
الناتو يعزز قواته �شرقا.. وعقوبات جديدة وحتذيرات من تبعات مدمرة

احلرب ت�ستعر يف حميط كييف ورو�سي� تدمر 74 من�س�أة ع�سكرية اأوكرانية

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

يوم ت�ريخي يف ارتف�ع�ت النفط والذهب والف�سة والنح��س
•• اأبوظبي-وام: 

�أبريل  �لعاملي برنت ت�سليم  �لقيا�س  �أ�سعار �لعقود �لآجلة خلام  �رتفعت 
بن�سبة %8.23 �أو 7.99 دولر، وذلك بحلول �ل�ساعة 3:04 بتوقيت 
�لإمار�ت لت�سل �إىل 105.05 دولر للربميل يف �أعلى م�ستوى قيا�سي 
تك�سا�س  غ���رب  خ���ام  ب��رم��ي��ل  ع��ق��ود  �سعر  و�رت��ف��ع   .2014 �ل��ع��ام  م��ن��ذ 
وذلك  دولر   100.01 �إىل   8.59% بن�سبة  �أبريل  ت�سليم  �لو�سيط 

بحلول �ل�ساعة 2:54 بتوقيت �لإمار�ت.
بن�سبة  �أب���ري���ل  ت�سليم  كوميك�س  �لآج���ل���ة  �ل��ذه��ب  ع��ق��ود  �رت��ف��ع��ت  ك��م��ا 
�أو 61 دولر� �إىل م�ستوى 1971.40 دولر للأوقية وذلك   3.19%
بحلول �ل�ساعة 9:52 بتوقيت �لإمار�ت .. و�رتفعت كذلك عقود �لف�سة 
ت�سليم مايو بن�سبة 4.15 % �أو 1.02 دولر لت�سل �إىل 25.62 دولر 

للأوقية.
% �أو   2.14 بن�سبة  مايو  ت�سليم  �لآجلة  �لنحا�س  عقود  �سعر  و�رتفع 

9.060 دولر لت�سل �إىل 458.45 دولر للرطل.

حت�لف دعم ال�سرعية يف اليمن يق�سف احلوثيني يف حجة
•• اليمن-وكاالت

�أ�سقط �جلي�س �ليمني �م�س �خلمي�س، طائرة ��ستطلع حوثية، فيما 
�سنت مقاتلت حتالف دعم �ل�سرعية يف �ليمن، غار�ت على جتمعات 

مل�سلحي �جلماعة يف حمافظة حجة، �سمال غرب �لبلد.
وقال �ملركز �لإعلمي للمنطقة �لع�سكرية �خلام�سة للجي�س �ليمني، 
6 غ��ار�ت جوية على  �لتحالف �سنت  �إن مقاتلت  يف بيان مقت�سب، 
مديرية  حر�س  يف  �أم�س  �سباح  �حلوثيني  مللي�سيا  وجتمعات  مو�قع 
�آليات  �أي�ساً  ��ستهدفت  �لغار�ت  �أن  �لبيان  و�أ�ساف  حجة.  مبحافظة 
�جلوية  �ل��دف��اع��ات  ب���اأن  و�أف����اد  ح��وث��ي��ني.  مقاتلني  حتمل  ع�سكرية 
للملي�سيا  ط��ي��ار  دون  ��ستطلع  ط��ائ��رة  �أ�سقطت  �ل��وط��ن��ي  للجي�س 

�حلوثية �لإير�نية يف حر�س، دون مزيد من �لتفا�سيل.

زار جناحي الهند وباك�شتان يف اإك�شبو 2020 دبي 

حممد بن را�سد ي�ستعر�س مع الرئي�س القرب�سي اآف�ق ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين

حرب �سريحة.
ثلثة  �لرو�سية  �لقوة  �أم��ام  �لآن 

خيار�ت خمتلفة جًد�:
�ساأنه  من  »جورجي«،  • �سيناريو 
�لع�سكرية  م���و�ق���ع���ه���ا  جت���م���ي���د 
وت����ق����وي���������س وح��������دة �لأر��������س������ي 

�لأوكر�نية ب�سكل د�ئم.
)�لتفا�سيل �س13(

جمالت  خمتلف  �سمن  فر�سهما 
�لتطوير و�لتنمية. 

من جهة �أخرى �أكد �ساحب �ل�سمو 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�إك�سبو  �أن  دب�����ي  ح���اك���م  �ل���������وزر�ء 
دبي يعد من�سة منوذجية   2020

من خلل �أجنحة �لدول �ل�192 
�مل�ساركة يف �ملعر�س، ما يعزز من 
�إيجاد  يف  �إ�سهامه  يوؤكد  و  قيمته 
�لعامل  بها  ينتقل  و�أف��ك��ار  ح��ل��ول 
�إىل مرحلة جديدة يحفها �لأمل 
جاء  للجميع.  �أف�سل  م�ستقبل  يف 
ير�فقه  �سموه  زي���ارة  ذل��ك خ��لل 

و�لبتكار  ب�����الإب�����د�ع  ل��لح��ت��ف��اء 
ميكن  جديدة  �سر�كات  و�كت�ساف 
من خللها �إيجاد �ملزيد من فر�س 
�ملنطقة  ل�سعوب  و�لرقي  �لتطور 
�ملعريف  باملحتوى  منوها  و�ل��ع��امل 
�لتنوع  ب��ال��غ  و�ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ث��ق��ايف 
�لذي ي�سمه �ملعر�س بني جنباته 

�سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم،  ر��سد 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لهند  دول���ت���ي  �مل���ال���ي���ة، جل��ن��اح��ي 
�إك�سبو  يف  �ل�سديقتني  وباك�ستان 

دبي.  2020
)�لتفا�سيل �س2(

حطام طائرة �أنتونوف �لتابعة للقو�ت �مل�سلحة �لأوكر�نية، مت �إ�سقاطها يف منطقة كييف  )رويرتز(
و�أ����س���اف �مل�������س���وؤول �لأوك�������ر�ين �أن 
ق��و�ت رو�سية  �إن���ز�ل  ب��لده تخ�سى 
من �جل��و و�أن حت��اول ه��ذه �لقو�ت 

�خرت�ق �حلي �حلكومي يف كييف.
من جانبه قال �لأمني �لعام حللف 
�ستولتنربغ  ين�س  �لأطل�سي  �سمال 
�لغزو  ع��ل��ى  رد�  �خل��م��ي�����س  �أم�������س 
�حللف  �إن  لأوك����ر�ن����ي����ا  �ل���رو����س���ي 
�سين�سر قدر�ت وقو�ت على �أر��سيه، 
و�إن��ه و�سع �أك��ر من 100 طائرة 

حربية يف حالة تاأهب ق�سوى.
موؤمتر  يف  ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ  و�أو�����س����ح 
�جتماعا  ت���ر�أ����س  �أن  ب��ع��د  �سحفي 

و�أ�ساف �أن وحدها رو�سيا م�سوؤولة 
عن �مل��وت و�ل��دم��ار �ل��ذي �سي�سببه 
هذ� �لهجوم، و�أن �أمريكا وحلفاءها 
موحد  ب�سكل  �سريدون  و�سركاءها 
وحا�سم على رو�سيا. وحذر �لرئي�س 
�ل��ف��رن�����س��ي �إمي����ان����وي����ل م����اك����رون، 
�ستعاين  رو�سيا  �أن  م��ن  �خلمي�س، 
�لأمد،  طويلة  م��دم��رة  تبعات  م��ن 
تطور�ت  ب�ساأن  كلمة  خ��لل  وذل��ك 

غزو رو�سيا لأوكر�نيا.
�لربيطاين،  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�سف 
�لهجوم  �خل���م���ي�������س،  ج���ون�������س���ون، 
ع��ل��ى �أوك���ر�ن���ي���ا ب���اأن���ه ه��ج��وم على 

•• عوا�صم-وكاالت:

بد�أت �لقو�ت �لرو�سية �سباح �أم�س 
مناطق  من  �أوكر�نيا  على  هجوما 
و�سرقا  وج��ن��وب��ا  ���س��م��ال  خم��ت��ل��ف��ة 
�لكرملني  ب��ا���س��م  �ل���ن���اط���ق  و�أك������د 
�أن  لل�سحافيني  بي�سكوف  دميرتي 
»و�سع  ف��ر���س  �إىل  ت��ه��دف  مو�سكو 
�أوكر�نيا ونزع �سلحها  حمايد« يف 
و�لق�ساء على �لنازيني �لذين قال 

�إنهم موجودون يف �لبلد.
)�لعملية(  مدة  �إن  بي�سكوف  وق��ال 
نتائجها  ع����ل����ى  ب����ن����اء  �����س����ُت����ح����دد 
وجدو�ها. �سُيحّددها �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�سلحة فلدميري بوتني.
�لرو�سية  �لإع�����لم  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عن وز�رة �لدفاع قولها �إنها دمرت 
للبنية  من�ساأة   74 �خلمي�س  �أم�س 
فوق  �مل�سيدة  �لع�سكرية  �لتحتية 
 11 �أوكر�نيا من بينها  �لأر���س يف 

مدرجا للطائر�ت.
�لأوكر�نية:  �ل���ق���و�ت  ق��ائ��د  وق����ال 
نخو�س قتال �سد �لقو�ت �لرو�سية 
هو�ستوميل  مطار  على  لل�سيطرة 

يف منطقة كييف
�م�س  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�سرطة  وقالت 
هجمات   203 ن��ف��ذت  رو���س��ي��ا  �إن 
��ستمر�ر  مع  �م�س  ي��وم  بد�ية  منذ 
�لأر��سي  �أنحاء  �لقتال على جميع 

�لأوكر�نية تقريبا.
وق���ال���ت ق����و�ت ح��ر���س �حل�����دود �إن 
قتال  يخو�س  �لأوك����ر�ين  �جلي�س 

بالقرب  �ل���رو����س���ي���ة  �ل����ق����و�ت  ���س��د 
�لبلد. وقال  ب�سرق  مدينة �سومي 
وزي��ر �ل��دف��اع �لأوك����ر�ين �إن بع�س 
�لأ�سر  وق��ع��و� يف  �ل���رو����س  �جل��ن��ود 

خلل قتال عنيف.
�لرئا�سة  مل��ك��ت��ب  م�����س��ت�����س��ار  وق�����ال 
�إن بلده تخو�س قتال  �لأوكر�نية 
�متد�د  على  �لرو�سية  �لقو�ت  �سد 
تقريبا  كلها  �لبلدين  بني  �حل��دود 
مناطق  يف  يجري  عنيفا  قتال  و�إن 
����س���وم���ي وخ����ارك����ي����ف وخ���ري����س���ون 
و�أودي�سا ويف مطار ع�سكري بالقرب 

من كييف.

طارئا ل�سفر�ء �حللف �أن ل خطط 
�لتحالف  م��ن  ق���و�ت  �إر���س��ال  ب�ساأن 
نرد  �أن  يجب  قائل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �إىل 
ب��ع��زم م��ت��ج��دد ووح����دة �أق�����وى.. ما 

نفعله هو �إجر�ء دفاعي.
وقال �لبيت �لأبي�س، �خلمي�س، �إن 
دعا  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�س 
لجتماع  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن  جمل�س 

عاجل.
ق��ال يف وقت  �لأبي�س  �لبيت  وك��ان 
�لرو�سي  �ل��رئ��ي�����س  �أم�������س،  ���س��اب��ق 
ب�سابق  �خ���ت���ار  ب���وت���ني  ف���لدمي���ري 

�إ�سر�ر حربا �ستجلب كارثة.

ا�ستنف�ر يف ت�يوان... �سين�ريو اأوكراني� على االأبواب
•• عوا�صم-وكاالت:

و�لأم���ن يف �جلزيرة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �إن��غ ون،  ت�ساي  ت��اي��و�ن  رئي�سة  �أم��رت 
بتكثيف �ملر�قبة وتعزيز �لدفاعات، و�سعت فيه لطماأنة �خلائفني من تكر�ر 

�ل�سيناريو �لرو�سي �لأوكر�ين يف تايو�ن �لتي تتمتع باحلكم �لذ�تي.
�أوج��ه ت�سابه بني  �ملتابعني د�خ��ل وخ��ارج �جلزيرة،  وي��رى عدد متز�يد من 
�أوكر�نيا وتايو�ن، �لتي توؤكد بكني �أنها �سينية، بح�سب ما ذكر موقع �حلرة 

�خلمي�س، نقًل عن نيويورك تاميز.
ورغم �أن هذه �ملقارنة لي�ست مثالية، فاإن تايو�ن، مثل �أوكر�نيا، عا�ست فرتة 
طويلة يف ظل جار كبري ومتغطر�س. وتقول �ل�سحيفة �إن للرئي�س �ل�سيني 
�ملا�سي  �إىل  حنني  ب��وت��ني،  ف��لدمي��ري  �ل��رو���س��ي  و�لرئي�س  بينغ،  ج��ني  �سي 

�لإمرب�طوري �ملجيد، لتربير مطالبهما �لإقليمية �حلالية.
وكثف �لرئي�س �ل�سيني حتذير�ته لتايو�ن من �ل�سعي لل�ستقلل، وهو ما 

ي�سبه تهديد�ت ومطالب بوتني من �أوكر�نيا.
و�أ�سارت �ل�سحيفة، �إىل �أن مر�قبني ينتقدون ت�ساي، �لتي �بتعدت عن بكني 
غربية  ودول  �ملتحدة  �لوليات  مع  �لعلقات  نف�سه  �لوقت  يف  ع��ززت  بينما 
�إن  قوله  م��ني،  �سني  ت�ساو  �ل�سابق،  �حلكومي  �مل�سوؤول  عن  ونقلت  �أخ���رى، 
�لنتيجة �لأوكر�نية �أمام �أعيننا متاماً. ومقاومة �ل�سني ل ت�ساعد يف حماية 

تايو�ن، �إنها توؤدي فقط �إىل ت�سريع موتنا.

مواقــيت ال�صالة
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مبنا�شبة اليوم الوطني الكويتي
» ر�س�لة حب« عمل فني غن�ئي من 
موؤ�س�سة زايد العلي� الأ�سح�ب الهمم

•• اأبوظبي- وام:

�لعليا  ز�ي�����د  م��وؤ���س�����س��ة  ت�������س���ارك 
�لكويت  �ل��ه��م��م دول���ة  لأ���س��ح��اب 
مبنا�سبة  �ح��ت��ف��الت��ه��ا  �ل�سقيقة 
�ل����ي����وم �ل���وط���ن���ي ب���ت���ق���دمي عمل 
�لهمم  �أ�سحاب  م��ن  غنائي  فني 
دول���ة  ل��ت��ه��ن��ئ��ة  حب”  “ر�سالة 
بهذه  �ل�سقيق  و�سعبها  �ل��ك��وي��ت 
كلِّ  قلب  على  �ل��ع��زي��زة  �ملنا�سبة 

�إمار�تي.
�لعمل �لذي مت �نتاجه خ�سي�ساً 
تاأليف  م����ن  �مل���ن���ا����س���ب���ة  ت���ل���ك  يف 
�ل�����س��اع��ر ع��ل��ي �خل�����و�ر، وتلحني 
وتوزيع  �ل�����س��ع��ي��د،  ف��اي��ز  �ل��ف��ن��ان 
�ل�سوتية  و�لهند�سة  ها�سم،  ن��ور 
من عمر �سلح، ويوؤديه حمد�ن 
�أ���س��ح��اب �لهمم  �حل���م���ريي م���ن 

فئة �لإعاقة �جل�سدية.
موؤ�س�سة  من  �مل��ب��ادرة  تلك  وتاأتي 
�لهمم  لأ����س���ح���اب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د 
تاأكيد�ً  �ملوؤ�س�سة  م��ب��ادر�ت  �سمن 
�أ�سحاب  و�إ�����س����ر�ك  دوره�����ا  ع��ل��ى 
�لهمم يف جميع �ملنا�سبات �ملحلية 

و�خلليجية و�لعاملية.
)�لتفا�سيل �س3(

حممد بن ر��سد خلل ��ستقباله �لرئي�س �لقرب�سي   )و�م(

�سيناريوهات ثلثة �مام �لقي�سر

الهجوم على اأوكرانيا:
هل ميتلك اجلي�س الرو�سي

 الو�س�ئل للتقدم نحو كييف؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

�سنت رو�سيا فجًر� غزًو� لأوكر�نيا، ب�سربات جوية يف جميع �أنحاء �لبلد، مبا يف ذلك 
�لعا�سمة كييف، ودخول �لقو�ت �لربية من �سمال و�سرق وجنوب �لبلد، وفًقا حلر�س 
�حلدود �لأوكر�ين �لذي �سجل �خل�سائر �لأوىل. و�أعلنت �أوكر�نيا مقتل ما ل يقل عن 

�ل�ساعات �لأوىل من �لهجوم.   يف  �ملدنيني  وع�سر�ت  جندًيا   40
�ملتحدة منذ  و�ململكة  �ملتحدة  �لوليات  �لكارثي من قبل  �ل�سيناريو  لقد مت طرح هذ� 

عدة �أ�سابيع. و�ل�سوؤ�ل، �إىل �أي مدى �سيذهب �لرئي�س �لرو�سي؟
على  �ل�ستيلء  يجعل  �لرو�سي  للجي�س  �إن��ك��اره  ميكن  ل  �ل��ذي  �لع�سكري  �لتفوق  �إن 
�أم���ًر� م��ع��ق��وًل. و�أك���دت �أج��ه��زة �مل��خ��اب��ر�ت �لأوك��ر�ن��ي��ة للرئي�س  �لعا�سمة �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�لأوكر�نية  »�أون��ي��ان«  وكالة  ذك��رت  ح�سبما  لذلك،  ت�ستعد  �أنها  زيلين�سكي،  فولودميري 
)�لتفا�سيل      . �ل��غ��زو  تهديد  حت��ت  �أخ��ري��ان  ك��ب��ريت��ان  مدينتان  و�ستكون  ل��لأن��ب��اء. 

�ص 06

�ص 10

�ص 17

الإمارات ت�شارك الكويت 
احتفالتها باليوم الوطني الـ61

اأخبار الإمارات

اأوكرانيا يف قلب اأزمة ن�شاأت 
قبل اأ�شهر بني مو�شكو والغرب 

عربي ودويل

27 ميدالية لأبطال الإمارات يف 
باراملبية غرب اآ�شيا بالبحرين

الفجر الريا�شي

•• دبي - وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ����س��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل، 
نيكو�س  �ل��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  �أم�������س، 
جمهورية  رئي�س  �نا�ستا�سيادي�س، 
ق��رب���س، �ل��ذي ي��زور �ل��ب��لد حالياً 
بيومها  ب���لده  �ح��ت��ف��الت  حل�سور 

�لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي. 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و�أع�������رب 
�آل م��ك��ت��وم عن  ب���ن ر�����س���د  حم��م��د 
خال�س ترحيبه بالرئي�س �لقرب�سي 
�للقاء  �مل��ر�ف��ق، يف م�ستهل  و�ل��وف��د 
�ل��ذي ج��رى يف مبنى �ل��ق��ادة مبقر 
�إك�سبو، موؤكد�ً �سموه عمق �لرو�بط 
وقرب�س،  �لإم���������ار�ت  دول���ت���ي  ب���ني 
�مل����زي����د من  وث���ق���ت���ه يف حت��ق��ي��ق��ه��ا 
يف  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��لل  �لزده����ار 
�سوء تطابق �لروؤى وتو�فق �لإر�دة 
�أهمية  على  �لبلدين  يف  �ل�سيا�سية 
�إح��د�ث نقلت نوعية يف �لعلقات 
ع����رب ����س���ر�ك���ة �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
م�ستويات  بلوغ  يف  ت�سهم  �جلانبني 
�أرح������ب م���ن �ل���ت���ع���اون �ل���ب���ّن���اء مبا 
من  ويعزز  �لبلدين  م�سالح  يخدم 
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�لدميقر�طية يف �أوروبا و�لعامل.
لرئي�س  �أك�����دت  ج��ون�����س��ون:  وق����ال 
�أوك����ر�ن����ي����ا دع�����م ب���ري���ط���ان���ي���ا غري 
�أن  �إىل  م�����س��ري�ً  ل���ب���لده،  �مل���ح���دود 
وبحريا  بريا  هجوما  �سنت  رو�سيا 

وجويا من�سقا على �أوكر�نيا.
وتعهد �لحتاد �لأوروبي، مبحا�سبة 
�لكرملني على �لهجوم غري �ملربر 
يخطط  �أن��ه  و�أعلن  �أوكر�نيا.  على 
لفر�س �أقوى حزمة من �لعقوبات 
�لتي فكر فيها على �لإطلق خلل 

حالت طو�رئ.
�لأوكر�ين،  �حل��دود  حر�س  و�أع��ل��ن 

�خل��م��ي�����س، دخ���ول �ل��ق��و�ت �لربية 
وق���ال  �أوك����ر�ن����ي����ا.  �إىل  �ل���رو����س���ي���ة 
�إن  م�������س���وؤول���ون ب���احل���ر����س لح���ق���اً 
ي��ح��اول �قتحام  �ل��رو���س��ي  �جل��ي�����س 

منطقة كييف.
طائر�ت  �أن  �مل�����س��وؤول��ون  و�أ����س���اف 
ه��ل��ي��ك��وب��رت رو���س��ي��ة ت��ه��اج��م مطار 
جو�ستوميل �لع�سكري قرب كييف، 
وحتدثو� عن �إ�سقاط 3 مروحيات 

رو�سية.
دخلت  رو���س��ي��ة  ق����و�ت  �أن  و�أك�������دو� 
بيلرو�سيا  م����ن  ك��ي��ي��ف  م��ن��ط��ق��ة 
لتنفيذ هجوم ب�سو�ريخ غر�د على 

�أهد�ف ع�سكرية �أوكر�نية.
�لأوكر�نية:  �ل���ق���و�ت  ق��ائ��د  وق����ال 
ن��خ��و���س ق��ت��ال ���س��د ق���و�ت رو�سية 

عند مطار جو�ستوميل يف كييف.
وحت����دث �جل��ي�����س �لأوك�������ر�ين عن 
�سو�ريخ   4 ب����  ل��ق�����س��ف  ت��ع��ر���س��ه 
بالي�ستية �نطلقت من بيلرو�سيا.

وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، �أف������ادت رو���س��ي��ا �أن 
حر�س �حلدود �لأوكر�ين غادر كل 

مو�قعه على حدودنا.
و�أك�����دت �ل�����س��رط��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة �أن 
منذ  ه��ج��م��ات   203 �سنت  رو���س��ي��ا 
يدور  �لقتال  و�أن  �خلمي�س،  �سباح 

على خمتلف �ملحاور.
�أكدت  ���س��اب��ق �خل��م��ي�����س،  وق���ت  ويف 
ع�سكرية  مركبات  دخ��ول  �أوكر�نيا 
رو���س��ي��ة �ل���ب���لد، ق���ادم���ة م���ن �سبه 

جزيرة �لقرم.
عتاد�  حت����رك  رو����س���ي���ا  �إن  وق���ال���ت 
�إليها  ع�سكرية  ومركبات  ع�سكريا 
ق��ادم��ة م��ن �ل���ق���رم، وت��ن��ف��ذ ق�سفا 
منطقة  �إىل  و���س��ول  �ل��ب��لد  ع��رب 

لفيف يف غرب �أوكر�نيا.
و�أو����س���ح���ت ق����و�ت ح��ر���س �حل���دود 
دبابات  �أن  ب��ي��ان،  يف  �لأوك���ر�ن���ي���ة، 
رو����س���ي���ة وم����ع����د�ت ث��ق��ي��ل��ة �أخ����رى 
ع��ربت �حل��دود يف مناطق �سمالية 
���س��ب��ه جزيرة  ع�����دة، وك���ذل���ك م���ن 
�ل��ك��رم��ل��ني يف  �ل��ت��ي �سمها  �ل��ق��رم 
م�سوؤول  وق����ال  �أوك���ر�ن���ي���ا.  ج��ن��وب 
ب��لده تو�جه هجمات  �إن  �أوك��ر�ين 

�إلكرتونية م�ستمرة بل توقف.

جنديان يتفقد�ن بقايا قذيفة يف �أحد �سو�رع كييف   )� ف ب( 

ليبي�.. االأعلى للدولة ي�سّوت �سّد اإجراءات الربمل�ن
•• طرابل�س-وكاالت:

�سّوت �ملجل�س �لأعلى للدولة، �خلمي�س، �سد �إجر�ء�ت �لربملان �لقا�سية 
بت�سكيل حكومة جديدة وتعديل �لإعلن �لد�ستوري، مما يزيد يف خلط 
�لتو�فق بني  �بتعد عن  �ل��ذي  ليبيا،  �ل�سيا�سي يف  �مل�سهد  د�خ��ل  �لأور�ق 
للدولة،  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�ساء  و�عترب  �ل�سيا�سية.  �لأط��ر�ف  خمتلف 
يف ختام �جتماعاتهم وؤوها، �أن �لتعديل �لد�ستوري �أقره �لربملان ب�سكل 
�حلالية  �حلكومة  تغيري  �أن  يعتربون  ل  كما  د���س��ت��وري،  وغ��ري  �أح���ادي 
�إىل  للو�سول  �أّول  �ل��د���س��ت��وري  �مل�����س��ار  ب��اإجن��از  مطالبني  ل��لأزم��ة،  ح��ل 
�لنتخابات �لربملانية يف �أقرب �لآجال. وكان �لربملان �لليبي، قد �سّوت 
�لد�ستوري،  �لإع���لن  تعديل  مقرتح  ل�سالح  �جل���اري،  ف��رب�ي��ر   10 يف 
�لبلد  تهيئة  تتّوىل  با�ساغا،  فتحي  برئا�سة  جديدة  حكومة  وت�سكيل 
على  �لد�ستوري  �لإع���لن  وين�س  �سهر�.   14 خ��لل  �نتخابات  لإج���ر�ء 
ت��ع��دي��ل �ل��ف��ق��رة 12 م��ن �مل����ادة 30 م��ن �لإع����لن �ل��د���س��ت��وري، بحيث 
ت�سكل جلنة من 24 �سخ�سا من �خلرب�ء و�ملخت�سني ميثلون �لأقاليم 
�لدولة،  �لأعلى  و�ملجل�س  �لربملان  �ختيارهم منا�سفة بني  يتم  �لثلثة 
وتتوىل �للجنة مر�جعة �ملو�د حمل �خللف يف م�سودة �لد�ستور �ملنجز 
و�إجر�ء �لتعديلت �ملمكنة.كما ين�س على �أن �للجنة تنتهي من �إجر�ء 

�لتعديلت خلل 45 يوما.

احلريق الأوكراين:
ال�����س��ي��ن���ري��وه���ت ال��ث��اث��ة 
ام������م ف���ادمي���ر ب��وت��ني!
بريت*  -�صرييل  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�صيباين

ق����د ت���ك���ون رو����س���ي���ا ر�����س���ي���ة عن 
�لعرت�ف بجمهوريتي دونيت�سك 
ولوغان�سك �لنف�ساليتني، لكنها 
ا �إىل �حتلل جزء  قد ت�سعى �أي�سً

من باقي �أوكر�نيا.
ل����ق����د ع��������ربت رو������س�����ي�����ا ل���ت���وه���ا 
�لآن  م��وج��ودة  قو�تها  روب��ي��ك��ون: 
�لأوكر�نية  �لأر�����س���ي  يف  ر�سمًيا 
�سبه  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��رق��ي��ة، 

جزيرة �لقرم.
وق����د �ع����رتف ف���لدمي���ري بوتني 
�جلمهوريتني  ب��ا���س��ت��ق��لل  ل��ل��ت��و 

�سوريني  ج��ن��ود   3 مقتل 
بق�سف اإ�سرائيلي على دم�سق

•• دم�صق-وكاالت:

�ل�سورية  �لأن���ب���اء  وك���ال���ة  ذك����رت 
�أم�����س �خلمي�س،  ���س��ب��اح  )���س��ان��ا( 
���س��وري��ني قتلو�  ث��لث��ة ج��ن��ود  �أن 
جر�ء ق�سف �إ�سر�ئيلي يف حميط 

دم�سق.
م�سدر  ع����ن  �ل����وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
�أنه  ه��وي��ت��ه  تك�سف  مل  ع�����س��ك��ري 
ح����و�يل �ل�����س��اع��ة �ل���و�ح���دة و10 
دقائق من فجر �أم�س نفذ �لعدو 
�لإ�سر�ئيلي عدو�ناً جوياً بر�سقات 
�سمال  �جت��اه  من  �ل�سو�ريخ  من 
بع�س  م�ستهدفاً  ط��ربي��ا  ب��ح��رية 
�لنقاط يف حميط مدينة دم�سق 
دفاعنا  و����س���ائ���ط  ت�������س���دت  وق�����د 
�جل��������وي ل���������س����و�ري����خ �ل�����ع�����دو�ن 

و�أ�سقطت معظمها.

�لن����ف���������س����ال����ي����ت����ني دون���ي���ت�������س���ك 
ولوغان�سك، �ملتاخمتني للأر��سي 
رو�سية  قو�ت  �أر�سل  ثم  �لرو�سية، 
من  �لأر������س����ي  ه����ذه  “حلماية 
�أوكر�ين”،  ع�������س���ك���ري  ه����ج����وم 
�ل��وه��م �لقائل  وب��ال��ت��ايل حت��ّط��م 
ب�����اأن رو����س���ي���ا مل ت��ك��ن ط���رًف���ا يف 
�إنها  �أوك���ر�ن���ي���ا:  ���س��رق  �ل���ن���ز�ع يف 



اجلمعة   25  فبراير    2022  م   -    العـدد   13478  
 Friday    25  February   2022   -  Issue No   13478

02

اأخبـار الإمـارات

زار جناحي الهند وباك�شتان يف اإك�شبو 2020 دبي 

حممد بن را�سد: اإك�سبو من�سة منوذجية لاحتف�ء ب�الإبداع واالبتك�ر واكت�س�ف �سراك�ت جديدة مل�ستقبل اأف�سل لل�سعوب 

�شهدا توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم 

حممد بن را�سد ي�ستعر�س مع الرئي�س القرب�سي اآف�ق ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين

•• دبي -وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دب��ي يعد   2020 �إك�سبو  �أن  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
جديدة  �سر�كات  و�كت�ساف  و�لبتكار  بالإبد�ع  للحتفاء  منوذجية  من�سة 
ميكن من خللها �إيجاد �ملزيد من فر�س �لتطور و�لرقي ل�سعوب �ملنطقة 
و�لعامل منوها باملحتوى �ملعريف و�لثقايف و�لتقني بالغ �لتنوع �لذي ي�سمه 
�ملعر�س بني جنباته من خلل �أجنحة �لدول �ل�192 �مل�ساركة يف �ملعر�س، 
ما يعزز من قيمته و يوؤكد �إ�سهامه يف �إيجاد حلول و�أفكار ينتقل بها �لعامل 

�إىل مرحلة جديدة يحفها �لأمل يف م�ستقبل �أف�سل للجميع.
بن  �ل�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو  ير�فقه  �سموه  زي��ارة  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
ر��سد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، 

جلناحي دولتي �لهند وباك�ستان �ل�سديقتني يف �إك�سبو 2020 دبي.

�طلع  �ل��ف��ر���س،  منطقة  يف  �مل��ق��ام  �لهند  جمهورية  ج��ن��اح  زي���ارة  وخ���لل 
�ساحب �ل�سمو على ما تقدمه �لهند من مزيج يعك�س ح�سارتها �لقدمية 
وتطلعاتها �لكبرية نحو �مل�ستقبل و�لنمو �ل�سريع لقت�سادها �لذي يقدر 

حجمه بنحو 2.5 تريليون دولر �أمريكي.
و �ساهد �سموه ما يعر�سه �جلناح من �لعاد�ت و�لتقاليد ل�سعب �لهند �لذي 
�إىل  و�سول  فريد  جمتمعي  بن�سيج  ن�سمة  مليار   1.3 على  تعد�ده  يزيد 
وبر�مج  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  للهند يف جمال �سناعة  �لكبرية  �إ�سهامات 

�كت�ساف �لف�ساء.
�أ�سا�سية هي  �أرب��ع��ة ط��و�ب��ق على خم�سة حم��اور  �مل��ك��ون م��ن  يركز �جل��ن��اح 
و يقدم عر�سا  و�لتكنولوجيا..  و�ل�سياحة،  و�لتقاليد،  و�لتجارة،  �ملو�هب، 
و�لفنون  �لثقافة  ر�سيد كبري يف جم��الت  م��ن  �لهند  ب��ه  تتمتع  مل��ا  و�ف��ي��ا 
و�لإبد�ع علوة على متيز بيئتها �لطبيعية، �إ�سافة �إىل ��ستعر��س ملمح 
�لتطور �لكبري لقت�ساد �لهند وما يتيحه من فر�س ��ستثمارية متنوعة، 

على  لفتا  تقدما  �لهند  فيه  �ل��ذي حققت  �لتكنولوجيا  قطاع  ل�سيما يف 
�ل�سعيد �لعاملي.

كما ز�ر �سموه جناح جمهورية باك�ستان �لإ�سلمية �ملقام �أي�سا يف منطقة 
�لفر�س و�طلع على ما يقدمه حتت �سعار �لكنز �خلفي �إذ يعر�س لو�حدة 
من �أقدم �حل�سار�ت، �إ�سافة �إىل �إبر�ز �لبيئة �لطبيعة و�ل�سمات �جلغر�فية 
�ملتفردة لباك�ستان �لتي ت�سم �أر��سيها �أعلى ع�سرة جبال يف �لعامل، ويروج 

ملا متلكه من فر�س �قت�سادية ومقومات جذب لل�ستثمار.
لها  �لتي يعر�س  �مل��ج��الت  �سرح ح��ول  �إىل  �ل��زي��ارة  �سموه خ��لل  و��ستمع 
و�لثقافة  و�لريا�سة  و�لتكنولوجيا  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وت�سمل  �جل��ن��اح 
�إحدى  ك�ساحبة  باك�ستان  مييز  مما  ملمح  �ساهد  و  و�ل���رت�ث  و�لفنون 
�أعرق �حل�سار�ت يف �لعامل تعود �إىل نحو 7000 عام م�ست، �إ�سافة �إىل 
تنقل  رحلة  �سمن  باك�ستان،  من  ملبدعني  �لفنية  �لأع��م��ال  من  جمموعة 
ب�سناعاتها  وحتتفي  وم�ستقبلها،  وحا�سرها  باك�ستان  ما�سي  بني  �ل��زو�ر 

ومو�ردها �لطبيعية.
لباك�ستان  خ��ارج��ي  ت��و�ج��د  �أك��رب  يعد  �ل��ذي  �لباك�ستاين،  �جل��ن��اح  يركز  و 
فيما ور�ء حدودها، على �كت�ساف قطاعي �ل�سياحة و�ل�ستثمار و�لرتويج 
تفاعلية  فيديو  مقاطع  تعر�س  �ل�سا�سات  من  جمموعة  خلل  من  لهما 
من  ب��دء�  لباك�ستان  رقمية  جتربة  لي�سهد  �لز�ئر  للإلهام  ت�سميمها  مت 

�حل�سارة �لقدمية �إىل �لع�سر �حلديث.
�أكتوبر  �ل��ذي �نطلق يف �لأول من  دب��ي،   2020 �إك�سبو  �أن معر�س  يذكر 
�ملا�سي، هو �لأكرب يف تاريخ معار�س �إك�سبو �لدولية �لتي يعود تاريخ �أوىل 

دور�تها �إىل �لعام 1851.
 وذلك من حيث عدد �لدول �مل�ساركة، �إذ ي�سم �ملعر�س م�ساركات من 192 
لإقامة  �ل���دول  جلميع  �لفر�سة  فيها  تتاح  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  وه��ي  دول��ة 
جناح م�ستقل لكل منها يف �ملعر�س �لذي ت�ستمر �أعماله حتى 31 مار�س 

.2022

•• دبي - وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، �أم�س، فخامة �لرئي�س نيكو�س 
حل�سور  حالياً  �لبلد  يزور  �لذي  قرب�س،  جمهورية  رئي�س  �نا�ستا�سيادي�س، 
�حتفالت بلده بيومها �لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي. و�أعرب �ساحب �ل�سمو 
�لقرب�سي  بالرئي�س  ترحيبه  خال�س  عن  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
�إك�سبو،  �لقادة مبقر  �ل��ذي جرى يف مبنى  �للقاء  �ملر�فق، يف م�ستهل  و�لوفد 
موؤكد�ً �سموه عمق �لرو�بط بني دولتي �لإمار�ت وقرب�س، وثقته يف حتقيقها 
�ملزيد من �لزدهار خلل �ملرحلة �ملقبلة يف �سوء تطابق �لروؤى وتو�فق �لإر�دة 
عرب  �لعلقات  يف  نوعية  نقلت  �إح���د�ث  �أهمية  على  �لبلدين  يف  �ل�سيا�سية 
�سر�كة ��سرت�تيجية بني �جلانبني ت�سهم يف بلوغ م�ستويات �أرحب من �لتعاون 
�لبّناء مبا يخدم م�سالح �لبلدين ويعزز من فر�سهما �سمن خمتلف جمالت 
�لتطوير و�لتنمية، ويرقى �إىل م�ستوى تطلعات �ل�سعبني �ل�سديقني. وتناول 
و�ملو�سوعات  و�لدولية  �لإقليمية  �ل�ساحتني  على  �مل�ستجد�ت  جممل  �للقاء 

حمل �لهتمام �مل�سرتك، مع �لتاأكيد على �أهمية �إيجاد �ملقومات �للزمة لإقر�ر 
مو��سلة  فر�سة  و�لعامل  �ملنطقة  �سعوب  مينح  مبا  �لدوليني  و�ل�سلم  �لأم��ن 
بال�ستقر�ر  �جلميع  فيه  ينعم  �أف�سل  م�ستقبل  و�سناعة  �لتنموية  �أهد�فها 
و�لرخاء. كما مت بحث م�ستقبل �لتعاون �لثنائي ل�سيما على م�ستوى �لتبادل 
�لتجاري و�ل�ستثماري و�ل�سياحي يف �سوء ما تتمتع به �لدولتان من �إمكانات 
متطورة يف تلك �ملجالت، وما تتيحه من �أفكار ميكن للقطاع �خلا�س كذلك 
�ملجال  و�إتاحة  �ملحفز�ت  �إيجاد  �سرورة  على  �لتفاق  جرى  منها،  �ل�ستفادة 
�أمام �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية و�ل�ستثمارية يف �لبلدين لزيادة م�ستوى �لتن�سيق 
و�لتفاهم من �أجل ر�سد �لفر�س �لتي ميكن �ل�ستفادة منها لتعزيز �إ�سهامات 
خلل  قدماً  �مل�سرتك  �لقت�سادي  �لتعاون  م�سرية  دف��ع  يف  �خلا�س  �لقطاع 
�ملرحلة �ملقبلة. من جانبه، �أكد فخامة �لرئي�س نيكو�س �نا�ستا�سيادي�س حر�س 
�لتعاون  م��ن  �أرق���ى  م�ستويات  �إىل  �لثنائية  بالعلقات  �لنهو�س  على  ب��لده 
و�لتن�سيق على خمتلف �لأ�سعدة، معربا عن �عتز�ز قرب�س بعلقاتها �ملتنامية 
و�ملزدهرة مع دولة �لإم��ار�ت مبا تتبناه من نهج يدعو للنفتاح على �لعامل، 
�ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �ساملة  نه�سة  من  �ل��دول��ة  ت�سهده  ملا  تقديره  و�أب���دى 

�هلل، �سمن خمتلف  �لدولة، حفظه  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة 
وتقدم  للم�ستقبل  روؤي��ة طموحة  تعك�س  �إجن���از�ت  وم��ا حتققه من  �مل��ج��الت، 
�لإمار�ت  دول��ة  �لقرب�سي  �لرئي�س  وهّناأ  �مل�ستد�مة.  للتنمية  ملهماً  منوذجاً 
قيادة و�سعباً على �لتنظيم �لناجح و�ملتميز لهذه �لدورة �لتاريخية من معر�س 
�إك�سبو �لعريق، موؤكد�ً �أن ��ست�سافة هذ� �حلدث �لعاملي �ل�سخم للمرة �لأوىل 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا، يفتح �لعديد من �لفر�س 
�أ�سا�سه  للإن�سانية  و�ق��ع جديد  و�ل��روؤى حول خلق  �لأفكار  وتبادل  للتو��سل 
�لتفاهم و�لتقارب و�لرغبة يف �لتو�سل �إىل ت�سور�ت ميكن من خللها �لتغلب 
على �لتحديات �مل�سرتكة �لعابرة للحدود، و�أعرب عن خال�س �أمنياته لدولة 
�لإمار�ت و�سعبها �لكرمي مبزيد من �لتقدم و�لرقي و�لزدهار. ح�سر �للقاء 
�سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، ومعايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير 

�لت�سامح و�لتعاي�س، وعدد من �لوزر�ء و�مل�سوؤولني من �جلانبني. 
و�لرئي�س  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سهد  ذل��ك  �إىل 
نيكو�س �نا�ستا�سيادي�س توقيع عدد من �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم �سملت 

�إعلناً ب�ساأن �إقامة �سر�كة ��سرت�تيجية �ساملة بني حكومتي �لبلدين، وقّعتها 
�إبر�هيم �لها�سمي، وزيرة دولة ل�سوؤون  من جانب �لإم��ار�ت، معايل رمي بنت 
�ملالية يف حكومة  وزير  كون�ستانتينو�س برتيدي�س،  �ل��دويل، ومعايل  �لتعاون 

قرب�س.
كما قامت معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�سمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع معايل 
ناتا�سا بيليدي�س، وزيرة �لطاقة و�لتجارة و�ل�سناعة �لقرب�سية، ب�ساأن �لتعاون 
جلمهورية  �لدبلوما�سية  �لأك��ادمي��ي��ة  ب��ني  �لدبلوما�سي  �لتدريب  جم��ال  يف 

قرب�س و�أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�سية.
جمال  يف  �لتعاون  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة  �ملوّقعة،  �لتفاقيات  ت�سّمنت  كذلك، 
�لنقل �لبحري وّقعها كل من: معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي 
وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية، ومعايل فا�سيليو�س دميرتيادي�س، نائب وزير 
�ل�سحن �لبحري �لقرب�سي، �إ�سافة �إىل مذكرة تفاهم ب�ساأن �لتعاون يف جمال 
�لكويتي،  �لدكتور حممد حمد  بالتوقيع عليها �سعادة  �ل�سيرب�ين قام  �لأمن 
كوكينو�س،  وكريياكو�س  �لإم���ار�ت،  دول��ة  حلكومة  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  رئي�س 

نائب وزير �لبحوث و�لبتكار و�ل�سيا�سة �لرقمية جلمهورية قرب�س.

ال�سحة جتري 474,340 فح�س� ك�سفت عن 782 اإ�س�بة جديدة بفرو�س كورون� امل�ستجد و2,096 ح�لة �سف�ء 
•• اأبوظبي - وام:

  متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 474،340 فح�سا جديد� خلل �ل�ساعات 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 
�إج��ر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س  تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�ساهم تكثيف 
يف �لدولة وتو�سيع نطاق �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف 
عن 782 حالة �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد من جن�سيات 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية �للزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�سجلة 877،406 حالت.   كما �أعلنت 
�ل��وز�رة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تد�عيات �لإ�سابة بفريو�س 
 2،299 �ل���دول���ة  �مل�����س��ت��ج��د، وب��ذل��ك يبلغ ع���دد �ل��وف��ي��ات يف  ك���ورون���ا 
وخال�س  �أ�سفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  ح��ال��ة.   و�أعربت 
جلميع  �لعاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  �ملتويف،  لذوي  ومو��ساتها  تعازيها 
�مل�سابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد 
و�سلمة  ل�سحة  �سماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات 
�جلميع.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 2،096 حالة جديدة مل�سابني 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س 
�ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �للزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�سفاء 827،067 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 21,350 جرعة من 
لق�ح كوفيد19- خال ال� 24 �س�عة امل��سية

•• اأبوظبي- وام:

 21،350 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�ملا�سية   24 �ل���  �ل�ساعات  خ��لل  كوفيد19-  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة 
�أم�س  تقدميها حتى  �ل��ت��ي مت  �جل��رع��ات  يبلغ جم��م��وع  وب��ذل��ك 
24،087،368 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 243.54 جرعة 
لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة �لوز�رة لتوفري 
لقاح كوفيد19- و�سعياً �إىل �لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة 
عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة 

على فريو�س كوفيد19-.

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأ�ستوني� بذكرى ا�ستقال باده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية 
��ستقلل  ذك��رى  مبنا�سبة  �أ�ستونيا،  جمهورية  رئي�س  كاري�س  �لر  فخامة  �إىل  تهنئة 
بلده.  كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  كاري�س.  وبعث  �لر  �لرئي�س  فخامة  �إىل 
مكتوم و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 

معايل كايا كال�س رئي�سة وزر�ء جمهورية �أ�ستونيا.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي ت�سبط خمدرات بقيمة 1.2 ملي�ر درهم يف 2021

•• اأبوظبي-وام:

متكنت �سرطة �أبوظبي من �سبط 2.9 طن من �ملو�د �ملخدرة و1.4 
مليون قر�س من �ملوؤثر�ت �لعقلية خلل �لعام 2021 باإجمايل قيمة 
�سوقية تبلغ 1.2 مليار درهم وذلك يف عمليات متفرقة حققت جناحاً 

كبري�ً يف �لت�سدي للآفة ومنع �نت�سارها يف �ملجتمع.
�إن  �لأمن �جلنائي  �لر��سدي، مدير قطاع  �سهيل  �للو�ء حممد  وقال 
�أبوظبي تتبع ��سرت�تيجية متكاملة مللحقة و�سبط مروجي  �سرطة 
و�أ�ساليب م�سللة  �بتكرو� طر�ئق خمتلفة  �أو  �ملخدر�ت، مهما حاولو� 
�ل�سر�كة  �أهمية  �إىل  م�سري�ً  �خلا�سرة،  �لإجر�مية  جتارتهم  لرتويج 

�لوقاية  يف  �ملجتمع  �سر�ئح  وخمتلف  �ملعنية،  �ملوؤ�س�سات  مع  و�لتعاون 
و�حلماية من خماطر �ملخدر�ت.

ي�سهم  �لآف��ة  هذه  ملو�جهة  �لو�حد  �لفريق  ب�����روح  �لعم������ل  �أن  و�أك�������د 
ب�سكل فعال يف تقلي�س حجم �مل�سكلة وما يتبعها من �أ�سر�ر وخماطر 

على �ملجتمع .
لهذه  �لت�سدي  يف  �لرئي�سني  �ل�سركاء  مع  �لتعاون  �أهمية  �إىل  .لفتاً 
�لآفة، وتذليل �لعقبات مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية �لقيادة �لر�سيدة يف 

حتقيق �ملزيد من �لنجاحات مل�سرية �لأمن و�لأمان.
 ولفت �إىل �أن ما و�سلت �إليه �أجهزة �سرطة �أبوظبي من تطور وحد�ثة 
يف  متكاملة  �أم��ن��ي��ة  مظلة  وت��وف��ري  بو�جباتها  �لنهو�س  م��ن  مّكنها 

و�لجتار  وترويجها  بتهريبها  �ملتورطني  و�سبط  �ملخدر�ت  مو�جهة 
بها وتقدميهم للعد�لة.

وقال �لعميد طاهر غريب �لظاهري، مدير مديرية مكافحة �ملخدر�ت 
بقطاع �لأمن �جلنائي، �إن خطط �لتوعية �أ�سهمت يف تعزيز �مل�سوؤولية 
�ملجتمعية وتعاون �لأفر�د مع عنا�سر �ل�سرطة ليكونو� عوناً لهم يف �أد�ء 
مهامهم وو�جباتهم يف عملية �ملكافحة وملحقة مروجي ومتعاطي 
وجتار �ملخدر�ت و�لإطاحة بهم با�ستخد�م �أف�سل �لتقنيات و�لو�سائل 
�ملتطورة �عتماد�ً على قدر�ت فرق �ملكافحة يف تنفيذ �لعمليات وحتقيق 

�ملنجز�ت يف �ل�سبطيات.
و�لقب�س على  �ملخدرة،  �مل��و�د  �أبوظبي يف �سبط  �سرطة  و�أرج��ع جناح 

�لذين  �ملكافحة  عنا�سر  وكفاءة  �ل�ستباقية،  �لعمليات  �إىل  �ملروجني، 
بددو� �آمال �سبكات �لجتار.

للأ�ساليب  �ل�سريع  �لتطور  يو�كب  مبا  قدر�تهم،  تعزيز  �إىل  م�سري�ً 
�ملخططات  �لإج����ر�م����ي����ة، وو����س���ع �خل���ط���ط �لح���رت�ف���ي���ة لإح���ب���اط 

�لإجر�مية ب�ستى �أنو�عها.
�أبوظبي  �سرطة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �سبل  تعزيز  �إىل  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ودع���ا 
�ل�سباب،  بني  تف�سيها  و�حل��د من خماطر  �مل��خ��در�ت،  �آف��ة  تطويق  يف 
وذلك من خلل �إي�سال �ملعلومات �لأمنية عرب خدمة �أمان �لهاتفية 
8002626 �لتي ت�سهم يف حتقيق �أمن �ملجتمع، وتوفري بيئة �آمنة 

وم�ستقرة، ووقايته من �أخطار �جلر�ئم.

اللجنة العلي� للت�سريع�ت يف دبي تطلق مب�درة درا�سة الت�سريع من منظور ثاثي االأبع�د
•• دبي - وام:

�ل��ع��ام��ة للجنة  �لأم���ان���ة  �أط��ل��ق��ت 
مبادرة  دب��ي  يف  للت�سريعات  �لعليا 
منظور  م���ن  �ل��ت�����س��ري��ع  "در��سة 
ثلثي �لأبعاد" و�لتي ترتكز على 
�ملوؤثرة  �جل���و�ن���ب  ج��م��ي��ع  در�����س���ة 
�ل��ت�����س��ري��ع يف م��رح��ل��ة م���ا قبل  يف 
�ل�سكلية  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن  �لإ����س���د�ر 
و�لقانونية وبطريقة غري ماألوفة 
على  �ل�����س��وء  ت�سليط  خ���لل  م��ن 
�أهم �لأبعاد �لتي يجب �أن توؤخذ يف 
عني �لعتبار عند در��سة و�سياغة 
�أن  م��ر�ع��اة  مع  �ملطلوب  �لت�سريع 
�أك��ر �سمولية  �لأب��ع��اد  تكون ه��ذه 

و�ت�ساعاً وتطور�ً وحد�ثة.
ي���اأت���ي �إط������لق �مل����ب����ادرة يف �إط����ار 
�حلر�س على �مل�ساهمة يف فعاليات 

مبادرة در��سة �لت�سريع من منظور 
ث��لث��ي �لأب��ع��اد يف �سهر �لإم���ار�ت 
على  خلله  م��ن  لنوؤكد  للبتكار 
�أن �لعمل �لت�سريعي ميكن در��سته 
وبخلف  �عتيادية  غري  بطريقة 
�عتدنا  �لتي  �لتقليدية  �لطريقة 
عليه لنوؤكد باأن �لأعمال �لذهنية 
تتما�سى  �أن  لها  �لفكرية ميكن  �أو 
وتو�كب �لتطور�ت �حلديثة بحكم 
وفرتها  �ل���ت���ي  �خل�����س��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لعليا  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة 
يف  و�لبتكار  ل��لإب��د�ع  للت�سريعات 
�لت�سريعي وكذلك �لإميان  �لعمل 
و�لثقة بقدر�ت �ملوظفني يف تغيري 
مفاهيم و�أ�ساليب �لعمل �لت�سريعي 
�إىل  �لتقليدي  �ملنظور  من  ونقله 
�سمولية  و�أك����ر  �ب��ت��ك��اري��ة  ن��ظ��رة 
ومنحهم �مل�ساحة �لكاملة و�لقدرة 

"رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
�لت�سريعات  "مرونة  ب����اأن  �هلل" 
و�سرعة �لإجناز�ت �أ�سا�س عملنا".

و�أ��������س�������اف: ت�������س���ت���ه���دف �مل�����ب�����ادرة 
�لقانونية  �ملعرفة  حتقيق  �سمان 
وت���ط���وي���ر �أ����س���ال���ي���ب ن�����س��ره��ا مبا 
�ملت�سارعة  �ل����ت����ط����ور�ت  ي����و�ك����ب 
�ل���ب���ح���ث ع����ن حلول  م����ن خ�����لل 
ت�سهم  مبتكرة  و�أ���س��ال��ي��ب  و�أدو�ت 
مرحلة  يف  �لت�سريعات  در����س��ة  يف 
من  �لت�سريع  �إ���س��د�ر  على  �سابقة 
�لإح��اط��ة بجميع �جلو�نب  خ��لل 
و�لأبعاد �ملوؤثرة مع �سمان حتديد 
�لتي  �لرئي�سة  �لقانونية  �ملعايري 
�ست�ساهم يف عملية تنظيم �لأجهزة 
بذلك  �مل��ب��ادرة  لتمثل  �حلكومية، 
حم��ط��ة م��ه��م��ة ن��ح��و ب��ح��ث طرق 
�أدو�ت �لرقابة �لت�سريعية  حت�سني 

 2022 للبتكار  �لإم����ار�ت  �سهر 
�لذي ميثل منا�سبة وطنية مهمة 
وتطوير  �لبتكار  ثقافة  لرت�سيخ 
و��ست�سر�فية  ����س��ت��ب��اق��ي��ة  ح���ل���ول 
�لر�ئدة  �لتنموية  �مل�سرية  تدعم 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وق������������ال �أح�������م�������د ب�������ن م�������س���ح���ار 
�لعليا  "�للجنة  ل���  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
�مل���ب���ادرة  جت�����س��د  للت�سريعات": 
للقيادة  �ل�����س��دي��دة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
بالبنية  �لرت�����ق�����اء  يف  �حل��ك��ي��م��ة 
وتوفري  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�سريعية 
ومتو�زنة  م�����س��ت��د�م��ة  ت�����س��ري��ع��ات 
ل����ت����و�ك����ب م���ت���ط���ل���ب���ات �مل�������س���رية 
�لتنموية �لر�ئدة وتعزز �جلاهزية 
�ساحب  مبقولة  عمًل  للم�ستقبل 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

ودع�����م ت��ط��ب��ي��ق �ل��ت�����س��ري��ع��ات مبا 
يو�كب �ملتطلبات �مل�ستقبلية.

�ل��ع��ام��ة للجنة  وع���ق���دت �لأم���ان���ة 
�ملبادرة  �إطار  �لعليا للت�سريعات يف 
ف��ع��ال��ي��ة �ل���ي���وم ب��ح�����س��ور �لأم����ني 
�مل�ست�سارين  ومب�������س���ارك���ة  �ل���ع���ام 
�ل������وح������د�ت  يف  و�ل�����ق�����ان�����ون�����ي�����ني 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة يف �لأم���ان���ة 
�لعامة حيث مت ��ستعر��س �ملبادرة 
�أه��د�ف��ه��ا و�ل��غ��اي��ة �ملرجوة  وب��ي��ان 
ع�سف  جل�سة  ذل��ك  و�أع��ق��ب  منها 
�مل��وؤث��رة يف  ذه��ن��ي ناق�ست �لأب��ع��اد 
جل�سة  ثم  �إ���س��د�ره  قبل  �لت�سريع 

لدر��سة حالت عملية.
رئي�س  �ل���ع���ام���ري  جن�����اة  وق����ال����ت 
�لتحتية  �لبنية  ت�سريعات  ق�سم 
�إد�رة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  و�لتنظيمية 
�إطلق  على  حر�سنا  �لت�سريعات: 

�خلا�س  �لتنظيمي  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت 
وحتديد  �حل��ك��وم��ي��ة  ب���الأج���ه���زة 
و�ملو�سوعية  �ل�����س��ك��ل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 
�ل��ن��اظ��م��ة ل��ه��ذه �لأج���ه���زة بحيث 

على �غتنام �لفر�س وتنفيذها.
وت�سمنت مبادرة "در��سة �لت�سريع 
�لأبعاد"  ث����لث����ي  م���ن���ظ���ور  م����ن 
�لت�سريعية  �حل��الت  بع�س  در��سة 

ت�سمل جميع �جلو�نب �لتنظيمية 
�إ�سد�ره  �لت�سريع قبل  و�ملوؤثرة يف 
كالآثار �ملالية �أو �لقانونية �أو تلك 

�ملرتبطة باملو�رد �لب�سرية.

»ر�س�لة حب« عمل فني غن�ئي من موؤ�س�سة زايد العلي� الأ�سح�ب الهمم مبن��سبة اليوم الوطني الكويتينداء تفتتح خمترب االبتك�ر من اأجل تعزيز تكنولوجي� االت�س�الت املتخ�س�سة
•• دبي -وام:

�لتكنولوجي  مركزها  "ند�ء" �فتتاح  �ملتخ�س�سة  للت�سالت  موؤ�س�سة  تعتزم 
�ملتطور "خمترب �لبتكار" �ملن�سة �ل�ستثنائية �لتي �أن�ساأتها �ملوؤ�س�سة لتطوير 
�ليومية  �لعمليات  و�إد�رة  �حل��رج��ة  للمهام  �ملتخ�س�سة  �لت�����س��الت  تقنيات 
�لدولة  �حتفال  مع  بالتز�من  �ملخترب  تد�سني  عن  �لإع���لن  وج��اء  �حليوية. 
"ند�ء"  موؤ�س�سة  وتو��سل  �جل��اري.  فرب�ير  للبتكار" يف  �لإم���ار�ت  "�سهر  ب� 
�لبتكار" �لذي  "خمترب  �أهمها  وم��ن  �لرقمي  �لتحول  جم��ال  يف  �إجن��از�ت��ه��ا 
�لتقنيات �حلديثة و�ملبتكرة  �لدفع قدًما بجهود ن�سر  �إىل  تتطلع من خلله 
هذه  وُتَعد  �لتو��سل.  وتعزيز  �لرقمي  �ملجتمع  لتطوير  و�لهادفة  دبي  د�خ��ل 
�أطلقه  "مدينة دبي �لذكية" �لذي  �خلطوة من �خلطو�ت �لد�عمة لربنامج 
�لدولة رئي�س  �آل مكتوم نائب رئي�س  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �ساحب 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل. وتهدف موؤ�س�سة "ند�ء" من خلل هذه 
�أو��سر �لتعاون بني �جلهات و�ملوؤ�س�سات �ملختلفة مبا فيها  �إىل تقوية  �ملبادرة 
�سركات �لتكنولوجيا و�جلامعات و�لعمل ب�سكل متو��سل لتعزيز بناء �لقدر�ت 
�لت�سالت  �سبكات  يف  و�ل�ستثمار  �ملعرفة  ن�سر  ثقافة  وتر�سيخ  و�ل��ك��ف��اء�ت 

�ملتخ�س�سة �حلديثة.
وقال �سعادة من�سور بوع�سيبه �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لت�سالت �ملتخ�س�سة 
"ند�ء" : يعترب هذ� �ملخترب فائق �لتطور جت�سيًد� للهدف �لذي طاملا �سعينا 
ا لبتكار �لأدو�ت �جلديدة يف جمال �لت�سالت  له وهو �أن نوفر مكاًنا خم�س�سً

�إعادة  من  ند�ء  موؤ�س�سة  �حلديثة  �لأدو�ت  تلك  و�ستمكن   .. و�ملوثوقة  �لآمنة 
حلول  ب��ت��ق��دمي  و�لرت���ق���اء  و�ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �لت�����س��الت  م�ستقبل  ت�سكيل 
م�ستد�مة نافعة للمجتمع .. و�سيفتح هذ� �ملخترب �أبو�به �أمام �ملبتكرين و�لرو�د 
وتطبيقاتهم  و�أجهزتهم  �أنظمتهم  تطوير  يف  �ملبتكرة  �أدو�ت��ه  من  لل�ستفادة 
و�ختبار فعالية تلك �لتقنيات وت�سريع م�سرية �لتحول �لرقمي يف �لقطاعات 
�ل�سحية  �لرعاية  وقطاع  �لتعليم  وقطاع  �حلكومي  �لقطاع  ومنها  �ملختلفة 
وقطاع �ملر�فق �لعامة و�لنقل وغريها من �لقطاعات �حليوية �ملهمة يف �لإمارة. 
ا جديدة للمو�طنني  �آفاًقا وفر�سً �إن هذ� �ملخترب �سيفتح  و�أ�ساف بوع�سيبه: 
�لإمار�تيني �إذ �إنه يوفر لهم �مل�ساحة لتطوير �أفكارهم �ملبتكرة وعر�سها وذلك 
تبادل  �ملتخ�س�سة وفر�س  �لعمل  �لتدريبية وور���س  �ل��دور�ت  لهم  نقدم  لأننا 
�إمكاناتهم  ��ستغلل  �سيمكنهم من  و�ملمار�سات ونقلها مما  و�لتجارب  �ملعرفة 
وكل  �لعاملي.  �مل�ستوى  على  للتناف�س  موؤهلني  يجعلهم  مب��ا  قدر�تهم  ورف��ع 
هذ� من �ساأنه ر�سم ملمح م�ستقبل دولة �لإمار�ت للخم�سني عاما �لقادمة. 
و"خمترب �لبتكار" جمهز بتقنيات �لت�سالت �حلديثة مثل نظام �لت�سال 
و�أنظمة  �لر�بع /4G/ وغريها من �حللول  �لل�سلكي تيرت� و�سبكة �جليل 
�لت�سالت .. كما �سي�سم �سبكة �جليل �خلام�س /5G/ و�إنرتنت �لأ�سياء /
IoT/ و�حل�سا�سات �لذكية و�لذكاء �ل�سطناعي وتقنية �لو�قع �لفرت��سي 
�ستوفر  كما   .. �لذ�تية  �لقيادة  و�أج��ه��زة  طيار  دون  و�ل��ط��ائ��ر�ت  و�ل��ك��ام��ري�ت 
"ند�ء" نظاًما متكامًل من �لأدو�ت و�ملو�د و�ملنهجيات �لعلمية لدعم تطوير 

�لتقنيات و�خلدمات �لرئي�سية �لتي �ستفيد �ملجتمع ب�سكل كبري.

•• اأبوظبي- وام:

�لعليا  ز�ي�������د  م���وؤ����س�������س���ة  ت���������س����ارك 
�لكويت  دول������ة  �ل���ه���م���م  لأ����س���ح���اب 
مبنا�سبة  �ح��ت��ف��الت��ه��ا  �ل�����س��ق��ي��ق��ة 
�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي ب��ت��ق��دمي ع��م��ل فني 
"ر�سالة  �لهمم  �أ�سحاب  من  غنائي 
و�سعبها  �لكويت  دولة  حب" لتهنئة 
�ل�سقيق بهذه �ملنا�سبة �لعزيزة على 

قلب كلِّ �إمار�تي.
�ن��ت��اج��ه خ�سي�ساً  �ل���ذي مت  �ل��ع��م��ل 
�ل�ساعر  تاأليف  �ملنا�سبة من  يف تلك 
�لفنان  وت���ل���ح���ني  �خل����������و�ر،  ع���ل���ي 
ها�سم،  ن��ور  وت��وزي��ع  �ل�سعيد،  ف��اي��ز 
و�ل���ه���ن���د����س���ة �ل�����س��وت��ي��ة م����ن عمر 
���س��لح، وي��وؤدي��ه ح��م��د�ن �حلمريي 
ف��ئ��ة �لإعاقة  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  م��ن 

�جل�سدية.
م��ن موؤ�س�سة  �مل���ب���ادرة  ت��ل��ك  وت���اأت���ي 
�سمن  �لهمم  لأ�سحاب  �لعليا  ز�ي��د 
م����ب����ادر�ت �مل��وؤ���س�����س��ة ت���اأك���ي���د�ً على 
دوره���ا و�إ���س��ر�ك �أ���س��ح��اب �لهمم يف 
جميع �ملنا�سبات �ملحلية و�خلليجية 
�مل�ساركات  ه��ذه  ت��ع��زز  �إذ  و�ل��ع��امل��ي��ة، 
�سعورهم وهم ي�ساركون �إخو�نهم يف 

�لكويت بهذه �لحتفالت، باأن �أفر�ح 
�سعب �لكويت هي �أفر�حهم، و�أعياده 
ون عن ذلك  هي �أعيادهم؛ وهم يعربِّ
وخمل�سة  �سادقة  عفوية  مب�ساعر 
ت  ونابعة من �لقلب .. وهذ� ما عربرَّ
ر�سائل  �ل��ر���س��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة  ع��ن��ه 
هتها �إىل  �لتهاين �خلال�سة �لتي وجرَّ

قيادة دولة �لكويت �ل�سقيقة.

وتوؤكد موؤ�س�سة ز�يد �لعليا لأ�سحاب 
هذ�  خ��لل  م��ن  ر�سالتها  يف  �لهمم 
�ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي �ل��غ��ن��ائ��ي ع��ل��ى �حلب 
�ل���ك���وي���ت، وعلى  و�ل���ت���ق���دي���ر جت����اه 
�لإمار�تية  �لعلقات  ومتانة  عمق 
�ل��ك��وي��ت��ي��ة �ل��ر����س��خ��ة �مل��رت��ك��زة على 
حر�س  م��ن  منطلقة  ث��اب��ت��ة  دع��ائ��م 
على  �ل�سقيقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي 
دع���م وت��ط��وي��ر �ل��ع��لق��ات يف جميع 
يحتذى  من��وذج��ا  لتكون  �مل��ج��الت، 
�لأخوية  �ل��ع��لق��ات  �سعيد  على  ب��ه 
ت�ستند  �لتي  �ل�سقيقة،  �ل���دول  ب��ني 
�إىل رو�بط �لأخ��وة، و�لدم، و�مل�سري 
�مل�����س��رتك ع��ل��ى م���ر �ل���زم���ن، و�لتي 
ق��ام��ت ب��ج��ه��ود �مل��غ��ف��ور ل��ه��م �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان وموؤ�س�سي 

دولة �لكويت طيب �هلل ثر�هم.

�سيف بن زايد يزور معر�سي يومك�س و�سيمتك�س
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �ل��ف��ري��ق  ز�ر 
�لأنظمة  �لن�سخة �خلام�سة من معر�سي  ، فعاليات  �لد�خلية  �ل��وزر�ء وزير 
2022" �للذين  "�سيمتك�س  و�لتدريب  "يومك�س" و�ملحاكاة  �ملاأهولة  غري 

�سركة  "�أدنيك" وتنظمهما  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  ي�ست�سيفهما مركز 
�أبوظبي �لوطنية للمعار�س بالتعاون مع وز�رة �لدفاع.

و�ط��ل��ع ���س��م��وه خ���لل ج��ول��ت��ه يف ع���دد م��ن �لأج��ن��ح��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لإقليمية 
�حلالية  و�لتقنيات  �لبتكار�ت  �أح��دث  على  �ملعر�سني  يف  �مل�ساركة  و�لدولية 
�ملاأهولة،  غري  �لأنظمة  �سناعات  جمال  يف  �ملتطورة  و�حللول  و�مل�ستقبلية، 

و�حللول  �لعاملية  و�لتقنيات  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  و�ل��ت��دري��ب  و�مل��ح��اك��اة 
�ملتطورة ملجابهة �لتحديات �لأمنية، كما �ساهد �سموه مناذج من �لروبوتات 

و�لأنظمة �لتي يتم ��ستخد�مها يف جمالت �لدفاع وتعزيز �لأمن.
�ملزروعي  "�أحمد  "�إيدج" و���س��رك��ة  ���س��رك��ة  �أج��ن��ح��ة  ���س��م��وه  زي����ارة  و���س��م��ل��ت 
"�ساب"  �أوتومك�س" و�سركة  "جرن�ل  "LIG" و�سركة  لل�سناعات" و�سركة 

و�سركة " "CYNEXو�سركة "IGG"، حيث ��ستمع �سموه من م�سئويل 
�لأجنحة على ما يقدمونه من �سناعات يف جمالت �لطائر�ت بدون طيار 
�لتدريب  ومنظومات  �مليد�نية،  عملياتها  تدعم  �لتي  "�لدرونز" و�ملركبات 
�ملتو��سلة، وغريها  �لفرت��سية و�لرماية �حلية وطائر�ت �ملر�قبة �لأمنية 

من �لتقنيات يف جمالت �لأنظمة غري �ملاأهولة.

وفد املدر�سة الق�س�ئية الفرن�سية يطلع على 
اخت�س��س�ت حمكمة م�س�ئل االأ�سرة املدنية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي- وام: 

حمكمة  �خت�سا�سات  على  بفرن�سا،  للق�ساء  �لوطنية  �ملدر�سة  من  وفد  �طلع 
�إن�ساوؤها مبوجب  �أبوظبي، و�لتي مت  م�سائل �لأ�سرة �ملدنية بد�ئرة �لق�ساء يف 
قانون �لزو�ج و�لطلق �ملدين يف �إمارة �أبوظبي، لتخت�س بالف�سل يف �لطلبات 
�مل���دين و�حل�سانة  �ل��ط��لق  و�آث����اره، مثل  �مل���دين  ب��ال��زو�ج  �ملتعلقة  و�ل��ن��ز�ع��ات 
�ملدنية  و�ل��رتك��ة  و�لو�سية  �ل��ط��لق  على  �ملرتتبة  �ملالية  و�حل��ق��وق  �مل�سرتكة 
للأجانب.  �ل�سخ�سية  بالأحو�ل  �ملرتبطة  �لأم��ور  �لن�سب وغريها من  و�إثبات 
�إطار  �لق�ساء، يف  د�ئ��رة  �إىل مقر  �لوفد  بها  �لتي قام  �لزيارة  جاء ذلك خلل 
�لتعاون �لقائم بني �لد�ئرة و�ملدر�سة �لق�سائية �لفرن�سية، متا�سياً مع توجيهات 
�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون 
�لرئا�سة ، رئي�س د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي، بتوطيد �أو��سر �ل�سلة و�لتعاون مع 
�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لخت�سا�س �مل�سرتك، مبا ي�سمن تطوير منظومة ق�سائية ر�ئدة 
عاملياً. كما �طلع �لوفد، على �خلدمات �ملقدمة يف �ملحاكم �ملتخ�س�سة، ودورها يف 
ت�سهيل �لو�سول �إىل �لعد�لة و�سمان جودة و�ت�ساق �لأحكام �لق�سائية، ف�سل 
عن �آلية �لتقا�سي عن ُبعد يف حماكم �أبوظبي بن�سبة %100، و�إتاحة تقدمي 
و�إجناز �ملعاملت �إلكرتونياً و��ستخد�م و�سائل �لت�سال �ملرئي، وفق �ل�سو�بط 

و�لإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة، يف ظل بيئة ت�سريعية متطورة. 

ي�شتقطب ما يزيد على 1200 من جراحي املفا�شل والعظام من حول العامل

برع�ية حممد بن را�سد .. دبي ت�ست�سيف املوؤمتر الدويل الت��سع جلراحة املف��سل يف ال�سرق االأو�سط م�ر�س املقبل
•• دبي-وام:

ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
�لفرتة  ت�ست�سيف دبي خلل  "رعاه �هلل"،  حاكم دبي 
�لتا�سعة  �ل��دورة  فعاليات  �ملقبل  مار�س   6 �إىل   4 من 
�مل��ف��ا���س��ل يف �ل�سرق  �ل�����دويل جل���ر�ح���ة  �مل���وؤمت���ر  م���ن 
�لإم����ار�ت جمري�،  �أب���ر�ج  2022، يف فندق  �لأو���س��ط 
وتبديل  �لعظام  جر�حة  �أطباء  من   1200 بح�سور 
�مل��ف��ا���س��ل م��ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل. و�أك����د �لدكتور 
جلر�حة  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  رئي�س  �لطر�بي�سي،  �سميح 
�لعاملي  �حل��دث  �أهمية  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف  �ملفا�سل 
�لذي �سيجمع �أ�سهر �لأطباء وجّر�حي �لعظام وطلبة 
م��ن خلله  و�سيتم  �ل��ع��امل،  دول  م��ن خمتلف  �ل��ط��ب 

تقدمي حلقات نقا�سية و�أور�ق بحثية وتقارير تتناول 
�ملتعلقة  و�مل�ستجد�ت  �حلديثة  �جل��ر�ح��ي��ة  �لتقنيات 
و�لكاحل  و�لركبة  و�ل��ورك  �لكتف  مفا�سل  بجر�حات 
توفري جل�سات  �إىل  بالإ�سافة  �لريا�سية،  و�جلر�حات 
ت�سريح  وخم��ت��رب  و�ملخت�سني  �خل���رب�ء  م��ع  تفاعلية 

وبرنامج متري�سي م�ساحب للموؤمتر.
�مل��وؤمت��ر �سرتكز  �ل����دورة �حل��ال��ي��ة م��ن  �أن  و�أ���س��ار �إىل 
بالتقنيات  و�لتعريف  �لتكنولوجية  �ل��ت��ط��ور�ت  على 
�حل��دي��ث��ة يف جم���ال ج��ر�ح��ة �مل��ف��ا���س��ل م��ث��ل ت�سميم 
�ملفا�سل و��ستخد�م �لطابعة ثلثية �لبعاد و�لبتكار 
و���س��ي��ت��م ع��ر���س حالت  �لآيل  �ل���روب���وت  يف ج���ر�ح���ات 
عمل  وور�����س  ن����دو�ت  �إىل  �إ���س��اف��ة  ملناق�ستها  �سعبة 
�أف�سل �لطرق لتبديل �ملفا�سل  لتدريب �لأطباء على 
�ل��ع��امل��ي��ة يف  �مل�����س��ت��ج��د�ت  �آخ���ر  �إىل مناق�سة  �إ���س��اف��ة   ،

طبقا  �ملفا�سل  زرع  و�إع��ادة  و�لكاحل  �لريا�سي  �لطب 
للمو��سفات �ملطلوبة لكل منطقة.

ولفت رئي�س �ملوؤمتر �إىل �أن ت�سريح �ملري�س �لآ�سيوي 
يختلف عن �ملري�س �لغربي �أو �لأوروبي وبالتايل لبد 
�أو�سطي  �ل�سرق  �ملري�س  تنا�سب  حلول  ت�سميم  م��ن 
وتتلءم مع بيئة خا�سة من ناحية ت�سميم ومقايي�س 
وزو�يا �لركبة لتتما�سى مع ما يخدم �ملري�س �لعربي 

مثل �جللو�س على �لأر�س و�ل�سلة.
نخبة من  �إي��ج��اد من�سة جتمع  �إىل  �مل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
خمتلف  من  �ملفا�سل  جر�حة  يف  و�ملخت�سني  �لأطباء 
�لتطور�ت  ملناق�سة  و�ح���د  �سقف  حت��ت  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 

و�لتقنيات �لع�سرية يف علج �أمر��س �لعظام.
وي�ستمر �ملوؤمتر يف �لحتفاظ بتميزه كمن�سة مثالية 
و�لتفاعل  �ل��ت��و����س��ل  ت��ت��ي��ح  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

�ل�سناعي������ة  للأط������ر�ف  �ل������موّردة  �ل�س������ركات  بني 
�أن  ب��ال��ذك��ر  و�لأط���ب���اء م��ن �ملنطقة و�ل���ع���امل. ج��دي��ر 
عمليات تبديل للمفا�سل �سهدت تطور�ً لفتاً يف دولة 
�لمار�ت، وباتت من بني �أهم م�سادر �جلذب لل�سياحة 
�لعلجية �لطبية يف �لدولة، و�سيوفر �ملوؤمتر فر�سة 
و�لت�سنيع  و�ل��ت��وزي��ع  �ل��ت��وري��د  ل�����س��رك��ات  من��وذج��ي��ة 
وت��اأ���س��ي�����س �سر�كات  ل��ل��ت��و����س��ل  �ل��ع��امل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
عمل ج��دي��دة م��ع �خل���رب�ء �ل���رو�د يف ج��ر�ح��ة �لعظام 
�لدويل  "�ملوؤمتر  �أن  �إىل  ُي�سار  �لتمري�سية.  و�لرعاية 
م�ستقلة  م��ن��ظ��م��ة  ه���و   ICJR �ملفا�سل"  جل���ر�ح���ة 
�لتعليم يف جمال  تاأ�س�ست بهدف تطوير  غري ربحية 
جر�حة �لعظام، ويكّر�س �ملوؤمتر جهوده لإعادة �بتكار 
ي�سهم يف حت�سني  �ملعرفة مبا  طرق جديدة لكت�ساب 

�لنتائج �ل�سحية للمر�سى.
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اأخبـار الإمـارات

خ�شم ح�شري ي�شل اإىل 50 %

اإ�سع�د �سرطة دبي ت�سم ج�معة »كرتن« االأ�سرتالية يف دبي
ق�ئد العملي�ت امل�سرتكة ي�ستقبل ق�ئد قوات الدف�ع اال�سرتايل

رئي�س االإدارة التنفيذية ل�سي��س�ت الدف�ع وال�سوؤون اال�سرتاتيجية ي�ستقبل ق�ئد قوات الدف�ع اال�سرتايل

•• دبي-الفجر:

�سمت جلنة بطاقة �إ�سعاد �لتابعة 
ل�����س��رط��ة دب������ي، ف�����رع ج���ام���ع���ة " 
كريتن" �لأ�سرت�لية يف دبي، �إىل 
�ل��ت��ي يقدمها  ق��ائ��م��ة �خل���ي���ار�ت 
�للجنة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �ل���ق���ط���اع 
و�أقاربهم  �لبطاقة  حاملي  �إىل 
ليح�سلو�  �لأوىل،  �ل��درج��ة  م��ن 
 20% بن�سبة  بذلك على خ�سم 
للطلبة  و10%  �جل��دد،  للطلبة 
�مل�����س��ت��م��ري��ن يف ك���اف���ة �ل���رب�م���ج 

�لتعليمية.
جاء ذلك بناًء على �لتفاقية �لتي 
للزيارة  ك��ن��ت��اج  �ل��ط��رف��ان  وق��ع��ه��ا 
�لتي قام بها وفد من جلنة بطاقة 
زكريا  �ل�����س��ي��د  ب��رئ��ا���س��ة  �إ����س���ع���اد 
�لتعليم يف  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  ���س��ي��ف، 
�للجنة، وكان يف ��ستقباله يف مقر 
�جلامعة مبدينة دبي �لأكادميية 
�أدكنز،  د�ن��ي��ل  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��امل��ي��ة، 
للجامعة،  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل����دي����ر 
نائب  �إيفانز،  جون  و�لربوف�سور 
�ل�سوؤون  وم��دي��ر  �جلامعة  مدير 

�لأكادميية.  
وق����ال �ل�����س��ي��د زك��ري��ا ���س��ي��ف،: �إن 
�إىل  د�ئ����م  ب�سكل  ت�سعى  �ل��ل��ج��ن��ة 
وخ�سومات  ع�����رو������س  ت����ق����دمي 

على  �ملرتتبة  �لدر��سية  �لر�سوم 
بر�مج �لبكالوريو�س و �لدر��سات 
"تكنلوجيا  تخ�س�سات  يف  �لعليا 
و"�إد�رة  "�لعلوم"  و  �ملعلومات" 
�لإن�سانية  و"�لعلوم  �لأعمال" 

�ملعتمدة لدى �جلامعة." 
ب��ال�����س��ك��ر �جلزيل  ���س��ي��ف،  وت��ق��دم 
 " جامعة  �إد�رة  جمل�س  �إد�رة  �إىل 
�إمتام  يف  تعاونهم  على  كريتن"، 

هذ� �لتفاق.
بطاقة  جل���ن���ة  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 
ب����اأن علقتها  ث��ق��ة  �إ����س���ع���اد ع��ل��ى 

�لتعليمية  �لح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي 
لعدد كبري من �ملوظفني حاملي 
م�سري�ً  و�أ���س��ره��م،  �إ���س��ع��اد  بطاقة 
�إد�رة  جمل�س  مع  �لتفاق  �أن  �إىل 
�لأ�سرت�لية  كريتن"   " ج��ام��ع��ة 
ت���ق���دمي خ�سم  ي�����س��م��ن  دب����ي  يف 
%20 للطلبة �جلدد، و 10% 
بالإ�سافة  �مل�����س��ت��م��ري��ن،  للطلبة 
�ملتفوقني  �ل��ط��ل��ب��ة  ح�����س��ول  �إىل 
�حل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ن�����س��ب��ة 90% 
فما فوق يف �لثانوية �لعامة، على 
تكلفة  م��ن   50% بن�سبة  خ�سم 

م��ع �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذ� �ل�سرح 
ُي�سهم  ���س��وف  �ل��ع��ري��ق  �لتعليمي 
م��ن �خلدمات  �مل��زي��د  ت��ق��دمي  يف 
�ملميزة حلاملي بطاقة �إ�سعاد، مبا 
يحمل  م��ن  لكل  �ل�����س��ع��ادة  يحقق 

بطاقة "�إ�سعاد". 
�لإلكرتوين  �ملوقع  �أن  �إىل  ُي�سار 
و�لتطبيق �لذكي �خلا�س ببطاقة 
�لبطاقة  حلاملي  يتيح  "�إ�سعاد" 
�لعرو�س  ك���اف���ة  ع��ل��ى  �لط������لع 
"�إ�سعاد" يف  �لتي تقدمها  و�ملز�يا 

خمتلف �لقطاعات.  

الوطني االحت�دي ي�ست�سيف اجتم�ع�ت الدورة 287 للجنة التنفيذية لاحت�د الربمل�ين الدويل
•• اأبوظبي-وام:

للجنة   287 �ل���دورة  �جتماعات  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ي�ست�سيف 
27 فرب�ير يف دبي،  26 و  �لتنفيذية للحتاد �لربملاين �ل��دويل، يومي 
و�لتي تعقد لأول مرة يف دولة �لإمار�ت، برئا�سة معايل دو�رتي بات�سيكو 
ت�سونغونغ  م��ارت��ن  �سعادة  وبح�سور  �ل���دويل،  �ل��ربمل��اين  �لحت���اد  رئي�س 

�لأمني �لعام للحتاد �لربملاين �لدويل، و�أع�ساء �للجنة.
وي�سارك يف �لجتماع معايل �لدكتور علي ر��سد �لنعيمي رئي�س جمموعة 
�ل�����س��ع��ب��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف �لحت�����اد �ل���ربمل���اين �ل�����دويل، ممثل 
عن  وممثلون  �لتنفيذية،  �للجنة  يف  �لعربية  �جليو�سيا�سية  �ملجموعة 

ومنتدى  �مل��ر�أة  ومنتدى  �لحت��اد،  يف  �جليو�سيا�سية  �ملجموعات  خمتلف 
�ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  و�سيلقي  للحتاد.  �لتابعني  �ل�سباب 
وي��رت�أ���س بعدها رئي�س  �ف��ت��ت��اح �لج��ت��م��اع،  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي كلمة يف 
�عتماد حم�سر  �سيتم خلله  �ل��ذي  �ل��دويل �لجتماع  �لحت��اد �لربملاين 
�إ�سبانيا،  �ل��ذي عقد يف �سهر نوفمرب يف  �لتنفيذية  286 للجنة  �ل��دورة 
�لتي  �لدويل  �لربملاين  144 للحتاد  �ل�  للجمعية  �لتح�سري  ومناق�سة 
�لربملاين  للحتاد  �ل�سيا�سي  �مل�سروع  ومناق�سة  �إندوني�سيا،  يف  �ستعقد 
و�مل�ساءلة للحتاد،  �ل�سفافية  تقرير  ومتابعة  �ملتحدة،  �لأمم  �لدويل يف 
وم�سودة م�سروع ��سرت�تيجية �لحتاد، و�لتعديلت �ملقرتحة على جلنة 
�سوؤون �ل�سرق �لأو�سط �لتابعة للحتاد. ويحظى �لدور �ملتنامي للمجل�س 

�ل���دويل بكل  �ل��ربمل��اين  �أع��م��ال وم�ساريع �لحت���اد  �لوطني �لحت���ادي يف 
�لتقدير من قبل ممثلي �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد، ويعك�س يف م�سمونه 
حر�س �ملجل�س و�إدر�كه لأهمية ما ت�سطلع به �ملوؤ�س�سات �لربملانية �لدولية 
�آليات عمل، فقد  من م�سوؤولية وما تقوم به من ن�ساط وما متتلكه من 
1977م، وحققت  عام  �ل��دويل يف  �لربملاين  �لحت��اد  �إىل  �ملجل�س  �ن�سم 
�ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية �إجناز�ت عدة من خلل ع�سويتها يف �للجنة 
، و��ستطاعت  2008م  �لدويل منذ عام  �لتنفيذية يف �لحتاد �لربملاين 
�لربملانات  متثل  �لتي  �لعربية  �جليو�سيا�سية  �ملجموعة  متثيل  �ل�سعبة 
�لعربية يف �لحت��اد �لربملاين �ل��دويل، وذل��ك ملا حتظى به من ثقة ودور 
مهم يف �أعمال �لحتاد. وتعززت �لعلقة بني �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

و�لحتاد �لربملاين �لدويل بتوقيع �تفاقية �لتعاون و�ل�سر�كة �لفنية عام 
2014م، و�لتي تعد �أول �تفاقية على م�ستوى �لعامل يربمها �لحتاد مع 
موؤ�س�سة برملانية وطنية، �أ�سهم من خللها يف تعريب �ملوقع للإلكرتوين 
وهي �خلريطة  �لإلكرتونية  �لأدو�ت  م   2021 عام  و�أطلق يف  للحتاد، 
�أكر  �لربملانيني  �إبقاء  �إىل  تهدف  و�لتي  حممول"  وتطبيق  �لتفاعلية 
�طلعا وعلما باآخر �مل�ستجد�ت ب�ساأن مكافحة �لإره��اب ومنع �لتطرف، 
ويعد �ملجل�س �لوطني �لحتادي من �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف دعم جهود 
�لحتاد يف �إطلق هذه �لأدو�ت، كما يعد منتدى �ل�سباب �لربملانيني �أحد 
�ملقرتحات �لتي تقدمت بها �ل�سعبة �لربملانية للحتاد حيث فازت برئا�سة 

�أول دورة للمنتدى يف عام 2014 يف جنيف.

بتوجيهات من�شور بن زايد 

مدار�س االإم�رت الوطنية تطلق مراكز التميز يف التدريب التقني واملهني
•• اأبوظبي - وام:

�ل�سيخ  ����س���م���و  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
"مد�ر�س  �أطلقت  �لرئا�سة،  �سوؤون 
�لإم��ار�ت �لوطنية" مر�كز �لتّميز 
يف جمال �لتدريب �لتقني و�ملهني، 
حيث وقعت �ملد�ر�س �تفاقية تعاون 
�لأملانية  زي"  �أي  "جي  �سركة  مع 

لإد�رة وت�سغيل هذه �ملر�كز.
تعزيز  �إىل  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  ت���ه���دف 
و�ملهني  �ل��ت��ق��ن��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ف��ر���س 
ل��ل��ط��ل��ب��ة �مل���و�ط���ن���ني ودم������ج هذه 
�لتعليم  م�����س��ار  ���س��م��ن  �ل���ف���ر����س 
�ملدر�سي وتهيئة �لأجيال �ل�ساعدة 
كما  �ل��ع��م��ل،  ل�سوق  �أف�����س��ل  ب�سكل 
تدخل �خلطوة �سمن روؤية �ملد�ر�س 
وتزيدهم  �مل�ستقبل  ق���ادة  لإع����د�د 
و�لتقنية  �ل���ق���ي���ادي���ة  ب����امل����ه����ار�ت 

�ل�سرورية للتميز �ملهني.

بيرت في�سر �سفري جمهورية �أملانيا 
و�سعادة  �ل��دول��ة  ل���دى  �لإحت���ادي���ة 
وز�رة  وك��ي��ل  �مل��غ��رب��ي،  �هلل  عبد  د. 
�لدر��سات  لقطاع  �لرئا�سة  �سوؤون 
�إد�رة  وع�����س��و جم��ل�����س  و�ل��ب��ح��وث 
مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية، �إ�سافة 
�إد�رة  �أع�ساء جمل�س  �إىل عدد من 
�لهيئة  م����ن  و�أع���������س����اء  �مل�����د�ر������س 
"جي  ول�سركة  للمد�ر�س  �لإد�ري���ة 
�ساون  د.  و�أك���د  �أي زي" �لأمل��ان��ي��ة. 
ديلي، �ملدير �لعام ملد�ر�س �لإمار�ت 
�لوطنية �أن �ملر�كز �جلديدة �ستوفر 
ع���دة م�����س��اق��ات وجم����الت حرفية 
�ملر�كز  ت�سميم  و�سيتم  للطلبة، 
�أعلى �ملعايري ل�سمان جتربة  وفق 
و�لتقان.  ب��اجل��ودة  تتميز  عملية 
�لتقني  �ل��ت��دري��ب  م��ر�ك��ز  وت��وف��ر 
و�ملهني بر�مج مبتكرة يف جمالت 
ميثل  م��ا  م��ت��ع��ددة  ومهنية  تقنية 
�لأكادميي  �مل�سار  بني  و�سل  حلقة 
�ملعتمد يف �ملد�ر�س، و�مل�سار �ملهني، 

قدر�تهم  وتطوير  �لطلبة  متكني 
من خلل توفري �لفر�س �لعملية 
منت�سبي  حتفز  �لتي  و�لتجريبية 
�مل����د�ر�����س ع��ل��ى �لإب�������د�ع و�لإن���ت���اج 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  وت��رتج��م 

حممد  �أح������م������د  م�����ع�����ايل  و�أك������������د 
�حل���م���ريي، �لأم����ني �ل��ع��ام ل����وز�رة 
����س���وؤون �ل��رئ��ا���س��ة، رئ��ي�����س جمل�س 
�لوطنية،  �لإم���ار�ت  م��د�ر���س  �إد�رة 
بهذه �ملنا�سبة، حر�س �ملد�ر�س على 

لتن�سئة جيل �ساعد مبتكر ومنفتح 
ومتطلع للم�ستقبل.

"جي  بني  �لتفاقية  توقيع  ج��رى 
�أي زي" �لأملانية ومد�ر�س �لإمار�ت 
�إرن�ست  �سعادة  بح�سور  �لوطنية، 

�لقادمة.  �لأع���و�م  خ��لل  �لوطنية 
�جلودة  ملعايري  �مل��ر�ك��ز  و�ستخ�سع 
و�ل���رق���اب���ة �ل���دول���ي���ة �مل��ع��ت��م��دة يف 
�ل��دول �لأوروب��ي��ة، وم��ن قبل فرق 
ل�سمان  �مل�����س��رف��ني  م���ن  خم��ت�����س��ة 
ت���ط���ب���ي���ق �أع�����ل�����ى �مل����ع����اي����ري خ���لل 
وتت�سمن  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة،  �مل��رح��ل��ة 
�مل���رح���ل���ة �لأول�����ي�����ة ع�����دة جم����الت 
�لتكنولوجيا  ت�������س���م���ل:  م��ه��ن��ي��ة 
�ل�سناعية، و�ملعمارية، و�لإن�ساء�ت 
و�ملجالت  و�لروبوتات،  �لهند�سية، 

حيث يتم من خلل هذه �لرب�مج 
�حلرفية  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ه���ار�ت  �سقل 
تهيئهم  عملية  جت��ارب  و�إك�سابهم 
ب�سكل �أف�سل لختيار �لتخ�س�سات 

�جلامعية �لأن�سب.
�مل���ر�ك���ز �جلديدة  �إط����لق  و���س��ي��ت��م 
يف جممع مدينة حممد بن ز�يد، 
�أولية  ك��م��رح��ل��ة  �ل���ع���ني  وم���دي���ن���ة 
جتريبية، و�عتمدت �ملد�ر�س خطة 
يف  �إ�سافية  مر�كز  ت�سمل  للتو�سع 
�لإم���ار�ت  م��د�ر���س  جممعات  كافة 

و�خلدمية  �لأخ������رى،  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�لأزي���اء  وت�سميم  �ل��ط��ب��خ،  وف��ن��ون 
و�مل����ج����وه����ر�ت وري���������ادة �لأع����م����ال 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.
�مل��ت��ب��ع يف مر�كز  �مل��ن��ه��ج  وي��ع��ت��م��د 
�لتدريب  �أ���س��ال��ي��ب  ع��ل��ى  �ل��ت��ّم��ي��ز 
�لأمل�����ان�����ي�����ة �حل����دي����ث����ة وم���ع���اي���ري 
�ل��ف��ن��ي �ل��دول��ي��ة ُتطبق  �ل��ت��دري��ب 
قائم  تف�سيلي  م��ن��ه��ج  خ���لل  م��ن 
على �لتعلم، ويرتكز على مقايي�س 

وتقييمات دورية.

يف جل�شة ا�شت�شافت متحدثني مرموقني من الإمارات والوليات املتحدة وهولندا

اأك�دميية اأنور قرق��س الدبلوم��سية تن�ق�س دور الدبلوم��سية الع�مة يف جم�ل ال�سوؤون الدولية اخل�رجية

�حلايل،  وق��ت��ن��ا  "يف  م��لدي��ن��وف: 
�لدبلوما�سية  ت��ق��ت�����س��ر  ت��ع��د  مل 
ع���ل���ى �مل���ف���او����س���ات �ل���ه���ادئ���ة بني 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني �مل��ح��رتف��ني. بل 
�أ�سبح �لأمر �أكر �رتباطاً باإ�سر�ك 
�حلدود.  وعرب  حملياً  �جلماهري 
دبلوما�سيينا  ق������درة  ول���ت���ع���زي���ز 

من  كًل  بالإنابة،  �لأكادميية  عام 
�سعادة عمر غبا�س، م�ساعد �لوزير 
و�لدبلوما�سية  �لثقافية  لل�سوؤون 
�لعامة بوز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�نغريد دي بري،  و�سعادة  �ل��دويل، 
�لعامة  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  م���دي���رة 
و�جل���م���اه���ري �خل���ارج���ي���ة ب�����وز�رة 

ب�سكل متز�يد." 
دور�ً  �لعامة  �لدبلوما�سية  متتلك 
و�سمعة  مكانة  تطوير  يف  �أ�سا�سياً 
�لثقافية،  و�ل���ع���لق���ات  �ل�������دول، 
�لدعائية،  ح���م���لت���ه���ا  وك����ذل����ك 
حيث من �ل�سروري لطلبتنا من 
�متلك  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  دب��ل��وم��ا���س��ي��ي 

ظ���ل م��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ق���رن �حل����ادي 
و�لع�سرين. وح�سر �جلل�سة طلبة 
�لتدري�سية،  وهيئتها  �لأكادميية 
و�أع�ساء من �لبعثات �لدبلوما�سية 

لدى دولة �لإمار�ت. 
و����س���م���ت �جل��ل�����س��ة �ل���ت���ي �أدر�ه�������ا 
�سعادة نيكولي ملدينوف، مدير 

وطنهم  خدمة  على  �مل�ستقبليني 
ب�سكل �أف�سل، �أ�سبح من �ل�سروري 
تعلم فن �لدبلوما�سية �لعامة عن 
�للزمة  �مل��ه��ار�ت  وتطوير  ق��رب، 
تت�ساءل  ع�����امل  ���س��م��ن  ل��ل��ع��م��ل 
�ملعلومات  ب���ني  �ل���ف���روق���ات  ف��ي��ه 
�ل�سحيحة  وغ�����ري  �ل�����س��ح��ي��ح��ة 

�خلارجية مبملكة هولند�، و�ل�سيد 
ب���ول ك��رو���س��و���س��ك��ي، م��دي��ر مكتب 
�ل�سيا�سات و�لتخطيط و�ملو�رد يف 

وز�رة �خلارجية �لأمريكية. 
هذه  خ�سو�سية  ع��ن  حديثه  ويف 
�لدبلوما�سية  و�أه��م��ي��ة  �جل��ل�����س��ة 
نيكولي  ����س���ع���ادة  ق�����ال  �ل���ع���ام���ة، 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لنقا�سية  �سل�سلة �جلل�سات  �سمن 
ب�سكل  تنظمها  �لتي  �لديناميكية 
�أنور  �أكادميية  ��ست�سافت  دوري، 
�ملركز  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  ق��رق��ا���س 
�لدبلوما�سيني  ل��ت��دري��ب  �ملتميز 
�مل�ستقبليني  �لإم��������ار�ت��������ي��������ني 
جمموعة  �أم�س،  يوم  و�حلاليني؛ 
�لدبلوما�سيني  �مل��ت��ح��دث��ني  م���ن 
���س��م��ن جل�سة  ع��امل��ي��اً  �مل��رم��وق��ني 
"حرفة  ع���ن���و�ن  ن��ق��ا���س��ي��ة ح��م��ل��ت 
و�لتي  �لعامة"،  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�لدبلوما�سية  دور  ع��ل��ى  رك�����زت 
�لعامة يف جمال �ل�سوؤون �لدولية 

�خلارجية. 
�لتي  �لنقا�سية  �جلل�سة  و�سلطت 
ع���ق���دت يف م���ق���ر �لأك����ادمي����ي����ة يف 
�أب����وظ����ب����ي، �ل�������س���وء ع���ل���ى �ل�����دور 
�ملحوري �لذي تلعبه �لدبلوما�سية 
�ل�سوؤون  �إد�رة  جم���ال  يف  �ل��ع��ام��ة 
للدول،  �خل��ارج��ي��ة  و�ل�����س��ي��ا���س��ات 
وك����ي����ف����ي����ة ت�����و�������س�����ل �ل�������������وز�ر�ت 
م����ع �جل���م���اه���ري �خل����ارج����ي����ة، يف 

�لدبلوما�سي  �ل���ع���م���ل  م����ه����ار�ت 
وف����ه����م ن���ط���اق���ه �ل�������س���ح���ي���ح، مبا 
�لعامة؛  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ذل���ك  يف 
رئي�سياً  م��ك��ون��اً  �أ���س��ب��ح��ت  و�ل��ت��ي 
يتعلق  ف���ي���م���ا  �ل����������دول  جل�����ه�����ود 
�جلماهري  مع  �ملبا�سر  بالتو��سل 

�خلارجية".
وم����ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ����س���ع���ادة عمر 
�سيف غبا�س: "تبني �لدبلوما�سية 
�لعامة �لإمار�تية ج�سور�ً للتعاون 
و�ل��ت��ف��اه��م ب��ني �ل�����س��ع��وب و�ل���دول 
�لرفاهية  م�ستويات  لزيادة  �سعياً 

و�ل�سلم �لعامليني".
دي  �إن��غ��ري��د  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  بينما 
�لدبلوما�سية  "تتمحور  ب����ري: 
�إذ  �ل�سر�كات،  �إقامة  حول  �لعامة 
حلل  معاً  نعمل  �أن  علينا  يتوجب 

�لتحديات �لعاملية يف ع�سرنا".
�أما �ل�سيد بول كرو�سو�سكي، فقد 
�أ�س�س  �أن  �إىل  مد�خلته  يف  �أ���س��ار 
�ل�سلم و�لتعاون �لدويل تبد�أ مع 
�ل�ستماع  خ���لل  وم���ن  �ل�����س��ع��وب، 
و�حلو�ر �للذ�ن يعترب�ن �أ�سا�سيني 

يف �لدبلوما�سية �لعامة".

•• اأبوظبي - وام:

بن  حممد  �سالح  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �سعادة  ��ستقبل 
جمرن �لعامري قائد �لعمليات �مل�سرتكة بوز�رة 
�أنغو�س  �أول  �لفريق  مبكتبه  �أم�س  �سباح  �لدفاع 

كامبيل قائد قو�ت �لدفاع �ل�سرت�يل.
�ل�سرت�يل  �لدفاع  ق��و�ت  بقائد  �لعامري  ورح��ب 
بني  �لقائمة  �ل��ت��ع��اون  ع��لق��ات  معه  و��ستعر�س 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و��سرت�ليا و�سبل 
ت��ع��زي��زه��ا وم���ا ت�����س��ه��ده م��ن ت��ط��ور ع��ل��ى خمتلف 
بالتن�سيق  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  خ��ا���س��ة  �لأ����س���ع���دة 
�لبلدين  ب���ني  �ل���دف���اع���ي  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ع�����س��ك��ري 

�ل�سديقني.
وب��ح��ث��ا �جل��ان��ب��ان خ���لل �ل��ل��ق��اء �أي�����س��ا علقات 
�مل�سرتك  و�لتن�سيق  �لتعاون  وج��و�ن��ب  �ل�سد�قة 

و��سرت�ليا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني 
خا�سة يف �ل�سوؤون و �ملجالت �لدفاعية و�لع�سكرية 

وت���ن���اول ع����دد� م��ن �ل��ق�����س��اي��ا و�مل��و���س��وع��ات ذ�ت 
�لهتمام �مل�سرتك.

•• اأبوظبي - وام:

��ستقبل �سعادة �للو�ء �لركن طيار مبارك علي �لنيادي 
و�ل�سوؤون  �لدفاع  ل�سيا�سات  �لتنفيذية  �لإد�رة  رئي�س 
�أنغو�س  �أول  �لفريق   .. �لدفاع  ب��وز�رة  �ل�سرت�تيجية 
و��ستعر�س  �لأ���س��رت�يل  �ل��دف��اع  ق��و�ت  قائد  كامبيل 
�ل��ت��ع��اون �لقائمة ب��ني دول���ة �لإم���ار�ت  معه ع��لق��ات 
منها  يتعلق  م��ا  خا�سة  تعزيزها،  و�سبل  و��سرت�ليا 
بالتن�سيق �لع�سكري و�لتعاون �لدفاعي بني �لبلدين. 
�مل�ستمرين  و�لتن�سيق  �لت�ساور  �إط���ار  يف  �للقاء  ج��اء 
و�ل��ل��ذي��ن ي��دع��م��ا �ل��ت��و����س��ل ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن ويوؤ�س�س 

لعلقات متطورة يف جمالت �لتعاون �لع�سكري.
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اأخبـار الإمـارات
زايد االإن�س�نية تبحث �سبل التع�ون مع املنظمة االإ�سامية لاأمن الغذائي

•• دبي - وام: 

نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  م��وؤ���س�����س��ة  وف���د  ب��ح��ث 
بريالني  �سعادة  و�لإن�سانية مع  للأعمال �خلريية 
للأمن  �لإ�سلمية  �ملنظمة  ع��ام  مدير  بيدوليت 

�لغذ�ئي �سبل �لتعاون يف جمال �لعمل �لإن�ساين.
ج����اء ذل����ك خ����لل �ل��ل��ق��اء �ل�����ذي ج����رى ب���ني وفد 
�لزعابي مدير  �بر�هيم  �لدكتور  برئا�سة  �ملوؤ�س�سة 
جمهورية  ج���ن���اح  يف  و�مل�������س���اري���ع  �ل���رب�م���ج  �د�رة 
عام  مدير  م��ع  دب��ي   2020 باإك�سبو  كاز�خ�ستان 

�ملنظمة �لإ�سلمية للأمن �لغذ�ئي.
وقدم �لدكتور �لزعابي نبذة خمت�سرة عن �ملوؤ�س�سة 

له  �ملغفور  وهبه  �ل��ذي  �لوقف  به  �ساهم  ما  مبينا 
ثر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
يف جمال �لأعمال �خلريية و�لإن�سانية و�لتي حدد 
لها �لأهد�ف يف �لتعليم و�ل�سحة و�لعمل �خلريي 
وبرنامج ز�يد للحج و�لإغاثة و�جلو�ئز للدر��سات 
حيث  و�لعلماء  �لعلم  وت�سجيع  �لعلمية  و�لبحوث 
يربو  م��ا  وب��ر�جم��ه��ا  مب�ساريعها  �ملوؤ�س�سة  ع��ربت 
على مائتي دولة يف �لقار�ت �خلم�س فبنت �ملد�ر�س 
ومر�كز �لأيتام وحفرت �لآبار وعملت على ت�سييد 
و�مل�ساكن  و�مل�ساجد  �ملكتبات  و�فتتاح  �مل�ست�سفيات 
للدول  �خلريية  و�مل�ساعد�ت  �ل��رب�م��ج  من  وكثري 
�ملنكوبة  وللمناطق  ح��اج��ة  و�لأك����ر  من���و�  �لأق����ل 

وخميمات �للجئني وغريها.
جهودها  من  �ساعفت  �ملوؤ�س�سة  �إن  �لزعابي  وق��ال 
ون�����س��اط��ه��ا يف �ل��ع��م��ل �لإن�����س��اين مل��و�ج��ه��ة جائحة 
تو�كب  دوره��ا وهي  تو��سل  ت��ز�ل  كوفيد19- ول 
�ل��ن��د�ء �لإن�����س��اين �ل���ذي تتعهده دول���ة �لإم����ار�ت 
�أو  ع��رق��ي  متييز  �أي  دون  �ل��ع��امل  دول  م��ت�����س��درة 
�لت�سامح  ب��ق��ي��م  م��ت��ح��ل��ي��ة  ط��ائ��ف��ي  �أو  م��ن��اط��ق��ي 

و�ل�سلم.
مدير  بيدوليت  بريالني  �سعادة  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
�ل��غ��ذ�ئ��ي بدولة  ل��لأم��ن  ع��ام �ملنظمة �لإ���س��لم��ي��ة 
وقفزة  تنموية  نه�سة  من  ت�سهدها  وما  �لم��ار�ت 
ن��وع��ي��ة يف م��ع��ظ��م �مل���ج���الت وخ��ا���س��ة يف �لإط����ار 

�لذي  �لكبري  بالدور  ..مثمنا  و�خل��ريي  �لإن�ساين 
�لكرمية  �حلياة  توفري  �أج��ل  من  �ملوؤ�س�سة  تنجزه 

للإن�سان و�مل�ساعدة �لتنموية للمجتمعات.
عن  و�أع��رب  للموؤ�س�سة  بال�سكر  �سعادته  تقدم  كما 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  ل�سمو  حتياته  خال�س 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة ز�ي����د بن 
و�لإن�سانية  �خلريية  للأعمال  نهيان  �آل  �سلطان 
�آل نهيان نائب  ولأخيه �سمو �ل�سيخ عمر بن ز�يد 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
ولأ�سرة  و�لإن�سانية  �خلريية  للأعمال  نهيان  �آل 
�لأو�ساع  رعاية  يف  �لعاملي  دوره��ا  مقدر�  �ملوؤ�س�سة 

�لإن�سانية.

�سلط�ن الق��سمي يلتقي مديرة اجل�معة االأمركية يف ال�س�رقة

عليها  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لتطوير  �لأم����ريك����ي����ة  �جل���ام���ع���ة 

ت�سمها  �ل���ت���ي  �ل���ع���ام���ة  �مل����ر�ف����ق 
ل��ت��ق��دمي �خل���دم���ات ل��ك��اف��ة �أرك����ان 

�مل��ق��دم��ة �إىل ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ة يف 
�لهيئتني  و�أع�ساء  �لكليات،  كافة 

لتطوير �جلامعة يف كافة �ملجالت 
وكذلك  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأك����ادمي����ي����ة 

ت�سمها  �ل���ت���ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل���ر�ف���ق 
لت�سهيل وترقية �خلدمات �ملتنوعة 

�لعملية �لتعليمية.
�خلطط  خمتلف  �ل��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

•• ال�صارقة-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
�جلامعة  رئي�س   ، �ل�سارقة  حاكم 
�أم�س  ب���ال�������س���ارق���ة،  �لأم����ريك����ي����ة 
�سوز�ن  �ل��دك��ت��ورة  �لأرب��ع��اء  �لأول 
م��ام م��دي��رة �جل��ام��ع��ة، وع���دد من 
�لقياد�ت �لإد�رية، وذلك يف مكتب 

�سموه باجلامعة.
حاكم  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  رح����ب  و 
�ل�سارقة يف بد�ية �للقاء باحل�سور 
�جلامعة  �إد�رة  م���������س����وؤويل  م����ن 
باجلهود  م�������س���ي���د�ً  �لأم����ريك����ي����ة، 
�لإد�رة  عليها  تعمل  �لتي  �لكبرية 
ومب�����ا و����س���ل���ت ل����ه �جل���ام���ع���ة من 
موؤكد�ً  م��ت��م��ي��زة،  ع��ل��م��ي��ة  م��ك��ان��ة 
�ل��ع��م��ل وتطوير  ���س��م��وه م��و����س��ل��ة 
�مل�سروعات  كافة  و�إك��م��ال  �جلهود 

ي�سهم  مبا  و�لإد�ري����ة،  �لتدري�سية 
يف حت��ق��ي��ق �أه�������د�ف �جل���ام���ع���ة يف 
تعليم  �أف�����س��ل  ت���ق���دمي  م��و����س��ل��ة 
عايل مميز، يربز مكانة �جلامعة 
�لتي  و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لقليلة  �لأع������و�م  خ���لل  ت��ب��و�أت��ه��ا 

�ملا�سية.
�لقر�ر�ت  من  �للقاء عدد�ً  وناق�س 
و�خل��ط��ط �لإد�ري������ة �ل��ت��ي يجري 
وتوجيهات  تنفيذها،  على  �لعمل 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
يتنا�سب  مب���ا  �إجن����ازه����ا  ب�����س��رع��ة 
م�����ع �ل����ت����ط����وي����ر �ل����ك����ب����ري �ل�����ذي 
لتو�سيع  �جل���ام���ع���ة  ع��ل��ي��ه  ت��ع��م��ل 
ت�ستهدف  �لتي  �لعلمية  مر�كزها 
وتعزيز  �جل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  ق�����در�ت 
�لأمر  و�لب��ت��ك��ار،  �لعلمي  �لبحث 
م�ستويات  رف����ع  يف  ي�����س��ه��م  �ل����ذي 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �خل��ري��ج��ني 

�لتطبيقية و�لعل

ح���ك��م ال�س���رق��ة يفتت�ح ح�س��ن ال��ذي��د
•• ال�صارقة -وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
يف  متثلت  �أ�سيلة  تاريخية  �سو�هد  �لذيد  ملدينة  �أن  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى 
�أهل  و�سفات  �إرث  على  كثرية  دللت  لها  �لتي  �لأثرية  �ملو�قع  من  �لعديد 

�ملنطقة وما �سهدته من ظروف خمتلفة.
�ل�سيخ  �سمو  بح�سور  �أم�����س،  �سباح  �أل��ق��اه��ا  �لتي  �سموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�ل�سيخ  و�سمو  �ل�سارقة  حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبد�هلل 
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة، مبنا�سبة �فتتاح 

ح�سن �لذيد وعدد من �مل�سروعات �ملجاورة للح�سن.
بافتتاح ح�سن  �ملنطقة  �أهل  �ل�سارقة، يف كلمته،  �ل�سمو حاكم  وهناأ �ساحب 
�لذيد، م�سري�ً �سموه �إىل �أن ما مت �فتتاحه �ليوم هو جزء من م�سروع كبري 
�سيمتد حتى �لبطحاء، كما �سي�ساف �إليه عدد من �ملر�فق �حليوية ��ستكماًل 
للبنية �لتحتية و�لتاريخية و�ل�سياحية، �لتي �ستمثل �إ�سافًة ت�ستوعب كافة 

�أن�سطة �لأهايل يف خمتلف �ملنا�سبات، و�لزو�ر من كافة �ملدن و�ملناطق.
وتناول �سموه معاين كلمة /�لذيد/ ومر�دفاتها �ملتعددة، مو�سحاً �سموه �أنها 
م�ستمدة من �لذود وتعني �لدفاع و�ملقاومة �سد كل ما هو غري �أ�سيل، و�أن 
�لذيد ياأتي من �لأنفة و�لرتفاع و�ل�سمم وهو �لكرم وعزة �لنف�س و�لنخوة 

و�ل�سجاعة، م�سري�ً �إىل �أهمية هذه �ملعاين و�ملحافظة عليها.
وعن �رتباط �لذيد باملاء .. �أ�سار �سموه �إىل �أن �لذيد كانت منذ �لقدم تاأتيها 
�لأم��ط��ار وج��ري��ان �لأودي���ة، وم��ن حتتها من خلل  �ملياه من فوقها ب�سبب 
�لعمل  �لتي جرى  �لأف��لج  �ل�سريعة، وتاأثرت بقلة �لأمطار، وجفاف  �أفلج 
على �إحيائها دون �لتاأثري على بنيتها �لرئي�سية، موؤكد�ً �سموه �أن �ملاء من نعم 
�هلل وخري�ته �لتي باللجوء �إليه و�ل�ستغفار تزيد وتكر، و�سدد �سموه على 

�سرورة �للتز�م بتعاليم �لدين �لإ�سلمي �حلنيف وتقوى �هلل عز وجل.
قد  �لذيد  ح�سن  �إىل  و�سوله  ول��دى  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وك��ان 
��ستقبل باأهازيج �لفرق �ل�سعبية �لتي رحبت ب�سموه وحيت جهوده ومكارمه 

�ل�سخية ليزيح بعدها �ل�ستار �لتقليدي معلناً �فتتاح ح�سن �لذيد.
وجتول �سموه يف �أروقة و�أجنحة ح�سن �لذيد �لذي يعترب �ساهد� على �لتاريخ 
�لعذبة  �مل��ي��اه  بها  تتوفر  م��زده��رة  و�ح��ة  �سكلت  �لتي  �ل��ذي��د  ملدينة  �لعريق 

و�لنخيل �ملثمرة و�ملباين �لدفاعية �لتي توفر �لأمن و�لأمان ل�سكانها.
ويتكون �حل�سن �لذي يعود تاريخه �إىل 1820 يف عهد �ل�سيخ �سلطان بن 
 32 طوله  �ل�سكل  مربع  مبنى  من  �آن���ذ�ك،  �ل�سارقة  حاكم  �لقا�سمي  �سقر 
مرت�ً وعر�سه 26 مرت�ً وي�سم عدد�ً من �لغرف �لتي مت حتويلها �إىل قاعات 

عر�س حتوي جمموعة من �ملعرو�سات �لتاريخية ملدينة �لذيد وتر�ثها.
ب�سكل  �لذيد  �ملرتبطة بح�سن  �لوثائق  �لوثائق جمموعة من  قاعة  وت�سم 
مثل  �لقدمية  للأر�سيفات  ت��ع��ود  وه��ي  ع���ام،  ب�سكل  �ل��ذي��د  ومنطقة  خ��ا���س 
�لذيد،  ذكر  فيها  جاء  �لتي  �ملحلية  �لكتابات  وكذلك  �لربيطاين،  �لأر�سيف 
وهي ت�سرد �حلقائق �جلغر�فية و�لوقائع �ل�سيا�سية و�لأحد�ث �لجتماعية 
�لتي  �لأ�سلحة  �أن��و�ع من  �لأ�سلحة عدة  باملنطقة. وتعر�س قاعة  د�رت  �لتي 
يف  ��ستعمالها  �لتي مت  �ل�سهام �حلجرية  منها  �لذيد قدمياً،  يف  ��ستخدمت 
و�خلناجر  لل�سيوف  �إ�سافة  �مليلد،  قبل  �لر�بع  للألف  متتد  زمنية  فرت�ت 

ولبا�س �ملحاربني، وعدد من مناذج �لأ�سلحة �لنارية و�لذخائر مثل �لبناد.
كان  �لتي  �ل�سخ�سية  �لأغ��ر����س  م��ن  ع��دد  على  فتحتوي  �ل�سيخ  غرفة  �أم��ا 
مبثابة  �لذيد  ح�سن  كان  فقد  باحل�سن،  �إقامته  خلل  �ل�سيخ  ي�ستخدمها 
�ملنطقة  �إىل  تنقله  خ��لل  �سو�ء  بالذيد  �إقامته  �أثناء  �ل�سارقة  حلاكم  مقر 

�ل�سرقية، �أو ق�ساءه فرتة بجو�ر و�حة �لذيد.
وي�سم �حل�سن �لليو�ن وهو �لرو�ق �ملظلل �لذي كان مكان �لتجمع �لعائلي 

لأهل �حل�سن، كما ي�سم قاعة دروب �لقو�فل و�لتجارة �لتي ت�ستمل على عدد 
من �جلد�ريات �لتي ت�سف دروب �لقو�فل من و�إىل مدينة �لذيد كما يعر�س 
و�أ�سناف  �لتحميل  وم��ع��د�ت  ل��لإب��ل  �لأ���س��ل��ي  باحلجم  جم�سمات  �حل�سن 

�لب�سائع �لتي كانت حتملها �أثناء �لرحلت.
ت�ستخدم  كانت  �لتي  �لأدو�ت  لكافة  من��اذج  على  فتحتوي  �ملطبخ  رده��ة  �أم��ا 
قدمياً يف عملية �لطبخ و�أنو�ع �لتو�بل و�حلبوب و�خل�سرو�ت، حيث تنوعت 
�لأطعمة �لتي كان يتم حت�سريها يف �حل�سن للعائلة و�جلنود، كما متيزت 
�أو  �ملطبخ  يف  حت�سر  كانت  و�لتي  و�لحتفالت  باملنا�سبات  �خلا�سة  �ملو�ئد 

�ساحة �حل�سن.
وي�سكل خمزن �حلبوب و�لزكاة �نعكا�ساً لأمان �حل�سن حيث كان ي�سع فيه 
�ملز�رعون �أرز�قهم من �لثمار ويتم فرزها وتخ�سي�س جزء منها للزكاة، كما 
كانت تخزن به �لعديد من �ملو�د �لغذ�ئية، �أما غرفة �ملدب�سة فتحتوي على 

عر�س مرئي وجم�سمات دقيقة لو�سف مر�حل عملية �سنع دب�س �لتمر.
خلف  �ل��و�ق��ع  �ل�سوق  �فتتاح  �إىل  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  �نتقل  ث��م 
�حل�سن، و�لذي مت بناوؤه بالكامل من �لدعون و�لأخ�ساب بت�سميم متطور 
ير�عي معايري �ل�سلمة و�لأمان دون تغيري �لنمط �ملعماري �لرت�ثي للبناء 

بالدعون.
�ملطاعم و�ملخابز  تتنوع ما بني  �لتي  �ل�سوق على ع�سر�ت �ملحلت  ويحتوي 
منتجاتهم  فيها  يبيعون  و�لتي  �لذيد  لأه��ايل  �ملخ�س�سة  و�ملحال  و�ملقاهي 
باملدخل  للزو�ر  جل�ستني  على  كذلك  وي�ستمل  و�لرت�ثية،  و�ملنزلية  �ملحلية 

�لأو�سط لل�سوق.
وبجانب �ل�سوق مت جتهيز م�سمار م�سغر للهجن متر فيه �لإبل لتج�سيد 
�لقو�فل �لقدمية �لتي كانت تعترب �لذيد حمطة لها، بالإ�سافة �إىل توفري 

مو�قف �سيار�ت بعدد 300 موقف لزو�ر �حل�سن و�ل�سوق.

�لذي  �ل�سريعة  م�سجد  زي��ارة  �إىل  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  �جت��ه  ثم 
منخف�سة  طينية  رب���وة  على  �مل�سجد  وب��ن��ي  و�ل�سريعة،  �مل����ز�رع  و���س��ط  يقع 
منها،  يتو�سوؤون  �مل�سلون  ك��ان  �لتي  �لفلج  �ساقية  وب��ج��و�ر  �لنخيل  و�سط 
وبني �مل�سجد يف �أ�سله من �لطوب �لطيني و�ل�ساروج، كما ر�سفت �لأر�سية 
جدر�نه،  �إىل  �مل�ستندة  �لنخيل  بجذوع  �مل�سجد  و�سقف  بال�ساروج  �لد�خلية 
بالإ�سافة �إىل عامودين يف �لو�سط، وللم�سجد حمر�ب مقو�س مت �ل�ستدلل 

عليه بالتقنيات �لأثرية و�ل�سور �لقدمية.
ويعترب فلج �لذيد �لذي ميتد �إىل 5 كم و�حد�ً من �أقدم �ل�سو�هد �لأثرية 
على �حلياة يف مدينة �لذيد وهو �سريان �حلياة فيها منذ �لقدم و�إىل فرتة 
زمنية قريبة، حيث ظل �لنا�س ي�سقون منه و�حة �لنخيل �مل�سهورة يف �لذيد 
ترميمه  مت  �أن  �إىل  �أج��ز�ئ��ه  بع�س  يف  و�لن��ه��ي��ار  للجفاف  يتعر�س  �أن  قبل 

حديثاً.
�سلمة" �لو�قع  �أم  "م�سجد  ذلك  بعد  �ل�سارقة  �ل�سمو حاكم  و�فتتح �ساحب 
مع  ت�سميمه  ليتو�فق  ب��ن��اوؤه  �أع��ي��د  �ل��ذي  �ل��ذي��د  حل�سن  �ل�سرقية  باجلهة 

�حل�سن مع �ملنطقة �ملجاورة.
و�ختتم �سموه جولته بافتتاح �ل�سوق �لغربي �لذي يقع على �أطر�ف �ل�ساحة 
�لغربية �ملقابلة للبو�بة �لرئي�سية للح�سن ويحتوي على 10 حمال جتارية 
�ختريت جمالت عملها بعناية لتلبية كافة �لأذو�ق و�لحتياجات وي�ستهدف 

جميع �لزو�ر من خمتلف �لأعمار و�لهتمامات.
هيئة  رئي�س  �لقا�سمي  عبد�هلل  بن  �ل�سيخ خالد  �لذيد  �فتتاح ح�سن  ح�سر 
حميد  ب��ن  حممد  و�ل�سيخ  �حل���رة،  و�مل��ن��اط��ق  و�مل��و�ن��ئ  للجمارك  �ل�����س��ارق��ة 
بن  عبد�هلل  ومعايل  �ملجتمعية،  و�لتنمية  �لإح�ساء  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�سمي 
مهري �لكتبي وزير �سوؤون �ملجل�س �لأعلى للحتاد، وعدد من كبار �مل�سوؤولني 

روؤ�ساء �لدو�ئر �حلكومية و�أعيان �ملنطقة.

مب�شاركة 25 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية رائدة

معر�س عجم�ن الدويل للتعليم والتدريب ينطلق 1 م�ر�س 2022
•• عجمان- الفجر 

�ل�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية 
�لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد  �ل�سيخ 
ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان، 
و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  �أع���ل���ن���ت 
معر�س  ت���ن���ظ���ي���م  ع������ن  ع����ج����م����ان 
و�لتدريب  للتعليم  �لدويل  عجمان 
2022 يف ن�سخته �لتا�سعة ، وذلك 
خلل �لفرتة من 1 �إىل 3  مار�س 
2022 يف مركز �لمار�ت لل�سيافة 

مبنطقة �جلرف يف عجمان.
�ملوؤمتر �ل�سحفي  ج��اء ذل��ك خ��لل 
عجمان  م����رك����ز  يف  ع����ق����د  �ل��������ذي 
نا�سر  ب��ح�����س��ور  �لع���م���ال  ل���ري���ادة 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لظفري 
دع��م �لع�����س��اء و�لب��ت��ك��ار وعبد�هلل 
�إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي  عبد�ملح�سن 

ي�سهدها  �لتي  �ملتلحقة  �لتطور�ت 
موؤ�س�سات  وخ��ا���س��ة  ك��ك��ل  �ل��ق��ط��اع 
�لتعليم �لعايل، لتعزز دولة �لإمار�ت 
وجذب  �لر�ئدة  �لتعليمية  مكانتها 

�لطلبة من كافة �جلن�سيات".
�بر�هيم  ه������ز�ع  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�ملن�سوري �ملتحدث �لر�سمي لوز�رة 
�لإت�سال  ومدير  و�لتعليم  �لرتبية 
�حل��ك��وم��ي و�لع����لم �ل��رتب��وي، �أن 
للتعليم  �ل����دويل  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س 
كمن�سة  ب�سمته  و���س��ع  و�ل��ت��دري��ب 
يف  �لتعليم  م��ع��ار���س  �سمن  ر�ئ����دة 
�لدولة و�ملنطقة، ل�ستعر��س �أحدث 
وفتح  �لتعليمية  و�لأدو�ت  �لو�سائل 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ة، وتبادل  �آف����اق 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  بني  �خل��رب�ت 
�مل�����س��ارك��ة، وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����س��ل بني 
�لأمور  و�أولياء  و�لطلبة  �جلامعات 

�لنعيمي  ع��ب��د�مل��ح�����س��ن  ع����ب����د�هلل 
باحل�سور، و�أكد على حر�س غرفة 
�سنويا  �مل��ع��ر���س  بتنظيم  ع��ج��م��ان 
للتعرف  ر�ئ�����دة  م��ن�����س��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
�لتي  �مل�������س���ت���ج���د�ت  �أح��������دث  ع���ل���ى 
�لتعليمي وخا�سة  �لقطاع  ي�سهدها 
�لتعليم  وم���وؤ����س�������س���ات  �جل���ام���ع���ات 
�لرئي�سي  �ل��دور  �إىل جانب  �لعايل، 
�سناعة  ت���ط���وي���ر  يف  ل���ل���م���ع���ر����س 
�ل�ستثمار  على  و�لت�سجيع  �لتعليم 
يف  لي�سارك  �لخ�سر،  �لقت�ساد  يف 
�مل��ع��ر���س ه���ذ� �ل��ع��ام �أك���ر م��ن 25 
ر�ئدة  تعليمية  وم��وؤ���س�����س��ة  ج��ام��ع��ة 
ت�ستعر�س �أبرز و�أحدث تخ�س�ساتها 

وبر�جمها �لأكادميية و�لتدريبية.
و�ل�سركاء  �ل����رع����اة  ج���ه���ود  وث���م���ن 
تنظم  ب��ح��ي��ث  �لإ����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني، 
�ملعر�س  م���ن  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 

ع��لق��ات ودع���م �لع�����س��اء يف غرفة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
�ملوؤمتر  وح�سر  �ملعر�س،  لفعاليات 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  جانب  من 
�ملتحدث  �ملن�سوري  �بر�هيم  ه��ز�ع   �
و�لتعليم  �لرتبية  ل���وز�رة  �لر�سمي 
وم������دي������ر �لإت�������������س������ال �حل���ك���وم���ي 
و�لع���لم �ل��رتب��وي، كما ���س��ارك يف 
عبد�لرحمن  �ل�����س��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر 
للعلقات  تنفيذي  مدير  �لنعيمي 
�ل�سخ�سيات  وك����ب����ار  �حل���ك���وم���ي���ة 
عبد�حلق  و�ل���دك���ت���ور  ب��ات�����س��الت، 
جامعة  مدير  نائب  �لنعيمي  ب�سري 
�ملجتمع  و�سوؤون  للإت�سال  عجمان 
نائب  ع���م���ريه  و�ل����دك����ت����ور حم���م���د 
رئ��ي�����س كلية �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة يف 

عجمان.
رحب  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  بد�ية  ويف 

�إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع وز�رة  ب�����س��ر�ك��ة 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م وب��رع��اي��ة كًل 
عجمان،  ج��ام��ع��ة  "�ت�سالت،  م��ن 
�مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، جامعة  ك��ل��ي��ة 

�لإمار�ت".
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  وق��������ال  
"�إ�ستمر�رية  �مل��ع��ر���س  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ساحب  برعاية  وتنظيمه  �ملعر�س 
مدى  يعك�س  عجمان  حاكم  �ل�سمو 
بتطوير  �لر�سيدة  قيادتنا  �هتمام 
يف  و�ل���س��ت��ث��م��ار  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع 
�ل��ع��ن�����س��ر �ل��ب�����س��ري ل��ت��اأه��ي��ل ك���و�در 
مت�سلحة بالعلم و�ملعرفة لإ�ستكمال 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لتنمية  م�����س��رية 
معر�س  �ن  كما  �ل��وط��ن،  مكت�سبات 
و�لتدريب  للتعليم  �لدويل  عجمان 
�لتعريف بفر�س  له دور و��سح  يف 
و�إبر�ز  �لتعليم  قطاع  يف  �ل�ستثمار 

�جلامعي،  �لأك���ادمي���ي  �لتخ�س�س 
�ملعلومات  ت��ق��دمي  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بكيفية  ت��ت��ع��ل��ق  �ل���ت���ي  و�ل���ب���ي���ان���ات 
و�لكليات  ب��اجل��ام��ع��ات  �لل���ت���ح���اق 

و�ملعاهد.
مدير  �لنعيمي  عبد�لرحمن  و�أك��د 
�حلكومية  ل���ل���ع���لق���ات  ت���ن���ف���ي���ذي 
بات�سالت،  �ل�����س��خ�����س��ي��ات  وك���ب���ار 
دعم  يف  ودوره  �ملعر�س  �أهمية  على 

و�لر�غبني با�ستكمال در��ستهم.
و�أكد حر�س وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
م��ت��ك��ام��ل��ة من  ت��وف��ري من�سة  ع��ل��ى 
خلل م�ساركتها يف �لدورة �لتا�سعة 
�لطلبة  لتعريف  وذل��ك  للمعر�س، 
�لدر��سية  و�مل����ج����الت  ب��ال��ف��ر���س 
يف  ت�سهم  و�ل��ت��ي  �ملختلفة،  �ملهنية 
على  وم�ساعدتهم  قدر�تهم  تنمية 
�ختيار  �مل��ن��ا���س��ب يف  �ل���ق���ر�ر  �ت��خ��اذ 

و�لتعليم  ع��ام��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��رية 
�ل���ع���ايل ب�����س��ك��ل خ��ا���س ورف����د �سوق 
�لعمل بخريجيني �أكفاء يف خمتلف 
�مل���ج���الت مل��و�ك��ب��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �سوق 
�لتنمية  خطط  يدعم  ومب��ا  �لعمل 
�ت�سالت  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �ل�ساملة، 
حري�سة على رعاية �ملعر�س �سنوياً 
مل���ا مي��ث��ل��ه �مل��ع��ر���س م���ن �أه��م��ي��ة يف 

تطور قطاع �لتعليم ككل. 

ال�سوؤون االإ�سامية ت�س�رك يف برن�مج حمرتيف االبتك�ر
•• اأبوظبي-وام:

�ساركت �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �لإ�سلمية و�لأوقاف مبجموعة من �ملوظفني 
 "CInP  - �ملعتمد  �لبتكار  برنامج حمرتف  لديها يف  �لعاملني  و�ملوظفات 
ذل���ك �سمن  ي��اأت��ي   .  GinI �ل��ع��امل��ي  �لب��ت��ك��ار  وف���ق منهجية معهد  و�مل��ق��دم 
�إطار  ويف   "2022 تبتكر  �لإم���ار�ت  �لبتكار  ل�سهر  �ملو�كبة  �لهيئة  فعاليات 
��سرت�تيجيتها يف �لتاأهيل و�لتطوير �مل�ستمر. وتعرف �مل�ساركون يف �لربنامج 
�لعلمية  �لأ�س�س  �أيام، على  �أربعة  ��ستمر على مد�ر  �لذي  �لتدريبي �لبتكاري 
و�لعملية للبتكار، مع �لطلع على �أفق و�أنو�ع وم�ستويات �لبتكار، و�أ�سبحو� 
قادرين على �لتعامل معها وفق منهجية علمية قائمة على عدة مر�حل. وحقق 
�لربنامج جملة من �لأهد�ف ت�سمنت مبادرة عدد من �مل�ساركني يف طرح �أفكار 
�بتكارية مرتبطة مبا�سرة بطبيعة �أعمالهم يف �لهيئة، وقد تنوعت خمرجات 
�لربنامج �ملتحققة بني �ملعرفة و�متلك �ملهار�ت، �إىل طرح �ملبادر�ت و�لأفكار.
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•• اأبوظبي -وام:

�حتفالتها  �ل�سقيقة  �لكويت  دول��ة  �جلمعة  �ل��ي��وم  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�سارك 
بيومها �لوطني �ل�61، يف جت�سيد لطبيعة �لعلقات �لأخوية بني �لبلدين 
خمتلف  على  �لر��سخة  �لإ�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  م�ستوى  �إىل  و�سلت  �لتي 

�ل�سعد ويف كافة �ملجالت.
وتعك�س م�ساركة �لإمار�ت يف �حتفالت �ليوم �لوطني للكويت �لذي ي�سادف 
�للذين  �ل�سقيقني  �لبلدين  بني  �لعلقات  عمق  عام  كل  من  فرب�ير   25
و�حلو�ر  بالتن�سيق  �سر�كتها  وتعمقت  �مل�سرتك  و�لتاريخ  �لنتماء  وحدهما 

�ل�سادق.
�ملميزة �حتفاء  �لفعاليات و�لعرو�س  �سنويا جمموعة من  �لإم��ار�ت  وت�سهد 
�لدولة  �أب��رز معامل  �إ�ساءة عدد من  تت�سمن  �لتي  �لكويتي  �لوطني  باليوم 
ولفتات  �ل�سعار�ت  وو���س��ع  �ل�سقيقة  �لكويت  دول��ة  علم  ب��األ��و�ن  �لعمر�نية 
�لتهاين يف مر�كز �لت�سوق يف كافة �إمار�ت �لدولة، وتنظيم �حتفالت ثقافية 

وتر�ثية.
�ل�سريع  منوها  و�لكويت  �لإم����ار�ت  ب��ني  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  وتو��سل 
ظل  يف  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �ملجالت  جميع  يف 
دعم ورعاية �لقيادة �لر�سيدة يف �لبلدين �ل�سقيقني، ممثلة ب�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�سباح �أمري دولة �لكويت �ل�سقيقة.
ب��ارزة لدى �لقيادة يف دول��ة �لإم���ار�ت، ومبا يعك�س  وحتظى �لكويت مبكانة 
�لكويت  دور  كما يحظى  �لبلدين،  و�لأخوية بني  �لتاريخية  �لعلقات  عمق 
من  ع��ال  بتقدير  �خلليجية  �لإخ���وة  رو�ب���ط  تعزيز  يف  و�لتاريخي  �مل��ح��وري 
�لعمل  م�سرية  ��ستكمال  �إىل  د�ئما  تتطلع  �لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لقيادة 

�خلليجي �مل�سرتك.
ويج�سد �مل�ستوى �لعايل للتن�سيق �ملتبادل بني �لإمار�ت و�لكويت حيال جميع 
�لق�سايا �لثنائية و�لعربية و�لدولية، حجم �لتطور يف �لعلقات �ل�سيا�سية 
�لبيت  ومتا�سك  وح��دة  ويعزز  �جلانبني  م�سلحة  يخدم  مبا  �لدولتني  بني 

�خلليجي و�لعربي عموما.

- اتفاقيات..
تر�سيخ  �أ�سهمت يف  �لتي  �ملا�سية جمموعة من �خلطو�ت  �ل�سنو�ت  و�سهدت 
متانة �لعلقات �لثنائية بينهما و�لنطلق بها نحو �آفاق و��سعة من �لتعاون 
و�لتن�سيق، حيث وقع �لبلد�ن على �تفاقية �إن�ساء "�للجنة �مل�سرتكة" للتعاون 
�لثنائي عام 2006 يف مدينة �لكويت، وعقدت �للجنة عدد� من �لجتماعات 
�لتي مت خللها �لتوقيع على بر�مج و�تفاقيات عدة منها: �لربنامج �لتفعيلي 
للتفاق  �لتنفيذي  و�ل��ربن��ام��ج   ،2015  -  2014 لعام  �لبيئة  جم��ال  يف 
�لثقايف و�لفني بني �لبلدين للأعو�م 2013 و 2014 و 2015، كما مت 
�لتوقيع على برنامج تعاون بني وز�رتي خارجية �لبلدين يف جمال �لتدريب 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي و�ل��ب��ح��وث، وب��روت��وك��ول ت��ع��اون م�����س��رتك ب��ني غ��رف��ة جتارة 
ومذكرة   ، �لإم���ار�ت  يف  و�ل�سناعة  �لتجارة  غ��رف  و�حت��اد  �لكويت  و�سناعة 
تعاون بني هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع يف �لبلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون 
�ل�سناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات 
وم�سادر �لطاقات �جلديدة و�ملتجددة، وبرنامج تنفيذي للتعاون يف جمال 
"حينذ�ك" و�ملجل�س  �أبوظبي للثقافة  �ملكتبات و�لثقافة و�لفنون بني هيئة 
�لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب يف دولة �لكويت خلل �لأعو�م من 2014 

�إىل 2017.

- تعاون اقت�شادي .. 
�ل�سر�كة  �لإم�����ار�ت و�ل��ك��وي��ت م�ستوى  ب��ني  �ل��ع��لق��ات �لق��ت�����س��ادي��ة  وت���ربز 
�لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون  باأهمية  �لبلدين  ك��ل  ي��وؤم��ن  حيث  بينها  �ل��ر����س��خ��ة 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  زي���ادة  م��ن خ��لل  تفعيله  �مل�سرتك و���س��رورة  و�ل��ت��ج��اري 
و�ل�سناعية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لثنائية  �لقت�سادية  �ل��ع��لق��ات  وتعزيز 

و�لتجارية و�ل�ستثمارية على �ل�سعيدين �خلا�س و�لعام.
�لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �لتفاقيات  م��ن  بالعديد  و�ل��ك��وي��ت  �لإم����ار�ت  وترتبط 
و�لتبادل  �ل�ستثمار�ت  حجم  زيادة  يف  �ساهمت  �لتي  و�لتجارية  �لقت�سادية 

�لتجاري بني �لبلدين �إىل م�ستويات متقدمة، فقد �رتفع �لتبادل �لتجاري 
 2006 ع��ام  يف  �أمريكي  دولر  مليار�ت   7 من  �لبلدين  بني  �لنفطي  غري 
بذلك  �لكويت  لتحتل   2019 ع��ام  دولر يف  مليار   10.5 نحو  �إىل  لي�سل 
�ملرتبة �خلام�سة عامليا بني �أبرز وجهات �ل�سادر�ت �لإمار�تية غري �لنفطية، 
على  �لكويتية  لل�سادر�ت  وجهة  �أك��رب  تا�سع  �لإمار�تية  �ل�سوق  �سكلت  فيما 

م�ستوى �لعامل.
�إىل  ك��ورون��ا  جائحة  قبل  م��ا  �لبلدين  يف  �ل��ط��ري�ن  �سركات  بيانات  وت�سري 
وجود ما يرت�وح بني 180 �إىل 200 رحلة طري�ن مبا�سرة تربط مطار�ت 
يزرون  �ل��ذي��ن  �لكويتيني  �ل�سياح  �أع���د�د  تقدر  ح��ني  يف  �أ�سبوعيا،  �لبلدين 

�لإمار�ت �سنويا ما بني 400 �إىل 500 �ألف �سائح �سنوياً.
وتعرب �لعلقات �لثقافية بني �لإمار�ت و�لكويت �ل�سقيقة عن عمق �لتاريخ 
�مل�سرتك بينهما، وقد �زد�دت هذه �لعلقة مع تطور �لثقافات و�لعلوم فكانت 
دولة �لكويت �سباقة بني دول �خلليج يف حركات �لتعليم و�لفكر، حيث ن�سرت 

�لعلوم و�لثقافة ومل تبخل بتلك �لع�سارة �لأدبية و�لفكرية.
دولة  �حت��اد  قيام  بعد  حتى  �لبلدين  بني  �لثقافية  �لعلقات  زخم  وتو��سل 
�لإمار�ت، حيث مت �لتوقيع على �لعديد من �لتفاقيات �لثقافية و�لرتبوية 
و�لرتبوية  �لثقافية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل��زي��ار�ت  بتبادل  معززة  بينهما، 

بغر�س �ل�ستفادة من �خلرب�ت، وتطوير جمالت �لتعاون.
�ملركز  �أ���س��در   ،/61/ �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  �ح��ت��ف��ال  ومبنا�سبة 
�إح�سائياً  تقرير�ً  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ل��دول  �لإح�سائي 
يت�سمن �أبرز �ملوؤ�سر�ت �لإح�سائية �لتي تعك�س �لإجناز�ت �لتي حققتها دولة 

�لكويت يف م�سريتها �لتنموية يف كافة �ملجالت �لقت�سادية و�لجتماعية.
و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن �رتفاع م�ستوى معي�سة �ملو�طنني وم�ستوى �لرفاه �لذي 
حققته دولة �لكويت لأبنائها يظهر جلياً يف م�ستوى �لدخل �لفردي �ملرتفع، 
حيث يتمتع �ملو�طنون و�لعاملون فيها باأحدث �خلدمات يف جمالت �ل�سحة 

و�لتعليم و�لت�سالت وغريها من �أوجه �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.
ولفت �لتقرير �إىل �أن �لتنمية �مل�ستد�مة تعد من �أهم �لتوجهات �لقت�سادية 
�لتي تتبعها دولة �لكويت �لتي ت�سعى با�ستمر�ر �إىل تنويع قاعدتها �لإنتاجية 

وم�سادر �لدخل �لوطني، م�سري� �إىل �أن م�ساهمة �لقطاع غري �لنفطي بلغت 
2020، يف حني  �ل��ن��اجت �ملحلي يف ع��ام  �إج��م��ايل  �مل��ائ��ة م��ن  65.8 يف  نحو 
�حلكومية  �لإي���ر�د�ت  �إجمايل  من  �لنفطية  غري  �لإي���ر�د�ت  م�ساهمة  بلغت 
11.4 فاملائة يف عام  2020 مقارنة مع نحو  16.5 يف �ملائة يف عام  نحو 

.2015
خلل  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  ر�سيد  �إجمايل  �رتفاع  �لتقرير  و�أظهر 
�ل�سنو�ت �ملا�سية يف دولة �لكويت �لذي بلغ نحو 45.7 مليار دولر �أمريكي 
بنهاية عام 2020، مقارنة مع 42.8 مليار دولر �أمريكي يف �لعام �ل�سابق، 

�أي بن�سبة زيادة بلغت 7 يف �ملائة.
وعلى �سعيد �ل�سحة، حقق �لقطاع �ل�سحي يف دولة �لكويت �إجناز�ت م�سهودة 
من خلل �إن�ساء م�ست�سفيات تتمتع باأعلى معايري �جلودة �لعاملية و�لكفاءة، 
حيث و�سل عددها �إىل 36 خلل �لعام 2019م مقارنة ب�� 32 خلل �لعام 
�ل�سكان  من  �آلف   10 لكل  �لب�سريني  �لأطباء  معدل  �رتفع  كما  2015م، 
�لعام  25.6 يف  2019م مقارنة مبعدل  �لعام  26.7 يف  ما معدله  ليبلغ 

�ملائة. يف   4.3 بلغت  زيادة  وبن�سبة  2015م 
و�سهد قطاع �لتعليم مبختلف مر�حله تطور�ً و��سحاً وملمو�ساً يف خمتلف 
جو�نبه حيث �رتفع عدد طلب �لتعليم �ملدر�سي يف �لعام �لدر��سي 2019 
طالب  �أل��ف   553.8 مقابل  وطالبة  طالب  �أل��ف   608.4 �إىل   2020  -
يف   9.9 بلغت  من��و  وبن�سبة  2016/2015م  �ل��در����س��ي  ل��ل��ع��ام  وط��ال��ب��ة 
�ملائة، و�رتفع عدد مدر�سي �لتعليم �ملدر�سي ليبلغ 80.8 �ألف مدر�س لعام 
2016/2015م  لعام  مدر�س  �ألف   71.3 ب  مقارنة  2020/2019م 

وبن�سبة منو 13.3 يف �ملائة.
وتعمل دولة �لكويت على تعزيز تناف�سيتها �لعاملية ويت�سح ذلك من خلل 
تقارير عاملية، ومنها ح�سولها  �لتي ح�سلت عليها يف عدة  �ملتقدمة  �ملر�كز 
وفق  �لعايل  �لتعليم  يف  �للتحاق  ن�سبة  موؤ�سر  يف  عاملياً  �لأول  �ملركز  على 
2021، و�ملرتبة �لأوىل عاملياً يف موؤ�سر  تقرير �لفجوة بني �جلن�سني لعام 
�حل�سول على خدمات �ملياه �لأ�سا�سية ويف موؤ�سر تغطية �لرعاية �ل�سحية 

وفق تقرير �لزدهار لعام 2021.

•• دبي-الفجر: 

ت�ست�سيف دبي �حتفاليات وفعاليات 
باليوم  �ح��ت��ف��اًء  متنوعة  ترفيهية 
و�ل�ستني  �حل��ادي  �لكويتي  �لوطني 
�لذي يو�فق �ليوم 25 فرب�ير، مبا 
يعك�س �لعلقات و�لرو�بط �لأخوية 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  ب����ني  �ل���ق���وي���ة 

�ملتحدة ودولة �لكويت �ل�سقيقة. 
وت��ب��د�أ �لح��ت��ف��الت م��ن م��ط��ار دبي 
�لزو�ر  ��ستقبال  يتم  حيث  �ل��دويل، 
�لقادمني من �لكويت بحفاوة بالغة 
و�لرتحيب بهم مع تقدمي �حللوى 
فيما  �لعربية،  و�لقهوة  �لتقليدية 
�لأول  دب���ي،   2020 �إك�سبو  يعتزم 
��ست�سافة  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  ن��وع��ه  م��ن 
�ملنا�سبة  ب��ه��ذه  �حتفالية  فعاليات 

�أي�سا. 
ت��ق��دم جم��م��وع��ٌة م��ن �لفنادق  ك��م��ا 
�ل�سياحية  و�ملعامل  �لت�سوق  ومر�كز 
ومتاجر �لتجزئة عرو�ساً ترويجية 
�إىل  �ليوم،  ه��ذ�  يف  خا�سة  و�أن�سطة 
بالفعاليات  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ٍج  ج��ان��ب 
على م�ستوى �ملدينة ميكن �لطلع 

عليه على جدول فعاليات دبي. 
�جلمعة  ي��وم  خليفة  ب��رج  و�سيتزّين 
بالعلم  مميزة  باإ�ساءة  فرب�ير   25
من  ك�����ل  ج����ان����ب  �إىل  �ل����ك����وي����ت����ي، 
�ل���ع���رب وب�������رو�ز دب�����ي، و�لتي  ب����رج 
و�لأ�سود  و�لأبي�س  �لأح��م��ر  جت�سد 
نافورة  و�لأخ�سر، فيما �سترت�ق�س 
ع��ل��ى نخلة  ب��وي��ن��ت  ذي  �ل��ن��خ��ل��ة يف 
�لوطني  �لن�سيد  �أنغام  على  جمري� 
�لحتفالت  وت��ت��و����س��ل  �ل��ك��وي��ت��ي. 
�لكويتي من خلل  �لوطني  باليوم 
ح��م��ل��ة ت���روي���ج���ي���ة خم�����س�����س��ة عن 
طريق �ملن�سات �لإلكرتونية وو�سائل 
تت�سمن  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����س���ل 
�ملنا�سبة  بهذه  وتهنئة  حتية  ر�سائل 
وزو�ر  ل�سكان  فيما ميكن  �ل�سعيدة. 
دبي  تقدمه  ما  بكل  �ل�ستمتاع  دبي 
ب��ك��ل �أم�����ان، ب��ف�����س��ل �حل���ر����س على 
و�ل�سلمة  �ل�سحة  ت��د�ب��ري  �ت��خ��اذ 
�ل�ساملة يف جميع �لأماكن �لتي يتم  

�لتعامل بها مع �جلمهور.
�أحمد  ق�����ال  ذل������ك،  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  �خل��اج��ة، 
و�لتجزئة:  ل���ل���م���ه���رج���ان���ات  دب�����ي 
بني  �لأخ���وي���ة  �ل��ع��لق��ات  "ت�سهد 
�لإم����������ار�ت و�ل���ك���وي���ت م����زي����د�ً من 
�ملظاهر  يف  ذل��ك  وينعك�س  �ل��ت��ق��دم، 
�لرتفيهية  و�لأن�سطة  �لحتفالية 
باليوم  �ح��ت��ف��اًء  دب��ي  ت�سهدها  �ل��ت��ي 
�لوطني �لكويتي مب�ساركة �ملقيمني 

وك��ذل��ك �ل�����زو�ر م��ن �ل��ك��وي��ت. كما 
دبي   2020 �إك�����س��ب��و  م��وق��ع  ي��ق��دم 
�ملنا�سبة،  ب��ه��ذه  مم��ي��زة  �ح��ت��ف��الت 
�لثقايف  و�لإرث  �ل��ق��ي��م  ي��ج�����ّس��د  م��ا 
دولة  �لأ�سقاء يف  �ل��ذي يجمعنا مع 

�لكويت". 
"تقام هذه  و�أ�ساف �خلاجة قائل: 
�لفعاليات يف �سياق جهودنا �لدوؤوبة 
دبي  لتعزيز مكانة  �سركائنا  وبدعم 
ب��اع��ت��ب��اره��ا وج���ه���ة ع��امل��ي��ة ترحب 
�ل�سكان  دب�����ي  وت����دع����و  ب���اجل���م���ي���ع. 
بالتجارب  لل�ستمتاع  و�ل�����س��ي��وف 
يف  �ملنا�سبة  بهذه  تقام  �لتي  �ملميزة 
خمتلف �أنحاء �لإمارة، مع �حلر�س 
�لتد�بري  ب��ج��م��ي��ع  �لل����ت����ز�م  ع��ل��ى 
دبي  �سمعة  ل��رت���س��ي��خ  �لح���رت�زي���ة 
�أك�����ر وجهات  �إح������دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

�لعامل �أماناً".

ال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�������ش���ط���ة 
اليوم  مبنا�شبة  الحتفالية 

الوطني الكويتي 
�أ�سهر �ملعامل �ل�سياحية 

دبي  يف  �ل�سياحية  �مل��ع��امل  ت�����س��ارك 
ب��اإ���س��ف��اء م���زي���د م���ن �ل��ب��ه��ج��ة �إىل 
�لكويتي،  �لوطني  �ليوم  �حتفاليات 
�ل�سوئية  �ل���ع���رو����س  خ�����لل  م����ن 
ب���األ���و�ن �ل��ع��ل��م �ل��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى برج 
وب����رو�ز دبي  �ل��ع��رب،  وب���رج  خليفة، 
عجلة  ت��ت��زي��ن  ك��م��ا  دبي".  و"عني 
خا�سة  �سوئية  بتاأثري�ٍت  دب��ي  عني 
وتبد�أ  �لكويتي.  �لعلم  �ألو�ن  جت�ّسد 
من  م�ساًء   6 �ل�ساعة  يف  �ل��ع��رو���س 
�لتي مت  �ملعامل  25 فرب�ير يف  يوم 
ذكرها، با�ستثناء عني دبي �لتي تبد�أ 
عر�سها عند �ل�ساعة 7:20 م�ساًء.

اإك�شبو 2020 دبي
يحتفي "�إك�سبو 2020 دبي" باليوم 
�لكويتي مع جمموعة من  �لوطني 
على  �ل�سوء  ت�سلط  �لتي  �لعرو�س 
ثلث  مب�ساركة  �لكويتية،  �لثقافة 
فرقة  ه��ي  �ل�سعبية،  للفنون  ف���رق 
�لق�سر �لأحمر،  بن ح�سني، وفرقة 
دبي  م�سرح  على  �لتلفزيون  وفرقة 
عند  �لعرو�س  وتنطلق  ميلينيوم. 
�ل�ساعة 10 م�ساء يوم 25 فرب�ير، 

و11 م�ساء يوم 26 فرب�ير. 

ع��رو���ض األ��ع��اب ن��اري��ة يف دبي 
ف�شتيفال �شيتي مول 

ي��ق��دم دب���ي ف�����س��ت��ي��ف��ال ���س��ي��ت��ي مول 
�أب����رزه����ا عر�س  م��ت��ن��وع��ة  ع���رو����س���اً 
�لألعاب �لنارية �ملذهل عند �ل�ساعة 
فرب�ير   25 ي����وم  م�����س��اء   8:30
�لكويتي،  �لوطني  باليوم  �ح��ت��ف��اًل 
باي"  "ف�ستيفال  ل���زو�ر  ميكن  كما 
�حلائز  "تخّيل"  بعر�س  �ل�ستمتاع 
�أرقاماً  ح��ق��ق  و�ل�����ذي  ج���و�ئ���ز  ع��ل��ى 
قيا�سية ويجمع بني عرو�س �لليزر 
وتاأثري�ت �لإ�ساءة يف ن�سخة خا�سة 
�لعلم  بعر�س  تنتهي  �ملنا�سبة  بهذه 

�لكويتي. 
وحتتفي منطقة ذي بوينت يف نخلة 
جمري� مع �إطللتها �ل�ساحرة على 
�لوطني  باليوم  �لبحرية  �لو�جهة 
نافورة  ت��رت�ق�����س  �ل��ك��وي��ت��ي، ح��ي��ث 
�لنخلة، �لأكرب من نوعها يف �لعامل، 
على �أنغام �لن�سيد �لوطني �لكويتي 
 25 يوم  من  م�ساًء  عند �ل�ساعة 9 

فرب�ير.

الوجهات ال�شياحية يف دبي
متنح بلدية دبي �لأ�سقاء �لكويتيني 
على  باملئة   50 بن�سبة  تخفي�سات 
دبي  ح��دي��ق��ة  �إىل  �ل����دخ����ول  ر����س���م 

�سفاري يف يوم 25 فرب�ير. 
�أهم  �أح���د  �لعاملية،  �لقرية  ت�سارك 
�مل���ن���ت���زه���ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف �ل���ع���امل، 
للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�لوجهة 
�ملنطقة،  يف  و�ل���رتف���ي���ه  و�ل��ت�����س��وق 
�لكويتي من خلل  �لوطني  باليوم 

ف���ع���ال���ي���ات و�ح���ت���ف���ال���ي���ات مم���ي���زة، 
ح��ي��ث ي��زي��ن �ل��ع��ل��م �ل��ك��وي��ت��ي عجلة 
كرنفال  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ف��ي�����س��ت��ي��ف��ال 
متنوعة  جم��م��وع��ة  حتت�سن  �ل��ت��ي 
�لرتفيهية  �لأل��ع��اب و�جل���ولت  من 
�ل��ت��ي ت��ت��األ��ق ب��دوره��ا ب��األ��و�ن �لعلم 
�لعامل  ب��و�ب��ة  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ك��وي��ت��ي 
فرقة  وت����وؤدي  �لثقافية.  و�ل��ب��و�ب��ة 
من �سرطة دبي عر�ساً حول �لقرية 
5:00 ع�سر�ً  �ل�ساعة  �لعاملية عند 

من يوم 25 فرب�ير.

عرو�ض الفنادق
جر�ند  م��وڤ��ن��ب��ي��ك  ف����ن����دق  مي���ن���ح 
تخفي�سات  زو�ره  دب����ي  �ل��ب�����س��ت��ان 
�أف�سل  ع���ل���ى  ب���امل���ئ���ة   20 ب��ن�����س��ب��ة 
�ل�سيوف،  ل��غ��رف  �مل��ت��اح��ة  �لأ���س��ع��ار 
و25 باملئة على �إجمايل �لفاتورة يف 
جميع مر�فقه. وي�ستهر هذ� �لفندق 
مبطاعمه عاملية �مل�ستوى، مبا فيها 
جريل  ورو���س��ة  وهيبات�سي  جازيبو 
وخدماته �ملتميزة و�أجو�ئه �لعربية 
�لأ�سيلة، ف�سًل عن موقعه �لقريب 
من مطار دبي �لدويل و�لعديد من 
ت�سري  �مل���ع���روف���ة.  �جل�����ذب  م���ع���امل 
فرب�ير   27  -  25 م��ن  �ل��ع��رو���س 

 .2022
ويحتفي فندق �سوي�س �أوتيل �ملروج 
�لكويتي من خلل  �لوطني  باليوم 
يقدم  ح���ي���ث  ع���ر����س���ني مم���ي���زي���ن، 
على  باملئة   20 بن�سبة  تخفي�سات 
باملئة  و25  �ملتاحة  �ل��غ��رف  �أف�سل 
جميع  يف  �لإجمالية  �لفاتورة  على 

مر�فق بالفندق. كما ميتاز �لفندق 
مثل  �ملر�فق  من  و��سعة  مبجموعة 
و�ل�سكو��س وغرف  �لتن�س  ملعب 
�لريا�سي وغريها  و�لنادي  �ل�ساونا 
�لكثري. ويقدم �لفندق باقة متنوعة 
مطاعمه  يف  �ل�سهية  �لأط��ب��اق  م��ن 
ت�سري  وب���رج���ول����س.  ت��ب��ول��ة  م��ث��ل 
فرب�ير   27  -  25 م��ن  �ل��ع��رو���س 

.2022
�لفندقية  م���ريك���ي���ور  ���س��ق��ق  ت���ق���دم 
�ل�سقق  ع���ل���ى  خ���ا����س���ة  ع����رو�����س����اً 
�لفندقية و�لباقات �لعائلية ملو�طني 
�إذ  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول 
تخفي�سات  على  �حل�سول  ميكنهم 
حجوز�تهم  على  باملئة   30 بن�سبة 
خلل �لفرتة من 24 - 27 فرب�ير 
2022. و�سيح�سل �ل�سيوف �أي�ساً 
على تخفي�س بن�سبة 15 باملئة على 
م���اأك���ولت وم�����س��روب��ات خم���ت���ارة يف 
 - 24 �لفندق. ي�سري �لعر�س من 

.2022 فرب�ير   27
�سويت�س  �ستايربيدج  فندق  وي��ق��دم 
مركز دبي �ملايل باقات �إقامة ر�ئعة 
لفرتة حمدودة يف �أجنحته �لر�قية 
�لرتفيه،  و�سائل  باأف�سل  و�مل����زودة 
مريحاً  م�����لذ�ً  �ل�����س��ي��وف  ل��ت��ع��ط��ي 
�ل�سيوف  وُي��ن�����س��ح  �مل���ن���زل.  ي�����س��ب��ه 
�مل���ب���ك���ر ل��ل��ح�����س��ول على  ب���احل���ج���ز 
باملئة   25 �إىل  ت�����س��ل  ت��خ��ف��ي�����س��ات 
وتت�سمن  �مل���ح���دود.  لوقتها  ن��ظ��ر�ً 
�لباقات �أي�ساً بوفيه فطور وبطاقة 
�إك�سبو  �إىل  و�ح������د  ل���ي���وم  دخ������ول 
من  �لعر�س  ي�سري  دب��ي.   2020

.2022 فرب�ير   28  -  25
ي��ح��ت��ف��ي ف���ن���دق ك��م��ب��ي��ن�����س��ك��ي مول 
�لكويتي،  �لوطني  باليوم  �لإم���ار�ت 
�ل�ستمتاع  فر�سة  ل�سيوفه  ويتيح 
باإقامة فاخرة مع تخفي�سات بن�سبة 
15 باملئة لدى �حلجز لثلثة �أيام 
بن�سبة  تخفي�سا  يقدم  كما  فاأكر. 
�سالريو  م��ط��اع��م��ه  يف  ب��امل��ئ��ة   20
و�أوليا و�آ�سنب، �لتي متتاز بتجاربها 
ويتم  �ل�سهية،  و�أط��ب��اق��ه��ا  �ل��ف��ري��دة 
�حت�ساب وجبة �لفطور �سمن �سعر 
حتى  �لعر�س  ي�سري  فيما  �لغرفة. 

 .2022 فرب�ير   28

عرو�ض التجميل
�ل�سهرية  �لتجميل  علمة  حتتفي 
"مكياجي" باليوم �لوطني �لكويتي 
م���ن خ����لل ع���رو����س م��ذه��ل��ة على 
م�ستح�سر�ت  من  و��سعة  جمموعة 
�ل��ف��رتة من  و�ل��ع��ط��ور يف  �لتجميل 
27 فرب�ير يف متاجرها  25 حتى 
ث���لث وج��ه��ات ت�سوق  �مل��ن��ت�����س��رة يف 
رئ��ي�����س��ي��ة وه������ي: م�����ول �لإم���������ار�ت، 
�سوقات  وب��ن  م��ردف،  �سنرت  و�سيتي 
�سنرت. ميكن للمت�سوقني �ل�ستفادة 
من تخفي�سات ت�سل �إىل 75 باملئة 

يف 27 فرب�ير.

جدول فعاليات دبي 
�لوطني  �ل���ي���وم  �ح���ت���ف���الت  ت�����س��ه��د 
�لكويتي �إطلق باقة من �لفعاليات 
�أن���ح���اء دب���ي م��ع ت�سليط  يف ج��م��ي��ع 
فعاليات  ج���دول  يف  عليها  �ل�����س��وء 
دبي، �ملن�سة �لر�سمية للفعاليات يف 

�لإمارة.

حفلة الفنانة اأ�شالة ن�شري
�لرئي�سي،  �مل�����س��رح  ف���رب�ي���ر،   25

�لقرية �لعاملية
�لفنانة  �لعاملية  �لقرية  ت�ست�سيف 
�أ���س��ال��ة ن�����س��ري لإح��ي��اء ح��ف��ل على 
�مل�سرح �لرئي�س �جلمعة �ملقبل)25 
ف����رب�ي����ر( �ب����ت����د�ًء م���ن �ل�����س��اع��ة 9 

م�ساًء.
و�ستطرب �أ�سالة ن�سري �حلا�سرين 
م��ع ب��اق��ة م��ن �أج��م��ل �أغ��ان��ي��ه��ا �لتي 
�لوطن  �مل���لي���ني يف  �إع���ج���اب  ت��ن��ال 
�ل���ع���رب���ي. ع��ل��م��ا ب����اأن �ل���دخ���ول �إىل 

حلاملي  جماين  �ملو�سيقية  �حلفلة 
تذ�كر دخول �لقرية �لعاملية.

بطولة �شوق دبي احلرة للتن�ض
حتى  �ل��ري��ا���س��ة  ع�����س��اق  �سي�ستمتع 
�ملناف�سات  مب�ساهدة  ف��رب�ي��ر   26
�لتن�س  لعبي  �أب��رز  بني  �حلما�سية 
يف �لعامل على �أر�س ��ستاد �سوق دبي 
بطولة  بكاأ�س  للفوز  للتن�س،  �حلرة 

�سوق دبي �حلرة للتن�س.
لع�ساق  ر�ن  ك��ان��ال  دب��ي  �سباق  يتيح 
��ستك�ساف  �ل���ي���وم  �جل����ري  ري��ا���س��ة 
�أحد �أجمل �أحياء دبي بالإ�سافة �إىل 
�سقل  �أو  �ل��ت��ح��دي  خل��و���س  فر�سة 
�ملهار�ت، من خلل م�سارين بطول 
كم، ف�سًل عن م�سار   10 �أو  كم   5
�ملبتدئني.  للعد�ئني  ك��م   3 ب��ط��ول 
كما ميكن للأهايل ممار�سة �جلري 
�أط��ف��ال��ه��م على  �إىل ج��ان��ب  جم��ان��اً 
 26 1 كم، وذل��ك يوم  م�سار بطول 

فرب�ير على قناة دبي �ملائية.
وينطلق كرنفال كاأ�س دبي �لعاملي يف 
ميد�ن جر�ند �ستاد  يف  فرب�ير   25
�ل�ستمتاع  فر�سة  �حل�سور  ليمنح 
�حلما�سية  �مل��ن��اف�����س��ات  مب�����س��اه��دة 
ب��ني �أب����رز �ل��ف��ر���س��ان �مل��وه��وب��ني مع 
خيولهم �لر�ئعة، �إىل جانب �ختبار 
�ملر�فق  ب���امل���رح م���ع  جت��رب��ة ح��اف��ل��ة 
يف  �لطعام  ومنافذ  �مل�ستوى  عاملية 

ميد�ن جر�ند �ستاند. 
�أوف  �ل��ن��وم م��ن ثياتر  وي��وف��ر حفل 
نوعه  م����ن  �لأول  �آرت  دي���ج���ي���ت���ال 
على  و�حل�سول  �ل�سرتخاء  فر�سة 
هادئة،  غنائية  �أم�����س��ي��ة  يف  قيلولة 
يف  �للطيفة  �لأج����و�ء  ت�ساعد  حيث 
ب�سوق  �آرت  دي��ج��ي��ت��ال  �أوف  ث��ي��ات��ر 
�لفيديو  ف���ن  م���ع  ج���م���ري�  م��دي��ن��ة 
على  �ل�سيوف  �لهادئة  و�ملو�سيقى 
�إىل نوم هانئ،  �ل�سرتخاء و�خللود 
ل��ي��ت��م �إي��ق��اظ��ه��م ب��ع��ده��ا ع��ل��ى وقع 
مو�سيقى متنحهم �ل�سعور بالر�حة 
 25 يومي  �حلفل  يقام  و�لن�ساط. 

و26 فرب�ير.
وت��ق��دم ج���از �أف��ي��ن��ي��و يف م��رك��ز دبي 
مو�سيقياً  م��ه��رج��ان��اً  �ل��ع��امل��ي  �مل���ايل 
و26   25 يومي  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف 
ف����رب�ي����ر وي���ح���ي���ي���ه جم���م���وع���ة من 
�لأنو�ع  �لعامليني يف خمتلف  �ملغنني 

وحتى  �جل���از  م��ن  ب����دء�ً  �ملو�سيقية 
�ل�سول. 

مدينة  يف  ���س��ك��وي��ر  ذ�  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
�لفنانني  من  نخبة  �لريا�سية  دبي 
فنانني  �ستة  فيهم  مب��ن  �مل��ت��األ��ق��ني 
حديقة  ف��ع��ال��ي��ة  لإح����ي����اء  ع��امل��ي��ني 
فرب�ير  و26   25 ي���وم���ي  �جل������از 
�أم�سيتني حافلتني بالت�سويق، حيث 
ميكن لل�سيوف �ل�ستمتاع بالعديد 
على  �ل�سهية  �ملاأكولت  خيار�ت  من 

�لأنغام �جلميلة. 
بوليوود  مو�سيقى  ع�����س��اق  يحظى 
�أ�ساطري  ح���ف���ل  ح�������س���ور  ب��ف��ر���س��ة 
يحييه  و�ل������ذي  �مل��ت��م��ي��ز  ب���ول���ي���وود 
ياغنيك  �أل���ك���ا  �مل��ت��األ��ق��ان  �ل��ن��ج��م��ان 
�أج���و�ٍء حيوية  و�سط  �سانو  وك��وم��ار 
على م�سرح كوكا كول �أرينا بجمري� 

يف 26 فرب�ير. 
يعود طو�ف �لإم��ار�ت، �أكرب جولت 
ركوب �لدر�جات �لهو�ئية يف �لدولة، 
�ل��ر�ب��ع��ة، حيث  دب���ي يف دورت����ه  �إىل 
26 فرب�ير من موقع  ي��وم  ينطلق 
�إك�سبو 2020 دبي يف م�سار جديد 
ويتيح  ك���م،   1081 مل�����س��اف��ة  مي��ت��د 
�خللبة  ب����الإط����للت  �ل���س��ت��م��ت��اع 
و�مل���ن���اظ���ر �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �ل���ر�ئ���ع���ة يف 
�لإمار�ت. وي�سم �ل�سباق 19 فريقاً 
ي��ج��ول��ون دب���ي و�أب��وظ��ب��ي وعجمان 

و�لفجرية ور�أ�س �خليمة.
ومي��ك��ن ل��لأط��ف��ال �حل�����س��ول على 
�ملتعة يف عر�س  م��ن  ك��ب��رية  ج��رع��ة 
�لدمى �ملتحركة �لر�ئع �لذي يروي 
�لأمريكي  �ل��ك��ات��ب  ب��ق��ل��م  ح��ك��اي��ات 
�حل��ائ��ز ع��ل��ى ج���و�ئ���ز  �إري����ك ك���ارل، 
موهوبون  ف���ن���ان���ون  ي�������وؤدي  ح���ي���ث 
كل�سيكية  ع��رو���س��اً  �ل��دم��ى  برفقة 
�لبني  و�ل��دب  �جلائعة  �لريقة  مثل 
26 و27  وغ���ريه���ا، وذل����ك ي��وم��ي 

فرب�ير على م�سرح مول �لإمار�ت.
وحُتيي فرقة ذ� كوك�س �لربيطانية 
روك  �لإن���دي  �ل��ر�ئ��دة يف مو�سيقى 
فقط  و�ح���دة  لليلٍة  ف��ري��دة  �أم�سية 
يوؤدي  )27 فرب�ير(، حيث  دبي  يف 
جن��وم��ه��ا �ل��ث��لث��ة �حل���ائ���زون على 
ج��و�ئ��ز �أج��م��ل �أع��م��ال��ه��م مب��ا فيها 
م�سرح  على  �لأول  �ألبومهم  �أغ��اين 

كوكا كول �أرينا. 
�سّو�ح  حفل  �حلبتور  م�سرح  ويقدم 
و�لذي يعد جتربًة مو�سيقيًة تعتمد 
حيث  �حلديثة،  �لهولوجر�م  تقنية 
�سيكون �لعر�س لأحد �أ�سهر �لفنانني 
وهو �لعندليب عبد �حلليم حافظ، 
�ل�ستمتاع  للح�سور  مي��ك��ن  ح��ي��ث 

باأغنياته �لر�ئعة. 

دبي حتتفي ب�ليوم الوطني احل�دي وال�ستني للكويت ب�إق�مة جمموعة متنوعة من الفع�لي�ت واالأن�سطة االحتف�لية
الإمارة مبا فيها برج خليفة وبرج العرب تتزين باألوان العلم الكويتي  معامل  • اأبرز 

املنا�شبة  بهذه  احتفاًل  وثقافية  ترفيهية  فعاليات  يطلق  دبي   2020 • اإك�شبو 

االإم�رات ت�س�رك الكويت احتف�الته� ب�ليوم الوطني ال�61
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر:  

�لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  ُت�����س��ارك 
�ملتحدة يف �حتفالت �لدولة باليوم 
�لتنّمر  لظاهرة  للت�سّدي  �لعاملي 
�لأمم  و�لذي قامت هيئة   ،2022
�ملتحدة باإطلقه بهدف وقف ومنع 
�أف���ع���ال �ل��ت��ن��ّم��ر ب��ك��اف��ة �أ���س��ك��ال��ه��ا يف 
�أظهرت  حيث  �لعامل،  �أنحاء  جميع 
�لأمريكية  �لعدل  وزر�ة  �إح�سائيات 
�أربعة  �أن طفًل و�ح��د�ً من بني كل 
و�أك���دت  للتنمر،  يتعر�س  �أط���ف���ال  

من   71% �أن  �لإح�����س��ائ��ي��ات  تلك 
�لأط����ف����ال �ملُ��ت��ع��ر���س��ني ل��ل��ت��ن��م��ر ل 
�لكرب،  �لتنمر يف  يو�جهون  يز�لو�  
�لأمر �لذي يجعله م�سكلة ل نهائية 

وغري متوقفة.
�لدكتور  ق�����ال  �مل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
كلية  �أ�سرف م�سطفى، حما�سر يف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لرتبية بجامعة 
�لر�سيدة  �لقيادة  "ت�سع  �ملتحدة: 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
على  و�حل��ف��اظ  �لتعليمية  �مل�سرية 
ر�أ�س  �لإن�سان و�سعادته على  كر�مة 

�ملوؤ�س�سات  ت�سعى  ل��ذ�  �أول��وي��ات��ه��ا،  
�مل�ساهمة  �إىل  �لدولة  يف  �لتعليمية 
يف دفع عجلة �لتعليم �إىل م�ستويات 
جديدة تو�كب �لتطور�ت و�لأهد�ف 

�مل�ستد�مة يف �لروؤى �لوطنية." 
و�أ�������س������اف �ل����دك����ت����ور �أ�������س������رف: " 
باأن دولة �لإم��ار�ت �لعربية  نفتخر 
من  �لعديد  بفر�س  قامت  �ملتحدة 
�لت�سريعات و�لقو�نني �لتي �ساهمت 
�لتنّمر،  �ن��ت�����س��ار  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل  يف 
و�ل����ذي ب���ات م��ن �مل��و����س��ي��ع �لهامة 
�ملوؤ�س�سات  م��ن  �لكثري  ت�سعى  �لتي 

�أ�سكاله  �ملحلية �إىل در��سته ودر��سة 
�لوعي  ون�������س���ر  �مل���ت���غ���رية  و�����س����وره 

�لأ�ساليب  كافة  وو�سع  بخطورته، 
و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات �حل��دي��ث��ة للحّد 
ب�������س���ك���ل ع����ام  م����ن����ه يف جم���ت���م���ع���ن���ا 

ومد�ر�سنا ب�سكل خا�س".
�ملعلم  بدور  "�إمياناً  و�أردف قائًل:   
على  و�سلبياته  �لتنمر   معاجلة  يف 
�لإح�سا�س  كفقد�ن  �ملد�ر�س  طلب 
ب��ال��ذن��ب، و�ل��ق��ل��ق، وف���ق���د�ن �لثقة 
ب��ال��ن��ف�����س، و�لإ�����س����اب����ة ب���اأم���ر�����س 
�مل�ستوى  وت��دين  م�ستقبًل،  مزمنة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، وزي������ادة �ل��ع��دو�ن��ي��ة يف 
�لرتبية  ك���ل���ي���ة  ت����ق����وم  �مل���ج���ت���م���ع، 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بجامعة 
لهذه  بالت�سدي  ع��دة  �سنو�ت  منذ 
�ل��ظ��اه��رة م���ن خ���لل ت��ع��اون��ه��ا مع 
و�ملجل�س  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
عرب  و�لطفولة،  للأمومة  �لأع��ل��ى 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���دي���د م���ن �مل����وؤمت����ر�ت، 
و�لندو�ت، وور�س �لعمل �لتي تهدف 
��ستك�ساف حجم هذه �لظاهرة  �إىل 
ومنهجية،  علمية  بطريقة  و�أثرها 
و�لتو�سيات  �حللول  �أف�سل  وو�سع 
توفري  ل�سمان   �ل��ق��ر�ر  لأ���س��ح��اب 
بيئة تعليمية �آمنة لكل �لأطفال". 

ت�سريحه  �أ�سرف  �لدكتور  و�ختتم 
بالقول: " حتر�س جامعة �لإمار�ت 
على �أن تو�كب مناهجها �لتعليمية 
�ملُتعلقة  �لر�سيدة  �لقيادة  توّجهات 
�ل�����س��ع��ادة، و�لأم����ن، و�لأم���ان  بن�سر 
توفر  ح��ي��ث  �لإم������ار�ت،  جمتمع  يف 
منهجاً  �جلامعة  يف  �لرتبية  كلية 
بر�جمها  �سمن  ���س��ام��ًل  �أك��ادمي��ي��اً 
معلمني  �إع���د�د  يف  ُي�سهم  �ملتنّوعة، 
و�أ�سكاله  �ل��ت��ن��م��ر  مب��ف��ه��وم  و�ع����ني 
وط����رق �حل����ّد م��ن��ه،  وي�����س��ج��ع على 
ب�سرورة  �مل���ط���ل���وب  �ل���وع���ي  ن�����س��ر 

مبادئ  وغ��ر���س  �ل�سلمي  �لتعاي�س 
�ل��ت�����س��ام��ح و�ل�������س���د�ق���ة و�لأخ�������وة 
بينهم. ونحن مع تثميننا وتقديرنا 
لهذه �جلهود �ملبذولة ندعو �لأ�سر 
و�ملعلمني �إىل بذل جهود ُم�ساعفة 
على خلق  �أبنائهم  تن�سئة  �أج��ل  من 
و�مل�ساركة  م�ستقيم  و�سلوك  ق��ومي 
�لتوعية  ح���م���لت  يف  �مل�������س���ت���م���رة  
���س��د �ل��ت��ن��م��ر،  ورف�����س��ه م���ن �أجل 
ي���د �لعون  ت���ق���دمي  �حل���ر����س ع��ل��ى 
للأبناء ملعاجلة مثل هذه �لظو�هر 

�ل�سلبية".

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

�ل�سرق  ل����دول  نف�سها  �أن������دور�  ت��ق��دم 
�لأو����س���ط و�آ���س��ي��ا و�ل���ع���امل م��ن خلل 
جناحها يف �أك�سبو 2020، كما ت�سنف 
�لبلد�ن  ب��ني  م��ن  �أن��ه��ا  ع��ل��ى   نف�سها 
�سناعة  ب�سبب  �مل���زده���رة  �لأوروب����ي����ة 
�ل�سياحة �لتي ت�سكل �لع�سب �حليوي 
يف �حل����ي����اة �لق���ت�������س���ادي���ة و�ل����دخ����ل 
جناحها  ت�سميم  وي��ع��ت��م��د  �ل��ق��وم��ي، 
�مل�سابهة  �ل��ت�����س��ام��ي��م  م���ن  �خل���ارج���ي 
�ل�ستد�مة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ع��ار���س��ني 
علم  ي��ربز  �خل��ارج��ي  �ل�سكل  �أن  حيث 
ب���اب �لدخول  �مل��ل�����س��ف ع��ل��ى  �ل���دول���ة 
ل��ل��دول��ة ع��ل��ى �ملبنى  و����س���ورة ع���ام���ة 
عبارة  فكان  �سعارها  �أم��ا  �خل���ارج،  من 
بال�سلمة  ي���زخ���ر  م����لذ  ك��ون��ه��ا  ع���ن 
و�ل�ستقر�ر، علما باأنها ل متتلك قوة 

�ملائة  يبلغ  �سكانها مل  وع��دد  ع�سكرية 
�لن�سف  ت��ت��ج��اوز  ل  وم�ساحتها  �أل���ف 
�أوروب��ا وعلى  مليون كيلو مرت جنوب 
بعد ثلث �ساعات من بر�سلونة، و�سبل 
�إليها بالرب لأنها مل متتلك  �لو�سول 
�أن���دور� �جلمهور  يدعو جناح   . مطار 
لل�ستمتاع بتجربة �فرت��سية غامرة 
وهم يتغولون يف بلد ز�خر مبجموعة 
و����س��ع��ة م��ن �لإم��ك��ان��ي��ات، ف�سل عن 
�لطبيعية  �لبيئة  ل�ستك�ساف  فر�سة 
وتر�ثها �لثقايف و�لبتكار ، ف�سل عن 
�لطبيعية  �ملناظر  بجمال  �ل�ستمتاع 
وجتربة ريا�سة وثقافية، وتبد�أ رحلة 
�لباب  �لز�ئر يف �جلناح بالدخول من 
�أن �لت�سميم �لد�خلي عبارة  ليكت�سف 
بها حو�جز  لي�س  مفتوحة  �ساحة  عن 
�سا�سة  ي�سم  د�ئ���ري  �ستوديو  م��ن  �إل 
لعر�س  ب��ان��ور�م��ا  �سكل  على  عملقة 

وعاد�تها  وث��ق��اف��ت��ه��ا  �أن�������درو�  ت���اري���خ 
وم���وق���ع���ه���ا �جل������غ������ر�يف، و�ب���������ر�ز فن 
�لعمارة و�لأعمال �لإن�سائية يف �لبنية 
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  ب��ه��دف  �لتحتية 
ك��م��ا ي��ع��ر���س ن��ب��ذة ع��ن �جل��ب��ال �لتى 
�لأخ�سر  و�ل��ل��ون  �ل��ن��ب��ات��ات  تك�سوها 

عرب  وي��ع��ر���س  م��ك��ان،  ك��ل  يف  �ملنت�سر 
و�لوديان  �له�ساب  �لكبرية  �ل�سا�سة 
و�جلبال �لتى تتو�سطها �أودية �سغرية 
�أندور�، كما ي�ساهد �لز�ئر  ت�ستهر بها 
م���ن خ��لل��ه��ا �أه�����م �مل��ن��ت��ج��ع��ات �لتي 
ويهتم  �ل�ستاء،  ف�سل  يف  غالباً  تزدهر 

�ملحرتفون وهو�ة �لتزلج على �جلبال 
�أجو�ء مفعمة بالإثارة  �لثلجية و�سط 

و�ل�ستمتاع مبمار�سة هو�ياتهم. 
وم���ع دخ���ول �جل��ن��اح جن��د �جلد�رين 
للعر�س  �سا�سات  عليهما  �ملو�جهة  يف 
و�أج�������ز�ء م���ن �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ه��م��ة عن 

�لز�ئر   ي��ج��د  �مل���ق���دم���ة  ويف  �أن���������دور�، 
بتقنية  ت�ساري�سها  ي��ع��ر���س  جم�����س��م 
"ثري دي"، ويك�سف طبيعتها �ملتميزة، 
�حلدود  على  �ل�سرت�تيجي  وموقعها 
�ملج�سم  وه���ذ�  وف��رن�����س��ا،  �إ�سبانيا  ب��ني 
ي�����س��ق��ط ع��ل��ي��ه ����س���ع���اع ����س���وئ���ي يبني 

�جلبال  وق��م��م  و�ل��ودي��ان  �لت�ساري�س 
طبيعية  م���ن���اظ���ر  م����ن  مت��ت��ل��ك��ه  وم�����ا 
�لعامل،  دول  ع��ن  ب��ه��ا  ت��ن��ف��رد  خ��لب��ة 
و�أخذ  �ملنظر �جلمهور  ��ستح�سن  وقد 
تذكارية  �سور  و�للتقاط  وقتهم  م��ن 
م��ع��ه، وت��ع��ت��رب ه���ذه �ل�����س��اح��ة مريحة 
كان  �لت�سميم  �أن  حيث  للنظر  ج���د�ً 
ع��ل��ى �جل������در�ن وه����ذ� �مل��ج�����س��م �لذي 
ي��ع��ك�����س �مل�������س���اح���ة �ل��ك��ل��ي��ة لأن��������دور�، 
تكمل  �لبانور�ما  �لعملقة  و�ل�سا�سة 
�مل�����س��ه��د ب��ع��ر���س ك���ل �جل���و�ن���ب �لتى 
وتاريخها  ثقافتها  ملعرفة  �لز�ئر  تهم 
ومنط �حلياة فيها وجميع �لقطاعات 
�أن���دور�،  يف  �مل��و�ط��ن  ت�سد حاجة  �لتى 
وتنمية  �أن��ه��ا يف تطور  �إىل  ����س��ارة  ويف 
م�ستمرة يف �ل�سنو�ت �لأخرية وتعتمد 
�ل�سياحة  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
و�لتجارة، وتعد �ل�سياحة �أهم �لرو�فد 

بع�س  �إىل  �إ����س���اف���ة  �لق���ت�������س���ادي���ة، 
و�لتبغ  �لأخ�������س���اب  م��ث��ل  �ل�����س��ن��اع��ات، 
و�لأث��اث، ومن �أهم عو�مل �جلذب يف 
�أنها ل تطبق  �أن��دور� للزو�ر و�ل�سياح، 
لذ�  �ل�����س��ر�ء،  �أو  �ل��دخ��ل  �سر�ئب على 
تعد �لأرخ�س على �لإطلق يف �أوروبا، 
فياأتيها �ملت�سوقون من �إ�سبانيا وفرن�سا 
وبريطانيا وخمتلف �لدول �لأوروبية، 
�أثمر و�سعها كمنطقة معفاة من  كما 
منو  يف  �ساهم  م��ا  �جلمركية  �لر�سوم 
جانب  �إىل  �ل��ب��لد،  يف  �لتجزئة  قطاع 
�ملعادن  لعدد كبري من  كونها م�سدر�ً 
تعد  و�ل��ت��ي  و�لر�سا�س  �حل��دي��د  مثل 
تاريخياً  �لطبيعية  م��و�رده��ا  �أه��م  من 
وهناك �أي�ساً �لينابيع �ل�ساخنة ما �أدى 
�ل�سحية  �ملنتجعات  �أك���رب  �إن�����س��اء  �إىل 
للعلج  وج���ه���ة  وج��ع��ل��ه��ا  �أوروب��������ا،  يف 

بال�سياحة �لعلجية

•• دبي - وام:

ب�ساأن  وز�ري����اً  ق����ر�ر�ً  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية  �مل����و�رد  وز�رة  �أ���س��درت 
للمر�سوم  ترخي�س وتنظيم عمل وكالت �لتوظيف وذلك تنفيذ�ً 

بقانون �حتادي ب�ساأن تنظيم علقات �لعمل ولئحته �لتنفيذية.
وي�سمل ن�ساط وكالت �لتوظيف، �أعمال �لتو�سط لتقريب وجهات 
على  عنهما  و�ل��ت��ف��او���س  ميثلهما  وم��ن  �لعمل  ط��ريف  ب��ني  �لنظر 
�سروط �لعقد و�ل�ستخد�م بهدف قيام علقة عمل ودون �أن ت�سبح 
�لوكالة طرفاً فيها .. كما ي�سمل ن�ساطها، �أعمال �لتوظيف �ملوؤقت 
و�لتعهيد من خلل ��ستخد�م �لعامل بق�سد �إتاحته لطرف ثالث 
بتعهيد  قامت  �لتي  �لوكالة  مع  مبا�سرة  �لعامل  علقة  وت�سبح 
�أو  خدماته لطرف ثالث وهو �مل�ستفيد �سو�ء كان �سخ�ساً طبيعياً 
�عتباريا بحيث يتم تكليف �لعامل لديه وحتت �إ�سر�فه وفق نظام 
لأد�ء  �أو  حم��ددة  زمنية  لفرتة  �سو�ء  و�لتعهيد  �ملوؤقت  �لتوظيف 

مهمة �أو تقدمي خدمة معينة.
وحدد �لقر�ر �لوز�ري جمموعة من �لإجر�ء�ت لرتخي�س �لوكالة 
فيما �أجاز فتح فروع لها يف ذ�ت �لمارة �ملرخ�سة بها �أو يف �أي �إمارة 
�حلاجة  دون  �ملحلية  �لرتخي�س  جهات  متطلبات  ح�سب  �أخ���رى 
�سروط  ب��ذ�ت  �لل��ت��ز�م  �سريطة  �ل����وز�رة  مو�فقة  على  للح�سول 

�لرتخي�س.
كما حدد �لقر�ر �لوز�ري بال�ستناد �إىل �لقانون ولئحته �لتنفيذية 
�أعمال  يف  �سو�ء  للوكالت  و�للتز�مات  �مل�سوؤوليات  من  جمموعة 
�لتو�سط �أو �لتوظيف �ملوؤقت و�لتعهيد وكذلك �لتز�مات �مل�ستفيد 

من �أعمال �لوكالة وذلك يف �إطار حوكمة عمل �لوكالت.
ومن بني �للتز�مات �ملطلوبة من �لوكالة �سو�ء �لعاملة بالتو�سط 
مع  تربمها  �لتي  �لعقود  تكون  �أن  و�لتعهيد  �ملوؤقت  �لتوظيف  �أو 
�لعامل �أو �ساحب �لعمل ومع �مل�ستخدم �أو �مل�ستفيد مكتوبة وحتدد 
�أحكام �ملر�سوم  فيها �لتز�مات كل طرف بدقة مع مر�عاة تطبيق 
بالقانون ولئحته �لتنفيذية فيما مل يرد به ن�س يف تلك �لعقود 
و�لحتفاظ ملدة ل تقل عن �سنتني ب�سجلت خا�سة بالعمال �لذين 
�لتفا�سيل  على  حتتوي  بحيث  �لوكالة  بو��سطة  ت�سغيلهم  جرى 

�أو  �لعمل  �ساحب  وتفا�سيل  عمله  و�أم��اك��ن  ع��ام��ل  بكل  �ملتعلقة 
�لبيانات و�ملعلومات  �لعقود وغريها من  �مل�ستفيد، و�لأجر ون�سخ 
�لتي يحددها دليل �لجر�ء�ت على �أن يتم تزويد �لوز�رة بك�سوفات 

ربع �سنوية بذلك وفق �لليات �لتي حتددها لذلك.
وت�سمل م�سوؤوليات وكالة �لتو�سط �إعادة �لعامل �إىل �لدولة �لتي 
مت ��ستقد�مه منها على نفقتها �خلا�سة، كما تكون م�سوؤولة عما 
تو�فر  �إذ� ثبت  ن�ساطها،  ب�سبب ممار�سة  �أ�سر�ر  للغري من  �سببته 
حالة عدم �لتز�م �لوكالة ب�سروط �لتفاق �ملربم مع �ساحب �لعمل 
�أو �مل�ستفيد وكذلك عدم �جتياز �لعامل �لفح�س �لطبي �ملقرر �أو 
عدم لياقته �لبدنية للقيام بالعمل وفقاً للتقارير �لطبية �لر�سمية 
�أو  �مل��وؤه��لت  م��ع  �لعامل  م��وؤه��لت  ت��و�ف��ق  وع��دم  �ل�ستقد�م  عند 
م�ستوى �ملهارة �أو �لتخ�س�س �ملطلوبة ل�ستخد�مه �أو �ملتفق عليه 
�لعقود  من��اذج  على  بالتوقيع  �لعامل  قيام  ع��دم  ثبوت  جانب  �إىل 

�ملعتمدة من قبل �لوز�رة.
كما ت�سمل �لتز�مات وكالة �لتوظيف �ملوؤقت و�لتعهيد تنفيذ جميع 
�للتز�مات �ملقررة قانوناً على �أي �ساحب عمل جتاه �لعامل، ول 
يجوز للوكالة حتت �أية �سورة من �ل�سور �أن تتقاع�س عن تنفيذ 
هذه �للتز�مات ب�سبب عدم قيام �مل�ستفيد بالوفاء بالتفاق �ملربم 
معها وتكون هي �مل�سوؤولة �لأوىل، يف جميع �لحو�ل عن تنفيذ هذه 
�للتز�مات و تزويد �لعامل بن�سخة من �سروط �ل�ستخد�م �ملتفق 
عليها مع �مل�ستفيد وبيان �ملهام �ملطلوب من هذ� �لعامل تنفيذها 
وكذلك تزويد �مل�ستفيد بالعمال طيلة �ملدد �ملتفق عليها، و�سمان 

�مل�ستوى �ملطلوب من �ملوؤهلت و�ملهار�ت �ملطلوبة.
وتلتزم �لوكالة بعدم ت�سغيل �أو ��ستقد�م �أي عامل يندرج حتت فئة 
�ل�سارية يف  للت�سريعات  بالعمل طبقا  لهم  �مل�سرح  �لأح��د�ث غري 
�لعامل  �أو غري مبا�سر من  ب�سكٍل مبا�سر  �لدولة وعدم �حل�سول 
نف�سه �أو بالو�ساطة، على �أية مبالغ �أو �أمو�ل �أو حقوق �أو مكت�سبات 
حتت م�سمى عمولة �أو ر�سم �أو غريها ولأي �سبب كان، وباأية طريقة 
كانت، وللوز�رة �إلز�م �لوكالة بتقدمي تعهد بذلك مع �لتز�مها باأن 
�أو �سخ�س د�خل  �أي��ة جهة  ترد للعامل ما قد يكون قد دفعه �ىل 

�لدولة �أو خارجها تعاملت معه �لوكالة يف هذ� �ل�ساأن.

�أي  �لوكالة خلدمة  عدم ممار�سة عمل  �أي�سا  �للتز�مات  وت�سمل 
م�ستفيد لغايات تزويده بالعمالة �أو ��ستبد�ل �لعمال �مل�ستخدمني 
منازعات  يف  �مل�ستفيد طرفاً  هذ�  كان  �إذ�  �آخرين  بعمال  قبله  من 
وكذلك  من�ساآته  بوقف  ق��ر�ر  �سدر  قد  ك��ان  �أو  جماعية،  عمالية 
عدم �لتعامل مع �أي �سخ�س، �أو مع �أي وكالة �أخرى د�خل �لدولة 
موؤقت  ب�سكل  توظيفها  �و  �لعمالة  ��ستقد�م  لغايات  خارجها،  �أو 
مرخ�سة  �لوكالة  تلك  �و  �ل�سخ�س  ه��ذ�  يكن  م��امل  بالتعهيد  �و 
مبمار�سة ذلك �لعمل طبقاً للت�سريعات �ل�سارية يف �لدولة �مل�سدرة 

للعمالة �أو يف دولة �لمار�ت.
�لقر�ر  فقد حدد  �لعامل  �مل�ستفيد جتاه  بالتز�مات  يتعلق  ما  ويف 
�ل��وز�ري جمموعة من �للتز�مات من بينها تاأمني كافة ظروف 
يتنا�سب مع طبيعة  للعامل وذلك مبا  �ملهنية  و�ل�سلمة  �ل�سحة 
عدم  و  �ل��ع��لق��ة  ذ�ت  للت�سريعات  طبقاً  �ملهنة  وخم��اط��ر  �لعمل 
�لعام  ت��خ��رج ع��ن �لإط���ار  �أو خ��دم��ات  �أع��م��ال  ب��اأي��ة  �لعامل  تكليف 
للعمل �أو �خلدمة �لتي جرى �لتفاق ب�ساأنها مع �لوكالة وكذلك 
عدم ت�سغيل �لعامل ل�ساعات تزيد على �ل�ساعات �ملتفق عليها مع 
�لوكالة �إل وفقاً لأحكام و�سو�بط �لعمل �لإ�سايف �ملن�سو�س عليها 
�ل�سلة  ذ�ت  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لتنفيذية  و�للئحة  بقانون  �ملر�سوم  يف 

وبعد مو�فقة �لوكالة.
باملهام  بالتعليمات �خلا�سة  �لعامل  تزويد  �للتز�مات  ت�سمل  كما 
�أد�وؤه��ا ب�سكل مكتوب �سمن �إطار �لعمل �لعام �لذي  �ملطلوب منه 
�لدو�م  ك�سف  �لعامل  على  يعر�س  �أن  و  �ل��وك��ال��ة  م��ع  عليه  �تفق 
�أي���ة حتفظات  �إر���س��ال��ه �ىل �ل��وك��ال��ة وي���دون فيه  �خل��ا���س ب��ه قبل 
يبديها �لعامل حول م�سمون �لك�سف وعدم ت�سغيل �لعامل لدى 

�أي طرف �آخر.
ترخي�س  و�لتوطني  �لب�سرية  �مل��و�رد  وز�رة  توقف  �أن  �ملقرر  ومن 
�لوكالة موؤقتاً �أو �إلغاء ترخي�سها �إذ� مت �لتحقق من تو�فر وثبوت 
عدم �سحة �أي من �لوثائق �أو �لبيانات �ملقدمة لغايات �لرتخي�س 
�أو �إذ� �رتكبت �لوكالة �أي عمل ينطوي على �سكل من �أ�سكال �لعمل 
�أو عدم  �لعمال  �أج��ور  �سد�د  ع��دم  �أو  بالب�سر  �لجت��ار  �أو  �جل��ربي 

تو�فر �سرط من �ل�سروط �لتي �سدر �لرتخي�س بناًء عليها.

ت�شمل اأعمالها التو�شط والتوظيف املوؤقت والتعهيد

املوارد الب�سرية والتوطني: حوكمة عمل وك�الت التوظيف من خال منظومة ت�سريع�ت �سوق العمل

•• الفجرية-وام:

ويل  �ل�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
و�لتقنية  �لعلوم  جامعة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �لفجرية  عهد 
بالفجرية على �سرورة مو�ءمة �خلطط �لتعليمية وفق روؤية 
�لدولة يف قطاع �لتعليم �لعايل، م�سري� �سموه �إىل توجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س 
�ملعايري  �أف�����س��ل  ب�����س��رورة تطبيق  �ل��ف��ج��رية  �لأع��ل��ى ح��اك��م 

�لعاملية يف قطاع �لتعليم �لعايل يف �لدولة مبا يربز مكانتها 
يف موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية.

�ل�ساد�س  �ل���دوري  �لجتماع  �سموه  ت��روؤ���س  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
بالفجرية، بح�سور معايل  �أمناء �جلامعة يف مقرها  ملجل�س 
�ل�سمو  ل�ساحب  �خلا�س  �مل�ست�سار  �لرقباين  حممد  �سعيد 

حاكم �لفجرية، نائب رئي�س جمل�س �أمناء �جلامعة.
و�طلع �سموه خلل �لجتماع، على خطط �جلامعة وتقرير 
�سري  ��ستعر��س  �إىل  بالإ�سافة  �جلديدة،  و�مل�ساريع  �لأعمال 

يرتقي  مب��ا  وخططها  �ملعتمدة  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج  عمل 
بالعملية �لتعليمية يف �جلامعة ويحقق �أهد�فها.

وثّمن �سموه جهود جمل�س �أمناء �جلامعة و�لهيئة �لأكادميية 
من خلل عملهم على تطوير �لرب�مج �لتعليمية و�خلطط 
�لإد�رية مبا يو�كب �ملتطلبات �مل�ستقبلية يف �لتعليم �جلامعي 

وتخدم �أهد�ف �لدولة يف هذ� �ملجال.
ح�سر �لجتماع �سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب �سمو ويل 

عهد �لفجرية و�أع�ساء جمل�س �أمناء �جلامعة.

حممد ال�سرقي يرتاأ�س االجتم�ع ال�س�د�س ملجل�س 
اأمن�ء ج�معة العلوم والتقنية ب�لفجرة

•• اأبوظبي-وام:

بنت  ميثاء  �لدكتورة  معايل  ز�رت 
�سامل �ل�سام�سي وزيرة دولة، جناح 
يف  �لفر�س  منطقة  يف  �سريلنكا 
و�لذي   " دب��ي   2020 �إك�سبو   "
�لإمكانيات  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ي�سلط 
�سو�ء  ���س��ري��لن��ك��ا  �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا 

�لتجارية �أو �ل�سياحية.
�لأق�سام  على  �ل�سام�سي  و�طلعت 
�ل��ت��ي تعرف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف �جل��ن��اح 
و�حل�ساري  �ل���ث���ق���ايف  ب�����امل�����وروث 
�ملقومات  وب����اأه����م  ل�����س��ري��لن��ك��ا، 
و�لطبيعية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  و�مل���ع���امل 
�إ�سافة  �ل�ستثمار  وفر�س  للبلد، 
�لبلد  ت�سهده  �ل��ذي  �لتطور  �إىل 
يف خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لتقنية.
وتعرفت معاليها من �لقائمني على 
�جلناح على �أنو�ع �ل�ساي �ل�سيلين 
و�لذي تتميز به �سريلنكا، �إ�سافة 
�ل�سناعات  ل��ب��ع�����س  من������اذج  �إىل 

�ليدوية و�ملنتجات �ملحلية.
�لتبادل  ع��ن  �سرح  �إىل  ��ستمعت  و 
�لتجاري بني �لإمار�ت و�سريلنكا 
من  �ل�����ع�����دي�����د  ت�����وج�����ه  و�إىل   ،
للح�سول على فر�س  �مل�ستثمرين 

و�عدة يف دولة �لإمار�ت.
معايل  تقدمت  �جل��ول��ة  ختام  ويف 
�لدكتورة ميثاء �ل�سام�سي بال�سكر 
و�أعربت  �جلناح  يف  �لعمل  لفريق 

�سريلنكا  مل�����س��ارك��ة  ���س��روره��ا  ع��ن 
متمنية  دب���ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف 
�لتقدم  ك����ل  ���س��ري��لن��ك��ا  ل�����س��ع��ب 

و�لزدهار.

ميث�ء ال�س�م�سي تزور جن�ح 
�سريانك� يف اإك�سبو 2020

جن�ح اأندورا يجذب ال�سي�ح بب�نورام� افرتا�سية 
وجم�سم ك�مل له� يف اأك�سبو 2020 

ج�معة االإم�رات حتتفي ب�ليوم الع�ملي للت�سدي لظ�هرة التنمر 2022
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اأخبـار الإمـارات

مركز الفنون يف نيويورك اأبوظبي يقدم فع�لي�ت متنوعة يف مو�سم الربيع
•• اأبوظبي-وام:

�لفعاليات  �أب��رز  �أبوظبي عن  نيويورك  �لفنون يف جامعة  ك�سف مركز 
من  حزمة  يت�سمن  �ل��ذي  �ل�سابع  �لربيع  ملو�سم  �ملتنوعة  و�ل��ع��رو���س 
�مل�ساريع �لإبد�عية و�لأعمال �لفنية �ملف�سلة لدى ع�ساق �لفنون حتت 
�ليوبيل �لذهبي  �إلهامه من  �سعار �حلا�سر و�مل�ستقبل، و�لذي ي�ستمد 

لدولة �لإمار�ت و�لتوجهات �مل�ستقبلية لإك�سبو 2020 دبي.
وت�����س��ل��ط ع���رو����س �مل��و���س��ي��ق��ى و�مل�����س��رح و�ل��رق�����س و�لأف������لم و�ل�سعر 
و�لعرو�س متعددة �لتخ�س�سات �ل�سوء على مو��سلة مركز �لفنون يف 

�جلامعة �ل�ستثمار يف فنون �لأد�ء و�لقت�ساد �لإبد�عي يف �لدولة.

جامعة  يف  �لفنون  ملركز  �لتنفيذي  �لفني  �مل��دي��ر  ب��ر�غ��ني،  بيل  وق��ال 
نيويورك �أبوظبي �إن مركز �لفنون حافظ على ن�ساطه خلل �لعامني 
�ملا�سيني، وقدم جمموعة من �لرب�مج �ملبتكرة و��ستثمر يف �لعديد من 

�لفنانني عن طريق بر�مج �لتكليف و�لتطوير �ملهني ".
و�أ�ساف: ت�سعدنا عودة �لفعاليات �ملبا�سرة �إىل �ملركز بعد �نقطاع ملدة 
عامني رغم ما تعلمناه من جتربة �لنتقال �إىل �لفعاليات �لفرت��سية 
ل��ت��ج��اوز �لأ���س��ك��ال �مل��ع��ه��ودة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ت��و����س��ل ب��ني �لفنانني 
و�جلمهور، ونعتزم �لنطلق من هذه �لتجربة ل�ستك�ساف مزيد من 
�لطرق �ملبتكرة لعر�س �ملو�هب �لعاملية ودعم �مل�سهد �لفني �ملحلي يف 

�لإمار�ت.

وي�سهد مركز �لفنون عودة �لعديد من �لعرو�س �ملبا�سرة، مبا فيها " 
32 �سوت "، �لفيلم �لوثائقي �ملبا�سر �لذي يقدم جتربة ح�سية غامرة 
لإعادة ر�سم �حلدود بني �لعرو�س �ملبا�سرة و�لأفلم �إ�سافة �إىل �لعديد 

من �لعرو�س �لأخرى �لتي ي�سهدها هذ� �ملو�سم.
قافية  عر�س  تقدمي  دب��ي  من  �لر�ق�س  للم�سرح  �سمة  فرقة  وتعتزم 
ويت�سمن  م��ار���س؛   20 و�لأح���د   19 �ل�سبت  يومي  �لأح��م��ر  �مل�سرح  يف 

�لعر�س جزء� �إ�سافيا م�سمما لإك�سبو 2020 دبي.
وتو��سل فعالية �إيقاعات على �ل�سطح، �أطول فعالية �سعرية يف �ل�سرق 
نيويورك  بجامعة  �ل�سعرية  وم�سابقاتها  �ملفتوحة  �أم�سياتها  �لأو�سط، 

�أبوظبي يومي �جلمعة 25 مار�س و20 مايو 2022.

�أول عر�س يف  �لتي قدمت  �ل��روك م��اري ماكرب�يد،  بينما تعود فرقة 
مركز �لفنون خلل مو�سمه �لتجريبي يف فرب�ير 2015، بدعم من 
يف  �ملتحدة  �لوليات  جناح  يف  مميز  عر�س  لتقدمي  �لأمريكية  �لبعثة 

�إك�سبو 2020 دبي.
كما ي�ست�سيف �مل�سرح �لأحمر عر�س ذ� �ستوريفيل مو�سكيتو للفنان كيد 
كو�ل يف 12 و13 مايو 2022، حيث ياأتي �لعر�س بتكليف م�سرتك 
ي��ت��م عر�سها وت�سويرها  م�����س��ورة  رو�ي����ة  ل��ي��ق��دم  �ل��ف��ن��ون  م��رك��ز  م��ن 
�سوتي  ونظام  للدمى  م�سرحا  وي�سم  �حلقيقي،  �لوقت  يف  وت�سجيلها 

وثلثة عازيف كمان مع جتربة �سينمائية مبا�سرة وو�قعية.
ويت�سمن �ملو�سم �لعديد من و�لفعاليات و�لعرو�س �لفنية �ملتميزة.

•• دبي-الفجر: 

�ألقى معايل زكي �أنور ن�سيبة، �مل�ست�سار 
�لثقايف ل�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 
�لإمار�ت  جلامعة  �لأعلى  �لرئي�س   -
كلمة  �أم�����س  م�ساء  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
معر�س  يف  �أق���ي���م  �ل�����ذي  �حل���ف���ل  يف 
ل��لإع��لن عن  ب��دب��ي    2020 �ك�سبو 
�أول  يف  �ل��ف��ائ��زة  �لبحثية  �مل��ق��رتح��ات 
جامعة  ب��ني  م�سرتك  بحثي  برنامج 
وجامعة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 

ز�يد. 
�لكعبي،  ن���ورة  م��ع��ايل  �حل��ف��ل  ح�سر 
رئي�س   - و�ل�����س��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
�لتنفيذية  و�ل���ق���ي���ادة  ز�ي�����د،  ج��ام��ع��ة 
و�لإد�رة �لعليا و�أع�ساء هيئة �لتدري�س 

و�لباحثني من �جلامعتني.
�أهمية  �لأع����ل����ى  �ل���رئ���ي�������س  و�أو������س�����ح 
�ل�����ربن�����ام�����ج �ل����ب����ح����ث����ي �مل���������س����رتك: 
�لبنية  لتعزيز  موؤ�س�ساتنا  "تاأ�س�ست 
�لتي  و�ل���ق���در�ت  ل��ل��م��ع��ارف  �لتحتية 

�أ�سا�ًسا ل�ستقر�ر وتقدم دولتنا.  توفر 
تخريج  م�����س��وؤول��ي��ة  نتحمل  �أن��ن��ا  ك��م��ا 
وتاأهيل وتدريب �لطلبة من �لأجيال 
�لقادمة من �ملهنيني ورجال �لأعمال 
توفري  وكذلك  �ملبدعني.  و�ملبتكرين 
�لباحثون  ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل�������و�رد 
�ملعرفة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ب���ح���ث  وم���ع���اه���د 
وتقدمي حلول للتحديات �لقت�سادية 
و�لجتماعية �حلالية، و�إ�سد�ء �مل�سورة 

لنا ب�ساأن �لحتمالت �مل�ستقبلية
�لبحثي  �لربنامج  �إن  معاليه:  وق��ال 
�ملوؤ�س�ستني  ب������اأن  ي����وؤك����د  �مل�������س���رتك 
م�سوؤولية  يف  ت�سرتكان  �لحتاديتني 
�لحتياجات  ه���ذه  لتلبية  م�����س��رتك��ة 
و�ل��ت��ط��ل��ع��ات �ل��وط��ن��ي��ة. و�أو����س���ح �أن 

�لربنامج له �أهمية خا�سة و�أن عملنا 
�مل�سرتك يعود بالفائدة على �جلميع، 
و�أن جوهر  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  م���وؤك���د�ً 
�ل��ت��ق��دم �ل��ب�����س��ري ي��ك��م��ن يف �حل����و�ر 

و�لتعاون وتبادل �مل�سالح و�لأفكار.
 وم�سى يقول: �إن قدرتنا على توحيد 
�جلهود �أمر �سروري �إذ� �أردنا �لهتمام 
و�ل�ستفادة  �مل��ت��ب��ادل��ة  ب��اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا 
لذلك  �لبع�س.  بع�سنا  م��و�ه��ب  م��ن 
بني  �مل�سرتك  �لبحثي  �لربنامج  ف��اإن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
وج��ام��ع��ة ز�ي���د ي��وؤك��د �ل��ت��ز�م��ن��ا بهذه 
�لأخوية  رو�بطنا  ق��وة  ويعزز  �مل��ب��ادئ 

و�لفكرية ".
من جانبها �أّكدت معايل نورة �لكعبي، 

– رئي�سة  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ب��اب  وزي����رة 
�لتعاون  ه���ذ�  �أن  ع��ل��ى  ز�ي����د،  ج��ام��ع��ة 
موؤ�س�ستني  جهود  توحيد  يف  �سُي�سهم 
�لكفاءة  لرفع  عريقتني  �أكادمييتني 
ُنقّدمها  �لتي  و�لبحثية  �لأك��ادمي��ي��ة 
ل���ق���ادة �ل��غ��د و�ل���ع���امل �أج���م���ع، لفتة 
�أكر  �أج���ي���ال  �إع������د�د  م��ه��م��ة  �أن  �إىل 
م�سرية  يف  للُم�ساركة  وق����درة  ك��ف��اءة 
�ل��ت��ق��دم و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����س��ام��ل��ة خلل 
�ملرحلة �ملُقبلة ُتعّد من �أهم و�جباتنا 
�لوطنية، خا�سة و�أننا على عتبة عهد 
جديد -مُمّثلة يف م�ساريع �خلم�سني- 
و�سبابنا  ب��لدن��ا  لتمكني  تهدف  �لتي 

للتغرّي�ت �جلديدة وحتدياتها.
�لربنامج  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم���ن 

�لبحثي �مل�سرتك بني جامعة �لإمار�ت 
�لبحث  م�ساريع  يدعم  ز�ي��د  وجامعة 
�لأولوية  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  و�لتطوير 
�ل�����س��ح��ي��ة وعلوم  �ل��ع��ل��وم  �ل��وط��ن��ي��ة: 
و�لطاقة  و�ملياه  �لفلك  �لف�ساء وعلم 
و�لبيانات  �ل��ب��ي��ئ��ة  وع���ل���وم  و�ل����غ����ذ�ء 
�ل�سطناعي  و�ل�����ذك�����اء  �ل�����س��خ��م��ة 

و�لعلوم �لجتماعية و�لقت�سادية. 
تقوم جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملقرتحات  ب��ت��م��وي��ل  ز�ي����د  وج��ام��ع��ة 
بالت�ساوي مبا ي�سل  �لبحثية �لفائزة 
دره����م   400،000 �إج����م����ايل  �إىل 
�ملخترب�ت  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  للم�ساريع 
للم�ساريع  دره������م  و250،000  
�لبحثية  �ملقرتحات  حت��دد  �لأخ���رى. 

�لتقييم �خلارجي  �لفائزة من خلل 
�ملجالت  يف  �ل���ن���ظ���ر�ء  م���ن  �مل��ق��دم��ة 
ي�سمل  �ل�������س���ل���ة.  ذ�ت  �لأك����ادمي����ي����ة 
�لتقييم جودة �ملقرتحات �لبحثية من 
حيث �لأهمية �لأكادميية، و�لأ�سالة، 
و�مل�������و�ءم�������ة م�����ع �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�لربنامج  ت��ق��دمي  �سيتم  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة. 
�إد�رة  على  بالتناوب  �سنوياً  �لبحثي 
�ل����ربن����ام����ج ب����ني ج���ام���ع���ة �لإم��������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة وجامعة ز�يد.
مّت هذ� �لعام تقدمي ثمانية وخم�سون 
مقرتحاً بحثياً يف �إطار عملية تقييم 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س  و�أو����س���ح  تناف�سية. 
 " ب��ال��ق��ول:  �لتقييم  م��ع��اي��ري  �أه��م��ي��ة 
ت��وؤك��د �مل��ع��اي��ري ق��ي��م��ة ن��ت��ائ��ج �لبحث 

وقدرتها على تعزيز �ملعرفة وفائدتها 
��ستمر�ر  ت�����س��م��ن  ك��م��ا  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. 
موؤ�س�ستنا يف دعم �لتوجهات �لوطنية 
�ل�سروريني  و�لإب����د�ع  �لب��ت��ك��ار  نحو 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة مل��ج��ت��م��ع دول���ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�قت�سادها. 
�إ�سافة لذلك، فاإنها تعزز �ملو�ءمة بني 
�لأولوية  وجمالت  �ملوؤ�س�سية  مهامنا 

�لوطنية "
و�أعرب معايل زكي ن�سيبة عن تقديره 
جلهود جميع �مل�ساركني يف �لربنامج: 
�لثمانية  ل��ل��ف��رق  ب��ال�����س��ك��ر  "�أتقدم 
مقرتحات  قدمو�  �لذين  و�خلم�سني 
�مل�سعى  ب���ه���ذ�  له��ت��م��ام��ه��م  ب��ح��ث��ي��ة 
م�ساركتكم  ت�سكل  �لكبري.  �لتناف�سي 

د�فعا لتحقيق �لفائدة لنا جميًعا. كما 
�أعرب عن �متناين �لكبري للموظفني 
من جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وج���ام���ع���ة ز�ي�����د �ل���ذي���ن ����س��ه��م��و� يف 
�إجناح قيادة وتنظيم و�إد�رة �لربنامج 

�لبحثي �مل�سرتك ".
�إحر�ز  �إىل  " �أتطلع  ق��ال:  ويف �خلتام 
�مل�ساريع  ك��اف��ة  يف  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ت��ق��دم 
و�أمتنى لكم �لتوفيق و�لنجاح. و�أنني 
على ثقة تامة يف �أن قيمة خمرجاتكم 
�أك�����������رب من  �مل�����������س�����رتك�����ة �����س����ت����ك����ون 
�لإمار�ت  جامعة  تدعم  ��ستثمار�تنا. 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة وج���ام���ع���ة ز�ي����د 
دولتنا  حددتها  �لتي  �لع�سرة  �مل��ب��ادئ 
�لقادمة  ع��اًم��ا  �خلم�سني  م��دى  على 
و�لق��ت�����س��اد ووح���دة �ل��وط��ن. ونعمل 
على تقدمي �لأدو�ت �لفكرية وتطوير 
�لتعاون  وت��ع��زي��ز  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل������و�رد 
و�لن���ف���ت���اح و�لل�����ت�����ز�م ب���الأول���وي���ات 
�مل�ستويني  على  و�لبيئية  �لن�سانية 

�ملحلي و�لدويل ".

•• اأبوظبي-وام:

يو�سف  ب���ن���ت  ������س�����ارة  م����ع����ايل  ز�رت 
للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة  �لأم����ريي 
�ملتقدمة، جمل�س �أبحاث �لتكنولوجيا 
بتاأ�سي�س  �ملعني  �أبوظبي،  يف  �ملتطورة 
متطورة  وت���ط���وي���ر  ب��ح��ث  م��ن��ظ��وم��ة 
�ملتقدمة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 
وتعزيز �لتحّول �إىل �لقت�ساد �ملعريف 
قيادة  يف  و�مل�������س���اه���م���ة  �لإم����������ارة،  يف 
�أولويات �لبحث �ل�سرت�تيجي لدولة 

�لإمار�ت.
�سعادة  �ل��زي��ارة  خ��لل  معاليها  ر�ف���ق 
�سامل بطي �سامل �لقبي�سي، مدير عام 

وكالة �لإمار�ت للف�ساء.
ورحب �سعادة في�سل �لبناي، �أمني عام 
جمل�س �أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة، 
بالزو�ر رفيعي �مل�ستوى، و�أطلعهم على 
�إ�سافة  للمجل�س،  �لرئي�سية  �مل�ساريع 
�إىل م�ساريع �أ�سباير، ذر�ع �إد�رة بر�مج 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �مل��ج��ل�����س. وجت���ول 
�لز�ئرون يف مر�كز �لبحوث �حلديثة 
ذر�ع  �لتكنولوجي،  �لبتكار  معهد  يف 
�ملجل�س،  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �لأب����ح����اث 
و�سهدو� باأنف�سهم �لعديد من �مل�ساريع 

�لر�ئدة �جلارية حالًيا.
و�أك������دت م���ع���ايل ����س���ارة �لأم������ريي �أن 
�لتكنولوجيا �ملتطورة  �أبحاث  جمل�س 

�لتز�م  يعك�س  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�سمة  يف 
دولة �لإمار�ت بتطوير ��سرت�تيجيات 
متكاملة،  تكنولوجية  وبيئة  مبتكرة 
����س��رت�ت��ي��ج��ي تدعمه  ت���وج���ه  ���س��م��ن 
خمتلف  وترتجمه  �لر�سيدة،  �لقيادة 
�جلهود �لوطنية، من خلل �لتكامل 
و�ل�����ت�����ع�����اون و�ل���ت���ن�������س���ي���ق �لحت�������ادي 
�أد�ء كافة �لقطاعات  و�ملحلي، لتعزيز 
�ملعريف،   �لق��ت�����س��اد  تطوير  �أج���ل  م��ن 
ميلكه  وم��ا  �ملجل�س  بتجربة  منوهة 

من خرب�ت وكفاء�ت ر�ئدة.
�ل�سناعة  وز�رة  �أن  معاليها  و�أ�سافت 
�إىل  تنظر  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�لتكنولوجيا 
�سريك  �أنها  على  �لبحثية  �ملوؤ�س�سات 

موثوق لدفع وترية �لبتكار وتطوير 
و�ل���ت���ط���وي���ر، ويحتل  �ل��ب��ح��ث  ق���ط���اع 
�ل�ست�سر�ف  يف  ر�ئ��دة  مكانة  �ملجل�س 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي، وم����ن خ����لل �لأه������د�ف 
ندعم حتفيز  للوز�رة،  �ل�سرت�تيجية 
�لبتكار وتبني �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�لد�عمة لتعزيز مكانة دولة �لإمار�ت 
�سناعات  ل������ري������ادة  ع���امل���ي���ة  وج����ه����ة 

�مل�ستقبل.
�ل����زي����ارة، ق���ال �سعادة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
زي�����ارة  "تتز�من  �ل���ب���ن���اي:  ف��ي�����س��ل 
من�ساآتنا  �إىل  �لأم����ريي  ���س��ارة  م��ع��ايل 
�لعديد  �إط��لق  يف مدينة م�سدر مع 
�ست�سهم يف  �لتي  �ملميزة  �ملبادر�ت  من 

تر�سيخ ريادتنا يف جمال �لتكنولوجيا 
لقد  وخ��ارج��ه��ا.  ب���الإم���ار�ت  �ملتقدمة 
ب��ذل��ن��ا ج���ه���ود�ً ك��ب��رية م��ن��ذ �لإط����لق 
لكي نحدد �لتحديات �حلالية ونتوقع 
��ستعد�دنا  ون��ع��زز  �ملحتملة  �ل��ف��ر���س 
�لتكنولوجيا  يف  متخ�س�س  ك��م��رك��ز 
�لفر�س.  ه���ذه  ل���س��ت��غ��لل  �مل��ت��ق��دم��ة 
نر�ها من  �لتي  �مللمو�سة  �لنتائج  و�إن 
�لتقنية،  ��ستقلليتنا  تعزيز  خ��لل 
�لتحديات  كافة  جت��اوز  على  ت�سجعنا 

وزيادة �لزخم يف �لأعو�م �لقادمة".
وبد�أت �جلولة مبركز بحوث �لطاقة 
�سوقي  �لدكتور  �أطلع  حيث  �ملوجهة، 
�ملركز  �ل��ب��اح��ث��ني يف  ك��ب��ري  ق��ا���س��م��ي، 
وف��ري��ق��ه، �ل����زو�ر ع��ل��ى �آخ���ر جناحات 
�إط���لق خمترب تفاعل بني  �مل��رك��ز يف 
�لت�سوير  وم�����س��روع  و�مل������ادة،  �ل��ل��ي��زر 
�لتد�خلية متعددة  �لدقيقة  باملوجات 
�ل��ن��ط��اق��ات �مل��ح��م��ول��ة ب��ال��ه��و�ء، وقد 
�سركة  م��ع  بالتعاون  �مل�سروع  ه��ذ�  مت 
ذ�ت  �ل�����رب�زي�����ل�����ي�����ة   RADAZ

�لتقنيات �لريادية.
 GPS ����ا  �أي���������سً �ل����ف����ري����ق  وع�����ر������س 
Spoofer، وهو جهاز �سبيه بجهاز 
�إر�سال  مي��ك��ن��ه  �ل��ل���س��ل��ك��ي  �لإر�����س����ال 
�إ�سارة GPS مزيفة �إىل هو�ئي جهاز 
 .GPS ل���س��ت��ق��ب��ال حل��ج��ب �إ����س���ارة�
�لإجناز  على  كذلك  �لز�ئرون  و�طلع 

�ملوجهة  �لطاقة  بحوث  ملركز  �لأب���رز 
�أول  �إط������لق  وه����و   ،2021 ع����ام  يف 
خمترب�ت �لتو�فق �لكهرومغناطي�سي 
�ل���ت���و�ف���ق  �مل���ن���ط���ق���ة /خم�����ت�����رب�ت  يف 
�لكهرومغناطي�سي، وهي من�ساأة تعزز 
�إمكانات دولة �لإمار�ت و�ملنطقة ككل 
تقليل �حلاجة لل�ستعانة  من خلل 
مب�سادر خارجية بخ�سو�س متطلبات 

�ختبار �لتو�فق �لكهرومغناطي�سي.
�لقبي�سي  و�سعادة  معاليها  قامت  ثم 
�لكو�نتوم  ب��ح��وث  م��رك��ز  يف  ب��ج��ول��ة 
و�لتقيا بالدكتور جيم�س غريف، �أحد 
م���در�ء �مل��رك��ز وف��ري��ق��ه، و�ط��ل��ع��ا على 
�ملركز  يبذلها  �لتي  �لعظيمة  �جلهود 
يف �سنع �أول حا�سوب كمي يف �ملنطقة 
�لعربية. و��ستمعا �أي�ساً �إىل �سرح حول 
�لتح�سينات �مل�ستمرة �لتي جتري على 
مفتوح  ت�سغيل  نظام  وهو   ،QIBO
�إ�سافة  �ل��ك��م��ي��ة،  ل��لأج��ه��زة  �مل�����س��در 
قدرة  ت��ع��زي��ز  يف  �ل��ف��ري��ق  ج��ه��ود  �إىل 
�ل����وح����د�ت �ل��ك��م��ي��ة �لأ���س��ا���س��ي��ة �لتي 
�ملعاجلة  ق�����در�ت  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اه��م 

�حلا�سوبية.
وق���ام���ت �ل���دك���ت���ورة جن����وى �لأع�����رج، 
م���رك���ز بحوث  �ل��ب��اح��ث��ني يف  ك���ب���رية 
معايل  ب��اإح��اط��ة  وفريقها  �لت�سفري، 
�ملركز لتطوير  �لوزيرة حول م�سروع 
خو�رزميات �لت�سفري ما بعد �لكو�نتوم 

�ل��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى �ل��ت�����س��ف��ري وعلى 
�أم����ن �ل��ب��ي��ان��ات �ل�����س��ري��ة يف ع���امل ما 
معاليها  �ساهدت  كما  �لكو�نتوم.  بعد 
�لت�سفري  ط���رق  ع��ن  مب�سطاً  ع��ر���س��اً 
با�ستخد�م تبادل �ملفاتيح و�لتوقيعات 

�لرقمية.
وقامت معايل �سارة �لأمريي و�سعادة 
من�ساآت  يف  ج���ول���ة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  ����س���امل 
�مل�ستقلة،  �ل��روب��وت��ات  ب��ح��وث  م��رك��ز 
�لطائر�ت  رح���لت  على  تعرفا  حيث 
�مل�سح  وق���در�ت  �مل��دى  طويلة  �مل�سرية 
�لد�خلي لدى �لروبوتات. وقام فريق 
�آخر  �ل�سيفني ح��ول  ب��اإح��اط��ة  �مل��رك��ز 
�لإجناز�ت، مبا يف ذلك م�ساركة فريق 
�أول  يف   TII-EuroRacing
�سائق،  ب���دون  لل�سيار�ت  ع��امل��ي  �سباق 

 Autonomous ���س��ب��اق  وه����و 
�إي  "�سي  مبعر�س   Challenge
�إ�س 2022" يف مدينة ل�س فيجا�س. 
وقد �سلط فريق �لإد�رة �لعليا يف معهد 
على  �ل�����س��وء  �لتكنولوجي،  �لب��ت��ك��ار 
�لتكنولوجيا  �أب��ح��اث  جمل�س  �إط��لق 
�ل����ذر�ع  ون"،  ل�"فينت�سر  �مل��ت��ط��ورة 
�جلديد �لذي �سُيعنى بت�سهيل عملية 
�لفكرية  للملكيات  �لتجاري  �لتحول 
�لنا�سئة  �ل�سركات  منظومة  وتعزيز 
�لتطور�ت  ��ستخد�م  قابلية  وحت�سني 
�ملر�كز  ب��ه��ا  ت�سطلع  �ل��ت��ي  �لبحثية 
�لأ�سو�ق،  للمعهد يف  �لتابعة  �لبحثية 
�إيجابي يف  �أث��ر  �إح���د�ث  وذل��ك بهدف 
���س��ري��ح��ة و����س��ع��ة م���ن �ل�����س��ك��ان حول 
�لعليا  �لإد�رة  ف��ري��ق  وق���ام  �ل���ع���امل.  

باإحاطة معايل �لوزيرة و�سعادة �سامل 
بحثية  مر�كز  ثلثة  ح��ول  �لقبي�سي 
جديدة تابعة للمعهد ومتخ�س�سة يف 
�لدفع و�لطاقة �لبديلة و�لتكنولوجيا 
ت�سفي  �أن  �ملقرر  من  حيث  �حليوية، 
�ملر�كز �جلديدة قيمة كبرية يف  هذه 
تعزيز منظومة �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
مكانة  وتر�سيخ  �أب��وظ��ب��ي  يف  �حلالية 
للأبحاث  م��ف�����س��ل  ك��م��رك��ز  �لإم�������ارة 
و�ل���ت���ط���وي���ر و�����س���ت���ق���ط���اب �خل�����رب�ت 
�مل��و�ه��ب �ملحلية يف  �ل��ع��امل��ي��ة ورع��اي��ة 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  ت��خ�����س�����س��ات 
و�لهند�سة و�لريا�سيات، وذلك بهدف 
و�ل�سطلع  متطورة  �أب��ح��اث  �إج���ر�ء 
ب��ن��ت��ائ��ج م���ن ���س��اأن��ه��ا �أن حت���دث �أث����ر�ً 

حتولياً.

•• اأبوظبي-الفجر: 

متا�سياً مع �لتز�مها باأهمية �لتبادل 
�جلامعات؛  بني  و�لأكادميي  �ملعريف 
�أع����ل����ن����ت ج����ام����ع����ة �أب�����وظ�����ب�����ي عن 
�لطلبة  من  جمموعة  ��ست�سافتها 
من ت�سع جامعات �إندوني�سية عريقة 
خلل ف�سل �لربيع للعام �لدر��سي 
�ختيارها من  وذل��ك عقب   2022
للطلبة  �ل��دويل  �لتنقل  قبل جائزة 
جامعة  وت��ع��ت��رب  �لإن��دون��ي�����س��ي��ني. 
�أب����وظ����ب����ي �مل���وؤ����س�������س���ة �لأك����ادمي����ي����ة 
�لوحيدة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
�ختيارها  مت  �لتي  �إفريقيا  و�سمال 
1000 جامعة،  �أك��ر من  من بني 
ل��ت��م��ي��زه��ا يف ت��ق��دمي جتارب  ن��ظ��ر�ً 
�مل�ستويات  لأف�سل  ترتقي  تعليمية 

�لعاملية. 

�أبوظبي  جامعة  �ل��ت��ز�م  م��ن  ك��ج��زء 
ب���ال���ت���ب���ادل �مل���ع���ريف و�ل���ث���ق���ايف على 
�جلامعة  ���س��ت��زود  �ل��ع��امل،  م�ستوى 
�ل��ط��ل��ب��ة �مل��وف��دي��ن ب��اأف�����س��ل �مل����و�رد 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل���ت���ي ���س��ت��م��ك��ن��ه��م من 
حتقيق �أق�سى درجات �لتفوق خلل 
و�سيتمكن  �لأك��ادمي��ي��ة.  م�سريتهم 
تو�جدهم  ف�����رتة  خ�����لل  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لتعامل  م���ن  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  يف 
م��ع جت���ارب ج��دي��دة و�ك��ت�����س��اب فهم 
�ل��ع��ل��م��ي��ة لدى  مل���ج���الت���ه���م  �أك������رب 
يف  �لأع��م��ال  و�إد�رة  �لهند�سة  كليتي 
للطلبة  �لفر�سة  و�ستتاح  �جلامعة. 
�أرب����ع م�����س��اق��ات يف جامعة  لإك���م���ال 
�حت�ساب  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث  �أب���وظ���ب���ي، 
�ملعتمدة  �ل�����س��اع��ات  م���ن  �مل�����س��اق��ات 

لرب�جمهم يف جامعاتهم �لأم. 
وت���ع���ت���رب ج����ائ����زة �ل��ت��ن��ق��ل �ل�����دويل 

�جلهة  �لإن���دون���ي�������س���ي���ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�ملنح و�لبعثات  �مل�سوؤولة عن تقدمي 
�إندوني�سيا،  يف  للطلبة  �ل��در����س��ي��ة 
�لتنقل  ب����ر�م����ج  ب��ت��م��وي��ل  وت���ع���ن���ى 
فر�سة  للطلبة  تتيح  �لتي  �لدولية 
در��سي كامل لدى  �لبتعاث لف�سل 
لختبار  �لعامل،  يف  �جلامعات  �أب��رز 
و�لقيام  �مل�������س���ي���ف  �ل���ب���ل���د  ث���ق���اف���ة 
مب����ه����ام ووظ�����ائ�����ف ع���م���ل���ي���ة ت���ري 
وتعزز  مهار�تهم،  وت�سقل  قدر�تهم 
جديدة  ث��ق��اف��ات  م��ع  تفاعلهم  م��ن 
م�ساهمتها  ع���ن  ف�����س��ًل  خم��ت��ل��ف��ة 
دول��ي��ة مع  ع��لق��ات  �سبكة  ب��ن��اء  يف 
�أنحاء  جميع  يف  �لر�ئدة  �جلامعات 

�لعامل. 
�لربوفي�سور  ق��ال  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
ت�����وم�����ا������س ه����و�����س����ت����ي����ت����ل����ر، ن����ائ����ب 
لل�سوؤون  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

جامعة  �خ��ت��ي��ار  "�إن  �لأك���ادمي���ي���ة: 
�لطلبة  ه��وؤلء  ل�ست�سافة  �أبوظبي 
�لعلقات  ع���ل���ى  �ل�������س���وء  ي�����س��ل��ط 
�لتي تربط  �لوثيقة وطويلة �لأمد 
ب���ني �إن��دون��ي�����س��ي��ا ودول�����ة �لإم�����ار�ت 
�إدر�ج  وي�سرفنا  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لقائمة  ���س��م��ن  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 
على  للح�سول  �ملر�سحة  �لنهائية 
للطلبة  �ل�������دويل  �ل��ت��ن��ق��ل  ج����ائ����زة 
 ،2021 ل����ع����ام  �لإن���دون���ي�������س���ي���ني 
بر�مج  �جل���ائ���زة يف  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
و�ملوؤهلني  �ملتميزين  �لطلبة  تبادل 
�إندوني�سيا،  يف  م��ت��م��ي��ز�ً  ت���اأه���ي���ل 
�جلامعي  حرمنا  يف  و��ست�سافتهم 
كطلبة م�سجلني ر�سمياً وم�ستحقني 
جامعاتهم  يف  �لر�سمية  ل�ساعاتها 
يف  �ل��ط��ل��ب��ة  ه����وؤلء  �سي�ساهم  �لأم. 
�لثقافية يف جامعتنا،  �إث��ر�ء �حلياة 

ونتطلع لهذه �لفر�سة �ل�ستثنائية 
من  �حلاليني  طلبتنا  �ستمكن  �لتي 
�لتو��سل وم�ساركة �ملعرفة مع طلبة 
من خلفيات خمتلفة. ويج�سد هذ� 
�لدويل  �لتنقل  جائزة  مع  �لتعاون 
�لعلقات  �لإن��دون��ي�����س��ي��ني  للطلبة 
جامعة  ب����ني  و�مل���ت���ن���ام���ي���ة  �ل���ق���وي���ة 
خمتلف  يف  و����س���رك���ائ���ن���ا  �أب���وظ���ب���ي 

�لهيئات �لتعليمية يف �إندوني�سيا". 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��دك��ت��ور رحمت 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �سريويجايا، 
للطلبة  �ل�������دويل  �ل��ت��ن��ق��ل  ج����ائ����زة 
جامعة  "تتمتع  �لإن��دون��ي�����س��ي��ني: 
كبرية  دول����ي����ة  �أب����وظ����ب����ي مب���ك���ان���ة 
ب��ني �جل��ام��ع��ات يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، كما نعلم ما توفره 
�جل��ام��ع��ة م��ن ب��ر�م��ج �إي���ف���اد دولية 
من  ل��ع��دد  و��ست�سافتها  م��رم��وق��ة، 

دول  خمتلف  من  �لأج��ان��ب  �لطلبة 
�لعامل، وهو ما يتما�سى مع �أهد�ف 
للطلبة  �ل�������دويل  �ل��ت��ن��ق��ل  ج����ائ����زة 
تاأهيل  يف  �ملتمثلة  �لإن��دون��ي�����س��ي��ني 
و�إعد�د قادة �مل�ستقبل لإندوني�سيا". 
و�أ�ساف: "نتطلع للعمل مع جامعة 
من  �مل��زي��د  ��ستك�ساف  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�جلامعات  م����ع  �ل����ت����ع����اون  ف����ر�����س 
�ل�سر�كات  وت��ع��زي��ز  �لإن��دون��ي�����س��ي��ة، 
�لدويل  �لتنقل  جائزة  نطاق  خ��ارج 
وبالنيابة  �لإندوني�سيني.  للطلبة 
عن وز�رة �لتعليم و�لثقافة و�لبحث 
�أتقدم  �لإندوني�سية،  و�لتكنولوجيا 

و�ل�سكر �جلزيل جلامعة  بالمتنان 
�أبوظبي على دعمها �مل�ستمر للطلبة 
�لتنقل  ج��ائ��زة  بربنامج  �مل�ساركني 

�لدويل للطلبة �لإندوني�سيني".
�لتابعة  �ل��ه��ن��د���س��ة،  ك��ل��ي��ة  وت��ع��ت��رب 
جلامعة �أبوظبي، �أكرب كلية هند�سة 
يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لع�سرية  مبر�فقها  �لكلية  مت��ت��از 
و��سعة  جمموعة  وتقدم  و�حلديثة، 
من بر�مج �لبكالوريو�س و�لدر��سات 
تو�كب  �ل���ت���ي  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 
للأ�سو�ق،  �مل��ت��غ��رية  �لح��ت��ي��اج��ات 
مع  بال�سر�كة  تطويرها  مت  و�ل��ت��ي 

قطاع �ل�سناعة ووفًقا ملعايري هيئات 
�لهند�سة و�لعمارة �ملهنية �لدولية. 

بجامعة  �لأع��م��ال  �إد�رة  كلية  وتعد 
�لأعمال  �إد�رة  كليات  م��ن  �أب��وظ��ب��ي 
كليات  �حت��اد  من  �ملعتمدة  �لدولية 
�ملتقدمة  �جلامعية  �لأع��م��ال  �إد�رة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  يف 
�لأوروبي  و�لنظام   ،)AACSB(
 ،)EQUIS( �جل�����ودة  ل��ت��ط��وي��ر 
�ملختلفة  بر�جمها  �عتماد  مت  وق��د 
�لأكادميي  �لعتماد  جلنة  قبل  من 
�لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

من بني اأكرث من 1000 جامعة على م�شتوى العامل 

اختي�ر ج�معة اأبوظبي لت�ست�سيف طلبة ج�مع�ت 
اإندوني�سية لتعزيز التب�دل املعريف واالأك�دميي

ج�معة االإم�رات وج�معة زايد تعلن�ن عن املقرتح�ت الف�ئزة يف اأول برن�مج بحثي م�سرتك

�س�رة االأمري تزور جمل�س اأبح�ث التكنولوجي� املتطورة ومراكز البحوث املتخ�س�سة يف اأبوظبي
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•• دبي - وام:

�سامل  بنت  جميلة  معايل  �فتتحت 
م�سبح �ملهريي وزيرة دولة ل�سوؤون 
�لتعليم �لعام �م�س �ملعر�س �لعاملي 
"جتك�س"  و�ل����ت����دري����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لأو�سط  �ل�سرق  �لر�ئد يف  �حلدث 
و�لتوظيف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال  يف 
دبي  يقام يف مركز  �ل��ذي  للطلب 
و�ملعار�س  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت  �ل������دويل 

وي�ستمر حتى 26 فرب�ير.
�لدكتور  �لف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  ح�����س��ر 
ع���ب���د�هلل �ل���ك���رم م��دي��ر ع����ام هيئة 
دبي  يف  �لب�سرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
كبار  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة   KHDA
جامعات  وروؤ�����س����اء  �ل�����س��خ�����س��ي��ات 

ومدر�ء مد�ر�س يف دبي.
معر�س  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  و���س��ه��د 
مئات  ت��و�ف��د   "2022 "جتك�س 
�ل��ط��لب م��ن م���د�ر����س ع��دي��دة يف 
�ملعر�س  ���س��ك��ل  ح���ي���ث  �لإم����������ار�ت 
�لعائلت  ب��ني  ل��ل��ت��و����س��ل  ف��ر���س��ة 

و�مل��ه��ن��ي��ني م���ن خم��ت��ل��ف �لأع���م���ار 
معاهد  وم�������س���وؤويل  و�جل��ن�����س��ي��ات 

�إقليمية وعاملية.
وم����ه����دت ن�����س��خ��ة ه�����ذ� �ل����ع����ام من 
�أول  تنظيم  �أم��ام  �لطريق  �ملعر�س 
م�سوؤويل  ل�سبكات  ��ستقبال  حفل 
روؤ�ساء  ب��ني  جمع  و�ل���ذي  �لتعليم 
�جلامعات ومديري مد�ر�س جميع 
مر�حل �لتعليم �ملدر�سي من ريا�س 
�لأطفال حتى �ل�سف �لثاين ع�سر 
و�أت��اح لهم فر�سة  �لعامة  �لثانوية 
�لفر�س  نقا�سات حول  �خلو�س يف 

و�إمكانيات �لتعاون يف �مل�ستقبل.
�ل�ساملة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب 
ملر�حل �لتعليم �ملدر�سي هي �لأوىل 
�إذ جمعت  �مل��ع��ر���س  ن��وع��ه��ا يف  م��ن 
مدر�سة   30 و�ح�����د  ���س��ق��ف  حت���ت 
�إقليمية ودولية، مبا فيها مد�ر�س 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  م���ن 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات 
وفتحت  و�لهند  وبريطانيا  وكند� 
�لفر�س  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ري��ف  �مل����ج����ال 

�أمام  �ملتاحة  �لتعليمية  و�خليار�ت 
�أعمارهم  �ل��ط��لب �ل��ذي��ن ت���رت�وح 
18 ع��ام��اً بحيث يت�سنى  و   3 ب��ني 
تعليمي  �أ���س��ا���ٍس  �إر����س���اء  ل���لأه���ايل 

متني لأولدهم منذ �سن مبكرة.
مل�ساعدة  من�سة  �مل��ع��ر���س  وي�سكل 
حتقيق  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
طلبات  ب����احل���������س����ول  �أه�����د�ف�����ه�����ا 

�ل���ت�������س���ج���ي���ل م�����ع م����ن����ح �ل����ط����لب 
وذوي����ه����م جم���م���وع���ة و�����س���ع���ة من 
يتيح  كما  �جليد،  �لتعليم  خيار�ت 
ل�ستعر��س  �ل��ف��ر���س��ة  ل��ل��م��د�ر���س 

�أمام �جلمهور  و�إمكاناتها  قدر�تها 
�ل���������ذي ي���ب���ح���ث ع������ن م�����زي�����د من 
�إىل  �خليار�ت �لتعليمية بالإ�سافة 
�ل�ستفادة  ل��ل��ط��لب  مي��ك��ن  ذل����ك 
م�ست�ساري  وخ��دم��ات  خ���رب�ت  م��ن 
�ل��ت��وج��ي��ه �مل��ه��ن��ي �حل��ا���س��ري��ن يف 
�ملعر�س  يحت�سن  ك��م��ا  �مل��ع��ر���س. 
"منتدى  م���ن  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
من�سة  جتك�س"  م�������س���ت�������س���اري 
�ملخ�س�سة  �لح������رت�يف  �ل��ت��ط��وي��ر 
و�لذي  �لتعليميني  للم�ست�سارين 
يقام هذ� �لعام حتت �سعار "تعزيز 
وي�سلط  �لطلب"  ل���دى  �مل���رون���ة 
�لتعلم  م��ن��ه��ج��ي��ات  ع��ل��ى  �ل�������س���وء 
�لعاطفية  و�ل���ت���اأث���ري�ت  �جل���دي���دة 
و�لنف�سية للجائحة على �لأ�ساتذة.

يغطي  ذل�������ك  �إىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 
�مل��ع��ر���س م��و����س��ي��ع ه��ام��ة متعددة 
�لندو�ت  من  جمموعة  خ��لل  من 
م�سهد  "تغري  وم��ن��ه��ا  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
و"��ستخد�م  �لدويل"  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لرقمية" و  �ل�����س��وت  م��لح��ظ��ات 

مقابل  �لإن��رتن��ت  ع��رب  "�لتعليم 
"كيفية  و  �لتقليدي"  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�جلامعات"  ن��خ��ب��ة  يف  �ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�ملتحد  �ل��ع��امل  م��د�ر���س  "طلب  و 
�ل�سباب  "�إعد�د  و  �جلامعات"  يف 
و  �لر�بعة"  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  ل���ل���ث���ورة 
يف  �ل���د�خ���ل���ي���ني  �ل����ط����لب  "جناح 
�جلامعة".. كما ��ست�ساف �ملعر�س 
تعنى  �لتي  �لندو�ت  من  جمموعة 
حول  مبعلومات  �ل��ط��لب  بتزويد 
"تعرفو�  وهي  �خل��ارج  يف  �لدر��سة 
و�سكنها  �ل��ب��ح��ري��ن  م��در���س��ة  ع��ل��ى 
�لإلتحاق  و"كيفية  �لطلبي" 
�لأمريكية" و"�لت�سجيل  باملد�ر�س 
يف م��ع��ه��د ل��ل��ف��ن��ون و�ل��ت�����س��م��ي��م يف 

�أملانيا". يف  �أمريكا" و"�لدر��سة 
وقال �أن�سيلم جودينهو �ملدير �لعام 
ل�سركة "�إنرتنا�سونال كونفرن�سيز 
ملعر�س  �ملنظمة  �إكزيب�سنز"  �أن���د 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  �إن  "جتك�س" 
�لأو�سط تتمتع مبعدلت منو لعدد 
�ل��ط��لب تعترب ب��ني �لأ���س��رع منو�ً 

�لطلب  ع��دد  يرتفع  �إذ  �ل��ع��امل  يف 
بن�سبة من خانتني ع�سريتني �سنوياً 
.. وو�جبنا �أن ن�سمن توفر �لتعليم 
�جليد للأجيال �لقادمة لإعد�دهم 
ب�سكل �أف�سل لدخول �أ�سو�ق �لعمل 

�لتناف�سية يف �مل�ستقبل.
"جتك�س" يعترب  �أن معر�س  و�أك��د 
�لطلب  لتعريف  �ملثالية  �ملن�سة 
و�لفر�س  �خل���ي���ار�ت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
�مل���ت���اح���ة ل��ه��م ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��و� من 
�لذي  �لتعليمي  �لربنامج  حتديد 
ي��ن��ا���س��ب��ه��م و�جل���ام���ع���ة �ل��ت��ي تعزز 

�إمكانياتهم وقدر�تهم.
"جتك�س"  م���ع���ر����س  وي���ت���م���ا����س���ى 
�لتعليمية  �ل���روؤي���ة  م���ع  �ل�����س��ن��وي 
�لإم���ار�ت بجعل  �لوطنية يف دول��ة 
م���ت���اح���اً جلميع  �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل���ي���د 
�ل��ط��لب �مل��ح��ل��ي��ني و�ل��دول��ي��ني يف 
�ملنطقة ومنح �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
وو��سعة  وف��ع��ال��ة  م��وث��وق��ة  من�سة 
�لنطاق لتحقيق �أهد�ف �لتوظيف 

�خلا�سة بهم.

•• اأبوظبي -وام:

وقعت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �تفاقية 
بامل�ساعدة  ت��ت��ع��ل��ق  ق�����س��ائ��ي  ت����ع����اون 
�لقانونية �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائية 
على  نوعها  م��ن  �لأوىل  تعترب  و�ل��ت��ي 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م�ستوى 

�خلليج �لعربية.
�لدولة  م���ن ج���ان���ب  �لت��ف��اق��ي��ة  وق����ع 
ب��ن عو�د  ب��ن �سلطان  م��ع��ايل ع��ب��د�هلل 
.. وم��ن جانب  �ل��ع��دل  وزي��ر  �لنعيمي 
ماريف  �سون  �سعادة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ل�سفارة  يف  �خلارجية  �ل�سوؤون  ملحق 

�لأمريكية يف �لإمار�ت.
و�أ����س���اد م��ع��ايل وزي���ر �ل��ع��دل - خلل 
�لثنائي  بالتعاون   - �لتوقيع  مر��سم 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  م���ع 
�لبلدين،  ب���ني  �ل��وث��ي��ق��ة  و�ل���ع���لق���ة 
ت��ع��زي��ز ه���ذ� �لتعاون  و�حل��ر���س ع��ل��ى 
و�لقانونية  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 
تقدمي  �تفاقية  بينها  وم��ن  �ملتنوعة، 
�مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �مل�سائل 
�لعدل  وز�رة  �أن  �إىل  ولفت  �جلنائية. 
يف �لدولة حتر�س على تعزيز �لتعاون 
و�لق�سائية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 

من  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع 
�أف�سل �ملمار�سات �ملطبقة  �تباع  خلل 
وتطوير  لتنمية  �لتعاون  ج�سور  ومد 
يف  �جلانبني  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��لق��ات 
���س��اأن��ه ت��ط��وي��ر �ملنظومة  ك���ل م���ا م���ن 

�لق�سائية.

�ل����وز�رة على تنفيذ ما  و�أك���د ح��ر���س 
�لعمل  ومو��سلة  �لتفاقية  ت�سمنته 
�ل�ستفادة  يكفل حتقيق  �مل�سرتك مبا 
توقيع  �إن  وق��������ال  �ل����ب����ل����دي����ن،  ب�����ني 
حتقيق  كبري  وب�سكل  يعزز  �لتفاقية 
�ل��ع��د�ل��ة يف جم����الت م��ك��اف��ح��ة غ�سل 

�لأم����و�ل ومت��وي��ل �لإره����اب و�لجتار 
و�جلرمية  �ملخدر�ت  وتهريب  بالب�سر 
تبادل  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�����س��ري�ً  �مل��ن��ظ��م��ة، 
تنفيذ  ع��م��ل��ي��ات  وم��ت��اب��ع��ة  �خل������رب�ت 
ر�سالة  يخدم  مبا  �مل�سرتكة  �لتفاقية 

�لعد�لة ومفهومها.

بح�سور  �ل��ت��وق��ي��ع  م���ر�����س���م  وج�����رت 
وفدي �لبلدين حيث ح�سر من جانب 
�لإمار�ت �لقا�سي عبد �لرحمن مر�د 
�لدويل  �لتعاون  �إد�رة  �لبلو�سي مدير 
�ملرزوقي  ح�سن  ع��ب��د�هلل  و�مل�����س��ت�����س��ار 
رئي�س ق�سم �لتفاقيات �لدولية وباقي 

�لوليات  جانب  وم��ن  �ل��وف��د،  �أع�ساء 
�أول�سون  ج��ي��ف��ري  م���ن  ك���ل  �مل���ت���ح���دة 
مدير �ل�سوؤون �لدولية يف وز�رة �لعدل 
ب���ريدي���و نائب  �لأم���ري���ك���ي���ة ود�ري�������ن 
�سفارة  يف  �لدبلوما�سية  �لبعثة  رئي�س 
�لوليات �ملتحدة ومارك عزيز حمامي 

يف  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
نادر  ومايكل  �لمريكية  �لعدل  وز�رة 
�مللحق �لقانوين يف مكتب �لتحقيقات 
�أع�ساء  �ل��ف��در�ل��ي��ة �لأم��ري��ك��ي وب��اق��ي 
جمالت  �لتفاقية  وت�سمنت  �لوفد. 
�لقانونية  �مل�ساعدة  �سمنها:  عدة من 

حالت  �جلنائية،  �مل�سائل  يف  �ملتبادلة 
وحمتوى  ���س��ك��ل  �مل�������س���اع���دة،  رف�������س 
��ستخد�م  ق��ي��ود  وتنفيذها،  �لطلبات 
�لإدلء  و�سريتها،  و�لأدل���ة  �ملعلومات 
�ملوقوفني،  �لأ�سخا�س  نقل  بال�سهادة، 
و�ل�سبط،  �لتفتي�س  �مل�ستند�ت،  تبليغ 
�لتو�فق  �مل�سادرة وكذلك  �مل�ساعدة يف 

مع �لتفاقيات �لأخرى.
�ل�سكر  �ل���ع���دل  وزي�����ر  م���ع���ايل  ووج�����ه 
طيلة  �جلهد  ب��ذل  يف  �ساهم  م��ن  لكل 
�لتفاقية،  لإع����د�د  �ل�سابقة  �ل��ف��رتة 
�لعمل  م��و����س��ل��ة  ����س���رورة  �إىل  د�ع���ي���اً 
و�مل���ن���اق�������س���ات �جل��������ادة و�ل����ب����ن����اءة يف 
حتقيق  �أج���ل  م��ن  �ل��ق��ري��ب  �مل�ستقبل 
�ل�ستفادة �ملثلي من �خلرب�ت �ملتبادلة 
يف �مل����ج����الت �ل��ق�����س��ائ��ي��ة �مل���ت���ع���ددة، 
�مل�سرتك  للتعاون  وتعزيز�ً  وتر�سيخاً 
�لبلدينال�سديقني.  ب���ني  و�ل���ب���ن���اء 
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���س��ع��ادة ���س��ون ماريف 
رئ��ي�����س �ل���وف���د �لأم���ري���ك���ي ع��ل��ى عمق 
 .. �لإم���ار�ت  مع  �لق�سائية  �لعلقات 
ذل��ك من  " ���س��ع��د�ء بتكري�س   : وق���ال 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ه���ذه �لتفاقية  خ���لل 
دعمها  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �سيتو��سل  �ل��ت��ي 
وتعزيزها مبا يخدم م�سالح �لبلدين 

�ل�سديقني".

•• دبي-الفجر:

�أحلم" حتت  "�أنا  فعالية  دبي  حماكم  �سباب  وجمل�س  �ملبدعني  ن��ادي  نظم 
�لإمار�ت  فعاليات  مع  �لأطفال" بالتز�من  بعيون  �ملحاكم  "م�ستقبل  �سعار 
تبتكر 2022، للحتفاء بالبتكار يف كافة �إمار�ت �لدولة، ولرت�سيخ ثقافة 
�لبتكار، وتعزيز �مل�ساركة �ملجتمعية يف �بتكار جتارب ومبادر�ت يتم توظيفها 

يف دعم توجهات دولة �لإمار�ت يف �خلم�سني عاماً �ملقبلة.
حيث قامت �لفعالية يف جناح �لفر�س يف معر�س �إك�سبو 2020 دبي، من 
و�لذي  �مل�سور،  "ودمية"  �ل�سوء على قانون حقوق �لطفل  خلل ت�سليط 
�إي�سال  ت�سهيل  بهدف  ّتفاعلية،  بّطريقة م�سّورة  قانون متوّفر  �أول  يعترب 
ومعرفة  �كت�ساف  يف  ُت�ساعده  بطريقة  فهمها  وتي�سري  للّطفل  �ملعلومات 

حقوقه بنف�سه، و�لذي يعك�س حر�س حماكم دبي يف ن�ساأة جيل و�ٍع بحقوقه، 
وهو ما يعك�س توّجهات دولة �لإم��ار�ت يف ن�سر وحماية حقوق �لطفل على 

�أو�سع نطاق ممكن با�ستخد�م �لو�سائل �ملنا�سبة.
غار بحقوقهم وو�جباتهم عرب  وتهدف فعالية )�أنا �أحلم( بتنمية معرفة �ل�سّ
�سرد ق�س�سي �سّيق لقانون حقوق �لّطفل �مل�سّور، من ِقبل �سريك �مل�سروع 
و�ملتخ�س�س يف �أدب �لّطفل �لفنان ميثاء �خلياط، وتخللت �لفعالية �ألعاب 
غار وعائلتهم عن  تفاعلية م�سلّية قدمتها ميثاء، تخترب فيها معرفة �ل�سّ
لر�سومات  �لأطفال  مب�ساركة  �لفعالية  و�نتهت  �لّطفل(،  )حقوق  حقوقهم 
ي��ر�ه يف خمّيلته عن �ملحاكم يف  ق��ام كل طفل بر�سم ما  �أح��ل��م(، حيث  )�أن��ا 

�مل�ستقبل.  
"ن�سعى  دبي،  �ملبدعني مبحاكم  نادي  رئي�س فريق  �لعبيديل  و�أ�سار حممد 

�لتجارب  وتطوير  وت�سميم  �لعمل،  يف  �لبتكار  تعزيز  �إىل  دب��ي  حماكم  يف 
وم�ستهدفات  بر�مج  خ��لل  من  وذل��ك  �مل�ستقبلية،  و�مل�سروعات  و�مل��ب��ادر�ت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه������د�ف �خل��ط��ط و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات �حل��ك��وم��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
�لإمار�ت  دول��ة  تكون  لأن  تهدف  �لتي  للبتكار،  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية 
�سمن �لدول �لأكر �بتكار�ً على م�ستوى �لعامل، من خلل تر�سيخ ثقافة 
على  وتعتمد  �ملجتمع،  �أف���ر�د  وجميع  ومتعامليها  موظفيها  بني  �لبتكار 
خلل  م��ن  �ملوؤ�س�سي،  ونهجها  عملها  يف  �أ�سا�سية  رك��ي��زة  بو�سفه  �لب��ت��ك��ار 
بر�جمها �لق�سائية و�خلدمات �لتي توفرها للمتعاملني، جلعل دبي �سباقة 

ومبدعة يف تلبية حاجات �لفرد و�ملجتمع".
�مل�سور  �لقانون  "�إن  دب��ي،  حماكم  �سباب  جمل�س  رئي�س  ث��اين  حمد  وق��ال 
"قانون ودمية" يهدف �إىل تثقيف �لأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وو�جباتهم 

�جتاه ذو�تهم حيث �سي�ساهم يف ن�ساأة جيل و�ٍع بحقوقه، وذلك �سمن عر�س 
ق�س�سي م�ّسوق يتنا�سب مع فئتهم �لعمرية وقدر�تهم �لعقلية و��ستعد�د�تهم 
لروؤية  تطبيقاً  دبي  �سباب حماكم  عام من جمل�س  �إ�سر�ف  �لنف�سية، حتت 
�ملجل�س بتنمية �ملعرفة �لقانونية، وبتنفيذ ُنخبة من �ل�سباب �ملتخ�س�سني 

يف ر�سوم �أدب �لّطفل و�لكتابة �لإبد�عية.
و�أفادت علياء �ملاجد ع�سو جمل�س �ل�ّسباب وع�سو نادي �ملبدعني باأن خُمرج 
فعالية "�أنا �أحلم" يهدف لإ�سر�ك �لأطفال يف ت�سّور �ملحاكم لل 50 عاماً 
)كيف  كتّيب  لإع���د�د  �لأط��ف��ال  بر�سومات  �لح��ت��ف��اظ  �سيتم  حيث  �ملقبلة، 
ر�سوماتهم،  من  �مل�ستقبل  هذ�  و��ستلهام  �ملحاكم(  م�ستقبل  �لأطفال  يرى 
بعيون  �مل��ح��اك��م  "م�ستقبل  وح����دود،  ق��ي��ود  ب��ل  و����س��ع��ة  لديهم خميلة  ف���اإن 

�لأطفال".

اتف�قية تع�ون ق�س�ئي يف امل�س�ئل اجلن�ئية بني االإم�رات والوالي�ت املتحدة االأمريكية 

حم�كم دبي تنظم فع�لية »اأن� اأحلم« حتت �سع�ر »م�ستقبل الق�س�ء بعيون االأطف�ل« ب�لتزامن مع فع�لي�ت االإم�رات تبتكر 2022

انطاق فع�لي�ت معر�س جتك�س 2022 يف دبي
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عربي ودويل

�ل�سرقي و�جلنوبي و�جلنوب  �لقطاعات  “�سيكون هناك غزو بري من 
�ل�سرقي لأوكر�نيا، من جبهات دونبا�س و�لقرم و�حلدود �لبيلرو�سية 

�لأوكر�نية«.
�لقو�ت  تقدم  �إعاقة  على  �ستعمل  �لأوكر�نية  “�ملقاومة  �أن  �أو�سح  لكن 

�لرو�سية«.
�ستتعزز وجودها يف دونبا�س وكذلك يف  �لرو�سية  �لقو�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�سبه جزيرة �لقرم، ولحقا �سيتم ربط �ملنطقتني معا، ثم “متد مو�سكو 

�سيطرتها حتى �لقو�س �جلنوبي بال�سيطرة على مدينة �أودي�سا«.
و����س��ت��ب��ع��د �خل��ب��ري �ل��ع�����س��ك��ري ن��ي��ة رو���س��ي��ا �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �لعا�سمة 
�لأوكر�نية كييف، موؤكد� �أن “�لهدف مما يجري �إفقادها �ل�سيطرة على 

قو�تها �مل�سلحة، حتى ل تتعر�س رو�سيا لهجمات م�سادة«.

من �لتهديد�ت ومن م�سكلت �أكرب من �ملوجودة �ليوم.
و�أج���د�دك���م مل  “�آباوؤكم  ب��ال��ق��ول:  �لأوك�����ر�ين  ب��وت��ن �جلي�س  وخ��اط��ب 

يقاتلو�، لذلك قد ت�ساعدون �لنازيني �جلدد” على حد تعبريه.
�سربات  رو�سيا  تنفيذ  زيلين�سكي  فولودميري  �لأوك��ر�ين  �لرئي�س  و�أك��د 

�ساروخية ��ستهدفت �لبنية �لتحتية �لأ�سا�سية وحر�س حدود بلده.
�أقوياء  “نحن  ب��لده:  على  �لرو�سي  �لهجوم  على  رد�  زيلين�سكي  وق��ال 

وم�ستعدون لكل �سيء و�سننت�سر«.
وفيما يتعلق بالو�سع �مليد�ين، ذكر زيلين�سكي �أن �نفجار�ت عدة �سمعت 
“فر�سنا �لأح��ك��ام �لعرفية على  �أوك��ر�ن��ي��ا، و�أ���س��اف:  مب��دن ع��دي��دة يف 

جميع �أر��سي �لدولة«.
ونا�سد �لرئي�س �لأوكر�ين مو�طنيه للبقاء يف منازلهم قدر �لإمكان.

•• مو�صكو-وكاالت

بعد بدء �لعملية �لع�سكرية �لرو�سية على �أوكر�نيا �أم�س �خلمي�س ك�سف 
�لتي حذر منها  �أه��د�ف مو�سكو من حتركاتها  �أهم  خبري ع�سكري عن 

�لغرب على مد�ر �لأ�سابيع �ملا�سية.
�لعربية  �ملوؤ�س�سة  رئي�س  ر�غ��ب  �سمري  �مل�سري  �لع�سكري  �خلبري  ق��ال 
كان  لأوكر�نيا  �لرو�سي  �لغزو  �إن  �ل�سرت�تيجية،  و�لدر��سات  للتنمية 
لتحييد  “حماولة  حاليا  مو�سكو  ت�سنها  �لتي  �لهجمات  و�إن  متوقعا، 
�ل��دف��اع �جل���وي و�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة �لأوك��ر�ن��ي��ة وعنا�سر �لقيادة  ق���و�ت 

و�ل�سيطرة و�لتحكم ومر�كز �لقيادة«.
�أنه بعد حتقيق هذه �لأهد�ف  و�أ�ساف ر�غب ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 

وحول موقف حلف �سمال �لأطل�سي )ناتو(، يرى ر�غب �أنه لن يتدخل يف 
هذه �حلرب، و�أن دوره �سيكون �سيا�سيا، كما �سيعمل على تعزيز تو�جده 
وليتو�نيا، مع  و�إ�ستونيا  ورومانيا ولتفيا  بولند�  �أوروب��ا،  �سرق  دول  يف 

�لكتفاء بتقدمي م�ساعد�ت ع�سكرية ودعم �سيا�سي لكييف.
وكان �لرئي�س �لرو�سي فلدميري بوتن قد �أعلن عن “عملية ع�سكرية” 
�لآتية من  بالتهديد�ت  �لقبول  �إن رو�سيا ل ميكنها  �أوكر�نيا، قائل  يف 

�أوكر�نيا.
دونبا�س  يف  خ��ا���س��ة  ع�سكرية  عملية  ب��وت��ن  �أج����از  م��ت��ل��ف��زة،  كلمة  ويف 
ف��اإن رو�سيا  �أجنبي  �أن��ه يف حالة ح��دوث تدخل  �لأوكر�نية، حم��ذر� من 

�سرتد على �لفور.
و�أ�ساف �لرئي�س �لرو�سي �أن حتركات رو�سيا �إمنا هي للدفاع عن �لنف�س 

العملية الع�سكرية يف اأوكراني�.. هذه اأهداف رو�سي� االأوىل

••باري�س-اأ ف ب

�لأخرية  �لأ���س��ه��ر  يف  �لتوتر  ت�ساعد 
�أوك���ر�ن���ي���ا �ل��ت��ي ي��ت��ه��م �لغرب  ح����ول 
ل�����س��ن هجوم  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  رو����س���ي���ا 

ع�سكري “و�سيك” عليها.
ب��ني كييف ومو�سكو  �ن��دل��ع �خل��لف 
�لقرم  ج��زي��رة  �سبه  رو�سيا  �سم  منذ 
2014، وتبع ذلك  ع��ام  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�ن����دلع ح���رب يف ���س��رق �أوك��ر�ن��ي��ا مع 
�لذين  �ملو�لني لرو�سيا  �لنف�ساليني 
�لع�سكري  �ل��ر�ع��ي  �لكرملني  يعترب 

لهم رغم نفي مو�سكو ذلك.
�لثاين-نوفمرب  ت�����س��ري��ن   10 يف 
تو�سيحات  و��سنطن  2021، طلبت 
م���ن رو���س��ي��ا ب�����س��اأن حت���رك���ات “غري 
�حل������دود  ع���ل���ى  ل���ق���و�ت���ه���ا  عادية” 
�لأوكر�نية. و�سبق �أن ح�سدت مو�سكو 
�ألف   100 ن��ح��و  ن��ي�����س��ان-�أب��ري��ل  يف 
ج���ن���دي ع��ل��ى �حل�������دود.  م���ن جانبه 
�ل��رو���س��ي فلدميري  �ل��رئ��ي�����س  �ت��ه��م 
�إىل  �أ���س��ل��ح��ة  بت�سليم  �ل��غ��رب  ب��وت��ني 
ع�سكرية  م���ن���اور�ت  وب���اإج���ر�ء  كييف 
�لأ����س���ود  �ل��ب��ح��ر  يف  “��ستفز�زية” 

وقرب �حلدود.
�لثاين-نوفمرب،  ت�����س��ري��ن   28 يف 
�أكدت �أوكر�نيا �أن رو�سيا ح�سدت نحو 

92 �ألف جندي على حدودها.
�ملقابل  يف  �لرو�سية  �ل�سلطات  �تهمت 
�سرق  ق���و�ت���ه���ا يف  ب��ح�����س��د  �أوك���ر�ن���ي���ا 

�لبلد.
�لأول-دي�������س���م���رب، هدد  ك��ان��ون   7 يف 
�ل���رئ���ي�������س �لأم������ريك������ي ج�����و ب���اي���دن 
“عقوبات  ب������  ب�����وت�����ني  ف�����لدمي�����ري 
غزو  ح���ال  يف  �سديدة”  �ق��ت�����س��ادي��ة 
�أوكر�نيا، وذلك خلل قمة �فرت��سية 

ثنائية.
م�سودتي  ع�����ن  م���و����س���ك���و  ك�������س���ف���ت 
��ان ع��ل��ى ح��ظ��ر �أّي  م��ع��اه��دت��ني ت��ن�����سّ
ت��و���ّس��ع حل��ل��ف ���س��م��ال �لأط��ل�����س��ي ول 
���س��ي��م��ا ل�����س��م �أوك���ر�ن���ي���ا، ف�����س��ل عن 
من  �لأطل�سي  �حللف  قو�ت  �ن�سحاب 

دول �لحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق.

�ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر، وبعد  ك��ان��ون   18 يف 
غ��ري مثمرة يف جنيف ثم  حم��ادث��ات 
ق��و�ت يف  ن�سرت مو�سكو  يف بروك�سل، 
 200 بيلرو�س. خ�س�ست و��سنطن 
كم�ساعد�ت  �إ���س��اف��ي��ة  دولر  م��ل��ي��ون 
�أم��ن��ي��ة لأوك���ر�ن���ي���ا و���س��م��ح��ت ل���دول 
�أ�سلحة  ك��ي��ي��ف  ب��ت�����س��ل��ي��م  �ل��ب��ل��ط��ي��ق 
�أمريكية. يف 24 كانون �لثاين-يناير 
�سفن  �إر���س��ال  �لأطل�سي  �حللف  �أعلن 
يف  دفاعاته  لتعزيز  مقاتلة  وطائر�ت 
و��سنطن  وو�سعت  �ل�سرقية.  �أوروب���ا 
ما ي�سل �إىل 8500 جندي يف حال 
و��سنطن  �ل��ك��رم��ل��ني  �ت���ه���م  ت���اأه���ب. 
وبعد  �لتوتر”  “تفاقم  يف  بالت�سبب 
فرتة وجيزة �أجرى مناور�ت جديدة 
جزيرة  ���س��ب��ه  ويف  �أوك����ر�ن����ي����ا  ق�����رب 

�لقرم.

�إىل  للتو�سل  د�ئما”  “فر�سة  هناك 
حل ير�سي جميع �لأط��ر�ف. يف 15 
بدء  �لكرملني  �أك��د  �سباط-فرب�ير، 
�لرو�سية  �لقو�ت  جزئي”  “�ن�سحاب 

�ملتمركزة قرب �حلدود �لأوكر�نية.
ويف 16 �سباط-فرب�ير، �أعلن �حللف 
موؤ�سر  �أي  ي����رى  ل  �أن�����ه  �لأط��ل�����س��ي 
ع��ل��ى غر�ر  م��وؤك��د�  �ل��ت��وت��ر،  خلف�س 
و��سنطن �أن مو�سكو تعمد على �لعك�س 

�إىل تعزيز وجودها �لع�سكري.
يف 17 �سباط-فرب�ير، تكثفت تبادل 
على  �لثقيلة  بالأ�سلحة  �لنار  �إط��لق 
طول خط �جلبهة بني �لنف�ساليني 
�ملو�لني لرو�سيا و�لقو�ت �لأوكر�نية.

وح����ذر ب��اي��دن ب����اأن رو���س��ي��ا ق��د ت�سن 
فيما  هجوما “خلل �لأيام �ملقبلة”، 
�أل����ف جندي   150 م��و���س��ك��و  ن�����س��رت 

يف 26 كانون �لأول-دي�سمرب، رف�ست 
�مل��ت��ح��دة م��ط��ال��ب مو�سكو  �ل���ولي���ات 

�لأ�سا�سية.
و�أوك��ر�ين يف  و�لتقى موفد�ن رو�سي 
باري�س �لو�سيطني �لفرن�سي و�لملاين 
�ل�سلم  عملية  حتريك  لإع��ادة  �سعيا 

يف �سرق �أوكر�نيا.
�أّي���دت  يف 27 ك��ان��ون �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
�لأمنية  مو�سكو  “خماوف  �ل�����س��ني 

�ملعقولة«.
يف 2 �سباط-فرب�ير �أر�سلت و��سنطن 
ثلثة �آلف جندي �إ�سايف �إىل �أوروبا 
�ل�سرقية للدفاع عن �لدول �لأع�ساء 

يف �لناتو.
فلدميري  ق��ال  �سباط-فرب�ير   7 يف 
“لت�سويات”  م�����س��ت��ع��د  �إن�����ه  ب���وت���ني 
ب��ع��د ل��ق��اء ط��وي��ل يف �ل��ك��رم��ل��ني مع 

يف  و”�لردع”  “�لدبلوما�سية” 
�أولف  ح�������ّذر  م���و����س���ك���و.  م���و�ج���ه���ة 
�لغربية  �ل��ع��ق��وب��ات  �أن  م��ن  �سولت�س 
�ستكون “فورية” يف حال غزت رو�سيا 

�أوكر�نيا.
ق�����ررت  �����س����ب����اط-ف����رب�ي����ر،   14 يف 
من  �سفارتها  نقل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

كييف �إىل لفيف يف غرب �لبلد.
�لربيطاين  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س  دع�����ا 
بوتني  ف��لدمي��ري  جون�سون  بوري�س 
�لهاوية”،  “�سفري  عن  �لرت�جع  �إىل 
معترب� �أن �لو�سع “خطر جد� جد�” 
يف ظل خطر تعر�س �أوكر�نيا لجتياح 

رو�سي “خلل �ل�48 �ساعة �ملقبلة«.
�����س����ريغ����ي لف�����������روف على  ع�����ر������س 
وتو�سيع”  “متديد  بوتني  فلدميري 
�حل������و�ر م���ع �ل���غ���رب���ي���ني، م���ق���در� �أن 

�إميانويل ماكرون  �لرئي�س �لفرن�سي 
�لدورية  �لرئا�سة  تتوىل بلده  �لذي 

للحتاد �لأوروبي.
�لقو�ت  ب��د�أت  �سباط-فرب�ير   10 يف 
مناور�ت  و�ل��ب��ي��لرو���س��ي��ة  �ل��رو���س��ي��ة 

كربى يف بيلرو�س .
�أ���س��ر حلف  ���س��ب��اط-ف��رب�ي��ر   11 يف 
�سمال �لأطل�سي على �أن هناك “خطر� 
فعليا باندلع نز�ع م�سلح جديد” يف 
�أوروبا، فيما دعت �لعديد من �لدول 
رعاياها �إىل مغادرة �أوكر�نيا يف �أقرب 

وقت ممكن.
بالن�سبة �إىل �لكرملني، فاإن �ملناق�سات 
رو�سيا  �ل�سابق  �ليوم  يف  جمعت  �لتي 
برلني،  يف  وفرن�سا  و�أملانيا  و�أوكر�نيا 

مل تف�س �إىل “�أي نتيجة«.
�لغزو  �أن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أك�����دت 

�ل��رو���س��ي لأوك��ر�ن��ي��ا ق��د يح�سل “يف 
�أي وقت” وقررت �إر�سال ثلثة �آلف 

جندي �إ�سايف �إىل بولند�.
�عتربت  ����س���ب���اط-ف���رب�ي���ر   12 يف 
�لأمريكية  �لتحذير�ت  �أن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
“مثرية  رو���س��ي حمتمل  غ��زو  ب�����س��اأن 

للهلع«.
مناور�ت  ب���د�أت  �لتي  مو�سكو  �أعلنت 
�لأ�سود،  �ل��ب��ح��ر  يف  ج��دي��دة  ب��ح��ري��ة 
موظفيها  ع������دد  ���س��ت��خ��ف�����س  �أن����ه����ا 

�لدبلوما�سيني هناك.
ح�����ّذر ب���اي���دن ن���ظ���ريه �ل���رو����س���ي من 
قد  وفورية”  ب���اه���ظ���ة  “تكاليف 
ترتتب على مو�سكو �إذ� قامت رو�سيا 

بغزو �أوكر�نيا.
بايدن  �تفق  �سباط-فرب�ير،   13 يف 
مو��سلة  ع��ل��ى  �لأوك�������ر�ين  ون���ظ���ريه 

�أجهزة  �أوك���ر�ن���ي���ا وف����ق  ع��ل��ى ح����دود 
�ل�ستخبار�ت �لأمريكية.

عمليات  مو�سكو  �أع��ل��ن��ت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�سباط-  18 ويف  ع�سكري.  �ن�سحاب 
باإجلء  �لنف�ساليون  �أم��ر  ف��رب�ي��ر، 
�أنتوين  ون���دد  رو���س��ي��ا.  �إىل  �مل��دن��ي��ني 
مو�سكو  ب�”��ستفز�ز�ت”  ب��ل��ي��ن��ك��ن 

لتربير هجوم.
يف 19 �سباط-فرب�ير، �أعلن �جلي�س 

�لأوكر�ين مقتل جنديني.
وع������ر�������س �ل����رئ����ي���������س �لأوك�������������ر�ين 
ف���ول���ودمي���ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ع��ق��د لقاء 
مع بوتني �ل��ذي ك��ان يف ه��ذه �لأثناء 
ي�سرف على تدريبات “��سرت�تيجية” 
ت��ت�����س��م��ن �إط�������لق ����س���و�ري���خ فرط 
�سوتية. و�أعلنت و��سنطن �أن �لقو�ت 
�سربة”  ل�����س��ن  “ت�ستعتد  �ل��رو���س��ي��ة 
فيما ح�ست فرن�سا و�أملانيا رعاياهما 

على مغادرة �أوكر�نيا.
�أعلنت  �����س����ب����اط-ف����رب�ي����ر،   20 يف 
ب����ي����لرو�����س م���و�����س���ل���ة �ل���ت���دري���ب���ات 
على  رو�سيا  مع  �مل�سرتكة  �لع�سكرية 

�أر��سيها.
ق�سر  �أع��ل��ن  �سباط-فرب�ير،   21 يف 
�لرو�سي  �ل��رئ��ي�����س��ني  �أن  �لإل���ي���زي���ه 
و�لأمريكي و�فقا مبدئيا على عر�سه 
عقد قمة، لكّن �لكرملني �عترب مثل 
هذ� �لجتماع “�سابقا لأو�نه«. و�أعلن 
�أن����ه ق��ت��ل خم�سة  �جل��ي�����س �ل���رو����س���ي 
“خمربني” على �أر��سيه قدمو� من 
�أوك��ر�ن��ي��اً، يف  �أوك��ر�ن��ي��ا و�أ���س��ر جندياً 
�أّن  بوتني  و�عترب  كييف.  نفته  �تهام 
�أوكر�نيا  يف  �لنز�ع  يف  �ل�سلم  عملية 
كييف  و�أع���ل���ن���ت  ل���دي���ه���ا.  ف���ر����س  ل 
�أوكر�نيني ومدين يف  مقتل جنديني 
عمليات ق�سف نفذها �لنف�ساليون. 
رو�سيا  �ع���������رت�ف  ب����وت����ني  و�أع������ل������ن 
دونيت�سك  م��ن��ت��ط��ق��ت��ي  ب��ا���س��ت��ق��لل 
�سرق  يف  �لنف�ساليتني  ولوغان�سك 
�أوك�����ر�ن�����ي�����ا، وذل������ك يف خ���ط���اب عرب 
حتذير�ت  رغ��م  �لر�سمي،  �لتلفزيون 
���س��ي��ع��ر���س رو�سيا  ب����اأن ذل���ك  �ل���غ���رب 

لعقوبات �سديدة.

بداأ اخلالف منذ �شم مو�شكو للقرم    

اأوكراني� يف قلب اأزمة ن�س�أت قبل اأ�سهر بني مو�سكو والغرب 

 •• عوا�صم-وكاالت

ُم�����س��ي��ط��رة على  �مل���خ���اوف  ت�����ز�ل  ل 
ت�ساعد  ج�����ر�ء  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأ�����س����و�ق 
�لأوكر�نية، خا�سة  �لرو�سية  �لأزمة 
�لرو�سي  �ل���رئ���ي�������س  �أم������ر  �أن  ب���ع���د 
بدخول  ق���و�ت���ه  ب���وت���ن،  ف���لدمي���ري 
�إقليمني �نف�ساليني ب�سرق �أوكر�نيا، 
مما  ر�سمياً،  بهما  �لع���رت�ف  عقب 

يزيد �حتمال وقوع غزو مرتقب.
وت��ب��اي��ن��ت �ل��ب��ور���س��ات �ل��ع��امل��ي��ة بني 
�سعود وهبوط، ف�سرعان ما �رتفعت 
�ل�ساعات  خ����لل  �ل���ط���اق���ة  �أ����س���ع���ار 
�لطبيعي  �ل��غ��از  ق��اد  حيث  �ملا�سية، 
�لأوروبي �ملكا�سب ليقفز بن�سبة 13 

باملئة.
�رتفاع  مع  �لنفط،  �أ�سعار  و�سعدت 
 2.9 ب��ن�����س��ب��ة  �خل������ام �لأم����ريك����ي����ة 
�سعر  �أ�سبح  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  باملئة، 
خ����ام ب���رن���ت ق����اب ق��و���س��ني �أو �أدن����ى 
دولر   100 مل�ستوى  �ل��و���س��ول  م��ن 
98.2 دولر  للربميل، حيث �سجل 

للربميل حتى �لآن.
و�رتفع خام تك�سا�س باأكر من 3.8 
 95 م�ستويات  قرب  ليتد�ول  باملئة 

دولر� للربميل.

تطمني رو�شي
تاأثر  �ل��ك��ربى م��ن  �ل���دول  وتتخوف 
بالت�سعيد  �لرو�سي  �لغاز  �إم���د�د�ت 
يحاول  �أن  ق��ب��ل  �لأخ�����ري،  �ل��رو���س��ي 
نيكولي  �ل���رو����س���ي  �ل��ط��اق��ة  وزي�����ر 
�ملخاوف  ت��ل��ك  ت��ه��دئ��ة  �سوجلينوف 
مو��سلة  ت��ع��ت��زم  ب���لده  �إن  ب��ال��ق��ول 
�أي  دون  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���غ���از  ت�����س��دي��ر 

�نقطاع.
و���س��دد �ل��وزي��ر �ل��رو���س��ي يف موؤمتر 
على  �لثلثاء  �أم�س  �لغاز  م�سدري 
�لتو�زن  لتحقيق  ت�سعى  مو�سكو  �أن 

يف �لأ�سو�ق �لعاملية للغاز.
تتخذ  �أن  قبل  �لتعليق  ه��ذ�  وي��اأت��ي 

بتعليق  ق�����ر�ر�  �لأمل���ان���ي���ة  �حل��ك��وم��ة 
رد�   ”2 ����س���رتمي  “نورد  م�������س���روع 
على �لعرت�ف �لرو�سي بدونيت�سك 

ولوغان�سك �لنف�ساليتني.
�لذي  �سرتمي”  “نورد  وم�����س��روع 
�أملانيا  �إىل  رو�سيا  من  �لغاز  �سينقل 
عرب بحر �لبلطيق، مت �لنتهاء منه 
�لقر�ر  ينتظر  وك����ان  �أ���س��اب��ي��ع  م��ن��ذ 

ب�ساأن �لت�سغيل.
وتعد رو�سيا ثاين �أكرب منتج للنفط 
�لعامل،  يف  ���س��وي��ا  �لطبيعي  و�ل��غ��از 
وت��اأت��ي تلك �لأزم����ة يف وق��ت يكافح 
ف��ي��ه ���س��وق �ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي مو�كبة 

�لطلب.

طبول احلرب
بدوره، يرى وزير �لبرتول �مل�سري 
�أ�سامة كمال، يف ت�سريحات  �لأ�سبق 
“�سكاي نيوز عربية”،  خا�سة ملوقع 
كبرية  ت��د�ع��ي��ات  ي�سهد  �ل��ع��امل  �أن 
�لأوكر�نية،  �لرو�سية  �لأزمة  نتيجة 
�أن دق����ت ط���ب���ول �حل�����رب بني  ب��ع��د 
�ل�سرق و�لغرب ب�سفة عامة.وو�سف 
تك�سري  “�سر�ع  ب���اأن���ه  ي���ح���دث  م���ا 
حيث يخترب فيه �لأطر�ف  عظام”، 
�لآخر  �ل��ط��رف  ق���وة  م���دة  �ملختلفة 

و�سلبته وقدرته على �لتحمل.
ر�أ�س  على  �لنفط  �أن  كمال  و�أو���س��ح 
تلك  ج���ر�ء  �ستتاأثر  �ل��ت��ي  �جل��و�ن��ب 
طرف  ك��ل  ي�ستخدم  ح��ي��ث  �لأزم�����ة، 
على  لل�سغط  معه  �ل��ت��ي  �لأ���س��ل��ح��ة 
�لطرف �لآخر، وتعول مو�سكو على 
�أوروب����ا  ع��ل��ى  �ل��غ��از لل�سغط  ���س��لح 

و”هذ� �سلح قاتل بالن�سبة لهم«.
قال  �لنفط،  �أ�سعار  ت�ساعد  وب�ساأن 
�لأ�سو�ق  �إن  �ل�سابق  �مل�سري  �لوزير 
�لعاملية يف حالة ترقب، ول ي�ستطيع 

�لأوروبي. ولفت عبده �إىل �أن �رتفاع 
�لدول  �ستكبد  و�لنفط،  �لغاز  �أ�سعار 
فادحة،  خ�سائر  �لكربى  �ل�سناعية 
مبا  منتجاتها  تكلفة  ���س��رتت��ف��ع  �إذ 
�ملناف�سة  ���س��وق  يف  وج���وده���ا  ي��ه��دد 

�لعاملي �أمام �ل�سني و�ليابان.
للغاز  �مل�سدرة  �ل��دول  �أن قمة  و�أك��د 
�ستدعو خلف�س �لتوتر�ت �ل�سيا�سية 
ب�سكل  �ل����غ����از  �إم�����������د�د�ت  ل�����س��م��ان 

طبيعي.
وعلى وقع �لأزمة �لأوكر�نية، عقدت 
�ل��ي��وم ق��م��ة �ل����دول �مل�����س��درة للغاز، 
�أكدت فيها �أنه ل توجد دولة و�حدة 
ميكنها �أن حتل حمل �إمد�د�ت �لغاز 

�لرو�سية �إىل �أوروبا.

هبوط.. و�شعود
ويف خ�سم �لأزمة، تر�جعت �لأ�سهم 
�لتعاملت  يف  ح���اد  ب�سكل  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل����ب����ك����رة  �أم���������س �ل����ث����لث����اء، حيث 
 ”225 “نيكاي  م��وؤ���س��ر  �ن��خ��ف�����س 
بينما  باملئة،   2.2 بن�سبة  يف طوكيو 
يف هونغ  “هانغ �سنغ”  هبط موؤ�سر 
هبط  كما  باملئة،   3.2 بن�سبة  كونغ 
 ”600 “�ستوك�س  �ملوؤ�سر �لأوروب��ي 
بن�سبة 1.7 باملئة مرت�جعا للجل�سة 

�لر�بعة على �لتو�يل.
�ليوم  ت�����د�ولت  �ل��ذه��ب يف  و���س��ع��د 
دولر�   1900 م�����س��ت��وي��ات  ف�����وق 
�أعلى  ع���ن���د  ل���ي���ت���د�ول  ل���لأون�������س���ة 
�ملا�سي،  يونيو  �سهر  م�ستوياته منذ 
يف �لوقت �لذي جلاأ �مل�ستثمرون �إىل 
�لذهب  مثل  ن�سبيا  �لآمنة  �لأ�سول 

و�ل�سند�ت �حلكومية.
�إن م��ا يحدث  وي��ق��ول ر���س��اد ع��ب��ده 
�سكل  �سياأخذ  �لعاملية  �لأ���س��و�ق  يف 
م��وؤق��ت��ا، ث���م ي��ع��ود �ل���س��ت��ق��ر�ر بعد 
���س��ي��ا���س��ي، مثلما  �ل��ت��و���س��ل لت���ف���اق 
�أن  �أزم������ة �ل����ق����رم. و�أك������د  ح����دث يف 
�ستطال  �لأزم��ة  ��ستمر�ر  “تد�عيات 

�لعامل كله، فل �أحد يف ماأمن«.

قبل  �لأ�سعار  مب�ستوى  �لتيقن  �أحد 
�نتظار�  �جل�����اري؛  �لأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة 
ل��ل��خ��ط��وة �ل��ت��ال��ي��ة ب���ني رو���س��ي��ا من 
و�أوروبا  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ناحية، 
بوتن  ق���ر�ر  بعد  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
بن�سر قو�ته يف �إقليمني �نف�ساليني 

ب�سرق �أوكر�نيا
���س��ي��ح��دث غزو  “هل  ك���م���ال:  وق����ال 
�سفر؟..  للمربع  ن��ع��ود  �أم  بالفعل 
عقوبات  �أو طُبقت  �ل��غ��زو  ح��دث  ل��و 
�ستت�ساعد  رو���س��ي��ا  على  �قت�سادية 

�لأ�سعار بالفعل«.
ويف ه���ذ� �لإط�����ار، ح���ذر ب��ن��ك “جي 
تعطيل  �أي  �أن  م��ن  مورغان”  ب��ي 
�سيوؤدي  �ل��رو���س��ي  �لنفط  لتدفقات 

�لرو�سي  �ل��ن��ف��ط  ت��ن��ق��ل  ف��اأوك��ر�ن��ي��ا 
وجمهورية  و�مل��ج��ر  �سلوفاكيا  �إىل 

�لت�سيك.

 امل�شكلة الكبرية
�لقت�سادي  �خل��ب��ري  ي��ق��ول  ب����دوره، 
�ل�سيا�سية  �لدر��سات  منتدى  رئي�س 
و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ر����س���اد ع���ب���ده، يف 
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ت�����س��ري��ح��ات 
كبرية  م�سكلة  ه��ن��اك  �إن  عربية”، 
�ستحدث يف �أ�سو�ق �لنفط حال وقوع 
�ل��غ��زو �ل��رو���س��ي لأوك��ر�ن��ي��ا وفر�س 
�إن  �إذ  مو�سكو،  على  عقوبات  �لغرب 
 38 من  يقرب  فيما  تتحكم  رو�سيا 
�ل��غ��از للحتاد  �إم�����د�د�ت  م��ن  باملئة 

“ب�سهولة”  �لنفط  �سعر  زي��ادة  �إىل 
�إىل 120 دولر� للربميل.

درا�شة اأوروبية
ب�سبب تلك �لتوتر�ت، يعتزم �لحتاد 
ف��ر���س م�ستويات  در����س��ة  �لأوروب����ي 
�إذ قالت  �ل���غ���از،  مل��خ��زون��ات  حم���ددة 
�لأوروبي  بالحتاد  �لطاقة  مفو�سة 
�إن �لحت��اد يدر�س  ك��ادري �سيم�سون 
�إمكانية �إلز�م �لدول �لأع�ساء مبلء 
�إىل  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن  خ��ز�ن��ات��ه��ا 
م�����س��ت��وي��ات م��ع��ي��ن��ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق �أمن 

�لطاقة و�سط �ملخاوف �لر�هنة.
�لأوروبية  �ل��غ��از  خم���زون���ات  وت��ب��ل��غ 
�لطاقة  م�����ن  ب���امل���ئ���ة   32 ح���ال���ي���ا 

�ل�ستيعابية مقارنة مع حو�يل 40 
باملئة قبل عام.

�لأزم�����ة  ت���ط���ول  �أل  ك���م���ال  وت���وق���ع 
�لعاملية  �ل��ق��وى  و�ست�سعى  �ل��ر�ه��ن��ة، 
لإخماد �ل�سر�ع ومنع متدده “لأنها 
�أم�����ر ���س��ع��ب ع��ل��ى �ل���ع���امل ك��ل��ه ول 

ي�ستطيع �أحد حتمل تبعاتها«.
من  ف����اإن����ه  “رويرتز”،  وب��ح�����س��ب 
�لغاز  �ن��خ��ف��ا���س ����س���ادر�ت  �مل��ت��وق��ع 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي م���ن رو���س��ي��ا �إىل �أوروب�����ا 
�ل��غ��رب��ي��ة ب�سكل ك��ب��ري ع��رب ك��ل من 
�أوكر�نيا وبيلرو�سيا يف حال فر�س 

عقوبات على مو�سكو.
�أي�سا  �ل��ن��ف��ط  �أ����س���و�ق  �ستتاأثر  ك��م��ا 
�ل�سطر�ب،  �أو  �ل��ق��ي��ود  خ��لل  م��ن 

الرئي�س الرو�سي يعلن عن 
»عملية ع�سكرية« يف اأوكراني� 

•• مو�صكو-اأ ف ب

فلدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  �أعلن 
ب���وت���ني ع���ن ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة يف 
�لنف�ساليني  عن  دفاعا  �أوك��ر�ن��ي��ا 
����س���رق هذ�  مل��و���س��ك��و يف  �مل����و�ل����ني 

�لبلد.
كلمة متلفزة عري  بوتني يف  وق��ال 
معلنة م�سبقا قبيل �ل�ساعة �لثالثة 
قر�ر  “�تخذت  غرينت�س  بتوقيت 
مندد�  ع�سكرية”  ع��م��ل��ي��ة  ����س���ن 
جمدد� ب�”�بادة” تدبرها �أوكر�نيا 
يف �سرق �لبلد وم�ستند� �إىل ند�ء 
�مل�ساعدة �لذي وجهه �لنف�ساليون 
�سمال  حلف  و�سيا�سة  �لليل  خلل 
رو�سيا  ح��ي��ال  �لعد�ئية  �لأطل�سي 
لها  �أد�ة  �أوك���ر�ن���ي���ا  ت�����س��ك��ل  و�ل���ت���ي 

بر�أيه.
�لع�سكريني  �إىل  مبا�سرة  وت��وج��ه 
“�أدعوكم  ب��ق��ول��ه  �لأوك����ر�ن����ي����ني 
�أنهم  م��وؤك��د�  �ل�سلح”  �أل��ق��اء  �إىل 
مغادرة  “من  ع��ن��ده��ا  �سيتمكنون 

�أر�س �ملعركة دون عائق«.
“�حتلل”  ي���ري���د  ل  �أن�����ه  و�أك������د 
�سلحها”.  “نزع  ب���ل  �أوك���ر�ن���ي���ا 
وت����وج����ه ب���ك���لم���ه ب���ع���د ذل�����ك �إىل 
يف  �لوقوف  يحاولون  “قد  �لذين 
رد  �أن  ي��ع��رف��و�  �أن  فعليهم  وجهنا 
له  و�سيكون  فوريا  �سيكون  رو�سيا 

عو�قب مل ت�سهدوها من قبل«.
باأن  ثقة  على  “�أنا  ي��ق��ول  وم�سى 
�سينفذون  و�سباطها  رو�سيا  جنود 
“�أمن  موؤكد�  ب�سجاعة”  و�جبهم 

�لبلد م�سمون«.

اأ�سواق الع�مل ترتقب اأزمة اأوكراني�.. التداعي�ت ترعب 

اإيران: خط النه�ية يف املب�حث�ت النووية رهن قرارات غربية  •• طهران-اأ ف ب

عبور  �أن  �خلمي�س  �أم�س  ب��اق��ري   علي  �لإير�نيني  �ملفاو�سني  كبري  �عترب 
بلده  برنامج  ب�ساأن  �لت��ف��اق  �إح��ي��اء  فيينا  مباحثات  يف  �لنهاية”  “خط 
�لنووي، يتطلب �تخاذ قر�ر�ت من �لدول �لغربية، وذلك بعد �ساعات من 

عودته �ىل طهر�ن للت�ساور.
�لنظر عن مدى قربنا من  “بغ�س  وكتب باقري عرب ح�سابه على تويرت 
معترب� �أن حتقيق  خط �لنهاية، لي�ست هناك بال�سرورة �سمانة لعبوره”، 
ذلك يتطلب “�ليقظة، �ملزيد من �ملثابرة و�لبد�ع، ونهجا متو�زنا لتخاذ 
“ل�ستكمال �لعمل هناك قر�ر�ت معينة يجب  �خلطوة �لنهائية«. و�أ�ساف 
على �لأطر�ف �لغربية �تخاذها«. و�أتى هذ� �ملوقف بعد تاأكيد و�سائل �إعلم 
�إير�نية وم�سادر دبلوما�سية غربية، �أن باقري غادر �لعا�سمة �لنم�سوية ليل 
�لأربعاء عائد� �ىل طهر�ن للت�ساور، على �أن يبقى �أع�ساء وفده �لتفاو�سي 

و�لوليات �ملتحدة. وكان وزير �خلارجية �لإير�ين ح�سني �أمري عبد�للهيان 
�أكد �لأربعاء، �أن �ملباحثات بلغت مرحلة ح�سا�سة ومهمة«. و�أ�ساف يف موؤمتر 
�سحفي مع نظريه �لعماين بدر بن حمد �ليو�سعيدي يف طهر�ن “حتى �لآن 
نحن متفائلون جد� ب�ساأن �ملباحثات يف فيينا. ناأمل يف �أن يتم خلل �لأيام 
�ملفاو�سات”،  يف  و�ملتبقية  �ملهمة،  �حل�سا�سة،  �لق�سايا  بع�س  ح��ّل  �ملقبلة، 
م�سدد� على �أن هذه �مل�سائل هي رهن �إبد�ء �لأطر�ف �لغربيني “و�قعية” 
حيالها. ويف ��ستمر�ر للدبلوما�سية �ملكثفة يف �لآونة �لأخرية ب�ساأن مفاو�سات 
فيينا، �أعلنت �خلارجية �لإير�نية عن �ت�سال بني �أمري عبد�للهيان ونظريته 
�لربيطانية ليز تر��س م�ساء �لأربعاء، هو �لثاين بينهما خلل نحو ع�سرة 
�أيام. ور�أى �أمري عبد�للهيان �أن “�ل�سر�ع بالتو�سل �ىل �تفاق يتطلب �إر�دة 

وتخو�س  �لأخ����رى.  �ل��وف��ود  يف  نظر�ئهم  م��ع  �لبحث  ل�ستكمال  فيينا  يف 
بريطانيا،  �أي فرن�سا،  �لت��ف��اق،  ت��ز�ل من�سوية يف  �لتي ل  و�ل��ق��وى  �إي���ر�ن 
برنامج  ب�ساأن  �لتفاق  لإحياء  فيينا  يف  مباحثات  و�أملانيا،  �ل�سني،  رو�سيا، 
طهر�ن �لنووي، و�لذي �ن�سحبت �لوليات �ملتحدة منه �أحادياً يف 2018. 
وتهدف �ملباحثات �لتي ت�سارك فيها و��سنطن ب�سكل غري مبا�سر، �ىل �إعادة 
�لأمريكيني �ىل �لتفاق خ�سو�سا عرب رفع �لعقوبات �لتي �أعادو� فر�سها 
على طهر�ن بعد �ن�سحابهم، وعودة �لأخرية لحرت�م كامل �لتز�ماتها �لتي 
تر�جعت عن غالبيتها بعد �لن�سحاب �لأمريكي. ويجمع �لأطر�ف �ملعنيون 
على �أن �ملفاو�سات بلغت مر�حل حا�سمة، مع تبقي نقاط تباين عدة حتتاج 
�إير�ن  �لأ�سا�سيني،  �لطرفني  م��ن  “�سيا�سية”  ق���ر�ر�ت  �ىل  �لأرج���ح  على 

حقيقية لتخاذ قر�ر �سيا�سي �سجاع وو�قعي من جانب �لغرب بغية �لتو�سل 
للحظر  �حلا�سم  �ل��رف��ع  وخا�سة  �إي���ر�ن،  م�سالح  ل�سمان  د�ئ��م  �ت��ف��اق  �إىل 
باقري  مغادرة  مع  وتز�منا  �لإير�نية.  �خلارجية  بيان  وفق  )�لعقوبات(”، 
لفيينا، �أفادت و�سائل �لإعلم �لإير�نية عن و�سول بهروز كمالوندي، نائب 
�لعا�سمة  �ىل  با�سمها،  و�ملتحدث  �لذرية  للطاقة  �لإير�نية  �ملنظمة  رئي�س 

�لنم�سوية.
�سيجري  ك��م��ال��ون��دي  �أن  �ىل  “�إرنا”  �ل��ر���س��م��ي��ة  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  و�أ����س���ارت 
�لذرية  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  يف  م�سوؤولني  م��ع  تقنية”  “م�ساور�ت 
�لدولية  �لوكالة  وتتوىل  �أي�سا.  فيينا  يف  ومقرها  �ملتحدة،  للأمم  �لتابعة 
�لعام  مديرها  ويرفع  �لإ�سلمية،  للجمهورية  �لنووية  �لأن�سطة  مر�قبة 
ر�فايل غرو�سي تقارير دورية ب�ساأنها �ىل جمل�س حمافظي �لوكالة. ومن 
�لثاين من  �لأ�سبوع  �عتبار� من  للمجل�س  �ملقبل  يعقد �لجتماع  �أن  �ملقرر 

�آذ�ر-مار�س �ملقبل.
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�سجلت قطر �أم�س 365 �إ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا، 
من  �ملتعافني  ع��دد  �إج��م��ايل  بذلك  لريتفع  �سفاء،  حالة  و573 

�لفريو�س يف �لبلد �إىل 349615 �سخ�سا.
�لأنباء  وك��ال��ة  بثته  ب��ي��ان  �ل��ق��ط��ري��ة، يف  �ل�سحة  �ل����وز�رة  وق��ال��ت 
 304 �لإ�سابة �جل��دي��دة،  “ �إن من بني ح��الت  “ قنا  �لقطرية 
حالت �سمن �ملجتمع، و61 حالة �سمن �مل�سافرين، كما ذكرت �أنه 
مت ت�سجيل حالتي وفاة جديدتني كلتاهما من �أ�سحاب �لأمر��س 

�ملزمنة.
وذكرت �لوز�رة �أنه مت �إعطاء 6 مليني و262 �ألفا و739 جرعة 
برنامج  بد�ية  منذ  �ملجتمع  لأف��ر�د  “كوفيد-19”  لقاحات  من 
�ساعة  �ل�24  خلل  جرعة  و965  �ألفا   20 بينها  من  �لتطعيم، 
من  جرعة  و451  �ألفا  و179  مليون  �إعطاء  مت  ..كما  �ملا�سية 
 87.8 �أن  مو�سحة  �ليوم،  حتى  �ملعززة  “كوفيد-19”  لقاحات 
باملئة من �إجمايل �ل�سكان تلقو� تطعيمهم بالكامل عرب جرعتي 

�للقاح.

طلبت بولند�  �أم�س �خلمي�س من حلف �سمال �لأطل�سي )ناتو( تفعيل 
�ملادة 4 �لتي تدعو �إىل �إجر�ء م�ساور�ت طارئة يف حالة تهديد �إحدى 

�لدول �لأع�ساء بعدما �سنت رو�سيا هجوما على �أوكر�نيا.
وقال بيوتر مولر �لناطق با�سم �حلكومة �لبولندية �إن �سفري بولند� 
“قدم طلبا يف هذ� �ل�ساأن �إىل �لأمني  يف بروك�سل حيث مقر �لناتو 

�لعام للحلف مع جمموعة من �حللفاء«.
�أد�ن مر�ر�  و�أوكر�نيا لي�ست ع�سو� يف �حللف �لأطل�سي لكن �حللف 

�عتد�ء�ت رو�سيا على كييف.
 
 

قال �سفري �أوكر�نيا لدى �أنقرة  �أم�س �خلمي�س �إن بلده طلبت من 
�لرو�سية،  �ل�سفن  �أمام  و�لدردنيل  �لبو�سفور  م�سيقي  �إغلق  تركيا 
كما ترغب يف فر�س عقوبات على مو�سكو بعد �أن �سنت رو�سيا هجمات 

جوية وبرية على جارتها.
وتركيا �لع�سو يف حلف �سمال �لأطل�سي لها حدود بحرية على �لبحر 
�لأ�سود مع �أوكر�نيا ورو�سيا. ورغم �أنها تعار�س م�ساألة �لعقوبات �إل 

�أنها ت�سف �خلطو�ت �لرو�سية �سد �أوكر�نيا باأنها غري مقبولة.
�مل�سيقني  على   1936 عام  �سدرت  لتفاقية  وفقا  �أنقرة  وت�سيطر 
�أثناء  �أو  �إذ� تعر�ست للخطر  وميكنها تقييد حركة �ل�سفن �حلربية 

�حلرب.
�أنقرة  وقال �ل�سفري �لأوك��ر�ين فا�سيل بودنار يف موؤمتر �سحفي يف 
و�لدردنيل.  �لبو�سفور  وم�سيقي  �جلوي  �ملجال  �إغ��لق  �إىل  “ندعو 

نقلنا مطالبنا يف هذ� �ل�سدد �إىل �جلانب �لرتكي.
�جلان���ب  ع��ل��ى  ع��ق��وب��������������ات  بتطبي���ق  ن��ط��������ال��ب  نف�س���ه  �ل���وق���ت  يف   

�لرو�سي«.
 

�أوكر�نيا  نا�سدت �ل�سني جمدد� جميع �لأط��ر�ف �ملعنية بالو�سع يف 
�أوردته  �ل��ذي  “�لغزو”  م�سطلح  ورف�ست  �لنف�س  ب�سبط  �لتحلي 

بع�س و�سائل �لإعلم �لأجنبية عن حتركات رو�سيا �سد �أوكر�نيا.
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���س��م  �مل��ت��ح��دث��ة  ل�����س��ان  ع��ل��ى  �لت�سريحات  ج���اءت 

�ل�سينية يف �إفادة �سحفية.
وقالت وز�رة �خلارجية �ل�سينية �إنها تر�قب �لو�سع يف �أوكر�نيا عن 

كثب.  

عوا�صم

الدوحة

وار�شو

اأنقرة

بكني

كيف تكون القي�دة االأمريكية ال�سليمة حلل النزاع يف اليمن؟

العقوب�ت االأوروبية على رو�سي�.. �ساح ذو حدين

االحت�د االأوروبي يتعهد »حم��سبة« الكرملني رئي�س بيارو�س: ال ن�س�رك يف الغزو الرو�سي الأوكراني� 
•• بروك�صل-اأ ف ب

مي�سال   �سارل  �لأوروب��ي  �ملجل�س  ورئي�س  ليني  دير  فون  �أور�سول  �لأوروبية  �ملفو�سية  رئي�سة  نددت 
�أم�س �خلمي�س بهجوم رو�سيا على �أوكر�نيا وتعهد� “حما�سبة” مو�سكو.

�لع�سيبة  �ل�ساعات  هذه  يف  �أوكر�نيا.  �سد  �مل��ربر  غري  رو�سيا  هجوم  ب�سدة  “ندين  تغريدة  يف  وكتبا 
�لقامتة نت�سامن مع �أوكر�نيا ون�سائها ورجالها و�أطفالها �لأبرياء يف وجه هذ� �لهجوم غري �ملربر” 

متعهدين “حما�سبة �لكرملني” بعدما با�سرت رو�سيا عملية ع�سكرية يف �أوكر�نيا خلل �لليل.
ويعقد �لقادة �لأوروبيون قمة  �أم�س �خلمي�س كانت مقررة قبل بدء �لهجوم �لرو�سي على �أوكر�نيا 
ليل. و�سبق �أن فر�سو� دفعة �أوىل من �لعقوبات على رو�سيا بعدما �عرتف �لرئي�س �لرو�سي فلدميري 

بوتني با�ستقلل مناطق �أوكر�نية ي�سيطر عليها �نف�ساليون مو�لون ملو�سكو.
وخلل قمة  �أم�س �خلمي�س �لتي يرئ�سها مي�سال قد يفر�سون مزيد� من �لعقوبات يتوقع �أن تكون 

�أكر �سر�مة.

للقيام بتدريبات ع�سكرية، يف هجومها على �أوكر�نيا.
عرب  ب��ه  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س  �ت�سل  للوكا�سنكو،  ووف��ق��ا 
�إحاطة مف�سلة جد�  �لهاتف يف وقت �سابق و”قّدم له 
و�أخ��ربه �أن هدف �لغزو هو “و�سع حد  عن �لو�سع”، 

للإبادة �جلماعية لل�سكان يف دونيت�سك ولوغان�سك«.
وتخو�س منطقتا دونيت�سك ولوغان�سك �لنف�ساليتان 
�لقو�ت  مع  حربا  �أوكر�نيا  �سرق  يف  لرو�سيا  �ملو�ليتان 
�ع���رتف بوتني  2014، وق��د  �ل��ع��ام  �لأوك��ر�ن��ي��ة منذ 
�لرو�سي  �ل��رئ��ي�����س  وي���ك���رر  �لث���ن���ني.  ب��ا���س��ت��ق��لل��ه��م��ا 
�أوكر�نيا  �رت��ك��اب  ح��ول  ب��اأدل��ة  مدعومة  غ��ري  �تهامات 

�إبادة جماعية بحق �ملتحدثني بالرو�سية منذ �أيام.

•• مو�صكو-اأ ف ب

�أم�س  لوكا�سنكو  �ألك�سندر  �لبيلرو�سي  �لرئي�س  ق��ال 
�لرو�سي  �ل��غ��زو  يف  ي�����س��ارك  ل��ن  جي�سه  �إن  �خل��م��ي�����س 

لأوكر�نيا، على ما �أفادت وكالة “بلتا” �حلكومية.
و�أو�سح لوكا�سنكو، حليف �لرئي�س �لرو�سي فلدميري 
�لعملية”.  ت�سارك يف هذه  �مل�سلحة ل  “قو�تنا  بوتني، 
يف  �لقو�ت  من  �لآلف  ع�سر�ت  ن�سرت  مو�سكو  وكانت 

بيلرو�س.
�لأر��سي  �لرو�سية  �لقو�ت  ت�ستخدم  كييف،  وبح�سب 
�أ�سابيع  منذ  منها  تتمركز وحد�ت  �لبيلرو�سية حيث 

•• وا�صنطن-وكاالت

من �أ�سل نحو 31 مليون ميني، يحتاج 21 مليوناً، بينهم 
11 مليون طفل �إىل �إغاثة �إن�سانية، وخلف �لنز�ع يف �ليمن 
تر�سم هذه  �أل���ف �سحية.   400 وق��ر�ب��ة  ن���ازح  م��لي��ني   3
�لأرقام ب�سكل و��سح �سورة عن �لأزمة �لإن�سانية �ل�ساملة، 
�إىل هولند�  �ل�����س��اب��ق  �لأم���ري���ك���ي  �ل�����س��ف��ري  ك��ت��ب  م���ا  وف���ق 
“نا�سونال  �لأمريكية  �ل���ر�أي  موؤ�س�سة  يف  هوك�سرت�  بيرت 

�إنرت�ست«.
�لأممية  �لإغاثة  بعد تعر�س جهود  �ملزري  �لو�سع  وتفاقم 
لقيود �سديدة على �لتمويل قد توؤدي �إىل حرمان 8 مليني 
�سخ�س م��ن �مل�����س��اع��د�ت �لإن�����س��ان��ي��ة ب��ح��ل��ول م���ار����س)�آذ�ر( 
2022. ومع ت�ساعد �لقتال بني �لف�سائل �ملختلفة، تزيد 

�لأو�ساع �سوء�ً يوماً بعد يوم.
يدعو هوك�سرت� �لوليات �ملتحدة �إىل �لقيادة للم�ساعدة يف 
تخفيف هذه �لظروف �ملريعة، باتخاذ عدد من �خلطو�ت. 
يكاد.  �أو  �ل��وق��ت  نفد  �ليمنيني،  م��ن  �لعديد  �إىل  و�لن�سبة 
وعليه يجب �أن يكون �لهدف �لأمريكي �لأ�سا�سي هو �إي�سال 
�مل�ساعد�ت �إىل �لذين يحتاجونها ومعاقبة �لذين مينعونها 
و�حلوثيون،  �حل���اج���ة.  ت���دع���و  ح��ي��ث  �إىل  �ل���و����س���ول  م���ن 
جمموعة �إرهابية وكيلة لإير�ن، ي�سكلون �لعقبة �لأ�سا�سية 

�أمام معاجلة هذه �لأزمة �لإن�سانية �لكارثية.
مع تفاقم �لأزمة، رفع �حلوثيون وترية �حلرب يف �لبلد. 
وتظهر �لإ�سار�ت من و��سنطن �أن �إد�رة بايدن منق�سمة على 

كيفية �لرد.
�إعادة ت�سنيف �حلوثيني  �إىل  مييل جمل�س �لأمن �لقومي 
على لئحة �لإرهاب بينما تف�سل وز�رة �خلارجية ت�سنيف 
يف  �لوقائع  ولكن  عليهم.  عقوبات  وفر�س  �حلوثيني  ق��ادة 

�لق�سية و��سحة ن�سبياً وفق للديبلوما�سي.
فاحلوثيون هم منظمة �سنت هجمات �إرهابية �سد �ملدنيني 
�لإرهاب.  لئحة  على  ت�سنيفهم  �إع��ادة  ويجب  و�أمريكيني 
ورفعتهم �إد�رة بايدن من لئحة �لإرهاب بعد فرتة ق�سرية 

من تويل �لرئي�س �حلايل من�سبه.

•• عوا�صم-وكاالت

فلدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  بخطوة  �ملنددة  �لغربية  �ملو�قف  تتو�ىل  فيما 
بوتن �لعرت�ف بجمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك، بد�أ �حلديث عن قرب 
فر�س �لعقوبات �ل�سارمة على رو�سيا من قبل �لوليات �ملتحدة و�لحتاد 

�لأوروبي.
وللتعليق على طبيعة �لعقوبات �ملرتقبة على رو�سيا ومد�ها، يقول تيمور 
من  �لدولية،  و�لعلقات  و�ل�ستثمار  �لأعمال  قطاع  يف  �مل�ست�سار  دوي��د�ر، 
“يف ظل �حلر�ك �لأخري  �لعا�سمة �لرو�سية، ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
�لأوروبية خا�سة  �لعقوبات  فاإن  دونبا�س،  بوتن جتاه جمهوريتي  للرئي�س 
�ستكون مقت�سرة فقط على جمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك دون �مل�سا�س 

مب�سالح رو�سيا ككل و�لتاأثري على �لقت�ساد �لرو�سي«.
وي�سيف:” �لعرت�ف باجلمهوريتني هو يف �لو�قع خف�س للت�سعيد ولي�س 
�لعك�س، ومو�سكو ملتزمة بدعمهما يف وجه �أي عقوبات �قت�سادية عليهما، 

ف�سل بطبيعة �حلال عن حمايتهما ع�سكريا �سد �أي تهديد ع�سكري«.

ل دعم اأوروبيا
دويد�ر  يقول  كما  وجون�سون،  بايدن  يذكرها  �لتي  �لكارثية  �لعقوبات  �أما 
عقوبات،  وهكذ�  �لأوروب���ي،  �لحت��اد  دول  بدعم  �ستحظى  �أنها  �أعتقد  :”ل 
و��سنطن  قبل  م��ن  مو�سكو  �سد  ح��رب  �إع���لن  مبثابة  �ستكون  وق��ع��ت،  �إن 

وحلفاءها«.
و�عترب �أن هذه �لعقوبات “�ستهدد �لأمن �لقومي �لأوروبي، �لذي يتخل�س 
يف �أمن �لطاقة و�سر�يني �حلياة لهذ� �لقطاع �حليوي، �ملمتدة من رو�سيا، 
�ملنظومة  هيكلة  ب��اإع��ادة  مو�سكو  مطالب  يتفهمون  ف��الأوروب��ي��ون  وعموما 

�لأمنية �لأوروبية، لكن هناك �سغوط �أمريكية عليهم«.
ويف حال فر�س عقوبات قا�سية من قبل �أوروبا، كما يرى �مل�ست�سار �لقت�سادي 
�إعادة  مبعنى  ع�سكريا  �ستتحرك  “مو�سكو  ف��اإن  �لرو�سي،  و�ل�سرت�تيجي 
ت�سكيل خريطة �نت�سار �لقوة �ل�سرت�تيجية �لرو�سية �لهجومية و�لردعية، 

بحيث تكون م�سوبة نحو مو�قع حيوية ح�سا�سة يف �أوروبا«.

»عقوبات وا�شعة«
من جانبها، تقول ثريا �لفر� �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية يف جامعة مو�سكو، يف 
لقاء مع موقع “�سكاي نيوز عربية” :”طبعا لن يكون ثمة رد ع�سكري من 
قبل �لغرب على �إعلن بوتن �لعرت�ف بجمهوريتي دونبا�س، و�سيتم عو�س 

ذلك فر�س عقوبات �قت�سادية على مو�سكو وعلى �جلمهوريتني،«.
��سعال  من  �لهدف  �أن  ذل��ك  ن�سبيا،  “مو�سعة  �لعقوبات  تكون  �أن  وتوقعت 

�ستكون هذه �خلطوة م�ساعدة لكنها لن تكون حا�سمة.
 حتى لو �أر�د �لكونغر�س �تخاذ �إجر�ء�ت �أقوى لإقناع �لإد�رة 
بالتحرك، فاإن جمل�س �لنو�ب لن يعود �إىل �لجتماع قبل 
�لإد�رة كل  ذل��ك، متلك  28 فرب�ير)�سباط( وع��لوة على 
�ملعلومات �لتي حتتاجها لتخاذ قر�رها ويجب �أن تتحرك 

عاجًل ل �آجًل.
�أن تركز �لوليات �ملتحدة �لتي تتحرك عرب �لأمم  ويجب 
�مل�ساعد�ت  �ملتحدة ومنظمات �لإغاثة �لإن�سانية على جمع 
ك��ان��ت غالبية  �ل���ف���وري.  ل��ل��ت��وزي��ع  �ل��ي��م��ن  �إىل  و�إي�����س��ال��ه��ا 
�أف�سل  ميلك  �ل��ذي  �حل��دي��دة،  ميناء  عرب  متر  �مل�ساعد�ت 

�ملن�ساآت يف �لبلد، لكن �حلوثيني ي�سيطرون عليه.
وبالنظر �إىل �لحتمال �جلدي ل�سرقة �حلوثيني �مل�ساعد�ت 
و�لتلعب بها و�ل�ستفادة منها، يبقى هذ� �مليناء غري كاف. 

يجب �أن ي�سري ت�سنيف �حلوثيني منظمة �إرهابية جنباً �إىل 
جنب مع قادة منهم على لئحة �لإرهاب ومعاقبتهم ب�سكل 
منا�سب. هذ�ن �مل�سار�ن غري متعار�سني، وعلى �إد�رة بايدن 

�سلوكهما معاً.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ع��ل��ى  �ل��ك��ات��ب،  ت��اب��ع  نف�سه،  �ل��وق��ت  ويف 
بايدن  �إد�رة  وعلى  �ملنطقة.  يف  و�ل�سعودية  �لإم���ار�ت  دع��م 
�حلوثيني،  ���س��د  ج��ه��وده��م��ا  م��و����س��ل��ة  ع��ل��ى  ت�سجيعهما 
�ليمن  �إليها  يحتاج  �ل��ت��ي  �مل�����س��اع��د�ت  ت��وف��ري  يف  ودعمهما 

ب�سدة.
على  �ل�سغط  ي��ح��اول  ق��د  �لكونغر�س  �أن  �لبع�س  يعتقد 
ورغم  �لإره���اب،  لئحة  على  �حلوثيني  لت�سنيف  �لرئي�س 
�أن ترتك  �لكاتب يف  �إيجابية، ي�سكك  �أنها قد تكون خطوة 
ر�سالة وجهها م�سرعون من �حلزبني  �لكثري من �لتاأثري. 

�ل�سلح  �سناعات  قطاعات  و�ستت�سرر  �ملت�سررين«.  �أك��رب  برلني  و�ستكون 
�لعلوم  �أ�ستاذة  ح�سب  �ملرتقبة،  �لعقوبات  من  رو�سيا  يف  و�لف�ساء  و�لطاقة 
من  �لف�ساء  جم��ال  يف  �أج��ه��زة  مو�سكو  ت�ستورد  :”حيث  قائلة  �ل�سيا�سية، 
باملعنى  �ل�سناعة  جم��الت  �أه��م  على  مبا�سر  ب�سكل  يوثر  وه��ذ�  و��سنطن، 

�ل�سرت�تيجي و�لعلمي، وهو قطاع ��ستك�ساف �لف�ساء وغزوه«.
وتابعت: “ويف مو�جهة �سيف �لعقوبات، د�خليا يتم �حلديث يف رو�سيا عن 
�سرورة حتقيق �لكتفاء �لذ�تي وتطوير قطاعات �ل�سناعة و�لزر�عة �أكر 
فاأكر، حيث متلك �لبلد �حتياطات مهولة من �لذهب و�لنفط و�ملعادن، 
للرتبع  يوؤهلها  مبا  �سحيحة،  بطريقة  وتوظيفها  ��ستغللها  يتم  ل  لكن 
جمايل  يف  نف�سها  حب�ست  فمو�سكو  و�ل��ري��ة،  �ل�سناعية  �ل��دول  ه��رم  على 
�سناعات �ل�سلح و�لطاقة، مع �همال بقية �لقطاعات �لنتاجية �حليوية«.

فتيل هذه �لأزمة �أ�سا�سا من قبل �لغرب، �إ�سعاف رو�سيا و�إنهاكها و��ستنز�ف 
قوتها �ملت�ساعدة، ورغم �أن رو�سيا متلك �حتياطيا كبري� جد� من �لذهب 
علمات  تطرح  قد  �لقا�سية  �لعقوبات  لكن  �ل���دولر�ت،  مبليار�ت  و�ملقدر 

��ستفهام حول قدرتها على �ل�سمود �أمامها �إن ��ستمرت ل�سنو�ت عديدة«.

اأوراق القوة الرو�شية
�لفر�،  ت�سرح  كما  �لطاقة،  ورق��ة  �أهمها  قوة  �أور�ق  �ملقابل  لدى مو�سكو يف 
م�سيفة :”وو��سنطن منذ مدة ت�سعى لت�سويق غازها �لأمريكي، ورمبا هذه 
فر�سة لها كي يحل حمل �لغاز �لرو�سي �أوروبيا، لكن هذ� ل يعو�س خ�سارة 
�أوروبا، فالعقوبات و�حلال هذه هي �سيف ذو حدين يوثر على رو�سيا نعم، 
�أوروب��ا وخا�سة دول �سناعية كبرية كاأملانيا،  لكنه �سيوؤثر كذلك �سلبا على 

و�ليمن منق�سم بني �حلوثيني و�حلكومة �ليمنية �ل�سرعية، 
و�أجز�ء �أخرى حتت تاأثري �لقاعدة.

على �مل�ساعد�ت �لإن�سانية �أن ت�سل �إىل جميع هذه �ملناطق. 
مر�فئ  فتح  على  �لأمريكية  �ل�سرت�تيجية  تقوم  �أن  يجب 
عدة، و�إقامة ج�سور برية وجوية لإي�سال �مل�ساعد�ت �إليها. 
م�ساعدة  ب��دل  �ليمنيني  �أرو�ح  �إن��ق��اذ  لأمريكا  ميكن  هكذ� 

منظمة �إرهابية مدعومة من �إير�ن.
على و��سنطن �أي�ساً ت�سجيع �لدول على �مل�ساركة يف موؤمتر 
�ملانحني �ملقبل يف �ل�سويد. ويجب معاجلة �لنق�س �لفوري 

يف �لدعم �ملايل جلهود �لإغاثة.
لتحقيق  �ل���دويل  للمجتمع  فر�سة  �أف�����س��ل  �مل��وؤمت��ر  ي��وف��ر 
ذلك، رغم �سعوبة �ملهمة، و�ملخاوف �مل�سروعة من �لحتيال 

يف برنامج �مل�ساعدة.
من �لبديهي �أن حتاول �لوليات �ملتحدة و�ملجتمع �لدويل 
�لتو�سل �إىل ت�سوية �سيا�سية متفاو�س عليها. لكن طاملا �أن 
ب�سكل  بناءة  حم��ادث��ات  يف  �لن��خ��ر�ط  يرف�سون  �حلوثيني 
نزيه، �سيكون على �سناع �ل�سيا�سة �لأمريكيني �لتعامل مع 

�لأمور كما هي عو�ساً عما يرغبون يف �أن تكون عليه.
وبالن�سبة �إىل �إد�رة بايدن، ميثل �ليمن حتدياً معقد�ً جد�ً، 
لكنه يف �لد�خل ل يعرب عن م�سكلة �سيا�سية، وميكن للإد�رة 
�تخاذ �خلطو�ت �ملذكورة و�حل�سول على دعم �حلزبني يف 

�لكونغر�س.
و�ل�سعودي،  �لإم���ار�ت���ي  �ل��دع��م  ع��ل��ى  و����س��ن��ط��ن  �ستح�سل 
باأ�سكال  ت��دع��م وت��وج��ه  �ل��ت��ي  ب��ذل��ك، وه��ي  �إي����ر�ن  و�ستندد 
قوتهم.  ت�ساوؤل  مع  �لكثري  و�ستخ�سر  �حلوثيني،  خمتلفة 
و�ل�سعب  �ملنطقة  يف  �أ�سدقائها  جانب  �إىل  بوقوفها  لكن 
�ليمني، �ستكون �لوليات �ملتحدة يف موقع �أف�سل للم�ساعدة 

على مو�جهة �لتاأثري �خلبيث لإير�ن فيها. 
لزعزعة  �أد�ة  و�حلوثيني  �ليمن  ��ستخد�م  �إي���ر�ن  تو��سل 
تفر�سها  �لتي  �لهائلة  باملعاناة  تهتم  ول  �ملنطقة،  ��ستقر�ر 
�إي��ر�ن. هذ� هو �لو�قع �لذي على  على �ليمنيني. هذه هي 
�إد�رة بايدن �أل تن�ساه مع مو��سلتها �جلهود �خلطرية وغري 

�حلكيمة للعودة �إىل �لتفاق �لنوي مع �إير�ن.

  تاأثري العقوبات على ال�شعب الرو�شي
�لفر�  ت��رد  للرو�س،  �ليومي  �ملعا�سي  �لو�سع  على  �لعقوبات  تبعات  وح��ول 
:”ل م�سكلة يف توفر �ل�سلع و�ملنتجات و�ملحروقات يف رو�سيا، كونها متوفرة 
فر�س  ح��ال  يف  �مل�سكلة  لكن  �لأ�سا�سية،  �مل��ج��الت  ه��ذه  يف  ذ�ت��ي��ا  ومكتفية 
حيث  �ل��رو���س،  �ملو�طنني  كاهل  على  ثقيلة  �أعباء  خلق  يف  تكمن  �لعقوبات 
�سرتتفع �لأ�سعار ويتف�سى �لغلء، وكعادة كل عقوبات فاملو�طن هو �ملت�سرر 

�لأول و�لأخري«.
جامعة  يف  �لدولية  و�ل��ع��لق��ات  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  �لقناة  عمار  �أم��ا 
عربية”:  نيوز  “�سكاي  موقع  مع  ح��و�ر  يف  فيقول  �لقرم،  يف  �سيفا�ستبول 
“�لتلويح بالعقوبات وحتى �لكارثية منها �لتي ل نعرف مد�ها وجمالتها 
بعد، لن يوؤثر كثري� على مو�سكو، و�أق�سى ما قد يتم هو تعطيل خط �ل�سيل 
�ل�سمايل، وفر�س عقوبات على �أفر�د وهيئات ر�سمية رو�سية، وهذ� ل يوؤثر 
�أور��سية  وع��لق��ات  بد�ئل  لديها  �لتي  رو�سيا،  �قت�ساد  على  خطري  ب�سكل 
و��سعة مع دول متلك �قت�ساد�ت كربى كال�سني و�لهند، �للتني لن تلتزما 

بالعقوبات �لغربية«.
من �سيعاقب يف �لو�قع هي �أوروبا ككل، كما يو�سح �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية 
و�لعلقات �لدولية، متابعا: “فهكذ� عقوبات مفرت�سة على رو�سيا �ست�سبب 
و�لبور�سات  و�ل��ط��اق��ة  �لنفط  ���س��وق  يف  و�رت��ب��اك��ا  دول��ي��ة،  �قت�سادية  �أزم���ة 

�لعاملية، و�رتفاع �أ�سعار �لغاز و�ل�سلع، وهو ما بد�أ بالفعل«.

تريث اأوروبي متوقع
�ستخو�س  وه��ي  �لعقوبات  فر�س  يف  تت�سرع  ل��ن  :”�أوروبا  ي�سيف  ول��ه��ذ�، 
دولة  كل  يف  ذلك  حول  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لنخب  بني  حاميا  نقا�سا 
وعلى م�ستوى �ملنظومة �لأوروبية ككل، فمثل خط �ل�سيل �ل�سمايل بلغت 
كلفة �إجنازه 41 مليار دولر �أمريكي، حتملت �أملانيا �لق�سط �لأكرب منها، 
�لتبعات  خ�سية  خمففة  جزئية  عقوبات  �أوروب���ا  تفر�س  قد  �لأرج��ح  وعلى 

�لقت�سادية �جل�سيمة على �ملنظومة �لأوروبية«.
وحول قدرة رو�سيا على �مت�سا�س �سدمة �لعقوبات �لقادمة، يقول �لقناة 
:”لدى مو�سكو �لقدرة على ذلك، ورئي�س �لوزر�ء �لرو�سي �أعلن عن حزمة 
�إجر�ء�ت ملو�جهة تبعات هذه �لعقوبات، خا�سة و�أن مو�سكو بات لديها جتربة 
يف هذ� �ملجال مع عقوبات 4102، وبات لديها �آليات لكبح مفاعيلها، حيث 
عززت من �سناعاتها يف خمتلف �لقطاعات �لنتاجية و�حليوية، ول �سيما 
�لكبرية،  �جلغر�فية  م�ساحتها  تر�مي  من  م�ستفيدة  و�لغذ�ئية  �لزر�عية 
مبقدورها  فرو�سيا  و�لب�سرية،  �لطبيعية  و�لطاقات  ب��امل��و�رد  غناها  وم��ن 
�لعتماد ذ�تيا على م�سادرها من �لطاقة و�لزر�عة دون �أن تتاأثر بالعقوبات 

�إل قليل«.

�سحف عربية: احلرب يف اأوكراني�...من ب�ردة اإىل ح�رقة •• عوا�صم-وكاالت

قطعت �لأزم���ة �لأوك��ر�ن��ي��ة خطوة 
�مل�سلحة  �مل���و�ج���ه���ة  ن��ح��و  ج���دي���دة 
�ملحتملة بعد قر�ر �لرئي�س �لرو�سي 
ف�����لدمي�����ري ب�����وت�����ني، �لع��������رت�ف 
�نف�ساليتني  منطقتني  با�ستقلل 
يف  ملو�سكو،  مو�ليتني  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 
تكون  �أن  �لكثريون  يخ�سى  خطوة 
�ل�سر�رة �لتي �ستطلق �حلرب على 
�لعامل  �سياغة  ولتعيد  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
�ملحيطني  �إىل  �أوكر�نيا  �سرق  من 
بال�سرق  م��رور�ً  و�لهندي،  �لهادي 
���س��ح��ف عربية  �لأو�����س����ط. ووف����ق 
ك�سفت  �لأرب�����ع�����اء،  �أم�������س  ����س���ادرة 
�أم��ام �جلموح  �لغرب  �لأزم��ة عجز 
�تخاذ  ع����ن  و�ل���ع���ج���ز  �ل����رو�����س����ي، 
على  رد�ً  و���س��ارم  متما�سك  موقف 

�لتهديد�ت �لرو�سية.

�شعقة بوتني
�لأو�سط”،  “�ل�سرق  �سحيفة  ويف 
ق��ال م�����س��اري �ل��ذ�ي��دي، �إن بوتني 

ب������الع������رت�ف  �أوروب��������������ا  “�سعق 
مو�لية  �أوك����ر�ن����ي����ة  مب���ق���اط���ع���ات 
م�ستقلة،  ج���م���ه���وري���ات  مل��و���س��ك��و، 
وكييف تلطم �ل�سدر وت�سق �جليب 
وترفع �ل�سوت، باأن هذ� �لت�سرف 
�نتهاك  ه��و  �لرو�سية  �لقيادة  م��ن 
ومبثابة  �لأوك����ر�ن����ي����ة،  ل��ل�����س��ي��ادة 

�إعلن حرب �سريحة«.
وت���������س����اءل �ل����ك����ات����ب ع�����ن ج�����دوى 
�لقت�سادية  �لعقوبات  م��ن  �مل��زي��د 
رو�سيا  و”�أ�سًل  و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
�أمريكية  ع���ق���وب���ات  ط��ائ��ل��ة  حت���ت 
ف�سل  �إىل  م�������س���ري�ً  وغربية؟”، 
�إي��ر�ن، ورو�سيا بعد  �لعقوبات على 

غزو �سبه جزيرة �لقرم.
مو�جهة  م��ن  يهرب  “�لكل  وت��اب��ع 
�لع�سكري  �ل����رد  وه����ي  �حل��ق��ي��ق��ة، 
و�ل���ت���ح���ال���ف �ل���ف���ع���ل���ي، وم�����ا ع���د� 
�ل��ك��ل��م��ات �ل��ت��ي ف���اه ب��ه��ا ب��اي��دن يف 
موؤمتره، من �أنه “�سيد�فع عن كل 

�إن�س يف دول �لناتو، ل يوجد �سيء 
بوتني  يخ�ساه  �أن  مي��ك��ن  حقيقي 
م�سيفاً  �لرو�سية”،  و�ل����دول����ة 
�حلربني  �إىل  �أي�������س���اً،  رو���س��ي��ا  �أن 
�لعامليتني �لأوىل و�لثانية، ودفعت 
مثل  مثلها  ل��ه��ا  ف��ادح��ة  “�أثماناً 
و�أم��ري��ك��ا.. لكنها مل تفقد  �أوروب���ا 
�خليار�ت  ك��ل  وجت��ري��ب  عزميتها 

مبا فيها �خليار �لع�سكري �ليوم«.

بطر�ض الأكرب املعا�شر
عربية”،  “�إندبندنت  م��وق��ع  ويف 
“بوتني  �إن  خ������وري،  رف���ي���ق  ق����ال 
ف��ع��ل��ه��ا رغ����م ك���ل �ل���ت���ح���ذي���ر�ت له 
وك��ل �حل����و�ر�ت معه. ب��د�ي��ة حرب 
فعلها  �أوك��ر�ن��ي��ا.  على  بالتق�سيط 
من قبل يف جورجيا بالغزو و�سلخ 
و�أو�سيتيا  �أبخازيا،  منطقتي  عنها 
�جل���ن���وب���ي���ة، ث����م �لع��������رت�ف بكل 
منهما جمهورية �سعبية م�ستقلة”، 

م�سيفاً “وفعلها عام 2014 ب�سم 
رو�سيا،  �إىل  �ل���ق���رم  ج���زي���رة  ���س��ب��ه 
منطقة  م���ن  ب��ك��ل  ي��ع��رتف  و�لآن 
يف  دونيت�سك  ومنطقة  لوغان�سك 
�لدونبا�س �لأوكر�نية جمهوريتني 

�سعبيتني م�ستقلتني«.
�سنو�ت  “قبل  �ل��ك��ات��ب  وي�����س��ي��ف 
ي�سميه �خلبري  �ل��ذي  بوتني  �أعلن 
دمي����رتي ���س��امي��ز ب��ط��ر���س �لأك���رب 
�ملعا�سر، �أن دوره هو حتقيق �ملهمة 
للف�ساء  �لتاريخية لرو�سيا مركز�ً 
�لأور����س��ي. وه��ذ� ما ح��اول �لغرب 
جت��اه��ل��ه و�ل��ق��ف��ز م���ن ف��وق��ه على 
�لف�ساء  �إىل  رو���س��ي��ا  ج����ذب  �أم����ل 
�لأوروبي. مل يرد �لغرب �أن ي�سدق 
�أن رو�سيا �لقي�سرية ثم �ل�سيوعية 
�ملو�جه  �لقطب  هي  �لبوتينية  ثم 
�لثانية،  �ل���ق���د����س  ه���ي  لأوروب���������ا، 

وروما �لثالثة«.
“بوتني  �أن  على  �ل��ك��ات��ب،  وُي�����س��دد 

مت�سور�ً  ح�ساباته  �سمن  ت���ورط 
�أنه ي�ستطيع حتمل �لعقوبات. ول 
ب��د ل��ه م��ن �إك��م��ال �ل��غ��زو ع�سكرياً 
�لغزو  مكا�سب  على  �حل�����س��ول  �أو 
�أمريكا  لكن  ب��ه.  �ل��ق��ي��ام  دون  م��ن 
�أك��رب. ل تريد ��ستخد�م  يف ورط��ة 
�أن �ل�سني قادرة  �لقوة، ول جتهل 
مو�جهة  يف  رو�سيا  م�ساعدة  على 
�لعقوبات، ول متلك ترف �لتوجه 
�لأق�سى  �ل�������س���رق  �إىل  ب��ال��ك��ام��ل 
�لهندي  �مل���ح���ي���ط���ني  وم���ن���ط���ق���ة 
ورو�سيا  �ل�سني  ملو�جهة  و�ل��ه��ادي 
من دون �لتورط يف �أوروبا و�ل�سرق 
حل�ساباتها  خ�����لف�����اً  �لأو�������س������ط 

�ل�سرت�تيجية �جلديدة«.

عامل جديد يت�شكل 
�سحيفة  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  وم������ن 
يف  �ل���������س����ع����ودي����ة  “�لريا�س” 
�ساملة  “نظرة  �إن  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا، 

لأو�ساع �لعامل �ليوم، لتك�سف حجم 
�سمة ملزمة  بات  �ل��ذي  �لرتباك 
على  �مل��ع��ا���س��ر،  �ل�سيا�سي  ل��ل��و�ق��ع 
�إب��ان �حلرب  �لو�سع  �لنقي�س من 
�ل���ب���اردة وم��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د تفكك 
�ملع�سكر  وزو�ل  �ل�سوفيتي  �لحت��اد 
“�أزمة  �أن  وت��اب��ع��ت  �ل�����س��ي��وع��ي«. 
عن  �لغربي  �لعجز  ع��رت  �أوكر�نيا 
ومنت  �لرو�سي،  �جلموح  مو�جهة 
�ملتناق�سة  �لأمريكية  �لت�سريحات 
ي�سمى  �ل��ذي  �لهائل  �لرتباك  عن 
و�لعجز  و�لتيه  و��سنطن،  �سيا�سة 
عن �تخاذ موقف متما�سك و�سارم 
�لرو�سية،  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ع��ل��ى  رد�ً 
�عرت�فها  مو�سكو  �إع��لن  و�آخ��ره��ا 
ولوغان�سك  دونيت�سك  با�ستقلل 
يناظره  وهو عجز  �أوكر�نيا،  �سرق 
�إير�ن،  مع  �ملريبة  �لرت�خي  حالة 
�مل���ه���ادن للنظام  �ل��غ��رب��ي  و�مل���وق���ف 
�لإير�ين رغم تناق�س �سلوكه �لتام 
مع كل �لقيم و�ملبادئ �لدولية �لتي 
ل���و�ء حمايتها  �ل��غ��رب  ه��ذ�  يحمل 

و�ملنافحة عنها«.
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عربي ودويل

النزاعات  ت�شوية  تتم 
بني  ال�����ش��ني  ب��ح��ر  يف 
ال���ق���وى ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال��ي��وم على  احل��ال��ي��ة 
ت�شلح  ���ش��ب��اق  خلفية 
اإن  م��ع��ريف.  وت��ط��وي��ق 
عن  ال�شيني  الك�شف 
�شرعة  تفوق  �شواريخ 
ال�شوت يزيد من تاأجيج 
ال����ت����وت����رات وي��ط��ل��ق 
لإتقان  �شاماًل  �شباًقا 

هذه التكنولوجيا.

•• الفجر -األك�صندر ت�صا  
ترجمة خرية ال�صيباين

التطوير  هذا  ي�أتي 
التي  ل��ل�����س��واري��خ 
�سرعة  �سرعته�  تفوق 
�سي�ق  يف  ال�����س��وت 
ت�سلح  ل�سب�ق  متوتر 
اآ���س��ي��� يف  وحت���ل��ف 

حتليل

منوذج �ساروخ تفوق �سرعته �سرعة �ل�سوت مت عر�سه خلل عر�س جوي يف ت�سوهاي

�لوليات �ملتحدة دخلت �ل�سباق

حرب معرفية اأي�شا:

�سواريخ ال�سني االأ�سرع من ال�سوت: نحو ت�أثر �سبوتنيك جديد؟
يبدو اأن حروب النجوم اجلديدة قد بداأت، والأدوار معكو�شة هذه املرة

يف  �ل�سيني  �ل��ت��ق��دم  �كت�ساف  ويلعب 
�لكهربائية  �ل�سدمة  دور  �ملجال  ه��ذ� 
ا  للإد�رة �لأمريكية، �لتي �سرعت �أي�سً

يف خو�س �ل�سباق.

تكنولوجيا مرغوبة
   يف �أغ�سط�س �ملا�سي، �ختربت �ل�سني 
�سرعته  تفوق  �مل��دى  طويل  ���س��اروًخ��ا 
���س��رع��ة �ل�����س��وت ق����ادًر� ع��ل��ى �ل����دور�ن 
ح����ول �ل���ع���امل ب��خ��م�����س م����ر�ت �سرعة 
حربي  ر�أ����س  حمل  خيار  م��ع  �ل�سوت، 
ي��ط��رح م�ساكل خطرية  ن���ووي. وه���ذ� 
�لنوع  ه����ذ�  لأن  �مل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 
كونه  �إىل  بالإ�سافة  �ل�����س��و�ري��خ،  م��ن 
�ع���رت�����س���ه، يجعل  �أك����ر ���س��ع��وب��ة يف 
�مل�سادة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل  �لزمن  عليها  عفا  قد  لل�سو�ريخ 
ح��د م��ا، علما �أن ه��ذه �لخ���رية تتجه 
�لأ�����س����رع  “�لطريق  �ل�������س���م���ال  ن���ح���و 
بالن�سبة ل�ساروخ تقليدي يتم �إطلقه 
ميكن  ذل������ك،  وم�����ع  �ل�سني”.  م����ن 
ل��ه��ذ� �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن �ل�سو�ريخ 
�أن مي��ر ب��ال��ف��ع��ل ع��رب �جل���ن���وب، فوق 
�ل��ق��ارة �لقطبية �جل��ن��وب��ي��ة.    ورغم 
ب�سدة  مهتمة  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن 
منذ  �ل�سوت  من  �لأ�سرع  بتكنولوجيا 
فرتة طويلة، فاإن �ل�سني تتقدم بن�سق 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  م��ن  بكثري  �أ���س��رع 
ووفًقا للجرن�ل �لأمريكي جون هينت، 
هذ�  لتكنولوجيا  �ل�سني  تطوير  ف��اإن 
حني  يف  “مذهًل”،  �سيكون  �ل�سلح 
�سيتباطاأ  �ملتحدة  �لوليات  تطوير  �أن 
ب�سبب بريوقر�طية “عنيفة«.    ياأتي 
تفوق  �لتي  لل�سو�ريخ  �لتطوير  ه��ذ� 
�سياق  يف  �ل�������س���وت  ���س��رع��ة  ���س��رع��ت��ه��ا 
متوتر ل�سباق ت�سلح وحتالف يف �آ�سيا. 

ت��رتدد كوريا �جلنوبية  �ل��و�ق��ع، ل  يف 
وتايو�ن  و�أ�سرت�ليا  و�لهند  و�ليابان 
�ل��ق��وة، مثل جتربة �ساروخ  �إظ��ه��ار  يف 
�أوكو�س  حت��ال��ف  �أو  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
بني �أ�سرت�ليا و�لوليات �ملتحدة، على 

�سبيل �ملثال ل �حل�سر.
    بالطبع، ل ُت�ستبعد �ل�سني وكوريا 
يجمعهما  ي��ع��د  مل  ول��ئ��ن  �ل�سمالية. 
فاإنهما  �لأي��دي��ول��وج��ي ح��ًق��ا،  �حل��ل��ف 
ل��وج��ود �لوليات  م��ع ذل���ك م��ع��ادي��ان 
�مل��ت��ح��دة يف �مل��ن��ط��ق��ة. ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
رغم  �ل�سمالية،  ك��وري��ا  تو��سل  ذل��ك، 
كل �ل�سعاب، تطوير بر�جمها �لنووية 
�سرعتها  ت��ف��وق  �ل��ت��ي  و�ل�����س��اروخ��ي��ة 

�سرعة �ل�سوت.

ا�شرتاتيجية �شينية
 وا�شعة النطاق

ت�سارك  �لت�سلح،  �سباق  ج��ان��ب  �إىل     
ناجحة  م��ع��رف��ي��ة  ح����رب  يف  �ل�����س��ني 
من  يت�سح  ك��م��ا  �أم��ري��ك��ا  ���س��د  للغاية 
نتائج �سباك �لتذ�كر للفيلم �ل�سيني، 
ت�سانغجني”.  ب����ح����رية  “معركة 

•• كييف-وكاالت

ع�سكرية  عملية  رو�سيا  �إط���لق  م��ع 
�ساملة يف �لأر��سي �لأوكر�نية �سباح  
�أم�س �خلمي�س بعد وقت ق�سري من 
�إع�����لن �ل��رئ��ي�����س ف���لدمي���ري بوتن 
نيوز  “�سكاي  عن ذلك، ر�سد موقع 
�ل��ت��ي طغت  ح��ال��ة �خل���وف  عربية” 
على �ملو�طنني و�ملقيمني يف �أوكر�نيا، 

وخا�سة يف �لعا�سمة كييف.
ويف �لعا�سمة كييف، �متدت طو�بري 
�لوقود  حم���ط���ات  �أم������ام  �ل�������س���ي���ار�ت 
وكذلك طو�بري �ل�سكان �أمام مر�كز 
�ل��ت�����س��وق �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف ���س��ت��ى �مل���دن 
م�سهد   يف  �لأوك����ر�ن����ي����ة،  و�ل���ب���ل���د�ت 
يخت�سر ما حتمله �حلروب عادة من 
دمار وخر�ب وغلء يطال بالدرجة 

�لأوىل �ملدنيني.
وي��خ�����س��ى �ل�����س��ك��ان ه��ن��ا م���ن تدهور 
�لأو������س�����اع وح������دوث ن��ق�����س ح����اد يف 
�لغذ�ئية  و�مل�����و�د  و�لأدوي������ة  �ل�����س��ل��ع 

و�لطبية، وتعطل توريد�تها.
�لتون�سية،  �ملاج�ستري  طالبة  وتقول 
دنيربو،  م��دي��ن��ة  يف  �ملقيمة  ���س��ف��اء، 
�ل��ت��ي ي��ب��ل��غ ع���دد ���س��ك��ان��ه��ا �أك����ر من 

�ستمنع �إعادة �لتوحيد مع تايو�ن.

رد فعل اأمريكي
ا على  �أي�سً �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعمل     
ت���ط���وي���ر ح�����ل ه���ج���وم���ي م�����ن خ���لل 
بد�ية  م��ن��ذ  �لخ���ت���ب���ار�ت  م�����س��اع��ف��ة 
بد�أت  و�ل��ت��ي   ،2022 �مل��ال��ي��ة  �ل�سنة 
ويربط      .2021 �أك���ت���وب���ر   1 يف 
�إي����ه م��ي��ل��ل��ر، رئي�س  �جل�����رن�ل م����ارك 
هيئة �لأركان �مل�سرتكة، �أحدث جتربة 
���س��اروخ��ي��ة ت��ف��وق ���س��رع��ة �ل�����س��وت يف 
وي�سري  �ل�سني ب� “تاأثري �سبوتنيك”. 
على  �ل�سباق  بد�ية  �إىل  �مل�سطلح  هذ� 
�لتفوق يف �لف�ساء بعد �إر�سال �جل�سم 
�لحت����اد  ق��ب��ل  م���ن  �مل�����د�ر  �إىل  �لأول 

�ل�سوفياتي.
   �لو�سع �حلايل م�سابه جًد�، لأنه كما 
�للحاق  حتقيق  ف��اإن   ،1957 ع��ام  يف 
بالركب، ل يت�سبب يف �إن�ساء وكالة نا�سا، 
�إب��ر�م عقد لتطوير حل دفاعي  ولكن 
لل�سو�ريخ �لتي تفوق �سرعتها �سرعة 
لوكهيد  �سركات  و��ستجابت  �ل�سوت. 
جرومان  ون��ورث��روب  وريثيون  مارتن 

�أعنف  �إح����دى  �لفيلم  ه���ذ�  ي�سرتجع 
�لوليات  لها  تعر�ست  �لتي  �ل��ه��ز�ئ��م 
�أثناء  �ل��ع�����س��ري��ن  �ل���ق���رن  يف  �مل��ت��ح��دة 
�أو�ئ���ل خم�سينات  �ل��ك��وري��ة يف  �حل���رب 
�ل��ق��رن �مل��ا���س��ي، ومي��ج��د ه���ذ� �لفيلم 
�جلرن�ل  من  وي�سخر  �ل�سينية  �لقوة 
ماك �آرثر، بطل حرب �ملحيط �لهادئ. 
ويبدو �أن جناح مثل هذ� �لفيلم موؤ�سر 
جيد على حتول منوذجي فيما يتعلق 
�ل�سيني  �ل�����س��ي��وع��ي  �حل����زب  ب��ت�����س��ور 
للحرب. �إذ� كان �حلزب يعترب �حلرب 
يف �ل�����س��اب��ق ع��ام��ًل م��ن ع��و�م��ل عدم 
�لآن  متجيدها  يتم  فانه  �ل�ستقر�ر، 
�أنها و�سيلة  �إليها على  لأنه بات ُينظر 
لك��ت�����س��اب �ل����ق����وة.    مت��ار���س �ل�سني 
ح�ساًر� معرفًيا قوًيا على �سكانها من 
خلل �ملوؤثرين على و�سائل �لتو��سل 
عليهم  ي��ط��ل��ق  �ل����ذي����ن  �لج���ت���م���اع���ي 
“�ملعجبون �لع�سكريون”. يروج هوؤلء 
�لع�سكرية  �ل�سلطة  ل��ق��وة  �مل���وؤث���رون 
�ل�سينية وقدر�تها على �لتدخل، مثل 
يهدد  �ل���ذي  ب��اوج��ي،  وق��ان��ون  �سيا�سة 
�لبلد  �إذ� كانت  �ليابان بهجوم نووي 

�لأبو�ب،  مفتوحة  �ل�سوبرماركيتات 
فهي  و�لبنوك  و�ملطاعم  �ملقاهي  �أما 
�لنا�س  من  طو�بري  �أن  رغ��م  مغلقة، 
لكن  �أم��و�ل��ه��ا  ل�سحب  �أم��ام��ه��ا  تقف 

دون جدوى فهي مقفلة«.
�لغذ�ئية  و�مل����و�د  “�ل�سلع  وت��اب��ع��ت: 
تخزين  هناك عمليات  لكن  متوفرة 
ك��ب��ري ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل �ل���ن���ا����س، حيث 

و�سط  ���س��رق  يف  وت��ق��ع  ن�سمة  مليون 
�أوكر�نيا ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
�إن �ملدينة �لتي تعي�س فيها تعر�ست 

للق�سف ثلث مر�ت منذ �ل�سباح.
�ل�سلطات  “طلبت  �سفاء:  و�أ�سافت 
و�لطعام  �ل���������س����ر�ب  ت���خ���زي���ن  م���ن���ا 
ب�سكل  و�ملدينة  �لبيوت،  يف  و�لبقاء 
عام تبدو كمدينة �أ�سباح حيث فقط 

60 مليون دولر.     للمناق�سة �لبالغة 
�ل�سينية  �ل��ت��ج��رب��ة  ع��ن  �لإع����لن  �إن 
و�لو�سع �جليو�سيا�سي يف بحر �ل�سني، 
ي�سمحان للجي�س �لأمريكي بال�سغط 
م��ن �أج���ل زي����ادة م��ي��ز�ن��ي��ة �ل��دف��اع مع 
يف  �لأخ�������رية  �أن  رغ����م  ب����اي����دن،  �إد�رة 
لل�سرت�تيجية  م���ر�ج���ع���ة  خ�������س���م 
يعار�سون  �لليرب�ليني  و�أن  �لنووية، 
ت��خ�����س��ي�����س م������و�رد �إ����س���اف���ي���ة.    من 
�مليز�نيات،  يف  �ل���زي���ادة  مت��ري��ر  �أج����ل 
نف�سه،  �ل���وق���ت  يف  ت���ط���وي���ر،  ُي���ق���رتح 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  جت��اري��ة  حللول 
�لأ���س��رع م��ن �ل�����س��وت. وي��وؤك��د قانون 
�لذي   ،2022 �لدفاعي لعام  �لإنفاق 
دي�سمرب،  يف  �لكوجنر�س  عليه  �سادق 
وميثل 768.2 مليون دولر، �هتمام 
حيث  �لتكنولوجيا،  ب��ه��ذه  و����س��ن��ط��ن 
لعام  �لأ�سا�سية  معركتها  منها  جتعل 
�لنجوم  ح��روب  �أن  يبدو       .2022
و�لأدو�ر معكو�سة  بد�أت،  �جلديدة قد 
�لوليات  �بتلعت  ل��ق��د   ... �مل���رة  ه���ذه 
�أن  ويبقى  �ل�سيني،  �ل��ّط��ع��م  �مل��ت��ح��دة 

نرى متى �ستتخل�س منه؟

�سحها،  �أو  نفادها  من  خ�سية  هناك 
و�أنا �لآن متجهة نحو �ل�سوبرماركت 
كي �أت�سوق ما �أحتاجه، حيث �ل�سو�رع 

�سبه فارغة وب�سكل خميف«.
�لعلمي،  و�ئ����ل  ي��ق��ول  م���ن ج��ه��ت��ه، 
بال�ساأن  �ملخت�س  و�مل��ح��ل��ل  �ل��ب��اح��ث 
�لعا�سمة  يف  و�مل��ق��ي��م  �لأوك���������ر�ين، 
عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  كييف 

�أقله  �ل�سلع كثري�  �أ�سعار  “مل تتغري 
للتو،  ب��د�أت  فاحلرب  �للحظة،  حتى 
حيث قبل قليل ذهبت زوجتي ل�سوبر 
�لعا�سمة  �أح���ي���اء  �أح�����د  يف  م���ارك���ت 
�لنا�س  �إق��ب��ال  �أن  ولح��ظ��ت  ك��ي��ي��ف، 
ع��ل��ى �ل��ت��ب�����س��ع و�ل��ت�����س��وق �أك����رب من 
“زوجته”  “لكنها  و�أ�ساف:  �ملعتاد«. 
�أن����ه ل وجود  �أك�����دت يل رغ���م ذل���ك 
�أو �زدح��ام كبري، وه��ذ� رمبا  لتد�فع 
ب�سبب �أن �حلي �لذي ن�سكن فيه غري 
�لآن  وحتى  كغريه،  بال�سكان  مكتظ 
ميكن �لقول �أنه ل وجود ل�ستغلل 
�ل��ظ��روف لرفع �لأ���س��ع��ار ول �سح يف 
“ت�سود  �لعلمي:  وي�سيف  �مل���و�د«. 
ح�����ال ك���ب���رية م����ن �ل���ه���ل���ع و�خل�����وف 
�أوكر�نيا،  يف  �ل��ن��ا���س  ب��ني  �ل�����س��دي��د 
حقيقية  ح���رب  ع��ن  ن��ت��ح��دث  فنحن 
فاأنا  �لأ���س��و�أ،  يخ�سون  وه��م  وو��سعة 
�ملنزل  ن��اف��ذة  �أن��ظ��ر م��ن  م��ث��ل  �لآن 
�لأوكر�نيون  �ملو�طنون  يظهر  حيث 
ك��م��ا و�أن���ه���م م�����س��اف��رون ع��ل��ى عجل 
ي��ح��م��ل��ون ح��ق��ائ��ب��ه��م، ويبدو  ح��ي��ث 
كبرية  ن��زوح  حركة  ثمة  �أن  و��سحا 
من �لعا�سمة نحو مناطق �أخرى قد 

تكون �آمنة«.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• جرميي غالون

تنوي  �لدبلوما�سي،  �مل�ستوى  على  مقنع  غ��ري      
م�ساحلها  ع����ن  �ل�����دف�����اع  �مل���ق���اب���ل  يف  ب���روك�������س���ل 
�جلديدة  “�أ�سلحتها”  على  ويجب  �لقت�سادية. 

نيل مو�فقة �ل�سبعة و�لع�سرين.
   لأن���ه���ا جت������ر�أت ع��ل��ى �لن�����س��ح��اب م���ن منتدى 
�ل�سيني  ط����رو�دة  ح�سان   ،”1  +  17“ �ل��ت��ع��اون 
مكتب  بافتتاح  و�ل�سماح  �أوروب���ا،  و�سرق  و�سط  يف 
متثيلي لتايو�ن يف فيلنيو�س، تدفع ليتو�نيا ثمناً 
باهظاً. بد�أت بكني باإغلق �سوقها �أمام �ل�سادر�ت 
�ل�سيء  بفعل  �ل�سيني  �لنظام  ثم هدد  �لليتو�نية، 
نف�سه مع جميع �ل�سركات �لأوروبية �لتي �حتفظت 
توريد  و����س��ل��ت  �أو  ل��ي��ت��و�ن��ي��ا  يف  �إن���ت���اج  مب���و�ق���ع 
�إمد�د�تها من هناك. ومن خلل مهاجمة �سلمة 
�ل�سوق �ملوحدة، فاإن �قت�ساد دولة ع�سو يف �لحتاد 
�إىل  �ل�سينيون  �ل��ق��ادة  ي�سعى  �ل��ذي  �لأوروب���ي هو 

خنقه.

اداة قّوة
   يف وقت ترتبط فيه �لديناميكيات �جليو�سيا�سية 
باأن  بكني  ت��ذّك��رن��ا  وث��ي��ًق��ا،  �رت��ب��اًط��ا  و�لقت�سادية 
�ل�سيا�سات �لتجارية هي، �أكر من �أي وقت م�سى، 
ومل  مت��اًم��ا،  ذل��ك  �لكرملني  فهم  لقد  ق���وة.  �أد�ة 
بقطع  بالتهديد  �لأوروب���ي���ني  ت��خ��وي��ف  يف  ي���رتدد 
ا عندما  �أي�سً حنفية �لغاز. لكن حليفنا �لأمريكي 
ي�ستخدم قو�نينه خارج �حلدود �لإقليمية لفر�س 
�أثناء  �حل��ال  ك��ان  كما  �أو،  �سركاتنا  على  عقوبات 
عليها  جمركية  تعريفات  يفر�س  تر�مب،  رئا�سة 
قو�عد  �ل��دول��ي��ة.  �ل��ت��ج��ارة  ق��و�ع��د  جميع  تنتهك 
�لتجارة  ملنظمة  و�ل��د�ئ��م  �لعميق  �ل�سعف  ي���وؤدي 

�لعاملية �إىل زيادة �سعوبة �إنفاذها.
   ويف �سياق “ع�سكرة” �لتجارة �لدولية، هل يقف 
�لحتاد �لأوروبي مكتوف �لأيدي؟ بالتاأكيد ل. �إذ� 
كان من �ملمكن يف كثري من �لأحيان �تهام بروك�سل 
على  وج���ر�أة  ��سرت�تيجية  روؤي���ة  �إىل  تفتقر  باأنها 
يف  �حل��ال  ه��و  لي�س  فهذ�  �لدبلوما�سي،  �مل�ستوى 
�سهًر�  �لثمانية ع�سر  �لتجارية. على مد�ر  �لأمور 
�ملا�سية، طورت �ملفو�سية �لأوروبية �سل�سلة كاملة 
�لأوروبي  �لربملان  �عتمدها  �إذ�  �لتي،  �لأدو�ت  من 
حماية  �ملمكن  من  �ستجعل  و�لع�سرون،  و�ل�سبعة 

مو�طنينا و�سركاتنا ب�سكل �أف�سل.

اللعب على قدم امل�شاواة
   هذ� هو �حلال ب�سكل خا�س يف حالة �أد�ة مكافحة 
�ل�سركات  ح��م��اي��ة  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  �لإك��������ر�ه، 
�أو �ل����دول �لأوروب����ي����ة، م��ث��ل ل��ي��ت��و�ن��ي��ا �ل��ي��وم، من 

ق��ب��ل قوى  �ل��ت��ع��ر���س للرتهيب �لق��ت�����س��ادي م��ن 
�لتاأكد من  �ملفو�سية �لوروبية  �أخ��رى. كما تريد 
لي�ست �سحية  و�ل�سغرى،  �لكربى  موؤ�س�ساتنا،  �أن 
�قرتحت  �ل�سدد،  هذ�  ويف  �لعادلة.  غري  �ملناف�سة 
تقييد، �أو حتى منع، �لو�سول �إىل �لأ�سو�ق �لعامة 
�لتي ل تفتح  �لبلد�ن �لخ��رى  �لأوروب��ي��ة جلميع 
�أ�سو�قها لنا. ويف منطق مماثل، طورت �أد�ة تهدف 
�إىل �لهجوم �ملبا�سر على �لدول �لتي، مثل �ل�سني، 
يف  ح�ستها  لتعزيز  كبري  ب�سكل  �سركاتها  ت��دع��م 
�ل�سوق يف �أوروبا، �أو حتى �ل�سيطرة على �سركاتنا.

�لأوروب���ي  يعيد �لحت���اد  �أك��ر منهجية،  ب�سكل     
جعلها  �أج���ل  م��ن  �ل��ت��ج��اري��ة  �سيا�سته  يف  �لتفكري 
لقد  و�ملناخية.  �ل�سناعية  تتما�سى مع طموحاتنا 
مطالبة  ميكننا  ل  �أن���ه  �أخ�����رًي�  ب��روك�����س��ل  �أدرك�����ت 
�سارمة  ملعايري  بالمتثال  ومز�رعينا  �سناعاتنا 
ب�سكل م��ت��ز�ي��د م��ع ت��رك��ه��م م��ن��زوع��ي �ل�����س��لح يف 
مبعايري  �ل��ع��امل  م��ن  م��ن��اط��ق  مناف�سة  م��و�ج��ه��ة 
خمتلفة. ومن هذ� �ملنظور، مت ت�سميم �آلية تعديل 
حدود �لكربون ملعاقبة �لو�رد�ت من �لبلد�ن �لتي 

ل حترتم نف�س �ملعايري �لبيئية مثل �أوروبا.

دور فرن�شا
   ومن خلل و�سع �عتماد هذه �لأدو�ت �لتجارية 
�لأوروب����ي،  ل��لحت��اد  رئا�ستها  �أول��وي��ات  �سميم  يف 
تقوم فرن�سا مبغامرة �سجاعة وحمفوفة باملخاطر 

ولكنها �أ�سا�سية.
   �سجاعة، لأن �ل�سيا�سات �لتجارية تقنية ومعقدة، 
ونظًر� لأن  وبكلمة و�حدة �إل �أنها غري “مثرية”. 
ا تلك �ملنظمة �لكبرية  �أي�سً �لحت��اد �لأوروب��ي هو 
�سعور  �أي  م��ن  يائ�س  ب�سكل  خالية  ت���ز�ل  ل  �ل��ت��ي 
على  ق���ادرة  تكن  مل  �لآن  حتى  فاإنها  بالت�سويق، 

“بيع” هذه �لإجر�ء�ت ملو�طنيها.
   حمفوفة باملخاطر، لأنه يف �حتاد �لدولة-�لّمة 
�ملفو�سية  تقرتح  �لأوروب����ي،  �لحت���اد  يبقى  �ل��ذي 
�ستو�جه  �لتي  هي  �لآن  فرن�سا  ف��اإن  لذلك  فقط. 
�ملهمة �ل�سعبة �ملتمثلة يف �إقناع �لربملان �لأوروبي 

و�لدول �لأع�ساء �لأخرى بتبني هذه �لأدو�ت.
لن  قوية،  �سيا�سة جتارية  ب��دون  لأن��ه  �أ�سا�سية،     
�أك��ر من جم��رد طموح  �أوروب���ا ذ�ت �ل�سيادة  تظل 

خاٍل من �أي و�قع.
�لفرن�سي يف  �لرئي�س  �إذ� جنح  �أن��ه  �ملفارقة هي     
تبني �أدو�ت �لدفاع �لتجاري هذه، فمن �ملحتمل �أن 
يكون ذلك �أحد �أعظم �إجناز�ت �لرئا�سة �لفرن�سية 
ا و�ح���دة م��ن تلك  �أي�سً ل��لحت��اد �لأوروب����ي، ولكن 
�أقل  �لفرن�سيون  �لناخبون  �سيمنحه  ب�سببها  �لتي 

قدر من �لثقة يف �أبريل �ملقبل.
ترجمة خرية �ل�سيباين

اأوروب�, اآلة احلرب هذه ... التج�رية...!

*متخ�س�س يف �ل�سوؤون �لأوروبية. �ملدير �لعام لأوروبا يف مكتب �ل�ست�سار�ت �جليو�سيا�سية 
�ل�سيا�سية  �لعلوم  �لق�سايا �لدولية يف معهد  ا بتدري�س  �أي�سً �أ�سو�سيت�س، ويقوم  ماكلرتي 

�سه�دات من قلب اأوكراني�.. طوابر الوقود واخلبز يف كل مك�ن
الرئي�س االأوكراين: رو�سي� 

تت�سرف مثل “اأمل�ني� الن�زية« 
•• كييف-اأ ف ب

فولودميري  �لأوك��ر�ين  �لرئي�س  �سّبه 
�أم�������س �خل��م��ي�����س �لغزو  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  
“�أملانيا  ب��اأف��ع��ال  لأوك��ر�ن��ي��ا  �ل��رو���س��ي 
�لعاملية  �حل������رب  خ�����لل  �لنازية” 

�لثانية.
“هاجمت رو�سيا  وقال على في�سبوك 
�نتحارية  وبطريقة  بجنب  �أوك��ر�ن��ي��ا 
كما فعلت �أملانيا �لنازية خلل �حلرب 
�إىل  �ل��رو���س  ودع���ا  �ل��ث��ان��ي��ة«.  �لعاملية 
“�خلروج” �إىل �ل�سو�رع “للحتجاج 
على هذه �حلرب«. وح�ّس زيلين�سكي 
�لأوك����ر�ن����ي����ني ع��ل��ى �لن�������س���م���ام �إىل 

وحد�ت �لدفاع عن �لأر��سي.
�لذين  �أول���ئ���ك  ع��ل��ى  “ينبغي  وق����ال 
و�لقادرين  �ل��ق��ت��ال  يف  خ���ربة  ل��دي��ه��م 
عن  �ل�����دف�����اع  �إىل  �لن�������س���م���ام  ع���ل���ى 
�لتجنيد  �إىل مر�كز  �لتقدم  �أوكر�نيا، 
�لرئي�س  و�أطلق  �لد�خلية«.  وز�رة  يف 
�أم�س  ب���وت���ني  ف����لدمي����ري  �ل���رو����س���ي 
�أوكر�نيا ف�سّن  �خلمي�س هجوًما على 
�سربات جوية ودخلت قو�ت برية من 
كل �جلو�نب �إىل �لأر��سي �لأوكر�نية، 
وحتدثت كييف بعد �ساعات فقط عن 
قتيًل،   50 جت���اوزت  �أول��ي��ة  ح�سيلة 

بينهم �أكر من 20 مدنًيا.

 �سي اإن اإن: غزو رو�سيً� 
الأوكراني� �سيهز اأمريك� والع�مل

•• وا�صنطن-وكاالت:

�إن �سدى �لهجوم �لرو�سي �سيرتدد �إىل ما  �لأمريكية،  �إن”  �إن  “�سي  قالت �سبكة 
هو �أبعد من رو�سيا وجارتها �لدميقر�طية. و�سترتتب على �لهجوم وفق �ل�سبكة، 
�لأمريكيني  على  �أ���س��ًل،  �ملرتفعة  �لغاز  �أ�سعار  يف  موؤملة  �رتفاعات  ت�سمل  عو�قب 
ي��وؤدي ذلك �إىل  �لذين يكافحون للخروج من جائحة حتدث مرة يف �لقرن. وقد 
�إح��ي��اء �حل��رب �ل��ب��اردة �لتي ب��دت ذ�ت ي��وم م��ن بقايا �ل��ت��اري��خ، م��ا يخلق مو�جهة 
�لعامل.  يف  نوويتني  قوتني  �أك��رب  ورو�سيا،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  خطرية  جديدة 
و�سيك�سف �لرئي�س جو بايدن �لنقاب عن جمموعة عقوبات �أكر ق�سوة على رو�سيا 
م�ست�سار  �أنطون غري�ت�سينكو،  وق��ال  �ليوم.  وقت لحق  �لأم��ة يف  يخاطب  عندما 
يف �إ�سارة �إىل �ل�سربات  وزير �لد�خلية �لأوك��ر�ين، لل�سحفيني �إن “�لغزو بد�أ” ، 
�ل�ساروخية على �ملطار�ت و�ملقر�ت �لع�سكرية يف كييف، حيث �سهدت فرق �سي �إن 
�إن، على �لأر�س �نفجار�ت ونري�ن مدفعية يف �أماكن �أخرى يف بد�ية هجوم. وحذرت 
�لوليات �ملتحدة من ت�سبب �ل�سر�ع يف مقتل �آلف �ملدنيني. وب�سرف �لنظر عن 
�لتحدي �لذي يو�جه �لنظام �لعاملي �لذي تقوده �لوليات �ملتحدة وما كان ُيعرف 
خلفاً  �أنهم،  رغ��م  �لهجوم،  ه��ذ�  ثمن  �لأمريكيون  �سيدفع  �حل��ر،  بالعامل  �سابًقا 
ل�سعب �أوكر�نيا، ل يتعر�سون للنري�ن. من �ملوؤكد �أن �أ�سعار �لغاز �سرتتفع بالتو�زي 
100 دولر للربميل مبجرد بد�ية �لهجوم  �لنفط  �إذ جتاوز �سعر  مع �لت�سخم، 
تابعة  كانت  �لتي  �ل��دول  بان�سحاب  يطالب  ك��ان  بوتني  �أن  ومب��ا  تقريًبا.  �لرو�سي 
للحتاد �ل�سوفياتي من حلف ناتو، فاإنها �أزمة �أمريكا �أي�ساً. ورغم �أن و��سنطن لن 
تر�سل قو�ت ملحاربة رو�سيا مبا�سرة يف �أوكر�نيا، غري �لع�سو يف ناتو، فاإن من �سبه 
�ملوؤكد �أنها �ست�سطر �إىل �إعادة قو�تها لدعم حلفائها �لأوروبيني �إىل �لقو�عد �لتي 
و�إ�ستونيا  �لبلطيق لتفيا، وليتو�نيا،  30 عاماً. وتبدو دول  بد�أو� يغادرونها منذ 
معر�سة للخطر، وعلى عك�س �أوكر�نيا، فهي دول �أع�ساء يف ناتو وتلتزم �لوليات 
�ملتحدة بالدفاع عنها. وهناك �أي�سا �حتمال مترد متوله رو�سيا يف �أوكر�نيا، 

ما يزيد خطر ن�سوب حرب جديدة بالوكالة، بني و��سنطن، ومو�سكو.
 

االأمم املتحدة حتّذر من خطر ع�ملي ب�سبب اأزمة اأوكراني�
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�ع��ت��رب �لأم����ني �ل��ع��ام ل����لأمم �مل��ت��ح��دة �أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س �أم���ام 
�جلمعية �لعامة للمنظمة �لدولية �أّن �لعامل يو�جه “حلظة خطر” 
ب�سبب �لأزم����ة �ل��ر�ه��ن��ة ب��ني رو���س��ي��ا و�ل��غ��رب ب�����س��اأن �أوك��ر�ن��ي��ا �لتي 
�أر��سيها.  من  �لرو�سية  �لقو�ت  بان�سحاب  �لجتماع  خلل  طالبت 
توما�س- ليند�  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �لأمريكية  �ل�سفرية  وح���ّذرت 

“�أزمة  �أّن �لنز�ع بني رو�سيا و�أوكر�نيا قد يوؤّدي �إىل  غرينفيلد من 
لجئني جديدة” مع “ما ي�سل �إىل خم�سة مليني �سخ�س �إ�سايف 
ي�سّمى  مبا  �لع���رت�ف  رو�سيا  “قر�ر  �أّن  غوتريي�س  ور�أى  مهّجر«. 
+��ستقلل+ منطقَتي دونيت�سك ولوغان�سك - وما تبعه - هو �نتهاك 
لوحدة �أر��سي �أوكر�نيا و�سيادتها ويتعار�س مع مبادئ ميثاق �لأمم 

كوليبا  دميرتو  �أوكر�نيا  خارجية  وزي��ر  �أك��د  جانبه،  من  �ملتحدة«. 
�لذي �ألقى كلمة �أي�ساً، �أّن �أوكر�نيا ل ت�سّكل تهديد�ً لرو�سيا. وقال �إن 
“�وكر�نيا مل تخطط ول تخطط لأي عملية ع�سكرية يف دونبا�س”، 
“بد�ية  �أّن  �أوك��ر�ن��ي��ا. وح���ّذر كوليبا م��ن  ���س��رق  �ل��و�ق��ع يف  �لإق��ل��ي��م 
�لعاملي كما  �لنظام  نهاية  �ست�سّكل  �أوكر�نيا  �لنطاق يف  و��سعة  حرب 
مطالًبا �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة بعدم �لعرت�ف  نعرفه”، 
دونبا�س.  يف  �لو�قعتني  ولوغان�سك  دونيت�سك  منطقَتي  با�ستقلل 
و�أ�ساف “ينبغي على رو�سيا �أن تعود �إىل م�سار �لدبلوما�سية” و�أن 
“ت�سحب قو�تها وتكّف عن زعزعة ��ستقر�ر �ملنطقة«. وقال �لوزير 
يف نهاية خطابه �لذي قوبل بت�سفيق حار، “نريد �ل�سلم!«. و�نتقد 
معظم �ملتحدثني �لذين ميثلون دوًل يف �لقار�ت كافة، ب�سكل علني 
�أو �سبه علني، قر�ر�ت مو�سكو وخطو�تها �لأخرية. وحّذرت توما�س-

غرينفيلد من �أّنه “�إذ� ��ستمّرت رو�سيا يف هذ� �لطريق فقد تت�سّبب، 
وفقاً لتقدير�تنا، باأزمة لجئني جديدة، �ستكون من بني �لأكرب �لتي 
يو�جهها �لعامل �ليوم، مع ما ي�سل �إىل خم�سة مليني �سخ�س �إ�سايف 
مهّجر ب�سبب �حلرب �لتي �ختارتها رو�سيا و�ل�سغط �لذي متار�سه 
“لأّن  �لأم��ريك��ي��ة  �لدبلوما�سية  و�أ���س��اف��ت  �أوك��ر�ن��ي��ا«.  ج��ري�ن  على 
ا لللعامل  �أوكر�نيا هي من �أكرب م�سّدري �لقمح يف �لعامل، وخ�سو�سً
�لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�سعار  بارتفاع  تت�سّبب  �أن  رو�سيا ميكن  فاإّن  �لنامي، 
وبجوع �أكر �سّدة يف �أماكن مثل ليبيا و�ليمن ولبنان«. وبعد يومني 
م��ن �لج��ت��م��اع �ل��ط��ارئ �ل���ذي ع��ق��ده جمل�س �لأم���ن �ل����دويل، دعت 
قر�ر�تها.  �لرت�جع عن  �إىل  رو�سيا  توما�س-غرينفيلد مرة جديدة 
ومو�سكو هع�سو د�ئم يف جمل�س �لأمن وتتمتع بحق �لنق�س ما يتيح 
وقالت  �أعمالها.  لإد�ن��ة  �ملجل�س  �أي حماولة من جانب  �إحباط  لها 

توما�س-غرينفيلد “نحن يف �لعام 2022” و”لن نعود �إىل حقبة 
�لمرب�طوريات و�مل�ستعمر�ت �أو �إىل �حتاد �جلمهوريات �ل�سرت�كية 
“لقد تقّدمنا وعلينا  وتابعت  �ل�سوفياتي”.  �أو �لحتاد  �ل�سوفياتية 
�حلر�س، كما قالت كينيا يف جمل�س �لأمن �لإثنني، على +�أل ُي�سعل 
و�لعنف+«.  �لقمع  من  جديدة  �أ�سكاًل  �مليتة  �لإم��رب�ط��وري��ات  جمر 
وقبل �ل�سفرية �لأمريكية، حتدث نظريها �لرو�سي فا�سيلي نيبينزيا 
�أمام �جلمعية �لعامة، فاأّكد �أّن �لو�سع �ليوم هو نتيجة “�نقلب يف 
مّذ�ك  �أّن���ه  و�ع��ت��رب  �أوك��ر�ن��ي��ا.  تغيري �حلكم يف  �إىل  �أّدى   ”2014
يف  �لرو�سية  باللغة  �لناطقة  �لأقلّية  حيال  “قمعاً”  كييف  متار�س 
�سابقة  يف  جماعية”،  “�إبادة  عن  �لتحدث  حّد  �إىل  وذه��ب  �أوكر�نيا 
يف �لأمم �ملتحدة، وهو م�سطلح ��ستخدمه موؤخًر� �لرئي�س �لرو�سي 

فلدميري بوتني.
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عربي ودويل

•• الفجر -�صرييل بريت* -ترجمة خرية ال�صيباين
بجمهوريتي  الع��رتاف  عن  را�شية  رو�شيا  تكون  قد     
ا  دونيت�شك ولوغان�شك النف�شاليتني، لكنها قد ت�شعى اأي�شً
اإىل احتالل جزء من باقي اأوكرانيا.    لقد عربت رو�شيا 
لتوها روبيكون: قواتها موجودة الآن ر�شمًيا يف الأرا�شي 
الأوكرانية ال�شرقية، بالإ�شافة اإىل �شبه جزيرة القرم.     
وقد اعرتف فالدميري بوتني للتو با�شتقالل اجلمهوريتني 
النف�شاليتني دونيت�شك ولوغان�شك، املتاخمتني لالأرا�شي 
الرو�شية، ثم اأر�شل قوات رو�شية “حلماية هذه الأرا�شي 
الوهم  حتّطم  وبالتايل  اأوكراين”،  ع�شكري  هجوم  من 
�شرق  يف  ال��ن��زاع  يف  ط��رًف��ا  تكن  مل  رو�شيا  ب��اأن  القائل 

اأوكرانيا: اإنها حرب �شريحة.

�ل�سيناريو �جلورجي قابل للتكر�ر�سيناريوهات ثلثة �مام �لقي�سر

�أم��ام �لقوة �لرو�سية ثلثة      �لآن 
خيار�ت خمتلفة جًد�:

من  “جورجي”،  ����س���ي���ن���اري���و   •
�لع�سكرية  م��و�ق��ع��ه��ا  جتميد  ���س��اأن��ه 
وتقوي�س وحدة �لأر��سي �لأوكر�نية 

ب�سكل د�ئم ؛
ومتطرف  ت��ع��دي��ل��ي  ���س��ي��ن��اري��و   •
و�ل�سرق  �ل�سمال  �أوكر�نيا من  لغزو 

و�جلنوب.
تغزو  حيث   ، “�آزوفيا”  �سيناريو   •
رو�سيا �ملنطقة �ملجاورة لبحر �آزوف 
فقط لإر�ساء ��ستمر�رية �إقليمية مع 
�سبه جزيرة �لقرم ، �لتي �سمتها عام 

.2014

ال�شيناريو الأول: جتميد على 
“الطريقة اجلورجية«

رو�سيا  دخ����ل����ت   ،2008 ع������ام     

�لغرب  ق����رره����ا  �ل����ت����ي  �ل���ع���ق���وب���ات 
فاإنها  ممكن،  حد  �أق�سى  هي  �ليوم 
تق�سيًما  وت��ن��ف��ذ  ت��ق��دم��ه��ا  ت��ع��زز  ق��د 
ذلك،  على  ع��لوة  لأوكر�نيا؛  فعلًيا 
“�ملحدود”  �لغزو  ميكن تربير هذ� 
ب��ح��م��اي��ة �ل��ن��اط��ق��ني ب��ال��رو���س��ي��ة يف 
�ل�سكان  يتجه  حيث  �أوكر�نيا،  �سرق 
ماريوبول  “حول  �ملنطقة  ه��ذه  يف 
على وجه �خل�سو�س” نحو رو�سيا.

   �إن رو�سيا تقف عند مفرتق طرق 
�لثلثة،  �ل�����س��ي��ن��اري��وه��ات  ه���ذه  م��ع 
يفر�سها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��وب��ات  وج��رع��ة 
�لأوروب����ي����ون ���س��ت��ك��ون ح��ا���س��م��ة: �إذ� 
�سُينظر �إليها على �أنها ق�سوى، فاإن 
�لكرملني �سيميل �إىل جني مكا�سب 
�إ�سافية من خلل �لغزو... ولكن �إذ� 
مت �عتبارها �سعيفة للغاية، ف�سوف 
�أنه علمة  يقر�أ رد �لفعل هذ� على 

�سعف ...
* اأ�شتاذ حما�شر يف معهد 
الدرا�شات ال�شيا�شية بباري�ض، 
واأ�شتاذ �شابق للعلوم ال�شيا�شية يف 
جامعة مو�شكو.

وج���ورج���ي���ا يف ح����رب، مب���ب���ادرة من 
�حلكومة �جلورجية يف ذلك �لوقت، 
�ساكا�سفيلي.  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ب���ق���ي���ادة 
ب��ه��زمي��ة جورجيا  �ل�����س��ر�ع  �ن��ت��ه��ى 
منطقتني:  و�ن��ف�����س��ال  �ل�����س��غ��رية 
�أبخازيا، على �ساحل �لبحر �لأ�سود، 
�حلدود  على  �جل��ن��وب��ي��ة،  و�أو�سيتيا 
�جلبلية مع �لحتاد �لرو�سي. �أعقب 
مو�سكو  �ع�����رت�ف  �لن��ف�����س��ال  ه����ذ� 
يتبعها  مل  “�لدولتني”.  با�ستقلل 
���س��وى ع��دد قليل  يف �لع����رت�ف بها 
ل  لرو�سيا،  �ل�سديقة  �لأنظمة  من 

�سيما �سوريا وفنزويل.
    �ل��ي��وم، ل ي���ز�ل ب��اإم��ك��ان �لحتاد 

يتاأخر  “لن  و�قت�سادًيا  �لدولية” 
�سديدة  ع��ق��وب��ات  ت��ب��ن��ي  يف  �ل���غ���رب 

ب�سكل خا�س«.

ال�شيناريو 3: 
روؤية “اأزوفيانّية«

   �خل��ي��ار �ل��ع�����س��ك��ري �ل��ث��ال��ث �ملتاح 
مل��و���س��ك��و ه���و غ����زو �مل��ق��اط��ع��ات �لتي 
�ل��رئ��ي�����س��ي، هذه  �ل����رب  ت��ف�����س��ل، يف 
�مل��ع��ل��ن��ة م���ن جانب  �جل���م���ه���وري���ات 
و�ح��د ع��ن �سبه ج��زي��رة �ل��ق��رم �لتي 

مت �سمها عام 2014.
�أ�سبقيتها  رو�����س����ي����ا  ����س���ت���دف���ع     
و�أف�سليتها من خلل حملة خاطفة 
من لوغان�سك ودونيت�سك، لتاأ�سي�س 
ج��ز�أي��ن من  ب��ني  ق��اري��ة  ��ستمر�رية 
�ل�سيناريو  ه���ذ�  وي��ق��دم  �أر����س��ي��ه��ا. 
م���ز�ي���ا م���ن ن����وع �آخ����ر مل��و���س��ك��و: �إذ� 
�ع����ت����ربت �ل���رئ���ا����س���ة �ل���رو����س���ي���ة �أن 

بالن�سبة للر�أي �لعام �لرو�سي �لذي 
�لإعلم،  �لعديد من و�سائل  �أقنعته 
ورئي�سه نف�سه، باأن �لأمة �لأوكر�نية 
�ل�����س��ل��ط��ات يف  و�أن  م����وج����ودة،  غ���ري 
ك��ي��ي��ف ع��ل��ى و����س���ك �رت����ك����اب �إب�����ادة 
بالرو�سية  �ملتحدثني  �سد  جماعية 

يف �سرق �لبلد.

ال�شيناريو 2: حملة متطرفة
����س��ب��ق��ي��ت��ه، ق����د مييل     ول���ت���ع���زي���ز 
فلدميري بوتني �إىل بدء غزو كامل 

لأوكر�نيا.
   يف خ��ط��اب��ه ي���وم 21 ف��رب�ي��ر، مل 
�إذ� كان �لغرب  ي�ستبعد هذ� �خليار. 
وج����ودًي����ا للحتاد  ت���ه���دي���ًد�  مي��ث��ل 
�أوكر�نيا م�ستعمرة  وكانت  �لرو�سي، 
م�سطنعة للتهيئة لإ�سعاف رو�سيا، 
على  ي��ج��ب  ح��ت��م��ّي��ة:  �لنتيجة  ف���اإن 
“دولة  ت�����س��ك��ي��ل  ت��ع��ي��د  �أن  م��و���س��ك��و 

�ل�سيناريو  �خ����ت����ي����ار  �ل�����رو������س�����ي 
لوغان�سك  لأر����س��ي  “�جلورجي” 
عند  �لتوقف  وبالتايل  ودونيت�سك، 
�لعرت�ف بها، دون حماولة �لتوغل 
و�سيكون  �لأوك��ر�ن��ي��ة.  �لأر����س��ي  يف 
ل���ه���ذ� �ل���ع���دي���د م���ن �مل����ز�ي����ا: زي����ادة 
�سيطرتها على �أر��سي �أوكر�نيا دون 
�أن ت�سن ر�سمًيا غزًو� �أو حتى تقاتل؛ 
عّد حلفائها باحت�ساب �أولئك �لذين 
بهذه  �لع��������رت�ف  يف  ���س��ي��ت��ب��ع��ون��ه��ا 
بيلرو�سيا،  )ك��از�خ�����س��ت��ان،  �ل����دول 
�لغرب  مي���ن���ع  ورمب������ا  �ل���������س����ني؟(؛ 
م���ن ف��ر���س ع��ق��وب��ات ���س��دي��دة على 

�قت�سادها.
�سيطن  �أن  ف��ب��ع��د  ذل������ك،  وم�����ع      
ف����لدمي����ري ب����وت����ني �أوك�����ر�ن�����ي�����ا، يف 
وقدمها  ف���رب�ي���ر،   21 يف  خ��ط��اب��ه 
للغرب،  وخا�سعة  م�سطنعة  كدولة 
�سيكون من �ل�سعب فهم هذ� �ملوقف 

�لع�سكري  �لنجاح  ف��اإن  �أوكر�نيا،  يف 
�لرو�سي م�سمون. �ستنطلق �حلملة 
م��ن �ل�����س��م��ال م��ن ب��ي��لرو���س��ي��ا ومن 
�ل�����س��رق م���ن رو���س��ي��ا وم���ن �جلنوب 
�لغرب  �لقرم ومن  �سبه جزيرة  من 
م���ن ت��ر�ن�����س��ن��ي�����س��رتي��ا. ب��ع��د ذل���ك، 
�أوكر�نيا  ع��ل��ى  �ل���س��ت��ي��لء  ���س��ي��وؤدي 
�إىل �إعادة رو�سيا �إىل موقع �لقوة يف 
�لحتاد  مو�جهة  يف  �سو�ء  �أور����س��ي��ا، 
�لتناف�سية  �ل�سر�كة  يف  �أو  �لأوروب��ي 
�أخ��رًي�، �سيعطي  للغاية مع �ل�سني. 
�لر�أي  نظام بوتني، من وجهة نظر 
دفعة قومية ل ميكن  �ملحلي،  �لعام 

�إنكارها.
�لع�سكري  �لن��ت�����س��ار  ���س��اأن     وم���ن 
�لناحية  م����ن  رو����س���ي���ا  ي����ق����ّوي  �أن 
ي�سعفها  ب��ي��ن��م��ا  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
عزلة  �أكر  نف�سها  “�ستجد  �سيا�سًيا 
�ل�ساحة  ع��ل��ى  �ل��ي��وم  عليه  ه��ي  مم��ا 

�إىل  ت��ن��ت��م��ي  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  عازلة” 
جمال تاأثريها.    حتى وقت قريب، 
�لفر�سيات:  م���ن  �ل��ع��دي��د  ف��ت��ح  مت 
حتييد �أوكر�نيا، و”فنلدة” �أو حتى 
يف  لرو�سيا  مو�لية  حكومة  تن�سيب 
�لقو�ت  ي���وؤدي وج��ود  �ل��ي��وم،  كييف. 
�لأوكر�نية  �لأر��سي  على  �لرو�سية 
فهم  �لأوك��ر�ن��ي��ني:  ��ستقطاب  �إىل 
يعتربون  م��ن��ه��م  ع��ري�����س  ق��ط��اع  يف 
�أنف�سهم معار�سني لرو�سيا. وملا كان 
يبدو  نفوذها  �أوكر�نيا مبجال  ربط 
م�ستحيًل، ومبا �أن �لغرب ل يرغب 
�لتي  �ل�����س��م��ان��ات  رو����س���ي���ا  م��ن��ح  يف 
�ل�ستيلء  �م��ام��ه��ا  يبقى  تطلبها، 
بنف�سها،  �ل�������س���م���ان���ات  ه�����ذه  ع���ل���ى 

و�ل�سلح يف يدها.
   بالن�سبة ملو�سكو، �سيكون ل�سيناريو 
�ل��غ��زو ه���ذ� م��ز�ي��ا ع���دي���دة: بد�ية، 
ع�سكرًيا  �لتدخل  �ل��غ��رب  رف�س  �إذ� 

احلريق الأوكراين:

ال�سين�ريوه�ت الثاثة اأم�م فادمير بوتني...!
 تقف رو�شيا عند مفرتق طرق مع هذه ال�شيناريوهات الثالثة، وجرعة العقوبات التي �شيفر�شها الأوروبيون �شتكون حا�شمة
اإذا رف�س الغرب التدخل ع�سكرًي� يف اأوكراني�, ف�إن النج�ح الع�سكري الرو�سي م�سمون

من �شاأن النت�شار الع�شكري اأن يقوي رو�شيا من الناحية ال�شرتاتيجية بينما ي�شعفها �شيا�شًيا واقت�شادًيا

هل �ستكتفي مو�سكو باحتلل �ملنطقة �ملجاورة لبحر �آزوف؟يف غياب �لغرب هزمية �وكر�نيا م�سمونة

هل تدعم ال�سني غزوًا رو�سيً� الأوكراني�؟ •• عوا�صم-وكاالت

�أكد �ل�سحفي �ل�سيني مو ت�سون�سان �أن بكني �ستت�سبب يف �سرر كبري ل�سمعتها، 
�لرو�سي  �ل��غ��زو  دعمت  �إذ�  �ل�سيني،  �ل�سعب  �أم���ام  �أو  �ل���دويل  �ل�سعيد  على 
�أن  �لأمريكية،  دبلومات”  “ذ�  ملجلة  حتليل  يف  ت�سون�سان،  وكتب  لأوكر�نيا. 
و�ل�سني يف مو�جهة  رو�سيا  تفاعلت  بالغ من  بقلٍق  ت�سعر  �ملتحدة  �لوليات 
يعترب  نف�سه،  �لوقت  لكنه، يف  �لقلق،  لهذ�  تفهمه  �لأوكر�نية، مبديا  �لأزم��ة 
�أن بع�س �مل�سوؤولني �لأمريكيني ُيخطئون يف �حلكم على �لعلقات �ل�سينية 

�لرو�سية و�ل�سيا�سة �خلارجية �لأو�سع لل�سني.
�أخرى، عندما  لي�ستا حليفتني ع�سكريتني، وبعبارة  �ل�سني ورو�سيا  �إن  وقال 
يكون �أحد �جلانبني يف حرب، ل يتحمل �لطرف �لآخر �أي �لتز�م بامل�ساعدة، 
وبلد�ن  �ملتحدة  �لوليات  �لع�سكرية بني  �لتحالفات  عن  وهذ� يختلف متاماً 
حلف �سمال �لأطل�سي. وبالتايل، حتى لو خا�ست رو�سيا و�أوكر�نيا �حلرب، فاإن 
�ل�سني غري ملزمة بدعم رو�سيا، حيث �أن �ل�سني مل تدعم رو�سيا علنيًة يف 
4 فرب�ير-�سباط، �أ�سدرت  �أي�ساً. ويف  �أعو�م   7 �أزمة �سبه جزيرة �لقرم منذ 

�ل�سني ورو�سيا بياًنا م�سرتًكا ذكرت فيه بكني دعمها لرو�سيا. ولكن ت�سون�سان 
�أن �لغرب مطالب  �أن �لدعم �ل�سيني لرو�سيا ركز على �لإ�سر�ر على  يو�سح 
بتقدمي �سمانات تعالج خماوف مو�سكو �لأمنية، ومعار�سة �لتهديد�ت لأمن 
�أي�ساً  تو�جه  �ل�سني  �أن  و�أ�ساف  �لأخ��رى.  �لغربية  و�ل��دول  ناتو،  رو�سيا من 
و�ملحيط  �آ�سيا  منطقة  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن  �أمنية  وت��ه��دي��د�ت  �سغوطاً 
�لهادئ، لذلك فلي�س من �مل�ستغرب �أن تدعم بكني رو�سيا يف مو�جهة �سغوط 
مماثلة. ومع ذلك، ر�أى �أن هذ� �ملوقف يختلف عن مو�فقة �ل�سني على غزٍو 
لكوريا  دعمها  يعادل  رو�سيا  من  �ل�سني  موقف  �إن  وق��ال  لأوك��ر�ن��ي��ا.  رو�سي 
�إير�ن يف مطالبهما برفع �لعقوبات �لأمريكية عنها، وبالتايل،  �أو  �ل�سمالية، 
ب�سبه  ح��رب  �ل�سمالية يف  كوريا  �ستدعم  بكني  �أن  لهما  �ل�سني  دع��م  يعني  ل 
�ل�سني  �أن  �إىل  �لكاتب  و�أ�سار  لإ�سر�ئيل.  �إي��ر�ن  �سرب  �أو  �لكورية،  �جلزيرة 
حافظت على علقات ودية مع رو�سيا و�أوكر�نيا لفرتة طويلة، وهي �سيا�سة 

�أ�سا�سية ومتو�زنة. وخلل �أزمة �أوكر�نيا، مل تنتقد �ل�سني �أوكر�نيا �أبد�ً، بل 
و�إذ�  �أوكر�نيا ذلك جيد�ً.  وُت��درك  ناتو،  �ملتحدة وحلف  �لوليات  �أد�ن��ت فقط 
كانت �ل�سني �سد �لغزو �لرو�سي لأوكر�نيا، فلماذ� مل تنتقد بكني رو�سيا كما 
�أن  �أولهما  �أن هناك �سببني رئي�سني لهذ� �لأم��ر،  �أو�سح �لكاتب  فعل �لغرب؟ 
�نتقاد �ل�سني �لعلني لرو�سيا �سي�سر بالعلقة بني �لبلدين يف �سوء �ل�سد�قة 
بدل  �لت�سامن،  �إظهار  بكني  على  ف��اإن  �لوقت،  ه��ذ�  ويف  �لرو�سية.  �ل�سينية 
�لدبلوما�سية،  و�مل��ه��ار�ت  �ملكانة  تهم  م�ساألة  ه��ذه  لأن  �لخ��ت��لف��ات،  تاأكيد 

وبالتايل �ستعرب �ل�سني عن موقفها �حلقيقي خلف �لأبو�ب �ملغلقة.
ت�سن غزو�ً  �أنها لن  �سر�ً  �أك��دت لل�سني  �أن رو�سيا،  �لثاين، فرجح  �ل�سبب  �أم��ا 
للوليات  �ل�سني  �تهام  �سبب  يف�ّسر  �أن  �ساأنه  من  ما  �أوكر�نيا،  �سد  مبا�سر�ً 
�ملتحدة وحلف ناتو باملبالغة يف �لأزمة، ولهذ� �أبدت بكني عدم �كرت�ثها بينما 
�لتعامل  �إىل  وبالإ�سافة  �أوكر�نيا.  ومو�طنيه من  دبلوما�سييه  �لغرب  �سحب 

�مل�سرتك مع �ل�سغط �لغربي، ر�أى �لكاتب �أن هناك منطقاً �أ�سا�سياً يف تطوير 
�لعلقات �ل�سينية �لرو�سية، �أي �أن �لبلدين �جلارين يجب �أن يكونا ودودين، 
م�سوؤويل  بع�س  �أن  �إىل  �لكاتب  و�أ�سار  �جلانبني.  �ستفيد  �ل�سد�قة  هذه  و�أن 
منظور  من  �لرو�سي  �ل�سيني  �لتعاون  م�ساألة  يف  فقط  يفكرون  �لبنتاغون 
�لدول �لتي تو�جه �ل�سغط �لغربي ب�سكل متبادل، دون �عتبار ذلك حالة من 
�لفطرة �ل�سليمة �لدولية و�ملهار�ت �لدبلوما�سية �ل�سينية. ويف �لعام �ملا�سي، 
�أجرت �ل�سني و�لوليات �ملتحدة �ت�سالت رفيعة �مل�ستوى �أ�سارت جميعها �إىل 
�لبنتاغون  تف�سري  ولكن  بع�سهما.  على  �سوء �حلكم  �لبلدين  �سرورة جتنب 
لدعم �ل�سني رو�سيا هو نوع من �سوء �حلكم �لذي ل بد من جتنبه. و�أو�سح 
ر �سوء تف�سري مماثل يف ق�سية مت�س �لعلقات  �أن �خلطر �سيكون �أكرب �إذ� �أثرَّ
�أن  يعتقد  �ل�سني  يف  �لبع�س  �أن  �إىل  �أ�سار  و�إذ  مبا�سرًة.  �لأمريكية  �ل�سينية 
�حلكومة �ل�سينية تدعم بالفعل رو�سيا يف حرب حمتملة، �إل �أنه �أكد �أن معظم 
�أن  �لقليلة، ويتمثل منطقهم يف  �ل�سباب و�لقوميني ذوي �خلربة  هوؤلء من 
لتايو�ن، وميكن  �ملتحدة  �لوليات  دعم  �ستقّل�س  �ل�سرقية  �أوروب��ا  يف  �حل��رب 

لل�سني ��ستغلل هذه �لفر�سة ل�ستعادتها. 

اأوكراني� حمور عقود من التج�ذب بني الغرب ورو�سي�  •• باري�س-اأ ف ب

ورو�سيا  �لغرب  بني  جت��اذب  حم��ور  �أوك��ر�ن��ي��ا  �سكلت   ،1991 يف  ��ستقللها  منذ 
�أوروب��ا يف  �ل�سابقة مع  �ل�سوفياتية  تقارب �جلمهورية  بال�ستياء من  ت�سعر  �لتي 
�أوكر�نيا  1991، �سوتت  �ل�سنو�ت �لأخرية. يف �لأول من كانون �لأول-دي�سمرب 
�لتي كانت جمهورية �سوفياتية حينذ�ك، يف ��ستفتاء على ��ستقللها �لذي �عرتف 

به �لرئي�س �لرو�سي بوري�س يلت�سني.
يف 08 كانون �لأول-دي�سمرب، وقعت رو�سيا و�أوكر�نيا وبيلرو�س �تفاقية تاأ�سي�س 
لكن �أوكر�نيا �سعت بعد ذلك خم�س �سنو�ت للتخل�س  “ر�بطة �لدول �مل�ستقلة”. 

من �لو�ساية �ل�سيا�سية جلارتها �لكربى، �مل�ستمرة منذ 300 عام.
لذلك مل تلتزم �لدولة ب�سكل كامل ب”ر�بطة �لدول �مل�ستقلة” �لتي تعترب بنية 
تهيمن عليه رو�سيا يف حماولة لإعادة �جلمهوريات �ل�سوفياتية �ل�سابقة �إىل فلكها. 
بعد �سنو�ت قليلة من �نتهاء �حلرب �لباردة، تعهدت رو�سيا وبريطانيا و�لوليات 
�ملتحدة مبوجب �تفاقية وقعت يف بود�ب�ست يف 05 كانون �لأول-دي�سمرب 1994، 
باحرت�م ��ستقلل �أوكر�نيا و�سيادتها وحدودها مقابل تخلي كييف عن �أ�سلحتها 
�لذرية �ملوروثة من �لحتاد �ل�سوفياتي. يف 31 �أيار-مايو 1997 ، وقعت رو�سيا 

و�أف�ست �إىل فوز �ملر�سح �ملدعوم علنا من رو�سيا فكتور يانوكوفيت�س �حتجاجات 
يف  �لربتقالية”  “�لثورة  زعيم  �نت�سار  و�سكل  �لق���رت�ع.  و�ألغي  م�سبوقة.  غري 
26 كانون �لأول-دي�سمرب �ملعار�س �ملو�يل للغرب فكتور يوت�سنكو �لذي تعر�س 
حلالة ت�سمم غام�سة بالديوك�سني خلل �حلملة، بد�ية حقبة �سيا�سية جديدة يف 
�أوكر�نيا بعد ع�سر �سنو�ت من حكم �لرئي�س ليونيد كوت�سما �لذي كان ير�وح بني 
�أوروبا ومو�سكو. وفور و�سوله �إىل �ل�سلطة، كرر �لرئي�س �لأوكر�ين �جلديد رغبة 
�أوكر�نيا يف �لن�سمام �إىل �لحتاد �لأوروبي على �لرغم من �عرت��سات �ملفو�سية 
�أن  �لناتو على  �تفق قادة دول  2008، يف قمة بوخار�ست  و�حللف �لأطل�سي. يف 
وخا�س  رو�سيا.  غ�سب  �أث��ار  ما  �مل��ط��اف،  نهاية  يف  �حللف  �إىل  �ستن�سم  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لبلد�ن عدد� من �حلروب �ل�سيا�سة �لتجارية، كان �أهمها حربي �لغاز يف 2006 
�أوروب��ا و�دت��ا �إىل تقوي�س �لعلقات  �إم��د�د�ت �لطاقة يف  و2009 �للتني عطلتا 
يانوكوفيت�س  فيكتور  �جلديد  �لرئي�س  �نتخب   2010 يف  �لرو�سية.  �لأوكر�نية 
�لحتاد  م��ع  �لتكامل  �أن  على  �لتاأكيد  م��ع  رو�سيا  م��ع  ت��ق��ارب  �أط��ل��ق عملية  �ل��ذي 

علقات  يلف  �ل��ذي  �لغمو�س  �إز�ل��ة  دون  من  وتعاون  �سد�قة  معاهدة  و�أوكر�نيا 
�ن�سمام  ب�سدة  مو�سكو  تعار�س  بينما  )ن��ات��و(،  �لأطل�سي  �سمال  حلف  مع  كييف 
�ملعاهدة  وتنظم  �حللف.  �إىل  �أخ��رى  �سابقة  �سوفياتية  جمهورية  �أي  �أو  �أوكر�نيا 
و�لن�سو�س �مللحقة بها خ�سو�سا م�ساألة �خللف �ل�سائك حول تقا�سم �لأ�سطول 
�ل�سوفياتي �ل�سابق يف �لبحر �لأ�سود، �لذي ير�سو يف �سيبا�ستوبول يف �سبه جزيرة 
ر�سما  لأوك��ر�ن��ي��ا  تدفع  لكنها  �ل�سفن  غالبية  مبلكية  رو�سيا  و�حتفظت  �ل��ق��رم. 

متو��سعا لقاء ��ستخد�م مرفاأ �سيبا�ستوبول.
ويف �لوقت نف�سه، �حتفظت رو�سيا �لتي كانت �أهم �سريك جتاري لكييف ب”�سلحها 
و�لغاز  �لنفط  على  كبري  ب�سكل  تعتمد  �لتي  �أوكر�نيا  مو�جهة  يف  �لقت�سادي” 
�لرو�سيني. يف 2003، وقعت كييف �تفاقية لإن�ساء منطقة �قت�سادية م�سرتكة 
مع رو�سيا وبيلرو�س وكاز�خ�ستان، مما دفع �لحتاد �لأوروبي �إىل حتذيرها من �أن 

ذلك ميكن �أن يعيق تقاربها مع �لتكتل و�ن�سمامها �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية.
�لتي �سابتها عمليات تزوير  �أوكر�نيا  �لرئا�سية يف  �أث��ارت �لنتخابات   ،2004 يف 

�لأوروبي �لذي تعد كييف معه “�تفاقية �سر�كة” منذ 2008، يبقى �أولوية.
�للحظة  يف  �لأوك��ر�ين  �لرئي�س  رف�س   ،2013 �لثاين-نوفمرب  ت�سرين  يف  لكن 
و�أعاد  �لأوروب����ي  �لإحت���اد  م��ع  �لت��ف��اق  توقيع  �لكرملني،  �لأخ���رية وحت��ت �سغط 

�إطلق �لعلقات �لقت�سادية مع مو�سكو.
�أدى هذ� �لتبدل �إىل �إطلق حركة �حتجاجية موؤيدة لأوروبا كان مركزها �ساحة 
�نتهت �لنتفا�سة يف �سباط-فرب�ير 2014 برحيل  �ملركزية يف كييف “�مليد�ن”. 
�أدى �إىل �سقوط  �إقالته بعد قمع دموي للمحتجني  يانوكوفيت�س �إىل رو�سيا، ثم 

خلف مئات �لقتلى من �ملتظاهرين وع�سرين يف �سفوف �ل�سرطة.
يف �أوج هذه �لأزمة ويف �سبه جزيرة �لقرم �سيطرت �لقو�ت �خلا�سة �لرو�سية على 
مما  �جلزيرة  �سبه  مو�سكو  �سمت   ،2014 �آذ�ر-م��ار���س  يف  ��سرت�تيجية.  مو�قع 
ت�سبب باأ�سو�أ �أزمة دبلوما�سية بني �لغرب ورو�سيا منذ �سقوط �لحتاد �ل�سوفياتي. 
رئي�سية  مو�قع  على  لرو�سيا  �مل��و�ل��ون  �لنف�ساليون  ��ستوىل  ني�سان-�أبريل،  يف 
وحتولت  �أوك��ر�ن��ي��ا.  �سرق  يف  بالرو�سية  �لناطقة  �ل�سناعية  �ملنطقة  دونبا�س  يف 
�ل�ستباكات �إىل حرب يف �أيار/مايو. ومنذ 2014 �أدى �لنز�ع �ىل �سقوط �أكر من 
14 �ألف قتيل. ترى كييف و�لغرب �أن مو�سكو نظمت هذه �لتحركات �لنف�سالية 

رد� على تبدل �سيا�سة �أوكر�نيا مل�سلحة �لغرب.
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اإع����������الن
للخياطة  كي  بي  �ل�س�����ادة/كي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لرجالية رخ�سة رقم:3705874 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة بخيته علي نا�سر حميد �لدرعي  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف فا�سل حمد حميد
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ساعة مز�ج كويف �سوب 
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حذف �جمد �سليمان علي حممد �ملعمري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
للمقاولت  �ل�س�����ادة/�ل�سمحاء  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�سيانه �لعامه
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1140571 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة ر�كان م�ساعد نا�سر ح�سني �لنعيمي  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف م�ساعد نا�سر ح�سني عبد�هلل �لنعيمي

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نينغري� 

لل�ست�سار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3844922 

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سباي�سز 

لتجارة �مل�سغولت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3886073 

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/متجر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لفا لللكرتونيات رخ�سة رقم:2922795 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ك�سكة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سامية لبيع منتجات �للبان
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2975553 

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�خلياط 

�لعربي �ملمتاز للرجال - ذ.م.م - فرع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1014553-5 

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خالد علي للخ�سار و�لفو�كه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1109783 

�لغاء رخ�سة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
�لأ�سماك  و��ستري�د  لت�سدير  �ل�سهم  �ل�س�����ادة/�سركه  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لطازجة و�ملجمدة رخ�سة رقم:2682996 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة وليد على عبد�لفتاح مر�سى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �بر�هيم ح�سن ح�سني �لبلو�سى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعلن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سركه �ل�سهم لت�سدير و��ستري�د �لأ�سماك �لطازجة و�ملجمدة
Alsahm EXPORT AND IMPORT FRESH AND FROZEN FISH

�إىل/ �سركه �ل�سهم لت�سدير و��ستري�د �لأ�سماك �لطازجة و�ملجمدة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ALSAHM EXPORT AND IMPORT FRESH AND FROZEN FISH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة و�سط �خلليج ملو�د �لبناء

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1026176 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة دهرمندر� بهاجو�ند��س بهاتيا %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف دهرمندر� بهاجو�ند��س بهاتيا
تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه �سليمان �سعيد �لرحمى

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة و�سط �خلليج ملو�د �لبناء
MID GULF BUILDING MATERIALS ESTABLISHMENT

�إىل/ موؤ�س�سة و�سط �خلليج ملو�د �لبناء - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
MID GULF BUILDING MATERIALS ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
 - �للكرتوميكانيكية  للمقاولت  �م  �ف  �ل�س�����ادة/�سمارت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم:2361171 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ��س كي كي لل�ستثمار ذ.م.م

S K K Investment L.L.C من مالك �إىل �سريك .
تعديل ن�سب �ل�سركاء / ��س كي كي لل�ستثمار ذ.م.م
S K K Investment L.L.C  من 100 % �إىل %50 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ل�سد�رة لل�ستثمار - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
Alsadara Investment - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 1000000
تعديل لوحه �لإعلن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 0*0

تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سمارت �ف �م للمقاولت �للكرتوميكانيكية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

SMART F M ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ �سمارت �ف �م للمقاولت �للكرتوميكانيكية ذ.م.م

SMART F M ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C.
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خلل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �ير�س �ستار ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2240916 

تعديل مدير / �إ�سافة رولن �نطون قياله

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / بلو لوجن ليمتد blue lounge limited من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / بلو لوجن ليمتد blue lounge limited  من 49 % �إىل 100 %

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على حممد �سامل فارع

 تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم �ير�س �ستار ذ.م.م 

IRIS STAR RESTAURANT L.L.C

�إىل /مطعم �ير�س �ستار - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م 

IRIS STAR RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خلل 

�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سامل عي�سه للخ�سر�و�ت و�لفو�كه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3778550 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حمد �سيف عبيد بن هده �ل�سويدى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل عي�سه حمد�ن �سويد�ن �لعامرى

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سامل عي�سه للخ�سر�و�ت و�لفو�كه

SALEM EIDHA VEGITABLES AND FRUITS

�إىل/ مر�بع �لظفرة للخ�سارو�ت و�لفو�كه

MURAB ALDHAFRA  VEGITABLES AND FRUITS

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كور�ل لد�ر�ة �ملن�ساأت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2231754 
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / تينا جوى �سريياك جورج من 49 % �إىل %50

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة جوى ماثيو ماثيو ثيبار�مبيل فر�ن�سي�س %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سهيل ثعيلب �سقر م�سعود �لعامرى

تعديل �إ�سم جتاري من/ كور�ل لد�ر�ة �ملن�ساأت ذ.م.م
CORAL FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

�إىل/ كور�ل قريد لإد�رة �ملن�سات و �ملقاولت �لعامة ذ.م.م
CORAL GRADE FACILITIES MANAGEMENT & GENERAL CONTRACTING L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إد�رة وت�سغيل �لندية و�ملن�ساأت �لريا�سية  9311001

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة مقاولت �لت�سجري  4220403

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ت�سغيل �أ�سطبلت �ل�سباق  9319003
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة نادى فرو�سية  9312010

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خلل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/بين�ستك لل�ست�سار�ت  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لهند�سية رخ�سة رقم:1123990 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة مطر �سعيد �حمد دعفو�س �لرميثي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�لعزيز حممد علي عيديد �لها�سمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/لوجن�سايت للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:4150079 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حنان حممد �حمد علوى �جلفرى %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�لعزيز حممد �حمد علوى �جلفرى %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز حممد �حمد علوى �جلفرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ لوجن�سايت للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة 
LONGSIGHT CONTRACTING AND GENERAL MAINTANANCE 

�إىل/لوجن �سايت للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م 
LONG SIGHT CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خلل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فيلز بيوتي لوجن �آند �سبا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:3843224 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سمريه عمر �حمد عي�سه �لعامرى من مالك �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سمريه عمر �حمد عي�سه �لعامرى من 100 % �إىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ربى هانى ر�جح مب�سلط %49

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ فيلز بيوتي لوجن �آند �سبا 
FEELS BEAUTY LOUNGE AND SPA 

�إىل /فيلز بيوتي لوجن �آند �سبا ذ.م.م 
FEELS BEAUTY LOUNGE AND SPA L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد �ملدعو / حممد �سلطان 
�����س����وري����ا     ، �حل����ن���������س  دي��������ب 
�سفره رقم  �جلن�سية - ج��و�ز 
)N 0 1 3 4 0 2 1 7 4 ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0555911505

فقدان جواز �سفر
موخويندر   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لهند     ، ���س��ي��ن��غ  روب  ���س��ي��ن��غ 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)U7628970(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0556400245

فقدان جواز �سفر

دي������ل������و�ر   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ح�������������س������ني م�������������ول ������س�����اه�����ر 
بنجلدي�س     ، م������ول  ع���ل���ى 
رقم  �سفره  ج��و�ز  �جلن�سية   
من   )BW0741043(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0525973099

فقدان جواز �سفر
ع����ب����د�ل����وىل   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ف����غ����ان���������س����ت����ان   ، خ�����ي�����ل  �ك����������ا 
 �جل��ن�����س��ي��ة ج������و�ز ����س���ف���ره رقم
يرجى     )O1777055(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�سفارة �لبنغلدي�سية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 

فقد كال من : 

A11262148 رقم  جواز   - �شمري  حماد  عبداجلبار   -1

A13941881 رقم  جواز   - حماد  عبداجلبار  ا�شراء   -2

A16420654 3- عبداهلل عبداجلبار حماد - جواز رقم"

A13939585 رقم  جواز   - حماد  عبداجلبار  مرمي   -4

A11557425 رقم  جواز   - حماد  عبداجلبار  عبيده   -5

A11557926 6- ال�شيماء عبداجلبار حماد - جواز رقم"

A13940389 رقم  جواز   - حماد  عبداجلبار  حماد   -7

فعلى من يجدهم ت�شليمهم لأقرب مركز �شرطة 

اإعالن فقدان جوازات 
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عربي ودويل

»اأ�سدق�ء بوتن«.. هذه ثروة امل�ستهدفني من عقوب�ت بريط�ني�
•• عوا�صم-وكاالت

�أوكر�نيا فر�ست بريطانيا عقوبات على رو�سيا،  �لأزم��ة يف  مع ت�ساعد 
م�ستهدفة 5 بنوك رو�سية و3 �أفر�د من �أ�سحاب �لرو�ت �لكبرية.

�سملتهم  �ل��ذي��ن  �ل��ث��لث  �ل�سخ�سيات  ف��اإن  بريطانية،  تقارير  وح�سب 
�لعقوبات مقربون من �لرئي�س �لرو�سي فلدميري بوتن، وهم غينادي 

تيم�سينكو، وبوري�س و�إيغور روتنربغ.
�لأمريكية  “فورب�س”  �ل��روة و�لأ���س��ول �خلا�س مبجلة  وق��ّدر تقييم 
ب�1.2 مليار  و�إي��غ��ور روتنربغ  ث��روة �لأخ��وي��ن بوري�س   ،2021 يف ع��ام 

دولر.
�سركة  �أك��رب  تعد  �لتي   ،SGM روت��ن��ربغ جمموعة  �لأخ���و�ن  وميتلك 

�إن�ساء�ت لأنابيب �لغاز وخطوط �إمد�د �لطاقة �لكهربائية يف رو�سيا.

تيم�سينكو  �أن ثروة  �إىل  �لربيطانية،  “مرتو”  و�أ�سار تقرير ل�سحيفة 
“فولغا”،  جم��م��وع��ة  �م��ت��لك��ه  �إىل  لف��ت��ة  دولر،  م��ل��ي��ار  ب�22  ت��ق��در 

�ملتخ�س�سة يف ��ستثمار�ت �لطاقة و�لنقل و�لبنية �لتحتية.
�ملقربني  من  لعتبارهم  �لثلثة  �ل�سخ�سيات  على  �لعقوبات  وفر�ست 
بوري�س  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�سفهم  حيث  �لرو�سي،  للرئي�س 

بح�سب “مرتو«. جون�سون باأنهم “�أ�سدقاء بوتن”، 
فيها  يفر�س  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�ست  فاإنها  “فورب�س”  جملة  ووف��ق 
�لغرب عقوبات على هذه �ل�سخ�سيات، حيث �سملتهم عقوبات �أمريكية 

يف عام 2014 �أي�سا.
رو�سيا  على  ج��دي��دة  عقوبات  �لثلثاء  فر�ست  ق��د  غربية  دول  وك��ان��ت 
�أوكر�نيا،  ب�سرق  �نف�ساليتني  منطقتني  يف  قو�تها  بن�سر  �أم��رت  بعدما 

وهددت �لدول بفر�س مزيد من �لعقوبات �إذ� حدث غزو رو�سي �سامل.

و�أ�سرت�ليا  وبريطانيا  �لأوروب����ي  و�لحت���اد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أع��ل��ن��ت 
و�ليابان خططا ملعاقبة بنوك و�أفر�د من �لنخبة �لرو�سية، بينما علقت 
�لغرب  يتهمها  �لتي  رو�سيا،  من  كبري  غ��از  �أنابيب  خط  م�سروع  �أملانيا 

بح�سد �أكر من 150 �ألف جندي قرب حدود �أوكر�نيا.
ونقلت “رويرتز” عن �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن قوله، �إن �لعقوبات 
�لأم���ريك���ي���ة ���س��ُت��ط��ب��ق ع��ل��ى ب��ن��ك يف.�إي.ب�������ي وب��ن��ك �جل��ي�����س �لرو�سي 

�لذي يربم �سفقات دفاعية. “بروم�سفياز”، 
وقالت و��سنطن �إنها قيدت �لتعاملت يف �ل�سوق �لثانوية على �ل�سند�ت 

�ل�سيادية �لرو�سية �لتي ت�سدر بعد �لأول من مار�س.
و�أقّرت كند� �أي�سا خطو�ت مماثلة و�سوف تفر�س عقوبات على �أع�ساء 
ق���ر�ر �لع����رت�ف با�ستقلل  �ل��ذي��ن ���س��وت��و� ل�سالح  �ل��رو���س��ي  �ل��ربمل��ان 

�ملنطقتني �لنف�ساليتني لوغان�سك ودونيت�سك.

وزيرة الدف�ع االأمل�نية: االأطل�سي 
واالحت�د االأوروبي متحدان

•• برلني-رويرتز

قد  �لأو�ن  �إن  لمرب�ست  كري�ستينه  �لأملانية  �ل��دف��اع  وزي��رة 
ف���ات حل���و�ر م��ع رو���س��ي��ا، م��وؤك��دة �أن ح��ل��ف ���س��م��ال �لأطل�سي 
و�لحت��اد �لأوروب��ي يقفان متحدين يف وجه �نتهاك مو�سكو 
�سحيح  “هذ�  بيان  يف  و�أ�سافت  �ل���دويل«.  للقانون  “�حلاد 
على �لأخ�س �لآن بالطبع بالن�سبة حللفائنا باجلناح �ل�سرقي 
�لكامل«.  دعمنا  �لتعويل على  �لذين ميكنهم  �لتحالف،  من 
قو�ته  �سحب  بوتني  ف��لدمي��ري  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س  ون��ا���س��دت 
غري  قا�سية  لعقوبات  �ل�ستعد�د  رو�سيا  على  �إن  وقالت  فور� 

م�سبوقة.

 200 تعبئة  �لأرب��ع��اء  �لأول  �أم�س 
�لذين  �لحتياط،  جنود  من  �أل��ف 
�ىل  �لإقليم  عن  �لدفاع  �سيعززون 
جانب 250 �ألف فرد من �لقو�ت 

�مل�سلحة �لنظامية.
   بعد مرحلة �لغزو �ستتبع مرحلة 
لن  �لأم������ر  �ن  “غري  �لح����ت����لل، 
يكون بهذه �لب�ساطة، لأن �لقومية 
�ل�سنو�ت  ق��د من��ت يف  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�ملناطق  �لأخ����رية، مب��ا يف ذل��ك يف 
يذّكر  بالرو�سية”،  �ل���ن���اط���ق���ة 

جوزيف هيرنوتني.
ق���و�ت���ه بعيًد�  دف����ع  م���ن خ����لل     
وج����وده����ا، يخاطر  �أم�����د  و�إط����ال����ة 
ف���لدمي���ري ب���وت���ني ب����روؤي����ة ع����ّد�د 
يرتفع.  م��ق��ات��ل��ي��ه  ب����ني  �ل���ق���ت���ل���ى 
�ملجتمع  معه  قطع  ج��ن��از�ت  تعد�د 
�ل��رو���س��ي. ل��ذل��ك، م��ن غ��ري �ملوؤكد 
ي���ري���د يف  �ل���رو����س���ي  �ل��رئ��ي�����س  �أن 
جي�سه  ي��ت��ق��دم  �أن  �مل���ط���اف  ن��ه��اي��ة 
لو كانت لديه  نحو كييف... حتى 
�لو�سائل �لع�سكرية لتحقيق ذلك.
عن لك�شربي�ض

�مل��ت��ه��ور وغ���ري �ملربر”  �ل��رو���س��ي 
ع��ل��ى �أوك���ر�ن���ي���ا، حم����ذر� م��ن �أنه 
يعر�س “عدد� ل ح�سر له” من 

�لأرو�ح للخطر.
بيان  يف  ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ  و�أ������س�����اف 
�ل��رغ��م من  �أخ����رى وع��ل��ى  “مرة 
وجهودنا  �مل���ت���ك���ررة  حت���ذي���ر�ت���ن���ا 
تعرف  ل  �ل���ت���ي  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�ل��ك��ل��ل، �خ��ت��ارت )رو���س��ي��ا( طريق 
�لعدو�ن على دولة م�ستقلة وذ�ت 
�لأع�ساء  �لدول  �أن  و�أكد  �سيادة«. 
للتعامل  “�ستجتمع  �حل��ل��ف  يف 
�لعدو�نية  �لأع���م���ال  ع��و�ق��ب  م��ع 
ل��رو���س��ي��ا، ون��ح��ن ن��ق��ف م��ع �سعب 
�أوكر�نيا يف هذ� �لوقت �لع�سيب. 
�جلهود  ك����ل  �ل���ن���ات���و  و����س���ي���ب���ذل 
�حللفاء  جميع  حلماية  �ل��لزم��ة 

و�لدفاع عنها«.
�لبولندية  �حل���ك���وم���ة  ط���ال���ب���ت 
من  �لر�بعة4  �مل�������ادة  ب��ت��ف��ع��ي��ل 

معاهدة حلف �سمال �لأطل�سي.
�لإيطايل  �ل����وزر�ء  رئي�س  و���س��ف 
�لرو�سي  �ل��ه��ج��وم  در�غ����ي  م��اري��و 
�أن  م���وؤك���د�  مربر”  “غري  ب���اأن���ه 
�لحت���اد �لأوروب�����ي وح��ل��ف �سمال 
�لأط��ل�����س��ي ي��ع��م��لن ع��ل��ى توفري 
“تندد �حلكومة  رد ف��وري. و�أك��د 
�لإي��ط��ال��ي��ة ب��ه��ج��وم رو���س��ي��ا على 
�أوكر�نيا غري �ملربر وتقف �إيطاليا 
�لأوك������ر�ين  �ل�����س��ع��ب  ج���ان���ب  �إىل 
�للحظة  ه�����ذه  يف  وم���وؤ����س�������س���ات���ه 
�ملاأ�سوية”. نددت فنلند� و�ل�سويد 
ب�سكل  و�سجبتا  �لرو�سي  بالهجوم 
منظومة  على  “هجوما  منف�سل 

�لأمن �لأوروبي«.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
�سنت رو�سيا فجًر� غزًو� لأوكر�نيا، 
�أنحاء  جميع  يف  ج��وي��ة  ب�����س��رب��ات 
�لعا�سمة  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل����ب����لد، 
�لقو�ت �لربية من  كييف، ودخول 
�سمال و�سرق وجنوب �لبلد، وفًقا 
حل��ر���س �حل���دود �لأوك����ر�ين �لذي 
و�أعلنت  �لأوىل.  �خل�سائر  �سجل 
�أوك����ر�ن����ي����ا م��ق��ت��ل م���ا ل ي��ق��ل عن 
يف  �ملدنيني  وع�����س��ر�ت  جندًيا   40

�ل�ساعات �لأوىل من �لهجوم.  
�ل�سيناريو  ه�����ذ�  ط�����رح  مت  ل���ق���د 
�لكارثي من قبل �لوليات �ملتحدة 
و�ململكة �ملتحدة منذ عدة �أ�سابيع. 
�سيذهب  م��دى  �أي  �إىل  و�ل�����س��وؤ�ل، 

�لرئي�س �لرو�سي؟
�ل�����ذي ل  �ل��ع�����س��ك��ري  �ل���ت���ف���وق  �إن 
�لرو�سي  ل��ل��ج��ي�����س  �إن����ك����اره  مي��ك��ن 
�لعا�سمة  على  �ل���س��ت��ي��لء  يجعل 
و�أكدت  معقوًل.  �أم���ًر�  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�أج����ه����زة �مل����خ����اب����ر�ت �لأوك����ر�ن����ي����ة 

•• باري�س-اأ ف ب

�أم�س  �لأب����ي���������س  �ل���ب���ي���ت  �أع����ل����ن 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أن  �خلمي�س 
�لرئي�س  م���ع  ب���اي���دن حت���دث  ج���و 
�لأوكر�ين فولودميري زيلين�سكي، 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  دع��م  له  موؤكد� 
رو�سيا  هجوم  مو�جهة  يف  لبلده 

على �أوكر�نيا.
وق���ال ج��و ب��اي��دن يف ب��ي��ان �سادر 
بهذ�  “نددت  �لأبي�س  �لبيت  عن 
للقو�ت  �مل�������ربر  غ�����ري  �ل����ه����ج����وم 

�لع�سكرية �لرو�سية«.
و�����س����ّدد ب����اي����دن ك���ذل���ك ع���ل���ى �أن 
“ح�س  م���ن���ه  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ط���ل���ب 
قادة �لعامل على �لتنديد �سر�حة 
للرئي�س  �ل���ف���ا����س���ح  ب����ال����ع����دو�ن 
بوتني و�لوقوف �إىل جانب �سعب 
ووعد رئي�س �لوليات  �أوكر�نيا”. 
�مل��ت��ح��دة ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات كبرية 
�أع��ل��ن يف وقت  وك��ان  رو�سيا.  على 
عن  لح��ق��ا  �سيتحدث  �أن���ه  ���س��اب��ق 
�ستتكبدها  �ل���ت���ي  “�لعو�قب” 
�لعملية  ���س��ن��ه��ا  ج������ر�ء  رو����س���ي���ا 
حمادثات  و���س��ي��ج��ري  �لع�سكرية 

مع نظر�ئه يف جمموعة �ل�سبع.
بالقول  ب���ي���ان���ه  ب�����اي�����دن  وخ����ت����م 
�ل����دع����م  ب����ت����وف����ري  “�سن�ستمر 
ولل�سعب  لأوك���ر�ن���ي���ا  و�مل�����س��اع��دة 

�لأوكر�ين«.
وحت������������دث وزي������������ر �خل�����ارج�����ي�����ة 
ووزير  بلينكن  �أنتوين  �لأمريكي 
�إىل �لأمني  �أو���س��نت  �ل��دف��اع لويد 
�لأطل�سي  ���س��م��ال  حل��ل��ف  �ل���ع���ام 
بهذ�  “للتنديد  �ستولتنربغ  ين�س 

�لرو�سية  �لأر������س����ي  �إىل  ���س��ت��ع��ود 
مبجرد �كتمال �ملناور�ت ...

�إىل  ل���ل���ن���زول  ي�������س���ت���ع���دون  ه����ل     
نف�س  يف  �لأوك����ر�ن����ي����ة  �ل��ع��ا���س��م��ة 
�لقو�ت  فيه  تخرتق  �ل��ذي  �لوقت 
�أماكن  يف  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �لأر������س����ي 
من  �ل��ع��دي��د  “لرو�سيا  �أخ������رى؟ 
كييف،  ل���������س����رب  �لح������ت������م������الت 
كالق�سف و�لغار�ت من قبل �لقو�ت 
كتائبها،  �إر���س��ال  �أو  ج��و�ً  �ملحمولة 
�ل�سهل عبور  حتى لو مل يكن من 
هناك”،  �إىل  ل��ل��و���س��ول  �لأر�����س���ي 
�لباحث  يذّكر جوزيف هيرنوتني، 
�ملقارنة  �ل�سرت�تيجية  معهد  يف 

زيلين�سكي،  ف��ول��ودمي��ري  للرئي�س 
ذكرت  ح�سبما  لذلك،  ت�ستعد  �أنها 
�لأوك����ر�ن����ي����ة  “�أونيان”  وك����ال����ة 
مدينتان  و����س���ت���ك���ون  ل����لأن����ب����اء. 
تهديد  �أخ����ري����ان حت���ت  ك���ب���ريت���ان 
ع���ل���ى بعد  �ل������غ������زو: خ����ري�����س����ون، 
�سبه  م��ن  كيلومرت   100 ح���و�يل 
ج���زي���رة �ل���ق���رم، وخ���ارك���ي���ف، على 
30 ك��ي��ل��وم��رًت� من  ب��ع��د ح����و�يل 
منطقة  يف  �ل���رو����س���ي���ة،  �حل�������دود 
�لأقمار  ���س��ور  �سركة  فيها  �أب��ل��غ��ت 
عن  ماك�سار  �لأمريكية  �ل�سناعية 
عمليات �نت�سار جديدة مزعجة يف 
�لأي���ام �لأخ���رية. ب�سكل ع��ام، يقدر 

�لرو�س  �ملقاتلني  ع��دد  �ل��غ��رب��ي��ون 
يف ���س��و�ح��ي �أوك���ر�ن���ي���ا ب��اأك��ر من 

.150.000
ج���ان���ب���ه���ا، مهددة  م����ن  ك���ي���ي���ف،     
جنوب  يف  �ملتجمعة  �ل��ك��ت��ائ��ب  م��ن 
تبعد حدودها  �لتي ل  بيلرو�سيا، 
�سوى مائة كيلومرت. لقد �حتفظ 
�لآلف  بع�سر�ت  بوتني  فلدميري 
-�لذين  -ومعد�تهم  �ملقاتلني  من 
����س���ارك���و� م����ع ق������و�ت م��ي��ن�����س��ك يف 
 20 �إىل   10 ت��دري��ب و����س��ع، م��ن 
�لرو�سي  �لرئي�س  لكن  ف��رب�ي��ر.   
�أك����د لإمي��ان��وي��ل م���اك���رون، خلل 
�لقو�ت  ه���ذه  �أن  مل��و���س��ك��و،  زي���ارت���ه 

ورئ���ي�������س حت���ري���ر جم���ل���ة �ل���دف���اع 
و�لأمن �لدويل.

بوتني يريد
 “نزع �شالح” اأوكرانيا

   يف جورجيا، �سيف عام 2008، 
تفوق �جلي�س �لرو�سي على �لقو�ت 
�ملحلية يف غ�سون �أيام قليلة. لكنه 
كيلومرًت�  �أربعني  بعد  على  توقف 
ت��ب��ل��ي�����س��ي، مكتفيا  �ل��ع��ا���س��م��ة  م���ن 
وقف  قبول  على  �ل�سلطات  باإرغام 
بهزميتها.  و�لق���ر�ر  �لنار  �إط��لق 
فلدميري  ق�����ال  �ل����ث����لث����اء،  ي�����وم 
نزع  “�إىل حد ما  �إن��ه يريد  بوتني 

�أوك��ر�ن��ي��ا �حلالية”،  م��ن  �ل�����س��لح 
�لأزمة  لإنهاء  حل”  “�أف�سل  و�أن 
�ل�سلطات باحلياد”  “تلتزم  �أن  هو 
�لن�سمام  ب���اإر�دت���ه���ا  و”ترف�س 
�إىل �ل���ن���ات���و«.    ق��ب��ل ���س��ن هجوم 
�جلي�س  ���س��ي�����س��ع��ى  ك���ي���ي���ف،  ع���ل���ى 
�لجو�ء.  على  لل�سيطرة  �لرو�سي 
جري�سيل،  ج���و����س���ت���اف  وي�����ق�����در 
�ملجل�س  يف  �ل��رو���س��ي  �مل��ت��خ�����س�����س 
�أن  �ل��دول��ي��ة،  للعلقات  �لأوروب����ي 
يومني  ح���و�يل  �سي�ستغرق  �لأم����ر 
لتحقيق �لتفوق �جلوي. ثم ميكنه 
من  �أوك���ر�ين  ت�سكيل  �أي  مهاجمة 
�جلو �أو ��ستخد�م �لطائر�ت بدون 

�ملدفعية.  دع��وة  ث��م  بكثافة،  طيار 
ل����ذ�، ق��ب��ل �لل��ت��ق��اء ب��ال��ع��دو على 
�لأر�س، �سيكون �لرو�س قد �أحلقو� 
بالأوكر�نيني”،  ج�سيمة  �أ���س��ر�ًر� 
�لرو�سية  �لكتائب  مبا يكفي لدفع 

�إىل كييف.
   »قد تكون حرب مدن لعدة �أ�سابيع 
هكذ�  عليها”،  لل�سيطرة  �سرورية 
يقّدر غو�ستاف جري�سيل، فاملعارك 
يف �ملدينة �أ�سعب بكثري من �ملعارك 
�أن  خا�سة  �ملفتوحة،  �لأر����س��ي  يف 
�ل��ع��ا���س��م��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة ي��ب��ل��غ عدد 
2.9 مليون  �سكانها ما يقرب من 
زيلين�سكي  �لرئي�س  و�أعلن  ن�سمة، 

�ملربر  وغري  له  �ملخطط  �لهجوم 
و�لبحث  �أوك��ر�ن��ي��ا  على  لرو�سيا 
بح�سب  للحلف”،  �ملن�سق  �لرد  يف 
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���س��م  �ل��ن��اط��ق 

�لأمريكية نيد بر�ي�س.
�لعاملية  �لفعل  ردود  وتو�لت  ه��ذ� 
�لرو�سي  �ل��رئ��ي�����س  �ع�����لن  ع��ل��ى 
“عملية  ب�����وت�����ني  ف������لدمي������ري 
�خلمي�س.  �وكر�نيا  “يف  ع�سكرية 

يف ما ياأتي �أبرزها:
ق���������ال �ل�����رئ�����ي�����������س �لأوك���������������ر�ين 
�خلمي�س  زيلين�سكي  فولودميري 
�إن �لعامل يجب �أن ين�سئ “حتالفا 
�أج����ل  م����ن  لبوتني”  م��ن��اه�����س��ا 

“�إجبار رو�سيا على �ل�سلم«.
�لوكر�ين  وزير �خلارجية  وكتب 
ت���غ���ري���دة  ك���ول���ي���ب���ا يف  دم�����ي�����رتو 
هانئة  �أوك��ر�ن��ي��ة  م��دن  “تتعر�س 
�أوكر�نيا  ع�����دو�ن.  �إن����ه  ل��ه��ج��وم. 
باإمكان  و���س��ت��ن��ت�����س��ر.  ���س��ت��د�ف��ع 
�أن  ي��ردع بوتني ويجب  �ن  �لعامل 

يفعل. حان وقت �لتحرك �لآن«.
ندد �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 

عن  �سينجمان  �ل��ل��ذي��ن  و�ل��دم��ار 
هذ� �لهجوم” موؤكد� �ن “�لعامل 

�سيحا�سب رو�سيا«.
دع��ا �لأم��ني �لعام ل��لأمم �ملتحدة 
�جتماع  بعد  غوتريي�س  �أنطونيو 
ط��ارئ ملجل�س �لأم��ن �ل��دويل �إىل 
رو�سيا  با�سرته  �لذي  �لنز�ع  وقف 

يف �أوكر�نيا “�لآن«.
وق�����ال غ��وت��ريي�����س م��ت��وج��ه��ا �إىل 

لرو�سيا  �مل���ربر  غ��ري  ب”�لهجوم 
بيان  وق�����ال يف  �أوك����ر�ن����ي����ا.  ع��ل��ى 
)�سن(  ب��وت��ني  �ل��رئ��ي�����س  “�ختار 
�ستت�سبب  ل��ه��ا  خم��ط��ط  ع��م��ل��ي��ة 
مبعاناة وخ�سائر ب�سرية كارثية” 
�لهجوم  ب��ه��ذ�  “نددُت  م�����س��ي��ف��ا 
�لع�سكرية  ل��ل��ق��و�ت  �مل����ربر  غ���ري 
�لرو�سية«. و�سدد على �أن “رو�سيا 
وح�����ده�����ا م���������س����وؤول����ة ع�����ن �مل�����وت 

با�سم  ب��وت��ني  “�لرئي�س  ب��وت��ني 
�لإن�����س��ان��ي��ة �أع���ي���دو� ق��و�ت��ك��م �إىل 
�أتع�س  “هذه  م���وؤك���د�  رو�سيا!” 
ك����اأم����ني عام  حل���ظ���ة يف ولي����ت����ي 
رئي�سة  كتبت  �ملتحدة”.  ل���لأمم 
�مل��ف��و���س��ي��ة �لأوروب����ي����ة �أور����س���ول 
ف��ون دي��ر لي��ني ورئ��ي�����س �ملجل�س 
�لأوروبي �سارل مي�سال يف تغريدة 
رو�سيا  ه���ج���وم  ب�������س���دة  “ندين 

غ���ري �مل�����ربر ���س��د �أوك����ر�ن����ي����ا. يف 
�لقامتة  �لع�سيبة  �ل�ساعات  ه��ذه 
ون�سائها  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ع  نت�سامن 
ورج��ال��ه��ا و�ط��ف��ال��ه��ا �لأب���ري���اء يف 
وج���ه ه���ذ� �ل��ه��ج��وم غ��ري �ملربر” 

متعهدين “حما�سبة �لكرملني«.
�إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  �أك��د 
�ل��������ذي حت�������دث مهع  م������اك������رون 
“تندد  ف��رن�����س��ا  �أن  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، 

ب��ق��ر�ر رو���س��ي��ا �سن �حلرب  ب��ح��زم 
مو�سكو  د�ع���ي���ا  �أوكر�نيا”  ع��ل��ى 
لعملياتها  ف��وري  و�سع حد  “�ىل 
“ت�سامن  و�أع���ل���ن  �ل��ع�����س��ك��ري��ة«. 
ووقوفها  �أوك���ر�ن���ي���ا  م���ع  ف��رن�����س��ا 
وحتركها  �لأوكر�نيني  جانب  �إىل 
م���ع ���س��رك��ائ��ه��ا وح��ل��ف��ائ��ه��ا لوقف 
�حل���������رب«. ودع�������ا م�����اك�����رون �إىل 
�ل���دف���اع �سباح  مل��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع 
�خلمي�س. �عترب �مل�ست�سار �لآملاين 
�لعملية  �أن  ���س��ول��ت�����س  �ولف 
“�نتهاك  �ل��رو���س��ي��ة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 

فا�سخ” للقانون �لدويل.
�لربيطاين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ن���دد 
�خلمي�س  ج���ون�������س���ون  ب����وري���������س 
�أوكر�نيا”  “بالأحد�ث �ملروعة يف 
�إر�قة  “�ختار  ب��وت��ني  �ن  معترب� 

�لدماء و�لدمار«.
�جتماع  ج��ون�����س��ون  و����س���ي���رت�أ����س 
“�لهجمات  ب��ع��د  �خلمي�س  �أزم����ة 
�لأمني  د�ن  ل��رو���س��ي��ا.  �ملروعة” 
�لأطل�سي  ���س��م��ال  حل��ل��ف  �ل���ع���ام 
)ناتو( ين�س �ستولتنربغ “�لهجوم 

الهجوم على اأوكرانيا:

هل ميتلك اجلي�س الرو�سي الو�س�ئل للتقدم نحو كييف...؟
من غري املوؤكد اأن الرئي�ض الرو�شي يريد اأن يزحف جي�شه نحو كييف

جندي �أوكر�ين يف موقعه بالقرب من بلدة �سا�ستيا ، يف مو�جهة �لنف�ساليني �ملو�لني لرو�سيا يف �سرق �أوكر�نيا�أ�سر�ر يف �سو�رع �لعا�سمة �لأوكر�نية كييف بعد �إطلق قذيفة رو�سية

بايدن يت�شل بالرئي�ض الأوكراين زيلين�شكي 

اإدان�ت وا�سعة »للعملية الع�سكرية« الرو�سية يف اأوكراني� 

بوتني املتم�سك ب�إع�دة اأوكراني� اإىل فلك مو�سكو  •• مو�صكو-اأ ف ب

يعي�س �لرئي�س �لرو�سي فلدميري بوتني بهاج�س �إعادة كييف �إىل �أح�سان 
مو�سكو با�سم �لعظمة �لرو�سية، مع ت�سميم على �إبعاد حلف �سمال �لأطل�سي 

عن حدوده، حتى لو كان ذلك يعني غزو �أوكر�نيا.
بالن�سبة للعديد من �لرو�س من جيله �لذي ن�ساأ على وقع �لق�سائد �لتي 
متّجد �لحتاد �ل�سوفياتي، يبقى �نهيار �لحتاد و�نح�سار جمال نفوذه يف 

جرحا كبري�. غ�سون ثلث �سنو�ت “1991-1989”، 
�ل�ستخبار�ت  جهاز  يف  �سابًطا  حينها  ك��ان  �ل��ذي  بوتني  ف��لدمي��ري  عانى 
�ل�سوفياتية يف �أملانيا �ل�سرقية، من �لهزمية ب�سكل مبا�سر. وقال �إنه �أُجرب، 
طريق  عن  �ل�سهرية  نفقاته  تغطية  على  بلده،  مو�طني  من  �لعديد  مثل 

قيادة �سيارة �أجرة ب�سكل غري قانوين لدى عودته �إىل رو�سيا.
وت��ن��اق�����س �إذلل وع����وز ج���زء م���ن �ل�����س��ع��ب �ل��رو���س��ي م���ع �ن��ت�����س��ار �لغرب 

و�زدهاره.
“�أعظم  كانت  �ل�سوفياتي  �لحت��اد  نهاية  ب��اأّن  بوتني  �قتناع  ذلك من  ف��ز�د 

بالرو�سية.  �لناطق  �أوكر�نيا  �سرق  يف  �لنار  لرو�سيا  �ملو�لون  �لنف�ساليون 
باملنطقتني  بالعرت�ف  �أوكر�نيا  على  بدء هجومه  قبل  بوتني  ي��رتدد  ومل 

�لنف�ساليتني يف �ل�سرق، لوغان�سك ودونتي�سك.
بح�سب بوتني، �أخطاأ جاره عندما قّدم نف�سه على �أّنه �سحية للإمربيالية 
�لقي�سرية، و�ل�سوفياتية، ثم �لرو�سية. ويرى �أن ثورتي 2005 و 2014 

�للتني �أبعدتا �لنخب �ملو�لية لرو�سيا، كانتا نتيجة موؤ�مر�ت غربية.
وي�سدد �سيد �لكرملني على �أن مو�سكو يجب �أن تكون قوية، بل ومرعبة يف 

�آن. ولي�س �ل�ست�سلم من �سيم �ساحب �حلز�م �لأ�سود يف ريا�سة �جلودو.
وهو قال يف 2015 “�إذ� كان �لقتال �أمر� حتميا، فعليك �أن ت�سرب �أول”. 
ووفقا لأحد �أ�ساتذته فري� غوريفيت�س، فاإن بوتني �أكد عندما كان يف �سن 
“يفهم  �لبع�س  �إّن  له،  رفيق  �ساق  ك�سر خلله  بعد خلف  ع�سرة  �لر�بعة 
 2004 يف  �لربتقالية”  “�لثورة  م��ن��ذ  �أوك��ر�ن��ي��ا  وع��ان��ت  ف��ق��ط«.  �ل��ق��وة 

على حد تعبريه، علما �أن �لحتاد  كارثة جيو�سيا�سية يف �لقرن �لع�سرين”، 
�ل�سوفياتي �سارك يف حربني عامليتني. وز�د يف رغبته يف �لنتقام زحف حلف 
كانت  دول  تدريجياً، �ىل  و�إن  �لأوروب���ي،  )ناتو( و�لحت��اد  �لأطل�سي  �سمال 
مهمة  له  �أن  �لرو�سي  �لرئي�س  ويعترب  ملو�سكو.  �حللفاء  �أق��رب  �ل�سابق  يف 
�لأمن  حماية  وبا�سم  ن��ف��وذه.  ملنطقة  �لغزو  ه��ذ�  وق��ف  يف  تتمّثل  تاريخية 

�لرو�سي، �أ�سبحت �أوكر�نيا خطاً �أحمر.
�أّنه  م��اك��ارك��ني  �ألك�سي  �ل�سيا�سية  �لتكنولوجيا  م��رك��ز  يف  �ل��ب��اح��ث  وي���رى 
ف�ستكون  �لأمنية،  �لق�سية  ه��ذه  رو�سيا  حت��ّل  مل  �إذ�  بوتني،  �ىل  بالن�سبة 
�أوكر�نيا ع�سو� يف �لناتو يف غ�سون 10 �إىل 15 عاما، و�ست�سبح “�سو�ريخ 

�لناتو يف مو�سكو«.
ويف دللة على ت�سميم �لكرملني هذ�، �أقدم بوتني بعد ثورة موؤيدة للغرب 
يف كييف عام 2014، على �سّم �سبه جزيرة �لقرم �لأوكر�نية، بينما �أ�سعل 

��ستقر�رها  تزعزع  باتت  �لتي  مو�سكو  مع  �لغاز”  “حروب  من  و2005 
�قت�ساديا.

يف وقت مبكر من عام 2008، وفقا لو�سائل �لإعلم �لرو�سية و�لأمريكية، 
“لي�ست  �أوكر�نيا  �أّن  �أخرب فلدميري بوتني نظريه �لأمريكي جورج بو�س 
�ل�سحفي  موؤمتره  خلل  �أعلن  �لثاين-دي�سمرب،  كانون  ويف  دولة”.  حتى 

�ل�سنوي �أن هذ� �لبلد من �خرت�ع لينني.
للرو�س  �لتاريخية  �ل��وح��دة  “حول  ب��ع��ن��و�ن  م��ق��ال  يف  �أ���س��ه��ر،  ب�سعة  قبل 
موؤ�مرة  عبارة عن  �إّنها  بالقول  حتّدث عن خيار�ت جاره  و�لأوكر�نيني”، 

“معادية لرو�سيا” من �لوليات �ملتحدة وحلفائها.
فيه  يتغري  �أوك����ر�ين  �سيا�سي  “نظام  تاأ�سي�س  يريد  ك��ان  �ل��غ��رب  �إّن  وق��ال 
�مل�����س��ار �لنف�سايل  و�ل�����وزر�ء، ول يتغري فيه  �ل��ربمل��ان  و�أع�����س��اء  �ل��روؤ���س��اء 

و�لعد�ء جتاه رو�سيا«.
�ستانوفايا  تاتيانا  بوليتيك”  “�آر  �لرو�سي  �لأبحاث  مركز  مديرة  وت�سري 
�إىل �أنه وفًقا ملنطق بوتني، فاإن �جلنود �لرو�س �لذين دخلو� مناطق �سمال 

و�سرق �أوكر�نيا �خلمي�س ي�سّنون “حرب حترير«.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 
 �ملودعة بالرقم : 175330 

با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م
�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لو�ق�عة  بالفئة: 41

بتاريخ: 2013/11/12  و�مل�سجلة حتت رقم: 175330 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 181339 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 16

بتاريخ: 2014/05/26 و�مل�سجلة حتت رقم:  181339 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/11/01 �حلماية يف  2022/11/01  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 175328 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 18

بتاريخ: 2013/11/18  و�مل�سجلة حتت رقم: 175328 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 175327 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 21

بتاريخ:    2013/11/18 و�مل�سجلة حتت رقم: 175327 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 181335 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 25

بتاريخ: 2014/05/26 و�مل�سجلة حتت رقم:  181335 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/11/01 �حلماية يف  2022/11/01  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 181334 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة  بالفئة: 28
بتاريخ: 2014/05/26 و�مل�سجلة حتت رقم: 181334 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
2032/11/01 �حلماية يف  2022/11/01  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 175324 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة  بالفئة: 41
بتاريخ 2013/11/12  و�مل�سجلة حتت رقم: 175324 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 169627 
با�س��م:  �خلليج �لدولية للعناية �لطبية )�س ذ م م( 

– �لرقة  �آل ثاين )برج دبي(  �ل�سيخ من�سور بن �حمد  وعنو�نه:  مكتب )207( ملك 
�ر�س 132، �س ب 2547، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة      

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 44

بتاريخ: 2013/05/19  و�مل�سجلة حتت رقم: 169627 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/02/22 �حلماية يف  2022/02/22  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 170057 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 43

بتاريخ: 2013/02/17  و�مل�سجلة حتت رقم: 170057 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

2032/02/28 �حلماية يف  2022/02/29  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 170058 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م 

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 45

بتاريخ: 2013/02/17 و�مل�سجلة حتت رقم: 170058 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/02/28 �حلماية يف  2022/02/29  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 181337 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 18

بتاريخ: 2014/05/26 و�مل�سجلة حتت رقم: 181337 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/11/01 �حلماية يف  2022/11/01  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 181336 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 21

بتاريخ: 2014/05/26 و�مل�سجلة حتت رقم: 181336 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/11/01 �حلماية يف  2022/11/01  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 170055 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 35

بتاريخ: 2013/02/24  و�مل�سجلة حتت رقم: 170055 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/02/28 �حلماية يف  2022/02/28  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 170056 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة  بالفئة: 41
بتاريخ: 2013/02/24  و�مل�سجلة حتت رقم: 170056 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
 2032/02/29 �حلماية يف  2022/02/29  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 181333 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 41

بتاريخ: 2014/05/26 و�مل�سجلة حتت رقم: 181333 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/11/01 �حلماية يف  2022/11/01  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 175329 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 16

بتاريخ: 2013/11/18 و�مل�سجلة حتت رقم:  175329 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 175326 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 25

بتاريخ: 2013/11/18  و�مل�سجلة حتت رقم: 175326 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 175325 
با�س��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م

�أبوظبي،  �ل��ر�ح��ة،  �ساطئ   ،)HQ( ع  م  �س  �لعقارية  �ل��د�ر  �سركة   / مبنى  وعنو�نه:  
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 28

بتاريخ: 2013/11/26 و�مل�سجلة حتت رقم: 175325 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2032/06/19 �حلماية يف  2022/06/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  25  فرباير 2022 العدد 13478

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0036049
�ملخط�ر/ �ليجابي للتجارة �لعامة ذ م م، �ملرخ�سه من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �ل�سارقة بالرقم)753777( 

وميثلها ب�سفته مدير �ل�سيده / �سبيني مرمي �بر�هام ، �جلن�سية - �لهند وحتمل بطاقة هويه رقم 784198613905102
�لعن�و�ن / �ل�سارقة - هاتف رقم / 0507434157

�ملخطر �إليه / ديز�رث فالكون للخدمات �لفنية �س ذ م م ، �ملرخ�سه من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف دبي بالرقم )641650(
وميثلها �ملدير / �خرت ح�سني طيب �لدين - �لعن�و�ن/ دبي - ديره - بور �سعيد - مكتب 01

هاتف رقم / 0506543933 - 042948774 - 0505976257
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ )12،209( درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيكات للمخطر مببلغ )12،209( درهم مو�سوع �ل�سيكات �ملحررة من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه
حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيكات �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم كفاية �لر�سيد

وبيانه كالتايل:
�ل�سلمي �لمار�ت  على  و�مل�سحوب  درهم  رقم �ل�سيك 000542 مببلغ 4859 
�ل�سلمي �لمار�ت  على  و�مل�سحوب  درهم  رقم �ل�سيك 000539 مببلغ 7350 

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى،
�أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية  لذلك ، فاإننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملذكور خلل خم�سة 

و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به، وهذ� �إخطار منا بذلك.
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13478 بتاريخ 2022/2/25 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0048748 
�ملخط�ر/ �حمد حممد �حل�سن ، �سوري �جلن�سية و�حمل بطاقة هوية رقم 784198661639314

�لعن�و�ن / �ل�سارقة - �سارع �لتعاون - بناية ز�خر 1
هاتف رقم / 0557207560

�ملخطر �إليه / �حمد �حمد كبول، �سوري �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197993824834
�لعن�و�ن/ �ل�سارقة - هاتف رقم / 0585616142
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 26000 درهم

ملخطر �ليه حرر خم�سة �سيكات للمخطر مببلغ26000 درهم مو�سوع �ل�سيكات �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث �نه 
بتاريخ ��ستحقاق �ل�سبكات توجه ملدعى �سرف �ل�سيكات �إل �أنه �ربع �سيكات �رتدت دون �سرف تبني متجاوز للفرتة �لقانونية و�ل�سيك �خلام�س 

لعدم كفاية �لر�سيد وبيانه كالتايل:
�ل�سيك رقم000060 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2017/04/28 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني 

�سيك رقم 000061 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2017/05/28 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني
�سيك رقم 000062 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2017/06/28 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني
�سيك رقم 000064 مببلغ 6000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2017/08/28 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني
�سيك رقم 000063 مببلغ 5000درهم بتاريخ ��ستحقاق 2017/07/28 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى،
لذلك ، فاإننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذكور خلل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية.

و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك. 

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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الفجر الريا�ضي

•• املنامة-وام:

ميد�لية   "21" �لقوى  ولعبات  لعبي  من  �لإمار�ت"،  "�أبطال  ح�سد 
دورة  من  �لثالثة  ل�" �لقوى" بالن�سخة  �لأول  �ليوم  مناف�سات  يف  ملونة 
خليفة  مدينة  ��ستاد  يف  مناف�ساتها  �أقيمت  �لتي  �لبار�ملبية،  �آ�سيا  غ��رب 

�لريا�سية.
وت��وزع��ت �مل��ي��د�ل��ي��ات ب��و�ق��ع 5 ذه��ب��ي��ات، و9 ف�سيات، و7 ب��رون��زي��ات، يف 
رمي �جللة، و�لقر�س، و�سباقات 100 و400 مرت �إ�سافة �إىل ميد�لية 

برونزية يف تن�س �لطاولة، و�أخرى برونزية يف �لبوت�سيا.
�لإم����ار�ت  ملنتخب  �لإج��م��ايل  �لر�سيد  �رت��ف��ع  �مل��م��ي��زة  �حل�سيلة  وب��ه��ذه 
يف   21 بينها  م��ن  �ملناف�سات،  ك��ل  يف  ميد�لية   27 �إىل  �لهمم  لأ�سحاب 
�لبوت�سيا، وميد�ليتان يف تن�س �لطاولة،  �لقوى، و3 ميد�ليات يف  �ألعاب 

وميد�لية و�حدة يف �لري�سة �لطائرة.

�لأول  �ل��ي��وم  يف  ج��ي��د  ب�سكل  �ل���ق���وى،  لأل���ع���اب  �لإم������ار�ت  منتخب  وب����رز 
بذهبية رمي �جللة يف  �سارة �جلنيبي  �لبطلة  بعدما توجت  للمناف�سات، 
فئة "�إف 33"، وح�سدت �جلنيبي 846 نقطة، و�سجلت �لرمية �لأف�سل 

مل�سافة 5.82 مرت�ً.
عندما   ،"34 "�إف  فئة  يف  �جللة  رمي  ذهبية  �لنعيمي  �إن�ساف  و�أ�سافت 
�خلام�سة،  �مل��ح��اول��ة  يف  م���رت�ً   6.85 مل�سافة  �لأف�����س��ل  �ل��رم��ي��ة  �سجلت 
 ،"40 "�ف  فئة  �لقر�س،  رمي  بذهبية  �لزيودي  مرمي  توجت  وبدورها 

نقطة. وح�سدت 818 
وتاألق �لبطل �أحمد نو�د ب�سكل لفت، بتتويجه مبيد�ليتني ذهبيتني على 
 15.78 �لتو�يل، �لأوىل يف �سباق 100 مرت فئة "تي 34"، بزمن قدره 
"تي  فئة  مرت   400 �سباق  ذهبية  نف�سه  �للعب  ي�سيف  �أن  قبل  ثانية، 

يف 0.57.83 ثانية. �ل�سباق  قطع  بعدما   ،"34
لعبني،   9 على  �لإم����ار�ت،  ق��وى  لأب��ط��ال  �لف�سية  �مليد�ليات  وت��وزع��ت 

 ،"32 "�ف  فئة  �جللة  رم��ي  مناف�سات  يف  �لكتبي  ن��ور�  �لقائمة  و�سمت 
و�أحمد �حلو�سني يف رمي �جللة "�ف 33"، وعباد خالد يف رمي �لقر�س 
"�ف 37"، ور��سد �لزيودي يف رمي �جللة "�ف 56"، و�سهام �لر�سيدي يف 
"تي  فئة  مرت   100 �سباق  يف  �لبلو�سي  ويحيى  رمي �جللة "�ف 57"، 
46"وحممد �ملزروعي يف �سباق 100 مرت فئة "تي 53"، وعبد �لعزيز 
�لكندي يف �سباق 400 مرت، فئة "تي 34"، وظفر بدر عبا�س �لبلو�سي 

يف �سباق 400 مرت فئة "تي 54" .
�أما عن قائمة �لفائزين بامليد�ليات �لربونزية فهي ت�سم كل من حممد 
�لكعبي �حلائز على يف رمي �لقر�س "�ف 36"، وعبد �لعزيز �ل�سكيلي يف 
رمي �جللة "�ف 33"، وثريا �لزعابي يف رمي �جللة "�ف 34"، ومرمي 
�ملطرو�سي يف رمي �لقر�س "�أف 46"، وعبد�هلل م�سباحي يف رمي �جللة 
يف رمي �جللة "�ف 57"، �إ�سافة �إىل حممد  �ملهري  و�سعيد   ،"54 "�ف 

�ملزروعي يف �سباق 400 مرت فئة "تي 53" يف زمن وقدره .

مناف�سات  يف  جديدة  ميد�لية  حممد  منى  �لبطلة  �أ�سافت  جهتها،  من 
�لكرة �لطاولة بح�سولها على برونزية �ملركز �لثالث، وهو �لتتويج �لأول 
للعبة على �سعيد مناف�سات غرب �آ�سيا يف ظهورها �لر�سمي �لأول، حيث 
مل�ساركات  �لكبرية  �لطموحات  و�أكدت على  بالتتويج،  �سعادتها  عربت عن 
�ملر��سدة  �ملقابل توج خالد  �لذهب، يف  �أف�سل تطمح من خللها حل�سد 
ل�سلة  �لوطني  منتخبنا  يطارد  �أخ��رى  ناحية  من  �لبوت�سيا.  بربونزية 
مناف�سات  ختام  يف  �ل��ربون��زي��ة،  بامليد�لية  �لتتويج  �ملتحركة،  �لكر��سي 
و�لأخ���رية  �خلام�سة  �جل��ول��ة  يف  �ل��ع��م��اين  ن��ظ��ريه  ي��و�ج��ه  حينما  �للعبة 
حالياً  �ملنتخب  ويحتل  �لريا�سية.  خليفة  مدينة  ��ستاد  �سالة  على  غد� 
مباريات،  ث��لث  من  نقاط   4 بر�سيد  �ل��ع��ام،  �لرتتيب  يف  �لثالث  �ملركز 
فيما يت�سدر �لكويت بر�سيد 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 5 ملنتخب 
"�لر�بع"، وعمان يف  �لبحرين  "�لو�سيف"، و4 نقاط ملنتخب  �ل�سعودية 

�ملركز �لأخري بر�سيد 3 نقاط.

•• اأبوظبي - وام: 

�أكد �لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم �أن �لفوز �ملهم �لذي حققه �ل�سارقة على 
�لو�سل يف �إياب ن�سف نهائي كاأ�س �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة كان مثري�، 
قلب  عندما  �لثاين،  �ل�سوط  يف  خا�سة �أنه حتقق ب� " رميونتاد�" ممتعة 
بهدفني  متقدما  �لو�سل  ك��ان  �أن  بعد   ،2  -  3 �إىل  �للقاء  نتيجة  �لفريق 

مقابل ل �سيء.
و�أ�سار �لحتاد �لآ�سيوي �إىل �لدور �لكبري �لذي قام به لعب �ل�سارقة كايو 

لوكا�س يف ترجيح كفة فريقه، وح�سم �ملو�جهة ل�ساحله يف �لوقت �لقاتل 
"مق�سية"  لعبة  من  �لتعادل"  �لثاين"  �لهدف  �سجل  حيث  �للقاء،  من 
�لتقدم  ه��دف  ث��م  �ل��ل��ق��اء،  م��ن   90 �لدقيقة  م��زدوج��ة مده�سة يف  خلفية 

و�لتاأهل بر�أ�سية مثالية يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت بدل �ل�سائع.
وقال �ملوقع �لر�سمي للحتاد �لآ�سيوي يف تقرير مو�سع عن ن�سف نهائي 
قلب  �لرئي�سية:"  �سفحته  على  ن�سر  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�س 
�ل�سارقة تاأخره بهدفني �أمام �سيفه �لو�سل �إىل فوز 3 - 2 ، بعدما لعب 
�سربة  بهما  عو�س  ثنائية  بت�سجيله  �لبطل  دور  لوكا�س  كايو  �لرب�زيلي 

�جلز�ء �ملهدرة. وبد� �أن �ل�سارقة يف طريقه للتقدم بعدما ح�سل على �سربة 
جز�ء مطلع �ل�سوط �لثاين �إثر مل�سة يد على مد�فع �لو�سل �سامل �لعزيزي 
�ساحب  �ل�سارقة  فريق  �لو�سل  وعاقب  �لعار�سة.  و�أ�ساب  لوكا�س  �سددها 
�أوباتيك  �لأوزب��ك��ي  نتيجة عرقلة  بعدما ح�سل على �سربة ج��ز�ء  �لأر���س 

�سوكوروف لعلي �سالح �سددها �لرب�زيلي جيلبريتو �أوليفري� بنجاح".
" �أ�ساف �لو�سل �لهدف �لثاين بعد  وتابع �لحت��اد �لآ�سيوي يف تقريره : 
خطاأ من �ملد�فع عبد�هلل غامن يف �إعادة �لكرة حلار�س مرماه يف �لدقيقة 
58، ليخطفها �لرب�زيلي ر�مريو بينيتي ويهديها �إىل حبو�س �سالح �لذي 

كمار�  عثمان  �لغيني  �لبديل  قل�س  �ملقابل  ويف  �ل�سباك.  يف  �سهلة  �سددها 
�لفارق لل�سارقة يف �لدقيقة /77/ بهدف متقن، قبل �أن يلعب لوكا�س دور 
�لبطل بت�سجيله �لتعادل بكرة مق�سية ر�ئعة يف �لدقيقة /90/ ثم �لفوز 
بر�أ�سية يف �لدقيقة /90+2/، مهديا فريقه �لتاأهل �إىل �لنهائي �لعا�سر".

�أورد �ملوقع �لر�سمي للحتاد �لآ�سيوي   .. �لنهائي  �إىل  وعن تاأهل �لوحدة 
�لثامن يف  �لنهائي  �إىل  ليتاأهل  �لكبري ذهابا  ��ستفاد من فوزه  �لوحدة  �أن 
 ، �إ�سماعيل  خلمي�س  بهدفني  يا�س  بني  م�سيفه  مع  تعادله  رغ��م  تاريخه 

و�لرب�زيلي جو�و بيدرو، مقابل هدفني ملحمد �حلمادي ، و�سهيل �لنوبي.

•• اأبوظبي-وام:

للمحرتفني،  �أدن���وك  دوري  من   17 �جلولة  مناف�سات  �جلمعة  �ليوم  تنطلق 
فيما  مباريات،  وتقام مبارياتها على مد�ر يومني، حيث ي�سهد �ليوم �لأول 4 

ي�سهد �ليوم �لثاين" �ل�سبت" 3 مباريات.
�أ�سدها يف �ليوم �لثاين �لذي يت�سمن قمتني من �لعيار  و�ستكون �لث��ارة على 
و�سباب  �ل�سارقة  ب��ني  و�لثانية  و�ل��و���س��ل،  �ل��وح��دة  ب��ني  �لأوىل  جتمع  �لثقيل، 
�ل�سلبية  �لنتائج  �أمل جديد للهروب من  �لقاع عن  �أندية  �لأهلي، فيما تبحث 

ل�سمان �لبقاء يف �ملنطقة �لآمنة بعيد� عن د�ئرة �لهبوط.
"6 نقاط" يف �ملركز �لأخري مع �جلزيرة  و�ستكون �لنطلقة بلقاء �لإم��ار�ت 
 ،17:30 �لإم��ار�ت �ل�ساعة  نادي  ��ستاد  على  �خلام�س  باملركز  نقطة"   26"
ويطمح كل فريق يف وقف نزيف �لنقاط، ولكن بطموح خمتلف، حيث يدخل 
�لإمار�ت �لعائد من تعادل �سلبي مع �لظفرة يف �جلولة �ملا�سية طاحما يف �لفوز 
ياأمل  بينما  �لرتتيب،  ج��دول  يف  موقعه  من  حت�سن  مهمة،  نقاط   3 و�إ�سافة 
�جلزيرة �لعائد من خ�سارة �أمام �لن�سر باجلولة �ملا�سية يف �لعودة للنت�سار�ت، 

و�لرتقاء ملركز متقدم �أف�سل خا�سة و�أن لديه لقاء موؤجل �أمام �حتاد كلباء.

ويف �لوقت نف�سه يحل �لن�سر "22 نقطة" باملركز �ل�سابع �سيفا على خورفكان 
�لقا�سمي،  ��ستاد �سقر بن حممد  ع�سر على  �حل��ادي  �ملركز  يف  نقطة"   15"
وياأمل خورفكان يف �إيقاف نزيف �لنقاط بعد خ�سارته يف 7 مباريات متتالية، �أما 
�لن�سر فياأمل مو��سلة �ل�سحوة بفوز ثاٍن تو�ليا حيث فاز على �جلزيرة �جلولة 

�ملا�سية ، وذلك لت�سحيح م�ساره بعد تذبذب �لنتائج يف �لفرتة �لأخرية.
وميتلك �لن�سر �أف�سيلة �لفوز �أمام خورفكان، حيث تقابل �لفريقان 5 مر�ت، 

فاز �لن�سر يف 4، مقابل فوز خورفكان يف مبار�ة و�حدة.
وت�ستكمل مباريات �ليوم �لأول مبو�جهتني �ل�ساعة 20:00، حيث ي�ست�سيف 
وعجمان  ع�سر،  �لثالث  �ملركز  نقاط" يف   9 " �لعروبة  مبار�ة  �لفجرية  ��ستاد 
�لتي يتقابل فيها �لفريقان  �لثانية  �ملرة  وهي  �ل�ساد�س،  نقطة" باملركز   22"
يف دوري �ملحرتفني، و�سهدت �ملبار�ة �لأوىل �لتي جمعت بينهما هذ� �ملو�سم يف 

�لدور �لأول، �لتعادل �لإيجابي 1-1.
وياأمل �لعروبة يف وقف نزيف �لنقاط بعد خ�سارته �جلولة �ملا�سية �أمام �سباب 
باجلولة  كلباء  �حت��اد  فوز مثري على  �لعائد من  فيما يطمح عجمان  �لأهلي، 

�ملا�سية يف ��ستثمار �لنتيجة من �أجل تاأمني مركزه يف �ملنطقة �لد�فئة.
نقطة" يف   18" كلباء  �حت��اد  با�ست�سافة  �لأول  لليوم  �لأخ��ري  �للقاء  و�سيكون 

�سعبة  مو�جهة  يف  �ل�����س��د�رة،  نقطة" يف   36 " �لعني  لفريق  �لعا�سر،  �مل��رك��ز 
على �ساحب �لأر�س و�لباحث عن �لفوز مرة �أخرى، يف �لوقت نف�سه �لذي لن 
يقبل فيه �لعني �سوى �لفوز للبتعاد بال�سد�رة �أو تاأمينها على �أقل تقدير، يف 

م�سو�ره �لبحث عن �للقب.
 33" �ل��وح��دة  ي��و�ج��ه  3 م��و�ج��ه��ات، حيث  �ل�سبت تقام  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  و�سمن 
نقطة" باملركز �لثاين، نظريه �لو�سل "22 نقطة" باملركز �لثامن، على ��ستاد 
�للقاء  فريق  كل  يدخل  حيث  ��ستثنائية،  قمة  يف   17:30 �ل�ساعة  نهيان،  �آل 
�أجل  ل��ل��دوري م��ن  �ل��وح��دة يف �حل��ف��اظ على و�سافته  وي��اأم��ل  �ل��ف��وز،  بطموح 
ملحقة �لعني �ملت�سدر، بينما ياأمل �لو�سل يف �لعودة للنت�سار�ت بعد تعادله 
�إياب  يف  �ل�سارقة  �أم��ام  �أي�سا  وخ�سارته  �ملا�سية،  �جلولة  �ل�سارقة يف  مع  �سلبيا 

ن�سف نهائي كاأ�س رئي�س �لدولة وود�عه من ن�سف �لنهائي.
بدوري  مو�جهاتهما  خ��لل  �سلبياً  �لفريقان  ت��ع��ادل  و�أن  ي�سبق  مل  وتاريخيا 

هدفاً. �ملحرتفني، فيما �سهدت مو�جهاتهما ت�سجيل 85 
كما تعادل �لفريقان يف عدد مر�ت �لفوز بو�قع 10 مباريات لكل فريق، يف 25 

مبار�ة جمعتهما يف دوري �ملحرتفني، فيما �نتهت 5 مباريات بالتعادل.
ويف �لوقت نف�سه تقام مبار�ة بني يا�س "19 نقطة" يف �ملركز �لتا�سع و�لظفرة 

"11 نقطة" باملركز �لثاين ع�سر، على ��ستاد بني يا�س وقد تقابل �لفريقان يف 
19 مبار�ة بدوري �ملحرتفني، وحقق بني يا�س �لفوز يف 12 مبار�ة، مقابل 4 

للظفرة، وح�سم �لتعادل 3 مو�جهات.
�للقاء  يدخل  حيث  مركزه،  وحت�سني  للنت�سار�ت  �لعودة  يف  يا�س  بني  وياأمل 
يف  �أي�سا  و�خل�سارة  �ل��دول��ة،  رئي�س  كاأ�س  نهائي  لن�سف  ود�ع��ه  من  ق��ادم  وه��و 
مركزه  بتح�سني  �لظفرة  ياأمل  فيما  �لعني،  �أم��ام  �ل��دوري  يف  �ملا�سية  �جلولة 

و�إ�سافة نقاط �لأمان �لتي تبعده عن د�ئرة �خلطر.
و�سباب  �لر�بع"  �مل��رك��ز  "�ساحب  �ل�سارقة  ب��ني  جتمع  بقمة  �خل��ت��ام  و�سيكون 
على  وذل��ك  نقطة"   30" نف�سه  �لثالث" بالر�سيد  �ملركز  " �ساحب  �لأه��ل��ي 
فريقه  �ل�سارقة  م��درب  كوزمني  �ل��روم��اين  يو�جه  حيث  �ل�سارقة  ن��ادي  ��ستاد 
كاأ�س  �لنهائية من  للمبار�ة  �لتاأهل  و��ستغلل  عليه  �لفوز  �لأ�سبق، طاحما يف 
، كما ياأمل كل فريق  رئي�س �لدولة، يف فك �رتباط �لنقاط مع �سباب �لأهلي 
�ملت�سدر  �لعني  ملحقة  �أج��ل  من  �أف�سل  مركز  على  باملناف�سة  �ل�ستمر�ر  يف 

و�لوحدة �لو�سيف.
وتقابل �لفريقان يف 23 مبار�ة بدوري �ملحرتفني، حقق �سباب �لأهلي �لفوز يف 

مباريات.  6 �لتعادل  وح�سم  لل�سارقة،   4 مقابل   ،13

ب�لبحرين اآ�سي�  غرب  ب�راملبية  يف  االإم�رات  الأبط�ل  ميدالية   27

»االآ�سيوي« يربز رميونت�دا ال�س�رقة يف ن�سف نه�ئي ك�أ�س رئي�س الدولة 

بو�ساخ تلتقي احلكم�ت الدولي�ت وامل�ستجدات 
خال التجمع االأ�سبوعي يف احت�د الكرة

ح�سور  على  �لن�سائية  �ل��ك��رة  جلنة  رئي�سة  �ل��ك��رة،  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  بو�سلخ  �أم��ل  حر�ست 
�لتجمع �لأ�سبوعي حلكام وحكمات كرة �لقدم، �لذي �أقيم م�ساء �أم�س يف ملعب ذياب عو�نة قبل �جتماع 
باحلكمات  �حلكام  جلنة  ع�سو  �لعامري  فاطمة  تر�فقها  بو�سلخ  و�ألتقت  �لكرة.  �حتاد  �إد�رة  جمل�س 
�لدوليات و�مل�ستجد�ت، حيُث �أ�سارت �إىل دعم جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة برئا�سة �ل�سيخ ر��سد بن حميد 
�لنعيمي ملنظومة �لتحكيم �لإمار�تية ب�سكل عام، وحر�سه على تطوير �لعن�سر �لن�سائي يف هذ� �ملجال 
بال�ستفادة  من خرب�ت  �مل�ستجد�ت  �لتدريبية. وطالبت �حلكمات  و�ل��دور�ت  �لعمل  ور���س  من خلل 
، ُم�سيدة باجلهود �ملبذولة من جلنة �حلكام برئا�سة �سامل  �حلكمات �لدوليات وما حققنه من تطور 
قاعدة  وتو�سيع  �لتحكيم،  �لرتقاء مب�ستوى  �لتي حتر�س على  �لإد�رة،  �ل�سام�سي ع�سو جمل�س  علي 

�أعد�د �ملنت�سبات �جلدد لهذ� �ملجال �حليوي و�ملهم يف ن�ساط كرة �لقدم.

انطاق اجلولة 17 من دوري »اأدنوك« للمحرتفني.. والعني يف مهمة االبتع�د ب�ل�سدارة وقمت�ن يف اليوم اخلت�مي
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•• دبي-الفجر:

2020 �سمن طو�ف �لإمار�ت �لعاملي للدر�جات  �إك�سبو دبي  تت�سدر مرحلة 
�لهو�ئية قائمة �لفعاليات �لريا�سية �لتي تقام يف نهاية �لأ�سبوع �جلاري و�لتي 
دبي  بالتعاون مع جمل�س  تقام  ريا�سية متنوعة  19 فعالية  تنظيم  تت�سمن 
�جلن�سيات  كافة  من  و��سعة  مب�ساركة  دب��ي  �أرج��اء  كافة  يف  وتتوزع  �لريا�سي 

وخمتلف �لأعمار و�لفئات.
�ملرحلة  مناف�سات  فرب�ير   25 �جلمعة  �ليوم  ظهر   12 �ل�ساعة  يف  وتنطلق 
�لعاملي  �ل�سباق  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  �لعاملي  �لإم����ار�ت  ط��و�ف  م��ن  �ل�ساد�سة 
�لدويل  �لحت���اد  �أج��ن��دة  �سمن  �ملعتمد  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  منطقة  يف  �لوحيد 
 180 2020 ومي��ت��د مل�سافة  �إك�����س��ب��و دب���ي  �ل��ه��و�ئ��ي��ة، م��ن ق��ل��ب  ل��ل��در�ج��ات 
كيلومرًت� مب�ساركة 140 در�ًجا ميثلون 20 فريًقا عاملًيا، ومير باأبرز �ملناطق 
�ل�سياحة و�لرت�ثية يف دبي ويف مقدمتها متحف �مل�ستقبل وينتهي �ل�سباق يف 

�إك�سبو مرة �أخرى.
دبي  �سوق  بطولة  م��ن   30 �لن�سخة  مناف�سات  ف��رب�ي��ر   26 �ل�سبت  وتختتم 
�لأول  �مل�سنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  فيها  ي�سارك  �لتي  للرجال  للتن�س  �حلرة 
جمموع  وي�سل  م���ور�ي  �أن���دي  و�ل��ربي��ط��اين  �سيرن  يانيك  و�لإي��ط��ايل  عاملًيا 
�حلرة  دب��ي  �سوق  ملعب  يف  مناف�ساتها  وتقام  دولر  مليون   2.9 جو�ئزها 

للتن�س يف منطقة �لقرهود.
و�ل�سهم  للقو�س  �ل��ع��امل  بطولة  مناف�سات  ف��رب�ي��ر   27 �لأح���د  تختتم  كما 
نادي  وينظمها  �لأوىل  للمرة  دبي  ت�ست�سيفها  �لتي   2022 �لهمم  لأ�سحاب 
 41 م��ن  ور�م��ي��ة  ر�م��ًي��ا   223 فيها  وي�سارك  �لهمم يف مقره  لأ�سحاب  دب��ي 
دولة من خمتلف قار�ت �لعامل، وتختتم �ليوم �جلمعة ت�سفيات كاأ�س �لعامل 
للرجبي �لتي تقام يف ��ستاد ذ� �سيفينز �لإمار�ت وت�سهد لقاء منتخبي ��سكتلند� 
وكولومبيا �للذين يتناف�سان على �لتاأهل لنهائيات بطولة كاأ�س �لعامل للرجبي 

�لتي تقام يف نيوزيلند�.

يوغا"  "يل  ف��ع��ال��ي��ات  �سل�سلة  �ل�سبت  ي���وم  �ل��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س  وي��ن��ظ��م 
�ل�سياحية بدبي، لل�ستمتاع  �ملناطق  �أبرز  و�لتي تقام يف  لل�سيد�ت  �ملخ�س�سة 
�ملحرتفات يف  �ملدربات  �أف�سل  تامة مع  �ليوغا بخ�سو�سية  ريا�سة  مبمار�سة 
بحديقة  دبي  ب��رو�ز  يف  �ل�سهر  هذ�  �لفعالية  وتقام  �أنو�عها،  مبختلف  �ليوغا 
زعبيل، وكانت �لفعالية قد �أقيمت من قبل يف "�سكاي فيو" ذ� �أدر�س مبنطقة 

د�ون تاون، و"ذ� فيو" بنخلة جمري�.
�أبيك�س  27 فرب�ير، بطولة  �لريا�سي يوم �لأحد  وي�ست�سيف جممع حمد�ن 
ل�سباحة �لتتابع مب�ساركة مئات �ل�سباحني من �لأندية �حلكومية و�لأكادمييات 
�خلا�سة على م�ستوى �لدولة، كما ي�ست�سيف نادي دبي لل�سيد�ت بطولة باملا 
�إم  بطولة  وت��ق��ام  ف��رب�ي��ر،   25 �جلمعة  �ل��ي��وم  تختتم  �لتي  �ل�سيد�ت  للتن�س 
جي �ملختلطة لل�سكو��س لل�سيد�ت و�لرجال يف منتجع جمري� مينا �ل�سلم 
بطولة  تقام  كما  و�لأح���د،  �ل�سبت  يومي  د�ف  فلينغ  ذ�  �أكادميية  وتنظمها 
2، وتقام بطولة  �لقوز  �يه �ي مبنطقة  ب��ادل  ن��ادي  �لبادل تن�س لل�سيد�ت يف 

وينظم  �لهمم،  لأ�سحاب  �خلريية  �لنور  موؤ�س�سة  يف  �ملجتمعية  �لنور  مركز 
نادي دبي �لدويل للريا�سات �لبحرية �سباق �لتجديف من �أجل �أ�سحاب �لهمم 

يف بحرية �لكري�ستال مبدينة حممد بن ر��سد )دي�سرتكت و�ن(.
وتتو��سل مناف�سات بطولة �لكاأ�س �لذهبية للبولو �لتي تقام يف ملعب نادي 
�ملقاتلني  بطولة  وت��ق��ام  �ملقبل،  م��ار���س   5 وتختتم  للبولو  �حلبتور  ومنتجع 
�آي  بي  جي  �سباق  ويقام  �ل�سبت،  ي��وم  للجولف  �لإم���ار�ت  ن��ادي  يف  للملكمة 
�لإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية يف م�سمار �لقدرة للدر�جات �لهو�ئية مبحمية 
ميد�ن  م�سمار  يف  �لليلي  ل��ل��ج��ري  �سبورت�س  ���س��وب��ر  ���س��ب��اق  وي��ق��ام  �مل���رم���وم، 
مب�ساركة �أكر من 200 عد�ء، ويقام حتدي �جلري من �لنابودة للتاأمني يف 
نخلة جمري�، ويقام �سباق قناة دبي �ملائية للجري يف �خلليج �لتجاري، ويقام 
�مل��رم��وم، كما ينظم  �ل��ق��درة مبحمية  دو�ث��ل��ون جاينت ي��وم �لأح��د يف منطقة 
تقام  �لتي  للبولينغ  �لثامنة  �ملفتوحة  �لبطولة  للبولينغ  �ل��دويل  دبي  مركز 

خلل �لفرتة من 27 فرب�ير حتى 13 مار�س.

•• دبي-الفجر:

�أختتم منتخبنا �لوطني لكرة �لقدم لل�سيد�ت �أم�س �خلمي�س مع�سكره �خلارجي 
 24 �إىل   18 من  �لفرتة  خ��لل  �أقيم  و�ل��ذي  باكو،  �لأذربيجانية  �لعا�سمة  يف 

فرب�ير �سمن ��ستعد�دته لل�ستحقاقات �ملقبلة.
وخا�س منتخبنا خلل هذ� �ملع�سكر جتربتني وديتني �أمام نظريه �لأذربيجاين، 
بهدفني  �لثانية  خ�سر  بينما  مقابل،  دون  �أه���د�ف  باأربعة  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  خ�سر 

نظيفني.
وحر�س �جلهاز �لفني للمنتخب حتت قيادة �ملدربة �لرب�زيلية كاميل �أورلندو 
لغر�س  حديثاً  �مللتحقات  خا�سة  �لتجربتني،  يف  �للعبات  كافة  �إ���س��ر�ك  على 
زيادة خرب�تهن يف �ملباريات �لدولية �لودية. و�سيتو��سل برنامج �لإعد�د �لفني 
للمنتخب خلل �لفرتة �ملقبلة من خلل �إقامة جتمعات حملية وخو�س �ملزيد 
من �ملباريات �لودية، كما �سيتم �لوقوف على �أد�ء �ملنتخب خلل فرتة مع�سكر 

�أذربيجان و�لعمل على تطويره ملعاجلة �ل�سلبيات وتعزيز �إيجابيات �لأد�ء.

•• دبي-الفجر:

  ت�سهد �سو�طئ دبي يوم بعد غد �لأحد 
تظاهرة ريا�سية تر�ثية بحرية كبرية 
مع �نطلق �سباق �جلولة �لأوىل من 
بطولة دبي لل�سفن �ل�سر�عية �ملحلية 
ن���ادي دبي  �ل���ذي ينظمه   ، 60 ق��دم��ا 
�سمن  �لبحرية  للريا�سات  �ل���دويل 
روزنامة �ل�سباقات يف �ملو�سم �لريا�سي 

.2022-2021
�ل�سر�عية  �ل�سفن  �سباقات  وحتتفل 
�ل�سنة  ه������ذه  ق����دم����ا   60 �مل���ح���ل���ي���ة 
�لثلثني  عامها  بو�سولها   2022
�لأول  وظ���ه���وره���ا  �إن��ط��لق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 
من  �لثالثة  �لن�سخة  يف   1993 ع��ام 
�سباق �لقفال للم�سافات �لطويلة من 
جزيرة �سري بونعري يف عمق �خلليج 

�لعربي وحتى �سو�طئ دبي.
�لفئة على مد�ر ثلثة  و�سجلت هذه 
ر�ئعة  م�������س���رية  �ل����زم����ان  م����ن  ع���ق���ود 
وت��اري��خ��ا مم��ي��ز� ل��ن��ادي دب���ي �لدويل 
�أ�س�س هذه  �لذي  �لبحرية  للريا�سات 
باإذن  له  �ملغفور  ل��روؤي��ة  تنفيذ�  �لفئة 
�هلل �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم 
-طيب �هلل ثر�ه- �لذي و�سع ب�سمات 
م�سيئة يف تاريخ �لريا�سات �لبحرية 
�ل�سباقات �لرت�ثية  و�أ�سهم يف تطوير 
�هتمام  وزي��ادة  ��ستمر�ريتها  �أجل  من 
�لأج�����ي�����ال �مل���ت���ع���اق���ب���ة ب��������اإرث �لآب�������اء 
�سباق  ذ�ك������رة  و�لأج���������د�د. وحت��ت��ف��ظ 
�ل��ق��ف��ال �ل����ذي �ن��ط��ل��ق ع����ام 1991 
بان �لن�سختني �لأوىل و�لثانية عامي 
يف  تناف�سا  �سهدتا  و1992   1991

 43 �ملحلية  �ل�سر�عية  �ل��ق��و�رب  فئة 
�لن�سخة  �سباق  ي�سهد  �أن  قبل  ق��دم��ا 
�سباق  �إق���ام���ة   1993 ع����ام  �ل��ث��ال��ث��ة 
�ل���ق���و�رب  �لأوىل  ل��ف��ئ��ت��ني  م�����س��رتك 
43 قدما و�لثانية  �ل�سر�عية �ملحلية 
 60 �ل�سر�عية  �ل�سفن  حجما  �لأك��رب 
ق��دم��ا وت��ت��وي��ج �أب���ط���ال ك���ل ف��ئ��ة على 
لتجربة  �لكبري   �لنجاح  ودف��ع  ح��د�. 
قدما   60 �ملحلية  �ل�سر�عية  �ل�سفن 
�لقفال  ل�����س��ب��اق  �ل��ث��ال��ث��ة  �لن�سخة  يف 
 1993 �ل��ط��وي��ل��ة ع����ام  ل��ل��م�����س��اف��ات 
وق����درة ت��ل��ك )�مل��ح��ام��ل( ع��ل��ى حتمل 
دف��ع لتخاذ  �ل��ع��رب��ي،  �خلليج  �أم����و�ج 
قر�ر باإعتمادها فئة �ل�سباق يف �لن�سخة 
�لر�بعة عام 1994 لت�ستمر بعد ذلك 
يف �حلدث و�لذي �سهد يف �سهر يونيو 

�ملا�سي �إقامة �لن�سخة 30.

اليوم
�لت�سجيل  ب��اب  �جلمعة  �ل��ي��وم  ويغلق 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �ل�����س��ب��اق �ل��ك��ب��ري عند 

�ل�����س��اع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ظ��ه��ر� حيث 
�إع�����لن ق��ائ��م��ة �ل�سفن  �ل���ي���وم  ���س��ي��ت��م 
�مل�ساركة يف �ل�سباق �ملقرر لنطلقته 
ي���وم ب��ع��د غ��د �لأح����د م��ن ع��م��ق مياه 
�خل��ل��ي��ج ب���اجت���اه خ���ط �ل��ن��ه��اي��ة نحو 
�سو�طئ دبي. ويتابع نادي دبي �لدويل 
�لتفا�سيل  كافة  �لبحرية  للريا�سات 
�ملتعلقة بحالة �لبحر و�سرعات �لرياح 
وخا�سة  �ملقبلة  �ل�ساعات  يف  �ملتوقعة 
�لتقارير  ع���رب  وذل�����ك  �ل�����س��ب��اق  ي����وم 
�ل���و�ردة  �لبحرية  و�لن�سرة  �ليومية 
من �ملركز �لوطني للأر�ساد وعدد من 
�ملو�قع �لإلكرتونية �ملتخ�س�سة وذلك 
�لنادي على حتقيق مبد�أ  حر�سا من 
�لأمن و�ل�سلمة للم�ساركني و�سمان 

و�سولهم �إىل خط �لنهاية باأمان.

 3
من �ملقرر �أن ينظم نادي دبي �لدويل 
روزنامة  �سمن  �لبحرية  للريا�سات 
�لريا�سي  �مل���و����س���م  يف  �ل�������س���ب���اق���ات 

يف  �سباقات  ث��لث   2022-2021
بطولة دبي لل�سفن �ل�سر�عية �ملحلية 
يوم  �لأوىل  �جلولة  منها  قدما   60
حتديد  �سيتم  و�لثانية  �ملقبل  �لأح��د 
�جلولة  �ستكون  فيما  قريبا  موعدها 
�سباق  �ملو�سم  ختام  م�سك  مع  �لثالثة 
�ل���ق���ف���ال ل��ل��م�����س��اف��ات �ل���ط���وي���ل���ة من 
�سو�طئ  وحتى  بونعري  �سري  جزيرة 
و�لثلثني  �حل��ادي��ة  ن�سخته  يف  دب���ي 

خلل �سهر مايو �ملقبل

1993
للريا�سات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  ن��ظ��م 
�لبحرية �أول �سباق لل�سفن �ل�سر�عية 
�لثالثة  60 قدما يف �لن�سخة  �ملحلية 
من �سباق �لقفال للم�سافات �لطويلة 
ب���ون���ع���ري وحتى  م����ن ج����زي����رة ����س���ري 

�سو�طئ دبي يوم 26 مايو 1993.
 16 م�ساركة  حينها  �ل�سباق  و�سهد 
�لأوىل  �مل��ر�ك��ز  على  تناف�ست  �سفينة 
�ل�سر�عية  �ل���ق���و�رب  ج��ن��ب  �إىل  جنبا 
�مل��ح��ل��ي��ة 43 ق��دم��ا �ل��ت��ي ���س��ارك��ت يف 
�لن�سختني �لأوىل و�لثانية حيث �أحرز 
 1993 ع��ام  �ل�سباق  يف  �لأول  �ملركز 

�ل�سفينة من�سور 36.

211
 211 من���ر�ن  �ل�سفينة  ط��اق��م  يعترب 
جمعة  ع��ب��د�هلل  علي  �لنوخذة  بقيادة 
�مل�����رزوق�����ي ه����و �آخ������ر ب���ط���ل م���ت���وج يف 
�ل�����س��ر�ع��ي��ة �ملحلية  �ل�����س��ف��ن  ���س��ب��اق��ات 
60 قدما يف دبي بعدما جنح يف �لفوز 

باأغلى �لبطولت �سباق �لقفال 30 .

�ل�����س��اد���س م��ن بطولة  �ل��ي��وم  متيز 
كاأ�س دبي �لذهبية للبولو 2022  
بالقوة و�لإثارة �إذ �سهد 44 هدفا 
يف م��ب��ار�ت��ي �لإم������ار�ت م��ع �ي���ه �م 
و�ل��ذئ��اب م��ع �أب��وظ��ب��ي وق��د بلغت 
�لإث���ارة ذروت��ه��ا يف �مل��ب��ار�ة �لثانية 
بني �لذئاب و�أبوظبي  �لتي ح�سمت 

بالهدف �لذهبي  .
وك�������ان �ل�����ي�����وم �خل����ت����ام����ي ل���ل���دور 
مبار�تني  ���س��ه��د  ق���د  �ل��ت��م��ه��ي��دي 
جمعت �لوىل بني فريق �لمار�ت 
بنت  ميثاء  �ل�سيخه  �سمو  ب��ق��ي��ادة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم وفريق 
�ي���ه �م ب��ق��ي��ادة �ل�����س��ي��خ��ة ع��ل��ي��ا �آل 
فريق  بفوز  �نتهت  و�ل��ت��ي  مكتوم  
 10 11 مقابل  �لم��ار�ت بنتيجة 
م��ب��ار�ة قوية ومثرية  بعد  �ه���د�ف 

و�سبه متكافئة .
بنت  م��ي��ث��اء  �ل�سيخة  �سمو  ب����ادرت 
هدف  بت�سجيل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
م�سل�سل  ل��ت��ف��ت��ت��ح  �لول  �مل����ب����ار�ة 
�لهد�ف ثم يتعادل فريق "�يه �م" 
فريق  يتقد  ث��م  لبنيامني  ب��ه��دف 
�م"  "�يه  ويتعادل  ثانية  �لم���ار�ت 
�ل�سوط  �م" منهيا  "�يه  ثم يتقدم 
�أهد�ف   3 بنتيجة  ل�ساحله  �لول 

مقابل 2 للمار�ت .
ويف �ل�����س��وط �ل��ث��اين ي��ح��ول فريق 
ل�ساحله  �مل����ب����ار�ة  دف����ة  �لم�������ار�ت 
بتقدمه  �ل�سوط  �ن��ه��اء  يف  وينجح 
ويف  �ربعة  مقابل  �ه��د�ف  بخم�سة 
ي���و�����س���ل فريق  �ل���ث���ال���ث  �ل�������س���وط 
�لم�����������ار�ت ح���ف���اظ���ه ع���ل���ى ف�����ارق 

�لتقدم بهدف بعد �ن �أنهى �ل�سوط 
�ستة  �ه��د�ف مقابل  �سبعة  بنتيجة 

�هد�ف لفريق "�يه �م".
�ث���ارة ما  �ل��ر�ب��ع  �ل�����س��وط  وي�سهد 
ب��ع��ده��ا �ث����ارة ب��ع��د �ن جن��ح فريق 
�هد�ف  بت�سعة  �ل��ت��ع��ادل  يف  �م  �ي��ه 
فريق  دف���ع  م��ا  وه����ذ�  ل��ك��ل منهما 
�لمار�ت �ىل تكثيف هجومه حتى 
ل يدفع ثمنا غاليا ويحرز هدفيه 
تباعا ومع  �لعا�سر و�حل��ادي ع�سر 
�سافرة حكام �ملبار�ة ي�سيف فريق 
�لعا�سر و�لخ��ري عن  �م هدفه  �يه 
ط����رق ب��ن��ي��ام��ني �ورك����ي����ز� ه���د�ف 

�ملبار�ة )5( �هد�ف .
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كابيل  �أل����ف����ري����دو  �ل�����ه�����د�ف�����ون: 
وجريونيمو ديل كاريل ، 7 �أهد�ف 

 ،
�ل��ت��ي جمعت  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  ويف 
فار�س  ب���ق���ي���ادة  �ب���وظ���ب���ي  ف���ري���ق 

كافو  دب��ي  ذئ��اب  وفريق  �ليبهوين 
بقيادة حبتور �حلبتور فقد ت�ساوت 
�ل��ك��ف��ت��ان ط���و�ل �مل���ب���ار�ة وك���ان كل 
منهما ي�سعى للفوز باملركز �لثاين 
�ملبار�ة  �سهدت  لذلك  �ملجموعة  يف 
للهد�ف  ت�سجيل  م��ب��ار�ة  �ع��ل��ى 
�أقيمت  �لتي  �ل�12  �ملبار�يات  بني 
بنتيجة  �أن خرجت  بعد  �لآن  حتى 
ل�سالح  ه��دف��ا   11 م��ق��اب��ل   12
ذئ���اب دب��ي ك��اف��و فقد ت��ق��دم فريق 
بثلثة  �لول  �ل�سوط  يف  �ل��ذئ��اب 
�هد�ف مقابل هدفني ثم تعادل يف 
�ل�سوط �لثاين باربعة �هد�ف لكل 
�لثالث  �ل�����س��وط  و���س��ه��د    . منهما 
�سحوة لفريق �بوظبي و�أد�ء لفت 
ل�ساحله  �ل�����س��وط  �أن���ه���ي  �أن  ب��ع��د 
مقابل  �ه�������د�ف  ت�����س��ع��ة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
على  �ملعركة  كانت  �ه���د�ف   �سبعة 
�ل��ث��اين يف خ��ط �ملنطقة ب  �مل��رك��ز 
 CAFU بني ذئاب دبي من قبل
وت�سدر  للبولو.  ظبي  �أب��و  وفريق 

مع  �مل��ب��ادرة  زم��ام  كابيل  �ألفريدو 
ثلثة  ب��ر���س��ي��د  ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 
�أه���������د�ف. ك�����ان ر�ع������ي خ�����س��م��ه - 
�أد�ء  �أظهر  قد   - �ليبهوين  فار�س 
 chukkers يف  حا�سًما  دفاعًيا 
متقاربة  �لنتائج  كانت  �للحقني. 
حيث   ، �لأول  �ل�سوط  نهاية  حتى 
ت��ق��دم �أب����و ظ��ب��ي ل��ل��ب��ول��و بهدفني 
�أقلع  �ل�����ر�ب�����ع.  �ل�������س���وط  ب��ن��ه��اي��ة 
�خلام�س  �لختناق  خلل  �لفريق 
وت��ق��دم ب��ث��لث��ة �أه�����د�ف ق��ب��ل �أقل 
�ل�ساعة.  م��د�ر  على  دقيقتني  م��ن 
�لتعادل  حتقيق  يف  �ل���ذئ���اب  جن��ح 
يف نهاية �جلر�س مبا�سرة مما �أدى 
�لذهبي.  �ل��ه��دف  على  �سباق  �إىل 
ر�عي   ، �حل��ب��ت��ور  حبتور  �ع��رت���س 
 ، CAFU ذئ����اب دب���ي م��ن ق��ب��ل
 ، �خل�سم  مرمى  عن  بعيًد�  �لكرة 
ت�سديدة  كابيل  �أل��ف��ري��دو  و�أط��ل��ق 
 " " �ل���ذي  �أول���و�  لكارلو�س  بعيدة 
على �ل��رغ��م م��ن حم���اولت جريو 
ل�سرقة �لكرة ، جنح يف حتقيق فوز 
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كابيل  �أل����ف����ري����دو  �ل�����ه�����د�ف�����ون: 
وج����ريون����ي����م����و دي������ل ك�����اري�����ل ، 7 
�أهد�ف ، ربع �لنهائي ، 26 فرب�ير 
2022 ، �مللعب 1 ، منتجع ونادي 
�حلبتور للبولو: 14:15 - زيد�ن 
بولو �سد �أبو ظبي بولو 16:15 
 CAFU بو��سطة  وولفز  دبي   -

�سد غنتوت

مرحلة اإك�شبو دبي 2020 يف طواف الإمارات العاملي اليوم 

خت�م تن�ف�س االأبط�ل يف »تن�س دبي« غدا واإ�سدال ال�ست�ر على بطولة الع�مل للقو�س وال�سهم الأ�سح�ب الهمم االأحد

منتخبن� لكرة القدم لل�سيدات يختتم مع�سكره اخل�رجي يف اأذربيج�ن

اإغالق الت�شجيل لأوىل جولت دبي اليوم  اجلمعة

ال�سراعية 60 قدم� حتتفل مب�سرة 30 ع�م� االأحد
قمة الإثارة يف كاأ�ض دبي الذهبية 

االإم�رات يت�سدر جمموعته والذئ�ب تخطف الف�ر�س ب� »الذهبي«

ي�سطدم ني�س �لثالث مب�سيفه �سرت��سبورغ �لر�بع يف مو�جهة �سر�سة  غد�ً 
�ل�سبت على �ملقاعد �ملوؤهلة �ىل دوري �أبطال �أوروبا، يف �أبرز مباريات �ملرحلة 
خللها  ياأمل  �لتي  �لقدم  لكرة  �لفرن�سي  �ل��دوري  من  و�لع�سرين  �ل�ساد�سة 
من  خطوة  و�لق���رت�ب  �لنت�سار�ت  ��ستعادة  �ملت�سدر  جرمان  �سان  باري�س 
�للقب. ويتاأهل �ساحب �أول مركزين يف "ليغ 1" مبا�سرة �ىل دوري �لبطال 
لبلوغ  �لتاأهيلي  �مللحق  �لثالث  �ملركز  �ساحب  يخو�س  فيما  �ملقبل،  �ملو�سم 
�لثانية  �مل�سابقة  بالتاأهل �ىل  �لر�بع  يكتفي  بينما  �ل�سمى،  �لقارية  �مل�سابقة 
13 نقطة عن  بفارق  �ل�سد�رة  يف  �لعا�سمة  فريق  ويبتعد  ليغ".  "يوروبا 
�أقرب ملحقيه، فيما تف�سل �أربع نقاط فقط بني �ملر�كز �لثلثة �لتالية، �إذ 
يف ر�سيد مر�سيليا �لثاين 46 نقطة على بعد و�حدة فقط من ني�س �لثالث 

�لذي يتقدم �سرت��سبورغ بثلث نقاط.
ن��ق��ط��ة( م��ع م�سيفه  ب��ل��ق��اء ري���ن �خل��ام�����س )40  �مل��رح��ل��ة �جل��م��ع��ة  وتفتتح 
�ملركز  �ىل  ليقفز  �ل��ث��لث  �لنقاط  يخطف  �أن  �لأول  ي��اأم��ل  حيث  مونبلييه 
�لتي �ست�سب  �لر�بع على ح�ساب �سرت��سبورغ قبل مبار�ة �لخري �سد ني�س 

يف �ساحله مهما كانت نتيجتها.

وكان ني�س �مل�ستفيد �لكرب يف �ملرحلة �ملا�سية �إثر فوزه -1�سفر على �أجنيه، 
م�ستغًل �سقوط مر�سيليا �ملفاجئ على �أر�سه �سد كلريمون فري�ن �ملتو��سع 
وتعادل �سرت��سبورغ مع �سانت �إتيان. و�ستكون هذه �ملبار�ة �لخرية لني�س قبل 
��ستحقاق هام �آخر عندما ي�ستقبل فري�ساي من �لهو�ة )�لدرجة �لر�بعة( يف 
ن�سف نهائي �مل�سابقة �ملحلية �لثلثاء �ملقبل، ويف حال فوزه �سيخو�س �ملبار�ة 
�لنهائية للمرة �لوىل بعد ربع قرن من فوزه على غانغان عام 1997 عندما 
حقق لقبه �لثالث و�لخري. وياأمل فريق �ملدرب كري�ستوف غالتييه مو��سلة 
�لدوري،  تو�لًيا يف  �إثر هزميتني  �لنت�سار�ت  �سكة  �أن عاد �ىل  بعد  �سحوته 

بقيادة �جلز�ئري �أندي ديلور و�لهولندي جا�سنت كلويفرت.
من جهته، ورغم عدم خ�سارته يف ثلث مباريات تو�لًيا يف �لدوري )�نت�سار�ن 
وتعادل(، �إل �أن �سرت��سبورغ �سي�سعى لتفادي �بتعاده عن ني�س ب�ست نقاط يف 

حال خ�سارته ما �سي�سعب مهمته يف �لتاأهل �ىل دوري �لبطال.

-1�سفر  �ل�سباين  مدريد  ري��ال  �سيفه  على  و�لقاتل  �ملثري  �لنت�سار  بعد 
�أبطال  دوري  م��ن  �لنهائي  ثمن  �ل���دور  ذه��اب  يف  �ملا�سي  �ل�سبوع  منت�سف 
1-3 �سد م�سيفه نانت  �أوروب��ا، مني باري�س �سان جرمان بخ�سارة مفاجئة 
�لذي عكر فرحته �لقارية، وذلك رغم م�ساركة �لثلثي �لرجنتيني ليونيل 

مي�سي، �لرب�زيلي نيمار وكيليان مبابي �أ�سا�سيني.
بعد  �ملو�سم  ه��ذ�  �ل��دوري  يف  �لعا�سمة  لفريق  �لثانية  �خل�سارة  ه��ذه  وكانت 

�ملا�سي. �لأول/�أكتوبر  ت�سرين  من  �لثالث  يف  �لوىل �مام رين �سفر2- 
ورغم �أن �سد�رته مل تهتز، �إل �أن �سان جرمان �سي�سعى �ىل تفادي تعر ثان 
عندما ي�ست�سيف �ل�سبت �سانت �إتيان �ساحب �ملركز �ل�ساد�س ع�سر �لذي يقدم 
ثلثة  بعد  �لهبوط  منطقة  من  �خل��روج  خولته  م��وؤخ��ًر�  مميزة  م�ستويات 

�نت�سار�ت تو�لًيا وتعادل �ل�سبوع �لفائت.
ا للإفادة من �سد�م �سرت��سبورغ-ني�س  بدوره، �سي�سعى مر�سيليا بدوره �أي�سً

عندما يحل على ترو� �ل�سابع ع�سر �لحد.
ن�سف  يف  �ملرتقبة  مو�جهتهما  قبل  �ختبارين  �آخر  ونانت  موناكو  ويخو�س 
نهائي �لكاأ�س �لربعاء، �إذ ي�ستقبل فريق �لمارة رين�س فيما يحل نانت على 
�آخر  �لفوز يف  �ل�ساد�س يف حتقيق  �لقاع �لح��د. و�أخفق موناكو  متز و�سيف 
مرحلتني مكتفًيا بتعادلني مع 38 نقطة يف �ملركز �ل�ساد�س، ليجد نانت على 

بعد مركز عنه بفارق �لهد�ف فقط بعد �نت�سارين تو�لًيا للخري.
ويخو�س موناكو معركة من �أجل حجز مقعد موؤهل �ىل �مل�سابقات �لقارية 
�ملو�سم �ملقبل، �إذ يحتل �أول مر�كز خارجها على بعد نقطتني من رين �خلام�س 
�لذي يخوله مركزه �لتاأهل �ىل �مللحق �ملوؤهل �ىل �مل�سابقة �لقارية �مل�ستحدثة 
�ملو�سم،  ه��ذ�  �جلريح  �للقب  حامل  ليل  �أم��ا  ليغ".  "كونفرن�س  �ملو�سم  ه��ذ� 
�لنهائي  ثمن  ذه��اب  -2�سفر يف  ت�سل�سي  �سد  �إث��ر خ�سارة  لندن  �لعائد من 
من �لدوري �لبطال، فيختتم �ملرحلة م�ساء �لحد مبو�جهة م�سيفه ليون 
�لثامن. ويحتل ليل �ملركز �حلادي ع�سر بعد م�ستويات بعيدة جًد� عن تلك 
�لتي خولته �لتتويج باللقب بقيادة غالتييه �ملو�سم �ملا�سي و�لهد�ف �لرتكي 

بر�ق يلماز �لذي ل يجد طريقه �ىل �ل�سباك ب�سكل متكرر.

�سرتا�سبورغ-ني�س يف مواجهة �سر�سة على مق�عد »االأبط�ل« 
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جمتمع االمارات

�سد   1-1 ثمني  بتعادل  �إنكلرت�  �ىل  يونايتد  مان�س�سرت  �سيعود 
�لنهائي من دوري  �أتلتيكو مدريد �لإ�سباين يف ذهاب �لدور ثمن 
ميرتوبوليتانو"  "و�ند�  ملعب  على  �ل��ق��دم  لكرة  �أوروب����ا  �أب��ط��ال 

�لأربعاء، لتبقى �ملو�جهة مفتوحة بعد قر�بة �أ�سبوعني.
جو�و  �ل��ربت��غ��ايل  ع��رب  ب��اك��ًر�  بالت�سجيل  �ل��ب��ادئ  �أتلتيكو  وك���ان 
فيليك�س يف �لدقيقة �ل�سابعة وبد� يف طريقه �ىل �لفوز يف مبار�ة 
كان فيها �لطرف �لأف�سل، �إل �أن �لبديل �ل�سويدي �أنتوين �إيلنغا 

منح يونايتد تعادل غالًيا قبل ع�سر دقائق من �لنهاية )80(.
وجمعت �ملو�جهة �لتي تتجدد �إياباً يف 15 �ل�سهر �ملقبل على ملعب 
يونايتد، طرفني يعانيان هذ� �ملو�سم حملًيا ل�سيما يف م�سعاهما 
�إذ  �مل��ق��ب��ل،  �مل��و���س��م  �ل���س��م��ى  �ل��ق��اري��ة  �مل�سابقة  �ىل  مقعد  حل��ج��ز 

يو�جهان مناف�سة �سر�سة يف �لدوريني �ملحليني.
�أوروبًيا  �لفريقني  �لتي جتمع  �لثالثة فقط  �ملو�جهة  وكانت هذه 

و�لوىل منذ 30 عاًما عندما �لتقيا يف مو�سم 1991-
�لكوؤو�س  لكاأ�س  �لثاين  �لدور  يف   1992

�لأوروب����ي����ة �ل��ت��ي �أدجم�����ت م���ع كاأ�س 
�لحت��اد �لأوروب��ي لت�سبح �لدوري 

حالًيا،  ليغ"  "يوروبا  �لأوروب����ي 
�لفريق  ن�سيب  من  �لفوز  وك��ان 

و1-1(. �ل�سباين )-3�سفر 
كري�ستيانو  �ل����ربت����غ����ايل  وع�������اد 

يعرفه  ف���ري���ق  مل���و�ج���ه���ة  رون����ال����دو 
جيًد� خلل ت�سعة �أعو�م �أم�ساها يف 

ريال مدريد ودك �سباكه �سبع مر�ت 
�مل�سابقات �لوروب��ي��ة و25 م��رة يف  يف 
مبا  �مل�سابقات،  جميع  يف  مبار�ة   35

دوري  يف  ه��ات��ري��ك   2 فيها 
)�إحد�ها  �لب���ط���ال 

عندما كان مع يوفنتو�س �ليطايل(.
وكانت هذه �ملو�جهة �لوىل �لتي يخو�سها �لملاين ر�لف ر�نغنيك 
�لبطال  ل��دوري  �لق�سائية  �لدو�ر  يف  يوناتد  مان�س�سرت  م��درب 
منذ خ�سارته �أمام يونايتد بالذ�ت 1-6 يف جمموع مبار�تي ن�سف 

�لنهائي مو�سم 2010-2011 عندما كان مدرًبا ل�سالكه.
ومل ي�سرك ر�نغنيك ظهري �أمين �سريح عرب �آرون و�ن-بي�ساكا �أو 
�لربتغايل ديوغو د�لوت، بل دفع بثلثة قلوب دفاع مع �لقائد هاري 
لينديلوف  فيكتور  و�ل�سويدي  ف��ار�ن  ر�فايل  �لفرن�سي  ماغو�ير، 
دييغو  �لرجنتيني  للمدرب  بالن�سبة  �أما  �ملهمة.  هذه  توىل  �لذي 
و2016   2014 عامي  نهائي  �ىل  فريقه  ق��اد  �ل��ذي  �سيميوين 
عندما خ�سر كليهما �سد ريال مدريد، فكان �لغياب �لبرز لقائده 
مكانه جوفري  لإ�سابة ع�سلية وحل  كوكي  �لو�سط  ولعب خط 
كوندوغبيا من �إفريقيا �لو�سطى، فيما قاد خط �لهجوم فيليك�س 

لوي�س  �لوروغ��وي��اين  ب��د�أ  بينما  كوريا  �أنخل  و�لرجنتيني 
على  غريزمان  �أن��ط��و�ن  و�لفرن�سي  �سو�ري�س 

�ل����ب����دلء. ك��م��ا غ����اب �جلناح  دك����ة 
كار��سكو  يانيك  �لبلجيكي 

لليقاف.

من  ع��ر���س��ي��ة  �إث����ر  جميلة  ب��ر�أ���س��ي��ة  �لت�سجيل  فيليك�س  و�ف��ت��ت��ح 
�لرب�زيلي رينان لودي عن �لطرف �لي�سر ليتمركز �لربتغايل بني 
قلبي �لدفاع ويتابعها مرمتًيا قوية يف �ل�سباك، فارتطمت باجلهة 
�لد�خلية للقائم �لمين قبل �ن تدخل مرمى �حلار�س د�فيد دي 
خيا �لذي تو�جه مع فريق �رتدى �ألو�نه وغادره قبل 11 عاًما �ىل 
�لعايل  بال�سغط  �لمل��اين  �سيميوين نظريه  وفاجاأ   .)7( يونايتد 
على �خل�سم جمرًب� لعبي يونايتد على خ�سارة �لكرة يف منا�سبات 
برونو فرناندي�س،  و�لربتغايل  بوغبا  بول  �لفرن�سي  عدة ل�سيما 
�لفر�س ع��ن غالبية  فيما وج��د رون��ال��دو نف�سه م��ع��زول. وغ��اب��ت 
فرت�ت �ل�سوط �لول �لذي مل ي�سدد فيه يونايتد �أي ت�سديدة على 
�ملرمى، فيما كانت �لوحيدة لأ�سحاب �لر�س تلك �لتي جاء منها 
�لهدف. وكان نادي �لعا�سمة �ل�سبانية �أن يدخل �ىل �ل�سرت�حة 
متقدًما بهدفني عندما رفع لودي عر�سية �ىل د�خل �ملنطقة نحو 
�لقائم �لثاين، تابعها �لكرو�تي �سيمي فر�ساليكو ر�أ�سية 
�إل �أنها �رتطمت بوجه لينديلوف قبل �أن ترتد من 

�لعار�سة حل�سن حظ �ل�سيوف )45(.
مل يتغري �لكثري مع �نطلق �ل�سوط �لثاين من 
وكانت  �لطرفني  جانب  من  تبديلت  �أي  دون 
د�خل  م��ن  ل��ك��ورّي��ا  ت�سديدة  تذكر  فر�سة  �أول 
ر�نغنيك  وق��ام   .)62( ف��ار�ن  �أبعدها  �ملنطقة 
بتبديل ثلثي م�سرًكا �إيلنغا و�ل�سربي نيمانيا 
دفع  فيما  تيلي�س،  �أليك�س  و�لرب�زيلي  ماتيت�س 
توما  �لخ��ري  ومو�طن  بغريزمان  �سيميوين 
�أر�ده عندما  ليمار. وكان ليونايتد ما 
م������رر ف���رن���ان���دي�������س ك������رة �ىل 
�إي����لن����غ����ا ل��ي��ف��ل��ت �لخ����ري 
�ىل  ويتوغل  �ملد�فع  من 
�لكرة  وي�سدد  �ملنطقة 
�ملنطقة  د�خ�����ل  م���ن 
�حلار�س  ي�سار  �ىل 
يان  �ل�����س��ل��وف��ي��ن��ي 
�أوبلك )80(.

يطمح �لرب�زيلي رودريجو �سوز�، �ملحرتف يف �سفوف فريق نادي �لبطائح، �إىل �ل�سعود 
�أو���س��ع �لأب���و�ب؛  �ل��ت��اري��خ م��ن  �أدن���وك للمحرتفني، م��ع فريقه �حل���ايل، ليدخل  ل���دوري 

بال�سعود مع �ستة فرق خمتلفة بالدولة.
ويدخل �لبطائح مناف�سة حمتدمة مع �أربعة فرق �أخرى، حلجز بطاقتي �ل�سعود، حيث 
بعد  �لثاين،  ودب��ا  �ملت�سدر،  �لعربي  نقاط من  ع�سر  بعد  نقطة، على   40 �لفريق  ميلك 

مرور ع�سرين جولة.
وميلك �سوز�، يف �سجل م�سو�ره يف �مللعب �ملحلية جتارب ناجحة يف �ل�سعود من �لأوىل 
�إىل �ملحرتفني، مع فريق �ل�سعب وحتا وعجمان وخورفكان و�لعروبة، كما يحمل �للعب 
�ل��دول��ة كمحرتف  ف��رتة يف ملعب  لأط���ول  بال�ستمر�ر  �آخ��ر  قيا�سياً  رق��م��اً  �ل��رب�زي��ل��ي 

�أجنبي.
و�أم�سى �سوز� �حلا�سل على جن�سية تيمور �ل�سرقية، وقائد منتخبها �ل�سابق، 11 عاًما 

متنقًل بني �أندية دوري �ملحرتفني و�لأوىل، لينال لقب عميد �للعبني �لأجانب بالدولة، 
حيث لعب لأندية �ل�سعب، �لظفرة، �لإمار�ت، عجمان، حتا، دبا �حل�سن و�لعروبة، وحاليا 

�لبطائح، كما لعب خلورفكان على ثلث فرت�ت.
2011 مع فريق خورفكان  بد�ية ظهور رودريجو يف ملعبنا مو�سم -2010  وكانت 
)�خلليج( �سابقاً، يف �لدرجة �لأوىل، و��ستمر معه يف مو�سم -2011 2012، ويف مو�سم 
2013 �نتقل لفريق �ل�سعب، ومتت �إعارته منه �إىل �لظفرة، و�سارك رودريجو   2012-
دوري  يف  معه  و���س��ارك  �ل�سعب،  �سعود  يف  و�ساهم  لل�سعود،  �ملوؤهلة  �لرباعية  �ل���دورة  يف 

�ملحرتفني.
�لإم����ار�ت، حيث مثل  مل��دة عامني مع  �ل�سعب، عقد�ً  ���س��وز�، بعد جتربة  ووق��ع رودري��ج��و 
وعاد   ،2015  2014- 2014و   2013- مو�سمي  �ملحرتفني،  دوري  "�ل�سقور" يف 
�سوز� بعد جتربة �لإمار�ت �إىل �للعب يف دوري �لأوىل من جديد، ولناديه �لأول خورفكان 

�رتد�ء  مف�سل  نف�سه؛  �ملو�سم  يف  ب�سرعة  وغادره   ،2016 )�خلليج(، مو�سم -2015 
�سعار حتا بدوري �لدرجة �لأوىل، حيث كان على موعد مع حتقيق �إجناز �ل�سعود للمرة 

�لثانية يف م�سريته.
وغادر  �مل��ح��رتف��ني،  ل���دوري  معه  و�سعد  لعجمان،  �نتقل   ،2017-2016 مو�سم  ويف 
�إىل  �أن يعود  2017-2018، قبل  �إىل كوريا ثم �لرب�زيل، ليغيب عن ملعبنا مو�سم 
�لنادي �لذي �سهد بد�ياته )خورفكان(، وقاده لل�سعود �إىل دوري �خلليج �لعربي مو�سم 
2018-2019، ولعب بعدها لدبا �حل�سن 2019-2020، �ملو�سم �لذي �ألغي ب�سبب 
�ل�سعود �خلام�س،  �إجن��از  2020-2021، وحقق معه  للعروبة مو�سم  و�نتقل  كورونا، 
ويرتدي �لرب�زيلي يف �ملو�سم �حلايل �سعار �لبطائح، وياأمل �أن ي�سعد معه لدوري �أدنوك 
ليحطم  فرق خمتلفة،  �ستة  مع  ي�سعد  �أول لعب  ليكون  �ل�ساد�سة،  للمرة  للمحرتفني، 

كل �لأرقام.

•• دبي-الفجر:

يف  ب����ارز�ً  وم��ر���س��ًح��ا  ق��وي��اً،  نف�سه مناف�ًسا  �ل��ع��رب��ي  ف��ر���س 
للمحرتفني"، مت�سلحاً  �أدن��وك  "دوري  �إىل  �ل�سعود  �سباق 
يف  يتو�جد  ما  د�ئ��م��اً  فريق  من  حت��ول  بعدما  بجماهريه، 
�لرتتيب،  قمة  على  ق��وي  مناف�س  �إىل  �مل��ت��اأخ��رة،  �مل��ر�ك��ز 

خلل �ملو�سم �حلايل لدوري �لأوىل -2021 2022.
50 نقطة يف مناف�سة دوري �لدرجة  وح�سد �لعربي على 
من  ع����دد  �أك�����رب  حم��ق��ق��اً   ،20 �جل���ول���ة  ب��ن��ه��اي��ة  �لأوىل 
تعادل  بعدما  دب��ا،  مع  مت�ساوياً  ف��وز�ً،   )16( �لنت�سار�ت 
يف مبار�تني، وخ�سر مرة و�حدة، و�سجل لعبوه 37 هدًفا 

و��ستقبلت �سباكه 13.
و�لتطور  �ل��ط��ف��رة  على  �لتهديفية،  �حل�سيلة  وت��ربه��ن   
�لكبريين يف �أد�ء ونتائج �لفريق؛ �لذي يبدو حتى �لآن يف 
طريقه لتحقيق �إجناز غري م�سبوق يف تاريخه؛ بال�سعود 
�إىل دوري �أدنوك للمحرتفني، ما مل ت�سهد �جلولت �ملقبلة 

جديد�ً على م�ستوى �ملناف�سة �ملحتدمة.
حظوظه  من  يعزز  مما  قوية،  �سخ�سية  �لعربي  وميتلك 
من  �أك���ر  يف  �ل�سخ�سية  تلك  وب���رزت  �ل�����س��ع��ود،  �سباق  يف 
�إىل فوز، كما  تاأخره  �لفريق فيها حتويل  ��ستطاع  مبار�ة، 
�أن ��ستقر�ر وثبات �لأد�ء و�لت�سكيل ووجود عنا�سر ت�سنع 
�للعبني  توظيف  يف  جنح  م��درب  �إىل  بالإ�سافة  �ل��ف��ارق، 

وقيادتهم فنًيا ب�سكل مميز، �أظهر �لفريق باأف�سل �سورة.
على  ب��ن��اء  عملية  بعد  �ملح�سلة  ه��ذه  �إىل  �لعربي  وو���س��ل 
�أع��و�م؛ �سربت فيها �لإد�رة على  نار هادئة ��ستمرت ل�ستة 
�لنتقاد�ت  �ملتاأخر، وعلى  �لنتائج غري �جليدة، و�لرتتيب 

�مل�ستمرة من �أن�سار �لنادي وحمبيه.
نتائجه، يف  وتتح�سن  لآخ��ر،  ع��ام  يتطور من  �لفريق  ك��ان 
تاأكيد على جناح �خلطة، �إىل �أن و�سل يف �لعام �ل�ساد�س �إىل 
�أول م�ساركة  �لعربي  �أنهى  �ل�سعود.  �ملناف�سة على  مرحلة 
مو�سم  يف  �لن�سحاب  من  عودته  بعد  �لأوىل،  دوري  يف  له 
)قبل �لأخري(  ع�سر  �حلادي  �ملركز  يف   ،2017-2016
-2017 مو�سم  ويف  مبار�ة،   22 نقطة من   23 بر�سيد 
2018 نال �ملركز �حلادي ع�سر قبل �لأخري بر�سيد 14 
نقطة؛ حمقًقا فوزين فقط من 22 مبار�ة، وتعادل ثماين 
مر�ت، وخ�سر 12 مبار�ة. و�سهد مو�سم 2019-2018، 
ويف  16نقطة،  بر�سيد  �لثامن  �مل��رك��ز  �إىل  �لعربي  تقدم 
مو�سم 2019-2020، وقبل �إلغاء �ملناف�سة كان �لعربي 
�سابًعا بر�سيد 17 نقطة، ويف �ملركز �ل�ساد�س بر�سيد 28 
2020-2021، وحاليا يت�سدر  نقطة يف �ملو�سم �ملا�سي 
�ملركز  �ساحب  ع��ن  نقاط  ع�سر  ب��ف��ارق  ويبتعد  �لرتتيب، 
�لثالث، فالفريق ي�سري يف خط بياين ت�ساعدي، من �ملركز 
ثم  �لثامن  باملركز  م���روًر�  تو�لًيا،  عامني  يف  �لأخ��ري  قبل 

�ل�سابع فال�ساد�س، �نتهاًء باملركز �لأول حاليا.

•• اأبوظبي-وام:

لبطولتي  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت 
بن�سختيها  �لإمار�ت"  "حماربي 
�كتمال  ع��ن  و�لأف��ري��ق��ي��ة  �لعربية 
�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت لن���ط���لق �حل����دث، 
�أرينا  �لذي يقام يف �سالة �لحت��اد 
بجزيرة يا�س يف �لعا�سمة �أبوظبي 
على مد�ر يومي �جلمعة و�ل�سبت 

مب�ساركة نخبة من �ملقاتلني.
�لأوىل  �لأفريقية  �لن�سخة  وتقام 
ومقاتلة،  م��ق��ات��ل   24 مب�����س��ارك��ة 
�أم����ا  ن�������ز�ل،   12 يف  ي��ت��ن��اف�����س��ون 
�لن�سخة �لعربية ف�ستقام مب�ساركة 
22 مقاتل ومقاتلة يتناف�سون يف 

نز�ل.  11
و�أك�����������د ف�����������وؤ�د دروي�������������س �مل����دي����ر 
�لريا�سية  باملز  ل�سركة  �لتنفيذي 
�لنتهاء  مت  �أن���ه  للحدث  �ملنظمة 
للعبني،  �ل�����دم  ف��ح��و���س��ات  م���ن 
وع��م��ل��ي��ات �ل�����وزن ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 
�إىل  م�سري�  �لأف��ري��ق��ي��ة،  �لن�سخة 
و�إجناز  �سل�سة  م��ن  حتقق  م��ا  �أن 
�نطلقة  قبل  �ل���وزن  عمليات  يف 
�إيجابيا  د�ف��ع��ا  يعطي  �ل��ب��ط��ول��ة، 
كبري� على �أن جميع �لأمور ت�سري 
وف��ق م��ا ه��و خمطط ل��ه��ا، خا�سة 
�لأوىل  للمرة  ت��ق��ام  �ملناف�سات  �أن 
يف �سالة �لحت���اد �آري��ن��ا و�ل��ت��ي مت 
�إقامة  �أجل  �أم�س من  ت�سلمها يوم 
�لتجهيز�ت �خلا�سة بالبطولتني.

�ل�سالة  بتجهيز�ت  يتعلق  ما  ويف 
دروي�س  ق��ال   .. �ملناف�سات  وحلبة 
: ���س��ال��ة �لحت����اد �أري��ن��ا م��ن �أكرب 
�ل�������س���الت �مل����وج����ودة يف �ل���دول���ة، 
�أجل  و�ستكون د�فعا كبري� لنا من 

�ل��ب��ط��ولت يف  �مل��زي��د م��ن  تنظيم 
�ملقبلة، وقد مت تخ�سي�س  �لفرتة 
ن��ز�ل و�ح��دة خا�سة جلميع  حلبة 

�ملقاتلني يف �لبطولتني.
وع��������ن ��������س������رت�ط������ات �حل���������س����ور 
قال:   .. ل��ل��ب��ط��ول��ة  �جل���م���اه���ريي 
ن�����رح�����ب ب����اجل����م����ي����ع م������ن �أج������ل 
�لتناف�سية  ب���الأج���و�ء  �ل���س��ت��م��ت��اع 
حتديد  مت  وق���د  �ل��ب��ط��ول��ت��ني،  يف 
�ل�سرت�طات �ملعمول بها من قبل 
و�لكو�رث  �ل���ط���و�رئ  �إد�رة  جل��ن��ة 
و�لأزمات باأبوظبي، وهي �لدخول 
لهم  يتوفر  مل��ن  �حل�سن  بتطبيق 

�ملرور �لأخ�سر.
�لن�سخة  �أن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
�لأفريقية �لتي تقام للمرة �لأوىل 
نخبة  ب��ني  ق��وي��ة  ن���ز�لت  �ست�سهد 
من �ملقاتلني حيث يلتقي �لتون�سي 
و������س�����ام ه���م���ام���ي م�����ع �لأجن�������ويل 
�لرئي�سي،  �ل��ن��ز�ل  يف  �سيدو�سوتو 
ويف �لنز�ل �لرئي�سي �لثاين يو�جه 
�لكامريوين جو�ري�س ديا �جلنوب 
�ف��ري��ق��ي ���س��ن��دي��ل��ي م��ان��ي��ج��ي��ل يف 
وزن �لري�سة، فيما يلتقي �مل�سري 
�لنيجريي  �سياحة بنظريه  �إ�سلم 

ديدي �لونو يف وزن �ملتو�سط.
وبالن�سبة لنز�ل �ل�سيد�ت ف�سيكون 
هناك نز�ل و�حد يجمع بني �أيوين 
مع  مدغ�سقر  م��ن  ر�زفياري�سونو 
وزن  يف  جن��وم  �لي�س  �لكامريونية 

�لديك.
وت�����س��ه��د �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ع��رب��ي��ة من 
ن������ز�ل   11 �إق������ام������ة  �ل����ب����ط����ول����ة 
و�ستكون  م��ق��ات��ل،   22 مب�ساركة 
�لرئي�سية  �ملو�جهة  �لنز�لت  �أب��رز 
�لأردين  ب������ني  جت����م����ع  و�ل������ت������ي 

و�للبناين  �ل����دري����اين  ع���ز�ل���دي���ن 
�لري�سة،  وزن  يف  �لغريري  يو�سف 

كما ي�سهد �لنز�ل �لرئي�سي �لثاين 
�لعر�قي علي طالب  مو�جهة بني 

وزن  يف  مامندو  حممد  و�مل�سري 
�لديك.

رودريجو يط�رد »حلم ال�سعود ال�س�د�س« مع البط�ئح

العربي .. رحلة �سعود اإىل 
القمة يف �ستة اأعوام

اكتم�ل التجهيزات النطاق حم�ربي 
االإم�رات بن�سختيه� العربية واالأفريقية

يون�يتد يعود من مدريد بتع�دل ثمني �سد اأتلتيكو 

•• اأبوظبي-الفجر

�ل���ي���وم �جلمعة  ب��ع��د ع�����س��ر  ت��خ��ت��ت��م 
�أبوظبي  ن����ادي  �أك���ادمي���ي���ة  مب��لع��ب 
�لريا�سي مبنطقة �مل�سرف يف �أبوظبي 
لبطولة  �لتمهيدي  �ل���دور  م��ب��اري��ات 
ك��اأ���س �ل�سيخ ز�ي��د ب��ن ه��ز�ع ب��ن ز�يد 
لأكادمييات  ع�سرة  �لثانية  نهيان،  �آل 
و�لتي  �سنة،  14 و12  �لأ�سبال حتت 
�لريا�سي  ظ��ب��ي  �أب����و  ن����ادي  ينظمها 
�أبو ظبي �لريا�سي  وباإ�سر�ف جمل�س 
و�لتي ت�ستمر حتى �أول مار�س �ملقبل.

وت�����س��ه��د �جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة م���ن تلك 
للفئتني،  م��ب��اري��ات   8 �إق��ام��ة  �ملرحلة 
لفئة  مباريات   4 باإقامة  تبد�أ  و�لتي 
�سكل  �ستحدد  و�لتي  �سنة،   12 حتت 
يوم  ي��ق��ام  �ل���ذي  �لنهائي  قبل  �ل���دور 
�لثنني �ملقبل، وتبد�أ جولة �ليوم لفئة 
نادي  �كادميية  بلقاء  �سنة   12 حتت 
�ستوتغارت،  �ك��ادمي��ي��ة  م��ع  ظ��ب��ي  �أب���و 
مع  ت���ر�ك  ف��ري��ق  يتقابل  �لثانية  ويف 
مع  ب��ا���س  �ك��ادمي��ي��ة  وتلعب  �سلي�ساو، 
�لفئة  ت��ل��ك  م��ب��اري��ات  وتختتم  �سفن 
للجميع  �ل��ق��دم  ك��رة  �ك��ادمي��ي��ة  بلقاء 

مع �مليهال.
فت�سهد  ���س��ن��ة   14 حت����ت  ف���ئ���ة  �م�����ا 

�عتبار� من �خلام�سة و�لربع �إقامة 4 
�أكادميية  بلقاء  تبد�أ  و�لتي  مباريات 
ن�����ادي �أب���وظ���ب���ي م���ع �ك���ادمي���ي���ة كرة 
�ستوتغارت  لقاء  ث��م  للجميع،  �ل��ق��دم 
يتقابل  �ل��ث��ال��ث��ة  ويف  �ل�����س��ه��ام��ة،  م���ع 
�أكادميية  ب��ا���س م��ع  �أك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق 
تر�ك وتختتم بلقاء �كادميية �سلي�ساو 

مع �كادميية �سامبيون..

م����ن ج����ان����ب �آخ�������ر – �أ������س�����ادت ف���رق 
ومتابعة  �لتنظيم  بح�سن  �ل��ب��ط��ول��ة 
�سعادة حم�سن حمفوظ ع�سو جمل�س 
�إد�رة �لنادي مدير عام �لنادي وجهود 
�لبطولة  ع��ام  �لإب��ر�ه��ي��م مدير  دمي��ا 
�لفني  �مل��دي��ر  ح�سنني  ���س��ارة  وك��اب��نت 
دروي�����س من�سق عام  ع���لء  و�ل��ك��اب��نت 

�لبطولة وكافة �للجان.

خت�م متهيدي بطولة زايد بن هزاع بن زايد الأك�دميي�ت اأ�سب�ل الكرة



مراهق يهزم بطل الع�مل 5 مرات يف ال�سطرجن
بر�غ،  ب���  �مل��ل��ق��ب  ب��ر�غ��ن��ان��ان��د�  ر�مي�سبابو  �ل��ه��ن��دي  �مل��ر�ه��ق  ح��ق��ق 
بطل  على  بفوزه  �ل�سطرجن،  ع��امل  يف  �لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة 
 Airthings بطولة  يف  �ملا�سي  �لأح��د  كارل�سن  ماغنو�س  �لعامل 
عاما،   16 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  ب��ر�غ��ن��ان��ان��د�  وف���اج���اأ   .Masters
مناف�سه كارل�سن يف �ل�سطرجن، باقتنا�س �لفوز بالبطولة، بعدما 
�أبدى مهارة عالية �أمامه، ومل تفلح حماولت بطل �لعامل بالعودة 
ل��ل��م��ب��ار�ة. وب��ه��ذ� �لإجن����از، ب��ات ب��ر�غ��ن��ان��ان��د� �أ���س��غ��ر لع��ب يهزم 
كارل�سن منذ �أن �أ�سبح بطل للعامل يف 2013، ح�سبما ذكرت �سبكة 

�لأمريكية. �إن" �لإخبارية  �إن  "�سي 
ي��ف��وز على  ه��ن��دي  ث��ال��ث لع��ب �سطرجن  ب��ر�غ��ن��ان��ان��د�  �أ�سبح  كما 
وبينتال  �أناند  في�سو�ناثان  من  كل  بعد  �لرنويجي،  �لعامل  بطل 

هاريكري�سنا.
�لهندي عن �سعادته بهذ� �لنت�سار قائل:  �ل�سطرجن  وعرّب جنم 

فقط". �لنوم  هو  حاليا  �أريده  ما  للغاية.  �سعيد  "�إين 
�أ�ستاذ دويل  �أ�سغر   2016 �أ�سبح يف عام  ومتكن بر�فناناند� �لذي 
بال�سطرجن يف �لتاريخ، من هزمية خ�سمه �ملخ�سرم يف 39 حركة.
وقوبل �إجناز بر�غناناند� باحتفال �لهنود حول �لعامل على مو�قع 
�لذي  �أناند  �لهندي  �لعاملي  �ل�سطرجن  بطل  غّرد  �لتو��سل، حيث 
كان  ج��د� مبو�هبنا.  "فخور  قائل:  م��ر�ت،   5 �لعامل  لقب  ح�سد 

يوما جيد� جد� بالن�سبة لرب�غناناند�".

يته�فت  مل�ذا   ...22-2-22
كثرون على زواجهم يف هذا اليوم؟

-�سباط  22 من فرب�ير  و�ف��ق  �ل��ذي  �ملا�سي  �لثلثاء  ي��وم  يعترب 
2022، يوماً مميز�ً جد�ً، حيث �أنه لن يت�سادف �أن يكون �لتاريخ 
مرة  �إل   "22-2-22" �لفريد  �ل�سكل  بهذ�   "2" مكوناً من رقم 
و�ح�����دة ف��ق��ط يف �ل��ع��م��ر. وي��و���س��ف ه����ذ� �ل���ت���اري���خ ب�����اأن �أرق���ام���ه 
من  �ل��ط��ري��ق��ة  بنف�س  ت��ق��ر�أ  لأن��ه��ا  "متناظرة"  �أو  "متماثلة" 
�لدعابة  م��ن  ن��وع  ويف  �ل�سحيح.  و�لعك�س  �ل�سمال  �إىل  �ليمني 
"�لثلثاء"  يوم  22-2-22 يف  �ملميز  �لتاريخ  مبنا�سبة حلول هذ� 
�لذي ي�سمى باللغة �لجنليزية "تيوزد�ي"، فقد �أطلق م�ستخدمو 
ب�سهولة  يتكرر  ل  �ل��ذي  �ليوم  على  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 
"تو"  "2" -�أو  "توزد�ي"، وهو كناية عن رقم  بهذه �ل�سورة ��سم 
باللغة �لجنليزية- �أي �ليوم �لذي ي�سم �لرقم 2 بكرة ويف يوم 

�لثلثاء �لذي ت�سم حروفه �لجنليزية ما ي�سبه رقم 2" .
ل يتكرر �إل بعد 200 عام

�إل  �ل��ت��اري��خ،  ور�ء  تاريخية  �أهمية  وج��ود  ع��دم  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�أن ه���ذ� �ل��ت��ك��وي��ن �خل��ا���س ل��رق��م 2 ل��ن ي��ت��ك��رر م���رة �أخ����رى �أب���د�ً 
يدل   "2" �أم��ا بح�سب علم �لتنجيم، ف��اإن رقم  200 ع��ام.  �إل بعد 
�لتعاون  �إىل  ي�سري  �أن���ه  كما  ف��ك��رت��ني،  �أو  �سخ�سني  "�حتاد  على 

و�لرت�بط �ملجتمعي".
وقد كانت �آخر مرة مت فيها ت�سجيل تاريخ باأرقام متماثلة، يف 11 
من يناير -كانون �لثاين من عام 2011، حيث كتب �لتاريخ وقتها 
ت�سجيل  �ست�سهد  �لتي  �ملقبلة  �مل��رة  �أم��ا   ."11-1-11" نحو  على 
عاما،   11 بعد  �أخ���رى  م��رة  حت��ل  ف�سوف  متماثلة  ب��اأرق��ام  ت��اري��خ 
وذلك يف �لثالث من مار�س -�آذ�ر من عام 2033، حيث �سيتم كتابة 

�لتاريخ فيها على نحو " 3-3 - 33".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الب�سر يف�سلون التع�مل مع الروبوت االأنثى
�ل�سيافة و�خلدمات يف  �أعمال  �أنثى عن  روب��وت  �لتحدث مع  �أكرب عند  بارتياح  ي�سعرون  �لب�سر  �أن  در��سة  �أظهرت 

�لفنادق.
وبّينت در��سة باحثني يف جامعة ولية و��سنطن �لأمريكية و�سملت 170 �سخ�ساً، �أن �مل�ساركني �أبدو� تف�سيًل �أكر 

للتعامل مع �لروبوت �لأنثى، �إذ� كانت للروبوت �سمات ب�سرية �أكر.
"�لب�سر  �إن  �أيفريت  يف  للأعمال  كار�سون  كلية  يف  و�ل�سيافة  �لفندقة  يف  �ملتخ�س�سة  �سيو  �سوبني  �لباحثة  وقالت 
مييلون لل�سعور بارتياح �أكرب عند تلقي �خلدمة من ن�ساء لأن هذ� هو �لنمط �ل�سائد يف هذ� �لنوع  من �لوظائف".

�أكرب عندما ياأخذ �لروبوت  �أي�ساً على �لتفاعل مع �لروبوتات، ويتج�سد ب�سكل  "�لنمط ين�سحب  �أن هذ�  و�أ�سافت 
�سكًل ب�سرياً"، وفق ما نقل  �ملوقع �لإلكرتوين "تيك �إك�سبلور" �ملتخ�س�س يف �لتكنولوجيا.

ويف �إطار �لتجربة، كانت ت�ستطلع �أر�ء �مل�ساركني يف �لدر��سة بعد �لتعامل مع روبوت "رجل" ��سمه "�أليك�س" وروبوت 
�أنثى ��سمها "�سارة" لهما �سمات ب�سرية، و�أبدى �مل�ساركون �سعورهم بارتياح �أكر عند �لتعامل مع �لأنثى، وتز�يد هذ� 

�ل�سعور لدى �مل�ساركني يف �لتجربة عند �إ�سفاء �سمات ب�سرية �أكر على �لروبوتني.
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كوري� ال�سم�لية.. تتخل�س من التقومي امليادي وتلغي ع�م 2022
�مليلدي  �لتقومي  ع��ن  �ل�سمالية  ك��وري��ا  يف  �لر�سمية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  تخلت 
ل�سالح �آخر قائم على عيد ميلد �ملوؤ�س�س كيم �إيل �سونغ جد �لزعيم �حلايل 
كيم جونغ �أون. وظهرت وكالة �لأنباء �لكورية �ل�سمالية منذ مطلع �لأ�سبوع 

.2022 عن  بدل  �جلاري بتاريخ هو "زوت�سيه 111"، 
وتعد كلمة "زوت�سيه" �أحد مبادئ كيم �إيل �سونغ، �لتي ترتجم �إىل "�ملوقف 
�مل�ستقل" و"روح �لعتماد على �لذ�ت". ويبد�أ تقومي "زوت�سيه" مبيلد �أول 
يعترب  و�ل��ذي   ،1912 عام  �سونغ، يف  �إي��ل  �ملوؤ�س�س  �ل�سمالية،  لكوريا  رئي�س 
بعد   ،1997 عام  �لتقومي هذ� لأول مرة يف  نظام  �لأول. ومت تقدمي  �لعام 
�لأ�سبوع،  �ل�سمالية، ولكن حتى هذ�  وفاة موؤ�س�س كوريا  �سنو�ت من  ثلث 
ح�سبما  �لغربي،  �مليلدي  �لتقومي  �عتماد  �ملركزية  �لأن��ب��اء  وكالة  و��سلت 
ذكرت �سحيفة "تاميز" �لربيطانية. و�أرجعت �ل�سحيفة �أن يكون �سبب هذ� 
�لتغيري مرتبطا باقرت�ب �لذكرى �ل� 110 مليلد �إيل �سونغ و�لذي ي�سادف 
باملنا�سبة. و�سبق  �لقادم، و�لذي ي�سهد تنظيم �حتفالت �سخمة  �أبريل   15
�لر�سمي يف  �إذ غرّيت توقيتها  �أن قامت بخطوة م�سابهة،  �ل�سمالية  لكوريا 
�لكوري  �لر�سمي  �لتوقيت  ي�سبق  �ل��ذي  بيونغيانغ  توقيت  معلنة   ،2015
�مل�ستخدم يف كوريا �جلنوبية بن�سف �ساعة، علما �أن �لتوقيت �لر�سمي �لكوري 
ميثل نف�س �ملنطقة �لزمنية �مل�ستخدمة يف �ليابان، وفر�س حني كانت �سبه 
�أن لليابان تقوميها  �جلزيرة �لكورية حتت �حلكم �لياباين. جدير بالذكر 
�خلا�س �أي�سا �لذي يقوم على بد�ية عهد �لإمرب�طور �حلايل، حيث تعرف 

ناروهيتو. للإمرب�طور  �لر�بع  �لعام  �أي  �ل�سنة �جلارية با�سم "رييو� 4"، 

زوج م�سورة ب�لدوين غ��سب على املمثل 
نار عر�سي خلل ت�سوير  �إطلق  ُقتلت جر�ء  �لتي  �ل�سينمائية  حّمل زوج 
فيلم "ر��ست" �لعام �لفائت، �ملمثل �أليك بالدوين م�سوؤولية �حلادث مبديا 
فعلته. من  للتمل�س  �ملمثل  من  �سعيا  �عتربه  ما  �ل�سديد" �إز�ء  "�لغ�سب 

وعند ح�سول �حلادث يف 21 ت�سرين �لأول-�أكتوبر يف مزرعة مبدينة �سانتا 
مت  �سلحا  ي�ستخدم  بالدوين  �أليك  ك��ان  مك�سيكو،  نيو  ولي��ة  عا�سمة  يف، 
تقدميه له على �أنه حم�سو بر�سا�س خّلبي، �أثناء �لتمرين على م�سهد مع 
مديرة �لت�سوير هالينا هات�سينز. غري �أن ر�سا�سا حياً �نطلق من �لر�سا�س 

ما �أدى �إىل �إ�سابة �ل�سينمائية �لبالغة 42 عاما بجروح قاتلة.
�سي" "�إنها  ب��ي  "�ن  ق��ن��اة  م��ع  هات�سينز خ��لل مقابلة  م��ات  زوج��ه��ا  وق���ال 
منه  �لنار  ويطلق  �ل�سلح  يحمل  �ل��ذي  �ل�سخ�س  ُيحّمل  �أل  عبثية  لفكرة 

�مل�سوؤولية".
و�أ�ساف هات�سينز بح�سب مقتطفات من �ملقابلة �لتي تعر�سها �لقناة بكاملها  
�أم�س �خلمي�س "غري �أن معايري �ل�سلمة �ملرتبطة با�ستخد�م �لأ�سلحة مل 
تكن �مل�سكلة �لوحيدة خلل هذ� �لت�سوير، �إذ �إن عدد�ً من �ملعايري �ملعمول 

بها يف �ملهنة مل تكن مطبقة وثمة م�سوؤولون كر" عن وفاة �ل�سينمائية.

مزاي� حتميل نظ�م 
الت�سغيل لينوك�س

لينوك�س  �لت�سغيل  ن��ظ��ام  ي�ستهر 
ب����اأي����ق����ون����ة �ل����ب����ط����ري����ق، ومي���ث���ل 
للذين  �جل����دي����دة  �ل���ب���د�ئ���ل  �أح�����د 
نظام  ����س��ت��ع��م��ال  يف  ي���رغ���ب���ون  ل 
�لت�سغيل مايكرو�سوفت ويندوز، �أو 

�أبل، ماك.
وي���ع���ود ���س��ب��ب ع���دم �ن��ت�����س��ار نظام 
معظم  �أن  �إىل  لينوك�س  �لت�سغيل 
�أجهزتهم  ي�����س��رتون  �مل�ستخدمني 
ت�سغيل  نظام  تثبيت  مع  �جلديدة 
م�سبقاً،  وي���ن���دوز  م��اي��ك��رو���س��وف��ت 
وم����ع ذل����ك ه���ن���اك م���ز�ي���ا عديدة 

تدعو لتجريب نظام لينوك�س.
مع نظام لينوك�س، ين�سب �لهتمام 
ميكن  حيث  �مل�ستخدم  حرية  على 
�أو  �ل���رب�م���ج  ت��ع��دي��ل  �سخ�س  لأي 
تطويرها وفقاً لت�سور�ته و�أفكاره. 
ب�سكل جم��اين، وميكن  يتوفر  كما 
تنزيله جماناً وتثبيته على �لكثري 

من �لأجهزة.
�ل��ع��م��ل قليًل  وت��خ��ت��ل��ف و�ج���ه���ات 
بنظام  �مل�������س���ت���خ���دم  و�ج����ه����ة  ع����ن 
حيث  م��ن  وي��ن��دوز  مايكرو�سوفت 
�ل�ستعمال،  وط��ري��ق��ة  �لت�سميم 
�لأ�سا�س  يف  لينوك�س  يتكون  حيث 
�لنو�ة  ت�سكل  ف��ردي��ة،  �أج����ز�ء  م��ن 
�جلزء �لأ�سا�سي يف نظام �لت�سغيل، 
�ل���ن���و�ة م��ع �ملكونات  وت��دم��ج ه���ذه 
�مل�ستخدم  و�ج���ه���ة  م��ث��ل  �لأخ�����رى 
�ل���ر����س���وم���ي���ة، وي���ط���ل���ق ع���ل���ى هذه 
��سم  �مل����ك����ون����ات  م�����ن  �مل���ج���م���وع���ة 

توزيعة.

االأمر ه�ري يّدعي 
على جمموعة �سحفية

�لأمري هاري دعوى ق�سائية  �أقام 
�ملجموعات  �أك������رب  �إح�������دى  ع���ل���ى 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة، على  �ل�����س��ح��ف��ي��ة 
م����ا �أف��������اد ن����اط����ق ب���ا����س���م �لأم������ري 
يف  �ملقيمني  ماركل  ميغن  وزوجته 

كاليفورنيا لوكالة فر�ن�س بر�س .
تفا�سيل  �أي  �ل��ن��اط��ق  ي��ع��ط  ومل 
�إ����س���اف���ي���ة، ل���ك���ّن و����س���ائ���ل �إع�����لم 
�لدعوى  �أن  �إىل  �أ�سارت  بريطانية 
"�أ�سو�سييتد  جمموعة  ت�ستهدف 
نيوزبيربز" �لتي ت�سدر خ�سو�سا 
�لو��سعة  مايل"  "د�يلي  �سحيفة 

�لنت�سار.
�سحيفة  ه������اري  �لأم�������ري  وي���ت���ه���م 
"ن�سخة  �سند�ي"  �أون  "مايل 
مايل""  "د�يلي  م��ن  �لأح����د  ي���وم 
بالت�سهري يف مقالة �أكدت فيها �أنه 
على  �حل�سول  طلبه  �إخفاء  ح��اول 
حماية من �ل�سرطة خلل زيار�ته 

�إىل بريطانيا.
ه������اري وزوج����ت����ه ميغن  وي��ع��ي�����س 
�أجنلي�س.  ل��و���س  �سمال  يف  م��ارك��ل 
وقرر� �لن�سحاب من �لعائلة �مللكية 
عمليا  حرمهما  م��ا   ،2019 �سنة 
من �حلق يف حماية �ل�سرطة على 

ح�ساب �ملكّلفني �لربيطانيني.
و�ق�������������رتح ه�����������اري حت������ّم������ل ه�����ذه 
بريطانيا،  زيار�ته  خلل  �لنفقات 
حاليا  �ل��ق�����س��اء  �أم����ام  يطعن  وه���و 
�لإطار  ه��ذ�  يف  �ل�����س��ادر  بالرف�س 
�عتربت  �لتي  �لد�خلية  وز�رة  عن 
من  �أم���ن���ي���ة  ح���م���اي���ة  ت����وف����ري  �أن 
�ل�سرطة "غري متو�فر على �أ�سا�س 

متويل فردي".

كيم ك�ردا�سي�ن ت�ستذكر 
والده� الراحل بكلم�ت موؤثرة

يوم  كارد��سيان   �ل��و�ق��ع  كيم  تلفزيون  جنمة  ن�سرت 
�لبارحة 22-2-22 �لذي ي�سادف عيد ميلد و�لدها 

�لر�حل  روبرت كارد��سيان  �سورة جتمعها به.
يقارب  م��ا  ت��ويف منذ  ك��ارد����س��ي��ان  و�ل���د  �أن  �إىل  ي�سار 
ع�سرين عاماً عن عمر 59 عاماً �إثر �إ�سابته مبر�س 

�ل�سرطان.
وعلقت كيم كارد��سيان على �ل�سورة قائلة ما معناه: 

�سورة �سيلفي يف عيد ميلد و�لدي!
�ل���ذي يحتفل  �ل��ي��وم  �ل�����س��ورة يف ه��ذ�  �لتقطنا ه��ذه 

بعيد ميلده يف �ملطعم �لأرمني عام 1998.
ولد يف 2.22.44 و�ليوم �أ�سبح رقم �مللك 2.22.22. 
�أن���ا ب��ال��ت��اأك��ي��د �أ���س��ع��ر ب��امل��لئ��ك��ة يف ك��ل م��ك��ان و�أ�سعر 
ب��ك ط���و�ل �ل��وق��ت. ���س��ك��ًر� ل��ك د�ئ��ًم��ا على توجيهنا 
�أبي.  وحمايتنا جميًعا. بالتاأكيد �حتفل بك �ليوم يا 

��ستقت لك جد�ً.

عملية ف��سلة تفقده� القدرة على اإغاق عينيه�
�أ�سيبت ملكة جمال رو�سية بحالة �سحية غريبة �أفقدتها 
بعدما  �لب��ت�����س��ام،  ح��ت��ى  �أو  �إغ����لق عينيها  ع��ل��ى  �ل��ق��درة 
خ�سعت ملجموعة �إجر�ء�ت جتميلية بقيمة 30 �ألف دولر 
و�سفط جزئي  �لوجه، وجتميل �جلفن  �سد  ذل��ك  مبا يف 
للدهون. كانت يوليا تار��سيفيت�س، 43 عاًما، �لو�سيفة يف 
م�سابقة �ل�سيدة �لرو�سية �لدولية للتجميل منذ عامني، 
ول��ك��ن بعد ف��رتة وج��ي��زة ق���ررت �خل�����س��وع ملجموعة من 
�لإجر�ء�ت يف عيادة يف كر��سنود�ر، جنوب رو�سيا، مما �أدى 
�إىل �نتفاخ و�لتهاب وجهها. وقالت يوليا �إنها غري قادرة 
�إغ��لق عينيها  �أو  �أج��ز�ء كبرية من وجهها  على حتريك 
20 دولر  و�إنفاق  �لرغم من تعافيها من �جلر�حة  على 
يف حماولت ت�سحيح �مل�سكلة، دون جدوى. و�أ�سافت، �إنها 
�آخر  �إج��ر�ء متابعة طارئة من قبل طبيب  �أج��ربت على 
لإنقاذ عينيها.  وقد تقدمت يوليا ب�سكوى جنائية �سد 
�لرغم  على  �لتجميل،  عمليات  يف  �ملتورطني  �لطبيبني 
ور�ثي  خللل  نتيجة  ن�ساأت  �مل�ساعفات  �أن  زعمهما  م��ن 
�لتجميل  �مل�ساركون يف عمليات  ويزعم �جلر�حون  ن��ادر. 
�أن يوليا كانت تعاين من حالة ور�ثية نادرة، وهي ت�سلب 
�جللد، وكان من �مل�ستحيل �لتنبوؤ مبا �سيحدث، و�إنكر� �أي 

م�سوؤولية عما حدث لها.

تخ�سع ل� 30 عملية جراحية يف دم�غه� 
على مدى �لعقدين �ملا�سيني، خ�سعت �لكاتبة �لأمريكية 
ب�سبب  �ملخ  يف  جر�حية  عملية   30 ل�  فوكوت�سي  جي�سيكا 

ورم مت �كت�سافه عندما كانت يف �سن �ملر�هقة.
�سد�ع  من  تعاين  جي�سيكا  ب��د�أت  ع�سرة،  �لثالثة  �سن  يف 
�سديد وتدهور ب�سرها. وبعد �أن لحظ �لأطباء �ل�سغط 
خلف عينيها، ك�سف فح�س �لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي 

يف وقت لحق �أن هناك كتلة يف دماغها تتطلب جر�حة.
بورم جنمي منخف�س  �إ�سابتها  ت�سخي�س  �سرعان ما مت 
ك��ان يعني  دم��اغ جي�سيكا  �ل���ورم يف  �ل��درج��ة، لكن موقع 
وجود خطر �لإ�سابة بال�سلل �إذ� حاول �جلر�حون �إز�لته.

�ل��ورم، مت تزويد جي�سيكا بتحويلة  �أخ��ذ خزعة من  بعد 
لت�سريف تر�كم �ل�سو�ئل �لز�ئدة يف دماغها، ثم خ�سعت 
لثلثة �إجر�ء�ت لحقة يف �ل�سهر نف�سه  للتحقق من �أن 

�لتحويلة تعمل بكفاءة.

االأردن.. اكت�س�ف مزار يف ال�سحراء عمره 9000 ع�م
و�لفرن�سيني،  �لأردن��ي��ني  �لآث���ار  علماء  م��ن  فريق  �أع��ل��ن 
�ل�سرقية  �لأردن  ب�سحر�ء  ن��اء  موقع  يف  م��ز�ر  �كت�ساف 
�حلجري  �لع�سر  حقبة  �إىل  وي��ع��ود  ع���ام   9000 ع��م��ره 
موقع  يف  �لطقو�س"  "جممع  �ك��ت�����س��ف  ف��ق��د  �حل���دي���ث. 
يعود �إىل �لع�سر �حلجري �حلديث بالقرب من �لهياكل 
�لكبرية �ملعروفة با�سم "�لطائر�ت �لورقية �ل�سحر�وية"، 
�أو �لفخاخ �جلماعية �لتي يعتقد �أنها ��ستخدمت يف �سيد 

�لغزلن �لربية للذبح.
�أو  �مل�سائد من جد�رين حجريني طويلني  وتتكون هذه 
�أكر، يتقاربان نحو �سياج وتنت�سر عرب �سحارى �ل�سرق 
�لأو�سط، بح�سب ما ذكرت �لأ�سو�سيتد بر�س. وقال �ملدير 
�مل�سارك للم�سروع، عامل �لآثار �لأردين، و�ئل �أبو عزيزة، 
خا�سته..  �حل��ف��ظ  ح��ال��ة  ب�سبب  �أول  ف��ري��د،  "�ملوقع  �إن 

عمره 9000 عام وكان كل �سيء على ما ير�م تقريبا".

املكتب�ت الع�مة جتذب لبن�نيني ع�جزين عن �سراء الكتب 
ع�سر كل يوم جمعة، ت�سطحب منرية خليفة 
ب���ريوت  �إىل م��ك��ت��ب��ة ع���ام���ة يف  �إي���ل���ي���ا  ط��ف��ل��ه��ا 
ق�س�س  و����س��ت��ع��ارة  �لق�سة"  "�ساعة  حل�سور 
جديدة، بعدما �أز�لت على غر�ر لبنانيني كر 
�رتفاع  مع  �أولوياتها  قائمة  من  �لكتب  �سر�ء 

ثمنها جر�ء �لأزمة �لقت�سادية.
�ل��ع��ام��ة لبلدية  �مل��ك��ت��ب��ة  ف���ور و���س��ول��ه��م��ا �ىل 
�ل�سغري  يتجول  �لبا�سورة،  حملة  يف  ب��ريوت 
كتاباً  يت�سفح  �لرفوف.  بني  �سنو�ت(  )خم�س 
�أريكة  على  يجل�س  �أن  قبل  ر���س��وم��ات،  ي�سّم 

ملونة يف �لركن �ملخ�س�س للأطفال.
"و�سلنا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  منرية  وتقول 
يف  �إليه  �أ�سطحبه  مكاناً  جند  ل  مرحلة  �ىل 
ظل تف�سي كورونا و�لو�سع �لقت�سادي �لذي 

نعي�سه".
لكن مع بدء �رتياد �ملكتبة �لعامة "من�سي وقتاً 

يف مكان �آمن ومريح وقريب من �ملنزل، حيث 
�لكتب"،  وي�ستعري  وي��ل��ّون  يلعب  �أن  باإمكانه 
و"مادياً، نوّفر كلفة �لتنقل وثمن �لكتب �لتي 

ميكن �أن ميّل منها بعد ثو�ن".
ت�سرخ  م��رة  ك��ل  يف  �لأط��ف��ال  قهقهة  وترتفع 
�أو  دمية  �سخ�سية  تتقّم�س  وه��ي  �حلكو�تية 
�إيليا  بينهم  �أمامهم،  بيدها  حتركها  دجاجة 
�لذي تقول و�لدته �إنه ي�ستمّد "طاقة �يجابية" 

تخرجه "من �لروتني �لذي نعي�سه".
وم��ن��رية و�ح����دة م��ن م��ئ��ات �لأم���ه���ات و�لآب����اء 
�ل���ذي���ن ي��ق��ب��ل��ون ب�����س��ك��ل م��ت��ز�ي��د ع��ل��ى ثلث 
تتوىل  ب���ريوت  لبلدية  ت��اب��ع��ة  ع��ام��ة  مكتبات 
غري  منظمة  وه��ي  �ل�سبيل،  جمعية  �إد�رت���ه���ا 
1997 وت��ع��م��ل على  ت��اأ���س�����س��ت ع���ام  ح��ك��وم��ي��ة 
�ل��و���س��ول �حلر  وت��اأم��ني  للمطالعة  �ل��رتوي��ج 

�ىل �ملعلومات.

املمثلة الأمريكية هانا رايلي ت�شل لالحتفال باملو�شم اخلام�ض والأخري مل�شل�شل Better Things يف لو�ض اأجنلو�ض - ا ف ب

جينيفر لوبيز حتتفل 
بعيد مياد تواأمه� 

�ل�14  بلغ  �لذي  تو�أمها  بعيد ميلد  لوبيز   �لعاملية  جينيفر  �لنجمة  �حتفلت 
عاماً، جينفري لوبيز �م ملاك�س ولولو و هما ولد و�بنة تو�أم من زوجها �ل�سابق 

مارك �نطوين.
يف هذه �ملنا�سبة ن�سرت ج . لو مقطع فيديو يجمع لقطات مع تو�أمها يف عدة 
�ل�14  �إذن بلغتما  مر�حل عمرية. علقت ج لو على �لفيديو قائلة ما معناه: 
عاماً !!!! طفلي، �سم�سي، حبيباي. �أ�سعد �أعياد ميلد جلوزي �لهند ماك�س 
باأكر  �لأبد  �إىل  �ملعنى �حلقيقي للحياة وغريمتاين  ولولو. لقد علمتماين 
�لطرق روعة ... �أنا ممتنة جًد� لكما !!! �آمل فقط �أن �أكون ن�سف �لنعمة �لتي 
ا جًد� ... �إنه 22-02-22  ح�سلت عليها يف حياتي. ي�سادف �ليوم يوًما خا�سً

... يقولون �إن هذ� �ليوم نادر مرة و�حدة يف �لعمر بالن�سبة للب�سرية ...


