ��ات� :إن االدارة �سوف
ت�سعى اىل و�ضع �أ�س�س وبرامج من
�أجل النهو�ض بكافة �ش�ؤون النادي
و�ستكون هناك اجتماعات متوا�صلة
مل ��ا ف �ي��ه خ �ي�ر وم �� �ص �ل �ح��ة ال� �ن ��ادي
ومنت�سبيه وجماهريه و�أكد يو�سف
البطران �أن �أب��واب النادي مفتوحة

�إدارة و�شركات نادي الإمارات تعقد اجتماع ًا ناق�ش
م�ستجدات م�سرية كرة القدم وبرامج و�أهداف النادي

وت �ق��ام ب�ط��ول��ة ف�براي��ر لل�شطرجن
ال���س��ري��ع يف ن ��ادي دب��ي لل�شطرجن
وال�ث�ق��اف��ة ي��وم��ي ال���س�ب��ت والأح ��د
 19و 20فرباير ،وحتدي فرباير
لك�أ�س البولو يف ن��ادي دبي للبولو
والفرو�سية خالل الفرتة من 19
�إىل  26ف�ب�راي��ر ،وال�ن���س�خ��ة 14
من بطولة جممع دبي لال�ستثمار
ل�ل���ش��رك��ات اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي ت�ق��ام يف
م��در��س��ة جم�م��ع ال���س�لام مبنطقة
الطوار .1
وت� �ن� �ظ ��م ب� �ط ��ول ��ة ج� ��ول� ��ف نيوز
لأ�ستاذة ال�ب��ادل تن�س يف �أكادميية
وورل��د ب��ادل مبنطقة القوز وتقام
على م��دار يومي ال�سبت والأحد،
وينطلق يف ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح
الأحد �سباق جي �إل �إل للرتايثلون
يف جزر ديرة ،و�سباق ميدان للجري
يف امل �� �ض �م��ار مب� �ي ��دان للجولف،
و�سباق �سبين�س جل��ري العائلي يف
واحة دبي لل�سيليكون.

لكل جماهريه وحمبي النادي ويف
�أي وقت.
وخ� �ت ��م �أ�� �ش� �ك ��ر زم �ل�ائ� ��ي �أع �� �ض ��اء
جم��ال ����س � �ش��رك��ات الإدارات على
اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي يبذلونها
واحل�ضور الف ّعال واليومي ملتابعة
الأع �م��ال املنوطة بهم وال ��ذي يدل
ع �ل��ى م���س�ت�ق�ب��ل م �ط �م �ئ��ن للكيان
الإماراتي.

الإمارات للتحكيم الريا�ضي ي�ستعر�ض  14حمورا يف الدورة التدريبية للمحكمني واملوفقني

•• دبي-وام:

نظم مركز الإم ��ارات للتحكيم الريا�ضي دورة تدريبية للدفعة الثانية
للموفقني واملحكمني ،مبقره يف دبي على م��دار � 3أي��ام ا�ستعر�ضت 14
حم��وراً لعدد م��ن املو�ضوعات القانونية والإج��رائ�ي��ة املختلفة اخلا�صة
بالتحكيم الريا�ضي وكافة مراحله.
وت �ع��ددت امل�خ��رج��ات ال �ـ  26ل�برن��ام��ج ال ��دورة ال�ت��ي ح��ا��ض��ر ب�ه��ا ك��ل من
الدكتور جمال ال�سميطي والدكتور معتز عفيفي ،وناق�شت اخت�صا�صات
مركز الإم ��ارات للتحكيم الريا�ضي وف�ق�اً للقانون االحت ��ادي رق��م 16
لعام  ،2016والتعريف بالقانون الريا�ضي والأنظمة الأ�سا�سية حيث
ت�ضمنت املخرجات فهم دور التحكيم الريا�ضي و�أه��داف��ه ،وتو�ضيح دور
التحكيم ودور الق�ضاء يف املنازعات الريا�ضية ،وكيفية الرد على الدفع
بعدم اخت�صا�ص املركز ،وقاعدة حظر اللجوء للق�ضاء لنظر املنازعات
الريا�ضية.
كما �شملت املخرجات كيفية �إدارة اخل�صومة التحكيمية ،وكيفية التحقيق
يف الدعوى و�إدارة اجلل�سات ،وكيفية اختيار القاعدة القانونية ال�صحيحة
يف املنازعة الريا�ضية ،والتفرقة بني القواعد الداخلية والدولية ،وقواعد
ليك�س ا�سيبورتيف ،وامل�ب��ادئ القانونية ال���ص��ادرة م��ن حمكمة التحكيم
الريا�ضية الدولية " كا�س " ،وحاالت تطبيق القواعد الدولية يف الريا�ضة

على املنازعات الوطنية ،وفهم و�أهمية امليثاق الأوملبي والقواعد الدولية،
ومعرفة الأنظمة املعمول بها من قبل االحت��ادات الوطنية ،والقوانني
الريا�ضية للألعاب والهيكلة الريا�ضية.
و�شهدت خمرجات حما�ضرة القواعد الإجرائية ملركز الإمارات للتحكيم
الريا�ضي ��ش��رح ط��رق العمل على ال�ق��واع��د الإج��رائ �ي��ة ،و�آل �ي��ات اختيار
املحكمني ،واال�ستقالل واحلياد ،وواجب الإف�صاح عن اال�ستقالل واحلياد،
ورد املحكم ،وتنحي املحكم ،وطلب التحكيم ،ووثيقة التحكيم،و جل�سة
اال�ستماع ،و�إجراءات اال�ستئناف ،وحجية حكم التحكيم ال�صادر من املركز،
والقوة التنفيذية حلكم حتكيم املركز.
وت�ضمنت حم��ا��ض��رة ال�ع�ق��ود ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي �أل �ق��اه��ا ال��دك �ت��ور جمال
ال�سميطي خم��رج��ات  5حم��اور ه��ي ماهية ال�ع�ق��ود ال��ري��ا��ض�ي��ة ،حقوق
والتزامات الالعبني والأندية ،تعديل العقود� ،إنهاء العقود الريا�ضية،
واملنازعات يف العقود الريا�ضية .و�أك��د �سعادة �ضرار بالهول نائب رئي�س
مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي �أن ا�ستمرارية عقد الدورات التدريبية
للمحكمني واملوفقني �سوا ًء اجل��دد �أو احلاليني ،تعد من �أه��م اجلوانب
التي يحر�ص املركز على حتقيقها من �أجل تطبيق مفهوم التعلم امل�ستمر
والوقوف على �أف�ضل املمار�سات يف اجلانب التحكيمي باملجال الريا�ضي،
ون�شر مبادئ ال�شفافية والعدالة و�إجن��از �أعمال املنازعات املختلفة ،مبا
يعود بالفائدة املرجوة على كافة الأطراف.
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«زوارق �أبوظبي» ت�ستعد للمو�سم اجلديد مبع�سكر تدريبي على كورني�ش العا�صمة
•• �أبوظبي -وام:

يبد�أ فريق �أبوظبي للزوارق ال�سريعة بنادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات
البحرية مع�سكرا تدريبيا خا�صا يف العا�صمة �أبوظبي من �أجل اال�ستعداد
للبطوالت العاملية والدولية والتحديات التي �سي�شارك فيها يف الأ�شهر
املقبلة ،وعلى ر�أ�سها بطولة العامل لزوارق الفورموال ،1وبطولة العامل
لزوارق الفورموال ،2وبطولة العامل لزوارق الفورموال – 2حتدي 24
�ساعة وبطولة العامل لزوارق الفورموال . 4
وت�ستمر تدريبات فريق الفورمول  1ال��ذي ي�ضم ثاين القمزي و�شون

18

ت��ورن �ت��ي ،وف��ري��ق ال �ف��ورم��وال  2ال ��ذي ي�ضم را� �ش��د ال�ق�م��زي ومن�صور
امل�ن���ص��وري ،ودراج� ��ي ال �ف��ورم��وال �� 4س��امل ال�ي��اف�ع��ي و�أح �م��د الرميثي،
بالإ�ضافة ت�سابقي حتدي � 24ساعة وهم فالح املن�صوري ورا�شد الطاير
وحممد املحريبي ورا�شد الرميثي حتى �أول �أ�سبوع من مار�س املقبل.
و�أعلن نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية يف بيانه ال�صادر اليوم
�أن امل�سار التدريبي �سي�أخذ موقعه على كا�سر الأمواج يف العا�صمة �أبوظبي
حيث تقام التمارين ب�شكل يومي خالل الفرتة ال�صباحية ،بالتن�سيق مع
اجلهات امل�س�ؤولة حر�صا على ت�أمني وجتهيز املكان ،و�أن امل��درب جيدو
كابليني ي�شرف على التدريبات للمو�سم الثامن على التوايل منذ تويل

املهمة يف  ،2014بالإ�ضافة �إىل الطاقم الفني اخلا�ص بالفريق.
وك��ان فريق �أبوظبي ق��د متكن م��ن ح�صد لقب بطولة ال�ع��امل لزوارق
الفورموال  ،2واملركز الثاين يف بطولة العامل للفورموال – 2حتدي
� 12ساعة ولقب احل��رك��ات اال�ستعرا�ضية يف بطولة العامل للدراجات
املائية ،وثاين وثالث بطولة العامل لزوارق الفورموال ، 1وثاين وثالث
بطولة العامل للإك�س كات لينهي املو�سم بثمان من�صات تتويج يف اللوحة
اخلتامية لكل بطولة.
وميتلك فريق �أبوظبي ور�شة عمل خا�صة به يف منطقة النادي البحري،
بالإ�ضافة �إىل ور�شة عمل �أخرى يف �إيطاليا يتم ا�ستخدامها كمع�سكر يف

الفرتات ال�صيفية وقبل البطوالت �أي�ضا.
من جهته توجه �أحمد ث��اين الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي
�أبوظبي للريا�ضات البحرية الع�ضو املنتدب بال�شكر �إىل ال�شيخ حممد
ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة ال�ن��ادي ،و�أو�ضح
�أن الفريق الإماراتي ي�سعى يف م�شاركته الدولية احلالية �إىل املناف�سة
على املراكز الأوىل يف كل البطوالت التي يخو�ضها .وقال�" :ستتوا�صل
التدريبات يف الفرتة القادمة و�ستكون هناك متابعة مل�ستوى الفريق
من خ�لال التمارين واللياقة وم��ا يقدمه املت�سابقني ل�ضمان الإعداد
والتجهيز ب�أف�ضل �صورة.

بعثة الإمارات تتوجه �إىل البحرين اجلمعة
للم�شاركة يف �ألعاب غرب �آ�سيا الباراملبية

•• دبي-وام:

جت��ري ح��ال�ي��ا ال�ت�ح���ض�يرات وو�ضع
اللم�سات الأخ �ي�رة ق�ب��ل �سفر بعثة
منتخبنا الوطني لأ��ص�ح��اب الهمم
ململكة البحرين ال�شقيقة ي��وم بعد
غ ��دٍ اجل �م �ع��ة ل�ل�م���ش��ارك��ة يف دورة
�أل� �ع ��اب غ ��رب �آ� �س �ي��ا ال �ث��ال �ث��ة والتي
تنطلق مناف�ساتها خالل الفرتة من
 26 - 20فرباير اجلاري.
وع� �ق ��د اجل� �ه ��از ال �ف � ّن ��ي والإداري
والطبي للبعثة اجتماعاً تن�سيقياً
مل� �ن ��اق� ��� �ش ��ة � � �س �ي�ر اال�� � �س� � �ت� � �ع � ��دادات
والرتتيبات النهائية للم�شاركة يف
الدورة.
وي�ض ّم ال��وف��د امل���ش��ارك يف البطولة
 65الع � �ب � �اً والع � �ب� ��ة يخو�ضون
مناف�سات � 6ألعاب فردية هي �ألعاب
القوى ،والبوت�شيا ،ورفعات القوى،
وال��ري���ش��ة ال�ط��ائ��رة وك��رة الطاولة،
وكرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة
على م�ستوى الألعاب اجلماعية.

و� �ش �ه��د االج� �ت� �م ��اع ح �� �ض��ور ذيبان
�سامل امل�ه�يري الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة
الباراملبية الوطنية الذي �أعرب عن
ثقته وتقديره جلميع �أع�ضاء الوفد
املنطلق للبحرين ،و�أ ّكد على الدعم
الكامل من قبل اللجنة الباراملبية
للم�شاركة املرتقبة ،ترجمة للرعاية
امل �� �س �ت �م��رة م ��ن ال �ق �ي ��ادة الر�شيدة
لريا�ضات �أ�صحاب الهمم يف الدولة.
وقال املهريي ":نثق يف قدرة �أ�صحاب
الهمم على رفع راية الوطن يف هذا

املحفل مثلما عودونا فيما �سبق من
بطوالت ،ودورات �إقليمية ودولية..
ننتظر منكم ال�ع�م��ل ب�ج� ّد وتفاين
الع �ت�لاء من�صات ال�ت�ت��وي��ج وح�صد
امل��زي��د م��ن امليداليات على اختالف

�ألوانها وكتابة تاريخ جديد يف �سج ّل
�ألعاب غرب �آ�سيا".
من جهته �أ ّكد جمعة النعيمي مدير
بعثة منتخباتنا الوطنية امل�شاركة يف
ال��دورة �أن البعثة على �أمت جاهزية

الآن ل�ت�ح�ق�ي��ق م �� �ش��ارك��ة متميزة
و�إجن � ��از ي�ل�ي��ق ب ��أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ..
وق ��ال" :نحر�ص على العمل بروح
الفريق الواحد ،والتمثيل امل�شرف،
من �أجل العودة بنتائج �إيجابية".

وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ت��وم��ا���س جاجنل
الرئي�س التنفيذي ل�شركة بوريالي�س
ال��راع��ي لأن���ش�ط��ة وب��رام��ج اللجنة
الباراملبية الوطنية الإم��ارات �ي��ة" :
يف ظ��ل ا��س�ت�م��رار ال���ش��راك��ة القوية
م ��ن خ �ل��ال �� �ص� �ن ��دوق بوريالي�س
االج �ت �م��اع��ي وال �ل �ج �ن��ة الباراملبية
الإم ��ارات � �ي ��ة ،ت�ت�م�ن��ى ك ��ل التوفيق
لأ�صحاب الهمم يف دورة �ألعاب غرب
�آ�سيا الثالثة ،التي �ستقام يف فرباير
 2022يف البحرين.
و�أ�ضاف :كلنا يف بوريالي�س فخورين
ب��ال���ش�غ��ف وال� ��روح ال��ري��ا��ض�ي��ة لدى
فر�سان الإمارات من �أ�صحاب الهمم
و��س�ع��داء ب��دع��م م�سريتهم للنجاح،
م��ن منطلق م�س�ؤوليتنا املجتمعية
جت��اه فئة نعتز بها جميعا ،ونتمنى
لهم التوفيق يف املناف�سات و�صعود
من�صات التتويج".
وجت� � ��ري ا�� �س� �ت� �ع ��دادات املنتخبات وك� ��ان م��ن �أب ��رزه ��ا دخ� ��ول منتخب ذل��ك املع�سكر ه��و امل��رح�ل��ة النهائية
امل �� �ش��ارك��ة يف ال � ��دورة ب��ال �ت��وازي مع ك ��رة ال��ري���ش��ة ال �ط��ائ��رة يف مع�سكر لال�ستعدادات قبل ال�سفر للمنامة
ال �ت �ح �� �ض�ي�رات الإداري � � � ��ة والفنية بنادي دب� ّ�ي لأ�صحاب الهمم ليكون مبا�شرة.

ُتقام البطولة يومي  17و  19فرباير 2022

احتاد الإمارات للبولو يطلق �أول بطولة بولو للأ�شبال يف الإمارات
�أعلن احتاد الإمارات للبولو �أم�س عن
�إط�ل�اق الن�سخة الأوىل م��ن بطولة
ب��ول��و ل�ل�أ� �ش �ب��ال يف دول� ��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة حتت �إ�شراف االحتاد،

وال �ت��ي م��ن امل �ق��رر �أن ت�صبح حمطة و ُت �ق��ام ال�ن�ه��ائ�ي��ات يف  19ف�براي��ر يف
ثابتة يف روزنامة البولو الإماراتي.
منتجع ونادي احلبتور للبولو ابتدا ًء
ُت َّ
نظم البطولة يف ن�سختها الأوىل على م��ن ال�ساعة الثالثة ع���ص��راً .ب�إمكان
م ��دى ي��و َم�ي�ن ،ح�ي��ث تنطلق يف  17ج�م�ي��ع ال��راغ �ب�ي�ن ح �� �ض��ور املباريات
فرباير يف نادي دبي للبولو والفرو�سية برفقة عائالتهم و�أ�صدقائهم.
ٌ
فتيان وفتيات
اب �ت��دا ًء م��ن ال�ساعة ال��راب�ع��ة ع�صراً� ،سي�شارك يف البطولة

دون ��س��ن اخل��ام���س��ة ع �� �ش��رة .وت�ضم
ال�ف��رق الأرب �ع��ة امل�شاركة الع�ب�ين من
الإمارات والأرجنتني واململكة املتحدة
و�أملانيا.
ويف ه ��ذا الإط� � ��ار ،ق ��ال حم�م��د خلف
احل�ب�ت��ور ،رئي�س جمل�س �إدارة احتاد

ا� �ش �ت �ع��ل دمي� ��ار دي � � ��روزان يف الربع
الأخري من مواجهة فريقه �شيكاغو
ب��ول��ز �أم � ��ام � �س��ان �أن �ت��ون �ي��و �سبريز،
ل�ي���س� ّ�ج��ل �أرب �ع�ي�ن ن�ق�ط��ة يف املباراة
وي �� �س��اه��م يف ف� � ��وزه 109-120
�ضمن مناف�سات دوري ك��رة ال�سلة
الأم�يرك��ي للمحرتفني فيما و�ضع
بروكلني نت�س حداً ل�سل�سلة من 11
هزمية توالياً بفوزه  85-109على
�ساكرامنتو كينغز.
دخل �شيكاغو الربع الأخ�ير مت�أخراً
بفارق �ست نقاط ،لكن دي��روزان كان
حا�ضراً م�سج ً
ال  11نقطة من �أ�صل
 13لفريقه ال ��ذي ع��اد ب��ذل��ك �إىل
التقدم.
ق��ال ال�لاع��ب ال�ب��ال��غ  32ع��ام �اً �إنه
ح ��اول ال�ب�ق��اء ه��ادئ �اً ط ��وال الوقت،
خ���ص��و��ص�اً يف ال��رب��ع ال�ث��ال��ث عندما
تفوق �سبريز .24-32
و�أو� � �ض� ��ح "بالو�صول �إىل الربع
الأخ �ي��ر ،ف � ��إن �أول��وي �ت��ي الرئي�سية
هي الفوز ب�أي ثمن .عليك �أن تفهم

نقطة� ،إ��ض��اف��ة �إىل  12نقطة لأيو
دو�سومنو.
وق� ��اد ل ��وين ووك� ��ر م���س� ّ�ج�ل��ي فريق
�سان �أنتونيو بر�صيد  21نقطة بعد
دخوله من مقاعد البدالء ،و�أ�ضاف
دوغ ماكديرموت وديجاونتي موراي
 19نقطة لكل منهما ،فيما �سجل
كيلدون جون�سون وجايكوب بولتل
 13نقطة لكل منهما �أي�ضاً ل�صالح
��س�ب�يرز� ،أم ��ام ح�شد م��ن 21100
م�شجع يف "يونايتد �سنرت".
واف�ت�ق��د ب��ول��ز خل��دم��ات جن�م��ه زاك
الفني للمباراة الثانية على التوايل،
ب�سبب �إ�صابة يف ركبته الي�سرى.
�سجل كايل كوزما
ويف مباراة �أخرىّ ،
 23نقطة 17 ،منها يف الربع الثالث،
ليقود فريق وا�شنطن ويزاردز للفوز
 94-103على ديرتويت بي�ستونز
ال ��ذي خ���س��ر م �ب��ارات��ه ال�ث��ام�ن��ة على
التوايل.
و�أ� �ض��اف كنتافيو�س كالدويل-بوب
 16نقطة ،فيما �أحرز ديني �أفديا

 12نقطة و 15متابعة هي الأعلى
يف م �� �س�يرت��ه م ��ع وا� �ش �ن �ط��ن ال ��ذي
ف��از مب�ب��ارات�ين ف�ق��ط م��ن �آخ ��ر 11
خا�ضها.
و� �س �ج��ل � �ص��دي��ق ب� ��اي  24نقطة،

•• دبي – الفجر:

الإم � � � � ��ارات ل �ل �ب��ول��و" :ي�س ّرين �أن
ت���س�ت���ض�ي��ف دول� ��ة الإم � � ��ارات واحت ��اد
ال �ب��ول��و �أول ب �ط��ول��ة ل �ل �ب��ول��و لفئة
النا�شئني حتت �إ�شراف االحتاد .نحن
ملتزمون بتعزيز ريا�ضة البولو لدى
جميع الفئات العمرية ،وه��ذه لي�ست

�سوى اخلطوة الأوىل".
ملمار�سة هذه الريا�ضة".
ً
�أ�ضافُ " :تعتبرَ امل�شاركة يف البطوالت واخ�ت�ت��م ق��ائ�لا�" :سيوا�صل االحتاد،
الر�سمية ع�ن���ص��راً �أ��س��ا��س�ي�اً يف تطور ب���ص�ف�ت��ه ال�ه�ي�ئ��ة ال �ن��اظ �م��ة لريا�ضة
الالعبني .نتطلع �إىل تعريف الن�شء ال �ب��ول��و يف دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
ال �� �ص��اع��د ع �ل��ى ري��ا� �ض��ة ال �ب��ول��و منذ امل�ت�ح��دة ،ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ريا�ضة ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة م��ن �أج ��ل جمتم ٍع
نعومة �أظفارهم ،وخلق روح احلما�سة البولو يف الإم��ارات ،متا�شياً مع ر�ؤية �أكرث �سالمة و�سعادة".

 40نقطة لديروزان وبروكلني يعود �أخري ًا لالنت�صارات
املباراة ب�أكملها .من ال�صعب اخلروج
بالكرة و�أن تكون ع��دوان�ي�اً وحتاول
الت�سجيل".
و�أ� �ض��اف "عليك �أن ت�ق��وم بت�شريح
اللعبة� .أجمع البيانات طوال املباراة،
ويف الربع الرابع متكنت من فهم كل
�شيء".
و�سجل دي��روزان  30نقطة �أو �أكرث
يف ��س�ب��ع م �ب��اري��ات م�ت�ت��ال�ي��ة ،وحقق
رق �م �اً ق�ي��ا��س�ي�اً م��ع ف��ري�ق��ه مبباراته
ال�ساد�سة على ال�ت��وايل التي ي�سجل
فيها  35نقطة على الأقل ،متخطياً
الأ�سطورة مايكل ج��وردان يف مو�سم
.1997-1996
وق��ال م��درب �شيكاغو بيلي دونوفان
تعليقاً على �أداء ديروزان �إن "امل�س�ألة
ل �ي ����س ف �ق��ط ال �ت �� �س �ج �ي��ل ،وه� ��و �أم ��ر
رائع ،بل �أي�ضاً ذكاء كرة ال�سلة الذي
ميتلكه وخربته ،ومدى دهائه".
و�أ� � � �ض � ��اف امل��ون �ت �ي �ن �ي �غ��ري نيكوال
ف��و� �ش �ي �ف �ي �ت ����ش  25ن �ق �ط��ة و16
متابعة ،بينما �سجل كوبي وايت 24

الأع �ل��ى ل ��دى ب�ي���س�ت��ون��ز ،ف�ي�م��ا كان ومل ي�ك��ن ك��اي��د ك��ان�ب�ن�غ�ه��ام� ،أف�ضل
امل���س�ج�ل�ين ب�ي�ن ال�ن��ا��ش�ئ�ين يف دوري
جلريميي غرانت  14نقطة.
وه� � ��ذه ه ��ي اخل� ��� �س ��ارة ال ��رق ��م  45امل�ح�ترف�ين ،ع�ل��ى ق��در ال�ت��وق�ع��ات يف
لبي�ستونز هذا املو�سم يف مقابل  12املباراة مع  12نقطة فقط.
وب�ق��ي دي�تروي��ت بي�ستونز م��ن دون
فوزاً.

ت�سجيل لأك�ث�ر م��ن �أرب ��ع دق��ائ��ق يف
نهاية الربع الرابع.
ويف نيويورك� ،سجل �سيث كوري 23
نقطة يف �أول ظهور له مع بروكلني
ن�ت����س ال ��ذي �أن �ه��ى �سل�سلة م��ن 11
هزمية متتالية ،ب�ف��وزه 85-109
على �ساكرامنتو كينغز.
و��س��اع��د ك ��وري ب��روك�ل�ين يف حتقيق
انت�صاره الأول منذ ف��وزه على �سان
�أنتونيو يف  21كانون الثاين-يناير،
ف�أحرز ع�شراً من  18ت�سديدة ،بينها
ثالث من م�سافة بعيدة ،وحقق �سبع
متابعات وخم�س متريرات حا�سمة.
م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى�� ،س�ج��ل ��س��ي جاي
م ��اك ��ول ��وم  23ن �ق �ط��ة ل �ي �ق��ود نيو
�أورليانز بيليكانز للفوز على �ضيفه
تورونتو رابتورز .90-120
ويف ل��و���س �أجنلي�س� ،سجل تريان�س
مان  25نقطة وهو �أعلى ر�صيد له
ه��ذا امل��و��س��م ،لي�ساهم يف ف��وز لو�س
�أجنلي�س كليربز على غولدن �ستايت
ووريرز .104-119

وع �ل��ى م �ق �ل��ب �آخ� � ��ر�� ،س�ي�غ�ي��ب جنم
فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز اجلديد
جيم�س هاردن عن مباراة كل النجوم
"�أول �ستار" نهاية الأ�سبوع احلايل
ب���س�ب��ب الإ�� �ص ��اب ��ة ،وف ��ق م ��ا �أعلنت
رابطة الدوري.
و�سيحل ج��اري��ت �أل�ي�ن الع��ب ارتكاز
ك �ل �ي �ف�ل�ان��د ك ��اف ��ال� �ي�ي�رز يف فريق
ل �ي�ب�رون ج�ي�م����س ب� ��د ًال م��ن ه ��اردن
ال ��ذي ان�ت�ق��ل �إىل �سفنتي �سيك�سرز
الأ�سبوع املا�ضي بعد �صفقة مدوية
من بروكلني نت�س.
وق ��ال �سفنتي �سيك�سرز �إن ه ��اردن
�سيغيب �أي �� �ض �اً ع��ن �آخ ��ر مباراتني
ل�ل�ف��ري��ق ه��ذا الأ� �س �ب��وع ق�ب��ل مباراة
"�أول �ستار"� ،ضد بو�سطن �سلتيك�س
�أم ����س ال �ثل��اث��اء وم �ي �ل��ووك��ي باك�س
حامل اللقب اخلمي�س.
ال يزال هاردن يتعافى من �إ�صابة يف
الع�ضلة اخللفية للفخذ �أبعدته عن
ال�ع��دي��د م��ن امل�ب��اري��ات م��ع بروكلني
نت�س هذا املو�سم.
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خ�سارة قاتلة لبلباو �أمام مايوركا
�أحلق ريال مايوركا اخل�سارة الأوىل ب�أتلتيك بلباو يف خم�س مباريات
يف ال��دوري الإ�سباين لكرة القدم ،بفوز قاتل على �ضيفه � 2-3ضمن
ختام مناف�سات املرحلة الرابعة والع�شرين .وكان بلباو عو�ض ت�أخره
بهدفني يف ال�شوط الأول لينجح يف معادلة النتيجة يف الثاين ويبدو يف
طريقه اىل اخلروج بنقطة ،قبل �أن يتلقى هد ًفا قاتال يف الدقيقة .88
وو�صل �أتلتيك اىل املباراة يف �أعقاب �سل�سلة من ثماين مباريات من دون
هزمية يف جميع امل�سابقات ،بينها �أربع يف الدوري ،وكان ميني النف�س
يف االقرتاب �أكرث من املقاعد الأوروبية� .إال �أن ر�صيد النادي البا�سكي
جتمد عند  34نقطة يف املركز الثامن بعد خ�سارة �أوىل يف ،2022
على بعد �أربع نقاط من �آخر املراكز االوروبية ،وخم�س عن بر�شلونة

ال��ذي يحتل �آخ��ر مراكز دوري االبطال .ودخ��ل بلباو اىل املباراة بعد
تعادله  1-1على �أر�ضه اخلمي�س يف ذه��اب ال��دور ن�صف النهائي من
ك�أ�س �إ�سبانيا �ضد فالن�سيا ،عل ًما �أن��ه �أزاح ري��ال مدريد وبر�شلونة يف
الدورين ال�سابقني و�أق�صاهما من امل�سابقة .وت�سبب �أون��اي نونيي�س
بركلة جزاء �إثر عرقلته بابلو مافيو ،انربى لها �سالفا �سي ِف ّيا بنجاح
بعد �أن �سددها يف منت�صف املرمى كاد احلار�س �أن يبعدها (.)22
و��ض��اع��ف ال �ن��ادي ال �ق��ادم م��ن اجل��زي��رة ال��واق�ع��ة ��ش��رق ال�ب�لاد تقدمه
بهدف جميل ،بعدما مرر الكو�سويف فيدات موريكي كرة بر�أ�سه نحو
�أنخل روديغي�س �أمام املرمى ،فالتف حول نف�سه وتابعها بيمناه "على
الطائر" اىل ميني احلار�س �أوناي �سيمون (.)30

وقل�ص راوول غار�سيا ال�ف��ارق لل�ضيوف بعدما و�صلته عر�ضية اىل
منت�صف املنطقة من يوري بري�شي�شي تابعها بي�سراه يف املرمى (.)59
و�سرعان ما ع��ادل فريق امل��درب مار�سيلينو النتيجة عندما �سقطت
الكرة �أم��ام �أليك�س بريينغري من ركنية وهو �أم��ام خط املرمى ،نكزها
بكعب قدمه يف ال�شباك ( .)61وبينما كانت املباراة تتجه اىل التعادل،
و�صلت الكرة �إىل الياباين تاكيفوزا كوبو بعد بلبلة �إث��ر ركنية نحو
القائم الأمين� ،سددها يف ال�شباك ارتدت من القائم نحو ظهر �سيمون
لتعود �أدراجها �إىل داخل املرمى بهدف عك�سي من احلار�س يف فريقه
( .)88ورفع مايوركا ر�صيده �إىل  26نقطة يف املركز اخلام�س ع�شر
بعد فوز ثانٍ توال ًيا.

حممد بن را�شد بن حممد يتوج �أبطال «النخبة» لل�صيد بال�صقور
•• دبي -وام:

توج ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،الفائزين ب�أ�شواط
"النخبة" ال�ت��ي ت�ع��د الأق ��وى وم���س��ك خ�ت��ام م��و��س��م ب �ط��والت ف ��زاع لل�صيد
بال�صقور ،والتي �أقيمت �ضمن بطولة فخر الأجيال لل�صيد بال�صقور ،ونظمها
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.
وقام ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،أم�س يف اخليمة
الذكية يف منطقة ال��روي��ة بدبي ،بتتويج �أ�صحاب امل��راك��ز الثالثة الأوىل يف
الأ�شواط ال�ستة التي تناف�س فيها نخبة ال�صقارين بـ  203طيور التي حققت
�أف�ضل النتائج يف الأ��ش��واط التي �أقيمت خالل مو�سم بطوالت ف��زاع لل�صيد

بال�صقور "التلواح" ،وحتديداً بطولة فخر الأجيال.
�شهد التتويج� ،سعادة ع�ب��داهلل ح�م��دان ب��ن دمل��وك ،الرئي�س التنفيذي ملركز
حمدان بن حممد لإحياء ال�تراث ،ورا�شد اخلا�صوين مدير �إدارة البطوالت
يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ،و�سويدان بن دميثان رئي�س اللجنة
املنظمة للبطولة.
وتقدم �سعادة عبداهلل حمدان بن دملوك ،الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان بن
حممد لإحياء الرتاث ،بال�شكر �إىل ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،على ت�شريفه احلدث وتف�ضله بتكرمي الفائزين ،وهو ما يرتجم دعم
القيادة الر�شيدة الالحمدود للريا�ضات الرتاثية عموما وال�صيد بال�صقور
على وجه التحديد ،وحتفيز الأجيال املتعاقبة على تبني املوروث ال�شعبي من

خالل هذه البطوالت التي متنحهم الفر�صة لإبراز قدراتهم و�صقلها يف بيئة
متكاملة ،حيث ن�سعى يف املركز لتطوير بطوالت فزاع لل�صيد بال�صقور �سنوياً،
و�إدخال كل ما هو جديد ومتطور فيها ،حتى �أ�صبحت هذه البطوالت واحدة
من الأبرز يف املنطقة والعامل.
وعلى �صعيد النتائج ،حقق "�أف  "3املركز الأول بقيادة ال�صقار خليفة �أحمد
بن جمرن يف �شوط ال�شيوخ ف��رخ ،يليه فريق "�إم  "7بقيادة ال�صقار �سلطان
مرخان ،وباملركز الثالث "�أف  "3بقيادة ال�صقار �سهيل الكندي.
ويف �شوط ال�شيوخ جرنا�س ،جاء الظفرة باملركزين الأول والثاين بقيادة ال�صقار
يراح عبيد الكتبي ،وباملركز الثالث "�إف  "3بال�صقار �سهيل الكندي.
ويف �شوط العامة مفتوح ف��رخ ،ج��اء �أو ًال �أم�ين بن عبداهلل امل�لاح من اململكة

العربية ال�سعودية ،يليه فريق دبي بقيادة ال�صقار بطي �أحمد بن ال�شيخ جمرن
باملركزين الثاين والثالث.
ويف �شوط العامة مفتوح جرنا�س ،حقق فريق دبي بقيادة ال�صقار بطي �أحمد
ب��ن ال�شيخ جم��رن امل��رك��ز الأول ،يليه خالد نا�صر الهاجري باملركز الثاين،
و�سيف جمال احلريز باملركز الثالث.
ويف �شوط العامة مُالك فرخ ،حقق را�شد �سعيد املن�صوري املركز الأول ،يليه
نا�صر بطحان املن�صوري ب��امل��رك��ز ال �ث��اين ،وث��اين ع�ب��داهلل الفال�سي باملركز
الثالث.
ويف �شوط العامة مُالك جرنا�س ،حقق ثاين عبداهلل الفال�سي ،املركزين الأول
والثاين ،يليه حمد �أحمد بن ال�شيخ جمرن باملركز الثالث.

وذلك يوم  19فرباير اجلاري .
و �سيجتمع جنوم لعبة التن�س معا عرب عدد من املباريات الودية الرتفيهية
 ،حيث �ستقام مباراة ودية مزدوجة لفئة الرجال يتناف�س فيها كل من العب
التن�س الأمريكي جون ماكرنو ،احلا�صل على  77لقباً يف الفئة الفردية،
وال�لاع��ب الربيطاين الكندي غريغ رو�سيد�سكي ،حامل  18لقباً منها
 15لقباً يف الفئة الفردية ،و 3يف الفئة املزدوجة� ،ضد الالعب الهولندي
ريت�شارد كرايت�شك ،احلا�صل على  20لقباً منها  17يف الفئة الفردية ،و3
يف الفئة املزدوجة ،والأ�سرتايل مارك فيليبو�سي�س ،الذي يحمل  14لقباً
منها  11يف الفئة الفردية ،و 3يف الفئة امل��زدوج��ة ،وذل��ك م�ساء يوم 19

فرباير اجلاري .
وتقام يف اليوم التايل مباراة ترفيهية لفئة الرجال ،ويتناف�س خاللها كل
من العب التن�س الإي��راين الفرن�سي املخ�ضرم من�صور بهرامي ،والالعب
الفرن�سي فابري�س �سانتورو ،ال�ستعرا�ض مواهبهما يف لعبة التن�س �أمام
اجلمهور املتحم�س يوم  20فرباير�-شباط اجلاري.
و ح�ضور هذه املباريات متاح لزوار �إك�سبو  2020دبي ،و�سيتم تنظيمها
يف �إك�سبو �سبورت�س �أرينا ،وهو مكان متعدد الأغرا�ض ي�ست�ضيف جمموعة
مثرية من الأحداث الريا�ضية وجل�سات اللياقة البدنية ويقع خلف حديقة
اليوبيل مبا�شرة.

قالت املتزجلة الرو�سية ال�شابة كاميال فالييفا �إنها "مرهَقة نف�سياً" بعد �أيام
من ف�ضيحة ف�شلها يف اختبار املن�شطات ،يف وقت ت�ستعد للم�شاركة يف الربنامج
الق�صري للمناف�سات الفردية لل�سيدات يف �أوملبياد بكني ال�شتوي �أم�س الثالثاء.
وخ ّيم قرار حمكمة التحكيم الريا�ضية ("كا�س")االثنني على الأوملبياد ،مع
�إعالنها ال�سماح لفالييفا بامل�شاركة يف املناف�سات الفردية.
و�أكدت كا�س رفع الإيقاف امل�ؤقت عن الريا�ضية املتزحلقة على اجلليد والبالغة
 15عاماً من قبل وكالة مكافحة املن�شطات الرو�سية (رو�سادا) ،معتربة �أن
حرمانها من امل�شاركة قبل الت�أكد من حيثيات الق�ضية ،من �ش�أنه �أن ي�سبب لها
�ضرراً "ال ميكن �إ�صالحه" .وا�ست�شهدت املحكمة بـ"ظروف ا�ستثنائية" ،مبا يف
ذلك و�ضع فالييفا كـ"�شخ�ص حممي" ،وبعبارة �أخرى �أنها قا�صر.
لكن يف �أعقاب هذا القرار� ،أعلنت اللجنة الأوملبية الدولية �إنه لن يكون هناك
من�صة تتويج لت�سليم ميداليات التزلج الفردي لل�سيدات ،يف حال كانت فالييفا
�ضمن املراكز الثالثة الأوىل .وقالت فالييفا للتلفزيون الرو�سي ليل االثنني
الثالثاء "كانت الأيام القليلة املا�ضية �صعبة للغاية بالن�سبة يل".

انطالق �أ�سبوع التن�س العاملي يف �إك�سبو  2020دبي
 19فرباير بح�ضور كبار جنوم اللعبة
•• دبي-وام:

ي�شهد �إك�سبو  2020دبي انطالق �أ�سبوع التن�س العاملي الذي ينعقد على
مدار يومي  20 19-فرباير اجلاري على �أر�ض "�إك�سبو �سبورت�س �أرينا"،
ويتناف�س خالله جمموعة م��ن جن��وم وجن�م��ات ورم��وز ريا�ضة التن�س يف
مباريات ودية ،ال�ستعرا�ض مهاراتهم ،و�إمتاع زوار احلدث الدويل .
وتنطلق الفعاليات مبباراة تن�س ن�سائية تتناف�س فيها كل من الالعبتني
الدمناركية كارولني فوزنياكي ،احلا�صلة على  30لقباً خالل م�سريتها
الريا�ضية ،والالعبة البلجيكية كيم كالي�سرتز ،التي حتمل  52لقباً،

ّ
ّ
ديوكوفيت�ش يف�ضل التغيب عن البطوالت يف حال �أجرب على اللقاح

ك�شف امل�صنف �أول عامل ًيا ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
�أن��ه لي�س �ضد ال�ل�ق��اح امل���ض��اد ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا ولكنه
ال مي��ان��ع الغياب ع��ن ال�ب�ط��والت ال�ك�برى ودورات كرة
امل�ضرب يف حال �أجرب على تلقيه.
مت ترحيل ديوكوفيت�ش م��ن �أ�سرتاليا ال�شهر املا�ضي
بعد خ�سارته معركة قانونية ،و ُم � ِن � َع م��ن امل�شاركة يف
�أوىل البطوالت الأرب��ع الكربى هذا العام ،لعدم تلقيه
اللقاح ،ما حرمه من تعزيز رقمه القيا�سي والتتويج
باللقب العا�شر يف ملبورن الذي كان من ن�صيب غرميه
الإ�سباين راف��اي��ل ن��ادال ال��ذي انفرد بالرقم القيا�سي
لبطوالت الغراند �سالم ( )21على ح�ساب ال�صربي
وال�سوي�سري روجيه فيدرر.
�� ُ�س �ئ��ل دي��وك��وف �ي �ت ����ش يف م �ق��اب �ل��ة م ��ع ه �ي �ئ��ة الإذاع� � ��ة
الربيطانية "بي ب��ي �سي"ُ ،ن���ش��رت �أم����س الثالثاء،
عما �إذا ك��ان �سي�ضحي بامل�شاركة يف ب�ط��والت مثل
وميبلدون وبطولة فرن�سا املفتوحة ب�سبب موقفه
من اللقاح.
ف�أجاب "نعم ،هذا الثمن الذي �أنا م�ستعد لدفعه"،
يف �إ��ش��ارة �إىل تخليه عن فر�صة االن�ف��راد يف الرقم
القيا�سي يف البطوالت الكربى.
قال "نويل" �إنه ال يريد �أن يرتبط باحلركات
املناه�ضة للقاح ،لكنه يدعم حق الفرد يف
االختيار "مل �أكن يومًا �ضد اللقاح"،
م�ضي ًفا �أن��ه تلقى اللقاحات
عندما ك��ان طفال "ولكن
ل � �ط ��امل ��ا دع � �م � ��ت ح ��ري ��ة
�أن ت �خ �ت��ار م ��ا ت �� �ض��ع يف
ج�سمك".
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وتابع "مبادئ اتخاذ القرار مبا يخ�ص ج�سدي �أهم من
�أي لقب �أو �أي �شيء �آخر".
ويف امل�ق��اب�ل��ة الأوىل م�ن��ذ ت��رح�ي�ل��ه م��ن م �ل �ب��ورن ،قال
"دجوكر" �إنه ي�أمل يف �أن تتغري بروتوكوالت اللقاح
و�أن "�ألعب ل�سنوات عدة �أخرى"� .أكد ابن الـ 34عامًا
�أنه منفتح على تلقي اللقاح يف امل�ستقبل "لأننا نحاول
جمي ًعا �أن جند �سو ًيا �أف�ضل حل ممكن للق�ضاء على
كوفيد" ،م�ضي ًفا "مل �أك��ن �أب �دًا �ضد اللقاح� .أفهم �أنه
عامل ًيا ،يحاول اجلميع بذل جهد كبري للتعامل مع هذا
الفريو�س ون�أمل �أن نرى نهاية لهذا الفريو�س قري ًبا".
و�أع��رب ال�صربي عن خيبته ملا ح�صل معه يف �أ�سرتاليا
ً
وحمبطا للطريقة التي انتهت بها
"كنت حقًا حزي ًنا
الأم � ��ور يف �أ� �س�ترال �ي��ا .مل ي�ك��ن الأم ��ر
�سهال" .و�أ� �ض��اف "�سبب ترحيلي
م ��ن �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا ه ��و �أن وزي ��ر
الهجرة ا�ستخدم �سلطته لإلغاء
ت�أ�شريتي ب�ن��ا ًء لت�صوره ب�أنني
قد �أخلق بع�ض امل�شاعر املناه�ضة
للقاح يف البلد �أو يف املدينة ،وهو ما
ال �أتفق معه على الإطالق".

جلنة �ش�ؤون التعليم يف املجل�س الوطني
االحتادي تناق�ش �سيا�سة الهيئة العامة
للريا�ضة يف دعم قطاع الريا�ضة بالدولة
•• �أبوظبي -وام:

وا�صلت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإعالم يف
املجل�س الوطني االحت��ادي خالل اجتماع عقدته �أم�س برئا�سة �سعادة
عدنان حمد احلمادي رئي�س اللجنة ،مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة الهيئة
العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم قطاع الريا�ضة بالدولة.
ح�ضر االجتماع يف مقر الأمانة العامة للمجل�س بدبي �أع�ضاء اللجنة،
�سعادة كل م��ن :عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة لهذا االجتماع،
والدكتورة �شيخة عبيد الطنيجي ،وعائ�شة ر�ضا البريق� ،أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي.
واطلعت اللجنة خالل االجتماع على درا�سة حتليلية خا�صة مبو�ضوع
�سيا�سة الهيئة العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم قطاع الريا�ضة بالدولة،
وق��ررت اللجنة عقد اجتماعاتها القادمة مب�شاركة اللجنة الأوملبية
الوطنية وممثلي الأندية واملجال�س الريا�ضية يف الدولة ،لالطالع على
التحديات التي تواجههم واقرتاح التو�صيات املنا�سبة .وتناق�ش اللجنة
مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم قطاع الريا�ضة
بالدولة ،وفق حماور :ال�سيا�سات والت�شريعات التكاملية لدعم وتطوير
ال��ري��ا��ض��ة ب��ال��دول��ة ،وم �ب��ادرات الهيئة يف ت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز الريا�ضات
املختلفة يف الدولة ،ومتكني الكوادر املواطنة يف القطاع الريا�ضي ورعاية
املوهوبني الريا�ضيني ،ومبادرات وبرامج الهيئة يف �ش�أن تطوير البنى
التحتية للأندية الريا�ضية ،ودور الهيئة يف بناء ال�شراكات اخلارجية
وتعزيز القدرات املالية التمويلية لالحتادات الريا�ضية.

اليوم« ..مناطق» االحتاد العربي لل�سلة
تختار نواب و�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد
•• دبي-وام:

تعقد املناطق الأربعة التابعة لالحتاد العربي لكرة ال�سلة ،اليوم الأربعاء
اجتماعات تن�سيقية الختيار ن��واب الرئي�س و�أع���ض��اء جمل�س االدارة
اجل��دي��د ل�لاحت��اد ال�ع��رب��ي ل�ك��رة ال�سلة برئا�سة ال �ل��واء /م� /إ�سماعيل
القرقاوي ،رئي�س االحتادين الإم��ارات��ي والعربي ،وال��ذي فاز بالتزكية
لرئا�سة جمل�س الدورة اجلديدة.
وتعقد اجلمعية العمومية ل�لاحت��اد العربي لكرة ال�سلة على هام�ش
�إقامة البطولة العربية للمنتخبات يف ن�سختها الـ  24حاليا يف دبي،
على �صالة ن��ادي الن�صر ،وي�سدل ال�ستار على مناف�ساتها غ��داً ب�إقامة
املباراة النهائية.
ويق�ضي نظام انتخاب جمل�س �إدارة االحتاد العربي لكرة ال�سلة ،بانتخاب
رئي�س و 4ن��واب و� 4أع�ضاء .وبعد فوز القرقاوي بالرئا�سة بالتزكية،
يتبقى انتخاب  4ن��واب و� 4أع�ضاء م��وزع�ين على املناطق اجلغرافية
الأربع للوطن العربي .وت�ضم مناطق االحتاد العربي لل�سلة  4مناطق
ه��ي اخلليج العربي وغ��رب �آ�سيا ،و��ش��رق �إفريقيا /الو�سط العربي،/
و�شمال �إفريقيا /املغرب العربي ،/ومن املقرر �أن حت�سم االجتماعات
التن�سيقية امل�ق��رر عقدها ال�ي��وم ،اختيار ك��ل منطقة لرئي�سها وع�ضو
ميثلها ،يتم ت�صعيدهم ليكونوا نوابا لرئي�س االحتاد ،و�أع�ضائه.

«مرهقة ً
فالييفا َ
نف�سيا» بعد ف�ضيحة التن�شيط

رونالدو يك�شف عن �أكرث
ما يغ�ضبه يف مان�ش�سرت
�أ��ش��ارت تقارير ريا�ضية �إىل �أن النجم الربتغايل
كري�ستيانو رون ��ال ��دو غ�ير �سعيد يف ناديه
احل ��ايل مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ،ك��ا��ش�ف��ة عن
�سبب ذلك ال�شعور لدى الالعب املنتقل من
يوفنتو�س للدوري الإجنليزي.
وق ��ال رون ��ال ��دو يف م�ق��اب�ل��ة م��ع "�سكاي
�سبورت�س"� ،إن ال�لاع �ب�ين الأ�صغر
�سنا يف مان�ش�سرت يونايتد يرف�ضون
�أح �ي��ان��ا ت�ل�ق��ي ن���ص��ائ�ح��ه ،ويف�سرون
تعليقاته على �أنها انتقادات.
و�أ�� �ض ��اف" :الالعبون النا�ضجون،
الأك�ب�ر �سنا ،ميكنهم دائ�م��ا م�ساعدة
الالعبني ال�شباب الأ�صغر �سنا".
وت ��اب ��ع" :م ّر ال�ل�اع� �ب ��ون املخ�ضرمون
ب �ت �ج��ارب ع ��دي ��دة ،ل� ��ذا ف �ع �ن��دم��ا يوجهون
للأ�صغر �سنا �أي ن�صائح ،ف�إنها �ستكون
نابعة من خربة طويلة ومواقف
حقيقية".
ون�صح النجم الربتغايل
ال�لاع �ب�ين ال���ش�ب��اب �إىل
الإمي � � � � ��ان ب� �ق ��درات� �ه ��م،
وال���س�ع��ي ب�ك��ل ق ��وة نحو
التميز ،وتقبل الن�صائح
م � ��ن غ �ي��ره � ��م ،ح�سبما
ن�ق�ل��ت �صحيفة "مريور"
الربيطانية.
وردا ع� �ل ��ى ت�صريحات
رون� � � ��ال� � � ��دو ،ق � � ��ال امل � � ��درب
ال�برت�غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو،
�إن "الدون" مل يكن يتقبل يف
�أحيان كثرية ن�صائح الالعبني
الأك� �ب ��ر � �س �ن��ا ،ح �� �س �ب �م��ا ذك ��رت
�صحيفة "مريور" الربيطانية.
و�أو�� �ض ��ح م��وري �ن �ي��و" :م�شكلتي
الرئي�سية مع رونالدو كانت عدم
تقبله االنتقاد من املدرب عندما
يع ّلق على ج��وان��ب تكتيكية من
�أج � ��ل االرت � �ق ��اء ب � � ��أداء الفريق
ككل".
وا� �س�ت�ر� �س ��ل ق ��ائ�ل�ا" :مل
يكن رونالدو يتقبل ذلك،
وك � ��ان ي� �ح ��اول دائما
�إظ�ه��ار نف�سه كما لو
�أنه يعرف كل �شيء،
وب� � � ��أن توجيهات
املدرب لن ت�ساعده
على التطور".

�أ�شهر ق�ص�ص حب الفراعنة تزامنا مع الفالنتاين
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ك�شف خبري الآثار امل�صري علي �أبود�شي�ش خبري عن �أ�شهر ق�ص�ص احلب يف م�صر القدمية ،وذلك تزامنا مع يوم
عيد احلب "الفالنتاين".
وقال �أبود�شي�ش لـ"القاهرة � ،"24إن "امل�صريني القدماء يعتربون من �أوائل ال�شعوب التي عربت عن م�شاعر
احل��ب ق��دمي��ا ،فالكثري م��ن ق�ص�ص احل��ب دون��ت على ورق ال�ب�ردي وج ��دران املقابر وامل�ع��اب��د ،حيث كانت الربه
حتحور رمزا يعترب عن احلب واحلنان ،وكان الفراعنة �شديدي التميز يف اختيار الكلمات واملعاين التي تعرب عن
حبهم ،فكلمة مر تعني احلب".
و�أ�ضاف" :من �أعظم الق�ص�ص عند الفراعنة هي ق�صة حب �إيزي�س و�أوزري�س ،والتي تعترب �أ�شهر ق�ص�ص احلب
الأ�سطورية ،حيث ع�شقت �إيزي�س زوجها �أوزوري�س وجمعت �أ�شالءه بعد وفاته وبكت عليه فكانت دموعها نهر النيل،
و�أي�ضا من بني ق�ص احلب بني امللوك وامللكات منها امللك �إخناتون وزوجته نفرتيتي".
و�أ�شار اخلبري الأثري� ،إىل �أنه "من �أ�شهر ق�ص�ص احلب يف الع�صر القدمي �أي�ضا ،ق�صة حب القزم �سنب وزوجته
فبالرغم من �أنها بج�سد عادي �إال �أنها قبلت الزواج من قزم ويظهر ال�سعادة من خالل االبت�سامة اجلميلة على
التمثال املوجود باملتحف امل�صري لهما".
وتابع" :كما �أن التماثيل امل�صرية �أظهرت ق�ص�ص حب ،مثل متثال �أمنحوتب وتي ومتثال رع حتب ونفرت ومتثال
منكاورع وزوجته والعديد من التماثيل التي تظهر عالقة احلب واملودة بني الرجل والأنثى يف م�صر الفرعونية".
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تنقذ �شخ�ص ًا من االنتحار بف�ضل عبارة على �سيارتها

عو�ضوه ب�أكرث من  3تريليونات دوالر ..فماذا فعل؟

عادت طالبة جامعية نيوزلندية �إىل �سيارتها بعد انتهاء
حما�ضراتها لتجد مالحظة مكتوبة بخط ال�ي��د على
زجاج �سيارتها الأمامي ،تو�ضح كيف �أنقذت حياة �شخ�ص
غريب دون �أن ت��دري .كانت ب��روك ال��س��ي ،البالغة من
العمر  22عامًا ،تتوقع �أن تكون املالحظة التي ر�صدتها
�شخ�صا غا�ض ًبا
يوم االثنني املا�ضي خمالفة مرورية� ،أو
ً
من الطريقة التي ركنت بها ال�سيارة ،لذلك انتزعتها
بع�صبية من الزجاج الأمامي وقادت ال�سيارة على عجل
دون �أن ت�ق��ر�أه��ا .وبعد �ساعتني توقفت ال�شابة لقراءة
الر�سالة ففوجئت مبحتواها ،حيث قال �صاحبها �إنه خرج
من منزله ينوي االنتحار ،ولكنه كان ينتظر �أي �إ�شارة
ليمتنع عن تنفيذ ما ع��زم عليه .ول��دى م��روره بجانب
�سيارة ب��روك ،ق��ر�أ ع�ب��ارة "من ف�ضلك ال تنهي حياتك
اليوم ،العامل �سيكون �أف�ضل بوجودك فيه" على مل�صق
كانت بروك قد و�ضعته على م�ؤخرة �سيارتها.
وق��ال��ت ب��روك على ح�سابها على ت��وي�تر� " :أن��ا �سعيدة
لو�ضع هذه العبارة على �سيارتي .مل �أتوقع ب�أنها �ستنقذ
ح�ي��اة �شخ�ص ما" وك��ان��ت ب ��ورك �صممت ب ��روك ،التي
عانت من بع�ض امل�شاكل النف�سية يف املا�ضي 600 ،مل�صق
خالل املوجة الأوىل لوباء كورونا يف مدينة ويلنغتون،
ب�ن�ي��وزي�ل�ن��دا ،وق ��ررت و��ض�ع�ه��ا يف ال�ع��دي��د م��ن الأماكن
التي قد يراها الآخ��رون ،يف م�سعى منها لإعطاء الأمل
للأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل نف�سية.

ح���ص��ل ب��ري�ط��اين م ��ؤخ��را ع�ل��ى ت�ع��وي����ض ك�ب�ير م��ن ��ش��رك��ة لتوزيع
الكهرباء ،بعدما ت�سببت العا�صفة "�أروين" بانقطاع التيار عن منزله
يف نوفمرب املا�ضي .ومنحت �شركة "نورثرين باورغريد" ،غاريث
هيوز �شيكا بقيمة  3تريليونات و 145مليون دوالر ،كتعوي�ض عن
االنقطاعات التي �سببتها العا�صفة "�أروين" يف التيار الكهربائي.
وح�سبما ذكرت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية ،فقد �أم�ضى هيوز من
يورك�شاير ثالثة �أيام بدون كهرباء يف نوفمرب الفائت .وبعدما تلقى
هيوز على "ال�شيك" ذو الرقم الفلكي ،توجه �إىل "تويرت" ،و�س�أل
ال�شركة �إن كانت خمطئة يف التعوي�ض الذي �أر�سلته له .وكتب هيوز
يف "تويرت"" :هل �أنتم مت�أكدون من املبلغ املر�سل يل كتعوي�ض؟ �أعلم
�أن �أربعة من جرياين ح�صلوا على مبالغ كبرية �أي�ضا كتعوي�ضات عن
انقطاع التيار الكهربائي" .وردا على من�شور هيوز� ،أعلنت �شركة
"نورثرين باورغريد" وقوعها يف خط�أ كتابي ،و�إ�صدارها �أوامر
للبنوك مبنع �صرف � 74شيكا ت�ضمن تعوي�ضات كبرية مغلوطة.
وقال متحدث با�سم �شركة توزيع الكهرباء" :مبجرد �أن حددنا اخلط�أ
الكتابي الذي نتج عن ذكر الرقم املرجعي لعداد الكهرباء ب�شكل غري
�صحيح كمبلغ خم�ص�ص للتعوي�ض ،ت�أكدنا من �إيقاف جميع �شيكات
العمالء البالغ عددها ."74

ُتطرد من الطائرة ب�سبب ح�سا�سيتها من الفول ال�سوداين

تزعم امر�أة بريطانية تعاين من ح�سا�سية قاتلة من الفول ال�سوداين،
�أنها طردت من رحلة بعد �أن �أ�صر طاقم الطائرة على تقدمي الفول
ال�سوداين لركاب الدرجة الأوىل .قالت �صويف دريرب 26 ،عامًا ،من
دوره��ام� ،إنها �أبلغت عمال �شركة �أمريكان �إيرالينز �أنها تعاين من
ح�سا�سية �ضد الفول ال�سوداين لدرجة �أنها قد تت�أثر �إذا كان متواجداً
يف م�ك��ان ق��ري��ب منها .ك��ان��ت ��ص��ويف ال�ت��ي تعمل كمهدن�سة كهرباء،
م�ت��وج�ه��ة م��ن م�ط��ار ه�ي�ثرو �إىل م�ط��ار ج��ون ك�ن�ي��دي يف نيويورك
يف دي�سمرب -ك��ان��ون الأول عندما وق�ع��ت احل��ادث��ة .عندما �أبلغتهم
بح�سا�سيتها عند البوابة ،قالت �صويف �إنها قوبلت بنظرات غريبة
و�سُ ئلت� ،إن كانت �ستت�أثر �إذا تناول النا�س من حولها الفول ال�سوداين"
و�أ�ضافت " :قالت يل �إحدى امل�ضيفات� ،إنهم لن يتوقفوا عن تقدمي
الفول ال�سوداين على منت الطائرة من �أجلك" ثم قيل لها بعد ذلك
�أن �شركة ال�ط�يران ملزمة تعاقديًا بتقدمي مك�سرات خمتلطة يف
مق�صورة الدرجة الأوىل ،لذا ف�إنهم لن ميتنعوا عن تقدميها حتت �أي
ظرف .وغردت �صويف على تويرت قائلة� ":سرعان ما حاول امل�ضيفون
وامل�ضيفات الرتاجع عن موقفهم و�أعلنوا ب�أنهم لن يقدموا الفول
ال�سوداين ،يف حماولة لطم�أنتي .ولكنهم مل يلتزموا بكالمهم"

تكت�شف �سر ًا عن عائلتها بعد �إجراء فح�ص احلم�ض النووي

ت�ساقط مئات الطيور من ال�سماء

�شهدت �سماء املك�سيك م�ؤخرا ،ظاهرة غريبة غام�ضة متثلت ب�سقوط
مئات من الطيور املهاجرة من اجلو .و�أبلغ املواطنون يف والية ت�شيواوا
�صباح يوم  7فرباير ،عن عثورهم على مئات الطيور النافقة مبنطقة
�ألفارو �أوبريغون .و�أظهرت فيديوهات مت تداولها على مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،سحابة م��ن طيور ال�شحرور ،وه��ي ت�سقط ف�ج��أة على
الأر���ض .ووقعت احلادثة الغام�ضة للطيور املهاجرة من كندا ،حيث
تق�صد املك�سيك يف ف�صل ال�شتاء ،ح�سبما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية .كذلك �أظهرت فيديوهات عمليات جمع الطيور النافقة
التي بدت بال حراك يف ال�شوارع .و�أ�شارت �صحيفة "�إل هريالدو دي
ت�شيواوا" املك�سيكية� ،إىل �أن طبيبا بيطريا �أرجع الظاهرة الغريبة �إىل
ا�ستن�شاق الطيور لأبخرة �سامة� ،أو تعر�ضها لل�صعق الكهربائي بعد
ا�سرتاحتها على �أ�سالك الطاقة ب�أعداد كبرية.

يقتل والديه وزوجته
ب�سبب ال�شابو
�شهدت حمافظة قنا يف �صعيد م�صر
مذبحة عائلية مروعة ،حيث �أطلق
�شاب النار على �أقاربه ليقتل والده
و�أم� ��ه وزوج �ت ��ه وي���ص�ي��ب �شقيقته
وزوجها .ووقعت اجلرمية يف قرية
�أبو مناع �شرق التابعة ملركز د�شنا يف
قنا ،ومرتكبها �شاب يف الع�شرينات
من عمره يتعاطى خم��در ال�شابو،
بح�سب ��ش��اه��د ع�ي��ان م��ن القرية.
وقال ال�شاهد �أدهم احلفناوي الذي
يعمل م��زارع��ا ،ملوقع "�سكاي نيوز
عربية"� ،إن مرتكب اجلرمية حممد
�إب��راه �ي��م (�� 29س�ن��ة) ال ��ذي �أطلق
النار على �أقاربه كان يخ�ضع لعالج
م��ن ت�ع��اط��ي امل �خ��درات ق�ب��ل فرتة،
ل�ك�ن��ه ع ��اد ل�ل�ت�ع��اط��ي م ��رة �أخ� ��رى.
و�أ��ض��اف �شاهد العيان �أن��ه "حينما
حاول �أفراد �أ�سرة اجلاين الإم�ساك
به و�إر�ساله مل�صحة عالج الإدمان،
�أخذ بندقية �آلية و�أطلق الر�صا�ص
على والده ووالدته وزوجته وقتلهم
على الفور ،ثم �أطلق الر�صا�ص على
�شقيقته وزوجها ف�أ�صابهما �إ�صابات
بالغة".
وعقب ارتكاب اجلرمية ،فر اجلاين
م ��ن امل ��وق ��ع واخ �ت �ب ��أ مب �ن��زل حتت
الإن �� �ش��اء يف �أر�� ��ض زراع �ي ��ة نائية،
وحينما و�صلت ال�شرطة للقب�ض
عليه �أطلق الر�صا�ص على القوات،
ف ��ردت الأخ �ي��رة ع�ل�ي��ه ب��امل �ث��ل ،مما
�أ� �س �ف��ر ع��ن م���ص��رع��ه ع �ل��ى الفور،
بح�سب م�صدر �أمني.
وذك��ر امل�صدر الأمني ملوقع "�سكاي
نيوز عربية"� ،أن تبادل �إطالق النار
م��ع امل�ت�ه��م �أ��س�ف��ر ع��ن �إ� �ص��اب��ة �أحد
�ضباط القوة الأمنية.

جي�سي �أندروز خالل ح�ضورها عر�ض ديون يل خالل �أ�سبوع املو�ضة يف نيويورك� .أ ف ب

الإفراج عن قاتل كارد�شيان باك�ستان بدافع ال�شرف
بر�أت حمكمة ا�ستئناف باك�ستانية �شقيق جنمة مواقع التوا�صل االجتماعي
قنديل بلو�ش ،التي يطلق عليها ا�سم كارد�شيان باك�ستان ،من جرمية قتلها
يف عام  2016والتي �أثارت غ�ضبا عاما وتغيريات يف القوانني التي تغطي ما
يُعرف "بجرائم ال�شرف" .وا�ست�أنف حممد و�سيم على �إدانته بالقتل واحلكم
ال�صادر �ضده بال�سجن مدى احلياة يف  .2019وقال حمامي الدفاع �سردار
حمبوب �إن حمكمة يف مدينة ملتان بو�سط ال�ب�لاد �أ�سقطت الإدان ��ة بعد
تراجع �شهود رئي�سيني عن �شهادتهم دون اخلو�ض يف تفا�صيل .و�أكد ممثل
ادعاء حكومي حكم الرباءة .وقال و�سيم �إن �أمه �أعلنت �أي�ضا يف املحكمة �أنها
عفت عنه .ومل يت�ضح ما �إذا كانت املحكمة قد �أخذت يف اعتبارها ما �أعلنته
الأم لدى �إ�صدار حكمها .وكان التعديل الرئي�سي يف القوانني التي تتعامل
مع "جرائم ال�شرف" يف باك�ستان هو �أنه ال ميكن الإفراج عن �شخ�ص بناء
على عفو من �أحد �أف��راد الأ�سرة فقط .واع�ترف و�سيم يف م�ؤمتر �إعالمي
نظمته ال�شرطة ع��ام � 2016أن��ه خنق �أخ�ت��ه البالغة م��ن العمر  26عاما
ب�سبب �أن�شطتها على و�سائل التوا�صل االجتماعي .وكانت بلو�ش قد ن�شرت
من�شورات على في�سبوك حتدثت فيها عن حماولة تغيري "العقلية النمطية
التقليدية" للنا�س يف باك�ستان .وواجهت تعديات متكررة وتهديدات بالقتل
لكنها ا�ستمرت يف ن�شر �صور ومقاطع م�صورة اعتربت ا�ستفزازية.

طفالن يحوالن املناهج الدرا�سية ال�صعبة لأفالم كارتون

بينما كان الربملان امل�صري يعكف على مناق�شة طلبات �إحاطة حول �صعوبة
منهج ال�صف الرابع االبتدائي ،كان الطفالن �أحمد ي�سري و�أحمد جمدي
منخرطان يف �إن�ت��اج �أف�ل�ام ك��ارت��ون م�ستوحاة م��ن الن�صو�ص الدرا�سية،
بهدف عر�ض املحتوى التعليمي بطريقة مب�سطة و�شيقة .خطوة املبتكرين
ال�صغريين ج��اءت كح�صاد ل��دورة تدريبية �شاركا فيها م��ؤخ��را ،ع��ن فن
الدوبالج وا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف �إنتاج حمتوى تعليمي م�شئوق،
ب�أيادي الأطفال �أنف�سهم .وك��ان منهج ال�صف الرابع االبتدائي و�شكاوى
�أولياء �أمور الطلبة من �صعوبته ،قد �أثار �أزمة يف م�صر ،و�صل �صداها �إىل
الربملان .وتقدم عدد من الربملانيني ،قبل �أيام ،بطلبات �إحاطة �ضد وزير
الرتبية والتعليم بخ�صو�ص مناهج ال�صف الرابع االبتدائي ،و�شكوا من
�صعوبته مبا يفوق ا�ستيعاب الطالب يف هذه ال�سن ال�صغرية .ويروى �أحمد
جم��دي ،الطالب يف ال�صف ال��راب��ع االبتدائي ب��إح��دى م��دار���س اللغات يف
م�صر� ،أنه �سعى ال�ستخدم تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف تب�سيط الدرو�س
املقررة على ال�صف الذي يدر�س به .ويقول الطالب يف حديث ملوقع "�سكاي
نيوز عربية"� ،إن��ه "يهتم بكل م��ا يتعلق بفنون الغرافيك والدوبالج"،
والتحق بدورات تدريبية لتنمية مهاراته ،ونحج مب�ساعدة مدربته ووالدته
يف �إنتاج حمتوى مب�سط ،وقام بعمل دوبالج لدر�س يف مادة اللغة العربية،
بهدف تقدمي حمتوى تعليمي مميز لزمالئه.

وفاة الكاتب املغربي �إدري�س اخلوري

تويف الكاتب والقا�ص املغربي �إدري�س اخل��وري م�ساء
�أم ����س الأول االث �ن�ين مب�ن��زل��ه يف ال��رب��اط ع��ن 83
ع��ام��ا ،وم��ن املنتظر �أن ي ��وارى ال�ث�رى بالعا�صمة
املغربية  .ونعى اخل��وري احتاد كتاب املغرب يف بيان
ق ��ال ف�ي��ه "بوفاة ال �ك��ات��ب �إدري �� ��س اخل � ��وري ،يكون
امل�غ��رب الإن���س��اين والإب��داع��ي والإع�ل�ام��ي ،ق��د فقد
�إن���س��ان��ا ن ��ادرا وا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ا ،وك��ات�ب��ا ك �ب�يرا ،ومبدعا
رف�ي�ع��ا وم�ل�ت��زم��ا ،و��ص��دي�ق��ا وف �ي��ا لل�شعب املغربي،
مبختلف �شرائحه الثقافية االجتماعية ،و�أح��د من
خدموا الثقافة وال�صحافة والإبداع الأدبي املغربي.
ُول��د �إدري�س اخل��وري يف العام  1939مبدينة الدار
البي�ضاء ،وع�م��ل �صحفيا ب�ج��ري��دة "املحرر" التي
حتولت الحقا �إىل "االحتاد اال�شرتاكي" .ان�ضم �إىل
احتاد كتاب املغرب يف العام  ،1968وا�شتهر خا�صة يف
جمال الق�صة الق�صرية حيث �أ�صدر عدة جمموعات
ق�ص�صية من �أ�شهرها "حزن يف الر�أ�س والقلب" يف
العام  ،1973و"ظالل" يف  ،1977و"البدايات" يف
 1980ثم "الأيام والليايل" يف نف�س العام ،و"مدينة
الرتاب" يف  ،1988و"ف�ضاءات ،دار الكالم" عام
 ،1989ثم "يو�سف يف بطن �أمه" يف .1994

اكت�شفت ام ��ر�أة �أم��ري�ك�ي��ة ��س��راً �أخ�ف�ت��ه جدتها ل�سنوات
طويلة بعد �أن �أجرت فح�صاً للحم�ض النووي مما قلب
حياتها ر�أ�ساً على عقب.
و�أو�ضحت امل��ر�أة التي مل تذكر ا�سمها ،والتي تن�شر على
تيك توك حتت ا�سم  Thekennedyprojكيف �أجرت
عائلتها م�ؤخ ًرا اختبارات احلم�ض النووي ،والتي ك�شفت
الكذبة الرئي�سية التي كانت جدتها ترويها منذ �سنوات،
وقد �أخذت ال�سر معها �إىل قربها.
ويف مقطع الفيديو� ،أخ�برت امل��ر�أة متابعيها كيف �أظهر
اختبار احلم�ض النووي لعائلتها �أن لديها العديد من
الأقارب من جانب جدتها ،على الرغم من ادعاء اجلدة
�أن �ه��ا ك��ان��ت يتيمة وه��ي االب �ن��ة ال��وح �ي��دة ل�ل�ع��ائ�ل��ة .كما
اكت�شفت العائلة �أن اجلدة حمت ما�ضيها وغريت ا�سمها
وتظاهرت ب�أنها من عرق خمتلف لتعي�ش حياة �أف�ضل،
بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.
وقالت �صاحبة الفيديو "جدتي حملت �سرها �إىل قربها
واكت�شفناه م�ؤخراً .توفيت يف عام  2002ويف ذلك الوقت
اعتقدنا �أنها ول��دت يف عام  ،1933واعتقدنا �أنها كانت
يتيمة و�أن�ه��ا كانت االبنة الوحيدة و�أن��ه لي�س لدينا �أي
��ص�لات عائلية م��ن جانبها على الإط�ل�اق .لقد عا�شت
ومات معها �سرها".
و�أ�ضافت "لقد �أ�صبت ب�صدمة عندما ح�صلنا على نتائج
اختبار احلم�ض النووي التي �أظهرت �أننا �أمريكيون من
�أ�صل �أفريقي ،يف حني قالت جدتي �إننا �إجنليز".

ن�صائح ملن يعانون من نق�ص االنتباه
بعد احلفاظ على م�ساحتك منظمة ومرتبة
حت ��د ًي ��ا ك� �ب�ي�راً ،ول �ك��ن ه ��ذا ق ��د ي �ك��ون �أك�ث�ر
تعقيدًا عندما يكون لديك ا�ضطراب يف النمو
الع�صبي م�ث��ل ا��ض�ط��راب نق�ص االن�ت�ب��اه مع
فرط الن�شاط .ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص
االن�ت�ب��اه ه��و ح��ال��ة ت��ؤث��ر ب�شكل �أ��س��ا��س��ي على
وظائفك التنفيذية الثمانية� :إدارة الوقت،
وال��ذاك��رة ال�ع��ام�ل��ة ،وامل��راق�ب��ة ال��ذات�ي��ة ،وبدء
امل�ه�م��ة ،والتخطيط ،والتنظيم والتحكم يف
االنفعاالت .فيما يلي جمموعة من الن�صائح
ال�ت��ي ت�ساعد الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
نق�ص االن �ت �ب��اه ،للعي�ش يف م�ساحة منظمة
وم��ري�ح��ة ت�سهل عليهم م�ه��ام�ه��م اليومية:
حاول احلفاظ على الأ�شياء يف �أماكن وا�ضحة:
ين�صح اخلرباء ،باحلفاظ على العنا�صر التي
يحتاجها امل ��رء يف م�ك��ان وا� �ض��ح ،ل�ل�ت��أك��د من
ر�ؤيتها وتذكر وجودها .لأن الأ�شخا�ص الذين
يعانون م��ن ا�ضطراب ف��رط احل��رك��ة ونق�ص

�شكل �أذين جورجينا رودريغز
يعر�ضها لل�سخرية

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة قدمية لعار�ضة الأزياء
جورجينا رودريغز منذ بداية تعارفها على حبيبها العب كرة القدم
كري�ستيانو رونالدو .وتعر�ضت لل�سخرية ب�سبب �شكل �أذنيها �إذ اعتربها
ك�ثر كبرية ج��دا بالن�سبة لوجهها واع�ت�بر البع�ض الآخ��ر �أن�ه��ا قامت
بعملية جتميل لتح�سني �شكلها بعد ال�شهرة لكي ال تتعر�ض ملواقف
م�سيئة لها كما تتغريت كثريا خ�صو�صا �أنها كانت �صغرية يف ال�سن
عندما تعرفت على كري�ستيانو قبل ب�ضع �سنوات .يذكر �أن كري�ستيانو
وجورجينا ينتظران تو�أماً يف الأ�شهر القليلة املقبلة كما لهما ابنة معاً
ولكري�ستيانو ابنه الأكرب جونيور وتو�أم من �أم بديلة.

االن�ت�ب��اه ع��ادة م��ا ين�سون وج��ود العنا�صر يف
منزلهم �إذا ك��ان��ت يف �أم��اك��ن مغلقة ال ميكن
ر�ؤيتها .تنظيم الأ�شياء بطريقة الت�صنيف:
ين�صح اخل�ب�راء ب��و��ض��ع الأ� �ش �ي��اء يف الأماكن
املنا�سبة بح�سب الفئة التي تنتمي �إليها .فمث ً
ال
ميكن �أن ن�ضع �أي �شيء يتعلق بالقرطا�سية
والأق�لام والدفاتر يف مكان واح��د� ،أو ميكننا
و�ضع كل ما يتعلق بالأن�شطة الريا�ضية مثل
احلذاء الريا�ضي �أو مالب�س الريا�ضة �أو �أدوات
ال�ت�م��اري��ن الريا�ضية يف خ��زان��ة خا�صة حتى
ي�سهل العثور عليها .االحتفاظ بالأ�شياء يف
املكان الذي ت�ستخدمها فيه :يو�صي اخلرباء،
بو�ضع الأ�شياء يف الأم��اك��ن التي ن�ستخدمها
فيها ل�سهولة العثور عليها ،فمث ً
ال ميكننا ترك
�آلة احلالقة يف احلمام لأننا ن�ستخدمها عادة
يف احلمام ،و�إذا نقلناها �إىل مكان �آخر مثل درج
غرفة النوم فيمكن �أن نن�سى مكانها ونق�ضي
املزيد من املوقت للعثور عليها.

ال�صاروخ الذي �سريتطم
بالقمر� ..صنع يف ال�صني
يقول خرباء الفلك �إنهم �أخط�ؤوا
يف ق ��راءة حت��دي��د ه��وي��ة ال�صاروخ
ال��ذي �سريتطم ب�سطح القمر يف
�أوائ��ل مار�س املقبل� ،إذ ات�ضح �أنه
"�صنع يف ال�صني" ،ول�ي����س من
�صناعة �شركة "�سبي�س �إك�س".
وم��ن املتوقع �أن يرتطم ال�صاروخ
بالفعل ب�سطح ال�ق�م��ر يف الرابع
من مار�س املقبل ،ولكن على عك�س
ما مت الإع�لان عنه ،مل يتم بنا�ؤه
ب��وا��س�ط��ة ��ش��رك��ة "�سبي�س �إك�س"
مل�ؤ�س�سها امللياردير �إيلون ما�سك،
و�إمن ��ا ب��وا��س�ط��ة ب�ك�ين ،ك�م��ا يقول
اخلرباء الآن.
يُقال الآن �أن ال�صاروخ هو بالت�أكيد
" 065بي" ،وه��و م�ع��زز ل�صاروخ
"ت�شانغ �إي  – 5تي  ،"1الذي مت
�إطالقه يف العام  2014كجزء من
ب��رن��ام��ج ا�ستك�شاف القمر التابع
لوكالة الف�ضاء ال�صينية.
وج��اء الإع�ل�ان املفاجئ ع��ن عامل
ال �ف �ل��ك ب �ي��ل غ� � ��راي ،ال � ��ذي حدد
ال �ت ��أث�ي�ر امل���س�ت�ق�ب�ل��ي لأول م ��رة،
واعرتف بخطئه يف نهاية الأ�سبوع
املا�ضي ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة
الغارديان الربيطانية.
وق � � ��ال ع� � ��امل ال� �ف� �ل ��ك ج ��ون ��اث ��ان
ماكدويل ،الذي يدعو �إىل تنظيم
�أكرب لنفايات الف�ضاء ،يف تغريدة
على تويرت" :هذا اخلط�أ ال�صادق
ي�ؤكد فقط على م�شكلة عدم وجود
ت�ت�ب��ع م�ن��ا��س��ب لأج �� �س��ام الف�ضاء
ال�سحيق هذه" .وكتب يف املن�شور:
"كان اجل�سم يت�سم بال�سطوع الذي
نتوقعه ،وظهر يف ال��وق��ت املتوقع
ويتحرك يف مدار معقول".

