
رو�سيا م�ستعدة لإر�سال وفد اإىل مين�سك للتفاو�ض مع اأوكرانيا ب�سرط نزع �سالحها!

القوات الرو�سية حتا�سر كييف.. بوتني يدعو اجلي�ش الأوكراين لتويل ال�سلطة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

�سندوق النقد الدويل ي�سيد بجهود الإمارات 
يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

••  اأبوظبي -وام:

 اأ�ساد �سندوق النقد الدويل بدور املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال 
و متويل الإرهاب يف اآخر تقرير له حول املادة الرابعة و الذي �سلط فيه 
ال�سوء على اجلهود الدوؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات العربية املتحدة 
لتح�سني ا�ستجابتها ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك ملعاجلة 
ما اأوردته جمموعة العمل املايل من مالحظات. كما اأ�ساد التقرير بدائرة 
التابعة  الإ�سراف على مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 
اإ�سرايف  اإط���ار  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  جلهودها  امل��رك��زي  الإم����ارات  مل�سرف 

جديد قائم على تقييم وحتليل املخاطر.       )التفا�سيل �ص4(

باحثون من اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري يف اأبوظبي 
و جامعة اأك�سفورد يكت�سفون البنية اجلينية ملواطني الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

عام  بركات، مدير  مها  الدكتورة  بقيادة  اإم��ارات��ي  بحثي  فريق  حقق 
مكتب فخر الوطن مديرة الأبحاث يف مركز اإمربيال كوليدج لندن 
لل�سكري يف اأبوظبي - جزء من مبادلة للرعاية ال�سحية، وفريق من 
اإجنازا علميا غري  اأك�سفورد الربيطانية،  الوراثة من جامعة  علماء 
م�سبوق على م�ستوى العامل والذي قد يكون ذا تاأثري مهم على تطور 

قطاع الرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات.
اإذ جنح العلماء والباحثون يف جمالت علوم الوراثة والآثار يف اإجناز 
درا�سة جينية خل�ست اإىل حتليل الأ�سول اجلينية والبنية الوراثية 
الدقيقة ملا يقارب ال� 1200 �سخ�ص من دولة الإمارات و الك�سف عن 

خليط عرقي تعود اأ�سوله اإىل اآلف ال�سنني.   )التفا�سيل �ص4(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله امللك عبد اهلل الثاين    )وام(

بحث مع رئي�سة تنزانيا عالقات التعاون
حممد بن زايد وعبد اهلل الثاين يبحثان 

عالقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
••  اأبوظبي -وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وجاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 
العالقات  اأم�ص..  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  عاهل  احل�سني 

تخفيف الإجراءات الحرتازية اخلا�سة بكورونا اعتبارا من اأول مار�ض
اإلزامية ارتداء الكمامات للمناطق املغلقة 

واأن تكون اختياريـة للمناطق املفتوحـة 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث وبالتن�سيق 
والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات  الرئي�سني عن حتديث  �سركائها  مع 

اخلا�سة بكوفيد 19اعتبارا من 1 مار�ص 2022.
ياأتي ذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية الدولة يف خلق التوازن بني ال�سحة 
لتحقيق  الوطنية  للجهود  ودعماً  احليوية  القطاعات  وخمتلف  العامة 
ظل  يف  املجتمع  و���س��الم��ة  �سحة  على  املحافظة  م��ع  امل�����س��ت��دام  ال��ت��ع��ايف 
يف  اجلديدة  الطبيعية  احلياة  اإىل  والعودة  املختلفة  الأن�سطة  ا�ستمرار 

الدولة.
اختيارية  تكون  واأن  املغلقة  للمناطق  الكمامات  ارت��داء  اإلزامية  تقرر  و 
مع  للمخالطني  ال�سحي  احلجر  اإل��غ��اء  تقرر  كما  املفتوحة  للمناطق 
 48 فا�سل  بينهما  مرتني   PCR امل��خ��ربي  الفح�ص  ب��اإج��راء  الل��ت��زام 
القطاعات  كافة  يف  للعاملني  وذل��ك  اأي��ام،   5 �ساعة على الأق��ل خ��الل 

بالدولة.
ال�سحي  العزل  بروتوكول  على  بالعمل  ال�ستمرار  على  الهيئة  واأك��دت 

للم�سابني كما هو معلن عنه �سابقاً دون اأي تغيري.
كما اأن للم�ستوى املحلي بكل اإمارة املرونة يف حتديد القطاعات واملهن 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  ح�سب  والفحو�سات  للمخالطني  احل��ج��ر  وم���دة 
بالدولة مع �سرورة اتباع الإجراءات الحرتازية والوقائية والتي ت�سمل 

التقيد بالتباعد اجل�سدي، ولب�ص الكمامات طوال الوقت.
اأقرت الهيئة عودة الفا�سل الزمني بني الأذان والإقامة اإىل �سابق  كما 
عهده ملا قبل اجلائحة، بالإ�سافة اإىل عودة امل�ساحف اإىل امل�ساجد بعدد 
حمدود وب�سرط التعقيم بعد كل �سالة. كما �سيتم الإبقاء على م�سافة 

املرت الواحد بني امل�سلني يف امل�ساجد ودور العبادة.

خمتلف  يف  امل�سرتك  والعمل  التعاون  وم�سارات  البلدين  بني  الأخوية 
اجلوانب التي تخدم م�ساحلهما املتبادلة..اإ�سافة اإىل جممل التطورات 

والق�سايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�سرتك. 
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه اأم�ص اأخاه جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

والوفد املرافق.                 )التفا�سيل �ص2(

امراأة ت�سري اأمام حطام طائرة جمهولة حتطمت يف منطقة �سكنية، يف كييف. )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  دعا 
الع�سكريني  اجل���م���ع���ة  ب����وت����ني 
ال�سلطة  ت��ويل  اإىل  الأوك��ران��ي��ني 
يف ك��ي��ي��ف م���ن خ����الل الإط���اح���ة 
زيلين�سكي  فولودميري  بالرئي�ص 
باأنهم  و�سفهم  الذين  واأو�ساطه 

زمرة مدمنني ونازيني جدد.
ب���وت���ني خم��اط��ب��ا اجلي�ص  وق�����ال 
نقلها  ك���ل���م���ة  يف  الأوك����������������راين 
ال���ت���ل���ف���زي���ون ال����رو�����س����ي ت���ول���وا 
ال�سلطة. يبدو يل اأن من الأ�سهل 
التفاو�ص بيني وبينكم والتو�سل 
اأن��ه ل يحارب  اىل ات��ف��اق م��وؤك��دا 
الأوك����راين  وح���دات م��ن اجلي�ص 
تت�سرف  ق��وم��ي��ة  ت�����س��ك��ي��الت  ب���ل 
املدنيني  وت�����س��ت��خ��دم  ك��اإره��اب��ي��ني 

دروعا ب�سرية.
يف حني قال الكرملني ام�ص بعد 
الرئي�سني  ب��ني  هاتفية  حم��ادث��ة 
ال�����رو������س�����ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
وال�����س��ي��ن��ي ���س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، اإن 
اإىل  وف��د  لإر���س��ال  م�ستعد  بوتني 
مع  م��ف��او���س��ات  لإج����راء  مين�سك 

وفد من اأوكرانيا.
الكرملني  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اإن  ب��ي�����س��ك��وف ام���������ص  دم����ي����رتي 
اإىل  وفد  لإر�سال  م�ستعدة  رو�سيا 
البي�ساء  رو�سيا  عا�سمة  مين�سك 
اأوكرانيا،  م��ع  لإج���راء حم��ادث��ات 
غزوا  مو�سكو  �سن  م��ن  ي��وم  بعد 
وا�سع النطاق جلارتها اجلنوبية.

الأنباء  ل��وك��الت  بي�سكوف  وق��ال 
م�ستعدة  رو����س���ي���ا  اإن  ال��رو���س��ي��ة 
وف��د ي�سم م�سوؤولني يف  لإر���س��ال 

وزارتي اخلارجية والدفاع.
م�ستعدة  اإن��ه��ا  اأوك���ران���ي���ا  وق��ال��ت 
مل��ن��اق�����س��ة اإع�������الن ن��ف�����س��ه��ا دول����ة 
اإن نزع  بي�سكوف  حم��اي��دة. وق��ال 
ي���ك���ون ج���زءا  اأن  ي��ج��ب  ال�������س���الح 

اأ�سا�سيا من ذلك.
وك���������ان ال����رئ����ي���������ص الأوك�������������راين 
فولودميري زيلين�سكي قد عر�ص 
فالدميري  ال��رو���س��ي  نظريه  على 

بوتني احلوار. 
وقال زيلين�سكي يف خطاب موجهاً 
اأن جنل�ص  لبوتني: يجب  حديثه 

معاً لنتحدث.
ك��م��ا وّج�����ه ال��رئ��ي�����ص الأوك������راين 
ر�سالة للقوات امل�سلحة الأوكرانية 
ال��ت��ي ت��داف��ع ع��ن اأرا����س���ي البالد 

قائاًل: اأنتم كل ما لدينا.
زيلين�سكي  دع��ا  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  يف 
بالقتال  املتمر�سني  الأوروب���ي���ني 
جانب  اإىل  املعركة  يف  للم�ساركة 
اجلي�ص  ل�������س���د  الأوك������ران������ي������ني 
اإذا  زيلين�سكي:  و�سّرح  الرو�سي. 
القتال..  خ���ربة يف  ل��دي��ك��م  ك��ان��ت 
ميكنكم املجيء اإىل بالدنا للدفاع 
زيلين�سكي  اتهم  اأوروب��ا.ك��م��ا  ع��ن 
كافية  غري  ب�سورة  بالرد  اأوروب���ا 
ال����رو�����س����ي على  ال����ه����ج����وم  ع���ل���ى 
تقدمي  يف  وب���ال���ب���طء  اأوك���ران���ي���ا، 
اأوروبا  اأن  امل�ساعدة لكييف. وراأى 
ل تزال ق��ادرة على وقف الهجوم 

ب�سرعة.  حت��رك��ت  اإذا  ال���رو����س���ي 
اإىل  امليدانية  ال��ت��ط��ورات  وت�سري 
اأن القوات الرو�سية ُت�سدد اخلناَق 
ح�����ول ال��ع��ا���س��م��ة الأوك����ران����ي����ة، 
وتوا�سل تقدَمها باجتاه �سواحي 

كييف.
اجلي�ص  اأك����د  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
الأوك����راين ان���دلع م��ع��ارك قوية 
مع القوات الرو�سية” يف منطقة 
تقع يف �سمال غربي كييف، بينما 
“العا�سمة  اإن  كييف  عمدة  ق��ال 
الأوكرانية دخلت مرحلة الدفاع. 

يف  ال�سكنية  املناطق  يق�سف  ل��ن 
العا�سمة الأوكرانية كييف.

م�سوؤول  اأع��ل��ن  بينما  ه���ذا  ي��اأت��ي 
الرو�سية  ال���ق���وات  اأن  اأوك������راين 
ت�������س���ت���خ���دم م����ط����ار غ���وم���ي���ل يف 
بيالرو�سيا لالعتداء على كييف.

الرو�سية  الإع���الم  وك��ال��ة  ونقلت 
اأن  ب��ر���ص  اأ�سو�سييتد  وك��ال��ة  ع��ن 
بالقرب  ت����ردد  ن���ار  اإط�����الق  دوي 
من احلي احلكومي يف العا�سمة 

الأوكرانية كييف. 
للحكومة  م�������س���ت�������س���ار  وق���������ال 

الأوكرانية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
األ���ف جندي  اأك���ر م��ن  اإن  اأم�����ص 
رو�سي قتلوا حتى الآن يف ال�سراع 

الأوكراين.
اأم����ا اجل��ي�����ص ال��رو���س��ي ف��ق��ال اإن 
مهابط  ع���ل���ى  ���س��ي��ط��رت  ق����وات����ه 
هو�ستوميل  م��ط��ار  يف  ط���ائ���رات 
مظلي،  اإن�����زال  ع��رب  كييف  ق���رب 
اأف���راد  م��ن   200 مقتل  م���وؤك���داً 
ال����ق����وات اخل���ا����س���ة الأوك����ران����ي����ة 

خالل املعركة هناك.
اأنه  على  الرو�سي  اجلي�ص  و�سدد 

الأوك���ران���ي���ة ال���ي���وم اجل��م��ع��ة اإنه 
اقتحام  رو�سيا  حت��اول  اأن  يتوقع 
وحثت  ال������ي������وم.  خ������الل  ك���ي���ي���ف 
�سكان  الأوك����ران����ي����ة  ال�����س��ل��ط��ات 
املالجئ  اإىل  التوجه  املدينة على 

بعد اإنذار من غارات جوية.
 CNN )واأفادت �سبكة )�سي اإن اإن
الأم��ريك��ي��ة، اجل��م��ع��ة، ن��ق��اًل عن 
القوات  ب����اأن  اأم��ريك��ي��ة،  م�����س��ادر 
الرو�سية باتت على بعد نحو 30 
الأوكرانية  ال��ع��ا���س��م��ة  م���ن  ك��ل��م 
اإعالم  و�سائل  اأف���ادت  كما  كييف، 
رو�سية  غ������ارات  ب�����اأن  اأوك����ران����ي����ة 
ا�ستهدفت مدرجاً يف مطار كييف 
ب��ي��ن��م��ا جت����ري معارك  ال������دويل، 
بح�سب  كييف،  العا�سمة  �سمال 

اجلي�ص الأوكراين.
واأع���ل���ن اجل��ي�����ص الأوك�������راين اأنه 
ي���ق���ات���ل وح�������دات م����ن امل����دّرع����ات 
ال����رو�����س����ي����ة يف م���دي���ن���َت���ي دمي���ر 
على  ال���واق���ع���ت���ني  واإي���ف���ان���ك���ي���ف 
كلم  و80   45 ُبعد  على  التوايل 

�سمال كييف العا�سمة.
�سحافية  مواقع  اأف��ادت  وتزامنا، 
ب�����اأن اجل��ي�����ص الأوك���������راين فجر 
الدبابات  ت��ق��دم  ل��ع��رق��ل��ة  ج�����س��را 
ونقلت  ك��ي��ي��ف،  ن��ح��و  ال���رو����س���ي���ة 
القول  الأوك�������راين  ع���ن اجل��ي�����ص 
القوات  م��ع  ت��دور  ا�ستباكات  ب��اأن 
ال��رو���س��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ن��ح��و كييف، 
م�سرية اإىل اأن الدبابات الرو�سية 

تتقدم باجتاه العا�سمة.
التقارير  ب���ع�������ص  اأك���������دت  وق������د 

الإعالمية باأن الدبابات الرو�سية 
من  انطلقت  كييف  نحو  املتجهة 

موقع ت�سرنوبل.
ه���ذا وق����ال رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة ريفن 
�سربة  ه���ن���اك  اإن  الأوك����ران����ي����ة 
اأنباء  ول  امل��ط��ار  على  �ساروخية 

عن اأ�سرار �سديدة.
ي�����اأت�����ي ذل������ك ف���ي���م���ا ن������دد وزي�����ر 
بالهجوم  الأوك�����راين  اخل��ارج��ي��ة 
على  امل��روع  الرو�سي  ال�ساروخي 
كييف، موؤكداً بالقول اإن كييف مل 
الهجوم  اأمراً مماثاًل منذ  ت�سهد 

النازي عليها عام 1941.
قويني،  ان��ف��ج��اَري��ن  دوي  و���ُس��م��ع 
ف��ج��ر اجل��م��ع��ة، يف و���س��ط كييف، 
وكالة  م���را����س���ل  اأف�������اد  م����ا  وف�����ق 
ف��ران�����ص ب��ر���ص، غ���داة ب��دء الغزو 

الرو�سي لأوكرانيا.
واأ�سارت القوات الرّبية يف اجلي�ص 
الأوكراين على ح�سابها يف موقع 
“في�سبوك” اإىل اأن هناك اإطالقا 
لل�سواريخ التي ت�ستهدف كييف، 
موؤكدة اأنها دّمرت اثنني من هذه 

ال�سواريخ اأثناء حتليقها.
ون�����س��رت م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ق�سريا 

ُيظهر مبنى �سكنيا يحرتق.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق�������ال ن����ائ����ب وزي�����ر 
ال���داخ���ل���ي���ة الأوك����������راين، اأن���ت���ون 
يف  ح�سابه  ع��رب  غريا�ست�سينكو، 
كييف  �سد  ال�سربات  اإن  تلغرام 
)�سواريخ(  اأو  ك���روز  ب�����س��واري��خ 
�سمعُت  ا�ستوؤِنَفت.  قد  بالي�ستية 

دوي انفجاَرين قويني.

اجلنائية الدولية: 
بعد  حمتملة  حرب  جرائم 
لأوكرانيا  رو�سيا  ــزو  غ

•• اأم�صرتدام-رويرتز:

للمحكمة  ال����ع����ام  امل����دع����ي  ع������رّب 
اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة ك�����رمي خان 
الغزو  اإزاء  ق��ل��ق��ه  ع����ن  اجل���م���ع���ة 
ال���رو����س���ي لأوك����ران����ي����ا، وق������ال اإن 
حمكمته قد حتقق يف جرائم حرب 
حمتملة يف ال��ب��الد. وق��ال خ��ان يف 
التطورات  ك��ث��ب  ع���ن  اأت���اب���ع  ب��ي��ان 
الأخ����رية يف اأوك��ران��ي��ا وم��ا حولها 

بقلق متزايد.
وتابع واإنني لأُذّكر جميع الأطراف 
على  قتالية  اأع��م��ال  جُت���ري  ال��ت��ي 
مكتبي  اأن  الأوك���ران���ي���ة  الأرا����س���ي 
الق�سائية  ���س��ل��ط��ات��ه  مي��ار���ص  ق��د 
اأعمال  م���ن  ع��م��ل  اأي  يف  وي��ح��ق��ق 
الإب��ادة اجلماعية اأو اجلرائم �سد 
التي  احل��رب  جرائم  اأو  الإن�سانية 

ُترتكب داخل اأوكرانيا.
وبعد اأن �سمت رو�سيا �سبه جزيرة 
وما   2014 اآذار  مار�ص  يف  القرم 
ق���ت���ال يف �سرق  ذل����ك م���ن  اأع���ق���ب 
لرو�سيا  م���وال���ني  ب���ني  اأوك���ران���ي���ا 
وق�������وات احل���ك���وم���ة الأوك����ران����ي����ة، 
الق�سائية  الولية  اأوكرانيا  قبلت 
للمحكمة اجلنائية الدولية للنظر 
الإن�سانية وجرائم  �سد  يف جرائم 
منذ  اأرا�سيها  على  ارُتكبت  ح��رب 

فرباير �سباط 2014.
ويف دي�سمرب 2020، اأعلن مكتب 
امل��دع��ي ال��ع��ام اأن ل��دي��ه م��ا يدعوه 
ل��الع��ت��ق��اد ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م حرب 
ال�سراع  خ����الل  اأخ�����رى  وج���رائ���م 

الذي دار يف �سرق اأوكرانيا.
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من  حتذر  املتحدة  الأمم 
اأوكراين  4 ماليني  جلوء 

•• االأمم املتحدة-وكاالت

اإىل  ي�سل  ملا  املتحدة  الأمم  ت�ستعد 
اأوكرانيا،  م��ن  لج��ئ��ي  م��الي��ني   4
�سد  الرو�سية  احل��رب  ا�ستمرت  اإذا 
با�سم  م��ت��ح��دث  وق�����ال  اأوك����ران����ي����ا. 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���س��ي��ة 
جنيف،  يف  ال����الج����ئ����ني،  ل���������س����وؤون 
بالفعل،  الآلف  ت��دف��ق  اجل��م��ع��ة: 
عرب احلدود اإىل دول جماورة، مثل 
و�سلوفاكيا،  وم���ول���دوف���ا،  ب��ول��ن��دا، 
املفو�سية  واأ�سافت  رو�سيا.  واأي�ساً 
اأوكرانيني،  مل�����س��اع��دة  ت�ستعد  اأن��ه��ا 
املفو�سية  وتابعت  للفرار.  ي�سعون 
 25 ت��ق��اري��ر ع��ن مقتل  اأن��ه��ا تلقت 
مدنياً و102 م�ساب، منذ اأن غزت 

رو�سيا اأوكرانيا �سباح اخلمي�ص.

ال�سومال ميدد املوعد النهائي 
ل�ستكمال انتخابات الربملان

•• مقدي�صو-رويرتز:

قال م�سوؤول حكومي كبري اإن ال�سومال مدد املوعد النهائي ل�ستكمال 
النتخابات الربملانية من اجلمعة اإىل 15 مار�ص اآذار، م�سريا اإىل عقبات 

ت�سمل قلة التمويل وخالفا يف اإحدى املدن يتعلق باإجراءات الت�سويت.
عاما.   30 منذ  وا�سعة  �سلطات  وال�سومال بال حكومة مركزية متلك 
وتعطلت  قيادة جديدة،  انتخابية مطولة لختيار  وهو يخو�ص عملية 
تلك العملية مرارا يف ظل �سراع على ال�سلطة بني الرئي�ص حممد عبد 

اهلل حممد ورئي�ص الوزراء حممد ح�سني روبلي.
مقررا  وك��ان  الثاين  ت�سرين  نوفمرب  يف  الربملانية  النتخابات  وب���داأت 
�سيوخ  املبا�سرة اختيار  اكتمالها اجلمعة. وت�سمل عملية النتخاب غري 
القبائل 275 ع�سوا يف جمل�ص النواب يختارون بدورهم رئي�سا جديدا 
يف م��وع��د مل ي��ت��ح��دد ب��ع��د. وق���ال ع��ب��د ال��رح��م��ن ي��و���س��ف ع��م��ر م�ساعد 
وزير الإع��الم يف بيان اخلمي�ص اأرج��ئ انتخاب امل�سرعني الذي كان من 
املفرت�ص اكتماله يف 25 فرباير. واأ�ساف يرجع هذا لتحديات اجلفاف 

ال�سديد... ونق�ص متويل النتخابات وانعدام الأمن.

�سالح فتاك يّت�سم باملرونة
تقود  الرو�سية  النخبة  قوات 
اأوكرانيا يف  اخلاطفة  احلرب 
دانيز  -كليمان  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�صيباين
عليهم  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري  ي��ع��ت��م��د 
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى اأك�������رب ق�����در من 
وتدمري  اأوك����ران����ي����ا  يف  الأرا������س�����ي 
ا�سمهم:  هناك.  الع�سكرية  ال��ق��وات 
التكتيكية،  ال��ك��ت��ائ��ب  جم���م���وع���ات 
�سنه  ال���ذي  للغزو  ال��ف��ت��اك  ال�����س��الح 
الرئي�ص الرو�سي يف ال�ساعات الأوىل 
من يوم 24 فرباير. مت ن�سر ما ل 
الأ�سهر  يقل عن مائة منهم خالل 
القليلة املا�سية حول اأوكرانيا، وهذا 
األ���ف مقاتل   100 م��ن  اأك���ر  يعني 

واآلف املركبات املدرعة والدبابات.

ت���������س����ك����ل جم�����م�����وع�����ات ال����ك����ت����ائ����ب 
يف  ال��ن��خ��ب��ة  ق���وات  ه���ذه  التكتيكية، 
اجل��ي�����ص ال���رو����س���ي. والأك�����ر اث���ارة 
اأنها جتمع، يف نف�ص الوحدة، اأف�سل 
تتاألف  املختلفة.  الأف����واج  عنا�سر 
م���ن ج��ن��ود حم��رتف��ني )م���درع���ات، 
ت�سّم  مهند�سون(،  مدفعية،  م�ساة، 

الكتائب  جمموعات  م��ن  وح���دة  ك��ل 
اجلنود  م��ن  م��ئ��ات  ب�سع  التكتيكية 
ت�ساتام  م��ع��ه��د  واأ����س���ار  وال�����س��ب��اط. 
اإىل   ،2019 ع��ام  تقرير  ه��او���ص يف 
قامتهم ميكنهم من ميزة  اأن �سغر 
لالنت�سار  وقابلني  مرنني  جتعلهم 
ب�������������س������رع������ة.            )التفا�سيل 

هجمات جمموعات الكتائب التكتيكية  اأكر تدمرياً

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اأمري الكويت باليوم الوطني وذكرى حترير بالده

•• اأبوظبي-وام:

اهلل  حفظ��ه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�س�يخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ال�سباح  اجلاب��ر  الأحم��د  ن��واف  ال�س��يخ  ال�س��مو  �ساحب  اأخي������ه  اإىل  تهنئ��ة  برقية 
التحري�ر  وذك���رى  الوطني  الي����وم  مبنا�س���بة  وذلك  ال�س���قيقة  الكويت  دولة  اأمري 

لب����الده.
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�س�مو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاك�م دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�س������مو ال�س���يخ حممد بن 
برقيتي  امل�س�لحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي����ان  اآل  زاي��د 

تهنئ����ة مماثلتني اإىل �ساحب ال�س�مو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح .
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد 

اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت ال�سقيقة.
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اإك�صبو يوا�صل ت�صديه لتحديات الأمن الغذائي 
العاملي.. والأيام الوطنية تت�صدر امل�صهد

اأخبار الإمارات

بعد 50 عاًما، زيارة نيك�صون 
لل�صني تخّلف طعًما مريرًا...!

عربي ودويل

منتخب الإمارات و�صيفا لدورة 
“األعاب باراملبية غرب اآ�صيا الثالثة”

الفجر الريا�صي
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وزير لبناين: احتياطي
 القمح يكفي ملدة �سهر واحد 

•• بريوت-رويرتز:

قال وزير القت�ساد اللبناين اأمني �سالم لرويرتز اجلمعة اإن احتياطيات 
لبنان من القمح تكفي ملدة �سهر على الأك��ر و�سط خماوف يف ال�سوق 

ب�سبب الأزمة الأوكرانية.
من  باملئة   60 م��ن  يقرب  م��ا  ت�ستورد  التي  ال��دول��ة،  اأن  �سالم  واأ���س��اف 
اأخرى  دول  مع  حمادثات  جتري  اأوكرانيا،  من  القمح  من  احتياجاتها 

ل�سترياد القمح مبا يف ذلك الوليات املتحدة والهند.
وقال الوزير: ل نريد خلق حالة من الذعر .. لدينا موؤ�سرات اإيجابية.

وُدم��رت �سوامع القمح الرئي�سية يف لبنان يف انفجار مرفاأ بريوت عام 
2020، ومنذ ذلك احلني ل متلك البالد �سعة كافية لتخزين اإمدادات 
تزيد عن �سهر واحد. ويف وقت �سابق اأم�ص اجلمعة، قال جري�ص برباري 
م��دي��ر ع���ام احل��ب��وب وال�����س��م��ن��در ال�����س��ك��ري ب����وزارة الق��ت�����س��اد والتجارة 
�سهر  بني  ت��رتاوح  ملدة  تكفي  القمح  لبنان من  احتياطيات  اإن  لرويرتز 
ون�سف و�سهرين. واأ�ساف برباري اأن �سحنتي قمح اإىل لبنان كانتا يتم 

حتميلهما يف اأوكرانيا تاأخرتا ب�سبب احلرب.
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اأخبـار الإمـارات

النيابة العامة للدولة: احلب�ش مدة ل 
تزيد على خم�ش �سنوات عقوبة من 
انتحل وظيفة من الوظائف العامة

•• اأبوظبي -وام:

على  ام�ص  ن�سرتها  تغريدة  للدولة، من خالل  العامة  النيابة  اأو�سحت 
من  وظيفة  انتحال  عقوبة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها 
الوظائف العامة . واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 299 من 
اإ�سدار قانون  �ساأن  2021 يف  ل�سنة   31 بقانون احت��ادي رقم  املر�سوم 
اجلرائم والعقوبات والتي ن�ست على اأنه يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد 
ويعاقب  العامة،  الوظائف  من  وظيفة  انتحل  من  كل  �سنوات   5 على 
اأج���رى عماًل  اأو  ع��ام��ة،  اأو خدمة  تدخل يف وظيفة  م��ن  العقوبة  ب��ذات 
من اأعمالها اأو من مقت�سياتها دون اأن يكون خمت�ساً اأو مكلفاً به وذلك 
مزية  على  لغريه  اأو  لنف�سه  للح�سول  اأو  م�سروع  غري  غر�ص  لتحقيق 

من اأي نوع.
وتكون العقوبة احلب�ص مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد عن /5/ �سنوات 
بانتحال  الأوىل  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلرائم  اإح��دى  وقعت  اإذا 

�سفة العاملني يف الأجهزة الأمنية اأو ال�سرطية.
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة 
الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
بالقانون،  ، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور  بالدولة  امل�ستحدثة واملحدثة 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�سة تنزانيا عالقات ال�سداقة والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وعبد اهلل الثاين يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�ص فخامة �سامية �سولوهو ح�سن 
رئي�سة جمهورية تنزانيا املتحدة ال�سديقة التي تقوم بزيارة عمل اإىل دولة 
الإمارات حت�سر خاللها الحتفال باليوم الوطني لبالدها يف معر�ص " 

اإك�سبو 2020 دبي".
وبحث �سموه و رئي�سة تنزانيا �� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ 

�� عالقات ال�سداقة وفر�ص تنمية التعاون وبناء �سراكات بني البلدين يف 
ال�ستثمارية  خا�سة  املتبادلة  م�ساحلهما  تخدم  التي  اجلوانب  خمتلف 
وحتقيق  الم�ستدامة  التنمية  جهود  تعزز  و  والتنموية  والقت�سادية 

اأهدافها يف البلدين.
الإقليمية  ال��ت��ط��ورات  م��ن  ع��دد  ب�ساأن  النظر  وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات 

والدولية حمل الهتمام امل�سرتك.
ال����ذي حققته دول����ة الإم������ارات م��ن خالل  ال��ن��ج��اح  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
ا�ست�سافتها معر�ص " اإك�سبو 2020 دبي " واأهمية احللول والبتكارات 

ت�سهم يف  التي  و  ال�ستدامة  ال��دول يف جم��الت  التي طرحتها  والأف��ك��ار 
خدمة الب�سرية و�سناعة م�ستقبل اأف�سل للجميع اإىل جانب كون املعر�ص 
التحديات  لبحث  ال��ق��رار  واأ���س��ح��اب  وامل��ع��ن��ي��ني  ل��ل��خ��رباء  ع��امل��ي��ة  من�سة 

امل�سرتكة التي تواجه العامل.
دولة  م��ع  املت�سامن  تنزانيا  مل��وق��ف  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  �سموه  واأع����رب 
الإمارات واإدانتها الهجوم الإرهابي مليلي�سيا احلوثي على اأرا�سي الدولة.

حل�سن  ت��ق��دي��ره��ا  و  �سكرها  ت��ن��زان��ي��ا  رئي�سة  ف��خ��ام��ة  اأب����دت  جانبها  م��ن 
خالل  امل��راف��ق  وال��وف��د  بهما  حظيت  اللذين  ال�سيافة  ك��رم  و  ال�ستقبال 

زيارتها دولة الإمارات.
و اأكدت حر�ص بالدها على تعزيز عالقاتها مع دولة الإمارات يف خمتلف 
والتجارة  والقت�ساد  امل�سرتكة  ال�ستثمارات  خا�سة  احليوية  امل��ج��الت 
التي  الإن�سانية  وامل��ب��ادرات  التنموي  الدعم  امل�ستدامة..مثمنة  والتنمية 

تقدمهما دولة الإمارات لل�سعب التنزاين.
اآل نهيان وزير دولة و  ح�سر اللقاء .. معايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان 
ال�سوؤون  م�ست�سار  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  معايل 

اخلا�سة يف وزارة �سوؤون الرئا�سة وعدد من امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وجاللة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
بني  الأخ��وي��ة  العالقات  اأم�����ص..  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل 
البلدين وم�سارات التعاون والعمل امل�سرتك يف خمتلف اجلوانب التي تخدم 
الإقليمية  والق�سايا  ال��ت��ط��ورات  جممل  اإىل  املتبادلة..اإ�سافة  م�ساحلهما 

والدولية حمل الهتمام امل�سرتك.
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأخ���اه  اأم�����ص  �سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
دولة  الثاين  بلده  ويف  اأهله  بني  بجاللته  �سموه  رحب  حيث  املرافق  والوفد 

الإمارات.
ال�سيخ  ال�سمو  الثاين حتيات �ساحب  امللك عبد اهلل  اإىل جاللة  ونقل �سموه 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة  حفظه اهلل ومتنيات �سموه له ال�سحة 

وال�سعادة ولالأردن ال�سقيق دوام التقدم والرفعة والزدهار.
البلدين  التعاون بني  اآف��اق  تنمية  اهلل  امللك عبد  �سموه وجاللة  وا�ستعر�ص 

ودفعها اإىل الأمام مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة.

وجدد اإدانته لالعتداءات احلوثية على دولة الإمارات .. م�سدداً جاللته على 
اأن اأمن دولة الإمارات من اأمن الأردن.

جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  اللقاء..�سمو  ح�سر 
اآل نهيان وزير  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  الرئا�سة و�سمو  �سوؤون  ال��وزراء وزير 
املزروعي  ف��ار���ص  ب��ن  �سهيل  بنت  �سما  وم��ع��ايل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب ومعايل حميد عبيد خليفة اأبو�سب�ص رئي�ص جهاز 
رئي�ص جمل�ص  املزروعي  الدكتور حمدان م�سلم  للمحا�سبة ومعايل  اأبوظبي 
�سفري  البلو�سي  علي  اأحمد  و�سعادة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  اإدارة 
الذي  الأردن  ملك  جلاللة  امل��راف��ق  الوفد  ح�سره  كما  الأردن  ل��دى  ال��دول��ة 
ي�سم .. معايل الدكتور اأمين ال�سفدي نائب رئي�ص الوزراء وزير اخلارجية 
ن�سار  و���س��ع��ادة  امل��ل��ك  مكتب  م��دي��ر  ال��دك��ت��ور جعفر ح�سان  وم��ع��ايل  الأردين 

احلبا�سنة �سفري اململكة الأردنية لدى الدولة.
وك���ان ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ني ع��اه��ل امل��م��ل��ك��ة الأردنية 
الدولة  اإىل  ر�سمية  زي��ارة  يف  اأم�ص  البالد  اإىل  و�سل  قد  ال�سقيقة  الها�سمية 

ترافقه قرينته امللكة رانيا العبداهلل.
و كان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

والدولية  الإقليمية  امل�ستجدات  ب�ساأن  النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما 
الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال  والت�ساور  التن�سيق  موا�سلة  موؤكدين 

امل�سرتك ملا فيه م�سلحة البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني.
بح�سوله  جاللته  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وه��ن��اأ 
 2022 الإن�سانية  لالأخوة  زاي��د  جائزة  على  اهلل  العبد  رانيا  امللكة  وحرمه 
تقديراً جلهودهما ومبادراتهما يف دعم ال�سالم وقيم الت�سامح والتعاي�ص يف 

املنطقة والعامل.
اإدانة  يف  ال��ق��وي  الأردن  مل��وق��ف  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  التعبري  �سموه  وج���دد 
هذا  اأن  معها..موؤكداً  وت�سامنه  الإم���ارات  دول��ة  على  الإرهابية  الع��ت��داءات 
املوقف ياأتي يف اإطار دور الأردن امل�سرف جتاه الأ�سقاء والأ�سدقاء على مدى 

تاريخه.
من جانبه اأعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل اللقاء..اعتزازه بالعالقات 
و�سعبيهما  والأردن  الإم����ارات  دول��ة  جتمع  التي  املتينة  التاريخية  الأخ��وي��ة 

ال�سقيقني.
واأكد جاللته ت�سامن اململكة الأردنية الها�سمية ووقوفها مع دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة يف وجه كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها.

و�سوله  لدى  جاللته  م�ستقبلي  مقدمة  يف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
والوفد املرافق مطار الرئا�سة يف اأبوظبي.

و جرت ل�سيف البالد مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية حيث ا�سطحب �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان جاللة امللك عبداهلل الثاين اإىل من�سة ال�سرف 
الها�سمية  الأردنية  واململكة  الإم��ارات  دولة  لكل من  الوطني  ال�سالم  وعزف 

فيما ا�سطفت ثلة من حر�ص ال�سرف حتية جلاللته وترحيباً بالزيارة.
كما كان يف ا�ستقبال امللك عبداهلل الثاين .. �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و معايل �سما بنت �سهيل 
بن فار�ص املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب و معايل حميد عبيد خليفة 
اأبو�سب�ص رئي�ص جهاز اأبوظبي للمحا�سبة و �سعادة اأحمد على حممد البلو�سي 
�سفري الدولة لدى اململكة الأردنية الها�سمية ومعايل الدكتور حمدان م�سلم 

املزروعي رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
فيما يرافق العاهل الأردين وفد ي�سم.. معايل الدكتور اأمين ال�سفدي نائب 
الدكتور جعفر ح�سان مدير مكتب  ال��وزراء وزير اخلارجية و معايل  رئي�ص 

امللك و�سعادة ن�سار احلبا�سنة �سفري اململكة الأردنية لدى الدولة.

تخفيف الإجراءات الحرتازية اخلا�سة بكورونا اعتبارا من اأول مار�ض

اإلزامية ارتداء الكمامات للمناطق املغلقة واأن تكون اختيارية للمناطق املفتوحة 
•• اأبوظبي-وام:

لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال����ط����وارئ والأزم��������ات وال���ك���وارث 
وب����ال����ت����ن���������س����ي����ق م������ع ����س���رك���ائ���ه���ا 
الرئي�سني عن حتديث الإجراءات 
اخلا�سة  وال��وق��ائ��ي��ة  الح���رتازي���ة 
مار�ص   1 من  19اعتبارا  بكوفيد 

.2022
ياأتي ذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية 
ال�����ت�����وازن بني  ال�����دول�����ة يف خ���ل���ق 
ال���������س����ح����ة ال�����ع�����ام�����ة وخم���ت���ل���ف 
القطاعات احليوية ودعماً للجهود 
الوطنية لتحقيق التعايف امل�ستدام 
مع املحافظة على �سحة و�سالمة 
املجتمع يف ظل ا�ستمرار الأن�سطة 
احلياة  اإىل  وال�����ع�����ودة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

الطبيعية اجلديدة يف الدولة.
الكمامات  ارت��داء  اإلزامية  تقرر  و 
للمناطق املغلقة واأن تكون اختيارية 
للمناطق املفتوحة كما تقرر اإلغاء 
مع  للمخالطني  ال�سحي  احلجر 
اللتزام باإجراء الفح�ص املخربي 

�ساعة بال�سافة اإىل اللتزام بلب�ص 
باأفراد  الهيئة  وتهيب  الكمامات. 
املجتمع �سرورة التعاون واللتزام 
ملواجهة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب�����الإج�����راءات 
فريو�ص كوفيد-19 للحفاظ على 
املكت�سبات التي ن�سهدها اليوم من 
الأزم��ة و�سحة  تعايف وتعاي�ص مع 

و�سالمة جمتمعية �ساملة.
اأن دور املجتمع يف املرحلة  واأك��دت 
اأدوار  اأه��م��ي��ة ع��ن  ي��ق��ل  امل��ق��ب��ل��ة ل 
املخت�سة  اجل���ه���ات  وم�����س��وؤول��ي��ات 
اجلائحة  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  وامل��ع��ن��ي��ة 
النفتاح  م��ف��ه��وم  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة 
الآمن يتطلب اللتزام بالإجراءات 

الوقائية خالل الفرتة القادمة.

باإبراز نتيجة فح�ص PCR �سلبية 
�ساعة   96 ع���ن  م��دت��ه��ا  ت���زي���د  ل 
حل�سور كافة الفعاليات واملعار�ص 
الثقافية،  واملنا�سبات  والأن�سطة، 

والجتماعية.
القطاعات  ي���خ�������ص  ف���ي���م���ا  اأم�������ا 
الق���ت�������س���ادي���ة وال�����س��ي��اح��ي��ة فقد 
اجل�سدي  ال��ت��ب��اع��د  اإل���غ���اء  ت���ق���رر 
اإرت����داء الكمامات يف  اإل��زام��ي��ة  م��ع 

الأماكن املغلقة.
كافة  ع��������ودة  ال���ه���ي���ئ���ة  واأع����ل����ن����ت 
الفئات  لكافة  الريا�سية  الن�سطة 
العمرية مع اإلزام اجلمهور باإبراز 
املرور الأخ�سر اأو الفح�ص امل�سبق  
 96 ي��ت��ج��اوز  ل  اأن  ع��ل��ى    PCR

قارئ QR، ولغري املطعمني اإبراز 
معتمدة   PCR ف��ح�����ص  ن��ت��ي��ج��ة 
تعايف  �سهادة  اأو  �ساعة   48 خ��الل 
خالل  كوفيد-19  اإ����س���اب���ة  م���ن 
ال�سفر  م���وع���د  م���ن  واح�����د  ���س��ه��ر 
 .QR حت��ت��وي ع��ل��ى ن��ظ��ام ق����ارئ
اتباع  ب�سرورة  الهيئة  تو�سي  كما 
والتطعيم  الفحو�سات  متطلبات 
ال�سفر  امل����راد  وال��وج��ه��ات  ل��ل��دول 

اإليها من دولة الإمارات.
لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك�����دت 
الطوارئ والأزمات والكوارث على 
ال�ستمرار بالعمل بالقرار ال�سادر 
املرور  نظام  اإب��راز  ب�سرورة  �سابقاً 
اأو  احل�سن  تطبيق  على  الأخ�سر 

الكمامات طوال  ولب�ص  اجل�سدي، 
الوقت.

الفا�سل  ع���ودة  الهيئة  اأق���رت  كما 
اإىل  والإق��ام��ة  الأذان  بني  الزمني 
اجلائحة،  ق��ب��ل  مل���ا  ع���ه���ده  ���س��اب��ق 
بالإ�سافة اإىل عودة امل�ساحف اإىل 
ب��ع��دد حم����دود وب�سرط  امل�����س��اج��د 
التعقيم بعد كل �سالة. كما �سيتم 
الواحد  امل��رت  الإب��ق��اء على م�سافة 
ودور  امل�����س��اج��د  امل�����س��ل��ني يف  ب���ني 

العبادة.
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ق��ادم��ني اإىل 
ال�سروري  ف��م��ن  الإم������ارات  دول����ة 
ال��ت��اأك��د م��ن اإب����راز ���س��ه��ادة تطعيم 
على  كوفيد-19 معتمدة حتتوي 

 48 فا�سل  بينهما  مرتني   PCR
اأيام،   5 خ��الل  الأق���ل  على  �ساعة 
وذلك للعاملني يف كافة القطاعات 

بالدولة.
ال�ستمرار  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك�����دت 
العزل  ب���روت���وك���ول  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
ال�سحي للم�سابني كما هو معلن 

عنه �سابقاً دون اأي تغيري.
بكل  امل��ح��ل��ي  ل��ل��م�����س��ت��وى  اأن  ك��م��ا 
اإمارة املرونة يف حتديد القطاعات 
للمخالطني  وم��دة احلجر  واملهن 
القطاعات  ح�����س��ب  وال��ف��ح��و���س��ات 
احليوية بالدولة مع �سرورة اتباع 
والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات 
بالتباعد  ال��ت��ق��ي��د  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي 

اإلغاء احلجر ال�سحي للمخالطني مع اللتزام باإجراء الفح�ض املخربي PCR مرتني 
بينهما فا�سل 48 �ساعة على الأقل خالل 5 اأيام للعاملني يف كافة القطاعات بالدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبلت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  العام  الن�سائي 
الإمارات"  "اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
جمهورية  رئي�سة  ح�سن  �سولوهو  �سامية  فخامة  اأم�����ص 
تنزانيا املتحدة ال�سديقة التي تقوم بزيارة عمل اإىل دولة 

الإمارات.
و رحبت �سموها - خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر الريف 
دولة  يف  كرمية  �سيفة  التنزانية  الرئي�سة  فخامة  بزيارة   ��

الإمارات متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة.
و بحثت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك وفخامة رئي�سة 

تنزانيا..فر�ص تنمية التعاون يف خمتلف اجلوانب املتعلقة 
بالأ�سرة والطفولة ومتكني املراأة وتنمية قدراتها والرتقاء 
�سولوهو  �سامية  فخامة  اأ���س��ادت  و   . البلدين  يف  ب��دوره��ا 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  به  تقوم  ال��ذي  الرائد  بالدور  ح�سن 
امل��راأة وتنمية قدراتها  بنت مبارك يف جميع جم��الت دعم 
واإمكاناتها اإ�سافة اإىل حماية الطفولة وتعزيز دور الأ�سرة 
مثمنة   .. بتما�سكها  الكفيلة  وال�سبل  الإم��ك��ان��ات  وت��وف��ري 
الهتمام الذي تبديه �سموها بالق�سايا الإن�سانية واخلريية 
واأ�سارت   .. ال�ساأن  هذا  يف  تطلقها  التي  النوعية  واملبادرات 
فاطمة  ال�سيخة  " �سمو  مبادرة  اأهمية  اإىل  ال�سياق  يف هذا 
بنت مبارك لتمكني املراأة يف ال�سلم والأمن " التي اأطلقتها 

بال�سراكة مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة.

دولة  تقدمه  ال���ذي  ال��ه��ام  ال��دع��م  ال�سياق  ه��ذا  يف  وثمنت 
خا�سة  التنموية  بالقطاعات  للنهو�ص  لتنزانيا  الإم���ارات 
م�ساريع ال�سحة والتعليم واملياه والبنية التحتية وغريها.

وتقديرها  �سكرها  ع��ن  ت��ن��زان��ي��ا  رئي�سة  ف��خ��ام��ة  واأع���رب���ت 
ال�سيافة  وك��رم  ال�ستقبال  حل�سن  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو 
اإىل  امل��راف��ق  ال��ل��ذي��ن حظيت بهما م��ن��ذ و���س��ول��ه��ا وال��وف��د 
دولة الإمارات.. معربة عن متنياتها ل�سموها دوام ال�سحة 
التقدم  م��ن  م��زي��دا  الإم�����ارات و�سعبها  ول��دول��ة  وال�����س��ع��ادة 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  اأقامت �سمو  والزده��ار. و قد 

ماأدبة غداء تكرميا لفخامة الرئي�سة ال�سيفة .
ح�سر اللقاء واملاأدبة عدد من ال�سيخات اإىل جانب عدد من 

اأع�ساء الوفد املرافق للرئي�سة التنزانية.

ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل رئي�سة تنزانيا

•• اأبوظبي -وام:

امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين  ميثل ج��الل��ة 
الأردنية  اململكة  عاهل  احل�سني  بن 
عامليا  رم�����زا  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

للت�سامح واملحبة وقبول الآخر.
و حتفل م�سرية جاللته بالإ�سهامات 
املبدعة يف جمال تعزيز احل��وار بني 
النق�سامات  م���ن  احل���د  و  الأدي������ان 
بني  ال��ع��الق��ات  تعزيز  علي  وال��ع��م��ل 
الق�سايا  ودع�����م  وال����غ����رب  ال�������س���رق 
الن�������س���ان���ي���ة، ف�������س���ال ع����ن ج���ه���وده 
ال���دوؤوب���ة م��ن خ���الل و���س��اي��ت��ه على 

الأماكن املقد�سة يف القد�ص.
و ي��اأت��ي ف���وز ج��الل��ة امل��ل��ك عبداهلل 
لالأخوة  زاي��د  ال�سيخ  بجائزة  الثاين 
 2022 لعام  ن�سختها  يف  الإن�سانية 
يقوم  ال��ذي  اليجابي  ال��دور  ليوؤكد 
ال�سعوب  ب���ني  اجل�����س��ور  ب��ن��اء  يف  ب���ه 
دع���م جهود  و  الأدي�����ان  م��ن خمتلف 
ال��ن��ه��و���ص ب��الإن�����س��ان��ي��ة وت��ع��زي��ز قيم 

التعاي�ص والت�سامح حول العامل.
الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�ستعر�ص 
من  جانبا  التايل  التقرير  "وام" يف 
الأع���م���ال والإجن������ازات ال��ت��ي حققها 
والتي  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 
و  داعيا  ا�ستثنائيا  قائدا  منه  جعلت 
والو�سطية  وال��وئ��ام،  لل�سالم  �سانعا 
جامعة،  و���س��خ�����س��ي��ة  وال���ت���ع���اي�������ص، 
امل�سرق  م��ن  ينطلق  معتدل  و�سوتا 

اإىل كل العامل.

الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  م��ع  ال��ب��داي��ة  و 
يف  املقد�سة  الأماكن  على  التاريخية 
اإىل جاللة امللك  اآلت  القد�ص والتي 
ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ع اع��ت��الئ��ه عر�ص 
ما  قبل  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة 
يزيد عن 22 عاما حيث حظيت تلك 
التي حتتل مكانة ومنزلة  املقد�سات 
هامة لدى �سائر الديانات ال�سماوية 
ب��ع��ن��اي��ة خ��ا���س��ة واأ����س���ح���ت ج����زءا ل 
احلكومات  عمل  ب��رام��ج  م��ن  يتجزاأ 

الأردنية يف عهد جاللته.
و �سهدت الأماكن املقد�سة يف القد�ص 
جم��م��وع��ة م��ن م�����س��اري��ع الإع���م���ار يف 
ع��ه��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 
امل�سجد  "منرب  ت�����س��م��ن��ت  ال���ت���ي  و 
�سالح  م���ن���رب  املبارك"  الأق�������س���ى 
اللوحة  جاللته  و�سع  حيث  ال��دي��ن 
املنرب  ج�سم  على  الأوىل  الزخرفية 
وبداأ   ،2002 ع��ام  رم�سان  �سهر  يف 
اخلا�سة  الت�ساميم  بو�سع  العمل 
لإع����ادة �سنع امل��ن��رب، وال��ع��م��ل ب��ه يف 
ليعود  التطبيقية،  البلقاء  جامعة 
املنرب على �سورته احلقيقية املميزة 
ب��ب��ال��غ احل�����س��ن وال���دق���ة والإت����ق����ان، 
اإىل مكانة الطبيعي يف  واأعيد املنرب 

عام 2007م.
كذلك  الإع��م��ار  م�ساريع  ت�سمنت  و 
للم�سجد  اجلنوبي  احلائط  ترميم 
ال�سرقي  احلائط  وترميم  الأق�سى، 
املبارك، وم�سروع  الأق�سى  للم�سجد 
ن��ظ��ام الإن������ذار واإط���ف���اء احل��ري��ق يف 

وترميم  امل��ب��ارك،  الأق�����س��ى  امل�سجد 
مرافق  خمتلف  يف  الفنية  الأع��م��ال 
اىل  اإ�سافة  امل�سرفة،  ال�سخرة  قبة 
كني�سة  يف  امل��ق��د���ص  ال���ق���رب  ت��رم��ي��م 
نفقة  ع��ل��ى   2016 ع����ام  ال��ق��ي��ام��ة 
جاللة امللك عبداهلل الثاين اخلا�سة، 
يف  ال�����س��ع��ود  كني�سة  ق��ب��ة  ت��رم��ي��م  و 

القد�ص عام 2017.
على  الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  ب�����س��اأن  و 
يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات 
ال��ق��د���ص وق��ع ج��الل��ة امل��ل��ك عبداهلل 
والرئي�ص  احل�������س���ني  ب�����ن  ال�����ث�����اين 
اتفاقية  عبا�ص  حممود  الفل�سطيني 
 2013 م���ار����ص   31 يف  ت��اري��خ��ي��ة 
امل��ل��ك ه��و �ساحب  اأن ج��الل��ة  ت��وؤك��د 
يف  املقد�سة  الأم��اك��ن  على  الو�ساية 
ال�سريف، وله احلق يف بذل  القد�ص 
للحفاظ  القانونية  اجل��ه��ود  جميع 
التفاقية  ه��ذه  تعترب  حيث  عليها، 
اإعادة تاأكيد على الو�ساية الها�سمية 
امل��ق��د���س��ة يف مدينة  الأم����اك����ن  ع��ل��ى 
القد�ص منذ بيعة عام 1924 والتي 
ان��ع��ق��دت مب��وج��ب��ه��ا ال��و���س��اي��ة على 
احل�سني  لل�سريف  املقد�سة  الأماكن 
ب��ن ع��ل��ي واأع��ط��ت��ه ال����دور يف حماية 
القد�ص  املقد�سة يف  الأماكن  ورعاية 

واإعمارها.
و ميتلك جاللة امللك عبداهلل الثاين 
م�����س��رية ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��ط��اء يف جمال 
الت�سامح  وقيم  مبادئ  ون�سر  تعزيز 
املنطقة  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  وال���ت���ع���اي�������ص 

العديد  جل��الل��ت��ه  ك����ان  و  وال����ع����امل 
املجال  الفارقة يف هذا  املبادرات  من 
ومنها مبادرة الأ�سبوع العاملي للوئام 
ب���ني الأدي�������ان ال��ت��ي ط��رح��ه��ا خالل 
65 للجمعية العامة لالأمم  الدورة 
 2010 ع����ام  ب���ن���ي���وي���ورك  امل���ت���ح���دة 
بهدف ن�سر ثقافة ال�سالم بني اأتباع 
خمتلف الأديان واحلث على احرتام 
املعتقدات ومت اعتماد املبادرة يف 20 
اأكتوبر من العام نف�سه لتتحول اإىل 
م��ن��ا���س��ب��ة دول���ي���ة حت��ت��ف��ل ب��ه��ا الأمم 

املتحدة يف فرباير من كل عام.
تنظيم  ع��ام  ك��ل  الأردن يف  وي��وا���س��ل 
اأ���س��ب��وع ال��وئ��ام ال��ع��امل��ي ب��ني الأدي����ان 
حيث ي�سرف جاللته يف هذه املنا�سبة 
�سخ�سيات  وت��ق��ل��ي��د  ت���ك���رمي  ع���ل���ى 
وجمعيات اجتهدت يف ن�سر م�سامني 
امللك  "جائزة  ب�  الأدي���ان  ال��وئ��ام بني 
لأ�سبوع  بن احل�سني  الثاين  عبداهلل 
من  الأديان"  ب���ني  ال��ع��امل��ي  ال���وئ���ام 
امل�سي قدما  منطلق حتفيزهم على 
الثقافة  ه��ذه  ن�سر  تر�سيخ  مزيد  يف 

ليحل ال�سالم يف كل مكان.
امللك  ج����الل����ة  ج����ه����ود  ت��ت�����س��م��ن  و 
عبداهلل الثاين بن احل�سني لتكري�ص 
مبادرة  اأت��ب��اع  ب��ني  وال�����س��الم  ال�سلم 
"ر�سالة عمان" التي اأطلقها جاللته 
تكري�ص  ب����ه����دف   2004 ع�����ام  يف 
الوحدة والح��رتام املتبادل والأخوة 
بني جميع امل�سلمني من جهة و بني 
الأخرى  الديانات  وجميع  امل�سلمني 

"كلمة  م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، وم����ب����ادرة 
عام  ج��الل��ت��ه  اأط��ل��ق��ه��ا  �سواء" ال��ت��ي 
التوترات  احلد من  بهدف   2007
ب����ني امل�����س��ل��م��ني وامل�������س���ي���ح���ي���ني من 
بني  امل�سرتكة  بالقيم  العمل  خ��الل 

الديانتني.
و حافظ جاللة امللك عبداهلل الثاين 
بن احل�سني على انفتاح الأردن نحو 
الدعوة  واأ�سدقائه، وت�سدر  جريانه 
اإىل ���س��رورة ال��وق��وف بحزم يف وجه 
ال���ت���ط���رف والإره������������اب، ح���ي���ث وقع 
الأردن، منذ تويل جاللته احلكم يف 
معاهدات  من  العديد   ،1999 عام 
ال��ت�����س��دي ل���الإره���اب ال�����دويل، وهو 
يقوم بدور مهم يف حل النزاعات على 
امل�ستوى الدويل، وي�سارك بن�ساط يف 
عمليات حفظ ال�سالم التابعة لالأمم 

املتحدة.
ففي كل عام ين�سم مئات الع�سكريني 
الأردنيني اإىل القوات الدولية للقيام 
باملهمات املوكلة لها يف حفظ ال�سالم 
يف البقاع امل�سطربة، ويف ال�ستجابة 
لدعوات معاجلة الأزمات الإن�سانية، 
الطارئة لدى  امل�ساعدات  ويف توفري 

حدوث الكوارث الطبيعية.
ن�سر  يف  جاللته  جل��ه��ود  ق��دي��را  وت 
ال�سالم و الوئام بني الأديان و تعزيز 
املقد�سات  ح��م��اي��ة  و  الع���ت���دال  ق��ي��م 
القد�ص  يف  وامل�سيحية  الإ���س��الم��ي��ة 
الو�ساية  م���ن  ان��ط��الق��ا  ال�����س��ري��ف، 
الها�سمية على هذه املقد�سات، تلقى 

ج��الل��ة امل��ل��ك ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز 
وي�ستفاليا  ج��ائ��زة  منها  ال��رف��ي��ع��ة، 
ل���ل�������س���الم، وج������ائ������زة مت���ب���ل���ت���ون يف 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وج��ائ��زة م�سباح 
ال��ق��دي�����ص ف��ران�����س��ي�����ص ل��ل�����س��الم يف 
الدولة  "رجل  وج���ائ���زة  اإي���ط���ال���ي���ا، 
معهد  مينحها  ال��ت��ي  الباحث"،   –

وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق الأدنى.
واخ�������ت�������ارت م���وؤ����س�������س���ة ال�����ع�����امل يف 
ب����ولي����ة   /TWIA/ اأم������ريك������ا 
واملعهد  الأم����ري����ك����ي����ة،  م��ي�����س��ي��غ��ان 
/ دي��رتوي��ت  مليرتوبوليتان  ال���دويل 
IIMD/ ووحدة ثقافة ال�سالم يف 
 /CPU-ME/ الأو���س��ط  ال�سرق 
 /TWIA/ م��وؤ���س�����س��ة ل����  ال��ت��اب��ع��ة 
 /100/ على  يزيد  ما  متثل  والتي 
الوليات  ع��امل��ي��ة يف  وط��ائ��ف��ة  اإث��ن��ي��ة 
امل��ت��ح��دة وال�����س��رق الأو����س���ط جاللة 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�سني 
وذلك   ،2020 لعام  لل�سالم  زعيما 
اجلهود  وتقييم  ومتابعة  ر�سد  بعد 
التي بذلها العديد من زعماء العامل 
يف جمال تر�سيخ ال�سالم وال�ستقرار 
وال��دويل، وتعزيز  والإقليمي  املحلي 

ثقافة ال�سالم.
الإن�سانية  الأع��م��ال  ال�سعيد  على  و 
ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح����د الأع���ب���اء التي 
اللجوء  اأزم��ات  حتملها الأردن جراء 
على اأرا���س��ي��ه منذ ع��ق��ود، وال��ت��ي مل 
الإن�ساين  ب����دوره  ال��ق��ي��ام  ع��ن  ت��ث��ن��ه 
والإغاثي لالجئني، بالرغم من كل 

التحديات، ويف هذا الإطار جاء نيل 
ال�سديق،  بكر  اأب��ي  ل��ق��الدة  جاللته 
الأوىل،  الطبقة  ر�سي اهلل عنه، من 
من  ل����ه  امل���ق���دم���ة   2017 ع�����ام  يف 
و  الأح��م��ر  للهالل  العربية  املنظمة 
جلهود  ت��ق��دي��را  الأح���م���ر،  ال�سليب 
الالجئني  جت��اه  الإن�سانية  جاللته 
لل�سعب  امل�ستمر  ودعمه  ال�سوريني، 

الفل�سطيني.
عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
اب����ن احل�����س��ني م���ن مواليد  ال���ث���اين 
ع��م��ان يف ال��ث��الث��ني م��ن ي��ن��اي��ر عام 
للملك  الأك��رب  الب��ن  وه��و   1962

اهلل  "طيب  ط������الل  ب����ن  احل�������س���ني 
ثراه" ، وقد ت�سلم جاللته �سلطاته 
الأردنية  للمملكة  ملكا  الد�ستورية 

الها�سمية يف فرباير 1999.
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وكر�ص 
بن احل�سني نف�سه للدفاع عن الأردن 
بالعمل  وال���س��ت��ق��رار  للتطور  واح���ة 
على ال�ستثمار يف الطاقات الب�سرية 
لتهديد  والت�سدي  ل�سعبه،  الهائلة 
الإره���������اب وال���ت���ط���رف ���س��م��ن نهج 
لتعزيز  با�ستمرار  وال�سعي  �سمويل، 
الأم���ن وال���س��ت��ق��رار وف��ر���ص حتقيق 

ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط والعامل.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية اأم�ص اختيار العاهل الأردين جاللة امللك 
عبداهلل الثاين و جاللة امللكة رانيا العبداهلل اإىل جانب موؤ�س�سة املعرفة واحلرية 
لالأخوة  زايد  بجائزة  لتكرميهم  هايتي  جمهورية  يف  الإن�سانية  املنظمة  فوكال 
الإن�سانية يف ن�سختها لعام 2022، تقديرا جلهودهم املبذولة يف تعزيز الأخوة 
الإن�سانية واحرتام التنوع والتعاي�ص ال�سلمي ودعما للمحافظة على ا�ستمرارية 

هذه اجلهود من اأجل الكرامة الإن�سانية والت�سامح.
اإ�سهامات  تعنى اجلائزة بالحتفاء بجهود الأفراد والكيانات املبادرة اإىل تقدمي 

جليلة يف �سبيل الرتقاء بالإن�سانية وتعزيز التعاي�ص ال�سلمي.
وقعها  التي  الإن�سانية  الأخ���وة  وثيقة  من  ا�ستلهاما  اأطلقت  قد  اجل��ائ��زة  كانت 
الأزهر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الأك���رب  الإم���ام  ف�سيلة 
ال�سريف، وقدا�سة البابا فرن�سي�ص بابا الكني�سة الكاثوليكية، يف اأبوظبي يف عام 
اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  رعاية �ساحب  2019 حتت 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
مرجعية  باعتبارها  اجل��ائ��زة  عليه  ت��ق��وم  ال���ذي  الأ���س��ا���ص  حجر  الوثيقة  متثل 
اأخالقية عاملية لتعزيز الروابط الإن�سانية والقيم الدينية، ود�ستورا يعمل به من 
اأجل حتقيق ال�سالم واحلوار والتعددية وكرامة الإن�سان، ف�سال عن كونها دليال 

ملهما لالأجيال القادمة ير�سدهم نحو �سبل تعزيز التعاي�ص وتقبل الآخر.
اإىل جلنة  العام  اأوكلت مهمة اختيار احلائزين على اجلائزة يف دورة هذا   وقد 
حتكيم م�ستقلة �سمت �سخ�سيات مرموقة من اأنحاء خمتلفة من العامل منهم 
روؤ�ساء دول �سابقون وقادة جمتمعات و�سخ�سيات بارزة حائزة على جائزة نوبل 

ال�سلمي  التعاي�ص  تعزيز  جم��ال  يف  ال��دول��ي��ني  اخل���رباء  م��ن  وغ��ريه��م  لل�سالم، 
وتفعيل احلوار بني الثقافات.

الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك  الثاين  عبداهلل  امللك  تكرمي جاللة  ياأتي  و    
اأرج����اء املنطقة كافة،  ب��ني الأدي����ان يف  ال��ب��ارز يف تعزيز احل���وار  ل���دوره  ت��ق��دي��را 
ومبادراته يف احلد من النق�سامات ودعم الق�سايا الإن�سانية، والعمل على تعزيز 

العالقات بني ال�سرق والغرب.
كما تكرم جاللة امللكة رانيا تقديرا لدفاعها املتوا�سل عن حقوق الالجئني حول 
وقبول  الت�سامح  لت�سجيع  الدوؤوبة  وجهودها  والأطفال،  الن�ساء  وحقوق  العامل 

الآخر من خالل اإطالق عدد من املبادرات اخلريية.
 و وقع اختيار جلنة التحكيم اأي�سا على موؤ�س�سة املعرفة واحلرية /فوكال/، وهي 
منظمة اإن�سانية يف هايتي تاأ�س�ست عام 1995، وا�ستحقت جائزة زايد لالأخوة 
الالزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ال�سباب،  اإع���داد  يف  ال��ب��ارز  ل��دوره��ا  تقديرا  الإن�سانية؛ 
للمجتمع الهايتي على امل�ستويات ال�سعبية كافة حيث اأطلقت املنظمة منظومة 
وا�سعة من الربامج واملبادرات التي تهدف اإىل خدمة ال�سالح العام وبناء جمتمع 

اأكر ازدهارا وان�سجاما يف واحدة من اأكر دول العامل معاناة من الفقر.
 ،2022 لعام  الإن�سانية  لالأخوة  زاي��د  بجائزة  الفائزين  تكرمي  على  وتعليقا    
قال امل�ست�سار حممد عبد ال�سالم، الأمني العام للجنة العليا لالأخوة الإن�سانية: 
املبادرات  اإىل  بالنظر  الإن�سانية  ل��الأخ��وة  زاي���د  ج��ائ��زة  حتكيم  جلنة  "قامت 
الإن�سانية التي قدمتها ال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات التي مت تر�سيحها والتي جتاوز 
ت�سمنتها  التي  القيم  مع  متوافقة  امل��ب��ادرات  كل  وج��اءت  مر�سح،   200 عددها 
وثيقة الأخوة الإن�سانية ومع تلك القيم التي غر�سها الوالد املوؤ�س�ص املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، موؤ�س�ص دولة الإمارات".

جلاللة  التحكيم  جلنة  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال�����س��الم،  عبد  حممد  امل�ست�سار  اأ���س��اف  و   
املعرفة واحلرية /فوكال/  وموؤ�س�سة  رانيا،  امللكة  الثاين وجاللة  امللك عبداهلل 
بجمهورية هايتي ياأتي تتويجا ملا بذلوه من جهود حثيثة يف تعزيز القيم التي 
التي وقعها ف�سيلة  التاريخية  الإن�سانية  الأخ��وة  ت�سمنتها وحثت عليها وثيقة 

الإمام الأكرب �سيخ الأزهر وقدا�سة البابا فرن�سي�ص.
ال�سالم واملحبة على مدى  الثاين ر�سالة  امللك عبداهلل  "حمل جاللة   :   وقال 
عقود متتالية، ويبذل جاللته جهودا كبرية للحفاظ على املقد�سات الإ�سالمية 
وامل�سيحية يف القد�ص، وا�ستقبال الالجئني داخل اململكة الأردنية، ويقدم جاللته 
منوذجا للت�سامح يف املنطقة، وكان دوما داعما للحوار بني الأدي��ان والثقافات، 

فمثل همزة و�سل بني الثقافة ال�سرقية ومثيلتها يف الغرب".
كثريا يف  واأ�سهمت  العربية  للمراأة  رائ��دا  تقدم منوذجا  رانيا  امللكة  اأن  واأو�سح   
كامل حقوقهن، ف�سال عن  الأردنيات، و�سمان ح�سولهن على  الفتيات  متكني 
اأن�سطتها املميزة يف خدمة الطفل والالجئني والأعمال اخلريية، وت�سخر جزءا 
امل�ساواة  كبريا من جهودها لالرتقاء بالتعليم يف املدار�ص واجلامعات، وحتقيق 

بني اجلميع بغ�ص النظر عن اجلن�ص اأو العقيدة.
  و اأ�ساف امل�ست�سار حممد عبد ال�سالم: "اأن منح جائزة زايد لالأخوة الإن�سانية 
ملوؤ�س�سة فوكال ي�ستهدف التعريف بجهود املوؤ�س�سات واملنظمات التي تقدم مناذج 
م�سرفة وملهمة لالأفراد واملوؤ�س�سات حول العامل لبذل اأق�سى ما لديها من اأجل 

تعزيز قيم الأخوة والت�سامح والعي�ص امل�سرتك".
البابوي  املجل�ص  رئي�ص  اأي��و���س��و،  اأجن��ي��ل  ميجيل  ال��ك��اردي��ن��ال  ق��ال  جانبه  م��ن   
للحوار بني الأديان بالكر�سي الر�سويل، رئي�ص اجتماعات اللجنة العليا لالأخوة 
جلنة  به  قامت  ال��ذي  ال��دور  جيدا  تقدر  لالأخوة  العليا  اللجنة  "اأن  الإن�سانية 

حتكيم جائزة زايد لالأخوة الإن�سانية منذ الإعالن عن فتح باب الرت�سح للجائزة 
مرورا مبراحل دعوة املوؤ�س�سات والأفراد للرت�سح وفرز هذه الرت�سيحات، وانتهاء 
و  عبداهلل  امللك  جاللة  الأردين  العاهل  يف  ممثلني  الفائزين  اختيار  مبرحلة 
الفائزين  اأن  موؤكدا  "فوكال"..  والعدالة  احلرية  وموؤ�س�سة  رانيا  امللكة  جاللة 
التعاي�ص  ون�سر  الن�سانية  الأخ���وة  تعزيز  يف  مميزا  منوذجا  ميثلون  باجلائزة 
الن�سخة من اجلائزة بهذه ال�سورة  والت�سامح واأع��رب عن �سعادته بخروج هذه 

امل�سرفة ".
جلنة  ع�سو  ال��دي��ن  ع��الء  م�سروع  رئي�ص  بي�سار،  ليا  ال��دك��ت��ورة  قالت  ب��دوره��ا   
اأبطال حقيقيون نظرا لدورهم يف  "اإن املكرمني يف ن�سخة هذا العام  التحكيم: 
عملهم  وبف�سل  الثقافات،  جميع  من  النا�ص  بني  والتعاطف  الت�سامح  تر�سيخ 
الدوؤوب يف املجالت التي اأ�سهموا بها، �سواء �سمن املجتمعات التي يعي�سون فيها 
اأو على امل�ستوى العاملي، فاإنهم بال �سك ملهمون لنا جميعا للعمل من اأجل عامل 

ينت�سر فيه ال�سالم واخلري، ويرتكز على قيم الأخوة الإن�سانية ".
 وقد اأطلقت جائزة زايد لالأخوة الإن�سانية يف فرباير عام 2019، وحملت ا�سم 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه موؤ�س�ص دولة الإمارات 
العربية املتحدة تكرميا له و جت�سيدا لقيم التوا�سع والإن�سانية التي عرف بها 

عرب تاريخه و التي ت�سعى اجلائزة لالحتفاء بها.
  وت��ع��د " ج��ائ��زة زاي���د ل��الأخ��وة الإن�سانية " واح���دة م��ن اأه���م م��ب��ادرات اللجنة 
العليا لالأخوة الإن�سانية، وهي جلنة دولية م�ستقلة تاأ�س�ست لتعزيز القيم التي 
ت�سمنتها وثيقة الأخوة الإن�سانية التي وقعها قدا�سة البابا فرن�سي�ص وف�سيلة 
الإمام الطيب يف اأبوظبي عام 2019 بهدف تعزيز قيم ال�سالم واحلوار والعي�ص 

امل�سرتك.

عبداهلل الثاين بن احل�سني.. قائد ا�ستثنائي يف �سنع ال�سالم وتعزيز الأخوة الإن�سانية حول العامل

اختيار امللك عبداهلل الثاين و امللكة رانيا العبداهلل و موؤ�س�سة املعرفة واحلرية فوكال يف هايتي لتكرميهم بجائزة زايد لالأخوة الإن�سانية يف ن�سختها لعام 2022

خريية زايد حتتفي باليوم العاملى للغة العربية 
•• اأبوظبي- وام:

اأ�ساد �سعادة حمد �سامل بن كردو�ص العامري املدير العام ملوؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
باجلهود العلمية التي تقوم بها الدولة لتعزيز اللغة العربية و املحافظة عليها و الهتمام بتعليمها لالأجيال ال�ساعدة، 
م�سريا اإىل دور هيئة اأبوظبي للغة العربية لعملها امل�ستدام على اإ�سدار الكتب واإعداد الندوات والفعاليات املختلفة التي 
توؤكد هوية الدولة. ونوه العامري يف ت�سريح مبنا�سبة احتفال املوؤ�س�سة باليوم العاملي للغة العربية الذي ي�سادف الأول 
من مار�ص من كل عام اإىل اهتمام املوؤ�س�سة وفق نظامها الأ�سا�سي بت�سجيع العلم والعلماء خا�سة من اأهل الخت�سا�ص 
الذين �سطروا كتبهم بهذه اللغة القيمة الل�سان العربي املبني كما جاء ذكرها يف القراآن الكرمي". واأ�ساف : " اأ�سدرت 
املوؤ�س�سة يف هذا الإط��ار كتابها القيم " معجم زايد " الذي بات من اأهم املعاجم املعا�سرة " مو�سحا اأن اللغة العربية 
واملكتوبة  ال�سفهية  والأ�ساليب  الأ�سكال  خمتلف  يف  اأبدعت  و  و�سوره  باأ�سكاله  بالتنوع  زاخر  عامل  اإىل  الدخول  اأتاحت 
املوؤ�س�سة توا�سل دعمها ملراكز تعليم اللغة العربية و  اأن  باأ�سكال ر�سومها وخطوطها الفنية الرائعة . واأكد  واملر�سومة 
اإن�ساء املعاهد واملدار�ص والكليات يف العديد من عوا�سم العامل و لعل كليات الأزهر ال�سريف لتعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني بها كانت من اأهم امل�سروعات التي خرجت اآلف الطالب من خمتلف اأرجاء العامل لتدري�ص اللغة العربية.

•• االمارات- وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص 
نواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح  اجلابر  الأح��م��د 

الوطني وذكرى التحرير لبالده.
اإىل �سمو ال�سيخ  كما بعث �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة برقية تهنئة مماثلة 

م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت ال�سقيقة.
ونائب  القا�سمي ويل عهد  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  و 
حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  و  ال�سارقة 
ال�سارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر 

ال�سباح و�سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 

الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح  اجلابر 

وذكرى حترير بالده .
بهذه  الكويت  لأم��ري  التمنيات  واأط��ي��ب  التهاين  خال�ص  ع��ن  �سموه  اأع���رب  و 
اأن يعيدها على �سموه بال�سحة والعافية  املنا�سبة .. �سائال اهلل العلي القدير 

وعلى �سعب الكويت ال�سقيق باملزيد من التقدم و الزدهار.
ال�سيخ  النعيمي ويل عهد عجمان و �سمو  ال�سيخ عمار بن حميد  و بعث �سمو 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح بهذه املنا�سبة.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي و �سمو ال�سيخ نا�سر بن را�سد 
اجلابر  الأح��م��د  م�سعل  ال�سيخ  �سمو  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  النعيمي 

ال�سباح ويل عهد دولة الكويت ال�سقيقة باملنا�سبة نف�سها.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى 
الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم 

و  الوطني  اليوم  وذلك مبنا�سبة  ال�سقيقة  الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر 
ذكرى التحرير لبالده.

كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 
برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح.

الأعلى  املجل�ص  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اأم القيوين برقية تهنئة اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد  حاكم 
و  الوطني  اليوم  وذلك مبنا�سبة  ال�سقيقة  الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر 

ذكرى التحرير لبالده.
و اأعرب �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين عن خال�ص التهاين و اأطيب التمنيات 
لأمري دولة الكويت بهذه املنا�سبة .. �سائال اهلل العلي القدير اأن يعيدها على 
�سموه بال�سحة و العافية و على �سعب الكويت باملزيد من التقدم و الرخاء و 

الزدهار.
و بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين برقيتي 
تهنئة مماثلتني اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح و�سمو 

ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت ال�سقيقة مبنا�سبة 
اليوم الوطني و ذكرى حترير الكويت.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
حاكم راأ�ص اخليمة برقية تهنئة اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة، وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 
و  التهاين  �سموه يف برقيته عن خال�ص  اأع��رب  و  ب��الده.  61 وذك��رى حترير 
التربيكات لأمري دولة الكويت و �سعبها ال�سقيق، داعيا اهلل عز وجل اأن يحفظ 

الكويت واأن يدمي عليها نعمة الأمن والرخاء وال�ستقرار.
�سمو  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ���ص  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
بهذه  ال�سقيقة  الكويت  دولة  ال�سباح ويل عهد  اجلابر  الأحمد  م�سعل  ال�سيخ 

املنا�سبة.
و بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي، ويل عهد راأ�ص اخليمة، 
اجلابر  الأح��م��د  ن���واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 

ال�سباح و �سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح.

احلكام يهنئون  اأمري الكويت باليوم الوطني وذكرى حترير بالده

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي للخدمات ال�سحية"�سحة" وبالتعاون مع دائرة ال�سحة  بداأت �سركة 
يف اأبوظبي بتوفري خدمة الفح�ص وامل�سورة قبل الزواج يف مركز مزيد ال�سحي 
�سركة  العالجية اخلارجية" اإح��دى من�ساآت  للخدمات  التابع  العني  يف مدينة 

"�سحة".
وتعد خدمة الفح�ص وامل�سورة قبل الزواج مثابة اخلطوة الرئي�سية الأوىل نحو 
�سمان زواج �سحي و�سعيد وبالتحديد لأولئك الذين يطمحون اإىل تكوين اأ�سرة 
واإجناب الأطفال اإذ ت�سهم هذه اخلدمة يف الوقوف على احتمالت الإ�سابة باأي 
ا�ست�سارة  فر�سة  ب��ال��زواج  الراغبني  ومتنح  �سائعة  وراث��ي��ة  اأو  ُمعدية  اأم��را���ص 

طبيب خمت�ّص ومناق�سة اأي خماوف �سحية قبل الزواج.

وي�سمل هذا الفح�ص الذي يعد اإلزامياً قبل الزواج للراغبني يف عقد قرانهما يف 
دولة الإمارات الأمرا�ص املُعدية مثل فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية وفريو�ص 
اللتهاب الكبدي "بي" و"�سي" والأمرا�ص الوراثية مثل ثال�سيميا- بيتا وفقر 

الدم املنجلي اإ�سافة اإىل احل�سبة الأملانية وفحو�سات حتديد فئة الدم.
واأكدت الدكتورة فاطمة الدرمكي مديرة مراكز العني للرعاية ال�سحية قطاع 
اأّن الفح�ص وامل�سورة قبل الزواج هما من اأكر  اخلدمات العالجية اخلارجية 
الطرق فعالية للحّد من الإ�سابة بالأمرا�ص املوروثة ومن هذا املنطلق حتر�ص 
اخلدمة  ه��ذه  مثل  على  املجتمع  اأف���راد  ح�سول  ت�سهيل  على  "�سحة"  �سركة 

ال�سرورية.
وقالت اإنه مت اإجراء نحو 202110،163 فح�ساً طبياً للمقبلني على الزواج 
خالل العام 2021 يف منطقة العني اإذ تويل �سركة "�سحة" اأهمية كبرية لأن 
يكون الراغبون بالزواج على دراية تامة ب�سحتهم اجل�سدية قبل اإقدامهم على 
يف  اأطفالهم  على  توؤثر  قد  التي  الوراثية  املعطيات  م��راع��اة  مع  اخلطوة  ه��ذه 

امل�ستقبل ومناق�سة اأي خماوف �سحية تنتابهم ومعاجلتها يف الوقت املنا�سب.
مع  موعد  حجز  يجري  طبيعية  غ��ري  الطبي  الفح�ص  نتائج  كانت  ح��ال  ويف 
النتائج  ل�سرح  املعني  ال�سخ�ص  موافقة  على  احل�سول  بعد  املخت�ّص  الطبيب 

اأي  وتو�سيح  املنا�سبة  امل�ستقبلية  اخل��ط��وات  ح��ول  ال��الزم��ة  امل�����س��ورة  وت��ق��دمي 
للحالة  الطبية  املتابعة  �سرورة  اإىل  الفح�ص  نتائج  اأ�سارت  اإذا  اأما  ا�ستف�سارات 
الإج���راءات  اتخاذ  على  ال�سحية  الرعاية  مركز  يف  الطبي  الطاقم  فيحر�ص 

الالزمة.
مراكز  عدة  يف  الزواج  قبل  وامل�سورة  الفح�ص  وتوفر �سركة "�سحة" خدمات 
�سحية يف كل من مركز البطني واملقطع وبني يا�ص ومدينة خليفة يف اأبوظبي 
بالإ�سافة اإىل عدة مراكز اأخرى يف منطقة العني منها: مركز اليحر واملويجعي 

وعود التوبه ونعمة والقوع والهري.
"�سحة"  اأ�سا�سياً من ا�سرتاتيجية  الزواج جزءاً  وتعد الفحو�سات الطبية قبل 
لت�سهيل و�سول الأفراد يف خمتلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي اإىل اأعلى م�ستوًى من 

الرعاية ال�سحية واخلدمات ذات ال�سلة بها.

�سحة تقدم خدمة الفح�ش قبل الزواج يف مركز مزيد ال�سحي
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي -وام:

غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  ب���دور  ال���دويل  النقد  �سندوق   اأ�ساد 
الأم����وال و مت��وي��ل الإره����اب يف اآخ���ر تقرير ل��ه ح��ول امل���ادة ال��راب��ع��ة و 
ال��ت��ي تبذلها دولة  ال���دوؤوب���ة  ال�����س��وء ع��ل��ى اجل��ه��ود  ف��ي��ه  ال���ذي �سلط 
الإم��ارات العربية املتحدة لتح�سني ا�ستجابتها ملكافحة غ�سل الأموال 
ومتويل الإره��اب وذلك ملعاجلة ما اأوردت��ه جمموعة العمل املايل من 

مالحظات".
ك��م��ا اأ���س��اد ال��ت��ق��ري��ر ب��دائ��رة الإ����س���راف ع��ل��ى م��واج��ه��ة غ�سل الأم����وال 

ومكافحة متويل الإرهاب التابعة مل�سرف الإمارات املركزي جلهودها 
وحتليل  تقييم  على  قائم  جديد  اإ���س��رايف  اإط���ار  "تفعيل  اإىل  الرامية 

املخاطر".
و اأ�ساد التقرير الذي مت ن�سره يف 17 فرباير اجلاري اأي�سا برتحيب 
امل��ح��رز يف جمال  ب��ال��ت��ق��دم  ال�سلة  ذات  وامل��وؤ���س�����س��ات  روؤ����س���اء اجل��ه��ات 
مواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، وت�سجيعهم لل�سلطات املحلية 
على احلفاظ على معدلت الإ�سالح والتقدم الذي مت اإحرازه يف تعزيز 

تدابري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب".
و قال �سعادة حامد الزعابي، مدير عام املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل 

اع��رتاف موؤ�س�سة عريقة مثل �سندوق  اإن  الإره���اب  الأم���وال ومتويل 
اجلماعية  ا�ستجابتنا  لتح�سني  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ج��ه��ودن��ا  ال����دويل  ال��ن��ق��د 
�سرعة  على  ال�سوء  ي�سلط  الإره���اب  ومتويل  الأم���وال  غ�سل  ملواجهة 
تعرف الدولة على التحديات املتعلقة بهذا ال�ساأن والت�سدي لها بطرق 
منهجية منظمة.. واأ�ساف اأنه من خالل التعاون امل�ستمر مع الهيئات 
التنظيمية �سواء املحلية اأو الدولية �سنوا�سل حماية القطاع املايل يف 

البالد من الأن�سطة غري امل�سروعة.
الإمارات  دولة  الذي مررته  بالقانون اجلديد  التقرير كذلك  اأ�ساد   و 
امل�ستفيد من قبل كافة  املالك  معلومات  تقدمي  على  ين�ص  " والذي 

الكيانات القانونية امل�سجلة يف الإمارات العربية املتحدة".. واأ�سار اإىل 
اإجراء الإمارات العربية املتحدة " العديد من الإ�سالحات الت�سريعية 

واملوؤ�س�سية الهامة".
و تت�سمن م�ساورات املادة الرابعة التي يجريها �سندوق النقد الدويل 
ب�سكل �سنوي بيانا �سحفيا ومرفقا اإعالميا، ف�سال عن تقرير خا�ص 
عليه  ليطلع  ال��دويل  النقد  اأع�ساء �سندوق  باإعداده  يقوم  باملوظفني 
عن  مف�سال  تقييما  ع���ادة  التقرير  ويت�سمن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي..  املجل�ص 
ال�سوء  ت�سليط  للدولة، مع  الراهن  والقت�سادي  الجتماعي  الو�سع 

على الإجنازات وجمالت التح�سن.

التقرير ي�سلط ال�سوء على دور املكتب التنفيذي و ا�ستجابته لتو�سيات جمموعة العمل املايل

�سندوق النقد الدويل ي�سيد بجهود الإمارات يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

برعاية حممد بن را�سد
اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر الدويل لأمن التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية 2 مار�ش

- البواردي: املوؤمتر حدث ا�ستثنائي يجمع املعنيني ملناق�سة الق�سايا املتعلقة باأمن التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية

•• دبي-الفجر: 

للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  وق���ّع���ت 
القمة  مع  تفاهم  مذكرة  الإن�سانية 
العاملي  املنتدى  لالإن�سانية،  العاملية 
التحديات  مب��ن��اق�����س��ة  امل��ت��خ�����س�����ص 
حت�سني  اىل  ال����ه����ادف����ة  واحل�����ل�����ول 
العامل  الإن�����س��ان��ي��ة ح���ول  الأو�����س����اع 
اقليمياً  الن�����س��اين  العمل  وت��ط��وي��ر 

وعاملياً. 
�سابا"،  "جو�سيبي  م���ن  ك���ل  ووّق�����ع 
العاملية  للمدينة  التنفيذي  امل��دي��ر 
وداوود  الإن���������س����ان����ي����ة  ل���ل���خ���دم���ات 
املنظمة  اللجنة  رئي�ص  ال�����س��ي��زاوي، 
مذكرة  لالإن�سانية  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
انعقادها  املقرر  القمة  لدعم  تفاهم 

يوم 30 مار�ص القادم. 
التفاهم،  م���ذك���رة  ب���ن���ود  ومب���وج���ب 
تبادل  ب��ت��ع��زي��ز  ال���ط���رف���ان  ���س��ي��ق��وم 
الأف����ك����ار الإب���داع���ي���ة وال��ت��ن�����س��ي��ق يف 

انعقاد  خ��الل  فعالة  �سيا�سات  و�سع 
القمة للنهو�ص بالأعمال الن�سانية 
اتفق  ذل�����ك،  اإىل  اأ����س���ف  ال���ع���امل���ي���ة. 
الطرفان على التوا�سل مع خمتلف 
اأنحاء  جميع  يف  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
العامل للم�ساهمة وامل�ساركة يف تنفيذ 

برامج القمة العاملية لالإن�سانية.
مذكرة  ت���وق���ي���ع  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
�سابا"،  "جو�سيبي  ق���ال  ال��ت��ف��اه��م، 
العاملية  للمدينة  التنفيذي  امل��دي��ر 
ل���ل���خ���دم���ات الإن�������س���ان���ي���ة يف دب����ي: 
من  مكلفة  ح��رة  منطقة  "ب�سفتنا 
ق��ب��ل ح��ك��وم��ة دب����ي ل��ت�����س��ه��ي��ل عمل 
ت�سّجع  امل�سجلة،  الإغ��اث��ة  منظمات 
الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  خمتلف 
القائمة.  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ن��ظ��م  ت��ع��زي��ز 
ول �سك اأن عملية التطوير امل�ستمر 
هامة و�سرورية ل�سمان قدرتنا على 
والكوارث  الطوارئ  ح��الت  معاجلة 

ومهني،  �����ال  ف�����عَّ ب�������س���ك���ل  ال���ع���امل���ي���ة 
القمة  اإن  الأرواح.  حماية  وبالتايل 
ل��الإن�����س��ان��ي��ة مت��ّث��ل من�سة  ال��ع��امل��ي��ة 
احلوار  لتعزيز  ا�سرتاتيجية  عاملية 
لتحقيق  امل�����س��ل��ح��ة  اأ����س���ح���اب  ب���ني 

بروتوكالت اإن�سانية دولية فعالة."
"تعك�ص   :" �سابا  "جو�سيبي  واأ�ساف 

وّقعناها  ال���ت���ي  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
الهامة  العاملية  القمة  لهذه  دعمنا 
م�ساهماتنا  ب��ت��ق��دمي  وا���س��ت��ع��دادن��ا 
مبا  لها،  العامة  الأه����داف  لتحقيق 
القيادة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
امل�ستمر  ال��ع��ون  ل��ت��ق��دمي  ال��ر���س��ي��دة 
والأم����ل ل��ل��ع��امل. والأه����م م��ن ذلك، 
يعك�ص هذا التعاون اأهدافنا امل�سرتكة 
خللق �سراكات جديدة مع املبتكرين 
واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�ص 
والعمل وفقاً لأعلى املعايري الدولية. 
اإىل  ونتطلع  التعاون  بهذا  ون��ّرح��ب 
الفريق  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  العمل 

عمل القمة العاملية لالإن�سانية". 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ���س��ك��رية اكرب، 
لالإن�سانية:  العاملية  القمة  م��دي��رة 
دورتها  يف  القمة  اأع��م��ال  "�ستقدم 
املنظمات  جت��م��ع  م��ن�����س��ة  احل���ال���ي���ة 
واحد  م��ك��ان  يف  ال��دول��ي��ة  الن�سانية 
الق�سايا  يف  وال��ت�����س��اور  للمناق�سة 

والفر�ص  امل�����س��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 
اأهمية  وتكمن  لأن�سطتهم.  املتاحة 
ع���دد ل يح�سى من  ���س��وء  ذل���ك يف 
ال��ت��ح��دي��ات اخل��ط��رية ال��ت��ي ظهرت 
ب�سبب وباء كورونا الأخري. واأظهرت 
عدم  ه��وة  ات�ساع  ال�سحية  ال��ك��وارث 
امل�ساواة يف جميع اأنحاء العامل واأدت 
كان  ال��ت��ي  امل�ساكل  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
الكثريين  ح��ي��اة  على  كبري  اأث���ر  لها 
وخ�سو�ساً بني الفئات الأكر �سعفاً 
ال���ع���امل. وبناء  امل��ج��ت��م��ع��ات ح���ول  يف 
على ذلك، نحتاج اإىل تكثيف جهودنا 
الأفراد  ومتكني  امل�ساعدات  لتقدمي 
واإزالة  املحتاجة  واملجتمعات  والأ�سر 

احلواجز والعقبات". 
���س��راك��ت��ن��ا مع  "اإن  اك����رب:  واأ���س��اف��ت 
الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
�سوف ت�ساهم يف تعزيز جناح القمة، 
حيث من املوؤكد اأن يقود النقا�ص بني 
تغيري  اإح����داث  اإىل  امل�ساركني  ك��اف��ة 

دائم وهادف. و�ستقوم املدينة العاملية 
للخدمات الإن�سانية والقمة العاملية 
لالإن�سانية بتحديد املجالت املمكنة 
للتعاون من خالل اأطار عمل يحقق 
اأهدافنا امل�سرتكة. كما نود اأن نعرب 
على  للمدينة  وامتنانا  تقديرنا  عن 
�سراكتهم معنا للم�ساهمة يف حتقيق 

طموحاتنا امل�سرتكة". 
لالإن�سانية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ومت��ّث��ل 
م��ن�����س��ة جت���م���ع حت����ت ���س��ق��ف واح����د 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
واملنظمات  ال���دول���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
الأكادميية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الن�����س��ان��ي��ة 
العمل  وت����ط����وي����ر  ودع�������م  ل���ت���ع���زي���ز 
تبني  خ����������الل  م�������ن  الإن���������������س�������اين 
اأع����ل����ى درج�������ات احل����ي����اد وال���ن���زاه���ة 
الن�سانية  وال��ق��ي��م  وال���س��ت��ق��الل��ي��ة 
ال�سوء  ال��ق��م��ة  و���س��ت��ل��ق��ي  الأخ������رى. 
امل�ستمرة مثل  العاملية  الق�سايا  على 
امل�ساوة  وع���دم  والعن�سرية  الأوب��ئ��ة 

وال�سطهاد  والفقر  اجلن�سني  ب��ني 
اإ�سراك  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا  واجل������وع. 
العمل  يف  الأط��������راف  م���ن  ال���ع���دي���د 
وعر�ص واإبراز مدى اأهمية العمال 

الإن�سانية. 
"جو�سيبي �سابا"  و�سي�سارك ال�سيد 
خالل القمة من خالل ا�ستعرا�سه 
للخدمات  العاملية  املدينة  لنموذج 
اأك����رب مركز  الإن�����س��ان��ي��ة ب��و���س��ف��ه��ا 

العامل  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
تقوم  له. كما  دبي مقراً  يتخذ من 
املدينة العاملية للخدمات الن�سانية 
ب��اإق��ام��ة ج��ن��اح ع��ر���ص اأث��ن��اء القمة 
مهامها  ح��ول  والنقا�ص  للتوا�سل 
واأه��داف��ه��ا م��ع امل�����س��ارك��ني وال����زوار 
الأن�سطة  جهود  عر�ص  اإىل  اإ�سافة 
العربية  الإم��ارات  الإن�سانية لدولة 

املتحدة.  

�سراكة اإ�سرتاتيجية بني القمة العاملية لالإن�سانية واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف دبي 

•• اأبوظبي-وام:

الدكتورة مها بركات، مدير عام مكتب فخر  اإماراتي بقيادة  حقق فريق بحثي 
اأبوظبي  يف  لل�سكري  لندن  كوليدج  اإمربيال  مركز  يف  الأبحاث  مديرة  الوطن 
م��ن جامعة  ال��وراث��ة  م��ن علماء  وف��ري��ق  ال�سحية،  للرعاية  م��ن مبادلة  - ج��زء 
اأك�سفورد الربيطانية، اإجنازا علميا غري م�سبوق على م�ستوى العامل والذي قد 

يكون ذا تاأثري مهم على تطور قطاع الرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات.
درا�سة  اإجن��از  والآث���ار يف  ال��وراث��ة  والباحثون يف جم��الت علوم  العلماء  اإذ جنح 
جينية خل�ست اإىل حتليل الأ�سول اجلينية والبنية الوراثية الدقيقة ملا يقارب 
ال� 1200 �سخ�ص من دولة الإم��ارات و الك�سف عن خليط عرقي تعود اأ�سوله 

اإىل اآلف ال�سنني.
ويرى فريق جامعة اأك�سفورد البحثي الذي يقوده الدكتور هومان اأ�سرفيان من 
كلية الطب بجامعة اأك�سفورد، اأن التاريخ العائلي الفريد ل�سعب دولة الإمارات 
املرتبطة  ال��ن��ادرة  اجلينية  املتغريات  اكت�ساف  عملية  �سي�سهل  املتحدة  العربية 
بالعديد من الأمرا�ص مثل مر�ص ال�سكري من النوع الثاين وهو ما قد يفيد 

طريقة  وفهم  الأي�سية  بالأمرا�ص  املت�سلة  اجلينات  حتديد  يف  الوراثة  علماء 
الدرا�سات  النوع من  ه��ذا  ل��ول  بالغة  �سي�سكل �سعوبة  ك��ان  ال��ذي  الأم��ر  عملها، 
كوليدج  اإمربيال  ومركز  اأك�سفورد  جامعة  من  البحث  فريق  يعتقد  و  املثمرة. 
اأي�سا  الوراثية توحي  الآث��ار  اأن هذه   /ICLDC/ اأبوظبي لندن لل�سكري يف 
اأخرى مثرية لالهتمام فيما يتعلق بحركة النا�ص يف منطقة ال�سرق  بتفا�سيل 
اإىل تعزيز  اأدت  التي  الزراعة  الثقافية الكربى، كتطور  التحولت  الأو�سط بعد 
يف  ح�سل  مناخيا  حت��ول  ك��ان  ال��ذي  والت�سحر  كاجلفاف  اأو  ال�سكاين،  التو�سع 

املنطقة خالل ال 6000 �سنة املا�سية.
و اأعربت الدكتورة مها بركات عن �سعادتها بهذا الك�سف البحثي الهام و قالت: 
ت�سع  نحو  بعد  الوراثة  علم  البحثية يف جمال  ثمار جهودنا  نرى  اأن  "ي�سعدنا 
اإمربيال  مركز  بني  البحثي  والتعاون  والتن�سيق  املتوا�سل  العمل  من  �سنوات 

كوليدج لندن لل�سكري وفريق جامعة اأك�سفورد الربيطانية العريقة".
واأ�سارت اىل اأن هذا البحث الفريد الذي يعد الأول من نوعه يف املنطقة اأ�سفر 
عن نتائج مثرية حول اأمناط الهجرة التي �سهدتها الإم��ارات ال�سمالية واإمارة 
التنفيذي  املدير  الكعبي،  حممد  فاطمة  الدكتورة  قالت  جانبها،  من  اأبوظبي. 

ملكتب اجلينوم  الإماراتي – مكتب  اأبوظبي التنفيذي: "ي�سعدنا اأن ن�سهد تكلل 
رائدة مثل  بالتعاون مع موؤ�س�سات عاملية  بالنجاح،  املحلية  الأبحاث  جهود فرق 
اأك�سفورد و التي �ساهمت يف دعم خمرجات العمل البحثي الإماراتي يف  جامعة 
الرعاية  اإىل متكني  ال��ذي يهدف  و  الأو���س��ع  اإط���اره  جم��ال علم اجلينوم �سمن 
احلياة  ج��ودة  وتعزيز  الوقائية  الرعاية  على  الرتكيز  مع  ال�سخ�سية  ال�سحية 
اأول  " تعد هذه الدرا�سة العلمية  اأ�سرفيان:  ب�سكل عام". وقال الدكتور هومان 
حتليل جيني دقيق لل�سعب الإماراتي.. وبالإ�سافة اإىل عثورنا على اآثار وراثية 
توحي باأحداث هجرة متت منذ اآلف ال�سنني نعتقد اأن هذه العينة �ستفيدنا يف 
الأمر  الثاين،  النوع  من  ال�سكري  مبر�ص  املرتبطة  اجلينية  املتغريات  اكت�ساف 

الذي ي�سعب القيام به با�ستخدام غريها من العينات".
ال�سكانية يف منطقة  ال��وراث��ي��ات  العملية يف جم��ال  ال��درا���س��ات  "تندر  واأ���س��اف: 
ال�سرق الأو�سط على الرغم من كونها موطنا لأكر من 460 مليون ن�سمة.. 
املتحدة منها موقعا  العربية  الإم��ارات  لدولة  الفريد  ال�سكاين  التاريخ  ويجعل 
جيدا لفهم الرتكيبة الوراثية يف هذه املنطقة الأمر الذي ي�ساهم يف احلد من 
خالل  من  اجلينوم  علم  على  القائم  الدقيق  الطب  وتعزيز  ال�سحية  ال��ف��وارق 

حتقيق فهم اأعمق لالختالفات اجلينية اخلا�سة بال�سكان".
وقد وجد علماء الآثار دلئل على اأن النا�ص كانوا يهاجرون عرب منطقة ال�سرق 
الأو�سط ب�سبب التغريات املناخية مثل اجلفاف، غري اأن بع�ص الأحداث كتطور 
الزراعة اأدت اإىل تعزيز التو�سع ال�سكاين، كما �ساهمت الأن�سطة التجارية، مثل 

الغو�ص بحثا عن اللوؤلوؤ، اإىل حركة تنقل جماهريية يف املنطقة.
 Molecular و ت�سمنت هذه الدرا�سة العلمية الهامة، التي ن�سرت يف جملة
املوؤلفة من  العينة  Biology and Evolution، مقارنة ما بني جينات 
1200 �سخ�ص من دولة الإمارات العربية املتحدة وتلك اخلا�سة باأ�سخا�ص من 
اأفريقيا وجنوب ال�سحراء الكربى، وال�سرق الأو�سط، واأوروبا، والقوقاز، وجنوب 
اأن املزيج اجليني للعينة الإماراتية يعود اإىل موقعها املركزي  اآ�سيا، ما قد بني 

بني اإفريقيا واأوروبا واآ�سيا.
Y /الذي يتم متريره  الفريق بتحليل الرتكيب اجليني لكرومو�سوم  كما قام 
فقط على طول اخلط الذكري/ ومكون خلوي ي�سمى امليتوكوندريا /والذي يتم 
متريره فقط على طول اخلط الأنثوي/، واأظهر هذا التحليل اأي�سا اأن الأمزجة 

الوراثية تتوافق مع حركات الهجرة املعروفة عرب التاريخ.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
املوؤمتر  الدفاع  وزارة  اهلل" ت�ست�سيف  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
الدويل لأمن التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية وذلك مبركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ص" اأدنيك" يومي 2 و 3 مار�ص 2022.
الرائدة يف   ،42 للموؤمتر جمموعة جي  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  قائمة  ت�سم 
ومقرها  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سحابية  واحلو�سبة  ال�سطناعي  الذكاء  جم��ال 
الإمارات وجمموعة اإيدج، املتخ�س�سة يف التكنولوجيا املتقدمة والدفاع وغريها 
ك�سريكني  ال��ع��امل،  يف  ع�سكرياً  م���ورداً   25 اأف�سل  بني  امل�سنفة  و  امل��ج��الت  من 

ما�سيني.
وين�سم اإىل قائمة ال�سركاء مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص "اأدنيك" ك�سريك 
وامل�سرتيات  ال���س��ت��ح��واذ  اإدارة  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة  ت���وازن،  وجمل�ص  بالتيني 

والعقود الدفاعية والأمنية للقوات امل�سلحة الإماراتية ك�سريك ذهبي.
اأول فعالية من  التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية  املوؤمتر الدويل لأمن  ويعد 
قطاعي  بني  امل�سرتكة  الق�سايا  على  ترّكز  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  نوعها 
الدفاع والتقدم التكنولوجي ويعترب موؤمتراً ا�ست�سرافياً يتناول اأطر ا�ستخدامات 
الذكاء ال�سطناعي واأمن املعلومات والأمن ال�سيرباين مبا يكفل حماية امللكية 
الفكرية يف قطاع ال�سناعات الدفاعية. وي�ستقطب املوؤمتر نخبة من قادة قطاع 
رواد يف جمال  واأكادمييني  باحثني  اإىل جانب  ال�سيا�سات  العاملي و�سّناع  الدفاع 

التكنولوجيا والف�ساء، اإ�سافة اإىل خرباء دوليني يف اأمن تقنيات الدفاع.
اأحدث  امل�����س��ارات ي�ستعر�ص م��ن خ��الل��ه  اأع��م��ال متعدد  امل��وؤمت��ر ج���دول  ي��ق��ّدم  و 
والف�ساء؛  امل�ستقلة؛  والأن��ظ��م��ة  ال��روب��وت��ات  وال��ت��ط��ورات يف جم��الت  الأب��ح��اث 
النا�سئة،  التكنولوجيا  من  وغريها  ال�سطناعي؛  وال��ذك��اء  الكم  وتكنولوجيا 

ويناق�ص اآثارها وتطبيقاتها يف قطاع الدفاع.
ي�سهم  ما  ودوليا  اإماراتياً  متحدثاً   70 من  اأك��ر  املوؤمتر  فعاليات  يف  وي�سارك 
يف رفد ما يزيد عن اأكر من 55 جل�سة بطيف وا�سع من الأفكار واملقرتحات 

والنقا�سات البناءة.
اإىل  الدفاع،  لتكنولوجيا  القائمة  الأمنية  وال�سوابط  الأط��ر  املوؤمتر  يتناول  و 
جانب ا�ستعرا�ص اأحدث التفاقيات املرتبطة باأمن التكنولوجيا متعدد املجالت.. 
الدفاعية  ال�سناعات  انعقاد جل�سات حوارية مع نخبة من قادة  املوؤمتر  وي�سهد 
على م�ستوى العامل اإىل جانب عدد من امل�سّرعني و�سناع ال�سيا�سات والباحثني 
والأكادمييني املخت�سني يف جمال التكنولوجيا بالإ�سافة اإىل خرباء دوليني يف 
اأمن تكنولوجيا الدفاع، كما �سيت�سمن �سل�سلة من النقا�سات واجلل�سات التقنية 

والبحثية لتبادل اخلربات واأف�سل التجارب واملمار�سات الدولية.
و ح��ول امل��وؤمت��ر ق��ال معايل حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي، وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون 
الدفاعية  وال�����س��ن��اع��ات  التكنولوجيا  لأم���ن  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  "يعترب  ال��دف��اع: 
حدثاً ا�ستثنائياً يجمع املعنيني يف جمال الدفاع ملناق�سة جمموعة من الق�سايا 
املت�سلة بالت�سريعات واللوائح والقوانني املنطمة لأمن التكنولوجيا وال�سناعات 
والجتماعية  اجليو�سيا�سية  اآثارها  ودرا�سة  املتقدمة  والتكنولوجيا  الدفاعية 
الريادة  عا�سمة  يف  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ا�ست�سافة  اأن  واأك���د  والأم��ن��ي��ة.  والقت�سادية 
القطاع  يف  واملتخ�س�سني  امل�سلحة  اأ�سحاب  وع��ي  يعزز  اأن  �ساأنه  م��ن  اأبوظبي 
دولة  ت�ستوردها  اأو  ت�سنعها  التي  الع�سكرية  والتقنيات  امل��ع��دات  ب��اأن  الدفاعي 
الإمارات يتم ا�ستخدامها مبا يتما�سى مع اللوائح والإجراءات والقواعد الدولية 
ووفقاً لالأنظمة والقوانني الوطنية التي ت�سمن �سرية املعلومات وحتافظ على 
بها  الثقة  ويعزز  ال��دول��ة  مكانة  ير�سخ  مبا  للم�سّنعني  الفكرية  امللكية  حقوق 

ك�سريك ا�سرتاتيجي موثوق ".
اإذ تخطو خطوات جديدة وجريئة �سمن مبادئ  الإم��ارات  "اأن دولة  اأ�ساف:  و 
اخلم�سني، فاإنها تتطلع اإىل العمل مع جميع الالعبني الرئي�سيني من �سركائنا 
يف قطاع الت�سنيع الدفاعي من خمتلف دول العامل مع اللتزام بالوقوف على 
ال�سرتاتيجية  ال��دول��ة  م�سالح  م��ع  يتما�سى  مب��ا  اجلميع  م��ن  واح���دة  م�سافة 
روؤيتنا  يتنا�سب مع  اإىل حتقيق كل ما  الإم��ارات  دول��ة  ن�سعى يف  اإننا  والأمنية.. 
بعني  اآخ��ذي��ن  والبعيد  القريب  املنظورين  يف  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  ويحقق 
العتبار كل اخل�سو�سيات وال�سروط التي متتلكها الدول امل�سنعة.. ومن هنا، 

ياأتي هذا املوؤمتر كمن�سة دولية مرموقة لتبادل املعلومات واخلربات بني وفود 
ال��دويل مبا يخدم تكري�ص  الع�سكري  التعاون  امل�ساركة لتعزيز منظومة  ال��دول 

الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف كافة اأرجاء العامل".
و ي�سكل املوؤمتر الدويل لأمن التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية من�سة دولية 
وال�سركات  للدول  التكنولوجية  احلقوق  على  احلفاظ  اآليات  ملناق�سة  مرموقة 
بني  ال��ت��وازن  �سمان  مع  ال�سرتاتيجيني  لل�سركاء  الأنظمة  بيع  اأثناء  امل�سنعة 

ا�ستمرار عمليات البيع وحماية حقوق امللكية ال�سناعية.
وتعليقاً منه على انطالقة هذا املوؤمتر قال �سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك 
الإم���ارات  دول���ة  "اإن  املنظمة:  العليا  اللجنة  رئي�ص   - اجل��اب��ري  غ��اف��ان  �سعيد 
حقيقية  م�ستقلة  ق���درات  تاأ�سي�ص  نحو  ث��اب��ت��اً  م�����س��اراً  تنتهج  امل��ت��ح��دة  العربية 
وملمو�سة و �سي�سهد هذا احلدث مناق�سة تطورات البتكار التكنولوجي الدفاعي 
الباحثني  واأب��رز  ال�سيا�سات  و�سّناع  ال��دويل  الدفاع  قطاع  ق��ادة  ا�ستقطاب  عرب 
اأن  فيه  �سك  ال��ع��امل، ومم��ا ل  الأمنيني على م�ستوى  والأك��ادمي��ي��ني واخل���رباء 
لتبادل  ا�ست�سرافية  يعد فر�سة  الفكرية  الفعاليات  وتنظيم مثل هذه  احت�سان 
ميكننا  وكيف  الدفاع،  م�ستقبل  حول  والنظراء  الأ�سدقاء  مع  وال��روؤى  الأفكار 
ب�سكل  عاملياً  الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  لتطوير  اأوث��ق  ب�سكل  التعاون  جميعاً 
عام والإمارات ب�سكل خا�ص" بدوره، قال من�سور املن�سوري، الرئي�ص التنفيذي 
راعيًة  تكون  ب��اأن   42 ج��ي  جمموعة  "تت�سرف   :"G42"ملجموعة للعمليات 
ي�سهد  العام..  هذا  الدفاعية  وال�سناعات  التكنولوجيا  لأم��ن  ال��دويل  للموؤمتر 
ال�سطناعي  الذكاء  ويعّد  مت�سارعاً،  وتطوراً  وا�سحاً  منواً  العاملي  الدفاع  �سوق 
قوة دافعة لالبتكار الذي ن�سهده يف الفرتة احلالية.. وتوؤمن العديد من الدول 
لي�ص  الأهمية،  بالغ  ال�سطناعي هو عن�سر  الذكاء  باأن  العامل  اأنحاء  يف جميع 
جمموعة  يف  ونلتزم  ال��ق��وم��ي..  لأمنها  اأي�ساً  واإمن���ا  القت�سادي  لنموها  فقط 
جي 42 باأن نكون رواداً م�سوؤولني مبجال البتكار يف جمال البيانات ال�سخمة 
والذكاء ال�سطناعي الذي ي�سهد تنامياً ملحوظاً على م�ستوى العامل.. ونتطلع 
للتوا�سل مع خمتلف القادة ال�ساعني اإىل ا�ست�سراف امل�ستقبل يف موؤمتر الدفاع 

الدويل ملناق�سة م�ستقبل الذكاء ال�سطناعي يف الأ�سواق العاملية ".

من جانبه، قال في�سل البناي، رئي�ص جمل�ص الإدارة التنفيذي ملجموعة ايدج: 
لأمن  ال��دويل  املوؤمتر  الفتتاحية من  ال��دورة  اي��دج يف  جمموعة  م�ساركة  "اإن 
التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية يف العا�سمة اأبوظبي تاأكيد على اأهمية وجود 
املمار�سات  اأف�سل  وا�ستعرا�ص  الفعالة  ال�سراكات  لبناء  رئي�سية  عاملية  من�سة 
وتبادل املعلومات والأفكار التي جتمع اأهم القادة و اخلرباء يف املجالت احليوية 
اأيدج  مكانة  م��ن  ي��ع��زز  ال���ذي  الأم���ر  وه��و  الدفاعية  وال�سناعات  للتكنولوجيا 
لدعم  املنطقة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  رائ���دة  كمجموعة  املتقدمة 

جهود الإمارات لت�سبح رائدة عاملياً يف هذا املجال".
واأ�ساف : "يوفر هذا احلدث اأي�ساً فر�سة مثالية لإبراز اإجنازاتنا يف القطاعات 
امل�ستقلة، والذكاء ال�سطناعي،  الذاتية  الرئي�سية، ل �سيما يف تطوير الأنظمة 
وتقنيات امل�ستقبل، ورعاية جمموعة املواهب الوطنية عالية املهارة، بهدف خدمة 

م�سالح الدولة يف املجالت الدفاعية واملدنية على م�ستوى العامل".
وقال حميد مطر الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
فخورون   " ل��ه��ا:  التابعة  ال�سركات  وجمموعة  /اأدن��ي��ك/  للمعار�ص  الوطنية 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ال��ه��ام  احل���دث  ه��ذا  ل�ست�سافة  ال��دف��اع  وزارة  م��ع  ب�سراكتنا 
الوطني للمعار�ص، والتي تندرج وفق ا�سرتاتيجية اأدنيك الرامية لإقامة ودعم 
قيادتنا  لتطلعات  وتلبيًة  احليوية،  القطاعات  ه��ذه  يف  املتخ�س�سة  امل��وؤمت��رات 
الر�سيدة الهادفة لنقل وتوطني املعرفة املتقدمة يف الدولة، وتعزيز تناف�سيتها 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  معطيات  وتوظيف  والتطوير  البتكار  قطاعات  يف 

لالأعوام اخلم�سني املقبلة".
امل�ستوى  عالية  احل���وارات  م��ن  العديد  �سي�سهد  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
يف  والنا�سئة  الكبرية  وال�سركات  احلكومات  ممثلي  بني  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
جمالت الت�سنيع الدفاعي وقطاعات التكنولوجيا املتقدمة الأخرى. و �سيوفر 
املوؤمتر كذلك فر�سة فريدة لطلبة اجلامعات واملهنيني للتعرف على اآليات اتخاذ 
القرارات التي توؤّطر العالقات الدولية املرتبطة بحوكمة القطاعات الدفاعية. 

وميكن ت�سجيل الهتمام بح�سور املوؤمتر عرب زيارة املوقع الإلكرتوين
 www.iditsc.com : وال�سغط على خيار "الت�سجيل".

باحثون من اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري يف اأبوظبي و جامعة اأك�سفورد يكت�سفون البنية اجلينية ملواطني الإمارات
علم الوراثة والآثار على 1200 مواطن اإماراتي اإىل نتائج مبهرة   يف  باحثون  اأجراها  التي  الدرا�سة  • خل�ست 

• هذه النتائج قد ت�سهم يف تطوير الرعاية الوقائية للعديد من الأمرا�ض الوراثية مثل مر�ض ال�سكري من النوع الثاين
الأوىل من نوعها يف العامل تك�سف عن حتليل جيني دقيق لل�سعب الإماراتي اجلينية  • الدرا�سة 

الوراثة اأثمرت بعد 9 �سنوات من العمل املتوا�سل مع فريق جامعة اأك�سفورد الربيطانية علم  جمال  يف  البحثية  جهودنا  بركات:  مها  • د. 
اجلينية النادرة املرتبطة بالعديد من الأمرا�ض مثل مر�ض ال�سكري من النوع الثاين املتغريات  اكت�ساف  �ست�سهل  الدرا�سة  اأ�سرفيان:  هومان  • د. 

• د. فاطمة الكعبي: تدعم نتائج هذه الدرا�سة خمرجات العمل البحثي الإماراتي يف جمال علم اجلينوم �سمن اإطاره الأو�سع، والتي تهدف اإىل تعزيز الرعاية ال�سحية الوقائية وجودة احلياة ب�سكل عام
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

النقل يف عجمان ور�سة  نظمت هيئة 
ع�سف ذهني افرتا�سية مع متعاملني 

التطبيقات الذكية خلدمات الهيئة.
تنفيذ  اىل  ال���ور����س���ة  ت���ه���دف  ح���ي���ث 
اإىل  الرامية  التنموية  الهيئة  خطة 
لتحقيق  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ات  ت��وف��ري 
للمجتمع،  وال���������س����ع����ادة  ال������راح������ة 
الذهني  ال��ع�����س��ف  ج��ل�����س��ة  و���س��م��ت 
الهيئة  لدى  البتكار  فريق  موظفي 
متعاملي  م���ن  خم���ت���ارة  وجم��م��وع��ة 
اأجل  م��ن  وذل���ك  الذكية  التطبيقات 

اإبداعية  واأف���ك���ار  م���ب���ادرات  مناق�سة 
م�ستخدمي  جتربة  لتح�سني  تهدف 
ملناق�سة  وكذلك  الذكية  التطبيقات 
ج����دي����دة تهدف  واأف�����ك�����ار  م�����ب�����ادرات 
ل��ت��ح�����س��ني جت���رب���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني من 

م�ستخدمي التطبيقات الذكية.
الع�سف  ور������س�����ة  ن���اق�������س���ت  ك����ذل����ك 
النقل  هيئة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ذه��ن��ي 
يف ع��ج��م��ان حت���دي���د ال���ت���ح���دي���ات يف 
املقدمة  ال��ن��ق��ل  خ���دم���ات  ا���س��ت��خ��دام 
 Ajman الذكية  التطبيقات  عرب 

 .  Route و   BOD
ال���ور����س���ة �سمن  ت����اأت����ي ه�����ذه  ح���ي���ث 

خطط  من  وج��زء  املتنوعة  الأن�سطة 
ف��ري��ق الب��ت��ك��ار ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا هيئة 

الأخرى  احلكومية  وال��دوائ��ر  النقل 
لتعزيز  الب���ت���ك���ار  ���س��ه��ر  مب��ن��ا���س��ب��ة 

تطوير  يف  املتعاملني  اإ���س��راك  اأهمية 
اىل  وال�ستماع  املوؤ�س�سية  اخل��دم��ات 
اآرائهم ووجهات النظر اخلا�سة بهم.

وم��ن جانبه اأف���اد ف��ري��ق الب��ت��ك��ار يف 
نتائج  اأن�����ه مت حت��ل��ي��ل  ال��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة 
الذهني  الع�سف  ور���س��ة  وخم��رج��ات 
م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ي��ث مت��ث��ل��ت هذه 
التطوير  ف��ر���ص  حت��دي��د  يف  النتائج 
النقل  خ���دم���ات  ع��ل��ى  وال���ت���ح���دي���ات 
الذكية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���رب  امل��ق��دم��ة 
املنا�سبة  اخلطط  و�سع  على  والعمل 
م�ستوى  ل���رف���ع  الأف�������س���ل  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

اخلدمة .

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����������دورات وال����ربام����ج  ����س���ي���اق  يف 
انعقاد  ت�����س��ب��ق  ال���ت���ي  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
للطفل  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  جل�سات 
اأم�����ص الأول  ال��ربمل��ان م�ساء  اأط��ل��ق 
العمل  م���ه���ارات  دب���ل���وم  اخل��م��ي�����ص 
املتقدم  ل���ل���م�������س���ت���وى  ال�����ربمل�����اين 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل�ستمر  التعليم  م��رك��ز  يف  ممثال 
اأع�ساء  ك���اف���ة  ي�����س��ت��ه��دف  وال�����ذي 
اأطفال  م���ن  ال����ربمل����ان  وع�������س���وات 

الوطن العربي .
وج��رى اإط���الق ال��دب��ل��وم حت�سريا 
للجل�سة الثالثة من الدورة الثانية 
الدبلوم  �سيتوا�سل  حيث  للربملان 
ويتكون  املقبلة  الأ�سهر  على مدى 
الدبلوم من 110 �ساعات تدريبية 
و10  تدريبية  �ساعة   100 منها 

�ساعات م�سروع التخرج.
وي���ع���د ط�����رح دب����ل����وم امل�����ه�����ارات يف 
العمل الربملاين للم�ستوى املتقدم 
الدبلوم  ب���رن���ام���ج  م����ع  ت���وا����س���ال 
للطفل  العربي  الربملان  يف  املهني 

مل���ه���ارات ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين وال���ذي 
اختتم موؤخرا ليتوا�سل من خالل 
وال��ذي يعمل على  املتقدم  الدبلوم 
العربي  ال��ربمل��ان  توجهات  حتقيق 
لرفع  امل��ت��وا���س��ل  �سعيه  يف  للطفل 
والربملانية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال����ق����درات 
الواردة  اأهدافه  لالأطفال وحتقيق 
لنجاح  تر�سيخا  الأ�سا�سي  نظام  يف 

التجربة الربملانية لالأطفال.
يف  الربملان  مبقر  املحا�سرة  وق��دم 
الم���ارات  ب��دول��ة  ال�سارقة  مدينة 
الدكتور  الأ�ستاذ  املتحدة  العربية 

�سام دله اأ�ستاذ القانون الد�ستوري 
يف جامعة ال�سارقة مقدما تعريفا 
واأجهزتها  العربية  الدول  بجامعة 
من  بغريها  ومقارنتها  وميثاقها 
مببادئ  معرفا  امل�سابهة  املنظمات 
واأدوارهما  العربية  ال��دول  جامعة 

ونظام تاأ�سي�سها.
مب�سط  باأ�سلوب  متطرقا  وحت��دث 
الأط��ف��ال عن  اأع��م��ار  م��ع  يتنا�سب 
الأن���ظ���م���ة ال���ربمل���ان���ي���ة يف ال�����دول 
تنظيم  ع����ن  وع����ر�����ص  ال���ع���رب���ي���ة 
ال����ربمل����ان����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال�����دول 

م�سمياتها  ح���ي���ث  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة 
واإج������راءات ال��ع��م��ل ب��ه��ا ودوره����ا يف 

الدول التي تنتمي لها.
الور�سة  خ��الل  املحا�سر  وحت���دث 
عن نظام اململكة الأردنية الها�سمية 
املغربية  اململكة  وك��ذل��ك  ك��ن��م��وذج 
دولة  نظام  ا�ستعرا�ص  كنموذج مع 

الإمارات العربية املتحدة.
ب���دوره اأ���س��ار ���س��ع��ادة اأمي���ن عثمان 
للربملان  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال����ب����اروت 
الدبلوم  اأن  اإىل  للطفل  ال��ع��رب��ي 
لروؤية  ا���س��ت��ك��م��ال  مي��ث��ل  امل��ت��ق��دم 

الربملان يف تطوير مهارات الأطفال 
مداركهم  وت��و���س��ي��ع  ال��ربمل��ان��ي��ني 
م���ن خ���الل ���س��ي��ا���س��ات ال���ربمل���ان يف 
والتي  املتقدمة  الدبلومات  ط��رح 
اأج���ل حتقيق ثالثة  م��ع  ت��ت��وا���س��ل 
تاأهيل  يف  تتمثل  رئي�سية  اأه���داف 
الأطفال العرب للدخول يف جمال 
املهارات  و�سقل  ال��ربمل��اين  العمل 
للم�ساركني  واملعرفية  ال�سخ�سية 
ا�ستعداداً  اأك��ر  ليكونوا  وتاأهيلهم 
تاأهيل  اإىل  و����س���ول  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
امل�����س��ارك��ني ب���امل���ه���ارات واخل�����ربات 
الالزمة التي متكنهم من مناق�سة 
التو�سيات  وو�����س����ع  ق�������س���اي���اه���م 
امل��ن��ا���س��ب��ة. واأو�����س����ح ال����ب����اروت اأن 
على  �سيتوا�سل  امل��ت��ق��دم  ال��دب��ل��وم 
مب�ساركة  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  م����دى 
ح�س�ص  ع����رب  ال����ربمل����ان  اأط����ف����ال 
�ستقدم عن بعد و�ستتيح لالأطفال 
املعلومات  م��ن  ك��م  ع��ل��ى  الط����الع 
وبالتايل  الربملانية  الثقافة  ح��ول 
متيزه  يف  ال��ربن��ام��ج  روؤى  حتقيق 
العمل  م����ه����ارات  ب���ك���اف���ة  ل����الإمل����ام 

الربملاين واأدواته وبروتكولته .

هيئة النقل يف عجمان تنظم ور�سة ع�سف ذهني 
افرتا�سية مع املتعاملني لتطوير اخلدمات الذكية 

انطالق دبلوم الربملان العربي للطفل ملهارات العمل الربملاين امل�ستوى املتقدم 
•• ال�صارقة-وام:

تراأ�ص اللواء �سيف الزري ال�سام�سي 
قائد عام �سرطة ال�سارقة الجتماع 
العليا  ال���ق���ي���ادة  ل��ل��ج��ن��ة  ال����ث����اين 
ب�سرطة   2022 ل���ع���ام  ال���دائ���م���ة 
ال�����س��ارق��ة ال���ذي ع��ق��د ام�����ص مبقر 
اهلل  عبد  العميد  بح�سور  القيادة 
القائد  ن���ائ���ب  ع���ام���ر  ب���ن  م���ب���ارك 
واأع�ساء  العامني  واملديرين  العام 

اللجنة العليا الدائمة.
و ث��م��ن ال���ل���واء ال�����س��ام�����س��ي خالل 

الج���ت���م���اع ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال���ذي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ي��ق��دم��ه 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
يتجلى  وال���ذي  ال�����س��ارق��ة  ل�سرطة 
يف مبنى املخترب اجلنائي اجلديد 
ال���ذي مت اف��ت��ت��اح��ه م��وؤخ��را الأمر 
بتلبية  �سموه  اهتمام  ي��وؤك��د  ال��ذي 
بالقيادة  ال��ع��ام��ل��ني  اح���ت���ي���اج���ات 
لهم  املنا�سبة  العمل  بيئة  وتوفري 
الأمني  العمل  مب�ستوى  لالرتقاء 

مكرمات  اأن  م��وؤك��داً   .. وال�سرطي 
�سموه ال�سخية تدفع عجلة التقدم 
املوؤ�س�سات  يف  ال���ري���ادي  وال��ت��م��ي��ز 

احلكومية بالإمارة.
نتائج  الج����ت����م����اع  اأ����س���ت���ع���ر����ص  و 
العام  خ����الل  ال��ل��ج��ن��ة  واإجن��������ازات 
املا�سي والدرا�سة املقدمة بتحديث 
ع������دد م����ن اإج������������راءات ال���ع���م���ل يف 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة 
ع����دد من  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
جودة  تعزيز  اإىل  الرامية  امل��ح��اور 

احلياة الأمنية واملجتمعية.
ويف ختام الجتماع وجه قائد عام 
العمل  ب�����س��رورة  ال�سارقة  �سرطة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأع���ل���ى امل����ع����دلت يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت امل��ن��وط��ة بعمل 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  ال�����س��رط��ة 

املعمول بها عاملياً.

جلنة القيادة العليا ب�سرطة ال�سارقة تناق�ش عددا 
من حماور تعزيز جودة احلياة الأمنية واملجتمعية

•• دبي-وام:

 "2022 "جتك�ص  والتدريب  للتعليم  العاملي  املعر�ص  يف  زاي��د  جامعة  ت�سارك 
التعليم وال��ت��وظ��ي��ف للطالب  الأو����س���ط يف جم���ال  ال�����س��رق  ال��رائ��د يف  احل���دث 
اأي��ام يف مركز دبي الدويل  اأم�ص الأول وت�ستمر ثالثة  الذي انطلقت فعالياته 

للموؤمترات واملعار�ص.
وحر�ص اأع�ساء اجلامعة خالل م�ساركتهم يف احلدث الدويل على تعريف زوار 

على خمتلف  الأم���ور  واأول��ي��اء  واجلامعات  امل��دار���ص  من طلبة  اجلامعة  من�سة 
املواد والربامج الدرا�سية املتطورة التي تطرحها، وكيفية الت�سجيل يف الف�سول 
الدرا�سية جلميع  املنح  واأحكام احل�سول على  القادمة وكذلك تو�سيح �سروط 

الطلبة اإ�سافة اإىل الإجابة على كافة ا�ستف�ساراتهم.
و�سممت جامعة زايد الربامج املطروحة للف�سل القادم بطريقة ت�ساعد الطلبة 
على النخراط ب�سوق العمل كما حتر�ص على تر�سيخ ثقافة البتكار يف املواد 
الأكادميية ل�سقل مهارات الطلبة القيادية يف امل�ستقبل ملواكبة توجهات الدولة 

يف توظيف العلوم املتقدمة جمال البحث العلمي والتطوير للم�ساهمة بتطوير 
وابتكار حلول للتحديات امل�ستقبلية بتنمية القت�ساد املعريف.

وتطرح جامعة زايد 4 م�ساقات اأكادميية جديدة للبكالوريو�ص لف�سل خريف 
2022 و هي بكالوريو�ص علوم التحويل الأعمال، وبكالوريو�ص العلوم يف نظم 

احلو�سبة، و بكالوريو�ص علوم البتكار الجتماعي، بكالوريو�ص يف ال�ستدامة.
و تتمثل برامج الدرا�سات العليا التي تطرحها اجلامعة يف ماج�ستري تنفيذي 
يف اإدارة الأعمال، وماج�ستري العلوم يف التمويل، وماج�ستري الآداب يف الت�سال، 

الدبلوما�سية  يف  ماج�ستري  و  والق�سائية،  القانونية  ال��درا���س��ات  ماج�ستري  و 
وال�سوؤون الدولية، ماج�ستري العلوم يف اإدارة نظم املعلومات، و اأخريا ماج�ستري 

العلوم يف تقنية املعلومات "الأمن ال�سيرباين".
وعلى هام�ص م�ساركتها يف احلدث العاملي ، دعت جامعة زايد الطلبة املوهوبني 
7 مار�ص  يف الفن للم�ساركة يف م�سابقة للفنون و الت�سميم التي ت�ستمر حتى 
الت�سميم  امل��ت��ح��رك��ة،  ال��ر���س��وم  : ت�سميم  ه��ي  و  ال��ت��ال��ي��ة  امل��ج��الت  اجل����اري يف 

اجلرافيكي، الت�سميم الداخلي، ت�سميم الو�سائط املتعددة و الفنون املرئية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�����س����ارك����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
الإماراتي عرب مركزها يف اأبوظبي، يف 
بالدم،  للتربع  الوطنية  احلملة  دعم 
والتي تقام حالياً يف مهرجان ال�سيخ 
زايد الرتاثي يف الوثبة بالتعاون مع 
خ���دم���ات ب��ن��ك ال����دم اب��وظ��ب��ي، حتت 
�سعار " ب��ال��دم��اء ن��روي��ك ي��ا وط��ن " 
و����س���ارك يف ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة 100 

م��ت��ط��وع وم���ت���ط���وع���ة، وذل�����ك �سمن 
لتعزيز  الأح���م���ر  ال���ه���الل  م����ب����ادرات 

ودعم العمل التطوعي.
ومت ت��د���س��ني احل��م��ل��ة ب��ح�����س��ور عدد 
الأحمر،  ال��ه��الل  امل�����س��وؤول��ني يف  م��ن 
وب���اإ����س���راف امل�����س��ت�����س��ار ال��دك��ت��ور علي 
اأح��م��د الأن�����س��اري وامل�����س��ت�����س��ار �سامل 
حمد �سرور الكعبي، من اأع�ساء جلنة 

مبادرة " بالدماء نرويك يا وطن". 
ال�سويدي مدير مركز  �سامل  وق��ال    

اإن  اأب����وظ����ب����ي  يف  الأح�����م�����ر  ال����ه����الل 
برنامج  لتوظيف  دائما  تعمل  الهيئة 
التربع بالدم وتاأمني موارده ل�سالح 
املوؤ�س�سات ال�سحية يف الدولة، وعززت 
مع  احليوي  املجال  ه��ذا  يف  �سراكتها 
الدولة لدعم قدراتها  الدم يف  بنوك 
من  احتياجاتها  وتوفري  وم�ساندتها 

ف�سائل الدم النادرة.
جهودها  توا�سل  الهيئة  اأن  واأو���س��ح   
ب��ال��دم طوعاً  للتربع  امل��ان��ح��ني  حل��ث 

من خالل اإ�سدار الكتيبات والن�سرات 
التي  وامل����ط����ب����وع����ات،  الإع�����الم�����ي�����ة 
وفوائده  بالدم  التربع  اأهمية  تو�سح 
ال�������س���ح���ي���ة ع���ل���ى امل�����ت�����ربع، والأج�������ر 
ي�ساهم  عندما  يناله  ال��ذي  وال��ث��واب 
بدمه يف اإنقاذ حياة الآخرين، م�سرياً 
خطتها  �سمن  تنفذ  الهيئة  اأن  اإىل 
الت�سغيلية ال�سنوية حمالت ميدانية 
الرئي�سي يف  بالدم يف مقرها  للتربع 
اأبو ظبي وعرب مراكزها املنت�سرة على 

م�ستوى دولة الإمارات. 
نرويك  "بالدماء  مب���ب���ادرة  واأ����س���اد 
موؤكداً  عليها،  والقائمني  وطن"  ي��ا 
اأنها خدمة جمتمعية وم�ساركة  على 
اإن�������س���ان���ي���ة جت�����س��د م�����س��اع��ر ال�����ولء 

والنتماء لوطننا الغايل. 
اأك��������د ال����دك����ت����ور علي  م�����ن ج���ان���ب���ه 
العمل  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  الأن�����������س�����اري 
التطوعي الإن�ساين الذي ياأتي �سمن 
املجتمعية، معترباً  امل�سوؤولية  مفهوم 

الأح��م��ر يف مثل  ال��ه��الل  اأن م�ساركة 
الت�سجيع  اإىل  يهدف  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
ورفع الوعي املجتمعي باأهمية التربع 
بالدم وتعزيز ثقافة التطوع واملبادرة 

لدى الأفراد.

الكعبي  �سامل  امل�ست�سار  اإىل ذلك قال 
ال���ذي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  اإن ه����دف 
لدعم  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  قدمته 
نرويك  " ب��ال��دم��اء  وم�����س��ان��دة حملة 
زايد  ال�سيخ  م��ه��رج��ان  يف  وطن"  ي��ا 

ل��ل��رتاث��ي ه��و ر���س��ال��ة ت��وؤك��د جاهزية 
اأب����ن����اء ال���وط���ن امل��خ��ل�����س��ني لإر����س���اء 
املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة 
والت�سحية يف كل املجالت والأعمال 

اخلريية والإن�سانية.

جامعة زايد ت�سارك يف املعر�ش العاملي للتعليم والتدريب

مب�ساركة 100 متطوع ومتطوعة 

الهالل الأحمر يدعم احلملة الوطنية للتربع بالدم يف 
مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:167/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )89.946.96( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 21% من :2021/5/5 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:دار التمويل �ص.م.ع - فرع دبي
الكورني�ص  �سارع   - ابوظبي   - بالعنوان  الكائن   - الهدل  املحامية/ان�سجام  مكتب  املختار  عنوانه:حملهما 

تقاطع اخلليج العربي نف�ص بناية بنك ابوظبي الول - طابق امليزان - مكتب 105
املطلوب اإعالنه :  1- �سيد حممد العامل قري ري�سوي �سعيد حممد  -  �سفته : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
)89.946.96( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 21% من :2021/5/5 وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/2  ال�ساعة 09.00 
�ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

امل���دع���و / حم��م��د جمال  ف��ق��د 

، اردين   اجلن�سية    ح�سن زي��اد 

  )T334447( جواز �سفره رقم

يجده  م��ن   )T1119694( و 

مركز  اىل  ت�������س���ل���ي���م���ة  ع���ل���ي���ه 

ال�سرطة اأو ال�سفارة الردنية.

فقدان جواز �سفر

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" و املخالطني لهم و عزلهم اأعلنت 
 24 ال���  ال�ساعات  430،359 فح�سا ج��دي��دا خ��الل  اإج���راء  ع��ن  ال����وزارة 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على  املا�سية 
الفح�ص الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�ص وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 696 حالة اإ�سابة جديدة 
بفريو�ص كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة 

وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 
اأعلنت الوزارة عن حالة وفاة واحدة وذلك بتداعيات  و  878،102 حالة. 
الإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،300 
حالة.   و اأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�ص تعازيها 
امل�سابني  جلميع  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 
واللتزام بالتباعد الجتماعي �سمانا ل�سحة و�سالمة اجلميع.  فيما اأعلنت 
الوزارة عن �سفاء 1،916 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ص كورونا وتعافيها 
التام من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 828،983 حالة.

ال�سحة جتري 430,359 فح�سا ك�سف عن 696 اإ�سابة 
جديدة بفريو�ش كورونا و 1,916 حالة �سفاء

جمعية بيت اخلري تعلن توزيع مليون وجبة خالل 2021
•• دبي-وام:

اأعلنت جمعية" بيت اخلري" توزيع مليون و41 األفا و742 وجبة خالل عام 2021 
 8 بلغت  اإجمالية  بقيمة  �سائم"  و"اإفطار  للجميع"  "الطعام  م�سروعيها  �سمن 
األ��ف��ا و466 دره��م��ا وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��ري ال��وج��ب��ات الطازجة  م��الي��ني و236 
مع  بالتعاون  وذل��ك  البناء  اأع��م��ال  يف  ي�ساهمون  الذين  املقيمني  للعمال  وال�ساخنة 
اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال وجلنة الطوارئ يف دبي. وقال �سعيد مبارك املزروعي 
نائب مدير عام اجلمعية اإن اجلمعية ا�ستاأنفت هذا العام م�سروعها الدائم وامل�ستمر 
مت توزيع ما يزيد  اأنه  مو�سحا  خا�ص  ب�سكل  العمال  فئة  للجميع" لدعم  "الطعام 
عن 13 األف جبة حتى الآن وهي ت�ستعد لتنفيذ م�سروعها املهم "اإفطار �سائم" يف 
�سهر رم�سان خالل حملتها الرم�سانية لهذا العام " لنكن من املح�سنني" وو�سعت 
ال�سائمني  العمال  لإفطار  وجبة  مليون  ن�سف  توزيع  يف  يتمثل  هدفا  لها  اجلمعية 

وغريهم من امل�ستحقني.

ال�سحة تعلن تقدمي 17,879 جرعة من لقاح 
املا�سية الـ24  ال�ساعات  خالل  كوفيد-19 

•• اأبوظبي-وام: 

17،879 جرعة من  اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تقدمي 
يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  "كوفيد19-"  لقاح 
 24،105،247 ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 243.72 جرعة لكل 100 �سخ�ص.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعيا 
والتي  التطعيم  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  املكت�سبة  امل��ن��اع��ة  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل 
اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ص كوفيد- �ست�ساعد يف تقليل 

.19
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اأخبـار الإمـارات

برعاية وح�سور نهيان بن مبارك 

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات تنظم احتفالية ا�ستثنائية لتخريج ثالث دفعات طالبية يف اإك�سبو 2020 دبي

التاأثري  دون  اجلائحة  تخطي  يف 
على م�ستوى الطالب وحت�سيلهم 

الدرا�سي.
عبدالرازق  مثنى  الدكتور  واأعرب 
رئ��ي�����ص اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
ال�سخ�سي  اعتزازه  عن  الإم���ارات، 
واف����ت����خ����اره ب���ال���ك���ادر الأك����ادمي����ي 
وباخلريجني  باجلامعة  والإداري 
واخلريجات من الدفعات الثالث، 
مل����ا مل�����س��ت��ه اجل���ام���ع���ة م����ن ال���ت���زام 

بالغة  ظ��������روف  يف  الأك�������ادمي�������ي 
كورونا،  جائحة  ج���راء  ال�سعوبة 
امل�سوؤولية  ق��در  على  كانوا  لكنهم 
م�ستقبل،  ق��ادة  بالفعل  يكونوا  اأن 
الأمريكية  اجلامعة  توؤهلهم  كما 

يف الإمارات لذلك.
ثم تخلل احلفل كلمة اخلريجني 
ال���ط���ال���ب���ة ندى  األ���ق���ت���ه���ا  وال����ت����ي 
مرا�سم  ب��داأت  ثم  ومن  ال�سيباين، 
اأجواء  يف  التخرج  �سهادات  توزيع 

واأ������س�����اف: ون���ح���ن ن���ق���دم ه�����وؤلء 
اخل������ري������ج������ني ل�����ي�����ك�����ون�����وا ق�������ادة 
ف����اإن����ن����ا ع���ل���ى ثقة  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
القيادة  م�������س���وؤول���ي���ة  ب��ت��ح��م��ل��ه��م 
ونتعهد  الأك�����م�����ل،  ال����وج����ه  ع���ل���ى 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  ب��ا���س��ت��م��رار 
اأف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  يف  الإم��������ارات،  يف 
امل��ع��اي��ري واخل����ربات ال��ع��امل��ي��ة، من 
ال��ن��اح��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة والداري������ة، 
وتوفري بيئة مالئمة لطلبتنا، كي 

م����ن خ���الل���ه���ا ال����ط����الب وذوي���ه���م 
الأمريكية  اجلامعة  من  بالتخرج 
املبادرة  على  واأث��ن��ى  الإم�����ارات،  يف 
الكرمية باإقامة الحتفال يف مقر 

دبي".  2020 "اإك�سبو 
ك��م��ا األ��ق��ى ال��دك��ت��ور اأح��م��د نا�سر 
ال��ري�����س��ي، ك��ل��م��ة اجل��ام��ع��ة اأع���رب 
واعتزازه  فخره  ع��ن  خاللها  م��ن 
الثالث من اخلريجني  بالدفعات 
واخلريجات، الذين اأنهوا م�سارهم 

وم���ث���اب���رة وحت�����ٍد واإ������س�����راٍر على 
ال���ه���دف م���ن خ���الل التميز  ب��ل��وغ 
وال��ت��ف��وق الأك����ادمي����ي م���ن جانب 
اإي��اه��م بقادة  اخل��ري��ج��ني، وا���س��ف��اً 
ب�سعار  مت�سكوا  ال��ذي��ن  امل�ستقبل، 
م�ستحيل"،  ���س��يء  "ل  اجل��ام��ع��ة 
وهو ذات ال�سعار الذي ترفعه دولة 
الإمارات العربية دوماً، حتى بلغت 
خمتلف  يف  والتميز  ال��ن��ج��اح  قمة 

املجالت.

مفعمة بالبهجة وال�سرور و�سعادة 
ل متناهية من اخلريجني وذويهم، 
جاء  ال��ت��ت��وي��ج  ه����ذا  واأن  خ��ا���س��ة 
�سنوات  لتزامن  �سعبة  ف��رتة  بعد 
درا�ستهم، مع جائحة كورونا، لكن 
ف�سل  ا�ستطاعت  اجل��ام��ع��ة  ادارة 
تكاتف اجلميع تذليل كل ال�سعاب 
اجلميع  واجهت  التي  والتحديات 
من طلبة ومدر�سني واأولياء اأمور 
�ساهمت  وال��ت��ي  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 

••  دبي-الفجر:

ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة وح�����س��ور 
وزير  نهيان   اآل  بن مبارك  نهيان 
الت�سامح والتعاي�ص، املفو�ص العام 
نظمت  دب������ي،   2020 لإك�������س���ب���و 
الإمارات،  يف  الأمريكية  اجلامعة 
ح���ف���ل ت���خ���رج ث�����الث دف����ع����ات من 
�ساحة  يف  وذل��ك  اجلامعة،  ط��الب 
دبي"،   2020 ب�"اإك�سبو  اليوبيل 
وبح�سور معايل حممد �سالح بن 
الأعلى  الرئي�ص  ال��درم��ك��ي،  ب���دوة 
اأحمد  الدكتور  واللواء  للجامعة، 
املنظمة  رئ��ي�����ص  ال��ري�����س��ي  ن��ا���س��ر 
اجلنائية  ل���ل�������س���رط���ة  ال����دول����ي����ة 
وزارة  ع��ام  مفت�ص  "الإنرتبول"، 
اأمناء  جمل�ص  ورئي�ص  الداخلية، 
الدكتور مثنى  اجلامعة، والأ�ستاذ 
اجلامعة  رئي�ص  ع��ب��دال��رازق  غني 
واأع�ساء  الإم����ارات،  يف  الأمريكية 
والداري�����ة،  الك��ادمي��ي��ة  الهيئتني 

واخلريجني وعائالتهم.
بداأ احلفل بعزف ال�سالم الوطني 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة 
نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  كلمة  ت���اله 
األقاها  التي  نهيان  اآل  مبارك  بن 
اأم����ام ح�����س��ور ح��ف��ل ال��ت��خ��رج، هناأ 

موؤكداً  والنجاح"،  التميز  يبلغوا 
مع  بتعاونها  فخورة  اجلامعة  اأن 
لإق��ام��ة هذا  دب��ي،   2020 اإك�سبو 

احلدث يف �ساحة اليوبيل.
تكرمي  اح���ت���ف���ال���ي���ة  واخ����ُت����ت����م����ت 
ال��دف��ع��ات ال���ث���الث، ب��اإق��ام��ة حفل 
للخريجني،  كمكافاأة  غنائي،  فني 
ب��ال��ت��ع��اون مع  اجل��ام��ع��ة   نظمتها 
2020، حيث �سهدت  اإك�سبو دبي 
البهجة  واأدخ���ل���ت  رائ���ع���ة،  اأج������واًء 
الطالب  ق���ل���وب  ع��ل��ى  وال�������س���رور 
وذوي���ه���م، وك��اف��ة احل�����س��ور، وكان 
الفنان  مب�ساركة  الغنائي  احلفل 
اأ����س���ي���ل،  ج�����ي  دي  وامل���و����س���ي���ق���ي 
عفروتو،  امل�����س��ري  ال���راب  ومغني 
اخلريجني  حما�ص  األ��ه��ب��ا  ال��ل��ذان 
معهما  وت��ف��اع��ل��وا  واخل���ري���ج���ات، 

طوال احلفل.
الأم�سية  على  اخلريجون  واأث��ن��ى 
فخرهم  ع����ن  م���ع���رب���ني  ال���ف���ن���ي���ة، 
الأمريكية  للجامعة  بانت�سابهم 
كل  لهم  التي قدمت  الإم����ارات  يف 
ال���دع���م ل��ب��ل��وغ ق��م��ة ال��ت��م��ي��ز، ومل 
ومعنويا،  نف�سيا  دعمهم  تتجاهل 
�سارت  ل���ذل���ك  ب���ال���رتف���ي���ه،  ح��ت��ى 
جامعة كاملة متكاملة وا�ستثنائية 

يف كل �سيء.

جمل�ش الفكر واملعرفة ي�ست�سيف مكتبة زايد املركزية
•• العني-الفجر:

ا���س��ت�����س��اف جم��ل�����ص ���س��م��ا حممد 
الت�سال  "فريق  وامل��ع��رف��ة  للفكر 
املركزية  زاي����د  مبكتبة  امل��وؤ���س�����س��ي 
بدائرة  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع��ة 

الثقافة وال�سياحة اأبو ظبي" 
حيث ا�ستهدف احلوار الفرتا�سي 
املكتبة  "خدمات  مل��و���س��وع   ط���رح 
البيانات" قامت  وقواعد  الرقمية 
الكندي  م��ن��ى  الأ����س���ت���اذة  ب��ع��ر���س��ه 
والأ�ستاذ ح�سني اجلنيبي والأ�ستاذ 
را����س���د ع��ب��د ال��رح��م��ن م���ن مكتبة 
ال��ع��ني بح�سور  امل��رك��زي��ة يف  زاي���د 
بن  حم��م��د  ب��ن��ت  �سما  د.  ال�سيخة 

خالد اآل نهيان 
واف��ت��ت��ح��ت ال�����س��ي��خ��ة ���س��م��ا احل���وار 
اأعتربه  ال��ي��وم   : فيها  ج��اء  بكلمة 
امل��ت��م��ي��زة يف جمل�ص  الأي�������ام  م���ن 
���س��م��ا حم���م���د ل��ل��ف��ك��ر وامل���ع���رف���ة؛ 
اأهم كيان  �سنتحدث فيه عن  لأننا 

العامة  املكتبات  ع��ن  حت��دث��ت  كما 
قلعة  بو�سفها  زاي���د  مكتبة  م��ث��ل 
م��ع��رف��ة م��ث��ل ال��ق��ل��ب ال����ذي ي�سخ 
اجل�سد؛  زاوي������ا  ك���اف���ة  يف  احل���ي���اة 
لتمنحه املعرفة والثقافة والفنون 
التي ينب�ص بها املجتمع؛ فالفنون 
والإب���داع���ات، ن��ت��اج ع��ق��ول �سافرت 
برحلتها الأوىل عرب عامل الكتب، 
م�سبعة  ال����رح����ل����ة  م�����ن  وع����������ادت 
املجالت  بكافة  والإب���داع  بال�سغف 

والفنون واملعرفة. 
وا������س�����ت�����ط�����ردت ح��������ول ال����ت����ط����ور 
التكنولوجي الكبري والتحول نحو 
�ساهم  والذي  الإلكرتونية،  الكتب 
املكتبة بريقها؛ لأنها  باأن ل تفقد 
للكتب،  خمزنا  اأنها  فكرة  تتجاوز 
ف��ه��ي م�����س��ن��ع��ا ل��ل��ف��ن��ون والإب������داع 
املجالت  ت��ت��ن��وع  ف��ي��م��ا   ، وال�����س��غ��ف 
املفهوم  املكتبة  ب��ه��ا  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 
تظل  يجعلها  مم��ا  لها،  التقليدي 
على  وحمافظة   ، باحلياة  مفعمة 

فكري وثقايف اأعتربه دائما امل�سنع 
احلقيقي للعقول امل�سكونة باملعرفة 

وهو )املكتبة( . 
قلعة  زاي��د متثل  مكتبة  واأ���س��اف��ت 
اإم���ارات���ي���ة مت��ن��ح احلياة  م��ع��رف��ي��ة 
الثقافية يف الإمارات، وحراكا يفتح 
الباحثة  للعقول  متعددة  جم��الت 
مبقولة  وا�ست�سهدت  املعرفة،  عن 
"املكتبة  م��اجن��وي��ل  ال��ربت��و  كتبها 
لي�ست مكاًنا للرتتيب اأو للفو�سى 
الفر�ص"   ع��امل  اإن��ه��ا  ب��ل  وح�سب؛ 
الأهم  الفر�سة  اأم��ام  ت�سعنا  حيث 
يف حياة الإن�سان وفر�سة للمعرفة. 
امل��ك��ت��ب��ة ل ترتا�ص  واأ����س���اف���ت  يف 
الكتب على الأرف��ف، بل هي عقول 
لت�ستقبله  ق���ارئ؛  بانتظار  جتل�ص 
ب�سغف وتفتح له طاقة نور وتبني 
ح��������وارا م����ع ع���ق���ل���ه ال���ب���اح���ث عن 
ع��ن عقله ق�سرة  ل��رتف��ع  امل��ع��رف��ة؛ 
اجلهل ، وتفتح مداركه على العلم 

والفكر واملعرفة.

بالأرفف  ال�����س��اك��ن��ة  ال��ع��ق��ول  ت��ل��ك 
املمتدة بعمقها، متوهجة باحلراك 

الثقايف بكافة األوانه.
مكتبة  اإن   : ب��ق��ول��ه��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
الثقايف  ل��ل��ح��راك  من���وذج���ا  زاي�����د 
املفهوم  جت���اوزت  فقد   ، وال��ف��ك��ري 
التقليدي للمكتبة ، فهم ي�سريون 
التكنولوجي  الت�سارع  خطى  على 
ويفتحون   ، واحل���داث���ة  وال��ت��ط��ور 
املعرفة  ع��امل  على  جديدة  طاقات 
�سعادتها  ع���ن  م��ع��رب��ة  وال��ث��ق��اف��ة، 
با�ست�سافة الفريق معتربة اجلل�سة 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف جمل�ص  احل���واري���ة 
الفكر واملعرفة مثمنة جهودهم يف 

خدمة الثقافة واملعرفة . 
عر�سا  ال���ث���ق���ايف  احل������وار  وت��خ��ل��ل 
تو�سيحيا قدم فيه الأ�ستاذ ح�سني 
ل��ربام��ج مكتبة  اجل��ن��ي��ب��ي ع��ر���س��ا 
ف��ي��م��ا قدمت   ، واأن�����س��ط��ت��ه��ا  زاي�����د 
ال���ك���ن���دي عر�سا  م��ن��ى  الأ�����س����ت����اذة 
وكيفية  الرقمية  املكتبة  خلدمات 

وال�ستفادة  والت�سجيل  ال�ستعارة 
تكنولوجيا  املتطورة  من خدماتها 
لالأ�ستاذ  بحديث  العر�ص  واختتم 
اأثنى  وال���ذي  الرحمن  عبد  را���س��د 
مكتبة  بني  امل�سرتك  التعاون  على 

ال�سيخ  وم��وؤ���س�����س��ات  ب��ال��ع��ني  زاي����د 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
كافة  بتقدمي  مرحبا  والتعليمية 
الثقافة  ب��ه��دف خ��دم��ة  اخل��دم��ات 

ودعم اأجيال الوطن .

يف حما�سرة نظمتها يف جمل�ض عود الطاير  باأم القيوين  
وزارة �سوؤون املجل�ش الوطني تعزز الوعي باأهمية الدعم املجتمعي لنتخابات املجل�ش 

•• اأم القيوين-الفجر: 

املحا�سرة  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  نظمت 
عنوان  حت��ت  الأح��ي��اء  جمال�ص  م��ن  اخلام�سة  ال����دورة  م��ن  )الأوىل( 
"دعم املجتمع املدين لنتخابات املجل�ص الوطني الحتادي"، وذلك يف 
"جمل�ص عود الطاير" يف اإمارة اأم القيوين.  وت�سمنت املحا�سرة التي 
قدمها �سعادة امل�ست�سار الدكتور زايد ال�سام�سي- رئي�ص مركز الإمارات 
وكيل  ع��دي  ب��ن  �سامي  �سعادة  وح�سرها  الإن�����س��ان-  حقوق  ل��درا���س��ات 
املجل�ص  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  يف  امل�ساندة  للخدمات  امل�ساعد  ال��وزارة 
الوطني الحتادي، حمورين رئي�سني: �سلط اأولهما ال�سوء على الدور 
ثانيهما  ركز  بينما  الوطني الحت��ادي،  للمجل�ص  والت�سريعي  الرقابي 

على اأهمية امل�ساركة يف انتخابات املجل�ص الوطني الحتادي، من خالل 
الوطني  املجل�ص  انتخابات  يف  الفاعلة  امل�ساركة  اأهمية  على  التاأكيد 
الحتادي، والدور الرئي�ص لهذه امل�ساركة يف موا�سلة النجاحات التي 
يحققها العمل الربملاين يف دولة الإمارات. وبني ال�سام�سي اأن املجل�ص 
1972 لعب دوراً مهماً يف  الوطني الحت��ادي والذي تاأ�س�ص يف العام 
نه�سة دولة الإمارات من خالل اجلهود التي بذلها اأع�ساوؤه منذ اأوىل 
جل�ساته وحتى اليوم، واأ�سبح من�سة ملناق�سة القوانني الحتادية ورفع 
ال�سام�سي:  وق��ال  القرار.  �سناع  اإىل  واحتياجاتهم  املواطنني  ق�سايا 
وظيفتني  الإم���ارات���ي  الت�سريع  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  "للمجل�ص 
"م�سروعات  مناق�سة  يف  وتتمثل  ت�سريعية  وظيفة  وهما  رئي�سيتني 
التعديالت الد�ستورية" و "م�سروعات القوانني الحتادية" و"م�سروع 

واإب���داء  اخلتامية"  ح�ساباتها  وم�����س��روع��ات  للدولة  العامة  امليزانية 
وتتمثل  رقابية  ووظيفة  الدولية"،  والتفاقيات  "املعاهدات  يف  ال��راأي 
من خالل اأدوات حمددة وهي طرح مو�سوعات عامة للمناق�سة ورفع 
احلكومة".  ملمثلي  الأ�سئلة  وتوجيه  للحكومة،  ب�ساأنها  التو�سيات 
فيما اأو�سح ال�سام�سي خالل ا�ستعرا�سه للمحور الثاين اأهمية تعزيز 
الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية لأفراد املجتمع الإماراتي، 
املقبلة،  النتخابات  يف  الفاعلة  م�ساركتهم  يدعم  ومب��ا  بها  والرت��ق��اء 
تتعلق  التي  القرار  م�ساهمتهم يف عملية �سنع  ب��دوره من  يعزز  ومبا 
القيام  لهم  يت�سنى  وحتى  واحتياجاتهم،  ومتطلباتهم  بطموحاتهم 
بواجباتهم الوطنية املناطة بهم وامل�ساركة يف م�سرية التطور والزدهار 

التي ت�سهدها دولة الإمارات يف جميع املجالت.

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اعالن بالن�شر
2021/2240

املنذرة:�سركة البحرية الوطنية للتاأمني - فرع دبي ، بوكالة املحامي/عبداهلل العوي�ص
املنذر اليها:�سركة بروك�ص للتجارة العامة ذ.م.م

امل��و���س��وع:مب��وج��ب ت��ع��ام��الت ت��اأم��ي��ن��ي��ة ب��ني امل���ن���ذرة وامل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ع��ل��ى اث��ره��ا ت��ر���س��د ب��ذم��ة امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا مبلغ 
)104.649.82( درهم مائة واربعة الف و�ستمائة وت�سعة واربعون درهم واثنان وثمانون فل�سا ، والذي مت تاكيده 
اليها ب�سحة  املنذر  2019/12/22 واملمهور بخامت  امل��وؤرخ  تاأكيد الر�سيد  املنذر اليها مبوجب خطاب  من قبل 
كان  وملا  التاأمني  باعمال  قيامها  نتيجة  الر�سيد  تاأكيد  وبر�سالة  احل�ساب  بك�سف  ال��واردة  املبلغ  وب�سحة  الر�سيد 
الثابت ان املنذر اليها منذ تاريخ ر�سالة ثبوت املديونية وتاأكيد الر�سيد مل تلتزم مباهو متوجب بذمتها حول �سداد 
املبلغ ، وحيث ان كافة حماولت املنذرة باءت بالف�سل نحو ت�سوية المر مع املنذر اليها و�سداد املبلغ وملا كان دين 
املنذرة ثابت بالكتابة ومعني املقدار وخال الداء ح�سب ك�سف احل�ساب ور�سالة تاأكيد الر�سيد مبا يكون حقها موؤيد 
بامل�ستندات الداعمة ، وعليه فاملنذرة تنبه على املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبلغ املطالب به حتى لت�سطر املنذرة اىل 
اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة حيال املنذر اليها وذلك خالل 5 ايام من تاريخ ا�ستالمها النذار - لذا فاملنذرة 
تنبه على املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبلغ امل�ستحق بقيمة اجمالية 104.649.82 درهم مائة واربعة الف و�ستمائة 
وت�سعة واربعون درهم واثنان وثمانون فل�سا - مبوعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ العالن وال �ستتخذ كافة الجراءات 

القانونية الالزمة �سد املنذر اليها مع حتميلها كافة الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 70021
اعالن بالن�شر

رقم 2022/33638
املنذر:موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر

املنذر اليه:خمبز �سيد حليم زاده
بقيمة  الج��رة  متاخرات  ودف��ع  ب��الخ��الء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
اق�ساها  م��دة  خ��الل   ، دره��م  ال��ف  وخم�سون  مئة  دره��م   150.000
ثالثون يوم تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية مع الزامكم ب�سداد املتاخرات والر�سوم وامل�سروفات 

واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
ترغب �سركة جيت�ص اأي اند ا�ص لل�سناعات ذ،م.م  - رخ�سة �سناعية رقم 665024 
�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية دبي ، الكائنة يف القوز - دبي - �ص.ب:12973 
دبي ، ا.ع.م - يف العالن عن القرار ال�سادر يف اجتماع جمل�ص الدارة املوؤرخ 12 

يناير 2022 ب�ساأن اغالق وحل �سركة جيت�ص اأي اند ا�ص لل�سناعات ذ.م.م.
اأي �سخ�ص لديه مطالبة يف مواجهة ال�سركة عليه تقدمي مطالباته املرت�سدة 

خالل 45 يوما باخطار مر�سل بالربيد امل�سجل او مراجعة:
ال�سيد/�سوريندرا ماني�سانكري جو�سي

ا�سم ال�سركة/�سوريندرا ماني�سانكري جو�سي )حما�سبون قانونيون(
�ص.ب:21708

smjauditing@gmail.com:بريد الكرتوين
لتقبل املطالبات امل�ستلمة بعد فرتة الخطار 45 يوما.

اخطار ت�شفية
العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 70021

ترغب �سركة جيت�ص اأي اند ا�ص للتجارة ذ،م.م  - �سجل جتاري رقم 234316 �سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية دبي ، الكائنة يف القوز - دبي - �ص.ب:12973 دبي 
، ا.ع.م - يف العالن عن القرار ال�سادر يف اجتماع جمل�ص الدارة املوؤرخ 12 يناير 

2022 ب�ساأن اغالق وحل �سركة جيت�ص اأي اند ا�ص للتجارة ذ.م.م.
اأي �سخ�ص لديه مطالبة يف مواجهة ال�سركة عليه تقدمي مطالباته املرت�سدة 

خالل 45 يوما باخطار مر�سل بالربيد امل�سجل او مراجعة:
ال�سيد/�سوريندرا ماني�سانكري جو�سي

ا�سم ال�سركة/�سوريندرا ماني�سانكري جو�سي )حما�سبون قانونيون(
�ص.ب:21708

smjauditing@gmail.com:بريد الكرتوين
لتقبل املطالبات امل�ستلمة بعد فرتة الخطار 45 يوما.

اخطار ت�شفية
70021
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

زار معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
، جناح اليابان يف معر�ص "اإك�سبو 2020 دبي"، حيث اطلع معاليه على البتكارات 
والتنقل  البناء  اأ�سكال  يف  ال�ستدامة  ونظام  امل�ستقبل"،  "مدن  كتجربة  املعرو�سة 
الذكي، واجلهود اليابانية يف الهند�سة املعمارية امل�ستدامة ومعدات الأنظمة ال�سديقة 
للبيئة. والتقى معاليه مع �سعادة اأكيو اإي�سوماتا، �سفري اليابان لدى الدولة، حيث 
ا�ستمع اإىل �سرح حول اأبرز التقنيات املتطّورة، يف اإطار روؤية "طوكيو 2025" التي 
تواكب مفاهيم ال�ستدامة، كما ناق�ص فر�ص وجمالت التعاون يف جمايل ال�سناعة 

والتكنولوجيا. واأ�ساد اجلانبان بالعالقات الوثيقة بني البلدين ال�سديقني، وناق�سا 
اإمكانيات وفر�ص التعاون يف القطاعات ال�سناعية امل�ستقبلية وذات الأولوية، وكذلك 

قطاعات الف�ساء والتكنولوجيا املتقدمة والطاقة والبرتوكيماويات.
وقّدم القائمون على اجلناح الذي يقام حتت �سعار "حيث تلتقي الأفكار"، �سرحاً ملا 
توليه اليابان من اأهمية للتعاون وال�سراكات الدولية، خا�سًة واأن اليابان �ست�ست�سيف 

معر�ص اإك�سبو 2025 يف مدينة اأو�ساكا.
الذكاء  وا�ستخدامات  الفرتا�سي  الواقع  جت��ارب  بع�ص  على  كذلك  معاليه  واطلع 
ت�سورات  تطوير  على  واأث��ره��ا  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  وتطبيقات  ال�سطناعي 

م�ستقبلية للمدن الذكية.

•• دبي -وام:

ال�سحة  ل�"حملة  اأف�سل عر�ص ب�سري  الإم��ارات جائزة  نال طالب 
النف�سية والجتماعية لكبار ال�سن" يف ختام اأعمال جمل�ص ال�سحة 
اخلليجي ملبادرة "هيلثكون" التي ا�ستمرت ثالثة اأيام يف دبي �سمن 
لدول  العامة  الأم��ان��ة  بجناح  وذل��ك  دب��ي   2020 اإك�سبو  م��ب��ادرات 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
الأيام  خ��الل  العربية  اخلليج  دول  م��ن  ال��ط��الب  جميع  عكف  فقد 
املا�سية على اخلروج باأفكار اإبداعية للحمالت الثالث املقررة �سابقا 
وحملة  ال�سن  لكبار  والجتماعية  النف�سية  ال�سحة  حملة   : وه��ي 
فريق  ف��از  فيما  امل��خ��درات.  وحملة  الإلكرتونية  ال�سجائر  خطورة 
ال�سلوك  لتغيري  اإبداعية  اأف�سل فكرة  �سلطنة عمان بجائزة  طالب 

فاز  " يف حني  ال�سن  لكبار  النف�سية والجتماعية  ال�سحة  ل�"حملة 
فريق طالب اململكة العربية ال�سعودية بجائزة اأف�سل جودة املحتوى 
ل�"حملة املخدرات" وفريق طالب قطر بجائزة اأف�سل فكرة اإبداعية 
الكويت  ط��الب  وف��ري��ق  الإلكرتونية"  ال�سجائر  خ��ط��ورة  ل�"حملة 
بجائزة روح الفريق ل�"حملة املخدرات" يف حني فاز بجائزة هيلثكون 
الرئي�سية يف مو�سمه الأول طالب مملكة البحرين ل� "حملة خطورة 

ال�سجائر الإلكرتونية".
و مت ت�سليم اجلوائز للطالب الفائزين من قبل الدكتور حممد بن 
التنفيذية  الهيئة  ع�سو  العامة  ال�سحة  اإدارة  مدير  ثاين  اآل  حمد 
املجل�ص  ع��ام  م��دي��ر  ال��دخ��ي��ل  و�سليمان  اخلليجي  ال�سحة  ملجل�ص 
اإدارة التموين ع�سو الهيئة التنفيذية  اأ�سعد اجل�سعم مدير  ونايف 

للمجل�ص.

جناح اإريرتيا ي�سم م�سجد اخللفاء الرا�سدين وكاتدرائية مع ق�سر اإيطايل اأثري يف اأك�سبو 2020   

ال�����س��خ��م��ة، وت�����س��ل��ط ال�����س��وء على 
القت�ساد  نحو  التحرك  اأن  كيفية 
الأخ�سر الذي يحمي �سبل العي�ص 
مع  القادمة،  لالأجيال  اإريرتيا  يف 
اإمكاناتها  عن  واقعية  �سورة  ر�سم 
اأجل  ال�ساملة من  �سعوبها  وثقافة 
ال�سمود  على  ق���ادرة  متحدة  اأم���ة 

اأمام التحديات
حتاول اإريرتيا من خالل جناحها 
امل�ستقبلية  روؤي���ت���ه���ا  ت��ع��ر���ص  اأن 

تعامدت  ح���ي���ث  ال���ب���ن���اء  ب�������س���ورة 
ير�سخ  مما  عك�سي  ب�سكل  الأعمدة 
اللبنة  ال��ق��وال��ب  ���س��ورة  العقل  يف 
امل�����س��ن��وع��ة م���ن ال����س���م���ن���ت، وقد 
والذهبي  الخ�سر  اللونني  غلب 
ال�سلبة  اأم��ا  املجوفة،  اجل���دران  يف 
الذهبي  ب�����ني  األ�����وان�����ه�����ا  ف���ك���ان���ت 
والأ���س��ف��ر والأخ�����س��ر اأم���ا اجلدار 
امل���ال����س���ق ل��ل��ج��ان��ب الأمي�������ن من 
اجل���ن���اح ال�����ذي ي���ق���رتب م���ن علم 

الأكرب  التحدي  وه��و  القت�سادي 
خلطتها ال�سرتاتيجية، وتت�سمن 
و�سائل التنقل مبا بها من عنا�سر 
واملطارات  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ط��رق  اإىل 
وال�سكك احلديدية واملوانئ، ولكن 
العامل  هو  النقل  �سبكة  دور  يظل 
الأماكن  ي��رب��ط  ال���ذي  ال��رئ��ي�����س��ي، 
التاريخية  ال�سلة  ذات  وامل�����س��ارات 
فالطرق  ب����ال����ع����امل،  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
التنمية  يف  ق��ي��م��ة  اأداة  ت��ك��ون  ق���د 

مفرغة  ح���ل���ق���ات  م�����ن  م�������س���ن���وع 
مما  ق���وال���ب،  ب�سكل  وم��ر���س��و���س��ة 
ي��ج��ع��ل اجل�����دار ���س��ف��اف ي��ظ��ه��ر ما 
ت��ك��ون اخلامات  اأن  واأه��ت��م  خ��ل��ف��ه، 
ويكون  الإري���������رتي  ال�������رتاث  م����ن 
�سبه البالد وما بها من ممار�سات 
اجلدران  جتليد  مت  كما  طبيعية، 
باأعمدة من اخلامات الطبيعية يف 
يج�سد  مما  متاماً  متال�سق  �سكل 
الوحدة والت�سامن، وقد تال�سقت 

ق�ساياها  لآع����م  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  يف 
والتحديات التى تقف حائل بينها 
يف  تواجهها  حيث  التنمية،  وب��ني 
واحداً  يعد  وال���ذي  التنقل  جم��ال 
املجتمع  التى تهم  املو�سوعات  من 
املو�سوعات  م���ن  وواح�����د  ال�����دويل 
 ،  2020 اأك�سبو  ب��روؤي��ة  الفرعية 
فالتنقل هو الركيزة الوحيدة التي 
ت�سعى اإريرتيا لتنفيذها على اأ�سا�ص 
النمو  حت��ق��ق  ال��ت��ى  الو�سيلة  اأن��ه��ا 

ال���دول���ة ال����ذي ي��اأخ��ذ اجل����دار من 
الوانه الأحمر والأخ�سر والأزرق.

اجلمهور  اإري����رتي����ا  ج���ن���اح  ودع�����ى 
الفر�ص  ع���ر����ص  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
الأفريقية  الدولة  هذه  يف  املتاحة 
القرن  الناب�سة باحلياة خا�سة يف 
الأف��ري��ق��ي، كما ت��دع��و ال���زوار اإىل 
لهذه  الطبيعي  ال��ت��ن��وع  م�����س��اه��دة 
العرقيات،واأنها  م��ت��ع��ددة  ال��دول��ة 
النباتات  م����ن  ال���ع���دي���د  م����وط����ن 

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

اإريرتيا لنف�سها من خالل  روجت 
 2020 اأك�سبو  يف  جناحها  وج��ود 
اأنها  ومب��ن��ط��ق��ة ال���س��ت��دام��ة ع��ل��ى 
وامل�سار  عاملي  اإن�ساين  تراث  تعترب 
القدمي للخروج من قارة اأفريقيا، 
الجلنوبية  ال��ب��واب��ة  اأن���ه���ا  وع��ل��ى 
لإبراز  بالإ�سافة  للقارة،  ال�سرقية 
���س��ع��اره��ا ال����دال ع��ل��ى اأن��ه��ا تبحث 
ع��ن اآف���اق ج��دي��دة يف جم��ال تنقل 
كما  الأجيال،  الثقايف بني  ال��رتاث 
ت�سلط ال�سوء على اأنها اأر�ص تعمل 
على تطوير اإمكانات تنقل جديدة 
اقت�سادي وفر�ص مذهلة  مع منو 
متما�سيا مع البنية التحتية واآليات 
وت�ستهر  امل�ستثمرين،  ا�ستقطاب 
اإري������رتي������ا مب���ن���اظ���ره���ا اخل���الب���ة 
النقية وعمارة عا�سمتها  ومياهها 
الرائعة كما ورد يف التعريف املدون 

على لوحة الرتحيب بالزوار.
اأه���ت���م م�����س��م��م ج��ن��اح اإري����رتي����ا يف 
وج����وه  ب����اب����راز   2020 اأك�������س���ب���و 
�سورة،  اأبهة  يف  واملواطنة  املواطن 
الت�سميم اخلارجي،  اإط��ار  ه��ذا يف 
اأم���ا م��ع ب��داي��ة رح��ل��ة ال��زائ��ر التى 
ت��ب��داأ م��ع م��دخ��ل يطل على جدار 

وال�سياحة،  والثقافية  ال��ت��ج��اري��ة 
ولكن يجب اأن تكون اآمنة وجمهزة 
وقائمة  اإليها،  وب�سهولة  بالكامل 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل امل�������س���ت���دام، وه����و ما 
من  حتقيقه  ع��ل��ى  اإري���رتي���ا  تعمل 
والتعاون  الب�سرية  كوادرها  خالل 
ال����دول ذات اخل����ربات يف هذا  م��ع 

القطاع الهام.
وتروج اإريرتيا من خالل جناحها 
ل���س��ت��ق��ط��اب وج����ذب ال�����س��ي��اح اإىل 
احلقيقة  يف  والط�����الع  اأرا���س��ي��ه��ا 
امل�ساهدة،  الفرتا�سية  عن  بعيداً 
ح��ي��ث ت��ع��ر���ص من����اذج م���ن املعامل 
على  وال��دال��ة  وال���رتاث  ال�سياحية 
ي�سم  فاجلناح  وال��ت��اري��خ،  الثقافة 
منها  م���ه���م���ة،  ت���اري���خ���ي���ة  م���ع���امل 
حتول  ال��ذي  ال�ستعماري  الق�سر 
والكاتدرائية  وط��ن��ي،  متحف  اإىل 
لومباردي،  ط����راز  ع��ل��ى  امل�����س��ي��دة 
مرمي،  ان��دا  الكاثولكية  والكني�سة 
وم�سجد اخللفاء الرا�سدين امل�سيد 
م���ن ال����رخ����ام واحل���ج���ر اجل����ربي، 
الديانات  ب���ني  اإري����رتي����ا  ل��ت��ج��م��ع 
للر�سائل  تنتمي  عمارة  يف  الثالث 
اأن����ه����ا تدعو  وت�������س���ري  ال�������س���م���اوي���ة 
لل�سالم والتعاون مع جميع الدول 

امل�ساركة يف اأك�سبو 

كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية يف جامعة الإمارات  تتطلع اإىل تقدمي برامج تواكب التحول الرقمي
•• العني -الفجر

الإن�سانية  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ُت���ع���ّد    
الإمارات  جامعة  يف  والجتماعية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، م���ن ب���ني اأكرب 
الكليات على م�ستوى اجلامعة الأم 
اجلامعات  الأخرى  م�ستوى  وعلى 
يف الدولة حيث يبلغ عدد طالبها 

حوايل 3500 طالب وطالبة.
وق�������ال ع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة ال���دك���ت���ور 
ع��دد من  "لدينا  ال��ن��اب��ودة:  ح�سن 
واخلدمات  الأك��ادمي��ي��ة  ال���ربام���ج 
املميزة للطلبة ولأع�ساء الهيئتني 
ولكوننا  والإداري��������ة،  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
نعمل يف جامعة الإمارات "جامعة 

وغريها من الفعاليات املتنوعة".
النابودة  ح�����س��ن  ال���دك���ت���ور  ول���ف���ت 
الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل 
من  العديد  حّققت  والجتماعية 
الإجن������ازات امل��ث��م��رة وال��ت��ي تخدم 
التدري�ص  هيئة  واأع�����س��اء  الطلبة 
والباحثني، وخ�سو�ساً فيما يتعلق 
والتدريب  ال���ط���الب���ي  ب���ال���ت���ب���ادل 
الأبحاث  وجم��ال  للطلبة  امليداين 
م��ع موؤ�س�سات  الخ���رتاع  وب����راءات 
اخلارجية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال����دول����ة 
وم��ن��ه��ا: ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ات مثل 
توقيع اتفاقية مع متحف اللوفر، 
�سحيفة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  و 
قامت  ك���م���ا    . ال����ي����وم  الإم�����������ارات 

والآداب،  ال��ل��غ��ات  ق�����س��م  واآداب����ه����ا، 
ق�سم  وال�سياحة،  ال���رتاث  وق�����س��م  
اجلغرافيا وال�ستدامة احل�سرية، 
وق�سم  امل��ع��رف��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  و ق�سم 
الإبداعية،  وال�����س��ن��اع��ات  الإع����الم 
وق�سم  واملجتمع،  احلكومة  وق�سم 
ج�����ودة احل���ي���اة.  وك���م���ا ل����دى كلية 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
قوي  ت���اأث���ري  وذات  مم���ي���ز،  ط���اب���ع 
والتبادلت  ال�����س��راك��ات  جم���ال  يف 
الأكادميية حملياً ودولياً. واأ�ساف 
باإقامة  الكلية  تتميز  "كما  قائاًل: 
تاأثري عايل  اأن�سطة وفعاليات ذات 
وحيوي، واملرتبطة يف خدمة فئات 
الكلية  تنفرد  حيث  كافة،  املجتمع 

العلوم  ك��ل��ي��ة  ف��������اإّن  امل�ستقبل" 
الإن�������س���ان���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة على 
ا�ستعداد تام لتقدمي كافة الربامج 
لطلبة  اجل������دي������دة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
الدرا�سات  وطلبة  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
امل�ساريع  نحت�سن  اأننا  كما  العليا، 
امل���م���ي���زة ون���ق���دم كافة  ال��ط��الب��ي��ة 
م�ستوى  م��ن  ل��ل��رف��ع  الت�سهيالت 
ل�سيما  العلمي  ال��ب��ح��ث  اإن��ت��اج��ي��ة 
برامج  تقدمي  على  مقبلني  واإن��ن��ا 
ت��واك��ب ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وحتقق 
جودة احلياة املالئمة لبيئة العمل 
ح�سن  الدكتور  واأ�سار  الكلية".  يف 
اأق�سام  الكلية ت�سم ثمانية  اأن  اإىل 
اللغة  العربية  ق�سم   : وه��يَّ علمية 

املجتمعية  امل���و����س���وع���ات  ب���ط���رح 
بناء  منتدى  وم��ن��ه��ا:  وال�سيا�سية 
اجلامعة،  لطلبة  ال�سيا�سي  الوعي 
وهو حدث �سنوي ينعقد بالتعاون 
ل�سوؤون  الدولة  ووزارة  الكلية  بني 
امل���ج���ل�������ص ال����وط����ن����ي الحت����������ادي، 
الإماراتية  ال���ع���الق���ات  وم��ن��ت��دى 
العالقات  وم��ن��ت��دى  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
التعاون  ال�سينية مع دول جمل�ص 
اخلليجي، ومنتدى الت�سامح الذي 
يعر�ص اإجنازات دولة الإمارات مع 
الدول والثقافات الأخرى ويخت�ص 
التعاي�ص  ع��ل��ى  ال�����س��وء  بت�سليط 
وامل���������س����اواة وت����راب����ط ال�����س��ع��وب يف 
القراءة  �سهر  وفعاليات  الإم��ارات. 

الدكتور  واختتم  ال�سرتاتيجية". 
بالقول:  ت�سريحه  النابودة  ح�سن 
الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية  "تتطلع 
ال�ستمرار  اإىل  والج���ت���م���اع���ي���ة 
امللمو�سة  الإجن��������ازات  حت��ق��ي��ق  يف 
والتعلم،  ال��ت��دري�����ص  جم����الت  يف 
والبحث العلمي والبتكار، وخدمة 
وف�����ق اخلطط  وذل������ك  امل���ج���ت���م���ع، 
التي  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية 
الأه���������داف  حت���ق���ي���ق  اإىل  ت����ه����دف 
امل���وؤ����س�������س���ي���ة جل���ام���ع���ة الإم���������ارات 
الكلية  ف��ل��دى  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
حتقيق  يف  ت�سّب  طموحة  اأه���داف 
امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية  الروؤية 
البحث  اأن�سطة  للجامعة. وتكثيف 

التعاونات  ب��خ��ل��ق  اأي�������س���اً  ال��ك��ل��ي��ة 
واملجتمعي  الأك���ادمي���ي  وال��ت��ب��ادل 
ومنها:  ع����دي����دة  م���وؤ����س�������س���ات  م����ع 
و قطاع  الأح��داث،  رعاية  موؤ�س�سة 
العقابية  واملن�ساآت  املجتمع،  تنمية 
الداخلية.  ب����وزارة  والإ���س��الح��ي��ة 
يتعلق  "فيما  ق����ائ����اًل:  وم�������س���ى 
بالعامل الرقمي، ُي�سعدنا اأن الكلية 
ا�ستطاعت حتقيق املركز الثالث يف 
على   2021 لعام  ليدن  ت�سنيف 
لأبحاث  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  م�ستوى 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال��ن��ت��ي��ج��ة اجلهد  ه�����ذه  وت��ع��ك�����ص 
الكبري الذي تبذله الكلية يف ن�سر 
خطتها  �سمن  الر�سينة  الأب��ح��اث 

ي�سهم  ال�����ذي  ال���ر����س���ني  ال��ع��ل��م��ي 
ومواجهة  ال��ف��ر���ص  ا���س��ت��ث��م��ار   يف 
ال��ت��ح��دي��ات امل���ع���ا����س���رة، وجم�����اراة 
والعاملية  ال��وط��ن��ي��ة  اله��ت��م��ام��ات 
ال�ستقرار   اأه������داف  ت���خ���دم  ال���ت���ي 

والزدهار العاملي".

�سلطان اجلابر يزور جناح اليابان يف اإك�سبو 2020 دبي  
ويناق�ش فر�ش التعاون ال�سناعي والتكنولوجي

طالب الإمارات يتوجون بجائزة اأف�سل عر�ش ب�سري يف هيلثكون باإك�سبو دبي

ختام فعاليات امللتقى العلمي الآ�سيوي ال�ساد�ش يف ندوة الثقافة والعلوم
•• دبي-د.حممود علياء 

بتكرمي  ال�ساد�ص  الآ�سيوي  العلمي  للملتقى  الأخري  اليوم  اختتمت فعاليات 
الوفود امل�ساركة وامل�سروعات املقدمة، كما حظي احل�سور بحفل ثقايف لفلكلور 
الر�سمية  والأه��ازي��ج  الراق�سات  امل�ساركني  من  وفد  كل  قدم  حيث  ال�سعوب 
وال�سعبية لبلده وقد لقت تلك العرو�ص ا�ستح�سان واإعجاب ال�سعوب فقد 
الهندي  الوفد  وقد  مبهرة  فلكلورية  راق�سات  والإيطايل  الروماين  الوفد 
والكويتي  العماين  الوفد  وق��دم  احل�سور  تفاعل  لقت  راق�سات  والنيبايل 
راق�سات �سعبية من الرتاث اخلليجي، وقدم الوفد امل�سري م�ساهد وفقرات 

من الرق�ص الفرعوين، كما قدم الوفد التون�سي عر�ص للثقافة التون�سية، 
وغريها من العرو�ص الرائعة.

امللتقى  يف  امل�ساركني  من  متزايد  اهتماماً  اخلا�سة  الفئات  لأ�سحاب  وك��ان 
حيث قدمت الطالبة �ساندي �سامل من الوفد امل�سري جهاز مل�ساعدة ال�سم 
و�سعاف ال�سمع )�سيمون( واجلهاز يتحدث بدًل عن ال�سم وال�سعاف ال�سمع 
با�ستخدام الذكاء ال�سطناعي، مت جتربته واإثبات اأهميته يف حمو امل�سكالت 
التعامل يف جمالت  القدرة على  لل�سم  يوفر  والقت�سادية، حيث  النف�سية 

اأو�سع.
كما �ساركت الطالبة مرمي اأحمد يو�سف حممد الكندي من الوفد الكويتي 

ذوي  م��ن  فئات  اأرب���ع  يدعم  متحرك  كر�سي  وه��و  العزمية  كر�سي  ب��اخ��رتاع 
الحتياجات اخلا�سة.

كما كان للحلول الزراعية والبيئية م�ساركتها يف امللتقى حيث قدم الطالب 
تعتمد على اجلمع  الكويت فكرة م�سروع  الكندري من  خالد عبداهلل مراد 
ف�سالت  با�ستخدام  مغلق  نظام  يف  النباتات  وزراع���ة  الأ���س��م��اك  تربية  ب��ني 
الأ�سماك وبقايا غذاءها يف تغذية النباتات. حيث ُتغذي الأ�سماك النباتات 
فتمدها بال�سماد الع�سوي الناجت عن ف�سالتها يف �سورة نرتات وبقايا غذاء 

الأ�سماك.
حتول  التي  والبكترييا  والنباتات  الأ�سماك  من  الأكوابونيك  نظام  ويتكون 

الأمونيا الناجتة من الأ�سماك اإىل نيرتيت ثم اإىل نرتات، والتي تعترب �سماد 
للنباتات بالإ�سافة اإىل بقايا غذاء الأ�سماك الذي يعترب غذاء للنباتات.

وق���دم ال��ط��ال��ب حم��م��د اأب���و اخل���ري م��ن م��رك��ز ح��م��دان ب��ن را���س��د للموهبة 
كلمة  و�سع  يتم  بحيث  الكهرباء  مبقب�ص  الذكي  املتحكم  م�سروع  والبتكار 
اإمكانية  من  يزيد  مما  معهم  التعامل  الأطفال  على  لي�سعب  للمقب�ص  �سر 

احلماية لهم.
ن�سجوا عالقات و�سدقات  الذين  امل�ساركني  ب��وداع حار بني  املهرجان  وختم 
علمية واإن�سانية قد ي�ستمر �سداها يف ذكرياتهم ل�سنوات، و�ستظل �سورة دبي 

البهية مر�سومة يف قلوبهم وذكرياتهم.
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اأخبـار الإمـارات

مدغ�سقر حتتفل بعيدها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

ال�سيد  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن  الأزرق". 
"يجتمع  اأندريان- جافيماناجنارا: 
العامل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  مم��ث��ل��ون 
هنا يف اإك�سبو 2020 دبي لتوا�سل 

ال�سداقة  ب��ع��الق��ات  نعتز  امل��ت��ح��دة 
التي جتمعنا بجمهورية مدغ�سقر، 
ونوؤمن ب�سدة اأن اإك�سبو 2020 دبي 
ا�ستثنائية  فر�سة  ملدغ�سقر  يتيح 

م�ستقبلنا  حت�سني  ب���اأن  مقتنعون 
ي��ع��ت��م��د ق��ب��ل ك���ل ���س��يء ع��ل��ى حالة 
اأن  الأب���ح���اث  جميع  ت��وؤك��د  بيئتنا. 
الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي تتم 

ل��ب��ن��اء ع��الق��ة ت��ع��اون��ي��ة م��ع بيئتها 
جانبي  يف  وا���س��ح  حت�سن  وحت��ق��ي��ق 
واأ�����س����اف:  وامل�ساواة".  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  "واإننا 

امل�ستقبل،  �سنع  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ق��ول 
واإن������ه ل�����س��رف ع��ظ��ي��م ل���ب���الدي اأن 
اختارت  ال�����س��رح.  ه���ذا  يف  ت�����س��اه��م 
ب����الدي م��ن��ط��ق��ة ال���س��ت��دام��ة لأننا 

امل�ستدامة  ل��ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ل���ل���رتوي���ج 
املميزة،  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ووج���ه���ات���ه���ا 
التي  اجل��ه��ود  اإب���راز  اإىل  بالإ�سافة 
القت�ساد  مفهوم  لتحقيق  بذلتها 

•• دبي اإك�صبو – الفجر
ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني

حممد معني الدين 

 احتفلت مدغ�سقر بعيدها الوطني 
�ساحة  يف  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
ال���و����س���ل، ح��ي��ث ب����داأ احل��ف��ل برفع 
اأع��������الم ك����ل م����ن دول�������ة الإم���������ارات 
مدغ�سقر،  ودول��ة  املتحدة  العربية 
للبلدين،  الوطنيني  الن�سيدين  مع 
فر�ص  ع����ل����ى  ال����ك����ل����م����ات  ورك����������زت 
الهائلة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  م��دغ�����س��ق��ر 

والروات غري امل�ستغلة.
املدير  العلي،  ورح��ب جنيب حممد 
يف  ال��ع��ام  امل��ف��و���ص  ملكتب  التنفيذي 
اإك�سبو 2020 دبي، ب�سعادة �سماريل 
القائم  جافيماناجنارا،  اأن��دري��ان- 
مدغ�سقر  ل�سفارة  املوؤقت  بالأعمال 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
 وقال جنيب العلي: تعد مدغ�سقر 
واحدة من وجهات ال�سياحة البيئية 
ويتيح  ال����ع����امل،  يف  مت���ي���زا  الأك������ر 
فريدة  ف��ر���س��ة  ل�������زواره  ج��ن��اح��ه��ا 
بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ل�ستك�ساف 

اأكرب".  ربحا  تنتج  موؤاتية  بيئة  يف 
واأ�ساف: "مدغ�سقر هي واحدة من 
البلدان القليلة التي ل يزال لديها 
الكثري من الروة غري امل�ستغلة، ما 
اقت�سادية خمتلفة يف  ا  يخلق فر�سً
جميع القطاعات. يف قطاع الزراعة، 
متتلك مدغ�سقر 36 مليون هكتار 
6 يف  الأرا���س��ي اخل�سبة منها  م��ن 
امل��ائ��ة فقط م��ن الأرا���س��ي املزروعة 
الأمطار  وه��ط��ول  مناخنا  اأن  ك��م��ا 
ا�ستمتع  الكلمات،  وبعد  مثاليان". 
م�سرح  على  ثقايف  بعر�ص  احل�سور 
ورق�سات  م��و���س��ي��ق��ى  ���س��م  الأمم، 
عك�ست  اإذ  ال�����ب�����الد،  م����ن  ���س��ع��ب��ي��ة 
الرق�سات والآدوات التقليدية ثقافة 
مدغ�سقر. ويقع جناح مدغ�سقر يف 
م��ن��ط��ق��ة ال����س���ت���دام���ة، وي���ع���رب عن 
واحدة من وجهات ال�سياحة البيئية 
ال����ع����امل، حيث  يف  ت����ف����رداً  الأك�������ر 
احليوانات  واأن��واع  بالنباتات  تذخر 
اآخر  م���ك���ان  اأي  يف  ت���وج���د  ل  ال���ت���ي 
ال��ع��امل، ومت��ث��ل دع���وة لكت�ساف  يف 
معامل اجلذب اخلالبة يف اجلزيرة 

واإمكانياتها ال�ستثمارية.

بالهول الفال�سي يزور جناح فنلندا يف معر�ش اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي -وام: 

بالهول  حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  زار 
ال�سغرية  الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع 
اإك�سبو  معر�ص  يف  فنلندا  جمهورية  ج��ن��اح  واملتو�سطة، 
ويحمل  التنقل  منطقة  يف  ي��ق��ع  ال���ذي  دب���ي،   2020
ا�ستقباله  امل�ستقبلية" وك��ان يف  ال�سعادة  " م�ساركة  �سعار 
اإك�سبو  ل��ف��ن��ل��ن��دا يف  ال���ع���ام  امل��ف��و���ص  ك��ي��ن��ي��ال،  ���س��ي��ف��ريي 

.2020
واأكد معايل بالهول الفال�سي اأن معر�ص اإك�سبو 2020 
امل�ستمدة  الطموحة  امل�ستهدفات  م��ن  جملة  يحمل  دب��ي 
امل�ستقبل" و ميثل  العقول و�سناعة  "توا�سل  �سعاره  من 

النمو  لتحقيق  ج��دي��دة  �سبل  لك��ت�����س��اف  ف��ري��دة  من�سة 
والزدهار اإذ ي�سع اأر�سية �سلبة لبناء �سراكات تنموية من 
اأجل امل�ستقبل يف خمتلف املجالت على �سعيد القت�ساد 
و الأع���م���ال و ال��ت��ج��ارة و ال���س��ت��ث��م��ار و ري����ادة الأع���م���ال و 
ال�سياحة، م�سريا اإىل اأهمية املعر�ص يف دعم مكانة دولة 
الإمارات العاملية بيئة حا�سنة لالأعمال، وتعزيز خريطة 

التعاون القت�سادي مع جميع الدول امل�ساركة.
وتعرف معاليه خالل الزيارة على ت�سميم اجلناح املميز 
الذي يج�سد فكرة املزج بني اأجواء ومظاهر مناخ فنلندا 
ومالمح  باأجواء  وا�ستح�سارها  الطويل  و�ستائها  البارد 
البادية العربية، وي�سلط ال�سوء على التطور التكنولوجي 
الهائل يف فنلندا من خالل عر�ص التقنيات التكنولوجية 

النظيفة والرائدة على م�ستوى العامل، ومفاهيم القت�ساد 
ال��دائ��ري وم��ب��ادئ ال���س��ت��دام��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل جمالت 
الطاقة امل�ستدامة واحللول الرقمية والت�سالت املتنقلة 
والآلت والتعليم وال�سحة وال�سياحة والرتفيه وال�سفر. 
و ت�سهد عالقات التعاون القت�سادي بني دولة الإمارات 
وجمهورية فنلندا منوا م�ستمرا، حيث بلغ حجم التبادل 
املا�سي  العام  البلدين خالل  النفطي بني  التجاري غري 
تطوير  اإىل  البلدان  وي�سعى  درهم،  مليار  نحو   2021
العالقات الثنائية وتنمية ال�سراكة القائمة وتو�سيع اآفاق 
يواكب  وتنويع جمالته مبا  بينهما  القت�سادي  التعاون 
البلدين  ال��ت��ي جت��م��ع  املتينة  وال���رواب���ط  ال��ع��الق��ات  ق���وة 

ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة املقبلة.

جناح هولندا يف اإك�سبو دبي ي�ستعر�ش دور املدن اخل�سراء يف ر�سم مالمح م�ستقبل الأمن الغذائي
•• دبي -وام:

طرح جناح هولندا فكرة تدعو للدمج بني امل�ساحات احل�سرية وامل�ساحات 
روؤية  بذلك  الغذائي، عاك�سا  الأمن  الغذاء بهدف حت�سني  لإنتاج  اخلا�سة 
ملدن  م�ستدامة  تطويرية  حلول  اإي��ج��اد  يف  املُتمثلة  دب��ي،   2020 اإك�سبو 

امل�ستقبل.
املزرعة"،  م��ن  "مبا�سرة  فعالية  خ���الل  امل�����س��ارك��ني  اجل��ن��اح  ا�سطحب  و 
بالتزامن مع "اأ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل العي�ص" يف اإك�سبو 2020، يف 
جولة لإلقاء نظرة على ت�سميم جناحها املُ�ستدام بيئيا ومزرعتها العمودية 

لتعريفهم  ب��ه��ا،  اخل��ا���ص  الفطر  وم�ستل  خم���روط،  �سكل  على  املُ�سممة 
احل�سرية  امل�ساحات  يف  امل�ستدامة  ال��زراع��ة  بها  متتاز  التي  بالإمكانيات 

ال�سغرية.
وقال مينى برين�ص، احلائز على لقب بطل اإك�سبو يف جناح هولندا، الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة بريفا، خالل مناق�سة م�ستفي�سة حول ق�سية الأحزمة 
اأن نكون جزءا  "هدفنا  املناطق احل�سرية:  املنتجة لالأغذية يف  اخل�سراء 
من القت�ساد الدائري. نحن ن�سعى لنكون جزءا من مدن امل�ستقبل، حيث 
الذكية،  واملباين  اخل�سراء  التكنولوجيا  على  ال��دائ��ري  القت�ساد  يعتمد 
ونحن بحاجة اإىل ذلك لأننا ل ن�سري يف الجتاه ال�سحيح حاليا." وا�ستطرد 

يجب  ال��ت��ي  املهمة  الق�سايا  لبع�ص  ح��ل��وًل  مقرتحاً  حديثه  يف  برين�ص؛ 
اإ�سراك  امل�ستقبل، مثل  الغذائي يف  الأمن  معاجلتها للم�ساعدة يف حت�سني 
اجليل القادم من املزارعني /وذلك على الرغم من اأن العديد من ال�سباب 
اآبائهم/، ثانيا معاجلة خملفات الطعام،  اإدارة م��زارع  ل يرغبون يف تويل 
ثالثا النتقال اإىل زراعة املحا�سيل الغذائية من اأجل القيمة الغذائية بدل 
من ال�سعي وراء توليد الأرباح املادية وحجم املبيعات، واأخريا اقرتح برين�ص 
امل�ستوردة  الطازجة  احلقيقي" للمنتجات  "الت�سعري  اعتماد  نحو  التحول 

ذات الب�سمة الكربونية العالية.
بطريقة  مم  �سُ فقد  ذات��ي��ا؛  مكتفية  �سغرية  كمدينة  هولندا  جناح  يعمل 

نهاية  يف  تف�سي  والتي  به،  اخلا�سة  والطاقة  املياه  واإنتاج  بح�ساد  ت�سمح 
وقد  الدموية،  ال��دورة  بنظام  �سبيهة  بيئة  الغذاء �سمن  اإنتاج  اإىل  املطاف 

و�سفه املفو�ص العام للجناح، �سعادة كاريل ريخرت، ب� "البيئة احليوية".
املُ��ع��اد ا�ستخدامه والقابل  ال��ف��ولذ  ب��اأن اجل��ن��اح �ُسّيد م��ن  ال��ذك��ر؛  وُي��ج��در 
لإعادة ال�ستخدام، بالإ�سافة اإىل اإمكانية ا�ستخال�سه ل� 1200 لرت من 
املياه ال�ساحلة لل�سرب مبا�سرة من الهواء اخلارجي، ف�سال عن قدرته على 
توليد الطاقة ال�سم�سية من الألواح اخلارجية اإىل جانب ا�ستخدامه للمياه 
والطاقة لتغذية ودعم املزرعة العمودية املخروطية املذهلة الواقعة يف قلب 

اجلناح.

اإك�سبو يوا�سل ت�سديه لتحديات الأمن الغذائي العاملي.. والأيام الوطنية تت�سدر امل�سهد
•• اأبوظبي -وام:

لتحديات  ت�سديه  اجل����اري  الأ���س��ب��وع  خ���الل  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  وا���س��ل 
وق�سايا الأمن الغذائي العاملي والبحث يف �سبل تعزيز ون�سر تقنيات البتكار 
الزراعي، يف الوقت الذي ت�سدرت فيه الحتفالت بالأيام الوطنية للدول 

امل�ساركة م�سهد الفعاليات يف احلدث العاملي.
اأ�سبوع" اأبرز  "اإك�سبو يف  "وام" يف تقرير  اأنباء الإم��ارات  وت�ستعر�ص وكالة 
احلادي  اأ���س��ب��وع��ه  يف  ال��ع��امل��ي  احل���دث  �سهدها  ال��ت��ي  واملنا�سبات  الفعاليات 

والع�سرين.

- البتكار الزراعي للمناخ.. 
تقودها  التي  العاملية  امل��ب��ادرة  للمناخ"،  ال��زراع��ي  البتكار  "مبادرة  اأعلنت 
الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية وحتظى بدعم اأكر من 140 �سريكا 
حكوميا وغري حكومي عن هدف جديد لزيادة التزاماتها ال�ستثمارية من 
 2021 املبادرة يف عام  اإطالق  بها عند  التعهد  التي مت  4 مليارات دولر، 
اإىل 8 مليارات دولر بحلول الدورة 27 ملوؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 

الأمم املتحدة لتغري املناخ /COP27/ يف �سرم ال�سيخ مب�سر.
ومت الإع��الن عن الهدف ال�ستثماري الطموح يف الجتماع ال��وزاري الأول 
دبي،   2020 اإك�سبو  يف  انعقد  الذي  للمناخ"،  الزراعي  البتكار  "مبادرة  ل� 
حيث ناق�ص ال�سركاء احلكوميون اأولويات املبادرة وخططها للدورة ال�سابعة 

والع�سرين ملوؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة لتغري املناخ.

- م�ستقبل الغذاء..
ناق�ست قمة م�ستقبل الغذاء واملعر�ص العاملي للتقنيات الزراعية والبتكار 
العاملية  اجل��ه��ود  توحيد  �سبل  دب��ي   2020 اإك�سبو  م��وق��ع  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي 

ال����وزراء و�سناع  م��ن  ع��دد  وذل��ك بح�سور  ل��ل��غ��ذاء،  اآم��ن  لتحقيق م�ستقبل 
الدويل وغريهم من  املتحدة والبنك  ال�سخ�سيات من الأمم  القرار وكبار 

ال�سركاء العامليني الرئي�سيني.
بني  املنطقة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ال�سراكة  ال��غ��ذاء  م�ستقبل  قمة  ومت��ّث��ل 
املناخي  التغري  ووزارة  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 
واأث��م��رت هذه  ال��ع��امل��ي..  الغذائي  الأم���ن  الإم����ارات وجلنة  والبيئة يف دول��ة 
منطقة  يف  وال��زراع��ي  الغذائي  البتكار  اأي���ام  فعالية  اإط���الق  ع��ن  ال�سراكة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لتعزيز م�ساركة القطاعني العام واخلا�ص 
والأو�ساط الأكادميية واملجتمع املدين يف قيادة عمليات التحول املطلوبة يف 

الأنظمة الغذائية والزراعية يف املنطقة.
2020 دبي �سل�سلة  اإك�سبو  اأطلق جناح الإم��ارات يف  "حوار احلاملني" ..   -
واأ�سحاب  ورّواد  مبتكرون  فيها  ي�سارك  التي  املنجزين"  احلاملني  "حوار 
ح��ل��وٍل يف مواجهة  اب��ت��ك��ار  يعملون على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ط��م��وح 

التحديات التي ي�سهدها العامل يف خمتلف املجالت.
ي�سارك  نقا�سية،  حلقات  �سّت  من  املنجزين" �سل�سلة  احلاملني  "حوار  ويعد 
فيها مبتكرون ورّواد واأ�سحاب طموح من جميع اأنحاء العامل، يعملون على 
ابتكار حلوٍل يف مواجهة التحديات التي ي�سهدها العامل يف خمتلف املجالت، 
مبا يف ذلك البتكار الزراعي، والبيئة وتغرّي املناخ، والأمن الغذائي واملائي، 
امل�ستقبلية  العلمية  والب��ت��ك��ارات  الإب��داع��ي،  والقت�ساد  ال�سباب،  ومتكني 

امل�ستدامة.

- منتدى قدوة.. 
ا�ست�ساف " اإك�سبو 2020 دبي " منتدى قدوة -PISA للكفاءة العاملية 
2022 حتت �سعار " جيل واعد لعامل مرتابط" بح�سور املعلمني وخرباء 
ال�سيا�سة الدوليني و�سناع القرار وذلك برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
ويهدف املنتدى مل�ساعدة املعلمني يف الإم��ارات على حتقيق التطوير املهني 
بالديناميكية  يت�سم  ع��امل  ملواكبة  طالبهم  واإع���داد  تعاوين  ب�سكل  والعمل 

والرتابط والتنوع والتغيري.
باعتبارها  العاملية  الكفاءة  تعزيز  اإىل  امللحة  املنتدى مدى احلاجة  وناق�ص 
ا�ستك�ساف  و���س��رورة  والع�سرين  احل��ادي  للقرن  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  اإح��دى 
داخل  العاملية  الكفاءة  م�ستويات  اأعلى  اإىل  و�سول  للتعليم  املثلى  الطرق 
الف�سول الدرا�سية وخارجها وتوفري الدعم للتدري�ص على م�ستوى النظام 

بالكامل.

- موؤمتر عاملي ..
انطلقت يف " اإك�سبو 2020 دبي " فعاليات الدورة الثالثة من موؤمتر دبي 
للهيئات القت�سادية واملهنية يف وذلك مب�ساركة اأكر من 200 �سخ�ص من 
الروؤ�ساء التنفيذيني وقادة الفكر ملجتمع والهيئات واملوؤ�س�سات الدولية من 

جميع اأنحاء العامل.
و���س��ل��ط امل��وؤمت��ر ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��م��ار ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة لتطوير 
العمليات وال�ستفادة مما ميكن اأن تقدمه دبي للتمّكن من النمو والتو�سع 
املوؤمتر ينظم على هام�ص  واأن  واإقليميا ودوليا، ل�سيما  اأعمالها حمليا  يف 
اإك�سبو 2020 دبي الذي يوفر من�سة مثالية لتوثيق العالقات وال�سراكات 

وا�ستك�ساف الفر�ص.

-  �سطح القمر  ..
و�سع  اإىل  الرامية  تفا�سيل اجلهود  الك�سف عن  دبي   2020 اإك�سبو  �سهد 
"خدمات  م��ب��ادرة  اإط��ار  يف  القمر  �سطح  على  الأول  الر�سمي  الفني  العمل 
احل���م���ولت ال��ت��ج��اري��ة القمرية" ال��ت��اب��ع ل��وك��ال��ة ال��ف�����س��اء الأم��ري��ك��ي��ة /

NASA CLPS/. ومت خالل موؤمتر �سحايف عقد لهذه الغاية الك�سف 
عن ت�سافر جهود منظمات عدة متخ�س�سة يف �سناعة الف�ساء مع م�ساعي 
اإر�سال العمل الفني  اأ�سهر الفنانني يف العامل من اأجل  �سا�سا جعفري اأحد 

الأول الر�سمي على امل�ستوى العاملي اإىل �سطح القمر.

- يوم التاأ�سي�ض..
احتفل جناح اململكة العربية ال�سعودية بيوم التاأ�سي�ص، الذي ي�سادف يف 22 
فرباير، حيث نظم فعاليات ت�سمنت عرو�ساً �سعبية وفنوناً تراثية حلقت يف 
�سماء الإبداع واحلب والولء، تفاعل معها اجلمهور، كما عر�ص يف ال�سا�سات 
اخلارجية والداخلية مقاطع مرئية تتحدث عن يوم التاأ�سي�ص وق�سة هذا 

اليوم واأثره يف النقلة الكبرية التي �سهدتها اململكة يف خمتلف املجالت.

-  زيارات..
يف  افتتاحه  منذ  زي���ارة   14.719.277 دبي"   2020 "اإك�سبو  �سجل   
اأعداد  بلغت  فيما  اجل���اري،  ف��رباي��ر   21 حتى   2021 اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأول 
145 مليون زيارة  اأكر من  الرقمية  املن�سات  الزيارات الفرتا�سية عرب 
"ليف  من�سة  عرب  املتاحة  الرتفيهية  الفعاليات  من  مبجموعة  مدفوعة 

من اإك�سبو".

الأيام الوطنية ..
احتفل عدد من الدول امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي باأيامها الوطنية، حيث 
�سهد احلدث العاملي الحتفال باليوم الوطني لكل دولة الكويت، والرنويج، 
�سانتا  وجمهورية  ال�����س��ودان،  جنوب  وجمهورية  الأوروغ�����واي،  وجمهورية 
وجمهورية  مدغ�سقر،  وجمهورية  ال�سمالية،  مقدونيا  وجمهورية  لو�سيا، 

قرب�ص، وجمهورية مايل.



السبت   26  فبراير    2022  م   -    العـدد   13479  
 Saturday    26  February   2022   -  Issue No   13479 عربي ودويل

09

اأم�ص اجلمعة  اإي��ف لودريان   الفرن�سي جان  وزي��ر اخلارجية  و�سف 
الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني باأنه “�سانع حروب” معرًبا عن 
مولدافيا  اإىل  اأوكرانيا  على  الرو�سي  الهجوم  ميتّد  اأن  من  خ�سيته 
قال لودريان ردا  وجورجيا. ويف ت�سريحات لإذاعة “فران�ص انرت”، 
الآتي”  ب�ساأن  قلقون  “نحن  وجورجيا  مولدافيا  ح��ول  �سوؤال  على 

منّدًدا ب�”التجاوزات الرو�سية يف جمال التدخالت«.
 

وعد رئي�ص الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�سون الرئي�ص الأوكراين 
اجلمعة  اأم�ص  �سباح   هاتفية  مكاملة  خ��الل  زيلين�سكي  فولودميري 
بتعزيز الدعم الربيطاين لأوكرانيا، بعد ا�ستهداف رو�سيا العا�سمة 

كييف، وفق ما اأعلنت رئا�سة احلكومة الربيطانية.
لزيلين�سكي  اأك��د  اإن جون�سون  �سرتيت  داونينغ  با�سم  وق��ال متحدث 
الرو�سي  )الرئي�ص  يفعله  م��ا  مقابل  خ��وف��ه  يف  مّتحد  “العامل  اأن 
“يف  لأوكرانيا  اإ�سايف”  دع��م  بتقدمي  و”تعّهد  بوتني”  فالدميري( 

بدون حتديد طبيعة هذا الدعم. الأيام املقبلة”، 

 
اأنها �ستمنع كل الطائرات املرتبطة  اأعلنت رو�سيا يوم اأم�ص اجلمعة 
بربيطانيا من دخول جمالها اجلوي بعدما فر�ست لندن عقوبات 
الرو�سي  الغزو  على  ردا  اأي��روف��ل��وت  الرو�سية  ال��ط��ريان  �سركة  على 

لأوكرانيا.
اإن  يف بيان  “رو�سافيات�سيا”  وقالت هيئة تنظيم الطريان الرو�سية 
اأو  “اململوكة  الرو�سي حمظور على جميع الطائرات  املجال اجلوي 
املوؤجرة اأو امل�سغلة من قبل اأي �سخ�ص على �سلة بربيطانيا” وتلك 
ا على الرحالت اجلوية العابرة  امل�سجلة هناك. وينطبق احلظر اأي�سً

فوق الأرا�سي الرو�سية.
 

اعترب الرئي�ص الأوكراين فولودميري زيلين�سكي اأم�ص اجلمعة الرد 
كل  بو�سع  وط��ال��ب  جًدا”  “بطيًئا  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  على  الأوروب����ي 

تدابري الرّد “على الطاولة«.
و�ساأل زيلين�سكي يف ت�سريح جديد، “كيف �ستدافعون عن اأنف�سكم اإذا 
واأ�ساف “اإلغاء  كنت بطيئني اإىل هذه احلّد يف م�ساعدة اأوكرانيا؟”. 
التاأ�سريات للرو�ص؟ قطع روابط )رو�سيا بنظام التعامالت امل�سرفية 
العاملي( �سويفت؟ عزل كامل لرو�سيا؟ ا�ستدعاء �سفراء؟ حظر على 
النفط؟ اليوم، كل �سيء يجب اأن يكون على الطاولة لأن هذا تهديد 

لنا جميًعا، لأوروبا باأ�سرها«.

اأعلن رئي�ص الوزراء الإيطايل ماريو دراغي اأن بالده م�ستعدة لن�سر 
3400 ع�سكري اإ�سايف يف الدول الأع�ساء يف حلف �سمال الأطل�سي 

)ناتو(، عقب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
م�ستعدة يف  اإيطاليا  اإن  النواب  دراغ��ي يف مداخلة يف جمل�ص  وق��ال 
الربية  ال��ق��وات  م��ن  وام�����راأة  رج���ل   1400“ حل�سد  اأوىل  م��رح��ل��ة 
مرحلة  يف  اإ�سايف  ع�سكري   2000 ثم  ومن  واجلوية”،  والبحرية 
ثانية. و�ستنت�سر هذه القوات “يف املنطقة اخلا�سعة مل�سوؤولية حلف 

�سمال الأطل�سي )ناتو(”، بح�سب ما اأو�سح.
ليتوانيا  الإي��ط��ال��ي��ني يف  ع��دة م��ن اجل��ن��ود  م��ئ��ات  الآن  وينت�سر م��ن 
ورومانيا. واأ�ساف دراغي “اإيطاليا وحلف �سمال الأطل�سي يريدون 
توجيه ر�سالة وحدة وت�سامن حول الق�سية الأوكرانية، والدفاع عن 
اليوم  اأولويتنا  تكون  اأن  “يجب  وتابع  الأوروب���ي«.  الأم��ن  منظومة 
تعزيز اأمن قارتنا، وممار�سة اأكرب قدر من ال�سغط على رو�سيا لكي 
ت�سحب قواتها وتعود اإىل طاولة املفاو�سات«. اأعلن دراغي اأي�سا عن 
تخ�سي�ص 110 مليون يورو كم�ساعدات لأوكرانيا خدمة “لغايات 
اإن�سانية ولغر�ص ا�ستقرار الو�سع املايل”، ف�سال عن م�ساعدات عبارة 

عن عتاد ع�سكري “يتعلق خ�سو�سا بنزع الألغام ولوازم للوقاية«.
“الحتاد  اأن  ال�����وزراء الإي���ط���ايل م��داخ��ل��ت��ه م��ع��ت��ربا  وخ��ت��م رئ��ي�����ص 
الأوروبي اأعطى خالل الأيام الأخرية الدليل على عزميته ووحدته. 
الإج����راءات  اأن  ظهر  اإذا  �سرامة  اأك��ر  لإج����راءات  م�ستعدون  نحن 

الأخرية غري كافية«.

عوا�صم

باري�ص

مو�صكو

لندن

كييف

روما

  مو�سكو ت�سيطر على قناة 
حيوية لتزويد القرم باملياه 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلنت القوات الرو�سية اأنها �سيطرت على قناة حيوية لتزويد �سبه جزيرة 
ثماين  منذ  املياه  يف  نق�ص  من  وتعاين  رو�سيا  �سمتها  التي  باملياه،  القرم 

�سنوات.
“بف�سل الأفواج الربية والقوات املجوقلًة،  وقال اجلي�ص الرو�سي يف بيان 
اأتاح فتح  متكنت القوات الرو�سية من الو�سول اإىل مدينة خري�سون، مما 

القناة يف �سمال القرم وا�ستعادة اإمدادات املياه ل�سبه جزيرة القرم«.
الواقعة يف منطقة خري�سون،  القناة  الأوكرانية جماري  ال�سلطات  قطعت 
والتي كانت توفر 85 باملئة من احتياجات املياه ل�سبه جزيرة القرم، بعد 

فرتة وجيزة من �سم �سبه اجلزيرة يف ربيع العام 2014.
منذ ذلك احلني، تواجه القرم نق�ساً حاداً يف املياه، خ�سو�ساً خالل فرتات 
اجلفاف يف ال�سيف. واأثر اإغالق القناة اأي�ساً على الزراعة يف �سبه اجلزيرة، 

التي كانت ت�ستهر بزراعة الأرز والذرة.
واأكد حاكم القرم �سريغي اأك�سيونوف، عقب �سيطرة اجلي�ص الرو�سي على 

القناة اأنه ميكن اأن ت�سبح جاهزة للعمل مرة اأخرى يف غ�سون 48 �ساعة.
الرئي�ص  اع��رتف  بعدما  اخلمي�ص،  اأوك��ران��ي��ا  على  هجومها  رو�سيا  وب���داأت 
الرو�سي فالدميري بوتني الثنني با�ستقالل منطقة دونبا�ص النف�سالية 

يف اأوكرانيا.

قمة الناتو.. تخوفات من تكرار �سيناريو اأوكرانيا بدول البلطيق

نا�سونال اإنرت�ست: انهيار النفوذ الفرن�سي يف كامل اإفريقيا ل يف مايل وحدها

اإك�سرب�ش: رو�سيا قادرة على تدمري 9 قواعد ع�سكرية بريطانية يف 20 دقيقة
•• دم�صق-اأ ف ب

اأ�ساد الرئي�ص ال�سوري ب�سار الأ�سد  اأم�ص اجلمعة خالل حمادثة 
هاتفية مع نظريه الرو�سي فالدميري بوتني بالهجوم الع�سكري 
وقال  للتاريخ«.  “ت�سحيح  اأن��ه  معترباً  اأوك��ران��ي��ا،  على  ال��رو���س��ي 
الأ�سد، وفق بيان �سادر عن الرئا�سة ال�سورية، “ما يح�سل اليوم 
بعد  الذي فقده  العامل  اإىل  للتوازن  واإع��ادٌة  للتاريخ  هو ت�سحيٌح 
تدافع  ل  اليوم  “رو�سيا  اأن  معترباً  ال�سوفياتي”،  الحت��اد  تفكك 
عن نف�سها فقط واإمنا عن العامل وعن مبادئ العدل والإن�سانية«. 
واأ�ساف الأ�سد يف اأول حمادثة هاتفية مع حليفه الأبرز منذ بدء 
الهجوم الرو�سي على رو�سيا  اأم�ص الأول اخلمي�ص اأن “�سوريا تقف 

مع رو�سيا الحتادية انطالقاً من قناعتها ب�سوابية موقفها.

اأن ت�سل  “ميكن  ال��ن��ووي��ة:  وال��ب��اح��ث يف احل���رب  ال��ربي��ط��اين 
اأميال  اأربعة  اإىل  للقارات  العابرة  البال�ستية  ال�سواريخ  �سرعة 
اأن  يعني  م��ا  الإط����الق،  بعد  دق��ائ��ق  الثانية يف ح��وايل ع�سر  يف 
يف  رو�سيا  من  املتحدة  اململكة  اإىل  ت�سل  قد  املرعبة  الأ�سلحة 

غ�سون 20 دقيقة«.
اأي  يف  املتحدة  اململكة  رو�سيا  ا�ستهدفت  اإذا  اأن��ه  ويتمان  وح��ّذر 
يف  امللكية  اجلوية  للقوات  رئي�سة  قواعد   6 ف�ست�سرب  ح��رب، 

عدد من املدن الربيطانية.
واألكونربي  يروك�ساير،  يف  فلينغدايلز  هي  امل��ه��ددة،  والقواعد 
ق���رب ه��ن��ت��ن��غ��ت��ون، وم��ي��ل��دي��ن��ه��ال، ولي��ك��ي��ن��ه��ي��ل��ث وك��اله��م��ا يف 
�سوفولك، وكروتون يف نورثهامبتون�ساير، وبارفورد �سانت جون 

يف اأوك�سفورد�ساير.

ث��الث قواعد  ه��ي  الأخ���رى  املحتملة  الأه����داف  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ا�سكتلندا،  يف  كاليد”  ب���ي  ان  ام  “ات�ص  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ب��ح��ري��ة 
اأم  بي  اأم  بليموث، و”ات�ص  يف  ديفونبورت””  بي  ان  ام  و”ات�ص 

بورت�سموث«.
واأ�سار ويتمان اإىل اأن رو�سيا اأجرت جتارب �ساروخية نووية يف 
الفرتة املا�سية، �ساهدها بوتني على ال�سا�سة اإىل جانب رئي�ص 
عابر  ���س��اروخ  اأط��ل��ق  حيث  لوكا�سينكو،  الك�سندر  بيالرو�سيا 
للقارات �سمال غرب رو�سيا، و�ساروخ اآخر من غوا�سة يف بحر 
بارنت�ص، ورد اأنه اأ�ساب اأهدافاً على بعد اآلف الكيلومرتات يف 

اأق�سى �سرق �سبه جزيرة كامت�ساتكا.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هذه التجارب اأطلقت “يف الوقت الذي 

ت�ساعدت فيه التوترات بني رو�سيا والغرب ب�سبب اأوكرانيا«.

•• وا�صنطن-وكاالت

و�سط ت�ساعد التوتر مع الدول الغربية بعد بدء الغزو الرو�سي 
لأوكرانيا، وتهديدها بفر�ص مزيد من العقوبات القا�سية على 
اإن  الربيطانية  اك�سرب�ص”  “ديلي  �سحيفة  قالت  الكرملني، 
 9 النووية قد تدمر  الأ�سلحة  املرعبة من  الرو�سية  الرت�سانة 

قواعد ع�سكرية بريطانية يف 20 دقيقة.
ومتلك رو�سيا اأكرب تر�سانة اأ�سلحة نووية يف العامل ب� 6257 
عابراً  ب��ال��ي�����س��ت��ي��اً  ����س���اروخ���اً   527 ب��ي��ن��ه��ا  وق���اذف���ة،  ����س���اروًخ���ا 
وقاذفات  الغوا�سات،  من  تطلق  بالي�ستية  و�سواريخ  للقارات، 

ا�سرتاتيجية.
ال��ع�����س��ك��ري يف اجلي�ص  وق�����ال ك��ري�����س��ت��وف��ر وي���ت���م���ان، اخل���ب���ري 

•• عوا�صم-وكاالت

بعد �ساعات من الغزو الرو�سي لأوكرانيا، اأعلن حلف 
الدفاعية”  “خططه  �سيفعل  اأن��ه  الأطل�سي  �سمال 
اأكد  للدول احلليفة ودعا لعقد قمة طارئة اجلمعة، 
حمللون اأنها �سرتكز على “حماية دول البلطيق من 

م�سري كييف«.
واأكد اأمينه العام، ين�ص �ستولتنربغ، عدم نية احللف 
اإر���س��ال ق��وات اإىل اأوك��ران��ي��ا رغ��م اأن��ه��ا �سريكة حللف 
�سمال الأطل�سي لكنها لي�ست ع�سوا فيه، بعدما غزت 
اأوكرانيا برا وجوا وبحرا اخلمي�ص  القوات الرو�سية 
ل��ت��وؤك��د اأ����س���واأ خم���اوف ال��غ��رب ب��اأع��ن��ف ه��ج��وم ت�سنه 
دولة على دولة اأخرى يف اأوروبا منذ احلرب العاملية 

الثانية.

توترات غري م�سبوقة
قال  روفينيتي،  دانييلي  الإيطايل،  ال�سيا�سي  املحلل 
اإنه يف الوقت احلايل هناك اأعمال “حرب حقيقية” 
على حدود الناتو مل يكن الو�سع اأبًدا متوتًرا اإىل هذا 

احلد يف العقود الأخرية.
نيوز  ل�”�سكاي  ت�سريحات  يف  روف��ي��ن��ي��ت��ي،  واأ����س���اف 
رئي�سية  ق�سية  �سيناق�ص  الج��ت��م��اع  اأن  عربية”، 
ما  منع  وهي  املقبلة  الفرتة  احللف  اأولوية  و�ستكون 
داخل  اإنتاجه  اإع������ادة  ومنع  كييف  يف  لالأ�سف  ن����راه 
ا�ستجابة  اإىل  �س����يوؤدي  لأن��ه  احللف  يف  ع�سو  دول��ة 
مواجهة  معينة  م��واق��ف  يف  يعني  م��ا  وه��و  جماعية، 
ول  ال��ن��ات��و  م��ن  اأي  ي��ري��ده  ل  م��ا  وه�����و  حمتمل������ة 

بوتن.
اأن��ه قد ينتهز بوتني  اأن هناك خطرا من  اإىل  واأ�سار 
ما  ح�سابات  لت�سفية  ق��دم��اً،  للم�سي  الفر�سة  ه��ذه 
ي�سمى ب� “احلروب املجمدة” يف جورجيا ومولدوفا، 
اأي اأنها مطروحة على الطاولة، واإن كانت ل تزال يف 

مع�سكر امل�ساربة.
يف  الع�سكري  وج����وده  �سيعزز  ال��ن��ات��و  اأن  ع��ل��ى  واأك����د 
الدول الأع�ساء مثل دول البلطيق ورومانيا وبولندا 
“يجب اأن تكون روؤية العلم الأمريكي يف تلك الدول 
اخلطر  �سيكون  بعيًدا،  بوتن  يذهب  ل  حتى  كافية 
قابل  اآخ��ر  اأي طريق  اأرى  ل  ذل��ك،  اأبعد من  هائال. 

للتطبيق«.

•• وا�صنطن-وكاالت

عن انح�سار النفوذ الفرن�سي يف اأفريقيا، كتب الزميل 
الباحث يف اأمريكان اإنرتبرايز اإن�ستيتيوت مايكل روبن 
الكثري  اأن  الأمريكية،  اإنرت�ست”  “نا�سيونال  يف جملة 
من الأفارقة يعتربون اأنه مل تعد للفرن�سيني مكانة، اإن 
مل يكن غري مرغوب فيهم يف دول عدة كانوا ي�سيطرون 

عليها يف يوٍم من الأيام.
املثال،  �سبيل  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ر،  ه���ذا  ���س��اب��ق م��ن  ويف وق���ت 
احتفل اآلف املاليني يف العا�سمة باماكو بطرد ال�سفري 

الفرن�سي جويل ميري من البالد.
جان-اإيف  الفرن�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  و�سف  وعندما 
لودريان انقالب املجل�ص الع�سكري ب� “غري �سرعي” اأو 
اأمر القادة الع�سكريون املاليون  اأنه “خارج ال�سيطرة”، 

ال�سفري باملغادرة.
يت�ساعد  ك��ان  باماكو  م��ن  الإح��ب��اط  اإن  الكاتب  وق���ال 
الدولة   الفرن�سية يف هذه  القوات  با�ستمرار. وانت�سرت 
يف يناير-كانون الثاين 2013 ملحاربة مترد الطوارق 
القاعدة  لتنظيم  م��وال��ي��ة  جم��م��وع��ة  ا�ستغلته  ال����ذي 

لل�سيطرة على اأرا�ٍص يف ال�سمال.
ال�����دول الأك����ر  م���ن  ي����وم ج�����زءاً  اأن ك���ان���ت ذات  وب���ع���د 
م�ستنقع  اإىل  م��ايل  انزلقت  اأفريقيا،  يف  دميوقراطية 
احل��ك��م ال������رديء وال���ت���م���رد ال����ذي ك����ان ي��غ��ذي بع�سه، 
�سركة  م��ع  امل���ايل  الع�سكري  املجل�ص  ت��ع��اق��د  واأخ�����رياً، 
ف��اغ��رن الأم��ن��ي��ة ال��رو���س��ي��ة، امل��ع��روف��ة ب��ان��ت��ه��اك حقوق 
الإن�سان ونهبها للروات املحلية. ويف الوقت نف�سه، فاإن 

القوات الفرن�سية يف طريقها للخروج من البالد.
يتحول  وم���ايل  فرن�سا  ب��ني  ال��ط��الق  اإن  الكاتب  وق���ال 
على نحٍو متزايٍد لي�سبح قاعدة ل ا�ستثناًء. ويبدو اأن 

ي��ق��ودا قاطرة  م��ن  واأمل��ان��ي��ا وهما  الأزم���ة كفرن�سا  يف 
اإذن  الحت��اد الأوروب��ي ف�سال يف التعامل مع امل�سهد، 
اأخ��رى، بريطانيا تريد عمال ع�سكريا  ل توجد قوة 
لكنها غ��ري ق���ادرة على ف��ر���ص ه��ذا اخل��ي��ار لأن��ه��ا ل 
ميكن اأن تدخل بقوات كونها ل متلك قواعد ارتكاز 
تقول  اأن  ت��ري��د  ه��ي  الأورب���ي���ة،  ال���دول  يف  انت�سار  اأو 
ولكن  الع�سكري  العمل  الأمريكان يف  بديل عن  اإنها 
لي�ص لديها قدرات خا�سة بعد خروجها من الحتاد 

الأوروبي«.
واأكد على اأن “الأزمة �ست�ستمر يف الت�ساعد، اأوكرانيا 
هي البداية ملا هو قادم جورجيا ت�ستعد ودول البلطيق 
متجهني  نحن  اإذن  ال�سيناريو،  تكرار  من  وخم��اوف 
مناطق  يف  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  لع�سكرة 

نفوذها لل�سيطرة على منطقة البحر الأ�سود«.

الردع والدفاع
اإ�سافية  خطوات  �سيتخذ  اإن��ه  “�ستولتنربج”  وق��ال 
الغزو  بداية  بعد  والدفاع”  “الردع  تدابري  لتقوية 

اأوكرانيا هي البداية
فهمي،  ط��ارق  ال���دويل،  بال�ساأن  املخت�ص  الأك��ادمي��ي 
قال اإن الهجوم الرو�سي و�سع الغرب واأمريكا وحلف 
بع�ص  انت�سار  اأع���ادت  وا�سنطن  ك��ون  م��اأزق  يف  الناتو 
ل  حيث  كافية  غ��ري  لكنها  اأوروب���ي���ة  دول  يف  ق��وات��ه��ا 
8500 جندي و�سابط، وبالتايل ل متلك  تتخطى 

الرد الع�سكري وكذلك اأوروبا.
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  ف��ه��م��ي،  واأ����س���اف 
الناتو  ك��ث��رية وح��ل��ف  ب��دائ��ل  الأوروب���ي���ني ل ميلكون 
اأو  م�ستت وه���و يف م��وق��ف دف��اع��ي ول��ي�����ص ع�����س��ك��ري 
اأو م��ا بعده  اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ة  اأن  م���وؤك���دا  ه��ج��وم��ي، 
اجلانب  يفهمها  ل  م��واق��ف  لت�سجيل  فقط  �سيكون 
الحتاد  ع���ودة  ع��ن  يتحدث  فبوتن  ج��ي��دا،  ال��رو���س��ي 
ال�سوفيتي والف�ساء ال�سرتاتيجي للدولة ال�سوفيتية 
ف����اإن  وبالتايل  اأخ������رى  روؤى  عن  ويتحدث  العظمى 
اأوكرانيا هي البداي����ة وما �سيلي جمهوريات البلطيق 

وجورجيا.
واأ�سار اإىل اأن “القوى التي كان ميكن اأن تلعب دورا 

فرن�سا،  �سكان  خم�ص  �سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  روان����دا 
واأوقفت  اإنقاذها  اإىل  الفرن�سي،  ُع�سر اجلي�ص  وجي�سها 
معاقلهم.  اإىل  واأعادتهم  الإ�سالميني  املتمردين  زحف 
ومن وجهة نظر ال�سكان املحليني، فاإن رف�ص التدخل 
الراحل  الفرن�سي  الرئي�ص  بخيانة  ُي��ذك��ر  الفرن�سي، 
الديكتاتورية  دع��م  ال���ذي  دي�ستان،  جي�سكار  ف��ال��ريي 

املحلية مقابل اأملا�ص هذه الدولة للخزينة الفرن�سية.
وعن رواندا نف�سها، امل�ستعمرة البلجيكية ال�سابقة، قال 

اأكر من قرن من الهيمنة الفرن�سية الديبلوما�سية يف 
اأفريقيا يف طريقها اإىل الزوال، ومعه ادعاء فرن�سا اأنها 

لعب اأ�سا�سي على امل�سرح الدويل.
�سنة،  قبل  هدد  حيث  الو�سطى،  اأفريقيا  مثاًل  ولناأخذ 
الغنية  ال�سابقة  الفرن�سية  امل�ستعمرة  يف  امل��ت��م��ردون 

بالروات، بنهب العا�سمة بانغي.
ووقفت الأمم املتحدة التي متلك قوة حفظ �سالم كبرية 
يف البالد جانباً، على غرار فرن�سا. ويف املقابل، �سارعت 

الرو�سي لأوكرانيا لكنه اأكد اأن احللف ل ينوي اإر�سال 
قوات اإىل هناك. واأ�ساف بعد اجتماع طارئ ل�سفراء 
اجلمعة  الفيديو  عرب  قمة  اإىل  “دعونا  احللف  دول 
اخلطط  وفّعلنا  �سلوكه  يجب  ال��ذي  امل�سار  لتحليل 
الرد  ق��وة  ق��درات  ن�سر  من  التمكن  بهدف  الدفاعية 
الأمني  �ستولتنربغ  ين�ص  وق��ال  الأم����ر«.  يلزم  حيث 
ال�سالم  “حتطم  ���س��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف  حل��ل��ف  ال���ع���ام 
يف ق��ارت��ن��ا. رو���س��ي��ا ت�����س��ت��خ��دم ال��ق��وة مل��ح��اول��ة اإع����ادة 
احلر  م�سارها  من  اأوكرانيا  وحرمان  التاريخ  كتابة 
واأ�ساف اأن التدابري اجلديدة “�ستمكننا  وامل�ستقل”. 
من ن�سر قدرات وقوات مبا يف ذلك قوة الرد التابعة 
�سمال  امل��ادة اخلام�سة من معاهدة  للحلف«. وحت��دد 
اأن موارد  الدفاع اجلماعي، وت�سمن  الأطل�سي مبداأ 
دولة  اأي  حلماية  ا�ستخدامها  ميكن  باأكمله  احللف 
من  لعديد  بالن�سبة  الأهمية  بالغ  اأم��ر  وه��ذا  ع�سو، 
بدون  دف��اع��ات  دون  �ست�سبح  التي  ال�سغرية  ال���دول 

حلفائها.

تخوفات من م�سري اأوكرانيا
ال�سوء  الأمريكية  “اأ�سو�سيتد بر�ص”  �سلطت وكالة 
اأن  على  موؤكدة  اأوكرانيا،  يف  اجلارية  الأح���داث  على 
البلطيق  ل���دول  بالن�سبة  بكثري  اأ����س���واأ  ي��ب��دو  الأم����ر 
والليتوانيني،  والالتفيني  لالإ�ستونيني  “بالن�سبة 
الحتاد  ���س��ي��ط��رة  ع��ا���س��روا  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك  �سيما  ل 
على  الرو�سي  الهجوم  ف��اإن  بالدهم،  على  ال�سوفيتي 
يكونوا  اأن  احتمال  م��ن  البع�ص  قلق  يثري  اأوك��ران��ي��ا 
الهدف التايل«. واأو�سحت اأن “دول البلطيق الثالث 
التي �سمها بالقوة من قبل قائد الحتاد ال�سوفيتي 
ال�����س��اب��ق، ج��وزي��ف ���س��ت��ال��ني، خ���الل احل���رب العاملية 
اأخرى  مرة  ال�ستقالل  على  حت�سل  اأن  قبل  الثانية 
مع انهيار الحتاد يف عام 1991، ان�سمت اإىل حلف 
نف�سها  وو���س��ع��ت   ،2004 ع��ام  يف  الأط��ل�����س��ي  �سمال 
حتت احلماية الع�سكرية للوليات املتحدة وحلفائها 
دول  ح��ك��وم��ات  “قادة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  ال��غ��رب��ي��ني«. 
البلطيق قاموا يف الأ�سابيع الأخرية برحالت متعددة 
اأن الغرب  ال��ع��وا���س��م الأوروب���ي���ة، حم��ذري��ن م��ن  اإىل 
يجب اأن يجعل بوتني يدفع ثمن مهاجمة اأوكرانيا، 
اأجزاء  نحو  التحرك  يف  �ست�ستمر  دباباته  ف��اإن  واإل 

اأخرى من الإمرباطورية ال�سوفيتية ال�سابقة«.

الكاتب اإن فرن�سا عاملته مثل بلد تابع منذ ال�ستقالل 
تاآمراً  ال�سرية،  الفرن�سية  الوثائق  1962. وتظهر  يف 

فرن�سياً مبا�سراً يف 1994، يف الإبادة للتوت�سي.
الروانديني  يف  ال�����س��ك  ه���ي  ف��رن�����س��ا،  دواف������ع  وك���ان���ت 
العامل  م��ع  اأو���س��ع  ع��الق��ات  اإىل  ي�سعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

الإنغلو�ساك�سوين.
وب��ي��ن��م��ا جن��ح��ت ه��ول��ي��وود يف ت�����س��وي��ر ب��ع�����ص م�ساهد 
املنتجني حذفوا  ف��اإن   ،1994 الإب��ادة يف  اأثناء  الرعب 
واإدارتهم  فرن�سيني  م�ست�سارين  ت��دري��ب  ع��ن  مقاطع 
ارتكبوا  ال��ذي��ن  الهوتو،  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  احل��واج��ز 

املذابح �سد التوت�سي.
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  قال  احلا�سر،  الوقت  ويف 
ماكرون، اإن القوات الفرن�سية التي �ستن�سحب من مايل 
�ستعيد انت�سارها يف اأماكن اأخرى، من منطقة ال�ساحل. 

لكن ل يعرف اإذا كانت �ستقابل بالرتحيب.
كان  بينما  دي��ب��ي  اإدري�����ص  الت�سادي  الرئي�ص  مقتل  اإن 
حليف  من  فرن�سا  حرم  الإ�سالميني  املتمردين  يقاتل 
ق����وي. وت���راق���ب ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و، وال��ن��ي��ج��ر، ع��ن كثب 
اإذا  املرتاجعة،  فرن�سا  طرد  يف  ت��رتددا  ولن  جريانهما، 

عرا على بدائل.
كما اأن رف�ص فرن�سا العرتاف باملناف�سة الإقليمية كان 
ا�سرتاتيجية  حمطة  كانت  التي  فجيبوتي  ثمنه.  ل��ه 
ل��ل��ق��وات ال��ف��رن�����س��ي��ة، مل ت��ع��د ك���ذل���ك، وب���ات���ت ال�سني 

مهيمنة يف امل�ستعمرة الفرن�سية ال�سابقة.
املعادي  اخل��ط��اب  ت��رك��ي��ا  ت�ستخدم  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
لفرن�سا ملد نفوذها يف امل�ستعمرات الفرن�سية ال�سابقة يف 
ملاذا  اأما يف وا�سنطن، فيطرح �سوؤالن، الأول،  اإفريقيا. 
اأمر  يحدث  وه��ل  التحذير،  ع��الم��ات  فرن�سا  جتاهلت 

م�سابه للنفوذ الأمريكي.

بايدن يتوعد ب�سربة كربى لالقت�ساد واملالية الرو�سيتني  •• وا�صنطن-اأ ف ب

دافع الرئي�ص الأمريكي جو بايدن 
اأقرتها  التي  العقوبات  �سل�سلة  عن 
�سد  وحلفاوؤها  املتحدة  ال��ولي��ات 
رو�سيا ردا على اجتياحها اأوكرانيا 
كربى  �سربة  �ست�سدد  اأنها  موؤكدا 
الرو�سيني  والق��ت�����س��اد  ل��ل��م��ال��ي��ة 
فالدميري  ال���رئ���ي�������ص  و���س��ت��ج��ع��ل 
ال�ساحة  ع��ل��ى  “منبوذا”  ب��وت��ني 

الدولية.
األقاها  ك��ل��م��ة  يف  ب���اي���دن  واأع����ل����ن 
التدابري  اأن  الأب��ي�����ص  ال��ب��ي��ت  م��ن 
املتخذة  وامل����ال����ي����ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
الآن  ح��ت��ى  مت  م���ا  ك���ل  “تتخطى 

اإطالقا«.
مفاعيل  ت��ق��ي��ي��م  ب�����اأن  اأق�����ر  ل��ك��ن��ه 
تتفادى  التي  الأمريكية  العقوبات 
الأ�سا�سي  الطاقة  الآن قطاع  حتى 
بع�ص  “يتطلب  لرو�سيا،  بالن�سبة 

الوقت«.

العقوبات وما  اأن���ه م��ع ه��ذه  واأك���د 
ي���راف���ق���ه���ا م����ن ت����داب����ري اأوروب����ي����ة 
وب��ري��ط��ان��ي��ة وك��ن��دي��ة، ف���اإن بوتني 
ال�ساحة  ع��ل��ى  “منبوذا  �سي�سبح 

الدولية«.
وقال اإنه “مل يكن هناك يوما اأي 
�سبب اأمني حقيقي خلف” الهجوم 
اأوكرانيا.  على  الرو�سي  الع�سكري 
ال��دوام عدوانا  “كان على  وا�ساف 
بناء  يف  بوتني  ل��دى  رغبة  �سرفا، 
ذلك  يتطلبه  ما  بكل  اإمرباطورية 

من و�سائل«.
الدميوقراطي  الرئي�ص  وع��ر���ص 
الذي  الغربي  ال��رد  مف�سل  ب�سكل 

يركز على اجلانب القت�سادي.
و���س��دد م���رة ج��دي��دة ع��ل��ى اأن���ه من 
اأمريكية  اإر�سال ق��وات  ال��وارد  غري 
اإىل  تنتمي  ل  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  اإىل 

املقابل، جدد  الأطل�سي. يف  احللف 
وعده بالدفاع عن “اأدنى �سرب من 
وزارة  واأع��ل��ن��ت  احل��ل��ف.  اأرا�سي” 
)البنتاغون(  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع 
يف اأعقاب ذلك اإر�سال حواىل �سبعة 

اآلف ع�سكري اإ�سايف اإىل اأملانيا.
اخلمي�ص  املعلنة  العقوبات  تهدف 
التمويل  م�������س���ادر  جت��ف��ي��ف  اإىل 
ل���رو����س���ي���ا وال����ت����اأث����ري ع���ل���ى امل����دى 
التكنولوجي  تطورها  على  البعيد 
���س��رب م�سالح  م���ع  وال��ع�����س��ك��ري، 
الأثرياء النافذين الرو�ص املقربني 

من ال�سلطة.
ع�سر  اأك���رب  ال��ع��ق��وب��ات  وت�ستهدف 
موؤ�س�سات مالية رو�سية، ما �سيحد 
الأ�سواق  اإىل  و�سولها  اإم��ك��ان  م��ن 
امل���ال���ي���ة ال����دول����ي����ة وال���ت���ع���ام���الت 

بالدولر.

واأكدت وا�سنطن اأن هذا �سي�ستنزف 
تدفقات روؤو�ص الأموال و�سيت�سبب 

بفورة ت�سخم.
اأع���ل���ن بايدن  اأخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
�سركة   13 ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ص 
رو�����س����ي����ة ك������ربى ���س��ت��م��ن��ع��ه��ا من 
ال�سوق  يف  التمويل  اإىل  ال��و���س��ول 
امل��ال��ي��ة الأم���ريك���ي���ة، وه���ي عقوبة 
احلكومة  ع��ل��ى  ف��ر���س��ت  اأن  ���س��ب��ق 

الرو�سية نف�سها.
املتحدة  ال����ولي����ات  اأ����س���اف���ت  ك��م��ا 
اإىل قائمة الأثرياء  اأ�سماء جديدة 
ل�سرب  �سعيا   ، النافذين  ال��رو���ص 
القريبني  الأث��ري��اء  ك��ب��ار  م�سالح 
على  يقدمون  وال��ذي��ن  بوتني  م��ن 
ال���س��ت��ث��م��ار والإن����ف����اق ال��ط��ائ��ل يف 

اخلارج.
وا�سنطن وحلفاوؤها  واأخريا تعتزم 

واردات  م����ن  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  احل�����د 
اإىل رو�سيا،  التكنولوجية  املنتجات 
لتنويع  م��و���س��ك��و  ت�����س��ع��ى  وق����ت  يف 
بعيد  ح��د  اإىل  املرتهن  اقت�سادها 

للمحروقات.
كما اأعلن بايدن جتميد “اأكر من 
التكنولوجية  ال������واردات  ن�سف” 
بح�سب  �سينعك�ص  م���ا  ال��رو���س��ي��ة، 
التطور  ع���ل���ى  الأب����ي���������ص  ال���ب���ي���ت 

ال�سناعي والع�سكري الرو�سي.
العقوبات  ه��ذه  اأن  اإىل  لفت  لكنه 
قطاع  ت�سمل  ل��ن  ال�سديدة  املالية 
ي��در على رو�سيا  ال��ت��ي  امل��ح��روق��ات 
“�سممنا  وق����ال  ط��ائ��ل��ة،  ع���ائ���دات 
ي�سمح  ب�سكل  حتديدا  )العقوبات( 

مبوا�سلة املدفوعات للطاقة«.
تت�سبب  اأن  وا���س��ن��ط��ن  وت��خ�����س��ى 
اأ�سعار  يف  اإ�سافية  بزيادة  التدابري 

ال�سحفيون  و�ساأل  والغاز.  النفط 
العقوبات  ع��ن  ب��اإ���س��ه��اب  ال��رئ��ي�����ص 
فاأكد  الغربيون.  يتخذها  مل  التي 
اأن اإخراج رو�سيا من نظام �سويفت، 
العاملية  املالية  يف  الأ�سا�سية  الأداة 
امل�سارف،  ب��ني  احل����والت  لإجن����از 
اأن  اإىل  اأ���س��ار  لكنه  “خيارا”،  يقى 
هذا  حيال  منق�سمون  الأوروب��ي��ني 
الإج��راء الذي تطالب به اأوكرانيا 

الأ�سد ي�سيد بالعملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا



السبت   26  فبراير    2022  م   -    العـدد   13479  
 Saturday    26  February   2022   -  Issue No   13479

10

عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�صرت

اأوكرانيا،  نيته مهاجمة  اإن��ك��ار  م��ن  �سهور  بعد      
بالنت�سار  الرو�سي  اجلي�ص  بوتني  فالدميري  اأمر 
دونبا�ص  يف  ال��رو���س��ي��ة  ت��ت��ح��دث��ان  م��ن��ط��ق��ت��ني  يف 

“للحفاظ على ال�سالم” هناك.
   وزع��ت رو�سيا ح��وايل 700 األ��ف ج��واز �سفر يف 
ب��اأن مبادرتها  ل��ذا ميكنها الدع���اء  امل��ن��اط��ق،  ه��ذه 

تهدف اإىل حماية مواطنيها.
زائفة هو غزو،  “حفظ �سالم”  اإر�سال قوة  اإن      
املخيف  الكابو�ص  ال�سيناريو  بحجم  يكن  مل  واإن 
حاليا.    فمن خالل ن�سر جي�سها يف منطقة توجد 
بها تقارير يومية عن العديد من انتهاكات وقف 
ن�سوب حرب مفتوحة  ي�سبح خطر  النار،  اإط��الق 
زيادة  الناتو  ق��رر  كما  بكثري.  اأك���رب  اأوك��ران��ي��ا  م��ع 

قواته يف حالة تاأهب.
األغى  ال���ذي  بلينكني،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال      
اج��ت��م��اع��ه م���ع ن��ظ��ريه ال��رو���س��ي لف������روف: “اإذا 

ا«. �سّعدت رو�سيا ال�سراع، ف�سوف نفعل ذلك اأي�سً

هل �سيتوقف بوتني عند هذا احلد؟
ال��رد بعقوبات  ال��غ��رب  ق��رر  الغزو”،  “بداية     يف 
فعاليتها؟  م��دى  م��ا  حمدودة”.  ولكن  “�سارمة 
لقد  طويلة.  فرتة  منذ  لذلك  ي�ستعد  بوتني  كان 
جمع اأكر من 600 مليار دولر من الحتياطيات 
للحماية  اأخ���رى  وقائية  اإج����راءات  وات��خ��ذ  املالية 
ال�سلبية  النعكا�سات  من  التخوف  ويجب  منها. 
القت�سادات  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ي(  وال���غ���از  )ال��ن��ف��ط 

الغربية.
   اأعلن بايدن عن ال�سريحة الأوىل من العقوبات 
املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي  الأم���ري���ك���ي���ة 
الرئي�سية يف رو�سيا، و�سيحد الحتاد الأوروبي من 

و�سول النخب الرو�سية اإىل خدماته املالية.
   وحذرت اململكة املتحدة من اأن املحيطني ببوتني 
بو�سوح  م�ستهدفة  لالختباء،  مكانا  ي��ج��دوا  ل��ن 

اأ�سول الأوليغار�ص الرو�ص يف لندن.
   هل �سيتوقف بوتني بعد ال�ستيالء على جزء من 
منطقة دونبا�ص الناطقة بالرو�سية؟ اأم اأنه �سيقوم 
بغزو وا�سع النطاق لأوكرانيا لالإطاحة بحكومتها 
فيما ميكن اأن ي�سبح حرب ع�سابات طويلة، على 
غرار تلك التي خ�سرها الرو�ص )والأمريكيون( يف 

اأفغان�ستان؟
اأن قادة      ذك��رت م�سادر ا�ستخباراتية بريطانية 
امل���خ���اب���رات وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ال��رو���س��ي��ة لديهم 
الكامل للبالد.  ب�ساأن الحتالل  “�سكوك جدية” 
اخلارجية،  املخابرات  مدير  ناري�سكني،  �سريجي 
وف��ال��ريي ج��ريا���س��ي��م��وف، ق��ائ��د ال��ق��وات امل�سلحة 

الرو�سية، �سيقلقان ب�ساأن مثل هذه العملية.

قد يكون الأ�سواأ مل ياأت بعد
   ميكن لرو�سيا اأن تربر غزوها امل�ستمر لأوكرانيا 
من خالل العرتاف باملطالب الإقليمية الأخرى 
و�سيكون  ب��ال��رو���س��ي��ة،  ال��ن��اط��ق��ني  لالنف�ساليني 
مب���ث���اب���ة ذري����ع����ة ل�����س��ن ه���ج���وم م����ن ن�����وع احل����رب 
اخلاطفة �سد اجلي�ص الأوكراين. وقد حذر بايدن 
اأن مثل هذا الغزو ل يزال  يف خطابه الخري من 
ب�سكل غري  رو�سيا  تهديدا خطريا. وحتتل  ي�سكل 
قانوين اأرا�سي اأوكرانية ذات ال�سيادة للمرة الثانية 

بعد �سم �سبه جزيرة القرم الناطقة بالرو�سية.
دونيت�سك  ال�سعبية  ب��اجل��م��ه��وري��ات  ي�سمى  م��ا     
وال�سيطرة  ومتويلها  ت�سليحها  يتم  ولوغان�سك 
وي�سمح   .2014 عام  منذ  رو�سيا  قبل  من  عليها 
الإع�����الن ال���ذي اأق����ره ال���ربمل���ان ال��رو���س��ي لبوتني 

باإقامة قواعد ع�سكرية ون�سر �سواريخ هناك. 
نيويورك،  يف  نيوز  ديلي  ل�سحيفة  وفًقا  ختاما،    
مع  تعامله  ب�سبب  ب��اي��دن  ج��و  م��ن  ت��رام��ب  �سخر 
اأوكرانيا  ليغزو  يكن  مل  بوتني  اإن  قائاًل  الأزم���ة، 
اأبًدا يف ظل رئا�سته، لكنه مل يقل ما كان �سيفعله 

لإثناء �سديقه عن القيام بذلك.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأوكرانيا: هل �سيتوقف بوتني عند هذا احلد...؟

* كاتب �سحفي، وموؤلف كتب وا�سعة النت�سار منها “الكتاب الأ�سود لكندا 
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”اأ�سرار خيار كندا”، الإجنليزية”، 

 و”ق�سية جريار بول” و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية«. 

  م�سر ت�سمن بقاء ال�سياح 
الأوكرانيني والرو�ش على اأرا�سيها 

•• القاهرة-اأ ف ب

يف  والأوك��ران��ي��ني  ال��رو���ص  اآلف  مئات  �سنويا  ت�ستقبل  التي  م�سر  اأعلنت 
ال�سياح من هذين  بقاء  �ست�سمن  اأنها  الأحمر،  البحر  املطلة على  فنادقها 
البلدين على اأرا�سيها اإىل حني �سمان “عودة اآمنة” لهم يف حال مت اإلغاء 

رحالت جوية على خلفية الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
ويف ال��ي��وم نف�سه ال���ذي ���س��ن ف��ي��ه اجل��ي�����ص ال��رو���س��ي ه��ج��وم��ا ج��وي��ا وبريا 
مكثفا على اأوكرانيا، عقد م�سوؤولون من قطاع ال�سياحة امل�سري اجتماعا 
عن  �سادر  لبيان  وفقا  الأوكرانية”،  الرو�سية  الأزم��ة  تداعيات  “ملناق�سة 

وزارة ال�سياحة.

العملية  �سن  عن  بوتني  ردع  يف  دبلوما�سية  جهود  ف�سل  على 
الع�سكرية. وانتهجت بكني م�سارا دبلوما�سيا حذرا يف الأزمة 
اأعمال  ت�ستنكر  مل  كما  “غزوا”،  العملية  اعتبار  ورف�ست 

رو�سيا، حليفتها الوثيقة.
واأكد �سي يف الت�سال الهاتفي مع بوتني على �سرورة “التخلي 
عن عقلية احلرب الباردة، وتعليق اأهمية على املخاوف الأمنية 
املنطقية جلميع الدول واحرتام تلك املخاوف، وت�سكيل اآلية 

اأمنية اأوروبية فاعلة وم�ستدامة من خالل املفاو�سات«.
اأ�سباب �سن  اإىل  اأ�سار بوتني  ُن�سر،  الذي  املكاملة  وبح�سب ن�ص 
حلف  اإن  ل�سي  وق��ال  اخلا�سة”  الع�سكرية  “العملية  رو�سيا 
الأطل�سي والوليات املتحدة “لطاملا جتاهال املخاوف الأمنية 

املنطقية لرو�سيا«.

•• بكني-اأ ف ب

اأعرب الرئي�ص ال�سيني �سي جينبينغ خالل مكاملة هاتفية مع 
النزاع يف  تاأييده حلّل  بوتني عن  الرو�سي فالدميري  نظريه 

اأوكرانيا عرب امل�سار الدبلوما�سي.
اأم�ص اجلمعة يف  الر�سمية  “�سي �سي تي يف”  ونقلت حمطة 
اأن  تاأكيده  ال�سيني  الرئي�ص  الهاتفية، عن  املكاملة  تقرير عن 
اأوكرانيا �سهد تغرّيات مت�سارعة ... )واإن(  “الو�سع يف �سرق 
ال�سني ت��دع��م رو���س��ي��ا واأوك��ران��ي��ا يف ح��ل امل�����س��األ��ة م��ن خالل 

مفاو�سات«.
�سربات  �سمل  اأوك��ران��ي��ا،  �سد  غ��زوا  الرو�سية  ال��ق��وات  نفذت 
جوية واإر�سال جنود اإىل عمق اأرا�سي هذا البلد، بعد اأ�سابيع 

لإجراء  ا�ستعداد  على  رو�سيا  اإن  املكاملة  يف  اأي�سا  ل�سي  وق��ال 
حمادثات “رفيعة امل�ستوى” مع اأوكرانيا.

ت��وازن بني  مع ت�ساعد الأزم��ة، ا�سطرت ال�سني اإىل حتقيق 
عالقاتها القريبة مع رو�سيا وم�ساحلها القت�سادية الكبرية 

يف اأوروبا.
ال�سيا�سة  موقف  من  �سارخ  نقي�ص  على  مو�سكو  نهج  ويقف 
اخلارجية املعلنة لل�سني والقا�سية بعدم التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية للدول الأخرى. وقال �سي اإن ال�سني “على ا�ستعداد 
اإىل  للدعوة  ال��دويل  املجتمع  الأط���راف يف  للعمل مع جميع 
وحماية  وم�ستدام،  ومتعاون  و�سامل  م�سرتك  اأمني  مفهوم 
وفق  ال�سميم”،  يف  املتحدة  الأمم  بقاء  م��ع  ال���دويل  النظام 

الن�ص الذي ن�سرته “�سي �سي تي يف«.

الرئي�ش ال�سيني يدعو بوتني اإىل اإجراء مفاو�سات مع اأوكرانيا 

مو�سكو.   م���ن  امل��ق��ات��ل��ة  ال���ط���ائ���رات 
�سعوبة  الأوك���ران���ي���ون  “�سيواجه 
يف حت��ري��ك وح��دات��ه��م وال�����رد على 
احلركات الرو�سية، يقول جو�ستاف 
�سوؤون  يف  امل��ت��خ�����س�����ص  ج��ري�����س��ي��ل، 
رو�سيا يف املجل�ص الأوروبي للعالقات 
قادرين  ال��رو���ص  و�سيكون  الدولية، 
اأي قوات معادية يجب  اختيار  على 
�سيهاجمون،  واأيها  اللتفاف عليها، 
اف�سلية  ���س��ت��م��ن��ح��ه��م  م��ن��ه��ا  واأي 
ل�ستهداف  ي��ك��ف��ي  مب����ا  كبرية” 
توجد  حيث  الأوك��ران��ي��ة  العا�سمة 

موؤ�س�سات الدولة.

مزيج مدمر من املدفعية 
والطائرات بدون طيار

   ميكن اأن تكون هجمات “جمموعات 
اأكر  ه����ذه  التكتيكية”  ال��ك��ت��ائ��ب 

•• ت�صوهويف-اأ ف ب

يجه�ص �ساب يف الثالثني من عمره 
ب��ال��ب��ك��اء اأم�����ام ج��ث��ة وال�����ده الذي 
يف  �سكنّي  ح��ّي  على  ق�سف  يف  ُقتل 
ت�سوهويف يف �سرق اأوكرانيا، مركز 
ليل  رو�سيا  اأطلقته  ال��ذي  الهجوم 
باأ�سى  وي��ق��ول  اخلمي�ص،  الأرب��ع��اء 

“طلبت منه املغادرة«.
خ���ل���ف ال���������س����اروخ ح����ف����رة ي������راوح 
اأمتار،  وخم�سة  اأربعة  بني  عر�سها 
م��ن خم�سة  م��وؤل��ف��ني  ب��ني مبنيني 
طوابق دمرا بالكامل، بينما حتاول 
احلرائق  اإخ����م����اد  الإط����ف����اء  ف����رق 

الأخرية.
وت���������س����ررت ال���ك���ث���ري م����ن امل���ب���اين 
الأخرى البعيدة عن موقع �سقوط 

ال�ساروخ وحتطمت النوافذ.
الرو�سية  ال��ق�����س��ف  ع��م��ل��ي��ات  دّوت 
يف ه����ذه امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ت��ب��ع��د 30 
كيلومرًتا من خاركيف، ثاين اأكرب 
مدينة يف اأوكرانيا، يف اآخر �ساعات 

الليل.
ال�سرطة عن توفري  وفيما عجزت 
هائلة  الأ������س�����رار  ب����دت  ح�����س��ي��ل��ة، 
فيما  الأوىل  ال�سباح  �ساعات  منذ 
اأ�سود كثيف من  ميكن روؤية دخان 
تهدمت  وق���د  م��ب��اٍن  واأرب���ع���ة  بعيد 

واجهاتها بالكامل.
اأن  ���س��ريغ��ي )67 ع��اًم��ا(  ي��ح��اول 
يف  ط��اول��ة  بوا�سطة  ن��واف��ذه  يغلق 

الطابق الأر�سي من �سّقته.
يف  اب��ن��ت��ي  ه��ن��ا،  “�ساأبقى  وي���ق���ول 
وال��و���س��ع مم��اث��ل هناك”،  ك��ي��ي��ف 
ان��ف��ج��ارات يف  ���ُس��م��ع دوي  اأن  ب��ع��د 
�سباح  ال��ب��الد  يف  الرئي�سية  امل���دن 

ت����دم����رياً ح��ي��ث مي��ك��ن دجم���ه���ا مع 
“املدفعية الرو�سية،  اأ�سلحة اأخرى. 
نف�سها  ه���ي  اأه��م��ي��ة،  ذات  ت��ق��ل��ي��دي��ا 
ال�سوفياتي،  ال��ع��ه��د  يف  ك��ان��ت  ك��م��ا 
الباحث  يو�سح جوزيف هيرنوتني، 
املقارنة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع��ه��د  يف 
“الدفاع  جم��ل��ة  حت���ري���ر  ورئ���ي�������ص 
والأم����ن ال����دويل، لكن اجل��دي��د هو 
ا�ستطالع  طائرات  على  تعتمد  اأنها 
�سورها  ت�سل  طيار،  ب��دون  �سغرية 
جمموعة  ل��ك��ل  ال��ق��ي��ادة  خ��ل��ي��ة  اإىل 
للبطاريات  الأم��ر  لتعطي  تكتيكية 
ب����دق����ة، ومب������ا يكفي  ت���ع���م���ل  ح���ت���ى 
اأ���س��رار ج�سيمة على خط  لإح���داث 
املواجهة للقوات الربية الأوكرانية.
تناق�ص  “يعك�ص  التكتيك،  ه��ذا     
لحظ  والدبابات”،  امل�������س���اة  دور 
اأ�سار  ال���ذي  ه��او���ص،  ت�ساتام  تقرير 

اأم�ص اخلمي�ص.
ال�ساروخ  اأن  ����س���ريغ���ي  وي���ع���ت���رب 
قريًبا.  ع�سكرًيا  م��ط��اًرا  ا�ستهدف 
اأحد  )امل���ط���ار(  ك���ان  “لقد  وي��ت��اب��ع 
بوتني، ومل  ذكرها  التي  الأه���داف 

اأتفاجاأ حتى«.
اأم�ص  ال���رو����س���ي   واأّك�������د اجل��ي�����ص 
اخلمي�ص اأنه دّمر اأنظمة الدفاعات 
اجل��وي��ة وج��ع��ل ال��ق��واع��د اجلوية 
بعد  اخلدمة”  “خارج  الأوكرانية 
يف  ع�سكرية  عملية  م��و���س��ك��و  ���س��ن 
ياأت  التهديد مل  اأن  ال�سباح. غري 

من اجلو فقط.
فبداأ الغزو الربي �سباح اخلمي�ص، 
وفًقا حلر�ص احلدود الأوكرانييون، 
ول �سيما من جهة ال�سرق ومنطقة 

لوغان�سك النف�سالية.
يف �سفوف الأوكرانيني يف املنطقة 
القتال خالل  الذين متر�سوا على 
�سنوات  امل�ستمر منذ ثماين  النزاع 
مع املتمردين النف�ساليني املوالني 
ل�سيناريو  لهذا  وا�ستعدوا  لرو�سيا 
على  اأنهم  اجلميع  يوؤكد  الكارثة، 
دراية مبا عليهم القيام به. ويقول 
�سكان  اأح��د  ليفا�سوف،  ف��الدمي��ري 
بق�سفنا،  ا�ستمروا  “اإذا  ت�سوهوف، 
���س��اأب��ح��ث ع��ن اأ���س��ل��ح��ة واأداف�����ع عن 
وطني حتى لو اأنني اأبلغ من العمر 

62 عاًما، مع اين رو�سي«.
ويتابع “رغم ذلك، اإذا نظرمت اإىل 
التاريخ، اإذا قراأمت كتًبا، كان الو�سع 
هو نف�سه منذ 300 اأو 400 عام. 

اإن الرو�ص �ساخلو جلود!«
الأوك��ران��ي��ون على  اجل��ن��ود  ينت�سر 
طول الطرقات الرئي�سية يف �سرق 
كراماتور�سك  بني  ويقف  ال��ب��الد. 

اإىل اأن هوؤلء “ي�ستخدمون لإكمال 
ال��ع��دو وا���س��ت��غ��الل الهجوم  ت��دم��ري 
وهكذا  ح���ا����س���م.  ب�����س��ك��ل  ال��ع��م��ق  يف 
خ�سائر  الأوكرانية  الألوية  تكّبدت 
يف  و2015   2014 يف  ف����ادح����ة 
املدفعية  دع��م��ت  ع��ن��دم��ا  دون��ب��ا���ص، 
واملدرعات الرو�سية هجمات القوات 

النف�سالية.
الكتائب  “جمموعات  اأن  خا�سة     
بالإ�سافة اإىل دباباتها،  التكتيكية”، 
م���ع���دات  ع���ل���ى  ت���ع���ت���م���د  اأن  مي���ك���ن 
املقاومة  ن���ق���اط  لإب�������ادة  م�����س��م��م��ة 
بينها،  وم��ن  الق�سف.  بعد  املتبقية 
مركبات تو�ص-1، التي ا�ستخدمتها 
اأذرب����ي����ج����ان خ����الل ه��ج��وم��ه��ا على 
 .2020 ع����ام  الأرم���ي���ن���ي  ك����اراب����اخ 
الداخلي  النفجار  اأ�سلحة  “تطلق 
الكثري  ي�����س��ت��ه��ل��ك  م��ت��ف��ج��ًرا  غ������اًزا 

وخاركيف قافلة من املركبات التي 
يرفرف عليها العلم الأوكراين.

ك��ي��ل��وم��رت، هزت   300 ب��ع��د  ع��ل��ى 
انفجارات مدينة ماريوبول وفيها 
البالد،  ���س��رق  يف  الرئي�سي  امليناء 
بعدما كانت مبناأى عنها ن�سبًيا يف 

الأ�سابيع الأخرية.
املنازل  اإخ������الء  ع��م��ل��ي��ات  وب�������داأت 
مدينتي  يف  ���س��ّي��م��ا  ل  ال��ق��ط��اع،  يف 

زولوتي وغور�سكي ال�سناعيتني.
الدفاع  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وي���ق���ول 
املدين األيك�سي بابت�سينكو “�سننقل 

النا�ص اإىل اأقرب حمطة قطار«.

جوزيف  ي���ح���دد  الأك�������س���ج���ني،  م���ن 
ه��ي��رنوت��ني، مم��ا ي���وؤدي اإىل تفجري 
اأن  الأر���ص، وميكن  األغام خمباأة يف 
القريبني،  ب��اجل��ن��ود  ال�����س��رر  تلحق 

حتى لو كانوا حمميني ».
   اأخرًيا، فاإن هذه املجموعات املكونة 
تت�سم  خم��ت��ل��ف��ة  جم���م���وع���ات  م����ن 
ي�سهل  “مما  ال�����س��دي��دة،  ب���امل���رون���ة 
يالحظ  العاملة”،  ال��ق��وى  ت��ن��اوب 
ي�سمح  مب����ا  ه���ي���رنوت���ني،  ج����وزي����ف 
مبوا�سلة العمليات من خالل جلب 
اإرب����اك اجلبهة  دون  ق���وات ج��دي��دة 
الأوكرانية  امل��ق��اوم��ة  اأن  ث��ب��ت  اإذا 
قرر  اإذا  اأو  امل���ت���وق���ع،  م����ن  اأط�������ول 
فالدميري بوتني، بعد اأن طلب من 
التكتيكية”  الكتائب  “جمموعات 
اإىل  اإع����ادة حتويلهم  ال��غ��زو،  ق��ي��ادة 

قوات احتالل.

نوفوتوت�سكوفكا،  ب��ل��دة  يف  ل��ك��ن 
اأ���س��ب��ح��ت ع��م��ل��ي��ات الإج�����الء هذه 
من  قليلة  �ساعات  بعد  م�ستحيلة. 
بدء الهجوم، بات الق�سف املدفعي 
تعرقلت  فيما  جدا  كثيفا  الرو�سي 
الت�سالت. وي�سري بابت�سينكو اإىل 
“الهجوم ج��اٍر على ط��ول خط  اأن 
لوغان�سك  منطقتْي  يف  ال��ت��م��ا���ص 
القتال  “اإن  م�سيًفا  ودونيت�سك” 
“ل  ويتابع  م��ك��ان«.  ك��ل  يحدث يف 
معلومات  نتلقى  اأن  بعد  ن�ستطيع 
الت�سالت  لأن  ال�����س��ح��اي��ا  ح���ول 

مقطوعة يف هذه املنطقة«.

ع��ن مائة منهم  م��ا ل يقل  ن�سر  مت 
خالل الأ�سهر القليلة املا�سية حول 
اأوك����ران����ي����ا، وه�����ذا ي��ع��ن��ي اأك�����ر من 
املركبات  واآلف  مقاتل  األ��ف   100

املدرعة والدبابات.
الكتائب  “جمموعات  ت�����س��ك��ل    
يف  النخبة  ق��وات  ه��ذه  التكتيكية”، 
اجل��ي�����ص ال���رو����س���ي. والأك�����ر اث���ارة 
اأنها جتمع، يف نف�ص الوحدة، اأف�سل 
تتاألف  املختلفة.  الأف�����واج  عنا�سر 
“مدرعات،  حم��رتف��ني  ج��ن��ود  م���ن 
ت�سّم  م�ساة، مدفعية، مهند�سون”، 
كل وحدة من “جمموعات الكتائب 
التكتيكية” ب�سع مئات من اجلنود 
ت�ساتام  م��ع��ه��د  واأ����س���ار  وال�����س��ب��اط. 
اإىل   ،2019 ع��ام  تقرير  يف  هاو�ص 
اأن “�سغر قامتهم ميكنهم من ميزة 
لالنت�سار  وقابلني  مرنني  جتعلهم 

ب�سرعة«.
   يف امل�����س��رح الأوك��������راين، مي��ك��ن ل� 
التكتيكية”  الكتائب  “جمموعات 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ت���ف���وق اجل����وي 
متتلك  -ل  ال����رو�����س����ي  ل���ل���ج���ي�������ص 
للطائرات  م�����س��ادة  اأن��ظ��م��ة  ك��ي��ي��ف 
اأق��ل بكثري من  الأداء، وع��دد  عالية 

�سالح فتاك يّت�سم باملرونة

قوات النخبة الرو�سية تقود احلرب اخلاطفة يف اأوكرانيا

تقود »جمموعات الكتائب التكتيكية« الهجوم الربي 
للجي�ض الرو�سي وت�ستفيد من قوة نريان مدفعية دقيقة جدا

يييعييتييمييد فييالدميييري     
بييييييوتييييييني عيييليييييييهيييم 
اأكرب  على  لل�سيطرة 
قيييدر مييين الأرا�يييسيييي 
وتدمري  اأوكرانيا  يف 
الع�سكرية  الييقييوات 
هيييينيييياك. ا�ييسييمييهييم: 
الكتائب  “جمموعات 
ال�سالح  التكتيكية”، 
الذي  للغزو  الفتاك 
�سنه الرئي�ض الرو�سي 
الأوىل  ال�ساعات  يف 

من يوم 24 فرباير.
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التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :نوع العقار وحدة عقارية - املنطقة معي�سم الول - رقم الر�ص 1 - امل�ساحة 123.38 
مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ذا كري�سنت ايه - رقم الوحدة 1409 - القيمة 620046.31 درهم يباع 

لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.
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املدعي: كرم ممدوح حمد

املدعى عليها الأوىل: �سركة/ماي ات�ض دي ميديا منطقة حرة ذ.م.م
والتي حتمل رخ�سة التجارية رقم 91057

يف الدعوى رقم:3602/2021/16 جتاري جزئي
بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 3602/2021/16 جتاري جزئي بتاريخ:9 فرباير 
2022 والذي قررت فيه املحكمة املوقرة انتدابنا كخبري ح�سابي يف الدعوى رقم 3602/2021/1516 
الطرق لخطاركم  ب�ستى  التوا�سل معكم  تعذر  انه قد  اليها اعاله وحيث  وامل�سار   ، جتاري جزئي 
مبوعد اجتماع اخلربة الول واحل�سول على امل�ستندات املطلوبة ملبا�سرتنا ماأموريتنا الواردة بن�ص 
احلكم التمهيدي لهيئة املحكمة املوقرة ، وعليه نعلنكم مبوجب هذا الخطار ب�سرورة ح�سوركم او 
من ميثلكم قانونا لجتماع اخلربة القادم واملقرر انعقاده يوم اليوم اخلمي�ص القادم املوافق 3 مار�ص 
2022 يف متام ال�ساعة الرابعة ون�سف ع�سرا على ان يتم التوا�سل على الهاتف رقم:044558555 او 

الربيد اللكرتوين:aalalifatma@hotmail.com للح�سول على رابط الجتماع.
اخلبري احل�سابي املنتدب/د.فاطمة مرزوق ال علي
رقم القيد مبحاكم دبي:180

تكليف بح�شور اجتماع اخلربة
العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 70533

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:312/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
وقدره  مبلغ  للمتنازعة  يوؤديا  بان  والت�سامم  بالتكافل  �سدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
)149667( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املتنازع:م�ست�سفى زليخة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - البحرية - �سارع كورني�ص البحرية - مبنى برج الفردان - �سقة 203 - 
وميثله:كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي

املطلوب اإعالنه :  1- ا�سامة طارق حامد  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدهما بالتكافل والت�سامم 
بان يوؤديا للمتنازعة مبلغ وقدره )149667( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2022/3/2  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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  فقدان �شهادات اأ�شهم

�ض.م.ع  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  ُفقدت 
)اأ�سماك( با�سم كل من: 

1200 �سهم  ASMAK 1727736 - بعدد  مرمي �سيف علي- �سهادة رق��م:  

واحمد �سعيد احمد �ساوي �سهادة رقم: ASMAK 1727737 - بعدد 1200 ، 

وخديجة �سعيد احمد �ساوي �سهادة رقم: ASMAK 1727738 بعدد 1200 

بعدد   ASMAK 1727739 رق��م  �سهادة  �ساوي  احمد  �سعيد  و�سيخه   ، �سهم 

 ASMAK 1727740 رقم  �سهادة  �ساوي  احمد  �سعيد  وعلي   ، �سهم   1200

 ASMAK ، و���س��ي��ف ���س��ع��ي��د اح��م��د ����س���اوي ���س��ه��ادة رق����م:  1200 ���س��ه��م  ب��ع��دد 

رقم:  �سهادة  ���س��اوي  احمد  �سعيد  وحليمة   ، �سهم   1200 بعدد   1727741

ASMAK 1727742 بعدد 1200 �سهم ، وحمد �سعيد احمد �ساوي �سهادة 

احمد �ساوي  �سعيد  وهند   ، �سهم   1200 بعدد   ASMAK 1727743 رق��م: 

�سهادة رقم: ASMAK 1727744 بعدد 1200 �سهم ، و�سعيد احمد �ساوي 

يجدها  م��ن  على   ، �سهم   1200 ب��ع��دد   ASMAK 1727735 رق���م:  �سهادة 

ارجاعها اىل ال�سركة املذكورة او الت�سال على الرقم 0508187889

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  26  فرباير 2022 العدد 13479
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عربي ودويل
يف موقف ح�سا�ض اأمام لوبان وزمور

�سباق الإليزيه: فالريي بيكري�ش, يف انتظار �ساركو...!
الفجر -اأوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�صيباين

خم�سني  من  اأقييل  قبل  املر�سح،  غري  ماكرون  خلف     
الرئا�سية،  النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  من  يوًما 
ح�سا�ض  موقف  يف  اجلمهوريني  حزب  مر�سحة  تقف 

اأمام لوبان وزمور. 

هل �سينقذها الرئي�ض ال�سابق نيكول �ساركوزي؟
   يف ال�سيا�سة، ل �سيء ُيكتب م�سبًقا. ميكن اأن تنهار 
منزل  مثل  تف�سياًل  الأكيير  ال�سيناريوهات  جميع 
حدث  اأو  متوقعة  غري  �سخ�سية  اقتحام  مع  ورق  من 
لعام  الرئا�سية  النتخابية  واحلملة  متوقع.  غري 
هل  تاريخي.  مثال  اأحييدث  هي  ونتائجها،   2017

 2022 لعام  الرئا�سية  النتخابية  احلملة  �ستقدم 
اأو كلية، مع ممثلني وممثالت  اإعادة �سياغة جزئية 

خمتلفني جزئًيا اأو كلًيا؟
“اأم  لي  الأخييرية  املبارزة  تكرار  كان  واأ�سهر،  لأ�سهر     
املعارك” ال�سابقة مثبًتا يف ا�ستطالعات الراأي لنوايا 
الت�سويت من قبل جميع موؤ�س�سات �سرب الآراء. بدت 

ع�سرة  كل  من  ثمانية  رغبة  رغم  حتمية،  النتيجة 
 ،2021 فرباير  يف  اإيالب  ل�ستطالع  وفًقا  فرن�سيني، 
يف عييدم حيييدوث ذلييك مييرة اأخيييرى. ومييع ذليييك، هم 
لوبان  مارين  البطلني،  منهجي  ب�سكل  ي�سعون  نف�سهم 
اجلولة  يف  الأ�سوات  �سدارة  يف  ماكرون،  واإميانويل 

الأوىل.

�ساركوزي يف دور ال�سند واملنقذبيكري�ص حتا�سرها النريان من كل جانب

مارين لوبان، الهدف 
الرئي�سي لإريك زمور

   ثم انهار ال�سيناريو... جاء م�ساغب 
اإريك  اجل�����دول:  ه���ذا  لإرب�����اك  اأول 
زمور. وبدخوله احلملة النتخابية 
اأ�سبح  ر�سمًيا،  نف�سه  يعلن  اأن  دون 
امل���ج���ادل ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف على 
املر�سح  التلفزيونية،  نيوز  �سي  قناة 
يناف�ص  ال����ذي  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
التجمع  حل��زب  ال�سابقة  الرئي�سة 
رئا�سة  ����س���ّل���م���ت  ال����ت����ي  ال����وط����ن����ي، 
الأقل  بارديال،  ج��وردان  اإىل  حزبها 
طموحا بني املتناف�سني، يف منت�سف 

�سبتمرب.
   يف هذه العملية، �سجلت مر�سحة 
كبرًيا  ا  انخفا�سً امل��ت��ط��رف  اليمني 
خالل الن�سف الثاين من �سبتمرب. 
اأ����س���ه���ر م���ن اجلولة  ���س��ب��ع��ة  وق���ب���ل 
الرئا�سية،  النتخابات  م��ن  الأوىل 
 20 م�ستوى  دون  ما  اإىل  تراجعت 
ح�سب  الت�سويت،  نوايا  من  باملائة 
ال�ستطالع،  م��ع��اه��د  م���ن  ال��ع��دي��د 
بينما كانت تتناف�ص طيلة اأ�سهر مع 
اإميانويل ماكرون يف مواجهة وجهاً 
ال�سقف  ه��ذا  بكثري  ت��ت��ج��اوز  ل��وج��ه 

الرمزي.
باإعالن  ل��وب��ان  ت��راج��ع  تاأكيد     مت 
نوفمرب.   30 يف  زم������ور  ت��ر���س��ي��ح 
وت�سخم بعد فوز فالريي بيكري�ص 
يف النتخابات التمهيدية الداخلية 
لليمني �سد اإيريك �سيوتي، والذي 
ب�����س��ك��ل غ���ري متوقع  ت���اأه���ل م��ث��ل��ه��ا 
ال��ث��ان��ي��ة. ف��ح��ت��ى ذلك  يف اجل���ول���ة 
واملحللون  امل��ع��اه��د  اأع��ط��ت  احل���ني، 
بطل  يكن  مل  اإن  ب��رت��ران،  كزافييه 
املناف�ص  الأق���ل  على  املع�سكر،  ه��ذا 
البداية،  من   ... النهائية  للمباراة 
ثّبتت رئي�سة منطقة اإيل دو فران�ص 
اليمني  ملر�سحة  كمناف�سة  نف�سها 
الت�سويت. ومنح  نوايا  املتطرف يف 
ايفوب 17 باملائة يف اجلولة الأوىل 

لكليهما.

مر�سحة اجلمهوريني
 بني نارين

   وعلى النقي�ص من اإعالن تر�سيح 
ال�����ذي مل  ن��وف��م��رب،   30 زم�����ور يف 
يكن له تاأثري كبري يف ا�ستطالعات 
الراأي “حدث هذا يف اأكتوبر عندما 
مل يكن مر�سًحا، قبل نفاد زخمه يف 
كان  نوفمرب”،  الثاين من  الن�سف 
من  ف��وري  ت��اأث��ري  بيكري�ص  لتعيني 
جعلها  مم��ا  الت�سويت،  ن��واي��ا  حيث 
ع�سرة  اإح��دى  اإىل  �سبع  من  تك�سب 
نقطة، وفًقا ملنظمي ال�ستطالعات.

   اإل اأن تاأثري هذه اجلرعة ب�سبب 

1995، كان ذلك عندما قلب جاك 
بالدور،  اإدوارد  �سد  التيار  �سرياك 
�سيطر  ع���ن���دم���ا   ،2017 وع�������ام 
م���اك���رون ع��ل��ى ل���وب���ان، ب��ع��د ق�سية 
�سحيفة  عنها  ك�سفت  ال��ت��ي  ف��ي��ون 

لوكانار ان�سينيه يف نهاية يناير.
   من الوا�سح اأن مثالني ل يجعالن 
من املمكن اإن�ساء قاعدة عاّمة، لكن 
ميكنهما اأن ي�سمحا بتو�سيح حلظة 
حا�سمة يف احلملة النتخابية. ومن 
بني العنا�سر التي يرجح اأن حترك 
ال�سخ�ص  موقف  هناك  اخل��ط��وط، 
و�سخ�سية  من����وذًج����ا  ي��ظ��ل  ال�����ذي 
رم�����زي�����ة جل�������زء م�����ن ال���ن���اخ���ب���ني: 
الإليزيه،  يف  ل��ل��ي��م��ني  مم��ث��ل  اآخ����ر 
�ساركوزي.    اإل اأن هذا الأخري يظل 
���س��ام��ًت��ا ع��ل��ًن��ا، وامل��الح��ظ��ات “غري 
لل�سخ�ص  ال���وح���ي���دة  الر�سمية” 
اجلرائد  عنها  اأب��ل��غ��ت  ال��ت��ي  امل��ع��ن��ي 
ل تعرّب ب�سكل خا�ص عن التعاطف 
غياب  ويف  بيكري�ص.  ع��ل��ى  وال��ث��ن��اء 
ما نريد، نر�سى مبا لدينا، بح�سب 
بيكري�ص  جل�����اأت  ال�����س��ع��ب��ي:  امل���ث���ل 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى دعم  ب������الدور  اىل 
وهو ما مل يكن،  “قناة تاريخية”. 
ونف�سياً،  واع��الم��ي��ا  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 
الق�ساء  مت  فقد  الأف�����س��ل،  اخل��ي��ار 
ل�سرياك  الأربعني”  “�سديق  على 
يف اجلولة الأوىل من عام 1995. 

وميكن للمقارنات اأن ت�سر.
�ساركوزي يف قلب التناق�ض

ي��ك��ون لليمني         يف حملة حيث 
بفر�ص  ال���ع���ل���ي���ا  ال����ي����د  امل����ت����ط����رف 
كلمة  تكت�سب  املف�سلة،  مو�سوعاته 
لليمني. هل  اأكرب  اأهمية  �ساركوزي 
بيكري�ص؟  م�سري  تغيري  ت�ستطيع 
ال�سابق  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  رمب���ا 
ع�سويته  تناق�ص:  يف  واق���ع  نف�سه 
اليمني  جم��������ال  يف  ال�����وا������س�����ح�����ة 
اهتمامه  م���ع  ت��ت�����س��ارع  ال�����س��ي��ا���س��ي 
النهاية،  يف  ال���ذي،  م��اك��رون  مب�سار 
ل ميكن اأن يرتك غري مباٍل زعيًما 
اأراد اأن يجمع ما يتجاوز الأحزاب... 

دون حتقيق ذلك بنجاح.
�ساركوزي،  اأن  نراهن على     دعونا 
�سخ�ص،  اأي  اإىل  ي�����س��يء  ل  ح��ت��ى 
�سيقطع العقدة الغوردية من خالل 
الأ�سا�سي  ال�سيء  اأن  على  التاأكيد 
اأروقة  من  اليمني  اأق�سى  اإبعاد  هو 
ذل���ك، �سرياعي  وب��ف��ع��ل��ه  ال�����س��ل��ط��ة. 
دعًما  ل��ه��ا  ي��ق��دم  اأن  دون  بيكري�ص 
اأن  دون  ماكرون  و�سرياعي  ر�سمًيا، 
ان��ه ���س��ده... ميكن  يعلن ���س��راح��ًة 
ي����ق����روؤوا  اأن  ذل�����ك  ب���ع���د  ل��ل��ج��م��ي��ع 
ولكن،   ... يريدونها  التي  ال��ق��راءة 

م�سري �سيتحدد.

للناخبني  واحل������داث������ة  امل����ف����اج����اأة 
الأ�سابيع  يف  ي����زد  مل  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني، 
ملر�سحة  �سي�سمح  ك��ان  مما  التالية، 
الرفقة  من  باخلروج  اجلمهوريني 
الوطني.  التجمع  ملر�سحة  املرهقة 
ع����ل����ى ال���ع���ك�������ص م�����ن ذل��������ك، ظلت 
�سهر  ط��وال  ملت�سقتان  ال�سيدتان 
 16 ب��ني  ت���راوح  دي�سمرب، يف نطاق 

باملائة و18 باملائة.
   م��ن ن��اح��ي��ة، ع��رق��ل زم���ور لوبان، 
تتمكن  مل  اأخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
بيكري�ص من الإقالع رغم جهودها 
ن��اخ��ب��ي فران�سوا  لإع����ادة ج���زء م��ن 
فيون لعام 2017، الذين هاجروا 
اليميني  الإع���الم���ي  امل���ج���ادل  اإىل 

املتطرف ال�سابق.
تواجهها  ال���ت���ي  ال�����س��ع��وب��ة  ان     
يف  تكمن  النيابي  اليمني  مر�سحة 
ت���ف���ادي ال���وق���وع يف ���س��رك م����زدوج. 
من  ي��ت�����س��ك��ل  ق�����د  م�����ا  ه�����و  الأول 
الالزم  م��ن  اأك���ر  خطابها  ت�سديد 
باإخافة اجلزء الأكر  مع املخاطرة 
مع�سكرها،  يف  و���س��ط��ي��ة-ل��ي��ربال��ي��ة 
عام  ج��وب��ي��ه  اآلن  اخ��ت��ار  ال����ذي  اأي 

   يف املا�سي، جنح نيكول �ساركوزي 
وف���ران�������س���وا ميرتان  ال��ي��م��ني  ع��ل��ى 
م��ن ال��ي�����س��ار يف ه���ذه ال��ك��ي��م��ي��اء، كل 
ك��ان��ا بالفعل  ل��ق��د  ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه. 
قويتني.  �سيا�سيتني  �سخ�سيتني 
تزال  ل  اجلمهوريني،  مر�سحة  اإن 
ن��ه��ر ميكن  يف م��ن��ت�����س��ف خم��ا���س��ة 
امل���دى  ت���ك���ون ق��ات��ل��ة ل��ه��ا ع��ل��ى  اأن 
ال��ط��وي��ل. ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، فاإن 
اأح����دث ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي حول 
اإ�سارة  وكاأنها  تبدو  الت�سويت  نوايا 

حتذير ملع�سكرها.
للغاية  مقلقة  اللحظة  ه���ذه  اإن     
ال����راأي  ي��دخ��ل  ح��ي��ث  ل��ه��ا  بالن�سبة 
ال���رق�������س���ة،  ت����دري����ج����ي����اً يف  ال�����ع�����ام 
النقا�ص  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  وي��ب��داأ يف 
اأق����ل م��ن �سهرين  ال��رئ��ا���س��ي. ق��ب��ل 
من اجلولة الأوىل من النتخابات، 
اأكر  راأي  بت�سكيل  الناخبون  يقوم 
ي�سميه  م��ا  وه���و  لت�سويتهم،  دق���ة 
امل�سائل النتخابية  املتخ�س�سون يف 

“التبلور«.
حدث  ����س���اب���ق���ت���ني،  ح��م��ل��ت��ني  يف     
عام  ف��رباي��ر.  �سهر  يف  التبلور  ه��ذا 

اجل��م��ه��وري��ة، قبل وق��ت ط��وي��ل من 
فجاأة  �سجلت   ،2021 ع��ام  ب��داي��ة 
حيث  �سبتمرب،  يف  عنيفا  ا  انخفا�سً
 20 عالمة  م��ن  اأق��ل  اإىل  تراجعت 
ب��امل��ائ��ة ال��ت��ي مل ت��ت��ج��اوزه��ا ق��ط يف 
العام.  بداية  منذ  املعاك�ص  الجت��اه 
اأق���ل م��ن خم�سني ي��وًم��ا من  وق��ب��ل 
النتخابات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
 10 يف  �ستجرى  “التي  الرئا�سية 
مل  ال��ذي  ماكرون،  يرتّبع  اأبريل”، 
يعلن تر�ّسحه بعد، يف الوقت احلايل 

مبفرده فوق هذا احلد.
املنتهية  ال��رئ��ي�����ص  م��واج��ه��ة  ويف     
�سر�سة بني  م��ع��رك��ة  ت���دور  ولي��ت��ه، 
اليمني،  اأق�����س��ى  م���ن  �سخ�سيتني 
نائبة  اإىل  بالإ�سافة  وزم��ور،  لوبان 
هذه  بيكري�ص.  ال��ربمل��اين،  اليمني 
الأخ��������رية ه����ي ال���وح���ي���دة م����ن بني 

حلزب  ا  خمل�سً ظ��ل  لكنه   2017
“اجلمهوريون” “ان�سمت �سريحة 
والثاين  ماكرون”.  اإمي��ان��وي��ل  اإىل 
هو تخفيف خطابها ب�سكل كبري مع 
اليمني  من  جزء  بفقدان  املخاطرة 
ل�سالح  ����س���وت  “الذي  امل���ت�������س���دد 
التمهيدية”  النتخابات  يف  �سيوتي 
وع���دم ال��ف��وز ب��اجل��زء ال���ذي تفتقر 
حا�سيتها  ت��ق��ل��ل   – ج���زئ���ًي���ا  اإل���ي���ه 
م����ن ان���ت���ق���ال ك�������وادر ���س��اب��ق��ني من 

اجلمهوريني اإىل خيمة زمور.

وماكرون مل يعلن نف�سه بعد
الرئي�سة  اأ���س��ي��ب��ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا،     
باإعاقة  الوطني  للتجمع  ال�سابقة 
���س��دي��دة يف ن���واي���ا ال��ت�����س��وي��ت منذ 
بينما  ال�����س��اح��ة.  اإىل  زم����ور  دخ����ول 
امل�����س��اواة م��ع رئي�ص  كانت على ق��دم 

مثل  تبتعد،  �سهرة  اأق��ل  �سخ�سيات 
من  املنتخبني  املحليني  امل�سوؤولني 
اليمني الذين ينتقلون اإىل مع�سكر 

زمور.

الراأي العام يدخل 
مرحلة التبلور

   ه�����ذه ال���ظ���اه���رة امل�����زدوج�����ة هي 
بها  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن  -ال��ت��ي  النتيجة 
حمورها  جت��د  مل  -حلملة  تقريًبا 
انطالقها.  م��ن��ذ  ب��ع��د  ال�����س��ي��ا���س��ي 
ميينية  الأك��ر  اجلناح  بني  ممزقة 
�سيوتي،  يج�سده  ال���ذي  احل���زب  يف 
وال����ل����ي����ربال����ي����ني امل����ت����واف����ق����ني مع 
ال�سابق،  جوبيه  ت��ي��ار  م��ن  م��اك��رون 
مل تتمكن بيكري�ص بعد من جت�سيد 
خ��ط وا���س��ح، م��ن ���س��اأن��ه اأن مي�سك 

بطريف ال�سل�سلة.

لديها  ال��ت��ي  ال��ث��الث  ال�سخ�سيات 
م�سدق  رع���اي���ة   500 الآن  ح��ت��ى 
الد�ستوري،  املجل�ص  عليها من قبل 
للتمكن م��ن دخول  ���س��روري��ة  وه��ي 
����س���ب���اق الإل����ي����زي����ه ح���ق���ي���ق���ة. ومن 
امل��ف��ارق��ات اأن��ه��ا ه��ي ال��ت��ي ت��ب��دو يف 
اخلاطبني  اأم��������ام  ����س���ع���ب  م����وق����ف 

الآخرين.
يف  ف�����ق�����ط  ت����ف���������س����ل  مل  اإن�������ه�������ا     
ت���ق���وي���ة ق���اع���دت���ه���ا الن���ت���خ���اب���ي���ة يف 
بالإ�سافة  لكنها،  ال���س��ت��ط��الع��ات، 
اإىل ذلك، فقدت دعم �سخ�سيات من 
رئي�ص  ووي���رث،  اإري���ك  مثل  حزبها، 
الوطنية،  للجمعية  املالية  اللجنة 
بلدية  رئ��ي�����س��ة  ب��و���س��ار،  ن��ات��ا���س��ا  اأو 
اإىل  اأ�سواتهم  منحوا  حيث  كاليه، 
ماكرون. ول�سوء احلظ، امل�سيبة ل 
ا  تاأتي مبفردها اأبًدا، فهي ترى اأي�سً

نراهن على اأن �ساركوزي، حتى ل ي�سيء اإىل اأي �سخ�ض، �سيقطع العقدة الغوردية
 من خالل التاأكيد على اأن ال�سيء الأ�سا�سي هو اإبعاد اأق�سى اليمني من اأروقة ال�سلطة

مارين لوبان يف تراجعزمور خلبط اوراق اليمني ماكرون  �سمت الق�سور

ممزقة بني اجلناح الأكر ميينية يف احلزب الذي يج�سده �سيوتي والليرباليني املتوافقني
 مع ماكرون من تيار جوبيه ال�سييابق، مل تتمكن بيكري�ض حتى الآن من جت�سييد خط وا�سح

ال�سعوبة التي تواجهها مر�سحة اليمني 
النيابي تكمن يف تفادي الوقوع يف �سرك مزدوج

جمل�ش الأمن ي�سوت على قرار يدين الجتياح الرو�سي  •• االأمم املتحدة -اأ ف ب

يجتمع جمل�ص الأمن الدويل للت�سويت على م�سروع قرار قدمته الوليات 
قواتها  ب�سحب  ويطالبها  لأوكرانيا  رو�سيا  اجتياح  يدين  واألبانيا  املتحدة 
الذي  النق�ص  ب�سبب حق  بالف�سل  ن�ص حمكوم  وهو  البلد،  هذا  ف��ورا من 

متتلكه مو�سكو يف املجل�ص ب�سفتها ع�سوا دائما فيه.
ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  حتت  اللهجة  ال�سديد  القرار  م�سروع  ويندرج 

الأمم املتحدة الذي يجيز ا�ستخدام القوة لفر�ص تطبيقه.
مو�سكو  ا�ستخدام  اأن  ا�سمه  ك�سف  عدم  طلب  كبري  اأمريكي  م�سوؤول  وراأى 

“املتوقع” للفيتو �سيظهر “عزلتها” على ال�ساحة الدولية.
�سوتا   13 على  احل�سول  يف  والأل��ب��ان  الأمريكيون  الن�ص  وا�سعو  وياأمل 
اأفاد  ال�15، بح�سب ما  اأع�ساء جمل�ص الأم��ن  اأ�سل  موؤيدا على الأق��ل من 
ت�سوت  اأن  ب��دل  الت�سويت  ع��ن  ال�سني  متتنع  اأن  يتوقعون  دبلوما�سيون 

الذي ترتاأ�ص بالده جمل�ص الأمن يف �سباط/فرباير ويتوىل بهذه ال�سفة 
جدول اأعمال املجل�ص، لفران�ص بر�ص اأن جل�سة الت�سويت �ستعقد اجلمعة يف 

ال�ساعة 20،00 ت غ.
وب��ع��د ال��رف�����ص ال���ذي ���س��ُي��واج��ه��ه ال��ن�����ص يف جمل�ص الأم����ن، ُي��ت��وّق��ع وفقا 
لدبلوما�سيني الت�سويت على ن�ص مماثل يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
حيث القرارات غري ملزمة وحيث ل ميتلك الأع�ساء ال�193 حق الفيتو.

وم�سروع القرار الذي ح�سلت وكالة فران�ص بر�ص على ن�سخة عنه “يندد 
باأق�سى درجات ال�سدة بعدوان رو�سيا على اأوكرانيا” م�سريا اإىل اأنه ينتهك 
“حتظر  التي  املتحدة،  الأمم  الثانية من ميثاق  امل��ادة  الرابعة من  الفقرة 
اإىل  اأو ا�ستعمالها وتدعو جميع الدول الأع�ساء  التهديد با�ستعمال القوة 

والإم���ارات  الهند  لإق��ن��اع  مكثفة  دبلوما�سية  م�ساع  وجت��ري  ال��ق��رار.  �سد 
كانون  منذ  الأم��ن  جمل�ص  يف  الدائمني  غري  الع�سوين  املتحدة،  العربية 
من  عدد  اأو�سح  ما  وفق  القرار،  مل�سروع  تاأييدا  بالت�سويت  الثاين/يناير، 

الدبلوما�سيني لوكالة فران�ص بر�ص م�ساء اخلمي�ص.
وقال اأحد امل�سادر طالبا عدم ك�سف ا�سمه اإن الهند والإمارات مل توؤكدا بعد 

اأنهما �ستوؤيدان م�سروع القرار خالفا لغالبية اأع�ساء املجل�ص.
ومل ترّد البعثة الدبلوما�سية الهندية يف الوقت احلا�سر على طلب وكالة 
الإماراتية  البعثة  قالت  فيما  تعليق،  على  للح�سول  بر�ص  بر�ص  فران�ص 

“ننتظر تعليمات على �سوء التطورات اجلارية«.
بوليان�سكي  دميرتي  املتحدة  الأمم  ل��دى  الرو�سي  ال�سفري  م�ساعد  واأك��د 

احرتام �سالمة اأرا�سي الدول الأخرى وا�ستقاللها ال�سيا�سي«. كما يفر�ص 
القرار يف حال اعتماده على رو�سيا التوقف “فورا عن ا�ستخدام القوة �سد 
اأوكرانيا” والمتناع “عن اأي تهديد جديد اأو ا�ستخدام غري م�سروع للقوة 
“قواتها  اأي دولة ع�سو يف الأمم املتحدة«. وهو يلزم مو�سكو ب�سحب  �سد 

الع�سكرية فورا وب�سورة كاملة وغري م�سروطة من اأوكرانيا«.
كما يوؤكد جمل�ص الأمن مبوجب م�سروع القرار “مت�سكه ب�سيادة اأوكرانيا 

وا�ستقاللها ووحدة و�سالمة اأرا�سيها داخل حدودها املعرتف بها دوليا«.
وعند �سم مو�سكو �سبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ح�سل ن�ص 
الأمن،  موؤيدا يف جمل�ص  �سوتا   13 على  الرو�سي  بالتحرك  يندد  مماثل 

فيما ا�ستخدمت رو�سيا حق النق�ص �سده وامتنعت ال�سني عن الت�سويت.
وبعد ذلك طرح قرار بهذا ال�سدد على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حيث 
ح�سل على مئة �سوت موؤيد، فيما �سوتت 11 دولة �سده وامتنعت 58 عن 

الت�سويت. اأما باقي اأع�ساء الأمم املتحدة، فلم ي�ساركوا يف الت�سويت.



السبت   26  فبراير    2022  م   -    العـدد   13479  
 Saturday    26  February   2022   -  Issue No   13479

12

عربي ودويل

�ستزيد الأزمة الأوكرانية من تعقيد 
مواقف اليابان والوليات املتحدة جتاه ال�سني

الأزمة الأوكرانية بالن�سبة لبكني هي
 و�سيلة لإ�سعاف »املحور الآ�سيوي« الأمريكي

يبقى رد الفعل ال�سيني على 
الأمر الواقع الرو�سي حذًرا

حتليل

الأزمة ل تعني اأوروبا فقط:

الغزو الرو�سي لأوكرانيا: اأية عواقب بالن�سبة لآ�سيا...؟
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�صيباين
عواقب  لأوكرانيا  الرو�سي  اجلي�ض  لغزو  �سيكون     
ولكن  لليابان،  بالن�سبة  خا�سة  اآ�سيا  على  وخيمة 
التي  ال�سني  اأمييا  اجلنوبية.  لكوريا  بالن�سبة  ا  اأي�سً

الآن  تتهم  هي  ها  للغاية،  حييذرة  البداية  يف  كانت 
وا�سنطن “ب�سكب الزيت على النار«.

   بالتاأكيد، اأن هييييذه الأزميية ل تعني اأوروبيييا فقط، 
اآ�سيا  �سرق  يف  اجليو�سييييا�سيييية  التهدييييدات  لأن 
واقت�سادية  ع�سكرية  طبيعة  ذات  وهييي  عييديييدة، 

وطاقية.

الوا�سعة  التوزيع  اإعييادة  فيياإن  لليابان،  بالن�سبة     
اأوكرانيا، ت�سكل  لالأوراق، التي قد يت�سبب فيها غزو 
مع�سلة حقيقية لأنها �ست�سلط ال�سوء على العالقات 
ال�سني  مع  ورو�سيا  املتحدة  الييوليييات  بني  املتوترة 

وتايوان يف اخللفية. 
الع�سكرية  التوترات  تت�ساعد  اأن  املرجح  من  اأوًل، 

الأق�سى  ال�سرق  م�سرح  يف  الأمريكية  الرو�سية 
الرو�سي. وتعمل رو�سيا منذ �سهور على تكثيف اأن�سطتها 

الع�سكرية يف بحر اليابان وبحر اأوخوت�سك.
 وقد دقت هذه الأن�سطة ناقو�ض اخلطر يف اليابان، 
املييوقييف ببع�ض  ال�ييسييرتاتيييييجيييييون  يييراقييب  حيييييث 

اخلوف.

حتالف يزعج الغرب

ال�سني اكرب م�ستفيد من الزمة

مناورات للبحرية الرو�سية يف بحر اليابان

احلرب يف اوكرانيا والنزيف يف ا�سيا اي�سا

قد تخفف تنازلت اأمريكية التوتر بني مو�سكو وكييف، لكنها قد تزيد من املخاطر الأمنية يف اآ�سيا: لأنها �ستفيد ال�سني

اإعادة التوزيع الوا�سعة لالأوراق التي قد يت�سبب فيها غزو اأوكرانيا ت�سكل مع�سلة حقيقية بالن�سبة لليابان

اأنها  رو���س��ي��ا  اأع��ل��ن��ت  دي�سمرب،     يف 
نووية  غ���وا����س���ات  الآن  ���س��ت�����س��غ��ل 
وتن�سر  الأق�سى  ال�سرق  يف  جديدة 
وه����ي جزيرة  م���ات���وا،  ����س���واري���خ يف 
من  بالقرب  ماأهولة  غري  بركانية 
يناير  نهاية  وب��ني  ال��ك��وري��ل.  جبال 
وفرباير، اأجرى الأ�سطول الرو�سي 
مناورات  ��ا  اأي�����سً ال��ه��ادئ  املحيط  يف 
ال���ن���ط���اق يف بحر  وا����س���ع���ة  ب��ح��ري��ة 
�ساركت  اأوخوت�سك،  وبحر  اليابان 

فيها حوايل 20 �سفينة.
مو�سكو  ك�سفت  ف��رباي��ر،   12 يف     
املياه  اأمريكية دخلت يف  اأن غوا�سة 
املحيط  يف  ال���رو����س���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
املناورات.  هذه  من  بالقرب  الهادئ 
ورمب���ا ت��ك��ون ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة قد 
نفت ذلك، لكن هذه احلادثة كانت 
ت�ساعد  على  فيها  لب�ص  ل  عالمة 
الع�سكرية  ال��ق��وات  ب��ني  ال��ت��وت��رات 
املنطقة.  يف  والأم��ري��ك��ي��ة  الرو�سية 
وتن�سر رو���س��ي��ا غ��وا���س��ات ن��ووي��ة يف 
ومن  �سنوات،  منذ  اأوخوت�سك  بحر 
�سواريخ  �ستطلق  ال��غ��وا���س��ات  ه��ذه 
الأمريكية  الأرا���س��ي  باجتاه  نووية 
رو�سيا  ب��ني  ذري��ة  ح��رب  اندلعت  اإذا 

والوليات املتحدة.

»جبهة اأمامية«
   ي�ساف اإىل ذلك، النزاع الإقليمي 
بني رو�سيا واليابان حول ما ت�سفه 
ال�سمالية”،  “الأقاليم  ب���  مو�سكو 
وه��ي جمموعة م��ن اأرب���ع ج��زر تقع 
�سمال  ه���وك���اي���دو  ج����زي����رة  ����س���م���ال 
بها  وتطالب  رو�سيا  حتتلها  اليابان 
هذه  تعترب  مو�سكو  لكن  ال��ي��اب��ان. 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة لأن��ه��ا ت�سكل  اجل����زر 
بحر  حل��م��اي��ة  اأمامية”  “منطقة 
بع�ص اخلرباء  ويعتقد  اأوخوت�سك. 
اأن رو���س��ي��ا ���س��ت��و���س��ع ع��ل��ى الأرج����ح 
وجودها الع�سكري يف هذه اجلزر يف 

ال�سنوات املقبلة.
   كما �ستزيد الأزمة الأوكرانية من 
والوليات  ال��ي��اب��ان  م��واق��ف  تعقيد 
 26 ال�������س���ني. يف  امل���ت���ح���دة جت������اه 
جو  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  رد  ي��ن��اي��ر، 
بايدن كتابًيا على الطلبات الأمنية 

النحياز  دون  “قلق”  اإن��ه  ال�سيني 
لرو�سيا اأو الوليات املتحدة. ونقلت 
مورنينغ  ت�ساينا  “�ساوث  �سحيفة 
قلقة  ال�سني  “اإن  ق��ول��ه،  بو�ست” 
مل  اأوكرانيا”.  يف  ال��و���س��ع  ب�����س��اأن 
“يجب  ال�����س��ي��ن��ي:  امل���وق���ف  ي��ت��غ��ري 
اح��رتام اأم��ن كل دول��ة، واأن و�سول 
الأزمة الأوكرانية اإىل هذه املرحلة 
مرتبط بالتاأخري يف تنفيذ اتفاقية 
مين�سك “، يف اإ�سارة اإىل الربوتوكول 
وال����ذي  و2015   2014 امل���وق���ع 
تتعهد مبوجبه الدول املوقعة بعدم 
قوات  ذل��ك  يف  مبا  القوة،  ا�ستخدام 
“�ستوا�سل ال�سني  الناتو. واأ�ساف، 
ال��ت��م�����س��ك ب��ال��وق��ائ��ع وال��ب��ق��اء على 
ات�سال مع جميع الأطراف، الو�سع 
وتدعو  ����س���وًء،  ي�����زداد  اأوك���ران���ي���ا  يف 
ال�سني جميع الأطراف اإىل ممار�سة 
�سبط النف�ص والعرتاف بالأهمية 
ال��ع��امل��ي��ة ل���الأم���ن ل��ل��ج��م��ي��ع ووق���ف 

الت�سعيد من خالل احلوار«.
   جت�����ّس��د ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات حذر 
الق�سية  ب�������س���اأن  ال�������س���دي���د  ب���ك���ني 
بكييف،  �سالتها  ب�سبب  الأوكرانية 
ال�سيادة  ب��ف��ك��رة  عالقتها  وخ��ا���س��ة 
فورموزا  تايوان،  بق�سية  املرتبطة 
جزًء  بكني  تعتربها  التي  ال�سابقة، 

ل يتجزاأ من ال�سني.
   لكن ال�سني رفعت �سوتها الأربعاء 
“ب�سكب  املتحدة  ال��ولي��ات  متهمة 
“الوليات  اإن  النار”:  على  الزيت 
لأوكرانيا،  اأ���س��ل��ح��ة  ت��ب��ي��ع  امل��ت��ح��دة 
الذعر  ويثري  ال��ت��وت��رات،  يزيد  مما 
وحتى املبالغة يف روزنامة احلرب”، 
با�سم  م��ت��ح��دث  ل��ل�����س��ح��اف��ة  ����س���ّرح 
ت�سون  ه��وا  ال�سينية  الدبلوما�سية 
ي���ن���غ، وال�������س���وؤال ال��رئ��ي�����س��ي ه���و ما 
الدور الذي لعبته الوليات املتحدة 
يف التوترات احلالية يف اأوكرانيا، اإن 
ويتهم  النار  على  الزيت  ي�سّب  من 
الآخرين، هو �سخ�ص غري اأخالقي 

وغري م�سوؤول«.
كتاًبا  ع�سر  خم�سة  حيييوايل  مييوؤلييف 
والتبت  واليييييابييان  لل�سني  خم�س�سة 
والييهيينييد والييتييحييديييات الآ�ييسيييييوييية 
كتاب  ن�سر   ،2020 عام  الرئي�سية. 
ال�سدام  حمييوره،  العاملية  “الزعامة 
عن  املتحدة”  والوليات  ال�سني  بني 

من�سورات لوب.

لنظريه الرو�سي فالدميري بوتني. 
ورغم رف�سه للمطلب الرو�سي من 
الوليات املتحدة وحلفائها بالتخلي 
اأوكرانيا  ان�����س��م��ام  ع���ن  الأب�����د  اإىل 
اإىل ال��ن��ات��و، ق��دم ج��و ب��اي��دن ثالثة 
مقرتحات: ميكن اأن توافق وا�سنطن 
اأر�ص  ن�سر �سواريخ  على احلد من 
املدى،  ومتو�سطة  ق�سرية  -اأر����ص 
امل��ت��ح��دة ورو�سيا  ال��ولي��ات  وت��ل��ت��زم 
ب�ساأن  ���س��ف��اف��ي��ة  اأك�����ر  ت��ك��ون��ا  ب�����اأن 
اأوروب���ا؛  يف  الع�سكرية  مناوراتهما 
و�ستقدم الوليات املتحدة معلومات 
رومانيا  يف  املوجودة  القواعد  حول 
متبادلة  اإج����راءات  مقابل  وب��ول��ن��دا 
م��ن ج��ان��ب رو���س��ي��ا ب�����س��اأن قاعدتني 

من قواعدها ال�ساروخية.
    ولئن كانت هذه التنازلت ميكن 
اأن ت�ساعد يف تخفيف التوترات بني 
ا  اأي�سً ت��زي��د  فقد  ال��ب��ل��دي��ن،  ه��ذي��ن 
اآ�سيا:  يف  الأم���ن���ي���ة  امل���خ���اط���ر  م���ن 
حفل  خ��الل  ال�سني.  �ستفيد  لأن��ه��ا 
بكني  يف  ال�ستوية  الأوملبية  الألعاب 
فالدميري  ك�����ان  ف����رباي����ر،   4 ي�����وم 
اإىل العا�سمة  اأول من و�سل  بوتني 
حتدث  وم��ب��ا���س��رة  ب��ك��ني،  ال�سينية 
التلفزيونية  القناة  ك��ام��ريات  اأم��ام 
احلكومية ال�سينية، واأ�ساد بعالقات 
ب���الده م��ع ال�����س��ني الآن، ال��ت��ي هي 

“اأكر متانة من اأي وقت م�سى«.
   واأو����س���ح ال��رئ��ي�����ص ال���رو����س���ي، اأن 
ال�سني ورو�سيا تقفان الآن جنًبا اإىل 
جنب ملواجهة العديد من التحديات 
اجل����غ����راف����ي����ا  م����ث����ل  جم����������الت  يف 
القت�سادية:  والتنمية  ال�سيا�سية 
غري  ح���ق���ا  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  “عالقتنا 

يف ن��ي��وي��ورك، مت��ي��زت ال�����س��ني عن 
�سراحة  اإدان���ت���ه���ا  ب��ع��دم  ���س��رك��ائ��ه��ا 
ا مل تعرّب عن اأي  ملو�سكو، لكنها اأي�سً
دعم ملو�سكو. “نعتقد اأنه يجب على 
جميع الدول حل النزاعات الدولية 
ملقا�سد  وف��ًق��ا  ال�سلمية  بالو�سائل 
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة”، قال 

ال�سفري ت�سانغ جون.
   يف موؤمتر ميونيخ، �سبق ان قالت 
ب��ك��ني ب��و���س��وح اإن����ه ي��ج��ب احلفاظ 
ع���ل���ى ����س���ي���ادة وا����س���ت���ق���الل ووح�����دة 
لي�ست  “اأوكرانيا  بلد.  ك��ل  اأرا���س��ي 
اخلارجية  وزي����ر  ق���ال  ا�ستثناء”، 
ال�سيني وانغ يي خالل مداخلة عن 
بعد. وحمذرا من تو�سع الناتو نحو 
دافع  الذي  املوقف  ال�سرق، ومتبنيا 
بينغ  �سي جني  ب�سكل م�سرتك  عنه 
فرباير،   4 يف  ب��وت��ني  وف���الدمي���ري 
ال�سينية  الدبلوما�سية  رئي�ص  ذّك��ر 
منذ  ان��ت��ه��ت  ال���ب���اردة  “احلرب  اأن 
نتاجها،  ال��ن��ات��و  واأن  ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
واإذا  ع�سره.  م��ع  يتكّيف  اأن  وعليه 
�سرًقا،  ال��ت��و���س��ع  يف  ال��ن��ات��و  ا���س��ت��م��ر 
فهل �سي�ساعد ذلك يف احلفاظ على 
اأوروبا؟”،  يف  وال���س��ت��ق��رار  ال�سالم 
جميع  ع��ل��ى  “يجب  اأن�����ه  م�����س��ي��ف��ا 
م�سوؤولياتها  حت���ّم���ل  الأط���������راف 
ال�سالم، بدًل من  اأجل  والعمل من 
امل�����س��اك��ل واإث�����ارة الذعر  امل��ب��ال��غ��ة يف 

وال�سراخ بخطر احلرب«.
ف���رباي���ر، حتدث   22 ال���ث���الث���اء،     
وان��غ يي نف�سه مع وزي��ر اخلارجية 
حول  بلينكني  اأن���ت���وين  الأم��ري��ك��ي 
اأخرى،  وم��رة  اأوك��ران��ي��ا.  الو�سع يف 
كان احلذر �سيد املوقف. قال الوزير 

�سلطتهما.
   لقد ت�سّلم الأوروبيون والأمريكيون 
متاًما ر�سالة فالدميري بوتني و�سي 
امل���وج���ه���ة م����ن بكني:  ب���ي���ن���غ  ج����ني 
رو�سيا  خم�����اوف  اح������رتام  “يجب 
الطريقة  بنف�ص  اأوك���ران���ي���ا  ب�����س��اأن 
التي حُت��رتم بها خم��اوف الفاعلني 
قال  الأزمة”،  ه����ذه  يف  الخ���ري���ن 
رئي�ص الدبلوما�سية ال�سينية، وانغ 
ي���ي، ق��ب��ل امل���وؤمت���ر الأم���ن���ي الثامن 

واخلم�سني من ميونيخ.
اإىل  وال�������س���ني  رو����س���ي���ا  ت�����س��ع��ى     
ا�����س����ت����ب����دال ال�����ق�����واع�����د ال����دول����ي����ة 
اأطلقت من جهتها رئي�سة  القائمة، 
اأور���س��ول فون  الأوروب��ي��ة  املفو�سية 
دي��ر لي��ن اأم���ام ال��زع��م��اء الدوليني 
اأيام  ث��الث��ة  طيلة  اجتمعوا  ال��ذي��ن 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ب��اف��اري��ة. وح���ذرت 
امل�����س��وؤول��ة الأوروب���ي���ة، م��ن اأن بكني 
وم��و���س��ك��و ت��ف�����س��الن ح��ك��م الأق����وى 
على حكم القانون، والرتهيب بدًل 
بدًل  والإك����راه  امل�سري،  تقرير  م��ن 

من التعاون.
  وق��ال الأم��ني العام حللف الناتو، 
مرة،  لأول  اإن���ه  �ستولتنربغ،  ين�ص 
تن�سم بكني اإىل مو�سكو يف مطالبة 
ال��ن��ات��و ب��ع��دم ق��ب��ول اأع�������س���اء جدد 
حماولة  ان��ه��ا  واأ����س���اف،  الآن.  ب��ع��د 
لل�سيطرة على م�سري الدول احلرة، 
الدولية،  ال��ق��واع��د  ك��ت��اب��ة  واإع������ادة 
ال�سلطوية  من����اذج����ه����ا  وف�����ر������ص 

للحكم.
ا يف ميونيخ، حذر      ومتحدًثا اأي�سً
اأولف �سولتز من  امل�ست�سار الأملاين 
القطبية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال����ق����راءة  ه����ذه 

ال�سداقة  روح  حيث  م��ن  م�سبوقة 
ال�سرتاتيجية”.  وال���������س����راك����ة 
و���س��دد ال��رئ��ي�����ص ال��رو���س��ي ع��ل��ى اأن 
اأ�سبحت  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
مثاًل للعالقات الوثيقة التي ت�سّهل 
التنمية املتبادلة وت�ساعد “الدول” 
البع�ص  بع�سها  دع��م  الأخ��رى على 

يف التنمية القت�سادية.
ب��ي��ان م�����س��رتك ���س��در عقب     ويف 
اأنهما  الرئي�سان  اأعلن  اجتماعهما، 
م�ستقبلي  ت��و���س��ع  اأي  “يعار�سان 
ون���ددا  الأطل�سي”،  ���س��م��ال  حل��ل��ف 
ال�سالم  ع��ل��ى  ال�سلبي  “التاأثري  ب��� 
لال�سرتاتيجية  وال������س�����ت�����ق�����رار 
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  يف  الم��ري��ك��ي��ة 
كذلك  وق���ال  والهادي”.  ال��ه��ن��دي 
اإنهما “قلقان” ب�ساأن اإن�ساء حتالف 
الوليات  ب���ني  ال��ع�����س��ك��ري  اوك���و����ص 
املتحدة واململكة املتحدة واأ�سرتاليا. 
امل�سرتك،  ال���ب���ي���ان  ه����ذا  ول���ت���اأك���ي���د 
غزًوا  يدعم  بينغ  ج��ني  �سي  اأن  ب��دا 
بينما  لأوك��ران��ي��ا،  حمتماًل  رو���س��ًي��ا 
اأك��د ف��الدمي��ري ب��وت��ني، م��ن جانبه، 
اأن تايوان جزء ل يتجزاأ من ال�سني 
اخلارجية  وزارة  احتجاج  اث���ار  مب��ا 

التايوانية.

بكني، التي كانت حذرة يف 
البداية، تتهم وا�سنطن

ال�سني  انتظار معرفة موقف     يف 
الرو�سي لأوكرانيا، حّذر  الغزو  من 
التقارب  ه����ذا  اأن  م���ن  ال���غ���رب���ي���ون 
وال�سني  رو�سيا  بني  ال�سرتاتيجي 
يهز قواعد النظام الدويل، معرّبين 
عن قلقهم من رغبة القوتني فر�ص 

اإىل  الآن  حتى  ت�ستند   1954 ع��ام 
املكون  ال�سلمي  “التعاي�ص  م��ب��ادئ 
مبداأ  م��ن��ه��ا  نقاط”،  خ��م�����ص  م���ن 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  عدم 

والعدوان.
   رمب����ا ت��ع��رّب ال�����س��ني ع���ن دعمها 
ال��وا���س��ح ل��رو���س��ي��ا ال���ي���وم، وه���و ما 
اأثناء  ب��ه  القيام  ع��دم  على  حر�ست 
ال��ق��رم م��ن قبل  ���س��م �سبه ج��زي��رة 
الأزمة  لأن   .2014 ع��ام  مو�سكو 
الأوك���ران���ي���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ب��ك��ني هي 
و�سيلة لإ�سعاف “املحور الآ�سيوي” 
مرتوك  الأم����ر  ان  ال  الأم���ري���ك���ي. 
ليخاطروا  ل��ل�����س��ي��ن��ي��ني  ����ا  اأي���������سً
اإ�سافية،  مبواجهة عقوبات جتارية 
ال�سني  م�ساعدة  رو�سيا  طلبت  اإذا 
القت�سادي  الن��ت��ق��ام  م��ن  ل��ل��ه��روب 
وا�سنطن يف حال  ب��ه  وع���دت  ال���ذي 
ناق�سه  اأوك��ران��ي��ا. خطر رمب��ا  غ��زو 
القادة ال�سينيون خالل “اختفائهم 

عن و�سائل الإعالم«.
    يف ال���وق���ت احل�����ايل، ت��ك��رر بكني 
ب�سكل  تعمل  كييف  يف  �سفارتها  اأن 
الهاتفية  مكاملته  وخ���الل  طبيعي. 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����ص  م��ع 
بينغ:  ج����ني  ����س���ي  ق�����ال  م�����اك�����رون، 
�سيا�سي  ح��ل  اإىل  التو�سل  “يجب 
و�����س����ام����ل م�����ن خ������الل امل���ن���ت���دي���ات 
�سيغة  م���ث���ل  الأط���������راف  امل���ت���ع���ددة 
ورو�سيا  وفرن�سا  )اأملانيا  نورماندي 

واأوكرانيا(«.
ال�سيني  ال��ف��ع��ل  رد  ي��ب��ق��ى  اإذن،     
الرو�سي حذًرا.  ال��واق��ع  الأم��ر  على 
وهكذا، يف الجتماع الطارئ ملجل�ص 
فرباير   21 الثنني  م�ساء  الأم���ن، 

ال��ع��امل مل يعد،  اأن  م���ذّك���راً  ف��ق��ط، 
كما كان قبل عام 1989، منق�سماً 
والبلدان  ال�����س��ي��وع��ي  املع�سكر  ب��ني 
“من  امل�ست�سار،  وق��ال  الراأ�سمالية. 
ال���وا����س���ح مت���اًم���ا اأن���ن���ا ن��دخ��ل عاملا 
باأن  م��ق��ت��ن��ع��ا  الأقطاب”،  م��ت��ع��دد 
ال�����دول الآ���س��ي��وي��ة الأخ������رى، التي 
اأ�سواتها،  اإ�سماع  اإىل  ا  اأي�سً تطمح 
م��ن جانب  اأي حم���اولت  تقبل  ل��ن 
مناطق  ل��ب��ن��اء  رو���س��ي��ا  اأو  ال�����س��ني 
اخلا�سة،  م�سلحتها  اأو  هيمنتها 
اأن��ه ل كوريا اجلنوبية  حم��ذرا من 
ول اليابان ول فيتنام ول اإندوني�سيا 

ول ماليزيا، �ستقبل بذلك.
    ل��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة ال��غ��ري��ب��ة: بعد 
ه����ذا الج���ت���م���اع ال�����س��ه��ري ب���ني �سي 
ج����ني ب���ي���ن���غ وف�����الدمي�����ري ب���وت���ني، 
القادة  ك���ب���ار  ال�������رادار  م���ن  اخ��ت��ف��ى 
يظهر  مل  ال�����س��ب��ع��ة.  ال�����س��ي��وع��ي��ني 
الإع�����الم  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى  م��ن��ه��م  اأي 
اأعقب  ال��ذي  الأ�سبوع  يف  احلكومية 
مغادرة الرئي�ص الرو�سي. ل عالقة 
لالأوملبياد بالأمر: “ناق�ص الأع�ساء 
منهم  ال�سيا�سي،  املكتب  يف  ال�سبعة 
ال��رئ��ي�����ص ����س���ي، ك��ي��ف��ي��ة ال�����رد على 
الأوكرانية”،  ال��رو���س��ي��ة  الأزم�������ة 
�سرتيت  وول  �سحيفة  ك��ت��ب��ت  ك��م��ا 
بكني  حت��رج  مو�سكو  لأن  ج��ورن��ال، 
اليوم باإرغام احلليف ال�سيني على 

اتخاذ موقف من اأوكرانيا.
الرو�سي  ال�����س��ي��ن��ي  ال���ب���ي���ان  يف     
امل�سرتك، اأعلن الرئي�ص ال�سيني اأنه 
يعار�ص “ا�ستمرار تو�سع الناتو”... 
ال�سيا�سة اخلارجية  فاإن  ومع ذلك، 
لي  اإن  ت�����س��و  ح��دده��ا  ك��م��ا  لل�سني 
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ماو. ويف مواجهة الغ�سب الذي اأعرب 
هذا  اأم��ام  الأمريكي  الكوجنر�ص  عنه 
التخلي عن حليف مناه�ص لل�سيوعية، 
هذا  ي�����س��ّوت  اأن  ع��ل��ى  نيك�سون  واف����ق 
على   1979 ع��ام  نف�سه  الكوجنر�ص 
ال�سهري  التايوانية  ال��ع��الق��ات  ق��ان��ون 
ال�������ذي ت���ع���ه���دت مب���وج���ب���ه ال����ولي����ات 
بالأ�سلحة  ت���اي���وان  ب��ت��زوي��د  امل��ت��ح��دة 
الدفاع  م��ن  لتمكينها  كافية  بكميات 
ع�سكري.  ع���دوان  ح��ال  يف  نف�سها  ع��ن 
وكان هذا هو التنازل الوحيد للرئي�ص 

الأمريكي يف ذلك الوقت.

»العودة اإىل روح زيارة نيك�سون«
اأب��ًدا عن     منذئذ، مل تتوقف ال�سني 
اأرا�سيها.  من  كجزء  بتايوان  املطالبة 
ت�ساو  اأ����س���ار   ،2021 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 
وزارة  با�سم  املتحدثني  اأح��د  ليجيان، 
مبداأ  اأن  اإىل  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  اخل���ارج���ي���ة 
“الأ�سا�ص  ي�سكل  الواحدة”  “ال�سني 
للعالقات  امل�ستقرة  ال�سيا�سية  للتنمية 

بني ال�سني والوليات املتحدة«.
   اأما بالن�سبة اإىل �سي جني بينغ، فلم 
يعد يرتدد يف التلويح بتهديد التدخل 
تايوان  �سلطات  ا�ستمرت  اإذا  الع�سكري 
يف رف�����س��ه��ا ال��ت��ف��او���ص ب�����س��اأن اإع�����ادة 
ت��وح��ي��د اجل���زي���رة حت���ت راي����ة احلزب 
ال�����س��ي��وع��ي ال�����س��ي��ن��ي. ك��م��ا اأ����س���ار اإىل 
تتم  اأن  يجب  ه��ذه  التوحيد  اإع���ادة  اأن 

بال�سرورة “خالل اجليل احلايل«.
الأمريكيون،  ال��ق��ادة  ي���درك  ال��ي��وم،     
خمطئني  كانوا  اأنهم  متاأخرين،  رمبا 
هناك  زال  م����ا  ه����ل  خ���ط���ري.  ب�����س��ك��ل 
امل�سار  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ال��وق��ت  م��ن  مت�سع 
احتمال  لأن  طبعا...  نعم  ال�سحيح؟ 
ن�����س��وب ح���رب يف ت��اي��وان ال��ي��وم بعيد، 
ال���دول عن  م��ن  العديد  اأع��رب��ت  حيث 
اإىل  فبالإ�سافة  تايوان.  مع  ت�سامنها 
الوليات املتحدة التي اأ�سارت بو�سوح، 
على ل�سان رئي�سها جو بايدن، اإىل اأنها 
�ستدافع عن اجلزيرة يف حال تعر�سها 
لهجوم �سيني، فان اليابان واأ�سرتاليا 
كوريا  اأق��ل،  وبدرجة  وفيتنام،  والهند 
اجلنوبية، اأعربت جميعها بو�سوح عن 

دعمها لتايوان.
ف���رباي���ر، دعت   21 ي����وم الث���ن���ني،     
الأمريكيني  ال�سينية  وزارة اخلارجية 
التي  ال���زي���ارة  ت��ل��ك  روح  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
خم�سني  ق���ب���ل  ن���ي���ك�������س���ون  ب���ه���ا  ق������ام 
وال�سراعات  “اخلالفات  اإن  ع���اًم���ا. 
منه،  م���ف���ر  ل  اأم�������ر  ال���ب���ل���دي���ن  ب�����ني 
ال��ف��ع��ال��ة من  الإدارة  امل��ف��ت��اح ه��و  ل��ك��ن 
خ����الل الت�������س���الت ال�����س��ري��ح��ة ملنع 
اخلاطئة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  احل�����س��اب��ات 
وانغ  ���س��رح  ه��ك��ذا  املواجهة”،  وم��ن��ع 
وي����ن ب����ن، امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م ال�������وزارة، 
الذي  ال�سهري  �سنغهاي  ببيان  م��ذّك��را 
قام  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  تلك  خ��الل  اعتمد 
 :1972 ع��ام  الأمريكي  الرئي�ص  بها 
“ال�سني  قبلت الوليات املتحدة مبداأ 
الواحدة” و”املبادئ اخلم�سة للتعاي�ص 
الح�����رتام  ذل����ك  يف  مب���ا  ال�سلمي”، 
املتبادل و�سيادة و�سالمة اأرا�سي جميع 
البلدان، وعدم العتداء وعدم التدخل 
الأخرى،  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 

�سّدد وانغ ون بن.
ب����الح����رتام  ن��ت��م�����س��ك  دم���ن���ا  و”ما     
الر�سمي،  امل��ت��ح��دث  ت��اب��ع  املتبادل”، 
وطاملا اأننا ن�سعى اإىل اأر�سية م�سرتكة 
رغم خالفاتنا، وحتقيق تعاون يك�سب 
ف��ي��ه اجل���م���ي���ع، مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��غ��ل��ب على 
امل�سرتكة  امل���ن���اف���ع  وج���ن���ي  خ��الف��ات��ن��ا 
بلدينا  ال�سلمي بني  التعاي�ص  وحتقيق 
اجتماعية  اأن��ظ��م��ة  ي��ع��ت��م��دان  ال��ل��ذي��ن 
ان  خمتلفة”.  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  وم�������س���ارات 
ووا�سنطن  بكني  بني  احلالية  امل�ساكل 
يف  ال����س���خ���ا����ص  “بع�ص  اإىل  ت����ع����ود 
لديهم  ال���ذي���ن  املتحدة”  ال����ولي����ات 
ال�سني  وي��رون  لل�سني،  “ت�سور خطاأ 
ك��م��ن��اف�����ص ا���س��رتات��ي��ج��ي وح��ت��ى ‘عدو 
الوليات  ت��ن�����س��م  اأن  ن���اأم���ل  وهمي’، 
با�ستخال�ص  ال�����س��ني  اإىل  امل���ت���ح���دة 
ال���درو����ص واحل��ك��م��ة ال��ت��ي ���س��ادت على 
املا�سية من  ال�سنوات اخلم�سني  مدى 
التاريخ” من اأجل “العودة اإىل طريق 
العالقات  ل��ت��ن��م��ي��ة  وم�����س��ت��ق��ر  ���س��ح��ي 

ال�سينية الأمريكية«.
�سُينظر اىل هذه  ه���ذه  اأن���ه  ���س��ك     ل 
الر�سالة يف وا�سنطن ببع�ص الرتياب. 
لأن الإدارات الأمريكية تبنت تدريجياً 
التي  تلك  عن  لل�سني  خمتلفة  نظرة 

كانت �سائدة عام 1971.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سني واليابان والتبت 

والهند والتحديات الآ�سيوية 
الرئي�سية. عام 2020، ن�سر كتاب 
“الزعامة العاملية حموره، ال�سدام 
بني ال�سني والوليات املتحدة” عن 

من�سورات لوب.

    عادت �سحيفة لوموند الفرن�سية يف 
الآونة الخرية اإىل الظروف التي اأدت 
“ الوليات  ال�سرية:  الزيارة  اإىل هذه 
جمهورية  ل����زي����ارة  م���دع���وة  امل���ت���ح���دة 
ال�سحيفة  ك��ت��ب��ت  ال�����س��ع��ب��ي��ة،  ال�����س��ني 
فقد   ،1971 اأب���ري���ل   8 يف  ال��ي��وم��ي��ة 
دعا الأم��ني العام لوفد تن�ص الطاولة 
ال�سيني، ال�سيد �سونغ ت�سونغ، الحتاد 
الأمريكي لزيارة ال�سني للعب �سل�سلة 
الدعوة،  ت�سببت  هناك.  املباريات  من 
ناغويا  اأب��ري��ل يف   7 ���س��درت يف  ال��ت��ي 
ب��ال��ي��اب��ان، ح��ي��ث ت��ق��ام ب��ط��ول��ة العامل 
ال�سني  لن  م���ا  م���ف���اج���اأة  يف  ح���ال���ًي���ا، 
رف�ست يف وقت �سابق لقاء الكمبوديني 

والفيتناميني اجلنوبيني«.
تبادل  اأول  اأب���ري���ل، ظ��ه��ر   13 م��ن��ذ     
والأمريكيني،  ال�سينيني  ب��ني  للكرة 
�سبه عدائية  كانا حينها يف حالة  وقد 
�سفحات  يف  ال���ك���وري���ة،  احل�����رب  م��ن��ذ 
يت�سّدر  اأن  قبل  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
ال�سفحة الأوىل من �سحيفة لوموند 
يف ال�����س��اد���ص ع�����س��ر. ب��ال��ي��ه ك��ب��ري، اأدى 
درجات  اأق�سى  ويف  اأ�سهر  ث��الث��ة  بعد 
ريت�سارد  م�ست�سار  اإق��الع  اإىل  ال�سرية، 

نيك�سون اإىل بكني.

دبلوما�سية بينغ بونغ
اىل  ال�سخامة  م��ن  الق�سية  ك��ان��ت     
درج���ة اأن���ه ع��ن��دم��ا ت��ب��ادل لع��ب��ا تن�ص 
ال��ط��اول��ة جلني ك���وان وت�����س��وان��غ ت�سي 
ينتبه  مل  ناغويا،  يف  املجامالت  تونغ 
اأحد. خا�سة اأن الراأي العام الأمريكي 
فيتنام  ب���ح���رب  امل���ه���وو����ص  وال���ع���امل���ي، 
ال�سوفياتي  ال�سيني  ال�سراع  وكذلك 
الذي كاد يتحول اإىل حرب نووية، مل 
هرني”  “عزيزي  دبلوما�سية  ي��ت��اب��ع 

لإقامة عالقات مع بكني.
ابتكر  ال�����ك�����رة،  ب���ال���ت���ق���اط���ه  ول����ك����ن،    
رئي�ص  اإن����الي،  ت�سو  امل��اه��ر  التكتيكي 
بينغ  “دبلوما�سية  اآن������ذاك،  ال������وزراء 
ولئن كان هناك تفاو�ص قائم  بونغ”. 
ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة واق��ع��ي��ة خ��ال��ي��ة م��ن اأي 
مفاو�سون  ه��ن��اك  ك��ان  ول��ئ��ن  عاطفة، 
���س��ل��ف��ون وب����ال ���س��م��ري، حل��م��اي��ة ما 
الرئي�سية  امل�����س��ال��ح  اأن�����ه  ي��ع��ت��ق��دون 
ت�سو  ال�سطرجن  لعبي  ف��اإن  لبلدهم، 
كانا يعمالن  اإن��الي وه��رني كي�سنجر 
حل�����س��اب رئ��ي�����س��ي��ه��م��ا م���او ت�����س��ي تونغ 

وريت�سارد نيك�سون.
اأ�سبحت     على م��دى ع�سرين ع��اًم��ا، 
املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  بالن�سبة  ال�����س��ني 
املطبوعة باملقاومة ال�سديدة لل�سيوعية 
لالأبوين الروحيني لريت�سارد نيك�سون، 
ال�سناتور مكارثي وفو�سرت دال�ص، رمز 

ال�سيوعية الأكر �سيطانية.
   ك��ان ل بد من احتوائها بجدار من 
النريان والتحالفات، وحماية احلليف 
احلرب  منذ  مل��او،  بالن�سبة  التايواين. 
اأثناء الثورة الثقافية،  الكورية، وحتى 
“ال�سيطان  م��ن  ن��وًع��ا  اأم��ري��ك��ا  ك��ان��ت 
والإمربيالية،  للراأ�سمالية  الأكرب” 
“منر من  اأن��ه��ا  رغ��م  الرئي�سي  ال��ع��دو 

كما كان يحب اأن يقول ماو. ورق”، 
التقارب  ال��ذي مّكن من حتقيق     ما 
لبع�سهما  م���ع���ادي���ني  رئ��ي�����س��ني  ب����ني 
نيك�سون  ري���ت�������س���ارد  ك��ت��ب  ال��ب��ع�����ص؟ 
“ال�سني   :1967 ع�����ام  ب���ال���ت���اأك���ي���د 
وا�سح،  وت��ه��دي��ده��ا  ت���ه���دد،  احل���م���راء 
جهته،  م���ن  وُم����ِل����ح.   ”...“ وح��ا���س��ر 
ب��ث��الث �سنوات:  اأك����د م���او ق��ب��ل ذل���ك 
األد  ه���ي  الأم��ري��ك��ي��ة  “الإمربيالية 
لكل  ل��ك��ن  العامل”.  ���س��ع��وب  اأع�������داء 
التهديد  ع��ن  نف�سه   الت�سور  منهما 
الربيجنفية  زم�����ن  يف  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
يف  تتجلى  �ساهداها  وال��ت��ي  املنت�سرة، 
عام  ت�سيكو�سلوفاكيا  غ��زو  م��ع  اأوروب���ا 
على  املناو�سات  مع  اآ�سيا  ويف   ،1968

احلدود ال�سينية عام 1969.
   يروي كي�سنجر يف مذكراته بتف�سيل 
الأوىل،  الت�سالت  حدثت  كيف  كبري 
يف جو يليق بفيلم جت�س�ص من الدرجة 
الهو�ص  م����ن  ي�����س��خ��ر  اإن������ه  ال���ث���ان���ي���ة. 
الإعالمي لرئي�سه، متنا�سًيا اأنه �سارك 
 ، نف�سه  الأم���ر  يف  اخل��ا���س��ة  بطريقته 
ولكن على وجه اخل�سو�ص، اإذا كان هو 
فاإن  الق�سة،  لهذه  الأمريكي  املبعوث 
ومن  نيك�سون.  ريت�سارد  هو  املحر�ص 
خالل ذكرياته، وغريها، ميكننا اعادة 
خلفية  على  امل��ده�����ص،  اللغز  ه��ذا  بناء 

غزو كمبوديا وف�سيحة ووترغيت.

رحلة كي�سنجر ال�سرية
ريت�سارد  اأدرك  ان��ت��خ��اب��ه،  مب��ج��رد     
الت�سال  اإع���ادة  اإىل  احلاجة  نيك�سون 
بال�سني وال�ستفادة من الدبلوما�سية 
لإ�سعاف  اجل�����دي�����دة  “الثالثية” 

�سارًيا.     ي��زال  ل  حتذير  تقدميها”... 
�سادفت زيارة الرئي�ص الأمريكي جورج 
 2002 ع���ام  ب��ك��ني  اإىل  ب��و���ص  دب��ل��ي��و 
املتبادل  الثالثني لالعرتاف  الذكرى 
ع�سر  وقبل  ال�سابقني.  العدوين  ب��ني 
���س��ن��وات، ج��م��ع ���س��ي ج��ني ب��ي��ن��غ، الذي 
ك���ان ع��ل��ى و���س��ك ت���ويل زم���ام ال�سلطة 
غري  امل�ساحلة  ه��ذه  �سانعي  بكني،  يف 
وكان  ال�سينية.  العا�سمة  يف  املتوقعة 
القومي  الأمن  م�ست�سارو  ا  اأي�سً هناك 
ال�سابقون زبيغنيو بريجن�سكي، وبرنت 

�سكوكروفت، وبالطبع كي�سنجر.

»تغيريات غري م�سبوقة
 على مدى قرن«

   لكن بعد مرور خم�سني عاًما، �ساءت 
يف  العظميني  القوتني  بني  العالقات 
وال�سني  رو�سيا  حققت  بينما  ال��ع��امل 
ت��ق��ارًب��ا م��ذه��اًل يف الأ���س��ه��ر الأخ����رية. 
وتعّزز هذا التقارب ب�سكل اأكرب بزيارة 
الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني اإىل 
اإىل  اأول رئي�ص دولة ي�سل  بكني، وهو 
افتتاح  حفل  قبل  ال�سينية  العا�سمة 
دورة الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ال�����س��ت��وي��ة يف 
بينما  للو�سع:  مفاجئ  انقالب  بكني. 
نيك�سون  متّكن  ال�سبعينات،  اأوائ���ل  يف 
ل��ع��ب ورق�����ة ال�سني  وك��ي�����س��ن��ج��ر م���ن 
���س��د الحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي، ح���ان الآن 
للعب  ب��ي��ن��غ  ج���ني  و����س���ي  ب���وت���ني  دور 
املتحدة  ال��ولي��ات  �سد  نف�سها  ال��ورق��ة 

وحلفائها.
   رمبا �سعر هرني كي�سنجر بالفطرة 
ال�سينية  ال�����س��ي��وع��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  ب�����اأن 
اأمريكا  ���س��د  م��ا  ي��وًم��ا  تنقلب  ���س��وف 
الع�سكرية  القدرات  اأن متتلك  مبجرد 
والدبلوما�سية. لذا فاإن مدحه لل�سني 
اجل��دي��دة ي��رتدد ���س��داه ب�سكل غريب 
ووا�سنطن  بكني  تت�سادم  حيث  ال��ي��وم 
ب�ساأن  م�������س���ى  وق�����ت  اأي  م����ن  اأك�������ر 
وخا�سة  و�سيا�سية  اقت�سادية  م�سائل 
املواجهة،  قلب هذه  اأيديولوجية. ويف 
اأرخبيل تايوان. لذا فاإن ال�سوؤال الذي 
يطرح نف�سه الآن: هل �سينتهي الأمر 
�سن  اىل  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات  بال�سني 
املو�سوع  ه��ذا  حم��وره��ا  �ساخنة  ح��رب 

احل�سا�ص؟

الحتاد ال�سوفياتي. ومبجرد انتخابه، 
التي  بكني  اإىل  الإ���س��ارات  بع�ص  اأر�سل 
�سفرتها:  تلقيها وفّك  تتخلف عن  مل 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  ف���احت  م���ار����ص،  يف 
اع����رتف  “الذي  دي����غ����ول  اجل��������رنال 
 ”1964 ع��ام  ال�سعبية  باجلمهورية 
اإعالم  م��ن��ه  وط��ل��ب  ح����وار،  ب���دء  بنيته 

ال�سني.
اأب��ل��غ ال�����س��ف��ري ال��ف��رن�����س��ي حينها يف     
ب��ك��ني، اإت��ي��ان م��ان��اك��ه، ت�سو اإن���الي. يف 
ببع�ص  وا�سنطن  قامت  الوقت،  نف�ص 
�سبيل  على  ال��رم��زي��ة:  “الإمياءات” 
املثال، رفع احلظر املفرو�ص على �سفر 
ال�سحفيني والأكادمييني اإىل ال�سني، 
م�سيق  يف  البحرية  الدوريات  وتعليق 

تايوان.
   ول��ت��غ��ط��ي��ة امل�������س���ارات، خ��ا���س��ة جتاه 
وطوكيو  تايبيه  “�سايغون،  حلفائهم 
لل�سني”،  وهانوي  املتحدة،  للوليات 
ك�����ان م����ن ال���������س����روري ال���ل���ج���وء اإىل 
الإرادة  ه��ذه  اأن  اإل  �سريني.  مبعوثني 
قوبلت  ال�����س��ف��ق��ة  امل��ح��م��وم��ة لإمت������ام 
بحالت طارئة خارجية موؤ�سفة. اأوًل، 
الذي كان  ال�سوفياتي،  موقف الحتاد 
“ثقله”،  لكن  التقارب،  هذا  من  قلًقا 
وفًقا لهرني كي�سنجر، خدم املتاآمرين. 
نيك�سون  ���س��ي��ا���س��ة  اأدت  وخ�����س��و���س��ا، 
تاأخري  اإىل  ال�سينية  بالهند  اخلا�سة 
ال�سينيني  على  ي�سعب  كان  العملية: 
حللفائهم  ك���داع���م���ني  ال���ظ���ه���ور  ع����دم 
الفيتناميني، وكذلك الأمري �سيهانوك 

واخلمري احلمر.
ان���خ���رط م���او يف خطاب      يف م���اي���و، 
“الإمربياليني  �����س����د  م���������س����ع����ور 
عدم  على  مع احلر�ص  الأمريكيني”، 
اإع����الن ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري. يف حني 
يتحدث البيت الأبي�ص عن “جمهورية 
و�سمح با�ستئناف الت�سالت  �سعبية”، 

والتجارة مع بكني.
ا�ستطالعية     وه��ك��ذا، يف قلب رح��ل��ة 
ع���ل���ى م����ا ي���ب���دو ع����ادي����ة، اأخ����ذت����ه من 
نيودلهي  ع��رب  ب��اري�����ص  اإىل  ���س��اي��غ��ون 
واإ�سالم اأباد، قام هرني كي�سنجر باأول 
اإىل   9 م��ن  بكني  اإىل  ل��ه  �سرية  رح��ل��ة 

11 يوليو 1971. 
  ك���ان م��ن ال�����س��روري اب��ت��ك��ار م�سدر 

قلق يجرب وزير اخلارجية على بع�ص 
الباك�ستانية،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال���راح���ة 
اأ�سبحت  ال���ت���ي  امل����راق����ب����ة،  لإح����ب����اط 
حمرجة، من قبل دبلوما�سيني واأفراد 
امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة، ليمتطي  م��ن 

طائرة باك�ستانية يف ال�سباح الباكر.
   جرى كل �سيء على اأح�سن ما يرام 
يف ب���ك���ني، ح��ي��ث ق���ا����ص ال����رج����الن كل 
مدى  اأي  اإىل  وع��رف��ا  الخ����ر،  منهما 
يوليو،   15 يف  ي���ذه���ب���ا.  اأن  مي���ك���ن 
ال��ع��امل املذهول  ب��ي��ان م�����س��رتك  اأب��ل��غ 
عام  لبكني  الأمريكي  الرئي�ص  بزيارة 
نيك�سون  ري��ت�����س��ارد  اح��ت��ف��ل   .1972
بتناول  بانت�سارهما  كي�سنجر  وهرني 
وج���ب���ة ���س��رط��ان ال��ب��ح��ر م���ع لف��ي��ت-
يف  اأن��ي��ق  مطعم  يف   ،1961 روت�سيلد 

لو�ص اأجنلو�ص.
   يف 20 فرباير 1972، طار الرئي�ص 
الجتماع  وك���ان  ب��ك��ني  اإىل  الأم��ري��ك��ي 
م��او. يف اخلريف، حلت  التاريخي مع 
تايوان  ال�����س��ع��ب��ي��ة حم���ل  اجل��م��ه��وري��ة 
 ،1974 وع������ام  امل���ت���ح���دة.  الأمم  يف 
املمثل  بو�ص  دبليو  اإت�ص  ج��ورج  اأ�سبح 
الأم����ري����ك����ي ال���ر����س���م���ي يف ب���ك���ني. ويف 
ال�سينيون  اأق�����ام   ،1979 ي��ن��اي��ر   1

والأمريكيون عالقات دبلوما�سية.
   ع���ادت ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اإىل 
�سكلها اجليد، م�سحوبة بفرحة كبرية 
املهتمني  الأعمال  ورج��ال  لل�سيا�سيني 
حتى  ال�سينية،  وال�سوق  “الورقة”  ب� 
يونيو   4 يف  تيانامنن  ميدان  مذبحة 

.1989
الأهمية  ي��ف�����س��ر  ����س���ك،  ب���ال  وه�����ذا     
ال���ت���ي اوله������ا ال��رئ��ي�����ص ج�����ورج بو�ص 
ذلك،  وم��ع  ب��ك��ني.  م��ع  لعالقاته  الأب 
اإىل  دفعته  التي  لل�سني  حما�سه  رغ��م 
كدبلوما�سي،  �سهرته  و�سنعت  التاريخ 
ك��ي�����س��ن��ج��ر عدم  ه�����رني  ي�����س��ت��ط��ع  مل 
التحذير من املهارة الهائلة ل�سركائه: 
نيتهم  ح�����س��ن  ال�����س��وف��ي��ات  “يعر�ص 
وي�ستخدم  ن��اج��ح��ة،  مل��ف��او���س��ات  كثمن 
ملوا�سلة  كر�سن  ال�سداقة  ال�سينيون 
املفاو�سات؛ من خالل عر�ص احلميمية 
ظاهريا،  الأق������ل  ع��ل��ى  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
اإكراهات  و�سع  يتم  كما  امل��ح��اور،  على 
ميكنه  ال��ت��ي  الدع����اءات  على  غام�سة 

   يف الوقت احلا�سر، تنطلق الأل�سنة 
يف ال��ع��ا���س��م��ة الأم��ري��ك��ي��ة. وه���ك���ذا ل 
ال�سوؤون  يف  الأم��ري��ك��ي  اخلبري  ي��رتدد 
ال�سينية، را�ص دو�سي، يف �سرح طبيعة 
ُن�سر  ك��ت��اب  يف  ال�سيني  التهديد  ه��ذا 
الطويلة:  “اللعبة  ب��ع��ن��وان  م���وؤخ���ًرا 
لإزاحة  العظمى  ال�سني  ا�سرتاتيجية 
اختباأت  اأن  بعد  الأمريكي”.  النظام 
الع�سكري  ال��ت��ف��وق  وج���ه  يف  ال��ظ��ل  يف 
الأم��ري��ك��ي ال���ذي ل ي��رق��ى اإل��ي��ه �سك، 
ك��ت��ب دو����س���ي، اأ���س��ب��ح��ت ال�����س��ني الآن 
اأنها  م��ن  واث��ق��ة  وح���ازم���ة،  متعجرفة 
ل��ن ُت��ع��اق��ب على امل�����س��رح ال���دويل رغم 
ك���ل اأف��ع��ال��ه��ا ال�����س��ي��ئ��ة، وي���رج���ع ذلك 
ولكن  القت�سادية،  قوتها  اإىل  اأ�سا�ًسا 
ا ب�سبب نزعة قومية متفاقمة يف  اأي�سً

البالد.
اأ�سبح  ال����ذي     ووف����ق را�����ص دو����س���ي، 
اليوم ع�سًوا يف جمل�ص الأمن القومي 
ال�سني  ابتليت  ب��اي��دن،  ج��و  للرئي�ص 
قوة  مواجهة  ويف  داخلية،  باختالفات 
املتحدة يف  للوليات  ع�سكرية مهيمنة 
الت�سعينات.  واأوائ��ل  الثمانينات  اأواخ��ر 
م��ع �سقوط  ال��ق��وة مبهرة  ك��ان��ت ه��ذه 
ال�����س��وف��ي��ات��ي وح����رب اخلليج  الحت����اد 
لعام  امل���ال���ي���ة  الأزم��������ة  ل���ك���ن  الأوىل. 
املنظور،  ه��ذا  تغيري  ب��داأت يف   2008
العمالق  ب��ك��ني وه����ن  ح��ي��ث لح���ظ���ت 

الأمريكي.
ت���رام���ب عام  ان��ت��خ��اب دون���ال���د  اأدى     
الأب��ي�����ص، ثم  البيت  2016 ودخ��ول��ه 
ال�سيئة  الإدارة  اأثارتها  التي  الفو�سى 
اإطالق مرحلة  اإىل  لوباء كوفيد-19 
ال�سينية  ال��ق��ي��ادة  اأ���س��ب��ح��ت  ج��دي��دة: 
مقتنعة باأن اأمريكا دخلت الآن مرحلة 
ان��ح��دار ل رج��ع��ة فيها. وح���وايل عام 
الغرب،  2016، لحظت بكني �سعف 
الإ�سارة  يف  ال�سينية  الدعاية  وب���داأت 
منذ  م�����س��ب��وق��ة  غ���ري  “تغيريات  اىل 

قرن” يف العامل مل�سلحتها.

العمى وخيبة الأمل الأمريكية
لل�سني،  بالن�سبة  انقالب  له من  يا     
ل���الإذلل خ��الل حربي  ال��ت��ي تعر�ست 
التا�سع  ال���ق���رن  ن��ه��اي��ة  يف  الأف����ي����ون 
ع�سر، عندما اذعنت اىل التوقيع على 

اأجربتها  متكافئة”  غري  “معاهدات 
الإمربياليني  اأم���ام  م��وان��ئ  فتح  على 
امل��خ��در. لقد  الغربيني يف جت��ارة ه��ذا 
بداأت ال�سني النتقام... وهذا النتقام 
الوقت  يف  الآن.  ط���ري���ق���ه  ي���وا����س���ل 
بكني  ب��ني  مت�ساد  �سيء  ك��ل  احلا�سر، 
تعاونهما  با�ستثناء  رمب��ا  ووا���س��ن��ط��ن، 
امل��ن��اخ. لكن  ت��غ��رّي  ال��ف��ات��ر يف مكافحة 
يعمل.  ����س���يء  ل  ل��ل��ب��ق��ي��ة،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ت�ستمر املناف�سة يف التزايد يف املجالت 
والتجارية  والتكنولوجية  الع�سكرية 
ل  والأي��دي��ول��وج��ي��ة،  واجليو�سيا�سية 
الهندي  املحيطني  منطقة  يف  �سيما 

والهادي.
   بداأت خيبة الأمل الأمريكية بعد اأن 
التجارة  منظمة  اإىل  ال�سني  ان�سمت 
م�ساعدة  ول��ول   .2001 ع��ام  العاملية 
ال�سني  اأ�سبحت  ملا  املتحدة،  الوليات 
على الأرجح ع�سًوا يف منظمة التجارة 
الأمريكيون  اأدرك  ومنذئذ،  العاملية. 
ال�سني  اأن  الأخ���رى،  الغربية  وال���دول 
مل ت��ن��ف��ت��ح ع���ل���ى ال����ع����امل اخل����ارج����ي 
اإنها خانت جميع وعودها  فح�سب، بل 

تقريًبا.
   ل��ق��د ك��ان��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، اذن، 
موؤمل  ح��دث  م��ا  اإىل  “النظر  ع��م��ي��اء. 
ال�سذاجة”،  م��ن  بالكثري  يتعلق  لأن��ه 
امل�سوؤول  ب��ي��ل�����س��ربي  م���اي���ك���ل  ي�������س���رح 
ال�سابق بوزارة الدفاع الأمريكية ومن 
قدماء املفاو�سات ال�سينية الأمريكية، 
اليومية.  اآ�سيا”  “نيكاي  ل�سحيفة 
ومن بني الذين قد يكونون عانوا من 
بول�سون،  هانك  منه،  وتعافوا  العمى 
الأ�سبق  الأم���ري���ك���ي  اخل����زان����ة  وزي�����ر 
الآن.  �ساك�ص  جولدمان  بنك  ورئي�ص 
اىل فرتة قريبة كان متحّم�سا لل�سراكة 
مع ال�سني، مثله مثل غالبية جمتمع 
الأع��م��ال الأم��ري��ك��ي، وق��د غ��رّي اليوم 
ب�سكل جذري لهجته ليعلن اأن ال�سني 

ت�سكل تهديًدا وجودًيا لأمريكا.
ترامب،  رئا�سة  ف��رتة  منت�سف  ويف     
اأن  ���س��راح��ًة  اأع��ل��ن  ان  لبول�سون  �سبق 
الأمريكية  ال�������س���رك���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
اأ�سبحت “مت�سككة وحتى معادية بعد 
اأن كانت من املدافعني” عن ال�سيا�سة 

التجارية الأمريكية جتاه ال�سني.

وعود نيك�سون وكي�سنجر
اليابان،  ك��ان��ت  ت���اي���وان،  ج��ان��ب  اإىل     
املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  ال��وث��ي��ق  احل��ل��ي��ف 
ال�سيني  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع  اأخ������رى  ���س��ح��ي��ة 
اأ�سبح  ال�����ي�����وم،  ول����ك����ن  الأم�����ري�����ك�����ي. 
ب�سدة  م���ع���ادًي���ا  ال���ي���اب���اين  الأرخ���ب���ي���ل 
الت�سريحات  واأو�����س����ح����ت  ل��ل�����س��ني. 
الياباين  ال�������وزراء  ل��رئ��ي�����ص  الأخ������رية 
الوزراء  ورئي�ص  اآب���ي،  �سينزو  ال�سابق 
اأنه  كي�سيدا،  فوميو  احل��ايل  الياباين 
فاإن  ت��اي��وان،  ن�سوب ح��رب يف  يف ح��ال 
جانب  اإىل  ت���ردد  ب��ال  �ستقف  ال��ي��اب��ان 
الوليات املتحدة. لكن تايبيه بال �سك 
يو�سح  التطبيع.  التي خانها هذا  هي 
فورموزا  اأن  م��ذك��رات��ه  يف  كي�سنجر 
القدمية بالكاد ُذكرت خالل مناق�ساته 

مع ت�سو اإنالي عام 1971.
   لكن الوثائق التي رفعت عنها ال�سرية 
رئي�ص  اأن  ذل��ك  م��ن  ب��دًل  ُتظهر  الآن، 
ب�سدة  اأ���س��ر  ال�سابق  ال�سيني  ال���وزراء 
على اأن وا�سنطن يجب اأن تتخلى عن 
تايوان حتى توافق ال�سني على تطبيع 

العالقات مع الوليات املتحدة.
اأن كي�سنجر قرر فعال  الوا�سح     من 
التخلي عن تايوان ليدفع ال�سني اىل 
الق���رتاب اأك���ر م��ن اأم��ري��ك��ا للوقوف 
م��ًع��ا ���س��د الحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي. وكما 
برينكوبف  نان�سي  امل��وؤرخ��ة  اأو���س��ح��ت 
ت��اك��ر لح���ًق���ا، ع��ر���ص ك��ي�����س��ن��ج��ر على 
اأن  ال�سني اأكر بكثري مما كان ميكن 
تتمناه من خالل املوافقة على �سحب 
املتحدة لأي وج��ود ع�سكري  ال��ولي��ات 
واعتناق  ال��ت��اي��وان��ي��ة،  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 
وبالتايل  الواحدة”،  “ال�سني  مفهوم 
الع���رتاف ب��اأن ت��اي��وان ج��زء ل يتجزاأ 

من ال�سني ال�سعبية.
“نيك�سون وكي�سنجر”     »كانت وع��ود 
ال��و���س��ط جوهرية  وح��ل��ول��ه��م��ا  اأك�����رب، 
اأك�����ر، وت��ن��ازلت��ه��م��ا اأ���س��ا���س��ي��ة واأك���ر 
عمقا، مما اعتقدا اأنها مقبولة لل�سعب 
الأم���ري���ك���ي، ك��ت��ب��ت ه���ذه امل���وؤرخ���ة عام 
اإىل  ال��ل��ج��وء  ال�سبب  ول��ه��ذا   ،2005
اجلانبية”  الأ���س��رار  لإخ��ف��اء  ال�سرية 

لهذه التنازلت.
   يف الواقع، يبدو اأن كي�سنجر تعر�ص 
للرتهيب من قبل ت�سو اإنالي، وخا�سة 

كان كي�سنجر يدرك منذ ذلك الوقت، اأن هذا الرهان ميكن اأن ينقلب يوًما ما �سد الوليات املتحدة
تبّنت الإدارات الأمريكية تدريجيييًا نظييرة خمتلفية لل�سني عن تلك التي كانت �سييائدة عيام 1971

حتليل

بعد ن�سوة مّل �سمل ال�سني احلمراء واأكرب دولة راأ�سمالية

بعد 50 عاًما, زيارة نيك�سون لل�سني تخّلف طعًما مريًرا...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت  ترجمة خرية ال�صيباين

   من 21 اإىل 28 فرباير 1971، قام الرئي�ض الأمريكي 
اأعقاب  اإىل بكني، يف  تن�سى  بزيارة ل  نيك�سون  ريت�سارد 
زيارة �سرية قام بها هرني كي�سنجر الذي اأعّد اعرتاف 
الوليات املتحدة بال�سني ال�سيوعية. بعد خم�سني عاما، 

يا لها من خيبات اأمل! الّطعم مّر.    بعد ن�سوة مّل �سمل 
ال�سنوات  مرت  راأ�سمالية،  دولة  واأكرب  احلمراء  ال�سني 
لأنه  وا�سنطن.   يف  �سديدة  اأمييل  بخيبة  اليوم  لتنتهي 
هذا  فاإن  ال�سني،  انفتاح  اإىل  ذلك  يييوؤدي  اأن  عن  عو�ض 
�سني  نقي�سه:  يف  ت�سّبب  الأمريكي  ال�سيني  التقارب 
رمييًزا  تعد  مل  التي  اأمريكا  تواجه  و�سلطوية  غازية 

نيك�سون،  الرئي�ض  خارجية  وزير  كان  للدميقراطية.    
الأ�س�ض   1971 عييام  و�سع  الييذي  هو  كي�سنجر،  هييرني 
�سرية  زيييارة  خالل  ووا�سنطن  بكني  بني  التطبيع  لهذا 
للعا�سمة ال�سينية، التقى فيها باأعيان النظام.    لكنه يف 
اأن ينقلب  اأن هذا الرهان ميكن  ذلك الوقت، كان يدرك 
هوؤلء  يعد  مل  يوًما ما �سد الوليات املتحدة.  “عندما 

للغاية  ال�سعب  من  �سيكون  اإلينا،  بحاجة  الأ�سخا�ض 
م�ساعديه  لأحد  اخلارجية  وزير  قال  اإليهم”،  التحدث 
 99 كي�سنجر،  هرني  �سيني.    م�سوؤول  مع  مقابلة  بعد 
قبل  ميين  كبري  بتقدير  يحظى  ييييزال  ل  اليييييوم،  عييامييا 
الذي  بينغ  الرئي�ض �سي جني  ال�سينيني بدًء من  القادة 

ا�ستقبله مرة اأخرى عام 2019 بكل التكرمي يف بكني.

بينما متكن نيك�سون وكي�سنجر من لعب ورقة ال�سني �سد الحتاد ال�سوفياتي, حان 
الآن دور بوتني و�سي جني بينغ للعب الورقة نف�سها  �سد الوليات املتحدة وحلفائها

الرئي�ص الأمريكي ريت�سارد نيك�سون ورئي�ص الوزراء ال�سيني ت�سو اإنالي يرفعان نخًبا يف بكني، 25 فرباير 1972

اإىل 28 فرباير 1972 الرئي�ص ماو وريت�سارد نيك�سون خالل زيارة الرئي�ص الأمريكي لل�سني يف الفرتة من 21 

رئي�ص الوزراء ال�سيني ووزير اخلارجية الأمريكي خالل ماأدبة ر�سمية يف قاعة ال�سعب الكربى يف بكني ، 9 يوليو 1971

�سي جني بينغ ي�ستقبل هرني كي�سنجر يف 22 نوفمرب 2019 يف قاعة ال�سعب الكربى يف بكني
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العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مود فيت فا�سني

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3011190 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مر�سد اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سعد حممد ح�سن �سعد املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
ال�س�����ادة/روزي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

داميوند للو�ساطة العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3901600 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موك�سا 

CN لال�ساءة رخ�سة رقم:2677844 
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العافية ال�سحي للتدليك )للرجال(
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1173462 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
ال�س�����ادة/�سام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للخدمات رخ�سة رقم:2829675 
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز الرحاب الطبي ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2564835 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد ابراهيم احمد بخيت من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد ابراهيم احمد بخيت من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�سحى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*10 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز الرحاب الطبي ذ.م.م 

ALREHAB MEDICAL CENTER L.L.C
اإىل /مركز الرحاب الطبى - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 

ALREHAB MEDICAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/المارات للتجارة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000749 
تعديل راأ�ص املال / من 500000 اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ المارات للتجارة العامة 
EMIRATES GENERAL TRADING 

اإىل /�سركه المارات للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 
EMIRATES GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امريكان اك�سيلن�ص ميديكال اند 

CN قد تقدموا الينا بطلب دنتال �سنرت رخ�سة رقم:1220659 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد جعفر احمد ال�سيبانى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يون�ص ح�سني �سليمان على البلو�سى

تعديل اإ�سم جتاري من/ امريكان اك�سيلن�ص ميديكال اند دنتال �سنرت 
AMERICAN EXCELLENCE MEDICAL AND DENTAL CENTER 

اإىلمركز هارموين بل�ص الطبي 
HARMONY PLUS MEDICAL CENTER 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سوفت نت للتكنولوجيا ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1057082 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سمري فخر الدين من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سمري فخر الدين من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعه حممد عبيد اخلمريى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة �سوفت نت للتكنولوجيا ذ م م 

SOFT NET TECHNOLOGIES CO. L L C 

اإىل /�سركة �سوفت نت للتكنولوجيا - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 
SOFT NET TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوكول بيور ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2865838 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �ساكر �سعيد العب�سى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �ساكر �سعيد العب�سى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل عبداهلل بن �سامل ال�سام�سى

تعديل راأ�ص املال / من 150000 اإىل 300000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوكول بيور ذ.م.م

CHOCOLA PURE L.L.C
اإىل /�سوكول بيور - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 

CHOCOLA PURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون معاين الروح لل�سيدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1221182 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساحره بجوم �سيق عبدالقادر %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة ابراهيم جعفر حممد امني احمد الزرعونى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم جعفر حممد امني احمد الزرعونى

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون معاين الروح لل�سيدات 

MAANI AL ROOH LADIES SALOON 

اإىل /�سالون معاين الروح لل�سيدات 

MAANI AL ROOH LADIES SALOON

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية العني- ذات م�سوؤولية حمدودة- 

CN قد تقدموا الينا بطلب فرع 11 رخ�سة رقم:1102595-11 
تعديل جن�سية ال�سركاء / زياد امري احمد �سالح من الأردن اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / زياد امري احمد �سالح من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / زياد امري احمد �سالح من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابرى
تعديل راأ�ص املال / من 500000 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�سم جتاري من/ / �سيدلية العني  ذات م�سئولية حمدودة - فرع 11
AL AIN PHARMACY - )LLC( - BRANCH  11
اإىل /�سيدلية العني - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م - فرع 

ALAIN PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خفايف للفطائر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1042796 
تعديل اإ�سم جتاري من/ خفايف للفطاير 

KHAFAYIF PASTRY 

اإىل /خفايف للفطائر 
 KHAFAYEF PASTRY 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 
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املال والأعمال

» طريان الإمارات« توقع مذكرة تفاهم مع هيئة ال�سياحة التايالندية
التوقيع  ح��ف��ل  �سهد  ال��ت��اي��الن��دي��ة.  ال�سياحة  هيئة  يف  والأمريكيتني” 
ت�سريات  و�سعادة  تايالند  يف  ال�سياحة  هيئة  رئي�ص  �سوبا�سورن  يوثا�ساك 
ك��اظ��م الرئي�ص  ال���دول���ة و ع��دن��ان  ل���دى  ت��اي��الن��د  ���س��ريي��ف��ات قن�سل ع���ام 
طريان  و���س��ت��ط��ور  الإم������ارات.  ط���ريان  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعمليات  التنفيذي 
تايالند  يف  ال�سياحة  لتعزيز  م��ب��ادرات  التفاهم  مذكرة  مبوجب  الإم���ارات 
والرتويج لها يف اأو�ساط عمالئها عرب �سبكتها العاملية ومن خالل وكالئها 
الرحالت  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���س��اف��ة  الرئي�سية  ال�سرتاتيجية  الأ���س��واق  يف 
التعريفية امل�سرتكة امل�سممة جلذب خمتلف �سرائح العمالء. و قال اأورهان 
عبا�ص اإن طريان الإمارات اأطلقت خدمتها اإىل تايالند منذ اأكر من 30 
عاما وهي من بني الوجهات الأكر �سعبية �سمن �سبكتنا يف جنوب �سرق 
اآ�سيا وخ�سو�سا بني ال�سياح من الوليات املتحدة واأوروبا وال�سرق الأو�سط 

•• دبي - وام:

وقعت “ طريان الإمارات “ مذكرة تفاهم مع “هيئة ال�سياحة التايالندية 
TAT« . و�سيعمل اجلانبان مبوجب املذكرة على درا�سة مبادرات م�سرتكة 
جلذب  والرتويجية  الت�سويقية  اجلهود  تعزيز  �ساأنها  من  تعاون  وفر�ص 
امل�سافرين اإىل تايالند. جرى توقيع مذكرة التفاهم بح�سور �سمو ال�سيخ 
لطريان  التنفيذي  الرئي�ص  الأع��ل��ى  الرئي�ص  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 
ال�سياحة  رات�����س��اك��ي��ت��رباك��ارن وزي���ر  وامل��ج��م��وع��ة وم��ع��ايل فيفات  الإم�����ارات 
نائب  اأوره��ان عبا�ص  الإم��ارات  التايلندي.. ووقعها عن طريان  والريا�سة 
كوجنارا  وت�ساتان  الأق�سى  ال�سرق  ملنطقة  التجارية  العمليات  اأول  رئي�ص 
نا اأيوديا نائب رئي�ص الت�سويق الدويل “اأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سط 

لتعزيز  التايالندية  ال�سياحة  هيئة  مع  بالتعاون  �سعادته  عن  واأع���رب   ..
ال�سياحة يف البالد والبناء على النجاح الذي حتقق على مر ال�سنني وذلك 
ال�سوء على عرو�سها  ت�سليط  اإىل  الأمد ونتطلع  بف�سل عالقاتنا طويلة 
املتنوعة وم�ساعدتها على حتقيق اأهدافها ال�سياحية لدعم تعايف تايالند يف 
اأعقاب اجلائحة«. من جانبه قال يوثا�ساك �سوبا�سورن اإن مذكرة التعاون 
وبني  بيننا  ال�سرتاتيجي  ال�سياحي  التعاون  جهود  اأم��ام  الطريق  �ستمهد 
الإمارات  �ست�ساعد طريان  التايالندية  ال�سياحة  الإم��ارات فهيئة  وطريان 
يف تطوير حركة الركاب من الأ�سواق ال�سرتاتيجية الرئي�سية وذلك بدعم 
املتفق عليها عرب  امل�ستهدفة  الأ�سواق  ال�سفر يف  م�سغلي الرحالت ووكالء 
الرتويجية اخلا�سة  والربامج  الهدايا  الإم��ارات من خالل  �سبكة طريان 

واحلوافز والإنفاق الت�سويقي«.

غرفة عجمان تبحث التعاون القت�سادي مع وفد جمهورية فنزويال

را�سد النعيمي يفتتح معر�ش show experience  لتعزيز ثقافة البتكار

مب�ساركة جمموعة من املر�سدين ال�سياحيني املواطنني

كلية دبي لل�سياحة حتتفي باليوم العاملي للمر�سد ال�سياحي
تقع  فعليه  وال��دول��ي��ني،  املحليني  ال����زوار  جلميع  م��وث��وق��ة،  ومعلوماتية 
املنا�سب لهم، مبا ميكنهم  الربنامج  للرحلة، وو�سع  التخطيط  م�سوؤولية 
من القيام بالعديد من الأن�سطة التي تنا�سبهم، وكذلك زيارة الأماكن التي 
، مدير متحف  العبيديل  وب��دوره قال عبد اهلل  اإليها«.  بالتعرف  يرغبون 
ال�سندغة بالإنابة يف دبي للثقافة: “نوؤمن يف متحف ال�سندغة – و�سركائنا 
للعمل  املر�سدين  خا�سة  الإماراتية  الكوادر  ا�ستقطاب  باأهمية  القطاع  يف 
العمل لدينا، فهم جزء ل يتجزاأ من رحلتنا لتحقيق روؤيتنا  �سمن فريق 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الغني  بالرتاث  و�سيوفهم  الإماراتيني  رب��ط  يف 
املتحدة، والتم�سك بالقيم التقليدية والتاريخ الذي يعرب بدوره عن الهوية 

الإماراتية الأ�سيلة وا�ستمرارها القوي يف الربط بني املا�سي واحلا�سر«.
الرتحيب  ي�سعدنا  ال�سياحيني،  للمر�سدين  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  »ومب��ن��ا���س��ب��ة 
الفر�ص  ل�ستك�ساف  ال�سياحيني  املر�سدين  مع  تفاعلية  جل�سة  وا�ست�سافة 
امل�ستقبلية للتعاون، حيث مت تقدمي اجلولت امل�سحوبة مبر�سدين لبيوتنا 
الأربعة املفتوحة باملتحف، ومت م�ساركة خطط لفتتاح العديد من البيوت 

الرتاثية الأخرى يف وقت لحق من هذا العام ».

•• دبي-الفجر: 

من  فرباير   21 يوافق  ال��ذي  ال�سياحي،  للمر�سد  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
وال�سياحة  القت�ساد  لدائرة  التابعة  لل�سياحة،  دبي  كلية  نّظمت  ع��ام،  كل 
بدبي وعرب فريق عمل برنامج الإر�ساد ال�سياحي املعني بتدريب املر�سدين 
ال�سياحيني الذي يتم ترخي�سهم من قبل الدائرة، جولة تعريفية بالتن�سيق 
مع متحف ال�سندغة �سارك فيها 20 من املر�سدين ال�سياحيني الإماراتيني، 
وجميع  املتحف  مبحتوى  امل�ساركني  تعريف  اجلولة  ه��ذه  خ��الل  مت  حيث 
املرافق املكتملة واملختلفة التي ميكن للزوار ال�ستمتاع بها خالل جولتهم 

مبنطقة ال�سندغة الرتاثية. 
دبي  كلية  يف  ال�سياحي  القطاع  توطني  اإدارة  مدير  املعيني،  م��رمي  وقالت 
لل�سياحة: “حتتفي دول العامل يف كل عام باليوم العاملي للمر�سد ال�سياحي 
اأحد  يعد  وال��ذي  وذل��ك تكرميا لهم وتقديرا جلهودهم يف جم��ال عملهم 
ال�سياح  م�ساهمته يف جناح جتارب  اإىل  بالإ�سافة  القت�ساد،  اأهم مقومات 
ثقافية  م��و���س��وع��ة  ال�سياحي  امل��ر���س��د  وي��ع��د  واأم���ان���ا.  ك��ف��اءة  اأك���ر  وجعلها 

م���ق���وم���ات م��ت��ن��وع��ة وج�����اذب�����ة، كما 
التعليم  ق��ط��اع��ي  تناف�سية  اأن  اأك���د 
وال�سحة يف اإمارة عجمان من �ساأنه 
بني  للتعاون  جديدة  اأف��اق��اً  يفتح  اأن 
البلدين، ل�سيما واأن عجمان ت�سجع 
ع��ل��ى الق���ت�������س���اد الخ�������س���ر وزي�����ادة 
حجم ال�ستثمارات النظيفة، وجذب 
ال�سركات املرتبطة باإقت�ساد املعرفة.

����س���ع���ادة �سمري  م����ن ج���ان���ب���ه وج������ه 
الأط�����ر������ص ���س��ف��ري ف���ن���زوي���ال لدى 
عجمان  غ��رف��ة  اإىل  ال�سكر  ال��دول��ة، 
واأكد تطلع  ال�ست�سافة،  على ح�سن 
بالده اإىل زيادة التعاون القت�سادي 
م����ع دول�������ة الم�����������ارات ب�����س��ك��ل ع���ام 

وعجمان على وجه اخل�سو�ص .

ج�سور التعاون القت�سادي مع كافة 
للفر�ص  ال����رتوي����ج  ب���ه���دف  ال������دول 
اإقت�ساد  ميتلكها  التي  ال�ستثمارية 
اإمارة عجمان يف خمتلف القطاعات 
وال�سياحية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية 
والعقارية والبناء والت�سييد وغريها 
فتح  ج���ان���ب  اإىل  ال���ق���ط���اع���ات،  م���ن 
وتهيئة  وال��ت��ع��اون  لل�سراكة  ق��ن��وات 
التجار  بني  ال�سفقات  لتبادل  املناخ 
عجمان  م����ن  الع����م����ال  واأ�����س����ح����اب 

ونظرائهم من دول العامل.
واأكد اأن اإمارة عجمان ترحب بكافة 
امل�ستثمرين من جمهورية فنزويال، 
البيئة  ح��ول  ن��ب��ذة  للح�سور   وق���دم 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة وم����ا ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا من 

�سفري فنزويال لدى الدولة بح�سور 
�سعادة األك�سندر مندوزا رئي�ص غرفة 
للت�سدير  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  ال���ت���ج���ارة  
ك��ارل��و���ص برينيا نائب  ي��ان  و���س��ع��ادة 

رئي�ص الغرفة الفنزويلية.
غرفة  م���ق���ر  يف  ال����ل����ق����اء  وح�������س���ر 
ع���ج���م���ان، ع���ب���داهلل ع��م��ر امل���رزوق���ي 
معامالت  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
يف  القانونية  واخل��دم��ات  الع�سوية 

غرفة عجمان.
�سعادة  رح�����ب  ال���ل���ق���اء  ب����داي����ة  ويف 
واأ�ساد  ب��ال��وف��د،  امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل 
البلدين،  ب��ني  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات 
ت�سعى  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  اأن  م����وؤك����داً 
ومد  ال�����دويل  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة  جت��ارة  غرفة  جهود  �سمن 
لتعزيز تعاونها القت�سادي مع الدول 
 2020 اإك�سبو  معر�ص  يف  امل�ساركة 
وفدا  عجمان  غرفة  ا�ستقبلت  دب��ي، 
فنزويال،  جمهورية  م��ن  اقت�ساديا 
بهدف تطوير العالقات القت�سادية 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  وا�ستعرا�ص 
بني  التجارة  حجم  لزيادة  والتعاون 

البلدين.
املهند�ص  ����س���ع���ادة  ال���وف���د  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
وفد  وت���راأ����ص  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  اإدارة 
الأطر�ص  ���س��م��ري  ���س��ع��ادة  ف��ن��زوي��ال 

ال��ب��ح��ري��ة وجلفار  ل��ل��م��ع��دات  ال���رّب���ان 
للقوارب  امل����زروع����ي  و���س��رك��ة  ك���راف���ت 
وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري. ك��م��ا ت��ع��ت��زم �سركة 
جلف كرافت الإماراتية اإطالق العديد 
من اليخوت طوال فرتة املعر�ص املمتد 

خلم�سة اأيام.
ق��ال معايل حممد ح�سني  من جهته، 
جلف  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�����س��ع��ايل، 
كرافت: “ر�سخت دبي موقعها كوجهة 
عاملية رائدة، حيث جذبت انتباه العامل 
اإىل الإمارات ومنطقة ال�سرق الأو�سط 
الأمثل  الوجهة  دبي  ب�سكل عام. وتعد 
ل�ست�سافة فعالية عاملية بهذا احلجم، 
اأه���م م��راك��ز اليخوت  اإح����دى  ل��ك��ون��ه��ا 

النا�سئة يف العامل.
موقع  لتعزز  ال�ست�سافة  هذه  وتاأتي   
القوارب  على خارطة وجهات  الإم��ارة 
واليخوت الدولية.” واأ�ساف: “ن�سهد 
ال��ي��وم من���ًوا ك��ب��رًيا يف ق��ط��اع الرتفيه 
امل��ن��ط��ق��ة ك��م��ا يف خمتلف  ال��ب��ح��ري يف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، وان��ط��الًق��ا م��ن ذلك، 
مثالية  م��ن�����س��ة  امل���ع���ر����ص  ه�����ذا  ي���ع���د 
من  ال��رائ��ع��ة  جمموعتنا  ل�ستعرا�ص 
ي��خ��وت م��اج��ي�����س��ت��ي ون���وم���اد وق����وارب 
ال�سيد  وق����وارب  الريا�سية  اأوري��ك�����ص 

�سيلفر كرافت.«
وُت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص دب���ي العاملي 
تطبيق  و�����س����ط   2022 ل����ل����ق����وارب 
وال�سالمة  ال�سحة  لإج����راءات  ���س��ارٍم 
وال��ت��ع��ق��ي��م. وُي���رج���ى ال��ع��ل��م ب���اأن���ه لن 
موقع  يف  الت�سجيل  اإم��ك��ان��ي��ة  ت��ت��وف��ر 
م�سبقاً  الت�سجيل  وُي�سرتط  الفعالية، 
الرابط  ع���رب  الإن����رتن����ت  ع���ن ط���ري���ق 
www.boatshowdubai. التايل: 

.com

2022 لتعزيز اآفاق القطاع البحري 
املتميزة  ب��ق��درات��ه��ا  ُت��ع��رف  منطقة  يف 
يف ه��ذا اجل��ان��ب. وجت��در الإ���س��ارة اإىل 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  اأّن 
يف  ن�سبة  اأع��ل��ى  بثاين  حتظى  اأفريقيا 
العامل من القوارب واليخوت الفاخرة 
التي تعود ملكيتها لأ�سحاب الروات، 

التوا�سل  اأن�������س���ط���ة  م����ن  جم���م���وع���ة 
الهادفة لتعزيز تبادل املعارف وت�سهيل 

مزاولة الأعمال يف القطاع.

من�سة جتمع ال�سركات الرائدة 
يف ت�سنيع القوارب الفاخرة

للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�ص  ي�ستعد 

 10 اأف�سل  �سمن  دب��ي  ُت�سنف  بينما 
العامل  م�ستوى  على  بحرية  عوا�سم 
مع 15 مر�سى يوفر اأكر من 3،000 
ر�سيٍف بحري. وُيعّد دبي هاربر امليناء 
 700 الإم����ارة، حيث ي�سم  الأب���رز يف 
لليخوت  مر�سى  واأول  بحري  ر�سيف 
ي�سل  �سفناً  ا�ستيعاب  ميكنه  الفاخرة 
طولها اإىل 160 مرتاً. ويوفر القطاع 
%7 من  البحري يف الإم���ارة ح��وايل 
اأي ما يعادل  الناجت املحلي الإجمايل، 

26.9 مليار درهم اإماراتي.
ونظراً لأن اأ�سحاب اليخوت يف ال�سرق 
%12.6 من  ن�سبة  الأو�سط ميثلون 
ح��ج��م اأ���س��اط��ي��ل ال��ي��خ��وت ال��ف��اخ��رة يف 
“�سوبر  ق�سم  ا�ستقطب  فقد  ال��ع��امل، 
جمموعًة  امل��ع��ر���ص  يف  اأفينو”  ي����ات 
العامل  ال�����س��ف��ن يف  اأك�����رب  م���ن  رائ���ع���ة 
على  وتطوراً  وفخامة  تفرداً  واأكرها 
ال�سعيد التقني. كما ي�ستعد بع�ٌص من 
اأبرز �سانعي اليخوت الفاخرة للك�سف 
اأح���دث منتجاتهم اجل��دي��دة، مبا  ع��ن 
�سانعي  ج��م��ع��ي��ة  يف  الأع�������س���اء  ف��ي��ه��م 
ال��ع��امل��ي��ة، ومنهم  ال���ف���اخ���رة  ال��ي��خ��وت 
لور�سن واأو�سيانكو، ف�ساًل عن �سركات 
رائدة يف ت�سنيع وجتارة القوارب اأمثال 
وفرييتي  لليخوت  وكران�سي  اأزمي���وت 

وجلف كرافت وبرين�سي�ص لليخوت.

مبادرة اإماراتي بفخر
ال�سوء  ال���ع���ام  ه����ذا  امل��ع��ر���ص  ي�����س��ّل��ط 
دولة  يف  املحلية  امل��واه��ب  اأف�سل  على 
الإم����ارات، م��ع م��ب��ادرة اإم��ارات��ي بفخر 
امل���واه���ب وت�سعى  ال��ت��ي حت��ت��ف��ي ب��ه��ذه 
التجزئة  ع���الم���ات  ح�����س��ور  ل��ت��ع��زي��ز 
امل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، مثل 

اأعمال قطاع املالحة البحرية العاملي، 
مريماند،  ل��وه  تريك�سي  اأك���دت  حيث 
الفعاليات  لإدارة  الأول  الرئي�ص  نائب 
لدى مركز دبي التجاري العاملي ثقتها 
اهتمام  ا�ستقطاب  املعر�ص على  بقدرة 
الإقليمي  ال��ي��خ��وت  ب��ق��ط��اع  امل��ع��ن��ي��ني 

والعاملي اإىل دبي جمدداً. 
“نتطلع  م���ريم���ان���د:  ل����وه  واأ����س���اف���ت 
عاملية  كوجهة  دب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل 
املعر�ص  انتقال  مع  الفاخرة،  لليخوت 
هاربر.  دب���ي  يف  اجل��دي��د  م��وق��ع��ه  اإىل 
واجهناها  ال��ت��ي  التحديات  و�ساهمت 
الإقبال  ب��زي��ادة  املا�سيني  العامني  يف 
الهواء  اخلارجي يف  احلياة  على منط 
ال��ط��ل��ق، م���ا ع����زز ب�����دوره ف���ر����ص منو 
جديدة �سمن القطاع. كما �سهد قطاع 
م�ستمراً  ازده������اراً  ال��ب��ح��ري  ال��رتف��ي��ه 
خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة، ب��ال���س��ت��ف��ادة من 
عمالء  ق��اع��دة  ا�ستقطاب  على  ق��درت��ه 
اأو�سع واأكر تنوعاً. ويقدم معر�ص دبي 
العاملي للقوارب من�سًة بارزة مع فر�ٍص 
رائعة تتيح للراغبني بال�سراء وع�ساق 
الإبحار الطالع على جمموعٍة وا�سعة 
وم�ستلزمات  وال���ق���وارب  ال��ي��خ��وت  م��ن 
الإبحار التي تلبي تطلعاتهم و�سغفهم 
املعر�ص  امل��ج��ال«. كما يجتذب  ه��ذا  يف 
جم����م����وع����ًة م�����ن امل�����راك�����ب وامل�����ع�����دات 
م��ن مراكب  ب���دءاً  ال��ف��اخ��رة،  البحرية 
الريا�سات  ومعدات  ال�سغرية  ال�سيد 
املائية الرتفيهية وو�سوًل اإىل اأ�سخم 
يف  تقدماً  واأك��ره��ا  الفارهة  ال��ق��وارب 
العاملي  دب��ي  معر�ص  وي�سكل  ال��ع��امل. 
اليخوت  ل��ع�����س��اق  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ًة  م��ن�����س��ًة 
البحرية  احل��ي��اة  ب��اأمن��اط  وامل��ه��ت��م��ني 
يت�سمن  اإذ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

•• دبي-الفجر: 

للقوارب،  العاملي  دبي  معر�ص  ي�ستعد 
املتخ�س�سة  امل���ع���ار����ص  واأ����س���ه���ر  اأك����رب 
يف ق��ط��اع ال��رتف��ي��ه ال��ب��ح��ري مبنطقة 
بدورته  لالنطالق  الأو���س��ط،  ال�سرق 
ال���ث���ام���ن���ة وال���ع�������س���ري���ن الأب���������رز على 
الأوىل  للمرة  تعقد  وال��ت��ي  الإط����الق، 
مار�ص  و13   9 ب���ني  ه���ارب���ر  دب����ي  يف 
ال����ذي  امل���ع���ر����ص  ومي���ث���ل    .2022
ُينّظمه مركز دبي التجاري العاملي اأول 
احلجم  بهذا  مبا�سرة  بحرية  فعالية 
الأزمة  منذ  الإقليمي  اليخوت  لقطاع 
فعاليات  وت�ستمر  العاملية.  ال�سحية 
وُتقام  اأي��ام  املعر�ص على مدى خم�سة 
املر�سى  ه����ارب����ر،  دب����ي  يف  م����رة  لأول 
الأح��دث والوجهة البحرية الأب��رز يف 
العام  ه��ذا  امل��ع��ر���ص  وي�ستقطب  دب���ي. 
اأك��ر من 400 ق��ارب ويخت ومركب 
ب������ارزة، وي�سجل  م���ن ع���الم���ات  م��ائ��ي 
العر�ص العاملي الأول ليخت 80 اإيكو 
لين من �سركة �سن ريف، وي�ستعر�ص 
كلياً،  85 اجلديد  واي  برن�س�ص  قارب 
م�ستوى  على  الأول  الظهور  وي�سجل 
اأك�ص  اأ���ص  لورنزو  �سان  ليخت  املنطقة 
جمموعًة  امل��ع��ر���ص  ي�����س��م  ك��م��ا   .88
مذهلًة ت�سم 50 ق�سراً عائماً من اأهم 
�سانعي اليخوت على م�ستوى العامل، 
ونوماد  وماج�ستي  فيد�سيب  فيها  مبا 

وكران�سي ولور�سن.

معر�ض دبي العاملي للقوارب 
يعزز الطلب يف القطاع البحري

ال��ع��امل��ي للقوارب  مي��ث��ل م��ع��ر���ص دب���ي 
لتن�سيط  ا�ستثنائيًة  من�سًة   2022

وزير التجارة وال�سناعة الكويتي لـ وام : 
حر�ش خليجي لتعزيز التكامل القت�سادي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد فهد مطلق ال�سريعان، وزير التجارة وال�سناعة الكويتي، اأن الكويت حري�سة 
القت�سادية  القطاعات  يف  خ�سو�ساً  اخلليجي  التكامل  م�ستويات  تعزيز  على 
لدول  التعاون  جمل�ص  دول  مع  امل�سرتك  التن�سيق  عرب  وال�سناعية،  والتجارية 
الأثر  ذات  ال�سرتاتيجية  واخل��ط��ط  امل��ب��ادرات  اإط���الق  بهدف  العربية،  اخلليج 
الإم��ارات /  اأنباء  اأجرته معه وكالة  املنطقة. وقال يف حوار  الإيجابي على دول 
“ نعمل �سمن   :  61 ال���  الوطني  بيومها  الكويت  دول��ة  احتفال  وام / مبنا�سبة 
اأهمية  ب�ساأن  ال�سيا�سية  القيادة  وروؤى  توجهات  تنفيذ  على  امل�ستقبلية  خططنا 
وم�ساريع  مبادرات  توجد  حيث  ال�سناعة،  على  والرتكيز  الدخل  م�سادر  تنويع 
تعزز القطاع ال�سناعي يف الكويت خالل املرحلة املقبلة، بناء على جمموعة من 
الدرا�سات التي مت اإعدادها بدقة لر�سد متطلبات امل�ستقبل وحتديد الحتياجات 
والأولويات “. واأ�ساف : “ هناك اأهمية كربى للمدن ال�سناعية يف تعزيز قيمة 
الناجت املحلي للبالد، حيث ت�سعى الوزارة لدعم ملف املناطق ال�سناعية امل�ستقلة، 
من خالل �سمان توفري الطاقات التي �ستقود ممكنات ال�سناعة، وتوفري مقومات 
البيئة الالزمة لذلك، حيث �ست�سهم هذه املدن يف حتقيق اخلطط ال�سرتاتيجية 

و�سمان تعزيز الناجت املحلي، مبا يتوائم مع التطلعات والطموحات “. 

•• عجمان - وام:

ب�����ن حميد  را������س�����د  ال�������س���ي���خ  اف���ت���ت���ح 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص دائ������رة ال��ب��ل��دي��ة و 
 show بعجمان معر�ص  التخطيط 
ال�سوء  لت�سليط   experience
على اأبرز التجارب وامل�ساريع الإبتكارية 
املطبقة والتي اأطلقتها الدائرة اإ�سافة 
املنفذة  الرقمية  احل��ل��ول  جت��ارب  اإىل 
الإم����ارة م��ن كربى  ال�سركاء يف  ل��دى 

�سركات التكنولوجيا .
خالل  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  واأك���د 
مركز  ينظمه  ال���ذي  املعر�ص  اإط���الق 
عجمان بح�سور �سعادة عبد الرحمن 
واملدراء  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  النعيمي 
بو�سلة  الب��ت��ك��ار  اأن   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ال��ت��ق��دم وع���ن���وان ال��ن��ج��اح و الزده����ار 
اأ�سلوب  وه��و  كافة  احلياة  يف جم��الت 

املن�سود،  وال��ت��ط��وي��ر  للتغيري  ن��اج��ح 
�سوطاً  قطعت  الدائرة  اأن  اإىل  م�سريا 
ك���ب���رياً يف م�����س��م��ار الب���ت���ك���ار.. وقال 
واأنظمتنا  ذك��ي��ة  ال��ي��وم  خدماتنا   “  :
بالإبداع  تتميز  وم��ب��ادرات��ن��ا  متطورة 
وت�سخري  امل������األ������وف  ع����ن  واخل���������روج 

الأ�ساليب املبتكرة«.
�سعادة عبدالرحمن  اأع��رب  من جانبه 
بالكفاءات  ف���خ���ره  ع����ن  ال���ن���ع���ي���م���ي، 
احليوي  املعر�ص  تنظيم  يف  الداخلية 
ت�سليط  و  امل���ف���ك���رة  ال���ع���ق���ول  وج���م���ع 
البتكارية  امل�������س���اري���ع  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
م�سروع  ي�سم  امل��ع��ر���ص  اأن  م��و���س��ح��ا 
رقيب  وم���������س����روع  امل���ت���ن���ق���ل  امل���خ���ت���رب 
 »MPDA»الذكي ال���ت���ط���ب���ي���ق  و 
التفتي�ص  م�������س���روع  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
 »I-Spot« التحتية  للبنى  ال��ذك��ي 
تعد  وال��ت��ي  الذكية  امل��واق��ف  وم�سروع 

ت�ستهدف  مبتكرة،  م�ساريع  جميعها 
الت�سهيل وتب�سيط الإجراءات وحتويل 
اإمارةعجمان ملدينة ذكية ينعم �سكانها 
بالعي�ص الرغيد . من جهتها اأو�سحت 
مدير  النعيمي  حميد  ن��ورة  ال�سيخة 
عمل  فريق  رئي�ص   ،X عجمان  مركز 
اأن   ،2022 ت��ب��ت��ك��ر  الإم�������ارات  ���س��ه��ر 
امل��ع��ر���ص ي��ت��زام��ن م��ع �سهر الم���ارات 
تبتكر و الذي يعد حدثاً وطنياً ي�سعى 
لرت�سيخ مبادئ الإبداع ون�سر وتعزيز 
ثقافة البتكار.. منوهة اإىل اأن الدائرة 
فعاليات  لتنظيم  �ساملة  خطة  اأع��دت 
متنوعة يف مقرها و مبانيها يف مدينة 
واملنامة،  م�سفوت  ومنطقتي  عجمان 
يجمع  ال����ذي  امل��ع��ر���ص  �سمنها  وم���ن 
البلدية  ب��دائ��رة  الب��ت��ك��اري��ة  امل�ساريع 
م�ساريع  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  والتخطيط 
ال�سركاء من ال�سركات التكنولوجية .

مليار درهم ت�سرفات معر�ش دبي العاملي للقوارب يعود جمددًا ليقدم الأحدث والأرقى يف عامل الإبحار ومنط احلياة البحري   7.1
عقارات دبي يف اأ�سبوع

•• دبي-وام:

العقارية  الت�سرفات  قيمة  بلغت 
يف دائ����رة الأرا����س���ي والأم�����الك يف 
اأكر  الأ�سبوع احل��ايل  دب��ي خ��الل 
من 7.1 مليار درهم حيث �سهدت 
مبايعة   1682 ت�سجيل  ال��دائ��رة 
منها  دره���م،  مليار   5.46 بقيمة 
بقيمة  ل��الأرا���س��ي  مبايعة   300
و1382  دره�����م  م��ل��ي��ار   2.58
بقيمة  وال���ف���ل���ل  ل��ل�����س��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة 

درهم. مليار   2.88
الأرا�سي  م��ب��اي��ع��ات  اأه����م  وج�����اءت 
دره������م يف  م���ل���ي���ون   536 ب��ق��ي��م��ة 
مبايعة  تليها  دبي  مر�سى  منطقة 
دره������م يف  م���ل���ي���ون   477 ب��ق��ي��م��ة 
مبايعة  تليها  دبي  مر�سى  منطقة 
دره������م يف  م���ل���ي���ون   240 ب��ق��ي��م��ة 

منطقة نخلة جمريا.
وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ 
�سجلت 131 مبايعة بقيمة 289 
جبل  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون 
علي الأوىل بت�سجيلها 67 مبايعة 
وثالثة  درهم  مليون   226 بقيمة 
يف املركا�ص بت�سجيلها 21 مبايعة 

بقيمة 109 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق 
 45 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
منطقة  يف  دره������م  م���ل���ي���ون   42
الثانية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ق�����س��ي�����ص 
واأخ��ريا مبايعة بقيمة 30 مليون 

درهم يف منطقة جزيرة 2.

مليار درهم ت�سرفات   1.6
عقارات دبي اأم�ش

•• دبي - وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف 
دائ��رة الأرا���س��ي والأم���الك يف دبي 
درهم  مليار   1.6 من  اأك��ر  اأم�ص 
ت�سجيل  ال����دائ����رة  ���س��ه��دت  ح��ي��ث 
220 مبايعة بقيمة 1.53 مليار 
30 مبايعة لالأرا�سي  درهم منها 
1.13 مليار درهم و190  بقيمة 
بقيمة  وال���ف���ل���ل  ل��ل�����س��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة 

406.07 مليون درهم.
الأرا�سي  م��ب��اي��ع��ات  اأه����م  وج�����اءت 
دره������م يف  م���ل���ي���ون   536 ب��ق��ي��م��ة 
مبايعة  تليها  دبي  مر�سى  منطقة 
دره������م يف  م���ل���ي���ون   477 ب��ق��ي��م��ة 
مبايعة  تليها  دبي  مر�سى  منطقة 
بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة 

جبل على ال�سناعية الأوىل.
وت�������������س������درت م����ن����ط����ق����ة احل���ب���ي���ة 
عدد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  اخلام�سة 
مبايعة   16 �سجلت  اإذ  امل��ب��اي��ع��ات 
وتلتها  دره���م  م��ل��ي��ون   36 بقيمة 
بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة 
را�سد بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 
جبل  يف  وثالثة  دره��م  مليون   26
علي الأوىل بت�سجيلها 3 مبايعات 

بقيمة 6 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق 
 23 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
العوير  مب��ن��ط��ق��ة  دره�����م  م��ل��ي��ون 
تلتها  امل���ب���اي���ع���ات  ك���اأه���م  ال��ث��ان��ي��ة 
مبايعة بقيمة 17 مليون درهم يف 
منطقة مر�سى دبي واأخريا مبايعة 
بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة 

املركا�ص.



السبت   26  فبراير    2022  م   -    العـدد   13479  
 Saturday    26  February   2022   -  Issue No   1347916

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:140/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83

مو�سوع ال�ستئناف : ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2582/2021 مدين جزئي والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب . 

امل�ستاأنف:جمموعة النعيمي �ص.ذ.م.م - فرع دبي
الفانو�ص -  الق�سيدات - را�ص اخليمه �سارع بعد دوار  راأ���ص اخليمة -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 

بجوار كلية طب ا�سنان -  وميثله:ابراهيم حممد ح�سن احلو�سني 
م�سعد حافظ  ���س��وده��اك��اران 2- حممد  اي��اب��ان  فيال  ب��وت��ان  �سنتو�ص   -1   : اإع��الن��ه��م��ا  امل��ط��ل��وب 

عبدالرازق  -  �سفتهما : امل�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2582/2021 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/1  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70408 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اعالن بالن�شر 
 209/2022/128 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  ملتى لينك للمقاولت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فيجاى كومار ناتاراجان 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة. وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )102010( درهم اىل طالب 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اعالن بالن�شر 

 1613/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن �ص.ذ.م.م

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ابنو�ص ل�سناعة الثاث والديكور �ص.ذ.م.م 

رقم  الر���ص  الوحدات 1-قطعة  عبارة عن  اموالكم اخلا�سة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
368 - املنطقة ور�سان الرابعة - رقم البلدية 0-642 و�سع العقار - ملك حر 2- الوحدة رقم 207 
 PARK املنطقة ور�سان الرابعه - رقم الر�ص 1260 - رقم البلدية 150-681 - ا�سم املبنى -
CORNER - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )291828.42( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:627/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )246.949.86( درهم مائتان و�ستة واربعون الف وت�سعمائة 
الزام  ال�سداد  وت�سعة واربعون درهم و�ست وثمانون فل�ص - وما ي�ستجد والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى متام 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور �سعيد �سرق - مبنى �سيتي افنيو - �سقة مكتب 707 - مقابل 
ديرة �سيتي �سنرت  -وميثله: ح�سة �سعيد حممد را�سد ال�سحي

املطلوب اإعالنه :  1- مروان انطرانيك كره بت ا�سادوريان  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/2/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )242.745( درهم والفائدة القانونية بواقع 
املحاماة  اتعاب  التام ومبلغ الفني درهم مقابل  ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2021/10/12 وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من 
وبالر�سوم وامل�ساريف ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اعالن بالن�شر        

 469/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- تهاين اخلليج للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :املجموعه الوىل الدولية �ص.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1499252.45(  قد 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 

وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/3/3 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:112/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547
تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ص  ومو�سوعا  �سكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�سوع 
واحاله الدعوى اىل حمكمة ال�ستئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �سده 

الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
الطاعن:تي ات�ص او اي للتطوير العقاري ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - مبنى مبنى �سنرتيون - �ستار بلوك 
العطار حم�سن  ال�سيد  ح�سني  وميثله:رو�سة   -  807-806 �سقة   -  8 طابق  �سقة   -  B

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة جيه كيه بايون ملقاولت البناء ذ.م.م وب�سفتها املقاول  -  مطعون 
�سده 

عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�سوع 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �سحيفة الطعن املتقدمة �سدكم.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  196/2018/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
6 مبنبى  رقم  بالطابق   622 رقم  العقار  وايقاع احلجز على  التنفيذية  بال�سيغة  الرهن  ا�سل عقد  بتذييل  ا�سدار قرار   : الدعوى  مو�سوع 
رويال ريزيدني�ص 1 البالغ م�ساحته 85.22 مرت مربع واملواقف رقم B1-58 على قطعة الر�ص رقم 25 مبنطقة احلبيه الرابعه بامارة 

دبي نظري مبلغ 443.369.05 درهم.
طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف رقم 042946945 
- هاتف 0508650437 - رقم مكاين:9482632445 

املطلوب اإعالنه : هوا بينغ 
622 - رقم مكاين:6973120643 -  1 - العقار رقم  عنوانه :ام��ارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى روي��ال ريزيدني�ص 

penghua.o3@hotmail.com  -  050000000000000
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�ص 25 - رقم 
املبنى 1 - ا�سم املبنى رويال ريزيدني�ص 1 - رقم الوحدة 622- امل�ساحة 85.22 مرت مربع - التقييم 495.693/02 درهم ويباع لعلى 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  9032/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
2018/49 جتاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم 1785/2018 جتاري بعد ان  مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

ا�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري - فرع 

 - - متحرك:0502429874  - ت:044266024  لل�سيارات  الفطيم  ووكالة  امل�سعود  بناية  بجوار   - املطار  �سارع   - دبي  :ام��ارة  عنوانه 
�ص.ب:118385 - رقم مكاين:1842279152 - وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 

املطلوب اإعالنه : خمي�ص ح�سن مرزوق خمي�ص 
 - 206 7006-671 - فيال  ار���ص  �سارع منطقة الرب�ساء جنوب الوىل - مبنى قطعة  دب��ي - بردبي -   - دب��ي  ام��ارة   - عنوانه :الم���ارات 

044224606  -  0505455429
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار ار�ص وماعليها من بناء - املنطقة منخول - رقم 

الر�ص - 275 - م�ساحة احل�سة:135.48 مرت مربع - قيمة احل�سة:583241.04 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اعالن اإ�شهار افال�س

الق�شية رقم 2020/20 جتاري كلي    

حكمت حمكمة را�ص اخليمة املوقرة بالتي:اول:باأ�سهار افال�ص 
املدين - ميتل ما�سرت م.م.ح - وت�سفيه امواله - ثانيا:با�ستمرار 
تكليف المني ال�سابق تعيينه يف نطاق افتتاح اجراءات الفال�ص 
كاأمني للتفلي�سة لتويل مهام اجراءات الفال�ص وت�سفية اموال 

املدين املذكور وفقا للمهام املوكلة اليه
االمني املنتدب 

ظافر حممد كنان

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000196 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مايكل دادزى  
جمهول حمل الإقامة : العنوان ال�سارقة - ال�سجعة - الهاتف:0523664317

بناء على طلب املدعي:القمر ال�سفر ملقاولت النجارة امل�سلحة
قد رفعت هذه الدعوى ملطالبتكم ب���� 1000 درهم  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 13( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/23 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004983 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة ذ.م.م  
 - مكاين:4405508425  رقم   2 النعيمية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

ت:0556972757 - 0554463180 - 065227770
مكتب  اأمام  �سباحا  ال�ساعة:08:30   2022/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى  )مكتب مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي 

عليه.  - حرر بتاريخ  2022/2/23 م.   
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000410 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�سن علي ح�سن التابعي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�سدية 3 بناية حتمل رقم مكاين:4327210224 

- �سقة 604 - هاتف:0509950511
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2022/2/24 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
MOJAU_2022- 0051621 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : علي احمد را�سد العبد ال�سالمي ، اماراتي اجلن�سية ويحمل 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  بيع  يف  يرغب  رقم:784196919875391  هوية 
100% لل�سيد/علي احمد ابراهيم دغلى الظهوري ، اماراتي اجلن�سية ويحمل هوية  بن�سبة 
للخ�سروات  اخلري  )ثمار  امل�سماه  التجارية  الرخ�سة  يف  رقم:784196187246051 
الرخ�سة  برقم  ال�سارقة  حكومة   - القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادره  والفواكه( 
777662 - تغيري وكيل اخلدمات - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.  وعمالبن�ص املادة )14( 
العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
العدل  من تاريخ هذا العالن على من لديه اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب كاتب 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   بالل لتوريد االيدي العاملة ومن 
وميثلها قانونيًا

)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002080/ 
اإىل املحكوم عليه : بالل لتوريد اليدي العاملة ومن وميثلها قانونياً 

العنوان:عجمان - ليوارة 2 - �سارع الب�ستان - خلف مركز �سرطة املدينة ال�سامل - خلف البلدية بالقرب من مبنى 
يحمل - مكاين رقم:4364711098 - ت:0589585729 - 0527065999

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: ب�سيطة �سدقي ابراهيم ، اجلن�سية : المارات العربية املتحدة 

 يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  14597.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم 
ال�ساعة - امام املحكمة  املوافق -  بهذا الإخطار . ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم - 

املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   ل�شفري لتوريد االيدي العاملة
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002385/ 

اإىل املحكوم عليه : ل�سفري لتوريد اليدي العاملة 
رقم   -  0509211994 موبايل   -  9  1 ليواره   - الب�ستان  بناية   -  2 ليوارو   - العنوان:عجمان 

مكاين:9851735122
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: نوال �سعيد �سامل مبارك الزعابي ، اجلن�سية : المارات العربية املتحدة 
 يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 

املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  21153.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  مكلف  فانت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف   . الإخطار  بهذا  اإعالنكم   /
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  املذكورة ويف حال تخلفك عن  املحكمة  امام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

عري�شة  على  اأمر   AJCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 000130/ 
اإىل املحكوم عليه : افكار لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ال�سيد حممد املتوىل حوا�ص حوا�ص ، اجلن�سية : م�سري 

لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اأعاله  ومبا  اليها  امل�سار  الق�سية   يف 
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  897.0 درهم + ت�سليم جوار �سفر 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006379 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه في�سل امان خمي�ص الع�سر املرا�سدة ، العنوان : 9344384
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/01/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله  ل�سالح / م�سرف ال�سارقة ال�سالمي �ص.م.ع ، بالتايل:
ن�ص احلكم:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :  باإلزام املدعى عليه باأن يدفع للمدعي 
310389.38 درهم ثالثمئة وع�سرة الف وثالثمئة وت�سعة وثمانني درهما وثمانية 
وثالثني فل�سا ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمئة 
30 يوما اعتبارا  درهم اتعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عبد البا�شط عبيد مبارك علي ال علي
جزئي  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005029/ 

اإىل املحكوم عليه : عبد البا�سط عبيد مبارك علي ال علي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك را�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع  
لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اأعاله  ومبا  اليها  امل�سار  الق�سية   يف 

احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  423663 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
انذار عديل بالن�شر

2022/33477
املنذر:بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع

املنذر اليه:خالد بن ن�سر بن عمر احلطامي
املو�سوع:تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره )64.215.594.24( درهم فقط اربعة و�ستون 
مليونا ومائتان وخم�سة ع�سر الفا وخم�سمائة واربعة وت�سعون درهما واربعة وع�سرون فل�سا - 
فان البنك املنذر مبوجب هذا النذار يخطركم ب�سرورة �سداد قيمة املديونية والبالغ قيمتها 
اربعة و�ستون مليونا ومائتان وخم�سة ع�سر  مبلغ وقدره )64.215.594.24( درهم فقط 
الفا وخم�سمائة واربعة وت�سعون درهما واربعة وع�سرون فل�سا ، خالل مدة اأق�ساها 30 ثالثون 
يوما من تاريخ النذار وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم نتيجة 
املرهون  العقار  نزع ملكية  اج��راءات  املخت�سة مببا�سرة  املحكمة  الطلب من  فيها  اخاللكم مبا 
باأية  املنذر بالرجوع عليك للمطالبة  العلني وفاء للمديونية مع الحتفاظ بحق  باملزاد  وبيعه 

فروقات ل�ستيفاء كامل املديونية ودون امل�سا�ص باأي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13479 بتاريخ 2022/2/26 
مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر

يف الدعوى 2021/387 منازعات ايجارية    
اىل املدعي عليه : كراج الندل�ص 

امل��دع��ي��ان : 1- م��ب��ارك حممد ح�سني الح��م��د 2-ع��ب��دال��وه��اب حممد  حيث ان 
ح�سني الحمد -  قد اقامت عليك الدعوى رقم 2021/387 - منازعات ايجارية،  
يوم   ال��دع��وى  ادارة  مكتب  اخليمة  راأ���ص  حمكمة  اإىل  ح�سورك  يقت�سي  وعليه 
على  ل��الإج��اب��ة  وذل��ك  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  2022/3/1م  امل��واف��ق  الرب��ع��اء  
تخلفك عن احل�سور  ودف��وع ويف حالة  بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى 
اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن مكتب ادارة الدعوى �سيبا�سر  اأو 

نظر الدعوى غيابيا.
 مكتب اإدارة الدعوى 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70021

Date 26/ 2/ 2022  Issue No : 13479
Service by Publication Notice (Appeal)

In the appeal No. 300/2022/140 Civil Appeal
Considered before :Third Civil Appeals Chamber No 83
The subject of the appeal:Appealing the judgment issued in Case No 2582/2021 
Partial civil, fees, expenses and fees.
Appellant:Al Nuaimi Group LLC Dubai Branch
Address:United Arab of Emirates- Emirate of Ras Al Khaimah -Al Qasidat - Ras Al 
Khaimah- Street after Al Fanous Roundabout-next to the College of Dentistry
Represented by:Ibrahim Mohamed Hassan Al Hosni
The parties required to be
1- Santhosh puthan Villa Ayyappan Sudhakaran, in the capacity of: Appellee
notified:
2- Mohamed Mosaad Hafez Abdelrazek, in the capacity of Appellee
 The subject matter of service process :To submit an appeal to the judgment issued 
in lawsuit No 2582/2021 Partial civil. A hearing has been scheduled for Tuesday, 
corresponding to 01-03-2022 at 09:30 am in the remote litigation room. Accordingly, 
your presence or your legal representative is required. and in the event of your failure, 
you will be tried in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 26/ 2/ 2022  Issue No : 13479
Notification by Publication

In Case No. 38/2022 / 167 - Commercial Banking Partial 
Heard before: Fourth Case Management Department No. 403
Case subject:Claim to obligate the defendant to pay an amount of (89,946.96 AED) 
plus fees, expenses, attorney fees and interest 21% as of 05/05/2021 until full payment 
and the judgment to be immediately effective without bail.
Plaintiff: Finance House PJSC (Dubai Branch) 
Address: Its correspondence address is the office of the attorney / Insgam Al Ahdal - 
located at the address: Abu Dhabi - Corniche Street - Al Khaleej Al Arabi intersection 
- First Abu Dhabi Bank Building - Office 105 
Part to be served :1- Sayed Muhammad Al-Alam Qir Ridawi Saeed Muhammad - 
capacity: Defendant
Notification subject:A case has been filed against you, the subject of which is to 
obligate the defendant to pay an amount of (89,946.96 AED) plus fees, expenses, 
attorney fees and interest 21% as of 05/05/2021 until full payment and the judgment 
to be immediately effective without bail. A hearing was set on Wednesday 2/ 3/ 2022 at 
09:00 am in the remote litigation hall BUILDING_DESCS&. Therefore, you or your 
legal representative is required to appear, and submit your memos or documents to the 
court at least three days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 26/ 2/ 2022  Issue No : 13479
Notification by publication  
In dispute No. 312/2022/465

In: Friendly settlement of second disputes No. 751
Dispute subject: obligating the defendants to pay the plaintiff jointly an amount of 
(149667) dirhams and charges and expenses, attorney fees and the interest at the 
rate of 12% from the date of the claim until full payment and judgment is exclusive 
without bail.
The plaintiff:  Zulekha hospital LLC
Address: UAE- Sharjah- Albuhairah – Cornish Albuhairah St- Al Ferdan Bldg.- flat 
No 203
Represented by: Kifah Muhammad Nasser Muhammad Al-Shahsi Al-Zaabi
To be announced: OSAMA TARIQ HAMEED as a defendant
 Notification subject: a lawsuit has been brought against you and its subject is 
obligating the defendants to pay the plaintiff jointly an amount of (149667) dirhams 
and charges and expenses, attorney fees and the interest at the rate of 12% from the 
date of the claim until full payment and judgment is exclusive without bail.
And A session was scheduled for Wednesday, corresponding to 2/3/2022 at 9:00 am 
at the remote ligation hall So you are required to attend or who represents you legally 
and submit  all you have of documents and notes to the court at least three days before 
the session .

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 26/ 2/ 2022  Issue No : 13479
Sharjah Federal Court of Appeal

Case Management Office
Announcement by way of Publication in Arabic / English

To the respondent to attend before the Case Management Office
In Appeal No. 2194/2021

At the request of the appellant: Saeed Matar Saeed Al Suwaidi
The respondent: Middle East Energy Limited Co.
The respondent: Abdullah Juma Al-Siri, UAE nationality.
The respondent: Majid Abdullah Juma Al-Siri, UAE nationality.
The respondent: Mohammed Abdullah Juma Al-Siri, UAE nationality.
You are hereby requested to attend before the Case Management Office No. (1) at 
Sharjah Court of Appeal in person or represented by an attorney under a certified 
power of attorney and submit a rejoinder memorandum annexed by all the documents 
on Thursday corresponding to 3/3/2022 in the lawsuit whose number is mentioned 
above in the capacity of a respondent.
Case Manager
(Signature & Seal)
Hassan Khalid Al Salaman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

بطولة   " ال�سبت   " ال��ي��وم  تنطلق 
الفنية"  لل�سباحة  "�سبورتك�ص 
التي ت�ست�سيفها العا�سمة اأبوظبي 
للمرة الأوىل من نوعها و ينظمها 
و�سركة  لل�سباحة  الإم���ارات  احت��اد 
الريا�سية،  للخدمات  �سبورتك�ص 
باإ�سراف جمل�ص اأبوظبي الريا�سي، 
مدينة  م��رك��ز  يف  ي��وم��ني  وت�ستمر 
حممد بن زايد الريا�سي – جممع 
فيها  وت�����س��ارك  امل��ائ��ي��ة،  الريا�سات 
اأك����ر م��ن 170 ���س��ب��اح��ة م��ن كل 
واأذربيجان،  وم�سر  الإم���ارات،  من 

واليونان، ورومانيا.
واأك�����دت م���رمي ال�����س��ام�����س��ي، ع�سو 
الإم��������ارات  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����ص 
لل�سباحة رئي�سة اللجنة الن�سائية، 
اأن ا�ست�سافة اأبوظبي لبطولة بهذا 
الإيجابي  التطور  تعك�ص  امل�ستوى 

الريا�سات  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
وال�سباحة  عامة  ب�سفة  الن�سائية 
اأن  خا�سة  اخل�سو�ص،  وج��ه  على 
يعمل  لل�سباحة  الإم������ارات  احت����اد 
الن�سائية،  ال�سباحة  لن�سر  جاهدا 
وتو�سيع قاعدتها، وتوفري املن�ساآت 
للت�سجيع  املتخ�س�سة  الريا�سية 
على ممار�سة ال�سباحة مثل جممع 
مدينة  مركز  يف  املائية  الريا�سات 
حممد بن زايد. و قالت ال�سام�سي: 
"اإقامة بطولة �سبورتك�ص لل�سباحة 
املكانة  ي��ع��زز  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي تتمتع 
يف  الريادي  ودوره��ا  العا�سمة،  بها 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا�ست�سافة 
توافر  ال����ب����ارزة، يف ظ���ل  ال��دول��ي��ة 
امل���ن�������س���اآت احل���دي���ث���ة ال���ت���ي حتظى 

باأعلى معايري ال�سالمة والأمان.
تكون  اأن  اإىل  "نطمح  اأ���س��اف��ت:  و 
لل�سباحة  ب��ط��ول��ة  اأول  ا�ست�سافة 

للمزيد  ب��داي��ة  اأبوظبي  يف  الفنية 
امل��م��اث��ل��ة، خا�سة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 

بني  جت��م��ع  الفنية  ال�سباحة  واأن 
ع��ن�����س��ري ال��ري��ا���س��ة وال���ف���ن " .. 

وتوقعت اأن حتقق البطولة جناحا 
ال�ستعدادات  م��ع  خ��ا���س��ة  ك��ب��ريا، 

مركز  يف  ال��ك��ب��رية  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
الريا�سي  زاي��د  ب��ن  حممد  مدينة 

املائية". الريا�سات  – جممع 
عدد  الفنية  ال�سباحة  على  ويطلق 
املائي،  الباليه  مثل  امل�سميات  من 
وال�سباحة  ال��ف��ن��ي��ة،  وال�����س��ب��اح��ة 
اإىل  وحتتاج  والت�سكيلية  املتزامنة، 
ال�سباحات،  وق��درة كبرية من  ق��وة 
ف�������س���ال ع����ن ال�������س���رع���ة وامل����رون����ة 
وامل��ه��ارة، ع��الوة على ال��ق��درة على 
املو�سيقى  مع  ت��ام  تزامن  يف  الأداء 

ومع باقي اأع�ساء الفريق.
وق��ال��ت غ���ادة ك��م��ال، امل��دي��ر الفني 
�سبورتك�ص  ل�����س��رك��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املنظمة  ال���ري���ا����س���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
الأ�سبق  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
"ي�سعدنا  امل�������س���ري:  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
اأبوظبي  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة  ان���ط���الق 
الفنية  ال�سباحة  ريا�سة  اأن  خا�سة 
ال�سباحة  ري���ا����س���ات  م���ن  واح������دة 
امل����درج����ة يف الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة، 
وب���ال���ت���ايل ب���اإق���ام���ة ال���ب���ط���ول���ة يف 

النوع من  العا�سمة �سيكت�سب هذا 
ال��ري��ا���س��ة زخ��م��ا وق��ب��ول، ويحفل 
الفردية  ب��امل��ن��اف�����س��ات  ب��رن��اجم��ه��ا 
بني  ال��ف��رق  ومناف�سات  وال��زوج��ي��ة 
170 لع���ب���ة من  ع���ن  ي���زي���د  م���ا 

خم�ص دول خمتلفة".
البطولة  "�ست�ستفيد  واأ���س��اف��ت: 
اأف�سل  م����ن  ن���خ���ب���ة  ت�������س���م  ال����ت����ي 
ال���ري���ا����س���ي���ة يف جم���ال  امل�����واه�����ب 
التجهيزات  م��ن  الفنية  ال�سباحة 
مركز  يف  امل��ت��وف��رة  امل�ستوى  عالية 
الريا�سي  زاي��د  ب��ن  حممد  مدينة 
الذي  املائية،  الريا�سات  – جممع 
يوفر املوا�سفات واملعايري الدولية 
كافة  لتخدم  الأومل��ب��ي��ة،  للم�سابح 
اأن  واأتوقع  وامل�سابقات،  الفعاليات 
حامية  مناف�سات  البطولة  ن�سهد 
جممع  ي�سهد  واأن  امل�ساركات  ب��ني 
ال����ري����ا�����س����ات امل���ائ���ي���ة امل����زي����د من 

الفعاليات الدولية م�ستقبال".

•• دبي - وام:

تقام  " ال��ذي  الهمم  لأ�سحاب  وال�سهم  " للقو�ص  دب��ي  مونديال  خطف 
م�سابقاته بامللعب الرئي�ص بنادي دبي لأ�سحاب الهمم الأ�سواء من خالل 
تقدميه العديد من الق�س�ص امللهمة التي حتمل قيم ومبادئ العزمية 
القمة  اإىل  الإرادة هى الطريق  اأن قوة  والإ�سرار والتحدي من منطلق 
ال�سعوبات  اأجل جتاوز  الهمم من  اأ�سحاب  اإلهام لأبطال  دائما وم�سدر 

واحلواجز.
اأر�ص  على  حقيقية  " ترجمة  وال�سهم  للقو�ص  دب��ي  " مونديال  يعد  و 
رائعة لأبطال متميزين من  و�سهد ق�س�سا  الال م�ستحيل  ملعنى  الواقع 
الإعاقة  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  باك�ستان  منتخب  لع��ب  ع��زي��ز  ول��ي��د  بينهم 
الب�سرية منذ ال�سغر ي�سارك يف املونديال يف م�سابقة الإعاقة الب�سرية، 

ويقدم منوذجا م�سرفا يف الإرادة والتحدي وي�سوب يف مناف�سات القو�ص 
يد  اأمام  يو�سع  اإح�سا�ص  جهاز  خالل  " من  الب�سرية  وال�سهم ب�" نور 

الرامي ي�ست�سعر من خالله الت�سويب الذي يقوده نحو الهدف.
وعندما يوؤمن كل " �ساحب و�ساحبة همة " بالأحالم و الطموحات فاإن 
الطاقة  ينتج  عندما  جناح  يولد  النجاح  لأن  احلقيقي  النجاح  هو  ذلك 
بالن�ساط،  املفعم  لالأمل  �سورة  خميلته  يف  الالعب  وير�سم  الإيجابية 
اإذا تطلب  يجد احلافز موازيا له بداخله لتحقيق احللم مع الت�سحية 

الأمر.
وقال وليد عزيز : "حتديت الإعاقة بلعبة القو�ص وال�سهم و التي منحتني 
اأجل موا�سلة م�سريتي الريا�سية بكل ثبات وهمة،  الثقة يف نف�سي من 
لتحقيق طموحاتي بت�سجيع من الأ�سرة التي وقفت معي للو�سول اإىل 

الهدف املن�سود".

واأ�ساف : "اأن الريا�سة ل�سيما القو�ص وال�سهم باتت اأمرا مهما يف حياتي 
الآخرين،  مع  خاللها  من  اأتوا�سل  و  ذات��ي  لإث��ب��ات  اأت���درب  اأجلها  فمن 
واأتغلب على كل معوقاتي، واأحقق كل يوم حلما كان يراودين ظننت يوما 

ما اأنه م�ستحيال".
من جانبه اأكد اأحمد احلمادي رئي�ص اللجنة الفنية للمونديال اأن جديد 
الب�سرية لأول مرة  الإعاقة  رماة  م�ساركة  يف  يتمثل  دبي"  "مونديال 

مل�سافة 30 مرتا.
و قال اإن التجهيز لت�سويبات 88 راميا يف الوقت نف�سه كان من امل�سائل 
الفنية املهمة وال�سعبة، لكننا وفرنا كل عوامل النجاح ، ب�سهادة كل الوفود 
البطولة يف  اإخ��راج  اأجل  التكنولوجيا من  اأنه مت ت�سخري  اإىل  .. م�سريا 
ملدة  للمنتخبات مفتوحا  اللجنة ملعبا مميزا  اأف�سل �سورة فيما وفرت 
اإجراء احل�س�ص التدريبية  اأجل  12 �ساعة يف اليوم باأعلى م�ستوى من 

قبل خو�ص امل�سابقات املختلفة.
و اأ�ساد احلمادي بامل�ستوى الفني الذي ظهر به الرماة يف الدور التمهيدي 
ما يعد اأكرب موؤ�سر مل�سابقات الدور النهائي من اأجل الو�سول اإىل من�سات 

التتويج.
التمهيدي  الأوملبي رجال فردي مفتوح يف دوره��ا  القو�ص  كانت م�سابقة 
ق��د اأ���س��ف��رت ع��ن ف���وز ال��ف��رن�����س��ي ج��ي��ولم��ي ت��ي��وك��ول��ي��ت ب��امل��رك��ز الأول، 
ال��ث��اين فيما ح��ل الإيراين  امل��رك��ز  ال��رو���س��ي ك��ريي��ل �سمرينوف يف  ت��اله 

جوهالمريزا رحيمي باملركز الثالث.
م�سابقة  يف  الأول  باملركز  وري��ن��ك��وف  �سيد  مارجريتا  الرو�سية  ف��ازت  و 
" تلتها يف املركز  " مت��ه��ي��دي  ال��ق��و���ص الأومل���ب���ي ���س��ي��دات ف���ردي م��ف��ت��وح 
الثاين الإيطالية فين�سينزا بيرتيلي بينما كان املركز الثالث من ن�سيب 

البولندية ميلينا اأول�سيزيو�سكا.

•• دبي -وام: 

للمواي  الإم�������������ارات  احت�������اد  ي���ن���ظ���م 
ع�سر  ب��ع��د  بوك�سينج  ال��ك��ي��ك  و  ت���اي 
دبي   2020 اإك�سبو  مبعر�ص  ال��ي��وم 
اإك�سبو"  "نايت  ت���اي  امل����واي  ب��ط��ول��ة 
للمواي  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����ص  ب���اإ����س���راف 
والإماراتي  الدويل  والحتادين  تاي، 
للمواي تاي و�سط م�ساركة وا�سعة من 

الأبطال تزامنا مع احلدث العاملي.
رئي�ص  ال����ن����ي����ادي  اهلل  ع���ب���د  واأك���������د 
الحت������ادي������ن الم������ارات������ي وال���ع���رب���ي 
بهذه  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  رئي�ص  نائب 
بتنظيم  ت�سعد  الإم����ارات  اأن  املنا�سبة 
هذه الن�سخة املميزة من البطولة يف 
ظل دعم القيادة الر�سيدة واهتمامها 
ويرحب  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب  بقطاع 
التوفيق  ويتمنى  الدولة  بكل �سيوف 

للجميع.
املكتب  ع�سو  امل��ه��ريي  ط���ارق  واأ����س���ار 
للمواي  ال���دويل  ل��الحت��اد  التنفيذي 
اأم��ني عام الحت��اد العربي املدير  تاي 
مدير  الإم��ارات��ي  لالحتاد  التنفيذي 
الزمني  اجل�����دول  اأن  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة 

للبطولة بداأ باكتمال و�سول الالعبني 
امل�ساركني اعتبارا من يوم 23 فرباير 
احل���ايل ث��م اج����راء ال��ف��ح�����ص الطبي 
وامليزان بفندق الإقامة اليوم و الذي 
تاله اجتماع اللجنة املنظمة واللجنة 
الالعبني  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����س��ور  ال��ف��ن��ي��ة 
الرتتيبات  على  ل��الط��الع  امل�ساركني 

النهائية لنطالق احلدث.
العاملة  ال��ل��ج��ان  اأن  امل��ه��ريي  اأك����د  و 
ال���رتت���ي���ب���ات  اأن�����ه�����ت  ال����ب����ط����ول����ة  يف 
وال���ت���ح�������س���ريات ال��ف��ن��ي��ة والإداري���������ة 
بدعم  اأ����س���اد  ..و  ك��اف��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  واه��ت��م��ام 
وجمل�ص  للريا�سة  ال��ع��ام��ة  والهيئة 
دبي الريا�سي واجلهات املعنية م�سريا 
فر�سة  ���س��ت��ك��ون  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل 
لالحتكاك  الوطني  للمنتخب  كبرية 

واكت�ساب اخلربة الدولية.

انطالق بطولة »�سبورتيك�ش لل�سباحة الفنية« للمرة الأوىل يف اأبوظبي

البطل الباك�ستاين عزيز.. كفيف ي�سوب يف 
مونديال القو�ش وال�سهم بـ »نور الب�سرية«

بطولة املواي تاي »نايت اإك�سبو« تنطلق اليوم يف اإك�سبو 
العامل اأبطال  مب�ساركة  دبي   2020

اللجنة الأوملبية 
القطرية تطلق اأول 
�سباق �سبارتن يف قطر

•• الدوحة-وام:

الدوحة  يف  �سبارتن  �سباق  اإط��الق  عن  القطرية  الأوملبية  اللجنة  اأعلنت 
للمرة الأوىل، والذي يعد من اأ�سهر �سباقات احلواجز ال�سعبة حول العامل، 

و�سيقام يومي 25 و26 من مار�ص املقبل با�ست�سافة ال�سقب.
وقالت وكالة الأنباء القطرية " قنا " اإن ال�سباق يهدف اإىل تعزيز م�ستوى 
على  وقدرتهم  اجل�سدية  قدراتهم  واختبار  للمت�سابقني،  البدنية  اللياقة 
الرتكيز والتحمل، عرب جتربة ممتعة وم�سوقة ملحبي التحدي، ويرمز ا�سم 
ال�سباق للثقافة التاريخية ملحاربي �سبارتا الإغريق.. لفتة اإىل اأن الفعالية 
الرئي�سية املختلطة �ستقام يف اليوم الثاين من املناف�سات مع فعالية خا�سة 
بالأطفال، اإ�سافة اإىل فعالية لل�سيدات فقط يف اليوم الأول من املناف�سات.

ويعترب �سباق �سبارتن من اأكر �سباقات املوانع �سعبية حول العامل، حيث 
يقام �سنوياً اأكر من 2500 �سباق يف 42 دولة، ويتكون من عدة عقبات، 
منها زحف الأ�سالك ال�سائكة، قفزة النار، رافعة هرقل، ت�سلق احلبل، رمي 

الرمح، �سحب الإطارات واجتياز اجلدار.

•• دبي-وام:

التقى معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية 
رئي�ص  نائب  للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�ص  واملتو�سطة 
اللجنة الأوملبية الوطنية رئي�ص املكتب التنفيذي ال�سري 
بيل بيمونت رئي�ص الحتاد الدويل للرجبي وبحثا �سبل 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي مب��ا ي��خ��دم م�����س��رية اللعبة يف 

الإمارات وما و�سلت اإليه من تطور.
ال��ل��ق��اء على  ال��زائ��ر خ��الل  ال�سيف  م��ن  ت��ع��رف معاليه 
الدويل  التي يقدمها الحت��اد  وامل��ب��ادرات  الربامج  اأب��رز 
للرجبي لدعم اللعبة على جميع امل�ستويات، منوها اإىل 

الطفرة امللمو�سة التي ت�سهدها دولة الإمارات يف املرافق 
احلركة  اأث��رى  ال��ذي  الأم��ر  التحتية،  والبنى  واملن�ساآت 
الريا�سية بالدولة وجعلها الختيار الأمثل للموؤ�س�سات 
واجلهات الريا�سية الدولية والقارية لإقامة الفعاليات 
وال�ستحقاقات يف جميع الألعاب وامل�سابقات التناف�سية.

و اأ�سار معاليه اإىل اأن اللجنة الأوملبية الوطنية برئا�سة 
�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم حتر�ص 
م�سلحة  يخدم  مبا  الريا�سات،  كل  م�سرية  تعزيز  على 
الريا�سيني يف املقام الأول مو�سحا اأن ريا�سة الرجبي يف 
الإمارات �سهدت مراحل مت�سارعة من الزدهار والتطور 
يف ظل عمل جمل�ص اإدارة الحتاد وحر�سه على تر�سيخ 
جهود الإمارات يف زيادة رقعة ممار�سة اللعبة بني جميع 

فئات املجتمع.
غرب  كاأ�ص  بلقبي  التاريخي  الفوز  على  معاليه  واأث��ن��ى 
اإىل  م�سريا  الرجبي  ملنتخب  وال�سيدات  للرجال  اآ�سيا 
ال��ب��ط��ول��ة العربية  ب��اأك��رب وف���د يف  م�����س��ارك��ة الإم������ارات 

للرجبي بتون�ص.
رئ��ي�����ص الحتادين  ال��ظ��ال��ع��ي  ق��ي�����ص  ح�����س��ر الج���ت���م���اع 
الإمارات  نائب رئي�ص احتاد  الآ�سيوي والعربي للرجبي 
العام  الأم����ني  �سليمان  ب��ن��ت  ع���زة  وامل��ه��ن��د���س��ة  ل��ل��رج��ب��ي 
الأوملبية  للجنة  وامل��ال��ي��ة  الداري������ة  ل��ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د 
للجنة  التنفيذي  املدير  دروي�����ص  بن  وحممد  الوطنية، 
الرئي�ص  جيلبني  اآلن  ج��ان��ب  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 

التنفيذي لالحتاد الدويل للرجبي.

بالهول الفال�سي يلتقي رئي�ش الحتاد الدويل للرجبي
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•• دبي -الفجر

بطولة  من  الأوىل  اجلولة  مناف�سات  على  ال�سبت  اليوم  ال�ستار  ي�سدل   
دبي ل�سيد الأ�سماك 2022 والتي ينظمها نادي دبي الدويل للريا�سات 
املو�سم  يف  واملجتمعية  الريا�سية  الفعاليات  روزن��ام��ة  �سمن  البحرية 

.2022-2021
مب�ساركة  املا�سي  الأرب��ع��اء  ي��وم  منذ  اإ�ستهلت  قد  الأوىل  اجلولة  وكانت 
المارات  دول��ة  الريا�سة يف  ه��ذه  مت�سابقا من حمبي   60 اىل  ي�سل  ما 
املجتمع  و�سرائح  اجلمهور  الهتمام  م��دي  يعك�ص  مما  املتحدة  العربية 
وحر�ص نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية على اثراء ال�ساحة وتوفري 

الفر�ص لأ�سحاب الهوايات يف ميدان التناف�ص ال�سريف.
بقوة يف  الأ�سواء  املري  دروي�ص عي�سى  16 عي�سى  رقم  املت�سابق  وخطف 
يف  ثمني  �سيد  على  ح�سل  بعدما  الأوىل  اجلولة  اأي��ام  من  الثاين  اليوم 
 38.30 ب���وزن  )ك��وب��ي��ا(  �سكل  �سمكة  با�سطياده  ال��ع��رب��ي  اخلليج  بحر 
وطول 148 �سم ليت�سدر امل�سهد يف هذه الفئة قبل موعد اخلتام املرتقب 

الليلة.
ويف نف�ص امل�سابقة جنح املت�سابق رقم 8 اإ�سحاق حممد احمد املرزوقي يف 
اإ�سطياد �سمكة وزن 23.50 كلغ وطول 123 �سم حمتال املركز الثاين 
بعد نهاية اليوم الثاين -اخلمي�ص- فيما ح�سل املت�سابق رقم 17 حممد 
�سلطان بن �ساهني على �سمكة وزن 21.85 كلغ وطول 127 �سم حمتال 
الذي  امل��زروع��ي  �سعيد  علي   35 رق��م  املت�سابق  رابعا  وح��ل  الثالث  املركز 

ا�سطاد �سمكة وزن 19.85 كلغ وطول 113 �سم.
اإب��داع��ات وم��ه��ارة عي�سى دروي�����ص عي�سى امل��ري عند ه��ذا احلد  ومل تقف 

في�ص(  )كينيغ  الكنعد  فئة  مناف�سات  يف  امل�سهد  ت�سدر  يف  كذلك  فنجح 
بعد نهاية اليوم الثاين اخلمي�ص فقدم �سيدا ثمينا اآخرا هو �سمكة بوزن 

ليقف مت�سدرا اأي�سا يف هذه الفئة التي  �سم   131 وطول  كلغ   19.95
�سهدت ح�سول املت�سابق رقم 43 جمعة خليفة جمعة النابودة على �سمكة 

بوزن 17.45 كلغ وطول 129 �سم.
للت�سريعات  العليا  اللجنة  يف  املوظف  امل��ري  عي�سى  دروي�ص  عي�سى  وق��ال 
الكبري  بالنجاح  للغاية  �سعيد  ان��ه  ال��ق��ان��وين  بالعمل  وال�����س��غ��وف  ب��دب��ي 
اأي����ام اجل��ول��ة الأوىل لبطولة دبي  ال��ث��اين م��ن  ال��ي��وم  ال���ذي ���س��ادف��ه يف 
ل�سيد الأ�سماك م�سريا اىل اأن التوفيق حالفه يف احل�سول على �سمكتني 
كبريتني بعد عمل جاد منذ ال�سباح الباكر برفقة عائلية يف وجود والده 

و�سقيقه الأكرب عبدالعزيز.
حلبه  �سديدة  برغبة  ج��اءت  البطولة  ه��ذه  يف  م�ساركته  اإن  عي�سى  واأك��د 
حلياة البحر بحكم الن�ساأة اأيام ال�سبا بالقرب من البحر يف �ساحل ديرة 
حيث ظل وفيا للبحر وحمبا لهواية �سيد الأ�سماك منذ ال�سغر ، كما اأنه 
ظل حري�سا على امل�ساركة يف كل امل�سابقات التي نظمها النادي يف املوا�سم 
املا�سية مع اإنطالقة بطولة دبي بحلتها اجلديدة لكنه مل يوفق قط يف 
اإعتالء من�سات التتويج التي يحلم بها وبقة من خالل الن�سخة احلالية.

ال�سكل:
كلغ  38.30 املري   دروي�ص  عي�سى   1-

احمد املرزوقي 23.50 حممد  اإ�سحاق   2-
21.85 �ساهني  بن  �سلطان  حممد   3-

علي �سعيد املزروعي 19.85  4-

الكنعد:
كلغ  19.95 املري   دروي�ص  عي�سى   1-

17.45 النابودة  جمعة  خليفة  جمعة   2-

•• دبي -وام:

امل�سنف  ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�سربي  النجم  ق�ساها  اأ�سبوعاً   361 بعد 
الأول على العامل مرتبعاً على عر�ص تن�ص الرجال جاء الوقت ليرتاجع 
و ميهد الطريق للرو�سي دانييل ميدفيديف، امل�سنف ثانياً عاملياً، لنتزاع 

�سدارة الت�سنيف العاملي، يف تطور تاريخي بعامل كرة امل�سرب.
دبي  �سوق  بطولة  نهائي  ربع  يف  مفاجئة  خ�سارة  ديوكوفيت�ص  تلقى  فقد 
احلرة للتن�ص، اأمام الت�سيكي يريي في�سلي، امل�سنف 163 عاملياً، املتاأهل 
ليحرم   ، و6-7   4-6 رد  دون  مبجموعتني  ف��از  وال��ذي  الت�سفيات،  من 
النجم ال�سربي من م�سريته يف التتويج بلقب �ساد�ص يف دبي، ويت�سبب يف 
تراجعه عن �سدارة الت�سنيف املنتظر �سدوره يوم الإثنني املقبل ل�سالح 
ميدفيديف الذي يوا�سل م�سريته الناجحة يف بطولة اأكابولكو باملك�سيك 

بعدما تاأهل اإىل دورها ن�سف النهائي.
اأطول  �ساحب  عاما/   34/ ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�سربي  الالعب  ويعد 
فرتة يق�سيها لعب تن�ص عرب تاريخ اللعبة يف �سدارة رابطة املحرتفني 
اللعبة،  اأ�ساطري  تقريبا متفوقا على كل  �سنوات ون�سف   7 بعد ما عادل 
غري  لع��ب  اأول  ليكون  ع��ام��ا/   26/ ميدفيديف  اأم���ام  الفر�سة  لتتهياأ 
يت�سدر  م��وراي  اآن��دي  اأو  ن��ادال  رفائيل  اأو  فيدرر  روج��ر  اأو  ديوكوفيت�ص 

الت�سنيف العاملي منذ اأول فرباير 2004.
 8،875 باإجمايل  العاملي  الرتتيب  قمة  حاليا  ديوكوفيت�ص،  يت�سدر  و 

نقطة بفارق 440 نقطة فقط عن ميدفيديف يف املركز الثاين بر�سيد 
يف الت�سنيف  الأول،  املركز  على  احل�سول  �سمن  والذي  نقطة،   8435

املقبل، وفق طريقة احت�ساب وتوزيع النقاط يف حالت الفوز واخل�سارة.
و رمبا هذا الرتتيب املنتظر هو ما دفع ديوكوفيت�ص للتاأكيد عقب خ�سارته 
من الت�سيكي جريي على اأنه مل يكن يف يومه، وقال عقب خ�سارته: "اأهنئ 
اإر�ساله كانت قوية مما �سكل �سغًطا  اأف�سل و�سربات  جريي، لعب ب�سكل 
ك��ب��رًيا علي، وم��ا زل��ت اأح��ت��اج اإىل مزيد م��ن ال��وق��ت وامل��ب��اري��ات ل�ستعادة 
دي�سمرب  م��ن  امل��ب��اري��ات  ع��ن  طويلة  ت��وق��ف  ف��رتة  بعد  م�ستوياتي  اأف�سل 
املناف�سة  اإىل حالة جيدة ت�ساعدين على  املا�سي، وذلك كي ت�سل لياقتي 

ل�ستعادة القمة".
زلت  ما  املهنية  مل�سريتي  كعامل مقيد  العمر  اإىل  اأنظر  "اأنا ل  اأ�ساف:  و 
اأ�سعر بالرتياح من ردة فعلي البدنية والطريقة التي اأم�سك بها امل�سرب، 
على  ي�سجعني  �سيء  ه��ذا  اأن  الوا�سح  م��ن  بها،  اأتعافى  التي  والطريقة 

ال�ستمرار ".
ديوكوفيت�ص،  بالفوز على  �سعادته  في�سلي عن  الت�سيكي  املقابل عرب  و يف 
وقال  التن�ص..  لتويل وج��ه جديد عر�ص  ح��ان  الوقت قد  اأن  اأك��د  اأن��ه  اإل 
"من الرائع اأن يرتبع وجه جديد على عر�ص تن�ص الرجال.. نوفاك بطل 
اإىل  حتتاج  التن�ص  لكن  اأ�سبوعا   361 مل��دة  الأول  امل�سنف  ك��ان  حقيقي.. 
اأمر رائع  وجه جديد يف �سدارة الت�سنيف وهناك جيل جديد قادم وهو 

للريا�سة".

•• الذيد-الفجر:

بحث نادي الذيد ا�ستكمال منظومته 
يف ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ري��ا���س��ي��ة داخل 
ا�سرتاتيجيته  خ����الل  وم����ن  ال���ن���ادي 
ال�����ف�����رق  مت�����ك�����ني  يف  امل�����ت�����وا������س�����ل�����ة 
النجاحات  موا�سلة  من  والريا�سيني 
وال��دول��ة يف خمتلف  ال��ن��ادي  ومتثيل 
والتي  املختلفة  والبطولت  امل�ساركات 
ت��ع��ك�����ص م��ك��ان��ة ال���ري���ا����س���ة يف اإم�����ارة 
مناق�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . ال�سارقة 
والإدارة  اجل�����ودة  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ال���ن���ادي 
املتكاملة وفق روؤية وتوجيهات جمل�ص 

ال�سارقة الريا�سي.
مقر  ال���ذي عقد يف  الج��ت��م��اع  ح�سر 
ا�ست�ساري  الطوبا�سي  حممد  ال��ن��ادي 
اأول  ممثاًل عن �سركة التدقيق املعنية 
ن��ادي الذيد  مبتطلبات اجل��ودة وم��ن 
���س��امل ���س��ي��ف اجل����اري ال��ك��ت��ب��ي املدير 
والدكتور  ال���ذي���د  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

حمود خلف �سامل م�ست�سار الحرتاف 
يحيى  زك������ي  وال�����دك�����ت�����ور  ب����ال����ن����ادي 
ال�سكرتري التنفيذي للنادي والدكتور 
بالنادي  الثقايف  امل�سرف  حمزة  هاين 
وم�����س��ع��ب الآغ������ا امل��ن�����س��ق الإع���الم���ي 

بنادي الذيد
وجرى خالل الجتماع تناول خطط 

قفزات  حتقيق  يف  اجلوهرية  ال��ن��ادي 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى حت��ل��ي��ل ال��و���س��ع احلايل 
ي��ت��ط��اب��ق م��ع متطلبات  ل��ل��ن��ادي وم���ا 
اأنظمة الآيزو والتي ترتكز على روؤية 
�سعادة  برئا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ص 

�سامل حممد بن هويدن .
خمتلف  اإىل  الج����ت����م����اع  وت�����ط�����رق 

توجهات النادي ومدى الركائز املالية 
التي تدعم توجهاته يف تنمية جوانبه 
الثقافية وعالقته  الريا�سية وكذلك 
باملجتمع والتي توؤهل النادي ليظل يف 
مقدمة اأندية الدولة يف كافة املجالت 
ف�������س���ال ع����ن م���وق���ع���ه ع���ل���ى خ���ارط���ة 

الأحداث الريا�سية.

ا�سطاد �سكل وزن 38.3 كلغ وكنعد 19.9

عي�سي دروي�ش يخطف الأ�سواء يف »دبي ل�سيد الأ�سماك«
ترقب وحما�ض مع ختام اجلولة الأوىل لبطولة 2022 اليوم ال�سبت

ديوكوفيت�ش يتنازل عن �سدارة الت�سنيف 
العاملي للتن�ش بعد 361 اأ�سبوعا  

نادي الذيد يبحث متطلبات اجلودة والإدارة 
املتكاملة لتطوير منظومته الريا�سية

•• اأبوظبي -وام:

الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  الرميثي  ث��اين  اأحمد  اأعلن 
للريا�سات البحرية الع�سو املنتدب، عن اعتماد اأجندة النادي البحري يف �سهر 
ريا�سيا  وحتديا  و�سباقا  بطولة   16 تت�سمن  اأنها  اإىل  م�سريا  املقبل،  مار�ص 

بحريا خالل �سهر واحد مبختلف �سواطيء اأبوظبي.
واأكد الرميثي اأن التحديات البحرية املختلفة �ستقام يف العا�سمة اأبوظبي على 
�ساطيء  اإىل  اإ�سافة  القرم،  وكورني�ص  احلديريات،  و�ساطيء  الأم���واج،  كا�سر 

مدينة املرفاأ.
وقال مع تنوع البطولت املختلفة بني �سباقات حملية وبطولت حديثة، فاإننا 
اإمارة  يف  ���س��واط��يء خمتلفة   4 يف  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  اأج��ل  م��ن  و�سعنا خطة 
اأبوظبي خالل �سهر مار�ص بالتحديد، و�سي�سل عدد هذه البطولت اإىل 16 
مناف�سة ريا�سية �ستجعل من �سهر مار�ص اأحد اأكر الأ�سهر متيزا من الناحية 

التنظيمية للنادي.
ووجه ال�سكر اإىل ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
وتفوقها  الإم���ارة  يف  البحرية  الريا�سة  لنجاح  ال��دع��م  لتوفري  ال��ن��ادي  اإدارة 
لالأف�سل، كما توجه بال�سكر لكل القائمني على القطاعني الرتاثي واحلديث 
الوقت  يف  البحرية  الريا�سات  اإل��ي��ه  و�سلت  مب��ا  م�سيدا  البحري،  ال��ن��ادي  يف 
والإعدادي  التنظيمي  امل�سهد  لالأف�سل يف  وا�ستمرار  كبري  تطور  احلايل من 

للبطولت.
�سيكمل مو�سمه خالل  البحرية  اأبوظبي للريا�سات  نادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
الإمارات  ثم بطولة  الكنعد،  ل�سيد  اأبوظبي  انطالق بطولة  مار�ص مع  �سهر 
�ساطيء  على  البحري  الظفرة  ومهرجان  الأم��واج،  كا�سر  على  للموتو�سريف 
وت�سمل خطة  ال�سهر احل��ايل،  املحطات خالل  اأب��رز  �سيكون من  املرفاأ  مدينة 
ال��ن��ادي تنظيم ب��ط��ول��ة الإم�����ارات ال��دول��ي��ة ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة ع��ل��ى �ساطيء 

احلديريات، ثم تنظيم بطولة الإمارات للتزلج على املاء على �ساطيء القرم.

•• اأبوظبي-الفجر

بداأت مالمح الدور قبل النهائي لبطولة كاأ�ص ال�سيخ زايد بن هزاع بن زايد 
والتي  �سنة،  و12   14 حتت  الأ�سبال  لأكادمييات  ع�سرة  الثانية  نهيان،  اآل 
ينظمها نادي اأبوظبي الريا�سي وباإ�سراف جمل�ص اأبوظبي الريا�سي والتي 

الريا�سي  اأبوظبي  ن��ادي  اأكادميية  مبالعب  املقبل  مار�ص  اأول  حتى  ت�ستمر 
مبنطقة امل�سرف يف اأبو ظبي .. وك�سفت مباريات اجلولة الثانية من مناف�سات 
البطولة العمرية التي اأقيمت اأم�ص الأول عن �سدارة فريق اأكادميية نادي 
اأبوظبي الريا�سي لفئة حتت 12 �سنة بدون هزمية بفوزه الثاين على فريق 
الثاين  املركز  ويف  نقاط،   6 اإىل  ر�سيده  رافعا  �سلي�ساو3/�سفر  اأكادميية 

بفارق الأهداف فريق اكادميية كرة القدم للجميع بفوزه الثاين اأي�سا على 
ح�ساب فريق اكادميية �سفن 1/4 .. ومن نتائج تلك الفئة فوز تراك على 

.1/7 ال�سهامة  على  وبا�ص  �ستوتغارت 1/2، 
اما فئة حتت 14 �سنة فقد ت�سدرها فريق اكادميية نادي اأبو ظبي الريا�سي 
بفوزه الثاين على التوايل على ح�ساب فريق اكادميية ال�سهامة 5/�سفر، ويف 

املركز الثاين بفارق الأهداف فريق نادي الدعم الريا�سي بفوزه على فريق 
�ستوتغارت 3/�سفر، وا�سفرت نتائج تلك الفئة عن فوز فريق اكادميية با�ص 
على فريق اكادميية �سامبيون 1/�سفر وفوز اكادميية تراك على اكادميية 
غد  بعد  للفئتني  النهائي  قبل  ال��دور  مباريات  وتقام   . 1/�سفر.  �سلي�ساو 

الثنني على اأن تختتم البطولة يوم الثالثاء اأول مار�ص.

يوم الثنني الدور قبل النهائي

بطولة زايد بن هزاع بن زايد لأكادمييات اأ�سبال الكرة ت�ستكمل اجلولة الثانية
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الفجر الريا�ضي

 3-2 توتنهام  اأمام  اأر�سه  املفاجئ على  �سقوطه  بعد  النت�سارات  نغمة  ا�ستعادة  �سيتي  يريد مان�س�سرت 
بطريقة دراماتيكية الأ�سبوع املا�سي، عندما يحّل �سيفاً على اإيفرتون ال�سبت يف املرحلة ال�سابعة 

والع�سرين من بطولة انكلرتا لكرة القدم.
وجنح ليفربول الثاين يف تقلي�ص الفارق عن �سيتي اإىل 3 نقاط من خالل فوزه ال�ساحق 
على ليدز يونايتد ب�سدا�سية نظيفة يف مباراة موؤجلة منت�سف الأ�سبوع، لت�ستعل املناف�سة 

بينهما جمددا، علما بان الفارق كان قد بلغ 12 نقطة قبل فرتة ق�سرية.
وجاءت اأحداث مباراة �سيتي وتوتنهام دراماتيكية، فعلى الرغم من �سيطرة �سبه كاملة 
 2-2 التعادل  اأدرك  اأن  وبعد   .2-1 ثم  �سفر1-  متخلفا  نف�سه  وج��د  فقد  ل���الأول، 
النجم اجل��زائ��ري ريا�ص حم��رز قبل نهاية  ان��ربى لها بنجاح  بوا�سطة ركلة ج��زاء 
املباراة بدقيقتني، جنح هداف توتنهام هاري كاين يف ت�سجيل هدف الرتجيح يف 

الثواين الخرية من الوقت بدل ال�سائع.
وعّلق مدرب �سيتي الإ�سباين بيب غوارديول على خ�سارة فريقه اأمام توتنهام 
بقوله "مل نكن يف حاجة اىل خ�سارة مباراة لكي ندرك مدى �سعوبة الفوز 

باللقب. ثمة الكثري من املباريات املتبقية".
الأول/ ت�سرين  نهاية  الأوىل منذ  غ��واردي��ول، وهي  كتيبة  وج��اءت خ�سارة 
خ�سارة  دون  من  م��ب��اراة   15 من  �سل�سلة  بعد  املحلي،  ال���دوري  يف  اكتوبر 

)14 فوزا وتعادل واحد(.
 10 يف  مواجهة م�سريية  ليفربول يف  �سي�ست�سيف  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  يذكر 

ني�سان/ابريل املقبل.
وي�ستطيع �سيتي البتعاد بفارق 6 نقاط عن ليفربول يف حال فوزه على ايفرتون، لأن 
الإنكليزية املحرتفة �سد ت�سل�سي  الأندية  الأخري �سيكون من�سغال بنهائي كاأ�ص رابطة 

الأحد على ملعب وميبلي.
الخرية  الآون��ة  يف  �سحوته  موا�سلة  يف  الرابع  يونايتد  مان�س�سرت  ياأمل  املقابل،  يف 
وليدز  -2�سفر  برايتون  على  تغلبه  اث��ر  ال���دوري  يف  تواليا  الثالث  ف��وزه  وحتقيق 
دخوله  قبل  الذيل،  ف��رق  اأح��د  وات��ف��ورد  ي�ست�سيف  عندما  وذل��ك   ،2-4 يونايتد 
�سل�سلة من املباريات ال�سعبة ال�سهر املقبل �سد جاره مان�س�سرت �سيتي، وغرميه 
التقليدي ليفربول وبينهما مباراة الإياب �سد اأتلتيكو مدريد يف دوري اأبطال 

اأوروبا.
اقالة  اىل  ادى  م��ا   1-4 ذه��اب��ا  يونايتد  مان�س�سرت  على  تغلب  وات��ف��ورد  وك��ان 
مدربه ال�سابق الرنوجي اأويل غونار �سول�ساير وال�ستعانة بخدمات الأملاين رالف 

رانغنيك موقتا حتى نهاية املو�سم احلايل.
ومل يخ�سر يونايتد با�سراف املدرب الأملاين �سوى مرة واحدة يف الدوري، عندما 

�سقط على اأر�سه امام ولفرهامبتون.
واعتمد املدرب الأملاين على اجلناح ال�سويدي ال�ساب اأنتوين اإيالنغا )19 عاما( 
يف املباريات الأخرية وقد �سّجل هدفا يف مرمى ليدز ومنح فريقه تعادًل ثميناً يف 
مدريد، بت�سجيله هدفا يف وقت متاأخر يف �سباك اأتلتيكو مدريد ليعادل الأرقام 

الياب. مباراة  قبل   1-1
واأ�ساد رانغنيك باإيالنغا وقال "يف جميع املباريات التي لعبها، اأظهر انه يلعب 
ب�سغف وللمتعة. انه ي�ستمتع بنف�سه على اأر�سية امللعب ويدرك الأ�سلحة التي 

ميلكها ويريد اظهارها".
نتيجتها اىل  ت��وؤدي  وتوتنهام يف مباراة قد  يونايتد  ليدز  ويلتقي اجلريحان 
اقالة او ا�ستقالة اأحد املدربني: الأرجنتيني مار�سيلو بييل�سا اأو الإيطايل اأنتونيو 
كونتي. ومني ليدز اخلام�ص ع�سر بهزميتني قا�سيتني، الأوىل اأمام جاره اللدود 
مان�س�سرت يونايتد على اأر�سه 2-4 ثم اأمام ليفربول �سفر6- بعدها باأربعة ايام. 
يف املقابل، خ�سر توتنهام الثامن يف اأربع من مبارياته اخلم�ص الأخرية، اآخرها اأمام 
برينلي يف مباراة موؤجلة �سفر1- الربعاء، ما دفع بكونتي اىل التلميح باإمكانية عدم 

ال�ستمرار على راأ�ص اجلهاز الفني لفريق �سمال لندن.
الفريق يف  ال�سراف على  ا�ستلم  الذي  اعترب كونتي  الهزمية يف ملعب برينلي،  وبعد 
ي�ستحق  ل  اأن��ه  �سانتو،  اإ�سبرييتو  نونو  املقال  للربتغايل  خلفاً  الثاين/نوفمرب  ت�سرين 

الراتب الذي يتقا�ساه واأنه �سيبحث م�ستقبله مع جمل�ص اإدارة النادي.
واأو�سح الإيطايل "عندما تخ�سر اأربع مباريات من اأ�سل خم�ص، فهذا يعني باأن على النادي 

تقييم الو�سع وباأنه علينا التحدث مع بع�سنا البع�ص واأن نفهم ما هو احلل الأمثل".
وتابع "يف و�سع من هذا النوع، الالعبون ل يتغريون يف الفريق بل من يتغري هم 
املدربون دائماً... هذا هو الواقع. ل اأحد ي�ستحق اأن نكون يف و�سع مماثل، اإن 

كان النادي، اأنا، الالعبون، امل�سجعون. لكن هذا هو الواقع".

ال���رو����س���ي دانييل  ال��ت��ن�����ص  ع��ل��ق جن���م 
الثنني  �سي�سبح  ال����ذي  م��دف��ي��دي��ف 
ثالث لعب من بالده يت�سدر ت�سنيف 
"اأيه تي بي"، على  املحرتفني  رابطة 
الرو�سي  اجلي�ص  ي�سنه  الذي  الهجوم 
"يف  اإنه  اأوكرانيا، بالقول  على اجلارة 
لي�ست  امل�����س��رب  ك���رة  الأح���ي���ان  بع�ص 

بهذه الأهمية" مقارنة مبا يح�سل.
حيث  اأكابولكو  من  مدفيديف  وق��ال 
ال�������دورة  ن���ه���ائ���ي  ن�������س���ف  و�����س����ل اىل 
رافايل  الإ�سباين  ملواجهة  املك�سيكية 
"لقد ا�ستفقت مع الكثري من  ن��ادال: 

امل�ساعر".
اأما نادال، فقال بعد فوزه الثالث ع�سر 
ت��وال��ي��ا م��ن��ذ ب��داي��ة امل��و���س��م احل���ايل: 
"اإنها اأخبار حمزنة. ل اأريد التحدث 
عن املذنبني اأو امل�سكلة، لكن يف القرن 
اأن هناك  اأ���س��دق  ل  فيه،  ال��ذي نحن 
اآمل  اأفهمها.  اأن  اأ�ستطيع  ل  ح��روب��ا. 
اأن تنتهي يف اأقرب وقت ممكن. ال�سيء 
اأن يكون  ه���و  اأري������ده  ال����ذي  ال��وح��ي��د 
هناك اأقل عدد ممكن من املت�سررين، 

اأقل قدر ممكن من اخل�سائر".
فالدميري  ال��رو���س��ي  الرئي�ص  واأع��ل��ن 
بوتن فجر  اأم�ص الأول اخلمي�ص عن 
عملية ع�سكرية يف اأوكرانيا دفاعا عن 
النف�ساليني املوالني ملو�سكو يف �سرق 

هذا البلد.
اأندري  الآخ��ر  الرو�سي  للنجم  و�سبق 
روبليف، امل�سنف �سابعا عامليا، اأن علق 
هام�ص  ع��ل��ى  داع��ي��ا  يح�سل  م��ا  ع��ل��ى 
اأج����ل  م����ن  دب�����ي  دورة  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
اىل  وتاأهله  ف��وزه  معتربا  "ال�سالم"، 
بالنظر  مهم"  "غري  النهائي  ن�سف 

اإىل ما يحدث.
وقال عقب تاأهله اىل ن�سف النهائي: 
اأن يكون  اأهمية  مدى  تدركون  "اأنتم 

واأن نحرتم  ال��ع��امل،  ���س��الم يف  ه��ن��اك 
ب��ع�����س��ن��ا ال��ب��ع�����ص م��ه��م��ا ح�����س��ل، واأن 
نكون متحدين. يتعلق الأمر باأن نهتم 
بالكرة الأر�سية وببع�سنا البع�ص. اإنه 

اأهم �سيء".
روبليف  عن  بر�ص"  "فران�ص  ونقلت 
اأن  ن��درك  اللحظات،  ه��ذه  "يف  قوله: 
ي��ح��دث هو  م��ا  لي�ست مهمة.  امل��ب��اراة 

اأ�سواأ بكثري".
خا�سية  يف  ن�������س���ر  روب���ل���ي���ف  واأع���������اد 

ال�"�ستوريز" عرب "اإن�ستغرام"، من�سور 
ال���ق���دم فيودور  ك���رة  م��واط��ن��ه لع���ب 
�سوداء  ���س��ورة  و�سع  ال��ذي  �سمولوف 
بالكامل وكتب: "ل للحرب"، م�سيفا 
مك�سورا.  اأح��م��ر  وقلبا  اأوك��ران��ي��ا  علم 
لر�سم  اآخ������ر  م���ن�������س���ورا  �����س����ارك  ك���م���ا 
اأوكرانيا  علمي  ب��األ��وان  ل�سخ�سيتني 
ورو����س���ي���ا. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى م���ا يح�سل 
الأوملبية  اللجنة  دانت  اجلارتني،  بني 
خرق  "ب�سدة  اخل���م���ي�������ص  ال����دول����ي����ة 
احلكومة الرو�سية للهدنة الأوملبية". 
كما اأعرب رئي�ص الحتاد الدويل لكرة 
الإيطايل  ال�سوي�سري  )فيفا(  القدم 
جاين اإنفانتينو عن قلقه من الو�سع 
اأوكرانيا،  يف  واملخيف"  "املاأ�ساوي 
"لقد  ���س��ح��ف��ي:  م���وؤمت���ر  يف  م�سيفا 
�سدمت مبا راأيت، انا قلق للغاية لهذا 
الو�سع. فيفا يدين ا�ستعمال القوة".

رو�سيا  ت�ست�سيف  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
امل��وؤه��ل اىل  ب��ول��ن��دا يف م��ب��اراة امللحق 
 24 يف   2022 ق���ط���ر  م����ون����دي����ال 
على  التفوق  ح��ال  ويف  املقبل،  م��ار���ص 
مباراة  من  الفائز  �ستلتقي  مناف�ستها 
علما  م��ن��ه،   29 يف  وال�سويد  ت�سيكيا 
طالبت  املنتخبات  ه���ذه  احت����ادات  اأن 
الرا�سي  على  املقرر  مبارياتها  بنقل 

الرو�سية يف بيان م�سرتك.

حزن واأ�سى.. ريا�سيون رو�ش يعلقون على احلرب

مان�س�سرت �سيتي ل�ستعادة نغمة النت�سارات 
•• املنامة- وام:

الهمم  لأ�سحاب  الإم���ارات  منتخب  لعبات  و  لعبو  الإرادة"  "فر�سان  وا�سل 
احلالية  امل�ساركة  خ��الل   ، وال��ربون��زي��ة  والف�سية  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  ح�سد 
بدورة األعاب غرب اآ�سيا الباراملبية بن�سختها الثالثة بالبحرين لريفعوا اأبطالنا 
16 ميدالية �سعدت  الر�سيد الإجمايل من امليداليات الذهبية لالإمارات اإىل 
بالرتتيب العام ملنتخب المارات اإىل "مركز الو�سافة" بني 11 منتخبا وذلك 
يف اليوم قبل الأخري خلتام املناف�سات يف انتظار حتقيق املزيد من الإجنازات يف 

اليوم اخلتامي.
لباراملبية غرب  الأخري  اليوم قبل  بنهاية   ،16 ال�  الذهبية  امليداليات  و عادلت 
ال�سابقة  امل�ساركة  يف  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  الإرادة"  "فر�سان  ر�سيد  الثالثة،  اآ���س��ي��ا 
 2019 ب��الأردن  اأقيمت  التي  و  الباراملبية  اآ�سيا  الثانية لألعاب غرب  بالن�سخة 
لتبدو الفر�سة �سانحة لتخطي ح�ساد امل�ساركة املا�سية، والتي اأنهاها "فر�سان 
 16 بينها  من  ميدالية   59 بلغ  اإجمايل  بر�سيد  الثالث  املركز  يف  الإرادة" 

ذهبية، 21 ف�سية، 22 برونزية.
ملناف�سات  الأخ���ري  ال��ي��وم قبل  ملنتخبنا يف  امل��ل��ون��ة  امل��ي��دال��ي��ات  اإج��م��ايل  و���س��ل  و 
16 ذهبية، و20 ف�سية،  56 ميدالية ملونة، من بينها  اإىل  الثالثة،  الن�سخة 
 10 ف�سية،   16 ذهبية،   13" القوى  األعاب  مناف�سات  �سملت  برونزية،  و20 
الطاولة  وك���رة  وبرونزيتني"،  وف�سية،  "ذهبية،  ال��ق��وة  ورف��ع��ات  برونزية"، 
"ف�سيتني وبرونزية"، والري�سة الطائرة "ذهبيتني،و 5 برونزيات"، والبوت�سيا 

وبرونزيتني". "ف�سية 
ب�  الم��ارات  الإرادة من منتخب  "فر�سان  الول اخلمي�ص فوز  اأم�ص  يوم  و�سهد 
29 ميدالية جديدة، بح�سور حممد فا�سل الهاملي رئي�ص اللجنة الباراملبية 
"األعاب  مناف�سات  خ��الل  الفائزين  تتويج  مرا�سم  يف  ���س��ارك  ال���ذي  الوطنية، 
القوة" بجامعة  "رفعات  ومناف�سات  الريا�سية،  خليفة  مدينة  القوى" با�ستاد 

بوليتكنيك يف مدينة عي�سى.
اآ�سيا  غ��رب  األ��ع��اب  يف  الإرادة"  "فر�سان  ل�  احلالية  امل�ساركة  الهاملي،  و�سف  و 
الثالثة بالنموذجية، بعدما عادل املنتخب ر�سيد ميدالياته الذهبية يف امل�ساركة 
ال�سابقة يف ن�سخة عمان 2019 ب� 16 ميدالية، قبل يوم على ختام املناف�سات، 
وقال: "الن�سخة احلالية امتازت بقوة املناف�سة، وما قدمه اأبطال الإمارات من 
م�ستويات مميزة، ي�ستحق الثناء والإ�سادة بجهود الالعبني والالعبات والأجهزة 

الفنية والإدارية".

من جانبه، عرب جمعة النعيمي ع�سو جمل�ص اإدارة اللجنة الباراملبية الوطنية 
"فر�سان  من  الإم���ارات  لأبطال  الإيجابية  بالنتائج  �سعادته  عن  البعثة،  مدير 
ختام  على  ي��وم  قبل  الثانية  ال���دورة  اإجن���ازات  ر�سيد  "معادلة  وق��ال:  الإرادة"، 
املناف�سات يرفع درجة تفاوؤلنا بتحقيق الأف�سل والتاأكيد على التطور الكبري يف 

م�ستوى الالعبني على �سعيد كل املناف�سات".
و اأ�ساف : " حقق فر�سان الإرادة" يف اليوم قبل الأخري ملناف�سات الدورة الثالثة، 
 ،"33 "اف  الرمح فئة  رمي  مناف�سات  يف  اجلنيبي  �سارة  بوا�سطة  ذهبيات   8
56"، ورمي القر�ص  "اف  ورا�سد الزيودي بواقع ذهبيتني يف رمي الرمح فئة 
ومرمي   ،"34 "اف  فئة  ال��رم��ح  رم��ي  ذهبية  ال��زع��اب��ي  وث��ري��ا   ،"56 "اف  فئة 
الزيودي ذهبية رمي الرمح فئة "اف 40"، ونورا الكتبي ذهبية ال�سوجلان فئة 
"اف 32"، واأحمد نواد ذهبية �سباق 200 مرت، فئة "تي 34"، يف زمن وقدره 
الزعابي ذهبية مناف�سات "رفعات القوة" برفعه وزن  و�سيف  ثانية،   0.28.66

كجم.  152
بينما حقق امليداليات الف�سية كل من مرمي املطرو�سي يف رمي الرمح فئة "اف 
الرمح  ورمي   ،"57 "اف  فئة  القر�ص  رمي  ف�سيتي  الر�سيدي  و�سهام   ،"46
فئة "اف 57"، واأحمد احلو�سني يف رمي الرمح فئة "اف 33"، وذكرى الكعبي 
يف ال�سوجلان فئة "اف 32"، ورا�سد الزيودي يف رمي القر�ص فئة "اف 56"، 
وعبداهلل م�سباحي يف رمي الرمح "اف 54"، ويحيى البلو�سي يف �سباق 200 
مرت، فئة "تي 46"، بزمن قدره 0.25.14 ثانية، وهيفاء النقبي يف مناف�سات 

كجم.  73 وزن  القوة" فئة  "رفعات 
وع��ل��ى �سعيد امل��ي��دال��ي��ات ال��ربون��زي��ة، ف��ق��د اخ��رزه��ا ك��ل م��ن زي���اد احل��ارث��ي يف 
ال�سوجلان فئة "اف 32"، وح�سن مالليح يف رمي الرمح فئة "اف 33"، وموزة 
الزيودي يف "رفعات القوة" فئة وزن 76 كجم، وحممد املزروعي يف �سباق 200 
مرت فئة "تي 53" بزمن قدره 0.29.20 ثانية و اأنهى منتخبنا لكرة الطاولة 
م�سواره يف املناف�سة التي اختتمت اأم�ص، باإ�سافة ف�سيتني، اإىل ر�سيده الذي بلغ 

يف املجمل ثالث ميداليات ملونة من بينها برونزية الفردي يف اليوم الأول.
و بدوره اأنهى منتخبنا للبوت�سيا امل�ساركة يف الدورة، بح�سد 3 ميداليات "ف�سية 
بوا�سطة  اأم�ص ميدالية ف�سية جديدة  �سجله  اإىل  اأ�ساف  بعدما  وبرونزيتني"، 
اإىل الإمارات  رئي�سة الفال�سي. و تعود بعثة منتخبنا الوطني لأ�سحاب الهمم 
م�ساء غد "ال�سبت"، لتبداأ م�سوار ال�ستعداد لال�ستحقاقات املقبلة، وعلى راأ�سها 
يف دورة الألعاب الباراملبية الآ�سيوية التي ت�ست�سيفها مدينة هاجن زو ال�سينية 

يف اأكتوبر املقبل.

بيانا  الت�سيك  وجمهورية  وال�سويد  بولندا  يف  ال��ك��رة  احت���ادات  اأ���س��درت 
الت�سفيات  رو�سيا خالل ملحق  اللعب يف  رف�سها  للتعبري عن  م�سرتكا، 

الأوروبية لكاأ�ص العامل خالل �سهر مار�ص املقبل.
ومن املقرر اأن تلتقي رو�سيا مع بولندا يف مو�سكو، و�سيلعب الفائز منهما 
مع ال�سويد اأو جمهورية الت�سيك، اإما يف مو�سكو اأو وار�سو، وفق القرعة، 
لتحديد هوية واحد من املنتخبات الثالثة التي �ستتاأهل ملونديال قطر 

عرب امللحق الأوروبي.
اإل اأن هذا ال�سيناريو قد ل ي�سري كما هو خمطط له، اإذ ترف�ص احتادات 
اأمنية"،  "لأ�سباب  رو�سيا  اللعب يف  الت�سيك  وال�سويد وجمهورية  بولندا 

على خلفية الغزو الرو�سي لأوكرانيا الذي بداأ اخلمي�ص.
احلايل  التطور  على  "بناء  الثالثة:  ل��الحت��ادات  امل�سرتك  البيان  وق��ال 
املثري للقلق يف ال�سراع بني رو�سيا واأوكرانيا، مبا يف ذلك الو�سع الأمني، 
عن  الت�سيك  وجمهورية  وال�سويد  بولندا  يف  القدم  ك��رة  احت���ادات  تعرب 
موقفها الثابت من اأن مباريات امللحق للتاأهل لكاأ�ص العامل لكرة القدم 
2022 يف قطر، املقررة يومي 24 و29 مار�ص 2022، ل ينبغي لعبها 

يف اأرا�سي الحتاد الرو�سي".
وتابع البيان: "املوقعون على هذا النداء ل يفكرون يف ال�سفر اإىل رو�سيا 

ولعب مباريات كرة القدم هناك. 
الت�سعيد الع�سكري الذي نالحظه ترتتب عليه عواقب وخيمة و�سالمة 

اأقل بكثري لفرقنا الوطنية لكرة القدم والوفود الر�سمية".
وع��ل��ق الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم )ف��ي��ف��ا( ع��ل��ى ال��و���س��ع ب��ني رو�سيا 

واأوكرانيا، رغم اأنه مل ي�ستجب بعد لطلب الدول الثالث.
اأوكرانيا واأي نوع من  "يدين ا�ستخدام رو�سيا للقوة يف  اإنه  وقال الفيفا 
اأب��دا، والفيفا  "العنف لي�ص حال  اأن  اإىل  النزاعات"، م�سريا  العنف حلل 

يدعو جميع الأطراف ل�ستعادة ال�سالم من خالل احلوار البناء".
الأ�سخا�ص  م��ع  ت�سامنه  ع��ن  الإع����راب  اأي�����س��ا  الفيفا  "يوا�سل  وت��اب��ع: 

املت�سررين من هذا النزاع. 
�سيوا�سل  ورو�سيا،  اأوك��ران��ي��ا  من  كل  يف  القدم  ك��رة  ب��اأم��ور  يتعلق  وفيما 
الحتاد مراقبة الو�سع، و�سيتم اإبالغ اآخر امل�ستجدات املتعلقة بت�سفيات 

كاأ�ص العامل يف الوقت املنا�سب".

56 ميدالية اإىل  الإجمايل  الر�سيد  ترفع  الإرادة«  »فر�سان  لي  ذهبية   16

منتخب الإمارات و�سيفا لدورة »األعاب باراملبية غرب اآ�سيا الثالثة«

ملحق ت�سفيات املونديال.. 3 منتخبات ترف�ش اللعب يف رو�سيا

•• الظفرة -وام: 

تنطلق �سباح اليوم ال�سبت "بطولة حمدان بن زايد للرماية �سكتون 0.22" 
للجن�سني، التي ينّظمها نادي الظفرة للرماية يف مدينة زايد، وت�ستمّر حتى 

املقبل لفئة الرجال. مار�ص   31
و�سط  يونيو،   15 اإىل  مايو   15 من  الفرتة  خ��الل  ال�سيدات  فئة  و�ستقام 

اإجراءات احرتازية ووقائية متكاملة، وبجوائز قّيمة للم�ساركني .
للرماية،  الظفرة  ن��ادي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص   ، املن�سوري  نا�سر  �سعادة  واأّك��د 
الثانية،  ن�سختها  0.22"، يف  "�سكتون  للرماية  زايد  بن  اأن بطولة حمدان 

�ستكون اإ�سافة نوعية لهواة وحمّبي ريا�سة الرماية واملهتّمني بها يف اإمارات 
ا بعد النجاح الكبري الذي حتّقق خالل الن�سخة الأوىل  الدولة كافة، خ�سو�سً
من البطولة، التي لقت اإقباًل كبرًيا من ِقبل خمتلف اجلن�سيات امل�ساِركة، 
متوّقًعا اأن ت�سهد الن�سخة احلالية من البطولة زيادة كبرية يف عدد امل�ساركني 

من اجلن�سني.
التي  الريا�سية  الأن�سطة  لكافة  الر�سيدة  القيادة  ودع��م  بتوجيهات  واأ���س��اد 
تقام يف الدولة ب�سكل عام والأن�سطة التي تقام يف منطقة الظفرة خا�سة .. 
مثمناً اهتمام ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة لهذه البطولة ودعم املجتمع املحلي والريا�سي يف منطقة 

الظفرة وهواة الريا�سة ب�سكل عام.
واأ�سار اإىل اأن حر�ص ديوان ممّثل احلاكم يف منطقة الظفرة على دعم خمتلف 
الأن�سطة والفعاليات التي تالم�ص اهتمام �سكان املنطقة واحتياجاتهم، ودعم 
يقّدمها  التي  املختلفة،  واأن�سطته  للرماية  الظفرة  نادي  وفعاليات  مبادرات 

لل�سكان .
من  ع��دد  على  البطولة  يف  الأوائ���ل  الع�سرة  املراكز  يف  الفائزون  و�سيح�سل 
ُعمر  ي��ك��ون  اأن  على  للبطولة  العامة  ال�����س��روط  ون�ست   . القيمة  اجل��وائ��ز 
املت�سابق من كلتا الفئتني يزيد على 12 عاًما، واأن تكون م�سافة الت�سويب 
50 مرًتا لكلتا الفئتني، و�ستكون الأهداف بالن�سبة للرجال /اإلكرتونية/، 

/ للرجال  الو�سعية  تكون  واأن  للن�ساء،  متحركة/  /ورقية  �ستكون  حني  يف 
راقًدا/، بينما �ستكون /جلو�ًسا/ بالن�سبة للن�ساء.

ثالثني  ت��اأّه��ل  �سيتّم  حيث  ال��ت��اأّه��ل،  بنظام  مرحلَتني  على  البطولة  وُت��ق��ام 
�سيتّم  كما  النهائي،  ال��دور  اإىل  الن�ساء  من  وع�سرين  الرجال  من  مت�سابًقا 
اإم��ك��ان��ي��ة ا�ستئجار  ال��ن��ه��ائ��ي، م��ع  ال����دور  ال����دور الأول م��ع  ن��ت��ائ��ج  اح��ت�����س��اب 
من  للهواة  مفتوحة  امل�ساَركة  وتكون  البطولة.  خالل  لالأ�سلحة  املت�سابقني 
اأو  ب��ال��ن��ادي،  الت�����س��ال  ع��رْب  مفتوحة  الت�سجيل  واأب����واب  اجلن�سيات،  جميع 
اإىل  البطولة  يف  امل�ساركني  عدد  ل  ي�سِ اأن  املتوّقع  ومن  مقّره،  اىل  الو�سول 

مت�سابق من فئة الرجال، و150 من فئة الن�ساء.  500

اليوم.. انطالق بطولة حمدان بن زايد للرماية يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ق��ن��وات اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي��ة ع��ن ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى ح��ق��وق البث 
احل�سرية ملباريات الدور ن�سف النهائي واملباراة النهائية لكاأ�ص اإيطاليا 
لكرة القدم، وبث مباريات هذا الدور من البطولة داخل دولة الإمارات، 
�سا�سة  على  وجماناً  ح�سرياً  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
متابعة  من  املنطقة  دول  كل  يف  امل�ساهدون  ليتمكن  الريا�سية،  اأبوظبي 
اأهمية للكرة الإيطالية وتاريخها و للكرة  هذه املباريات وما متثله من 

العاملية ب�سكل عام.
من  اعتبارا  �سيبداأ  البث  اأن  القناة  اإدارة  عن  اأم�ص  ال�سادر  البيان  واأك��د 
الأول من مار�ص 2022 حيث �ستقام اأوىل مباراتي ذهاب ن�سف النهائي 
وحتى املباراة النهائية للبطولة يف احلادي ع�سر من مايو املقبل، حيث 
ت��اأه��ل��ت اأرب��ع��ة ف��رق ل��ه��ذا ال���دور ه��ي: م��ي��الن وان��رتم��ي��الن وفيورنتينا 

ويوفنتو�ص.
للح�سول  ناجحة  مفاو�سات  خا�ست  قد  الريا�سية"  ظبي  "اأبو  وكانت 
اأهم  بني  كان من  والتي  البطولة،  ال��دور من  مباريات هذا  على حقوق 
عوامل جناحها الثقة الكبرية التي حتظى بها قنوات اأبوظبي الريا�سية 
ف�ساًل عن امل�ستوى املتمّيز الذي تقدم به املباريات والفعاليات املختلفة 
اأهم نقاط القوة للح�سول على هذه  للجمهور وهو ما مثل واحدة من 
احلقوق. و�ستخ�س�ص اأبوظبي الريا�سية مع نقل هذه املباريات ا�ستوديو 
حتليلي يرافق كل مباراة ي�سم عدداً من اأبرز حمللي القناة واخلرباء يف 
الكرة الإيطالية، كما �سيتم نقل املباريات بتعليق �سوتي باللغتني العربية 

والإجنليزية يف الوقت نف�سه.

من  املزيد  على  احل�سول  م�ساعي  اأن  الريا�سية  اأبوظبي  قنوات  واأك��دت 
البطولت والفعاليات �ستتوا�سل �سعياً لتحقيق كل ما يتمناه امل�ساهدين، 
�سواء يف كرة القدم اأو غريها من الريا�سات التي تهم قطاعات كبرية من 

حمبي الريا�سة يف العامل العربي.
اأ�سهر  اأن مباريات ميالن والإن��رت تظل واح��دة من  اإىل  وجت��در الإ�سارة 
لقاء  دائماً  الفريقني  لقاء  العامل، وميثل  القدم يف  كرة  ديربيات  واأب��رز 
ال�سحاب اأو كما يطلق عليه امل�ساهدون "ديربي الغ�سب" من خالل تاريخ 
الواحدة،  املدينة  اأبناء  املتناف�سني  الفريقني  خلف  يقف  وحافل  طويل 
يحتل  حيث  ال��دوري  يف  الفريقني  مناف�سة  حالياً  اللقاء  على  وت�سيطر 
اللقب وه��ي نقطة  الن��رت حامل  ب��ف��ارق نقطتني ع��ن  ال�����س��دارة  ميالن 

مثرية للغاية يف اللقاء تقوي من عن�سر املناف�سة فيه.
ومن ناحية اأخرى ميثل لقاء يوفنتو�ص حامل لقب كاأ�ص اإيطاليا و�ساحب 
الرقم القيا�سي يف مرات الفوز باللقب بواقع اأربعة ع�سر مرة، قطباً مهما 
يحظى مبتابعة كل امل�ساهدين وحمبي هذا الفريق يف لقائه مع فيورنتينا 
الذي حقق اللقب من قبل 6 مرات، ويظل مهما كان موقفه يف جدول 
اأعرق الأندية الإيطالية والعاملية ب�سكل عام،  ال��دوري حالياً واح��داً من 

وهو ما ي�سفي على اللقاء اأبعاداً مثرية يحبها متابعو كرة القدم.
ومت اعالن جدول مباريات هذا الدور من البطولة كالتايل : اأوًل: ذهاب 
ن�سف نهائي كاأ�ص اإيطاليا لكرة القدم 1 مار�ص 2022 : مباراة ميالن 
مع انرت ميالن 2 مار�ص 2022 : مباراة فيورنتينا مع يوفنتو�ص ثانياً: 
مباريات اإياب ن�سف نهائي كاأ�ص اإيطاليا 20 اأبريل 2022: انرت ميالن 
املباراة  اأم���ا  فيورنتينا  م��ع  يوفنتو�ص   :2022 اأب��ري��ل   21 م��ي��الن  م��ع 

النهائية ف�ستكون يوم 11 مايو 2022 يف روما .

»اأبوظبي الريا�سية« تفوز بحقوق بث كاأ�ش اإيطاليا وتنقلها 
جمانا يف الإمارات وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا



جثة طفل يف الثالجة
مت العثور على جثة �سبي اأمريكي �سغري يوم الثالثاء يف ثالجة 
مبنزل عائلته يف ل�ص فيغا�ص، بعد اأن �سلمت اأخته معلمة املدر�سة 
البتدائية مالحظة مفزعة كانت ال�سبب يف فتح حتقيق يف جرمية 
قتل. ويف املالحظة، كتبت والدة الطفلني اأن حبيبها كان يحتجزها 
�سد اإرادتها داخل املنزل، وفًقا للمحقق راي �سبن�سر الذي قال عن 
حمتويات املذكرة "ذكرت اأنها ل تعرف مكان طفلها الأ�سغر، واأنها 

تعتقد اأنه تويف".
ونبهت املعلمة ال�سلطات بعد وقت ق�سري من ال�ساعة 8 �سباًحا يوم 
الثالثاء، مما دفع فريًقا من �سباط �سرطة مدينة ل�ص فيغا�ص 
لبدء مراقبة منزل العائلة يف �سمال �سرق ل�ص فيغا�ص. وبحلول 
املحدد يف  الطفلني وحبيبها  وال��دة  �سوهدت  �سباًحا،   10 ال�ساعة 
يغادران  ع��ام��اً(،   35( تو�سالند  ب��ران��دون  با�سم  املحكمة  �سجالت 
واعتقلت  احلي  يف  ال�سيارة  ال�سرطة  واأوقفت  �سيارة.  داخل  املنزل 
املراأة،  اإن  املراأة. وقال �سبن�سر  ا�ستجوب ال�سباط  تو�سالند، بينما 
التي مل يتم الك�سف عن هويتها، قالت اإنها راأت ابنها اآخر مرة يف 
11 دي�سمرب -كانون الأول وحتدثت لل�سباط عن اأ�سهر من �سوء 

املعاملة من قبل حبيبها.

ثور يتحول اإىل بطل يف نيوزيلندا 
بعدما  و"اأ�سطورة" يف عيون كر  بطاًل  نيوزيلندا  ث��ور يف  حت��ّول 
جرفته مياه فا�ست من اأحد الأنهار ثم �سقط من اأعلى �سالل قبل 

اأن ُيعر عليه عند م�سب اأحد الأنهر على بعد 80 كيلومرتاً.
بر�ص  فران�ص  لوكالة  بيكوك  ت��وين  اآيلند  ���س��اوث  يف  امل���زارع  وق��ال 
اإّن احليوان البالغ �سنة ون�سف �سنة كان واحداً من ثالثة ثريان 
منطقة  �سهدت  عندما  ال�سهر،  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف  املياه  جرفتها 
و�ست كو�ست النيوزيلندية في�سانات هي الأ�سواأ منذ نحو ثمانني 
عاماً. واأ�ساف اأن كمية املياه "مل نكن متوّقعة" وفاجاأت ال�سكان، 
اأدرك��ت كم كان الو�سع �سيئاً،  "كّنا يف و�سح النهار عندما  م�سيفاً 
اأّياً  �ساأرى  اأّنني  اأعتقد  اأكن  الثريان قد جرفت. مل  كانت  وعندها 
بالعثور  اأف���اده  ات�سال  اأ�سبوع  بعد  بيكوك  وتلّقى  جمدداً".  منها 
على واحد من ثريانه على �سفة نهر يف وي�ستبورت على بعد نحو 
ثمانني كيلومرتاً. واأ�سار اإىل اأن الأمر "�سّكل مفاجاأة" له، مو�سحاً 
اأّن الثور جنا من �سقوط من على ارتفاع ع�سرة اأمتار يف �ساللت 
ال��ث��ور، وه��و م��ن ن��وع هرييفورد ومت  اأّن  م��اروي��ا. واأو���س��ح بيكوك 
التعّرف عليه بف�سل عالمة يف اأذنه، �سينقل اإىل املزرعة و�سيحال 

على التقاعد بعد عودته.

ياأ�سر القلوب من على ب�سطة للخ�سار
ن�سر املطرب ال�سوري حممود فخري احلداد فيديو ل�ساب �سوري 
يعمل يف حمل لبيع اخل�سار، وهو ين�سد اإحدى التوا�سيح الدينية 
وانت�سارا  اإعجابا  الفيديو  ولقي  وبطريقة عفوية.    ب�سوت عذب 
وقال  الجتماعي.  التوا�سل  م��واق��ع  على  الن�سطاء  ب��ني  وا�سعني 
املطرب حداد تعليقا على الفيديو اأن ال�ساب ويدعى عالء: "تردد 
النا�ص  خايف  خايف؟،  �سو  من  بتعرفوا  و  �سورته  ما  قبل  كتريا 
ما تتقبلوا خايف النا�ص تتنمر عليه على ب�ساطتو، عالء بي�ستغل 
بالليل على هي الب�سطة حار�ص ليلي.. اهلل يرزقو". واأرفق حداد 
التعليق بو�سم #�سورية ولدة مواهب. ولقي الفيديو تفاعال كبريا 
واملنتجة  الفنانة  ال�ساب عالء. وكتبت  بدعم  قام عدد كبري  حيث 
على  معلقا  اآمنة  اأبو  دلل  الدماغ  علوم  ودكتورة يف  الفل�سطينية، 

الفيديو" اهلل اهلل ع �سوريا واأهل �سوريا".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ن�سائح للقيادة الآمنة يف العوا�سف
توؤثر الرياح القوية على اأداء ال�سيارة ب�سكل �سلبي، ما قد ي�سكل خطورة على �سالمة واأمان القيادة.

واأو�سى خرباء الهيئة الأملانية للفح�ص الفني بالنتباه للطريق والقيادة ب�سرعة منا�سبة وجتنب ت�ستيت النتباه 
ب�سماع املو�سيقى اأو املكاملات الهاتفية على �سبيل املثال.

ويجب التوجيه املعاك�ص لقوة الرياح ب�سكل حري�ص، ملا قد يرتتب عليه من انحراف ال�سيارة بقوة والت�سبب يف حادث 
اإذا توقف تدفق الهواء فجاأة.

واأكد اخلرباء اأن تقلي�ص ال�سرعة عند هبوب الرياح القوية من اأهم عوامل ال�سالمة والأمان، حيث ميكن لعا�سفة 
 130 �سرعة  على  ت�سري  كانت  اإذا  اأم��ت��ار  و4  م��رتاً،  كلم-�ص    100 ب�سرعة  �سيارة  حت��رك  اأن  كلم-�ص   70 �سرعتها 

كلم-�ص.
وتنطبق ن�سائح القيادة هذه ب�سكل اأ�سا�سي اأي�ساً على قائدي الدراجات النارية، لكن يف�سل ال�سري منت�سف الطريق 

قدر الإمكان لتوفري م�ساحة اأكرب للتوجيه على اجلانبني.
ومن الأف�سل جتنب املالب�ص الوا�سعة، والتخل�ص من الأمتعة الزائدة على الدراجة حتى ل تو�سع ال�سطح املقاوم 

للهواء.
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اأحد اأع�ساء فريق ABBA يطّلق زوجته بعد 40 �سنة زواج
العمر  من  البالغ  ال�سويدي    Abba  فريق اأع�ساء  اأح��د  اأولفيو�ص  بيورن 
عاًما من   41 بعد  افرتقا  عاًما   73 العمر  البالغة من  وزوجته   ، 76عاًما 
الزواج ، لكنهما يتعهدان  بالبقاء كاأ�سدقاء مقربني  وال�ستمتاع بالعطالت 

العائلية مًعا.
ال�سنوات  العديد من  "بعد  الربيطانية:  املواقع  اإح��دى  الثنائي اىل  �سرح 
نظل  املنف�سل.  طريقنا  يف  ن�سري  اأن  ق��ررن��ا   ، ب��الأح��داث  واملليئة  الرائعة 
والعطالت  اأحفادنا  ميالد  باأعياد  الحتفال  و�سنوا�سل  مقربني  اأ�سدقاء 
العائلية الأخرى مًعا." ياأتي انف�سال بيورن ولينا بعد اأ�سهر فقط من بدء 
عمل بيورن مع زوجته ال�سابقة وزميلته يف الفرقة اجنيثا فال�ستوغ البالغة 
األبومه  اأخرى عندما اجتمع  ABBA  لإ�سدار  71 عاًما ، مرة  من العمر 
الأول منذ اأربعة عقود ،  Voyage . ي�سارك بيورن اأولده ليندا، 48 عاًما ، 
ا ابنتيه اإميا  وبيرت ، 44 عاًما ، مع زوجته الأوىل اأجنيثا ، بينما ي�سارك اأي�سً

، 40 ، واآنا ، 35 عاًما ، مع زوجته الثانية لينا.

الدراما ال�سورية تكافح لتلحق مبو�سم رم�سان 
ت�سابق عد�سة املخرج ال�سوري ال�ساب با�سم �سلكا عقارب ال�ساعة كي ي�ستطيع 
نحو  بعد  ال�سنوي  الرم�ساين  املو�سم  حلول  قبل  اأوان��ه  يف  م�سل�سله  اإنهاء 
�سهرين، و�سط ظروف معي�سية تنعك�ص �سعوبات جمة على �سناعة الدراما 

يف بالده التي مّزقتها اإحدى ع�سر �سنة من احلرب.
يف منزل و�سط دم�سق، ُيعطي املخرج اإ�سارة بدء م�سهد جديد من م�سل�سل 
يقول  ثم  تقريباً.  �ساعة  ن�سف  ا�ستمّر  حت�سري  بعد  احلب"،  قيد  "على 
بينما يراقُب من غرفة اأخرى جمريات الت�سوير من خالل �سا�سة، لوكالة 
فران�ص بر�ص، "اأغلب امل�ساكل التي نعاين منها هي نف�سها التي ُيعاين منها 

كّل النا�ص، مثل نق�ص الكهرباء واملحروقات التي ت�سّغل املولدات".
ُو�سع  ال��ذي  الكبري  الكهربائي  املولد  تفّقد  العمل  فريق  من  �سلكا  يطلب 
قرب موقع الت�سوير، وقربه عبوات مازوت بال�ستيكية يتم تعبئة حمتواها 
يف املولد تباعا، فيما ل تهداأ حركة الفنيني واملمثلني لإجناز امل�ساهد  دون 

تباطوؤ.
وي�سيف �سلكا "لي�ست ال�سعوبات اللوج�ستية ما نواجهه فح�سب، بل فقدنا 
تدريجاً  �سافروا  الذين  املحرتفني  واملمثلني  اخلبرية  الأي��دي  من  الكثري 

خالل �سنني احلرب".
وهاجر ع�سرات املمثلني والفنانني العاملني يف حقلي الدراما التلفزيونية 
�سنوات  اأعدادهم يف  وازدادت   ،2011 النزاع عام  بدء  �سوريا منذ  وال�سينما 
واإما  املعار�سني،  للممثلني  بالن�سبة  اأمنية  مالحقة  من  هرباً  اإم��ا  لحقة، 

بحثاً عن ظروف معي�سية اأف�سل يف بلدان اجلوار اأو يف اأوروبا.

كرم بور�سني يتعاطف 
مع فتاة اأوكرانية 

بور�سني   ال��رتك��ي  كرم  ال��ن��ج��م  ع���رّب 
اأوكرانية كانت  عن تعاطفه مع فتاة 
ت�سرح  من�سورا  اجلمهور  �ساركت  قد 
ف��ي��ه ع���ن ح��ال��ت��ه��ا يف ظ���ل الأح�����داث 
الفتاة:  كتبت  بلدها.  ي�سهدها  التي 
الدقائق  يف  �سيحدث  م��ا  اأع��ل��م  "ل 
القادمة، ميكن اأن يكون هذا اآخر يوم 
يل، ولكن اأريد اأن اأ�سكر هاندا اأرت�سيل 
وك����رم ب��ور���س��ني ع��ل��ى ت��واج��ده��م��ا يف 
حياتي، �سكراً لكم التقيت باأ�سخا�ص 
رائ��ع��ني ه��ن��ا. رمب���ا ل��ن ت���ق���راأوا هذا 
بنف�سكم  اه���ت���م���وا  ول���ك���ن  امل���ن�������س���ور، 
كرم،  عليها  لريّد  �سعيدين".  وكونوا 
وقد بدا عليه التاأثر، قال: "�سلواتي 

لك األي�ص، ابقي باأمان".

مولود يف ال�ساعة 2 و22 دقيقة 
بتاريخ 2022-2-22

اأعلن م�ست�سفى رامبام يف حيفا اأول 
ذكرا  مولودا  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�ص  اأول 
بتاريخ  اإ�سرائيل  الدنيا يف  اإىل  خرج 
ووقت ميمونني عددياً. و�سل املولود 
فرباير-�سباط   22 يف  ال��ع��امل  اإىل 
2022 ال�ساعة الثانية و22 دقيقة 
امل��ول��ود الذكر،  ظ��ه��را. ومت��ت ولدة 
عملية  اإ�سرائيل، يف  �سمال  وهو من 
قي�سرية حمدد وقتها م�سبقاً، وهو 
ل��ي��ان ورام  ل��وال��دي��ه  ال��ث��اين  الطفل 
بيان  بح�سب  الأم،  وق��ال��ت  ك��وه��ني. 
ب�ساأن  للتن�سيق  "ات�سلت  امل�ست�سفى: 
هذا  واق��رتح��وا  القي�سرية  العملية 
اأن  امل��ف��رت���ص  م���ن  وك����ان  املوعد". 
ال�ساعة  العمليات  غرفة  اإىل  تذهب 

العا�سرة �سباحاً.

�سا�سات الأجهزة الإلكرتونية 
ت�سرع �سيخوخة الب�سرة

اأن  ����س���ت���اي���ل  اإن  جم���ل���ة  اأوردت 
اأ�سرار  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأج��ه��زة 
لل�سوء  الب�سرة لأن  ج�سيمة على 
�سا�سات  م����ن  امل���ن���ب���ع���ث  الأزرق 
ال����ه����وات����ف ال����ذك����ي����ة والأج�����ه�����زة 
ال��ل��وح��ي��ة واأج����ه����زة ال�����الب توب 
ل�سوء  ال�����س��ار  ال��ت��اأث��ري  نف�ص  ل��ه 

ال�سم�ص على الب�سرة.
ال�سوء  اأن  امل���ج���ل���ة  واأو�����س����ح����ت 
املنبعث من �سا�سات هذه الأجهزة 
حيث  الب�سرة  ب�سيخوخة  ُيعجل 
ي���وؤدي اإىل م��وت اخل��الي��ا وميهد 

الطريق لظهور التجاعيد.
الب�سرة  ت��ع��ر���ص  يف  يت�سبب  ك��م��ا 
والبقع  وال���ت���ورم���ات  ل��الح��م��رار 
الب�سرة  ي�����س��ل��ب  م���ا  ال�����س��ب��غ��ي��ة، 

�سبابها ونقاءها ون�سارتها.
ولتجنب هذه الأ�سرار اجل�سيمة، 
عناية  ك�����رمي  ا����س���ت���ع���م���ال  ي���ج���ب 
يحتوي على فلرت لل�سوء الأزرق، 
م�سابه لتاأثري معامل احلماية من 
كرميات  يف   SPF ال�سم�ص  اأ�سعة 

الوقاية من اأ�سعة ال�سم�ص.
ويجب تنظيف الب�سرة جيداً قبل 
وم�ساء  ���س��ب��اح��اً  ال���ك���رمي،  و���س��ع 
وال��رق��ب��ة ومنطقة  ال���وج���ه  ع��ل��ى 

الديكولتيه.
كرمي  ا�ستخدام  اأي�ساً  املهم  ومن 
البارابني  م��ث��ل  ���س��ارة  م����واد  ب��ال 
والبارافني والكربيتات، لتتحمله 

الب�سرة. 

كيم كاردا�سيان ت�سرع 
اإجراءات طالقها

كاردا�سيان  ك��ي��م  ال���واق���ع  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  ��ت  ح�����سّ
كانييه  تتوىّل دعوى طالقها من  اأمريكية  حمكمة 
وي�ست على ت�سريع الإج��راءات، م�سريًة اإىل اأّن ذلك 

�سي�ساعد زوجها على تقّبل اأّن عالقتهما قد انتهت.
ورفعت كاردا�سيان العام املا�سي دعوى طالق بعدما 
انت�سرت لأ�سهر عّدة يف الإعالم �سائعات تتحّدث عن 
الزوجية وعن  الثنائي يف حياتهما  �سعوبات تواجه 

م�ساكل نف�سية يعاين منها مغّني الراب.
وعار�ص املغّني الذي غرّي ا�سمه ر�سمياً لي�سبح "يي" 
ه��ذا الن��ف�����س��ال، ودع���ا ك��اردا���س��ي��ان م���رات ع��دة عرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي اإىل اأن يت�ساحلا.
وكتبت كاردا�سيان يف بيان رفعته الأربعاء اإىل حمكمة 

يف لو�ص اأجنلي�ص "اأرغب ب�سّدة اأن اأتطّلق".
واأ�سافت النجمة البالغة 41 عاماً "طلبت من كانييه 

اأن يبقي طالقنا خا�ساً لكّنه مل يفعل ذلك".

�سن ينمو داخل اأنف رجل 
اأ�سيب رجل، كان يكافح من اأجل التنف�ص، بالذهول بعد 
يبلغ  �سيناي" �سنا  "مونت  م�ست�سفى  جراحو  اكت�سف  اأن 

طوله 15 ملم، ينمو داخل فتحة اأنفه اليمنى.
وتوجه الرجل من نيويورك، والذي مل يك�سف عن ا�سمه 
عانى  اأن  بعد  الطبيب  اإىل  عاما،   38 العمر  والبالغ من 
لدرا�سة  وف��ق��ا  ع���دة،  ل�سنوات  التنف�ص  يف  �سعوبات  م��ن 
 New England Journal of جملة  اأجرتها  حالة 
ال�سمي.  ال�سذوذ  بالتف�سيل  تو�سح  والتي   ،Medicine
وك�����س��ف ال��ف��ح�����ص اأن امل��ري�����ص ي��ع��اين م���ن ان���ح���راف يف 
املمرات  بني  احلاجز  دف��ع  يتم  عندما   - الأن��ف��ي  احلاجز 
الأنفية اإىل اجلانب - بالإ�سافة اإىل منو ي�سبه العظم يف 
الأنف.   وكانت هذه امل�ساعفات مزعجة لأن املري�ص مل 

يكن يعاين من اأي �سدمة اأو ت�سوهات مرئية يف الوجه.
ومن اأجل الو�سول اإىل جذر امل�سكلة، اأجرى جراحو الفم 
وال��وج��ه وال��ف��ك��ني ���س��اج��ار خ��ان��ا وم��اي��ك��ل ت��رين��ر تنظريا 
ت�سبه  اأداة  اإج��راوؤه عرب  يتم  لالأنف، وهو فح�ص لالأنف 
بي�ساء  "كتلة  اأن  واكت�سفوا  وعد�سة،  �سوء  مع  الأن��ب��وب 

تظهر من خالل اأر�سية فتحة الأنف اليمنى".

زهرة تباع بـ2500 دولر
بيعت جمموعة متنوعة جديدة من زهور "قطرات الثلج- 
1850 جنيها ا�سرتلينيا )حوايل  snowdrop" مقابل 
 .eBay موقع  على  م��زاد  يف  اأم��ري��ك��ي(  دولر   2500
 Monksilver Nursery �ساحب  �سارمان،  جو  وك��ان 
لعر�ص  واملخ�س�سة  الربيطانية  ك��ام��ربي��دج  مدينة  يف 
م��زي��ج م��ن الأ���س��ن��اف اجل��دي��دة م��ن ال��زه��ور والنباتات، 
نادرا  والتي  اإحياوؤها  املعاد  القدمية  النباتات  اأ�سناف  اأو 
زهرة  ن��وع من  ببيع  ال�سابق  يف  ق��ام  قد  للبيع،  توجد  ما 
 ،Golden Fleece ا���س��م  عليه  اأط��ل��ق   ،Snowdrop
والتي ا�ستغرق تطويرها 18 عاما، مقابل 1390 جنيها 
اإ�سرتلينيا )1883 دولرا اأمريكي(. وت�سف قائمة موقع 
التي  الزهرة  النوع اجلديد من  التي تعر�ص هذا  امل��زاد، 
بيعها  مت  وال��ت��ي   Golden Tears ا���س��م  عليها  اأط��ل��ق 

مقابل 1850 جنيها اإ�سرتلينيا، باأنها "قوية للغاية".
�سحيفة  م��ع   2015 ع��ام  يف  مقابلة  يف  �سارمان  وو���س��ف 
"ل  وق��ال:  ال��زه��ور،  من  النوع  لهذا  حبه  "الغارديان" 

اأعتقد اأن هناك جمموعة اأخرى من النباتات ت�سبهها".

زنزانة اأ�سبه بغرفة  يف فندق فاخر
ن�سر اأحد ال�سجناء يف بريطانيا فيديوهات على "تيك توك" 
من زنزانته التي تبدو اأ�سبه بغرفة يف فندق فاخر، جمهزة 
اأنيق واأدوات تكنولوجية متطورة وحتى تلفزيون  بديكور 
ن�سرها  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  وت��ظ��ه��ر  م�سطحة!.  ب�سا�سة 
يف  وج��ود   ،"HMP Unknown" ا�سم  حت��ت  ال�سجني 
اأر�سي  وهاتف  �سوت،  ونظام مكرب  ه��واء،  غرفته مرطب 
���س��ري��ره. واأطلق  ب��ج��وار  امل��ك��امل��ات، وم��ق��ع��د ج��ل��دي  لتلقي 
 ،"HMP livin" ت�سمية  حياته  اأ���س��ل��وب  على  ال�سجني 
فندق".  غرفة  وكاأنها  ال��زن��زان��ة  تبدو  "عندما  وتفاخر: 
وا�سع،  نطاق  على  توك"  "تيك  يف  فيديوهاته  وانت�سرت 
اأي���ام قليلة.  م��رة يف غ�سون  م��ن مليون  اأك���ر  و���س��وه��دت 
وح�سل ال�سجني الذي مل يك�سف عن ا�سمه، على اأكر من 

6 اآلف متابع واأكر من 46 األف اإعجاب.

خاليا معوية تلعب دورًا مهمًا يف حماربة الأمرا�ش
على  منت�سرة  خ��الي��ا  اأن  ع��ل��م��ي��اً  امل���ع���روف  م��ن 
غ�ساء الأمعاء ت�ساعد اجل�سم يف حماربة بع�ص 
اجلمعة  ُن�سرت  حديثة  درا�سة  لكّن  الأم��را���ص، 
اأكرب  اأن بع�ص اخلاليا يتمّتع بفعالية  اأظهرت 
اإىل  ال��ت��ع��ّرف  ت�ستطيع  اإذ  ُي��ع��ت��ق��د،  مّم���ا  بكثري 
بكترييا تعر�ست لها �سابقاً وحماربتها بطريقة 

اأف�سل.
واأظهرت درا�سة اأجريت على الفئران ون�سرتها 
اخلاليا  اأّن  اإىل  "�ساين�ص"  جم��ل��ة  اجل��م��ع��ة 
 )ILC3( 3 ال��ن��وع  ال��ف��ط��ري��ة م��ن  ال��ل��م��ف��اوي��ة 
واملوجودة باأعداد كبرية يف الأمعاء متلك نوعاً 
واجهها  التي  الأم��را���ص  "الذاكرة" جت��اه  م��ن 
اأك���ر عند  ���س��اب��ق��اً، م��ا يجعلها ف��ّع��ال��ة  اجل�����س��م 

الإ�سابة جمدداً بهذه الأمرا�ص.
با�ستور  ال���درا����س���ة م���ن م��ع��ه��د  وي���ق���ول م���ع���ّدو 
الفرن�سي  واملعهد  احليوي(  الطب  يف  )البحث 
ملفاوية  "خاليا  اإّن  ال��ط��ب��ي  وال��ب��ح��ث  لل�سحة 
وتبقى  تظهر  +م��دّرب��ة+   3 ال��ن��وع  م��ن  فطرية 
مر�ص  م����ع  الأوىل  امل���واج���ه���ة  ب���ع���د  ح���ا����س���رة 

معني".
املناعي  اجلهاز  اأداء  فهم  الكت�ساف  هذا  ويتيح 
ب�سكل اأف�سل، حتى لو ينبغي الأخذ يف العتبار 
اأّن����ه اأج����ري ع��ل��ى ح��ي��وان��ات ول مي��ك��ن بالتايل 

تطبيقه تلقائياً على الب�سر.
اأعمال جرت  ومتثل الدرا�سة جزءاً من �سل�سلة 
ال�سكلني  ت��ك��ام��ل  واأو����س���ح���ت ط��ري��ق��ة  ح��دي��ث��اً 
الرئي�سيني للمناعة وهما الفطرية والتكيفية.

التكيفية  املناعة  خ��الل  من  اجل�سم  و"يتعّلم" 
امل��ع��روف��ة اأك����ر م���ن ال��ف��ط��ري��ة، وع���رب تكوين 
الأج�����س��ام امل�����س��ادة حت��دي��داً، كيف ي��ت��ع��ّرف اإىل 
مع  لها  يتعر�ص  التي  والفريو�سات  البكترييا 
الوقت لي�ستهدفها ب�سكل حمدد. وُيعتمد على 

هذه املناعة كاأ�سا�ص يف عمل اللقاحات.
اأقل  بطريقة  فتعمل  "الفطرية"،  املناعة  اأم��ا 
ع��ل��ى حتديد  ت�����س��اع��د اجل�����س��م  اإذ  ا���س��ت��ه��داف��اً، 
العوامل املعدية من دون متييز وت�سكيل حاجزاً 
ال�ستجابة  ُتنّظم  حتى  للعدوى  للت�سدي  اأّول 

التكيفية.

املمثلة هافانا روز ليو حت�سر عر�ض فيلم No Exit يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا.  رويرتز

عالمات احلمل تظهر على جورجينا رودريغز 
رون��ال��دو،  جورجينا  كري�ستانو  القدم  ك��رة  جنم  وحبيبة  العاملية،  الأزي���اء  عار�سة  �ساركت 
التوا�سل الجتماعي،  رودريغز  اجلمهور جمموعة �سور عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع 

ظهرت فيها وقد بدت عالمات احلمل ظاهرة عليها اكر.
البيج، وظهرت وهي  باللون  الأبي�ص �سيقة، وفوقها باليزر  باللون  ارتدت توب  جورجينا 
تقف بطريقة جانبية اأبرزت حجم بطنها املنتفخ، كما علق املتابعون على جمالها موؤكدين 

اأن احلمل يليق بها كثرياً.
وكانت جورجينا قد ن�سرت �سورة حديثة لها عرب ح�سابها اخلا�ص احتفلت فيها بالنجاح 
اإحدى  على  حالياً  يعر�ص  ال��ل��ذي   ،"I'm Georgina" وثائقي  يحققه  ال��ذي  الكبري 

املن�سات الإلكرتونية ويحكي ق�سة حياتها وحبها لكري�ستيانو
 ،off shoulder جورجينا ظهرت باإطاللة مبهرة، ارتدت ف�ستانا �سيقا من اللون الأ�سود

ون�سقت �سعرها بطريقة مميزة.


